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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมระหว่างองค์กรธุรกิจ
ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยใช้การวิเคราะห์ตัวบท จากเอกสารรายงานประจาปี 2559 วารสารหรือ
จุลสารออนไลน์ขององค์กรในการศึกษา 3 องค์กร คือ บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) บริษัท
ผลิตไฟฟ้า จากัด (มหาชน) และบริษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน) โดยแบ่งการวิเคราะห์เป็น 2 ส่วน คือ
การวิเคราะห์รูปแบบการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้าน
สิ่งแวดล้อม และการวิเคราะห์รูปแบบการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ตามแนวคิดของ Philip Kotler and
Nancy ผลการศึกษาพบว่า ทั้ง 3 องค์กรมีรูปแบบการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมครบทั้ง 3 ด้าน คือ
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม มีการใช้รูปแบบการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวคิด
ของ ฟิลิป คอตเลอร์ และแนนซี่ ลี เหมือนกัน 5 รูปแบบ ได้แก่ การสนับสนุนให้เกิดการรับรู้ถึงสาเหตุ ของ
ปั ญ หาในสั ง คม การตลาดเพื่ อ มุ่ ง แก้ ไ ขปั ญ หาสั ง คม การบริ จ าคเพื่ อ การกุ ศ ล การอาสาช่ ว ยเหลื อ ชุ ม ชน
การประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และมีเพียงบริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
เท่านั้นที่มีการใช้รูปแบบการพัฒนา และส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่บุคคลทั่วไปสามารถหาซื้อได้ นอกจากนี้
ไม่มีองค์กรใดใช้รูปแบบการตลาดที่เกี่ยวโยงกับประเด็นทางสังคม
คาสาคัญ: ความรับผิดชอบต่อสังคม กลุ่มทรัพยากร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Abstract
The objective of this research was to compare the corporate social responsibility model
within the same industry group using qualitative research to analyze the 2016 annual reports,
journals and online booklets. The target group of this study consists of 3 companies: Bangchak
Corporation Public Company Limited, the Electricity Generating Public Company Limited or EGCO
group, and Thai Oil Public Company Limited. The data analysis was separated into 2 parts. The
first part was the analysis of corporate social responsibility: economics, society, and environment.
The second part was the analysis of Philip Kotler and Nancy Lee’s corporate social responsibility
model. The study indicates that these three organizations have used all 3 types of corporate
social responsibility which were economics, society, and environment. The three organizations
have used the same corporate social responsibility model in five different forms including cause
promotion, corporate social marketing, corporate philanthropy, community volunteering, and socially
responsible business practices. Only Bangchak Corporation Public Company Limited has used the
form of developing and delivering affordable products and services. None of these 3 organizations
uses a marketing model that was cause-related
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วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561

1. บทนา
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ได้ถูกนาเข้ามาใช้อย่างจริงจัง ในองค์กรหลายแห่งทั่วโลกนานกว่า
200 ปีแล้ว แต่ในสมัยก่อนยังไม่มีการบั ญญัติคาว่า “ความรับผิดชอบต่อสังคม” แนวความคิดที่สนับสนุนเรื่อง
ความรับผิดชอบต่อสังคมของนักวิชาการต่างชาติเกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1940 โดยศาสตราจารย์ ธีโอดอร์เครปส์
จากสแตนด์ฟอร์ดบิสสิเนสสคูล ซึ่งในขณะนั้นได้ใช้คาว่า “Social Audit” ท่านได้กล่าวไว้ว่า “องค์กรธุรกิจควรมี
การทารายงานการกระทาที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม” แต่ในช่วงเวลาดังกล่าวคากล่าวนี้ยังคงไม่ได้รับ
ความสนใจนัก (พระชาตรี อุปสโม, 2556, น.17) ปี ค.ศ. 1953 โฮเวิร์ด โบเวนด์ ได้เขียนหนังสือเรื่อง “Social
Responsibilities of Business Man” ที่กล่าวถึง ความรับผิ ดชอบต่อสังคมของนักธุรกิจ และปี ค.ศ. 1960
จอร์จ กอยเดอร์ ได้เขียนหนังสือเรื่อง “The Responsible Corporation” หรือความรับผิดชอบต่อสังคมโดย
นักธุรกิจ ทาให้ได้มีการพัฒนาแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างชัดเจนขึ้น ต่อมาในปี ค.ศ. 1970 ฟิลิป
คอตเลอร์, มิลตัน ฟรีแมน และวิลเลียม ลาเซอร์ ได้ให้แนวคิดว่าการตลาดแนวใหม่ไม่ควรดาเนินธุรกิจเพียงแค่
หวังผลกาไรเพียงอย่างเดียว แต่ควรวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างมีจริยธรรมและห่วงใยต่อสังคม นาไปสู่
ความพอใจของลูกค้า ผลลัพท์ คือความยั่งยืนและผลกาไร ทั้งยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม
(Crane & Desmond, 2002, p.548-569) ปี ค.ศ. 1992 หลังจบการประชุมระดับโลก ที่กรุงริโอเดจาเนโร
ประเทศต่างๆ ทั่วโลกก็เริ่มตื่นตัวกับแนวคิด “การพัฒนาที่ยั่งยืน ” ซึ่งเน้นเรื่องสังคมและสิ่งแวดล้อม ปี ค.ศ.
2000 องค์ กรเพื่ อ ความร่ วมมื อ ทางเศรษฐกิจ และการพั ฒ นาของกลุ่ ม ประเทศพั ฒ นาแล้ ว หรื อ OECDOrganization for Economic Cooperation and Development ได้ อ อกแนวปฏิ บั ติ ส าหรั บ องค์ ก รข้ า มชาติ
(Guidelines for MNE’s Revision 2000) ด้ ว ยการเสนอแนะให้ อ งค์ ก รข้ า มชาติ ท าธุ ร กิ จ กั บ คู่ ค้ า ที่ มี
ความรับผิดชอบต่อสังคมเท่านั้น
สาหรับประเทศไทยแม้การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมจะมีขึ้นไม่กี่สิบปีที่ผ่านมา แต่ก็ได้รับการตอบรับ
จากองค์กรธุรกิจอย่างมาก รวมถึงองค์กรธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งในปี พ.ศ.
2542 มีการรวมตัวกันของนักธุรกิจจานวนหนึ่งเพื่อก่อตั้งชมรมไทยพัฒน์ และแปลงสภาพเป็นสถาบันไทยพัฒน์
ในปี พ.ศ. 2544 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในบริบทของการพัฒนา
ที่ยั่งยืน โดยแต่ละปีจะมีการประกาศรายชื่อ 100 บริษัท ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีความโดดเด่น
ในการดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน จาก 8 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มสินค้า
อุปโภคบริโภค กลุ่มธุรกิจการเงิน กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง กลุ่มทรัพยากร
กลุ่มบริการ และกลุ่มเทคโนโลยี (สถาบันไทยพัฒน์, 2559) เพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุน และเผยแพร่
ข้อมูลให้สาธารณชนได้รับทราบ แนวทางการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจเหล่านี้ได้ถูกจัดทา
เป็นแผนงาน มีการดาเนินการอย่างต่อเนื่องหลายปี ภายใต้โครงการที่ หลากหลาย จึงเป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่ง
สาหรับการศึกษาวิจัยแนวทางการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมที่องค์กรเหล่านี้ได้จัดทาขึ้น เพราะจะได้ศึกษา
รูปแบบที่แตกต่าง และนาไปประยุกต์ใช้กับการออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กรอื่นๆ ได้
โดยการศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ ไ ด้ ท าการศึ ก ษาเพี ย ง 1 กลุ่ ม อุ ต สาหกรรม ซึ่ ง ได้ ม าจากการจั บ ฉลาก 1 กลุ่ ม
อุตสาหกรรม จาก 8 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ องค์กรธุรกิจกลุ่มทรัพยากรพลังงาน จากนั้นใช้การคัดเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจงกั บ องค์ ก ร 3 แห่ ง ในกลุ่ ม นี้ โดยใช้ เ กณฑ์ ค วามมี ชื่ อ เสี ย งเป็ น ที่ รู้ จั ก กั น ดี ข องประชาชน
ส่วนใหญ่ในประเทศ และเป็นองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ จึง ได้องค์กรที่ผ่านการคัดเลือก คือ บริษัท บางจากคอร์
ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) บริษัท ผลิตไฟฟ้าจากัด (มหาชน) และบริษัท ไทยออยล์จากัด (มหาชน) ทั้งนี้ องค์กร
ธุรกิจทั้ง 3 แห่ง เป็นองค์กรธุรกิจกลุ่มทรัพยากรด้านพลังงานไฟฟ้าและน้ามันที่มีชื่อเสียง ทั้งยังมีความสาคัญ
ต่อการดาเนินชีวิตของประชาชนและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ของชาติ ไม่ว่าจะเป็นการนาไปใช้ในการคมนาคม
การอุปโภคการบริโภค การผลิต และการขนส่งสินค้า แต่องค์กรเหล่านี้มักเป็นองค์กรที่สุ่มเสี่ยงต่อการมีทัศนคติ
ในทางลบเพราะประชาชนส่ วนใหญ่ คิ ด ว่ า องค์ ก รเหล่ า นี้ ไ ม่ ค วรแสวงหาผลประโยชน์ ม ากนั ก ควรท าเพื่ อ
ตอบสนองความจาเป็นขั้นพื้นฐานของประชาชนส่วนใหญ่เป็นสาคัญ ดังผลการสารวจความคิดเห็นของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2557) เรื่อง “มุมมองของคนไทยที่มีต่อ ปตท. และการปฏิรูปพลังงาน” ทาการ
สารวจระหว่างวันที่ 2–3 ตุลาคม 2557 จากประชาชนทั่วประเทศ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 31.79
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แสดงความคิดเห็นว่า การดาเนินกิจการของ ปตท. ทาเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ปตท. รองลงมา ร้อยละ
21.30 การดาเนินกิจการของ ปตท. ทาเพื่อผลประโยชน์ของทุกๆ ฝ่ายเท่าๆ กัน ร้อยละ 17.77 การดาเนิน
กิจการของ ปตท. ทาเพื่อผลประโยชน์ของบุคลากรและผู้บริหาร ปตท. ร้อยละ 14.73 การดาเนินกิจการของ
ปตท. ท าเพื่ อ ผลประโยชน์ของประเทศชาติ และประชาชน ร้ อ ยละ 14.41 ไม่ ร ะบุ/ ไม่ แน่ใ จ ดั ง นั้ น วิ ธีการ
ที่ช่วยสร้างทัศนคติเชิงบวกให้เกิดขึ้นได้นั้นมาจากการดาเนินธุรกิจที่แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
ซึ่งองค์กรธุรกิจทั้ง 3 แห่ง ดังกล่าวข้างต้นให้ความสาคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่ง
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจกลุ่มทรัพยากรด้าน
พลังงานที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ง ประเทศไทย อันจะนาไปสู่องค์ความรู้ ในการดาเนิน แนวทาง
การแสดงความรั บผิด ชอบต่ อสั งคม ทั้ ง ยั ง เป็นเป็นแนวทางให้ นักศึกษาและผู้สนใจนาไปประยุกต์ ใช้ในการ
ออกแบบกิจกรรมต่างๆ ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมให้เหมาะสม และเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
2. ระเบียบวิธีวิจัย
องค์ ก รในการศึ ก ษา คื อ บริ ษั ท บางจากคอร์ ปอเรชั่ น จ ากั ด (มหาชน) บริ ษั ท ผลิ ต ไฟฟ้ า จ ากัด
(มหาชน) และบริษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ถูกจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยให้อยู่ในกลุ่มทรัพยากรด้านพลังงาน
เครื่องมือที่ใช้วิจัย คือ แบบวิเคราะห์ข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากองค์กรตัวอย่าง 3 แห่ง ที่คัดเลือกจากกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร
(Resources) ได้ แ ก่ บริ ษั ท บางจากคอร์ ป อเรชั่ น จ ากั ด (มหาชน) ท าการรวบรวมข้ อ มู ล จากเว็ บ ไซต์
http://www.bangchak.co.th บริ ษั ท ผลิ ต ไฟฟ้ า จ ากั ด (มหาชน) ท าการรวบรวมข้ อ มู ล จากเว็ บ ไซต์
http://www.egco.com และบริ ษั ท ไทยออยล์ จ ากั ด (มหาชน) ท าการรวบรวมข้ อ มู ล จากเว็ บ ไซต์
www.thaioilgroup.com ข้อมูลที่รวบรวมทั้งหมดมาจากรายงานประจาปี 2559 วารสารหรือจุลสารออนไลน์ ซึ่งมี
การรวบรวมข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรและเผยแพร่บนเว็บไซต์ขององค์กร และเก็บรวบรวม
แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา การอ้างอิง และการอภิปรายผลการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้การวิเคราะห์ตัวบท และนาเสนอในเชิงพรรณนา ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ภายใต้การนา
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเป็นกรอบในการวิเคราะห์ข้อมูล มีการแบ่งการวิเคราะห์ เป็น 2 ส่วน
ได้แก่
1) การวิเคราะห์รูปแบบการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 3 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านเศรษฐกิจ หมายถึง
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องการผลิต การจาหน่าย และการบริโภคใช้สอย (2) ด้าน
สังคม หมายถึง ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรซึ่ง เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตการประพฤติปฏิบัติตน วัฒนธรรม
ระเบียบแบบแผน ความสัมพันธ์ สุขอนามัยของบุคคลที่อาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม สวัสดิการ ค่าจ้าง รวมถึง
ความปลอดภั ย และ (3) ด้ า นสิ่ ง แวดล้อ ม หมายถึง ความรั บผิด ชอบต่อ สัง คมขององค์กรซึ่ง เกี่ย วข้องกับ
สภาพแวดล้ อ มรอบตั ว มนุ ษย์ ที่ เ กิด ขึ้น เองตามธรรมชาติ เช่ น ป่า น้ า ภู เ ขา อากาศ ดิ น ทรั พ ยากร และ
สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น บ้านเรือนชุมชน สิ่งก่อสร้าง ศิลปกรรม และถนน
2) การวิเคราะห์รูปแบบการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ตามแนวคิดของ Philip Kotler and Nancy
Lee (2005, 2009) ได้แก่ (1) Cause Promotion การสนับสนุนให้เกิดการรับรู้ถึงสาเหตุของปัญหาในสังคม
(2) Cause-related Marketing การตลาดที่ เกี่ ย วโยงกั บประเด็ น ทางสั งคม หรื อการตลาดอิ ง การกุ ศ ล (3)
Corporate Social Marketing การตลาดเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาสังคม (4) Corporate Philanthropy การบริจาค
เพื่อการกุศล (5) Community Volunteering การอาสาช่วยเหลือชุมชน (6) Socially Responsible Business
Practices การประกอบธุ ร กิจ ด้ วยความรั บผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม (7) Developing and Delivering Affordable
Products and Service การพัฒนาและส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่บุคคลทั่วไปสามารถหาซื้อได้
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3. ผลการวิจัย
3.1 การแสดงความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมขององค์ ก รธุ ร กิ จ กลุ่ ม ทรั พ ยากรด้ า นพลั ง งานที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีผลการวิจัยดังนี้
3.1.1 บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) สรุปได้ดังนี้
1) การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้านเศรษฐกิจ บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จากัด
(มหาชน) แสดงความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมในรู ป แบบ Socially Responsible Business Practices โดย
ดาเนินการผ่านทางนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ การพัฒนาธุรกิจ และการขยาย
สายธุรกิจ อาทิ โครงการยกระดับสถานีบริการน้ามันชุมชน โครงการคัดเลือกอาหารและขนมจากร้านในชุมชน
ไปจาหน่ายตามช่องทางของบางจาก และดาเนินโครงการหรือกิจกรรมในรูปแบบ Developing and Delivering
Affordable Products and Service ด้วยการนาสินค้าของกลุ่มเกษตรกรมาเป็นสินค้าส่งเสริมการขายในธุรกิ จ
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และช่วยให้บุคคลทั่วไปสามารถหาซื้อสินค้าได้ในราคายุติธรรม (ดังผลที่แสดงในตาราง
ที่ 1)
2) การแสดงความรั บผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมด้ า นสั ง คม บริ ษัท บางจากคอร์ ปอเรชั่ น จ ากัด
(มหาชน) แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในรูปแบบ Cause Promotion ด้วยการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้
สร้างความตระหนัก การอบรม การจัดสัมมนาต่างๆ ให้กับพนักงาน คู่ค้า และคนในชุมชน อาทิ โครงการ
พนักงานร่วมกันแสดงพลังเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชันในงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2559
“กรรม...สนองโกง” Corporate Social Marketing ด้วยการดาเนินโครงการต่างๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
หวังผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อาทิ โครงการฟุตซอลเยาวชนบางจาก ปี ที่ 13 โครงการ Thailand
Go Green เมืองไทยไร้ขยะ Corporate Philanthropy ด้วยการดาเนินโครงการสนับสนุนทุนการศึกษา และส่ง
มอบข้าวสารให้โรงเรียนต่างๆ ในโครงการอาหารกลางวัน Community Volunteering ด้วยการทาโครงการ
ช่วยเหลือ และพัฒนาชุมชน โดยมีพนักงานขององค์กรร่วมเป็นอาสาสมัครในการช่วยเหลือชุมชนด้วย อาทิ
โครงการเปิดโลกการเรียนรู้กับบางจาก ปีที่ 7 Socially Responsible Business Practices โดยดาเนินการ
ผ่านทางนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี และการจัดโครงการต่างๆ อาทิ โครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เป็นการสนับสนุนการเรียนการสอนในรูปแบบทวิภาคี (ดังผลที่แสดงในตารางที่ 1)
3) การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่นจากัด
(มหาชน) แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในรูปแบบ cause promotion โดยการทากิจกรรมเผยแพร่ความรู้ และ
สร้างความตระหนัก อาทิ การไม่ทาให้อุณหภูมิโลกสูงเกิน 2 °C Corporate Social Marketing โดยทาโครงการ
ต่ อ เนื่ อ งระยะยาว หวั ง ผลให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรม อาทิ โครงการทอดผ้ า ป่ า รั ก ษาต้ น น้ า
จ.ชั ย ภู มิ ปี ที่ 12 Community Volunteering โดยท าโครงการบางจากปลู ก ป่ า ชายเลนที่ บ างปู Socially
Responsible Business Practices โดยดาเนินการผ่านทางนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี การออกผลิตภัณฑ์
ใหม่ การพัฒนาธุรกิจ การลงทุน การลดและเพิ่มการใช้พลังงานต่างๆ การรับซื้อน้ามันใช้แล้ วมาผลิตไบโอดีเซล
การให้ความช่วยเหลือคู่ค้าเพื่อเปลี่ยนแปลงการดาเนินการให้คานึงถึงสิ่งแวดล้อม อาทิ โครงการพัฒนาการออก
ผลิตภัณฑ์นวตกรรมน้ามันสูตรใหม่ “บางจาก Green S Revolution” (ดังผลที่แสดงในตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
รูปแบบการแสดง
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
1. Cause
promotion

กิจกรรม/โครงการ
ด้านเศรษฐกิจ

ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
1. พนักงานแสดงพลังต่อต้านคอร์รปั ชัน 1. กิจกรรมเผยแพร่
ในงานวันต่อต้านคอร์รปั ชัน 2559
ความรู้และสร้างความ
2. กิจกรรม CG Day เพื่อสื่อสาร
ตระหนักให้กับ
แนวปฏิบัติการกากับดูแลกิจการที่ดี
สาธารณะเพือ่
แก่พนักงาน และรณรงค์ต่อต้าน
สนับสนุนไม่ให้อณ
ุ หภูมิ
คอร์รัปชัน
โลกสูงเกิน 2 °C

11

12

Journal of Mass Communication Technology, RMUTP Issue 3 Volume 2 July - December 2018

รูปแบบการแสดง
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

2. Cause-related
marketing
3. Corporate
social
marketing

4. Corporate
philanthropy
5. Community
volunteering
6. Socially
responsible
business
practices

กิจกรรม/โครงการ
ด้านเศรษฐกิจ

-

3.
4.
5.
6.
-

ด้านสังคม
นโยบายงดรับของขวัญทุกประเภท
โครงการสร้างสานึกพลเมือง ปีที่ 7
โครงการอบรมซ้อมแผนฉุกเฉิน
จัดสัมมนาคู่ค้าประจาปี

1. โครงการด้านสิ่งแวดล้อม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2. โครงการอ่านออก เขียนได้ ปีที่ 3
3. โครงการฟุตซอลเยาวชนบางจาก
ปีที่ 13
4. โครงการสโมสรฟุตบอลเยาวชน
ปีที่ 10
5. โครงการครอบครัวเดียวกัน
ปีที่ 23
6. โครงการชุมชนสุขภาพดี ปีที่ 7
7. โครงการชุมชนพอเพียง ปีที่ 2
8. โครงการชุมชนพอเพียง (วิสาหกิจ
ชุมชน คุณแจ๋ว คลีนเซอร์วิส)
9. วางรากฐานระบบ Process
Safety Management
10. โครงการเมืองไทยไร้ขยะ
1. โครงการทุนการศึกษาเยาวชน
2. โครงการบางจากแบ่งปันน้าใจ
ส่งมอบข้าวสารให้โรงเรียนต่างๆ
1. โครงการเยาวชนคนดีบางจาก
2. โครงการโรงเรียนของหนู ปีที่ 15
3. โครงการเปิดโลกการเรียนรู้กับ
บางจาก
1. การกากับดูแล
1. การกากับดูแลกิจการทีด่ ี อาทิ
กิจการที่ดี การ
ปฏิบัติต่อผู้ถือหุน้ อย่างเท่าเทียม
ดาเนินธุรกิจอย่างมี
กัน รักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ
บรรษัทภิบาล เชื่อถือ
จัดสวัสดิการให้พนักงาน
ได้ สร้างกิจการให้มี
การต่อต้านคอร์รัปชัน
ความมั่นคง ยั่งยืน 2. การส่งเสริมพนักงานและผู้บริหาร
2. โครงการยกระดับ
ให้มีความรู้ และความชานาญ
สถานีบริการน้ามัน
มากขึ้น
ชุมชน
3. Engagement Ambassador
3. โครงการคัดเลือก
การจัดตั้งกลุ่มตัวแทนพนักงาน
อาหารและขนมจาก
จากทุกกลุ่มธุรกิจในสัดส่วน 5%
ร้านในชุมชนไป
เพื่อให้เป็นศูนย์การสื่อสารข้อมูล
จาหน่ายในช่องทาง
ระหว่างกัน
ของบางจาก

ด้านสิ่งแวดล้อม

1. โครงการทอดผ้าป่า
รักษาต้นน้า จ.ชัยภูมิ
ปีที่ 12
2. โครงการเส้นทาง
หิ่งห้อย วิถีแห่งการ
อนุรักษ์ ปีที่ 3

1. โครงการบางจากปลูก
ป่าชายเลนที่บางปู
1. การกากับดูแลกิจการ
ที่ดี อาทิ
การดาเนินงานภายใต้
มาตรฐานสิ่งแวดล้อม
ISO 14000
2. สานักงานต้นแบบรักษ์
สิ่งแวดล้อม
3. โครงการลดการใช้
ไฟฟ้า
4. โครงการลดการใช้
เชื้อเพลิง
5. โครงการรับซื้อน้ามัน
ใช้แล้วในชุมชนรอบ
โรงกลัน่ ปี5
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รูปแบบการแสดง
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

กิจกรรม/โครงการ
4.

5.

6.
7.

7. Developing and 1.
delivering
affordable
products and
service

ด้านเศรษฐกิจ
จัดตั้งบริษัทออมสุข
เพื่อประกอบธุรกิจ
ซื้อสินค้าเกษตรมา
ทาการตลาด
จัดจาหน่ายและ
การวิจัย
การพัฒนาธุรกิจผลิต
ไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์
พลังงานลม
การพัฒนาธุรกิจ
ผลิตไบโอดีเซล
ออกผลิตภัณฑ์
นวัตกรรมน้ามันสูตร
ใหม่ “บางจาก
Green S
Revolution”
การนาสินค้าของ
กลุ่มเกษตรกรมา
เป็นสินค้าส่งเสริม
การขายในธุรกิจ

4.
5.
6.
7.

ด้านสังคม
โครงการจัดการความรู้ (We
Share)
โครงการรับคนในชุมชนเข้าทางาน
ตามความรู้ความสามารถ
โครงการสร้างรายได้จากการ
ทาอาหารของร้านในชุมชนมา
บริการผูร้ ับเหมาช่วงซ่อมบารุง
โครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เป็นการสนับสนุนการเรียน
การสอนในรูปแบบทวิภาคี
โดยการคัดเลือกนักเรียน ปวส.
เข้าฝึกงาน 1 ปี พร้อมให้เบี้ยเลีย้ ง
และสวัสดิการ

-

ด้านสิ่งแวดล้อม
6. ร่วมลงทุนกับสหกรณ์
การเกษตรดาเนิน
ธุรกิจผลิตไฟฟ้าด้วย
แสงอาทิตย์ แล้วรับ
ซื้อไฟฟ้ากลับมา
7. การใช้น้าให้ลดลง และ
นากลับมาใช้ใหม่
8. ออกผลิตภัณฑ์
นวัตกรรมน้ามันสูตร
ใหม่ “บางจาก Green
S Revolution”
9. พัฒนารูปแบบสถานี
บริการด้วย
กระบวนการ 4 Rs
คือ Renewable
Recycle Reuse และ
Reduce
-

3.1.2 บริษัท ผลิตไฟฟ้า จากัด (มหาชน) สรุปได้ดังนี้
1) การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้านเศรษฐกิจ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จากัด (มหาชน)
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในรูปแบบ Cause Promotion โดยดาเนินโครงการส่งเสริมความรู้การใช้ประโยชน์
จากเถ้าไม้ยางพารา Corporate Social Marketing โดยดาเนินโครงการส่งเสริมการสร้างอาชีพและรายได้ต่างๆ
อาทิ โครงการผักปลอดสารพิษ Corporate Philanthropy โดยการบริจาคเงินสนับสนุน เพื่อส่งเสริมอาชีพการทา
เกษตรกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง Community Volunteering โดยพนักงานและชาวบ้านเป็นอาสาสมัคร
ในการสร้ างแหล่ งน้ าให้ กั บชุ มชน เพื่ อใช้ ในการเกษตรและสาธารณูปโภค Socially Responsible Business
Practices โดยดาเนินการผ่านทางนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี (ดังผลที่แสดงในตารางที่ 2)
2) การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสังคม บริษัท ผลิตไฟฟ้า จากัด (มหาชน) แสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคมในรูปแบบ Cause Promotion โดยการจัดกิจกรรมพบปะพูดคุย และพาไปทัศนศึกษา
Corporate Social Marketing โดยการทาโครงการเพื่อสนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมในการช่วยเหลือ ตนเองด้วย
การปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ และเลี้ยงปลาไว้ประกอบอาหารกลางวันในโรงเรียน Corporate Philanthropy การดาเนิน
โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา สนับสนุนงบประมาณเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ชุมชน และหน่วยงานเอกชนได้
ดาเนินโครงการ Community Volunteering โดยดาเนินความร่วมมือกับอาสาสมัครแพทย์และพยาบาลออก
ให้บริการด้านสาธารณสุข Socially Responsible Business Practices โดยดาเนินการผ่านทางนโยบายการ
กากับดูแลกิจการที่ดี (ดังผลที่แสดงในตารางที่ 2)
3) การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ผลิตไฟฟ้า จากัด (มหาชน)
แสดงความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมในรู ป แบบ Cause Promotion โดยการท ากิ จ กรรมเผยแพร่ ค วามรู้ และ
สร้างความตระหนัก การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ และการจัดค่ายเยาวชน Corporate Social Marketing โดย
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การจัดทาโครงการซึ่งให้ผลต่อเนื่องและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อาทิ โครงการ “พลังงานเพื่อชีวิต ลดโลกร้อน
ด้วยวิถีพอเพียง Community Volunteering โดยมีจิตอาสาเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในโครงการต่างๆ อาทิ กิจกรรม
ปรั บปรุ งซ่ อมแซมสาธารณู ปโภคให้ ชุ มชน Socially Responsible Business Practices โดยด าเนิ น การตาม
แผนงานขององค์กร อาทิ การจัดการน้า อากาศ ของเสีย การคัดเลือกคู่ค้าที่มี นโยบายการทางานเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม การจัดการน้าด้วยหลัก 3 Rs Reduce Reuse Recycle การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
(ดังผลที่แสดงในตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จากัด (มหาชน)
รูปแบบการแสดง
กิจกรรม/โครงการ
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
1. Cause promotion 1. โครงการส่งเสริม
1. การให้ความรูด้ ้าน
ความรู้การใช้ประโยชน์
สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย
จากเถ้าไม้ยางพารา
ความปลอดภัย
มาใช้ในเกษตรสวน
ในการผลิตไฟฟ้า
ปาล์มเพื่อลดต้นทุน
2. Communication Day
ทางการเกษตร
พบปะพูดคุยกันระหว่าง
กรรมการผู้จดั การใหญ่
กับพนักงาน
3. กิจกรรมเผยแพร่ความรู้
แก่คนในชุมชน
4. โครงการทัศนศึกษา
ผู้สูงอายุ
5. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
ด้านพลังงานทดแทน

2. Cause-related
marketing
3. Corporate social 1. โครงการผักปลอด
marketing
สารพิษ สร้างอาชีพ
และรายได้ให้ชุมชน
และโรงเรียนในพืน้ ที่
2. โครงการ ECO for
Life ผลิตอิฐบล็อกผสม
เถ้าถ่านหิน สร้างงาน
และรายได้ให้ชุมชน
3. โครงการปลูกผักหลัง
ฤดูเก็บเกี่ยว
4. Corporate
1. โครงการส่งเสริมอาชีพ
philanthropy
การทาเกษตรกรรม
ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง

1.
2.

3.
5.

6.

ด้านสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้
โครงการทัศนศึกษาฝีกอบรมเยาวชนด้าน
วิทยาศาสตร์ และ
สิ่งแวดล้อม
โครงการอบรมเกษตร
ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง
กิจกรรมเปเปอร์เคลย์
ศิลปะเพือ่ พ่อ เพือ่ ปลูก
จิตสานึกการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมให้เยาวชน
โครงการศูนยการเรียนรู
NED - CSR Center
เป็นศูนย์ตนแบบสาหรับ
สาธิตและทดลองสร้าง
การมีสวนรวมกับชุมชน

-

-

1. โครงการชีววิถีเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
สนับสนุนการปลูกพืชผัก
เลี้ยงสัตว์ และปลาไว้
ประกอบอาหารกลางวัน
ในโรงเรียน

1. โครงการเพิ่มผลผลิตปูมา
ในธรรมชาติ
2. โครงการเพิ่มประชากร
สัตว์น้าจืดและพัฒนา
แหล่งน้า
3. โครงการ “พลังงานเพือ่
ชีวิต ลดโลกร้อน ด้วยวิถี
พอเพียง”

1. โครงการมอบแว่นสายตา
2. โครงการมอบ
ทุนการศึกษา
3. การสนับสนุน
งบประมาณและเงิน

วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561

รูปแบบการแสดง
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

5. Community
volunteering

กิจกรรม/โครงการ
ด้านเศรษฐกิจ

1. โครงการส่งเสริมแหล่ง 1.
น้าชุมชนบ้านคลองวัง
เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ 2.
ทางเกษตรกรรมและ
สาธารณูปโภค
3.
4.
5.

6. Socially
responsible
business
practices

1. การกากับดูแลกิจการ
ที่ดี อาทิ การดาเนิน
ธุรกิจอย่างมีบรรษัท
ภิบาล เชื่อถือได้ และ
สร้างความมั่นคง
ทางการเงิน การจ่าย
ค่าตอบแทน และ
สวัสดิการอย่างเป็น
ธรรม
2. ตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของ
เทคโนโลยีที่ใช้ผลิต
ไฟฟ้า เพือ่ ลดอัตรา
การใช้กา๊ ชในการผลิต
ไฟฟ้าให้น้อยลง

1.

2.
3.
4.
5.

6.

ด้านสังคม
บริจาคเพือ่ โครงการ
ต่างๆ ของชุมชน ภาครัฐ
และเอกชน
โครงการด้านสุขภาพคน
ชุมชน
โครงการคัดกรอง
สุขภาพเด็กอายุไม่เกิน
15 ปี
โครงการคัดกรองวัณโรค
สาหรับกลุ่มเสี่ยง
โครงการชุมชนสัมพันธ์
บริการซ่อมแซมไฟฟ้า
และสาธารณูปโภค
โครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตชุมชน
สนับสนุนการปรับปรุง
อาคารห้องน้า

ด้านสิ่งแวดล้อม

1. กิจกรรมปรับปรุง
ซ่อมแซมสาธารณูปโภค
ให้ชุมชน
2. กิจกรรมทาความสะอาด
ชุมชน เพือ่ รักษา
สิ่งแวดล้อม
3. โครงการพัฒนาแหลงน้า
ใชสอยเพื่อการอุปโภค
บริโภค
4. โครงการจัดการขยะ
ชุมชน
5. ปลูกป่าชายเลนในที่
สาธารณะ
6. กิจกรรมปลูกปะการังแท้
7. โครงการก่อสร้างห้องน้า
สาหรับประชาชน
8. โครงการจิตอาสา รักษ์
ป่า รักษ์น้า ร่วมสร้าง
ฝายมีชีวิต
การจัดหลักสูตรอบรม
1. ตรวจสอบประสิทธิภาพ
ภายใน และการส่งไป
ของเทคโนโลยีที่ใช้ผลิต
อบรมภายนอกสาหรับ
ไฟฟ้า เพือ่ ลดค่าอัตรา
พนักงานทุกระดับ
การใช้ความร้อน
การแลกเปลี่ยนความรู้
2. โครงการ Egco unplug
ภายในองค์กร
ให้พนักงานร่วมกันปลด
การพัฒนาบุคลากรโดย
ปลั๊ก ปิดไฟ เพื่อประหยัด
ระบบการหมุนเวียนงาน
พลังงาน
การจัดทาแผนสืบทอด
3. การจัดการคุณภาพ
ตาแหน่งงาน
อากาศ
การกากับดูแลกิจการทีด่ ี 4. การจัดการน้าด้วยหลัก
อาทิ ไม่ละเมิดหรือ
3Rs Reduce Reuse
ลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุน้
Recycle
การปฏิบัติต่อพนักงาน
5. การจัดการน้าเสียของ
ทุกคนด้วยความเคารพ
โรงไฟฟ้าให้ได้มาตรฐาน
ในเกียรติและศักดิ์ศรี
6. การจัดการของเสียด้วย
การร่วมมือกันส่งเสริม
หลัก 3Rs (Reduce,
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
Reuse, Recycle)
ของโรงไฟฟ้า ภาครัฐ
7. คัดเลือกคู่ค้าที่มีนโยบาย
และชุมชน
การทางานทีเ่ ป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
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รูปแบบการแสดง
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
7. Developing and
delivering
affordable
products and
service

กิจกรรม/โครงการ
ด้านเศรษฐกิจ
-

ด้านสังคม
-

ด้านสิ่งแวดล้อม
8. การผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน
-

3.1.3 บริษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน) สรุปได้ดังนี้
1) การแสดงความรับผิดชอบต่ อสังคมด้านเศรษฐกิจ บริษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)
แสดงความรับผิดชอบต่ อสั งคมในรูปแบบ Corporate Social Marketing โดยดาเนินโครงการต่อเนื่อ งเพื่ อ
สร้างรายได้และลดค่าใช้จ่ายให้ชุมชน ภายใต้โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้าชุมชนบ้านแม่โจ้ ส่งเสริมให้ใช้น้าจาก
อ่างเก็บน้าห้วยแม่เลิมมาผลิตไฟฟ้าแล้วจาหน่ายเพื่อนารายได้กลับมายั งชุมชน และโครงการสุขภาพชุมชน
ด้วยน้าดี เปลี่ยนของเสียอินทรีย์เป็นพลังงานหุงต้ม ในครัวเรือนช่วยลดค่าใช้จ่าย, Community Volunteering
ความร่ วมมือ ของอาสาสมัค ร ทั้ ง พนั กงาน ชาวบ้า น และประชาชนทั่ วไป ในการสร้ างแหล่ง น้าส าหรับทา
การเกษตร Socially Responsible Business Practices โดยด าเนิ น การผ่ า นทางนโยบายการกากับดู แล
กิจการที่ดี (ดังผลที่แสดงในตารางที่ 3)
2) การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสังคม บริษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน) แสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคมในรูปแบบ Cause Promotion โดยการจัดกิจกรรมการให้ความรู้ การเผยแพร่ความรู้
ข้อ มู ล ข่า วสารผ่ า นจุ ล สาร การสนั บสนุ น ให้ ใ ช้ พื้ น ที่ ขององค์ กรในการด าเนิ น กิจ กรรมเพื่ อ ช่ วยเหลื อ สั ง คม
Corporate Social Marketing โดยการจัดโครงการต่อเนื่อง ได้แก่ โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
สนับสนุนการปลูกพืชผัก และเลี้ยงสัตว์ไว้ประกอบอาหารกลางวันในโรงเรียน Corporate Philanthropy โดยมี
โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา สนับสนุนงบประมาณและเงินบริจาคเพื่อโครงการของหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน Community Volunteering โดยร่วมมือกับอาสาสมัครนิสิตพยาบาลสารวจสุขภาวะชุมชน เพื่อนาผลไป
ใช้ในการจัด ทาโครงการต่างๆ และ Socially Responsible Business Practices โดยดาเนินการผ่านทาง
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี (ดังผลที่แสดงในตารางที่ 3)
3) การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในรูปแบบ Cause Promotion โดยการส่งเสริมการรับรู้และสร้างความตระหนัก
ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์เยาวชน Corporate
Social Marketing โดยดาเนินโครงการต่อเนื่องเพือ่ เพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ปะการังและฟืน้ ฟูปะการัง Community
Volunteering โดยร่วมมือกับอาสาสมัครในการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม ในโครงการรักษาสิ่งแวดล้อมน้อมเกล้า
ถวายองค์ราชัน และ Socially Responsible Business Practices โดยดาเนินการผ่านทางนโยบายการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี (ดังผลที่แสดงในตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)
รูปแบบการแสดง
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
1. Cause
promotion

กิจกรรม/โครงการ
ด้านเศรษฐกิจ

ด้านสังคม
1. โครงการให้ความรู้ดา้ น
สุขภาพ การออกกาลังกาย
การโภชนาการกับชุมชน

ด้านสิ่งแวดล้อม
1. ค่ายวัฒนธรรม
วิทยาศาสตร์เยาวชน
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รูปแบบการแสดง
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

2. Cause-related
marketing
3. Corporate
social
marketing

4. Corporate
philanthropy
5. Community
volunteering

กิจกรรม/โครงการ
ด้านเศรษฐกิจ

1. โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้า
ชุมชนบ้านแม่โจ้ ส่งเสริม
ให้ใช้น้าจากอ่างเก็บน้า
ห้วยแม่เลิมมาผลิตไฟฟ้า
แล้วจาหน่ายเพือ่ นา
รายได้กลับมายังชุมชน
2. โครงการสุขภาพชุมชน
ด้วยน้าดีเปลี่ยนของเสีย
อินทรีย์เป็นพลังงานหุงต้ม
ครัวเรือนลดค่าใช้จ่าย

ด้านสังคม
2. การสนับสนุนให้ใช้พนื้ ที่ของ
ศูนย์สุขภาพและการเรียนรู้
เครือไทยออยล์ เพือ่ ชุมชนใน
การคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูกและมะเร็งเต้านม
รวมถึงจัดกิจกรรมแถลงข่าว
การปัน่ จักรยาน
3. ให้การสนับสนุนการจัด
กิจกรรมราวงของชมรม
อนุรักษ์ราวงพื้นบ้านแหลม
ฉบัง
4. ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ข้อมูลผ่านจุลสาร “ชุมชน
ของเรา”
-

ด้านสิ่งแวดล้อม

1. โครงการสร้างเด็กแหลม
1. โครงการเพาะเลี้ยง
ฉบังเป็นแชมป์กระโดดเชือก
ขยายพันธ์ประการังและ
ส่งเสริมการออกกาลังกาย
ฟื้นฟูปะการัง เกาะสีชัง
ยามว่าง
ชลบุรี
2. ค่ายผู้นาเยาวชน
3. กิจกรรม “ห้องสมุด
สร้างสรรค์ กิจกรรม
หรรษา”
4. โครงการสวดมนต์เย็นชาระ
ใจและนั่งสมาธิ
5. โครงการอุ้มผางเมือง
พลังงานพอเพียง
1. มอบทุนการศึกษา
2. โครงการบัณฑิตรักถิ่น
1. โครงการสร้างคลองสร้าง 1. การสารวจสุขภาวะชุมชน
1. โครงการรักษา
คนเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง
และจัดทาแฟ้มครอบครัว
สิ่งแวดล้อมน้อมเกล้า
จ.บุรีรัมย์ จัดสร้างแหล่ง
Family and Community
ถวายองค์ราชัน
น้าสาหรับทาการเกษตร
Assessment Program
ขยายเป็นโครงการเพื่อ
โดยอาสาสมัครนิสิต
การพัฒนาทางด้าน
พยาบาลปีที่ 4
การเกษตรให้ได้ผลผลิต 2. โครงการเครือข่ายส่งเสริม
สูงขึ้น
ทันตสุขภาพรอบเครือไทย
ออยล์
3. โครงการออกหน่วยสร้าง
เสริมสุขภาวะเคลื่อนที่
ณ ชุมชนบ้านนาเก่า
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รูปแบบการแสดง
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
6. Socially
responsible
business
practices

กิจกรรม/โครงการ

ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
1. การกากับดูแลกิจการทีด่ ี 1. การกากับดูแลกิจการทีด่ ี
1. การกากับดูแลกิจการที่
การดาเนินธุรกิจอย่าง
การสร้างบรรยากาศในการ
ดี อาทิ การรักษา
โปร่งใส ตรวจสอบได้
ทางานทีด่ ี ดูแลความ
มาตรฐานโรงงาน
การจัดซื้อพัสดุและบริการ
ปลอดภัยและรักษา
อุตสาหกรรมที่เป็นมิตร
ด้วยความโปร่งใส
สภาพแวดล้อมในการทางาน
กับสิ่งแวดล้อม เป็นปีที่
เป็นธรรม, การชาระคืนหนี้ การร่วมมือกับตัวแทนจาก
6 การจัดการพลังงาน
เงินกู้ยืม ดอกเบี้ยตาม
3 ภาคส่วน ได้แก่ เครือข่าย
ภายในโรงงานอย่าง
สัญญาที่ตกลงไว้กบั เจ้าหนี้ ชุมชน เทศบาลนครแหลม
เป็นระบบ
ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
ฉบัง และเครือไทยออยล์
2. การกากับดูแลกิจการที่
ตามกรอบกติกาสากลของ
เพื่อดาเนินกิจกรรมในพืน้ ที่
ดี อาทิ การลดการ
การแข่งขันอย่างเสรี
ภายใต้การดาเนินงานเพื่อ
ปล่อยก๊าชเรือนกระจก
ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็น
สังคม 4 ด้าน คือ การศึกษา,
สู่สังคม
ความลับของคู่แข่งด้วย
ทรัพยากรธรรมชาติและ
วิธีการที่ไม่สุจริต
พลังงาน การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม และคุณภาพ
ชีวิต
7. Developing and delivering
affordable
products and
service

3.2 การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมระหว่างองค์กรธุรกิจที่อยู่
ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ได้ผลดังนี้
3.2.1 การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมทางด้านเศรษฐกิจ
รูปแบบ Cause Promotion มีใช้ในโครงการของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จากัด (มหาชน) รูปแบบ
Cause-related Marketing ไม่ปรากฏหลักฐานการใช้ในโครงการต่างๆ ของทั้ง 3 องค์กร รูปแบบ Corporate
Social Marketing มีใช้ในโครงการของ 2 องค์กร คือ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จากัด (มหาชน) และบริษัท ไทย
ออยล์ จ ากั ด (มหาชน) รู ป แบบ Corporate Philanthropy มี ใ ช้ ใ นโครงการของบริ ษั ท ผลิ ต ไฟฟ้ า จ ากั ด
(มหาชน) รูปแบบ Community Volunteering มีใช้ในโครงการของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จากัด (มหาชน) รูปแบบ
Socially Responsible Business Practices มีใช้ในโครงการต่างๆ ของทั้ง 3 องค์กร รูปแบบ Developing
and Delivering Affordable Products and Service มีใช้ในโครงการของบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่น จากัด
(มหาชน) (ดังผลที่แสดงในตารางที่ 4)
3.2.2 การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมทางด้านสังคม
รูปแบบ cause promotion มีใช้ในโครงการของต่างๆ ของทั้ง 3 องค์กร รูปแบบ CauseRelated Marketing ไม่ ป รากฏหลั ก ฐานการใช้ ใ นโครงการต่ า งๆ ของทั้ ง 3 องค์ ก ร Corporate Social
Marketing มีใช้ในโครงการของต่างๆ ของทั้ง 3 องค์กร รูปแบบ Corporate Philanthropy มีใช้ในโครงการ
ของต่างๆ ของทั้ง 3 องค์กร รูปแบบ Community Volunteering มีใช้ในโครงการของต่างๆ ของทั้ง 3 องค์กร
รูปแบบ Socially Responsible Business Practices มีใช้ในโครงการของต่างๆ ของทั้ง 3 องค์กร รูปแบบ
Developing and Delivering Affordable Products and Service ไม่ปรากฏหลักฐานการใช้ในโครงการต่างๆ
ของทั้ง 3 องค์กร (ดังผลที่แสดงในตารางที่ 4)
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3.2.3 การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมทางด้านสิ่งแวดล้อม
รูปแบบ Cause Promotion มีใช้ในโครงการของต่างๆ ของทั้ง 3 องค์กร รูปแบบ Causerelated Marketing ไม่ปรากฏหลักฐานการใช้ในโครงการต่างๆ ของทั้ง 3 องค์กร รูปแบบ Corporate Social
Marketing มีใช้ในโครงการของต่างๆ ของทั้ง 3 องค์กร รูปแบบ Corporate Philanthropy ไม่ปรากฏหลักฐาน
การใช้ในโครงการต่างๆ ของทั้ง 3 องค์กร รูปแบบ Community Volunteering มีใช้ในโครงการของต่างๆ ของ
ทั้ง 3 องค์กร รูปแบบ Socially Responsible Business Practices มีใช้ในโครงการของต่างๆ ของทั้ง 3
องค์กร รูปแบบ Developing and Delivering Affordable Products and Service ไม่ปรากฏหลักฐานการใช้
ในโครงการต่างๆ ของทั้ง 3 องค์กร (ดังผลที่แสดงในตารางที่ 4)
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบรูปแบบการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมระหว่างองค์กรธุรกิจที่อยู่ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเดียวกัน
กิจกรรม/โครงการ
รูปแบบการแสดง
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ความรับผิดชอบ
บาง ผลิต ไทย บาง ผลิต ไทย บาง ผลิต ไทย
ต่อสังคม
จาก ไฟฟ้า ออยล์ จาก ไฟฟ้า ออยล์ จาก ไฟฟ้า ออยล์
1. Cause Promotion

 
  

2. Cause-related Marketing
3. Corporate Social

  
  

Marketing
4. Corporate Philanthropy

 

5. Community Volunteering

  
  

6. Socially Responsible
 
  
  

Business Practices
7. Developing and

Delivering Affordable
Products and Service
4. อภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย
องค์กรธุรกิจทั้ง 3 องค์กร ได้จัดทาโครงการต่างๆ ตามแนวทางการแสดงความรับผิดชอบต่อสั งคม
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับการให้ความสาคัญในการแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กรธุรกิจอื่นๆ อาทิ บริษัทปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) และบริษัท
ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) (จณิน เอี่ยวสอาด, 2550) แต่สัดส่วนการจัดทาโครงการในแต่ละด้าน แต่ละ
รูปแบบไม่เท่ากัน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจนั้น มีจานวนโครงการที่ดาเนินการน้อยที่สุด ซึ่งองค์กรธุรกิจควรหัน
มาวางแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมด้านเศรษฐกิจให้มากขึ้น เพราะการบริจาคเงินหรือสินค้าไม่ใช่คาตอบ
ของการเป็นผู้ให้ที่ดี แต่การนาความรู้ ความชานาญทางธุรกิจ คน และเครื่องมือที่มีมากกว่ามาช่วยพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน จะสร้างประโยชน์ได้มากกว่า (วิทวัส รุ่งเรืองผล, 2557) ถึงแม้ว่าแนวทาง
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมจะมีก ารดาเนินการครบทั้ง 3 ด้าน ก็ตาม แต่ก็เกิดผลกระทบต่อสังคมและ
ธุรกิจในวงจากัด ไม่กว้างขวางเท่าที่ควรเมื่อเปรียบเทียบจานวนโครงการและเม็ดเงินที่ใช้ดาเนินการ สาเหตุอาจ
มาจากมุมมองเรื่องผลประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ และการไม่ได้วางยุทธ์ศาสตร์อย่างเป็นระบบ (สถาบันธุรกิจ
เพื่ อ สั ง คม ศู น ย์ พั ฒ นาธุ ร กิจ ตลาดทุ น , 2553) ส าหรั บ การใช้ รู ปแบบการแสดงความรั บผิ ด ชอบต่ อ สังคม
ตามแนวคิดของ Kotler and Lee (2005, 2009) นั้นมีไม่ครบทั้ง 7 รูปแบบ นั่นคือ องค์กรธุรกิจทั้ง 3 องค์กร
ไม่ได้ทาโครงการในรูปแบบ Cause–related Marketing ซึ่งเป็นการทาโครงการผูกมัดการบริจาคกับรายได้
ส่วนหนึ่งที่ได้รับจากการขายผลิตภัณฑ์ให้กับองค์กรที่ไม่แสวงหากาไร เพื่อนาไปช่วยเหลือหรือร่วมแก้ไขประเด็น
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ปัญหาทางสังคม นาไปสู่ประโยชน์ร่วมกัน สาเหตุอาจเกิดจากการบริจาคในรูปแบบนี้มักก่อเสียงวิพากษ์วิจารณ์
และความคาดหวังให้มีการบริจาคมากขึ้น (Porter & Kramer, 2011) นอกจากนี้ มีเพียงบริษัท บางจากคอร์
ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) เท่านั้นที่ทาโครงการในรูปแบบ Developing and Delivering Affordable Products
and Service นั่ น คื อ การน าสิ น ค้ า ของกลุ่ ม เกษตรกรมาเป็นสิ น ค้า ส่ ง เสริ ม การขายในธุ ร กิจ ซึ่ ง เป็น การใช้
กระบวนการทางธุรกิจในการผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์สู่ตลาดในราคาที่ไม่แพง บุคคลทั่วไปแม้ไม่ร่ารวย
ก็ ส ามารถหาซื้ อ ได้ ซึ่ ง เป็ น รู ป แบบที่ อ งค์ ก รธุ ร กิ จ ควรหั น กลั บ มาให้ ค วามส าคั ญ ดั ง พระราชด าริ ข อง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่มีต่อ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จากัด ในการจัดตั้ง
โรงสีข้าวรัชมงคล เพื่อช่วยเหลือชาวนาละแวกใกล้เคียงโรงงานผลิตรถ เพราะโตโยต้ามีการบริหารจัดการที่ดี
เหมาะสมแก่การตั้งโรงสีข้าวตัวอย่างขึ้นเอง แล้วขายในราคาสวัสดิการให้แก่พนักงานหรือชาวบ้าน สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของชมพูนุท บุญประเสริฐ (2555) ที่ศึกษาพบว่า ชนิดกิจกรรม CSR ที่สามารถพยากรณ์
ความผู กพั น ของพนั กงานกลุ่ ม generation Y ได้ สู ง สุ ด คื อ การตลาดเพื่ อ สั ง คมขององค์กร รองลงมาคือ
ข้อปฏิบัติทางธุรกิจเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม การบริจาคเพื่อการกุศล และการพัฒนาและส่งมอบ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ และบริ การตามกาลั งซื้ อ ของคนในระดับฐานราก หรื อ Developing and Delivering Affordable
Products and Service นั่นเอง
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