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วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม – มีนาคม 2557) 

กระบวนการสร้างนวตักรรมด้านความรับผดิชอบต่อสังคมขององค์กร 
บริษัท บางจากปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 

วรัญญา ศรีเสวก 1  ดร.สัญญพงษ ์ล่ิมประเสริฐ 2 

บทคัดย่อ 
 การวิจยัเร่ืองกระบวนการสร้างนวตักรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ 
บริษทั บางจากปิโตรเลียม จ ากดั(มหาชน) มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการสร้าง 
นวตักรรมดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมท่ีสร้างคุณค่าร่วมใหก้บัองคก์รและสังคม โดยเป็น
งานวิจยัเชิงคุณภาพ เสนอผลการวิจยัแบบพรรณาวิเคราะห์ โดยมีประเด็น  ในการศึกษา
และการรวมรวบขอ้มูลจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งและสัมภาษณ์ผูบ้ริหารระดบัสูง ตลอดจนผูท่ี้
มีส่วนไดส่้วนเสียของบริษทั บางจากปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) 

การวิจัยเร่ืองกระบวนการสร้างนวตักรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ 
บริษทั บางจากปิโตรเลียม จ ากดั(มหาชน) มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการสร้าง
นวตักรรมดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมท่ีสร้างคุณค่าร่วมให้กบัองคก์รและสังคม โดยเป็น
งานวจิยัเชิงคุณภาพ เสนอผลการวจิยัแบบพรรณาวิเคราะห์ โดยมีประเด็นในการศึกษาและ
การรวมรวบขอ้มูลจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งและสัมภาษณ์ผูบ้ริหารระดบัสูงตลอดจนผูท่ี้มี
ส่วนไดส่้วนเสียของบริษทั บางจากปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน)  

ผลการวจิยัพบวา่  
 • นวตักรรมดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Innovation) ของบริษทั บางจาก
ปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) ทั้ งในรูปแบบของนวัตกรรมในการบริหารจัดการ 
(Process)นวตักรรมผลิตภณัท์และบริการ(Product)รวมถึงนวตักรรมโครงการเพื่อสังคม ( 
Initiative) ท่ีสามารถสร้างคุณค่าให้กับองค์กร พร้อมไปกับการสร้างคุณค่าให้กับ
ส่ิงแวดล้อมและสังคม มิได้เกิดในระดบักิจกรรมแต่เกิดจากมุมมองความรับผิดชอบต่อ
สังคม ในเชิงระบบ (Process Based) มุ่งเน้นการด าเนินงานจากภายในสู่ภายนอกองค์กร 
(Inside - Out) และมุ่งเนน้ผลการด าเนินงาน (Performance Driven) ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม
และส่ิงแวดลอ้ม 

 

1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาผูน้ าทางสังคม ธุรกิจ และ
การเมือง 
2 อาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาคน้ควา้อิสระ วทิยาลยันวตักรรมสังคม มหาวทิยาลยัรังสิต 
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 • กระบวนการสร้างนวตักรรมความรับผดิชอบต่อสังคม ของ บริษทั บางจาก
ปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) เกิดข้ึนโดยมีขั้นตอนหลกัส าคญัไดแ้ก่  
 1) การก าหนดพนัธสัญญาขององคก์รในการสร้างมูลค่าให้กบัองคก์ร ในการสร้าง
ผลก าไรในระดบัท่ีเหมาะสม พร้อมไปกบัการสร้างคุณค่าใหก้บัส่ิงแวดลอ้มและสังคม 
 2) บทบาทน าของผูน้ าองคก์รในการแสดงความมุ่งมัน่ ผา่นการก าหนดวิสัยทศัน์ 
นโยบาย ตลอดจนจดัสรรงบประมาณและทรัพยากรเพื่อด าเนินการดา้นความรับผิดชอบต่อ
สังคม 
 3) ก าหนดอยู่ในกลยุทธ์ธุรกิจโดยเป็นส่วนหน่ึงท่ีทุกหน่วยงานตอ้งด าเนินงาน
เพื่อให้ถึงเป้าหมายโดยก าหนดเป็นแผนงานระยะสั้ นระยะยาว และใช้เคร่ืองมือในการ
บริหารจดัการอ่ืนๆ เช่น การบริหารความเส่ียง การบริหารจดัการในภาวะวิกฤต ฯลฯมาใช้
ในการวิเคราะห์ประเด็นทางสังคมและผูท่ี้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อท่ีน าไปสู่การริเร่ิม
โครงการและการลงทุนใหม่ โดยมีดัชนีทางส่ิงแวดล้อมและสังคมเป็นเคร่ืองช้ีวดัการ
ด าเนินงานทั้งในระดบับุคคล หน่วยงานและองคก์ร  

 
ABSTRACT 

 
 The study about “CSR Innovation of Bangchak Petroleum PLC has the 
objectives to identify the Process that CSR Innovation has created the shared value 
between the company and the society. This research contains a qualitative approach and 
presents the findings in a narrative analysis format. It focuses the subjects and data from 
related document as well as the interview with the high-level management and the key 
stakeholders of the Bangchak Petroleum PLC. 
The research findings show as following: 
 The Bangchak Petroleum PLC’s CSR Innovation either in the process of 
Innovation management, Product and services and Initiative Campaigns have created the 
values to the company as equal to the value creation to the environment and society. The 
output does not generate at the activity level but is a result of the Process-Based 
operation which emphasizes from Inside-Out and Performance Driven direction arising 
around the economy, society and environment. 
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 The process to the creation of the CSR Innovation of Bangchak Petroleum PLC 
comprises of 4 stages as following: 

1) The identification of the company’s Mission in order to create the value to the 
company by generating the profit at an appropriate level in parallel with the value to the 
environment and the society. 

2) The Leadership of the Management that shows the commitment through its Vision, 
Policy as well as the Budget and Resources Planning in order to implement its CSR 

3) The embedding into the business strategy which is rolled out into each functions to 
achieve the goal. There are short and long-term plan together with other administrative 
tools, for example, Risk Management, Crisis Management, etc. These tools are used to 
analyze the social and stakeholders’ issues so it will lead to the initiation of the new 
projects and investment. The environmental and social index are the measurements for 
the operations at the individual, functional and corporate level. 
 
บทน า   

ประเด็นปัญหาในการวจิยัคร้ังน้ีหยบิยกมาจากสถานการณ์การขบัเคล่ือนดา้นความ
รับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รในวงการธุรกิจไทย แมว้า่แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององคก์ร(Corporate Social Responsibility : CSR) ในประเทศไทยเร่ิมแพร่หลายในช่วง 
10 กวา่ปีท่ีผา่นมา และเติบโตข้ึนเป็นล าดบั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งนบัตั้งแต่ปี 2542  ท่ีแนวคิด
ความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์ร ดว้ยอิทธิพลของความหมายแบบตะวนัตกไดเ้ขา้มามี
บทบาทในสังคมไทย โดยเร่ิมตน้จากกระแสความคิดท่ีวา่ “ธุรกิจเป็นส่วนหน่ึงของสังคม” 
และมีส่วนสร้างผลกระทบส าคญัต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มจากการมุ่งแสวงหาก าไรสูงสุด 
ธุรกิจจึงควรมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม พร้อมกบัพฒันาและ
ช่วยเหลือสังคมให้เติบโตไปพร้อมๆกบัการเจริญเติบโตของธุรกิจ (Stigson2007,World 
Business Council for Sustainable Development : WBCSD)  
 ปัจจุบนับริษทัจ านวนมากยงัมีการปฏิบติั CSR อยา่งไร้ทิศทาง หรือไม่มีการปฏิบติั
เชิงกลยุทธ์ ขาดองค์ความรู้ในการท า CSR ไม่ทราบว่าการปฏิบติัควรเร่ิมตน้อย่างไร 
กิจกรรม CSR ควรมีขอบเขตแค่ไหน หลายๆองคก์รธุรกิจปฏิบติัดา้น CSR บนพื้นฐานของ 
  
 
 



369 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม – มีนาคม 2557) 

 แนวคิด การคืนก าไรให้สังคม โดยปรากฎออกมาในรูปแบบของโครงการและ
กิจกรรมเชิงสังคมสงเคราะห์ การให้ การบริจาค กิจกรรมเก่ียวกบัการศึกษาและการฟ้ืนฟู
ส่ิงแวดล้อม ท่ีมีเป้าหมายการด าเนินการอยู่ท่ีการสร้างภาพลกัษณ์ ในปี 2550 จากการ
ส ารวจของสมาคมจดทะเียีนไทยกบับริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยใ์นช่วงไตรมาส
แรกของปี 2550 โดยตั้งค  าถามเก่ียวกบัการใชง้บประมาณและประเภทกิจกรรม CSR ผล
ส ารวจพบว่า บริษทัในตลาดหลกัทรัพยส่์วนใหญ่ยงัเขา้ใจวา่ CSR คือการบริจาคจากภาค
ธุรกิจใหก้บัองคก์รมูลนิธิดา้นสังคม (สมาคมบริษทัจดทะเบียน,2550) 
  ไม่เพียงปัจจยัในประเทศท่ีมีผลต่อการขบัเคล่ือนแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์กรให้ขยายวงกวา้งออกไป เช่น การมอบรางวลั CSR Awards ให้กบับริษทัจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ในปี 2549 การประกาศแนวทางธุรกิจท่ีมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม ภายใตก้รอบ “เข็มทิศธุรกิจ”  ปัจจยัภายนอกประเทศจากการเกิดข้ึนของมาตรฐาน
ใหม่ๆอาทิ  ISO 26000 มาตรฐานวา่ดว้ยการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการ
เรียกร้องใหธุ้รกิจท่ีท า CSR ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลสู่สาธารณะอาทิ  Global Reporting Initiative 
(GRI)  มาตรฐานการจดัท ารายงานการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน (ประกาศสถาบนัธุรกิจเพื่อสังคม
ในการส่งเสริมบริษทัจดทะเบยันในการด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคม,2554) ลว้นแต่
เป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าใหแ้นวคิด CSR ในประเทศไทยขยายวงอยา่ง 
 อยา่งไรก็ตามในรายงานวิจยัในระยะหลงักลบัพบวา่ ปัจจุบนับริษทัจ านวนมากยงั
มีการปฏิบติั CSR อยา่งไร้ทิศทาง หรือไม่มีการปฏิบติัเชิงกลยุทธ์ ขาดองคค์วามรู้ในการท า 
CSR ไม่ทราบว่าการปฏิบติัควรเร่ิมตน้อย่างไร กิจกรรม CSR ควรมีขอบเขตแค่ไหน 
หลายๆองคก์รธุรกิจปฏิบติัดา้น CSR บนพื้นฐานของ 
 ในปี 2553 ส านักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวช้ีว ัดภาวะสังคม ส านักงาน
คณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ส ารวจความคิดเห็นและทศันคติ
ทางสังครายไตรมาส เร่ือง ภารกิจร่วมของเอกชนในการแกไ้ขปัญหาความยากจนและความ
เหล่ือมล ้าทางสังคม : CSR และ Social Enterprises จากการส ารวจบริษทักวา่  แห่งพบวา่ 
96.79 มีการท า CSR โดยกิจกรรม CSR ท่ีบริษทัส่วนใหญ่ไดร้ะบุวา่ท า CSR เป็นลกัษณะ
ของการบริจาคเงินหรือส่ิงของ เช่น เพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบสาธารณภยัต่างๆ ช่วยเหลือ
ผูด้อ้ยโอกาส มอบทุนการศึกษาแกผู้ด้อ้ยโอกาส โดยให้เหตุผลวา่เป็นเร่ืองง่ายและสะดวก
(ส านักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.ส ารวจความคิดเห็นและ
ทศันคติทางสังครายไตรมาส,2553) 
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 ทว่ามีกิจกรรม CSR จ านวนไม่น้อยทั้งในรูปแบบการให้ การบริจาค ตลอดจน
กิจกรรมเพื่อสังคมในการสนบัสนุนการศึกษา การฟ้ืนฟูส่ิงแวดลอ้ม เช่น การปลูกป่า ก าลงั
ถูกตั้งค  าถามถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการท ากิจกรรมเพื่อสังคมท่ีนอกจากจะไม่สร้าง
คุณค่าต่อสังคมแล้ว ยงัก าลงัสร้างปัญหาทางสังคมตามมา เช่น การปลูกป่าในพื้นท่ีซ ้ าๆ 
โดยไม่ใหค้วามส าคญักบัการดูแลรักษา การสร้างฝายชะลอน ้าท่ีขาดความรู้และหลกัวิธีการ
ซ่ึงสร้างผลกระทบเชิงลบกับระบบนิเวศน์ การให้เงินสนับสนุนคนในชุมชนโดยขาด
วธีิการและกระบวนการท่ีน ามาสู่ความแตกแยกและความล่มสลายในชุมชน เป็นตน้  
 ขณะท่ีองคก์รธุรกิจก็สามารถสร้างคุณค่าให้กบัองคก์รในการสร้างภาพลกัษณ์การ
เป็นองค์กรท่ีดีไดเ้พียงเท่านั้น ซ่ึงไม่สามารถสร้างประสิทธิผลจากการใช้ทรัพยากรของ
องค์กรในการสร้างคุณค่าขององค์กรได้อย่างเต็มท่ี ในหลายองค์กรการด าเนินการเร่ือง
ความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รจึงกลายเป็นตน้ทุนและขอ้จ ากดัในการด าเนินธุรกิจ 
 จากสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั มีความเป็นไปไดท่ี้ปัญหาจากการด าเนินความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจท่ีขาดองค์กรความรู้ ขาดกลยุทธ์และเป้าหมายท่ี
ชัดเจน มีแนวโน้มจะสร้างผลกระทบเชิงลบกบัสังคมให้รุนแรงข้ึน ในอนาคตอนัใกล้
องคก์รธุรกิจก าลงัถูกบงัคบัดว้ยมาตรฐานและกฎระเบียบใหม่ๆจากองคก์รท่ีก ากบัดูแล ซ่ึง
จะเป็นปัจจยัส าคญัในการกระตุน้ใหอ้งคก์รธุรกิจต่ืนตวัในการท า CSR เพิ่มข้ึนเป็นล าดบั  
 ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีจึงมีเป้าหมายในการศึกษากระบวนการในการสร้าง
นวตักรรมดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์ร เพื่อสร้างคุณค่าใหก้บัองคก์รและ
สังคม ซ่ึงเป็นแนวคิดในการด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์รในรูปแบบใหม่ ท่ี
จะสร้างความย ัง่ยนืใหก้บัองคก์รและสร้างผลกระทบเชิงบวกใหก้บัสังคม โดยกา้วขา้ม
ขอ้จ ากดัในการด าเนินแนวทางความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รในรูปแบบเก่าท่ีมุ่งเนน้
การเพียงการสร้างภาพลกัษณ์ หรือการด าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอยา่งขาดเป้าหมายและกล
ยทุธ์ซ่ึงไม่สามารถวดัผลไดถึ้งคุณค่าท่ีองคก์รไดรั้บ เช่นเดียวกบัท่ีไม่สามารถสร้างสรรค์
คุณค่าใหม่ใหเ้กิดข้ึนกบัสังคม  
  ในการศึกษาเลือกบริษทั บางจากปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) เป็นกรณีศึกษา 
เน่ืองจากเป็นองคก์รหน่ึงท่ีไดรั้บการยกยอ่งให้เป็นองคก์รชั้นน าท่ีมีความโดดเด่นในดา้น
การด าเนินความรับผดิชอบต่อสังคมของ ผลจากงานวิจยัหลายฉบบัท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการ
สร้างคุณค่าต่อสังคมจากการด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั ซ่ึงสร้างคุณค่า
ใหก้บัองคก์รอยา่งการไดรั้บการยอมรับและไวว้างใจจากชุมชนบริเวณพื้นท่ีรอบโรงกลัน่   
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ค าถามการวจัิย 
 กระบวนการในการด าเนินการดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์รในแบบ
ใดท่ีจะน ามาสู่การสร้างนวตักรรมดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รและสังคม ท่ี
สร้างคุณค่าใหก้บัองคก์รและสังคม  
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 
 เพื่อศึกษากระบวนการสร้างนวตักรรมดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมท่ีสร้างคุณค่า
ใหก้บัองคก์รและสังคมของ บริษทั บางจากปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. กระบวนการสร้างนวตักรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรท่ี
สร้างคุณค่าให้กับธุรกิจและสังคมท่ีได้จากงานวิจยัคร้ังน้ี จะสามารถสร้างความเข้าใจ
เก่ียวกบักระบวนการนวตักรรมและเง่ือนไขในการด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคมและ
เป็นส่วนเติมองคค์วามรู้เก่ียวกบันวตักรรมดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมในบริบทไทยให้มี
ความกวา้งขวางข้ึน 
 2. กรณีศึกษาเป็นผลลพัธ์อย่างหน่ึงของการศึกษาท่ีสามารถใช้เป็นแนวทาง
ในการสร้างนวตักรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรท่ีเหมาะสมกบัองค์กร
ธุรกิจอ่ืน โดยไม่ตอ้งลองถูกลองผดิมากเกินไป 
ขั้นตอนการศึกษา 
 การศึกษาน้ีด าเนินการโดยใชร้ะเบียบวธีิวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research 
Methodology) 
 การศึกษาน้ีประกอบดว้ย 3 ช่วง ไดแ้ก่ ช่วงระบุ และออกแบบ ช่วงเก็บขอ้มูลและ
วเิคราะห์ และช่วงสังเคราะห์และสรุป 
 ในช่วงแรก (ระบุและออกแบบ) จะมีการด าเนินการอยา่งนอ้ย 4 อยา่งตามล าดบั 
ไดแ้ก่ (1) ระบุวตัถุประสงค์การวิจยัและค าถามการวิจยั (2) พฒันากรอบแนวคิดของการ
วิจยั (3)เลือกกรณีศึกษาท่ีจะใช ้ควบคู่ไปกบั (4) การออกแบบโครงสร้างการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล 
 เม่ือก าหนดกรณีศึกษาและแนวทางในการเก็บขอ้มูลเรียบร้องแล้ว ในขั้นต่อมา 
(เก็บขอ้มูลและวิเคราะห์) จะเป็นการด าเนินการ (5) เก็บขอ้มูลจากพื้นท่ีท่ีเป็นกรณีศึกษา 
(6)วิเคราะห์กรณีศึกษา โดยวิเคราะห์กระบวนการสร้างนวตักรรมดา้นความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององคก์ร และเง่ือนไขความส าเร็จของกระบวนการสร้างนวตักรรมท่ีสร้างคุณค่า
ใหก้บัองคก์รและสังคม 
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 ในช่วงสุดทา้ย (สังเคราะห์และสรุป) จะมีการเอาผลวเิคราะห์มา (7) สังเคราะห์
เป็นแนวทางเพื่อพฒันาขอ้เสนอแนะส าหรับองคก์รอ่ืนๆท่ีจะสร้างกระบวนการนวตักรรม
ดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รเพื่อสร้างคุณค่าใหก้บัองคก์รและสังคมในอนาคต 
สรุปผลการวจัิย 
 บริษทั บางจากปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษทัพลงังานไทยท่ีด าเนินงาน
เคียงคู่กบัการดูแลส่ิงแวดล้อมและ สังคม โดยประกอบธุรกิจปิโตรเลียมตั้งแต่การจดัหา
น ้ ามนัดิบทั้งจากแหล่งต่างประเทศ ในตะวนัออกกลาง ตะวนัออกไกล และจากแหล่ง
น ้ ามนัดิบภายในประเทศ เขา้มากลัน่เป็นน ้ ามนัส าเร็จรูปท่ีไดม้าตรฐาน ดว้ยก าลงัการผลิต
สูงสุด 120,000 บาร์เรลต่อวนั และจดัจ าหน่ายผา่นเครือข่ายสถานีบริการน ้ ามนับางจากกวา่ 
1,000 แห่งทัว่ประเทศ รวมถึงไดข้ยาย กิจการสู่ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตยท่ี์เป็น
พลงังานสะอาดจากธรรมชาติ และธุรกิจผลิตพลงังานชีวภาพ ทั้งน้ี บริษทัฯ มีเป้าหมายท่ีจะ
พฒันาธุรกิจปัจจุบนั พร้อมขยายการลงทุนสู่ธุรกิจใหม่เพื่อเพิ่มพูนมูลค่าให้แก่กิจการอยา่ง
ย ัง่ยนื 

 มีปรัชญาในการบริหารจดัการองคก์ร ท่ีค  านึงถึงความสมดุลในการสร้าง “มูลค่า” 
ท่ีหมายถึง รายได ้ก าไร และความสามารถในการปันผลให้ผูถื้อหุ้นไดใ้นระดบัท่ีเหมาะสม 
และ “คุณค่า” อนัได้แก่ การพยายามไม่ท าในส่ิงท่ีจะส่งผลกระทบแต่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยเช่ือมโยงการด าเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสีย
ทุกกลุ่ม แบ่งเป็น กลุ่มแรก ผูถื้อหุ้น คู่คา้ ลูกคา้ และเจา้หน้ี องคก์รตอ้งด าเนินธุรกิจท่ีสร้าง
ผลตอบแทนเติบโตอย่างต่อเน่ืองและเป็นธรรม กลุ่มท่ี 2 สังคม ชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม 
องค์กรมีวฒันธรรมการด าเนินธุรกิจท่ีรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม กลุ่มท่ี 3 
พนกังาน พฒันาบุคลากรใหเ้ป็นมืออาชีพ  

 หลกัคิดในการบริหารจดัการองคก์รเช่นน้ี จึงถือเป็นรากฐานส าคญัของการพฒันา
องค์กรท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใตว้ฒันธรรมองค์กรในการพฒันาธุรกิจอย่าง
ย ัง่ยืนไปพร้อมกบัส่ิงแวดล้อมและสังคม ในการบริหารจดัการด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กร  ไดก้ าหนดกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจโดยผสมผสานการสร้างมูลค่าทาง
ธุรกิจให้กบัองค์กรกบัการสร้างคุณค่าให้กบัส่ิงแวดล้อมและสังคม โดยน าหลกัการดา้น
ความรับผดิชอบต่อสังคม มาประยกุตใ์ชใ้นการบริหารธุรกิจ  4 กลยุทธ์ ไดแ้ก่ 1.การพฒันา
ธุรกิจให้เติบโตและมีการกระจายความเส่ียงสู่ธุรกิจท่ีมีรายไดม้ัน่คง 2.มุ่งสู่บริษทัท่ีมีการ
ปล่อยคาร์บอนไดออกไซคสุ์ทธิเป็นศูนย ์(Carbon Neutral Company) 3.พฒันารูปแบบ
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กิจกรรมและการด าเนินธุรกิจท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 4) เปิดเผย 
โปร่งใส ตรวจสอบได ้

 ท าให้กระบวนการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั บางจากฯ 
สามารถน าไปสู่การสร้างนวตักรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ท่ีการศึกษาคร้ังน้ีให้
ความหมายถึง การท่ีกระบวนการ ความคิดใหม่ ในการด าเนินธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ท่ีสามารถสร้างคุณค่าใหก้บัองคร์และสังคม 

 นวตักรรมการบริหารจดัการ - การบริหารจดัการดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม
ของค์กรท่ีมีลกัษณะพิเศษท่ีมุ่งเน้นการท างานขา้มสายงาน โดยสอดคลอ้งกนัระหว่างการ
แสดงความรัยผิดชอบภายในกระบวนการด าเนินธุรกิจและภายนอกกระบวนการด าเนิน
ธุรกิจ ยกตวัอยา่งเช่น การบริหารจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ท่ีมีการด าเนินการขา้มสายงาน ทั้ง
ภายในกระบวนการด าเนินธุรกิจและภายนอกกระบวนการด าเนินธุรกิจผ่านโครงการเพื่อ
สังคม โดยมีเป้าหมายส าคญัเดียวกนัในการลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มใหไ้ดม้ากท่ีสุด   

 นวตักรรมผลิตภณัทแ์ละบริการซ่ึงสร้างมูลค่าธุรกิจและคุณค่าสังคม - การพฒันา
และส่งเสริมการจ าหน่ายพลังงานทดแทนเป็นตวัอย่างท่ีเห็นได้ชัดในประเด็นของการ
พฒันานวตักรรมผลิตภณัท์ของบริษทั บางจาก การเป็นผูน้ าด้านพลงังานทดแทนแก๊ส
โซฮอล ์โดยบริษทั บางจากฯ เป็นผูน้ าส่งเสริมการผลิตพลงังานทดแทนโดยน าเอทานอลมา
ผสมเป็นแก๊สโซฮอล์ 91 และ 95 ซ่ึงมีคุณสมบติัเทียบเท่าน ้ ามนัเบนซิน เป็นรายแรกใน
ตลาดตั้งแต่ปี 2544 เป็นตน้มาและขยายไปสู่การเป็นผูน้ าในการและจ าหน่ายแก๊สโซฮอล ์
E20 นวตักรรมดงักล่าวจึงนอกจากตอบสนองผูบ้ริโภค และลดผลกระทบต่อดา้นสุขภาพ
และส่ิงแวดลอ้มแลว้ ยงัสร้างคุณค่าใหก้บัองคก์รอีกดว้ย 

นวตักรรมโครงการเพื่อสังคม – ท่ีสามารถพฒันาโครงการเพื่อสังคมจนกระทัง่
สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัธุรกิจดว้ยรูปแบบธุรกิจใหม่ๆตวัอยา่งเช่น โคร
การสหกรณ์ป๊ัมชุมชนตั้งข้ึนคร้ังแรกท่ีสหกรณ์การเกษตรศรีประจนัต ์จ.สุพรรณบุรี ก่อนท่ี
บริษทั บางจากฯ จะเสนอให้สหกรณ์ฯเป็นเจ้าของป๊ัม และการเป็นหน้าประวติัศาสตร์
ส าคญัส าหรับวงการคา้ปลีกน ้ ามนัไทย รวมไปถึงเป็นนวตักรรมส าคญัในวงการธุรกิจ
ปิโตรเลียมของโลก เพราะถือเป็นส่ิงใหม่ท่ีไม่เคยมีใครคิดท ามาก่อน 
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หลกัการของป๊ัมสหกรณ์ คือการใช้พื้นท่ีของสหกรณ์เป็นท่ีตั้งสถานีบริการ โดย
กลุ่มลูกคา้หลกัคือสมาชิกของสหกรณ์เอง โดยผลก าไรท่ีไดก้็จะปันผลกลบัมาสู่สมาชิกท่ี
ใชบ้ริการ  

สหกรณ์ศรีประจนัต์ กลายเป็นต้นแบบของป๊ัมสหกรณ์ท่ีปัจจุบนัได้ขยายจนมี
จ านวนป๊ัมสหกรณ์กว่า 571 แห่งในปัจจุบนั มีรายไดห้มุนเวียนปีละ 3,500 ลา้นบาทและ
กลายเป็นช่องทางส าคญัในการสร้างรายไดใ้หบ้ริษทั บางจากฯ 

การสร้างนวตักรรมดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษทั บางจากปิโตรเลียม 
จ ากดั (มหาชน) มิไดเ้กิดข้ึนจากการด าเนินกิจกรรมแต่เพียงอยา่งเดียว แต่เกิดข้ึนจากการ
ด าเนินความรับผดิชอบต่อสังคมอยา่งท่ีมุ่งเนน้การด าเนินการจากภายในสู่ภายนอก (Inside 
- Out)  การมุ่งเน้นระบบ (Process Based) และมุ่งเน้นในเร่ืองของผลการด าเนินการ 
(Performance Driven)  
 บริษทั บางจากฯ ไดน้ าแนวทางการแสดงความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์ร เขา้
ไปสอดประสานกบักระบวนการด าเนินธุรกิจหลกัในการด าเนินธุรกิจ อยา่งเป็นระบบ โดย
ครอบคลุมการบริหารจดัการทั้งองคก์ร ตั้งแต่นโยบาย กลยุทธ์ แผนปฏิบติั การปฏิบติั การ
วเิคราะห์ละการประเมินผล อาทิ การปรับโครงสร้างการด าเนินธุรกิจโดยเพิ่มสัดส่วนธุรกิจ
ใหม่ดา้นพลงังานทดแทนในอนาคตซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของกลยุทธ์ในการพฒันาธุรกิจให้
เติบโตและมีการกระจายความเส่ียงสู่รายไดท่ี้มัน่คง ซ่ึงการพฒันารูปแบบกิจกรรมและการ
ด าเนินธุรกิจท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมอย่างรูปแบบธุรกิจการร่วม
ด าเนินธุรกิจป๊ัมน ้ ามนัร่วมกบัสหกรณ์การเกษตรภายใต ้โครงการสหกรณ์ป๊ัมชุมชน ฯลฯ 
ซ่ึงสามารถตอบสนองการสร้างรายไดแ้ละผลก าไรให้กบัธุรกิจ และสามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของสังคมไดใ้นเวลาเดียวกนั โดยเป็นการด าเนินการท่ีสร้างประโยชน์ร่วมให้
เกิดข้ึนระหว่างองค์กรกบัผูท่ี้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ได้แก่ พนักงาน ผูถื้อหุ้น ชุมชน 
ลูกคา้ ส่ิงแวดลอ้มและสังคมโดยรวม 
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กระบวนการสร้างนวตักรรมด้านความรับผดิชอบต่อสังคม 

 

 • การก าหนดพนัธสัญญาและการน าองคก์ร - บริษทัมีปรัชญาในการด าเนินธุรกิจ
ในการสร้างให้เกิดมูลค่าให้กับองค์กรและสร้างให้เกิดคุณค่าให้เกิดกับสังคม ด้วย
วฒันธรรมองคก์รในการพฒันาธุรกิจอย่างย ัง่ยืนไปพร้อมกบัส่ิงแวดลอ้มและสังคม โดยมี
พนัธสัญญาขององค์กรเป็นประเด็นทางสังคมท่ีส าคญัของอุตสาหกรรมพลังงาน โดย
บริษทั เลือกท่ีจะแสดงความรับผิดชอบโดยด าเนินการในประเด็นด้านความมัน่คงทาง
พลงังาน โดยมีพลงังานทางเลือก และพลงังานสะอาด เป็นประเด็นหลกัในการด าเนินการ 
โดยเฉพาะการวางต าแหน่งให้องค์กรเป็นผูน้ าพลงังานทดแทน และปรับเปล่ียนทิศทาง
ธุรกิจมาตั้งแต่ปี 2544 จากธุรกิจปิโตรเลียมสู่ธุรกิจพลงังานทดแทน  

 แมว้า่ในยคุแรกเร่ิมพนัธสัญญาจะส่งผา่นจากผูน้ าองคก์รคุณโสภณ สุภาพงษท่ี์เป็น
ผูน้ าองคก์รคนแรก แต่การสร้างวฒันธรรมองคก์รและวฒันธรรมพนกังานท่ีเขม้แข็ง ท าให้
องคก์รสามารถส่งผา่นความคิดดงักล่าวมาจนปัจจุบนั  

 สะทอ้นใหเ้ห็นวา่การก าหนดพนัธสัญญาท่ีชดัเจน พร้อมการแสดงบทบาทน าของ
ผูน้ าองคก์รในการก าหนดโครงสร้างการบริหารจดัการความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีชดัเจน 
การมีระบบบริหารจดัการแบะการติดตามผล การจดัระบบสนบัสนุนให้องค์กรสามารถ
ขบัเคล่ือนทุกส่วนตามท่ีได้ให้พนัธสัญญา การส่ือสารและถ่ายทอดวิสัยทศัน์ ค่านิยม 
เป้าหมาย ทิศทางและคุณค่าความรับผิดชอบต่อสังคมให้ผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสีย ฯลฯ เป็น
ปัจจยัส าคญัในการขบัเคล่ือนงานดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์ร 

 • การวางกลยุทธ์ธุรกิจ - จากพนัธสัญญาขององคก์ร บริษทั บางจากฯ เลือกท่ีจะ
วางกลยทุธ์ธุรกิจดว้ยการผสมผสานความรับผดิชอบเขา้ไปในกลยุทธ์ธุรกิจ ภายใต ้กลยุทธ์
ธุรกิจเพื่อารพฒันาอยา่งย ัง่ยนื ซ่ึงเป็นการมองกระบวนการพฒันาในเชิงระบบ เพื่อให้ความ
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รับผิดชอบถูกบูรณาการเขา้ไปสู่กระบวนการประกอบธุรกิจในทุกขั้นตอนและกลายเป็น
การปฏิบติัประจ าวนั และเป็นการพฒันาระบบการด าเนินงานท่ียึดอยูก่บัเป้าหมายและพนัธ
สัญญาท่ีองคก์รก าหนดไว ้ 

 ในการก าหนดกลยทุธ์ธุรกิจ ไดมี้การใหค้วามส าคญักบัการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสีย โดยบริษทัไดมี้การวิเคราะห์ประเด็นความตอ้งการของผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสีย
และวิเคราะห์เพื่อตอบสนอง เช่น การท่ีผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียทุกภาคส่วนมีความเป็นห่วง
ในเร่ืองการสร้างผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมของโรงกลั่น ฯลฯ การพัฒนากลยุทธ์ท่ี
ตอบสนองการลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ก็เป็นการวางกลยุทธ์เพื่อตอบสนองกบัผูท่ี้มี
ส่วนไดส่้วนเสียดงักล่าว  

 บริษทัยงัไดก้ าหนดความรับผดิชอบต่อสังคมหรือความรับผิดชอบในกระบวนการ
ด าเนินธุรกิจ เขา้ไปอยูใ่นกระบวนการจดัท าแผนธุรกิจในระยะ 5 -10 ปี โดยใชเ้คร่ืองมือ
ต่างๆ ในการบริหารจดัการองค์กรสมยัใหม่ในการสนบัสนุน ไดแ้ก่ SWOT  Balance 
Scorecard การบริหารความเส่ียงทั้งองคก์ร(ERM) การบริหารจดัการวกิฤต ฯลฯ 

 • การสร้างนวตักรรมดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร - ในการสร้าง
นวตักรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั บางจากฯ เกิดจากการยึดเอาพนัธ
สัญญาและกลยุทธ์ธุรกิจเป็นหลกั ในการน าไปการวางแผนปฏิบติัและปฏิบติังาน ท่ีท าให้
เกิดนวตักรรมการบริหารจัดการ นวตักรรมผลิตภัณท์ ตลอดจนนวตักรรมในระดับ
โครงการเพื่อสังคม กรณีการลงทุนในธุรกิจพลงังานทดแทน อาทิ การท าธุรกิจโซล่าร์ 
ฟาร์ม หรือโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย ์ก็เป็นการริเร่ิมท่ีเกิดจากกลยุทธ์การพฒันาธุรกิจให้
เติบโตและมีการกระจายความเส่ียงสู่รายไดท่ี้มัน่คง หรือการพฒันาน ้ ามนัเบนซินยูโร 5 
เป็นรายแรกของเอเชีย ท่ีถือเป็นนวตักรรมผลิตภณัท์ของบริษทั ก็ตั้งอยู่บนกลยุทธธ์การ
พัฒนารูปแบบกิจกรรมและการด า เนินธุรกิจท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม  

• คุณค่าท่ีองคก์รและสังคมไดรั้บจากการด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคม - ในการด าเนิน
ธุรกิจของบริษทั บางจากฯ ภายใตก้ระบวนการด าเนินธุรกิจท่ีกล่าวมา ท าใหบ้ริษทั บางจาก
ฯ สามารถสร้างคุณค่าใหก้บัองคก์รในดา้นต่างๆ อาทิ การสร้างความแตกต่างใหก้บัแบรนด์
ท่ีท าใหก้ลายมาเป็นแบรนดอ์นัท่ี 2 ของบริษทัน ้ามนัในใจผูบ้ริโภคในปัจจุบนั การสร้าง
รูปแบบธุรกิจใหม่ท่ีสร้างการเติบโตในระยะยาว การลดความเส่ียงจากการยอมรับให้ด ารง
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อยูข่องชุมชนซ่ึงถือเป็นความเส่ียงหลกัขององคก์ร การท่ีบริษทัไดรั้บความสนใจในการเขา้
มาลงทุนมากข้ึนจากนกัลงทุนท่ีสนใจลงทุนในบริษทัท่ีมีใหค้วามส าคญัในเร่ืองสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม ฯลฯ 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี้ 

 ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการท าการศึกษากรณีศึกษาในองค์กรธุรกิจท่ีไม่ได้
เป็นผูน้ าในดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ เพื่อลองทดสอบกระบวนการ
สร้างนวตักรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเพื่อศึกษาเชิงเปรียบเทียบ เพื่อ
ปรับปรุงและทบทวนกระบวนการสร้างนวตักรรม CSR 
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