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ดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน). อาจารยที่ปรึกษา
การคนควาอิสระ : ผศ.ดร.พทิักษ  ศิริวงศ. 133 หนา. 
 
 การคนควาอิสระคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการใหความหมาย  รูปแบบ และ      
กลยุทธ รวมทั้งผลตอบรับของผูมีสวนไดเสียจากการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของ
บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษาคนควา
จากเอกสาร ไดแก รายงานประจําป แบบ 56-1 รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืนประจําป 2548-
2550 และเว็บไซตของบริษัท  ปตท.จํากัด (มหาชน) หนังสือ  บทความ  วารสาร เอกสาร 
วิทยานิพนธ และงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประกอบกับการ
สัมภาษณแบบเจาะลึก ผูจัดการฝายกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และวิเคราะห
ขอมูลโดยการศึกษานโยบายและกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท ปตท. จํากัด 
(มหาชน) โดยทําการศึกษาขอมูลยอนหลังเปนเวลา 3 ป (ป 2548-2550) 
 ผลการศึกษาพบวา ปตท.ใหความหมายของความรับผิดชอบตอสังคมผานนโยบาย
ของบริษัท ซึ่งปรากฏในวิสัยทัศน และคานิยมขององคกร โดย “มุงไปสูองคกรแหงความเปนเลิศ 
ดวยการดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบและมีสวนรวมในการพัฒนาส่ิงแวดลอมและคุณภาพชีวิตที่ดี
แกสังคมและชุมชน รวมทั้งมีความสามารถในการใหผลประโยชนตอบแทนที่เหมาะสมตอผูมีสวน
ไดเสีย” ปตท.มีการดําเนินธุรกิจตามหลักการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน ซึ่งประกอบดวยความ
รับผิดชอบใน 3 ดานคือ ดานเศรษฐกิจ ดานส่ิงแวดลอม และดานสังคม โดยรูปแบบการดําเนิน
กิจกรรมมีความสอดคลองตามหลักการการกําหนดรูปแบบ ของฟลลิป คอตเลอร และแนนซี่ ลี ถึง 
4 รูปแบบ คือ การสงเสริมประเด็นทางสังคม การบริจาคโดยตรง อาสาสมัครชวยเหลือชุมชน และ
ขอปฏิบัติทางธุรกิจเพื่อรับผิดชอบตอประเด็นสังคม โดยรูปแบบที่ไดดําเนินการมากที่สุดคือ การ
บริจาคโดยตรง รองลงมาคือ การสงเสริมประเด็นทางสังคม ดานกลยุทธ ปตท.มีการทําความ
เขาใจและสรางคานิยมเร่ืองความรับผิดชอบตอสังคม โดยเร่ิมจากภายในองคกร แลวจึงขยายไปสู
ภายนอกองคกร โดยปตท.กําหนดกรอบและขอบเขตในประเด็นทางสังคมไวอยางชัดเจน ทําให
บริษัทสามารถกําหนดกลยุทธการทํางานและเขาถึงกลุมเปาหมายที่ตองการไดตรงจุดรวมทั้ง การ
เลือกพันธมิตรที่มีเปาหมายสอดคลองกับบริษัท โดยประเด็นหลักที่สังคมและองคกรไดประโยชน
รวมกัน คือดานส่ิงแวดลอม รองลงมาคือ ดานสงเสริมการศึกษา นอกจากนี้ปตท.มีกลยุทธการ
ดําเนินกิจกรรมโดยการเสนอโครงการที่เปนประโยชนเพื่อสนองพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว และนอมนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนหลักในการดําเนินกิจกรรม ซึ่งเปน
บริบทเฉพาะของสังคมไทย ในการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของ ปตท. ดานผลตอบรับของผูมีสวน
ไดเสียจากการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม ปตท.ไดรับการยอมรับจากชุมชนรอบ
บริเวณดําเนินการ และไดรับความไววางใจและความเชื่อมั่นจากนักลงทุน ทําใหเกิดช่ือเสียงและ
ภาพลักษณที่ดีแกองคกร สามารถดําเนินกิจการและอยูรวมกับสังคมอยางยั่งยืนตอไป 
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 The independent study has an objective for studying to specifying the meaning, 
patterns, strategies and the stakeholders’ feedback of corporate social responsible initiative of 
PTT. This is the qualitative research method by using to study the documentary research. 
Those are the PTT Annual Report: Form 56-1, Sustainability Report of 2005-2007 and the 
website of PTT, books, articles, journals, periodicals, documents, thesis and researches that 
related to the PTT’s CSR both in Thai and English to make up with using by in-depth interviews 
the Manager of PTT’s CSR Department and analyzing the data by study the company CSR 
policy and strategy, also the way to run the business along with company CSR activities by 
study the retroactive data for 3 years (2005-2007). 
 The result of this research found that PTT defines the meaning of Social 
Responsibility through its policy that found in the company vision and organization social 
value by “Moving the company to the High Performance Organization by running the business 
to the social responsible and work together with the community to develop the environment 
and best life quality to the social and community. Including the ability to return the suitable 
benefit to all stakeholders.” PTT run the business to achieve the target and build the high 
performance organization stable in long term with 3 responsible parts such as economic 
responsibility, environment responsibility and social responsibility. The patterns to operate the 
CSR initiatives are agreeable along with Phillip Kotler and Nancy Lee’s patterns for 4 patterns 
which are Cause Promotion, Corporate Philanthropy, Community Volunteer and Socially 
Responsible Business Practices. The most operated pattern is Corporate Philanthropy and 
the second is Cause Promotion. For the strategy, PTT has made its people to understand and 
build the value for social responsible by starting from inside organization then spreading to 
outside. PTT sets the frame and target for social aspects clearly, so the company can set the 
working strategy and can access to the need target group directly. Combine with the quite 
selection of its alliances that have the harmonious CSR objective. The main aspect that social 
and organization have co-beneficially such as environment, education supporting, etc. In 
addition to, PTT run another special project that be useful along with HM. Project, also PTT 
bring the efficiency economic theory of HM. to adopt and run all the CSR initiatives for PTT 
too. The feedback of all stakeholders from running the business responsible of PTT is that 
PTT is popular and interesting and receive the positive feedback from the juvenile community. 
Also, PTT receives trust and confidence from all investors which make reputation and good 
image for organization and able to operate the company together with social and community 
for a long time. 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
 แนวคิดการสราง “ความยั่งยืนขององคกร (corporate sustainability)” (กรุงเทพธุรกิจ  
2550) เปนแนวความคิดที่สําคัญยิ่งในการบริหารจัดการองคกรธุรกิจสมัยใหม แนวคิดนี้เสนอวา
การเติบโตและผลกําไรขององคกรเปนส่ิงสําคัญ แตไมเพียงพอที่จะทําใหองคกรอยูรอดอยางยั่งยืน
ได ในแวดวงธุรกิจปจจุบัน มีความคิดเห็นตรงกันวา องคกรที่ประสบความสําเร็จอยางยั่งยืน ตอง
ยึดหลัก 3 ประการ ไดแก ความยั่งยืนดานเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม ซึ่งเปนการยายจุดเนน
จากเรื่องผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและการเงิน ไปเนนเร่ืองของการสรางผลตอบแทนทางสังคม
และการรักษาส่ิงแวดลอมควบคูไปกับเปาหมายเร่ืองผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ โดยที่กิจกรรมของ
ธุรกิจไมเพียงจะตองตอบสนองความตองการของคนรุนปจจุบันเทานั้น แตตองไมสงผลรายตอชีวิต
ความเปนอยูของคนรุนตอไป รวมทั้งตองคํานึงถึงการกระจายผลประโยชนแกคนในสังคมอยาง
เสมอภาคกัน และมีสวนสงเสริมสภาวะความเปนอยูที่ดีของคนในสังคม พรอมทั้งยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของคนในสังคมใหดีข้ึน 
 ความยั่งยืนในขอบขายดานเศรษฐกิจนั้น มาจากการสรางธุรกิจใหกาวหนา มีความ
มั่นคงทางการเงิน ขณะที่ความยั่งยืนดานสังคม ตองสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตผูมีสวนไดเสีย 
(Stakeholder) ซึ่งหมายถึง ผูที่สามารถสรางผลกระทบโดยตรงตอธุรกิจ หรือผูที่รับผลกระทบ
โดยตรงจากธุรกิจนั้น ซึ่งครอบคลุมไมเพียงแตผูถือหุน แตรวมถึงพนักงาน ลูกคา คูคาตาง ๆ 
หุนสวนธุรกิจ รัฐบาล รวมถึง ชุมชนที่อยูแวดลอมที่ตั้งของธุรกิจนั้น ยิ่งธุรกิจสามารถสรางประโยชน
ใหกับกลุมผูมีสวนไดสวนเสียไดมากเทาใด ธุรกิจนั้นก็จะยิ่งไดรับการยอมรับจากสังคม และจะ
สามารถดําเนินกิจการไปไดอยางตอเนื่องมากยิ่งข้ึน 
 ผูมีสวนไดสวนเสียแตละกลุมอาจจะมีเปาหมาย ความตองการ ที่แตกตางกัน ผูถือหุน
และผูลงทุนจะสนใจที่ผลตอบแทนจากส่ิงที่ลงทุนไปกับธุรกิจ พนักงานยอมตองการการทํางานที่ให
โอกาสกาวหนาในการทํางาน ผลตอบแทนที่เปนธรรม และความมั่นคงในงาน สวนลูกคาหรือ
ผูบริโภคก็ตองการไดสินคาหรือบริการที่มีคุณภาพในราคาที่ยุติธรรมและเหมาะสม ขณะที่ชุมชนไม
เพียงตองการธุรกิจที่สรางงานสรางรายไดใหชุมชน แตยังตองการธุรกิจที่รับผิดชอบตอชุมชน ไม
สรางมลภาวะหรือกอผลกระทบเชิงลบตอชีวิตความเปนอยูของชุมชน ธุรกิจใดที่ละเมิดเปาหมาย
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เหลานี้มักจะประสบปญหาถูกตอตานจากผูมีสวนไดสวนเสีย เปนเหตุใหไมสามารถดําเนินกิจการ

ไดอยางราบร่ืนและตอเนื่อง ในทางตรงกันขาม ธุรกิจที่สามารถตอบสนองความตองการพื้นฐาน

ของผูมีสวนไดสวนเสียที่กลาวไปขางตน และสามารถตอบสนองความตองการเฉพาะของผูมีสวน

ไดสวนเสียรายกลุมอยางเจาะจงได จะชวยรักษาและเพิ่มพูนสัมพันธภาพอันดีระหวางธุรกิจและผู

มีสวนไดสวนเสียกลุมตาง ๆ ทําใหธุรกิจนั้นไมเพียงแตบรรลุเปาหมายของธุรกิจ แตยังชวยใหธุรกิจ

สามารถดําเนินการไปอยางตอเนื่องและยั่งยืนได ซึ่งส่ิงที่เปนพื้นฐานของความยั่งยืนขององคกรก็

คือ “ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร” (Corporate Social Responsibility: CSR) นั่นเอง 

 ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ (Corporate Social Responsibility : CSR) นั้นมี

จุดกําเนิดมาจากกระแสการเรียกรองของประชาชน หรือผูที่ไดรับผลกระทบโดยตรงตอส่ิงนั้นๆ ซึ่งมี

มานานหลายรอยปแลว แตส่ิงที่เกิดข้ึนนั้นมักจะออกมาในรูปของความรุนแรง การตอตานการใช

สินคา จนกระทั่งกระแสเรียกรองของผูบริโภคเร่ิมดังข้ึนและแข็งแรงข้ึนพรอมๆ กับการขยายตัว

ทางดานการคาของโลก ผลของการแขงขันที่รุนแรงเพ่ือแยงชิงสวนแบงทางการตลาด และความ

พยายามที่จะเขายึดกุมหัวใจของลูกคาใหไดนั้น ทําใหความใสใจตอสังคมและส่ิงแวดลอมเร่ิมทวี

ความสําคัญมากข้ึน จนถึงปจจุบันตองถือไดวาเปนจุดขายหนึ่งของสินคาและบริการไปแลว (จํา

ลักษณ ขุนพลแกว 2550 : 83) 

 กระแสเร่ืองของความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร (corporate social 

responsibility: CSR) กําลังไดรับความสนใจจากธุรกิจตาง ๆ ในประเทศไทย เปนตัวอยางหนึ่งของ

กระแสการสรางธุรกิจใหยั่งยืน การเพิ่มจํานวนของธุรกิจที่ดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในชวงเวลา

หลายปที่ผานมา เปนตัวชี้วา แนวโนมทิศทางของการทําธุรกิจในอนาคตจะเปนไปในทิศทางที่ 

ธุรกิจจะใหความสนใจกับความยั่งยืนขององคกรมากข้ึนผานการเขาไปมีสวนรวมรับผิดชอบและ

สงเสริมการพัฒนาสังคม องคกรธุรกิจใดที่เขาใจทิศทางนี้ และปรับตัวไดกอน ยอมเปนการ

วางรากฐานเพื่อความยั่งยืนขององคกรในอนาคตไดเปนอยางดี เร่ือง “ความรับผิดชอบตอสังคม

ขององคกร” ไดกลายเปนประเด็นที่หนวยงานในทุกภาคสวนใหความสนใจ และกําลังมีการนําเอา

เร่ือง “ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร”  (CSR) มาบรรจุไวเปนพันธกิจที่องคกรตองปฏิบัติโดย

คํานึงถึงความรับผิดชอบในดานสังคมและส่ิงแวดลอม นอกเหนือจากการดําเนินงานในทางธุรกิจที่

มุงเนนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแตเพียงดานเดียว 

 ส่ิงที่มีสวนผลักดันการนําหลักความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรมาใชคือ กระแส

โลกาภิวัฒน ที่องคกรธุรกิจแผขยายไปทั่วโลก ทําใหองคกรตาง ๆ จําเปนตองมีความรับผิดชอบตอ

สังคมในการประกอบธุรกิจ ถาไมมีหลักการควบคุมดานมนุษยธรรม หรือมาตรฐานที่เทาเทียมกัน 
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ก็จะเกิดการตอตานจากทั่วโลก เชน บริษัทที่ไปผลิตสินคาในประเทศยากจน กดราคาแรงงานให

ตํ่าสุดขีด เพื่อมาขายในประเทศพัฒนาแลว ในราคาสูงลิบ ขาดจรรยาบรรณขององคกรที่ดี ในดาน

สิทธิและสวัสดิการแรงงาน  เปนตน หากจะมองในดานบวก  บริษัทขามชาติตางก็มีคูคาและสาขา

ทองถิ่นอยูทั่วโลก หากบริษัทแมนําหลักการดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรไปใชกับคูคา

และผูมีสวนไดสวนเสียขององคกร ในสาขาทองถิ่นนั้นๆ ดวย เศรษฐกิจ และสังคมโลก ก็จะพัฒนา

ไปพรอมๆ กัน 

 และเนื่องจากปจจุบัน โลกเปดเสรีทางการคา การทําธุรกิจเปดกวางมากข้ึน แตในแง

ของกฎหมาย กฎระเบียบขอบังคับตางๆ อาจยังไมคลอบคลุม หรือเพียงพอที่จะคุมครองใหองคกร

ธุรกิจดําเนินการอยูภายใตจรรยาบรรณที่ดี ดังนั้นหากภาคธุรกิจ มีผูนําที่มีความรับผิดชอบตอ

สังคม ก็จะเปนตัวสรางกระแสความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร (CSR) ใหเกิดข้ึน เพื่ออุดชอง

โหวที่ฝายรัฐบาลเขาไปดูแลไมถึง รวมทั้งกระแสเร่ืองส่ิงแวดลอมและสังคม ความต่ืนตัวขององคกร

ตาง ๆ ที่นําประเด็นเร่ืองสิ่งแวดลอมใหอยูในกระแสสังคมโลก  ตอมากระแสดานสังคมก็เพิ่มข้ึน

เนื่องจากเกิดปญหาสังคม ทําใหเกิดแนวคิดเร่ืองการบริหารจัดการที่ใสใจผลกําไร ส่ิงแวดลอม และ

สังคมไปพรอมๆ กัน เนื่องจากกระแสเร่ืองส่ิงแวดลอมและสังคมเปนประเด็นรอนที่กระตุนและ

บังคับใหองคกรธุรกิจตองหันมาใสใจ แตก็ยังคงตองรักษาผลกําไรขององคกรไวเปนหลัก  ดังนั้น

การทํา CSR หรือ ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร จึงเปนทางออกที่ดีที่สุดที่จะประสาน

ประโยชนทั้งสามเขาดวยกันได องคกรธุรกิจหลายองคกรที่มีทัศนวิสัยกวางไกล จึงเร่ิมหันมาทํา 

CSR กันอยางพรอมหนา (กองบรรณาธิการบริษัท ไรทเวย เมเนจเมนต 2008) 

 องคกรธุรกิจหลายแหง ไดมีการพัฒนาและดําเนินกิจกรรม CSR อยางตอเนื่อง และมี

จํานวนของกิจกรรมเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ จากการที่ตองดูแลทั้งกิจกรรมเกาที่ดําเนินอยูแลว และ

ความจําเปนที่จะตองพัฒนากิจกรรมใหมๆ เพื่อตอบสนองใหทันกับประเด็นทางสังคมที่เปน

ปจจุบัน ทําใหการบริหารกิจกรรม CSR ของกิจการมีความซับซอนหลากหลายยิ่งข้ึน องคกรธุรกิจ

จึงจําเปนตองมี “เคร่ืองมือ” และ “กลยุทธ” สนับสนุนการดําเนินงานดาน CSR อยางมี

ประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกัน องคกรธุรกิจอีกหลายแหง ก็ยังไมแนใจวากิจกรรมที่องคกรกําลัง

ดําเนินอยูนั้นเขาขายเปน “ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร” (CSR) หรือไม และองคกรธุรกิจ

อีกจํานวนไมนอย ก็ยังไมมีแนวทางที่ชัดเจนในการออกแบบและพัฒนากิจกรรม CSR ที่เหมาะสม

สอดคลองกับลักษณะกิจการ  

 จากกระแสการทําธุรกิจแนวใหมเพื่อตอบรับกับการเคล่ือนไหวของกระแสโลก 

องคการระหวางประเทศวาดวยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization: 
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ISO) จึงไดกําหนด มาตรฐานวาดวยความรับผิดชอบตอสังคม (ISO 26000 Social 

Responsibility) ข้ึน เพื่อใหบริษัท องคกร หนวยงาน และสถาบันทั่วโลก รวมไปถึงผูมีสวนไดสวน

เสียขององคกรไดเพิ่มความตระหนักและสรางความเขาใจในเร่ืองของความรับผิดชอบตอสังคม ซึ่ง

มาตรฐานดังกลาวจะเปนขอแนะนํา หลักการ และวิธีการของความรับผิดชอบตอสังคมที่องคกรพึง

ปฏิบัติโดยความสมัครใจ ทุกองคกรสามารถนําไปประยุกตใชไดโดยไมตองมีการตรวจรับรอง 

 ISO 26000 ไดเร่ิมมีการพิจารณาต้ังแต พ.ศ. 2548 เปนตนมา และคาดวาจะ

ประกาศใชภายในป พ.ศ. 2553 ซึ่งประกอบไปดวยเร่ืองของ การกํากับดูแลกิจการที่ดี เร่ืองสิทธิ

มนุษยชน ดานแรงงาน ดานการดูแลส่ิงแวดลอม การดําเนินธุรกิจอยางเปนธรรม การใสใจตอ

ผูบริโภคและการแบงปนสูสังคมและชุมชน และ ISO 26000 ไดกําหนดใหบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตองมีการดําเนินงานใหสอดคลองและตอบรับกับขอกําหนดเร่ือง

ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรดวย (กองบรรณาธิการวารสาร Engineering Today 2551)  

 พรอมกันนี้ยังมีองคกรสากลอ่ืน อาทิ องคกรสหประชาชาติที่ไดใหความสําคัญกับ

ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร โดยจัดทํา UN Global Compact (องคกรสหประชาชาติ 

2551) ซึ่งเปนกรอบที่วางแนวทางใหองคกร บริษัท และวิสาหกิจตาง ๆ ดําเนินตามหลักการ 10 

ประการที่เกี่ยวเนื่องกับสิทธิมนุษยชน มาตรฐานแรงงาน ส่ิงแวดลอมและการไมยอมรับการทุจริต 

ในขณะนี้มีองคกรตาง ๆ เขารวมลงนามเปนจํานวนมาก โดยถือเปนกลุมที่มีผูเขารวมมากท่ีสุดใน

โลก ไดทําการสงเสริมใหภาคธุรกิจเขารวมเปนสวนหนึ่งของเครือขายนี้ โดยการมีกลไกการ

ปรึกษาหารือในเชิงนโยบาย การสรางเครือขายในแตละประเทศ และการทําโครงการรวมกัน

ระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ เปนตน โดยมีองคการสหประชาชาติคอยใหการสนับสนุน ความ

รับผิดชอบตอสังคมขององคกร (CSR) ในช่ือของ UN Global Compact ดําเนินไปในเชิง 

“อาสาสมัคร” คือใครจะทําก็ได ไมทําก็ได แลวแตองคกรตาง ๆ ไมใชขอบังคับ แตทําแลวจะเกิด

ประโยชนแกองคกรตาง ๆ เหลานั้น 

 นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในฐานะหนวยงานที่กํากับดูแลบริษัทจด

ทะเบียนเห็นวา แนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร เปนสวนหนึ่งของการกํากับดูแล

กิจการที่ดี (Corporate Governance: CG) โดยแสดงใหเห็นถึงความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวน

เสีย และการประกอบธุรกิจอยางมีจรรยาบรรณ จึงสนับสนุนใหบริษัทจดทะเบียนกําหนดนโยบาย

ในการดูแลสังคมและส่ิงแวดลอมอยางชัดเจน นอกจากนี้ยังเห็นวาแนวคิดความรับผิดชอบตอ

สังคมขององคกรจะมีประโยชนตอบริษัทในหลายดาน เชน การสรางความสัมพันธที่ดีกับผูมีสวนได

สวนเสีย ลดความเส่ียงที่จะเกิดความเสียหายจากการดําเนินธุรกิจ และชวยสรางความเชื่อมั่นที่มี
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ตอตลาดทุนไทยใหมากข้ึน โดยเฉพาะผูลงทุนตางประเทศที่นําปจจัยดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี

และความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรมาประกอบการตัดสินใจลงทุน (ตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย 2551)  

 ธุรกิจพลังงาน เปนธุรกิจที่ไดรับความสนใจจากทุกภาคสวน เนื่องจากพลังงานเปน

ปจจัยพื้นฐานที่สําคัญตอการผลิตของภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมของประเทศ และการ

ดํารงชีวิตของประชาชน ซึ่งมีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศทั้งในระยะส้ันและ

ระยะยาว ดังนั้นการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจะตอเนื่องและย่ังยืนไดจําเปนตองมีการจัดหา

พลังงานที่เพียงพอ มั่นคง และมีคุณภาพ และราคาที่เหมาะสม ขณะเดียวกันกิจกรรมการผลิตตอง

มีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัดและเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ทั้งนี้เพื่อเสริมศักยภาพ

ในการแขงขันของประเทศได 

 ประเทศไทยตองนําเขาพลังงานจากตางประเทศในแตละปดวยมูลคาที่สูง เนื่องจาก

ปริมาณสํารองพลังงานภายในประเทศมีอยางจํากัด แตมีความตองการใชพลังงานที่เพิ่มข้ึนอยาง

ตอเนื่อง ทําใหการพึ่งพาพลังงานนําเขาจากตางประเทศอยูในระดับที่สูง ประเทศจึงตองเผชิญ

ปญหาความเส่ียงตอการขาดแคลนพลังงาน และการขาดเสถียรภาพดานราคา ดังนั้นแนวทางการ

พัฒนาพลังงานของประเทศ เพื่อใหประเทศมีความมั่นคงดานพลังงาน และมีศักยภาพในการ

แขงขันกับประเทศตาง ๆ ได จะตองเร่ิมจากการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ เรงพัฒนาพลังงาน

ทดแทนที่มีอยูในประเทศข้ึนมาทดแทนพลังงานจากเช้ือเพลิงธรรมชาติที่ประเทศมีสํารองอยูอยาง

จํากัด พรอมทั้งมีการบริหารจัดการพลังงานที่มีอยูในประเทศใหสามารถยืดระยะเวลาการใชใหยืน

ยาวที่สุด   

 จากความสําคัญที่กลาวมาแลว ผูวิจัยมีความสนใจศึกษาในเร่ืองของความรับผิดชอบ

ตอสังคมขององคกร (Corporate Social Responsibility: CSR) ในแงมุมของการใหความหมาย 

รูปแบบและกลยุทธการดําเนินกิจกรรมในลักษณะที่มีความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร (CSR) 

ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ใน

กลุมพลังงานและสาธารณูปโภคที่มีความโดดเดน ไดรับความนิยมจากนักลงทุน และมีมูลคาทาง

ตลาดเปนอันดับตน ๆ ในบรรดาบริษัทจดทะเบียนทั้งหลายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ผูวิจัยเห็นวา จากการที่บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) มีการดําเนินธุรกิจดานพลังงาน ซึ่งมี

ความสําคัญกับทุกภาคสวน และเกี่ยวของกับการใชทรัพยากรธรรมชาติของประเทศอยางมหาศาล 

แตสามารถดําเนินธุรกิจมาอยางยาวนานถึงปจจุบัน เปนเวลากวา 30 ป และไดรับการยอมรับใน

ระดับสากลนั้น นาจะสืบเนื่องมาจาก การที่บริษัทฯ ไดดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม และมี
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การดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมมาอยางตอเนื่อง เปนระยะเวลาติดตอกันจนเปนที่

ยอมรับของสังคม จึงสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางยั่งยืน 

 ดังนั้น ผูวิจัยจึงทําการศึกษาวิจัย โดยการนําเสนอแนวคิดและทฤษฎีที่เปนพื้นฐานของ

การทําธุรกิจอยางยั่งยืน คือความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร (CSR) และการศึกษาถึงการให

ความหมาย รูปแบบและกลยุทธของการทํากิจกรรมตาง ๆ ที่บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ได

ดําเนินการเพื่อเปนการตอบแทนแกชุมชนและสังคม นอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนด รวมทั้ง

แนวโนมการพัฒนาเพื่อเปนแนวทางในการทํากิจกรรมใหม ๆ เพื่อตอบสนองประเด็นทางสังคมใน

อนาคตใหแกองคกรธุรกิจตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
 1. เพื่อศึกษาการใหความหมายของ  “ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร” 

(Corporate Social Responsibility: CSR) ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

 2. เพื่อศึกษารูปแบบและกลยุทธการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของ

บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) 

 3. เพื่อศึกษาผลตอบรับของผูมีสวนไดเสีย จากการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอ

สังคมของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 
 1. ไดทราบถึงการใหความหมายของความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร (CSR) ของ
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
 2. ไดทราบถึงรูปแบบและกลยุทธการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของ
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
 3. ไดทราบถึงผลตอบรับของผูมีสวนไดเสีย จากการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบ
ตอสังคมของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
 4. เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบ กลยุทธและการดําเนินกิจกรรมใน
ลักษณะที่มีความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร (CSR) อ่ืน ๆ ในอนาคต 
 5. เพื่อเปนพื้นฐานในการศึกษา สําหรับผูสนใจ เร่ืองความรับผิดชอบตอสังคมของ
องคกร (CSR) ตอไป 
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ขอบเขตในการวิจัย 
 
 การวิจัยคร้ังนี้ ไดทําการศึกษาการใหความหมาย รูปแบบ และกลยุทธการดําเนิน
กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) โดยทําการศึกษานโยบาย และ
การดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ในดานเศรษฐกิจ 
สังคม และส่ิงแวดลอม และเพื่อไดเห็นการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ อยางเปนรูปธรรม ผูวิจัยจึงทําการ
เก็บขอมูลยอนหลังของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เปนเวลา 3 ป ต้ังแตป พ.ศ.2548 ถึง พ.ศ.
2550 และทําการวิเคราะหรูปแบบของกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร (CSR) โดยยึด
หลักการของ ฟลลิป คอตเลอร และ แนนซ่ี ลี (Kotler and Lee 2005 อางถึงใน รมณียฉัตร แกว
กิริยา 2551 : 24-27) ซึ่งแบงรูปแบบการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม ออกเปน 6 
รูปแบบ ไดแก 1. การสงเสริมประเด็นสังคม (Cause Promotion) 2. การตลาดเก่ียวเนื่องกับ
ประเด็นสังคม (Cause-Related Marketing) 3. การตลาดเพื่อสังคมขององคกร (Corporate 
Social Marketing) 4. การบริจาคตรง (Corporate Philanthropy) 5. อาสาสมัครชวยเหลือชุมชน 
(Community Volunteering) 6. ขอปฏิบัติทางธุรกิจเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอสังคม (Socially 
Responsible Business Practices)  
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บทที่ 2 
 

แนวคิดและงานวิจยัที่เกี่ยวของ 
 
 การศึกษาเร่ือง “การศึกษาการใหความหมาย รูปแบบและกลยุทธการดําเนินกิจกรรม
ความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)” ผูวิจัยไดศึกษาและทบทวนแนวคิด 
เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาคร้ังนี้ ดังนี้ 
 1. แนวคิดความรับผิดชอบตอสังคม 
 2. แนวคิดจริยธรรมและจริยธรรมในทางธุรกิจ 
 3. แนวคิดเร่ืองบรรษัทภิบาล 
 4. การประกอบกิจการธุรกิจพลังงาน 
 5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
1. แนวคิดความรับผิดชอบตอสังคม 
 
 ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร (Corporate Social Responsibility) หรือ CSR 
เปนส่ิงที่องคกรมีเงื่อนไขที่พึงปฏิบัติตอสังคม เพื่อธํารงรักษาสังคมไวและสรางคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน
ใหแกคนในสังคมนั้น ๆ โดยจะเปนการดําเนินการตาง ๆ นอกเหนือจากการดําเนินการตามหนาที่
ปกติเพื่อที่จะบรรลุเปาหมายขององคกร ซึ่งจะตองไดรับความรวมมือกันอยางดีกับผูที่เกี่ยวของ
หลายฝายดวยกัน ซึ่งในการศึกษานี้ไดแบงแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมที่เกี่ยวของกับ
การศึกษาไวดังนี้ 
 
 1.1 ความหมายของความรับผิดชอบตอสังคม 

  มีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของความรับผิดชอบตอสังคมไว ดังนี้ 

  ฟลลิป คอตเลอร และแนนซ่ี ลี (Kotler and Lee 2005 อางถึงใน รมณียฉัตร แกว

กิริยา 2551 : 3) ไดใหนิยามความหมายของความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social 

Responsibility) หรือ บรรษัทบริบาล ไววา คือการยอมรับพันธกิจวาจะปรับปรุงความเปนอยูของ

ชุมชนใหดีข้ึนโดยอาศัยดุลยพินิจอยางอิสระในการเลือกแนวปฏิบัติทางธุรกิจและการใชทรัพยากร

ขององคกรโดยเปนพันธกิจที่องคกรธุรกิจ “สมัครใจ” เลือกและนํามาปฏิบัติรวมไปถึงวิธีการมีสวนรวม  

พันธกิจที่กลาวนี้ จะตองมีการแสดงออกเพื่อที่บริษัทจะไดการยอมรับวาเปนผูรับผิดชอบตอสังคม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

9 

พันธกิจที่วานี้จะทําใหสําเร็จไดโดยการใชแนวปฏิบัติใหม ๆ ทางธุรกิจและ/หรือวิธีการมีสวนรวม ทั้ง

เปนตัวเงินและไมใชตัวเงิน 

  World Business Council for Sustainable Development (2004 อางถึงใน 

รมณียฉัตร แกวกิริยา 2551 : 4) ใหความหมายของบรรษัทบริบาล วา พันธสัญญาทางธุรกิจเพื่อมี

สวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน โดยอาศัยพนักงาน ครอบครัวของพนักงาน ชุมชนทองถิ่น

และสังคมโดยรวม ดําเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพวกเขา 

  Business for Social Responsibility (2004 อางถึงใน รมณียฉัตร แกวกิริยา 

2551 : 4) ใหคํานิยามของบรรษัทบริบาลวา พฤติกรรมในการทําธุรกิจที่ไดมาตรฐานหรือเกิน

มาตรฐานทางจริยธรรม กฎหมาย การพาณิชย และความคาดหวังของสาธารณชน เปนการรวมเอา

การตัดสินใจทางธุรกิจอันเกี่ยวเนื่องกับ คุณคาทางจริยธรรม ขอกําหนดทางกฎหมาย เชนเดียวกับ

การคํานึงถึงประชาชน ชุมชน และสภาวะแวดลอม 

  กองบรรณาธิการประชาชาติธุรกิจ (2550 : 7) ใหความหมายของความรับผิดชอบ

ตอสังคมขององคกรไววา CSR หมายถึง การดําเนินกิจกรรม การวางแผน การตัดสินใจ การสื่อสาร

ประชาสัมพันธ การบริหารจัดการ และการดําเนินงานขององคกร ที่คํานึงถึงผลกระทบตอสังคมใน

ระดับใกล ที่หมายถึงผูที่มีสวนเกี่ยวของกับองคกร ไดแก ลูกคา คูคา พนักงาน ชุมชนที่องคกรต้ังอยู 

และสังคมระดับไกลหรือผูที่เกี่ยวของกับองคกรในทางออม ไดแก คูแขงทางธุรกิจและประชาชน

ทั่วไป เปนตน 

  สถาบันไทยพัฒน (อางถึงใน กองบรรณาธิการประชาชาติธุรกิจ 2550 : 7) ได

บัญญัติความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร หรือ corporate social responsibility (CSR) ไววา 

บรรษัทบริบาล หมายถึง การกํากับดูแลกิจการใหเจริญรุดหนาอยางมีประสิทธิภาพ ดวยเงื่อนไข

ความถูกตอง โปรงใส การมีจริยธรรมที่ดี โดยมุงคํานึงถึงผูที่มีสวนไดสวนเสียในกิจการและสังคม

โดยรวม 

  กิตติรัตน ณ ระนอง (2549 : 5) ใหความหมายของความรับผิดชอบตอสังคมของ

ธุรกิจไววา ความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกคนที่เกี่ยวของกับบริษัททั้งโดยทางตรงและ

โดยออม ซึ่งควรจะเรียงลําดับผูมีสวนไดสวนเสียที่ตองใหความสําคัญ คือ ผูถือหุน พนักงาน ลูกคา 

รัฐบาล และชุมชนแวดลอมทั้งที่อยูใกลและอยูไกล และอาจจะไดรับผลกระทบจากการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัท 

  พัชนี  นิวัฒเจริญชัยกุล (2546 : 21) ไดใหความหมายของความรับผิดชอบตอ

สังคมไววา เปนเร่ืองของบทบาท ภาระหนาที่ ตลอดจนคุณธรรมและจริยธรรมของบุคคล กลุม
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บุคคล สมาชิกของสังคม หรือของประเทศ รวมถึงนโยบาย กิจกรรม ที่องคกรภาคธุรกิจไดจัดข้ึน 

เพื่อใหความชวยเหลือ ปรับปรุง และสงเสริมใหสภาพสังคมโดยรวมดีข้ึน ขณะเดียวกันประชาชน

เองก็มีความเปนอยูที่ดีข้ึน 

  เสนาะ  ติเยาว (2544 : 36) ไดใหความหมายของความรับผิดชอบตอสังคม คือ 

ภาระที่บริษัทจะตองดําเนินงานที่กอใหเกิดประโยชนตอทั้งผูถือหุนหรือเจาของบริษัทและตอชุมชน

ภายนอกดวย ความรับผิดชอบของบริษัทจึงเปนภาระที่บริษัทมีตอผูมีสวนรวมในบริษัท 

  ริกกี้ ดับเบิลยู กริฟฟน (Griffin 1996 : 11) ไดใหความหมายของความรับผิดชอบ

ตอสังคมวา เปนขอผูกพันและเปนหนาที่ขององคกรที่มีหนาที่ในการปองกันและใหประโยชนตอ

สภาพแวดลอมรอบขาง 

  วอเรน อาร พลังเกตต (Plunkett 1994 : 819 อางถึงใน มนตรี เลิศสกุลเจริญ 

2547 :10) ไดใหความหมายของความรับผิดชอบตอสังคมวา เจตนาที่ไมเพียงพอจะสรางทางธุรกิจ

ของบุคคลและองคกรของคนฝายเดียว แตยังปองกันและสรางสรรคผลประโยชนนั้น ๆ ใหแกบุคคล

อ่ืนและใหแกสังคม รวมถึงความพยายามหลีกเล่ียงไมกระทําการใด ๆ ใหบุคคลอ่ืนและสังคมตอง

เสียหายอีกดวย 

  ซึ่งจากความหมายของนักวิชาการดังกลาว สามารถสรุปความหมายของความ

รับผิดชอบตอสังคมไดดังนี้ ความรับผิดชอบตอสังคม หมายถึง บทบาทหนาที่ของบุคคลหรือองคกร 

ที่ตองตระหนักถึงความสําคัญในการดําเนินธุรกิจขององคกร โดยไมสรางปญหาแกสังคมและ

ส่ิงแวดลอม โดยพยายามหลีกเล่ียงไมกระทําการใด ๆ ใหบุคคลอ่ืนและสังคมตองเสียหาย รวมทั้ง

ชวยสงเสริมและรักษาผลประโยชนของสังคมโดยรวมเพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนดวย 

 
 1.2 องคประกอบความรับผิดชอบตอสังคม 
  จินตนา  บุญบงการ (2544 : 34-36) ไดเสนอระดับความรับผิดชอบตอสังคมได

เปน 4 ระดับ คือ 

  1. ความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ (Economic Responsibility) เพื่อผลิตสินคา

และบริการตามที่ประชาชนตองการ และนํามาขายเพื่อใหเกิดกําไรแกเจาของกิจการ (ในกรณีที่เปน

องคกรทําเพื่อกําไร) นับไดวาเปนความรับผิดชอบหลักและความรับผิดชอบด้ังเดิมของการ

ดําเนินการจนอาจกลาวไดวา นอกจากความรับผิดชอบดานเศรษฐกิจแลว ผูบริหารในอดีตบางคน

ไมเคยคํานึงถึงความรับผิดชอบในดานอ่ืนเลย 

  2. ความรับผิดชอบทางกฎหมาย (Legal Responsibility) เพื่อดําเนินกิจการไป

ตามครรลองของกฎหมายและกฎขอบังคับตาง ๆ อยางไรก็ตามกฎหมายของกฎขอบังคับไม
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สามารถจะครอบคลุมการกระทําทุกอยางที่องคกรกระทําได การกระทําบางอยางไมผิดกฎหมาย 

แตองคกรควรกระทําหรือไมนั้นข้ึนอยูกับความรับผิดชอบของผูบริหารองคกรนั้น ๆ  

  3. ความรับผิดชอบทางจริยธรรม (Ethical Responsibility) การกระทําบางอยาง

ไมใชส่ิงที่กฎหมายบังคับ แตถาองคกรไมทําก็ไมผิดกฎหมาย แตองคกรเลือกกระทําเพราะเห็นวา

เปนความรับผิดชอบทางจริยธรรม เชน การใหสวัสดิการดานเสื้อผา ที่อยูอาศัย เงินกูยืม อาหาร

กลางวัน รถรับสงพนักงาน การจัดนําเที่ยว เปนตน 

  4. ความรับผิดชอบในการใชดุลยพินิจ (Discretionary Responsibility) ความ

รับผิดชอบในระดับนี้เปนความสมัครใจของผูบริหารองคกรโดยตรง และข้ึนอยูกับการตัดสินใจ

เลือกกระทําของผูบริหารแตละคน ความรับผิดชอบนี้ไมไดบังคับไวเปนกฎหมาย หรือเปนส่ิงที่

พนักงานคิดวาควรไดรับตามหลักจริยธรรม เชน ผูบริหารไมสนับสนุนใหพนักงานทํางานลวงเวลา 

แตกลับจางพนักงานเพิ่ม เพิ่มเคร่ืองจักร เพิ่มเงินเดือน ทั้งนี้เพราะผูบริหารพินิจพิเคราะหอยางสุขุม

แลววา การทํางานลวงเวลาทําใหสุขภาพของพนักงานเสื่อมโทรม และเปนการบ่ันทอนคุณภาพ

ชีวิต 

  ศิริวรรณ  เสรีรัตน และคณะ (2539 : 57-61) ไดกลาวถึงความรับผิดชอบตอสังคม

ขององคกร ประกอบดวย องคประกอบ 4 ดาน ดังนี้ 

  1. ความรับผิดชอบดานเศรษฐกิจ (Economic Responsibility) เปนการพิจารณา

วาองคการจะตองมีความรับผิดชอบตอสังคม นอกเหนือจากการแสวงหากําไร 

  2. ความรับผิดชอบดานกฎหมาย (Legal Responsibility) เปนกิจกรรมท่ีจะตอง

ปฏิบัติตามกฎหมาย และขอกําหนดทั้งหมด 

  3. ความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณ (Ethical Responsibility) เปนภาระความ

รับผิดชอบขององคการเกี่ยวกับหลักศีลธรรมและคานิยม ซึ่งควบคุมการทํางานและการตัดสินใจ

ขององคกร 

  4. ความรับผิดชอบในการใชดุลยพินิจ (Discretionary Responsibility) ความ

รับผิดชอบดานนี้ข้ึนอยูกับวิจารณญาณ และทางเลือกสวนตัว โดยคิดวาบริษัทควรมี ซึ่งไมได

เกี่ยวของกับกฎหมาย 

 
 1.3 ขนาดของความรับผิดชอบตอสังคม 
  การพิจารณาเกี่ยวกับระดับความรับผิดชอบตอสังคมของหนวยงานธุรกิจวา ควรมี

มากนอยเพียงใดและอยางไรนั้น จะใชวิธีพิจารณา “ระดับของการตระหนักถึงปญหาทางสังคม” 

(Social Responsiveness) หรือระดับความมากนอยในการตระหนักถึงพันธะขอผูกพันขององคกร
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ที่พึงมีตอสังคม โดยการติดตามดูวา ธุรกิจไดดําเนินการแกไขปญหาตาง ๆ เพื่อปลดเปล้ืองขอ

ปญหาทางสังคมที่ธุรกิจมีภาระผูกพันอยูและควรตองเขาชวยเหลือแกไขไดอยางมีประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพเพียงใด สามารถแบงออกเปน 3 แบบ คือ (ธงชัย สันติวงษ 2546 : 96-98) 

  1. การรับผิดชอบตอสังคมตามขอผูกพัน (Social Obligation Approach) หรือ

การรับผิดชอบเฉพาะเทาที่เปนข้ันตํ่าสุดตามบังคับของกฎหมายเทานั้น กิจการที่มีแนวคิดแบบนี้จะ

เสียสละทรัพยากรขององคกรเฉพาะเพียงเทาที่กฎหมายบังคับใหตองทําเทานั้น 

  2. การรับผิดชอบตอสังคม (Social Responsibility Approach) คือ การยอมรับ

วา ธุรกิจมีความรับผิดชอบทั้งสองทางคูกัน คือ การทํากําไรทางเศรษฐกิจ และการรับผิดชอบตอ

สังคมในแงของความรับผิดชอบในทางเศรษฐกิจนั้น คือ การมุงทํากําไรและเพิ่มสวนทุนของผูถือ

หุนใหสูงข้ึน สวนอีกทางหนึ่ง คือ ความรับผิดชอบตอสังคม ซึ่งหมายถึง การมุงสนใจตอปญหาทาง

สังคมที่กําลังเกิดข้ึนในขณะนั้น แตขอบเขตการเขาไปชวยแกปญหาทางสังคมนี้จะถูกจํากัดโดยจะ

มีเฉพาะภายในกรอบที่จะไมทําใหองคกรตองสูญเสียประโยชนทางเศรษฐกิจจนเกิดความเสียหาย

ข้ึน 

  ตามรูปแบบนี้ องคกรจะยอมรับในบทบาทของกลุมตาง ๆ ที่ทํากิจกรรมทาง

สังคมและ/หรืออาจเขาไปสนับสนุนโดยตรง พรอมกับการสงเสริมใหทั้งผูบริหาร และพนักงานของ

ตนออกไปรวมมีบทบาทชวยสังคมในทํานองเดียวกันดวย การแกปญหาสังคมตามรูปแบบนี้ 

กระทําโดยการเขาไปปฏิบัติตอบ เพื่อใหเกิดการปรับแกปญหาไปในตัวพรอมกันตลอดเวลา 

  3. การระวังระไวตอปญหาในสังคม (Social Responsiveness Approach) โดย

เนนวาธุรกิจมิใชจะมีความรับผิดชอบในทางเศรษฐกิจและทางสังคมคูกันเทานั้น แตจะตองมอง

การณไกลออกไป โดยคาดหมายถึง ปญหาในทางสังคมที่อาจเกิดข้ึนในอนาคตไวลวงหนาและ

อุทิศทรัพยากรขององคกรเพื่อชวยแกไขปญหาเหลานั้นที่จะเกิดข้ึนในอนาคตดวย วิธีการลักษณะ

แบบนี้จะเปนการกระทําแบบ “กันไวดีกวาแก” โดยคาดหมายถึงปญหาที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 

แลวรีบเขาไปลงมือแกไขในทันทีทันใด 

 
 1.4 ขอบเขตความรับผิดชอบตอสังคม 
  ขอบเขตความรับผิดชอบตอสังคม (Areas of Social Responsibility) มีทั้งหมด 7 

ดาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ 2545 : 95) 

  1. ดานชุมชน (The Community) องคกรที่รับผิดชอบตอสังคมจะตองสรางจุดเดน

ข้ึนในชุมชน เชน เปนผูนําในการชวยเหลือและแกปญหาใหสังคม 
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  2. ดานสุขภาพและสวัสดิการ (Health and welfare) องคกรมีความเช่ือวา การ

ลงทุนในสุขภาพและการจัดสวัสดิการใหกับชุมชน เปนความรับผิดชอบดานสังคมท่ีมีคุณคาและ

จําเปนสําหรับพนักงาน บริษัท และชุมชนขนาดใหญ ตัวอยางโครงการดานสุขภาพและสังคมจะ

สรางคานิยมในชุมชน ซึ่งจะทําใหบริษัทมีอิทธิพลตอผูลงทุนและสรางภาพที่ดีใหกับบริษัทดวย 

  3. ดานการศึกษา (Education) องคการจํานวนมากมีความสนใจในความ

รับผิดชอบดานการศึกษา ผูบริหารมีความตระหนักวาจะตองปรับปรุงการศึกษาทั้งระดับ

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย ทั้งในดานการบริจาคเงิน ดานการศึกษา 

การประชาสัมพันธและดานอ่ืนๆ 

  4. ดานสิทธิมนุษยชน (Human rights) บางองคกรมุงความรับผิดชอบดานสังคม

ในการรณรงคสิทธิมนุษยชน เชน ความเทาเทียมกันของเพศชายและเพศหญิงในการไดรับการจาง

งาน 

  5. ดานสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ (The natural environment) องคกรจํานวน

มากได ตัด สินใจเลือก  การแกปญหาดานสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ  การอนุ รั กษ

ทรัพยากรธรรมชาติและการสรางจิตสํานึกในการรักษาสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ เชน ผลิต

สินคาที่ไมเปนอันตรายตอส่ิงแวดลอม ไดแก การไมใชสาร CFC เคร่ืองปรับอากาศและตูเย็น 

  6. ดานสิทธิของผูบริโภค (Consumer rights) บางองคกรไดเนนในเร่ืองของสิทธิ

ผูบริโภค โดยคํานึงถึงผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย และการโฆษณาที่เปนความจริง 

(Truthful advertising) 

  7. ดานวัฒนธรรม (Culture) เปนการเรียนรูและการคิดรวมกัน ตลอดจนการ

แสดงออกระหวางกลุมบุคคลหรือสังคม ธุรกิจที่ใหการสนับสนุนดานศิลปวัฒนธรรมเชื่อวา เปน

รูปแบบหน่ึงของความรับผิดชอบตอสังคม ซึ่งสามารถสงเสริมการรูจักบริษัท ตลอดจนสราง

ความรูสึกและทัศนคติที่ดีใหเกิดกับบริษัทได แนวคิดที่ใหการสนับสนุนเหตุการณดานวัฒนธรรมถือ

วาเปนการลงทุนดานคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนสําหรับลูกคาชุมชนในทองถิ่น บุคลากร และผูมรสวน

เกี่ยวของกับองคกร ถือวาสามารถสรางวัฒนธรรมที่ดีใหกับกลุมเหลานี้ได 

 
 1.5 ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ 
  อานันท ปนยารชุน (2550) ไดใหความเห็นวา การที่ธุรกิจจะแสดงบทบาทความ

รับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมอยางสมบูรณได จะพิจารณาจากบันได 3 ข้ัน ไดแก 

  บันไดข้ันแรก การพัฒนาตนเองเพื่อดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน 
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  ธุรกิจที่รับผิดชอบตอสังคมนั้นตองไมเปนธุรกิจที่เบียดเบียนสังคมและส่ิงแวดลอม 

หากธุรกิจยังคงใชทรัพยากรของประเทศอยางส้ินเปลืองโดยไมเห็นความสําคัญ หรือโรงงานยังคง

ปลอยมลพิษที่เปนอันตรายสูส่ิงแวดลอมและชุมชน ถึงแมวาธุรกิจนั้นจะใชเงินมากมายในการ

ดําเนินกิจกรรมตอสังคมมากเพียงใดก็ตาม ธุรกิจนั้นคงไมสามารถกลาวอางไดเต็มที่วาเปนธุรกิจที่

รับผิดชอบตอสังคมอยางแทจริง ดังนั้นจึงตองเร่ิมจากการมองเขามาสูภายในองคกรกอนวา ทํา

อยางไรธุรกิจจึงจะสามารถบูรณาการหลักการของความรับผิดชอบตอสังคมเขาสูกระบวนการทาง

ธุรกิจของตนไดอยางเหมาะสม เพื่อพัฒนาตัวเองใหกระบวนการทางธุรกิจขององคกรเปนไปบน

พื้นฐานของความยั่งยืนทั้งในดานธุรกิจ สังคมและส่ิงแวดลอม เพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรอยางมี

ประสิทธิภาพและลดผลกระทบดานส่ิงแวดลอมจากกระบวนการทางธุรกิจ ซึ่งสามารถทําไดใน

หลายรูปแบบ ทั้งการใชระบบการจัดการดานส่ิงแวดลอม เชน ISO14000 หรือระบบการจัดการ

สําหรับโรงงานขนาดกลางและขนาดยอม (Environmental Management System for Small and 

Medium-scaled Enterprises: EMS for SMEs) 

  นอกจากนั้นส่ิงยังรวมถึงแนวทางการปองกันมลพิษที่แหลงกําเนิด เชน การลดการ

ใชสารเคมีที่เปนอันตราย การลดการใชน้ําและพลังงาน การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดของ

เสีย เปนตน โดยการดําเนินการดังกลาวนี้ไมเพียงแตเปนการลดผลกระทบจากภาคธุรกิจตอสังคม

และส่ิงแวดลอมแลวยังเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและลดการสูญเสียในองคกรไปพรอม

กันดวย ซึ่งเปนตัวอยางที่ ดีในการแสดงใหเห็นวา การดูแลส่ิงแวดลอมนั้นไมใชภาระของ

ผูประกอบการ แตในทางกลับกัน การดําเนินงานที่ดีนั้นจะใหผลตอบแทนกลับคืนสูผูประกอบการ

ดวย หรืออาจกลาวไดวาเปนการดําเนินการที่ทุกฝายสมประโยชน (Win-Win Solution) 

  บันไดข้ันที่ 2 การสรางชุมชนนาอยูและสังคมเขมแข็ง 

  ปจจุบันหลายองคกรโดยเฉพาะองคกรธุรกิจขนาดใหญที่ไดกาวขามผานบันไดข้ัน

แรก ซึ่งเปนการพัฒนาตัวเองใหเปนองคกรที่อยูรวมกับชุมชนและส่ิงแวดลอมไดอยางสอดคลอง

กลมกลืน โดยไมกอใหเกิดผลเสียตอชุมชนและสังคมแลว ในขณะเดียวกันองคกรเหลานี้ก็ไดมอง

ออกไปสูภายนอกและประสานเช่ือมโยงองคกรเขาสูชุมชนและสังคม ซึ่งเปนบทบาทที่สําคัญของ

ภาคธุรกิจในการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน บนพื้นฐานแนวคิดที่วาธุรกิจนั้น

เปนสวนหนึ่งของสังคมที่ไมสามารถแยกออกจากกันได หากเปรียบองคกรธุรกิจเปนเหมือนเรือ 

ชุมชนและสังคมในฐานะของผูบริโภคนั้นเปรียบเสมือนกับน้ําที่ชวยพยุงเรือนั่นเอง ถาไมมีน้ําชวย

หนุนสง เรือก็ไมสามารถแลนไปได ดังนั้น การสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนและสังคมจึงไม
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เพียงแตสงผลดีเพียงการคืนกําไรใหกับสังคมเทานั้น การดําเนินการดังกลาวยังเปนการสรางความ

เขมแข็งขององคกรธุรกิจอยางยั่งยืนในระยะยาวดวย 

  การพัฒนาชุมชนและการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับสังคม ซึ่งนับเปนการ

ดําเนินงานที่พัฒนาข้ึนบนพื้นฐานของการเกื้อกูลซ่ึงกันและกันระหวางภาคธุรกิจและสังคม เพื่อให

สามารถอยูรวมกันไดอยางสมดุลและยั่งยืน ซึ่งองคกรธุรกิจหลายแหงไดแสดงความมุงมั่นในการ

เปนสวนหนึ่งในการสงเสริมสังคมในหลายรูปแบบ ทั้งการสรางศักยภาพชุมชนในการมีสวนรวมใน

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม การสรางเสริมจิตสํานึกดานส่ิงแวดลอมและ

พลังงาน หรือการพัฒนาเยาวชนซ่ึงจะเปนกําลังสําคัญของชาติตอไป เปนตน ส่ิงเหลานี้ลวนแตเปน

ตัวอยางที่นาชื่นชม เนื่องจากไมใชเพียงแตเปนกิจกรรมที่เปนประโยชนตอส่ิงแวดลอม แตเปน

กิจกรรมที่สงเสริมการสรางศักยภาพใหกับชุมชน ซึ่งจะเปนพื้นฐานใหเกิดความยั่งยืนในระยะยาว 

  บันไดข้ันที่ 3 การใชส่ือสรางสรรคเพื่อสังคมและส่ิงแวดลอม 

  นอกจากการดําเนินงานทั้งการปรับปรุงองคกรและการเช่ือมโยงเขาสูชุมชนแลว 

ในการใชส่ือโฆษณาประชาสัมพันธนั้นก็เปนเคร่ืองมือที่สําคัญในการส่ือสารจากองคกรไปสูสังคม 

ซึ่งไมเพียงแตเปนการเผยแพรขอมูลการดําเนินงานขององคกรและแสดงเจตจํานงในการรับผิดชอบ

ตอสังคมเทานั้น ยังสามารถใชเปนเคร่ืองมือในการกระตุนเตือนใหสังคมหันมาใหความสําคัญกับ

การดูแลรักษาส่ิงแวดลอมและรับผิดชอบตอสังคมใหมากข้ึนดวย เนื่องจากการใชส่ือโฆษณาที่

สรางสรรคสังคมและส่ิงแวดลอมขององคกรนั้น นับเปนการบรรลุประโยชนทั้งสองทาง กลาวคือ 

สามารถเปนส่ือประชาสัมพันธเพื่อตอบสนองเปาหมายในเชิงธุรกิจเพื่อสรางความนิยมในกลุม

ผูบริโภคและสรางความโดดเดนเหนือคูแขง แตเม่ือพิจารณาอีกมุมหนึ่ง เรายังเห็นไดวาส่ือโฆษณา

นั้นยังทําหนาที่เปนส่ือแหงการเรียนรูที่เขาถึงผูบริโภคไดอยางแพรหลายและมีประสิทธิภาพ 

เนื่องจากในปจจุบันเราอยูในยุคของขอมูลขาวสาร การบริโภคสื่อตาง ๆ ไมวาจะเปนส่ือโทรทัศน 

หนังสือพิมพหรือวิทยุ จึงเปนสวนหนึ่งที่ขาดไมไดในชีวิตประจําวันของผูคนสวนใหญในสังคม ทํา

ใหส่ือประชาสัมพันธมีศักยภาพในการสรางผลกระทบตอผูบริโภคอยางที่เราคาดไมถึง 

  ดังนั้นการสรางสรรคส่ือประชาสัมพันธที่มีคุณภาพจึงเปนความรับผิดชอบตอ

สังคมของธุรกิจในอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งส่ือสรางสรรคนั้นจะเปนเสมือน การศึกษานอกโรงเรียนที่

นําเสนอขอมูลและปลูกฝงแนวความคิดที่สงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมไดอยางแนบเนียน ซึ่ง

ผลที่ตามมาในระยะยาวคือ กลุมผูบริโภคมีความตระหนักหรือมีจิตสํานึกในการดูแลรักษา

ส่ิงแวดลอมมากขึ้น  รวมทั้ ง เยาวชนไทยที่จะเติบโตเปนกําลังสําคัญของประเทศใหใช

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางรูคุณคา ซึ่งเราปฏิเสธไมไดเลยวาการส่ือสารที่มี

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

16 

ประสิทธิภาพและเหมาะสมจะชวยขับเคล่ือนใหสังคมตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคมของตน 

อันจะนําไปสูการมีสวนรวมการพัฒนาที่ยั่งยืนของทุกภาคสวนไดตอไปในระยะยาว 

  European Commission (อางถึงใน สุทธิศักด์ิ ไกรสรสุธาสินี 2550 : 8) ได

กลาวถึง ลักษณะรูปธรรมในการดําเนินการดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรไววา ความ

รับผิดชอบตอสังคมขององคกรนั้นมีอยูสองมิติหลัก คือ มิติภายในอันเปนการดูแลกิจกรรมตาง ๆ ที่

ธุรกิจนั้นดําเนินการอยูและจัดการไดโดยตรง และมิติภายนอก ซึ่งเกี่ยวของกับกิจกรรมทางธุรกิจที่

บริษัทอาจจะควบคุมไมไดโดยตรง เชน การดูแลลูกคา การรับผิดชอบตอผูสงมอบ (Supplier) และ

การสนับสนุนกิจกรรมดานการพัฒนาสังคม 

  1.  มิติภายใน 

   1.1 การจัดการทรัพยากรมนุษยอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม องคกรตาง 

ๆ ปจจุบันมีความทาทายที่จะตองดึงพนักงานที่มีความสามารถ ดังนั้น ธุรกิจจึงควรสงเสริมการ

จัดการทรัพยากรมนุษยอยางมีความรับผิดชอบ เชน ดานการเรียนรูตลอดชีวิต Life-long Learning 

การใหขอมูลที่โปรงใสกับพนักงานในทุก ๆ ดาน การใหความสมดุลระหวางงาน ชีวิต ครอบครัว 

และการพักผอน  การปฏิบั ติอยางเทาเทียมทั้งดานการคัดเลือกเขาทํางาน  รายได  และ

ความกาวหนาทางการงานโดยเฉพาะกับผูหญิงและผูพิการ การดูแลเอาใจใสพนักงานโดยเฉพาะที่

ไดรับบาดเจ็บ และ/หรือ เกิดปญหาสุขภาพจากการงาน นอกจากนั้น ในดานการเรียนรูตลอดชีวิต 

ธุรกิจควรที่จะใหความสําคัญกับการฝกอบรมในระดับตาง ๆ หรือแมแตการมีนโยบายสงเสริมการ

เรียนรูที่สรางสรรค เชน การสนับสนุนชวงตอระหวางโรงเรียนมาสูพนักงานสําหรับคนรุนใหม โดย

การใหการฝกอบรมพิเศษสําหรับคนกลุมนี้ นอกจากนั้นที่สําคัญที่สุดคือการสรางสภาพแวดลอม

การเรียนรูใหม ๆ ใหเกิดข้ึนในที่ทํางานใหได 

   1.2 สุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน ถึงแมวาจะมีกฎหมาย

ควบคุมดูแลดานสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน แตกระแสการกระจายงานไปสูผูสงมอบ 

(Supplier) ทําใหมีบริษัทควบคุมไมทั่วถึง จึงเปนประเด็นที่นาสนใจท่ีควรจะชวยกันดูแล หรือต้ัง

เปนนโยบายขององคกร เชน เลือกรวมทําธุรกิจหรือเลือกใชผูสงมอบ (Supplier) ที่มีคุณธรรม

จรรยาบรรณตอพนักงาน เพื่อเปนการควบคุมและอีกทางหนึ่ง อีกทั้งยังเปนการกําหนดใหบริษัทอ่ืน 

ๆ ที่ตองการจะทําธุรกิจกับเราตองพัฒนาตนเองตามไปดวย เพราะหากเกิดผลรายจากการใชผูสง

มอบ (Supplier) ที่ไมใสใจสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง ภาพลักษณที่ไมดีก็

จะสะทอนกลับมายังบริษัทผูวาจางดวย 
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   1.3 การปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง การ

บริหารองคกรที่มีนโยบายที่จะรับผิดชอบพนักงานในกรณีที่เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ สังคม หรือ

การเมือง หรือแมแตการปรับโครงสรางภายในขององคกรเอง โดยเฉพาะการควบรวมกิจการตาง ๆ 

ซึ่งมักจะนํามาสูการเลิกจางพนักงานจํานวนมาก ซึ่งไมสงผลดีตอองคกรเอง นอกเสียจากจะ

สุดวิสัยจริง ๆ เพราะทําใหความเชื่อถือ ไววางใจ และความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกับองคกรตอง

เสียไป ทั้งนี้ในชวงที่เกิดวิกฤตในองคกรนั้น ๆ การปรึกษาหารือ และสรางความรวมมือกันในกลุมผู

ที่เกี่ยวของกับบริษัท ไมวาจะเปนนักลงทุน ผูบริหาร พนักงาน หรือแมแตลูกคา ยอมนํามาซึ่งการ

แกปญหาอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืนมากกวา 

   1.4 การจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดลอมในองคกร การลดการใชทรัพยากร

และการปลอยสารพิษ/ของเสีย ซึ่งเปนการลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมยอมเปนผลดีตอองคกรนั้น 

ๆ เอง ในอันที่จะจัดการการผลิตสินคา/บริการ ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน และยังเปนการลดตนทุน

ดานพลังงาน และการจัดการของเสียตาง ๆ อีกดวย ซึ่งนําไปสูผลกําไรที่สูงข้ึน ความสามารถใน

การแขงขันในตลาดที่เพิ่มข้ึน และที่สําคัญ เปนการสรางภาพลักษณใหกับบริษัท ถือวาไดประโยชน

ตอทุกฝาย (Win-Win) 

   1.5 บรรษัทภิบาลและความโปรงใสในการดําเนินกิจการ ปจจุบันความ

เชื่อมั่นที่มีตอบริษัทเปนส่ิงที่สําคัญที่สุด โดยเฉพาะบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ดังนั้น 

ความโปรงใสและข้ันตอนการตัดสินใจตาง ๆ ของบริษัทที่มีความชัดเจน ตรวจสอบได จึงมี

ความสําคัญอยางยิ่งยวดทั้งตอความมั่นคงของบริษัท ในมุมมองของนักลงทุน และความมั่นคงใน

สังคม ทั้งนี้เปนเพราะวาการบริหารจัดการที่มีความโปรงใส ทางบัญชีและกระบวนการตัดสินใจใน

ทุกระดับนั้นยอมนําไปสูขอมูลที่มีความชัดเจน ซึ่งสามารถเขาถึงไดโดยนักลงทุนและผูที่เกี่ยวของ 

ซึ่งทําใหเกิดระบบการลงทุนในสังคมโดยรวมที่มีประสิทธิภาพ ความผิดปกติทางการเงินหรือ

กระบวนการตัดสินใจตาง ๆ ยอมจะสามารถจัดการไดโดยองคกรที่เกี่ยวของ และลดโอกาสของ

ความสูญเสียทั้งในดานการเงินและทรัพยากรตาง ๆ ที่ตองเสียไปกับการคอรัปชั่นอีกดวย ซึ่ง

นําไปสูสังคมที่มีความยั่งยืนและแข็งแรงทางเศรษฐกิจในที่สุด 

  2.  มิติภายนอก 

   2.1 การจัดการกับผูสงมอบ (Supplier) และหุนสวนทางธุรกิจ (Partners) 

กลาวคือ การเลือกผูสงมอบ (Supplier) และหุนสวนทางธุรกิจ (Partners) ควรคํานึงถึงบทบาทการ

รับผิดชอบตอสังคมขององคกรนั้น ๆ เพื่อเปนการขยายความรับผิดชอบตอสังคม จากองคกรของ

ตนไปสูองคกรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ และปองกันปญหาที่อาจจะตามมาจากความซับซอนของระบบ
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ธุรกิจสมัยใหมที่ยากตอการควบคุมใหครอบคลุมไปทั้ง Supply Chain ซึ่งอาจจะมีนโยบายหรือ

กิจกรรมที่สงเสริมประเด็นเหลานี้ อาทิ สงเสริมผูประกอบการใหม ๆ ที่จะเขามาเปนผูสงมอบ 

(Supplier) ดวยการสงที่ปรึกษาไปชวยพัฒนาระบบการทํางานใหมีความรับผิดชอบตอสังคม เปน

ตน 

   2.2 การดูแลผูบริโภค ผูบริโภคหรือผูซื้อสินคา/บริการขององคกร เปน

แหลงที่มาของรายได ดังนั้นจึงตองมีระบบการดูแลผูบริโภคในทุก ๆ กระบวนการของสินคา/บริการ 

ต้ังแตการผลิต การขาย ไปจนถึงการทิ้ง ใหปลอดภัย มีประสิทธิภาพท้ังในเชิงคุณภาพและราคา 

และมีจริยธรรม นอกจากนั้น ยังสามารถแสดงความรับผิดชอบตอผูบริโภคดวยการเลือกผลิต/

จําหนายสินคา/บริการเฉพาะดานใหเหมาะสมกับกลุมผูบริโภค หรือแมแตการออกแบบผลิตภัณฑ

ใหสามารถใชไดกับทุกกลุม รวมถึงผูพิการ (Design for All) เชน เคร่ืองใชไฟฟาที่มีอักษรเบรลล 

และ/หรือ ส่ังการดวยเสียง สําหรับคนปกติและคนตาบอดใชได 

   2.3 ความรับผิดชอบตอชุมชนใกลเคียง (Local Communities) ตามปกติ

บริษัทตาง ๆ จะเอ้ือประโยชนตอชุมชนอยูแลว เชน จางแรงงานชุมชน ซึ่งทําใหชุมชนมีรายไดและ

รายไดภาษีของพ้ืนที่ ซึ่งนําไปสูทุนสาธารณะที่สามารถนํามาสรางประโยชนแกชุมชนไดอีก บริษัท

จึงควรมีสวนชวยเหลือทั้ งดานสุขภาพและส่ิงแวดลอม  ผานการบริจาค  หรือกิจกรรม

สาธารณประโยชนใด ๆ ที่จะชวยพัฒนาชุมชนและนําไปสูความแข็งแรงของชุมชนนั้น ๆ ซึ่ง

ผลตอบแทนท่ีบริษัทจะไดรับคือ ภาพลักษณที่ดี นําไปสูความรวมมือและพรอมจะชวยเหลือบริษัท 

   2.4 ความรับผิดชอบตอสังคมโดยรวม บริษัทที่อยูในเมือง หรือบริษัทใหญ 

หรือบริษัทที่มีสาขามากมายทั่วประเทศ ควรแสดงความรับผิดชอบตอสังคมในวงกวาง โดยการ

บริจาค ทํากิจกรรม หรือสนับสนุนในรูปแบบตาง ๆ เพื่อแกไขและพัฒนาสังคม ในประเด็นที่บริษัท

เกี่ยวของสนใจ ซึ่งถือเปนการแสดงบทบาทผูนําทางธุรกิจตอการสรางความเปล่ียนแปลงตอสังคม

อยางชัดเจนและควรอยางยิ่งที่จะตองวัดผลได จึงจําเปนที่จะตองมีการวางแผนและการหา

พันธมิตรในการปฏิบัติงานที่ดี ซึ่งจะนํามาสูภาพลักษณที่ดี เปนรากฐานสําคัญในการสรางความ

ไววางใจและคุณคาของบริษัทในมุมมองของผูบริโภคและหนวยงานที่เกี่ยวของ 

   2.5 การรับผิดชอบตอโลก ในมิติตาง ๆ เชน ส่ิงแวดลอม สิทธิมนุษยชน และ

ประเด็นสําคัญอ่ืน ๆ ในระดับภูมิภาคและ/หรือระดับโลก ตามความเหมาะสมและศักยภาพของ

องคกร โดยสามารถรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ เชน รัฐบาล NGO สถาบันการศึกษา องคกรธุรกิจ

อ่ืน ๆ เปนตน 
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  รัตนา อัตภูมิสุวรรณ (2542 : 4-6) กลาวถึงความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจไว

วา เมื่อธุรกิจไดดําเนินการผลิตสินคาและบริการแลว ก็จะตองนําสินคาหรือบริการออกจําหนายสู

สังคม ซึ่งธุรกิจจําเปนตองคํานึงถึงอยูตลอดเวลา ในเร่ืองความรับผิดชอบที่มีตอผูบริโภค ผูบริหาร

และตอพนักงาน รวมทั้งตอสังคมโดยรวมดวย ดังนั้นธุรกิจจึงไมควรมุงหวังกําไรสูงสุดเพียงอยาง

เดียว ควรจะใหความสําคัญและรับผิดชอบตอสังคม มิฉะนั้นธุรกิจก็ไมสามารถดําเนินการอยูได 

ดวยเหตุผลดังกลาวธุรกิจจึงควรรับผิดชอบตอสังคม ซึ่งสามารถแบงความรับผิดชอบของธุรกิจ

ออกเปน 2 ประเภท คือ 

  1.  ความรับผิดชอบตอสังคมภายในธุรกิจ ซึ่งเปนความรับผิดชอบที่เจาของ

กิจการหรือผูรวมลงทุน สามารถควบคุมดูแล ไมวาจะเปนวัสดุอุปกรณ แรงงาน คาใชจายตาง ๆ 

อาจกลาวไดวาความรับผิดชอบที่มีตอสังคมภายในธุรกิจ มีดังนี้ 

   1.1  ความรับผิดชอบตอผูลงทุน ผูที่นําเงินมาลงทุนในกิจการ ไมวาจะเปน

เจาของ ผูรวมหุนสวน ก็ตองการผลตอบแทน หรือสวนแบงกําไรที่พอประมาณและเหมาะสม เพื่อ

จูงใจใหผูลงทุนไดดําเนินกิจการตอไป 

   1.2  ความรับผิดชอบตอผูบริหาร โดยทั่วไปผูบริหารระดับตาง ๆ ทั้งหัวหนา

งาน ผูจัดการฝายตาง ๆ พวกเขาเหลานั้นตองการเงินเดือน คาตอบแทนในอัตราที่เหมาะสมแลว 

อาจจะตองการความมั่นคงในการทํางาน ความกาวหนาในอาชีพ และสามารถพัฒนาความรู

ความสามารถใหเหมาะสมกับตําแหนงของผูบริหารดวยเชนกัน 

   1.3   ความรับผิดชอบตอพนักงานและลูกจาง เจาของกิจการหรือผูบริหาร

ตองการวาจางบุคคลตาง ๆ เขามาชวยทํางาน และตองจายคาตอบแทนหรือคาจาง ดังนั้นการ

กําหนดคาตอบแทนควรมีเกณฑที่เหมาะสม และทําใหเขาสามารถดํารงชีวิตอยูไดตามควรแก

ฐานะ ตําแหนงงาน นอกจากนี้การเล่ือนข้ัน หรือข้ึนเงินเดือนก็ตองมีหลักเกณฑที่มีความยุติธรรม 

และควรจะมีสวัสดิการตาง ๆ เพื่อเปนส่ิงจูงใจ เชน การจัดความปลอดภัยและสุขภาพของคนงาน 

การจัดสภาพการทํางานใหเหมาะสม ทั้งบรรยากาศในการทํางาน การอํานวยความสะดวก

เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร การจัดกิจกรรมนันทนาการในการพักผอนหยอนใจตาง ๆ การใหสวัสดิการ

เกี่ยวกับเงินกูยืมแกพนักงาน เปนตน  

  2.  ความรับผิดชอบตอสังคมภายนอกธุรกิจ เปนส่ิงแวดลอมที่อยูภายนอกกิจการ 

แตเปนสวนที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานภายในธุรกิจ ดังนั้นผูบริหารจึงควรมีความรับผิดชอบ

ตอสังคมภายนอก ไดแก 
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   2.1 ความรับผิดชอบที่มีตอผูบริโภค ความซื่อสัตยทั้งในดานการต้ังราคา การ

โฆษณาชวนเช่ือ การเลือกใชวัตถุดิบที่ใชในการผลิตสินคาตองใหไดมาตรฐาน 

   2.2  ความรับผิดชอบตอรัฐบาลและหนวยงานของรัฐ ธุรกิจตองใหความ

รวมมือในการปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ ตามมาตรการของหนวยงานของรัฐ ทั้งในเร่ืองภาษี

อากร การจายคาจางแรงงาน เปนตน 

   2.3  ความรับผิดชอบตอสาธารณชน โดยธุรกิจควรเขามาชวยเหลือสังคมใน

ดานตาง ๆ เชน การสงเสริมการศึกษา การสงเสริมการวิจัย การสรางโรงพยาบาล การสงเคราะห

แกผูยากไร เปนตน 

   2.4 ความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม ธุรกิจเมื่อมีการผลิตสินคาหรือบริการแลว 

ไมใชเพียงเพื่อใหไดกําไรหรือผลตอบแทนเทานั้น ควรจะคํานึงถึงผลกระทบจากการดําเนินงานที่จะ

สงไปยังชุมชนรอบขาง เชน ปญหาน้ําเสีย ปญหาอากาศเปนพิษ ปญหาขยะมูลฝอย 

   2.5 ความรับผิดชอบตอทรัพยากรธรรมชาติ โดยการเลือกใช

ทรัพยากรธรรมชาติอยางประหยัดและคุมคา เชน การไมจับสัตวน้ําในฤดูวางไข การไมใชเคร่ืองมือ

การประมงที่ผิดกฎหมาย การไมทําลายปาไม การไมทําลายหนาดิน เปนตน 

 
 1.6 รูปแบบของการทํากิจกรรมเพื่อสังคม 
  กิจกรรมเพื่อสังคมเปนกิจกรรมหลักที่องคกรนํามาปฏิบัติเพื่อสนองตอบตอ

ประเด็นดานการมีความรับผิดชอบตอสังคม และยังเปนพันธกิจขององคกรที่ตองรับผิดชอบตอ

สังคมใหลุลวง กิจกรรมหลัก ๆ 6 ประเภทที่มักนํามาใชเกี่ยวเนื่องกับการแสดงความรับผิดชอบตอ

สังคมตามหลักการของฟลลิป คอตเลอร และ แนนซ่ี ลีไดกําหนดไว (2005 : 24-27) มีดังนี้ 

  1. การสงเสริมประเด็นสังคม (Cause Promotion) องคกรจัดหาเงินทุน การ

ชวยเหลือในรูปแบบอ่ืน ๆ หรือทรัพยากรตาง ๆ ขององคกรเพื่อเพิ่มการตระหนักรูและความหวงใย

ตอประเด็นปญหาสังคมบางประการ หรือเพื่อสนับสนุนการหาเงินบริจาค การเขารวมหรือหา

อาสาสมัครเพื่อสนองตอบตอประเด็นใดประเด็นหนึ่ง องคกรอาจเปนผูริเร่ิมและบริหารจัดการการ

สงเสริมประเด็นสังคมดวยตนเอง (ตัวอยางเชน Body Shop รณรงคเร่ืองการหามใชสัตวเปนตัว

ทดลองในการผลิตเคร่ืองสําอาง) องคกรอาจเปนพันธมิตรรายใหญในการทํากิจกรรม (Aleve 

สปอนเซอรการเดินวิ่งเพื่อหาเงินสมทบทุนใหมูลนิธิโรคไขขอ) หรือองคกรอาจเปนแคหนึ่งใน

สปอนเซอรหลาย ๆ ราย (การรณรงคสําหรับโครงการ Keep America Beautiful 2003 บริษัทที่

เปนสปอนเซอรกิจกรรม “Great America Cleanup” ประกอบดวย Lysol, PepsiCo., ศูนยบริการ

ยาง Firestone และอีกหลาย ๆ บริษัท) 
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  2. การตลาดเกี่ยวเนื่องกับประเด็นสังคม (Cause-Related Marketing) องคกร

กําหนดพันธสัญญาวาจะบริจาครายไดเปนรอยละของสินคาที่ขายไดเพื่อสนองตอประเด็นบาง

ประการ สวนมากขอเสนอนี้จะประกาศใชเฉพาะบางชวงเวลา เฉพาะสินคาบางตัวและเพื่อการ

กุศลเฉพาะบางเร่ือง ในกรณีนี้องคกรมักจะจับมือกับองคกรไมแสวงผลกําไรสรางสัมพันธภาพเพื่อ

ผลประโยชนรวมทั้งเพื่อเพิ่มยอดขายสินคาและเพ่ือใหไดเงินสนับสนุนเขาการกุศล (ตัวอยางเชน 

Comcast บริจาค 4.95 เหรียญสหรัฐฯจากคาบริการติดต้ังอินเตอรเน็ตความเร็วสูงใหแก Ronald 

McDonald House Charities เปนระยะเวลาหนึ่งเดือน) หลายคนคิดวา กรณีแบบนี้เปนเร่ืองที่ทุก

คนได-ได-ได เพราะผูบริโภคก็ไดโอกาสบริจาคเงินใหแกหนวยงานการกุศลตาง ๆ 

  3. การตลาดเพื่อสังคมขององคกร (Corporate Social Marketing) องคกร

สนับสนุนและ/หรือทําโครงการรณรงคเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษยในการพัฒนาสุขอนามัย 

ประชาชน ความปลอดภัย ส่ิงแวดลอม หรือความเปนอยูที่ดีข้ึนของชุมชน จุดเดนของโครงการ คือ 

การมุงเนนการปรับเปล่ียนพฤติกรรม ซึ่งแตกตางจากการสงเสริมประเด็นสังคมที่มุงในเร่ืองการ

สรางความตระหนักรู การหาเงินทุน หรือหาอาสาสมัครมาชวยในโครงการ องคกรอาจพัฒนาและ

จัดทําโครงการรณรงคเพื่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมไดดวยตัวเอง (ตัวอยางเชน Philip Morris 

สนับสนุนใหผูปกครองคุยกับเด็ก ๆ ถึงโทษของการสูบบุหร่ี) แตสวนใหญองคกรมักจะจับมือรวมกับ

หนวยงานรัฐตาง ๆ (Home Depot กับหนวยงานสงเสริมการประหยัดน้ํา) และ/หรือองคกรไม

แสวงหาผลกําไร (Pampers จับมือกับมูลนิธิ SIDs สนับสนุนใหจับทารกนอนหงายแทนที่จะนอน

คว่ําหนา)  

  4. การบริจาคตรง (Corporate Philanthropy) องคกรบริจาคโดยตรงตอองคกร

การกุศลหรือเพื่อสนองตอประเด็นสังคมหนึ่ง สวนมากเปนในรูปของกองทุนเงินชวยเหลือ เงินสด

และหรือวัสดุส่ิงของ กิจกรรมนี้เปนรูปแบบที่ทํากันมาแตด้ังเดิม สวนใหญเปนการตอบสนองตอคํา

ขอหรือเปนกรณีพิเศษเฉพาะกาล ปจจุบันองคกรสวนใหญกําลังถูกแรงกดดันทั้งภายในและ

ภายนอกองคกรใหจัดกิจกรรมนี้อยางมีกลยุทธมากข้ึน โดยคัดเลือกกิจกรรมการบริจาคที่มุงเนน

และสัมพันธกับเปาหมายธุรกิจและวัตถุประสงคขององคกร 

  5. อาสาสมัครชวยเหลือชุมชน (Community Volunteering) องคกรสนับสนุนและ

สงเสริมใหพนักงาน คูคา และ/หรือสมาชิกแฟรนไชสใหสละเวลาของตนเองเพ่ือชวยเหลือกิจกรรม

ชุมชนและสนองตอบตอประเด็นสังคม กิจกรรมนี้อาจเปนกิจกรรมเด่ียว ๆ (เชนพนักงานบริษัทดาน

เทคโนโลยีไปชวยติวทักษะการใชคอมพิวเตอรแกเด็ก ๆ ในโรงเรียน) หรืออาจจัดทําโดยจับมือกับ

พันธมิตรกับองคกรไมแสวงผลกําไร (พนักงานบริษัท Shell ทํางานรวมกับองคกรพิทักษมหาสมุทร
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เพื่อทําความสะอาดทองทะเล) กิจกรรมอาสาอาจเปนกิจกรรมที่จัดโดยองคกร หรือพนักงานอาจ

เลือกกิจกรรมของตนเองและขอการสนับสนุนจากบริษัทโดยการอนุญาตใหลาไปหรือการสราง

ฐานขอมูลพนักงานเหลานี้เพื่อตอบแทนดวยโครงการเพื่อพนักงานอ่ืน ๆ  

  6 .  ข อป ฏิบั ติทางธุ รกิ จ เพื่ อแสดงความ รับ ผิดชอบต อ สั งคม  (Socially 

Responsible Business Practices) องคกรสรางขอปฏิบัติทางธุรกิจตาง ๆ รวมถึงการลงทุนที่

สนับสนุนประเด็นปญหาสังคมตาง ๆ เพื่อพัฒนาความเปนอยูของชุมชนรวมถึงการดูแลรักษา

ส่ิงแวดลอม องคกรอาจเปนผูริเร่ิมและปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง (เชน Kraft ตัดสินใจเลิกกิจกรรม

การตลาดในโรงเรียนทั้งหมด) หรืออาจจับมือกับองคกรอ่ืน ๆ (Starbucks จับมือกับองคกรอนุรักษ

ส่ิงแวดลอมสากลเพื่อสนับสนุนชาวไรใหลดวิธีการเพาะปลูกที่กระทบตอส่ิงแวดลอม) 

  พิพัฒน ยอดพฤติการณ และคณะ (2548) แบงประเภทของความรับผิดชอบตอ

สังคมขององคกร ตามทรัพยากรที่ใชในการดําเนินการ ดังนี้ 

  1.  Corporate-driven CSR เปนการดําเนินกิจกรรมโดยใชทรัพยากรที่มีอยู

ภายในองคกรเปนหลัก ตัวอยางเชน องคกรบริจาคเงินที่ไดกําไรในกิจการหรือบริจาคสินคาและ

บริการของบริษัทเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยน้ําทวม หรือนําพนักงานลงพื้นที่เพื่อเปนอาสาสมัคร

ชวยเหลือผูประสบภัยสึนามิ  เปนการเสียสละทรัพยากรดานเวลา  หรือเปนการลงแรง 

นอกเหนือจากการลงเงินหรือเปนส่ิงของตามปกติทั่วไป เปนตน ทั้งนี้ หากพิจารณาโดยยึดที่ตัว

กระบวนการทางธุรกิจ (business process) เปนหลักยังสามารถจําแนกได ดังนี้ 

   1.1 CSR in process หรือการดําเนินการที่อยูในกระบวนการทางธุรกิจ 

   1.2 CSR after process หรือการดําเนินการซ่ึงแยกตางหากจากกระบวนการ

ทางธุรกิจ หรือเกิดข้ึนภายหลังกระบวนการทางธุรกิจ 

  2.  Social-driven CSR เปนการดําเนินกิจกรรมโดยใชทรัพยากรนอกองคกรเปน

หลัก ตัวอยางเชน การเชิญชวนใหลูกคาซื้อสินคาและบริการของบริษัทในชวงเวลาการรณรงคโดย

บริจาครายไดจากการขายสินคาและบริการสวนหนึ่งตอทุก ๆ การซ้ือแตละครั้ง ใหแกหนวยงาน

หรือมูลนิธิที่ชวยเหลือผูประสบภัยสึนามิ เปนการระดมเงินบริจาคจากการซื้อของลูกคา และ

มอบหมายใหผูอ่ืนที่ไมใชพนักงานในองคกร ลงแรงชวยเหลือในพ้ืนที่ เปนตน 

  รูปแบบของการดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม ที่นําไปสูการอยูรวมกันใน

สังคมไดอยางเปนปกติสุขนั้น ตองสามารถเช่ือมรอยกิจกรรมทางธุรกิจใหมีสวนประสมของความ

รับผิดชอบตอสังคมไดอยางเปนเนื้อเดียวกัน 
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 1.7 กลยุทธในการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร 
  กองบรรณาธิการประชาชาติธุรกิจ (2550 : 166-176) ไดใหคําแนะนําในการ

ดําเนินกิจกรรม CSR ไวดังนี้ 

  1.  ภายในองคกร 

   กิจกรรม CSR ไมควรถูกมองแยกออกจากองคกร แตควรรวมเปนสวนหนึ่ง

ขององคกร ดังนั้นการเร่ิมตนแรกควรเปนการพัฒนาแนวคิด ขอกําหนดแนวทาง การสรางความรู

ความเขาใจและคานิยมภายในองคกรอยางทั่วถึง เพื่อใหกิจกรรม CSR เปนส่ิงที่ออกมาจากภายใน

องคกรอยางแทจริง 

   1.1 CSR เร่ิมตนจากพันธกิจ (Mission) เปาหมาย (Goal) และคานิยมของ

องคกร (Values) CSR ไมควรแยกออกจากเปาหมายหลัก แตควรสอดคลองกับวิถีการดําเนินธุรกิจ

ที่องคกรกระทําอยู เปนส่ิงที่ถูกหลอมรวมอยูภายในองคกร โดยเร่ิมตนต้ังแตพันธกิจ เปาหมาย 

คานิยม ที่ถูกแสดงไวอยางชัดเจนวาองคกรมีแนวคิดหรือความเชื่อเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอ

สังคมอยางไร จะเปนไปในทิศทางใด ระยะส้ันและระยะยาวองคกรมีความคาดหวังถึงการอยู

รวมกับสังคมและส่ิงแวดลอมอยางไร รวมถึงการที่ผูนํามีวิธีการในการถายทอดและปฏิบัติตนเปน

ตัวอยางใหกับพนักงานระดับตาง ๆ อยางไร 

   1.2 ทีมผูดูแลและรับผิดชอบ เพื่อใหองคกรสามารถดําเนินการเกี่ยวกับ CSR 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ องคกรควรมีการกําหนดผูรับผิดชอบในการทํางานดาน CSR อยางเปน

รูปธรรม ต้ังแตการศึกษาเตรียมการวางแผน การติดตอประสานงานทั้งภายในองคกรและภายนอก

องคกร การบริหารจัดการอาสาสมัคร รวมถึงการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อการวิเคราะห

ปรับปรุงและรายงานผลใหกับผูบริหารระดับตอไป 

   1.3 การสื่อสารภายในองคกร การใหขอมูลขาวสารถึงนโยบายและทิศทาง 

เปาหมายและแผนงานเกี่ยวกับ CSR ขององคกรกับพนักงานทุกระดับ ทั้งนี้เพื่อทําใหพนักงานเกิด

ความรูความเขาใจที่ถูกตอง สามารถมองเห็นความสําคัญของการสนับสนุนกิจกรรมขององคกรให

ดําเนินไปในทิศทางเดียวกัน ไมมีทัศนคติในเชิงลบ แตรูสึกวาเปนจิตสํานึกที่ทุกคนควรมีและ

ประพฤติปฏิบัติรวมกัน 

   1.4 ปฏิบัติการเชิงรุก (Proactive) องคกรควรมองและมีนโยบายดานความ

รับผิดชอบตอสังคมในลักษณะเชิงรุกทั้งแนวคิดและการปฏิบัติ ซึ่งสามารถจะสรางผลกระทบให

เกิดข้ึนกับสังคมไดอยางชัดเจน ริเ ร่ิมสงเสริม กระตุนใหเกิดการพัฒนากิจกรรมดานความ

รับผิดชอบตอสังคมอยางจริงจัง  สรางความเชื่อมโยงไปยังกลุมผูที่ เกี่ยวของและเขาถึง
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กลุมเปาหมายที่ตองการอยางถูกตอง ซึ่งตองอาศัยกระบวนการคิด วางแผน ปฏิบัติ ติดตามและ

ประเมินผล แกไขปรับปรุงอยางตอเนื่อง บริษัทตองยึดมั่นในเปาหมายที่ต้ังไว รักษาทําตามพันธ

สัญญาที่ไดใหไวและดําเนินตามกลยุทธที่วางไวอยางมุงมั่น 

  2.  การเลือกประเด็นทางสังคม (Social Issue) 

   2.1 บริษัทไมควรเลือกประเด็นทางสังคมมากเกินไป ควรกําหนดกรอบ 

ขอบเขตในเร่ืองที่ตนเองสนใจอยางชัดเจน เชน ตองการสนับสนุนพัฒนาการศึกษาสําหรับเด็ก

ยากจน หรือเด็กดอยโอกาส หรือบางบริษัทอาจสนใจในเร่ืองของมะเร็งเตานม ทั้งนี้การกําหนด

ประเด็นที่ชัดเจนและไมหลากหลายจนเกินไป จะทําใหบริษัทสามารถกําหนดกลยุทธการทํางาน 

และกลุมเปาหมายที่ตองการเขาถึงไดอยางชัดเจน นอกจากนี้การที่บริษัทมุงเนนเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง

อยางตอเนื่องทําใหภาพของบริษัทเกิดการเชื่อมโยงไปยังการสงเสริมสังคมตอการประชาสัมพันธ

และภาพลักษณองคกรอยางชัดเจน งายตอการเลือกพันธมิตร สําหรับการดําเนินงานในระยะยาว 

ทําใหองคกรเกิดการส่ังสมทักษะ ความรูความชํานาญและนําไปสูการเปนผูนําในการพัฒนาเฉพาะ

ดานตอไป 

   2.2 บริษัทควรเลือกประเด็นปญหาที่สังคมใหความสนใจมองเห็นวาเปนส่ิง

สําคัญ เปนปญหาที่ควรไดรับการแกไขพัฒนาเปนลําดับตน ๆ ในปจจุบันอาจจะเห็นวาประเด็น

ปญหาเร่ืองส่ิงแวดลอม โดยเฉพาะโลกรอนถูกมองวาเปนส่ิงที่สงผลกระทบใหกับโลกอยางรุนแรง 

รวมถึงปญหาดานความไมเทาเทียมทางการศึกษา เปนตน อยางไรก็ตามความสําคัญของประเด็น

ปญหาถูกมาองแตกตางกันไปในแตละชุมชน ข้ึนอยูกับสถานการณและบริบททางสังคม บางกรณี

การเกิดภัยพิบัติตาง ๆ ก็ถือเปนกรณีเรงดวนและสําคัญที่ทุกคนควรใหการชวยเหลือ นอกจากนี้

ประเด็นที่ทุกบริษัทควรใหความสําคัญเปนลําดับแรกก็คือ ผลกระทบทางลบที่เกิดจากสินคา 

บริการและการทําตลาดของบริษัทควรจะไดรับการดูแลแกไขเปนลําดับแรกสุด 

   2.3 การดูแลพัฒนาชุมชนในพื้นที่ที่บริษัทดําเนินการอยูทั้งดานสังคม สภาพ

ความเปนอยูและเศรษฐกิจ เปนส่ิงสําคัญของบริษัทที่ควรดําเนินการ โดยเฉพาะอยางยิ่งการดูแล

ปองกัน และแกไขผลกระทบที่ชุมชนไดรับจากการดําเนินการของบริษัท ซึ่งจะเปนกุญแจสําคัญใน

การสรางความรูสึกความเปนสวนรวมกับชุมชน ลดการปฏิเสธ มีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ทํา

ใหองคกรอยูไดอยางม่ันคงถาวร นอกจากนี้แลวชุมชนและสังคมเองก็คือสวนหนึ่งของลูกคาของ

บริษัทเชนกัน 

   2.4 ในการดําเนินธุรกิจ ผูมีสวนไดสวนเสียกับองคกร เชน ผูถือหุน พนักงาน 

ลูกคา ผูสงมอบ สังคมและรัฐบาล เปนผูที่มีความสําคัญ บริษัทสามารถเลือกประเด็นทางสังคม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

25 

โดยพิจารณาถึงความเกี่ยวเนื่องกับผูที่มีสวนไดสวนเสียกับองคกรที่จุดเร่ิมตน เชน บริษัทมุงเนนให

ความสนใจในการพัฒนาสภาพความเปนอยูของพนักงานในโรงงานเปนลําดับแรก โดยจัดทํา

โครงการความปลอดภัย การสงเสริมสวัสดิการพนักงานและครอบครัว การแกไขปญหาหนี้สิน เปน

ตน หรือรวมกับผูสงมอบในการพัฒนากระบวนการผลิตวัตถุดิบที่ไมสงผลกระทบกับส่ิงแวดลอม 

ทั้งนี้ข้ึนอยูกับการที่บริษัทเล็งเห็นถึงปญหาที่สําคัญและความจําเปนที่สงผลกระทบกับผูมีสวนได

สวนเสียกลุมไหนเปนลําดับแรก 

   2.5 โดยทั่วไปแลวทุกบริษัทลวนแลวแตดําเนินการผลิตสินคาและบริการ

ภายใตพันธกิจที่ไดกําหนดไว และทําการสงมอบสินคาในทางที่สะทอนใหเห็นถึงคุณคาของบริษัท 

ซึ่งเปนตัวกําหนดแนวทางการดําเนินการของบริษัท ดังนั้นบริษัทควรพิจารณาประเด็นทางสังคมที่

เขากับพันธกิจ เปาหมาย สินคาและบริการขององคกร ซึ่งความสอดคลองระหวางกันจะสามารถ

ทําใหองคกรดําเนินการสนับสนุนประเด็นทางสังคมนั้นไดอยางตอเนื่องเปนระยะเวลานาน เชนการ

ที่ TNT สนับสนุน World Food Program ในการสงมอบอาหารใหกับผูคนที่อดอยากหิวโหยในพื้นที่

หางไกล ทั้งนี้ประเด็นของการชวยเหลือมุงเนน “การสงมอบ” ซึ่งเปนพันธกิจหลักขององคกร ทําให 

TNT สามารถดําเนินการสนับสนุนกิจกรรมนี้อยางตอเนื่องและยังสงเสริมคุณคาองคกรใหเห็นอยาง

ชัดเจนดวยเชนกัน 

  3.  การสรางพันธมิตร 

   การดําเนินงานกิจกรรม CSR บางคร้ังองคกรจําเปนตองสรางความรวมมือ 

ทั้งนี้เนื่องจากขอจํากัดดานทรัพยากรบุคคล ความรูความชํานาญเฉพาะเร่ือง เครือขายการเขาถึง 

รวมถึงความสามารถพิเศษที่บริษัทไมสามารถจัดหาได ดังนั้นการเลือกหนวยงานพันธมิตรและ

รูปแบบความสัมพันธเปนปจจัยของความสําเร็จที่สําคัญที่กอใหเกิดการสรางคุณคารวมกันทั้งใน

สวนขององคกร (Corporate Value) และคุณคาทางสังคม (Social Value) ภายใตกรอบแนวคิด

ของความเทาเทียมและการเปนพันธมิตรที่ยั่งยืน 

   3.1 เลือกพันธมิตรที่มีความสอดคลองกันทั้งในเร่ืองของพันธกิจ เปาหมาย 

คานิยม 

    ความทาทายประการสําคัญคือการหาพันธกิจ เปาหมายและคานิยมที่

สอดคลองกับบริษัท การทํางานรวมกันภายใตกรอบแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมผลที่เกิดข้ึนมี

ผลกระทบตอสังคมอยางหลีกเล่ียงไมได การเปนพันธมิตรเพื่อใหโครงการสามารถบรรลุภารกิจ 

ตรงตามเปาหมายและสรางการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีใหกับชุมชน ตองมาจากการมีความ
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คาดหวัง การมองอนาคตและส่ิงที่จะเกิดข้ึน เปนอยางเดียวกัน จะทําใหการวางแผน ดําเนินการ 

การพัฒนาเปนไปในทิศทางเดียวกัน ไมเกิดการเบ่ียงเบนไปจากเปาหมายที่ต้ังไว 

   3.2 การสรางความสัมพันธบนพื้นฐานของความเทาเทียมกัน ความเชื่อถือกัน

และการเปดเผยระหวางกัน การเปนพันธมิตรรวมกันในที่นี้มากกวาความสัมพันธในลักษณะผูให 

(Donor) กับผูรับ (Recipient) แตเปนพันธมิตรบนพื้นฐานของความเทาเทียมกันในลักษณะของ

องคกรรวม (Partnership) ใหความเคารพและเช่ือถือ มีการกําหนดวัตถุประสงค วางแผน 

วางเปาหมายรวมกัน แลกเปล่ียนขอมูลขาวสารระหวางกันอยางเปดเผย ซึ่งเปนคุณลักษณะของ

การเปนพันธมิตรที่ยั่งยืน (Long-Term Partnership) มากกวาพันธมิตรช่ัวขามคืน (One-Night-

Stand Partnership) 

   3.3 การเปนพันธมิตรที่สนับสนุนและแบงปนทรัพยากรรวมกัน 

    ลักษณะที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ การสนับสนุนชวยเหลือแบงปน

ทรัพยากรระหวางกันทั้งในเร่ืองของเงินทุนและทรัพยากรอ่ืน ๆ เชน ทรัพยากรบุคคล วัสดุส่ิงของที่

จําเปน ทักษะ (Skill) ความรู (Knowledge) ความสามารถตาง ๆ นอกจากนี้ยังเปนการรวมเอา

ความสามารถพิเศษ (Core Competency) ของทั้งสองฝายเขาดวยกันเพื่อใหการดําเนินกิจกรรม 

CSR บรรลุตามวัตถุประสงค 

   3.4 การรวมกันวางแผน (Plan) ปฏิบัติ (Do) ตรวจสอบ (Check) ปรับปรุงให

เหมาะสม (Act)  

    บริษัทและองคกรพันธมิตรควรมีสวนรวมระหวางในทุกข้ันตอนการ

ทํางาน นับต้ังแตวางแผนโครงการ มีการกําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย กลยุทธ แนวทางปฏิบัติ

รวมกัน กําหนดข้ันตอนการปฏิบัติ ระบุหนาที่ของแตละองคกรอยางชัดเจน มีการวางขอกําหนดใน

การติดตาม ตรวจสอบรวมกัน มีการกําหนดกรอบระยะเวลาการรายงานและติดตามรายงานผล 

จนกระทั่งถึงการนําผลการทํางานมาวิเคราะหสรุปผลเพื่อหาขอปรับปรุงในการทํางานรวมกันตอไป 

ซึ่งขอดีของการสวนรวมในวงจรการทํางานในทุกข้ันตอนเชนนี้ จะทําใหทั้งสององคกรมองเห็นภาพ

ของโครงการตรงกันอยางชัดเจน รับรูและรวมกันแกไขปญหาที่เกิดข้ึนจากการทํางานเปนทีม และ

กอใหเกิดการเรียนรูรวมกันและนําไปใชในการปรับปรุงพัฒนาศักยภาพขององคกรไดเปนอยางดี 

  4.  การดําเนินกิจกรรม CSR 

   การดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรตาง ๆ มีหลากหลาย

รูปแบบ ซึ่งอาจจะเปนทั้งกิจกรรมที่อยูภายในกระบวนการการดําเนินธุรกิจ (In-Process) เชน การ

ปรับปรุงกระบวนการดําเนินธุรกิจเพื่อลดหรือไมใหสงผลกระทบตอสังคม ชุมชนและส่ิงแวดลอม 
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(Socially Responsible Business Practice) อยางเชนการใชพลังงานบริสุทธิ์ หรือการปรับปรุง

กระบวนการผลิตเพื่อลดมลพิษและกิจกรรมที่อยูนอกกระบวนการ (After-Process) เชน การ

บริจาคเงินและส่ิงของ (Philanthropy) การแบงกําไรจากการขาย (Cause-Related Marketing) 

การสงเสริมการประชาสัมพันธเพื่อสรางการรับรูปญหาสังคมและองคกรสาธารณกุศล (Cause 

Promotion) การสนับสนุนใหพนักงาน หุนสวน คูคา ผูสงมอบเขารวมอาสาสมัครในการทํา

ประโยชนใหกับชุมชน (Volunteering) การใชเคร่ืองมือทางดารตลาดเพื่อสงเสริมโนมนาวให

ประชาชนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมทั้งการลด ละ เลิกหรือประพฤติปฏิบัติ (Social 

Marketing) หรือแมแตการประยุกตกิจกรรมหลายประเภทเขาดวยกัน ทั้งนี้ข้ึนอยูกับศักยภาพและ

การพิจารณาถึงความเหมาะสมในแตละโครงการ 

   4.1 กิจกรรมที่สามารถตอบสนองวัตถุประสงคและเปาหมายของบริษัท 

    ประเด็นสําคัญในการเลือกกิจกรรม CSR นั้น ควรเร่ิมตนต้ังแต ข้ัน

วางแผนโดยพิจารณาจากวัตถุประสงคและเปาหมายทางธุรกิจ เพื่อนําไปกําหนดหากิจกรรมที่

สามารถตอบสนองความตองการที่จําเปนได เชน การเพิ่มมูลคาทางการตลาด การสงเสริมช่ือเสียง

อันดีของบริษัท การบริหารจัดการและเปาหมายที่เกี่ยวของอ่ืน ๆ เชน โครงการโรงเรียนปญญา

ภิวัฒนของเครือซี.พี. สามารถตอบสนองในเร่ืองความตองการดานบุคลากรขององคกร American 

Express ที่ใชกิจกรรม Cause-Related เพื่อเพิ่มมูลคาทางการตลาดทั้งการเพิ่มจํานวนลูกคาใหม

และการใชสินคาและบริการของบริษัท เปนตน 

   4.2 กิจกรรมที่สามารถตอบสนองตอประเด็นปญหาไดอยางชัดเจน 

    บริษัทตองทําการศึกษาและประเมินวากิจกรรม CSR ที่จะทําข้ึนนั้น

เหมาะสม มีศักยภาพในการแกไขปรับปรุงปญหาไดอยางแทจริงตรงตามความตองการหรือไม เชน 

ปญหาส่ิงแวดลอมจากโรงงานที่สงผลกระทบกับชุมชน ในการแกปญหาที่เกิดข้ึน โรงงานไดทําการ

บริจาค (Philanthropy) สําหรับส่ิงกอสรางใหกับชุมชน เชน ถนน ศาลากลางบาน แทนที่โรงงานจะ

เลือกแกปญหาจากกระบวนการผลิตของตนเอง (Socially Responsible Business Practice) เชน 

การปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสีย การใชพลังงานบริสุทธิ์ การลดขยะ ซึ่งเปนการแกปญหาที่ตรง

มากกวา 

   4.3 กิจกรรมที่สงเสริมความสัมพันธใหกับบริษัท องคกรพันธมิตรและชุมชน 

    การกําหนดรูปแบบกิจกรรม CSR ที่ เหมาะสมควรมีสวนชวยสราง

ความสัมพันธที่ดีระหวางบริษัท องคกรพันธมิตรและชุมชนเปาหมาย ทั้งนี้เพื่อลดการตอตาน ไดรับ

การตอบรับและกอใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน เชน บริษัท MERCK สนใจในการพัฒนาชุมชน จึง
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ไดรวมกับพันธมิตรคือมูลนิธิรักษไทย ทําโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนในพื้นที่ชนบทของ

ประเทศไทย โดยสงเสริมใหพนักงานของบริษัทเขาไปทํางานในพื้นที่ (Volunteering) รวมกับมูลนิธิ 

ซึ่งทําใหทั้งสององคกรมีการประสานความรวมมือ มีความสัมพันธที่ดี เกิดการยอมรับระหวางกัน 

ทั้งพนักงานบริษัท เจาหนาที่มูลนิธิ และคนในชุมชน สงผลใหเกิดความสําเร็จที่ยั่งยืนและนําไปสู

การพัฒนาโครงการอ่ืน ๆ ตอไป 

   4.4 กิจกรรมที่บริษัทและพันธมิตรสามารถมีศักยภาพในการทําใหบรรลุผลสําเร็จ 

    กิจกรรม CSR ที่ดีควรสงเสริมใหเกิดการประสานความสามารถพิเศษ 

(Core Competencies) ของแตละฝายเขาดวยกันเพื่อใหกิจกรรมประสบความสําเร็จ ตาม

วัตถุประสงคเปาหมาย กิจกรรมมีความโดดเดนดึงดูดความสนใจจากสาธารณชน สรางการรับรู

และสรางประโยชนรวมกัน (Win-Win-Win) ทั้งบริษัท พันธมิตรและสังคม เชน TNT ใชความรูและ

ความสามารถในเร่ืองของการขนสงของบริษัทในการวางแผน สรางแผนที่เพื่อให World Food 

Program สามารถนําอาหารเขาถึงพื้นที่เปาหมายที่มีผูคนอดอยากได ซึ่งทั้งสององคกรไดทําการ

ผสานความสามารถหลักของแตละองคกร จนทําใหโครงการชวยเหลือผูอดอยากนี้สามารถชวย

ผูคนไดเปนจํานวนมหาศาลและขยายไปทั่วโลก 

   4.5 การเลือกกิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือสนับสนุนและสงเสริมใหบรรลุถึง

เปาหมายที่ไดต้ังไว 

    เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย บริษัทอาจตองมีการผสมผสาน

กิจกรรม CSR หลายรูปแบบเขาดวยกัน เพื่อสรางความแข็งแกรงและลดขอดอยของกิจกรรมแตละ

ประเภท เชน Amex ดําเนินกิจกรรม CSR เพื่อบูรณะอนุสาวรียเทพีเสรีภาพโดยหักรายได (Cause-

Related Marketing) จากการใชบัตรและการสมัครเปนสมาชิกใหม นอกจากนี้ Amex ยังทําการ

ประชาสัมพันธณรงคใหประชาชนเกิดการรับรูเกี่ยวกับโครงการนี้ (Cause Promotion) โดยใชส่ือ

โฆษณาประชาสัมพันธ เปนตน 

  5.  การประเมินผล 

   ในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ หลังจากส้ินสุดการดําเนินกิจกรรม CSR แลว 

การประเมินผลการดําเนินงานเปนส่ิงจําเปนที่องคกรตองปฏิบัติเพื่อนําผลที่ไดจากการประเมินมา

ปรับปรุง หาแนวทางที่เหมาะสมในการดําเนินกิจกรรมในอนาคตตอไป 

   5.1 กําหนดวัตถุประสงค ตัวชี้วัดและวิธีการในการประเมินบนพ้ืนฐานของ

วัตถุประสงคและเปาหมายของกิจกรรม เนื่องจากกิจกรรม CSR แตละประเภทจะมีรูปแบบ 

คุณลักษณะและเปาหมายแตกตางกัน ดังนั้นการประเมินผลกิจกรรม CSR จึงตองอยูบนพื้นฐาน
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ของลักษณะกิจกรรมที่ไดเลือกทํา เชน การหักสวนแบงจากการขาย (Cause-Related Marketing) 

ตัวชี้วัดความสําเร็จคือ จํานวนยอดขาย หรือรายไดจากกิจกรรม ในขณะที่กิจกรรมการตลาดเพื่อ

สังคม (Social Marketing) มีเปาหมายเพื่อสงเสริมใหประชาชนเขารวมและเกิดการเปล่ียนแปลง

พฤติกรรม ดังนั้นตัวช้ีวัดจึงเปนจํานวนของผูที่เขารวมและจํานวนของผูที่มีการเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมตามเปาประสงค เปนตน 

   5.2 กําหนดผลลัพธ (Out put) และผลที่ตามมา (Out come) 

    การประเมินตองครอบคลุมถึงผลลัพธที่ไดจากกิจกรรม เชน กิจกรรม

ประชาสัมพันธ (Cause Promotion) ปญหาความขาดแคลนของโรงเรียนในพื้นที่หางไกล สามารถ

สรางการรับรูหรือเปนที่รูจักไดมากนอยเพียงไหน และผลที่ตามมา (Out come) เชน ความรวมมือ

ที่ไดจากหนวยงาน จํานวนส่ิงของบริจาค จํานวนเงินบริจาคและจํานวนโรงเรียนที่สามารถใหการ

ชวยเหลือ ซึ่งเปนการศึกษาถึงผลลัพธและผลที่ตามมาจากโครงการ นอกจากนี้องคกรยังตอง

ประเมินผลลัพธและผลที่ตามมาในสวนของบริษัท องคกรพันธมิตรและชุมชนดวย เชน ผลลัพธที่

ได บริษัทและองคกรสาธารณกุศลที่เปนพันธมิตรรวมมีชื่อเสียงอันดีเปนที่รูจัก กอใหเกิดผลที่

ตามมาคือ บริษัทไดรับการสนับสนุนทั้งในเร่ืองการขายสินคาและบริการ สวนองคกรสาธารณกุศล

ก็ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืน ๆ เพิ่มข้ึน มีผูใหความสนใจบริจาคเพิ่มข้ึน 

 
 1.7 ผูมีสวนไดสวนเสียที่องคกรจะตองรับผิดชอบ 
  ในการกําหนดความรับผิดชอบทางสังคมขององคกรธุรกิจ ผูบริหารองคกรธุรกิจ

จะตองทราบวา บุคคลกลุมใดบางที่ควรอยูในขายที่องคการธุรกิจตองรับผิดชอบ การกําหนดกลุม

บุคคลเปนเร่ืองสําคัญตอการตัดสินใจขององคกรธุรกิจในปญหาความรับผิดชอบตอสังคม ถึงแมวา

กลุมบุคคลที่อยูในขายควรไดรับความรับผิดชอบจะมีความแตกตางกันไปในแตละองคกรธุรกิจ แต

อยางไรก็ตาม องคกรจะตองมุงความสนใจสภาพแวดลอมการดําเนินงานอยางใกลชิด เพราะ

สภาพแวดลอมการดําเนินงานจะประกอบดวยกลุมตาง ๆ ที่มีผลประโยชนจากการดําเนินงานของ

บริษัท กลุมเหลานี้จะถูกเรียกวา ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) เพราะวาพวกเขาจะกระทบ

หรือถูกกระทบจากการบรรลุเปาหมายของบริษัท บริษัทอาจจะรับผิดชอบตอกลุมเหลานี้เพียงบาง

กลุมเทานั้น หรือ บริษัทควรจะรับผิดชอบตอกลุมเหลานี้ทุกกลุม (สมยศ นาวีการ 2535 : 72-73) 
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สภาพแวดลอมโดยทัว่ไป 

สังคม / วฒันธรรม        เศรษฐกิจ 

สภาพแวดลอมการดําเนนิงาน 

 

ผูถือหุน     ผูจําหนายวัตถุดิบ 

 

รัฐบาล                 พนักงาน 

           สหภาพแรงงาน 

กลุมผลประโยชน         บริษทั     

 

ลูกคา              คูแขงขัน 

 

                เจาหนี้                                                สมาคมการคา 

 

ชุมชน 

การเมือง / กฎหมาย      เทคโนโลย ี

 

ภาพที่ 1 กลุมตาง ๆ ที่องคกรจะตองรับผิดชอบสภาพแวดลอมภายนอกในการปฏิบัติงาน 

ที่มา : สุภา เลียวกายะสุวรรณ, “ความรับผิดชอบตอสังคมของผูส่ือขาววิทยุกรมประชาสัมพันธ.” 

(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2547), 20. 

 

  จากรูปภาพดังกลาวขางตน หากแสดงถึงความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เปนองคกรขนาดใหญ มีลักษณะการดําเนินงานที่มีความสัมพันธกับ

กลุมคนจํานวนมาก ซึ่งเปนผูมีสวนไดสวนเสียขององคกร บริษัทจะตองรับผิดชอบตอกลุมเหลานี้ 

ประกอบดวย ลูกคา เจาหนี้ ผูถือหุน คูคา พนักงาน รัฐบาล กลุมผลประโยชน รวมทั้งชุมชน และ

สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ เปนตน 

  จากแนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมที่ไดกลาวมาทั้งหมด จะเห็นไดวา

บทบาทความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจจะตองทําทั้งภายในและภายนอกใหดี ซึ่ง
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บทบาทภายนอกองคกรมีความสําคัญอยางยิ่งตอการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคมเปนประเด็นที่ผูวิจัย

ใหความสนใจเพื่อนําไปสูการหาแนวทางการพัฒนากิจกรรมเพื่อสังคมขององคกรธุรกิจ ซึ่งหาก

องคกรไดนําแนวคิดเร่ืองของการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน บนพื้นฐานแนวคิด

ที่วาธุรกิจนั้นเปนสวนหน่ึงของสังคมที่ไมสามารถแยกออกจากกันได จะชวยใหเกิดกิจกรรมเพื่อ

สังคมที่เปนประโยชนตอสังคม การสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนและสังคมจึงไมเพียงแตสงผลดี

เพียงการคืนกําไรใหกับสังคมเทานั้น แตยังเปนการสรางความเขมแข็งขององคกรธุรกิจอยางยั่งยืน

ในระยะยาวดวย ดังนั้นการพัฒนาชุมชนและการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับสังคม จึงนับเปน

การดําเนินงานที่พัฒนาข้ึนบนพื้นฐานของการเกื้อกูลซ่ึงกันและกันระหวางภาคธุรกิจและสังคม 

 
2. แนวคิดจริยธรรมและจริยธรรมในทางธุรกิจ 
 
 2.1 ความหมายของจริยธรรม 
  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ไดใหความหมายของจริยธรรมใน

ฐานะเปนคํานามวา  หมายถึง  ธรรมท่ีเปนขอประพฤติปฏิบัติ  ศีลธรรม  หรือกฎศีลธรรม 

(ราชบัณฑิตยสถาน 2542 : 10) 

  ชินโอสถ  หัศบําเรอ ไดใหความหมาย จริยธรรมวา เปนความประพฤติหรือการ

ปฏิบัติที่ถูกตอง หรือสอดคลองตามความเปนจริงอันเปนไปตามธรรมชาติ โดยวิเคราะหมาจากราก

ศัพท 

  คําวา จริยธรรม มาจากคําวา จริยะ + ธรรม 

  จริยะ หมายถึง ความประพฤติหรือการปฏิบัติตน 

  ธรรม หมายถึง ความจริงอันเปนไปตามธรรมชาติ (ชินโอสถ หัศบําเรอ ม.ป.ป.) 

  ดวงเดือน  พันธุมนาวิน (2524 : 2) กลาววา จริยธรรม หมายถึง ลักษณะทาง

สังคมหลายลักษณะของมนุษย และมีขอบเขตรวมถึงพฤติกรรมทางสังคมประเภทตาง ๆ ดวย

ลักษณะและพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับจริยธรรมจะมีคุณสมบัติประเภทใดประเภทหน่ึงในสอง

ประเภท คือ เปนลักษณะที่สังคมตองการใหมีอยูในสมาชิกในสังคมนั้น คือ เปนพฤติกรรมที่สังคม

นิยมชมชอบ ใหการสนับสนุน และผูกระทําสวนมากเกิดความพอใจวาการกระทํานั้นเปนส่ิงที่

ถูกตองเหมาะสม สวนอีกประเภทหนึ่ง คือ ลักษณะที่สังคมไมตองการใหมีอยูในสมาชิกในสังคม 

เปนการกระทําที่สังคมลงโทษหรือพยายามกําจัด และผูกระทําพฤติกรรมนั้นสวนมากรูสึกวาเปนส่ิง

ที่ไมถูกตองและไมสมควร ฉะนั้นผูที่มีจริยธรรมสูง คือ ผูที่มีลักษณะและพฤติกรรมประเภทแรกมาก

และประเภทหลังนอย 
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  ลําดวน  ศรีมณี (2538 : 1) ไดใหความหมายของจริยธรรมไววา จริยธรรม 

หมายถึง กฎ ระเบียบที่เปนหลักในการประพฤติปฏิบัติของมนุษยในโลก โดยกฎระเบียบนั้น ๆ 

จะตองเปนไปเพื่อประโยชน เพื่อความสุข เพื่อความสงบของคนหมูมาก 

  ธีระพร  อุวรรณโณ (2530 อางถึงในเกียรติคุณ  สิทธิชัย 2541 : 7) ไดนิยาม

จริยธรรมไว 3 แนว คือ แนวแรกเนนวาจริยธรรมเปนเร่ืองที่วาดวยหลักการ กฎเกณฑ มาตรฐาน

และแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ แนวที่สองเนนวา จริยธรรมเปนเร่ืองของการประพฤติ การ

ปฏิบัติและการกระทําเองมากกวาจะเปนเร่ืองของกฎเกณฑ และแนวที่สามก็เนนโดยการผนวกสอง

แนวแรกเขาดวยกัน เปนทั้งเร่ืองกฎเกณฑและการประพฤติปฏิบัติในเวลาเดียวกัน 

  จริยธรรมในฐานะระบบของกฎเกณฑจึงเปรียบไดกับศีลธรรม กฎหมายและจารีต

ประเพณี ซึ่งตางก็เปนระบบของกฎเกณฑดวยกัน และมีความคาบเกี่ยวซึ่งกันและกัน ทั้งนี้เพราะมี

กฎเกณฑบางอยางจากศีลธรรม กฎหมายหรือจารีตประเพณีที่บุคคลหรือสังคมอาจยึดถือมาเปน

กฎเกณฑหรือจารีตประเพณี กฎเกณฑสวนนี้เรียกวา มโนธรรม ซึ่งหมายถึง กฎเกณฑที่บุคคลมีอยู

ในใจเปนของตนเอง 

  เมื่อพิจารณาวาจริยธรรมเปนระบบของกฎเกณฑ การสรางเสริมจริยธรรมจึง

หมายถึง การสรางเสริมใหคนไดรูกฎเกณฑในการจําแนกการกระทํา และปฏิบัติตามกฎเกณฑนั้น 

ๆ ทํานองเดียวกับการเผยแพรใหคนรูกฎหมายและก็คาดหวังใหคนทําตามกฎหมายดวย เพราะการ

รูเพียง กฎเกณฑอยางเดียวยังไมเพียงพอที่จะทําใหสังคมสงบสุขได หากผูที่รูกฎเกณฑนั้น ๆ ไม

ปฏิบัติตามกฎเกณฑดวย การเสริมสรางจริยธรรมจึงตองมีเปาหมายหลักใหคนไดมีพฤติกรรมที่

ถูกตองดีงามตามกฎเกณฑทางจริยธรรม (ธีระพร  อุวรรณโณ 2526 : 2-3) 

  ฉะนั้น คําวา จริยธรรม จึงมีความหมายที่กวางขวาง เปนทั้งหลักการ มาตรฐาน

ของการประพฤติปฏิบัติ การกระทํา การแสดงพฤติกรรมหรือการประพฤติปฏิบัติ ตลอดจนผลที่

เกิดข้ึนจากการปฏิบัตินั้น 

  ถาหากวิเคราะหความหมายของจริยธรรมในแนวกวางก็จะไดความหมายที่

แตกตางออกไปเพราะคําวา “ธรรม” มีความหมายครอบคลุมทั้งตัวธรรมชาติ กฎธรรมชาติ หนาที่ที่

จะตองปฏิบัติตามกฎธรรมชาติ และผลจากการปฏิบัติตามกฎธรรมชาติ (พุทธทาส อินทปญโญ 

ม.ป.ป.) จริยธรรมในลักษณะเชนนี้ หมายถึง 

  1. ตัวธรรมชาติที่ตองประพฤติปฏิบัติ 

  2. วิธีการประพฤติปฏิบัติตามกฎธรรมชาติ 

  3. การประพฤติปฏิบัติตามกฎธรรมชาติ 
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  4. ผลการประพฤติปฏิบัติตามกฎธรรมชาติ 

  ในกรณีเชนนี้จริยธรรมมีความหมายครอบคลุมกิจกรรมทุกอยางที่เกี่ยวของกับ

ชีวิตของมนุษย อันเปนกฎเกณฑ ขอบังคับ คุณธรรม ประเพณี คานิยมในการดํารงชีวิต วิธีการ

ดํารงชีวิต การประพฤติปฏิบัติ หรือการนําวิธีการไปใช และผลจากการประพฤติปฏิบัตินั้น การ

ปลูกฝงพื้นฐานทางจริยธรรมจึงจําเปนตองเรียนรูธรรมชาติของชีวิต ความเปนไปของชีวิต แนวทาง

ในการดําเนินชีวิต ตลอดจนการรูเหตุรูผลของการกระทํานั้น ๆ อยางถูกตอง 
  
 2.2 ระดับของจริยธรรม  
  จริยธรรมมีหลายระดับ ต้ังแตจริยธรรมที่เปนไปตามกฎธรรมชาติ จริยธรรมที่

พัฒนาโดยสังคมกลุมยอยตามความตองการ และจริยธรรมในข้ันสูงสุด อันเปนจริยธรรมของ

อริยบุคคล ซึ่งไดแบงออกเปน 3 ระดับ คือ (ชินโอสถ  หัศบําเรอ ม.ป.ป.) 

  1. จริยธรรมข้ันปฐม หมายถึง ความประพฤติหรือการปฏิบัติหรือการปฏิบัติตนที่

ถูกตองหรือสอดคลองกับความจริงอันเปนไปตามธรรมชาติ ไดแก กุศลกรรมบถ 10 ประการ 

  2. จริยธรรมข้ันทุติยะ หมายถึง จริยธรรมที่เกิดจากการนําเอาหลักการของ

จริยธรรมข้ันปฐมมาประยุกตใช หรือจริยธรรมของสังคมกลุมยอยที่พัฒนาข้ึน  

  3. จริยธรรมข้ันตติยะ หมายถึง จริยธรรมในข้ันอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา 

  จริยธรรมทั้ง 3 ข้ันดังกลาว มีอิทธิพลตอการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของคนให

แตกตางกันออกไป การที่บุคคลจะมีลักษณะและสภาพอยางไร ยอมข้ึนอยูกับการปลูกฝงจริยธรรม

เปนสําคัญ เชน ถาตองการจะเปนอริยบุคคล ก็จะตองปลูกฝงจริยธรรมข้ันสูงเขาไปในตัวบุคคลนั้น 

ซึ่งการปลูกฝงจริยธรรมแตละระดับตองอาศัยเทคนิควิธีการที่แตกตางกันออกไป 

 
 2.3 ความสําคัญของจริยธรรม 
  จริยธรรม เปนส่ิงที่มีความสําคัญและจําเปนสําหรับชีวิตมนุษย เพราะเปนเร่ืองที่

เกี่ยวกับการแสดงพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งอาจจะกระทําไปในทางที่ดีงาม หรือไมถูกตองก็ได 

พฤติกรรมที่มีจริยธรรมเปนลักษณะของการกระทําที่เกิดประโยชนแกตนเองและผูอ่ืน เพราะเปน

การกระทําที่ไมขัดตอสภาพความเปนอยู ความตองการและความรูสึกนึกคิดของบุคคลโดยทั่วไป 

สวนการกระทําที่ไมดี ไมถูกตอง ยอมทําใหเกิดความเดือดรอนทั้งแกตนเองและผูอ่ืน เพราะเปนส่ิง

ที่สังคมไมตองการ ไมยอมรับ และเนื่องจากสังคมประกอบดวยบุคคลหลายกลุม แตละกลุมยอมมี

กิจกรรมในอาชีพของตนเอง การประกอบกิจกรรมในงานอาชีพ จําเปนตองถูกตองตามกฎหมาย

และหลักจริยธรรม หากเปนงานอาชีพที่เกี่ยวของกับการใหบริการแกคนอ่ืน หรืองานอาชีพที่
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เกี่ยวของกับคนสวนมาก หรืองานอาชีพที่ตองใชวิชาชีพชั้นสูง (Professional) ก็จําเปนอยางยิ่งที่

จะตองมีการควบคุมงานอาชีพนั้น ทั้งนี้เพื่อรักษาผลประโยชนของสังคม ซึ่งการควบคุมจะออกมา

ในรูปของจรรยาบรรณในอาชีพ เชน จรรยาแพทย จรรยาหนังสือพิมพ และจรรยาครู เปนตน ซึ่ง

จรรยาบรรณเหลานี้เปนเร่ืองของคุณธรรมและจริยธรรมนั่นเอง (เกียรติคุณ สิทธิชัย 2536 : 104) 

  จริยธรรม จึงเปนส่ิงสําคัญที่จะควบคุมพฤติกรรมของบุคคลใหกระทําในส่ิงที่ดี

งามเปนไปอยางถูกตอง ไมเบียดเบียนทั้งตอตัวเองและบุคคลอ่ืน จะเห็นไดวาปญหาตาง ๆ ที่

เกิดข้ึนในสังคมปจจุบัน เชน การเอารัดเอาเปรียบ การทุจริตฉอฉล การใชเลหกล คอรัปชั่น การฆา

ฟน ขมขืน ชําเรา ฯลฯ ปญหาเหลานี้ลวนเกิดจากพฤติกรรมของบุคคลท่ีไมมีพื้นฐานทางจริยธรรม

ทั้งส้ิน จริยธรรมจึงเปนตัวสรางสรรค จรรโลงส่ิงที่ดีงาม หากบุคคลหรือสังคมใดมีคุณธรรมเปน

พื้นฐาน หรือมีความสํานึกทางจริยธรรม และกระทําในสิ่งที่ดีงามที่สังคมยอมรับ บุคคลและสังคม

นั้นก็จะมีแตความปกติสุข 

  ดังนั้น ส่ิงที่สําคัญที่สุดในเร่ืองของความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรภาคธุรกิจ 

จึงมักจะข้ึนอยูกับความมีจริยธรรมของผูบริหารวาจะมีความรับผิดชอบตอสวนรวมมากนอย

เพียงใด 

  ซึ่งไดมีผูใหความคิดเห็นในเร่ืองจริยธรรมทางธุรกิจและการบริหารไววา จริยธรรม 

หมายถึง ความประพฤติที่สังคมยอมรับวาเปนส่ิงที่ควรกระทํา ในทํานองเดียวกัน อะไรคือการ

กระทําที่ผิดจริยธรรม โดยหลักแลวเม่ือเราไดเห็นการกระทําที่เบียดเบียนคนอ่ืนจะรูสึกวาบุคคลนั้น

กระทําผิดจริยธรรม โดยเราสามารถจําแนกจริยธรรมในทางธุรกิจออกเปน 3 ประการ คือ (จินตนา  

บุญบงการ 2541 : 29-30) 

  1. จริยธรรมของบุคลากรในองคกรเดียวกัน มองไดจากความสัมพันธระหวาง

เพื่อนรวมงาน ระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา ระหวางพนักงานของบริษัท การไม

ซื่อสัตยตอกิจการจากพนักงาน การทุจริตในดานการจัดซ้ือ การฉอฉลของพนักงาน โดยทั่วไปแลว

พนักงานจะไมมีนิสัยฉอโกง แตจุดเร่ิมตนจะเกิดข้ึนจากการเอารัดเอาเปรียบนายจางในส่ิงเล็กนอย

กอน เชน การเรียกคืนคาเดินทางในขณะที่ตนไมไดเดินทางเลย การพาครอบครัวหรือเพื่อนฝูงไป

รับประทานอาหารแลวนําใบเสร็จมาเบิกคืนคารับรองนายจาง เมื่อพนักงานเหลานั้นเร่ิมทําเร่ืองเล็ก 

ๆ นอย ๆ เหลานี้โดยไมมีการทวงติง พนักงานก็เร่ิมมีความกําเริบวาตนสามารถเอารัดเอาเปรียบ

นายจางไดแลว ซึ่งอาจจะทําใหเกิดความมั่นใจในตนเองในการเอารัดเอาเปรียบบริษัทตอไปเปน

จํานวนที่สูงยิ่งข้ึน  
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   จริยธรรมของบุคคลที่ทํางานในธุรกิจนั้นจึงข้ึนอยูกับองคกรแตละแหงวาจะใช

วิธีการอยางไร และผูบังคับบัญชาตองทําเปนตัวอยางใหผูใตบังคับบัญชาไดเห็นถึงความซ่ือสัตย

ของตนดวย 

  2. จริยธรรมของบริษัทหรือของกิจการนั้นซึ่งมีตอลูกคาของตนกับผูถือหุน  กับ

เจาหนาที่การคา กับผูถือต๋ัวสัญญาใชเงิน กับผูฝากเงินกับธนาคารหรือตอรัฐบาล ซึ่งเปนเจาหนี้

ใหญขององคกรทุก ๆ แหง ในดานการเก็บภาษีอากร และทายสุด คือ กับสังคมสวนรวม 

   การทําธุรกิจของกิจการตอบุคคลที่เกี่ยวของเปนการกระทําแบบเสมอภาค

หรือไม พิจารณาไดจากการไมเอารัดเอาเปรียบทางการคาอยางไมยุติธรรม ถึงแมกฎหมายจะ

กลาวไววา เปนส่ิงที่ถูกตอง แตอาจจะไมถูกตองทางดานจริยธรรม เชน การทําสัญญากับผูซื้อซ่ึง

เปนลูกคาของบริษัท โดยลูกคาไมเขาใจเงื่อนไข และการผูกมัดในสัญญาเลย ถึงแมจะถูกตองตาม

หลักกฎหมาย เพราะผูซื้อไดลงนามของตนไวแลว แตก็ผิดในดานจริยธรรม เพราะเปนการเอารัด

เอาเปรียบผูบริโภค 

  3. จริยธรรมขององคกรตอสังคม องคกรที่ชําระภาษีใหรัฐไมครบถวนก็ถือเปนการ

เอารัดเอาเปรียบผูที่ชําระครบถวน แตในปจจุบันนี้มีคํากลาวกันวา ผูเสียภาษีครบถวนนั้นเปนผูที่

ฉลาดนอย เมื่อเปรียบเทียบกับผูที่หลีกเล่ียงภาษี ความเสมอภาคและความสมดุลจึงขาดไป องคกร

ทั้งหลายจึงพยายามหาทางเลี่ยงภาษี โดยใชชองโหวของกฎหมาย อีกทั้งคณะกรรมการและผูถือ

หุนบางคนใชวิธีการทางการบัญชีฉอโกงองคกรอ่ืนหรือมหาชนโดยสวนรวม  

 
 2.4 ขอบขายจริยธรรมทางธุรกิจ 
  จริยธรรมทางธุรกิจไมไดหมายความเฉพาะเพียงรายการ ขอหามที่ไมควรทําของ

องคการธุรกิจและผูอยูในวงการธุรกิจเทานั้น แตยังหมายความถึงบทบัญญัติของส่ิงที่ควรทํา เพื่อ

ความเปนธรรม และความเจริญรุงเรืองของทุกฝายที่เกี่ยวของ เพราะความไมชอบธรรมนั้น อาจจะ

เกิดข้ึนจากกรณีตอไปนี้ (พรนพ  พุกกะพันธุ 2546 : 146-147) 

  1. ทําในส่ิงที่ไมควรทํา 

  2. ไมทําในส่ิงที่ควรทํา 

  ดังนั้นจริยธรรมทางธุรกิจ จึงมีขอบขายที่ไดบัญญัติทั้งส่ิงที่ควรทําและส่ิงที่ไมควร

ทํา ซึ่งเมื่อไดจําแนกเปนรายละเอียดที่ควรศึกษาแลว สรุปสาระสําคัญของจริยธรรมทางธุรกิจมี

ขอบขายที่ควรรูดังตอไปนี้ 

  1. ศึกษาและกําหนดมาตรฐานของระบบที่เปนธรรม 

  2. ศึกษาและกําหนดมาตรฐานของกิจการที่เปนธรรม 
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  3. ศึกษาและกําหนดมาตรฐานของสิทธิและหนาที่ที่เปนธรรม 

  4. ศึกษาและกําหนดมาตรฐานของโอกาสและการกระจายทรัพยากรที่เปนธรรม 

 โดยสรุป จริยธรรมทางธุรกิจ เปนมาตรฐานของการประกอบธุรกิจ การผลิตสินคา การ

ใหบริการ การจัดจําหนายเพื่อไดรับผลตอบแทนตามสมควรกับการลงทุนไปอยางเปนธรรมตอทุก

ฝาย ไมวาจะเปนผูผลิตหรือผูบริโภค เจาของกิจการ ผูถือหุน ผูบริการ ผูรวมงาน รัฐบาล สังคม ซึ่ง

ตางมีความสัมพันธเชิงธุรกิจรวมกัน จริยธรรมทางธุรกิจ จึงเปรียบเสมือนกลไกทุกสวนที่ให

ความชอบธรรมเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของธุรกิจ โดยธุรกิจมีปรัชญาวาตองการกําไรสูงสุด แต

ธุรกิจใดละเลยจริยธรรมก็อยูไมไดนาน แตหากตองการดําเนินธุรกิจไดอยางยั่งยืนจะตองอยูบน

พื้นฐานของจริยธรรมทางธุรกิจ ผูวิจัยเห็นวาแนวคิดเร่ืองจริยธรรมทางธุรกิจมีความสัมพันธกับ

การศึกษาเร่ืองความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร โดยธุรกิจตองมีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ

เปนพื้นฐาน ซึ่งเปนหลักการสําหรับผูประกอบการถือเปนแนวปฏิบัติ ครอบคลุมทั้งคานิยม ศีลธรรม 

คุณธรรม จรรยาบรรณ ของธุรกิจ นําไปสูการยอมรับและสามารถอยูรวมกับสังคมไดอยางยั่งยืน  

 
3. แนวคิดเรื่องบรรษัทภิบาล 
 
 3.1 ความหมายของบรรษัทภิบาล 
  จิราพัชร ศักด์ิดาสถาพร (2550 : 9) ใหความหมายของบรรษัทภิบาลวาคือ ระบบ

ที่ใชจัดการกํากับดูแลและควบคุมองคกรใหเปนไปดวยดี โปรงใส ปองกันการทุจริตคอรัปชั่นและยัง

กอใหเกิดประโยชน ทําใหองคกรมีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทมี

ความสามารถในการแขงขัน เพิ่มความเชื่อมั่นแกผูเกี่ยวของ สรางมูลคาเพิ่มแกผูถือหุน 

  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (2549 : 3) ใหความหมาย การกํากับดูแล

กิจการที่ดี (Corporate Governance) หรือบรรษัทภิบาลไววาคือ ระบบที่จัดใหมีโครงสรางและ

กระบวนการของความสัมพันธระหวางคณะกรรมการ ฝายจัดการและผูถือหุน เพื่อสราง

ความสามารถในการแขงขัน นําไปส ู ความเจริญเติบโตและเพิ่มมูลคาใหกับผูถือหุนในระยะยาว 

โดยคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียอ่ืน 

  พรนพ พุกกะพันธุ (2546 : 280) ไดกลาวถึงความหมายของคําวา บรรษัทภิบาล

วา เปนคําที่ได รับการบัญญัติข้ึนมาใหม โดยมาจากคําวา บรรษัทและอภิบาล ซึ่งอธิบาย

ความหมายโดยยอไดดังนี้ 

  บรรษัท (Corporation) หมายความถึง องคกรขนาดใหญที่ทําธุรกิจเพื่อมุงหวังผล

กําไร (profit) มีเสถียรภาพ (stability) มีการเจริญเติบโต (growth) และเผ่ือแผตอสังคม (social 
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contribution) ซึ่งรวมถึงธุรกิจเอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทขามชาติ คือ ไมไดเปนองคกรของรัฐ 

และไมใชองคกรของ NGO 

  อภิบาล หมายถึง การปกครองที่เปยมไปดวยความเอ้ืออาทรฉันทบิดา มารดา

อาทรตอบุตร เปนการปกครองที่เต็มไปดวยจิตวิญญาณของการเล็งเห็นคุณคาและศักด์ิศรีแหง

ความเปนมนุษย ซึ่งแตกตางจากการปกครองดวยอํานาจหรืออาวุธ หรือการปกครองโดยใชทักษะ

หรือศิลปะ เพื่อใหผูปกครองไดประโยชนสูงสุด คือการเอาผูปกครองเปนตัวต้ัง เมื่อเขาสูยุคโลกาภิ

วัตน การปกครองที่ไมคํานึงถึงกลุมผลประโยชนรวม (Stakeholders) อ่ืน ๆ เขาสูทางตัน 

  ดังนั้นจึงกลาวสรุปไดวา บรรษัทภิบาล หมายถึง วิถีแหงการดํารงอยูของบริษัท

หรือองคกร เปนแนวทางหรือวิถีแหงการปฏิบัติตนของคนในองคกรนั้น เพื่อไปสูเปาหมายท่ีตองการ 

คือ การเติบโตที่ยั่งยืนและมีความสุขในการประกอบธุรกิจ ปจจุบันกระแสของโลกถือวา บริษัทหรือ

องคกรใดก็ตามจะมีความเจริญกาวหนา เหมาะกับการลงทุนหรือวาหุนของบริษัทนั้นจะมีราคาที่ดี

ได บริษัทจะตองมีชื่อเสียงในการบริหารธุรกิจ โดยอาศัยกระบวนการและโครงสรางของบรรษัทภิบาล 

 
 3.2 มิติของบรรษัทภิบาล 
  บรรษัทภิบาล ประกอบดวยมิติที่สําคัญ 3 มิติ (พรนพ พุกกะพันธุ 2546 : 281) 

ไดแก 

  1. โครงสรางและกระบวนการ (Structure and process) ของการนําและควบคุม

องคกรไปสูเปาหมาย เปนสวนที่เปนรูปธรรมจับตองได ซึ่งประกอบไปดวยโครงสรางองคกร การ

กําหนดอํานาจหนาที่หรือกฎบัตร คูมือคําส่ัง ระเบียบปฏิบัติ ระบบงานตาง ๆ ดังนั้น โครงสรางและ

กระบวนการตองเอ้ือใหการนําและควบคุมองคกรไปสูวัตถุประสงคขององคกรที่ต้ังไว 

  2. จริยธรรมและคุณธรรมของคนในองคกร (Ethics and Integrity of people) 

โดยใหความสําคัญมากในระดับสูงที่ตองมีการปฏิบัติเปนเยี่ยงอยาง กระทั่งมีคํากลาววา “สง

สัญญาณจากสวนยอด” หรือ tone at the top โดยผูบริหารระดับสูงจะตองทําเปนตัวอยางกอนมิ

ใหมีการละเลยในระดับลางแลวใหการปฏิบัติในแนวเดียวในองคกร อยางไรก็ตามจริยธรรมและ

คุณธรรมเปนสวนที่เปนนามธรรมจับตองยาก แตมีพลานุภาพสูงที่สุด 

  3. ความสามารถและภูมิปญญา (Competence and wisdom) หมายถึง 

ความสามารถของคนในองคกร ที่มีขีดความสามารถในการนําเอาความรู (knowledge) มาสราง

ทักษะ (skill) เกิดความชํานาญเพียงพอ (proficiency) และนําไปสูความเช่ียวชาญ (expertise) 

ดังนั้น ในมิติที่ 3 นี้ตองเนนต้ังแตระดับยอด คือ ระดับกรรมการบริหารของบริษัท ฝายบริหาร ฝาย

จัดการ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในองคกร 
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  สําหรับภูมิปญญา คือ ความสามารถข้ันสูงที่จะคิดคน เลือก และปฏิบัติไดอยาง

ชาญฉลาด และตองมีการขับเคลื่อนในลักษณะเปนพลวัตรและมีวิวัฒนาการ 

  บรรษัทภิบาล คือ การหลอหลอมมิติทั้งสามเขาดวยกัน เพื่อใหเกิดพลานุภาพใน

การนําไปสูเปาหมายขององคกร อันเปนการสรางสมรรถนะในการแขงขัน และเปนการสราง

เสถียรภาพใหเกิดข้ึนในองคกร ทั้งนี้ โดยมีเปาหมายที่สําคัญ ดังนี้ 

  1. การสรางผลกําไร (Profitability) 

  2. ความมีเสถียรภาพ (Stability) 

  3. การเจริญเติบโต (Growth) 

  4. การเผ่ือแผตอสังคม (Contribution to society) 

 
 3.3 วัตถุประสงคของการมีบรรษัทภิบาล 
  การสรางบรรษัทภิบาล นับเปนการสรางโอกาสของแตละองคกร บรรษัทภิบาลที่ดี

ยอมทําใหองคกรไดรับประโยชน หรือควรที่จะไดรับผลดังตอไปนี้ (ธีรศักด์ิ กําบรรณารักษและเท

พฤทธ์ิ วิชญสิริ 2545 : 25) 

  1. เพิ่มศักยภาพในการสรางสมรรถนะในการแขงขัน (Competitiveness) แก

องคกรทั้งในระดับประเทศและระดับโลก 

  2. เพิ่มโอกาสในการเขาสูตลาดทุนของโลก (Accessibility to Global Capital 

Markets) 

  3. เพิ่มโอกาสในการเสาะหาพันธมิตรทางธุรกิจไดงายข้ึน และเปนพันธมิตรที่มี

บรรษัทภิบาลที่ดี 

  การดําเนินงานของบรรษัทภิบาล มีสวนสําคัญอยูที่การดําเนินงานของบริษัท 

จะตองยุติธรรมตอทุกฝายที่มีสวนไดสวนเสียกับองคกร (Stakeholders) ไดแก เจาของกิจการ 

สังคมโดยสวนรวม ลูกจาง ลูกคา และคูคาอ่ืน ๆ 

 
 3.4 หลักการบรรษัทภิบาล 
  หลักการสําคัญสําหรับการสรางกติกาของโลกที่นํามาประมวลกับการสราง 

“บรรษัทภิบาล” ที่ดีใหเกิดข้ึนในประเทศไทย มี 7 ประการ ((ธีรศักด์ิ กําบรรณารักษและเทพฤทธิ์ 

วิชญสิริ 2545 : 25) ตอไปนี้ 
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  หลักการที่ 1  ความรับผิดชอบของธุรกิจ มิไดมีเพียงแตความรับผิดชอบตอผู

ถือหุน หากแตตองแสดงความรับผิดชอบตอผูมีผลประโยชนรวม 

(Stakeholder) ทุก ๆ กลุมอยางครบถวน 

  หลักการที่ 2  ผลกระทบของธุรกิจที่เกิดจากเศรษฐกิจและสังคม ยอมสงผลตอ

นวัตกรรม (Innovation) ความยุติธรรม (Justice) และสังคมโลก 

(World Community) 

  หลักการที่ 3  พฤติกรรมทางธุรกิจ จะเกิดจากจิตวิญญาณแหงความไววางใจ 

(Spirit of Trust) มากกวาที่จะเปนไปตามบทบัญญัติแหง

กฎหมาย ทั้งนี้  มิไดหมายความวาละเลยการตีความตาม

กฎหมาย 

  หลักการที่ 4 การยอมรับในกติกาตาง ๆ (Respect for Rules) 

  หลักการที่ 5 สนับสนุนการคาพหุภาคี (Support for Multilateral Trade) 

  หลักการที่ 6 การเห็นความสําคัญของส่ิงแวดลอม (Respect for 

Environment) 

  หลักการที่ 7 หลีกเล่ียงการประกอบธุรกิจที่ผิด (Avoidance of Illicit 

Operations) 

  หลักการทั้ง 7 ประการ เปนหลักการพื้นฐานของการสรางกติกาการคาและการเงิน

ของโลก ที่องคกรตาง ๆ ทั้งระดับนานาชาติ ระดับประเทศ พยายามนําไปปฏิบัติจนเกิดส่ิงที่เรียกวา 

“ธรรมรัฐ หรือ ธรรมภิบาล (Good Governance)” นั่นคือ การปกครองอันเปนคุณที่เกิดจากการใส

จิตวิญญาณของความเปนมนุษยลงไปในกระบวนการปกครองและบริหาร 

  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (2549 : 5) หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

สําหรับบริษัทจดทะเบียน ประกอบดวยหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ 

แตไมรวมถึงเร่ืองที่กฎหมายกําหนดใหปฏิบัติไวชัดเจนแลว ซึ่งเนื้อหาแบงเปน 5 หมวด ไดแก 

  1.  สิทธิของผูถือหุน  

   ผูถือหุนมีสิทธิในความเปนเจาของโดยควบคุมบริษัทผานการแตงต้ัง

คณะกรรมการใหทําหนาที่แทนตน และมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงที่สําคัญ

ของบริษัท บริษัทจึงควรสงเสริมใหผูถือหุนไดใชสิทธิของตน 

   สิทธิข้ันพื้นฐานของผูถือหุน ไดแก การซื้อขายหรือโอนหุน การมีสวนแบงใน

กําไรของกิจการ การไดรับขาวสาร ขอมูลของกิจการอยางเพียงพอ การเขารวมประชุมเพื่อใชสิทธิ
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ออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุนเพื่อแตงต้ังหรือถอดถอนกรรมการ แตงต้ังผูสอบบัญชี และเร่ืองที่มี

ผลกระทบตอบริษัท เชน การจัดสรรเงินปนผล การกําหนดหรือการแกไขขอบังคับและหนังสือ

บริคณหสนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายกายพิเศษ เปนตน 

2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

   ผูถือหุนทุกราย ทั้งผูถือหุนที่เปนผูบริหารและผูถือหุนที่ไมเปนผูบริหาร รวมทั้ง

ผูถือหุนตางชาติ ควรไดรับการปฏิบัติที่เทาเทียมกันและเปนธรรม ผูถือหุนสวนนอยที่ถูกละเมิดสิทธิ

ควรมีโอกาสไดรับการชดเชย 

   คณะกรรมการควรมีมาตรการปองกันกรณีที่กรรมการและผูบริหารใชขอมูล

ภายในเพื่อหาผลประโยชนใหแกตนเองหรือผูอ่ืนในทางมิชอบ (Abusive self-dealing) ซึ่งเปนการ

เอาเปรียบผูถือหุนอ่ืน เชน การซื้อขายหลักทรัพยโดยใชขอมูลภายใน (Insider trading) การนํา

ขอมูลภายในไปเปดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวของกับกรรมการและผูบริหารซึ่งกอใหเกิดความเสียหาย

ตอผูถือหุนโดยรวม เปนตน 

3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 

   ผูมีสวนไดเสียควรไดรับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่

เกี่ยวของ คณะกรรมการควรพิจารณาใหมีกระบวนการสงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางบริษัท

กับผูมีสวนไดเสียในการสรางความมั่งค่ัง ความมั่นคงทางการเงินและความยั่งยืนของกิจการ 

   ในระบบการกํากับดูแลกิจการมีผูมีสวนไดเสียหลายกลุมดวยกัน ที่สําคัญ 

ไดแก ลูกคา พนักงาน คูคา ผูถือหุนหรือผูลงทุน เจาหนี้ และชุมชนที่บริษัทต้ังอยู สังคม หรือภาครัฐ 

กลุมผูมีสวนไดเสียอ่ืน ไดแก คูแขง และผูสอบบัญชีอิสระ เปนตนง 

  4.  การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

   คณะกรรมการควรดูแลใหบริษัทเปดเผยขอมูลสําคัญที่เกี่ยวของกับบริษัท ทั้ง

ขอมูลทางการเงินและขอมูลที่มิใชขอมูลทางการเงินอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา โปรงใส ผาน

ชองทางที่เขาถึงขอมูลไดงาย มีความเทาเทียมกันและนาเชื่อถือ 

  5.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

   คณะกรรมการมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลกิจการเพื่อประโยชนสูงสุด

ของบริษัท คณะกรรมการมีความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติหนาที่ตอผูถือหุนและเปนอิสระจาก

ฝายจัดการ 

   คณะกรรมการควรมีภาวะผูนํา วิสัยทัศน และมีความเปนอิสระในการ

ตัดสินใจเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทและผูถือหุนโดยรวม คณะกรรมการควรจัดใหมีระบบ
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แบงแยกบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการและฝายจัดการที่ชัดเจน และดูแลให

บริษัทมีระบบงานที่ใหความเชื่อมั่นไดวากิจกรรมตาง ๆ ของบริษัทไดดําเนินไปในลักษณะที่ถูกตอง

ตามกฎหมายและมีจริยธรรม 

  แนวคิดบรรษัทภิบาล เปนการจัดการโครงสรางและกระบวนการภายในกิจการ 

โดยครอบคลุมในเร่ืองความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร หลักบรรษัทภิบาลจัดข้ึนสําหรับการ

กําหนดทิศทางและสอดสองดูแลผลการปฏิบัติงานของกิจการ เพื่อปองกันการเกิดความเสียหาย

ตอกิจการ พรอมกันกับความสามารถในการสรางมูลคาเพิ่ม และสงเสริมการเติบโตของกิจการ

อยางมั่นคง  

 
4. การประกอบกิจการพลังงาน 
 
 4.1 กระทรวงพลังงาน 
  พลังงานจัดเปนปจจัยพื้ นฐานที่ สํ า คัญตอการผลิตของภาคธุ รกิจและ

ภาคอุตสาหกรรมของประเทศ รวมทั้งการดํารงชีวิตของประชาชนซึ่งมีความสําคัญตอการพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ดังนั้นการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจะ

ตอเนื่องและย่ังยืนไดจําเปนตองมีการจัดหาพลังงานที่เพียงพอ มั่นคง มีคุณภาพ และราคาที่

เหมาะสม ขณะเดียวกันกิจกรรมการผลิตตองมีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัดและ

เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ทั้งนี้เพื่อเสริมศักยภาพในการแขงขันของประเทศได  

  ปจจุบันประเทศไทยประสบปญหาดานพลังงาน เนื่องจากมีแหลงพลังงาน

ธรรมชาติ ไมเพียงพอตอการผลิต และการบริการของภาคเอกชนและประชาชน โดยตองพึ่งพา

พลังงานประเภทตางๆ จากตางประเทศโดยเฉพาะปโตรเลียม ทําใหวิกฤติการณทางดานพลังงาน

ของโลกมีผลกระทบอยางรุนแรงตอระบบการเงินการคลัง รวมทั้งภาคการผลิตและบริการของ

เอกชนและภาคประชาชนของประเทศไทย ปญหาดานพลังงานจึงเปนประเด็นสําคัญที่มีผลตอการ

แขงขันของประเทศในเวทีโลก จึงจําเปนตองมีการเตรียมพรอมทางดานพลังงาน จัดหาแหลง

พลังงานธรรมชาติเพิ่มข้ึนโดยการประสานความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน และเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการใชประโยชนจากพลังงานภายในประเทศ รวมทั้งพลังงานทดแทนอยางจริงจัง 

ควบคู ไปกับการสนับสนุนการแขง ขันของภาคเอกชนในการดําเนินงานธุรกิจพลังงาน

ภายในประเทศ โดยควบคุมดานคุณภาพและความปลอดภัยใหประชาชนผูบริโภคไดรับประโยชน

สูงสุด 
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  อยางไรก็ตามการจัดโครงสรางองคกรดานพลังงานของประเทศมีความกระจัด

กระจาย ความรับผิดชอบอยูในหลายๆ กระทรวง ทบวง กรม เปนองคกรที่มีหนวยงานราชการ ซึ่งมี

ลักษณะควบคุมกํากับดูแลและรัฐวิสาหกิจที่ประกอบการเปนธุรกิจ เพื่อความมั่นคง หรือเปน

สาธารณูปโภค การที่องคกรดานพลังงานของรัฐมีความกระจัดกระจายเชนนี้ ก็อาจเนื่องมาจาก

ความจําเปน วัตถุประสงคในการกอต้ัง และภาวการณ ในแตละยุคสมัยที่แตกตางกันไป หนวยงาน

บางแหงกอต้ังข้ึนเพื่อเปนสาธารณูปโภค สําหรับยกระดับความเจริญของเมืองและทองถิ่น เชน การ

ไฟฟานครหลวงและการไฟฟาสวนภูมิภาค จึงถูกกําหนดใหไปสังกัดกระทรวงมหาดไทย หนวยงาน

บางหนวย ต้ังข้ึนในสมัยที่ไมมีกระทรวง ทบวง กรมใดดูแลรับผิดชอบเร่ืองการผลิตพลังงาน จึง

สังกัดอยูในสํานักนายกรัฐมนตรี ดังเชนการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  

  ความตองการพลังงานที่เพิ่มข้ึนอยางมาก ในชวงทศวรรษที่ผานมา ทําให

หนวยงานดานพลังงานที่กระจายกันอยูเหลานี้ มีบทบาทสูงตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

และในบางคร้ังการดําเนินงานของหนวยงานหนึ่ง อาจสงผลกระทบอยางมากตออีกหนวยงานหนึ่ง 

หากขาดการประสานงานที่ดีและขาดเอกภาพในทางนโยบาย นับต้ังแตป พ.ศ. 2529 เปนตนมา 

รัฐบาลจึงคํานึงถึงความจําเปนที่จะประสานนโยบายและกํากับดูแลหนวยงานที่กระจัดกระจาย

เหลานี้ ใหดําเนินไปในทิศทางที่สอดคลองกัน จึงไดมีคําส่ังนายกรัฐมนตรี จัดต้ัง

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ พ.ศ. 2535 ข้ึนมารองรับหนวยงานนี้อยางเปนทางการ 

โดยใหเปนหนวยงานในระดับกรม สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

  ดังนั้นการที่มีหนวยงานที่รับผิดชอบเก่ียวกับพลังงาน กระจัดกระจายอยูใน

หนวยงานกวา 20 หนวยงานใน 9 กระทรวงนี้เองทําใหการดําเนินงานที่ผานมาข้ึนอยูกับนโยบาย

ของผูบริหารหนวยงานแตละแหง ซึ่งพิจารณาในกรอบอํานาจหนาที่ตามกฎหมายของตน ดังนั้น จึง

มีแนวคิดที่จะรวมหนวยงานที่เกี่ยวของ ดังกลาวเพื่อใหเกิดเอกภาพ ภายในการบริหารจัดการงาน

ดานพลังงาน เพื่อเปนการแกไขปญหาดังกลาว รัฐบาลจึงไดเกิดแนวความคิดเร่ืองการจัดต้ัง 

“กระทรวงพลังงาน” ตลอดมา แตก็ไมอาจทําใหเกิดผลสัมฤทธิ์เปนรูปธรรมไดจนกระทั่งในรัฐบาล

ปจจุบัน นําโดย ฯพณฯ พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร ที่ไดมีมติเมื่อคราวการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

เพื่อปรับบทบาท ภารกิจ และโครงสรางของสวนราชการ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2544 จัดต้ัง 

“ทบวงพลังงาน” และตอมาเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2545 ที่ประชุมรวมระหวางนายกรัฐมนตรี กับรอง

นายกรัฐมนตรี ที่กํากับการบริหารราชการแตละกระทรวง ทบวง รวม 5 ทาน ไดมีมติใหยกระดับ

สวนราชการ “ทบวงพลังงาน” เปน “กระทรวงพลังงาน” ซึ่งเปนกระทรวงขนาดเล็กที่รับผิดชอบ
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ภารกิจเรงดวนของรัฐบาล จากความพยายามในการแกไขปญหาดังกลาว การจัดต้ังกระทรวง

พลังงานจึงมีเงื่อนไขที่ตองดําเนินการดังนี้ (กระทรวงพลังงาน  2551) 

  1. สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี  

  2. กองเช้ือเพลิงธรรมชาติ กองวิเคราะห (ฝายวิเคราะหเชื้อเพลิงธรรมชาติ) กรม

ทรัพยากรธรณี และกองอุตสาหกรรมน้ํามัน สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง

อุตสาหกรรม  

  3. กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ

ส่ิงแวดลอม  

  4. กองควบคุมน้ํามันเช้ือเพลิงและกาซ กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย  

  5. สํานักน้ํามันเช้ือเพลิง กรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชย  

  6. มีการนํารัฐวิสาหกิจดานพลังงานไฟฟา 1 แหง จากสํานักนายกรัฐมนตรี มา

สังกัดกระทรวงพลังงาน คือการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) สวนการไฟฟานครหลวง 

(กฟน.) และการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) ตามมติเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2545 ใหยังคงสังกัด

กระทรวงหมาดไทยไปกอน แลวจึงถายโอนมากระทรวงพลังงาน ภายในระยะเวลา 2 ป  

  7. มีการนํารัฐวิสาหกิจดานน้ํามัน และกาซธรรมชาติ 1 แหง จากกระทรวง

อุตสาหกรรม ไดแกบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และ บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

ซี่ง กระทรวงการคลังและ ปตท. เปนผูถือหุนสวนใหญ มาสังกัดกระทรวงพลังงาน 

 
 4.2 นโยบายกระทรวงพลังงาน 
  นโยบายกระทรวงพลังงาน 5 ขอ ที่รัฐบาลแถลงตอสภา เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 

2551 (กระทรวงพลังงาน 2550) มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

  นโยบาย 1 : เสริมสรางความมั่นคงทางดานพลังงาน ดวยการจัดหาพลังงานให

เพียงพอตอการพัฒนาประเทศ เพื่อความอยูดีกินดีของประชาชน โดยเรงรัดใหมีการลงทุนสํารวจ

และพัฒนาพลังงานทั้งจากในประเทศ ประเทศเขตพื้นที่พัฒนารวม และจากประเทศเพื่อนบานให

เพิ่มมากข้ึน รวมทั้งสงเสริมความรวมมือดานพลังงานกับตางประเทศ 

  1. การจัดหาน้ํามัน 250,000 บารเรล/วัน ในป 2554 

  2. การจัดหากาซธรรมชาติ รักษาระดับปริมาณสํารอง (2P) 30 ป 

  3. การจัดหาไฟฟา  

  4. หินน้ํามัน พลังงานทางเลือกของไทย 

  5. การตางประเทศ 
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  6. โรงไฟฟานิวเคลียร 

  7. การกระจายความเส่ียงของชนิดและแหลงเช้ือเพลิงในการผลิตพลังงาน 

  8. ความมั่นคงในอุตสาหกรรมปโตรเคมี 

  นโยบาย 2 : สงเสริมใหมีการกํากับดูแลกิจการพลังงานใหมีราคาพลังงานท่ี

เหมาะสม เปนธรรมและกอใหเกิดการแขงขันการลงทุนในธุรกิจพลังงาน โดยมีมาตรฐานคุณภาพ

การบริการและความปลอดภัยที่ดีในการกํากับราคาพลังงาน 

  1. การกํากับนโยบายราคา 

  2. การกอใหเกิดการแขงขันในธุรกิจพลังงาน 

  3. นโยบายคุมครองผูบริโภค เนนนโยบาย “Absolute Zero Accident ผานกลไก

พลังงานจังหวัด” 

  4. สนับสนุนบทบาทของคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 

  นโยบาย 3 : สงเสริมพัฒนาและวิจัยพลังงานทดแทนทุกรูปแบบเพื่อเปนทางเลือก

แกประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งศึกษาวิจัยและเตรียม

ความพรอมเพื่อการตัดสินใจพัฒนาพลังงานทางเลือกใหมๆในอนาคตที่ใชเทคโนโลยีระดับสูง 

  1. เอทานอล: 12 ลานลิตร/วัน 

  2. ไบโอดีเซล 

  3. เอ็นจีวี: แกไขปญหาคอขวด 

  4. พลังงานเพียงพอ ดวยพลังงานพอเพียง: พัฒนาหมูบาน ตนแบบ 1 แหง/ 1 จังหวัด 

  นโยบาย 4 : สงเสริมการประหยัดพลังงานอยางจริงจังและตอเนื่อง รวมทั้ง

สนับสนุนการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพทั้งในภาคการผลิตภาคบริการ และภาคประชาชน 

โดยมีมาตรการจูงใจที่เหมาะสม 

  1. ปรับแผนอนุรักษพลังงานใหม ปรับเปาหมายการประหยัดพลังงานจากรอยละ 

11 เปนรอยละ 20 ภายในป 2554 

  2. มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟาเพื่อเพิ่มระดับความเขมขน ตลอดจน

ปรับเปล่ียนแผนใหเร็วยิ่งข้ึน 

  3. มาตรการประหยัดพลังงานในอาคาร 

  4. มาตรการสรางแรงจูงใจการประหยัดพลังงานในระดับประชาชน 

  5. การประหยัดพลังงานในวัด โบสถ และมัสยิด 
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  นโยบาย 5 : สงเสริมการพัฒนา ผลิต และใชพลังงานควบคูไปกับการดูแลรักษา

ส่ิงแวดลอมสงเสริมกลไกพัฒนาพลังงานที่สะอาด รวมทั้งใหความสําคัญกับการลดการปลอยกาซ

เรือนกระจกเพื่อชวยบรรเทาภาวะโลกรอน 

  1. เร่ืองของการปองกันและลดระดับอัตราการปลอย CO2 และกาซเรือนกระจก

ตางๆ ที่ปลอยออกมาจากสาขาเศรษฐกิจตางๆ 

  2. เผยแพรความรูและรณรงคใหโครงการพลังงานเขารวมโครงการกลไกพัฒนาที่

สะอาด (Clean Development Mechanism : CDM) 

  3. ดูแลปองกันการระบายสารไอระเหยน้ํามันเชื้อเพลิง (Volatile Organic 

Compound : VOC) จากอุตสาหกรรมปโตรเคมีและการกล่ันไมใหเกิดปญหากับส่ิงแวดลอม 

  4. ประเด็นส่ิงแวดลอมอ่ืนๆ เชน การสงเสริมเทคโนโลยีสะอาด และคุณภาพ

น้ํามันในอนาคต 

 
 4.3 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน 
  ในป พ.ศ.2550 ไดมีการกําหนดพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานข้ึน 

เพื่อเปนแนวทางและเปนขอกําหนดในการดําเนินกิจการดานพลังงานข้ึน เนื่องจาก เนื่องจาก

กิจการพลังงานมีความสําคัญตอโครงสรางดานสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมของประเทศ จึงมี

ความจําเปนตองปรับโครงสรางการบริหารกิจการพลังงานโดยแยกงานนโยบาย งานกํากับดูแล 

และการประกอบกิจการพลังงานออกจากกัน เพื่อเปดโอกาสใหภาคเอกชน ชุมชน และประชาชนมี

สวนรวมและมีบทบาทมากข้ึน เพื่อใหการประกอบกิจการพลังงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มี

ความมั่นคง มีปริมาณเพียงพอและทั่วถึงในราคาที่เปนธรรมและมีคุณภาพที่ไดมาตรฐาน 

ตอบสนองตอความตองการภายในประเทศและตอการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนในดานสังคม 

เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอม อันสอดคลองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงจําเปนตองจัดต้ัง

คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานข้ึนเพื่อกํากับดูแลกิจการพลังงาน โดยกําหนดใหมีหนาที่

ปองกันการใชอํานาจผูกขาดโดยมิชอบ ใหการคุมครองผูใชพลังงานและผูไดรับผลกระทบจากการ

ประกอบกิจการพลังงาน และเพื่อใหคณะกรรมการสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สมควรใหมีสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานข้ึนเปนหนวยงานของรัฐ ซึ่งมีฐานะเปน

นิติบุคคล ทําหนาที่เปนสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติ

นี้ข้ึน โดยพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน (ราชกิจจานุเบกษา 2550 : 15)มี

วัตถุประสงค ดังตอไปนี้ 
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  1. สงเสริมใหมีบริการดานพลังงานอยางเพียงพอ มีความมั่นคง และมีความเปน

ธรรมตอผูใชพลังงานและผูรับใบอนุญาต 

  2. ปกปองผลประโยชนของผูใชพลังงานทั้งทางดานอัตราคาบริการและคุณภาพ

การใหบริการ 

  3. สงเสริมการแขงขันในกิจการพลังงาน และปองกันการใชอํานาจในทางมิชอบ

ในการประกอบกิจการพลังงาน 

  4. สงเสริมใหการบริการของระบบโครงขายพลังงานเปนไปดวยความเปนธรรม 

โปรงใสและไมมีการเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม 

  5. สงเสริมใหการประกอบกิจการพลังงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเปน

ธรรมตอผูรับใบอนุญาตและผูใชพลังงาน 

  6. ปกปองสิทธิเสรีภาพของผูใชพลังงาน ชุมชนทองถิ่น ประชาชน และผูรับ

ใบอนุญาตในการมีสวนรวม เขาถึง ใช และจัดการดานพลังงาน ภายใตหลักเกณฑที่ใหความเปน

ธรรมแกทุกฝาย 

  7. สงเสริมการใชพลังงานและการใชทรัพยากรในการประกอบกิจการพลังงาน

อยางประหยัดและมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และความสมดุลของ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

  8. สงเสริมการใชพลังงานหมุนเวียนในการประกอบกิจการไฟฟาที่มีผลกระทบตอ

ส่ิงแวดลอมนอย 

  นอกจากนี้ รัฐไดวางแนวนโยบายพื้นฐานวาดวยกิจการพลังงาน (ราชกิจจา

นุเบกษา  2550: 16) ไวดังตอไปนี้ 

  1. จัดหาพลังงานใหเพียงพอกับความตองการ มีคุณภาพ มีความมั่นคง และมี

ระดับราคาที่เหมาะสมและเปนธรรม โดยเนนการใชประโยชนและพัฒนาแหลงพลังงานหมุนเวียน

และพลังงานที่มีอยูภายในประเทศ เพื่อประโยชนในการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ทั้งในดาน

สังคม เศรษฐกิจและส่ิงแวดลอม รวมทั้งลดการพึ่งพาพลังงานนําเขาจากตางประเทศ 

  2. สงเสริมใหมีการใชพลังงานอยางประหยัด มีประสิทธิภาพ และคุมคา รวมถึง

สงเสริมการใชเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและระบบกระจายศูนยในการผลิตไฟฟาเพื่อลดการ

ลงทุนในการใชพลังงาน ลดตนทุนทางดานเชื้อเพลิงในกิจกรรมการผลิต และลดผลกระทบดาน

สุขภาพและผลกระทบขางเคียงอ่ืน ๆ จากการผลิตและใชพลังงาน รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถใน

การแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศ 
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  3. สงเสริมใหชุมชนทองถิ่นและประชาชนมีสวนรวมในการจัดการและตรวจสอบ

การดําเนินงานดานพลังงาน เพื่อใหมั่นใจวาการจัดการและกําหนดอัตราคาบริการเปนไปดวย

ความโปรงใส โดยมีองคกรกํากับดูแลการประกอบกิจการพลังงานทําหนาที่คุมครองผูใชพลังงาน 

และใหความเปนธรรมแกทุกฝาย 

  4. สงเสริมสังคมใหมีความรู ความตระหนัก และพฤติกรรมที่ถูกตองตอการใช

พลังงานอยางประหยัด มีประสิทธิภาพ และคุมคา 

  5. สนับสนุนกิจการไฟฟาเพื่อสาธารณูปโภคพื้นฐาน การรักษาความม่ันคงและ

เชื่อถือไดของระบบไฟฟา โดยรัฐจะเปนผูรับผิดชอบดําเนินการในกิจการระบบโครงขายไฟฟา ศูนย

ควบคุมระบบไฟฟา โรงไฟฟาพลังน้ํา ซึ่งการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยเปนผูประกอบกิจการ

ระบบสงไฟฟา การไฟฟานครหลวงและการไฟฟาสวนภูมิภาคเปนผูประกอบกิจการระบบจําหนาย

ไฟฟา รวมทั้งการรักษาสัดสวนกําลังผลิตไฟฟาที่เหมาะสมของกิจการไฟฟาของรัฐ 

  การประกอบกิจการพลังงานไมวาจะมีคาตอบแทนหรือไม ตองไดรับใบอนุญาต

จากคณะกรรมการในการออกใบอนุญาต ใหคณะกรรมการประกาศกําหนดประเภทและอายุ

ใบอนุญาตใหสอดคลองกับขนาดและลักษณะของกิจการพลังงานประเภทตาง ๆ โดยใหคํานึงถึง

ผลกระทบตอประชาชน ความคุมคาทางเศรษฐกิจ สังคม และการลงทุน รวมถึงลักษณะการแขงขัน

ของกิจการแตละประเภท และอาจกําหนดเงื่อนไขเปนการเฉพาะรายดวยก็ได 

  หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการออกใบอนุญาต (ราชกิจจานุเบกษา 2550: 33) 

ตองคํานึงถึงความแตกตางของประเภท ขนาด และลักษณะของกิจการพลังงาน และตองไมทําให

เกิดภาระเกินสมควรแกการประกอบกิจการพลังงานของผูรับใบอนุญาต และไมเปนผลใหเกิดการ

จํากัดการแขงขัน รวมทั้งตองใหมีการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันในระหวางผูรับใบอนุญาตที่ประกอบ

กิจการพลังงานในประเภท ขนาด และลักษณะเดียวกัน หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตามวรรค

หนึ่ง ใหรวมถึงเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งหรือหลายเร่ืองดังตอไปนี้ดวย 

  1. สถานที่ต้ังและสภาพแวดลอมของสถานประกอบกิจการพลังงาน 

  2. มาตรฐานทางวิชาการ วิศวกรรม และความปลอดภัย 

  3. มาตรฐานและคุณภาพการใหบริการ 

  4. อัตราคาบริการ 

  5. ประสิทธิภาพในการใชพลังงานและทรัพยากร 

  6. ประสิทธิภาพในการประกอบกิจการพลังงานและการใหบริการ 

  7. ประเภทและชนิดของเช้ือเพลิง รวมถึงขอกําหนดเกี่ยวกับการใชพลังงานหมุนเวียน 
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  8. กระบวนการและเทคโนโลยีในการประกอบกิจการพลังงาน 

  9. การปองกันและแกไขการขาดแคลนพลังงาน 

  10. การแขงขันในการประกอบกิจการพลังงาน และการปองกันการใชอํานาจ

ผูกขาดในทางมิชอบ 

  11. โครงสรางการถือหุนและความสัมพันธกับผูประกอบกิจการพลังงานรายอ่ืน 

  12. กระบวนการในการรับฟงความเห็นและทําความเขาใจกับประชาชนและผูมี

สวนไดเสีย 

  13. มาตรฐานทางดานส่ิงแวดลอม 

  14. มาตรการในการบรรเทาผลกระทบตอชุมชนและสภาพแวดลอมในพื้นที่

ใกลเคียงกับสถานประกอบกิจการพลังงาน 

  15. ความสมบูรณและครบถวนของการรายงานขอมูลตอคณะกรรมการ 

  การกําหนดมาตรฐานและความปลอดภัยในการประกอบกิจการพลังงาน (ราช

กิจจานุเบกษา 2550 : 38) ตองเปนไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรมและมีความปลอดภัยตาม

ระเบียบที่คณะกรรมการประกาศกําหนด โดยระเบียบที่กําหนดจะตอง 

  1. ไมสรางภาระใหแกผูรับใบอนุญาตเกินความจําเปน 

  2. ไมเขมงวดเกินไปในลักษณะที่เปนการจํากัดหรือกีดกันการแขงขัน 

  3. ไมเปนการเอ้ือประโยชนใหแกผูรับใบอนุญาตรายหนึ่งรายใด 

  4. มีความโปรงใส 

  ผูรับใบอนุญาตตองจัดใหมีการใหบริการพลังงานตามมาตรฐานที่คณะกรรมการ

กําหนด โดยใหรวมถึงมาตรฐานทางวิชาการและวิศวกรรม และมาตรฐานคุณภาพการใหบริการให

ผูรับใบอนุญาตที่ไมสามารถใหบริการไดตามมาตรฐานที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง จายเงินชดเชยแก

ผูใชพลังงาน ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดใหผูรับใบอนุญาตรายงานคุณภาพการใหบริการ

ตอคณะกรรมการ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

  คณะกรรมการอาจกําหนดใหผูรับใบอนุญาตตองจัดใหมีบริการดานพลังงานใน

ทองที่หนึ่งทองที่ใดที่ยังไมมีผูใหบริการ หรือมีแตไมทั่วถึง หรือไมเพียงพอแกความตองการของผูใช

พลังงานในทองที่นั้น แบบมาตรฐานของสัญญาเก่ียวกับการใหบริการพลังงานอยางนอยจะตอง 

  1. มีขอกําหนดเกี่ยวกับหนาที่และความรับผิดชอบของผูรับใบอนุญาตและผูใช

พลังงานที่ชัดเจน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

49 

  2. ไมมีขอกําหนดที่เปนการจํากัดการใชประโยชนของผูใชพลังงานโดยไมมีเหตุผล

อันสมควร 

  3. ไมมีขอกําหนดที่มีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติหรือกีดกันผูใชพลังงานอยางไม

เปนธรรม  

  การประกอบกิจการพลังงานมีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศทั้ง

ในระยะส้ันและระยะยาว ซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจะตอเนื่องและยั่งยืนไดจําเปนตองมี

การจัดหาพลังงานที่เพียงพอ มั่นคง มีคุณภาพ และราคาท่ีเหมาะสม ขณะเดียวกันกิจกรรมการ

ผลิตตองมีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัดและเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ทั้งนี้ เพื่อเสริม

ศักยภาพในการแขงขันของประเทศได ดังนั้นธุรกิจพลังงานจึงไดรับความสนใจจากคนในสังคม

อยางมากดวยความตองการใชพลังงานอยางตอเนื่อง ในการประกอบกิจการพลังงานมีความ

จําเปนในการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมหาศาล ดังนั้นการประกอบธุรกิจดานพลังงานจึงตองให

ความสําคัญกับชุมชน ส่ิงแวดลอมและสังคมโดยการไมเอาเปรียบสังคม พรอมทั้งตอบแทน และให

กลับคืนสูสังคมในรูปแบบของการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ข้ึน เพื่อเปน

ประโยชนแกชุมชนและสังคม รวมทั้งเพื่อใหธุรกิจเปนที่ยอมรับและสามารถดําเนินธุรกิจอยูรวมกับ

สังคมไดอยางราบร่ืนและยั่งยืน  

 
5.  บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 จณิน เอ่ียมสะอาด (2551 : 1-3) ศึกษาเร่ืองรูปแบบและการสื่อสารการดําเนินธุรกิจ

อยางรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจไทย มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบการดําเนินธุรกิจ

อยางรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจไทย และกระบวนการส่ือสารกับกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย

ทั้งภายในและภายนอกองคกรเพื่อใหเกิดการดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคมขององคกร

ธุรกิจไทย ตลอดจนศึกษากระบวนการส่ือสารการดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคมขององคกร

ธุรกิจไทยไปสูสาธารณะ โดยเลือกศึกษาองคกรธุรกิจไทยที่ไดรับรางวัล CSR Awards จากตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย ในป 2549 ประกอบดวย บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบวา ทั้ง 3 

บริษัท มีนโยบายที่สอดคลองกับแนวทางการดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม โดยกําหนด

เปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจนและยึดถือปฏิบัติต้ังแตกอต้ังกิจการ โดยใหความสําคัญทั้งดาน

เศรษฐกิจ ดานสังคม และดานส่ิงแวดลอม เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนทั้งตอองคกรและ

สังคมสวนรวม โดยเร่ิมจากมิติภายในองคกรกอน คือ การพัฒนาตนเองเพื่อการดําเนินธุรกิจอยาง
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ยั่งยืน โดยใหความสําคัญกับการกํากับดูแลองคกรตามหลักบรรษัทภิบาล การจัดการทรัพยากร

และส่ิงแวดลอมภายในองคกร การจัดการทรัพยากรมนุษย และการดูแลสุขภาพความปลอดภัยใน

การทํางาน จากนั้นจึงขยายไปสูมิติภายนอกคือ ความรับผิดชอบตอชุมชน การดูแลผูบริโภค ความ

รับผิดชอบตอสังคมโดยรวม โดยการจัดการกับผูสงมอบ (Supplier) และหุนสวนทางธุรกิจ รูปแบบ

การดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม สามารถแบงไดเปนความรับผิดชอบดานเศรษฐกิจ (ผล 

ประกอบการตามเปาหมายที่กําหนด และการสรางกิจการใหมีความมั่นคงอยางยั่งยืนในระยะยาว) 

ความรับผิดชอบดานส่ิงแวดลอม (บริหารจัดการส่ิงแวดลอมในกระบวนการทํางานภายในองคกร

และคูธุรกิจ โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากร การควบคุมมลพิษ การจัดการของเสีย และการฟนฟู

ธรรมชาติแวดลอม ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการที่ไมกอใหเกิดผลเสียตอส่ิงแวดลอม) 

และความรับผิดชอบดานสังคม (การมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมในดานตาง ๆ จากภายในสู

ภายนอกองคกร โดยอาศัยส่ือประชาสัมพันธตาง ๆ  และการดําเนินโครงการรณรงคทางสังคมใน

ประเด็นตาง ๆ ที่องคกรใหความสําคัญ) ในดานการสื่อสารการดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอ

สังคมขององคกรสูสาธารณะ เปนการโฆษณาประชาสัมพันธองคกรผานส่ือมวลชนตาง ๆ เพื่อ

เสริมสรางภาพลักษณใหเปนที่ยอมรับและเช่ือถือ พรอมกับการมีสวนรวมในการพัฒนาสังคม โดย

นักส่ือสารของท้ัง 3 องคกรเห็นวาการโฆษณาประชาสัมพันธจะทําใหสังคมเกิดการรับรูถึงการ

ดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคมขององคกรไดมากที่สุด ในขณะที่การจัดทํารายงานการ

พัฒนาอยางยั่งยืน เปนการส่ือสารที่สามารถนําเสนอขอมูลการดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอ

สังคมไดครบถวนที่สุด และการจัดโครงการหรือกิจกรรมรณรงคตาง ๆ สามารถแสดงถึงความ

รับผิดชอบตอสังคมขององคกรมากที่สุด และสามารถกอใหเกิดผลดีทั้งตอองคกรและสังคมโดย

สวนรวม 

 โกวิทย  สวัสด์ิมงคล (2550 :169-177) ศึกษาเร่ือง ความรับผิดชอบตอสังคมดานการ

แกไขปญหามลพิษส่ิงแวดลอมของผูประกอบการรถเอกชนรวมบริการ ขสมก. มีวัตถุประสงคเพื่อ

ศึกษาถึงความคิดเห็นของผูประกอบการที่มีตอแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมดานส่ิงแวดลอม 

ลักษณะการดําเนินธุรกิจรถรวมที่เปนการแกไขปญหามลพิษส่ิงแวดลอม ปญหาที่เกิดข้ึนในการ

ดําเนินธุรกิจรถรวม และความตองการ การสนับสนุนเพื่อเสริมสรางความรับผิดชอบตอสังคมกรณี

การแกไขปญหามลพิษส่ิงแวดลอม ผลการศึกษาพบวา ผูประกอบการมีความคิดเห็นตอแนวคิด

ความรับผิดชอบตอสังคมดานส่ิงแวดลอมภาพรวมอยูในระดับมาก สวนลักษณะการดําเนินธุรกิจ

รถรวมที่เปนการแกไขปญหามลพิษสิ่งแวดลอม ผูประกอบการมีการปฏิบัติการโดยรวม อยูใน

ระดับปานกลาง สําหรับปญหาที่เกิดข้ึนในการดําเนินกิจการธุรกิจรถรวม พบวาภาพรวมอยูใน
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ระดับปานกลาง และความตองการ การสนับสนุนเพื่อเสริมสรางความรับผิดชอบตอสังคมกรณีการ

แกไขปญหามลพิษส่ิงแวดลอม ภาพรวมอยูในระดับมาก พรอมทั้งมีขอเสนอแนะวา ผูประกอบการ

ควรรวมกันกําหนดแนวทางการดําเนินธุรกิจรถรวม จัดกิจกรรมอนุรักษส่ิงแวดลอมใหพนักงานและ

ผูอ่ืนเขาใจถึงปญหามลพิษและสนับสนุนใหพนักงานมีความรูในการตรวจสอบและควบคุม

เคร่ืองยนต เพื่อแกไขปญหามลพิษทางอากาศ นอกจากนี้รัฐควรสนับสนุนเงินทุนเพื่อปรับปรุง

สภาพเคร่ืองยนต จัดศูนยตรวจสอบและบํารุงรักษายานพาหนะใหมากข้ึน ลดหยอนภาษีการ

นําเขาอุปกรณที่ชวยลดมลพิษ สงเสริมใหมีเครือขายสถานประกอบการเพื่อแกไขปญหามลพิษ 

และควรประชาสัมพันธใหสังคมรับรูถึงองคกรธุรกิจรถรวมที่รวมมือปฏิบัติตามกฎหมายอยาง

ตอเนื่อง เพื่อสรางกําลังใจในการดําเนินงานและเปนตัวอยางที่ดีใหแกองคกรธุรกิจอ่ืน ๆ ตอไป 

 จิราพัชร ศักด์ิดาสถาพร (2550 : 4-5) ศึกษาเร่ือง บรรษัทภิบาลในบรรษัทภิบาลใน

รัฐวิสาหกิจที่แปลงสภาพเปนบริษัทมหาชน ศึกษากรณี: บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) มี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิเคราะหการบริหารจัดการตามหลักการบรรษัทภิบาลของบริษัท ทีโอที 

จํากัด (มหาชน) ตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย ใชการวิเคราะหเชิงคุณภาพ (qualitative method) เพื่อศึกษาวิเคราะห

แนวทางและการบริหารจัดการตามหลักการบรรษัทภิบาลของบริษัทตามหลักเกณฑของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พบวา แนวทางการบริหาร

จัดกการที่ดีของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ตรงกับหลักการจริยธรรมทางธุรกิจของ ก.ล.ต.มาก

ที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทที่แปลงสภาพมาจากหนวยงาน

รัฐวิสาหกิจ คือ องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบในการใหบริการ

สาธารณะแกประชาชน ดังนั้นนโยบายการบริหารจัดการจึงเนนที่จริยธรรมมากที่สุด สวนหลักการ

ในดานความสัมพันธกับผูลงทุนเปนหลักการที่แนวทางการบริหารจัดการของบริษัท ทีโอที จํากัด 

(มหาชน) ตรงกับหลักของ ก.ล.ต. นอยที่สุด สืบเนื่องมาจากผูถือหุนใหญของบริษัท ทีโอที จํากัด 

(มหาชน) คือ กระทรวงการคลัง รวมถึงคณะกรรมการและผูบริหารสวนใหญคือ ขาราชการที่ไดรับ

การแตงต้ังใหบริหารจัดการบริษัท  ทีโอที จํากัด (มหาชน) ดังนั้น จึงไมไดมุงเนนในดาน

ความสัมพันธกับผูลงทุน 

 ราชสีห เสนะวงศ (2550 : 1-2) ศึกษาเร่ือง ความรับผิดชอบตอสังคมของผูส่ือขาว

หนังสือพิมพสยามกีฬารายวัน มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความรูตอแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคม

ของผูส่ือขาวและระดับปฏิบัติความรับผิดชอบตอสังคมของผูส่ือขาว โดยศึกษาขอมูลจากเอกสาร

และการวิจัยภาคสนาม ซึ่งใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล กลุมตัวอยาง
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เปนผู ส่ือขาวหนังสือพิมพสยามกีฬารายวัน ผลการศึกษาภาพรวมความรูตอแนวคิดความ

รับผิดชอบตอสังคม พบวา กลุมตัวอยางมีความรูในระดับสูง ใน 3 ดาน ไดแก ดานความหมายของ

ความรับผิดชอบตอสังคม ในประเด็นผูส่ือขาวจะตองเสนอขาวตามความเปนจริง เปนขอที่ผูส่ือขาว

มีความรูสูงที่สุด และในดานขอบเขตความรับผิดชอบตอสังคมนั้น กลุมตัวอยางมีความรูสูงใน

ประเด็นผูส่ือขาวจะตองเปนผูนําในการเสนอขาวสารเพื่อชวยแกปญหาใหกับสังคม และดาน

สุดทาย ขนาดของความรับผิดชอบตอสังคม กลุมตัวอยางมีความรูดานนี้สูงโดยเฉพาะ ประเด็น 

นอกจากการระวังระไวตอปญหาในทางสังคมแลวผูส่ือขาวจะตองมองการณไกลออกไปโดย

คาดหมายถึงปญหาในทางสังคมที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคตดวย สวนในระดับปฏิบัตินั้นพบวา กลุม

ตัวอยางมีการปฏิบัติถึงความรับผิดชอบตอสังคมมากทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานการใหขอมูลที่เปนจริง

โดยเฉพาะในประเด็น ผูส่ือขาวตองไมบิดเบือนขาวสารเพื่อไดมาซึ่งประโยชนแกตนเองและพวก

พอง สวนดานการทําขาวดวยความรอบคอบ กลุมตัวอยางก็มีระดับการปฏิบัติดานนี้มาก

โดยเฉพาะประเด็น ผูส่ือขาวตองระมัดระวังในการนําเสนอขาวสารที่อาจจะกระทบตอความมั่นคง

ของชาติ ดานสุดทายการไมละเมิดสิทธิสวนบุคคล กลุมตัวอยางมีระดับการปฏิบัติในดานนี้มาก

โดยเฉพาะในประเด็นผูส่ือขาวตองรักษาไวซึ่งความลับของแหลงขาว การเปรียบเทียบความ

แตกตางระหวางตัวแปร การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางขอมูลทั่วไปที่แตกตางกัน ความรู

และระดับปฏิบัติ ตอความรับผิดชอบตอสังคมของผูส่ือขาว พบวา ผูส่ือขาวที่มีขอมูลทั่วไปตางกัน 

มีความรูตอความรับผิดชอบตอสังคมไมแตกตางกัน การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางขอมูล

ทั่วไปกับการปฏิบัติถึงความรับผิดชอบตอสังคมของผูส่ือขาวพบวา ผูส่ือขาวที่มีขอมูลทั่วไปตางกัน 

มีการปฏิบัติถึงความรับผิดชอบตอสังคมไมแตกตางกัน 

 มนตรี  เลิศสกุลเจริญ (2547 : 105-111) ศึกษาเร่ือง แนวทางการพัฒนาความ

รับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดนนทบุรี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา

ทัศนะของผูบริหารองคกรธุรกิจที่มีตอความรับผิดชอบตอสังคม และการจัดกิจกรรมหรือบริการที่

สะทอนถึงความรับผิดชอบตอสังคม เพื่อเปนแนวทางการพัฒนาความรับผิดชอบตอสังคมของ

องคกรธุรกิจ โดยศึกษาทัศนะของผูบริหารองคกรธุรกิจภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดนนทบุรี พบวา 

ผูบริหารองคกรธุรกิจมีความเห็นดวยกับแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมทางดานเศรษฐกิจ 

กฎหมาย จริยธรรม และการใชดุลยพินิจ ในภาพรวมอยูในระดับมากทั้ง 4 ดาน และมีความเห็น

ดวยตอการจัดกิจกรรมหรือบริการที่สะทอนถึงความรับผิดชอบตอสังคมทั้ง 6 ดาน คือ ดานสุขภาพ

อนามัย ส่ิงแวดลอม สิทธิผูบริโภค และวัฒนธรรม อยูในระดับมาก โดยผูบริหารใหความสําคัญ

ทางดานสิทธิผูบริโภคมากที่สุด และแนวทางการพัฒนาความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ 
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ผูบริหารองคกรธุรกิจควรมีการกําหนดนโยบายขององคกรใหครอบคลุมถึงความรับผิดชอบตอ

สังคมดานตาง ๆ และจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับความตองการของลูกจาง และสอดคลองกับ

วัฒนธรรมของชุมชนอยางแทจริง โดยใชการบริหารแบบมีสวนรวมจากฝายตาง ๆ ขององคกรธุรกิจ 

เพื่อใหการจัดกิจกรรมตอบสนองตอความตองการของทุกฝายอยางเปนรูปธรรมและสรางความ

เชื่อถือใหกับลูกจางและชุมชนภายนอก 

 พัชรี  นิวัฒเจริญชัยกุล (2546 : 96-101) ไดศึกษาเร่ือง การมีสวนรวมรับผิดชอบตอ

สังคมของพนักงานบริษัท เทเลคอมเอเชียคอรปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ มี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบกิจกรรมที่พนักงานเขารวม ปจจัยที่สงเสริมและเปนอุปสรรคตอการ

มีสวนรวมในกิจกรรมและศึกษาทัศนะของพนักงานตอแนวทางการมีสวนรวม จากการศึกษาพบวา 

พนักงานในบริษัทไดเขารวมกิจกรรมเพื่อสังคม อันไดแก โครงการบริจาคเงินหรือส่ิงของเพื่อ

ชวยเหลือแกสถานสงเคราะหมากที่สุด รองลงมาไดแก โครงการบริจาคเงินหรือส่ิงของเพื่อ

ชวยเหลือผูประสบภัย ปจจัยที่เขารวมกิจกรรมของพนักงานสวนใหญเขารวมในกิจกรรมเพื่อสังคม 

เพราะตองการใหสังคมดีข้ึนและอุปสรรคในที่ชัดเจนตอกิจกรรม ดานกลวิธี ผูบริหารควรเขารวม

กิจกรรมกับพนักงาน ดานการประชากรเขารวมกิจกรรม เพราะพนักงานไมเห็นประโยชนของการ

ทํากิจกรรมและไมเห็นความสําคัญของการทํากิจกรรม สวนในเรื่องแนวทางการสงเสริมการมีสวน

รวมในกิจกรรม พนักงานบริษัทสวนใหญมีทัศนะเห็นดวยตอการมีสวนรวม ซึ่งแบงไดเปน 5 ดาน 

คือ ดานนโยบายองคกร บริษัทควรมีนโยบายสัมพันธ บริษัทควรมีการเผยแพรขาวสาร/การ

ประชาสัมพันธที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมเปนระยะ ๆ ดานการเปดโอกาสใหพนักงาน

แสดงความคิดเห็น โดยพนักงานสวนใหญเห็นควรใหพนักงานแสดงความคิดเห็น และดานรางวัล

จูงใจ พนักงานสวนใหญไมเห็นดวยกับแนวทางการสงเสริมดานรางวัลจูงใจ ที่ทําใหพนักงาน

ตัดสินใจเขามามีสวนรวมในกิจกรรมเพื่อสังคม 

 บัณฑิตา  ทรัพยกมล (2544 : 76-79) ไดศึกษาเร่ืองความรับผิดชอบตอสังคมของ

องคกรธุรกิจ : ศึกษากรณีโรงงานอุตสาหกรรมเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงคเพื่อศึกษา

ทัศนะของผูบริหารตอความรับผิดชอบ นโยบายขององคกรและแนวโนมการจัดกิจกรรมในองคกร 

จากการศึกษาพบวา ทัศนคติของผูบริหารตอความรับผิดชอบตอสังคมภายในองคกรเห็นดวยตอ

การจัดกิจกรรมใหแกลูกจางมากที่สุด สวนทัศนคติของผูบริหารตอความรับผิดชอบตอสังคม

ภายนอกองคกรเห็นดวยตอการใหบริการที่ซื่อสัตยตอผูบริโภคมากที่สุด รองลงมา คือ การไมจาง

แรงงานที่ผิดกฎหมาย และทัศนคติของผูบริหารตอขอบเขตความรับผิดชอบ ในภาพรวมผูบริหาร

เห็นดวยในเร่ืองสิทธิของผูบริโภค ในดานของนโยบายพบวา สวนใหญมีนโยบายดานการสงเสริม
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อาชีพและการผลิตสินคาและบริการมากที่สุด รองลงมา คือ นโยบายดานการรักษาสิ่งแวดลอม

และแนวโนมของการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับความรับผิดชอบตอสังคมพบวา แนวโนมที่ผูบริหาร

จะจัดกิจกรรมในดานการผลิตสินคาที่ ดีและมีคุณภาพมากที่ สุด รองลงมา คือ การรักษา

สภาพแวดลอม การบริจาคเงินหรือส่ิงของในงานสาธารณกุศลตาง ๆ 

 นฤมล  หาญเชิงชัย (2544 : 109-111) ไดศึกษาเร่ือง การมีสวนรวมในกิจกรรมเพื่อ

สังคมของพนักงานธนาคาร : ศึกษาเฉพาะกรณี ธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา อายุ 

สถานภาพสมรส และตําแหนงงานแตกตางกันมีผลกับลักษณะในการเขามามีสวนรวมในกิจกรรม

ตาง ๆ ในขณะที่เพศ และธนาคารที่สังกัดไมมีผลกับการเขามามีสวนรวม ลักษณะกิจกรรมตาง ๆ ที่

พนักงานธนาคารไดเขามามีสวนรวมนั้น พบวา กิจกรรมดานเศรษฐกิจ ไดแก โครงการบริจาคเงิน

หรือส่ิงของเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยตาง ๆ  มีพนักงานธนาคารเขามามีสวนรวมในกิจกรรมดานนี้

มากที่สุด รองลงมา คือ โครงการกิจกรรมพุทธศาสนา และกิจกรรมที่มีพนักงานเขารวมนอยที่สุด 

คือ กิจกรรมดานการศึกษา ไดแก โครงการจัดบรรยายทางวิชาการใหแกสถานศึกษาในรูปแบบ

ตางๆ สําหรับเหตุผลในการเขามามีสวนรวม จากการศึกษาพบวา เหตุผลในการเขามามีสวนรวม

ในกิจกรรมเพื่อสังคม เพราะจิตสํานึกของตนเองท่ีตองการทําประโยชนแกสังคมสวนรวมมากที่สุด 

รองลงมา คือ ทําแลวมีความภาคภูมิใจในตนเอง และเหตุผลที่พนักงานเขามามีสวนรวมนอยที่สุด 

คือ ตองการการยอมรับ นับถือ ยกยอง ชมเชย ในเร่ืองของแนวทางการสงเสริมการเขามามีสวน

รวมในกิจกรรมเพื่อสังคม พบวา พนักงานมีทัศนะตอแนวทางการสงเสริมในระดับมากที่สุด มากใน

ดานการประชาสัมพันธ ดานนโยบายขององคกร ดานการเปดโอกาสใหพนักงานไดแสดงความ

คิดเห็น สวนแนวทางการสงเสริมโดยการใหรางวัลจูงใจตาง ๆ เปนเร่ืองรองลงมา 

 อนุทิน  ปล้ืมมาลี (2542 : 134) ศึกษาเร่ืองขอเท็จจริงในการจัดสวัสดิการแรงงานชวง

ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและแนวโนมในอนาคต ไดทําการศึกษาทัศนะของสถานประกอบการตอ

การคืนกําไรสูสังคม พบวา สถานประกอบการควรมีโครงการคืนกําไรสูสังคม ทั้งนี้เพราะสถาน

ประกอบการสวนหนึ่งไดมุงการดําเนินธุรกิจเพื่อแสวงหาผลกําไร เนื่องจากการดําเนินกิจกรรมการ

ผลิตของสถานประกอบการไดทําลายทรัพยากรจากธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และกอใหเกิดมลภาวะ 

ดังนั้น สถานประกอบการจึงตระหนักในเร่ืองนี้ สวนความคิดเห็นที่จะเขามามีสวนรวมตอการ

พัฒนาสังคมตองหยุดชะงักไป ดวยเหตุผลทางภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวจึงตองหยุดกิจกรรมตาง ๆ 

ที่เปนการคืนกําไรสูสังคม แตในอนาคตสถานประกอบการเห็นวาจะจัดทําตอไป 

 จากการทบทวนวรรณกรรมและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ สรุปไดวา ความรับผิดชอบตอ

สังคม หมายถึง บทบาทหนาที่ของบุคคลหรือองคกร ที่ตองตระหนักถึงความสําคัญในการดําเนิน
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ธุรกิจขององคกร โดยไมสรางปญหาแกสังคมและส่ิงแวดลอม โดยพยายามหลีกเล่ียงไมกระทําการ

ใด ๆ ใหบุคคลอ่ืนและสังคมตองเสียหาย รวมทั้งชวยสงเสริมและรักษาผลประโยชนของสังคม

โดยรวมเพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนดวย ซึ่งการมีความรับผิดชอบตอสังคมของบุคคล

และองคกรจะเกิดข้ึนจากการใชจริยธรรม และการมีจิตสํานึกที่มีความคิดเขาไปยอมรับและ

รับผิดชอบในผลของการกระทําที่ทําไปไมวาจะในแงบวก หรือ ลบ โดยความรับผิดชอบตอสังคมที่

เกิดข้ึนขององคกรสวนใหญผูบริหารจะพิจารณาจากระดับของการตระหนักถึงปญหาสังคมท่ี

เกิดข้ึนวาอยูในระดับใด สําหรับกิจกรรมเพื่อสังคมที่องคกรเขาไปมีสวนรวมจัดข้ึนมักจะครอบคลุม

ในดานความเปนอยูของคนในชุมชน การศึกษา ส่ิงแวดลอม สุขภาพอนามัย วัฒนธรรม และสิทธิ

ของผูบริโภค ซึ่งมักจะไดรับการสนับสนุนจากพนักงานและคนในพื้นที่เปนอยางดี 

 ดังนั้น สามารถสรุปไดวา หากบุคคลในองคกรและผูบริหารตระหนักรูดวยการมี

จิตสํานึก และจริยธรรมในการปฏิบัติหรือเขาไปมีสวนรวมแกไขปญหาสังคม และพัฒนาสังคมใหดี

ข้ึนกวาที่เปนอยูมาโดยตลอดแลว ก็จะสงผลใหปญหาตาง ๆ  ไมเกิดข้ึนหรือเกิดนอยที่สุด การเขา

ไปมีสวนรวมรับผิดชอบและสงเสริมการพัฒนาสังคม ทําใหองคกรธุรกิจที่เขาใจในการดําเนินธุรกิจ

อยางมีความรับผิดชอบตอสังคม สามารถดําเนินธุรกิจไดอยางยั่งยืนและอยูรวมกับชุมชนและ

สังคมตลอดไป 
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บทที่ 3 
 

วิธวีิจัยและการดําเนินการวิจัย 
 
 การศึกษาการใหความหมาย รูปแบบ และกลยุทธการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบ
ตอสังคมของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) คร้ังนี้ เปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Method) เพื่อศึกษาวิเคราะหถึงการใหความหมาย รูปแบบ และกลยุทธของการดําเนินกิจกรรม
ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร (CSR) มีข้ันตอนการศึกษาดังนี้ 
 1. การศึกษาวิเคราะหเอกสาร (Documentary research) ซึ่งการศึกษาวิจัยโดยทํา
การรวบรวมขอมูลจากการคนควาหนังสือ บทความ วารสาร เอกสาร รายงานประจําปของบริษัท 
ปตท. จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน
ของบริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) วิทยานิพนธ และงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งขอมูลจากทาง
อินเทอรเน็ตทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อนํามาเปนแนวคิดพื้นฐานในการดําเนินการวิจัย 
 2. ทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interviews) จากเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
และผูมีสวนเกี่ยวของ ในการบริหารจัดการกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร (CSR) 
ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  
 3. ทําการวิเคราะหการใหความหมาย รูปแบบ และกลยุทธการดําเนินกิจกรรมความ
รับผิดชอบตอสังคมขององคกร รวมทั้งผลตอบรับจากผูมีสวนไดเสียตอการดําเนินกิจกรรมความ
รับผิดชอบตอสังคมของ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) จากขอมูลที่ไดรวบรวมทั้งหมด 
 
ขอบเขตในการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้ ไดทําการศึกษาการใหความหมาย รูปแบบ และกลยุทธการดําเนิน
กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) โดยทําการศึกษานโยบาย 
และการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ในดาน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม และเพื่อไดเห็นการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ อยางเปนรูปธรรม 
ผูวิจัยจึงทําการเก็บขอมูลยอนหลังของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เปนเวลา 3 ป ตั้งแตป พ.ศ.
2548 ถึง พ.ศ.2550  และทําการวิเคราะหรูปแบบของกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของ
องคกร (CSR) โดยยึดหลักการของ ฟลลิป คอตเลอร และ แนนซี่ ลี (Kotler and Lee 2005 อาง
ถึงใน รมณียฉัตร แกวกิริยา 2551 : 24-27) ซึ่งแบงรูปแบบการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบ
ตอสังคม ออกเปน 6 รูปแบบ ไดแก 1. การสงเสริมประเด็นสังคม (Cause Promotion) 2. 
การตลาดเกี่ยวเนื่องกับประเด็นสังคม (Cause-Related Marketing) 3. การตลาดเพื่อสังคม
ขององคกร (Corporate Social Marketing) 4. การบริจาคตรง (Corporate 
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Philanthropy) 5. อาสาสมัครชวยเหลือชุมชน (Community Volunteering) 6. ขอปฏิบัติทางธุรกิจ
เพื่อแสดงความรับผิดชอบตอสังคม (Socially Responsible Business Practices) 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

 ผูศึกษาทําการศึกษาวิจัยเร่ือง “การศึกษาการใหความหมาย รูปแบบ และกลยุทธการ

ดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)” โดยมีข้ันตอนการเก็บ

รวบรวมขอมูลตาง ๆ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 1.  ทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากหนังสือ บทความ วารสาร เอกสาร รายงานประจําป

ของบริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ของบริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) รายงานการพัฒนา

อยางยั่งยืนของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) วิทยานิพนธ และงานวิจัยตาง ๆ และรวบรวมขอมูล

จากอินเทอรเน็ตที่เกี่ยวของทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อนํามาเปนพื้นฐานในการดําเนินการ

ศึกษาวิจัย โดยใชการวิเคราะหเชิงคุณภาพ เพื่อใหทราบถึงการใหความหมายของความรับผิดชอบ

ตอสังคมขององคกร (CSR) ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) รวมทั้งการดําเนินกิจกรรมความ

รับผิดชอบตอสังคมในดานตาง ๆ และนํามาวิเคราะหรูปแบบและกลยุทธการทํากิจกรรมความ

รับผิดชอบตอสังคมของบริษัท โดยขอมูลที่ตองการ ไดแก 

  1.1 แนวคิดที่เกี่ยวของกับความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร 

  1.2 ขอมูลทั่วไปของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

  1.3 นโยบายของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ในเร่ืองความรับผิดชอบตอสังคม

ขององคกร 

  1.4 กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมตาง ๆ ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

  1.5 รูปแบบและกลยุทธของการทํากิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท 

ปตท. จํากัด (มหาชน) 

  2.  ทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก จากเจาหนาที่ผูรับผิดชอบและผูที่เกี่ยวของในการ

บริหารจัดการกิจกรรมที่มีลักษณะเปนความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร (CSR) ของบริษัท 

ปตท. จํากัด (มหาชน) โดยสัมภาษณเพื่อเปนการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีหัวขอในการสัมภาษณ

คือ 

  2.1 นโยบายของบริษัทในเร่ืองความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร 

  2.2 แนวทางในการดําเนินงานตามหลักความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร 
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  2.3 แนวทางในการสงเสริมใหพนักงานมีสวนรวมในลักษณะการมีความ

รับผิดชอบตอสังคมขององคกร 

  2.4 กิจกรรมในลักษณะที่เปนความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร ในดานตาง ๆ 

ของแตละบริษัท 

  2.5 รูปแบบและกลยุทธในการทํากิจกรรมที่มีลักษณะเปนความรับผิดชอบตอ

สังคมขององคกรของบริษัท 

  2.6 ผลตอบรับที่ไดจากการทํากิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมที่บริษัท ปตท. 

จํากัด (มหาชน) ไดรับจากผูมีสวนไดเสียของบริษัท 

 
การวิเคราะหขอมูล 
 

 ในการศึกษาวิจัย การใหความหมาย รูปแบบและกลยุทธการดําเนินกิจกรรมความ

รับผิดชอบตอสังคมของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ไดใชการวิเคราะหเชิงคุณภาพ เมื่อผูศึกษา

รวบรวมขอมูลเรียบรอยแลว จึงนําขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะหวา กิจกรรมความรับผิดชอบตอ

สังคมของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ที่ไดจัดทําข้ึน มีการใหความหมาย รูปแบบและกลยุทธการ

ดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรอยางไร รวมทั้งผลตอบรับของผูมีสวนไดเสีย

จากการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ วาสามารถตอบโจทยการทําธุรกิจตามแนวคิดการทําธุรกิจอยาง

ยั่งยืนไดหรือไม รวมทั้งการนํามาเปนแนวทางพื้นฐานในการวางแนวทางการพัฒนารูปแบบ กล

ยุทธและการดําเนินการกิจกรรมที่มีลักษณะความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรตอไปในอนาคต  

 
การนําเสนอผลการศึกษา 
 

 ผูศึกษาไดนําเสนอผลการศึกษา เปนการศึกษาวิเคราะหเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห

เอกสาร (Documentary research) และการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interviews) มุงเนน

ศึกษาถึงการใหความหมาย รูปแบบและกลยุทธการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของ

องคกร (CSR) ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) โดยการนําเสนอผลการศึกษา เปนการบรรยาย

เชิงพรรณนา ประกอบตารางอธิบาย โดยแบงการนําเสนอ ออกเปน 5 บท ดังนี้ 

 บทที่ 1 บทนํา ความเปนมาและความสําคัญของปญหา วัตถุประสงคของการวิจัย 

และประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 บทที่ 2 แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
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 บทที่ 3 วิธีวิจัยและการดําเนินการวิจัย 

 บทที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูล 

 บทที่ 5 สรุป อภิปรายผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
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บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
 การศึกษาการใหความหมาย รูปแบบและกลยุทธการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบ
ตอสังคมของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) คร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเก็บขอมูลโดยใชวิธีการศึกษา
เอกสาร (Documentary Research) ตาง ๆ ไดแก รายงานประจําป 2548-2550 แบบ 56-1 ป 
2548-2550 รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืนประจําป 2548-2550 และเว็บไซต ของบริษัท ปตท. 
จํากัด (มหาชน) ประกอบกับการใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ผูจัดการ
ฝายกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) โดยมีผลการวิจัยที่ไดจากการศึกษาตาม
วัตถุประสงค ดังนี้ 
 1. การใหความหมายของความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
โดยศึกษาจากนโยบายของบริษัทที่สอดคลองกับความรับผิดชอบตอสังคม แนวทางการสงเสริมให
พนักงานมีสวนรวมในกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร รวมทั้งแนวทางในการ
ดําเนินงานตามหลักความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรอยางเปนรูปธรรม จากนโยบายไปสูการ
ปฏิบัติ (Best Practice) 
 2. รูปแบบการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท ปตท.จํากัด 
(มหาชน)  
  2.1 การแบงตามรูปแบบความรับผิดชอบ สามารถแบงได 3 ดาน ไดแก 
   2.1.1 ความรับผิดชอบดานเศรษฐกิจ 
   2.1.2 ความรับผิดชอบดานส่ิงแวดลอม 
   2.1.3 ความรับผิดชอบดานสังคม 
  2.2 รูปแบบกิจกรรมความรับผิดชอบสังคมของบริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) โดย
หลักการของ ฟลลิป คอตเลอร และ แนนซ่ี ลี วามีการดําเนินการในรูปแบบประเภทใด หรือมีความ
แตกตางจากที่ไดกําหนดไวหรือไม อยางไร 
 3. กลยุทธการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท ปตท.จํากัด 
(มหาชน) 
 4. ผลตอบรับของผูมีสวนไดเสีย จากการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของ
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
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1. การใหความหมายของความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
 

 จากการศึกษาพบวา บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) มีนโยบายที่สอดคลองกับแนว

ทางการดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม โดยกําหนดไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน 

และยึดถือปฏิบัติต้ังแตกอต้ังกิจการ โดยใหความสําคัญทั้งดานเศรษฐกิจ ดานส่ิงแวดลอม และ

ดานสังคม เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนทั้งตอองคกรและสังคมสวนรวม โดยนโยบายดังกลาว

มีที่มาสอดคลองกับความเปนมาขององคกร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) กอต้ังในป พ.ศ. 2544 หลังจากการแปลงสภาพตาม

พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 โดยรับโอนกิจการและพนักงานทั้งหมดมาจากการ

ปโตรเลียมแหงประเทศไทย (ปตท.) และยังคงยึดถือนโยบายเดิมต้ังแตกอต้ังการปโตรเลียมแหง

ประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2521 ตามเจตนารมณของรัฐบาลในสมัยนั้นที่ตองการจัดต้ัง

องคกรดานพลังงานที่มีประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจปโตรเลียมอยางครบวงจร เพื่อเปน

หลักประกันความมั่นคงดานพลังงานของประเทศ สืบเนื่องจากบทเรียนวิกฤตการณน้ํามันโลกในป 

2521 ที่ทําใหประเทศไทยตองเผชิญกับปญหาทางเศรษฐกิจ เพราะตองพึ่งพาพลังงานจาก

ตางประเทศเกือบทั้งหมด 

 รัฐบาลในขณะนั้นภายใตการนําของ  ฯพณฯ  พลเอกเกรียงศักด์ิ  ชมะนันทน 

นายกรัฐมนตรี เล็งเห็นวาธุรกิจปโตรเลียมเปนกิจการสาธารณูปโภคที่สําคัญตอเศรษฐกิจและ

ความมั่นคงของชาติ จึงไดตราพระราชบัญญัติการปโตรเลียมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2521 ข้ึน 

นับเปนการจัดต้ังองคกรของรัฐที่มีอํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการปโตรเลียม

ของประเทศข้ึนโดยตรงเปนคร้ังแรก จากเดิมที่หนวยงานดานพลังงานมีอยูอยางกระจัดกระจาย

และข้ึนอยูกับหลายสวนราชการ 

 ดวยจุดประสงคที่ตองการใหการปโตรเลียมแหงประเทศไทย (ปตท.) เปนรัฐวิสาหกิจที่

รับผิดชอบดูแลและแกไขปญหาทางดานพลังงานของประเทศอยางมีประสิทธิภาพและมีเอกภาพ 

แมจะมีการแปรรูปเปนบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) แลว แตบริษัท ปตท. ก็ยังคงยึดมั่นในการ

ดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบ เปนธรรม และใหผลตอบแทนที่เหมาะสมตอผูมีสวนไดเสีย โดย

กําหนดวิสัยทัศนและคานิยมขององคกร (บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 2550 : 5) ไวดังนี้ 

 วิสัยทัศน  

 เปนบริษัทพลังงานของไทย ที่ประกอบธุรกิจกาซธรรมชาติและน้ํามันครบวงจร และ

ธุรกิจปโตรเคมีที่เนนการใชกาซธรรมชาติเปนหลัก รวมทั้งธุรกิจตอเนื่อง มุงไปสูองคกรแหงความ
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เปนเลิศ (High Performance Organization) และเปนผูนําในภูมิภาค ดวยความรับผิดชอบ เปน

ธรรม และใหผลประโยชนตอบแทนที่เหมาะสมตอผูมีสวนไดเสีย 

 นอกจากนี้ยังมีบริษัทยังกําหนดยุทธศาสตรการเติบโตอยางยั่งยืนของบริษัท ปตท. 

จํากัด (มหาชน)ไว ดังแผนภาพที่ 2  

 

 
 

ภาพที่ 2 ยุทธศาสตรการเติบโตอยางยั่งยืนของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

ที่มา : Bonggot Anuroj. “Corporate Social Responsibility Experiences of the Thai Leading 

Company.” paper presented at APEC Seminar on Good Governance on Investment 

Promotion, Lima, Peru,19-20 May 2008, 4. 

 

 จากภาพที่ 2 จะเห็นไดวา บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) มีแนวคิดดานการเติบโตอยาง

ยั่งยืน โดยยึดหลักการมุงสูองคกรแหงความเปนเลิศ บนพื้นฐานการกํากับดูแลกิจการที่ดี และมี

ความรับผิดชอบตอสังคม 

 คานิยม 

 ตอลูกคา จะสรางความพึงพอใจแกลูกคา โดยผานการนําเสนอผลิตภัณฑและบริการ

ที่คุณภาพสูงในระดับมาตรฐานสากล ดวยราคายุติธรรม 

 ตอพนักงาน จะสนับสนุนพัฒนาความสามารถการทํางานระดับมืออาชีพอยาง

ตอเนื่อง ใหความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานทัดเทียมบริษัทช้ันนํา 
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 ตอชุมชน จะรับผิดชอบ และมีสวนรวมในการพัฒนาส่ิงแวดลอมและคุณภาพชีวิตที่ดี

แกสังคมชุมชน 

 ตอคูคา จะสรางความสัมพันธที่ดี เพื่อเอ้ือประโยชนรวมกัน 

 ปจจุบัน ปตท. มีพนักงานทั้งส้ินประมาณ 7,800 คน ประกอบดวยกลุมธุรกิจที่สําคัญ 

3 กลุม ไดแก กลุมธุรกิจสํารวจ ผลิต และกาซธรรมชาติ กลุมธุรกิจน้ํามัน กลุมธุรกิจปโตรเคมีและ

การกล่ัน 

 สถาบันส่ิงแวดลอมไทย (2549 : 5-6) ไดมีการจัดประชุมโครงการการจัดการความรู

ดานการดําเนินงานของ “ธุรกิจที่รับผิดชอบตอสังคม” ของบริษัทสมาชิกคณะกรรมการนักธุรกิจ

เพื่อส่ิงแวดลอมไทย (Knowledge Management on TBCSD’s Corporate Social 

Responsibility) โดยเปนการประชุมคร้ังที่ 3 เร่ือง เครือขายความรู CSR ทั้งนี้ไดมีการสัมภาษณ

ผูที่มีสวนรับผิดชอบงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทตาง ๆ เพื่อเปนการแลกเปล่ียน

ความรูดาน CSR ซึ่งในการประชุมคร้ังนี้บริษัท ปตท.จํากัด มีตัวแทนคือ คุณประเสริฐ สลิลอําไพ 

ผูจัดการฝายกิจการเพื่อสังคมเขารวมอภิปราย โดยมี หัวขอหลักในการนําเสนอ ไดแก  

 1. What does CSR mean to your company?  

 2. What are the highlights of your CSR?  

 3. Why do you do it?  

 ประเสริฐ สลิลอําไพ ผูจัดการฝายกิจการเพื่อสังคม ไดอภิปรายไว ในการประชุมคร้ังนี้ 

สรุปไดดังนี้ 

 “ปตท ทํามานานแลว เพียงแตไมทราบวาเปน CSR ปตท.กําลังมองหา Best 

Practice”  

 1.  ความหมายของความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) คือ 

  1. ภาพลักษณชื่อเสียงขององคกร สรางและรักษาช่ือเสียงและคงไวโดยการตอบ

แทนใหสังคมอยูได  

  2. ลักษณะของธุรกิจปโตรเลียม  

  3. สราง Value Chain / เครือขาย  

  4. ประเทศและสังคมไดรับประโยชน “สังคมอยูรอด องคกรอยูได”  

 2.  ส่ิงสําคัญที่แสดงใหเห็นถึงความรับผิดชอบตอสังคมของ บริษัท ปตท. จํากัด 

(มหาชน) คือ 
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  - คานิยม และการกํากับดูแล เนน CG (Corporate Governance) โดยทําความ

เขาใจทุกระดับ โดยจัดทําเปนคูมือ  

  - การจัดการและการควบคุม  

  - การดําเนินธุรกิจ เติบโตอยางมั่นคงและมีผลประกอบการที่ดีอยางตอเนื่องและ

การบริหารความเส่ียง  

  - การเปดเผยขอมูล  

  -ความรับผิดชอบตอผลกระทบดานส่ิงแวดลอม  

  - ความปลอดภัยและสุขภาพในการทํางาน  

  - สิทธิของพนักงาน  

  - สิทธิมนุษยชน  

  - การมีสวนรวมของชุมชนและสังคม  

    เปล่ียนแนวทางใหสังคมนั้นๆสามารถยืนไดดวยตนเอง  

  - ความรับผิดชอบตอผลิตภัณฑและบริการ 

    มีสถาบันวิจัยของตัวเอง  

    ทําอยางไรกับน้ํามันเคร่ืองที่ใชแลว  

 3.  วิสัยทัศนทางดานการดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคมของ ปตท.ดังนี้ 

PTT’s CSR in New Vision    ยืนหยัดดวยตนเอง  

สรางองคความรูรวมกัน  

ใหความชวยเหลือผูดอยโอกาส  

การรับผิดชอบในส่ิงที่ตัดสินใจ  

การใชดุลยพินิจ  

ขนบธรรมเนียมประเพณี  

กฎระเบียบและกฎหมายบานเมือง  

กฎระเบียบบริษัท  

 

ภาพที่  3  PTT’s CSR in New Vision  

ที่มา : สถาบันส่ิงแวดลอมไทย, “เครือขายความรู CSR,” เอกสารรายงานการประชุมโครงการ

จัดการความรูดานการดําเนินงานของ  “ธุรกิจที่ รับผิดชอบตอสังคม” ของบริษัทสมาชิก

คณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อส่ิงแวดลอมไทย, 15 มิถุนายน 2549.  
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 ในป 2551 ปตท. ไดดําเนินการศึกษาและปรับปรุงกลยุทธขององคกรดานความ

รับผิดชอบตอสังคมใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยมีการปรับโครงสรางการบริหารและโครงสรางการ

ปฏิบัติงาน มีการจัดต้ังสายงานส่ือสารองคกรและกิจการเพื่อสังคม เพื่อกํากับดูแลงานดานความ

รับผิดชอบตอสังคม ตลอดจนดําเนินงานดานส่ือสารองคกรและกิจการเพื่อสังคม โดยมีผูบริหาร

ระดับผูชวยกรรมการผูจัดการใหญเปนผูรับผิดชอบ นอกจากนี้ ยังไดจัดต้ังคณะกรรมการนโยบาย

ความรับผิดชอบตอสังคมทั้งในระดับ ปตท. และกลุมปตท. เพื่อกําหนดนโยบาย เปาหมาย และ

แนวทางการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมใหชัดเจน โดยมีการจัดทํากรอบการ

ดําเนินงานและแนวปฏิบัติดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรที่สอดคลองกับมาตรฐานสากล 

ซึ่งครอบคลุมต้ังแตเร่ืองการกํากับดูแลกิจการที่ดี สิทธิมนุษยชน สิทธิแรงงาน การบริหารจัดการ

ดานส่ิงแวดลอม การดําเนินธุรกิจที่เปนธรรม การดําเนินงานดานสังคมและพัฒนาชุมชน การ

บริหารจัดการสายโซอุปทาน การดูแลผลิตภัณฑ โดยคํานึงถึงผูเกี่ยวของทุกฝาย เพื่อใหทุก

หนวยงานท่ีเกี่ยวของนําไปปฏิบัติไดอยางสอดคลองในทิศทางเดียวกัน รวมทั้ง พัฒนาการจัดทํา

รายงานประสิทธิผลการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมใหเปนไปตามมาตรฐาน Global 

Reporting Initiatives (GRI) และมาตรฐานการรายงานในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

 จากการศึกษานโยบายขององคกรจะเห็นไดวา บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) ให

ความหมายและความสําคัญกับการดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม โดยยึดถือเปนหลักการ

ในการดําเนินธุรกิจ เห็นไดจากการกําหนดข้ึนเปนลายลักษณอักษรในวิสัยทัศน และคานิยมของ

องคกร พรอมทั้งกําหนดนโยบายสวนที่เกี่ยวของกับแนวทางประพฤติปฏิบัติตนของพนักงาน และ

การใหผลประโยชนตอบแทนตอผูที่มีสวนไดสวนเสีย ไมวาจะเปนพนักงาน ลูกคา คูคา ชุมชน และ

สังคม ผูวิจัยสรุปการใหความหมายของความรับผิดชอบตอสังคมของ บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) 

ไดดังนี้ 

 ความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) คือ การมุงไปสูองคกรแหง

ความเปนเลิศ (High Performance Organization) และเปนผูนําในภูมิภาค ดวยการดําเนินธุรกิจ

อยางรับผิดชอบและมีสวนรวมในการพัฒนาส่ิงแวดลอมและคุณภาพชีวิตที่ดีแกสังคมและชุมชน มี

ความสามารถในการใหผลประโยชนตอบแทนที่เหมาะสมตอผูมีสวนไดเสีย ซึ่งประกอบดวย การ

สรางความพึงพอใจสูงสุดใหแกลูกคา โดยการนําเสนอผลิตภัณฑและบริการที่คุณภาพสูง ได

มาตรฐานและราคายุติธรรม สนับสนุนการพัฒนาความสามารถ คุณภาพและความปลอดภัยใน

การทํางานของพนักงาน การเอ้ือประโยชนใหแกคูคา สรางเครือขายที่ดี เปนการสรางและรักษา

ชื่อเสียงและภาพลักษณที่ดีใหแกองคกร ด่ังคําที่วา “สังคมอยูรอด องคกรอยูได” 
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2. รูปแบบการดําเนินกจิกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของบริษทั ปตท. จํากดั (มหาชน) 
 
 2.1 การแบงรูปแบบตามความรับผิดชอบ 
  จากการศึกษาวิจัยรูปแบบการดําเนินธุรกิจกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของ

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ผูวิจัยขอนําเสนอรูปแบบความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรเปน 3 

ดาน คือ ความรับผิดชอบดานเศรษฐกิจ ความรับผิดชอบดานส่ิงแวดลอม และความรับผิดชอบ

ดานสังคม ไดผลการศึกษาดังตอไปนี้ 

  2.1.1 รูปแบบความรับผิดชอบดานเศรษฐกิจ 

   จากการศึกษาพบวา บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) แสดงความรับผิดชอบ

ดานเศรษฐกิจดวยผลประกอบการและความกาวหนาทางธุรกิจ ผานรายงานทางการเงิน รวมทั้ง

การกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

   การกํากับดูแลกิจการเพื่อการดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคมของ

บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) เปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามที่ตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยไดกําหนดไว ในฐานะองคกรที่กํากับดูแลบริษัทจดทะเบียน และเปนไปตามโครงสราง

การจัดการองคกร ในระดับคณะกรรมการบริษัท ระดับบริหาร และระดับปฏิบัติการ โดยไดกําหนด

หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและบทบาทของบริษัทตอผูมีสวนไดเสียไวเปนลายลักษณอักษร 

พรอมทั้งกําหนดโครงสรางการบริหารองคกรเพื่อทําหนาที่กําหนดนโยบายดานคุณภาพ ความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย ส่ิงแวดลอม และพลังงาน และกําหนดแนวปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวไว 

   บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เร่ิมดําเนินการดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี

ต้ังแตป 2544 หลังจากที่การปโตรเลียมแหงประเทศไทยแปลงสภาพและจดทะเบียนเปนบริษัท 

ปตท. จํากัด (มหาชน) คณะกรรมการของบริษัทไดออกระเบียบบริษัท วาดวยหลักการกํากับดูแล

กิจการที่ดี เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินธุรกิจ โดยจัดต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

สรรหา และคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ตอมาในป 2547 คณะกรรมการปตท.ไดจัดต้ัง

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีของปตท. ข้ึน เพื่อชวยสงเสริมและกล่ันกรองการดําเนินงาน

เกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการและบริหารจัดการ จึงทําใหในปจจุบัน บริษัทปตท. มีคณะกรรมการ

เฉพาะเร่ือง 4 คณะ และมีโครงการการจัดการองคกร สําหรับดําเนินการโดยเฉพาะ ดังภาพที่ 4 
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ภาพที่ 4 โครงสรางองคกรบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

ที่มา : บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน),  รายงานประจําป 2550. (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ปตท. 

จํากัด (มหาชน), 2551), 25. 
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   คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณที่จะสงเสริมใหบริษัท ปตท. เปนองคกรที่

มีประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจมีการกํากับดูแลกิจการและการบริหารจัดการที่เปนเลิศ โดย

มุงเนนการสรางประโยชนสูงสุดใหแกผูถือหุน และคํานึงถึงผูที่มีสวนไดเสียโดยรวม มีคุณธรรมใน

การดําเนินธุรกิจ มีความโปรงใส และตรวจสอบได จากเจตนารมณดังกลาว คณะกรรมการบริษัท

จึงกําหนดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อใหคณะกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน ยึดถือเปน

แนวทางในการปฏิบัติงานและเพื่อใหบุคลากรทุกคน มีทัศนคติที่ดี มีพฤติกรรมการเรียนรู มี

พัฒนาการอยางสรางสรรค และมีจิตสํานึกในการรับผิดชอบตอสังคมโดยรวม หลักการกํากับดูแล

กิจการที่ดีของบริษัท ปตท. ประกอบดวยหลักการสําคัญ ดังนี้ 

   1. ความรับผิดชอบตอการตัดสินใจและการกระทําของตนเอง และสามารถ

ชี้แจงหรืออธิบายการกระทํานั้นได (Accountability) 

   2. ความรับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาที่ดวยขีดความสามารถและ

ประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility) 

   3. การปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียอยางเทาเทียมกัน เปนธรรมตอทุกฝายและมี

คําอธิบายได (Equitable Treatment) 

   4. ความโปรงใสในการดําเนินงานที่ตรวจสอบได และการเปดเผยขอมูล

อยางโปรงใสแกผูเกี่ยวของทุกฝาย (Transparency) 

   5. การมีวิสัยทัศนในการสรางมูลคาเพิ่มแกกิจการในระยะยาว (Vision to 

Create Long Term Business Value) 

   6. การมีจริยธรรม จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ (Business Ethics) 

   นอกจากนี้ บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) ยังไดกําหนดแนวปฏิบัติตอผูมีสวน

ไดเสียทุกกลุม ทั้งภายในและภายนอกองคกรไวอยางชัดเจน เพื่อใหคณะกรรมการ ฝายบริหาร 

และพนักงานยึดถือปฏิบัติในการดําเนินงาน โดยถือเปนภาระหนาที่และเปนวินัยที่ทุกคนพึงปฏิบัติ 

เพื่อตอบสนองความตองการของกลุมผูมีสวนไดเสียแตละกลุม ดังนี้ 

   1. ผูถือหุน บริษัทมีความมุงม่ันที่จะเปนตัวแทนที่ดีของผูถือหุนในการ

ดําเนินธุรกิจอยางโปรงใส โดยคํานึงถึงการเจริญเติบโตของมูลคาบริษัทในระยะยาว และ

ผลตอบแทนท่ีดี 

   2. พนักงาน ถือวาพนักงานเปนปจจัยความสําเร็จขององคกร จึงสนับสนุน

การพัฒนาความสามารถในการทํางานระดับมืออาชีพ ใหมั่นใจในคุณภาพชีวิตการทํางานอยาง

เสมอภาค เทาเทียม และไดรับผลตอบแทนที่เหมาะสม เปนธรรม 
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   3. คูคา มีการสรางความสัมพันธที่ดี เพื่อเอ้ือประโยชนรวมกันและปฏิบัติ

ตามเงื่อนไขตาง ๆ ที่มีตอคูคาอยางเครงครัด 

   4. คูแขง ปตท. จะปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแขงขันที่ดี ไมทําลาย

ชื่อเสียงของคูแขงทางการคา ดวยการกลาวหาในทางรายโดยปราศจากขอมูลความจริง 

   5. เจาหนี้ ปตท. จะรักษาสัญญาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีตอเจาหนี้โดย

เครงครัด 

   6. ลูกคา ปตท. มุงมั่นสรางความพึงพอใจและความมั่นใจใหกับลูกคาและ

ประชาชน เพื่อใหไดรับผลิตภัณฑและบริการที่ดี มีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม 

   7. ชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอม ปตท. ตระหนักและหวงใยถึงความ

ปลอดภัยของสังคม ส่ิงแวดลอม และคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งใหความสําคัญตอกิจกรรม

ของชุมชนและสังคมอยางสม่ําเสมอ โดยปฏิบัติตามเจตนารมณของกฎหมายและกฎระเบียบอยาง

เครงครัด 

   ในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ บริษัท ปตท. ถือวาการบริหารคุณภาพ 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดลอม (QSHE : Quality Safety Healthy and 

Environment) มีความสําคัญและจําเปนตอการดําเนินธุรกิจ จึงสงเสริมใหทุกหนวยงานในองคกร

ดําเนินงานอยางจริงจังและตอเนื่อง โดยมีแนวทางยึดถือและปฏิบัติ ดังนี้ 

   1. มุงเนนการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกร ดวยกระบวนการทํางานที่มี

ประสิทธิภาพ เพื่อสงมอบผลิตภัณฑและบริการที่สรางความพึงพอใจแกลูกคา 

   2. ปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

ส่ิงแวดลอมที่เกี่ยวของ โดยถือเปนบรรทัดฐานเบื้องตน 

   3. ถือวาความปลอดภัยเปนหัวใจในการปฏิบัติงาน โดยมุงเนนการบริหาร

ความเสี่ยงและควบคุมความสูญเสียจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย ทรัพยสินเสียหาย การละเมิดระบบ

รักษาความปลอดภัย ตามมาตรฐานสากล 

   4. ดูแลในเรื่องอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานของ

ผูปฏิบัติงาน เพื่อหลีกเล่ียงอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ หรือการเจ็บปวยจากการทํางาน 

   5. ดําเนินกิจการโดยคํานึงถึงส่ิงแวดลอม และการใชทรัพยากรอยางคุมคา 

สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน และรับผิดชอบตอสังคม เพื่อนําไปสูการพัฒนาอยาง

ยั่งยืน 
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   ทั้งนี้ผูบริหารทุกหนวยงานมีหนาที่ตองรับผิดชอบในการดําเนินการสงเสริม 

สนับสนุนและผลักดันเร่ืองคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดลอม ใหเปนไปตาม

นโยบาย และเปาหมายที่กําหนดภายใตโครงการหนวยงานบริหารคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอ

นามัยและส่ิงแวดลอม หรือ QSHE : Quality Safety Healthy and Environment  

   โดยฝายคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม บริษัท 

ปตท. จํากัด (มหาชน) จะทําหนาที่กําหนดนโยบายคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

ส่ิงแวดลอม และบริหารคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดลอม ในสวนของงาน

บริหารองคกร โดยทํางานรวมกับสวนคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดลอมของ

กลุมธุรกิจตาง ๆ  

   การบริหารคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดลอม (QSHE 

: Quality Safety Healthy and Environment) ดังกลาว คณะกรรมการบริษัท มีหนาที่ใหความ

เห็นชอบในกลยุทธและนโยบายที่สําคัญ โดยเฉพาะในสวนของเปาหมาย (Key Performance 

Index : KPI) ของแผนงานตาง ๆ โดยมีการเห็นชอบในการกําหนดตัวช้ีวัดและการต้ังคาเปาหมาย

ต้ังแตตนป และมีการติดตามผลเปนระยะ และกําหนดใหมีการรายงานความกาวหนาของผลการ

ดําเนินงานในการประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัท และรายงานในการประชุมคณะกรรมการ

บริษัทเพื่อติดตามและทบทวนการดําเนินงาน 

   นอกจากการการดําเนินกิจการใหมีผลประกอบการตามเปาหมายและการ

กํากับดูแลกิจการภายในองคกรที่ดีแลว ปตท.ยังขยายการดําเนินการความรับผิดชอบดาน

เศรษฐกิจสูภายนอกองคกร โดยนอมนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสมเด็จพระเจาอยูหัว 

มาเปนหลักในการดําเนินโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนใหสามารถพึ่งพาตนเองได โดยมีการจัดทํา 

ดังนี้ 

   - โครงการ “รักษปา สรางคน 84 ตําบล วิถีพอเพียง” ป 2550 เปนปที่ถือ

เปนปฐมฤกษในการเปดตัวโครงการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว ดวยการนอมนําพระราชดําริเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติใหเปนรูปธรรมใน

ตําบลตาง ๆ โดยมีเปาหมาย 84 ตําบลทั่วประเทศ ที่สําคัญโครงการนี้เปนการสานตอจากโครงการ

ปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ 1 ลานไร ซึ่งประสบความสําเร็จและไดรับการยอมรับในการดูแล

รักษาปาใหตอเนื่อง ดวยการพัฒนาที่จิตใจของชุมชนใหรักษปาและพัฒนาตนเองไดอยางเขมแข็ง

ภายใตวิถีพอเพียง โดยในปแรกน้ี ปตท. ไดคัดเลือก 9 ตําบลนํารอง ที่มีความพรอมจากการ

นําเสนอของภาคีเครือขายและโครงการรางวัลลูกโลกสีเขียว โดยมีเปาหมายดําเนินการตอเนื่องจน
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ครบ 84 ตําบล เพื่อนอมเกลาฯ ถวายเนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษา ในป 

2554 ในการดําเนินงาน เนนการสรางองคความรูที่เกิดจากการมีสวนรวมของชุมชน เปนการ

พัฒนาจากภายในสูภายนอก ใหชุมชนเกิดความต้ังใจที่จะพัฒนา เปล่ียนแปลงตนเอง กาวไปสูการ

รวมคิด รวมทํา รวมแกปญหา รวมตัดสินใจ จนเกิดการเรียนรู และกําหนดแนวทางในการพัฒนาที่

เหมาะสมของตนเอง และของแตละชุมชน กอเกิดผลการทํางานแบบบูรณาการรวมกันทั้งตําบล ซึ่ง

ปตท.และภาคีเครือขาย ไดรวมกันศึกษา เก็บขอมูล และรวมกันวิเคราะหปญหาของชุมชนกระทั่ง

กําหนดเปนเปาหมาย 8 เปาหมาย ไดแก การวิเคราะหชุมชนเพื่อการจัดการแผนชุมชน การ

วิเคราะหทักษะชุมชนเพื่อพัฒนาอาชีพ การบริหารทรัพยากรหมูบาน พลังงานหมูบาน โดยการให

ความรูเร่ืองพลังงานหมุนเวียน การพัฒนากองทุนหมูบาน การพัฒนาจิตใจของคนในชุมชน การ

พัฒนาโรงเรียน ครูและนักเรียน การพัฒนาสิ่งแวดลอมและสุขภาวะของชุมชน เพื่อใหตําบลวิถี

พอเพียงมีแนวทางในการดําเนินงานที่สอดคลองเปนไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถอาศัย

เปาหมายเหลานี้ สรางเปนองคความรูวิถีพอเพียงใหกับทองถิ่นของตนเองได 

   โดยสรุป  บริษัท ปตท . จํากัดมหาชน  ไดแสดงความรับผิดชอบดาน

เศรษฐกิจโดยการดําเนินธุรกิจเพื่อใหไดผลประกอบการตามเปาหมายที่กําหนด และการสราง

กิจการใหมีความมั่นคงอยางยั่งยืนในระยะยาว มีการเปดเผยขอมูลความกาวหนาทางธุรกิจผาน

รายงานทางการเงิน ซึ่งปรากฏอยูในรายงานประจําปของบริษัท และมีการดําเนินธุรกิจภายใต

พื้นฐานการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดกําหนดไว คือ มี

โครงสรางการจัดการองคกร ในระดับคณะกรรมการบริษัทและระดับบริหาร มีนโยบายและแนว

ปฏิบัติที่ชัดเจน ซึ่งบริษัท ปตท. ไดจัดต้ังคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี ทํางานรวมกับฝาย

บริหารองคกร โดยในโครงสรางระดับบริหารสวนกลางจะมีฝายคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนา

มัยและส่ิงแวดลอม ประกอบดวยสวนนโยบายคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

ส่ิงแวดลอม และสวนบริหารคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดลอม ทํางานรวมกับ

สวนคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดลอมของกลุมธุรกิจตาง ๆ ทําหนาที่กําหนด

นโยบายและแนวปฏิบัติชัดเจน ตลอดจนติดตามผลการดําเนินงานและรายงานใหฝายบริหาร

องคกรและคณะกรรมการบริษัททราบ รวมทั้งมีการขยายความรับผิดชอบดานเศรษฐกิจสูชุมชน

และสังคม โดยจัดโครงการกิจกรรมเพ่ือสังคม เพื่อพัฒนาใหชุมชนตาง ๆ ทั่วประเทศสามารถ

คนพบศักยภาพของชุมชน พัฒนาอาชีพ มีความเปนอยูที่ ดี พึ่งพาตนเองไดและรับมือกับ

สภาวการณตามการเปล่ียนแปลงของกระแสโลกไดอยางเขมแข็ง 
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  2.1.2 รูปแบบความรับผิดชอบดานส่ิงแวดลอม 

    จากการศึกษาวิจัย พบวาบริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) ไดแสดงความ

รับผิดชอบดานส่ิงแวดลอม เร่ิมต้ังแตการจัดการภายในองคกร ในดานการใชทรัพยากรธรรมชาติ 

การควบคุมมลพิษ การจัดการของเสีย การพัฒนาผลิตภัณฑและบริการที่สงผลดีตอส่ิงแวดลอม ซึ่ง

มีรายละเอียด ดังนี้ 

   บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ดําเนินการดานส่ิงแวดลอมทั้งกิจกรรมและ

กระบวนการทํางานภายในสถานประกอบการ ตลอดจนผลิตภัณฑและบริการตาง ๆ ที่อาจสงผล

กระทบตอส่ิงแวดลอมในชวงของการนําไปใชงานและหลังจากการใชงาน ซึ่งอาจกอใหเกิดของเสีย

ที่ยากตอการกําจัด ในป 2550 ผลการดําเนินงานดานส่ิงแวดลอมของ ปตท. สามารถสรุปไดดังนี้ 

   1. การประหยัดพลังงาน ลดการใชไฟฟาในสวนของอาคารสํานักงาน และ

ลดการใชน้ํามันเชื้อเพลิง โดยรณรงคใหพนักงานใชพลังงานทางเลือกมากข้ึน ทั้ง NGV และแกส

โซฮอล 

   2. การควบคุมมลภาวะทางน้ํา  การควบคุมคุณภาพน้ําทิ้ งจากการ

ปฏิบัติงานของคลังน้ํามัน สถานีบริการน้ํามันเช้ือเพลิง และโรงแยกกาซธรรมชาติ 

   3. การควบคุมมลภาวะทางอากาศ ตรวจวัดสภาพแวดลอมในการทํางาน 

ปริมาณสารเคมีในบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานจุดตาง ๆ เปนประจํา 

   4. การพัฒนาพลังงานทางเลือก วิจัยและพัฒนาดานผลิตภัณฑจาก

ปโตรเลียม เช้ือเพลิง และเชื้อเพลิงทางเลือก ไดแก กาซธรรมชาติสําหรับยานยนต (NGV) น้ํามัน

แกสโซฮอล น้ํามันดีเซลปาลมบริสุทธ น้ํามันไบโอดีเซล รวมถึงการปรับปรุงชุดอุปกรณสําหรับ

ติดต้ังเพิ่มข้ึนกับรถยนตเบนซิน เพื่อใหสามารถใชกาซธรรมชาติสลับไปมากับน้ํามันเบนซินได 

   5. การพัฒนาผลิตภัณฑและบริการเพื่อความปลอดภัยและส่ิงแวดลอม 

การพัฒนากาซหุงตม 

   นอกจากการดําเนินการดานส่ิงแวดลอมภายในองคกรแลว ปตท. ยังขยาย

การทํากิจกรรมความรับผิดชอบดานส่ิงแวดลอมสูสังคมภายนอกองคกร โดยมีการดําเนินกิจกรรม

เพื่อสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอมในโครงการตาง ๆ ดังนี้ 

   - การอนุรักษฟนฟูสภาพปา โดยฟนฟูปาชายเลนตามโครงการวิจัยและ

พัฒนาส่ิงแวดลอมแหลมผักเบ้ีย อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และฟนฟูสภาพปาบริเวณปาสงวน

แหงชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
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   - โครงการทองผาภูมิตะวันตก ปตท. รวมกับโครงการพัฒนาองคความรู

และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (Biodiversity Research and 

Training Program : BRT) ดําเนินโครงการฟนฟูและอนุรักษปา จํานวน 30,000 ไร โดยที่ทั้งสอง

องคกรรวมมือกันศึกษาวิจัยอยางบูรณาการ ณ ตําบลหวยเขยง อําเภอทองผาภูมิ จังหวัด

กาญจนบุรี ทั้งในเร่ืองความหลากหลายทางชีวภาพ ส่ิงแวดลอมและการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง 

จากการเรียนรูและรวมมือของชุมชน โดยนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหมเขามาใช ซึ่ง

มุงเนนการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน จัดต้ังสภาชุมชน และจัดทําแผนชุมชน กอเกิด

ผลสําเร็จของการแกไขปญหา ทั้งในดานเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ ที่สรางจิตสํานึกและความ

ต่ืนตัวเร่ืองการจัดการ ความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม รวมทั้งดานคุณธรรม 

จริยธรรม เพื่อสรางครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียง 

   - โครงการจัดการทรัพยากรชีวภาพชายฝงทะเลถึงยอดเขา พื้นที่หาดขนอม-

เขานัน ปตท. รวมกับโครงการพัฒนาองคความรูและศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพ

แหงประเทศไทย ศึกษาวิจัยระบบนิเวศแบบองครวมจากชายฝงถึงยอดเขาคร้ังแรกในประเทศไทย 

เพื่อศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ปาเมฆ  อุทยานแหงชาติเขานัน  จังหวัด

นครศรีธรรมราช ซึ่งเปนปาที่เปราะบางตอการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิของโลก และเปนแหลงตนน้ํา

ลําธารที่สําคัญ โดยมีการสนับสนุนงานวิจัยและวิทยานิพนธรวมทั้งส้ิน 25 โครงการ ทําการสํารวจ

แบบทีม (Expedition) ผลการสํารวจไดขอมูลเกี่ยวกับชนิดพันธุตางถิ่น ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการ

อธิบายผลกระทบของสภาวะโลกรอนที่มีตอการเปล่ียนแปลงความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นที่

หาดขนอม เนนการศึกษาองคความรูจากการวิจัยในระบบนิเวศตาง ๆ โดยเปดใหชุมชนและ

เยาวชนเขาไปมีสวนรวมทําการศึกษา เชน ศึกษาระบบนิเวศชายฝงทะเล ระบบนิเวศปาชายหาด 

และระบบนิเวศปาชายเลน รวมทั้งยังสรางจิตสํานึกของการอนุรักษทรัพยากรชายฝงใหกับเด็กและ

เยาวชนในพื้นที่บริเวณอุทยานแหงชาติขนอม โครงการพัฒนาการศึกษาหิ่งหอยในปาชายเลน และ

โครงการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนในพื้นที่ขนอม ซึ่งจะทําใหเกิดเปนองคความรูที่

ชุมชนสามารถปรับใชและนําไปสูการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรทางชีวภาพที่ยั่งยืนตอไป 

   - การประกวดรางวัลลูกโลกสีเขียว เพื่อสนับสนุนเปนกําลังใจและเผยแพร

ผลงานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของบุคคล ชุมชน รวมทั้งเยาวชน ใหเปนที่

รับรูของสังคมและเปนแบบอยางที่ดีในการทําส่ิงดีงามเพื่อสังคมไทย ซึ่งดําเนินการอยางตอเนื่อง

มาต้ังแตป 2542 โดยในป 2548 จัดการประกวดในหัวขอ “คน น้ํา ปา วิถีพึ่งพาและผูกพัน” ในป 

2549 และป 2550 จัดการประกวดในหัวขอ “วิถีพอเพียง แบงปน ผูกพัน คน น้ํา ปา” เพื่อสงเสริม
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การสรางสรรคผลงานดานการอนุรักษที่เปนรูปธรรม ตามแนวพระราชดําริเร่ืองความ “พอเพียง” 

จากการลงมือปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมใหเกิดการดูแลรักษาส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน และไดขยาย

การอนุรักษสูชุมชนเมือง เปนสวนในการเสริมสรางจิตสํานึกและการมีสวนรวมของคนในชุมชน

เมือง อีกทั้งยังเตรียมขยายผลการประกวดไปยังประเทศเพื่อนบานในปตอไปอีกดวย 

   - โครงการปลูกหญาแฝก ปตท. รวมกับโครงการหลวงและหนวยงานที่

เกี่ยวของ ดําเนินการปลูกหญาแฝกเพื่อการอนุรักษดินและน้ํา ตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว โดย ปตท. ไดทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน และรวมดําเนินการปลูกหญาแฝกใน

พื้นที่รับผิดชอบ อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ดําเนินการตอเนื่องต้ังแตป 2547 โดยป 2550 

ไดมีการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยแบงกิจกรรม

ออกเปน 3 ประเภท คือ การปลูก การสงเสริมใหชุมชนหรือเครือขายชุมชนปลูกและใชประโยชน

จากหญาแฝก รวมทั้งการประชาสัมพันธ ซึ่งในการประชาสัมพันธนั้น ไดจัดใหมีการประกวด “การ

พัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ” ซึ่งปรับเปลี่ยนหัวขอการประกวด

จาก “การประกวดการปลูกหญาแฝกฯ” ในป 2549  ซึ่งในป 2550 แบงการประกวดออกเปน 3 

ประเภท คือ ประเภทการปลูก ประเภทสงเสริมการปลูก และประเภทการออกแบบผลิตภัณฑ และ/

หรือส่ิงประดิษฐใหมจากใบหญาแฝก 

   - สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในป 2550 ซึ่งปตท. ไดจัดสราง

ข้ึนในบริเวณบานพักพนักงานโรงแยกกาซธรรมชาติ จังหวัดระยอง ต้ังแตป 2528 ทั้งนี้ปตท.ได

พัฒนาสวนสมุนไพรแหงนี้ใหเปนแหลงรวบรวมพันธุสมุนไพร และสรางใหเปน “สวนแหงการเรียนรู

อยางร่ืนรมย” สําหรับการพักผอนหยอนใจ เปนแหลงทองเที่ยวและเปนหองเรียนภูมิปญญา

สมุนไพรไทยครบวงจร ซึ่งไดสงเสริมใหชุมชนเขาไปใชประโยชนอยางคุมคาและยั่งยืนภายใต

กิจกรรมตาง ๆ อาทิ โครงการยุวมัคคุเทศก ตลาดนัดสวนสมุนไพร 

   - โครงการสรางสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ มาบตาพุด กลุมปตท. ได

รวมสนับสนุนการจัดสรางสวนสาธารณะในพื้นที่ 30 ไร ณ เทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 

พรรษา เพื่อเปนแหลงเรียนรู จัดกิจกรรมสําหรับเด็กและเยาวชน เปนสถานที่พักผอนหยอนใจ 

รวมทั้งใหบริการสาธารณประโยชนอ่ืน ๆ แกประชาชนทั่วไป 

   - โครงการระยองเมืองสีเขียว กลุมปตท. รวมกับชุมชนในเขตเทศบาลเมือง

มาบตาพุด และเทศบาลเมืองบานฉาง จังหวัดระยอง จัดกิจกรรมปลูกตนไมในพื้นที่สาธารณะ 
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ชุมชน และบริเวณโรงงาน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ชวยดูดซับกาซคารบอนไดออกไซด และชวยลด

ผลกระทบดานส่ิงแวดลอมที่เกิดจากการประกอบอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดระยอง 

   - สนับสนุนมูลนิธิกองทุนเพื่อคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอมชุมชนเมืองมาบ

ตาพุด และบานฉาง จังหวัดระยอง กลุมปตท. บริจาคเงินสมทบกอบทุน เพื่อใชในการติดตาม

ตรวจสอบการปลอยมลพิษของโรงงานอุตสาหกรรม และใหความชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจาก

ปญหามลพิษใหมีความเปนอยูที่ดีข้ึน 

   - สนับสนุนการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติฯ  ณ  วิทยาเขตโปงสลอด 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยดําเนินการตอเนื่อง 3 ป (2549-2552) ใหเปนศูนยปลูกปาสาธิต

การฟนฟูปาเส่ือมโทรมตามแนวพระราชดําริ และเปนศูนยศึกษาดานพลังงานทดแทน สวน

สมุนไพร หญาแฝก ฝายชะลอน้ํา และยังเปนแหลงเรียนรูและฝกประสบการณของนักศึกษาอีกดวย 

   - โครงการคายเยาวชน ปตท. อนุรักษทะเลไทย ปตท. รวมกับโครงการ

พัฒนาองคความรูและศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพแหงประเทศไทย และเจาหนาที่

อนุรักษอุทยานแหงชาติใตทะเลจุฬาภรณ 36 ซึ่งในป 2550 ไดจัดข้ึนตอเนื่องเปนคร้ังที่ 2 เพื่อ

สงเสริมการเรียนรูเกี่ยวกับคุณคาของทรัพยากรทองถิ่นและยังไดปลูกฝงจิตสํานึกของการอนุรักษ

ทรัพยากรทางทะเลใหคงอยูกับเยาวชนอยางยั่งยืนตอไป 

  2.1.3 รูปแบบความรับผิดชอบดานสังคม 

   จากการศึกษาวิจัย พบวา บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ไดแสดงความ

รับผิดชอบดานสังคมในหลากหลายรูปแบบ ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบตอพนักงาน ความ

รับผิดชอบตอผูสงมอบ คูคา ผูรับเหมาและลูกคา และความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคม โดยการ

จัดโครงการตาง ๆ ดังนี้ 

   1. ความรับผิดชอบตอพนักงาน พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล และ

เสริมสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางาน ตลอดจนใหความสําคัญในเร่ืองความปลอดภัยในการ

ทํางานของพนักงาน โดยการควบคุมอุบัติเหตุจากการทํางานและอุบัติภัยรถยนต สงเสริมให

พนักงานมีสวนรวมในการรายงานอุบัติเหตุ เหตุการณเกือบเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงสภาพและการ

กระทําที่ตํ่ากวามาตรฐาน ซึ่งถือเปนมาตรการในเชิงปองกันกอนเกิดอุบัติเหตุ พรอมไปกับการ

อบรมหลักสูตรดานความปลอดภัย และการรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกในรูปแบบตาง ๆ 

รวมทั้งกําหนดใหเปนตัวชี้วัดการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของในการควบคุมดูแลงานดาน

ความปลอดภัย เพื่อใหเกิดผลสําเร็จอยางจริงจัง 
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   2. ความรับผิดชอบตอผูสงมอบ ผูรับเหมา และลูกคา การบริหารจัดการ

ความเส่ียงดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดลอมที่อาจจะเกิดข้ึนในระหวางและ

หลังจากการใชงานผลิตภัณฑและบริการ โดยไดมีการใหความรู และตรวจสอบการดําเนินงานของ

ผูสงมอบ ผูรับเหมา และลูกคา เชน การตรวจสอบความปลอดภัยโรงบรรจุกาซของเอกชน การ

ฝกอบรมสัมมนา และจัดทําส่ือประชาสัมพันธใหความรูแกผูแทนจําหนายและพนักงานของโรง

บรรจุกาซ สถานีบริการน้ํามัน เปนตน 

   3.   ความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคม ปตท.มีการดําเนินการโครงการ

ดานส่ิงแวดลอมและสังคมในรูปแบบตาง ๆ โดยมุงเนนการมีสวนรวมของประชาชน และหนวยงาน

ในพื้นที่เพื่อใหชุมชนสามารถยืนหยัดไดดวยตนเอง ผานการดําเนินโครงการและกิจกรรมตาง ๆ 

ดังนี้ 

    3.1 ดานการสนับสนุนการศึกษา 

     - โครงการ 1 อําเภอ 1 โรงเรียนในฝน เขารวมโครงการเพื่อ

สนับสนุนใหโรงเรียนดําเนินการพัฒนาตามแนวทางการมีสวนรวมของชุมชน เพื่อเปนองคกรแหง

การเรียนรูที่มีมาตรฐาน โดยโรงเรียนในความดูแลของปตท.สามารถผานเกณฑประเมินของ

กระทรวงศึกษาธิการ และไดรับการประกาศใหเปน “โรงเรียนตนแบบโรงเรียนในฝน” เปน

แบบอยางใหกับโรงเรียนอ่ืน ๆ ในโครงการทั่วประเทศ โดย ปตท.ไดเร่ิมสนับสนุนโครงการมาต้ังแต

ตนป 2547 โดยดําเนินงานใหแกโรงเรียนในฝน (Lab School) รวมจํานวนทั้งส้ิน 3 แหง ในพื้นที่ที่ 

ปตท. มีหนวยงานตั้งอยู ซึ่งโรงเรียนในฝนของ ปตท. ข้ึนอยูกับการมีสวนรวมของทุกฝาย การ

กําหนดกลยุทธและแผนการดําเนินงานโครงการดังกลาว จึงเร่ิมตน ที่การจัดทําเวทีประชาคม เพื่อ

สํารวจและระดมความคิดเห็นของผูเกี่ยวของในพื้นที่ทุกฝาย ทั้งนี้เพื่อสรุปขอมูลแนวทาง และ 

ความคาดหวังของชุมชนตอการพัฒนาโรงเรียนดังตัวอยาง ซึ่งแตละชุมชนมีความตองการและ

เปาหมายของการเปนโรงเรียนในฝนแตกตางกันตามความตองการของชุมชน สามารถสรุปเปน

เปาหมายของแตละโรงเรียนดังตอไปนี้คือ โรงเรียนบอไรวิทยาคม ต้ังเปาหมายไวที่การมุงเนน เปน

องคกรแหงการเรียนรูโดยพัฒนาแหลงเรียนรู ในโรงเรียนทุกรูปแบบ อาทิ หองสมุด หอง

คอมพิวเตอร ศูนยวิทยากร  โรงเรียนเสด็จวนชยางคกูลวิทยา มุงเนนเปนศูนยการเรียนรู เทคโนโลยี

สารสนเทศของจังหวัดลําปางและตองการสรางเสริมสภาพแวดลอมใหดียิ่งข้ึน โรงเรียนชุมชนบาน

บางโหนด มุงเพิ่มศักยภาพ ของหองเรียนใหเปนหองเรียน e-learning และตองการสรางอาคาร

เรียนเพิ่ม นอกจากนั้น ปตท. ไดเสนอใหโรงเรียนแตละแหงพิจารณา จัดต้ังคณะกรรมการบริหาร

โครงการในฝน เพื่อพิจารณาแผนงานและการใชจายงบประมาณการดําเนินงาน ที่โรงเรียน
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นําเสนอ รวมถึงควบคุม และติดตามผลการดําเนินงาน และใหขอเสนอแนะ ตลอดจนสนับสนุน

ผลักดันงานทุกดานใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายรวมกัน โดยเชิญ ผูเกี่ยวของตาง ๆ เขารวมเปน

กรรมการ สําหรับงานทางดาน การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษานั้น ปตท. ถือเปนงานที่มี

ความสําคัญอันดับตนๆ ปตท. จะคอยเปนที่ปรึกษาใหขอเสนอแนะ และรวมสนับสนุน ใหกับ

โรงเรียนอยางตอเนื่อง รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาดานอ่ืน ๆ รวมกับ โรงเรียนและภาคี

เครือขายอยางใกลชิดตอไป 

     - กอสรางอาคารเรียนและอาคารหองสมุด ปตท.”พลังไทย เพื่อ

ไทย” ใหกับโรงเรียนตาง ๆ ทั่วประเทศ อยางตอเนื่องนับต้ังแตป 2536 โดยในป 2550 ไดมอบ

อาคารเรียนและหองสมุดแหงที่ 15 ณ โรงเรียนบานเขาแดง อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เพื่อ

สรางคลังความรู ภูมิปญญาใหแกชุมชน ตลอดจนสรางหองเรียน ICT หองเรียนพลังงาน และ

หองเรียนคหกรรมใหแกโรงเรียนขอนแกนพัฒนาศึกษา ตามกระบวนการประชาคมของชุมชนรอบ

คลังปโตรเลียมขอนแกน 

     - โครงการรถนิทรรศการเคล่ือนที่ “เปดโลกกาซธรรมชาติ” ต้ังแตป 

2543 ปตท. ไดจัดทํารถนิทรรศการเคลื่อนที่ ในรูปแบบ Edutainment นําเสนอเนื้อหาสาระผานส่ือ

บอรด และอิเล็กทรอนิกส ไวภายในรถนิทรรศการ ซึ่งสามารถเคลื่อนยายไปตามโรงเรียนตาง ๆ ใน

กลุมเปาหมายไดสะดวก เพื่อสรางความรูความเขาใจท่ีถูกตองและเห็นประโยชนของ “กาซ

ธรรมชาติ” ใหกวางขวางมากข้ึน ปจจุบัน ปตท.มีรถนิทรรศการเคลื่อนที่ จํานวน 2 คัน คือ รถ “เปด

โลกกาซธรรมชาติ” มุงเนนใหความรูพื้นฐานเร่ืองกาซธรรมชาติแกเด็กนักเรียนโรงเรียนระดับ

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และรถ “Gassy Energy” มุงเนนเยาวชนระดับอาชีวศึกษา 

อุดมศึกษา หนวยงานราชการ ภาครัฐและเอกชน 

     - โครงการคายเยาวชนอนุรักษพลังงาน “Generation P” 

(Generation PTT) จัดข้ึนต้ังแตป 2541 โดยดําเนินการประกวดโครงการอนุรักษพลังงานใน

โรงเรียน เพื่อขยายผลแนวคิดใหเปนรูปธรรมมากยิ่งข้ึน ในป 2550 จัดข้ึน ณ สวนสมุนไพรสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใตแนวคิด “รณรงคอนุรักษพลังงานเชื้อเพลิงและ

สงเสริมพลังงานทดแทนจากโรงเรียนสูชุมชน” 

     - โครงการ ปตท. 5 ส สูโรงเรียน ดวยการนําหลักการเร่ือง 5 ส เขา

ไปสงเสริมและเผยแพรใหเกิดผลในทางปฏิบัติแกเยาวชนในโรงเรียนตาง ๆ ทั่วประเทศอยางจริงจัง 

ซึ่ง หลักการ 5 ส เปนพื้นฐานของกิจกรรมดานคุณภาพและส่ิงแวดลอม โดยปตท. ไดจัดการ
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ประกวดและสรางเครือขายโรงเรียน 5 ส โดยโรงเรียนที่มีผลการประกวดระดับชนะเลิศ 3 ป

ติดตอกัน จะไดรับการจัดต้ังเปน “ศูนยเผยแพรความรู 5 ส โรงเรียน บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)” 

     - สนับสนุนทุนจุฬาฯ ดุษฎีภิพรรธน ปตท. ทูลเกลาฯ ถวายเงิน

จํานวน 20 ลาน แกสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสนับสนุนโครงการทุน

จุฬาฯ ดุษฎีภิพรรธน เพื่อสงเสริมและใหโอกาสนิสิตจุฬาฯ ไดรับการศึกษาจนถึงระดับปริญญาเอก

ในทางวิชาการอยางเต็มรูปแบบ ซึ่งจะสงผลตอเนื่องในการนําไปสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน 

     - โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต ปตท.ในฐานะผูรวมกอต้ังสถาบัน

สงเสริมวิสาหกิจชุมชน หรือ สสวช. รวมกับ 15 สถาบันการศึกษา เปดโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต มี

เปาหมายหลักในการผลิตบัณฑิตจากกลุมผูนําชุมชนที่มีความรู ความสามารถในการพัฒนา

ทองถิ่น โดยจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสหวิทยาการ เพื่อการพัฒนา

ทองถิ่นใหพึ่ งพาตนเองได  ในป  2550 ไดขยายการเปดหลักสูตรเ พ่ิมเติมใหครอบคลุม

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐทั่วประเทศ 11 แหง ไดแก มหาวิทยาลัยแมโจ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

10 แหง ไดแก กําแพงเพชร ภูเก็ต เพชรบูรณ นครปฐม สงขลา กาญจนบุรี นครสวรรค รําไพพรรณี 

ราชนครินทร และหมูบานจอมบึง 

     - โครงการความรวมมือพัฒนาวิชาชีพชางเทคนิค ซึ่งป 2550 เปนป

แรกที่ ปตท. รวมกับสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดทําโครงการ

ความรวมมือพัฒนาวิชาชีพชางเทคนิค ดวยการจัดต้ังศูนยฝกอบรม ปตท. ในวิทยาลัยเทคนิค

ระยอง  จังหวัดระยอง  ใหเปนแหลงเรียนรูวิชาชีพทางเทคนิคและเปนศูนยฝกอบรมดาน

อุตสาหกรรมปโตรเคมีและกาซธรรมชาติ สําหรับนักศึกษาที่จบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส.) ในสาขาตาง ๆ ทั่วประเทศ เนนภาคปฏิบัติ เพื่อเพิ่มพูนความรูประสบการณนอกเหนือจาก

การเรียนในหลักสูตรปกติ ซึ่งจะมีสวนสําคัญในการผลิตบุคลากรดานอุตสาหกรรมปโตรเลียมและ

กาซธรรมชาติ เสริมสรางการพัฒนาธุรกิจพลังงานประเทศตอไป 

     - โครงการ ปตท. รวมสานฝนนักประดิษฐใชพลังงานอยางยั่งยืน 

จัดข้ึนเปนคร้ังแรกในป 2550 เพื่อสงเสริมและพัฒนาความสามารถของประชาชนและเยาวชนใน

การนําเสนอแนวความคิดและการประดิษฐคิดคนนวัตกรรมใหม ๆ ที่มุงเนนการอนุรักษอยาง

แทจริง 

     - สนับสนุนจัดแขงขัน Money Management Award (MMA) 

รวมกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในป 2550 ไดจัดตอเนื่องเปนปที่ 3 เพื่อเพิ่มพูนความรู

และแนวคิดดานการบริหารการเงินและการลงทุนใหแกเยาวชนคนรุนใหมและนักวิเคราะหรุนเยาว 
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     - สนับสนุนการแขงขันแผนธุรกิจ Thammasat Asia Moot Corp 

เพื่อสรางเวทีจริงสําหรับนักศึกษาปริญญาโททางธุรกิจ ไดมีโอกาสนําเสนอแผนของธุรกิจที่สรางข้ึน

ใหมใหแกนักธุรกิจและนักลงทุนที่มีประสบการณระดับช้ันนําของเอเชียและของโลก โดยมีทีม

ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยชั้นนําของเอเชียกวา 20 ทีม จาก 9 ประเทศเขารวมการแขงขัน 

     - สนับสนุนโครงการประกวดแผนธุรกิจใหมแหงชาติ ในป 2550 จัด

ข้ึนเปนคร้ังที่ 3 คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพื่อเปดโอกาสให

นิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ไดมีเวทีนําเสนอแนวคิดทาง

ธุรกิจที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย ดวยการนําวิชาความรูที่มาประกอบกับความคิดสรางสรรค เพื่อ

จัดทําเปนแผนธุรกิจสําหรับผูประกอบการรุนใหม 

    3.2 ดานสังคมและชุมชน 

     - สนับสนุนมูลนิธิกองทุนระยองแข็งแรง ในรูปของการบริจาค เพื่อ

ใชในการชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง ชวยเหลือทาง

การศึกษา และพัฒนาความเปนอยูของชุมชนใหดีข้ึน 

     - โครงการปนน้ําใจสูชุมชน กลุม ปตท. เปดคลินิกรักษาพยาบาล

ฟรีแกชุมชน ณ โรงแยกกาซธรรมชาติระยอง และจัดหนวยแพทยเคล่ีอนที่ บริการตรวจรักษาและ

ใหความรูเบ้ืองตนแกชุมชนในพื้นที่เปาหมาย โดยดําเนินการมาต้ังแตป 2547 เปนตนมา 

     - โครงการแกปญหาเรงดวนจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ปตท. รวม

ใจชวยผูประสบภัยแลง ในโครงการ “กรมทรัพยฯ-กฟภ.-ปตท.-กปภ.-ทบ. รวมใจสูภัยแลง” 

นับต้ังแตป 2542 เพื่อผสานความรวมมือในการชวยเหลือผูประสบภัยแลงในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ 

โดยจัดหาน้ํามันเช้ือเพลิงอํานวยความสะดวกแกเจาหนาที่ทีมชวยเหลือผูประสบภัย นอกจากนี้ยัง

ไดใหความชวยเหลือในโครงการ “ปตท.รวมใจชวยภัยหนาว” มอบผาหมจํานวน 9,000 ผืน ใหแก

ผูประสบภัยหนาวในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผานคลังปโตรเลียมและคลัง

น้ํามัน ปตท.ในภูมิภาคตาง ๆ ทั่วประเทศ รวมทั้งผานทางจังหวัดและเครือขายรางวัลลูกโลกสีเขียว 

     - โครงการ PTT Engine Tune Up ปตท. จัดข้ึนเปนเวลากวา 15 ป 

ต้ังแตป 2535 และตอมาในป 2547 ไดขยายผลจัดโครงการรวมกับสํานักงานคณะกรรมการกา

อาชีวศึกษา เพื่อใหบริการตรวจสภาพเคร่ืองยนตฟรี ณ สถานีบริการน้ํามัน ปตท. และสถานศึกษา 

ในสังกัดคณะกรรมการอาชีวศึกษาทั่วประเทศเพื่อรณรงคและกระตุนใหประชาชนประหยัด

พลังงานในทุกวิถีทาง โดยการดูแลรักษาเครื่องยนตใหพรอมใชงาน และสนับสนุนคาใชจายใหแก

นักศึกษาตลอดชวงปฏิบัติงาน รวมทั้งเปนการฝกทักษะอาชีพใหแกเยาวชน 
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     - โครงการขับข่ีปลอดภัย รักวินัยจราจรกับ ปตท. โดย ปตท. 

รวมกับกรมการขนสงทางบก ป 2550 ไดจัดโครงการตอเนื่องเปนปที่ 11 ใน 3 จังหวัด ไดแก 

กรุงเทพฯ พระนครศรีอยุธยา อุดรธานี มีวัตถุประสงคในการอบรมความรูกฎจราจรและมารยาทใน

การขับรถใหแกชาวไทยผูประสงคขอรับใบขับข่ีทั่วประเทศ เพื่อใหนักขับข่ีมีจิตสํานึก มีวินัย 

คํานึงถึงความปลอดภัยในการใชรถใชถนน และลดปญหาการเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งใหความรูเร่ือง

เชื้อเพลิงหลอล่ืน พลังงานทดแทน 

     - โครงการสนับสนุนการแกไขปญหาจราจร เพื่อชวยบรรเทาปญหา

จราจรทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค ซึ่งถือเปนปญหาที่มีผลกระทบอยางรุนแรงตอคุณภาพชีวิต

และส่ิงแวดลอมของสังคมปจจุบัน ปตท. ไดจัดทํากรวยยางจราจร จํานวนกวา 10,000 อัน สงมอบ

ใหแกสถานีตํารวจในพื้นที่เปาหมายทั่วประเทศเปนประจําทุกปอยางตอเนื่อง พรอมทั้งการจัดต้ัง

ศูนยควบคุมส่ังการและความมั่นคง ณ กองบัญชาการตํารวจนครบาล 5 เพื่อใชเปนศูนยขอมูล 

ควบคุม และส่ังการ ที่มีประสิทธิภาพในการจัดการแกปญหาอาชญากรรมและการจราจร ซึ่งเปน

ปญหาสําคัญของคนกรุงเทพฯ ในปจจุบัน 

    3.3 ดานการกีฬา 

     - สนับสนุนกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ เพื่อสรางความพรอม

และความแข็งแกรงใหแกนักกีฬาไทยต้ังแตระดับเยาวชนตอเนื่องจนถึงระดับอาชีพ โดยสนับสนุน

สมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ และลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทยใน

พระบรมราชูปถัมภ ตอเนื่องติดตอกันเปนปที่ 4 ในป 2550 อีกทั้งใหการสนับสนุนสมาคมมวยปลํ้า

สมัครเลนแหงประเทศ และสมาคมยกน้ําหนักสมัครแลนแหงประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดการ

พัฒนาวงการกีฬาของไทยใหมีมาตรฐานเทียบเทาระดับสากลทั้งระบบ 

     - สนับสนุนการจัดการแขงขันเทนนิสเยาวชนและอาชีพระดับโลก

ในประเทศไทย ใหการสนับสนุนในการแขงขัน เอทีพี ไทยแลนด โอเพน เทนนิสหญิง พีทีที แบงคอก 

โอเพน พีทีที แชมเปยนชิพ พีทีที มาสเตอรคัพ และพีทีที จูเนียร มาสเตอรคัพ เพื่อพัฒนาศักยภาพ

นักเทนนิสไทยและผลักดันใหกาวไปสูกีฬาเทนนิสอาชีพตามนโยบายการพัฒนากีฬาของชาติ 

     - สนับสนุนการแขงขัน “ขอนแกนมาราธอนนานาชาติ” คร้ังที่ 4 

รวมกับจังหวัดขอนแกน และมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยมีผูเขารวมการแขงขันทั้งจากในประเทศ

และตางประเทศ เพื่อพัฒนานักกีฬาของไทยใหพรอมเขาสูการแขงขันระดับโลก 

     - สนับสนุนการจัดงานกีฬามหาวิทยาลัยโลก คร้ังที่ 24 ที่ประเทศ

ไทยไดรับเกียรติใหเปนเจาภาพ ในป 2550 ภายใตแนวคิดความเปนหนึ่งเดียว “One Color One 
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Power” เพื่อสรางภาพลักษณที่ดีของประเทศ และแสดงศักยภาพของเยาวชนไทยสูสายตาชาวโลก 

ดวยการจัดนักศึกษาอาสาสมัครจากสถาบันการศึกษา 7 แหงเขารวมกิจกรรมเชียรบนอัฒจันทร 

แสดงถึงความสามารถในการเปนเจาภาพกีฬาระดับโลกไดอยางสมเกียรติ 

    3.4 ดานศิลปะและวัฒนธรรม 

     - จัดประกวดและแสดงผลงาน “ศิลปกรรม ปตท.” ในป 2550 ได

จัดประกวดในหัวขอ “พลังสามัคคี...ความดีแหงแผนดิน” เพื่อสนองแนวพระราชดําริของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ทรงมุงเนนเร่ืองความสามัคคีของคนในชาติ โดยจัดการประกวดใน

หัวขอเดียวกันในทุกเวที ทั้งนี้ ในเวทีสวนกลางไดรวมกับมหาวิทยาลัยศิลปากรจัดข้ึนเปนปที่ 22 ใน

ภาคเหนือไดรวมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหมจัดข้ึนเปนปที่ 8 ภาคใต รวมกับมหาวิทยาลัยทักษิณจัด

ข้ึนเปนปที่ 4 และในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดรวมกับมหาวิทยาลัยขอนแกนเปนปที่ 2 เพื่อเปด

ใหเยาวชนและประชาชนทุกภาคทั่วประเทศ ไดรวมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใน

ปมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา  

     - สนับสนุนการอนุรักษประเพณีตีกลองปูจา เขลางคนคร รวมกับ

ชาวลําปาง โดยมีพอครูกลองใหความรูเกี่ยวกับการตีกลองปูจาใหถูกวิธี เพื่อรวมแขงขันในงาน

มหกรรมกองปูจา คร้ังที่ 6 โดยมีผูแทนจาก 13 อําเภอ ของจังหวัดลําปาง รวมถึงการจัด “คาย

เยาวชนอนุรักษประเพณีกลองปูจา” และการจัดสรางหอกลองปูจาเพ่ิมเติมใหกับจังหวัดลําปาง 

เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมอันดีสืบไป 
 
 2.2 การแบงตามรูปแบบกิจกรรมความรับผิดชอบสังคมของบรษิัท ปตท.จํากัด 
(มหาชน)โดยหลักการของ ฟลลิป คอตเลอร และ แนนซ่ี ลี  

  ผูวิจัยขอเสนอ ผลการวิเคราะหรูปแบบของกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของ

บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) โดยใชหลักการกําหนดรูปแบบของ ฟลลิป คอตเลอร และ แนนซี่ ลี 

((Kotler and Lee 2005 อางถึงใน รมณียฉัตร แกวกิริยา 2551 : 24-27) ซึ่งแบงรูปแบบไว 6 

รูปแบบ ดังนี้ 

  1. การสงเสริมประเด็นสังคม (Cause Promotion) องคกรจัดหาเงินทุน การ

ชวยเหลือในรูปแบบอ่ืน ๆ หรือทรัพยากรตาง ๆ ขององคกร เพื่อเพิ่มการตระหนักรูและความหวงใย

ตอประเด็นปญหาสังคมบางประการ หรือเพื่อสนับสนุนการหาเงินบริจาค การเขารวมหรือหา

อาสาสมัครเพื่อสนองตอบตอประเด็นใดประเด็นหนึ่ง องคกรอาจเปนผูริเร่ิมและบริหารจัดการการ
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สงเสริมประเด็นสังคมดวยตนเอง องคกรอาจเปนพันธมิตรรายใหญในการทํากิจกรรม หรือองคกร

อาจเปนแคหนึ่งในสปอนเซอรหลาย ๆ ราย 

  2. การตลาดเกี่ยวเนื่องกับประเด็นสังคม (Cause-Related Marketing) องคกร

กําหนดพันธสัญญาวาจะบริจาครายไดเปนรอยละของสินคาที่ขายไดเพื่อสนองตอประเด็นบาง

ประการ สวนมากขอเสนอนี้จะประกาศใชเฉพาะบางชวงเวลา เฉพาะสินคาบางตัวและเพื่อการ

กุศลเฉพาะบางเร่ือง ในกรณีนี้องคกรมักจะจับมือกับองคกรไมแสวงผลกําไรสรางสัมพันธภาพเพื่อ

ผลประโยชนรวมทั้งเพื่อเพิ่มยอดขายสินคาและเพื่อใหไดเงินสนับสนุนเขาการกุศล หลายคนคิดวา 

กรณีแบบนี้เปนเร่ืองที่ทุกคนได-ได-ได เพราะผูบริโภคก็ไดโอกาสบริจาคเงินใหแกหนวยงานการ

กุศลที่ตนเองชอบอยูแลวผานการซื้อสินคาและบริการนั้น ๆ 

  3. การตลาดเพื่อสังคมขององคกร (Corporate Social Marketing) องคกร

สนับสนุนและ/หรือทําโครงการรณรงคเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษยในการพัฒนาสุขอนามัย 

ประชาชน ความปลอดภัย ส่ิงแวดลอม หรือความเปนอยูที่ดีข้ึนของชุมชน จุดเดนของโครงการ คือ 

การมุงเนนการปรับเปล่ียนพฤติกรรม ซึ่งแตกตางจากการสงเสริมประเด็นสังคมที่มุงในเร่ืองการ

สรางความตระหนักรู การหาเงินทุน หรือหาอาสาสมัครมาชวยในโครงการ องคกรอาจพัฒนาและ

จัดทําโครงการรณรงคเพื่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมไดดวยตัวเอง แตสวนใหญองคกรมักจะจับมือ

รวมกับหนวยงานรัฐตาง ๆ และ/หรือองคกรไมแสวงหาผลกําไร 

  4. การบริจาคตรง (Corporate Philanthropy) องคกรบริจาคโดยตรงตอองคกร

การกุศลหรือเพื่อสนองตอประเด็นสังคมหนึ่ง สวนมากเปนในรูปของกองทุนเงินชวยเหลือ เงินสด

และหรือวัสดุส่ิงของ กิจกรรมนี้เปนรูปแบบที่ทํากันมาแตดั้งเดิม สวนใหญเปนการตอบสนองตอคํา

ขอหรือเปนกรณีพิเศษเฉพาะกาล ปจจุบันองคกรสวนใหญกําลังถูกแรงกดดันทั้งภายในและ

ภายนอกองคกรใหจัดกิจกรรมนี้อยางมีกลยุทธมากข้ึน โดยคัดเลือกกิจกรรมการบริจาคที่มุงเนน

และสัมพันธกับเปาหมายธุรกิจและวัตถุประสงคขององคกร 

  5. อาสาสมัครชวยเหลือชุมชน (Community Volunteering) องคกรสนับสนุนและ

สงเสริมใหพนักงาน คูคา และ/หรือสมาชิกแฟรนไชสใหสละเวลาของตนเองเพ่ือชวยเหลือกิจกรรม

ชุมชนและสนองตอบตอประเด็นสังคม กิจกรรมนี้อาจเปนกิจกรรมเด่ียว ๆ หรืออาจจัดทําโดยจับมือ

กับพันธมิตรกับองคกรไมแสวงผลกําไร กิจกรรมอาสาอาจเปนกิจกรรมที่จัดโดยองคกร หรือ
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พนักงานอาจเลือกกิจกรรมของตนเองและขอการสนับสนุนจากบริษัทโดยการอนุญาตใหลาไปหรือ

การสรางฐานขอมูลพนักงานเหลานี้เพื่อตอบแทนดวยโครงการเพื่อพนักงานอ่ืน ๆ  

  6 .  ข อป ฏิบั ติทางธุ รกิ จ เพื่ อแสดงความ รับ ผิดชอบต อ สั งคม  (Socially 

Responsible Business Practices) องคกรสรางขอปฏิบัติทางธุรกิจตาง ๆ รวมถึงการลงทุนที่

สนับสนุนประเด็นปญหาสังคมตาง ๆ เพื่อพัฒนาความเปนอยูของชุมชนรวมถึงการดูแลรักษา

ส่ิงแวดลอม องคกรอาจเปนผูริเร่ิมและปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง หรืออาจจับมือกับองคกรอ่ืน ๆ  

  จากรูปแบบกิจกรรมเพื่อสังคมของ ฟลลิป คอตเลอร และ แนนซ่ี ลี ผูวิจัยสามารถ

วิเคราะห รูปแบบการดําเนินกิจกรรมของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ไดดังตอไปนี้ 
 

ตารางที่ 1 รูปแบบการสงเสริมประเด็นทางสังคม 

 
ประเด็นสังคม ตัวอยางกิจกรรม วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย พันธมิตรหลัก 

ดานส่ิงแวดลอม 

 

-โครงการปลูกปา

ถ า ว ร เ ฉ ลิ ม พ ร ะ

เกียรติ 1 ลานไร 

 

-เพ่ือรักษาปาระยะยาว 

ปลูกจิตสํานึกใหคนมี

ความรัก ความผูกพัน

กับปา  ควบคู กับการ

พัฒนาชีวิต 

 

-ประชาชนจากทั่ว

ประเทศ 

 

-บ ริ ษั ท  ป ต ท . 

จํากัด  (มหาชน) 

และตัวแทนชุมชน

จากทั่วประเทศ 

 

 - ก า ร ป ร ะ ก ว ด

ร า ง วั ล ลู ก โ ล ก สี

เขียว 

 

-เ พื่ อ ส นั บ สนุ น เ ป น

กําลังใจและเผยแพร

ผล ง านกา รอ นุ รั กษ

ท รัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอมของ

บุคคล ชุมชน รวมทั้ง

เยาวชน ใหเปนท่ีรับรู

ข อ ง สั ง คมและ เป น

แบบอยางที่ดีในการทํา

ส่ิงดีงามเพื่อสังคมไทย 

  

-เ ย า ว ช น แ ล ะ

ประชาชนทั่วไป 

 

-บ ริ ษั ท  ป ต ท . 

จํากัด (มหาชน)  
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ตารางที่ 1 (ตอ)     

     
ประเด็นสังคม ตัวอยางกิจกรรม วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย พันธมิตรหลัก 

ดานส่ิงแวดลอม 

 

 

- ส ว น ส มุ น ไ พ ร

สม เ ด็ จพ ร ะ เ ทพ

รั ต น ร า ช สุ ด า ฯ 

ส ย า ม บ ร ม ร า ช

กุมารี และอาคาร

เฉลิมพระเ กียร ติ 

50 พรรษา สมเด็จ

พ ร ะ เ ท พ

รัตนราชสุดาฯ ในป 

2550 

-เพื่อเปนแหลงรวบรวม

พันธุสมุนไพร และเปน

แหลงเรียนรูภูมิปญญา

สมุนไพรไทยครบวงจร 

 

-ประชาชนทั่วไป 

 

-บ ริ ษั ท  ป ต ท . 

จํากัด (มหาชน) 

 - โครงการปลูก

หญาแฝก 
 

-สงเสริมใหชุมชนหรือ
เครือขายชุมชนปลูก
และใชประโยชนจาก
หญาแฝก เพื่ออนุรักษ
ดินและน้ํา 
 

-ชุมชนเครือขาย 
 

-มูลนิธิชัยพัฒนา 

สํานักงาน

คณะกรรมการ

พิเศษเพื่อ

ประสานงาน

โครงการอัน

เน่ืองมาจาก

พระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.) 

และกรมพัฒนา

ที่ดิน 

 
 
 

- โครงการคาย
เยาวชน ปตท. 
อนุรักษทะเลไทย 
 

เพื่อสงเสริมการเรียนรู
เก่ียวกับคุณคาของ
ทรัพยากรทองถ่ินและ
ยังไดปลูกฝงจิตสํานึก
ของการอนุรักษ
ทรัพยากร 
 

-เยาวชน 
 

-โครงการพัฒนา
องคความรูและ
ศึกษานโยบาย
การจัดการ
ทรัพยากรชีวภาพ
แหงประเทศไทย 
และเจาหนาที่
อนุรักษอุทยาน
แหงชาติใตทะเล
จุฬาภรณ 36  
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ตารางที่ 1 (ตอ) 
     

ประเด็นสังคม ตัวอยางกิจกรรม วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย พันธมิตรหลัก 

ดานส่ิงแวดลอม 
 

-โครงการ ปตท. 5 

ส สูโรงเรียน 

 

-การนําหลักการเรื่อง 5 

ส เขาไปสงเสริมและ

เผยแพรใหเกิดผล

ในทางปฏิบัติแก

เยาวชนในโรงเรียนตาง 

ๆ ทั่วประเทศอยาง

จริงจัง  

 

-โรงเรียนในภาค
ตาง ๆ ทั่วประเทศ 

-บริษัท ปตท. 

จํากัด (มหาชน) 

และโรงเรียนท่ีเขา

รวมกิจกรรมทั่ว

ประเทศ 

 

 -การสนับสนุนการ
แขงขัน Money 
Management 
Award (MMA) 

-เพื่อเพิ่มพูนความรู
และแนวคิดดานการ
บริหารการเงินและการ
ลงทุนใหแกเยาวชน 
 

-เยาวชนรุนใหม
และนักวิเคราะห
รุนเยาว 
 

-ตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย 
และบริษัท แฟมิล่ี 
โนฮาว จํากัด 

 -การสนับสนุนการ
แขงขันเกมธุรกิจ 
“Thammasat 
Undergraduate 
Business 
Challenge” 

-เพื่อสงเสริมการ
พัฒนาศักยภาพของ
เยาวชนไทย ในการ
สรางนวัตกรรมดาน
การบริหารจัดการ
องคกร 
 

-นั ก ศึ ก ษ า จ า ก
ส ถ า บั น ก า ร  
ศึกษาทั้ ง ในและ
ตางประเทศ 

-คณะ
พาณิชยศาสตร
และการบัญชี 
มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร 

 -คายเยาวชน
อนุรักษพลังงาน 
General P 
 

-เพื่อปลูกฝงใหเยาวชน
มีจิตสํานึกในการใช
พลังงานอยางประหยัด 
เปนการสรางพลัง
ทีมงานและนักอนุรักษ
พลังงานที่เขมแข็ง
ตอไป 
 

-เยาวชน 
 

-คณะ
วิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัย 
ขอนแกน 
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ตารางที่ 1 (ตอ) 
 
ประเด็นสังคม ตัวอยางกิจกรรม วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย พันธมิตรหลัก 

ดานส่ิงแวดลอม 
 

-โครงการรถ
นิทรรศการ
เคล่ือนที่ “เปดโลก
กาซธรรมชาติ” 
 

-ออกเดินทางเ พ่ือให
ค ว า ม รู เ ร่ื อ ง ก า ซ
ธรรมชาติแกนักเรียน 
และขยายผลมา ยั ง
โครงการสะพานความรู
สู ท อ ง ถ่ิ น  ด ว ย ก า ร
คัดเลือกเยาวชนจาก
โ ร ง เ รี ยนที่ ไ ด ช ม รถ
นิทรรศการเคล่ือนที่ให
เขารวมกิจกรรมเพื่อ
การใชพลังงานอยาง
คุมคา 

-นักเรียนและ
เยาวชนทั่ว
ประเทศ 
 

-บริษัท ปตท. 
จํากัด (มหาชน) 
 

ดานกีฬา 
 

-สนับสนุนกองทุน
พัฒนาการกีฬา
แหงชาติ 
 

-เพื่อสรางความพรอม
และความแข็ งแกร ง
ใหแกนักกีฬาไทยตั้งแต
ระดับเยาวชนตอเน่ือง
จนถึงระดับอาชีพ โดย
ส นั บ ส นุ น ส ม า ค ม
ฟุตบอลแหงประเทศ
ไ ท ย ใ น พ ร ะ บ ร ม
ราชูปถัมภ  และลอน
เทน นิสสมาคมแห ง
ประ เทศไทยในพระ
บรมราชูปถัมภ 
อีกทั้งใหการสนับสนุน
ส ม า ค ม ม ว ย ป ลํ้ า
สมัครเลนแหงประเทศ 
และสมาคมยกน้ําหนัก
สมัครแลนแหงประเทศ
ไทย ทั้งนี้ เพื่อใหเกิด
การพัฒนาวงการกีฬา
ของไทยใหมีมาตรฐาน
เทียบเทาระดับสากล
ท้ังระบบ 

-นักกีฬาไทย 
ต้ังแตระดับ
เยาวชนจนถึง
ระดับอาชีพ 
 

-สมาคมฟุตบอล
แหงประเทศไทย
ในพระบรม
ราชูปถัมภ  
-ลอนเทนนิส
สมาคมแหง
ประเทศไทยใน
พระบรม
ราชูปถัมภ 
-สมาคมมวยปลํ้า
สมัครเลนแหง
ประเทศไทย 
 -สมาคมยก
น้ําหนักสมัครเลน
แหงประเทศไทย 
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ตารางที่ 1 (ตอ) 
 
ประเด็นสังคม ตัวอยางกิจกรรม วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย พันธมิตรหลัก 

ดานศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 

-จัดประกวดและ
แสดงผลงาน 
“ศิลปกรรม ปตท.” 

-เ พื่ อ ส น อ ง แ น ว
พ ร ะ ร า ช ดํ า ริ ข อ ง
พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวที่ทรงมุงเนน
เร่ืองความสามัคคีของ
คนในชาติ โดยจัดการ
ป ร ะ ก ว ด ใ น หั ว ข อ
เดียวกันในทุกเวทีเพื่อ
เป ด ให เ ยาวชนและ
ประชาชนทุกภาคทั่ว
ป ร ะ เ ท ศ  ไ ด ร ว ม
เ ทิ ด พ ร ะ เ กี ย ร ติ
พระบาทสมเด็จพระ
เ จ า อ ยู หั ว ใ นป มห า
ม ง ค ล เ ฉ ลิ ม พ ร ะ
ชนมพรรษา 80 พรรษา 
 

-เยาวชนและ
ประชาชนทุกภาค
ทั่วประเทศ 
 

-สวนกลางได
รวมกับ
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
-ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ จัด
รวมกับ
มหาวิทยาลัยขอน
แกน 
-ภาคใต รวมกับ
มหาวิทยาลัย
ทักษิณ 

 - สนับสนุนการ
อนุรักษประเพณีตี
กลองปูจา เขลางค
นคร 

-ใหความรูเก่ียวกับการ
ตีกลองปูจาใหถูกวิธี 
เพื่อรวมแขงขันในงาน
มหกรรมกองปูจา เพื่อ
สืบทอดวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมอันดี
สืบไป 

-ชาวจังหวัด
ลําปาง 
 

-ผูแทนจาก 13 
อําเภอ ของ
จังหวัดลําปาง 
 
 

ดานชุมชนและ

สังคม 

 

-โครงการขับขี่

ปลอดภัย รักวินัย

จราจรกับ ปตท. 

- เ พื่ อ ใ ห นั ก ขั บ ขี่ มี

จิ ต สํ า นึ ก  มี วิ นั ย 

คํ า นึ ง ถึ ง ค ว า ม

ปลอดภัยในการใชรถ

ใชถนน และลดปญหา

ก า ร เ กิ ด อุ บั ติ เ ห ตุ 

รวมทั้งใหความรูเร่ือง

เ ช้ื อ เ พ ลิ ง  ห ล อ ล่ื น 

พลังงานทดแทน 

-ประชาชนใน 3 

จังหวัดนํารอง 

ไดแก 

กรุงเทพมหานคร

พระนครศรีอยุธยา 

อุดรธานี 

-กรมการขนสง

ทางบก 
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ตารางที่ 1 (ตอ) 
 
ประเด็นสังคม ตัวอยางกิจกรรม วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย พันธมิตรหลัก 

ดานชุมชนและ

สังคม 

 

-โครงการ “รักษปา 
สรางคน 84 ตําบล 
วิถีพอเพียง” 

-เ น น ก า ร ส ร า ง อ ง ค

ความรูที่เกิดจากการมี

สวนรวมของชุมชน ให

ชุมชนเกิดความตั้งใจที่

จ ะ พั ฒ น า 

เป ล่ียนแปลงตนเอง 

กาวไปสูการร วมคิด 

รวมทํา รวมแกปญหา 

รวมตัดสินใจ  จนเกิด

การเรียนรู และกําหนด

แนวทางในการพัฒนา

ที่เหมาะสมของตนเอง 

และของแตละชุมชน 

กอเกิดผลการทํางาน

แบบบูรณาการรวมกัน

ทั้งตําบล 

-คัดเลือก 9 ตําบล

นํารอง  ที่ มีความ

พ ร อ ม จ า ก ก า ร

นําเสนอของภาคี

เ ค รื อ ข า ย แ ล ะ

โครงการรางวั ล

ลูกโลกสีเขียว โดย

มี เ ป า ห ม า ย

ดํ า เ นิ น ก า ร

ตอ เนื่ อ งจนครบ 

84 ตําบล 
 

- กลุม ปตท. และ

ชาวบานในชุมชน

หลัก 
 

 

ตารางที่ 2 รูปแบบการบริจาคตรงเพื่อสนองตอประเด็นสังคม 

 
ประเด็นสังคม ตัวอยางกิจกรรม การบริจาคหลัก ผูรับ พันธมิตรหลัก 

ดานส่ิงแวดลอม 

 

-สนับสนุนมูลนิธิ

กองทุนเพื่อ

คุณภาพชีวิตและ

ส่ิงแวดลอมชุมชน

เมืองมาบตาพุด 

และบานฉาง 

จังหวัดระยอง 

 

-บริจาคเงินสมทบกอบ

ทุ น  เ พื่ อ ใ ช ใ น ก า ร

ติดตามตรวจสอบการ

ป ล อ ย ม ล พิ ษ ข อ ง

โรงงานอุตสาหกรรม 

และใหความชวยเหลือ

ผูไดรับผลกระทบจาก

ป ญ ห า ม ลพิ ษ ใ ห มี

ความเปนอยูที่ดีขึ้น 

-ชุมชนมาบตาพุด 

และบานฉาง 

จังหวัดระยอง 

 

-บริษัท ปตท. 

จํากัด (มหาชน) 
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ตารางที่ 2 (ตอ) 
 
ประเด็นสังคม ตัวอยางกิจกรรม การบริจาคหลัก ผูรับ พันธมิตรหลัก 

ดานการศึกษา 

 

-กอสรางอาคาร

เรียนและอาคาร

หองสมุด ปตท.”

พลังไทย เพื่อไทย” 

 

-มอบอาคารเรียนและ

หองสมุด ตลอดจน

สรางหองเรียน ICT 

หองเรียนพลังงาน 

และหองเรียน 

คหกรรมใหแกโรงเรียน 

ตาง ๆ ทั่วประเทศเพื่อ

สรางคลังความรู ภูมิ

ปญญาใหแกชุมชน 

 

-นักเรียนและ

ชุมชนตาง ๆ ทั่ว

ประเทศ 

 

-บริษัท ปตท. 

จํากัด (มหาชน) 

 

 - สนับสนุนทุนจุฬา

ฯ ดุษฎีภิพรรธน 

 

-ทูลเกลาฯ ถวายเงิน

จํานวน  20 ลาน  แก

ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ ท พ

รัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมา รี  เพื่ อ

สนับสนุนโครงการทุน

จุฬาฯ ดุษฎีภิพรรธน 

เพื่ อส ง เส ริมและให

โ อ ก า ส นิ สิ ต จุ ฬ า ฯ 

ไดรับการศึกษาจนถึง

ร ะ ดั บป ริญญา เอก

ในทางวิชาการอยาง

เ ต็ ม รู ป แบบ  ซึ่ ง จ ะ

สงผลตอเนื่องในการ

นํ า ไ ป สู ก า รพัฒนา

ประเทศอยางย่ังยืน 

 

-นิสิต จุฬาฯ 

 

-โครงการทุนจุฬาฯ 

ดุษฎีภิพรรธน 
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ตารางที่ 2 (ตอ) 
 
ประเด็นสังคม ตัวอยางกิจกรรม การบริจาคหลัก ผูรับ พันธมิตรหลัก 

ดานสังคมและ

ชุมชน 

 

- สนับสนุนมูลนิธิ

กองทุนระยอง

แข็งแรง 

 

-บริจาคเงิน เพื่อใชใน

การชวยเหลือผูไดรับ

ผลกระทบจาก

ภาคอุตสาหกรรมใน

จังหวัดระยอง 

ชวยเหลือทาง

การศึกษา และพัฒนา

ความเปนอยูของ

ชุมชนใหดีขึ้น 

 

-ผูไดรับผลกระทบ

จาก

ภาคอุตสาหกรรม

ในจังหวัดระยอง 

 

-มูลนิธิกองทุน

ระยองแข็งแรง 

 

 - โครงการ
แกปญหาเรงดวน
จากภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ 
 

-ผสานความรวมมือใน
ก า ร ช ว ย เ ห ลื อ
ผูประสบภัยแล ง ใน
หลายพื้นท่ีทั่วประเทศ 
โ ด ย จั ด ห า นํ้ า มั น
เชื้อเพลิงอํานวยความ
สะดวกแกเจาหนาที่
ที ม ช ว ย เ ห ลื อ
ผู ป ร ะ ส บ ภั ย 
นอกจาก น้ี ยั ง ได ใ ห
ค ว ามช ว ย เห ลื อ ใน 
การมอบผาหม ใหแก
ผูประสบภัยหนาวใน
พื้นที่ภาคเหนือและ
ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
ผานคลังปโตรเลียม
และคลังน้ํามัน ปตท.
ในภูมิภาคตาง ๆ ทั่ว
ประเทศ รวมทั้งผาน
ท า ง จั ง ห วั ด แ ล ะ
เครือขายรางวัลลูกโลก
สีเขียว 

-ผูประสบภัยใน
ภาคตาง ๆ ทั่ว
ประเทศ  
 
 
 
 
 
 

-กรมทรัพยากร
ธรณี-การไฟฟา
สวนภูมิภาค-
ปตท.-การประปา
สวนภูมิภาค-
กองทัพบก 
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ตารางที่ 2 (ตอ) 
 
ประเด็นสังคม ตัวอยางกิจกรรม การบริจาคหลัก ผูรับ พันธมิตรหลัก 

ดานสังคมและ

ชุมชน 

 

-โครงการ “กรม
ทรัพยฯ-กฟภ.-
ปตท.-กปภ.-ทบ. 
รวมใจสูภัยแลง” 
- โครงการสนับสนุน
การแกไขปญหา
จราจร 
-โครงการ  “ปตท .
ร ว ม ใ น ช ว ย ภั ย
หนาว” 

-ได จั ดทํ ากรวยยาง
จราจร  จํ านวนกว า 
10,000 อั น  ส ง มอบ
ใหแกสถานีตํารวจใน
พื้ น ท่ี เ ป า ห ม า ย ท่ั ว
ประเทศเปนประจําทุก
ปอยางตอเนื่อง พรอม
ทั้ ง ก า ร จั ด ต้ั ง ศู น ย
ควบ คุม ส่ั งการและ
ค ว า ม มั่ น ค ง  ณ 
กองบัญชาการตํารวจ
นครบาล 5 เพื่อใชเปน
ศูนยข อ มูล  ควบคุม 
แ ล ะ ส่ั ง ก า ร  ที่ มี
ประสิทธิภาพในการ
จั ด ก า ร แ ก ป ญ ห า
อ า ชญา ก ร ร ม แ ล ะ
การจราจร  เพื่อชวย
บรรเทาปญหาจราจร
ทั้งในสวนกลางและ
สวนภูมิภาค 
 

-ประชาชนผูใชรถ
ใชถนนในเขต
ภาคกลางและ
สวนภูมิภาค 
 

-สถานีตํารวจใน
พื้นที่เปาหมายทั่ว
ประเทศ 
 

 

ตารางที่ 3 รูปแบบกิจกรรมบุคลากรอาสาสมัครชวยเหลือชุมชน 

 
ประเด็นสังคม ตัวอยางกิจกรรม วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย พันธมิตรหลัก 
ดานการศึกษา 
 

- โครงการความ
ร ว ม มื อ พั ฒ น า
วิชาชีพชางเทคนิค  
 

-จัดทําโครงการความ
รวมมือพัฒนาวิชาชีพ
ชาง เทคนิค  ดวยการ
จั ด ต้ั ง ศู นย ฝ ก อบ รม 
ป ต ท .  ใ น
วิทยาลัยเทคนิคระยอง 
จังหวัดระยอง  ใหเปน
แหลงเรียนรูวิชาชีพทาง
เทคนิคและเปนศูนย 

-นั ก ศึ ก ษ า ท่ี จ บ
ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
ในสาขา 
ตาง ๆ ทั่วประเทศ 
 

-สํ า นั ก ง า น
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
อ า ชี ว ศึ ก ษ า 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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ตารางที่ 3 (ตอ) 
 
ประเด็น
สังคม 

ตัวอยาง
กิจกรรม 

วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย พันธมิตรหลัก 

ดาน
การศึกษา 
 

 ฝ ก อ บ ร ม ด า น
อุตสาหกรรมปโตรเคมีและ
ก า ซธ ร รมชา ติ  สํ าห รับ
นั ก ศึ ก ษ า ที่ จ บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาตาง 
ๆ  ทั่ ว ป ร ะ เ ท ศ  เ น น
ภาคปฏิบั ติ  เพื่อ เพิ่มพูน
ค ว า ม รู ป ร ะ ส บ ก า รณ
นอกเหนือจากการเรียนใน
หลักสูตรปกติ ซึ่งจะมีสวน
สําคัญในการผลิตบุคลากร
ด า น อุ ต ส า ห ก ร ร ม
ป โ ต ร เ ลี ย ม แ ล ะ ก า ซ
ธรรมชาติ เสริมสรางการ
พั ฒ น า ธุ ร กิ จ พ ลั ง ง า น
ประเทศตอไป 

  

 - โครงการ
มหาวิทยาลัยชีวิต 
 

-มี เปาหมายหลักในการ
ผลิตบัณฑิตจากกลุมผูนํา
ชุ ม ช น ที่ มี ค ว า ม รู 
ค ว า มส าม า ร ถ ใ น ก า ร
พัฒนาทองถ่ิน โดยจัดการ
เ รียนการสอนหลัก สูตร
ศิ ล ป ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต 
สาขาสหวิทยาการ เพ่ือการ
พัฒนาทอง ถ่ินใหพึ่ งพา
ตนเองได  

-สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐท่ัวประเทศ 
11 แ ห ง  ไ ด แ ก 
มหาวิทยาลัยแมโจ 
และมหาวิทยาลัย
ร า ช ภั ฏ  10 แ ห ง 
ไดแก กําแพงเพชร 
ภู เ ก็ ต  เ พช รบู รณ 
นครปฐม  สงขลา 
ก า ญ จ น บุ รี 
นครสวรรค  รํ า ไพ
พรรณี ราชนครินทร 
 

-สถาบันสงเสริม
วิสาหกิจชุมชน หรือ 
สสวช. และ 15 
สถาบันการศึกษา 
 

ดานชุมชน
และสังคม 
 

- โครงการปน
น้ําใจสูชุมชน 
 

-เปดคลินิกรักษาพยาบาล
ฟรีแกชุมชน ณ โรงแยก
กาซธรรมชาติระยอง และ
จัดหนวยแพทยเคล่ีอนที่ 
บริการตรวจรักษาและให
ความรูเบ้ืองตนแกชุมชนใน
พื้นที่เปาหมาย  

-ชุมชน ณ โรงแยก
กาซธรรมชาติ 
ระยอง 
 

-กลุมบริษัท ปตท.  
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ตารางที่ 3 (ตอ) 
 
ประเด็น
สังคม 

ตัวอยาง
กิจกรรม 

วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย พันธมิตรหลัก 

ดานชุมชน
และสังคม 
 

- โครงการ PTT 
Engine Tune Up 
 

-เพื่อใหบริการตรวจสภาพ
เคร่ืองยนตฟรี  ณ  สถานี
บริการนํ้ามัน ปตท. และ
สถาน ศึ กษ า  ใ น สั ง กั ด
คณะกรรมการอาชีวศึกษา
ทั่วประเทศเพื่อรณรงคและ
ก ร ะ ตุ น ใ ห ป ร ะ ช า ช น
ประหยัดพลังงานในทุก
วิถีทาง โดยการดูแลรักษา
เคร่ืองยนตใหพรอมใชงาน 
และสนับสนุนคาใชจาย
ใหแกนักศึกษาตลอดชวง
ปฏิบัติงาน รวมทั้งเปนการ
ฝ ก ทั ก ษ ะ อ า ชี พ ใ ห แ ก
เยาวชน 

-ประชาชนทั่วไป 
 

-สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการกา
อ า ชี ว ศึ กษาและ
ส ถ า น ศึ กษ า  ใ น
สั ง กั ด
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
อ า ชี ว ศึ ก ษ า ทั่ ว
ประเทศ 
 

 

ตารางที่ 4 รูปแบบขอปฏิบัติทางธุรกิจเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอสังคม 

 
ประเด็นสังคม ตัวอยาง

กิจกรรม 
วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย พันธมิตรหลัก 

ดาน
ส่ิงแวดลอม 
 

- โครงการทองผา
ภูมิตะวันตก 
 

-เพื่อวิจัยศึกษาความ
หลากหลายทางชีวภาพ
ในพื้นที่เปาหมาย ไดแก 
ต.หวยเขยง อ.ทองผา
ภูมิ จ.กาญจนบุรี ตาม
พันธสัญญา EIA เพื่อ
นําไปสูความรูความ
เขาใจในการรวมกัน
ดูแลรักษาและฟนฟู
พื้นที่ปาและสภาพ 
แวดลอมของทองถ่ิน
อยางย่ังยืนตอไป  

-ชุมชนและเยาวชน 
 

-โครงการพัฒนาองค
ความรูและศึกษา
นโยบายการจัดการ
ทรัพยากรชีวภาพใน
ประเทศไทย (BRT) 
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ตารางที่ 4 (ตอ) 
 
ประเด็นสังคม ตัวอยาง

กิจกรรม 
วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย พันธมิตรหลัก 

ดาน
ส่ิงแวดลอม 
 

- โครงการจัดการ

ทรัพยากรชีวภาพ

ชายฝ งทะ เล ถึ ง

ยอดเขา พื้นที่หาด

ขนอม-เขานัน 

-เพื่อประโยชนตอการ

จัดการของชุมชน ใน

ดานการอนุรักษ และ

การใชประโยชนจาก

ทรัพยากรชีวภาพใน

พื้นที่ พรอมทั้งเชื่อมโยง

การสรางชุมชนเขมแข็ง 

โ ด ย ใ ห ชุ ม ช น เ ป น

ศูนยกลาง ในการ

ขั บ เ ค ล่ื อ น ไ ป สู ก า ร

บริหารจัดการเศรษฐกิจ 

สังคมและทรัพยากร

ชีวภาพ ตลอดจน

สามารถนําองคความรู 

และภูมิปญญาทองถ่ิน

มาปรับใชประโยชนเปน

รูปธรรม โดยรณรงค 

และพัฒนาการใช ส่ือ

ท อ ง ถ่ิ น  ใ ห เ กิ ด

ประโยชนอยางบูรณา

การท่ีสุด 

-ชุมชนในพื่นที่ -โครงการพัฒนาองค

ความรูและศึกษา

นโยบายการจัดการ

ทรัพยากรชีวภาพใน

ประเทศไทย (BRT) 

 

 

  จากผลการวิเคราะห พบวา บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) มีรูปแบบการดําเนิน

กิจกรรมตามหลักการของฟลลิป คอตเลอร และ แนนซ่ี ลี 4 รูปแบบ ไดแก  

  1. การสงเสริมประเด็นทางสังคม (Cause Promotion) มีการดําเนินกิจกรรม

ความรับผิดชอบตอสังคม ในดานส่ิงแวดลอม ดานการศึกษา ดานกีฬา ดานศิลปะและวัฒนธรรม 

และดานสังคมและชุมชน 

  2. การบริจาคโดยตรง (Corporate Philanthropy) มีการดําเนินกิจกรรมความ

รับผิดชอบตอสังคมในดานส่ิงแวดลอม ดานการศึกษา และดานสังคมและชุมชน 
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  3. อาสาสมัครชวยเหลือชุมชน (Community Volunteering) มีการดําเนินกิจกรรม

ความรับผิดชอบตอสังคมในดานการศึกษา และดานสังคมและชุมชน 

  4. ขอปฏิบัติทางธุรกิจเพื่อรับผิดชอบตอประเด็นสังคม (Socially Responsible 

Business Practices) มีการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมในดานส่ิงแวดลอม  

  การดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของ บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน)

ครอบคลุมการรับผิดชอบทั้งดานส่ิงแวดลอม ดานการศึกษา ดานกีฬา ดานศิลปะและวัฒนธรรม 

ดานชุมชนและสังคม และดานสังคมและชุมชน ซึ่งมีการดําเนินการในรูปแบบที่แตกตางกันออกไป 

โดยรูปแบบการดําเนินกิจกรรมทางสังคมที่ชัดเจนมากที่สุดคือ การบริจาคโดยตรง (Corporate 

Philanthropy) และที่โดดเดนรองลงมาคือ การสงเสริมประเด็นทางสังคม (Cause Promotion) 

สวนประเด็นหลักที่ปตท.ใหความสําคัญในการนํามาดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม คือ

ประเด็นดานส่ิงแวดลอม รองลงมาคือ ดานการสงเสริมการศึกษา แตส่ิงที่ผูวิจัยไดคนพบและ

สามารถสรุปไดเพิ่มเติม นอกเหนือจากการแบงรูปแบบการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอ

สังคมตามหลักของฟลลิป คอตเลอร และ แนนซ่ี ลี คือ บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) มีการดําเนิน

กิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ โดยยึดเอาสถาบันพระมหากษัตริย ซึ่งทุกคนในประเทศใหความเคารพ 

นับถือ และยินดีใหความรวมมือในการทํากิจกรรมทั้งหลายเปนหลัก โดยการนําเสนอโครงการตาง 

ๆ เพื่อสนองพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว หรือการจัดทําโครงการเพ่ือทูลเกลาฯ 

ถวาย ซึ่งนํามาสูความสําเร็จของโครงการตาง ๆ รวมทั้งการตอยอดไปสูโครงการอื่นๆ ตอไป เชน 

โครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติ 1 ลานไร นําไปสูการตอยอดโครงการลูกโลกสีเขียว ศูนยสิริ

นาถราชินี และ โครงการ 84 ตําบล สรางคนรักษปา เปนโครงการตอเนื่อง เพื่อสรางสังคมให

เขมแข็งและยั่งยืน เปนตน 

 
3.  กลยุทธการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรของบริษัท ปตท.

จํากัด(มหาชน) 
 

 จากการศึกษาสัมภาษณผูที่มีหนาที่รับผิดชอบกับการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบ

ตอสังคมของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) พบวา กลยุทธการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอ

สังคมของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) มีดังตอไปนี้ 

 1.  ภายในองคกร 

      บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ไดใหความสําคัญกับการดําเนินธุรกิจอยาง

รับผิดชอบตอสังคมโดยถือวาเปนสวนหนึ่งขององคกร ซึ่งเห็นไดจากการพัฒนาแนวคิด ขอกําหนด 
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และแนวทางการสรางความรูความเขาใจและคานิยมภายในองคกรอยางทั่วถึง เพื่อใหกิจกรรม

ความรับผิดชอบตอสังคมเปนส่ิงที่ออกมาจากภายในองคกรอยางแทจริง ปตท. ไดมีกลยุทธการ

ดําเนินกิจกรรมทางสังคม โดยมี 

     1.1 การกําหนดเร่ืองความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรไวเปน วิสัยทัศน 

(Vision) และคานิยมขององคกร (Values) อยางชัดเจน พรอมกับการกําหนดทิศทางในการดําเนิน

ธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม รวมทั้งการที่ผูนํามีวิธีการในการถายทอดและปฏิบัติตนเปน

ตัวอยางใหกับพนักงานในระดับตาง ๆ ในการมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคม โดยมีการกําหนดเปน

โครงการกิจกรรมเพื่อสังคมตาง ๆ ที่มีเปาหมายในการพัฒนาชุมชนและสังคมทั้งในระยะส้ันและ

ระยะยาว ซึ่งองคกรมีความคาดหวังถึงการอยูรวมกับสังคมและส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน  

  1.2 ปตท. มีการจัดต้ังผูดูแลและรับผิดชอบการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอ

สังคมขององคกรอยางเปนรูปธรรม มีการศึกษาเตรียมการวางแผน การติดตอประสานงานทั้ง

ภายในองคกรและภายนอกองคกร การบริหารจัดการอาสาสมัคร การหาพันธมิตร รวมถึงการ

ติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อการวิเคราะหปรับปรุงและรายงานผลการดําเนินงาน ซึ่งในป 

2551 ไดมีการปรับโครงสรางองคกร ดวยการแยกกิจการเพื่อสังคม ซึ่งเดิมอยูในฝายประชาสัมพันธ

ออกมาเปนฝายกิจการเพื่อสังคมโดยเฉพาะ และแตงต้ังคณะกรรมการจํานวน 2 ชุด ซึ่งกรรมการ

ชุดแรกดูแลเร่ืองความรับผิดชอบตอสังคมภายในบริษัท สวนกรรมการชุดที่สองทําหนาที่ดูแล

ภาพรวมการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทในกลุม ปตท. เพื่อใหสามารถ

ดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมทั้งภายในและภายนอกองคกรไดอยางรอบดานและมี

ทิศทางที่ชัดเจนข้ึน 

  1.3 มีการสื่อสารภายในองคกร การใหขอมูลขาวสารถึงนโยบายและทิศทาง 

เปาหมายและแผนงานเกี่ยวกับ กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรกับพนักงานทุกระดับ 

ทั้งนี้เพื่อทําใหพนักงานเกิดความรูความเขาใจที่ถูกตอง สามารถมองเห็นความสําคัญของการ

สนับสนุนกิจกรรมขององคกรใหดําเนินไปในทิศทางเดียวกัน ไมมีทัศนคติในเชิงลบ แตรูสึกวาเปน

จิตสํานึกที่ทุกคนควรมีและประพฤติปฏิบัติรวมกัน 

  1.4 บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) มีนโยบายดานความรับผิดชอบตอสังคมใน

ลักษณะเชิงรุกทั้งแนวคิดและการปฏิบัติ ซึ่งสามารถสรางผลกระทบใหเกิดข้ึนกับสังคมไดอยาง

ชัดเจน ริเร่ิมสงเสริม กระตุนใหเกิดการพัฒนากิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคมอยางจริงจัง 

สรางความเชื่อมโยงไปยังกลุมผูที่เก่ียวของและเขาถึงกลุมเปาหมายที่ตองการอยางถูกตอง ซึ่งตอง

อาศัยกระบวนการคิด วางแผน ปฏิบัติ ติดตามและประเมินผล แกไขปรับปรุงอยางตอเนื่อง บริษัท
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ยึดมั่นในเปาหมายที่ต้ังไว รักษาทําตามพันธสัญญาที่ไดใหไวและดําเนินตามกลยุทธที่วางไวอยาง

มุงมั่น 

  ปตท. มีการสื่อสารภายในองคกร ในเร่ืองของการสนับสนุนใหพนักงานทุกคนมี

สวนรวมในกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม โดยผานทางปายประกาศ Intranet และ E-mail 

รวมทั้งมีกิจกรรมรณรงคภายในบริษัท โดยการจัดงาน “มหกรรม QSHE ปตท.” เพื่อสงเสริมการ

แลกเปล่ียนองคความรูเกี่ยวกับการใชเคร่ืองมือบริหาร QSHE โดยการจัดประกวดโครงการบริหาร

คุณภาพดีเดน กระตุนใหทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรมที่จัดข้ึน 

 2.  การเลือกประเด็นทางสังคม (Social Issue) 

  2.1 ปตท. กําหนดกรอบและขอบเขตในประเด็นทางสังคมไวอยางชัดเจน ทําให

บริษัทสามารถกําหนดกลยุทธการทํางาน และกลุมเปาหมายที่ตองการเขาถึงไดอยางชัดเจน 

นอกจากนี้การที่บริษัทมุงเนนในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งเปนหลัก ทําใหภาพของบริษัทเกิดการเช่ือมโยงไป

ยังการสงเสริมสังคมตอการประชาสัมพันธและภาพลักษณองคกรอยางชัดเจน งายตอการเลือก

พันธมิตร สําหรับการดําเนินงานในระยะยาว ทําใหบริษัทเกิดการส่ังสมทักษะ ความรูความชํานาญ

และนําไปสูการเปนผูนําในการพัฒนา โดยเฉพาะในดานส่ิงแวดลอม ซึ่งสอดคลองกับการดําเนิน

ธุรกิจขององคกร 

  2.2 ปตท. เลือกประเด็นปญหาที่สังคมใหความสนใจและเห็นวาเปนส่ิงสําคัญ คือ

ประเด็นปญหาดานส่ิงแวดลอม โดยเฉพาะโลกรอน ถูกมองวาเปนส่ิงที่สงผลกระทบใหกับโลกอยาง

รุนแรง รวมถึงปญหาดานการศึกษา แตในบางคร้ังความสําคัญของประเด็นปญหาถูกมองแตกตาง

กันไปในแตละชุมชน ข้ึนอยูกับสถานการณและบริบททางสังคม เชน การเกิดภัยพิบัติตาง ๆ ซึ่งถือ

เปนกรณีเรงดวนและสําคัญที่ทุกคนควรใหการชวยเหลือ แตสิ่งที่ปตท. ใหความสําคัญเปนลําดับ

แรกก็คือ ผลกระทบทางลบที่เกิดจากกระบวนการผลิต สินคา บริการและการทําตลาดของบริษัท 

จึงเปนส่ิงที่ไดรับการดูแลแกไขเปนลําดับแรกสุด 

  2.3 การดูแลพัฒนาชุมชนในพื้นที่ที่ปตท. ดําเนินการอยูทั้งดานสังคม สภาพความ

เปนอยูและเศรษฐกิจ เปนส่ิงสําคัญที่ปตท. ใหความสําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งการดูแลปองกัน 

และแกไขผลกระทบที่ชุมชนไดรับจากการดําเนินการของปตท. ซึ่งจะเปนกุญแจสําคัญในการสราง

ความรูสึกความเปนสวนรวมกับชุมชน ลดการปฏิเสธ มีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ทําใหปตท. 

อยูไดอยางมั่นคงถาวร  

  2.4 ในการดําเนินธุรกิจ ผูมีสวนไดสวนเสียกับองคกร เชน ผูถือหุน พนักงาน 

ลูกคา ผูสงมอบ สังคมและรัฐบาล เปนผูที่มีความสําคัญ ปตท. ไดเลือกประเด็นทางสังคมโดย
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พิจารณาถึงความเกี่ยวเนื่องกับผูที่มีสวนไดสวนเสียกับองคกรที่จุดเร่ิมตน เชน ปตท. มุงเนนให

ความสนใจในการพัฒนาสภาพความเปนอยูของพนักงาน เปนลําดับแรก โดยจัดทําโครงการการ

บริหารคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดลอม (QSHE : Quality Safety Healthy 

and Environment) ในการดูแลเร่ืองความปลอดภัย การสงเสริมสวัสดิการพนักงานและครอบครัว 

การแกไขปญหาหนี้สิน เปนตน และรวมกับผูสงมอบในการพัฒนากระบวนการผลิตวัตถุดิบที่ไม

สงผลกระทบกับส่ิงแวดลอม 

  2.5 ส่ิงสําคัญที่ปตท. ไดนํามาเปนประเด็นหลักในการเลือกดําเนินกิจกรรมความ

รับผิดชอบตอสังคม คือ การทํากิจกรรมถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โดยการนอมนํา

โครงการพระราชดําริมาเปนประเด็นในการรวมกันทํากิจกรรม รวมทั้งเร่ืองแนวทางในการพัฒนา

ประเทศในบริบทของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของสังคมไทย และเปนกระแสหรือ

ประเด็นที่สังคมกําลังใหความสนใจ กอใหเกิดความรวมมือจากทุกภาคสวน ทําใหการดําเนิน

กิจกรรมตาง ๆ ลุลวงไปไดอยางดี 

  นอกจากที่กลาวมาแลว ปตท. มีเกณฑในการพิจารณาและคัดเลือกประเด็นทาง

สังคม เพื่อจัดเปนโครงการรณรงค โดยพิจารณาจากการดําเนินการขององคกร ที่จะตองตอเนื่อง 

จริงจัง และมีขอมูลความรูเพียงพอ หรือเปนประเด็นที่องคกรไดดําเนินการเปนผลสําเร็จมาแลว 

เชน โครงการปลูกปาถาวร เฉลิมพระเกียรติ 1 ลานไร นํามาตอยอดดําเนินโครงการตอเนื่องเปน 

โครงการลูกโลกสีเขียว หรือการนําความรูจากการนําหญาแฝกมาใชปองกันการพังทลายของดิน 

และฟนฟูสภาพพื้นที่หลังการกอสรางโครงการทอกาซธรรมชาติไทย-พมา ใน อ.ทองผาภูมิ จ.

กาญจนบุรี จึงริเร่ิม โครงการปลูกหญาแฝก เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เปนตน 

 3.  การสรางพันธมิตร 

  การดําเนินงานกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม บางคร้ังจําเปนตองสรางความ

รวมมือ เนื่องจากขอจํากัดดานทรัพยากรบุคคล ความรูความชํานาญเฉพาะเร่ือง เครือขายการ

เขาถึง รวมถึงความสามารถพิเศษที่บริษัทไมสามารถจัดหาได ดังนั้นการเลือกหนวยงานพันธมิตร

และรูปแบบความสัมพันธเปนปจจัยของความสําเร็จที่สําคัญที่กอใหเกิดการสรางคุณคารวมกันทั้ง

ในสวนขององคกร (Corporate Value) และคุณคาทางสังคม (Social Value) ภายใตกรอบแนวคิด

ของความเทาเทียมและการเปนพันธมิตรที่ยั่งยืน 

  3.1 ปตท. เลือกพันธมิตรที่มีความสอดคลองกันทั้งในเร่ืองของพันธกิจ เปาหมาย 

คานิยม  
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  3.2 การสรางความสัมพันธบนพื้นฐานของความเทาเทียมกัน มีการกําหนด

วัตถุประสงค วางแผน วางเปาหมายรวมกัน มีการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารระหวางกันอยาง

เปดเผย 

  3.3 การเปนพันธมิตรที่สนับสนุนและแบงปนทรัพยากรรวมกัน มีการสนับสนุน

ชวยเหลือแบงปนทรัพยากรระหวางกันทั้งในเร่ืองของเงินทุนและทรัพยากรอ่ืน ๆ เชน ทรัพยากร

บุคคล วัสดุส่ิงของท่ีจําเปน ทักษะ ความรู ความสามารถตาง ๆ นอกจากน้ียังเปนการรวมเอา

ความสามารถพิเศษเฉพาะทางของทั้งสองฝายเขาดวยกันเพื่อใหการดําเนินกิจกรรมความ

รับผิดชอบตอสังคมบรรลุตามวัตถุประสงค 

  3.4 มีการรวมกันวางแผน ปฏิบัติ ตรวจสอบ ปรับปรุงใหเหมาะสม ปตท. และ

องคกรพันธมิตรมีสวนรวมในทุกข้ันตอนการทํางาน นับต้ังแตวางแผนโครงการ มีการกําหนด

วัตถุประสงค เปาหมาย กลยุทธ แนวทางปฏิบัติรวมกัน กําหนดข้ันตอนการปฏิบัติ ระบุหนาที่ของ

แตละองคกรอยางชัดเจน มีการวางขอกําหนดในการติดตาม ตรวจสอบรวมกัน มีการกําหนดกรอบ

ระยะเวลาการรายงานและติดตามรายงานผล จนกระทั่งถึงการนําผลการทํางานมาวิเคราะห

สรุปผลเพื่อหาขอปรับปรุงในการทํางานรวมกันตอไป 

  ปตท. ไดมีการรวมมือและหาพันธมิตรเพื่อดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอ

สังคม ในโครงการตาง ๆ ดังที่กลาวมาขางตน เชน รวมมือกับมหาวิทยาลัยศิลปากร ในโครงการ 

การจัดประกวดศิลปกรรม ปตท. หรือ รวมกับ โครงการพัฒนาองคความรูและศึกษานโยบายการ

จัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (BRT) ในโครงการจัดการทรัพยากรชีวภาพชายฝงทะเลถึง

ยอดเขา พื้นที่หาดขนอม-เขานัน และโครงการทองผาภูมิตะวันตก เปนตน 

 4.  การดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม 

  4.1 การกําหนดกลุมเปาหมาย 

   ปตท .  มีการกําหนดกลุมเปาหมาย  โดยมีกรอบแนวคิดและหลักการ

ดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของ ปตท. เร่ิมตนจากแกนของธุรกิจ ประกอบดวย 

พนักงาน การบริหารจัดการกระบวนการผลิต ซึ่งตองสรางสวนนี้ใหดีเพื่อเปนพื้นฐาน โดยการสราง

คานิยม การดําเนินธุรกิจอยางโปรงใส การบริหารจัดการทางธุรกิจ การเปดเผยขอมูล การดูแลและ

คํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ชีวอนามัย สิทธิมนุษยชนของพนักงาน การรับผิดชอบตอ

ผลิตภัณฑ  เมื่อขยายการดําเนินกิจกรรมสูนอกองคกร  เปาหมายตอมาคือ  ทําการสราง

ความสัมพันธกับชุมชน เพื่อสงเสริมใหการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของ ปตท. ประสบผลสําเร็จ แลว

จึงขยายกลุมเปาหมายออกสูสังคมและชุมชนอ่ืนใหกวางข้ึน ดังภาพที่ 5 
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ภาพที่ 5 กรอบและขอบเขตในเร่ืองการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของ บริษัท ปตท.     

จํากัด (มหาชน) 

ที่มา : Bonggot Anuroj. “Corporate Social Responsibility Experiences of the Thai Leading 

Company.” paper presented at APEC Seminar on Good Governance on Investment 

Promotion, Lima, Peru,19-20 May 2008, 12. 

  4.2 วัตถุประสงคในการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม 

   ปตท .  เนนในเร่ืองของการอนุ รักษทรัพยากรธรรมชาติและการรักษา

ส่ิงแวดลอม โดยเนนใหการศึกษา เผยแพรความรู และรณรงคใหกลุมเปาหมายตระหนักถึง

ความสําคัญของการใชพลังงานอยางคุมคา รวมทั้งสรางจิตสํานึกดานส่ิงแวดลอมแกสังคม พัฒนา

ชุมชนใหมีสภาพความเปนอยูที่ดีข้ึน เพื่อสอดคลองกับเปาหมายของการดําเนินธุรกิจขององคกร 

นอกจากนี้ยังเนนในเร่ืองของการสงเสริมการศึกษาใหแกเยาวชน เพื่อเปนประโยชนตอการพัฒนา

ประเทศตอไป 

  4.3 การดําเนินการ 

   การดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรตาง ๆ มีหลากหลาย

รูปแบบ ซึ่งอาจจะเปนทั้งกิจกรรมที่อยูภายในกระบวนการการดําเนินธุรกิจ (In-Process) เชน การ

ปรับปรุงกระบวนการดําเนินธุรกิจ เพื่อลดหรือไมใหสงผลกระทบตอสังคม ชุมชนและส่ิงแวดลอม 

(Socially Responsible Business Practice) อยางเชนการใชพลังงานบริสุทธิ์ หรือการปรับปรุง

กระบวนการผลิตเพื่อลดมลพิษและกิจกรรมที่อยูนอกกระบวนการ (After-Process) เชน การ

บริจาคเงินและส่ิงของ (Philanthropy) การสงเสริมการประชาสัมพันธเพื่อสรางการรับรูปญหา

สังคมและองคกรสาธารณกุศล (Cause Promotion) การสนับสนุนใหพนักงาน หุนสวน คูคา ผูสง

มอบเขารวมอาสาสมัครในการทําประโยชนใหกับชุมชน (Volunteering) การใชเคร่ืองมือทาง
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การตลาดเพื่อสงเสริมโนมนาวใหประชาชนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทั้งการลด ละ เลิกหรือ

ประพฤติปฏิบัติ (Social Marketing) หรือแมแตการประยุกตกิจกรรมหลายประเภทเขาดวยกัน 

ทั้งนี้ข้ึนอยูกับศักยภาพและการพิจารณาถึงความเหมาะสมในแตละโครงการ 

   ทั้งนี้ ส่ิงสําคัญในการดําเนินกิจกรรมนั้น เพื่อใหเกิดการรับรูแกสังคมในการ

จัดโครงการและกิจกรรมตาง ๆ  กับกลุมเปาหมาย ปตท.ไดจัดทําส่ือส่ิงพิมพ เชน แผนพับและ

โปสเตอร เพื่อประชาสัมพันธใหกลุมเปาหมายและเชิญชวนใหประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมและ

โครงการตาง ๆ นอกจากนี้ยังมีการดําเนินการสูสาธารณะในวงกวาง ดวยการแถลงขาวเปดตัว

โครงการตอสื่อมวลชน การใหสัมภาษณของผูบริหารผานส่ือตาง ๆ และการจัดสงขาวไปยัง

ส่ือมวลชนอีก พรอมทั้งการทําการประชาสัมพันธในหลายรูปแบบ ไมวาจะเปนการประชาสัมพันธ

ผานส่ือโทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ นิตยสาร และทางอินเทอรเน็ต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 ภาพการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

ที่มา : บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน). ความรับผิดชอบตอสังคม [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 20 มกราคม 

2552. เขาถึงไดจาก http://www.pttplc.com 
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 5. การประเมินผล 

  ในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ หลังจากส้ินสุดการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอ

สังคมขององคกรแลว การประเมินผลการดําเนินงานเปนส่ิงจําเปนที่องคกรตองปฏิบัติเพื่อนําผลที่

ไดจากการประเมินมาปรับปรุง หาแนวทางที่เหมาะสมในการดําเนินกิจกรรมในอนาคตตอไป 

  สําหรับ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เบ้ืองตนองคกรไดกําหนดตัวช้ีวัดในการ

ประเมินความสําเร็จของโครงการจาก จํานวนกลุมเปาหมายที่เขามามีสวนรวมกับโครงการ และ

การบรรลุเปาหมายท่ีไดกําหนดไว เชน จํานวนผลงานที่สงเขารวมประกวดในแตละโครงการ หรือ

จํานวนของผลงานหรือช้ินงานที่ปรากฏข้ึนอยางเปนรูปธรรม เชน จํานวนของอาคารเรียน หองสมุด 

สนามกีฬาที่โครงการจัดสรางข้ึนเพื่อเปนประโยชนแกชุมชนตาง ๆ ทั่วประเทศ เปนตน 

  สวนของการประเมินการรับรู ทัศนคติ และพฤติกรรม ซึ่งเปนผลจากการรณรงค จะ

ใชวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตรชวยในการประเมินผล 

    จากการสัมภาษณผูที่รับผิดชอบการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของ 

ปตท. ทําใหทราบถึงกลยุทธในการดําเนินกิจกรรมดังที่ไดกลาวมาแลว แตส่ิงที่สําคัญอีกประการ

หนึ่งในการดําเนินกิจกรรม ก็คือ การสื่อสารเพื่อใหชุมชนและสังคมไดรับรูอยางกวางขวาง โดยการ

ส่ือสารที่ดีที่สุด คือ การจัดทํารายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน เพื่อนําเสนอขอมูลการดําเนินธุรกิจ

อยางรับผิดชอบตอสังคมไดอยางครบถวน และการจัดโครงการหรือกิจกรรมรณรงคเพื่อสังคมใน

ดานตาง ๆ สามารถทําใหชุมชนและสังคมรับรูถึงความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรไดเปนอยาง

ดี และสามารถกอใหเกิดผลดีตอทั้งองคกรและสังคมโดยรวม 

 ตัวอยาง การวางแผนกลยุทธกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท ปตท. 

จํากัด ที่ผูวิจัยเห็นวามีความโดดเดน ไดแก โครงการ “รักษปา สรางคน 84 ตําบล วิถีพอเพียง” เปน

โครงการที่กลุม ปตท.ริเร่ิมข้ึนเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในวโรกาสทรงเจริญ

พระชนมายุครบ 80 พรรษา ในป 2550 และจะดําเนินการตอเนื่อง เพื่อนอมเกลาถวายในป 2554 

ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 7 รอบ หรือ 84 พรรษา รวมทั้งเปนการดําเนินโครงการ

ตอเนื่องจากโครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ 1 ลานไรของ ปตท.มาสูการพัฒนาคนเพื่อไป

พัฒนาชุมชนใน 84 ตําบลทุกภูมิภาคทั่วประเทศที่เขารวมโครงการใหเปนชุมชนตนแบบที่มีความ

เขมแข็งทางเศรษฐกิจ พลังงาน สังคม ทรัพยากรและส่ิงแวดลอม เพื่อขยายผลไปยังชุมชนอ่ืนๆ

ตอไป อีกทั้งเปนการสานตอจากการดําเนินงานโครงการรางวัลลูกโลกสีเขียวรวมกับเครือขายสังคม
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ชุมชน ในการเฟนหาคนดี ที่ดูแลส่ิงแวดลอม ดูแลดิน น้ํา ปา ดวยการมอบรางวัลเพื่อใหเปน

กําลังใจ 

 ปตท. ตระหนักดีวา การดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ํา ปานั้น ไมเพียงพอ ประกอบ

กับแนวคิดการดําเนินธุรกิจควบคูกับการดูแลสังคมที่ผานมา ทําใหเห็นวา แนวทางตาม

พระราชดําริเร่ืองพอเพียงนั้น เปนการแกไขปญหาสังคม ดวยการพัฒนาคนใหมีความรู มีจิตใจที่

เขมแข็ง พรอมเปล่ียนแปลงชีวิตจากส่ิงที่รายลอม ไปสูฐานการพึ่งพาตนเอง เพื่ออนาคตที่ดีกวา 

และจากประสบการณที่ ปตท. ไดทํางานในตําบลหวยเขยง อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 

เพื่อสรางชุมชนเขมแข็ง ดูแลรักษาปา 30,000ไร ทําใหพบแนวทางในการดําเนินงานตําบล

เศรษฐกิจพอเพียงข้ึน และเมื่อประมวลกับกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนที่ ปตท. ไดดําเนินมาใน

หลายๆดาน จึงเห็นวาควรจะจัดทําแบบจําลอง หรือ Model ในการพัฒนาชุมชนตนแบบเศรษฐกิจ

พอเพียงข้ึน เพื่อใหเปนแนวทางศึกษาของตําบลอื่นๆในประเทศไทย และมีการวางแผนโครงการดัง

ภาพที่ 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7 แผนงานโครงการ “รักษปา สรางคน 84 ตําบล วิถีพอเพียง” 

ที่มา : สถาบันส่ิงแวดลอมไทย, “เครือขายความรู CSR,” เอกสารรายงานการประชุมโครงการ

จัดการความรูดานการดําเนินงานของ  “ธุรกิจที่ รับผิดชอบตอสังคม” ของบริษัทสมาชิก

คณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อส่ิงแวดลอมไทย, 15 มิถุนายน 2549.  

 เปาหมายของโครงการ 

 ปตท.และภาคีเครือขาย ไดรวมกันศึกษา เก็บขอมูล และรวมกันวิเคราะหปญหาของ

ชุมชนกระทั่งกําหนดเปนเปาหมาย 8 เปาหมาย ไดแก การวิเคราะหชุมชนเพื่อการจัดการแผน
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ชุมชน การวิเคราะหทักษะชุมชนเพื่อพัฒนาอาชีพ การบริหารทรัพยากรหมูบาน พลังงานหมูบาน 

โดยการใหความรูเร่ืองพลังงานหมุนเวียน การพัฒนากองทุนหมูบาน การพัฒนาจิตใจของคนใน

ชุมชน การพัฒนาโรงเรียน ครูและนักเรียน การพัฒนาส่ิงแวดลอมและสุขภาวะของชุมชน เพื่อให

ตําบลวิถีพอเพียงมีแนวทางในการดําเนินงานที่สอดคลองเปนไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถ

อาศัยเปาหมายเหลานี้ สรางเปนองคความรูวิถีพอเพียงใหกับทองถิ่นของตนเองได ซึ่งมีการจัดทํา

แผนภาพเปาหมายของโครงการไว ดังภาพที่ 7 

 

 
 

ภาพที่ 8 เปาหมายของโครงการ “รักษปา สรางคน 84 ตําบล วิถีพอเพียง” 

ที่มา : บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน). ความรับผิดชอบตอสังคม [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 20 มกราคม 

2552. เขาถึงไดจาก http://www.pttplc.com 

 กลุมเปาหมาย 

 สําหรับในปแรก ปตท. ไดคัดเลือกผูนําจาก 9 ตําบลนํารอง ที่มีความพรอมจากการ

นําเสนอของภาคีเครือขาย ซึ่งไดแก สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 

และอาศรมพลังงาน และโครงการรางวัลลูกโลกสีเขียว ไดแก ต.ศิลาแลง จ.นาน ต.แมทา และ ต.

แมนะ จ.เชียงใหม ต.นาขอม และ ต.วังน้ําลัด จ.นครสวรรค ต.ทุงควายกิน จ.ระยอง ต.ทามะขาม 

จ.กาญจนบุรี ต.เขาคอก จ.บุรีรัมย และ ต.ปากทรง จ.ชุมพร เปนตําบลนํารอง เพื่อเปนตัวอยางและ

เปนตนแบบแกชุมชนอ่ืน ๆ ที่สนใจเขารวมโครงการ 

 สวนเกณฑการคัดเลือกจะดูจากความเขมแข็ง และความพรอมของชุมชน ซึ่งสวนหนึ่ง

ของโครงการที่อยูในขายจึงเปนตําบลเครือขายทํากิจกรรมรวมกับ ปตท. เชน หมูบาน ปตท. พัฒนา

เครือขายรางวัลลูกโลกสีเขียว ชุมชนใกลหนวยงาน ปตท. ฯลฯ อีกจํานวนหนึ่งจะเปดรับสมัคร

ชุมชนจากทั่วประเทศที่สนใจเขารวมโครงการ 
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 9 ตําบลที่อาสาสมัครมานี้ จะกลายเปนชุมชนตนแบบในดาน วิเคราะหชุมชน เพิ่ม

ทักษะใหชุมชน การดูแลรักษาทรัพยากรทองที่ การจัดการพลังงานในชุมชน การจัดการดาน

การศึกษาที่เนนโรงเรียน ครู และนักเรียน การดูแลส่ิงแวดลอมในชุมชน การจัดการกองทุนทั้ง

ประเภทการออมและเพื่อกิจกรรมตาง ๆ สุดทายจะเปนการพัฒนาดานจิตใจทั้งหมดทั้งมวลก็

เพื่อใหชุมชนเรียนรูการวิเคราะหปญหาตาง ๆ ของตนเอง และเกิดสติปญญาไปสูการแกปญหา

ตามวิถีพอเพียง ทั้งการแกปญหาหนี้สินระดับครัวเรือน การจัดทําแผนแมบทชุมชน เกิดระบบการ

บริหารจัดการ ดานการเงินและบุคลากรที่เปนระบบ มีสวัสดิการชุมชนทําเกษตรอินทรียและเกษตร

วิถีธรรมชาติ 

 ความสําเร็จ   

 เกิดวิถีพอเพียงที่ยั่งยืนข้ึนในตําบลที่เขารวมโครงการ เพื่อเปนตําบลตนแบบตอไป 

 เคร่ืองบงชี้ 

 1.การพึ่งตนเอง อันเปนผลมาจากการระเบิดจากภายใน คือ คิดเอง แลวทําเอง ใน

ที่สุด ดูแลตัวเองได 

 2. ใหคนในชุมชนเกิดความรู มีสติ อันเปนฐานไปสูปญญาในที่สุด 

 หลักในการดําเนินงาน 

 เพื่อใหการทํางานภายใตโครงการรักษปา สรางคน 84 ตําบล วิถีพอเพียง ดําเนินไป

อยางมีเอกภาพ มีพลังสรางสรรค จึงเห็นควรใหการขับเคล่ือนงานตลอดทั้งโครงการฯ ตองยึด

หลักการรวมกัน ดังนี้ 

    1. นอมนําพระราชดําริ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนแนวปฏิบัติ 

 2. ดําเนินงานดวยความตองการของชาวบานและชุมชนเปนหลัก 

 3. เกิดการมีสวนรวมในทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ ทุกข้ันตอน 

 4. ไมใชเงินนําหนา แตเนนสรางความรูใหเกิดในชุมชนและอยางยั่งยืน 

 5. สรุปเปนองคความรูของชุมชน รวมกับกลุม ปตท.และภาคีเครือขาย 

 ข้ันตอนในการดําเนินงาน 

 1. เปดเวทีชี้แจง 

 2. เก็บ วิเคราะห ประมวลผลผูเขารวมโครงการ 

 3. จัดทําแผนตําบลวิถีพอเพียง 

 4. พิจารณาแผนตําบลวิถีพอเพียง 

 5. คืนแผนตําบลวิถีพอเพียง / ยืนยันการดําเนินงาน 
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 6. ดําเนินงานตามแผน / ติดตามประเมินผล 

 ผลลัพธที่ตองการ 

 ความยั่งยืน ความสุขในครัวเรือน ในชุมชนและภายในตําบล การมีภูมิคุมกันอยาง

เขมแข็ง 

 
4.  ผลตอบรับของผูมีสวนไดเสียจากการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของ

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
 

 จากการสัมภาษณผูที่รับผิดชอบการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของ 

ปตท. พบวา ผลตอบรับของผูมีสวนไดเสียจากการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของ 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) มีดังนี้ 

 1. ผูถือหุน  

     ในการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของปตท. ไดรับความสนใจและการใหความ

รวมมือจากผูถือหุนเปนอยางดีในการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ที่ ปตท.ไดจัดข้ึน ตัวอยางเชน ในป 

2551 ปตท. ไดจัดกิจกรรมเชิญผูถือหุน เขาเยี่ยมชมกิจการของปตท. ณ โรงแยกกาซธรรมชาติ

ระยอง และสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ นั้น มีผูถือหุนใหความสนใจไดรับการ

คัดเลือกเพื่อเขารวมกิจกรรมถึง 480 คน รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมเชิญผูถือหุนกูของปตท. เขารวม

กิจกรรม เพื่อเชื่อมสัมพันธ และเปดโอกาสใหไดพบปะกับผูบริหาร ปตท. ในการเขาเยี่ยมชม

โครงการสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพฯ กิจกรรมสันทนาการโอเชียนเวิรล และเขากิจกรรมลอย

กระทงที่ทางบริษัท ปตท. จัดข้ึนเปนจํานวนมาก 

    นอกจากนี้ การดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคมสามารถสรางความมั่นใจใหแกนักลงทุนใน

การเขาซ้ือหุนและรวมลงทุนกับกิจการมากข้ึน โดยสามารถวัดไดจากผลการดําเนินการของบริษัท  

ซึ่งมีจํานวนของผูถือหุนของบริษัท ผลกําไร มูลคาหุนและการจายเงินปนผลตอหุนของปตท. ที่

เพิ่มข้ึนทุกป ในรายงานประจําปของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (2550) ดังตารางที่ 5 
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ตารางที่ 5 รายงานผลการดําเนินงานดานการเงินของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ป 2548-2550 

 

ผลการดําเนนิงาน ป 2548 ป 2549 ป 2550 
จํานวนหุนสามัญที่ออกและ

ชําระเต็มมูลคา (ลานหุน) 
2,797.25 2,804.93 2,817.39 

กําไรสุทธิ (ลานบาท) 85,844 95,582 97,804 
มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท) 83.02 103.43 128.71 
การจายเงินปนผลตอหุน(บาท) 9.25 10.50 11.50 

  

 2. รัฐบาล  

     ปตท.ดําเนินธุรกิจภายใตขอกําหนดของกฎหมาย มีระเบียบตาง ๆ ของหนวยงาน

กํากับดูแลอยางเครงครัด มีการจัดการดานพลังงานอยางมืออาชีพ โดยการใชทรัพยากรธรรมชาติ

ใหเกิดประโยชนสูงสุด รวมทั้งการสงเสริมและอุดหนุนงานภาครัฐ ทั้งในดานการทําตามขอกําหนด

เร่ืองของภาษี และการแบงเบาภาระของภาครัฐในการสรางสาธารณูปโภคตาง ๆ เพื่อเปนประโยชน

ตอสังคม เชน การสงเสริมการศึกษาใหแกเยาวชน การสรางอาคารเรียน และหองสมุดใหแกชุมชน

ทั่วประเทศ การสรางสนามกีฬา สวนสาธารณะ การดูแลส่ิงแวดลอม การปลูกปา การปลูกตนไมใน

ชุมชน และรณรงคสงเสริมใหชุมชนพึ่งพาตนเองได เพื่อใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน เปนการพัฒนา

อยางยั่งยืน ซึ่งเปนเปาหมายหรือภารกิจสูงสุดของภาครัฐ ซึ่งสอดคลองและเปนทิศทางเดียวกันกับ

เปาหมายของการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของปตท. รวมทั้งการแบงเบาภาระของ

รัฐบาลในการเขาชวยเหลือชุมชนหรือผูประสบภัยเรงดวน หรือชาวบานผูประสบภัยธรรมชาติ 

ดังนั้น ในการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมในหลายโครงการ จึงไดรับความรวมมือจาก

รัฐบาลและหนวยงานภาครัฐเปนอยางดี 

 3. ส่ือมวลชน  

     การดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของ ปตท. มีความสัมพันธกับ

ส่ือสารมวลชนทุกแขนง เพราะการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ตองอาศัยส่ือในการประชาสัมพันธให

ชุมชนและสังคมไดรับรู เพื่อขอความรวมมือในการดําเนินกิจกรรม และเผยแพรขอมูลขาวสารของ

องคกร ซึ่งในการทํากิจกรรมเพื่อสังคมของปตท. ไดรับการสนับสนุนที่ดีจากส่ือมวลชนจากทุก

แขนงในการนําเสนอขาวกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของปตท. ที่เปนประโยชนตอสังคม

อยางตอเนื่อง นํามาซ่ึงชื่อเสียงและภาพลักษณที่ดีใหแกบริษัท 
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 4. ลูกคา  

     จากการมุงมั่นพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการภายในธุรกิจเพื่อใหสินคามีคุณภาพ 

ครบวงจร มีสินคาที่หลากหลาย และมีบริการที่ดี รวมถึงการพัฒนาพลังงานทางเลือก และการ

ขยายแหลงบริการของปตท. ครอบคลุมทั่วประเทศ มีการจําหนายในราคาที่เปนธรรม ทําใหลูกคา

ไดรับความพึงพอใจจากการใชผลิตภัณฑและบริการที่ดีจากปตท. สงผลคือลูกคาใหการยอมรับ

และมั่นใจในตราสินคา มีการกลับมาซ้ือซ้ํา ทําใหธุรกิจเจริญกาวหนาอยางมั่นคง นอกจากนี้ การ

ดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม ยังเปนการตอกย้ําใหลูกคาไดเห็นถึงภาพลักษณที่ดีของ

บริษัทอีกดวย 

 5. คูคา  

     ปตท. ใหความสําคัญตอกระบวนการจัดซ้ือจัดหา เพื่อกําหนดคาใชจายและ

คุณภาพสินคาและบริการที่ ปตท. จะนํามาใชดําเนินกิจการ จึงตองมีข้ันตอนการดําเนินการเพื่อให

เกิดความโปรงใส ตรวจสอบไดและกอใหเกิดประโยชนสูงสุด ปตท.จึงใหความสําคัญกับคูคา ซึ่ง

เปนหนวยสําคัญที่ชวยเหลือและพยุงการดําเนินธุรกิจซ่ึงกันและกัน ต้ังแตการสรรหาไปจนถึง

รายละเอียดในการดําเนินธุรกิจ จึงมีการปฏิบัติตอคูคาอยางเสมอภาคบนพ้ืนฐานของการแขงขันที่

เปนธรรมและเคารพซ่ึงกันและกัน ผลจากการปฏิบัติเหลานี้ ทําใหปตท. สามารถคัดกรองคูคาที่ดี มี

จรรยาบรรณ สามารถทํางานรวมกันไดอยางเขาใจในหลักการของการดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบ

ตอสังคม พรอมกันนี้เปนการกระตุนใหคูคาของปตท. มีการพัฒนาสินคาและบริการตลอดเวลา 

รวมทั้งการคิดคนนวัตกรรมใหม ๆ เพื่อรวมกันนําเสนอสินคาที่มีคุณภาพออกสูสังคม ซึ่งเปนการ

สงเสริมดานกระบวนการผลิตใหแกบริษัท และความสามารถในการทํากําไรรวมกันไดอยางดี  

 6. พนักงาน  

     การดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของปตท. นั้นเร่ิมจากการจัดการ
ภายในองคกร โดยการดูแลพนักงานในเร่ืองของผลตอบแทนท่ีเปนธรรม ความปลอดภัยในการ
ทํางาน มีการปรับปรุงสภาพแวดลอมที่ดีในที่ทํางาน และการจัดฝกอบรมใหความรู เพื่อพัฒนา
พนักงานใหมีความกาวหนาและมีความมั่นคงในหนาที่การงาน รวมทั้งการสงเสริมใหพนักงานมี
คุณภาพชีวิตที่ดี และช้ีใหพนักงานเขาใจและเห็นถึงความสําคัญของการดําเนินธุรกิจอยาง
รับผิดชอบตอสังคม ผลที่ไดรับคือ พนักงานทํางานอยางเต็มความสามารถ มีความจงรักภักดีตอ
องคกร สงผลใหบริษัทเกิดการพัฒนาและมีความกาวหนาในการดําเนินกิจการ และเมื่อขยายการ
ทํากิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมไปภายนอกองคกร  พนักงานสวนใหญเห็นความสําคัญของ
การทํากิจกรรมเพื่อสังคม ลวนมีความยินดี และใหความรวมมือในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ เพื่อ
สังคม ซึ่งทําใหเกิดการยอมรับและความสัมพันธที่ดีจากคนในชุมชน ทั้งนี้ทําใหพนักงานสามารถ
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ทํางานไดอยางสะดวกและอยูรวมกับชุมชนไดยาวนาน นอกจากนั้นการดําเนินกิจกรรมความ
รับผิดชอบตอสังคมทําใหบริษัทมีชื่อเสียงและภาพลักษณที่ดี ทําใหไดรับความสนใจในการเขารวม
เปนพนักงานกับ ปตท. เปนจํานวนมาก  
 7. สังคมและชุมชน  
     จากการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของปตท.ที่จริงจังและมีความ
ตอเนื่อง ทําใหเห็นผลลัพธจากการดําเนินกิจกรรมที่เปนรูปธรรม ตัวอยางเชน โครงการปลูกปา
เฉลิมถาวรพระเกียรติ 1 ลานไร ที่ใชเวลาในการดําเนินการติดตอกันหลายป จนสานตอมาเปน
โครงการลูกโลกสีเขียว และ โครงการสรางคน 84 ตําบล คนรักษปา พึ่งพาตนเอง เปนการพัฒนา
รูปแบบการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม เพื่อใหคนสามารถพึ่งพาตนเองได นํามาซ่ึง
ชุมชนเขมแข็งโดยการพัฒนาคน เนนการมีสวนรวมของคนในชุมชน ซึ่งสามารถสรางความสนใจ
และไดรับการยอมรับจากคนในชุมชนรอบบริเวณที่บริษัทเขาไปดําเนินธุรกิจ และขยายสูชุมชนอ่ืนๆ
ทั่วประเทศ ในการเขารวมโครงการของ ปตท. หรือ โครงการดานการสงเสริมการศึกษา ที่ปตท.ได
บริจาคเงิน เพื่อกอสรางอาคารเรียน และหองสมุด พลังไทย เพื่อไทย ใหแกชุมชนท่ัวประเทศ 
เพื่อใหความรูแกนักเรียน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหแกคนในชุมชน โดยการสงเสริมการเลน
กีฬาหลาย ๆ ประเภท กิจกรรมตาง ๆ ที่ปตท.ไดจัดทําข้ึน ลวนเปนประโยชนตอสังคม ทําใหคนใน
ชุมชนรับรูถึงความรับผิดชอบตอสังคมของ ปตท. ผลตอบรับจากสังคม คือ บริษัทไดรับการยอมรับ
และความไววางใจจากสังคมและชุมชน รวมทั้งการใหความรวมมือในการดําเนินกิจกรรมความ
รับผิดชอบตอสังคมรวมกับบริษัทอยางดี ซึ่งส่ิงเหลานี้ยังผลใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนตอสังคม 
และองคกร  
 จากการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) อยางจริงจังทําให
บริษัทไดรับการจัดอันดับการกํากับดูแลกิจการที่ดีโดยบริษัท ไทยเรทต้ิงแอนดอินฟอรเมช่ันเซอรวิส 
จํากัด (ทริส) สะทอนใหเห็นถึงความเปนผูนําทางดานพลังงานของประเทศ การสนองนโยบาย
รัฐบาล การมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการพัฒนากิจการพลังงาน มีกระแสเงินสดจากการ
ดําเนินธุรกิจที่แข็งแกรง รวมทั้งคณะผูบริหารที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ และไดรางวัล Corporate 
Social Responsibility Awards ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและวารสารการเงิน
ธนาคาร โดยพิจารณาจากการประมวลผลการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนตามหลักเกณฑที่
กําหนดและมีความโดดเดนในดานตาง ๆ ทั้งผลการดําเนินงานและการปฏิบัติเชิงคุณภาพ รวมทั้ง
ไดรางวัล Trusted Brands 2008 แบรนดสุดยอดของประเทศไทยในหมวดของ “สถานีบริการ
น้ํามัน” ติดตอกันเปนปที่ 8 (ป 2544-2551) จากนิตยสาร Reader’s Digest ซึ่งพิจารณาจาก
คุณสมบัติตาง ๆ 6 ประการคือ ความเช่ือถือได ภาพลักษณ คุณภาพ คุณคา ความเขาใจในความ
ตองการของผูบริโภค และความสามารถเชิงนวัตกรรม โดยสํารวจจากการตอบแบบสอบถามของ
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ผูบริโภคทั่วภูมิภาคเอเชีย และรางวัลอ่ืน ๆ อีกมากมาย ซึ่งเปนเคร่ืองยืนยันเสียงตอบรับจากการ
ดําเนินกิจกรรมและการดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคมขององคกร 
 จากผลตอบรับจากผูมีสวนไดเสีย ผูวิจัยสามารถสรุปไดวา การดําเนินกิจกรรมความ

รับผิดชอบตอสังคมของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ ดานสังคม และ

ส่ิงแวดลอม สามารถทําใหบริษัทไดรับความไววางใจจากผูมีสวนไดเสียทุกฝาย รวมทั้งกอใหเกิด

ชื่อเสียงและภาพลักษณที่ดีตอองคกร กิจกรรมตาง ๆ ลวนมีประโยชนตอทั้งองคกรและสังคมใน

ระยะยาว ทําใหบริษัทสามารถดํารงอยูรวมกับสังคมไดอยางราบร่ืน และกอใหเกิดการพัฒนาอยาง

ยั่งยืนแกสังคมและประเทศชาติตอไป 
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บทที่ 5  
สรุป อภิปรายผลการวิจยัและขอเสนอแนะ 

 

 การศึกษาวิจัยเร่ือง “การศึกษาการใหความหมาย รูปแบบ และกลยุทธการดําเนิน

กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)” คร้ังนี้ มีวัตถุประสงคการวิจัย

เพื่อศึกษาการใหความหมายของการดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม รูปแบบและกลยุทธใน

การดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม ตลอดจนผลตอบรับของการดําเนินกิจกรรมความ

รับผิดชอบตอสังคมของผูมีสวนไดเสียของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  

 จากวัตถุประสงค ดังกลาว  ผูวิจัยไดทําการศึกษาโดยใชวิธีวิจัยเ ชิงคุณภาพ 

(Qualitative Method) โดยใชวิธีการศึกษาเอกสาร (Documentary Research) ไดแก รายงาน

ประจําป 2548-2550 แบบ 56-1 ประจําป 2548-2550 รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืนประจําป 

2548-2550 ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) หนังสือ เอกสาร วารสาร วิทยานิพนธ และงานวิจัย

ที่เกี่ยวของ รวมทั้งขอมูลจากอินเทอรเน็ต และเว็บไซตของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ประกอบ

กับการใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ผูจัดการฝายกิจการเพื่อสังคม 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  

 การศึกษาคร้ังนี้ ผูวิจัยไดนําแนวคิดตาง ๆ มาเปนกรอบในการศึกษา ดังนี้ 

 1. แนวคิดความรับผิดชอบตอสังคม 
 2. แนวคิดจริยธรรมทางธุรกิจ 
 3. แนวคิดเร่ืองบรรษัทภิบาล 
 4. การประกอบกิจการธุรกิจพลังงาน 
 5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
สรุปผลการศกึษา 

 
 การศึกษาเร่ือง “การศึกษาการใหความหมาย รูปแบบ และกลยุทธการดําเนินกิจกรรม

ความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)” สามารถสรุปผลการศึกษาตาม

วัตถุประสงคการวิจัยไดดังนี้ 
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1.  การใหความหมายของความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรของบริษัท ปตท. จํากัด 
(มหาชน) 

 จากการศึกษาวิจัยพบวา บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) มีการใหความหมายของความ

รับผิดชอบตอสังคมขององคกร ผานนโยบายของบริษัท ซึ่งไดแก วิสัยทัศน และคานิยมขององคกร 

ซึ่งสามารถสรุปได ดังนี้ 

 ความรับผิดชอบตอสังคมของ บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) คือ การมุงไปสูองคกรแหง

ความเปนเลิศ (High Performance Organization) และเปนผูนําในภูมิภาค ดวยการดําเนินธุรกิจ

อยางรับผิดชอบและมีสวนรวมในการพัฒนาส่ิงแวดลอมและคุณภาพชีวิตที่ดีแกสังคมและชุมชน มี

ความสามารถในการใหผลประโยชนตอบแทนที่เหมาะสมตอผูมีสวนไดเสีย ซึ่งประกอบดวย การ

สรางความพึงพอใจสูงสุดใหแกลูกคา โดยการนําเสนอผลิตภัณฑและบริการที่คุณภาพสูง ได

มาตรฐานและราคายุติธรรม สนับสนุนการพัฒนาความสามารถ คุณภาพและความปลอดภัยใน

การทํางานของพนักงาน การเอ้ือประโยชนใหแกคูคา สรางเครือขายที่ดี เปนการสรางและรักษา

ชื่อเสียงและภาพลักษณที่ดีใหแกองคกร ด่ังคําที่วา “สังคมอยูรอด องคกรอยูได” 

 
2. รูปแบบการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) 
 จากการศึกษาวิจัยพบวา บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) มีการดําเนินธุรกิจอยางมี

ความรับผิดชอบตอสังคม ซึ่งตรงตามหลักการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืนใน 3 ดาน ไดแก ความ

รับผิดชอบดานเศรษฐกิจ ความรับผิดชอบดานส่ิงแวดลอม และความรับผิดชอบดานสังคม 

 1.   ความรับผิดชอบดานเศรษฐกิจ  

  มีการดําเนินธุรกิจเพื่อใหไดผลประกอบการตามเปาหมายที่กําหนด และการสราง

กิจการใหมีความมั่นคงอยางยั่งยืนในระยะยาว ภายใตพื้นฐานการกํากับดูแลกิจการที่ดี และ

บทบาทขององคกรตอผูมีสวนไดเสีย โดยกําหนดเปนวิสัยทัศน และคานิยมขององคกร เพื่อให

บุคลากรยึดถือปฏิบัติ ควบคูไปกับการกําหนดกลไกการบริหารงานทั้งระดับคณะกรรมการและ

ระดับบริหาร เปนโครงสรางการจัดการองคกรที่ชัดเจน ครอบคลุมการดําเนินงานทั่วทั้งองคกร ผาน

ทางผูบริหารระดับสูงของกลุมธุรกิจหรือฝายงานตาง ๆ ที่เขามามีสวนรวมในการบริหารงาน โดย

ปตท. ไดจัดต้ังคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี ทํางานรวมกับฝายบริหารองคกร โดยใน

โครงสรางระดับบริหารสวนกลางจะมีฝายคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดลอม 

ประกอบดวยสวนนโยบายคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดลอม และสวนบริหาร

คุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดลอม ทํางานรวมกับสวนคุณภาพ ความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดลอมของกลุมธุรกิจตาง ๆ ทําหนาที่ในการกําหนดนโยบายและ
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แนวปฏิบัติชัดเจน ตลอดจนติดตามผลการดําเนินงานและรายงานใหฝายบริหารองคกรและ

คณะกรรมการบริษัททราบ 

 2.  ความรับผิดชอบดานส่ิงแวดลอม 

  มีการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมในกระบวนการทํางานภายในองคกร โดยคํานึงถึง

การใชทรัพยากร การควบคุมมลพิษ การจัดการของเสีย และฟนฟูธรรมชาติสภาพแวดลอม 

ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการที่ไมกอใหเกิดผลเสียตอส่ิงแวดลอมหรือชวยลด

ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ทั้งในชวงของการนําไปใชงานและหลังการใชงาน รวมทั้งมีการจัดการ

ส่ิงแวดลอม ดังนี้ 

  2.1 การประหยัดพลังงาน ลดการใชไฟฟาในสวนของอาคารสํานักงาน และลด

การใชน้ํามันเชื้อเพลิง โดยรณรงคใหพนักงานใชพลังงานทางเลือกมากข้ึน ทั้ง NGV และแกส

โซฮอล 

  2.2 การควบคุมมลภาวะทางน้ํา การควบคุมคุณภาพน้ําทิ้งจากการปฏิบัติงาน

ของคลังน้ํามัน สถานีบริการน้ํามันเช้ือเพลิง และโรงแยกกาซธรรมชาติ 

  2.3 การควบคุมมลภาวะทางอากาศ ตรวจวัดสภาพแวดลอมในการทํางาน 

ปริมาณสารเคมีในบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานจุดตาง ๆ เปนประจํา 

  2.4 การพัฒนาพลังงานทางเลือก วิจัยและพัฒนาดานผลิตภัณฑจากปโตรเลียม 

เช้ือเพลิง และเชื้อเพลิงทางเลือก ไดแก กาซธรรมชาติสําหรับยานยนต (NGV) น้ํามันแกสโซฮอล 

น้ํามันดีเซลปาลมบริสุทธ น้ํามันไบโอดีเซล รวมถึงการปรับปรุงชุดอุปกรณสําหรับติดต้ังเพิ่มข้ึนกับ

รถยนตเบนซิน เพื่อใหสามารถใชกาซธรรมชาติสลับไปมากับน้ํามันเบนซินได 

  2.5 การพัฒนาผลิตภัณฑและบริการเพื่อความปลอดภัยและส่ิงแวดลอม การ

พัฒนากาซหุงตม 

 3.  ความรับผิดชอบดานสังคม 

  เปนการมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมในดานตาง ๆ โดยเร่ิมจากภายในองคกร 

คือ การดูแลและพัฒนาพนักงาน ดวยการจัดคาตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม โดยพัฒนา

ระบบการบริหารงานบุคคล และเสริมสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางาน ตลอดจนใหความสําคัญใน

เร่ืองความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน รวมทั้งความรับผิดชอบตอผูสงมอบ ผูรับเหมา และ

ลูกคา การบริหารจัดการความเสี่ยงดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดลอมที่อาจจะ

เกิดข้ึนในระหวางและหลังจากการใชงานผลิตภัณฑและบริการ โดยไดมีการใหความรู และ

ตรวจสอบการดําเนินงานของผูสงมอบ ผูรับเหมา และลูกคา เชน การตรวจสอบความปลอดภัยโรง
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บรรจุกาซของเอกชน การฝกอบรมสัมมนา และจัดทําส่ือประชาสัมพันธใหความรูแกผูแทนจําหนาย

และพนักงานของโรงบรรจุกาซ สถานีบริการน้ํามัน เปนตน 

  ความรับผิดชอบตอสังคมที่ขยายจากสังคมภายในองคกรไปสูสังคมใกลเคียง คือ 

ชุมชนที่อยู ในบริเวณที่องคกรดําเนินธุรกิจ  และสังคมในวงกวางมากข้ึน  โดยอาศัยส่ือ

ประชาสัมพันธตางๆ และการดําเนินโครงการรณรงคทางสังคมในประเด็นตาง ๆ ซึ่งกิจกรรมความ

รับผิดชอบตอสังคมของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ประกอบดวย ดานส่ิงแวดลอม ดาน

การศึกษา ดานกีฬา ดานศิลปะและวัฒนธรรม ดานสังคมและชุมชน ซึ่งมีรูปแบบการดําเนิน

กิจกรรมแตกตางกันออกไป 

  ทั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหรูปแบบของการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอ

สังคมของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ตามหลักการแบงรูปแบบของฟลลิป คอตเลอร และแนนซ่ี 

ลี ผลที่ไดคือ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) มีรูปแบบของการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอ

สังคม สอดคลองตามหลักการการกําหนดรูปแบบการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของ

องคกร ของฟลลิป คอตเลอร และแนนซ่ี ลี ถึง 4 รูปแบบ ไดแก 

  1. การสงเสริมประเด็นทางสังคม (Cause Promotion) มีการดําเนินกิจกรรม

ความรับผิดชอบตอสังคม ในดานส่ิงแวดลอม ดานการศึกษา ดานกีฬา ดานศิลปะและวัฒนธรรม 

และดานสังคมและชุมชน 

  2. การบริจาคโดยตรง (Corporate Philanthropy) มีการดําเนินกิจกรรมความ

รับผิดชอบตอสังคมในดานส่ิงแวดลอม ดานการศึกษา และดานสังคมและชุมชน 

  3. อาสาสมัครชวยเหลือชุมชน (Community Volunteering) มีการดําเนินกิจกรรม

ความรับผิดชอบตอสังคมในดานการศึกษา และดานสังคมและชุมชน 

  4. ขอปฏิบัติทางธุรกิจเพื่อรับผิดชอบตอประเด็นสังคม (Socially Responsible 

Business Practices) มีการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมในดานส่ิงแวดลอม   

  ทั้งนี้ ปตท. มีรูปแบบการดําเนินกิจกรรมทางสังคมที่ชัดเจนมากที่สุดคือ การ

บริจาคโดยตรง (Corporate Philanthropy) ที่โดดเดนรองลงมาคือ การสงเสริมประเด็นทางสังคม 

(Cause Promotion) สวนประเด็นหลักที่ปตท.ใหความสําคัญในการนํามาดําเนินกิจกรรมความ

รับผิดชอบตอสังคม คือประเด็นดานส่ิงแวดลอม รองลงมาคือ ดานการสงเสริมการศึกษา และส่ิงที่

ผูวิจัยไดคนพบและสามารถสรุปไดเพิ่มเติม นอกเหนือจากการแบงรูปแบบการดําเนินกิจกรรม

ความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักของฟลลิป คอตเลอร และ แนนซี่ ลี คือ บริษัท ปตท.จํากัด 

(มหาชน) มีการดําเนินกิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ โดยยึดเอาสถาบันพระมหากษัตริย ซึ่งทุกคนใน
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ประเทศใหความเคารพ นับถือ และยินดีใหความรวมมือในการทํากิจกรรมทั้งหลายเปนหลัก โดย

การนําเสนอโครงการตาง ๆ เพื่อสนองพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และนอมนํา

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนหลักในการดําเนินกิจกรรม รวมทั้งการจัดทําโครงการตาง ๆ เพื่อ

ทูลเกลาฯ ถวาย ซึ่งนํามาสูความสําเร็จในหลายโครงการ รวมทั้งการตอยอดไปสูโครงการอ่ืนๆ 

ตอไป 

 
3. กลยุทธการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) 
 จากการศึกษาวิจัยพบวา กลยุทธการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของ 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน ) เร่ิมจากการมีผูนําที่มีวิสัยทัศน มีความเขาใจและใหความสําคัญกับ

การดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม ซึ่งสงผลตอการกําหนดนโยบายองคกร การพัฒนา

แนวคิด ขอกําหนดตาง ๆ และแนวทางการสรางความรูความเขาใจ และคานิยมภายในองคกร โดย

มีการสื่อสารถายทอดใหพนักงานทุกระดับเขาใจและมองเห็นความสําคัญของกิจกรรม รวมทั้งการ

จัดต้ังหนวยงานผูดูแลและรับผิดชอบการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร

ข้ึนมาโดยเฉพาะ เพื่อทําการศึกษาเตรียมการวางแผน การติดตอประสานงานทั้งภายในองคกรและ

ภายนอกองคกร การบริหารจัดการอาสาสมัคร การหาพันธมิตร รวมถึงการติดตามและประเมินผล

โครงการเพื่อการวิเคราะหปรับปรุงและรายงานผลการดําเนินงาน   ซึ่ง ปตท.มีนโยบายดานความ

รับผิดชอบตอสังคมในลักษณะเชิงรุกทั้งแนวคิดและการปฏิบัติ ซึ่งสามารถสรางผลกระทบใหเกิด

ข้ึนกับสังคมไดอยางชัดเจน มีการริเร่ิมสงเสริม กระตุนใหเกิดการพัฒนากิจกรรมดานความ

รับผิดชอบตอสังคมอยางจริงจัง  สรางความเชื่อมโยงไปยังกลุมผูที่ เกี่ยวของและเขาถึง

กลุมเปาหมายที่ตองการอยางถูกตอง ซึ่งตองอาศัยกระบวนการคิด วางแผน ปฏิบัติ ติดตามและ

ประเมินผล แกไขปรับปรุงอยางตอเนื่อง  

 ในดานการเลือกประเด็นทางสังคม ปตท.กําหนดกรอบและขอบเขตในประเด็นทาง

สังคมไวอยางชัดเจน ทําใหบริษัทสามารถกําหนดกลยุทธการทํางาน และกลุมเปาหมายที่ตองการ

เขาถึงไดอยางชัดเจน ส่ิงที่ปตท.ใหความสําคัญเปนลําดับแรกก็คือ ผลกระทบทางลบที่เกิดจาก

กระบวนการผลิต สินคา บริการและการทําตลาดของบริษัท รวมทั้ง การดูแลพัฒนาชุมชนในพื้นที่ที่

ปตท.ดําเนินการอยูทั้งดานสังคม สภาพความเปนอยูและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งการดูแล

ปองกัน และแกไขผลกระทบที่ชุมชนไดรับจากการดําเนินการของปตท. ซึ่งจะเปนกุญแจสําคัญใน

การสรางความรูสึกความเปนสวนรวมกับชุมชน ลดการปฏิเสธ มีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ทํา

ใหปตท. อยูไดอยางมั่นคงถาวร นอกจากนี้การที่บริษัทมุงเนนในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งเปนหลัก ทําให

ภาพของบริษัทเกิดการเชื่อมโยงไปยังการสงเสริมสังคมตอการประชาสัมพันธและภาพลักษณ
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องคกรอยางชัดเจน งายตอการเลือกพันธมิตร สําหรับการดําเนินงานในระยะยาว ทําใหบริษัทเกิด

การส่ังสมทักษะ ความรูความชํานาญและนําไปสูการเปนผูนําในการพัฒนา โดยเฉพาะการให

ความสําคัญในดานส่ิงแวดลอม ซึ่งสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจขององคกร นอกจากนี้สิ่งที่แสดง

ถึงความเปนเอกลักษณในการทําความดี และรับผิดชอบตอสังคมในบริบทของความเปนไทย ปตท. 

ไดยึดถือมาเปนประเด็นหลักในการเลือกดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม คือ การทํา

กิจกรรมถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โดยการนอมนําโครงการพระราชดําริมาเปนประเด็น

ในการรวมกันทํากิจกรรม รวมทั้งเร่ืองแนวทางในการพัฒนาประเทศในเร่ืองของปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของสังคมไทยเขามาประยุกตใชกับการดําเนินกิจกรรมความ

รับผิดชอบตอสังคมขององคกร กอใหเกิดความรวมมือจากทุกภาคสวน และทําใหการดําเนิน

กิจกรรมตาง ๆ ลุลวงไปไดอยางดี  

 การเลือกพันธมิตร ปตท.มีการเลือกหนวยงานพันธมิตรและรูปแบบความสัมพันธเปน

ปจจัยของความสําเร็จที่ สําคัญ ที่กอใหเกิดการสรางคุณคารวมกันทั้งในสวนขององคกร 

(Corporate Value) และคุณคาทางสังคม (Social Value) ภายใตกรอบแนวคิดของความเทาเทียม

และการเปนพันธมิตรที่ยั่งยืน ซึ่งการสรางความสัมพันธบนพื้นฐานของความเทาเทียมกัน มีการ

รวมกันวางแผน ปฏิบัติ ตรวจสอบ ปรับปรุงใหเหมาะสม ปตท. และองคกรพันธมิตรมีสวนรวมใน

ทุกข้ันตอนการทํางาน นับต้ังแตวางแผนโครงการ มีการกําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย กลยุทธ 

แนวทางปฏิบัติรวมกัน กําหนดข้ันตอนการปฏิบัติ ระบุหนาที่ของแตละองคกรอยางชัดเจน มีการ

วางขอกําหนดในการติดตาม ตรวจสอบรวมกัน มีการกําหนดกรอบระยะเวลาการรายงานและ

ติดตามรายงานผล จนกระทั่งถึงการนําผลการทํางานมาวิเคราะหสรุปผลเพื่อหาขอปรับปรุงในการ

ทํางานรวมกันตอไป 

 ส่ิงที่สําคัญอีกประการหนึ่งในการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม คือ การ

ส่ือสารเพื่อใหชุมชนและสังคมไดรับรูอยางกวางขวาง ในการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของ

องคกร ซึ่งการส่ือสารที่ดีที่สุด คือ การจัดทํารายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน เพื่อนําเสนอขอมูลการ

ดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคมของ ปตท. ทั้งนี้การจัดโครงการหรือกิจกรรมรณรงคเพื่อ

สังคมในดานตาง ๆ สามารถทําใหชุมชนและสังคมรับรูถึงความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรได

เปนอยางดี และสามารถกอใหเกิดผลดีตอทั้งองคกรและสังคมโดยรวม  
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4.  ผลตอบรับของผูมีสวนไดเสีย จากการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของ 
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

 ในการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

ไดรับการตอบรับที่ดีจากผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ไมวาจะเปนพนักงาน ผูถือหุน ลูกคา คูคา ชุมชน 

สังคม ส่ือสารมวลชน และภาครัฐ ในการเขารวมกิจกรรมในโครงการตาง ๆ  

 ผลตอบรับของผูมีสวนไดเสียจากการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของ 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม กอใหเกิดช่ือเสียงและ

ภาพลักษณที่ดีตอองคกร สามารถสรางความมั่นใจใหแกนักลงทุนในการเขามาลงทุนรวมกับ ปตท. 

ซึ่งวัดไดจากรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ซึ่งมี จํานวนของผูถือหุนของบริษัท ผลกําไรจาก

การดําเนินการ มูลคาหุนของปตท. รวมทั้งการจายเงินปนผลตอหุน ที่เพิ่มข้ึนในทุก ๆ ป ไดรับความ

ไววางใจในตราสินคาจากลูกคา ในการใชผลิตภัณฑและบริการที่เกิดจากกระบวนการผลิตที่ได

มาตรฐาน และนวัตกรรมในเร่ืองของพลังงานทดแทน ไดรับการยอมรับและเขารวมกิจกรรมจาก

ชุมชนและสังคม โดยเฉพาะชุมชนรอบ ๆ บริเวณที่ ปตท. ดําเนินงาน ทําใหเกิดความสัมพันธที่ดี

ระหวางพนักงานและชุมชน และทําใหบริษัทไดรับชื่อเสียงที่ดีและไดรับความสนใจจากสังคมใน

การเขารวมทํางานกับปตท. เปนจํานวนมาก ยังผลใหเกิดความกาวหนาในการดําเนินธุรกิจ  ซึ่งใน

การดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม ลวนมีประโยชนตอทั้งองคกรและสังคมในระยะยาว 

ทําใหบริษัทสามารถดํารงอยูรวมกับสังคมไดอยางราบร่ืน และกอใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนแก

สังคมและประเทศชาติตอไป 

 
อภิปรายผลการศึกษา 
 

 จากผลการศึกษาวิจัย “การใหความหมาย รูปแบบ และกลยุทธการดําเนินกิจกรรม

ความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)” เมื่อพิจารณาผลการศึกษาพบวามี

หลายประเด็นที่จะนํามาอภิปราย เปนประโยชนตอการพัฒนารูปแบบและกลยุทธการดําเนิน

กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจไทย ดังตอไปนี้ 

 
1.  การใหความหมายการดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท ปตท. จํากัด  

(มหาชน) 
 การที่บริษัท ปตท จํากัด (มหาชน) มีนโยบายที่สอดคลองกับแนวคิดการดําเนินธุรกิจ

อยางมีความรับผิดชอบตอสังคม มาต้ังแตเร่ิมกอต้ังกิจการ และมีความสัมพันธกับประวัติความ
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เปนมาหรือจุดกําเนิดขององคกร แสดงใหเห็นวา ปตท.ใหความสําคัญกับการพัฒนาธุรกิจอยาง

ยั่งยืนมาเปนเวลานานแลว กอนที่แนวคิดเร่ืองความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร หรือ CSR จะ

เปนที่รูจักกันอยางแพรหลายในประเทศไทยเชนปจจุบันนี้ การระบุนโยบายดังกลาวไวอยางชัดเจน

เปนลายลักษณอักษร ยอมเปนส่ิงที่แสดงถึงความมุงมั่นอยางตอเนื่องขององคกรที่จะปฏิบัติตาม

พันธะสัญญาดังกลาว มิใชเปนเพียงการดําเนินงานในระยะเวลาส้ัน ๆ  

 อยางไรก็ตาม ผูวิจัยเห็นวา การที่บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เปนธุรกิจดานพลังงาน 

ซึ่งสงผลตอเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศโดยตรงและยังเปนองคกรที่ไดรับการจัดต้ังข้ึน

เพื่อแกไขหรือปองกันปญหาการพึ่งพาการนําเขาพลังงานจากตางประเทศ จึงนาจะถือเปน

ธรรมชาติขององคกรที่ตองมีนโยบายการดําเนินธุรกิจเพื่อประโยชนสวนรวม และใหความสําคัญ

ตอการดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม นอกจากน้ี ลักษณะการประกอบธุรกิจ

พลังงาน ไมวาจะเปนข้ันตอนตาง ๆ ต้ังแตเร่ิมกระบวนการผลิตจนถึงส้ินสุดกระบวนการดําเนินงาน 

ลวนสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและสังคมไมทางตรงก็ทางออม จึงนาจะเปนความคาดหวังจาก

สังคมที่ตองการใหองคกรแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอมและสังคม  

 นอกจากนี้ ผูวิจัยเห็นวา การกําหนดเนื้อหาสาระดานความรับผิดชอบตอสังคมใน

วิสัยทัศนของบริษัท ปตท. ที่วา “มุงมั่นสูองคกรแหงความเปนเลิศ และเปนผูนําในภูมิภาค ดวย

ความรับผิดชอบ เปนธรรม และใหผลประโยชนตอบแทนที่เหมาะสมตอผูมีสวนไดเสีย” (บริษัท 

ปตท. จํากัด (มหาชน) 2550 : 5) ถือเปนการกําหนดขอความสําคัญที่มีความหมาย ในการสื่อ

ความและการรับรูแกสาธารณะในเร่ืองของความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรเปนอยางดี 

 
2. รูปแบบการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
 การดําเนินธุรกิจอยางความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) มี

การดําเนินกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ แตเม่ือพิจารณาพบวา มีอยู 2 มิติหลัก คือ มิติภายใน และ

มิติภายนอก ซึ่งสอดคลองกับลักษณะรูปธรรมของความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร ที่ 

European Commission (อางถึงใน สุทธิศักด์ิ ไกรสรสุธาสินี 2550 : 8) ไดรวบรวมไว ดังนี้ 

 1. มิติภายใน ไดแก การจัดการทรัพยากรมนุษย การดูแลสุขภาพความปลอดภัยใน

การทํางาน การจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดลอมภายในองคกร บรรษัทภิบาลและความโปรงใสใน

การดําเนินงาน 

 2. มิติภายนอก ไดแก การจัดการกับผูสงมอบ และหุนสวนทางธุรกิจ การดูแลผูบริโภค 

ความรับผิดชอบตอชุมชน ความรับผิดชอบตอสังคมโดยรวม ความรับผิดชอบตอโลก 
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 แนวทางการดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

เร่ิมจากมิติภายในองคกรกอน คือการพัฒนาตนเองเพื่อการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน โดยให

ความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพย การจัดการทรัพยากร

และส่ิงแวดลอมภายในองคกร การจัดการทรัพยากรมนุษย และการดูแลความปลอดภัยในการ

ทํางาน จากนั้นจึงขยายไปสูมิติภายนอก คือความรับผิดชอบตอชุมชน การดูแลผูบริโภค ความ

รับผิดชอบตอสังคมโดยรวม โดยการจัดการกับผูสงมอบ คูคา และหุนสวนทางธุรกิจ และความ

รับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม โดยเชื่อมโยงใหเหมาะสมกับกระบวนการทางธุรกิจ 

 การดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม โดยเร่ิมจากมิติภายในองคกรกอน 

สอดคลองกับแนวทางที่ อานันท ปนยารชุน (2550) ไดใหแนวทางไวเปนบันได 3 ข้ัน คือ การ

พัฒนาตนเองเพื่อดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน การสรางชุมชนนาอยูและเขมแข็ง และการใชส่ือ

สรางสรรคเพื่อพัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอม อยางไรก็ตามส่ิงที่สําคัญ คือการดําเนินกิจกรรมอยาง

จริงจังและตอเนื่อง และเพิ่มความเขมขนข้ึนในทุกระดับ รวมทั้งการใชส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ

เปนเคร่ืองมือในการเสริมสรางทั้งภาพลักษณองคกร และเผยแพรขอมูลการดําเนินการของบริษัท 

ใหสังคมไดรับรู ถึงการดูแลรักษาส่ิงแวดลอมและรับผิดชอบตอสังคมมากข้ึน ก็จะเปนประโยชนตอ

ทั้งองคกรและสังคมสวนรวม 

 รูปแบบการดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

นอกจากสามารถแบงไดตามสาระสําคัญ ไดแก ความรับผิดชอบดานเศรษฐกิจ ความรับผิดชอบ

ดานส่ิงแวดลอม และความรับผิดชอบดานสังคมแลว หากพิจารณาตามทรัพยากรที่ใชในการ

ดําเนินการ สามารถแบงเปนการดําเนินการโดยใชทรัพยากรภายในองคกรเปนหลัก และการ

ดําเนินการโดยใชทรัพยากรภายนอกองคกรเปนหลัก สอดคลองกับที่พิพัฒน ยอดพฤติการณและ

คณะ (2548) ไดแบงประเภทของความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรไว ดังนี้ 

 1.  Corporate-driven CSR หรือการดําเนินการโดยใชทรัพยากรที่มีอยูภายในองคกร

เปนหลักหากพิจารณาโดยยึดที่ตัวกระบวนการทางธุรกิจ (business process) เปนหลักยัง

สามารถจําแนกได ดังนี้ 

  1.1 CSR in process หรือการดําเนินการที่อยูในกระบวนการทางธุรกิจ ซึ่งมี

พื้นฐานอยูที่การดําเนินการ CSR ที่ใหความสําคัญกับมิติภายในองคกร โดยการปฏิบัติตาม

กฎหมายที่กําหนด และปฏิบัติตามมาตรฐานหรือคานิยมขององคกร ซึ่งมากกวากฎหมายกําหนด 

เชน การจัดการทรัพยากรมนุษย การดูแลสุขภาพความปลอดภัยในการทํางาน การจัดการ

ทรัพยากรและส่ิงแวดลอมภายในองคกร การกํากับดูแลกิจการที่ดี มีคุณธรรม และความโปรงใส 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

120

รูปแบบดังกลาว สอดคลองกับที่ ฟลลิป คอตเลอร และแนนซ่ี ลี (2005 : 24-27) ไดใหแนวทางของ

ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรไว ที่เรียกวา Socially Responsible Business Practices (ขอ

ปฏิบัติทางธุรกิจเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอสังคม) หรือการปรับเปลี่ยนการดําเนินการหรือการ

ลงทุนทางธุรกิจเพื่อการพัฒนาความเปนอยูที่ดีข้ึนของชุมชนและการปกปองสิ่งแวดลอม ซึ่งส่ิงที่

เห็นชัดเจนที่สุด คือ การจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดลอมภายในองคกร 

  1.2 CSR after process หรือการดําเนินการซ่ึงแยกตางหากจากกระบวนการทาง

ธุรกิจ หรือเกิดข้ึนภายหลังกระบวนการทางธุรกิจ มักเปนความรับผิดชอบตอสังคมที่ขยายจาก

สังคมภายในองคกรไปสูสังคมใกลเคียง คือ ชุมชนที่อยูในบริเวณที่องคกรดําเนินธุรกิจ และสังคม

ในวงกวางมากข้ึน โดยอาศัยส่ือประชาสัมพันธตาง ๆ เชน การบริจาคเงินและส่ิงของ การจัด

กิจกรรมรณรงคทางสังคม การจัดการอบรมใหความรู การจัดการประกวดแขงขัน การสนับสนุน

องคกรการกุศลใหดําเนินกิจกรรมตาง ๆ การสนับสนุนใหพนักงานเสียสละเวลาเปนอาสาสมัครใน

กิจกรรมเพื่อสังคม สอดคลองกับที่ ฟลลิป คอตเลอร และแนนซ่ี ลี (2005 : 24-27) ไดแนะนํา

แนวทางของความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรไว ที่เรียกวา Corporate Philanthropy, 

Corporate Social Marketing, และ Community Volunteering ส่ิงที่ปตท. มีการดําเนินการอยาง

เห็นไดชัดเจน คือในรูปแบบของการบริจาค ทั้งที่เปนตัวเงินและส่ิงของ อยางการสนับสนุนใหทุนแก

นักเรียน นักศึกษา การสรางอาคารเรียนและหองสมุดใหแกชุมชน เปนตน 

 2.  Social-driven CSR หรือการดําเนินการโดยใชทรัพยากรภายนอกองคกรเปนหลัก 

  มักเปนการดําเนินกิจกรรมทางการตลาด โดยใชการส่ือสารการตลาดแบบ

ผสมผสาน เชน การบริจาคสวนหนึ่งของรายไดจากผลิตภัณฑและบริการใหกับองคกรการกุศล

ตางๆ ซึ่งคลายคลึงกับรูปแบบที่ฟลลิป คอตเลอร และแนนซ่ี ลี (2005 : 24-27) เรียกวา Cause-

Related Marketing  

 การดําเนินกิจกรรมในรูปแบบของการสงเสริมประเด็นทางสังคม (Cause Promotion) 

เพื่อใหคนในชุมชนและสังคมตระหนักถึงความสําคัญของประเด็นปญหาตาง ๆ ส่ิงสําคัญคือการ

เลือกประเด็นทางสังคมเพื่อนํามาจัดทําเปนโครงการรณรงค ปตท. ใหความสําคัญกับแนวคิดเร่ือง

การพัฒนาคน โดยนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาเปน

ประเด็นหลักในการดําเนินกิจกรรม ไดแก โครงการรักษปา สรางคน 84 ตําบล วิถีพอเพียง โดยเนน

การพึ่งพาตนเองของชุมชน ที่อยูบริเวณที่ทําการของบริษัทใหอยูไดอยางยั่งยืน ควบคูไปกับการ

รักษาส่ิงแวดลอมและพัฒนาชุมชนใหดีข้ึน เปนการบูรณาการเรื่องตาง ๆ ซึ่งเปนกิจกรรมที่

สอดคลองกับความตองการและความจําเปนของสังคม และสัมพันธกับการประกอบธุรกิจของ
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องคกร โดยเร่ิมจากทรัพยากร และความสามารถหลัก หรือประสบการณขององคกรที่ผานการ

ปฏิบัติอยางจริงจังและตอเนื่อง และดําเนินการมาแลวภายในองคกรกอนที่จะขยายไปสูชุมชนและ

สังคมในวงกวางตอไป 

 รูปแบบการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมนั้นสามารถดําเนินการได

หลากหลาย แตคนสวนใหญในสังคมมักเขาใจไปถึงการบริจาคเงินหรือส่ิงของ (Corporate 

Philanthropy) และการจัดโครงการหรือการรณรงคทางสังคม (Corporate Social Marketing) 

เทานั้น ทั้งที่การดําเนินการดังกลาวเปนเพียงสวนหนึ่งของรูปแบบการดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบ

ตอสังคม และเปนรูปแบบที่แยกตางหากจากกระบวนการทางธุรกิจหรือเกิดข้ึนภายหลัง (CSR 

after process) 

 ผูวิจัยเห็นวา สําหรับองคกรธุรกิจทั่วไปที่ตองการนํารูปแบบการดําเนินธุรกิจอยาง

รับผิดชอบตอสังคมไปประยุกตใช ควรจะพิจารณาจากมิติภายในกอนเปนอันดับแรก เชน องคกรมี

การกํากับดูแลกิจการที่ดีหรือไม มีการดําเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลมากนอยเพียงใด โดย

พิจารณาถึงลักษณะการประกอบธุรกิจ และข้ันตอนกระบวนการผลิต วาสามารถปรับเปลี่ยนการ

ดําเนินการหรือการลงทุนทางธุรกิจ เพื่อพัฒนาความเปนอยูที่ดีข้ึนของชุมชนและชวยรักษาปกปอง

ส่ิงแวดลอมไดหรือไม โดยเร่ิมจากการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดลอมภายในองคกรกอน จากนั้น

จึงพิจารณามิติภายนอกองคกร ซึ่งสามารถดําเนินการไดหลากหลายรูปแบบ โดยคํานึงถึงความ

จําเปนและความตองการของสังคม ควบคูไปกับความพรอมขององคกร 

 ในการพิจารณารูปแบบการดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม ในสวน CSR after 

process หรือการดําเนินธุรกิจที่แยกตางหากจากกระบวนการธุรกิจ หรือเกิดข้ึนภายหลังนั้น พบวา 

หากพิจารณารูปแบบตามแนวทางของฟลลิป คอตเลอร และแนนซี ลี (2005) ตามระดับของการ

พัฒนาอยางยั่งยืนที่มุงประโยชนและสังคมโดยรวม อาจจัดเรียงลําดับความสําคัญจากมากไปนอย

ไดดังนี้ ขอปฏิบัติทางธุรกิจเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอสังคม (Socially Responsible Business 

Practices) อาสาสมัครชวยเหลือชุมชน (Community Volunteering) การตลาดเพื่อสังคมของ

องคกร (Corporate Social Marketing) การบริจาคตรง (Corporate Philanthropy) การสงเสริม

ประเด็นสังคม (Cause Promotion)  

 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) มีการดําเนินกิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ ตรงตามรูปแบบ

ของฟลลิป คอตเลอร และแนนซ่ี ลี ใน 4 รูปแบบดวยกัน คือ ขอปฏิบัติทางธุรกิจเพื่อแสดงความ

รับผิดชอบตอสังคม (Socially Responsible Business Practices) อาสาสมัครชวยเหลือชุมชน 

(Community Volunteering) การบริจาคตรง (Corporate Philanthropy) และการสงเสริมประเด็น
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ทางสังคม (Cause Promotion) แตที่เห็นเปนรูปธรรมอยางชัดเจนคือ ในรูปแบบของการบริจาคเงิน

และส่ิงของ (Corporate Philanthropy) ใหกับชุมชนโดยตรง และบริจาคผานองคกรสาธารณกุศล

ตาง ๆ เชน การกอสรางอาคารเรียนและอาคารหองสมุด ปตท. พลังไทยเพื่อไทย ใหกับโรงเรียน

ตางๆ การมอบทุนการศึกษา อุปกรณการเรียนและอุปกรณกีฬาใหกับโรงเรียนในพื้นที่รอบ

หนวยงานของ ปตท. และแนวทอสงกาซธรรมชาติทั่วประเทศ การสรางสนามกีฬา 

 และในปลาสุด โครงการที่โดดเดนนั้น จัดกิจกรรมในรูปแบบของการสงเสริมประเด็น

ทางสังคม (Cause Promotion) ไดแก โครงการรักษปา สรางคน 84 ตําบล วิถีพอเพียง 

วัตถุประสงคเพื่อสรางความตระหนักรูในประเด็นปญหาปจจุบัน และสรางสรรคชุมชนระดับตําบล

ใหสามารถพึ่งพาตนเองได มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีกินมีใชอยางพอเพียง และที่สําคัญที่สุดคือ มี

ความสุขอยางยั่งยืน โดยโครงการฯ จะดําเนินงานรวมกับชุมชน ดวยการสนับสนุน และสงเสริมให

ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรูอยางมีสวนรวมของทุกภาคสวนในตําบล ที่จะนําไปสูการสราง

ศักยภาพคนในชุมชน ใหสามารถคิดและบริหารจัดการแกปญหาของตนเองตามแนวพระราชดําริ

“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่ง ปตท.เชื่อมั่นวาจะเปนแนวทางที่ทําใหสังคมไทยมีความเข็มแข็ง 

สามารถอยูรอดไดไมวาจะเกิดวิกฤตรุนแรงเพียงใด  

 นอกจากนี้ หากพิจารณาตามประเด็นของกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จํากัด 

(มหาชน) ใหความสําคัญตอความรับผิดชอบดานส่ิงแวดลอม จากการดําเนินโครงการตาง ๆ ไมวา

จะเปนโครงการอนุรักษฟนฟูสภาพชายเลน ตามโครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอมแหลมผักเบ้ีย 

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  และฟนฟูสภาพปาบริเวณปาสงวนแหงชาติกุยบุรี  จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ โครงการทองผาภูมิตะวันตก อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โครงการจัดการ

ทรัพยากรชีวภาพชายฝงทะเลถึงยอดเขา พื้นที่หาดขนอม-เขานัน ปตท. และการประกวดรางวัล

ลูกโลกสีเขียว เพื่อสนับสนุนเปนกําลังใจและเผยแพรผลงานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมของบุคคล ชุมชน ใหเปนที่รับรูของสังคม นอกจากนี้ยังจัดโครงการปลูกหญาแฝก ปตท. 

และสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และอาคารเฉลิมพระเกียรติ 

50 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เปนแหลงทองเที่ยวและเปนหองเรียนภูมิปญญาสมุนไพร

ไทยครบวงจร สวนประเด็นที่ ปตท.ใหความสําคัญรองลงมา ไดแก ประเด็นดานการศึกษา มีการให

ทุนการศึกษาแกเยาวชนทั่วประเทศ และยังสงเสริมการศึกษาในดานพลังงาน เชน โครงการคาย

เยาวชน ปตท. อนุรักษทะเลไทย โครงการ ปตท. 5 ส สูโรงเรียน ดวยการนําหลักการเร่ือง 5 ส เขา

ไปสงเสริมและเผยแพรใหเกิดผลในทางปฏิบัติแกเยาวชน สนับสนุนโครงการประกวดแผนธุรกิจ

ใหมแหงชาติ และโครงการ ปตท. รวมสานฝนนักประดิษฐใชพลังงานอยางยั่งยืน เปนตน 
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 รูปแบบการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของ ปตท. ที่มีความแตกตางไป

จากหลักการแบงรูปแบบการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของฟลลิป คอตเลอร และ 

แนนซี่ ลี คือ การนอมนําโครงการพระราชดําริ หรือแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว ซึ่งเปนกระแสที่ไดรับความสนใจอยางมากในสังคมไทยปจจุบันมาเปนประเด็นหลัก

ในการดําเนินกิจกรรม  เพราะคนไทยใหความสําคัญและมีความจงรักภักดีตอสถาบัน

พระมหากษัตริย ซึ่งเปนบริบทเฉพาะของสังคมไทย ทําใหโครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

กับสถาบันพระมหากษัตริยไดรับความรวมมือในการดําเนินกิจกรรม รวมทั้งยังผลใหโครงการตางๆ 

ประสบผลสําเร็จและมีผลตอบรับที่ดีทางสังคม  
 
3. กลยุทธการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) 
 จากการศึกษากลยุทธการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทปตท. 

จํากัด (มหาชน) มีการกําหนดกรอบและขอบเขตในการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบอยาง

ชัดเจน โดยกําหนดมาเปนนโยบายดานความรับผิดชอบตอสังคมและมีหนวยงานดูแลการดําเนิน

กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมโดยเฉพาะ โดยใหความสําคัญกับความรับผิดชอบภายในองคกร

กอนเปนอันดับแรก มีการสื่อสารทําความเขาใจกับพนักงานทุกระดับเกี่ยวกับแนวทางการดําเนิน

ธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม และขยายสูภายนอกองคกร ชุมชนและสังคม มีการเลือกประเด็นที่

สังคมใหความสนใจและสอดคลองกับการดําเนินงานของบริษัท มีการเลือกพันธมิตรที่มีเปาหมาย 

และคานิยมคลายกัน สามารถแลกเปล่ียนทรัพยากรรวมกัน ไมวาจะเปนความรู ความสามารถ 

และการทํางานรวมกันภายใตกรอบแนวคิดเดียวกัน รวมทั้งมีข้ันตอนในการดําเนินงานรวมกัน 

สงเสริมใหเกิดการประสานความสามารถพิเศษ (Core Competencies) ของแตละฝายเขาดวยกัน

เพื่อใหกิจกรรมประสบความสําเร็จ ตามวัตถุประสงคเปาหมาย ซึ่งมีความสอดคลองกับคําแนะนํา

ในการดําเนินกิจกรรม CSR ของกองบรรณาธิการประชาชาติธุรกิจ (2550 : 166-176) คือ กิจกรรม

ความรับผิดชอบตอสังคมควรเร่ิมจากภายในองคกรกอน กิจกรรม CSR ไมควรถูกมองแยกออก

จากองคกร แตควรรวมเปนสวนหน่ึงขององคกร ดังนั้นการเร่ิมตนแรกควรเปนการพัฒนาแนวคิด 

ขอกําหนดแนวทาง การสรางความรูความเขาใจและคานิยมภายในองคกรอยางทั่วถึง องคกรควร

มองและมีนโยบายดานความรับผิดชอบตอสังคมในลักษณะเชิงรุกทั้งแนวคิดและการปฏิบัติ มีการ

ส่ือสารภายในองคกร เพื่อทําใหพนักงานเกิดความรูความเขาใจที่ถูกตอง สามารถมองเห็น

ความสําคัญของการสนับสนุนกิจกรรมขององคกรใหดําเนินไปในทิศทางเดียวกัน บริษัท ควร

กําหนดกรอบ ขอบเขตในประเด็นปญหาที่ตนเองและสังคมสนใจอยางชัดเจน และไมหลากหลาย

จนเกินไป จะทําใหบริษัทสามารถกําหนดกลยุทธการทํางาน และกลุมเปาหมายที่ตองการเขาถึงได
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อยางชัดเจน นอกจากนี้การที่บริษัทมุงเนนเร่ืองใดเรื่องหนึ่งอยางตอเนื่องทําใหภาพของบริษัทเกิด

การเช่ือมโยงไปยังการสงเสริมสังคมตอการประชาสัมพันธและภาพลักษณองคกรอยางชัดเจน งาย

ตอการเลือกพันธมิตร สําหรับการดําเนินงานในระยะยาว ทําใหองคกรเกิดการส่ังสมทักษะ ความรู

ความชํานาญและนําไปสูการเปนผูนําในการพัฒนาเฉพาะดานตอไป มีการส่ือสารที่ดีทั้งภายใน

และภายนอกองคกร เพื่อใหสาธารณะชนรับรูถึงการดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคมของ

องคกร ทั้งนี้ตองทําอยางจริงจังและตอเนื่องใหเห็นเปนรูปธรรม 

 
4.  ผลตอบรับของผูมีสวนไดเสีย จากการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของ    

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
 จากการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ใน

ดานการวัดหรือประเมินผลความสําเร็จของโครงการตาง ๆ วาแตละโครงการนั้นประสบ

ความสําเร็จตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคของโครงการหรือไมนั้น แมวาในการดําเนินการแตละ

โครงการของปตท.จะมีการจัดทําตัวช้ีวัด เพื่อทําการประเมินผลโครงการก็ตาม แตสวนใหญเปน

การประเมินผลเชิงปริมาณ เชน จํานวนคนที่เขารวมโครงการ  จํานวนอาคารเรียนที่บริษัทไดทําการ

สรางใหแกชุมชนทั่วประเทศ จํานวนผลงานที่สงเขาประกวดในโครงการ เปนตน ในการประเมิน

เหลานี้ เปนการประเมินโดยผูดําเนินกิจกรรมเพียงฝายเดียว ไมไดสะทอนถึงความคิดเห็นหรือการ

ยอมรับของผูมีสวนไดเสียของบริษัท ตลอดจนการรับรูของสังคม ผูวิจัยเห็นวา ยังไมสามารถ

ประเมินหรือวัดความสําเร็จไดอยางเปนรูปธรรม มีความจําเปนที่ตองมีการดําเนินการของโครงการ

ที่จริงจังตอเนื่อง และเปนประโยชนตอสังคมอยางแทจริง เพราะบางคร้ังการดําเนินกิจกรรมความ

รับผิดชอบตอสังคม เปนแคเพียงการทําไปเพื่อประโยชนทางธุรกิจมากกวาการตอบแทนหรือการมี

ความรับผิดชอบตอชุมชนหรือสังคม ซึ่งโดยหลักการพื้นฐานของการดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบ

ตอสังคม ที่เรียกกันวา CSR แทนั้น ตองเกิดจากความตองการใหสังคมและส่ิงแวดลอมดีข้ึน โดยส่ิง

ที่ไดจากการดําเนินกิจกรรมควรเปนประโยชนรวมกันของทั้งองคกรและสังคม ซึ่งปจจุบัน ปตท.ไดมี

การเปล่ียนแนวคิดในเร่ืองของการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคมจากการบริจาคตรงซึ่งเปนการ

ชวยเหลือกับชุมชนในเร่ืองของเงินหรือส่ิงของ ซึ่งเปนการชวยเหลือที่ไมยั่งยืน เม่ือเงินหมด และคน

ในชุมชนยังไมสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได ก็เปนการไรประโยชนในการให ซึ่งปตท.ไดหันมา

เล็งเห็นความสําคัญของการสรางคนใหมีคุณภาพ สามารถพึ่งพาตนเองได โดยการมีสวนรวมของ

ปตท.และคนในชุมชนในการพัฒนาชุมชน มีการสอบถามความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการ และ

ความตองการของชุมชน เพื่อนําไปสูชุมชนเขมแข็ง ใหสามารถพัฒนาไมวาจะเปนดานคุณภาพ

ชีวิต การศึกษา การสรางอาชีพใหแกคนในทองถิ่น การอนุรักษส่ิงแวดลอม รวมไปถึงการใช
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พลังงาน ฯลฯ เพิ่มมากข้ึน โดยกิจกรรมตาง ๆ ไดดําเนินการอยางตอเนื่อง เปนเวลายาวนาน  เพื่อ

การสรางใหชุมชนและสังคมรับรูถึงความรับผิดชอบตอสังคมของปตท. ซึ่งไมสามารถดําเนินการให

เห็นผลในระยะเวลาเพียงส้ัน ๆ ได แตเพื่อใหประโยชนตอสังคมในระยะยาว 
 

ขอเสนอแนะ 
 
 1.  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  1.1 การดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม ผูบริหารมีความสําคัญในการ

กําหนดทิศทางและนําพาองคกรไปสูเปาหมายท่ีไดกําหนดไว ดังนั้นผูบริหารที่มีวิสัยทัศนในเร่ือง

ของความรับผิดชอบตอสังคม ยอมพาองคกรและสังคมไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมกัน โดยผูนําควร

มี คุณธรรม และความประพฤติที่ดี รวมทั้งการหลอหลอมคานิยมใหแกพนักงานทุกคนในองคกร 

ใหเขาใจและมีสวนในการรับผิดชอบตอสังคมรวมกัน 

 
 2.  ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
  2.1 องคกรธุรกิจที่สนใจแนวคิดการดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคมมาใช 

ควรใหความสําคัญกับมิติภายในองคกรกอนเปนอันดับแรก เพราะส่ิงที่ทําใหองคกรอยูไดคือ 

พนักงานทุกคน ตองไดรับการดูแลจากองคกรใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งมีกระบวนการผลิตที่ดี 

และรับผิดชอบเร่ืองผลกระทบที่เกิดจากการดําเนินกิจกรรมขององคกร แลวส่ิงเหลานี้จะสงผลให

องคกรมีความเขมแข็งและกาวหนา เพื่อพัฒนาไปสูความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคมหรือมิติ

ภายนอกตอไป 

  2.2 การดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม เปนแนวคิดที่สามารถประยุกตใช

ไดหลากหลายมุมมอง องคกรควรทําความเขาใจ และกําหนดกรอบ ขอบเขตและรูปแบบที่

เหมาะสมในการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมใหเหมาะสมกับลักษณะการประกอบ

ธุรกิจ เพื่อใหการดําเนินการเปนรูปธรรม อาจตองใชระยะเวลายาวนาน ตอเนื่อง และจริงจัง 

บางคร้ังอาจไมเห็นผลอยางชัดเจน แตถาองคกรมีความมุงม่ันที่จะดําเนินการตามแนวคิดการ

ดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคมแลว ยอมเปนผลดีตอทั้งองคกรและสังคมในอนาคต 

 
 3.  ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
  3.1 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ เปนการศึกษาการใหความหมาย รูปแบบ และกลยุทธ

การดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัท
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ประกอบธุรกิจดานพลังงานที่มีขนาดใหญ แตเปนการศึกษาเฉพาะเพียงองคกรธุรกิจเดียว จึงไม

สามารถครอบคลุมถึงรูปแบบและกลยุทธการทํากิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของกลุมธุรกิจ

ดานพลังงานไดอยางชัดเจน ซึ่งผูสนใจสามารถศึกษาวิจัยเปรียบเทียบรูปแบบและกลยุทธในกลุม

ธุรกิจประเภทเดียวกัน รวมทั้งการดําเนินธุรกิจตามแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมในกลุมธุรกิจ

อ่ืน ๆ วามีความเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร 

  3.2 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ เปนเพียงการศึกษาถึงการใหความหมาย รูปแบบ และ

กลยุทธการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมเทานั้น แตการดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอ

สังคมขององคกรตองอาศัยการส่ือสาร ในการสรางการรับรูใหแกสังคมอยางทั่วถึง ผูสนใจ

ศึกษาวิจัยในอนาคตสามารถศึกษาในเร่ืองของการส่ือสารการดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอ

สังคมขององคกรวามีรูปแบบการส่ือสารใหผูมีสวนไดเสียทุกกลุมและสังคมรับรูไดอยางไร 

  3.3 การดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมมีรูปแบบที่หลากหลาย และแต

ละกิจกรรมมีการดําเนินการในรูปแบบที่แตกตางกันออกไป ผูสนใจสามารถศึกษาเจาะลึกลงใน

รายละเอียดของการดําเนินกิจกรรมเฉพาะเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงได เชน การศึกษารูปแบบการดําเนิน

กิจกรรม โครงการรักษปา สรางคน 84 ตําบลวิถีพอเพียง เปนตน 

  3.4 การดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม มีการประเมินผลโครงการตาง ๆ 

โดยใชการประเมินผลเชิงปริมาณ และเปนการประเมินผลโดยผูดําเนินกิจกรรมเพียงฝายเดียว 

ไมไดสะทอนถึงความคิดเห็นหรือการยอมรับของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ผูสนใจสามารถศึกษาถึงผล

ตอบรับของผูมีสวนไดเสียในเชิงคุณภาพ ใหทราบถึงผลกระทบตอทุกฝาย เชน ดานทัศนคติ หรือ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย เปนตน 
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