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บทคดัย่อ 
 

การศึกษาเรื5องกลยุทธ์ธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจนํ� ามัน 
กรณีศกึษา บรษิทั ปตท.จาํกดั (มหาชน) มวีตัถุประสงค์เพื5อศกึษาปญัหาด้านความรบัผดิชอบ
ต่อสงัคมของบรษิทัปตท. เพื5อใหท้ราบถงึการรบัรูแ้ละความพงึพอใจของผูบ้รโิภคที5มต่ีอกจิกรรม
ความรบัผดิชอบต่อสงัคม และเพื5อศกึษากลยุทธร์ะดบัองคก์ร ธุรกจิและหน้าที5ในการดําเนินงาน
ของบรษิทัปตท.โดยการออกแบบการวจิยัเชงิปรมิาณ และเชงิคุณภาพ 

จากผลการศกึษาพบว่าสภาพปญัหาที5เกดิขึ�นกบับรษิทัเป็นผลมาจาก การสื5อสารไป
ยงัผูบ้รโิภคยงัไมด่เีท่าที5ควร บรษิทัควรจะมกีารทําการสื5อสารออกไปหาผูบ้รโิภคอย่างสมํ5าเสมอ 
เพื5อเป็นการตอกยํ�าถึงกิจกรรมที5บรษิัทได้ทําขึ�นมา และการรบัรู้ของผู้บรโิภคท่มต่ีอการทํา
กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมนั �น ผู้บรโิภคส่วนมากได้รบัสื5อการโฆษณาจากโทรทศัน์มาก
ที5สุด และความพงึพอใจของผู้บรโิภคที5มต่ีอกจิกรรมความรบัผดิชอบมคีวามพงึพอใจในระดบั
ปานกลางถึงมากที5สุด เพราะบรษิัทได้มีความห่วงใยในสงัคมและสิ5งแวดล้อม โดยการทํา
กจิกรรมความรบัผดิชอบออกมาอยา่งต่อเนื5อง 

โดยมกีารเสนอแนะกลยทุธด์งันี� 
กลยุทธ์ระดบัองคก์ร (Corporate Strategy) ใชก้ลยุทธก์ารเจรญิเตบิโต ทางบรษิทั

ปตท.ได้มกีารเตรยีมความพรอ้มในการรองรบัการขยายตวัของบรษิทั เพื5อสามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้บรโิภค โดยการสร้างกลุ่มพนัธมติรกับคู่ค้าอุตสาหกรรม และชุมชน ให้
แขง็แรงและยั 5งยนื เพื5อช่วยในการสร้างความเชื5อมั 5นและส่งเสรมิภาพลกัษณ์ที5ดใีห้กบับรษิัท 
รวมถึงพฒันาระบบการบรหิารจดัการโครงสร้างภายในองค์กรให้มกีารบรหิารจดัการในเรื5อง



 

 

จ

กระบวนการดําเนินงานทางด้านการบรกิารต่าง ๆ ให้มปีระสทิธภิาพเพิ5มมากขึ�น โดยคํานึงถงึ
ความพงึพอใจของผูบ้รโิภคที5ใชส้นิคา้และบรกิารของบรษิทัเป็นหลกั 

กลยทุธร์ะดบัธุรกจิ (Business Strategy) ใชก้ลยุทธก์ารสรา้งความแตกต่าง คอืการ
มุ่งสรา้งความโดดเด่นเหนือกว่าคู่แข่งในการทํากจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคม ที5สามารถ
เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้หลากหลาย และเป็นการเพิ5มฐานลูกค้ารายใหม่ๆ ซึ5งการสร้าง
ความแตกต่างนี� จะเป็นการสร้างความจงรกัภกัดใีนตราสนิค้าของลูกค้า ซึ5งถือเป็นการสร้าง
ความไดเ้ปรยีบดา้นการเขา้ถงึผูบ้รโิภค ซึ5งสอดคลอ้งกบัความต้องการขยายโครงการเพื5อรองรบั
กบัความต้องของผู้บรโิภคที5มากขึ�นเ และป็นการมอบคุณค่าที5ดใีห้แก่ผูบ้รโิภคและสิ5งแวดล้อม
โดยรวม 

กลยุทธร์ะดบัหน้าที5 (Functional Strategy) ใช้กลยุทธก์ารมุ่งเน้นการสรา้งสนิค้า
และการจดัทํากจิกรรมส่งเสรมิการตลาด เพื5อเป็นการตอบสนองผูบ้รโิภคที5มสีนิคา้และบรกิารที5
สามารถช่วยรกัษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาตไิด ้และเป็นการส่งเสรมิกจิกรรมทางการตลาด 
เพื5อทําใหผู้บ้รโิภคไดร้บัรูถ้งึกจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมที5ทางบรษิทัไดจ้ดัขึ�นมา โดยการ
ประชาสัมพันธ์ถึงกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมตามสถานที5 ต่างๆ มหาวิทยาลัย 
หา้งสรรพสนิคา้ เพื5อสรา้งความเขา้ใจและเป็นตวักระตุน้ในผูบ้รโิภคอยากเขา้รว่มในกจิกรรม  
 



กิตติกรรมประกาศ 
 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เป็นรายงานที�นักศึกษาได้มโีอกาสใช้ความรู้ความ

เข้าใจในเนื"อหาที�ได้ทําการศึกษามาตลอดหลักสูตรมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตัิจรงิ โดยจะ
ก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อผูศ้กึษา ต่อองคก์รฯ และประเทศชาต ิต่อไปในอนาคต 

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื�องนี"สําเรจ็ได้ ก็ด้วยความกรุณาจากท่านอาจารย์
ยุพนิ  พทิยาวฒันชยั เป็นอาจารย์ที�ปรกึษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ที�ได้ให้ความกรุณา
แนะนํา ตรวจตราและแก้ไขเนื"อหา ตลอดจนให้กําลงัใจในการทําการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
นอกจากนี"กระผมขอขอบพระคุณคณาจารยข์องมหาวทิยาลยัหอการค้าไทย และอาจารยพ์เิศษ
ทุกท่านที�ได้ประสทิธิ 4ประสาทความรูอ้นัมคี่ายิ�งแก่กระผม รวมถงึเป็นกําลงัใจในการจดัทํางาน
ชิ"นนี" 

ท้ายที�สุด นี"  ขอขอบคุณคุณพ่อ-คุณแม่ ที�ได้ให้กํ าลัง ใจเสมอมาตลอดการ
ทําการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง และขอบคุณเจา้หน้าที�บณัฑติวทิยาลยั ที�ไดใ้หค้วามช่วยเหลอื
ตลอดเวลาที�ศกึษาอยู ่และพี�ๆ น้องๆเพื�อนนักศกึษาปรญิญาโททุกท่านที�ไดใ้หก้ําลงัใจและความ
ช่วยเหลอืตลอดมา 

ขอขอบพระคุณผูท้ี5ไดเ้สยีสละเวลาอนัมคี่าในการตอบแบบสอบถามทําใหไ้ด้ขอ้มูล
มาใชใ้นการวเิคราะห ์

สุดท้ายนี� ทางผู้จดัทําหวงัเป็นอย่างยิ5งว่าการศกึษาคน้ควา้อสิระด้วยตนเองฉบบันี�
จะเป็นประโยชน์สาํหรบัท่านที5สนใจเพื5อนําไปใชใ้นการประกอบความรูใ้นอนาคต 
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บทที. 1 
บทนํา 

 

1.1 องคก์รและลกัษณะธรุกิจขององคก์ร 
 

บรษิทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) หรอืการปิโตรเลยีมแห่งประเทศไทย จดัตั �งขึ�นเมื5อ
วนัที5 29 ธนัวาคม พ.ศ. 2521 ตามพระราชบญัญตักิารปิโตรเลยีมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2521 
เพื5อดาํเนินธุรกจิหลกัดา้นปิโตรเลยีมและธุรกจิอื5นที5เกี5ยวเนื5องกบัปิโตรเลยีม อยา่งไรกต็าม 
ภายใตส้ภาวะการแขง่ขนัที5สงูขึ�น รฐับาลไดเ้ลง็เหน็ความจาํเป็นในการเพิ5มบทบาทของ
ภาคเอกชนในกจิการพลงังาน คณะรฐัมนตรจีงึมมีตเิมื5อวนัที5 21 สงิหาคม พ.ศ. 2544 
คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบเรื5องการแปลงทุนเป็นทุนเรอืนหุน้ของการปิโตรเลยีมแห่งประเทศ
ไทย โดยจดัตั �งบรษิทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) โดยใหภ้าครฐัคงสดัส่วนถอืหุน้ในปตท. ในสดัส่วน
ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 51 ใหป้ตท.คงสถานะเป็นบรษิทันํ�ามนัแห่งชาตแิละไดร้บัสทิธพิเิศษตาม
สถานะดงักล่าว รวมทั �งใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกํากบัดแูลในดา้นนโยบายของ 
ปตท.จนกว่าพระราชบญัญตับิรรษทัวสิาหกจิแห่งชาตจิะมผีลใชบ้งัคบั จนถงึปจัจุบนัเมื5อมกีาร
ปรบัโครงสรา้งหน่วยงานรฐั ปตท.จงึมาอยูภ่ายใตก้ารกํากบัดแูลของกระทรวงพลงังาน 

บรษิทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) หรอื ปตท. เป็นธุรกจิที5ประกอบกจิการปิโตรเลยีม 
ดาํเนินการอื5นที5เกี5ยวเนื5องหรอืสนบัสนุนการประกอบธุรกจิปิโตรเลยีม รวมทั �งรว่มลงทุนใน
บรษิทัที5ดําเนินธุรกจิเกี5ยวเนื5องกบัปิโตรเลยีม จดทะเบยีนจดัตั �งขึ�นเมื5อวนัที5 1 ตุลาคม 2544 
โดยการแปลงสภาพจากการปิโตรเลยีมแห่งประเทศไทย โดยไดร้บัโอนกจิการ สทิธิ s หนี� ความ
รบัผดิสนิทรพัย ์และพนกังานทั �งหมด ภายใตพ้ระราชบญัญตัทุินรฐัวสิาหกจิ พ.ศ. 2542  ปตท.มี
ทุนจดทะเบยีนเริ5มแรก 20,000 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 2,000 ลา้นบาท มลูค่าหุน้
ละ 10 บาท โดยไดท้าํการซื�อขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยวนัแรก ในวนัที5 6 
ธนัวาคม พ.ศ. 2544 และมกีระทรวงการคลงัเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
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1.1.1 วิสยัทศัน์ พนัธกิจ และค่านิยมขององคก์ร 
วิสยัทศัน์ 
เป็นบรษิัทพลงังานไทยข้ามชาติชั �นนํา (Thai Premier Multinational 

Energy Company) 
พนัธกิจ 
1)  ต่อประเทศ จะดําเนินการสรา้งความมั 5นคงดา้นพลงังานในระยะยาว โดย

การจดัหาปรมิาณที5เพยีงพอ  มคีุณภาพไดม้าตรฐาน และราคาเป็นธรรม  
2)  ต่อสงัคมชุมชน จะเป็นองคก์รที5ดขีองสงัคมในการดําเนินกจิการ โดย

ปกป้องผลกระทบต่อสิ5งแวดลอ้มภายใตม้าตรฐานสากล และมสี่วนรว่มในการพฒันาคุณภาพ
ชวีติที5ดแีก่สงัคมชุมชน 

3)  ต่อผูถ้อืหุน้ จะดาํเนินธุรกจิเชงิพาณชิย ์สามารถสรา้งกําไรเพื5อให้
ผลตอบแทนที5ด ีและใหม้กีารเจรญิเตบิโตต่อเนื5องอยา่งยั 5งยนื  

4)  ต่อลกูคา้ จะสรา้งความพงึพอใจแก่ลกูคา้ โดยผ่านการนําเสนอผลติภณัฑ์
และบรกิารที5มคีุณภาพสงู  ในระดบัมาตรฐานสากล ดว้ยราคาเป็นธรรม  

5)  ต่อคู่คา้ จะดาํเนินธุรกจิร่วมกนัโดยพื�นฐานการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม มุง่
สรา้งความสมัพนัธ ์และความรว่มมอืที5ด ีเพื5อพฒันาศกัยภาพ และประสทิธภิาพในการดําเนิน
ธุรกจิรว่มกนัในระยะยาว  

6)  ต่อพนักงาน จะสนับสนุนการพฒันาความสามารถการทํางานระดบัมอื
อาชพีอย่างต่อเนื5อง ใหค้วามมั 5นใจในคุณภาพชวีติการทํางานของพนักงาน ทดัเทยีมบรษิทัชั �น
นํา 

ค่านิยม 
1)  Synergy การสรา้งพลงัรว่ม 
2)  Performance Excellence ความเป็นเลศิของผลงาน 
3)  Innovation การส่งเสรมินวตักรรม 
4)  Responsibility ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิ5งแวดลอ้ม 
5)  Integrity & Ethics ความซื5อสตัยถ์อืมั 5นและจรยิธรรม 
6)  Trust & Respect ความไวว้างใจและการนบัถอืซึ5งกนัและกนั 
 

กลุ่ม ปตท. ได้กําหนดวสิยัทศัน์ ที5มุ่งเน้นการเตบิโตอย่างต่อเนื5องและยั 5งยนื เพื5อก้าว
ไปสู่ การเป็นบรษิทัพลงังานไทยขา้มชาตชิั �นนํา หรอื “Thai Premier Multinational Energy 
Company” ตดิลําดบั 1 ใน 100 ของบรษิทัที5มขีนาดใหญ่ที5สุดของโลก ตามการจดัลําดบัของ
นิตยสาร Fortune ภายในปี 2563 และมผีลการดําเนินงานชั �นนํา (Top Quartile Performance) 
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เพื5อให ้ปตท.เตบิโตอย่างยั 5งยนืและบรรลุวสิยัทศัน์ที5วางไว ้ปตท. ยดึหลกั การดําเนินงานใน 3 
ด้านหลัก ได้แก่ การปรบัปรุงการบริหารจดัการเพื5อมุ่งสู่องค์กร แห่งความเป็นเลิศ (High 
Performance: HPO) ควบคู่ไปกบัการกํากบัดูแลกจิการที5ด ี(Corporate Governance: CG) 
และความรบัผดิชอบต่อสงัคมชุมชน และรกัษาสิ5งแวดลอ้ม (Corporate Social Responsibility: 
CSR) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที. 1.1  โครงสร้างองคก์ร 
ที5มา : รายงานประจาํปี บรษิทั ปตท. จาํกดั (มหาชน), 2552 
 

จากรปูที5 1.1 โครงสรา้งองคก์รของบรษิทั ปตท.จาํกดั (มหาชน) มคีณะกรรมการบรษิทั
ที5ทําหน้าที5กํากบัดูแลกจิการของ กลุ่มบรษิทั ปตท.จาํกดั (มหาชน) และมคีณะกรรมการเฉพาะ
เรื5องอกี 5 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการบรรษทัภบิาล คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมกําหนด
ค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบรหิารความเสี5ยง รวมถึงหน่วยธุรกิจ
แบ่งเป็น 4 หน่วย ได้แก่ หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ หน่วยธุรกิจนํ�ามนั หน่วยธุรกิจปิโตรเคม ี
และการกลั 5น และหน่วยธุรกจิการค้าระหว่างประเทศ ณ 31 ธนัวาคม 2552 ปตท. มพีนักงาน
ทั �งสิ�น 3, 405 คน 
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หน่วยงานที.รบัผิดชอบต่อกิจกรรม CSR 
โดยภาระกจิความรบัผดิชอบต่อสงัคม มหีน่วยงานที5รบัผดิชอบโดยตรงคอืสถาบนัวจิยั

และเทคโนโลย ีของบรษิทัปตท. โดยจะเน้นการเสรมิสรา้งมาตราฐานดา้นเทคโนโลย ีที5สามารถ
ดาํเนินงานในลกัษณะ Solution Providev and Consultancy เพื5อนสนบัสนุนใหธุ้รกจิ เป็นผูนํ้า
ในดา้นความปลอดภยัและสิ5งแวดลอ้ม โดยคาํนึงถงึประสทิธภิาพในการแขง่ขนัทางการตลาดที5
ก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดและยั 5งยนืต่อประชาชน และประเทศชาตโิดยรวม 
 

 
ภาพที. 1.2  จาํนวนพนักงาน บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)  ทั �งหมดในปี 2552  
ที5มา  รายงานประจาํปี บรษิทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)  2552 

จากรปูที5 1.2 จาํนวนพนักงาน บรษิทัปตท.จาํกดั(มหาชน) ปี 2552 เป็นขอ้มลูพนักงาน
ในเคลอืบรษิทัปตท.ทั �งหมด และในส่วนของปตท.มพีนักงานมากสูงสุดถงึ 3,681 คน เท่ากบั 50 
เปอรเ์ซน็ต์และพนักงานส่วนมากของบรษิทัจะมอีายุเฉลี5ยตํ5ากว่า 30 ปี มถีงึ 4,489 คน คดิเป็น 
61 เปอรเ์ซน็ต์ ของพนักงานทั �งหมด รองมาเป็นช่วงอายุ 30-50 ปี มถีงึ 1,779 คน คดิเป็น 24
เปอรเ์ซน็ตแ์ละในปีปจัจบุนัไดม้พีนกังานเพิ5มขึ�นเป็นประมาณ 7,600 คน 
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1.1.2 สินค้าหรือบริการ 
1.1.2.1 ปิโตรเลียม ประกอบดว้ย 
1) นํ�ามนัดบิ (Crude Oil) หมายถงึ สารประกอบไฮโดรคารบ์อนทุก ชนิด

ในสภาพเหลวตามธรรมชาต ิที5อุณหภูมแิละความดนับรรยากาศ ซึ5งได้จากบ่อหรอืหลุมนํ�ามนั 
และยงัมไิดท้าํการกลั 5น 

2) ก๊าซธรรมชาต ิ(Natural Gas) หมายถงึ สารประกอบไฮโดรคาร ์บอนที5
อยู่ในสถานะก๊าซหรอืไอ ที5อุณหภูมแิละความดนับรรยากาศ โดยปกติมก๊ีาซมเีทน (Methane) 
เป็นองคป์ระกอยส่วนใหญ่ 

3) คอนเดนเสท (Condensate) หมายถึง สารประกอบไฮโดรคาร์ บอน
เหลวที5ไดท้าํการควบแน่นของสารประกอบไฮโดรคารบ์อนที5อยู่ในสถานะเป็นไอในแหล่งกกัเกบ็ 
โดยทาํการควบแน่นจะเกดิขึ�น เมื5อสารประกอบไฮโดรคารบ์อนนั �นถูกผลติขึ�นมาที5ปากหลุม โดย
ที5อุณหภมูแิละความดนัลดลง 

4) ก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรอืก๊าซหุงต้ม (LPG) หมายถึง ผลิตภณัฑ์
ปิโตรเลยีมที5ได้มาจากขบวานการกลั 5นนํ�ามนัดบิ หรอืขบวนการแยกก๊าซธรรมชาต ิประกอบไป
ดว้ย สารประกอบไฮโดรคารบ์อนที5เรยีกว่า บวิเทน (Butane) และโพรเพน (Propane) เป็นส่วน
ใหญ่ 

 
1.1.2.2 ท่อส่งก๊าซ ดําเนินธุรกิจในการขนส่งก๊าซทางท่อจากโครงการ

ยาดานา และโครงการเยตากุนตามลาํดบัในสหภาพพมา่มายงัชายแดนไทย 
 
1.1.2.3 การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดว้ยการวาง

ระบบการให้คําปรึกษา การจดัหา และการจดัส่งบุคลากร เพื5อดูแลและให้บริการทางด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื5อสารแก่บรษิทั 

 
1.1.2.4 การบริการจดัหาบุคลากรและการฝึกอบรม มภีารกิจในการ

จดัหาบุคลากรและทําการฝึกอบรม เพื5อสนับสนุนการปฏบิตังิานให้กบับรษิทัในกลุ่ม และเพื5อ
เป็นการรองรบัการขยายบทบาททางธุรกจิพลงังานของ บรษิทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) ทั �งภายใน
และต่างประเทศ ซึ5ง บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) มีความต้องการบุคลากรที5มีความรู้
ความสามารถ เพื5อมารองรบัการขยายตวัขององคก์รเป็นจาํนวนมาก 
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1.1.3 รายละเอียดธรุกิจของบริษทั 
กลุ่มธรุกิจปิโตรเลียมขั �นต้นและกา๊ซธรรมชาติ ประกอบดว้ย 
1) ธรุกิจสาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 
ปตท. ดาํเนินการผ่านบรษิทัยอ่ย คอื บรษิทั ปตท.สาํรวจและผลติปิโตรเลยีม 

จาํกดั (มหาชน) โดยมุง่เน้นการขยายการดําเนินธุรกจิสาํรวจและผลติปิโตรเลยีมในภูมภิาคและ
ในประเทศที5มศีกัยภาพสงูในภูมภิาคต่างๆของโลก รวมทั �งพจิารณาโอกาสการซื�อและเขา้ถอื
ครองแหล่งปิโตรเลยีมที5มศีกัยภาพโดยการทาํ Merger & Acquisition (M&A) 

 
2) หน่วยธรุกิจกา๊ซธรรมชาติ 
ปตท. และบรษิทัในเครอือื5นๆ ในธุรกจิก๊าซธรรมชาต ิ ประกอบธุรกจิก๊าซ

ธรรมชาตคิรอบคลุมตั �งแต่ การจดัหาก๊าซธรรมชาตจิากทั �งในและต่างประเทศ การขนส่งก๊าซ
ธรรมชาตทิางท่อ การแยกก๊าซธรรมชาต ิ การจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาตริวมถงึการขยายการ
ลงทุนในธุรกจิที5เกี5ยวเนื5องกบัก๊าซธรรมชาตทิั �งในและต่างประเทศ  และการพฒันาธุรกจิใหม่ 
โดยใชค้วามชาํนาญในการสรา้งมลูค่าเพิ5มตลอดสายโซ่ธุรกจิก๊าซธรรมชาตแิละ LNG อยา่งครบ
วงจร (Integrated Gas Value Chain)   ไดแ้ก่ ธุรกจิไฟฟ้าและพลงังานรว่ม เป็นตน้  ทั �งนี�การ
ประกอบกจิการขนส่งก๊าซธรรมชาตผิ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาต ิ กจิการจดัหาและคา้ส่งก๊าซ
ธรรมชาต ิ และกจิการคา้ปลกีก๊าซธรรมชาตผิ่านระบบจาํหน่ายก๊าซธรรมชาต ิ อยูภ่ายใต ้ พรบ. 
การประกอบกจิการพลงังาน พ.ศ.2550  และ ปตท. เป็นผูร้บัใบอนุญาตประกอบกจิการดงักล่าว
แลว้ตั �งแต่วนัที5 19 กุมภาพนัธ ์2552 

 
กลุ่มธรุกิจปิโตรเลียมขั �นปลาย แบ่งเป็น 3 ธุรกจิดงันี� 
3) หน่วยธรุกิจนํ�ามนั (Oil Marketing) 
ปตท.ดาํเนินธุรกจิจดัจาํหน่ายผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมและนํ�ามนัหล่อลื5นทั �งใน

และต่างประเทศ ภายใตก้ารจดัหา จดัส่ง และการปฏบิตักิารของระบบ รบั เกบ็ จา่ย ที5มี
ประสทิธภิาพ และดําเนินธุรกจิคา้ปลกีในสถานีบรกิาร รวมทั �งลงทุนในบรษิทัในเครอืที5
เกี5ยวเนื5องกบัการดาํเนินธุรกจินํ�ามนัทั �งในและต่างประเทศ โดยมุง่เน้นรกัษาความเป็นผูนํ้าตลาด
ในประเทศดา้นพลงังานทดแทน ดา้นตลาดคา้ปลกี และดา้นตลาดหล่อลื5น และเพิ5มขดี
ความสามารถในการทํากําไร โดยมุง่เน้นการสรา้งมลูค่าเพิ5มดว้ยการพฒันาผลติภณัฑใ์หม่ๆ  ที5มี
คุณภาพ และมุ่งสู่ความเป็นเลศิในการบรหิารจดัการคลงัและการขนส่ง 
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2) หน่วยธรุกิจการค้าระหว่างประเทศ (International Trading) 
ปตท. ดาํเนินธุรกจิการคา้ระหว่างประเทศครอบคลุมตั �งแต่การนําเขา้ การ

ส่งออกและ การทาํการคา้ระหว่างประเทศนํ�ามนัดบิ/คอนเดนเสท ผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมสําเรจ็รปู
และกึ5งสาํเรจ็รปู และผลติภณัฑปิ์โตรเคมรีวมทั �งผลติภณัฑอ์ื5นๆที5เกี5ยวขอ้ง รวมถงึมกีาร
ดาํเนินการบรหิารความเสี5ยงจากการคา้นํ�ามนั และการจดัหาการขนส่งทางเรอืระหว่างประเทศ 
เพื5อสนบัสนุนการดําเนินธุรกจิของ ปตท.และบรษิทัในเครอื ซึ5งกจิกรรมหลกัๆ ครอบคลุมการ
จดัหาจากภายในประเทศ (In-In) การนําเขา้ (Import / Out-In) การส่งออก (Export /In-Out) 
และการคา้ระหว่างประเทศ (Out-Out) โดยหน่วยธุรกจิการคา้ระหว่างประเทศ เน้นการ
ดาํเนินงานที5สามารถช่วยลดตน้ทุนการจดัหานํ�ามนัดบิ เพิ5มมลูค่าและช่องทางในการจดัจาํหน่าย
ผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมและปิโตรเคมขีองกลุ่มโรงกลั 5นและกลุ่มปิโตรเคม ี ปตท. รวมถงึพฒันา
ความสามารถในการสรา้งกําไรจากการคา้ผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม และผลติภณัฑอ์ื5นๆ 

 
3) หน่วยธรุกิจปิโตรเคมีและการกลั .น 
ปตท. การดาํเนินธุรกจิปิโตรเคมแีละการกลั 5นผ่านบรษิทัในเครอื  โดยมี

บรษิทั ปตท. เคมคิอล จาํกดั (มหาชน) เป็นผูด้าํเนินการธุรกจิปิโตรเคมต่ีอเนื5องในสายโอเลฟินส์
ที5ผลติจากก๊าซธรรมชาต ิ(Gas-Based Value Chain) เป็นหลกั และดาํเนินธุรกจิการกลั 5นนํ�ามนั
ผ่านโรงกลั 5นนํ�ามนัในกลุ่มปตท. 5 บรษิทั ไดแ้ก่ บรษิทั ไทยออยล ์ จาํกดั (มหาชน) บรษิทั 
ปตท.อะโรเมตกิสแ์ละการกลั 5น จาํกดั (มหาชน) บรษิทั สตาร ์ปิโตรเลยีม รไีฟน์นิ5ง จาํกดั บรษิทั 
บางจากปิโตรเลยีม จาํกดั (มหาชน) และบรษิทั ไออารพ์ซี ี จาํกดั (มหาชน) และมกีารดาํเนิน
ธุรกจิปิโตรเคมต่ีอเนื5องในสายอะโรเมตกิสท์ี5ผลติจากนํ�ามนั (Liquid-Based Value Chain) ผ่าน
บรษิทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) และ บรษิทั ปตท.อะโรเมตกิสแ์ละการกลั 5น จาํกดั (มหาชน) 
ในขณะที5บรษิทั ไออารพ์ซี ี จาํกดั (มหาชน) เป็นผูด้ําเนินธุรกจิปิโตรเคมทีั �งสายโอเลฟินสแ์ละ
สายอะโรเมตกิส ์

 
4) ธรุกิจการลงทุนต่างประเทศ 
ปตท. มขียายการลงทุนต่างประเทศอย่างต่อเนื5อง โดยลงทุนผ่านบรษิทั พทีี

ท ี อนิเตอรเ์นชั 5นแนล จาํกดั ในธุรกจิถ่านหนิ และบรษิทั พทีที ี กรนีเอนเนอรย์ ี จาํกดั ในธุรกจิ
ปลกูและพฒันาสวนปาลม์  ทั �งนี�ในการขยายการลงทุนธุรกจิในต่างประเทศ ปตท. จะเน้นการ
บรหิารจดัการการลงทุนที5มอียูใ่หม้ปีระสทิธภิาพมากขึ�นและขยายปรมิาณการผลติอยา่งต่อเนื5อง 
รวมทั �งพจิารณาขยายการลงทุนในธุรกจิต่อเนื5องอื5นๆ เพื5อต่อยอดธุรกจิและใชป้ระโยชน์จาก
ทรพัยากรที5มอียู ่ ไดแ้ก่ การขยายธุรกจิไฟฟ้า ธุรกจิก๊าซธรรมชาต ิ ธุรกจิถ่านหนิและธุรกจิอื5นๆ 
ในห่วงโซ่ธุรกจิปิโตรเลยีมและปิโตรเคม ีเป็นตน้ 
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1.1.4 อตุสาหกรรมที.เกี.ยวข้อง 
องคก์รที5อยูใ่นอุตสาหกรรมพลงังาน ตั �งแต่เริ5มตน้สํารวจผลติ (ผลติภณัฑ์

จากแหล่งผลติ), การขนส่งผ่านระบบท่อก๊าซ และการจดัจาํหน่ายโดยแบ่งเป็นอุตสาหกรรมที5
เกี5ยวขอ้ง คอื 

1) กลุ่มสาํรวจและผลิต จาํหน่ายผลติภณัฑจ์ากแหล่งผลติ เช่น 
ปตท.สผ., เชฟรอน, เพริล์ออย เป็นตน้ 

2) กลุ่มท่อกา๊ซ ดาํเนินธุรกจิขนส่งก๊าซทางท่อ เช่น PTTEPO 
3) กลุ่มธรุกิจการกลั .นแยกกา๊ซ เพื5อผลติและจาํหน่ายเป็นเชื�อเพลงิและ

วตัถุดบิ ปิโตรเลยีมสาํเรจ็รปู และบรกิารสาธารณูปโภคที5เกี5ยวขอ้ง เช่น ไทยออยล,์ บางจาก 
เป็นตน้ 

4) กลุ่มปิโตรเคมี ผลติและจาํหน่ายปิโตรเคม ีและเมด็พลาสตกิ เช่น 
PTT chem., PTT AR, IRPC เป็นตน้ 

5) กลุ่มธรุกิจค้าปลีกนํ�ามนั สถานีนํ�ามนัต่างๆ 
 

1.1.5 สภาพการแข่งขนั คู่แข่งขนั 
บรษิทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) มภีาวการณ์แขง่ขนัที5ไม่รนุแรง ก๊าซธรรมชาติ

และคอนเดนเสทซื�อขายกนัในแบบสญัญาระยะยาว ซึ5งเป็นการรบัประกนัตลาดใหก้บัผลติภณัฑ์
ที5เกดิขึ�น ส่วนนํ�ามนัดบิซื�อขายในแบบสญัญาทั �งระยะยาว และระยะสั �น และยงัส่งออกในตลาด
จร ทั �งนี�แมจ้ะไม่มสีญัญาซื�อขายระยะยาว เพื5อรองรบัการผลติทั �งหมดจากภายในประเทศ 
นํ�ามนัดบิที5ผลติไดก้ย็งัมขีอ้ไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนักบันํ�ามนัดบิในต่างประเทศ ทั �งในเรื5องค่า
ขนส่งและสทิธปิระโยชน์ทางภาษตีาม พ.ร.บ. ภาษเีงนิไดปิ้โตรเลยีม และเนื5องจากความ
ตอ้งการใชนํ้�ามนัสงูกว่าอุปทานจากในประเทศอยู่มาก จงึอาจกล่าวไดว้่าไม่มกีารแขง่ขนัที5
รนุแรงมากนกัระหว่างผูผ้ลติและจาํหน่ายในประเทศดว้ยกนัเอง 
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ภาพที. 1.3 ส่วนแบ่งการตลาดในประเทศไทย 

ที5มา รายงานประจาํปี บรษิทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) ,2552 
 

จากภาพที5 1.3 ส่วนแบ่งการตลาดในประเทศไทย แบ่งเป็นกลุ่มผู้คา้นํ�ามนัรายใหญ่ 5 
ราย มสี่วนแบ่งทางการตลาดรวมกนัรอ้ยละ 78.1 มปีรมิาณการจาํหน่ายอยู่ที5 90.3 ลา้นลติร/วนั 
ส่วนกลุ่มผู้ค้านํ�ามนัรายย่อยอื5นๆ มสี่วนแบ่งทางการตลาดรวมกนัอยู่ที5รอ้ยละ 21.9 มปีรมิาณ
การจาํหน่ายอยูท่ี5 25.3 ลา้นลติร/วนั 
 
คู่แข่งหลกัของสถานีเติมนํ�ามนั คือ 

1.บรษิัท เชลล์แห่งประเทศไทย จํากดั ดําเนินธุรกิจด้านการจดัหา ผลติและจําหน่าย
นํ�ามนัเชื�อเพลงิ จาํนวนสถานีบรกิารนํ�ามนัประเทศ 595 สถานี มสี่วนแบ่งทางการตลาดอนัดบั 2 
รองจาก บรษิทั ปตท. 

2.บรษิัท เอสโซ่ ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) ดําเนินธุรกิจด้านการจดัหา ผลติและ
จําหน่ายนํ�ามนัเชื�อเพลิง จํานวนสถานีบริการนํ�ามนัทั 5วประเทศ 606 สถานี มสี่วนแบ่งทาง
การตลาดอนัดบั 3  

3. บรษิัท นํ�ามนัคาลเท็กซไทย จํากัด ดําเนินธุรกิจด้านการจดัหาผลิตและจําหน่าย
นํ�ามนัเชื�อเพลงิ จํานวนสถานีบรกิารนํ�ามนัทั 5วประเทศ 435 สถานี มสี่วนแบ่งทางการตลาด
อนัดบั 4  
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อนัดบั บรษิทั รอ้ยละ 

1 บรษิทัปตท.จาํกดั(มหาชน) 33.9 

2 บรษิทั เชลลแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั 12.2 
3 บรษิทั เอสโซ่ ประเทศไทย จาํกดั 12.2 

4 บรษิทั นํ�ามนัคาลเทก็ซไทย จาํกดั 9.1 
5 บรษิทั บางจากปิโตรเลยีม จาํกดั(มหาชน) 7.7 

 

ตารางที. 1.1 ส่วนแบ่งทางการตลาดสถานีบริการนํ�ามนัในประเทศ 
ที5มา : รายงานประจาํปี บรษิทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)  2552 
 

จากตารางที5 1.1 ส่วนแบ่งการตลาดของสถานีบรกิารนํ�ามนัในประเทศ มทีั �งหมด 
18,000 แห่ง หากตดัป ั �มยอ่ย ( Unbrand) ออกไป 13,000 แห่ง จะเหลอืป ั �มที5มแีบรนด ์ประมาณ 
5,000 แห่งบรษิทัปตท. มปี ั �มนํ�ามนั 1, 200 แห่ง รวมกบัป ั �มเจท็ 147 แห่งที5ซื�อมาดว้ยราคา 275 
ลา้นเหรยีญสหรฐั (9,556 ล้านบาท) รวมทั �งหมดบรษิทั ปตท. มปี ั �มนํ�ามนัทั �งหมด 1, 347 แห่ง 
ป ั �มนํ�ามนัตดิแบรนด ์1ใน 4 ของประเทศถอืเป็น Network ที5กระจายครอบคลุมมากกว่าใครโดย
ส่วนแบ่งการตลาดของ ปตท. มปีระมาณ 30กว่าเปอร์เซ็นต์ รวมของเจท็อีก 4-5 เปอรเ์ซ็นต ์
เท่ากบัปตท. มสี่วนแบ่งการตลาด 40เปอรเ์ซน็ต ์ 

 
กิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสงัคมของบริษทัปตท.ที.ผา่นมา 

1.  โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ 1 ล้านไร่ 
พื�นที5แปลงปลูกป่า FPT 29 ป่าสงวนแห่งชาตปิ่าคลองเก่า -คลองเคย อ.ปราณบุร ี จ.

ประจวบครีขีนัธ ์ซึ5งเป็นพื�นที5จดังานพธิน้ีอมเกลา้ฯ ถวายโครงการปลูกป่า 1 ลา้นไร่ นี�ไดร้บัการ
จดัตั �ง เป็น FPT 29 ตามโครงการปลูกป่าเฉลมิพระเกยีรตขิองกรมป่าไม ้โดยม ีปตท. ชาวบา้น 
และเจา้หน้าที5ร่วมดําเนินการปลูกป่าตั �งแต่ปี 2539 สภาพพื�นที5เดมิก่อนหน้านั �น เคยเป็นนากุ้ง
รา้งมาก่อน ยอ้นกลบัไปในปี 2526 "ปา่ตะกาด" ปา่ชายเลนนับรอ้ยไร่ ของชาวปากนํ�าปราณ ถูก
จบัจองโดยเอกชนที5เขา้มาเช่าทํานากุ้ง มกีารใชร้ถตกัขุดหน้าดนิเพื5อลว้งความลกึถงึ 2-3 เมตร 
แล้วเอาหน้าดนิมาโปะทําคนัดนิแบบกระทงนาขา้ว จากนั �นจงึถมก้นบ่อด้วยดนิลูกรงัเพื5อให้
นํ�าซมึไดย้าก เททบัดว้ยปนูขาว ประตูนํ�าที5ปล่อยนํ�าเขา้ออก กก่็อสรา้งโบกปนูซเิมนต์แบบถาวร 
แทนที5จะเป็นประตูดนิแบบพื�นบ้านทั 5วไป เพื5อเป็นการรกัษาป่าระยะยาว ปลูกจติสํานึกใหค้นมี
ความรกั ความผกูพนักบัปา่ 
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ซึ5งถอืว่าประสบความสําเรจ็ในการทํากจิกรรมนี� ส่งผลให้บรษิทัปตท.ไดจ้ดัทํากจิกรรม
รกัปา่สรา้งคน 84 ตําบลออกมา 

2.  โครงการรกัป่าสร้างคน 84 ตาํบล 
 เพื5อเทดิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั เนื5องในปี 2550 ปีมหามงคลเฉลมิพระ
ชนมพรรษาครบ 80 พรรษา แห่งองคพ์ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั ปตท.จงึถอืเป็นปฐมฤกษ์ใน
การเปิดตัวโครงการ “รกัษ์ป่า สร้างคน ๘๔ ตําบล วิถีพอเพียง” ด้วยการน้อมนําแนว
พระราชดํารเิรื5องปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีงมาปฏบิตัิให้เป็นรูปธรรมในตําบลต่าง ๆ โดยมี
เป้าหมาย 84 ตําบลทั 5วประเทศ เพื5อน้อมเกล้าถวายในปี 2554 ในวโรกาสที5จะทรงเจรญิ
พระชนมายคุรบ 7 รอบ หรอื 84 พรรษา 
 ที5สาํคญัโครงการนี�เป็นการสานต่อจากโครงการปลูกป่าถาวรเฉลมิ พระเกยีรต ิฯ 1 ลา้น
ไร ่ที5ไดน้้อมเกลา้น้อมกระหมอ่มถวายแด่พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัเมื5อปี 2545 ที5ผ่านมา ซึ5ง
นับเป็นโครงการที5ประสบความสําเรจ็และได้รบัการยอมรบัในการดูแลรกัษาป่าอย่างต่อเนื5อง 
ดว้ยการพฒันาที5จติใจของชุมชนให ้รกัษ์ปา่และพฒันาตนเองไดอ้ยา่งเขม้แขง็ภายใต้วถิพีอเพยีง 
อีกทั �งเป็นการสานต่อจากบทเรยีนในการดําเนินงานโครงการรางวัลลูกโลกสีเขียวร่วมกับ
เครอืขา่ยสงัคมชุมชน ในการเฟ้นหาคนด ีที5ดูแลสิ5งแวดลอ้มดูแลดนิ นํ�า ป่า ดว้ยการมอบรางวลั
เพื5อใหเ้ป็นกําลงัใจ 
 

3.  โครงการสนับสนุนมลูนิธิกองทุน เพื.อคณุภาพชีวิตและสิ.งแวดล้อมชุมชน 
เมืองมาบตาพดุ และบ้านฉาง จงัหวดัระยอง 
 บรจิาคเงนิสมทบกองทุน เพื5อใชใ้นการตดิตามตรวจสอบ การปล่อยมลภาวะของโรงงาน
อุตสาหกรรมและใหค้วามช่วยเหลอืผูไ้ดร้บัผลกระทบจากปญัหามลพษิใหม้คีวามเป็นอยูท่ี5ดขี ึ�น 
 โครงการที5จดัขึ�นมานี�ยงัไม่ประสบความสาํเรจ็ เพราะยงัมผีูบ้รโิภคที5ไดร้บัผลกระทบ
จากโรงงานอุสาหกรรมออกมาคดัคา้นการก่อสรา้ง และส่วนขยายกําลงัการผลติของบรษิทั 
 
1.2 ปัญหาและลกัษณะของปัญหาที.เกิดขึ�นภายในองคก์ร 
 

บรษิทั ปตท. จาํกดั(มหาชน) มวีสิยัทศัน์ที5ยดึหลกั การดําเนินงานใน 3 ดา้น ไดแ้ก่ 
1) การปรบัปรงุการบรหิารจดัการเพื5อมุง่สู่องคก์รแห่งความเป็นเลศิ 
2) การกํากบัดแูลกจิการที5ด ี
3) ความรบัผดิชอบต่อสงัคมชุมชน และรกัษาสิ5งแวดลอ้ม เพราะบรษิทัปตท.เป็น

ธุรกจิที5มคีวามเสี5ยงและผลกระทบต่อระบบสิ5งแวดลอ้มทางธรรมชาตเิช่น โครงการโรงงานผลติ
เอทลินีออกไซดแ์ละเอทลินีไกลคอล (ส่วนขยาย) ที5มาบตาพุด จงัหวดัระยอง และโครงการ
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โรงงานแยกก๊าซธรรมชาต ิ หน่วยที5 6 บรษิทัจงึไดจ้ดัตั �งกจิกรรมเพื5อรบัผดิชอบต่อสงัคมขึ�นมา 
เพื5อตอ้งการสรา้งความเชื5อมั 5นและความมั 5นใจใหก้บัผูบ้รโิภคว่าบรษิทั ปตท. ไดค้าํนึงถงึ
ความสาํคญัในการรกัษาสิ5งแวดลอ้มของผูบ้รโิภค และสงัคมโดยรวม และเป็นการทาํใหย้อดขาย
ของบรษิทัที5ลดลง ไดเ้พิ5มขึ�นกลบัมา และจากการประชาสมัพนัธถ์งึกจิกรรมเพื5อรบัผดิชอบต่อ
สงัคมของบรษิทัออกมาอย่างต่อเนื5องนั �น ผูบ้รโิภคไดม้กีารรบัรูถ้งึกจิกรรมเพื5อรบัผดิชอบต่อ
สงัคมแค่ไหน และมคีวามเขา้ใจถงึเป้าหมายที5บรษิทั ปตท.ไดจ้ดัทํากจิกรรมออกมา และ
ผูบ้รโิภคที5ไดร้บัผลกระทบจากธุรกจิของบรษิทั ปตท. ดา้นสิ5งแวดลอ้มมคีวามพึ5งพอใจใน
กจิกรรมที5ทางบรษิทั ปตท. จดัขึ�นมานี�หรอืไม่ 

ผูศ้กึษาจงึต้องการศกึษาค้นควา้ด้วยตนเอง เพื5อหากลยุทธใ์นการทํากจิกรรมความ
รบัผดิชอบต่อสงัคม ที5เขา้ถงึผู้บรโิภคและทําให้ผูบ้รโิภคเกดิความพงึพอใจ รวมทั �งกลยุทธ์ทาง
การตลาดเพื5อเพิ5มยอดขายทั �งในระยะสั �นและระยะยาวในกบับรษิทั ปตท. จาํกดั(มหาชน) 
 
1.3 ความสาํคญัและผลกระทบของปัญหาที.เกิดขึ�นกบัองคก์ร 
 

บรษิทัปตท.มกีารลงทุนเพื5อรองรบัการขยายตวัของความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาต ิ
ซึ5งเพิ5มขึ�นตามการขยายตวัทางเศรษฐกจิและสอดคลอ้งกบัแผนพฒันากําลงัการผลติไฟฟ้าของ
ประเทศไทย ที5จะรองรบัการเจรญิเตบิโตในอนาคต และตอ้งเผชญิกบัการแข่งขนัที5เพิ5มขึ�น ทําให้
บรษิทัเริ5มที5จะมกีารขยายกําลงัการผลติ ซึ5งส่งผลใหผู้บ้รโิภคที5ไดร้บัผลกระทบโดยรอบไม่ค่อย
พอใจ กบัหารขยายตวัของบรษิทั เพราะจะทําใหเ้กดิมลภาวะทางอากาศ นํ�า และเสยีง ทําให้มี
การคดัค้านจากผู้บรโิภค ซึ5งทําให้บรํทมคีวามล้าช้าในการแข่งขนัและเสยีโอกาสในการเพิ5ม
ยอดขายใหบ้รษิทั 
ผลกระทบของปญัหาที5เกดิขึ�นในบรษิทั 

1) บรษิทัยงัไมส่ามารถพฒันาองคก์รใหเ้ตบิโตอยา่งยั 5งยนืและมั 5นคง เพื5อกา้วไปสู่ใน
อุตสาหกรรมพลงังานขา้มชาตชิั �นนํา 

2) ทาํใหบ้รษิทัมกีารพฒันาชา้ ในดา้นความสามารถในการแขง่กนักบับรษิทัคู่แขง่ 
ทาํใหบ้รษิทัมยีอดขายลดลง (กําไรสุทธลิดลง) เพราะผลกระทบที5ได ้
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ภาพที. 1.4 แสดงรายได้และกาํไรสทุธิ บริษทัปตท. จาํกดั (มหาชน)  
ที5มา : รายงานประจาํปี บรษิทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 2552 
 

จากภาพที5 1.4 แสดงรายไดแ้ละกําไรสุทธขิองบรษิทัปตท.และเมื5อบรษิทัปตท.มี
ผลกระทบดา้นระบบสิ5งแวดลอ้ม ที5ผูบ้รโิภคคดัคา้นและต่อตา้นการใชส้นิคา้และบรกิารของ
บรษิทัปตท. ส่งผลใหย้อดขายจากรายไดล้ดลง จงึไดจ้ดัทํากจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคม
(CSR) ขึ�นมาเพื5อใหผู้บ้รโิภคเกดิความเชื5อมั 5นและมั 5นใจในสนิคา้และบรกิารของปตท. 
 
1.4 วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 
 1.4.1 เพื5อศกึษาปญัหาด้านกจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคม ของบรษิทัปตท.จาํกดั
(มหาชน) 
 1.4.2 เพื5อให้ทราบถงึการรบัรู ้และความพงึพอใจของผู้บรโิภคที5มต่ีอกจิกรรมความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัปตท.) 
 1.4.3 เพื5อศึกษากลยุทธ์ระดบัองค์กร ธุรกจิ และหน้าที5ในการดําเนินงานของ บรษิัท
ปตท. จาํกดั(มหาชน 
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1.5 ประโยชน์ของการศึกษา 
1.5.1 ในระยะสั �น จากผลวเิคราะหจ์ะทําใหผู้บ้รหิารไดต้ระหนักถงึต้นเหตุของปญัหาที5

แทจ้รงิของธุรกจิดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม และแนวทางแกไ้ข  
1.5.2 ในระยะกลางนั �น จากผลสรุปการศกึษา บรษิทัจะไดใ้ชเ้ป็นแนวทาง เพื5อเพิ5ม

ประสทิธภิาพของการประกอบธุรกจิดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
1.5.3 ในระยะยาว จะไดนํ้าผลการศกึษานั �นไปสรา้งความเขา้ใจในธุรกจิบรกิาร ใหก้บั

พนักงานได้ตระหนักและรบัรู้ได้ชดัเจน เพื5อสร้างแนวทางในการปฏบิตัใิห้เป็นไปในทศิทาง
เดยีวกนั และป้องกนัปญัหาที5อาจจะเกดิขึ�น จากความไม่เขา้ใจ ในธุรกจิ สรา้งความสามารถใน
การแขง่ขนัธุรกจิในระยะยาวได ้

 
1.6 ขอบเขตการศึกษา 
 การวจิยัในครั �งนี� ไดท้าํการศกึษากลยทุธธ์ุรกจิ และความรบัผดิชอบต่อสงัคม ของบรษิทั
ปตท.จาํกดั (มหาชน) เพื5อใหเ้หน็ถงึการดําเนินกจิกรรมต่างๆอยา่งเป็นรปูธรรม และเพื5อให้
ทราบความพงึพอใจของผูบ้รโิภคที5มต่ีอกจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคม ที5บรษิทัปตท จดั
ขึ�นมา วเิคราะหก์ลยทุธข์องกจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคม  
 



บทที. 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัที.เกี.ยวข้อง 

 
 ในการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื5อง “เรื5องกลยุทธ์ธุรกจิและความรบัผดิชอบต่อสงัคม
ของธุรกจินํ�ามนั กรณีศกึษา บรษิทั ปตท.จาํกดั (มหาชน)”” ประกอบด้วยแนวคดิและทฤษฎทีี5
เกี5ยวขอ้งดงันี� 

2.1 แนวคดิการจดัการเชงิกลยทุธ ์ 
2.1.1 การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอก PEST Analysis 
2.1.2 การวเิคราะห ์Five Forces Analysis Model 
2.1.3 การวเิคราะห ์SWOT 
2.1.4 แมททรกิซ ์อุปสรรค-โอกาส-จดุอ่อน-จดุแขง็ TOWS Matrix 
2.1.5 การกําหนดกลยทุธ ์Strategic Formulation 
2.1.7 การนํากลยทุธไ์ปปฏบิตั ิStrategic Implementation 

2.2 แนวคดิเกี5ยวกบัการจดัการกลยทุธก์ารตลาด 
2.3 แนวคดิเกี5ยวกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
2.4 งานวจิยัที5เกี5ยวขอ้ง 

 

2.1 แนวคิดการจดัการเชิงกลยทุธ ์ 
 2.1.1 การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายนอก PEST Analysis 
  คําว่า PEST เป็นตวัย่อปจัจยั 4 ตวัที5เป็นการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มในระดบั
มหพัภาค หรอืภาพรวมใหญ่ ทาํใหส้ามารถทําความเขา้ใจว่าตลาดกําลงัเตบิโต หรอืกําลงัหดตวั 
สถานภาพ แนวโน้ม และทศิทางในธุรกจิเป็นอยา่งไร ประกอบดว้ย 

ปัจจยัทางการเมืองและกฎหมาย (P = Political – Legal Factor) 
 ปจัจยัทางด้านการเมอืงมผีลกระทบอย่างมากต่อธุรกจิอนัเนื5องมาจากความขดัแย้งที5
การเมอืงที5ยงัไมม่ขีอ้ยตุ ิบรษิทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)  เป็นองคก์รที5เป็นกลางทางการเมอืง ไม่
ฝกัใฝ่พรรคการเมอืง กลุ่มการเมอืง หรอืนักการเมอืงคนใด ไม่ว่าในระดบัโลก ในประเทศไทย 
หรอืในต่างประเทศ บรษิทั ปตท. จํากดั (มหาชน)  สนับสนุนการดําเนินการใดๆที5เป็นไปตาม
ระบอบการปกครองในประเทศนั �น และ ปตท. สนับสนุนให้บุคลากรของ บรษิัท ปตท. จํากดั 
(มหาชน)ใชส้ทิธทิางการเมอืงของตนตามครรลองของกฎหมาย เพื5อให้ ปตท. ดําเนินธุรกจิโดย
ปราศจากความกดดนัจากฝ่ายการเมอืง และภาคประชาชน ปตท. ต้องเป็นกลางทางการเมอืง
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ไมนํ่าทรพัยากรของบรษิทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)  ไปสนับสนุนกจิกรรมทางการเมอืงของพรรค
การเมอืง กลุ่มทางการเมอืง หรอืนักการเมอืงคนใด ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม และไม่อนุญาต
ใหฝ้่ายการเมอืงเขา้มาใชท้รพัยากร และสถานที5ของบรษิทั ปตท. จํากดั (มหาชน)  ในกจิกรรม
ทางการเมอืง ปตท. สนับสนุนใหพ้นักงานของ ปตท. แสดงออกเขา้ร่วม สนับสนุน และใช้สทิธิ
ทางการเมอืงนอกเวลาทํางานโดยทรพัยากรของบุคลากรเอง ห้ามบุคลากรของบรษิัท ปตท. 
จาํกดั (มหาชน)  ใชอ้ํานาจ ทรพัยากร เงนิทุน และชื5อ ปตท. ไปใชใ้นการเรี5ยไรหรอืใชป้ระกอบ
กจิกรรมทางการเมอืง 
 

ปัจจยัทางเศรษฐกิจ (E = Economic Factors ) 
 เศรษฐกจิไทยในครึ5งปีแรกปี 2553 มแีนวโน้มขยายตวัประมาณรอ้ยละ 10.6 จากการฟื�นตวั
ของเศรษฐกจิโลกโดยเฉพาะเศรษฐกจิภูมภิาคเอเชยี โดยการขยายตวัทางเศรษฐกจิในไตรมาสที5 1 
ปี2553 ขยายตวัรอ้ยละ 12 ต่อมาในไตรมาสที5 2 ปี 2553 ขยายรอ้ยละ 9.1 สาเหตุที5ขยายตวัลดลง   
มาจากปญัหาความไม่สงบทางการเมอืงที5ส่งผลต่อรายได้จากการท่องเที5ยวและความเชื5อมั 5น
ในภาคธุรกจิ โดยการบรโิภคและการลงทุนภาคเอกชนในครึ5งปีแรกของปี 2553 มแีนวโน้มขยายตวั
ประมาณรอ้ยละ 5.3 และ 17 ตามลําดบั โดยสาเหตุเนื5องมาจากการฟื�นตวัของเศรษฐกจิ   
และความเชื5อมั 5นของนักลงทุนที5เพิ5มมากขึ�นการจา้งงานอยู่ในเกณฑด์ ีรายได้เกษตรกรสูงขึ�น
จากราคาสนิค้าเกษตรอยู่ในเกณฑส์ูงจากความต้องการของตลาดโลกที5ปรบัสูงขึ�น และการ
กระตุ้นเศรษฐกิจของรฐับาลตามโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบตัิการไทยเข้มแขง็ 2555 ปจัจยั
ต่างๆเหล่านี�ทําให้ผู้บรโิภคมคีวามเชื5อมั 5นในการจบัจ่ายใช้สอยมากขึ�น สําหรบัในส่วนของ
ปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการในครึ5งปีแรกของปี 2553 ขยายตัวเฉลี5ยร้อยละ 37 มี
แนวโน้มขยายตัวเช่นกนั พิจารณาจากการส่งออกสนิค้าและบรกิารในไตรมาสที5 2 ปี 2553 
ขยายตวัรอ้ยละ 41.8 เพิ5มขึ�นจากไตรมาสที5 1 ปี 2553 ที5ขยายตวัรอ้ยละ 32 โดยสาเหตุมาจาก
อุปสงค์ของต่างประเทศที5เพิ5มขึ�นจากการฟื�นตวัของเศรษฐกจิโลกและจากการเปิดการค้าเสรี
อาเซียน ในขณะการนําเข้าสินค้าและบรกิารในครึ5งปีแรกมแีนวโน้มลดลงอยู่ที5ร้อยละ 54.2 
สาเหตุหลกัมาจากการเพิ5มขึ�นของราคานํ�ามนัในตลาดโลก ทําใหป้รมิาณการนําเขา้นํ�ามนัลดลง
โดยสภาวการณ์ทางเศรษฐกจิที5เกดิขึ�น 
 
 ปัจจยัทางสงัคมและวฒันธรรม (S = Sociocultural Factors) 
 ปจัจยัทางด้านสงัคมในปจัจุบนัมกีารบรโิภคใช้นํ�ามนัเชื�อเพลงิเป็นจํานวนมาก รวมถึง
บรษิทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)  ไดค้ํานึงถงึสงัคมไทย เพื5อใหส้งัคมไทย ไดร้บัประโยชน์จากการ
ดาเนินกจิกรรมเพื5อสงัคมอย่างชดัเจน จงึไดก้าหนดกลุ่มงานดา้นกจิกรรมเพื5อสงัคม แบ่งเป็น 6 
กลุ่ม คอื การพฒันาเพื5อเดก็และเยาวชน / การพฒันาชุมชน / การจดัการเรื5องความหลากหลาย
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ทางชวีภาพ / การจดัการดแูลสิ5งแวดลอ้มในเมอืง / การสรา้งค่านิยามภายในองคก์รดา้นจติอาสา 
และ การสรา้งเครอืข่ายเพื5อสรา้งชื5อเสยีงให้กบัสงัคมและประเทศชาต ิซึ5งหลกัการกาหนดกลุ่ม
กิจกรรมเหล่านี� เป็นไปตาม CSR Theme “พลงัที5ย ั 5งยนืเพื5อไทย ” มุ่งเน้นการดูแล
กลุ่มเป้าหมาย (Stakeholders) ที5เกี5ยวขอ้งกบั ปตท. ในทุกดา้น 
 
 ปัจจยัทางเทคโนโลยี (T = Technological Factors) 
 ปตท. ยงัคงให้ความสําคญักบัการควบคุม ป้องกัน และลดผลกระทบทางด้านความ
ปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิ5งแวดลอ้มใหม้ปีระสทิธภิาพสูงสุด อาท ิการตรวจสอบการระบาย
มลพษิของแต่ละโรงงานอย่างละเอยีดและวางแผนการลงทุนปรบัปรุงเครื5องจกัร รวมทั �งตดิตั �ง
อุ ปก รณ์บํ าบัด แล ะกํ า จัดมลพิษ  โ ดย นํ า เทค โนโลยีที5 มีป ร ะสิท ธิภาพระดับ  Best 
AvailableTechnology มาใช ้มกีารตดิตั �งระบบ Dry Low Emission (DLE) เพื5อควบคุมการเกดิ
ก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจน (Nitorgen Oxides: NOx) และก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด ์(CO) ให้
ตํ5าที5สุด และการติดตั �งระบบ Selective Cytalytic Reduction (SCR)ซึ5งเป็นระบบที5มี
ประสทิธภิาพสูงสุดในการบําบดั NOx เป็นต้น รวมถงึเทคโนโลย ีPTT Blue Innovation 
นวตักรรมนํ�ามนัเชื�อพลงิคุณภาพสูงที5เทคโนโลยรีะดบัพรเีมยีม เพื5อยกระดบัมาตรฐานคุณภาพ
นํ�ามนัทุกผลติภณัฑข์อง ปตท. ใหสู้งขึ�นในราคาเท่าเดมิ และสามารถตอบสนองความต้องการที5
หลากหลายของผูบ้รโิภคไดอ้ย่างลงตวั นับเป็นความภาคภูมใิจของ ปตท. ที5ไดส้รา้งสรรคส์ิ5งที5ดี
ให้สงัคมไทย เพื5อให้คนไทยไดใ้ชนํ้�ามนัที5ดทีี5สุด และได้รบัการบรกิารที5ดทีี5สุดจากสถานีบรกิาร
ครบวงจรและทนัสมยัไม่แพท้ี5ใดในโลก ทั �งนี� ปตท. ยนืยนัที5จะคงความเป็นผู้นําทางนวตัรกรรม
ดา้นเชื�อเพลงิคุณภาพ เพื5อสรา้งสรรคส์งัคมไทยใหเ้ตบิโตอยา่งมคีุณภาพและยั 5งยนืต่อไป 
 

2.1.2 การวิเคราะหส์ภาพการแข่งขนัของอตุสาหกรรมด้วยพลงัทั �งห้าของพอร ์
เตอร ์(Five-Force Analysis) ประกอบดว้ย (Porter, 1980: 103)  
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ภาพที. 2.1 Porter's Five Forces Model 
ที5มา : เขา้ถงึจาก www.marketingplanwriter.blogspot.com , 2010 

 
โมเดล Five Forces ของ Michael E. Porter ,1980 เป็น Model ที5นิยมกนัมากในการ

วเิคราะห์ตลาดเพื5อให้รู้ถึงสภาพแวดล้อมของธุรกิจของบรษิัทกบัสิ5งรอบข้างที5มผีลต่อการทํา
ธุรกจิของบรษิทั โดยเป็นการวเิคราะหใ์นเชงิบวกที5ไมใ่ช่เพยีงการเอาชยัเหนือคู่แข่ง แต่ยงัพูดถงึ
การร่วมมอืกนัเป็นพนัธมติร อย่างไรก็ตาม มกัมคีวามเขา้ใจกนัว่า การวเิคราะห์ธุรกจิโดยนํา
หลกั Five Forces มาใชน้ั �นควรใชส้ําหรบัธุรกจิขนาดใหญ่ที5มกีารแข่งขนัสูงส่วนธุรกจิขนาดเลก็
นั �นไม่มคีวามจาํเป็นต้องทําเป็นเรื5องเป็นราวขนาดนั �น หากแต่ในความเป็นจรงิแลว้ ธุรกจิขนาด
กลางและขนาดย่อมกส็ามารถใช ้Model ธุรกจิแบบ Five Forces มาใชไ้ดเ้พื5อเสรมิใหธุ้รกจิของ
บรษิทันั �นมคีวามแขง็แกรง่มากยิ5งขึ�น โดย โมเดล Five Forces มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี� 
 

1.  อปุสรรคกีดขวางการเข้าสู่อตุสาหกรรม (Threat of New Entrants) โดยการ
วเิคราะหว์่ามคีวามยากงา่ยในการเขา้มาของผูป้ระกอบการรายใหม่มากน้อยเพยีงใด ถ้าการเขา้
มาของผูป้ระกอบรายใหม่สามารถทําไดง้่ายและสะดวกกจ็ะต้องทําใหบ้รษิทัอาจไดร้บัผลกระทบ
จากการดาํเนินธุรกจิไดง้า่ย โดยพจิารณาไดจ้าก 

- การประหยดัจากขนาด (Economy of Scale) เนื5องจากผลติสนิคา้ที5เป็น
มาตรฐานจาํนวนมากทาํใหต้น้ทุนของสนิคา้ลดตํ5าลงจากการลดตน้ทุนคงที5ต่อ
หน่วยในการผลติ 

- ความผกูพนัในตรายี5หอ้ (Brand Loyalty)  
- เงนิลงทุน (Capital Requirement) ถา้ใชเ้งนิลงทุนสงูก็จะเป็นอุปสรรคต่อราย

ใหมท่ี5จะเขา้สู่อุตสาหกรรม  
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- การเขา้ถงึช่องทางจดัจาํหน่าย (Access to Distribution)  
- นโยบายของรฐับาล ถา้รฐับาลไมม่นีโยบายส่งเสรมิหรอืมขีอ้หา้มสมัปทาน  
- ตน้ทุนหรอืค่าใชจ้่ายในการเปลี5ยนแปลงการใชส้นิคา้ (Switching Cost) ถา้

ลกูคา้ตอ้งมตีน้ทุน หรอืค่าใชจ้า่ยในส่วนนี�สงู 
 

2. แรงผลกัดนัจากผู้ผลิตหรือคู่แข่งที.มีในอตุสาหกรรม (Competitive Rivalry 
withing an Industry) โดยการวเิคราะหเ์กี5ยวกบัคู่แข่งขนัทั �งหมดที5มอียู่ในธุรกจิเดยีวกนัโดย
อาจตอ้งวเิคราะหท์ั �งในประเทศและต่างประเทศ ทั �งนี�เพราะกลไกการคา้เสรใีนยุคโลกาภวิฒัน์ที5มี
การเคลื5อนไหวทุนไดอ้ย่างรวดเรว็อาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกจิที5เป็นอยู่ โดยพจิารณา
ไดจ้าก 

- อตัราการเตบิโตของอุตสาหกรรม ถา้อุตสาหกรรมยงัคงเตบิโต การแขง่ขนัจะไม่
รนุแรงมากนกั  

- ความแตกต่างของสนิคา้ ถา้สนิคา้มคีวามแตกต่างกนัการแขง่ขนักจ็ะน้อยลง  
- ความผกูพนัในตรายี5หอ้  
- กําลงัการผลติส่วนเกนิ ถา้อุตสาหกรรมมกีําลงัการผลติส่วนเกนิการแขง่ขนัจะ

รนุแรง  
- ตน้ทุนคงที5ของธุรกจิและต้นทุนในการเกบ็รกัษา  
- อุปสรรคกดีขวางการออกจากอุตสาหกรรม เช่น ขอ้ตกลงกบัสหภาพ แรงงานใน

การจา่ยชดเชยที5สงูมาก  
 

3. อาํนาจการต่อรองของผู้ผลิต (Bargaining Power of Suppliers) เป็นการ
วเิคราะหเ์กี5ยวกบัผูผ้ลติที5ขายวตัถุดบิต่าง ๆ ใหแ้ก่บรษิทั โดยการวเิคราะหก์ารพึ5งพาจากผูผ้ลติ 
ถา้ธุรกจิของบรษิทัฯ ตอ้งมกีารพึ5งพาผูผ้ลติรายหนึ5ง ๆ สงูกจ็ะมคีวามเสี5ยงของการประกอบ
ธุรกจิมากขึ�น เพราะถา้ผูผ้ลติรายนั �นไมส่ามารถส่งวตัถุดบิไดไ้มว่่าจะดว้ยสาเหตุใด กจ็ะส่งผล
กระทบต่อการดําเนินธุรกจิของบรษิทัทนัท ีโดยพจิารณาไดจ้าก 

- จาํนวนผูข้ายหรอืวตัถุดบิที5มอียูถ่า้มผีูข้ายน้อยรายอํานาจต่อรองของผูข้ายจะสงู  
- ระดบัการรวมตวักนัของผูข้ายวตัถุดบิ ถา้ผูข้ายรวมตวักนัไดอ้ํานาจการต่อรองก็

จะสงู  
- จาํนวนวตัถุดบิหรอืแหล่งวตัถุดบิที5ม ีถา้วตัถุดบิมน้ีอย อาํนาจต่อรองจะสงู  
- ความแตกต่างและเหมอืนกนัของวตัถุดบิ ถา้วตัถุดบิมคีวามแตกต่างกนัมาก 

อํานาจต่อรองผูข้ายจะสงู 
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4. อาํนาจต่อรองของกลุ่มผู้ซื�อหรือลูกค้า (Bargaining Power of Customers) 
โดยการวเิคราะหเ์พื5อใหท้ราบอํานาจการต่อรองของลูกคา้ว่ามมีากน้อยเพยีงใด ถ้ามกีารแข่งขนั
ในทางธุรกิจสูงและผู้บรโิภคมทีางเลอืกมากขึ�น ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกจิของ
บรษิทัโดยเฉพาะในแงข่องรายได ้และส่วนแบ่งการตลาดที5ลดลง โดยพจิารณาไดจ้าก 

- ปรมิาณการซื�อ ถา้ซื�อมาก กม็อีํานาจการต่อรองสงู  
- ขอ้มลูต่างๆ ที5ลกูคา้ไดร้บัเกี5ยวกบัสนิคา้และผูข้าย ถา้ลกูคา้มขีอ้มลูมาก ก็

ต่อรองไดม้าก  
- ความจงรกัภกัดต่ีอยี5หอ้  
- ความยากงา่ยในการรวมตวักนัของกลุ่มผูซ้ื�อ ถา้ลกูคา้รวมตวักนังา่ยกม็อีํานาจ

ต่อรองสงู  
- ความสามารถของผูซ้ื�อที5จะมกีารรวมกจิการไปดานหลงั คอื ถา้ลกูคา้สามารถ

ผลติสนิคา้ไดด้ว้ยตนเองอํานาจการต่อรองกจ็ะสงู  
- ตน้ทุนในการเปลี5ยนไปใชส้นิคา้ของคนอื5น หรอื ใชส้นิคา้ของคู่แขง่แลว้ลกูคา้

ตอ้งมตีน้ทุนในการเปลี5ยนสงู อํานาจการต่อรองของลกูคา้กจ็ะตํ5า  
 

5. แรงผลกัดนัซึ.งเกิดจากสินค้าอื.นๆ ซึ.งสามารถใช้ทดแทนได้ (Threat of  
Substitute Products) โดยการวเิคราะหว์่าสนิคา้และบรกิารที5บรษิทัมอียู่นั �น มโีอกาสหรอืไม่ที5
จะมสีนิคา้และบรกิารอื5นเขา้มาทดแทนสนิค้าและบรกิารเดมิของบรษิทั ซึ5งอาจทําให้รายไดจ้าก
การขายสนิคา้และบรกิารลดลง รวมถงึส่วนแบ่งการตลาดที5ลดลงในอนาคต โดยพจิารณาไดจ้าก 

- ระดบัการทดแทน เป็นการทดแทนไดม้าก หรอืทดแทนไดน้้อยแค่ไหน 
- ต้นทุนหรอืค่าใชจ้่ายในการเปลี5ยนแปลงการใชส้นิค้าปจัจุบนั ไปสู่การใชส้นิค้า

ทดแทน  
- ระดบัราคาสนิคา้ทดแทนและคุณสมบตัใิชง้านของสนิคา้ทดแทน  
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2.1.3 การวิเคราะหปั์จจยัภายในและภายนอกด้วย SWOT Analysis  

 

ภาพที. 2.2  แสดง SWOT ANALYSIS 

ที.มา: เขา้ถงึได:้ www.librarian.net/talks/nylink/n...ink.key/ ,2010 

 

พบิลู ทปีะปาล (2546: 89-92) ไดก้ล่าวถงึการวเิคราะหส์ถานการณ์เป็นความพยายาม
ของบรษิทัที5จะตรวจสอบเพื5อทราบจดุแขง็และจดุอ่อนของบรษิทั อนัเป็นปจัจยัภายใน รวมทั �ง
ตรวจสอบเพื5อหาโอกาสและขอ้จาํกดัอนัเป็นปจัจยัภายนอกของบรษิทั และดว้ยเหตุที5การ
วเิคราะหส์ถานการณ์ประกอบดว้ยการวเิคราะหป์จัจยั 4 อยา่งดงักล่าว ดงันั �นบางครั �งการ
วเิคราะหส์ถานการณ์จงึเรยีกว่า SWOT Analysis การวเิคราะหส์ถานการณ์เป็นการหาคาํตอบ
ของคาํถามโดยทั 5วไป 2 ประการ คอื “สภาพปจัจบุนัของบรษิทัเป็นอยา่งไร (What is the 
current position of the firm?)” กบั “ทศิทางการดําเนินงานของบรษิทัต่อไปจะมุ่งไปทางไหน 
(Where does the firm want to be?)” คาํถามเหล่านี�จะสามารถตอบไดด้ว้ยการศกึษาวเิคราะห์
จดุแขง็ จดุอ่อนของบรษิทั โดยการเปรยีบเทยีบกบัคู่แขง่ขนั และตรวจสอบกบัสภาพแวดลอ้ม
ภายนอก เพื5อหาโอกาสและอุปสรรค 
 

หลกัการวเิคราะห ์SWOT (พบิลู ทปีะปาล, 2547:80)  
1. ยดึถอืการวเิคราะหเ์น้นทุกตลาด  
2. สบืคน้หาคู่แขง่ขนัอย่างเตม็ที5  
3. รว่มมอือย่างใกลช้ดิกบัฝ่ายอื5นๆ  
4. ตรวจสอบปญัหาต่างๆ จากมมุมองของลกูคา้  
5. แยกประเดน็ปญัหาภายในออกจากปญัหาภายนอก 
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2.1.4 เครื.องมือในการเลือกการตดัสินใจเลือกกลยทุธ์  
 
หลงัจากที5มกีารประเมนิสภาพแวดล้อมโดยการวเิคราะห์ให้เห็นถงึจุดแขง็ จุดอ่อน 

โอกาส และขอ้จาํกดัแล้ว    กจ็ะนํามาขอ้มลูทั �งหมดมาวเิคราะหใ์นรปูแบบความสมัพนัธแ์บบ  
แมตรกิซโ์ดยใชต้ารางที5เรยีกว่า TOWS Matrix โดย TOWS Matrix เป็นตารางการวเิคราะหท์ี5
นําขอ้มลูที5ได้จากการวเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และขอ้จํากดั มาวเิคราะห์เพื5อกําหนด
ออกมาเป็นยทุธศาสตรห์รอืกลยทุธป์ระเภทต่าง ๆ  

ในการนําเทคนิคที5เรยีกว่า TOWS Matrix มาใชใ้นการวเิคราะหเ์พื5อกําหนดยทุธศาสตร์
และกลยทุธน์ั �น จะมขี ั �นตอนการดําเนินการที5สาํคญั 2 ขั �นตอน ดงันี� 

1. การระบ ุจดุแขง็ จดุอ่อน โอกาส และข้อจาํกดั  
โดยที5การประเมนิสภาพแวดลอ้มที5เป็นการระบุใหเ้หน็ถงึจดุแขง็และจดุอ่อนจะเป็น 

การประเมนิภายในองคก์ร ส่วนการประเมนิสภาพแวดลอ้มที5เป็นโอกาสและขอ้จาํกดัจะเป็นการ
ประเมนิภายนอกองค์กร กล่าวได้ว่า ประสทิธผิลของการกําหนดกลยุทธ์ที5ใช้เทคนิค TOWS 
Matrix นี�จะขึ�นอยู่กบัความสามารถในการวเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และขอ้จํากดั ที5
ละเอียดในทุกแง่มุม เพราะถ้าวิเคราะห์ไม่ละเอียดหรือมองไม่ทุกแง่มุม จะส่งผลทําให้การ
กําหนดกลยทุธท์ี5ออกมาจะขาดความแหลมคม 
 

2. การวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างจดุแขง็กบัโอกาส จดุแขง็กบั
ข้อจาํกดั จดุอ่อนกบัโอกาส และจดุอ่อนกบัข้อจาํกดั  

ซึ5งผลของการวเิคราะหค์วามสมัพนัธใ์นขอ้มลูแต่ละคู่ดงักล่าว ทาํใหเ้กดิยทุธ ์
ศาสตรห์รอืกลยทุธส์ามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ประเภท คอื 
 

 
จดุแขง็ 

(Strengths) 
จดุอ่อน 

(Weaknesses) 

โอกาส 
(Opportunities) 1. SO กลยทุธเ์ชงิรกุ 1. WO กลยทุธเ์ชงิแกไ้ข 

อปุสรรค 
(Threats) 2. ST กลยทุธเ์ชงิป้องกนั 4. WT กลยทุธเ์ชงิรบั 

ตารางที. 2.1   ทางเลือก 4 ประการของ TOWS MATRIX เพื.อการกาํหนดกลยทุธ ์
ที5มา: Michael E. Porter (1985) 
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1. กลยทุธเ์ชิงรกุ (SO Strategy) ไดม้าจากการนําขอ้มลูการประเมนิ 
สภาพแวดลอ้มที5เป็นจดุแขง็และโอกาสมาพจิารณารว่มกนัเพื5อที5จะนํามากําหนดเป็นยุทธศ์าสตร์
หรอืกลยทุธใ์นเชงิรกุ ตวัอยา่ง กรมธนารกัษ์ มจีดุแขง็ คอื ความสามารถในการผลติเหรยีญ และ
มโีรงกษาปณ์ที5ทนัสมยั มโีอกาส คอื สามารถหารายไดจ้ากการผลติเหรยีญได ้ทั �งหมดสามารถ
นํามากําหนดยุทธศาสตรใ์นเชงิรุก คอื ยุทธศาสตรก์ารรบัจา้งผลติเหรยีญทุกประเภททั �งในและ
ต่างประเทศ 
 

2. กลยทุธเ์ชิงป้องกนั (ST Strategy)ไดม้าจากการนําขอ้มลูการประเมนิสภาพแวดลอ้มที5 
เป็นจุดแขง็และขอ้จํากดัมาพจิารณาร่วมกนั เพื5อที5จะนํามากําหนดเป็นยุทธศ์าสตรห์รอืกลยุทธ์
ในเชงิป้องกนั ทั �งนี�เนื5องจากองคก์รมจีุดแขง็ ขณะเดยีวกนัองคก์รกเ็จอกบัสภาพแวดลอ้มที5เป็น
ขอ้จํากดัจากภายนอกที5องค์กรควบคุมไม่ได้ แต่องค์กรสามารถใช้จุดแขง็ที5มอียู่ในการป้องกนั
ขอ้จํากดัที5มาจากภายนอกได้ ตวัอย่าง มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช มจีุดแขง็ คอื เป็น
มหาวทิยาลยัที5เปิดโอกาสการศกึษาให้แก่ประชาชนทั 5วประเทศ ขณะเดยีวกนัมขี้อจํากดั คอื 
งบประมาณที5ได้รบัการสนับสนุนจากภาครฐัมไีม่เพียงพอที5จะสามารถจดัตั �งหน่วยงานของ
ตนเองอยู่ทุกจงัหวดัทั 5วประเทศได ้    ทั �งหมดสามารถนํามากําหนดยุทธศาสตรเ์ชงิป้องกนั คอื 
ยทุธศาสตรก์ารสรา้งความรว่มมอืกบัโรงเรยีนในพื�นที5ทุกจงัหวดัทั 5วประเทศ 
 

3. กลยทุธเ์ชิงแก้ไข (WO Strategy) ไดม้าจากการนําขอ้มลูการประเมนิสภาพแวดลอ้มที5 
เป็นจดุอ่อนและโอกาสมาพจิารณาร่วมกนั เพื5อที5จะนํามากําหนดเป็นยุทธศ์าสตรห์รอืกลยุทธใ์น
เชงิแกไ้ข ทั �งนี�เนื5องจากองคก์รมโีอกาสที5จะนําแนวคดิหรอืวธิใีหม่ ๆ มาใชใ้นการแก้ไขจุดอ่อนที5
องค์กรมอียู่ได้ตัวอย่าง ระบบราชการมกัมจีุดอ่อนคือมขี ั �นตอนการทํางานที5ยาวและใช้เวลา
มาก ขณะเดียวกันก็มโีอกาสคือโอกาสของการนําเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื5อสารมา
ใช ้ทั �งหมดสามารถนํามากําหนดยุทธศาสตรเ์ชงิแก้ไข คอื ยุทธศาสตรก์ารส่งเสรมิใหม้กีารนํา
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื5อสารมาใช้ในการบรหิารจดัการและในกระบวนการทํางานของ
ราชการใหม้ากขึ�น (E-Administration)  
 

4. กลยทุธเ์ชิงรบั (WT Strategy) ไดม้าจากการนําขอ้มลูการประเมนิสภาพแวดลอ้มที5 
เป็นจุดอ่อนและขอ้จาํกดัมาพจิารณาร่วมกนั เพื5อที5จะนํามากําหนดเป็นยุทธศ์าสตรห์รอืกลยุทธ์
ในเชงิรบั ทั �งนี�เนื5องจากองค์กรเผชญิกบัทั �งจุดอ่อนและขอ้จํากดัภายนอกที5องค์กรไม่สามารถ
ควบคุมได ้ตวัอยา่ง ประเทศไทย จุดอ่อน คอื ต้องนําเขา้นํ�ามนัดบิจากต่างประเทศ ประกอบกบั
พบขอ้จาํกดั คอื ราคานํ�ามนัในตลาดโลกเพิ5มขึ�นอย่างมาก ทั �งหมดนํามากําหนดยุทธศาสตรใ์น
เชงิรบั คอื ยทุธศาสตรก์ารรณรงคป์ระหยดัพลงังานทั 5วประเทศอย่างจรงิจงั และยุทธศาสตรก์าร
หาพลงังานทดแทนที5นําทรพัยากรธรรมชาตใินประเทศที5มอียูม่าใชม้ากขึ�น 
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2.1.5 การกาํหนดกลยทุธ ์(Strategic Formulation)  
จะเกี5ยวขอ้งกบัการกําหนดพนัธกจิ (Mission Statement) การพจิารณาถงึโอกาสและ

ขอ้จาํกดัที5มาจากสภาพ แวดลอ้มภายนอก การพจิารณาถงึจุดแขง็และจุดอ่อนขององคก์ร  การ
กําหนดวตัถุประสงคร์ะยะยาวขององคก์ร การพจิารณาประเมนิทางเลอืกกลยุทธต่์าง ๆ และการ
ตดัสนิใจเลอืกกลยุทธ์ที5จะนํามาใช้ในการดําเนินงาน การกําหนดกลยุทธ์ เป็นการพฒันาแผน
ระยะยาวบนรากฐานของโอกาสและอุปสรรค   ที5ได้จากการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
และการวเิคราะหจ์ุดแขง็ จุดอ่อนที5ไดจ้าการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายใน  โดยองคก์รจะต้อง
กําหนดและเลอืกกลยทุธ ์ที5ดทีี5สุดที5เหมาะสมกบัองคก์รที5สุด  ผูบ้รหิารต้องพยายามตอบคําถาม
ว่าทาํอยา่งไรองคก์รจงึจะไปถงึเป้าหมายที5ไดก้ําหนดไวไ้ด ้ โดยใชค้วามไดเ้ปรยีบในการแข่งขนั
ขององค์กรกําหนดเป็นกลยุทธ์  ทั �งนี�จะต้องคํานึงถงึระดบัที5แตกต่างกนัของกลยุทธ์ด้วย ซึ5งมี
ทั �งสิ�น 3 ระดบั คอื 
 กลยทุธร์ะดบัองคก์ร(Corporate Strategy)  
 เป็นกลยุทธ์ที5ครอบคลุมและบ่งบอกถงึกลยุทธ์โดยรวม และทศิทางในการแข่งขนัของ
องคก์รว่า องคก์รจะมกีารพฒันาไปสู่ทศิทางใด จะดาํเนินงานอยา่งไร และจะจดัสรรทรพัยากรไป
ยงัแต่ละหน่วยขององคก์รอย่างไร เช่น การดําเนินธุรกจิแบบครบวงจร การขยายตวัไปในธุรกจิ
ที5ไม่เกี5ยวขอ้งกนัเลย เป็นต้น ตวัอย่างเครื5องมอื (Tools) ที5ช่วยในการกําหนดกลยุทธ์ในระดบั
องคก์ร เช่น Boston Consulting Group Matrix, McKinsey 7 - S Framework เป็นตน้ 
 

กลยทุธร์ะดบัธรุกิจ(Business Strategy) 
 เป็นการกําหนดกลยุทธใ์นระดบัที5ย่อยลงไป  จะมุ่งปรบัปรุงฐานะการแข่งขนัขององคก์ร
กบัคู่แข่ง  และระบุถงึวธิกีารที5องคก์รจะใชใ้นการแข่งขนั  มุ่งปรบัปรุงฐานะการแข่งขนัของผลติ 
ภณัฑใ์ห้สูงขึ�น โดยอาจรวมกลุ่มผลติภณัฑท์ี5คลา้ยกนัไวด้ว้ยกนั ภายในหน่วยธุรกจิเชงิกลยุทธ ์
(Strategic Business Unit - SBU) เดยีวกนั กลยุทธร์ะดบัธุรกจิของ SBU นี�จะมุ่งการเพิ5มกําไร 
(Improving Profitability)  และขยายการเตบิโต (Growth) ใหม้ากขึ�น บางครั �งจงึเรยีกกลยุทธใ์น
ระดบันี�ว่ากลยุทธก์ารแข่งขนั (Competitive Strategy) ซึ5งโดยทั 5วไปจะมอียู่ 3 กลยุทธ ์คอื การ
เป็นผูนํ้าดา้นต้นทุนตํ5า (Cost Leadership) การสรา้งความแตกต่าง (Differentiation) และการ
จาํกดัขอบเขตหรอืการมุง่เน้นหรอืการรวมศูนย(์Focus Strategy)  
 
 กลยทุธร์ะดบัปฏิบติัการ(Operational Strategy) 
 เป็นการกําหนดกลยุทธ์ที5ครอบคลุมวธิกีารในการแข่งขนั  แก่ผู้เกี5ยวขอ้งในหน่วยงาน 
(Function) ต่าง ๆ  มุง่เน้นใหแ้ผนกงานตามหน้าที5พฒันากลยทุธข์ึ�นมา โดยอยู่ภายใต้กรอบของ
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กลยุทธ์ระดับองค์กรและกลยุทธ์ระดับธุรกิจ เช่น แผนการผลิต แผนการตลาด แผนการ
ดาํเนินงานทั 5วไป แผนการดา้นทรพัยากรบุคคล แผนการเงนิ เป็นตน้  
 
Michel Robert ไดก้ล่าวถงึขั �นตอนในการสรา้งกลยุทธไ์วใ้นหนังสอื e-Strategy ที5อาจแตกต่าง
ไปจากทั 5ว ๆ ไปว่า ขั �นตอนในการสรา้งกลยุทธ์จะอยู่บนพื�นฐานของสิ5งที5เราทําไดด้ทีี5สุด What 
you do best แต่ไม่ไดอ้ยู่บนพื�นฐานของสิ5งที5คู่แข่งขนัของเราทําอยู่ (Not what the others do) 
ซึ5งแนวคดินี�ใชไ้ดด้ทีั �งธุรกจิการผลติและธุรกจิการบรกิาร โดยมขีั �นตอน 4 ขั �นตอน คอื 
 
 1. ระบุแรงขบัดนั (Driving Force) ขององค์กร ที5สามารถช่วยให้มคีวามได้เปรยีบ
ทางการแข่งขนั ซึ5งเกี5ยวขอ้งกบัจุดแขง็ที5องค์กรมอียู่ เช่น การที5องค์กรมเีทคโนโลยทีี5แตกต่าง 
องคก์รสามารถใชเ้ทคโนโลยเีป็นตวันําสาํคญัในการดาํเนินงานไดเ้ป็นตน้ 
 2. สรา้งกรอบแนวคดิทางธุรกจิ (Business Concept) อย่างสั �นๆ เพื5อแสดงว่าจะใชแ้รง
ขบัดนันั �นอยา่งไร เช่น จะใชเ้ทคโนโลยนีั �นผลติสนิคา้อะไร จะเจาะจงขายยงัภมูภิาคใด  
 3. ระบุความเชี5ยวชาญขององคก์ร (Area of Excellence) ที5เราต้องการ เพื5อนํามาใช้
สนับสนุนกลยุทธ์ เช่น อาจจําเป็นต้องปรบัปรุงคุณภาพของผลติภณัฑใ์ห้สูงขึ�น หรอืการสรา้ง
ความชาํนาญในการขายและบรกิารแก่พนกังานขาย เป็นตน้ 
 4. ระบุประเดน็สําคญั (Critical Issues) หรอืเรื5องที5เกี5ยวขอ้งและมคีวามสําคญั ที5อาจจะ
ต้องถูกปรบัปรุงหรอืเปลี5ยนแปลง เพื5อให้เอื�อต่อการนํากลยุทธ์ไปดําเนินการ เช่น โครงสร้าง 
(Structure) กระบวนการหรือระบบ (Process/System) ทักษะและความสามารถ
(Skills/Competencies) ระบบการใหผ้ลตอบแทน (Compensation) เป็นตน้  
 
2.1.6 การนํากลยทุธไ์ปปฏิบติั (Strategic Implementation) 

จะเกี5ยวขอ้งกบัการกําหนด วตัถุประสงคข์องแผนประจาํปี การกําหนดนโยบาย การจงู
ใจบุคลากรที5รบัผดิชอบการจดัสรรทรพัยากรใหแ้ก่การดําเนินกลยุทธต่์าง ๆ การสรา้งวฒันธรรม
การทํางานแบบใหม่ที5 เ น้นการทํางานตามกลยุทธ์ การกําหนดโครงสร้างองค์กรที5มี
ประสทิธผิล การจดัเตรยีมงบประมาณ รวมถงึการพฒันาและการใชร้ะบบการจดัการขอ้มลู 

 
ดงันั �นการนํากลยุทธ์ไปปฏิบตัิ คือกระบวนการที5ผู้บรหิารแปลงกลยุทธ์และนโยบาย  

ไปสู่แผนการดําเนินงาน  กําหนดรายละเอียดด้านต่าง ๆ เช่น ด้านงบประมาณ  หรอืวธิกีาร
ดําเนินงาน  ซึ5งกระบวนการนี�อาจจะเกี5ยวข้องกับการเปลี5ยนแปลงภายในด้านวัฒนธรรม   
โครงสรา้ง  หรอืระบบการบรหิาร  เพื5อใหส้ามารถดําเนินการตามกลยุทธ์ได้อย่างเป็นรปูธรรม 
โดยทั 5วไปจะประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ คอื 
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1. ขั �นตอนของการกําหนดแผนและการจดัสรรทรพัยากร (Resources Allocation) 
2. ขั �นตอนของการปรบัโครงสรา้งองค์การ เพื5อรองรบัการเปลี5ยนแปลงของการใช้กล

ยทุธแ์ละการใชท้รพัยากร เป็นตน้ 
3. ขั �นตอนของการปรบัปรุงเปลี5ยนแปลงในส่วนของระบบและการพฒันาทรพัยากร

บุคคล เช่น เรื5องระบบข้อมูลข่าวสาร ระบบบรหิารบุคคล (การให้การศกึษา การให้การอบรม 
การกระตุน้ ส่งเสรมิใหบุ้คลากรในองคก์ารทาํงานไดอ้ยา่งเตม็ที5และมปีระสทิธภิาพ) เป็นตน้ 

4. การกระจายกลยทุธ ์(Strategic Deployment) หากองคก์ารมกีารสรา้งวสิยัทศัน์ สรา้ง
พนัธกจิขึ�นมาแลว้ แต่ไมไ่ดม้กีารดาํเนินการกจ็ะทาํใหเ้กดิการสูญเปล่า (Waste) ได ้เพราะแมว้่า
แผนเหล่านั �นจะเป็นแผนงานที5ถูกจดัทํามาอย่างดี ผ่านการระดมความคิดมาอย่างเข้มข้น
เพยีงใดกต็าม 
 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี.ยวกบั การจดัการและกลยทุธ์การตลาด  
 

2.2.1 กลยทุธส่์วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix Strategy) 
การพจิารณาส่วนประสมการตลาดในเชงิกลยุทธ ์(อดุลย ์จาตุรงคกุล, 2549: 169-176) 

1. ผลิตภณัฑ ์ (product) การพจิารณาเกี5ยวกบัผลติภณัฑบ์รกิาร จะต้อง
พจิารณาถงึขอบเขตของบรกิาร คุณภาพของบรกิาร ระดบัชั �นของบรกิาร ตราสนิคา้ สายการ
บรกิาร การรบัประกนัและการบรกิารหลงัการขาย เช่น ธุรกจิการบรกิารดา้นธุรกจิสถานออก
กําลงักาย ควรจะพจิารณาเกี5ยวกบั คุณภาพของเครื5องออกกําลงักาย คุณสมบตัขิองเครื5องออก
กําลงักาย ความทนัสมยั ความเป็นมาตรฐาน ฯลฯ  

2.  ราคา (price) การพจิารณาดา้นราคา จะต้องรวมถงึระดบัราคา เนื5องจาก
ราคามสี่วนในการทาํใหบ้รกิารต่าง ๆ มคีวามแตกต่างกนั และมผีลต่อผูบ้รโิภคในการรบัรูถ้งึคุณ
ค่าที5ได้รบัจากการบรกิาร โดยเทยีบระหว่างราคา และคุณภาพของบรกิาร เช่น ราคาของ
โปรแกรมการออกกําลงักาย ราคาค่าครฝึูกกจิกรรมการออกกําลงักายพเิศษต่าง ๆ ฯลฯ  

3.  การจดัจาํหน่าย (place) ที5ตั �งของผูใ้หบ้รกิาร และความยากง่ายในการ
เขา้ถงึ เป็นอกีปจัจยัที5สาํคญัของการตลาดบรกิาร ทั �งนี�ความยากง่ายในการเขา้ถงึบรกิารนั �นมใิช่
แต่เฉพาะการเน้นทางกายภาพเท่านั �น แต่ยงัรวมถงึการตดิต่อสื5อสาร ดงันั �นประเภทของช่อง
ทางการจดัจําหน่าย และความครอบคลุมจะเป็นปจัจยัสําคญัต่อการเขา้ถงึบรกิารอกีด้วย เช่น 
ความหลากหลายของวธิทีี5ใชใ้นการตดิต่อสื5อสารกบับรษิทัฯ  ความสะดวกในการเดนิทางมายงั
สถานที5ตั �งหรอืสถานที5รบับรกิารของสถานออกกําลงักาย ฯลฯ 

4.  การส่งเสริมการตลาด (promotion) การส่งเสรมิการตลาดรวบรวม
วธิกีารที5หลากหลายของการสื5อสารกบัตลาดต่างๆ ไม่ว่าจะผ่านการโฆษณา กจิกรรมการขาย
โดยบุคคล กจิกรรมส่งเสรมิการขายและรปูแบบอื5น ทั �งทางตรงสู่สาธารณะและทางอ้อมผ่านสื5อ 
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เช่น ความทั 5วถงึของการประชาสมัพนัธเ์กี5ยวกบัโปรแกรมต่าง ๆ ของการธุรกจิสถานออกกําลงั
กาย ฯลฯ  

2.2.2 ทฤษฎีการสื.อสารการตลาดแบบครบวงจร (Integrated Marketing  
Communication) 

การพจิารณารปูแบบการสื5อสาร (Communication Platforms) (Kotler and Keller, 
2006: 497) 

1. Advertising การโฆษณามหีลายรปูแบบ และมวีธิกีารใชไ้ดห้ลายวธิจีงึ
เป็นการยากที5จะรวบรวมและอธบิาย และจะพออธบิายไดด้งันี� 

• เป็นการนําเสนอต่อสาธารณชน (Public presentation) การโฆษณา
จงึเหมาะที5จะนําเสนอขอ้มลูเกี5ยวกบัสนิคา้และขอ้เสนอที5เป็น
มาตรฐาน 

• การแพรก่ระจาย (Pervasiveness) การโฆษณาเปิดโอกาสใหผู้ข้าย
สนิคา้ส่งข่าวสารซํ�าๆ หลายทั �ง ขณะเดยีวกนักปิ็ดโอกาสใหผู้ร้บั
ขา่วสารเปรยีบเทยีบข่าวสารกบัโฆษณาของคู่แขง่ขนั โฆษณาที5
ยิ5งใหญ่บอกถงึขนาด อํานาจ  และความสาํเรจ็ของผูข้ายสนิคา้ 

• ขยายการแสดงออก (Amplified expressiveness) การโฆษณาเปิด
โอกาสใหส้รา้งเรื5องราวเกี5ยวกบับรษิทั และสนิคา้ โดยการใชศ้ลิปะ
ทางดา้นการพมิพ ์เสยีง และส ี

• ไมม่ลีกัษณะเป็นส่วนตวั (lmpersonality) ผูร้บัขา่วสารไมรู่ส้กึว่าบบี
บงัคบัใหต้อ้งใส่ใจหรอืตอ้งตอบสนอง การโฆษณา เป็นการพดูขา้ง
เดยีวไมใ่ช่สนทนาโตต้อบ 

• การโฆษณาสามารถใชส้รา้งภาพพจน์ของสนิคา้ในระยะยาวได ้
2. Sales promotion ม ี3องคป์ระกอบดว้ยกนั 

• สื5อสาร (Communication) ดงึความสนใจผูบ้รโิภคเขา้ไปสูต้วัสนิคา้ 
• จงูใจ (lncentive) มอบสทิธเิป็นพเิศษ สิ5งจงูใจ ซึ5งมคีุณค่าต่อ

ผูบ้รโิภค 
• เชญิชวน (lnvition) เป็นการเชญิชวนใหผู้บ้รโิภคตดัสนิใจซื�อสนิคา้ 

3. Direct marketing หลายรปูแบบ เช่น จดหมายตรง การตลาดทาง
โทรศพัท ์การตลาดทางอนิเตอรเ์น็ต คุณลกัษณะที5แตกต่าง 4 ประการของการตลาดทางตรง
ไดแ้ก่ 
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• ไมม่คีวามเป็นสาธารณะ (nonpublic) เนื5องจากขา่วสารถูกส่ง
โดยตรงไปยงับุคคลที5เจาะจง 

• เป็นการออกแบบเฉพาะตวั (customized) ขา่วสารจดัเตรยีมไว้
เฉพาะตวัยคุคลที5จดัส่งไปใหเ้ท่านั �นทนัสมยั (up – to - date) 
ขา่วสารจดัเตรยีมอย่างรวดเรว็ ทนัสมยัเสมอ 

• สื5อสารสองทาง(interactive) ขา่วสารสามารถแลกเปลี5ยนกนัได้
ขึ�นอยูก่บัการตอบสนองของบุคคล จงึเป็นการสื5อสารสองทาง 

4. Personal selling การใชพ้นกังานขายเป็นเครื5องมอืจะไดผ้ลดเีมื5อ
ผูบ้รโิภคอยูใ่นขั �นสุดทา้ยของกระบวนการตดัสนิใจซื�อ โดยเฉพาะอย่างยิ5งเพื5อสรา้งความชอบ 
การโน้มน้าว และการตดัสนิใจซื�อ การใชพ้นกังานขายที5มคีุณสมบตัดิงันี� 

• เป็นการเผชญิหน้าระหว่างบุคคล (Personal confrontation) การใช้
พนกังานขายเป็นการปฏสิมัพนัธร์ะหว่างบุคคลตั �งแต่ 2 คนขึ�นไป 
แต่ละคนสามารถสงัเกตปฏกิริยิาของอกีคนหนึ5งไดใ้นทนัทเีป็นการ
หว่านพชืเพื5อหวงัผล (Cultivation) 

• การใชพ้นกังานขายก่อใหเ้กดิความสมัพนัธก์นัในหลายระดบัเพื5อ
การนําเสนอขอ้มลูเพื5อขายเพื5อสรา้งมติรภาพส่วนบุคคลอนัลกึซึ�ง 

• การตอบสนอง (Response) การใชพ้นกังานขายทําใหผู้ซ้ื�อมี
ความรูส้กึถงึความรบัผดิชอบที5จะตอ้งรบัฟงัการนําเสนอการขาย 

 
2.3 แนวคิดเกี.ยวกบัความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

ความรบัผดิชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility) ถอืเป็นแนวคดิที5
ไดร้บัการรยอมรบัมากที5สุดดา้นการใหต่้อสงัคมโดยภาคธุรกจิ และเป็นแนวคดิทางธุรกจิที5กําลงั 
กายเป็นกระแสไปทั 5วโลก แต่ยงัไม่มกีารใหนิ้ยามศพัทท์ี5เป็นที5ยอมรบักนัโดยทั 5วไป คําว่าความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมไดม้คีวามพยายามที5จะใหค้วามหมายไวห้ลากหลาย เช่น  

สภาธุรกิจโลกเพื5อความยั 5งยนื (World Business Council Sustainable 
Development WBCDS) (1999) ไดใ้หค้วามหมายไวด้งันี� ความรบัผดิชอบทางสงัคม คอื คํามั 5น
ของบรษิทัที5จะส่งเสรมิการพฒันาเศรษฐกจิอย่างยั 5งยนืโดยทํางานร่วมกบัลูกจา้งและครอบครวั
ของพวกเขา ชุมชน และสงัคมโดยกวา้ง เพื5อจะพฒันาคุณภาพชวีติที5ดขี ึ�นของสงัคมโดยรวม  

UNCTAD (2004) และ EUROPEAN Commission Green Paper (2001) 
นอกจากนี�ความรบัผดิชอบต่อสงัคมยงัหมายถงึ ขอ้ผูม้ดัของผูบ้รหิารในการหาวธิทีี5จะรกัษาหรอื
ปกป้องผลประโยชน์ของส่วนรวมมากว่าผลประโยชน์ขององคก์รเพยีงอยา่งเดยีว 
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Griffin (1996: 11 อ้างถงึในวรทยั ราวนิจ, 2549: 12) ไดใ้หค้วามหมายของความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมว่าเป็นขอ้ผูกพนัและเป็นหน้าที5ขององค์กรที5มหีน้าที5ในการปกป้อง และให้
ผลประโยชน์ต่อสภาพแวดลอ้มรอบขา้ง 

Mondy (1998:22 อ้างถงึในวรทยั ราวนิจ, 2549: 12) ไดก้ล่าวว่า ความรบัผดิชอบ
ต่อสงัคม หมายถงึ ขอ้ผูกมดัของผู้บรหิารในการหาวธิทีี5จะรกัษาหรอืปกป้องผลประโยชน์ของ
ส่วนรวมมากกว่า ผลประโยชน์ขององคก์รเพยีงอยา่งเดยีว 

อํานาจ  ธีระวนิช (2547:390) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
หมายถงึ พนัธะการรบัรูเ้กี5ยวกบับทบาทของธุรกจิในสงัคมใหม่นักธุรกจิยุคใหม่ที5เป็นเสมอืนผู้
พทิกัษ์ผลประโยชน์ของลูกคา้ บุคลากร ผู้จดัหา เจา้หนี� รฐั ชุมชน สิ5งแวดลอ้มและสาธารณชน
ควบคู่กบัการแสวงหากําไร 

จากแนวคดิขา้งตน้ ผูว้จิยัสรุปความหมายของความรบัผดิชอบต่อสงัคมไดว้่า ภาระ
ที5บรษิทัหรอืองคก์รจะตอ้งดาํเนินกจิกรรมที5ก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อทั �งผูถ้อืหุน้หรอืเจา้ของบรษิทั
และผู้บรโิภค โดยกําหนดขอบเขตของความรบัผิดชอบต่อสงัคม เน้นการรกัษาหรอืปกป้อง
ผลประโยชน์ของส่วนรวมมากว่าผลประโยชน์ขององคก์รเพยีงอยา่งเดยีว 
 
หลกัการดาํเนินกิจกรรม CSR  
 ในการปฎบิตัติามหลกั CSR ที5จะนํามาประยุกต์ใชค้วบคุมกบัธุรกจิ สามารถเเบ่ง
ไดเ้ป็น 4 ขั �นดงันี� (คณะกรรมการการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(กลต.) 
 ขั �นที. 1 Mandatory Level :ขอ้กําหนดตามกฎหมาย (Legislation) หมายถงึ การ
ที5ธุรกิจมหีน้าที5ต้องปฎบิตัิให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที5เกี5ยวข้อง เช่น กฎหมาย
คุม้ครองผูบ้รโิภค กฎหมายเเรงงาน การจา่ยภาษ ีเป็นตน้ 
 ขั �นที. 2 Elementary Level: ประโยชน์ทางเศรษฐกจิ (Economic Profit) หมายถงึ 
การที5ธุรกจิคํานึงถงึความสามารถในการอยู่รอดและใหผ้ลตอบเเทนแก่ผูถ้อืหุน้ ซึ5งในขั �นนี�ธุรกจิ
ควรหมั 5นตรวจตราว่ากําไรที5ไดน้ั �นตอ้งมใิช่กําไรซึ5งเกดิจากการเบยีดเบยีนสงัคม 
 ขั �นที. 3 Preemptive Level: จรรยาบรรณทางธุรกจิ (Business Code of 
Conduct) หมายถงึ การที5ธุรกจิสามารถสรา้งผลกําไรแก่ผู้ถอืหุน้ไดใ้นอตัราที5เหมาะสมและผู้
ประกอบธุรกจิไดใ้ส่ใจเพื5อใหป้ระโยชน์ตอบเเทนเเก่สงัคมมากขึ�น โดยเฉพาะสงัคมใกลท้ี5อยู่รอบ
ขา้งที5มคีวามคาดหวงัว่า จะไดร้บัการดเูเลหรอืเอาใจใส่จากผูป้ระกอบธุรกจิ 
 ขั �นที. 4 Voluntary Level: ความสมคัรใจ (Voluntary Action) หมายถงึ การดําเนิน
ธุรกจิควบคู่กบัการปฏบิตัติามเเนวทาง CSR ด้วยความสมคัรใจ โดยไม่ได้ถูกเรยีกรอ้งจาก
สงัคมแต่อยา่งใด ซึ5งในขั �นนี� การประกอบธุรกจิอยูบ่นพื�นฐานของการมุ่งประโยชน์ของสงัคมเป็น
สาํคญัและการดาํเนินการ CSR ในส่วนนี�สมควรไดร้บัการยกยอ่งชื5นชมจากสงัคมอยา่งเเทจ้รงิ 
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 ทั �งนี� ธุรกจิต้องดําเนินการตามเกณฑใ์นขั �นที5 1 เป็นอย่างน้อย ส่วนการดําเนินการ
ในขั �นต่อไปใหข้ึ�นกบัความพรอ้มของธุรกจิเเต่ละเเห่งที5เเตกต่างกนัไป โดยหลกัสําคญัของการ
ปฏบิตัติามเเนวทาง CSR ควรอยู่บนหลกัพอประมาณที5ธุรกจิต้องไม่เบยีดเบยีนตนเอง และ
ขณะเดยีวกนักต็อ้งไมเ่บยีดเบยีนสงัคม   
 ในขณะที5 Philip Kotler (2007) ไดแ้นะนําหลกัการในการสรา้งสรรคก์จิกรรมความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมโดยอนัดบัแรกคอืการพจิารณาเลอืกประเดน็ในการดําเนินการโดยแนะนําให้
เริ5มต้นจากประเดน็ที5กําลงัอยู่ในความสนใจของสงัคมขณะนั �น และสุดทา้ยเป็นการนํามาปฏบิตัิ
โดยพจิารณาวธิกีารกิจกรรมที5เหมาะสม ในการนําเสนอประเด็นสู่สาธารณชนทั �งนี�ได้ให้แนว
ทางการดาํเนินงานดา้นสงัคมขององคก์รธุรกจิไว ้6 รปูแบบหลกัดงันี� 
 1. การส่งเสริมประเดน็สงัคม (Cause Promotion) องค์กรจดัหาเงนิทุนการ
ช่วยเหลือในรูปแบบอื5นๆ หรอืทรพัยากรต่างๆขององค์กรเพื5อเพิ5มการตระหนักรู้และความ
ห่วงใยต่อประเดน็ปญัหาสงัคมบางประการหรอืเพื5อสนับสนุนการหาเงนิบรจิาค การเขา้ร่วมหรอื
หาอาสาสมคัรเพื5อสนองตอบต่อประเด็นใดประเด็นหนึ5ง  องค์กรอาจเป็นผู้รเิริ5มและบรหิาร
จดัการการส่งเสรมิประเดน็สงัคมดว้ยตนเอง (ตวัอย่างเช่น Body  Shop รณรงคเ์รื5องการหา้มใช้
สตัวเ์ป็นตวัทดลองในการผลติเครื5องสาํอาง) องคก์รอาจเป็นพนัธมติรรายใหญ่ในการทํากจิกรรม 
(Aleve  สปอนเซอรก์ารเดนิวิ5งเพื5อหาเงนิสมทบทุนใหม้ลูนิธโิรคไขขอ้) หรอืองคก์รอาจเป็นแค่
หนึ5งในสปอนเซอร ์หลายๆ ราย (การรณรงค ์สําหรบัโครงการ Keep America Beautiful 2003 
บรษิทัที5เป็นสปอนเซอรก์จิกรรม  “Great America  Cleanup” ประกอบดว้ย  Lysol, PepsiCO.,  
ศูนยบ์รกิารยาง Firestone และอกีหลาย ๆ บรษิทั) 
 2. การตลาดเกี.ยวเนื. องกบัประเด็นสังคม (Cause-Related Marketing)  
องคก์รกําหนดพนัธสญัญาว่าจะบรจิาครายไดเ้ป็นรอ้ยละของสนิคา้ที5ขายไดเ้พื5อสนองต่อประเดน็
บางประการส่วนมากขอ้เสนอนี�จะประกาศใชเ้ฉพาะสนิคา้บางตวัและคอืการกุศลเฉพาะบางเรื5อง  
ในกรณนีี�  องคก์รมกัจะจบัมอืกบัองคก์รไม่แสวงผลกําไรสรา้งสมัพนัธภาพเพื5อผลประโยชน์ร่วม
ทั �งเพื5อเพิ5มยอดขายสินค้าและเพื5อให้ได้เงนิสนับสนุนเข้าการกุศล  (ตัวอย่างเช่น Comcast 
บริจาค 4.95  เหรียญสหรัฐฯ จากค่าบริการติดตั �งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้แก่ Ronald 
McDonald House Charities เป็นระยะเวลาหนึ5งเดอืน)หลายคนคดิว่ากรณีแบบนี�เป็นเรื5องที5ทุก
คนได้-ได้-ได้  เพราะผู้บรโิภคก็ได้โอกาสบรจิาคเงนิให้แก่หน่วยงานการกุศลที5ตนเองชอบอยู่
แลว้ฟร ี
 3. การตลาดเพื.อสงัคมขององคก์ร (Corporate Social Marketing)  องคก์ร
สนับสนุนและ/หรอืทําโครงการรณรงค์เพื5อเปลี5ยนพฤติกรรมมนุษย์ในการพฒันาสุขอนามยั
ประชาชน ความปลอดภยั สิ5งแวดลอ้มหรอืความเป็นอยู่ที5ดขี ึ�นของชุมชน  จุดเด่นของโครงการ
คอืการมุ่งเน้นการปรบัเปลี5ยนพฤตกิรรม ซึ5งแตกต่างจากการงเสรมิประเดน็สงัคมที5มุ่งในเรื5อง
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การสร้างความตระหนักรู้ การหาเงนิทุน หรอืหาอาสาสมคัรมาช่วยในโครงการองค์การอาจ
พฒันาและจดัทําโครงการรณรงค์เพื5อการปรบัเปลี5ยนพฤติกรรมได้ด้วยตวัเอง (ตวัอย่างเช่น 
Philip Morris สนับสนุนใหผู้ป้กครองคุยกบัเดก็ๆ ถงึโทษของการสูบบุหรี5)  แต่ส่วนใหญ่องคก์ร
มกัจะจบัมอืร่วมกบัหน่วยงานรฐัต่างๆ (Home Depot กบัหน่วยงานส่งเสรมิการประหยดันํ�า) 
หรอืองคก์รไม่แสวงผลกําไร  (Pampers  จบัมอืกบัมลูนิธ ิSIDs สนับสนุนใหจ้บัทารกนอนหงาย
แทนที5จะนอนควํ5าหน้า) 
 4. การบริจาคตรง (Corporate Philanthropy) องคก์รบรจิาคโดยตรงต่อองคก์ร
การกุศลหรอืเพื5อสนองต่อประเดน็สงัคมหนึ5ง ส่วนมากเป็นในรปูของกองทุนเงนิช่วยเหลอืเงนิสด
และหรอืวสัดุสิ5งของ กจิกรรมนี�เป็นรูปแบบที5ทํากนัมาแต่ดั �งเดมิ   ส่วนใหญ่เป็นการตอบสนอง
ต่อคําขอหรอืเป็นกรณีพเิศษเฉพาะกาล ดงัที5กล่าวแลว้ในบทที5 1 ปจัจุบนัองคก์รส่วนใหญ่กําลงั
ถูกแรงกดดนัทั �งภายในและภายนอกองคก์รใหจ้ดักจิกรรมนี�อย่างมกีลยุทธม์ากขึ�น โดยคดัเลอืก
กจิกรรมการบรจิาคที5มุง่เน้นและสมัพนัธก์บัเป้าหมายธุรกจิและวตัถุประสงคข์ององคก์ร 
 5. อาสาสมคัรช่วยเหลือชุมชน (Community Volunteering)  องคก์รสนบัสนุน
และส่งเสรมิใหพ้นกังงาน  คู่คา้  และ/หรอืสมาชกิแฟรนไชสใ์หส้ละเวลาของตนเองเพื5อช่วยเหลอื
กจิกรรมชุมชนและสนองตอบต่อประเดน็สงัคมกจิกรรมนี�อาจเป็นกจิกรรมเดี5ยวๆ (เช่นพนกังาน
บรษิทัดา้นเทคโนโลยไีปช่วยตวิทกัษะการใชค้อมพวิเตอรแ์ก่เดก็ๆ ในโรงเรยีน)หรอือาจจดัทํา
โดยจบัมอืกบัพนัธมติรกบัองคก์รไมแ่สวงผลกําไร (พนักงานบรษิทั Shell ทาํงานร่วมกบัองคก์ร
พทิกัษ์มหาสมทุรเพื5อทาํความสะอาดทอ้งทะเล) กจิกรรมอาสาอาจเป็นกจิกรรมที5จดัโดยองคก์ร  
หรอืพนกังานอาจเลอืกกจิกรรมของตนเองและขอการสนบัสนุนจากบรษิทัโดยการอนุญาตใหล้า
ไปหรอืการสรา้งฐานขอ้มลูพนกังานเหล่านี�เพื5อตอบแทนดว้ยโครงการเพื5อพนกังานอื5นๆ 
 6. ข้อปฏิบติัทางธรุกิจเพื.อแสดงความรบัผิดชอบต่อสงัคม (Socially 
Responsible Business Practices) องคก์รสรา้งขอ้ปฏบิตัทิางธุรกจิต่างๆ รวมถงึการลงทุนที5
สนบัสนุนประเดน็ปญัหาสงัคมต่างๆ เพื5อพฒันาความเป็นอยูข่องชุมชนรวมถงึการดแูลรกัษา
สิ5งแวดลอ้มองคก์รอาจเป็นผูเ้ริ5มและปฏบิตักิจิกรรมดว้ยตนเอง (เช่น Kraft ตดัสนิใจเลกิกจิกรรม
การตลาดในโรงเรยีนทั �งหมด) หรอือาจจบัมอืกบัองคก์รอื5นๆ (Starbucks จบัมอืกบัองคก์ร
อนุรกัษ์สิ5งแวดลอ้มสากลเพื5อสนบัสนุนชาวไรใ่หล้ดวธิกีารเพาะปลกูที5กระทบต่อสิ5งแวดลอ้ม) 
 นักวชิาการในประเทศไทย ก็ได้มกีารจดัแบ่งประเภทของความรบัผดิชอบ จะ
สามารถจาํแนกออกไดเ้ป็น 3 จาํพวก (division) ดงันี� (สถาบนัไทยพฒัน์, 2551) 
 1. CSR-after-process ที5มกัใชค้ําในภาษาไทยว่า "กจิกรรมเพื5อสงัคม" คอื การ
ดําเนินกจิกรรม (activities) ของหน่วยงาน ซึ5งโดยมากเป็นองคก์รธุรกจิที5แสวงหากําไร เพื5อ
สรา้งใหเ้กดิประโยชน์แก่สงัคมในด้านต่างๆ โดยกจิกรรมที5ดําเนินการนั �นมกัแยกต่างหากจาก
การดําเนินธุรกจิที5เป็นกระบวนการ (process) หลกัของกจิการและเกดิขึ�นภายหลงั เช่น การ
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แก้ไขเยยีวยาชุมชนที5ไดร้บัผลกระทบทางมลพษิจากการประกอบการ การแจกจ่ายสิ5งของช่วย
บรรเทาสาธารณภยั การเป็นอาสาสมคัรช่วยบําเพญ็สาธารณประโยชน์ ซึ5งกจิกรรมเพื5อสงัคม
เหล่านี�มกัเป็นกจิกรรมที5อยูน่อกเหนือเวลาทาํงานตามปกต ิ
 2. CSR-in-process ซึ5งปจัจุบนัมกัเรยีกกนัว่า "ธุรกจิเพื5อสงัคม" คอื การดําเนิน
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมที5อยู่ในกระบวนการทํางานหลกัของกจิการ หรอืเป็นการทําธุรกจิที5หา
กําไรอย่างมคีวามรบัผดิชอบ เช่น การป้องกนัหรอืกําจดัมลพษิในกระบวนการผลติเพื5อไม่ให้
ส่งผลกระทบต่อชุมชน การผลติสนิคา้และบรกิารที5มคีุณภาพและไดม้าตรฐานตามขอ้กําหนดใน
ฉลากผลติภณัฑ ์ การเปิดเผยขอ้มลูผลติภณัฑอ์ย่างถูกต้องครบถ้วนต่อผู้บรโิภค การชดเชย
ความเสยีหายให้แก่ลูกค้าที5เกิดจากความผดิพลาดและความบกพร่องของพนักงาน ซึ5งการ
ดาํเนินความรบัผดิชอบเหล่านี�ถอืเป็นกจิกรรมที5อยูใ่นเวลาทาํงานปกตขิองกจิการ 
 3. CSR-as-process ซึ5งอาจเรยีกว่าเป็น "กจิการเพื5อสงัคม" เพื5อใหแ้ตกต่างจาก
สองจําพวกขา้งต้นที5เป็นบทบาทขององค์กรธุรกิจโดยตรง กจิการในจําพวกที5สามนี� มกัเป็น
องคก์รที5ดาํเนินงานโดยไมแ่สวงหากําไรใหแ้ก่ตนเอง กล่าวอกีนัยหนึ5งคอื เป็นหน่วยงานที5ก่อตั �ง
ขึ�นเพื5อยงัประโยชน์ใหแ้ก่สงัคมในทุกกระบวนการของกจิการ ตวัอย่างของกจิการที5อาจจดัอยู่ใน
ขา่ยนี� ไดแ้ก่ มลูนิธ ิองคก์รสาธารณประโยชน์ องคก์รประชาชน และส่วนราชการต่างๆ 
 อย่างไรกด็ ี กจิการเพื5อสงัคมในความหมายเต็มของ CSR-as-process นั �น มขีอ้
แตกต่างจากหน่วยงานที5เรียกตัวเองว่า องค์กรที5ไม่มีว ัตถุประสงค์หากําไร (non-profit 
organization) ตรงที5หน่วยงานที5ไม่หากําไร อาจอยู่ในสภาพที5ไม่มกีําไรใหท้ั �งแก่ตนเองและแก่
สงัคม อนัเนื5องมาจากการขาดกระบวนการทาํงานที5มปีระสทิธภิาพ 
ขอบเขตด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
 ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2545 : 95)  ไดอ้ธบิายขอบเขตของความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
ซึ5งอาจประกอบดว้ย   
 1. ด้านชุมชน องค์กรที5รบัผดิชอบต่อสงัคมจะต้องสร้างจุดเด่นขึ�นในชุมชน เช่น 
เป็นผูนํ้าในการช่วยเหลอืและแกป้ญัหาใหส้งัคม  
 2. ดา้นสุขภาพและสวสัดกิาร องคก์รมคีวามเชื5อว่าการลงทุนในสุขภาพและการจดั
สวสัดิการให้กับชุมชนเป็นความรบัผิดชอบด้านสงัคมที5มคีุณค่าและจําเป็นสําหรบัพนักงาน 
บรษิทั และชุมชนขนาดใหญ่   
 3. ด้านการศึกษา องค์กรจํานวนมากสนใจในความรบัผิดชอบด้านการศึกษา 
ผู้บริหารมีความตระหนักว่าจะต้องปรบัปรุงการศึกษาทั �งระดับประถมศึกษา มธัยมศึกษา 
วทิยาลยั และมหาวทิยาลยั ทั �งในดา้นการบรจิาคเงนิ บรจิาคสิ5งของ เป็นตน้   
 4. ด้านสทิธมินุษยชน บางองค์กรมุ่งความรบัผดิชอบด้านสงัคมในการณรงค์สทิธิ
มนุษยชน เช่น ความเท่าเทยีมกนัของเพศชาย และเพศหญงิ ในการไดร้บัการจา้งงาน  
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 5. ดา้นสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาต ิ องคก์รธุรกจิจาํนวนไมน้่อยตดัสนิใจเลอืกการ
แก้ไขปญัหาด้านสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาต ิการอนุรกัษ์ธรรมชาต ิและการสรา้งจติสํานึกใน
การรกัษาสิ5งแวดลอ้ม  
 6. ดา้นสทิธขิองผูบ้รโิภค  จะคํานึงถงึผลติภณัฑท์ี5มคีุณภาพ มคีวามปลอดภยั และ
การโฆษณาที5เป็นความจรงิ   
 7. ดา้นวฒันธรรม เป็นการเรยีนรูก้ารอยูร่ว่มกนั  การคดิรว่มกนั หรอืการแสดงออก
ระหว่างกลุ่มบุคคลหรอืสงัคม องค์กรที5ใหก้ารสนับสนุนในดา้นนี�เชื5อว่าสามารถส่งเสรมิการรูจ้กั
บรษิทั ตลอดจนสรา้งความรูส้กึและทศันคตทิี5ดใีห้เกิดกบับรษิัทได้ แนวคดิที5ให้การสนับสนุน
เหตุการณ์ด้านวฒันธรรมถือว่าเป็นการลงทุนด้านคุณภาพชวีิตที5ดีขึ�นสําหรบัลูกค้าชุมชนใน
ทอ้งถิ5น บุคลากร และผูม้สี่วนเกี5ยวขอ้งกบัองค์กร ถอืว่าสามารถสรา้งวฒันธรรมที5ดใีห้กบักลุ่ม
เหล่านี�ได ้
 จากแนวคดิขา้งตน้ ผูว้จิยัสรปุขอบเขตของความรบัผดิชอบต่อสงัคมไดว้่า ขอบเขต
ของความรบัผดิชอบต่อสงัคมประกอบดว้ย ดา้นชุมชน ด้านสงัคม ด้านการศกึษา ด้านสุขภาพ
และสวสัดกิาร ดา้นสทิธมินุษยชน ดา้นสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาต ิดา้นสทิธขิองผูบ้รโิภค และ
ดา้นวฒันธรรม 
 
องคป์ระกอบของความรบัผิดชอบต่อสงัคมขององคก์รที.ยอมรบัในปัจจบุนั 
มิติภายใน 
 1. การจดัการทรพัยากรมนุษยอ์ย่างมีความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
  องค์กรต่าง ๆ ปจัจุบนัมคีวามท้าทายที5จะต้องดงึพนักงานที5มคีวามสามารถ 
ดงันั �น ธุรกจิฯ จงึควรส่งเสรมิการจดัการทรพัยากรมนุษยอ์ย่างมคีวามรบัผดิชอบ เช่น ดา้นการ
เรยีนรูต้ลอดชวีติ Life-long Learning การใหข้อ้มลูที5โปร่งใสกบัพนักงานในทุก ๆ ดา้น การให้
ความสมดุลระหว่างงาน ชวีติครอบครวั และการพกัผ่อน การปฏบิตัอิย่างเท่าเทยีมทั �งด้านการ
คดัเลอืกเขา้ทํางาน รายไดแ้ละความก้าวหน้าทางการงานโดยเฉพาะกบัผห้ญงิและผูพ้กิาร การ
ดูแลเอาใจใส่พนักงานโดยเฉพาะที5ได้รบับาดเจ็บและหรือ เกิดปญัหาสุขภาพจากการงาน 
นอกจากนั �นในดา้นการเรยีนรูต้ลอดชวีติ ธุรกจิควรที5จะใหค้วามสําคญักบัการฝึกอบรมในระดบั
ต่าง ๆ หรือแม่แต่การมนีโยบายส่งเสรมิการเรยีนรู้ที5สร้างสรรค์ เช่น การสนับสนุนช่วงต่อ
ระหว่างโรงเรยีนมาสู่พนักงานสําหรบัคนรุ่นใหม่ โดยการใหก้ารฝึกอบรมพเิศษสําหรบัคนกลุ่มนี� 
นอกจากนั �นที5สําคญัที5สุดคอืการสรา้งสภาพแวดล้อมการเรยีนรูใ้หม่ ๆ ให้เกดิขึ�นในที5ทํางานให้
ได ้
  สุขภาพและความปลอดภยัในการทํางาน ถึงแม้ว่าจะมกีฏหมายควบคุมดูแล
ดา้นสุขภาพและความปลอดภยัในการทํางาน แต่กระแสการกระจายงานไปสู่คู่คา้ ทําใหอ้งคก์ร
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ควบคุมไม่ทั 5วถงึ จงึเป็นประเดน็ที5น่าสนใจที5ควรจะช่วยกนัดูแล หรอืตั �งเป็นนโยบายขององคก์ร 
เช่น เลอืกร่วมทําธุรกจิ หรอืเลอืกใช ้คู่คา้ ที5มคีุณธรรม จรรยาบรรณ ต่อพนักงาน หรอืเป็นการ
ควบคุมดูและอกีทางหนึ5ง อกีทั �งยงัเป็นการบบีใหอ้งคก์รอื5น ๆ ที5ต้องการจะทําธุรกจิกบัเราต้อง
พฒันาตนเองตามไปด้วย เพราะมเิช่นนั �น หากเกดิผลรา้ยจากการที5ใช้ คู่ค้า ที5ไม่ใส่ใจสุขภาพ 
และความปลอดภยัในการทํางานของลูกจา้ง เมื5อเกดิกรณีขึ�นมา ภาพลกัษณ์ที5ไม่ดกีจ็ะกลบัขึ�น
มาถงึบรษิทัแมบ่รษิทัผูว้่าจา้ง 
 ในต่างประเทศได้มีการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยของอุปกรณ์ในการ
ดําเนินงานทั �งในออฟฟิศ และโรงงานตั �งแต่เครื5องเขยีนไปจนถงึเครื5องจกัร เพื5อลด และป้องกนั
อนัตรายที5อาจเกดิขึ�นกบัพนกังานใหไ้ดม้ากที5สุด ซึ5งประเทศไทยน่าจะนํามาประยกุตใ์ช ้
 
 2. การปรบัตวัต่อการเปลี.ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สงัคมและการเมือง 
  การบรหิารองคก์ร ที5มนีโยบายที5จะรบัผดิชอบพนักงานในกรณีที5เกดิวกิฤตทาง
เศรษฐกจิ สงัคม หรอืการเมอืง หรอืแมแ้ต่การปรบัโครงสรา้งภายในขององคก์รเอง โดยเฉพาะ
การควบรวมกิจการต่าง ๆ ซึ5งมกัจะนํามาสู่การเลกิจ้างพนักงานจํานวนมาก ซึ5งไม่ส่งผลดต่ีอ
องคก์รเองนอกเสยีจากจะสุดวสิยัจรงิ ๆ เพราะทําให้ความเชื5อถอื ไว้วางใจ และความรูส้กึเป็น
อันหนึ5 งอันเดียวกับองค์กรฯ ต้องเสียไป ทั �งนี� ในช่วงที5เกิดวิกฤตในองค์กรนั �น ๆ การ
ปรกึษาหารอื และการสรา้งความรว่มมอืกนัในกลุ่มผูท้ี5เกี5ยวขอ้งกบัองคก์ร ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุน 
ผูบ้รหิาร พนักงาน หรอืแมแ้ต่ลูกค้า ย่อมนํามาซึ5งการแก้ปญัหาอย่างมปีระสทิธภิาพและยั 5งยนื
มากกว่า 
 3. การจดัการทรพัยากรและสิ.งแวดล้อมในองคก์ร 
  การลดการใชท้รพัยากรและการปล่อยสารพษิของเสยี ซึ5งเป็นการลดผลกระทบ
ต่อสิ5งแวดล้อม ย่อเป็นผลดต่ีอองค์กรนั �น ๆ เอง ในอนัที5จะจดัการการผลติสนิค้า/ บรกิารให้มี
ประสทิธภิาพมากขึ�น และยงัเป็นการลดต้นทุนด้านพลงังาน และการจดัการของเสยีต่าง ๆ อกี
ดว้ย ซึ5งนําไปสู่ผลกําไรที5สูงขึ�น ความสามารถในการแข่งขนัในตลาดที5เพิ5มขึ�น และที5สําคญัเป็น
การสรา้งภาพลกัษณ์ใหก้บัองคก์รถอืว่าไดป้ระโยชน์ต่อทุกฝา่ย 
 4. บรรษทัภิบาลและความโปร่งใสในการดาํเนินกิจการ 
  ปจัจบุนั ความเชื5อมั 5นที5มต่ีอองคก์ร เป็นสิ5งที5สําคญัที5สุด โดยเฉพาะองคก์รที5จด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์ดงันั �นความโปรง่ใส และขั �นตอนการตดัสนิใจต่าง ๆ ขององคก์รที5มี
ความชดัเจน ตรวจสอบได้ จงึมคีวามสําคญัอย่างยิ5งยวดทั �งต่อ ความมั 5นคงขององค์กร ใน
มุมมองของนักลงทุน และความมั 5นคงในสงัคม ทั �งนี� เป็นเพราะว่าการบรหิารจดัการที5มคีวาม
โปร่งใสทางบญัช ีและกระบวนการตดัสนิใจในทุกระดบันั �นย่อมนําไปสู่ขอ้มูลที5มคีวามชดัเจนซึ5ง
สามารถเขา้ถงึไดโ้ดยนักลงทุนและผูท้ี5เกี5ยวขอ้ง ซึ5งทําใหเ้กดิระบบการลงทุนในสงัคมโดยรวมที5
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มปีระสทิธภิาพ ความผดิปกตทิางการเงนิ หรอืกระบวนการตดัสนิในต่าง ๆ ย่อมจะสามารถถูก
พบและจดัการได้โดยองคก์รที5เกี5ยวขอ้ง และลดโอกาสของความสูญเสยีทั �งในด้านการเงนิและ
ทรพัยากรต่าง ๆ ที5ต้องเสียไปกับการคอรปัชั 5นอีกด้วย ซึ5งนําไปสู่สงัคมที5มคีวามยั 5งยนืและ
แขง็แรงทางเศรษฐกจิในที5สุด 
 
มิติภายนอก 
 1. การจดัการกบัคู่ค้า และหุ้นส่วนทางธรุกิจ ที.รบัผิดชอบต่อสงัคม 
  กล่าวคอืการเลอืก คู่คา้ และหุน้ส่วนทางธุรกจิ (Partners) ควรคํานึงถงึบทบาท
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์กรนั �น ๆ เพื5อเป็นการขยายความรบัผดิชอบต่อสงัคม จาก
องค์กรของตนไปสู่องค์กรอื5น ๆ ที5เกี5ยวขอ้ง และป้องกนัปญัหาที5อาจจะตามจากความซบัซ้อน
ของระบบธุรกิจสมยัใหม่ ที5ยากต่อการควบคุมให้คลอบคลุมไปทั �งห่วงโซ่อุปทาน ซึ5งอาจจะมี
นโยบายหรอืกจิกรรที5ส่งเสรมิประเดน็เหล่านี� อาท ิส่งเสรมิผูป้ระกอบการใหม่ ๆ ที5จะเขา้มาเป็น 
คู่คา้ ดว้ยการส่งที5ปรกึษาไปช่วยพฒันาระบบการทาํงานใหม้คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม เป็นตน้ 
 2. การดแูลผูบ้ริโภค 
  ผู้บรโิภคหรอืผู้ซื�อสนิค้า/ บรกิารขององค์กร เป็นแหล่งที5มทีี5มาของรายได ้
ดงันั �นจงึต้องมรีะบบการดูแลผูบ้รโิภคในทุก ๆ กระบวนการของสนิค้า/ บรกิาร ตั �งแต่การผลติ 
การขายไปจนถึงการทิ�ง ให้ความปลอดภยั มปีระสทิธภิาพทั �งในเชงิคุณภาพและราคา และมี
จรยิธรรมนอกจากนั �นยงัสามารถแสดงความรบัผดิชอบต่อผูบ้รโิภคดว้ยการเลอืกผลติ/ จาํหน่าย
สนิค้า/ บรกิารเฉพาะด้านให้เหมาะสมกบักลุ่มผู้บรโิภค หรอืแม้แต่การออกแบบผลติภณัฑใ์ห้
สามารถใชไ้ดก้บัทุกกลุ่ม ที5รวมถงึผู้พกิารดว้ย (Design for All) เช่น เครื5องใชไ้ฟฟ้าที5มอีกัษร
เบลล ์และ/หรอืสั 5งการดว้ยเสยีง สาํหรบัคนปกตแิละคนตาบอดใชไ้ด ้
 3. ความรบัผิดชอบต่อชุมชนใกล้เคียง  
  องคก์รต่างๆ ตามปกตจิะใหป้ระโยชน์ต่อชุมชนอยู่แลว้ เช่น จา้งแรงงานชุมชน 
ซึ5งนําสู่รายได้สู่ชุมชน และรายได้ภาษีของพื�นที5 ซึ5งนําไปสู่ทุนสาธารณที5สามารถนํามาสร้าง
ประโยชน์แก่ชุมชนไดอ้กี นอกจากนั �น องคก์ร ยงัต้องพึ5งชุมชนรอบขา้ง ในรปูแบบของแรงงาน
และอื5น ๆ ดงันั �นองค์กร จงึควรมสี่วนช่วยเหลอืทั �งด้านสุขภาพ และสิ5งแวดล้อมและใกล้เคยีง 
ผ่านการบรจิาค หรอืกิจกรรมสาธารณประโยชน์ใด ๆ ที5จะช่วยพฒันาชุมชนและนําไปสู่ความ
แข็งแรงของชุมชนนั �นๆ ซึ5งผลตอบแทนที5องค์กรจะได้รบั คือ ภาพลกัษณ์ที5ดีนําไปสู่ความ
รว่มมอืและพรอ้มจะช่วยเหลอื 
 4. ความรบัผิดชอบต่อสงัคมโดยรวม 
  องค์กรต่าง ๆ  ที5อยู่ในเมอืงหรอืองค์กรใหญ่ อาจไม่ได้เกี5ยวข้องโดยตรงกับ
พื�นที5ในบรเิวณนั �น ๆ มากนกัหรอืเป็นองคก์รที5มสีาขามากมายทั 5วประเทศ ดงันั �น องคก์รเหล่านี�
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จงึควรแสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคมในวงกว้างโดยการบรจิาค ทํากจิกรรม หรอืสนับสนุนใน
รูปแบบต่าง ๆ เพื5อแก้ไข และพฒันาสงัคม ในประเดน็ที5องค์กรเกี5ยวขอ้งสนใจ ซึ5งถือเป็นการ
แสดงบทบาทผู้นําทางธุรกจิต่อการสรา้งความเปลี5ยนแปลงต่อสงัคมอย่างชดัเจนและควรเป็น
อย่างยิ5งที5จะวดัผลไดจ้งึจําเป็นที5จะต้องมกีารวางแผนและการหาพนัธมติรในการปฏบิตังิานที5ด ี
ซึ5งจะนํามาสู่ภาพลกัษณ์ที5ด ีซึ5งเป็นรากฐานสําคญัในการสร้างความไว้วางใจและคุณค่าของ
องคก์รในมมุมองของผูบ้รโิภคและหน่วยงานที5เกี5ยวขอ้ง 
 5. ความรบัผิดชอบต่อโลก 
  ในมติต่ิางๆ เช่น สิ5งแวดลอ้ม สทิธมินุษยชน และประเดน็สําคญัอื5น ๆ ในระดบั
ภมูภิาคและ/หรอื ระดบัโลก ตามความเหมาะสม และศกัยภาพขององคก์ร องคก์รสามารถร่วมอื
กบัองค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นรฐับาลองค์กรอิสระ สถาบนัการศกึษา องค์กรธุรกจิอื5น ๆ เพื5อ
รว่มมอืกนั จากแนวคิดข้างต้น ผู้วิจยัสรุปองค์ประกอบของความรบัผิดชอบต่อสงัคมของ
องค์กรที5ยอมรบัในปจัจุบนัได้ว่า แบ่งออกเป็น 2 องค์ประกอบ คอื 1) มติิภายใน ซึ5งเป็นการ
กําหนดความรบัผิดชอบต่อสงัคมในส่วนของภายในองค์กร ซึ5งประกอบด้วย การจดัการ
ทรพัยากรมนุษยอ์ยา่งมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม  การปรบัตวัต่อการเปลี5ยนแปลงทางเศรษฐกจิ 
สงัคมและการเมอืง  การจดัการทรพัยากรและสิ5งแวดล้อมในองค์กร  บรรษทัภบิาลและความ
โปรง่ใสในการดาํเนินกจิการ 2) มติภิายใน เป็นการกําหนดความรบัผดิชอบต่อสงัคมในส่วนของ
ภายนอกองคก์ร ประกอบดว้ย การจดัการกบัคู่คา้และหุน้ส่วนทางธุรกจิ (Partners) ที5รบัผดิชอบ
ต่อสงัคม การดูแลผูบ้รโิภค ความรบัผดิชอบต่อชุมชนใกล้เคยีง (Local Communities) ความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมโดยรวม ความรบัผดิชอบต่อโลก เป็นตน้ 
 
2.4 งานวิจยัที.เกี.ยวข้อง 
 วรทยั ราวนิิจ (2551) ไดท้าํการศกึษาประสทิธผิลของการใชแ้นวคดิความรบัผดิชอบต่อ
สังคมในการสร้างภาพลักษณ์ของบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จํากัด ผลการวิจ ัยพบว่า 
ประชาชนส่วนใหญ่มกีารเปิดรบัสื5อประชาสมัพนัธข์องบรษิทั เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์จาํกดั อยู่ใน
ระดบัตํ5า และมกีารรบัรูภ้าพลกัษณ์ของบรษิทั เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์จาํกดั อยู่ในเกณฑด์ ีการทํา
โครงการและกจิกรรมดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทั เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์จาํกดั แบ่ง
ออกได้เป็น 2 มติ ิคอื ความรบัผดิชอบต่อสงัคมภายในองค์กร และความรบัผดิชอบต่อสงัคม
ภายนอกองค์กร โดยในการจดัทําโครงการมขีั �นตอนสําคญัๆ อยู่ 5 ขั �นตอน คอื ขั �นที5 1 การ
เลอืกประเดน็ทางสงัคม ขั �นที5 2 การเลอืกกจิกรรม ขั �นที5 3 การวางแผนการดําเนินงาน ขั �นที5 4 
การกําหนดวธิกีารประเมนิผล ขั �นที5 5 การวางแผนการสื5อสาร ซึ5งในการประชาสมัพนัธเ์พื5อสรา้ง
ภาพลกัษณ์ของบรษิทั เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์จาํกดั นั �น จะเป็นการประชาสมัพนัธโ์ดยใชส้ื5อแบบ
ผสมผสาน ที5เน้นสื5อที5ใหค้วามร่วมมอืในการเผยแพร่แบบใหเ้ปล่า (Free Media) เป็นหลกั ส่วน
ที5สองการวจิยัเชงิปรมิาณ ผลการวจิยัพบว่า ประชาชนที5มลีกัษณะทางประชากรแตกต่างกนั มี
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การเปิดรบัสื5อประชาสมัพนัธข์องบรษิทั เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์จาํกดั แตกต่างกนั อย่างไรกต็าม
เมื5อพจิารณาแยกตามตวัแปรแล้ว ประชากรที5มเีพศแตกต่างกนั มกีารเปิดรบัข่าวสารจากสื5อไม่
แตกต่างกนั ส่วนตวัแปรอื5นๆ ทั �ง อาย ุอาชพี การศกึษา และรายได ้มกีารเปิดรบัข่าวสารจากสื5อ
แตกต่างกนั ส่วนในด้านของภาพลกัษณ์ การเปิดรบัสื5อประชาสมัพนัธ์มคีวามสมัพนัธ์กบัการ
รบัรูภ้าพลกัษณ์ของบรษิทั เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์จาํกดั นอกจากนี� ผลการวจิยัยงัพบว่า การรบัรู้
ภาพลกัษณ์ มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจซื�อสนิค้าหรอืบรกิารของบรษิัท เครอืเจรญิโภค
ภณัฑ ์จาํกดั 
 

บณัฑติา ทรพัย์กมล (2544) ศึกษาความรบัผิดชอบต่อสงัคมขององค์กรภาคธุรกิจ 
ศกึษาเฉพาะกรณีโรงงานอุตสาหกรรมเขตพื�นที5กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิรอ้ยละ 52.3  อายุส่วนใหญ่รอ้ยละ 27.5 อยู่ระหว่าง 31-35 
ปี การศกึษารอ้ยละ 70.5 ระดบัปรญิญาตร ีระดบัตําแหน่งรอ้ยละ 35.2 อยู่ในตําแหน่งผูจ้ดัการ
ฝ่าย ร้อยละ 35.75 เป็นอุตสาหกรรมเบา ร้อยละ 47.7 เป็นบรษิทัที5ไม่ได้ร่วมทุนกบัต่างชาต ิ
ทัศนะของประชากรในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมภายในองค์กรประกอบด้วยการจัด
สวสัดกิาร การเลื5อนตําแหน่งอย่างยุตธิรรม การใหเ้งนิเดอืนที5เหมาะสม การส่งเสรมิดา้นการฝึก
อบมให้แก่พนักงาน ภาพรวมอยู่ที5ระดบัมากที5สุด สําหรบัทศันะต่อความรบัผดิชอบทางสงัคม
ภายนอกองค์กรซึ5งประกอบด้วย การซื5อสตัยต่์อผู้บรโิภค การไม่จา้งแรงงานผดิกฏหมาย การ
ผลติสนิคา้และบรกิารที5มคีุณภาพ ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากที5สุด ส่วนในดา้นทศันคตต่ิอขอบเขต
ความรบัผดิชอบต่อสงัคม ซึ5งรวมถงึขอบเขตดา้นชุมชนและสวสัดกิาร การศกึษา สทิธผิูบ้รโิภค 
และดา้นศลิปวฒันธรรม พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก นโยบายดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
พบว่า มนีโยบายด้านการส่งเสรมิ การผลติสนิค้าและบรกิารที5มคีุณภาพมากที5สุด คอื รอ้ยละ 
86.5 ในทางตรงกนัขา้มองคก์รไมม่นีโยบายดา้นการส่งเสรมิศลิปวฒันธรรม มากถงึรอ้ยละ 70.5  
ในส่วนของกิจกรรมด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม พบว่า องค์กรจดัให้มกีิจกรรมในการผลติ
สนิคา้ที5ดแีละมคีุณภาพมากที5สุดคอื รอ้ยละ 90.7 ในทางกลบักนัองคก์รที5ไม่จดักจิกรรมดา้นการ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมากที5สุดอยู่ที5ร้อยละ 83.4 สําหรบัปจัจยัจูงใจในการจดักิจกรรมอัน
ประกอบไปดว้ย การใชจ้รยิธรรมในการบรหิารงาน การตระหนักถงึจรรยาบรรณขององคก์รและ
การสรา้งภาพพจน์ที5ดต่ีอองคก์ร ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก สําหรบัแนวโน้มในการจดักจิกรรมใน
อนาคตในระยะปี พ.ศ. 2545-2546 พบว่า องคก์รคดิจะจดักจิกรรมในดา้นการผลติสนิคา้ที5ดแีละ
บรกิารที5มคีุณภาพ มากที5สุด รองลงมาคอืการรกัษาสภาพแวดล้อม และการบรจิาคเงนิหรอื
สิ5งของในงานสาธารณกุศล ซึ5งจะมีการจัดกิจกรรมดังกล่าวต่อเนื5องไปในระยะไกลด้วย 
ขอ้เสนอแนะจากการศกึษา รฐับาลควรมสี่วนเขา้มาเกี5ยวขอ้งในการเผยแพร่และประชาสมัพนัธ์
ให้กับองค์การที5มกีารดําเนินงานด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคมให้ประชาชนได้รบัรู้ รวมทั �ง
สนับสนุนหลักการบรรษัทภิบาลให้ขยายออกไปยังองค์กรอื5น ๆ เพิ5มมากขึ�นเพื5อให้เกิด
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ประโยชน์ต่อพนักงานและชุมชนมากที5สุด และควรมกีารศกึษาขยายผลในเรื5องความรบัผดิชอบ
ต่อสงัคมไปยงัภมูภิาคต่าง ๆ  
 
 Cetindamar and Husoy (2007) ศกึษาภารกจิด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมของ
องค์กรธุรกิจ และพฤติกรรมอย่างรบัผิดชอบต่อสิ5งแวดล้อม: กรณีของข้อตกลงโลกแห่ง
สหประชาชาติ  ผลการศึกษาพบว่า ในขณะที5ไม่ conclusive แสดงให้เหน็ว่าบรษิทัต่างๆมี
เหตุผลมากกว่าหนึ5งเหตุผลสําหรบัการนําพฤตกิรรมความรบัผดิชอบต่อสิ5งแวดล้อมมาใช ้และ
เหตุผลทางดา้นเศรษฐกจิและจรยิธรรมที5 co-exist สาํหรบัการดําเนินการ ผลกระทบของการเขา้
มามสี่วนร่วมในขอ้ตกลงโลก (Global Compact-GC) นั �นดูเหมอืนว่าจะมสีูงเป็นพเิศษในสิ5งที5
เกี5ยวกบัการทําให้โอกาสของเครอืข่ายมคีวามมั 5นคง และได้รบัการพฒันาภาพพจน์ของธุรกิจ
เอกชน ผลการทดลองชี�ใหเ้หน็ว่า บรษิทัต่างๆที5มสี่วนร่วมในขอ้ตกลงโลก (Global Compact-
GC) เป็นเวลาหลายปี มกีารส่งโครงงานมากที5สุด และเขา้ร่วมการประชุมหรอืพบปะกบัขอ้ตกลง
โลก (Global Compact-GC)มากที5สุด และนอกจากนี�กย็งัคํานึงถงึการเขา้มาเกี5ยวขอ้งกบั CSR 
ของพวกเขาในฐานะที5มอีทิธพิลที5เขม้แขง็ และเป็นไปในแง่บวกต่อการดําเนินงานดา้นการตลาด
ของพวกเขา การมสี่วนร่วมของขอ้ตกลงโลก (Global Compact-GC) นั �นมไิดม้ผีลทางดา้นขอ้
ไดเ้ปรยีบดา้นค่าใชจ้า่ยหรอืตน้ทุนโดยสําคญั แต่มไิดดู้เหมอืนว่าจะไดร้บัการพจิารณาในฐานะที5
เป็นเป้าหมายแต่อย่างใด ต้นทุนหรอืค่าใช้จ่ายดูหมอืนว่าจะถูกทําให้มผีลกระทบต่อการขยาย
ขอบเขตกว้างขวางจากการมอียู่ของงานวจิยัภายในประเทศ (in-house research) และการ
พฒันา รวมถึงความสามารถในการพฒันาเทคโนโลยดี้านเสียงที5มผีลต่อสิ5งแวดล้อม  โดย
ทั �งหมดนี� บรษิทัทุกแห่งจะได้รบัผลประโยชน์ทั �งในแง่เศรษฐกจิ และจรยิธรรมจากการเขา้ร่วม
ขอ้ตกลงโลก (Global Compact-GC) 
 
 Kleinrichert (2007) ศกึษาเกี5ยวกบัจรยิธรรม อํานาจ และชุมชน: ความรบัผดิชอบต่อ
สงัคมขององคก์รคนืกลบัมา จากการศกึษาดงักล่าวอธบิายไดว้่าการสรา้งพนัธมติรถอืเป็นความ
พยายามรูปแบบหนึ5งในการพฒันาแหล่งอํานาจสําหรบัผู้บรหิารองค์กร การยดึมั 5นในความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมเป็นแหล่งอํานาจอกีจุดหนึ5ง รวมถงึเป็นการดําเนินการทางจรยิธรรมสําหรบั
ความพยายามอยา่งหนึ5งขององคก์ร การส่งเสรมิใหผู้บ้รหิารกจิการสามารถพฒันาประสทิธภิาพ
ความสามารถของตนดว้ยการเชื5อมความสมัพนัธก์บัผูอ้ื5นที5มอีํานาจในสิ5งแวดลอ้มภายในองคก์ร
ได้ รายงานฉบบันี�ได้ดําเนินการวเิคราะห์ต่อไปว่าบุคคลในองค์กรจะใช้วธิกีารระหว่างองค์กร
พฒันาแหล่งอํานาจผ่านแนวคดิความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององคก์รได้อย่างไร ดว้ยเหตุนี�การ
ช่วยเหลือเกื�อกูลในเชิงคุณภาพที5สําคญักว่าระหว่างองค์กรต่างๆและชุมชนที5องค์กรนั �นๆ
ดําเนินการอยู่สามารถได้รบัการพฒันา นอกจากนี� ความสัมพนัธ์ดงักล่าวนี�ยงัพฒันาแหล่ง
อํานาจของบุคคลที5มสี่วนร่วมในความพยายามนี�ดว้ย แต่อกีนัยหนึ5ง ความสมัพนัธก์บัผูม้อีํานาจ
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คนอื5นๆในสงัคมสามารถพฒันาโดยนําเอา CSR กลบัคนืมา ตามการช่วยเหลอืเกื�อกูลและการ
แลกเปลี5ยนความยั 5งยนืในชุมชน มใิช่แนวคดิความรบัผดิชอบเสมอืนบดิาต่อโครงสรา้งเฉพาะ
บางรปูแบบในสงัคม 
 



บทที. 3 
ระเบยีบวิธีการศึกษา และผลการศึกษา 

 
 ในการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื5อง “เรื5องกลยุทธ์ธุรกจิและความรบัผดิชอบต่อสงัคม
ของธุรกิจนํ�ามนั กรณีศึกษา บรษิัท ปตท.จํากดั (มหาชน)” ผู้ศึกษา มรีะเบยีบวธีกีารดําเนิน
การศกึษา ดงัรายละเอยีดดงันี� 

3.1 ระเบยีบวธิกีารศกึษา 
3.1.1 การออกแบบงานวจิยั (Research Design) 
3.1.2 การเกบ็ขอ้มลู (Data Collection) 

 3.2 ผลการศกึษา 
 3.3 การสรปุผลตามกระบวนการจดัการเชงิกลยทุธ ์

- การวเิคราะหเ์ชงิกลยทุธ ์(Strategic Analysis) 
- การกําหนดกลยทุธ ์(Strategic Formulation) 

 
3.1  ระเบียบวิธีการศึกษา 
 

3.1.1 การออกแบบวิจยั (Research Design) 
ในการศึกษานี� ผู้ศึกษาได้ทําการออกแบบการวิจยัสํารวจความพึงพอใจของลูกค้า 

(Research Design) เป็นแบบบูรณาการวธิกีารศกึษาขอ้มลูปฐมภูม ิ (Primary Data)และขอ้มลู
ทุตยิภูม ิ(Secondary Data)และการวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) โดยสํารวจความ
พงึพอใจของลูกคา้โดยออกแบบสอบถามจาํนวน 200 ชุด จากนั �นจงึนําขอ้มลูทั �งสองมาทําการ
วเิคราะหโ์ดยใชท้ฤษฏกีระบวนการจดัการเชงิกลยุทธ ์ (Strategic Management Process) ใน
การสรุปประมวลผลโดยใชเ้ครื5องมอืต่างๆ ในการวเิคราะหป์ระมวลผลเพื5อสรุปเลอืกกลยุทธท์ั �ง
สามระดบัคอื กลยุทธ์ระดบัองค์กร กลยุทธ์ระดบัหน่วยธุรกจิ กลยุทธ์ระดบัหน้าที5 และกลยุทธ์
ด้านการตลาด โดยจะคดัเลอืกกลยุทธ์ที5เหมาะสมกบัองค์กร สามารถแก้ไขปญัหาและเพิ5มขดี
ความสามารถในการแขง่ขนัขององคก์รได ้
 

3.1.2 การเกบ็ข้อมลู (Data Collection)  
การศกึษาครั �งนี� ไดด้าํเนินการศกึษาวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) โดย 

ศกึษาขอ้มลู และรวบรวมขอ้มลูจาก ขอ้มลูปฐมภูม ิ(Primary Data) และขอ้มลูทุตยิภมู ิ
(Secondary Data) ดงันี� 
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1 การเกบ็ขอ้มลูปฐมภูม ิ(Primary Research) 
• ไดจ้ากการสํารวจความพงึพอใจของลกูคา้ โดยการออกแบบสอบถามจาํนวน 200 ชุด

โดยเกบ็จากลกูคา้ที5มาใชบ้รกิารป ั �มนํ�ามนัปตท. ในเขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑล 
2 การเกบ็ขอ้มลูทุตยิภมู ิ(Secondary Research)  
• ได้จากบทสมัภาษณ์นายสรญั รงัคสริ ิผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สื5อสารองค์กรและ

กจิกรรมเพื5อสงัคมของบรษิทัปตท.จํากดั (มหาชน) จากกรุงเทพธุรกจิ ข่าวสารจากในระบบ
อนิเตอรเ์น็ต รายงานการประชุม รายงานการพฒันาอย่างยั 5งยนืประจําปี 2549-2553 และ
แหล่งขอ้มลูอื5นๆ ที5ตพีมิพ ์เผยแพรร่ะหว่างปี 2549 ถงึปี 2553  
 
3.2  ผลการศึกษา 

ผลของข้อมูลหลงัจากส่งแบบสอบถามถึงผู้ใช้บรกิารป ั �มนํ�ามนัของบรษิัทปตท.จํากัด
(มหาชน) ทําใหท้ราบว่า ผู้ตอบแบบตอบถามเป็นเพศชายมากกว่าถงึรอ้ยละ 54.20 อายุของ
ผู้ใช้บรกิารอยู่ระหว่าง 31-40 ปี มกีารศึกษาในระดบัปรญิญาตรถีึงร้อยละ 61 มอีาชพีเป็น
พนกังานบรษิทัเอกชน และมรีายไดเ้ฉลี5ยต่อเดอืน 25,001-35,000 บาทถงึรอ้ยละ 40.60 รายได้
เฉลี5ยต่อเดือน 15,001 - 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.3 รายได้เฉลี5ยต่อเดือน 35,001 - 
45,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 20.8ความถี5ในการเตมินํ�ามนัต่อสปัดาห์ 2 ครั �ง คดิเป็นรอ้ยละ 40 
ความถี5ในการเตมินํ�ามนัต่อสปัดาห ์3 ครั �ง คดิเป็นรอ้ยละ 35 ความถี5ในการเตมินํ�ามนัต่อสปัดาห ์
1 ครั �ง คดิเป็นรอ้ยละ 25 กจิกรรมเพื5อสงัคมและสิ5งแวดลอ้ม โครงการปลูกป่าเฉลมิพระเกยีรต ิ
คดิเป็นรอ้ยละ 61.5 โครงการชวีวถิเีพื5อการพฒันาอย่างยั 5งยนืคดิเป็นรอ้ยละ 25.50 โครงการ
พฒันาและรณรงค ์ คดิเป็นรอ้ยละ 9.0 โครงการพฒันาพลงังานทดแทน คดิเป็นรอ้ยละ 2.0 
โครงการหน่วยแพทย์/ทนัตกรรมเคลื5อนที5  คดิเป็นร้อยละ 2.0 การส่วนร่วม / บทบาทกับ
กิจกรรม การเข้าร่วมกิจกรรมเฉยๆ คดิเป็นร้อยละ 35 การเข้าร่วมประชุม / รบัฟงัโครงการ
เฉยๆ คดิเป็นรอ้ยละ 30 เป็นสมาชกิของโครงการ คดิเป็นรอ้ยละ 20เป็นคณะกรรมการโครงการ 
คดิเป็นรอ้ยละ 15 

กลุ่มตัวอย่างเปิดรบัข่าวสารเกี5ยวกับกิจกรรมเพื5อสงัคมของบรษิัท ปตท. จํากัด 
(มหาชน) สื5อโทรทศัน์ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มกีารเปิดรบัข่าวสารเกี5ยวกบักจิกรรมเพื5อสงัคม
ของบรษิทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) จากสื5อโทรทศัน์มากกว่า คดิเป็นรอ้ยละ 44 รองลงมาเป็นรอ้ย
ละ 23.60 และไมเ่คยไดร้บัเลยคดิเป็นรอ้ยละ 5.50  

การวเิคราะห์จากแบบสอบถามการสํารวจความพงึพอใจของผู้บรโิภคที5มต่ีอกิจกรรม
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัปตท.จํากดั (มหาชน) จะพบว่าอตัราค่าเฉลี5ยของคะแนนที5
ออกมาของผู้บรโิภคมคีวามพงึพอใจในกิจกรรมที5บรษิทัจดัขึ�นมาในระดบัปานกลาง ถึงระดบั
มาก เพราะถอืว่าบรษิทัมศีกัยภาพในการแก้ไขปรบัปรุงปญัหาสิ5งแวดล้อมจากโรงงานที5ส่งผล



 

 

42

กระทบต่อชุมชน โดยเลือกการแก้ปญัหาจากกระบวนการผลิตของตนเอง (Sociallg 
Responsible Business Practice) คอืการปรบัปรงุระบบการบาํบดันํ�าเสยี และการใชพ้ลงังาน 
บรสิุทธ ์ 

ทั �งนี�เพื5อลดการต่อต้าน ให้ได้รบัการตอบรบัที5ก่อให้เกิดการพฒันาอย่างยั 5งยื5น และ
ดําเนินกจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัปตท. ได้ครอบคลุมการรบัผดิชอบทั �งด้าน
สิ5งแวดลอ้ม การศกึษา กฬีา ศลิปะและวฒันธรรม ซึ5งเป็นเรื5องที5บรษิทัต้องใหค้วามสําคญั และ
สรา้งความพงึพอใจใหก้บัผูบ้รโิภคและพฒันาต่อไปเพื5อเป็นสิ5งที5ต้องสรา้งความไดเ้ปรยีบในการ
แขง่ขนักบับรษิทัอื5น 
 
การวิเคราะหข้์อมลูมาจากทุติยภมิู 

บทสมัภาษณ์จากนายสรญั รงัคสิร ิผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สื5อสารองค์กรและ
กิจกรรมเพื5อสงัคมของบรษิัทปตท.จํากัด (มหาชน) จากกรุงเทพธุรกิจ  บรษิัท ปตท. จํากัด 
(มหาชน) มเีป้าหมายการดาํเนินงานที5ชดัเจนตั �งแต่ภารกจิแรกก่อตั �งเมื5อ 30 ปีที5แลว้ ในการเป็น 
“พลงัไทย เพื5อไทย” อันหมายถึงการดําเนินงานบนฐานความคิดที5ว่า “จะทําอย่างไรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อคนไทยอย่างแท้จรงิ” ปตท.จงึไดใ้หค้วามสําคญักบัการสรา้งความมั 5นคงทาง
พลงังานควบคู่ไปกบัการดูแลสงัคม ชุมชน และสิ5งแวดลอ้ม มาโดยตลอด โดยกําหนดไวใ้นแนว
ทางการพฒันาองค์กรอย่างยั 5งยนื  อนัประกอบไปด้วย High Performance Organization 
(HPO) Corporate Governance (CG) และ Corporate Social Responsibility (CSR) 
นอกจากนี�ยงัระบุไว้ในพนัธมติรขององค์กร เพื5อแสดงความรบัผดิชอบต่อกลุ่มผู้เกี5ยวข้องทุก
กลุ่ม ตั �งแต่ระดบัประเทศจนถึงชุมชน และได้นําแนวนโยบายมากําหนดเป็นกลยุทธ์ของกลุ่ม 
ปตท. ในการดําเนินงานดา้น CSR ที5คํานึงถงึการปฏบิตัภิายในองค์กร ซึ5งยงัมมีาตรฐานการ
ทํางานที5ดี ไปสู่การปฏิบัติต่อภายนอกองค์กรที5จะต้องรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และ
สิ5งแวดลอ้ม อยา่งจรงิจงั  
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ภาพที. 3.3 แสดง กลยทุธ ์Organzational Governance / Leadership  
ที5มา: รายงานประจาํปี บรษิทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) , 2553 
 

ในปี 2553 ปตท.ได้ดําเนินการศึกษาและปรับปรุงกลยุทธ์ขององค์กรด้านความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมใหม้ปีระสทิธภิาพยิ5งขึ�น โดยมกีารปรบัโครงสรา้งการปฏบิตังิาน มกีารจดัตั �ง
สายงานสื5อสารองค์กรและกจิการเพื5อสงัคม เพื5อกํากบัดูแลงานด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
ตลอดจนการดําเนินงานดา้นการสื5อสารองคก์รและกจิการเพื5อสงัคม โดยมผีู้บรหิารระดบัผูช่้วย
กรรมการผู้จดัการใหญ่เป็นผู้รบัผดิชอบ นอกจากนั �นยงัได้จดัตั �งคณะกรรมการนโยบายความ
รบัผิดชอบต่อสังคมทั �งในระดับปตท.แต่สังคมละกลุ่ม ปตท.เพื5อเป็นการกําหนดนโยบาย 
เป้าหมาย และแนวทางการดําเนินงานดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมให้ชดัเจน โดยอยู่ระหว่าง
การปรบัปรุงกรอบการดําเนินงานและแนวปฏบิตัิด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์กรที5
สอดคล้องกบัมาตรฐานสากล ซึ5งครอบคลุมตั �งแต่เรื5องการกํากบัดูแลกจิการที5ด ีสทิธมินุษยชน 
สทิธแิรงงาน การบรหิารจดัการดา้นสิ5งแวดลอ้ม การดาํเนินธุรกจิที5เป็นธรรม การดําเนินงานดา้น
สงัคมและการพฒันาชุมชน การบรหิารจดัการสายโซ่อุปทาน การดูแลผลติภณัฑ ์โดยคํานึงถงึ
ผูเ้กี5ยวขอ้งทุกฝ่าย (Stakeholder Engagement) อย่างเท่าเทยีมกนั ไม่มกีารแยกปฏบิตัทิั �งใน
ดา้นเพศ เผ่าพนัธุ ์บุคคลพกิาร เชื�อชาต ิศาสนา วฒันธรรม สถานะทางเศรษฐกจิ และความเหน็
ทางการเมอืง เพื5อให้หน่วยงานที5เกี5ยวข้องนําไปปฏบิตัไิด้อย่างสอดคล้องในทศิทางเดยีวกนั 
รวมทั �งพฒันาการจดัทํารายงานประสทิธิผลการดําเนินงานด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมให้
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เป็นไปตามมาตรฐาน Global Reporting Initiatives (GRI) และมาตรฐานการรายงานใน
อุตสาหกรรมเดยีวกนั 
 
การดาํเนินงานด้านสงัคมและสิ.งแวดล้อม 

• ปตท. เริ5มมนีโยบายทางด้านสงัคมและสิ5งแวดล้อมตั �งแต่ปี พ.ศ. 2528 จนถึง
ปจัจุบัน และมีการระบุ ไว้ในรายงานประจําปีทั �ง นโยบายทางด้านสังคม และด้าน
สิ5งแวดลอ้ม ทั �งนี�แต่ละนโยบายมกีารดาํเนินโครงการรองรบันโยบายต่างๆ 
• คณะกรรมการ (Board) ผู้บรหิาร ให้ความสําคญักับนโยบายด้านสงัคมและ
สิ5งแวดล้อมโดยได้มกีารระบุไว้ในวสิยัทศัน์ และพนัธกจิ นอกจากนี�ตั �งแต่ปี 2547 ได้มี
การแต่งตั �งคณะกรรมการกํากบัดูแลกิจการที5ด ีซึ5งมหีน้าที5ในการดูแลการดําเนินงาน
ดา้น CSR  
• ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของผู้บรหิาร และพนักงานทุกระดบัชั �น โดยการรณรงค์ให้
เขา้ร่วมในกจิกรรมด้านสงัคมและสิ5งแวดล้อม นอกจากนี�ยงัให้ความรูก้บัพนักงานผ่าน
กจิกรรมดา้นสงัคมและสิ5งแวดลอ้มอยา่งต่อเนื5อง 
• มกีารวิจยั พฒันาเทคโนโลยแีละผลติภณัฑ์ปิโตรเลียม เพื5อให้ได้ผลติภณัฑ์ที5มี
คุณภาพ ปลอดภยัต่อลูกคา้และสิ5งแวดลอ้ม เช่น การวจิยัและพฒันาการใช้ NGV ใน
รถยนต ์การพฒันานํ�ามนัแก๊สโซฮอล ์นํ�ามนัไบโอดเีซล เป็นตน้ 
• ไดร้บัการรบัรองดา้นสิ5งแวดลอ้ม ISO 14001ทั �งหมด 30 พื�นที5 เช่น โรงแยกก๊าซฯ 
ระยอง, ขนอม เป็นตน้ 
 

โครงการ Corporate Social Responsibility (CSR) 
ปตท. ได้ดําเนินโครงการเทิดพระเกียรติเนื5องในวโรกาสมหามงคลนี� โดยได้จดัทํา

โครงการศูนยเ์รยีนรูร้ะบบนิเวศป่าชายเลนสรินิาถราชนีิ ขึ�น ณ พื�นที5แปลงปลูกป่า FPT ที5 29 
และ 29/3 ต.ปากนํ�าปราณ อ.ปราณบุร ีจ. ประจวบครีขีนัธ ์ ศูนยก์ารศกึษาเรยีนรูร้ะบบนิเวศป่า
ชายเลนสรินิาถราชนีินี� เป็นแหล่งศึกษาเรยีนรู้ในระบบนิเวศป่าชายเลนสาธารณที5ประชาชน
ทั 5วไปสามารถเขา้เยี5ยมชมได้ นอกจากนี�ชุมชนและเยาวชนในพื�นที5จะได้รบัประโยชน์จากการ
เป็นแหล่งศกึษาเรยีนรูใ้นระบบนิเวศป่าชายเลนสาธารณะที5ประชาชนทั 5วไปสามารถเขา้เยี5ยมชม
ได้ นอกจากนี� ยงัเป็นสถานที5อนุบาลสตัว์นํ�า เช่น ปู กุ้ง หอย ซึ5งเป็นแหล่งอาหารสําหรบัการ
ดํารงชวีติอย่างพึ5งพากนัและกนัระหว่าง มนุษย ์สตัว์ ป่าไม ้อย่างสมดุลเป็นโครงการต่อเนื5อง
ตั �งแต่ปี 2547 ซึ5งดําเนินการตามรอยพระราชดํารแิละเทดิพระเกยีรตสิมเดจ็พระนางเจา้ฯ โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื5อศกึษา อนุรกัษ์ อนุบาลพนัธุส์ตัวนํ์�าต่างๆ ร่วมกบัชุมชน ณ บรเิวณแปลงปลูก
ป่าฯ อ.ปราณบุร ีรวมถึงการศึกษาวจิยัการปลูกและฟื�นฟูป่าชายเลน และการบรหิารจดัการ
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ทรพัยากรธรรมชาตอิย่างบูรณาการ และในปี 2552 ปตท. ไดม้กีารร่วมมอืกบัองค์กรระหว่าง
ประเทศเพื5อการอนุรกัษ์ธรรมชาต ิ(IUCN) เพื5อเพิ5มประสทิธภิาพในการดําเนินการของศูนย์
ศกึษาฯ ต่อไป 

 
สรปุวิเคราะห์จากข้อมลูทุติยภมิู 
 กลุ่ม ปตท. ได้กําหนดวสิยัทศัน์ที5มุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั 5งยนื เพื5อก้าวไปสู่การเป็น
บรษิทัพลงังานไทยขา้มชาตชิั �นนําหรอื “Thai premier multinational energy company” ตดิลา
ดบั 1 ใน 100 ของบรษิัทที5มขีนาดใหญ่ที5สุดของโลกตามการจดัลําดบัของนิตยสาร Fortune 
ภายในปี 2563 และมผีลการดําเนินงานระดบัชั �นนํา (Top Quartile Performance) บนพื�นฐาน
ของการเป็นองคก์รแห่งความเป็นเลศิ (High Performance Organization: HPO) ควบคู่ไปกบั
การมกีารกํากบัดูแลกจิการที5ด ี(Corporate Governance: CG) และความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
ชุมชน และรกัษาสิ5งแวดลอ้ม (Corporate Social Responsibility: CSR) ในการดาเนินงานเพื5อ
บรรลุวิสยัทศัน์และทิศทางกลยุทธ์ดงักล่าวจาเป็นต้องมกีารกําหนดวตัถุประสงค์เชงิกลยุทธ ์
(Strategic Objectives) ที5ชดัเจน เพื5อเป็นกรอบการดาเนินงานตามกลยุทธ ์ซึ5งทุกหน่วยธุรกจิ
และบรษิทัในกลุ่มใชร้ว่มกนัเพื5อใหเ้ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ประกอบดว้ย 
 1) Performance: Best-in-Class เพื5อสรา้งผลปฏบิตังิานอยา่งเป็นเลศิ 
 2) Growth: Sustainability and innovation เพื5อการเตบิโตอย่างยั 5งยนืพรอ้มการสรา้ง
นวตักรรม 

3) Synergy: Deeper and broader collaboration เพื5อสรา้งพลงัร่วมและขยายความ
รว่มมอืระหว่างบรษิทัในกลุ่ม ทั �งในเชงิลกึและเชงิกวา้ง 
 4) Stakeholder excellence: Multi-stakeholder balance เพื5อสรา้งความเป็นเลศิในการ
บรหิารจดัการผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีและสรา้งสมดุลระหว่างทุกกลุ่ม 
 
สงัคม และชุมชน  
 เป็นองคก์รที5ดขีองสงัคมไทย ดาํเนินกจิการโดยปกป้องผลกระทบต่อสิ5งแวดลอ้มภายใต้
มาตรฐานสากล มสี่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพชวีติที5ดแีก่สงัคม ชุมชน  มกีารดําเนินกจิกรรม 
CSR อย่างจรงิใจ โดยพนักงานทุกคนทุกระดบัมสี่วนร่วม และไดร้บัการยอมรบัจากหน่วยงาน
ต่างๆ 
 
การวิเคราะหส์ภาวะแวดล้อมทางอตุสาหกรรม 

สภาวะเศรษฐกิจโลกที5ถดถอยในช่วงต้นปี 2552 ได้ส่งผลกระทบต่อเนื5องกบั  ความ
ต้องการใช้พลังงานของโลกโดยเฉพาะนํ� ามัน โดยองค์การพลังงานระหว่างประเทศ 



 

 

46

(International Energy Agency หรอื IEA) รายงานว่า ความต้องการใชนํ้�ามนัของโลก  ในไตร
มาสที5 1 และ 2 ลดลงมาอยูท่ี5ระดบั 84.5 และ 84.1 ลา้นบารเ์รลต่อวนั เทยีบกบัความต้องการใน
ไตรมาสเดยีวกนัของปี 2551 ที5ระดบั 87.4 และ 86.3 ลา้นบารเ์รลต่อวนัตามลําดบั ซึ5งเป็นการ
ลดลงต่อเนื5องจากไตรมาสที5 4 ของปี 2551 ที5อยู่ ณ ระดบั 85.4 ลา้นบารเ์รลต่อวนัและไดส้่งผล
ต่อเนื5องใหร้าคานํ�ามนัดบิปรบัลดลงอย่างรวดเรว็  จนทําใหอ้งคก์ารกลุ่มประเทศผูส้่งออกนํ�ามนั 
(Organization of the Petroleum Exporting Countries หรอื OPEC) ไดป้ระกาศมาตรการลด
กําลงัการผลติถงึ 3 ครั �ง ตั �งแต่เดอืนกนัยายน ปี 2551 ถงึเดอืนมกราคม ปี 2552 มปีรมิาณรวม 
4.2 ล้านบาร์เรลต่อวันเพื5อพยุงราคา ส่งผลให้ราคานํ�ามนัดิบเริ5มปรับตัวสูงขึ�น โดยราคา
นํ�ามนัดบิดูไบในไตรมาสที5 1 ปี 2552 เฉลี5ยอยู่ที5 44.1 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รลเพิ5มขึ�นเป็น 
59.1 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล  ในไตรมาสที5 2 แต่ยงัตํ5ากว่าช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ซึ5งอยู่ที5
ระดบั 91.1 และ 116.5 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล ตามลาํดบั 

จากสภาวะเศรษฐกจิโลกที5เริ5มดขีึ�นซึ5งเป็นผลมาจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิที5หลาย
ประเทศประกาศใช ้ไดส้่งผลใหค้วามตอ้งการใชนํ้�ามนัโลกเริ5มปรบัเพิ5มขึ�นตั �งแต่ไตรมาสที5 3 และ
มาอยู่ที5ระดบัสูงสุดในรอบปีในไตรมาสที5 4 ที5ระดบั 85.7ลา้นบารเ์รลต่อวนั สูงกว่าช่วงเดยีวกนั
ของปีก่อนซึ5งอยู่ที5ระดบั 85.4 ล้านบารเ์รลต่อวนั ส่งผลให้ราคานํ�ามนัเริ5มมเีสถยีรภาพมากขึ�น
และปรบัตวัขึ�นอยา่งต่อเนื5องในไตรมาสที5 3 และ 4 มาอยู่ที5ระดบั 67.9 และ 75.4 เหรยีญสหรฐัฯ 
ต่อบารเ์รลตามลาํดบั อยา่งไรกต็ามทั �งความตอ้งการใชนํ้�ามนัและราคาเฉลี5ยนํ�ามนัดบิในปี 2552 
ยงัตํ5ากว่าปี 2551 โดยปรมิาณการใชนํ้�ามนัในปี 2552 เฉลี5ยที5 84.9 ลา้นบารเ์รลต่อวนั ลดลงเมื5อ
เทยีบกบัปี 2551 ที5ระดบั 86.2 ลา้นบารเ์รลต่อวนั ในขณะที5ราคานํ�ามนัดบิดูไบเฉลี5ยอยู่ที5ระดบั 
61.8 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบาร์เรล ลดลงเมื5อเทยีบกบัปี 2551 ที5ระดบั 93.4 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อ
บารเ์รลสาํหรบัราคาผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมในตลาดจรสงิคโปร ์นํ�ามนัเบนซนิ 95 นํ�ามนัดเีซล และ
นํ�ามนัเตา  ก็ปรบัตวัไปในทศิทางเดยีวกบัราคานํ�ามนัดบิในตลาดโลก โดยราคาเฉลี5ยทั �งปีอยู่ที5
ระดบั 70.3, 69.1 และ 57.1 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล ตํ5ากว่าปีที5ผ่านมาซึ5งอยู่ที5ระดบั 102.5, 
119.4 และ 78.6 เหรยีญสหรฐัฯต่อบารเ์รล ตามลาํดบั 
 
3.3 การสรปุผลตามกระบวนการจดัการเชิงกลยทุธ ์
 
 3.3.1.การวิเคราะหส์ภาพการแข่งขนัในอตุสาหกรรม (Five Forces Analysis 
Model) 
ทฤษฎีการวิเคราะหภ์าวะการแข่งขนั (Five–Force Model) 
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ผูศ้กึษาไดนํ้าขอ้มูลจากรายงานประจําปีของบรษิทัฯ, รายงานทางการเงนิ, จากบท
สมัภาษณ์ และจากการสงัเกตของผู้วจิยั จากการเขา้ร่วมประชุมต่างๆ ภายในองค์กรฯ มา
วเิคราะหพ์ลงัผลกัดนัทั �งหา้ (Five Forces Analysis) และผลออกมามดีงัต่อไปนี� 

 

 
 

ภาพที. 3.4 การวิเคราะห์ Five Forces Model ของบริษทั ปตท.จาํกดั (มหาชน) 
ที5มา: Michael E. Porter (1990) 
 

1. แรงจากการแข่งขนัของคู่แข่งขนัที.มีอยู่ในปัจจบุนั 
ปตท.มคีู่แข่งขนัธุรกิจนํ�ามนัภายในประเทศได้แก่ เอสโซ่ บางจาก คาลเท็กซ์ ซึ5งคู่

แข่งขนัเหล่านี�มศีกัยภาพใกล้เคยีงกบัปตท.ทําใหม้กีารแข่งขนัทางธุรกจินํ�ามนัภายในประเทศที5
รุนแรง แต่ไม่ใช่แข่งขนัด้านราคา  เพราะปตท.ถอืหุ้นใหญ่ในโรงกลั 5นภายในประเทศ และเป็น
ผูข้ายนํ�ามนัให้กบับรษิทัคู่แข่งขนัเอง ฉะนั �นปตท.จงึไดเ้ปรยีบในดา้นต้นทุน แต่แข่งขนักนัด้าน
สถานีบรกิารนํ�ามนัมากกว่า 
 

2. แรงจากการคกุคามของคู่แข่งขนัรายใหม่  
ธุรกจิค้านํ�ามนัของปตท.เป็นธุรกจิเฉพาะด้านที5ต้องอาศยัองค์ความรูเ้ฉพาะทางในการ

ดาํเนินธุรกจิ ดงันั �นหากไมใ่ช่บรษิทัที5อยูใ่นวงการธุรกจิคา้นํ�ามนัอยู่แลว้ ย่อมเป็นเรื5องยากที5จะมี
บรษิทัหน้าใหมท่ี5ไมม่คีวามรู ้ความชาํนาญ ทางดา้นนี�มาก่อนจะเขา้มาทาํการแขง่ขนัดว้ยได ้

Bargaining Power of 

Suppliers  

 (High) 

Bargaining Power of 

Customers  

 (High) 

Threat of Substitute 

Products (High) 

Competitive Rivalry 

within and Industry 

(High) 

Threat of New 

Entrants 

 (Low) 
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นอกจากบรษิัทค้านํ�ามนัข้ามชาติมากกว่าจะเป็นบรษิัทที5เกิดใหม่ภายในประเทศ แต่
บรษิทันํ�ามนัขา้มชาตจิะมขีอ้เสยีเปรยีบเรื5องบุคคลากร ซึ5งถ้าเป็นบุคคลากรต่างชาตคิ่าจา้งกจ็ะ
แพงกว่าการจะสรา้งทมีงานระดบัสูง กลาง ล่าง กไ็ม่ใช่เรื5องง่าย และทางภาครฐักย็งัมกีฏหมาย 
สมัปทาน โค้วต้า กําแพงภาษ ีฯลฯ ส่วนเงนิลงทุนก็เป็นอุปสรรคที5สะกดักั �นไม่ให้เกดิคู่แข่งขนั
หน้าใหม่เข้ามาในวงการได้ง่ายๆ เพราะต้องใช้เงนิทุนมหาศาล  ปตท.ค่อนข้างผูกขาดธุรกิจ
นํ�ามนัและก๊าซธรรมชาติภายในประเทศเกือบทั �งระบบ อีกทั �งยงัทําธุรกิจ Forward และ 
Backward เองจนเกอืบสุดสายทั �งตน้นํ�าและปลายนํ�า 

 
3. แรงจากอาํนาจต่อรองของลกูค้า 

การเปิดสถานีบรกิารนํ�ามนัแต่ละแห่งจะมกีารทําสญัญา และขอ้ตกลงกบับรษิทัปตท.ซึ5ง
ปตท.มอีํานาจการต่อรองที5เหนือกว่าในการกําหนดเงื5อนไขที5ไดเ้ปรยีบ เช่น กําหนดปรมิาณขั �น
ตํ5าที5ต้องซื�อต่อเดอืนต้องทําตามมาตรฐานที5ปตท.กําหนด  ลูกค้าจะเปลี5ยนแหล่งจดัซื�อนํ�ามนัก็
เสี5ยงต่อการผดิสญัญา ลกูคา้จงึไมม่อีํานาจต่อรองกบัปตท. 

 
4. แรงจากอาํนาจต่อรองของซพัพลายเออร ์

เนื5องจากนํ�ามนัเป็นสนิคา้ที5จาํเป็นต่อการดาํเนินธุรกจิในชวีติประจาํวนั ปรมิาณการผลติ
และราคาจําหน่ายจะขึ�นอยู่กับแหล่งผลิตนํ�ามนัดิบในต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ และแหล่ง
วัตถุดิบก็มีอย่างจํากัด จํานวนผู้ขายน้อยราย และมีการรวมตัวกันของผู้ขายคือ OPEC 
ทางเลอืกสาํหรบัการซื�อนํ�ามนัดบิจบึจาํกดั ทาํใหอ้ํานาจการต่อรองของ suppliers มสีงู 

 
5. แรงจากสินค้าทดแทน 

ปตท.มลีกัษณะผลติภณัฑท์ี5สําคญั 2 ประเภท ที5มโีอกาสเกดิสนิคา้ทดแทนคอื นํ�ามนั
เบนซนิ และนํ�ามนัดเีซล นํ�ามนัเบนซนิซึ5งใชเ้อทานอลบรสิุทธิ s 99.5% เป็นส่วนประสมซึ5งมกีาร
ใชเ้พิ5มขึ�นเพยีงรอ้ยละ 1.1 มผีลกระทบต่อนํ�ามนัเบนซนิน้อยมาก ส่วนนํ�ามนัดเีซลใชนํ้�ามนัไบโอ
ดเีซล (B100) 5%ประสม ละมกีารใชเ้พิ5มเพยีง 0.4% เท่านั �นนับว่ามผีลกระทบต่อนํ�ามนัดเีซล
น้อยมาก  จะเหน็ไดว้่าสนิคา้ทดแทนในช่วง 5 ปีขา้งหน้ามผีลกระทบต่อธุรกจิน้อยมาก 
 

3.3.2.การวิเคราะห ์จดุแขง็ จดุอ่อน โอกาส และอปุสรรคของธรุกิจ (SWOT 
Analysis) 

SWOT Analysis เป็นการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มต่างๆ ทั �งภายนอกและภายในองคก์ร 
เพื5อคน้หาจดุแขง็ จดุเด่น จุดดอ้ย หรอืสิ5งที5อาจเป็นปญัหาสาํคญัในการดําเนินงาน ซึ5งปจัจยั 
เหล่านี� จะช่วยใหเ้ขา้ใจไดว้่ามอีทิธพิลต่อ ผลการดาํเนินงานของบรษิทั 
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จดุแขง็ (Strengths: S) 
 1.เป็นบรษิทัที5มฐีานะทางการเงนิที5ม ั 5นคง มงีนิลงทุนสงู รวมถงึมชีื5อเสยีงเป็นที5รูจ้กั  
 2.เป็นผูนํ้าตลาดคา้ปลกีนํ�ามนัในประเทศ มสี่วนแบ่งตลาดมากที5สุด ทําธุรกจินํ�ามนัครบ
วงจร และเป็นผูนํ้าทางดา้นราคานํ�ามนั 
 3.มโีครงการที5สนบัสนุนเดก็ที5ขาดโอกาสทางการศกึษา 
 
จดุอ่อน (Weaknesses: W) 
 1.โครงการ CSR ของบรษิทัสามารถถูกลอกเลยีนแบบได ้
 2. เป็นโครงการที5ตอ้งทาํอยา่งต่อเนื5อง 
 
โอกาส (Opportunities: O) 
 1.ผูบ้รโิภคเริ5มใหค้วามสาํคญักบัการรกัษาสิ5งแวดลอ้มมากขึ�น 
 2.ทาํใหผู้บ้รโิภคหนักลบัมาใชบ้รกิารมากขึ�น 
 
อปุสรรค (Threats: T) 
 1.โครงการ CSR ตอ้งใชเ้งนิลงทุนในสื5อโฆษณาสงู ถงึจะเขา้ถงึผูบ้รโิภค 
 2.กรณีพพิาทต่างๆ โดยเฉพาะคําสั 5งคุม้ครองชั 5วคราว 76 โครงการที5จะดําเนินการใน
มาบตาพุดของศาลปกครองกลาง ซึ5งส่วนหนึ5งเป็นบริษัทในกลุ่ม ปตททําห้คําสั 5งคุ้มครอง
ดงักล่าวเป็นอุปสรรคต่อการดําเนินงานของ ปตท.และอาจบั 5นทอนความเชื5อมั 5นของผู้บรโิภค 
และชื5อเสยีงของ ปตท.ได ้
 

3.3.3.การสรปุประมวลผล ตามกระบวนการจดัการเชิงกลยทุธ ์ 
การประมวลผลกลยทุธ์ โดยใช้ แมททริกซอ์ปุสรรค โอกาส จดุอ่อน จดุแขง็  
(TOWS Matrix) 

ผูศ้กึษาพจิารณาทรพัยากรและศกัยภาพของบรษิทัฯ ที5สามารถนําไปสู่ความไดเ้ปรยีบ
ในการแข่งขนั มาเทยีบกนัเป็นตารางหรอืเมตรกิที5เรยีกว่า SWOT Matrix หรอื TOWS Matrix 
เพื5อใหไ้ดแ้นวคดิในการกําหนดกลยทุธ ์ดงัตารางต่อไปนี� 
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แมททริกซ ์อปุสรรค –  โอกาส – จดุอ่อน – จดุแขง็ (TOWS Matrix) 
ตารางที5 2  การวเิคราะห ์TOWS Matrix ของบรษิทั ปตท.จาํกดั (มหาชน) 
 จดุแขง็ (Strengths) 

1.เป็นบริษัทที5มีฐานะทางการเงินที5
ม ั 5นคง มงีนิลงทุนสูง รวมถึงมชีื5อเสียง
เป็นที5รูจ้กั  
2.เ ป็ นผู้ นํ า ตล าดค้ าปลีก นํ� า มัน ใ น
ประเทศ มสี่วนแบ่งตลาดมากที5สุด ทํา
ธุรกิจนํ� ามันครบวงจร และเป็นผู้นํา
ทางดา้นราคานํ�ามนั 
3.มโีครงการทาํกจิกรรมความรบัผดิชอบ
ต่อสงัคม (CSR) ที5เป็นประโยชน์และ
เขา้ถงึผูบ้รโิภค เช่น การสนับสนุนเดก็ที5
ขาดโอกาสทางการศกึษา 

จดุอ่อน (Weakness) 
1.โครงการ CSR ของบรษิทัสามารถถูก
ลอกเลยีนแบบได ้
2.โครงการ CSR ของบริษัทเป็น
โครงการที5ตอ้งทาํอย่างต่อเนื5อง มตีน้ทุน 
และค่ า ใช้ จ่ ายที5 ต่ อ เนื5 อ ง  และบาง
โครงการสงัคมไมส่ามารถมสี่วนร่วมและ
ดาํเนินโครงการดว้ยตวัเองต่อไปได ้

โอกาส (Opportunities) 
1.ผู้บริโภคเริ5มให้ความสําคัญกับการ
รกัษาสิ5งแวดลอ้มมากขึ�น 
2.การทําโครงการเพื5อสงัคมของบรษิัท
ทําให้ผูบ้รโิภคหนักลบัมาใช้บรกิารมาก
ขึ�น 
3.บริษัท ปตท.มปี ั �มนํ�ามนัสาขาอยู่ทั 5ว
ประเทศ ทําให้โอกาสที5จะทําโครงการ 
CSR ต่างๆสามารถที5จะเขา้ถงึชุมชนได้
โดยตรง  

แนวทางเลือกที. 1 
(SO Strategy) 

กลยทุธก์ารเจรญิเตบิโต   
(Growth Strategy) 

 

 

อปุสรรค (Threats) 
1.โครงการ CSR ตอ้งใชเ้งนิลงทุนในสื5อ
โฆษณาสงู ถงึจะเขา้ถงึผูบ้รโิภค 
2.กรณีพิพาทต่างๆ โดยเฉพาะคําสั 5ง
คุ้มครองชั 5วคราว 76 โครงการที5จะ
ดํ า เนิ นการ ในมาบตาพุ ดของศาล
ปกครองกลาง ซึ5งส่วนหนึ5งเป็นบรษิทัใน
กลุ่ม ปตท. ทําห้คําสั 5งคุ้มครองดงักล่าว
เป็นอุปสรรคต่อการดําเนินงานของ 
ปตท. และอาจบั 5นทอนความเชื5อมั 5นของ
ผูบ้รโิภค และชื5อเสยีงของ ปตท. ได ้

แนวทางเลือกที. 2 
(ST Strategy) 
กลยทุธก์ารคงตวั 

(Stability Strategy) 
 

 

 
 

ปัจจยัภายใน 

ปัจจยัภายนอก 
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การกาํหนดกลยทุธ ์(Strategic Formulation)  
 
 1)  กลยทุธร์ะดบัองคก์ร (Corporate Strategy) 

แนวทางเลือกที. 1 กลยทุธ์การเจริญเติบโต  (Growth Strategy) 
เป็นการกําหนดกลยุทธ์โดยการ ใช้ความเข้มแข็งภายในของบรษิัทปตท.ที5แสวง

ประโยชน์จากโอกาสจากภายนอก (SO Strategies) จากการวเิคราะหพ์บว่า บรษิทั ปตท.เป็น
บรษิทัที5มชีื5อเสยีงและมฐีานะทางการเงนิที5ม ั 5นคง เนื5องจากมรีฐับาลถอืหุน้ส่วนใหญ่ และเป็นผูนํ้า
คา้ปลกีนํ�ามนัภายในประเทศ มสี่วนแบ่งทางการตลาดนํ�ามนัเป็นอนัดบัหนึ5งถงึรอ้ยละ 33.90  

ซึ5งบริษัทปตท.มโีอกาสในการทํากิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสงัคมเพิ5มขึ�น เพราะ
ผูบ้รโิภคเริ5มใหค้วามสาํคญักบัการรกัษาสิ5งแวดลอ้มมากขึ�น ร่วมทั �งผูบ้รโิภคที5เคยคดัคา้นการใช้
สนิค้าและบรกิารของบรษิัทปตท.ได้หนักลบัมาใช้สนิค้าและบรกิารของบรษิัท เพราะมคีวาม
เชื5อมั 5นในตวับรษิัทที5มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิ5งแวดล้อมโดยรวม และบรษิัทสามารถ
ขยายกจิกรรมของบรษิทัใหเ้ขา้ถงึผูบ้รโิภคในทุกชุมชนโดยผ่านทางป ั �มนํ�ามนัสาขาของบรษิทัที5
มอียูท่ ั 5วประเทศ 

โดยบรษิทัปตท.จะดาํเนินงานเพื5อการเจรญิเตบิโตของธุรกจิ โดยการสรา้งพนัธมติรกบัคู่
ค้าอุตสาหกรรม และชุมชน ให้แข็งแรงและยั 5งยนื เพื5อช่วยในการสร้างความเชื5อมั 5นส่งเสรมิ
ภาพลกัษณ์ที5ดใีห้กบับรษิทั โดยมกีารทํากจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมอย่างต่อเนื5อง และ
ขยายไปยงักลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหมๆด้วย เพื5อให้สอดคล้องกบักลยุทธ์การเจรญิเตบิโตอย่าง
ยั 5งยนืของบรษิทั 
 
ข้อดี 

1.มสี่วนแบ่งการตลาดเพิ5มขึ�น และมฐีานลกูคา้กลุ่มใหม่มากขึ�น 
2. สามารถเพิ5มความพงึพอใจของลกูคา้ ในการใชส้นิคา้และบรกิารของบรษิทัไดใ้น

ระยะยาว 
3.เป็นการสรา้งภาพลกัษณ์ที5ดใีหก้บับรษิทั 

ข้อเสีย 
1.ใชเ้งนิลงทุนสงู ในการเขา้ถงึกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย 
2.มคีวามเสี5ยงในการถูกคดัคา้นของผูบ้รโิภคที5ไดร้บัผลกระทบ 

 
แนวทางเลือกที. 2 กลยทุธค์งตวั (Stability Strategy) 
เป็นการกําหนดกลยุทธ์โดยการใช้ความเขม้แขง็ภายในบรษิทัปตท. หลกีเลี5ยงสิ5งกีด

ขวางที5เป็นอุปสรรคจากภายนอก (ST Strategies) เพราะในปจัจุบนัสภาพเศรษฐกจิเกดิการ
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ชะลอตวั สถานการณ์ทางการเมอืงที5ไม่แน่นอน มผีลทําใหผู้บ้รโิภคระมดัระวงัในการจบัจ่ายใช้
สอยมากขึ�น ประกอบกบัทางบรษิทัได้มกีรณีพพิาท ชุดคําสั 5งคุ้มครองชั 5วคราว76 ที5ครอบคลุม
โครงการอยู่มาบตาพุดอยู่นั �น ส่งผลใหธุ้รกจินํ�ามนัขนาดใหญ่มกีารแข่งขนัที5ค่อนขา้งรุนแรง ทํา
ให้บรษิทัต้องมกีารใช้สื5อโฆษณากจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมมากขึ�น เพื5อให้เขา้ถึงกลุ่ม
ผูบ้รโิภค 

แนวโน้มของผู้บรโิภคที5ให้ความสําคญักบัการรกัษาสิ5งแวดล้อมโดยรวมมากขึ�น ทําให้
บรษิทัต้องทํากจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมขึ�น ดงันั �น บรษิทัปตท.อาจเลอืกใชก้ลยุทธก์าร
คงตวั โดยการใช้ความเขม้แขง็จากชื5อเสยีงของบรษิทั และความเชี5ยวชาญในการดําเนินธุรกจิ
ของผู้บรหิาร ในการพฒันาภายในองค์กรให้มคีวามเข้มแขง็มากขึ�น โดยไม่ต้องมกีารลงทุน
เพิ5มเตมิในเรื5องความรบัผดิชอบต่อสงัคม วธินีี�จะเน้นการพฒันาระบบภายในใหม้ปีระสทิธภิาพ
สงูขึ�น และพยายามรกัษาฐานลูกคา้เดมิที5มอียู่ เพื5อเป็นการสรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแข่งขนั
ที5เหนือกว่าคู่แขง่ขนัรายอื5น 
 
ข้อดี 

1.การปรบัปรงุระบบการทาํงานภายใน ส่งผลใหก้ระบวนการทาํงานมปีระสทิธภิาพ
มากขึ�น 

2.สามารถสรา้งความพงึพอใจ ในกบัลกูคา้กลุ่มเดมิไดด้ ี
ข้อเสีย 

1.ขาดโอกาสในการเตบิโตทางธุรกจิ 
2.ทาํใหเ้สยีโอกาสในการขยายฐานกลุ่มรายใหม่ 

 
การตดัสินใจเลือกกลยทุธ์ระดบัองคก์ร 

ในการเลอืกกลยทุธน์ั �น ควรจะเลอืกกลยทุธท์ี5เหมาะสมที5สุด (Optimal Strategy) 
เนื5องจากตอ้งดคูวามเป็นไปไดข้องกลยทุธแ์ละความสอดคลอ้งกบัเงื5อนไขขององคก์รเอง 

จากการศึกษาสภาพแวดล้อมทั �งภายในและภายนอกของบริษัทปตท.ทั �งที5เป็น
สภาพแวดล้อมทั 5วไป และสภาพแวดล้อมในการดําเนินงานต่างๆ ดงัได้กล่าวไว้ขา้งต้นนั �น ผู้
ศกึษาพบว่ากลยุทธ์ระดบัองค์กร ที5เหมาะสมกบับรษิทัปตท.ในการที5จะได้มาซึ5งสิ5งที5เหมาะสม
และจาํเป็นในการนํามาปรบัใชภ้ายใตส้ภาวการณ์แขง่ขนัที5รนุแรงในปจัจบุนั คอื 

แนวทางเลือกที. 1 กลยทุธก์ารเจริญเติบโต (Growth Strategy)  
ทางบรษิัทปตท.ได้มกีารเตรยีมความพร้อมในการรองรบัการขยายตวัของบรษิทั เพื5อ

สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภค โดยการสรา้งกลุ่มพนัธมติรกบัคู่ค้าอุตสาหกรรม 
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และชุมชน ให้แขง็แรงและยั 5งยนื เพื5อช่วยในการสรา้งความเชื5อมั 5นและส่งเสรมิภาพลกัษณ์ที5ดี
ใหก้บับรษิทั โดยคาํนึงถงึความพงึพอใจของผูบ้รโิภคที5ใชส้นิคา้และบรกิารของบรษิทัเป็นหลกั 
 

2)  กลยทุธร์ะดบัธรุกิจ (Business Strategy) 
แนวทางเลือกที. 1 กลยทุธ์การสร้างความแตกต่าง (Differentiation Strategy) 
เป็นกลยทุธก์ารแข่งขนัที5บรษิทัปตท.มุง่สรา้งความโดดเด่นเหนือกว่าคู่แขง่ในการทํา

กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคม เช่น การโฆษณาที5สามารถเขา้กบักลุ่มลกูคา้ทุกเพศ วยัและ
สามารถจดจาํชื5อกจิกรรมได ้และการใชส้นิคา้หรอืบรกิารของบรษิทัที5สามารถช่วยรกัษา
สิ5งแวดลอ้ม การมคีวามแตกต่างที5โดดเด่นสามารถเจาะกลุ่มลกูคา้รายใหมเ่พิ5มได ้
 

แนวทางเลือกที. 2 กลยทุธ์การมุ่งที.ความแตกต่าง (Focus Differentiation 
Strategy) 

เป็นกลยุทธ์การแข่งขนัที5บรษิทัปตท. มุ่งที5ความต้องการของกลุ่มลูกค้า โดยการสรา้ง
กจิกรรมที5เฉพาะเจาะจง จงึมแีตกต่างมากขึ�น เพื5อสามารถสนองตอบความต้องการของกลุ่ม
ลูกค้าเฉพาะกลุ่มได้ เช่น โครงการบรจิาคสําหรบัสิ5งก่อสรา้งในชุมชน ที5ได้รบัผลกระทบจาก
บรษิทั ในการสรา้งความแตกต่างนี� ทาํใหบ้รษิทัปตท.ไดร้บัความเชื5อถอื  
 
การตดัสินใจเลือกกลยทุธ์ระดบัธรุกิจ 
 พบว่ากลยุทธ์ระดบัธุรกจิ ที5เหมาะสมกบับรษิทัปตท.ในการที5จะไดม้าซึ5งสิ5งที5เหมาะสม
และจาํเป็นในการนํามาปรบัใชภ้ายใตส้ภาวการณ์แขง่ขนัที5รนุแรงในปจัจบุนั คอื 

แนวทางเลือกที. 1 กลยทุธ์การสร้างความแตกต่าง (Differentiation Strategy) 
 คอืการมุง่สรา้งความโดดเด่นเหนือกว่าคู่แขง่ในการทาํกจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
ที5สามารถเขา้ถงึกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้หลากหลาย และเป็นการเพิ5มฐานลูกค้ารายใหม่ๆ และ
เป็นการสร้างความได้เปรียบด้านการเข้าถึงผู้บรโิภค ซึ5งสอดคล้องกับความต้องการขยาย
โครงการเพื5อรองรบักับความต้องของผู้บรโิภคที5มากขึ�นเ และป็นการมอบคุณค่าที5ดีให้แก่
ผูบ้รโิภคและสิ5งแวดลอ้มโดยรวม 

3)  กลยทุธร์ะดบัหน้าที. (Functional Strategy) 
 ให้ความสําคญักบัการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของบรษิทัปตท. อย่างมปีระสทิธภิาพ 
โดยเน้นการปรบัปรุงประสทิธภิาพการดําเนินงาน ทั �งในด้านสนิค้า บรกิารและกจิกรรมความ
รบัผดิชอบต่อสงัคม เพื5อที5สรา้งความเชื5อมั 5นใหก้บัผูบ้รโิภค และสามารถแขง่ขนักบัคู่แขง่ได ้
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แนวทางเลือกที. 1 การมุ่งเน้นการสร้างตราสินค้าและการจดัทาํกิจกรรมส่งเสริม
การตลาด ที.เกี.ยวกบักิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

การตอบสนองผู้บรโิภคที5มสีนิค้าและบรกิารที5สามารถช่วยรกัษาสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาตไิด้ และเป็นการส่งเสรมิกจิกรรมทางการตลาด เพื5อทําให้ผู้บรโิภคไดร้บัรูถ้งึกจิกรรม
ความรบัผิดชอบต่อสงัคมที5ทางบรษิัทได้จดัขึ�นมา โดยการประชาสมัพนัธ์ถึงกิจกรรมความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมตามสถานที5ต่างๆ  

แนวทางเลือกที. 2 การเพิ.มช่องทางการจดัจาํหน่าย 
เป็นการเพิ5มเพื5อใหเ้ขา้ถงึกลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดม้ากและเพื5อใหม้ปีระสทิธภิาพที5ยิ5งขึ�น 

และสามารถทําใหผู้้บรโิภครบัรูข้่าวสารได้เรว็และจดจาํได้ง่าย โดยใชก้ารสื5อสารในระบบต่างๆ 
เช่น โทรทศัน์ วทิยแุละอนิเตอรเ์น็ต เพื5อใหเ้กดิผลที5มปีระสทิธภิาพในการรบัรูข้่าวสารของบรษิทั
มากที5สุด  
 
การตดัสินใจเลือกกลยทุธ์ระดบัหน้าที. 

ศึกษาพบว่ากลยุทธ์ระดบัหน้าที5 ที5เหมาะสมกบับรษิัทปตท.ในการที5จะได้มาซึ5งสิ5งที5
เหมาะสมและจาํเป็นในการนํามาปรบัใชภ้ายใตส้ภาวการณ์แขง่ขนัที5รนุแรงในปจัจบุนั คอื 

แนวทางเลือกที. 1 การมุ่งเน้นการสร้างตราสินค้าและการจดัทาํกิจกรรมส่งเสริม
การตลาดที.เกี.ยวกิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

เพื5อเป็นการตอบสนองผูบ้รโิภคที5มสีนิคา้และบรกิารที5สามารถช่วยรกัษาสภาพแวดลอ้ม
ทางธรรมชาติได้ และเป็นการส่งเสรมิกิจกรรมทางการตลาด เพื5อทําให้ผู้บริโภคได้รบัรู้ถึง
กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมที5ทางบรษิทัได้จดัขึ�นมา โดยการประชาสมัพนัธ์ถงึกิจกรรม
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมตามสถานที5ต่างๆ มหาวทิยาลยั หา้งสรรพสนิคา้ เพื5อสรา้งความเขา้ใจ
และเป็นตวักระตุน้ในผูบ้รโิภคอยากเขา้รว่มในกจิกรรม  
 
โดยแผนการประชาสมัพนัธกิ์จกรรมความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

ในช่วง 3 เดอืนแรก  ตอ้งทาํการโฆษณาตามสื5อต่างๆ เพื5อเป็นการประสาสมัพนัธถ์งึ
กจิกรรมที5ทางบรษิทัไดจ้ดัทําขึ�น ในช่วงเดอืนที5 4-7 เดนิจดักจิกรรมตามสถานที5ต่างๆ เช่น 
มหาวทิยาลยั หา้งสรรพสนิคา้ ที5มปีระชาชนอยูเ่ป็นจาํนวน มกีารจดักจิกรรมเพื5อใหล้กูคา้ไดร้ว่ม
เล่นกจิกรรม เพื5อเป็นการกระตุน้ใหผู้บ้รโิภคอยากเขา้ร่วมกจิกรรมดงักล่าว ในช่วงเดอืนที5 8-10 
เป็นการสาํรวจความพงึพอใจของผูบ้รโิภคต่อกจิกรรมที5ทางบรษิทัไดจ้ดัทาํขึ�นมา เพื5อใหท้ราบ
ว่ากจิกรรมนั �นบรรลุผลตามเป้าหมายที5ทางบรษิทัวางไวห้รอืไหม ในช่วงเดอืนที511-12 เป็นการ
มอบรางวลัผูท้ี5เขา้รว่มกจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมอยา่งต่อเนื5อง 



บทที. 4 
สรปุผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศกึษาเรื5อง .การศกึษากลยุทธ์ธุรกจิและความรบัผดิชอบต่อสงัคมของธุรกจินํ�ามนั 

กรณศีกึษา บรษิทั ปตท.จาํกดั (มหาชน)" เป็นการศกึษาผสมผสานระหว่างเชงิคุณภาพ และเชงิ
ปรมิาณ โดยใช้ข้อมูลปฐมภูมแิละข้อมูลทุติยภูม ิตามกรอบแนวทางของกระบวนการจดัการ
เชงิกลยทุธ ์และกลยทุธก์ารตลาด และทาํการเกบ็แบบสอบถามความพงึพอใจของผูบ้รโิภค ดา้น
ความรบัผดิชอบต่อสงัคม รว่มกบัการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มทั �งภายในและภายนอกของบรษิทั
ฯ โดยสามารถสรปุประเดน็ต่างๆของการศกึษา ดงันี� 

4.1 สรุปผลการศกึษา  
 4.2 อภปิรายผลการศกึษา 
 4.3 ขอ้จาํกดัของการศกึษา 
 4.4 ขอ้เสนอแนะ 
 
4.1  สรปุผลการศึกษา 
 ผลการวเิคราะหป์จัจยัภายในและภายนอกของ บรษิทัปตท.เริ5มจากการวเิคราะหข์อ้มูล
ปฐมภูมโิดยการแบบสอบถามความพงึพอใจของผูบ้รโิภคต่อกจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
จากผูใ้ชบ้รกิารป ั �มนํ�ามนัปตท.รวมทั �งการเก็บขอ้มลูทุตยิภูมโิดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลข่าวสาร 
รายงานการประชุมและจากบทสมัภาษณ์ผูบ้รหิาร เพื5อนํามาวเิคราะหป์ญัหาและกําหนดกลยุทธ์
ที5เหมาะสมสาํหรบัองคก์ร สามารถสรปุผลการศกึษาไดด้งันี� 

จากผลการศกึษาพบว่าสภาพปญัหาที5เกดิขึ�นกบับรษิทัเป็นผลมาจาก การสื5อสารไปยงั
ผู้บรโิภคยงัไม่ดเีท่าที5ควร บรษิทัควรจะมกีารทําการสื5อสารออกไปหาผู้บรโิภคอย่างสมํ5าเสมอ 
เพื5อเป็นการตอกยํ�าถึงกิจกรรมที5บรษิัทได้ทําขึ�นมา และการรบัรู้ของผู้บรโิภคท่มต่ีอการทํา
กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมนั �น ผู้บรโิภคส่วนมากได้รบัสื5อการโฆษณาจากโทรทศัน์มาก
ที5สุด และความพงึพอใจของผู้บรโิภคที5มต่ีอกจิกรรมความรบัผดิชอบมคีวามพงึพอใจในระดบั
ปานกลางถึงมากที5สุด เพราะบรษิัทได้มีความห่วงใยในสงัคมและสิ5งแวดล้อม โดยการทํา
กจิกรรมความรบัผดิชอบออกมาอยา่งต่อเนื5อง  
 ดงันั �นในการแกป้ญัหาจงึเสนอกลยทุธ ์3 ระดบั ดงันี� 
กลยทุธร์ะดบัองคก์ร (Corporate Strategy) ใชก้ลยทุธก์ารเจรญิเตบิโต ทางบรษิทัปตท.ไดม้ี
การเตรยีมความพรอ้มในการรองรบัการขยายตวัของบรษิทั เพื5อสามารถตอบสนองความ
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ต้องการของผู้บรโิภค โดยการสรา้งกลุ่มพนัธมติรกบัคู่ค้าอุตสาหกรรม และชุมชน ให้แขง็แรง
และยั 5งยนื เพื5อช่วยในการสร้างความเชื5อมั 5นและส่งเสรมิภาพลกัษณ์ที5ดใีห้กบับรษิัท รวมถึง
พัฒนาระบบการบริหารจัดการโครงสร้างภายในองค์กรให้มีการบริหารจัดการในเรื5อง
กระบวนการดําเนินงานทางด้านการบรกิารต่าง ๆ ให้มปีระสทิธภิาพเพิ5มมากขึ�น โดยคํานึงถงึ
ความพงึพอใจของผูบ้รโิภคที5ใชส้นิคา้และบรกิารของบรษิทัเป็นหลกั 
 

กลยุทธ์ระดบัธรุกิจ (Business Strategy) ใชก้ลยุทธก์ารสรา้งความแตกต่าง คอืการมุ่งสรา้ง
ความโดดเด่นเหนือกว่าคู่แข่งในการทํากจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคม ที5สามารถเขา้ถงึกลุ่ม
ลกูคา้เป้าหมายไดห้ลากหลาย และเป็นการเพิ5มฐานลกูคา้รายใหม่ๆ  ซึ5งการสรา้งความแตกต่างนี� 
จะเป็นการสรา้งความจงรกัภกัดใีนตราสนิค้าของลูกคา้ ซึ5งถอืเป็นการสรา้งความไดเ้ปรยีบดา้น
การเขา้ถงึผู้บรโิภค ซึ5งสอดคล้องกบัความต้องการขยายโครงการเพื5อรองรบักบัความต้องของ
ผูบ้รโิภคที5มากขึ�นเ และป็นการมอบคุณค่าที5ดใีหแ้ก่ผูบ้รโิภคและสิ5งแวดลอ้มโดยรวม 
 
กลยุทธ์ระดบัหน้าที. (Functional Strategy) ใชก้ลยุทธ์การมุ่งเน้นการสรา้งสนิค้าและการ
จดัทํากจิกรรมส่งเสรมิการตลาด เพื5อเป็นการตอบสนองผูบ้รโิภคที5มสีนิคา้และบรกิารที5สามารถ
ช่วยรกัษาสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาตไิด ้และเป็นการส่งเสรมิกจิกรรมทางการตลาด เพื5อทําให้
ผู้บริโภคได้ร ับรู้ถึงกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมที5ทางบริษัทได้จัดขึ�นมา โดยการ
ประชาสัมพันธ์ถึงกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมตามสถานที5 ต่างๆ มหาวิทยาลัย 
หา้งสรรพสนิคา้ เพื5อสรา้งความเขา้ใจและเป็นตวักระตุน้ในผูบ้รโิภคอยากเขา้รว่มในกจิกรรม  
 
4.2  อภิปรายผลการศึกษา 
 จากผลการศึกษา เรื5องกลยุทธ์ธุรกิจและความรบัผดิชอบต่อสงัคมของธุรกิจนํ�ามนั 
กรณศีกึษา บรษิทั ปตท.จาํกดั (มหาชน) สามารถอภปิรายผลการศกึษาไดด้งันี� 

จากการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มทั 5วไปโดยใช ้PEST Analysis Model และการวเิคราะห์
สภาพการแข่งขนั โดยใชต้วัแบบแรงดนั 5 ประการ หรอื Five Forces Analysis Model ทําให้
เหน็สภาพแวดลอ้มภายนอกและปจัจยัแรงกดดนัต่าง ๆ ที5ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงาน ทําให้
เหน็ทศิทางสภาพแวดล้อม การแข่งขนัในธุรกจิ และมองเหน็ถงึโอกาส และอุปสรรคในการ
ดําเนินธุรกจิ ของบรษิทัฯ ซึ5งผลจากการวเิคราะห์ ขา้งต้น สามารถนํามาวเิคราะห์จุดแขง็ 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการดําเนินธุรกจิ โดยการใช ้SWOT Analysis Model ซึ5งทําให้
เหน็ถงึจุดแขง็ จุดอ่อนโอกาส และอุปสรรคในการดําเนินธุรกจิที5สําคญั และสามารถนํามา
กําหนดทางเลอืกกลยุทธข์องธุรกจิ โดยใช ้ TOWS Matrix เพื5อนํามากําหนดเป็นกลยุทธร์ะดบั
องคก์ร ระดบัธุรกจิ และระดบัหน้าที5 ของบรษิทัปตท. เพื5อสรา้งความไดเ้ปรยีบในการแข่งขนั ใน
ขณะเดยีวกนัก็สามารถลดจุดอ่อนภายใน และหลกีเลี5ยงอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมและการ
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แข่งขนัที5รุนแรงต่าง ๆ ได้ และจากแบบสอบถามความพงึพอใจของผู้บรโิภคที5มต่ีอกจิกรรม
ความรบัผดิชอบต่อสงัคม ซึ5งจากการศกึษาครั �งนี�พบว่า ปญัหาที5เกดิขึ�นกบับรษิทัเป็นผลมาจาก 
การสื5อสารไปยงัผูบ้รโิภคยงัไม่ดเีท่าที5ควร บรษิทัควรจะมกีารทําการสื5อสารออกไปหาผูบ้รโิภค
อยา่งสมํ5าเสมอ เพื5อเป็นการตอกยํ�าถงึกจิกรรมที5บรษิทัไดท้าํขึ�นมา และการรบัรูข้องผูบ้รโิภคท่มี
ต่อการทํากิจกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมนั �น ผู้บรโิภคส่วนมากได้รบัสื5อการโฆษณาจาก
โทรทศัน์มากที5สุด และความพงึพอใจของผู้บรโิภคที5มต่ีอกิจกรรมความรบัผดิชอบมคีวามพงึ
พอใจในระดบัปานกลางถงึมากที5สุด เพราะบรษิทัไดม้คีวามห่วงใยในสงัคมและสิ5งแวดลอ้ม โดย
การทาํกจิกรรมความรบัผดิชอบออกมาอยา่งต่อเนื5อง 
 
4.3 ข้อจาํกดัของการศึกษา 
 4.3.1 ระยะเวลาในการศกึษาคน้ควา้มจีาํกดั 
 4.3.2 ขอ้มลูบางอยา่งที5เป็นตวัเลข องคก์รไม่ต้องการเปิดเผย ผูศ้กึษาวจิยัจาํเป็นต้อง
ตั �งสมมตฐิานเอง ซึ5งอาจคลาดเคลื5อนจากขอ้มลูจรงิบา้งเลก็น้อย ทําใหผ้ลลพัธข์องตวัเลขอาจจะ
ออกมาไมด่เีท่าที5ควร 
 4.3.3 เนื5องจากเป็นธุรกจิเฉพาะ การหาเอกสารอ้างองิ หรอืงานวจิยัที5เกี5ยวขอ้งทําได้
ยาก 
 
4.4 ข้อเสนอแนะการศึกษา 

4.4.1 การวจิยัครั �งนี�เป็นการศกึษาประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
ซึ5งเป็นการวจิยัในวงจํากดัและการใช้อ้างองิในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลเป็นหลกัจงึ
ควรมกีารศึกษาในลกัษณะเดยีวกันกับประชากรในจงัหวดัอื5นๆเนื5องจากปตท.เป็นองค์การ 
พลงังานระดบัชาตปิระกอบกบัโครงการเพื5อสงัคมของปตท.โดยส่วนใหญ่จะมกีลุ่มเป้าหมายอยู่ต่
างจังหวัดหรือเป้าหมายที5อยู่ในสถานที5ที5ปตท.เข้าไปดําเนินธุรกิจซึ5งจะส่งผลกระทบต่อ 
ประชาชนโดยตรง ดงันั �นจงึควรทําการวจิยัเพื5อศกึษาภาพลกัษณ์เกี5ยวกบักจิกรรมเพื5อสงัคมกบั
กลุ่มประชากรเหล่านั �นโดยตรงดว้ย 
 4.4.2 กจิกรรมเพื5อสงัคม (Corporate Social Responsibility) ไดร้บัการสนใจจากภาค
ธุรกิจและภาคประชาชนเป็นจํานวนมาก แต่ความเขา้ใจเรื5องนี�ยงัอยู่ในวงจํากดั ดงันั �นจงึควร
ทําการศกึษาซํ�า เพื5อเป็นการเปรยีบเทยีบหลงัจากประชาชนมคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกี5ยวกบั
กจิกรรมเพื5อสงัคมมากขึ�น เพื5อให้ประชาชนสามารถแยกแยะ และเปรยีบเทยีบระหว่างการทํา
กจิกรรมเพื5อสงัคมแท้ ซึ5งจะพจิารณาจากกจิกรรม (Activity) ที5องค์การดําเนินการในมติิของ
ผลประโยชน์ (Benefit) ที5สงัคมจะไดร้บัจากการดําเนินกจิกรรมเป็นที5ตั �ง และกจิกรรมเพื5อสงัคม
เทยีม ซึ5งเป็นการดาํเนินกจิกรรมเพื5อสงัคมโดยคาํนึงถงึประโยชน์ต่อองคก์ารเป็นที5ตั �ง 
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 4.4.3 โครงการเพื5อสงัคมของบรษิัท ปตท. จํากดั (มหาชน) เท่านั �น แต่เพื5อให้เห็น
ภาพของการดําเนินกิจกรรมเพื5อสงัคมในมติิที5หลากหลายและสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้
สงูสุด จงึควรศกึษาการดําเนินกจิกรรมเพื5อสงัคมในภาคธุรกจิอื5นๆ เพิ5มเตมิ เพื5อทําความเขา้ใจ
ถงึกลยุทธ์ วธิกีารดําเนินงานเกี5ยวกบักจิกรรมเพื5อสงัคม รวมทั �งการเปรยีบเทยีบภาพลกัษณ์
และชื5อเสยีง ที5เกี5ยวเนื5องกบัการดาํเนินกจิกรรมเพื5อสงัคมของแต่ละองคก์าร 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถาม เพื.อการศึกษาข้อมลูปฐมภมิูเชิงปริมาณ 

 
เรื.อง  กลยทุธธ์รุกิจ และความรบัผิดชอบต่อสงัคมของธรุกิจนํ�ามนั 

กรณีศึกษา  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
คาํชี�แจง 
1. แบบสอบถามนี�   เป็นส่วนหนึ5งในการวิจ ัย เรื5องการศึกษากลยุทธ์ธุรกิจ และความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมของธุรกิจนํ�ามนักรณีศกึษา  บรษิัท ปตท. จํากดั (มหาชน) ตามหลกัสูตร
บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัหอการคา้ 
 
2. ขอ้มลูแบบสอบถามทุกฉบบัครั �งนี�  จะไม่นําเสนอหรอืเปิดเผยเป็นรายบุคคล ดงันั �น จงึ
ขอความกรุณาโปรดตอบแบบสอบถามตามสภาพที5เป็นจรงิ การนําเสนอจะนําเสนอผลใน
ภาพรวม  การตอบแบบสอบถามจะไม่เกดิผลเสยีหายใด  ๆ  แก่ท่าน และถอืเป็นความลบั  จะใน
ไปใชป้ระโยชน์เฉพาะกรณศีกึษาวจิยัเท่านั �น 
  
3. แบบสอบถามฉบบันี� มทีั �งหมด 3 ตอน ประกอบดว้ย ตอนที51 คอืขอ้มลูทั 5วไปของผูต้อบ
แบบสอบถาม และตอนที5 2 ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารต่อความรบัผดิชอบสงัคมของบรษิทั 
ขอความกรณุาท่านตอบแบบสอบถามใหค้รบทุกขอ้  
  
ผู้วิจยัขอขอบพระคุณทุกท่านที5ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดีมา ณ 
โอกาสนี�ดว้ย 
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ตอนที. 1:   ข้อมลูทั .วไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
คาํชี�แจง  กรณุาทาํเครื5องหมาย � ลงใน � ใหต้รงกบัความเป็นจรงิ 
 

1. เพศ 
 � ชาย         �หญงิ  
2. อาย ุ
 � ตํ5ากว่า 20 ปี      � 21-30 ปี   
 � 31-40 ปี        � 41-50 ปี   
 � 51-60 ปี         � มากกว่า 60 ปี   
3. ระดบัการศึกษา 
 � มธัยมศกึษาตอนตน้หรอืตํ5ากว่า   �  มัธ ยมศึก ษาตอ นต้ น
ปลาย/ ปวช.   
 � อนุปรญิญา/ ปวส.     � ปรญิญาตร ี  
 � สงูกว่าปรญิญาตร ี     � อื5นๆ (โปรดระบุ) ..........  
4. อาชีพ 
 � นกัเรยีน/ นิสติ/ นกัศกึษา        � พนกังานบรษิทัเอกชน   
 � ขา้ราชการ/ พนกังานรฐัวสิาหกจิ   �ประกอบธุรกิจส่วนตัว /
คา้ขาย  
 � เกษตรกร/ พนกังานโรงงาน/ รบัจา้ง   � อื5นๆ (โปรดระบุ) ...........  
5. รายได้เฉลี.ยต่อเดือน 
 �  ตํ5ากว่า 5,000 บาท     � 5,000 - 15,000 บาท   
 �  15,001 - 25,000 บาท    � 25,001 - 35,000 บาท   
 �  35,001 - 45,000 บาท    �มากกว่า  45 ,001  บาทขึ�น
ไป  
6. ความถี.ในการเติมนํ�ามนัต่อสปัดาห์ 
 �  1 ครั �ง         � 2 ครั �ง  
 �  3 ครั �ง         � มากกว่า 3 ครั �ง  
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7. กิจกรรมเพื.อสงัคมและสิ.งแวดล้อมของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) ที.ท่านรู้จกัหรือ
เคย 
รบัรู้ 
 �  โครงการพฒันาพลงังานทดแทน    � โครงการปลกูปา่เฉลมิพระเกยีรต ิ
          �  โครงการชวีวถิเีพื5อการพฒันาอย่างยั 5งยนื     � โครงการพฒันาและรณรงค ์   
          �  โครงการหน่วยแพทย/์ทนัตกรรมเคลื5อนที5    � โครงการหอ้งเรยีนสเีขยีว  
          �  โครงการหนึ5งอําเภอหนึ5งโรงเรยีนในฝนั       � อื5นๆ (โปรดระบุ)............... 
 
8. ท่านมีส่วนร่วม / บทบาทกบักิจกรรมดงักล่าว อย่างไร 
  �  เป็นคณะกรรมการโครงการ    �   เป็นสมาชกิของโครงการ 
          �  เขา้รว่มประชุม / รบัฟงัโครงการเฉยๆ      �   เขา้รว่มกจิกรรมเฉยๆ 
 
9. ข้อมลูเกี.ยวการรบัรู้ข่าวสารจากสื.อเรื.องกิจกรรมด้านสิ.งแวดล้อมของบริษทั ปตท. 
จาํกดั (มหาชน) ท่านรู้จกัโครงการจากสื.อใดบ้าง และมีความถี.ในการรบัสื.อดงักล่าว
อย่างไร 
 

ประเภทของสื.อ บ่อยครั �ง นาน ๆ ครั �ง ไม่เคยเลย 
1. สื5อโทรทศัน์    
2. สื5อวทิย ุ    
3. สื5อหนงัสอืพมิพ ์    
4. สื5อนิตยสาร    
5. สื5อป้ายโฆษณา    
6. สื5อโปสเตอร ์    
7. สื5อแผ่นพบั    
8. สื5อวารสารหน่วยงาน    
9. สื5อบุคคล    
10. สื5ออนิเตอรเ์น็ต    
11. อื5นๆ ระบุ...........    

 
 
 
 



 

 

65

ตอนที. 2    :  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อความรบัผิดชอบสงัคมของบริษทั ปตท. 
จาํกดั (มหาชน) 

ความรบัผิดชอบสงัคมของบริษทั ระดบัความพึงพอใจ 
มาก
ที.สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อ
ย 

น้อย
ที.สุด 

1 ด้านการส่งเสริมประเดน็ทางสงัคม      
1. การรว่ม “ลดภาวะโลกรอ้น”        
2. การจดักจิกรรมสาธารณประโยชน์ เพื5อสรา้ง

อุปนิสยั และทกัษะพื�นฐานที5ดใีหก้บั เยาวชน  
     

3. การจดักจิกรรมใหค้วามรูด้า้นสุขภาพอนามยั
กบัประชาชนทั 5วไป 

     

4. การจดักจิกรรมการส่งเสรมิกจิกรรมทางดา้น
การศลิปวฒันธรรม 

     

5. การใหค้วามรว่มมอืกบัภาครฐัในการสนบัสนุน
นโยบายกระทรวงสาธารณสุข อาท ิการขาย
บุหรี5 เหลา้ เบยีร ์ในป ั �มนํ�ามนั 

     

2 การทาํตลาดที.เกี.ยวกบัประเดน็ทางสงัคม      
6. บรจิาคเป็นรอ้ยละของยอดขายสนิคา้ไดเ้พื5อ

สมทบทุนกบัมลูนิธเิพื5อผูพ้กิาร ทุพพลภาพ 
     

7. บรจิาคเป็นรอ้ยละของยอดขายสนิคา้ไดเ้พื5อ
สมทบทุนกบัมลูนิธเิพื5อสตัว ์

     

8. บรจิาคเป็นรอ้ยละของยอดขายสนิคา้ไดเ้พื5อ
สนบัสนุนโครงการการศกึษา 

     

9. บรจิาคเป็นรอ้ยละของยอดขายไดเ้พื5อ
สนบัสนุนโครงการส่งเสรมิศลิปวฒันธรรม 

     

10. บรจิาคเป็นรอ้ยละของยอดขายสนิคา้ไดเ้พื5อ
สนบัสนุนการพฒันาโครงการต่าง ๆ ช่วย
ส่งเสรมิใหค้นในชุมชนมคีวามเป็นอยูท่ี5ดขี ึ�น 

     

3 ด้านการตลาดเพื.อสงัคม      
11. จดักจิกรรมการรณรงคล์ดการใชนํ้�า ใชไ้ฟ      
12. การจดักจิกรรมสาธารณประโยชน์ สรา้งความรู้

ดา้นความปลอดภยั  
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ความรบัผิดชอบสงัคมของบริษทั ระดบัความพึงพอใจ 
มาก
ที.สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อ
ย 

น้อย
ที.สุด 

13. การจดักจิกรรมสาธารณประโยชน์ สรา้งความรู้
ความเขา้ในเรื5องสุขภาพอนามยั 

     

4 ด้านการบริจาคตรง      
14. การใหทุ้นสนับสนุนงานวจิยัดา้นสิ5งแวดลอ้ม      
15. การใหทุ้นสนับสนุนกบัมลูนิธเิพื5อผูพ้กิาร 

ทุพพลภาพ 
     

16. การใหทุ้นสนับสนุนกบัมลูนิธเิพื5อสตัว ์      
17. การใหทุ้นสนับสนุนกบัโครงการเพื5อการศกึษา      
18. การใหทุ้นสนับสนุนการพฒันาโครงการต่าง ๆ 

ช่วยส่งเสรมิใหค้นในชุมชนมคีวามเป็นอยู่ที5ดี
ขึ�น 

     

19. การใหทุ้นสนับสนุนโครงการส่งเสรมิ
ศลิปวฒันธรรม 

     

5 ด้านการอาสาสมคัรช่วยเหลือชุมชน      
20. การส่งเสรมิใหพ้นกังานเป็นอาสาสมคัร

โครงการที5เกี5ยวกบัการอนุรกัษ์สิ5งแวดลอ้ม 
     

21. การส่งเสรมิใหพ้นกังานเป็นอาสาสมคัร
โครงการที5เกี5ยวกบัมลูนิธเิพื5อผูพ้กิาร ทุพพล
ภาพ 

     

22. การส่งเสรมิใหพ้นกังานเป็นอาสาสมคัร
โครงการที5เกี5ยวกบัมลูนิธเิพื5อสตัว ์

     

23. การส่งเสรมิใหพ้นกังานเป็นอาสาสมคัร
โครงการที5เกี5ยวกบัโครงการเพื5อการศกึษา 

     

24. การส่งเสรมิใหพ้นกังานเป็นอาสาสมคัร
โครงการที5เกี5ยวกบัโครงการส่งเสรมิ
ศลิปวฒันธรรม 

     

6 ข้อปฏิบติัทางธรุกิจเพื.อแสดงความ
รบัผิดชอบต่อสงัคม 

     

25. การพฒันาทางเลอืกใหมใ่หก้บัการศกึษาไทย       
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ความรบัผิดชอบสงัคมของบริษทั ระดบัความพึงพอใจ 
มาก
ที.สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อ
ย 

น้อย
ที.สุด 

26. มกีารขั �นการผลติและการขนส่งสนิคา้ที5ไม่
ทาํลายสิ5งแวดลอ้ม 

     

27. การผลติสนิคา้ที5ดแีละมคีุณภาพเพื5อสุขภาพ
ของผูบ้รโิภค 

     

28. ใหค้วามรว่มมอืกบัภาครฐัในการสนบัสนุน
การศกึษา 

     

 
3. กจิกรรมประเภทที5แสดงถงึความรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR) ในทศันะของท่านควรจะเป็น
อยา่งไร 

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 
4. ท่านอยากใหบ้รษิทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) ดาํเนินกจิกรรมที5เกี5ยวขอ้งกบั CSR ในรปูแบบ
ใดบา้ง 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 
 
 



ภาคผนวก ข 
บทสมัภาษณ์ผูบ้ริหาร 

 
นายสรญั รงัคสิริผูช่้วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สื.อสารองคก์รและกิจกรรมเพื.อสงัคม ของ
บริษทัปตท.จาํกดั(มหาชน) และ คณุประเสริฐ บุญสมัพนัธ์กรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษทั 
ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

สะทอ้นความโดดเด่น ปตท.ในการรบัผดิชอบต่อสงัคม/สิ5งแวดลอ้มและบรรษทัภบิาลที5ดี
ในการดูแลผูถ้อืหุน้ นายโอฬาร ไชยประวตั ิ รองนายกรฐัมนตรดีา้นเศรษฐกจิ มอบรางวลั SET 
Awards 2008 ประกอบดว้ย รางวลับรษิทัจดทะเบยีนดเีด่นดา้น CSR (Corporate Social 
Responsibility Awards) และ รางวลั Shareholder Awards 2008 ซึ5งจดัโดย สมาคมส่งเสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย และ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ใหแ้ก่ นายประเสรฐิ  บุญ
สมัพนัธ ์ ประธานเจา้หน้าที5บรหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
นายสรญั รงัคสริ ิผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สื5อสารองคก์รและกจิการเพื5อสงัคม บรษิทั ปตท. 
จาํกดั (มหาชน) (ปตท.) เปิดเผยถงึการประกาศรางวลั SET Awards ประจาํปี 2008 ว่า ใน
หลายปีที5ผ่านๆมานั �น ปตท.ไดร้บัรางวลัจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยอยา่งต่อเนื5อง 
โดยเฉพาะการไดร้บัรางวลัดา้น CSR ในปีนี�นั �นเป็นผลสบืเนื5องมาจากความมุง่มั 5นตั �งใจของ 
ปตท. ในการดําเนินการดา้น CSR อยา่งจรงิจงัและต่อเนื5อง ซึ5งเหน็ไดจ้ากการดาํเนินโครงการ
ดา้นชุมชน สงัคม และสิ5งแวดลอ้ม อยา่งจรงิจงั เช่น โครงการปลกูป่าถาวรเฉลมิพระเกยีรตฯิ  
โครงการ 84 ตําบลวถิพีอเพยีง โครงการลกูโลกสเีขยีว และโครงการรณรงคก์ารปลกูหญา้แฝกฯ 
เป็นตน้ ในขณะที5 รางวลั Shareholder Awards นั �นเป็นผลจากการที5 ปตท.ปฏบิตัตินต่อผูถ้อืหุน้
ตามหลกับรรษทัภบิาล 

โดยใหค้วามสําคญัและอํานวยความสะดวกแก่ผูถ้อืหุน้ในการใชส้ทิธแิละรบัสทิธิ
ประโยชน์ เพื5อประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้โดยรสําหรบัการพจิารณาคดัเลอืกรางวลั SET Awards นั �น
พจิารณาจากขอ้มลูการปฏบิตังิานที5เป็นประโยชน์ต่อผูท้ ี5มสี่วนเกี5ยวขอ้งกบับรษิทัทุกฝา่ย ทั �ง
พนกังาน ผูบ้รโิภค ผูถ้อืหุน้ สงัคม ชุมชน และสิ5งแวดลอ้ม โดยการแกไ้ขป้องกนัปญัหาที5อาจ
เกดิขึ�นจากการดําเนินธุรกจิหรอืเกี5ยวขอ้งโดยตรงกบักระบวนการในการดําเนินธุรกจิของบรษิทั 
หรอืการที5บรษิทัไดม้กีารดําเนินการเพิ5มเตมิคุณภาพของสงัคมและสิ5งแวดลอ้ม CSR PTTความ
รบัผดิชอบที5มต่ีอสงัคมเสมอมา ว่ากนัว่า โดยเนื�อแทข้องการทํา CSR (Corporate Social 
Responsibility) จะไมไ่ดมุ้ง่หวงัใหเ้กดิผลทางดา้นธุรกจิโดยตรง 
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แต่กป็ฏเิสธไมไ่ดว้่า การดาํเนินกลยทุธเ์กี5ยวกบั CSR ที5ดแีละมปีระสทิธภิาพนั �นจะตอ้ง
เชื5อมโยงมาสู่ตวัธุรกจิหรอืแบรนดด์ว้ย เพราะ CSR เป็นพื�นฐานสําคญัของการพฒันาธุรกจิ ทํา
ใหก้ารบรหิารจดัการโปรง่ใส องคก์รขนาดใหญ่หลายแห่งต่างตื5นตวัในเรื5อง “ความ รบัผดิชอบ
ของธุรกจิต่อสงัคม” กนัอย่างกวา้งขวางมกีารนําแนวทาง CSR มาใชก้นัอยา่งจรงิจงัมากขึ�น 
ส่งผลให ้ CSR มไิดเ้ป็นเพยีงเรื5องผวิเผนิที5ใชใ้นการประชาสมัพนัธภ์าพลกัษณ์องคก์รเท่านั �น 
หากถูกนําไปใชใ้นการกําหนดทศิทางในการดําเนินธุรกจิดว้ย 

เหตุผลขา้งตน้ เป็นเสมอืนแรงผลกัดนัที5สําคญัที5ทําให ้ การดาํเนินนโยบายในเรื5องของ 
CSR กลายเป็นนโยบายอนัดบัตน้ๆ ของบรษิทั ปตท.จาํกดั (มหาชน) ที5มาพรอ้มกบับท บาท
ของการเป็นบรษิทัพลงังานแห่งชาต ิ และจากการที5 ปตท. ใหค้วามสาํคญักบันโยบายที5ตอ้ง
รบัผดิชอบต่อสงัคมเป็นเรื5อง ใหญ่ ซึ5งมขีอบข่ายงานหลากหลาย จงึไดม้กีารปรบัโครงสรา้ง 
องคก์ร โดยในปีนี�ไดม้กีารแยกงานกจิการเพื5อสงัคม ซึ5งเดมิ อยูใ่นฝ่ายประชาสมัพนัธ ์ ออกมา
เป็นฝา่ยกจิการเพื5อสงัคมโดยเฉพาะ นอกจากนี�ยงัมกีารจดัตั �งคณะกรรมการขึ�นมาอกี 2 ชุด ชุด
หนึ5งจะดแูลเรื5อง CSR ภายในบรษิทั และอกีชุดหนึ5ง จะดแูลภาพรวมการทํา CSR ของบรษิทัใน
กลุ่ม ปตท.ซึ5งจะทําใหส้ามารถดาํเนินการดา้น CSR ทั �งภายในและภายนอก องคก์ร ไดร้อบดา้น
ยิ5งขึ�นและมทีศิทางชดัเจนจุดระเบดิจากขา้งใน 
จดุประกายแนวคดิ CSR ของ ปตท 

การเทนํ�าหนักมาที5การทํา CSR ของ ปตท. จงึเป็นเรื5อง ที5น่าจบัตามองไม่น้อย 
โดยเฉพาะกบัการจุดกระแสในเรื5องของ พลงังานทดแทนที5เป็นการดําเนินกลยุทธด์า้น CSR ที5
สามารถ เชื5อมโยงเขา้กบัธุรกจิของ ปตท.ไดอ้ยา่งลงตวั 

คุณสรญั รงัคสิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่สื5อสารองค์กรและ กิจการเพื5อสงัคม 
บรษิทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) กล่าวกบั ไทยคูน ว่า ปตท. ไดใ้หค้วามสําคญักบังาน CSR โดย
ให้ความสําคญักบัการดําเนิน ธุรกิจอย่างเป็นมติรต่อสิ5งแวดล้อม รวมถงึพฒันาให้เกิดการใช้
พลังงาน อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในทุกขั �นตอนการผลิตและการขนส่งอย่างจริง จงัและ
ต่อเนื5อง มกีารนําระบบท่อและระบบรางมาใช้ในการขนส่งมากขึ�น และด้วยความใส่ใจด้าน
สิ5งแวดลอ้มนับตั �งแต่เริ5มต้นกระบวนการผลติ จงึทําใหเ้กดิผลติภณัฑท์ี5เป็น Green Product 
ส่งไปยงัมอืผูบ้รโิภค อาท ินํ�ามนัไรส้ารตะกั 5ว ก๊าซ NGV นํ�ามนัแก๊สโซฮอล ์นํ�ามนัไบโอดเีซล 
นํ�ามนั ดเีซลปาลม์ และ Green Plastic เมด็พลาสตกิที5ไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ ผูบ้รโิภคตาม
มาตรฐานสากล  

สิ5งที5มาควบคู่กบัการทํางานอย่างมคีวามรบัผดิชอบของ ปตท. กค็อื การมสี่วนร่วมดูแล
สงัคมและสิ5งแวดล้อม โดยยดึแนวทางปรชัญา เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วั ซึ5งแนวทางเช่นนี� ทั 5วโลกต่างเหน็ตรงกนัว่า เป็นทั �งกระบวนการและเป้าหมายที5จะทํา
ให ้เกดิดุลยภาพทั �งทางเศรษฐกจิ สงัคม และสิ5งแวดลอ้มที5ดขี ึ�นนั 5นเอง  
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“ปตท.ดําเนินกจิกรรมด้านสงัคมอย่างจรงิจงั ไม่ได้ทําแค่ในระดบั ของการบรจิาคเงนิ
ช่วยเหลอื แต่ลงลกึในรายละเอยีด เราเหน็ว่าการสนับสนุนในรูปของเงนิเพยีงอย่างเดยีว ไม่ใช่
การแก้ปญัหาที5ย ั 5งยนื เพราะวนัหนึ5งเมื5อเงนิหมด ชาวบ้านก็จะไร้ที5พึ5ง เช่นเดียวกับการทํา
โครงการ ต้องเกดิจากความต้องการของชาวบ้าน เราต้องไปถามความคดิเหน็ของ เขาว่าเขา
ตอ้งการอะไร ใหช้าวบา้นเป็นผูร้เิริ5มและดาํเนินการเอง อกีนัย หนึ5งเรยีกว่า การพฒันาที5เรยีกว่า 
“ระเบดิมาจากขา้งใน” เราเป็นเพยีงผูส้นับสนุนใหเ้กดิกระบวนการเรยีนรูทุ้กภาคส่วน ตรงนี�ทํา
ให ้ปตท.ม ีโครงการเพื5อสงัคมและสิ5งแวดลอ้มขึ�นมาหลากหลายโครงการ” คุณสรญั กล่าว 

แนวคดิในเรื5องของการ “ระเบดิมาจากขา้งใน” เป็นแนวคดิหรอื ธมีที5เขา้มาครอบในการ
ทํากจิกรรมดา้น CSR ของ ปตท.ทั �งหมด โดย ความหมายของแนวคดิ “การระเบดิมาจากขา้ง
ใน” นี� เป็นการให้ชาว บ้านคดิในสิ5งที5เขาจะทํา แล้ว ปตท.จะเขา้เสรมิความรูพ้รอ้มกระตุ้นให ้
เขาอยากจะทาํดว้ยตวัของเขาเอง เพื5อจุดระเบดิแนวความคดินั �น ซึ5งกระบวนการทํา CSR แบบ
นี� จะเกดิพลงัอยา่งมหาศาลมากกว่าที5ตวัองคก์รธุรกจิ เขา้ไปจดัการทาํใหท้ั �งหมด  

“กระบวนการของการทํา จะเริ5มจากการมาวิเคราะห์ร่วมกันว่า เขามีปญัหาอะไร 
ต้องการจะไปให้ถึงจุดหมายอะไรบ้าง แล้ว ปตท.จะ เป็นคนเสรมิเข้าไปในสิ5งที5เขาขาดแต่เขา
ตอ้งปรบัเปลี5ยนตวัเองดว้ย และ เมื5อเหน็ในจุดที5เขาจะไป กม็าลงมอืทําร่วมกนั เหมอืนกบัการที5 
ปตท. เขา้ไปแนะใหเ้ขาจบัปลาดว้ยตวัเองมากกว่าที5จะหาปลาไปป้อนใหเ้ขา เพราะถ้าทําอย่าง
นั �น ในระยะยาวมนัจะไมไ่ดช่้วยแกป้ญัหาอะไร”  

ปตท.มกีจิกรรมเพื5อสงัคมที5มจีดุเริ5มตน้จากความรว่มมอืของ ประชาชนในหลายพื�นที5ทั 5ว
ประเทศ เพื5อพฒันาสงัคมและสิ5งแวดลอ้ม ใหย้ั 5งยนื เช่น โครงการปลูกป่าถาวรเฉลมิพระเกยีรต ิ
พระบาทสมเดจ็ พระเจา้อยู่หวั เนื5องในโอกาสทรงครองราชยเ์ป็นปีที5 50 เริ5มตั �งแต่ปี พ.ศ.2537 
ปตท.ปลูกป่าไปทั �งหมด 1,033,148 ไร่ และปจัจุบนั ปตท. ยงัคงสนับสนุนการดูแลป่า ดว้ยการ
จดัโครงการเสรมิต่างๆ อย่างต่อเนื5อง อาท ิหมู่บ้าน ปตท.พฒันา การฝึกอบรมอาสาสมคัร
ป้องกนัไฟป่า การ ฝึกอบรมราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษ์ป่า (รสทป.) โครงการยุวชน ปตท. รกัษา
ปา่ เป็นตน้ การเป็นบรษิทันํ�ามนัของคนไทย มภีาระหน้าที5โดยตรง ในการสรา้งความมั 5นคงทาง
พลงังาน สรา้งรายไดใ้หแ้ก่ประเทศ สรา้ง ทรพัยากรบุคคลที5มศีกัยภาพทางดา้นพลงังาน ส่งผล
ใหใ้นการทาํ CSR ของ ปตท.ตั �งบนพื�นฐานของการดําเนินธุรกจิที5มุ่งรบัผดิชอบการดําเนิน งาน
ใหบ้รรลุตามแผนที5กําหนดทั �งในดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร มุ่งสรา้งสงัคม คนทําด ีเดนิตามแนว
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง และ การสรา้งความสมัพนัธ ์สรา้งเครอืขา่ยชุมชน 

“หลงัจากที5เราไปปลูกป่า ไปฟื�นฟูป่าในพื�นที5ที5ถูกทําลาย เรากไ็ดพ้บกบัคนและชุมชนที5
เขาดูแลป่าไว้ได้อย่างเขม้แขง็ มกีารปกป้องป่าจากการบุกรุกทําลาย บางคนก็ชอบปลูกต้นไม ้
ปลูกในพื�นที5ทั 5วๆ ไป มทีี5ว่างตรงไหนก็ปลูก ปลูกเพื5อสร้าง โลกสีเขยีว เขาทําโดยไม่หวัง
ผลตอบแทน เช่นลุงสงดัอนิมะตูมแห่ง  อ.พรมพริาม จ.พษิณุโลก ได้รบัรางวลั ลูกโลกสเีขยีว 
เมื5อปี 2548 ที5เริ5มต้นปลูกต้นไมเ้มื5ออายุ 60 ปี หลงัจากที5 เลี�ยงดูลูกและครอบครวัจนสามารถ
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ดูแลตวัเองได้แลว้ ก็ปลูก ต้นไมแ้ละเพาะกล้าให้ผูอ้ื5นกว่าแสนต้น ด้วยวธิเีดนิตามถนน ไปเก็บ
กระป๋องนม ตามถังขยะหรอืที5คนทิ�งไว้ แล้วนํามาเจาะ ก้นกระป๋องทําเป็นที5เพาะชํากล้าไม้
แทนที5จะต้องหางบประมาณ ในการซื�อถุงเพาะกล้า และนําไปปลูกในบรเิวณวดัและให้แก่ ผู้ที5
สนใจ เขาทาํเพราะเป็นสิ5งที5คดิว่าตอ้งทํา ซึ5งเป็นที5น่าชื5นชม มาก จงึคดิว่าน่าจะสนับสนุนและให้
กําลังใจกับบุคคลหรอื กลุ่มบุคคล และเผยแพร่คุณงามความดีของเขาให้คนรู้จกั”พลงังาน
ทดแทนCSR แบบ WIN-WIN ของปตท. 

สําหรบั CSR ที5ปตท.ใหนํ้�าหนักในการทํามาตลอด จะ ครอบคลุมทั �ง 3 ระดบั ไล่ตั �งแต่ 
การทําตามกฎหมายหรอื ขอ้บงัคบัที5ต้องทํา การเขา้ไปมสี่วนร่วมในสงัคมและสิ5งแวดลอ้ม มทีั �ง
ที5ทํากจิกรรมดว้ยตวั ปตท.เอง และการเขา้ไปเป็นผูส้นับ สนุนให้คนอื5นทํา และสุดทา้ย การทํา 
CSR ที5เชื5อมโยงหรอืเกี5ยวโยงมายงัธุรกจิในลกัษณะ Win - Win คอื ดทีั �งสงัคม และองคก์รธุรกจิ
ที5ทํา ในส่วนนี� ปตท.มแีนวทางการทําผ่าน ในเรื5องของพลงังานทดแทนทั �งระดบัชุมชนและ
ระดบัประเทศ  

ในเรื5องของพลงังานทดแทนระดบัประเทศนั �น จะเป็น เรื5องของพลงังานทดแทนหรอื
พลงังานทางเลอืกที5เขา้มารอง รบัวกิฤตการณ์ด้านนํ�ามนั ไม่ว่าจะเป็นการกระตุ้นใหเ้กดิการ ใช้
ก๊าซโซฮอล ์หรอืไบโอดเีซล ขณะที5ในระดบัชุมชน ปตท.ใช ้ CSR ที5ครอบดว้ยแนวคดิหรอืคอน
เซ็ปต์ในเรื5องของ “ระเบดิ มาจากข้างใน” เข้ามาเป็นแกนหลกัหรอืแนวคดิหลกัในการ ทํา
โครงการ CSR ที5เกี5ยวขอ้งกบัพลงังานทางเลอืกหรอืพลงั งานชุมชนซึ5งเป็นการเขา้ไปสอนให้
ชาวบา้นมกีารวเิคราะห ์และเพิ5มองคค์วามรูใ้นเรื5องของการใชพ้ลงังานอยา่งถูกวธิ ี

โครงการที5เกี5ยวขอ้งกบัพลงังานชุมชนที5 ปตท. กําลงั ทําอยู่ก็คอืโครงการ “รกัษ์ป่า 
สรา้งคน 84 ตําบล วถิพีอเพยีง” ซึ5งเป็นโครงการใหญ่ที5มสีเกลใกลเ้คยีงกบัโครงการปลูกป่า ที5 
ปตท. ทําไปในช่วงที5ผ่านมา โครงการนี� ปตท.ได้เปิดตวั เมื5อปี 2550 เพื5อเป็นการ
เทดิพระเกยีรต ิพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั เนื5องในวโรกาสเฉลมิพระชนมพรรษา ครบ 80 
พรรษา โดย ตั �งเป้าหมายว่าจะเขา้ไปสอนใหชุ้มชนต่างๆ ใน 84 ตําบล ทั 5วประเทศ ดูแล ตวัเอง
ในเรื5องของพลงังาน ซึ5งโครงการที5ว่านี�เป็นโครงการระยะยาวที5จะแล้ว เสรจ็สมบูรณ์ภายในปี 
2554 ซึ5งเป็นปีที5ฉลองพระชนมพรรษา 84 พรรษา ของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัพอด ี 

คุณสรญั ให้รายละเอยีดของโครงการนี�ว่า เป็นการเขา้ไปทําแผนร่วม กบัชุมชนเพื5อให้
ใชพ้ลงังานอยา่งถูกวธิ ีไล่ตั �งแต่เรื5องงา่ยๆ สุด อยา่งเดมิเขา เคยหุงขา้วดว้ยฟืน ไปสู่การทําถ่าน
ใชเ้อง ซึ5งใชจ้าํนวนไมน้้อยกว่าถงึ 1 ใน 3 หรอือย่างการเขา้ไปแนะนําแต่ละชุมชนรูจ้กัวธิกีารนํา
ผลผลติทางการเกษตร มาใชท้ําไบโอดเีซลแทนที5จะส่งเขา้มากลั 5นในส่วนกลางทําใหส้ามารถลด
ขั �นตอนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้มากกว่า ปตท.ยงัคงยดึคอนเซป็ต์ในเรื5องของการ คดิวเิคราะห์
ร่วมกบัชาวบา้นถงึปญัหาพรอ้มหาวธิแีก้ไขโดย ปตท. จะเขา้ไป เสรมิองคค์วามรูท้ี5เขาขาด ซึ5ง
ในเรื5องขององค์ความรู้เกี5ยวกบัพลงังานชุมชนนี� ต้องออกแบบให้เหมาะสมกบัแต่ละท้องถิ5น 
ปตท.จะไมม่สีตูรสาํเรจ็ตายตวัว่าจะใชเ้หมอืนกนัหมดทั 5วประเทศ  
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“CSR ที5เกี5ยวขอ้งกบัพลงังานทดแทนทั �งในระดบัประเทศและระดบัที5เป็นพลงังานชุมชน
ถอืเป็น CSR ที5ดทีี5เกี5ยวโยงมาสู่ตวัธุรกจิของปตท.ในฐานะ ที5เป็นบรษิทัดา้นพลงังานแห่งชาต ิ
โครงการนี�เป็นโครงการระยะยาวที5มช่ีวง เวลาในการดําเนินการถงึ 4 ปี ซึ5งถ้าทําสําเรจ็จะช่วย
ลดการใชพ้ลงังานไดค้่อนขา้งมาก”  

ที5ผ่านมา ในเรื5องของเศรษฐกจิพอเพยีง หรอืวถิพีอเพยีงตามแนวพระราช ดํารสั มกีาร
พูดถงึกนัมาก แต่ในทางปฏบิตัทิี5เป็นรูปธรรมและมสีเกลใหญ่แบบนี� ยงัไม่เคยมอีอกมาให้เหน็ 
ซึ5งเมื5อรวมกบัแนวคดิในเรื5องของการ “ระเบดิมาจากขา้งใน” ของปตท. เขา้ไปดว้ย ถ้าทําสําเรจ็
เป็นรูปธรรมที5จบัต้องได้ จะกลายเป็นการจุดกระแสแนวคดิและเกดิการเขา้มาดูงานเพื5อนําไป
ปฏบิตัติาม ในวงกว้างมากขึ�นไปอกี เหมอืนกบัที5ทาง ปตท. เคยทําสําเรจ็มาแลว้ในโครง การ
ปลกูปา่ที5มสีเกลหรอืขอบขา่ยของการทาํที5ใหญ่ไมแ่พก้นั  

CSR (corporate social responsibility) หรอื “ความรบัผดิชอบต่อสงัคมของธุรกจิ” ถอื
เป็นนโยบายสาํคญัที5 ปตท. ยดึเป็นหวัใจหลกัของการดาํเนินธุรกจิ มาต่อเนื5องยาวนาน คู่กบัการ
ดูแลรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยมุ่งมั 5นศกึษา วจิยัและพฒันาพลงังาน ตลอดจนกระบวนการผลติ 
ผลติภณัฑ ์และ การดําเนินกจิกรรมต่างๆ เพราะ CSR ได้กลายเป็นพื�นฐานสําคญัของการ 
พฒันาธุรกิจที5จะทําให้การบรหิารจดัการขององค์กรนั �นๆ มคีวามโปร่งใส ซึ5งจะส่งผลต่อการมี
ภาพลกัษณ์ที5ดใีนสายตาของทั �งนักลงทุนและผู้บรโิภคซึ5งเป็นสิ5งจําเป็นในการดําเนินธุรกจิบน
โลกทุกวนันี�..... 
CSRในมติขิอง คุณประเสรฐิ บุญสมัพนัธก์รรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

“CSR ของ ปตท. ไม่ใช่แค่การจดักจิกรรมที5ฉาบฉวย แต่กําหนดให้เป็นยุทธศาสตร์
สําคญัขององคก์ร ในระยะยาวเพราะในธุรกจิพลงังาน ซึ5งเป็นธุรกจิขนาดใหญ่ ต้องอาศยัตลาด
ในประเทศ ปจัจุบนั แมว้่า ปตท. จะเป็นบรษิทัมหาชน แต่อํานาจการบรหิารยงัเป็นของคนไทย 
เป็นของรฐั ม ีStakeholders เป็นคนไทยส่วนใหญ่ ดงันั �น ปตท. จะ อยู่รอดได ้ต้องอยู่ดว้ยการ
เกื�อกูล ตอบแทนคนไทย สงัคมไทย การลงทุนเพื5อสงัคม แมจ้ะวดัค่าไม่ได้ และไม่สามารถวดั
เป็นผลตอบแทน ที5ออกมาได้ แต่ก็สามารถที5จะชี�แจง และอธบิายให้ทุกคนเข้าใจได้ว่า เรา
จะตอ้งช่วยกนัดแูลสงัคมและสิ5งแวดลอ้ม  

อย่างไรก็ดี ปจัจุบันปรากฏว่านักลงทุนส่วนใหญ่อยากลงทุนในบริษัท ที5มีผล
ประกอบการดทีางดา้นการเงนิควบคู่ไปกบัมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมอย่างเป็นระบบ ครบวงจร 
ดงัจะเห็นได้จากในสหรฐัอเมรกิา มดีชันีพิเศษ คือดชันี Dow Jones Sustainability 
Development ปตท. เอง ไดพ้านักวเิคราะหไ์ปดูที5หมู่บา้น ปตท. พฒันาที5หว้ยเขย่ง เพื5อใหเ้หน็
ว่า ปตท. ไดเ้ขา้ไปพฒันาสรา้งองคค์วามรูใ้หแ้ก่ชุมชนอยา่ง จรงิจงัแค่ไหน ซึ5งกเ็ป็นที5พอใจ โดย
การประชาสมัพนัธภ์าพลกัษณ์องคก์ร ของ ปตท. ในเรื5อง CSR เป็นการทําขึ�นมาจากรปูธรรมที5
เกดิขึ�นจรงิ ดงัเช่นที5โครงการครอบครวัเศรษฐกจิพอเพยีง ที5บ้านห้วยเขย่ง จงัหวดั กาญจนบุร ี
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ซึ5งเกิดขึ�นจากการน้อมนําแนวพระราชดําร ิกอปรกบัความ เชื5อในพลงัความรู้และการเรยีนรู้
รว่มกนั เพื5อใหชุ้มชนพึ5งตวัเองไดอ้ยา่ง ยั 5งยนื 

-------------- 



ภาคผนวก ค 
ผลการศึกษาเพิ.มเติม 

 
ตารางที. 3.1 แสดงผลการสาํรวจความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการต่อความรบัผิดชอบสงัคม 

 
รายละเอียด คิดเป็น% 

ข้อมลูทั .วไป  
เพศชาย 54.20 
เพศหญงิ 45.80 
อายุ  
31-40 ปี 61.5 
41-50 ปี   25.5 
51-60 ปี  9.0 
ระดบัการศึกษา  
มธัยมศกึษาตอนต้นปลาย/ ปวช. 5.0 
ปรญิญาตร ี 61.0 
สงูกว่าปรญิญาตร ี 32.5 
อาชีพ  
นกัเรยีน/ นิสติ/ นกัศกึษา 8.0 
พนกังานบรษิทัเอกชน 46.5 
ขา้ราชการ/ พนกังานรฐัวสิาหกจิ 16.0 
เกษตรกร/ พนกังานโรงงาน/ รบัจา้ง 19.5 
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ตารางที. 3.2 แสดงผลการสาํรวจความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการต่อความรบัผิดชอบสงัคม 
 

รายละเอียด คิดเป็น% 
รายได้เฉลี.ยต่อเดือน  
15,001 - 25,000 บาท  26.3 
25,001 - 35,000 บาท 40.6 
35,001 - 45,000 บาท 20.8 
ความถี.ในการเติมนํ�ามนัต่อสปัดาห์  
1 ครั �ง  25 
2 ครั �ง 40 
3 ครั �ง 35 
กิจกรรมเพื.อสงัคมและสิ.งแวดล้อม  
โครงการพฒันาพลงังานทดแทน 2.0 
โครงการปลกูป่าเฉลมิพระเกยีรต ิ 61.5 
โครงการชวีวถิเีพื5อการพฒันาอย่างยั 5งยนื 25.5 
โครงการพฒันาและรณรงค ์ 9.0 
โครงการหน่วยแพทย/์ทนัตกรรม
เคลื5อนที5     

2.0 

ส่วนร่วม / บทบาทกบักิจกรรม  
เป็นคณะกรรมการโครงการ 15 
เป็นสมาชกิของโครงการ 20 
เขา้รว่มประชุม / รบัฟงัโครงการเฉยๆ 30 
เขา้รว่มกจิกรรมเฉยๆ 35 
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ตารางที. 3.3 ข้อมลูเกี.ยวการรบัรู้ข่าวสารจากสื.อเรื.องกิจกรรมด้านสิ.งแวดล้อม 
 

ประเภทของสื.อ ไม่เคย
ได้รบัเลย 

1 ครั �ง/ 
 3 เดือน 

2-3 ครั �ง/ 
 3 เดือน 

4-5 ครั �ง/ 
 3 เดือน 

มากกว่า 
5/ 3 เดือน 

1. สื5อโทรทศัน์ 5.5 14.9 23.6 12.0 44.0 
2. สื5อวทิย ุ 31.2 22.8 19.9 12.3 13.8 
3. สื5อหนงัสอืพมิพ ์ 15.0 21.3 25.1 16.0 22.6 
4. สื5อนิตยสาร 38.2 22.5 17.2 9.7 12.2 
5. สื5อป้ายโฆษณา 36.2 19.5 17.5 11.0 15.8 
6. สื5อวารสารหน่วยงาน 55.4 19.2 12.2 5.7 7.5 
7. สื5อเวบ็ไซด ์ปตท. 63.1 15.0 8.2 6.1 7.6 
8. สื5ออนิเตอรเ์น็ต 45.2 19.1 14.6 8.3 12.8 
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ตารางที. 3.4 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อความรบัผิดชอบสงัคมของบริษทั ปตท. 
จาํกดั (มหาชน) 

ความรบัผิดชอบสงัคมของบริษทั ค่าเฉลี.ย แปลผล 
1 ด้านการส่งเสริมประเดน็ทางสงัคม   
การรว่ม “ลดภาวะโลกรอ้น”   4.34 มาก 
การจดักจิกรรมสาธารณประโยชน์ เพื5อสรา้งอุปนิสยั และ
ทกัษะพื�นฐานที5ดใีหก้บั เยาวชน  

3.73 มาก 

การจดักจิกรรมใหค้วามรูด้า้นสุขภาพอนามยักบั
ประชาชนทั 5วไป 

3.30 ปานกลาง 

การจดักจิกรรมการส่งเสรมิกจิกรรมทางดา้นการ
ศลิปวฒันธรรม 

3.03 ปานกลาง 

การใหค้วามรว่มมอืกบัภาครฐัในการสนบัสนุนนโยบาย
กระทรวงสาธารณสุข อาท ิการขายบุหรี5 เหลา้ เบยีร ์ใน
ป ั �มนํ�ามนั 

3.73 มาก 

2 การทาํตลาดที.เกี.ยวกบัประเดน็ทางสงัคม   

บรจิาคเป็นรอ้ยละของยอดขายสนิคา้ไดเ้พื5อสมทบทุนกบั
มลูนิธเิพื5อผูพ้กิาร ทุพพลภาพ 

3.30 ปานกลาง 

บรจิาคเป็นรอ้ยละของยอดขายสนิคา้ไดเ้พื5อสมทบทุนกบั
มลูนิธเิพื5อสตัว ์

4.25 มาก 

บรจิาคเป็นรอ้ยละของยอดขายสนิคา้ไดเ้พื5อสนบัสนุน
โครงการการศกึษา 

4.33 มาก 

บรจิาคเป็นรอ้ยละของยอดขายไดเ้พื5อสนบัสนุนโครงการ
ส่งเสรมิศลิปวฒันธรรม 

3.70 มาก 

บรจิาคเป็นรอ้ยละของยอดขายสนิคา้ไดเ้พื5อสนบัสนุนการ
พฒันาโครงการต่าง ๆ ช่วยส่งเสรมิใหค้นในชุมชนมี
ความเป็นอยูท่ี5ดขี ึ�น 

4.33 มาก 
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ตารางที. 3.5 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อความรบัผิดชอบสงัคมของบริษทั ปตท.
จาํกดั (มหาชน) (ต่อ) 

ความรบัผิดชอบสงัคมของบริษทั ค่าเฉลี.ย แปลผล 
2 การทาํตลาดที.เกี.ยวกบัประเดน็ทางสงัคม   
บรจิาคเป็นรอ้ยละของยอดขายสนิคา้ไดเ้พื5อสมทบทุนกบั
มลูนิธเิพื5อผูพ้กิาร ทุพพลภาพ 

4.51 มากที5สุด 

บรจิาคเป็นรอ้ยละของยอดขายสนิคา้ไดเ้พื5อสมทบทุนกบั
มลูนิธเิพื5อสตัว ์

4.09 มาก 

บรจิาคเป็นรอ้ยละของยอดขายสนิคา้ไดเ้พื5อสนบัสนุน
โครงการการศกึษา 

4.25 มาก 

บรจิาคเป็นรอ้ยละของยอดขายไดเ้พื5อสนบัสนุนโครงการ
ส่งเสรมิศลิปวฒันธรรม 

4.33 มาก 

บรจิาคเป็นรอ้ยละของยอดขายสนิคา้ไดเ้พื5อสนบัสนุนการ
พฒันาโครงการต่าง ๆ ช่วยส่งเสรมิใหค้นในชุมชนมี
ความเป็นอยูท่ี5ดขี ึ�น 

3.70 มาก 

3 ด้านการตลาดเพื.อสงัคม   
จดักจิกรรมการรณรงคล์ดการใชนํ้�า ใชไ้ฟ 4.34 มาก 
การจดักจิกรรมสาธารณประโยชน์ สรา้งความรูด้า้นความ
ปลอดภยั  

3.73 มาก 

การจดักจิกรรมสาธารณประโยชน์ สรา้งความรูค้วามเขา้
ในเรื5องสุขภาพอนามยั 

3.30 ปานกลาง 

4 ด้านการบริจาคตรง   
การใหทุ้นสนับสนุนงานวจิยัดา้นสิ5งแวดลอ้ม 4.34 มาก 
การใหทุ้นสนับสนุนกบัมลูนิธเิพื5อผูพ้กิาร ทุพพลภาพ 3.73 มาก 
การใหทุ้นสนับสนุนกบัมลูนิธเิพื5อสตัว ์ 3.30 ปานกลาง 
การใหทุ้นสนับสนุนกบัโครงการเพื5อการศกึษา 3.73 มาก 
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ตารางที. 3.6 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อความรบัผิดชอบสงัคมของบริษทั ปตท.
จาํกดั (มหาชน) (ต่อ) 

ความรบัผิดชอบสงัคมของบริษทั ค่าเฉลี.ย แปลผล 
การใหทุ้นสนับสนุนการพฒันาโครงการต่าง ๆ ช่วย
ส่งเสรมิใหค้นในชุมชนมคีวามเป็นอยูท่ี5ดขี ึ�น 

3.00 ปานกลาง 

การใหทุ้นสนับสนุนโครงการส่งเสรมิศลิปวฒันธรรม 4.12 มาก 
5 ด้านการอาสาสมคัรช่วยเหลือชุมชน   
การส่งเสรมิใหพ้นกังานเป็นอาสาสมคัรโครงการที5
เกี5ยวกบัการอนุรกัษ์สิ5งแวดลอ้ม 

4.34 มาก 

การส่งเสรมิใหพ้นกังานเป็นอาสาสมคัรโครงการที5
เกี5ยวกบัมลูนิธเิพื5อผูพ้กิาร ทุพพลภาพ 

3.73 มาก 

การส่งเสรมิใหพ้นกังานเป็นอาสาสมคัรโครงการที5
เกี5ยวกบัมลูนิธเิพื5อสตัว ์

3.30 ปานกลาง 

การส่งเสรมิใหพ้นกังานเป็นอาสาสมคัรโครงการที5
เกี5ยวกบัโครงการเพื5อการศกึษา 

3.00 ปานกลาง 

การส่งเสรมิใหพ้นกังานเป็นอาสาสมคัรโครงการที5
เกี5ยวกบัโครงการส่งเสรมิศลิปวฒันธรรม 

4.12 มาก 

6 ข้อปฏิบติัทางธรุกิจเพื.อแสดงความรบัผิดชอบต่อ
สงัคม 

  

การพฒันาทางเลอืกใหมใ่หก้บัการศกึษาไทย  3.73 มาก 
มกีารขั �นการผลติและการขนส่งสนิคา้ที5ไม่ทาํลาย
สิ5งแวดลอ้ม 

3.30 ปานกลาง 

การผลติสนิคา้ที5ดแีละมคีุณภาพเพื5อสุขภาพของผูบ้รโิภค  
4.36 

 
มาก 

ใหค้วามรว่มมอืกบัภาครฐัในการสนบัสนุนการศกึษา 3.00 ปานกลาง 
 
 



ประวติัผูศึ้กษา 
 

 นางสาวศศกิานต ์ แสงพยบั เกดิเมื5อวนัที5 14 ตุลาคม 2525 จงัหวดันนทบุร ี สาํเรจ็การ 
ศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทยเพื5อการสื5อสาร จาก
มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย เมื5อปีการศกึษา 2550 และได้เขา้ศกึษาต่อในระดบัปรญิญาโท 
หลกัสูตรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ สาขาวชิาการตลาด บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการค้า
ไทย ตั �งแต่ปีการศกึษา 2552 ปจัจุบนัทํางานที5บรษิทั กระทรวงสาธารณสุขตําแหน่ง เจา้หน้าที5
บนัทกึขอ้มลู 
 


