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 การคนควาอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อรูถึงการใหความหมาย  รูปแบบและกลยุทธทาง 
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การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาคนควาเอกสารตาง ๆ  ไดแก รายงานประจําป   หนังสือ  บทความ วารสาร 
เอกสาร วิทยานิพนธ และงานวิจัยตางๆ ท่ีเกี่ยวของท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเว็บไซตขององคกร 
ประกอบกับการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interviews)  ซึ่งทําการศึกษาทั้งหมด 3 บริษัท ไดแก 
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สิ่งแวดลอมและความเปนอยูของคนในชุมชน เพื่อใหบริษัทของตนนั้นสามารถประกอบธุรกิจตอไปได
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 This independent study has an objective to studying about specifying the meaning  
pattern and strategies of corporate social responsibility (CSR) in industrial materials and 
machinery. This is the qualitative research method by using to study the document. Those are 
the annual  report  book  an article a journal  a document  a thesis and  many researching that 
involve both of That and English. Moreover, the organization’ s website is included to make 
up with In-depth Interviews which totally studied for 3 companies these are Thainox stainless 
Public Company Limited, Sahaviriya steel Industries Public Company Limited and G Steel 
Public Company Limited. These are three companies that have the highest a register - capital 
for the first three level of the stock exchange in business group :  industrial materials and 
machinery and used the CSR activity of each company backward for three years. It started 
since 2004 - 2007 B.E 
 The result of this study found that : industrial materials and machinery  defines the 
meaning of CSR similarly by mainly emphasize for the good healthy the strong community 
and the nice environment . Pattern of the activity CSR provides the activity pattern as per the 
concept of Philip Kotler &  Nancy Lee as following All of three companies have the same CSR 
activity : these are cause promotion, Donation activity for charity of organization, volunteer for 
helping community activity and the business regulation for corporate social responsibility. For 
the CSR strategy, All of three companies have the same objective this is : they would like to 
make the good understanding to People in the community, promote and develop the social to 
be in progress both of in local and The nation without the poison that will destroy the 
environment and the living standard of people in the community for making the company for 
making the company can run the business continuously and permarient development occur 
next.These are the totally main points for providung the CSR activity of industrial materials 
and machinery. 
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 

 “CSR ยอมาจาก Corporate Social Responsibility หรือท่ีเรียกเปนภาษาไทยวา ความ
รับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจนั้น หมายถึงการดําเนินธุรกิจภายใตหลักจริยธรรมและการกํากับที่ดี
ควบคูไปกับการใสใจและดูแลรักษาสังคมและสิ่งแวดลอม เพื่อนําไปสูการพัฒนาธุรกิจอยางยั่งยืน” 
 แนวคิดเกี่ยวกับ CSR มีมานานแลว โดยแฝงอยูในกฎระเบียบทางการคาตาง ๆ อาทิ 
การปกปองและอนุรักษส่ิงแวดลอม เชน กลุมสหภาพยุโรป มีขอบังคับการปดฉลากสินคาที่บงบอก
ถึงการอนุรักษส่ิงแวดลอม รวมทั้งกฎระเบียบเรื่องบรรจุภัณฑและการกําจัดกากขยะที่เกิดจาก       
บรรจุภัณฑที่ใชแลว แนวคิด CSR เร่ิมเปนที่รูจักและยอมรับในระดับโลกมากขึ้น โดยในการ
ประชุม World Economic Forum ประจําป 2542 นาย Kofi Annan เลขาธิการองคกรสหประชาชาติ 
ไดเรียกรองใหองคกรธุรกิจในทุกประเทศแสดงความเปนพลเมืองที่ดีของโลก โดยเสนอบัญญัติ      
9 ประการ ที่เรียกวา “The UN Global Compact” ซ่ึงแบงเปน 3 หมวดหลัก คือ หมวดสิทธิมนุษยชน 
มาตรฐานแรงงาน และส่ิงแวดลอม และตอมาไดเพิ่มบัญญัติที่ 10 คือ หมวดการตอตานการทุจริตไว
ดวย โดยปจจุบันมีองคกรธุรกิจจากทั่วโลกเปนสมาชิกของ UN Global Compact รวม 1,861 บริษัท 
(เปน บริษัทในประเทศไทย 13 บริษัท) จากกระแสโลกดังกลาวองคกรธุรกิจมีความจําเปนตอง
แสดงเจตจํานงในการดําเนินงานตามหลักและแนวทางปฏิบัติของ CSR ใหมากยิ่งขึ้น ใน
ขณะเดียวกันการคาขายระหวางประเทศไดมีขอกําหนดใหประเทศคูคาตองมีการดําเนินกิจกรรม 
CSR ดวย สําหรับ CSR ในประเทศไทยมีจุดเริ่มตนประมาณปพุทธศักราช 2516 สืบเนื่องมาจากการ
เอารัดเอาเปรียบและการมุงเนนที่จะทําใหผลประกอบการมีกําไรมากที่สุด โดยไมคํานึงถึงสังคม
และส่ิงแวดลอม ตอมาสภาพแวดลอมทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลง องคกรจึงจําเปนตองพัฒนา
วิธีการและปรับแนวทางการดําเนินงานและมีการดําเนินกิจกรรมเพื่อชวยเหลือสังคมและชุมชนมาก
ยิ่งขึ้นเปนลําดับ (กรกนก  ทิพรส  2548 : 88) 
  ตอมาไดมีการเสนอแนวทางปฏิบัติตามแนวคิด CSR ขึ้นโดย “The Centre of Urban 
Planning and Environmental Management” ของ  University of Hong Kong  รวบรวมแนวทาง
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ปฏิบัติตามแนวคิด CSR ขององคกรธุรกิจในทวีปยุโรป อเมริกาเหนือ และเอเชีย แบงเปน 4 หมวด
หลัก คือ 
 1. การปฏิบัติภายในองคกร อาทิ การดูแลไมใหมีการลวงละเมิดสิทธิมนุษยชนภายใน
องคกร มีการจัดทําและแถลงระเบียบเรื่องการจางงานเปนลายลักษณอักษรที่ชัดเจน (เชน ระยะเวลา
ของการทํางานตามปกติและระยะเวลาสูงสุดในการทํางานลวงเวลา) มีโครงสรางอัตราคาจาง
แรงงานที่ยุติธรรม และใหเสรีภาพในการจัดตั้งสมาคมตาง ๆ ภายในองคกร 
 2. การปฏิบัติภายนอกองคกร อาทิ มีระบบตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัย 
สุขอนามัย และส่ิงแวดลอมทั้งของผูผลิตและตัวแทนจําหนายสินคาใหแกองคกร รวมทั้งมีนโยบาย
การดําเนินธุรกิจที่โปรงใสและเปนธรรม 
 3. ความนาเชื่อถือ อาทิ มีการกําหนดระยะเวลาที่แนนอนเพื่อรายงานผลความคืบหนา
ขององคกรจากการปฏิบัติตามแนวคิด CSR อยางตอเนื่อง 
 4. การอบรมบุคลากร อาทิ มีหลักสูตรอบรมการเปนพลเมืองที่ดีแกพนักงานในองคกร 
รวมทั้งสงเสริมใหพนักงานมีสวนรวมในโครงการตาง ๆ เพื่อชวยพัฒนาสังคมโดยรวมใหเติบโต
อยางยั่งยืน 
 ซ่ึงเปนแนวทางปฏิบัติเชนเดียวกับที่ “The UN Global Compact” เปนผูเสนอ อยางไรก็
ตามแนวทางปฏิบัติตามแนวคิด CSR  ไดนําไปสูการบังคับใช CSR ใหเปนมาตรฐานที่จะมีขึ้นใน
อนาคต  แมวาในปจจุบันยังไมมีการกําหนดแบบแผนเปนมาตรฐานตายตัว สําหรับการปฏิบัติตาม
แนวคิด CSR จึงทําใหเห็นวาหากองคกรมีการสนับสนุนใหเกิดการกระทําอยางเปนรูปธรรมแลว 
ยอมสงผลตอความอยูรอด และการเติบโตอยางยั่งยืนขององคกร จากผลการวิจัยเกี่ยวกับ CSR พบวา
ตอไปในอนาคต CSR จะมีความสําคัญมากขึ้นทั้งนี้องคกรที่เกี่ยวของกับการกําหนดมาตรฐาน
คุณภาพ ISO (International Organization for Standardization) ไดตกลงที่จะรางมาตรฐานเกี่ยวกับ
ความรับผิดชอบทางสังคมหรือ ISO-Social Responsibility เพื่อใหการรับรององคกรธุรกิจที่
สามารถปฏิบัติตามแนวคิดของ CSR ซ่ึงเหมือนกับการรับรองมาตรฐานดานคุณภาพ ส่ิงแวดลอม 
อาชีวอนามัย และความปลอดภัย ที่องคกรธุรกิจตองไดรับรองมาตรฐานจึงเปนที่ยอมรับของลูกคา
ในประเทศคูคา ขณะที่องคกรใดไมสามารถปฏิบัติตามก็จะเกิดปญหาการทําการคาในกลุมประเทศ
ที่ใหความสําคัญกับ CSR ในทางกลับกันหากองคกรใดใหความสําคัญและมีแนวปฏิบัติตาม
แนวทางของ CSR ก็จะไดรับการยอมรับ นอกจากนี้ยังมีหนวยงานที่เกี่ยวของไดใหความสําคัญกับ
การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางสังคม เชน สํานักงานคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแหงชาติ 
สํานักงานคณะกรรมการรวม สภาหอการคาแหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
สมาคมธนาคารไทย  ไดกําหนดหัวขอดานความรับผิดชอบทางสังคมไวในเกณฑมาตรฐาน   
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ประการหนึ่งในการตรวจประเมินองคกร ที่จะไดรับรางวัลคุณภาพแหงชาติ หรือ การรับรองใช
เครื่องหมายตราสัญลักษณ Q-Mark เพื่อเปนการรับรองคุณภาพสินคาหรือบริการรวมถึงการรับรอง
ความรับผิดชอบของผูผลิตหรือผูใหบริการ ในการเอาใจใสตอสังคมดวยการจัดทํากิจกรรมการ
บําเพ็ญประโยชนตอสังคมหรือการดําเนินกิจการที่ไมกอใหเกิดผลกระทบดานลบตอสังคม ดังนั้น 
จึงกลาวไดวา CSR เปนบทบาทหนึ่งที่องคกรตองใหความสําคัญและมีการเปลี่ยนแปลงใหเกิดขึ้น
อยางเปนรูปธรรม ซ่ึงจะสงผลตอ ภาพลักษณ ช่ือเสียง ความมั่นใจของผูบริโภคในคุณภาพสินคา 
หรือการบริการ รวมถึงความศรัทธา เชื่อถือ ของผูมีสวนเกี่ยวของที่มีตอองคกร (กรกนก  ทิพรส  
2548 : 90 - 91) 
 ดังนั้น องคกรตางๆที่ทําธุรกิจในขณะนี้  จําเปนจะตองตระหนักถึงการใช CSR มาเปน    
กลยุทธในการทําธุรกิจเพื่อใหเกิดความยั่งยืนขององคกร (Corporate Sustainability) 
 จากที่กลาวขางตนทั้งหมด จะเห็นไดวา CSR มีความสําคัญตอการทําธุรกิจในอนาคต
ของนานาประเทศ  ซ่ึงการทํา CSR ประเทศไทยเราเปนประเทศหนึ่งที่มีกระบวนการพัฒนาดาน 
CSR ไมนอยหนาประเทศอื่นๆ โดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดจัดตั้งสถาบันธุรกิจเพื่อ
สังคม (Corporate Social Responsibility Institute : CSRI)  เพื่อเปนศูนยกลางในการสรางทัศนคติ
ใหแกองคกรธุรกิจ ใหมีความใสใจตอปญหาดานสังคมและสิ่งแวดลอมมากขึ้น และสรางความ
เจริญเติบโต เพิ่มมูลคาแกธุรกิจ และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันขององคกรธุรกิจ 
 โดยปจจุบันนอกจากสถาบันธุรกิจเพื่อสังคมจะเปนศูนยกลางขององคความรูดาน CSR 
ของประเทศและใหบริการปรึกษาดานการวางแผน CSR แกองคกรตางๆ แลว ยังไดจัดกิจกรรม
มอบรางวัล CSR Awards แกบริษัทที่มีความโดดเดนในการดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม
อีกดวย โดยบริษัทที่ไดรับการคัดเลือกใหไดรับ CSR Awards ในป 2549 มีจํานวน 4 บริษัท คือ 
บริษัทบางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) บริษัท ปูนซีเมนตไทย 
จํากัด (มหาชน) และบริษัท ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  
 นอกจากหนวยงานที่ไดรับรางวัล CSR Awards ดังกลาวแลวยังมีผูประกอบธุรกิจ         
ขามชาติที่ลงทุนในประเทศไทยอีกหลายรายที่ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอสังคมและ
ส่ิงแวดลอม ดังจะเห็นตัวอยางจากอุตสาหกรรมยานยนต คือ โตโยตา มีการปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตรถยนต เพื่อลดปริมาณการกอกาซคารบอนไดออกไซดขึ้นภายในโรงงาน ฮอนดา ริเริ่ม
โครงการรีไซเคิลช้ินสวนตางๆ ของรถยนตใหสามารถนํามาผลิตเปนสินคาใหม เชน การนําเม็ด
พลาสติกที่ไดจากการรีไซเคิลกันชนมาผลิตเปนบังโคลน เปนตน  
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 แมวาปจจุบันกระบวนการ CSR ในประเทศไทยจะยังคงตองการพัฒนาอีกมากแตจาก
กระแสความหวงใยที่มีตอสังคมและสิ่งแวดลอมโลกที่รุนแรงจะเปนแรงกระตุนใหเกิดการพัฒนา
กระบวนการ CSR ในประเทศไทยอยางตอเนื่อง ซ่ึงผูที่จะไดรับผลดี ยอมเปนประชาชน องคกร
ธุรกิจ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมที่จะมีการอนุรักษและพัฒนาไปพรอมกันอยางยั่งยืน 
(พลพัฒน นภาวรานนท 2551 : 42) 

 
วัตถุประสงค 
 
 โรงงานอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร ซ่ึงเปนกลุมธุรกิจที่
ใชทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ แรเหล็ก เปนตน เพื่อการผลิตสินคา นอกจากนี้การทําโรงงาน
อุตสาหกรรมยังสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและชุมชนที่อยูใกลเคียงเปนอยางมาก ซ่ึงการทําธุรกิจ
แบบนี้จําเปนอยางมากที่จะตองมีกระบวนการในการรับผิดชอบตอสังคม หรือการทํา CSR เพื่อให
เปนที่ยอมรับของสังคมและคนในชุมชนใกลเคียงที่โรงงานการผลิตตั้งอยู ดังนั้นผูศึกษาจึงสนใจที่
จะศึกษา เพื่อรูถึง 
 1. ความหมายของการดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ของ
บริษัทผูผลิตช้ินสวนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร 
 2. รูปแบบกิจกรรมการดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ของ
บริษัทผูผลิตช้ินสวนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร 
 3. กลยุทธการดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ของบริษัทผูผลิต
ช้ินสวนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 
 1. ไดทราบถึงรูปแบบและกลยุทธในการดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม (CSR) 
ขององคกรธุรกิจไทย  
 2. เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบ และกลยุทธในการดําเนินธุรกิจอยาง
รับผิดชอบตอสังคม (CSR) ขององคกรธุรกิจไทยในอนาคต 
 3. มีสวนชวยกระตุนใหหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของหรือหนวยงานอื่นๆใหความสนใจ
และเห็นความสําคัญของการทํากิจกรรมที่เกิดประโยชนตอสังคมมากยิ่งขึ้น 
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 4. สามารถใชเปนกรณีศึกษาสําหรับหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของกับการนําแนวคิดการ
ดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคมไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม ยั่งยืน และเกิดประโยชนตอ
การพัฒนาองคกรธุรกิจไทยและประเทศชาติ 
 
ขอบเขตในการศึกษา 
 
  การวิจัยคร้ังนี้ ไดทําการศึกษาการใหความหมาย รูปแบบและกลยุทธ การดําเนินธุรกิจ
อยางมีความรับผิดชอบตอสังคม ของบริษัทผูผลิตชิ้นสวนอุตสาหกรรมและเครื่องจักรในกลุม
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  หมวดธุรกิจ : บริษัทผูผลิตชิ้นสวน
อุตสาหกรรมและเครื่องจักร ที่มีมูลคาทางการตลาด (Market Capitalization) สูงสุด 3 อันดับแรก 
ไดแก 
  1.  บริษัท ไทยนอคซ สเตนเลส จํากัด ( มหาชน) 
  2.  บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด ( มหาชน) 
  3.  บริษัท จี สตีล จํากัด ( มหาชน) 
   โดยทําการศึกษาในดานความรับผิดชอบตอสังคมของทั้ง 3 องคกร โดยใชขอมูล
ยอนหลังเปนเวลา 3 ป เร่ิมตั้งแตป พ.ศ.2548-2550 เนื่องจากโครงการแตละโครงการที่องคกรทํา
เพื่อสังคมนั้นตองใชเวลาในการจัดทําเปนเวลานานและตองมีความตอเนื่อง ฉะนั้นการที่จะศึกษา
ขอมูลเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมของทั้ง 3 องคกร เพื่อใหไดขอมูลท่ีชัดเจนจึงตองศึกษา
ขอมูลยอนหลังขององคกรอยางนอย 3 ป 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทท่ี 2 
 

แนวคิด ทฤษฏี และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

 การศึกษาเรื่องความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร : ศึกษากรณีบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  กลุมบริษัทผูผลิตชิ้นสวนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
(อุตสาหกรรมเหล็กแปรรูป) ผูศึกษาไดศึกษาและทบทวนแนวคิดจากเอกสารตาง ๆ รวมถึง
วรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการศึกษาครั้งนี้ คือ 
 1.  แนวคิดความรับผิดชอบของตอสังคมขององคกร  
 2.  แนวคิดเรื่องบรรษัทภิบาล 
 3.  แนวคิดเกี่ยวกับภาพลักษณ                                                                                                                    
 4.  แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
 5. งานวิจยัที่เกีย่วของ 

 
แนวคิดความรบัผิดชอบตอสังคม 
 
 ความรับผิดชอบตอสังคม (Social Responsibility) เปนสิ่งที่องคกรมีเงื่อนไขที่พึง
ปฏิบัติตอสังคม เพื่อธํารงรักษาสังคมไวและสรางคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นใหแกคนในสังคมนั้นๆ โดยจะ
เปนองคกร ซ่ึงจะตองไดรับความรวมมือกันอยางดีกับผูที่เกี่ยวของหลายฝายดวยกัน ซ่ึงในการศึกษา
นี้ไดแบงแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมที่เกี่ยวของกับการศึกษาไวดังนี้ 
  
ความหมายของความรับผิดชอบตอสังคม 
 
  มีนักวิชาการไดใหความหมายของความรับผิดชอบตอสังคมไวดังนี ้
  The World Business Council for Sustainable Development : WBCSD (2008) หรือ
สภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ไดใหความหมายของความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร
วาเปนความมุงมั่นอยางตอเนื่องขององคกรตอการปฏิบัติตามพันธสัญญาในการดําเนินธุรกิจอยางมี
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จริยธรรม เพื่อใหสรางความเจริญกาวหนาตอการพัฒนาเศรษฐกิจ พรอมไปกับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของพนักงาน และครอบครัว ตลอดจนชุมชน และสังคม 
 
  ฟลิป คอตเลอรและแนนซี่ ลี (Kotler and Lee, 2005 : 3) ใหความหมายวา ความ
รับผิดชอบตอสังคมขององคกรเปนพันธกิจในการปรับปรุงชุมชนใหดีขึ้นดวยบทเรียนทางธุรกิจ
และการใหในสิ่งที่องคกรมี 
 
   The European Commission (2001) หรือคณะกรรมาธิการยุโรป ไดใหความหมายของ
ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร วาเปนแนวคิดที่บริษัทผสานความหวงใยตอสังคมและ
ส่ิงแวดลอมไวในกระบวนการดําเนินธุรกิจ และการมีปฏิสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสีย ภายใต
พื้นฐานการกระทําดวยความสมัครใจ  
 
 วิฑูรย สิมะโชคดี (2549 : 96)ไดใหความหมาย Corporate Social Responsibility (CSR) 
หมายถึง  ความมุงมั่นหรือพันธสัญญาที่มีอยูอยางตอเนื่องของกิจการธุรกิจอุตสาหกรรมในการ
ประพฤติปฏิบัติอยางมีจริยธรรมและมีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจ ดวยการปรับปรุงคุณภาพ
ชีวิตของพนักงาน และผูใชแรงงาน รวมถึงครอบครัวของเขาเหลานั้น ตลอดจนการมีสวนรวมใน
การพัฒนาเศรษฐกิจดวยการพัฒนาชุมชนทองถ่ิน และสังคมในวงกวาง 
 
 พัชรี นิวัฒเจริญชัยกุล (2546 : 21) ไดใหความหมายของความรับผิดชอบตอสังคมไววา 
เปนเรื่องของบทบาท ภาระหนาที่ ตลอดจนคุณธรรมและจริยธรรมของบุคคล กลุมบุคคล สมาชิก
ของสังคม หรือของประเทศ รวมถึงนโยบาย กิจกรรม ที่องคกรภาคธุรกิจไดจัดขึ้น เพื่อใหความ
ชวยเหลือ ปรับปรุงและสงเสริมใหสภาพสังคมโดยรวมดีขึ้น ขณะเดียวกันประชาชนเองก็มีความ
เปนอยูที่ดีขึ้น 
 
 บัณฑิตา ทรัพยกมล (2544 : 15) ไดใหความหมาย ความรับผิดชอบ ตอสังคมไววา เปน
เร่ืองของหลักจริยธรรม คุณธรรม บทบาท และหนาที่ รวมถึงนโยบาย กิจกรรม ที่องคกรภาคธุรกิจ
ไดจัดขึ้น เพื่อใหความชวยเหลือ ปรับปรุงและสงเสริมใหสังคมและประชาชนมีความเปนอยูที่ดีขึ้น 
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 เสนาะ  ติเยาว (2544 : 36) ไดใหความหมายของความรับผิดชอบตอสังคม คือภาระที่
บริษัทจะตองดําเนินงานที่กอใหเกิดประโยชนตอทั้งผูถือหุนหรือเจาของบริษัทและตอชุมชน
ภายนอกดวย ความรับผิดชอบของบริษัทจึงเปนภาระที่บริษัทมีตอผูมีสวนรวมในบริษัท 
 
 สมควร กวียะ (2539 : 99) ใหความหมาย ความรับผิดชอบตอสังคม ไวคือ สภาพหรือ
ลักษณะนิสัยของการยอมรับ หรือยอมตามในผลประโยชนที่ดีหรือไมดีในเหตุการณ หรือกิจการที่
บุคคลหรือกลุมบุคคลไดกระทํา กําลังกระทํา หรือ จะกระทําตอสังคม 
 
 สมยศ นาวีการ (2530 : 35) ไดใหความหมายของความรับผิดชอบตอสังคมไววาเปน
การพิจารณาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของธุรกิจตอกลุมตางๆ ทั้งหมด ภายในสังคม
นั้น ภายหลังจากพิจารณาถึงผลกระทบดังกลาวแลวผูบริหารควรจะทําการตัดสินใจในลักษณะที่
เปนประโยชนตอบุคคลสวนมาก คือ ใหความยุติธรรมกับกลุมตางๆ ภายในสังคมมากที่สุด 
 
 ริกกี้ ดับเบิลยู กริฟฟน (Griffin 1996 : 11) ไดใหความหมายของความรับผิดชอบตอ
สังคมวา เปนขอผูกพันและเปนหนาที่ขององคกรที่มีหนาที่ในการปองกันและใหประโยชนตอ
สภาพแวดลอมรอบขาง 
 
 วอเรน อาร พลังเกตต (Plunkett 1994 : 819 อางถึงใน มนตรี เลิศสกุลเจริญ 2547 : 10) 
ไดใหความหมายความรับผิดชอบตอสังคมวา เจตนาที่ไมเพียงพอจะสรางทางธุรกิจของบุคคลและ
องคกรของคนฝายเดียวแตยังปองกันและสรางสรรคผลประโยชนนั้นๆ ใหแกบุคคลอื่นและใหแก
สังคม รวมถึงความพยายามหลีกเลี่ยงไมกระทําการใดๆ ใหบุคคลอื่นและสังคมตองเสียหาย 
 
 จากความหมายของนักวิชาการดังกลาว สามารถสรุปความหมายของความรับผิดชอบ
ตอสังคมไดดังนี้ ความรับผิดชอบตอสังคม หมายถึง บทบาทหนาที่หรือขอผูกพันของบุคคลหรือ
องคกร ซ่ึงตองตระหนักถึงความสําคัญในการดําเนินธุรกิจขององคกร โดยไมสรางความเดือดรอน
แกสังคมและสิ่งแวดลอม ตองพยายามหลีกเลี่ยงไมกระทําการใดๆ ใหบุคคลอื่นและสังคมตอง
เสียหายดวย รวมทั้งปกปองและยังผลประโยชนตอสังคมโดยรวมเพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้นดวย 
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องคประกอบความรับผดิชอบตอสังคม 
 

 วิวัฒนาการของความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรนั้น เปนเรื่องที่คอนขางซับซอน
และไมมีมาตรฐานตายตัว  อยางไรก็ตามในการประยุกตความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรเขากับ
ธุรกิจอยางเปนรูปธรรมในทุกขนาดไมวาจะเปนธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ หรือ
ระหวางประเทศนั้น ก็ไดมีการรวบรวมลักษณะรูปธรรมในการดําเนินการดานความรับผิดชอบตอ
สังคมขององคกรไว โดยเฉพาะจาก European Commission (2551) ซ่ึงกลาววา ความรับผิดชอบตอ
สังคมขององคกรนั้นมีอยูสองมิติหลัก ๆ ก็คือ มิติภายในอันเปนการดูแล  กิจกรรมตางๆ ที่ธุรกิจนั้น
ดําเนินการอยูและจัดการไดโดยตรง เชน การจัดการแรงงาน กระบวนการผลิต หรือการจัดการดาน
ส่ิงแวดลอม  และมิติภายนอกซึ่งเกี่ยวของกับกิจกรรมทางธุรกิจที่บริษัทอาจจะควบคุมไมได
โดยตรง เชน การดูแลลูกคา การรับผิดชอบตอผูสงมอบ (supplier) และการสนับสนุนกิจกรรมดาน
การพัฒนาสังคม เปนตน  ดังนี้ 
 
 1. มิติภายใน 
  1.1  การจัดการทรัพยากรมนุษยอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม องคกรตางๆ 
ปจจุบันมีความทาทายที่จะตองดึงพนักงานที่มีความสามารถ ดังนั้นธุรกิจฯ จึงควรสงเสริมการ
จัดการทรัพยากรมนุษยอยางมีความรับผิดชอบ เชน ดานการเรียนรูตลอดชีวิต Life - long learning   
การใหขอมูลที่โปรงใสกับพนักงานในทุก ๆ  ดาน   การใหความสมดุลระหวางงาน ชีวิตครอบครัว 
และการพักผอน การปฏิบัติอยางเทาเทียมทั้งดาน การคัดเลือกเขาทํางาน  รายไดและความกาวหนา
ทางการงานโดยเฉพาะกับผูหญิงและผูพิการ   การดูแลเอาใจใสพนักงานโดยเฉพาะที่ไดรับบาดเจ็บ 
และ/หรือ เกิดปญหาสุขภาพจากการงาน นอกจากนั้นในดานการเรียนรูตลอดชีวิต ธุรกิจควรที่จะให
ความสําคัญกับการฝกอบรมในระดับตางๆ หรือแมแตการมีนโยบายสงเสริมการเรียนรูที่สรางสรรค 
เชน การสนับสนุนชวงตอระหวางโรงเรียนมาสูพนักงานสําหรับคนรุนใหม โดยการใหการ
ฝกอบรมพิเศษสําหรับคนกลุมนี้  นอกจากนั้นที่สําคัญที่สุดคือการสรางสภาพแวดลอมการเรียนรู
ใหมๆ ใหเกิดขึ้นในที่ทํางานใหได 
  1.2  สุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน ถึงแมวาจะมีกฎหมายควบคุมดูแล
ดานสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน แตกระแสการกระจายงานไปสูผูสงมอบ (Supplier) 
ทําใหบริษัทควบคุมไมทั่วถึง จึงเปนประเด็นที่นาสนใจที่ควรจะชวยกันดูแล หรือตั้งเปนนโยบาย
ขององคกรฯ  เชน  เลือกรวมทําธุรกิจ หรือเลือกใชผูสงมอบ (Supplier) ที่มีคุณธรรม จรรยาบรรณ 
ตอพนักงาน เพื่อเปนการควบคุมดูแลอีกทางหนึ่ง  อีกทั้งยังเปนการบีบให บริษัทอ่ืนๆ ที่ตองการจะ
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ทําธุรกิจกับเราตองพัฒนาตนเองตามไปดวย เพราะมิเชนนั้น หากเกิดผลรายจากการที่ใชผูสงมอบ 
(Supplier) ที่ไมใสใจสุขภาพ และความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง เมื่อเกิดกรณีขึ้นมา 
ภาพลักษณที่ไมดีก็จะกลับขึ้นมาถึงบริษัทแมบริษัทผูวาจางดวย   
  1.3  การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง การบริหาร
องคกร ที่มีนโยบายที่จะรับผิดชอบพนักงานในกรณีที่เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการเมือง 
หรือแมแตการปรับโครงสรางภายในขององคกรเอง  โดยเฉพาะการควบรวมกิจการตางๆซึ่งมักจะ
นํามาสูการเลิกจางพนักงานจํานวนมาก ซ่ึงไมสงผลดีตอองคกรเอง นอกเสียจากจะสุดวิสัยจริงๆ 
เพราะทําใหความเชื่อถือ ไววางใจ และความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกับองคกรตองเสียไป ทั้งนี้
ในชวงที่เกิดวิกฤตในองคกรฯ นั้นๆ การปรึกษาหารือ และสรางความรวมมือกันในกลุมผูที่
เกี่ยวของกับบริษัท ไมวาจะเปนนักลงทุน ผูบริหาร พนักงาน หรือแมแตลูกคา ยอมนํามาซึ่งการ
แกปญหาอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืนมากกวา 
  1.4  การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในองคกร การลดการใชทรัพยากรและ
การปลอยสารพิษ/ของเสีย ซ่ึงเปนการลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ยอมเปนผลดีตอองคกรนั้นๆ เอง 
ในอันที่จะจัดการการผลิตสินคา/บริการ ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังเปนการลดตนทุนดาน
พลังงาน และการจัดการของเสียตางๆ อีกดวย ซ่ึงนําไปสูผลกําไรที่สูงขึ้น ความสามารถในการ
แขงขันในตลาดที่เพิ่มขึ้น และที่สําคัญ เปนการสรางภาพลักษณใหกับบริษัท ถือวาไดประโยชนตอ
ทุกฝาย (Win-Win) 
  1.5  บรรษัทภิบาลและความโปรงใสในการดําเนินกิจการ ปจจุบัน ความเชื่อมั่น ที่
มีตอบริษัทเปนส่ิงที่สําคัญที่สุด โดยเฉพาะบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ดังนั้นความ
โปรงใส และขั้นตอนการตัดสินใจตางๆ ของบริษัทที่มีความชัดเจน ตรวจสอบได จึงมีความสําคัญ
อยางยิ่งยวดทั้งตอ ความมั่นคงของบริษัท ในมุมมองของนักลงทุน และความมั่นคงในสังคม ทั้งนี้
เปนเพราะวาการบริหารจัดการที่มีความโปรงใส ทางบัญชี และกระบวนการตัดสินใจในทุกระดับ
นั้นยอมนําไปสู ขอมูลที่มีความชัดเจน ซ่ึงสามารถเขาถึงไดโดยนักลงทุนและผูที่เกี่ยวของ ซ่ึงทําให
เกิดระบบการลงทุนในสังคมโดยรวมที่มีประสิทธิภาพ ความผิดปกติทางการเงิน หรือกระบวนการ
ตัดสินใจตางๆ ยอมจะสามารถถูกพบและจัดการไดโดยองคกรที่เกี่ยวของ และลดโอกาสของความ
สูญเสียทั้งในดานการเงินและทรัพยากรตางๆ ที่ตองเสียไปกับการคอรัปชั่นอีกดวย ซ่ึงนําไปสูสังคม
ที่มีความยั่งยืนและแข็งแรงทางเศรษฐกิจในที่สุด 
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 2. มิติภายนอก 
   2.1 การจัดการกับผูสงมอบ (Supplier) และหุนสวนทางธุรกิจ (Partners) ที่
รับผิดชอบตอสังคม กลาวคือการเลือกผูสงมอบ (Supplier)  และหุนสวนทางธุรกิจ (Partners) ควร
คํานึงถึงบทบาทการรับผิดชอบตอสังคมขององคกรนั้นๆ  เพื่อเปนการขยายความรับผิดชอบตอ
สังคม จากองคกรของตนไปสูองคกรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  และปองกันปญหาที่อาจจะตามมาจากความ
ซับซอนของระบบธุรกิจสมัยใหม ที่ยากตอการควบคุมใหครอบคลุมไปทั้ง Supply Chain ซ่ึงอาจจะ
มีนโยบายหรือกิจกรรมที่สงเสริมประเด็นเหลานี้ อาทิ สงเสริมผูประกอบการใหมๆ ที่จะเขามาเปน 
ผูสงมอบ (Supplier) ดวยการสงที่ปรึกษาไปชวยพัฒนาระบบการทํางานใหมีความรับผิดชอบตอ
สังคม เปนตน 
  2.2  การดูแลผูบริโภค ผูบริโภคหรือผูซ้ือสินคา / บริการขององคกร เปนแหลงที่มา
ของรายได ดังนั้นจึงตองมีระบบการดูแลผูบริโภคในทุกๆ กระบวนการของสินคา/บริการ ตั้งแตการ
ผลิต การขาย ไปจนถึงการทิ้ง ใหปลอดภัย มีประสิทธิภาพทั้งในเชิงคุณภาพและราคา   และมี
จริยธรรม   นอกจากนั้นยังสามารถแสดงความรับผิดชอบตอผูบริโภคดวยการ เลือกผลิต/จําหนาย 
สินคา/บริการเฉพาะดานใหเหมาะสมกับกลุมผูบริโภค หรือแมแตการออกแบบผลิตภัณฑให
สามารถใชไดกับทุกกลุม ที่รวมถึงผูพิการดวย (Design for All) เชน เครื่องใชไฟฟาที่มีอักษรเบลล 
และ/หรือ ส่ังการดวยเสียง สําหรับคนปกติและคนตาบอดใชได 
  2.3  ความรับผิดชอบตอชุมชนใกลเคียง (Local Communities) ตามปกติบริษัทฯ 
ตาง ๆ จะใหประโยชนตอชุมชนอยูแลว เชน จางแรงงานชุมชน ซ่ึงนําสูรายไดสูชุมชน และรายได
ภาษีของพื้นที่ ซ่ึงนําไปสูทุนสาธารณะที่สามารถนํามาสรางประโยชนแกชุมชนไดอีก  นอกจากนั้น 
บริษัทฯ ยังตองพึ่งชุมชนรอบขาง ในรูปแบบของ แรงงาน และอ่ืนๆ  ดังนั้นบริษัทฯ จึงควรมีสวน
ชวยเหลือทั้งดานสุขภาพ และสิ่งแวดลอมชุมชน  (และใกลเคียง) ผานการบริจาค หรือกิจกรรม
สาธารณประโยชนใดๆ  ที่จะชวยพัฒนาชุมชน และนําไปสูความแข็งแรงของชุมชนนั้นๆ  ซ่ึง
ผลตอบแทนที่บริษัทจะไดรับ คือภาพลักษณที่ดี นําไปสูความรวมมือและพรอมจะชวยเหลือบริษัท  
  2.4  ความรับผิดชอบตอสังคมโดยรวม บริษัทตางๆ ที่อยูในเมือง หรือบริษัทใหญ 
อาจไมไดเกี่ยวของโดยตรงกับพื้นที่ในบริเวณนั้นๆ มากนัก หรือ เปนบริษัทที่มีสาขามากมายทั่ว
ประเทศ ดังนั้นบริษัทเหลานี้จึงควรแสดงความรับผิดชอบตอสังคมในวงกวาง โดยการบริจาค ทํา
กิจกรรม หรือสนับสนุนในรูปแบบตางๆ  เพื่อแกไข และพัฒนาสังคม ในประเด็นที่ บริษัทเกี่ยวของ 
สนใจ ซ่ึงถือเปนการแสดงบทบาทผูนําทางธุรกิจ ตอการสรางความเปลี่ยนแปลงตอสังคมอยาง
ชัดเจนและควรเปนอยางยิ่งที่จะวัดผลได จึงจําเปนที่จะตองมีการวางแผน และการหาพันธมิตรใน
การปฏิบัติงานที่ดี ซ่ึงจะนํามาสูภาพลักษณที่ดี (Corporate Citizenship) ซ่ึงเปนรากฐานสําคญัในการ
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สรางความไววางใจและคุณคาของบริษัทในมุมมองของผูบริโภคและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
  2.5  การรับผิดชอบตอโลก ในมิติตางๆ เชน ส่ิงแวดลอม สิทธิมนุษยชน และ
ประเด็นสําคัญอ่ืนๆ  ในระดับภูมิภาค และ/หรือ ระดับโลก ตามความเหมาะสม และศักยภาพของ
องคกร บริษัทสามารถรวมมือกับ องคกรตางๆ ไมวาจะเปน รัฐบาล NGO สถาบันการศึกษา องคกร
ธุรกิจอื่นๆ  เปนตน 
 
 The UN Global Compact ไดกําหนดความรับผิดชอบตอสังคมไวหลายองคประกอบ
ดังนี ้
 1. หมวดวาดวยสิทธิมนุษยชน ประกอบดวย 
  1.1 การสนับสนุนและเคารพสิทธิมนุษยชนที่ประกาศในระดับสากล 
  1.2 การดูแลไมใหมีการลวงละเมิดในสิทธิมนุษยชนในธุรกิจของตน 
 2. หมวดวาดวยมาตรฐานแรงงาน ประกอบดวย 
  2.1 การสนับสนุนเสรีภาพในการรวมกลุมของแรงงานและการยอมรับอยางจริงจัง
ตอสิทธิในการเจรจาตอรองของแรงงานที่รวมกลุมกัน 
  2.2 ขจัดรูปแบบของการบังคับการใชแรงงานทุกรูปแบบ 
  2.3 ยกเลิกการใชแรงงานเด็กอยางใหเปนผล 
  2.4 ขจัดการเลือกปฏิบัติในการวาจางแรงงานและอาชีพ 
 3. หมวดสิ่งแวดลอม 
  3.1 การสนับสนุนการพิทักษส่ิงแวดลอม 
  3.2 การจัดทํากิจกรรมที่มีสวนสงเสริมใหมีความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอมมากขึ้น 
  3.3 สงเสริมการพัฒนาและการใชเทคโนโลยีที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
 4. การตอตานการคอรรัปชั่น 
 
 องคกรมาตรฐานระหวางประเทศ ISO (International Organization for 
Standardization) ไดวางขอกําหนด ISO 26000 (CSR - Cooperate Social Responsibility) ขึ้น เพื่อ
เปนเกณฑใหปฏิบัติและดําเนินการ ใหมีความเขาใจตรงกันและสามารถวัดได เพื่อแกปญหาของ
โลกและของมนุษยที่มีในปจจุบัน เชน ปญหาโลกรอน  การใชและทําลายทรัพยากรธรรมชาติ การ
บิดเบือนในสิทธิมนุษยชนความไมมีจริยธรรม แบงแยกชนชั้นและผิว บิดเบือนขอเท็จจริงและหา
ประโยชนเกินควร เปนตน  (พูลพร แสงบางปลา 2551 : 8)   
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 ISO 26000 (CSR-Cooperate Social Responsibility) มีองคประกอบดังตอไปนี ้

 
ภาพที่ 1 องคประกอบของ ISO 26000 
ที่มา : พูลพร  แสงบางปลา, “อุตสาหกรรมยานยนตไทย พัฒนาสูความยั่งยืน CSR ISO 26000,”    
สารสภาวิศวกร 6, 6 (พฤศจิกายน – ธันวาคม 2551) : 8 – 9. 
 
 1. ส่ิงแวดลอม (Environment) 
  1.1 ความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม 
  1.2 หลักการ- ผูกอมลพิษเปนผูจาย 
  1.3 ใชเทคโนโลยีที่เปนมิตร 
  1.4 Stakeholder ทุกฝายตองมีสวนรับผิดชอบตอผลิตภัณฑที่มีผลกระทบตอ  
ส่ิงแวดลอม 
  1.5 การสงเสริมการผลิตและการบริโภคอยางยั่งยืน 
  1.6 การใชทรัพยากรอยางยั่งยืน 
  1.7 การจัดการกับปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  1.8 รูคุณคาระบบนิเวศ (Ecosystems) 
 2. สิทธิมนุษยชน (Human Right) 
  2.1 สิทธิความเปนพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
  2.2 สิทธิดานสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม 
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  2.3 กลุมที่ตองไดรับการดแูลเปนพิเศษ 
  2.4 สิทธิขั้นพื้นฐานในที่ทํางาน 
 3. ขอปฏิบัติดานแรงงาน (Labor Practices) 
  3.1 การจางแรงงานและความสัมพันธในการจางงาน (นายจาง-ลูกจาง) 
  3.2 เงื่อนไขในการทํางานและการคุมครองทางสังคม 
  3.3 การเจรจาหารือทางสังคม (Social dialogue) 
  3.4 สุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน 
  3.5 การพัฒนาบุคลากร 
 4. ธรรมาภิบาลขององคกร (Organization Governance) 
  4.1 การปฏิบัติตามกฎหมาย 
  4.2 ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได 
  4.3 ความโปรงใส 
  4.4 การปฏิบัติที่มีจริยธรรม 
  4.5 รับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสีย 
 5. การทําธุรกิจอยางเปนธรรม (Fair Operating Practices) 
  5.1 ตอตานการคอรัปชั่น และการรับสินบน 
  5.2 การมีสวนรวมทางการเมอืงอยางรับผิดชอบ 
  5.3 การแขงขันที่เปนธรรม 
  5.4 สงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมตลอดหวงโซอุปทาน 
  5.5 เคารพในสิทธิของทรัพยสิน 
 6. ไมเอาเปรียบผูบริโภค (Consumer Issues) 
  6.1 การดําเนินการอยางเปนธรรม วิธีทางการตลาดและการใหขอมูล 
  6.2 การปกปองสุขภาพและความปลอดภยัของผูบริโภค 
  6.3 กลไกการเรียกคืนสินคา 
  6.4 จัดหาและพัฒนาสินคา และบริการที่เปนประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอม 
  6.5 การบริการและการสนับสนุนผูบริโภค 
  6.6 การปกปองขอมูลและขอมูลสวนบุคคลของผูบริโภค 
  6.7 การเขาถึงสินคาและบริการที่จําเปน 
  6.8 การบริโภคอยางยั่งยนื 
  6.9 การใหการศึกษาและความตระหนกั 
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 7. การมีสวนรวมพัฒนาสังคม (Social Development) 
  7.1 มีสวนรวมในการพัฒนาสังคม 
  7.2 มีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
  7.3 การมีสวนรวมของชุมชน 
 
 ธนาคารโลก (World Bank) ไดกําหนดองคประกอบของ CSR ไว 10 ประการไดแก 
 
 1. ดานสิ่งแวดลอม 
 2. ดานแรงงาน 
 3. ดานสิทธิมนุษยชน 
 4. การมีสวนรวมกับชุมชุนและทองถ่ิน 
 5. มาตรฐานการดําเนินธุรกิจ 
 6. ดานการตลาด 
 7. ดานการพัฒนาองคกรและการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 8. ดานสุขอนามัย 
 9. ดานการศึกษา และการพัฒนาภาวะผูนํา 
 10. ดานการบรรเทาสาธารณภัย 
 
 จากองคประกอบของ CSR ดังกลาวขางตน ทําใหองคกรสามารถกําหนดแนวทางใน
การปฏิบัติใหสอดคลองอยางเปนรูปธรรมที่ชัดเจน โดยสรุปแนวทางการปฏิบัติไดดังนี้  
(กรกนก  ทิพรส  2548 : 90) 
 1. สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนความรู กระบวนการเรียนรูเกี่ยวกับ CSR ระหวาง
องคกร ในภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพื่อสรางความเขาใจปลูกจิตสํานึกเรื่อง CSR ใหมากขึ้น 
 2. การดูแลไมใหมีการลวงละเมิดสิทธิมนุษยชนในองคกร 
 3. การจัดทําโครงสรางอัตราคาจางที่มีความยุติธรรม 
 4. การจัดทําระบบตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยในสถานที่ทํางาน 
 5. การจัดระบบการดูแลสิ่งแวดลอมที่ไมกอใหเกิดมลพิษ 
 6. การมีนโยบายดําเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 7. จัดกิจกรรมชวยเหลือชุมชน และสังคมในรูปแบบตางๆ อยางตอเนื่อง 
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 8. สงเสริมใหพนักงานมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการตางๆที่เปนการ
ชวยเหลือและ พัฒนาสังคม 
 9. สงเสริมและสนับสนุนดานการศึกษา วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 
 10. สงเสริมและจัดบรรยากาศใหเกิดการเรียนรูรวมกันระหวางพนักงาน ชุมชนและ
สังคม 
 11. ติดตามการขับเคลื่อนมาตรฐานและขอกําหนดดานสิ่งแวดลอม 

 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน และคนอื่นๆ (2545 : 57 - 61) ไดกลาวถึง ความรับผิดชอบตอสังคม
ขององคกร ประกอบดวย องคประกอบ 4 ดาน ดังนี้ 
 1. ความรับผิดชอบดานเศรษฐกิจ (Economic Responsibility) เปนการพิจารณาวา 
องคกรจะตองมีความรับผิดชอบตอสังคม นอกเหนือจากการแสวงหากําไร 
 2. ความรับผิดชอบดานกฎหมาย (Legal Responsibility)  เปนกิจกรรมที่จะตองปฏิบัติ
ตามกฎหมาย และขอกําหนดทั้งหมด 
 3. ความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณ (Ethical Responsibility) เปนภาระความ
รับผิดชอบขององคกรเกี่ยวกับหลักศีลธรรมและคานิยม ซ่ึงควบคุมการทํางานและการตัดสินใจของ
องคกร 
 4. ความรับผิดชอบในการใชดุลยพินิจ (Discretionary Responsibility) ความรับผิดชอบ
ดานนี้ขึ้นอยูกับวิจารณญาณ และทางเลือกสวนตัว โดยคิดวาบริษัทควรมี ซ่ึงไมไดเกี่ยวของกับ
กฎหมาย 
 
 จินตนา บุญบงการ (2544 : 34 - 36)  ไดเสนอระดับความรับผิดชอบตอสังคมไดเปน    
4 ระดับ คือ 
 1. ความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ (Economic Responsibility) เพื่อผลิตสินคาและ
บริการตามที่ประชาชนตองการ และนํามาขายเพื่อใหเกิดกําไรแกเจาของกิจการ (ในกรณีที่เปน
องคกรทําเพื่อกําไร) นับไดวาเปนความรับผิดชอบหลักและความรับผิดชอบดั้งเดิมของการ
ดําเนินการจนอาจกลาวไดวา นอกจากความรับผิดชอบดานเศรษฐกิจแลวผูบริหารในอดีตบางคนไม
เคยคํานึงถึงความรับผิดชอบในดานอื่นเลย 
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 2. ความรับผิดชอบทางกฎหมาย (Legal Responsibility) เพื่อดําเนินกิจการไปตาม
ครรลองของกฎหมายและกฎขอบังคับตางๆ อยางไรก็ตามกฎหมายของกฎขอบังคับไมสามารถจะ
ครอบคลุมการกระทําทุกอยางที่องคกรกระทําได การกระทําบางอยางไมผิดกฎหมาย แตองคกรควร
จะกระทําหรือไมนั้นขึ้นอยูกับความรับผิดชอบของผูบริหารองคกรนั้นๆ 
 3. ความรับผิดชอบทางจริยธรรม (Ethical Responsibility) การกระทําบางอยางไมใช
ส่ิงที่กฎหมายบังคับ แตถาองคกรไมทําก็ไมผิดกฎหมาย แตองคกรเลือกกระทําเพราะเห็นวาเปน
ความรับผิดชอบทางจริยธรรม เชน การใหสวัสดิการดานเสื้อผา ที่อยูอาศัย เงินกูยืม อาหารกลางวัน 
รถรับสงพนักงาน การจัดนําเที่ยว เปนตน 
 4. ความรับผิดชอบในการใชดุลยพินิจ (Discretionary Responsibility) ความรับผิดชอบ
ในระดับนี้เปนความสมัครใจของผูบริหารองคกรโดยตรง และขึ้นอยูกับการตัดสินใจเลือกกระทํา
ของผูบริหารแตละคน ความรับผิดชอบนี้ไมไดบังคับไวเปนกฎหมาย หรือเปนส่ิงที่พนักงานคิดวา
ควรไดรับตามหลักจริยธรรม เชนผูบริหารไมสนับสนุนใหพนักงานทํางานลวงเวลาแตกลับจาง
พนักงานเพิ่ม เพิ่มเครื่องจักร เพิ่มเงินเดือน ทั้งนี้เพราะผูบริหารพินิจพิเคราะหอยางสุขุมแลววา การ
ทํางานลวงเวลาทําใหสุขภาพของพนักงานเสื่อมโทรม และเปนการบั่นทอนคุณภาพชีวิต 
 
ขนาดของความรับผิดชอบตอสังคม 

 
 การพิจารณาเกี่ยวกับระดับความรับผิดชอบตอสังคมของหนวยงานธุรกิจวา ควรมีมาก
นอยเพียงใดและอยางนั้นจะใชวิธีพิจารณา “ระดับของการตระหนักถึงปญหาทางสังคม” (Social 
Responsiveness) หรือระดับความมากนอยในการตระหนักถึงพันธะขอผูกพันขององคกรที่พึงมีตอ
สังคม โดยการติดตามดูวา ธุรกิจไดดําเนินการแกไขปญหาตางๆ เพื่อปลดเปลื้องขอปญหาทางสังคม
ที่ธุรกิจมีภาระผูกพันอยูและควรตองเขาชวยเหลือแกไขไดอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
เพียงใด สามารถแบงออกเปน 3 แบบ คือ (ธงชัย  สันติวงษ 2546 : 96 - 98) 
 1. ความรับผิดชอบตอสังคมตามขอผูกพัน (Social Obligation Approach) หรือความ
รับผิดชอบเฉพาะเทาที่เปนขั้นต่ําสุดตามบังคับของกฎหมายเทานั้น  
 2. การรบัผิดชอบตอสังคม (Social Responsibility Approach) คือ การยอมรับวาธุรกิจมี
ความรับผิดชอบทั้งสองทางคูกัน คือ การทํากําไรทางเศรษฐกิจ และการรับผิดชอบตอสังคมในแง
ของความรับผิดชอบในทางเศรษฐกิจนั้นคือ การมุงกําไร และเพิ่มสวนทุนของผูถือหุนใหสูงขึ้น 
สวนอีกทางหนึ่งคือ ความรับผิดชอบตอสังคม ซ่ึงหมายถึง การมุงสนใจตอปญหาทางสังคมที่กําลัง
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จะเกิดขึ้นในขณะนั้น แตขอบเขตการเขาไปชวยแกปญหาทางสังคมนี้จะถูกกําจัดโดยจะมีเฉพาะ
ภายในกรอบที่จะไมทําใหองคกรตองสูญเสียประโยชนทางดานเศรษฐกิจจนเกิดความเสียหายขึ้น    
ตามรูปแบบนี้ องคกรจะยอมรับในบทบาทของกลุมตางๆ ที่ทํากิจกรรมทางสังคมและ/หรืออาจเขา
ไปสนับสนุนโดยตรง พรอมกับการสงเสริมใหทั้งผูบริหาร และพนักงานของตนออกไปรวมมี
บทบาทชวยสังคมในทํานองเดียวกันดวย การแกปญหาสังคมตามรูปแบบนี้ กระทําโดยการเขาไป
ปฏิบัติตอบ เพื่อใหเกิดการปรับแกปญหาไปในตัวพรอมกันตลอดเวลา 
 3. การระวังระไวตอปญหาสังคม (Social Responsiveness Approach) โดยเนนวาธุรกิจ
มิใชจะมีความรับผิดชอบในทางเศรษฐกิจและทางสังคมคูกันเทานั้น แตจะตองมองการณไกล
ออกไป โดยคาดหมายถึงปญหาในทางสังคมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตดวย วิธีการลักษณะแบบนี้จะ
เปนการกระทําแบบ “กันไวดีกวาแก” โดยคาดหมายปญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แลวรีบเขาไป    
ลงมือแกไขในทันที   

 
แนวทางการดาํเนินการความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร 
 
 หลักการของความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร  ไดมีการนํามาปฏิบัติกัน                 
อยางแพรหลายขึ้น ซ่ึงมักเปนในแนวทางทั้งศาสตรและศิลปในการรอยเรียงเช่ือมโยงคุณคาและ
วิสัยทัศนของธุรกิจและสังคมเขาไวดวยกัน โดยประยุกตใหเหมาะสมกับองคกรธุรกิจและบริบท
ของสังคมความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรในองคกรธุรกิจจึงมีความหลากหลายแตกตางกัน
ออกไป 
 ศ.นพ. ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส  ไดใหแนวทางในการดําเนินการในเรื่องความ
รับผิดชอบตอสังคมขององคกร ไวดังนี้ (ประเวศ วะสี  2551) 
 1.  ซีอีโอ (CEO) ของบริษัทออกไปสัมผัสความทุกขยากของคน การสัมผัสความทุกข
ยากของคนทําใหเกิดใจและปญญา เหมือนเจาชายสิทธัตถะเมื่อเปนมกุฎราชกุมารไดทรงศึกษา
ศิลปวิทยาทั้ง ๑๘ มีความรูทุกแขนง แตไมทรงมีปญญา ตอเมื่อเสด็จออกจากวังไปสัมผัสคนจน คน
ปวย คนแก คนตาย จึงเกิดใจที่จะหาทางชวยแกทุกขของมนุษย และตอมาเกิดปญญาที่เขาใจทุกข 
สมุทัย นิโรธ มรรค ถา CEO ของบริษัทไปสัมผัสความทุกขยากของเพื่อนมนุษยก็จะเกิดใจและเกิด
ปญญาขึ้นไดในทํานองเดียวกัน 
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  2.  ประชุมสภาซีอีโอ (CEO Social Council : CSC) มีการประชุมสภาซีอีโอ เพื่อสังคม
อยางสม่ําเสมอ เชน เดือนละหนึ่งครั้ง โดยเชิญนักวิชาการ ปราชญชาวบาน และผูทํางานใน           
ภาคประชาสังคมเขารวมประชุมดวย จะทําใหเกิดความชัดเจนมากขึ้น ๆ วาในสังคมมีประเด็นใดที่
องคกรธุรกิจจะมีสวนรวมดําเนินการไดบาง 
 3.  ตั้งสถาบันวิจัยสังคม (Corporate Social Research Institute) บริษัทนาจะรวมตัวกัน
ตั้งสถาบันวิจัยสังคมไมใหญนัก ใชเงินไมมากนัก แตมีคุณภาพการวิจัยสูง เพื่อสังเคราะหประเด็น
สาธารณะใหชัดเจนถึงขั้นจัดการได 
 4.  สงเสริมการจัดการทางสังคม การเรียนเรื่องการจัดการเกือบทั้งหมดเปนการจัดการ
ทางธุรกิจ การเรียนรูเร่ืองการจัดการทางสังคมมีนอยมาก ถามีการจัดการทางสังคมจะมีผลอยาง
มหาศาล ยกตัวอยาง เชน สงเสริมการจัดการเรื่องการทองเที่ยวในชุมชนทองถ่ินใหครบวงจร
สงเสริมการจัดการของชุมชนทองถ่ินใหเขมแข็ง ฯลฯ 
 5.  การเชื่อมตอระหวางเศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจมหภาค กุญแจสําคัญของระบบ
เศรษฐกิจในอนาคต คือ การเชื่อมตอระหวางเศรษฐกิจชุมชนกับเศรษฐกิจมหภาคใหเกื้อกูลกัน 
เศรษฐกิจชุมชนอันเปนเศรษฐกิจฐานรากของสังคมกําลังแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆ แตคนในภาคเศรษฐกิจ
ชุมชนจะตอไมคอยถึงกับเศรษฐกิจมหภาค คนในภาคธุรกิจและการเงินจะมีความสามารถตรงนี้
มากกวา ถาสามารถมาจัดการเชื่อมตอเศรษฐกิจ ๒ ระบบ เศรษฐกิจทั้งหมดของเราจะแข็งแรงและ
มั่นคง 
 6.  สงเสริมการเคลื่อนไหวเรื่องนโยบายสาธารณะ การสังเคราะหประเด็นสาธารณะให
ชัดเจนแลวสังคมทุกภาคสวนนํามาเคลื่อนไหวดวยความเปนกลาง เกือบจะเปนวิธีเดียวที่จะ
แกปญหาซับซอนในบานเมืองได ภาคธุรกิจและการเงินอาจสงเสริมการเคลื่อนไหวทางสังคมใน
ประเด็นสาธารณะ สถาบันวิจัยสังคมขององคกรธุรกิจที่กลาวถึงจะทําหนาที่สังเคราะหนโยบาย
สาธารณะ ภาคธุรกิจสงเสริมใหภาคประชาสังคม นักวิชาการ ส่ือมวลชน นักศึกษา ขาราชการที่มี 
จิตสาธารณะ รวมทั้งคนในภาคธุรกิจเอง เขามาแลกเปลี่ยนเรียนรูในนโยบายสาธารณะนั้นๆ 
ผลักดันไปสูการมีนโยบายสาธารณะที่ดีๆ ก็จะชวยคลี่คลายปญหาสังคมไดสําเร็จเปนลําดับไป 
 อานันท  ปนยารชุน  ประธานสภาสถาบันสิ่งแวดลอมไทย ไดใหแนวทางสําหรับ
องคกรธุรกิจที่จะแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมอยางสมบูรณ เปนบันได 3 ขั้น 
ไดแก การพัฒนาตนเองเพื่อดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน การสรางชุมชนนาอยูและสังคมเขมแข็ง และ
การใชส่ือสรางสรรคเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม (อานันท  ปนยารชุน 2551)                                                                  
  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 20

 บันไดขั้นแรก  การพัฒนาตนเองเพื่อดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน  
 ธุรกิจที่รับผิดชอบตอสังคมนั้นตองไมเปนธุรกิจที่เบียดเบียนสังคมและสิ่งแวดลอม 
หากธุรกิจของเรายังคงใชทรัพยากรของประเทศอยางสิ้นเปลืองโดยไมเห็นความสําคัญ หรือโรงงาน
ของเรายังคงปลอยมลพิษที่เปนอันตรายสูส่ิงแวดลอมและชุมชน ถึงแมวาจะใชเงินมากมายในการ
ดําเนินกิจกรรมตอสังคมมากเพียงใด ก็ไมสามารถกลาวอางไดเต็มปากวา เปนธุรกิจที่รับผิดชอบตอ
สังคมอยางแทจริง  
 ดังนั้น จึงตองเริ่มจากการมองเขามาสูภายในองคกรกอน โดยการบูรณาการหลักการ
ของความรับผิดชอบตอสังคมเขาสูกระบวนการทางธุรกิจของเราไดอยางเหมาะสม เพื่อพัฒนา
ตัวเองใหกระบวนการทางธุรกิจขององคกรเปนไปบนพื้นฐานของความยั่งยืน ทั้งในดานธุรกิจ 
สังคมและสิ่งแวดลอม เพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ และลดผลกระทบดาน      
ส่ิงแวดลอมจากกระบวนการทางธุรกิจ ซ่ึงสามารถทําไดในหลายรูปแบบ ทั้งการใชระบบ                
การจัดการ ดานสิ่งแวดลอม เชน ISO 14000 หรือระบบการจัดการสําหรับโรงงานขนาดกลางและ
ขนาดยอม (Environmental Management System for Small and Medium-scaled Enterprises : EMS 
for SMEs)   
  นอกจากนั้น ยังรวมถึงแนวทางการปองกันมลพิษที่แหลงกําเนิด เชน การลดการใช
สารเคมีที่เปนอันตราย การลดการใชน้ําและพลังงาน การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดของเสีย 
เปนตน โดยการดําเนินการดังกลาวนี้ไมเพียงแตเปนการลดผลกระทบจากภาคธุรกิจตอสังคมและ
ส่ิงแวดลอมแลวยังเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและลดการสูญเสียในองคกรไปพรอมกัน
ดวย ซ่ึงเปนตัวอยางที่ดีในการแสดงใหเห็นวา การดูแลสิ่งแวดลอมนั้นไมใชภาระของ
ผูประกอบการ แตในทางกลับกัน การดําเนินงานที่ดีนั้นจะใหผลตอบแทนกลับคืนสูผูประกอบการ
ดวย หรืออาจกลาวไดวาเปนการดําเนินการที่ทุกฝายสมประโยชน (Win-Win Solution) ซ่ึงปจจุบัน
ภาคธุรกิจจึงมีการตื่นตัวในเรื่องนี้เปนอยางมากและไดมีการดําเนินการอยางแพรหลาย ทั้ง
ผูประกอบการขนาดใหญ ซ่ึงเปนผูนําในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในการปองกันมลพิษ
และลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต  
 บันไดขั้นท่ีสอง  การสรางชุมชนนาอยูและสังคมเขมแข็ง  
 ปจจุบันหลายองคกรโดยเฉพาะองคกรธุรกิจขนาดใหญที่ไดกาวขามผานบันไดขั้นแรก 
ซ่ึงเปนการพัฒนาตัวเองใหเปนองคกรที่อยูรวมกับชุมชนและสิ่งแวดลอมไดอยางสอดคลอง
กลมกลืน โดยไมกอใหเกิดผลเสียตอชุมชนและสังคมแลว ในขณะเดียวกันองคกรเหลานี้ก็ไดมอง
ออกไปสูภายนอกและประสานเชื่อมโยงองคกรเขาสูชุมชนและสังคม ซ่ึงเปนบทบาทที่สําคัญของ
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ภาคธุรกิจในการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน บนพื้นฐานแนวคิดที่วาธุรกิจนั้น
เปนสวนหนึ่งของสังคมที่ไมสามารถแยกออกจากกันได  
  การพัฒนาชุมชนและการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับสังคม ซ่ึงนับเปนการ
ดําเนินงานที่พัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของการเกื้อกูลซ่ึงกันและกันระหวางภาคธุรกิจและสังคม เพื่อให
สามารถอยูรวมกันไดอยางสมดุลและยั่งยืน ซ่ึงองคกรธุรกิจหลายแหงไดแสดงความมุงมั่นในการ
เปนสวนหนึ่งในการสงเสริมสังคมในหลายรูปแบบ ทั้งการสรางศักยภาพชุมชนในการมีสวนรวม
ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม การสรางเสริมจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอมและ
พลังงาน หรือการพัฒนาเยาวชนซึ่งจะเปนกําลังสําคัญของชาติตอไป เปนตน ส่ิงเหลานี้ลวนแตเปน
ตัวอยางที่นาชื่นชม เนื่องจากไมใชเพียงแตเปนกิจกรรมที่เปนประโยชนตอส่ิงแวดลอม แตเปน
กิจกรรมที่สงเสริมการสรางศักยภาพใหกับชุมชน ซ่ึงจะเปนพื้นฐานใหเกิดความยั่งยืนในระยะยาว             
  บันไดขั้นท่ีสาม  การใชส่ือสรางสรรคเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม  
  การใชส่ือโฆษณาประชาสัมพันธนั้นก็เปนเครื่องมือที่สําคัญในการสื่อสารจากองคกร
ไปสูสังคม ซ่ึงไมเพียงแตเปนการเผยแพรขอมูลการดําเนินงานขององคกร และแสดงเจตจํานงใน
การรับผิดชอบตอสังคมเทานั้น ยังสามารถใชเปนเครื่องมือในการกระตุนเตือนใหสังคมหันมาให
ความสําคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและรับผิดชอบตอสังคมใหมากขึ้นดวย เนื่องจากการใช
ส่ือโฆษณาที่สรางสรรคสังคมและสิ่งแวดลอมขององคกรนั้น นับเปนการบรรลุประโยชนทั้งสอง
ทาง กลาวคือ สามารถเปนสื่อประชาสัมพันธเพื่อตอบสนองเปาหมายในเชิงธุรกิจเพื่อสรางความ
นิยมในกลุมผูบริโภคและสรางความโดดเดนเหนือคูแขง แตเมื่อพิจารณาอีกมุมหนึ่ง เรายังเห็นไดวา
ส่ือโฆษณานั้นยังทําหนาที่ เปนสื่อแหงการเรียนรูที่ เขาถึงผูบริโภคไดอยางแพรหลายและมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากในปจจุบันเราอยูในยุคของขอมูลขาวสาร การบริโภคสื่อตางๆ ไมวาจะเปน
ส่ือโทรทัศน หนังสือพิมพหรือวิทยุจึงเปนสวนหนึ่งที่ขาดไมไดในชีวิตประจําวันของผูคนสวนใหญ
ในสังคม ทําใหส่ือประชาสัมพันธมีศักยภาพในการสรางผลกระทบตอผูบริโภคอยางที่เราคาดไมถึง    
  ดังนั้นการสรางสรรคส่ือประชาสัมพันธที่มีคุณภาพจึงเปนความรับผิดชอบตอสังคม
ของธุรกิจในอีกรูปแบบหนึ่ง ซ่ึงสื่อสรางสรรคนั้นจะเปนเสมือน การศึกษานอกโรงเรียนที่นําเสนอ
ขอมูลและปลูกฝงแนวความคิดที่สงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมไดอยางแนบเนียน ซ่ึงผลท่ี
ตามมาในระยะยาวคือ กลุมผูบริโภคมีความตระหนักหรือมีจิตสํานึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
มากขึ้น รวมทั้งเยาวชนไทยที่จะเติบโตเปนกําลังสําคัญของประเทศใหใชทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมอยางรูคุณคา  
  อยางไรก็ตาม การพัฒนานั้นไมไดหมายความถึง การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแตเพียง     
อยางเดียว แตจะตองพัฒนาทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอมอยางสมดุล องคกรธุรกิจของ
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ไทยจะตองสรางบทบาทนําในการพัฒนาประเทศ รวมท้ังวางกติกาแหงจริยธรรมในการดําเนิน
ธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม เพื่อพิสูจนวาการทําธุรกิจที่เคารพ
ในจริยธรรมนั้นเปนสิ่งที่เอ้ือตอการพัฒนาที่ยั่งยืนอยางแทจริงในระยะยาว ไมใชการทําธุรกิจเพียง
ฉาบฉวยที่เนนผลกําไรแตทํารายสังคม ซ่ึงถาสังคมอยูไมได ธุรกิจก็อยูไมไดเชนกัน ฉะนั้นการ
ดําเนินการดังกลาวจะประสบความสําเร็จไดนั้น ตองอยูบนพื้นฐานของความมุงมั่นและตระหนักตอ
ความรับผิดชอบขององคกรตอสังคมอยางแทจริง ซ่ึงจะเปนพื้นฐานใหภาคธุรกิจสามารถแสดง
ศักยภาพในการดําเนินงานที่รับผิดชอบตอสังคมไดอยางเหมาะสมและกอใหเกิดความเกื้อกูลและ
สอดคลองเปนอันหนึ่งอันเดียวกันระหวางธุรกิจกับชุมชนและสังคม ซ่ึงจะเปนสวนหนึ่งที่จะ
สงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไป  
 
รูปแบบของความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร 
 
 พิพัฒน ยอดพฤติการณ และคณะ (2551) แบงประเภทของความรับผิดชอบตอสังคม
ขององคกร ตามทรัพยากรที่ใชในการดําเนินการ ดังนี้ 
 1.  Corporate-driven CSR เปนการดําเนินกิจกรรมโดยใชทรัพยากรที่มีอยูภายใน
องคกรเปนหลัก ตัวอยางเชน องคกรบริจาคเงินที่ไดจากกําไรในกิจการหรือบริจาคสินคา และ
บริการของบริษัทเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยสึนามิ หรือนําพนักงานลงพื้นที่เพื่อเปนอาสาสมัคร
ชวยเหลือผูประสบภัย เปนการเสียสละทรัพยากรดานเวลา หรือเปนการลงแรง นอกเหนือจากการ
ลงเงินหรือใหเปนสิ่งของตามปกติทั่วไป เปนตน ทั้งนี้ หากพิจารณาโดยยึดที่ตัวกระบวนการทาง
ธุรกิจ (Business Process) เปนหลักยังสามารถจําแนกได ดังนี้ 
  1.1  CSR in process หรือการดําเนินการที่อยูในกระบวนการทางธุรกิจ 
  1.2  CSR after process หรือการดําเนินการซึ่งแยกตางหากจากกระบวนการทาง
ธุรกิจ หรือเกิดขึ้นภายหลังกระบวนการทางธุรกิจ 
 2.  Social-driven CSR เปนการดําเนินกิจกรรมโดยใชทรัพยากรนอกองคกรเปนหลัก 
ตัวอยางเชน การเชิญชวนใหลูกคาซ้ือสินคาและบริการของบริษัทในชวงเวลาการรณรงคโดยบริจาค
รายไดจากการขายสินคาและบริการสวนหนึ่งตอทุก ๆ การซื้อแตละครั้ง ใหแกหนวยงาน หรือ
มูลนิธิที่ชวยเหลือผูประสบภัยสึนามิ เปนการระดมเงินบริจาคจากการซื้อของลูกคา และมอบหมาย
ใหผูอ่ืนที่มิใชพนักงานในองคกรลงแรงชวยเหลือในพื้นที่ เปนตน 
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 รูปแบบของการดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม ที่นําไปสูการอยูรวมกันใน
สังคมไดอยางเปนปกติสุขนั้น จะตองสามารถเชื่อมรอยกิจกรรมทางธุรกิจใหมีสวนประสมของ
ความรับผิดชอบทางสังคมไดอยางเปนเนื้อเดียวกัน 
 ฟลิป คอตเลอร (Kotler and Lee 2005 : 24 - 27) ไดแนะนําหลักการในการสรางสรรค
กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร อันดับแรก คือ การพิจารณาเลือกประเด็นในการ
ดําเนินการโดยแนะนําใหเร่ิมตนจากประเด็นที่กําลังอยูในความสนใจของสังคมขณะนั้น และ
สุดทายเปนการนํามาปฏิบัติ โดยพิจารณาวิธีการหรือกิจกรรมที่เหมาะสม ในการนําเสนอประเด็นสู
สาธารณชน ทั้งนี้ ไดใหแนวทางการดําเนินงานดานสังคมขององคกรธุรกิจไว 6 รูปแบบหลัก ดังนี้ 
  1.  การสงเสริมประเด็นสังคม (Cause Promotion) องคกรจัดหาเงินทุน การชวยเหลือ
ในรูปแบบอื่น ๆ หรือทรัพยากรตาง ๆ ขององคกรเพื่อเพิ่มการตระหนักรูและความหวงใยตอ
ประเด็นปญหาสังคมบางประการ  หรือเพื่อสนับสนุนการหาเงินบริจาค การเขารวมหรือหา
อาสาสมัครเพื่อสนองตอบตอประเด็นใดประเด็นหนึ่ง องคกรอาจเปนผูริเร่ิมและบริหารจัดการการ
สงเสริมประเด็นสังคมดวยตนเอง (ตัวอยางเชน Body Shop รณรงคเรื่องการหามใชสัตวเปนตัว
ทดลองในการผลิตเครื่องสําอาง) องคกรอาจเปนพันธมิตรรายใหญในการทํากิจกรรม (Aleve 
สปอนเซอรการเดินวิ่งเพื่อหาเงินสมทบทุนใหมูลนิธิโรคไขขอ) หรือองคกรอาจเปนแคหนึ่งใน
สปอนเซอรหลาย ๆ ราย (การรณรงคสําหรับโครงการ Keep America Beautiful 2003 บริษัทที่เปน
สปอนเซอรกิจกรรม “Great America Cleanup” ประกอบดวย Lysol, PepsiCo., ศูนยบริการยาง 
Firestone และอีกหลาย ๆ บริษัท) 
 2.  การตลาดเกี่ยวเนื่องกับประเด็นสังคม (Cause-Related Marketing) องคกรกําหนด
พันธสัญญาวาจะบริจาครายไดเปนรอยละของสินคาที่ขายไดเพื่อสนองตอประเด็นบางประการ 
สวนมากขอเสนอนี้จะประกาศใชเฉพาะบางชวงเวลา เฉพาะสินคาบางตัวและเพื่อการกุศลเฉพาะ
บางเรื่อง  ในกรณีนี้องคกรมักจะจับมือกับองคกรไมแสวงผลกําไรสรางสัมพันธภาพเพื่อ
ผลประโยชนรวมทั้งเพื่อเพิ่มยอดขายสินคาและเพื่อใหไดเงินสนับสนุนเขาการกุศล (ตัวอยางเชน 
Comcast บริจาค 4.95 เหรียญสหรัฐฯจากคาบริการติดตั้งอินเตอรเน็ตความเร็วสูงใหแก Ronald 
McDonald House Charities เปนระยะเวลาหนึ่งเดือน) หลายคนคิดวา กรณีแบบนี้เปนเรื่องที่ทุกคน
ได-ได-ได เพราะผูบริโภคก็ไดโอกาสบริจาคเงินใหแกหนวยงานการกุศลที่ตนเองชอบอยูแลว 
 3.  การตลาดเพื่อสังคมขององคกร (Corporate Social Marketing) องคกรสนับสนุน
และ/หรือทําโครงการรณรงคเพื่อเปล่ียนพฤติกรรมมนุษยในการพัฒนาสุขอนามัย ประชาชน ความ
ปลอดภัย ส่ิงแวดลอม หรือความเปนอยูที่ดีขึ้นของชุมชน จุดเดนของโครงการ คือ การมุงเนนการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซ่ึงแตกตางจากการสงเสริมประเด็นสังคมที่มุงในเรื่องการสรางความ
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ตระหนักรู การหาเงินทุน หรือหาอาสาสมัครมาชวยในโครงการ องคกรอาจพัฒนาและจัดทํา
โครงการรณรงคเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไดดวยตัวเอง (ตัวอยางเชน Philip Morris สนับสนุน
ใหผูปกครองคุยกับเด็ก ๆ ถึงโทษของการสูบบุหร่ี) แตสวนใหญองคกรมักจะจับมือรวมกับ
หนวยงานรัฐตาง ๆ (Home Depot กับหนวยงานสงเสริมการประหยัดน้ํา) และ/หรือองคกรไม
แสวงหาผลกําไร (Pampers จับมือกับมูลนิธิ SIDs สนับสนุนใหจับทารกนอนหงายแทนที่จะ      
นอนคว่ําหนา)  
 4.  การบริจาคตรง (Corporate Philanthropy) องคกรบริจาคโดยตรงตอองคกรการกุศล
หรือเพื่อสนองตอประเด็นสังคมหนึ่ง สวนมากเปนในรูปของกองทุนเงินชวยเหลือ เงินสดและหรือ
วัสดุส่ิงของ กิจกรรมนี้เปนรูปแบบที่ทํากันมาแตดั้งเดิม สวนใหญเปนการตอบสนองตอคําขอหรือ
เปนกรณีพิเศษเฉพาะกาล ปจจุบันองคกรสวนใหญกําลังถูกแรงกดดันทั้งภายในและภายนอกองคกร
ใหจัดกิจกรรมนี้อยางมีกลยุทธมากขึ้น โดยคัดเลือกกิจกรรมการบริจาคที่มุงเนนและสัมพันธกับ
เปาหมายธุรกิจและวัตถุประสงคขององคกร 
 5.  อาสาสมัครชวยเหลือชุมชน (Community Volunteering) องคกรสนับสนุนและ
สงเสริมใหพนักงาน คูคา และ/หรือสมาชิกแฟรนไชสใหสละเวลาของตนเองเพื่อชวยเหลือกิจกรรม
ชุมชนและสนองตอบตอประเด็นสังคม กิจกรรมนี้อาจเปนกิจกรรมเดี่ยว ๆ (เชนพนักงานบริษัทดาน
เทคโนโลยีไปชวยติวทักษะการใชคอมพิวเตอรแกเด็ก ๆ ในโรงเรียน) หรืออาจจัดทําโดยจับมือกับ
พันธมิตรกับองคกรไมแสวงผลกําไร (พนักงานบริษัท Shell ทํางานรวมกับองคกรพิทักษมหาสมุทร
เพื่อทําความสะอาดทองทะเล) กิจกรรมอาสาอาจเปนกิจกรรมที่จัดโดยองคกร หรือพนักงานอาจ
เลือกกิจกรรมของตนเองและขอการสนับสนุนจากบริษัทโดยการอนุญาตใหลาไปหรือการสราง
ฐานขอมูลพนักงานเหลานี้เพื่อตอบแทนดวยโครงการเพื่อพนักงานอื่น ๆ  
 6.  ขอปฏิบัติทางธุรกิจเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอสังคม (Socially Responsible 
Business Practices) องคกรสรางขอปฏิบัติทางธุรกิจตาง ๆ รวมถึงการลงทุนที่สนับสนุนประเด็น
ปญหาสังคมตาง ๆ เพื่อพัฒนาความเปนอยูของชุมชนรวมถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม องคกรอาจ
เปนผูริเร่ิมและปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง (เชน Kraft ตัดสินใจเลิกกิจกรรมการตลาดในโรงเรียน
ทั้งหมด) หรืออาจจับมือกับองคกรอื่น ๆ (Starbucks จับมือกับองคกรอนุรักษส่ิงแวดลอมสากลเพื่อ
สนับสนุนชาวไรใหลดวิธีการเพาะปลูกที่กระทบตอสิ่งแวดลอม) 
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ผูมีสวนไดสวนเสีย 
 
 ฟรีแมน (Freeman 1984 อางถึงใน Kraisomsuthasinee 2008 : 53) ใหคําจํากัดความของ
ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) วาหมายถึงบุคคลหรือกลุมบุคคลที่มีผลหรือไดรับผลจากการ
ดําเนินการขององคกร ผูมีสวนไดสวนเสีย จึงหมายถึง พนักงาน ลูกคา ผูถือหุน ชุมชน นักลงทุน     
คูคา พนักงานในหวงโซอุปทาน (employees in the supply chain) องคกร พนักงานเอกชน รัฐบาล 
ฯลฯ ที่มีสวนเกี่ยวของกับองคกร 
 หากพิจารณาตามความเกี่ยวของกับองคกร สามารถแบงผูมีสวนไดสวนเสียออกเปน   
3 ลําดับชั้น ไดแก 
 1.  ในองคกร ไดแก ผูถือหุน ผูบริหาร พนักงาน 
 2.  สังคมใกล ไดแก ลูกคา คูคา ครอบครัวของพนักงาน  ชุมชนที่องคกรตั้งอยู
ส่ิงแวดลอม 
 3.  สังคมไกล ไดแก คูแขงขันทางธุรกิจ ประชาชนทั่วไป 
 

 
  
ภาพที่ 2  ลําดับชั้นของผูมีสวนไดสวนเสยีที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร              
ที่มา : พิพัฒน ยอดพฤติการ และคณะ. ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร [ออนไลน].                   
เขาถึงเมื่อ 18  พฤศจิกายน 2551. เขาถึงไดจาก. http://www.thaicsr.com 
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การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย 
  
 ริชารด เวลฟอรด (Welford  2008) กลาววาการดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม มี
หลากหลายรูปแบบขึ้นอยูกับสถานที่ ประเภทของธุรกิจ และยังปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย การ
พัฒนารูปแบบของความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรที่เหมาะสมกับองคกรจึงจําเปนอยางยิ่งที่
จะตองอาศัยการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียขององคกรนั้น ๆ  
 การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder Engagement) เปนชองทางที่จะทํา
ใหองคกรไดรับขอมูลและความคิดเห็นสําคัญ ๆ ที่เปนประโยชนตอการบริหารจัดการ ใชเปนขอมูล
ประกอบกระบวนการตัดสินใจ  เสริมสร างความไววางใจ  และความสัมพันธ อันดีกับ                           
ผูมีสวนได สวนเสีย ซ่ึงหมายถึง ผูที่เกี่ยวของกับองคกรไดอยางครอบคลุม รวมทั้งสามารถชวย
เผยแพรช่ือเสียง ตัวตน และภาพลักษณที่ดีขององคกรไปพรอม ๆ กัน 
 ตัวอยางที่เห็นไดชัดถึงประโยชนที่องคกรไดรับผานกระบวนการมีสวนรวมของผูมี
สวนไดสวนเสีย คือ กลุมชุมชนอันเปนสถานที่ตั้งขององคกร หากองคกรใหความสําคัญกับชุมชน
รอบขาง สรางชองทางใหชุมชนไดมีสวนรวมกับองคกร ชุมชนยอมมีความสัมพันธอันดีกับองคกร
อันนําไปสูการยอมรับเสมือนการไดรับใบอนุญาต (A license to operate) ใหดําเนินธุรกิจในชุมชน
ตอไปได เชนเดียวกันกับกลุมผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืน ๆ หากองคกรมีการพัฒนากลไกการมีสวนรวม 
สรางชองทางใหเกิดการรวมมือระหวางกันไดอยางมีประสิทธิภาพ ยอมสงผลดีตอองคกร 
นอกจากนี้การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย ยังถือเปนการจัดการบริหารความเสี่ยงดวย เพราะ
การับรูขอมูลและความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย เทากับเปนการเตรียมความพรอมในการ
บริหารประเด็นที่อาจจะมีผลตอการดําเนินการขององคกร 
 กระบวนการสรางการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย ประกอบดวย 6 ขั้นตอน คือ 
 1. การระบุผูมีสวนไดสวนเสียขององคกร (Identification) องคกรควรระบุ                       
ผูมีสวนไดสวนเสียขององคกรใหชัดเจน และครอบคลุมกระบวนการดําเนินธุรกิจในทุกขั้นตอน ทั้ง
ปจจุบันและแผนกิจการอนาคต ทั้งนี้ อาจอาศัยวิธีการจําแนกผูมีสวนไดสวนเสีย ไดดังนี้ 
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ตารางที่ 1 การระบุผูมีสวนไดสวนเสียขององคกร 
 

ประเภท ความเกีย่วของ หลักเกณฑในการพิจารณา 
แบงตามการไดรับผลหรือ       
มีผลกับองคกร                
(Reflective Stakeholders) 
 
 
 
 
 
 
แบงตามความเกี่ยวของ            
เชิงยุทธศาสตร 
(Strategic Stakeholders) 

- สนใจ (Interest) 
- สงผลกระทบ (Impact) 
- มีอํานาจในการโนมนาว    
  (Influence) 
 
 
 
 
 
- ทั่วไป (Inclusive) 
- ผูใหขอมูล/ความรู  
  (Informative) 
- ผูนําทางความคิด (Incisive) 

- กลุมที่สนใจหรือเกี่ยวของกับ   
  การดําเนนิธุรกิจขององคกร 
- กลุมที่มีผลตอการตัดสินใจใน  
  การดําเนนิธุรกิจหรือการ 
  ประกอบการขององคกร เชน  
  รัฐบาล ผูถือหุน ฯลฯ 
- กลุมที่มีสวนเกี่ยวพันกับการ 
  ดําเนินธุรกจิขององคกร และ   
  การคาดหวังของสังคม 
- กลุมที่มีสวนเกี่ยวพันกับการ 
  ดําเนินธุรกจิขององคกร และ 
  การคาดหวังของสังคม 
- กลุมที่มีความรูเฉพาะเกีย่วกับ   
  องคกร ประเภทของธุรกิจที่   
  องคกรดําเนนิการอยู หรือ   
  เกี่ยวของกับผลการดําเนินงาน  
  ขององคกรทั้งในปจจบุันและ   
  ในอนาคต 
- กลุมผูนําทางความคิดที่มีผล 
  ตอสังคมในภาพรวมแนวโนม  
  ในอนาคตหรือกรณีเหตกุารณ  
  วิกฤตตาง ๆ 

 
 2. จัดลําดับความสําคัญและกําหนดบทบาท (Prioritization) การประเมินกลุม                 
ผูมีสวนไดสวนเสียแตละกลุมและกําหนดลําดับความสําคัญ เพื่อกําหนดบทบาทของผูมีสวนได
สวนเสียแตละกลุม โดยอาศัยหลักเกณฑในการพิจารณา ดังนี้ 
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  2.1  ความรับผิดชอบ (Responsibility) ผูมีสวนไดสวนเสียดังกลาว ถือเปนความ
รับผิดชอบโดยตรงขององคกรหรือไม โดยใหพิจารณาจากพื้นฐานทางกฎหมาย ทางการเงิน และใน
กระบวนการดําเนินธุรกิจ ทั้งปจจุบันและแผนงานในอนาคต 
  2.2  ความใกลชิด (Proximity) ผูมีสวนไดสวนเสียดังกลาว มีปฏิสัมพันธใกลชิดกบั
องคกรมากนอยเพียงใด โดยใหพิจารณาทั้งสวนที่เปนกลุมภายในและภายนอก 
  2.3  ความเปนตัวแทน (Representation) ผูมีสวนไดสวนเสียดังกลาว ถือเปนตัว
แทนที่ไดรับการยอมรับวาเปนคนสวนใหญในสังคมหรือไม 
  2.4  ความมีอิทธิพลหรือมีอํานาจในการโนมนาว (Influence) ผูมีสวนไดสวนเสีย
ดังกลาว มีอิทธิพลหรือมีอํานาจในการตัดสินใจเพียงใด 
  2.5  ความพึ่งพิง (Dependency)  ผูมีสวนไดสวนเสียดังกลาว เปนผูพึ่งพิงอาศัย
กระบวนการ ดําเนินธุรกิจขององคกรในทางตรงหรือทางออม มากนอยเพียงใด 
  2.6  การสงเสริมใหใชศักยภาพที่มีอยู (Empowerment) ผูมีสวนไดสวนเสีย
ดังกลาว สงเสริมใหองคกรไดใชศักยภาพที่มีอยูหรือไม 
 3.  สรางความรวมมือใหเกิดการมีสวนรวม (Engagement) วิธีการสรางความรวมมือ
หรือชองทางการมีสวนรวมกับผูมีสวนไดสวนเสียไมมีรูปแบบที่แนนอนตายตัว อีกทั้งกลุมผูมีสวน
ไดสวนเสียแตละกลุมตางเหมาะกับวิธีการที่แตกตางกันไป อยางไรก็ตาม การมีสวนรวมกับผูมีสวน
ไดสวนเสียทุกกลุม มักจะมีพื้นฐานที่เหมือนกัน คือ จะมีคนกลางที่เปนคนนอกองคกรและนอก
กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย เปนผูประสานงานความรวมมือ ดวยวิธีการพูดคุยแบบเห็นหนาคาตากัน 
(face-to-face) หรือ การประชุมกลุมยอย (focus group) การสํารวจความคิดเห็น ฯลฯ ที่สําคัญ คือ 
องคกรควรจะมีรูปแบบวิธีการที่หลากหลายที่จะสรางความรวมมือ หรือการมีสวนรวมกับกลุมผูมี
สวนไดสวนเสีย รวมทั้งกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จที่เปนระบบ ตลอดจนมีรายงานความคืบหนา
ของ โครงการหรือกิจกรรมความรวมมือใด ๆ ใหผูมีสวนไดสวนเสียไดรับทราบอยางตอเนื่อง 
 4.  วิเคราะหแผนที่ความสัมพันธ (Map concerns) การวิเคราะหความสัมพันธของ
องคกรกับกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย จากผลตอบรับตาง ๆ ที่องคกรไดเพื่อพัฒนาโครงการหรือ
กิจกรรมความรวมมือ การดําเนินธุรกิจ รวมไปถึงนโยบายขององคกรใหสอดคลองกับความ
ตองการของกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย ทั้งนี้ โดยอาศัยเกณฑการพิจารณาลําดับความสําคัญของกลุมผู
มีสวนไดสวนเสีย เพื่อประกอบการวิเคราะหแผนที่ความสัมพันธ 
 5.  ทบทวนความสัมพันธ (Review concerns) องคกรจําเปนตองทบทวนความสัมพันธ
และความสําคัญของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียตลอดเวลา เพื่อใชเปนขอมูลในการตัดสินใจวาควรจะ
ตอบสนองตอเร่ืองราวตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับผูมีสวนไดสวนเสียแตละกลุมหรือไม และดวยวิธีการ
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อยางไร โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อผูมีสวนไดสวนเสียแตละกลุมมีความเห็นไมตรงกัน ในกรณีที่องคกร
ไมสามารถตอบสนองตอความตองการหรือความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมไดจะตอง
มีเหตุผลในการตัดสินใจที่เปนเหตุเปนผล โปรงใส และตรวจสอบได 
 6.  การตอบสนองตอความสัมพันธ (Respond to concerns) ขั้นตอนสุดทายของการ
สรางการมีสวนรวมกับผูมีสวนไดสวนเสีย คือ การสื่อสารกลับไปยังผูมีสวนไดสวนเสียถึงภาพรวม
การดําเนินการขององคกร ภายใตบทบาทและสิทธิของผูมีสวนไดสวนเสียที่องคกรไดกําหนดไว 
โดยองคกรควรรายงานผลการปฏิบัติงานเทียบกับเปาหมายที่ไดวางไว โดยเฉพาะอยางยิ่ง การ
ปรับ เปลี่ ยนกระบวนการหรือขั้ นตอนดํ า เนินธุ รกิ จ เพื่ อประสานประโยชนของกลุ ม                           
ผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบขององคกรตอความคาดหวังและความตองการ
ของสังคมสวนรวม 
  ทั้งหมดนี้แสดงใหเห็นวา องคกรจะไมสามารถพัฒนากลยุทธการดําเนินธุรกิจที่
รับ ผิดชอบตอ สังคมไดอย างมีประสิทธิภาพ  หากไมพัฒนากลไกการมีส วนรวมของ                           
ผูมีสวนไดสวนเสียไปพรอมกัน ซ่ึงการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียนี้ จะเปนหัวใจที่ทําให
กระบวนการดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคมเกิดขึ้นและดํารงอยูอยางยั่งยืนในองคกร ทําให
องคกรสามารถสื่อสารถึง “ความรับผิดชอบตอสังคม” ไดอยางเปนรูปธรรม ที่สามารถวัด
ความสําเร็จและประเมินผลไดอยางเปนระบบ 
 
ขอบเขตความรับผิดชอบตอสังคม  
 
 ขอบเขตความรับผิดชอบตอสังคม (Areas of social Responsibility) มีทั้งหมด 7 ดาน 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคนอื่นๆ 2545 : 95)  
  1. ดานชุมชน (The Community) องคกรที่รับผิดชอบตอสังคมจะตองสรางจุดเดนขึ้น
ในชุมชน เชน เปนผูนําในการชวยเหลือและแกปญหาใหสังคม 
  2. ดานสุขภาพและสวัสดิการ (Health and welfare) องคกรมีความเชื่อวา การลงทุนใน
สุขภาพและการจัดสวัสดิการใหกับชุมชน เปนความรับผิดชอบดานสังคมที่มีคุณคาและจําเปน
สําหรับพนักงานบริษัท และชุมชนขนาดใหญ ตัวอยางโครงการดานสุขภาพและสังคมจะสราง
คานิยมในชุมชน ซ่ึงจะทําใหบริษัทมีอิทธิพลตอผูลงทุนและสรางภาพที่ดีใหกับบริษัทดวย 
 3. ดานการศึกษา (Education) องคกรจํานวนมากมีความสนใจในความรับผิดชอบดาน
การศึกษา ผูบริหารมีความตระหนักวาจะตองปรับปรุงการศึกษาทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
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วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย ทั้งในดานการบริจาคเงินดานการศึกษา การประชาสัมพันธ และดาน
อ่ืนๆ 
 4. ดานสิทธิมนุษยชน (Human rights) บางองคกรมุงความรับผิดชอบดานสังคมในการ
รณรงคสิทธิมนุษยชน เชน ความเทาเทียมกันของเพศชายและเพศหญิงในการไดรับการจางงาน 
 5. ดานสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ (The natural environment) องคกรจํานวนมากได
ตัดสินใจเลือก การแกปญหาดานสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
การสรางจิตสํานึกในการรักษาสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ เชน ผลิตสินคาที่ไมเปนอันตรายตอ
ส่ิงแวดลอม ไดแก การไมใชสาร CFC เครื่องปรับอากาศและตูเย็น 
  6. ดานสิทธิของผูบริโภค (Consumer right) องคกรไดเนนในเรื่องของสิทธิผูบริโภค 
โดยคํานึงถึงผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย และการโฆษณาที่เปนความจริง (Truthful 
advertising) 
  7. ดานวัฒนธรรม (Culture) เปนการเรียนรูและการคิดรวมกัน ตลอดจนการแสดงออก
ระหวางกลุมบุคคลหรือสังคม ธุรกิจที่ใหการสนับสนุนดานศิลปวัฒนธรรมเชื่อวาเปนรูปแบบหนึ่ง
ของความรับผิดชอบตอสังคม แนวคิดที่ใหการสนับสนุนเหตุการณดานวัฒนธรรมถือวาเปนการ
ลงทุนดานคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสําหรับลูกคาชุมชนในทองถ่ิน บุคลากร และผูมีสวนเกี่ยวของกับ
องคกร ถือวาสามารถสรางวัฒนธรรมที่ดีใหกับกลุมเหลานี้ได 
 
ความรับผดิชอบของธุรกิจ 
 
 เมื่อธุรกิจไดดําเนินการผลิตสินคาและบริการแลว ก็จะตองนําสินคาหรือบริการ
ออกจําหนายสูสังคม ซ่ึงธุรกิจจําเปนตองคํานึงอยูตลอดเวลา ในเรื่องความรับผิดชอบที่มีตอ
ผูบริโภค ผูบริหารและตอพนักงาน รวมทั้งตอสังคมโดยสวนรวมดวย ดังนั้นธุรกิจจึงไมควรมุงหวัง
กําไรสูงสุดเพียงอยางเดียว ควรจะใหความสําคัญและรับผิดชอบตอสังคม มิฉะนั้นธุรกิจก็ไม
สามารถดําเนินการอยูได ดวยเหตุผลดังกลาวธุรกิจจึงควรรับผิดชอบตอสังคม ซ่ึงสามารถแบงความ
รับผิดชอบของธุรกิจออกเปน 2 ประเภท (รัตนา อัตภูมิสุวรรณ  2542 : 4 - 6)  
 1. ความรับผิดชอบตอสังคมภายในธุรกิจ ซ่ึงเปนความรับผิดชอบที่เจาของกิจการหรือ
ผูรวมลงทุน สามารถควบคุมดูแล ไมวาจะเปนวัสดุอุปกรณ แรงงาน คาใชจายตางๆ อาจกลาวไดวา
ความรับผิดชอบที่มีตอสังคมภายในธุรกิจ มีดังนี ้
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  1.1 ความรับผิดชอบของผูลงทุน ผูที่นําเงินมาลงทุนในกิจการ ไมวาจะเปนเจาของ
ผูรวมหุนสวนก็ตองการผลตอบแทน หรือสวนแบงกําไรที่พอประมาณและเหมาะสม เพื่อจูงใจใหผู
ลงทุนไดดําเนินกิจการตอไป 
  1.2 ความรับผิดชอบตอผูบริหาร โดยทั่วไปผูบริหารระดับตางๆ ทั้งหัวหนางาน
ผูจัดการฝายตางๆพวกเขาเหลานั้นตองการเงินเดือน คาตอบแทนในอัตราที่เหมาะสมแลวอาจจะ
ตองการความมั่นคงในการทํางาน ความกาวหนาในอาชีพ และความสามารถพัฒนาความรู
ความสามารถใหเหมาะสมกับตําแหนงงานของผูบริหารดวยเชนเดียวกัน 
  1.3 ความรับผิดชอบตอพนักงานและลูกจาง เจาของกิจการ หรือผูบริหารตองการ
วาจางบุคคลตางๆ เขามาชวยทํางาน และตองจายคาตอบแทนหรือคาจาง ดังนั้นการกําหนด
คาตอบแทนควรมีเกณฑที่เหมาะสม และทําใหเขาสามารถดํารงชีวิตอยูไดตามควรแกฐานะตําแหนง
งาน นอกจากนี้การเลื่อนขั้น หรือขึ้นเงินเดือนก็ตองมีหลักเกณฑที่มีความยุติธรรม และควรจะมี
สวัสดิการตางๆ เพื่อเปนสิ่งจูงใจ เชน การจัดความปลอดภัยและสุขภาพของคนงาน การจัดสภาพ
การทํางานใหเหมาะสม ทั้งบรรยากาศในการทํางาน การอํานวยความสะดวกเครื่องมือเครื่องจักร 
การจัดกิจกรรมนันทนาการในการพักผอนหยอนใจตางๆ การใหสวัสดิการเกี่ยวกับเงินกูยืมแก
พนักงาน เปนตน 
 2. ความรับผิดชอบตอสังคมภายนอกธุรกิจ เปนสิ่งแวดลอมที่อยูภายนอกกิจการแตเปน
สวนที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานภายในธุรกิจ ดังนัน้ผูบริหารจึงควรมีความรับผิดชอบตอสังคม
ภายนอก ไดแก 
  2.1 ความรับผิดชอบที่มีตอผูบริโภค ความซื่อสัตยในดานการตั้งราคา การโฆษณา
ชวนเชื่อ การเลือกใชวัตถุดิบที่ใชในการผลิตสินคาตองใหไดมาตรฐาน 
  2.2 ความรับผิดชอบตอรัฐบาลและหนวยงานของรัฐทั้งในเรื่องภาษีอากรการจาย
คาแรงงาน เปนตน 
  2.3 ความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม ธุรกิจเมื่อมีการผลิตสินคาหรือบริการแลว 
ไมใชเพียงเพื่อใหไดกําไรหรือผลตอบแทนเทานั้น การสงเสริมการวิจัย การสรางโรงพยาบาล การ
สงเคราะหแกผูยากไร เปนตน 
  2.4 ความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม ธุรกิจเมื่อมีการผลิตสินคาหรือบริการแลว
ไมใชเพียงเพื่อใหไดกําไรหรือผลตอบแทนเทานั้น ควรจะคํานึงถึงผลกระทบจากการดําเนินงานที่
จะสงไปยังชุมชนรอบขาง เชน ปญหาน้ําเสีย ปญหาอากาศเปนพิษ ปญหาขยะมูลฝอย เปนตน 
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  2.5 ความรับผิดชอบตอทรัพยากรธรรมชาติ โดยการเลือกใชทรัพยากรธรรมชาติ
อยางประหยัดและคุมคา เชน การไมจับสัตวน้ําในฤดูวางไข การไมใชเครื่องมือการประมงที่ผิด
กฎหมาย การไมทําลายปาไม การไมทําลายหนาดิน เปนตน 
 

แนวคิดเรื่องบรรษัทภิบาล 
 
ความหมายของบรรษัทภิบาล 
 
  พรนพ พุกกะพันธุ (2546 : 280) ไดกลาวถึงความหมายของคําวา บรรษัทภิบาลวา เปน
คําที่ไดรับการบัญญัติขึ้นมาใหม โดยมาจากคําวา บรรษัทและอภิบาล ซ่ึงอธิบายความหมายโดยยอ
ไดดังนี้ 
  บรรษัท (Corporation) หมายความถึง องคกรขนาดใหญที่ทําธุรกิจเพื่อมุงหวังผลกําไร 
(profit) มีเสถียรภาพ (stability) มีการเจริญเติบโต (growth) และเผื่อแผตอสังคม (social 
contribution) ซ่ึงรวมถึงธุรกิจเอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทขามชาติ คือ ไมไดเปนองคกรของรัฐ 
และไมใชองคกรของ NGO 
  อภิบาล หมายถึง การปกครองที่เปยมไปดวยความเอื้ออาทรฉันทบิดา มารดาอาทรตอ
บุตร เปนการปกครองที่เต็มไปดวยจิตวิญญาณของการเล็งเห็นคุณคาและศักดิ์ศรีแหงความเปน
มนุษย ซ่ึงแตกตางจากการปกครองดวยอํานาจหรืออาวุธ หรือการปกครองโดยใชทักษะหรือศิลปะ 
เพื่อใหผูปกครองไดประโยชนสูงสุด คือการเอาผูปกครองเปนตัวตั้ง เมื่อเขาสูยุคโลกาภิวัตน       
การปกครองที่ไมคํานึงถึงกลุมผลประโยชนรวม (Stakeholders) อ่ืน ๆ เขาสูทางตัน 
  ดังนั้นจึงกลาวสรุปไดวา บรรษัทภิบาล หมายถึง วิถีแหงการดํารงอยูของบริษัทหรือ
องคกร เปนแนวทางหรือวิถีแหงการปฏิบัติตนของคนในองคกรนั้น เพื่อไปสูเปาหมายที่ตองการ คือ 
การเติบโตที่ยั่งยืนและมีความสุขในการประกอบธุรกิจ ปจจุบันกระแสของโลกถือวา บริษัทหรือ
องคกรใดก็ตามจะมีความเจริญกาวหนา เหมาะกับการลงทุนหรือวาหุนของบริษัทนั้นจะมีราคาที่ดี
ได บริษัทจะตองมีช่ือเสียงในการบริหารธุรกิจ โดยอาศัยกระบวนการและโครงสรางของ      
บรรษัทภิบาล 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 33

มิติของบรรษัทภิบาล 
 
  บรรษัทภิบาล ประกอบดวยมิติที่สําคัญ 3 มิติ (พรนพ พกุกะพันธุ  2546 : 281) ไดแก 
  1. โครงสรางและกระบวนการ (Structure and process) ของการนําและควบคุมองคกร
ไปสูเปาหมาย เปนสวนที่เปนรูปธรรมจับตองได ซ่ึงประกอบไปดวยโครงสรางองคกร การกําหนด
อํานาจหนาที่หรือกฎบัตร คูมือคําสั่ง ระเบียบปฏิบัติ ระบบงานตาง ๆ ดังนั้น โครงสรางและ
กระบวนการตองเอื้อใหการนําและควบคุมองคกรไปสูวัตถุประสงคขององคกรที่ตั้งไว 
  2. จริยธรรมและคุณธรรมของคนในองคกร (Ethics and Integrity of people) โดยให
ความสําคัญมากในระดับสูงที่ตองมีการปฏิบัติเปนเยี่ยงอยาง กระทั่งมีคํากลาววา “สงสัญญาณจาก
สวนยอด” หรือ tone at the top โดยผูบริหารระดับสูงจะตองทําเปนตัวอยางกอนมิใหมีการละเลยใน
ระดับลางแลวใหการปฏิบัติในแนวเดียวในองคกร อยางไรก็ตามจริยธรรมและคุณธรรมเปนสวนที่
เปนนามธรรมจับตองยาก แตมีพลานุภาพสูงที่สุด 
  3. ความสามารถและภูมิปญญา (Competence and wisdom) หมายถึง ความสามารถ
ของคนในองคกร ที่มีขีดความสามารถในการนําเอาความรู (knowledge) มาสรางทักษะ (skill) เกิด
ความชํานาญเพียงพอ (proficiency) และนําไปสูความเชี่ยวชาญ (expertise) ดังนั้น ในมิติที่ 3 นี้ตอง
เนนตั้งแตระดับยอด คือ ระดับกรรมการบริหารของบริษัท ฝายบริหาร ฝายจัดการ เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในองคกร 
  สําหรับภูมิปญญา คือ ความสามารถขั้นสูงที่จะคิดคน เลือก และปฏิบัติไดอยางชาญ
ฉลาด และตองมีการขับเคลื่อนในลักษณะเปนพลวัตรและมีวิวัฒนาการ 
  บรรษัทภิบาล คือ การหลอหลอมมิติทั้งสามเขาดวยกัน เพื่อใหเกิดพลานุภาพในการ
นําไปสู เปาหมายขององคกร อันเปนการสรางสมรรถนะในการแขงขัน และเปนการสราง
เสถียรภาพใหเกิดขึ้นในองคกร ทั้งนี้ โดยมีเปาหมายที่สําคัญ ดังนี้ 
  1. การสรางผลกําไร (Profitability) 
  2. ความมีเสถียรภาพ (Stability) 
  3. การเจริญเติบโต (Growth) 
  4. การเผื่อแผตอสังคม (Contribution to society) 
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วัตถุประสงคของการมีบรรษัทภิบาล 
 
  การสรางบรรษัทภิบาล นับเปนการสรางโอกาสของแตละองคกร บรรษัทภิบาลที่ดี
ยอมทําใหองคกรไดรับประโยชน หรือควรที่จะไดรับผลดังตอไปนี้ (ธีรศักดิ์ กําบรรณารักษและ 
เทพฤทธิ์ วิชญสิริ 2545 : 25) 
  1. เพิ่มศักยภาพในการสรางสมรรถนะในการแขงขัน (Competitiveness) แกองคกรทั้ง
ในระดับประเทศและระดับโลก 
  2. เพิ่มโอกาสในการเขาสูตลาดทุนของโลก (Accessibility to Global Capital Markets) 
  3. เพิ่มโอกาสในการเสาะหาพันธมิตรทางธุรกิจไดงายขึ้น และเปนพันธมิตรที่มี
บรรษัทภิบาลที่ดี 
  การดําเนินงานของบรรษัทภิบาล มีสวนสําคัญอยูที่การดําเนินงานของบริษัท จะตอง
ยุติธรรมตอทุกฝายที่มีสวนไดสวนเสียกับองคกร (Stakeholders) ไดแก เจาของกิจการ สังคมโดย
สวนรวม ลูกจาง ลูกคา และคูคาอ่ืน ๆ 
 
หลักการสําคัญสําหรับการสรางกติกา “บรรษัทภิบาล” 
 
 หลักการสําคัญสําหรับการสรางกติกาของโลกที่นํามาประมวลกับการสราง             
“บรรษัทภิบาล” ที่ดีใหเกิดขึ้นในประเทศไทย มี 7 ประการ ตอไปนี้  (ธีรศักดิ์ กําบรรณารักษและ 
เทพฤทธิ์ วิชญสิริ 2545 : 25)  
 หลักการที่ 1  ความรับผิดชอบของธุรกิจ มิไดมีเพียงแตความรับผิดชอบตอผูถือ

หุน หากแตตองแสดงความรับผิดชอบตอผูมีผลประโยชนรวม 
(Stakeholder) ทุก ๆ กลุมอยางครบถวน 

 หลักการที่ 2  ผลกระทบของธุรกิจที่เกิดจากเศรษฐกิจและสังคม ยอมสงผลตอ
นวัตกรรม (Innovation) ความยุติธรรม (Justice) และสังคมโลก 
(World Community) 

 หลักการที่ 3  พฤติกรรมทางธุรกิจ จะเกิดจากจิตวิญญาณแหงความไววางใจ 
(Spirit of Trust) มากกวาที่จะเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
ทั้งนี้ มิไดหมายความวาละเลยการตีความตามกฎหมาย 

 หลักการที่ 4 การยอมรับในกติกาตาง ๆ (Respect for Rules) 
 หลักการที่ 5 สนับสนุนการคาพหุภาคี (Support for Multilateral Trade) 
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 หลักการที่ 6 การเห็นความสําคัญของสิ่งแวดลอม (Respect for Environment) 
 หลักการที่ 7 หลีกเลี่ยงการประกอบธุรกิจที่ผิด (Avoidance of Illicit 

Operations) 
 หลักการทั้ง 7 ประการ เปนหลักการพื้นฐานของการสรางกติกาการคาและการเงินของ
โลก ที่องคกรตาง ๆ ทั้งระดับนานาชาติ ระดับประเทศ พยายามนําไปปฏิบัติจนเกิดสิ่งที่เรียกวา 
“ธรรมรัฐ หรือ ธรรมาภิบาล (Good Governance)” นั่นคือ การปกครองอันเปนคุณที่เกิดจากการใส
จิตวิญญาณของความเปนมนุษยลงไปในกระบวนการปกครองและบริหาร 
 
แนวคิดเก่ียวกบัภาพลักษณ 

 
 พรทิพย พิมลสินธุ (2545 : 55) ไดอธิบายวา ภาพลักษณ มาจากคําภาษาอังกฤษวา 
Image ซ่ึงแตเดิมใชคําวา ภาพพจน เปนคําที่ใชเพี้ยนไปจากความหมายที่แทจริง เพราะ พจน มี
ความหมายวา  ที่ทําใหเกิดภาพ  ฉะนั้นจึงหมายถึงถอยคําที่ทําใหเกิดภาพในใจ  ซ่ึงตรงกับ
ภาษาอังกฤษวา “figure of speech” เมื่อกลาวถึงภาพพจนแลวจึงเปนเรื่องของภาษา การใชคําพูดที่
เปนสํานวนโวหารทําใหนึกเห็นเปนภาพ 
 พลตรีพระวรวงศเธอ  กรมหมื่นนราธิปพงษประพันธ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
บัญญัติศัพท ไดทรงวินิจฉัยเพื่อความเขาใจที่ถูกตองวา คําวา “image” เดิมนั้นราชบัณฑิตยสถานได
บัญญัติวา “ภาพ” ซ่ึงเปนความหมายกวางไป “จินตภาพ” นาจะตรงกับคําวา “imaginary” มากกวา 
และทรงเห็นวานาจะอนุโลมใหใชคําวา “ภาพพจน” แทนความหมายถึง image ไดเพราะเปนคํา
เพี้ยนที่ใชกันอยางแพรหลาย ปจจุบันพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ใหความหมาย
วา “ภาพลักษณ” (พาบ-ลัก) คือ ภาพที่เกิดจากความนึกคิดวาควรจะเปนเชนนั้น 
 ในดานการประชาสัมพันธ ภาพลักษณ หมายถึง ภาพที่เกิดขึ้นในใจ (Mental picture) 
ของบุคคลที่มีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง อาจจะเปนบุคคลหรือองคกรก็ได โดยเกิดจากการรับรูที่ประทับใจ
ซ่ึงอาจไดมาจากประสบการณทางตรง (direct experience) ซ่ึงตัวเองไดไปพบสัมผัสมาเอง เชน การ
ไปใชบริการหรือติดตอดวย และอาจไดมาจากประสบการณทางออม (indirect experience) เปนการ
ไดรับฟงจากคําบอกเลาของบุคคล การเผยแพรขอมูลขาวสารของสื่อมวลชนหรือส่ือขององคกรเอง
ไมวาจะเปนขาว บทความ สารคดี รายการโทรทัศนหรือการจัดกิจกรรมตาง ๆ เปนตน 
 ในปจจุบันคําวา “ภาพลักษณ” ไดมีการกลาวถึงอยางแพรหลายในวงกวาง เชน 
ภาพลักษณของประเทศ  ภาพลักษณขององคกร ภาพลักษณของบริษัท รวมถึงในมุมมองที่
เฉพาะเจาะจง อาทิ ภาพลักษณของตราสินคาหรือบริการ ภาพลักษณของผูบริหาร หรือแมกระทั่ง
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ภาพลักษณของบุคคล สงผลใหบุคคลเกิดพฤติกรรมตอบสนองตอส่ิงตาง ๆ ตามภาพลักษณที่
เกิดขึ้น จึงอาจกลาวไดวา ภาพลักษณกลายเปนสิ่งที่มีบทบาทสําคัญในการกําหนดความคิดของ
ปจเจกบุคคลในการมองหรือตัดสินสิ่งตาง ๆ รอบตัว ดังนั้น องคกร บริษัท หนวยงานตาง ๆ รวมทั้ง
ตราสินคาหรือบริการตางใหความสําคัญกับการสรางภาพลักษณที่ดีในสายตาของประชาชน 
นอกเหนือไปจากการมุงบริหารงานในสวนตาง ๆ ใหราบรื่นเทานั้น 
 
ประเภทของภาพลักษณ 
 
 พรทิพย พิมลสินธุ (2545 : 56) ไดจําแนกภาพลักษณเปนประเภทตาง ๆ ไดดังนี้ 
 1.  ภาพลักษณซอน (Multiple Images) เปนภาพลักษณที่ตั้งมาจากสมมติฐานที่วา
บุคคลในสังคมนั้นมาจาก รอยพอพันแม คือ มาจากแหลงตาง ๆ ทําใหมีความรู ความเชื่อ ฐานทาง
เศรษฐกิจ ฯลฯ มีความแตกตางกัน โดยเฉพาะความรู และประสบการณตอองคกรตางกัน ดังนั้นจะ
หวังวาสมาชิกในสังคมจะมีภาพลักษณขององคกรหนึ่งเหมือนกันจึงเปนไปไมได ยิ่งไปกวานั้น ใน
ตัวบุคคลหนึ่งอาจมีทั้งภาพลักษณในทางบวกตอเร่ืองหนึ่ง และภาพลักษณในทางลบกับอีกเรื่อง
หนึ่งไดเชนกัน 
 2.  ภาพลักษณในปจจุบัน (Current Image) เปนภาพลักษณตามความเปนจริงใน
ปจจุบัน ซ่ึงอาจเปนภาพลักษณเชิงบวกหรือเชิงลบก็ได จะเปนภาพลักษณที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ
หรือโดยเจตนาก็ตาม หนาที่ของผูบริหารจะตองหาภาพลักษณในปจจุบันใหได เมื่อพบภาพลักษณ
ที่ไมดีจะไดปรับเปลี่ยนใหดีขึ้น 
 3.  ภาพลักษณกระจกเงา (Mirror Image) เปรียบไดกับการสองกระจกเงาจะเห็นภาพ
ตนเองวาสวย ดี หรือตรงกับลักษณะใดก็ไดตามความนึกคิด ผูบริหารมองออกวาองคกรไดทําสิ่ง
ตางๆ ดีแลว ดังนั้นภาพลักษณองคกรจึงนาจะเปนภาพลักษณที่ดี ซ่ึงความจริงจะเปนเชนไรก็เปนอีก
กรณีหนึ่ง ทั้งนี้ประชากรกลุมเปาหมายอาจมองแตกตางจากผูบริหารได 
 4.  ภาพลักษณที่พึงปรารถนา (Wish Image) เปนภาพลักษณที่ผูบริหารหรือพนักงานมี
ความตองการใหองคกรของตนเปนเชนนั้น เชน เปนองคกรที่มีความรับผิดชอบตอสังคม เปน
องคกรที่มีความรุงเรือง เปนตน การกําหนดความปรารถนาเปรียบเสมือนการกําหนดเปาหมายของ
งานที่เราจะทําไดเพื่อบรรลุเปาหมายนั้น ๆ  
 5.   ภาพลักษณสูงสุดเทาที่จะทําได (Optimum Image) หมายถึง ภาพลักษณที่เกิดขึ้น
จากการตระหนักในความจริงและการมีความเขาใจ การรับรูของผูรับสาร อุปสรรคของสื่อมวลชน
และสื่อที่เราควบคุมได และสิ่งอ่ืนที่เปนอุปสรรคตอการสรางภาพลักษณที่พึงปรารถนา ดังนั้น
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ภาพลักษณชนิดนี้จึงเปนภาพลักษณที่ผูเกี่ยวของรูจักประมาณตนและตัวแปรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของจนไม
ทําใหการกําหนดภาพลักษณที่พึงปรารถนามีความสูงสงมากเกินความเปนจริง 
 6.  ภาพลักษณที่ถูกตองและไมถูกตอง (Correct and Incorrect Image) เปนภาพลักษณ
ที่เกิดขึ้นไมตรงกับความเปนจริง อาจเปนเพราะเหตุการณที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ (ขาวลือ อุบัติเหตุ
ฯลฯ) หรือกระบวนการสื่อสาร หรือการรับรูของผูรับสาร ซ่ึงเมื่อเกิดภาพลักษณที่ไมถูกตองแลว ก็
จําเปนตองมีการแกไขภาพลักษณใหถูกตองตอไป ภาพลักษณที่ถูกตองนี้คลายกับภาพลักษณใน
ปจจุบัน แตตางกันที่ภาพลักษณที่ถูกตองไดรับการปรับเปลี่ยนจากภาพลักษณที่ไมถูกตองมากอน
ระยะหนึ่งแลว 
 7.  ภาพลักษณสินคา/บริการ (Product/Service Image) สินคาหรือบริการก็มีภาพลักษณ
ของตนเองเชนเดียวกับองคกร สินคา หรือบริการบางอยางอาจมีภาพลักษณที่ไมคอยดี เชน บุหร่ี 
สุรา แตสินคา/บริการบางอยางก็มีภาพลักษณในทางตรงขาม สินคา/บริการไมวาจะมีภาพลักษณ
แบบใดก็ยังมีความจําเปนตองปรุงแตงใหมีภาพลักษณที่มีเอกลักษณเปนที่ยอมรับมากขึ้นจากสังคม 
นอกจากนี้ภาพลักษณขององคกรเปนเชนไรก็จะมีผลตอภาพลักษณของสินคาเชนนั้น 
 8.  ภาพลักษณตราสินคา (Brand Image) เปนภาพลักษณที่มีลักษณะคลายกับ
ภาพลักษณสินคา เพียงแตเปนกรณีของตราสินคา ยี่หอสินคา หรือโลโก สัญลักษณ คือเปนสินคา
ยี่หอใดยี่หอหนึ่ง 
 9.  ภาพลักษณองคกร (Corporate Image) เปนภาพลักษณองคกรใดองคกรหนึ่ง โดย
เนนภาพรวมทั้งหมดขององคกร โดยรวมถึงสินคา ระบบการบริหารงาน ความมั่นคง การมีความ
รับผิดชอบตอสังคม เปนตน 
 10.  ภาพลักษณสถาบัน (Institution Image) คลายกับภาพลักษณองคกรเพียงแตมอง
เฉพาะตัวบริษัท หรือตัวสถาบัน ความรับผิดชอบของสถาบันที่มีตอสังคม ความเปนสถาบันที่มี
ความเจริญกาวหนา แตทั้งนี้จะไมมุงมองในเชิงธุรกิจการคา หรือการตลาดหรือตราสินคา 
 
ภาพลักษณขององคกร หรือภาพลักษณของบริษัท (Corporate Image) 
 
 เปนคําที่นิยมเรียกกันในแวดวงวิชาการจนเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป หรืออีกนัยหนึ่งนั้น 
หมายถึง ช่ือเสียงขององคกร (Corporate Reputation) ในแวดวงการบริหารธุรกิจสมัยใหม คําวา
ภาพลักษณ ถูกนํามาพิจารณาเปนองคประกอบประการหนึ่งในการบริหาร ชวยเอื้อใหองคกรธุรกิจ
ดําเนินไปไดอยางกาวหนาและมั่นคง โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับธุรกิจขนาดใหญซ่ึงเกี่ยวพันกับกลุม
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ประชาชนจํานวนมาก และยิ่งไปกวานั้นในทางการบริหารธุรกิจยังอาจตีคาไดวา ภาพลักษณของ
บริษัทเปรียบเสมือนสินทรัพย (Asset) อันมีคาซ่ึงยากจะประเมินออกมาเปนตัวเลขทางบัญชีได 
 ฟลลิป  คอตเลอร (Kotler 2000 : 553) ปรมาจารยดานการตลาดอธิบายถึงคําวา  
ภาพลักษณ (Image) วาเปนองครวมของความเชื่อ ความคิด และความประทับใจที่บุคคลมีตอส่ิงใด
ส่ิงหนึ่ง ซ่ึงทัศนคติและการกระทําใด ๆ ที่คนเรามีตอส่ิงนั้น จะมีความเกี่ยวพันอยางสูงกับ
ภาพลักษณของสิ่งนั้น ๆ  
 แฟรงค  เจฟกิ้นส (Jefkins 1993 : 21 - 22) นักประชาสัมพันธชาวอังกฤษไดอธิบาย
ภาพลักษณขององคกรไววา ภาพลักษณของบริษัทหรือภาพลักษณขององคกร (Corporate Image) 
หมายถึง ภาพขององคกรใดองคกรหนึ่ง ซ่ึงหมายรวมทุกสิ่งทุกอยางเกี่ยวกับองคกรที่ประชาชน 
รูจัก เขาใจ และไดมีประสบการณ ในการสรางภาพลักษณขององคกรนั้น สวนหนึ่งกระทําไดโดย
อาศัยการนําเสนอเอกลักษณขององคกร (Corporate Identity) ซ่ึงปรากฏแกสายตาคนทั่วไปไดงาย 
เชน สัญลักษณ เครื่องแบบ ฯลฯ 
 นอกจากนี้ วิรัช  ลภิรัตนกุล (2540 : 81) ไดอธิบายวาภาพลักษณของบริษัท (Corporate 
Image) คือ ภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจของประชาชนที่มีตอบริษัทหรือหนวยงานธุรกิจแหงใดแหงหนึ่ง 
หมายรวมไปถึงดานการบริหารหรือการจัดการ (Management) ของบริษัทแหงนั้นดวย และหมาย
รวมไปถึงสินคาผลิตภัณฑ (Product) และบริการ (Service) ที่บริษัทนั้นจําหนาย ฉะนั้น คําวา
ภาพลักษณของบริษัท จึงมีความหมายคอนขางกวาง โดยครอบคลุมทั้งตัวหนวยงานธุรกิจฝาย
จัดการ และสินคาหรือบริการของบริษัทแหงนั้นดวย 
 โดยทั่วไป ภาพลักษณ หมายถึง ภาพของสิ่งตาง ๆ หรือความคิดรวบยอดที่วาดขึ้นใน
ความคิด (Image is a picture formed in the mind) ภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจของบุคคลตามความรูสึก 
นึกคิดที่มีตอองคกรสถาบัน บุคคลหรือการดําเนินงาน ภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจนี้อาจเปนผลจากการ
ไดรับประสบการณทางตรงหรือประสบการณทางออมที่บุคคลนั้นรับรูมา เชน ไดพบประสบดวย
ตนเองหรือไดยินไดฟงจากคําบอกเลาของผูอ่ืน เพื่อนฝูง ญาติมิตร หรือกิตติศัพทเลาลือตาง ๆ นานา
เปนตน 
 ในปจจุบันการสรางภาพลักษณเปนแนวคิดที่องคกรธุรกิจตางตระหนักถึงความสําคัญ
อยางสูง โดยพยายามพัฒนากลยุทธการสรางภาพลักษณอยางเปนระบบ จากเดิมที่ตองอาศัยการ
ประชาสัมพันธเปนเครื่องมือหลัก มาเปนการประยุกตและผสมผสานกลยุทธการสื่อสารหลากหลาย
รูปแบบ โดยใชเทคนิควิธีตาง ๆ อยางเปนเอกภาพ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานสูเปาหมาย  
ภาพลักษณที่พึงประสงคขององคกร 
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องคประกอบของภาพลักษณ และการเกิดภาพลักษณ 
 
  เคนเนธ  อี. โบลดิ้ง (Kenneth E. Boulding อางถึงใน สุทธิลักษณ หวังสันติธรรม   
2548 : 204) ไดอธิบายวา ภาพลักษณ เปนความรู ความรูสึกของคนเราที่มีตอส่ิงตาง ๆ โดยเฉพาะ
ความรูนั้นเปนความรูที่เราสรางขึ้นมาเองเฉพาะตน เปนความรูเชิงอัตวิสัย (Subjective Knowledge) 
ซ่ึงประกอบดวย ขอเท็จจริง คุณคาที่เราเปนผูกําหนด โดยแตละบุคคลจะเก็บสะสมความรูเชิง      
อัตวิสัยเกี่ยวกับส่ิงตาง ๆ รอบตัวที่ไดประสบและมีความเชื่อวาจริง เนื่องจากคนเราไมสามารถที่จะ
รับรูและทําความเขาใจกับทุกสิ่งไดครบถวน  เสมอไป เรามักจะไดเฉพาะ ภาพบางสวนหรือ
ลักษณะกวาง ๆ ของสิ่งเหลานั้น ซ่ึงอาจไมชัดเจนแนนอนเพียงพอ แลวมักตีความหมาย (Interpret) 
หรือใหความหมายแกส่ิงนั้น ๆ ดวยตัวเราเอง ความรูเชิงอัตวิสัยนี้จะประกอบกันเปนภาพลักษณ
ของสิ่งตาง ๆ ที่อยูในโลกตามทัศนะของเรา และพฤติกรรมที่เราแสดงออกก็จะขึ้นอยูกับภาพลักษณ
ของสิ่งนั้น ๆ ที่เรามีอยูในสมองดวย  เพื่อใหงายแกการทําความเขาใจ อาจแยกองคประกอบของ
ภาพลักษณไดเปน 4  สวน แตในความเปนจริงองคประกอบทั้ง 4 สวนนี้มีความเกี่ยวของสัมพันธ
กันอยางไมอาจแบงแยกได คือ 
 1. องคประกอบเชิงการรับรู (Perceptual Component) เปนสิ่งที่บุคคลไดจากการสังเกต
โดยตรง แลวนําสิ่งนั้นไปสูการรับรู ส่ิงที่ถูกรับรูนี้อาจจะเปนบุคคล สถานที่ เหตุการณ ความคิด 
หรือส่ิงของตาง ๆ เราจะไดภาพของสิ่งแวดลอมตาง ๆ เหลานี้โดยผานการรับรูเปนเบื้องแรก 
 2. องคประกอบเชิงความรู (Cognitive Component) ไดแก สวนที่เปนความรูเกี่ยวกับ
ลักษณะ ประเภท ความแตกตางของสิ่งของตาง ๆ ที่ไดจากการสังเกตและรับรู 
 3. องคประกอบเชิงความรูสึก (Affective Component) ไดแก ความรูสึกของบุคคลที่มี
ตอส่ิงตาง ๆ อาจเปนความรูสึกผูกพันยอมรับหรือไมยอมรับ ชอบหรือไมชอบ 
 4. องคประกอบเชิงการกระทํา (Cog native Component)  เปนความมุงหมายหรือ
เจตนา  ที่ เปนแนวทางในการปฏิบัติตอบโตส่ิงเรานั้น  โดยเปนผลของปฏิสัมพันธระหวาง
องคประกอบเชิงความรูและเชิงความรูสึก 
 องคประกอบเชิงการรับรู เชิงความรู เชิงความรูสึก และเชิงการกระทํานี้จะผสมผสาน
กันเปนภาพที่บุคคลไดมีประสบการณในโลก ดังนั้น ภาพลักษณที่ดีของธุรกิจจึงสัมพันธโดยตรง
กับพฤติกรรมของผูบริโภค ซ่ึงกวาผูบริโภคเปาหมาย (Target Consumer) แตละราย จะเปลี่ยนฐานะ
มาเปนลูกคา (Customer) นั้น จะผานการรับรู (Perception) จนเกิดความรู (Knowledge) และ
ความรูสึก (Affection) ที่ดีตอผลิตภัณฑและองคกรธุรกิจ จนกระทั่งเกิดพฤติกรรมการซื้อ (Buying) 
มาบริโภคในที่สุด 
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ปจจัยท่ีทําใหเกิดภาพลักษณ 
 
 1.  ขอเท็จจริง (Objective fact)  
 2.  การประเมินสวนตัว (personal Judgment)  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
แผนภาพที่ 1  แสดงแบบจําลองการเกิดภาพลักษณ 
ที่มา : เสรี  วงษมณฑา. ภาพพจนนัน้ สําคัญไฉน?. (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ธีระฟลมและ               
ไซเท็กซ จํากดั, 2541). 
 
 1.  ขอเท็จจริง (Objective fact) ขอเท็จจริงเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนั้น คือ สถานที่ตั้ง
จํานวนนักศึกษา คาบํารุงการศึกษา คณะที่เปดสอน ฯลฯ เหลานี้เรียกวาขอเท็จจริง 
 2.  การประเมินสวนตัว (personal Judgment) เปนการใชวิจารณญาณสวนตัวของแตละ
บุคคลที่เคยเขามาของแวะหรือไดยินไดฟงเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้ ถาประเมินสถานที่ตั้งของ
มหาวิทยาลัยนั้น คนที่ไปมาสะดวกจะตอบวามหาวิทยาลัยนั้นอยูใกล แตถาถามคนที่อยูหางไกลกจ็ะ
ตอบวามหาวิทยาลัยนั้นไปมาลําบาก เพราะฉะนั้นจากขอเท็จจริงที่เหมือนกัน แตเมื่อนํามาประเมิน
ดวยเหตุผลสวนตัวอาจจะแตกตางกัน 
 บุคคลสามารถรับรูขอเท็จจริงอยางเดียวกันไดแตยังไมเกิดภาพลักษณ ถารูเพียง
ขอเท็จจริงอยางเดียว ในขั้นตอนนี้ส่ิงที่เรียนรูเรียกวา เปนความรู (Knowledge) เมื่อใดก็ตามที่เร่ิมนํา
การประเมินสวนตัวเขาไปรวมดวยจากขอเท็จจริง ความรูดังกลาวจะกลายเปนภาพแหงความคํานึง  
(Perceptual picture) ซ่ึงอยูในสมองของเขาและนั่น คือ ภาพพจนที่มีอคติสวนตัวเขามาเกี่ยวของดวย 
 
 

องคการ 

ขอเท็จจริง การประเมินสวนตวั 

ภาพลักษณ 
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กลุมประชาชนเปาหมายกับการสรางภาพลักษณ 
  
 กลุมเปาหมายเปนกุญแจสําคัญที่จะนําไปสูวิธีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ  
การศึกษาองคประกอบการสรางภาพลักษณ  จึงตองทําความเขาใจความตองการของประชาชนกลุม
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  ฟอมบรุน  อธิบายลักษณะความตองการหรือความคาดหวังของกลุมเปาหมายที่
องคกรควรใหความสนใจไว  4  ประการ  ดังนี้ (สุทธิลักษณ หวังสันติธรรม : 212 - 213) 
 1.  ลูกคา  (Customers)  ถือเปนกลุมที่มีความสําคัญตอการดําเนินงานองคกร  เพราะ
เปนกลุมที่มีอิทธิพลตอยอดขายและรายไดของธุรกิจ  ส่ิงที่ลูกคามุงหวังคือ  ความไววางใจ  
(Reliability) ลูกคาคาดหวังวาสินคาและ/หรือบริการขององคกรนั้นมีคุณภาพดี  เช่ือถือไดมากกวา
สินคาของคูแขงที่อาจจะขายไดในเวลาเดียวกัน  ทั้งนี้  ช่ือเสียงนั้นจะทวีความสําคัญมากในธุรกิจ
ดานการบริการ  ซ่ึงยากตอการประเมินคุณภาพ  เพราะบริการนั้นเปนการตอบสนองทางดานความ
พึงพอใจเปนหลัก  ช่ือเสียงจึงเปนสิ่งสําคัญที่ผลักดันใหลูกคาเลือกใชบริการ  อาทิ  สํานักงาน
ทนายความ  บริษัทที่ใหบริการดานการจัดทําบัญชี  หรือบริษัทที่ปรึกษาดานการลงทุน  ธุรกิจ
เหลานี้อาศัยช่ือเสียงอันเกิดจากการบอกปากตอปาก  (Words  of  mouth)  และการอางอิงบุคคลซึ่ง
สามารถสรางความนาเชื่อถือใหกับธุรกิจได 
 2.  กลุมผูลงทุน  (Investors)  และผูจัดหาวัตถุดิบ  (Suppliers)  เปนอีกกลุมหนึ่งที่มี
ความสําคัญตอการดําเนินธุรกิจ  ส่ิงที่กลุมเปาหมายกลุมนี้ตองการจากองคกรคือ  ความนาเชื่อถือ  
(Credibility)  ทางดานการเงิน  ส่ิงที่องคกรนําเสนอผานสื่อมวลชน  รายงานประจําป  หรือชอง
ทางการสื่อสารตาง ๆ  นั้นตองเปนขอเท็จจริงที่นํามาประกอบการพิจารณาทางดานการลงทุนได
อยางแทจริง  กลุมเปาหมายนี้คาดวา  องคกรจะนําเสนอขอมูลดานความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการ
ดําเนินการอยางตรงไปตรงมา  เมื่อเกิดปญหาก็จะมีรายงานหรือแจงใหทราบอยางทันทวงที  และ
เปดเผยขอมูลที่เปนประโยชนตอการประเมินสถานการณอยางแทจริงขององคกร 
 ทั้งนี้   หนวยงานที่จัดอันดับความนา เชื่อถือทางการเงิน   นับวามี อิทธิพลตอ
กลุมเปาหมายอยางยิ่ง  เพราะหนวยงานเหลานี้เปนที่ยอมรับวาเปรียบเสมือนคนกลางที่ชวยวเิคราะห  
นําเสนอ  และเปรียบเทียบขอมูลขององคกรธุรกิจตาง ๆ  ให  อยางไรก็ตามจากการศึกษาวิธีการ
ประเมินผลการดําเนินธุรกิจของหนวยงานจัดอันดับความนาเชื่อถือ  ทางการเงิน  อาทิ  มูดี้  
(Moody’s  Investors  Services)  พบวา  วิธีการจัดอันดับความนาเชื่อถือโดยหนวยงานเหลานี้อาศัย
ผลการวิเคราะหโอกาสในอนาคต  คุณภาพการบริหารจัดการ  และความนาเชื่อถือของแผนงานของ
องคกรจากผูเชี่ยวชาญ 
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 กระบวนการจัดอันดับนั้น  มูดี้จะเปดโอกาสใหตัวแทนจากองคกรไดนําเสนอองคกร
และกลยุทธทางธุรกิจตอผูเช่ียวชาญที่ผานการฝกฝน  ใหสามารถประเมินผลอยางละเอียดจากสิ่งที่
ไดยิน  ไดฟง  ผูเช่ียวชาญจะพบปะพูดคุยกับตัวแทนองคกร  4-5  คน  ซ่ึงไดแก  ผูบริหาร  ตัวแทน
ดานการเงิน  และตัวแทนดานการบริหารจัดการ  โดยปจจัยที่ใชในการประเมิน  ไดแก  คุณภาพของ
ความนาเชื่อถือ  (Credit  Quality)  ปรัชญาการบริหารจัดการ  (Management’s philosophy)  และ
แผนงานสําหรับอนาคต  (plan  for  the  future)  ผูเชี่ยวชาญจากมูดี้  อธิบายวา  มูดี้ไมไดจัดอันดับ
จากคุณงามความดีขององคกร  แตจัดอันดับจากความนาเชื่อถือที่องคกรเหลานั้นนําเสนอ  บน
พื้นฐานความเชื่อที่วา  องคกรจะทําตามที่ไดกลาวอาง 
 ภาพลักษณและชื่อเสียงดานความนาเชื่อถือที่กลุมผูเชี่ยวชาญมีตอองคกรจึงเปนปจจัยที่
มีผลตอการประเมินโดยตรง  องคกรตาง ๆ  จึงพยายามสรางความสัมพันธที่ดีกับกลุมนักวิเคราะห
และผูเชี่ยวชาญเหลานี้  โดยเฉพาะกลุมที่ทํางานใหกับสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือตาง ๆ 
 นอกจากนี้  ความนาเชื่อถือ  ยังหมายถึง  สภาพคลองและความมั่นคงทางการเงิน  ที่จะ
เปนหลักประกันใหกับผูจัดหาวัตถุดิบหรือคูคา  (Suppliers)  เพราะกลุมเปาหมายนี้มุงหวังวาองคกร
จะทําตามขอตกลง  เมื่อมีการสั่งวัตถุดิบแลวจะไมมีการยกเลิกในภายหลัง  ซ่ึงการยกเลิกการสั่งนี้
นับเปนปจจัยหลักที่ทําลายชื่อเสียงและความนาเชื่อถือขององคกรในสายตาผูจัดหาวัตถุดิบ 
 3.  พนักงาน  (Employees)  ตองการความเชื่อมั่น  (Trustworthy)  จากองคกรบุคลากร
ทุกคนยอมคาดหวังวาองคกรที่ตนทํางานอยูนั้นสามารถเชื่อถือได  เปนองคกรที่มีการดําเนินงานที่ดี  
ซ่ือสัตย  สัญญาการจางงานเปนไปดวยความยินยอมระหวางองคกรและพนักงาน  ถูกตองและ
ตรงไปตรงมา  บุคลากรไดรับการปฏิบัติอยางยุติธรรมและใหเกียรติ  ทั้งดานการมอบหมายงานใน
หนาที่  การพิจารณาเงินเดือน  และสนับสนุนทางดานตําแหนงงานและความกาวหนา  พนักงาน
ตองการนโยบายและปจจัยสนับสนุนจากผูบริหารที่เกี่ยวเนื่องถึงคุณภาพชีวิตที่ดี  อาทิ  การใสใจตอ
สุขภาพและความปลอดภัยอันเกิดจากการทํางาน  รวมไปถึงความมั่นคงในหนาที่การงาน 
 4.  ชุมชน  (Communities)  ตองการความรับผิดชอบ  (Responsibility)  ที่องคกรมีตอ
องคกรรอบขาง  ทั้งทางดานสังคม  ส่ิงแวดลอม  ราลฟ  ลารเซน  (Ralph  Larsen)  ผูบริหารระดับสูง
ของบริษัท  จอหนสัน  แอนด  จอหนสัน  กลาววา  ภาพลักษณของจอหสัน  แอนด  จอหนสัน  คือ  
องคกรที่เปนตัวแทนความหวงใย  ภาพลักษณนี้ไมไดเกิดขึ้นจากการที่องคกรบอกกับกลุมเปาหมาย
วามีความหวังดีเทานั้น  หากแตจะตองมาจากพฤติกรรม  และการกระทําขององคกรที่สะสมมาเปน
ระยะเวลานาน 
 องคกรที่มีภาพลักษณที่ดีในสายตาของชุมชนนั้นมักเปนองคกรที่ใหการสนับสนุน
กิจกรรมทางสังคม  หวงใยสิ่งแวดลอม  มีสวนรวมกับพนักงาน  ซ่ึงสวนใหญมักอาศัยอยูในชุมชน
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โดยรอบองคกร  เชน  การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน  การสนับสนุนดานศิลปวัฒนธรรม
ทองถ่ิน  และการใหความสําคัญกับชุมชนนี้จะตองมีการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
 
กลุมบุคคลท่ีมีความสําคัญในการสรางภาพลักษณองคกร 
  
 การกําหนดกลุมเปาหมายของการสรางภาพลักษณนั้น  จะมีกลุมเปาหมายหลายกลุม  
(Multiple Target)  เพราะภาพลักษณที่ดีขององคกรนั้นไมไดสะทอนจากความคิดของกลุมบุคคล
เพียงบางกลุมเทานั้น  แตเปนการสะทอนความรูสึกของประชาชนเปาหมายแตละกลุมที่มีตอ
องคประกอบตาง ๆขององคกร  แลวกลายเปนภาพรวมที่สะทอนลักษณะขององคกรในความคิด
ของประชาชน (สุทธิลักษณ หวังสันติธรรม : 214 - 216) 
 กลุมเปาหมายของการสรางภาพลักษณมีดังนี้ 
 1.  รัฐบาล  (Government)  รัฐบาลจะเปนผูกําหนดกิจกรรมที่สําคัญกับบริษัท  เพราะ
รัฐบาลจะเปนผูอนุมัติใหทําอะไรหรือไมทําอะไร  ซ่ึงมีผลตอการดําเนินธุรกิจ  หลายครั้งที่ธุรกิจ
ของบริษัทเกี่ยวของกับใบอนุญาต  โครงสรางภาษี  สัมปทาน  การออกกฎหมาย  การยกเลิก
กฎหมายจะอยูที่รัฐบาล  การมีภาพลักษณที่ดีในสายตาของหนวยงานภาครัฐ  ยอมมีผลตอการ
ดําเนินงานที่เกี่ยวของกับภาครัฐใหเปนไปอยางราบรื่น 
 2.  ส่ือมวลชน  (The press)  เปนกลุมที่มีผลตอความรูและความคิดของประชาชน  
ทั้งนี้  เพราะเปนแหลงขาวที่ประชาชนใชในการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ  แลวเก็บไว
ใชในการพิจารณาหรือประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวของในอนาคต 
 3.  กลุมกดดัน  (Pressure group)  เปนกลุมที่มีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในปจจุบัน  เชน  
กลุมองคกรพัฒนาเอกชน  (Non  Government  Organization  (NGO))  กลุมสมัชชาคนจน  ที่เรียกวา
กลุมกดดัน  เพราะวากลุมเหลานี้จะใชวิธีการตาง ๆ  มากมายเพื่อกดดันใหเกิดปรากฎการณบางสิ่ง
บางอยางในสิ่งที่เขาตองการ  ที่พบสวนใหญแลวมักเปนกลุมกดดันรัฐบาล  แตบริษัทเอกชนก็พบ
กับกลุมกดดันไดเชนกัน 
 4.  กลุมผลประโยชน  (Interest  group)  เปนกลุมที่ไดหรือเสียประโยชนโดยตรงตอส่ิง
ที่องคกรจะทํา 
 5.  กลุมวิศวกรสังคม  (Social  engineer)  หมายถึง  กลุมที่เปนผูวางโครงการของสังคม  
โดยช้ีแนวทางเดินใหสังคม  กลุมวิศวกรสังคม  (Social  engineer)  เปนกลุมที่ธุรกิจตองสรางความ
เขาใจเพราะถาหากไมสามารถสรางความเขาใจ  การดําเนินธุรกิจก็จะลําบากในหลายดาน  เพราะถา
หากกลุมนี้ตอตานกิจกรรมตาง ๆ  ก็ไมอาจเกิดขึ้นได 
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 6.  นักการเมือง  (Political  man)  นักการเมืองมีบทบาทที่จะกระทบตอธุรกิจ  กลาวคือ  
นักการเมืองเปนผูนําเสนอการออกกฎหมายและการยกเลิกกฎหมาย  ถาไมสามารถสรางความเขาใจ
กับนักการเมืองแลว  กฎหมายบางอยางอาจมีผลกระทบตอธุรกิจได 
 7.  ผูนําทางความคิด  (Opinion  leaders)  คือ  กลุมบุคคลที่ส่ือมวลชนพอใจที่จะขอ
ความเห็น  ผูนําทางความคิดมีบทบาทสําคัญในกรณีที่เกิดมีประเด็นขึ้นในสังคม  ส่ือมวลชนมักไป
สัมภาษณเพื่อขอความเห็น  ดังนั้น  ธุรกิจตองทําความเขาใจกับบุคคลเหลานี้ใหเขาใจถึงการ
ดําเนินงานของธุรกิจ  เพราะหากบุคคลเหลานี้แสดงความคิดเห็นหรือพฤติกรรมเชิงตอตานก็จะทํา
ใหธุรกิจไมสามารถดําเนินงานได 
 8.  ลูกคา  (Customer)  ในการสรางภาพลักษณ  องคกรจะตองทําใหผูที่เปนลูกคามี
ความเขาใจ  และรักองคกร  ดังคํากลาวที่วา  “ไมมีใครสามารถสรางความร่ํารวยไดจากลูกคาที่มี
ความเกลียดชัง”  ดังนั้น  จึงตองใชความรักเปนฐานที่จะนําไปสูความชื่นชมสินคา  การทําดีตอ
สังคม  การอธิบายการกระทําขององคกรใหลูกคาเขาใจ  ยอมทําใหสามารถสรางมูลคาเพิ่มใหกับ
บริษัทและสินคาได 
 9.  กลุมที่เปนองคกรไมคากําไร  (Non-profit  organization)  การดําเนินธุรกิจใด ๆ  ที่
เปนประโยชนตอกลุมนี้จะแสดงใหเห็นภาพลักษณในฐานะของหนวยงานทางธุรกิจที่ใหการ
สนับสนุนองคกรของเขา  บริษัทจะไดรับความชื่นชม 
 10. ชุมชน  (Communities)  ชุมชนในปจจุบันเปนชุมชนที่มีความตื่นตัว  (Active  
Communities)  ไมใชชุมชนที่นิ่งเฉย  (Passive  Communities)  หรือชุมชนที่ไมมีการตอตาน  นิ่งเฉย
กับการดําเนินงานของธุรกิจ  เพราะปจจุบันชุมชนมีบทบาทสําคัญตอการตัดสินใจในการดําเนิน
ธุรกิจใด ๆ  ที่สงผลกระทบตอสภาพแวดลอมและความเปนอยูของชุมชน  ถาองคกรไมสามารถ
สรางความเขาใจกับชุมชนได  ยอมสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ  และถาหากองคกรไมสราง
ความดี  หรือทําประโยชนใหกับชุมชนดวยแลว  ยิ่งทําใหเกิดการตอตานมากขึ้น  ดังนั้น  องคกรจึง
ตองสรางความเขาใจและความสัมพันธที่ดีกับชุมชนและคนในชุมชน 
 11.  พนักงานภายในบริษัท  (Existing  employee)  การสรางภาพลักษณที่ดีขององคกร
ใด ๆ  ก็ตาม  องคประกอบสําคัญตองมาจากภาพสะทอนของบุคลากรภายใน  ถาพนักงานมีความรัก  
ความภักดีตอบริษัท  ไมคิดเปนศัตรูกับบริษัท  และพรอมที่จะเปนกระบอกเสียงใหกับบริษัท  การ
ดําเนินงานจะมีความราบรื่น  ถาพนักงานภายในบริษัทโจมตีบริษัทตนเอง  คนภายนอกมักจะเชื่อถือ
มากกวาการที่คูแขงโจมตีบริษัท  นอกจากนี้  ภาพลักษณของพนักงานยังเปนปจจัยสนับสนุน
ภาพลักษณองคกร  และสะทอนถึงเอกลกัษณที่องคกรตองการนําเสนอตอสาธารณชนอีกดวย 
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 12.  ผูถือหุน  (Shareholders)  ธุรกิจใด ๆ  ก็ตามที่ผูบริหารถือหุนไวมากและไมยอม
ขายหุน  ธุรกิจนั้นถือวามีภาพลักษณที่ดี  แตถาองคกรใดเทขายหุนมาก  ราคาของหุนตกไปเรื่อย ๆ  
เพราะมีแตการเทขาย  ไมมีการขอซื้อหุนเขามา  ยอมขาดความนาเชื่อถือในสายตาของนักลงทุน  
ดังนั้น  เมื่อใดก็ตามที่ดําเนินธุรกิจแลวไมสามารถอธิบายใหผูถือหุนเขาใจ  เกิดความสบายใจ  และ
ยอมรับในความมั่นคงของธุรกิจได   ก็จะทําใหภาพลักษณและช่ือเสียงดานความมั่นคง  
ความกาวหนา  และความนาเชื่อถือขององคกรตกต่ํา 
 13.  กลุมแวดวงของสถาบันการเงิน  (Financial  circle)  ภาพลักษณที่ดีตอกลุมสถาบัน
ทางการเงินนั้น  เปนปจจัยที่สรางความนาเชื่อถือ  การลงทุน  ซ่ึงสงผลตอการใหกูยืมเงินงายขึ้น  
องคกรที่มีช่ือเสียงไมดีจะกูเงินไดยาก  หรือถากูไดก็ไมเต็มจํานวนตามที่ขอกูไว  และอัตราดอกเบี้ย
จะสูงกวาปกติ  การลงทุนดําเนินธุรกิจจําเปนตองกูยืมเงินจากสถาบันการเงินและการที่ไดรับ
ดอกเบี้ยต่ําถือวาเปนความไดเปรียบของธุรกิจ  เพราะฉะนั้น  ภาพลักษณและช่ือเสียงขององคกร
เปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอการขยายธุรกิจในอนาคต 
 14.  บุคคลที่จะเขามาเปนพนักงานของบริษัทในอนาคต  (Prospective employee)  เปน
การสรางภาพลักษณและชื่อเสียงดานการบริหารงานบุคคล  หากองคกรมีภาพลักษณและชื่อเสียงดี  
ผูที่มีความสามารถ  เรียนเกง  ก็จะเลือกทํางานกับองคกรนั้นเปนแหงแรก  องคกรจะสามารถระดม
สมองของคนเกงเอาไวกับองคกร  ในขณะที่องคกรที่มีชื่อเสียงในทางไมดีนั้น  คนเกงๆ  ก็จะไปหา
องคกรอ่ืนที่มีช่ือเสียงดีกวา  ซ่ึงหมายความวา  องคกรนั้นๆ  ไดแก พนักงานที่ไมมีคุณภาพมาทํางาน  
พนักงานที่ไมมีคุณภาพยอมสงผลถึงประสิทธิภาพในการทํางานดวย 
 15.  ผูจัดหาวัตถุดิบหรือกลุมผูคา  (Suppliers)  หมายถึง  บุคคลที่ขายสินคาใหกับธุรกิจ  
ถาองคกรมีภาพลักษณและชื่อเสียงดี  โดยเฉพาะทางดานความนาเชื่อถือทางการเงิน  ตองการ
วัตถุดิบหรือสินคาที่จะนํามาใชในธุรกิจยอมจะไดผูคาที่ดีๆ  เขามาติดตอคาขายดวย  ทําใหได
วัตถุดิบหรือสินคาที่ดี  มีคุณภาพ  สงผลถึงคุณภาพของสินคาที่ผลิตออกมายอมมีคุณภาพที่ดีไปดวย 
 16.  คูแขงขัน  (Competitor)  การมีภาพลักษณที่ดีในสายตาของคูแขงทางธุรกิจนั้น  
เปนการปองกันไมใหเกิดการแขงขันในลักษณะที่เปนศัตรูกัน  แมจะเปนคูแขงทางการคา  แตเมื่อมี
ความจําเปนตองอาศัยความทางการคาก็จะสามารถรวมตัวกันเพื่อประโยชนของทุกฝาย 
 17. กลุมผูนํานักศึกษา  (Student  activist)  ไดแก  ผูที่เปนหัวหนาฝายกิจกรรมนักศึกษา  
ผูที่เปนนายกสโมสร  ประธานชมรมตาง ๆ  ซ่ึงมีความสนใจและมักเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรม
ทางสังคมอยูเสมอ  ปจจุบันคนกลุมนี้มีความสําคัญในฐานะตัวแทนคนรุนใหมหรือปญญาชน  
ดังนั้น  ภาพลักษณที่คนกลุมนี้มีตอองคกรอาจไดรับการตีความในฐานะความคิดของคนรุนใหมโดย
สวนใหญ    
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แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
 

 อนันตชัย ยูรประถม (2550 : 26 - 27)  ไดกลาวถึง แนวคิดที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบ
ตอสังคม  ดังนี้ 
 
 แนวคิดเกี่ยวกับความชอบธรรม (Legitimacy Theory) ซ่ึงเปนการอธิบายถึงอํานาจใน
การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรบุคคลของบริษัทสําหรับการดําเนินธุรกิจวา
แทจริงแลว บริษัทไดรับสิทธิและอํานาจนั้นมาจากสังคมในลักษณะที่เปนใบอนุญาตชั่วคราว 
ภายใตเงื่อนไขในการดําเนินธุรกิจของบริษัทตองตรงตามความคาดหวังของสังคมโดยรวม เชน 
สินคาและบริการสามารถตอบสนองความตองการใหแกสังคมไดหรือไม ในเชิงของ CSR ก็คงยัง
ไมเพียงพอตองมองยอนกลับถึงธรรมาภิบาลของบริษัท กระบวนการดําเนินธุรกิจมีผลกระทบทาง
ลบตอสังคมหรือไม มีการทํานุบํารุงสังคมในวงกวางหรือไม ซ่ึงสังคมจะทําการตรวจสอบอยูอยาง
สม่ําเสมอ ดังนั้น ความเจริญกาวหนาหรือความอยูรอดของบริษัทจึงอยูที่บริษัทไดดําเนินการตรง
ตามสิ่งที่สังคมคาดหวังมากนอยเพียงใด แนวคิดนี้เปนแนวคิดพื้นฐานสําหรับบริษัทในการสราง
ความรูความเขาใจเพื่อเปนแนวทางการทํา CSR เพราะเทากับทําใหบริษัทเปลี่ยนแปลงแนวคิดทั้งใน
เรื่องของการดําเนินธุรกิจหรือแมแตการดําเนินกิจกรรม  CSR เองก็ตาม จากการที่บริษัทเปน
ศูนยกลาง เปนผูมุงเนนวาจะทําอะไร ทําอยางไร ไปสูรูปแบบที่เปนความตองการหรือความคาดหวงั
ของสังคมเปนหลัก  เพื่อคงไวซ่ึงสิทธิอันชอบธรรมในการคงอยูในสังคมตอไป 
 
 แนวคิดความรับผิดชอบตอสาธารณะ (Public Responsibility) บริษัทตองระมัดระวัง
และใสใจถึงผลที่ตามมา (Outcome) จากการดําเนินธุรกิจของบริษัทที่เกิดขึ้นในพื้นที่โดยตรงและ
พื้นที่ตอเนื่องอื่นๆ นอกเหนือจากพื้นที่ภายในของตนเอง ซ่ึงกลายเปนประเด็นทางสังคม  (Social 
Issues) ตางๆ ทั้งนี้สังคมจะเปนผูกําหนดแนวทางการปฏิบัติใหบริษัทเอง ซ่ึงตอจากนั้นบริษัทมี
หนาที่จะตองวางนโยบายและแนวทางการตัดสินใจใหตรงตามวัตถุประสงคและคุณคาที่สังคม
ปรารถนา 
 
 Stakeholder Theory ทฤษฎีเกี่ยวกับผูมีสวนไดเสียนี้มีเช่ือมโยงอยางเหนียวแนนกับ
เร่ืองของความชอบธรรม (Legitimacy) โดยมุมมองจากแนวคิดนี้มุงไปยังนโยบายของบริษัทที่สราง
ผลกระทบใหเกิดแกผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของกับบริษัท ไมวาจะเปนลูกคา พนักงาน ผูถือหุน  
คูคา คูแขง ภาครัฐและชุมชน เปนตน โดยบริษัทมีภาระรับผิดชอบที่จะตองตอบสนองความตองการ
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ใหแกกลุมผูมีสวนไดสวนเสียของตนเอง หรืออีกนัยหนึ่ง แนวคิดนี้เปนเรื่องของการจัดการ                 
ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder Management) ของบริษัท  โดยพิจารณาถึงความตองการ (Need) 
ความสนใจ (Interest) และผลกระทบ (Effect) ที่เกิดขึ้นจากนโยบายและการดําเนินงานของบริษัท 
เพราะการที่บริษัทจะสามารถดํารงอยู  ดําเนินเจริญกาวหนาและลมสลายถือเปนความชอบธรรม
ของผูที่มีสวนไดสวนเสียกับบริษัทเปนผูกําหนดนั่นเอง 
 
 Business Ethics Theory จริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทจะเกี่ยวพันถึงทฤษฎีปทัสถาน
หรือ Norm Theory ซ่ึงหมายถึงการที่ผูนําของบริษัทที่เปนผูรับผิดชอบในการใชศีลธรรม (Moral) 
เปนเครื่องมือตัดสินใจในการกําหนดนโยบายและกลยุทธของบริษัทหรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือการมี
ผูนําที่มีศีลธรรม (Moral leadership) เปนผูกําหนดแนวทางการปฏิบัติขององคกรที่เกิดคุณคา
มากกวาขอกําหนดของบริษัทหรือตามความตองการของผูที่มีสวนไดสวนเสีย แตยังคํานึงถึงคุณคา
ทางจริยธรรมอื่นๆ เชน ความเสมอภาค เสรีภาพ และความเปนธรรมอีกดวย 
 
 Corporate Citizenship แนวความคิดนี้เราวามองบริษัทเปนหนวยหนึ่งเทียบเทากับ
บุคคล ดังนั้น บริษัทตองมีหนาที่เปนพลเมืองที่ดีของรัฐเชนเดียวกัน จากแนวคิดของ Carroll และ
Buchholz (1999) ความรับผิดชอบ 4 ประการของพลเมือง (Economic, Legal, Ethical และ
Responsibility) เพื่อชวยใหสังคมเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน เปนการมองบริษัทในระดับเดียวกับ
บุคคลนั่นก็คือ การบริจาคโดยความสมัครใจเพื่อชวยใหสังคมดีขึ้นอยางยั่งยืนนั่นเอง  

 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
 แคสกา (Castka 2008 : 74 - 87) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับผลกระทบตอ ISO 9000 และ 
ISO 14000 บนมาตรฐานของความรับผิดชอบทางสังคม  CSR (Corporate Social Responsibility)  , 
ISO (International Organization for Standardization) ไดแจงแผนในการพัฒนา ISO 26000 เปนการ
แนะนํามาตรฐานของการรับผิดชอบทางสังคม ถึงอยางไรก็ตาม ISO 26000 ไดสรางอยูบนหลักของ
เหตุผลและความเปนจริงในระบบพื้นฐานของ ISO 9000 และ ISO 14000 กลุมที่ปรึกษาในดาน
ความรับผิดชอบทางสังคมของ ISO ไดมีแนวทางที่แตกตางออกไป กลาวคือ มีการแนะนํามาตรฐาน 
และไมระบุขอจํากัดของมาตรฐานที่สามารถใชในการประเมินผลได งานวิจัยนี้มีความตั้งใจที่จะ
ประเมินมุมมองสมาชิก ISO และขอเชิญบุคคลทั่วไปใหเขามามีสวนรวมกับ ISO ในการราง
ขอกําหนดเกี่ยวกับมาตรฐานความรับผิดชอบตอสังคม เพื่อเสนอแนวทางตลอดจนแนะนําในสิ่งที่
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ควรจะเกิดขึ้นในมาตรฐานนี้ ในสวนของคําตอบที่เปนคําถามของงานวิจัย ในระหวางการอภิปราย
ของ ISO ในเรื่องความรับผิดชอบตอสังคม ไดมีสมาชิกของ ISO ไดถูกเชิญเขารวมการสัมมนา
ประมาณ 40 คน มีขอสรุปเปนที่เขาใจตรงกันวา มาตรฐานความรับผิดชอบตอสังคม ISO 26000 ยัง
อยูในขั้นพิจารณาราง โดยมีเงื่อนไขวาจะใช แนวความคิดของ ISO 9000 และ ISO 14000 เปน
แนวทางในการพัฒนา ISO 26000 ตอไป 
 
 ฟารซิโก และ มาริเอนา (Francisco and Marianna 2005 : 628 - 647) ไดเสนอหลักการ
วิเคราะหความมั่นคงขององคกรซ่ึงไดอธิบายไววา หลายบริษัทไดเร่ิมหาวิธีการตางๆ ในการพัฒนา
องคกรของตนเอง เพื่อใหตรงกับความตองการและความคาดหวังของสังคม ซ่ึงถึงแมวานักวิเคราะห
จะออกมาใหแนวคิดที่จะตองดําเนินการเพื่อชวยเหลือสังคมมากกวาผลประโยชนขององคกร นั่น
ไมทําใหผูจัดการทั้งหลายถูกโนมนาวใหเกิดความเชื่อตามนักวิเคราะห แตแลวในที่สุด ก็พบวา 
เหตุผลที่จะทําใหเกิดการดําเนินงานเพื่อทําใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน จะตองสรางกิจกรรมขึ้นมา 
ที่ไมมีความเกี่ยวของกับธุรกิจและไมมีการเชื่อมโยงกับกลยุทธของธุรกิจโดยตรง ซ่ึงเปนวิธีที่จะ
ชวยใหธุรกิจเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนซึ่งสามารถรับรูไดจากการประเมินในสิ่งที่ไดทําขึ้นจาก
ผลลัพธที่ได นั่นก็คือ   การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม     จึงเปนตัวแปรผลสูความมั่นคงขององคกรได
นั่นเอง 
 
 กรีนฟลล (W.M Greenfield 2004 : 19 - 28) ไดเสนอความสําคัญและความหมายในชื่อ
วา CSR (Corporate Social Responsibility) โดยไดอธิบายไววา CSR เปนคํานิยมกันมากในทุกวันนี้
ของทุกกลุมบริษัท ทําใหผูบริหารเกิดความตื่นตัวที่จะตองทําความเขาใจคําวา CSR อยางไรก็ตาม 
CSR อยูในจิตสํานึกของคนทุกคนในเรื่องจริยธรรมและความรับผิดชอบ แตในความเปนจริง CSR 
เปนตัวสงเสริมการคาไดหลายวิถีทาง โดยที่สังคมใหการยอมรับในบริษัทที่ทํา CSR นั่นคือชวงแรก
กอนที่พวกเราจะไดตั้งคําถามเกี่ยวกับ CSR  พวกเราตองการแนใจกอนวาประเด็นใดมีความสําคัญที่
ตองการจะทราบคําตอบ เพราะคําตอบของ CSR ไดมาจากความประสงคของประชาชนที่ตองการ
ใหทําในสิ่งนั้นๆ   การทําในสิ่งนั้นๆก็ตองเปนส่ิงถูกตองตามที่กฎหมายกําหนดและหรือตองทําตาม
ขอกําหนดของกฎหมาย   
 
 เซ็นตเซีย (Cynthia  2000 : 363 – 380) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับขอเปรียบเทียบระหวาง 
CSR (Corporate Social Responsibility) กับบริษัทที่มีความเกี่ยวของกับสาธารณะ (Corporate 
Public Relation) โดยพิจารณาจากจุดเริ่มตน, ทฤษฏี, กระบวนการ และความรับผิดชอบขั้นพื้นฐาน
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ไดพบวาทั้งสองคอนขางที่จะคลายกันทั้งหมดในแตละประเด็นขางตน การเปรียบเทียบไดถูก
เปดเผยถึงความแตกตางโดยตรงนั้นมาจากผลกระทบจากวิธีการสื่อสาร โดยสวนมาก CSR ยังขาด
ส่ิงตีพิมพเผยแพร ดังนั้นจึงใชเทคนิควิธีการสื่อสารเขาแกไข ซ่ึงทําใหสามารถเกิดการพัฒนาในทาง
ที่ดีขึ้น และชวยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการขององคกรในเรื่องความสัมพันธที่ดี
ระหวางผูที่มีสวนไดสวนเสียกับองคกร (Stakeholder) ทําใหการจัดการดานการสื่อสารที่ดีสามารถ
ใชในการวิเคราะหความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียกับองคกรไดตรงประเด็น จึงสามารถสราง
ความเขาใจซึ่งกันและกันไดอยางชัดเจน 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทท่ี 3 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

การศึกษาเรื่อง การใหความหมาย รูปแบบและกลยุทธ การดําเนินธุรกิจอยางมีความ
รับผิดชอบตอสังคม (CSR) ของบริษัทผูผลิตชิ้นสวนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร  เปนการวิจัย          
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยผูศึกษาไดกําหนดระเบียบวิธีการดําเนินการวิจัย ดังนี้ 

 
วิธีการวิจัย 

 
 1. การศึกษาวิเคราะหเอกสาร (Documentary Research) ซ่ึงการศึกษาวิจัย ทําการ
รวบรวมขอมูลจากการคนควารายงานประจําป หนังสือ บทความ วารสาร เอกสาร วิทยานิพนธ และ
งานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อนํามาเปนแนวคิดพื้นฐานในการ
ดําเนินการวิจัย 
 2.  ทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interviews) จากผูบริหาร เจาหนาที่
ผูรับผิดชอบและผูมีสวนเกี่ยวของ ในการบริหารจัดการกิจกรรมที่มีลักษณะเปนความรับผิดชอบตอ
สังคมขององคกร (CSR) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  กลุม
อุตสาหกรรมการผลิตช้ินสวนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร จํานวน 3 ทาน จาก 3 บริษัท  
  
ขอบเขตการวจัิย 

 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ผูศึกษาไดสนใจในกลุมธุรกิจอุตสาหกรรม  ในหมวดของการผลิต
ช้ินสวนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร  เนื่องจากเปนกลุมธุรกิจที่ตองมีการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
เปนอยางมาก เพื่อการผลิตสินคา จึงเกิดความสนใจที่จะศึกษาถึงการใหความหมายของคําวา  CSR  
หรือความรับผิดชอบตอสังคมในแตละบริษัทและรูปแบบกิจกรรมทางดาน CSR  ที่จัดทําขึ้นใช
หลักการดานใด  ตลอดจนกลยุทธที่ทําใหเกิดกิจกรรมทางดาน CSR  ของแตละบริษัท  

 ทั้งนี้ผูศึกษาไดเลือกบริษัทที่จะทําการศึกษารวมทั้งส้ิน 3 บริษัท ไดแก 
 1. บริษัท ไทยนอคซ สเตนเลส จํากัด ( มหาชน) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 51

 เปนบริษัทผลิตสเตนเลสรีดเย็นรายเดียวในประเทศไทย และใหญที่สุดในภูมิภาค
อาเซียน 

 2. บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด ( มหาชน) 
 เปนบริษัทผลิตเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวนรายแรกของประเทศไทย 
 3. บริษัท จี สตีล จํากัด ( มหาชน) 
 เปนบริษัทเปนบริษัทผลิตเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน 
 ทั้ง 3 บริษัทที่เลือกนั้นเปนบริษัทที่อยูในตลาดหลักทรัพย และมีทุนจดทะเบียนสูงที่สุด 

3 อันดับแรก ในกลุมธุรกิจอุตสาหกรรม  ในหมวดของการผลิตช้ินสวนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
และในการนําขอมูลไปวิเคราะห ผูศึกษาไดนําขอมูลของแตละบริษัทที่มีกิจกรรมในรูปแบบของ 
CSR มาวิเคราะหยอนหลังในระยะเวลา 3 ป ไดแก ป 2548 , 2549 และ 2550 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 ผูศึกษาจะทําการศึกษาวิจัยเร่ือง “การศึกษาการใหความหมาย รูปแบบและกลยุทธ การ
ดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ของบริษัทผูผลิตชิ้นสวนอุตสาหกรรมและ
เครื่องจักร” โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1.  ทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากหนังสือ บทความ วารสาร เอกสาร วิทยานิพนธ และ
งานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อนํามาเปนพื้นฐานในการดําเนินการ
ศึกษาวิจัย โดยใชการวิเคราะหเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาถึงความหมายของความรับผิดชอบตอสังคม
ขององคกร ของแตละบริษัท รวมทั้งการทํากิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรในกลุม
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  หมวดธุรกิจ : บริษัทผูผลิตชิ้นสวน
อุตสาหกรรมและเครื่องจักรและนําวิเคราะหรูปแบบและกลยุทธการทํา CSR ของแตละบริษัท โดย
ขอมูลที่ตองการ ไดแก 
  1.1  แนวคิดที่เกี่ยวของกับความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร 
  1.2  ขอมูลทั่วไปของบริษัทที่สนใจศึกษา 3 บริษัท ไดแก  
  -  บริษัท ไทยนอคซ สเตนเลส จํากัด ( มหาชน) 
  -  บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด ( มหาชน) 
  -  บริษัท จี สตีล จํากัด ( มหาชน)   
  1.3  นโยบายของแตละบริษัท ในเรื่องความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร 
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  1.4  กิจกรรมในลักษณะที่เปนความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรของแตละ
บริษัท 
  1.5 รูปแบบและกลยุทธของการทํากิจกรรมที่มีลักษณะเปนความรับผิดชอบตอ
สังคมขององคกร 
  2.  ทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก จากผูบริหาร เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ และผูที่เกี่ยวของ
ในการบริหารจัดการกิจกรรมที่มีลักษณะเปนความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร (CSR) ของ           
แตละบริษัท โดยใชแบบสัมภาษณเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยสัมภาษณในเรื่อง 
  2.1  นโยบายของบริษัทในเรื่องความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร 
  2.2  แนวทางในการดําเนินงานตามหลักความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร 
  2.3  แนวทางในการสงเสริมใหพนักงานมีสวนรวมในลักษณะการมีความ
รับผิดชอบตอสังคมขององคกร 
  2.4  กิจกรรมในลักษณะที่เปนความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร ในดานตาง ๆ 
ของแตละบริษัท 
  2.5 รูปแบบและกลยุทธในการทํากิจกรรมที่มีลักษณะเปนความรับผิดชอบตอ
สังคมขององคกรของบริษัท 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 
 ในการศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาการใหความหมาย รูปแบบและกลยุทธ การดําเนิน
ธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม ของบริษัทผูผลิตช้ินสวนอุตสาหกรรมและเครื่องจักรไดใช
การวิเคราะหเชิงคุณภาพ เมื่อผูศึกษารวบรวมขอมูลเรียบรอยแลว จึงนําขอมูลที่ไดมาทําการ
วิเคราะหวา แตละกิจกรรมที่มีลักษณะเปนความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร (CSR) ที่แตละ
บริษัทไดจัดทําขึ้น มีรูปแบบและกลยุทธในการทํา CSR อยางไร และเปนกิจกรรมที่มีลักษณะที่
เปนไปตามหลักการของความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร ที่แทจริงหรือไม สามารถตอบโจทย
การทําธุรกิจตามแนวคิดการทําธุรกิจอยางยั่งยืนไดหรือไม รวมทั้งการนํามาเปนแนวทางพื้นฐานใน
การวางแนวทางการพัฒนารูปแบบ กลยุทธและการดําเนินการกิจกรรมที่มีลักษณะความรับผิดชอบ
ตอสังคมขององคกรตอไปในอนาคต  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 53

การนําเสนอผลการศึกษา 
 
 ผูศึกษาไดนําเสนอผลการศึกษา เปนการศึกษาวิเคราะหเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห
เอกสาร (Documentary research) และการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interviews) มุงเนนศึกษา
ถึงรูปแบบและกลยุทธการทํากิจกรรมที่มีลักษณะเปนความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร (CSR) 
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุมอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวน
อุตสาหกรรมและเครื่องจักร โดยการนําเสนอผลการศึกษา เปนการบรรยายเชิงพรรณนา ประกอบ
ตารางอธิบาย โดยแบงการนําเสนอ ออกเปน 5 บท ดังนี้ 
 บทที่ 1  บทนํา ความเปนมาและความสําคัญของปญหา ความรับผิดชอบตอสังคมของ
องคกร (CSR) ในสังคมไทย วัตถุประสงคของการวิจัย และประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 บทที่ 2  แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 บทที่ 3  วิธีวิจัยและการดําเนินการวิจัย 
 บทที่ 4  ผลการวิเคราะหขอมูล 
 บทที่ 5  สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทท่ี 4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 การศึกษาการใหความหมาย  รูปแบบและกลยุทธการดําเนินธุรกิจอยางมีความ
รับผิดชอบตอสังคม (CSR) ของบริษัทผูผลิตชิ้นสวนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร เปนการวิจัย       
เชิงคุณภาพ โดยผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสารตาง ๆ  ไดแก รายงานประจําป   หนังสือ บทความ 
วารสาร เอกสาร วิทยานิพนธ และงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ
เว็บไซตขององคกร ประกอบกับการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interviews)  ซ่ึงทําการศึกษา
ทั้งหมด 3 บริษัท ไดแก บริษัทไทยนอคซ สเตนเลส จํากัด (มหาชน)  บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี 
จํากัด (มหาชน) และบริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนสูงสุด 3 อันดับ
แรกในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หมวดธุรกิจ : ผูผลิตชิ้นสวนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร 
และใชขอมูลกิจกรรมทางดาน CSR ของแตละบริษัทยอนหลังเปนเวลา 3 ป เร่ิมตั้งแตปพ.ศ. 2548 -
2550  โดยมีผลการวิจัยที่ไดจากการศึกษาตามวัตถุประสงค  ดังนี้ 
 1. ความหมายของการดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ของ
บริษัทผูผลิตช้ินสวนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร 
 2. รูปแบบกิจกรรมการดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ของ
บริษัทผูผลิตช้ินสวนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร 
 3. กลยุทธการดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ของบริษัทผูผลิต
ช้ินสวนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร 
 
การใหความหมายการดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ของบริษัทผูผลิต
ชิ้นสวนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร 
  
 จากการศึกษาพบวา ทั้ง 3 บริษัท ไดใหความหมายของการดําเนินธุรกิจอยางมีความ
รับผิดชอบตอสังคม  ในกลุมธุรกิจอุตสาหกรรมในหมวดของการผลิตชิ้นสวนอุตสาหกรรมและ
เครื่องจักร  มีความคลายคลึงกัน  ดังนี้ 
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บริษัท ไทยนอคซ สเตนเลส จํากัด (มหาชน) 
 
 บริษัท ไทยนอคซ สเตนเลส จํากัด (มหาชน) (ไทยนอคซ) ผูผลิตและจัดจําหนาย  
สเตนเลสรีดเย็นคุณภาพสูงทั้งชนิดแผนและชนิดมวนรายเดียวในประเทศไทย กอตั้งขึ้นโดยการ
สนับสนุนของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2533 ในฐานะ
บริษัทรวมทุนระหวางกลุมอุตสาหกรรมเหล็กชั้นนําของโลกจากประเทศฝรั่งเศส (อารซีลอร) ญี่ปุน 
(นิปปอน สตีล) และไทย (คุณประยุทธ มหากิจศิริ)  
 โรงงานผลิตสเตนเลสรีดเย็นของไทยนอคซเปนแหงแรกและทันสมัยที่สุดในภูมิภาค
อาเซียน ตั้งอยูบนพื้นที่กวา 130 ไร ของนิคมอุตสาหกรรม ‘ระยอง อินดัสเตรียล ปารค’ จังหวัด
ระยอง หางจากกรุงเทพไปทางตะวันออกเฉียงใตประมาณ 170 กิโลเมตร  
 นับตั้งแตกอตั้งเปนตนมา ไทยนอคซมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยปละ 20% โดย 60% ของ
ผลิตภัณฑสเตนเลสคุณภาพสูงจากไทยนอคซไดถูกนําไปใชงานในหลากหลายอุตสาหกรรมของ
ประเทศ สวนอีก 40% ถูกสงออกไปยังกวา 30 ประเทศทั่วโลกผานเครือขายการจัดจําหนายที่
แข็งแกรงของ ‘อารซีลอร สเตนเลสอินเตอรเนชั่นแนล’ (Arcelor Stainless International: ASI) และ 
พอสโก (POSCO) แหงเกาหลีใต ซ่ึงลวนเปนหนึ่งในผูนําอุตสาหกรรมเหล็กและสเตนเลสของโลก 
 ปจจุบันไทยนอคซมีศักยภาพการผลิต 200,000 ตันตอป  และกําลังจะขยายเปน 
300,000 ตัน เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาและการขยายตัวของตลาดใหม 
 ไทยนอคซมุงมั่นที่จะบริหารงานดวยความรับผิดชอบตอสังคม ซ่ือสัตยสุจริต และ
โปรงใส และ ยึดมั่นในการตอบแทนผลประโยชนใหกับทุกฝาย ทั้งผูถือหุน ผูมีสวนไดสวนเสีย 
รวมถึงส่ิงแวดลอมและสังคมโดยรวมอยางเหมาะสม  โดยกําหนดเปน วิสัยทัศน  พันธกิจ                 
คานิยมองคกรและเปาหมาย ดังนี้  (บริษัท ไทยนอคซ สเตนเลส จํากัด (มหาชน) 2552) 
 
 วิสัยทัศน 
 ยกระดับคุณภาพชีวิตดวยนวตักรรมสเตนเลสคุณภาพสูงจากไทยนอคซ 
 พันธกิจ 
 “มุงมั่นนําเสนอผลิตภัณฑและบริการที่มีคุณภาพเปนเลิศ ตลอดจนดําเนินการผลิตดวย
การลดตนทุนอยางตอเนื่อง สงมอบสินคาตามกําหนดเวลา และใหบริการลูกคาอยางรวดเร็ว ทั้งนี้
เพื่อสรางความพึงพอใจสูงสุดใหแกลูกคาและตอกย้ําปณิธานดานความรับผิดชอบตอสังคม” 
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 คานิยมองคกร 
 1. ยึดมั่นในการสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา  
 2. มุงนําเสนอผลิตภัณฑและบริการที่มีคุณภาพเปนเลิศ  
 3. ดําเนินงานเพื่อกาวสูความเปนผูนําดานตนทุนการผลิต (Cost Leadership) ในกลุม
ธุรกิจเดียวกนั  
 4. ปฏิบัติตามแนวทาง “องคกรที่มีความรบัผิดชอบตอสังคม” (Corporate - Social 
Responsibility – CSR)  
 เปาหมาย 
 1. เปนทางเลือกแรกในใจของคนทํางาน  
 2. สรางรายไดที่จะนําความพงึพอใจมาสูผูถือหุน  
 3. ทํางานเปนทีมเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาไปในทิศทางเดียวกัน  
 4. พัฒนาสังคมใหธํารงอยูอยางยั่งยืน  
 5. เปนผูผลิตสเตนเลสในประเทศไทยที่ครองใจลูกคา  
 6. เปนองคกรที่ไมหยดุนิ่งในการเรียนรูและแบงปนความรู  
 7. นําเสนอผลิตภัณฑคุณภาพสูงตามความตองการของตลาด  
 8. ใหบริการและการสนับสนุนที่ดแีกลูกคา  
 9. ดําเนินกิจการเพื่อสรางคุณคาทางเศรษฐกิจทีย่ั่งยืน  
  สิทธิของผูมีสวนไดสวนเสีย 
  บริษัทฯใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม ดังนี ้
  1. พนักงาน 
  บริษัทฯไดดูแลและปฏิบัติตอพนักงานอยางเปนธรรมเทาเทียมกัน มีสวัสดิการ และ
ผลตอบแทนที่เหมาะสมใหความสําคัญตออาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางานของ
พนักงานเปนลําดับแรก บริษัทฯไดรับการรับรองมาตรฐาน OHSAS 18001 จากสถาบัน BVQI ที่มี
ช่ือเสียงจากกลุมประเทศยุโรปและอเมริกา 
  2. ลูกคา 
  บริษัทฯ เอาใจใสและดูแลรับผิดชอบตอลูกคาเปนอยางดี บริษัทฯ ไดรับการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 Version 2000 จากสถาบัน BVQI โดยรักษาคุณภาพและมาตรฐานของ
สินคา มีการจัดสงที่ตรงตอเวลาและขายสินคาในราคาที่ยุติธรรม แมในชวงขาดแคลนสินคา           
รักษาความลับของลูกคา มีหนวยงานที่คอยดูแลและรับเรื่องรองเรียนและแกไขปญหาใหกับลูกคา
อยางเรงดวน 
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  3. เจาหนี้ 
  บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขขอตกลงในการซื้อวัตถุดิบและอุปกรณเสมอมา 
  4. คูคา 
  บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการคา ขอตกลงตามสัญญาตอคูคาที่มีการซื้อขายสินคา
และบริการ 
  5. คูแขง 
  บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบกติกาการแขงขัน โดยไมใชวิธีการไมสุจริตเพื่อทําลายคู
แขงขัน โดยบริษัทฯ มีการดูแลและการใหบริการที่ดีตอลูกคา ผลิตสินคาที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน
ตามที่ลูกคากําหนด และมีแผนงานควบคุมคาใชจาย และตนทุนการผลิตที่ต่ํา ทําใหสามารถแขงขัน
ในตลาดโลกได 
  6. ชุมชน 
  บริษัทฯ รับผิดชอบตอสภาพแวดลอมของชุมชน และสังคม บริษัทฯไดรับการรับรอง
มาตรฐานการจัดการดานสิ่งแวดลอม ISO 14001 จากสถาบัน BVQI นอกจากนี้บริษัทฯ ไดสงเสริม
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ เชน สนับสนุนโครงการปะการังเทียมในทองทะเลอาวไทย 
โครงการ Thainox Metallurgy Award เปนตน 
 บริษัทฯ มีมาตรการที่จะคอยดูแลสิทธิของผูมีสวนไดสวนเสียดังกลาวขางตนเปนอยาง
ดี โดยปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายและระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน กรมโรงงาน กระทรวง
อุตสาหกรรมกองควบคุมมลพิษ ฯลฯ อยางเครงครัด 
  จากการศึกษานโยบายขององคกร พบวา บริษัท ไทยนอคซ สเตนเลส จํากัด (มหาชน) 
ใหความหมายและความสําคัญกับการดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม โดยยึดถือเปน
หลักการในการดําเนินธุรกิจ  เห็นไดจากการกําหนดเปนลายลักษณอักษรในวิสัยทัศน พันธกิจ 
คานิยมองคกรและเปาหมาย ผูวิจัยสามารถสรุปการใหความหมายของความรับผิดชอบตอสังคมของ 
บริษัท ไทยนอคซ สเตนเลส จํากัด (มหาชน) ไดดังนี้ 
  ความรับผิดชอบตอสังคมของ บริษัท ไทยนอคซ สเตนเลส จํากัด (มหาชน) คือ 
บริษัทผูผลิตสเตนเลสรายเดียวของประเทศและรายใหญที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  
บริหารงานดวยความรับผิดชอบตอสังคม ซ่ือสัตยสุจริต และโปรงใส  ยึดมั่นในการตอบแทน
ผลประโยชนใหกับทุกฝาย ทั้งผูถือหุน ผูมีสวนไดสวนเสีย รวมถึงสิ่งแวดลอมและสังคมโดยรวม 
พัฒนาสังคมใหธํารงอยูอยางยั่งยืน เปนผูผลิตสเตนเลสในประเทศไทยที่ครองใจลูกคา ใหบริการ
และการสนับสนุนที่ดีแกลูกคา ดําเนินกิจการเพื่อสรางคุณคาทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนสูการยกระดับ
คุณภาพชีวิตดวยนวัตกรรมสเตนเลสคุณภาพสูงจากไทยนอคซ 
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) 
 
 บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด เร่ิมกอตั้งขึ้นในป 2533 ไดรับการสงเสริมการ
ลงทุนสําหรับโครงการเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน จากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) เพื่อ
ตอบสนองนโยบายของภาครัฐและเปน 1 ใน 13 อุตสาหกรรมเปาหมายในการสรางความมั่นคงของ
เศรษฐกิจและสังคมของชาติ จนถึงปจจุบันกวาหนึ่งทศวรรษในฐานะผูบุกเบิกเสนทางสายเหล็ก 
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด  เติบโตและพัฒนาจนกลายเปน บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี 
จํากัด (มหาชน) (เอสเอสไอ) บริษัทผูผลิตเหล็กแผนรีดรอนรายแรกของคนไทย ที่กาวขึ้นสูการเปน
ผูผลิตเหล็กรายใหญที่สุดของประเทศ และกาวตอไปเพื่อชิงความเปนหนึ่งในระดับภูมิภาค 
ตลอดจนมุงมั่นพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลาครบวงจรในประเทศไทย ดวยความเชื่อม่ัน
ในศักยภาพของบุคลากร ประสิทธิภาพของเทคโนโลยี และความไดเปรียบในดานทําเลที่ตั้งที่ดทีีสุ่ด  
 ดวยเงินลงทุนกวา 13,300 ลานบาท (หรือกวา 500 ลานเหรียญสหรัฐ) เอสเอสไอสราง
โรงงานผลิตเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน ดวยเทคโนโลยีอันทันสมัย โดยมีกําลังการผลิตสูงสุด      
2.4  ลานตันตอป บนพื้นที่กวา 1,200 ไร ณ อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ พื้นที่บริเวณ
ชายฝงทะเลดานตะวันตกหางจากกรุงเทพฯ เพียง 400 กิโลเมตร ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองนโยบายของ
ภาครัฐในการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา อุตสาหกรรมพื้นฐานสําคัญของประเทศ 
รวมถึงการพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลดานตะวันตก เพื่อกระจายรายไดใหกับประชาชนในทองถ่ิน 
ปจจุบันเอสเอสไอมีสํานักงานใหญตั้งอยูในบริเวณสีลม ยานธุรกิจสําคัญของกรุงเทพฯ และมี
จํานวนพนักงานทั้งในกรุงเทพฯ และที่โรงงานบางสะพานจํานวนทั้งส้ินกวา 800 คน 
 เอสเอสไอมุงมั่นที่จะเปนธุรกิจอุตสาหกรรมเหล็กที่ไดรับการยอมรับจากประชาชนทั้ง
ในและตางประเทศในดานการดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม และใหผลตอบแทนที่
เหมาะสมแกผูมีสวนไดสวนเสีย โดยกําหนดเปน ปรัชญาการดําเนินธุรกิจ  คานิยม  วิสัยทัศน     
พันธกิจ และจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ (บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) 2552) 
 
 ปรัชญาในการดําเนินธุรกิจ 
 มุงมั่นในความเปนเลิศ 
 เอสเอสไอมุงที่จะกระทําการทุกอยางดวยความตั้งใจใหเกิดผลในทางที่ดีกวาเสมอ ดวย
การศึกษา วิจัย พัฒนา และปรับปรุงส่ิงตางๆ ใหดียิ่งขึ้นไปกวาเดิม และเหมาะสม กับสถานการณ 
ดวยพื้นฐานความเชื่อที่วา เราสามารถทําวันนี้ใหดีกวาเมื่อวานนี้และพรุงนี้ตองดีกวาวันนี้ อันเปน
ความพยายามอยางไมมีที่ส้ินสุดที่จะตองพัฒนาองคกรไปสูความเปนเลิศในทุกๆ ดาน  
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 ยึดมั่นในคณุภาพสินคาและบริการ 
 เอสเอสไอมุงที่จะผลิตสินคาและใหบริการ โดยคํานึงถึงความพอใจและประโยชน
สูงสุดของลูกคา ดวยพื้นฐาน ความเชื่อท่ีวา ลูกคายินดีจายเพื่อส่ิงที่ดีกวาเสมอ การปรับปรุงใดๆ ก็
ตามจะไมมีคุณคาเลยหากไมเปนที่ตองการของลูกคา เอสเอสไอจึงใหความสําคัญกับคุณภาพในทุก
ขั้นตอนการผลิตสินคา นับตั้งแตการคัดเลือกวัตถุดิบ การเอาใจใสในกระบวนการผลิตตางๆ 
จนกระทั่งเปนสินคาสําเร็จรูป ตลอดจนการใหบริการที่ดีแกลูกคาทั้งบริการกอนการขาย ระหวาง
การขาย และหลังการขาย สงมอบสินคาตรงตามกําหนดเวลา เพื่อสนองตอบตอความพึงพอใจของ
ลูกคาใหมากที่สุด 
 เชื่อมั่นในคณุคาของบุคลากร 
 เอสเอสไอใหความสําคัญแกพนักงานทุกระดับและทุกคนดวยพื้นฐานความเชื่อที่วา 
พนักงานที่ดีมีคุณภาพ จะนํามาซึ่งความสําเร็จขององคกร เอสเอสไอจึงมุงเนนสรรหาคัดเลือก
พนักงานที่จะมา รวมงานกับบริษัทอยางพิถีพิถัน ดูแลใหมีสวัสดิการ คาตอบแทนที่เหมาะสมและ
เปนธรรม พัฒนาและฝกอบรมพนักงานอยางตอเนื่อง ตลอดจนสงเสริมใหมีคุณภาพชีวิตการทํางาน
ที่ดี มีสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน อันจะเปนประโยชนแกพนักงานบริษัทและสังคม
โดยรวม       
 ตั้งมั่นในคณุธรรมและจริยธรรม 
 เอสเอสไอมีเจตนารมณอันแนวแนที่จะดําเนินธุรกิจอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม อัน
เปนวิถีทาง การดําเนินธุรกิจที่ดีดวยพ้ืนฐานความเชื่อที่วาคุณธรรมและจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
จะชวยใหสังคมสงบสุขประเทศชาติมั่นคงเจริญกาวหนา สงผลใหธุรกิจเติบโตและเจริญรุงเรือง
อยางถาวร  โดยเอสเอสไอจะดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ โปรงใส และยุติธรรมตอบุคคล
ทุกกลุมอยางเหมาะสมและเปนธรรม อาทิ ผูถือหุน ผูลงทุน ลูกคา คูคา เจาหนี้ คูแขง พนักงาน 
รัฐบาล ชุมชน และสังคม เปนตน 
 ถือมั่นในความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 
 เอสเอสไอใหความสําคัญตอสังคมและสิ่งแวดลอม เพราะธุรกิจเปนหนวยหนึ่งของ
สังคมการเปลี่ยนแปลงของสังคมยอมกระทบตอธุรกิจดวยพื้นฐานความเชื่อท่ีวา ธุรกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดลอมเปนสิ่งที่จะตองพัฒนาควบคูกันไป เพื่อใหการดําเนินธุรกิจเปนไปอยางยั่งยืน                  
เอสเอสไอถือวาเปนหนาที่และความรับผิดชอบในอันที่จะมีสวนรวมสรางสรรคสังคม ส่ิงแวดลอม
โดยมีการรับและการใหอยางสมดุล  
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 วิสัยทัศน    
 ผูนําตลาดเหลก็แผนคุณภาพพิเศษของอาเซียนและสรางผลตอบแทนแกผูมีสวนไดเสีย
อยางยั่งยืน 
 คานิยม 
 การทํางานเปนทีมและเรยีนรูอยางตอเนื่อง 
 การสรางความพึงพอใจตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุม 
 ความซื่อสัตยและมีจริยธรรม 
 พันธกิจ 
 1. มีแหลงวัตถุดิบที่มั่นคงและคุณภาพสอดคลองกับความตองการของลูกคา 
 2. พัฒนาเทคโนโลยีช้ันนําในการผลิตเหล็กแผนชั้นคณุภาพพิเศษ และลดตนทุนอยาง
ตอเนื่อง  
 3. มุงพัฒนาสินคาและบริการใหอยูในระดบัสากลเพิ่ม ความสามารถในการแขงขัน 
ดวยเทคโนโลยีและตนทุนทีเ่หมาะสม 
 4. สรางมูลคาเพิ่มแกผูถือหุน และปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย อยางเปนธรรม 
 5. พัฒนาใหเปนองคกรแหงความรูและนวตักรรม 
 6. เสริมสรางคุณภาพชวีิต อนุรักษส่ิงแวดลอมของชุมชน และมีความรับผิดชอบตอ
สังคม 
 จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ 
 เพื่อสรางดุลยภาพของการเปนองคกรที่เติบโตอยางมีเสถียรภาพ เอสเอสไอมุงมั่นที่จะ
ดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิดชอบ ความโปรงใส ความซื่อสัตย และเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขัน โดยปฏิบัติตอบุคคลทุกกลุมดวยความเปนธรรมดังนี้ 
 1. ผูถือหุนและผูลงทุน 
 บริษัทพึงดําเนินกิจการใหมีผลประกอบการที่ดี เพื่อใหผูถือหุนและผูลงทุนไดรับ
ผลตอบแทนที่เหมาะสม 
 2. ลูกคา  
 บริษัทพึงผลิตสินคาและบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานตรงตามความตองการของลูกคา 
ดวยราคาที่เปนธรรม 
 3. คูคาและเจาหนี ้ 
 บริษัทพึงดําเนนิธุรกิจบนพืน้ฐานของความเกื้อหนนุที่เปนธรรม 
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 4. คูแขง  
 บริษัทพึงดําเนนิธุรกิจบนพืน้ฐานการแขงขนัที่ยุติธรรม 
 5. พนักงาน  
 บริษัทพึงดูแลพนักงานใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีสภาพการจางที่สามารถแขงขันกับ
ตลาดแรงงาน มีสวัสดิการที่เหมาะสม มีโอกาสที่จะพัฒนาความกาวหนา รวมทั้งมีสภาพการทํางาน
ที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย 
 6. รัฐบาล  
 บริษัทพึงดําเนินธุรกิจเพื่อการเสริมสรางและพัฒนาความเจริญกาวหนาของประเทศ 
โดยปฏิบัติใหถูกตองตามขอกําหนดของกฎหมาย และเปนไปตามครรลองประเพณีธุรกิจทั่วไป 
 7. ชุมชนและสังคม  
 บริษัทพึงดําเนินธุรกิจโดยมีสวนรวมรับผิดชอบตอชุมชน สังคม และคํานึงถึง
ผลกระทบที่มีตอทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม 
 
  จากการศึกษานโยบายขององคกร พบวา บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด 
(มหาชน) ใหความหมายและความสําคัญกับการดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม โดย
ยึดถือเปนหลักการในการดําเนินธุรกิจ  เห็นไดจากการกําหนดเปนลายลักษณอักษรในปรัชญาการ
ดําเนินธุรกิจ  วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมองคกรและจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ ผูวิจัยสามารถ
สรุปการใหความหมายของความรับผิดชอบตอสังคมของ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด 
(มหาชน)  ไดดังนี้ 
 ความรับผิดชอบตอสังคมของ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) คือ เปน
บริษัทผูผลิตเหล็กแผนรีดรอนรายแรกของคนไทย และผูผลิตเหล็กรายใหญที่สุดของประเทศ โดย
มุงมั่นที่จะดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิดชอบ ความโปรงใส ความซื่อสัตย และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขัน โดยปฏิบัติตอบุคคลทุกกลุมดวยความเปนธรรม ดวยปรัชญาการ
ดําเนินธุรกิจที่วางไว ไดแก มุงมั่นในความเปนเลิศ  ยึดมั่นในคุณภาพสินคาและบริการ เช่ือมั่นใน
คุณคาของบุคลากร ตั้งมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม และถือมั่นในความรับผิดชอบตอสังคมและ
ส่ิงแวดลอม ตลอดจนเปนผูนําตลาดเหล็กแผนคุณภาพพิเศษของอาเซียนและสรางผลตอบแทนแก  
ผูมีสวนไดเสียอยางยั่งยืน 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 62

บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) 
 

 บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) (จี สตีล) กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2538 โดย 
ดร.สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล นักอุตสาหกรรมระดับชาติ และผูนําในการบุกเบิกอุตสาหกรรมเหลก็ใน
ประเทศไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใตดวยประสบการณที่สะสมมานานกวา 40 ป เพื่อดําเนิน
ธุรกิจเปนผูผลิตและจําหนายเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน โรงงานผลิตเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน
ของบริษัทใชเทคโนโลยีการผลิตแบบครบวงจรที่ทันสมัยลาสุดของโลก โดยใชเงินลงทุนกวา 
40,000 ลานบาท ภายใตการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการรองรับความตองการเหล็กแผนรีดรอนชนิด
มวนภายในประเทศ และเพื่อทดแทนการนําเขา โดยผลิตภัณฑเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวนจะถูกใช
เปนวัตถุดิบสําคัญของอุตสาหกรรมตอเนื่องอื่นๆ เชน อุตสาหกรรมผลิตเหล็กแผนรีดเย็น เหล็กชุบ
สังกะสี เหล็กทอ เหล็กโครงสรางรูปพรรณที่ใชในอุตสาหกรรมกอสราง อุตสาหกรรมยานยนต
ช้ินสวนอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา และอุตสาหกรรมผลิตเฟอรนิเจอรเหล็ก เปนตน โรงงานของ
บริษัทตั้งอยูบนพื้นที่ 650 ไร ในอําเภอบานคาย จังหวัดระยอง หางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 175 
กิโลเมตร 
 จี สตีล มุงมั่นที่จะเปนธุรกิจอุตสาหกรรมเหล็กที่ดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ
ตอสังคม และใหผลตอบแทนที่เหมาะสมแกผูมีสวนไดสวนเสีย โดยกําหนดเปน วิสัยทัศน  พันธกิจ 
พรอมทั้งนโยบายเกี่ยวกับการดูแลชุมชนและสังคม และสิ่งแวดลอม ดังนี้  (บริษัท จี สตีล จํากัด 
(มหาชน) 2552) 
 
 วิสัยทัศน 
 เปนผูนําในอุตสาหกรรมเหลก็ระดับโลก 
 พันธกิจ 
 1. มุงสูตลาดสากลดวยผลิตภณัฑที่หลากหลาย 
 2. มุงการเจริญเติบโตดวยการขยายกําลังการผลิต และผลิตสินคาดวยตนทุนต่ํา 
 3. ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภณัฑ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา 
 4. พัฒนาทรัพยากรบุคคลอยางตอเนื่อง 
 5. อนุรักษสภาพแวดลอม และตอบแทนสูสังคมเสริมสรางคุณคาใหแก                                
ผูมีสวนไดสวนเสีย  
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 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 
 คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายและมาตรการในการดูแลผูมสีวนไดเสยี
ดังตอไปนี ้
 ผูถือหุน 
 คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายเกีย่วกับการดแูลผูถือหุนไวดังนี้ 
 นโยบายเกี่ยวกับการดูแลผูถือหุน 
 1. บริษัทมีหนาที่ที่ตองปกปองและเคารพสิทธิของผูถือหุนขั้นพื้นฐาน ไดแก สิทธิการ
ซ้ือขายหรือโอนหุน สิทธิในการมีสวนแบงในกําไรของกิจการ สิทธิในการไดรับขาวสารขอมูล
กิจการอยางเพียงพอ สิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุนเพื่อแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การ
แตงตั้งผูสอบบัญชี การอนุมัติจายเงินปนผล การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป การกําหนดหรือแกไข
ขอบังคับหรือหนังสือบริคณหสนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน การอนุมัติรายการพิเศษ เปนตน 
 2. บริษัทมีหนาที่ที่ตองสงเสริมและสนับสนุนใหผูถือหุนใชสิทธิในเรื่องตางๆ ในการ
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ไดแก สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผูถือหุนลวงหนา สิทธิใน
การเสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนกรรมการลวงหนา สิทธิในการสงคําถามตอท่ีประชุมลวงหนากอน
การประชุม สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคําถามตอที่ประชุม เปนตน 
 3. บริษัทตองไมกระทําการใดๆ อันเปนการละเมิดหรือจํากัดสิทธิของผูถือหุน 
 พนักงาน 
 คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายเกีย่วกับดูแลพนกังานไวดังนี ้
 นโยบายเกี่ยวกับการดูแลพนักงาน 
 1. บริษัทใหผลตอบแทนแกพนักงานโดยยึดหลักพิจารณาผลงานดวยความเปนธรรม 
และสามารถวัดผลได อาทิ รายไดคาตอบแทนรายเดือน รายไดจากการทํางานลวงเวลา โบนัส
ประจําป  เงินพิเศษรางวัลการผลิต การประกันชีวิตและประกันสุขภาพ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ   
เปนตน 
 2. บริษัทมุงสงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถอยางตอเนื่อง อาทิ 
จัดใหมีการอบรมและสัมมนาผูบริหารและพนักงานทุกระดับ เปนตน 
 3. บริษัทปฏิบัติตอพนักงานทุกคนดวยความเปนธรรมและเทาเทียมกัน อาทิ การ
ประเมินผลงานของพนักงาน การรักษาความลับประวัติการทํางาน และการใชสิทธิตางๆของ
พนักงาน เปนตน 
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 4. บริษัทคํานึงถึงสิทธิของพนักงานเปนสําคัญ และเปดโอกาสใหพนักงานรองเรียน
กรณีพนักงานไมไดรับความเปนธรรมผานชองทางตางๆ อาทิ ตูรับความคิดเห็น หนวยงานฝาย
ทรัพยากรบุคคล เปนตน 
 5. บริษัทมีหนาที่ดูแลจัดสภาพแวดลอมในการทํางานใหมีความปลอดภัย  ถูก
สุขลักษณะ และเอื้อตอการทํางานอยางมีประสิทธิผล อาทิ บริษัทจัดใหมีการดําเนินการ 5 ส. จัดตั้ง
หนวยงานดานความปลอดภัย (Safety) ขึ้นเพื่อควบคุมและดูแลเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ของพนักงาน เปนตน 
 ลูกคา 
 คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลลูกคาไวดังนี้ 
 นโยบายเกี่ยวกับการดูแลลูกคา 
 1. บริษัทมีหนาที่ในการสรางความสัมพันธและความรวมมือในระยะยาวกับลูกคา โดย
ยึดหลักความซื่อสัตยสุจริตความเชื่อถือและไววางใจซึ่งกันและกัน 
 2. บริษัทมีหนาที่ในการสรางความพึงพอใจสูงสุดใหกับลูกคาของบริษัท ดวยความ
รับผิดชอบ เอาใจใส และใหความสําคัญตอปญหาและความตองการของลูกคาอันดับแรก โดยให
ผูบริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติตามมาตรการดังตอไปนี้ 
 -    ยึดมั่นในการนําเสนอและสงมอบผลิตภัณฑที่ไดมาตรฐานคุณภาพตรงกับความ
ตองการของลูกคา 
 -    ยึดถือปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆที่ไดทําขอตกลงไวกับลูกคาอยางดีที่สุด 
 -    การเสนอราคาและเงื่อนไขการคาใหแกลูกคาที่จัดอยูในกลุมเดียวกัน ตองมีความ
เทาเทียมกัน 
 -    ใหขอมูลที่ถูกตองตรงความเปนจริงแกลูกคาเกี่ยวกับคุณสมบัติและคุณภาพของ
ผลิตภัณฑที่ผลิตได เพื่อสรางความเชื่อมั่น และความเปนธรรมใหกับลูกคาของบริษัท 
 -    พรอมที่จะตอบคําถามของลูกคา รวมทั้งการดําเนินการเกี่ยวกับขอรองเรียน การให
คําแนะนํา และการติดตามผลความคืบหนาในประเด็นตางๆ ที่ไดรับแจงจากลูกคา   
   คูคา 
 คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลคูคาไวดังนี้ 
 นโยบายเกี่ยวกับการดูแลคูคา 
 1. บริษัทมีหนาที่ในการสรางความสัมพันธที่ดีกับคูคาทุกราย 
 2. บริษัทมีหนาที่ในการเปดโอกาสใหคูคาทุกรายนําเสนอสินคา/บริการไดโดย         
เทาเทียมกัน โดยใหผูบริหารและพนักงานที่เกี่ยวของกับคูคา ตองปฏิบัติตามมาตรการดังตอไปนี้ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 65

 -    ตองปฏิบัติงานตอคูคาดวยความซื่อสัตยสุจริต และมีความเทาเทียมกัน 
 -    การพิจารณาและตัดสินใจตองอยูบนพื้นฐานของการเปรียบเทียบคุณภาพ และ
เงื่อนไขตางๆ โดยคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
 -    ตองรักษาความลับของคูคา โดยหามมิใหมีการรับสินบนหรือคานายหนาใดๆ จาก   
คูคา รวมถึงหามเปดเผยขอมูลหรือขอเสนอของคูคารายหนึ่งหรือหลายรายใหกับคูคารายอื่นๆ 
รับทราบทั้งทางตรงและทางออม 
 เจาหนี้ 
 คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลเจาหนี้ไวดังนี้ 
 นโยบายเกี่ยวกับการดูแลเจาหนี้ 
 1. บริษัทมีหนาที่ในการสรางความสัมพันธและปฏิบัติตอเจาหนี้ โดยยึดหลักความ
ซ่ือสัตยสุจริต ความเชื่อถือและไววางใจซึ่งกันและกัน 
 2. บริษัทมีหนาที่ในการรับผิดชอบ เอาใจใส และใหความสําคัญตอเงื่อนไขตางๆ ที่ได
ทําขอตกลงไวกับเจาหนี้อยางดีที่สุด 
 ชุมชนและสังคม 
 คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลชุมชนและสังคมไวดังนี้ 
 นโยบายเกี่ยวกับการดูแลชุมชนและสังคม 
 1. บริษัทและพนักงานตองยึดมั่นประพฤติปฏิบัติตนเปนพลเมืองที่ดี และเปน
ประโยชนแกสังคมและชุมชน 
 2. บริษัทมีหนาที่ในการประพฤติปฏิบัติตอชุมชนที่อาศัยอยูใกลเคียงกับบริเวณที่ตั้ง
โรงงานดวยความเปนมิตร และใหความชวยเหลือ สนับสนุนชุมชนใหมีความเปนอยูที่ดี ตลอดจน
รับผิดชอบดําเนินการแกไขในกรณีเกิดปญหาตางๆ ที่ไดรับผลมาจากการดําเนินการของบริษัทอยาง
เปนธรรม และมีความเทาเทียมกัน 
 3. บริษัทมีหนาที่ในการดูแลและสนับสนุนกิจกรรมที่มีประโยชนตอสังคม และให
ความรวมมือกับภาครัฐและหนวยงานตางๆ ดวยความเต็มใจ และเสียสละเพื่อประโยชนตอ
สวนรวม 
 ส่ิงแวดลอม 
 คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดลอมไวดังนี้ 
 นโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดลอม 
 1. บริษัทมีหนาที่ในการพัฒนาอุตสาหกรรมควบคูไปกับการดูแลรักษาสภาพแวดลอม 
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 2. บริษัทมีหนาที่ในการดูแลและปรับปรุงกระบวนการผลิต และระบบบําบัดของเสีย
ตางๆ เพื่อปองกันไมใหเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอม หรือใหเกิดผลกระทบนอยที่สุด 
 3. บริษัทมีหนาที่ในการดําเนินการแกไขทันทีอยางจริงจังและเรงดวน ในกรณีที่ไดรับ
การรองเรียนปญหาดานสิ่งแวดลอม 
 4. บริษัทมีหนาที่ในการริเริ่มจัดใหมีโครงการตางๆ เพื่อสงเสริมการดูแลส่ิงแวดลอม
ทั้งในชุมชนบริเวณรอบโรงงานและการดูแลสิ่งแวดลอมในลักษณะภาพรวมของประเทศ 
 5. บริษัทมีหนาที่ในการใหการสนับสนุนและสงเสริมการดูแลส่ิงแวดลอมทั้งในชุมชน
บริเวณรอบโรงงาน และส่ิงแวดลอมในลักษณะภาพรวมของประเทศ 
 
  จากการศึกษานโยบายขององคกร พบวา บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) ใหความหมาย
และความสําคัญกับการดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม โดยยึดถือเปนหลักการในการ
ดําเนินธุรกิจ  เห็นไดจากการกําหนดเปนลายลักษณอักษรในวิสัยทัศน พันธกิจ นโยบายเกี่ยวกับการ
ดูแลชุมชนและสังคม นโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดลอมและบทบาทของผูมีสวนไดเสีย   ผูวิจัย
สามารถสรุปการใหความหมายของความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)  
ไดดังนี้ 
 ความรับผิดชอบตอสังคมของ บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) คือ เปนบริษัทผูผลิต
เหล็กแผนรีดรอน โดยมุงมั่นที่จะดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคมดวยการดูแลสังคม 
ชุมชน และส่ิงแวดลอม  ยึดมั่นในความเปนธรรมของผลประโยชนผูมีสวนไดเสีย  พรอมกับการ
ขยายกําลังการผลิต และผลิตสินคาดวยตนทุนต่ํา ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ เพื่อตอบสนอง
ความตองการของลูกคา ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรบุคคลอยางตอเนื่องเพื่อกาวไปสูผูนําใน
อุตสาหกรรมเหล็กระดับโลก 
 จากการศึกษาการใหความหมายของการดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม
(CSR) ของบริษัทผูผลิตชิ้นสวนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร พบวาทั้ง 3 บริษัท ไดใหความหมาย
ของการดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม  โดยยึดถือเปนหลักการในการดําเนินธุรกิจ  
เห็นไดจากการกําหนดขึ้นเปนลายลักษณอักษรที่ชัดเจน แนวทางดังกลาวไดถูกกําหนดไวเปน
วิสัยทัศน และพันธกิจขององคกร 
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รูปแบบกิจกรรมการดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ของบริษัทผูผลิตชิ้นสวน
อุตสาหกรรมและเครื่องจักร 

 
 จากการศึกษาวิจัยรูปแบบการดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม โดยยึด
กรอบแนวคิดการทํากิจกรรมเพื่อสังคม 6 รูปแบบของฟลลิป คอตเลอร และแนนซี่ ลี  ซ่ึงมี
รายละเอียด ดังนี้  (อนันตชัย   ยูรประถม 2550 : 26 - 27) 
 1. การสงเสริมการรับรูประเด็นทางสังคมในวงกวาง (Cause Promotions) แนวทางนี้
องคกรมุงรณรงคประเด็นปญหาทางสังคมหรือองคกรสาธารณกุศลใหเปนที่รับรูในสังคมโดยใช
ความสามารถทางการสื่อสารประชาสัมพันธ เพื่อใหสังคมตระหนักและเกิดการสนับสนุนตอไป 
 2. การสงเสริมสังคมจากการทําการตลาด (Cause-related Marketing) องคกรสนับสนุน
ประเด็นทางสังคมโดยการนําสวนแบงรายไดหรือกําไรจากการขายสินคาไปบริจาคเพื่อ                      
สาธารณกุศล  
 3. การตลาดเพื่อสังคม (Social Marketing)  แนวทางนี้เปนการใชเครื่องมือทาง
การตลาดขององคกรในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในสังคมเพื่อให ลด ละ เลิก หรือปฏิบัติ
ในพฤติกรรมบางอยางที่จะสงผลใหสังคมดีขึ้น เชน การเลิกสูบบุหร่ี การสวมหมวกกันนอค             
เปนตน 
 4. การบริจาค (Corporate Philanthropy) รูปแบบดั้งเดิมและงายที่สุด ก็คือ การบริจาค
ทั้งเงิน สินคา หรือส่ิงของเพื่อเปนสาธารณกุศล เชน ใหกับมูลนิธิ โรงเรียน หรือชุมชน เปนตน 
 5. การอาสาสมัครชวยเหลือชุมชน (Volunteering) แนวทางนี้มุงเนนใหองคกรกับผูมี
สวนไดสวนเสียในสังคมเปาหมายมีความสัมพันธอันดี โดยการใหผูบริหาร พนักงานตลอดจนการ
ชักชวนคูคาหรือคูแขงเขาไปมีสวนรวมกับกิจกรรมเพื่อสังคมในพื้นที่ เชน การรวมพัฒนาชุมชนใน
ทองถ่ิน การรวมกันสรางอาคารหรือสอนหนังสือใหแกเด็กนักเรียนในชนบท เปนตน 
 6. การดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม (Socially Responsible Business 
Practice) แนวทางนี้จะเหมือนกับ CSR in process นั่นก็คือการพัฒนา  ปรับปรุงการดําเนินธุรกิจ
ขององคกรเพื่อไมใหเกิดผลกระทบดานลบกับสังคมและสิ่งแวดลอมหรือใหเกิดขึ้นนอยที่สุด          
เทาที่จะเปนได เชน การลดการใชน้ํา การใชพลังงานสะอาด เชน พลังงานลม เพื่อลดปริมาณกาซที่
กอใหเกิดภาวะเรือนกระจก เปนตน  
 จากกรอบแนวคิดทั้ง 6 รูปแบบของฟลลิป คอตเลอร และแนนซี่  ลี (Philip and Lee 
2005)  สามารถนํามาใชในการวิเคราะหรูปแบบการดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม
ของบริษัทไทยนอคซ สเตนเลส จํากัด (มหาชน) บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) และ
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บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)  ซ่ึงทั้ง 3 บริษัทมีรูปแบบการดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอ
สังคมที่คลายคลึงกัน ผูวิจัยขอนําเสนอรูปแบบความรับผิดชอบตอสังคม โดยการนําเสนอ
รายละเอียดของกิจกรรมที่ทั้ง 3 บริษัทไดจัดทําขึ้นเพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบตอสังคมและ
วิเคราะหรูปแบบการดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมตามกรอบแนวคิดของ                      
ฟลลิป คอตเลอร และแนนซี่  ลี (Philip and Lee 2005) ในแตละบริษัท  ดังนี้ 
  
บริษัท ไทยนอคซ สเตนเลส จํากัด (มหาชน)   

 
 จากการศึกษา กิจกรรมทางดานความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท ไทยนอคซ          
สเตนเลส จํากัด (มหาชน) (ไทยนอคซ) จะเห็นไดวา ไทยนอคซไดมีการสงเสริมสเตนเลสใหเปน
สวนหนึ่งในการสรางคุณภาพชีวิตที่ดีกวา  ถือเปนปรัชญาการดําเนินธุรกิจและความรับผิดชอบตอ
สังคมที่ทั้งฝายจัดการและพนักงานไทยนอคซยึดเปนหลักปฏิบัติดวย ตระหนักถึงบทบาทของ                        
ผูมีสวนไดสวนเสียในธุรกิจ อันไดแก ผูถือหุน พนักงาน ลูกคา และองคกรตางๆ ในสังคม เปนแรง
ขับเคลื่อนที่สําคัญตอการเติบโตและความสําเร็จของเรา  ไทยนอคซจึงมุงเอาใจใสพนักงานและ
ครอบครัว ลูกคา ตลอดจนชุมชนแวดลอมอยางจริงจังและตอเนื่อง 
 
 ดานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม 
 

 
 
ภาพที่ 3 โครงการ “ไทยนอคซรวมใจปลูกปา” 
ที่มา  :  บริษัท ไทยน็อคซ จํากัด (มหาชน). CSR [ออนไลน]. เขาถึงเมื่อ 25 เมษายน 2552. เขาถึงได 
จาก http://www.thainox.co.th/safetyen_thai.htm 
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ภาพที่ 4 การทาํกิจกรรมในโครงการ “ไทยนอคซรวมใจปลูกปา” 
ที่มา  :  บริษัท ไทยน็อคซ จํากัด (มหาชน). CSR [ออนไลน]. เขาถึงเมื่อ 25 เมษายน 2552. เขาถึงได 
จาก http://www.thainox.co.th/safetyen_thai.htm 
 
 โรงงานของไทยนอคซและทุกขั้นตอนของการดําเนินงานลวนมุงลดความเสี่ยงที่อาจ
กอใหเกิดอันตรายและความสูญเสียจากการปฏิบัติงานจนมีสภาพตามความเสี่ยงเปนศูนย (Zero 
Risk & Zero Accident) เราจึงเนนการจัดสภาพแวดลอมในการทํางานใหเปนบวก (Positive 
Environment) เพื่อเอ้ือตอสุขภาพอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของทุกฝายที่เกี่ยวของ 
 การปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนของไทยนอคซไมเพียงสอดคลองตามมาตรฐานระบบ   
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001 รวมทั้งมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 
14001 แตยังมุงมั่นใหสภาพแวดลอมในการทํางานอยูในเกณฑเหนือมาตรฐาน 
 ทั้งนี้  แนวทางดานคุณภาพ  ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสิ่งแวดลอมของ
ไทยน็อคซ ยังครอบคลุมถึงการจัดการกับระบบบําบัดน้ําเสียและของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 
เพื่อรวมกันรักษาไวซ่ึงสภาพแวดลอมที่ดีและชุมชนที่นาอยูตลอดไป 
 
 ดานชุมชนสัมพันธ 
 นอกเหนือจากการปฏิบัติงานในโรงงานผลิต กิจกรรมอื่นๆของไทยนอคซลวน
คํานึงถึงการสรางประโยชนสุขแกสังคมและชุมชนแวดลอมเปนสําคัญ โดยตอนรับการเขาเยี่ยมชม
และทัศนศึกษาของหนวยงานราชการ องคกรที่เกี่ยวของ ตลอดจนสถาบันการศึกษา เพื่อเปน
วิทยาทานแบงปนความรูและประสบการณเกี่ยวกับระบบโรงงาน กระบวนการผลิตสเตนเลสรีดเย็น 
และหองปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาอีกทั้งยังเขารวมเปนหนึ่งในกิจกรรมของชุมชนอยางสม่ําเสมอ 
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ทั้งดานการศึกษา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนกิจกรรมทางศาสนาและประเพณีไทยของทองถ่ิน 
ทั้งนี้ ดวยตระหนักวาไทยนอคซเปนสวนหนึ่งของชุมชนและชาวบานในพื้นที่ 
 
 โครงการประกวดผลงานวิจัยดานโลหวิทยา 
 

 
 
ภาพที่ 5 โครงการประกวดผลงานวิจยัดานโลหวิทยา 
ที่มา  :  บริษัท ไทยน็อคซ จํากัด (มหาชน). CSR [ออนไลน]. เขาถึงเมื่อ 25 เมษายน 2552. เขาถึงได 
จาก http://www.thainox.co.th/postermetallurgy_thai.htm 
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 ไทยนอคซริเริ่มจัดการประกวดผลงานวิจัยดานโลหวิทยา (Thainox Metallurgy 
Award) ขึ้นในป 2540 และไดจัดตอเนื่องมาเปนเวลากวา 10 ป โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมให
นักวิทยาศาสตรและวิศวกรรุนเยาว รวมถึงนักเรียนนักศึกษาทั่วไปไดมีสวนรวมนําเสนอแนวคิด
ใหมๆ และศึกษาคนควาดานโลหวิทยา โดยเฉพาะอยางยิ่งในสาขาที่เกี่ยวของกับสเตนเลส อีกทั้ง
เพื่อปลุกกระแสความสนใจดานโลหวิทยาในกลุมนักวิชาการ ผูประกอบอาชีพในสายงานที่
เกี่ยวของ และประชาชนทั่วไป ตลอดจนสรางนักวิจัยดานโลหวิทยารุนใหมใหกับอุตสาหกรรมและ
แวดวงวิชาการของประเทศ 
 
 โครงการประกวดไทยนอคซดีไซนอวอรด 
 

 
 

ภาพที่ 6 โลโกโครงการประกวดไทยนอคซดีไซนอวอรดป 2007 
ที่มา  :  บริษัท ไทยน็อคซ จํากัด (มหาชน). CSR [ออนไลน]. เขาถึงเมื่อ 25 เมษายน 2552. เขาถึงได 
จาก http://www.thainox.co.th/design_awards_thai.htm 
 
 โครงการประกวด ‘ไทยนอคซ ดีไซน อวอรด’ (Thainox Design Award) ไดจัดขึ้น
อยางตอเนื่องในทุกๆป  เปนการประกวดผลงานออกแบบที่ใชสเตนเลสเปนองคประกอบหลัก มี
วัตถุประสงคเพื่อสรรหานักออกแบบหนาใหมใหกับวงการออกแบบของไทย และเผยแพร
ภาพลักษณของสเตนเลสในฐานะโลหะของโลกสมัยใหมที่สามารถนํามาใชงานไดหลากหลาย
รูปแบบในชีวิตประจําวัน ทั้งนี้ เพื่อใหสเตนเลสเปนสวนหนึ่งของการสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีกวา
แกผูใชและสังคมไทย 
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ภาพที่ 7 โครงการประกวด ‘ไทยนอคซ ดีไซน อวอรด’ ป 2008 
ที่มา  :  บริษัท ไทยน็อคซ จํากัด (มหาชน). CSR [ออนไลน]. เขาถึงเมื่อ 25 เมษายน 2552. เขาถึงได 
จาก http://www.thainox.co.th/design_awards_thai.htm 
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 มูลนิธิไทยนอคซ 

 
 

ภาพที่ 8 ตราสัญลักษณมูลนธิิไทยนอคซ 
ที่มา  :  บริษัท ไทยน็อคซ จํากัด (มหาชน). CSR [ออนไลน]. เขาถึงเมื่อ 25 เมษายน 2552. เขาถึงได 
จาก http://www.thainox.co.th/foundation_thai.htm 
 
 ไทยนอคซจัดตั้ง ‘มูลนิธิไทยนอคซ’ ขึ้นเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2546 ดวยแรงบันดาลใจ
จากการเห็นคนไทยกับความเจ็บปวย จากภัยรายของไวรัส HIV และโรคเอดส ซ่ึงทําใหผูคนวัย
ทํางานตองสูญเสียศักยภาพที่พึงมีและทําใหทารกนอยไรเดียงสาไดรับการถายทอดเชื้อ HIV จาก
มารดาที่เปนโรคเอดส โดยตระหนักถึงการเปนสวนหนึ่งของสังคมที่สามารถแบงปนความเอื้ออาทร
ไปยังผูเสียโอกาสและชวยแบงเบาภาระของภาครัฐ  มีวัตถุประสงคเพื่อ 
 - สงเสริมความเปนอยูที่ดีทางสังคม 
 - สนับสนุนการศึกษาวจิัย การคนควาพัฒนา และการปองกันโรคตางๆ  อาทิ โรคเอดส 
 - เผยแพรขอมูลความรูเกี่ยวกับประเทศไทยและวัฒนธรรมทองถ่ิน 
 - ใหความรวมมือกับองคกรการกุศลในการทําประโยชนเพื่อสาธารณชน 
 - เปนองคกรกลางที่ไมฝกใฝกลุมทางการเมืองหรือกลุมอิทธิพลฝายหนึ่งฝายใด 
 ไดทํากิจกรรมตางๆ ดังนี ้

-ไดรับบริจาคเงินเพื่อกอตั้งกองทุนแรกเริ่ม 200,000 บาท 
 - กรกฎาคม 2546 : จัดคอนเสิรตการกุศล ‘All about Love’ เพื่อรณรงคใหเกิดการ
ตระหนักถึงภัยจากโรคเอดส โดยมอบรายไดทั้งหมดเปนกองทุนใหแกโครงการสงเสริมการปองกัน
การถายทอดเชื้อ HIV จากมารดาสูทารก Program for HIV Prevention and Treatment, Thailand 
(PHPT) ซ่ึงเกิดขึ้นโดยความรวมมือของ Institut de Recherche pour le Developpement (IRD) ใน
ประเทศไทย 
 - 2547 : บริจาคเงินมูลคา 490,000 บาทเพิ่มเติมใหแกโครงการ PHPT เพื่อจัดซื้อยา
ฉุกเฉินใหกับผูติดเชื้อและผูปวยโรคเอดส  
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 - 2549 : บริจาคเงินจํานวน 730,000 บาทเพิ่มเติมใหแกโครงการ PHPT เพื่อจัดซื้อ
วัคซีนรักษาผูติดเชื้อ HIV และเด็กเล็กที่ติดเชื้อ เปนตน 
 
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) 
 
 จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า กิ จ ก ร ร มท า ง ด า น ค ว า ม รั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมขอ งบ ริ ษั ท                           
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) (เอสเอสไอ)  พบวา  ตลอดระยะเวลาหลายปที่ผานมา            
เอสเอสไอดําเนินธุรกิจดวยความเชื่อประการหนึ่งวา การขับเคลื่อนองคกรไปสูความเจริญกาวหนา
อยางมั่นคงและยั่งยืนไดนั้น มิไดเกิดขึ้นจากความตั้งใจสรางสรรคผลงานใหเปนเลิศแตเพียงอยาง
เดียว แตทวายังตองดําเนินไปพรอมๆ กับการมุงมั่นพัฒนาสังคมใหเกิดความเขมแข็งดวย ดังนั้น 
เอสเอสไอจึงตระหนักดีวา ในทุกนาทีที่ธุรกิจของเราเติบโตขึ้น เรายังมีพันธกิจแหงการเสริมสราง
คุณภาพชีวิต อนุรักษส่ิงแวดลอม และมีความรับผิดชอบตอสังคมที่ตองดําเนินควบคูกันไป และถือ
เปนหนาที่อันสําคัญยิ่งที่จะตองรวมดูแลเอาใจใส สรางสรรคคุณประโยชนแกสังคมและชุมชน ใน
ทุกๆ มิติอยางจริงจังและตอเนื่อง  ดังนี้ 
 
 ดานการพฒันาการศึกษา 
 บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด  (มหาชน) เห็นวา การศึกษาเปนหนึ่งในปจจัย
สําคัญตอการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติ  บริษัทตระหนักดีถึงความจริงในเรื่องนี้ที่ยังเล็งเห็นวา
การเรียนรูที่สมบูรณจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อมีการจัดการระบบการศึกษาที่ดี และมีความพรอมในทุกๆ 
ดาน ทั้งความพรอมดานกายภาพ เชน สถานศึกษา อุปกรณการเรียนการสอน ฯลฯ ตลอดจนความ
พรอมของคณะครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษาที่เปยมดวยประสิทธิภาพ หากทําไดเชนนี้ ก็จะ
สามารถสรางนักเรียนที่มีคุณภาพเพื่อที่พวกเขาจะไดเติบโตขึ้นมาเปนกําลังสําคัญของการพัฒนา
ชุมชนและประเทศชาติใหเจริญรุงเรืองตอไปในอนาคต ดวยเหตุนี้เอง บริษัทจึงประสานความ
รวมมือกับหนวยงานราชการตางๆ ไดแก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ และ
เจาหนาที่ภาครัฐดานการศึกษาในการดําเนินกิจกรรมเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
การศึกษา ดังตอไปนี้ 
 1. สนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาระบบใชงาน  ICT โรงเรียนบางสะพานวิทยา 
ตามโครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝน และพัฒนากระบวนการเรียนดวยระบบ ICT โรงเรียน
บานสวนหลวง อําเภอบางสะพาน 
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 2. สนับสนุนงบประมาณในการจัดจางครูพิเศษสอนเด็กปฐมวัย ภาษาอังกฤษ และ
ดนตรี ใหแกโรงเรียนบางสะพาน  โรงเรียนบานสวนหลวง โรงเรียนทาขาม  อําเภอบางสะพาน 
 3. จัดโครงการอบรมพัฒนาความรูใหแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
เขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 ประจวบคีรีขันธ 
 โดยทาง SSI ไดจัดโครงการติวเขม “ครูบางสะพาน” เพิ่มเทคนิคสอนวิทยาศาสตรให
สนุก  บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) รวมกับ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต1 จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูที่สมบูรณใหแกบุคลากรครูภายใตโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวขอ “หลักสูตรวิทยาศาสตรรากฐาน” เพื่อสรางความมั่นใจและเพิ่มเทคนิค
การสอนวิชาวิทยาศาสตรรูปแบบใหมๆ ในเรื่องของ มิติสัมพันธ สภาวะควอนตัม อนุภาคและ
สถานะของสารและเสียง ฯลฯ โดยมี อาจารยสุพจน วุฒิโสภณ หัวหนาสาขาวิทยาศาสตรรากฐาน 
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) และคณะ เปนผูถายทอดความรู            
ณ โรงแรมเวสเทิรน จ.ประจวบคีรีขันธ  
 

 
 
ภาพที่ 9 การทาํกิจกรรมติวเขม “ครูบางสะพาน” เพิ่มเทคนิคสอนวิทยาศาสตรใหสนกุ   
ที่มา  :  บริษัท สหวิริยาอินดสัตรี จํากัด (มหาชน). Community Activity [ออนไลน].                            
เขาถึงเมื่อ 25 เมษายน 2552. เขาถึงไดจาก http://www.blogssi.com/360degree/?cat=1&paged=10 
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 โครงการเอสเอสไอสราง “ครูเทคโนโลยีสะอาด” 
 

 
 
ภาพที่ 10 รูปหมูโครงการครูเทคโนโลยีสะอาด 
ที่มา  :  บริษัท สหวิริยาอินดสัตรี จํากัด (มหาชน). Community Activity [ออนไลน].                            
เขาถึงเมื่อ 25 เมษายน 2552. เขาถึงไดจาก http://www.blogssi.com/360degree/?cat=1&paged=8 

 
 บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) รวมกับ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต1 จัดกิจกรรมอบรมครูเทคโนโลยีสะอาด ในหัวขอ “แกนนําส่ิงแวดลอมศึกษา” 
ใหแกคณะบุคลากรครูจากโรงเรียนตางๆ ใน อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ รวมจํานวนกวา            
60 คน เพื่อสงเสริมใหบุคลากรครูไดเรียนรูและเกิดความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในโรงเรียนและชุมชน เพื่อกระตุนใหเกิดจิตสํานึกในการมี
สวนรวมลดปญหาภาวะโลกรอนทั้งแบบทางตรงและทางออม รวมถึงสามารถนําความรูที่ได
กลับไปถายทอดความรูสูนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพอีกดวย โดยมี อาจารยสุรชัย โคตมี 
กรรมการบริหารบริษัทรักษโลก จํากัด และคณะ มารวมเปนวิทยากรถายทอดความรู  
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ภาพที่ 11 ครูรวมกันทํากิจกรรมในโครงการครูเทคโนโลยีสะอาด  
ที่มา  :  บริษัท สหวิริยาอินดสัตรี จํากัด (มหาชน). Community Activity [ออนไลน].                            
เขาถึงเมื่อ 25 เมษายน 2552. เขาถึงไดจาก http://www.blogssi.com/360degree/?cat=1&paged=8 
 
 โครงการครูเทคโนโลยีสะอาด เปนโครงการที่มุงเนนใหเกิดการเรียนรูและเขาใจแนว
ทางการประยุกตใชเทคโนโลยีที่มีอยูในทองถ่ินเขามาใชจัดการขยะและของเสียจากแหลงตางๆ ได
อยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงเปนโครงการใหความรูนํารองสําหรับการตอยอดความคิดสูการดําเนิน
โครงการ “ธนาคารขยะรีไซเคิลตนแบบ” ที่บริษัทฯ มีแผนงานสนับสนุนใหเกิดขึ้นในโรงเรียนและ
ชุมชนบางสะพานตอไปในอนาคต 
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ภาพที่ 12 ธนาคารขยะรีไซเคลิ 
ที่มา  :  บริษัท สหวิริยาอินดสัตรี จํากัด (มหาชน). Community Activity [ออนไลน].                            
เขาถึงเมื่อ 25 เมษายน 2552. เขาถึงไดจาก http://www.blogssi.com/360degree/?cat=1&paged=8 

 
 สําหรับหลักสูตรการอบรมใหความรูไดแบงออกเปน 3 วัน ประกอบดวยวันที่ 1 
ความรูพื้นฐานดานสิ่งแวดลอม พลังงาน ขยะ น้ํา โลกรอน ปฏิบัติการขยะเปนศูนย รูปแบบการ
จัดการขยะ วิธีการดําเนินงานธนาคารขยะ ระบบการจัดการ ระบบเอกสารที่เกี่ยวของ การทําน้ํา
หมักชีวภาพ การปรับน้ําเสียใหเปนน้ําดีจากขยะ วันที่ 2 กระบวนการกลุมกับการทํางานดาน
ส่ิงแวดลอม สถานีเรียนรู ดานสื่อ และการใชส่ือ ตัวอยางกิจกรรม 4 สถานีเรียนรู พลังงาน ขยะ โลก
รอน น้ํา และวันที่ 3 ระดมสมองคิดแผนปฏิบัติการสูคุณครูนักอนุรักษ เปนตน 
 4. จัดโครงการสัมมนาความรูการสอนสาขาวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร ศิลปะ ใหแกครู
ในเขตอําเภอบางสะพานและพื้นที่ใกลเคียง    
 5. มอบทุนการศึกษาประจําปแกนักเรียนจํานวน 215 ทุน และทุนการศึกษาตอเนื่อง
ระดับปริญญาตรีใหแกนักเรียนโรงเรียนบางสะพานวิทยา จํานวน 6 ทุน 
 SSI มอบสารานุกรมให 43โรงเรียนในอําเภอบางสะพาน  
 ในโครงการ “เอสเอสไอเปดคลังปญญาสารานุกรมไทย” โดยมอบสารานุกรม 
(Britannica Concise Encyclopedia) ภาคภาษาไทย ซ่ึงเปนสารานุกรมที่รวบรวมสาระความรูกวา 52 
สาขาวิชา ใหแกโรงเรียนในเขตอําเภอบางสะพานจํานวน 43 แหง รวมมูลคาทั้งสิ้น 430,000 บาท 
ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนแหลงการเรียนรูและเพิ่มพูนปญญาดวยตนเองใหแก เยาวชนในทองถ่ิน โดยมี 
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สมชาย แสงสุวรรณ ผอ.สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต1 ใหเกียรติเขารวมในพิธี 
ณ หองประชุมออดิทอเรียม บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ.ประจวบคีรีขันธ 
 

 
 
ภาพที่ 13 โครงการเอสเอสไอเปดคลังปญญาสารานุกรมไทย 
ที่มา  :  บริษัท สหวิริยาอินดสัตรี จํากัด (มหาชน). Community Activity [ออนไลน].                            
เขาถึงเมื่อ 25 เมษายน 2552. เขาถึงไดจาก http://www.blogssi.com/360degree/?cat=1&paged=6 
 
 6. จัดโครงการประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษาประจําปสําหรับนักเรียนทั้ง                    
43 โรงเรียนในเขตอําเภอบางสะพาน 
 ภายใตโครงการ “ศิลปะสรางสรรคจินตนาการกวางไกล” ซ่ึงจัดขึ้นเปนครั้งที่ 5 โดยมี
นักเรียนระดับชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษาตอนปลาย เขารวมโครงการจํานวนกวา 600 คน มีอาจารย
สังคม ทองมี และอาจารยไพบูลย ธรรมเรืองฤทธิ์ (ครูเบิ้ม) ศิลปนผูมีความเชี่ยวชาญดานงานศิลปะ
เยาวชนรวมเปนคณะกรรมการตัดสิน ณ โรงเรียนบางสะพานวิทยา จ.ประจวบคีรีขันธ 
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ภาพที่ 14 โครงการประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษาประจําป 
ที่มา  :  บริษัท สหวิริยาอินดสัตรี จํากัด (มหาชน). Community Activity [ออนไลน].                            
เขาถึงเมื่อ 25 เมษายน 2552. เขาถึงไดจาก http://www.blogssi.com/360degree/?cat=1&paged=10 

 
 7. จัดคายอบรมศิลปะและความรูภาคฤดูรอนประจําป ใหแกเด็กและเยาวชนจากทุก
โรงเรียนในเขตอําเภอบางสะพาน  
 8. สนับสนุนงบประมาณจัดการแขงขันคณิตคิดเร็วสําหรับนักเรียนในเขตอําเภอ     
บางสะพาน  อําเภอบางสะพานนอย และอําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ  
 
 ดานการสรางความมั่นคงในอาชีพและเพิ่มรายได 
 บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด  (มหาชน) เห็นวา ความเขมแข็งของสังคมมี
พื้นฐานมาจากความเปนอยูที่ดีและการดําเนินชีวิตอยูรวมกันดวยความสุขสงบรมเย็นของทุกคนใน
สังคมนั้น โดยสามารถสรางรายไดเล้ียงชีพอยางเพียงพอ พึ่งพาตนเอง และชวยเหลือเกื้อกูลซ่ึงกัน
และกันไดดังนั้น บริษัทจึงสํานึกในความสําคัญของการสรางอาชีพและยกระดับความเปนอยูของ
แตละครอบครัวในชุมชน เสริมสรางความรูความสามารถดานการผลิตสินคาเพื่อใหมีรายไดเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะอยางยิ่งในวิถีของประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก     นอกจากใหการสนับสนุนดาน
การพัฒนาอาชีพแลวบริษัทยังชวยสงเสริมการทําการเกษตรที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมรักษาสมดุล
ใหแกธรรมชาติ ทั้งยังดําเนินกิจกรรมตอเนื่องไปถึงการสนับสนุนใหเกิดการผลิตสินคาในชุมชนอีก
ดวย โดยรวมมือกับหนวยงานตางๆ ในชุมชน อาทิ สํานักงานเกษตร อําเภอ สถานีพัฒนาที่ดิน 
สํานักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดประจวบคีรีขันธ  เชน จัดการสัมมนาและพัฒนาความรู
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เทคโนโลยีการเกษตรในประเภทพืชเศรษฐกิจหลักบางสะพาน   โครงการหมูบานผลิตพืชปลอดภัย
จากสารพิษ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  สนับสนุนจัดทําแปลงเรียนรูการเกษตรในชุมชน  จัดฝกการ
ผลิตผลิตภัณฑจากเศษวัสดุเกษตรและจัดโครงการทําการเกษตรสวนครัวในโรงเรียน เปนตน 
 
 ดานการสรางเสริมสุขภาพอนามัยและดํารงไวซ่ึงวฒันธรรม 
 บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด  (มหาชน) เห็นวา พลังแหงการสรางเสริม
ความกาวหนาใหแกสังคมสวนหนึ่งมาจากสุขภาพอนามัยที่ดีของสมาชิกในชุมชน  บริษัทจึงให
ความสําคัญตอการจัดกิจกรรมและการใหความรูเร่ืองการดูแลสุขภาพแกสมาชิกของชุมชนในชวง
วัยตางๆตลอดจนมีสวนชวยผดุงรักษาวัฒนธรรมอันดีงาม ทั้งในดานศาสนา ขนบธรรมเนียมและ
ประเพณี ซ่ึงเปนอีกหนึ่งรากฐานที่ชวยสรางความแข็งแกรงและความรมเย็นเปนสุขใหแกสังคมได
อยางยั่งยืน ดังตอไปนี้ 
 1. จัดโครงการใหความรูดานการดูแลสุขภาพและตรวจสุขภาพแบงตามกลุมอายุ คือ 
กลุมผูสูงอายุ  กลุมผูใหญ และกลุมวัยรุน รวมกับโรงพยาบาลและสถานพยาบาลในอําเภอบาง
สะพาน 
 2.  สนับสนุนงบประมาณการจัดการแขงขันกีฬา  และกิจกรรมตางๆ  เพื่อตาน
ยาเสพยติดในชุมชน 
  3. จัดกิจกรรมวันสําคัญประจําปเพื่อสงเสริมวัฒนธรรม ไดแก วันผูสูงอายุ วันแม และ
วันพอแหงชาติ 
 เนื่องในโอกาสมหามงคล 5 ธันวามหาราช บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด 
(มหาชน) หรือ เอสเอสไอ ในฐานะหนวยงานเอกชนที่ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมดูแลสังคม
และชุมชน รวมกับเครือขายบริการสาธารณสุข อ.บางสะพาน (โรงพยาบาลและสาธารณสุขตําบล
ของ อ.บางสะพาน) จัดกิจกรรมโครงการ “สงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ” ใหแกผูสูงอายุในพื้นที่                
อ.บางสะพาน จํานวน 113 คน เพื่อรวมเทิดพระเกียรติและถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวฯ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 81 พรรษา เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม             
ณ สโมสรพลวิสุทธิ์ โรงพยาบาลบางสะพาน จ. ประจวบคีรีขันธ 
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ภาพที่ 15 โครงการวันสําคัญคลายวันพอแหงชาต ิ
ที่มา  :  บริษัท สหวิริยาอินดสัตรี จํากัด (มหาชน). Community Activity [ออนไลน].                            
เขาถึงเมื่อ 25 เมษายน 2552. เขาถึงไดจาก http://www.blogssi.com/360degree/?cat=1&paged=8 
 
 เอสเอสไอเชื่อมั่นวาความเจริญกาวหนาของสังคมสวนหนึ่งไดมาจากสุขอนามัยที่ดี
ของผูคนในชุมชน จึงไดใหความสําคัญตอการจัดกิจกรรมโครงการใหความรูในการดูแลสุขภาพแก
สมาชิกของชุมชน ตลอดจนการผดุงรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ทั้งในสวนของศาสนา 
ขนบธรรมเนียมและประเพณี ซ่ึงเปนอีกหนึ่งรากฐานที่ชวยสรางความแข็งแกรงและความรมเย็น
เปนสุขใหแกสังคมอยางยั่งยืน 
 4.  สนับสนุนกิจกรรมงานดานศาสนา จัดโดยศาสนสถานของศาสนาตางๆ ในชุมชน 
 5.  จัดทําบุญกฐิน ทําบุญผาปาสามัคคี รวมกันระหวางผูบริหารและพนักงานบริษัท
ประจําป แกวัดในชุมชน 
 6.  การสนับสนุนการกอสรางและการบูรณะศาสนสถานในชุมชน 
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 ไดจัดกิจกรรม SSI อาสาครั้งที่ 3 ที่ โรงเรียนอนุบาลบานดอนสําราญ อําเภอบาง
สะพาน ที่บริเวณสนามเด็กเลน ซ่ึงโครงการนี้ไดนําผูบริหารและพนักงาน รวมกับครู ผูปกครอง 
และชาวบานในบริเวณใกลเคียง อาสาลงมือบูรณะซอมแซมอาคารเรียนที่เปนศาลาทรงธรรม โดย
ทําการทําความสะอาด ทาสี ติดตั้งฝา ติดตั้งพัดลมใหม  เปนตน  
 

 
ภาพที่ 16 ศาลาทรงธรรมกอนทํา 
ที่มา  :  บริษัท สหวิริยาอินดสัตรี จํากัด (มหาชน). Community Activity [ออนไลน].                            
เขาถึงเมื่อ 25 เมษายน 2552. เขาถึงไดจาก http://www.blogssi.com/360degree/?cat=1&paged=9 
 

 
ภาพที่ 17 ศาลาทรงธรรมหลังทํา 
ที่มา  :  บริษัท สหวิริยาอินดสัตรี จํากัด (มหาชน). Community Activity [ออนไลน].                            
เขาถึงเมื่อ 25 เมษายน 2552. เขาถึงไดจาก http://www.blogssi.com/360degree/?cat=1&paged=9 
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ภาพที่ 18 พนกังาน SSI รวมถายรูปหลังจากทํากิจกรรมเสร็จสิ้น 
ที่มา  :  บริษัท สหวิริยาอินดสัตรี จํากัด (มหาชน). Community Activity [ออนไลน].                            
เขาถึงเมื่อ 25 เมษายน 2552. เขาถึงไดจาก http://www.blogssi.com/360degree/?cat=1&paged=9 
 
 โครงการ “เอสเอสไออาสา” คร้ังที่ 4  โดยคุณวิน วิริยประไพกิจ กรรมการผูจัดการ
ใหญ นําคณะผูบริหารและพนักงาน รวมกิจกรรมจิตอาสาพนักงานรวมกับชาวบานบางสะพาน
บูรณะพระอารามหลวง วัดเขาโบสถ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ ประกอบดวยการขัดลางและ
ทาสีกําแพงวัด บันไดพญานาคคูซ่ึงเปนทางขึ้นไปนมัสการพระประธานบนเขาโบสถ และงาน
ปรับปรุงภูมิทัศน โดยมี นายธวัชชัย วิสมล นายอําเภอบางสะพานใหเกียรติเขารวมกิจกรรม  
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ภาพที่ 19 พนกังานเอสเอสไอกําลังชวยกันทาสีบันไดพญานาค 
ที่มา  :  บริษัท สหวิริยาอินดสัตรี จํากัด (มหาชน). Community Activity [ออนไลน].                            
เขาถึงเมื่อ 25 เมษายน 2552. เขาถึงไดจาก http://www.blogssi.com/ssiarsa/ 

 

 
ภาพที่ 20 รวมหมูกันเมื่อทาสีบันไดพญานาคเสร็จแลว 
ที่มา  :  บริษัท สหวิริยาอินดสัตรี จํากัด (มหาชน). Community Activity [ออนไลน].                            
เขาถึงเมื่อ 25 เมษายน 2552. เขาถึงไดจาก http://www.blogssi.com/ssiarsa/ 
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 ดานการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรสิ่งแวดลอม 
 บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด  (มหาชน) เห็นวา  ดวยความตระหนักในความ
เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันระหวางชีวิตกับธรรมชาติ   ดังนั้นพันธกิจที่สําคัญอยางยิ่งประการหนึ่งของ
บริษัท  จึงไดแกการดําเนินธุรกิจดวยความเคารพและรับผิดชอบตอธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
บริษัทจึงเอาใจใสควบคุมดูแลระบบสิ่งแวดลอมในกระบวนการผลิตใหไดมาตรฐาน เพื่อสงผล
กระทบตอส่ิงแวดลอมนอยที่สุด อีกทั้งมุงเนนเรื่องการสรางจิตสํานึกในการรักษาและฟนฟู
สภาพแวดลอม รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนอยางตอเนื่องโดยดําเนินกิจกรรมรวมกับ
บริษัทในเครือสหวิริยา หนวยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนในชุมชนดําเนินกิจกรรม
ตางๆ  ดังตอไปนี้ 
 1. จัดทําโครงการอนุรักษและพัฒนาวนอุทยานปากลางอาวและวนอุทยานแมรําพึง
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สรางเสนทางศึกษาปาชายเลน 
 2. จัดกิจกรรมรักษชายหาดบางสะพาน เนื่องในวโรกาส 12 สิงหามหาราชินี 
 3.  จัดกิจกรรมปลูกปาชายเลน ปลอยปู – กุง เนื่องในวโรกาสวัน 5 ธันวามหาราช 
 4.  จัดคายนักอนุรักษรุนเยาวประจําปใหแกนักเรียนระดับประถมทุกโรงเรียนในเขต
บางสะพาน  โดยบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ รวมกับสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 จัดโครงการ “คายนักอนุรักษรุนเยาว” ป 4 ใหกับเยาวชน 
จาก 43 โรงเรียน ในพื้นที่อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ในรูปแบบของการเขาคายพัก
แรม 3 วัน 2 คืน ณ โรงเรียนบานทาขาม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเยาวชน ไดเรียนรูเร่ืองการ
อนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมธรรมชาติในทองถ่ิน ผานภาควิชาการและภาคปฏิบัติ โดยมีคณะ
วิทยากรจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธฯ เจาหนาที่กองรอยตํารวจตระเวน
ชายแดนที่ 147 และผูเชี่ยวชาญดานการดูแลสิ่งแวดลอมจากเอสเอสไอ เปนผูถายทอดความรู 
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ภาพที่ 21 โครงการ “คายนักอนุรักษรุนเยาว” ป 4 
ที่มา  :  บริษัท สหวิริยาอินดสัตรี จํากัด (มหาชน). Community Activity [ออนไลน].                            
เขาถึงเมื่อ 25 เมษายน 2552. เขาถึงไดจาก http://www.blogssi.com/360degree/?cat=1&paged=9 

 

 
ภาพที่ 22 นองๆรวมทํากิจกรรมในโครงการ “คายนักอนรัุกษรุนเยาว” ป 4 
ที่มา  :  บริษัท สหวิริยาอินดสัตรี จํากัด (มหาชน). Community Activity [ออนไลน].                            
เขาถึงเมื่อ 25 เมษายน 2552. เขาถึงไดจาก http://www.blogssi.com/360degree/?cat=1&paged=9 
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 ดานการรวมสรางสรรคสงัคม  สรางพลงัแหงการพัฒนาประเทศชาต ิ
 บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด  (มหาชน) เห็นวา ไมเพียงแตปฏิบัติตามเจตจํานง
ที่หมายจะสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนรอบพื้นที่โรงงานเทานั้น แตบริษัทยังตั้งปณิธานในการ
รวมผนึกกําลังรับผิดชอบสังคมสวนรวมในระดับประเทศอีกดวย โดยมีเปาหมายอยูที่หนวยเล็กๆ 
ของสังคมไดแกเด็กและเยาวชนผูดอยโอกาส ดวยตระหนักวา ในอนาคตพวกเขาเหลานั้นจะเติบโต
ขึ้นเปนกําลังสําคัญของชาติและเปนแรงผลักดันซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาสังคมไทยอยางยังยืนได
ตอไป โครงการสําคัญตางๆ ที่บริษัทไดดําเนินการในปที่ผานมามีดังนี้ 
  
 โครงการ “เกษตรสมัยใหม เอสเอสไอรวมใจราชประชานุเคราะห”  
 โครงการจัดสรางแปลงเกษตรปลูกพืชแบบไรดิน เพื่อมอบใหมูลนิธิราชประชา-               
นุเคราะหในพระบรมราชูปถัมภ โดยจะจัดสรางใหแกโรงเรียนราชประชานุเคราะห เพื่อใหนักเรียน
ไดเรียนรูในเรื่องเกษตรกรรม และการปลูกพืชดวยเทคโนโลยีสมัยใหม และสามารถนําความรูที่ได
จากการปฏิบัติงานจริงนี้ไปใชในการประกอบอาชีพในอนาคต รวมทั้งผลิตพืชผักปลอดสารพิษเปน
อาหารแกนักเรียนและสรางเสริมรายไดใหแกนักเรียนและโรงเรียน ที่สําคัญคือองคความรูตางๆ ที่
เกิดขึ้นในรั้วโรงเรียนนี้ ยังสามารถถายทอดเปนตนแบบการเกษตรสมัยใหมใหแกชาวบานในชมุชน
ทองถ่ินได ในปที่ผานมาบริษัทไดดําเนินการมอบแปลงเกษตรใหแก 2 โรงเรียน คือโรงเรียน            
ราชประชานุเคราะห 27 หนองคาย และโรงเรียนราชประชานุเคราะห 33 ลพบุรี 
  
 กิจกรรมลานกวี ดนตรี ศิลป  
 กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อถายทอดความรูและสรางแรงบันดาลใจในดานศิลปะแขนงตางๆ 
ใหแกนักเรียนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห โดยมุงหมายใหเด็กๆ ที่สนใจในศิลปะไดเปด               
โลกทัศนของตนใหกวางไกล พรอมทั้งนําความรูและประสบการณที่ไดรับไปฝกฝน ตอยอด พัฒนา
ฝมือของตนเองโดยผูที่มาถายทอดวิทยาการนี้ มีทั้งศิลปนแหงชาติและผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะ เชน 
อาจารยเนาวรัตน พงไพบูลย ศิลปนแหงชาติ อาจารยไพวรินทร ขาวงาม กวีซีไรท อาจารยชูเกียรติ 
ฉาไทสง อาจารยไพบูลย ธรรมเรืองฤทธิ์ เปนตน 
 
 โครงการ “ศิลปสานฝนปนน้ําใจ”  
 กิจกรรมดานศิลปะที่จัดขึ้นเพื่อเด็กดอยโอกาสและเด็กประสบปญหาในสังคม โดยมี
เจตนารมณใหเด็กๆ ไดใชศิลปะการวาดภาพถายทอดจินตนาการและสรางสรรคเปนผลงานศิลปะ
ในแบบของตนเอง กิจกรรมนี้บริษัทไดจัดรวมกับหนวยงานและองคกรที่ดูแลรับผิดชอบเด็ก เชน 
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สถานสงเคราะหเด็กชายบานมหาเมฆและบานปากเกร็ด สถานแรกรับเด็กหญิงบานธัญญพร และ
บานราชวิถี มูลนิธิคุมครองเด็ก บานครูนอย โรงเรียนเศรษฐเสถียร เปนตน  
 
 โครงการประกวดภาพวาดศิลป สานฝนปนน้ําใจ เอสเอสไอเพื่อนองดวยรัก  
 การประกวดผลงานของเด็กจากโครงการศิลปสานฝนปนน้ําใจ ที่มุงเนนการสรางเสริม
กําลังใจและกระตุนใหเด็กผูดอยโอกาสและประสบปญหาจากสังคมไดมีกิจกรรมรวมกันและ
แสดงออกในทางที่สรางสรรค เปนโอกาสอันดีที่เด็กๆ เหลานั้นจะไดคนหาศักยภาพของตนเองจาก
การลงมือทํางานศิลปะ ทั้งยังเปนโอกาสที่จะไดคนพบแนวทางในการพัฒนาและสรางความเชื่อมั่น
ในตนเอง ที่สําคัญโครงการนี้ไดรับเกียรติจากศิลปนแหงชาติและผูทรงคุณวุฒิมารวมกิจกรรม
ถายทอดองคความรูดานศิลปะแขนงตางๆ อีกดวย   
 
 โครงการ “ทุนการศึกษาเอสเอสไอ สรางครูพระดาบส”  
 โครงการมอบทุนการศึกษาใหแกศิษยพระดาบสที่จบการศึกษาแลว เพื่อใหพวกเขา
ไดรับการศึกษาตอเนื่องไปในระดับที่สูงขึ้น และกลับมาเปนกําลังสําคัญตอเนื่องไปในระดับที่
สูงขึ้น และกลับมาเปนกําลังสําคัญในการสรางสรรคประโยชนใหแกมูลนิธิในฐานะครูหรือหัวหนา
หนวยงาน เพื่อจะสรางครูพระดาบส 10 คน ในระยะเวลา 4 ป ทั้งในระดับปริญญาโท ปริญญาตรี 
และอาชีวศึกษาขั้นสูง จวบจนถึงวันนี้ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) มีความ
ภาคภูมิใจอยางยิ่งที่ไดมีสวนตอบแทนสังคมดวยการรวมสรางสรรคคุณภาพชีวิตใหแกชุมชนและ
สังคม และพรอมจะยึดมั่นในพันธกิจแหงความรับผิดชอบนี้ ตอไปอยางแนวแน ทั้งนี้ เพื่อจรรโลง
ความดีงามของสังคมและสรางความเจริญรุงเรืองอันยั่งยืนแกประเทศชาติสืบไป 
 
 โครงการ “ธนาคารปุยอินทรีย กาวยางอยางยั่งยืน” 
 นายบงการ ลิมประพันธ รองผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ ใหเกียรติเปน
ประธานเปดโครงการ “ธนาคารปุยอินทรีย กาวยางอยางยั่งยืน”  สาขาพงศประสาสน                           
ต.พงษประศาสน อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ มอบใหแกชาวบานใน ต.พงศประศาสน  ได
นําไปบริหารจัดการใชในการเพิ่มผลผลิตทางเกษตรแทนการใชปุยเคมี โดยมี นายวิน วิริยประไพ
กิจ กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ ใหการ
ตอนรับและกลาวรายงานถึงที่มาของโครงการ ในฐานะบริษัทผูใหการสนับสนุนงบประมาณการ
จัดทําโครงการและการจัดหลักสูตรอบรมการทําปุยอินทรียใหแกชาวบานในชุมชน  
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ภาพที่ 23 พิธีเปดโครงการ “ธนาคารปุยอินทรีย กาวยางอยางยั่งยืน” 
ที่มา  :  บริษัท สหวิริยาอินดสัตรี จํากัด (มหาชน). Community Activity [ออนไลน].                            
เขาถึงเมื่อ 25 เมษายน 2552. เขาถึงไดจาก http://www.blogssi.com/360degree/?cat=1&paged=9 

 

 
 
ภาพที่ 24 กองปุยอินทรีย 
ที่มา  :  บริษัท สหวิริยาอินดสัตรี จํากัด (มหาชน). Community Activity [ออนไลน].                            
เขาถึงเมื่อ 25 เมษายน 2552. เขาถึงไดจาก http://www.blogssi.com/360degree/?cat=1&paged=9 
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ภาพที่ 25 รูปหมูโครงการ “ธนาคารปุยอินทรีย กาวยางอยางยั่งยืน” 
ที่มา  :  บริษัท สหวิริยาอินดสัตรี จํากัด (มหาชน). Community Activity [ออนไลน].                            
เขาถึงเมื่อ 25 เมษายน 2552. เขาถึงไดจาก http://www.blogssi.com/360degree/?cat=1&paged=9 
 
 ทั้งนี้โครงการดังกลาวไดมุงเนนสงเสริมใหเกษตรกรในอําเภอบางสะพานผลิตและใช
ปุยอินทรียแทนการใชปุยเคมีในการทําเกษตรกรรม ซ่ึงชวยลดตนทุนการผลิต เพิ่มรายได และ
อนุรักษส่ิงแวดลอมควบคูกันไป โดยมีแผนการดําเนินงานใหเกษตรกรในแตละกลุมทําการผลิตปุย
และจําหนายใหกับสมาชิกในราคาถูกกวาทองตลาด นํากําไรที่ไดมาขยายกําลังการผลิต และเปดรับ
สมาชิกใหเพิ่มมากขึ้นจนครอบคลุมทุกหมูบานในแตละตําบล ซ่ึงจะเปนการเพิ่มขีดความสามารถ
ของชุมชนและทองถ่ินในการเรียนรูและทํางานรวมกัน พรอมกับปรับฐานเศรษฐกิจของชุมชนให
เขมแข็งและสามารถพึ่งตนเองได และนําไปสูรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไป  
 ปจจุบันบริษัทไดใหการสนับสนุนการจัดทําปุยอินทรียใน 2 ตําบล ไดแก กอง                
ปุยอินทรียสาขาตําบลพงศประศาสน มีนายประสิทธ์ิ เหมือนวงศ เปนประธานกลุม และกอง                  
ปุยอินทรียสาขาตําบลธงชัย มีนายสุมิตร ชูติมิตร เปนประธานกลุม ซ่ึงเบื้องตนทั้ง 2 แหง สามารถ
ผลิตปุยอินทรียไดแหงละ 100 ตัน จากงบประมาณสนับสนุนที่ไดรับสําหรับเปนคาอุปกรณและ
จัดหาวัตถุดิบผลิตปุยอินทรียตําบลละ 120,000 บาท ซ่ึงในระยะตอไปบริษัทจะไดมีแผนงานในการ
ขยายโครงการ “ธนาคารปุยอินทรีย กาวยางอยางยั่งยืน” ใหแกเกษตรกรในพื้นที่อ่ืนๆ ของอําเภอ               
บางสะพานอยางตอเนื่องตอไป 
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บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) 
 

 จากการศึกษา พบวา  บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)  เปนบริษัทดําเนินธุรกิจโดย
ตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชนและสิ่งแวดลอม (Corporate Social Responsibility : 
CSR) ซ่ึงถือเปนหนาที่สําคัญที่ตองดําเนินการควบคูกันไปดวยความจริงจังและตอเนื่อง โดยตลอดป 
2550 ที่ผานมาบริษัทไดแตงตั้ง คณะกรรมการดูแลสังคมและสิ่งแวดลอมขึ้น (Corporate Social                           
Responsibility  Committee) โดยมีคุณหญิงปทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล เปนประธานคณะกรรมการดูแล
ดานสังคมและสิ่งแวดลอม เพื่อดําเนินการที่เปนประโยชนตอผูที่มีสวนเกี่ยวของกับบริษัททุกฝาย 
ทั้งพนักงาน ผูบริโภค ผูถือหุน สังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม โดยการเพิ่มคุณภาพของสังคมและ
ส่ิงแวดลอม  รวมทั้งคุณภาพของสังคมภายในบริษัท อาทิ การเปดหลักสูตรอบรมพนักงานใหมี
ความรูความสามารถ การจัดกิจกรรมสัมมนานอกสถานที่ การเพิ่มสวัสดิการใหกับพนักงาน เชน 
การสรางโรงอาหารและสนามกีฬาใหม เปนตน ตลอดจนบริษัทไดมีสวนรวมในการสนับสนุน
กิจกรรมตางๆ ทั้งสวนของภาครัฐและภาคเอกชน  เพื่อพัฒนาสังคมใหมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น  
 บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)  มุงมั่นที่จะสนับสนุนกิจกรรมตอสังคมและชุมชน โดย
เนนการพัฒนาในดานตางๆ ดังนี้    
 ดานการศึกษา  มีกิจกรรมตางๆ ดังตอไปนี้ 
 บริษัท จี  สตีล จํากัด (มหาชน)  โดยคุณหญิงปทมา  ลีสวัสดิ์ตระกูล   รองประธาน
กรรมการ ไดนําทูลเกลาฯ ถวายเงินจํานวน 200,000 บาท แดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เพื่อเปนกองทุนสําหรับเด็กพิเศษซึ่งมีความดอยโอกาสหลายอยางในพัฒนาการ  ใน
มูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภฯ 
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ภาพที่ 26 จี สตีล รวมถวายเงินแดสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
ที่มา  :  บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน). ขาวอุตสาหกรรมและบริษัท [ออนไลน].                            
เขาถึงเมื่อ 15 เมษายน 2552. เขาถึงไดจาก  
http://www.g-steel.com/th/investor_new.asp?menu=4&p_bn=1&p_na=4,%203# 

 
 คุณหญิงปทมา  ลีสวัสดิ์ตระกูล  รองประธานกรรมการ  บริษัท  จี  สตีล  จํากัด 
(มหาชน) ไดรวมบริจาคเงินสมทบทุนการศึกษา เนื่องในโครงการเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ป คณะ
ครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
 ดานการสงเสริมศาสนา  
 บริษัทไดตระหนักถึงการทํานุบํารุงศาสนาในทุกๆ ศาสนาโดยมอบปจจัยใหกับการ
บูรณะศาสนสถาน โบสถ การสรางศาลา หองน้ํา ติดตั้งสาธารณูปโภค ขั้นพื้นฐานทั้งไฟฟา 
น้ําประปา โทรศัพท ใหแกวัดที่อยูในถิ่นทุรกันดาร อาทิเชน บูรณะศาสนสถาน โบสถ การสราง
ศาลา  ณ  วัดหนองบัวทอง  จังหวัดสกลนคร ,  สรางพระสถูปเจดียและศาลาอเนกประสงค                          
ณ วัดปาแดง จังหวัดเชียงใหม, มอบรถตูเพื่อใชในกิจกรรมเผยแพรธรรม  หรือนําไปสงผูปวยไปยัง
สถานพยาบาล, มอบเปยโนเพื่อใชในพิธีทางศริสตศาสนาในโบสถ ฯลฯ 
 ดานสังคมและสาธารณประโยชน  มีกิจกรรมตางๆ ดังตอไปนี้ 
 เนื่องในมหามงคลสมัยฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป ขององคพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวฯ  คณะผูบริหารและพนักงานบริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) ไดรวมเปนสวนหนึ่งในการ
สนับสนุน โครงการซีดีเพลงพระราชนิพนธเฉลิมพระเกียรติ "พสกซองสดุดี...จอมสังคีตกวีจักรี
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วงศ" (The Royal Diamond Jubilee Muscial Celebration) เพื่อเทิดพระเกียรติ  ซ่ึงโครงการดังกลาว
จัดโดยสํานักงานโครงการ "พสกซองสดุดีฯ"   โดยสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา 
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ทรงเปนประธานในงานที่จะเปดการแสดงขึ้นอยางเปนทางการ
ในวันที่ 25 ตุลาคม 2549 เวลา 20.00 น. ณ โรงแรมสุโขทัย 
 

 
 
ภาพที่ 27 เนื่องในมหามงคลสมัยฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั 
ที่มา  :  บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน). ขาวอุตสาหกรรมและบริษัท [ออนไลน].                            
เขาถึงเมื่อ 15 เมษายน 2552. เขาถึงไดจาก  
http://www.g-steel.com/th/investor_new.asp?menu=4&p_bn=1&p_na=4,%203# 
 
 สนับสนุนคอนเสิรตเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ 60 ป “ประสานเสียงเรียงรอย
ดวงใจ เทิดไทคีตราชัน ซ่ึงจัดขึ้นโดยสมาคมศิษยเซนตฟรังซีสซาเวียร รวมกับคณะนักรองประสาน
เสียงตัวแทนประเทศไทยที่ควาเหรียญรางวัลจากการแขงขัน Choir Olympics 2006 ณ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และคณะนักรองประสานเสียงชั้นนําของประเทศไทย”    
 บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) รวมสนับสนุนการจัดประชุมนานาชาติ The Global 
University Network for Innovation - Asia and the Pacific (GUNI-AP) 2006 ในระหวางวันที่ 9-11 
พฤศจิกายน 2549 ณ โรงแรมอมารี วอเตอเกต กรุงเทพฯ ซ่ึงจัดโดยมหาวิทยาลัยมหิดล ในการ
ประชุมดังกลาวจะเปนประโยชนตอการสรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย 
สถาบัน และภาคอุตสาหกรรมตางๆ 
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 มอบเงินสนับสนุนโครงการจุดพลุและดอกไมไฟ งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป
โดยมี พลเอกมนตรี  ศุภาพร  จเรทั่วไปกองทัพบก รับมอบเงินจาก คุณปทมา  ลีสวัสดิ์ตระกูล            
รองประธานกรรมการ บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) เพื่อรวมสนับสนุนโครงการจุดพลุและ
ดอกไมไฟ งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป ในวันที่ 9 มิถุนายน 2549 พรอมดวยกรรมการ            
บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) พลเอกสิงหา  เสาวภาพ, พลเอกชูฉัตร กําภู ณ อยุธยา,                           
พล ต.ท.ประกาศ  ศาตะมาน และคุณยรรยง  คุโรวาท ณ หองภาณุรังสี ศาลาวาการกลาโหม 
 

 
 
ภาพที่ 28 พิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการจุดพลุและดอกไมไฟ งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป 
ที่มา  :  บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน). ขาวอุตสาหกรรมและบริษัท [ออนไลน].                            
เขาถึงเมื่อ 15 เมษายน 2552. เขาถึงไดจาก  
http://www.g-steel.com/th/investor_new.asp?menu=4&p_bn=1&p_na=4,%203# 
 
 จี สตีล รวมสมทบทุนสรางอาคารผูปวยในใหแกมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจาพระยา
ในพระราชูปถัมภฯ โดยคุณหญิงปทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล รองประธานกรรมการ ไดรวมสมทบทุน
สรางอาคารผูปวยในจิตเวชหญิง และชวยเหลือผูปวยจิตเวชยากไร จํานวน 100,000 บาท ใหแก
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจาพระยา ในพระราชูปถัมภฯ ผานรายการการกุศล “สายธารศรัทธาสู
สถาบันจิตเวชศาสตรสมเด็จเจาพระยา (โรงพยาบาลสมเด็จเจาพระยา, หลังคาแดง) 118 ป”  
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 จี สตีล รวมแถลงขาวสนับสนุนจัดกิจกรรมปลุกจิตสํานึกแกวิกฤตภาวะโลกรอน  โดย
นายวิจิตร    สุพินิจ ประธานกรรมการ รวมงานแถลงขาวสนับสนุนการจัดกิจกรรมปลุกจิตสํานึกแก
วิกฤตภาวะโลกรอน รวมกับกรุงเทพมหานคร  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สมาคมพืชสวนแหง
ประเทศไทย  ดิ เอ็มโพเรี่ยม พรอมพันธมิตรธุรกิจ  จัดงาน “Flora & Fauna Exotica : มหัศจรรย
พฤกษาสวรรคแหงมหานครกรุงเทพ” เพื่อรวมเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 80 พรรษา อีกทั้งยังเปนการสนองพระราชดํารัสเกี่ยวกับ “วิกฤตการณสภาวะโลกรอน” 
  

 
 
ภาพที่ 29 งาน “Flora & Fauna Exotica : มหัศจรรยพฤกษาสวรรคแหงมหานครกรุงเทพ” 
ที่มา  :  บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน). ขาวอุตสาหกรรมและบริษัท [ออนไลน].                            
เขาถึงเมื่อ 15 เมษายน 2552. เขาถึงไดจาก  
http://www.g-steel.com/th/investor_new.asp?menu=4&p_bn=1&p_na=4,%203# 
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 จี สตีล รวมสนับสนุนการจัดโครงการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ 
เจาฟากัลยาณิวัฒนา โดยนายยรรยง คุโรวาท กรรมการ ไดรวมมอบเงินสนับสนุนการจัด
โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร 84 พรรษา “รุงแสงงามยามสอง” ใหแกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

 

 

 
ภาพที่ 30 พิธีมอบเงินสนับสนุนการจัดโครงการเทิดพระเกยีรติ   สมเด็จพระเจาพีน่างเธอ                    
    เจาฟากัลยาณิวัฒนา 
ที่มา  :  บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน). ขาวอุตสาหกรรมและบริษัท [ออนไลน].                            
เขาถึงเมื่อ 15 เมษายน 2552. เขาถึงไดจาก  
http://www.g-steel.com/th/investor_new.asp?menu=4&p_bn=1&p_na=4,%203# 
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 จี สตีล สนับสนุนงานแสดงคอนเสิรตเฉลิมพระเกียรติ “Highlights of the Opera”โดยมี  
คุณหญิงปทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล รองประธานกรรมการบริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) ไดรวมกับ
พันธมิตรธุรกิจสนับสนุนการจัดงานแสดงคอนเสิรตเฉลิมพระเกียรติ “Highlights of the Opera”    
ณ หอแสดงดนตรี อาคารภูมิพลสังคีต วิทยาลัยดุริยางศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  โดยในวันที่ 
16 พฤศจิกายน 2550  สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดําเนิน
ทอดพระเนตรคอนเสิรตเฉลิมพระเกียรติ   ทั้งนี้รายไดทั้งหมดนําขึ้นทูลเกลาฯ ถวายโดยเสด็จ           
พระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย โดยไมหักคาใชจาย 
 

 
 
ภาพที่ 31 สนบัสนุนการจัดงานแสดงคอนเสิรตเฉลิมพระเกยีรติ “Highlights of the Opera”     
ที่มา  :  บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน). ขาวอุตสาหกรรมและบริษัท [ออนไลน].                            
เขาถึงเมื่อ 15 เมษายน 2552. เขาถึงไดจาก  
http://www.g-steel.com/th/investor_new.asp?menu=4&p_bn=1&p_na=4,%203# 
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 พลเอกสุรยุทธ จุลานนท นายกรัฐมนตรี รับมอบเงิน 2 ลานบาท จากดร.ปทมา ลีสวัสดิ์
ตระกูล รองประธานกรรมการ บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) เพื่อชวยเหลือผูประสบอุทกภัย พรอม
ดวยคณะกรรมการ พลเอกสิงหา เสาวภาพ, ศจ.ไพจิตร โรจนวานิช, รศ.ประพันธพงศ เวชชาชีวะ, 
คุณยรรยง  คุโรวาท และคุณชัยณรงค  มนเทียรวิเชียรฉาย ณ ตึกไทยคูฟา ทําเนียบรัฐบาล 
 
 

 
 
ภาพที่ 32 พลเอกสุรยุทธ จุลานนท นายกรฐัมนตรี รับมอบเงิน 2 ลานบาท 
ที่มา  :  บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน). ขาวอุตสาหกรรมและบริษัท [ออนไลน].                            
เขาถึงเมื่อ 15 เมษายน 2552. เขาถึงไดจาก  
http://www.g-steel.com/th/investor_new.asp?menu=4&p_bn=1&p_na=4,%203# 
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 ฯพณฯ  สมัคร  สุนทรเวช  นายกรัฐมนตรี และพลเอกบุญสราง  เนียมประดิษฐ   ผู
บัญชาการทหารสูงสุด รับมอบโครงสรางเหล็กรูปพรรณมูลคา 100 ลานบาท   จากคุณหญิงปทมา  
ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานคณะกรรมการดูแลดานสังคมและสิ่งแวดลอม กลุมบริษัท จี สตีล จํากัด 
(มหาชน) เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพายุไซโคลนนารกีส ประเทศพมา โดยมีวิจิตร สุพินิจ, นิพัทธ 
จิตรประสงค, ไพจิตร  โรจนวานิช และสิทธิชัย  ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท  
มิลลคอน สตีลอินดัสทรีส จํากัด (มหาชน) รวมดวย ณ สถานีโทรทัศนเอ็นบีที  
 
 

 
 
ภาพที่ 33 ฯพณฯ สมัคร สุนทรเวช นายกรฐัมนตรี รับมอบโครงสรางเหล็กรูปพรรณมูลคา  
    100 ลานบาท 
ที่มา  :  บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน). ขาวอุตสาหกรรมและบริษัท [ออนไลน].                            
เขาถึงเมื่อ 15 เมษายน 2552. เขาถึงไดจาก  
http://www.g-steel.com/th/investor_new.asp?menu=4&p_bn=1&p_na=4,%203# 
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 ดานความรับผิดชอบตอสิง่แวดลอม  มีกิจกรรมตางๆ ดังตอไปนี ้
 

 
 

ภาพที่ 34 จี สตีล เขารวมโครงการลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซต 
ที่มา  :  บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน). ขาวอุตสาหกรรมและบริษัท [ออนไลน].                            
เขาถึงเมื่อ 15 เมษายน 2552. เขาถึงไดจาก  
http://www.g-steel.com/th/investor_new.asp?menu=4&p_bn=1&p_na=4,%203# 

 
 เขารวมโครงการ Gas Emissions Reduction from Industry In Asia and the Pacific 
(GERIAP) โดยความรวมมือของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 
(TISTR) ในการลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด ซ่ึงเปนหนึ่งในกลุมกาซเรือนกระจก 
(Greenhouse Gas) ที่ทําลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ ทําใหเกิดชองวางซึ่งรังสีความรอน สามารถแผ
กระจายผานลงมายังพื้นโลกไดมากกวาปกติ และไมสามารถสะทอนกลับออกไปจากโลกไดตามที่
ควรจะเปน จึงเปนสาเหตุของภาวะโลกรอน ทางบริษัทเล็งเห็นวิกฤตโลกรอนนี้เปนเรื่องสําคัญยิ่ง 
จึงใชเทคนิคที่ดีที่มีอยูและเปนไปได มาใชในกระบวนการผลิต รวมทั้งปรับปรุงขั้นตอนการผลิต
บางขั้นตอนของบริษัท เพื่อลดกาซดังกลาว แมวาปจจุบันในกระบวนการผลิตบริษัทจะกอใหเกิด
กาซคารบอนไดออกไซดนอยอยูแลวก็ตาม    
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 จี สตีล รับ ISO คุณภาพ 3 รางวัล  โดย ดร. ปทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล รองประธาน
กรรมการ ริวโซ โอกิโน กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) รับมอบใบรับรอง
มาตรฐาน ISO 14001 ระบบการบริหารงานสิ่งแวดลอม OSHAS/TIS 18001 ระบบการบริหารงาน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ CE Marking ใบรับรองมาตรฐานสินคาเพื่อจําหนายใน
ประเทศแถบยุโรป จาก TUV Nord และ NAC โดยมี ยรรยง คุโรวาท  รวมกับ ณ โรงแรมอโนมา 
 

 
 
ภาพที่ 35 พิธีรับ ISO คุณภาพ 3 รางวัลของบริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)   
ที่มา  :  บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน). ขาวอุตสาหกรรมและบริษัท [ออนไลน].                            
เขาถึงเมื่อ 15 เมษายน 2552. เขาถึงไดจาก  
http://www.g-steel.com/th/investor_new.asp?menu=4&p_bn=1&p_na=4,%203# 
 
 ทั้ งนี้  ดวยนโยบายการบริหารงานของบริษัทที่ ไดกํ าหนดไวอย างชัด เจนวา 
“กระบวนการผลิตของบริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) จะตองไมสงผลกระทบตอชุมชน สังคม และ
ส่ิงแวดลอม ซ่ึงจะกอใหเกิดความเขาใจและผูกพันซึ่งกันและกัน” ตอบรับกับการดําเนินการตางๆ 
ในรอบป 2550 ที่ผานมา ไดแสดงเห็นถึงความรับผิดชอบของบริษัทที่มีตอพนักงานโดยการดูแลจัด
ใหมีสวัสดิการตางๆความรับผิดชอบตอผูถือหุนโดยการสงเสริมสิทธิของผูถือหุนและความเสมอ
ภาคเทาเทียมกัน ความรับผิดชอบตอสังคมและชุมชนโดยการสนับสนุนกิจกรรมและสมทบทุน
ตางๆตามโอกาส รวมถึงความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอมโดยรวมจัดกิจกรรมกระตุนสิ่งแวดลอม 
การเขารวมโครงการลดการปลอยกาซเรือนกระจก ฯลฯ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 103

การวิเคราะหรูปแบบกิจกรรมตามแนวคดิของฟลลิป คอตเลอร และแนนซี่ ลี 
 
ตารางที่ 2 กิจกรรมสงเสริมประเด็นสังคม 
 

องคกร ประเด็นสังคม กลุมเปาหมาย ตัวอยางกิจกรรม พันธมิตรหลัก 
บริษัท ไทยนอคซ
สเตนเลส จํากัด  
(มหาชน) 

สงเสริมการศึกษา
และการวิจัย 

นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหรือ 
สูงกวาและนักวิจัย
ทั่วไป 

-  จัดการประกวด  
   "Thainox  
Metallurgy Award" 
 
 
-  โครงการประกวด   
   "Thainox Design  
    Award" 
 

บริษัท ไทยนอคซ
สเตนเลส จํากัด  
(มหาชน) 
 
 
บริษัท ไทยนอคซ
สเตนเลส จํากัด  
(มหาชน) 

พัฒนาการศึกษา - นักเรียน 
- นักศึกษา 
 
 
 
- นักเรียน 
- นักศึกษา 
 

-  สนับสนุน 
   งบประมาณเพื่อ 
   พัฒนาระบบการ 
   ใช ICT 
 
-  พัฒนาระบบการ 
    เรียนรูดวย ICT 

โรงเรียน 
บางสะพานวิทยา 
 
 
 
โรงเรียน 
บานสวนหลวง 

บริษัท  สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี
จํากัด (มหาชน) 

พัฒนาความรู - ขาราชการครู 
- บุคลากรทางดาน  
   การศึกษา 

-  จัดโครงการ 
   อบรมพัฒนา 
   ความรูใหแก 
   ขาราชการครูและ 
   บุคลากรทางดาน 
   การศึกษา 
 
-  จัดโครงการ 
   สัมมนาความรู 
   การสอนสาขาวิชา 
   ภาษาไทย  ศิลปะ 
   และ คณิตศาสตร 

โรงเรียนในเขต
พ้ืนที่การศึกษา
เขต 1 จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ 
 
 
 
โรงเรียนในเขต
อําเภอบางสะพาน
และพื้นที่ใกลเคียง 
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ตารางที่ 2 (ตอ) 
 

องคกร ประเด็นสังคม กลุมเปาหมาย ตัวอยางกิจกรรม พันธมิตรหลัก 
บริษัท  สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี
จํากัด (มหาชน) 

สงเสริมการศึกษา - นักเรียน 
- นักศึกษา 
 

-  จัดโครงการ 
   ประกวดวาดภาพ 
   ชิงทุนการศึกษา 
   ประจําป 
 
-  จัดคายอบรม 
   ศิลปะและความรู 
   ภาคฤดูรอน 
   ประจําป 
 
-  สนับสนุน 
   งบประมาณ 
   จัดการแขงขัน 
   คณิตคิดเลขเร็ว 
 
 
 
- โครงการ  
   “เกษตรสมัยใหม  
   เอสเอสไอรวมใจ 
   ราชประชานุ- 
   เคราะห” จัดสราง 
   แปลงเกษตรปลูก 
   พืชแบบไรดิน 
 
-  กิจกรรม " ลานกวี 
   ดนตรี ศิลป " เพื่อ 
   ถายทอดความรู  
   และสรางแรง 
   บันดาลดานศิลปะ 

โรงเรียนในเขต
อําเภอบางสะพาน 
 
 
 
โรงเรียนในเขต
อําเภอบางสะพาน 
 
 
 
โรงเรียนในเขต
อําเภอบางสะพาน
อําเภอบางสะพาน
นอย และอําเภอ
ทับสะแก จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ 
 
โรงเรียน 
ราชประชานุ-
เคราะห 
 
 
 
 
 
โรงเรียน 
ราชประชานุ-
เคราะห 
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ตารางที่ 2 (ตอ) 
 

องคกร ประเด็นสังคม กลุมเปาหมาย ตัวอยางกิจกรรม พันธมิตรหลัก 
บริษัท  สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี
จํากัด (มหาชน) 

พัฒนาศักยภาพ เด็กดอยโอกาสและ
เด็กที่ประสบปญหา
ในสังคม 

- โครงการ  
   “ ศิลปสานฝน 
   ปนน้ําใจ ”    
   กิจกรรมดาน 
   ศิลปะเพื่อฟนฟู 
   จิตใจและสราง 
   สมาธิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- โครงการประกวด 
   ภาพวาด ศิลปสาน 
   ฝนปนน้ําใจ  
   เอสเอสไอ 
   เพื่อนองดวยรัก 
   จะไดคนหา  
   ศักยภาพ 
   ของตนเองดวย 
   การทําศิลปะ 
 

องคกรที่ดูแล
รับผิดชอบเด็ก 
เชน  
-  สถาน 
   สงเคราะห   
   เด็กชายบาน 
   มหาเมฆและ 
   บานปากเกร็ด 
-  สถานแรกรับ 
   เด็กหญิง 
   บานธัญญพร  
    และบานราชวิถี  
-  มูลนิธิคุมครอง 
   เด็ก บานครูนอย 
- โรงเรียน 
   เศรษฐเสถียร  
   เปนตน 
 
ศิลปนแหงชาติ
และผูทรงคุณวุฒิ 
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ตารางที่ 2 (ตอ) 
 

องคกร ประเด็นสังคม กลุมเปาหมาย ตัวอยางกิจกรรม พันธมิตรหลัก 
บริษัท  สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี
จํากัด (มหาชน) 

พัฒนาอาชีพ - ประชาชนใน 
  ชุมชนอําเภอบาง 
  สะพาน 

-  จัดการสัมมนา 
   พัฒนาความรู 
   เทคโนโลยีทาง 
   การเกษตรใน 
   ประเภทพืช 
   เศรษฐกิจหลัก 
   บางสะพาน 
 
- โครงการหมูบาน    
   ผลิตพืชปลอดภัย 
   จากสารพิษ ตาม 
   แนวเศรษฐกิจ 
   พอเพียง 
 
 
-  สนับสนุนการ 
   จัดทําแปลงการ 
   เรียนรูการเกษตร 
   ในชุมชน 
 
 
 
-  จัดฝกการผลิต 
   ผลิตภัณฑจากเศษ 
   วัสดุการเกษตร 

สํานักงานเกษตร
อําเภอ สถานี
พัฒนาที่ดิน 
สํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ 
 
 
สํานักงานเกษตร
อําเภอ สถานี
พัฒนาที่ดิน 
สํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ 
 
สํานักงานเกษตร
อําเภอ สถานี
พัฒนาที่ดิน 
สํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ 
 
สํานักงานเกษตร
อําเภอ สถานี
พัฒนาที่ดิน 
สํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ 
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ตารางที่ 2 (ตอ) 
 

องคกร ประเด็นสังคม กลุมเปาหมาย ตัวอยางกิจกรรม พันธมิตรหลัก 
พัฒนาอาชีพ - ประชาชนใน 

  ชุมชนอําเภอ 
  บางสะพาน 

-  จัดโครงการทํา 
   การเกษตร 
   สวนครัวใน    
   โรงเรียน 
 

สํานักงานเกษตร
อําเภอ สถานี
พัฒนาที่ดิน 
สํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ 
 

สงเสริมสุขภาพ
อนามัย 

- ประชาชนใน 
  ชุมชนอําเภอ  
  บางสะพาน 

-  จัดโครงการให 
   ความรูดานการ 
   ดูแลสุขภาพ และ 
   ตรวจสุขภาพแบง 
   ตามกลุมอายุ 
 
-  สนับสนุน 
   งบประมาณใน    
   การจัดการแขงขัน 
   กีฬา และกิจกรรม 
   ตางๆเพื่อตาน 
   ยาเสพยติดใน 
   ชุมชน 
 

โรงพยาบาลและ
สถานพยาบาลใน
อําเภอบางสะพาน 
 
 
 
โรงเรียนในเขต
อําเภอบางสะพาน 

บริษัท  สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี
จํากัด (มหาชน) 

วัฒนธรรม - ประชาชนใน 
  ชุมชนอําเภอ 
   บางสะพาน 

-  จัดกิจกรรม 
   ประจําปเพื่อ 
   สงเสริม 
   วัฒนธรรม ไดแก  
   วันผูสูงอายุ วันแม 
   และวันพอ 
   แหงชาติ 
 

ศูนยราชการใน
เขตอําเภอ 
บางสะพาน
จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ 
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ตารางที่ 2 (ตอ) 
 

องคกร ประเด็นสังคม กลุมเปาหมาย ตัวอยางกิจกรรม พันธมิตรหลัก 
วัฒนธรรม - ประชาชนใน 

  ชุมชนอําเภอ 
   บางสะพาน 

-  สนับสนุน 
   กิจกรรมเกี่ยวกับ 
   ศาสนา 
 
-  สนับสนุนการ 
   กอสรางและ 
   บูรณะ 
   ศาสนสถานใน 
   ชุมชน 
 

ศาสนสถานของ
ศาสนาตางๆใน
ชุมชนบางสะพาน 
 
ศาสนสถานของ
ศาสนาตางๆใน
ชุมชนบางสะพาน 
 

บริษัท  สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี
จํากัด (มหาชน) 

สิ่งแวดลอม - ประชาชนใน 
  ชุมชนอําเภอ 
  บางสะพาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  นักเรียน 
   ระดับ 
   ประถมศึกษา 
 

-  จัดกิจกรรมรักษ 
   ชายหาด 
   บางสะพาน เนื่อง  
   ในวโรกาส 12   
   สิงหามหาราชินี 
 
 
-  จัดกิจกรรมปลูก 
   ปาชายเลน ปลอย 
   ปูปลา กุง เนื่องใน 
   วโรกาสวัน 5  
   ธันวามหาราช 
 
 
-  จัดคายนักอนุรักษ 
   รุนเยาวประจําป 

บริษัทในเครือ 
สหวิทยา 
หนวยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน 
รวมทั้งประชาชน
ในชุมชน 
 
บริษัทในเครือ 
สหวิทยา 
หนวยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน 
รวมทั้งประชาชน
ในชุมชน 
 
โรงเรียนในเขต
อําเภอบางสะพาน 
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ตารางที่ 2 (ตอ) 
 

องคกร ประเด็นสังคม กลุมเปาหมาย ตัวอยางกิจกรรม พันธมิตรหลัก 
เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ 

    พระเจาอยูหัว 

- ประชาชนทั้ง 
   ประเทศไทย 

-  สนับสนุน 
   คอนเสิรตเฉลิม 
   พระเกียรติฉลอง     
   สิริราชสมบัติครบ   
   60  ป “ประสาน 
   เสียงเรียงรอย 
   ดวงใจเทิดไท 
   คีตราชัน” 
 
-  สนับสนุน 
   คอนเสิรตเฉลิม 
   พระเกียรติ“  
   Highlights of the  
   Opera ” 
 
-  สนับสนุน 
   คอนเสิรตการกุศล 
   “ดั่งแสงสองใจ 
   ไทยนิรันดร” 
 

สมาคมศิษย
เซนตฟรัง 
ซีสซาเวียร 
 
 
 
 
 
 
สมาคมศิษย
เซนตฟรัง 
ซีสซาเวียร 
 
 
 
สมาคมขับรอง
ประสานเสียง
(ประเทศไทย) 

บริษัท จี สตีล
จํากัด (มหาชน) 

สงเสริมสุขภาพ
อนามัย 

- ประชาชนใน 
  ชุมชนรอบโรงงาน 
   ต้ังอยู 

-  มอบเงิน 
   สนับสนุนใหกับ 
   หัวหนาชุมชน    
   เพื่อใชในการจัด  
   กิจกรรมการ 
   แขงขันฟุตบอล 
   ระดับเยาวชนใน 
   ทองถิ่น 
 

ชุมชนที่อยูใน
พ้ืนที่โรงงาน
ต้ังอยู 
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ตารางที่ 2 (ตอ) 
 

องคกร ประเด็นสังคม กลุมเปาหมาย ตัวอยางกิจกรรม พันธมิตรหลัก 
บริษัท จี สตีล
จํากัด (มหาชน) 

การวางงาน -  ประชาชนใน   
   ชุมชนรอบ 
   โรงงานตั้งอยู 

พิจารณาจางแรงงาน
ทองถิ่นเขามา
ทํางานเปนอันดับ
แรกพิจารณาตาม
ความสามารถและ
ความเหมาะสมกับ
ลักษณะงานที่ทํา 
 

ชุมชนที่อยูใน
พ้ืนที่โรงงาน
ต้ังอยู 

 
ตารางที่ 3 กิจกรรมการบริจาคเพื่อการกุศลขององคกร 
 

องคกร ประเด็นสังคม การบริจาคหลัก ผูรับ พันธมิตรหลัก 
บริษัท ไทยนอคซ
สเตนเลส จํากัด  
(มหาชน) 

HIV บริจาคเงินเพื่อกอต้ัง
กองทุนในมูลนิธิ
ไทยน็อคซ 
 
บริจาคเงินใหแก
โครงการ 
"Programfor HIV 
Preventionand 
Treatment, 
Thailand (PHPT)" 
 

ผูปวยโรคเอดส 
 
 
 
ผูปวยโรคเอดส 
ที่เปนสตรีกําลัง
ต้ังครรภ 

มูลนิธิไทยน็อคซ 
 
 
 
มูลนิธิไทยน็อคซ 

บริษัท  สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี
จํากัด (มหาชน) 

การศึกษา มอบทุนการศึกษา
และทุนการศึกษา
ตอเนื่องระดับ
ปริญญาตรี 
 

นักเรียน
ผูดอยโอกาสของ
โรงเรียน 
บางสะพานวิทยา 

โรงเรียน 
บางสะพานวิทยา 
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ตารางที่ 3 (ตอ) 
 

องคกร ประเด็นสังคม การบริจาคหลัก ผูรับ พันธมิตรหลัก 
บริษัท  สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี
จํากัด (มหาชน) 
 
 
 

การศึกษา มอบทุนการศึกษา
ใหแกศิษยพระ
ดาบสที่จบ
การศึกษาเพื่อให
พวกเขาไดรับ
การศึกษาตอไปใน
ระดับสูง 
 

ศิษยพระดาบส มูลนิธิพระดาบส 

บริษัท จี สตีล
จํากัด (มหาชน) 

การศึกษา มอบทุนการศึกษา 
 
 
 
 
ทุนการกอสราง 
โรงละคร 
 
 
สมทบกองทุน
สําหรับเด็กพิเศษซึ่ง
มีความดอยโอกาส 
 
 
 
 
 
สมทบทุนซื้อ
อุปกรณการเรียน
การสอน 
 

นักเรียน/ นักศึกษา 
 
 
 
 
คณะอักษรศาสตร
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 
 
สําหรับเด็กพิเศษซึ่ง
มีความดอยโอกาส 
 
 
 
 
 
 
นักเรียนโรงเรียน
อาชีวะพระหาไถ
พัทยา 

มูลนิธิ 
กฤตานุสรณ 
ในพระบรม-
ราชูปถัมภ 
 
มูลนิธิมหาจักรี- 
สิรินธร 
 
 
มูลนิธิเพื่อ
การศึกษาพิเศษใน
พระราชูปถัมภ 
สมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราช
กุมารี 
 
โรงเรียนอาชีวะ
พระหาไถ  พัทยา 
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ตารางที่ 3 (ตอ) 
 

องคกร ประเด็นสังคม การบริจาคหลัก ผูรับ พันธมิตรหลัก 
การศึกษา บริจาคอุปกรณ

การศึกษา 
นักเรียนในชุมชน
อําเภอบานคาย
จังหวัดระยอง 

โรงเรียนในชุมชน
อําเภอบานคาย
จังหวัดระยอง 
 

สงเสริมศาสนา มอบปจจัยใหกับ
การบูรณะ 
ศาสนสถาน โบสถ 

วัดที่อยูในถิ่น
ทุรกันดาร 

- วัดหนองบัวทอง 
   จังหวัดสกลนคร 
- วัดปาแดง 
   จังหวัดเชียงใหม 
 

บริษัท จี สตีล
จํากัด (มหาชน) 

ดานสังคมและ
สาธารณประโยชน 

มอบทุนสนับสนุน
การจัดงานกาชาด 
 
สมทบทุนชวยเหลือ
พ่ีนอง 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต 
 
 
สมทบทุนสราง
อาคารผูปวยในจิต
เวชหญิง 
 
ทูลเกลาฯถวายทุน
เพื่อทรงใชในการ
จัดซื้อเครื่อง
ดับเพลิง 
 
 

ประชาชน 
 
 
ประชาชนที่อยูใน  
3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต 
 
 
ผูปวยจิตเวช 
 
 
 
ประชาชนที่ไดรับ
ความเดือดรอนจาก
หมอกควันที่เกิดขึ้น
จากภาคเหนือ 

ผูจัดงานกาชาด 
 
 
รายการ " รวมพลัง
สงใจไปใหพ่ีนอง 
3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต” 
 
มูลนิธิโรงพยาบาล
เจาพระยาใน 
พระราชูปถัมภฯ 
 
ทูลเกลาฯถวายแด
สมเด็จ- 
พระนางเจาสิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ 
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ตารางที่ 3 (ตอ) 
 

องคกร ประเด็นสังคม การบริจาคหลัก ผูรับ พันธมิตรหลัก 
บริษัท จี สตีล
จํากัด (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดานสังคมและ
สาธารณประโยชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมทบทุนเปดการ
เรียนการสอนศิลปะ
ไทยแขนงตางๆ 
 
 
 
 
 
 
มอบทุนสนับสนุน
งาน “Royal Jazz 
Dinner”ในวโรกาส
มหามงคล
พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวทรงมี  
พระชนมพรรษา   
80 พรรษา 
 

เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของชาวเขา 
 
 

มูลนิธินาฏยศาลา
หุนละครเล็กใน
พระบรม
ราชูปถัมภพระเจา
พ่ีนางเธอเจาฟา-
กัลยาณิวัฒนากรม
หลวงนราธิวาส
ราชนครินทร 
 
มูลนิธิโครงการ
หลวงไดรวมกับ
สํานัก
นายกรัฐมนตรี 

 
ตารางที่ 4 กิจกรรมบุคลากรอาสาสมัครชวยชุมชนขององคกร 
 

องคกร ตัวอยางประเด็นสังคม ตัวอยางกิจกรรม ตัวอยางการชวยเหลือ 
บริษัท ไทยนอคซ 
สเตนเลส จํากัด 
(มหาชน) 
 
 

ดานสิ่งแวดลอม 
 
 
 

โครงการ "ไทยน็อคซ
รวมใจปลูกปา" 
 

ไดนําพนักงานของบริษัท
ไทยน็อคซเขาไปชวยกัน
ปลูกปาในเขตพื้นที่
จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 4 (ตอ) 
 

องคกร ตัวอยางประเด็นสังคม ตัวอยางกิจกรรม ตัวอยางการชวยเหลือ 
บริษัท  สหวิริยา 
สตีลอินดัสตรี จํากัด  
(มหาชน) 
 
 

ดานการศึกษา 
 
 
 
 
 

โครงการเอสเอสไอ
อาสาครั้งที่ 3 ชวยในการ
บูรณะซอมแซมอาคาร
เรียนหลังเกาที่เปนศาลา
ทรงธรรม 
 
 
 

ไดนําพนักงานของบริษัท
เอสเอสไอเขาไปชวยใน
การซอมแซม เชนการทาสี
อาคาร  ติดตั้งพัดลมใหม 
เปนตน ณ วัดเขาโบสถ      
อ.บางสะพาน                   
จ.ประจวบคีรีขันธ 

บริษัท จี สตีล จํากัด 
(มหาชน) 

ดานศาสนา กิจกรรมวัดสวย 
ดวยมือเรา 

ไดนําพนักงานของบริษัท
จี สตีล ไปทําความสะอาด
วัดและปรับแตงภูมิทัศน
ภายในวัดใหสวยงาม       
ณ วัดมาบตอง                      
ต.หนองละลอก จ.ระยอง 
 

 
ตารางที่ 5 ขอปฏิบตัิทางธุรกิจเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอสังคม 
 

องคกร ประเด็นสังคม กลุมเปาหมาย ตัวอยางกิจกรรม พันธมิตรหลัก 
บริษัท ไทยนอคซ
สเตนเลส จํากัด  
(มหาชน) 
 

มลพิษบริเวณรอบ
โรงงาน 

ประชาชนในชุมชน
รอบโรงงานตั้งอยู 

ไทยนอคซรวมลง
นามบันทึกขอตกลง
โครงการCSR DIW 

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

บริษัท  สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี
จํากัด (มหาชน) 

มลพิษบริเวณรอบ
โรงงาน 

ประชาชนในชุมชน
รอบโรงงานตั้งอยู 

เอสเอสไอรวมลง
นามบันทึกขอตกลง
โครงการCSR DIW 
 
 

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 
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ตารางที่ 5 (ตอ) 
 

องคกร ประเด็นสังคม กลุมเปาหมาย ตัวอยางกิจกรรม พันธมิตรหลัก 
ภาวะโลกรอน - ประชาชนทั้ง 

  ประเทศไทย 
สนับสนุนกิจกรรม
ปลูกจิตสํานึกใน
การแกวิกฤตภาวะ
โลกรอน 
 
 
เขารวมโครงการ 
"Gas Emissions 
Reduction from 
Industry In Asia 
and the Pacific" 
(GERIAP) ในการ
ลดการปลอย CO2 
 

-กรุงเทพมหานคร 
-การทองเที่ยว 
  แหงประเทศไทย 
-สมาคมพืชสวน  
  แหงประเทศไทย 
 
สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยีแหง
ประเทศไทย 

บริษัท จี สตีล
จํากัด (มหาชน) 

มลพิษบริเวณรอบ
โรงงาน 

ประชาชนในชุมชน
รอบโรงงานตั้งอยู 

 
 
 
 

จัดตั้งคณะกรรมการ
รับเรื่องรองเรียน
ดานสิ่งแวดลอมขึ้น
เพื่อรับเรื่อง
รองเรียนหรือ
ขอเสนอแนะจาก
ประชาชนในชุมชน
โดยรอบโรงงาน 
 
จี สตีลรวมลงนาม
บันทึกขอตกลง
โครงการ CSR DIW 
 

ชุมชนที่อยูใน
พ้ืนที่โรงงาน
ต้ังอยู 
 
 
 
 
 
 
กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 
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ตารางที่ 5 (ตอ) 
 

องคกร ประเด็นสังคม กลุมเปาหมาย ตัวอยางกิจกรรม พันธมิตรหลัก 
บริษัท จี สตีล
จํากัด (มหาชน) 

มลพิษบริเวณรอบ
โรงงาน 

ประชาชนในชุมชน
รอบโรงงานตั้งอยู 

จัดทํา “โครงการ
ประชาสัมพันธ 
ชุมชนรอบโรงงาน”
เพื่อสื่อสารใหกับ
ผูนําชุมชนและ
ประชาชนโดยรอบ
โรงงาน  ใหทราบ
ถึงการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอม
รวมถึงการ
ควบคุมดูแลมลพิษ 
ตางๆที่บริษัทได
ดําเนินการอยูมา
โดยตลอด 
 

ชุมชนที่อยูใน
พ้ืนที่โรงงาน
ต้ังอยู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ดังนั้น จากการวิเคราะห พบวา 
 บริษัทไทยนอคซ สเตนเลส จํากัด (มหาชน) ไดจัดกิจกรรมในรูปแบบของ CSR ตาม
แนวความคิดของฟลลิป คอตเลอร และแนนซี่  ลี (Philip and Lee 2005)  ดังตอไปนี้  

1. กิจกรรมสงเสริมประเด็นสังคม ไดแก  สงเสริมการศึกษาและการวิจัย 
 2. กิจกรรมการบริจาคเพื่อการกุศลขององคกร ไดแก  HIV และการศึกษา   
 3. กิจกรรมบุคลากรอาสาสมัครชวยชุมชนขององคกร ไดแก  ดานสิ่งแวดลอม   
 4. ขอปฏิบัติทางธุรกิจเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอสังคม ไดแก  มลพิษบริเวณรอบ
โรงงาน 
 บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) ไดจัดกิจกรรมในรูปแบบของ CSR ตาม
แนวความคิดของฟลลิป คอตเลอร และแนนซี่  ลี (Philip and Lee 2005)  ดังตอไปนี้  
 1. กิจกรรมสงเสริมประเด็นสังคม ไดแก พฒันาการศึกษา พัฒนาความรู                
สงเสริมการศึกษา พัฒนาศักยภาพ  พัฒนาอาชีพ  สงเสริมสุขภาพอนามัย  วัฒนธรรมและ
ส่ิงแวดลอม 
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2. กิจกรรมการบริจาคเพื่อการกุศลขององคกร ไดแก  ดานการศึกษา  
 3. กิจกรรมบุคลากรอาสาสมัครชวยชุมชนขององคกร ไดแก  ดานการศึกษา   
 4. ขอปฏิบัติทางธุรกิจเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอสังคม ไดแก   มลพิษบริเวณรอบ
โรงงาน 
 บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) ไดจัดกิจกรรมในรูปแบบของ CSR ตามแนวความคิด
ของฟลลิป คอตเลอร และแนนซี่  ลี (Philip and Lee 2005)  ดังตอไปนี้   
 1. กิจกรรมสงเสริมประเด็นสังคม ไดแก เฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั  
สงเสริมสุขภาพอนามัยและการวางงาน 
 2. กิจกรรมการบริจาคเพื่อการกุศลขององคกร ไดแก  ดานการศึกษา ดานการสงเสริม
ศาสนาและดานสังคมและสาธารณประโยชน 
 3. กิจกรรมบุคลากรอาสาสมัครชวยชุมชนขององคกร ไดแก   ดานศาสนา   
 4. ขอปฏิบัติทางธุรกิจเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอสังคม ไดแก   ภาวะโลกรอนและ  
มลพิษบริเวณรอบโรงงาน  
 
 จากการศึกษา จะเห็นไดวา ทั้ง 3 บริษัทไดใชรูปแบบกิจกรรมตามแนวคิดของฟลลิป
คอตเลอร และแนนซี่  ลี (Philip and Lee 2005)  ทั้ง 4 รูปแบบเหมือนกัน ไดแก กิจกรรมสงเสริม
ประเด็นสังคม กิจกรรมการบริจาคเพื่อการกุศลขององคกร  กิจกรรมบุคลากรอาสาสมัครชวยชุมชน
ขององคกรและขอปฏิบัติทางธุรกิจเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอสังคม  ในสวนรูปแบบกิจกรรม
การตลาดเพื่อสังคมและกิจกรรมการสงเสริมสังคมจากการทําการตลาดนั้นทั้ง 3 บริษัทไมไดทํา
กิจกรรมทางดานนี้ เนื่องจากทั้ง 3 บริษัทเปนบริษัทที่ทําอุตสาหกรรมเหล็กแปรรูปซึ่งในลักษณะ
การคาจะไมไดมีการซื้อขายกับลูกคาที่เปนประชาชนทั่วไป แตจะทําการคาระหวางกลุมบริษัท
อุตสาหกรรมดวยกันหรือบริษัทเครือเดียวกันเปนสวนใหญ  เพื่อนําวัตถุดิบจากบริษัททั้ง 3 นี้ไปทํา
การแปรรูปเปนผลิตภัณฑใหมเพื่อนําออกจําหนายแกลูกคาทั่วไป  จึงไมสามารถทํากิจกรรมทั้งสอง
ดานนี้ได 
 นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมที่นอกเหนือจากแบงรูปแบบการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของ
ฟลลิป คอตเลอร และแนนซี่  ลี (Philip and Lee 2005) กลาวคือท้ัง 3 บริษัทมีการดําเนินกิจกรรมใน
รูปแบบตางๆ โดยยึดเอาสถาบันพระมหากษัตริยเขามาในกิจกรรมดวย ซ่ึงสถาบันพระมหากษัตริย
เปนสถาบันที่คนไทยทุกคนใหความเคารพนับถือและยินดีใหความรวมมือในการทํากิจกรรม
ทั้งหลาย โดยการนําเสนอโครงการตางๆเพื่อสนองพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
หรือจัดทําโครงการเพื่อทูลเกลาฯถวาย ซ่ึงนํามาสูความสําเร็จของโครงการตาง ๆ เชน โครงการ
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สนับสนุนคอนเสิรตเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ 60 ป ของบริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) 
เปนตน 
 
กลยุทธการดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ของบริษัทผูผลิตชิ้นสวน
อุตสาหกรรมและเครื่องจักร 

 
 จากการศึกษากลยุทธการดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท
ไทยนอคซ สเตนเลส จํากัด (มหาชน)  บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) และ       
บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)  พบวากลยุทธการดําเนินธุรกิจของทั้ง 3 บริษัท เปนดังนี้  
 
บริษัท ไทยนอคซ สเตนเลส จํากัด (มหาชน) 

 
 จากการศึกษากลยุทธการดํา เนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมของ                   
บริษัท  ไทยนอคซ สเตนเลส จํากัด (มหาชน) (ไทยนอคซ)  พบวา  ไทยนอคซเปนบริษัทที่มีความ
รับผิดชอบตอสังคม  เนื่องจากไทยนอคซไดดําเนินการดาน CSR อยางจริงจัง (ไมใชลักษณะของ
การสรางภาพครั้งคราวแลวจบไป) บริษัทจะพยายามทําตัวเปนพลเมืองที่ดี (good corporate citizen) 
โดยการเขาไปใหความชวยเหลือในเรื่องที่ผูมีสวนไดสวนเสียใหความสําคัญหรือใหความสนใจ 
การเขาไปรวมแกไขปญหา  ในลักษณะนี้ไมไดเปนเพียงการจายเงินหรือใหเงินสนับสนุนเปน            
คร้ัง ๆ แลวจบไป แตมีการกําหนดเปาหมายของปญหาและการแกไขที่ชัดเจน มีการติดตามผลอยาง
ตอเนื่อง และในบางกรณีบริษัทไดเขาไปรวมดําเนินการดวย  
 ตัวอยางเชน ไทยนอคซ ไดมีการจัดตั้งมูลนิธิไทยนอคซขึ้น ซ่ึงมีวัตถุประสงคในการ
ชวยเหลือผูที่ติดเชื้อเอดส  ลดการติดเชื้อจากแมที่มีเชื้อเอดสไปสูทารกในครรภ  สงเสริมความ
เปนอยูที่ดีทางสังคม สนับสนุนการศึกษาวิจัย การคนควาพัฒนา และการปองกันโรคตางๆ  อาทิ 
โรคเอดส  ทางไทยนอคซไดเริ่มกอตั้งมาตั้งแต วันที่ 30 มิถุนายน 2546 จนถึงปจจุบันมูลนิธิ
ไทยนอคซก็ยังดําเนินการชวยเหลือผูติดเชื้อเอดสอยางตอเนื่อง จากตัวอยางนี้ก็สามารถสื่อใหเห็น
ไดวา ไทยนอคซเปนบริษัทที่มีความรับผิดชอบตอสังคม 
 ไทยนอคซ  ไดดําเนินการทางดานความรับผิดชอบตอสังคม  โดยเนนการสงเสริมใน
ดานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม และดานชุมชนสัมพันธเปนหลัก  
 จากการศึกษา พบวา ทางดานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม  ไทยนอคซไดมีการ
ปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนใหสอดคลองตามมาตรฐานระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย     
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OHSAS 18001 รวมทั้งมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 และยังมุงมั่นให
สภาพแวดลอมในการทํางานอยูในเกณฑเหนือมาตรฐานกําหนดไว  ทั้งนี้ ไทยนอคซยังไดมีการ
จัดการกับระบบบําบัดน้ําเสียและของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม  แสดงใหเห็นวา ไทยนอคซ
พยายามที่จะสรางภาพลักษณใหแกตนเอง  เพื่อใหสังคมและชุมชนมองไทยนอคซในฐานะเพียงผู
เขามาประกอบธุรกิจทางดานอุตสาหกรรมเหล็กแปรรูปเทานั้น  ไมไดมาเพื่อทําลายสิ่งแวดลอมและ
สรางมลพิษใหแกชุมชน  และไทยนอคซไดแสดงใหเห็นอีกวา ไทยนอคซไมไดทําลายสิ่งแวดลอม
และสรางมลพิษใหแกชุมชน  ไทยนอคซไดชวยรักษาสภาพแวดลอมใหดีขึ้น ตัวอยางเชน 
ไทยนอคซไดมีโครงการไทยนอคซรวมใจปลูกปา โดยนําพนักงานของบริษัทไทยนอคซเขาไป
ชวยกันปลูกปาในจังหวัดระยองซึ่งเปนจังหวัดที่โรงงานไทยนอคซไดตั้งฐานการผลิตอยูที่นั่น  เปน
ตน  
 จากการศึกษา พบวา ดานชุมชนสัมพันธ  ไทยนอคซคํานึงถึงการสรางประโยชนสุขแก
สังคมและชุมชนแวดลอมเปนสําคัญ โดยตอนรับการเขาเยี่ยมชมและทัศนศึกษาของหนวยงาน
ราชการ องคกรที่เกี่ยวของ ตลอดจนสถาบันการศึกษา เพื่อเปนวิทยาทานแบงปนความรูและ
ประสบการณเกี่ยวกับระบบโรงงาน กระบวนการผลิตสเตนเลสรีดเย็น และหองปฏิบัติการวิจัยและ
พัฒนาอีกทั้งยังเขารวมเปนหนึ่งในกิจกรรมของชุมชนอยางสม่ําเสมอ ทั้งดานการศึกษา กีฬา 
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนกิจกรรมทางศาสนาและประเพณีไทยของทองถ่ิน  แสดงใหเห็นวา
ไทยนอคซพยายามที่จะเปนสวนหนึ่งของชุมชนและสังคม และพยายามสรางเครือขายในสังคมใหมี
มากยิ่งขึ้น  ตัวอยางเชน การจัดประกวดแขงขันในโครงการประกวดผลงานวิจัยดานโลหวิทยา 
(Thainox Metallurgy Award)  เร่ิมตนโครงการขึ้นในป 2540 และไดจัดตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหนักวิทยาศาสตรและวิศวกรรุนเยาว รวมถึงนักเรียนนักศึกษา
ทั่วไปไดมีสวนรวมนําเสนอแนวคิดใหมๆ และศึกษาคนควาดานโลหวิทยา โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
สาขาที่เกี่ยวของกับสเตนเลส อีกทั้งเพื่อปลุกกระแสความสนใจดานโลหวิทยาในกลุมนักวิชาการ ผู
ประกอบอาชีพในสายงานที่เกี่ยวของ และประชาชนทั่วไป ตลอดจนสรางนักวิจัยดานโลหวิทยารุน
ใหมใหกับอุตสาหกรรมและแวดวงวิชาการของประเทศ  การจัดโครงการนี้ทําใหไดรับความสนใจ
เปนอยางมากทําใหไทยนอคซถูกกลาวขานถึงในทุกๆป  จึงทําใหไทยนอคซไดรับการตอบรับจาก
ผูคนทุกวงการ สงผลใหไทยนอคซกาวสูความมีช่ือเสียง 
 สรุปไดวา  บริษัท ไทยนอคซ สเตนเลส จํากัด (มหาชน) (ไทยนอคซ) เนนทางดาน
ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม ดานชุมชนสัมพันธ และการจัดตั้งมูลนิธิไทยนอคซ  เพื่อสงเสริมให
ไทยนอคซไดเปนโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเหล็กที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม และเปนสวนหนึ่งของ
ชุมชนและสังคมตลอดไป 
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) 

 
 จากการศึกษากลยุทธการดํา เนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมของ                    
บริษัท  สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) (เอสเอสไอ)  พบวา  เอสเอสไอเปนบริษัทที่มีความ
รับผิดชอบตอสังคม  เนื่องจากเอสเอสไอไดดําเนินการดาน CSR อยางจริงจัง (ไมใชลักษณะของ
การสรางภาพครั้งคราวแลวจบไป)  บริษัทจะพยายามทําตัวเปนพลเมืองที่ดี (good corporate citizen) 
โดยการเขาไปใหความชวยเหลือในเรื่องที่ผูมีสวนไดสวนเสียใหความสําคัญหรือใหความสนใจ 
การเขาไปรวมแกไขปญหา  ในลักษณะนี้ไมไดเปนเพียงการจายเงินหรือใหเงินสนับสนุนเปน     
คร้ัง ๆ แลวจบไป แตมีการกําหนดเปาหมายของปญหาและการแกไขที่ชัดเจน มีการติดตามผลอยาง
ตอเนื่อง และในบางกรณีบริษัทไดเขาไปรวมดําเนินการดวย  
 ตัวอยางเชน  กิจกรรม SSI อาสาครั้งที่ 3 ที่ โรงเรียนอนุบาลบานดอนสําราญ อําเภอ
บางสะพาน ที่บริเวณสนามเด็กเลน ซ่ึงโครงการนี้ไดนําผูบริหารและพนักงาน รวมกับครู ผูปกครอง 
และชาวบานในบริเวณใกลเคียง อาสาลงมือบูรณะซอมแซมอาคารเรียนที่เปนศาลาทรงธรรม โดย
ทําการทําความสะอาด ทาสี ติดตั้งฝา ติดตั้งพัดลมใหม  เปนตน 
 บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) (เอสเอสไอ) เปนบริษัทที่ทําโรงงาน
อุตสาหกรรมผลิตเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวนขนาดใหญ  เมื่อโรงงานอุตสาหกรรมไปตั้งที่ใด
ประชาชนในพื้นที่ก็เกิดความหวาดกลัวในเรื่องของมลพิษ ส่ิงแวดลอมถูกทําลาย ธรรมชาติที่
สวยงามในพื้นที่จะตองสูญเสียและหมดสิ้นไปในที่สุด  เอสเอสไอจึงตองทําความเขาใจกับ
ประชาชนในพื้นที่ใหเกิดการยอมรับ  โดยบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) ไดทําการ
จั ด ทํ า กิ จ ก ร ร ม ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อบต อ สั ง ค ม  (CSR) ซ่ึ ง เ ป น หนท า ง เ ดี ย ว ที่ จ ะ ทํ า ใ ห                           
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)  คงอยูไดตลอดไปอยางยั่งยืน  จึงไดจัดกิจกรรม
ทางดานตางๆ ดังนี้ ดานการศึกษา  ดานการสรางความมั่นคงในอาชีพและเพิ่มรายได  ดานการสราง
เสริมสุขภาพอนามัยและดํารงไวซ่ึงวัฒนธรรม   ดานการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรสิ่งแวดลอม  
และดานการรวมสรางสรรคสังคม  สรางพลังแหงการพัฒนาประเทศชาติ 
 จากการศึกษา พบวา ดานการศึกษา  เอสเอสไอรูถึงความจริงในเรื่องที่วาการเรียนรูที่
สมบูรณจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อมีการจัดการระบบการศึกษาที่ดี และมีความพรอมในทุกๆ ดาน ทั้ง
ความพรอมดานกายภาพ เชน สถานศึกษา อุปกรณการเรียนการสอน ฯลฯ ตลอดจนความพรอมของ
คณะครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษาที่เปยมดวยประสิทธิภาพ หากทําไดเชนนี้ จะสามารถสราง
นักเรียนที่มีคุณภาพเพื่อที่พวกเขาจะไดเติบโตข้ึนมาเปนกําลังสําคัญของการพัฒนาชุมชนและ
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ประเทศชาติให เจริญรุง เรืองตอไปในอนาคต   จึงทําให เอสเอสไอเลือกที่จะจัดกิจกรรม                    
ความรับผิดชอบตอสังคมทางดานการศึกษาขึ้น ตัวอยางเชน โครงการติวเขม “ครูบางสะพาน” เพิ่ม
เทคนิคสอนวิทยาศาสตรใหสนุก  บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) รวมกับ สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต1 จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูที่สมบูรณใหแกบุคลากรครู
ภายใตโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวขอ “หลักสูตรวิทยาศาสตรรากฐาน” เพื่อสรางความ
มั่นใจและเพิ่มเทคนิคการสอนวิชาวิทยาศาสตรรูปแบบใหมๆ ในเรื่องของ มิติสัมพันธ สภาวะ
ควอนตัม อนุภาคและสถานะของสารและเสียง ฯลฯ โดยมี อาจารยสุพจน วุฒิโสภณ หัวหนาสาขา
วิทยาศาสตรรากฐาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) และคณะ เปน
ผูถายทอดความรู ณ โรงแรมเวสเทิรน จ.ประจวบคีรีขันธ  เปนตน  
 จากการศึกษา พบวา  ดานการสรางความมั่นคงในอาชีพและเพิ่มรายได เอสเอสไอ 
พยายามสรางความเขมแข็งของสังคม   โดยเริ่มตนความเปนอยูที่ดีและการดําเนินชีวิตอยูรวมกัน
ดวยความสุขสงบของทุกคนในสังคมนั้น โดยสามารถสรางรายไดเล้ียงชีพอยางเพียงพอ พึ่งพา
ตนเอง และชวยเหลือเกื้อกูลซ่ึงกันและกันได  ดังนั้น บริษัทจึงใหความสําคัญของการสรางอาชีพ
และยกระดับความเปนอยูของแตละครอบครัวในชุมชน เสริมสรางความรูความสามารถดานการ
ผลิตสินคาเพื่อใหมีรายไดเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่งการประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงทําให        
เอสเอสไอเลือกที่จะจัดกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมทางดานการสรางความมั่นคงในอาชีพ
และเพิ่มรายไดขึ้น  ตัวอยางเชน โครงการ   “ธนาคารปุยอินทรีย กาวยางอยางยั่งยืน”   นายบงการ 
ลิมประพันธ รองผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ ใหเกียรติเปนประธานเปดโครงการ “ธนาคาร
ปุยอินทรีย กาวยางอยางยั่งยืน” สาขาพงศประสาสน ตําบลพงษประศาสน อําเภอบางสะพาน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ    มอบใหแกชาวบานในตําบลพงศประศาสน  ไดนําไปบริหารจัดการใชใน
การเพิ่มผลผลิตทางเกษตรแทนการใชปุยเคมี   ทั้งนี้โครงการดังกลาวไดมุงเนนสงเสริมใหเกษตรกร
ในอําเภอบางสะพานผลิตและใชปุยอินทรียแทนการใชปุยเคมีในการทําเกษตรกรรม ซ่ึงชวยลด
ตนทุนการผลิต เพิ่มรายได และอนุรักษส่ิงแวดลอมควบคูกันไป  
 จากการศึกษา พบวา  ดานการสรางเสริมสุขภาพอนามัยและดํารงไวซ่ึงวัฒนธรรม   
เอสเอสไอไดรวมสรางเสริมความกาวหนาใหแกสังคมสวนหนึ่งมาจากสุขภาพอนามัยที่ดีของ
สมาชิกในชุมชน  เอสเอสไอจึงใหความสําคัญตอการจัดกิจกรรมและการใหความรูเร่ืองการดูแล
สุขภาพแกสมาชิกของชุมชนในชวงวัยตางๆตลอดจนมีสวนชวยรักษาวัฒนธรรมอันดีงาม ทั้งใน
ดานศาสนา ขนบธรรมเนียมและประเพณี ซ่ึงเปนรากฐานที่ชวยสรางความแข็งแกรงและความ
รมเย็นเปนสุขใหแกสังคมไดอยางยั่งยืน  จึงทําใหเอสเอสไอเลือกที่จะจัดกิจกรรมความรับผิดชอบ
ตอสังคมทางดานการสรางเสริมสุขภาพอนามัยและดํารงไวซ่ึงวัฒนธรรมขึ้น  ตัวอยางเชน เนื่องใน
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โอกาสมหามงคล 5 ธันวามหาราช บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) ในฐานะ
หนวยงานเอกชนที่ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมดูแลสังคมและชุมชน รวมกับเครือขายบริการ
สาธารณสุข   อ.บางสะพาน (โรงพยาบาลและสาธารณสุขตําบลของ อ.บางสะพาน) จัดกิจกรรม
โครงการ “สงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ” ใหแกผูสูงอายุในพื้นที่ อ.บางสะพาน จํานวน 113 คน เพื่อรวม
เทิดพระเกียรติและถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เนื่องในวโรกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 81 พรรษา เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม ณ สโมสรพลวิสุทธิ์ โรงพยาบาลบาง
สะพาน จ. ประจวบคีรีขันธ  เปนตน 
 จากการศึกษา พบวา ดานการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรสิ่งแวดลอม  เอสเอสไอได 
คํานึงถึงการเชื่อมโยงกันระหวางชีวิตกับธรรมชาติ   ดังนั้นพันธกิจที่สําคัญของเอสเอสไอ  จึงไดแก
การดําเนินธุรกิจดวยความเคารพและรับผิดชอบตอธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เอสเอสไอจึงเอาใจใส
ควบคุมดูแลระบบสิ่งแวดลอมในกระบวนการผลิตใหไดมาตรฐาน เพื่อสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม
นอยที่สุด อีกทั้งมุงเนนเรื่องการสรางจิตสํานึกในการรักษาและฟนฟูสภาพแวดลอม จึงทําให            
เอสเอสไอเลือกที่จะจัดกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมทางดานการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากร
ส่ิงแวดลอมขึ้น  ตัวอยางเชน จัดคายนักอนุรักษรุนเยาวประจําปใหแกนักเรียนระดับประถมทุก
โรงเรียนในเขตบางสะพาน  โดยบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ 
รวมกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 จัดโครงการ “คายนักอนุรักษรุนเยาว” 
ป 4 ใหกับเยาวชน จาก 43 โรงเรียน ในพื้นที่อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ในรูปแบบ
ของการเขาคายพักแรม 3 วัน 2 คืน ณ โรงเรียนบานทาขาม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเยาวชน ได
เรียนรูเรื่องการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมธรรมชาติในทองถ่ิน ผานภาควิชาการและ
ภาคปฏิบัติ โดยมีคณะวิทยากรจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธฯ เจาหนาที่
กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 147 และผูเชี่ยวชาญดานการดูแลสิ่งแวดลอมจากเอสเอสไอ เปนผู
ถายทอดความรู  เปนตน 
 จากการศึกษา  พบวา ดานการรวมสรางสรรคสังคม  สรางพลังแหงการพัฒนา
ประเทศชาติ  เอสเอสไอไมเพียงแตสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนรอบพื้นที่โรงงานเทานั้น แต
บริษัทยังตั้งปณิธานในการรวมผนึกกําลังรับผิดชอบสังคมสวนรวมในระดับประเทศอีกดวย โดยมี
เปาหมายอยูที่หนวยเล็กๆ ของสังคมไดแก เด็กและเยาวชนผูดอยโอกาส ดวยตระหนักวา ในอนาคต
พวกเขาเหลานั้นจะเติบโตขึ้นเปนกําลังสําคัญของชาติและเปนแรงผลักดันซึ่งจะสงผลตอการพัฒนา
สังคมไทยอยางยั่งยืนตอไป  จึงทําใหเอสเอสไอเลือกที่จะจัดกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม
ทางดานการรวมสรางสรรคสังคม  สรางพลังแหงการพัฒนาประเทศชาติขึ้น  ตัวอยางเชน  โครงการ
มอบทุนการศึกษาใหแกศิษยพระดาบสที่จบการศึกษาแลว เพื่อใหพวกเขาไดรับการศึกษาตอเนื่อง
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ไปในระดับที่สูงขึ้น และกลับมาเปนกําลังสําคัญตอเนื่องไปในระดับที่สูงขึ้น และกลับมาเปนกําลัง
สําคัญในการสรางสรรคประโยชนใหแกมูลนิธิในฐานะครูหรือหัวหนาหนวยงาน เพื่อจะสรางครู
พระดาบส 10 คน ในระยะเวลา 4 ป ทั้งในระดับปริญญาโท ปริญญาตรี และอาชีวศึกษาขั้นสูง     
จวบจนถึงวันนี้ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) มีความภาคภูมิใจอยางยิ่งที่ไดมีสวน
ตอบแทนสังคมดวยการรวมสรางสรรคคุณภาพชีวิตใหแกชุมชนและสังคม และพรอมจะยึดมั่นใน    
พันธกิจแหงความรับผิดชอบนี้ตอไปอยางแนวแน ทั้งนี้ เพื่อจรรโลงความดีงามของสังคมและสราง
ความเจริญรุงเรืองอันยั่งยืนแกประเทศชาติสืบไป เปนตน 
   สรุปไดวา  บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) (เอสเอสไอ) มีปณิธานที่
แนวแนที่จะสงเสริมใหเกิดการพัฒนาในทุกๆดานอยางจริงจัง โดยมุงเนนการสงเสริมประเด็น
สังคม อาสาสมัครเพื่อสังคม  การบริจาคเพื่อสังคม และการปฏิบัติตามขอปฏิบัติทางสังคมในดาน
ความรับผิดชอบตอสังคม  เพื่อที่จะเปนโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเหล็กที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
และเปนสวนหนึ่งของชุมชนและสังคมตลอดไป 
 
บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) 

 
 จากการศึกษากลยุทธการดํา เนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมของ                  
บริษัท  จี สตีล จํากัด (มหาชน) (จี สตีล) พบวา จี สตีลเปนบริษัทที่มีความรับผิดชอบตอสังคม  
เนื่องจาก  จี สตีลไดดําเนินการดาน CSR อยางจริงจัง (ไมใชลักษณะของการสรางภาพครั้งคราว
แลวจบไป) บริษัทจะพยายามทําตัวเปนพลเมืองที่ดี (good corporate citizen) โดยการเขาไปใหความ
ชวยเหลือในเรื่องที่ผูมีสวนไดสวนเสียใหความสําคัญหรือใหความสนใจ การเขาไปรวมแกไข
ปญหา  ในลักษณะนี้ไมไดเปนเพียงการจายเงินหรือใหเงินสนับสนุนเปนครั้ง ๆ แลวจบไป แตมีการ
กําหนดเปาหมายของปญหาและการแกไขที่ชัดเจน มีการติดตามผลอยางตอเนื่อง และในบางกรณี
บริษัทไดเขาไปรวมดําเนินการดวย  
 ตัวอยางเชน  ฯพณฯ   สมัคร   สุนทรเวช   นายกรัฐมนตรี  และพลเอกบุญสราง                
เนียมประดิษฐ  ผูบัญชาการทหารสูงสุด รับมอบโครงสรางเหล็กรูปพรรณมูลคา 100 ลานบาท   จาก
คุณหญิงปทมา  ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานคณะกรรมการดูแลดานสังคมและสิ่งแวดลอม กลุมบริษัท 
จี  สตีล  จํากัด  (มหาชน )  เพื่อชวย เหลือผูประสบภัยพายุไซโคลนนารกีส  ประเทศพมา                        
ณ สถานีโทรทัศนเอ็นบีที เปนตน จี สตีลไมไดทํากิจกรรมดังกลาวเพียงแคกิจกรรมเดียว แตจี สตีล 
ไดทํากิจกรรมดานการบริจาคเพื่อการกุศลอยางตอเนื่อง 
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 บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)     ไดดําเนินกิจกรรมทางดานความรับผิดชอบตอสังคม  
โดยเนนการสงเสริมดานการศึกษา  ดานการสงเสริมศาสนา       ดานสังคมและสาธารณประโยชน 
และดานความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม 
  จากการศึกษา  จะเห็นไดวา  กลยุทธการดําเนินธุรกิจอยางความรับผิดชอบตอสังคม
ของบริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) (จี สตีล)   เกิดจากแนวความคิดที่จะทําเพื่อสังคมอยางแทจริง  จึง
ทําใหเกิดกิจกรรมทางดาน CSR ขึ้นมากมาย ในทุกๆ กิจกรรมที่จัดทําขึ้น ประกอบดวย  ดาน
การศึกษา  ดานการสงเสริมศาสนา    ดานสังคมและสาธารณประโยชน และดานความรับผิดชอบ
ตอส่ิงแวดลอม  เปนแนวความคิดที่เอื้อประโยชนตอชุมชนทั้งส้ิน เปนการชวยเหลือสังคมในดาน
การสมทบทุนเปนสวนใหญทั้งในระดับทองถ่ินและในระดับประเทศ  กลาวคือ ใชนโยบายการ
บริจาคเปนหลัก ในกิจกรรมดานตางๆ  เชน ดานการศึกษา  บริษัท จี  สตีล จํากัด (มหาชน)  โดย
คุณหญิงปทมา  ลีสวัสดิ์ตระกูล   รองประธานกรรมการ ไดนําทูลเกลาฯ ถวายเงินจํานวน 200,000 
บาท แดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเปนกองทุนสําหรับเด็กพิเศษซึ่งมี
ความดอยโอกาสหลายอยางในพัฒนาการ  ในมูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภฯ   ดาน
สังคมและสาธารณประโยชน  มอบเงินสนับสนุนโครงการจุดพลุและดอกไมไฟ งานฉลองสิริราช
สมบัติครบ 60 ป   โดยมี พลเอกมนตรี  ศุภาพร  จเรทั่วไปกองทัพบก รับมอบเงินจาก คุณปทมา  ลี
สวัสดิ์ตระกูล รองประธานกรรมการ บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) เพื่อรวมสนับสนุนโครงการจุด
พลุและดอกไมไฟ งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป ในวันที่ 9 มิถุนายน 2549 พรอมดวยกรรมการ
บริษัทฯ  พลเอกสิงหา  เสาวภาพ, พลเอกชูฉัตร กําภู ณ อยุธยา, พล ต.ท.ประกาศ  ศาตะมาน และ
คุณยรรยง  คุโรวาท ณ หองภาณุรังสี ศาลาวาการกลาโหม  เปนตน 
 จี สตีลไดตระหนักถึงการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมอยางมาก  โดยจี สตีล
ยังคงใหความสําคัญในดานสิ่งแวดลอมและความเปนอยูของชุมชนที่ตั้งอยูในพื้นที่โดยรอบเขต
โรงงานอุตสาหกรรมอยางตอเนื่อง จึงทําใหเกิดการยอมรับของชุมชนในพื้นที่โดยรอบโรงงาน
อุตสาหกรรม  ซ่ึงเกิดเปนผลดีตอบริษัท  ตัวอยางเชน เขารวมโครงการ Gas Emissions Reduction 
from Industry In Asia and the Pacific (GERIAP) โดยความรวมมือของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (TISTR) ในการลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด ซ่ึงเปน
หนึ่งในกลุมกาซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) ที่ทําลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ ทําใหเกิด
ชองวางซึ่งรังสีความรอน สามารถแผกระจายผานลงมายังพื้นโลกไดมากกวาปกติ และไมสามารถ
สะทอนกลับออกไปจากโลกไดตามที่ควรจะเปน จึงเปนสาเหตุของภาวะโลกรอน ทางบริษัท
เล็งเห็นวิกฤตโลกรอนนี้ เปนเรื่องสําคัญยิ่ง จึงใชเทคนิคที่ดีที่มีอยูและเปนไปได มาใชใน
กระบวนการผลิต รวมทั้งปรับปรุงขั้นตอนการผลิตบางขั้นตอนของบริษัท เพื่อลดกาซดังกลาว 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 125

แมวาปจจุบันในกระบวนการผลิตบริษัทจะกอใหเกิดกาซคารบอนไดออกไซดนอยอยูแลวก็ตาม  
จากตัวอยางนี้ก็จะทําใหเห็นวา จี สตีลใหความสนใจตอส่ิงแวดลอมเปนอยางมาก  จึงสงผลใหคน
ในชุมชนเกิดความไววางใจ และใหการยอมรับ จี สตีลเพิ่มมากขึ้น   
 สรุปไดวา  บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) (จี สตีล)  ดําเนินกิจกรรมทางดานความ
รับผิดชอบตอสังคม  โดยเนนการสงเสริมดานการศึกษา  ดานการสงเสริมศาสนา  ดานสังคมและ
สาธารณประโยชน และดานความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม เพื่อท่ีจะเปนโรงงานอุตสาหกรรมผลิต
เหล็กที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม และเปนสวนหนึ่งของชุมชนและสังคมตลอดไป 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทท่ี 5 
 

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
 

 การศึกษาวิจัยเร่ือง  “การศึกษาการใหความหมาย รูปแบบและกลยุทธ การดําเนินธุรกิจ
อยางมีความรับผิดชอบตอสังคม ของบริษัทผูผลิตชิ้นสวนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร” คร้ังนี้         
มีวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อศึกษาการใหความหมายของการดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอ
สังคม รูปแบบและกลยุทธในการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม ของบริษัทผูผลิต
ช้ินสวนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร ซ่ึงผูวิจัยไดเลือกบริษัทที่จะทําการศึกษาวิจัยรวมทั้งส้ิน            
3  บริษัท  ไดแก บริษัท ไทยนอคซ สเตนเลส จํากัด (มหาชน)   บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด 
(มหาชน) และบริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) 
 จากวัตถุประสงคดังกลาว  ผูวิจัยไดทําการศึกษาเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Method) โดยศึกษาคนควาเอกสารตาง ๆ (Documentary Research) ไดแก หนังสือ บทความ 
วารสาร เอกสาร รายงานประจําป 2548-2550  วิทยานิพนธ และงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเว็บไซตขององคกร ประกอบกับการสัมภาษณแบบเจาะลึก               
(In-depth Interviews) ผูมีหนาที่รับผิดชอบการดําเนินการดานความรับผิดชอบตอสังคมทั้ง 3 บริษัท 
 การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําแนวคิดตางๆ มาเปนกรอบในการศึกษา  ดังนี้ 
 1.  แนวคิดความรับผิดชอบของตอสังคมขององคกร  
 2.  แนวคิดเรื่องบรรษัทภิบาล 
 3.  แนวคิดเกี่ยวกับภาพลักษณ                                                                                                                    
 4.  แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
 5.  งานวิจยัที่เกี่ยวของ 
 
สรุปผลการวิจัย 

 
การศึกษาวิจัยเร่ือง  “การศึกษาการใหความหมาย รูปแบบและกลยุทธ การดําเนินธุรกิจ

อยางมีความรับผิดชอบตอสังคม ของบริษัทผูผลิตชิ้นสวนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร” สามารถ
สรุปผลการศึกษาตามรูปแบบการวิจัยไดดังนี้ 
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การใหความหมายการดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ของบริษัทผูผลิต
ชิ้นสวนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร 

 
 จากการศึกษา พบวา การใหความหมายของการดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอ
สังคมของบริษัทผูผลิตชิ้นสวนอุสาหกรรมและเครื่องจักร พบวาทั้ง 3 บริษัท ไดใหความหมายของ
การดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม  โดยยึดถือเปนปรัชญาในการดําเนินธุรกิจ  เห็นได
จากการกําหนดขึ้นเปนลายลักษณอักษรที่ชัดเจน ซ่ึงแนวทางดังกลาวไดถูกกําหนดไวเปนวิสัยทัศน 
พันธกิจและคานิยมขององคกร เปนตน ซ่ึงสามารถสรุปได ดังนี้ 
 
 ความรับผิดชอบตอสังคมของ บริษัท ไทยนอคซ สเตนเลส จํากัด (มหาชน) คือ 
บริษัทผูผลิตสเตนเลสรายเดียวของประเทศและรายใหญที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  
บริหารงานดวยความรับผิดชอบตอสังคม ซ่ือสัตยสุจริต และโปรงใส  ยึดมั่นในการตอบแทน
ผลประโยชนใหกับทุกฝาย ทั้งผูถือหุน ผูมีสวนไดสวนเสีย รวมถึงสิ่งแวดลอมและสังคมโดยรวม 
พัฒนาสังคมใหธํารงอยูอยางยั่งยืน เปนผูผลิตสเตนเลสในประเทศไทยที่ครองใจลูกคา ใหบริการ
และการสนับสนุนที่ดีแกลูกคา ดําเนินกิจการเพื่อสรางคุณคาทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนสูการยกระดับ
คุณภาพชีวิตดวยนวัตกรรมสเตนเลสคุณภาพสูงจากไทยนอคซ 
 
 ความรับผิดชอบตอสังคมของ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) คือ เปน
บริษัทผูผลิตเหล็กแผนรีดรอนรายแรกของคนไทย และผูผลิตเหล็กรายใหญที่สุดของประเทศ โดย
มุงมั่นที่จะดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิดชอบ ความโปรงใส ความซื่อสัตย และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขัน โดยปฏิบัติตอบุคคลทุกกลุมดวยความเปนธรรม ดวยปรัชญาการ
ดําเนินธุรกิจที่วางไว ไดแก มุงมั่นในความเปนเลิศ  ยึดมั่นในคุณภาพสินคาและบริการ เช่ือมั่นใน
คุณคาของบุคลากร ตั้งมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม และถือมั่นในความรับผิดชอบตอสังคมและ
ส่ิงแวดลอม ตลอดจนเปนผูนําตลาดเหล็กแผนคุณภาพพิเศษของอาเซียนและสรางผลตอบแทนแกผู
มีสวนไดเสียอยางยั่งยืน 
 
 ความรับผิดชอบตอสังคมของ บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) คือ เปนบริษัทผูผลิต
เหล็กแผนรีดรอน โดยมุงมั่นที่จะดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคมดวยการดูแลสังคม 
ชุมชน และส่ิงแวดลอม  ยึดมั่นในความเปนธรรมของผลประโยชนผูมีสวนไดเสีย  พรอมกับการ
ขยายกําลังการผลิต และผลิตสินคาดวยตนทุนต่ํา ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ เพื่อตอบสนอง
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ความตองการของลูกคา ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรบุคคลอยางตอเนื่องเพื่อกาวไปสูผูนําใน
อุตสาหกรรมเหล็กระดับโลก 

 
รูปแบบกิจกรรมการดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ของบริษทัผูผลิตชิ้นสวน
อุตสาหกรรมและเครื่องจักร 

 
 จากการศึกษาวิจัยรูปแบบการดําเนินกิจกรรมอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม โดยยึด
กรอบแนวคิดการทํากิจกรรมเพื่อสังคม 6 รูปแบบ ของฟลลิป คอตเลอร และแนนซี่ ลี  ซ่ึงมี
รายละเอียด ดังนี้  (อนันตชัย   ยูรประถม 2550 : 26 - 27) 
 1. การสงเสริมการรับรูประเด็นทางสังคมในวงกวาง (Cause Promotions) แนวทางนี้
องคกรมุงรณรงคประเด็นปญหาทางสังคมหรือองคกรสาธารณกุศลใหเปนที่รับรูในสังคมโดยใช
ความสามารถทางการสื่อสารประชาสัมพันธ เพื่อใหสังคมตระหนักและเกิดการสนับสนุนตอไป 
 2. การสงเสริมสังคมจากการทําการตลาด (Cause-related Marketing) องคกรสนับสนุน
ประเด็นทางสังคมโดยการนําสวนแบงรายไดหรือกําไรจากการขายสินคาไปบริจาคเพื่อ                         
สาธารณกุศล  
 3. การตลาดเพื่อสังคม (Social Marketing)  แนวทางนี้เปนการใชเครื่องมือทาง
การตลาดขององคกรในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในสังคมเพื่อให ลด ละ เลิก หรือปฏิบัติ
ในพฤติกรรมบางอยางที่จะสงผลใหสังคมดีขึ้น เชน การเลิกสูบบุหร่ี การสวมหมวกกันนอค              
เปนตน 
 4. การบริจาค (Corporate Philanthropy) รูปแบบดั้งเดิมและงายที่สุด ก็คือ การบริจาค
ทั้งเงิน สินคา หรือส่ิงของเพื่อเปนสาธารณกุศล เชน ใหกับมูลนิธิ โรงเรียน หรือชุมชน เปนตน 
 5. การอาสาสมัครชวยเหลือชุมชน (Volunteering) แนวทางนี้มุงเนนใหองคกรกับ              
ผูมีสวนไดสวนเสียในสังคมเปาหมายมีความสัมพันธอันดี โดยการใหผูบริหาร พนักงานตลอดจน
การชักชวนคูคาหรือคูแขงเขาไปมีสวนรวมกับกิจกรรมเพื่อสังคมในพื้นที่ เชน การรวมพัฒนา
ชุมชนในทองถ่ิน การรวมกันสรางอาคารหรือสอนหนังสือใหแกเด็กนักเรียนในชนบท เปนตน 
 6. การดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม (Socially Responsible Business 
Practice) แนวทางนี้จะเหมือนกับ CSR in process นั่นก็คือการพัฒนา ปรับปรุงการดําเนินธุรกิจของ
องคกรเพื่อไมใหเกิดผลกระทบดานลบกับสังคมและสิ่งแวดลอมหรือใหเกิดขึ้นนอยที่สุดเทาที่จะ
เปนได เชน การลดการใชน้ํา การใชพลังงานสะอาด เชน พลังงานลม เพื่อลดปริมาณกาซที่
กอใหเกิดภาวะเรือนกระจก เปนตน  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 129

 ดังนั้น จากการวิเคราะห พบวา 
 บริษัทไทยนอคซ สเตนเลส จํากัด (มหาชน) ไดจัดกิจกรรมในรูปแบบของ CSR ตาม
แนวความคิดของฟลลิป คอตเลอร และแนนซี่  ลี (Philip and Lee 2005)  ดังตอไปนี้  

1. กิจกรรมสงเสริมประเด็นสังคม ไดแก  สงเสริมการศึกษาและการวิจัย 
 2. กิจกรรมการบริจาคเพื่อการกุศลขององคกร ไดแก  HIVและการศึกษา   
 3. กิจกรรมบุคลากรอาสาสมัครชวยชุมชนขององคกร ไดแก  ดานสิ่งแวดลอม   
 4. ขอปฏิบัติทางธุรกิจเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอสังคม ไดแก  มลพิษบริเวณรอบ
โรงงาน 
 บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) ไดจัดกิจกรรมในรูปแบบของ CSR ตาม
แนวความคิดของฟลลิป คอตเลอร และแนนซี่  ลี (Philip and Lee 2005)  ดังตอไปนี้  
 1. กิจกรรมสงเสริมประเด็นสังคมไดแก พัฒนาการศึกษา พัฒนาความรู               
สงเสริมการศึกษา พัฒนาศักยภาพ  พัฒนาอาชีพ  สงเสริมสุขภาพอนามัย  วัฒนธรรมและ
ส่ิงแวดลอม 

2. กิจกรรมการบริจาคเพื่อการกุศลขององคกร ไดแก  ดานการศึกษา  
 3. กิจกรรมบุคลากรอาสาสมัครชวยชุมชนขององคกร ไดแก  ดานการศึกษา   
 4. ขอปฏิบัติทางธุรกิจเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอสังคม ไดแก   มลพิษบริเวณรอบ
โรงงาน 
 บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) ไดจัดกิจกรรมในรูปแบบของ CSR ตามแนวความคิด
ของฟลลิป คอตเลอร และแนนซี่  ลี (Philip and Lee 2005)  ดังตอไปนี้   
 1. กิจกรรมสงเสริมประเด็นสังคม ไดแก  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ               
พระเจาอยูหัว  สงเสริมสุขภาพอนามัยและการวางงาน 
 2. กิจกรรมการบริจาคเพื่อการกุศลขององคกร ไดแก  ดานการศึกษา ดานการสงเสริม
ศาสนาและดานสังคมและสาธารณประโยชน 
 3. กิจกรรมบุคลากรอาสาสมัครชวยชุมชนขององคกร ไดแก   ดานศาสนา   
 4. ขอปฏิบัติทางธุรกิจเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอสังคม ไดแก   ภาวะโลกรอนและ  
มลพิษบริเวณรอบโรงงาน  
 จากการศึกษา จะเห็นไดวา ทั้ง 3 บริษัทไดใชรูปแบบกิจกรรมตามแนวคิดของ                  
ฟลลิป คอตเลอร และแนนซี่  ลี (Philip and Lee 2005) ทั้ง 4 รูปแบบเหมือนกัน ไดแก กิจกรรม
สงเสริมประเด็นสังคม กิจกรรมการบริจาคเพื่อการกุศลขององคกร  กิจกรรมบุคลากรอาสาสมัคร
ชวยชุมชนขององคกรและขอปฏิบัติทางธุรกิจเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอสังคม  ในสวนรูปแบบ
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กิจกรรมการตลาดเพื่อสังคมและกิจกรรมการสงเสริมสังคมจากการทําการตลาดนั้นทั้ง 3 บริษัท
ไมไดทํากิจกรรมทางดานนี้ เนื่องจากทั้ง 3 บริษัทเปนบริษัทที่ทําอุตสาหกรรมเหล็กแปรรูปซึ่งใน
ลักษณะการคาจะไมไดมีการซื้อขายกับลูกคาที่เปนประชาชนทั่วไป แตจะทําการคาระหวางกลุม
บริษัทอุตสาหกรรมดวยกันหรือบริษัทเครือเดียวกันเปนสวนใหญ  เพื่อนําวัตถุดิบจากบริษัททั้ง 3 นี้
ไปทําการแปรรูปเปนผลิตภัณฑใหมเพื่อนําออกจําหนายแกลูกคาทั่วไป  จึงไมสามารถทํากิจกรรม
ทั้งสองดานนี้ได 
 นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมที่นอกเหนือจากแบงรูปแบบการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของ
ฟลลิป  คอตเลอร และแนนซี่  ลี  กลาวคือท้ัง 3 บริษัทมีการดําเนินกิจกรรมในรูปแบบตางๆ โดยยึด
เอาสถาบันพระมหากษัตริยเขามาในกิจกรรมดวย   สถาบันพระมหากษัตริยเปนสถาบันที่คนไทย
ทุกคนใหความเคารพนับถือและยินดีใหความรวมมือในการทํากิจกรรมทั้งหลาย โดยการนําเสนอ
โครงการตางๆเพื่อสนองพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว หรือจัดทําโครงการเพื่อ
ทูลเกลาฯถวาย ซ่ึงนํามาสูความสําเร็จของโครงการตาง ๆ เชน โครงการสนับสนุนคอนเสิรตเฉลิม
พระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ 60 ป ของบริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) เปนตน 

 
กลยุทธการดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ของบริษัทผูผลิตชิ้นสวน
อุตสาหกรรมและเครื่องจักร 
 
 ไทยนอคซ  ไดดําเนินการทางดานความรับผิดชอบตอสังคม  โดยเนนการสงเสริมใน
ดานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม   ไทยนอคซไดมีการปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนใหสอดคลองตาม
มาตรฐานระบบ   อาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001 รวมทั้งมาตรฐานระบบการ
จัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 และยังมุงมั่นใหสภาพแวดลอมในการทํางานอยูในเกณฑเหนือ
มาตรฐานกําหนดไว  ทั้งนี้ ไทยนอคซยังไดมีการจัดการกับระบบบําบัดน้ําเสียและของเสียจาก
โรงงานอุตสาหกรรม  แสดงใหเห็นวา ไทยนอคซพยายามที่จะสรางภาพลักษณใหแกตนเอง  เพือ่ให
ชุมชนและสังคมมองไทยนอคซในฐานะเพียงผูเขามาประกอบธุรกิจทางดานอุตสาหกรรมเหล็ก
แปรรูปเทานั้น  ไมไดมาเพื่อทําลายสิ่งแวดลอมและสรางมลพิษใหแกชุมชน  และไทยนอคซได
แสดงใหเห็นอีกวา ไทยนอคซไมไดทําลายสิ่งแวดลอมและสรางมลพิษใหแกชุมชน แตไทยนอคซ
ไดชวยรักษาสภาพแวดลอมใหดีขึ้น สวนดานชุมชนสัมพันธ  ไทยนอคซคํานึงถึงการสราง
ประโยชนสุขแกสังคมและชุมชนแวดลอมเปนสําคัญ โดยตอนรับการเขาเยี่ยมชมและทัศนศึกษา
ของหนวยงานราชการ องคกรที่เกี่ยวของ ตลอดจนสถาบันการศึกษา เพื่อเปนวิทยาทานแบงปน
ความรูและประสบการณเกี่ยวกับระบบโรงงาน กระบวนการผลิตสเตนเลสรีดเย็น และ
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หองปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาอีกทั้งยังเขารวมเปนหนึ่งในกิจกรรมของชุมชนอยางสม่ําเสมอ ทั้ง
ดานการศึกษา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนกิจกรรมทางศาสนาและประเพณีไทยของทองถ่ิน  
แสดงใหเห็นวาไทยนอคซพยายามที่จะเปนสวนหนึ่งของชุมชนและสังคม และพยายามสราง
เครือขายในสังคมใหมีมากยิ่ง   
 
 บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) (เอสเอสไอ) เปนบริษัทที่ทําโรงงาน
อุตสาหกรรมผลิตเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวนขนาดใหญ  เมื่อโรงงานอุตสาหกรรมไปตั้งที่ใด
ประชาชนในพื้นที่ก็เกิดความหวาดกลัวในเรื่องของมลพิษ ส่ิงแวดลอมถูกทําลาย ธรรมชาติที่
สวยงามในพื้นที่จะตองสูญเสียและหมดสิ้นไปในที่สุด  เอสเอสไอจึงตองทําความเขาใจกับ
ประชาชนในพื้นที่ใหเกิดการยอมรับ  โดยบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) ไดทําการ
จั ด ทํ า กิ จ ก ร ร ม ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อบต อ สั ง ค ม  (CSR) ซ่ึ ง เ ป น หนท า ง เ ดี ย ว ที่ จ ะ ทํ า ใ ห                           
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)  คงอยูไดตลอดไปอยางยั่งยืน  จึงไดจัดกิจกรรม
ทางดานตางๆ ดังนี้ ดานการศึกษา  ดานการสรางความมั่นคงในอาชีพและเพิ่มรายได  ดานการสราง
เสริมสุขภาพอนามัยและดํารงไวซ่ึงวัฒนธรรม   ดานการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรสิ่งแวดลอม  
และดานการรวมสรางสรรคสังคม  สรางพลังแหงการพัฒนาประเทศชาติ โดยที่เอสเอสไอได
พยายามเนนที่จะเขาไปทํากิจกรรมทางดานการสงเสริมประเด็นสังคมเปนหลัก ซ่ึงจะเปนการ
ชวยเหลือคนในชุมชนใหมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น มีรายไดอยางพอเพียงที่สามารถชวยเหลือตนเอง
ได 
 
 บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) (จี สตีล)  มีกลยุทธการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบ
ตอสังคม เกิดจากแนวความคิดที่จะทําเพื่อสังคมอยางแทจริง  จึงทําใหเกิดกิจกรรมทางดาน CSR 
ขึ้นมากมาย ในทุกๆ กิจกรรมที่จัดทําขึ้น ประกอบดวย  ดานการศึกษา  ดานการสงเสริมศาสนา    
ดานสังคมและสาธารณประโยชน และดานความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม  เปนแนวความคิดที่        
เอื้อประโยชนตอชุมชนทั้งสิ้น เปนการชวยเหลือสังคมในดานการสมทบทุนเปนสวนใหญทั้งใน
ระดับทองถ่ินและในระดับประเทศ  จี สตีลไดตระหนักถึงการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอ
สังคมอยางมาก  โดย จี สตีล ยังคงใหความสําคัญในดานสิ่งแวดลอมและความเปนอยูของชุมชนที่
ตั้งอยูในพื้นที่โดยรอบเขตโรงงานอุตสาหกรรมอยางตอเนื่อง จึงทําใหเกิดการยอมรับของชุมชนใน
พื้นที่โดยรอบโรงงานอุตสาหกรรมที่ จี สตีล ตั้งอยู 
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 จากการศึกษาพบวา ทั้ง 3 บริษัทเปนบริษัทที่มีความรับผิดชอบตอสังคมเนื่องจากได
ดําเนินการดาน CSR อยางจริงจัง (ไมใชลักษณะของการสรางภาพครั้งคราวแลวจบไป) ซ่ึงบริษัทจะ
พยายามทําตัวเปนพลเมืองที่ดี (good corporate citizen) โดยการเขาไปใหความชวยเหลือในเรื่องที่       
ผูมีสวนไดสวนเสียใหความสําคัญหรือใหความสนใจ ซ่ึงการเขาไปรวมแกไขปญหา  ในลักษณะนี้
ไมไดเปนเพียงการจายเงินหรือใหเงินสนับสนุนเปนครั้ง ๆ แลวจบไป แตมีการกําหนดเปาหมาย
ของปญหาและการแกไขที่ชัดเจน มีการติดตามผลอยางตอเนื่อง และอาจเขาไปรวมดําเนินการดวย
และท้ัง 3 บริษัท มีวัตถุประสงคเชนเดียวกันในการดําเนินกิจกรรมทางดานความรับผิดชอบตอ
สังคม กลาวคือ เพื่อที่จะเปนโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเหล็กที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม และเปน         
สวนหนึ่งของชุมชนและสังคมตลอดไป 
 
อภิปรายผลการศึกษา 
  
 จากผลการศึกษาเรื่อง  “การศึกษาการใหความหมาย รูปแบบและกลยุทธ การดําเนิน
ธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม ของบริษัทผูผลิตช้ินสวนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร” เมื่อ
พิจารณาผลการศึกษาพบวามีหลายประเด็นที่จะนํามาอภิปราย เพื่อเกิดความชัดเจนและเปน
ประโยชนตอการใหความหมาย รูปแบบ และกลยุทธการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม 
 
การใหความหมายการดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ของบริษัทผูผลิต
ชิ้นสวนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร 

 
 เมื่อทําการศึกษาถึงความหมายการดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมของทั้ง 
3 บริษัท ไดแก  บริษัท ไทยนอคซ สเตนเลส จํากัด (มหาชน)   บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด 
(มหาชน) และบริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) พบวา ทุกบริษัทไดมีการใหความหมายและ
ความสําคัญกับการดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม โดยยึดถือเปนปรัชญาในการ
ดําเนินธุรกิจ  เห็นไดจากการกําหนดขึ้นเปนลายลักษณอักษรในวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมองคกร
เปนหลัก ซ่ึงมีความสอดคลองกับแนวคิดการดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมของ The 
World Business Council for Sustainable Development : WBCSD (2008) หรือสภาธุรกิจโลกเพื่อ
การพัฒนาอยางยั่งยืน ไดใหความหมายของความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรวาเปนความมุงมั่น
อยางตอเนื่องขององคกรตอการปฏิบัติตามพันธสัญญาในการดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรม เพื่อให
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สรางความเจริญกาวหนาตอการพัฒนาเศรษฐกิจ พรอมไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน 
และครอบครัว ตลอดจนชุมชนและสังคม 
 นั่นแสดงใหเห็นวาบริษัททั้ง 3 บริษัทเปนบริษัทที่ดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ
ตอสังคม  ทุกบริษัทที่ไดทําการศึกษาวิจัยนั้น เปนอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กที่มีความสําคัญตอ
ประเทศทั้งส้ิน   การตั้งโรงงานอยูที่ใด เบื้องตนอาจมีการตอตานจากชุมชนและNGO  เนื่องจาก
ประชาชนคิดเสมอวา การตั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญตองนํามาซึ่งมลพิษ เกิดการสูญเสีย
ทางดานสิ่งแวดลอม  เชน เกิดฝนกรด ทําใหประชาชนไมสามารถนําน้ําฝนมาอุปโภคบริโภคได 
เปนตน ทําใหประชาชนในชุมชนที่โรงงานตั้งอยูเกิดความวิตกกังวลตางๆ ดังนั้น ทุกบริษัทจึงมีตอง
สรางความเชื่อมั่นใหแกชุมชนที่โรงงานตั้งอยู  โดยใชมาตรฐานตางๆ เชน ISO 14001 เปนตน เปน
ส่ือกลางใหเกิดการไววางใจ  แตในฐานะผูที่อยูในชุมชนที่โรงงานตั้งอยูไมไดตองการเพียงเทานี้ 
จะตองมีมาตรการที่ทําใหเกิดความปลอดภัยที่สูงกวามาตรฐานกําหนด  จึงจะถือไดวาเปนบริษัทที่
ดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม    
 อยางไรก็ตามเมื่อมองถึงวิสัยทัศนเพียงอยางเดียวจะเปนการยากที่จะตอบไดวาบริษัท
ใด เปนบริษัทที่ดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม ผูวิจัยจะนําวิสัยทัศนของทั้ง 3 บริษัท
มาแสดง เพื่อดูวาวิสัยทัศนบริษัทใดที่สามารถสื่อใหเห็นวา เปนบริษัทที่ดําเนินธุรกิจอยาง                     
มีความรับผิดชอบตอสังคม  
  บริษัท ไทยนอคซ สเตนเลส จํากัด (มหาชน) ระบุวา “ยกระดับคุณภาพชีวิตดวย
นวัตกรรมสเตนเลสคุณภาพสูงจากไทยนอคซ” (บริษัท ไทยนอคซ สเตนเลส จํากัด (มหาชน) 2552)  
 บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)  ระบุวา “ผูนําตลาดเหลก็แผนคุณภาพ
พิเศษของอาเซียนและสรางผลตอบแทนแกผูมีสวนไดเสียอยางยั่งยืน”                                       
(บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) 2552) 
 บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)  ระบุวา “เปนผูนําในอุตสาหกรรมเหล็กระดับโลก” 
(บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) 2552) 
 เมื่อพิจารณาขอความสําคัญในวิสัยทัศนของทั้ง 3 บริษัท จะเห็นไดวา บริษัท                         
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)  มีขอความที่ชัดเจนที่แสดงถึงปณิธานขององคกร “ สราง
ผลตอบแทนแกผูมีสวนไดเสียอยางยั่งยืน ”  ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงระดับความรับผิดชอบตอสังคมที่
นอกเหนือจากความสําคัญขององคกร   
 ในสวนของ บริษัท ไทยนอคซ สเตนเลส จํากัด (มหาชน) และบริษัท จี สตีล จํากัด 
(มหาชน)  จะเห็นไดวา ไมไดระบุถึงขอความที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมไวแตอยางใด 
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 ดังนั้น ผูวิจัยเห็นวา การกําหนดเนื้อหาสาระของวิสัยทัศน จะเปนเครื่องมือท่ีจะชวยใน
การรับรูของคนในชุมชนและสังคม ใหเห็นที่ส่ิงที่บริษัทตองการทํา เนื่องจากเปนขอความที่              
ส้ันกะทัดรัดงายตอการจดจํา  
 
รูปแบบกิจกรรมการดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ของบริษัทผูผลิตชิ้นสวน
อุตสาหกรรมและเครื่องจักร 
  
 รูปแบบการดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท ไทยนอคซ           
สเตนเลส จํากัด (มหาชน)   บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) และบริษัท จี สตีล จํากัด 
(มหาชน) พบวาทั้ง 3 บริษัทพยายามที่จะคิดคนและสรางสรรคกิจกรรมใหมๆขึ้นเพื่อรองรับกับ
กระแสสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในทุกๆป  โครงการใดที่มีความสําคัญหรือเปนประโยชนตอสังคมก็
จะทําอยางตอเนื่อง  และมีรูปแบบกิจกรรมการดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมที่
คลายคลึงกัน ตามกรอบแนวคิดของฟลลิป คอตเลอร และแนนซี่  ลี (Philip and Lee 2005)  ไดแก 
กิจกรรมสงเสริมประเด็นสังคม กิจกรรมการบริจาคเพื่อการกุศลขององคกร  กิจกรรมบุคลากร
อาสาสมัครชวยชุมชนขององคกรและขอปฏิบัติทางธุรกิจเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอสังคม  ซ่ึง
ผูวิจัยเห็นวาทั้ง 3 บริษัทไดจัดทํากิจกรรมทางดาน CSR ใน 4 รูปแบบนี้ถือวามีความเหมาะสม 
เนื่องจากทั้ง 3 บริษัทไดจัดทํารูปแบบกิจกรรมการดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม
อยางครบถวน จะเห็นได จากการวิเคราะห ดังนี้ 
 บริษัทไทยนอคซ สเตนเลส จํากัด (มหาชน) ไดจัดกิจกรรมในรูปแบบของ CSR ตาม
แนวความคิดของฟลลิป คอตเลอร และแนนซี่  ลี (Philip and Lee 2005)  ดังตอไปนี้  

1. กิจกรรมสงเสริมประเด็นสังคม ไดแก  สงเสริมการศึกษาและการวิจัย 
 2. กิจกรรมการบริจาคเพื่อการกุศลขององคกร ไดแก  HIVและการศึกษา   
 3. กิจกรรมบุคลากรอาสาสมัครชวยชุมชนขององคกร ไดแก  ดานสิ่งแวดลอม   
 4. ขอปฏิบัติทางธุรกิจเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอสังคม ไดแก  มลพิษบริเวณรอบ
โรงงาน 
 บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) ไดจัดกิจกรรมในรูปแบบของ CSR ตาม
แนวความคิดของฟลลิป คอตเลอร และแนนซี่  ลี (Philip and Lee 2005)  ดังตอไปนี้  
 1. กิจกรรมสงเสริมประเด็นสังคม ไดแก พฒันาการศึกษา พัฒนาความรู                
สงเสริมการศึกษา พัฒนาศักยภาพ  พัฒนาอาชีพ  สงเสริมสุขภาพอนามัย  วัฒนธรรมและ
ส่ิงแวดลอม 
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2. กิจกรรมการบริจาคเพื่อการกุศลขององคกร ไดแก  ดานการศึกษา  
 3. กิจกรรมบุคลากรอาสาสมัครชวยชุมชนขององคกร ไดแก  ดานการศึกษา   
 4. ขอปฏิบัติทางธุรกิจเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอสังคม ไดแก   มลพิษบริเวณรอบ
โรงงาน 
 บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) ไดจัดกิจกรรมในรูปแบบของ CSR ตามแนวความคิด
ของฟลลิป คอตเลอร และแนนซี่  ลี (Philip and Lee 2005)  ดังตอไปนี้   
 1. กิจกรรมสงเสริมประเด็นสังคม ไดแก เฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั  
สงเสริมสุขภาพอนามัยและการวางงาน 
 2. กิจกรรมการบริจาคเพื่อการกุศลขององคกร ไดแก  ดานการศึกษา ดานการสงเสริม
ศาสนาและดานสังคมและสาธารณประโยชน 
 3. กิจกรรมบุคลากรอาสาสมัครชวยชุมชนขององคกร ไดแก   ดานศาสนา   
 4. ขอปฏิบัติทางธุรกิจเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอสังคม ไดแก   ภาวะโลกรอนและ  
มลพิษบริเวณรอบโรงงาน 
  ซ่ึงผูวิจัย เห็นวา ในแตละบริษัทควรศึกษาเปรียบเทียบกิจกรรมทางดาน CSR กับบรษิทั
อ่ืน กลาวคือ จะตองรูวา บริษัทของเรานั้นไดทํากิจกรรมดานใดบางและทําในรูปแบบใด และบริษัท
อ่ืนๆนั้นไดทํากิจกรรมดานใดบางและทําในรูปแบบใด เพื่อเปนแนวทางในการจัดทํากิจกรรม
ทางดาน CSR ใหแกบริษัท  ทําใหบริษัทมีกิจกรรมทางดาน CSR อยางครบถวนในทุก ๆ ดาน และ
ในทุก ๆ รูปแบบ  การทําเชนนี้จะทําใหเกิดการพัฒนาทางดานตางๆ ในชุมชนและสังคมอีกมาก
  
กลยุทธการดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ของบริษัทผูผลิตชิ้นสวน
อุตสาหกรรมและเครื่องจักร 

 
 จากการศึกษากลยุทธการดํา เนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมของ                
บริษัท  ไทยนอคซ สเตนเลส จํากัด (มหาชน)  บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) และ       
บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)  พบวา กลยุทธการดําเนินธุรกิจของทั้ง 3 บริษัท  เร่ิมจากการกําหนด
นโยบายดานความรับผิดชอบตอสังคม  เขาไวเปนวิสัยทัศน  พันธกิจ  คานิยม ซ่ึงมีช่ือเรียกที่
แตกตางกันออกไป เพื่อยึดถือเปนแนวปฏิบัติใหกับพนักงานทุกคนไดดําเนินการไปในทิศทาง
เดียวกัน  และแนวทางการดําเนินธุรกิจทางดานความรับผิดชอบตอสังคมที่เกิดขึ้น มีกลยุทธในการ
ดําเนินกิจกรรมทางดานความรับผิดชอบตอสังคมของทั้ง 3 บริษัทมีความคลายคลึงกัน  กลาวคือ  
เพื่อใหการสรางความเขาใจอันดีตอประชาชนในชุมชน สงเสริมและพัฒนาสังคมใหเกิดความ
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เจริญกาวหนาทั้งในระดับทองถ่ินและในระดับประเทศ   และปราศจากมลพิษที่มาทําลาย
ส่ิงแวดลอมและความเปนอยูของคนในชุมชน ทั้งหมดนี้เปนหัวใจสําคัญของการดําเนินธุรกิจ
ทางดานความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทผูผลิตชิ้นสวนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร 
(อุตสาหกรรมผลิตเหล็กแปรรูป)  เพื่อการรองรับ ISO 26000 ที่จะมีขึ้นในอนาคต โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ (พูลพร แสงบางปลา 2551 : 8)   
 
 1. ส่ิงแวดลอม (Environment) 
  1.1 ความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม 
  1.2 หลักการ- ผูกอมลพิษเปนผูจาย 
  1.3 ใชเทคโนโลยีที่เปนมิตร 
  1.4 Stakeholder ทุกฝายตองมีสวนรับผิดชอบตอผลิตภัณฑที่มีผลกระทบตอ  
ส่ิงแวดลอม 
  1.5 การสงเสริมการผลิตและการบริโภคอยางยั่งยืน 
  1.6 การใชทรัพยากรอยางยั่งยืน 
  1.7 การจัดการกับปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  1.8 รูคุณคาระบบนิเวศ (Ecosystems) 
 2. สิทธิมนุษยชน (Human Right) 
  2.1 สิทธิความเปนพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
  2.2 สิทธิดานสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม 
  2.3 กลุมที่ตองไดรับการดแูลเปนพิเศษ 
  2.4 สิทธิขั้นพื้นฐานในที่ทํางาน 
 3. ขอปฏิบัติดานแรงงาน (Labor Practices) 
  3.1 การจางแรงงานและความสัมพันธในการจางงาน (นายจาง-ลูกจาง) 
  3.2 เงื่อนไขในการทํางานและการคุมครองทางสังคม 
  3.3 การเจรจาหารือทางสังคม (Social dialogue) 
  3.4 สุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน 
  3.5 การพัฒนาบุคลากร 
 4. ธรรมาภิบาลขององคกร (Organization Governance) 
  4.1 การปฏิบัติตามกฎหมาย 
  4.2 ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได 
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  4.3 ความโปรงใส 
  4.4 การปฏิบัติที่มีจริยธรรม 
  4.5 รับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสีย 
 5. การทําธุรกิจอยางเปนธรรม (Fair Operating Practices) 
  5.1 ตอตานการคอรัปชั่น และการรับสินบน 
  5.2 การมีสวนรวมทางการเมอืงอยางรับผิดชอบ 
  5.3 การแขงขันที่เปนธรรม 
  5.4 สงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมตลอดหวงโซอุปทาน 
  5.5 เคารพในสิทธิของทรัพยสิน 
 6. ไมเอาเปรียบผูบริโภค (Consumer Issues) 
  6.1 การดําเนินการอยางเปนธรรม วิธีทางการตลาดและการใหขอมูล 
  6.2 การปกปองสุขภาพและความปลอดภยัของผูบริโภค 
  6.3 กลไกการเรียกคืนสินคา 
  6.4 จัดหาและพัฒนาสินคา และบริการที่เปนประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอม 
  6.5 การบริการและการสนับสนุนผูบริโภค 
  6.6 การปกปองขอมูลและขอมูลสวนบุคคลของผูบริโภค 
  6.7 การเขาถึงสินคาและบริการที่จําเปน 
  6.8 การบริโภคอยางยั่งยนื 
  6.9 การใหการศึกษาและความตระหนกั 
 7. การมีสวนรวมพัฒนาสังคม (Social Development) 
  7.1 มีสวนรวมในการพัฒนาสังคม 
  7.2 มีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
  7.3 การสวนรวมของชุมชน 
 
 ผูวิจัย เห็นวาทั้ง 3 บริษัทไดวางกลยุทธใหมีความสอดคลองกับ ISO 26000 นั่นเอง 
โดยกําหนดแนวทางปฏิบัติใหเปนไปตาม ISO 26000 เพื่อทําใหเกิดการยอมรับทางการคากับ
ตางประเทศ   สงเสริมใหองคกรเปนองคกรที่มีความรับผิดชอบตอสังคมเปนที่ยกยองในวงการ
ธุรกิจ และทําใหธุรกิจขององคกรเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน  แตอยางไรก็ตาม ทั้ง 3 บริษัทจะตองให
ความสําคัญกับการสงเสริม แกไข และพัฒนาชุมชนและสังคมเปนอันดับแรกเสมอ  
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ขอเสนอแนะ 
 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  
 แนวความคิดในปจจุบันขององคกรธุรกิจนั้น ไมไดวัดผลประกอบการแตเฉพาะเรื่อง
ของตัวเลขผลกําไรหรือขนาดของสินทรัพยอยางเดียว โดยเฉพาะบริษัทที่มีขนาดใหญหรือบริษัทที่
มีการประกอบธุรกิจในหลากหลายประเทศ ควรมีการนําเรื่องความรับผิดชอบตอสังคมมาเปน           
สวนหนึ่งของดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicator) เพื่อเปนการเสริมสรางธุรกิจ
ใหมีความยั่งยืนตลอดไป 
 
ขอเสนอแนะเชิงปฏิบตั ิ
 
 1. เมื่อทําการศึกษาแลวพบวาทุกบริษัทที่ศึกษานั้นไดมีการจัดกิจกรรมทางดาน CSR 
กันอยางมากมายและหลากหลาย  ซ่ึงควรจะเพิ่มเติมในสวนของการทํากิจกรรมรวมกันของคนใน
ชุมชนที่อยูในเขตที่ตั้งของบริษัทผูผลิตใหมากขึ้น   ควรจะชวยสงเสริมดานการสาธารณสุขใหมาก
ขึ้น และควรมีการรณรงคและรวมกับชมรม องคกร มูลนิธิ เกี่ยวกับการแกปญหาโลกรอนอยาง
จริงจัง  เนื่องจากบริษัทผูผลิตเปนบริษัทที่ปลอยสารพิษออกสูช้ันบรรยากาศทุกวัน 
  2. การดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคมมีความสัมพันธกับจริยธรรมและความ
ประพฤติของบุคลากรในองคกร โดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริหารจะตองมีคุณธรรม มีความประพฤติที่ดี 
พรอมทั้งสรางคานิยมแกพนักงานทุกคนในองคกร  ใหเกิดความเขาใจและมีสวนรวมในการ
รับผิดชอบตอสังคมรวมกัน 
 
ขอเสนอแนะในงานวิจัย 

 
 จากการศึกษาเรื่อง  “การศึกษาการใหความหมาย รูปแบบและกลยุทธ การดําเนินธุรกิจ
อยางมีความรับผิดชอบตอสังคม ของบริษัทผูผลิตชิ้นสวนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร”  ทําใหผู
ศึกษานั้นทราบถึงการใหความหมาย รูปแบบและกลยุทธความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทผูผลิต
ช้ินสวนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร ทําใหผูศึกษามีขอเสนอแนะในการศึกษา  ดังนี้ 
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 1. การดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม ผูบริหารมีความสําคัญในการ
กําหนดทิศทางและนําพาองคกรไปสูเปาหมายที่กําหนดไว  ดังนั้นผูบริหารที่มีวิสัยทัศนในเรื่องของ
ความรับผิดชอบตอสังคม ยอมพาองคกรและสังคมไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมกัน 
 2. การดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม ตองสรางใหองคกรไดรับการ
ยอมรับจากชุมชนและสังคม ดังที่กลาวไววา องคกรจะตองเปนสวนหนึ่งของชุมชนและสังคม 
 
ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาวิจัยคร้ังตอไป 
 
 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเรื่อง  “การศึกษาการใหความหมาย รูปแบบและ  
กลยุทธ การดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม ของบริษัทผูผลิตชิ้นสวนอุตสาหกรรม
และเครื่องจักร”  ซ่ึงไดทําในกลุมธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กเพียงอยางเดียว ผูสนใจศึกษาอาจ
ทําการศึกษาในกลุมอุตสาหกรรมอื่นๆ เชน อุตสาหกรรมยานยนต บรรจุภัณฑ และกระดาษ 
เนื่องจากไมวากลุมอุตสาหกรรมใด ลวนแตเกี่ยวของกับชุมชน  สังคมและสิ่งแวดลอมทั้งส้ิน ทุก
อุตสาหกรรมการผลิตจึงมีความจําเปนที่จะตองดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม 
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ขอมูลท่ัวไป บริษัท ไทยน็อคซ สเตนเลส จํากัด (มหาชน) 
 
ช่ือบริษัท   :     บริษัท ไทยน็อคซ สเตนเลส จํากัด (มหาชน) 
ประเภทธุรกิจ   :     ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจําหนายสเตนเลสรีดเย็น 
ที่ตั้งสํานักงานใหญ  :     ช้ัน  31  ยนูิต  3101-3  อาคารซีอารซีทาวเวอร  87/2   
          ออลซีซ่ันส  เพลส  ถนนวิทยุ  แขวงลมุพินี  เขตปทมุวัน  
           กรุงเทพฯ  10330 
ที่ตั้งโรงงาน :     324  หมู  8  ถนนทางหลวงหมายเลข  3191  ตําบลมาบขา  
       อําเภอนิคมพัฒนา  จังหวัดระยอง  21180 
เลขทะเบียนบริษัท :     0107547000419 
Website :     www.thainox.com 
โทรศัพท :     0-2250-7621-32 
โทรสาร :     0-2250-7633 
นายทะเบียนหลักทรัพย :     บริษัท  ศูนยรับฝากหลกัทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด  
       62  อาคารตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย  ช้ัน 4 
       6-7  แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร  10110 
       โทรศัพท  (02) 229  2800  โทรสาร  (02) 359  1259 
ผูสอบบัญชีป 2550 :     นายสมชาย  คุรุจิตโกศล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  3277 
       บริษัท เอส.เค.แอคเคานแตนท  เซอรวสิเซส  จํากัด  128/151   
       อาคารพญาไทพลาซา  ช้ัน 14  ถนนพญาไท  
       แขวงทุงพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  10400 
ทุนจดทะเบียน :     จํานวน   8,000,000,000  บาท 
แบงเปนหุนสามัญ :     จํานวน   8,000,000,000  หุน 
มูลคาที่ตราไว :     หุนละ            1  บาท 
ทุนเรียกชําระแลว :     จํานวนเงนิ   8,000,000,000  บาท     
       ณ  วนัที่ 31 ธันวาคม 2550 
หุนซื้อคืน :     จํานวน       204,290,900  หุน   
       ณ  วนัที่ 31 ธันวาคม 2550 
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ขอมูลท่ัวไป บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) 
 
ช่ือบริษัท   :     บริษัท สหวิริยาสตีลอินดสัตรี จํากัด (มหาชน) 
          SAHAVIRIYA  STEEL  INDUSTRIES  PUBLIC   
          COMPANY  LIMITED 
ช่ือยอ    :     เอส  เอส  ไอ 
          SSI 
เลขทะเบียนบริษัท :     0107537000688 
Website :     http://www.ssi-steel.com 
ประเภทธุรกิจ :     ผลิตและจาํหนายเหล็กแผนรีดรอนชนดิมวนดวยกําลังการ
       ผลิตสูงสุด  4  ลานตันตอป  และเหล็กแผนรีดรอนชนดิ       
       มวนประเภทลางผิวและเคลือบน้ํามัน   ดวยกําลังการผลิต
       สูงสุด  1  ลานตันตอป  โดยไดรับการสงเสริมการลงทุนจาก
       สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
สํานักงานใหญ :     เลขที่  28/1  อาคารประภาวิทย  ช้ัน 2-3  ถนนสุรศักดิ์   
       แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร  10500 
   โทรศัพท 0-2238-3063-82 
     โทรสาร  0-2238-8890,  0-2236-8892 
สํานักงานโรงงาน :     เลขที่  9  หมูที่  7  ถนนบานกลางนา-ยายพลอย   
       ตําบลแมรําพึง  อําเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  
       77140 
       โทรศัพท  0-3269-1403-5,  0-3269-1412-5,   
        0-3269-1419-20  โทรสาร  0-3269-1421 
จํานวนและชนิดของหุนทีจ่าํหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัท 
ทุนจดทะเบียน             :     จํานวน   13,101,500,000  บาท 
แบงออกเปนหุนสามัญ   :     จํานวน   13,101,500,000  หุน 
มูลคาที่ตราไว                 :     หุนละ             1  บาท 
ทุนชําระแลว :     จํานวนเงนิ  13,101,280,000  บาท   
แบงออกเปนหุนสามัญ :     จํานวน   13,101,280,000  หุน   
มูลคาที่ตราไว :     หุนละ            1  บาท 
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ขอมูลท่ัวไป บริษัท จี  สตีล  จํากัด (มหาชน) 
 
ช่ือบริษัท   :     บริษัท จี  สตีล  จํากัด (มหาชน) 
          G  Steel  Public  Company  Limited      
ช่ือยอ    :     GSTEEL 
เลขทะเบียนบริษัท :     0107538000746 
ที่ตั้งสํานักงานใหญ :     88  ช้ัน  18  อาคารเอสเอสพี  ทาวเวอร  3  ถนนสีลม   
       แขวงสุริยวงศ  เขตบางรกั  กรุงเทพฯ  10500  
       โทรศัพท  0-2634-2222  โทรสาร  0-2634-4114 
ที่ตั้งโรงงาน :     55  หมู  5  สวนอุตสาหกรรม  เอส  เอส  พี   
       ตําบลหนองละลอก  อําเภอบานคาย  จงัหวัดระยอง  21120 
       โทรศัพท  0-3886-9323  โทรสาร  0-3886-9333 
Website :     http://www.gsteel.com  
วันที่กอตั้งบรษิัท :     30  ตุลาคม  2538 
วันที่เร่ิมการผลิต :     1  พฤศจิกายน  2542 
ประเภทธุรกิจ :     ผลิตและจาํหนายเหล็กแผนรีดรอนชนดิมวน 
ขนาดความกวาง :     900 – 1,550 มม. 
ขนาดความหนา :     1.0 – 13.0  มม. 
เทคโนโลยีการผลิต :     การหลอมเหล็ก  ใชชุดเตาหลอมไฟฟาจากประเทศเยอรมน ี
       การหลอเหล็ก     ใชชุดเครื่องหลอเหล็กแทงแบนขนาดกลาง
       จากประเทศญี่ปุน 
       การรีดเหลก็        ใชชุดเครื่องรีดแผนเหล็กจากประเทศญี่ปุน 
กําลังการผลิต :     1,800,000  ตันตอป 
จํานวนพนกังาน :     738  คน 
ทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 
ทุนจดทะเบียน             :     จํานวน   12,000,000,000  บาท 
แบงออกเปนหุนสามัญ   :     จํานวน   12,000,000,000   หุน 
มูลคาที่ตราไว (พาร)                 :     หุนละ             1  บาท 
ทุนชําระแลว :     จํานวนเงนิ  11,100,000,000  บาท   
แบงออกเปนหุนสามัญ :     จํานวน   11,100,000,000  หุน   
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