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บทคดัย่อ 

 การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์ ดังน้ี 1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของพนักงานต่อการท า 

CSR ของบริษัท เอเซีย แปซิฟิค ปิโตรเคมิคอล จ ากัด 2) เพ่ือศึกษาความเข้าใจของพนักงาน บริษัท 

เอเซีย แปซิฟิค ปิโตรเคมิคอล จ ากัด ต่อประโยชน์ของการท า CSR ที่ มีต่อสังคม ชุมชน และ

สิ่งแวดล้อม  3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจของพนักงานต่อประโยชน์ของการท า 

CSR ที่มีต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม กับความคิดเหน็ของพนักงานต่อการท า CSR ของบริษัท 

เอเซีย แปซิฟิค ปิโตรเคมิคอล จ ากัด โดยประชากรได้แก่ พนักงานธุรการทั้งหมดของ บริษัท เอเซีย 

แปซิฟิค ปิโตรเคมิคอล จ ากัด จ านวน 53 คน เคร่ืองมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ 

แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา คือการแจกแจงความถี่ 

(Descriptive Statistics) ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติไค-

สแควร์ (Chi square) ซ่ึงการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทั้งหมดน้ี ใช้โปรแกรม SPSS ช่วยค านวณค่าสถิติที่

ใช้วิเคราะห์ข้อมูล  

 ผลการวิจัยพบว่า พนักงานธุรการของบริษัท เอเซีย แปซิฟิค ปิโตรเคมิคอล จ ากัด มีความ

คิดเหน็ต่อการท า CSR อยู่ในระดับมากที่สุด แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พนักงานมีความ

คิดเหน็ระดับมากที่สุดคือ ด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคอยู่เป็นอันดับแรก ล าดับที่สองรองลงมา

คือ ด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี อันดับที่สาม ด้านการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ส าหรับ

ความเข้าใจของพนักงานต่อประโยชน์ของการท า CSR ทั้งในส่วนของความหมาย องค์ประกอบ และ

ประโยชน์ อยู่ในระดับปานกลาง นอกจากน้ี ยังพบว่าความสมัพันธร์ะหว่างความเข้าใจของพนักงานต่อ

ประโยชน์ของการท า CSR ไม่มีความสมัพันธก์นักบัความคิดเหน็ของพนักงานต่อการท า CSR  

 

*  นักศึกษาหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

**ที่ปรึกษาสารนิพนธ ์

414



 

 

 ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงเสริมให้เกิดความเข้าใจในแต่ละด้านต่อการท า CSR    

ให้สงูข้ึน ทางบริษัทจึงควรมีการจัดกจิกรรมที่ได้รับการเรียนรู้และเข้าใจแนวทางปฏบัิติตามหลักความ

รับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือสามารถน าสิ่งที่ได้รับมาปรับใช้ในการท างานและช่วยสร้างจิตส านึกใน     

ความผูกพันให้เกดิข้ึนกบับริษัท และทางบริษัทฯควรมีเป้าหมายด้านนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบ

ต่อสงัคมที่ชัดเจนเพ่ือส่งผลให้เกดิประสทิธภิาพและประสิทธผิลต่อพนักงานและบริษัทมากข้ึน 

ค าส าคญั : ความคิดเหน็ของพนักงานต่อการท าCSR ความรับผิดชอบต่อสงัคมธุรกจิ 

 

บทน า 

 ปัจจุบันองค์กรธุรกิจส่วนใหญ่ได้ให้ความสนใจกับการเข้าไปมีส่วนร่วมรับผิดชอบและ

พัฒนาสังคม เพ่ือที่จะสามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างย่ังยืน ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate 

Social Responsibility : CSR) จึงกลายเป็นเคร่ืองมือทางการประชาสัมพันธ์ที่ส าคัญและเป็นกระแส

ทั่วโลกอยู่ในขณะน้ี โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีที่การด าเนินธุรกิจน้ันอาจส่งผลกระทบต่อ

ทรัพยากรธรรมชาติสิ่ งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อมตลอดจนชุมชนและสังคม จึงได้ให้

ความส าคัญแนวคิดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้ นท าให้ประชาชนรวมทั้งลูกค้า  คู่ค้า มี

มุมมองที่ดีต่อองค์กรและการตอบแทนสังคมผ่านกิจกรรมต่างๆล้วนแต่เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี

ต่อการด าเนินธุรกจิ หากด าเนินกจิกรรม CSR ด้วยความตั้งใจ จริงใจ และมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองก็

จะก่อให้เกิดความพัฒนาอย่างย่ังยืนให้กับองค์กรชุมชนและสังคมได้อย่างแท้จริง โดยบางองค์กรได้

บรรจุความรับผิดชอบของสังคมไว้ในพันธกิจและวิสัยทัศน์ขององค์กรเพ่ือย า้เตือนว่าการรับผิดชอบ

ต่อสังคมเป็นสิ่งส าคัญที่องค์กรต้องยึดม่ันและปฏิบัติ (วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา, 

2555, น.84) 

 บริษัท เอเซีย แปซิฟิค ปิโตรเคมิคอล จ ากัด ได้ด าเนินธุรกิจการจัดจ าหน่ายสินค้าในกลุ่ม 

ปิโตรเคมี ซ่ึงเรียกกนัว่า โซลเว้นท ์(Solvent) ซ่ึงสิ่งที่ต้องค านึงถึงเป็นเร่ืองหลักคือผลกระทบทางด้าน

สิ่งแวดล้อมและสงัคมที่เกดิจากการด าเนินกจิกรรมขององค์กร บริษัทฯจึงต้องตระหนักและระมัดระวัง

ให้การด าเนินการต่างๆ มีผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด ดังน้ันการดูแลและเอาใจ

ใส่ให้ความช่วยเหลือต่อชุมชนและสังคมรอบข้างจึงเป็นสิ่งจ าเป็นในช่วงที่ผ่านมา ทางบริษัทฯด าเนิน

กจิกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมมากมาย แต่ผู้วิจัยพบว่ายังมีปัญหาที่ยังต้องการหาแนวทางการ

พัฒนาให้เกิดความเข้าใจต่อประโยชน์ของการท า CSR ของพนักงานในบริษัทฯอย่างแท้จริงเพ่ือให้

พนักงานในบริษัทเกดิความเข้าใจและตระหนักถึงการท า CSR มากยิ่งขึ้น 
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 ด้วยเหตุน้ีผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการส ารวจความคิดเหน็ของพนักงานต่อการท า

CSR: กรณีศึกษาของพนักงานธุรการ บริษัท เอเซีย แปซิฟิค ปิโตรเคมิคอล จ ากัด โดยข้อมูลที่ได้จาก

การศึกษาในคร้ังน้ีจะเป็นแนวทางในการที่จะให้พนักงานเข้าใจ และตระหนักต่อกิจกรรมต่างๆมาก

ย่ิงขึ้ น ดังน้ัน การศึกษาดังกล่าวจะช่วยท าให้บริษัทฯสามารถน าผลการวิจัยไปเป็นแนวทางในการ

ด าเนินกจิกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคมขององค์กรให้เกดิประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและสังคม 

 

วตัถุประสงคก์ารวิจยั 

 การวิจัยเร่ือง ความคิดเหน็ของพนักงานต่อการท า CSR: กรณีศึกษาของพนักงานธุรการ

บริษัท เอเซีย แปซิฟิค ปิโตรเคมิคอล จ ากดั มีวัตถุประสงค์ ดังน้ี 

 1. เพ่ือศึกษาความคิดเหน็ของพนักงานต่อการท าCSR ของบริษัทเอเซีย แปซิฟิค ปิโตรเค

มิคอล จ ากดั 

 2. เพ่ือศึกษาความเข้าใจของพนักงานบริษัทเอเซีย แปซิฟิค ปิโตรเคมิคอล จ ากัด ต่อ

ประโยชน์ของการท า CSR ที่มีต่อสงัคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 

 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจต่อประโยชน์ของการท า CSR ที่มีต่อสังคม 

ชุมชน และสิ่งแวดล้อมกบัความคิดเหน็ของพนักงานต่อการท า CSR ของบริษัทเอเซีย แปซิฟิค ปิโตร   

เคมิคอล จ ากดั 

 

แนวคิดเกีย่วกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององคก์ร (CSR) 

 ความรับผิดชอบต่อสังคมธุรกิจ (Corporate Social Responsibility : CSR) ในงานวิจัยน้ี 

หมายถึง การด าเนินธุรกจิโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของคน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลัก

จริยธรรมและการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพ่ือน าไปสู่การด าเนินธุรกิจที่ประสบความส าเรจ็อย่างย่ังยืน

โดยให้ความส าคัญของทั้งสามด้านไปด้วยกันคือด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือ

น าไปสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน  

 

ประเภทของ CSR 

จ าแนกออกเป็น 8 ประเภท (กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการ, 2552, น.5-7) ดังต่อไปนี้  

 1. การจ าแนกโดยกระบวนการทางธุรกิจ (Process)  CSR กับเกณฑ์กระบวนการ หาก

พิจารณาในเกณฑเ์ร่ือง กระบวนการในองค์การ สามารถจ าแนกกจิกรรม CSR ได้ดังน้ี 
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- CSR-after-process คือ การด าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน เพ่ือสร้างให้เกิด

ประโยชน์แก่สังคมในด้านต่างๆ โดยกิจกรรมที่ด าเนินการน้ันมักแยกต่างหากจากการด าเนินธุรกิจที่

เป็นกระบวนการหลักของกจิกรรมและเกดิขึ้นภายหลัง 

- CSR-in-process คือการด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ในกระบวนการ

ท างานหลักของกจิการ หรือเป็นการท าธุรกจิที่หาก าไรอย่างมีความรับผิดชอบ 

- CSR-as-process คือ การด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรที่ด าเนินงาน

โดยไม่แสวงหาก าไรให้แก่ตนเอง กล่าวอกีนัยหน่ึงคือ เป็นหน่วยงานที่ก่อต้ังข้ึนเพ่ือท าประโยชน์ให้แก่

สงัคมในทุกกระบวนการของกจิการ 

 2. การจ าแนกโดยพิจารณาตามเจตนารมณ์แห่งการกระท า (Spirit) 

 3. การจ าแนกตามทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินงาน (Resource) 

 4. การจ าแนกตามกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีที่ได้รับผลกระทบ (Stakeholder) 

 5. การจ าแนกโดยค านึงถึงประเดน็ปัญหาทางสงัคม (Issue) 

 6. การจ าแนกตามรูปแบบของกจิกรรมที่ท  า (Initiative) 

 7. การจ าแนกโดยใช้เกณฑผ์ลประโยชน์เป็นที่ต้ัง (Benefit) 

 8. การจ าแนกโดยใช้เกณฑป์ระเภทของความรับผิดชอบ (Responsibility) 

 

 แนวปฏิบติัในเรือ่ง CSR (สถาบันธุรกจิเพ่ือสงัคม, 2551) สามารถแบ่งได้เป็น 8 หัวข้อ  

 1. การก ากับดูแลกิจการที่ดี เป็นการจัดให้มีระบบบริหารจัดการอย่างรู้หน้าที่ มีความ

รับผิดชอบในการจัดการอย่างโปร่งใส เท่าเทยีม เป็นธรรมมีประสิทธิภาพสามารถตรวจสอบได้ ซ่ึงจะ

ช่วยสร้างความเช่ือม่ันและความม่ันใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อัน

จะน าไปสู่ความเติบโตและเสถียรภาพทางเศรษฐกจิอย่างย่ังยืนของธุรกจิ 

 2. การประกอบธุรกจิด้วยความเป็นธรรม ย่อมก่อให้เกดิความเช่ือม่ันกบัผู้เกี่ยวข้อง อันจะ

ส่งผลดีต่อกิจการในระยะยาว ทั้งน้ีธุรกิจควรถือปฏบัิติตามแนวทางเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมในการ

ด าเนินธุรกจิ 

 3. การเคารพสทิธมินุษยชน เป็นรากฐานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล อันมีส่วนสัมพันธ์

กับธุรกิจ ดังน้ันควรปรับปรุงสภาพแวดล้อมและเง่ือนไขในการท างานให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี

และได้มีโอกาสแสดงศักยภาพ ตลอดจนได้รับโอกาสในการฝึกฝนและเพ่ิมพูนทกัษะในการท างาน 

4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค สินค้าและบริการของธุรกิจไม่ควรก่อให้เกิดความเสี่ยง

หรืออันตรายต่อผู้บริโภค ทั้งน้ีธุรกิจควรปรับปรุงมาตรฐานของสินค้าและบริการให้มีความเป็นสากล

และให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้รวมทั้งควรพัฒนาสินค้าและบริการเพ่ือเป็นประโยชน์ในการช่วยแก้ไข

ปัญหาของสงัคมด้วย 
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5. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม ชุมชนและสังคมที่เข้มแขง็และมีการพัฒนาที่ย่ังยืนน้ัน 

มีความส าคัญย่ิงในฐานะเป็นปัจจัยเอื้ อต่อการด าเนินงานของธุรกิจ ดังน้ันธุรกิจควรจัดกิจกรรมทาง

สังคมและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคมที่ได้รับผลกระทบจาก

กระบวนการผลิตสนิค้าและบริการของธุรกจิ โดยการแสดงตัวเป็นพลเมืองที่ดีของชุมชนน้ัน พร้อมกับ

คิดค้นวิธีการที่จะลดและหยุดผลกระทบในทางลบต่อชุมชนและสังคม ที่เกิดจากกระบวนการ

ด าเนินงานของธุรกจิในที่สดุ 

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากรโลกบวกกับปัจจัยความ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกจิเป็นสาเหตุของการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติจ านวนมหาศาลเกินกว่าความ

จ าเป็น ยังก่อให้เกดิมลภาวะทางน า้ อากาศ ขยะ ฯลฯ ท าให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศน์และมนุษย์

ดังน้ันธุรกจิมีหน้าที่ในการปรับปรุงคุณภาพให้ดีข้ึน 

7. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นการ

น าแนวคิด CSR มาประยุกต์กบัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงให้เหมาะสม และสอดคล้องกับการวางแผน

ธุรกจิอย่างกลมกลืน โดยน าความรู้จาก CSR มาปรับและพัฒนา คิดค้นให้เกิดเป็นนวัตกรรมทางทาง

ธุรกิจ สามารถสร้างประโยชน์ในความสามารถในการแข่งขัน และมูลค่าเพ่ิมตั้งแต่ธุรกิจและสังคมไป

พร้อมๆกนั 

8. การจัดท ารายงานด้านสงัคมและสิ่งแวดล้อม ธุรกิจให้ความส าคัญกับการเปิดเผยข้อมูล

ที่สะท้อนให้เหน็การปฏบัิติตามแนวทาง CSR ที่กล่าวมาอย่างครบถ้วน โดยข้อมูลที่เปิดเผยน้ีนอกจาก

จะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีทุกฝ่าย 

 ประโยชนค์วามรบัผดิชอบต่อสงัคม 

มาตรฐานแรงงานว่าด้วยความรับผิดชอบทางสังคม (Social Accountability 8000 : 

SA8000) เป็นมาตรฐานแรงงานที่ก  าหนดข้ึนโดยองค์กรเอกชนในประเทศสหรัฐอเมริกา คือ Social 

Accountability International เมื่อปีพ.ศ. 2540 เพ่ือให้ผู้ประกอบกิจการต่างๆน าไปปฏิบัติและ

ตระหนักถึงความรับรับผิดชอบต่อสงัคม ที่เกดิจากการส านึกของผู้ประกอบการองค์กรธุรกิจในการพึง

กระท ากจิกรรมที่ดีต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม อันเป็นส่วนหน่ึงของผลลัพธ์ของประโยชน์ของภาคธุรกิจ

ที่พึงจะได้รับจากการร่วมท ากจิกรรมเพ่ือสงัคม ดังน้ี (อ้างถึงในวิมล จันทร,2552, น.21) 

1. สร้างภาพลักษณ์ของบริษัทให้เป็นที่ยอมรับในสังคมโดยเฉพาะในสายตาของ

ผู้บริโภค 
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ความเข้าใจต่อประโยชน์ของการ
ท า CSR 

ความคิดเห็นของพนักงานต่อการท า CSR : 
กรณีศึกษาของพนักงานธุรการบริษทั เอเซีย 

แปซิฟิค ปิโตรเคมคิอล จ ากัด 

- ดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
- ดา้นการประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม 
- ดา้นความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค 
- ดา้นการร่วมพฒันาชุมชนและสงัคม 
- ดา้นการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

2.  ท าให้แรงงานมีความจงรักภักดีต่อองค์กรประสิทธิภาพในการท างานของแรงงาน

เพ่ิมข้ึนและน าไปสู่การเพ่ิมผลผลิตในที่สดุ 

3.  สร้างความสมัพันธอ์นัดีต่อสงัคม 

4.  ลูกค้าเช่ือมั่นในตัวสนิค้าและความภักดีต่อองค์กร 

5.  มีช่องทางการตลาดใหม่ 

6.  มีโอกาสการเลือกแรงงานที่มีคุณภาพ 

7.  ลดขั้นตอนและต้นทุนในการตรวจสอบ 

 ดังน้ันจะเหน็ได้ว่า มาตรฐาน SA8000 เป็นมาตรฐานสากลหน่ึงที่เลง็เหน็ถึงความส าคัญ

ของความรับผิดชอบต่อสงัคม ตระหนักถึงคุณประโยชน์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ทางผู้ประกอบการ

องค์กรธุรกิจมีการน าเสนอท ากิจกรรมอันก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดี

ระหว่างองค์กรธุรกิจกับลูกค้า คู่ค้า และประชาชนทั่วไป เสมือนเป็นการแสดงพลังความเข้มแขง็และ

จุดยืนผู้ประกอบการที่มีความจริงใจในการประกอบสินค้า โดยอยู่บนพ้ืนฐานคุณธรรมและจริยธรรม

ของผู้ประกอบการในองค์กรธุรกจิน้ันด้วย 

 

กรอบแนวคิดการวิจยั 
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สรุปผลการวิจยั 

 การวิจัยเร่ือง ความคิดเหน็ของพนักงานต่อการท า CSR: กรณีศึกษาของพนักงานธุรการ

บริษัท เอเซีย แปซิฟิค ปิโตรเคมิคอล จ ากดั สรุปผลการวิจัยได้ดังน้ี 

 ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า พนักงานธุรการ

บริษัท เอเซีย แปซิฟิค ปิโตรเคมิคอล จ ากัด ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 64.20 และมีช่วง

อายุระหว่าง 26 - 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 50.90 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 81.10 

ส่วนใหญ่อยู่ในส่วนงานส านักงานใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 66.00 

 ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเหน็ของพนักงานธุรการต่อการท า CSR ของบริษัท 

เอเซียแปซิฟิค ปิโตรเคมิคอล จ ากัด ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาตามหลักและ

แนวคิดของสถาบันธุรกิจเพ่ือสังคม (2551) ทั้ง 5 ด้าน พบว่า อันดับหน่ึง ด้านความรับผิดชอบต่อ

ผู้บริโภคมากที่สุด ( 4.38) อันดับสอง ด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี ( 4.37) อันดับสาม 

ด้านการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ( 4.34) อันดับสี่ ด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

( 4.17) และอนัดับสดุท้าย ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสงัคม ( 4.16) ตามล าดับ 

 ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความเข้าใจของพนักงานธุรการบริษัท เอเซีย แปซิฟิค ปิโตรเคมิ

คอล จ ากัด ต่อประโยชน์ของการท า CSR ภาพรวมมีระดับความเข้าใจปานกลาง อยู่ที่ร้อยละ 62.3      

เม่ือพิจารณาจากค่าเฉล่ียความเข้าใจซ่ึงมีค่าเทา่กบั 11.89 มีผู้ตอบถูกมากที่สุดได้จ านวน 16 ข้อ และ

ผู้ตอบถูกน้อยที่สดุได้จ านวน 8 ข้อ  

 ผลการทดสอบสมมติฐานความเข้าใจต่อประโยชน์ของการท า CSR มีความสัมพันธ์กับ      

ความคิดเหน็ของพนักงานต่อการท า CSR ของบริษัท เอเซีย แปซิฟิค ปิโตรเคมิคอล จ ากัด พบว่า 

ความเข้าใจต่อประโยชน์ของการท า CSR ไม่มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นของพนักงานต่อ

ประโยชน์ของการท า CSR ของบริษัท เอเซีย แปซิฟิค ปิโตรเคมิคอล จ ากัด เมื่อพิจารณาจากค่า

สมัประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r.) แล้วพบว่ามีค่ามากกว่า 0 แสดงว่าตัวแปรมีความสัมพันธ์ในทางบวก จึง

สรุปได้ว่า พนักงานของบริษัท เอเซีย แปซิฟิค ปิโตรเคมิคอล จ ากัด ย่ิงเข้าใจต่อประโยชน์ของการท า 

CSRมาก กจ็ะย่ิงมีความคิดเหน็ของพนักงานต่อประโยชน์ของการท า CSR มากขึ้นเช่นกนั ถ้าพนักงาน

ของบริษัท เอเซีย แปซิฟิค ปิโตรเคมิคอล จ ากัด ย่ิงเข้าใจต่อประโยชน์ของการท า CSRน้อย กจ็ะย่ิงมี

ความคิดเหน็ของพนักงานต่อประโยชน์ของการท า CSR น้อยลงเช่นกนัด้วย 
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อภิปรายผล 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาวิจัยเร่ือง ความคิดเหน็ของพนักงานต่อการท า CSR: 

กรณีศึกษาของพนักงานธุรการบริษัท เอเซีย แปซิฟิค ปิโตรเคมิคอล จ ากัด มีประเดน็ส าคัญที่จะน ามา

อภิปรายผลดังต่อไปนี้  

 1. ความคิดเหน็ของพนักงานต่อการท าCSRของบริษัท เอเซีย แปซิฟิค ปิโตรเคมิคอล 

จ ากัด เป็นการแสดงออกถึงความคิดเหน็ต่อการท า CSR ขององค์กร ประกอบด้วยด้านก ากับดูแล

กจิการที่ดี ด้านการประกอบธุรกจิด้วยความเป็นธรรม ด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ด้านการร่วม

พัฒนาชุมชนและสงัคม และด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ประเดน็ที่น่าสนใจ คือ 

 1.1 ความคิดเหน็ของพนักงานต่อการท า CSR ด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคพบว่า 

พนักงานมีความเห็นด้วยในระดับมากที่สุด คือ การที่องค์กรมีการจัดระบบบริการลูกค้าสัมพันธ ์

เพ่ือให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนปัญหาและซักถามข้อสงสัยในตัวสินค้า การผลิตสินค้าและบริการโดยมี

ความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความปลอดภัยของสินค้าให้กับลูกค้าที่เลือกใช้สินค้าและ

บริการ สอดคล้องกับสถาบันธุรกิจเพ่ือสังคม (2551) กล่าวถึง แนวทางการปฏิบัติตามหลักความ

รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค องค์กรได้ค านึงถึงสินค้าและบริการ

ของธุรกจิไม่ควรก่อให้เกดิความเสี่ยงหรืออนัตรายต่อผู้บริโภค ทั้งน้ีธุรกิจควรมีการปรับปรุงมาตรฐาน

ของสนิค้าและบริการให้มีความเป็นสากล และให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ รวมทั้งควรพัฒนาสินค้าและ

บริการเพ่ือเป็นประโยชน์ในการช่วยแก้ไขปัญหาของสงัคมด้วย 

 1.2 ความคิดเหน็ของพนักงานต่อการท า CSR ด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีพบว่า 

พนักงานมีความเหน็ด้วยในระดับมากที่สุด คือ การที่องค์กรมีเป้าหมายชัดเจนในการด าเนินธุรกิจ

อย่างมีจริยธรรม มีการด าเนินงานที่ให้ลูกค้าหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ สามารถ

ด าเนินงานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องตามความต้องการของลูกค้า สอดคล้องกับสถาบันธุรกิจเพ่ือ

สังคม (2551) กล่าวถึง แนวทางการปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรด้านการ

ก ากับดูแลกิจการที่ดี เป็นการจัดให้มีระบบบริหารจัดการอย่างรู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบในการ

จัดการอย่างโปร่งใส เท่าเทียม เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้ ซ่ึงช่วยสร้างความ

เช่ือม่ันและความม่ันใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

 1.3 ความคิดเหน็ของพนักงานต่อการท า CSR ด้านการประกอบธุรกิจด้วยความเป็น

ธรรมพบว่า พนักงานมีความเหน็ด้วยในระดับมากที่สุด คือ องค์กรมีระบบการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

ระหว่างองค์กรกับพนักงาน มีการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที

ท างาน และแนวปฏิบัติในการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของพนักงาน รวมถึงการเปิดโอกาสแก่

พนักงานอย่างเท่าเทียมกัน สอดคล้องกับสถาบันธุรกิจเพ่ือสังคม (2551) กล่าวถึง แนวทางการ
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ปฏบัิติตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรด้านการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ย่อม

ก่อให้เกิดความเช่ือม่ันกับผู้เกี่ยวข้อง อันจะส่งผลดีต่อกิจการในระยะยาว ธุรกิจควรถือปฏิบัติตาม

แนวทางเพ่ือให้เกดิความเป็นธรรมในการด าเนินธุรกจิ 

 2. ความเข้าใจของพนักงานบริษัท เอเซีย แปซิฟิค ปิโตรเคมิคอล จ ากัด ต่อประโยชน์ของ

การท า CSR ที่มีต่อสงัคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 

  2.1 ความเข้าใจของพนักงานต่อประโยชน์ของการท าCSR ด้านความหมาย พบว่า 

พนักงานส่วนใหญ่มีความเข้าใจความหมายของการด าเนินกิจกรรม CSR ท าเพ่ือประโยชน์สุขแก่

องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม และการท า CSR เป็นนโยบายในรูปของกิจกรรมที่จะเปิดโอกาสให้

พนักงานได้มีส่วนร่วม ซ่ึงสอดคล้องกับสถาบันธุรกิจเพ่ือสังคม (2551) กล่าวว่า ความรับผิดชอบต่อ

สังคมของธุรกิจ คือ การด าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการใส่ใจดูแลรักษาสังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้

หลักจริยธรรม 

  2.2 ความเข้าใจของพนักงานต่อประโยชน์ของการท า CSR ด้านองค์ประกอบ พบว่า 

พนักงานส่วนใหญ่มีความเข้าใจถึงองค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคม คือ การด าเนินธุรกิจจะต้อง

ท าร่วมกันกับความรับผิดชอบต่อสังคมภายในองค์กรและภายนอกองค์กร รองลงมาคือ การท า

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมภายในองค์กรจะต้องตระหนักถึงสวัสดิภาพของพนักงานเป็นหลัก 

ซ่ึงสอดคล้องกบัวิมล จันทร (2552) กล่าวถึง องค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมแบ่งออกเป็น 2 

ประเภท คือ ความรับผิดชอบต่อสงัคมภายในธุรกจิ ซ่ึงเป็นความรับผิดชอบที่เจ้าของกิจการหรือผู้ร่วม

ลงทุนมีความรับผิดชอบต่อผู้ลงทุน ผู้บริหาร และพนักงาน และความรับผิดชอบต่อสังคมภายนอก

ธุรกจิ เป็นสิ่งแวดล้อมมีอยู่ภายนอกกิจการ เป็นส่วนหน่ึงที่มีผลกระทบต่อการด าเนินภายในธุรกิจ จึง

ควรมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค สาธารณชน รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ และสิ่งแวดล้อม 

  2.3 ความเข้าใจของพนักงานต่อประโยชน์ของการท า CSR ด้านประโยชน์ พบว่า 

พนักงานส่วนใหญ่มีความเข้าใจประโยชน์ของความรับผิดชอบต่อสังคม คือ การท า CSR เป็น

ประโยชน์ทางอ้อมที่ท  าให้บริษัทมีช่ือเสียง รองลงมาคือ ท าให้องค์กรเป็นที่ยอมรับจากสังคมสามารถ

ช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการประหยัดพลังงานหรือใช้พลังงานทดแทน ทั้งสามารถขยายกิจการให้

เจริญเติบโตได้ และสามารถเพ่ิมส่วนแบ่งตลาดให้กับธุรกิจ ซ่ึงสอดคล้องวิมล จันทร (2552) กับ

มาตรฐานแรงงานว่าความรับผิดชอบทางสังคม (Social Accountability 8000: SA8000) เป็น

มาตรฐานแรงงานเพ่ือให้ผู้ประกอบกิจการต่างๆน าไปปฏิบัติและตระหนักถึงความรับผิดชอบที่เกิด

จากส านึกของผู้ประกอบการในการพึงกระท ากิจกรรมที่ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง

ของผลลัพธ์ที่ภาคธุรกิจพึงจะได้รับ คือ สร้างภาพลักษณ์ของบริษัทให้เป็นที่ยอมรับในสังคม

โดยเฉพาะในสายตาของผู้บริโภค ลูกค้าเช่ือมั่นในตัวสินค้าและความภักดีต่ อองค์กร มีช่องทาง
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การตลาดใหม่  ลดขั้นตอนและต้นทุนในการตรวจสอบ และท าให้แรงงานมีความจงรักภักดีต่อองค์กร 

ประสทิธภิาพในการท างานของแรงงานเพ่ิมข้ึน และน าไปสู่การเพ่ิมผลผลิตในที่สดุ 

 

ขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยั 

 จากผลการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี ผู้วิจัยขอเสนอแนะใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงเสริมให้

เกิดความเข้าใจในแต่ละด้านต่อการท ากิจกรรม CSR ให้สูงขึ้น เพ่ือส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสทิธผิลต่อพนักงานและองค์กร ดังน้ี 

 1. ความคิดเหน็ของพนักงานต่อการท า CSR ขององค์กร ในภาพรวมจะเหน็ว่า อยู่ใน

ระดับมากที่สุด แต่ถ้าพิจารณาเป็นรายด้านในส่วนที่พนักงานมีความเห็นด้วยน้อยที่สุด ในด้านที่

เกี่ยวกับการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม บริษัทจึงควรมีการช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ เช่น การ

เสริมสร้างอาชีพ รวมใจบรรเทาน า้ทว่ม การสนับสนุนการศึกษา และการส่งเสริมการเป็นแบบอย่างที่ดี

ของสงัคม การปลูกจิตส านึกให้พนักงานช่วยเหลือพัฒนาชุมชนและสังคมตามที่ปฏบัิติอยู่แล้ว ควรท า

อย่างสม ่าเสมอและท าให้ดีย่ิงข้ึน โดยอาจมีการประชาสัมพันธ์ให้คู่ค้า ลูกค้า พนักงานและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องได้เป็นผู้ร่วมประชาสัมพันธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร เพ่ือภาพลักษณ์ที่ดีของ

องค์กร และช่วยสร้างจิตส านึกในความผูกพันให้เกดิขึ้นกบัองค์กร 

 2. ความเข้าใจของพนักงานบริษัท เอเซีย แปซิฟิค ปิโตรเคมิคอล จ ากัด ต่อประโยชน์ของ

การท า CSR ในภาพรวมพนักงานบริษัท เอเซียแปซิฟิค ปิโตรเคมิคอล จ ากัด มีความเข้าใจอยู่ที่ระดับ

ปานกลาง ทั้งในส่วนของความหมายและประโยชน์ของการท า CSR  แต่หากแยกพิจารณาเป็นรายข้อ 

ผู้ตอบแบบสอบถามหลายคนยังตอบผิด ดังน้ันทางองค์กรควรจัดอบรมหรือสัมมนาเร่ืองเกี่ยวกับ 

CSR เพ่ิมมากข้ึน และจัดพนักงานร่วมอบรมกับหน่วยงานที่เช่ียวชาญด้าน CSR และร่วมกิจกรรมกับ

หน่วยงานอื่นๆ เพ่ือพนักงานสามารถน าความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการท างานและสร้างประโยชน์

ให้กับองค์กร และทางองค์กรควรมีเป้าหมายด้านนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมที่ชัดเจน 

เพ่ือออกแบบแผนหรือโครงการในการปฏบัิติกจิกรรมร่วมกนัของพนักงานในองค์กร 
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