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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการนำนโยบายความรับผิดชอบตอสังคมไปปฏิบัติ ในการ

พัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองครวม ของบริษัท เอฟูด และปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น โดยใชวิธีการวิจัย

เชิงคุณภาพ เก็บขอมูลจากการสัมภาษณแบบเจาะลึกผูใหขอมูลสำคัญ และการสังเกตแบบมีสวนรวมจาก

ประสบการณปฏิบัติงานในหนวยงานที่นำนโยบายความรับผิดชอบตอสังคมไปปฏิบัติ  

จากการศึกษาพบวา บริษัท เอฟูด ไดดำเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักการ
สมดุล 3 ดาน คือ ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม และดานสิ่งแวดลอม โดยผูบริหารใหความสำคัญและสื่อสาร
นโยบาย รวมทั้งจัดตั้งสำนักกิจกรรมเพื่อสังคมทำหนาที่รับนโยบายไปปฏิบัติในดานสังคมโดยเฉพาะ เพื่อ
ดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองครวม ในพื้นที่ตัวแบบซึ่งเปนที่ตั้งฐานการผลิตของบริษัท 
สงผลใหเกิดการมีสวนรวมพัฒนาชุมชนระหวางบริษัทและผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ โดยพบวาปญหา
และอุปสรรคที่เกิดขึ้น คือ การแปลงนโยบายเปนแผนงานและโครงการโดยหนวยงานที่รับผิดชอบ ไม
สอดคลองกับประเด็นปญหาและความตองการของประชาชนในพื้นที ่ที ่ไดรับผลกระทบจากบริษัท 
โดยเฉพาะปญหาดานความเส่ือมโทรมของทรพัยากรแหลงน้ำเพื่อการเกษตร และปญหาดานส่ิงแวดลอมที่
เกิดขึ้นจากกระบวนการประกอบกิจการของบริษัท 
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Abstract 

This research aims to study the implementation, problems, and obstacles of corporate 

social responsibility (CSR) policy of A FOODS company in the holistic area-based community 

development projects. The qualitative methodology was used and data was collected by 

interviewing key informants and participant observation in the CSR policy implementing 

department. The results found that the CSR policy of A FOODS committed to the Triple Bottom 

Line framework that focused on economic, social, and environment aspect. Also, it expressed that 

the board of directors emphasized and imposed the policy. Therefore, the corporate social 

contribution office was established and organized specifically as known as the CSR after process 

and was supported by resources including budgets and human resource. The corporate social 

contribution office aims to manage the holistic area-based community development projects in 

the manufacturing area model. The projects caused a community development involvement 

between company and stakeholders. However, it can be generally found that the transforming 

policy to programs and projects were not necessary to problems and local community niche 

around manufacturing areas. Especially, agricultural water resource degeneration and 

environmental impact from the manufacturing process. 
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บทนำ 
การพัฒนาประเทศในกระแสโลกาภิวัตนของระบบทุนนิยมที่มุงเนนการเติบโตทางเศรษฐกิจดาน

เดียว สงผลใหประชาคมโลกตองเผชิญกับปญหาการพัฒนาที่ไมสมดุล จากการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ

เพื ่อรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม เกิดผลกระทบตอสังคมและความเสื ่อมโทรมของ

สิ่งแวดลอม แนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมขององคการธุรกิจ (Corporate Social Responsibility - 

CSR) จึงกลายเปนแนวทางการพัฒนาอยางยั ่งยืนที ่มีบทบาทตอองคการธุรกิจทั ่วโลก จะตองให

ความสำคัญกับสังคม ส่ิงแวดลอม ควบคูกับการดำเนินกิจการ โดยไดรับการสนับสนุนจากองคการระหวาง

ประเทศในการกำหนดมาตรการเพื่อใหองคการธุรกิจที่เปนสมาชิกไดปฏิบัติรวมกัน และสงเสริมใหมีการ

ติดตอคาขายเฉพาะองคการที่ดำเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคมเทานั้น (Nonthnathorn, 2010; 

Thailand Consortium of Business Schools, 2012) 

สำหรับแนวคิด CSR ในประเทศไทย ไดดำเนินตามนโยบายสากลขององคการระหวางประเทศ 

โดยการส  ง เสร ิมจากภาคร ัฐในระด ับนโยบายเพ ื ่ อกำหนดท ิศทางของการพ ัฒนาประเทศ 

(Tangsupvattana, 2011) จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 ถึง ฉบับที่ 12 ได

ประยุกตภูมิปญญาทองถิ่นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช ทำใหองคการธุรกิจไดมี

บทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้น รวมทั้งกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ไดจัดทำ

ยุทธศาสตรการสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมของภาคธุรกิจ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2558 – 2560 และไดรับ

การสนับสนุนจากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยกำหนดใหมีบุคลากรเฉพาะดานความรับผิดชอบตอสังคม

ประจำโรงงาน เพื ่อใหโรงงานอุตสาหกรรมสามารถอยู รวมกับชุมชนไดอยางยั ่งยืน แนวทางความ

รับผิดชอบตอสังคมของกิจการ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2560 

(Thailand Consortium of Business Schools, 2012)  

บริษัทเอฟูด (ชื่อสมมติ) เปนหนึ่งในผูนำธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารของประเทศไทย 

ครอบคลุม ธุรกิจอาหารสัตว ปศุสัตว ผลิตภัณฑสำหรับสุขภาพสัตว รวมทั้งผลิตภัณฑอาหารเพื่อการสงออก

และจำหนายในประเทศ โดยดำเนินธุรกิจที่ตอบสนองความตองการของผูบริโภคที่หลากหลาย บริษัทเอฟูด

เติบโตและไดขยายฐานการผลิตเต็มรูปแบบไปยังจังหวัดแหงหนึ่งในภาคกลาง เปนจุดเริ่มตนสูการเปนผูนำ

ธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตร โดยผูบริหารของบริษัทเปนผูมีวิสัยทัศน และมีความมุงมั่นในการประกอบ

ธุรกิจดวยการเปนองคการที่มีความรับผิดชอบตอสังคม  

การขยายฐานการผลิตของบริษัทเอฟูด ทำใหประชาชน ชุมชน และสิ่งแวดลอม ในพื้นที่ไดรับ

ผลกระทบทั้งปญหาการจราจร น้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม กลิ่นจากโรงงานอาหารสัตวและฟารม 

บริษัทจึงใหความสำคัญกับการทำ CSR ทั้งในกระบวนการผลิต (CSR in process) และนอกกระบวนการ
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ผลิต (CSR after process) ในการชวยเหลือสังคมและส่ิงแวดลอม (Nonthnathorn, 2010) โดยไดจัดตั้ง

หนวยงานกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองครวม (Holistic Area 

Based Community Development) ในพื้นที่ตำบลตัวแบบ ตามนโยบายดาน CSR ของผูบริหาร จึงทำ

ใหผูวิจัยสนใจศึกษาวา การนำนโยบาย CSR ไปปฏิบัติ ในโครงการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองครวม 

ของบริษัทเอฟูดเปนอยางไร มีปญหาและอุปสรรคอยางไรบาง 
 

วัตถุประสงคงานวิจัย  

1. เพื่อศึกษาการนำนโยบาย CSR ไปปฏิบัติ ในโครงการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองครวม ของ

บริษัทเอฟูด 

2. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคจากการนำนโยบาย CSR ไปปฏิบัติ ในการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่

แบบองครวม 

 

การทบทวนวรรณกรรม 
การทบทวนวรรณกรรมนี้เปนการนำเสนอแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ ประกอบดวย ทฤษฎีการนำ

นโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation Theory) แนวคิดความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate 

Social Responsibility - CSR) และแนวคิดการพัฒนาชุมชนแบบมีสวนรวม เพื่อใชประกอบการวิจัย ดังนี้ 

 ทฤษฎีการนำนโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation Theory)  

การนำนโยบายไปปฏิบัติ เปนขั ้นตอนที ่อยู ตรงกลางระหวางการกำหนดนโยบายและการ

ประเมินผลนโยบาย  โดยการแปลงนโยบายใหเปนแผนงาน โครงการ และกิจกรรม เพื่อใหผู มีหนาที่

รับผิดชอบนำไปดำเนินการใหเปนไปตาม เปาหมายและวัตถุประสงคที ่ตั ้งไว (Vinijnaiyapak, 2012) 

กระบวนการของการนำนโยบายไปปฏิบัติจึงเปนปฏิสัมพันธ ความเชื่อมโยง การพึ่งพา ตลอดจนความเปน

อิสระขององคการ และบุคคลตาง ๆ ตั้งแตหนวยงานที่กำหนดนโยบายจนถึงหนวยงานที่มีหนาที่นำนโยบาย

ไปปฏิบัติ การนำนโยบายไปปฏิบัติแบงออกเปน 2 ขั้นตอนหลัก คือ ขั้นตอนระดับมหภาค โดยหนวยงาน

ระดับบนกำหนดนโยบาย เพื่อใหหนวยงานระดับลางนำไปปฏิบัติโดยมีความเขาใจและยอมรับนโยบายนั้น 

และขั้นตอนระดับจุลภาค เปนการนำนโยบายหรือโครงการมาปฏิบัติใหบรรลุผล โดยการระดมพลัง การ

ปฏิบัติ และสรางความเปนปกแผนหรือความตอเนื่องในการปฏิบัติ (Chandarasorn, 2011) 

ปจจัยกำหนดความสำเร็จหรือลมเหลวของการนำนโยบายไปปฏิบัติ 

 ความสำเร็จหรือลมเหลวในการนำนโยบายไปปฏิบัติ เกิดจากปจจัยที ่สำคัญประกอบดวย 

ลักษณะของนโยบายมีความเปนไปไดในการปฏิบัติ ความสอดคลองและมีเหตุผล การติดตามและ

 

 

ประเมินผลที่ตอเนื่อง วัตถุประสงคของนโยบายมีความชัดเจนและผูปฏิบัติมีความเขาใจที่ถูกตอง ความ

เปนไปไดทางการเมือง การสนับสนุนจากภาคสวนที่เกี ่ยวของ ความเปนไปไดทางเทคโนโลยี ความ

สอดคลองกบัสภาพแวดลอมและสถานการณ ความเพียงพอของทรัพยากร การเงิน คุณภาพของบุคลากร 

และการบริหารจัดการ โครงสรางของหนวยงานที่นำนโยบายไปปฏิบัติ ลำดับขั ้นการบังคับบัญชา 

ความสามารถของผูนำ ความสัมพันธกับหนวยงานที่กำหนดนโยบาย ทัศนคติของผูที่นำนโยบายไปปฏบิัติ 

คานิยมและพฤติกรรมที่มีตอวัตถุประสงคของนโยบาย การตอบสนองผลประโยชนตอผูนำนโยบายไป

ปฏิบัติ กลไกลภายในหรือระหวางหนวยงานที่นำนโยบายไปปฏิบัติ จำนวนหนวยงานที่เกี่ยวของ ผูมี

อำนาจในการตัดสินใจ ความสัมพันธระหวางหนวยงาน และการแทรกแซงของหนวยงานระดับบน 

(Yavaprabhas, 2011) 

 ตัวแบบการนำนโยบายไปปฏิบัติ 

 การนำนโยบายไปปฏิบัติมี 6 ตัวแบบ คือ 1) ตัวแบบที่ยึดหลักเหตุผล (Rational Model) 2) ตัว

แบบดานการจัดการ (Management Model) 3) ต ัวแบบดานการพัฒนาองคการ (Organization 

Development Model) 4) ตัวแบบทางกระบวนการของระบบราชการ (Bureaucratic Processes 

Model) 5) ตัวแบบทางการเมือง (Political Model) 6) ตัวแบบเชิงบูรณาการ (Chandarasorn, 2011) 

เนื่องจากในงานวิจัยนี้ศึกษาการนำนโยบายไปปฏิบัติในบริบทขององคการภาคธุรกิจ ผูวิจัยจึงพิจารณา

ปญหาและอุปสรรคจาก 3 ตัวแบบของการนำนโยบายไปปฏิบัติ ดังนี้ 

1) ตัวแบบที่ยึดหลักเหตุผล (Rational Model) นโยบายที่ประสบความสำเร็จจะตองมีการ

กำหนดวัตถุประสงคที่ชัดเจน มีการมอบหมายภาระงาน และกำหนดมาตรฐานการทำงานใหแตละหนวย

ยอยขององคการใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของนโยบาย เพื่อใหหนวยงานที่รับผิดชอบนำไปแปลงเปน

แนวปฏิบัติไดชัดเจน (Chandarasorn, 2011)  

2) ตัวแบบดานการจัดการ (Management Model) ความสำเร็จของการนำนโยบายไปปฏิบัติ

ขึ้นอยูกับโครงสรางขององคการที่เหมาะสม บุคลากรที่อยูในองคการมีความรู ความสามารถดานการ

บริหาร การวางแผนเตรียมการ มีความพรอมดานวัสดุอุปกรณ สถานที ่ เครื ่องมือเครื ่องใช และ

งบประมาณ (Chandarasorn, 2011) 

3) ตัวแบบดานการพัฒนาองคการ (Organization Development Model) การใชภาวะผูนำ 

การสรางความผูกพันของสมาชิกในองคการ การมีสวนรวมเพื่อใหเกิดการยอมรับ การสรางทีมงาน เปน

สวนสำคัญของการนำนโยบายไปปฏิบัติใหประสบความสำเร็จ (Chandarasorn, 2011) 
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ประเมินผลที่ตอเนื่อง วัตถุประสงคของนโยบายมีความชัดเจนและผูปฏิบัติมีความเขาใจที่ถูกตอง ความ

เปนไปไดทางการเมือง การสนับสนุนจากภาคสวนที่เกี ่ยวของ ความเปนไปไดทางเทคโนโลยี ความ

สอดคลองกบัสภาพแวดลอมและสถานการณ ความเพียงพอของทรัพยากร การเงิน คุณภาพของบุคลากร 

และการบริหารจัดการ โครงสรางของหนวยงานที่นำนโยบายไปปฏิบัติ ลำดับขั ้นการบังคับบัญชา 

ความสามารถของผูนำ ความสัมพันธกับหนวยงานที่กำหนดนโยบาย ทัศนคติของผูที่นำนโยบายไปปฏบัิติ 

คานิยมและพฤติกรรมที่มีตอวัตถุประสงคของนโยบาย การตอบสนองผลประโยชนตอผูนำนโยบายไป

ปฏิบัติ กลไกลภายในหรือระหวางหนวยงานที่นำนโยบายไปปฏิบัติ จำนวนหนวยงานที่เกี่ยวของ ผูมี

อำนาจในการตัดสินใจ ความสัมพันธระหวางหนวยงาน และการแทรกแซงของหนวยงานระดับบน 

(Yavaprabhas, 2011) 

 ตัวแบบการนำนโยบายไปปฏิบัติ 

 การนำนโยบายไปปฏิบัติมี 6 ตัวแบบ คือ 1) ตัวแบบที่ยดึหลักเหตุผล (Rational Model) 2) ตัว

แบบดานการจัดการ (Management Model) 3) ต ัวแบบดานการพัฒนาองคการ (Organization 

Development Model) 4) ตัวแบบทางกระบวนการของระบบราชการ (Bureaucratic Processes 

Model) 5) ตัวแบบทางการเมือง (Political Model) 6) ตัวแบบเชิงบูรณาการ (Chandarasorn, 2011) 

เนื่องจากในงานวิจัยนี้ศึกษาการนำนโยบายไปปฏิบัติในบริบทขององคการภาคธุรกิจ ผูวิจัยจึงพิจารณา

ปญหาและอุปสรรคจาก 3 ตัวแบบของการนำนโยบายไปปฏิบัติ ดังนี้ 

1) ตัวแบบที่ยึดหลักเหตุผล (Rational Model) นโยบายที่ประสบความสำเร็จจะตองมีการ

กำหนดวัตถุประสงคที่ชัดเจน มีการมอบหมายภาระงาน และกำหนดมาตรฐานการทำงานใหแตละหนวย

ยอยขององคการใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของนโยบาย เพื่อใหหนวยงานที่รับผิดชอบนำไปแปลงเปน

แนวปฏิบัติไดชัดเจน (Chandarasorn, 2011)  

2) ตัวแบบดานการจัดการ (Management Model) ความสำเร็จของการนำนโยบายไปปฏิบัติ

ขึ้นอยูกับโครงสรางขององคการที่เหมาะสม บุคลากรที่อยูในองคการมีความรู ความสามารถดานการ

บริหาร การวางแผนเตรียมการ มีความพรอมดานวัสดุอุปกรณ สถานที ่ เครื ่องมือเครื ่องใช และ

งบประมาณ (Chandarasorn, 2011) 

3) ตัวแบบดานการพัฒนาองคการ (Organization Development Model) การใชภาวะผูนำ 

การสรางความผูกพันของสมาชิกในองคการ การมีสวนรวมเพื่อใหเกิดการยอมรับ การสรางทีมงาน เปน

สวนสำคัญของการนำนโยบายไปปฏิบัติใหประสบความสำเร็จ (Chandarasorn, 2011) 
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แนวคิดความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility - CSR)  

ความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) หมายถึง การสมัครใจที่จะมีสวนชวยพัฒนาชุมชน คุณภาพชีวิต 

และสิ่งแวดลอม โดยใชทรัพยากรและการจัดการตามแนวทางที่องคการธุรกิจเลือก (Kotler & Lee, 2005) 

กิจการตองรับผิดชอบตอสังคมทั้งภายในและนอกองคการ เนนความสมดุลดานเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดลอม เพื่อสรางขอไดเปรียบในการแขงขันและการพัฒนาอยางยั่งยืน (Nonthnathorn, 2010) จากการ

ใสใจตอผูมีสวนไดสวนเสียที่ไดรับผลกระทบทั้งดานบวกและดานลบทุกขั้นตอนของกิจการ แนวคิด CSR 

ไดรับการพัฒนาและตอยอดมากจาก 4 ทฤษฎีหลัก คือ  

1. ทฤษฎีการสรางมูลคาใหแกผูถือหุน (Shareholder Value Theory) กิจกรรม CSR ของบริษัทจะ

สามารถดำเนินการไดก็ตอเมื่อเปนสิ่งที่ถูกกำหนดใหทำโดยกฎหมาย ที่กอใหเกิดการสรางมูลคาสูงสุดแกผูถือ

หุน รวมทั้งการจายภาษีใหแกรัฐ เพื่อนำเงินภาษีไปใชในการแกไขปญหาสังคมตาง ๆ (Rose & Friedman, 

1962; Chaowatthanakun, 2013; Samakeetham, 2017) 

2. ทฤษฎีการปฏิบัติงานเพื่อสังคมของบรรษัท (Corporate Social Performance Theory) 

องคการธุรกิจตั้งอยูในสังคมและมีความสัมพันธกับสังคม อาจเปนสาเหตุใหเกิดปญหาหรือปญหาทางสังคม

อาจเกิดจากสาเหตุอื่น ๆ แตองคการธุรกิจเขาไปชวยรับผิดชอบในการแกไข ถือเปนการสรางประโยชน

เสมือนคืนกำไรใหแกสังคม (Carroll, 2004; Chaowatthanakun, 2013; Samakeetham, 2017)  

3. ทฤษฎีผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder Theory) ใหความสำคัญกับกลุมคนที่สงผลกระทบ

หรือไดรับผลกระทบจากบริษัท การตัดสินใจและการดำเนินงานของบริษัทไมไดมีพันธะผูกพันที่ยึดโยงกับ

ประโยชนของผูถือหุนเพียงกลุมเดียว (Freeman, 1984 ; Chaowatthanakun, 2013 ; Samakeetham, 2017)   

4. ทฤษฎีการเปนพลเมืองของบรรษัท (Corporate Citizenship Theory) บรรษัทขามชาติมี

ความแปลกแยกจากชุมชนทองถิ่นนอยลง และสงเสริมใหชุมชนทองถิ่นมีความผูกพันกับบรรษัทมากขึ้น 

บรรษัทจึงมีสถานะเปนพลเมืองที ่ดีของสังคม (Wood & Logsdon, 2002 ; Chaowatthanakun, 2013; 

Samakeetham, 2017)  

องคการธุรกิจสามารถทำ CSR ไดหลายประเภทตามความเหมาะสม โดยประเภทที่ไดรับความ

นิยมในการปฏิบัติ คือ ความรับผิดชอบตอสังคมในกระบวนการ (CSR in process) เปนการทำธุรกิจเพื่อ

สังคมโดยนำ CSR ไปเปนสวนหนึ่งของกระบวนการทางธุรกิจ ดำเนินการในเวลาปกติของการทำงาน 

(Nonthnathorn, 2010; Deesintham, 2011) และความรับผิดชอบตอสังคมนอกกระบวนการ (CSR 

after process) เปนการทำ CSR ที่แยกจากการดำเนินธุรกิจหลัก โดยมักทำกิจกรรมนอกเวลางานปกติ 

เชน การแกไขเยียวยาชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจ การแจกจายสิ่งของชวยบรรเทาสา

ธารณภัย การอาสาสมัครชวยบำเพ็ญสาธารณประโยชน (Nonthnathorn, 2010 ; Deesintham, 2011)   

 

 

แนวคิดการพัฒนาชุมชนแบบมีสวนรวม  

การพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองครวม ของบริษัทเอฟูด เปนกรณีศึกษาของการวิจัยนี้ ซึ่งเปน

การดำเนินงานพัฒนาชุมชนขององคการภาคธุรกิจ จึงไดนำแนวคิดการพัฒนาชุมชนแบบมีสวนรวมมาใช

ประกอบการทำความเขาใจปรากฏการณ โดยมีพื้นฐานจากแนวคิดการพัฒนาชุมชนและแนวคิดการมีสวน

รวมที่นำมาประยุกตเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาชุมชนและสังคม การพัฒนาชุมชนแบบมีสวน

รวม เปนการรวมมือและมีสวนรวมระหวางกิจการกับชุมชนและสังคมที่ไดรับผลกระทบจากสถาน

ประกอบการ โดยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และส่ิงแวดลอมในชุมชนใกลและไกลดวยการสงเสริม

ความเขมแข็งของชุมชนดานตาง ๆ (Thailand Consortium of Business Schools, 2012) จึงเปน

การบูรณาการความรวมมือจากบุคคล หนวยงาน และองคการที่หลากหลายมารวมกันพัฒนาชุมชน เพื่อ

สงเสริมความเขมแข็งและศักยภาพของชุมชนใหมีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น สามารถพัฒนามิติตาง ๆ ให

คนในชุมชนไดรับประโยชนอยางทั่วถึงอันเปนเปาหมายของการพัฒนาชุมชน 

กิจการที่ใหความสำคัญในการดูแลและชวยเหลือชุมชนที่อยูรอบสถานประกอบการ ยอมใสใจตอ

ผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดลอมที่ชุมชนไดรับ การมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนจึงเปนรูปแบบหนึ่ง

ใน CSR ของกิจการ โดยกิจการสามารถกำหนดประเด็นปญหาที่ตนเองสนใจ หรือศึกษาจากความตองการ

ของประชาชนในชุมชน เพื่อนำไปสูการกำหนดแผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่สอดคลองกับความ

ตองการของชุมชน ทั้งนี้การดำเนินงานจะตองสรางการมีสวนรวมโดยใหความสำคัญกับชุมชนเปนหลัก 

และกิจการสนับสนุนทรัพยากรที่เกินขีดความสามารถของชุมชน (Thailand Consortium of Business 

Schools, 2012) 
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ภาพที่ 1 แนวคิดนำในการวิจัย 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Approach ) เพื่อใหไดขอมูล

โดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interviews) การวิเคราะหเอกสาร บทความ (Chantavanich, 

2009) ที่ไดจากสำนักกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัทเอฟูด และใชการสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant 

Observation) โดยผูวิจัยเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมที่เกิดขึ้นระหวางการเก็บขอมูลภาคสนาม รวมทั้ง

ประสบการณการมีสวนรวมโดยตรง จากการปฏิบัติงานในตำแหนงนักวิชาการสงเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม 

 

 

ของสำนักกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัทเอฟูด ซึ่งเปนหนวยงานที่ทำหนาที่นำนโยบาย CSR ไปปฏิบัติ โดย

บันทึกสิ่งที่ไดจากการสังเกตในอดีตและปจจุบันเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นในแผนงาน โครงการ 

กิจกรรม พรอมทั้งสอบถามและสังเกตจากการมีปฏิสัมพันธกับผูปฏิบัติงาน และประชาชนที่เกี่ยวของใน

ชุมชนพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลอันเปนประโยชน และสามารถเชื่อมโยงไปสูการวิเคราะห

ปรากฏการณทางสังคมในดาน CSR ของบริษัท โดยมีกลุมเปาหมายและผูใหขอมูลหลัก จำนวน 15 คน 

ประกอบดวย  

1) เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในสำนักกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัทเอฟูด จำนวน 6 คน  

2) ประชาชนในพื้นที่ตัวแบบ ที่มีสวนเกี่ยวของในการนำนโยบาย CSR ไปปฏิบัติ จำนวน 9 คน 

ขอมูลเบ้ืองตนและบริบทที่เกี่ยวของ 

 บริษัทเอฟูด (ชื่อสมมติ) เปนบริษัทที่ประกอบกิจการในธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร มีที่ตั้งฐานการ

ผลิตในจังหวัดแหงหนึ่งในภาคกลาง ประกอบดวย โรงงานอาหารสัตว ฟารมไก ฟารมสุกร โรงฟกไข 

โรงงานแปรรูปและตัดแตงเนื้อสุกรอนามัย และโรงงานผลิตอาหารปรุงสุกแชแข็งจากเนื้อสุกรอนามัย มี

พนักงานประมาณ 32,845 คน โดยเปนพนักงานประจำ 9,631 คน พนักงานระดับปฏิบัติการ สัญญาจาง

ชั่วคราว 23,214 คน 

บริษัทไดดำเนินนโยบาย CSR ตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืนภายใตแนวคิดและมุมมองที่สมดุล

ทั้งสามดาน (Triple Bottom Line) ไดแก ดานเศรษฐกิจ ประกอบดวย ศูนยวิจัยและพัฒนา และการ

บริหารความสัมพันธลูกคาองคกร ดานสังคม ประกอบดวย โครงการบริหารและพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ

พนักงานปฏิบัติการ โครงการอนาคตสดใส รูใชรูออม โครงการ 12 เดือน 12 ความดี เทิดพระบารมีอยาง

ยั่งยืน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน โครงการครัวคุณภาพ โครงการโรงเรียนคุณธรรมตามรอย

เศรษฐกิจพอเพียง และโครงการสรางสังคมคนรุนใหม ใสใจอาหารปลอดภัยดานส่ิงแวดลอม ประกอบดวย 

การจัดการของเสียในกระบวนการผลิต และโครงการรักษส่ิงแวดลอม 

การพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองครวม 

จากการขยายฐานการผลิตในสวนของโรงงานและฟารม ไดนำไปสูการเริ่มตนดำเนินงานดาน 

CSR โดยไดรับความรวมมือจากสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA) ในป 2550-2554 และตอมาได

จัดตั้งสำนักกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Contribution Office) อยูภายใตสำนักพัฒนาความ

ยั่งยืน (Sustainable Development Office) เพื่อปฏิบัติงานดานการพัฒนาชุมชนโดยเฉพาะ และมี

โครงสรางหนวยงานประกอบดวย ผูอำนวยการ ผูจัดการ ผูชำนาญการ นักวิชาการ เจาหนาที่ปฏิบัติการ 

และพนักงานประจำพื้นที่ตวัแบบ จำนวน 12 คน โดยมีเปาหมายและแผนการดำเนินงานพัฒนาชุมชน 5 ดาน คือ  
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ทั้งสามดาน (Triple Bottom Line) ไดแก ดานเศรษฐกิจ ประกอบดวย ศูนยวิจัยและพัฒนา และการ

บริหารความสัมพันธลูกคาองคกร ดานสังคม ประกอบดวย โครงการบริหารและพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ

พนักงานปฏิบัติการ โครงการอนาคตสดใส รูใชรูออม โครงการ 12 เดือน 12 ความดี เทิดพระบารมีอยาง

ยั่งยืน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน โครงการครัวคุณภาพ โครงการโรงเรียนคุณธรรมตามรอย

เศรษฐกิจพอเพียง และโครงการสรางสังคมคนรุนใหม ใสใจอาหารปลอดภัยดานส่ิงแวดลอม ประกอบดวย 

การจัดการของเสียในกระบวนการผลิต และโครงการรักษส่ิงแวดลอม 

การพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองครวม 

จากการขยายฐานการผลิตในสวนของโรงงานและฟารม ไดนำไปสูการเริ่มตนดำเนินงานดาน 

CSR โดยไดรับความรวมมือจากสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA) ในป 2550-2554 และตอมาได

จัดตั้งสำนักกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Contribution Office) อยูภายใตสำนักพัฒนาความ

ยั่งยืน (Sustainable Development Office) เพื่อปฏิบัติงานดานการพัฒนาชุมชนโดยเฉพาะ และมี

โครงสรางหนวยงานประกอบดวย ผูอำนวยการ ผูจัดการ ผูชำนาญการ นักวิชาการ เจาหนาที่ปฏิบัติการ 

และพนักงานประจำพื้นที่ตวัแบบ จำนวน 12 คน โดยมีเปาหมายและแผนการดำเนินงานพัฒนาชุมชน 5 ดาน คือ  
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1) ดานเศรษฐกิจ กิจกรรมธนาคารพัฒนาหมูบาน มีวัตถุประสงคเพื่อเปนกลไกลขับเคลื่อนให

ชุมชนมีเงินทุน และสนับสนุนปจจัย ผลผลิตจากการประกอบอาชีพหลักอยางเพียงพอโดยไมกูเงินนอก

ระบบ และพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน การพัฒนาอาชีพหลัก มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหเกษตรกรเกิด

การปรับปรุงการประกอบอาชีพหลักเพื่อเพิ่มรายไดอยางมี Impact และยั่งยืน สามารถเปนตนแบบใน

การขยายผลได และการพัฒนาอาชีพเสริมมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหเกษตรกรประกอบอาชีพเสริมเพื่อ

เพิ่มรายได และสงเสริมการทำเกษตรผสมผสาน 

2) ดานสุขภาพ มีวัตถุประสงคเพื่อรวมกันพัฒนาดานสุขภาพของประชาชนในตำบลตัวแบบใหมี

สุขภาพดีขึ้น 

3) ดานสิ่งแวดลอม การพัฒนาแหลงน้ำ คุณภาพดิน ปาไม และสัตวปา มีวัตถุประสงคเพื่อให

ชุมชนและผูมีสวนไดสวนเสียรวมกันบริหารจัดการส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน รวมทั้งการจัดการขยะในชุมชน 

4) ดานการศึกษา กิจกรรม 1 โรงเรียน 1 โรงงาน มีวัตถุประสงคเพื่อกระตุนใหหนวยงานหลัก

และผูเกี่ยวของเขามามีสวนรวมพัฒนาโรงเรียน ใหทำหนาที่ไดอยางเต็มศักยภาพ และมีสวนชวยเหลือ

ชุมชนอยางยั่งยืน 

5) ดานสังคม มีวัตถุประสงคเพื ่อพัฒนากลไกหลักใหสามารถเปนตัวกลางของชุมชนในการ

ประสานรับการพัฒนาจากหนวยงานหลัก และเกิดการพัฒนาดวยตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

ขอมูลพื้นฐาน พื้นที่ตำบลตัวแบบที่ดำเนินการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองครวม  

ตำบลเอ (ชื ่อสมมติ) ตั ้งอยูในจังหวัดแหงหนึ่งในภาคกลาง มีพื ้นที่ประมาณ 81.16 ตาราง

กิโลเมตร หรือ 50,725 ไร ประกอบดวย 13 หมูบาน มีจำนวนประชากรทั้งหมด 8,040 คน แยกเปนชาย 

จำนวน 3,917 คน คิดเปนรอยละ 48.72 แยกเปนหญิง จำนวน 4,123 คน คิดเปนรอยละ 51.28 จำนวน

ครัวเรือน 4,253 ครัวเรือน ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพรับจางและทำเกษตรกรรม พืชไรที่สำคัญ

ไดแก ขาวโพด ออย มันสำปะหลัง ทานตะวัน ฟกทอง อาชีพรอง ไดแก การเลี้ยงสัตว (โคนม โคเนื้อ ไก) 

ลักษณะทางภูมิสังคมเปนสังคมชนบทกึ่งเมืองเนื่องจากมีโรงงานอุตสาหกรรมหลายแหงตั้งอยูในพื้นที่ 
 

ผลการวจิัย 
การดำเนินงานตามนโยบาย CSR ของบริษัทเอฟูด ในการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองครวมใน

พื้นที่ตำบล ตัวแบบ 13 หมูบาน มีทั้งพื้นที่การดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ และพื้นที่การดำเนินงานที่

ประสบปญหาและอุปสรรค จากการสังเกตแบบมีสวนรวมของผูวิจัย การสัมภาษณเจาหนาที่ของสำนัก

กิจกรรมเพื่อสังคม และการสัมภาษณประชาชนในพื้นที่ สามารถวิเคราะหผลการดำเนินงาน ไดดังนี้ 

 

 

 

พื้นที่การดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ 

1) ดานเศรษฐกิจ โครงการธนาคารพัฒนาหมูบานสามารถรวบรวมสมาชิกและคณะกรรมการ

หมูบานในการจัดตั้งธนาคารไดจำนวน 12 หมูบาน จากทั้งหมด 13 หมูบานในตำบล และมีหมูบานที่

ประสบความสำเร็จ 6 หมูบาน คือ หมูที่ 1, 4, 5, 7, 10, 13 มีจำนวนสมาชิกของธนาคารที่เพิ่มขึ้นอยาง

ตอเนื่อง จำนวนเงินฝากเพิ่มขึ้น และการบริหารจัดการของคณะกรรมการธนาคารมีประสิทธิภาพ สมาชิก

มีการจดบันทึกบัญชีครัวเรือนและบัญชีฟารม และธนาคารหมูที่ 5, 10, 13  สามารถเปนแหลงศึกษาดู

งานของชุมชนและหนวยงานภายนอก เชน มหาวิทยาลัย โรงเรียน ติดตอเขาศึกษาดูงานอยางตอเนื่อง 

ธนาคารหมูบานทั้ง 12 แหง สามารถมีเงินหมุนเวียนสำหรับการทำกิจกรรมของชุมชน ทำใหลดตนทุนและ

การสนับสนุนงบประมาณของบริษัท ขณะที่กิจกรรมดานการพัฒนาอาชีพหลัก มีเกษตรกรเขารวมครบทั้ง 

13 หมูบาน โดยเกษตรกรมีศักยภาพและความพรอมแตกตางกัน ทำใหหมูบานที่ประสบความสำเร็จ

สามารถเปนแหลงเรียนรู ศึกษาดูงานได 6 หมู บาน คือ หมู ที ่ 4, 5, 6, 9, 10, 13 ทั ้งนี ้การประสบ

ความสำเร็จดานการพัฒนาอาชีพหลักพิจารณาจาก รายไดของสมาชิกที่เพิ่มขึ้น ผลผลิตทางการเกษตร

เพิ่มสูงขึ้นและลดตนทุนการผลิต การเปนศูนยเรียนรูศึกษาดูงาน การถายทอดองคความรู และกิจกรรม

ดานอาชีพเสริม มีเกษตรกรทั้ง 13 หมูบานเขารวม โดยเกษตรกรจากหมูบานที่ประสบความสำเร็จคือ หมู

ที่ 4, 9, 10, 13 สามารถทำเกษตรผสมผสานเปนอาชีพเสริม โดยจัดสรรพื้นที่ไรเชิงเดี่ยวแบงมาทำเกษตร

ผสมผสาน  ลดตนทุนจากการลดใชสารเคมี มีการเชื่อมตอดานการตลาดกับหนวยงานภายนอกไดดวย

ตนเอง และสามารถถายทอดองคความรู ขยายผลสูเกษตรกรในชุมชน และเปนศูนยการเรียนรูที่สามารถ

ถายทอดใหกับผูศึกษาดูงานได  

2) กิจกรรมดานสุขภาพ การพัฒนาศักยภาพแกนนำ อสม. ใหมีความรูและทักษะในการดูแล

ผูปวยทุกชวงวัยในเบื้องตนได แกนนำ อสม. ที่มีความเขมแข็ง สามารถขยายผลกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ

และการดูแลรักษาประชาชนได โดยมีแกนนำที่ประสบความสำเร็จทั้ง 13 หมูบาน หมูบานละ 3 คน ทั้งนี้

เครือขายแกนนำ อสม. ยังทำหนาที่เปนตัวเชื่อมความสัมพันธระหวางบริษัทกับชาวบานจากการเปนผู

ประชาสัมพันธโครงการ กิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้น เพื่อเชิญชวนประชาชนเขามีสวนรวมในกิจกรรม การ

สนับสนุนวัสดุอุปกรณทางการแพทยมอบให รพ.สต. และโรงพยาบาล รวมทั้งการปรับปรุงโครงสรางของ

สถานบริการสุขภาพใหมีความสะอาด สามารถชวยเหลือประชาชนใหมีความสะดวก ปลอดภัย จากการ

ติดตอรักษาพยาบาล และสามารถรองรับการรักษาจากประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งพนักงานของบริษัท 

3) กิจกรรมดานสิ่งแวดลอม ผูนำชุมชนและประชาชนทั้ง 13 หมูบานไดมีสวนรวมในโครงการ

แตกตางกันตามโครงการและพื้นที่ของหมูบาน คือ กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพดิน โดยการเก็บตัวอยาง

ดินจากแปลงเกษตรเพื่อสงตรวจคาวิเคราะห ไดรับความสนใจเปนอยางยิ ่งจากประชาชนในตำบล 
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พื้นที่การดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ 

1) ดานเศรษฐกิจ โครงการธนาคารพัฒนาหมูบานสามารถรวบรวมสมาชิกและคณะกรรมการ

หมูบานในการจัดตั้งธนาคารไดจำนวน 12 หมูบาน จากทั้งหมด 13 หมูบานในตำบล และมีหมูบานที่

ประสบความสำเร็จ 6 หมูบาน คือ หมูที่ 1, 4, 5, 7, 10, 13 มีจำนวนสมาชิกของธนาคารที่เพิ่มขึ้นอยาง

ตอเนื่อง จำนวนเงินฝากเพิ่มขึ้น และการบริหารจัดการของคณะกรรมการธนาคารมีประสิทธิภาพ สมาชิก

มีการจดบันทึกบัญชีครัวเรือนและบัญชีฟารม และธนาคารหมูที่ 5, 10, 13  สามารถเปนแหลงศึกษาดู

งานของชุมชนและหนวยงานภายนอก เชน มหาวิทยาลัย โรงเรียน ติดตอเขาศึกษาดูงานอยางตอเนื่อง 

ธนาคารหมูบานทั้ง 12 แหง สามารถมีเงินหมุนเวียนสำหรับการทำกิจกรรมของชุมชน ทำใหลดตนทุนและ

การสนับสนุนงบประมาณของบริษัท ขณะที่กิจกรรมดานการพัฒนาอาชีพหลัก มีเกษตรกรเขารวมครบทั้ง 

13 หมูบาน โดยเกษตรกรมีศักยภาพและความพรอมแตกตางกัน ทำใหหมูบานที่ประสบความสำเร็จ

สามารถเปนแหลงเรียนรู ศึกษาดูงานได 6 หมู บาน คือ หมู ที ่ 4, 5, 6, 9, 10, 13 ทั ้งนี ้การประสบ

ความสำเร็จดานการพัฒนาอาชีพหลักพิจารณาจาก รายไดของสมาชิกที่เพิ่มขึ้น ผลผลิตทางการเกษตร

เพิ่มสูงขึ้นและลดตนทุนการผลิต การเปนศูนยเรียนรูศึกษาดูงาน การถายทอดองคความรู และกิจกรรม

ดานอาชีพเสริม มีเกษตรกรทั้ง 13 หมูบานเขารวม โดยเกษตรกรจากหมูบานที่ประสบความสำเร็จคือ หมู

ที่ 4, 9, 10, 13 สามารถทำเกษตรผสมผสานเปนอาชีพเสริม โดยจัดสรรพื้นที่ไรเชิงเดี่ยวแบงมาทำเกษตร

ผสมผสาน  ลดตนทุนจากการลดใชสารเคมี มีการเชื่อมตอดานการตลาดกับหนวยงานภายนอกไดดวย

ตนเอง และสามารถถายทอดองคความรู ขยายผลสูเกษตรกรในชุมชน และเปนศูนยการเรียนรูที่สามารถ

ถายทอดใหกับผูศึกษาดูงานได  

2) กิจกรรมดานสุขภาพ การพัฒนาศักยภาพแกนนำ อสม. ใหมีความรูและทักษะในการดูแล

ผูปวยทุกชวงวัยในเบื้องตนได แกนนำ อสม. ที่มีความเขมแข็ง สามารถขยายผลกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ

และการดูแลรักษาประชาชนได โดยมีแกนนำที่ประสบความสำเร็จทัง้ 13 หมูบาน หมูบานละ 3 คน ทั้งนี้

เครือขายแกนนำ อสม. ยังทำหนาที่เปนตัวเชื่อมความสัมพันธระหวางบริษัทกับชาวบานจากการเปนผู

ประชาสัมพันธโครงการ กิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้น เพื่อเชิญชวนประชาชนเขามีสวนรวมในกิจกรรม การ

สนับสนุนวัสดุอุปกรณทางการแพทยมอบให รพ.สต. และโรงพยาบาล รวมทั้งการปรับปรุงโครงสรางของ

สถานบริการสุขภาพใหมีความสะอาด สามารถชวยเหลือประชาชนใหมีความสะดวก ปลอดภัย จากการ

ติดตอรักษาพยาบาล และสามารถรองรับการรักษาจากประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งพนักงานของบริษัท 

3) กิจกรรมดานสิ่งแวดลอม ผูนำชุมชนและประชาชนทั้ง 13 หมูบานไดมีสวนรวมในโครงการ

แตกตางกันตามโครงการและพื้นที่ของหมูบาน คือ กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพดิน โดยการเก็บตัวอยาง

ดินจากแปลงเกษตรเพื่อสงตรวจคาวิเคราะห ไดรับความสนใจเปนอยางยิ ่งจากประชาชนในตำบล 
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เนื่องจากเปนพื้นฐานการทำเกษตรที่สามารถลดตนทุนการใชปุยที่ไมจำเปน ดานปาไมและสัตวปา จะ

ไดรับการมีสวนรวมจากประชาชนและผูนำชุมชนในหมูที่ 1, 2, 7, 9, 10, 13 รวมดำเนินการมากกวาพื้นที่

อื่น เนื่องจากมีพื้นที่ติดชายเขา และไดรับผลกระทบจากลิงที่รบกวนผลผลิตการเกษตร สำหรับกิจกรรม

พัฒนาแหลงน้ำในกิจกรรมสรางฝาย กำจัดผักตบชวา จะมีหมูบานที่อยูติดลำคลองเขามีสวนรวม 

4) ดานการศึกษา พื้นที่การดำเนินงานทีป่ระสบความสำเร็จ คือ หมูที่ 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ซึ่งเปน

หมูบานที่มีโรงเรียนระดับประถมศึกษาตั้งอยู ไดรับการสนับสนุนที่ดีจากบริษัทและการมีสวนรวมของ

พนักงานในการรวมกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมทักษะดานตาง ๆ ของนักเรียน 

และเกิดจากวิสัยทัศนของครู ผูบริหารของโรงเรียน ที่รวมกิจกรรมการพัฒนากับบริษัท เชน กิจกรรมการ

ทดลองทางวิทยาศาสตร การตรวจวัดคุณภาพน้ำ การสงเสริมทักษะภาษาอังกฤษ การสงเสริมคุณภาพ

และความปลอดภัยในโรงอาหารและโรงเรียน เปนตน รวมทั้งนักเรียนที่ไดรับทุนสนับสนุนการศึกษาจาก

บริษัท ไดเรียนจบและกลับมาเปนพนักงานที่มีคุณภาพของบริษัท 

5) ดานสังคม กลุมเปาหมายการพัฒนา คือ คณะบริหารองคการบริหารสวนตำบล ผูนำชุมชน

ทองถิน่ ทองที่ ผูนำกลุมตาง ๆ ในชุมชน เมื่อพิจารณาแยกตามหมูบานที่การดำเนินงานดานสังคมประสบ

ความสำเร็จ คือ หมูที่ 1, 3, 5, 7, 9, 10, 13 เนื่องจากผูนำชุมชนมีความเขมแข็ง มีภาวะผูนำ มีความ

พรอมในการเรียนรู และสามารถประสานรับการพัฒนาจากหนวยงานตาง ๆ เพื่อกระจายสูประชาชนใน

หมูบานไดอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  

พื้นที่การดำเนินงานที่ประสบปญหาและอุปสรรค 

1) โครงการพัฒนาดานเศรษฐกิจ หมูบานที่จัดตั้งธนาคารได แตมีจำนวนสมาชิกนอย การฝาก

เงินคงที่ และมีสมาชิกลาออกจากธนาคารหลายคน ประกอบดวยหมูที่ 7, 8, 11, 12 เนื่องจากมีปญหา

การบริหารจัดการภายในของคณะกรรมการจากชุมชน การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ และผลประโยชน

ทับซอน ทำใหเกิดความไมโปรงใสในการดำเนินงาน สงผลกระทบตอสมาชิกในการกูยืมเงิน การไดรับเงิน

ปนผล ดานการสงเสริมอาชีพหลักและอาชีพเสริม พบวามีปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น คือ ไมมีแกนนำ

เกษตรกรที่มีความพรอมจึงไมสามารถจัดตั้งศูนยเรียนรูในชุมชนดานการปลูกพืชหลัก และการทำเกษตร

ผสมผสาน ประกอบดวยพื้นที่หมูที่ 1, 2, 3, 7, 8, 11, 12 จำนวน 7 หมูบานที่ไมสามารถจัดตั้งศูนยเรียรู

ก า รปล ู กพ ื ช ไ ร  ซ ึ ่ ง เ ป  นอาช ีพหล ั ก  เ กษตรกรย ั งคงย ึ ดตามว ิ ถ ี ปฏ ิ บ ั ต ิ ท ี ่ ตน เอ ง เ คยทำ 

ไมเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงตามแนวทางวิชาการ รวมทั้งความไมเพียงพอของทรัพยากรในการผลิตที่

สำคัญคือแหลงน้ำ และพื้นที่หมูที่ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12 จำนวน 9 หมูบานที่ไมยังสามารถพัฒนา

เกษตรกรแกนนำเพื่อจัดตั้งเปนศูนยการเรียนรูเกษตรผสมผสาน เนื่องจากพื้นที่ไมเหมาะสมสำหรับการ

ปลูกผักและแหลงน้ำไมเพียงพอ  

 

 

2) กิจกรรมการพัฒนาดานสุขภาพ พบปญหาและอุปสรรคในดานเวลาของผูรวมดำเนินการ คือ 

กลุม อสม. ซึ ่งเปนเปาหมายที่รวมขับเคลื่อนกิจกรรมดานสุขภาพ เนื่องจากเปนลักษณะงานอาสาโดย

ประชาชน ซึ่งมีภารกิจรับผิดชอบหลากหลายบทบาทหนาที่ รวมทั้งเปนประชากรกลุมเดียวกับแกนนำของ

ชุมชนที่มีตำแหนงงานอื่นตองรับผิดชอบ 

3) กิจกรรมการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม ปญหาและอุปสรรคดานการพัฒนาสิ่งแวดลอม เกิดจาก

การกำหนดแผนงานและโครงการที่ไมตอบสนองตอความตองการของประชาชน เกษตรกรผูใชน้ำจากคลอง

ที่ไหลผานหมูที่ 1 กลาววา “การพัฒนาคุณภาพน้ำ และการสำรวจแหลงน้ำเพื่อการเกษตร เปนภารกิจของ

หนวยงานทองถิ่นที่ดำเนินการ ขณะที่ประชาชนไดรับผลกระทบจากการปลอยน้ำทิ้งจากโรงงานของบริษัท

เอฟูดลงสูลำคลองสาธารณในตำบลทั้ง 2 สาย ที่ไหลผานหมูที่ 1, 5, 6, 8, 11 ไมสามารถนำน้ำไปใชเพื่อ

การเกษตรได และไมไดรับการจัดหาแหลงน้ำทดแทน ชาวบานในพื้นที่ก็มีความคาดหวังใหบริษัทพัฒนา

คุณภาพน้ำกอนปลอยลงสูลำคลอง เพือ่ใหสามารถใชประโยชนเพื่อการเกษตรได” 

4) กิจกรรมการพัฒนาดานการศึกษา ปญหาและอุปสรรคเกิดจากระบบโครงสรางสังคมที่มีความ

เหลื่อมล้ำดานการศึกษา การกระจายทรัพยากรของหนวยงานการศึกษา และกฎระเบียบของหนวยงาน

การศึกษา ซึ่งเปนปจจัยภายนอกที่ไมสามารถควบคุมได สงผลใหการดำเนินกิจกรรมรวมกับโรงเรียนและ

นักเรียนไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร รวมทั้ง โครงการ 1 โรงเรียน 1 โรงงาน จะมีตัวแทนจากแตละโรงงาน

เปนผูประสานงานและออกแบบกิจกรรม ซึ่งเปนพนักงานที่รับผิดชอบจากฝายตาง ๆ ในบริษัท จึงขาด

ความเชี่ยวชาญดานการศึกษา 

5) ดานสังคม ปญหาและอุปสรรคเกิดจากความไมเพียงพอของเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดานสังคม 

ทำใหการติดตามการดำเนินงานขาดความตอเนื่อง รวมทั้งปญหาดานการมีสวนรวมกิจกรรมจากชุมชน 

เนื่องจากบริบทของสังคมมีลักษณะกึ่งเมืองกึ่งชนบทที่ประชากรสวนหนึ่งทำอาชีพการเกษตรอยูในพื้นที่ 

และประชากรสวนใหญออกไปทำงานโรงงาน และประกอบอาชีพนอกพื้นที่ ทำใหไมมีเวลารวมกิจกรรม

กับบริษัท สงผลใหผูเขารวมกิจกรรมภาคประชาชนเปนกลุมเดิม 

ปญหาและอุปสรรคของการนำนโยบาย CSR ไปปฏิบัติ 

ประเด็นในการวิเคราะหปญหาและอุปสรรคของการนำนโยบาย CSR ไปปฏิบัติ ประกอบดวย 1) 

เนื้อหาสาระของนโยบาย 2) การบริหารจัดการ 3) การพัฒนาองคการ และ 4) การพัฒนาชุมชนแบบมีสวน

รวม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) เนื ้อหาสาระของนโยบาย ผู บริหารใหความสำคัญกับนโยบาย CSR โดยการสื ่อสารให

พนักงานและหนวยงานที่รับผิดชอบรับทราบอยางตอเนื่อง นโยบาย CSR ของบริษัทเอฟูด มีเปาหมาย

และวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดการยอมรับและอยูรวมกับผูมีสวนไดสวนเสียในสังคมไดอยางเปนมิตร โดย
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2) กิจกรรมการพัฒนาดานสุขภาพ พบปญหาและอุปสรรคในดานเวลาของผูรวมดำเนินการ คือ 

กลุม อสม. ซึ ่งเปนเปาหมายที่รวมขับเคลื่อนกิจกรรมดานสุขภาพ เนื่องจากเปนลักษณะงานอาสาโดย

ประชาชน ซึ่งมีภารกิจรับผิดชอบหลากหลายบทบาทหนาที่ รวมทั้งเปนประชากรกลุมเดียวกับแกนนำของ

ชุมชนที่มีตำแหนงงานอื่นตองรับผิดชอบ 

3) กิจกรรมการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม ปญหาและอุปสรรคดานการพัฒนาสิ่งแวดลอม เกิดจาก

การกำหนดแผนงานและโครงการที่ไมตอบสนองตอความตองการของประชาชน เกษตรกรผูใชน้ำจากคลอง

ที่ไหลผานหมูที่ 1 กลาววา “การพัฒนาคุณภาพน้ำ และการสำรวจแหลงน้ำเพื่อการเกษตร เปนภารกิจของ

หนวยงานทองถิ่นที่ดำเนินการ ขณะที่ประชาชนไดรับผลกระทบจากการปลอยน้ำทิ้งจากโรงงานของบริษัท

เอฟูดลงสูลำคลองสาธารณในตำบลทั้ง 2 สาย ที่ไหลผานหมูที่ 1, 5, 6, 8, 11 ไมสามารถนำน้ำไปใชเพื่อ

การเกษตรได และไมไดรับการจัดหาแหลงน้ำทดแทน ชาวบานในพื้นที่ก็มีความคาดหวังใหบริษัทพัฒนา

คุณภาพน้ำกอนปลอยลงสูลำคลอง เพือ่ใหสามารถใชประโยชนเพื่อการเกษตรได” 

4) กิจกรรมการพัฒนาดานการศึกษา ปญหาและอุปสรรคเกิดจากระบบโครงสรางสังคมที่มีความ

เหลื่อมล้ำดานการศึกษา การกระจายทรัพยากรของหนวยงานการศึกษา และกฎระเบียบของหนวยงาน

การศึกษา ซึ่งเปนปจจัยภายนอกที่ไมสามารถควบคุมได สงผลใหการดำเนินกิจกรรมรวมกับโรงเรียนและ

นักเรียนไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร รวมทั้ง โครงการ 1 โรงเรียน 1 โรงงาน จะมีตัวแทนจากแตละโรงงาน

เปนผูประสานงานและออกแบบกิจกรรม ซึ่งเปนพนักงานที่รับผิดชอบจากฝายตาง ๆ ในบริษัท จึงขาด

ความเชี่ยวชาญดานการศึกษา 

5) ดานสังคม ปญหาและอุปสรรคเกิดจากความไมเพียงพอของเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดานสังคม 

ทำใหการติดตามการดำเนินงานขาดความตอเนื่อง รวมทั้งปญหาดานการมีสวนรวมกิจกรรมจากชุมชน 

เนื่องจากบริบทของสังคมมีลักษณะกึ่งเมืองกึ่งชนบทที่ประชากรสวนหนึ่งทำอาชีพการเกษตรอยูในพื้นที่ 

และประชากรสวนใหญออกไปทำงานโรงงาน และประกอบอาชีพนอกพื้นที่ ทำใหไมมีเวลารวมกิจกรรม

กับบริษัท สงผลใหผูเขารวมกิจกรรมภาคประชาชนเปนกลุมเดิม 

ปญหาและอุปสรรคของการนำนโยบาย CSR ไปปฏิบัติ 

ประเด็นในการวิเคราะหปญหาและอุปสรรคของการนำนโยบาย CSR ไปปฏิบัติ ประกอบดวย 1) 

เนื้อหาสาระของนโยบาย 2) การบริหารจัดการ 3) การพัฒนาองคการ และ 4) การพัฒนาชุมชนแบบมีสวน

รวม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) เนื ้อหาสาระของนโยบาย ผู บริหารใหความสำคัญกับนโยบาย CSR โดยการสื ่อสารให

พนักงานและหนวยงานที่รับผิดชอบรับทราบอยางตอเนื่อง นโยบาย CSR ของบริษัทเอฟูด มีเปาหมาย

และวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดการยอมรับและอยูรวมกับผูมีสวนไดสวนเสียในสังคมไดอยางเปนมิตร โดย
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บริษัทไดดำเนินนโยบาย CSR ตามหลักการสมดุลสามดาน (Triple Bottom Line) คือความรับผิดชอบ

ดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ซึ่งโครงการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองครวม เปนสวนหนึ่งของ 

CSR ดานสังคม มีพื้นฐานการกำหนดนโยบายจากประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่รอบสถานประกอบการ 

ทั้งปญหาการคมนาคม จากการขนสงสินคาและวัตถุดิบ รวมทั้งการจราจรแออัดจากแรงงานตางถิ่น 

ปญหาสิ่งแวดลอม จากกลิ่นหมักของปลาปนที่เปนวัตถุดิบในการผลิต แมลงมอดที่ติดมากับรถบรรทุก

ขาวโพด การปลอยน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตที่ทำใหแหลงน้ำสาธารณเนาเสีย ปญหาดังกลาวสงผล

กระทบโดยตรงตอประชาชนในพื ้นที ่ฐานการผลิต จนเกิดกรณีการแจงรองเรียนจากประชาชนให

หนวยงานภาครัฐดำเนินการตรวจสอบ และเรียกรองใหบริษัทมีการแกไขเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ

ชุมชน จึงทำใหบริษัทไดรับทราบปญหาที่เกิดขึ้นแบบเปนทางการ ซึ่งเปนพื้นฐานในการนำไปปรับปรุงการ

ดำเนินงานภายใน การชวยเยียวยาลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชนภายนอกโรงงาน และเปนที่มาของการ

พัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองครวม 

2) การบริหารจัดการ บริษัทไดจัดตั้งหนวยงานสำนักกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อดำเนินโครงการ

พัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองครวม ตามนโยบาย CSR โดยโครงสรางองคการมีเจาหนาที่ประจำตำแหนง

จำนวน 12 คน ประกอบดวย ผูอำนวยการ ผูจัดการ นักวิชาการ และเจาหนาที่ปฏิบัติการกิจกรรมเพื่อ

สังคม ซึ่งเจาหนาที่จะรับผิดชอบแตละดานและมีการแบงทีมยอยรับผิดชอบตามเปาหมายที่ตั ้งไวใน

แผนงานของสำนักกิจกรรมเพื่อสังคม โดยบุคลากรมาจากการพิจารณาคัดเลือก การกำหนดคุณสมบัติที่

จำเปนตอการปฏิบัติงาน และผานการคัดเลือกโดยการสัมภาษณกับผูอำนวยการกิจกรรมเพื่อสังคม 

หัวหนาทีม และเจาหนาที่ในแตละดาน เพื่อใหไดเจาหนาที่ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตอการปฏิบัติงานมาก

ที่สุด สำนักกิจกรรมเพื่อสังคมมีการตั้งแผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่จะทำตลอดทั้งป รวมทั้งตั้ง

งบประมาณสำหรับดำเนินโครงการ จึงทำใหการใชงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการตามแผนงานมี

ความเพียงพอ  

3) การพัฒนาองคการ ผูนำของบริษัทไดใหความสำคัญตอการดำเนินงาน CSR จากการลงพื้นที่

รวมกับพนักงานผูรับผิดชอบ รวมทั้งการใหคำปรึกษา แนะนำเจาหนาที่ระดับปฏิบัติการแบบเปนกันเอง 

สงผลใหเกิดขวัญกำลังใจในการทำงาน และทำใหเจาหนาที่มีความมุงมั่นในการปฏิบัติงาน โดยสำนัก

กิจกรรมเพื่อสังคม มีลักษณะวัฒนธรรมองคการแบบมุงเนนความสำคัญไปที่ผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยได

กำหนดเปาหมายของการปฏิบัติงานไวแลว เนนการบรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไว ดังเชนในแผนงานของ

สำนักกิจกรรมเพื่อสังคมที่มีการกำหนดการพัฒนาออกเปน 5 ดาน และมีวัตถุประสงค เปาหมายการ

ดำเนินงานแตละดาน และผูปฏิบัติงานนำไปปฏิบัติเพื่อใหไดผลตามเปาหมาย มีแบบแผนการทำงานที่ไม

 

 

เครงครัด ผูปฏิบัติงานในพื้นที่มีความยืดหยุนตามสถานการณเฉพาะหนา ลักษณะการตัดสินใจจะอางอิง

จากผูนำของหนวยงานเปนหลัก มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุน และมีลักษณะการทำงานเปนทีม 

4) การพัฒนาชุมชนแบบมีสวนรวม ประชาชนในพื้นที่มีปญหาที่เกิดขึ้นจากการประกอบอาชีพ 

ความขาดแคลนของทรัพยากรน้ำ รวมทั้งปญหาหนี้สินจากการกูเงินนอกระบบ ปญหาสุขภาพ สำนัก

กิจกรรมเพื่อสังคมไดมีการสำรวจปญหาและความตองการของประชาชนจากการสงเจาหนาที่ลงพื้นที่ 

เพื่อศึกษาปญหาและวางแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ในพื้นที่เปาหมายในตำบล จำนวน 13 หมูบาน มีบริบท

ดานทรัพยากร ดานสังคม แตกตางกัน แผนการดำเนินงานจึงมีความสอดคลองกับความตองการของแต

ละพื้นที่แตกตางกันดวย ในสวนความไมสอดคลองของแผนงานกับความตองการของประชาชนที่ชัดเจน 

เปนการดำเนินงานดานสิ่งแวดลอม ในกิจกรรมการพัฒนาแหลงน้ำและการสำรวจหาแหลงน้ำ เนื่องจาก

ประชาชนในพื้นที่ติดคลองสาธารณะทั้ง 2 สาย ไดรับผลกระทบไมสามารถใชน้ำเพื่อการเกษตรได จาก

สาเหตุการปลอยน้ำทิ้งของโรงงานในบริษัทเอฟูด ซึ่งประชาชนตองการใหบริษัทมีการพัฒนาคุณภาพน้ำ

ใหมีมาตรฐานดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่โปรงใส มากกวาการดำเนินกิจกรรมสำรวจหาแหลงน้ำ

ในพื้นที่อื่นเพื่อทดแทนแหลงน้ำเดิม  
 

สรุปและอภิปราย 

การพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองครวม ของบริษัทเอฟูด ซึ่งเปนโครงการยอยของนโยบาย CSR 

ดานสังคม เปนการดำเนินงาน CSR นอกกระบวนการผลิตของบริษัท (CSR after process) ซึ่งมีความ

สอดคลองกับ ทฤษฎีการปฏิบัติงานเพื่อสังคมของบรรษัท เนื่องจากบริษัทมีพื้นที่โรงงานตั้งอยูในชุมชน

และมีความสัมพันธกับชุมชนในหลายมิติ ทั้งทรัพยากรการผลิต ทรัพยากรมนุษย รวมถึงการดำเนินงาน

ของโรงงานที่สงผลกระทบตอชุมชน การดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนทั้ง 5 ดานของสำนักกิจกรรมเพื่อ

สังคม จึงเปนการชวยรับผิดชอบ แกไข และลดผลกระทบที่ประชาชนในพื้นที่ไดรับ รวมทั้งสอดคลองกับ

ทฤษฎีผู ม ีส วนไดส วนเสีย จากการพัฒนาชุมชนเชิงพื ้นที ่แบบองครวมในแตละดานไดกำหนด

กลุมเปาหมายหลักและผูมีสวนไดเสียกลุมตาง ๆ ในการดำเนินโครงการ เพื่อสรางการมีสวนรวมในการ

พัฒนาชุมชน และเสริมสรางความสัมพันธที่ดีระหวางบริษัทกับผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นที่ การดำเนินงาน

พัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองครวม ของบริษัท เอฟูด จึงเปนการดำเนินงาน CSR นอกกระบวนการผลิต 

(CSR after process) ซึ่งทำใหองคการมีคาใชจายเพิ่มขึ้นเพื่อดำเนินโครงการและกระจายทรัพยากรของ

บริษัทเพื่อชวยเหลือชุมชน แตนับเปนการลงทุนที่คุมคาสำหรับองคการขนาดใหญ และดำเนินธุรกิจที่

สงผลกระทบตอประชาชน เนื่องจากเปนการชดเชยและแสดงความตั้งใจที่จะชวยเหลือประชาชนในพื้นที่

ใหมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น โดยการดำเนินงานพัฒนาชุมชนในลักษณะนี้ จะมีผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพและ



63วัชระ สายสมาน    และสมศักดิ์ สามัคคีธรรม

วารสารพ ัฒนาส ังคม ปีที ่ 23 ฉบับที ่ 1 / 2564

 

 

เครงครัด ผูปฏิบัติงานในพื้นที่มีความยืดหยุนตามสถานการณเฉพาะหนา ลักษณะการตัดสินใจจะอางอิง

จากผูนำของหนวยงานเปนหลัก มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุน และมีลักษณะการทำงานเปนทีม 

4) การพัฒนาชุมชนแบบมีสวนรวม ประชาชนในพื้นที่มีปญหาที่เกิดขึ้นจากการประกอบอาชีพ 

ความขาดแคลนของทรัพยากรน้ำ รวมทั้งปญหาหนี้สินจากการกูเงินนอกระบบ ปญหาสุขภาพ สำนัก

กิจกรรมเพื่อสังคมไดมีการสำรวจปญหาและความตองการของประชาชนจากการสงเจาหนาที่ลงพื้นที่ 

เพื่อศึกษาปญหาและวางแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ในพื้นที่เปาหมายในตำบล จำนวน 13 หมูบาน มีบริบท

ดานทรัพยากร ดานสังคม แตกตางกัน แผนการดำเนินงานจึงมีความสอดคลองกับความตองการของแต

ละพื้นที่แตกตางกันดวย ในสวนความไมสอดคลองของแผนงานกับความตองการของประชาชนที่ชัดเจน 

เปนการดำเนินงานดานสิ่งแวดลอม ในกิจกรรมการพัฒนาแหลงน้ำและการสำรวจหาแหลงน้ำ เนื่องจาก

ประชาชนในพื้นที่ติดคลองสาธารณะทั้ง 2 สาย ไดรับผลกระทบไมสามารถใชน้ำเพื่อการเกษตรได จาก

สาเหตุการปลอยน้ำทิ้งของโรงงานในบริษัทเอฟูด ซึ่งประชาชนตองการใหบริษัทมีการพัฒนาคุณภาพน้ำ

ใหมีมาตรฐานดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่โปรงใส มากกวาการดำเนินกิจกรรมสำรวจหาแหลงน้ำ

ในพื้นที่อื่นเพื่อทดแทนแหลงน้ำเดิม  
 

สรุปและอภปิราย 

การพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองครวม ของบริษัทเอฟูด ซึ่งเปนโครงการยอยของนโยบาย CSR 

ดานสังคม เปนการดำเนินงาน CSR นอกกระบวนการผลิตของบริษัท (CSR after process) ซึ่งมีความ

สอดคลองกับ ทฤษฎีการปฏิบัติงานเพื่อสังคมของบรรษัท เนื่องจากบริษัทมีพื้นที่โรงงานตั้งอยูในชุมชน

และมีความสัมพันธกับชุมชนในหลายมิติ ทั้งทรัพยากรการผลิต ทรัพยากรมนุษย รวมถึงการดำเนินงาน

ของโรงงานที่สงผลกระทบตอชุมชน การดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนทั้ง 5 ดานของสำนักกิจกรรมเพื่อ

สังคม จึงเปนการชวยรับผิดชอบ แกไข และลดผลกระทบที่ประชาชนในพื้นที่ไดรับ รวมทั้งสอดคลองกับ

ทฤษฎีผู ม ีส วนไดส วนเสีย จากการพัฒนาชุมชนเชิงพื ้นที ่แบบองครวมในแตละดานไดกำหนด

กลุมเปาหมายหลักและผูมีสวนไดเสียกลุมตาง ๆ ในการดำเนินโครงการ เพื่อสรางการมีสวนรวมในการ

พัฒนาชุมชน และเสริมสรางความสัมพันธที่ดีระหวางบริษัทกับผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นที่ การดำเนินงาน

พัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองครวม ของบริษัท เอฟูด จึงเปนการดำเนินงาน CSR นอกกระบวนการผลิต 

(CSR after process) ซึ่งทำใหองคการมีคาใชจายเพิ่มขึ้นเพื่อดำเนินโครงการและกระจายทรัพยากรของ

บริษัทเพื่อชวยเหลือชุมชน แตนับเปนการลงทุนที่คุมคาสำหรับองคการขนาดใหญ และดำเนินธุรกิจที่

สงผลกระทบตอประชาชน เนื่องจากเปนการชดเชยและแสดงความตั้งใจที่จะชวยเหลือประชาชนในพื้นที่

ใหมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น โดยการดำเนินงานพัฒนาชุมชนในลักษณะนี้ จะมีผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพและ
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ประสิทธิผลเมื่อองคการมีการจัดการระบบการผลิตในกระบวนการใหมีมาตรฐาน ไมกอใหเกิดผลกระทบ

ตอชุมชนโดยรอบ 
 

ขอเสนอแนะจากผลการศึกษา 

1. บริษัทควรดำเนินนโยบายความรบัผิดชอบตอสังคมควบคูกันระหวางความรบัผิดชอบตอสังคม

ในกระบวนการผลิตของกิจการ (CSR in process) กับความรับผิดชอบตอสังคมนอกกระบวนการ (CSR 

after process) โดยใหความสำคัญกับความรับผิดชอบตอสังคมในกระบวนการผลิตเปนอันดับแรก มีการ

ติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง เพื่อใหมั่นใจวาการประกอบกิจการของบริษัทสงผลกระทบตอประชาชน

โดยรอบนอยที่สุด 

 2. ทุกโรงงานของบริษัทควรกำหนดมาตรการดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย โดยควบคุม

ความเร็วของรถบรรทุกของบริษัท กำหนดคาคุณภาพน้ำที่บำบัดใหสูงกวาที่หนวยงานภาครัฐกำหนด 

เขมงวดในมาตรการดานการปองกันแมลงมอด และมาตรการควบคุมกล่ินของวัตถุดิบในกระบวนการผลิต

ของบริษัท   

3. สำนักกิจกรรมเพื่อสังคมซึ่งเปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการนำนโยบายไปปฏิบัติ จะตองมีการ

ทบทวนแผนงาน โครงการ กิจกรรม อยางตอเนื่อง โดยปรับโครงการใหสอดคลองกับบริบทของพื้นที่เพื่อให

สอดคลองกับความตองการของประชาชน และตอบสนองตอประเด็นปญหาที่ประชาชนไดรับผลกระทบจาก

การประกอบกจิการของบรษิัท 

4. เปดโอกาสใหประชาชนในพื้นที่มีสวนรวมในการกำหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม ของ

สำนักกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อเปนการทบทวนปญหาและความตองการของประชาชนและนำไปสูการ

ดำเนินโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับความคาดหวังของประชาชนในแตละพื้นที่หมูบาน 
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