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The research aimed to develop the strategic model for future sustainable 
management of large corporations. The objectives were to investigate the framework for strategic 
indicators for sustainable management, analyze the structural causal relationship via structural 
equation modeling of strategic indicators and empirical data, and synthesize the strategic model 
for future sustainable of large corporations. The research methodology utilized the mixed 
methods between quantitative and qualitative research techniques that involved documentary 
research, in-depth interviews with twelve executives from the large corporations and their 
consultants, and questionnaires collection from a target group of executives and employees in 
total number of 450 samples gathered by probability sampling. Research tools included semi-
structured interviews, questionnaires, analysis method with distribution-consensus matrices, 
descriptive statistics, inferential statistics using statistical software programs, Linear Structure 
Relations program (LISREL), and strategic analysis by TOWS matrix. 

The results showed that the corporate sustainability is the ability to adapt and 
response to external changes. The research findings emphasize on the key strategic indicators for 
sustainable management of large corporations which are leadership, corporate governance and 
strategy, environmental management, and corporate social responsibility. It was revealed that 
leadership, environmental management, and corporate governance and strategy are the cause 
variables having direct effects on corporate social responsibility respectively. Corporate social 
responsibility concerns managing stakeholder satisfaction and therefore is very important for the 
success of corporate sustainability. As a result, the large corporations with strength in leadership, 
capability and readiness of human resources, well established system for environmental 
management and corporate social responsibility can develop toward the corporate sustainability 
with the right strategy in place. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1. ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 

โลกอยู่ภายใต้การพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยม (Capitalism) มาเป็นเวลาช้านาน
นับต้ังแต่ยุคปฏิวัติเกษตรกรรมและพาณิชย์กรรมที่แฝงอยู่ในระบอบศักดินาและพาณิชย์นิยมมาสู่ยุค
การปฏิวัติอุตสาหกรรม (Industrial Revolution) ที่มุ่งเน้นการเติบโต (Growth) และความทันสมัย 
(Modernize) ตามความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ (Vries, 2011) ในเวลาเดียวกันก็ได้เกิดแนวคิด
เศรษฐศาสตร์ของอดัม สมิท ราวปี ค.ศ. 1776 ที่เน้นการแข่งขันเสรี การแบ่งงานกันทํา เน้นการผลิต
และบริโภคปริมาณมากเพ่ือลดต้นทุน (Mass Production and Mass Consumption) ส่งผลให้
สังคมเริ่มมีการกําหนดราคาและกําไรให้เป็นกลไกการแลกเปลี่ยนและสร้างแรงจูงใจในการผลิตและ
บริโภคสินค้าผ่านการสะสมทุน ด้วยการเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตมากขึ้น ในขณะที่ด้านแรงงานก็มี
ความสัมพันธ์กับนายทุนแบบขายแรงงานเพื่อแลกกับค่าจ้างเพ่ิมข้ึนเช่นกัน กระบวนการเปลี่ยนผ่าน
ทางสังคมดังกล่าวจึงนับได้ว่าเป็นรากฐานการเกิดแนวคิดการจัดการมาสู่ยุคปัจจุบันที่ส่วนใหญ่มีการ
พ่ึงพาระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม (Goodwin and others, 2008) 

หากพิจารณาถึงระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมอันต้ังอยู่บนฐาน
ความคิดอรรถประโยชน์นิยม (Utilitarianism) ที่เช่ือกันว่าการบริโภคจะถูกกระตุ้นมาจากประโยชน์
ของสินค้าและบริการท่ามกลางการเติบโตและความทันสมัย โดยจะทําให้มนุษย์มีความสะดวกสบาย 
ประชาชนและประเทศมีรายได้เพ่ิมข้ึนจนพ้นเส้นแบ่งของความยากจน แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแบบทันสมัยจึงได้รับการยอมรับและแผ่ขยายจากกลุ่มประเทศทางตะวันตกไปยังประเทศ
ต่าง ๆ ทั่วโลก และกลายเป็นกระแสหลักของการพัฒนาในเวลาอันรวดเร็วของสังคมยุคอุตสาหกรรม 
(วราพร ศรีสุพรรณ, 2557) 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสังคมอุตสาหกรรมจะทําให้ขีดความสามารถและขอบเขตการทํางาน
ของมนุษย์สูงขึ้น ขณะเดียวกันก็ยังมีแรงกดดันในเรื่องของความเลื่อมล้ําทางสังคม การเติบโตขึ้นของ
ประชากรท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมเมือง ทําให้เกิดความแออัด ความขัดแย้งของชนช้ันและกลุ่ม
คนในสังคม ความเร่งรีบ ความวุ่นวาย ทําให้เกิดภาวการณ์ห่างหายจากความงดงามในวิถีชีวิตที่ยึด
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมแบบเดิม (Tuchman, 1962) ซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าว
กลายเป็นประเด็นให้ถกเถียงกันว่าในอนาคตการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเข้าสู่ระบบทุนนิยม      
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จะทําให้สังคมเผชิญกับผลิตภาพ หรือเป็นการพัฒนาเพ่ือสร้างระบบตลาดใหม่ในการรองรับปริมาณ
การผลิตที่เพ่ิมขึ้นของประเทศมหาอํานาจ ซึ่งในประเทศกําลังพัฒนาอาจกระทําได้โดยอาศัยการลงทุน
ของบรรษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ที่มีความได้เปรียบในเร่ืองทุน เทคโนโลยี และความรู้ โดยไม่ได้สนใจ
ปัญหาที่ตามมาภายหลัง อันกลายเป็นความขัดแย้งหรือการแย่งชิงทรัพยากรการผลิตในที่สุด น่ัน
หมายความว่าระบบทุนนิยมอาจมีสภาวะเข้าสู่ความขัดแย้งซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของคาร์ล มาร์ก 
(Karl Mark) ที่กล่าวไว้ว่า “ในที่สุดความขัดแย้งจะนําพาไปสู่ซึ่งการปฏิรูปและเปลี่ยนแปลง ซึ่งต้อง
อาศัยแนวคิดการพัฒนาอย่างย่ังยืนมาใช้เป็นกรอบให้สังคมเกิดการพัฒนาท่ามกลางแนวคิดระบบ  
ทุนนิยม” (ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, 2549) 

จากแนวคิดของคาร์ล มาร์ก ส่งผลให้เกิดแนวคิดการพัฒนาอย่างย่ังยืนเพ่ือเป็นทางออก
ของการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในการพัฒนารูปแบบเดิม โดยเร่ิมต้นในปี พ.ศ. 2515 ที่องค์กรต่าง ๆ
ได้ตระหนักถึงปัญหาการพัฒนาและเติบโตของโลกที่มีข้อจํากัดสําคัญในขณะน้ันอยู่ 5 ประการ โดย
แสดงได้ดังภาพที่ 1 (Meadows, 1972) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 ข้อจํากัดสําคัญของการพัฒนาและการเติบโตของโลก 
 

ปัจจัยข้างต้นส่งผลให้ทุกคนเร่ิมตระหนักในการช่วยกันเปลี่ยนแปลงแนวโน้มน้ี เพ่ือรักษา
เศรษฐกิจและนิเวศวิทยาให้ย่ังยืนต่อไปในอนาคต ซึ่งต่อมามีการให้นิยามการพัฒนาที่ย่ังยืนว่า “เป็น
การพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการในปัจจุบันโดยไม่ได้ไปเบียดเบียนความสามารถในการเข้าถึง
ทรัพยากรของคนรุ่นถัดไป” (The ability to make development sustainable to ensure that 
it meets the needs of the present without compromising the ability of future 
generations to meet their own needs) ซึ่งเป็นที่ยอมรับและถูกนํามาใช้เป็นกรอบอ้างอิง รวมท้ัง

ข้อจํากัดสําคญัของ
การพัฒนาและการ

เติบโตของโลก

การขยายตัว
ของ

อุตสาหกรรม

จํานวน
ประชากรท่ี
เพิ่มข้ึนอย่าง

รวดเร็ว

ปัญหา
โภชนาการ 

การลดลงของ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ

สภาพแวดลอ้มที่
เสื่อมสภาพลง
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ได้ขยายผลจากระดับแนวคิดที่เป็นนามธรรม มาเป็นการจัดการในระดับเชิงยุทธศาสตร์และปฏิบัติการ 
โดยความร่วมมือของทุกฝ่ายที่จะปกป้องธรรมชาติ สังคม และสิ่งแวดล้อมของโลกควบคู่กับการพัฒนา
เศรษฐกิจ (Brundtland, 1997) โดยที่ภาคธุรกิจเองก็ได้รับประโยชน์จากการยอมรับแนวคิดการ
พัฒนาอย่างย่ังยืนเข้าเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารจัดการองค์กร ทั้งในแง่การลดความขัดแย้งกับสังคม 
การได้รับใบอนุญาตและฉันทามติให้สามารถดําเนินธุรกิจ ความน่าเช่ือถือ ความพึงพอใจของพนักงาน
และผู้มีส่วนได้เสีย การมีกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพและต้นทุนการผลิตที่ลดลง นําไปสู่
ความสามารถในเชิงของการแข่งขัน (Harris, 2003) ผู้นําและองค์กรภาคธุรกิจของโลกจึงได้รวมตัวกัน
จัดต้ังสภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (World Business Council Sustainability 
Development: WBCSD) ทําหน้าที่ผลักดันให้ภาคธุรกิจทั้งโลกให้ความสนใจต่อผู้มีส่วนได้เสียและ
ส่งเสริมการดําเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างย่ังยืน ปัจจุบันสมาชิก WBCSD มีจํานวนมากกว่า 200 ราย 
ส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่มีช่ือเสียงและมีขนาดใหญ่ โดยบริษัทของไทยมีเพียง 2 ราย คือ บริษัท ปตท.
จํากัด (มหาชน) และบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) ที่เป็นสมาชิก 

การนําแนวคิดการพัฒนาอย่างย่ังยืนมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการจัดการธุรกิจเพ่ือให้เกิด
ความย่ังยืนจึงมีความน่าสนใจในการศึกษาและติดตามเพื่อประโยชน์ในการสร้างความได้เปรียบเชิง
การแข่งขันและมูลค่าเพ่ิมให้กับกิจการในอนาคต (Thomas and Goldemberg eds., 2002) 

ธุรกิจ (Business) ถือเป็นส่วนหน่ึงของผลผลิตในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม เป็นหน่วย
ย่อยหน่วยหน่ึงในสังคม และเป็นหน่ึงในองค์ประกอบของระบบสิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา มีหน้าที่  
ผลิตสินค้าหรือบริการออกสู่ตลาดโดยมีวัตถุประสงค์ที่ผลของกําไร นับต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การ
ดําเนินธุรกิจต้ังอยู่บนฐานความเช่ือของทฤษฎีความเป็นเจ้าของที่มองว่าบริษัทเป็นสินทรัพย์ของ
เจ้าของธุรกิจ จึงเน้นการแสวงหากําไรและผลตอบแทนการเงินในระยะส้ันให้แก่เจ้าของกิจการหรือ   
ผู้ถือหุ้น ซึ่งแตกต่างกับแนวคิดการพัฒนาอย่างย่ังยืนที่ให้ความสําคัญกับการรักษาสมดุลของการ
พัฒนาระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้เติบโตไปด้วยกัน รวมถึงการเฝ้าระวังปัญหาจาก
การดําเนินธุรกิจด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาว (Blair and MacLaury, 1995) 

อย่างไรก็ตาม ปัญหาทางธุรกิจในระยะยาวอาจเกิดจากวิกฤตเศรษฐกิจ สภาวะแวดล้อม
ทางธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลง เกิดภัยพิบัติ ปริมาณทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ไม่เพียงพอกับความ
ต้องการ กลายเป็นความขัดแย้ง ความไม่เป็นธรรมและไม่เท่าเทียมกันของสังคม เป็นประเด็นกดดัน
ต่อภาคธุรกิจให้ต้องปรับแนวทางการดําเนินธุรกิจ โดยคํานึงถึงผลตอบแทนในอนาคตและประโยชน์
โดยรวมตามทฤษฎีว่าด้วยผู้มีส่วนได้เสียเป็นสําคัญ (Freeman, 1984) รวมไปถึงการยอมรับ       
แนวทางการจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืนมาปฏิบัติ โดยมองว่าธุรกิจต้องตอบสนองต่อความต้องการของ
สังคมในวงกว้างและสร้างคุณค่าร่วมที่ดีเพ่ือให้องค์กรสามารถดํารงอยู่ได้ในระยะยาว (Lawrence 
and Weber, 2012) จนกลายเป็นกระบวนทัศน์ใหม่ของการจัดการธุรกิจที่กําลังเปลี่ยนแปลงโดยเริ่ม
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จากประเทศท่ีพัฒนาแล้วและขยายไปสู่ประเทศที่กําลังพัฒนา รวมท้ังประเทศไทย เป็นการแสดงออก
ซึ่งความรับผิดชอบและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การสหประชาชาติที่เรียกร้องให้
ประเทศต่าง ๆ ในโลก มีการสร้างสมดุลของการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับสังคมและสิ่งแวดล้อม 
โดยการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริโภค การผลิต การปกป้องและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
การส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียว และแก้ปัญหาความยากจน 

สําหรับการนําแนวทางการพัฒนาอย่างย่ังยืนมาใช้ในประเทศไทยเร่ิมต้นต้ังแต่
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) เน่ืองจากประเทศไทย
เล็งเห็นบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกที่สําคัญ 5 ประการ ดังน้ี (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 บริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกที่สําคัญ 5 ประการ 
ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550 – 2554, เข้าถึงเมื่อ 5 มกราคม 2549, เข้าถึงได้จาก http:// 
www.nesdb.go.th/?tabid=139 
 

จากบริบทการเปลี่ยนแปลงในภาพที่ 2 จึงได้มีการกําหนดวิสัยทัศน์มุ่งพัฒนาสู่สังคม   
อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน (Green and Happiness Society) เน้นพัฒนาคุณภาพและคุณธรรมของคน 
ให้รอบรู้อย่างเท่าทัน เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจเสรีและเป็นธรรม ภายใต้ความหลากหลายทางชีวภาพ
และความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

การเปล่ียนแปลง
ทางด้านตลาดการเงิน

การเปล่ียนแปลง
ทางด้านเทคโนโลยี 

การเปล่ียนแปลงทาง
สังคม 

การเปลี่ยนแปลง
ทางด้านทรัพยากร 

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

การเคล่ือนย้าย
แรงงานเสรี 
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เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549) ประกอบกับคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (กลต.) รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) มีนโยบายผลักดันและส่งเสริมให้
บริษัทจดทะเบียนมีการดําเนินการทางด้านกํากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) ความ
รับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) เพ่ือมุ่งหน้าไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่าง
ย่ังยืนตามหลักการการลงทุนอย่างรับผิดชอบ (The Principles for Responsible Investment) 
หรือ PRI โดยส่งเสริมให้ผู้ลงทุนสนใจข้อมูลเก่ียวกับการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ
บรรษัทภิบาล หรือ ESG (Environment, Social and Governance) ของบริษัทจดทะเบียน (เกศรา, 
2558) 

ทั้งน้ี จากการสํารวจผู้บริหารระดับสูงของบริษัทช้ันนําใน 27 อุตสาหกรรม 103 ประเทศ
ทั่วโลก จํานวน 1,000 คน โดย UN Global Compact ร่วมกับบริษัท Accenture ที่ปรึกษาช้ันนํา 
ล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. 2556 พบว่าผู้บริหารส่วนใหญ่มีความเห็นว่าการพัฒนาอย่างย่ังยืนเป็นเร่ืองที่ดี โดย
ผู้บริหารร้อยละ 84 เช่ือว่าธุรกิจควรเป็นผู้นําในการดําเนินการภารกิจที่สําคัญเพ่ือพัฒนาโลกใบน้ีให้
น่าอยู่ขึ้น และลดการปิดก้ันโอกาสของตัวเองในอนาคตที่สังคมต้องการการเปลี่ยนแปลงทั้งในเร่ือง
ผลิตภัณฑ์และแบบจําลองธุรกิจ ความร่วมมือระหว่างกันของภาคธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะ
การเรียนรู้จากบริษัทผู้นําที่ประสบผลสําเร็จในการนํากลยุทธ์อย่างย่ังยืนมาใช้ อย่างไรก็ตาม เมื่อถาม
ถึงความพร้อมของธุรกิจต่อแนวทางดังกล่าว ร้อยละ 83 ยังคงมีความเช่ือว่านโยบายรัฐบาลและ 
กฎหมายเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้การพัฒนาอย่างย่ังยืนประสบความสําเร็จ ในขณะที่มีเพียง 1 ใน 3 
เท่าน้ันที่บอกว่าธุรกิจของตัวเองมีการเตรียมการเรื่องน้ีเพียงพอและจริงจัง (Accenture and   
United Nations Global Compact, 2013) 

จากผลการวิจัยข้างต้นจึงได้จุดประกายความคิดที่ว่าองค์กรธุรกิจในประเทศไทยจะทํา
อย่างไรในเรื่องน้ีจึงจะประสบผลสําเร็จ อาทิ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจและ
บริษัทมหาชนขนาดใหญ่ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดําเนินธุรกิจพลังงาน 
ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และธุรกิจเก่ียวเนื่องครบวงจร มีการลงทุนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
ทั้งน้ี ในปี พ.ศ. 2557 พบว่าบริษัทมีรายได้จากการขายประมาณ 2.83 ล้านล้านบาท สินทรัพย์รวม 
1.77 ล้านล้านบาท และมีกําไรสุทธิ 0.55 ล้านบาท จากผลการดําเนินงานเมื่อปี พ.ศ. 2556 บริษัท 
ปตท. จํากัด (มหาชน) ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในลําดับที่  84 จากการจัดอันดับ 500 บริษัทขนาด
ใหญ่ของโลกโดยนิตยสาร Fortune เป็นบริษัทไทยเพียงบริษัทเดียวที่ได้รับการจัดอันดับ นอกจากนี้
ยังได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของดัชนีความย่ังยืนดาว โจนส์ หรือ Dow Jones Sustainability 
Index (DJSI) ในกลุ่มบริษัทผู้ผลิตน้ํามันและก๊าซธรรมชาติ (บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน), 2558ก) 

หากพิจารณาถึงประวัติและแนวคิดในการบริหารงานของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
น้ัน พบว่าได้ก่อต้ังขึ้นเมื่อปลายปี พ.ศ. 2521 โดยมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้ช่ือการปิโตรเลียม
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แห่งประเทศไทย  และต่อมาในปี  พ .ศ .  2544 ไ ด้ ดําเ นินการแปรรูปเป็นบริษัทจํากัดตาม
พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งน้ี บริษัท 
ได้กําหนดวิสัยทัศน์ที่จะเป็นบริษัทพลังงานไทยข้ามชาติช้ันนํา (Thai Premier Multination Energy 
Company) และมีเป้าหมายในการที่จะเป็นองค์กร 100 ปี เคียงคู่กับสังคมไทย โดยมีภารกิจที่สําคัญ
ในการสร้างความมั่งคงทางด้านพลังงาน (Energy Security) สร้างความมั่งคั่งทางด้านเศรษฐกิจ 
(Wealth) ให้กับประเทศ  

การดําเนินธุรกิจของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เก่ียวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จํานวนมาก มีทั้งผู้ที่สนับสนุนและไม่เห็นด้วย ดังน้ัน การรักษาสมดุลผู้มีส่วนได้เสียและสร้างความ
ผูกพัน (Stakeholder Engagement) จึงเป็นสิ่งจําเป็นและสําคัญ โดยนําแนวทางการเติบโตอย่าง
ย่ังยืนภายใต้หลักสมดุล 3 ประการ ได้แก่ การมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ (High Performance 
Organization: HPO) การกํากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance: CG) และการมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) มาเป็นกรอบ
ทิศทางในการกําหนดกลยุทธ์องค์กรเพ่ือรักษาและสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่กิจการให้มีการเติบโตอย่างย่ังยืน 
(สมปรารถนา คล้ายวิเชียร, 2554) 

ดังจะเห็นได้ว่าการกําหนดกลยุทธ์การจัดการองค์กรน้ันมีส่วนสําคัญในการพัฒนาให้
องค์กรน้ันเติบโตไปได้ ซึ่งการจัดการองค์กรน้ันมีส่วนประกอบที่สําคัญตามทฤษฎีของดรัคเกอร์ 
(Drucker, 2006 อ้างถึงใน สาคร สุขศรีวงศ์, 2550: 25) ว่ามี 4 ประการ ได้แก่ การวางแผน การ
จัดการ การช้ีนํา และการควบคุม โดยที่การวางแผนน้ันถือเป็นสิ่งสําคัญ เพราะเป็นตัวเริ่มต้นของการ 
ดําเนินงานในการที่จะกําหนดเป้าหมายและวิธีการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 

จากที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นจะเห็นได้ว่าการจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนเร่ิมต้นจากบริบทที่
ต้องการการเปลี่ยนแปลงและความร่วมมือกันอย่างจริงจังเพ่ือให้เกิดผลท้ังในระดับยุทธศาสตร์และ
ปฏิบัติ แนวคิดดังกล่าวเป็นแนวคิดใหม่สําหรับการบริหารจัดการธุรกิจในเชิงบูรณาการที่มองผลลัพธ์
ไปในอนาคตข้างหน้า และแตกต่างไปจากฐานความคิดการดําเนินธุรกิจในระบบเศรษฐกิจแบบ      
ทุนนิยมอุตสาหกรรมซึ่งเป็นเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก กลายเป็นความท้าทายในระดับสากล สอดรับ
กับบริบทของสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะองค์กรธุรกิจในประเทศไทยมีจํานวน
หน่วยงานเพียงไม่กี่แห่งเท่าน้ันที่มีการดําเนินการในเรื่องน้ีอย่างจริงจัง ซึ่งยังไม่มีการศึกษาให้เห็นผล
เด่นชัดที่จะถ่ายทอดเป็นองค์ความรู้ออกมา และบางหน่วยงานเป็นการดําเนินการตามนโยบายของ
บริษัทแม่ที่อยู่ในต่างประเทศ ผู้วิจัยจึงให้ความสนใจที่จะศึกษาตัวแบบเชิงกลยุทธ์ที่มีอิทธิพลต่อการ
จัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนของวิสาหกิจขนาดใหญ่ที่สามารถพิสูจน์หรือกําหนดเป็นตัวช้ีวัดได้ และตัวแบบ
เชิงกลยุทธ์การจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืนในอนาคตที่เหมาะสมของวิสาหกิจขนาดใหญ่ในประเทศไทย 
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2. คําถามการวิจัย 
 

จากความสําคัญของปัญหาที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้นเป็นที่มาของคําถามการวิจัยที่ผู้วิจัย
สนใจที่จะศึกษาว่า “ตัวแบบเชิงกลยุทธ์การจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนในอนาคตของวิสาหกิจขนาด
ใหญ่ที่ผู้วิจัยสังเคราะห์ขึ้นมานั้นสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่” เพ่ือนําคําตอบที่ได้ไปใช้
เป็นตัวแบบที่เหมาะสมกับวิสาหกิจขนาดใหญ่ในการวางแผนและกําหนดกลยุทธ์การจัดการธุรกิจ
อย่างย่ังยืนในอนาคตด้วยวิธี TOWS Matrix 
 
3. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

การศึกษาการพัฒนาตัวช้ีวัดเชิงกลยุทธ์การจัดการอย่างย่ังยืนในอนาคตของวิสาหกิจ
ขนาดใหญ่ ผู้วิจัยกําหนดวัตถุประสงค์ที่สําคัญไว้ 3 ประการ คือ 

1. เพ่ือพัฒนากรอบตัวช้ีวัดเชิงกลยุทธ์ของการจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนในอนาคตของ
วิสาหกิจขนาดใหญ่ โดยการวิจัยเอกสาร สัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูง และวิเคราะห์
ข้อมูลในรูปแบบของการกระจายค่ามิติสัมพันธ์แบบฉันทามติ 

2. เพ่ือวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวช้ีวัดเชิงกลยุทธ์การจัดการ
ธุรกิจอย่างยั่งยืนในอนาคตของวิสาหกิจขนาดใหญ่ โดยการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง 

3. เพ่ือสังเคราะห์ตัวแบบเชิงกลยุทธ์การจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนในอนาคตของวิสาหกิจ
ขนาดใหญ่ โดยการสังเคราะห์กลยุทธ์ด้วยวิธี TOWS Matrix 
 
4. กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 

ผู้วิจัยกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยไว้ 3 ขั้นตอน เพ่ือให้ได้คําตอบบรรลุตาม
วัตถุประสงค์การวิจัย โดยข้ันตอนแรกเป็นการพัฒนากรอบตัวช้ีวัดเชิงกลยุทธ์การจัดการธุรกิจอย่าง
ย่ังยืนในอนาคตของวิสาหกิจขนาดใหญ่ โดยการวิจัยเอกสาร รวบรวมความเห็นของผู้เช่ียวชาญด้วยวิธี
สัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือให้ได้กรอบของตัวช้ีวัดหรือตัวแปรที่จะนํามากําหนดเป็นโมเดลต้นแบบเชิงกลยุทธ์
การจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนในอนาคตก่อนนํามาทําการทดสอบเพ่ือยืนยันตามทฤษฎีว่าตัวช้ีวัดที่
กําหนดขึ้น สามารถนําไปใช้ปฏิบัติได้จริงโดยการวิเคราะห์สมการโครงสร้างอีกครั้งหนึ่ง ก่อนนําผล
ของทั้งสองขั้นตอนที่ได้มาสังเคราะห์ผลโดยใช้ TOWS Matrix เพ่ือสรุปเป็นตัวแบบเชิงกลยุทธ์การ
จัดการอย่างย่ังยืนในอนาคตของวิสาหกิจขนาดใหญ่ดังรายละเอียดในภาพที่ 3 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
5. ขอบเขตการวิจัย 
 

การวิจัยคร้ังน้ีจํากัดขอบเขตการวิจัยเฉพาะบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัท
และรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีมูลค่าตลาดรวม

 
การวิจัยเอกสาร 
 (Documentary 

Research) 

 

สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้
ข้อมูลหลักเพ่ือพัฒนา

กรอบตัวช้ีวัดเชิงกลยุทธ์
การจัดการอย่างย่ังยืน 

 

การกระจายค่ามิติ
สัมพันธ์แบบฉนัทามติ 
ตามความคิดเห็นของ

ผู้ให้ข้อมลูหลัก 

พัฒนาโมเดลวิจัยของ 
ตัวแบบเชิงกลยุทธ์   

การจัดการธุรกิจอย่าง
ย่ังยืนในอนาคตของ
วิสาหกิจขนาดใหญ ่

 
 
 
 

การสํารวจ (Survey)  

โครงสร้างความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุของตัวช้ีวัด
เชิงกลยุทธ์การจัดการ
ธุรกิจอย่างยั่งยืนใน

อนาคต 

 
 
 

ตัวแบบเชิงกลยุทธ์การจัดการธุรกิจอย่างยัง่ยืนในอนาคตของวิสาหกิจขนาดใหญ ่

ขั้นตอนที่ 1 

ขั้นตอนที่ 2 

ขั้นตอนที่ 3 
สังเคราะห์ (TOWS Matrix) 
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สูงกว่า 10,000 ล้านบาทข้ึนไป โดยมุ่งเน้นการศึกษาเฉพาะตัวแบบเชิงกลยุทธ์ของการจัดการธุรกิจ
อย่างย่ังยืนในอนาคตที่ได้จากการวิจัยเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึกความเห็นผู้บริหารระดับสูงและ
ที่ปรึกษาที่เป็นผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญ รวมถึงการเก็บแบบสอบถามจากพนักงานในองค์กรที่มีอายุงานเกิน
กว่า 1 ปี และผ่านการอบรมการจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนด้วย โดยได้กําหนดขอบเขตของตัวแปรเชิง 
กลยุทธ์การจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนที่มีผลต่อความย่ังยืนในระยะยาวของกิจการในมิติทางด้าน
เศรษฐกิจ (Economic) สังคม (Social) และสิ่งแวดล้อม (Environment) เท่าน้ัน 
 
6. ข้อจํากัด 
 

เน่ืองจากข้อจํากัดด้านเวลา การเข้าถึงข้อมูล ผู้ที่มีความเข้าใจและสามารถให้ข้อมูลได้
อย่างถูกต้องมีจํากัด ตลอดจนองค์ความรู้การจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนเป็นเร่ืองใหม่ในประเทศไทย
ผู้วิจัยจึงเลือกให้ 

1. บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ซึ่งมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจและบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาดสูงสุด (Market Capital) ประกอบธุรกิจพลังงาน 
ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และธุรกิจเก่ียวข้องต่อเน่ืองครบวงจร โดยการลงทุนและดําเนินการเองหรือ
ดําเนินการผ่านบริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทร่วม เป็นจํานวนกว่า 200 แห่ง และยัง
เป็นบริษัทแรก ๆ ในประเทศไทยที่ได้นําแนวทางการจัดการกลยุทธ์อย่างย่ังยืนมาใช้เพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับกิจการเป็นตัวแทนของประชากรที่ใช้ในการศึกษา 

2. การคัดเลือกผู้เ ช่ียวชาญ ใช้วิธีการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง โดยเชิญคณะ 
กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และที่ปรึกษา ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ด้านการพัฒนาและนํา 
กลยุทธ์การจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนไปสู่แนวทางการปฏิบัติ และมีเวลาเพียงพอในการให้ข้อมูล 
จํานวน 12 คน เป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) และกําหนดให้ผู้บริหารและพนักงานบริษัท 
ปตท. จํากัด (มหาชน) ที่มีอายุงานในองค์กรมากกว่า 1 ปี และผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดการ
ธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัทเป็นผู้ตอบแบบสอบถามโดยวิธีส่งแบบสอบถามท้ังทางตรงและตอบกลับ 
 
7. นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

1. การพัฒนาอย่างย่ังยืน หมายถึง การพัฒนาที่ตอบสนองต่อความต้องการในปัจจุบัน
โดยไม่เบียดเบียนความสามารถในการเข้าถึงทรัพยากรของคนรุ่นถัดไป ในที่น้ีหมายถึง การพัฒนา
อย่างย่ังยืนของวิสาหกิจขนาดใหญ่ 
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2. การจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืน หมายถึง กระบวนทัศน์ใหม่ในการจัดการธุรกิจโดย
คํานึงถึงประโยชน์ขององค์กรและส่วนรวม ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ควบคู่กันไป
เพ่ือให้เกิดการเติบโตที่ย่ังยืน ในที่น้ีหมายถึง การจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืนของวิสาหกิจขนาดใหญ่ 

3. ความรับผิดชอบต่อสังคม หมายถึง ความมุ่งมั่นหรือพันธะสัญญาในการดําเนินธุรกิจ
ขององค์กรโดยใช้พ้ืนฐานทางด้านจริยธรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงาน ชุมชนท้องถิ่น และสังคม ในที่น้ีหมายถึง ความรับผิดชอบต่อสังคมของ
วิสาหกิจขนาดใหญ่ 

4. ผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจของกิจการทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม อาทิ ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น สถาบันการเงิน พนักงาน คู่แข่ง ชุมชน และสังคม ใน
ที่น้ีหมายถึง ผู้มีส่วนได้เสียของวิสาหกิจขนาดใหญ่ 

5. การบริหารจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อม หมายถึง การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการ
ทําความเข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น การกําหนดแนวทางการบรรเทาผลกระทบ ตลอดจนประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีเพ่ือยกระดับประสิทธิผลการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม และพร้อมที่จะควบคุมประเด็น 
ด้านสิ่งแวดล้อมที่กําลังได้รับความสนใจ ในที่น้ีหมายถึง การบริหารจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อมของ
วิสาหกิจขนาดใหญ่ 

6. ความสามารถในการตรวจสอบได้ขององค์กร หมายถึง การเปิดเผยข้อมูลและการ
เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วม และการจัดให้มีระบบตรวจสอบ วัดผล และรายงาน ในที่น้ี
หมายถึง ความสามารถในการตรวจสอบได้ของวิสาหกิจขนาดใหญ่ 

7. มูลค่าเพ่ิมของกิจการ หมายถึง ผลลัพธ์ของความสําเร็จในระดับสูงของการ
ดําเนินงาน การกํากับดูแลกิจการ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และการบริหารกิจการอย่างแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคม ในที่น้ีหมายถึง มูลค่าเพ่ิมของวิสาหกิจขนาดใหญ่ 

8. ตัวแบบเชิงกลยุทธ์ หมายถึง แบบจําลองทางยุทธศาสตร์ที่องค์กรกําหนดข้ึนเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายการจัดการที่ย่ังยืนที่กําหนดไว้ 

9. วิสาหกิจขนาดใหญ่ หมายถึง องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีมูลค่ารวมของตลาดเกินกว่า 10,000 ล้านบาทข้ึนไป 
 
8. นิยามศัพท์ปฏิบัติการ 
 

1. ภาวะผู้ นํา หมายถึง ความสามารถของผู้ นําที่มี อิทธิพลต่อความเช่ือมั่นและ
พฤติกรรมของผู้เก่ียวข้องในการนําแนวทางการจัดการอย่างย่ังยืนไปปฏิบัติ ซึ่งวัดผลได้จากความ
มุ่งมั่น ทัศนคติ คุณลักษณะและพฤติกรรมในทางบวกที่ผู้นําแสดงออกเพ่ือให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย 
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2. การกํากับดูแลและกลยุทธ์องค์กร หมายถึง การจัดให้มีโครงสร้างและกระบวนการ
อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการขององค์กรเพื่อใช้กํากับ ควบคุม และกําหนดกลยุทธ์ในการ
ดําเนินงาน เพ่ือให้ผลลัพธ์ของงานตรงตามวัตถุประสงค์ที่องค์กรกําหนดไว้ โดยวัดผลได้จาก
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงสร้างการกํากับและกระบวนการกํากับดูแล การกําหนด 
ยุทธศาสตร์และนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติ ตลอดจนค่านิยมและวัฒนธรรมเชิงบวกต่อการจัดการธุรกิจอย่าง   
ย่ังยืนขององค์กร 

3. การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม หมายถึง ความสามารถขององค์กรในการบริหารจัดการ
ธุรกิจโดยคํานึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศและระบบนิเวศวิทยา 
ซึ่งวัดผลได้จากประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการป้องกันมลพิษ การใช้ทรัพยากร การตระหนักและ
ยอมรับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศและนิเวศวิทยา จํานวนผลิตภัณฑ์สีเขียว การพัฒนา
เทคโนโลยีสะอาดและนวัตกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร 

4. ความรับผิดชอบต่อสังคม หมายถึง ความเต็มใจขององค์กรที่จะนําข้อพิจารณา   
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับสังคมและสิ่งแวดล้อมมาประกอบการตัดสินใจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส และ
คาํนึงถึงความต้องการและคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีมี
ผลต่อความย่ังยืนของกิจการสามารถวัดผลได้จากการมีส่วนร่วม การยอมรับและความพึงพอใจของผู้มี
ส่วนได้เสียต่อกิจการ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม 

5. ความย่ังยืนของกิจการ หมายถึง การดําเนินธุรกิจที่ตอบสนองต่อความต้องการของ 
ผู้มีส่วนได้เสียทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยวัดได้จากประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการดําเนิน
ธุรกิจทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1. สร้างความรับรู้และความเข้าใจร่วมกันของพนักงานภายในองค์กรถึงที่มา 
ความหมาย ความสําคัญและความจําเป็นในการนําแนวคิดการพัฒนาอย่างย่ังยืนมากําหนดเป็นกลยุทธ์
องค์กร 

2. องค์กรได้ทราบถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยตัวแปรท่ีมีผลต่อการเติบโตอย่างย่ังยืนและ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่กิจการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการออกแบบกลยุทธ์ กําหนดเป้าหมายดําเนินงาน 
กิจกรรม สร้างและส่งเสริมการเติบโตอย่างย่ังยืนในองค์กร 

3. องค์กรได้รับทราบถึงเส้นทางความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลระหว่างปัจจัยที่เป็น 
องค์ประกอบของการเติบโตอย่างย่ังยืนกับการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กิจการของ บริษัท ปตท. จํากัด 
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(มหาชน) สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบ และกําหนดกลยุทธ์การเติบโตอย่างย่ังยืนของ 
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) อย่างต่อเน่ืองในอนาคต 

4. เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานราชการ องค์กรอิสระ บริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียน 
ผู้ประกอบการทั่วไป นักวิชาการ และประชาชนที่สนใจได้ศึกษาถึงแนวทางการบริหารจัดการอย่างมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือที่จะได้นําไปใช้ส่งเสริม ประยุกต์การใช้งานภายในองค์กร หรือ
ทําการศึกษาต่อยอดเพ่ิมเติม 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมทีเ่ก่ียวข้อง 

 
การศึกษาการพัฒนาตัวช้ีวัดเชิงกลยุทธ์การจัดการในอนาคตของวิสาหกิจขนาดใหญ่เป็น

การวิจัยเชิงผสมระหว่างวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือให้ได้มาซึ่งความรู้ที่เป็น
ความจริง ทั้งที่มีอยู่จริงและตีความตามประสบการณ์ของกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะของความเป็น
ผู้เช่ียวชาญ โดยเริ่มต้ังแต่การศึกษาค้นคว้ารวบรวมแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องจากเอกสาร 
บทความ และงานวิจัยทั้งจากต่างประเทศและในประเทศเพ่ือให้ได้มาซึ่งความเข้าใจในเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นอย่างต่อเน่ืองนับต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และทํานายไปสู่แนวโน้มอนาคตที่จะเกิดข้ึนได้อย่าง
เป็นระบบ โดยมีลําดับการค้นคว้าดังน้ี 

1. ทฤษฎีและแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
2. ทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการและการกําหนดกลยุทธ์ 
3. แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรที่มีผลต่อการจัดการความย่ังยืน 
4. ดัชนีช้ีวัดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
5. การพัฒนาอย่างยั่งยืนกับการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กิจการ 
6. ตัวอย่างแนวคิดกลยุทธ์การจัดการอย่างย่ังยืนของวิสาหกิจขนาดใหญ่ในประเทศไทย 
7. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
8. ข้อสรุปจากการทบทวนวรรณกรรม 

 
1. ทฤษฎีและแนวคิดการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
 

1.1 กําเนิดแนวคิดการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
การพัฒนาอย่างย่ังยืนถือได้ว่าเป็นแนวคิดใหม่ในระดับสากลที่เข้ามาแทนที่การ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในรูปแบบด้ังเดิมที่มุ่งเน้นแต่ในเรื่องการเติบโตและความทันสมัยจาก
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์จนทําให้เกิดปัญหาหลายอย่างตามมา แนวทางการพัฒนาอย่างย่ังยืน
จึงถูกพัฒนาข้ึนเพ่ือเป็นทางออกของการแก้ปัญหา (Ester, 1993) อย่างไรก็ตาม ในช่วงแรกของ
แนวคิดยังมีลักษณะเชิงนามธรรมกระจุกตัวอยู่ในภาครัฐและองค์กรระหว่างประเทศเป็นหลัก โดยมี
จุดเร่ิมต้นคร้ังแรกมาจากการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยมนุษยชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อปี พ.ศ. 
2515 ที่ได้ถกเถียงและยอมรับกันว่าการพัฒนาเศรษฐกิจกับปัญหาสิ่งแวดล้อมมีความเช่ือมโยงกัน 
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และระหว่างการรักษาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างไหนมีความสําคัญกว่ากัน (Blackburn, 
2008) ตามมาด้วยการจัดต้ังหน่วยงานสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) เพ่ือทําหน้าที่เป็น
ตัวแทนในด้านสิ่งแวดล้อมของสหประชาชาติในการกระตุ้น เผยแพร่ความรู้ อํานวยความสะดวกและ
ส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้เกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืนในระดับประเทศ 
ระดับภูมิภาค และโลก 

ขณะเดียวกันองค์กรพัฒนาเอกชนก็ได้รวมกลุ่มนักคิดช้ันนําระหว่างประเทศในนาม 
The Club of Rome ระดมความเห็นและจัดทํารายงาน Limits to Growth โดยได้ศึกษาใน 5 
ประเด็นสําคัญที่เป็นข้อจํากัดการพัฒนาการเจริญเติบโตของโลกในขณะน้ัน คือ การขยายตัวของ
อุตสาหกรรม การเพ่ิมข้ึนของจํานวนประชากรอย่างรวดเร็ว ปัญหาโภชนาการ การลดลงของ
ทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่สามารถทดแทนได้ และสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมสภาพลง โดยสรุปว่าหากการ
พัฒนาของโลกยังคงเป็นเช่นน้ีก็คงมีจุดที่โลกไม่สามารถเจริญเติบโตต่อไปได้ พร้อมเสนอให้สังคมกับ
ธุรกิจต้องตระหนักถึงปัญหาร่วมกัน และพยายามช่วยกันเปลี่ยนแปลงแนวโน้มเพ่ือทําให้ระบบ
เศรษฐกิจและระบบนิเวศวิทยายังคงยั่งยืนต่อไปได้ในอนาคต (Meadows, 1972) 

ในปี พ.ศ. 2516 Ernest F. Schumacher ได้ออกหนังสือ Small is Beautiful 
(Scumacher, 1973) ซึ่งแสดงความห่วงใยกับการลดลงของทรัพยากรอันเป็นสาเหตุที่ทําให้
สิ่งแวดล้อมถูกทําลายลง และเสนอแนวทางแก้ไขที่จําเป็นเร่งด่วน คือ การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมที่
พอเพียงกับขนาดของประชากร และสร้างจิตสํานึกในกระบวนการกําหนดนโยบายของการพัฒนา
ประเทศที่ควรคํานึงถึงปัจจัยอ่ืนเพ่ิมเติมนอกเหนือจากประเด็นทางเศรษฐกิจ 

อันที่จริงแล้วความกังวลเร่ืองขีดจํากัดของการเติบโตเนื่องจากจํานวนประชากรที่
เพ่ิมขึ้นและปริมาณทรัพยากรที่มีอยู่มีไม่เพียงพอนั้นไม่ได้เป็นเร่ืองใหม่ Thomas Robert Malthus 
นักเศรษฐศาสตร์ในยุคคลาสสิกที่ศึกษาเร่ืองประชากรศาสตร์ได้อธิบายด้วยทฤษฎีตามกฎการลดน้อย
ถอยลงไว้ว่าเมื่อจํานวนประชากรเพ่ิมขึ้นและมีข้อจํากัดในเร่ืองพ้ืนที่เพาะปลูก ปริมาณอาหารต่อหัวที่
ประชากรจะได้รับก็จะลดลง คุณภาพชีวิตของประชากรจะลดต่ําลงไปจนไม่สามารถเพ่ิมจํานวน
ประชากรได้ในที่สุด ซึ่งเห็นแย้งกับ David Ricardo นักเศรษฐศาสตร์ในสมัยเดียวกันที่กล่าวไว้ว่าใน
ความเป็นจริงแบบจําลองทางเศรษฐศาสตร์มีความซับซ้อนมากกว่าน้ัน มนุษย์สามารถหาพ้ืนที่
เพาะปลูกเพ่ิมเติมใหม่ได้ หรือสามารถเพ่ิมผลผลิตต่อหน่วยให้สูงขึ้นได้จากการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
เช่น การใช้ปุ๋ย ฯลฯ ดังน้ัน ความกังวลเรื่องกฎของการลดน้อยถอยลงอาจไม่รุนแรงจนถึงขั้นต้องหยุด
การพัฒนา (Mebratu, 1998) 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นจึงน่าจะพอสรุปได้ว่าแนวคิดการพัฒนาอย่างย่ังยืนถือกําเนิด
มาจากการพยายามหาทางออกจากความขัดแย้งอันเน่ืองมาจากการมีมุมมองที่แตกต่างกันในเรื่องการ
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พัฒนาต่อไปในอนาคต โดยมีปัจจัยความต้องการทางด้านเศรษฐกิจ ข้อจํากัดทางด้านทรัพยากรและ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นสาเหตุ ดังแสดงรายละเอียดในภาพที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจ ทรัพยากร สิ่งแวดล้อมกับการเติบโตในอนาคต 
 

1.2 ความหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
การพัฒนาอย่างย่ังยืนมีความหมายที่หลากหลายแตกต่างกันอยู่บ้างตามประเภท

และวัตถุประสงค์ของหน่วยงานที่เป็นผู้กําหนดความหมาย โดยความหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืนของ
Brundtland ในรายงานเรื่อง Our Common Future: From One Earth to One World ที่
เผยแพร่ออกมาในปี พ.ศ. 2530 (Brundtland, 1997) ให้คําจํากัดความว่า “เป็นการพัฒนาที่
ตอบสนองความต้องการในปัจจุบันโดยไม่ได้ไปเบียดเบียนความสามารถในการเข้าถึงทรัพยากรของ
คนรุ่นถัดไป” (World Commission on Environment and Development, 1987) เป็น
ความหมายโดยทั่วไปที่ได้รับการยอมรับและถูกนํามาใช้อ้างอิงอย่างแพร่หลายจากหน่วยงานต่าง ๆ ใน
วงกว้างจนกลายเป็นทฤษฎีการพัฒนาอย่างย่ังยืน ทั้งน้ี หากวิเคราะห์ความหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน
ตามคําจํากัดความของ Brundtland พบว่าแฝงไว้ซึ่งแนวคิดสําคัญ 2 ประการ คือ เรื่องความต้องการ 
(Need) ที่ให้ความสําคัญกับความต้องการที่จําเป็นของกลุ่มคนที่ยากจนมากกว่ากลุ่มคนที่มีโอกาสท่ี
ควรจะเป็นผู้เสียสละ กับเรื่องขีดจํากัดของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมท่ีให้มองทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความสามารถของการพัฒนาเทคโนโลยีและการยอมรับของ
องค์กรในสังคม 

ความหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนตามแนวทางของ Brundtland จึงอยู่ใน 3 มิติ คือ 
การบรรเทาความยากจนซึ่งหมายถึงเร่ืองเศรษฐกิจ การปรับปรุงปัญหาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น และการ
สร้างความเท่าเทียมกันของสังคม (Mebratu, 1998) หรือหากจะพิจารณาความหมายการพัฒนา
อย่างย่ังยืนในเชิงการบริหารความขัดแย้งที่ เกิดข้ึนจากความแตกต่างของความต้องการกับ

ความต้องการด้านเศรษฐกิจ 

ข้อจํากัดทางด้านทรัพยากร 

ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 

การเติบโตในอนาคตอนาคต 
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ความสามารถในการพัฒนาในแต่ละช่วงเวลาที่จะต้องเลือกเอาระหว่างผลประโยชน์ในปัจจุบันกับ
ผลประโยชน์ในอนาคต หรือความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของมนุษย์กับการปกป้องรักษาธรรมชาติ ความ
ยากจนกับความรํ่ารวย และการจัดการในลักษณะท้องถิ่นหรือสากล (Elliott, 2006) 

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าความหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืนของ Brundtland จะเป็น
ที่ยอมรับ แต่ก็มีลักษณะความหมายที่กว้างและขาดรายละเอียดที่แสดงมิติทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน การนําไปใช้ต่อจึงแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการตีความตามวัตถุประสงค์ของแต่
ละหน่วยงาน ดังแสดงให้เห็นในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวทางการพัฒนาอย่างย่ังยืนของสถาบันต่าง ๆ 
 

สถาบัน ปัจจัยผลักดัน ผลลัพธ์หลัก ผู้ที่ได้รับ เครื่องมือ 

WECD การตกลง 
ทางการเมือง 

การเติบโต 
อย่างย่ังยืน   

รัฐ ชาติ รัฐบาล 
และองค์กรระหว่าง

ประเทศ 
IIED การพัฒนาชนบท  การรักษา

สิ่งแวดล้อม 
ในระดับเบื้องต้น  

ชุมชน NGO 
ระดับชาติและ

นานาชาต ิ
WBCSD ผลประโยชน์ 

ของธุรกิจ 
Eco-Efficiency 

CSR 
ภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรม 

ภาวะผู้นํา 
ขององค์กร 

ที่มา: Robert W. Kates, Thomas M. Parris, and Anthony A. Leiserowitz, “What is 
sustainable development: Goal, indicators, values and practice,” Environment 
Science and Policy for Sustainable Development 47, 3 (April 2005): 8 – 21. 
 

รวมถึงสามารถที่จะต่อขยายให้ไกลออกไป จึงมีวลีนิยมเก่ียวกับการพัฒนาท่ีย่ังยืน
เกิดขึ้นอย่างมากมาย อาทิ ไตรกัปปิยะ (Triple Bottom Line) เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) 
การเติบโตสีเขียว (Green Growth) การป้องกันมลพิษ (Pollution Prevention) ประสิทธิภาพเชิง
นิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ความรับผิดชอบต่อสังคม การลงทุนอย่างรับผิดชอบ 
(Responsible Investment) การเป็นพลเมืองที่ดีของโลก (Good Citizenship) การกํากับดูแล
กิจการที่ดี และ ESG (Environment, Social, and Governance) เป็นต้น แต่ก็จะสังเกตได้ว่าทุก ๆ
คําล้วนเป็นความหมายส่ือไปในทางที่ดีและมีความเป็นสากล ดังน้ัน การพัฒนาอย่างย่ังยืนจึงเป็นการ
เปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่สําคัญในเชิงการบริหารจัดการโลก องค์กรทั้งของภาครัฐ เอกชน รวมถึง
องค์กรธุรกิจที่ไม่แสวงหากําไร การเข้าใจแก่นแท้หรือที่มาของความหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืนอย่าง
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แท้จริงจะทําให้เราสามารถนําการพัฒนาอย่างย่ังยืนมากําหนดเป็นกลยุทธ์องค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

สิ่งสําคัญนอกเหนือจากความหมายแล้ว การพัฒนาอย่างยั่งยืนยังต้องการการ
กระทําและผลในทางปฏิบัติที่เป็นจริง โดยในปี พ.ศ. 2535 มีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วย
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (The United Nations Conference on Environment and 
Development, UNCED) ที่กรุงริโอ เดอจาเนโร ประเทศบราซิล หรือเรียกกันว่า RIO Earth 
Summit ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุม 178 ประเทศทั่วโลกได้มีการลงนามปฏิญญาว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนา โดยยึดถือความเท่าเทียมกันในการเป็นหุ้นส่วนโลก และเป็นข้อตกลงร่วมกันในการที่จะ
ปกป้องธรรมชาติ สังคม และสิ่งแวดล้อมของโลก เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมท้ังได้จัดทํา
แผน “Agenda 21” เพ่ือใช้เป็นกรอบการดําเนินงานทางด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาในอนาคต 
โดยประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เห็นความสําคัญร่วมกัน ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ 
(Climate Change) ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) เพ่ิมเติมจากการลดลงของป่าไม้  
ซึ่งนับเป็นอีกจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่ทําให้การพัฒนาอย่างย่ังยืนยกระดับจากแค่วาทกรรมกลายเป็น
ประเด็นการจัดการกํากับดูแลโลกที่ต้องการความร่วมมือกัน เพ่ือให้เกิดผลท้ังในเชิงยุทธศาสตร์และ
การปฏิบัติ (Collective Action) เป็นที่มาของการจัดทําแผนการพัฒนาของรัฐบาลในแต่ละประเทศ 
ที่เป็นสมาชิกสหประชาชาติและหน่วยงานพัฒนาระดับโลก เช่น ธนาคารโลก และ OECD นําแนวคิด
การพัฒนาอย่างยั่งยืนไปขยายความและทําให้เกิดเป็นผลจริงในทางปฏิบัติ อีกประการท่ีสําคัญสําหรับ
การประชุมคร้ังน้ี คือ การกําหนดประเด็นทางสังคม เช่น เรื่องสันติภาพ ความยากจน บทบาทสตรี
และชนพ้ืนเมือง เป็นหัวข้อหน่ึงของการพัฒนาอย่างย่ังยืน (Blackburn, 2008) ทําให้การพัฒนาอย่าง
ย่ังยืนจึงเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาทั้งในเร่ืองเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมควบคู่กัน 

ภายหลังจากการประชุม Rio Earth Summit ก็ได้มีการประชุมระดับโลกว่าด้วย
การพัฒนาที่ย่ังยืนอีก 2 ครั้ง ได้แก่ การประชุมสุดยอดโลกว่าด้วยการพัฒนาท่ีย่ังยืนในปี พ.ศ. 2545 
และล่าสุดในปี พ.ศ. 2555 ได้มีการจัดประชุมสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 
(UNCED) หรือ Earth Summit Rio 20 ขึ้นอีกครั้ง ณ กรุงริโอ เดอจาเนโร ประเทศบราซิล เพ่ือฉลอง
ครบรอบ 20 ปีการพัฒนาอย่างย่ังยืน ภายใต้หัวข้อโลกอนาคตที่เราต้องการ (The Future We 
Want) เพ่ือตอกยํ้าว่าการพัฒนาอย่างย่ังยืนเป็นเร่ืองที่โลกจะนิ่งเฉยไม่ได้ และเป็นเร่ืองต่อเน่ืองที่ต้อง
เช่ือมโยงความคิดร่วมกันของทุกประเทศ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างเท่าเทียม โดยเฉพาะปัญหา
เรื่องความยากจนซ่ึงเป็นความท้าทายที่จะต้องขจัดให้หมดสิ้นไป โดยเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริโภค 
รูปแบบการผลิต การปกป้องและบริหารจัดการทรัพยากร (United Nation, 2012) 

โดยสรุป ถึงแม้นการพัฒนาอย่างย่ังยืนมีความหมายที่หลากหลาย แต่ความหมาย
ส่วนใหญ่จะใกล้เคียงกันและคลอบคลุมประเด็นการพัฒนาที่ตอบสนองต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และ
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สิ่งแวดล้อมของโลกตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ผู้วิจัยจึงได้สรุปแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา
อย่างยั่งยืนให้เข้ากับกรอบงานวิจัยว่าเป็นความท้าทายที่เป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงในการดําเนิน
ธุรกิจของกิจการจากบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งน้ีขึ้นอยู่
กับความสามารถในการปรับตัวของแต่ละองค์กร ซึ่งหมายถึงแนวทางการจัดการในอนาคตขององค์กร
ให้เข้ากับบริบทของการพัฒนาอย่างยั่งยืนดังรายละเอียดในภาพที่ 5  
 

  บริบทการเปลี่ยนแปลง                        กระบวนการ                   ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 5 กระบวนการปรับตัวขององค์กรให้เข้ากับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

1.3 การจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืน 
การจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนเป็นแนวทางทางธุรกิจที่จะสร้างมูลค่าเพ่ิมในระยะยาว

ให้แก่เจ้าของหรือผู้ถือหุ้นด้วยการบริหารโอกาส จัดการความเสี่ยงในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม (Lo and Shev, 2007: 345 อ้างถึงใน Dalbol and Dalbod, 2011) จัดได้ว่าเป็น
แนวโน้มหลักที่สําคัญของการดําเนินธุรกิจในยุคปัจจุบันต่อเน่ืองไปในอนาคต องค์กรธุรกิจจะต้อง
ปรับตัว ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ และระบบการทํางานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเพ่ือคงความ
ได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน (Lubin and Esty, 2010) 

ปัจจุบันทุนนิยมถูกกดดันจากสังคมมากขึ้น เน่ืองจากสังคมเช่ือว่าการที่บริษัทส่วน
ใหญ่เจริญเติบโตก้าวหน้ามาจากค่าใช้จ่ายที่เป็นภาระของสังคมและชุมชน ถึงแม้ว่าหลายแห่งจะ
ดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมแต่ก็ยังไม่เพียงพอ เพราะบริษัทส่วนใหญ่ติดอยู่กับกรอบ
วิธีการบริหารธุรกิจที่ล้าสมัยและมักจะเน้นการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากผลตอบแทนทางการเงินในระยะสั้น
เพียงอย่างเดียวโดยละเลยความต้องการท่ีสําคัญของลูกค้าและไม่ให้ความสําคัญกับผู้มีส่วนได้เสียซึ่ง
สามารถมีอิทธิพลกับกิจการ (Porter, 2011) 

จํานวนองค์การเอกชนเพ่ือการพัฒนาที่เพ่ิมขึ้น การออกมาประท้วงเพ่ือต่อต้านและ
เรียกร้องให้ธุรกิจและตลาดทุนสนใจต่อปัญหาสังคมและความต้องการข้ันพ้ืนฐานของมนุษย์มากกว่า

ด้านเศรษฐกิจ 

ด้านสังคม 

ด้านสิ่งแวดล้อม 

โอกาสทางธุรกิจ 

ความสามารถใน
การปรับตัวของ

องค์กร 

ความเสี่ยงธุรกิจ 

ความคาดหวัง
ของผู้มี 

ส่วนได้เสีย 
   ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง
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ผลตอบแทนการลงทุนในระยะสั้นเป็นเหตุผลสนับสนุนการนําแนวทางการจัดการอย่างย่ังยืนมาใช้ใน
ภาคธุรกิจเพ่ือป้องกันความเสี่ยง (Eccles, 2012) โดยธุรกิจจําเป็นต้องรักษาเป้าหมายการเติบโตใน
ระยะยาวทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียที่
เก่ียวข้องกับกิจการทั้งทางตรงและทางอ้อม การที่องค์กรได้รับประโยชน์ในระยะสั้นจะต้องไม่ทําให้
เกิดต้นทุนในระยะยาวตามมาทั้งในเรื่องของการเสื่อมลงของสังคมและสิ่งแวดล้อม ในมุมทางด้าน
เศรษฐกิจ บริษัทที่เติบโตอย่างย่ังยืนจะต้องให้ความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้นได้ว่าบริษัทมีกระแสเงินสดที่
เพียงพอตลอดเวลาในการดําเนินธุรกิจและให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของธุรกิจ ใน 
มุมทางด้านสังคม การดําเนินธุรกิจของบริษัทจะต้องเพ่ิมมูลค่าให้กับชุมชนทั้งในแง่ทุนมนุษย์ส่วน
บุคคลและทุนทางสังคมของชุมชน เพ่ือสร้างความเข้าใจและแรงจูงใจที่ให้เกิดการยอมรับให้บริษัท 
เป็นส่วนหน่ึงของสังคม ในมุมทางด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทจะต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติในอัตราที่น้อย
กว่าความสามารถในการผลิตขึ้นมาใหม่หรือหามาทดแทน และไม่ปล่อยของเสียออกมาในอัตราที่เกิน
ความสามารถการจัดการตัวเองของระบบสิ่งแวดล้อม (Dyllick and Hockerts, 2002) 

ปัจจุบันผู้บริหารสูงสุดขององค์กรธุรกิจช้ันนําของโลกจํานวน 4,700 คนที่ถูก
สัมภาษณ์โดยบริษัทที่ปรึกษา BCG และ MIT Sloan Management Review เห็นด้วยว่าการพัฒนา
อย่างย่ังยืนเป็นสิ่งจําเป็นที่ทําให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้ และเกือบ 3 ใน 4 เห็นด้วยว่าธุรกิจจะต้องมี
แผนการดําเนินการในเรื่องน้ีอย่างถาวรและต้องเพ่ิมความสําคัญให้มากยิ่งข้ึนในแต่ละปี โดยเฉพาะ
ผู้บริหารในภาคอุตสาหกรรมที่ใช้ทรัพยากรเป็นจํานวนมาก (BCG, 2011) 

การจัดการอย่าง ย่ังยืน จึง เ ป็นกระบวนทัศน์ ใหม่ของการจัดการธุรกิจที่
นอกเหนือจากการเติบโตและสร้างผลกําไรตามแนวคิดด้ังเดิมแล้ว ธุรกิจยังต้องพยายามตอบสนองต่อ
เป้าหมายทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งน้ี การยอมรับนําแนวคิดการพัฒนาอย่างย่ังยืนมาใช้ทําให้ธุรกิจ
ต้องปรับตัวให้เข้ากับประเด็นสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เปลี่ยนไป (ตารางที่ 2) และรูปแบบการแข่งขัน
ทางธุรกิจจะต้องเปลี่ยนจากการมีต้นทุนตํ่าไปสู่การสร้างผลผลิตโดยใช้ความรู้ความสามารถของ
พนักงาน ความเป็นหุ้นส่วนใกล้ชิดกับคู่ค้า ลูกค้า และองค์กรท้องถิ่น โดยบริษัทต้องมีความเข้าใจและ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่ซับซ้อนได้อย่างเป็นอย่างดี เพ่ือลดระยะเวลาการขออนุมัติ
ดําเนินโครงการหรือสามารถออกผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ทันต่อการแข่งขันทั้งในตลาดหลักและตลาด
ต่างประเทศ (Porter, 2002) 

ลําดับขั้นของการจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนเร่ิมต้ังแต่การดําเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย การมีศีลธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงจากการ
ดําเนินงาน การดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือสร้างช่ือเสียงให้กับบริษัท และการ
ผสมผสานระหว่างความเสี่ยงกับแสวงหาโอกาสเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมของธุรกิจ (Accenture and 
CECP, 2011) 
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ตารางที่ 2 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มผีลต่อการดําเนินธุรกิจและผูม้ีส่วนได้เสีย 
 

ประเด็น การเปล่ียนแปลง การปรับตัวของธุรกิจ 
ความคาดหวังของสังคม สังคมคาดหวังให้ดําเนินธุรกิจอย่าง

มีความรับผิดชอบมากข้ึน 
ดําเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดการ
พัฒนาอย่างย่ังยืนโดยยึดสมดุล
ระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม และการดูแลผู้มีส่วนได้
เสีย 

จริยธรรม มีข้อกําหนดมาตรฐานด้านจริยธรรม 
ความปลอดภัย สิทธิมนุษยชน สิทธิ
แรงงานเพ่ิมข้ึน 

เข้มงวดกับการปฏิบัติตามข้อกําหนด
ท้ังการลงทุนในประเทศและต่าง 
ประเทศ 

โลกาภิวัตน์ การรับจ้างผลิต วิกฤตเศรษฐกิจ 
ความไม่เท่าเทียมของสังคม ปัญหา
โลกร้อน 

เป็นพลเมืองท่ีดีของโลก (Good 
Corporate Citizenships) 

นโยบายของรัฐ มีความเข้มงวดในเรื่องสิ่งแวดล้อม
เพ่ิมข้ึน 

เน้นความสัมพันธ์กับรัฐและชุมชน
เพ่ือให้ได้ License to Operate  

นิเวศวิทยา ความเสื่อมโทรมของระบบ
นิเวศวิทยา 

การจัดการการใช้ทรัพยากรและ
การลดการปล่อยมลพิษ 

เทคโนโลยี มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพ่ิมสูงข้ึน 

ส่งเสริมการนําเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาสร้างโอกาสและ
มูลค่าเพ่ิมให้กับธุรกิจ 

ที่มา: Anne T. Lawrence, and Jame Weber, Business and society stakeholders, 
ethics, public policy, 13th ed., (Singapore: McGraw-Hill Education, 2012). 
 

ในมุมมองของผู้วิจัย การจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนจึงเป็นการผสมผสานกันระหว่าง
หลาย ๆ แนวคิดและทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่เข้าไว้ด้วยกัน ได้แก่ 

1. การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) 
2. การจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management) 
3. ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรและทฤษฎีว่าด้วยผู้มีส่วนได้เสีย 

(Corporate Social Responsibility & Stakeholder Theory) 
4. ความสามารถในการตรวจสอบได้ขององค์กร (Corporate Accountability 

Theory) 
5. กลยุทธ์และความสามารถในการแข่งขัน (Strategic Competitive Advantage) 

   ส
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ในเชิงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างย่ังยืนน้ันเริ่มต้นจากภาคธุรกิจนํา
มุมมองการพัฒนาอย่างย่ังยืนใน 2 มิติ คือ มิติทางด้านสิ่งแวดล้อมกับมิติทางด้านเศรษฐกิจ หรือใช้คํา
ว่า 2R เป็นคําแทน คือ ทรัพยากร (Resources) ซึ่งธุรกิจต้องบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ จึงต้องมีการนําเทคโนโลยีและการทํางานที่มีประสิทธิภาพเพียงพอมาใช้ 
เพ่ือควบคุมต้นทุนการผลิตให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับธุรกิจ ต้องมีการเคารพ (Respect) ต่อมนุษย์
และสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในโลกใบเดียวกัน 

ในทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม การดําเนินธุรกิจจะต้องไม่ก่อให้เกิด
มลพิษและมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม มีการพัฒนาแนวทางการจัดการสีเขียว (Greening) และการเพ่ิม
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) มาใช้ เพ่ือเป็นแนวทางสําคัญที่ทําให้เกิดดุลยภาพ
หรือความย่ังยืนระหว่างการเติบโตของธุรกิจกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Blackburn, 2008) 
ทั้งน้ี การจัดการสีเขียว หมายถึง การพยายามที่จะปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการผลิตที่มีอยู่ 
เพ่ือป้องกันหรือลดผลกระทบที่เกิดกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งทําให้บริษัทสามารถปฏิบัติได้ตามกฎหมาย ลด
แรงกดดันของสังคม และเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และมีลักษณะเป็นการปรับปรุงใน
ลักษณะต่อเน่ืองอย่างค่อยเป็นค่อยไป (Continuous Improvement) โดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจ
กันในอุตสาหกรรมมากกว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญด้วยนวัตกรรม (Hart and Milstein, 
1999) 

สําหรับแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ คณะกรรมการนักธุรกิจ
เพ่ือสิ่งแวดล้อมโลกได้ให้ความหมายไว้ว่าเป็นการจัดการของธุรกิจเพ่ือปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและ
ผลตอบแทนทางด้านการเงินควบคู่กันด้วยการสร้างมูลค่าให้กับสินค้าหรือบริการและพยายามลด
ผลกระทบของระบบนิเวศวิทยา โดยมีวัตถุประสําคัญ 3 ประการ คือ 

1. ลดการใช้ทรัพยากร ด้วยการลดการใช้พลังงาน วัสดุ นํ้า โดยการนําวัสดุ
เหล่าน้ันกับมาใช้ใหม่ หรือทําให้อายุของผลิตภัณฑ์และวัสดุมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น 

2. ลดผลกระทบของสิ่งแวดล้อม โดยการลดการปล่อยมลพิษทางอากาศ นํ้า 
ควบคุมหรือกําจัดมลพิษ ของเสีย หรือใช้ทรัพยากรประเภทท่ีสามารถหมุนเวียนใหม่ได้ 

3. เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์หรือบริการ โดยท่ีลูกค้าได้รับผลประโยชน์ที่มากข้ึนทั้งใน
แง่รูปแบบ การใช้งาน ความยืดหยุ่น การบริการเพ่ิมเติม เพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการเดิมที่
มากกว่าในผลิตภัณฑ์ที่มีผลดีต่อสิ่งแวดล้อม 

การเพ่ิมประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจจึงไม่ได้จํากัดแค่การปรับปรุงสินค้าและ
กระบวนการผลิตเดิมที่มีอยู่เท่าน้ัน แต่รวมไปถึงการนําความคิดสร้างสรรค์ การใช้นวัตกรรมมา
ปรับปรุงสินค้า หรือกระบวนการทํางานที่ส่งผลดีต่อระบบนิเวศวิทยา โดยที่ความต้องการของลูกค้า
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และกําไรของบริษัทไม่ลดลงตลอดช่วงวงจรอายุผลิตภัณฑ์ (World Business Council Sustainability 
Development, 2000) 
 
ตารางที่ 3 ตัวอย่างการนําแนวคิดประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจมาใช้ในธุรกิจ 
 

แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ 

แนวทางการบริหารจัดการ ผลที่ธุรกิจได้รับ 

1. ปรับปรุงกระบวนการทํางาน
ใหม่ท่ีลดการใช้ทรัพยากรและ
การปล่อยมลพิษ 

Business Re-engineering - ความเสี่ยงลดลง 
- ต้นทุนการผลิตลดลง 

2. นําผลพลอยได้หรือของเสียมา
ใช้ประโยชน์ต่อ 

Zero Waste Management - สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับวัตถุดิบ 

3. ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

Product Development 
Life Cycle Design 

- การเพ่ิมยอดขาย 

4. การตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าด้วยวิธีการใหม่ 

Innovation Management - ความได้เปรียบในการแข่งขัน 
- สร้างความพึงพอใจ 

ที่มา: World Business Council Sustainability Development, Eco-efficiency: Creating 
more value with less impact. (UK: WBCSE and E&Y Direct, 2000). 
 

ปัจจุบันการจัดการสิ่งแวดล้อมได้ก้าวไปสู่ยุคที่มากกว่าเรื่องการจัดการสีเขียวและ
เปลี่ยนจากเร่ืองการเพ่ิมประสิทธิภาพเชิงนิเวศไปสู่การเพ่ิมประสิทธิผลเชิงนิเวศ โดยเน้นการพัฒนา
เทคโนโลยีสะอาด เช่น พลังงานทดแทน เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีไร้สาย ฯลฯ ซึ่งไม่เพียงแต่
แก้ปัญหาในเรื่องของสังคมและสิ่งแวดล้อม แต่ยังช่วยให้บริษัทสามารถพัฒนานวัตกรรมและสร้างการ
เติบโตในอนาคตขององค์กร (Hart, 2010) 

ในเชิงกลไกของสังคมกับการจัดการสีเขียวได้เร่ิมต้นพัฒนาจากการกําหนด
กฎหมายข้ึนมาเพ่ือใช้ในการสั่งการและควบคุมธุรกิจ ต่อมาได้พัฒนาไปสู่เร่ืองของความสมัครใจโดยใช้
กลไกตลาดเป็นสิ่งจูงใจ อาทิ การอนุญาตให้ธุรกิจสามารถซื้อหรือขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกกันได้ และในที่สุดก็มีการพัฒนาไปสู่ระบบการสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
แบบครบวงจร อาทิ มาตรฐาน ISO 14000 และการเปิดเผยข้อมูลผลการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
อย่างโปร่งใส เพ่ือให้เกิดการเปรียบเทียบกันและนําไปสู่การสร้างช่ือเสียงให้กับบริษัท และจูงใจให้เกิด
การแข่งขันเพ่ือพัฒนา 
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คําว่าการเติบโตสีเขียว (Green Growth) จึงเป็นคําพูดที่ได้ยินกันบ่อยคร้ัง สัมพันธ์
กับการนําไปสู่เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) และเป็นส่วนประกอบส่วนหน่ึงของการเติบโต
อย่างย่ังยืน รวมทั้งเป็นเคร่ืองจักรกลตัวใหม่ที่ทําให้เศรษฐกิจเกิดการขยายตัวที่ถือว่าการลดลงของ
ทรัพยากรธรรมชาติและการเสื่อมสลายของสิ่งแวดล้อมเป็นต้นทุนของการพัฒนา ในขณะที่การมุ่งเน้น
การเติบโตสีเขียวเร่งให้เกิดการลงทุนและการจ้างงาน (Schmalensee, 2012) 

อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่าการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นเง่ือนไขเพียงส่วนหน่ึงของการ
พัฒนาอย่างย่ังยืนที่ยังไม่สามารถตอบโจทย์ได้ครบทั้งสามด้าน ดังน้ัน องค์กรธุรกิจจึงได้มีการนํา
แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility) การดําเนินธุรกิจ
อย่างมีจริยธรรม (Business Ethics) การเป็นพลเมืองที่ดีของโลก (Good Citizenship) เข้ามาเสริม
เพ่ิมเติมเพ่ือสร้างเป็นกรอบความย่ังยืนให้กับองค์กร 
 
2. ทฤษฏีเก่ียวกับการจัดการ 
 

2.1 ความหมายเก่ียวกับการจัดการ 
กระบวนการจัดการ หมายถึง กระบวนการดําเนินงานจะต้องเป็นไปตามขั้นตอน

ตามลําดับ เป็นการตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะทําอะไรเพ่ือลดความไม่แน่นอน และทําให้สมาชิกในองค์กร
มีความมั่นใจในการทํางาน (สร้อยตระกูล อรรถมานะ, 2545: 421) ในขณะที่สุรัสวดี ราชกุลชัย 
(2543: 3) กล่าวไว้ว่า “การบริหาร” (Administration) และ“การจัดการ” (Management) มีความ 
หมายแตกต่างกัน แต่ไม่มากนัก โดยการบริหารจะสนใจและสัมพันธ์กับการกําหนดนโยบายใช้ใน
ภาครัฐ ส่วนการจัดการใช้ในภาคเอกชน อันสอดคล้องกับศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2545: 18 – 
19) ที่กล่าวไว้ว่าการบริหารจะใช้ในการบริหารระดับสูงโดยเน้นที่การกําหนดนโยบาย เป็นคํานิยมใช้
ในการบริหารรัฐกิจ (Public Administration) ส่วนการจัดการจะเน้นการปฏิบัติการให้เป็นไปตาม
นโยบาย (แผนที่วางไว้) ซึ่งนิยมใช้ในการจัดการธุรกิจ (Business Management) 

นอกจากนักวิชาการชาวไทยแล้วยังมีนักวิชาการชาวต่างประเทศให้ความหมาย
เพ่ิมเติม เช่น บาร์โทลและมาร์ติน (Bartol and Martin, 1998 อ้างถึงใน สาคร สุขศรีวงศ์, 2550: 
25) กล่าวไว้ว่าการจัดการเป็นกระบวนการในการดําเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยการ
ทําหน้าที่หลัก 4 ประการ ได้แก่ การวางแผน การจัดการองค์กร การช้ีนํา และการควบคุมองค์กร 
สอดคล้องกับดรัคเกอร์ (Drucker, 2006 อ้างถึงใน สาคร สุขศรีวงศ์, 2550: 25) กล่าวไว้ว่าการ
จัดการ หมายถึง การทํางานให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กรผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ทางการจัดการ 
ซึ่งรวมถึงกิจกรรม 4 ประการ ได้แก่ การวางแผน การจัดการองค์กร การช้ีนํา และการควบคุมองค์กร 
นอกจากกิจกรรมการจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังภาพที่ 6 
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ภาพที่ 6 กิจกรรมหลักในการจัดการ 
ที่มา: ดรัคเกอร์ (Drucker, 2006) อ้างถึงใน สาคร สุขศรีวงศ์, การจัดการ: จากมุมมองนักบริหาร, 
(กรุงเทพฯ: จี.พี. ไซเบอร์พรินท์, 2550): 25. 
 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการ 
สาคร สุขศรีวงศ์ (2550: 45) กล่าวถึง แนวคิดการจัดการว่าสามารถแบ่งได้ 5 

ประเภท ได้แก่ 
1. แนวคิดการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ 

มอนทานาและชาร์เนาว์ (Montana and Charnov, 2000 อ้างถึงใน สาคร    
สุขศรีวงศ์, 2550: 46) ได้กล่าวถึงแนวคิดการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ว่าเกิดขึ้นในยุคปฏิวัติ
อุตสาหกรรม ผู้ค้นพบการพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานจนได้รับช่ือว่าเป็นบิดาแห่งการจัดการ 
เชิงวิทยาศาสตร์ คือ เฟรดเดอริก เทอร์เลอร์ ผลงานที่มีช่ือเสียงที่สุดในการจัดการผลผลิตในการขน
เหล็กของคนงานในโรงงานหลอมเหล็ก โดยค้นหาวิธีการท่ีดีที่สุดในการขนเหล็ก เทอร์เลอร์จึงได้
กําหนดหลักการท่ีสําคัญในการจัดการ 4 ประการ คือ 

การวางแผน  กําหนด
เป้าหมายและวิธีการเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้

การจัดการ  การจัดสรร
ทรัพยากรต่าง ๆ ในองค์กร
ให้เหมาะสมกับแผนงาน

การชี้นํา  ภาวะผู้นําและ
การจูงใจพนักงานให้ปฏิบัติ

ตามแผนงาน

การควบคุม  ควบคุมการ
ดําเนินงานต่าง ๆ เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้
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1.1 ในการทํางานแต่ละงานให้ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการคิดค้นและ
กําหนดวิธีที่ดีที่สุดสําหรับงานน้ัน 

1.2 ให้จัดหมวดหมู่ในการทํางานให้เหมาะสม พร้อมแบ่งงานและความ
รับผิดชอบระหว่างฝ่ายบริหารและคนงานอย่างเหมาะสม 

1.3 คัดเลือกคนงานท่ีเหมาะสมแล้วฝึกอบรมและพัฒนาตามวิธีการที่กําหนด 
1.4 ให้ฝ่ายบริหารประสานงาน ทําความเข้าใจกับคนงานในเรื่องต่าง ๆ อย่าง

ใกล้ชิด 
2. แนวทางการจัดการเชิงบริหาร 

แนวทางการจัดการเชิงบริหารเป็นแนวคิดที่เกิดจากความพยายามของนักคิด
และนักวิชาการที่คิดค้นกําหนดหลักการบริหารให้ชัดเจน ผู้มีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาแนวคิดการ
จัดการเชิงบริหาร คือ ฟาโยล์ (Fayol, 1949 อ้างถึงใน สาคร สุขศรีวงศ์, 2550: 47) ดังน้ี 
 
ตารางที่ 4 แนวคิดการจัดการเชิงบริหาร 
 

กิจกรรมหลักในองค์กรธุรกิจ หน้าท่ีทางการจัดการ 
1. เทคนิคและการผลิต (Technical and Production) 
2. การพาณิชย์ (Commercial) 
3. การเงิน (Financial) 
4. ความม่ัน (Security) 
5. การบัญชี (Accounting) 
6. การจัดการ (Management) 

1. การวางแผน (Planning) 
2. การจัดองค์กร (Organization) 
3. การบังคับบัญชา (Commanding) 
4. การประสานงาน (Coordinating) 
5. การควบคุม (Control) 

ที่มา: ดัดแปลงจาก ฟาโยล์ (Fayol, 1949) อ้างถึงใน สาคร สุขศรีวงศ์, การจัดการ: จากมุมมองนัก
บริหาร, (กรุงเทพฯ: จี.พี. ไซเบอร์พรินท์, 2550): 47. 
 

3. แนวคิดการจัดการเชิงพฤติกรรมศาสตร์ 
แนวคิดการจัดการเชิงพฤติกรรมศาสตร์เป็นแนวคิดที่ศึกษาปัจจัยที่เก่ียวข้อง

กับพฤติกรรมมนุษย์ ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกขององค์กร ความรู้สึกและความคาดหวังของ
คนงาน ตลอดจนเป้าหมายและแรงจูงใจในการทํางานของคนงาน เมโย (Mayo, 1933 อ้างถึงใน 
สาคร สุขศรีวงศ์, 2550: 48) กล่าวว่าเป็นการศึกษาที่มีอิทธิพลและวางรากฐานการศึกษาพฤติกรรม
ของมนุษย์ในเวลาต่อมา การศึกษามีวัตถุประสงค์เริ่มแรกเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างแสงสว่างใน
สถานที่ทํางานกับผลผลิต โดยแบ่งคนงานออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง (Experimental Group) 
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และกลุ่มควบคุม (Control Group) จนได้ข้อสรุปว่านอกจากปัจจัยการผลิตตามปกติซึ่งได้แก่ ค่าแรง 
แสงสว่าง และระยะเวลาการหยุดพักแล้ว ปริมาณผลผลิตข้ึนอยู่กับปัจจัยอ่ืน ๆ ด้วย 

4. แนวคิดการจัดการเชิงปริมาณ 
แนวคิดการจัดการเชิงปริมาณเป็นแนวคิดที่ฟาโยล์ (Fayol, 1949 อ้างถึงใน 

สาคร สุขศรีวงศ์, 2550: 50) นําหลักคณิตศาสตร์ สถิติ ตลอดจนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ประมวลผลเพ่ือช่วยในการบริหารจัดการ ต่อมาได้มีการพัฒนาวิธีการและระบบต่าง ๆ 
เช่น ระบบสนับสนุนเพ่ือการตัดสินใจ และระบบสนับสนุนเพ่ือผู้บริหาร การจัดการเชิงปริมาณ
สามารถแตกสาขาออกเป็นวิทยาศาสตร์การจัดการ (Management Science) การจัดการการ
ดําเนินงาน (Operation Management) และระบบสารสนเทศทางการจัดการ (Management 
Information System) 

5. แนวคิดทางการจัดการร่วมสมัย 
แนวคิดเรื่องระบบ (System Approach) เป็นการมองว่าองค์กรทุกองค์กรเป็น

ระบบขนาดใหญ่ซึ่งประกอบด้วยระบบย่อยต่าง ๆ ภายในองค์กร อาทิ การวางแผน การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล การประเมินผล การจ่ายค่าตอบแทน การควบคุม ตลอดจนการเงินและการผลิตที่มี
ผลกระทบซึ่งกันและกันอยู่ตลอดเวลา 

2.3 การวางแผนกลยุทธ์และแนวคิดการวิเคราะห์ 
กลยุทธ์ คือ กระบวนการกําหนดสิ่งที่องค์กรต้องการจะบรรลุและกําหนดวิธีการท่ี

เหมาะสมท่ีจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าว รวมทั้งจะตัดสินใจว่าจะใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างไร ทั้งน้ี
แนวคิดการวางแผนกลยุทธ์มีการพัฒนากันแตกต่างกันตามแต่ละยุคสมัย ขึ้นอยู่กับสํานักคิดและ
แนวทาง โดยในช่วงปี ค.ศ. 1950 – 1960 เป็นเร่ืองของความสามารถภายในที่องค์กรมีกับโอกาสท่ี
เป็นไปได้ภายนอก ถัดมาในปี ค.ศ. 1970 เป็นเร่ืองของกระบวนการวางแผนอย่างเป็นทางการภายใน
องค์กร โดยแบ่งเป็น 3 ช่วง  ได้แก่ ช่วงวิเคราะห์ ช่วงวางแผน ข่วงดําเนินการและทบทวน ถัดมาเป็น
ยุคที่โด่งดังของการวางแผนกลยุทธ์โดย Michael E. Porter ที่เน้นเรื่องการวางตําแหน่งในตลาดให้
แตกต่างจากคู่แข่ง จนถึงยุคปัจจุบันที่เน้นเร่ืองการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม ซึ่งผสมกัน
ระหว่างกระบวนการกับความเป็นผู้ประกอบการตามแนวคิดของ James Collin ทั้งน้ี ขั้นตอนของ
การวางแผนกลยุทธ์ ประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์กลยุทธ์ 2) การกําหนดกลยุทธ์ 3) การถ่ายทอด 
กลยุทธ์ไปสู่ภาคปฏิบัติ 4) การทบทวนกลยุทธ์ (สุธี ปิงสุทธิวงศ์, 2556) 

TOWS Matrix คือ การกําหนดกลยุทธ์หรือเลือกใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมกับปัจจัย
แวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่ได้จากการวิเคราะห์ SWOT โดยนําข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ใน
รูปแบบความสัมพันธ์ แบบเมตริกซ์โดยใช้ตารางที่เรียกว่า TOWS Matrix โดย TOWS Matrix เป็น
ตารางการวิเคราะห์ที่นําข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคมาวิเคราะห์
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เพ่ือกําหนดออกมาเป็นยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ประเภทต่าง ๆ ทั้งน้ี การนําเทคนิคที่เรียกว่า TOWS 
Matrix มาใช้ในการวิเคราะห์เพ่ือกําหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ มีขั้นตอนการดําเนินการที่สําคัญ 2 
ขั้นตอนดังน้ี 

1. หลังจากที่มีการประเมินสภาพแวดล้อม โดยการวิเคราะห์ให้เห็นถึงจุดแข็งและ   
จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ก็จะนําข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ในรูปแบบความสัมพันธ์แบบเมตริกซ์ 
โดยใช้ตารางที่เรียกว่า TOWS Matrix 

2. ทําการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจุดแข็งและจุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค
ซึ่งผลของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ให้เกิดยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท 
ดังน้ี 

2.1 กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) ได้จากการนําข้อมูลที่เป็นจุดแข็งและ
โอกาสมาพิจารณาร่วมกัน เพ่ือท่ีจะนํามากําหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงรุก 

2.2 กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy) ได้มาจากการนําข้อมูลการประเมิน
สภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็งและข้อจํากัดมาพิจารณาร่วมกัน 

2.3 กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy) ได้มาจากการนําข้อมูลการประเมิน
สภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อนและโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน เพ่ือที่จะนํามากําหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์ 
หรือกลยุทธ์ในเชิงแก้ไข 

2.4 กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) ได้มาจากการนําข้อมูลการประเมิน
สภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อนและข้อจํากัดมาพิจารณาร่วมกัน เพ่ือที่จะนํามากําหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์
หรอืกลยุทธ์ในเชิงรับ 
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ภาพที่ 7 การวิเคราะห์กลยุทธ์ 4 ประเภท 
ที่มา: พัฒนาจาก มลทิวา ศิริเกษ, “การศึกษาธุรกิจและกําหนดกลยุทธ์การแข่งขัน กรณีศึกษาห้าง
ไทยมาร์ทสโตร์.” (การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2554). 
 
ตารางที่ 5 การวิเคราะห์ TOWS Matrix 
 

ปัจจัยภายใน 
ปัจจัยภายนอก 

S จุดแข็งภายในองค์กร W จุดอ่อนภายในองค์กร 

O โอกาสภายนอก 
SO การนําข้อได้เปรียบของจุดแข็ง
ภายในและโอกาสภายนอกมาใช้ 

WO การแก้ไขจุดอ่อนภายใน โดย
พิจารณาจากโอกาสภายนอกที่เป็น

ผลดีต่อองค์กร 

T อุปสรรคภายนอก 
ST การแก้ไขหรือลดอุปสรรค

ภายนอก โดยการนําจุดแข็งภายใน
มาใช้ 

WT การแก้ไขหรือลดความเสียหาย
ของธุรกิจอันเกิดจากจุดอ่อนภายใน

องค์กรและอุปสรรคภายนอก 

ที่มา: เอกชัย อภิศักด์ิ และทรรศนะ บุญขวัญ, ผู้แปล, การจัดการเชิงกลยุทธ์, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549). 
  

2.1 กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) ได้มาจากการนํา
ข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมท่ีเป็นจุดแข็งและ
โอกาสมาพิจารณาร่วมกัน เพ่ือท่ีจะนํามากําหนดเป็น
ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงรุก

2.2 กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy) ได้มาจากการ
นําข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมท่ีเป็นจุดแข็ง
และข้อจํากัดมาพิจารณาร่วมกัน เพ่ือท่ีจะนํามา
กําหนดเป็นยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงป้องกัน

2.3 กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy) ได้มาจากการ
นําข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมท่ีเป็นจุดอ่อน
และโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน เพ่ือท่ีจะนํามากําหนด
เป็นยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงแก้ไข 

2.4 กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) ได้มาจากการนํา
ข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมท่ีเป็นจุดอ่อนและ
ข้อจํากัดมาพิจารณาร่วมกัน เพ่ือท่ีจะนํามากําหนด
เป็นยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงรับ

กลยุทธ์
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3. แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจที่มีผลต่อการจัดการอย่างยั่งยืน 
 

การพัฒนาแนวคิดการจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนเป็นแนวคิดในระดับสากลท่ีได้รับการ
ยอมรับและส่งเสริมให้นํามาใช้ในภาคธุรกิจอย่างกว้างขวางนับต้ังแต่ปี ค.ศ. 1970 ก่อนที่จะมีการ
พัฒนาแนวคิดการดําเนินธุรกิจอย่างย่ังยืนออกมาใช้ เพราะสังคมมีความคาดหวังว่าธุรกิจไม่ว่าจะมี
ขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ก็ควรจะต้องมีความรับผิดชอบและภาระหน้าที่ต่อส่วนอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม
นอกเหนือจากความรับผิดชอบตัวเอง ทั้งน้ี สภาธุรกิจโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน (WBCSD) ได้ให้
ความหมายความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรว่า คือ ความมุ่งมั่นหรือพันธะสัญญาขององค์กรที่จะ
ดําเนินธุรกิจโดยใช้พ้ืนฐานของจริยธรรมเข้ามาเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน ชุมชนท้องถ่ิน รวมถึงสภาพสังคมโดยรวม ในขณะที่ The 
European Commission ได้ให้ความหมายว่าเป็นแนวคิดที่องค์กรจะต้องผสมผสานความห่วงใยต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมไว้ในกระบวนการการดําเนินธุรกิจและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียภายใต้
พ้ืนฐานการกระทําด้วยความสมัครใจ (พิพัฒน์ นนทนาธรณ์, 2553) หรือการกระทําด้วยความสมัคร
ใจขององค์กรในการที่จะสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชุมชนภายใต้มาตรฐานการปฏิบัติและทรัพยากร
ของบริษัท (Kotler, 2012) 

ทั้งน้ี การท่ีองค์กรจะนําความรับผิดชอบต่อสังคมมากําหนดเป็นกลยุทธ์ของแต่ละบริษัท
มากหรือน้อยแตกต่างกันน้ันขึ้นอยู่กับนโยบายและผลลัพธ์ที่แต่ละบริษัทต้องการ ดังได้แสดงไว้ในภาพ
ที่ 8 
 
  
 

 
 
 
ภาพที่ 8 ความแตกต่างของการนําความรับผิดชอบต่อสังคมไปใช้ในธุรกิจ 
ที่มา: พัฒนาจาก Debbie M. Thorne, O. C. Ferrel, and Linda Ferrel, Social responsibility 
& business, 4th ed., (Canada: Cengage South-Western, 2010). 
 

โดยผลลัพธ์ที่ได้จากการดําเนินกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมขึ้นอยู่กับตัวแปรซึ่ง
ประกอบไปด้วยกลยุทธ์ ประเภทผู้มีส่วนได้เสีย รูปแบบและแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมที่
องค์กรเลือกใช้ ซึ่งเช่ือมโยงเป็นลักษณะองค์รวม ดังภาพที่ 9 

สนองตอบต่อผู้ มีส่วนได้เสียทาง
เศรษฐกิจและกฎหมายตามเงื่อนไข 

ระบุในสัญญา 
 

ขั้นตํ่าสุด ขั้นเป็นกลยุทธ์ 

สนองตอบต่อผู้มีส่วนได้เสียในวงกว้างท้ัง
เรื่องเศรษฐกิจ กฎหมายจริยธรรมและ
การสร้างชื่อเสียงองค์กร 
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ภาพที่ 9 กรอบการดําเนินการศึกษาเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม 
ที่มา: พัฒนาจาก Debbie M. Thorne, O. C. Ferrel, and Linda Ferrel, Social responsibility 
& business, 4th ed., (Canada: Cengage South-Western, 2010). 
 

ประโยชน์ของการนําแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมมาใช้กับธุรกิจ คือ การสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย ทําให้เกิดความไว้วางใจ (Trust) ซึ่งเป็นแรงจูงใจข้ันสูงสุดของมนุษย์ 
การสร้างความพึงพอใจของลูกค้า การสร้างพันธะสัญญาระหว่างบริษัทกับพนักงานท่ีปฏิบัติงานบน
ฐานของความยุติธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ และเคารพซึ่งกันและกัน ความเช่ือมั่นและภักดีของ
นักลงทุน ซึ่งโดยรวมแล้วจะทําให้เกิดความมีช่ือเสียงของบริษัท เป็นสินทรัพย์มีค่าแม้อาจไม่สามารถ
จับต้องได้ แต่มีผลต่อแนวทางสร้างความสําเร็จของบริษัทในการดําเนินธุรกิจ จากรายงานของ 
Reputation Institute ร่วมกับ Boston College ที่สํารวจความคิดเห็นผู้จัดการบริษัทจดทะเบียนที่
รับผิดชอบในเร่ืองดังกล่าว 27 ประเทศทั่วโลกถึงแนวทางการนําความรับผิดชอบต่อสังคมใช้ในการ
สร้างช่ือเสียงให้กับบริษัทในปี พ.ศ. 2551 พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อช่ือเสียงของบริษัทโดยวัดจากความ
ไว้วางใจ ความชอบ การยอมรับนับถือ และความรู้สึกน้ัน ร้อยละ 45.4% มาจากประเด็นเร่ืองความ

ผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ 
ลูกค้า 

พนักงาน 
ผู้ถือหุ้น 

คู่ค้าทางธุรกิจ 
ชุมชน สังคม 

รัฐบาล 

 
แนวคิดกลยุทธ ์

ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

ผลลัพธ์ธุรกิจ 
ผลดําเนินงานทางด้านการเงิน 

การสร้างความไว้วางใจ 
การสร้างความมีชื่อเสียง 

ชนิดความรับผิดชอบต่อสังคม 
เศรษฐกิจ 
กฎหมาย 
จริยธรรม 

การสร้างชื่อเสียง 
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รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร เช่น การเป็นพลเมืองที่ดี การกํากับดูแลกิจการ และการดูแลพนักงาน 
ฯลฯ ดังแสดงรายละเอียดในภาพที่ 10  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 10 การสํารวจปัจจัยที่มีผลต่อช่ือเสียงของบริษัทตาม The RepTrakTM Model 
ที่มา: Reputation Institute, Building reputation here, there and everywhere, 
accessed January 20, 2008, available from http://cvcofatlanta.org/Resources/Documents/ 
BuildingReputation_09.pdf 
 

ทั้งน้ี ขั้นตอนของความรับผิดชอบต่อสังคมเริ่มต้นจากการการปฏิบัติอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย (Compliance) การดําเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม (Ethical) และที่ระบุไว้ในคู่มือปฏิบัติการ 
(Code of Conduct) การนํากําไรส่วนเกินมาบริจาคเพ่ือสนับสนุนสังคมและชุมชน การมีจิตอาสา
ของพนักงาน ความกังวลและห่วงใยในเรื่องสภาวะอากาศและส่ิงแวดล้อม และการเป็นพลเมืองที่ดี
ของโลก ล้วนเป็นการแสดงออกเพ่ือให้สังคมตระหนักว่าบริษัทมีการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ 

อย่างไรก็ตาม แนวทางการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในปัจจุบันก็เริ่ม
เปลี่ยนแปลงทิศทางการดําเนินการจากการทําความดีเพ่ือให้สังคมเกิดความรู้สึกที่ดีและไว้วางใจไปสู่
การเลือกทําความดีที่สอดคล้องและสนับสนุนต่อวัตถุประสงค์และกลยุทธ์การดําเนินงาน เพ่ือที่องค์กร
จะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนทางธุรกิจที่เพ่ิมขึ้น เช่น การเพ่ิมยอดขายและส่วนแบ่งตลาด ความ
แข็งแกร่งของตราสินค้า ภาพลักษณ์องค์กร การรักษาพนักงาน และการสร้างความน่าสนใจให้กับนัก
ลงทุน (Kotler, 2012) ขณะเดียวกันก็เปลี่ยนจากการบริจาคเพ่ือการกุศล (Philanthropy) ซึ่งนับวัน
จะถูกเรียกร้องมากยิ่งขึ้น แต่ก็ไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เผชิญอยู่ระหว่างองค์กรกับคนใน

ผลิตภัณฑ์และ
บริการ
17.6% นวัตกรรม

13.6%

การดูแลพนักงาน
14.6%

การกํากับดูแล
กิจการ
14.5%

การเป็นพลเมืองท่ีดี
16.3%

ความเป็นผู้นํา
11.8%

ผลดําเนินการ
11.6%
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ชุมชนไปสู่การดําเนินธุรกิจโดยเน้นการปฏิบัติที่ถูกต้องและด้วยความรับผิดชอบ (Sual, 2011) และ
การสร้างคุณค่าร่วมกัน (Create Share Valued) โดยนําความต้องการและปัญหาความท้าทายที่
สังคมกําลังเผชิญอยู่มาสร้างมูลค่าเพ่ิมให้เกิดกับธุรกิจและสังคมโดยใช้นวัตกรรมเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยี วิธีการปฏิบัติการและการจัดการใหม่เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและสามารถขยายตลาด (Porter, 
2011) ทั้งน้ี บริษัทจะประสบความสําเร็จได้น้ันต้องการสังคมท่ีมีสุขภาพดี ขณะที่สังคมจะมีสุขภาพดี
ได้น้ันก็ต้องการบริษัทที่เข้มแข็ง เพราะตลอดสายโซ่อุปทานของการดําเนินงานของบริษัทจะส่งผลต่อ
สังคมท้ังในเชิงบวกและเชิงลบ ขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงของสังคมก็ส่งผลกระทบต่อบริษัท
ตลอดเวลาเช่นเดียวกัน การหาจุดที่เช่ือมโยงระหว่างบริษัทกับสังคมผ่านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กร ทั้งการเช่ือมโยงจากภายในองค์กรออกไปสู่สังคม หรือจากสังคมเข้ามาสู่ภายใน
องค์กรจะเป็นตัวผลักดันความสามารถในการแข่งขันขององค์กร (Porter, 2006) 

ล่าสุด Phillip Kotler ได้อธิบายในหนังหนังสือ Good Work (Kotler, Hessekiel, and 
Lee, 2012) ว่าการทําความดีสามารถทําให้ธุรกิจเติบโตได้ดี โดยการทําความดีในระดับการตลาด 
อาทิ การคืนกําไร การตลาดอิงการกุศล การตลาดเพ่ือสังคม จะช่วยเพ่ิมยอดขายและความผูกพันของ
ลูกค้ากับการทําความดีในระดับองค์กร เช่น การบริจาคเพ่ือสร้างช่ือเสียง การช่วยเหลือสังคมของ
พนักงาน และการปฏิบัติงานหรือลงทุนอย่างรับผิดชอบจะช่วยในการสร้างมูลค่าให้กับองค์กร โดยเพ่ิม
การเคารพยกย่องจากสังคมซึ่งมีผลต่อตําแหน่งตราสินค้าของกิจการ 

โดยสรุป ความรับผิดชอบต่อสังคม คือ การทําความดีหรือเป็นองค์กรที่ดีน้ันเป็นปัจจัย
หน่ึงที่ทําให้เกิดความเช่ือมโยงระหว่างธุรกิจกับสังคม นํามาซึ่งโอกาสทางธุรกิจ การพัฒนานวัตกรรม 
และความได้เปรียบเชิงการแข่งขันที่เป็นมูลเหตุความย่ังยืนของกิจการ และแนวทางความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององค์กรในปัจจุบันเป็นเรื่องที่ต้องเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการดําเนินธุรกิจด้วยความสมัครใจเป็น
ความรับผิดชอบต่อสังคมในเชิงกลยุทธ์ที่ทําให้ทั้งสังคมและองค์กรสามารถสร้างคุณค่าร่วมกันใน
อนาคต เกิดการยอมรับและพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย สร้างความแตกต่างจนนําไปสู่ความได้เปรียบ
ในเชิงการแข่งขันในที่สุด 
 
4. ตัวชี้วัดการพฒันาอย่างยั่งยืน 
 

ความสําเร็จของการจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืน คือ ความสามารถในการปรับเปลี่ยน
เป้าหมายการจัดการอย่างย่ังยืนไปสู่ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณที่นักวิเคราะห์หรือผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงได้ 
โดยในการศึกษาสามารถจะพิจารณาเร่ืองดังกล่าวได้จากแนวคิด Triple Bottom Line และรายงาน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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4.1 Triple Bottom Line (TBL) 
Triple Bottom Line เป็นคําศัพท์ที่ถูกบัญญัติขึ้นโดย Briton John Elkington 

เมื่อปี พ.ศ. 2540 (Elkington, 1999) โดยอ้างอิงจากศัพท์ทางด้านบัญชีและการเงินในการวัด
ความสําเร็จของธุรกิจ ซึ่ง Elkington เสนอว่าการวัดผลสําเร็จทางธุรกิจไม่ควรวัดจากผลประกอบการ
ทางด้านการเงินเพียงอย่างเดียว แต่ต้องวัดผลประกอบการทางด้านสังคมและด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่
กันไปด้วย ซึ่งต่อมาแนวคิดน้ีถูกนําไปใช้เป็นตัวช้ีวัดในรายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืน (Sustainability 
Report Guidelines) ขององค์การแห่งความริเริ่มว่าด้วยรายงานสากล (Global Reporting 
Initiative: GRI) (Blackburn, 2008) 

Triple Bottom Line ช่วยให้มองเห็นภาพและวิธีการวัดผลของการพัฒนาอย่าง
ย่ังยืนได้อย่างชัดเจน และเป็นแนวคิดที่ธุรกิจมักจะนํามาใช้อ้างอิงในการกําหนดกลยุทธ์การเติบโต
อย่างยั่งยืนที่บริษัทจะต้องมีผลการดําเนินงานที่ดีทั้งผลประกอบการทางการเงิน ผลการดําเนินการ
ทางสังคมและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมหรืออีกนัยหน่ึง คือ ต้องสร้างกําไรตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น
ขณะเดียวกันยังสามารถป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมและชุมชนที่
เก่ียวข้องกับการดําเนินธุรกิจ 

ความแตกต่างระหว่าง Triple Bottom Line กับความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กรอยู่ที่การมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ ความรับผิดชอบต่อสังคมมักจะมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ให้กลุ่มของ
สังคมในวงกว้างทั้งที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและไม่เก่ียวข้องกับธุรกิจขณะที่ Triple Bottom Line ให้
ความสําคัญเท่า ๆ กันระหว่างผลประโยชน์ของธุรกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยหาจุดเหมาะสมท่ีลงตัว
ระหว่างความสามารถในการสร้างกําไรให้เพ่ิมข้ึนกับการกระทําความดีอย่างถูกต้องเพ่ือลดความ
ขัดแย้งระหว่างผู้ถือหุ้นและสังคม (Savitz and Weber, 2006) 
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ภาพที่ 11 จุดสมดุลของผลประโยชน์ระหว่างธุรกิจกับผู้มีส่วนได้เสีย 
ที่มา: Andrew W. Savitz, and Karl Weber, The triple bottom line: How today’s best-
run companies are achieving economic, social and environmental success and 
how you can too. (California: John Wiley & Sons, 2006). 
 

4.2 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Report) 
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นกระบวนการขององค์กรในการสร้างความเข้าใจ

และเช่ือมโยงประเด็นต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างย่ังยืนเข้ากับแผนและกลยุทธ์
องค์กร ด้วยการกําหนดเป้าหมาย การวัดผลดําเนินการ และการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสู่
การเติบโตท่ียั่งยืน ทั้งน้ี ตัวรายงานจะเป็นผลลัพธ์ที่สําคัญขององค์กรซึ่งเสมือนกับรายงานการ
ตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก มีความคล้ายคลึงและสําคัญเช่นเดียวกับรายงานทางการเงิน (GRI, 
2013) 

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้เริ่มพัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. 1990 โดยมีการจัดทํา
รายงานทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับรายงานทางด้านการเงินในลักษณะของความ  
สมัครใจของแต่ละองค์กร โดยในช่วงแรกรายงานมีลักษณะหลากหลายทั้งในส่วนของเนื้อหาและ
คุณภาพของการจัดทํารายงาน ต่อมา GRI ได้ออกแนวทางการจัดทํารายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืน
ฉบับแรกขึ้นมาเมื่อปี พ.ศ. 2542 จึงได้กลายเป็นต้นแบบรายงานที่เป็นมาตรฐานและเกิดการยอมรับ 
โดยการจัดทํารายงานขององค์กรขนาดใหญ่ส่วนใหญ่จะเช่ือมโยงกับแบบรายงานมาตรฐานที่เป็น
สากลของ GRI โดยในประเทศไทยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ประชาสัมพันธ์ให้บริษัทจด 
ทะเบียนเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อมไว้ในหัวข้อการกํากับดูแลกิจการที่ดีของรายงาน
ประจําปีของบริษัทตามความสมัครใจในปี พ.ศ. 2542 และต่อมาได้ออกเป็นมาตรการเชิงบังคับให้
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บริษัทต้องมีการรายงานข้อมูลสังคมและสิ่งแวดล้อมไว้ในหัวข้อความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียใน
รายงานประจําปี เร่ิมต้ังแต่ปี พ.ศ. 2550 (มัทนชัย สุทธิพันธ์, 2556) 

รายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืนมีความหมายท่ีกว้างและมีช่ือเรียกที่คล้ายคลึงกัน 
อาทิ Triple Bottom Line รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร โดยกรอบรายงานการ
พัฒนาอย่างย่ังยืนตามแนวทางของ GRI จะยึดการเปิดผลลัพธ์ของข้อมูลในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงที่ 
ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งเชิงบวกและเชิงลบตามมิติของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดย 
ลักษณะของรายงานจะมีลักษณะเป็นเชิง 1) เทียบเคียง (Benchmarking) กับการเคารพและปฏิบัติ 
ตามต่อกฎหมาย บรรทัดฐาน จรรยาบรรณ มาตรฐานการปฏิบัติงานและกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร 
2) สาธิต (Demonstrating) เป็นการแสดงอิทธิพลที่องค์กรมีและได้รับการคาดหวังต่าง ๆ เก่ียวกับ
การพัฒนาอย่างย่ังยืน 3) การเปรียบเทียบ (Comparing) เป็นการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติภายใน    
องค์กรและระหว่างองค์กร ทั้งน้ี เน้ือหาของรายงานจะประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลัก คือ หลักการและ
แนวทางการรายงาน (Report Principles and Guidance) กับมาตรฐานของการเปิดเผยข้อมูล 
(Standard Disclosures) รวมถึงตัวช้ีวัดของการปฏิบัติงานด้วย โดยหลักการและแนวทางการ
รายงานเป็นการกําหนดทางเลือกของการรายงานและนําไปสู่มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลซึ่งเป็นส่วน
ของผลลัพธ์ ทําให้รายงานมีความโปร่งใส มีการกําหนดเน้ือหาที่จะรายงาน คุณภาพของข้อมูล และ
ขอบเขตของการรายงาน เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียใช้ประกอบการตัดสินใจ สําหรับมาตรฐานของการ
เปิดเผยข้อมูลเป็นส่วนของผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจงท่ีควรจะมีไว้ในรายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืนตามที่
กําหนดไว้ในหลักการและแนวทางการรายงานซึ่งประกอบไปด้วยกลยุทธ์และประวัติบริษัท 
เพ่ือที่จะให้เราทําความเข้าใจบริบทรวมการปฏิบัติการขององค์กร เช่น กลยุทธ์ ประวัติขององค์กร 
แนวทางการบริหารจัดการ ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน เพ่ือใช้เปรียบเทียบผลของการปฏิบัติงาน
ทางด้านของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมขององค์กรในช่วงเวลาที่ผ่านมา 

จะเห็นได้ว่ารายการการพัฒนาอย่างย่ังยืนขององค์กรเป็นรายงานที่มีการ
เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้และวัตถุประสงค์ของรายงานไม่ใช่อยู่แค่เพียงการรายงานแต่เป็นการ
รายงานข้อมูลทางด้าน เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรที่สามารถวัดผลเพ่ือใช้ประเมิน
สุขภาพองค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคตที่มองเห็น สามารถนําไปใช้ในการปรับปรุงการดําเนินงานของ
องค์กรได้อย่างต่อเน่ืองตลอดเวลาและเป็นการช่วยในการรักษาความพึงพอใจและรักษาความสัมพันธ์
กับผู้มีส่วนได้เสีย (GRI, 2013) 

การจัดทํารายงานการเปิดเผยข้อมูลอย่างยั่งยืนเป็นการกระทําที่สอดคล้องกับ
ทฤษฎีผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Management Theory) ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบ
จากการกระทําและไม่กระทําขององค์กร กับทฤษฎีความชอบธรรม (Legitimacy Theory) ที่ถือว่า
องค์กรไม่ได้เป็นเจ้าของทรัพยากร แต่เป็นเพียงผู้ได้รับอนุญาตจากสังคมให้นําทรัพยากรมาใช้
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ประโยชน์ ดังน้ันจึงมีความจําเป็นต้องรายงานผลให้สังคมทราบถึงความก้าวหน้า เพ่ือให้ได้มาซึ่งการ
อนุญาตจากสังคมในการดําเนินธุรกิจ (License to Operate) และเป็นการป้องกันการหาประโยชน์
จากการมีข้อมูลที่ไม่เท่าเทียม โดยองค์กรเลือกจะเป็นผู้เปิดเผยข้อมูลเสียเอง เพ่ือลดปัญหาความไม่
เท่าเทียมกันของข้อมูลก่อนที่จะถูกผู้อ่ืนค้นพบหรือสอบถาม ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีการส่งสัญญาณ 
(Signaling Theory) ที่องค์กรขนาดใหญ่จําเป็นต้องสร้างความน่าเช่ือถือในส่วนน้ี และต้องเปิดเผย
ข้อมูลด้านอ่ืน ๆ นอกเหนือจากผลการดําเนินการด้านธุรกิจตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
จํานวนมาก (Hahn and Kuhmen, 2013) 

4.3 Dow Jones Sustainability Index (DJSI) 
Dow Jones Sustainability Index เป็นตัวช้ีวัดที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัท SAM 

(Sustainable Asset Management) ของสวิสเซอร์แลนด์เพ่ือประเมินความย่ังยืนขององค์กร โดย
พิจารณาจากความเช่ือมโยงของผลการดําเนินงานทางด้านความย่ังยืนกับการสร้างมูลค่าเพ่ิมของ
กิจการ ซึ่งเป็นกับทั้งบริษัทและนักลงทุนในแง่การสร้างความยอมรับและความมีช่ือเสียงของบริษัท 
กับการตัดสินใจเข้าลงทุนของนักลงทุน หรือผู้จัดการกองทุนโดยเฉพาะการลงทุนที่เป็นการลงทุน
ระยะยาว เช่น กองทุนบํานาญที่ ยังไม่มี ตัวช้ีวัดความเสี่ยงที่อาจบ่งช้ีได้ในอนาคต เช่น การ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ การออกกฎหมายทางด้านสิ่งแวดล้อมหรือนวัตกรรม 

บริษัท SAM เป็นบริษัทแรกที่ทําวิจัยประเด็นที่เก่ียวข้องกับความย่ังยืน ได้แก่ 
สิ่งแวดล้อม สังคม และการกํากับดูแล (ESG) เปรียบเทียบกับผลดําเนินการของบริษัท โดยได้พิสูจน์ให้
เห็นว่าย่ิงบริษัทมีความย่ังยืนมากเท่าใดก็จะย่ิงเป็นบริษัทที่มีผลตอบแทนที่ดีเท่าน้ัน ต่อมา SAM ได้
ร่วมมือกับ Down Jones พัฒนา Dow Jones Sustainability Index (DJSI) ขึ้นมาใช้นับต้ังแต่ปี 
พ.ศ. 2542 จนได้รับการยอมรับไปทั่วโลกว่าเป็นตัวช้ีวัดการพัฒนาอย่างย่ังยืนที่สามารถใช้อ้างอิงและ
มีผลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนของผู้จัดการกองทุน จนกระทั่งล่าสุด SAM ได้ถูกบริษัทบริหาร 
สินทรัพย์ของเนเธอร์แลนด์ซื้อกิจการและเปลี่ยนช่ือเป็นบริษัท RobetoSAM เมื่อปี พ.ศ. 2552 

ทั้งน้ี การประเมินจะใช้วิธีเลือกบริษัทมาจํานวนหน่ึงซึ่งต้องเป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอ่ืน ๆ ทั่วโลก และบริษัทที่ถูกคัดเลือกจะต้อง
มีขนาดใหญ่โดยมีมูลค่าหุ้นสูงกว่า 1 พันล้านเหรียญสหรัฐข้ึนไป จากน้ันทําการประเมินและจัดลําดับ
ตามหลักการ เปรียบเทียบกับธุรกิจของบริษัทอ่ืน ๆ ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน (Best In 
Class) โดยพิจารณาจากข้อมูลที่ได้แสดงไว้ในรายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืนของบริษัทตามแนวทาง
ขององค์การแห่งความริเร่ิมว่าด้วยรายงานสากลหรือ GRI ร่วมกับการตอบแบบสอบถามตามที่ผู้ 
ประเมินกําหนดใน 3 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 10 ของบริษัทที่ได้คะแนน
สูงสุดจะมีรายช่ือติดอยู่ใน DJSI World โดยในการพิจาณาจะใช้เกณฑ์เดียวกันหมดทั่วโลกโดย
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แบ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐาน และเกณฑ์เฉพาะแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม ดังปรากฏรายละเอียดในตาราง
ที่ 6 (Krosinsky, Robin, and Viederman, 2012) 
 
ตารางที่ 6 เง่ือนไขและน้ําหนักคะแนนการวัดความย่ังยืนขององค์กร (พลังงาน) 
 

มิติ เงื่อนไข น้ําหนักคะแนน 

เศรษฐกิจ 

การปฏิบัติตามกฎหมาย/คู่มือ
ปฏิบัติการ และการต่อต้านการ
คอรัปชั่น 

6% 

การกํากับดูแลกิจการท่ีด ี 6% 
การบริหารความเสี่ยงและภาวะ
วิกฤต 

6% 

เงื่อนไขพิเศษเฉพาะแต่ละ
อุตสาหกรรม 

ขึ้นอยู่กับชนิดของอุตสาหกรรม 

สิ่งแวดล้อม 
รายงานสิ่งแวดลอ้ม 3% 
เงื่อนไขพิเศษเฉพาะแต่ละ
อุตสาหกรรม 

ขึ้นอยู่กับชนิดของอุตสาหกรรม 

สังคม 

ความเป็นพลเมืองท่ีดี และการ
บริจาคเพ่ือการกุศล 

3% 

การปฏิบัติต่อแรงงาน 5% 
การพัฒนาทุนมนุษย์ 5.5% 
รายงานทางด้านสังคม 3% 
การจูงใจและรักษาพนักงานท่ีมี
ความสามารถสูง 

5.5% 

เงื่อนไขพิเศษเฉพาะแต่ละ
อุตสาหกรรม 

ขึ้นอยู่กับชนิดของอุตสาหกรรม 

 
สําหรับบริษัทประเทศไทยในอดีตมีเพียง 2 บริษัทขนาดใหญ่ที่ได้รับคัดเลือกให้อยู่

ใน DJSI World คือ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ในหมวดของพลังงาน และบริษัทปูนซีเมนต์ไทย 
จํากัด (มหาชน) ในหมวดของวัสดุการก่อสร้าง ซึ่งทั้งสองบริษัทน้ีถือเป็นต้นแบบในการนํากลยุทธ์การ
จัดการอย่างย่ังยืนมาใช้ในการสร้างการเติบโตของกิจการของบริษัทไทย แต่ต่อมาในปี พ.ศ. 2558 ได้
มีการขยายจาก 2 เป็น 10 บริษัทของไทยที่ได้รับคัดเลือกให้อยู่ใน DJSI 
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4.4 ข้อตกลงโลกว่าด้วยสหประชาชาติ (UN Global Compact) 
ข้อตกลงโลกว่าด้วยสหประชาชาติริเริ่มและพัฒนาขึ้นในปี พ.ศ. 2542 โดยองค์การ

สหประชาชาติ เพ่ือให้กิจการต่าง ๆ ตระหนักถึงความเป็นพลเมืองที่ดีของโลก เน่ืองจากการดําเนิน
ธุรกิจของกิจการเหล่าน้ันอาจส่งผลกระทบต่อโลกได้ทั้งในทางบวกและทางลบ โดยเฉพาะองค์กรธุรกิจ
ขนาดใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงในโลก ทั้งน้ี ข้อตกลงโลกว่าด้วยสหประชาชาติอยู่ภายใต้
หลักการสําคัญ 10 ประการ เกี่ยวข้องกับ 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ สิทธิมนุษยชน (Human Right) 
แรงงาน (Labor) สิ่งแวดล้อม (Environment) และการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) มี
เน้ือหาดังน้ี (UN Global Compact, 2010) 

สิทธิมนุษยชน (Human Right) 
หลักประการที่ 1 – ธุรกิจควรสนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชนที่

ประกาศในระดับสากลตามขอบเขตอํานาจท่ีเอ้ืออํานวย 
หลักประการที่ 2 – หมั่นตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจของตนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ

การล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน 
แรงงาน (Labor) 
หลักประการที่ 3 – ธุรกิจควรส่งเสริมสนับสนุนเสรีภาพในการรวมกลุ่มของแรงงาน

และการรับรองสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรองอย่างจริงจัง 
หลักประการที่ 4 – จัดการใช้แรงงานเกณฑ์และที่เป็นการบังคับในทุกรูปแบบ 
หลักประการที่ 5 – ยกเลิกการใช้แรงงานเด็กอย่างจริงจัง 
หลักประการที่ 6 – ขจัดการเลือกปฏิบัติในเรื่องการจ้างงานและการประกอบอาชีพ 
สิ่งแวดล้อม (Environment) 
หลักประการที่ 7 – ธุรกิจควรสนับสนุนแนวทางการระแวดระวังในการดําเนินงานที่

อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
หลักประการที่ 8 – อาสาจัดทํากิจกรรมท่ีส่งเสริมการยกระดับความรับผิดชอบต่อ

สิ่งแวดล้อม 
หลักประการที่ 9 – ส่งเสริมการพัฒนาและการเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 
การต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) 
หลักประการที่ 10 – ธุรกิจควรร่วมมือกันเพ่ือต่อต้านการทุจริต รวมท้ังการ

กรรโชกและการให้สินบนในทุกรูปแบบ 
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4.5 แนวคิดการพัฒนาตัวชี้วัดการจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืนอ่ืน ๆ 
เน่ืองจากแนวคิดการพัฒนาอย่างย่ังยืนเป็นแนวคิดที่มีพลวัตและเป็นแนวคิดเชิง

กว้างซึ่งมีลักษณะความรู้แบบเป็นองค์รวม อีกทั้งเป็นเรื่องใหม่จึงไม่มีการศึกษาการพัฒนาตัวช้ีวัดมาก
นัก ทั้งนี้  พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ (2553) ได้อ้างถึง Epstein (2008) ที่พัฒนาตัวช้ีวัดความสําเร็จของ
การนํากลยุทธ์การพัฒนาอย่างย่ังยืนมาใช้กับกิจการ โดยใช้ทฤษฎีเชิงระบบเป็นตัวกําหนดประเภท
ของตัว บ่งช้ีได้จํานวน 11 ตัว ประกอบไปด้วย บริบทภายนอก บริบทภายใน บริบทธุรกิจ ทรัพยากร
มนุษย์และการเงิน ภาวะผู้นํา การกําหนดกลยุทธ์ โครงสร้างและระบบ การปฏิบัติงาน ปฏิกิริยาของผู้
มีส่วนได้เสีย ผลผลิต ผลลัพธ์ทางการเงินและผลลัพธ์ด้านความย่ังยืน ซึ่งสามารถพัฒนาต่อเป็นตัวช้ีวัด
ได้ ดังแสดงรายละเอียดในภาพที่ 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 12 ภาพระบบและตัวช้ีวัดการจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืนของ Marc J Epstein 
ที่มา: Marc J. Epsten, Managing sustainability work, (San Francisco: Beroett-Koehler, 
2008). 
 

สอดคล้องกับอัญญา ขันธวิทย์ ที่ได้อธิบายไว้ว่าปัจจุบันการกําดูแลกิจการได้รับการ
ขยายผลให้ต้องพิจารณาถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนนอกเหนือจากเจ้าของกิจการ แต่เมื่อ
กิจการส่วนใหญ่ยังคงยึดหลักการสร้างมูลค่าของกิจการแก่เจ้าของ ในการวิเคราะห์บทบาท
ความสําเร็จของการกํากับดูกิจการและการบริหารอย่างแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมก็ควรใช้
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แบบจําลองการบริหารงานเพ่ือสร้างมูลค่าของกิจการต่อเจ้าของและกิจการที่มีการกํากับดูแล กิจการ 
ที่ดีควรจะมีมูลค่าสูงขึ้นมากกว่าการบริหารงานเพ่ือสร้างมูลค่าที่ไม่ได้มีการกํากับดูแล (ภาพที่ 13) 
ทั้งน้ี การสร้างมูลค่า (Value Creation) เป็นผลลัพธ์จากความสําเร็จในระดับสูงของการดําเนินงาน 
การกํากับดูแลกิจการและการบริหารงานอย่างแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ในขณะที่กิจการที่มีการ
กํากับดูแลกิจการและการบริหารงานอย่างแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมดี แต่ยังไม่ได้เกิดผลในเชิง
มูลค่าแก่เจ้าของกิจการได้จริงให้ถือว่าเป็นมูลค่าที่ยังสร้างไม่สําเร็จ (Unrealized Value) ตามทฤษฎี
แบบจําลองของ Fahy, Roche and Weiner (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2555) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 13 ลักษณะประเภทของมูลค่าตามส่วนประสมของความสําเร็จของการดําเนินงานและ
ความสําเร็จในการกํากับดูแลกิจการ 
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, การกํากับดูแลเพื่อสร้างมูลค่ากิจการ, (กรุงเทพฯ: ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2555). 
 
5. การพัฒนาอย่างย่ังยืนกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กิจการ 
 

ในอดีตการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กิจการอาจดูเหมือนเป็นสิ่งที่
ขัดแย้งและไม่อาจเกิดขึ้นได้จริง การท่ีธุรกิจจะนําเรื่องการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมกับความรับผิดชอบ
ต่อสังคมซึ่งเป็นภาระหน้าที่และค่าใช้จ่ายขององค์กรมาก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมของกิจการน้ันเป็นเร่ืองที่
ทําได้ยาก จนทําให้เกิดการต่อสู้กันทางความคิดระหว่างราชการกับเอกชน องค์กรอิสระเพ่ือสังคมกับ
เอกชน และองค์กรอิสระเพ่ือสังคมกับราชการ จนกระทั่งนําไปสู่การกําหนดให้การพัฒนาอย่างย่ังยืน
เป็นหน่ึงในนโยบายสาธารณะทั้งในระดับประเทศและระดับสากล การท่ีจะเลือกกระทําหรือไม่กระทํา
ของรัฐเพ่ือประโยชน์ของคนจํานวนมาก ทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจ การแก้ไขปัญหาสังคมและ

 

มูลค่าท่ียังสร้างไม่สําเร็จ 
(Unrealized Value) 

 

การสร้างมูลค่า 
(Value Creation) 

 

การทําลายมูลค่า 
(Value Destruction) 

 

มูลค่าที่เส่ียง 
(Value at Risk) 

สูง 

ต่ํา 

ต่ํา สูง 

ความสําเร็จของการดําเนินงาน 

ความสําเร็จ
ของการ
กํากับดูแล 
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สิ่งแวดล้อม อาทิ การออกกฎหมายที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อมและสังคมเพ่ิมข้ึนเพ่ือเป็นแนวทางหน่ึง
ของการแก้ไขปัญหา (สมบัติ ธํารงธัญวงศ์, 2555) 

อย่างไรก็ตาม การออกกฎหมายโดยมากต้องใช้เวลาและไม่สามารถแก้ไขปัญหาทุกอย่าง
ได้โดยสมบูรณ์ การออกกฎหมายใด ๆ ย่อมส่งผลต่อภาคธุรกิจทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ เพราะธุรกิจ
เป็นส่วนหน่ึงของสังคมและต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งธุรกิจจะมีความเสี่ยงหากไม่สามารถปรับตัวได้
ทันตามนโยบายและกฎหมาย หรืออาจเป็นโอกาสหากธุรกิจสามารถปรับกลยุทธ์ขององค์กรเข้ากับ
นโยบายและกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไป ดังน้ัน ธุรกิจมีความจําเป็นที่ต้องได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ต่อการตัดสินใจให้ผู้บริหารอย่างทันเวลา ขณะเดียวกันผู้บริหารองค์กรจะต้องให้ความดูแล
และใส่ใจในการนําทรัพยากรที่จําเป็นเพ่ือป้อนให้องค์กรอย่างสมํ่าเสมอ (Daft, 2007 อ้างใน วรนาถ 
แสงมณี, 2553) 

การสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างย่ังยืน คือ การพยายามทําให้สังคมก้าวหน้าควบคู่กับการประสบ
ความสําเร็จทางด้านการเงินของกิจการซึ่งมาจากการเลือกกําหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสม อีกทั้งแนวคิด
และวิธีปฏิบัติของธุรกิจสมัยใหม่มองว่าสังคมเป็นส่วนหน่ึงของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งองค์กรจะต้อง
ตอบสนองต่อความคาดหวัง ขณะเดียวกันยังต้องบรรลุวัตถุประสงค์ที่สําคัญของธุรกิจ คือ กําไร การ
พัฒนาอย่างย่ังยืนในภาคธุรกิจจึงเป็นเร่ืองของความสมัครใจ พยายามค้นหาทางที่จะทําให้
ผลประโยชน์ของตนเองไม่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของส่วนรวม และสร้างผลกําไรของบริษัทโดยไม่
ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ที่ดีของคนในสังคม (Smith, 1994) การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มี 
ส่วนได้เสียจึงเป็นปัจจัยที่สําคัญต่อความสําเร็จขององค์กรในการนํากลยุทธ์องค์กรไปปฏิบัติ รวมถึง
การสร้างความมีช่ือเสียงให้กิจการซึ่งถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าแม้ไม่สามารถจับต้องได้ (Ferrell, 
Thorne and Ferrel, 2010) บริษัทขนาดใหญ่จึงมักจะผนวกแนวคิดการพัฒนาธุรกิจอย่างย่ังยืนไว้
เป็นส่วนหน่ึงในองค์ประกอบของแบรนด์ซึ่งมีผลต่อมูลค่าของกิจการ (MIT, 2013) 

การพัฒนาอย่างย่ังยืนมีส่วนสําคัญที่ทําให้เกิดนวัตกรรม เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงของ
ตลาดและสภาพการแข่งขันทําให้บริษัทถูกกดดันให้เปลี่ยนวิธีคิดเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี 
กระบวนการทํางาน และแบบจําลองทางธุรกิจ ซึ่งในแต่ละข้ันของการเปลี่ยนแปลงและการยอมรับ 
นําแนวทางการพัฒนาอย่างย่ังยืนมาใช้จะมีความท้าทาย ความต้องการสมรรถนะหลักขององค์กร 
และโอกาสในการสร้างนวัตกรรมท่ีแตกต่างกัน (ตารางท่ี 4) (Nidumolo, Phahaladm, and 
Rangaswani, 2009) นวัตกรรมมีความสัมพันธ์กับความสามารถในการแข่งขัน การเพ่ิมขึ้นของส่วน
แบ่งตลาด และกําไรที่เกิดขึ้นจากพัฒนาสินค้าหรือบริการใหม่ทั้งตลาดเดิมและตลาดใหม่ใหม่ (MIT, 
2013) 

ความหมายของการสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างย่ังยืน คือ การกําหนดกลยุทธ์ที่ต้องพยายามโต
ต่อไปโดยใช้นวัตกรรมเพ่ือหาสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับธุรกิจและดีที่สุดสําหรับสังคม ที่เป็นสิ่งใหม่และมีขนาด
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เหมาะสมเพียงพอในการทุ่มทรัพยากรของบริษัทเพ่ือให้เกิดขึ้นได้จริง สามารถสร้างความได้เปรียบเชิง
การแข่งขัน และวัดผลได้ทั้งเชิงกําไรและสังคม (Accenture and CECP, 2011) ความสามารถของ
การทํากําไรข้ึนอยู่กับรายได้ ต้นทุน กําไรจากการดําเนินงาน การลงทุน ผลตอบแทน การลงทุน 
ต้นทุนทางการเงิน และส่งผลต่อมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด ซึ่งเป็นตัวช้ีผลความสําเร็จของการ
ดําเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม การขยายขอบเขตการบริหารงานคลอบคลุมไปถึงเร่ืองของสิ่งแวดล้อม
และความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจก็จะทําให้ธุรกิจดังกล่าวมีความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน และมี
มูลค่าของกิจการเพ่ิมสูงขึ้นมากกว่าเดิมจากสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ (Krosinsky, Robin, and 
Viederman, 2012) 

โดยสรุป หลาย ๆ การศึกษาเช่ือมั่นว่าการนําแนวทางการจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนมาใช้
จะส่งผลดีกับผลการดําเนินงานของบริษัทสามารถมีกําไรสูงกว่าค่าเฉลี่ย เกิดความได้เปรียบเชิงการ
แข่งขัน สร้างมูลค่าเพ่ิมระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้นและมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ ทั้งน้ี ในส่วนของกําไรที่
เพ่ิมขึ้นมาจาก 2 เหตุผลหลัก คือ การมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากส่วนแบ่งตลาดที่เพ่ิมขึ้นหรือการเข้าสู่ตลาด
ใหม่กับกําไรต่อหน่วยที่เพ่ิมขึ้นจากต้นทุนที่ลดลง การบริหารจัดการความเสี่ยง อํานาจในการต้ังราคา 
และความผูกผันของพนักงาน 

ความสําเร็จของการนํากลยุทธ์การพัฒนาอย่างย่ังยืนมาใช้ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
กิจการ นอกเหนือจากความสามารถขององค์กรในการกําหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ที่เหมาะสมแล้ว 
อีกส่วนหน่ึงที่สําคัญคือการนําไปสู่ภาคปฏิบัติ (Execution) ที่ต้องบูรณาการประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 
สังคม และการกํากับดูแลเข้าไว้ในกลยุทธ์หลักและแบบจําลองทางธุรกิจขององค์กร (Bonini, 2011) 
ซึ่งสามารถสรุปได้ตามตารางที่ 7 และ 8 
 
ตารางที่ 7 กลยุทธ์ วิธีการ และผลท่ีได้รบัในการนําการพัฒนาอย่างย่ังยืนมาใช้ในธุรกิจ 
 

กลยุทธ์ วิธีการสร้างความย่ังยืน ผลที่ได้รับ 
ทําสิ่งเดิมแต่เปลี่ยนวิธีการใหม่ เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานให้

เหนือคู่แข่ง โดยเน้นปฏิบัติตาม
กฎหมายและสิ่งแวดล้อม เช่น 
Eco-Efficiency, Pollution 
Prevention Pay 

การลดค่าใช้จ่ายดําเนินงานและลด
การปล่อยมลพิษ (ต้นทุนและความ
เสี่ยง) 
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ตารางที่ 7 กลยุทธ์ วิธีการ และผลท่ีได้รบัในการนําการพัฒนาอย่างย่ังยืนมาใช้ในธุรกิจ (ต่อ) 
 

กลยุทธ์ วิธีการสร้างความย่ังยืน ผลที่ได้รับ 
ทําสิ่งใหม่ด้วยวิธีใหม่ ออกแบบผลิตภัณฑ์และ

กระบวนการผลิตท่ีใช้วัตถุดิบให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและมีประสิทธิภาพ 
เช่น การบริหาร Supply Chain, 
Zero-Waste, Eco-Foot Print 

การลดต้นทุนและการบริหารความ
เสี่ยง เพ่ิมโอกาสในการสร้างรายได้
ในอนาคต 

เปลี่ยนเป็นธุรกิจหลัก นํานวัตกรรมมาใช้เพ่ือสร้างความ
ย่ังยืนท่ัวท้ังองค์กร 

รายได้เพ่ิมและการเติบโต 

แบบจําลองทางธุรกิจใหม่ ออกแบบกลยุทธ์องค์กรใหม่ แบรนด์ ความผูกพันพนักงาน 

 
ตารางที่ 8 ตัวอย่างการกําหนดกลยุทธ์การจัดการอย่างย่ังยืนของ PepsiCo 
 

แนวทาง วิธีการ เป้าหมาย 
การดําเนินธุรกิจโดยท่ัวไป  เน้นผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้น 

 ผลิตสินค้าบริการตรงความ
ต้องการของผู้บริโภค 

 จ่ายภาษีถูกต้องและปฏิบัติตาม
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

 รายได้เติบโตข้ึน 33% 

การนําความรับผดิชอบต่อสังคม 
มาใช้กับธุรกิจ 

 ใช้ทรัพยากรอย่างรับผิดชอบ 

 จริยธรรมทางธุรกิจ 

 ตอบแทนกําไรบางส่วนคืนกลับ
ให้สังคม อาสาสมัครช่วยแก้ไข
ปัญหาสังคม 

 เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ํา 
20% ภายในระยะเวลา 5 ปี 
และทําให้คน 3 ล้านคนใน
ประเทศกําลังพัฒนาเข้าถึง
แหล่งน้ําได้ 

 บริจาคเงินเพ่ือแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับโภชนาการและ
การศึกษา 
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ตารางที่ 8 ตัวอย่างการกําหนดกลยุทธ์การจัดการอย่างย่ังยืนของ PepsiCo (ต่อ) 
 

แนวทาง วิธีการ เป้าหมาย 
การจัดการอย่างย่ังยืน  คิดค้นผลิตภัณฑ์และบริการท่ี

สามารถตอบสนองความ
ต้องการพ้ืนฐานของสังคม 

 ร่วมมือกับชุมชนในการสร้าง
ความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นของชุมชน
และผลตอบแทนของบริษัท 

 จัดการอบรมเกษตรกร ลงทุน
โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนา
คุณภาพวัตถุดิบท่ีจะป้อนเข้าสู่
โรงงานของบริษัท และสร้าง
ความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นของ
เกษตรกร 

ที่มา: Accenture and CECP (The Committee Encouraging Corporate Philanthropy), 
Business at its best: Driving sustainable value creation, Five imperatives for 
corporate CEOs, accessed January 20, 2011, available from http://csis.org/files/ 
attachments/111017_CECP_Accenture.pdf 
 

โดยสรุป แนวทางการกําหนดกลยุทธ์การจัดการอย่างย่ังยืนที่มีผลต่อการสร้างมูลค่าเพ่ิม
ของกิจการจะมีกระบวนการต้ังแต่การมองเห็นโอกาส แนวทางการปฏิบัติ และการกําหนดกลยุทธ์การ
ดําเนินงานที่แตกต่างจากการดําเนินธุรกิจโดยทั่วไป และมากกว่าการนําความรับผิดชอบต่อสังคมมา
ใช้เป็นกลยุทธ์ธุรกิจ ความสําเร็จของแต่ละบริษัทจะแตกต่างกันข้ึนอยู่กับภาวะผู้นําและสมรรถนะของ
องค์กรในการนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติและการสร้างนวัตกรรมองค์กร 
 
6. ตัวอย่างแนวคิดกลยุทธ์การพัฒนาอย่างย่ังยืนของวิสาหกิจขนาดใหญ่ 
 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เป็นบริษัทพลังงานแห่งชาติ มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจและ
บริษัทมหาชน จดทะเบียนจัดต้ังเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2544 โดยแปลงสภาพมาจากการปิโตรเลียม
แห่งประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 โดยมีทุนจดทะเบียนปัจจุบัน
ประมาณ 28,574 ล้านบาท ดําเนินธุรกิจด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และธุรกิจเก่ียวข้องอย่างครบวงจร 
ผ่านการลงทุนและดําเนินธุรกิจเอง ได้แก่ ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจนํ้ามัน ธุรกิจการค้าระหว่าง
ประเทศ และการลงทุนในบริษัทย่อย กิจการควบคุมร่วมกัน และบริษัทร่วมทุน (กลุ่มบริษัท) อาทิ 
บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด 
(มหาชน) บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) และบริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) 

บริษัทมีวิสัยทัศน์ที่จะมุ่งสู่การเป็นบริษัทพลังงานไทยข้ามชาติช้ันนํา (Thai Premium 
Multinational Energy Company) โดยกําหนดทิศทางการดําเนินธุรกิจขนาดใหญ่ของโลก (BIG)  
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ติดอันดับ Fortune Global 100 ภายในปี พ.ศ. 2563 เป็นองค์กรที่มีการเจริญเติบโตอย่างย่ังยืน
(LONG) ติดอันดับดัชนีความย่ังยืนดาวโจนส์ หรือ Dow Johns Sustainability Index (DJSI World) 
ภายในปี พ.ศ. 2556 และเป็นบริษัทที่มีความเข้มแข็งทางด้านการเงิน (STRONG) โดยมีผลตอบแทน
ในการลงทุนติดอันดับบริษัทช้ันนําในอุตสาหกรรมเดียวกัน ทางด้านพันธกิจบริษัทมุ่งเน้นการ
ตอบสนองต่อความคาดหวังผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 

ต่อประเทศ: สร้างความมั่นคงด้านพลังงานเพ่ือเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ต่อสังคมและชุมชน: เป็นองค์กรที่ดีของสังคม ดําเนินธุรกิจที่มีการบริหารจัดการ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลและร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ชุมชน 
ต่อผู้ถือหุ้น: สร้างผลตอบแทนที่ดีและสามารถขยายการลงทุนได้อย่างต่อเน่ือง 
ต่อลูกค้า: สร้างความพึงพอใจและความผูกพันโดยนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้

มาตรฐานสากลในราคาที่เป็นธรรม 
ต่อคู่ค้า: ดําเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม 
ต่อพนักงาน: สนับสนุนการพัฒนาความสามารถการทํางานระดับมืออาชีพ ให้ความมั่นใจ

ในคุณภาพชีวิต การทํางานของพนักงานทัดเทียมบริษัทช้ันนําเพ่ือสร้างความผูกพันต่อองค์กร 
ทั้งน้ี กลยุทธ์การดําเนินธุรกิจที่สําคัญเพ่ือนําไปสู่การเป็นบริษัทที่เติบโตอย่างย่ังยืน คือ 

การเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศ (High Performance Organization) การกํากับดูแลกิจการที่ดี 
(Corporate Governance) และการดําเนินธุรกิจโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 
Responsibility) ตามแนวทางของ OECD (ตารางที่ 9) โดยมีค่านิยม SPIRIT ที่มุ่งเน้นความเป็นคน
เก่งและคนดี เป็นค่านิยมร่วมขององค์กร (Core Values) ทั้งน้ี ได้กําหนดให้ผู้บริหารทุกคนต้องทํา
หน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างค่านิยมร่วมองค์กร ดังเช่นคํากล่าวของ ดร. ไพรินทร์ ชูโชติถาวร 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ที่ว่า “เรามุ่งมั่น 
สร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยความดีและรับผิดชอบต่อสังคม” 
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ตารางที่ 9 กรอบการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวทาง OECD 
 

องค์ประกอบ ขอบข่ายการดําเนินงาน 
1. การกํากับดูแลกิจการท่ีดีและมีภาวะผู้นํา 

(Organizational Governance and 
Leadership) 

การแสดงความมุ่งม่ันขององค์กรด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมด้วยการบริหารงานแบบผู้นําและการ
สนับสนุนด้านทรัพยากรท่ีจําเป็นในการดําเนินงาน 

2. สิทธิมนุษยชน (Human Rights) แนวทางปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. ท่ี
แสดงถึงเจตนารมณ์ในการปกป้องสิทธิมนุษยชนของผู้
ท่ีได้รับผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจ 

3. สิทธิแรงงาน (Labor Rights) การแสดงเจตนารมณ์ในการปกป้องสิทธิแรงงานของ
พนักงานและผู้ร่วมธุรกิจ 

4. การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Management) 

แนวปฏิบัติท่ีแสดงถึงเจตนารมณ์ในการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมด้วยการทําความเข้าใจถึงผลกระทบท่ี
เกิดข้ึน การกําหนดแนวทางการบรรเทาผลกระทบ 
ตลอดจนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือยกระดับ
ประสิทธิผลการดําเนินงานด้านสิง่แวดล้อม และพร้อม
ท่ีจะควบคุมประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมท่ีกําลังได้รับความ
สนใจ 

5. การดําเนินธุรกิจท่ีเป็นธรรม (Fair Operating 
Practices) 

อุดมการณ์ในการดําเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. ท่ีจะยึด
หลักการดําเนินธุรกิจท่ีเป็นธรรมในการทําข้อตกลงใด ๆ 
โดยครอบคลุมพฤติกรรมต่อต้านการแข่งขัน การ
ผูกขาดทางการคา้หรือการใช้อํานาจเหนือตลาด การ
ทุจริต บิดเบือนกลไกการแข่งขัน ซ่ึงอาจส่งผลให้
องค์กรอ่ืน ๆ และผู้บริโภคอยู่ในสถานะเสียเปรียบ 

6. การพัฒนาสังคมและชุมชน (Social Investment 
and Community Development) 

แนวปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. ท่ีแสดง
ถึงเจตนารมณ์ในการลงทุนเพ่ือการพัฒนาสังคมและ
ชุมชนอย่างย่ังยืนซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและองค์กร 
อีกท้ังช่วยลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

7. การบริหารจัดการสายโซ่อุปทาน (Supply Chain 
Management) 

ระบุโอกาสในการพัฒนาประสิทธิผลการดําเนินงาน
จากการบริหารจดัการสายโซ่อุปทาน 

8. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นเลิศ (Product 
Stewardship) 

มุ่งม่ันในการป้องกันผลกระทบทางด้านสุขภาพและ
ความปลอดภัยท่ีอาจเกิดข้ึนต่อลูกค้า ตลอดจนลงทุน
ทางด้านเทคโนโลยีเพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และสังคมทั้งวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ 
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ตารางที่ 9 กรอบการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวทาง OECD (ต่อ) 
 

องค์ประกอบ ขอบข่ายการดําเนินงาน 
9. การรายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR 

Reporting) 
การสื่อสารนโยบาย กรอบการดําเนินงาน แนวปฏิบัต ิ
และการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีสนใจในเนื้อหาท่ีเหมาะสม 
ครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

10. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholder Engagement) 

แนวปฏิบัติในการระบุและวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนวางแผนการมีส่วนร่วม 

ที่มา: บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน), รายงานความย่ังยืนปี 2557. (กรุงเทพ: ปตท., 2558ก). 
 

6.1 กลยุทธ์การพัฒนาอย่างย่ังยืนของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ยึดหลักการดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงประเด็นความ

ย่ังยืนในทุกมิติ โดยใช้ DJSI เป็นเกณฑ์ประเมินผลการดําเนินงานด้านความย่ังยืนเทียบอุตสาหกรรม
เดียวกัน ทั้งน้ีได้จัดต้ังโครงการบริหารจัดการสู่ความย่ังยืนกลุ่ม ปตท. ขึ้นมาเพ่ือกํากับดูแลการจัดการ
ธุรกิจอย่างย่ังยืน โดยขยายขอบเขตจาก ปตท. ให้ครอบคลุมไปยังบริษัทในเครือที่เป็นบริษัทหลักใน
การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียติดตามผลการดําเนินงานด้านความย่ังยืน ปตท. ได้จัดทํารายงานความ
ย่ังยืนตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลตามแนวทางการจัดทํารายงานของ GRI รุ่นที่ 4 ทั้งยังเปิดเผย
ความก้าวหน้าการปฏิบัติตามหลักสากล 10 ประการของข้อตกลงโลกและสหประชาชาติ 

ทั้งน้ี ปตท. ได้กําหนดแนวทางประเมินสาระสําคัญของการจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืน
โดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบที่มีต่อการดําเนินธุรกิจของ ปตท. เทียบกับความสนใจและ
ผลกระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยประเด็นสําคัญที่ ปตท. เลือกมาบริหารจัดการ ได้แก่ การกํากับ
ดูแลอย่างย่ังยืน ห่วงโซ่คุณค่า การดําเนินงานท่ีเป็นเลิศ องค์กรแห่งการเรียนรู้ และองค์กรที่ดีของ
สังคม รวมท้ังได้จัดทํากรอบแนวทางกรอบการบริหารจัดการอย่างย่ังยืนกลุ่ม ปตท. (ปตท., 2557) 
 
7. งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 

ธนภณ ธรรมรักษ์ และคณะ (2556) ศึกษาเร่ือง “รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นําเชิง     
กลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” การวิจัยคร้ังนี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในการสร้างรูปแบบ คือ ผู้ทรงคุณวุฒิใน
ด้านบริหารจัดการศึกษาจํานวน 5 คน ได้มาจากการคัดเลือกแบบเจาะจงโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก 
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และการพัฒนารูปแบบโดยผู้เช่ียวชาญด้านบริหารการศึกษาจํานวน 10 คน ด้วยเทคนิคการสนทนา
กลุ่ม และกลุ่มตัวอย่างที่ให้ข้อคิดเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของรูปแบบ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 525 คน 

ผลการวิจัยพบว่าการพัฒนารูปแบบภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา
ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การกําหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ 2) การบริหารทรัพยากรใน
องค์การ 3) การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การ 4) การมุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม 5) การควบคุม
องค์การอย่างสมดุล และ 6) การเป็นผู้นําองค์การ ส่วนแนวคิดของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่าความ
เหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด 
ในด้านการมุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมอยู่ในระดับมาก ในด้านการเป็นผู้นําองค์การ ด้านการ
บริหารทรัพยากรในองค์การ ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การ ด้านการควบคุมองค์การอย่างสมดุล 
และด้านการกําหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ 

Rauter, Jonker, and Baumgartner (2015) ศึกษาเรื่อง “Going One’s Own Way: 
Drivers in Developing Business Models for Sustainability” ด้วยการศึกษาแบบจําลองธุรกิจ
ของบริษัทออสเตรียในหลายอุตสาหกรรมจํานวน 10 แห่ง ที่มีการนําแนวทางการจัดการธุรกิจอย่าง
ย่ังยืนมาประยุกต์ใช้ในบริษัท โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง ผลการศึกษาพบว่าแบบจําลอง 
ธุรกิจหรือวิธีการจัดการธุรกิจของบริษัทเหล่าน้ันยังไม่แตกต่างจากการจัดการธุรกิจโดยทั่วไป ทั้งที่
องค์กรจําเป็นต้องมีการปรับตัวที่เฉพาะเจาะจงมากกว่าน้ัน ซึ่งสาเหตุมาจากความรู้ ความเข้าใจที่ยัง 
ไม่เพียงพอ โดยพฤติกรรมของผู้นําส่วนใหญ่มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าทางสังคมมากกว่าการสร้างคุณค่า
ด้านสิ่งแวดล้อม กฎเกณฑ์ ภาวะผู้นําและวัฒนธรรมองค์กรส่วนใหญ่ยังมุ่งเน้นแต่เรื่องเศรษฐกิจและ
ความสามารถในการแข่งขันเป็นสําคัญ ขาดการกําหนดเป้าหมายที่ชัดเจน ซึ่งต้องอาศัยภาวะผู้นําใน
การเปลี่ยนแปลง 

Dalbol and Dalbod (2011) ศึกษาเรื่อง “Sustainability and Value Creation” 
โดยศึกษาว่าบริษัทมีวิธีการอย่างไรที่จะทําให้การจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนกลายเป็นสินทรัพย์เชิง     
กลยุทธ์ของธุรกิจ และทําอย่างไรการจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนจึงสามารถเพ่ิมมูลค่าให้กับกิจการ โดย
การวิจัยเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาพบว่าองค์กรสามารถทําให้การจัดการธุรกิจอย่าง
ย่ังยืนเป็นสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ได้ โดยกําหนดยุทธศาสตร์การจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนทั่วทั้งองค์กรให้
มองเป็นประเด็นปัญหาทางธุรกิจที่เป็นเร่ืองของโอกาสไม่ใช่เป็นเร่ืองที่ต้องดําเนินการธุรกิจอย่างมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งน้ี การจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนสามารถเพ่ิมมูลค่าให้กิจการได้หาก  
องค์กรมีกระบวนการสนับสนุนและส่งเสริม การได้มา การค้นหา และการพัฒนาซึ่งทรัพยากรและขีด
ความสามารถขององค์กรควบคู่กัน 
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Bocken, Short, Rana and Evans (2013) ศึกษาเรื่อง “A Literature and Practice 
Review to Develop Sustainable Business Model Archetypes” โดยการทบทวนวรรณกรรม
และวิธีการปฏิบัติเพ่ือพัฒนานวัตกรรมแบบจําลองทางธุรกิจของการจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนที่นํามาใช้
เป็นต้นแบบร่วมได้ พบว่านวัตกรรมแบบจําลองทางธุรกิจการจัดการอย่างย่ังยืนมีความหลากหลาย
และมีลักษณะแบ่งเป็นส่วนย่อยมาก ซึ่งผู้วิจัยสามารถจัดกลุ่มได้เป็น 8 กลุ่ม คือ 1) การใช้ทรัพยากร
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 2) การสร้างคุณค่าจากของเสีย 3) การใช้
ทรัพยากรทดแทนและหมุนเวียน 4) เน้นที่ประโยชน์ของการใช้มากกว่าการเป็นเจ้าของ 5) เน้นการ
เป็นผู้นําผลิตภัณฑ์และบริการท่ีเป็นเลิศ 6) เน้นในเรื่องความพอเพียง 7) มุ่งเน้นประโยชน์ของสังคม
และสิ่งแวดล้อมมากกว่าธุรกิจ 8) เน้นการเพ่ิมประโยชน์ของสังคมและสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง 

Kumar, Rahman, Kazmi and Goyal (2012) ศึกษาเร่ือง “Evolution of 
Sustainability as Marketing Strategy: Beginning of New Era โดยศึกษาแนวคิดการนําการ
จัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนมาเป็นส่วนหน่ึงของกลยุทธ์การตลาด ผลการศึกษาพบว่าแนวคิดดังกล่าวมี
การเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย โดยในอดีตนับต้ังแต่ ค.ศ. 1970 มีการนําประเด็นทางนิเวศวิทยามา
กําหนดเป็นกลยุทธ์การตลาด และถัดมาในยุคปี ค.ศ. 1980 มีการนําประเด็นทางสังคมควบคู่กับ
นิเวศวิทยามากําหนดเป็นกลยุทธ์ตลาด หลังจากน้ันการยอมรับในเร่ืองดังกล่าวก็ลดลงจนกระทั่งได้รับ
การยอมรับอีกคร้ังในปัจจุบันภายใต้อิทธิผลของผู้มีส่วนได้เสียที่หลากหลายต่อกิจการและวิธีการ
ดําเนินการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งธุรกิจและลูกค้าไปพร้อมกัน ดังน้ัน ธุรกิจจึงควรเตรียมการล่วงหน้า
ที่นําแนวทางการจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนมาเป็นส่วนหน่ึงของกลยุทธ์การตลาด ทั้งในเร่ืองของ 
ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางจัดจําหน่าย และการส่งเสริมการตลาด รวมถึงการหาแนวทางปกป้อง
สิ่งแวดล้อมในวงกว้างและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในการดําเนินธุรกิจซึ่งจะช่วยเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขัน 

Steyn and Niemann (2013) ศึกษาเรื่อง “Strategic Role of Public Relations in 
Enterprise Strategy, Governance and Sustainability: A Normative Framework โดยศึกษา
บทบาทของการประชาสัมพันธ์ที่มีต่อการกําหนดกลยุทธ์องค์กรเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน พบว่าการ
กําหนดกลยุทธ์องค์กรเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของการกํากับดูแล การจัดการ
ธุรกิจอย่างยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งมีแนวทางการดําเนินการที่สําคัญ 2 เรื่อง คือ 1) เน้น
วิธีการตามแนวทาง Triple Bottom Line ซึ่งในการพัฒนากลยุทธ์จะต้องมั่นใจได้ว่าองค์กรได้รับ
ผลตอบแทนที่ดีทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 2) การดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วน
ได้เสียซึ่งองค์กรจะต้องประเมินความคาดหวัง การสร้างความสัมพันธ์และสร้างความผูกผันระหว่างผู้มี
ส่วนได้เสียกับองค์กร โดยเน้นเรื่องการกํากับดูแล ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร เพ่ือให้การ
ดําเนินการเป็นไปตามกฎหมาย และองค์กรมีพฤติกรรมหรือผลการดําเนินการสอดคล้องกับเร่ืองที่
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สังคมให้คุณค่า ทั้งน้ี การประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การดําเนินการ
เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกันและเป็นสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กิจการ ดังน้ัน บทบาทของประชาสัมพันธ์
ต่อการจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนจึงมีทั้งบทบาทในแง่การกําหนดกลยุทธ์และบทบาทในการเป็นงาน
สนับสนุน 
 
8. ข้อสรุปจากการทบทวนวรรณกรรม 
 

จากการทบทวนความรู้ ทฤษฎี งานวิจัยที่เก่ียวข้อง และแนวทางวิธีการปฏิบัติที่ได้จาก
การทบทวนวรรณกรรมกลยุทธ์การจัดการอย่างย่ังยืนที่ส่งผลต่อการสร้างมูลค่าเพ่ิมของกิจการเป็น
แนวคิดเชิงบูรณการซึ่งเกี่ยวพันกับตัวแปรทางด้านการจัดการที่หลากหลายทั้งที่มีลักษณะแตกต่างกัน
ใกล้เคียงกัน และเช่ือมโยงเชิงเหตุและผลระหว่างกัน โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การจัดการ
อย่างย่ังยืนซึ่งต้ังอยู่บนกรอบความคิดสมดุล 3 ประการ ระหว่างเศรษฐกิจ (Economic) สิ่งแวดล้อม 
(Environment) และสังคม (Social) ที่ต้องเติบโตไปพร้อมกันน้ัน ผ่านกระบวนการกํากับดูแลกิจการ
และกลยุทธ์องค์กร ภาวะผู้นํา การจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กร ในขณะที่มูลค่าเพ่ิมของกิจการ ผู้วิจัยได้ยืดถือตามทฤษฎีมูลค่ากิจการที่จะต้องสร้างมูลค่า
ให้กับเจ้าของกิจการ ซึ่งสามารถวัดจากตัวช้ีนําที่ส่งผลต่อกําไรของกิจการในอนาคต ซึ่งได้แก่ 1) การ
เติบโตของธุรกิจ (Business Growth) อันเน่ืองจากเพ่ิมขึ้นของยอดขายและรายได้ 2) การลดลงของ
ต้นทุน (Cost Reduction) 3) การได้รับการยอมรับจากสังคม (Company Reputation) และ 4) 
การป้องกันความเสี่ยงหรือการได้รับอนุญาตให้กิจการยังคงดําเนินธุรกิจอยู่ต่อได้ (License to 
Operate) 
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บทที่ 3 
วิธีและการดําเนนิการวิจัย 

 
การศึกษาการพัฒนาตัวช้ีวัดเชิงกลยุทธ์การจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนในอนาคตของ

วิสาหกิจขนาดใหญ่เป็นการวิจัยรูปแบบผสม (Mix Method Research) ระหว่างวิธีการวิจัยเชิง
ปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาตัวช้ีวัดเชิงกลยุทธ์ของการจัดการธุรกิจ
อย่างย่ังยืนในอนาคตของวิสาหกิจขนาดใหญ่ และวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
ตัวช้ีวัดเชิงกลยุทธ์การจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนในอนาคตที่มีผลต่อการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับกิจการ 
ตลอดจนสังเคราะห์ตัวแบบเชิงกลยุทธ์การจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนในอนาคตของวิสาหกิจขนาดใหญ่ 
เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการกําหนดโครงสร้างยุทธศาสตร์ และการตัดสินใจเลือกนํากลยุทธ์
มาใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการทํางาน 

ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และ
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักจํานวน 12 คน ซึ่งเป็น
ผู้บริหารในบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ด้วยการวิเคราะห์ค่ามิติสัมพันธ์แบบฉันทามติของความ
คิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลหลัก นําไปซึ่งการสกัดตัวแปร พัฒนาตัวช้ีวัดเชิงกลยุทธ์การจัดการธุรกิจอย่าง
ย่ังยืนในอนาคตของวิสาหกิจขนาดใหญ่ ก่อนที่จะใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ คือ วิเคราะห์โครงสร้าง
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของของตัวช้ีวัดเชิงกลยุทธ์การจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนในอนาคตที่มีผลต่อการ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกิจการ เป็นเครื่องมือทดสอบเพ่ือยืนยันความสอดคล้องของตัวช้ีวัดกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ที่ได้จากการวัดความคิดเห็นของผู้บริหารระดับปฏิบัติการที่มีหน้าที่นํากลยุทธ์องค์กร หรือ
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างย่ังยืนของวิสาหกิจขนาดใหญ่ โดยได้กําหนดแนวทางการดําเนินการวิจัย
ดังแสดงในภาพที่ 14 
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ภาพที่ 14 ขั้นตอนการวิจัย 
 
1. ขั้นตอนที่ 1 การวิจัยเอกสาร 
 

ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเอกสารเพ่ือศึกษาตัวช้ีวัดเชิงกลยุทธ์ของการจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืน
ในอนาคตของวิสาหกิจขนาดใหญ่ด้วยวิธีการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) เป็นเทคนิคการ
วิจัย (Research Technique) เพ่ือใช้อธิบายเป้าหมาย (Objective) และจํานวนเน้ือหา (Content) 
ของการศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาตัวช้ีวัด อันนําไปสู่การพัฒนาเป็นแนวสัมภาษณ์เชิงลึก 
ซึ่งกระบวนการในการตีความเพ่ือการวิเคราะห์เน้ือหาแสดงได้ดังน้ี (ดาริน คงสัจวิวัฒน์, 2547) 

1. Thesis เป็นการศึกษาทฤษฎีหรือองค์ความรู้หลักที่ใช้เป็นฐานในการศึกษา 
2. Antithesis เป็นข้ันตอนการสรุปผลเพ่ือนําไปเป็นแนวทางในการพัฒนาตัวช้ีวัดอัน

นําไปสู่การพัฒนาเป็นแนวสัมภาษณ์เชิงลึก 
3. Synthesis เป็นข้ันตอนการสังเคราะห์ วิเคราะห์ คิด และตีความสิ่งที่ได้จากแนวคิด

ทฤษฎีว่าเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาหรือไม่ 
หลักสาํคัญในการตีความ 
1. นฤมิตนิยม (Constructions) ให้ความสําคัญกับความคิดรวบยอดที่สรุปออกมาว่ามี

เน้ือหาที่สําคัญที่สุดจากประเด็นที่ปรากฏอย่างไรบ้าง ในการแยกประเด็นอาจจําแนกเป็นข้อ ๆ ตาม
เน้ือหา 

 

การวิจัยเอกสาร 

สัมภาษณ์เชิงลึก

ผู้เชี่ยวชาญ 12 คน 

 

การกระจายค่ามิติ
สัมพันธ์แบบฉันทามติ 
ตามความคิดเห็นของ

ผู้ให้ข้อมูลหลัก 

วิเคราะห์

ความสัมพันธ์       

เชิงสาเหตุ 

 
สรุปแนวโน้มตัวชี้วัด
เชิงกลยุทธ์การจัดการ
อย่างย่ังยืนในความเห็น

ผู้เชี่ยวชาญ 

 

พัฒนาเคร่ืองมือและเก็บ
รวบรวมข้อมูล 

 

สรุปผลการวิจัย 

สอดคล้อง 
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2. นัยนิยม (Interpretive) การตีความตามความจริงที่คาดว่ามีนัยยะหรือส่อเค้าว่าจะ
เป็นอย่างที่ให้เน้ือความไว้ 

การตีความ 
การตีความได้มีการเขียนแผนผัง (Diagram) เพ่ือช่วยในการตีความและวิเคราะห์ 

ขั้นตอนน้ีเริ่มทําเมื่อคิดว่าอ่านข้อมูลที่ได้จนตกผลึก ค้นพบว่าข้อมูลน่ิงไม่มีอะไรใหม่ปรากฏขึ้นมาอีก 
อ่านแล้วพบว่าเน้ือหาที่ได้วนไปวนมาซ้ําอยู่กับที่จึงวาดแผนผังข้ึนมาเพ่ือช่วยในการเขียน 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยเชิงคุณภาพน้ัน ผู้ วิจัยได้ศึกษาและนํา

กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเร่ิมต้นที่แนวคิด ทฤษฎี (Concept & Theory) 
นําไปสู่การสรุปเป็นข้อมูลหรือสิ่งที่ค้นพบ (Data & Finding) 
 
2. ขั้นตอนที่ 2 การวิจัยเชิงคุณภาพด้วยเทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก 
 

2.1 การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเพื่อวิเคราะห์และกําหนดประเด็นของปัญหา 
ในขั้นตอนน้ีผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ได้แก่ แนวคิด

การพัฒนาอย่างย่ังยืน ปัจจัยการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มีผลต่อการสร้างมูลค่าเพ่ิมในอนาคตของกิจการ 
และแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) จากน้ันจึงสกัดประเด็นของ
ปัญหาการวิจัยและแนวกรอบของคําถามที่ใช้สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ 

2.2 การกําหนดและการเตรียมผู้ให้ข้อมูลหลัก 
เน่ืองจากการศึกษาการพัฒนาตัวช้ีวัดเชิงกลยุทธ์การจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนใน

อนาคตของวิสาหกิจขนาดใหญ่เป็นการวิจัยอนาคต ซึ่งมีข้อจํากัดด้านคุณภาพของประชากรท่ีเป็นผู้ให้
ข้อมูล ต้องมีความรู้ ความเข้าใจที่ลึกซึ้ง และมีอํานาจในการตัดสินใจหรือกําหนดกลยุทธ์การจัดการที่
ย่ังยืนเพียงพอต่อการเป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก ดังน้ัน การกําหนดขอบเขตของประชากรจึงเป็นลักษณะการ
เลือกผู้เช่ียวชาญแบบเฉพาะเจาะจง เป็นผู้บริหารและที่ปรึกษาบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) จํานวน 
12 คน เพ่ือให้ได้มาซึ่งคําตอบที่ครบถ้วนทุกข้อคําถาม มีความชัดเจนและอิ่มตัวโดยการตรวจสอบ
ความถูกต้องแบบสามเส้า จนสามารถนําเสนอข้อสรุปเชิงทฤษฎี 

2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. แนวคําถาม เป็นคําถามปลายเปิด (Open-ended) สร้างขึ้นจากวัตถุประสงค์

และแนวคิดที่การวิจัยต้องการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาตัวช้ีวัดเชิงกลยุทธ์การจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืน
ในอนาคตของวิสาหกิจขนาดใหญ่ โดยคําถามสามารถยืดหยุ่นตามสถานการณ์ในการสัมภาษณ์เพ่ือ
สร้างสัมพันธภาพ อันจะช่วยให้การเก็บข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่น และที่สําคัญคือจะทําให้ผู้ให้ข้อมูล
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ถ่ายทอดข้อมูลได้อย่างครบถ้วนและเป็นจริงมากที่สุด โดยยํ้าถึงความจําเป็นและความสําคัญของ
ผู้เช่ียวชาญ จากน้ันจึงกําหนดนัดสัมภาษณ์ พร้อมส่งประเด็นสําคัญและแนวคําถามที่ผู้วิจัยได้ทํากรอบ
การสัมภาษณ์ด้วยคําถามแบบก่ึงโครงสร้างไว้จากกรอบเบ้ืองต้นตามทฤษฎีให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ทราบ
ล่วงหน้า 

2. เครื่องอัดเสียง เป็นเครื่องมือประกอบการสัมภาษณ์ที่ช่วยบันทึกข้อมูลที่ผู้วิจัย
จดบันทึกไม่ทัน เพ่ือความละเอียดมากข้ึน ก่อนทําการบันทึกเสียงทุกครั้ง ผู้วิจัยได้ขออนุญาต   ผู้ถูก
สัมภาษณ์ก่อน จากน้ันจึงถอดเทปสนทนาระหว่างการสัมภาษณ์เพ่ือนํามาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์
และนําเสนอข้อมูล 

3. กล้องถ่ายภาพ เป็นเคร่ืองมือประกอบการสัมภาษณ์ที่ช่วยบันทึกภาพการ
สนทนาและภาพอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้ผู้วิจัยนํามาใช้ในการอธิบายผลการศึกษา 

4. ปากกาและสมุดจดบันทึก เป็นเครื่องมือประกอบการสัมภาษณ์ที่ช่วยบันทึก
ข้อมูลระหว่างการสัมภาษณ์เชิงลึก 

2.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
หลังจากสร้างแนวคําถามเสร็จสิ้นตรงตามวัตถุประสงค์การวิจัย ผู้วิจัยได้ดําเนินการ

นัดหมายผู้เช่ียวชาญเพ่ือดําเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยข้ันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเลือกใช้
การสัมภาษณ์ โดยใช้ประเด็นคําถามแบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-structure Interview) เพ่ือให้ได้ข้อมูล
ครบถ้วนตรงตามวัตถุประสงค์การวิจัย และใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก โดยที่ผู้ถูกสัมภาษณ์สามารถ
ตอบคําถามได้อย่างเปิดกว้าง ไม่จํากัดคําตอบ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้ถ่ายทอดความรู้ได้
อย่างเต็มที่ ครบถ้วน และเป็นจริงมากที่สุด ทั้งน้ี การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักแต่ละคนน้ันอาจมีการ
นัดสัมภาษณ์มากกว่า 1 คร้ัง เน่ืองจากครั้งแรกอาจยังไม่ได้ข้อมูลมากนักและเป็นการสร้าง
ความคุ้นเคยมากกว่า เมื่อเกิดความไว้ใจแล้วจึงมีการนัดสัมภาษณ์คร้ังถัด ๆ ไป เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบ
สมบูรณ์ตรงตามวัตถุประสงค์การวิจัยมากที่สุด 

2.5 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
เมื่อได้ข้อมูลแล้ว ผู้วิจัยจะตรวจสอบข้อมูลแบบ Triangulation หรือที่เดนซิน 

(Denzin, 1978: 390) เรียกว่าการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า เป็นการใช้กระบวนวิธีที่หลากหลาย 
(The Multiple-method Approach) ในการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยดังน้ี 

1. การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) โดยการพิสูจน์ว่า 
ข้อมูลที่ได้มาน้ันถูกต้องหรือไม่ วิธีการตรวจสอบ คือ การตรวจสอบแหล่งของข้อมูล ได้แก่ 

1.1 แหล่งเวลา การสัมภาษณ์ผู้บริหารและท่ีปรึกษาบริษัท ปตท. จํากัด 
(มหาชน) จะดําเนินการสัมภาษณ์คนละช่วงเวลาเป็นรายบุคคล ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์ด้วยตัวผู้วิจัย 
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1.2 แหล่งสถานท่ี โดยดําเนินการหาข้อมูลจากผู้บริหารและท่ีปรึกษาบริษัท 
ปตท. จํากัด (มหาชน) โดยนัดหมายการสัมภาษณ์ต่างสถานที่กัน 

1.3 แหล่งบุคคล โดยสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้บริหารและที่ปรึกษาบริษัท ปตท. 
จํากัด (มหาชน) จํานวน 12 คน 

2. การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (Theory Triangulation) โดยตรวจสอบว่า
ถ้าผู้วิจัยใช้แนวคิดทฤษฎีที่ต่างไปจากเดิมจะทําให้การตีความข้อมูลแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด 
แนวคิด ทฤษฎีที่ใช้ ได้แก่ ทฤษฎีและแนวคิดการพัฒนาอย่างย่ังยืน แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์กรที่มีผลต่อการจัดการความยั่งยืน ดัชนีช้ีวัดการพัฒนาอย่างย่ังยืน การพัฒนาอย่างย่ังยืนกับ
การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กิจการ และตัวอย่างแนวคิดกลยุทธ์การจัดการอย่างย่ังยืนของวิสาหกิจขนาด
ใหญ่ในประเทศไทย 

3. การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีการรวบรวมข้อมูล (Methodological Tri-
angulation) โดยการใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ กัน เพ่ือรวบรวมข้อมูลเร่ืองเดียวกัน ได้แก่ 
การศึกษาข้อมูลจากเอกสารท่ีเก่ียวข้อง การสังเกต และการตีความจากพฤติกรรมและอวัจนภาษา 
ระหว่างการให้สัมภาษณ์ 

ในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วยวิธีการ 3 รูปแบบ 
คือ การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี และการตรวจสอบสามเส้า
ด้านวิธีการรวบรวมข้อมูล 

2.6 การวิเคราะหข์้อมูล 
กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยเชิงคุณภาพน้ัน ผู้วิจัยได้ศึกษาและนํา

กระบวนการ วิธีวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยเชิงคุณภาพ ดังน้ี การวิเคราะห์ข้อมูลจะเร่ิมต้นต้ังแต่เริ่มการ
วิจัยและดําเนินไปเรื่อย ๆ จนสิ้นสุดการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นกระบวนการต่อเน่ืองและ      
ลับประเด็นการวิจัยให้แหลมคม ซึ่งก็คือการถกกันของสามมุมใน “วงล้อแห่งความรู้” คือ ประเด็น
หรือคําถามการวิจัย (Research Question) แนวคิด ทฤษฎี และข้อมูลหรือสิ่งที่ค้นพบ เป็นการหมุน
เกลียวการวิเคราะห์ให้เกิดความเข้าใจแตกฉาน คมชัด เช่ือมโยงกันมากขึ้น (โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, 
2553: 103 – 113) 

นอกจากน้ี ในส่วนขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้นําหลักการเปรียบเทียบ
ข้อมูล การหาความหมายจากข้อมูล และการสร้างข้อสรุปอุปนัย มาใช้ในการศึกษาวิจัยโดยมี
รายละเอียดดังน้ี (สุภางค์ จันทวานิช, 2551: 91 – 121) 

1. การเปรียบเทียบข้อมูล เป็นการหาความเหมือนหรือความแตกต่างกันของ
ข้อมูลต้ังแต่ 2 ชุดขึ้นไป เพ่ือให้เกิดความเป็นระบบ และสามารถสร้างข้อสรุปที่ค้นพบได้ 
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2. การหาความหมายจากข้อมูลที่ได้ว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความหมายกับสิ่งต่าง ๆ
เหล่าน้ันอย่างไร 

3. การสร้างข้อสรุปอุปนัย (Analytic Induction) เป็นการสร้างข้อสรุปทั่วไปท่ี
แสดงความเช่ือมโยงระหว่างปรากฏการณ์ต่าง ๆ โดยใช้การตีความสร้างข้อสรุปจากข้อมูลที่เป็น
รูปธรรมหรือปรากฏการณ์ความจริง เมื่อเห็นเหตุการณ์หลาย ๆ เหตุการณ์แล้วจึงสร้างข้อสรุป 

การนําเสนอผลการวิจัยอยู่ในลักษณะของการบรรยายเพื่อเสนอข้อค้นพบทั่วไป
และอ้างอิงด้วยคําพูดของผู้ให้ข้อมูลหลัก จากน้ัน ผู้วิจัยจึงทําตารางสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลใน
รูปแบบของการกระจายค่ามิติสัมพันธ์แบบฉันทามติของความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลหลัก 
 
3. ขั้นตอนที่ 3 การวิจัยเชิงปริมาณด้วยการวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์การจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืนในอนาคตที่มีผลต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกิจการ 
 

จากการดําเนินงานวิจัยในขั้นตอนที่ 1 ผู้วิจัยนําผลท่ีได้มาจัดทําเป็นแบบสอบถามเพ่ือ
นําไปวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวช้ีวัดเชิงกลยุทธ์การจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนใน
อนาคตที่มีผลต่อการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับกิจการ โดยการดําเนินงานมีดังน้ี 
 

3.1 การกําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.1.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยเป็นผู้บริหารระดับปฏิบัติการระดับกลางและ
ระดับตรงที่มีหน้าที่เก่ียวข้องกับการกําหนดแผนกลยุทธ์ธุรกิจ แผนการพัฒนาอย่างย่ังยืน และอ่ืน ๆ 
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีมีขนาดใหญ่ ซึ่งมีมูลค่าของหลักทรัพย์ที่
ซื้อขายกันในตลาดเกิน 10,000 ล้านบาทข้ึนไป 

3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
ผู้วิจัยได้พิจารณาถึงลักษณะข้อมูลการวิจัยที่จะต้องใช้สถิติวิเคราะห์ขั้นสูง 

คือ การวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (Structural Equation Modeling: SEM) จึง
กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างให้สอดคล้องกับการใช้สถิติเป็นเบ้ืองต้น คือ ต้องใช้กลุ่มตัวอย่างขนาด
ใหญ่เป็นเกณฑ์ สําหรับการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง คือ ต้องมีขนาดกลุ่มตัวอย่างประมาณ 20 คน
ต่อ 1 พารามิเตอร์ตัวอย่าง (Hair, Black, Babin & Anderson, 2010) โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็น
ผู้บริหารระดับปฏิบัติการระดับกลางและระดับตรงที่มีหน้าที่เก่ียวข้องกับการกําหนดแผนกลยุทธ์ธุรกิจ 
แผนการพัฒนาอย่างย่ังยืน และอ่ืน ๆ ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มี
ขนาดใหญ่ ตัวแปรที่ใช้มีจํานวน 18 ตัวแปร ดังน้ัน งานวิจัยน้ีจึงใช้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 360 ตัวอย่าง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



57 

แต่การเก็บข้อมูลผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามออกไปจํานวน 500 ชุด และได้รับกลับมาพร้อมกับ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม พบว่ามีแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์จํานวน 450 ชุด 

3.2 การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
ผู้วิจัยเลือกใช้ความน่าจะเป็น (Probability Sampling) ซึ่งเป็นการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง

ที่สมาชิกทุก ๆ หน่วยของประชากรมีโอกาสอย่างเท่าเทียมกันที่จะเป็นตัวแทนที่ดีที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจัย (Nachmias and Nachmias, 1993: 177 – 185) โดยเลือกใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่าง
ง่าย (Simple Random Sampling) เป็นการสุ่มที่สมาชิกทุกหน่วยของประชากรที่มีจํานวนไม่มากนัก
แต่มีโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นอิสระจากกันที่จะได้เป็นกลุ่มตัวอย่าง เหมาะสมสําหรับใช้กับ
ประชากรที่มีสภาพคล้ายคลึงกัน 

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการพัฒนาตัวช้ีวัดเชิง   

กลยุทธ์การจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนในอนาคตของวิสาหกิจขนาดใหญ่ โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังน้ี 
ตอนท่ี 1 เป็นข้อคําถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล เป็นลักษณะให้เลือกตอบ 

เก่ียวกับเพศ อายุ ตําแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน ลักษณะงาน อายุงานในตําแหน่ง อายุงานในบริษัท และ 
ระดับการศึกษา แบบสอบถามส่วนน้ีเป็นข้อมูลเกี่ยวกับภูมิหลังของกลุ่มตัวอย่าง 

ตอนท่ี 2 เป็นข้อคําถามเก่ียวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวช้ีวัดเชิงกลยุทธ์ที่
เหมาะสมต่อการจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนในอนาคตของวิสาหกิจขนาดใหญ่ในประเทศไทย ลักษณะ
เป็นประโยคข้อความประกอบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 7 ระดับ โดยกําหนด
นํ้าหนักของคะแนนดังน้ี 

ระดับ 7 หมายถึง เห็นด้วยอย่างย่ิง 
ระดับ 6 หมายถึง เห็นด้วยมาก 
ระดับ 5 หมายถึง ค่อนข้างเห็นด้วย 
ระดับ 4 หมายถึง เห็นด้วยเล็กน้อย 
ระดับ 3 หมายถึง เฉย ๆ 
ระดับ 2 หมายถึง ไม่เห็นด้วย 
ระดับ 1 หมายถึง ไม่แน่ใจ 
วิธีการแปลผลแบบสอบถามส่วนน้ีใช้ค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์คะแนนของแบบสอบถาม

ส่วนที่ 2 ดังนี้ (บุญชุม ศรีสะอาด, 2545) 
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คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด 
จํานวนระดับช้ัน 

 
= 7 - 1 = 0.86 

7 
 

ระดับคะแนน ความหมาย 
ระดับ 7 ค่าเฉลี่ย 6.22 – 7.00 เป็นระดับที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างย่ิง 
ระดับ 6 ค่าเฉลี่ย 5.35 – 6.21  เป็นระดับที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 
ระดับ 5 ค่าเฉลี่ย 4.47 – 5.34  เป็นระดับที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างเห็นด้วย 
ระดับ 4 ค่าเฉลี่ย 3.61 – 4.47  เป็นระดับที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยเล็กน้อย 
ระดับ 3 ค่าเฉลี่ย 2.74 – 3.60  เป็นระดับที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเฉย ๆ 
ระดับ 2 ค่าเฉลี่ย 1.87 – 2.73  เป็นระดับที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับไม่เห็นด้วย 
ระดับ 1 ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.86  เป็นระดับที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับไม่แน่ใจ 

 
3.4 ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

ผู้วิจัยดําเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาโดยมีขั้นตอนดังน้ี 
1. ศึกษาค้นคว้าตํารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวช้ีวัดเชิงกลยุทธ์ที่

เหมาะสมต่อการจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนในอนาคตของวิสาหกิจขนาดใหญ่ในประเทศไทยเพ่ือเป็น
แนวทางในการกําหนดขอบเขตและเป็นข้อมูลพ้ืนฐานของเน้ือหาในแบบสอบถาม 

2. พัฒนาข้อคําถามในแบบสอบถามและปรับปรุงให้ครอบคลุมตามนิยามศัพท์
เฉพาะและความมุ่งหมายของการวิจัย จากน้ันนําแบบสอบถามไปตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อคําถามกับจุดมุ่งหมายของการวิจัย (Index of Item-Objective Congruence: IOC) กับ
ผู้เช่ียวชาญจํานวน 3 ท่าน การพิจารณาความสอดคล้องของข้อคําถามเป็นมาตรประเมินค่า 3 ระดับ 
โดยนําคําตอบของผู้เช่ียวชาญแต่ละท่านมาแปลผลคะแนน ดังน้ี 

มีความเห็นว่าสอดคล้อง กําหนดคะแนนเป็น +1 
มีความเห็นว่าไม่แน่ใจ กําหนดคะแนนเป็น 0 
มีความเห็นว่าไม่สอดคล้อง กําหนดคะแนนเป็น –1 
จากน้ันนําคะแนนที่ได้ไปแทนค่าในสูตร เพ่ือคํานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 

(Index of Consistency) ต่อไป ถ้าคําถามข้อใดค่าดัชนีความสอดคล้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 ถือ
ว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ แต่ถ้าค่าดัชนีความสอดคล้องของคําถามข้อใดน้อยกว่า 0.50 จะต้องนําข้อคําถาม
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น้ันไปปรับปรุง โดยจากการตรวจความสอดคล้องโดยผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน พบว่าทุกข้อคําถามมีค่า
มากกว่า 0.50 

3. นําแบบสอบถามท่ีได้มาดําเนินการทดสอบกับกลุ่มเป้าหมาย (Pretest) จํานวน 

30 คนเพ่ือทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใช้สูตรหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (-Coefficient) 
ของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ผลลัพธ์ค่าแอลฟ่าที่ได้จะแสดงถึงระดับความคงที่

ของแบบสอบถาม โดยจะมีค่าระหว่าง 0 <  < 1 ค่าที่ใกล้เคียงกับ 1 แสดงว่ามีความเช่ือมั่นสูง โดย
มีค่าเท่ากับ 0.97 (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2548: 445) 

4. ปรับปรุงรูปแบบแบบสอบถามจนได้เคร่ืองมือที่มีประสิทธิภาพ 
5. นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปสอบถามกลุ่มตัวอย่าง 

3.5 การจัดกระทําและการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. วิเคราะห์หาค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าความถ่ี 

ร้อยละ 
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตอบสมมติฐานการวิจัยโดยใช้สถิติวิเคราะห์ดังน้ี (Hair 

Joseph F., and others, 2005) 
2.1 คํานวณค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product 

Moment Correlation) เพ่ือหาค่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์ของข้อมูล 
2.2 นําเมทริกซ์สหสัมพันธ์ที่มีคุณสมบัติตามการพิจารณาข้างต้นมาวิเคราะห์

องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง โดยใช้โปรแกรม LISREL เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิง
โครงสร้าง โดยการพิจารณาความสอดคล้องระหว่างโมเดลเชิงสมมุติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังน้ี 

2.2.1 ค่าสถิติไค–สแควร์ (Chi-square Statistic: < 2) โดยถ้าค่าสถิติ  
ไค–สแควร์ไม่มีนัยสําคัญ (p > .05) และค่าไค–สแควร์กําลังสองสัมพันธ์ (Relative Chi-square) ซึ่งมี
ค่าเท่ากับค่าสถิติไค-สแควร์หารด้วยองศาของความเป็นอิสระ (< 2/df) มีค่าเท่ากับ 2 หรือน้อยกว่า
น่ันแสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

2.2.2 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Index: GFI) 
ดัชนี GFI เป็นอัตราส่วนของผลต่างระหว่างฟังก์ช่ันความกลมกลืนจากโมเดลก่อนปรับและหลังปรับ
โมเดล มีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 ดัชนี GFI มีค่าเข้าใกล้ 1 (มากกว่า .97) แสดงว่าโมเดลมีความ
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

2.2.3 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (Adjusted Goodness 
of Fit Index: AGFI) เป็นการนําดัชนี GFI มาปรับแก้ โดยคํานึงถึงองศาอิสระ (df) รวมท้ังจํานวนตัว
แปรและขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยค่าดัชนี AGFI มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับดัชนี GFI มีค่ามากกว่า .90 
แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
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2.2.4 ดัชนีรากมาตรฐานของค่าเฉลี่ยกําลังสองของส่วนที่ เหลือ 
(Standardized Root Mean Squared Residual: SRMR) ดัชนี SRMR เป็นดัชนีบอกความ
คลาดเคลื่อนจากการเปรียบเทียบระดับความกลมกลืนของโมเดลตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ดัชนี SRMR มีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 ถ้ามีค่าตํ่ากว่า 0.05 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

2.2.5 ดัชนีรากกําลังสองเฉลี่ยของความแตกต่างโดยประมาณ (Root 
Mean Error of Approximation: RMSEA) เป็นค่าสถิติจากข้อตกลงเบ้ืองต้นเก่ียวกับค่าไค–สแควร์ 
ว่าโมเดลลิสเรลตามสมมติฐานมีความเท่ียงตรงไม่สอดคล้องกับความจริง และเมื่อเพ่ิมพารามิเตอร์
อิสระแล้ว ค่าสถิติมีค่าลดลง เน่ืองจากค่าสถิติตัวน้ีขึ้นอยู่กับประชากรและชั้นของความอิสระ ดัชนี 
RMSEA มีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 ถ้ามีค่าสถิติตํ่ากว่า 0.05 หรือไม่เกิน 0.08 แสดงว่าโมเดลมีความ
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

2.2.6 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Residuals) ซึ่งมีค่า 
ไค–สแควร์ที่ใช้พิจารณา คือ ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานน้อยกว่า 2 แสดงว่าโมเดลมีความ
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ทั้งน้ี สามารถสรุปข้ันตอนการดําเนินงานได้ดังภาพที่ 15 
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  ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาวิเคราะห์และกําหนดประเด็นของปัญหา 

 
 
 
 
 
 
  ขั้นตอนท่ี 2 การวิจัยคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 

 
 
 
 
 

 
 
  ขั้นตอนท่ี 3 การวิเคราะห์โครงสร้างโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (Structural Equation Modeling: SEM) 

 
 
 
 
 
 
 
  ขั้นตอนท่ี 4 สรุปผล และการจัดทํารายงาน 

 
 
 
ภาพที่ 15 ขั้นตอนการดําเนินงาน 

2.1 คัดเลือกผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความชํานาญ ผู้ที่มีอํานาจตัดสินใจ 
ในการกําหนดกลยุทธ์อย่างยั่งยืน จํานวน 12 คน 

 

2.2 สรุปข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ 

2.3 การวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบการกระจายค่ามิติสัมพันธ์แบบฉันทามติ 
ของความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลหลัก 

การวิจัยเอกสารด้วยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
     - การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
     - ปัจจัยการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มีผลต่อ
การสร้างมูลค่าเพ่ิมในอนาคตของกิจการ 
     - แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

ข้อมูลที่ได้จากทฤษฎีฐานราก 
     - รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น 
     - การลงภาคสนามสัมภาษณ์  
ผู้ที่มีหน้าที่เก่ียวข้อง 

ประเด็นปัญหาการวิจัย
และแนวกรอบของ
คําถามที่ใช้สัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญ 

3.1 พัฒนาโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ตัวแปรกลยุทธ์การจัดการที่ยั่งยืนในอนาคตทีมีผลต่อการสร้างมูลค่าเพ่ิมของ
กิจการ จากความรู้ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง และผลลัพธ์ที่ได้การวิจัยเชิงคุณภาพ 

 

3.2 กําหนดและคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง สร้างเคร่ืองมือ และเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

3.3 วิเคราะห์โครงสร้างโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (Structural Equation Modeling: SEM) 

 

สรุปผล และการจัดทํารายงาน 
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บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 
การศึกษาการพัฒนาตัวแบบเชิงกลยุทธ์การจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนในอนาคตของ

วิสาหกิจขนาดใหญ่เป็นการวิจัยรูปแบบผสม ระหว่างวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาตัวช้ีวัดเชิงกลยุทธ์ของการจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนในอนาคตของ
วิสาหกิจขนาดใหญ่ รวมถึงวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของของตัวช้ีวัดเชิงกลยุทธ์การ
จัดการธุรกิจอย่างยั่งยืนในอนาคตที่มีผลต่อการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับกิจการ ตลอดจนสังเคราะห์ตัว
แบบเชิงกลยุทธ์การจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืนในอนาคตของวิสาหกิจขนาดใหญ่ ที่มีผลต่อการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับกิจการเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการกําหนดโครงสร้างยุทธศาสตร์ และ
ตัดสินใจเลือกนํากลยุทธ์มาใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน ทั้งน้ี
สามารถสรุปผลการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน ดังน้ี 
   
ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนากรอบตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ของการจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนในอนาคตของ
วิสาหกิจขนาดใหญ่ 
 

1. ผลการวิจัยเอกสาร 
ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากเอกสารเผยแพร่ในหนังสือและบทความทางวิชาการ 

งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาอย่างย่ังยืน การจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืน การบริหารจัดการองค์กร 
การกํากับดูแลและการกําหนดกลยุทธ์ธุรกิจ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ วิเคราะห์และกําหนดประเด็นสําคัญที่เก่ียวข้องเพ่ือจัดทํา
กรอบตัวช้ีวัดและแนวคําถามประกอบการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ปตท. จํากัด 
(มหาชน) ซึ่งให้ข้อมูลที่สําคัญดังสรุปได้ในตารางที่ 10 
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ตารางที่ 10 ข้อค้นพบที่สําคัญจากการวิจัยเอกสารที่เก่ียวข้อง 
 

ประเด็นท่ีเก่ียวข้อง แหล่งท่ีมาของข้อมูล สาระสําคัญ 

การพัฒนาอย่างย่ังยืน 

Brudlant (1987) 
1. การเติบโตในอนาคต 
2. ข้อจํากัดด้านทรัพยากร 
3. ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 

United Nations (2012) 

1. การเชื่อมโยงประเด็นด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน 

2. การร่วมมืออย่างเท่าเทียม 
3. การปฏิบัติตามกฎหมาย การ

กํากับดูและที่ดี และความเป็น
ประชาธิปไตย 

4. ขจัดปัญหาความยากจน 

การจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืน 

Elkington (1999) 
1. คํานึงผลลัพธ์ 3 ประการ 

เศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

Blackburn (2008) 

1. ความสามารถขององค์กรต่อ
การจัดการเศรษฐกิจและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

2. การเคารพต่อมนุษย์และการ
ดํารงอยู่ของมนุษย์ 

Epsten (2008) 

1. ภาวะผู้นํา 
2. การกําหนดกลยุทธ์ 
3. โครงสร้างและระบบงาน 
4. การปฏิบัติงานอย่างย่ังยืน 
5. ปฏิกิริยาผู้มีส่วนได้เสีย 
6. ผลลัพธ์ด้านการเงินและความ

ย่ังยืน 

การจัดการอย่างย่ังยืนกับการกํากับ
ดูแลกิจการ 

Fahy, Roche and Weiner 
(2005) 

1. การมุ่งเน้นผลดําเนินงานและ
การกําหนดกลยุทธ์ 

2. การกํากับองค์กรให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ 

3. รับผิดชอบต่อการกระทําและ
การจัดการความเสี่ยง 
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ตารางที่ 10 ข้อค้นพบที่สําคัญจากการวิจัยเอกสารที่เก่ียวข้อง (ต่อ) 
 

ประเด็นท่ีเก่ียวข้อง แหล่งท่ีมาของข้อมูล สาระสําคัญ 

การจัดการอย่างย่ังยืนกับการกํากับ
ดูแลกิจการ 

WBCSD (2000) 

1. การลดการใช้ทรัพยากร 
2. การลดผลกระทบทางด้าน

สิ่งแวดล้อม 
3. การเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์และ

บริการ 

Hart (2010) 
1. การใช้เทคโนโลยีสะอาด 
2. การพัฒนานวัตกรรม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฯ 
(2554) 

1. การป้องกันมลพิษและปฏิบัติ
ตามกฎหมาย 

2. การใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3. การป้องกันผลกระทบและ
ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม เช่น 
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ฯลฯ 

4. การบริหารประเด็นทาง
สิ่งแวดล้อม เช่น ความ
หลากหลายทางชีวภาพ ฯลฯ 

การจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนกับ
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

Steyn and Niemann (2013) 

1. การยอมรับและตอบสนองต่อ
ความคาดหวังของสังคมและผู้มี
ส่วนได้เสีย 

2. ความมีชื่อเสียงขององค์กร 

WBCSD (2000) 
1. การดําเนินธุรกิจอย่างมี

จริยธรรม 

พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ (2553) 
1. การตอบสนองต่อความต้องการ

ของผู้มีส่วนได้เสีย 

European Commission (2014) 
1. การผสมผสานความห่วงใย

สังคมและสิ่งแวดล้อมใน
กระบวนการดําเนินธุรกิจ 

UN Global Compact (2010) 1. การเป็นพลเมืองดีของโลก 
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ตารางที่ 10 ข้อค้นพบที่สําคัญจากการวิจัยเอกสารที่เก่ียวข้อง (ต่อ) 
 

ประเด็นท่ีเก่ียวข้อง แหล่งท่ีมาของข้อมูล สาระสําคัญ 

การจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนกับ
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

Kotler (2012) 
1. การเลือกทําความดีท่ีสอดคล้อง

และสนับสนุนต่อวัตถุประสงค์
และกลยุทธ์การดําเนินงาน 

Porter (2011) 
1. การสร้างคุณค่าเพ่ิมร่วม

ระหว่างธุรกิจกับสังคม 

 
จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่าความหมายของการพัฒนาอย่างย่ังยืนที่สรุปได้จากการ

วิจัยเอกสารมีลักษณะความเป็นสากล และเป็นความหมายในกรอบกว้าง ๆ แสดงให้เห็นความ
พยายามในการบริหารความขัดแย้งระหว่างการเติบโตกับการอยู่ร่วมกันเพ่ือให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันได้ 
และมีการเปล่ียนแปลงตามกาลเวลาซึ่งขึ้นอยู่กับปัญหาที่กําลังเผชิญอยู่ในช่วงเวลาน้ัน โดยในอดีต 
การพัฒนาอย่างย่ังยืนจะเน้นการบริหารจัดการด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ต่อมามีการเพ่ิมเติม
ประเด็นด้านสังคม ความยุติธรรม ความโปร่งใสในการกํากับดูแล เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจน 
ในขณะที่ความหมายของการจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนมีลักษณะใกล้เคียงและคล้ายคลึงกับการพัฒนา
อย่างย่ังยืน แต่มีการกําหนดขอบเขตที่แคบและเฉพาะเจาะจงมากกว่าเป็นเร่ืองของธุรกิจ เป็นความ 
สามารถขององค์กรที่ต้องมีการบริหารจัดการเพ่ือให้ได้รับผลลัพธ์ทางธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืนจะเน้นหนักองค์ประกอบของกลยุทธ์การจัดการ
แต่ละด้านมากหรือน้อยแตกต่างกัน ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับบริบทและสภาพปัญหาที่แต่ละองค์กรเผชิญอยู่  
โดยบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ดังน้ี 

1. การกํากับดูแลและกลยุทธ์องค์กร มุ่งเน้นผลการดําเนินงานและการกําหนด   
กลยุทธ์ การกํากับองค์กรให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่องค์กรกําหนด และรับผิดชอบต่อการ
กระทําและการจัดการความเสี่ยง 

2. การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นเรื่องการใช้ทรัพยากร การลดมลพิษ การเพ่ิม
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

3. ความรับผิดชอบต่อสังคม เน้นที่การดําเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม การบริหาร  
ผู้มีส่วนได้เสีย การเป็นพลเมืองที่ดีของโลก การนําแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมมาใช้ในองค์กร 
ทั้งน้ี บทบาทของผู้นําเป็นเรื่องจําเป็นในการยอมรับและนําแนวทางการจัดการอย่างย่ังยืนมาใช้ภายใน
องค์กร 
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จากข้อสรุปที่ผู้วิจัยค้นพบดังกล่าวจึงถูกพัฒนาต่อเพ่ือใช้เป็นกรอบคําถามแบบก่ึง
โครงสร้างในการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลซึ่งเป็นผู้เช่ียวชาญและมีบทบาทสําคัญต่อการ
นําองค์กรและนําแนวทางการจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) มาปฏิบัติ 

2. ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก 
ผู้ วิจัยเก็บรวบรวม วิเคราะห์และตีความความหมายของข้อมูลซึ่งได้จากการ

สัมภาษณ์แบบเจาะลึกด้วยคําถามก่ึงโครงสร้างแบบปลายเปิดของผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญซึ่งได้แก่ 
กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และท่ีปรึกษาท่ีเก่ียวข้องกับการนําองค์กรและการกําหนดกลยุทธ์การ
จัดการธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) จํานวน 12 คน สามารถสรุปผลที่ได้ดังน้ี 

2.1 ความหมายการจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืน 
ผู้ให้สัมภาษณ์ทุกรายให้ความหมายการจัดธุรกิจอย่างย่ังยืนใกล้เคียงและ

สอดคล้องกับความหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวทางของสากล และหลักการการวัดผลลัพธ์
ทางธุรกิจตามแนวคิดของ Triple Bottom Line ที่คํานึงผลลัพธ์จากการดําเนินงานใน 3 ประการ
ได้แก่ ผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ ผลลัพธ์ทางสังคม และผลลัพธ์ทางสิ่งแวดล้อม โดยผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 6 
ระบุความหมายการจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนไว้เป็น 2 ระดับ คือ ระดับประเทศ หมายถึง การพัฒนา
เติบโตโดยไม่เป็นภาระและมีทรัพยากรเหลือให้คนรุ่นต่อไป ขณะที่ความหมายในระดับบริษัท คือ การ
พัฒนาเติบโตโดยที่สามารถเข้ากับสิ่งแวดล้อมและเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปใน 3 มิติ ได้แก่ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และผลการดําเนินงานอย่างสมดุล เช่นเดียวกับผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 2 และ 4 ที่ระบุว่า
ความหมายที่สําคัญของการจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืน คือ การดําเนินธุรกิจโดยสร้างสมดุลระหว่าง 
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งน้ี ธุรกิจกับสังคมและสิ่งแวดล้อมต้องเติบโตไปด้วยกัน เกื้อกูลกัน 
จะให้นํ้าหนักอันหน่ึงอันใดไม่ได้ และมีมุมมองถ้าสังคมอยู่ไม่ได้ธุรกิจก็อยู่ไม่ได้ ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 8 
กล่าวว่า “นอกจากองค์กรจะต้องสร้างสมดุลแล้ว องค์กรต้องพยายามที่จะขยายจุดสมดุลของ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ซ้อนทับกันอยู่ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือทุกฝ่ายจะได้รับประโยชน์
ร่วมกันมากขึ้น” 

ขณะที่ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 3 และ 5 มองว่า “ธุรกิจต้องเติบโตให้ได้ก่อน 
เพราะถ้าธุรกิจไม่โตก็จะไม่มีโอกาสท่ีจะย่ังยืน แต่เน่ืองจากสังคมมีผลกระทบต่อองค์กรมากขึ้น การ
เติบโตของธุรกิจจึงต้องอยู่บนพ้ืนฐานการเป็นที่รักและการยอมรับของสังคม เพราะถ้าสังคมไม่ยอมรับ
ถึงแม้นธุรกิจจะเติบโตได้ก็ไม่ย่ังยืนด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะธุรกิจอย่าง ปตท. ที่ดําเนินธุรกิจทางด้าน
ปิโตรเลียมและพลังงาน ย่ิงจําเป็นต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในการดูแลสิ่งแวดล้อมในระดับที่มากกว่าการ
กําหนดของกฎหมาย” ส่วนผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 1 มองว่า “บริษัทที่จะย่ังยืนและเติบโตเป็นบริษัทที่มี
อายุกว่าร้อยปีได้น้ัน ต้องเป็นบริษัทที่มีการจัดการที่ดีในทุก ๆ ด้าน เป็นบริษัทที่มีคนรัก เป็น The 
Most Admire Brand” เช่นเดียวกับผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 7 ที่มอง “การจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนในแง่
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การเป็นเคร่ืองมือที่นํามาใช้เช่ือมโยงความท้าทายทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเข้ากับโอกาสทาง
ธุรกิจขององค์กร ซึ่งในขั้นแรกของการดําเนินธุรกิจ องค์กรต้องรับผิดชอบด้วยการดําเนินธุรกิจอย่าง
ปลอดภัย ปฏิบัติตามกฎหมาย และมีผลกําไร ขั้นต่อมาคือให้ความเกื้อกูลแก่สังคมที่เราดําเนินธุรกิจ
อยู่ และขั้นสูงสุดคือการสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่ที่ให้มูลค่าสูงสุดทั้งต่อธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดย
แต่ละองค์กรจะสามารถไปถึงขั้นไหนได้น้ันขึ้นอยู่กับบริบทที่แต่ละองค์กรจะกําหนดในแต่ละ
ช่วงเวลา” 

ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 12 ระบุว่า “การจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืน ต้องมองคําว่า
ย่ังยืนหมายถึงความยั่งยืนของสังคมไม่ใช่ความย่ังยืนของธุรกิจ การทําธุรกิจมันต้องมองว่าปลายทาง
คือสังคมยั่งยืนก่อน สังคมที่ ย่ังยืน การตลาดก็มีความมั่นคง จะลูกค้ามาบริโภคเราต่อเน่ือง” 
นอกเหนือจากน้ันผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 2, 4 และ10 มีมุมมอง “การจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนในบริบท
ของไทยที่นอกเหนือจากสากล คือการเชื่อมโยงประเด็นของ การกํากับดูแลกิจการที่ดี ความโปร่งใส 
การเป็นบรรษัทที่ดี การบริหารความเสี่ยงเข้ากับความหมายการจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืน” และผู้ให้
สัมภาษณ์รายที่ 9 มองว่า “การจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืน คือพัฒนาการของการบริหารองค์กรธุรกิจ
เพ่ือให้เกิดสมดุลของผู้มีส่วนได้เสีย” 

โดยสรุป ความหมายการจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนในมุมมองที่ได้จากการ
สัมภาษณ์เป็นเรื่องของ 1) การเติบโตอย่างมีเง่ือนไข เช่น “เติบโตโดยไม่เป็นภาระและมีทรัพยากร
เหลือให้คนรุ่นต่อไป” หรือ เติบโตบนพ้ืนฐานการเป็นที่รักและยอมรับของสังคม 2) เป็นการดําเนิน
ธุรกิจโดยคํานึงถึงผลลัพธ์ 3 ประการ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เน่ืองจากมองว่าธุรกิจมี
ความเชื่อมโยงและเกื้อกูลกันกับสังคมและสิ่งแวดล้อม จะให้นํ้าหนักอันหน่ึงอันใดไม่ได้ เพราะถ้า
สิ่งแวดล้อมและสังคมอยู่ไม่ได้ ธุรกิจก็อยู่ไม่ได้ ผู้ให้สัมภาษณ์บางรายถึงกับระบุว่า “นอกจากองค์กร
ต้องสร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมแล้ว องค์กรจะต้องพยายามขยายจุดสมดุล  
ที่ซ้อนทับกันอยู่ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เพ่ือทุกฝ่ายจะได้รับประโยชน์ร่วมกันมากขึ้น” และโดยเฉพาะ 
อย่างย่ิงสําหรับบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ที่ดําเนินธุรกิจปิโตรเลียมและพลังงาน ย่ิงจําเป็นต้องเป็น
ตัวอย่างที่ดีในการดูแลสิ่งแวดล้อมในระดับมากกว่าที่กําหนดของกฎหมาย 3) เครื่องมือการบริหาร
ความท้าทายและโอกาสทางธุรกิจ นําความท้าทายของปัญหาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมมาเช่ือมโยง
เข้ากับโอกาสทางธุรกิจ องค์กรจําเป็นต้องกําหนดกลยุทธ์และวิธีการบริหารจัดการเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ผลลัพธ์ของการดําเนินธุรกิจในแต่ละขั้น โดยขั้นแรกสุดซึ่งเป็นพ้ืนฐาน องค์กรต้องดําเนินธุรกิจด้วย
ความปลอดภัย ปฏิบัติตามกฎหมาย และมีผลกําไร ขั้นต่อมา คือ การเก้ือกูลแก่สังคมท่ีเราดําเนิน
ธุรกิจอยู่ และขั้นสุดท้ายซึ่งเป็นขั้นสูงสุด คือ สร้างสรรค์ธุรกิจใหม่ที่ให้มูลค่าทั้งต่อธุรกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม โดยแต่ละองค์กรจะสามารถไปถึงขั้นไหนได้น้ันข้ึนอยู่กับบริบทที่แต่ละองค์กรจะกําหนด
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ในแต่ละช่วงเวลา 4) การบริหารผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร โดยผู้ให้สัมภาษณ์รายหน่ึงระบุว่าการ
จัดการอย่างย่ังยืน คือ “พัฒนาการของการบริหารองค์กรธุรกิจเพ่ือให้เกิดสมดุลของผู้มีส่วนได้เสีย” 

2.2 ความจําเป็นของภาคธุรกิจต่อกลยุทธ์การจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืน 
ผู้ให้สัมภาษณ์ทุกรายมีความเห็นว่าการกําหนดการจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืน 

เป็นความจําเป็นของการดําเนินธุรกิจในปัจจุบัน โดยเฉพาะบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ซึ่งมีสถานะ
เป็นทั้งรัฐวิสาหกิจและบริษัทมหาชน เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจํานวนมาก ย่ิงมีความจําเป็น 
โดยผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 6 ให้เหตุผลว่า “เพ่ือให้การดําเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเน่ืองและ
ย่ังยืน และเป็นการแสดงออกซึ่งความใส่ใจขององค์กรต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งของตัวเองและ
ตลอดห่วงโซ่ธุรกิจที่ธุรกิจดําเนินการอยู่” ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 5 เห็นว่า “เน่ืองจากปัจจุบันระบบ
สังคมไทยเป็นสังคมที่ขาดความไว้วางใจ ไม่มีใครเช่ือใจใครได้อย่างชัดเจน การนําแนวทางจัดการ
ธุรกิจอย่างยั่งยืนมาใช้จะช่วยเป็นภูมิคุ้มกันให้องค์กรได้ในระยะยาว” เช่นเดียวกับผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 
4 ถึงกับกล่าวว่า “ไม่ว่าคุณจะไปพูดถึงประเด็นอะไรท่ีเกี่ยวข้องกับ ปตท. ในวันน้ี แทบจะวกกลับมาที่
คําว่าความไว้วางใจเพียงคําเดียว ดังน้ัน องค์กรนอกจากจะต้องมีการกํากับดูแลกิจการให้ดี มีความ
โปร่งใส และต้องสร้างประโยชน์ให้กับสังคมแล้ว จะต้องทําการเชื่อมโยงและสื่อความให้ทุกคนที่
เก่ียวข้องได้รับรู้และมีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน” 

ขณะที่ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 8 มองว่า “การตรวจสอบอย่างหนักขององค์กร
อิสระเพ่ือสังคม โดยเฉพาะกับองค์กรและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่อาจมีความเช่ือและภาพลักษณ์ 
ติดลบในสายตาของสังคม เช่น อุตสาหกรรมยาสูบ ปิโตรเลียม และพลังงาน เป็นต้นน้ัน เป็นเร่ืองปกติ
ที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพราะองค์กรอิสระเพ่ือสังคมเหล่าน้ันมีความคิดที่ว่าการ
กดดันบริษัทขนาดใหญ่ได้จะมีผลกระทบที่เป็นประโยชน์ในวงกว้างแก่สังคมที่มากกว่า โดย ปตท. ก็
เป็นหน่ึงในองค์ประกอบที่เข้าอยู่ในเง่ือนไขทั้งสองข้อ จึงมักจะถูกท้าทายอยู่เป็นประจํา ดังน้ันมีความ
จําเป็นอย่างมากต้องทําให้แรงและเร็วเพ่ือสร้างการยอมรับของสังคม” ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 9 ให้
ความเห็นว่า “เพราะสังคมมีความซับซ้อนมากข้ึน ภาคธุรกิจและภาครัฐคงไม่สามารถแบ่งบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบกันที่ชัดเจนเหมือนในอดีตได้แล้ว การท่ีธุรกิจสนใจแต่ธุรกิจ ผลกําไรและจ่าย
ภาษี ขณะที่รัฐเป็นผู้เก็บภาษีและนําเงินที่ได้มาดูแลสังคมน้ัน ไม่สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับผู้มี
ส่วนได้เสียได้ เอกชนจึงจําเป็นต้องเข้ามารับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมโดยตรงในระดับ
หน่ึง” ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 11 มองว่า “ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจสมัยใหม่หรือธุรกิจด้ังเดิม หากเป็นธุรกิจที่ดี
ก็จําเป็นต้องดูแลและให้ความสําคัญกับผู้มีส่วนได้เสียที่อยู่รอบข้างอยู่แล้ว” ขณะที่ผู้ให้สัมภาษณ์ราย
ที่ 12 กล่าวว่า “สังคมที่ย่ังยืนเกื้อหนุนธุรกิจอยู่ได้ ถ้าสังคมอ่อนแอ คนก็ไม่มีกําลังซื้อ เราก็ไม่สามารถ
ลุกข้ึนมายิ่งใหญ่ได้เพียงลําพัง ต้องยั่งยืนไปด้วยกัน” 
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ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 10 มองประเด็น “ความจําเป็นของความย่ังยืนในเรื่องของ
สิ่งแวดล้อม เพราะธุรกิจของ ปตท. โดยเฉพาะ ปตท.สผ. เป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงในเรื่องของ
สิ่งแวดล้อมค่อนข้างมาก ถ้าหากทําไม่ดีก็มีผลกระทบเยอะ ซึ่งเห็นตัวอย่างจากบางบริษัทซึ่งเป็น
บริษัทช้ันนําอันดับต้น ๆ ของโลก เมื่อเกิดความไม่ระมัดระวังในเร่ืองสิ่งแวดล้อมก็จะส่งผลเสียหายทั้ง
ในเชิงตัวเงินและการยอมรับ ก็คือ License to Operate ซึ่งถ้าบริษัทไม่สามารถมี License to 
Operate ก็ไม่สามารถดําเนินธุรกิจต่อไปได้” 

จากท่ีกล่าวมาทั้งหมดสามารถสรุปได้ว่าในมุมมองของผู้ให้สัมภาษณ์มองเห็น
ถึงความจําเป็นในการนําแนวทางจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนมาใช้ในธุรกิจ เพ่ือให้เกิดการยอมรับของ
สังคมและให้ได้มาซึ่ง License to Operate และเป็นเรื่องของความสมัครใจ หรือเกิดจากความ
ตระหนักในการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่อาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจขององค์กรได้ในระยะ
ยาว 

2.3 ปัจจัยสําคัญเชิงกลยุทธ์ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ที่มีอิทธิผลต่อ
การจัดการอย่างยั่งยืนขององค์กร 

2.3.1 การกํากับดูแลกิจการและกลยุทธ์องค์กร 
ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มองว่าการกํากับดูแลและการกําหนดกลยุทธ์

องค์กรมีผลและเก่ียวข้องกับความย่ังยืนของกิจการ โดยกระบวนการกํากับดูแลองค์กรควร
ประกอบด้วยกระบวนการการกํากับดูแลกิจการที่ดี การทําสภาพให้องค์กรปลอดจากการเมือง มี
ความโปร่งใสในการดําเนินงาน มีระบบและตัวช้ีวัดที่สําคัญ จัดให้มีโครงสร้างและหน่วยงานรองรับที่
กําหนดบทบาทหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน รวมถึงการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่เกื้อหนุน ในขณะ
ที่ในเรื่องของกลยุทธ์การจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนควรเป็นหน่ึงในกลยุทธ์องค์กรที่มีแผนปฏิบัติรองรับ 
มีผลลัพธ์เกิดขึ้นได้จริงตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่องค์กรหรือผู้นํากําหนดไว้ 

ทั้งน้ี ผู้ให้สัมภาษณ์ทุกรายมองว่าบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ให้
ความสําคัญมาก โดยการจัดให้มีระบบและกระบวนการกํากับดูแลกิจการที่ดี กําหนดแผนงานและ
ตัวช้ีวัด การตรวจสอบ การควบคุมภายใน และการปลูกฝังค่านิยมให้กับพนักงานโดยเน้นที่ความเป็น
คนเก่งและคนดี เพ่ือช่วยให้องค์กรเกิดความย่ังยืน 

ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 6 มองว่า “การกํากับดูแลกิจการที่ดีเป็นหน่ึงใน
ตัวช้ีวัดที่สําคัญที่ทําให้กิจการเติบโตได้อย่างย่ังยืน” ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 10 มอง “ความเช่ือมโยงของ
การกํากับดูแลกิจการที่ดีกับการจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนตรงประเด็นการให้ความสําคัญและบริหารผู้มี
ส่วนได้เสีย” ขณะที่ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 4 มองว่า “การกํากับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยให้เกิดความ
โปร่งใสและความไว้วางใจของสังคม ซึ่งจําเป็นมากสําหรับสังคมไทยที่ค่านิยมและวัฒนธรรมในเรื่องน้ี
ยังไม่เข้มข้นเท่ากับต่างประเทศ” 
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ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 1 มองประเด็น “การกํากับดูแลกิจการที่ดีจะช่วย
ป้องกันความเสี่ยงและเพ่ิมประสิทธิภาพการกําหนดกลยุทธ์องค์กร เพราะหากองค์กรถูกแทรกแซง
จากการเมืองโดยเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติไม่เหมาะสมเข้ามาเป็นคณะกรรมการบริษัท การกําหนด 
กลยุทธ์ขององค์กรและการลงทุนอาจขาดความสมเหตุสมผลและเบ่ียงเบนไปจากสิ่งที่ควรจะเป็นได้”  

ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 12 ระบุว่า “การกํากับดูแลกิจการที่ดีเป็นวงกลม
วงใหญ่ที่อยู่ล้อมรอบวงกลมใบเล็ก ซึ่งได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอีกที มีความสําคัญ
เช่นเดียวกับแบรนด์และวัฒนธรรมขององค์กร” ส่วนผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 11 กล่าวว่า “การกํากับดูแล
กิจการที่ดีมีความสําคัญมากต่อความย่ังยืนขององค์กร เป็นการกํากับดูแลให้ระบบและพนักงาน
ดําเนินการอย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร” 

ในประเด็นโครงสร้างการกํากับดูแลการจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืน ผู้ให้
สัมภาษณ์รายที่ 8 มองว่า “ปตท. ให้ความสําคัญและก้าวหน้ามากในเร่ืองน้ี โดยจัดต้ังหน่วยงานข้ึนมา
กํากับดูแลงานทางด้านความยั่งยืนขององค์กร มีสถานะเป็นหน่วยงานในระดับรองกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่” เช่นเดียวกับผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 7 มองว่า “การกําหนดโครงสร้างภายในองค์กรเพ่ือมาดูแล
เร่ืองการจัดการอย่างย่ังยืนภายในองค์กรเป็นเร่ืองจําเป็น แต่ต้องกําหนดบทบาทให้ชัดเจนและทํา
หน้าที่แค่เป็นตัวกลางในการผลักดันและส่งเสริมการจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนมากกว่าเป็นผู้ปฏิบัติหรือ
ผู้ควบคุมการดําเนินการ การกําหนดโครงสร้างและบทบาทที่ชัดเจนจะช่วยทําให้เกิดความไว้วางใจ
ของคนภายในองค์กร และเกิดเช่ือมโยงระหว่างกันและแนวคิดใหม่ ๆ ในการดําเนินธุรกิจ” 

ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 2 มองว่า “การจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนเป็นเร่ืองที่
เกี่ยวข้องกับทุกหน่วยในองค์กร และโดยเฉพาะในการกําหนดกลยุทธ์การจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนน้ัน 
ควรจะต้องสอดคล้องและเช่ือมโยงกับแผนกลยุทธ์องค์กร ดังน้ัน ทั้งสองหน่วยงานน้ีควรจะต้องอยู่
ภายใต้สายงานเดียวกัน” ขณะที่ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 11 ให้ความเห็นว่า “องค์กรควรจัดโครงสร้าง
การทํางานในลักษณะที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุลเพ่ือให้เกิดการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยในส่วน
ของงานทางด้านตรวจสอบ เราจะใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่า “Three Lines of Defense” โดยแบ่งการ
ทํางานออกเป็น 3 ส่วน และกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน ซึ่งถ้า 3 ส่วนน้ีทํางานขับเคลื่อนไป
ด้วยกัน เป็นฟันเฟืองอย่างถูกต้อง องค์กรก็จะย่ังยืน โดยหน่วยงานแรกซึ่งเป็นเส้นก้ันที่หน่ึง ได้แก่
หน่วยงานทางด้านธุรกิจและปฏิบัติการ หน่วยงานน้ีต้องทํางานตามหน้าที่และไม่เพิกเฉยต่องานที่ควร
จะทําอย่างครบถ้วน หน่วยงานท่ีสองคือหน่วยงานทางด้านสนับสนุนซึ่งเป็นเส้นก้ันที่สองคือ 
หน่วยงานที่เราวางระบบไปลงให้ เช่น หน่วยงานบริหารความเสี่ยง หน่วยงานบริหารบริษัทในเครือ 
หน่วยงานบัญชี กําหนดว่าวิธีการและระดับอํานาจในการตัดสินใจข้ึนมาของคนทําหน้าที่ให้ครบ ให้
ถูกต้อง และเส้นก้ันที่สาม Third Line คือ หน่วยงานตรวจสอบซึ่งต้องเข้าไปสําทับอีกช้ันหน่ึง เพ่ือดู

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



71 

การดําเนินงานตามระบบที่ว่าน้ันใช่หรือเปล่า ถ้ายังไม่ใช่ เกิดจากอะไร แก้ไขอย่างไร เป็นที่ระบบไม่ดี 
หรือไม่มีโครงสร้างรองรับ” 

ประเด็นแนวทางหรือวิธีการจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนของ ปตท. ผู้ให้
สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการที่ ปตท. นําแนวทางการจัดการอย่างย่ังยืนตามกรอบแนวทางที่เป็น
สากล เช่น DJSI มาประยุกต์ใช้เพ่ือเป็นตัวช้ีวัด โดยผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 2 กล่าวว่า “การนําแนวทาง 
การจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนตามแนวทางของสากลมากําหนดเป็นตัวช้ีวัดความย่ังยืนขององค์กร เช่น
การเลือกดัชนีช้ีวัดความย่ังยืนตามแนวทาง DJSI เปรียบเสมือนองค์กรเลือกใช้กระจกบานใหญ่ในการ
ตรวจสอบ ซึ่งจะทําให้ได้มิติที่คลอบคลุมทางด้านความย่ังยืนมากที่สุด” ขณะที่ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 8 
กล่าวว่า “ในอดีตมีการถกเถียงกันพอสมควรก่อนที่ ปตท. จะตัดสินใจใช้แนวทางของ DJSI มาเป็น
ดัชนีวัดความย่ังยืนของกับองค์กร แต่ที่สรุปเลือกใช้แนวทางของ DJSI ก็เพราะ DJSI มีความเช่ือมโยง
กับตลาดทุน และนักลงทุนทั่วโลกต่างก็ยอมรับและใช้ในการเลือกที่จะตัดสินใจลงทุนในบริษัทต่าง ๆ 
ปัจจุบันไม่เพียงแต่ ปตท. เท่าน้ันที่ได้รับการจัดดันดับใน DJSI ยังมีบริษัทในกลุ่ม ปตท. อีก 4 บริษัท
ติดอันดับอยู่ใน DJSI ด้วยเช่นกัน” เช่นเดียวกับผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 6 มองว่า “ประเทศไทยมีถึง 10 
บริษัท ทั้งกลุ่ม ปตท. และไม่ใช่ ปตท. ที่ติดอันดับดัชนีความย่ังยืนใน DJSI เช่น บริษัทปูนซีเมนต์ไทย 
บริษัทบ้านปู และบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา เป็นต้น ทั้งน้ี การประเมินของ DJSI ก็มีวิธีการประเมินที่
ยืดหยุ่นและให้นํ้าหนักต่างกันในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม” 

อย่างไรก็ตาม ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 7 ยังมองว่า “มุมมองของ DJSI บาง
มุมมองยังเป็นมุมมองที่มองจากภายในออกสู่ภายนอกมากกว่า จึงทําให้ยังไม่ตรงกับความรู้สึกนึกคิด
ของสาธารณะโดยเฉพาะภาคสังคม” เช่นเดียวกับผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 11 มองว่า “การมีรายช่ือติด
อันดับดัชนีช้ีวัดความย่ังยืน DJSI ต้องตอบให้ได้ว่าแล้วสังคมส่วนใหญ่ได้อะไร และดีอย่างไร” ในขณะ
ที่ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 12 มองว่า “DJSI ไม่ต่างอะไรกับการทํา ISO 26000 เป็นเหมือนการทําข้อสอบ
ตามแบบประเมินผล” 

ประเด็นด้านการกําหนดกลยุทธ์ที่มีผลต่อการจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืน 
ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 6 กล่าวว่า “องค์กรจะเติบโตอย่างย่ังยืนต้องมีการวางกลยุทธ์ที่ถูกต้องและมีการ
ระบุที่ ชัดเจนว่าต้องทําอะไรบ้างในระยะกลาง ระยะยาว คลอบคลุมในทุกด้าน โดยสามารถ
ปรับเปล่ียนกลยุทธ์ให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ที่สําคัญกลยุทธ์ต้องมีการถ่ายทอดไปยัง
แผนปฏิบัติการ มีการกําหนดตัวช้ีวัดที่วัดผลได้” ขณะที่ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 7 มองว่า “เราควร
ยกระดับเร่ืองการจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนไว้ในระดับของกลยุทธ์องค์กร เพ่ือที่จะทําให้การจัดการ
ธุรกิจอย่างยั่งยืนเป็นเร่ืองที่มองไปข้างหน้าและนําไปสู่การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กิจการมากกว่าแค่การ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ” สอดคล้องกับผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 10 ที่เห็นด้วยว่า “ควรมอง
แยกเร่ืองกันระหว่างการจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนกับการจัดการองค์กรอย่างย่ังยืน โดยการจัดการธุรกิจ
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อย่างยั่งยืนควรมองในเชิงกลยุทธ์ คือ การมองไปข้างหน้า เป็นเรื่องของวิสัยทัศน์ ซึ่งกลุ่ม ปตท. ได้
กําหนดกลยุทธ์มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน หรือ Big Long Strong และ ปตท.สผ. ก็นําไปใช้และกําหนด    
กลยุทธ์ที่สอดคล้องกัน ในขณะท่ีการจัดการองค์กรอย่างย่ังยืนจะเน้นที่ระดับปฏิบัติการมากกว่าเพ่ือ
ควบคุมดูแลการทํางานในแต่ละวันให้มีการปฏิบัติการท่ีเป็นเลิศ มีมาตรฐานความปลอดภัย อาชีว 
อนามัยและสิ่งแวดล้อม มีมาตรฐานทางจริยธรรมและแนวทางการปฏิบัติที่ดี” 

ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 8 มองว่า “การนํากลยุทธ์การจัดการอย่างย่ังยืน
รวมเข้ากับกลยุทธ์องค์กรจะทําให้การดําเนินกิจกรรมด้านความย่ังยืนขององค์กรมีความชัดเจนขึ้น 
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น สอดคล้องกับการดําเนินงานของธุรกิจ มีทิศทาง แผนงาน และการจัดสรร
ทรัพยากรที่ชัดเจน” ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 1 มองว่า “สําคัญที่สุด คือ กลยุทธ์ความย่ังยืนที่กําหนดน้ัน
ต้องสามารถทําให้เกิดข้ึนได้จริง เน้นที่การนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติ” ในขณะที่ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 4 มอง
ว่า “ไม่ว่ากลยุทธ์จะเขียนไว้สวยหรูและดูดีอย่างไร สุดท้ายตัวที่ใช้วัดก็คือผลลัพธ์หรือผลสําเร็จของ
การนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติอยู่ดี” 

ประเด็นเร่ืองค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ผู้ให้สัมภาษณ์ทุกรายสรุป
ตรงกันว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดต่อความสําเร็จของการกํากับดูแลและการกําหนดกลยุทธ์ธุรกิจเพื่อ
ความย่ังยืน ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 1 ระบุว่า “ท้ายที่สุดในเรื่องกลยุทธ์การจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืน 
ทําอย่างไรให้มีคนมอง คนทํา ที่ถูกปลูกฝังอยู่ในพันธุกรรมของพนักงาน” ในขณะท่ีผู้ให้สัมภาษณ์ราย
ที่ 7 กล่าวว่า “พนักงานมีความสําคัญอย่างมากในการขับเคลื่อนความย่ังยืนขององค์กร โดยเร่ิมต้ังแต่
ผู้บริหารสูงสุด ต้ังแต่การกําหนดนโยบาย การสร้างกระบวนการและวางมาตรฐาน และถ่ายทอดไปยัง
พนักงานเพ่ือให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร” เช่นเดียวกับผู้ให้สัมภาษณ์รายท่ี 8 กล่าวว่า “ทําอย่างไร
ให้เร่ืองการจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนอยู่ในจิตสํานึกของพนักงานทุกคน ไม่ใช่แค่กลุ่มใดกลุ่มหน่ึง ถ้า
หากพนักงานทุกคนตระหนักถึงความจําเป็นก็จะช่วยกันผลักดันแนวทางการจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืน
ขององค์กรให้ไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีได้” 

โดยสรุป จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารพบว่าปัจจัยการกํากับดูแลกิจการ
และกลยุทธ์องค์กรมีความสําคัญกับการจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืนในอนาคตขององค์กร โดยประกอบ  
ไปด้วยการกํากับดูแลกิจการที่ดี โครงสร้างการกํากับดูแล แนวทางการบริหารจัดการ การกําหนด   
กลยุทธ์ ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งข้อสรุปน้ีสอดคล้องกับกระบวนการจัดการตามทฤษฎีที่ระบุ
ว่าในการบริหารจัดกลางภาคเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพจะต้องมีหน้าที่ 4 ประการ คือ การวางแผน 
การจัดองค์กร การนําองค์กร และการควบคุม โดยใน 3 ประการที่กล่าวถึงยกเว้นการนําองค์กร เป็น
เร่ืองที่เก่ียวข้องกับการกํากับดูแลและกลยุทธ์องค์กร (Dressler, 1998 อ้างถึงใน รัชยา, 2555) 
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2.3.2 ภาวะผู้นํา 
ผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนระบุว่าภาวะผู้นํามีความสําคัญมากต่อความสําเร็จ

ของการนําแนวทางการจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนมาใช้ในองค์กร เน่ืองจากผู้นําเป็นผู้กําหนดทิศทางและ
แนวทางการจัดการอย่างย่ังยืนขององค์กร ดังน้ัน ความเช่ือ ความเข้าใจ คุณลักษณะและพฤติกรรม
ของผู้นํา เช่น ความสามารถ ความน่าเช่ือถือ การมีวิสัยทัศน์ ความมุ่งมั่น และการเป็นแบบอย่าง ล้วน
ส่งผลต่อแนวทางและความสําเร็จของการนํากลยุทธ์การจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืนมาใช้ในองค์กร  โ ดย
ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 7 กล่าวว่า “ถ้าผู้นํามีความเช่ือและมุมมองความย่ังยืนเป็นเรื่องความเสี่ยงก็จะ
เน้นกลยุทธ์การจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนในระดับปฏิบัติการ แต่ถ้าผู้นํามองว่าความย่ังยืนเป็นทั้งโอกาส
และความเสี่ยงก็จะเน้นการจัดการอย่างย่ังยืนในเชิงรุกมากกว่า” ส่วนผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 2 กล่าวว่า 
“คุณสมบัติของผู้นําที่สําคัญ คือ จะต้องมุ่งมั่น ทุ่มเท มีความเข้าใจ และมีความสามารถ โน้มน้าวให้
ผู้อ่ืนนํากลยุทธ์การจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนไปปฏิบัติ ขับเคล่ือนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้” 
ในขณะที่ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 12 มองว่าควร “เพ่ิมเติมคุณสมบัติที่สําคัญของผู้นําทางด้านการ
มอบหมายงาน ผลักดัน และติดตามงาน” 

ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 10 และรายท่ี 1 ระบุว่า “ผู้นําจะต้องทําหน้าที่ใน
การแสวงหาจุดศูนย์กลางร่วมเพ่ือที่จะบริหารความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างสมดุลภายใน
สถานการณ์ที่เปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลา ดังน้ัน ผู้นําต้องมีวิสัยทัศน์ และก็ต้องเป็นคนกล้าที่จะตัดสินใจ
ทําหรือไม่ทําอะไร” ขณะที่ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 3 และ 4 ระบุว่า “ผู้นํานอกจากจะเป็นคนเก่งแล้ว 
ต้องเป็นคนดี เป็นคนที่ผู้มีส่วนได้เสียไว้วางใจได้” เช่นเดียวกับผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 11 ระบุว่า “ผู้นํา
ขององค์กรจะต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ควบคู่ไปกับการมีคุณธรรม จริยธรรม มุ่งองค์กร โดยต้องแสดงออก
ถึงพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้พนักงานเห็นและปฏิบัติตาม (Tone at the Top) ย่ิงปัจจุบัน 
ปตท. มีคนหลากหลายรุ่นด้วยแล้ว และมีพนักงานรุ่นใหม่จํานวนมากซึ่งมีความเช่ือและวิธีคิดที่
แตกต่างกับคนรุ่นในอดีต พฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างของผู้นํายิ่งจําเป็นมาก” 

ผู้ให้สัมภาษณ์รายท่ี 12 ระบุว่า “ผู้นําที่มีความเป็นผู้ประกอบการ  
มาก ๆ จะไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องน้ี และมักจะคิดว่าถ้าทํากําไรได้ เด๋ียวค่อยเอามาแบ่งปัน แต่ผู้นําที่มี
ความรับผิดชอบจะมีมุมมองด้านสังคมต้ังแต่เร่ิมต้นดําเนินโครงการเลย ดังน้ัน เราต้องการผู้นําที่เข้าใจ
ในเรื่องน้ี เพราะมันใช้วิธีคิดคนละภาษากัน รวมถึงเราต้องการผู้นําที่มีมุมมองการคิดเป็นลักษณะของ
องค์รวมมากกว่าการคิดแบบแยกส่วน” และสุดท้ายผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 5 กล่าวว่า “ผู้นําในที่น่ี
หมายถึงผู้นําที่เป็นทีมผู้นํา หมายถึงผู้บริหารระดับสูงต้ังแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป ซึ่ง
จะต้องได้รับการพัฒนาและมีระบบรองรับการขึ้นมาทดแทน” 

โดยสรุป จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารพบว่าปัจจัยเร่ืองภาวะผู้นํามี
ความสําคัญกับการจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนในอนาคตขององค์กร โดยเก่ียวข้องกับทัศนคติของผู้นํา  
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ต่อการจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืน บทบาทของผู้นําในการเป็นแบบอย่างที่ดี และความสามารถของผู้นํา
ในการนําการเปลี่ยนแปลง ซึ่งทั้งหมดเก่ียวข้องกับการนําองค์กรและการตัดสินใจซึ่งเป็นบทบาทที่
สําคัญของผู้บริหารระดับสูง 

2.3.3 ความรับผิดชอบต่อสังคม 
ผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนมองว่าความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นเรื่องที่จําเป็น

และมีผลต่อความยั่งยืนของกิจการ โดยให้เหตุผลว่าเป็นการแสดงออกซึ่งความรับผิดชอบขององค์กร
ต่อผู้มีส่วนได้เสียและสร้างการยอมรับจากสังคม โดยผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 2 มอง “ความรับผิดชอบต่อ
สังคมเป็นการเกี่ยวโยงธุรกิจให้เช่ือมโยงกับสังคม โดยการดําเนินธุรกิจ สังคมต้องยอมรับและเติบโตไป
พร้อมกัน” 

ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เลือกที่จะให้ความสําคัญกับแนวทางการดําเนิน
ธุรกิจด้วยวิธีการรับผิดชอบต่อสังคมตลอดทั้งกระบวนการดําเนินธุรกิจ โดยผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 6 
มอง “ความรับผิดชอบต่อสังคมในแง่การสร้างการยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียซึ่งต้องดําเนินการทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร ภายในองค์กร คือ การดูแลพนักงานให้มีความสุข มีการพัฒนาพนักงาน 
ดูแลโรงงานไม่ให้ปล่อยของเสีย ผลิตภัณฑ์ที่จําหน่ายออกมาดีต่อสุขภาพ ขณะที่ภายนอก คือ การ
ดูแลชุมชน สังคมท่ีเราไปต้ังอยู่ ไม่สร้างผลกระทบ สิ่งแวดล้อมไม่เสีย และสุขภาพดี” 

ผู้ให้สัมภาษณ์เน้นความรับผิดชอบต่อสังคมในเชิงกลยุทธ์ มีการกําหนด
แผนงาน เป้าหมาย ตัวช้ีวัด และผลประโยชน์ของสังคมและองค์กรที่จะได้รับโดยชัดเจน โดยผู้ให้
สัมภาษณ์รายที่ 1 กล่าวว่า “การดําเนินความรับผิดชอบต่อสังคม ต้องทําจริง มีคน มีงบประมาณ 
เป้าหมายและแผนงานที่ชัดเจนรองรับ” ขณะที่ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 7 “ระบุตามเกณฑ์ของ DJSI การ
ดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมใด ๆ ก็ตาม ต้องเช่ือมโยงกลับไปที่ผลลัพธ์ทางธุรกิจ ต้อง
ส่งผลดีต่อกิจการ” ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 6 กล่าวว่า “การเลือกกลยุทธ์การดําเนินงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม บริษัทจะต้องทํา Mapping ระหว่างผลลัพธ์ที่ชุมชนและสังคมได้กับที่กิจการได้
โดยเรียงลําดับจากน้อยไปหามาก เช่น ถ้าเราเน้นเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ 
(Compliance ) อันน้ีสังคมก็ได้ บริษัทก็ได้แต่ไม่มาก แต่ถ้าเราเน้นในเรื่องการดําเนินธุรกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพ บริษัทจะได้รับผลดีมากกว่าสังคม แต่ถ้าเราเน้นการบริจาคเพ่ือการกุศล สังคมและ
ชุมชนจะได้ แต่บริษัทได้กลับคืนมาไม่มาก ซึ่งการบริจาคเป็นการให้เพ่ิม ไม่ใช่เป็นความรับผิดชอบต่อ
สังคม ขณะที่ถ้าเน้นการสร้างคุณค่าร่วม (CSV) สังคมจะได้มากและบริษัทก็ได้รับผลดีมากด้วย
เช่นกัน” 

ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เล็งเห็นว่าการสร้างคุณค่าร่วมระหว่างธุรกิจกับ
สังคม (CSV) เป็นแนวทางการดําเนินความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีจะทําให้องค์กรและสังคมเกิดความ
ย่ังยืนในระยะยาว โดยผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 8 มองว่า “การเปลี่ยนจาก CSR เป็น CSV ทําให้เกิดการ
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เช่ือมโยงระหว่างผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจเข้ากับผลประโยชน์ของสังคม ซึ่ง ปตท. มีการทําเร่ือง
น้ีอยู่บ้างแล้ว ถึงแม้จะไม่เร็วมากนัก แต่ก็มีความพร้อมมากที่สุดสําหรับบริษัทไทย 

ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 1 มองว่า “การเปลี่ยน CSR ไปเป็น CSV เป็นการ
คิดแบบธุรกิจเพ่ือให้เกิดการย่ังยืน เกิดความต้องการซื้อ ซึ่งจะช่วยทั้งธุรกิจและชุมชนไปพร้อมกันได้
อย่างต่อเนื่อง” ในขณะที่ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 3 กล่าวว่า “สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารท่ี
เปลี่ยนจากการช่วยเหลือสังคมเป็นการสร้างความย่ังยืนร่วมกันระหว่างองค์กรกับสังคมเป็นการ
ตัดสินใจที่ถูกต้องและต้องผลักดันให้เกิดขึ้นได้จริง” 

ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 10 มองประเด็น “เรื่อง CSV เป็นแนวทางความ
รับผิดชอบต่อสังคมที่ตอบโจทย์ความย่ังยืนได้มากที่สุดเหมือนผู้ให้สัมภาษณ์รายอ่ืน ๆ แต่ก็เป็นเร่ืองที่
ทํายากและต้องพยายาม” เช่นเดียวกับผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 12 มองว่า CSV เป็น “เร่ืองของการ
กําหนดกลยุทธ์ธุรกิจซึ่งมากกว่าความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร และไม่ใช่เป็นการมาแบ่งปัน
ผลประโยชน์กันระหว่างสังคมกับธุรกิจ แต่ต้องทําให้สังคมสามารถลุกขึ้นมายืนได้ด้วยตัวเอง ไม่ใช่ทํา
เพ่ือให้คนรัก ซึ่งเราจะช่วยเปลี่ยนมุมมองนี้ให้กว้างขึ้นน้ีได้อย่างไร” ทั้งน้ี ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 10 
เสนอแนะว่า “วัฒนธรรมองค์กร จิตอาสา จิตสาธารณะ และการมีส่วนร่วมของพนักงานต่อความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร จะช่วยสร้างความย่ังยืนให้กับองค์กรได้ดีกว่าแค่การบริจาคเงิน เพราะ
นอกจากพนักงานจะมีความสุขและความภูมิใจกับงานที่ทําแล้วน้ัน ท้ายที่สุดคนในสังคมส่วนใหญ่ก็ยัง
มองบริษัทเป็นคนไม่ใช่เป็นองค์กร” 

โดยสรุป จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารพบว่าปัจจัยความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กรมีส่วนสําคัญต่อความย่ังยืนในอนาคตขององค์กร การดําเนินความรับผิดชอบต่อสังคม
จะนําไปสู่เป้าหมายที่สําคัญ คือ การได้รับการยอมรับของสังคม โดยการบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
องค์กรทั้งภายในและภายนอกองค์กร การดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการดําเนิน
ธุรกิจด้วยวิธีที่รับผิดชอบต่อสังคม (พิพัฒน์ นนทนาธรณ์, 2553) ทั้งน้ี ผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่าการแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีมีผลต่อความย่ังยืนขององค์กรต้องเป็นการดําเนินความรับผิดชอบต่อสังคม
ที่ก่อประโยชน์ที่แท้จริงกับสังคมและธุรกิจไปพร้อม ๆ กัน โดยแสดงออกมาในคําพูดที่ว่า “การเลือก     
กลยุทธ์การดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทจะต้องทํา Mapping ระหว่างผลลัพธ์ที่
ชุมชนและสังคมได้กับที่กิจการได้ โดยเรียงลําดับจากน้อยไปหามาก” หรือ “ การเปลี่ยน CSR ไปเป็น
CSV เป็นการคิดแบบธุรกิจเพ่ือให้เกิดการการย่ังยืน เกิดความต้องการซื้อ ซึ่งจะช่วยทั้งธุรกิจและ
ชุมชนไปพร้อมกันได้อย่างต่อเน่ือง” เป็นต้น สอดคล้องกับแนวทางการดําเนินการรับผิดชอบต่อสังคม
ในปัจจุบันที่เน้นความรับผิดชอบต่อสังคมในเชิงกลยุทธ์หรือความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดทั้ง
กระบวนการดําเนินธุรกิจ (Kotler, Hessekiel and Lee, 2012) และการสร้างคุณค่าร่วมเพ่ิมของ
สังคม (Potter, 2011)  
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2.3.4 การจัดการสิ่งแวดล้อม 
ผู้ให้สัมภาษณ์ทุกรายมีความเห็นว่าองค์กรควรให้ความสําคัญกับเร่ือง

การจัดการสิ่งแวดล้อม เน่ืองจากเป็นเร่ืองที่เก่ียวพันกับเร่ืองการใช้ทรัพยากร สภาวะแวดล้อมทาง
ธุรกิจและสังคม การยอมรับของผู้มีส่วนได้เสีย การปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีกําหนด โดย
ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 6 ให้ความเห็นว่า “การจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องอภิแนวโน้มที่สําคัญของโลก 
ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากร สภาวะโลกร้อน ภัยธรรมชาติ ทําให้ผู้บริโภคต่ืนตัวและเกิดกระแส
ความห่วงใยต่ออนาคตของโลกมากข้ึน นําไปสู่การออกกฎหมายมาบังคับและโอกาสของความ
ต้องการผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” 

ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 2 กล่าวว่า “การห่วงใยสิ่งแวดล้อมไม่ได้
หมายความว่าเราห่วงใยโลก แต่เราห่วงใยตัวเองด้วย เพราะถ้าโลกร้อนขึ้นมาก มนุษย์ก็ไม่สามารถอยู่
ได้ด้วย” ในขณะที่ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 4 กล่าวว่า “การให้ความสําคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็น
เรื่องจําเป็น โดยเฉพาะกรณีของ ปตท. ที่ดําเนินธุรกิจด้านปิโตรเลียมซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม ย่ิงต้องเพ่ิมความระมัดระวังในการดูแลให้เป็นอย่างดี และไม่ว่าเราจะมีการดําเนินการ
ที่ดีแล้วก็ตาม ไม่ได้หมายความว่าจะรอดพ้นความรับผิดชอบได้ ต้องพยายามหาแนวทางยกระดับทั้ง
อุตสาหกรรมให้ช่วยกันดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร เช่น กรณีปัญหานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
ที่มีโรงงานอยู่เป็นจํานวนมาก หากมีเหตุการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมเกิดข้ึนกับโรงงานท่ีอยู่ในนิคม
อุตสาหกรรม ไม่ว่าเป็นโรงงานขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็จะถูกกล่าวหารวมกันไปได้ โดยโรงงานขนาด
ใหญ่ก็จะตกเป็นเป้าโจมตีแรก ๆ ก่อนเสมอ เหตุผลอีกอย่างที่บริษัทขนาดใหญ่ไม่ควรละเลยเรื่อง
สิ่งแวดล้อม เพราะค่าใช้จ่ายในส่วนน้ีน้อยมาก ประมาณร้อยละ 3 – 5 เมื่อเทียบกับเงินลงทุนของทั้ง
โครงการ ย่ิงไม่มีเหตุผลที่จะประหยัดในสิ่งน้ี” 

ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 1 กล่าวว่า “การจัดการสิ่งแวดล้อมควรเร่ิมต้นจาก
การมุ่งเน้นการปฏิบัติการท่ีเป็นเลิศ ต้องไม่ทําให้เกิดความผิดพลาดในกระบวนการผลิตจนทําให้
โรงงานปล่อยของเสียและเกิดภาวะไม่ปลอดภัย ต่อมาถึงค่อยมุ่งเน้นที่นวัตกรรม และควรเป็น
นวัตกรรมท่ีเป็นแบบเกิดใหม่ ไม่ใช่แค่การปรับปรุงของเดิมให้ดีขึ้น โดยอาจใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย 
สุดท้ายองค์กรต้องเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยเน้นการดําเนินธุรกิจบนฐานขององค์ความรู้ไม่ใช่บนฐานของ
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ” ขณะที่ผู้ให้สัมภาษณ์รายท่ี 8 มีความเห็นว่า “วิสัยทัศน์ของผู้บริหารก็มี
ส่วนสําคัญ โดยผู้บริหารสูงสุดของ ปตท. เร่ิมปูพ้ืนฐานให้องค์กรเห็นความสําคัญในเรื่องเทคโนโลยี
และธุรกิจสีเขียว โดยกําหนดกลยุทธ์ TAGNOC (Technological Advance and Green National 
Oil Company) มีการส่งเสริมการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม การใช้ประโยชน์จากการนําของเสีย
กลับมาใช้ใหม่หรือสร้างประโยชน์ด้านอ่ืน ทําให้เกิดผลดีต่อระบบเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการใช้
ทรัพยากร (Circular Economy)” 
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ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 7 มองว่า “การบริหารจัดการความย่ังยืนคือการ
นําองค์กรเข้าไปเช่ือมโยงกับความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย เข้าไปบริหารความคาดหวังของเขา และ
ในประเทศที่พัฒนาแล้ว วิธีการนําองค์กรไปเช่ือมโยงกับผู้มีส่วนได้เสียได้ดี คือ การสร้างประโยชน์
ให้กับสิ่งแวดล้อมและสังคม การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมจึงควรทําให้เช่ือมโยงกับภาพลักษณ์องค์กร” 
ในขณะที่ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 10 มีมุมมองว่า “การจัดการสิ่งแวดล้อมก็คล้าย ๆ กับการจัดการสีเขียว 
เช่น ผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต  และกระบวนการจัดหาที่เป็นสีเขียว เป็นเร่ืองที่ดีและเป็นประโยชน์
แต่ต้องควบคู่ไปกับเศรษฐกิจ ถ้าเน้นหนักมากไปแล้วไม่สามารถแข่งขันได้เพราะต้นทุนสูงก็ต้องไป
หาทางแก้ไขและพัฒนา ซึ่งอาจต้องใช้กลยุทธ์การตลาดและการกําหนดตําแหน่งสินค้าเข้ามาช่วย” 

ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 2 และ 3 มองว่า “การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีควร
เป็นการจัดการที่อยู่ภายในกระบวนการดําเนินงานของกิจการ และบริษัทขนาดใหญ่ควรริเริ่มบทบาท
ที่เป็นผู้นําและผลักดันประเด็นสําคัญ ๆ ทางด้านสิ่งแวดล้อมให้เกิดข้ึนได้จริง” ส่วนผู้ให้สัมภาษณ์ราย
ที่ 9 ระบุว่า “องค์กรควรจัดทําแผนแม่บทด้านสิ่งแวดล้อม โดยจัดทํา Green Roadmap กําหนด
วิธีการหรือแนวทางการลดหรือชดเชยผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยต้องทํามากกว่ามาตรฐานกําหนด
และประกาศให้สังคมรับรู้” ในขณะที่ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 12 ระบุว่า “สุดท้ายการจัดการสิ่งแวดล้อม
จะอยู่ที่คนหรือพนักงาน ทําอย่างไรให้สิ่งที่องค์กรลุกขึ้นมาดําเนินการก่อให้เกิดเป็นพฤติกรรมบวกกับ
คนทั้งในองค์กรและนอกองค์กรกับสิ่งแวดล้อมได้มากขนาดไหน เปลี่ยนความเช่ือของสังคมได้หรือ 
เปล่า ซึ่งการบริหารจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมต้องมองเป็นองค์รวม ไม่สามารถแยกเป็น
ส่วนแล้วจัดการได้” 

โดยสรุป จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ปตท. พบว่าปัจจัยเรื่องการจัดการ
สิ่งแวดล้อมมีความสําคัญกับการจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนในอนาคตขององค์กร โดยเป็นเรื่องการได้มา
ซึ่ง License to Operate ทางสังคม ไม่ใช่กฎหมาย เป็นโอกาสของการดําเนินธุรกิจในอนาคตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนด การปฏิบัติการท่ีเป็นเลิศ การพัฒนา 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยเป็นต้นแบบและเป็นผู้นําในการยกระดับขอบเขตการบริหารจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมให้มากกว่าการกระทําตามกําหนดของกฎหมาย รวมถึงชักชวนให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตาม ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดการจัดการสิ่งแวดล้อมสมัยใหม่ การจัดการเศรษฐกิจสีเขียว การพัฒนา
นวัตกรรมตามแนวทางการศึกษาของฮาร์ท (Hart, 1997) และเอสทีและซิมมอนส์ (Esty and 
Simmons, 2011) ทําให้การจัดการสิ่งแวดล้อมมีความเช่ือมโยงกับความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กร สอดคล้องกับแนวทางการเป็นพลเมืองที่ดีของโลก และมาตรฐานอุตสาหกรรมว่าด้วยความ
รับผิดชอบต่อสังคม (ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฯ, 2554) 
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2.4 ผลการกระจายค่ามิติสัมพันธ์แบบฉันทามติตามความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูล
หลัก 

ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้นํามาวิเคราะห์และสรุปหาความสัมพันธ์
และฉันทามติของความเห็นที่ผู้ให้ข้อมูลหลักได้กล่าวไว้ในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ตามตารางที่ 11 – 14 
ดังน้ี 
 
ตารางที่ 11 การกระจายค่ามิติสัมพันธ์แบบฉันทามติตามความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลหลัก (การกํากับ

ดูแลและกลยุทธ์องค์กร) 
 
1. การกํากับดูแลและกลยุทธ์องค์กร Code 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.1 ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ G1 x x x x x x x x x x x x 
1.2 คุณสมบัติของกรรมการมีความ 
     เหมาะสมและเป็นอิสระเพียงพอต่อ 
     การตัดสินใจ 

G2 x  x   x     x  

1.3 คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการ 
     กําหนดทิศทางและกลยุทธ์การจัดการ 
     ธุรกิจอย่างย่ังยืน 

G3 x      x x   x  

1.4 การทําสภาพองค์กรให้ปลอดจาก 
     การเมืองและการส่งเสริมการต่อต้าน 
     ทุจริตคอร์รัปชั่น 

G4 x  x x         

1.5 การนําระบบและตัวชี้วัดการจัดการ 
     ธุรกิจอย่างย่ังยืนท่ีเป็นสากลมา 
     ประยุกต์ใช้ 

G5 x x  x x x x x  x x  

1.6 การปฏิบัติตามแนวทางการกํากับดูแล 
     กิจการท่ีดี 

G6 x x  x  x x   x x  

1.7 การจัดให้มีหน่วยงานเฉพาะเพ่ือ 
     ส่งเสริมและผลักดันการจัดการธุรกิจ 
     อย่างย่ังยืนภายในองค์กร 

G7  x    x x x  x   

1.8 มีการดําเนินการจัดการธุรกิจอย่าง 
     ย่ังยืนท้ังในระดับกลยุทธ์และการ 
     ปฏิบัติการ 

G8  x    x x   x  x 

1.9 มีการเชื่อมโยงกลยุทธ์การจัดการอย่าง 
     ย่ังยืนเข้ากับกลยุทธ์หลักขององค์กร 

G9 x x x   x x x  x  x 
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ตารางที่ 11 การกระจายค่ามิติสัมพันธ์แบบฉันทามติตามความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลหลัก (การกํากับ
ดูแลและกลยุทธ์องค์กร) (ต่อ) 

 
1. การกํากับดูแลและกลยุทธ์องค์กร Code 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.10 กลยุทธ์หลักองค์กรสอดคล้องกับ 
       ความต้องการผู้มีส่วนได้เสีย 

G10   x x x  x x x x  x 

1.11 องค์กรยังคงความจําเป็นท่ีจะมุ่งเน้น 
       การเติบโตของกิจการ 

G11  x x  x x x x  x   

1.12 ยุทธศาสตร์ BIG-LONG-STRONG 
       นํา ปตท. ไปสู่ความย่ังยืน 

G12 x x x   x x x x x   

1.13 สื่อสารแนวทางการจัดการธุรกิจ 
       อย่างย่ังยืนให้พนักงานทุกคนทราบ 
       และเข้าใจตรงกัน 

G13    x  x     x  

1.14 จิตสํานึกพนักงาน G14 x x x x x x x x x x  x 
1.15 ค่านิยม “คนเก่งคนดี” ของปตท. 
       ช่วยส่งเสริมให้เกิดการดําเนินธุรกิจ 
       อย่างย่ังยืน 

G15 x x x  x x  x     

1.16 องค์กรควรปลูกฝังการจัดการธุรกิจ 
       อย่างย่ังยืนให้เป็นส่วนหนึ่งของ 
       วัฒนธรรมองค์กร 

G16 x x x x x x x x  x   

 
ตารางที่ 12 การกระจายค่ามิติสัมพันธ์แบบฉันทามติตามความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลหลัก (ภาวะผู้นํา) 
 
2. ภาวะผู้นํา Code 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2.1 ผู้นําและภาวะผู้นํามีความสําคัญต่อ 
     การจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนของ 
     องค์กร 

L1 x x x x x x x x  x  x 

2.2 ทัศนคติผู้นํามีความสําคัญต่อการจัด 
     การธุรกิจอย่างย่ังยืนขององค์กร 

L2  x  x x  x x   x x 

2.3 ผู้นําควรคํานึงถึงประโยชน์ระยะยาว 
     ขององค์กรมากกว่าประโยชน์สั้น 

L3   x          

2.4 ผู้นําต้องยึดม่ันแนวทางท่ีถูกต้องและ 
     ถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 

L4   x          
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ตารางที่ 12 การกระจายค่ามิติสัมพันธ์แบบฉันทามติตามความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลหลัก (ภาวะผู้นํา) 
(ต่อ) 

 
2. ภาวะผู้นํา Code 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2.5 วิสัยทัศน์ของผู้นํามีความสําคญัต่อการ 
     จัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนเนื่องจากเป็น 
     ผู้กําหนดจุดยืน 

L5 x x x   x x   x x x 

2.6 ผู้นําต้องเข้าใจบริบทการเปลี่ยนแปลง L6        x     
2.7 ผู้นําต้องสร้างความเชื่อม่ันให้ทีม L7 x x  x x     x  x 
2.8 ผู้นําต้องรู้จักมอบหมายงานและมี 
     ความสามารถในการสร้างทีม 

L8    x   x   x   

2.9 คุณลักษณะและบทบาทของผู้นํามี 
     ส่วนความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสีย 

L9    x      x   

2.10 ผู้นําต้องเป็นผู้ท่ีทําให้ส่วนประสม 
       ต่าง ๆ เกิดความสมดุล 

L10 x x x     x  x   

2.11 ผู้นําต้องมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 
       และเป็นแบบอย่างท่ีดี (Role  
       Model) 

L11  x   x x x   x  x 

 
ตารางที่ 13 การกระจายค่ามิติสัมพันธ์แบบฉันทามติตามความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลหลัก (การ

จัดการสิ่งแวดล้อม) 
 
3. การจัดการส่ิงแวดล้อม Code 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3.1 เป็นเร่ืองจําเป็น เพราะส่งผลกระทบ 
     ต่อสังคมและธุรกิจในวงกว้าง 

E1 x x x x x x x x x x x x 

3.2 เป็นเคร่ืองมือใช้เชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้ 
     ส่วนเสีย และบริหารความคาดหวัง 

E2   x  x x   x   x 

3.3 เน้นการบริหารจัดการภายในกระบวน 
     การ เพ่ือให้มีการปฏิบัติการท่ีเป็นเลิศ 

E3 x x x x x x x  x  x  

3.4 บริษัทขนาดใหญ่ต้องเป็นผู้นําทางด้าน 
     สิ่งแวดล้อมและเป็นตัวอย่างท่ีดี 

E4  x  x   x x x    

3.5 สนับสนุนองค์กรขนาดเล็กบริเวณ 
     เดียวกัน หรือพันธมิตรทางธุรกิจให้มี 
     การปฏิบัติการที่ดีด้านสิ่งแวดล้อม 

E5    x x        
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ตารางที่ 13 การกระจายค่ามิติสัมพันธ์แบบฉันทามติตามความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลหลัก (การ
จัดการสิ่งแวดล้อม) (ต่อ) 

 
3. การจัดการส่ิงแวดล้อม Code 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3.6 การดําเนินการด้านสิ่งแวดล้อม 
     แบ่งเป็น 3 ขั้น คือ การปฏิบัติตาม 
     กฎหมาย การไม่ทําให้เกิดผลกระทบ 
     และขั้นสุดท้าย ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม 

E7       x      

3.7 องค์กรควรส่งเสริมการใช้ทรัพยากร 
     อย่างคุ้มค่า โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ 
     หรือลดทอนความสามารถในอนาคต 

E8      x  x   x  

3.8 การมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์และธุรกิจสีเขียว 
     ช่วยส่งผลดีต่อการดําเนินการด้าน 
     สิ่งแวดล้อมขององค์กร 

E9 x  x x x x   x    

3.9 การจัดการสิ่งแวดล้อมควรยึดหลักการ 
     การได้ประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่าย 
     ท้ังธุรกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม เป็น 
     Win-Win ไม่ใช่ Trade Off 

E11  x      x x x   

3.10 ต้องเน้นท่ีนวัตกรรม และไม่ใช่แค่ 
       Continuous Improvement 

E12 x x   x   x x x   

3.11 ปตท. ต้องแสดงจุดยืนด้าน 
       สิ่งแวดล้อมท่ีชัดเจนในฐานะบริษัท 
       พลังงาน 

E14  x x x  x      x 

3.12 องค์กรควรเปิดเผยข้อมูลด้าน 
       สิ่งแวดล้อมท่ีสําคัญให้สังคมรับรู้ 

E16   x x x       x 

 
ตารางที่ 14 การกระจายค่ามิติสัมพันธ์แบบฉันทามติตามความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลหลัก (ความ

รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร) 
 
4. ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร Code 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4.1 ควรเชื่อมโยงประเด็นด้านธุรกิจกับ 
     สังคมไว้ด้วยกัน 

R1  x  x   x      

4.2 องค์กรต้องบริหารความคาดหวังของ 
     ผู้มีส่วนได้เสียท่ีสําคัญ 

R2 x x x x x x x x  x  x 
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ตารางที่ 14 การกระจายค่ามิติสัมพันธ์แบบฉันทามติตามความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลหลัก (ความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร) (ต่อ) 

 
4. ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร Code 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4.3 องค์กรควรส่งเสริมสังคมและชุมชนใน 
     พ้ืนท่ีท่ีธุรกิจต้ังอยู่ให้มีสภาพชีวิตดีขึ้น 

R3   x   x       

4.4 ในบริบทของสังคมไทย CSR เป็นเร่ือง 
     จําเป็นเฉพาะสังคมอุปถัมภ์ 

R4    x     x    

4.5 ในบริบทของ ปตท. CSR เป็นความ 
     จําเป็น เพราะเป็นองค์กรขนาดใหญ่ มี 
     รัฐเป็นเจ้าของจึงถูกคาดหวังจากสังคม 

R5  x    x x  x    

4.6 CSR เป็นเร่ืองท่ีต้องทําเพ่ือให้องค์กร 
     เติบโต ไม่ใช่โตแล้วจึงค่อยทํา 

R6        x     

4.7 องค์กรควรดําเนินความรับผิดชอบต่อ 
     สังคม ท้ังภายในและภายนอกองค์กร 

R7      x      x 

4.8 การดําเนินธุรกิจของ ปตท. ต้องเน้นท่ี 
     ความเป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ 

R8  x x          

4.9 การสื่อสารและความเข้าในท่ีถูกต้อง 
     ของสังคมมีผลต่อความย่ังยืนของ 
     กิจการ 

R9 x x  x         

4.10 องค์กรควรเปิดเผยข้อมูลท่ีจําเป็น 
       เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันให้นักลงทุน 

R10   x  x   x     

4.11 การดําเนินกิจกรรม CSR ต้อง 
       สามารถวัดผลได้ ท้ังในเชิงธุรกิจและ 
       CSR 

R11 x     x x      

4.12 องค์กรควรมุ่งเน้น CSR เชิงกลยุทธ์ 
       เพ่ือเชื่อมโยงกับปัจจัยทางด้านธุรกิจ 

R12 x  x   x x x  x  x 

4.13 องค์กรควรมุ่งเน้น CSV มากกว่า 
       CSR เพราะจะส่งผลด้านความย่ังยืน 

R13  x    x  x  x  x 

4.14 การบริจาคเป็นการเพิ่ม ไม่ใช่เป็น 
       เรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคม 

R14      x      x 

4.15 รูปแบบ CSR ควรเน้นการสร้างความ 
       ร่วมมือระหว่างเครือข่ายและชุมชน 

R15   x     x     
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ทั้งน้ี ผลสรุปที่ได้จากตารางการกระจายค่ามิติสัมพันธ์แบบฉันทามติตามความ
คิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลหลัก ผู้วิจัยได้นําข้อคิดเห็นที่มีผู้ให้ความเห็นตรงกันหรือใกล้เคียงกันมากําหนด
เป็นตัวแปรที่สังเกตหรือวัดผลได้ประกอบการจัดทํากรอบโมเดลต้นแบบเชิงกลยุทธ์การจัดการธุรกิจ
อย่างย่ังยืนในอนาคตขององค์กรขนาดใหญ่ต่อไป รวมทั้งนํารายละเอียดที่สรุปได้ไปพัฒนาเป็นข้อ
คําถามในการจัดทําแบบสอบถามท่ีใช้สําหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์การจัดการ
ธุรกิจอย่างยั่งยืนในอนาคตที่มีผลต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกิจการ 
 

2.1 ผลการสังเคราะห์โมเดลมาเป็นโมเดลการวิจัยของตัวแบบเชิงกลยุทธ์การจัดการ
ธุรกิจอย่างยั่งยืนในอนาคตของวิสาหกิจขนาดใหญ่ 

จากทฤษฎี งานวิจัยทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง และข้อมูลสําคัญที่วิเคราะห์ได้จากการ
สัมภาษณ์กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และที่ปรึกษาบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) จํานวน 12 ราย 
ผู้วิจัยจึงได้สรุปและจัดทําโมเดลการวิจัยขึ้นมาเพ่ือเป็นโมเดลตัวแบบเชิงกลยุทธ์การจัดการธุรกิจอย่าง
ย่ังยืนในอนาคตของวิสาหกิจขนาดใหญ่ตามแนวคิดของผู้วิจัยประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลักที่
สําคัญซึ่งเป็นตัวแปรแฝง และ 18 องค์ประกอบย่อยซึ่งเป็นตัวแปรท่ีสังเกตได้ ดังน้ี 

1. การกํากับดูแลและกลยุทธ์องค์กร ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) 
โครงสร้างการกํากับดูแล 2) กระบวนการการกํากับดูแล 3) กลยุทธ์และการนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติ และ 
4) ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 

2. ภาวะผู้นํา ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) ทัศนคติของผู้นํา 2) 
การนําการเปลี่ยนแปลง และ 3) การมีส่วนร่วมของผู้นํา 

3. การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) การ
ลดมลพิษ 2) การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 3) การบริหารประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม และ 4) การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม 

4. ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 
1) การดําเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม 2) การบริหารผู้มีส่วนได้เสีย 3) การดําเนินกิจกรรมเพ่ือสังคม
และ 4) การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส 

5. ความย่ังยืนขององค์กร ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) ผลการ
ดําเนินงานด้านเศรษฐกิจ 2) ผลการดําเนินงานด้านสังคม และ 3) ผลการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 
ดังแสดงในภาพที่ 16 
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ภาพที่ 16 การสังเคราะห์โมเดลมาเป็นโมเดลการวิจัยของตัวแบบเชิงกลยุทธ์การจัดการธุรกิจอย่าง
ยั่งยืนในอนาคตของวิสาหกิจขนาดใหญ่ 

 
เน่ืองจากตัวแปรแฝงที่ 5 คือ ความย่ังยืนขององค์กร มีลักษณะเป็นปัจจัยแฝงหลาย

ช้ัน และจากการวิจัยเอกสารและทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง ทั้งทฤษฎีการพัฒนาอย่างย่ังยืน และ 
Triple Bottom Line สามารถจะอนุมานได้ว่าการจัดการสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์กรจะส่งผลถึงความย่ังยืนขององค์กรในการตรวจสอบโมเดลต้นแบบทางทฤษฎีกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ จึงทําการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเพียงช้ันเดียวโดยตัดปัจจัยแฝงที่ 5 ออกไป 

2.2 ผลการวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์การ
จัดการธุรกิจอย่างยั่งยืนในอนาคตของวิสาหกิจขนาดใหญ่ 

ในขั้นตอนน้ีผู้วิจัยใช้เทคนิคการวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือวิเคราะห์โครงสร้างความ 
สัมพันธ์เชิงสาเหตุของของตัวช้ีวัดเชิงกลยุทธ์การจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนในอนาคตของวิสาหกิจขนาด
ใหญ่ โดยมีสัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิจัยดังน้ี 

Mean แทน ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) 
SD แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
Chi-Square แทน ค่าไค–สแควร์ 
Df แทน ค่าองศาแห่งความเป็นอิสระ 
RMSEA แทน ค่ารากกําลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ 
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GFI แทน ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 
CFI แทน ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ 
p-value แทน ค่าความน่าจะเป็นทางสถิติ 
DE แทน อิทธิพลทางตรงของตัวแปร (Direct Effect) 
IE แทน อิทธิพลทางอ้อมของตัวแปร (Indirect Effect) 
TE แทน อิทธิพลรวมของตัวแปร (Total Effect) 
LD แทน ภาวะผู้นํา 
CGS แทน การกํากับดูแลและกลยุทธ์องค์กร 
EM แทน การจัดการสิ่งแวดล้อม 
SR แทน ความรับผิดชอบต่อสังคม 

 
2.2.1 ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลจากแบบสอบถามท่ีเก็บจากผู้บริหารและพนักงานบริษัท ปตท. จํากัด 
(มหาชน) จํานวน 450 คน ผู้วิจัยสรุปข้อมูลพ้ืนฐานผู้ตอบแบบสอบถามโดยทั่วไปได้ดังตารางที่ 15 
 
ตารางที่ 15 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 หัวข้อ จํานวน ร้อยละ 
 เพศ 

     ชาย 
     หญิง 

 
204 
246 

 
45.33 
54.67 

 รวม 450 100.00 
 อายุ 

     ต่ํากว่า 30 ปี 
     31 – 40 ปี 
     41 – 50 ปี 
     51 – 60 ปี 

 
79 

215 
96 
60 

 
17.56 
47.78 
21.33 
13.33 

 รวม 450 100.00 
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ตารางที่ 15 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 
 
 หัวข้อ จํานวน ร้อยละ 
 ตําแหน่งหน้าท่ีปัจจุบัน 

     ผู้บริหารระดับสูง (ผู้ช่วยข้ึนไป) 
     ผู้บริหารระดับกลาง 
     ผู้บริหารระดับต้น 
     พนักงาน 

 
3 

19 
76 

352 

 
0.67 
4.22 

16.89 
78.22 

 รวม 450 100.00 
 ลักษณะของงาน 

     การจัดการ 
     การตลาด/ฝ่ายขาย 
     การผลิต 
     การเงิน/บัญชี 
     ทรัพยากรบุคคล 
     แผนและกลยุทธ์ 
     ประชาสัมพันธ์/CSR 
     สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
     วิจัยและพัฒนา 
     การพัฒนาท่ีย่ังยืน 

 
38 

115 
38 
45 
13 

151 
11 
16 
17 
6 

 
8.44 

25.66 
8.44 

10.00 
2.89 

33.56 
2.44 
3.56 
3.78 
1.33 

 รวม 450 100.00 
 อายุงานในตําแหน่ง 

     1 – 3 ปี 
     3 – 5 ปี 
     5 – 10 ป ี
     10 ปีขึ้นไป 

 
172 
113 
86 
79 

 
38.22 
25.11 
19.11 
17.56 

 รวม 450 100.00 
 อายุงานในบริษัท 

     1 – 5 ปี 
     6 – 10 ป ี
     10 – 15 ปี 
     15 ปีขึ้นไป 

 
148 
105 
37 

160 

 
32.89 
23.33 
8.22 

35.56 
 รวม 450 100.00 
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ตารางที่ 15 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 
 
 หัวข้อ จํานวน ร้อยละ 
 ระดับการศึกษา 

     ต่ํากว่าปริญญาตรี 
     ปริญญาตรี 
     ปริญญาโท 
     สูงกว่าปริญญาโท 

 
5 

50 
382 
13 

 
1.11 

11.11 
84.89 
2.89 

 รวม 450 100.00 

 
จากตารางที่ 15 สรุปได้ดังน้ี 
ด้านเพศ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ 54.67 

รองลงมาคือ เพศชาย จํานวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 45.33 
ด้านอายุ ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี จํานวน 215 คน คิดเป็น  

ร้อยละ 47.78 รองลงมาคือ 41 – 50 ปี จํานวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 21.33 และน้อยที่สุดคืออายุ 
51 – 60 ปี จํานวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33 

ด้านตําแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน ส่วนใหญ่มีตําแหน่งหน้าที่ปัจจุบันเป็นพนักงาน 
จํานวน 352 คน คิดเป็นร้อยละ 78.22 รองลงมาคือ ผู้บริหารระดับต้น จํานวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 
16.89 และน้อยที่สุดคือ ผู้บริหารระดับสูง (ผู้ช่วยขึ้นไป) จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.67 

ด้านลักษณะของงาน ส่วนใหญ่มีลักษณะของงานแผนและกลยุทธ์ จํานวน 
151 คน คิดเป็นร้อยละ 33.56 รองลงมาคือ การตลาด/ฝ่ายขาย จํานวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 
25.66 และน้อยที่สุดคือ การพัฒนาที่ย่ังยืน จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.33 

ด้านอายุการปฏิบัติงาน ส่วนใหญ่มีอายุงานในตําแหน่ง 1 – 3 ปี จํานวน 
172 คน คิดเป็นร้อยละ 38.22 รองลงมาคือ อายุงานในตําแหน่ง 3 – 5 ปี จํานวน 113 คน คิดเป็น
ร้อยละ 25.11 และน้อยที่สุดคือ อายุงานในตําแหน่ง 10 ปีขึ้นไป จํานวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 
17.56 

ด้านอายุงานในบริษัท ส่วนใหญ่มีอายุงานในบริษัท 15 ปีขึ้นไป จํานวน 
160 คน คิดเป็นร้อยละ 35.56 รองลงมาคือ มีอายุงานในบริษัท 1 – 5 ปี จํานวน 148 คน คิดเป็น
ร้อยละ 32.89 และน้อยที่สุดคือ อายุงานในบริษัท 10 – 15 ปี จํานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 8.22 

ด้านระดับการศึกษา ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาโท จํานวน 382 
คน คิดเป็นร้อยละ 84.89 รองลงมาคือ ปริญญาตรี จํานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 11.11 และน้อย
ที่สุดคือ ตํ่ากว่าปริญญาตรี จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.11 
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2.2.2 ความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยเชิงกลยุทธ์ที่เหมาะสมต่อการจัดการธุรกิจ
อย่างย่ังยืนในอนาคตของวิสาหกิจขนาดใหญ่ในประเทศไทย 

จากแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารและพนักงานเกี่ยวกับปัจจัย
เชิงกลยุทธ์ที่เหมาะสมต่อการจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนในอนาคตของวิสาหกิจขนาดใหญ่ พบว่าค่าเฉล่ีย
ทางสถิติและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ในระดับเห็นด้วยมากและเห็นด้วยอย่างย่ิง และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานมีค่าใกล้ 1 จึงถือได้ว่ามีความเหมาะสมและมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน แสดงใน
ตารางที่ 16 – 30 ดังนี้ 
 

องค์ประกอบหลัก: การกํากับดูแลและกลยุทธ์องค์กร 
 
ตารางที่ 16 ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยเชิงกลยุทธ์ที่เหมาะสมต่อการ

จัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนในอนาคตของวิสาหกิจขนาดใหญ่ ด้านโครงสร้างการกํากับดูแล 
 

ที่ ข้อความ Mean SD 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1 มีการจัดการอย่างย่ังยืนโดยเน้นหลักความโปร่งใสและตรวจสอบ

ได้เป็นพ้ืนฐานสําคัญในการกํากับดูแลองค์กร 
5.83 1.21 เห็นด้วยมาก 

2 มีการเปิดเผยผลการดําเนินงานขององค์กรให้กับผู้มีส่วนได้เสียได้
รับทราบ 

6.02 1.03 เห็นด้วยมาก 

3 มีการแยกโครงสร้างและบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการและ
ฝ่ายบริหารออกจากกัน เพ่ือง่ายต่อการตรวจสอบและกํากับดูแล 

5.86 1.09 เห็นด้วยมาก 

4 คณะกรรมการมีความหลากหลายและมีความเป็นอิสระ เพ่ือ
ประสิทธิภาพในการกํากับดูแล 

5.58 1.22 เห็นด้วยมาก 

5 มีมาตรการในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นท้ังภายในและนอก
องค์กร เพ่ือสร้างการยอมรับของสังคม 

5.71 1.35 เห็นด้วยมาก 

6 มีการนําแนวทางกํากับดูแลกิจการท่ีดีมากําหนดเป็นโครงสร้าง
การกํากับดูแล 

5.87 1.14 เห็นด้วยมาก 

 รวม 5.81 1.71 เห็นด้วยมาก 

 
จากตารางที่ 16 พบว่าระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยเชิงกลยุทธ์ที่

เหมาะสมต่อการจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนในอนาคตของวิสาหกิจขนาดใหญ่ในประเทศไทย ด้าน
โครงสร้างการกํากับดูแล ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 5.81 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีการเปิดเผยผลการดําเนินงานขององค์กรให้กับผู้มีส่วนได้เสียได้
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รับทราบ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 6.02 รองลงมาคือ มีการนําแนวทางกํากับดูแลกิจการที่ดีมากําหนดเป็น
โครงสร้างการกํากับดูแล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.87 และน้อยที่สุดคือ คณะกรรมการมีความหลากหลาย
และมีความเป็นอิสระ เพ่ือประสิทธิภาพในการกํากับดูแล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.58 
 
ตารางที่ 17 ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยเชิงกลยุทธ์ที่เหมาะสมต่อการ

จัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนในอนาคตของวิสาหกิจขนาดใหญ่ ด้านกระบวนการกํากับดูแล 
 

ที่ ข้อความ Mean SD 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
7 มีการกําหนดจุดยืนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเป็น

สําคัญ 
5.77 1.05 เห็นด้วยมาก 

8 มีระบบการตรวจสอบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในท่ี
เป็นมาตรฐาน 

5.79 1.10 เห็นด้วยมาก 

9 มีการออกแบบกระบวนการทํางานโดยคํานึงถึงสิ่งแวดล้อมและ
สังคมอันจะช่วยให้ผู้มีส่วนได้เสียและนักลงทุนยอมรับ 

5.66 1.12 เห็นด้วยมาก 

10 มีการนําแนวทางการจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนตามมาตรฐานสากล 
เช่น UN Global Compact, DJSI, ISO 26000 และ ISO 
14000 มาเป็นกรอบในการดําเนินงาน 

5.93 1.02 เห็นด้วยมาก 

11 มีหน่วยงานภายในเฉพาะท่ีทําหน้าท่ีส่งเสริมและผลักดันการ
จัดการอย่างย่ังยืน 

5.82 1.14 เห็นด้วยมาก 

 รวม 5.80 1.09 เห็นด้วยมาก 

 
จากตารางที่ 17 พบว่าระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยเชิงกลยุทธ์ที่

เหมาะสมต่อการจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนในอนาคตของวิสาหกิจขนาดใหญ่ในประเทศไทย ด้าน
กระบวนการการกํากับดูแล ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
5.80 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีการนําแนวทางการจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนตามมาตรฐานสากล 
เช่น UN Global Compact, DJSI, ISO 26000 และ ISO 14000 มาเป็นกรอบการดําเนินงาน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.93 รองลงมาคือ มีหน่วยงานภายในเฉพาะท่ีทําหน้าที่ส่งเสริมและผลักดันการ
จัดการอย่างย่ังยืน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.82 และน้อยที่สุดคือ มีการออกแบบกระบวนการทํางานโดย
คํานึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคม อันจะช่วยให้ผู้มีส่วนได้เสียและนักลงทุนยอมรับ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.66 
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ตารางที่ 18 ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยเชิงกลยุทธ์ที่เหมาะสมต่อการ
จัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนในอนาคตของวิสาหกิจขนาดใหญ่ ด้านการกําหนดกลยุทธ์ 

 

ที่ ข้อความ Mean SD 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
12 มีการกําหนดกลยุทธ์โดยคัดเลือกประเด็นทางเศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงมาบริหารจัดการ 
5.66 1.02 เห็นด้วยมาก 

13 มีการกําหนดจุดยืนและเป้าหมายท่ีชัดเจนนอกเหนือจาก
เป้าหมายทางเศรษฐกิจ คือ เป้าหมายทางสังคมและสิ่งแวดล้อม 

5.68 1.04 เห็นด้วยมาก 

14 มีการเชื่อมโยงความรับผิดชอบต่อสังคมและการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเข้าไว้ในกลยุทธ์องค์กร 

5.76 1.03 เห็นด้วยมาก 

15 กลยุทธ์ม่ังคั่ง ม่ันคง ย่ังยืน (Big-Long-Strong) เป็นกลยุทธ์สําคัญ
ท่ีนํากลุ่ม ปตท. ไปสู่ความย่ังยืน 

6.02 1.00 เห็นด้วยมาก 

16 มีการสื่อสารนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายทางเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อมไปยังพนักงานทุกระดับเป็นประจําทําให้เกิดการ
ยอมรับและนําไปปฏิบัติ 

5.64 1.20 เห็นด้วยมาก 

17 มีการริเร่ิมจัดทําและกําหนดแผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องภายในแต่ละหน่วยงาน จะทําให้
องค์กรย่ังยืน 

5.48 1.15 เห็นด้วยมาก 

18 มีการจัดสรรงบประมาณ ทรัพยากรท่ีจําเป็นและเพียงพอ ทําให้
การนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติสําเร็จ 

5.48 1.16 เห็นด้วยมาก 

19 มีการติดตามและควบคุมการดําเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
อยู่เป็นประจํา 

5.61 1.13 เห็นด้วยมาก 

 รวม 5.67 1.09 เห็นด้วยมาก 

 
จากตารางที่ 18 พบว่าระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยเชิงกลยุทธ์ที่

เหมาะสมต่อการจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนในอนาคตของวิสาหกิจขนาดใหญ่ในประเทศไทย ด้านการ
กําหนดกลยุทธ์ ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 5.67 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีกลยุทธ์ มั่งคั่ง มั่นคง ย่ังยืน (Big-Long-Strong) เป็นกลยุทธ์สําคัญที่นํา
กลุ่ม ปตท. ไปสู่ความย่ังยืน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.02 รองลงมาคือ มีการเช่ือมโยงความรับผิดชอบต่อ
สังคมและการจัดการสิ่งแวดล้อมเข้าไว้ในกลยุทธ์องค์กร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.76 และน้อยที่สุดคือ มี
การจัดสรรงบประมาณ ทรัพยากรท่ีจําเป็นและเพียงพอ ทําให้การนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติสําเร็จ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.48 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



91 

ตารางที่ 19 ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยเชิงกลยุทธ์ที่เหมาะสมต่อการ
จัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนในอนาคตของวิสาหกิจขนาดใหญ่ ด้านค่านิยมและวัฒนธรรม
องค์กร 

 

ที่ ข้อความ Mean SD 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
20 ทัศนคติและค่านิยมทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของ

พนักงานมีผลต่อแนวทางการนําการจัดการอย่างย่ังยืนขององค์กร 
5.79 1.06 เห็นด้วยมาก 

21 ค่านิยม SPIRIT คือ การเป็นคนเก่งและคนดี ส่งเสริมให้กลุ่ม 
ปตท. มีการเติบโตอย่างย่ังยืน 

5.78 1.14 เห็นด้วยมาก 

22 การให้ความรู้ มอบหมายหน้าท่ี และเชื่อมโยงเป้าหมายการ
ทํางานของทุกคนเข้ากับเป้าหมายความย่ังยืนองค์กรมีผลต่อ
ความเชื่อและพฤติกรรมของพนักงาน 

5.65 1.04 เห็นด้วยมาก 

23 การมอบรางวัลและผลตอบแทนเพ่ือจูงใจทําให้พนักงานใส่ใจและ
ตั้งใจต่อการจัดการอย่างย่ังยืน 

5.35 1.23 เห็นด้วยมาก 

24 ความผูกพันของพนักงานมีส่วนสําคัญต่อความสําเร็จของการ
จัดการอย่างย่ังยืน 

6.00 1.12 เห็นด้วยมาก 

 รวม 5.71 1.12 เห็นด้วยมาก 

 
จากตารางที่ 19 พบว่าระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยเชิงกลยุทธ์ที่

เหมาะสมต่อการจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืนในอนาคตของวิสาหกิจขนาดใหญ่ในประเทศไทย ด้านค่านิยม
และวัฒนธรรมองค์กร ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.71 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าความผูกผันของพนักงานมีส่วนสําคัญต่อความสําเร็จของการจัดการ
อย่างย่ังยืน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.00 รองลงมาคือ ทัศนคติและค่านิยมทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมของพนักงานมีผลต่อแนวทางการนําการจัดการอย่างยั่งยืนขององค์กร มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
5.79 และน้อยที่สุดคือ การมอบรางวัลและผลตอบแทนเพ่ือจูงใจทําให้พนักงานใส่ใจและตั้งใจต่อการ
จัดการอย่างย่ังยืน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.35 
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องค์ประกอบหลัก: ภาวะผูน้ํา 
 
ตารางที่ 20 ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยเชิงกลยุทธ์ที่เหมาะสมต่อการ

จัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนในอนาคตของวิสาหกิจขนาดใหญ่ ด้านทัศนคติของผู้นํา 
 

ที่ ข้อความ Mean SD 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1 มุมมองและความเชื่อของผู้นํามีผลสําคัญต่อแนวทางการกํากับ

ดูแล การจัดการสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กร 

6.17 0.93 เห็นด้วย 
อย่างย่ิง 

2 ผู้นําท่ีเน้นในเร่ืองของความสมดุล ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมจะทําให้องค์กรเกิดความย่ังยืน 

6.11 0.99 เห็นด้วยมาก 

3 ผู้นําควรคํานึงถึงประโยชน์องค์กรในระยะยาวมากกว่า
ผลตอบแทนระยะสั้น 

6.23 0.94 เห็นด้วย 
อย่างย่ิง 

4 ผู้นําควรให้ความสําคัญกับผู้มีส่วนได้เสียท้ังภายในและภายนอก
องค์กร 

6.25 0.92 เห็นด้วย 
อย่างย่ิง 

5 ผู้นํา ปตท. มองการจัดการอย่างย่ังยืนเป็นเร่ืองการบริหารความ
เสี่ยงและโอกาส โดยเน้นบริบทของการตรวจสอบ การปฏิบัติการ
ท่ีเป็นเลิศ และการกําหนดกลยุทธ์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กิจการ 

5.96 1.02 เห็นด้วยมาก 

 รวม 6.14 0.96 เห็นด้วยมาก 

 
จากตารางที่ 20 พบว่าระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยเชิงกลยุทธ์ที่

เหมาะสมต่อการจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนในอนาคตของวิสาหกิจขนาดใหญ่ในประเทศไทย ด้าน
ทัศนคติของผู้นํา ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 6.14 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าผู้นําควรให้ความสําคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.25 รองลงมาคือ ผู้นําควรคํานึงถึงประโยชน์องค์กรในระยะยาวมากกว่าผลตอบแทน
ระยะสั้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.23 และน้อยที่สุดคือ ผู้นํา ปตท. มองการจัดการอย่างย่ังยืนในเรื่องการ
บริหารความเสี่ยงและโอกาสโดยเน้นบริบทของการตรวจสอบ การปฏิบัติการที่เป็นเลิศ และการ
กําหนดกลยุทธ์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กิจการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.96 
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ตารางที่ 21 ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยเชิงกลยุทธ์ที่เหมาะสมต่อการ
จัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนในอนาคตของวิสาหกิจขนาดใหญ่ ด้านการนําการเปลี่ยนแปลง 

 

ที่ ข้อความ Mean SD 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
6 ผู้นําต้องมีความรู้ความสามารถ และเข้าใจบริบทการเปลี่ยนแปลง

ของโลก เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี 
6.35 0.86 เห็นด้วย 

อย่างย่ิง 
7 วิสัยทัศน์ของผู้นํามีส่วนสําคัญต่อการยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียท้ัง

ภายในและภายนอกองค์กร 
6.34 0.89 เห็นด้วย 

อย่างย่ิง 
8 บทบาทของผู้นํา คือ การเป็นผู้ทําให้ส่วนผสมต่าง ๆ ภายใน

องค์กรเกิดความสมดุล 
6.30 0.88 เห็นด้วย 

อย่างย่ิง 
9 ผู้นําต้องมีความสามารถในการสื่อสาร สร้างความเข้าใจและจูงใจ

ให้พนักงานนําแนวทางการจัดการอย่างย่ังยืนขององค์กรไปปฏิบัติ 
6.34 0.90 เห็นด้วย 

อย่างย่ิง 
10 ผู้นําต้องมอบหมายงานและสร้างทีมงาน นําพาทีมงานให้บรรลุถึง

เป้าหมายที่องค์กรวางไว้ 
6.18 0.93 เห็นด้วย 

อย่างย่ิง 
11 ผู้นําควรเป็นผู้ท่ีน่าเชื่อถือและไว้ใจได้ 6.44 0.83 เห็นด้วย 

อย่างย่ิง 
12 ผู้นําเชิงรุกจะทําให้การจัดการอย่างย่ังยืนขององค์กรมี

ประสิทธิภาพมากกว่าผู้นําเชิงต้ังรับ 
6.01 1.06 เห็นด้วยมาก 

 
รวม 6.28 0.91 

เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

 
จากตารางที่ 21 พบว่าระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยเชิงกลยุทธ์ที่

เหมาะสมต่อการจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืนในอนาคตของวิสาหกิจขนาดใหญ่ในประเทศไทย ด้านการนํา
การเปลี่ยนแปลง ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างย่ิง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 6.28 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าผู้นําควรเป็นผู้ที่น่าเช่ือถือและไว้ใจได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.44 รองลงมา
คือ ผู้นําต้องมีความรู้ ความสามารถ และเข้าใจบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลก เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.35 และน้อยที่สุดคือ ผู้นําเชิงรุกจะทําให้การจัดการอย่าง
ย่ังยืนขององค์กรมีประสิทธิภาพมากกว่าผู้นําเชิงต้ังรับ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.01 
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ตารางที่ 22 ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยเชิงกลยุทธ์ที่เหมาะสมต่อการ
จัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนในอนาคตของวิสาหกิจขนาดใหญ่ ด้านการมีส่วนร่วมของผู้นํา 

 

ที่ ข้อความ Mean SD 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
13 ผู้นําควรแสดงออกถึงความมุ่งม่ันและต้ังใจโดยกําหนดเป้าหมาย

การจัดการอย่างย่ังยืนท่ีท้าทาย 
6.13 0.92 เห็นด้วยมาก 

14 ผู้นําต้องให้ความสําคัญโดยให้ท้ังเวลาและงบประมาณเพื่อ
ผลักดันงานให้สําเร็จตามเป้าหมาย 

6.26 0.86 เห็นด้วย 
อย่างย่ิง 

15 ผู้นํามีการร่วมติดตาม ทบทวน ปรับปรุงแผนการดําเนินงานท่ี
เกี่ยวข้องอย่างสม่ําเสมอ 

6.14 0.90 เห็นด้วยมาก 

16 แบบอย่างการประพฤติและพฤติกรรมของผู้นําท่ีเป็นตัวอย่างมีผล
ต่อความย่ังยืนขององค์กร 

6.30 0.89 เห็นด้วย 
อย่างย่ิง 

 
รวม 6.21 0.89 

เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

 
จากตารางที่ 22 พบว่าระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยเชิงกลยุทธ์ที่

เหมาะสมต่อการจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนในอนาคตของวิสาหกิจขนาดใหญ่ในประเทศไทย ด้านการมี
ส่วนร่วมของผู้นํา ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างย่ิง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 6.21 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าแบบอย่างการประพฤติและพฤติกรรมของผู้นําที่เป็นตัวอย่างมีผลต่อ
ความย่ังยืนขององค์กรมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 6.30 รองลงมาคือ ผู้นําต้องให้ความสําคัญโดยให้ทั้งเวลาและ
งบประมาณเพ่ือผลักดันงานให้สําเร็จตามเป้าหมาย มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 6.26 และน้อยที่สุดคือ ผู้นําควร
แสดงออกถึงความมุ่งมั่นและต้ังใจโดยกําหนดเป้าหมายการจัดการอย่างย่ังยืนที่ท้าทายมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 6.13 

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



95 

องค์ประกอบหลัก: ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
ตารางที่ 23 ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยเชิงกลยุทธ์ที่เหมาะสมต่อการ

จัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนในอนาคตของวิสาหกิจขนาดใหญ่ในประเทศไทย ด้านการดําเนิน
ธุรกิจอย่างมีจริยธรรม 

 

ที่ ข้อความ Mean SD 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1 การดําเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมช่วยให้กิจการลดความเสี่ยงใน

การดําเนินการ 
6.09 0.90 เห็นด้วยมาก 

2 องค์กรควรเคารพต่อหลักของกฎหมาย สิทธิมนุษยชน และ
แรงงานอย่างเคร่งครัด 

6.28 0.88 เห็นด้วย 
อย่างย่ิง 

3 องค์กรควรส่งเสริมระบบการค้าท่ีเป็นธรรม ต่อต้านการผูกขาด
และการใช้อํานาจเหนือตลาด 

6.09 0.96 เห็นด้วยมาก 

4 องค์กรควรออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการท่ีทุกภาคส่วนสามารถ
เข้าถึงได้อย่างเหมาะสม 

5.98 1.01 เห็นด้วยมาก 

5 องค์กรควรให้ความรู้และเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่อผู้บริโภคอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน 

6.21 0.89 เห็นด้วย 
อย่างย่ิง 

6 องค์กรต้องรักษาความลับข้อมูลลูกค้า คู่ค้า และพนักงาน โดยไม่
นําข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ในทางท่ีไม่เหมาะสม 

6.44 0.82 เห็นด้วย 
อย่างย่ิง 

7 องค์กรควรจัดให้มีคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนิน
ธุรกิจขององค์กร พร้อมสื่อสารให้พนักงานทุกคนรับทราบและ
นําไปปฏิบัติพร้อมกําหนดบทลงโทษหากฝ่าฝืน 

6.06 0.98 เห็นด้วยมาก 

 
รวม 6.16 0.92 

เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

 
จากตารางที่ 23 พบว่าระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยเชิงกลยุทธ์ที่

เหมาะสมต่อการจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนในอนาคตของวิสาหกิจขนาดใหญ่ในประเทศไทย ด้านการ
ดําเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างย่ิง มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 6.16 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าองค์กรต้องรักษาความลับข้อมูลลูกค้า คู่ค้า และพนักงาน 
โดยไม่นําข้อมูลเหล่าน้ันไปใช้ประโยชน์ในทางที่ไม่เหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.44 รองลงมาคือ 
องค์กรควรเคารพต่อหลักของกฎหมาย สิทธิมนุษยชน และแรงงานอย่างเคร่งครัด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
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6.28 และน้อยที่สุดคือ องค์กรควรออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการที่ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงได้อย่าง
เหมาะสมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.98 
 
ตารางที่ 24 ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยเชิงกลยุทธ์ที่เหมาะสมต่อการ

จัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนในอนาคตของวิสาหกิจขนาดใหญ่ ด้านการบริหารผู้มีส่วนได้เสีย 
 

ที่ ข้อความ Mean SD 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
8 ความผูกพันของผู้มีส่วนได้เสียต่อองค์กรมีผลต่อความย่ังยืนของ

องค์กร 
6.17 0.89 เห็นด้วย 

อย่างย่ิง 
9 องค์กรควรจัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

อย่างเป็นระบบ 
6.17 0.86 เห็นด้วย 

อย่างย่ิง 
10 องค์กรควรจัดให้มีช่องทางสื่อสารเพื่อรับฟังความคิดเห็น ความ

คาดหวัง และข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีประสิทธิภาพ 
6.22 0.84 เห็นด้วย 

อย่างย่ิง 
11 องค์กรควรเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วมแสดงความ

คิดเห็นการดําเนินธุรกิจท่ีสําคัญและจําเป็น 
5.99 0.98 เห็นด้วยมาก 

12 ควรมีการวัดผลความพึงพอใจและความผูกพันของผู้มีส่วนได้เสีย
เป็นประจํา และนําผลลัพธ์ท่ีได้มาปรับปรุงแก้ไข 

6.10 0.91 เห็นด้วยมาก 

 รวม 6.13 0.89 เห็นด้วยมาก 

 
จากตารางที่ 24 พบว่าระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยเชิงกลยุทธ์ที่

เหมาะสมต่อการจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนในอนาคตของวิสาหกิจขนาดใหญ่ในประเทศไทย ด้านการ
บริหารผู้มีส่วนได้เสีย ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 6.13 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าองค์กรควรจัดให้มีช่องทางสื่อสารเพ่ือรับฟังความคิดเห็น ความคาดหวัง 
และข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 6.22 รองลงมาคือ ความ
ผูกพันของผู้มีส่วนได้เสียต่อองค์กร มีผลต่อความย่ังยืนขององค์กร องค์กรควรจัดให้มีกระบวนการ
บริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นระบบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.17 เท่ากัน และน้อยที่สุดคือ 
องค์กรควรเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นการดําเนินธุรกิจที่สําคัญและ
จําเป็น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.99 
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ตารางที่ 25 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยเชิงกลยุทธ์ที่เหมาะสมต่อการ
จัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนในอนาคตของวิสาหกิจขนาดใหญ่ ด้านการดําเนินกิจกรรมเพ่ือ
สังคม 

 

ที่ ข้อความ Mean SD 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
13 การดําเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมช่วยสร้างให้องค์กรได้รับการยอมรับ

และมีชื่อเสียง 
5.83 1.10 เห็นด้วยมาก 

14 องค์กรควรแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมมากกว่าการจัดสรร
งบประมาณช่วยเหลือสังคมในรูปของการบริจาคเพ่ือการกุศล 

6.20 1.00 เห็นด้วย 
อย่างย่ิง 

15 องค์กรควรร่วมมือกับเครือข่ายสังคมและชุมชนดําเนินโครงการ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพของสังคมและสิ่งแวดล้อมมากกว่าดําเนินงาน
เพียงลําพัง 

6.10 0.98 เห็นด้วยมาก 

16 องค์กรควรเน้นการทํา CSR ในเชิงกลยุทธ์มากกว่าการเหวี่ยงแห
ไปท่ัว 

6.36 0.91 เห็นด้วย 
อย่างย่ิง 

17 องค์กรควรเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในทุก
ขั้นตอนการดําเนินธุรกิจ (CSR In Process) 

6.15 0.94 เห็นด้วย 
อย่างย่ิง 

18 การนํากลยุทธ์การสร้างคุณคา่ร่วมระหว่างธุรกิจกับสังคม 
Creating Share Value (CSV) เป็นแนวทางการดําเนินธุรกิจจะ
ช่วยให้องค์กรประสบความสําเร็จ 

6.03 0.97 เห็นด้วยมาก 

 รวม 6.11 0.98 เห็นด้วยมาก 

 
จากตารางที่ 25 พบว่าระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยเชิงกลยุทธ์ที่

เหมาะสมต่อการจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนในอนาคตของวิสาหกิจขนาดใหญ่ในประเทศไทย ด้านการ
ดําเนินกิจกรรมเพ่ือสังคม ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 6.11 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าองค์กรที่ควรเน้นการทํา CSR ในเชิงกลยุทธ์มากกว่าการเหว่ียงแหไปทั่ว 
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 6.36 รองลงมาคือ องค์กรควรแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมมากกว่าการจัดสรร
งบประมาณช่วยเหลือสังคมในรูปของการบริจาคเพ่ือการกุศล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.20 และน้อยที่สุด
คือ การดําเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมช่วยสร้างให้องค์กรได้รับการยอมรับและมีช่ือเสียง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
5.83 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



98 

ตารางที่ 26 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยเชิงกลยุทธ์ที่เหมาะสมต่อการ
จัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนในอนาคตของวิสาหกิจขนาดใหญ่ ด้านการเปิดเผยข้อมูลและ
รายงาน 

 

ที่ ข้อความ Mean SD 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
19 การเปิดเผยข้อมูลและรายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมทําให้

องค์กรได้รับการยอมรับและมีความน่าเชื่อถือ 
5.88 1.05 เห็นด้วยมาก 

20 องค์กรขนาดใหญ่ควรมีการจัดทํารายงานความยั่งยืนเป็นประจํา
ทุกปี 

5.90 1.05 เห็นด้วยมาก 

21 การจัดทํารายงานความย่ังยืนตามแนวทางมาตรฐานสากล เช่น 
GRI จะช่วยให้รายงานและสารสนเทศท่ีเปิดเผยมีความน่าเชื่อถือ 
โปร่งใส และตรงต่อความต้องการใช้งานของนักธุรกิจ นักลงทุน 
และหน่วยงานขนาดใหญ่ท่ีเกี่ยวข้อง 

5.90 1.05 เห็นด้วยมาก 

22 ควรเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลและรายงาน
ได้โดยง่าย 

5.98 1.03 เห็นด้วยมาก 

23 รายงานความย่ังยืนใช้เป็นกรอบท่ีสําคัญในการสื่อสาร ติดตาม 
และปรับปรุงการดําเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ของคนในองค์กรและภายนอกองค์กร 

5.85 1.06 เห็นด้วยมาก 

 รวม 5.91 1.05 เห็นด้วยมาก 

 
จากตารางที่ 26 พบว่าระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยเชิงกลยุทธ์ที่

เหมาะสมต่อการจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนในอนาคตของวิสาหกิจขนาดใหญ่ในประเทศไทย ด้านการ
เปิดเผยข้อมูลและรายงาน ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
5.91 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าควรเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลและรายงาน
ได้โดยง่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.98 รองลงมาคือ องค์กรขนาดใหญ่ควรมีการจัดทํารายงานความย่ังยืน
เป็นประจําทุกปีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.93 และน้อยที่สุดคือ รายงานความย่ังยืนใช้เป็นกรอบที่สําคัญใน
การสื่อสาร ติดตาม และปรับปรุงการดําเนินงานทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของคนใน
องค์กรและภายนอกองค์กรมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.85 
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องค์ประกอบหลัก: การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
 
ตารางที่ 27 ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยเชิงกลยุทธ์ที่เหมาะสมต่อการ

จัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนในอนาคตของวิสาหกิจ ด้านการป้องกันมลพิษ 
 

ที่ ข้อความ Mean SD 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1 องค์กรควรให้ความสําคัญกับการป้องกันและลดการปล่อยมลพิษ

ให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดหรือสูงกว่าข้อกําหนดของ
กฎหมายและข้อบังคับของสากล 

6.18 1.02 เห็นด้วย 
อย่างย่ิง 

2 องค์กรควรนําแนวคิดประสิทธิภาพเชิงนิเวศมาเป็นเคร่ืองมือและ
กําหนดเป็นตัวชี้วัดของการกํากับดูแลด้านปฏิบัติการ 

5.94 0.96 เห็นด้วยมาก 

3 องค์กรควรมีระบบป้องกันความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุด้าน
สิ่งแวดล้อมโดยจัดเตรียมแผนฉุกเฉิน วิธีการดําเนินการและ
ผู้รับผิดชอบไว้ 

6.18 0.95 เห็นด้วย 
อย่างย่ิง 

4 กําหนดให้มีการประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมก่อนเริ่มต้น
โครงการใหม่ และใช้ผลการประเมินเป็นส่วนหนึ่งของการ
ตัดสินใจ 

6.15 0.90 เห็นด้วย 
อย่างย่ิง 

5 องค์กรควรมุ่งเน้นการปฏิบัติการท่ีเป็นเลิศโดยปรับปรุง
กระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องเพ่ือลดมลพิษและลดการใช้
ทรัพยากร 

6.21 0.91 เห็นด้วย 
อย่างย่ิง 

 รวม 6.13 0.95 เห็นด้วยมาก 

 
จากตารางที่ 27 พบว่าระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยเชิงกลยุทธ์ที่

เหมาะสมต่อการจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนในอนาคตของวิสาหกิจขนาดใหญ่ในประเทศไทย ด้านการ
ป้องกันมลพิษ ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 6.13 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าองค์กรควรมุ่งเน้นการปฏิบัติการที่เป็นเลิศโดยปรับปรุงกระบวนการผลิต
อย่างต่อเน่ืองเพ่ือลดมลพิษและลดการใช้ทรัพยากรมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.21 รองลงมาคือ องค์กรควรให้
ความสําคัญกับการป้องกันและลดการปล่อยมลพิษให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดหรือสูงกว่า
ข้อกําหนดของกฎหมายและข้อบังคับของสากล องค์กรควรมีระบบป้องกันความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ
ด้านสิ่งแวดล้อมโดยจัดเตรียมแผนฉุกเฉิน วิธีการดําเนินการและผู้รับผิดชอบไว้ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 6.18 
เท่ากัน และน้อยที่สุดคือ องค์กรควรนําแนวคิดประสิทธิภาพเชิงนิเวศมาเป็นเคร่ืองมือและกําหนดเป็น
ตัวช้ีวัดของการกํากับดูแลทางด้านปฏิบัติการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.94 
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ตารางที่ 28 ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยเชิงกลยุทธ์ที่เหมาะสมต่อการ
จัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนในอนาคตของวิสาหกิจขนาดใหญ่ในประเทศไทย ด้านการ
บริหารจัดการทรัพยากร 

 

ที่ ข้อความ Mean SD 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
6 องค์กรควรส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเหมาะสม 

โดยต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบหรือลดทอนความสามารถใน
อนาคตของกิจการ 

6.29 0.83 เห็นด้วย 
อย่างย่ิง 

7 องค์กรควรเน้นการบริหารห่วงโซอุปทานอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

6.32 0.83 เห็นด้วย 
อย่างย่ิง 

8 องค์กรควรส่งเสริมการนําทรัพยากรท่ีมีอยู่กลับมาใช้ใหม่หรือใช้
ทรัพยากรหมุนเวียน 

6.30 0.87 เห็นด้วย 
อย่างย่ิง 

9 องค์กรควรสร้างจิตสํานึกของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียให้
ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรและพลังงาน 

6.38 0.81 เห็นด้วย 
อย่างย่ิง 

10 องค์กรควรส่งเสริมการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนา เพ่ือส่งเสริมการ
ใช้เทคโนโลยีสะอาด ทรัพยากรและพลังงานหมุนเวียน 

6.20 0.88 เห็นด้วย 
อย่างย่ิง 

 
รวม 6.30 0.85 

เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

 
จากตารางที่ 28 พบว่าระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยเชิงกลยุทธ์ที่

เหมาะสมต่อการจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนในอนาคตของวิสาหกิจขนาดใหญ่ในประเทศไทย ด้านการ
บริหารจัดการทรัพยากร ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างย่ิง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
6.30 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าองค์กรควรสร้างจิตสํานึกของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียให้
ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรและพลังงานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.38 รองลงมาคือ องค์กรควรเน้น
การบริหารห่วงโซอุปทานอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 6.32 และน้อยที่สุดคือ องค์กรควรส่งเสริมการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนา เพ่ือส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีสะอาด ทรัพยากรและพลังงานหมุนเวียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.20 
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ตารางที่ 29 ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยเชิงกลยุทธ์ที่เหมาะสมต่อการ
จัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนในอนาคตของวิสาหกิจขนาดใหญ่ในประเทศไทย ด้านการจัดการ
ประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อม 

 

ที่ ข้อความ Mean SD 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
11 องค์กรควรกําหนดเป้าหมายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็น

ประโยชน์ต่อสังคมมากท่ีสุด เช่น Zero Net Loss หรือ Net 
Gain เพ่ือความย่ังยืนขององค์กร 

6.06 0.96 เห็นด้วยมาก 

12 องค์กรขนาดใหญ่ควรใส่ใจประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมในมิติท่ีกว้าง
กว่าองค์กรท่ัวไป เช่น สภาวะโลกร้อน การลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก การส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ ความปลอดภัย
ของสาธารณะ นอกเหนือจากการลดมลภาวะ 

6.14 0.92 เห็นด้วยมาก 

13 องค์กรขนาดใหญ่ต้องเป็นผู้นํา และนําองค์กรขนาดเล็กท่ีอยู่ใน
โซนเดียวกัน โดยเป็นแนวทางการปฏิบัติท่ีดีทางด้านสิ่งแวดล้อม
องค์กร 

6.00 1.00 เห็นด้วยมาก 

14 ควรนําแนวทางบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นสากล เช่น 
ISO 14001, UN Global Compact, คู่มืออุตสาหกรรมสีเขียว 
มาเป็นกรอบในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 

6.01 1.02 เห็นด้วยมาก 

 รวม 6.05 0.97 เห็นด้วยมาก 

 
จากตารางที่ 29 พบว่าระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยเชิงกลยุทธ์ที่

เหมาะสมต่อการจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนในอนาคตของวิสาหกิจขนาดใหญ่ในประเทศไทย ด้านการ
จัดการประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อม ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 6.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าองค์กรขนาดใหญ่ควรใส่ใจประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อมใน
มิติที่กว้างกว่าองค์กรทั่วไป เช่น สภาวะโลกร้อน การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การส่งเสริมความ
หลากหลายทางชีวภาพ ความปลอดภัยของสาธารณะ นอกเหนือจากการลดมลภาวะ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 6.14 รองลงมาคือ องค์กรควรกําหนดเป้าหมายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นประโยชน์
ต่อสังคมมากท่ีสุด เช่น Zero Net Loss หรือ Net Gain เพ่ือความย่ังยืนขององค์กร มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
6.06 และน้อยที่สุดคือ องค์กรขนาดใหญ่ต้องเป็นผู้นํา และนําองค์กรขนาดเล็กที่อยู่ในโซนเดียวกัน
โดยเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ดีทางด้านสิ่งแวดล้อมองค์กรมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.00 
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ตารางที่ 30 ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยเชิงกลยุทธ์ที่เหมาะสมต่อการ
จัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนในอนาคตของวิสาหกิจขนาดใหญ่ในประเทศไทย ด้านการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเลิศ 

 

ที่ ข้อความ Mean SD 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
15 ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ องค์กรควรมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์สีเขียวท่ีเป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้งานของผู้บริโภค 
6.01 0.95 เห็นด้วยมาก 

16 องค์กรควรให้ความสําคัญกับการกําหนด Carbon Foot Print 
ของผลิตภัณฑ์ โดยวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวงจร
ชีวิตต้ังแต่ผลิต การใช้ การนํากลับมาใช้ และทําลาย 

5.90 0.99 เห็นด้วยมาก 

17 ความสามารถทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมจะทําให้องค์กรได้เปรียบทางการแข่งขันในระยะยาว 

6.03 0.97 เห็นด้วยมาก 

18 องค์กรควรส่งเสริมความร่วมมือระหว่างคู่ค้า ลูกค้า และคู่แข่งใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม 

6.14 0.89 เห็นด้วยมาก 

19 การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้จะช่วยให้องค์กรประสบ
ความสําเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและสังคม 

6.14 0.95 เห็นด้วยมาก 

20 การพัฒนาความสามารถของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีจะช่วยส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและพัฒนา
แบบจําลองทางธุรกิจใหม่เพ่ือไปสู่ธุรกิจท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

6.20 0.94 เห็นด้วย 
อย่างย่ิง 

 รวม 6.07 0.95 เห็นด้วยมาก 

 
จากตารางที่ 30 พบว่าระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยเชิงกลยุทธ์ที่

เหมาะสมต่อการจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนในอนาคตของวิสาหกิจขนาดใหญ่ในประเทศไทย ด้านการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นเลิศ ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
6.07 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าการพัฒนาความสามารถของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีจะช่วยส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและพัฒนาแบบจําลองทางธุรกิจใหม่เพ่ือไปสู่ธุรกิจที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 6.20 รองลงมาคือ องค์กรควรส่งเสริมความร่วมมือระหว่างคู่ค้า 
ลูกค้า และคู่แข่งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จะ
ช่วยให้องค์กรประสบความสําเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
สังคม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 6.14 และน้อยที่สุดคือ องค์กรควรให้ความสําคัญกับการกําหนด Carbon 
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Foot Print ของผลิตภัณฑ์ โดยวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรชีวิตต้ังแต่ผลิต การใช้ 
การนํากลับมาใช้ และทําลาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.90 

2.2.3 ผลการวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์การจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืนในอนาคตของวิสาหกิจขนาดใหญ่ 

การวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการพัฒนาตัวช้ีวัด
เชิงกลยุทธ์การจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืนในอนาคตของวิสาหกิจขนาดใหญ่ (ก่อนปรับโมเดล) การ
วิเคราะห์ในส่วนน้ีเป็นการวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลตามสมมติฐานการวิจัย
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการวิเคราะห์ปรากกฎในตารางที่ 31 
 
ตารางที่ 31 ดัชนีความกลมกลืนของโมเดลโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการพัฒนาตัวช้ีวัด

เชิงกลยุทธ์การจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนในอนาคตของวิสาหกิจขนาดใหญ่ (ก่อนปรับ
โมเดล) 

 
รายการ เกณฑ์ ค่าที่คํานวณได้ ผลการพิจารณา 
X2 ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 244.12 - 
Df - 84 - 

p-value P>0.05 0.00 - 
X2/df ไค-สแควร์สัมพัทธ ์ 2.90 ไม่ผ่านเกณฑ์ 
CFI ค่าเข้าใกล้ 1.0 เกิน 0.95 0.99 ผ่านเกณฑ์ 
GFI ค่าเข้าใกล ้1.0 เกิน 0.95 0.93 ผ่านเกณฑ์ 
AGFI ค่าเข้าใกล้ 1.0 เกิน 0.95  0.90 ผ่านเกณฑ์ 

RMSEA ค่าเข้าใกล้ 0.0 น้อยกว่า 0.05 0.065 ผ่านเกณฑ์ 

 
ผลการวิเคราะห์ตารางที่ 31 เมื่อพิจารณาความสอดคล้องของโมเดลตาม

สมมติฐาน การทดสอบค่าสถิติไค-สแควร์ ต่อระดับความเป็นอิสระมากกว่า 2 ซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์
ที่ต้ังไว้ จึงสรุปได้ว่าโมเดลตามสมมติฐานยังไม่มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังภาพที่ 17 
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ภาพที่ 17 โมเดลโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการพัฒนาตัวช้ีวัดเชิงกลยุทธ์การจัดการธุรกิจ

อย่างย่ังยืนในอนาคตของวิสาหกิจขนาดใหญ่ (ก่อนปรับโมเดล) 
 

ในกรณีผลการตรวจสอบพบว่าโมเดลตามสมมติฐานไม่มีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วิจัยจึงดําเนินการปรับโมเดลโดยพิจารณาความเป็นไปได้ในเชิงทฤษฏี และอาศัย
ดัชนีปรับโมเดล (Model Modification Indices: MI) เป็นแนวทางในการปรับโมเดลจนกว่าจะได้
โมเดลท่ีสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ผลการวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการพัฒนาตัวช้ีวัด
เชิงกลยุทธ์การจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนในอนาคตของวิสาหกิจขนาดใหญ่ (หลังปรับโมเดล) จากการ
ปรับโมเดล ได้โมเดลท่ีสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์และได้ค่าสถิติตามเกณฑ์ที่กําหนด ผลการ
วิเคราะห์ (หลังปรับโมเดล) ปรากฏในตารางที่ 32 
 
ตารางที่ 32 ค่าสถิติความสอดคล้องของโมเดลตามสมมติฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์ในภาพรวม (หลัง

ปรับโมเดล) 
 

รายการ เกณฑ์ ค่าท่ีคํานวณได้ ผลการพิจารณา 
X2 ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 107.02 - 
Df - 75 - 

p-value P>0.05 0.010 - 
X2/df ไค-สแควร์สัมพัทธ์ 1.42 ผ่านเกณฑ์ 
CFI ค่าเข้าใกล้ 1.0 เกิน 0.95 1.00 ผ่านเกณฑ์ 
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ตารางที่ 32 ค่าสถิติความสอดคล้องของโมเดลตามสมมติฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์ในภาพรวม (หลัง
ปรับโมเดล) (ต่อ) 

 
รายการ เกณฑ์ ค่าท่ีคํานวณได ้ ผลการพิจารณา 

GFI ค่าเข้าใกล ้1.0 เกิน 0.95 0.97 ผ่านเกณฑ์ 
AGFI ค่าเข้าใกล ้1.0 เกิน 0.95  0.95 ผ่านเกณฑ์ 

RMSEA ค่าเข้าใกล ้0.0 น้อยกว่า 0.05 0.027 ผ่านเกณฑ์ 

 
ผลการวิเคราะห์ตารางท่ี 32 พบว่าโมเดลตามสมมติฐานมีความสอดคล้อง

กับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดีหรือโมเดลมีความเที่ยงตรงสูง พิจารณาได้จากค่าสถิติไค-สแควร์ มี
ค่า 107.02 โดยมีค่าความน่าจะเป็นเท่ากับ .010 สถิติไค-สแควร์ต่อระดับความเป็นอิสระน้อยกว่า
เกณฑ์ที่กําหนด ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.97 และค่าดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.95 ซึ่งมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ 0.90 และค่ามาตรฐานดัชนีรากของ
ค่าเฉล่ียกําลังสองส่วนที่เหลือ (RMSEA) เท่ากับ 0.027 ซึ่งมีค่าตํ่ากว่า 0.05 จึงสรุปได้ว่าโมเดลตาม
สมมติฐานมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 18 โมเดลโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการพัฒนาตัวช้ีวัดเชิงกลยุทธ์การจัดการธุรกิจ 

อย่างย่ังยืนในอนาคตของวิสาหกิจขนาดใหญ่ (หลังปรับโมเดล)  
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เมื่อพิจารณาโมเดลโครงสร้างเชิงสาเหตุของการพัฒนาตัวช้ีวัดเชิงกลยุทธ์
การจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนในอนาคตของวิสาหกิจขนาดใหญ่ พบว่าตัวแปรสาเหตุมีอิทธิพลทางตรง
ต่อความรับผิดชอบต่อสังคม คือ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ภาวะผู้นํา และการกํากับดูแลและ     
กลยุทธ์องค์กร มีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากับ 0.60 0.34 และ 0.13 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 33 อิทธิพลทางตรง (DE) อิทธิพลทางอ้อม (IE) อิทธิพลรวม (TE) และค่าสัมประสิทธิ      

สหสัมพันธ์พหุคูณกําลังสอง (R2) ของตัวแปรสาเหตุที่ส่งผลต่อตัวแปรความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม 

 

ตัวแปรเชิงสาเหตุ 
ความรับผิดชอบต่อสังคม (SR) 

DE IE TE 
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 0.60 - 0.60 
ภาวะผู้นํา 0.34 0.51 0.85 
การกํากับดูแลและกลยุทธ์องค์กร 0.13 0.06 0.19 

 
จากตารางที่ 33 เมื่อพิจารณาความรับผิดชอบต่อสังคม (SR) ซึ่งเป็นผลลัพธ์

สุดท้ายของโมเดล พบว่าความรับผิดชอบต่อสังคมได้รับอิทธิพลรวมสูงสุดจากภาวะผู้นํา รองลงมาคือ 
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และการกํากับดูแลและกลยุทธ์องค์กร มีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากับ 
0.60 0.85 และ 0.19 ตามลําดับ 
 
ส่วนที่ 3 ผลการสังเคราะห์ตัวแบบเชิงกลยุทธ์การจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืนในอนาคตของวิสาหกิจ 
ขนาดใหญ ่

 
3.1 ผลการสังเคราะห์ตัวแบบเชิงกลยุทธ์การจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนในอนาคตของ 

วิสาหกิจขนาดใหญ่ โดยใช้การวิเคราะห์แบบ TOWS Matrix 
จากข้อมูลและผลลัพธ์ที่แสดงในส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ผู้วิจัยได้ประเมินโอกาส-

อุปสรรค จุดแข็ง-จุดอ่อน ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ต่อการนํากลยุทธ์การจัดการธุรกิจอย่าง
ย่ังยืนในอนาคตมาใช้ในองค์กร พบว่าโอกาส คือ กระแสความตระหนักต่อประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม
และสังคมของผู้มีส่วนได้เสียที่เพ่ิมสูงขึ้น ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะเป็นปัจจัยที่
มีส่วนผลักดันให้มีการนําแนวทางการจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืนมาปฏิบัติที่ทําให้เกิดประโยชน์ของทุก
ฝ่าย ทั้งน้ี องค์กร ปตท. ซึ่งเป็นองค์กรขนาดใหญ่ มีจุดแข็งที่วิสัยทัศน์องค์กรที่ต้องการเป็นบริษัท
พลังงานไทยข้ามชาติช้ันนํา โดยนําหลักการจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนโดยรักษาสมดุล 3 ประการ ได้แก่ 
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การมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ การกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม และชุมชน 
สิ่งแวดล้อม มาเป็นกรอบทิศทางกําหนดกลยุทธ์องค์กร ขณะเดียวกันก็มีจุดอ่อนด้วยความที่เป็น
องค์กรใหญ่จึงถูกคาดหวังจากสังคมมาก การติดต่อสื่อสารเพื่อให้พนักงานเข้าใจตรงกันเป็นเร่ืองที่ 
ต้องใช้เวลา ขณะที่ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารส่วนใหญ่เห็นว่าจุดที่ควรจะปรับปรุงเพ่ิมเติม คือ
การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรด้านความย่ังยืนให้กับพนักงาน และการที่อยู่ในธุรกิจพลังงาน
และปิโตรเลียมซึ่งลักษณะของธุรกิจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การมีการบริหารจัดการที่ไม่ดี รวมถึง
การโจมตีและบิดเบือนข้อมูลในโลกสื่อออนไลน์ ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวผู้วิจัยจึงใช้วิธีวิเคราะห์แบบ 
TOWS Matrix และสังเคราะห์ออกมาเป็นยุทธศาสตร์สําคัญที่จะช่วยให้องค์กรเติบโตได้อย่างย่ังยืน 
ออกเป็น 10 ยุทธ์ศาสตร์สําคัญ ประกอบด้วย 

1. กําหนดวิสัยทัศน์เป็นองค์กรช้ันนําที่ให้ความสําคัญการจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืน 
ซึ่งเป็นการให้พันธสัญญาขององค์กรถึงแนวทางและเป้าหมายการดําเนินธุรกิจขององค์กรในระยะ
กลางและระยะยาวให้ทุกคนรับทราบว่าองค์กรจะทําหรือไม่ทําอะไร การท่ีองค์กรประกาศเป้าหมาย
และทิศทางการจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนที่ชัดเจนไว้ในวิสัยทัศน์จะทําให้พนักงานในองค์กรเข้าใจถึง
ทิศทางและแนวทางการดําเนินงาน ในขณะที่สังคมเห็นถึงความแตกต่างและเกิดการยอมรับ 

2. การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียที่สําคัญ ซึ่งจะช่วยทําให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ระหว่างกลุ่มบุคคลในสังคมกับองค์กร การตัดสินใจมีความรอบคอบและมีข้อมูล
ครบถ้วนจากทุกภาคส่วนที่สําคัญ เกิดความโปร่งใสและรู้สึกผูกพันของผู้มีส่วนได้เสียกับองค์กร 

3. มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าเพ่ิมร่วมระหว่างสังคมกับองค์กร (CSV) โดยนําวิธีทาง
ธุรกิจมาใช้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคม หาแนวทางหรือนวัตกรรมใหม่ที่จะทําให้สังคมกับ
ธุรกิจได้รับประโยชน์ไปพร้อมกัน 

4. พัฒนาผู้นําให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตน เน่ืองจากภาวะผู้นํามีส่วน
สําคัญต่อความสําเร็จและแนวทางการจัดการอย่างย่ังยืนขององค์กร การมีผู้นําที่มีทัศนคติ ความรู้ 
ความเข้าใจ และเป็น Role Model ที่สําคัญจะช่วยทําให้ผู้ตามเกิดความเช่ือมั่นและปฏิบัติตาม 

5. จัดทํากรอบแนวคิดการจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนขององค์กร สื่อสารให้ทุกคน
รับทราบ เพ่ือเป็นคู่มือการทํางานและเป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการสื่อสารเพ่ือให้เข้าใจตรงกัน 

6. จิตอาสาของพนักงาน เพ่ือส่งเสริมทัศนคติและค่านิยมที่ดีต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมของพนักงาน นอกจากจะทําให้ผู้มีส่วนได้เสียยอมรับแล้วยังเป็นการสร้างความผูกพันของ
พนักงานกับองค์กร 

7. ดําเนินธุรกิจบนฐานความรู้ นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสังคม 
เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ลดการใช้ทรัพยากร พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นเลิศ 
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8. สร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องของสังคม เพ่ือให้เกิดการยอมรับและเป็น
ภูมิคุ้มกันการโจมตีหรือถูกบิดเบือนข้อมูลจากผู้ไม่หวังดี 

9. ให้ความสําคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและรายงานด้านความย่ังยืน โดยกําหนด
เป้าหมายและเปิดเผยผลดําเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้ทุกคนทราบ ซึ่งช่วยให้
องค์กรและผู้มีส่วนได้เสียติดตามความสําเร็จอย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

10. ดําเนินองค์กรด้วยความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน โดยการเข้าร่วม
เป็นภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน กําหนดแนวทางการกํากับดูแล ตรวจสอบ และควบคุม
ภายใน 
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ตารางที่ 34 การสังเคราะห์ตัวแบบเชิงกลยุทธ์การจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนในอนาคตของวิสาหกิจ
ขนาดใหญ่ โดยใช้การวิเคราะห์แบบ TOWS Matrix 

 
 S จุดแข็งภายในองค์กร 

S1 การกําหนดวิสัยทัศน์ขององค์กร
และผู้นําองค์กร 
S2 การตระหนักและให้
ความสําคัญกับผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 
S3 การปฏิบัติการท่ีเป็นเลิศและ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
S4 ดําเนินการด้านสิ่งแวดล้อมและ
ความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กรมาอย่างต่อเนื่อง 
S5 ความรู้ความสามารถของ
บุคลากรและมีความพร้อมทางด้าน
ทรัพยากรและการเงิน 

W จุดอ่อนภายในองค์กร 
W1 ค่านิยมและทัศนคติพนักงาน
ทางด้านความย่ังยืน 
W2 การเป็นองค์กรขนาดใหญ่ การ
ติดต่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจ
ท่ีถูกต้องตรงกันเป็นเร่ืองท่ีต้องใช้
เวลา 
W3 ความคาดหวังและความเข้าใจ
ท่ีถูกต้องของสังคม 

O โอกาสภายนอก 
O1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตระหนักถึง
ปัญหาส่ิงแวดล้อมและสังคมเพ่ิม
สูงข้ึน 
O2 ความก้าวหน้าด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

SO1 การสร้างกระบวนการการมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 
SO2 การสร้างคณุค่าเพ่ิมร่วม 
ระหว่างสังคมและองค์กร (CSV) 
SO3 กําหนดวิสัยทัศน์เป็นองค์กร
ชั้นนําท่ีให้ความสําคัญกับการ
จัดการธุรกิจอย่างย่ังยืน 

WO1 พัฒนาผู้นําเพ่ือให้เป็น
แบบอย่างการปฏิบัติตนท่ีดี 
WO2 จัดให้มีกรอบการจัดการ 
ธุรกิจอย่างย่ังยืนท่ีชัดเจนและทํา
การสื่อสารให้ทุกคนรับรู้ 
WO3 จิตอาสาของพนักงาน 

T อุปสรรคภายนอก 
T1 ธุรกิจปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และ
พลังงานเป็นธุรกิจท่ีก่อให้เกิด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
T2 การบิดเบือนข้อมูลผ่านสื่อ 
อิเล็กทรอนิกส์ 

ST1 เปลี่ยนแนวทางการดําเนิน
ธุรกิจจากการมุ่งเน้นการใช้
ทรัพยากรมาเป็นการสร้างฐานของ
ความรู้ 
ST2 การสร้างองค์ความรู้ท่ีถูกต้อง
ของสังคม 

WT1 การจัดทําข้อมูลและเปิดเผย
รายงานความย่ังยืน 
WT2 การส่งเสริมความโปร่งใสและ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

 
3.2 ภาพรวมของตัวแบบเชิงกลยุทธ์การจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนในอนาคตของ

วิสาหกิจขนาดใหญ่ที่สังเคราะห์ได้ 

โดยสรุปภาพรวมของตัวแบบเชิงกลยุทธ์การจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนที่ผู้ วิจัย
สังเคราะห์ได้จากผลของการวิจัยจะมีลักษณะการจัดการที่เป็นองค์รวม โดยภาวะผู้นําเป็นปัจจัยสําคัญ
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ที่สุดที่มีอิทธิพลทางตรงต่อการกํากับดูแลและกําหนดกลยุทธ์องค์กรและการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะ
ส่งผลโดยอ้อมต่อความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรอีกครั้งหน่ึง ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
ธนภณ ธรรมรักษ์ และคณะ (2556) เร่ืองรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่พบว่ารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นํา
เชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การกําหนดทิศทางเชิง  
กลยุทธ์ 2) การบริหารทรัพยากรในองค์การ 3) การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การ 4) การมุ่งเน้นการ
ปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม 5) การควบคุมองค์การอย่างสมดุล และ 6) การเป็นผู้นําองค์การส่วนแนวคิด
ของผู้บริหารสถานศึกษา 
 

 
 
ภาพที่ 19 ตัวแบบเชิงกลยุทธ์การจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนในอนาคตของวิสาหกิจขนาดใหญ่ที่ได้จาก

การสังเคราะห์ 
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาการพัฒนาตัวแบบเชิงกลยุทธ์การจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนในอนาคตของ

วิสาหกิจขนาดใหญ่เป็นการวิจัยรูปแบบผสมระหว่างวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ การวิจัยเอกสาร
และการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหาร กับการวิจัยเชิงปริมาณโดยการวิเคราะห์สมการโครงสร้างจากข้อมูล
แบบสอบถามที่สํารวจ และวิเคราะห์กลยุทธ์ด้วยวิธี TOWS Matrix เพ่ือสังเคราะห์โมเดลตัวแบบ
เชิงกลยุทธ์การจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนในอนาคต โดยสามารถสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
ดังน้ี 
 
1. สรุปผลการศึกษา 
 

การจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนเป็นกระบวนทัศน์ใหม่ของการจัดการธุรกิจที่รวมทฤษฎีการ
จัดการแบบด้ังเดิมที่ประกอบด้วยการวางแผน การจัดการองค์กร การช้ีนํา และการควบคุมองค์กร
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ คือ ผลกําไรแก่ผู้ถือหุ้น (Drucker, 2006 อ้างถึงใน สาคร สุขศรีวงศ์, 
2550: 25) กับแนวคิดการพัฒนาอย่างย่ังยืนที่คํานึงถึงการดํารงอยู่ในอนาคตของระบบนิเวศวิทยา
และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของมนุษย์ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเน้นการบริหารจัดการองค์กรเพ่ือ
นําไปสู่ผลลัพธ์ คือ ความสมดุล 3 ประการ ระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามแนวคิด 
Triple Bottom Line (Elkington, 1999) 

การจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืนเป็นเร่ืองการจัดการที่มองไปถึงผลลัพธ์ในอนาคตที่ต้องสมดุล
ระหว่างธุรกิจกับสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยองค์กรที่นําการจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนมาประยุกต์ใช้
จะต้องมีการกํากับดูแลและวางแผนกลยุทธ์ที่ดี จัดให้มีโครงสร้างและระบบการบริหารงานที่เหมาะสม
รองรับ มีกลไกการควบคุม ติดตามและรายงานด้านที่เก่ียวข้องกับความย่ังยืน ผู้นําเป็นผู้มีบทบาท
สําคัญในการนําองค์กรเพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และป้องกันความ
เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 

ทั้งน้ี จากการวิจัยเอกสารสามารถสรุปได้ว่าปัจจัยเชิงกลยุทธ์ที่เก่ียวข้องกับการจัดการ
ธุรกิจอย่างย่ังยืน คือ การกํากับดูแลและกําหนดกลยุทธ์องค์กร การจัดการสิ่งแวดล้อม และความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร นําไปสู่การกําหนดกรอบของคําถามแบบก่ึงโครงสร้างเพ่ือใช้ในการ
สัมภาษณ์ผู้บริหารบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญจํานวน 12 คน โดยผลจาก
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การสัมภาษณ์สามารถสรุปและตีความได้ว่าการจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนในมุมมองของบริษัท ปตท. 
จํากัด (มหาชน) “เป็นความสามารถขององค์กรในการปรับตัวที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมภายนอก โดยเน้นการกํากับดูแลที่ดี การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กรควบคู่ไปกับการกําหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ โดยมีเป้าหมายสําคัญ คือ การยอมรับจากผู้
มีส่วนได้เสีย และการเติบโตขององค์กร” 

แนวทางและวิธีการเชิงกลยุทธ์ของการจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนอาจมีความแตกต่างกันได้
ตามประเภทและลักษณะของธุรกิจ ความสามารถของแต่ละองค์กรในการปรับตัว และพลวัตของ
ปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่แต่ละองค์กรเผชิญอยู่ 

กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และที่ปรึกษาบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ให้
ข้อมูลที่สําคัญได้ให้ความหมายของการจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนใกล้เคียงและสอดคล้องกับความหมาย
การพัฒนาอย่างย่ังยืนตามแนวทางขององค์การสหประชาชาติ และแนวคิด Triple Bottom Line ซึ่ง
เป็นแนวคิดที่เป็นสากล โดยการจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนในความหมายของบริษัท ปตท. จํากัด 
(มหาชน) เน้นผลลัพธ์ที่สมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เน้นการเติบโตบนพ้ืนฐานการ
เป็นที่รักของสังคม และเช่ือมโยงความท้าทายทางสังคมและสิ่งแวดล้อมเข้ากับโอกาสทางธุรกิจ ซึ่ง
สามารถวัดผลสําเร็จของการจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนได้จากผลดําเนินการด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม หรืออาจจะวัดทั้งสามด้านโดยรวมที่การยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียต่อองค์กรเป็นอีก
ทางเลือกหน่ึง อันสอดคล้องกับการวัดผลตามแนวทางของ DJSI และงานวิจัยของสเตย์นและนีแมนน์ 
(Steyn and Niemann, 2013) ที่ระบุว่าการจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนเป็นเรื่องเก่ียวข้องกับการ
กําหนดกลยุทธ์ขององค์กรซึ่งต้องมีการดําเนินการที่สําคัญ 2 ประการ คือ การดําเนินงานตามแนวทาง 
Triple Bottom Line เพ่ือให้ได้รับผลลัพธ์ตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม กับการ
ดําเนินการเพ่ือให้เกิดการยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นความจําเป็นของภาคธุรกิจในการได้มาซึ่ง
การอนุญาตจากสังคมให้ดําเนินธุรกิจได้ (License to Operate) นอกเหนือจากใบอนุญาตท่ีได้มาตาม
กฎหมาย เป็นความรับผิดชอบโดยสมัครใจขององค์กรที่เกิดจากความตระหนักในการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมและเล็งเห็นประโยชน์ร่วมกันขององค์กรกับสังคม เพ่ือป้องกันความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อการดําเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยเฉพาะองค์กรขนาดใหญ่ที่ดําเนินธุรกิจด้าน
ปิโตรเลียมและพลังงานซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรและผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดการใช้
ผลิตภัณฑ์ จึงมีความเสี่ยงในเร่ืองการถูกตรวจสอบและการไม่ยอมรับจากสังคมและองค์กรอิสระเพ่ือ
สังคมมากกว่าปกติ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนเห็นว่าปัจจัยเชิงกลยุทธ์ที่มีอิทธิพลต่อความยั่งยืนของกิจการใน 
อนาคต ประกอบด้วยปัจจัยหลัก 4 ปัจจัย ได้แก่ 1) การกํากับดูแลกิจการและกลยุทธ์องค์กร ซึ่งเป็น
เรื่องของความโปร่งใส ตรวจสอบได้ การนําระบบและตัวช้ีวัดที่เป็นสากลมาประยุกต์ใช้ การเช่ือมโยง
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ให้เข้ากับกลยุทธ์หลักองค์กร จิตสํานึกพนักงานและวัฒนธรรมองค์กร 2) ภาวะผู้นํา มีความสําคัญมาก
ต่อความสําเร็จของการนําแนวทางการจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนมาใช้ในองค์กร เน่ืองจากผู้นําเป็นผู้
กําหนดทิศทางและแนวทางการจัดการอย่างยั่งยืนขององค์กร 3) การจัดการสิ่งแวดล้อม การให้
ความสําคัญกับเรื่องของการป้องกันและลดมลพิษ การจัดการเร่ืองสิ่งแวดล้อมขององค์กร ตลอดจน
การเกี่ยวข้องกับเรื่องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่กําหนด 4) 
ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นเรื่องที่มีความจําเป็นและมีผลต่อความย่ังยืนของกิจการ โดยเป็นการ
แสดงออกซึ่งความรับผิดชอบขององค์กรต่อผู้มีส่วนได้เสียและสร้างการยอมรับจากสังคม 

ผลการกระจายค่ามิติสัมพันธ์แบบฉันทามติตามความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลหลักสามารถ
นํามากําหนดเป็นตัวช้ีวัดย่อยหรือองค์ประกอบรองของปัจจัยหลักท้ัง 4 ปัจจัยได้อีก 15 ปัจจัย ได้แก่ 1) 
โครงสร้างการกํากับดูแล 2) กระบวนการกํากับดูแล 3) กลยุทธ์องค์กร 4) ค่านิยมและวัฒนธรรม
องค์กร 5) ทัศนคติของผู้นํา 6) การนําการเปลี่ยนแปลง 7) การมีส่วนร่วมของผู้นํา 8) การป้องกัน
มลพิษ 9) การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 10) การจัดการประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อม 11) การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม 12) การให้ความสําคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย 13) การดําเนินธุรกิจอย่างมี
จริยธรรม 14) การดําเนินกิจกรรมเพ่ือสังคม 15) การเปิดเผยข้อมูลและรายงาน ซึ่งองค์ประกอบหลัก
และองค์ประกอบรองที่ค้นพบในครั้งน้ีถูกนําไปกําหนดเป็นกรอบตัวช้ีวัดและแบบจําลองตามทฤษฎี
และงานวิจัยที่เก่ียวข้องและการสัมภาษณ์ (ภาพท่ี 20) รวมถึงนํารายละเอียดของหัวข้อย่อยต่าง ๆ 
เหล่าน้ีไปกําหนดเป็นข้อคําถามที่ใช้ในการกําหนดแบบสอบถามเพ่ือการสํารวจ เพ่ือทดสอบสมมุติฐาน
ว่าแบบจําลองที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาน้ันมีความสอดคลองกับข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ได้จากการสํารวจความ
คิดเห็นของผู้บริหารและพนักงานบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) จํานวน 450 คนหรือไม่ 
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ภาพที่ 20 แบบจําลองที่ผูวิ้จัยสร้างขึ้นจากทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้องและการสมัภาษณ์ 
 

เมื่อนําข้อมูลแบบสอบถามที่ได้มาวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวช้ีวัดเชิง      
กลยุทธ์การจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนในอนาคตด้วยวิธีทางสถิติและการหาสหสัมพันธ์โดยใช้โปรแกรม 
LISREL เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง พบว่าโมเดลตามสมมติฐานมีความสอดคล้องกับ
ขอ้มูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดีหรือโมเดลมีความเที่ยงตรงสูง พิจารณาได้จากค่าสถิติ ไค-สแควร์มีค่า 
107.2 โดยมีค่าความน่าจะเป็นเท่ากับ .010 สถิติไค-สแควร์ต่อระดับความเป็นอิสระน้อยกว่าเกณฑ์ที่
กําหนด ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.97 และค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่
ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.95 ซึ่งมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ 0.90 และค่ามาตรฐานดัชนีรากของค่าเฉลี่ย
กําลังสองส่วนที่เหลือ (RMSEA) เท่ากับ 0.027 ซึ่งมีค่าตํ่ากว่า 0.05 จึงสรุปได้ว่าโมเดลตามสมมติฐาน
มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เมื่อพิจารณาความรับผิดชอบต่อสังคม (SR) ซึ่งเป็นผลลัพธ์
สุดท้ายของโมเดล พบว่าความรับผิดชอบต่อสังคมได้รับอิทธิพลรวมสูงสุดจากภาวะผู้นํา รองลงมาคือ 
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และการกํากับดูแลและกลยุทธ์องค์กร มีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากับ 
0.60, 0.85 และ 0.19 ตามลําดับ 
  

ทัศนคติของผู้นํา

การนําการ
เปลี่ยนแปลง

การมีส่วนร่วม
ของผู้นํา

โครงสร้างการ
กํากับดูแล

กระบวนการ
กํากับดูแล

กลยุทธ์องค์กร

ค่านิยมและ
วัฒนธรรมองค์กร

การป้องกันมลพิษ การใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า

การจัดการประเด็น
ด้านสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาผลิตภัณฑ์
และนวัตกรรม

ผลการดําเนินงาน
ทางด้านเศรษฐกิจ
ผลการดําเนินงาน
ทางด้านสังคม

ผลการดําเนินงาน
ทางด้านสิ่งแวดล้อม

การให้ความสําคัญ
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การดําเนินธุรกิจ
อย่างมีจริยธรรม

การดําเนินกิจกรรม
เพ่ือสังคม

การเปิดเผยข้อมูล
และรายงาน

ภาวะผู้นํา
LD

การจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม EM

การกํากับดูแล
และกลยุทธ์
องค์กร CGS

ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม SR

ความย่ังยืนของ
องค์กร BSE
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ภาพที่ 21 โมเดลโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการพัฒนาตัวช้ีวัดเชิงกลยุทธ์การจัดการธุรกิจ
อย่างยั่งยืนในอนาคตของวิสาหกิจขนาดใหญ ่(หลังปรับโมเดล) 
 

สรุปได้ว่าโมเดลต้นแบบเชิงกลยุทธ์การจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนในอนาคตของวิสาหกิจ
ขนาดใหญ่ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ได้จากการเก็บสํารวจข้อมูลจากผู้บริหาร
และพนักงานบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) จํานวน 450 คน โดยพิจารณาจากค่าสถิติไค-สแควร์
สัมพันธ์ที่มีค่าเท่ากับ 1.42 ซึ่งตํ่ากว่า 2 จึงถือว่าผ่านตามเกณฑ์การวัดความสอดคล้องตามแนวทาง
ของแฮร์ (Hair, 2005) 

ในส่วนของการสังเคราะห์กลยุทธ์ฯ ผู้วิจัยนําผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัยเชิงคุณภาพและ
การวิจัยเชิงปริมาณมาวิเคราะห์กลยุทธ์ โดยใช้วิธี Tows Matrix ซึ่งเป็นการกําหนดกลยุทธ์โดยการ
ประเมินสภาพแวดล้อมให้เห็นถึงโอกาสและอุปสรรค จุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร และนําข้อมูล
ทั้งหมดมาวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์โดยใช้ตาราง Tows Matrix เพ่ือสังเคราะห์กลยุทธ์ออกมา 
สําหรับการวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยสามารถสังเคราะห์กลยุทธ์การจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนของบริษัท ปตท. 
จํากัด (มหาชน) ได้ 10 กลยุทธ์ คือ 1) การสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 2) การ
สร้างคุณค่าเพ่ิมร่วมระหว่างสังคมและองค์กร (CSV) 3) กําหนดวิสัยทัศน์เป็นองค์กรช้ันนําที่ให้
ความสําคัญกับการจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืน 4) พัฒนาผู้นําเพ่ือให้เป็นแบบอย่างการปฏิบัติตนที่ดี 5) 
จัดให้มีกรอบการจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืนที่ชัดเจนและทําการสื่อสารให้ทุกคนรับรู้ 6) จิตอาสาของ
พนักงาน 7) เปลี่ยนแนวการทางการดําเนินธุรกิจจากการมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรมาเป็นการสร้างฐาน
ของความรู้ 8) การสร้างองค์ความรู้ที่ถูกต้องของสังคม 9) การจัดทําข้อมูลและเปิดเผยรายงานความ
ยั่งยืน และ10) การส่งเสริมความโปร่งใสและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน (ตารางที่ 35) 
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ตารางที่ 35 การสังเคราะห์ตัวแบบเชิงกลยุทธ์การจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนในอนาคตของวิสาหกิจ
ขนาดใหญ่ โดยใช้การวิเคราะห์แบบ TOWS Matrix 

 
 S จุดแข็งภายในองค์กร 

S1 การกําหนดวิสัยทัศน์ขององค์กร
และผู้นําองค์กร 
S2 การตระหนักและให้
ความสําคัญกับผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 
S3 การปฏิบัติการท่ีเป็นเลิศและ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
S4 ดําเนินการด้านสิ่งแวดล้อมและ
ความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กรมาอย่างต่อเนื่อง 
S5 ความรู้ความสามารถของ
บุคลากรและมีความพร้อมทางด้าน
ทรัพยากรและการเงิน 

W จุดอ่อนภายในองค์กร 
W1 ค่านิยมและทัศนคติพนักงาน
ทางด้านความย่ังยืน 
W2 การเป็นองค์กรขนาดใหญ่ การ
ติดต่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจ
ท่ีถูกต้องตรงกันเป็นเร่ืองท่ีต้องใช้
เวลา 
W3 ความคาดหวังและความเข้าใจ
ท่ีถูกต้องของสังคม 

O โอกาสภายนอก 
O1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตระหนักถึง
ปัญหาส่ิงแวดล้อมและสังคมเพ่ิม
สูงข้ึน 
O2 ความก้าวหน้าด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

SO1 การสร้างกระบวนการการมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 
SO2 การสร้างคณุค่าเพ่ิมร่วม 
ระหว่างสังคมและองค์กร (CSV) 
SO3 กําหนดวิสัยทัศน์เป็นองค์กร
ชั้นนําท่ีให้ความสําคัญกับการ
จัดการธุรกิจอย่างย่ังยืน 

WO1 พัฒนาผู้นําเพ่ือให้เป็น
แบบอย่างการปฏิบัติตนท่ีดี 
WO2 จัดให้มีกรอบการจัดการ 
ธุรกิจอย่างย่ังยืนท่ีชัดเจนและทํา
การสื่อสารให้ทุกคนรับรู้ 
WO3 จิตอาสาของพนักงาน 

T อุปสรรคภายนอก 
T1 ธุรกิจปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และ
พลังงานเป็นธุรกิจท่ีก่อให้เกิด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
T2 การบิดเบือนข้อมูลผ่านสื่อ 
อิเล็กทรอนิกส์ 

ST1 เปลี่ยนแนวทางการดําเนิน
ธุรกิจจากการมุ่งเน้นการใช้
ทรัพยากรมาเป็นการสร้างฐานของ
ความรู้ 
ST2 การสร้างองค์ความรู้ท่ีถูกต้อง
ของสังคม 

WT1 การจัดทําข้อมูลและเปิดเผย
รายงานความย่ังยืน 
WT2 การส่งเสริมความโปร่งใสและ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

 
องค์กรขนาดใหญ่จึงสามารถอาศัยจุดแข็งทางด้านภาวะผู้นํา การมีวิสัยทัศน์ขององค์กร 

ความพร้อมทางด้านบุคลากรและทรัพยากร มีการปฏิบัติการท่ีเป็นเลิศและมีการดําเนินการด้านการ
จัดการสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรอย่างต่อเน่ือง ซึ่งสอดคล้องกับโอกาสทาง
ธุรกิจ เน่ืองจากกระแสการต่ืนตัวและตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมและสังคม ความก้าวหน้าด้าน
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อยอดไปสู่การจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนได้โดยง่ายด้วยกําหนดกลยุทธ์โดย
มุ่งเน้นกระบวนการการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย การสร้างคุณค่าเพ่ิมร่วมระหว่างสังคมกับธุรกิจ 
และการกําหนดวิสัยทัศน์ให้เป็นองค์กรที่มีการจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนมาใช้ในกิจการ นอกจากน้ียัง
สามารถเลือกกลยุทธ์เพ่ือแก้ไขจุดอ่อนของการเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่การสื่อสารและการสร้างความ
เข้าใจที่ถูกต้องของคนในองค์กรเป็นเร่ืองที่ต้องใช้เวลาและอุปสรรคจากการถูกคาดหวังจากสังคมท่ีสูง
กว่าองค์กรโดยทั่วไปได้ด้วยการพัฒนาบทบาทของผู้นํา และภาวะผู้นําต้องเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ
ที่ดี การจัดให้มีกรอบการจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนที่ชัดเจนและประกาศให้ทุกคนรับรู้ รับทราบ และ
ปฏิบัติตาม การสร้างค่านิยมและทัศนคติจิตอาสาของพนักงาน 

ในระยะยาวเพ่ือขจัดอุปสรรคภายนอกที่เกิดจากลักษณะประเภทของธุรกิจ อาทิ ธุรกิจ
ปิโตรเลียมและพลังงานที่ลักษณะธรรมชาติของผลิตภัณฑ์และธุรกิจอาจไม่เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อม 
หรือการที่ เ ป็นองค์กรขนาดใหญ่จึงเป็นเป้าหมายการถูกโจมตีและบิดเบือนข้อมูลผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ องค์กรควรส่งเสริมทางด้านนวัตกรรมเพ่ือเปลี่ยนชนิดผลิตภัณฑ์หรือแนวทางการ
ดําเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เปลี่ยนการผลิตจากการใช้ทรัพยากรมาสู่การใช้องค์
ความรู้ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างแบบจําลองและแนวทางการดําเนินธุรกิจ
ใหม่ ๆ ที่ใช้พลังงานหมุนเวียน หรือวัตถุดิบทดแทน เป็นต้น รวมทั้งเร่งสื่อสารและการสร้างความรู้
และความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่สังคมด้วยการให้ความรู้และข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่สังคมผ่าน
หลักสูตรอบรมต่าง ๆ หรือการจัดเวทีสาธารณะสานเสวนาเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ถูกต้อง 
ขณะเดียวกันองค์กรควรจัดทําข้อมูลและรายงานความย่ังยืนเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและช่วยในการ
ติดตามความก้าวหน้าการดําเนินการ ทั้งจากบุคลากรภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงเป็นภาคี
เครือข่ายรณรงค์ไม่ส่งเสริมและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมไทย จะช่วย
เป็นภูมิคุ้มกันและป้องกันการโจมตีจากผู้ไม่หวังดีได้ 

โดยสรุปจากผลของการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ ประกอบกับการ
วิเคราะห์กลยุทธ์แบบ Tows Matrix สามารถสรุปภาพตัวแบบเชิงกลยุทธ์การจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืน
ในอนาคตที่ผู้วิจัยสังเคราะห์ได้จากการวิจัย พบว่าความย่ังยืนขององค์กรวิสาหกิจขนาดใหญ่ขึ้นอยู่กับ
ผลการดําเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ทําให้เกิดการยอมรับของผู้มีส่วนได้เสีย ทํา
ให้ได้มาซึ่งการอนุญาตให้ดําเนินธุรกิจต่อไปได้จากผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งน้ี ภาวะผู้นําเป็นปัจจัยสําคัญที่สุด
ที่ช่วยผลักดันให้องค์กรมีความสามารถในการปรับตัวภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่านกระบวนการกํากับดูแลและกําหนดกลยุทธ์องค์กร 
การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และการดําเนินการทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กรซึ่งจะนําไปสู่การยอมรับของผู้มีส่วนได้เสีย (ภาพที่ 22) วิสาหกิจขนาดใหญ่สามารถ
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ใช้จุดแข็งด้านภาวะผู้นําผสานกับการดําเนินการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการมีกระบวนการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีจะช่วยทําให้องค์กรต่อยอดไปสู่การจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืนได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 22 ภาพตัวแบบเชิงกลยุทธ์การจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนในอนาคตของวิสาหกิจขนาดใหญ่ที่
สังเคราะห์ได้ 
 
2. การอภิปรายผล 
 

ผลการศึกษาการพัฒนาต้นแบบเชิงกลยุทธ์การจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนในอนาคตของ  
วิสาหกิจขนาดใหญ่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์การวิจัยทั้ง 3 ข้อ และก่อให้เกิดความเข้าใจถึงปัจจัย
เชิงกลยุทธ์การจัดการธุรกิจที่มีผลต่ออย่างยั่งยืนในอนาคตของวิสาหกิจขนาดใหญ่มากย่ิงขึ้น โดย
วิสาหกิจที่นําการจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนมาประยุกต์ใช้ในองค์กรควรเริ่มต้นจากการให้ความหมาย
การจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนในอนาคตที่ชัดเจนร่วมกันก่อน เพ่ือเป็นกรอบทิศทางการดําเนินงานและ
สร้างความเข้าใจที่ตรงกันของทุกคนก่อนแล้วค่อยต่อขยายไปสู่ภายนอก เน่ืองจากการดําเนินการ
จัดการธุรกิจอย่างยั่งยืนเป็นเร่ืองของทุกคนในองค์กร รวมไปถึงผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน ๆ ภายนอกองค์กร 

กรณีความหมายการจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ที่ผู้วิจัย
สรุปและตีความได้จากการสัมภาษณ์ว่า “เป็นการดําเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเน่ืองทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต โดยคํานึงถึงสมดุลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมควบคู่กัน ภายใต้หลักการ
กํากับดูแลที่ดีเพ่ือประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมของกิจการ” นอกจากเป็น
ความหมายที่ชัดเจนแล้วยังเป็นความหมายเพ่ือแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างธุรกิจกับสิ่งแวดล้อม
และสังคมที่มีแนวโน้มความขัดแย้งเพ่ิมสูงขึ้น และจะเป็นอุปสรรคต่อการดําเนินธุรกิจในอนาคต 
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ความหมายของการจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สอดคล้อง
กับทฤษฎีการพัฒนาที่ย่ังยืนของ Brudlant (1987), Triple Bottom Line (Elkington, 1999) และ
ทฤษฎีว่าด้วยผู้มีส่วนได้เสีย (Freeman, 1984) รวมไปถึงใกล้เคียงกับความหมายตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรมว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฯ, 2554) และการเป็น
พลเมืองที่ดีของโลก (Un Global Compact, 2012) ทําให้ง่ายต่อการสื่อสารและสร้างความเข้าใจถึง
แนวทางการจัดการอย่างย่ังยืนขององค์กร รวมทั้งเป็นที่ยอมรับแก่หน่วยงานประเมินภายนอกองค์กร
ที่เป็นสากล เช่น DJSI, GRI หรือ UN Global Compact หรือหน่วยงานประเมินภายในประเทศที่นํา
แนวทางการจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนมาใช้ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฯลฯ การรวมหลาย
ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนเข้าด้วยกันทําให้อนาคตข้างหน้าสามารถใช้แนว
ทางการจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนเป็นกรอบขนาดใหญ่ของการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งจะไม่ทําให้เกิด
ความสับสน และลดจํานวนกิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกัน 

การท่ีผู้บริหารบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ให้ความหมายการจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืน
ไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับทฤษฎีทั้งระดับสากลและประเทศ สะท้อนถึงการที่องค์กรและ
ผู้บริหารมีภาวะผู้นํา มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักต่อปัญหาความขัดแย้งที่ธุรกิจกําลังเผชิญอยู่
เป็นอย่างดี มีความสามารถและความพร้อมในการกําหนดแนวทางการจัดการธุรกิจเพ่ือให้เกิดความ
ย่ังยืนในอนาคต มีเป้าหมายการทํางานร่วมกัน สามารถเช่ือมโยงทิศทางการทํางานได้สอดคล้องกัน 
สําหรับรายละเอียดข้อปลีกย่อยของตัวช้ีวัดแต่ละตัวอาจมีข้อคิดเห็นแตกต่างกันอยู่บ้าง คงเป็นเพราะ
ประสบการณ์และลักษณะงานท่ีรับผิดชอบอยู่มีความแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม การที่ผู้ให้ข้อมูลส่วน
ใหญ่ที่เป็นผู้บริหารมีการให้ข้อมูลที่ใกล้เคียงและสอดคล้องกันน้ัน ถึงแม้จะมีบทบาทและหน้าที่การ
ทํางานที่ต่างกัน อาจจะสะท้อนให้เห็นกลไกการบริหารองค์กรของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) มี
ประสิทธิภาพ มีการวางแผนและการนําองค์กรที่ดีซึ่งเป็นเรื่องที่ควรจะรักษาไว้ 

ความหมายการจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนที่ค้นพบยังสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางการกําหนด
กรอบตัวช้ีวัดเชิงกลยุทธ์การจัดการธุรกิจที่ย่ังยืนในอนาคต อาทิ การท่ีองค์กรยังคงมุ่งเน้นที่การเติบโต 
สะท้อนถึงเร่ืองที่องค์กรยังต้องมุ่งเน้นประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรผ่านกระบวนการกํากับ
ดูแลและการสร้างความแตกต่างหรือความได้เปรียบเชิงการแข่งขันผ่านการกําหนดกลยุทธ์ตาม
ความหมายของ Michael E. Porter ในขณะที่การให้ความหมายการจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนใน
ลักษณะการเติบโตที่ต้องไม่สร้างความขัดแย้งระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สะท้อนให้เห็น
ถึงการต้องได้รับฉันทามติ และการแบ่งปันทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างสมดุล ซึ่งอาจใช้หลักการแบ่งส่วน
ตามความจําเป็น หรือการเพิ่มขนาดของทรัพยากรให้มีขนาดเพ่ิมข้ึนก่อนแล้วจึงค่อยแบ่งปัน ซึ่งเป็น
หลักการท่ัวไปของการบริหารความขัดแย้ง (วันชัย, บรรพต และศุภณัฐ, 2555) 
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องค์กรธุรกิจและวิสาหกิจขนาดใหญ่จึงต้องปรับตัวโดยอาศัยผู้นําและภาวะผู้นําผลักดัน
ให้เกิดการดําเนินการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง เน่ืองจากความขัดแย้งส่วนใหญ่ที่เกิดข้ึนเป็นความ
ขัดแย้งในเชิงโครงสร้างระหว่างภาคธุรกิจกับองค์กรอิสระเพ่ือสังคม หรือความขัดแย้งระหว่างธุรกิจกับ
สิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นความขัดแย้งทั้งในเชิงโครงสร้างและความขัดแย้งในเชิงกระบวนการที่เกิดข้ึน เมื่อ
ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดรับรู้ว่าฝ่ายอ่ืนก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อบางสิ่งที่ฝ่ายตนเองให้คุณค่า (Thomas, 
1992 อ้างถึงใน พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2552: 330) และความขัดแย้งทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม เป็นความขัดแย้งที่ไม่สามารถลงตัวโดยที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์สูงสุด จึงต้องการการ
ตัดสินใจของผู้นําที่ต้องเผชิญสภาพแวดล้อมที่มีความไม่แน่นอนหรือมีข้อมูลไม่เพียงพอ หรือการ
ตัดสินใจไปข้างหน้าเรื่องของอนาคต จึงต้องการภาวะผู้นําจัดการกับความไม่แน่นอนอย่างมี
ประสิทธิผล เพ่ือให้องค์กรสามารถอยู่รอดและเติบโตต่อไป (Daft, 1998 อ้างถึงใน พิชาย รัตนดิลก ณ 
ภูเก็ต, 2552: 88 – 89) เป็นการสร้างความไว้ใจและยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียต่อองค์กรผ่าน
กระบวนการกํากับดูแลที่ดีโดยผสานประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ความโปร่งใส การจัดการสิ่งแวดล้อม 
และความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 

การศึกษาครั้งน้ี ผู้วิจัยสามารถกําหนดกรอบตัวช้ีวัดเชิงกลยุทธ์การจัดการธุรกิจอย่าง
ย่ังยืนในอนาคตของวิสาหกิจขนาดใหญ่ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ข้อแรกของการวิจัย ประกอบด้วย 1) การ
กํากับดูแลและกลยุทธ์องค์กร 2) ภาวะผู้นํา 3) การจัดการสิ่งแวดล้อม และ 4) ความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กร 

การกํากับดูแลและกลยุทธ์องค์กร และภาวะผู้นําเป็นตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีการ
จัดการ เป็นการทํางานให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์องค์กรผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ทางการจัดการต่าง ๆ 
เช่น การวางแผน การจัดโครงสร้างองค์กร การช้ีนํา และการควบคุม (Druck, 2006 อ้างถึงใน สาคร  
สุขศรีวงศ์, 2550) 

การจัดการสิ่งแวดล้อมที่นําไปสู่ความย่ังยืน คือ การจัดการทรัพยากร การที่องค์กรใช้
ทรัพยากรน้อยกว่าความสามารถในการผลิตหรือหามาทดแทนในอนาคต การไม่ก่อให้เกิดมลพิษและ
มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการธุรกิจสีเขียว และการเพิ่มมูลค่า
ของผลิตภัณฑ์และบริการ เพ่ือช่วยลดความเสี่ยงทางกฎหมาย ลดต้นทุนการดําเนินการ และการมี
ทรัพยากรเพียงพอใช้ในอนาคต ส่งผลดีต่อทั้งเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนยังสร้างความมั่นใจ
และเป็นธรรมให้กับสังคม ทําให้องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างย่ังยืน ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีด้านการ
จัดการสิ่งแวดล้อม ทั้งเรื่องการบริหารทรัพยากรนิเวศวิทยาและการเคารพต่อการดํารงอยู่ของมนุษย์
ทั้งปัจจุบันและในอนาคต (Blackbun, 2008; WBCSD, 2000; Hart, 1997; Hart, 2010) 

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเป็นอีกหน่ึงตัวช้ีวัดที่นําไปสู่การยอมรับ ความมี
ช่ือเสียง และการได้รับความไว้วางใจขององค์กรจากสังคม ทั้งน้ี แนวทางที่สําคัญของความรับผิดชอบ
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ต่อสังคม คือ การตอบสนองต่อความต้องการและคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียที่สําคัญ ซึ่งสอดคล้องกับ
ทฤษฎีว่าด้วยผู้มีส่วนได้เสีย ความรับผิดชอบต่อสังคมในเชิงกลยุทธ์ และการกําหนดกลยุทธ์การตลาด
ทําให้เกิดความรูสึกแตกต่าง ความพึงพอใจและผูกพัน เก่ียวข้องกับการสร้างแบรนด์ และนําไปสู่การ
สร้างคุณค่าเพ่ิมร่วมระหว่างธุรกิจกับสังคม (Niema, 2013; พิพัฒน์ นนทนาธรณ์, 2553; ประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม, 2554; Kotler, 2012; Porter, 2011) 

การกํากับดูแลและกลยุทธ์องค์กร ภาวะผู้นําจึงเป็นตัวช้ีวัดเชิงกลยุทธ์ในแง่ทฤษฎีการ
จัดการโดยทั่วไป ขณะที่การจัดการสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเป็น 2 ตัวช้ีวัด
ที่สําคัญตามความหมายและแนวทางการจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนตามแนวคิดของ Triple Bottom 
Line รวมไปถึงเมื่อนําตัวช้ีวัดเหล่าน่ีไปกําหนดเป็นแบบสอบถามเพ่ือหาผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าตัวช้ีวัดทั้ง 4 ตัว มีอิทธิพลต่อความยั่งยืนในอนาคตของกิจการ จึง
ยืนยันความเหมาะสมที่จะใช้กําหนดเป็นกรอบตัวช้ีวัดเชิงกลยุทธ์การจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืนใน
อนาคตของกวิสาหกิจขนาดใหญ่ และนําไปจัดทําเป็นโมเดลการจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืน เพ่ือให้
ทดสอบความเหมาะสม และสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยการวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุด้วยการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง 

ผลการวิเคราะห์สมการโครงสร้างสามารถตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ของการวิจัย คือ การ
วิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวช้ีวัดเชิงกลยุทธ์การจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนใน
อนาคตของวิสาหกิจขนาดใหญ่ พบว่าโมเดลที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการวิจัยเอกสารและการสัมภาษณ์
ผู้บริหารกับข้อมูลเชิงประจักษ์ แสดงว่าสามารถนําโมเดลนี้เป็นต้นแบบการบริหารจัดการธุรกิจอย่าง
ย่ังยืนได้ โดยตัวแปรอิสระย่อยแต่ละตัวแปรมีความสัมพันธ์กับตัวแปรแฝง เช่น ในประเด็นการกํากับ
ดูแลและกําหนดกลยุทธ์องค์กร องค์กรควรจะเน้นที่กระบวนการกํากับดูแล และการกําหนดกลยุทธ์
องค์กรสอดคล้องกับแนวคิดการจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืน หรือในประเด็นการจัดการสิ่งแวดล้อมก็ควร
จะเน้นเร่ืองการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และการจัดการประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมมากกว่าประเด็น   
อ่ืน ๆ ขณะที่หากเป็นเร่ืองภาวะผู้นําก็จะเน้นในเรื่องการนําการเปลี่ยนแปลงและการมีส่วนร่วมของ
ผู้นํา และความรับผิดชอบต่อสังคมก็ควรจะเน้นการดําเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม การให้ความสําคัญ
กับผู้มีส่วนได้เสียและการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสังคม ซึ่งนอกจากตัวแปรอิสระเหล่าน้ันมีความสัมพันธ์
กับตัวแปรแฝงแล้ว ในแต่ละตัวแปรแฝงก็มีความสัมพันธ์เช่ือมโยงต่อกัน 

เมื่อพิจารณาโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสามารถสรุปได้ว่าภาวะผู้นําเป็น
ปัจจัยสําคัญที่สุดสําหรับองค์กรขนาดใหญ่ในการผลักดันให้เกิดความย่ังยืนขององค์กร โดยมีอิทธิพล
ทางตรงต่อการกํากับดูแลและกําหนดกลยุทธ์องค์กร ทั้งในแง่กระบวนการและโครงสร้างการกํากับ
ดูแลเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส การกําหนดกลยุทธ์ที่ดีจะทําให้องค์กรบรรลุเป้าหมายการทํางานทั่วทั้ง
องค์กร ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรจะเป็นเคร่ืองมือยึดโยงการทําให้การทํางานของแต่ละบุคคลเข้า
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ไว้ด้วยกัน ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีตัวแทนที่ลักษณะการแบ่งขอบเขตงานขององค์กรขนาดใหญ่ โดย
ส่วนมากเจ้าของมีฐานะเป็นเพียงผู้ถือหุ้นหรือเจ้าของกิจการเท่าน้ัน ขณะที่ผู้บริหารซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถที่ได้รับมอบอํานาจจากเจ้าของในการบริหารจัดการและควบคุมการดําเนินกิจกรรม
ทั้งหมดภายใต้หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือให้เกิดมูลค่าเพ่ิมของกิจการ (อัญญา ขันทวิทย์,      
ศรี จันเพชร และเดือนเพ็ญ จันทร์ศิริศรี, 2552) ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้รับผิดชอบและมีบทบาท
สําคัญในการนําองค์กร โดยมีภาวะผู้นําเป็นความสามารถของผู้นําในการใช้อํานาจและบทบาทเพื่อ
โน้มน้าวและชักจูงคนในองค์กรให้มีความเช่ือมั่นและปฏิบัติตาม (House, 1984; Bass, 1990 อ้างถึง
ใน L., Richard, C., Robert, and J., Gordon, 2011) สอดคล้องกับการวิจัยเชิงคุณภาพที่ได้รับ
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ที่ว่า “ผู้นําองค์กรจะต้องมีวิสัยทัศน์ควบคู่ไปกับการมีคุณธรรม จริยธรรม มุ่ง
องค์กรโดยแสดงออกถึงพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้พนักงานเห็นและปฏิบัติตาม (Tone at the 
Top)” 

นอกจากน้ี ภาวะผู้นํายังมีอิทธิพลทางตรงต่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่เน้นเร่ืองการใช้
ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า การจัดการประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม การพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม 
เน่ืองจากประเด็นดังกล่าวเก่ียวข้องกับอนาคตและขีดความสามารถหลักองค์กรซึ่งต้องใช้วิสัยทัศน์และ
ความสามารถของผู้นําในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรท่ีจําเป็น
ลงไป ภาวะผู้นําจึงจําเป็นมากสําหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องมีการสร้างและพัฒนาขึ้นมา ทั้งน้ี ภาวะ
ผู้นําที่มีผลในเชิงกลยุทธ์การจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืน ได้แก่ ทัศนคติ การมีส่วนร่วมและการนําการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์และภาวะผู้นําในการนําการเปลี่ยนแปลง (ธนภน ธรรมรักษ์ 
และคณะ, 2556; สุจินต์ ไชยชุมศักด์ิ และคณะ, 2558) ถึงแม้ผลที่วิเคราะห์ได้ในการศึกษาคร้ังน้ี 
ภาวะผู้นําจะไม่ส่งอิทธิพลทางตรงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรอย่างมีนัยสําคัญซึ่งไม่
สอดคล้องกับการวิจัยเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์ ก็เป็นไปได้ว่าองค์กรขนาดใหญ่ส่วนใหญ่จะมี
การดําเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบอยู่แล้ว โดยจัดให้มีระบบและหน่วยงานประจําเป็นผู้ทําหน้าที่
รับผิดชอบแทนผู้บริหาร อย่างไรก็ตาม ภาวะผู้นํายังคงมีบทบาทโดยส่งอิทธิพลทางอ้อมกับความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรผ่านการจัดการสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันเช่ือกันว่าสิ่งแวดล้อมกับสังคมเป็น
เรื่องที่แยกกันไม่ออก หากองค์กรมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีก็จะส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ของมนุษย์และสังคม (UN Global Compact, 2012) รวมไปถึงมาตรฐาน มอก. 26000 ก็ระบุเรื่อง
การจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหน่ึงของมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม 

การที่องค์กรขนาดใหญ่นําประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับระบบนิเวศวิทยา เช่น 
สภาวะโลกร้อน การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การเพ่ิมความหลากหลายทางชีวภาพมาบริหาร
จัดการทําให้ได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งน้ี การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมนอกจากจะทํา
ให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อนิเวศวิทยาแล้ว ยังมีอิทธิพลทางตรงต่อความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร โดย
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องค์ขนาดใหญ่ควรเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การจัดการประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม และการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเป็นแนวทางเพ่ือนําไปสู่ความย่ังยืนขององค์กร จึงเป็นปัจจัยเชิงสาเหตุ
ที่มีความสําคัญรองลงมา 

การกํากับดูแลและกําหนดกลยุทธ์องค์กรเป็นอีกปัจจัยที่มีผลต่อกลยุทธ์การจัดการธุรกิจ
อย่างย่ังยืนในอนาคตของวิสาหกิจขนาดใหญ่ โดยอาจอนุมานได้ว่าการกํากับดูแลและกําหนดกลยุทธ์
องค์กรส่งผลต่อผลดําเนินการทางด้านเศรษฐกิจและการป้องกันความเสี่ยงขององค์กร อย่างไรก็ตาม 
ผลที่ได้รับจากการวิจัยในครั้งน้ีไม่แสดงให้เห็นว่าการกํากับดูแลกิจการและการกําหนดกลยุทธ์องค์กรมี
อิทธิพลต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีนัยสําคัญในส่วนของพนักงาน 
ทั้งน้ีอาจจะเน่ืองมาจากพนักงานมีมุมมองเรื่องดังกล่าวเป็นความเห็นแบบแยกส่วน โดยมองว่าการ
กํากับดูแลและกลยุทธ์องค์กรเป็นกระบวนการปกติในการบริหารจัดการและเป็นหน้าที่ของฝ่ายจัดการ 
จึงไม่ได้ให้นํ้าหนักความสําคัญในประเด็นน้ีต่อการจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนมากนัก ซึ่งอาจเป็นแนวทาง
หน่ึงที่องค์กรต้องใช้ความพยายามในการบูรณาการเร่ืองการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความ
รับผิดชอบต่อสังคมเข้าไปในกระบวนการกํากับดูแลและกําหนดกลยุทธ์องค์กร อย่างไรก็ตาม 
พนักงานให้ความสําคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรซึ่งเป็นผลรวมสุดท้ายของภาวะผู้นํา 
การจัดการสิ่งแวดล้อมและการกํากับดูแลและกลยุทธ์องค์กร โดยเน้นการดําเนินธุรกิจอย่างมี
จริยธรรม การให้ความสําคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย และการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมเป็นเรื่องสําคัญที่ทํา
ให้เกิดการยอมรับของสังคม 

สําหรับวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 3 ซึ่งเป็นข้อสุดท้าย คือ การสังเคราะห์ตัวแบบเชิงกล
ยุทธ์การจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนในอนาคตของวิสาหกิจขนาดใหญ่ที่ผู้วิจัยสังเคราะห์ขึ้นจากการวิจัย
เชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ รวมถึงนํา
การวิเคราะห์แบบ TOWS Matrix เข้ามาช่วยประเมินจุดแข็ง-จุดอ่อน โอกาส-อุปสรรคขององค์กร 
และสังเคราะห์เป็นกลยุทธ์โดยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจุดแข็งกับโอกาส หรือนําจุดแข็งกับ
อุปสรรคมาสังเคราะห์คู่กัน เพ่ือกําหนดเป็นกลยุทธ์และแนวทางการจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืน ซึ่งพบว่า
องค์กรขนาดใหญ่มีจุดแข็งเรื่องภาวะผู้นํา การมีวิสัยทัศน์ขององค์กรและผู้นํา ความพร้อมของ
บุคลากรและทรัพยากร การปฏิบัติการที่เป็นเลิศ การดําเนินการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรอย่างต่อเน่ือง ทําให้ต่อยอดไปสู่การจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนได้โดยง่าย 
โดยเปลี่ยนกระบวนการทํางานให้เกิดการบูรณการระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เข้าไว้
ด้วยกันในวิสัยทัศน์ การกําหนดกระบวนการการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย การสร้างคุณค่าเพ่ิมร่วม
ระหว่างสังคมกับธุรกิจ เป็นต้น ซึ่งเป็นกลยุทธ์เชิงรุกท่ีทําให้องค์กรมีความแตกต่างจากผู้อ่ืน และเป็นที่
ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสีย 
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อย่างไรก็ตาม องค์กรขนาดใหญ่จะมีปัญหาการมีบุคลากรและหน่วยงานภายในองค์กร
จํานวนมาก รวมท้ังความคาดหวังจากสังคมที่มากกว่าองค์กรทั่วไป จึงควรกําหนดบทบาทของผู้นําให้
เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตนที่ดีของพนักงาน รวมถึงการจัดทํากรอบหรือคู่มือแนวทางการจัดการ
ธุรกิจอย่างย่ังยืนไว้อย่างชัดเจนเพ่ือสะดวกต่อการสื่อสารให้ผู้เก่ียวข้องได้รับทราบและเข้าใจตรงกัน 
การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรการมีจิตอาสาของพนักงานเป็นอีกแนวทางหนึ่งสําหรับกลยุทธ์
เชิงพัฒนาเพ่ือปิดจุดอ่อนขององค์กร ขณะที่กรณีเฉพาะของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบ
ธุรกิจด้านปิโตรเลียมและพลังงาน การดําเนินธุรกิจและผลิตภัณฑ์ที่จําหน่ายอาจส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมได้ ถึงแม้จะมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีแล้วก็ตาม รวมถึงประเด็นการบิดเบือน
ข้อมูลในโลกออนไลน์ ทําให้ในระยะยาวการดําเนินธุรกิจบนฐานของความรู้และนวัตกรรมเป็นเรื่อง
จําเป็น ตลอดจนให้ความสําคัญของการศึกษาเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องของสังคม เพ่ือ
ป้องกันการถูกบิดเบือนข้อมูลบนโลกออนไลน์ นอกเหนือจากน้ี องค์กรควรกําหนดกลยุทธ์เชิงรับ ซึ่ง
โดยทั่วไปองค์กรควรจะมี คือ การจัดทําข้อมูลและเปิดเผยรายงานความย่ังยืน การส่งเสริมความ
โปร่งใส และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

โดยสรุป ผู้วิจัยจึงได้เสนอโมเดลตัวแบบเชิงกลยุทธ์การจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนในอนาคต
ของวิสาหกิจขนาดใหญ่ในลักษณะเทียบเคียงกับบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ที่มีอยู่เดิม โดยกําหนด
กลยุทธ์สามเหล่ียมแห่งความย่ังยืน ซึ่งประกอบไปด้วยการเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศ (HPO) การ
กํากับดูแลกิจการที่ดี (CG) และความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เพ่ือตอบสนองต่อพันธกิจในการ
บริหารผู้มีส่วนได้เสียมาปรับประยุกต์ใช้ โดยเน้นการเช่ือมโยงผลลัพธ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม กับแนวทางการบริหารจัดการมากย่ิงขึ้น เน้นการสร้างการยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียเป็น
เป้าหมายสําคัญ โดยเรียกตัวแบบเชิงกลยุทธ์ที่สังเคราะห์ขึ้นมาใหม่น้ีว่า “สามเหลี่ยมของการสร้าง
คุณค่า” ซึ่งบูรณาการการจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนเข้าไว้เป็นส่วนหน่ึงของการจัดการธุรกิจ เป็นการ
บริหารจัดการกลยุทธ์แบบองค์รวมไม่แยกส่วน ทําให้มีความทันสมัย และสามารถปรับเปลี่ยนเน้ือหา
และประเด็นให้สอดคล้องกับพลวัตและผลประกอบการด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยเน้นบริหารจัดการตัวขี้วัดเชิงกลยุทธ์ที่สําคัญ ได้แก่ ภาวะผู้นํา การกํากับดูแลและ
กลยุทธ์องค์กร การจัดการสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือให้เกิดการยอมรับของผู้มี
ส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน โดยใช้การดําเนินกิจกรรมด้านเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) เช่น 
ผลิตภัณฑ์สีเขียว การส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economic) การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
เพ่ือความย่ังยืน (Green Supply Chain) เป็นตัวเช่ือมโยงระหว่างเศรษฐกิจกับสิ่งแวดล้อม และใช้ 
กลยุทธ์การสร้างคุณค่าเพ่ิมร่วม โดยการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในเชิงกลยุทธ์ การมุ่งเน้น
โครงการ CSV เป็นตัวเช่ือมโยงสังคมกับเศรษฐกิจเข้าด้วยกัน และส่งเสริมการสร้างความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้นของมนุษย์เพ่ือเช่ือมโยงสิ่งแวดล้อมกับสังคมด้วยการเปิดเผยข้อมูลกับสาธารณะอย่างโปร่งใส การ
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ส่งเสริมจิตอาสา การสนับสนุนการศึกษาและเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือส่งเสริมชุมชนและสิ่งแวดล้อมให้มี
ความน่าอยู่ในรูปแบบการดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ดังภาพที่ 23       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 23 แนวทางการจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืนในมุมมองของผู้วิจัย 
 
3. ข้อเสนอแนะ 
 

จากผลการวิจัยเอกสาร การสัมภาษณ์ และการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม และทําการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ผลออกเป็นตัวแบบเชิงกลยุทธ์การจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนในอนาคตของ 
วิสาหกิจขนาดใหญ่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ตลอดจน
องค์กรขนาดใหญ่ในประเทศไทยสามารถนําตัวช้ีวัดและโมเดลต้นแบบการจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืนมา
ประยุกต์ใช้เพ่ือเป็นแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจในอนาคตของกิจการ เพ่ือแก้ไขความขัดแย้ง
ระหว่างสังคม สิ่งแวดล้อมกับองค์กร ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยคุกคามและความเสี่ยงต่อการดําเนินธุรกิจของ
วิสาหกิจขนาดใหญ่ รวมถึงทําให้การดําเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพและประเทศมีความสมัครสมาน
สามัคคี เกิดความได้เปรียบและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งนี้ การจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืน 
ควรเริ่มต้ังแต่ 

1. การสร้างการรับรู้และความเข้าใจร่วมกันของพนักงานภายในองค์กรถึงที่มา 
ความหมาย ความสําคัญ และความจําเป็นในการนําแนวทางการจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนมากําหนด
เป็นกลยุทธ์องค์กร 

2. ดําเนินการพัฒนาและสร้างผู้นํา และภาวะผู้นําของผู้บริหารและผู้นํารุ่นใหม่ที่มี
ศักยภาพที่จะขึ้นมารับผิดชอบองค์กรในอนาคต โดยปลูกฝังแนวคิดการจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนใน
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ลักษณะแบบองค์รวม โดยให้ความสําคัญกับผู้มีส่วนได้เสียและบริหารผลลัพธ์ของการดําเนินงานให้
เกิดความสมดุลของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

3. ให้ความสําคัญในเรื่องการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โดยใช้แนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจสีเขียว การพัฒนานวัตกรรม และการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือช่วยแก้ไข
ปัญหาด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับผลการดําเนินงานด้านเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของ
สังคมท่ีดีขึ้น 

4. ผลักดันแนวคิดการสร้างคุณค่าเพ่ิมร่วมของสังคมกับธุรกิจให้เกิดขึ้นได้จริงและ
รวดเร็วภายในองค์กร 

5. สร้างกรอบตัวช้ีวัด กระบวนการกํากับดูแล การเปิดเผยข้อมูลและรายงาน เพ่ือให้
เกิดความโปร่งใส และความรู้สึกมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละภาคส่วนกับองค์กร โดยเช่ือมโยง
ผลการดําเนินงานด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคมเข้าไว้ด้วยกัน 

สําหรับข้อเสนอทางการศึกษาและวิชาการ สามารถนําผลการศึกษาไปศึกษาค้นคว้า
เพ่ิมเติมได้ในหลายแขนง เพ่ือปรับปรุงวิทยานิพนธ์ให้มีความสมบูรณ์ย่ิงขึ้น เช่น การศึกษา
รายละเอียดของตัวช้ีวัดแต่ละตัวที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของ
องค์กรหรือประเทศ การศึกษาองค์ประกอบการจัดการอย่างย่ังยืนในอนาคตในมุมมองของผู้มีส่วนได้
เสียกลุ่มอ่ืน ๆ หรือศึกษาความสามารถขององค์กรแต่ละองค์กรของไทยต่อการนําโมเดลต้นแบบ
ตัวช้ีวัดเชิงกลยุทธ์การจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนไปประยุกต์ใช้ ศึกษารูปแบบของการจัดการเศรษฐกิจสี
เขียว เศรษฐกิจหมุนเวียน และการสร้างมูลค่าร่วมระหว่างธุรกิจกับสังคมที่มีผลต่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาแนวทางการจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนขององค์กรในประเทศไทย และ
ประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิชาการท่ียังเป็นเรื่องใหม่และมีข้อมูลที่จํากัด 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ 
การจัดการธรุกิจอย่างยั่งยืนขององค์กรธุรกิจขนาดใหญ ่

 
กลุ่มผู้เช่ียวชาญท่ีตรวจแบบประเมินความเห็นแบบ IOC 

ชื่อ – สกุล ตําแหน่งขณะดําเนินการวิจัย 
1. ผศ.ดร. ธีระ กุลสวัสด์ิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
2. รศ. รุ่งทิวา ชูทอง รองศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร์ 
3. ดร. ส่งเกียรติ ทานสัมฤทธ์ิ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิพลังท่ีย่ังยืน 

 
กลุ่มผู้เช่ียวชาญท่ีมีบทบาท อํานาจ หน้าที่ในการนําองค์กรและกําหนดกลยุทธ์ และดําเนินงานที่
เก่ียวข้องกับการจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืนขององค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ 

ชื่อ – สกุล ตําแหน่งขณะดําเนินการวิจัย 
1. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร บมจ. ปตท. 
2. นายณัฐชาติ จารจุินดา ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมข้ันต้น บมจ. ปตท. 
3. นางสาวนิตยา ดิเรกสถาพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สํานักตรวจสอบภายใน บมจ. ปตท. 
4. นายพิพิธ หงษ์จินดา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารความย่ังยืน บมจ. ปตท. 
5. นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร บมจ. 

ปตท. 
6. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล และอดีตประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ปตท. 
7. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ปตท. สผ. 
8. นายสรัญ รังคสิริ ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมข้ันปลาย บมจ. ปตท. 
9. นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารความยั่งยืนและวิศวกรรมโครงการ 

บมจ. ปตท. 

 
กลุ่มผู้เช่ียวชาญท่ีมีบทบาทในการเป็นที่ปรึกษากําหนดกลยุทธ์องค์กรและการจัดการอย่างย่ังยืนของ 
บมจ. ปตท. และบริษัทช้ันนําในประเทศไทยและระดับโลก 

ชื่อ – สกุล ตําแหน่งขณะดําเนินการวิจัย 
1. นายเชษฐา เทอดไพรสันต์ กรรมการผู้จัดการบริษัทแมคคินซี แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด 
2. นายนัท วานิชยางกูร บริษัทอีอาร์เอ็ม จํากัด (Environmental Resource Management, ERM) 
3. ดร. ศิริกุล เลาภัยกุล ประธานกรรมการบริหารบริษัทแบรนด์บีอิงค์ คอนซัลแตนท์ จํากัด 
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ภาพการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 
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ภาพการสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ 
 

ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้เช่ียวชาญทุกท่านเป็นอย่างดีในการ
ให้สัมภาษณ์เก่ียวกับการจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนในมุมมองของผู้เช่ียวชาญ ผู้วิจัยได้ขออนุญาต
ผู้เช่ียวชาญในการบันทึกเสียงและบันทึกภาพขณะดําเนินการสัมภาษณ์ โดยมีภาพดังต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การสัมภาษณน์ายชาญศิลป์ ตรีนุชกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การสัมภาษณน์ายณัฐชาติ จารุจินดา 
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การสัมภาษณน์างสาวนิตยา ดิเรกสถาพร 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

การสัมภาษณน์ายพิพิธ หงษ์จินดา 
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การสัมภาษณน์ายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสัมภาษณน์ายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ 
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การสัมภาษณน์ายเทวินทร์ วงศ์วานิช 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

การสัมภาษณน์ายสรัญ รังคสิร ิ
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การสัมภาษณน์ายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสัมภาษณน์ายเชษฐา เทอดไพรสันต์ 
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การสัมภาษณน์ายนัท วานิชยางกูร 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

การสัมภาษณ์ ดร. ศิริกุล เลาภัยกุล 
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ภาคผนวก ค 
แนวทางการสัมภาษณ ์
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ประเด็นสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ 
เพื่อใช้เปน็ข้อมูลประกอบการทําดุษฎีนิพนธ ์

เรื่อง การพัฒนาตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์การจัดธุรกิจอย่างยั่งยืนในอนาคตขององค์กรขนาดใหญ ่
 
1. ขอทราบความหมายการจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนในมุมมองของท่าน 
2. ที่มาและเหตุผลที่ทําใหท้่านคดิเช่นน้ัน 
3. ท่านคิดว่าอะไรคือปัจจัยสําคญัเชิงกลยุทธ์ทีม่ีอิทธิพลต่อการจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนขององค์กร 
4. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นการกํากับดูแลกิจการที่ดีและการกําหนดกลยุทธ์
องค์กรต่อการจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืนขององค์กร 
5. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นภาวะผู้นําต่อการจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนขององค์กร 
6. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเก่ียวกับประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรต่อการจัดการ
ธุรกิจอย่างยั่งยืนขององค์กร 
7. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมต่อการจัดการธุรกิจอย่าง
ย่ังยืนขององค์กร 
8. ท่านคิดว่าอะไรคือความจําเป็นของ ปตท. ต่อการนําแนวทางการจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนมา
ประยุกต์เป็นแนวทางการบริหารกิจการ 
9. ท่านคิดว่าอะไรคือจุดแข็งและจุดที่ควรจะปรับปรุงของ ปตท. ต่อการนําแนวทางการจัดการธุรกิจ
อย่างย่ังยืนมาประยุกต์เป็นแนวทางการบริหารกิจการ 
10. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม 
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ภาคผนวก ง 
แบบประเมนิความคิดเห็น IOC 
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แบบประเมินความคิดเหน็ของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อแบบสอบถาม 

เร่ือง การพัฒนาตัวช้ีวัดเชิงกลยุทธ์การจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืนในอนาคตของวิสาหกิจขนาดใหญ ่

 

คําชี้แจงสําหรบัผู้เชี่ยวชาญ  
1. แบบประเมินนี้จัดทําขึ้นเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินงานวิจัยในระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตร

การจัดการภาครัฐและเอกชน คณะวิทยาการจัดการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาและ
โครงสร้างของแบบสอบถามเพ่ือวัดระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมในเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ
อย่างย่ังยืนในอนาคตของของ ปตท. ของผู้บริหารและพนักงาน ปตท. โดยให้ข้อคําถามมีความสอดคล้องกับความ
เป็นจริงของบริบทของงานวิจัย จึงของความอนุเคราะห์จากกท่านผู้เชี่ยวชาญพิจารณาคําตอบท่ีตรงตามความคิดเห็น
ของท่านมากท่ีสุด  
  2. แบบสอบถามนี้จัดทําข้ึนเพ่ือทดสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างตัวบ่งชี้เชิงกล
ยุทธ์การจัดการธุรกิจในอนาคตของวิสาหกิจขนาดใหญ่ท่ีพัฒนาข้ึนจากทฤษฎีและงานวิจัยดังนั้นการสอบถามคร้ังนี้
จึงต้องการ ทราบระดับความคิดเห็นของผู้บริหารและพนักงาน ว่าตัวบ่งชี้การจัดการเชิงกลยุทธ์ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนมี
ความเหมาะสมท่ีจะนํามากําหนดเป็นตัวบ่งชี้ในเชิงกลยุทธ์เพ่ือความยั่งยืนในอนาคตของของกิจการโดยเฉพาะบริษัท
ท่ีมีขนาดใหญ ่

3. ผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ ผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง และ พนักงานของบริษัทมหาชนท่ีจดทะเบียน
อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีมูลค่าของตลาด ในปี พ.ศ. 2557 ตั้งแต่ 10,000 ล้านบาทขึ้นไป   

4. แบบสอบถามนี้ใช้มาตราส่วนประเมินค่า 7 ระดับ ดังน้ี 
  ระดับ 7  หมายถึง  เห็นด้วยอย่างย่ิง 

ระดับ 6  หมายถึง  เห็นด้วยมาก 
  ระดับ 5  หมายถึง  ค่อนข้างเห็นด้วย 

ระดับ 4  หมายถึง  เห็นด้วยเล็กน้อย 
ระดับ 3  หมายถึง  เฉยๆ 
ระดับ 2  หมายถึง  ไม่เห็นด้วย 
ระดับ 1  หมายถึง  ไม่แน่ใจ 

 
คําชี้แจง  

  โปรดทําเคร่ืองหมาย  ในช่องของข้อคําถามท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่าน และหากมีข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมรบกวนท่านเขียนข้อเสนอแนะลงในช่องว่างสําหรับข้อเสนอแนะท่ีกําหนดให้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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-1 หมายถึง ท่านแน่ใจว่าข้อคําถามในแบบสอบถามไม่มีความสอดคล้องเชิงเนื้อหา
และโครงสร้างของแบบสอบถามพัฒนาตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์การจัดการ
ธุรกิจอย่างย่ังยืนในอนาคตของวิสาหกิจขนาดใหญ่ 

0 หมายถึง ท่านไม่แน่ใจว่าข้อคําถามในแบบสอบถามไม่มีความสอดคล้องเชิง
เนื้อหาและโครงสร้างของแบบสอบถามพัฒนาตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์การ
จัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนในอนาคตของวิสาหกิจขนาดใหญ่ 

+1 หมายถึง ท่านแน่ใจว่าข้อคําถามในแบบสอบถามมีความสอดคล้องเชิงเนื้อหา
และโครงสร้างของแบบสอบถามพัฒนาตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์การจัดการ
ธุรกิจอย่างย่ังยืนในอนาคตของวิสาหกิจขนาดใหญ่ 

 
1. องค์ประกอบหลัก: การกํากับดูแลและกลยุทธ์องค์กร 
 

ข้อคําถาม 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

ข้อเสนอแนะ เห็นด้วย 
(+1) 

ไม่แน่ใจ 
(0) 

ไม่เห็นด้วย 
(-1) 

องค์ประกอบย่อย: โครงสร้างการกํากับดูแล 
1 มีการจัดการอย่างย่ังยืน โดยเน้นหลักความ

โปร่งใสและตรวจสอบได้เป็นพ้ืนฐานสําคัญใน
การกํากับดูแลองค์กร 

    

2 มีการเปิดเผยผลการดําเนินงานขององค์กร
ให้กับผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบ 

    

3 มีการแยกโครงสร้างและบทบาทหน้าท่ีของ
คณะกรรมการและฝ่ายบริหารออกจากกัน 
เพ่ือง่ายต่อการตรวจสอบและกํากับดูแล 

    

4 คณะกรรมการมีความหลากหลายและมีความ
เป็นอิสระ เพ่ือประสิทธิภาพในการกํากับดูแล 

    

5 มีมาตรการในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นท้ัง
ภายในและนอกองค์กร เพ่ือสร้างการยอมรับ
ของสังคม 

    

6 มีการนําแนวทางกํากับดูแลกิจการท่ีดีมา
กําหนดเป็นโครงสร้างการกํากับดูแล 

    

องค์ประกอบย่อย: กระบวนการการกํากับดูแล 
7 มีการกําหนดจุดยืนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม

และสิ่งแวดล้อมเป็นสําคัญ 
    

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ข้อคําถาม 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

ข้อเสนอแนะ เห็นด้วย 
(+1) 

ไม่แน่ใจ 
(0) 

ไม่เห็นด้วย 
(-1) 

8 มีระบบการตรวจสอบการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายในท่ีเป็นมาตรฐาน 

    

9 มีการออกแบบกระบวนการทํางานโดย
คํานึงถึงสิง่แวดล้อมและสังคม อันจะช่วยให้ผู้
มีส่วนได้เสียและนักลงทุนยอมรับ 

    

10 มีการนําแนวทางการจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืน
ตามมาตรฐานสากล เช่น UN Global 
Compact, DJSI, ISO 26000 และ ISO 
14000 มาเป็นกรอบในการดําเนินงาน 

    

11 มีหน่วยงานภายในเฉพาะท่ีทําหน้าท่ีส่งเสริม
และผลักดันการจัดการอย่างย่ังยืน 

    

องค์ประกอบย่อย: การกําหนดกลยุทธ์ 
12 มีการกําหนดกลยุทธ์ โดยคัดเลือกประเด็น

ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมท่ี
เปลี่ยนแปลงมาบริหารจัดการ 

    

13 มีการกําหนดจุดยืนและเป้าหมายท่ีชัดเจน
นอกเหนือจากเป้าหมายทางเศรษฐกิจ คือ
เป้าหมายทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

    

14 มีการเชื่อมโยงความรับผิดชอบต่อสังคมและ
การจัดการสิ่งแวดล้อมเข้าไว้ในกลยุทธ์องค์กร 

    

15 กลยุทธ์ม่ังคั่ง ม่ันคง ย่ังยืน ( Big-Long-
Strong ) เป็นกลยุทธ์สําคัญที่นํากลุ่ม ปตท.
ไปสู่ความย่ังยืน 

    

16 มีการสื่อสารนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมาย
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมไปยัง
พนักงานทุกระดับเป็นประจําทําให้เกิดการ
ยอมรับและนําไปปฏิบัติ 

    

17 มีการริเร่ิมจัดทําและกําหนดแผนงานความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้อง
ภายในแต่ละหน่วยงานจะทําให้องค์กรย่ังยืน 

    

 

 

   ส
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ข้อคําถาม 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

ข้อเสนอแนะ เห็นด้วย 
(+1) 

ไม่แน่ใจ 
(0) 

ไม่เห็นด้วย 
(-1) 

18 มีการจัดสรรงบประมาณ ทรัพยากรที่จําเป็น
และเพียงพอทําให้การนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติ
สําเร็จ 

    

19 มีการติดตามและควบคุมการดําเนินงานให้
เป็นไปตามเป้าหมายอยู่เป็นประจํา 

    

องค์ประกอบย่อย: ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 
20 ทัศนคติและค่านิยมทางด้านเศรษฐกิจ สังคม

และสิ่งแวดล้อมของพนักงานมีผลต่อแนวทาง 
การนําการจัดการอย่างย่ังยืนขององค์กร 

    

21 ค่านิยม SPIRIT คือ การเป็นคนเก่งและคนดี 
ส่งเสริมให้กลุ่ม ปตท. มีการเติบโตอย่างย่ังยืน 

    

22 การให้ความรู้ มอบหมายหน้าท่ี และเชื่อมโยง
เป้าหมายการทํางานของทุกคนเข้ากับ      
เป้าหมายความย่ังยืนองค์กรมีผลต่อความเชื่อ
และพฤติกรรมของพนักงาน 

    

23 การมอบรางวัลและผลตอบแทนเพ่ือจูงใจ   
ทําให้พนักงานใส่ใจและตั้งใจต่อการจัดการ
อย่างย่ังยืน 

    

24 ความผูกพันของพนักงานมีส่วนสําคัญต่อ
ความสําเร็จของการจัดการอย่างย่ังยืน 

    

 
2. องค์ประกอบหลัก: ภาวะผู้นํา 
 

ข้อคําถาม 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

ข้อเสนอแนะ เห็นด้วย 
(+1) 

ไม่แน่ใจ 
(0) 

ไม่เห็นด้วย 
(-1) 

องค์ประกอบย่อย: ทัศนคติของผู้นํา 
1 มุมมองและความเชื่อของผู้นํามีผลสําคัญต่อ

แนวทางการกํากับดูแล การจัดการสิ่งแวดล้อม
และความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 
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152 

ข้อคําถาม 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

ข้อเสนอแนะ เห็นด้วย 
(+1) 

ไม่แน่ใจ 
(0) 

ไม่เห็นด้วย 
(-1) 

2 ผู้นําท่ีเน้นในเร่ืองของความสมดุล ท้ังทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมจะทําให้
องค์กรเกิดความย่ังยืน 

    

3 ผู้นําควรคํานึงถึงประโยชน์องค์กรในระยะยาว
มากกว่าผลตอบแทนระยะสั้น 

    

4 ผู้นําควรให้ความสําคัญผู้มีส่วนได้เสียท้ัง
ภายในและภายนอกองค์กร 

    

5 ผู้นํา ปตท. มองการจัดการอย่างย่ังยืน ในเรื่อง
การบริหารความเสี่ยงและโอกาสโดยเน้น
บริบทของการตรวจสอบ การปฏิบัติการท่ีเป็น
เลิศ และการกําหนดกลยุทธ์เพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กิจการ 

    

องค์ประกอบย่อย: การนําการเปล่ียนแปลง 
6 ผู้นําต้องมีความรู้ ความสามารถและเข้าใจ

บริบทการเปลี่ยนแปลงของโลก เศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี 

    

7 วิสัยทัศน์ของผู้นํามีส่วนสําคัญต่อการยอมรับ
ของผู้มีส่วนได้เสียท้ังภายในและภายนอก
องค์กร 

    

8 บทบาทของผู้นํา คือ การเป็นผู้ทําให้ส่วนผสม
ต่างๆภายในองค์กรเกิดความสมดุล 

    

9 ผู้นําต้องมีความสามารถในการสื่อสารสร้าง
ความเข้าใจและจูงใจให้พนักงานนําแนว
ทางการจัดการอย่างย่ังยืนขององค์กรไป
ปฏิบัติ 

    

10 ผู้นําต้องมอบหมายงานและสร้างทีมงานนําพา
ทีมงานให้บรรลุถึงเป้าหมายที่องค์กรวางไว้ 

    

11 ผู้นําควรเป็นผู้ท่ีน่าเชื่อถือและไว้ใจได้     
12 ผู้นําเชิงรุกจะทําให้การจัดการอย่างย่ังยืนของ

องค์กรมีประสิทธิภาพมากกว่าผู้นําเชิงต้ังรับ 
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ข้อคําถาม 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

ข้อเสนอแนะ เห็นด้วย 
(+1) 

ไม่แน่ใจ 
(0) 

ไม่เห็นด้วย 
(-1) 

องค์ประกอบย่อย: การมีส่วนร่วมของผู้นํา 
13 ผู้นําควรแสดงออกถึงความมุ่งม่ันและต้ังใจ 

โดยกําหนดเป้าหมายการจัดการอย่างย่ังยืนท่ี
ท้าทาย 

    

14 ผู้นําต้องให้ความสําคัญโดยให้ท้ังเวลาและ
งบประมาณเพื่อผลักดันงานให้สําเร็จตาม
เป้าหมาย 

    

15 ผู้นํามีการร่วมติดตามทบทวน ปรับปรุง
แผนการดําเนินงานท่ีเกี่ยวข้องอย่างสมํ่าเสมอ 

    

16 แบบอย่างการประพฤติและพฤติกรรมของ
ผู้นําท่ีเป็นตัวอย่างมีผลต่อความย่ังยืนของ
องค์กร 

    

 
3. องค์ประกอบหลัก: ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

ข้อคําถาม 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

ข้อเสนอแนะ เห็นด้วย 
(+1) 

ไม่แน่ใจ 
(0) 

ไม่เห็นด้วย 
(-1) 

การดําเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม 
1 การดําเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมช่วยให้

กิจการลดความเสี่ยงในการดําเนินการ 
    

2 องค์กรควรเคารพต่อหลักของกฎหมาย สิทธิ
มนุษยชน และแรงงานอย่างเคร่งครัด 

    

3 องค์กรควรส่งเสริมระบบการค้าท่ีเป็นธรรม 
ต่อต้านการผูกขาดและการใช้อํานาจเหนือ
ตลาด 

    

4 องค์กรควรออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการท่ี
ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงได้อย่างเหมาะสม 

    

5 องค์กรควรให้ความรู้และเปิดเผยข้อมูล
สารสนเทศท่ีถูกต้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ
บริการต่อผู้บริโภคอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
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ข้อคําถาม 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

ข้อเสนอแนะ เห็นด้วย 
(+1) 

ไม่แน่ใจ 
(0) 

ไม่เห็นด้วย 
(-1) 

6 องค์กรต้องรักษาความลับข้อมูลลูกค้า คู่ค้า 
และพนักงาน โดยไม่นําข้อมูลเหล่านั้นไปใช้
ประโยชน์ในทางท่ีไม่เหมาะสม 

    

7 องค์กรควรจัดให้มีคู่มือจริยธรรมและ
จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจขององค์กร 
พร้อมสื่อสารให้พนักงานทุกคนรับทราบและ
นําไปปฏิบัติพร้อมกําหนดบทลงโทษหากฝ่าฝืน 

    

การบริหารผู้มีส่วนได้เสีย 
8 ความผูกพันของผู้มีส่วนได้เสียต่อองค์กรมีผล

ต่อความย่ังยืนขององค์กร 
    

9 องค์กรควรจัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นระบบ 

    

10 องค์กรควรจัดให้มีช่องทางสื่อสารเพื่อรับฟัง
ความคิดเห็น ความคาดหวัง และข้อร้องเรียน
ของผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีประสิทธิภาพ 

    

11 องค์กรควรเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียได้มี
ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นการดําเนินธุรกิจท่ี
สําคัญและจําเปน็ 

    

12 ควรมีการวัดผลความพึงพอใจและความผูกพัน
ของผู้มีส่วนได้เสียเป็นประจํา และนําผลลัพธ์ท่ี
ได้มาปรับปรุงแก้ไข 

    

การดําเนินกิจกรรมเพ่ือสังคม 
13 การดําเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมช่วยสร้างให้

องค์กรได้รับการยอมรับและมีชื่อเสียง 
    

14 องค์กรควรแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
มากกว่าการจัดสรรงบประมาณชว่ยเหลือ
สังคมในรูปของการบริจาคเพ่ือการกุศล 

    

15 องค์กรควรร่วมมือกับเครือข่ายสังคมและ
ชุมชนดําเนินโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพของ
สังคมและสิ่งแวดล้อมมากกว่าดําเนินงานเพียง
ลําพัง 
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ข้อคําถาม 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

ข้อเสนอแนะ เห็นด้วย 
(+1) 

ไม่แน่ใจ 
(0) 

ไม่เห็นด้วย 
(-1) 

16 องค์กรท่ีควรเน้นการทํา CSR  ในเชิงกลยุทธ์
มากกว่าการเหวี่ยงแหไปท่ัว 

    

17 องค์กรควรเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมในทุกข้ันตอนการดําเนินธุรกิจ 
(CSR In Process) 

    

18 การนํากลยุทธ์การสร้างคุณคา่ร่วมระหว่าง
ธุรกิจกับสังคม Creating Share Value 
(CSV) เป็นแนวทางการดําเนินธุรกิจจะช่วยให้
องค์กรประสบความสําเร็จ 

    

การเปิดเผยข้อมูลและรายงาน 
19 การเปิดเผยข้อมูลและรายงานทางด้านสังคม

และสิ่งแวดล้อมทําให้องค์กรได้รับการยอมรับ
และมีความน่าเชื่อถือ 

    

20 องค์กรขนาดใหญ่ควรมีการจัดทํารายงาน
ความย่ังยืนเป็นประจําทุกปี 

    

21 การจัดทํารายงานความยั่งยืนตามแนวทาง
มาตรฐานสากล เช่น GRI จะช่วยให้รายงาน
และสารสนเทศท่ีเปิดเผยมีความน่าเชื่อถือ 
โปร่งใสและตรงต่อความต้องการใช้งานของ 
นักธุรกิจ นักลงทุน และหน่วยงานขนดใหญ่ท่ี
เกี่ยวข้อง 

    

22 ควรเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึง
ข้อมูลและรายงานได้โดยง่าย 

    

23 รายงานความย่ังยืนใช้เป็นกรอบท่ีสําคัญใน
การสื่อสาร ติดตาม และปรับปรุงการ
ดําเนินงานทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อมของคนในองค์กร และภายนอก
องค์กร 
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4. องค์ประกอบหลัก: การจัดการด้านส่ิงแวดล้อม 
 

ข้อคําถาม 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

ข้อเสนอแนะ เห็นด้วย 
(+1) 

ไม่แน่ใจ 
(0) 

ไม่เห็นด้วย 
(-1) 

การป้องกันมลพิษ 
1 องค์กรควรให้ความสําคัญกับการป้องกันและ

ลดการปล่อยมลพิษให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ี
กําหนดหรือสูงกว่าข้อกําหนดของกฎหมาย
และข้อบังคับของสากล 

    

2 องค์กรควรนําแนวคิดประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
มาเป็นเคร่ืองมือและกําหนดเป็นตัวชี้วัดของ
การกํากับดูแลทางด้านปฏิบัติการ 

    

3 องค์กรควรมีระบบป้องกันความเสี่ยง การเกิด
อุบัติเหตุด้านสิ่งแวดล้อมโดยจัดเตรียมแผน
ฉุกเฉิน วิธีการดําเนินการและผู้รับผิดชอบไว้ 

    

4 กําหนดให้มีการประเมินผลกระทบทางด้าน
สิ่งแวดล้อม ก่อนเร่ิมต้นโครงการใหม่ และใช้
ผลการประเมินเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจ 

    

5 องค์กรควรมุ่งเน้นการปฏิบัติการท่ีเป็นเลิศโดย
ปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องเพ่ือ
ลดมลพิษและลดการใช้ทรัพยากร 

    

การบริหารจัดการทรัพยากร 
6 องค์กรควรส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่าง

คุ้มค่าและเหมาะสม โดยต้องไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบ หรือลดทอนความสามารถใน
อนาคตของกิจการ 

    

7 องค์กรควรเน้นการบริหารห่วงโซอุปทานอย่าง
มีประสิทธิภาพเพ่ือใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

    

8 องค์กรควรส่งเสริมการนําทรัพยากรท่ีมีอยู่
กลับมาใช้ใหม่ หรือใช้ทรัพยากรหมุนเวียน 

    

9 องค์กรควรสร้างจิตสํานึกของพนักงานและผู้มี 
ส่วนได้เสียให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์
ทรัพยากรและพลังงาน 
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ข้อคําถาม 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

ข้อเสนอแนะ เห็นด้วย 
(+1) 

ไม่แน่ใจ 
(0) 

ไม่เห็นด้วย 
(-1) 

10 องค์กรควรส่งเสริมการลงทุนทางด้านวิจัยและ
พัฒนา เพ่ือส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสะอาด
ทรัพยากรและพลังงานหมุนเวียน 

    

การจัดการประเด็นทางด้านส่ิงแวดล้อม 
11 องค์กรควรกําหนดเป้าหมายการจัดการ

ทางด้านสิ่งแวดลอ้มให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม
มากท่ีสุด เช่น Zero Net Loss หรือ Net 
Gain เพ่ือความย่ังยืนขององค์กร 

    

12 องค์กรขนาดใหญ่ควรใส่ใจประเด็นทางด้าน
สิ่งแวดล้อมในมิติท่ีกว้างกว่าองค์กรท่ัวไป เช่น 
สภาวะโลกร้อน การลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก การส่งเสริมความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ความปลอดภัยของสาธารณะ
นอกเหนือจากการลดมลภาวะ 

    

13 องค์กรขนาดใหญ่ต้องเป็นผู้นํา และนําองค์กร
ขนาดเล็กท่ีอยู่ในโซนเดียวกันโดยเป็นแนว
ทางการปฏิบัติท่ีดีทางด้านสิ่งแวดล้อมองค์กร 

    

14 ควรนําแนวทางบริหารจัดการทางด้าน
สิ่งแวดล้อมท่ีเป็นสากล เช่น ISO 140001, 
UN Global compact , คู่มืออุตสาหกรรมสี
เขียวมาเป็นกรอบในการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

    

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นเลิศ 
15 ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ องค์กรควรมุ่งเน้น

ผลิตภัณฑ์สีเขียวท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ
การใช้งานของผูบ้ริโภค 

    

16 องค์กรควรให้ความสําคัญกับการกําหนด 
Carbon Foot Print ของผลิตภัณฑ์ โดย
วิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวงจร
ชีวิตต้ังแต่ผลิต การใช้ การนํากลับมาใช้และ
ทําลาย 
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ข้อคําถาม 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

ข้อเสนอแนะ เห็นด้วย 
(+1) 

ไม่แน่ใจ 
(0) 

ไม่เห็นด้วย 
(-1) 

17 ความสามารถทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะทําให้องค์กร
ได้เปรียบทางด้านการแข่งขันในระยะยาว 

    

18 องค์กรควรส่งเสริมความร่วมมือระหว่างคู่ค้า 
ลูกค้า และคู่แข่งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ี
ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม 

    

19 การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จะช่วยให้
องค์กรประสบความสําเร็จในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และสังคม 

    

20 การพัฒนาความสามารถของบุคลากรทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะช่วยส่งเสริม
การสร้างนวัตกรรมและพัฒนาแบบจําลองทาง
ธุรกิจใหม่เพ่ือไปสู่ธุรกิจท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

    

 
ขอขอบพระคุณในความร่วมมือเป็นอย่างสูง 
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ผลการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อคําถาม 
(Index of Item-Objective Congruence: IOC) 

เรื่อง การพัฒนาตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์การจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืนในอนาคตของวิสาหกิจขนาดใหญ่ 
 

ข้อ ข้อความ 
ผู้เชี่ยวชาญ 

คะแนน
เฉลี่ย 

แปลผล คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

องค์ประกอบหลัก: การกํากับดูแลและกลยุทธ์องค์กร 
องค์ประกอบย่อย: โครงสร้างการกํากับดูแล 
1 มีการจัดการอย่างย่ังยืน โดยเน้นหลักความโปร่งใส

และตรวจสอบได้เป็นพ้ืนฐานสําคัญในการกํากับดูแล
องค์กร 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

2 มีการเปิดเผยผลการดําเนินงานขององค์กรให้กับผู้มี
ส่วนได้เสียได้รับทราบ 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

3 มีการแยกโครงสร้างและบทบาทหน้าท่ีของ
คณะกรรมการและฝ่ายบริหารออกจากกัน เพ่ือง่าย
ต่อการตรวจสอบและกํากับดูแล 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

4 คณะกรรมการมีความหลากหลายและมีความเป็น
อิสระ เพ่ือประสิทธิภาพในการกํากับดูแล 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

5 มีมาตรการในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นท้ังภายใน
และนอกองค์กร เพ่ือสร้างการยอมรับของสังคม 

1 0 1 0.67 สอดคล้อง 

6 มีการนําแนวทางกํากับดูแลกิจการท่ีดี มากําหนด
เป็นโครงสร้างการกํากับดูแล 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

องค์ประกอบย่อย กระบวนการการกํากับดูแล 
7 มีการกําหนดจุดยืนทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและ

สิ่งแวดล้อมเป็นสําคัญ 
1 0 1 0.67 สอดคล้อง 

8 มีระบบการตรวจสอบการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในท่ีเป็นมาตรฐาน 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

9 มีการออกแบบกระบวนการทํางานโดยคํานึงถึง
สิ่งแวดล้อม และสังคม อันจะช่วยให้ผู้มีส่วนได้เสีย
และนักลงทุนยอมรับ 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

10 มีการนําแนวทางการจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนตาม
มาตรฐานสากล เช่น UN Global Compact, DJSI, 
ISO 26000 และISO 14000 มาเป็นกรอบในการ
ดําเนินงาน 

1 1 0 0.67 สอดคล้อง 
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ข้อ ข้อความ 
ผู้เชี่ยวชาญ 

คะแนน
เฉลี่ย 

แปลผล คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

11 มีหน่วยงานภายในเฉพาะท่ีทําหน้าท่ีส่งเสริมและ
ผลักดันการจัดการอย่างย่ังยืน 

1 1 0 0.67 สอดคล้อง 

องค์ประกอบย่อย: การกําหนดกลยุทธ์   
12 มีการกําหนดกลยุทธ์ โดยคัดเลือกประเด็นทางด้าน

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงมา
บริหารจัดการ 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

13 มีการกําหนดจุดยืน และเป้าหมายท่ีชัดเจน
นอกเหนือจากเป้าหมายทางเศรษฐกิจ คือเป้าหมาย
ทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

14 มีการเชื่อมโยงความรับผิดชอบต่อสังคมและการ
จัดการสิ่งแวดล้อมเข้าไว้ในกลยุทธ์องค์กร 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

15 กลยุทธ์ ม่ังคั่ง ม่ันคง ย่ังยืน ( Big-Long-Strong ) 
เป็นกลยุทธ์สําคัญที่นํากลุ่ม ปตท.ไปสู่ความย่ังยืน 

0 1 1 0.67 สอดคล้อง 

16 มีการสื่อสารนโยบาย กลยุทธ์และเป้าหมายทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมไปยังพนักงานทุกระดับ
เป็นประจําทําให้เกิดการยอมรับและนําไปปฏิบัติ 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

17 มีการริ เ ริ่ มจั ด ทํ าและ กํ าหนดแผนงานความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมท่ีเก่ียวข้อง
ภายในแต่ละหน่วยงานจะทําให้องค์กรย่ังยืน  

1 1 1 1 สอดคล้อง 

18 มีการจัดสรรงบประมาณ ทรัพยากรท่ีจําเป็นและ
เพียงพอทําให้การนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติสําเร็จ 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

19 มีการติดตามและควบคุมการดําเนินงานให้เป็นไป
ตามเป้าหมายอยู่เป็นประจํา 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

องค์ประกอบย่อย: ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 
20 ทัศนคติและค่านิยมทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและ

สิ่งแวดล้อมของพนักงานมีผลต่อแนวทางการนําการ
จัดการอย่างย่ังยืนขององค์กร 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

21 ค่านิยม SPIRIT คือ การเป็นคนเก่งและคนดี ส่งเสริม
ให้กลุ่ม ปตท. มีการเติบโตอย่างย่ังยืน 

0 1 1 0.67 สอดคล้อง 
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ข้อ ข้อความ 
ผู้เชี่ยวชาญ 

คะแนน
เฉลี่ย 

แปลผล คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

22 การให้ความรู้ มอบหมายหน้าท่ี และเชื่อมโยง
เป้าหมายการทํางานของทุกคนเข้ากับเป้าหมาย 
ความย่ังยืนองค์กรมีผลต่อความเชื่อและพฤติกรรม
ของพนักงาน 

1 0 1 0.67 สอดคล้อง 

23 การมอบรางวัลและผลตอบแทนเพ่ือจูงใจทําให้
พนักงานใส่ใจและตั้งใจต่อการจัดการอย่างย่ังยืน 

1 0 1 0.67 สอดคล้อง 

24 ความผูกผันของพนักงานมีส่วนสําคัญต่อความสําเร็จ
ของการจัดการอย่างย่ังยืน 

1 0 1 0.67 สอดคล้อง 

องค์ประกอบหลัก: ภาวะผู้นํา 
องค์ประกอบย่อย: ทัศนคติของผู้นํา 
1 มุมมองและความเชื่อของผู้นํามีผลสําคัญต่อแนว

ทางการกํากับดูแล การจัดการสิ่งแวดล้อมและความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

2 ผู้นําท่ีเน้นในเร่ืองของความสมดุลท้ังทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมจะทําให้องค์กรเกิด
ความย่ังยืน 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

3 ผู้นําควรคํานึงถึงประโยชน์องค์กรในระยะยาว
มากกว่าผลตอบแทนระยะสั้น 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

4 ผู้นําควรให้ความสําคัญผู้มีส่วนได้เสียท้ังภายในและ
ภายนอกองค์กร  

1 1 1 1 สอดคล้อง 

5 ผู้นํา ปตท. มองการจัดการอย่างย่ังยืน ในเรื่องการ
บริหารความเสี่ยงและโอกาสโดยเน้นบริบทของการ
ตรวจสอบ การปฏิบัติการท่ีเป็นเลิศ และการกําหนด
กลยุทธ์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กิจการ 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

องค์ประกอบย่อย: การนําการเปล่ียนแปลง 
6 ผู้นําต้องมีความรู้ ความสามารถและเข้าใจบริบทการ

เปลี่ยนแปลงของโลก เศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

7 วิสัยทัศน์ของผู้นํามีส่วนสําคัญต่อการยอมรับของผู้มี
ส่วนได้เสียท้ังภายในและภายนอกองค์กร 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

8 บทบาทของผู้นํา คือ การเป็นผู้ทําให้ส่วนผสมต่าง ๆ
ภายในองค์กรเกิดความสมดุล 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

   ส
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ข้อ ข้อความ 
ผู้เชี่ยวชาญ 

คะแนน
เฉลี่ย 

แปลผล คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

9 ผู้นําต้องมีความสามารถในการสื่อสารสร้างความ
เข้าใจและจูงใจให้พนักงานนําแนวทางการจัดการ
อย่างย่ังยืนขององค์กรไปปฏิบัติ   

1 1 1 1 สอดคล้อง 

10 ผู้นําต้องมอบหมายงานและสร้างทีมงานนําพา
ทีมงานให้บรรลุถึงเป้าหมายที่องค์กรวางไว้ 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

11 ผู้นําควรเป็นผู้ท่ีน่าเชื่อถือและไว้ใจได้ 1 0 1 0.67 สอดคล้อง 
12 ผู้นําเชิงรุกจะทําให้การจัดการอย่างย่ังยืนขององค์กร

มีประสิทธิภาพมากกว่าผู้นําเชิงต้ังรับ 
0 1 1 0.67 สอดคล้อง 

องค์ประกอบย่อย: การมีส่วนร่วมของผู้นํา 
13 ผู้นําควรแสดงออกถึงความมุ่งม่ันและต้ังใจโดย

กําหนดเป้าหมายการจัดการอย่างย่ังยืนท่ีท้าทาย 
1 1 1 1 สอดคล้อง 

14 ผู้นําต้องให้ความสําคัญโดยให้ท้ังเวลาและ
งบประมาณเพื่อผลักดันงานให้สําเร็จตามเป้าหมาย 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

15 ผู้นํามีการร่วมติดตามทบทวน ปรับปรุงแผนการ
ดําเนินงานท่ีเกี่ยวข้องอย่างสมํ่าเสมอ 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

16 แบบอย่างการประพฤติและพฤติกรรมของผู้นําท่ีเป็น
ตัวอย่างมีผลต่อความย่ังยืนขององค์กร 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

องค์ประกอบหลัก: ความรับผิดชอบต่อสังคม 
การดําเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม 
1 การดําเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมช่วยให้กิจการลด

ความเสี่ยงในการดําเนินการ 
1 1 1 1 สอดคล้อง 

2 องค์กรควรเคารพต่อหลักของกฎหมาย สิทธิ
มนุษยชน และแรงงานอย่างเคร่งครัด 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

3 องค์กรควรส่งเสริมระบบการค้าท่ีเป็นธรรม ต่อต้าน
การผูกขาดและการใช้อํานาจเหนือตลาด 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

4 องค์กรควรออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการท่ีทุกภาค
ส่วนสามารถเข้าถึงได้อย่างเหมาะสม 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

5 องค์กรควรให้ความรู้และเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศท่ี
ถูกต้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่อผู้บริโภค
อย่างถูกต้องและครบถ้วน 

1 1 1 1 สอดคล้อง 
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ข้อ ข้อความ 
ผู้เชี่ยวชาญ 

คะแนน
เฉลี่ย 

แปลผล คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

6 องค์กรต้องรักษาความลับข้อมูล ลูกค้า คู่ค้า และ
พนักงาน โดยไม่นําข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์
ในทางท่ีไม่เหมาะสม 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

7 องค์กรควรจัดให้มีคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณใน
การดําเนินธุรกิจขององค์กร พร้อมสื่อสารให้
พนักงานทุกคนรับทราบและนําไปปฏิบัติพร้อม
กําหนดบทลงโทษหากฝ่าฝืน 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

การบริหารผู้มีส่วนได้เสีย 
8 ความผูกผันของผู้มีส่วนได้เสียต่อองค์กร มีผลต่อ

ความย่ังยืนขององค์กร 
1 1 1 1 สอดคล้อง 

9 องค์กรควรจัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียอย่างเป็นระบบ 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

10 องค์กรควรจัดให้มีช่องทางสื่อสาร เพ่ือรับฟังความ
คิดเห็น ความคาดหวัง และข้อร้องเรียนของผู้มีส่วน
ได้เสียอย่างมีประสิทธิภาพ 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

11 องค์กรควรเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วม
แสดงความคิดเห็นการดําเนินธุรกิจท่ีสําคัญและ
จําเป็น 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

12 ควรมีการวัดผลความพึงพอใจและความผูกพันของผู้
มีส่วนได้เสียเป็นประจํา และนําผลลัพธ์ท่ีได้มา
ปรับปรุงแก้ไข 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

การเปิดเผยข้อมูลและรายงาน 
13 การดําเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมช่วยสร้างให้องค์กร

ได้รับการยอมรับและมีชื่อเสียง 
1 1 0 0.67 สอดคล้อง 

14 องค์กรควรแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมมากกว่า
การจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือสังคมในรูปของการ
บริจาคเพ่ือการกุศล 

1 0 1 0.67 สอดคล้อง 

15 องค์กรควรร่วมมือกับเครือข่ายสังคมและชุมชน
ดําเนินโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพของสังคมและ
สิ่งแวดล้อมมากกว่าดําเนินงานเพียงลําพัง 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

16 องค์กรท่ีควรเน้นการทํา CSR  ในเชิงกลยุทธ์มากกว่า
การเหวี่ยงแหไปท่ัว  

1 1 1 0.67 สอดคล้อง 
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ข้อ ข้อความ 
ผู้เชี่ยวชาญ 

คะแนน
เฉลี่ย 

แปลผล คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

17 องค์กรควรเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมในทุกข้ันตอนการดําเนินธุรกิจ (CSR In 
Process) 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

18 การนํากลยุทธ์การสร้างคุณคา่ร่วมระหว่างธุรกิจกับ
สังคม Creating Share Value (CSV) เป็นแนวทาง
การดําเนินธุรกิจจะช่วยให้องค์กรประสบความสําเร็จ 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

การเปิดเผยข้อมูลและรายงาน 
19 การเปิดเผยข้อมูลและรายงานทางด้านสังคมและ

สิ่งแวดล้อมทําให้องค์กรได้รับการยอมรับและมีความ
น่าเชื่อถือ 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

20 องค์กรขนาดใหญ่ควรมีการจัดทํารายงานความยั่งยืน
เป็นประจําทุกปี 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

21 การจัดทํารายงานความย่ังยืนตามแนวทาง
มาตรฐานสากล เช่น GRI จะช่วยให้รายงานและ
สารสนเทศท่ีเปิดเผยมีความน่าเชื่อถือ โปร่งใสและ
ตรงต่อความต้องการใช้งานของ นักธุรกิจ นักลงทุน 
และหน่วยงานขนดใหญ่ท่ีเกี่ยวข้อง 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

22 ควรเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูล
และรายงานได้โดยง่าย 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

23 รายงานความย่ังยืนใช้เป็นกรอบท่ีสําคัญในการ
สื่อสาร ติดตาม และปรับปรุงการดําเนินงานทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของคนในองค์กร 
และภายนอกองค์กร 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

องค์ประกอบหลัก: การจัดการด้านส่ิงแวดล้อม 
การป้องกันมลพิษ 
1 องค์กรควรให้ความสําคัญกับการป้องกันและลดการ

ปล่อยมลพิษให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดหรือสูง
กว่าข้อกําหนดของกฎหมายและข้อบังคับของสากล  

1 1 1 1 สอดคล้อง 

2 องค์กรควรนําแนวคิดประสิทธิภาพเชิงนิเวศมาเป็น
เครื่องมือและกําหนดเป็นตัวชี้วัดของการกํากับดูแล
ทางด้านปฏิบัติการ 

1 1 1 1 สอดคล้อง 
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ข้อ ข้อความ 
ผู้เชี่ยวชาญ 

คะแนน
เฉลี่ย 

แปลผล คนที ่
1 

คนที ่
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คนที ่
3 

3 องค์กรควรมีระบบป้องกันความเสี่ยง การเกิด
อุบัติเหตุด้านสิ่งแวดล้อมโดยจัดเตรียมแผนฉุกเฉิน 
วิธีการดําเนินการและผู้รับผิดชอบไว้ 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

4 กําหนดให้มีการประเมินผลกระทบทางด้าน
สิ่งแวดล้อม ก่อนเร่ิมต้นโครงการใหม่ และใช้ผลการ
ประเมินเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจ 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

5 องค์กรควรมุ่งเน้นการปฏิบัติการท่ีเป็นเลิศโดย
ปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องเพ่ือลด
มลพิษและลดการใช้ทรัพยากร 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

การบริหารจัดการทรัพยากร 
6 องค์กรควรส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและ

เหมาะสม โดยต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ หรือ
ลดทอนความสามารถในอนาคตของกิจการ 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

7 องค์กรควรเน้นการบริหารห่วงโซอุปทานอย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

8 องค์กรควรส่งเสริมการนําทรัพยากรท่ีมีอยู่กลับมาใช้
ใหม่ หรือใช้ทรัพยากรหมุนเวียน  

1 1 1 1 สอดคล้อง 

9 องค์กรควรสร้างจิตสํานึกของพนักงานและผู้มี ส่วน
ได้เสียให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
พลังงาน 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

10 องค์กรควรส่งเสริมการลงทุนทางด้านวิจัยและพัฒนา 
เพ่ือส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสะอาดทรัพยากรและ
พลังงานหมุนเวียน 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

การจัดการประเด็นทางด้านส่ิงแวดล้อม 
11 องค์กรควรกําหนดเป้าหมายการจดัการทางด้าน

สิ่งแวดล้อมให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมมากท่ีสุด เช่น 
Zero Net Loss หรือ Net Gain เพ่ือความย่ังยืนของ
องค์กร 

1 1 1 1 สอดคล้อง 
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ข้อ ข้อความ 
ผู้เชี่ยวชาญ 

คะแนน
เฉลี่ย 

แปลผล คนที ่
1 

คนที ่
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คนที ่
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12 องค์กรขนาดใหญ่ควรใส่ใจประเด็นทางด้าน
สิ่งแวดล้อมในมิติท่ีกว้างกว่าองค์กรท่ัวไป เช่น 
สภาวะโลกร้อน การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
การส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ ความ
ปลอดภัยของสาธารณะนอกเหนือจากการลด
มลภาวะ 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

13 องค์กรขนาดใหญ่ต้องเป็นผู้นํา และนําองค์กรขนาด
เล็กท่ีอยู่ในโซนเดียวกันโดยเป็นแนวทางการปฏิบัติท่ี
ดีทางด้านสิ่งแวดล้อมองค์กร 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

14 ควรนําแนวทางบริหารจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อมท่ี
เป็นสากล เช่น ISO 140001, UN Global 
Compact, คู่มืออุตสาหกรรมสีเขียวมาเป็นกรอบใน
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม  

1 1 1 1 สอดคล้อง 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นเลิศ 
15 ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ องค์กรควรมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์

สีเขียวท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้งานของ
ผู้บริโภค 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

16 องค์กรควรให้ความสําคัญกับการกําหนด Carbon 
Foot Print ของผลิตภัณฑ์ โดยวิเคราะห์ผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรชีวิตต้ังแต่ผลิต การใช้ การ
นํากลับมาใช้และทําลาย  

1 1 1 1 สอดคล้อง 

17 ความสามารถทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมจะทําให้องค์กรได้เปรียบทางด้าน
การแข่งขันในระยะยาว 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

18 องค์กรควรส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง คู่ค้า ลูกค้า
และคู่แข่งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีส่งผลดีต่อ
สิ่งแวดล้อม 

1 1 1 1 สอดคล้อง 

19 การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จะช่วยให้องค์กร
ประสบความสําเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บริการท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคม 

1 1 1 1 สอดคล้อง 
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ข้อ ข้อความ 
ผู้เชี่ยวชาญ 

คะแนน
เฉลี่ย 

แปลผล คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

20 การพัฒนาความสามารถของบุคลากรทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะช่วยส่งเสริมการสร้าง
นวัตกรรมและพัฒนาแบบจําลองทางธุรกิจใหม่เพ่ือ
ไปสู่ธุรกิจท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

1 1 1 1 สอดคล้อง 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง การพัฒนาตัวแบบเชิงกลยุทธ์การจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืนในอนาคต 

ของวิสาหกิจขนาดใหญ ่
 
คําชี้แจง 

1. แบบสอบถามน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือทดสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้าง
ตัวบ่งช้ีเชิงกลยุทธ์การจัดการธุรกิจในอนาคตของวิสาหกิจขนาดใหญ่ที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง โดยการสอบถามในคร้ังน้ีต้องการทราบระดับความคิดเห็นของผู้บริหารและ
พนักงานว่าตัวบ่งช้ีการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความเหมาะสมท่ีจะนํามากําหนดเป็นตัว
แบบเชิงกลยุทธ์การจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนในอนาคตของกิจการโดยเฉพาะบริษัทที่มีขนาดใหญ่ 

2. ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง และพนักงานของบริษัท ปตท.
จํากัด (มหาชน) ที่มีอายุการทํางานในบริษัทต้ังแต่ 2 ปีขึ้นไป และเคยผ่านการอบรมหลักสูตรการ
บริหารจัดการความย่ังยืนกลุ่ม ปตท. มาแล้ว 

3. แบบสอบถามชุดน้ีแบ่งเป็น 2 ตอน คือ 
ตอนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของท่านถึงความเหมาะสมในเชิงกลยุทธ์

เก่ียวกับการจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืนในอนาคตของของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) โดยให้ท่านทํา
เครื่องหมาย X ลงในช่องที่ท่านคิดว่าตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุดเรียงตามลําดับคะแนน 
ดังน้ี 

ระดับ 7 หมายถึง เห็นด้วยอย่างย่ิง 
ระดับ 6 หมายถึง เห็นด้วยมาก 
ระดับ 5 หมายถึง ค่อนข้างเห็นด้วย 
ระดับ 4 หมายถึง เห็นด้วยเล็กน้อย 
ระดับ 3 หมายถึง เฉย ๆ 
ระดับ 2 หมายถึง ไม่เห็นด้วย 
ระดับ 1 หมายถึง ไม่แน่ใจ 

4. แบบสอบถามฉบับน้ีสร้างขึ้นเพ่ือใช้ในการศึกษาและวิจัยหาตัวบ่งช้ีเชิงกลยุทธ์การจัดการ
ธุรกิจอย่างย่ังยืนในอนาคตซึ่งจะมีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อการกําหนดยุทธศาสตร์เป้าหมายและ
ตัวช้ีวัดในอนาคตของบริษัทต่าง ๆ ในประเทศไทย โดยคําตอบที่ได้จะเป็นลักษณะของความคิดเห็น 
ไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถามประการใด ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความอนุเคราะห์
จากท่าน จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสน้ี 
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ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย X ลงในช่องที่ตรงกับลักษณะพ้ืนฐานของท่าน 
1. เพศ 
  1. ชาย  2. หญิง 
2. อายุ 
  1. ตํ่ากว่า 30 ปี  2. 31 – 40 ปี 
  3. 41 – 50 ปี  4. 51 – 60 ปี 
  5. 60 ปีขึ้นไป 
3. ตําแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน 
  1. ผู้บริหารระดับสูง (ผู้ช่วยขึ้นไป)  2. ผู้บริหารฝ่ายหรือเทียบเท่า 
 3. ผู้บริหารส่วนหรือเทียบเท่า  4. พนักงาน (ตํ่ากว่าระดับ 10 ลงมา) 

4. ลักษณะของงาน 
  1. ฝ่ายจัดการและบริหาร  2. การตลาด/ฝ่ายขาย 
  3. การผลิต/ปฏิบัติการ  4. การเงิน/บัญชี 
  5. ทรัพยากรบุคคล  6. วางแผนและกลยุทธ์ 
  7. ประชาสัมพันธ์/CSR  8. สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย 
    8. อาชีวอนามัย 
  9. วิจัยและพัฒนา  10. การพัฒนาที่ย่ังยืน 
5. อายุงานในตําแหน่ง 
  1. 2 – 3 ปี  2. >3 – 5 ปี 
  3. >5 – 10 ปี  4. >10 ปีขึ้นไป 
6. อายุงานในบริษัท 
  1. 2 – 5 ปี  2. >5 – 10 ปี 
  3. >10 – 15 ปี  4. 15 ปีขึ้นไป 
7. การศึกษา 
  1. ตํ่ากว่าปริญญาตรี  2. ปริญญาตร ี
  3. ปริญญาโท  4. สูงกว่าปริญญาโท 
 

………………………………………………………………………………………………………… 
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ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยเชิงกลยุทธ์ที่เหมาะสมต่อการจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืนในอนาคต
ของวิสาหกิจขนาดใหญ่ในประเทศไทย 
คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย X ลงในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน 

1. องค์ประกอบหลัก: การกํากับดูแลและกลยุทธ์องค์กร 

ที่ ตัวบ่งชี ้
ระดับความเหน็ของทา่น 

1 2 3 4 5 6 7 
องค์ประกอบย่อย: โครงสรา้งการกํากับดูแล 

1 มีการจัดการอย่างย่ังยืน โดยเน้นหลักความ
โปร่งใสและตรวจสอบได้เป็นพ้ืนฐานสําคัญใน
การกํากับดูแลองค์กร  

       

2 มีการเปิดเผยผลการดําเนินงานขององค์กร
ให้กับผู้มสี่วนได้เสียได้รับทราบ  

       

3 มีการแยกโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการและฝ่ายบริหารออกจากกัน 
เพ่ือง่ายต่อการตรวจสอบและกํากับดูแล 

       

4 คณะกรรมการมีความหลากหลายและมีความ
เป็นอิสระ เพ่ือประสิทธิภาพในการกํากับดูแล 

       

5 มีมาตรการในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ันทั้ง
ภายในและนอกองค์กร เพ่ือสร้างการยอมรับ
ของสังคม 

       

6 มีการนําแนวทางกํากับดูแลกิจการที่ดี มา
กําหนดเป็นโครงสร้างการกํากับดูแล  

       

องค์ประกอบย่อย: กระบวนการการกํากับดูแล 
7 มีการกําหนดจุดยืนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม

และสิ่งแวดล้อมเป็นสําคัญ 
       

8 มีระบบการตรวจสอบการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายในที่เป็นมาตรฐาน 

       

9 มีการออกแบบกระบวนการทํางานโดย
คํานึงถึงสิ่งแวดล้อม และสังคม อันจะช่วยให้
ผู้มีส่วนได้เสียและนักลงทุนยอมรับ 

       

10 มีการนําแนวทางการจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืน        
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ที่ ตัวบ่งชี ้
ระดับความเหน็ของทา่น 

1 2 3 4 5 6 7 
ตามมาตรฐานสากล เช่น UN Global 
Compact , DJSI , ISO 26000 และISO 
14000 มาเป็นกรอบในการดําเนินงาน 

11 มีหน่วยงานภายในเฉพาะที่ทาํหน้าที่ส่งเสริม
และผลกัดันการจัดการอย่างย่ังยืน  

       

องค์ประกอบย่อย:  การกําหนดกลยุทธ์   
12 มีการกําหนดกลยุทธ์ โดยคัดเลือกประเด็น

ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงมาบริหารจัดการ 

       

13 มีการกําหนดจุดยืน และเป้าหมายที่ชัดเจน
นอกเหนือจากเป้าหมายทางเศรษฐกิจ คือ
เป้าหมายทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

       

14 มีการเช่ือมโยงความรับผิดชอบต่อสังคมและ
การจัดการสิ่งแวดล้อมเข้าไว้ในกลยุทธ์องคก์ร 

       

15 กลยุทธ์ มั่งค่ัง มั่นคง ย่ังยืน (Big-Long-
Strong) เป็นกลยุทธ์สําคัญทีนํ่ากลุ่ม ปตท.
ไปสู่ความย่ังยืน 

       

16 มีการสื่อสารนโยบาย กลยุทธ์และเป้าหมาย
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมไปยัง
พนักงานทุกระดับเป็นประจําทําให้เกิดการ
ยอมรับและนําไปปฏิบัติ 

       

17 
 
 

มีการริเริ่มจัดทําและกําหนดแผนงานความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่
เก่ียวข้องภายในแต่ละหน่วยงานจะทําให้
องค์กรย่ังยืน  

       

18 มีการจัดสรรงบประมาณ ทรพัยากรท่ีจําเป็น
และเพียงพอทําให้การนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติ
สําเร็จ 

       

19 มีการติดตามและควบคุมการดําเนินงานให้        
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ที่ ตัวบ่งชี ้
ระดับความเหน็ของทา่น 

1 2 3 4 5 6 7 
เป็นไปตามเป้าหมายอยู่เป็นประจํา 

องค์ประกอบย่อย: ค่านยิมและวัฒนธรรมองค์กร 
20 ทัศนคติและคา่นิยมทางด้านเศรษฐกิจ สังคม

และสิ่งแวดล้อมของพนักงานมีผลต่อแนว
ทางการนําการจัดการอย่างย่ังยืนขององค์กร 

       

21 ค่านิยม SPIRIT คือ การเป็นคนเก่งและคนดี 
ส่งเสริมให้กลุ่ม ปตท. มีการเติบโตอย่างยั่งยืน 

       

22 การให้ความรู้ มอบหมายหน้าที่ และเช่ือมโยง
เป้าหมายการทํางานของทุกคนเข้ากับเป้า
หมายความย่ังยืนองค์กรมีผลต่อความเช่ือและ
พฤติกรรมของพนักงาน 

       

23 การมอบรางวัลและผลตอบแทนเพ่ือจูงใจทํา
ให้พนักงานใส่ใจและต้ังใจต่อการจัดการอย่าง
ย่ังยืน 

       

24 ความผูกผันของพนักงานมีส่วนสําคัญต่อ
ความสําเร็จของการจัดการอย่างย่ังยืน 

       

  
2. องค์ประกอบหลัก: ภาวะผู้นาํ 

ที่ ตัวบ่งชี ้
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
องค์ประกอบย่อย: ทัศนคติของผูน้ํา 

1 มุมมองและความเช่ือของผู้นํามีผลสําคญัต่อ
แนวทางการกํากับดูแล การจัดการ
สิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กร 

       

2 ผู้นําที่เน้นในเร่ืองของความสมดุล ทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมจะทําให้
องค์กรเกิดความย่ังยืน 

       

3 ผู้นําควรคํานึงถึงประโยชน์องค์กรในระยะยาว        
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ที่ ตัวบ่งชี ้
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
มากกว่าผลตอบแทนระยะสัน้  

4 ผู้นําควรให้ความสําคัญผูม้ีส่วนได้เสียทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร  

       

5 ผู้นํา ปตท. มองการจัดการอย่างยั่งยืน ใน
เร่ืองการบริหารความเสี่ยงและโอกาสโดยเน้น
บริบทของการตรวจสอบ การปฏิบัติการที่
เป็นเลิศ และการกําหนดกลยุทธ์เพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กจิการ 

       

องค์ประกอบย่อย: การนําการเปลี่ยนแปลง 
6 ผู้นําต้องมีความรู้ ความสามารถและเข้าใจ

บริบทการเปลี่ยนแปลงของโลก เศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี 

       

7 วิสัยทัศน์ของผูนํ้ามีส่วนสําคญัต่อการยอมรับ
ของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก
องค์กร 

       

8 บทบาทของผู้นํา คือ การเป็นผู้ทําใหส้่วนผสม
ต่างๆภายในองค์กรเกิดความสมดุล 

       

9 ผู้นําต้องมีความสามารถในการสื่อสารสร้าง
ความเข้าใจและจูงใจให้พนักงานนําแนว
ทางการจัดการอย่างย่ังยืนขององค์กรไป
ปฏิบัติ   

       

10 ผู้นําต้องมอบหมายงานและสร้างทีมงาน
นําพาทีมงานให้บรรลุถึงเป้าหมายที่องค์กร
วางไว้ 

       

11 ผู้นําควรเป็นผู้ที่น่าเช่ือถือและไว้ใจได้        
12 ผู้นําเชิงรุกจะทําให้การจัดการอย่างยั่งยืนของ

องค์กรมีประสิทธิภาพมากกว่าผู้นําเชิงต้ังรับ    
       

องค์ประกอบย่อย: การมีส่วนร่วมของผู้นาํ  
13 ผู้นําควรแสดงออกถึงความมุ่งมั่นและต้ังใจ        

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ที่ ตัวบ่งชี ้
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
โดยกําหนดเป้าหมายการจัดการอย่างย่ังยืนที่
ท้าทาย 

14 ผู้นําต้องให้ความสําคัญโดยให้ทั้งเวลาและ
งบประมาณเพ่ือผลักดันงานให้สําเร็จตาม
เป้าหมาย 

       

15 ผู้นํามีการร่วมติดตามทบทวน ปรับปรุง
แผนการดําเนินงานที่เก่ียวข้องอย่างสมํ่าเสมอ 

       

16 แบบอย่างการประพฤติและพฤติกรรมของผู้นํา
ที่เป็นตัวอย่างมีผลต่อความย่ังยืนขององค์กร 

       

 
 3. องค์ประกอบหลัก: ความรับผิดชอบต่อสังคม 

ที่ ตัวบ่งชี ้
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
การดําเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม 

1 การดําเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมช่วยให้
กิจการลดความเสี่ยงในการดําเนินการ 

       

2 องค์กรควรเคารพต่อหลักของกฎหมาย สิทธิ
มนุษยชน และแรงงานอย่างเคร่งครัด 

       

3 องค์กรควรส่งเสริมระบบการค้าที่เป็นธรรม 
ต่อต้านการผูกขาดและการใช้อํานาจเหนือ
ตลาด 

       

4 องค์กรควรออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการที่
ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงได้อย่างเหมาะสม 

       

5 องค์กรควรให้ความรู้และเปิดเผยข้อมูล
สารสนเทศทีถ่กูต้องเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และ
บริการต่อผู้บริโภคอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

       

6 องค์กรต้องรักษาความลับข้อมูล ลูกค้า คู่ค้า 
และพนักงาน โดยไม่นําข้อมูลเหล่าน้ันไปใช้
ประโยชน์ในทางที่ไม่เหมาะสม 

       

   ส
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ที่ ตัวบ่งชี ้
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
7 องค์กรควรจัดให้มีคู่มือจริยธรรมและ

จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจขององค์กร 
พร้อมสื่อสารให้พนักงานทุกคนรับทราบและ
นําไปปฏิบัติพร้อมกําหนดบทลงโทษหากฝา่
ฝืน 

       

การบริหารผู้มีส่วนได้เสีย 
8 ความผูกผันของผู้มีส่วนได้เสียต่อองค์กร มีผล

ต่อความย่ังยืนขององค์กร 
       

9 องค์กรควรจัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นระบบ 

       

10 องค์กรควรจัดให้มีช่องทางสื่อสาร เพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็น ความคาดหวัง และข้อร้องเรียน
ของผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีประสิทธิภาพ 

       

11 องค์กรควรเปิดโอกาสให้ผู้มสี่วนได้เสียได้มี
ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นการดําเนินธุรกิจท่ี
สําคัญและจําเป็น 

       

12 ควรมีการวัดผลความพึงพอใจและความ
ผูกพันของผู้มสี่วนได้เสียเป็นประจํา และนาํ
ผลลัพธ์ที่ได้มาปรับปรุงแก้ไข 

       

การดําเนินกิจกรรมเพ่ือสังคม 
13 การดําเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมช่วยสร้างให้

องค์กรได้รับการยอมรับและมีช่ือเสียง 
       

14 องค์กรควรแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
มากกว่าการจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือ
สังคมในรูปของการบริจาคเพ่ือการกุศล 

       

15 องค์กรควรร่วมมือกับเครือขา่ยสังคมและ
ชุมชนดําเนินโครงการเพ่ือพัฒนาคุณภาพของ
สังคมและสิ่งแวดล้อมมากกว่าดําเนินงาน
เพียงลําพัง 

       

   ส
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ที่ ตัวบ่งชี ้
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
16 องค์กรที่ควรเน้นการทํา CSR  ในเชิงกลยุทธ์

มากกว่าการเหว่ียงแหไปทั่ว  
       

17 องค์กรควรเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมในทุกข้ันตอนการดําเนินธุรกิจ 
(CSR In Process) 

       

18 การนํากลยุทธ์การสร้างคุณค่าร่วมระหว่าง
ธุรกิจกับสังคม Creating Share Value 
(CSV) เป็นแนวทางการดําเนินธุรกิจจะช่วยให้
องค์กรประสบความสําเร็จ 

       

การเปิดเผยขอ้มูลและรายงาน 
17 การเปิดเผยข้อมูลและรายงานทางด้านสังคม

และสิ่งแวดล้อมทําให้องค์กรได้รับการยอมรับ
และมีความน่าเช่ือถือ 

       

18 องค์กรขนาดใหญ่ควรมีการจัดทํารายงาน
ความย่ังยืนเป็นประจําทุกปี 

       

19 การจัดทํารายงานความย่ังยืนตามแนวทาง
มาตรฐานสากล เช่น GRI จะช่วยให้รายงาน
และสารสนเทศที่เปิดเผยมีความน่าเช่ือถือ 
โปร่งใสและตรงต่อความต้องการใช้งานของ 
นักธุรกิจ นักลงทุน และหน่วยงานขนดใหญท่ี่
เก่ียวข้อง 

       

20 ควรเปิดโอกาสให้ผู้มสี่วนได้เสียสามารถ
เข้าถึงข้อมูลและรายงานได้โดยง่าย 

       

21 รายงานความยั่งยืนใช้เป็นกรอบที่สําคัญใน
การสื่อสาร ติดตาม และปรับปรุงการ
ดําเนินงานทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อมของคนในองค์กร และภายนอก
องค์กร 
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 4. องค์ประกอบหลัก: การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

ที่ ตัวบ่งชี ้
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
การป้องกันมลพิษ 

1 องค์กรควรให้ความสําคัญกับการป้องกันและ
ลดการปล่อยมลพิษให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ี
กําหนดหรือสูงกว่าข้อกําหนดของกฎหมาย
และข้อบังคับของสากล  

       

2 องค์กรควรนําแนวคิดประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
มาเป็นเคร่ืองมือและกําหนดเป็นตัวช้ีวัดของ
การกํากับดูแลทางด้านปฏิบัติการ 

       

3 องค์กรควรมีระบบป้องกันความเสี่ยง การ
เกิดอุบัติเหตุด้านสิ่งแวดล้อมโดยจัดเตรียม
แผนฉุกเฉิน วิธีการดําเนินการและ
ผู้รับผิดชอบไว้ 

       

4 กําหนดให้มีการประเมินผลกระทบทางด้าน
สิ่งแวดล้อม กอ่นเริ่มต้นโครงการใหม่ และใช้
ผลการประเมนิเป็นส่วนหน่ึงของการ
ตัดสินใจ 

       

5 องค์กรควรมุ่งเน้นการปฏิบัติการที่เป็นเลิศ
โดยปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเน่ือง
เพ่ือลดมลพิษและลดการใช้ทรัพยากร 

       

 การบริหารจัดการทรัพยากร 
6 องค์กรควรส่งเสริมการใช้ทรพัยากรอย่าง

คุ้มค่าและเหมาะสม โดยต้องไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบ หรอืลดทอนความสามารถใน
อนาคตของกิจการ 

       

7 องค์กรควรเน้นการบริหารห่วงโซอุปทาน
อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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ที่ ตัวบ่งชี ้
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
8 องค์กรควรส่งเสริมการนําทรัพยากรท่ีมีอยู่

กลับมาใช้ใหม่ หรือใช้ทรัพยากรหมุนเวียน  
     

 
  

9  องค์กรควรสร้างจิตสํานึกของพนักงานและผู้
มี ส่วนได้เสียให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์
ทรัพยากรและพลังงาน 

       

10 องค์กรควรส่งเสริมการลงทุนทางด้านวิจัย
และพัฒนา เพ่ือส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
สะอาดทรัพยากรและพลังงานหมุนเวียน 

       

การจัดการประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อม 
11 องค์กรควรกําหนดเป้าหมายการจัดการ

ทางด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม
มากทีสุ่ด เช่น Zero Net Loss หรือ Net 
Gain เพ่ือความยั่งยืนขององค์กร 

       

12 องค์กรขนาดใหญ่ควรใส่ใจประเด็นทางด้าน
สิ่งแวดล้อมในมิติที่กว้างกว่าองค์กรทั่วไป 
เช่น สภาวะโลกร้อน การลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก การส่งเสริมความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ความปลอดภัยของสาธารณะ
นอกเหนือจากการลดมลภาวะ 

       

13 องค์กรขนาดใหญ่ต้องเป็นผู้นํา และนํา
องค์กรขนาดเล็กท่ีอยู่ในโซนเดียวกันโดยเป็น
แนวทางการปฏิบัติที่ดีทางด้านสิ่งแวดล้อม
องค์กร 

       

14 ควรนําแนวทางบริหารจัดการทางด้าน
สิ่งแวดล้อมที่เป็นสากล เช่น ISO 140001, 
UN Global compact , คู่มืออุตสาหกรรมสี
เขียวมาเป็นกรอบในการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม  
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ที่ ตัวบ่งชี ้
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
การพัฒนาผลติภัณฑ์ที่เปน็เลิศ 

15 ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ องค์กรควรมุ่งเน้น
ผลิตภัณฑ์สีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และการใช้งานของผู้บริโภค 

       

16 องค์กรควรให้ความสําคัญกับการกําหนด 
Carbon Foot Print ของผลิตภัณฑ์ โดย
วิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอด
วงจรชีวิตต้ังแต่ผลิต การใช้ การนํากลับมาใช้
และทําลาย  

       

17 ความสามารถทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะทําให้องค์กร
ได้เปรียบทางด้านการแข่งขันในระยะยาว 

       

18 องค์กรควรส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง คู่ค้า 
ลูกค้าและคู่แขง่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่
ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม 

       

19 การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จะช่วยให้
องค์กรประสบความสําเร็จในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและสังคม 

       

20 การพัฒนาความสามารถของบุคลากร
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะช่วย
ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและพัฒนา
แบบจําลองทางธุรกิจใหม่เพ่ือไปสู่ธุรกิจที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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หนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูล 
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