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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้ งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่ อศึกษาความคิดเห็นของพนักงานต่อการทา
CSR ของบริษัท เอเซีย แปซิฟิค ปิ โตรเคมิคอล จากัด 2) เพื่อศึกษาความเข้ าใจของพนักงาน บริษัท
เอเซี ย แปซิ ฟิ ค ปิ โตรเคมิ ค อล จ ากั ด ต่ อ ประโยชน์ ข องการท า CSR ที่ มี ต่ อ สั ง คม ชุ ม ชน และ
สิ่งแวดล้ อม 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้ าใจของพนักงานต่อประโยชน์ของการทา
CSR ที่มีต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้ อม กับความคิดเห็นของพนักงานต่อการทา CSR ของบริษัท
เอเซีย แปซิฟิค ปิ โตรเคมิคอล จากัด โดยประชากรได้ แก่ พนักงานธุรการทั้งหมดของ บริษัท เอเซีย
แปซิ ฟิ ค ปิ โตรเคมิ ค อล จ ากั ด จ านวน 53 คน เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ในการเก็บ รวบรวมข้ อ มู ล คื อ
แบบสอบถาม สถิ ติ ท่ีใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ได้ แ ก่ สถิ ติเ ชิ ง พรรณนา คื อ การแจกแจงความถี่
(Descriptive Statistics) ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้ วยสถิติไคสแควร์ (Chi square) ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติท้งั หมดนี้ ใช้ โปรแกรม SPSS ช่วยคานวณค่าสถิติท่ี
ใช้ วิเคราะห์ข้อมูล
ผลการวิจัยพบว่า พนักงานธุรการของบริษัท เอเซีย แปซิฟิค ปิ โตรเคมิคอล จากัด มีความ
คิดเห็นต่อการทา CSR อยู่ในระดับมากที่สุด แต่เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า พนักงานมีความ
คิดเห็นระดับมากที่สุดคือ ด้ านความรั บผิดชอบต่อผู้บริโภคอยู่เป็ นอันดับแรก ลาดับที่สองรองลงมา
คือ ด้ านการกากับดูแลกิจการที่ดี อันดับที่สาม ด้ านการประกอบธุรกิจด้ วยความเป็ นธรรม สาหรั บ
ความเข้ าใจของพนักงานต่อประโยชน์ของการทา CSR ทั้งในส่วนของความหมาย องค์ประกอบ และ
ประโยชน์ อยู่ในระดับปานกลาง นอกจากนี้ ยังพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างความเข้ าใจของพนักงานต่อ
ประโยชน์ของการทา CSR ไม่มีความสัมพันธ์กนั กับความคิดเห็นของพนักงานต่อการทา CSR

* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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ข้ อเสนอแนะแนวทางการปรั บปรุงเสริ มให้ เกิดความเข้ าใจในแต่ละด้ านต่อการทา CSR
ให้ สงู ขึ้น ทางบริษัทจึงควรมีการจัดกิจกรรมที่ได้ รับการเรียนรู้และเข้ าใจแนวทางปฏิบัติตามหลักความ
รั บ ผิ ดชอบต่ อ สังคม เพื่ อ สามารถน าสิ่งที่ได้ รั บ มาปรั บ ใช้ ในการทางานและช่ ว ยสร้ า งจิ ตสานึ ก ใน
ความผูกพันให้ เกิดขึ้นกับบริษัท และทางบริษัทฯควรมีเป้ าหมายด้ านนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบ
ต่อสังคมที่ชัดเจนเพื่อส่งผลให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อพนักงานและบริษัทมากขึ้น
คาสาคัญ : ความคิดเห็นของพนักงานต่อการทาCSR ความรับผิดชอบต่อสังคมธุรกิจ

บทนา
ปั จจุ บันองค์กรธุรกิจส่วนใหญ่ ได้ ให้ ความสนใจกับการเข้ าไปมีส่วนร่ วมรั บ ผิดชอบและ
พัฒนาสังคม เพื่ อที่จะสามารถดาเนินธุรกิจได้ อย่ างยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate
Social Responsibility : CSR) จึงกลายเป็ นเครื่องมือทางการประชาสัมพันธ์ท่สี าคัญและเป็ นกระแส
ทั่วโลกอยู่ ในขณะนี้ โดยเฉพาะกลุ่ มอุ ตสาหกรรมเคมี ท่ีก ารดาเนิ น ธุ ร กิ จ นั้ น อาจส่ งผลกระทบต่ อ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ส่ิ ง แวดล้ อมทั้ ง ทางตรงและทางอ้ อ มตลอดจนชุ ม ชนและสั ง คม จึ ง ได้ ให้
ความสาคัญแนวคิดกิจกรรมความรั บผิดชอบต่อสังคมมากขึ้นทาให้ ประชาชนรวมทั้งลูกค้ า คู่ค้า มี
มุมมองที่ดีต่อองค์กรและการตอบแทนสังคมผ่านกิจกรรมต่างๆล้ วนแต่เป็ นการสร้ างภาพลักษณ์ท่ดี ี
ต่อการดาเนินธุรกิจ หากดาเนินกิจกรรม CSR ด้ วยความตั้งใจ จริงใจ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องก็
จะก่อให้ เกิดความพัฒนาอย่างยั่งยืนให้ กับองค์กรชุมชนและสังคมได้ อย่างแท้ จริง โดยบางองค์กรได้
บรรจุความรับผิดชอบของสังคมไว้ ในพันธกิจและวิสัยทัศน์ขององค์กรเพื่อยา้ เตือนว่าการรับผิดชอบ
ต่อสังคมเป็ นสิ่งสาคัญที่องค์กรต้ องยึดมั่นและปฏิบัติ (วารสารการประชาสัมพั นธ์และการโฆษณา,
2555, น.84)
บริษัท เอเซีย แปซิฟิค ปิ โตรเคมิคอล จากัด ได้ ดาเนินธุรกิจการจัดจาหน่ายสินค้ าในกลุ่ม
ปิ โตรเคมี ซึ่งเรียกกันว่า โซลเว้ นท์ (Solvent) ซึ่งสิ่งที่ต้องคานึงถึงเป็ นเรื่องหลักคือผลกระทบทางด้ าน
สิ่งแวดล้ อมและสังคมที่เกิดจากการดาเนินกิจกรรมขององค์กร บริษัทฯจึงต้ องตระหนักและระมัดระวัง
ให้ การดาเนินการต่างๆ มีผลกระทบต่อสัง คมและสิ่งแวดล้ อมให้ น้อยที่สุด ดังนั้นการดูแลและเอาใจ
ใส่ให้ ความช่วยเหลือต่อชุมชนและสังคมรอบข้ างจึงเป็ นสิ่งจาเป็ นในช่วงที่ผ่านมา ทางบริษัทฯดาเนิน
กิจกรรมด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมมากมาย แต่ผ้ ูวิจัยพบว่ายังมีปัญหาที่ยังต้ องการหาแนวทางการ
พัฒนาให้ เกิดความเข้ าใจต่ อประโยชน์ของการทา CSR ของพนักงานในบริษัทฯอย่างแท้ จริงเพื่อให้
พนักงานในบริษัทเกิดความเข้ าใจและตระหนักถึงการทา CSR มากยิ่งขึ้น
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ด้ วยเหตุน้ ีผ้ ูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการสารวจความคิดเห็นของพนักงานต่อการทา
CSR: กรณีศึกษาของพนักงานธุรการ บริษัท เอเซีย แปซิฟิค ปิ โตรเคมิคอล จากัด โดยข้ อมูลที่ได้ จาก
การศึกษาในครั้ งนี้จะเป็ นแนวทางในการที่จะให้ พนักงานเข้ าใจ และตระหนักต่อกิจกรรมต่างๆมาก
ยิ่งขึ้น ดังนั้น การศึกษาดังกล่ าวจะช่ วยทาให้ บริ ษัทฯสามารถน าผลการวิจัยไปเป็ นแนวทางในการ
ดาเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรให้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและสังคม

วัตถุประสงค์การวิจยั
การวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของพนักงานต่อการทา CSR: กรณีศึกษาของพนักงานธุรการ
บริษัท เอเซีย แปซิฟิค ปิ โตรเคมิคอล จากัด มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของพนักงานต่อการทาCSR ของบริษัทเอเซีย แปซิฟิค ปิ โตรเค
มิคอล จากัด
2. เพื่ อศึกษาความเข้ าใจของพนักงานบริษัทเอเซีย แปซิฟิค ปิ โตรเคมิคอล จากัด ต่อ
ประโยชน์ของการทา CSR ที่มีต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้ อม
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้ าใจต่อประโยชน์ของการทา CSR ที่มีต่อสังคม
ชุมชน และสิ่งแวดล้ อมกับความคิดเห็นของพนักงานต่อการทา CSR ของบริษัทเอเซีย แปซิฟิค ปิ โตร
เคมิคอล จากัด
แนวคิดเกีย่ วกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR)
ความรับผิดชอบต่อสังคมธุรกิจ (Corporate Social Responsibility : CSR) ในงานวิจัยนี้
หมายถึง การดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของคน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้ อม ภายใต้ หลัก
จริ ยธรรมและการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่ อนาไปสู่การดาเนินธุรกิจที่ประสบความสาเร็จอย่างยั่งยืน
โดยให้ ความสาคัญของทั้งสามด้ านไปด้ วยกันคือด้ านเศรษฐกิจ ด้ านสังคม และด้ านสิ่งแวดล้ อม เพื่อ
นาไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ประเภทของ CSR
จาแนกออกเป็ น 8 ประเภท (กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ, 2552, น.5-7) ดังต่อไปนี้
1. การจาแนกโดยกระบวนการทางธุรกิจ (Process) CSR กับเกณฑ์กระบวนการ หาก
พิจารณาในเกณฑ์เรื่อง กระบวนการในองค์การ สามารถจาแนกกิจกรรม CSR ได้ ดังนี้
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- CSR-after-process คือ การดาเนินกิจกรรมของหน่ วยงาน เพื่ อสร้ างให้ เกิด
ประโยชน์แก่สังคมในด้ านต่างๆ โดยกิจกรรมที่ดาเนินการนั้นมักแยกต่างหากจากการดาเนินธุรกิจที่
เป็ นกระบวนการหลักของกิจกรรมและเกิดขึ้นภายหลัง
- CSR-in-process คือ การดาเนิ นความรั บผิ ดชอบต่ อสังคมที่อยู่ ในกระบวนการ
ทางานหลักของกิจการ หรือเป็ นการทาธุรกิจที่หากาไรอย่างมีความรับผิดชอบ
- CSR-as-process คือ การดาเนินความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรที่ดาเนินงาน
โดยไม่แสวงหากาไรให้ แก่ตนเอง กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เป็ นหน่วยงานที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อทาประโยชน์ให้ แก่
สังคมในทุกกระบวนการของกิจการ
2. การจาแนกโดยพิจารณาตามเจตนารมณ์แห่งการกระทา (Spirit)
3. การจาแนกตามทรัพยากรที่ใช้ ในการดาเนินงาน (Resource)
4. การจาแนกตามกลุ่มผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียที่ได้ รับผลกระทบ (Stakeholder)
5. การจาแนกโดยคานึงถึงประเด็นปัญหาทางสังคม (Issue)
6. การจาแนกตามรูปแบบของกิจกรรมที่ทา (Initiative)
7. การจาแนกโดยใช้ เกณฑ์ผลประโยชน์เป็ นที่ต้งั (Benefit)
8. การจาแนกโดยใช้ เกณฑ์ประเภทของความรับผิดชอบ (Responsibility)
แนวปฏิบตั ิในเรือ่ ง CSR (สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม, 2551) สามารถแบ่งได้ เป็ น 8 หัวข้ อ
1. การกากับดู แลกิจการที่ดี เป็ นการจั ดให้ มีระบบบริ หารจัดการอย่ างรู้หน้ าที่ มีความ
รับผิดชอบในการจัดการอย่างโปร่งใส เท่าเทียม เป็ นธรรมมีประสิทธิภาพสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะ
ช่วยสร้ างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้ น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้ เสีย และผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย อัน
จะนาไปสู่ความเติบโตและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนของธุรกิจ
2. การประกอบธุรกิจด้ วยความเป็ นธรรม ย่อมก่อให้ เกิดความเชื่อมั่นกับผู้เกี่ยวข้ อง อันจะ
ส่งผลดีต่อกิจการในระยะยาว ทั้งนี้ธุรกิจควรถือปฏิบัติตามแนวทางเพื่อให้ เกิดความเป็ นธรรมในการ
ดาเนินธุรกิจ
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน เป็ นรากฐานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล อันมีส่วนสัมพันธ์
กับธุรกิจ ดังนั้นควรปรับปรุงสภาพแวดล้ อมและเงื่อนไขในการทางานให้ พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี
และได้ มีโอกาสแสดงศักยภาพ ตลอดจนได้ รับโอกาสในการฝึ กฝนและเพิ่มพูนทักษะในการทางาน
4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค สินค้ าและบริการของธุรกิจไม่ควรก่อให้ เกิดความเสี่ยง
หรืออันตรายต่อผู้บริโภค ทั้งนี้ธุรกิจควรปรับปรุงมาตรฐานของสินค้ าและบริการให้ มีความเป็ นสากล
และให้ ทุกคนสามารถเข้ าถึงได้ รวมทั้งควรพัฒนาสินค้ าและบริการเพื่อเป็ นประโยชน์ในการช่วยแก้ ไข
ปัญหาของสังคมด้ วย
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5. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม ชุมชนและสังคมที่เข้ มแข็งและมีการพัฒนาที่ย่ังยืนนั้น
มีความสาคัญยิ่งในฐานะเป็ นปั จจัยเอื้อต่อการดาเนินงานของธุรกิจ ดังนั้นธุรกิจควรจัดกิจกรรมทาง
สั ง คมและมี ส่ ว นร่ ว มในการส่ ง เสริ ม ความเข้ ม แข็ง ให้ แ ก่ ชุ ม ชนและสั ง คมที่ไ ด้ รั บ ผลกระทบจาก
กระบวนการผลิตสินค้ าและบริการของธุรกิจ โดยการแสดงตัวเป็ นพลเมืองที่ดีของชุมชนนั้น พร้ อมกับ
คิ ด ค้ น วิ ธี ก ารที่จ ะลดและหยุ ด ผลกระทบในทางลบต่ อ ชุ ม ชนและสั ง คม ที่เ กิ ด จากกระบวนการ
ดาเนินงานของธุรกิจในที่สดุ
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อม การเพิ่มขึ้นของจานวนประชากรโลกบวกกับปัจจัยความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็ นสาเหตุของการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติจานวนมหาศาลเกินกว่าความ
จาเป็ น ยังก่อให้ เกิดมลภาวะทางนา้ อากาศ ขยะ ฯลฯ ทาให้ เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศน์และมนุษย์
ดังนั้นธุรกิจมีหน้ าที่ในการปรับปรุงคุณภาพให้ ดีข้ นึ
7. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดาเนินความรับผิดชอบต่อสังคม เป็ นการ
นาแนวคิด CSR มาประยุกต์กบั ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ เหมาะสม และสอดคล้ องกับการวางแผน
ธุรกิจอย่างกลมกลืน โดยนาความรู้จาก CSR มาปรับและพัฒนา คิดค้ นให้ เกิดเป็ นนวัตกรรมทางทาง
ธุรกิจ สามารถสร้ างประโยชน์ในความสามารถในการแข่งขัน และมูลค่าเพิ่มตั้งแต่ธุรกิจและสังคมไป
พร้ อมๆกัน
8. การจัดทารายงานด้ านสังคมและสิ่งแวดล้ อม ธุรกิจให้ ความสาคัญกับการเปิ ดเผยข้ อมูล
ที่สะท้ อนให้ เห็นการปฏิบัติตามแนวทาง CSR ที่กล่าวมาอย่างครบถ้ วน โดยข้ อมูลที่เปิ ดเผยนี้นอกจาก
จะเป็ นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุกฝ่ าย
ประโยชน์ความรับผิดชอบต่อสังคม
มาตรฐานแรงงานว่าด้ วยความรับผิดชอบทางสังคม (Social Accountability 8000 :
SA8000) เป็ นมาตรฐานแรงงานที่กาหนดขึ้นโดยองค์กรเอกชนในประเทศสหรัฐอเมริกา คือ Social
Accountability International เมื่อปี พ.ศ. 2540 เพื่ อให้ ผ้ ูประกอบกิจการต่างๆนาไปปฏิบัติและ
ตระหนักถึงความรับรับผิดชอบต่อสังคม ที่เกิดจากการสานึกของผู้ประกอบการองค์กรธุรกิจในการพึง
กระทากิจกรรมที่ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม อันเป็ นส่วนหนึ่งของผลลัพธ์ของประโยชน์ของภาคธุรกิจ
ที่พึงจะได้ รับจากการร่วมทากิจกรรมเพื่อสังคม ดังนี้ (อ้ างถึงในวิมล จันทร,2552, น.21)
1. สร้ า งภาพลั ก ษณ์ ข องบริ ษั ท ให้ เ ป็ นที่ย อมรั บ ในสั ง คมโดยเฉพาะในสายตาของ
ผู้บริโภค
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2. ทาให้ แรงงานมีความจงรักภักดีต่อองค์กรประสิทธิภาพในการทางานของแรงงาน
เพิ่มขึ้นและนาไปสู่การเพิ่มผลผลิตในที่สดุ
3. สร้ างความสัมพันธ์อนั ดีต่อสังคม
4. ลูกค้ าเชื่อมั่นในตัวสินค้ าและความภักดีต่อองค์กร
5. มีช่องทางการตลาดใหม่
6. มีโอกาสการเลือกแรงงานที่มีคุณภาพ
7. ลดขั้นตอนและต้ นทุนในการตรวจสอบ
ดังนั้นจะเห็นได้ ว่า มาตรฐาน SA8000 เป็ นมาตรฐานสากลหนึ่งที่เล็งเห็นถึงความสาคัญ
ของความรับผิดชอบต่อสังคม ตระหนักถึงคุณประโยชน์ทางสังคมและสิ่งแวดล้ อม ทางผู้ประกอบการ
องค์กรธุรกิจมีการนาเสนอทากิ จกรรมอันก่อให้ เกิดประโยชน์ในด้ านต่างๆ เพื่ อสร้ างภาพลักษณ์ท่ดี ี
ระหว่างองค์กรธุรกิจกับลูกค้ า คู่ค้า และประชาชนทั่วไป เสมือนเป็ นการแสดงพลังความเข้ มแข็งและ
จุ ดยืนผู้ประกอบการที่มีความจริ งใจในการประกอบสินค้ า โดยอยู่บนพื้นฐานคุณธรรมและจริยธรรม
ของผู้ประกอบการในองค์กรธุรกิจนั้นด้ วย
กรอบแนวคิดการวิจยั
ความคิดเห็นของพนักงานต่ อการทา CSR :
กรณีศึกษาของพนักงานธุรการบริษทั เอเซีย
แปซิฟิค ปิ โตรเคมิคอล จากัด

ความเข้ าใจต่ อประโยชน์ ของการ
ทา CSR

- ด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี
- ด้านการประกอบธุรกิจด้วยความเป็ นธรรม
- ด้านความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค
- ด้านการร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม
- ด้านการดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม
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สรุปผลการวิจยั
การวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของพนักงานต่อการทา CSR: กรณีศึกษาของพนักงานธุรการ
บริษัท เอเซีย แปซิฟิค ปิ โตรเคมิคอล จากัด สรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า พนักงานธุรการ
บริษัท เอเซีย แปซิฟิค ปิ โตรเคมิคอล จากัด ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้ อยละ 64.20 และมีช่วง
อายุระหว่าง 26 - 35 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 50.90 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็ นร้ อยละ 81.10
ส่วนใหญ่อยู่ในส่วนงานสานักงานใหญ่ คิดเป็ นร้ อยละ 66.00
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของพนักงานธุรการต่อการทา CSR ของบริษัท
เอเซียแปซิฟิค ปิ โตรเคมิคอล จากัด ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาตามหลักและ
แนวคิดของสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (2551) ทั้ง 5 ด้ าน พบว่า อันดับหนึ่ง ด้ านความรับผิดชอบต่อ
ผู้บริโภคมากที่สุด (
4.38) อันดับสอง ด้ านการกากับดูแลกิจการที่ดี (
4.37) อันดับสาม
ด้ านการประกอบธุรกิจด้ วยความเป็ นธรรม (
4.34) อันดับสี่ ด้ านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อม
(
4.17) และอันดับสุดท้าย ด้ านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม (
4.16) ตามลาดับ
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความเข้ าใจของพนักงานธุรการบริษัท เอเซีย แปซิฟิค ปิ โตรเคมิ
คอล จากัด ต่อประโยชน์ของการทา CSR ภาพรวมมีระดับความเข้ าใจปานกลาง อยู่ท่รี ้ อยละ 62.3
เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยความเข้ าใจซึ่งมีค่าเท่ากับ 11.89 มีผ้ ูตอบถูกมากที่สุดได้ จานวน 16 ข้ อ และ
ผู้ตอบถูกน้ อยที่สดุ ได้ จานวน 8 ข้ อ
ผลการทดสอบสมมติฐานความเข้ าใจต่อประโยชน์ของการทา CSR มีความสัมพันธ์กับ
ความคิดเห็นของพนักงานต่อการทา CSR ของบริษัท เอเซีย แปซิฟิค ปิ โตรเคมิคอล จากัด พบว่า
ความเข้ า ใจต่ อ ประโยชน์ ข องการท า CSR ไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความคิ ด เห็น ของพนั ก งานต่ อ
ประโยชน์ของการทา CSR ของบริ ษัท เอเซี ย แปซิ ฟิค ปิ โตรเคมิคอล จากัด เมื่อพิ จารณาจากค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r.) แล้ วพบว่ามีค่ามากกว่า 0 แสดงว่าตัวแปรมีความสัมพันธ์ในทางบวก จึง
สรุปได้ ว่า พนักงานของบริษัท เอเซีย แปซิฟิค ปิ โตรเคมิคอล จากัด ยิ่งเข้ าใจต่อประโยชน์ของการทา
CSRมาก ก็จะยิ่งมีความคิดเห็นของพนักงานต่อประโยชน์ของการทา CSR มากขึ้นเช่นกัน ถ้ าพนักงาน
ของบริษัท เอเซีย แปซิฟิค ปิ โตรเคมิคอล จากัด ยิ่งเข้ าใจต่อประโยชน์ของการทา CSRน้ อย ก็จะยิ่งมี
ความคิดเห็นของพนักงานต่อประโยชน์ของการทา CSR น้ อยลงเช่นกันด้ วย
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อภิปรายผล
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของพนักงานต่อการทา CSR:
กรณีศึกษาของพนักงานธุรการบริษัท เอเซีย แปซิฟิค ปิ โตรเคมิคอล จากัด มีประเด็นสาคัญที่จะนามา
อภิปรายผลดังต่อไปนี้
1. ความคิดเห็นของพนักงานต่อการทาCSRของบริษัท เอเซีย แปซิฟิค ปิ โตรเคมิคอล
จากัด เป็ นการแสดงออกถึงความคิดเห็นต่อการทา CSR ขององค์กร ประกอบด้ วยด้ านกากับดูแล
กิจการที่ดี ด้ านการประกอบธุรกิจด้ วยความเป็ นธรรม ด้ านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ด้ านการร่ วม
พัฒนาชุมชนและสังคม และด้ านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อม ประเด็นที่น่าสนใจ คือ
1.1 ความคิดเห็นของพนักงานต่อการทา CSR ด้ านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคพบว่า
พนั ก งานมีความเห็นด้ ว ยในระดั บ มากที่สุด คือ การที่องค์ ก รมี ก ารจั ดระบบบริ การลู กค้ า สัมพั น ธ์
เพื่อให้ ลูกค้ าสามารถร้ องเรียนปัญหาและซักถามข้ อสงสัยในตัวสินค้ า การผลิตสินค้ าและบริการโดยมี
ความมุ่งมั่นในการสร้ างความพึงพอใจและความปลอดภัยของสินค้ าให้ กับลูกค้ าที่เลือกใช้ สินค้ าและ
บริการ สอดคล้ องกับสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (2551) กล่าวถึง แนวทางการปฏิบัติตามหลักความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรด้ านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค องค์กรได้ คานึงถึงสินค้ าและบริการ
ของธุรกิจไม่ควรก่อให้ เกิดความเสี่ยงหรืออันตรายต่อผู้บริโภค ทั้งนี้ธุรกิจควรมีการปรับปรุงมาตรฐาน
ของสินค้ าและบริการให้ มีความเป็ นสากล และให้ ทุกคนสามารถเข้ าถึงได้ รวมทั้งควรพัฒนาสินค้ าและ
บริการเพื่อเป็ นประโยชน์ในการช่วยแก้ ไขปัญหาของสังคมด้ วย
1.2 ความคิดเห็นของพนักงานต่อการทา CSR ด้ านการกากับดูแลกิจการที่ดีพบว่ า
พนักงานมีความเห็นด้ วยในระดับมากที่สุด คือ การที่องค์กรมีเป้ าหมายชั ดเจนในการดาเนิ นธุรกิจ
อย่างมีจริยธรรม มีการดาเนินงานที่ให้ ลูกค้ าหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องสามารถตรวจสอบได้ สามารถ
ดาเนินงานได้ อย่างรวดเร็วและถูกต้ องตามความต้ องการของลูกค้ า สอดคล้ องกับสถาบันธุรกิจเพื่ อ
สังคม (2551) กล่าวถึง แนวทางการปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรด้ านการ
กากับ ดู แ ลกิจ การที่ดี เป็ นการจั ดให้ มีร ะบบบริ หารจั ดการอย่ างรู้ หน้ าที่ มี ความรั บผิ ดชอบในการ
จัดการอย่างโปร่ งใส เท่าเทียม เป็ นธรรม มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งช่ วยสร้ างความ
เชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย
1.3 ความคิดเห็นของพนักงานต่อการทา CSR ด้ านการประกอบธุรกิจด้ วยความเป็ น
ธรรมพบว่า พนักงานมีความเห็นด้ วยในระดับมากที่สุด คือ องค์กรมีระบบการสร้ างความสัมพันธ์ท่ดี ี
ระหว่ างองค์กรกับพนักงาน มีการกาหนดนโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที
ทางาน และแนวปฏิบั ติ ในการฝึ กอบรมพั ฒนาศั ก ยภาพของพนั กงาน รวมถึ ง การเปิ ดโอกาสแก่
พนักงานอย่างเท่าเทียมกัน สอดคล้ องกับสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (2551) กล่ าวถึง แนวทางการ
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ปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรด้ านการประกอบธุรกิจด้ วยความเป็ นธรรม ย่อม
ก่อให้ เกิดความเชื่ อมั่นกับผู้เกี่ยวข้ อง อันจะส่งผลดีต่อกิจการในระยะยาว ธุรกิจควรถือปฏิบัติตาม
แนวทางเพื่อให้ เกิดความเป็ นธรรมในการดาเนินธุรกิจ
2. ความเข้ าใจของพนักงานบริษัท เอเซีย แปซิฟิค ปิ โตรเคมิคอล จากัด ต่อประโยชน์ของ
การทา CSR ที่มีต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้ อม
2.1 ความเข้ าใจของพนักงานต่อประโยชน์ของการทาCSR ด้ านความหมาย พบว่ า
พนักงานส่วนใหญ่มีความเข้ าใจความหมายของการดาเนินกิจกรรม CSR ทาเพื่อประโยชน์สุขแก่
องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้ อม และการทา CSR เป็ นนโยบายในรูปของกิจกรรมที่จะเปิ ดโอกาสให้
พนักงานได้ มีส่วนร่วม ซึ่งสอดคล้ องกับสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (2551) กล่าวว่า ความรับผิดชอบต่อ
สังคมของธุรกิจ คือ การดาเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการใส่ใจดูแลรักษาสังคม และสิ่งแวดล้ อม ภายใต้
หลักจริยธรรม
2.2 ความเข้ าใจของพนักงานต่อประโยชน์ของการทา CSR ด้ านองค์ประกอบ พบว่า
พนักงานส่วนใหญ่มีความเข้ าใจถึงองค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคม คือ การดาเนินธุรกิจจะต้ อง
ทาร่ วมกัน กับ ความรั บ ผิด ชอบต่ อ สังคมภายในองค์กรและภายนอกองค์ก ร รองลงมาคือ การท า
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมภายในองค์กรจะต้ องตระหนักถึงสวัสดิภาพของพนัก งานเป็ นหลัก
ซึ่งสอดคล้ องกับวิมล จันทร (2552) กล่าวถึง องค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมแบ่งออกเป็ น 2
ประเภท คือ ความรับผิดชอบต่อสังคมภายในธุรกิจ ซึ่งเป็ นความรับผิดชอบที่เจ้ าของกิจการหรือผู้ร่วม
ลงทุนมีความรั บผิดชอบต่อผู้ลงทุน ผู้บริหาร และพนักงาน และความรับผิ ดชอบต่อสังคมภายนอก
ธุรกิจ เป็ นสิ่งแวดล้ อมมีอยู่ภายนอกกิจการ เป็ นส่วนหนึ่งที่มีผลกระทบต่อการดาเนินภายในธุรกิจ จึง
ควรมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค สาธารณชน รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ และสิ่งแวดล้ อม
2.3 ความเข้ าใจของพนักงานต่อประโยชน์ของการทา CSR ด้ านประโยชน์ พบว่ า
พนั กงานส่วนใหญ่ มีความเข้ าใจประโยชน์ ของความรั บ ผิดชอบต่ อสังคม คือ การทา CSR เป็ น
ประโยชน์ทางอ้ อมที่ทาให้ บริษัทมีช่ ือเสียง รองลงมาคือ ทาให้ องค์กรเป็ นที่ยอมรับจากสังคมสามารถ
ช่ ว ยลดค่ า ใช้ จ่ า ยจากการประหยั ด พลั ง งานหรื อ ใช้ พ ลั ง งานทดแทน ทั้ง สามารถขยายกิจ การให้
เจริ ญเติบโตได้ และสามารถเพิ่มส่วนแบ่งตลาดให้ กับธุรกิจ ซึ่งสอดคล้ องวิมล จันทร (2552) กับ
มาตรฐานแรงงานว่าความรับผิดชอบทางสังคม (Social Accountability 8000: SA8000) เป็ น
มาตรฐานแรงงานเพื่ อให้ ผ้ ูประกอบกิจการต่างๆนาไปปฏิบัติและตระหนักถึงความรั บผิดชอบที่เกิด
จากสานึกของผู้ประกอบการในการพึ งกระทากิจกรรมที่ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่ง
ของผลลั พ ธ์ ท่ี ภ าคธุ ร กิ จ พึ ง จะได้ รั บ คื อ สร้ างภาพลั ก ษณ์ ข องบริ ษั ท ให้ เ ป็ นที่ ย อมรั บ ในสั ง คม
โดยเฉพาะในสายตาของผู้ บ ริ โ ภค ลู ก ค้ า เชื่ อ มั่น ในตั วสิน ค้ า และความภัก ดีต่ อองค์กร มี ช่องทาง
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การตลาดใหม่ ลดขั้นตอนและต้ นทุนในการตรวจสอบ และทาให้ แรงงานมีความจงรักภักดีต่อองค์กร
ประสิทธิภาพในการทางานของแรงงานเพิ่มขึ้น และนาไปสู่การเพิ่มผลผลิตในที่สดุ

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั
จากผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยขอเสนอแนะใช้ เป็ นแนวทางในการปรับปรุงเสริมให้
เกิดความเข้ าใจในแต่ละด้ านต่อการทากิจกรรม CSR ให้ สูงขึ้น เพื่อส่งผลให้ เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อพนักงานและองค์กร ดังนี้
1. ความคิดเห็นของพนักงานต่อการทา CSR ขององค์กร ในภาพรวมจะเห็นว่า อยู่ใน
ระดับ มากที่สุด แต่ ถ้ าพิ จารณาเป็ นรายด้ านในส่ว นที่พนั กงานมีความเห็น ด้ ว ยน้ อยที่สุด ในด้ า นที่
เกี่ยวกับการร่ วมพั ฒนาชุ มชนและสังคม บริ ษัทจึ งควรมีการช่ วยเหลื อสังคมในด้ านต่ างๆ เช่ น การ
เสริมสร้ างอาชีพ รวมใจบรรเทานา้ ท่วม การสนับสนุนการศึกษา และการส่งเสริมการเป็ นแบบอย่างที่ดี
ของสังคม การปลูกจิตสานึกให้ พนักงานช่วยเหลือพัฒนาชุมชนและสังคมตามที่ปฏิบัติอยู่แล้ ว ควรทา
อย่างสม่าเสมอและทาให้ ดีย่งิ ขึ้น โดยอาจมีการประชาสัมพันธ์ให้ คู่ค้า ลูกค้ า พนักงานและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ องได้ เป็ นผู้ ร่วมประชาสัมพั นธ์ความรั บผิดชอบต่อสังคมขององค์กร เพื่ อภาพลักษณ์ท่ีดีของ
องค์กร และช่วยสร้ างจิตสานึกในความผูกพันให้ เกิดขึ้นกับองค์กร
2. ความเข้ าใจของพนักงานบริษัท เอเซีย แปซิฟิค ปิ โตรเคมิคอล จากัด ต่อประโยชน์ของ
การทา CSR ในภาพรวมพนักงานบริษัท เอเซียแปซิฟิค ปิ โตรเคมิคอล จากัด มีความเข้ าใจอยู่ท่รี ะดับ
ปานกลาง ทั้งในส่วนของความหมายและประโยชน์ของการทา CSR แต่หากแยกพิจารณาเป็ นรายข้ อ
ผู้ตอบแบบสอบถามหลายคนยังตอบผิด ดังนั้ นทางองค์กรควรจั ดอบรมหรื อสัมมนาเรื่ องเกี่ยวกับ
CSR เพิ่มมากขึ้น และจัดพนักงานร่ วมอบรมกับหน่วยงานที่เชี่ยวชาญด้ าน CSR และร่วมกิจกรรมกับ
หน่ วยงานอื่นๆ เพื่ อพนั กงานสามารถนาความรู้ท่ีได้ รับมาปรั บใช้ ในการทางานและสร้ างประโยชน์
ให้ กับองค์กร และทางองค์กรควรมีเป้ าหมายด้ านนโยบายเกี่ยวกับความรั บผิดชอบต่อสังคมที่ชัดเจน
เพื่อออกแบบแผนหรือโครงการในการปฏิบัติกจิ กรรมร่วมกันของพนักงานในองค์กร
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