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บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่อง “นโยบายและกลยุทธ์การสื่อสารแนวคิดการสร้างคุณค่าร่วมต่อสังคม 
(CSV) ของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)” มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษานโยบายและ
แนวทางในการสร้างคุณค่าร่วมต่อสังคม (ซีเอสวี) ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 
และศึกษาแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์การสื่อสารแนวคิดการสร้างคุณค่าร่วมต่อสังคม (ซีเอสวี) ของ
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)   

การศึกษาครั้งนี้เป็นการการศึกษาด้วยระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) คณะท างานด้านสายงานกิจการ
องค์กรของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) และบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) และ
ศึกษาค้นคว้าเอกสาร (Document Analysis) ได้แก่ รายงานพัฒนาความยั่งยืน ประจ าปี 2553 – 
2556 แผนการด าเนินงานโครงการพัฒนากิจการเพ่ือสังคม แผนประชาสัมพันธ์โครงการกรณีศึกษา 
ข่าวจากหนังสือพิมพ์ บทความทางสื่อ วารสารวิชาการ สื่อออนไลน์  และเอกสารที่มีความเก่ียวข้องกับ
โครงการ เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลโดยจ าแนกเป็นองค์ประกอบต่าง ได้แก่ นโยบายและแนวทางในการสร้าง
คุณค่าร่วมต่อสังคม (ซีเอสวี) และแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์การสื่อสารการสร้างคุณค่าร่วมต่อ
สังคม (ซีเอสวี) ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)    

จากผลการศึกษาพบว่า บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) มีการปรับทิศ
ทางการด าเนินงานด้านซีเอสอาร์มาสู่การด าเนินงานด้านซีเอสวี ซึ่งมีผลมาจากการเกิดสภาวะการณ์
ของโลกท่ีมีความเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งส่งผลให้พฤติกรรมในการบริโภคและความจงรักภักดีต่อแบรนด์
สินค้าของผู้บริโภคมีความเปลี่ยนแปลง ประกอบกับระบบธุรกิจทางการตลาดนั้นได้มีการปรับตัวเข้าสู่
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ยุค 3.0 ที่เน้นการขับเคลื่อนด้วยค่านิยมเป็นหลัก ดังนั้นการขับเคลื่อนธุรกิจให้เขา้ไปนั่งในใจผู้บริโภค
ได้ จ าเป็นทีต่้องยกระดับการด าเนินงานด้านซีเอสอาร์ มาสู่การด าเนินงานด้านซีเอสวี  
 ในการด าเนินงานด้านซีเอสวี บริษัทฯได้มีการศึกษาความต้องการของชุมชน และปัญหา
สังคม ซึ่งถือเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมจากภายนอกองค์กรอันเป็นองค์ประกอบส าคัญที่
จะน ามาสู่การวางแผนและพัฒนาการด าเนินงานด้านซีเอสวี ที่มีความสอดคล้องต่อนโยบายและ
วิสัยทัศน์องค์กร และสามารถตอบสนองตามความต้องการของสังคม (Societal Needs) และความ
ต้องการทางเศรษฐกิจ (Economic Needs)ได้ ตลอดจนน าองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทางด้านธุรกิจ
ของบริษัท มาต่อยอดในการเป็นต้นทุนเพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาสังคมอย่างมีประสิทธิผลได ้ 

นอกจากนี้ยังพบว่าบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด(มหาชน) มีการให้ความส าคัญ
ในด้านการสื่อสารในรูปแบบการสื่อสาร 2 ทางมากกว่าการสื่อสารทางเดียว ในเรื่องการน าเสนอ
แนวคิดและโครงการด้านซีเอสวีให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายทางการ
สื่อสารในล าดับแรก เพ่ือน าไปสู่ขั้นตอนของการวางแผนการบริหารประเด็นและเนื้อหาสารที่จะสื่อ
ออกไป ทั้งนี้บริษัทฯได้ให้ความส าคัญในการสื่อสารด้วยการจัดกิจกรรมพิเศษ เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม
ระหว่างบริษัทฯ และกลุ่มเป้าหมาย โดยมุ่งหวังให้เกิด Brand  Experience ในกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็น
เครื่องมือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของบริษัทฯให้ครองใจกลุ่มเป้าหมายได้อย่างยาวนาน โดยท าการสื่อสาร
ผ่านเครื่องมือที่มีความหลากหลาย เพ่ือเผยแพร่ข่าวสารการด าเนินงานของโครงการ และเป็นช่องทาง
ในการสื่อสาร 2 ทาง เพ่ือสร้างโอกาสการมีส่วนร่วมของผู้รับสารอีกด้วย 
ค าส าคัญ การสร้างคุณค่าร่วมต่อสังคม, นโยบายและแนวทาง, กลยุทธ์การสื่อสาร 
 

บทน า 
 ปัจจุบันแนวคิดการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม หรือซีเอสอาร์นั้น เป็น
แนวคิดที่ได้รับยอมรับอย่างแพร่หลาย ในองค์กรธุรทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ ซึ่งการท า   
ซีเอสอาร์นั้น เป็นแนวคิดที่ว่าด้วยการด าเนินธุรกิจจะต้องควบคู่กับการใส่ใจและดูแลรักษาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักจริยธรรม การก ากับดูแลกิจการที่ดี และอยู่ในธรรมาภิบาล เพ่ือน าไปสู่การ
ด าเนินธุรกิจที่ประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน (สถาบันธุรกิจเพ่ือสังคม, 2551) ซึ่งเป็นแนวคิดในด้าน
การมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมควบคู่กับธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม
ได้ โดยองค์กรธุรกิจนั้นได้ความคาดหวังว่าจะน าแนวคิดซีเอสอาร์ มาเป็นเครื่องมือส าคัญในการเป็น
เกราะป้องกันปัญหาการต่อต้านการด าเนินงานธุรกิจของตนเอง ไปพร้อมกับการสร้างภาพลักษณ์ใน
การเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม และช่วยในการสร้างความแตกต่างในการด าเนินธุรกิจระหว่างคู่แข่งขัน 
และเกิดความเชื่อมั่นในแบรนด์สินค้าได้ แต่อย่างไรก็ตามโลกย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไป พฤติกรรมของ
ผู้บริโภคมีการปรับตัว และระบบการตลาดมีการเดินทางข้ามผ่านมาสู่ยุค 3.0 ที่เน้นการเอาชนะใจ
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ผู้บริโภคให้ผูกกับแบรนด์ โดยเน้นให้มีการปรับตัวจากการด าเนินงานแนวคิดซีเอสอาร์มาสู่ยุคสมัยแห่ง
การด าเนินงานด้านการสร้างคุณค่าให้กับสังคม หรือแนวคิดซีเอสวี (ออนไลน์,2556) ด้วยวิธีการ
ปรับตัวให้ แนวคิดซีเอสอาร์ ได้เชื่อมโยงถึงการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างภาคธุรกิจและสังคม โดย
เน้นให้องค์กรเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนในการแก้ไขปัญหาสังคม เพ่ือให้เกิดผลดีต่อธุรกิจและสังคม
อย่างยั่งยืน จากแนวคิดทั้งหมดนั้นได้สอดคล้องต่อวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสูงสุดของ ปตท. ซึ่งได้มีการ
ถ่ายทอดนโยบายให้บริษัทในกลุ่ม ปตท. ได้วางแผนการด าเนินงานด้านซีเอสวีร่วมกันเพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมความส าเร็จในการด าเนินงานสร้างคุณค่าให้กับสังคมในนามกลุ่ม ปตท.ต่อไป   
 ดังนั้น การวิจัยในหัวข้อ “นโยบายและกลยุทธ์การสื่อสารการสร้างคุณค่าร่วมต่อสังคม
ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) ได้มีการวิเคราะห์ถึงภาพรวมนโยบายและกลยุทธ์
การสื่อสารจากบริษัทแม่มาสู่ลูก ว่ามีขั้นตอนการด าเนินงานอย่างไร แล้วบริษัทฯลูกนั้นด าเนินการ
อย่างไรให้สามารถส่งเสริมความส าเร็จร่วมกันได้ โดยผ่านการวิเคราะห์จากโครงการกรณีศึกษาด้าน
แนวคิดซีเอสวีจ านวน 3 โครงการ ทั้งนี้การวิจัยดังกล่าวจะเป็นแนวทางและเป็นข้อมูลให้กับผู้ที่สนใจ
ได้น าข้อมูลมาปรับตัวในการท าซีเอสอาร์มาสู่การท าซีเอสวีทั้งในระดับนโยบาย และการสร้างสรรค์
โครงการ ตลอดจนสามารถน ามาวางแผนกลยุทธ์ทางการสื่อสารให้ประสบความส าเร็จได ้
 

วิธีการวิจัย  
การศึกษาเรื่อง “นโยบายและกลยุทธ์การสื่อสารแนวคิดการสร้างคุณค่าร่วมต่อสังคม (CSV) ของ
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)” ผู้ศึกษาได้ใช้แนวทางการศึกษาของการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยท าการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth 
Interview) คณะท างานด้านสายงานกิจการองค์กรของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) และบริษัท พีทีที 
โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) โดยผู้ศึกษาวิจัยได้แบ่งแหล่งข้อมูลที่จะศึกษาออกเป็น 2 ประเภท 
คือ 

1. การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) คือ การใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบ 
เจาะลึกจากผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวภาพรวมในการ
ด าเนินงานด้านซีเอสวี และการมอบหมายนโยบายในการด าเนินงานด้านซีเอสวีจากบริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) สู่บริษัทในกลุ่ม ปตท. และสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงจากสายงานกิจการองค์กร ผู้บริหาร
และพนักงานหน่วยงานกลยุทธ์กิจการเพื่อสังคมของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)  
เพ่ือให้ได้ข้อมูลนโยบายและแนวทางด้านการสื่อสาร การด าเนินงานด้านซีเอสอาร์และการด าเนินงาน
ด้านซีเอสวี โดยมีแหล่งข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ทั้งหมด 4 ส่วน ประกอบไปด้วยผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน 
8 คน 

2. การค้นคว้าเอกสาร คือ การศึกษาข้อมูลจากการค้นคว้า และรวบรวมเอกสารต่าง ๆ  
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ที่มีความเกี่ยวข้องเอกสารต่าง ๆ  จากฝ่ายกิจการเพ่ือสังคมของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) และข้อมูล
จากหน่วยงานกลยุทธ์กิจการเพ่ือสังคมของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) ศึกษาจาก
การค้นคว้าและรวบรวมเอกสารต่าง ๆ จากข่าวจากหนังสือพิมพ์ บทความทาง สื่อ วารสารวิชาการ 
ข่าวจากหนังสือพิมพ์ เว็ปไซด์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านซีเอสอาร์และการด าเนินงาน
ด้านซีเอสวี และเครื่องมือสื่อออนไลน์   
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ส าหรับการศึกษาในครั้งนี้ คือ แนวค าถามการสัมภาษณ์
แบบกึ่งโครงสร้าง เป็นแบบลักษณะค าถามแบบปลายเปิดที่ได้มีการก าหนดหัวข้อศึกษาไว้อย่างกว้าง ๆ  
ล่วงหน้า โดยผู้ศึกษาใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) และสามารถยืดหยุ่นหรือปรุง
ปรุงค าถามได้ตลอดตามสถานการณ์ของการสัมภาษณ์ 

 การวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารประกอบ และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth 
Interview) แล้วจึงท าการตรวจสอบข้อมูล จากนั้นท าการจัดกลุ่มข้อมูลความรู้ตามวัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ พร้อมท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการตีความ (Interpretation) ซึ่งใช้แนวคิดท่ีก าหนดไว้เป็น
แนวทางในการพิจารณาและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาประมวลผลในประเด็นต่าง ๆ เพ่ือ
น าเสนอลักษณะการพรรณนา  

 
ผลการวิจัยและอภิปราย 

จากการศึกษาเรื่อง “นโยบายและแนวทางการก าหนดกลยุทธ์การสื่อสารแนวคิดการ 
สร้างคุณค่าร่วมต่อสังคม (CSV) ของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)” ในด้านนโยบาย
นั้นพบว่า บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) มีการ
ด าเนินโครงการด้านซีเอสวี ที่ต้องท าการศึกษาความต้องการของชุมชนและปัญหาสังคม สอดคล้องกับ
แนวคิดของคณะท างานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งเเวดล้อมของบริษัทจดทะเบียน 
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย์ ที่กล่าวว่า การด าเนินงานด้านซีเอสวี เป็นเรื่อง
ของการที่องค์กรตอบสนองต่อประเด็นเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับแนวคิดการ
สร้างคุณค่าร่วมกันกับสังคมของ ไมเคิล อีพอร์ทเตอร์ และ มาร์ค อาร์ คาร์เมอร์ (Michael Eporter, 
Mark R Karmer) ที่กล่าวว่า มุมมองของแนวความคิด CSV เป็นการรวมกันของความต้องการทาง
สังคม (Societal Needs) และความต้องการทางเศรษฐกิจ (Economic Needs) ซึ่งต้องด าเนินงาน
สร้างความต้องการทั้งสองด้านให้สามารถสนับสนุนซึ่งกันและกัน  การแก้ปัญหาต้องอยู่บนหลักของ
การสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างสองฝ่ายในเรื่องของมูลค่าทางเศรษฐกิจและสร้างคุณค่าแก่สังคมหรือ
ชุมชน พร้อมกันนี้ยังพบว่าทั้ง 2 บริษัทฯนั้นมีนโยบายที่สอดคล้องกันในการด าเนินงานด้านซีเอสวีที่ได้
ให้ความส าคัญกับการสร้างคุณค่าด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
สถาบันไทยพัฒน์ ที่ได้เสนอแนวคิดเรื่อง Triple bottom line คือ การด าเนินงานด้านความรับผิดชอบ
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ต่อสังคมที่มีความสอดคล้องกับนโยบาย เป้าประสงค์ และครอบคลุมการด าเนินงานใน 3 ด้านหลัก คือ 
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในการศึกษายังพบว่าโครงการซีเอสวีของ พีทีที โกลบอล 
เคมิคอล มีการน าความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจมาร่วมแก้ไขปัญหาให้กับสังคม สอดคล้องกับ
แนวคิดด้านซีเอสวีของ ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ที่กล่าวว่าการด าเนินงานด้านซีเอสวีเป็นแนวคิดท่ีให้
ความส าคัญในการน าวิธีการธุรกิจ ได้แก่ ทรัพยากร และความเชี่ยวชาญ มาแก้ไขปัญหาสังคม พร้อม
กันนี้ยังพบว่าโครงการด้านซีเอสวีของ พีทีที โกลบอล เคมิคอล มีการด าเนินการในพื้นที่จังหวัดระยอง
เหมือนกันเนื่องจากให้ความส าคัญกับการเป็นที่ตั้งอุตสาหกรรมของบริษัท สอดคล้องกับขั้นตอนการ
ด าเนินการสร้างคุณค่าของ ไมเคิล อีพอร์ทเตอร์ และมารค์ อาร์ คาร์เมอร์ ที่ได้ก าหนดระดับการสร้าง
คุณค่าร่วมเอาไว้ ซึ่งโครงการกรณีศึกษานี้เป็นโครงการในระดับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในท้องถิ่น
ที่เอ้ือต่อธุรกิจ 
 ในด้านผลการวิจัยกลยุทธ์การสื่อสารแนวคิดด้านซีเอสวีนั้น พบว่า บริษัท พีทีที โกลบอล 
เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) มีการวางแผนการบริหารประเด็นและเนื้อหาสาร โดยพิจารณาจากแผนงาน
ประจ าปี นโยบายบริษัทฯ เพ่ือน ามาออกแบบเนื้อหาสารและกิจกรรมพิเศษ สอดคล้องกับ ยุบล เบ็ญ
จรงค์ ที่กล่าวว่า การก าหนดใจความส าคัญ หรือ Key Message นั้น ถือเป็น 1 ในองค์ประกอบการวาง
แผนการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ ที่สามารถน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง และยังสอดคล้องกับ งานวิจัยของปถิตา 
ชูพันธ์ดิลก (2554) ศึกษาเรื่อง “กลยุทธ์การสื่อสารเพ่ือขับเคลื่อนโครงการสังคมสีขาว ของบริษัท ได
เร็ค มีเดีย กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากัด” พบว่า บริษัท ไดเร็ค มีเดีย กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากัด ได้มีการ
ใช้กลยุทธ์การสร้างสารในลักษณะของการเผยแพร่แนวคิด และชักจูงในเชิงบวก ก่อให้เกิดทัศนคติท่ีดี
ต่อการเข้าร่วม อีกทั้งยังพบว่าบริษัทฯได้ให้ความส าคัญในการสื่อสารด้วยการจัดกิจกรรมพิเศษ เพ่ือ
สร้างการมีส่วนร่วมและสร้าง Brand Experience สอดคล้องกับแนวคิดเครื่องมือการสื่อสารของ พร
ทิพย์ พิมลสินธุ์ และคณะ ที่กล่าวว่า การเปิดโอกาสให้บุคคลเข้าเยี่ยมชมบริษัทฯและเห็นกระบวนการ
ท างาน นับเป็นเครื่องมือการประชาสัมพันธ์ที่คุ้มมาก เพราะได้เห็นของจริงด้วยตัวเอง เป็นการสร้าง
ความน่าเชื่อถือได้เป็นอย่างดี และยังพบว่าโครงการด้านซีเอสวีของกรณีศึกษานั้น มีการใช้เครื่องมือ
การสื่อสารที่หลากหลาย สอดคล้องกับเอกลักษณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารด้วยโซเชี่ยลมีเดีย 
และการสื่อสารสองทางระหว่างบุคคล สอดคล้องกับงานวิจัยของปถิตา ชูพันธ์ดิลก (2554) ศึกษาเรื่อง 
“กลยุทธ์การสื่อสารเพ่ือขับเคลื่อนโครงการสังคมสีขาว ของบริษัท ไดเร็ค มีเดีย กรุ๊ป (ประเทศไทย) 
จ ากัด” พบว่า กลยุทธ์การสื่อสารในการจัดกิจกรรมของ มีการใช้สื่อที่หลากหลายบูรณาการเข้าไว้
ด้วยกันตามลักษณะและความเหมาะสมของกิจกรรม แต่มีความโดดเด่นในเรื่องของการใช้สื่อ
อินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะเครือข่ายสังคมออนไลน์มาช่วยในการประชาสัมพันธ์และสร้างกระแสการตอบ
รับ 
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สรุปและข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาเรื่อง “นโยบายและแนวทางการก าหนดกลยุทธ์การสื่อสารแนวคิดการ 

สร้างคุณค่าร่วมต่อสังคม (CSV) ของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)” ในภาพรวมนั้น
พบว่าบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) มีนโยบายและกลยุทธ์ในการด าเนินงานซีเอสวี
มาอยู่ก่อนที่จะต้องมีการปรับตัว ในการยกระดับจากการด าเนินงานซีเอสอาร์มาเป็นการด าเนินงาน
ด้านซีเอสวีอยู่แล้ว อันจะพิจารณาได้จากการ การด าเนินโครงการจากกรณีศึกษาที่มีการด าเนิน
โครงการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่ผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) จะมอบหมายนโยบายการด าเนินงานด้านซีเอสวีให้กับบริษัทในกลุ่ม ปตท. ซึ่งโครงการ
ดังกล่าวนั้นล้วนแต่ได้รับการศึกษาถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย มีการน านวัตกรรมหรือความ
เชี่ยวชาญขององค์กรมาร่วมแก้ไขปัญหา เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจตลอดจนเกิดผลดีด้าน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับสังคมในพ้ืนที่จังหวัดระยองซึ่งมีความส าคัญในการด าเนินการผลิตของ
อุตสาหกรรม เป็นต้น ดังนั้นท าให้สรุปได้ว่า บริษัท พีทีที   โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) จึงมีการ
ปรับตัวไปสู่การด าเนินงานด้านซีเอสวีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เนื่องจากผู้บริหารบริษัทฯ ได้มีวิสัยทัศน์
กว้างไกล และด าเนินงานที่สอดคล้องกับระดับการด าเนินงานด้านซีเอสวีมาตั้งแต่แรกอยู่แล้ว 
 แต่ทั้งนี้ ในการศึกษานั้นก็ยังไดค้้นพบข้อสรุปที่จะต้องน ามาซึ่งการแนะน าเพ่ือร่วมกัน
และปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่ได้เกิดข้ึน เพ่ือให้น ามาซึ่งการวางแผนอย่างมีประสิทธิผลในอนาคตได้ โดยมี
ข้อสรุปและข้อเสนอแนะร่วมกัน จ านวน 4 ข้อ ดังนี้ 

1. จากผลการศึกษาที่ได้พบว่าผู้บริหาร และพนักงานในองค์กรยังไม่เล็งเห็นถึงความ 
ส าคัญ และประโยชน์ในการด าเนินงานด้านซีเอสอาร์ และซีเอสวีอย่างเพียงพอ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
การเกิดความล้มเหลวในการด าเนินโครงการได้ ดังนั้น บริษัทฯ ควรมีการจัดสัมมนาเพ่ือสร้างความ
เข้าใจ และควรก าหนดเป็นนโยบาย และค าสั่งจากผู้บริหารระดับสูงสุด มายังพนักงานในทุกๆสายงาน 
ให้มีการร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมด้านซีเอสวี พร้อมรายงานควาบคืบหน้าและผลการมีส่วนร่วม
ขึ้นตรงยังผู้บริหารระดับสูงสุด 

2. จากผลการศึกษาที่ได้พบว่า พนักงานในหน่วยงานกลยุทธ์กิจการเพ่ือสังคม ยังไม่มี 
ความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจน ถึงการเปลี่ยนแปลงยกระดับการท างานซีเอสอาร์มาสู่ซีเอสวี ประกอบ
นโยบายขององค์กรยังไม่เด่นชัดเจนในการก าหนดเป็นวิสัยทัศน์องค์กร ดังนั้น บริษัทฯ ควรมีการจัด
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างความเข้าใจ และควรวางแผนในการก าหนดกลยุทธ์ขององค์กรในด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมใหม่ เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในระดับนานาชาติ  
 
 
 



บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 7 
 

3. จากผลการศึกษาที่ได้พบว่า พนักงานในหน่วยงานกลยุทธ์กิจการเพ่ือสังคม ยังขาด 
ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรมของธุรกิจองค์กร ซึ่งส่งผลต่อการสร้างสรรค์โครงการใหม่ๆ 
ดังนั้น บริษัทฯ ควรมีการจัดการประชุมระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้ง 2 ด้าน เพ่ือร่วมกันแบ่งปัน
องค์ความรู้เป็นประจ าทุกๆเดือน และเป็นการร่วมวางแผนพัฒนาด้วยกันอย่างต่อเนื่อง 

4. จากผลการศึกษาที่ได้พบว่า บริษัทฯยังขาดการวางแผนการสื่อสารในการ 
ด าเนินงานด้านซีเอสวีที่มีประสิทธิภาพในแต่ละโครงการ ดังนั้น บริษัทฯ ควรมีการจัดท าแผนการ
สื่อสารควบคู่กับแผนการการด าเนินโครงการเป็นประจ าทุกๆปี เพ่ือให้เป็นแผนการสื่อสารในเชิงรุก
และควรจัดหาบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการสื่อสารโดยตรง ไม่ควรซ้ าซ้อนกับผู้ด าเนินโครงการ 
 

เอกสารอ้างอิง 
หนังสือและบทความในหนังสือ 
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Michael E. Porter and Mark R. Kramer. (2011). Creative Shared Value. Harvard Business  
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สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
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คณะท างานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งเเวดล้อมของบริษัทจดทะเบียน  
 คณะกรรมการก ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย์. นิยาม ความหมายของ CSR.  
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