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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อตรวจสอบ 1) การตระหนักรู้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้าง
คุณค่าร่วมของธุรกิจ (CSV) ของผู้บริหารธุรกิจไทย 2) เจตคติของผู้บริหารธุรกิจไทยต่อการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน
(SD) และแรงจูงใจในการเปิดเผยข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อม (CSR) หรือ SD โดยสุ่ม
ตัวอย่างบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ในการดาเนินธุรกิจแบบยั่งยืน ในปี
พ.ศ. 2562 จานวน 72 บริษัท จาก 724 บริษัท ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ผลการศึกษาพบว่า 1) ผู้บริหารร้อย
ละ 20 มีความรู้ความเข้าใจนิยามการพัฒนาที่ยั่งยืน ของสหประชาชาติและการสร้างคุณค่าร่วมของธุรกิจ 2)
ผู้บริหารทุกบริษัทที่ให้สัมภาษณ์มีนโยบายด้าน CSR เพื่อรักษาสมดุลระหว่างผลกระทบต่อสังคมทั้ง ทางบวก
และลบ ร้อยละ 98 มีการจัดทารายงานด้าน CSR และ SD ลักษณะเด่นของบริษัทไทยคือมีแนวทางการพัฒนา
ธุรกิจโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผสมผสานหลักคาสอนทางพุทธศาสนา ผู้บริหารร้อยละ 50 มีมุมมองต่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทมากกว่าการสร้างคุณค่าร่วมของธุรกิจ และดาเนินการให้
เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของ ตลท. ขณะที่ผู้บริหารบริษัทขนาดเล็กที่ให้สัมภาษณ์ มุ่งผลประกอบการทางการเงิน
ของธุรกิจเป็นสาคัญ
คาสาคัญ: เจตคติผู้บริหารบริษัทไทย ธุรกิจแบบยั่งยืน การพัฒนาที่ยั่งยืน
ABSTRACT
The two objectives of this study were 1) to determine the awareness level of Thai
business executives towards the United Nation’s Sustainable Development Goals (SD) and
Business Creating Shared Value (CSV) Report, and 2) the attitudes of executives towards
Sustainable Business Development (SD) and Motivation to share Corporate Social
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Responsibility Report (CSR), or Sustainable Business Development Report (SD). This study was
conducted in 2019, with in-depth interviews of a sample of 72 company executives from
724 listed companies on the Stock Exchange of Thailand (SET). The results showed that: 1)
twenty percent of executives were aware of the United Nations’ sustainable development
goals and the CSV Project, and 2) all Thai company executives interviewed had CSR policies,
in order to balance positive and negative social impacts. Ninety eight percent of the sample
had CSR and SD reports. The outstanding feature of Thai companies was an integration of
the sufficiency economy philosophy and Buddhism principles. However, fifty percent of the
executives viewed sustainable development as the way to build companies’ images rather
than their business’ CSVs, and to follow the rules of The Stock Exchange of Thailand.
However, CEOs of small companies mainly focused on their business financial performance.
KEYWORDS: The attitude of Thai companies executives, Sustainable business operations,
Sustainable development
บทนา
หลังจากเศรษฐกิจทุนนิยมอุตสาหกรรมได้
สร้ า งความมั่ งคั่ง มหาศาลให้ กั บ สั ง คมโลก ทาให้
ประชากรหลายล้านคนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
แต่ นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ค้ น พบว่ า การเกิ ด ก๊ า ซเรื อ น
กระจก เพิ่มขึ้นในอัตราเร่ง อุณหภูมิโลกจะสูงขึ้น
ถึ ง 2-4°C ภายใน 50 ปี ข้ า งหน้ า รายงานของ
ธนาคารโลกระบุว่า อุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นระดับ 4°C
จะทาให้เกิดภัยธรรมชาติรุนแรง ผันผวน สิ่งมีชีวิต
สูญพันธุ์ และกระทบกันเป็นลูกโซ่
ภัยพิบัติจากโลกร้อนขึ้น ส่งผลกระทบใน
วงกว้างต่อประชากรโลก จนเริ่มมีกระแสเรียกร้อง
ให้ธุรกิจสนใจความเสียหายที่เกิดจากเศรษฐกิจทุน
นิยม ที่มีการผลิตและบริโภคแบบเส้นตรง นี้คือ
ต้นทุนที่บริษัทไม่ได้จ่ายแต่ชุมชนจ่าย มันคือความ
ล้มเหลวของตลาดที่ใหญ่ที่สุด แต่หากมนุษย์ผลิต
และบริโภคให้สอดคล้องกับระบบธรรมชาติได้ โลก
จะไม่มีการสูญเสีย
กระแสการรณรงค์ในเวลาต่อมา เริ่มจาก
อันตรายของยาฆ่าแมลง (DDT) ที่มีผลกระทบต่อ

คนและสิ่ ง แวดล้ อ ม เป็ น จุ ด ก าเนิ ด องค์ ก รด้ า น
สิ่งแวดล้อมหลายองค์กร เช่น UNEP พิธีสารมอนท
รีออล (Montreal Protocol) เป็นสัญญาระหว่าง
ประเทศฉบับแรกที่ทุกประเทศลงนามร่วมกันกาจัด
สาร CFC ต่อมามีการลงนามในพิธีสารเกียวโต เพื่อ
ลด CO2 ใน ค.ศ. 1997 แต่เมื่อเวลาผ่านไปพบว่า
การร่ ว มมื อ จากข้ อ ตกลงระหว่ า งประเทศของ
ภาครัฐ ไม่สามารถยับยั้งปัญหาดังกล่าวได้ กระแส
สั ง คมจึ ง หั น มาเรี ย กร้ อ งให้ ภ าคธุ ร กิ จ มี ส่ ว นร่ ว ม
เพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมที่ดีกว่า จึงเกิดกิจกรรม
CSR แทบทุกบริษัทมหาชนในช่วงที่ผ่านมา (สฤณี
อาชวานันทกุล, 2556)
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ของภาครัฐ
และเอกชนได้เกิดกระแสรณรงค์การทาธุรกิจอย่าง
ยั่งยืน ตามองค์การสหประชาชาติ (UN) กรอบ
ข้อตกลงสากล ที่เกิดขึ้นในสมาชิก 193 ประเทศ
ครอบคลุมเป้าหมายของ UN 17 ข้อดังภาพที1่

หน้า 2 : วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)

สาหรับประเทศไทย โดยกรมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ ได้ประกาศแผนพัฒนาอย่างยั่งยืน
โดยหลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง (SEP) ต่ อ มา พ.ศ.
2558 ได้เสนอ SEP เป็นแนวทางหนึ่งในการบรรลุ

เป้าหมาย SDGs ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทด้าน
การต่างประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2561-2580) เชื่อมโยงกัน ดังภาพที่ 2

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมกับ UN เพื่อความเป็น
สากลภายใต้ ก รอบการพั ฒ นาธุ ร กิ จ ไทย ที่ ใ ห้
ความสาคัญกับ ESG เพื่อที่บริ ษัทมหาชนจากัด
(บมจ.) ได้นาแนวทางไปบริหารองค์กรและเปิดเผย
ข้ อมู ลต่ อผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ตั้ งแต่ ปี 2558 และ
พัฒนาดัชนี SET THSI และส่งเสริมการจัดทา
รายงานแห่งความยั่งยืน (SD Report)
นักลงทุนหั นมาสนใจธุรกิจที่ยั่งยื น ตลาด
หุ้ น ทั่ ว โลกจั ดท าดั ช นี ความยั่ ง ยื น เพื่ อ คั ดเลื อ ก
บริ ษัทที่เป็ นผู้ น าด้านความยั่ งยื น ผลการวิจัยของ

Eccles, R., Loannou, I., & Serafeim, G. (2012)
พบว่า ผลประกอบการของธุรกิจที่คานึงถึง สังคม
และสิ่ง แวดล้อม มีแนวโน้มเติบโตมากกว่าธุรกิจที่
คานึงถึง ผลประกอบการทางการเงินเพียงอย่างเดียว
United Nation Global CompactAccenture Strategy ได้สารวจผู้บริหารระดับสูง
(CEO Study on Sustainability 2019) ของธุรกิจ
ทั่วโลก 1,000 คน พบว่าผู้บริหารร้อยละ 94 ของ
บริ ษั ท ทั้ ง หมด เห็ น ด้ ว ยกั บ การใส่ ใ จสั ง คมและ
สิ่งแวดล้อม และร้อยละ 37 ในกลุ่มที่เห็นด้วยมอง
เห็นคุณค่าร่วมการทาธุรกิจบนความยั่งยืน
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The Nielsen Global Survey (2014)
สารวจผู้บริโภคคนไทย พบว่าร้อยละ 70 มีความ
ตื่นตัวและต้องการสนับสนุนผลิตภัณฑ์หรือรับการ
บริการจากบริษัทที่ทา CSR หรือ SD แสดงให้เห็น
ว่ า ผู้ บ ริ โ ภคเกิ ด การเรี ย นรู้ แ ละยอมรั บ ปั ญ หา
สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น และพยายามหาทางออกขณะที่
ภาคธุรกิจยอมรั บความเสี่ ยงที่กาลั งจะเกิดขึ้น ซึ่ ง
เกี่ยวพันกันจนไม่สามารถแยกจากกันได้
การสารวจเจตคติของผู้บริหารธุรกิจ การมี
ส่ วนร่ วมต่ อความรั บผิ ดชอบ ในการใช้ ทรั พยากร
ร่วมกัน สามารถสะท้อนการมีส่วนร่วมเป็นรูปธรรม
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร หลังจาก UN และ
หน่ ว ยงานทุ ก ภาคส่ ว น ได้ ป ระกาศเจตนารมณ์
รณรงค์การทาธุรกิจอย่ างยั่ งยื นไปแล้วนั้ น จึงเป็น
เรื่องที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งว่า แนวทางการทาธุรกิจ
แบบยั่ งยืนของผู้บริ หารธุรกิจไทย เป็ นการกระทา
ด้วยความตระหนักรู้ ถึงปัญหาอย่างแท้จริง หรือทา
เป็ นกระแสสั งคม หรื อหนั กแน่ นเพี ยงพอ กับการ
แก้ไขปัญหาตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นหรือไม่
วัตถุประสงค์ในการวิจัย
1.เพื่อตรวจสอบการตระหนั กรู้ เป้ าหมาย
การพัฒนาที่ยั่ งยื น ในเจตนารมณ์ขององค์การ
สหประชาชาติ (UN) และการสร้ างคุณค่าร่ วมของ
ธุรกิจ (CSV) ของผู้บริหารธุรกิจไทย
2. เพื่อศึกษาเจตคติของผู้บริหารธุรกิจไทย
ในนิยามของการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน (SD) และแรง
จูงในในการเปิดเผยข้อมูลด้านความรั บผิดชอบต่อ
สังคมหรือสิ่งแวดล้อม (CSR) หรือ SD
สมมติฐานในการวิจัย
1. ผู้บริ หารบริ ษัทไทย มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน (SD) ของ
UN และการสร้ างคุณค่าร่ วม (CSV) ของธุ รกิ จ
สมัยใหม่
2. ผู้บริหารบริษัทไทยเกิดความตระหนักรู้
ในการท าธุ ร กิ จ แบบยั่ ง ยื น และก าหนดนโยบาย
โครงการ CSR และ SD เพื่อผลตอบแทนที่เกิดมูลค่า
ร่วมกันในระยะยาว

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้ทราบการตระหนักรู้ของผู้บริหาร
บริษัทไทย ในเจตนารมณ์ขององค์การสหประชาชาติ
(UN) ตามเป้าหมายธุรกิจยั่งยืนระดับสากล
2. ได้ทราบเจตคติของผู้บริหารบริษัทไทย
ได้รู้ จักธุรกิจและเข้าถึงแนวคิด แนวปฏิ บัติ ในการ
กาหนดนโยบายที่มีต่อการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน ได้
ทราบแรงจูงใจในการเปิดเผยข้อมูล CSR หรือ SD
ปั ญหาและอุ ปสรรคที่ เกิ ดขึ้ น รวมถึ งแนวทางข้ อ
เรียกร้องให้เปลี่ยนแปลงเพื่อแก้ไขปัญหา
แนวคิดที่เกี่ยวข้อง
1. นิยามการท าธุรกิจยั่งยืน ตามกรอบ
ข้อตกลงสากล องค์การสหประชาชาติ (United
Nations Thailand, 2015) ที่ได้ตระหนักรู้กับการมี
ส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติด้วยปณิธานว่า “เราจะต้อง
ใช้ทรัพยากรในวันนี้ให้มีใช้ถึงลูกหลาน เราจะไม่ทิ้ง
ใครไว้ข้างหลัง” และคานิยามที่ว่า “การพัฒนาที่
พยายามสร้างหลักประกันหรือทาให้มั่นใจได้ว่า คน
รุ่นหลังจะมีคุณภาพชีวิต ที่จะไม่ด้อยไปกว่าคนรุ่น
ปัจจุบัน”
2. แนวคิด Michael E. Porter (2011) ผู้
คิดค้นกลยุทธ์ของการทาธุรกิจที่ยั่งยืนเรื่องการสร้าง
มูลค่าร่วมกันของธุรกิจ (Creating Shared Value:
CSV) ได้กล่าวว่า แนวคิดของคุณค่าร่วม สามารถ
ก าหนดให้ เ ป็ น นโยบายและแนวปฏิ บั ติ ที่ เ พิ่ ม
ความสามารถในการแข่งขันของบริษัท พร้อมกับการ
พั ฒ นาสภาพเศรษฐกิ จ และสั ง คมในชุ ม ชน บน
สมมติฐานว่า ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคม
จะต้องได้รั บการจัดการโดยใช้หลั กการคุณค่ าร่วม
เช่ นกั น นั้ นคื อ ธุ รกิ จที่ ยั่ งยื นจะสร้ างคุ ณค่ าจาก
ผลประโยชน์ที่ไม่ได้มองเพียงแค่การมีต้นทุนผลิตที่
ลดลงเท่ านั้ น แต่ เป็ นการบู รณาการให้ เกิ ดผล
ประโยชน์เชื่อมโยงกันระหว่างประโยชน์ทางธุรกิจ
และประโยชน์ทางสั งคมเรียกว่ า ไตรกาไรสุ ทธิ ซึ่ ง
สอดคล้องกับ Peter Fisk
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3. Peter Fisk (2010) เข้าถึงความยั่งยืน
อย่างสร้างสรรค์ของธุรกิจแข่งขันแนวใหม่ที่จะเติบโต
ด้ วยก าไรที่ ยั่ งยื น ได้ รวบรวมตั วอย่ างการด าเนิ น
ธุรกิจแบบยั่งยืนจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารบริษัทชั้น
น าของโลก ได้ แก่ Nike’s Hannah Jones,
Unilever’s Santiago Gowland, M&S’s Richard
Gilles, Arup’s David Singleton, Yale’s Dan
Esty, Fairtrade Foundation’s Harriet Lamb
and Generation Investment Management’s

Colin Le Duc. ซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์ (Brand) อาทิ
Adidas and Nike, M&S and Walmart, BP and
Shell, Coca Cola and Danone ได้นาเสนอ
แบบจาลองการพัฒนาที่ยั่งยืน 3 ด้าน ในแผนภาพที่
3 ได้แก่การสร้างธุรกิจในสังคมที่เสมอภาคเท่าเทียม
กันกับการมีชีวิตอยู่ภายใต้ข้อจากัดของสิ่งแวดล้อม
เพื่อสร้างโลกที่ดีขึ้น เช่นเดียวกัน

ภาพที่ 3 แนวคิดกาไร 3 ด้านของ Michael E.Porter และ Peter Fisk
ที่มา : Fisk, P. (2010)
4. Milton Friedman นักเศรษฐศาสตร์
ลัทธิทุนนิยมช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา มุ่งเน้นการทา
ธุ รกิ จเพื่ อสั งคมด้ วยการท าก าไรจากการจ้ างงาน
การซื้อวัตถุดิบ การลงทุนและจ่ายภาษี แนวคิดนี้
มองสังคมและชุมชนอยู่ นอกขอบเขตการทาธุรกิจ
โดยให้ความสาคัญกับการโฆษณาชักจูงผู้บริโภคให้
ซื้อผลิตภัณฑ์มากขึ้น เผชิญภาวการณ์แข่งขันด้วย
การปรับโครงสร้างลดพนักงานและย้ายฐานการผลิต
ไปยังภูมิภาคที่มีต้นทุนต่ากว่า ในขณะที่ใช้การสร้าง
งบการเงิ น คื นทุ นให้ นั กลงทุ น พั ฒ นาสิ นค้ าด้ ว ย
นวั ตกรรมเล็ กน้ อยแต่ แข่ งขั นด้ านราคาเป็ นหลั ก
แสวงหาการสร้างผลกาไร แต่เป็นไปได้ระยะสั้นๆ
บนความสู ญเสี ยทรั พยากร เกิดต้นทุนสั งคมอย่าง
ต่อเนื่อง มีค่าเสียโอกาสที่สูงกว่าในระยะยาว ซึ่งสวน
ทางกับ Michael E. Porter และ Peter Fisk

5. แนวคิดการสร้างคุณค่าร่วมกัน (Shared
Value) สอดคล้องกับแนวคิดของ Adam Smith
นักเศรษฐศาสตร์แนวตลาดเสรีสมัยใหม่ ในศตวรรษ
ที่ 18 แนวคิด“มือที่มองไม่เห็น (Invisible Hand)”
ยุคเริ่มต้นการพัฒนาเศรษฐกิจตามกลไกราคา ทาให้
ยุโรปส่วนใหญ่เปลี่ยนแปลงเข้าสู่ระบบการค้าเสรี ที่
ยอมให้ผู้ประกอบการรวมตัวกันได้ จึงได้รับการยก
ย่องเป็นบิ ดาแห่ งเศรษฐศาสตร์ ในงานเขียนเรื่อง
ความมั่งคั่งของประชาชาติ (The Wealth of
Nation) กล่าวถึงการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วย
การสร้ างคุ ณค่ าสั งคม บริ ษั ทจะได้ รั บความชอบ
ธรรมในสายตาของชุมชน ได้รับการสนับสนุนตาม
นโยบายรั ฐและถู กยอมรั บจากองค์ กรไม่ แสวงหา
กาไร (NGOs)
6. Porter and Kramer (2011) สรุป
นิยามความแตกต่างระหว่างแนวคิด CSV กับ CSR
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ต่อยอดจาก Michael E. Porter คือ การสร้างมูลค่า
ร่ วมมีความหมายกว้ างกว่ าและก่ อให้ เกิดก าไรใน
ระยะยาวนานกว่า CSR นอกจากนั้นยังเป็นการ
ยกระดับการจัดการทรัพยากรและความเชี่ยวชาญ
เฉพาะของบริษัทเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วย
การสร้ างคุ ณค่ าทางสั งคม ได้ แก่ (1) ค านึ งถึ ง
ประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเทียบกับต้นทุนที่
เสียไป คิดออกแบบโครงการร่วมกันกับชุมชน ไม่ใช่
แค่ทาดีเพื่อการกุศล (2) มองภารกิจเป็นหัวใจการ

สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและทากาไรสูงสุด
ของธุ รกิ จ แยกจากก าไรทางการเงิ น (3) ได้
งบประมาณลงทุ นจากการปรั บเปลี่ ยนโครงสร้ า ง
ค่ า ใช้ จ่ า ยทั้ ง หมดของบริ ษั ท ไม่ เพี ย งแต่ ก ารตั ด
งบประมาณแต่ละปีให้โครงการ (4) มีวาระที่กาหนด
ชั ดเจนจากองค์ กร ไม่ ท าเพี ยงเป็ นรายงานความ
ยั่งยืนจากนโยบายรัฐบาล

ภาพที่ 4 แนวคิดการสร้างคุณค่าร่วม (CSV)
ที่มา: Porter and Kramer (2011)
7. แนวคิด Paul Hawken (2010) ได้
แสดงความเชื่อมโยงประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมกับ
ธุรกิจ พบว่า ภาคธุรกิจคือสาเหตุหลักที่เป็นตัวแปร
ส าคั ญ ให้ เ กิ ด การท าลายธรรมชาติ และขณะ
เดี ย วกั น มี เ พี ย งภาคธุ ร กิ จ เท่ า นั้ น ที่ มี อิ ท ธิ พ ล มี
อานาจ มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรม
และมี แหล่ ง ทรั พ ยากรที่มากเพีย งพอ ที่จ ะแก้ไ ข
ปั ญ หาให้ สั ง คมโลกหลุ ด พ้ น จากวิ ก ฤตการเสื่ อ ม
โทรมของสิ่งแวดล้อมได้
วิธีดาเนินการวิจัย
รวบรวมข้อมูลระดับทุติยภูมิและและปฐม
ภูมิสัมภาษณ์เชิงลึก ระยะเวลา ส.ค.2562 - ก.พ.
2563
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่
สนใจคือ ผู้ บริหารธุรกิจระดับสูงของบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มี
จานวน 724 บริษัท (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย, 2563)
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งได้ จ ากวิ ธี สุ่ ม (Random)
เพื่ อ สั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก กั บ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ที่
เกี่ ย วข้ องกั บ การวางนโยบายการพั ฒ นาธุ ร กิ จ ที่
ยั่งยืน จานวน 72 บมจ ผู้ วิจัยได้ก ารตอบรับนั ด
เพื่อให้สัมภาษณ์เชิงลึกและตอบกลับแบบสอบถาม
รวม 50 บริษัท ประกอบด้วยบริษัทจากัด(มหาชน)
49 แห่ง และ 1 บริษัทจากัด ครอบคลุมกลุ่ม
อุตสาหกรรม 8 กลุ่มและ 11 หมวดธุรกิจ ได้แก่
(1) ทรัพยากร (2) บริการ (3) เทคโนโลยี (4)
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละก่ อ สร้ า ง (5)
สิ น ค้ า
อุต สาหกรรม (6) สิ น ค้ าอุ ปโภคบริโ ภค (7)
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (8) ธุรกิจการเงิน
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ลักษณะกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากศึกษา

ภาพที่ 5 สัดส่วนคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ออกสารวจครั้งแรกเพื่อขอ
สัมภาษณ์เชิงลึก 72 แห่ง ได้รับการตอบรับคิดเป็น
ร้อยละ 70 และปฏิเสธ ร้อยละ 30 ของ บมจ.กลุ่ม
ตัวอย่าง พบว่า บริษัทที่ปฏิเสธเหล่านั้นไม่มีการทา
รายงานด้าน CSR หรือ SD และจัดโครงการด้วย
การว่าจ้างบริษัทภายนอก
กลุ่มตอบรับให้สัมภาษณ์ 50 แห่ง พบว่า
เป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET100 คิดเป็นร้อยละ
55 ของ บมจ.กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด แสดงให้เห็นว่า
กลุ่มตัวอย่างเป็น บมจ. ขนาดใหญ่ และถูกคัดเลือก
เข้ากลุ่ม SET Sustainability Award of Honor ซึ่ง
คิดเป็นร้อยละ 40 ของ บมจ. กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
แสดงให้ เห็ นว่าบริษัทมีความพร้อมในการเปิดเผย
ข้อมูลด้าน CSR และ SD กลุ่มตัวอย่างตอบรับ ด้วย
วิธี (1) การตอบแบบสอบถาม คิดเป็นร้อยละ 22

ของ บมจ.กลุ่มตัวอย่าง (2) นัดหมายสัมภาษณ์ คิด
เป็นร้อยละ78 ของ บมจ.กลุ่มตัวอย่าง (3) สัมภาษณ์
และให้ร่วมสังเกตการโครงการ CSR คิดเป็นร้อยละ
2 ของบมจ.กลุ่มตัวอย่าง พบว่า บมจ.ส่วนใหญ่ตอบ
รั บ ด้ ว ยวิ ธี ก ารให้ สั ม ภาษณ์ ส่ ว นวิ ธี ก ารตอบ
แบบสอบถามเป็นกรณีสุดวิสัยที่ไม่สามารถนัดหมาย
เพื่อเข้าพบได้
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งตอบรั บ เป็ น บมจ.ที่ มี ก าร
จัดทารายงานทั้งรายงานประจาปี (AR) และรายงาน
ความยั่งยืน(SD) คิดเป็นร้อยละ 98 มีรายงานเรื่อง
ความรับผิ ดชอบต่อสั งคมรวมในรายงานประจาปี
และมีร้อยละ 54 ของบมจ.ทารายงานความยั่งยืน
ของบริษัทแยกเล่มออกมาอย่างชัดเจน
ผู้บริหารบริษัทที่ให้สัมภาษณ์เชิงลึก ระดับ
กรรมการบริหารเป็นหญิงร้อยละ 4 เป็นชายร้อยละ
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19 ระดับผู้จัดการ ผู้อานวยการ เป็นหญิงร้อยละ 24
เป็นชายร้อยละ 15 และระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสเป็น
หญิงร้อยละ 29 เป็นชายร้อยละ 9 แสดงให้เห็นว่า
กรรมการบริ หารบริษัทหรื อผู้บริ หารระดับสู งเป็น
ผู้ ช ายมากกว่ าผู้ ห ญิ ง แต่ เจ้ าหน้ าที่ ร ะดั บ อาวุ โ ส
ผู้หญิงยินดีให้สัมภาษณ์มากกว่าผู้ชาย
บริษัทที่ให้การตอบรับมากที่สุด อยู่ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมทรั พยากร หมวดธุรกิจพลั งงานและ
สาธารณูปโภค ซึ่งคิ ดเป็ นร้ อยละ 22 ของกลุ่ ม
ตัวอย่าง มีข้อสังเกตว่า ธุรกิจที่มีผลกระทบเชิงลบ
ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม จะมีแรงกดดันจากภายนอก
ให้บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะมากกว่า
ธุรกิจอื่น ทาให้กลุ่มธุรกิจเหล่านั้นพยายามเปิดเผย
ข้อมูลต่อสั งคมและประกันคุณภาพมาตรฐานการ
ผลิตด้วยรางวัลระดับสากลด้านความยั่งยืน
เครื่องมือและการวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาครั้ งนี้ ใช้วิธีการผสมผสานข้อดี
ของการวิจัยเชิงคุณภาพกับเชิงปริมาณ เรียกว่า วิจัย
แบบผสม (Mixed Research Methodology)
กระบวนการเริ่ มจาก (1) การศึกษาปรากฏการณ์
ต่าง ๆ ทางสังคมที่เป็นปัญหา จากการสังเกต (2) ตั้ง
คาถามและค้นหาคาตอบ(Inductive Approach)
(3) ได้คาตอบจากแหล่งข้อมูลจริงเป็นกลุ่มคนหรือ
บุคคลใดบุ คคลหนึ่ ง มองตามความหมายคนใน
(Insider’s View-Emic) และใช้ เวลาศึ กษา
ภาคสนาม (Long Term Field Work)
การอ้ างอิ งข้ อมู ล ในการวิ จั ยทั้ งหมดจาก
ตั ว เลขเชิ ง ปริ ม าณ ซึ่ ง ได้ จ ากรายงานประจ าปี
(Annual Report) และพฤติกรรมที่สังเกตได้จาก
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth Interviews) เยี่ยม
ชมโครงการ CSR หรือ SD ที่เกิดจริง อย่างไรก็ตาม
หากผู้ บ ริ ห ารไม่ ส ามารถให้ สั ม ภาษณ์ ไ ด้ จ ะตอบ
แบบสอบถามซึ่งมีองค์ประกอบคาถามครบถ้วนทุก
ด้านในการสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นส่วนต่อขยายจากงาน
สารวจภาคสนามของมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์
สหราชอาณาจั ก ร จุ ด มุ่ ง หมายการวิ จั ย แบบ
ผสมผสานเพื่อเป็นการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มความ
เชื่อมั่นในผลของการวิจั ย และสร้างความรู้ความ

จริงที่สมบูรณ์ซึ่งได้จากการปฏิบัติงาน ประยุกต์
วิธีการศึกษาจากกันต์ฤทัย คลังพหล,2563.(อ้างถึง
Crewell & Plano Clark, 2018)

ผลการวิจัย
ประเด็นที่ 1 ความเข้าใจของผู้บริหารใน
นิยามของการพัฒนาที่ยั่งยืน (SD) ของ UN หรือ
การสร้างมูลค่าร่วม (Shared Value) ของธุรกิจ
หรือความรับผิดชอบต่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อม
เพื่ อ ตอบวั ต ถุ ป ระสงค์ ง านวิ จั ย ข้ อ แรก
พบว่า ผู้บริหารระดับกรรมการบริหารร้อยละ 20
ที ก ล่ า วถึ ง ความหมายการพั ฒ นายั่ ง ยื น ของ
สหประชาชาติ และแนวคิ ด การสร้ า งมู ล ค่ า ร่ ว ม
(Shared Value) ประกอบด้วย บมจ. BAFS,
MPSC, กลุ่มปตท. PTTEP, ESSO และ AAV บมจ.
ร้อยละ 80 ดาเนินธุรกิจโดยมีแนวคิดเพื่อนามา
ปฏิบัติ มีจุดเริ่มต้นมาจากผู้บริหาร ผู้ก่อตั้งบริษัท
หรือวิสัยทัศน์บริษัท ที่กาหนดเป็นนโยบายหลัก ซึ่ง
วิถีบริษัทไทย ให้ความสาคัญกับ “การให้” แม้เป็น
บรรษัทต่างชาติ การปฏิบัติที่ผสมผสานหลักคา
สอนทางศาสนา น้อมนาพระราชดารัสของรัชกาล
ที่ 9 ในการพัฒนาธุรกิจด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง
และมองเป็นแนวคิดที่เป็นสากล มีเพียงบริษัทกลุ่ม
ปตท. เท่านั้นที่ให้ความสาคัญกับแนวคิดตะวันตก
มาเป็นนโยบายบริษัท แต่มีการประยุกต์หลักทาง
พุ ท ธศาสนาและหลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ย งในการ
เข้าถึงชุมชน
ธุรกิจไทยยึดแนวทางการปฏิบั ติสืบต่อกัน
มาเป็นระยะยาวนานตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทในรูปแบบที่
ไม่ เ ป็ น ทางการ เช่ น บมจ. PDJ รั บ แรงงาน
ผู้ ด้ อ ยโอกาสหรื อ มี ค วามพิ ก ารมาเป็ น แรงงาน
เจียระไนพลอย มีการให้ความรู้ฝึกงานกับโรงเรียน
ฝึกอาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์ และรับเข้าทางาน
มี ส วั ส ดิ ก ารบ้ า นพั ก และเลี้ ย งดู บุ ต รหลานในที่
ทางานอย่างครบวงจร ทาให้สามารถรักษาแรงงาน
ทักษะฝีมือดีไว้ได้ หรือบมจ. BCP มีการน้อมนา
ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาใช้ กั บ การคิ ด ค้ น
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พลั ง งานทดแทนด้ า นชี ว ภาพและสนั บ สนุ น
ปั๊มน้ามันชุมชนในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่ว ประเทศ มา
ยาวนาน เป็นต้น
ประเด็นที่ 2 เจตคติของผู้บริหารที่ มีต่อ
การทาธุรกิจยั่งยืน พิจารณาด้านกระบวนการผลิต
ที่มีผลกระทบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
เพื่อตอบวัตถุประสงค์งานวิจัยข้อ 2 พบว่า
ผู้บริหารส่วนใหญ่ปฏิเสธไม่ได้ต่อผลกระทบทางลบ
การผลิตผลิตภัณฑ์ทุกประเภทย่อมก่อให้เกิดของ
เสี ย ในกระบวนการผลิ ต อย่ างน้ อยคือก๊าซเรื อ น
กระจก (CO2) แต่บริษัทพยายามรักษาสมดุล ด้วย
การทาให้เกิดผลกระทบด้านบวก คือการจ้างงาน
ในชุมชน การพัฒนาองค์ความรู้ในเยาวชน เพิ่มเติม
ทั ก ษะ แรงง าน เ สริ ม ส ร้ า งอ าชี พ ใ นชุ ม ช น
ขับเคลื่อนการหมุนเวียนสภาพคล่องทางเศรษฐกิจ
นวัตกรรมสิ น ค้าหรื อบริ การให้ เพีย งพอกับ ความ
ต้ อ งการมนุ ษ ย์ เป็ น ต้ น นอกจากนั้ น ยั ง มี ก าร
จั ด การระบบบ าบั ด ของเสี ย หรื อ มลพิ ษ ที่ ไ ด้ จ าก
กระบวนการผลิตตามมาตรฐานรับรองที่เป็นสากล
บริ ษั ท กลุ่ ม ตั ว อย่ า งในอุ ต สาหกรรม
พลังงาน มีผลกระทบตามการรับรู้ของคนภายนอก
ในเรื่ อ งการก่ อ ให้ เกิ ด ก๊ า ซเรื อ นกระจกมากที่ สุ ด
อุตสาหกรรมกลุ่ มเทคโนโลยี เกิดข้องเล็ กโทนิกส์
มากที่สุด ส่วนอุตสาหกรรมอื่น ๆ เช่นด้านการผลิต
น้ าประปา มี มุ มมองในเชิง บวกได้ แก่ ก ารพั ฒ นา
สั ง คม สนองตอบความต้ อ งการได้ เ พี ย งพอ
อสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้างให้ผลกระทบด้าน
มลพิษทางอากาศ เสียง ระยะสั้นในชุมชน แต่มีผล
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและสร้างความเจริญ
ความเป็นเมือง ตอบโจทย์ความต้องการชุมชนได้
มากกว่า อุตสาหกรรมอุปโภคบริโภคและเกษตร
รวมถึงอาหาร มีความจาเป็นในการผลิตปัจจัย 4
ในการด ารงชี วิ ต และทุ ก ธุ ร กิ จ มี น โยบายการ
จัดการของเสียตามเกณฑ์ข้อบังคับจากหน่วยงาน
รั ฐ และทุ ก ธุ ร กิ จ มี ก ารจั ด กิ จ กรรมด้ า น CSR
ประกอบด้วย CSR After Process และ CSR In
Process ทั้งนี้ ขึ้น กับ งบประมาณส่ ว นกลาง หรื อ
การปั น ผลก าไรของบริ ษั ท เพื่ อ สร้ า งสมดุ ล ของ
ผลกระทบต่อสังคมที่เกิดขึ้น

มุมมองการสร้างคุณค่าร่วม ไม่ชัดเจนใน
กระบวนการผลิตที่แสดงให้เห็นถึงกาไรทั้งสามด้าน
ร่วมกัน (CSV) โดยเฉพาะหากเป็นบรรษัทข้ามชาติ
เนื้ อ หาความยั่ ง ยื น ถู ก ตราไว้ เ ป็ น เกณฑ์ ใ นระดั บ
สากล แต่ ใ นมุ ม มองของการพั ฒ นาสู่ สั ง คมเป็ น
เพียงเพื่อสนองความต้องการการอุปโภคบริโ ภค
ของประชากรที่ เ พิ่ ม จ านวนมากขึ้ น หรื อ เพื่ อ
การตลาด โดยไม่เห็นมาตรการรองรับต้นทุนทาง
สั งคมที่ชัด เจน แตกต่างจากบริษัทไทยที่มีความ
ชัด เจนในการสร้ า งคุ ณ ค่ า ร่ว มกั บสั ง คมมากกว่ า
ส่วนบริษัทขนาดเล็ก (MAI) ผู้บริหารมองว่าเป็น
การท าธุ ร กิ จที่ ก าลั ง เติ บโตและต้ อ งการทาก าไร
ทางการเงิ น มี ค วามส าคั ญ มากที่ สุ ด และมอง
กิจกรรมด้าน CSR, SD หรือ CSV เป็นต้นทุนการ
ผลิต มีมุมมองด้านบวกต่อ ธุรกิจตัวเอง ว่าเป็น
ธุ ร กิ จ ที่ เ กิ ด ผลกระทบด้ า นบวกต่ อ สั ง คม มั ก ท า
โครงการ CSR After Process เป็นส่วนมากเช่น
การบริจาค ตามสถานการณ์ ขึ้นกับผลกาไรของ
บริษัท อย่างไรก็ดี ยังคงพบว่าผู้บริหาร บมจ.ส่วน
หนึ่ง ได้แก่ บมจ. TVD, UBIS และ ITEL มี
กิจกรรม CSR In Process โครงสร้างการบริหาร
บุ ค ลากรในองค์ ก รรวมถึ ง กระบวนการท างาน
ภายในให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยหลักปรัชญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ได้ ผ ลประกอบการดี ขึ้ น
ตามลาดับ
ประเด็นที่ 3 ความสาคัญกับการเปิดเผย
ข้อมูลต่างๆรวมถึงด้านความรับผิ ดชอบต่อสั งคม
หรือ สิ่ งแวดล้ อม เพื่ อตอบสนองความต้ องการที่
แ ต ก ต่ า ง กั น ข อ ง ก ลุ่ ม ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ ส่ ว น เ สี ย
(Stakeholders)
เพื่อตอบวัตถุประสงค์งานวิจัยข้อ 2 พบว่า
บมจ. ไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในการเปิดเผยข้อมูล แต่จะเปิดเผยข้อมูลใน
ส่วนที่ได้จัดการไว้แล้วเท่านั้น ซึ่งมีข้อมูลบางส่วนที่
ไม่ ส ามารถเปิ ด เผยได้ ห รื อ อยู่ ใ นดุ ล พิ นิ จ ของ
ผู้บริห ารระดับสู งพิจารณา จึงแสดงว่า บมจ. ไม่
สามารถเปิดเผยข้อมูลต่อสื่อได้ทั้งหมด ส่วนการ
เผยแพร่ผ่านทางสื่อต่าง ๆได้แก่ รายงานประจาปี
(AR) หรือรายงานความยั่งยืน (SD) ส่วนแรงจูงใจที่
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บมจ. จะเปิ ด เผยข้อ มู ล ด้ า นธุ ร กิจ ยั่ ง ยื น เกิ ดจาก
ประโยชน์ที่ได้รับ คือ ความเข้าใจของผู้บริโภคต่อ
ตัวธุรกิจและภาพลักษณ์ที่ดีตามมา โดยอยู่ภายใต้
กรอบข้อบังคับของ ตลท. เป็นสาคัญ ส่วนอุปสรรค
ในการเปิดเผยข้อมูลคือการสื่อสารเพื่อให้ได้ข้อมูล
ที่ตรงกันจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งค่อนข้างยาก
ขึ้ น อยู่ กั บ อง ค์ คว าม รู้ คว า มต ระ หนั กแ ล ะ
วิจ ารณญาณของพนั กงาน ทั้ง นี้ เรื่ องการจั ด สรร
งบประมาณเพื่อกิจกรรม CSR ยังมีอยู่ในองค์กร
อย่ างชัด เจนมากกว่าโครงการ SD หรื อ CSV
สั ง เกตได้ จ าก มุ ม มองของผู้ บ ริ ห ารเห็ น ว่ า การ
พัฒนาที่ยั่งยืนเป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นของบริษัท และ
ยังใช้กาไร (ทางบัญชี) สร้างราคาหุ้นให้เติบโต
ต่อไป จึงเห็ น ว่าหลาย บมจ. ที่ใช้เหตุผ ลเรื่อง
งบประมาณน้อยหรือกาไร เลี่ยงการทา CSR หรือ
SD เพราะบริ ษั ท เองไม่ เ ห็ น ต้ น ทุ น ทางสั ง คม ที่
เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต ซึ่ง ธุรกิจไม่เคยจ่าย
เช่นการปล่อย CO2 การใช้กระดาษในสานักงาน
บมจ.ส่วนมากมีปฏิกิริยาต่อความคิดเห็น
หรื อ ข้ อ เรี ย กร้ อ งของกลุ่ ม ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
(Stakeholders) ต่อการบริหารงานของบริษัทด้าน
ความยั่ งยื น โดยมีการโต้ตอบหรื อเปิ ดเผยข้อมูล
เพื่อ ลดความรุ น แรงของข้อ เรี ย กร้ องอัน เกิด จาก
กลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่ว นเสีย มากกว่าจะตอบสนอง
ชุมชนในประเด็นลดสภาวะความเสื่อมโทรมของ
สิ่ ง แวดล้ อม อั น เป็ น ปั จ จั ย การผลิ ต ส าคั ญ ใน
กระบวนการ ก่อให้เกิดรายได้หรือผลกาไรของ
บริ ษั ท ทั้ ง นี้ พบว่ า ไม่ ชั ด เจนเกี่ ย วกั บ การสร้ า ง
มูล ค่า ร่ ว ม เพราะกิจ กรรมที่ท าส่ ว นใหญ่เป็ น
กิจกรรมเพื่อชุมชน สังคมประเภท CSR After
Process ไม่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารภายในและ
ไม่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลผลิตมากนัก รวมทั้ง
การทารายงาน SD และการสารวจเป็นไปตาม
กฎเกณฑ์ข้อบังคับของหน่วยงานรัฐหรือที่เกี่ยวข้อง
การตอบสนองกลุ่ มต่ าง ๆ ด้ว ยความระมัดระวั ง
จากฝ่ายสื่อสารองค์กร เพื่อรักษาภาพลักษณ์ของ
บริ ษั ท หรื อ ท าเพื่ อ สร้ า งแบรนด์ เ ป็ น ส าคั ญ
ข้อสั งเกตผู้ บ ริ ห ารด้ านสื่ อสารหรื อ ด้านกิจ กรรม
CSR มักเป็นตัวแทนหรือได้รับมอบหมายให้เป็น

หน่วยงานที่เผยแพร่ข้อมูลด้านความยั่งยืน แสดง
ให้ เ ห็ น ว่ า บริ ษั ท ให้ ค วามส าคั ญ กั บ ภาพลั ก ษณ์
มากกว่ากระบวนการที่ยั่งยืนแท้จริง
หากพิ จ ารณามุ ม มองของธุ ร กิ จ ด้ า น
พลังงานและสาธารณูปโภคยังอยู่ในระยะเริ่มต้น
การนาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างจริงจัง มีบมจ.
ร้อยละ 20 เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ มีโครงสร้างการ
บริหารซับซ้อนและยากที่จะเข้าถึง แต่มัก มีองค์กร
ความยั่งยืนเฉพาะ เจาะจง และมีนโยบายที่เห็ น
ความสาคัญกับ CSR In Process มากกว่า After
Process การเปิดเผยข้อมูล บริษัท จาเป็นต้อง
สอดคล้ องกับกฎเกณฑ์จากตลาดหลั กทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย(ตลท)
สรุปและอภิปรายผล
1. บริษัทส่วนใหญ่เข้าใจความหมายของ
การพัฒนาที่ยั่งยืน ไม่แตกต่างจากการทากิจกรรม
CSR และ มองเป็นค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มของบริษัท ซึ่ง
บริษัทต้องมีผลกาไรมากพอเพียงที่จะจัดสรรให้ได้
บมจ.ส่วนใหญ่ ใช้งบประมาณจากสื่อสารองค์กร
(PR) เพื่ อ การสร้ า งภาพลั ก ษณ์ ห รื อ แบรนด์
(Brand) นอก จากนั้น เงื่อนไขจาเป็นที่ต้องปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ของ ตลท. การเข้าร่วมประเมินดัชนี
วัดที่เกี่ยวข้องในระดับโลก ทั้งนี้เพื่อสื่อสารต่อผู้มี
ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ยถึง ภาพลั กษณ์ที่ดี ของบริษั ทเป็ น
สาคัญ
2. ปัญหาอุปสรรคภาคธุรกิจเกิดจากการ
ทางานของภาครัฐ ที่ข าดความชั ดเจนในแนวคิ ด
“ความยั่งยืน” ทิศทางนโยบายจึงไม่สอดคล้องกัน
ในแต่ละหน่วยงาน ทาให้การปฏิบัติในภาคธุรกิจ
เกิดความซ้าซ้อนและยุ่งยาก
3. ผู้บริหาร บมจ. ส่วนใหญ่ ยังขาดความ
เข้าใจเรื่องการสร้างคุณค่าร่วมของธุรกิจกับความ
รับผิดชอบต่อสังคม แต่จุดแข็งบริษัทไทย คือการ
ท าธุ ร กิ จ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ปรั ช ญาศาสนาพุ ท ธ
ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และปณิ ธ านผู้ ก่ อ ตั้ ง
บริ ษั ท เป็ น แนวทางปฏิ บั ติ วิ ถี ธุ ร กิ จ ยั่ ง ยื น ก่ อ น
แนวคิดตะวันตกจะเข้ามามีอิทธิพล
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4. กลุ่มธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค
เป็นผู้นาการสร้างแบบจาลองธุรกิจที่ยั่งยืน ได้แก่
กลุ่ม PTT และพัฒนารายงานความยั่งยืน ได้รับ
การยอมรับในระดับสากล มีการจัดตั้งองค์กรส่วน
ความยั่ งยื น (SD) ถึงแม้ว่าจะเป็ น กลุ่ มที่ได้รับ
แรงผลักดันเรื่องทาลายสิ่งแวดล้อมมากที่สุดก็ตาม
แต่บริษัทพลังงาน ได้พยายามควบคุมการผลิตให้
เป็นไปตามกติกาสากล เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้ง
ต่อสังคม
5. อุปสรรคของการเปิดเผยข้อมูล ร้อย
ละ 80 ให้ความสาคัญกับความซับซ้อนของการเก็บ
ข้อมูล จากส่ ว นงานต่ างๆที่เกี่ ย วข้อ ง ซึ่ งขาดการ
เชื่อมโยงกัน ขาดความเข้าใจตรงกัน และมีความ
กังวลต่อหน่วยงานที่ไม่แสวงหากาไร (NGOs) ใน
การตรวจสอบจากภายนอก
6. แรงจูงใจในการเปิดเผยข้อมูล ร้อยละ
50 ผู้ บ ริห าร บมจ. กล่ าวว่าเป็ น ไปตามข้อบังคับ
ของ ตลท. และอีกร้อยละ 50 มองผลประโยชน์ที่
จะได้ รั บ การยอมรั บ จากชุ ม ชน สั ง คมเพื่ อ ธุ ร กิ จ
ต่อไป
การอภิปรายผล
การแสดงเจตคติของผู้บริหาร บมจ. ไทย
ในการพั ฒ นาธุ ร กิ จ แบบยั่ ง ยื น ยั ง คงมี ทิ ศ ทางที่
ขั ด แย้ ง กั น จากนโยบายส่ ว นกลาง ขาดความ
ต่ อ เนื่ อ งในการติ ด ตาม ตรว จสอบวั ด และ

ประเมินผลการดาเนินงานตามกรอบนโยบายความ
ยั่งยืน ทาให้ ขาดการเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจและ
ภาครัฐ เกิดความเหลื่อมล้ากันในภาคธุรกิจ บริษัท
ส่วนหนึ่งสามารถกาหนดแผนพัฒนาแบบยั่งยืนได้
บริ ษั ท บางส่ ว นก าลั ง ปรั บ เปลี่ ย นและต้ อ งการ
คาปรึกษาที่ถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญ นอกนั้นธุรกิจ
ส่ ว นใหญ่ ที่ เ ห็ น ความส าคั ญ กั บ กฎข้ อ บั ง คั บ ของ
ตลท. จึงปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่เท่านั้น ทั้งนี้เพื่อ
ผลประโยชน์ ท างธุ ร กิ จ หากนโยบายแห่ ง ชาติ
ตระหนักและเล็งเห็นความสาคัญของการพัฒนาที่
ยั่ง ยื น จะต้ อ งมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นแก้ ไ ขข้ อ ขั ด แย้ ง
ต่างๆที่ผ่านมา เพื่อนาไปสู่ความยั่งยืนที่แท้จริงได้
ในทิศทางเดียวกัน
ข้อเสนอแนะ
1. แนวทางการดาเนินนโยบายเพื่อให้เกิด
ประสิทธิผลต่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่การพัฒนาที่
ยั่ ง ยื น อย่ า งแท้ จ ริ ง ภาครั ฐ บาลควรมี แ ผนการ
ติดตามและเข้าถึงหน่วยธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
2. ฐานะผู้ น าในการก าหนด
นโยบาย รัฐควรสร้างการตระหนักรู้เรื่องการสร้าง
คุณค่าร่ว มให้ธุรกิจไทยมีต่อชุมชน สั งคมและ
สิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่ ง ยื น ข อ ง ส ห ปร ะ ช า ช า ติ มอ ง เ ห็ น คุ ณ ค่ า
ผลประโยชน์ร่วมกันในระยะยาว เพื่อให้ทรัพยากร
มีใช้ได้อย่างพอเพียงจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานได้จริง
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