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  การวจิยัครังนีวตัถุประสงคเ์พือทราบ 1)เพือศึกษาความหมายจากการดาํเนินกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสงัคมเพือสร้างภาพลกัษณ์ขององคก์ร กรณีศึกษา บริษทั ซิมโฟนี คอมมูนิเคชนั จาํกดั (มหาชน) 2)
เพือศึกษาปัญหาและอุปสรรคจากกระบวนการดาํเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคมเพือสร้างภาพลกัษณ์ของ
องคก์ร กรณีศึกษา บริษทั ซิมโฟนี คอมมูนิเคชนั จาํกดั (มหาชน) 3) เพือศึกษาความสมัพนัธ์จากการดาํเนิน
กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคมเพือสร้างภาพลกัษณ์ขององคก์ร กรณีศึกษา บริษทั ซิมโฟนี คอมมูนิเคชนั จาํกดั 
(มหาชน) โดยพิจารณาตามขนัตอนการกาํหนดกลยทุธ์ความรับผิดชอบต่อสงัคมตามแนวคิดของสถาบนัทางธุรกิจ
เพือสงัคม(CSRI) ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดพิ้จารณาตามหลกัเกณฑก์ารคดัเลือกประเด็นทางสงัคมเพือ
การดาํเนินกิจกรรมควมารับผดิชอบต่อสงัคมขององคก์รธุรกิจในบริษทัของสงัคมไทย ของสายทิพย ์โสรัตน์ 
(2551) การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสมัภาษณ์บุคคลทีมีหนา้ทีกาํหนดกลยทุธ์ความรับผิดชอบต่อสงัคมของ
บริษทั ซิมโฟนี คอมมูนิเคชนั จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 5 ท่าน ประกอบดว้ย กรรมการผูจ้ดัการ รองกรรมการ
ผูจ้ดัการ สายงานการตลาดและสารสนเทศ ผูจ้ดัการฝ่ายขาย รองผูจ้ดัการฝ่ายขาย และพนกังานขายอาวธุโส ขอ้มูล
ทีไดม้าวเิคาระห์ โดยใชเ้ทคนิคการวเิคาระห์เนือหา (Content Analysis)  ผลการศึกษาพบวา่ บริษทั ซิมโฟนี คอมมู
นิเคชนั จาํกดั (มหาชน) มองวา่ความรับผิดชอบต่อสงัคมของธุรกิจ หมายถึง การดาํเนินกิจกรรมทางธุรกิจโดย
คาํนึงถึงคสามสมัพนัธ์ระหวา่งองคก์รกบักลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ทงัดา้นผลกระทบทีอาจเกิดขึนจากการดาํเนิน
กิจกรรมทางธุรกิจ และการดูแลกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเพือใหอ้งคก์รสามารถดาํเนินธุรกิจอยูร่่วมไปกบัสงัคมได้
อยา่งเรียบร้อย โดยบริษทัฯ มีวธีิการกาํหนดกลยทุธ์ความรับผดิชอบต่อสงัคม คือ 1)การจดัลาํดบัความสาํคญัและ
เลือกประเด็นทางสงัคม บริษทั ซิมโฟนี คอมมูนิเคชนั จาํกดั (มหาชน)พิจารณาจากบริบททางธุรกิจของบริษทั 
ลาํดบัความสาํคญัของกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของบริษทั และความพร้อมของบริษทั โดยมีประเดน็ทางสงัคมที
บริษทัเลือกมาดาํเนินการ คือประเด็นทางสงัคมทวัไป ประเด็นผลกระทบทีอาจเกิดขึนจากกิจกรรมในห่วงโซ่
คุณค่าของบริษทัและประเด็นอิทธิพลทีมีผลต่อการแข่งขนั 2) การคน้หาจุดร่วมระหวา่งธุรกิจทีจะเกิดขึนและ
สงัคม ดว้ยการพิจารณาถึงผลกระทบทงัดา้นบวกและดา้นลบทีอาจส่งผลกระทบต่อสงัคม ซึงหมายถึงผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียของบริษทั ไดแ้ก่ พนกังาน  ลูกคา้ คู่คา้ ผูถื้อหุน้ สิงแวดลอ้ม สงัคมและชุมชน 
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 The purposes of this research were to determine: 1) the definition of the activities of 
social responsibility to create a positive image of the organization case study of Mass Transit 
System Public Company Limited (Thailand) 2) to study the problems of the activities of social 
responsibility to create. Image of corporate case studies Symphony Communication Co., Ltd. 
(Thailand) 3) to study the relationship of the activities of social responsibility to create a positive 
image of the organization case study of Symphony Communication Co., Ltd. (Thailand). By 
considering the process of formulating a strategy of social responsibility to the idea of the 
Institute of Corporate Social Responsibility (CSRI) Stock Exchange has determined the criteria 
of selection of social issues for the implementation of activities in the social responsibility of 
enterprises in the company. Society of Thailand's Saithip Sorat (2551), a collection of interviews 
were conducted with individuals who are responsible for setting the company's strategic CSR 
Symphony Communication Co., Ltd. (Thailand) with 5 members including the President. Deputy 
Managing Director of Marketing and Information Sales manager Vice President of Sales Senior 
staff and sales Data acquisition Council against. Using a technique Council against content 
(Content Analysis) results showed that Symphony Communication Co., Ltd. (Thailand) view 
that the social responsibility of business means business activities with regard to the three 
relationships. International organizations and stakeholders. The side effects that may occur 
from the conduct of business activities. And care stakeholders to enable organizations to 
operate in conjunction with social neatly with the Company's method of determining the strategy 
of social responsibility are: 1) to prioritize and select the social issues Symphony 
Communications. New Limited (the Company) to consider the context of the company. Priorities 
of the stakeholders of the company. And its availability the social issues that companies choose 
to perform. The general social issues the consequences that may arise from activities in the 
value chain of the company and its influence on issues affecting the competitiveness 2) Finding 
common ground between business and society is going to happen. With regard to the impact, 
both positive and negative, that may impact on society. This means the company's 
stakeholders, including employees, customers, suppliers, shareholders and community 
environment. 
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 วทิยานิพนธ์ฉบบันีสาํเร็จลุล่วงได ้ดว้ยความกรุณาจาก ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พิทกัษ ์ศิริ
วงศ ์อาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ ทีไดเ้สียสละเวลาอนัมีค่าใหค้าํแนะนาํ ช่วยเหลือ และกรุณาให้
ขอ้แนะนาํต่างๆตลอดจนแกไ้ขปรับปรุงใหว้ทิยานิพนธ์ฉบบันีมีความสมบูรณ์ ผูว้ิจยัรู้สึกซาบซึงใน
ความกรุณา จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสนี 

 ขอขอบพระคุณผูใ้หข้อ้มูลทุกท่าน ทีกรุณาเสียสละเวลาในการตอบคาํสัมภาษณ์เพือนๆทุก
ท่าน ตลอดจนผูที้ช่วยเหลือทุกท่าน ทีกรุณาใหค้วามร่วมมือ และเป็นประโยชน์ในการทาํวจิยัครังนี 
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