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มิติการคาการลงทุนระหวางไทยกับเวียดนามเติบโตอยางรวดเร็ว โดยในชวงทศวรรษ พ.ศ. 

2530 เปนการลงทุนของกลุมธุรกิจขามชาติของไทยรายใหญ อาทิ บริษัท ซี พี เวียดนาม บริษัท  
เอส ซี จี เวียดนาม นิคมอุตสาหกรรมอมตะ และตอมา เมื่อเศรษฐกิจของเวียดนามไดเช่ือมโยงกับ
ระบบเศรษฐกิจของภูมิภาคและโลก โดยเฉพาะเวียดนามเขารวมเปนสมาชิกอาเซียน และเปนสมาชิก
กรอบองคการการคาโลก ไดดึงดูดกลุมธุรกิจไทยทั้งขนาดกลางและขนาดยอมมาลงทุนในเวียดนามอีก
จํานวนมาก สินคาไทยที่จําหนายในเวียดนามเปนสินคาอุปโภคบริโภคที่มีความใกลชิดกับผูบริโภค
เวียดนามแทบทุกครัวเรือนทําใหการลงทุนของไทยเปนที่จับตามองและผูประกอบการเวียดนาม
บางสวนมีความรูสึกหว่ันเกรงวาสินคาไทยอาจเขาครอบครองตลาดเวียดนาม จึงกอใหเกิดคําถามวา 
ธุรกิจไทยในเวียดนามจะสามารถเติบโตไดอยางย่ังยืนและสามารถอยูรวมกับสังคมและชุมชน
เวียดนามโดยมีผลกระทบนอยที่สุดไดอยางไร 

แนวความคิด “การทําธุรกิจที่รับผิดชอบตอสังคม” (Corporate Social Responsibility–
CSR) ไดถูกนําข้ึนมาพิจารณาในกลุมธุรกิจไทยในเวียดนามที่ตองการการลงทุนเกิดความย่ังยืนเพราะ
เห็นวา CSR เปน “กระบวนการที่ไมใชเพื่อลดผลกระทบทางธุรกิจแตอยางเดียว แตเปนการดําเนิน
ความรับผิดชอบในลักษณะที่ไมรอใหเกิดเรื่อง” CSR จึงเปนมาตรฐานที่บริษัทธุรกิจทั่วโลกนํามาใช
เพื่อ “เปนการควบคุมภายในทั้งในดานคุณภาพของสินคา การดูแลพนักงานรวมถึงครอบครัวพนักงาน 
ลูกคา คูคา ตลอดจนชุมชนที่บริษัทต้ังอยู โดยมิติดานการปฏิบัติตามกฎหมาย มีมาตรฐานดาน
จริยธรรม รวมถึงระเบียบแบบแผนที่ยอมรับในระดับสากล” ทฤษฎี CSR ไดพัฒนามาหลายทศวรรษ
และตอบสนองโดยตรงกับประเด็นปญหาและผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดลอมที่เกิดข้ึนไมวาจะ
เกิดข้ึนทางตรงหรือทางออมจากภาคธุรกิจ ทําใหแนวทาง CSR จะเปนคําตอบสําหรับภาคธุรกิจไทย  

ในขณะเดียวกัน สถานกงสุลใหญ ณ นครโฮจิมินห ในฐานะภาครัฐมีอํานาจหนาที่ทาง
กฎหมายในการ “ดูแล ปกปองและคุมครองผลประโยชนของประเทศไทยและคนไทยในประเทศที่อยู
ในความรับผิดชอบ” ประกอบกับบริษัทเอกชนไทยสวนใหญมีที่ต้ังอยูในนครโฮจิมินหและจังหวัด
เศรษฐกิจสําคัญในเขตกงสุลของสถานกงสุลใหญ ณ นครโฮจิมินห จึงทําใหบทบาทของสถานกงสลุใหญ ณ 
นครโฮจิมินหในการสงเสริมการคาและการลงทุนเพิ่มพูนความสําคัญข้ึนอยางมาก 

รายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับน้ีเปนการศึกษา CSR ของบริษัทเอกชนไทยในเวียดนาม
เพื่อมุงศึกษาประเด็นสําคัญสองประการ ประการแรก ความเขาใจและแนวทางการทํา CSR ของ
เอกชนไทยในเวียดนาม ประการที่สอง การศึกษาบทบาทของสถานกงสุลใหญรวมถึงกิจกรรมที่ 
สถานกงสุลใหญดําเนินการวามีสวนสนับสนุน CSR ของภาคเอกชนไทยในเวียดนามไดมากนอย
เพียงไร  

จากการศึกษาวิจัยโดยการจัดทําแบบสัมภาษณผูบริหารบริษัทไทยขนาดใหญจํานวน 17 
ราย และบริษัทไทยขนาดกลางและขนาดยอมจํานวน 14 ราย รวมถึงผูมีสวนกําหนดนโยบายภาครัฐ 
10 ราย พบวา ประการแรก บริษัทเอกชนไทยรวมถึงผูมีสวนกําหนดนโยบายภาครัฐมีความเขาใจเรื่อง 
CSR คอนขางผิวเผินวา CSR เปนกิจกรรมเพื่อการกุศล การบริจาคเงิน สิ่งของ และการมอบ



จ 

ทุนการศึกษา หรือเรียกกันวา After–Process CSR โดยไมไดตระหนักถึงความหมายของ CSR วา
หมายรวมถึง กิจกรรมหรือมาตรฐานกระบวนการผลิตสินคาหรือทักษะความสามารถของบริษัท หรือ 
In–Process CSR อยางไรก็ดี บริษัทสวนใหญใหความสําคัญกับกระบวนการผลิตสินคาอยูแลว รวมถึง
กลุมผูมีสวนไดเสียที่อยูในองคกร ไดแก พนักงาน/ครอบครัวพนักงานในองคกร และพื้นที่ที่เปนที่ต้ัง
ของบริษัทเปนสําคัญ ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการเอาใจใสตอกลุมที่เปนสังคมในองคกรและสังคมใกลชิด 
อาทิ การดูแลกระบวนการผลิตและสิ่งแวดลอมในบริษัทใหมีความปลอดภัย การใหทุนการศึกษา 
บุตรหลานของพนักงานในบริษัท การเกื้อกูลหนวยงานรัฐ/องคกรการกุศลในพื้นที่ ดังน้ัน การดําเนิน 
CSR ของบริษัทไทยดังกลาวจึงกอใหเกิดความย่ังยืนของการลงทุนไทยในเวียดนามได 

ประการที่สอง สถานกงสุลใหญ ณ นครโฮจิมินห ในฐานะที่มีภาพลักษณเปนกลางและเปน
จุดศูนยรวมของชุมชนไทยและภาคธุรกิจไทยไดรับความคาดหวังจากภาคเอกชนไทยใหมีบทบาทนําใน
การดําเนินกิจกรรม CSR โครงการที่สถานกงสุลใหญดําเนินการที่ผานมา นับวาเปนโครงการที่มี 
ความรับผิดชอบตอสังคม (Social Responsibility) ทั้งสิ้น เพราะ “เนนการทํางานรวมกันระหวาง
สังคมและองคกร เนนการสนทนาแลกเปลี่ยนความรวมมือกันและมุงใชทักษะ ความถนัดและ 
ความเช่ียวชาญเฉพาะดาน เพื่อปองกันไมใหเกิดปญหาและขอรองเรียน ตลอดจนการชวยเหลือการ
พัฒนาชุมชนและสังคมดวยการใชศักยภาพที่องคการมีอยูเปนหลัก” ที่เปนไปตามหลักแนวทฤษฎีของ 
CSR โดยทํางานรวมกับผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นที่ กอใหเกิดภาพลักษณที่ดีของไทยในสายตาภาครัฐ
และสังคมเวียดนาม  

จากผลการศึกษาดังกลาว ผูจัดทํารายงานการศึกษาไดจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
สําหรับสถานกงสุลใหญ ณ นครโฮจิมินหในการขับเคลื่อนกิจกรรม CSR ของภาคเอกชนไทยดวย
บทบาท 6 ส ดังน้ี 

– บทบาท ส–สงเสริม ใหบริษัทไทยที่ยังไมไดตระหนักรูถึงความสําคัญของ CSR หันมาเริ่ม
ดําเนินการ รวมถึงชวยเหลือบริษัทเอกชนไทยที่จัดอยูในกลุมบริษัทขนาดกลางและยอมที่มีขอจํากัด
ดานทรัพยากรดําเนินกิจกรรม CSR  

– บทบาท ส–สนับสนุน ใหบริษัทไทยที่ดําเนินการ CSR อยูแลว รวมถึงบริษัทขนาดใหญ
รักษากิจกรรม CSR ตอไป พรอมเพิ่มศักยภาพและความรับรูเกี่ยวกับพัฒนาการ CSR ที่กลายเปน
ขอกําหนดมาตรฐานสากลที่บริษัทขามชาติสวนใหญบังคับใชกับบริษัทคูคา  

– บทบาท ส–สอดสอง ใหบริษัทเอกชนไทยดําเนินธุรกิจอยางถูกตองและปฏิบัติตาม
ระเบียบขอกฎหมายของเวียดนามเพื่อมิใหเกิดผลกระทบในเชิงลบตอการลงทุนของไทยในภาพรวม 

–  บทบาท ส–สรางความเขมแข็ง (Empowerment) ใหกับภาคธุรกิจไทยโดยเฉพาะ
บริษัทขนาดกลางและขนาดยอมที่มีความเสียเปรียบในดานทรัพยากร  

– บทบาท ส–สวนรวม (Engagement) เสริมใหผูมีสวนไดเสียมีสวนรวมอยูในกระบวนการ
กําหนดกิจกรรม CSR  

– บทบาท ส–เสริมสรางเครือขายการทํางาน (Energized Networking) โดยอาศัย
เทคโนโลยี องคความรู วิชาการที่ภาคเอกชนและภาคราชการมีขับเคลื่อนกิจกรรม CSR ใหเกิดผลใน
วงกวาง  



ฉ 

กิตตกิรรมประกาศ 
 
 

ผูจัดทํารายงานการศึกษาไดรับแรงบันดาลใจในดําเนินการศึกษาสวนบุคคลฉบับน้ีจาก 
ภาคธุรกิจไทยในนครโฮจิมินหรวมถึงเพื่อนนักธุรกิจชาวเวียดนามที่ไดกลาวถึง ความสําคัญเรื่องการ
ดําเนินธุรกิจที่รับผิดชอบในเวียดนาม หรือ CSR ในหลายโอกาสวาเปน “หัวใจหลัก” ที่กอใหเกิดการ
ลงทุนที่ ย่ัง ยืน และดวยความกรุณาอยาง ย่ิงจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร. พลอย  สืบวิเศษ 
เอกอัครราชทูต สุจิตรา  หิรัญพฤกษ และ รองศาสตราจารย ดร.ชู เกียรติ  พนัสพรประสิทธ์ิ ที่ได
กรุณาตอบรับเปนอาจารยที่ปรึกษาและคอยช้ีแนะแนวทางและมอบขอมูลที่เปนประโยชนในการ
จัดทํารายงาน ทําใหผูจัดทํารายงานไดมีโอกาสศึกษาเรื่อง CSR อยางจริงจังและถองแท ทั้งน้ี ดวย
ความบังเอิญโดยแท หัวขอการศึกษาน้ีไดสอดคลองกับหัวขอของการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต
รุนที่ 8 ประจําป 2559 ภายใตเรื่องการพัฒนาอยางย่ังยืน ซึ่งทําใหผูจัดทํารายงานไดมีโอกาสรับฟง
ความคิดเห็นจากวิทยากรผูทรงคุณวุฒิอีกหลายทาน  

ผูจัดทํารายงานจึงขอถือโอกาสน้ีแสดงความกตัญุตาแดอาจารยที่ปรึกษาทั้งสามทานที่ได
กลาวนามมาแลว ที่ใหความกรุณาแกผูจัดทํารายงานตลอดระยะเวลาทั้ง 12 สัปดาห กลาวคือ  
ใหความเมตตา เสียสละเวลารับฟง ใหขอช้ีแนะขอคิดเห็นรวมถึงมีคําวิจารณที่สรางสรรคและ
ตรงไปตรงมา ซึ่งเปนประโยชนกับรายงานที่มุงหวังจะไดมีสวนสรางคุณประโยชนในการปฏิบัติงานใน
สถานกงสุลใหญบาง  

ในโอกาสเดียวกันน้ี ผูจัดทําขอแสดงความขอบคุณทานกงสุลใหญ ณ นครโฮจิมินห และ
เพื่อนขาราชการตลอดจนเจาหนาที่สถานกงสุลใหญ ณ นครโฮจิมินห ทุกทาน ที่ใหโอกาสและเวลา
อยางเต็มที่แกผูจัดทํารายงานในการเขาอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูตรวมถึงการจัดทํารายงาน
ตลอดระยะเวลา 12 สัปดาห แมวาจะอยูในชวงที่สถานกงสุลใหญมีภารกิจที่ตองรับผิดชอบอยางทวมทน  

ผูจัดทํารายงานขอแสดงความขอบคุณผูตอบแบบสัมภาษณทุกทานต้ังแต ทีมประเทศไทย
ประจํานครโฮจิมินหทั้งที่อยูในวาระและพนวาระแลว ไดแก สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ 
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานนครโฮจิมินห บริษัทการบินไทย ประเทศเวียดนาม จนไปถึง
เพื่อนขาราชการในกองเอเชียตะวันออก 2 กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการตางประเทศ และที่
สําคัญไมย่ิงหยอนไปกวากัน ผลการศึกษาฉบับน้ีจะไมสามารถสําเร็จไดอยางสมบูรณหากขาดการมี
สวนรวมจากภาคธุรกิจไทยในเวียดนาม โดยเฉพาะทานผูบริหารจากบริษัทไทยในเวียดนามทั้ง 31 
ทานที่ใหความอนุเคราะหเสียสละเวลาและมีความอดทนในการตอบแบบสัมภาษณที่ผูจัดทํารายงาน
ไดสงไปทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส  

สุดทายน้ี ผูจัดทํารายงานขอแสดงความขอบคุณตอบิดา มารดา ญาติพี่นอง รวมถึงคูสมรส 
และบุตรสาว บุตรชาย ที่ใหการสนับสนุนผูจัดทํารายงานดวยความรักและความเขาใจ รวมถึง
ผูอํานวยการและสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ ตลอดจนเพื่อนผูเขารับการอบรม
หลักสูตรนักบริหารการทูตรุนที่ 8 ทุกทานสําหรับไมตรีจิตและกําลังใจ ใหแกผูจัดทํารายงานตลอดมา  
  



ช 

หากวารายงานฉบับน้ีจะไดสงผลประโยชนหรือสรางคุณประโยชนใดๆ ผูจัดทํารายงานขอ
มอบคุณความดีทั้งหมดใหแกบุคคลทั้งหมดที่ไดกลาวมาขางตน และหวังเปนอยางย่ิงวา ผูอานจะไดรับ
ประโยชนจากรายงานการศึกษาฉบับน้ีบางไมมากก็นอย  

 
 
สมฤดี  พูพรอเนก 
สิงหาคม 2559 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 
1.1 ภูมิหลังและความสําคัญของปญหา 

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (เวียดนาม) ไดเริ่มนโยบายเปดกวางทางเศรษฐกิจ  
(Doi Moi) ต้ังแตป พ.ศ. 2529 สงผลใหการคาการลงทุนระหวางไทยกับเวียดนามเติบโตอยางรวดเร็ว
และมีการหลั่งไหลของการลงทุนจากประเทศไทยมาสรางฐานการผลิตในเวียดนามโดยในชวงแรก 
เปนการลงทุนของกลุมธุรกิจไทยรายใหญ อาทิ บริษัท ซี พี เวียดนาม ( พ.ศ. 2531 ) บริษัท เอส ซี จี 
เวียดนาม (พ.ศ. 2535) กลุมนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ( พ.ศ. 2538 ) ตอมา เมื่อเวียดนามไดเขารวม
เปนสมาชิกอาเซียนในป พ.ศ. 2538 และรวมเปนสมาชิกกรอบองคการการคาโลก (World Trade 
Organization–WTO) พ.ศ. 2550 ไดดึงดูดนักลงทุนจากไทยเขาไปลงทุนอีกจํานวนมากโดยเฉพาะ
กลุมผูประกอบการไทยขนาดกลางและรายยอยที่คาดหวังจะไดรับผลประโยชนจากอัตราการเติบโต
ทางเศรษฐกิจของเวียดนามซึ่งอยูในอัตราที่สูงถึงรอยละ 7–8 ตอป รวมถึงขอตกลงการคาเสรีที่
เวียดนามไดทยอยลงนามกับประเทศตางๆ อาทิ เวียดนาม–สหภาพยุโรป ( พ.ศ. 2558) เวียดนาม–
เกาหลีใต ( พ.ศ. 2557) เวียดนาม–รัสเซีย ( พ.ศ. 2557) และลาสุด การลงนามในกรอบความตกลง 
Trans Pacific Pact (TPP) (กุมภาพันธ พ.ศ. 2559) ซึ่งมีประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ อาทิ 
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด รวมเปนสมาชิกอยูดวย 

ปจจุบัน ภาคเอกชนไทยที่มาลงทุนหรือรวมทุนในเวียดนาม (ขอมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2559) 
มีจํานวนทั้งสิ้น 104 บริษัท แบงออกเปน 3 กลุมหลัก ไดแก กลุมอุตสาหกรรมการผลิต 52 บริษัท 
กลุมการเกษตร และอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร/ประมง 18 บริษัท และกลุมธุรกิจบริการ 34 บริษัท 
มูลคาการลงทุนสะสมของไทย (ณ วันที่ 20 เมษายน 2559) มีมูลคา 8,079.16 ลานดอลลารสหรัฐ 
จํานวน 446 โครงการ1 ติดอันดับที่ 11 ของการลงทุนตางประเทศในเวียดนาม ดวยจํานวนกลุมธุรกิจไทย
ที่ขยายตัวข้ึนอยางมาก บริษัทไทยบางสวนจึงไดรวมตัวของรูปสมาคมนักธุรกิจไทยในเวียดนามหรือ 
Thai Business Association (TBA)2 โดยมากเลือกปกหลักอยูที่นครโฮจิมินหและจังหวัดเศรษฐกิจ
โดยรอบ ไดแก จังหวัดดงนาย จังหวัดบาเหรี่ย หวุงเตา จังหวัดบินหเยือง เน่ืองจากจังหวัดดังกลาวมี
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเปนลําดับตนๆ ของประเทศเวียดนาม กอปรกับรัฐบาลเวียดนามได
สนับสนุนโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่พรอมรองรับการลงทุน อาทิ การเช่ือมโยง
เสนทางคมนาคมทางบกตามเสนทางเศรษฐกิจตอนใต (ไทย–กัมพูชา–เวียดนาม) การคมนาคมขนสง

                                                
1
 Vietnam Investment Review รายสัปดาห (มิถุนายน 2559). 

2
 ปจจุบัน สมาคมนักธุรกิจไทยในเวียดนามมีสมาชิกจํานวนทั้งส้ิน 138 ราย แบงออกเปน สมาชิกในรูปบริษัท 70 

บริษัท และสมาชิกรายบุคคล 68 ราย โดยผูเปนสมาชิกไมจําเปนตองเปนบริษัทไทย 



2 

ทางอากาศผานทาอากาศยานนานาชาติ Tan Son Nhat ที่นครโฮจิมินหและการขนสงทางนํ้าที่
ทาเรือนานาชาตินครโฮจิมินห ทาเรือกั๊กไล (Cat Lai) และจังหวัดบาเหรี่ย หวุงเตา  

1.1.1 ประเด็นปญหา  
1) แมวามูลคาการลงทุนไทยในเวียดนามอยูในลําดับที่ 11 ของการลงทุน

ตางประเทศในเวียดนาม (รองจากประเทศสมาชิกอาเซียน เชน สิงคโปร อันดับที่ 3 และมาเลเซีย 
อันดับที่ 7) แตสินคาไทยที่นําเขามาจําหนายในเวียดนามเปนสินคาอุปโภคบริโภคทีมีความ
หลากหลายและใกลชิดกับผูบริโภคเวียดนามเกือบทุกครัวเรือน สินคาไทยเปนที่รูจักและช่ืนชอบของ
คนเวียดนามดวยปจจัยดานคุณภาพที่สูงกวาสินคาทองถ่ินในราคาที่สมเหตุผล อยางไรก็ดี ประเด็น
สําคัญที่สินคาไทยเปนสินคาประเภทเดียวกับที่ผูประกอบการเวียดนามสามารถผลิตไดทําให
ผูประกอบการเวียดนามรวมถึงผูบริโภคบางสวนเห็นวา สินคาไทยจะเขาครอบครองตลาดเวียดนามทีละนอย 
จนผูประกอบการเวียดนามไมสามารถแขงขันได 

2) ความหว่ันเกรงวาสินคาไทยจะเขาครอบครองตลาดเวียดนามเริ่มมีนัยสาํคัญตอ
ผูประกอบการเวียดนามและผูบริโภคเวียดนามดังเห็นไดจากเหตุการณสองประการ  

เหตุการณแรก คือ กลุมทุนไทย Berli Jucker Corporation (BJC) ไดซื้อ
กิจการหางคาสง Metro Cash & Carry จากกลุม Metro ของประเทศเยอรมนี ดวยมูลคา 879 ลาน
ดอลลารสหรัฐ เมื่อเดือนมกราคม 2559 ปจจุบัน Metro Cash and Carry ไดเปลี่ยนช่ือเปน MM 
Mega Mall และมีสาขาทั่วประเทศจํานวน 19 สาขา  

เหตุการณที่สองคือ บริษัทเซ็นทรัล กรุป และกลุมทุนเครื่องใชไฟฟาเวียดนาม 
ภายใตช่ือ บริษัท Nguyen Kim Group (บริษัท เซ็นทรัลกรุป ถือหุนรอยละ49) ไดชนะประมูลการซื้อ
กิจการหางคาปลีก Big C เวียดนาม จากกลุม Casino ของฝรั่งเศส ดวยมูลคา 1.05 พันลานดอลลารสหรัฐ 
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ปจจุบัน หาง Big C เปนกลุมธุรกิจประกอบดวย กลุมหางสรรพสินคา
และซุปเปอรมารเก็ต จํานวน 32 แหง รวมถึงเว็บไซต Cdiscount.vn และพนักงานทองถ่ินประมาณ 
8,000 คน 

3)  การเขามาลงทุนดังกลาวกอใหเกิดกระแสขาววิพากษในเชิงลบในสื่อทองถ่ิน
เวียดนามตอการลงทุนไทยในเวียดนามโดยรวม เน่ืองจากกอนหนา ไดปรากฏขาวการเขาทะยอย
ขยายกิจการในเวียดนามของกลุมทุนจากไทย อาทิ บริษัท เอส ซี จี เวียดนามไดซื้อหุนกลุม Prime 
Group ที่ผลิตเซรามิครายใหญของเวียดนามจน บริษัท เอส ซี จี เวียดนามกลายเปนผูผลิตกระเบื้อง
เซรามิครายใหญที่สุดในโลก กลุมเบียรสิงหไดซื้อและถือครองหุนในอุตสาหกรรมเครื่องด่ืมของ
เวียดนาม Masan Group Corporation (MSN) ดวยมูลคา 1.1 พันลานดอลลารสหรัฐ เปดชองทาง
ใหกลุมเบียรสิงห เขามาในตลาดสินคาเครื่องด่ืมในเวียดนาม 

4)  จากประเด็นที่ไดประมวลขางตน กอใหเกิดคําถามเกี่ยวกับการลงทุนของไทย
ในเวียดนามวา ธุรกิจไทยในเวียดนามจะสามารถเติบโตไดอยางย่ังยืนและสามารถอยูรวมกับสังคมและ
ชุมชนเวียดนามโดยมีผลกระทบทางลบนอยที่สุดอยางไร แนวความคิด “การทําธุรกิจที่รับผิดชอบตอ
สังคม” (Corporate Social Responsibility–CSR) จึงถูกนําข้ึนมาพิจารณาเพื่อเปนแนวทางหน่ึงใน
การสงเสริมการพัฒนาอยางย่ังยืนของบริษัทไทยในเวียดนาม เน่ืองจาก CSR เปนกระบวนการหรือ
กิจกรรมที่ไมใชเพื่อการลดผลกระทบทางธุรกิจแตอยางเดียว แตเปน”การดําเนินความรับผิดชอบตอ
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สังคมในลักษณะ “ทําโดยไมรอใหเกิดเรื่อง” โดยคํานึงถึงการทํางานรวมกันระหวางสังคมและองคกร
เนนการสนทนาแลกเปลี่ยนความรวมมือกัน และมุงใชทักษะ ความถนัดและความเช่ียวชาญทางธุรกิจ 
เพื่อปองกันไมใหเกิดปญหาและขอรองเรียน ตลอดจนการชวยเหลือการพัฒนาชุมชนและสังคมดวย
การใชศักยภาพที่องคการมีอยูเปนหลัก”3 

1.1.2 บทบาทสถานกงสุลใหญ กับการสงเสริม CSR ในภาคเอกชนไทยในเวียดนาม 
สถานกงสุลใหญ ณ นครโฮจิมินหเปดทําการต้ังแตป พ.ศ. 2532 เปนหนวยราชการ

ภายใตสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการตางประเทศ โดยมีอํานาจหนาที่ตามกฎกระทรวงแบง 
สวนราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงการตางประเทศ พ.ศ. 2550 ในงาน “ดานกงสุล ตลอดจนดูแล 
ปกปองและคุมครองผลประโยชนของประเทศไทยและคนไทยในประเทศที่อยูในความรับผิดชอบ 
สงเสริมความสัมพันธและรายงานสภาวการณทางการคา เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในประเทศที่
อยูในความรับผิดชอบมายังกระทรวง ตลอดจน …ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย”  

สถานกงสุลใหญ ณ นครโฮจิมินห มีเขตกงสุลครอบคลุมจังหวัดในภาคกลางและ
ภาคใตของเวียดนามรวม 22 จังหวัด4 นอกเหนือจากสถานกงสุลใหญ ณ นครโฮจิมินหแลว ยังมี
หนวยงานรัฐของไทยที่มีหนาที่ความรับผิดชอบสงเสริมการคา การลงทุน และการทองเที่ยว ไดแก 
สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ นครโฮจิมินห และการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
สํานักงานนครโฮจิมินห และรัฐบาลไทยอยูระหวางการพิจารณาแผนการเปดสํานักงานสงเสริม 
การลงทุน (Board of Investment–BOI)  

ดวยความสําคัญของนครโฮจิมินหและจังหวัดในเขตกงสุลที่เปนที่ต้ังของบริษัทไทย
ที่มีต้ังแตขนาดใหญจนถึงขนาดกลางและขนาดยอม รวมถึง 96 บริษัท5 จากจํานวนบริษัทไทยทั้งหมด 
104 บริษัทในทั่วประเทศเวียดนาม สถานกงสุลใหญ ณ นครโฮจิมินห ในฐานะภาครัฐ จึงไดรับการ
คาดหวังจากบริษัทเอกชนไทยในการปฏิบัติหนาที่ “ดูแล ปกปอง คุมครองดูแล ปกปองและคุมครอง

                                                
3
 Thai CSR Network, ชาๆ ไมไดพราเลมงาน (เสียแลว), หนา 1 [ออนไลน], แหลงที่มา: 

http://www.thaicsr.com. 
4
 ภาคใต นครโฮจิมินห จังหวัดดงนาย จังหวัดบาเหรีย หวุงเตา จังหวัดบินหเยือง จังหวัดลองอาน จังหวัดเตี๋ยนซาง 

จังหวัดเบนแจ จังหวัดหวิงลอง จังหวัดจาวิง จังหวัดเก่ินเทอ จังหวัดเหิ่วซาง จังหวัดบากเลียว จังหวัดกาเมา ภาค
กลาง จังหวัดเถื่อเทียนเว นครดานัง จังหวัดกวางนาม จังหวัดกวางหงาย จังหวัดบิ่งดิ่ง จังหวัดฟูเอ้ียน จังหวัดคั้นหวา 
จังหวัดน่ิงถวน จังหวัดบิ่งถวน 
5
 กลุมจังหวัดในภาคใต นครโฮจิมินห หางสรรพสินคา Robin และหาง Big C ของกลุม Central หางคาสง Metro 

และมินิมารท B’s Smart ของกลุมบริษัทเบอรลี ยุคเกอร จังหวัดดงนาย นิคมอุตสาหกรรม AMATA บริษัท ซี พี 
เวียดนาม บริษัทสีอุไรพาณิชย บริษัทแพรนดา จิวเวอรี่ จังหวัดบินหเยือง บริษัทศรีไทยซุปเปอรแวร จังหวัดบาเหรี่ย 
หวุงเตา บริษัท Siam Cement Group หรือ เอส ซี จี จังหวัดเบนแจ บริษัท Alliance One (ชุดกีฬา Puma และ 
Adidas) จังหวัดลองอาน นิคมอุตสาหกรรม Thai Hoa โครงการลงทุนขนาดใหญที่อยูในระหวางการดําเนินการ 
โครงการโรงกล่ันปโตรเคมี Longson ของบริษัท เอส ซี จี ที่จังหวัดบาเหรี่ย หวุงเตา–กลุมธุรกิจไทยในภาคกลาง 
ไดแก บริษัทซีพี เวียดนาม ที่จังหวัดเถื่อเทียนเว รวมถึงโครงการลงทุนขนาดใหญที่อยูระหวางการดําเนินการ ไดแก 
โครงการโรงกล่ันนํ้ามันและปโตรเคมี ของบริษัท ปตท. จํากัด ที่จังหวัดบิงหดิงห (Victory Project) มูลคา 22,000 
ลานดอลลารสหรัฐ 
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ผลประโยชนของประเทศไทย” ในขณะที่ความเขาใจของบุคคลโดยทั่วไปพิจารณาวา เรื่อง “การทํา
ธุรกิจที่รับผิดชอบตอสังคม” หรือ CSR เปนแนวความคิดทางธุรกิจที่ภาคธุรกิจจะตองดําเนินการเปนหลกั 
และภาครัฐไมนาจะมีสวนเกี่ยวของ ซึ่งความเขาใจอันน้ีไดลดนอยลงในบริบทปจจุบัน 

ความเกี่ยวโยงระหวาง CSR กับบทบาทสงเสริมของภาครัฐมีความชัดเจนดังเห็นได 
2 ประการ ประการแรกจากผลการวิจัยของวีระวัฒน  ปนนิตามัย และประจักษ  ทรัพยมณี ใน
การศึกษาแนวปฏิบัติการบริหารความรับผิดชอบตอสังคมของหนวยงานภาครัฐของไทย วา “ในการ
บริหารของภาคเอกชน หากจะประกอบธุรกิจใหย่ังยืนนานได ตองมิใชมุงคํานึงถึงผลประกอบการใน
แงมุมของกําไรขาดทุนทางเศรษฐศาสตรเปนที่ต้ัง หากแตควรคํานึงถึงผลประกอบการในมิติของสังคม
และชุมชนประกอบดวยวา การดํารงอยูของหนวยงาน…ไดสรางคุณประโยชนใดบางแกผูคนใน
ชุมชน…...แนวความคิดน้ีจึงปรับใชไดกับองคการทุกประเภท”…..ไมวาจะเปนหนวยงานภาครัฐหรือ
เอกชน  

ประการที่สอง การเขาไปมีสวนรวมของภาครัฐใน CSR ของภาคเอกชนเกิดมาจาก
เหตุผล 2ประการ ประการแรก ทั้งภาครัฐและเอกชนตางตระหนักถึงปญหาที่เกิดข้ึนจากการดําเนิน
ธุรกิจที่มีความซับซอนและปริมาณปญหาที่เพิ่มข้ึน จนอาจกลายเปนปญหาของสังคมหากปลอยให
เปนหนาที่ของฝายใดฝายหน่ึงโดยลําพัง ประการที่สอง ประเทศตางๆ ไดกําหนดเรื่อง CSR เปน 
ขอปฏิบัติที่มีผลบังคับในทางกฎหมายเพิ่มมากข้ึน ดังน้ัน ภาครัฐไทยดังเชน สถานกงสุลใหญ ณ  
นครโฮจิมินห ซึ่งมีหนาที่ในการ“ดูแล ปกปอง คุมครองดูแล ปกปองและคุมครองผลประโยชนของ
ประเทศไทย” จําเปนตองศึกษาติดตามขอกําหนดตามกฎหมายของเวียดนามเพื่อใหขอมูลทาง
กฎหมายธุรกิจที่ทันสมัยรวมทั้งสอดสองวา มีภาคเอกชนไทยใดไมไดปฏิบัติตามขอกําหนดตาม
กฎหมายเวียดนามเพื่อปองปรามไมใหเกิดผลกระทบทางลบทางธุรกิจของบริษัทไทยน้ันๆ รวมถึงไมให
ลุกลามไปยังภาคสวนธุรกิจอืน่ของไทย  

1.1.3 กิจกรรมของสถานกงสุลใหญ ณ นครโฮจิมินห กับ CSR 
สถานกงสุลใหญ ณ นครโฮจิมินห ไดดําเนินกิจกรรมที่เขาขาย CSR รวมกับ

ภาคเอกชน ในหวงที่ผานมา อาทิ 
1) การบริจาคทุนการศึกษาประจําปใหแกนักศึกษาเวียดนามที่ศึกษาในภาควิชา

ภาษาไทยที่มหาวิทยาลัย University of Social Science and Humanities (USSH) นครโฮจิมินห 
และมหาวิทยาลัยดานัง โดยดําเนินการรวมกับบริษัท ซี พี เวียดนาม ธนาคารกรุงเทพ จํากัด สาขา
นครโฮจิมินห และบริษัทสีอุไรพาณิชย  

2) การบริจาคเงินประจําปใหแกสมาคมผูปวยยากไรนครโฮจิมินห ซึ่งเปนองคกรรฐัที่
ดําเนินการดานการสงเคราะหแกผูยากไรในการผาตัดโรคหัวใจและโรคตอกระจกตา โดยรวมกับ
บริษัทเอกชนไทยขนาดใหญและรายยอยในนครโฮจิมินห  

2) การดําเนินโครงการผาตัดโรคหัวใจในเด็กและผูใหญรวมกับสมาคมผูปวย
ยากไรนครโฮจิมินห โดยรวมกับโรงพยาบาลบํารุงราษฎรและบริษัทแอร เอเชีย  

4) การเขารวมกิจกรรม CSR ที่จัดโดยภาคเอกชน อาทิ การเขารวมงานมอบ
ทุนการศึกษาประจําปของบริษัท เอส ซี จี เวียดนาม ในโครงการ “Sharing the Dream” 
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1.2  คําถามในการศึกษา 
สถานกงสุลใหญ ณ นครโฮจิมินหมีบทบาทในการสงเสริม CSR ของบริษัทไทยรายใหญ 

และบริษัทรายกลางและรายยอมเพื่อใหภาคธุรกิจไทยเกิดความย่ังยืนในเวียดนามไดอยางไร 
 
1.3  สมมุติฐานการศึกษา 

สถานกงสุลใหญ ณ นครโฮจิมินหในฐานะภาครัฐสามารถสงเสริม CSR ในภาคเอกชนไทย
ในเวียดนาม โดยการเปนตัวกลางประสานนโยบายระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลเวียดนาม  
การเช่ือมโยงกิจกรรมกับองคกรรัฐ/เอกชนในเวียดนาม รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรม งบประมาณ 
และองคความรูใหแกบริษัทเอกชนไทย โดยจะตอง “สงเสริม” บริษัทขนาดกลางและยอมของไทยใน
เวียดนาม ใหเกิดความตระหนักรูถึงความสําคัญ CSR “สนับสนุน” บริษัทขนาดใหญ ใหเกิดความ
เขมแข็ง และ “สอดสอง” การดําเนินธุรกิจของไทยใหเปนไปตามกฎหมายของเวียดนาม เพื่อมิให
เกิดผลกระทบในทางลบตอการลงทุนในภาพรวมตอสังคม ชุมชนในเวียดนาม และจะกอใหเกิด 
ความย่ังยืนในที่สุด 

 
1.4  วัตถุประสงคของการศึกษา  

1.4.1 เพื่อศึกษาการดําเนิน CSR ของบริษัทไทยในเวียดนามวามีความเขาใจในการทํา 
CSR อยางไร รวมถึงกิจกรรมที่ดําเนินการ 

1.4.2 เพื่อหาแนวทางที่สถานกงสุลใหญ ณ นครโฮจิมินห สามารถนําไปใชในการ
สนับสนุนกิจกรรม CSR ของบริษัทไทยรายใหญ และบริษัทรายกลางและรายยอย 
 
1.5  ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธกีารศึกษา 

1.5.1  ขอบเขตการศึกษา 
เนนศึกษาการดําเนิน CSR ของบริษัทไทยในเวียดนามเพื่อนํามาประมวลและ

วิเคราะหเกี่ยวกับบทบาทของสถานกงสุลใหญในการสนับสนุนกิจกรรม CSR ของบริษัทไทยรายใหญ 
จํานวน 17 บริษัท และบริษัทไทยรายกลางและรายยอย จํานวน 14 บริษัท รวมทั้งศึกษาแนวทางที่
สถานกงสุลใหญ ณ นครโฮจิมินห สามารถใชในการสนับสนุน CSR ของเอกชนไทย 

1.5.2 วิธีการดําเนินการศึกษา  
1)  ศึกษาขอมูลทางเอกสารของบริษัทเอกชนไทยที่ใชกลยุทธ CSR ในการสราง

ฐานธุรกิจในเวียดนาม รวมทั้งจัดการสัมภาษณผูที่มีสวนกําหนดกลยุทธ CSR ของบริษัทที่เกี่ยวของ 
2)  แบบสอบถามใหแกบริษัทเอกชนไทยขนาดใหญ ขนาดกลางและขนาดยอม 

เกี่ยวกับความเขาใจเกี่ยวกับ CSR ของบริษัทเอกชนไทย รวมถึงความคาดหวังตอบทบาทของสถาน
กงสุลใหญในการสนับสนุนนโยบาย CSR ของบริษัท 

3) แบบสอบถามผูบริหารและเจาหนาที่ของภาครัฐที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดทํา
นโยบายวามีความเขาใจเกี่ยวกับ CSR อยางไร รวมถึงพิจารณาปจจัยสําเร็จของภาครัฐในการ
สนับสนุน CSR ในภาคเอกชน 
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1.5.3 ระเบียบวิธีการศึกษา 
1) การใชกรอบทฤษฎี CSR เพื่อวิเคราะหระดับความเขาใจและแนวทางการทํา 

CSR ของเอกชนไทยในเวียดนาม รวมถึงความคาดหวังของภาคเอกชนไทยตอสถานกงสุลใหญในการ
สงเสริม CSR 

2) การใชทฤษฎี CSR เพื่อประเมินบทบาทของภาคเอกชนไทยในเวียดนามในการ
ดําเนินกิจกรรม CSR รวมถึงบทบาทของสถานกงสุลใหญฯ วา สามารถสนับสนุนงาน CSR ของ
ภาคเอกชนไทยรายใหญ รายกลางและรายยอยไดอยางไร 
 
1.6  ประโยชนของการศึกษา 

1.6.1 ประเมินบทบาทของภาคเอกชนไทยในการดําเนินกิจกรรม CSR เพื่อนําไป
กําหนดการดําเนินการรวมกันระหวางภาคเอกชนไทยและภาครัฐในพื้นที่ 

1.6.2  จัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับการปฏิบัติงานของสถานกงสุลใหญ ณ  
นครโฮจิมินห ในการสงเสริมกิจกรรม CSR ของภาคธุรกิจไทยรายใหญ รายกลางและรายยอย ใน
เวียดนาม 

 
1.7  นิยามศัพท 

ภาษาไทย 
1.7.1  สมาคมนักธุรกิจไทยในเวียดนาม หรือใชช่ือภาษาอังกฤษวา The Thai Business 

Association–TBA) ไดกอต้ังเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2542 โดยการรวมตัวของนักธุรกิจไทยใน
เวียดนาม ปจจุบันมีสมาชิกจํานวนทั้งสิ้น 138 ราย แบงออกเปน สมาชิกในรูปบริษัท 70 บริษัท และ
สมาชิกรายบุคคล 68 ราย โดยผูเปนสมาชิกไมจําเปนตองเปนบริษัทไทย คณะผูบริหารมีวาระคราวละ 
2 ป ปจจุบัน มีนายณรงค  สุมมาตย เปนประธาน TBA ระหวางป พ.ศ. 2558–2560 

1.7.2  สภาธุรกิจไทย–เวียดนาม หรือ Thai–Vietnamese Business Council ไดจัด
ต้ังข้ึนเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2555 ภายหลังการประชุมคณะกรรมการรวมทางการคา (Joint Trade 
Committee) เพื่อเปนกลไกในการเพิ่มพูนความสัมพันธทางการคาและ การลงทุน รวมถึงผลักดันการ
แกปญหาอุปสรรคทางธุรกิจระหวาง ไทยและเวียดนาม คณะกรรมการรวมภาคเอกชน 3 สถาบัน 
(กกร.) จึงไดรวมกันจัดต้ังสภาธุรกิจไทย–เวียดนาม อยางเปนทางการ ปจจุบัน นายสน่ัน  อังอุบลกุล 
ดํารงตําแหนงประธานสภาธุรกิจไทย–เวียดนาม โดยมีวาระ 2 ป  

1.7.3  บริษัทขนาดกลางและขนาดยอมในเวียดนาม ตามกฎหมายเวียดนามได ให 
คําจํากัดความของบริษัทขนาดกลางและขนาดยอมตาม Decree 56/2009/ND–CP ดังน้ี 

“เปนบริษัทธุรกิจที่ไดจดทะเบียนตามกฎหมายและแบงออกเปน 3 ระดับ คือ 
ขนาดเล็กมากขนาดเล็ก และขนาดกลาง ตามขนาดทุนจดทะเบียนและจํานวนพนักงานของบริษัท” 
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ตารางท่ี 1  คําจัดกัดความของบริษัทขนาดกลางและขนาดยอมตามกฎหมายเวียดนาม 
 

ภาคธุรกิจ/บริษัท 
ขนาดเล็กมาก ขนาดเล็ก ขนาดกลาง 

จํานวน
คนงาน 

ทุนจดทะเบียน จํานวน
คนงาน 

ทุนจดทะเบียน จํานวน
คนงาน 

1.เกษตร ปาไม 
ประมง 

10 คน หรือ
นอยกวา 

20,000 ลานดง 
หรือนอยกวา 

10–200 คน 20,000–100,000 
ลานดง 

200–300 คน 

2. อุตสาหกรรม/
กอสราง 

10 คน หรือ
นอยกวา 

20,000 ลานดง
หรือนอยกวา 

10–200 คน 20,000–100,000 
ลานดง 

200–300 คน 

3.การคา/บริการ 10 คน หรือ
นอยกวา 

10,000 ลานดง 
หรือนอยกวา 

10–50 คน 10,000–50,000 
ลานดง 

50–100 คน 

อัตราแลกเปลี่ยน (ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2559) 1 บาท เทากับ 630 ดง 
 
ภาษาอังกฤษ 
1.7.4 Corporate Social Responsibility หรือ CSR หมายถึงการทําธุรกิจที่รับผิดชอบ

ตอสังคม6 ในสวนของประเทศไทย มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 เห็นชอบยุทธศาสตร
การสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมของภาคธุรกิจ พ.ศ. 2558–2560 สาระสําคัญของยุทธศาสตร
ประกอบดวย “ดานการสรางวัฒนธรรมความรับผิดชอบตอสังคมของภาคธุรกิจ ดานการสราง
เอกภาพในการบริหารยุทธศาสตรการสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมของภาคธุรกิจ ดานการ
สงเสริมการพัฒนาที่ย่ังยืนของภาคธุรกิจ ดานการรวมพลังเพื่อพัฒนาสังคม สิ่งแวดลอมและสราง
ความมั่นคงของมนุษย และดานการสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมของภาคธุรกิจระหวางประเทศ”7 

1.7.5  Sustainable Development หรือการพัฒนาอยางย่ังยืน ไดปรากฏและใหคํา
จํากัดความอยางชัดเจนครั้งแรกในรายงานช่ือวา “Our Common Future” หรืออีกช่ือหน่ึงวา 
“Brundtland Report” ตีพิมพโดย United Nations World Commission on Environment 
and Development (WCED) ในป ค.ศ. 1987 โดยในรายงานไดใหคํานิยาม การพัฒนาอยางย่ังยืน
ไววา “ เปนการพัฒนาที่สามารถสนองกับความตองการจําเปนของปจจุบันรวมถึงสามารถสนองตอบ
กับความตองการของคนรุนถัดไปได” 

1.7.6  Trans Pacific Pact–TPP หรือความตกลงหุนสวนยุทธศาสตรเศรษฐกิจเอเชีย–
แปซิฟก เปนขอตกลงการคาเสรีระหวางประเทศสมาชิก 12 ประเทศ ไดแก สหรัฐอเมริกา ญีปุน 
แคนาดา ชิลี เม็กซิโก เปรู ออสเตรเลีย นิวซีแลนด สิงคโปร มาเลเซีย บรูไน ดารุสซาลาม และ
เวียดนาม โดย TPP จะเปนขอตกลงทางการคาที่ใหญที่สุดในโลก คิดเปนสัดสวนราว 40% ของ GDP โลก 

 
 

                                                
6
 Thai CSR Network, [ออนไลน], แหลงที่มา: http://www.thaicsr.com. 

7
 Thai CSR Network, [ออนไลน], แหลงที่มา: http://www.thaicsr.com. 



 

  
บทที่ 2 

แนวคดิทฤษฎแีละวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 
 
2.1 แนวคิดและกรอบความคิดท่ีใชในการศึกษา 

การศึกษาเรื่อง “บทบาทของสถานกงสุลใหญ ณ นครโฮจิมินห ในการสงเสริมกิจกรรม 
CSR ของภาคเอกชนไทยในเวียดนาม” มีความสอดคลองกับนโยบายระดับชาติดานการตางประเทศ 
และสอดรับกับภารกิจและอํานาจหนาที่ตามกฎหมายของสถานกงสุลใหญดังน้ี 

2.1.1  นโยบายระดับชาติดานการตางประเทศ 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 สวนที่ 6 แนวนโยบายดานการ

ตางประเทศ มาตรา 82  
 “รัฐตองสงเสริมสัมพันธไมตรีและความรวมมือกับนานาประเทศและพึงถือหลักใน

การปฏิบัติตอกันอยางเสมอภาค ตลอดจนตองปฏิบัติตามสนธิสัญญาดานสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทย
เปนภาคี รวมทั้งตามพันธกรณีที่ไดกระทําไวกับนานาประเทศและองคการระหวางประเทศ 

รัฐตองสงเสริมการคา การลงทุนและการทองเที่ยวกับนานาประเทศตลอดจนตอง
ใหความคุมครองและดูแลผลประโยชนของคนไทยในตางประเทศ” 

2.1.2  ภารกิจและอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายท่ีเก่ียวกับกับสถานกงสุลใหญ 
กฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการตางประเทศ พ.ศ. 2550  
 “ขอ 3 .ใหแบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง ดังตอไปน้ี …. 
(11) สถานกงสุลใหญ…” 
“ขอ 4 สวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง มีอํานาจดังตอไปน้ี ……. 
(11) สถานกงสุลใหญ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี 
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับงานดานกงสุล ตลอดจนดูแล ปกปองและคุมครอง

ผลประโยชนของประเทศไทยและคนไทยในประเทศที่อยูในความรับผิดชอบ 
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับการสงเสริมความสัมพันธและรายงานสภาวการณทางการ

คา เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในประเทศที่อยูในความรับผิดชอบมายังกระทรวง 
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

หรือที่ไดรับมอบหมาย” 
2.1.3  แผนยุทธศาสตร 4 ป กระทรวงการตางประเทศ พ.ศ. 2558–2561 ตามคําแถลง

นโยบายรัฐบาล  
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 “สงเสริมความสัมพันธอันดีกับเพื่อนบานและประเทศใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต” 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 “ยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันและความ

รวมมือทางเศรษฐกิจ” 
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2.2  แนวคิดทฤษฎี CSR 
การศึกษาฉบับน้ีจําเปนตองกลาวถึงคําจํากัดความรวมถึงที่มาและประเภทของ Corporate 

Social Responsibility (CSR) รวมถึงบทบาทของรัฐในการสงเสริม CSR เพื่อใหเกิดความถองแทใน
การศึกษา  

2.2.1 CSR ไดถูกบัญญัติศัพทเปนภาษาไทยไวหลายคําแตคําที่ไดใชกันแพรหลายได ไดแก 
การทําธุรกิจที่รับผิดชอบตอสังคม8 หรือ “การมีบรรษัทภิบาลที่ดี” หรือในการศึกษาของวีระวัฒน  
ปนนิตามัย และประจักษ  ทรัพยมณี ไดบัญญัติ CSR วา เปน “การบริหารความรับผิดชอบตอสังคม” 
หากพิจารณาจากความหมายของ CSR ในพจนานุกรม Business Dictionary ไดใหคําจํากัดความ 
CSR ไววา “ความรับผิดขอบของบริษัทที่มีตอชุมชนและสิ่งแวดลอม (ทั้งทางกายภาพและสังคม) 
บริษัทไดแสดงความเปนพลเมืองที่ดี จาก (1) กระบวนการลดการปลอยของเสียและมลภาวะ (2) การ
มีสวนรวมในกิจกรรมการศึกษาและสังคม (3) การไดรับผลตอบแทนที่พอสมควรสําหรับทรัพยากรที่
ใชไป”9 โดยทั้งหลายทั้งมวลมีวัตถุประสงคสําคัญเพื่อใหการทําธุรกิจมีความย่ังยืนทั้งในเชิงกําไร และ
ตอบโจทย ผูถือหุน 

2.2.2 แนวความคิด CSR ไดมีพัฒนาการมาอยางตอเน่ืองและบอยครั้ง มีปฏิสัมพันธ
โดยตรงกับปญหา และผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดลอมที่เกิดข้ึนทางตรงหรือทางออมจากภาค
ธุรกิจในชวงเวลาน้ันๆ โดยพัฒนาการ CSR สามารถแบงออกเปน 4 ชวงหลัก ไดแก  

ชวงแรก ป ค.ศ. 1910–1940 เปนชวงแรกที่แนวความคิดของ CSR เริ่มปรากฏ
เดนชัด โดย JM Clark (1916) ในหนังสือ “Journal of Political Economy” ที่ไดมีการกลาวถึง 
“business responsibilities”10 (ความรับผิดชอบทางธุรกิจ) แมวาคําวา CSR ยังไมไดถูกนํามาใช
อยางเปนทางการ แต คําวา “business responsibilities” (ความรับผิดชอบทางธุรกิจ) “social 
audit”11 (การตรวจสอบทางสังคม) (Theodore Kreps, 1931) และ “social dimension”  
(มิติสังคม) (Peter Drucker, 1942) ไดมีการกลาวถึงและใหความหมาย ที่บงใหเห็นนัยยะของความ
รับผิดชอบของภาคธุรกิจในขอบเขตที่กวางกวาผลกําไรทางธุรกิจหรือเศรษฐกิจ แตรวมไปถึงขอบเขต
ความรับผิดชอบของธุรกิจตอสังคมและชุมชน อยางไรก็ดี ในชวงน้ี ยังไมมีนักวิชาการผูใดให
รายละเอียดที่ ชัดเจนวา ความรับผิดชอบทางธุรกิจควรมีความหมายหรือนัยยะที่ครอบคลุมถึง 
ประเด็นใดบาง 

ชวงที่สอง ป ค.ศ. 1960–1990 เปนชวงที่ CSR เริ่มปรากฏตอสาธารณชนในชวง
ทศวรรษ ค.ศ. 1960 ไดมีกระแสเรียกรองใหภาคธุรกิจมีสวนรับผิดชอบตอปญหาสิ่งแวดลอม การ
ปลอยกาซคารบอนมอนนอกไซดออกสูอากาศรวมถึงการตัดไมทําลายปา ในชวงทศวรรษ ค.ศ. 1980 
                                                
8
 Thai CSR Network, [ออนไลน], แหลงที่มา: http://www.thaicsr.com. 

9
 เอกสาร Business Dictionary.com 

10
 JM Clark “if men are responsible for the known results of their actions, business responsibilities 

must include the known results of business dealings whether they have been recognized by law 
or not” 
11

 ศาสตราจารย Theodore Kreps ไดกลาวถึงคําวา Social Audit .ในวิชาธุรกิจกับสวัสดิการสังคมในมหาวิทยาลัย 
Stanford เม่ือป ค.ศ. 1931 
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ประเด็นดานความยากจน ความไมเทาเทียมของสังคม ความหลากหลายทางชีวภาพ กลายเปน
ประเด็นที่นักวิชาการจากนานาประเทศไดหยิบยกมาถกอยางกวางขวางในบริบทของการทําธุรกิจที่มี
ความรับผิดชอบ และในหวงเวลาเดียวกัน คําวา “การพัฒนาอยางย่ังยืน” (sustainable development) 
ไดถูกบัญญัติศัพทและปรากฏในรายงาน Our Common Future หรือ Brundland Report12 
นักวิชาการจึงไดนําแนวความคิดของความรับผิดชอบทางสังคมในภาคธุรกิจมาขยายเพื่อใหภาคธุรกิจ
ตระหนักถึงความสําคัญของปญหาสิ่งแวดลอมและสังคมอยางจริงจังเปนระบบ โดยใชระบบการ
รายงานทางสิ่งแวดลอมและสังคมเปนมาตรวัดของการทําธุรกิจที่มีความรับผิดชอบ นอกจากน้ี  
เกิดแนวความคิดที่วา ภาคธุรกิจไมควรมีความรับผิดชอบเฉพาะแตผูถือหุน แตตองขยายรวมไปถึงผูมี
สวนไดเสียทุกภาคสวน13ในการดําเนินธุรกิจน้ันๆ  

ชวงที่สาม ป ค.ศ. 1990–2000 เปนชวงที่ CSR ไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง
และแพรหลายในทุกระดับต้ังแตประชาชน ผูบริโภค เจาหนาที่รัฐ ตลอดจนภาคเอกชน โดยเฉพาะใน
สหรัฐอเมริกา ประเทศในยุโรป และประเทศที่มีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจสูง พัฒนาการของ CSR 
ในชวงน้ีไดรับอิทธิพลจากแนวความคิด “การพัฒนาอยางย่ังยืน”ที่ไดรับรองอยางเปนทางการจากเวที
ระหวางประเทศ อาทิ การประชุมสุดยอด Earth Summit เมื่อป ค.ศ. 1992 ที่เมืองริโอ นาเจโร และ
ไดรับการผนวกอยูในเปนเปาหมายแหงสหัสวรรษการพัฒนา (Millennium Development Goals) 
ของสหประชาชาติในป ค.ศ. 2000 รวมถึงสถาบันระหวางประเทศทางดานการคาตางๆ14 อาทิ 
Organization for Standardization (ISO) และ World Business Council for Sustainable 
Development (WBCSD) ทําให CSR กลายเปนหลักปฏิบัติทางธุรกิจที่สากลยอมรับ 

ชวงที่สี่ ป ค.ศ. 2000–2015 CSR ไดขับเคลื่อนภาคธุรกิจระหวางประเทศจนขยาย
ขอบเขตไปจนถึงหวงโซอุปทาน (supply chain) ของธุรกิจ โดยเฉพาะภายหลังที่องคการเพื่อความ
รวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา หรือ OECD ไดออกแนวปฏิบัติสําหรับบริษัทขามชาติที่เขมขนข้ึน
โดยเสนอใหบริษัทขามชาติติดตอคาขายกับคูคาทั่วโลกที่มี CSR เทาน้ัน มาตรฐาน ISO 26000 วาดวย
ความรับผิดชอบตอสังคมจึงเปน CSR ที่อาจมองไดวาเปน “เครื่องมือกดีกันทางการคารูปแบบใหม”  

CSR จึงไมไดจํากัดเฉพาะบริษัทและตัวสินคาของบริษัทเทาน้ัน แตนํามาพิจารณา
ลงมาถึงพฤติกรรมของบริษัทคูคาที่เปนผูจัดหาวัตถุดิบ (supplier) ของบริษัท เพราะเห็นวา การที่
บริษัทดูแลลงไปถึงรายละเอียดปลีกยอยของ supply chain เปนการแสดงความรับผิดชอบตอลูกคา 
CSR จึง กลายเปนมาตรฐานที่บริษัทธุรกิจนํามาใชเพื่อเปนการควบคุมภายในที่ดีขององคกรบรรษัท 
(corporate self–regulation) เพื่อใหมั่นใจวา บริษัทมีบรรษัทภิบาลที่ดี ในดานการปฏิบัติตาม

                                                
12

 รายงาน “Our Common Future” หรืออีกชื่อหน่ึงวา “Brundtland Report” ตีพิมพโดย United Nations 
World Commission on Environment and Development (WCED) ในป ค.ศ. 1987 
13

 ผูมีสวนไดเสีย ไดแก สังคมในองคกร (ผูถือหุน ผูบรหิาร พนักงาน) สังคมใกล(ลูกคา คูคา ครอบครัวของพนักงาน 
ชุมชนที่องคกรตั้งอยู ส่ิงแวดลอมรอบขาง) สังคมไกล (ประชาชนทั่วไป คูแขงทางธุรกิจ ระบบนิเวศโดยรวม 
14

 สถาบันระหวางประเทศ ไดแก Commission of the European Communities, International 
Organization for Standardization (ISO), World Bank , World Business Council for Sustainable 
Development (WBCSD), Organizaion for Economic Cooperation and Development (OECD) 
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กฎหมาย (spirit of the law) มาตรฐานทางจริยธรรม (ethical standards) รวมถึงระเบียบแบบแผนที่
เปนที่ยอมรับระดับประเทศและระดับสากล (national and international norms)  

2.2.3 นักวิชาการช้ันนําระดับโลกที่ไดใหความเห็นตอ CSR หลายคนโดยเห็นสมควรเอย
นามมีดังน้ี  

1) Milton Friedman15 ที่นําเสนอมุมมอง ผูถือหุนของบริษัท ที่นาจะเปนกลุมคน
กําหนดวาสมควรจัดกิจกรรม CSR ของบริษัทหรือไม เพราะ ผูถือหุน นับเปนเจาของบริษัท และเปน
กลจักรทางธุรกิจในการขับเคลื่อนองคกร และโดยแทแลว บริษัทไมจําเปนตองมี “ความรับผิดชอบตอ
สังคม”เพราะภาคธุรกิจควรมุงเนนแตการเพิ่มผลกําไรใหแกบริษัทตนเปนสําคัญ 

2) Somerville Smith (2013)16 สนับสนุนการทํา CSR เพื่อเอาใจกลุมลูกคา 
หรือเรียกวา Consumer Perspectives โดยเช่ือวา กลุมลูกคาจะมี brand loyalty และยินดีจะซื้อ
สินคาจากบริษัทที่สนับสนุนงานการกุศล รวมถึงหากบริษัทใดที่มีการนําสินคาที่ผลิตโดยทองถ่ินไปขาย
ในบริษัทตน ก็จะย่ิงเพิ่มความมั่นใจใหแกลูกคา  

3) Porter และ Kramer (2006) ใหแนวคิด Strategic CSR “ที่เนนสาระมากกวา
ภาพพจน โดยเนนการทํา CSR ที่สอดคลองกับคานิยมหลักของหนวยงานและสนองเปาหมายทาง
ธุรกิจ”17 

4) Wieland และ Handfield (2013)18 ไดเสนอแนะวา “บริษัทจําเปนตอง
พิจารณาคุณภาพของช้ินสวนวัตถุดิบเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอสังคม โดยสามารถนําเทคโนโลยีมา
ใชตรวจสอบควบคุมคุณภาพของสินคาตลอดหวงโซอุปทาน (supply chain)”  

กรณีที่สามารถนํามาหยิบยกเทียบเคียงคือ กรณีขาวโจมตีกุงของบริษัทไทยขามชาติ
รายหน่ึงโดยสื่อมวลชนยุโรป ในชวงเดือน มิถุนายน–กรกฎาคม 2557 เกี่ยวกับแหลงที่มาของอาหารที่
ใชเลี้ยงกุงที่สื่อมวลชนยุโรปมองวา มาจากแรงงานตางชาติผิดกฎหมาย ดังน้ัน ความสําคัญของการทํา 
CSR ในหวงโซอุปทานของภาคธุรกิจจึงมีความสําคัญในภาคธุรกิจระหวางประเทศอยางมาก  

2.2.4 ประเภทของ CSR อนันตชัย  ยูรประถม ไดเขียนบทความ “CSR จากแนวคิดสูวิธี
ปฏิบัติ”ในนิตยสาร Productivity World ฉบับเดือนพฤศจิกายน–ธันวาคม ค.ศ. 2007 วา CSR 
สามารถแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก 

1) CSR ภายในกระบวนการ (In–Process CSR) คือ CSR ที่อยูในกระบวนการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัท ต้ังแตกระบวนการจัดหาวัตถุดิบ การผลิต จนถึงการทําตลาด 

                                                
15

 Wikipedia, Friedman Doctine [Online], Available from: https://en.m.wikipedia.org/wiki/ 
Friedman_doctrine. 
16

 wikipedia, Corporate Social Responsibility [Online], Available from: https://en.m.wikipedia.org/ 
wiki/Corporate_social_responsibility 
17

 วีรวัฒน  ปนนิตามัย และประจักษ  ทรัพยมณี รายงานวิจัยการศึกษาแนวปฏิบัติการบริหารความรับผิดชอบตอ
สังคมของหนวยงานภาครัฐของไทย, หนา 212. 
18

 “The Socially Responsible Supply Chain : An Imperative for Global Corporations,” Supply Chain 
Management Review 17, 5: 22–29. 
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2)  CSR ที่อยูนอกเหนือจากกระบวนการธุรกิจ (After–Process CSR) เชน การ
บริจาคใหแกชุมชน การพัฒนาการศึกษา  

อนันตชัยฯ ไดกลาวถึงประเภทชอง CSR ตามที่ Philip Kotler และ Nancy Lee 
ไดจัดกลุมไว 6 ประเภท ไดแก  

1) การสงเสริมการรับรูประเด็นทางสังคมในวงกวาง (Cause Promotions) 
องคกรมุงเนนรณรงคประเด็นปญหาทางสังคมหรือองคกรสาธารณกุศลใหเปนการรับรูในสังคมโดยใช
ความสามารถทางการสื่อสารประชาสัมพันธ เพื่อใหสังคมตระหนักและเกิดการสนับสนุนตอไป 

2) การสงเสริมสังคมจากการทําตลาด (Cause–related Marketing) องคกร
สนับสนุนประเด็นทางสังคมโดยการนําสวนแบงรายไดหรือกําไรจากการขายสินคาไปบริจาคเพื่อ 
สาธารณกุศล 

3) การตลาดเพื่อสังคม (Social Marketing) เปนเครื่องมือทางการตลาดของ
องคกรในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในสังคมเพื่อ ลด ละ เลิก หรือปฏิบัติในพฤติกรรมที่สงผล
ใหสังคมดีข้ึน เชน การเลิกสูบบุหรี่ การสวมหมวกกันนอค  

4)  การบริจาค (Corporate Philanthropy) การบริจาคทั้งเงิน สินคา หรือ
สิ่งของเพื่อเปนสาธารณกุศล เชน ใหมูลนิธิ โรงเรียน หรือชุมชน  

5) การอาสาสมัครชวยเหลือชุมชน (Volunteering) การใหผูบริหาร พนักงาน
ตลอดจนชักชวนคูคาหรือคูแขงเขาไปมีสวนรวมกับกิจกรรมเพื่อสังคมในพื้นที่ เชน การรวมพัฒนา
ชุมชนในทองถ่ิน  

6) การดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม (Socially Responsible 
Business Practice) เปนแนวทางเดียวกับ CSR in Process คือการพัฒนา ปรับปรุงการดําเนินธุรกิจ
ขององคกรเพื่อไมใหเกิดผลกระทบดานลบกับสังคมและสิ่งแวดลอม 

ในชวงทายของบทความฯ ผู เ ขียนยังไดกลาวถึงแกนของ CSR วา ควรให
ความสําคัญตอการทําจากภายใน สูภายนอก หมายถึง “การใหความสําคัญกับประเด็นปญหาหรือ
ผลกระทบทางลบที่องคการสรางข้ึนกับสังคมเปนอันดับแรก จึงสามารถนําไปสูการสรางคุณคาที่
แทจริงแกสังคมและองคกรอยางย่ังยืน และ … CSR ไมควรเปนแคกระแสความนิยมฉาบฉวยหรือเปน
เพียงกิจกรรมสงเสริมการตลาดและการสรางสีสันเพื่อประชาสัมพันธองคกร 

2.2.5 แผนภูมิแสดงภาพลําดับช้ันของผูมีสวนไดเสียในระดับตางๆ ที่เกี่ยวของกับ CSR  
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แผนภาพท่ี 1 การแสดงภาพลําดับช้ันของผูมีสวนไดเสีย 
ที่มา: ซี เอส อาร คืออะไร, http://www.thaicsr.com. 

 
2.2.6 บทบาทภาครัฐกับการทํา CSR ในภาคธุรกิจ 

ภาครัฐมีบทบาทสําคัญในการสงเสริม CSR โดย วีระวัฒน  ปนนิตามัย และ
ประจักษ  ทรัพยมณี ในบทความ “การศึกษาแนวปฏิบัติการบริหารความรับผิดชอบตอสังคมของ
หนวยงานภาครัฐของไทย” ไดทบทวนวรรณกรรมของ ALbareda, Lozano & Ysa (2007: 395) ที่
ระบุถึงบทบาทของภาครัฐที่เกี่ยวของกับ CSR ใน 4 ดาน คือ  

1)  การดําเนิน CSR ภายในหนวยงานภาครัฐ  
2)  บทบาทของภาครัฐที่มีตอการสงเสริม CSR ในภาคธุรกิจ  
3)  บทบาทภาครัฐในการดําเนินการ CSR เพื่อสังคม  
4)  การเปนหุนสวนกันของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาคม  
ซึ่งในรายงานฉบับน้ี ผูศึกษาจะเนนบทบาทของรัฐขอที่ 2 กลาวคือ บทบาทของ

สถานกงสุลใหญ ณ นครโฮจิมินหในฐานะภาครัฐในการสงเสริม CSR ในภาคเอกชนไทยในเวียดนาม 
บทความของวีระวัฒน  ปนนิตามัย และประจักษ  ทรัพยมณี ไดทบทวนรายงาน

ของธนาคารโลก (Fox et al, 2002) เรื่อง “Public Sector Roles in Strengthening Corporate 
Social Responsibility: A Baseline Study” ที่ไดกลาวถึง 4 บทบาท 10 กิจกรรมที่ภาครัฐมีตอการ
สงเสริม CSR ในภาคเอกชน ไดแก 1) บทบาท “การเปนผูออกกฎ” เชน ภาครัฐออกฎหมายควบคุม
มาตรฐานสิ่งแวดลอมในโรงงาน 2) บทบาท “อํานวยความสะดวก”ชวยเหลือจูงใจใหภาคเอกชนทํา 
CSR 3) บทบาท “การเปนหุนสวน” รวมกับภาคเอกชนกับภาคประชาสังคมทํา CSR เพื่อแกไขปญหา
ที่เกิดข้ึนทางสังคม เชน ปญหาสิ่งแวดลอม 4) บทบาท “สงเสริม” การทํา CSR ในภาคเอกชน  
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พิพัฒน  ยอดพฤติการณ (2016) ผูอํานวยการสถาบันไทยพัฒน และบทความเรื่อง 
“รัฐ เกี่ยวอะไรกับ CSR” ใน Thai CSR Network (www.thaicsr.com) ที่ไดกลาวเกี่ยวกับบทบาท
ของภาครัฐในการสงเสริม CSR เพื่อใหเกิดความย่ังยืนในการลงทุนของภาคเอกชน 3 ประการ ไดแก 

1)  บทบาท “สงเสริม” ภาครัฐจะตองสงเสริมธุรกิจที่ยังไมไดดําเนิน CSR หรือ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กใหตระหนักถึงความสําคัญของการทํา CSR ในองคกร เน่ืองจากธุรกิจ
ขนาดกลางและเล็กมีแนวโนมละเลยความสําคัญของ CSR ภาครัฐควรสงเสริมใหเกิดความรวมมือเปน
หุนสวนรวมกันระหวางรัฐและเอกชน (Public–Private Partnership)  

2)  บทบาท “สนับสนุน” ภาครัฐจะตองสนับสนุนธุรกิจที่มีการดําเนิน CSR อยูแลว 
และธุรกิจขนาดใหญซึ่งสวนใหญมีการดําเนิน CSR อยูแลวใหเกิดความเขมแข็งเพื่อใหเกิดความย่ังยืน 
โดยการสรางความรับรู (awareness) มาตรการจูงใจ (incentives) และสนับสนุนกิจกรรมเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถ (capacity building) ในการดําเนินกิจกรรม CSR ของบริษัท  

3)  บทบาท “สอดสอง” ภาครัฐมีหนาที่สอดสองดูแลใหบริษัทเอกชนปฏิบัติตาม
กฎหมาย/ระเบียบที่รัฐกําหนดเพื่อใหเกิดการปฏิบัติตามระเบียบ เชน การควบคุมไมใหเอกชนปลอย
มลภาวะในระบบนิเวศ  

โดยสรุป CSR นับเปนเครื่องมือที่สําคัญของภาคธุรกิจที่ตองการมุงสูการทําธุรกิจที่ย่ังยืน 
โดยรัฐสามารถชวยสงเสริม สนับสนุนให ภาคธุรกิจใหมีความเขมแข็งและ สอดสอง เพื่อลดทอน
ผลกระทบที่ธุรกิจอาจกอข้ึนตอสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม โดยในหัวขอที่ผูศึกษา แมวา สถานกงสุลใหญ
เปนภาครัฐของไทยที่ต้ังอยูในเวียดนาม แตสามารถดําเนินภารกิจตามกฎหมายในการ “ดูแล ปกปอง
และคุมครองผลประโยชนของประเทศไทยและคนไทยในประเทศที่อยูในความรับผิดชอบ” เพื่อให
ภาคธุรกิจไทยในเวียดนามเติบโตและมีความย่ังยืนตอไป 

 
2.3  กรอบความคิดท่ีใชในการศึกษาและวิเคราะห 

1)  การใชกรอบทฤษฎี CSR เพื่อวิเคราะหระดับความเขาใจและแนวทางการทํา CSR ของ
เอกชนไทยในเวียดนาม รวมถึงความคาดหวังของภาคเอกชนไทยตอสถานกงสุลใหญในการสงเสริม CSR  

2)  การใชทฤษฎี CSR เพื่อประเมินบทบาทของภาคเอกชนไทยในเวียดนามในการดําเนิน
กิจกรรม CSR รวมถึงบทบาทของสถานกงสุลใหญฯ วา สามารถสนับสนุนงาน CSR ของภาคเอกชนไทย
รายใหญ รายกลางและรายยอยไดอยางไร 

 
2.4  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

ผูทํารายงานการศึกษาพบวา ไมมีงานวิจัยที่เกี่ยวของโดยตรงกับหัวขอรายงานการศึกษา
โดยตรง อยางไรก็ดี พบวา มีเอกสารขอมูลที่เปนประโยชนในการจัดทํารายงานการศึกษาจํานวนหน่ึง 
ดังน้ี 

1) รายงานการศึกษาสวนบุคคล เรื่อง “การสรางความเขมแข็งใหแกสมาคมนักธุรกิจไทย
ในเวียดนาม”จัดทําโดยนายรุจ  โสรัตน หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุนที่ 5 ประจําป 2556 
เพื่อหาแนวทางที่สถานกงสุลใหญ ณ นครโฮจิมินหสามารถสนับสนุนการทํางานของสมาคมนักธุรกจิไทยใน
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เวียดนาม รายงานฉบับน้ี เปนประโยชนตอผูทํารายงานการศึกษาในดานขอมูลเกี่ยวกับภาคเอกชนไทยใน
เวียดนาม รวมถึง การวางกรอบแนวความคิดในการจัดทําบทวิเคราะห 

2) รายงานการศึกษาสวนบุคคล เรื่อง “การปรับปรุงการดําเนินการดานการทูตสาธารณะ
ตอเวียดนาม: บทบาทในอนาคต ของสถานกงสุลใหญ ณ นครโฮจิมินห” จัดทําโดยนายภควัต  ตันสกุล 
หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุนที่ 1 ประจําป 2552 โดยรายงานฉบับน้ีมุงเนนการศึกษาแนวทาง
เพื่อใหสถานกงสุลใหญฯ สามารถบริหารจัดการการดําเนินงานการทูตสาธารณะของสถานกงสุลใหญ
และจัดทําขอเสนอแนะเชิงการบริหารเพื่อใหสถานกงสุลใหญฯ สามารถบริหารโครงการดานการทูต
สาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ รายงานฉบับน้ี ช้ีใหผูทํารายงานการศึกษาไดเห็นถึงบทวิเคราะหจุดแข็ง 
จุดออน โอกาสและภัยคุกคาม ที่มีตอสถานกงสุลใหญในการดําเนินนโยบายการทูตสาธารณะใน
เวียดนาม 

3) รายงาน “การศึกษาแนวปฏิบัติการบริหารความรับผิดชอบตอสังคมของหนวยงาน
ภาครัฐของไทย”จัดทําโดยวีรวัฒน  ปนนิตามัย และประจักษ  ทรัพยมณี และไดนําเสนอในที่ประชุม
ระดับชาติ เน่ืองในโอกาสครบรอบ 47 ป แหงการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ในวันที่ 
1 เมษายน 2556 รายงานฉบับน้ีมุงศึกษาแนวปฏิบัติของการบริหารความรับผิดชอบตอสังคมใน
องคการภาครัฐของไทยและเปนประโยชนตอผูทํารายงานการศึกษา โดยเฉพาะบทบาทของภาครัฐที่มีตอ
การสงเสริม CSR ในภาคธุรกิจและการทบทวนวรรณกรรมและพัฒนาการของทฤษฎี CSR  

4) รายงาน “The effect of Consumer’s Personality and CSR Activities on Customer’s 
Perception, Perceived Motive, Corporate Image and Purchase Intention: a Case Study 
on Petroleum Companies in Thailand” โดยเขมชาติ  มีชูบท และณัฎฐริก  ฤทธิทิพยพันธุ 
รายงานฉบับน้ีไดช้ีใหเห็นถึงแรงจูงใจของเอกชนในการทํา CSR รวมถึงปจจัยที่มีผลตอการจัดทํา
กิจกรรม CSR โดยเฉพาะ บุคลิกภาพของผูบริโภค 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 

รายงานฉบับน้ีเปนการศึกษา CSR ของบริษัทเอกชนไทยในเวียดนามโดยมุงเนนการหา
ผลลัพธสองประการ ประการแรก คือ ความเขาใจและแนวทางการทํา CSR ของเอกชนไทยใน
เวียดนาม โดยในสวนน้ี ผูศึกษาจะใชวิธีจัดทําแบบสัมภาษณไปยังกลุมบริษัทไทยในเวียดนามทัง้บรษัิทไทย
ขนาดใหญและขนาดกลางและยอม19 รวม 31 แหง แบงเปน บริษัทขนาดใหญ จํานวน 17 แหง และ
บริษัทขนาดกลางและยอม จํานวน 14 แหง โดยจะนําทฤษฎี CSR เปนเครื่องมือในการวิเคราะหผล 
ประการที่สอง คือ บทบาทของสถานกงสุลใหญ รวมถึงกิจกรรมที่สถานกงสุลใหญดําเนินการใน
ปจจุบัน มีสวนในการสนับสนุน CSR ของภาคเอกชนไทยในเวียดนามไดมากนอยเพียงไร ซึ่งในสวนหลังน้ี 
ผูทํารายงานการศึกษาไดใชวิธีสงแบบสัมภาษณไปยังกลุมบริษัทไทยในเวียดนาม รวม 31 แหง ขางตน 
และกลุมผูมีสวนกําหนดนโยบายของสถานกงสุลใหญ ไดแก กลุมผูบริหาร/เจาหนาที่ในสถานกงสุลใหญ 
กลุมผูบริหารทีมประเทศไทยในนครโฮจิมินหทั้งที่ดํารงตําแหนงอยูในปจจุบันและพนวาระแลว และ
กลุมผูปฏิบัติงานในกระทรวงการตางประเทศซึ่งมีสวนสนับสนุนการทํางาน รวม 10 ราย รวมถึงการ
ใชทฤษฎี CSR มาเปนเครื่องมือในการวิเคราะหผล 

 
3.1 สวนท่ี 1 ความเขาใจและแนวทางการทํา CSR ของเอกชนไทยในเวียดนาม  

ผูทํารายงานการศึกษาไดสงแบบสัมภาษณไปยังบริษัทเอกชนไทยในเวียดนาม รวม 31 แหง 
โดยแบงเปนบริษัทรายใหญ จํานวน 17 แหง และบริษัทรายกลางและยอม จํานวน 14 แหง  
โดยจํานวนน้ี ผูตอบแบบสัมภาษณเปนเจาของบริษัท/ผูบริหารบริษัทจํานวน 20 ราย และเปน
พนักงานบริษัทที่มีสวนเกี่ยวของกับการดําเนิน CSR จํานวน 11 ราย  

บริษัทที่ไดใหสัมภาษณเปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจกลุมเกษตรและเกษตรประมงแปรรูป 4 ราย 
กลุมอุตสาหกรรม 7 ราย และกลุมธุรกิจการคา/บริการ 20 ราย โดยบริษัทขนาดใหญของไทยสวนใหญ 
จะลงทุนในเวียดนามต้ังแตกอนป ค.ศ. 2000 ในขณะที่บริษัทขนาดกลางและยอมทยอยเขามาลงทุน
เพิ่มมากข้ึนภายหลังป ค.ศ. 2000   

ผูตอบสัมภาษณสวนใหญใหขอมูลวา ตนหรือบริษัทของตนเปนสมาชิกของสมาคมนักธุรกจิไทย
ในเวียดนาม (Thai Business Association–TBA) คิดเปนรอยละ 71–82 ในขณะที่เปนสมาชิกสภาธุรกิจ
ไทย–เวียดนาม (Thai–Vietnamese Business Council) ยังไมกี่ราย คิดเปนรอยละ 7.1–17.6  
ซึ่งตรงกับขอเท็จจริงที่วา สมาคมนักธุรกิจไทยในเวียดนามไดกอต้ังมาต้ังแต พ.ศ. 2542 และเปนที่
                                                
19

 ผูทํารายงานการศึกษาไดใชหลักเกณฑตามกฎหมายเวียดนามไดใหคําจํากัดความของบริษัทขนาดกลางและขนาด
ยอมตาม Decree 56/2009/ ND–CP โดยบริษัทที่มีมูลคาการลงทุนในเวียดนามสูงกวา 100,000 ลานดง หรือราว 
159 ลานบาท ขึ้นไป จัดอยูเปนบริษัทขนาดใหญ และมูลคาการลงทุนที่นอยกวา 100,000 ลานดง จัดวาเปนบริษัท
ขนาดกลางและยอม 
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ยอมรับในกลุมนักลงทุนไทยในเวียดนามวา เปนสมาคมที่ใหขอมูล ขอแนะนําดานการคาการลงทุนแก
ผูประกอบการรายใหมโดยเฉพาะกลุมบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก รวมทั้งเปนที่ชุมนุมของ
ผูประกอบการไทยที่ต้ังรกรากในเวียดนามมาเปนระยะเวลานานเพียงพอที่จะแบงปนประสบการณได 
ในขณะที่สภาธุรกิจไทย–เวียดนาม เพิ่งกอต้ังเมื่อ พ.ศ. 2555 และสวนใหญ ผูเปนสมาชิกจะเปนกลุม
บริษัทขามชาติของไทยขนาดใหญที่มีสํานักงานใหญในประเทศไทยและประสบความสําเร็จในการ
ลงทุนในเวียดนาม  

3.1.1 ดานความเขาใจของผูตอบสัมภาษณเก่ียวกับ CSR  
ผูทํารายงานการศึกษาไดนําเครื่องมือ CSR มาเปนเกณฑในการวิเคราะห  

โดยสอบถามกลุมเปาหมายถึงความเขาใจเกี่ยวกับ CSR ซึ่งในเชิงทฤษฎี “(1) CSR ภายใน
กระบวนการ (In–Process CSR) คือ CSR ที่อยูในกระบวนการดําเนินธุรกิจของบริษัท ต้ังแต
กระบวนการจัดหาวัตถุดิบ การผลิต จนถึงการทําตลาด และ (2) CSR ที่อยูนอกเหนือจาก
กระบวนการธุรกิจ (After–Process CSR) เชน การบริจาคใหแกชุมชน การพัฒนาการศึกษา”  
ผลการศึกษาพบวา  

1)  ในภาพรวม แตละบริษัทยังมีความเขาใจเกี่ยวกับ CSR อยางผิวเผิน สวนใหญ 
มีความเขาใจวา CSR คือกิจกรรมการบริจาคใหแกชุมชน การพัฒนาการศึกษา20 โดยไมทราบวา 
กิจกรรมที่บริษัทตนดําเนินการอยูแลว ไมวา จะเปนการกํากับคุณภาพสินคา/ลูกคา การปฏิบัติตาม
มาตรฐานสากล จนถึงการคํานึงถึงคุณภาพชีวิตพนักงาน/กระบวนการผลิตที่ปลอดภัย/คํานึงถึงความ
ปลอดภัยดานโรงงาน/สิ่งแวดลอม รวมถึงการคํานึงถึงบริษัทคูคาที่มีหลักธรรมาภิบาล นับวาเปน 
CSR21 ประเภทหน่ึงดวย  

2)  บริษัทขนาดใหญมีระดับความเขาใจตอ CSR สูงกวาบริษัทขนาดกลางและยอม
ในทุกหัวขอ ต้ังแต การกํากับคุณภาพสินคา/ลูกคา การปฏิบัติตามมาตรฐานสากล จนถึงการคํานึงถึง
คุณภาพชีวิตพนักงาน/กระบวนการผลิตที่ปลอดภัย/คํานึงถึงความปลอดภัยดานโรงงาน/สิ่งแวดลอม 
นอกจากน้ี เมื่อพิจารณารายละเอียดของผูตอบแบบสัมภาษณ พบวา เจาของกิจการและผูบริหารของ
บริษัทขามชาติขนาดใหญของไทย จํานวน 8 ราย มีความเขาใจอยางถองแทเกี่ยวกับ CSR วา CSR 
คือทุกกระบวนการที่ไดระบุมาขางตน รวมไปถึง การคํานึงถึงบริษัทคูคาที่อยูใน supply chain ที่ตอง
มีหลักธรรมาภิบาลดวย  

3) บริษัททั้งหมดไมวาจะเปนบริษัทขนาดกลางและยอม รวมถึงบริษัทขนาดใหญ 
เห็นพองอยางไมมีขอสงสัยวา กิจกรรมการกุศลและการใหความชวยเหลือสังคมถือวาเปนกิจกรรม 
CSR ซึ่งอาจเปนขอบงช้ีวา บริษัทมีความคุนเคยและใหความสําคัญกับการทํา CSR ที่อยู
นอกเหนือจากกระบวนการธุรกิจ (After–Process CSR) ซึ่งนาจะรวมถึงความเขาใจของบุคคลทั่วไป
ตอ CSR ดวย  

                                                
20

 เปน CSR ประเภท In–Process CSR 
21

 เปน CSR ประเภท After–Process CSR 
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แมวากิจกรรมการกุศลและการใหความชวยเหลือสังคมเปนการทํา CSR ที่เปน
ประโยชน แตในความเปนจริงแลว การทํา CSR เชนน้ี ไมอาจถือวา มีความย่ังยืน หากเมื่อใดชุมชน
ไมไดรับเงินสนับสนุนอยางตอเน่ือง ชุมชนก็ไมอาจพึ่งพาตนเองไดและจะไมเกิดความย่ังยืน  

3.1.2.  การดําเนินกิจกรรม CSR ของบริษัทเอกชนไทยในเวียดนาม 
ในบริบทที่บริษัทเอกชนไทยที่ตอบแบบสัมภาษณสวนใหญเขาใจวา CSR คือ 

กิจกรรมการบริจาคใหแกชุมชน การพัฒนาการศึกษา กิจกรรมเพื่อการกุศล น้ัน เมื่อผูทํารายงาน
การศึกษาไดสอบถามวา บริษัทไดดําเนิน CSR หรือไม หากไมดําเนิน เพราะเหตุใด และหากดําเนิน 
ขอใหระบุปจจัยที่สงผลใหการดําเนิน CSR สําเร็จ ผลปรากฏดังน้ี  

1)  บริษัทขนาดกลางและยอมสวนใหญ (9 บริษัทจาก 14 บริษัท) ใหขอมูลวา 
บริษัทตนดําเนิน CSR และประสบความสําเร็จอยางดี และเห็นวา ปจจัยที่สงผลใหกิจกรรม CSR ของ
บริษัทตนสําเร็จ มาจากปจจัยภายในองคกร ไดแก (1) นโยบายองคกร (2) ผูบริหารองคกรและ
บุคลากรในองคกร (3) งบประมาณ และใหขอมูลเพิ่มเติมวา กิจกรรม CSR ควรสนับสนุนเพราะเปน
การสรางภาพลักษณที่ดีตอประเทศไทย และทําใหเวียดนามมีทัศนคติทางบวกตอไทย 

ลักษณะกิจกรรม CSR ที่บริษัทขนาดกลางและยอมนิยมดําเนินการ ไดแก  
การบริจาคเงินใหหนวยงานสาธารณกุศล อาทิ โครงการผาตัดตอกระจกใหสมาคมผูปวยยากไร  
นครโฮจิมินห โครงการบริจาคเตานมเทียมใหแกผูปวยมะเร็งเตานมรวมกับ Breast Cancer 
Network Vietnam (BCNV) การบริจาคเงินสรางวัด ชวยเหลือคนพิการ การบริจาคทุนการศึกษา/
สรางโรงเรียนในตางจังหวัด การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลรวมกับสถานกงสุลใหญ ณ นครโฮจิมินห 
การสนับสนุนกิจกรรมของภาครัฐทองถ่ินของเวียดนาม เขน สํานักงานตํารวจแขวง การจัดกิจกรรม
สังสรรคเพื่อกระชับสัมพันธกับลูกคา/พนักงานบริษัท จัดฝกอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพของ
บริษัท รวมถึงการรวมกับลูกคาจัดโครงการรณรงคดานการศึกษา งบประมาณที่ใชตอป เฉลี่ยปละ 
250,000 บาทตอบริษัท 

บริษัทขนาดกลางและยอมมักจะดําเนินกิจกรรม CSR โดยสมทบเงินรวมกับ
สถานกงสุลใหญ ณ นครโฮจิมินห รวมถึงรวมจัดกับหนวยงานสาธารณกุศลในเวียดนาม อาทิ Breast 
Cancer Network Vietnam (BCNV) หนวยงานในเขตทองถ่ินที่บริษัทต้ังอยู เชน สํานักงานตํารวจเขต 
โดยเนนกลุมเปาหมาย ประชาชนทั่วไป เขตทองถ่ินที่บริษัทต้ังอยู  

เปนที่นาสังเกตวา บริษัทขนาดกลางและยอมที่เหลือ คือ 5 บริษัท จาก 14 บริษัท 
ตอบวา ไมไดดําเนินกิจกรรม CSR โดยใหเหตุผลวา ไมมีงบประมาณ ไมมีบุคลากร และไมจําเปน  
และใหขอมูลเพิ่มเติมวา บริษัทจะเลือกดําเนินกิจกรรมเพื่อประโยชนของพนักงานบรษัิทกอนเน่ืองจาก
เปนองคกรขนาดเล็กและมีงบประมาณจํากัด  

2)  บริษัทขนาดใหญเกือบทั้งหมด (จํานวน 15 บริษัท จาก 17 บริษัท) ใหขอมูลวา 
บริษัทตนไดดําเนิน CSR โดยระบุปจจัยที่สงผลใหกิจกรรม CSR ของบริษัทตนสําเร็จมาจากปจจัย
ภายในองคกร ไดแก (1) งบประมาณ (2) บุคลากรในองคกร (3) ผูบริหารองคกรและนโยบายของ
องคกร (4) เทคโนโลยีและองคความรูของบริษัท รวมทั้งไดระบุปจจัยภายนอกองคกร ไดแก (1) การ
สนับสนุนจากภาครัฐของไทย (2) การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในกิจกรรม อาทิ ประชาชน
ทั่วไป ชุมชน รัฐบาลทองถ่ิน  
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ลักษณะกิจกรรม CSR ที่บริษัทขนาดใหญดําเนิน ไดแก การบริจาคให
หนวยงานสาธารณกุศล อาทิ งบประมาณและอาหารใหแกศูนยเด็กกําพรา การชวยเหลือคนพิการ
และผูดอยโอกาส การบริจาคเงินใหวัด การมอบทุนการศึกษาใหแก เยาวชนเวียดนาม นักศึกษาใน
มหาวิทยาลัย รวมถึงใหทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทกับนักศึกษาเวียดนามที่มีความสามารถพิเศษ 
เพื่อกลับมาทํางานที่เวียดนาม การมอบทุนการศึกษาใหแกบุตรพนักงานในบริษัท การสนับสนุนการ
ฝกงานและเรียนรูงานในบริษัทเอกชนไทย และการสงเสริมความรูดานทักษะความเปนผูนํา การมอบ
เสื้อกันหนาวและทุนการศึกษาใหแกนักเรียน การบริจาคเงินใหแกผูยากไรในพื้นที่สําหรับสรางที่อยู
อาศัย การชวยเหลือเด็กพิการ การมอบบานใหผูประสบอุทกภัย การปลูกตนไมเพื่อพัฒนาสิ่งแวดลอม
ของชุมชน และการสงเสริมความรูดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม การสรางสนามเด็กเลนใหชุมชน การ
สนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลรวมกับสถานกงสุลใหญ การดําเนินการรวมกับโรงพยาบาลของไทยใน
การชวยเหลือผูปวยโรคหัวใจ งบประมาณที่ใชตอป ต้ังแต 100,000 บาท–1,000,000 บาทตอบริษัท 

บริษัทไทยขนาดใหญนิยมจัดกิจกรรมรวมกับสถานกงสุลใหญ ณ นครโฮจิมินห 
และหนวยงานรัฐและเอกชนช้ันนําของเวียดนาม ไดแก Petro Vietnam, HCMC University of 
Polytecnics, Saigon Children Charity สหพันธเยาวชนแหงชาติเวียดนาม สมาคมแพทยเยาวชน
แหงชาติเวียดนาม สถาบันโลหิตวิทยาแหงชาติเวียดนาม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและ
พัฒนาชนบท สภากาชาดเวียดนาม ผูสื่อขาวและสื่อมวลชน มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาตางๆ 
โดยคํานึงถึงกลุมเปาหมาย อาทิ กลุมลูกคา พนักงาน สถานศึกษา ชุมชนที่องคกรต้ังอยู ประชาชน
ทั่วไป ผูทีเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมปโตรเลียม เกษตรกร ประชาชนผูยากไร ผูดอยโอกาส  

เปนที่นาสนใจวา มีบริษัทขนาดใหญจํานวน 2 บริษัทจาก 17 บริษัท ตอบวา
ไมไดดําเนินกิจกรรม CSR โดยบริษัทแรกใหเหตุผลวา บริษัทสํานักงานใหญของตนที่ประเทศไทย
ดําเนินการอยูแลว จึงไมมีความจําเปน สวนบริษัทแหงที่สองใหขอมูลวา บริษัทตนเพิ่งเริ่มดําเนินการ
ในเวียดนาม จึงยังไมไดเริ่มกิจกรรม CSR 

3.1.3 การคํานึงถึงกลุมผูมีสวนไดสวนเสียในกิจกรรม CSR  
ผูมีสวนไดเสียในการดําเนินการของภาคธุรกิจ ประกอบดวย 3 กลุมหลัก ไดแก 

กลุมที่  1 สังคมในองคกร ประกอบดวย ผูบริหาร/ผู ถือหุน /พนักงาน กลุมที่  2 สังคมใกล 
ประกอบดวย ลูกคา คูคา ครอบครัวของพนักงาน ชุมชนที่องคกรต้ังอยู สิ่งแวดลอมรอบขาง กลุมที่ 3 
สังคมไกล ประกอบดวย ประชาชนทั่วไป คูแขงขันทางธุรกิจ ระบบนิเวศนโดยรวม  

จากแบบสัมภาษณถึงกิจกรรมที่บริษัทดําเนินการ รวมทั้งการขอใหระบุกลุมผูมี 
สวนไดเสียที่บริษัทใหความสําคัญเปนลําดับตน ไดพบดังน้ี 
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ตารางท่ี 2  กลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่บริษัทคํานึงถึงในการทํา CSR 
 
อันดับความสําคัญ บริษัทขนาดกลางและยอม บริษัทขนาดใหญ 

1 พนักงานในบริษัท ชุมชนที่องคกรต้ังอยู/สิ่งแวดลอม 
2 ครอบครัวพนักงาน พนักงานในบริษัท 
3 ลูกคา/คูคาบริษัท ลูกคา/คูคาบริษัท 
4 ชุมชนที่องคกรต้ังอยู/สิ่งแวดลอม ครอบครัวพนักงาน 
5 ประชาชนทั่วไป ประชาชนทั่วไป 
6 ผูบริหาร/ผูถือหุน ผูบริหารผูถือหุน 
7 คูแขงขันทางธุรกิจ คูแขงขันทางธุรกิจ 

 
1)  บริษัทขนาดกลางและยอมจัดกลุมผูมีสวนไดเสีย 3 กลุมเปนลําดับตน ไดแก 

(1) พนักงาน (2) ครอบครัวพนักงาน (3) ลูกคา/คูคา ซึ่งสะทอนตามขอเท็จจริงที่วา สวนใหญ 
ผูประกอบการบริษัทขนาดกลางและยอมสวนใหญ เปนธุรกิจครอบครัวและเปนผูเขาไปบริหารธุรกิจเอง 
จะมีความใกลชิดกับพนักงานและครอบครัวพนักงาน จึงมีแนวโนมจะใชจายงบประมาณดาน CSR ที่มีอยู
จํากัดสําหรับพนักงานมากกวาดานอื่นๆ ในขณะที่บริษัทขนาดใหญ ไดจัดลําดับความสําคัญดานชุมชน
ที่องคกรต้ังอยู/สิ่งแวดลอม เปนอันดับแรก ตามดวย พนักงานในบริษัท และลูกคา/คูคาบริษัท  
เปนลําดับที่ 2 และ 3 ตามลําดับ ทั้งน้ี กลุมผูมีสวนไดเสียที่ไดกลาวมาขางตนจัดอยูในกลุมสังคมใน
องคกรและกลุมสังคมใกล กับองคกรหรือบริษัททั้งสิ้น  

2) ผูตอบแบบสัมภาษณไมวาจะเปนขนาดใหญ ขนาดกลางและยอม ไดจัดให 
ประชาชนทั่วไป ผูถือหุน และคูแขงขันทางธุรกิจ เปนลําดับสุดทาย  

3) ทุกบริษัทคํานึงถึงเรื่องคุณภาพชีวิตพนักงาน/กระบวนการผลิตที่ปลอดภัย/
คํานึงถึงความปลอดภัยดานโรงงาน/สิ่งแวดลอม มาเปนอันดับแรก กอนการกํากับคุณภาพสินคา/
ลูกคาซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความสําคัญที่บริษัทใหแกพนักงาน/ความปลอดภัยของกระบวนการผลิต ซึ่ง
เปนกลุมผูมีสวนไดสวนเสียใกลชิดกับบริษัทที่สุด  

4) บริษัทขนาดกลางและยอมไดจัดลําดับความสําคัญเรื่อง การปฏิบัติตาม
มาตรฐานสากล เปนลําดับสุดทาย สวนบริษัทขนาดใหญไดจัดเรื่อง การคํานึงถึงบริษัทคูคาใน supply 
chain เปนลําดับสุดทาย ซึ่งตรงกับขอเท็จจริงที่บริษัทขนาดกลางและเล็กสวนใหญทําการผลิตและคา
กับผูประกอบการ/ลูกคาในประเทศเวียดนาม ซึ่งไมไดมีขอกําหนดใหตองปฏิบัติตามมาตรฐานสากล 
สวนบริษัทขนาดใหญโดยมากผลิตสินคาเพื่อการสงออกไปตางประเทศดวย การคํานึงถึงคุณภาพที่
เปนที่ยอมรับระดับสากลเปนเรื่องจําเปนที่ตองปฏิบัติ  

5) จึงเห็นไดวา ในบริบทที่บริษัทสวนใหญเขาใจวา กิจกรรมเพื่อการกุศล หรือการ
บริจาคเปน CSR บริษัทจะมองวา CSR เปนกิจกรรมที่นอกเหนือจากธุรกิจที่ดําเนินการอยูและ 
บางครั้ง อาจเปนภาระที่หากจะดําเนินการโดยใชงบประมาณของบริษัทเปนหลัก เขมชาติ  มีชูบท 
และณัฎฐริกา  ฤทธิทิพยพันธุ (2558: 66) ไดทบทวนวรรณกรรมของ Jarutirasarn & Aiyeku (2010) 
ระบวุา ระดับการมีสวนรวมในกิจกรรม CSR ของบริษัทขนาดกลางและขนาดยอมคอนขางนอย และเมื่อ
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ดําเนินการ CSR มักจะมีประสิทธิภาพตํ่ากวาบริษัทขนาดใหญ เหตุผลหลักเปนเพราะแนวปฏิบัติและ
กระบวนการดําเนินการ CSR เหมาะกับบริษัทขนาดใหญมากกวา เน่ืองจากบริษัทขนาดกลางและยอม
มีงบประมาณและทรัพยากรที่จํากัด จึงดําเนิน CSR เฉพาะเทาที่กรอบกฎหมายของประเทศน้ันๆ 
กําหนด นอกจากน้ี บริษัทขนาดกลางและเล็กไมทราบวา ตนจะไดรับผลกําไรหรือประโยชนที่ชัดเจน
จากการดําเนิน CSR 

3.1.4 เหตุผลท่ีบริษัทเอกชนไทยในเวียดนามดําเนิน CSR  
ผูทํารายงานการศึกษาไดสอบถามเหตุผลที่บริษัทเอกชนดําเนินกิจกรรม CSR 

จํานวน 6 ขอ ไดแก ขอ 1 การสงเสริมภาพลักษณของสินคา/ธุรกิจบริษัท ขอ 2 การลดผลกระทบทาง
ธุรกิจที่อาจเกิดข้ึน ขอ 3 การสรางสัมพันธกับภาครัฐ/เอกชนของเวียดนาม ในจังหวัดที่บริษัทต้ังอยู 
ขอ 4 การสรางสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชนที่บริษัทต้ังอยู ขอ 5 การทํา CSR เปนไปตามขอกําหนดที่
บริษัทคูคาตองการ ขอ 6 การทําใหเกิดการลงทุนที่ย่ังยืนในเวียดนาม และขอใหจัดลําดับความสําคัญ
ของเหตุผล ผลปรากฏดังน้ี  

 
ตารางท่ี 3  เหตุผลการทํา CSR ของบริษัทเอกชนไทยในเวียดนาม 
 
อันดับความสําคัญ

ของเหตุผล 
บริษัทขนาดกลางและยอม บริษัทขนาดใหญ 

1 สงเสริมภาพลกัษณของสินคา/บริษัท สงเสริมภาพลกัษณของสินคา/บริษัท 
2 สรางสัมพันธกับรัฐ/เอกชนในจังหวัดที่

บริษัทต้ังอยู 
สรางสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชนทีบ่ริษัท
ต้ังอยู 

3 ใหเกิดการลงทุนที่ย่ังยืนในเวียดนาม สรางสัมพันธกับรัฐ/เอกชนในจังหวัดที่
บริษัทต้ังอยู 

4 ลดผลกระทบทางธุรกิจ ใหเกิดการลงทุนที่ย่ังยืนในเวียดนาม 
5 สรางสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชนทีบ่ริษัท

ต้ังอยู 
ลดผลกระทบทางธุรกิจ 

6 เปนไปตามขอกําหนดทีบ่ริษัทคูคา
ตองการ 

เปนไปตามขอกําหนดทีบ่ริษัทคูคา
ตองการ 

 
1) บริษัทไทยในเวียดนามไมวาจะเปนบริษัทขนาดใหญ หรือบริษัทขนาดกลาง

และยอม ใหเหตุผลอันดับแรกของการทํา CSR ของบริษัทตนวา เพื่อเปนการสงเสริมภาพลักษณของ
สินคาและบริษัท และจัดเหตุผลการทํา CSR วา เปนไปตามขอกําหนดที่บริษัทคูคาตองการเปนลําดับ
สุดทาย  

2) บริษัทเอกชนไทยทั้งหมดตระหนักถึงความสําคัญของการสรางความสมัพนัธกบั
รัฐและเอกชนที่มีที่ต้ังอยูในจังหวัดเดียวกัน การสรางสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชนที่บริษัทต้ังอยู รวมถึง
การใหเกิดความย่ังยืนของธุรกิจ ซึ่งสอดคลองกับขอเท็จจริงที่วา แมวาเวียดนามเปนประเทศที่มี
นโยบายเปดกวางทางเศรษฐกิจและมีการเช่ือมโยงเศรษฐกิจกับระบบเศรษฐกิจโลกแลว แตยังนับเปน



22 

 

ประเทศที่มีระบบการปกครองแบบสังคมนิยมที่ใหอํานาจแกรัฐในการสงเสริมมิติเศรษฐกจิ ผูบรหิารใน
ระดับนครและจังหวัดในเวียดนามจึงมีทั้งผูบริหารสายพรรคคอมมิวนิสต ไดแก เลขาธิการพรรค
คอมมิวนิสต (เทียบเทาระดับรัฐมนตรีของไทย) ที่เปนสมาชิกคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตที่
ไดรับมอบหมายจากกรมการเมืองของพรรคคอมมิวนิสตเวียดนาม มากํากับดูแลจังหวัด และผูบริหาร
จังหวัด คือ ประธานคณะกรรมการประชาชนนครโฮจิมินห (เทียบเทาผูวาราชการจังหวัด) มีอํานาจ
หนาที่ในการกํากับดูแลโครงการในจังหวัด ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ การคาการลงทุน สังคม 
วัฒนธรรม รวมถึงการออกมาตรการอํานวยความสะดวกการลงทุนไดเอง การมีความสัมพันธที่ดีกับ
จังหวัดของเวียดนามที่บริษัทไทยมีที่ต้ังยอมจะเปนคุณแกบริษัทไทยในการสรางความย่ังยืนของธุรกิจ
ตนในพื้นที่  

3) บริษัทไทยขนาดใหญบางรายไดใหเหตุผลของการทํา CSR วาเพื่อชวยลด
ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการทําธุรกิจของตน ซึ่งหากเปนในลักษณะเชนน้ี นับเปนการทํา CSR ใน
ลักษณะ Creative CSR หรือ CSR เชิงรุก/เชิงสรางสรรค ดําเนินการโดยไมรอใหเกิดเรื่อง ตรงกันขาม
กับการทํา Responsive CSR (CSR เชิงรับ) หรือการดําเนิน CSR ที่ตอบสนองตอประเด็นปญหาหรือ
ขอรองเรียน ซึ่งทําใหบริษัทจะตองศึกษาขอกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐานหรือขอกําหนดที่เกี่ยวของ
แลวนํามาปฏิบัติตามมาตรฐานที่กําหนด การทํา Responsive CSR จึงไมอาจแกไขภาพลักษณของ
บริษัทที่อาจเสียไปกอนหนาน้ีแลว 

3.1.5 ประเด็นท่ีบริษัทเอกชนไทยในเวียดนามตองการใหสถานกงสุลใหญ ณ นครโฮจิมินห 
สนับสนุน 

ผูตอบแบบสัมภาษณใหขอมูลดานประเด็นที่บริษัทเอกชนไทยในเวียดนามตองการ
ใหสถานกงสุลใหญฯ สนับสนุนและขอใหจัดลําดับประเด็น ไดแก (1) การเปนตัวกลางเช่ือมโยงกับ
องคกรรัฐ/เอกชนในเวียดนาม (2) สนับสนุนงบประมาณ (3) การประสานนโยบายระหวางรัฐกับรัฐ 
(4) สนับสนุนใหภาคเอกชนไทยในเวียดนามทํา CSR เพิ่มมากข้ึน (5) สงเสริม CSR ในภาคธุรกิจไทยที่
อยูใน Supply Chain  
 
ตารางท่ี 4  ประเด็นที่บริษัทเอกชนไทยในเวียดนามตองการใหสถานกงสุลใหญสนับสนุน 
 
อันดับความสําคัญ

ของเหตุผล 
บริษัทขนาดกลางและยอม บริษัทขนาดใหญ 

1 เปนตัวกลางประสานเช่ือมโยงกบั
องคกรรัฐ/เอกชนในเวียดนาม 

สนับสนุน CSR ในภาคเอกชนใหเพิม่มากข้ึน 
ประสานนโยบายระหวางรัฐกับรัฐ 

2 ประสานนโยบายระหวางรัฐกับรัฐ เปนตัวกลางประสานเช่ือมโยงกบัองคกรรัฐ/
เอกชนในเวียดนาม สนับสนุนงบประมาณ 

3 สนับสนุน CSR ในภาคเอกชนให
เพิ่มมากข้ึน  

สนับสนุนงบประมาณ 

4 สงเสริม CSR ในภาคธุรกิจไทยที่อยู
ใน Supply Chain ทํา CSR 

สงเสริม CSR ในภาคธุรกิจไทยที่อยูใน 
Supply Chain ทํา CSR 
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แผนภาพท่ี 2  ประเด็นทีบ่ริษัทเอกชนไทยตองการใหสถานกงสลุใหญสนับสนุน 
 

1) บริษัทเอกชนไทยที่ตอบแบบสัมภาษณเห็นวา สถานกงสุลใหญฯ สามารถมี
บทบาทสําคัญ 3 ประการ  

ประการแรก บทบาทการเปนผูประสานนโยบายรัฐกับรัฐ รวมทั้งประสาน
เช่ือมโยงกับองคกรรัฐ/องคกรเอกชนในเวียดนาม  

ประการที่สอง การสงเสริมใหมีการดําเนิน CSR ในภาคเอกชนใหเพิ่มมาก
ย่ิงข้ึน และ 

ประการสุดทาย การสนับสนุนดานงบประมาณ โดยเฉพาะในกลุมบริษัทขนาดกลาง
และขนาดยอม  

2) ประเด็นการสงเสริม CSR ในภาคธุรกิจไทยที่อยูใน Supply Chain ใหดําเนิน 
CSR เปนประเด็นที่ผูตอบแบบสัมภาษณใหความสนใจนอยที่สุด อาจเน่ืองจากพิจารณาวา เปน
ประเด็นใหมและยังไมไดมีผลบังคับทางกฎหมายใหดําเนินการ อยางไรก็ดี แนวโนมการดําเนิน CSR 
ใน Supply Chain เปนแนวปฏิบัติสําหรับบริษัทขามชาติที่ติดตอคาขายกับคูคาทั่วโลกเพื่อเปนการ
แสดงความรับผิดชอบตอลูกคา ดังน้ัน การสรางความตระหนักใหแกภาคธุรกิจไทยในประเด็นน้ีจึงมี
ความสําคัญตอการทําธุรกิจที่ย่ังยืน  

3.1.6 กรณีศึกษาของบริษัทไทยขนาดใหญในเวียดนามกับ CSR  
1)  กรณีบริษัท ซีพี เวียดนาม 

บริษัท ซีพี เวียดนามไดเขามาลงทุนในประเทศเวียดนามโดยเริ่มจากการเปด
สํานักงานการคาที่นครโฮจิมินห ในป ค.ศ. 1988 ตอมา ในป ค.ศ. 1993 ไดจัดต้ังบริษัทภายใตช่ือ  
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CP Vietnam Livestock Co. Ltd และสรางโรงงานอาหารสัตวแหงแรกที่จังหวัดดงนาย ซึ่งใชเปน
สํานักงานใหญ จนถึงปจจุบัน ในป ค.ศ 2009 บริษัท ซีพี เวียดนาม ไดควบรวมกิจการบริษัท  
CP Vietnam Livestock Co. Ltd และบริษัท Charoen Pokphand Vietnam เปนบริษัท  
CP Vietnam Livestock Corporation และไดเปลี่ยนช่ือเปน CP Vietnam Corporation ในป  
ค.ศ. 2011 

กรณีบริษัท ซีพี เวียดนามนับเปนตัวอยางของหน่ึงในบริษัทไทยขนาดใหญที่มี
ความกาวหนาในการจัดกิจกรรม CSR มากที่สุด โดยบริษัท ซีพี เวียดนาม ไดสนับสนุนใหพนักงานมี
สวนรวมในกิจกรรมการตอบแทนสังคมหรือการตอบแทนคุณแผนดิน (CSR) จากที่ไดเริ่มโดยการ
จัดทําแบบกระจายไปตามพื้นที่ที่บริษัทมีสาขาหรือดําเนินธุรกิจอยู ตอมา ในป ค.ศ. 2012 ไดจัดต้ัง 
“กองทุน ซีพี เวียดนาม เพื่อการกุศล” หรือใชช่ือภาษาอังกฤษวา CPV’s Donation Fund โดยมุงมั่น
ใหพนักงานของบริษัทมีสวนรวมในโครงการและกิจกรรมเพื่อสังคม  

กิจกรรมที่บริษัท ซีพี เวียดนาม ดําเนิน ไดแก โครงการรับบริจาคโลหิต 
โครงการแพทยอาสา โครงการชวยเหลือดานการศึกษา โครงการชวยเหลือผูดอยโอกาสและ
ผูประสบภัยตางๆ และโครงการดูแลชวยเหลือเพื่อนพนักงานและครอบครัว โดยในแตละครั้งที่จัด
โครงการ บริษัท ซีพี เวียดนามไดสนับสนุนพนักงาน และสินคาของบริษัทไปรวมกิจกรรม  

ความโดดเดนอีกประการของกิจกรรม CSR ของบริษัท ซีพี เวียดนาม คือ การ
จัดกิจกรรมทุกครั้งจะเปนการดําเนินการรวมกับองคกรเวียดนามที่เปนระดับชาติ ซึ่งนับเปนเครือขาย
ที่ใกลชิดกับบริษัท ซีพี เวียดนาม ไดแก สหพันธเยาวชนแหงชาติเวียดนาม สมาคมแพทยเยาวชน
แหงชาติเวียดนาม สถาบันโลหติวิทยาแหงชาติเวียดนาม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและ
พัฒนาชนบท สภากาชาดเวียดนาม ผูสื่อขาวและสื่อมวลชน มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาตางๆ  

2) กรณีบริษัท เอส ซี จี เวียดนาม  
บริษัท เอส ซี จี ไดเริ่มลงทุนในเวียดนาม ต้ังแตป ค.ศ. 1992 ปจจุบันมีบริษัท

ในเครือ รวมทั้งสิ้น 21 บริษัท แบงออกเปน 3 กลุมหลัก ไดแก (1) กลุมปโตรเคมี 8 บริษัท (2) กลุม
กระดาษ 7 บริษัท (3) กลุมวัสดุกอสราง 6 บริษัท โดยมีมูลคาการลงทุนรวมทั้งสิ้น 737 ลานดอลลาร
สหรัฐ มีการจางงานสูงถึง 6,878 คน 

บริษัท เอส ซี จี เวียดนามไดริเริ่มโครงการโรงกลั่นปโตรเคมี Long Son ที่
จังหวัดบาเหรี่ย หวุงเตา (หางจากนครโฮจิมินห 80 กิโลเมตร) ซึ่งเปนโครงการกอสรางโรงงานปโตรเคมี 
ที่ครบวงจรแหงแรกในเวียดนาม มีมูลคาการลงทุน ราว 4.5 พันลานดอลลารสหรัฐ นับเปนโครงการที่
เปนการลงทุนในตางประเทศขนาดใหญที่สุดของบริษัทเอส ซี จี โครงการน้ี ไดรับการอนุมัติจาก
รัฐบาลเวียดนามแลว และอยูระหวางการเตรียมโครงการฯ  

กรณีบริษัท เอส ซี จี เวียดนาม นับเปนตัวอยางของการดําเนินกิจกรรม CSR 
ควบคูไปกับการทําธุรกิจ โดยนอกจากจะทํา CSR ที่เปนงานลักษณะสาธารณกุศล/การมอบ
ทุนการศึกษาแลว บริษัทเอสซีจีมีความโดดเดนในการดําเนิน CSR ที่อาศัยความเช่ียวชาญ วัสดุ
อุปกรณและเทคโนโลยีที่บริษัทมีอยูมาแบงปนชวยเหลือชุมชนที่เปนจังหวัดที่ต้ังของบริษัท/โรงงาน  
ซึ่งเปน CSR ประเภท Strategic CSR (Porter)  
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กิจกรรมที่ไดดําเนินการ (1) กิจกรรมการมอบทุนการศึกษาใหแกเยาวชน
เวียดนามที่เรียนดีแตขาดแคลนทุนทรัพย ภายใตโครงการ “SCG Sharing the Dream”ซึ่งเริ่ม
โครงการต้ังแตป ค.ศ. 2008 (2) กิจกรรม SCG International Internship หรือการเปดโอกาสให
เยาวชนเวียดนามในระดับช้ันอุดมศึกษาจากประเทศในกลุมอาเซียน (อินโดนีเซีย เวียดนาม ฟลิปปนส 
เมียนมารและกัมพูชา) มาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและฝกงานที่บริษัท เอส ซี จี สํานักงานใหญ เปน
เวลา 1 เดือน (3) กิจกรรม SCG Young Leadership Program เพื่อใหนักเรียนเวียดนามไดเรียนรู
ประสบการณ ทักษะและความเปนผูนําจากผูบริหารของบริษัท เอส ซี จี (4) SCG Playground โดย
สรางสนามเด็กเลนใหแกชุมชนในเวียดนามที่สวนสาธารณะ Hoang Van Thu เขต Tan Binh  
นครโฮจิมินห (5) SCG International Children Day เปนการจัดงานวันเด็กสากล ณ สนามเด็กเลน
ที่สวนสาธารณะ Hoang Van Thu รวมถึงการซอมแซมบูรณะโรงเรียนคนพิการที่จังหวัดบาเหรี่ย หวุงเตา 
และมอบอุปกรณกีฬา และสื่อการเรียนใหแกเด็กๆ ในโรงเรียน 

3) กรณีบริษัท ปตท. สํารวจและผลิต จํากัด (มหาชน) 
บริษัท ปตท. สผ. เริ่มดําเนินกิจการในเวียดนาม ในป ค.ศ. 2002 ในรูปแบบ

บริษัทรวมทุน คือ Hoang Long Joint Operating Company และ Hoan Vu Joint Operating 
Company ดําเนินการสํารวจและผลิตนํ้ามันดิบและกาซธรรมชาติ โดยมีสํานักงานในนครโฮจิมินห
และมีแหลงผลิตอยูนอกชายฝงเวียดนามในแถบจังหวัดบาเหรี่ย หวุงเตา  

กรณีบริษัท ปตท.สผ. จัดอยูในประเภทธุรกิจที่อาจสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
ดังน้ัน จึงเห็นไดวา กิจกรรม CSR ที่บริษัท ปตท. สผ. กับบริษัทรวมทุนในเวียดนาม ดําเนินจะเนนการ
ทํา CSR ประเภท In–Process ที่เนนกระบวนการผลิตที่ปลอดภัย คํานึงความปลอดภัยดานโรงงาน
และสิ่งแวดลอม รวมทั้งการดําเนินกิจกรรมที่จังหวัดรอบๆ นครโฮจิมินหและจังหวัดบาเหรี่ย หวุงเตา
ซึ่งเปนที่ต้ังของกิจกรรมทางธุรกิจ ไดแก การปลูกปา เก็บขยะและกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดลอม การพัฒนา
ชุมชนโดยสนับสนุนเงินทุนสนับสนุนแกมหาวิทยาลัยในการออกคายพัฒนาชุมชน Green Summer 
Campaign การมอบทุนการศึกษาบริจาคเด็กกําพรา การบริจาคอุปกรณเพื่อโรงพยาบาลหรือ
โรงเรียน รวมทั้งกิจกรรมทางสังคม เชน SCC Charity Cyclo Challenge เพื่อการกุศล  

ทั้งสามกรณีเปนตัวอยางของบริษัทไทยขนาดใหญที่มีความเขาใจ CSR อยางถองแท 
โดยสามารถนําผูมีสวนไดเสียทั้งภายในและภายนอกองคกรทุกระดับเขารวม ต้ังแต ผูบริหารองคกร/ 
ผูถือหุน พนักงานในบริษัท ลูกคา/คูคาบริษัท ครอบครัวพนักงาน ชุมชนที่องคกรต้ังอยู/สิ่งแวดลอม 
และประชาชนทั่วไป โดยมีนโยบายองคกรดาน CSR ที่ชัดเจนและถายทอดใหบุคลากรในองคกรไดรับ
ทราบเขาใจ รวมทั้งจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอ และสามารถนําความเช่ียวชาญ เทคโนโลยีและ 
องคความรูของบริษัทมาสนับสนุนกิจกรรม CSR ใหบรรลุได เปนที่นาสังเกตวา ทั้งสามบริษัทเนนการ
ดําเนิน CSR ประเภท In–Process CSR และ After–Process CSR ควบคูกันไป 
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3.2 สวนท่ี 2 บทบาทของสถานกงสุลใหญในการสนับสนุน CSR ของภาคเอกชนไทยในเวียดนาม 
ผูจัดทํารายงานการศึกษาไดมีแบบสัมภาษณไปยังผูมีสวนกําหนดนโยบายของสถานกงสุลใหญ 

ณ นครโฮจิมินห ไดแก กลุมผูบริหาร/เจาหนาที่ในสถานกงสุลใหญ กลุมผูบริหารทีมประเทศไทยใน
นครโฮจิมินหทั้งที่ดํารงตําแหนงอยูในปจจุบันและพนวาระแลว และกลุมผูบริหาร/เจาหนาที่ใน
กระทรวงการตางประเทศที่รับผิดชอบโดยตรง จํานวน 10 ราย โดยไดนําเครื่องมือ CSR มาเปนเกณฑ
ในการวิเคราะหความเขาใจเกี่ยวกับ CSR22 เชนเดียวกับที่ไดสอบถามบริษัทเอกชนไทย  

ผลการศึกษาพบวา 
3.2.1 บทบาทสถานกงสุลใหญในการสนับสนุน CSR ในภาคเอกชนไทย 

1)  ผูตอบแบบสัมภาษณสวนใหญมีความเขาใจเกี่ยวกับ CSR ในระดับเดียวกับ
ผูตอบแบบสัมภาษณจากบริษัทเอกชนไทย กลาวคือ มีความเขาใจวา CSR คือกิจกรรมการบริจาค
ใหแกชุมชน การพัฒนาการศึกษา23 และสวนใหญเห็นวา ภาครัฐควรสนับสนุน CSR ในภาคเอกชน 
โดยใหเหตุผลวา ความรับผิดชอบตอสังคมไมวาจะเปนการดําเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือใน
ตางประเทศ เปนการยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตและสงเสริมสังคมที่ดีในทุกๆ พื้นที่ซึ่งสามารถ
เช่ือมโยงกันไปทั่วโลก รวมทั้งจะเปนการสงเสริมภาพลักษณที่ดีของการลงทุนในไทยในตางประเทศ 
และไดใหขอเสนอแนะการดําเนินการวา จะตองมีความเหมาะสมโดยคํานึงถึงความพรอมของภาครัฐ
และความตองการของภาคเอกชนเปนสําคัญ และเปนไปเพื่อการสงเสริมความสัมพันธที่ดี  

2) ผูตอบแบบสัมภาษณเห็นพองกับภาคเอกชนไทยในเวียดนามเกี่ยวกับบทบาท
ของสถานกงสุลใหญ ณ นครโฮจิมินห ในการสงเสริม CSR ใน 3 ดาน ไดแก  

(1) บทบาทการประสานนโยบายระหวางรัฐกับรัฐ  
(2) การเปนตัวกลางเช่ือมโยงองคกรรัฐ/เอกชนในเวียดนาม  
(3) การสนับสนุน CSR ของภาคเอกชนไทยในเวียดนามใหมีความเขมแข็ง

มากข้ึน  
ซึ่งสอดคลองกับบทบาทรัฐดานการสงเสริมและสนับสนุน (3 ส) ตามที่พิพัฒน  

ยอดพฤติการณ (2016) ผูอํานวยการสถาบันไทยพัฒน ไดเคยระบุไว  
มีผูตอบแบบสัมภาษณ 2 รายที่ใหขอมูลวา ภาครัฐควรมีบทบาท “สอดสอง” 

ภาคเอกชนไทยที่ทําธุรกิจที่ไมไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับดวย ซึ่งตามทฤษฎี CSR ของพิพัฒน  ยอด
พฤติการณ (2016) ผูอํานวยการสถาบันไทยพัฒน และ Thai CSR Network ไดระบุชัดเจนวา 
บทบาทสอดสอง เปนบทบาทที่สําคัญของภาครัฐเพื่อสอดสองดูแลใหบริษัทเอกชนปฏิบัติตาม
กฎหมาย/ระเบียบที่รัฐน้ันๆ กําหนดเพื่อใหเกิดการปฏิบัติตามระเบียบ แมวาการดําเนินธุรกิจอยูใน
ตางประเทศ แตหากบริษัทน้ันๆ ไมไดปฏิบัติตามขอกฎหมาย เชน ทางสิ่งแวดลอม ทีเ่วียดนามกําหนด 
ก็จะสงผลเสียไมเพียงแตบริษัทที่ดําเนินธุรกิจ แตกระทบตอภาพลักษณของการลงทุนของประเทศ
ทั้งหมด ดังเชน กรณีลาสุด บริษัท Formusa ของไตหวันที่ต้ังอยูภาคกลางของเวียดนาม ไดถูก
                                                
22

 เชิงทฤษฎี “(1) CSR ภายในกระบวนการ (In–Process CSR) คือ CSR ที่อยูในกระบวนการดําเนินธุรกิจของ
บริษัท ตั้งแตกระบวนการจัดหาวัตถุดิบ การผลิต จนถึงการทําตลาด และ (2) CSR ที่อยูนอกเหนือจากกระบวนการ
ธุรกิจ (After–Process CSR) เชน การบริจาคใหแกชุมชน การพัฒนาการศึกษา” 
23

 เปน CSR ประเภท In–Process CSR 
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รองเรียนจากประชาชนเวียดนามวา ปลอยของเสียลงแมนํ้าทําลายระบบนิเวศสงผลใหปลาในภาคกลาง
ตายเปนจํานวนมาก กอใหเกิดความเสียหายไมเพียงแตบริษัทที่ถูกทางการเวียดนามตรวจสอบแต
กระทบตอภาพลักษณการลงทุนของไตหวันในเวียดนามในภาพรวม  

3.2.2 บทบาทสถานกงสุลใหญกับความคาดหวังของบริษัทเอกชนไทย 
ผูทําการศึกษาไดคนควาจากเอกสารเกี่ยวกับการดําเนินการของสถานกงสุลใหญ ณ 

นครโฮจิมินห เพื่อศึกษาวา สถานกงสุลใหญไดสนับสนุนการดําเนิน CSR ของภาคเอกชนไทยใน
เวียดนามตามบทบาทที่คาดหวังขางตนหรือไม อยางไร และไดผลการศึกษาดังน้ี 
 
ตารางท่ี 5  สถานกงสุลใหญกับการสงเสริม CSR ในภาคเอกชนไทยในเวียดนาม 
 

บทบาทท่ีภาคเอกชนไทยในเวียดนามคาดหวัง สถานกงสุลใหญ ดําเนินการ/ไมไดดําเนินการ 
1.การเปนผูประสานนโยบายรัฐกับรัฐ ดําเนินการ 
2.การประสานเช่ือมโยงกบัองคกรรฐัและเอกชนใน

เวียดนาม 
ดําเนินการ 

3.การสงเสรมิใหมีการดําเนิน CSR ในภาคเอกชนให
เพิ่มและมีความเขมแข็งมากข้ึน 

ดําเนินการ 

4.การสนับสนุนงบประมาณ ดําเนินการแตเปนลกัษณะกิจกรรม Joint CSR 
5.การสงเสรมิ CSR ในภาคธุรกิจไทยที่อยูในหวงโซ

อุปทาน 
ยังไมไดดําเนินการ 

 
3.2.2.1 การเปนผูประสานนโยบายรัฐกับรัฐ 

แมวาเวียดนามจะมีนโยบายเปดกวางทางเศรษฐกิจ แตโครงสรางทาง
การเมอืงยังเปนประเทศที่มีระบอบการปกครองแบบสังคมนิยมซึ่งทําใหภาครฐัเวียดนามคงบทบาทหลกัใน
การขับเคลื่อนความสัมพันธทางเศรษฐกิจรวมไปถึงใหความสําคัญกับการเจรจาความรวมมือดาน
การคาและการลงทุนกับตางประเทศในระดับรัฐกับรัฐ มากกวารัฐกับเอกชน ดวยเหตุน้ี การ
ประสานงานโดยตรงระหวางภาครัฐเวียดนามกับภาคธุรกิจไทยจึงอาจเปนไปดวยความยากลําบาก 
โดยเฉพาะในกรณีบริษัทที่เพิ่งเขาไปลงทุนในเวียดนาม รวมถึงบริษัทขนาดกลางและยอม ที่อาจไม
สามารถเขาถึงกลไกรัฐของเวียดนาม  

ดวยเหตุน้ี ภาคเอกชนจําเปนตองพึ่งพาภาครัฐดังเชน สถานกงสุลใหญ 
ในการเปน “สะพาน” เพื่อเขาถึงกลไกภาครัฐรวมถึงผูบริหารของจังหวัดในเวียดนาม การริเริ่มดําเนิน
กิจกรรม CSR โดยภาคเอกชนไทยโดยอาศัยภาครัฐของไทยเปนตัวนําจะเกิดความราบรื่นและไม
เคลือบแคลงถึงผลประโยชนเฉพาะที่ภาคธุรกิจไทยอาจมี 

ภาครัฐเวียดนามมีบทบาทสําคัญในการดําเนินธุรกิจของไทยในเวียดนาม 
เพราะเปนผูออกกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการคาการลงทุน ภาครัฐทองถ่ิน ไดแก นคร และระดับ
จังหวัดเวียดนาม จะพิจารณาอนุมัติการลงทุนรวมถึงสามารถออกมาตรการจูงใจดานการลงทุน
โดยตรง สถานกงสุลใหญ ณ นครโฮจิมินห จึงมีบทบาทสําคัญในการประสานนโยบายระหวางรัฐบาล
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ไทยและรัฐบาลเวียดนามในจังหวัดที่เปนเขตกงสุล ตลอดจนการสรางความสัมพันธที่ดีกับจังหวัดที่
ภาคธุรกิจของไทยมีการลงทุนอยางหนาแนน ไดแก จังหวัดดงนาย จังหวัดบินหเยือง จังหวัดบาเหรี่ย 
หวุงเตา นครเกิ่นเทอ  

โครงการสถานกงสุลใหญฯ ที่เขาขาย CSR และภาคเอกชนมีสวนรวม 
ไดแก  

1) การนําผูนําจังหวัดสําคัญในเวียดนามไปประเทศไทยเพื่อสราง
เครือขายทางความสัมพันธ 

ในป  2555–2558 ส ถานกง สุ ล ใหญ ฯ  ได นํ าผู บ ริ ห ารพรร ค
คอมมิวนิสตและผูบริหารนครโฮจิมินห จังหวัดกาเมา จังหวัดเกียนยาง นครเกิ่นเทอ จังหวัดเต่ียนยาง 
จังหวัดดงนาย จังหวัดบาเหรี่ย หวุงเตา ไปเยือนประเทศไทย โดยในการเยือนไทย สถานกงสุลใหญฯ 
ไดกําหนดพื้นที่ศึกษาดูงานใหบริษัทไทยที่มีที่ต้ังอยูในจังหวัดเวียดนามมีสวนรวม อาทิ บริษัท เอส ซี จี 
เวียดนาม ไดรวมจัดการศึกษาดูงานใหแกคณะของประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดบาเหรี่ย
หวุงเตาในพื้นที่จังหวัดระยอง บริษัทซีพี เวียดนาม และอุตสาหกรรมอมตะเวียดนาม จัดใหคณะ
ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดดงนาย ศึกษาดูงานที่โรงงานของตนที่จังหวัดชลบุรี เปนตน  

2) การทําความตกลงบานพี่เมืองนองระหวางจังหวัดในไทยและจังหวัด
ในเวียดนาม 

รัฐบาลเวียดนามมีนโยบายสงเสริมการจัดทําความตกลงบานพีเ่มอืงนอง
โดยเฉพาะระหวางจังหวัดในไทยและจังหวัดในเวียดนาม ปจจุบัน ไดมีการจัดทําความตกลงบานพี่
เมืองนองในจังหวัดที่อยูในเขตกงสุลของสถานกงสุลใหญ ฯ ไปแลว 8 คู24 และอยูในระหวางการ
เจรจาหารือ 4 คู25 

3) การทําประมงอยางย่ังยืน 
รัฐบาลเวียดนามและรัฐบาลไทยเห็นพองกับการสงเสริมการทํา

ประมงอยางย่ังยืนในเวียดนามเพื่อแกไขการลักลอบเขามาทําประมงผิดกฎหมายในนานนํ้าไทย โดย
รัฐบาลไทยสนใจสงเสริมการทําประมงอยางย่ังยืนในจังหวัดกาเมาและจังหวัดเกียนยางทางภาคใตของ
เวียดนาม สถานกงสุลใหญไดเชิญชวนบริษัท เอส ซี จี เวียดนาม ไดริเริ่มโครงการทําบานปลาในพื้นที่
จังหวัดกาเมา เพื่อสงเสริมการทําประมงที่ย่ังยืน โดยบริษัท เอส ซี จี เวียดนาม ไดนําเทคโนโลยี  
องคความรูและความเช่ียวชาญที่บริษัทมีมารวมในโครงการ ซึ่งนับเปนการทํา CSR ในลักษณะ 
Strategic CSR  

3.2.2.2 การประสานเช่ือมโยงระหวางองคกรรัฐและเอกชนในเวียดนาม  
สถานกงสุลใหญไดทําหนาที่ประสานเช่ือมโยงระหวางองคกรรัฐและ

เอกชนในเวียดนามในหลายโอกาส โดยสวนใหญจะเปน CSR ในลักษณะ After–Process CSR ไดแก 
                                                
24

 จังหวัดบานพี่เมืองนองของไทยและเวียดนามที่ไดลงนามกันแลว 8 คู ไดแก 1) พระนครศรีอยุธยา–เถื่อ เทียน เว 
2) ชลบุร–ีดงนาย 3) จันทบุรี–เกียนยาง 4) ฉะเชิงเทรา–เก่ินเทอ 5) อุบลราชธานี–กวางนาม 6) กรุงเทพฯ–นครโฮจิ
มินห 7) อุบลราชธานี–กอนตูม 8) ตราด–ลองอาน 
25

 จังหวัดไทยและเวียดนามที่อยูระหวางการเจรจาหารือเพื่อเปนบานพี่เมืองนอง 4 คู ไดแก 1) ขอนแกน–ดานัง 2) 
เชียงใหม–เลิมดง 3) ตราด–เกียนยาง 4) ตราด–กาเมา 
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1) บริจาคเงินเปนประจําทุกปใหแกสมาคมผูปวยยากไรนครโฮจิมินห 
ซึ่งเปนองคกรรัฐที่ดําเนินการดานการสงเคราะหแกผูยากไรในการผาตัดโรคหัวใจและโรคตอกระจกตา 
โดยรวมกับบริษัทเอกชนไทยหลายรายในนครโฮจิมินห 

2) มอบทุนการศึกษาประจําปใหแกนักศึกษาเวียดนามที่ศึกษาใน
ภาควิชาภาษาไทยที่มหาวิทยาลัย University of Social Science and Humanities (USSH)  
นครโฮจิมินห และมหาวิทยาลัยดานัง โดยดําเนินการรวมกับบริษัท ซี พี เวียดนาม ธนาคารกรุงเทพ 
จํากัด สาขานครโฮจิมินห และบริษัท สีอุไรพาณิชย 

3) เช่ือมโยงผูนําธุรกิจไทยกับผูนําธุรกิจเวียดนาม ผานกิจกรรมตางๆ 
อาทิ การจัด working breakfast/lunch ใหแกกลุมธนาคารไทยในเวียดนามกับผูบริหารธนาคาร
เวียดนาม HD Bank กลุมธุรกิจไทยในเวียดนามกับผูบริหารบริษัทสายการบิน Vietjet Air/Sovico 
จนพัฒนาเปนเครือขายทางธุรกิจระหวางนักธุรกิจช้ันนําไทยและเวียดนาม  

เปนที่นาสังเกตวา บริษัทขนาดใหญของไทยสวนใหญจะมีชองทางในการ
ติดตอกับองคกรรัฐและเอกชนระดับประเทศเพื่อดําเนิน CSR โดยตรง ดังเชน บริษัท ซีพี เวียดนาม  
ที่มีเครือขายในการทํางานกับองคกรระดับประเทศของเวียดนาม ไดแก สหพันธเยาวชนแหงชาติ
เวียดนาม สมาคมแพทยเยาวชนแหงชาติเวียดนาม สถาบันโลหิตวิทยาแหงชาติเวียดนาม กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท สภากาชาดเวียดนาม ผูสื่อขาวและสื่อมวลชน 
มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาตางๆ ในขณะบริษัทขนาดกลางและยอมจะมีโอกาสทํางานรวมกับ
องคกรขางตนนอยกวา  

3.2.2.3 การสงเสริมใหมีการดําเนิน CSR ในภาคเอกชนใหเพิ่มและมีความเขมแข็ง
มากข้ึน 

ที่ผานมา สถานกงสุลใหญไดสงเสริมการมีสวนรวมของภาคเอกชนไทยใน
การดําเนิน CSR โดยเขารวมในโครงการที่บริษัทเอกชนหรือสถานกงสุลใหญเปนผูริเริ่ม ไดแก 

1) เขารวมกิจกรรม CSR ที่จัดโดยภาคเอกชน อาทิ การเขารวมงาน
มอบทุนการศึกษาประจําปของบริษัท เอส ซี จี เวียดนาม ในโครงการ “Sharing the Dream” การ
เขารวมงานบริจาคโลหิตใหแกกาชาดเวียดนามในโอกาสครบรอบ 40 ปความสัมพันธทางการทูตไทย–
เวียดนาม 

2) รวมจัดการสัมมนาใหขอมูลทางกฎหมายธุรกิจรวมกับสมาคม 
นักธุรกิจไทยในเวียดนาม เพื่อใหบริษัทขนาดกลางและยอมมีความรูทางกฎหมายธุรกิจอยางเทาทัน 
และลดปญหาดานการคาการลงทุนที่อาจเกิดข้ึน 

3) สงเสริมใหโรงพยาบาลบํารุงราษฎรดําเนินโครงการผาตัดโรคหวัใจใน
เด็กและผูใหญรวมกับสมาคมผูปวยยากไรนครโฮจิมินห โดยมีบริษัทแอร เอเชีย รวมอยูดวย  

4) การรวมกิจกรรมของวัดพุทธเกษรซึ่งมีพระธรรมทูตไทยมาจําวัดเพื่อ
สงเสริมพระพุทธศาสนารวมถึงสรางความรูสึกที่ดีของชาวเวียดนามตอชุมชนไทยในเวียดนาม  

3.2.2.4 การสนับสนุนงบประมาณ  
แมวาสถานกงสุลใหญจะไมไดใหการสนับสนุนงบประมาณสําหรับภาค

ธุรกิจในการดําเนินกจิกรรม CSR โดยตรงเน่ืองจากเปนกิจกรรมของภาคธุรกิจที่ทําในนามบริษัทน้ันๆ 
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แตที่ผานมา สถานกงสุลใหญเปนศูนยกลางของชุมชมไทยและกลุมนักธุรกิจไทยในการริเริ่มกิจกรรม 
CSR ในเวียดนามในนามตัวแทนของไทย อาทิ  

1) การเชิญชวนภาคธุรกิจไทยในเขตกงสุลรวมระดมทุนเพื่อชวยเหลือ
ภัยแลงของเวียดนาม 

2) การสนับสนุนงบประมาณใหแกสมาคมนักธุรกิจไทยในเวียดนาม 
หรือ TBA ประมาณปละ 1 แสนบาท เพื่อจัดกิจกรรมในการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนและนัก
ธุรกิจไทย 

3) การสนับสนุนเงินใหแกกิจกรรมขององคกรเยาวชนเวียดนาม  
นครโฮจิมินห  

3.2.2.5 การสงเสริม CSR ในภาคธุรกิจไทยท่ีอยูในหวงโซอุปทาน 
ที่ผานมา สถานกงสุลใหญยังไมไดดําเนินการในเรื่องน้ี เน่ืองจากบริษัทไทย

ขนาดใหญจะมีหนวยงานในองคกรที่ดูแลเรื่องน้ีโดยเฉพาะอยูแลวเพื่อกําหนดมาตรฐานการผลิตสินคา
เปนไปตามที่บริษัทคูคาขามชาติกําหนด สวนบริษัทขนาดกลางและยอมของไทยมักจะเปนบริษัทที่
ผลิตเพื่อการจําหนายในประเทศเวียดนามซึ่งไมตองดําเนินธุรกรรมกับบริษัทขามชาติ 

โดยสรุป บทบาทที่ภาคธุรกิจไทยในเวียดนามคาดหวังตอสถานกงสุลใหญฯ 
ใน 5 ดานขางตนสอดคลองกับบทบาทของภาครัฐในการสงเสริม CSR ของภาคเอกชน 3 ประการ26 
ไดแก (1) บทบาท “สงเสริม” สงเสริมใหเกิดความรวมมือเปนหุนสวนรวมกันระหวางรัฐและเอกชน 
(Public–Private Partnership) โดยเฉพาะกับบริษัทขนาดกลางและยอม (2) บทบาท “สนับสนุน” 
สนับสนุนธุรกิจธุรกิจขนาดใหญซึ่งสวนใหญมีการดําเนิน CSR อยูแลวใหเกิดความเขมแข็งเพื่อใหเกิด
ความย่ังยืน โดยการสรางความรับรู (awareness) มาตรการจูงใจ (incentives) และสนับสนุน
กิจกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ (capacity building) ในการดําเนินกิจกรรม CSR ของบริษัท และ 
(3) บทบาท “สอดสอง” ภาครัฐมีหนาที่สอดสองดูแลใหบริษัทเอกชนปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบที่
รัฐกําหนด 

3.2.3 โครงการและกิจกรรมประจําปท่ีสถานกงสุลใหญดําเนินการ 
3.2.3.1  ภาพรวม 

ปจจุบัน สถานกงสุลใหญ ณ นครโฮจิมินหไดดําเนินโครงการที่เปนภารกิจ
ที่ตอบสนอง แผนยุทธศาสตร 4 ป กระทรวงการตางประเทศ พ.ศ. 2558–2561 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 
“สงเสริมความสัมพันธอันดีกับเพื่อนบานและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต” และ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 “ยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันและความรวมมือทางเศรษฐกิจ” 
โดยไดรับจัดสรรงบประมาณจาก 2 สวนหลักเพื่อดําเนินโครงการดังกลาว ไดแก (1) งบรายจายอื่น 
คาใชจายในการสงเสริมความสัมพันธและขยายความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานเพื่อดําเนินโครงการ
กับจังหวัดในเขตกงสุล (2) งบเงินอุดหนุน คาใชจายเงินอุดหนุนการใหความรวมมือทางวิชาการและ

                                                
26

 พิพัฒน  ยอดพฤติการณ, รัฐ เก่ียวอะไรกับ CSR, Thai CSR Network [ออนไลน], 2016, แหลงที่มา: 
http://www.thaicsr.com. 
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ผูบริหารจงัหวัดภาครัฐ/เอกชนเวียดนาม 
ประชาชนเวียดนาม 

เศรษฐกิจแกตางประเทศ เพื่อใชจายในความรวมมือทางวิชาการ โดยเฉพาะแผนงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
ทุนการศึกษาและทุนการฝกอบรมใหแกมหาวิทยาลัยในเวียดนาม  

3.2.3.2  เมื่อพิจารณาถึง CSR ที่หมายถึง ”การดําเนินความรับผิดชอบตอสังคม” 
ที่เนนการทํางานรวมกันระหวางสังคมและองคกร เนนการสนทนาแลกเปลี่ยนความรวมมือกัน และมุง
ใชทักษะ ความถนัดและความเช่ียวชาญทางธุรกิจ เพื่อปองกันไมใหเกิดปญหาและขอรองเรียน 
ตลอดจนการชวยเหลือการพัฒนาชุมชนและสังคมดวยการใชศักยภาพที่องคการมีอยูเปนหลัก”27 
โครงการของสถานกงสุลใหญทุกโครงการถือวาเปนการดําเนินการที่รับผิดชอบกับสังคม (Social 
Responsibility) ทั้งสิ้น เพราะทุกโครงการที่ดําเนินไดเปนการทํางานรวมในพื้นที่ระหวางสถานกงสลุใหญ 
สังคมและองคกร เนนความรวมมือและใชทักษะและความถนัดเช่ียวชาญที่สถานกงสุลใหญมีหรือ
ขอรับจากหนวยงานที่เกี่ยวของ และเนนการพัฒนาชุมชนและสังคมในเวียดนาม รวมถึงการคํานึงถึง 
ผูมีสวนไดเสียในพื้นที่ 

ผูมีสวนไดเสียในพื้นที่ที่สถานกงสุลใหญคํานึงถึง ไดแก ผูบริหารจังหวัด 
หนวยงานภาครัฐ หนวยงานภาคเอกชนทั้งไทยและเวียดนาม องคกรสาธารณกุศล ชุมชน ประชาชน
เวียดนาม รวมถึงชุมชนไทยและกลุมนักธุรกิจและบริษัทไทย เพื่อใหเกิดประโยชนที่หนวยงานและ
ชุมชนเวียดนามจะไดรับเปนสําคัญและสรางความรูสึกและภาพลักษณที่ดีของไทยในสายตาภาครัฐ
และสังคมเวียดนาม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 3  ผูมีสวนไดเสียในกจิกรรม CSR ของสถานกงสุลใหญ 
  

                                                
27

 Thai CSR Network, ชาๆ ไมไดพราเลมงาน (เสียแลว) [ออนไลน], แหลงที่มา: http://www.thaicsr.com. 

 
 
 
 
ชุมชนไทย   
ธุรกิจไทย /ชาวไทยเวียดนาม 

สถานกงสุล
ใหญ/ทีม   
ประเทศไทย 

ชุมชนในองคกร 

ชุมชนใกล 

ชุมชนไกล 
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3.2.3.3  โครงการที่สถานกงสุลใหญ ณ นครโฮจิมินห ดําเนินการ 
สถานกงสุลใหญไดดําเนินโครงการปละประมาณ 8–10 โครงการ ใน

วงเงินที่ไดรับจัดสรรปละประมาณ 4 ลานบาท28 โดยครอบคลุมการสงเสริมมิติความสัมพันธใน 3 ดาน 
ไดแก (1) ดานเศรษฐกิจและความรวมมือทางวิชาการ (2) ดานการศึกษา (3) ดานสารนิเทศและ 
สาธารณกุศล  

จากการสัมภาษณบริษัทไทยขนาดใหญ 17 บริษัท และบริษัทขนาดกลาง
และยอม จํานวน 14 บริษัท เกี่ยวกับโครงการที่สถานกงสุลใหญ ณ นครโฮจิมินห ดําเนินการและ
สมควรไดรับการสนับสนุนมากที่สุด 5 อันดับแรก ผูตอบแบบสัมภาษณไดใหขอมูลดังน้ี 
 
ตารางท่ี 6  โครงการสถานกงสุลใหญที่ไดรับการสนับสนุน 5 อันดับแรก 
 
อันดับ บริษัทขนาดกลางและยอม บริษัทขนาดใหญ 

1 การสนับสนุนวัดพทุธในเวียดนาม 
 

การจัดสัมมนาธุรกิจเกี่ยวกบักฎหมายธุรกิจใหมๆ  
ใหแกกลุมธุรกจิไทย  

2 การจัดงานเทศกาลไทยประจําปเพื่อ
สงเสริมภาพลกัษณและสินคาไทย  

การสรางเครือขายนักธุรกิจช้ันนําของไทยและ
เวียดนามเพื่อตอยอดทางธุรกจิ 
การมอบทุนปรญิญาตรี โทหรือเอกใหแกนักศึกษา
เวียดนามไปศึกษาที่ประเทศไทยเพือ่กลบัมาเปน
อาจารยสอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัยเวียดนาม  
การมอบเงินใหแกองคกรสาธารณกุศลเพื่อสราง
บานคนจน/ผาตัดตอกระจกตา  
การมอบเงินสนับสนุนองคกรเยาวชนเวียดนาม 

3 การจัดสัมมนาธุรกิจเกี่ยวกบักฎหมาย
ธุรกิจใหมๆ ใหแกกลุมธุรกจิไทย 

การจัดงานเทศกาลไทยประจําปเพื่อสงเสริม
ภาพลักษณและสินคาไทย 

การจัดต้ังศูนยขอมูลธุรกิจประจําสถาน
กงสลุใหญ ณ นครโฮจิมินห 

การจัดต้ังศูนยขอมูลธุรกิจประจําสถานกงสุลใหญ 
ณ นครโฮจิมินห 

การสนับสนุนศูนยไทยที่นครโฮจิมินหให
เปนศูนยเรียนรูภาษาและวัฒนธรรมไทย 

การสนับสนุนศูนยไทยที่นครโฮจิมินหใหเปนศูนย
เรียนรูภาษาและวัฒนธรรมไทย 

 การมอบเงินใหแกองคกรสาธารณกุศล
เพื่อสรางบานคนจน/ผาตัดตอกระจกตา  

 

4 การนําผูนําจังหวัดสําคัญไปเยือนไทยเพื่อ
สรางเครือขายความสัมพันธที่ดี  

การมอบทุนฝกอบรม/ดูงานระยะสั้นที่ประเทศไทย
ใหแกนักศึกษาเวียดนาม 

                                                
28

 เฉพาะจากงบรายจายอ่ืน คาใชจายในการสงเสริมความสัมพันธและขยายความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน สวน
งบเงินอุดหนุนฯ กรมความรวมมือระหวางประเทศจะเปนผูดําเนินการโดยไดจัดสรรงบประมาณสําหรับทุนใน
เวียดนามทั้งส้ินรวม ราวปละ 18 ลานบาท 
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อันดับ บริษัทขนาดกลางและยอม บริษัทขนาดใหญ 
 การนําเยาวชนเวียดนามมาประเทศไทยเพื่อสราง

ความรูสึกที่ดีตอประเทศไทย 
การนําผูนําทางความคิดของเวียดนามไปประเทศ
ไทยเพื่อสรางความรูสกึที่ดีตอประเทศไทย 

 
1) ผูตอบแบบสัมภาษณไมวาจะเปนบริษัทขนาดใหญ หรือบริษัทกลาง

และยอม แมวาจะมาจากภาคธุรกิจ แตไมไดสนใจโครงการดานสงเสริมเศรษฐกิจแตอยางเดียว แตให
ความสําคัญกับเรื่องการสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนไทยในเวียดนาม และชุมชนเวียดนามผาน
โครงการสนับสนุนวัดพุทธในเวียดนาม และเห็นพองวา การสราง Capacity Building ผานการ
สัมมนาธุรกิจ หรือการใหทุนการศึกษาแกนักศึกษาเวียดนาม จะเปนการ สรางคน และสงผลดีตอ
ภาพลักษณที่ของสินคาไทยและประเทศไทยในภาพรวม ในขณะเดียวกัน ก็เห็นความสําคัญของการ
ทํางานในลักษณะเครือขายรวมกันระหวางกัน ภาครัฐ–ภาครัฐ ภาครัฐ–ภาคเอกชน ภาคเอกชน–
เอกชน โดยการสนับสนุนของสถานกงสุลใหญ ณ นครโฮจิมินห  

2) โครงการการจัดงานเทศกาลไทยประจําปเพื่อสงเสริมภาพลักษณ
และสินคาไทย แมวาเปนโครงการที่บริษัทเอกชนไทยแสดงความสนใจโดยจัดอันดับไวเปนอันดับที่ 2 
และ 3 อยางไรก็ดี มีผูตอบแบบสัมภาษณรายหน่ึงต้ังขอสังเกตวา สมาคมนักธุรกิจไทยในเวียดนาม 
รวมถึงสํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ นครโฮจิมินห มักจะจัดโครงการแสดงสินคาไทยเปน
ประจําตลอดทั้งปอยูแลว จึงไมไดเลือกใหดําเนินการ  

3) โครงการของสถานกงสุลใหญฯ ที่ผูตอบแบบสัมภาษณเห็นวา ควร
สนับสนุนนอยที่สุด 2 ลําดับ  
 
ตารางท่ี 7  โครงการสถานกงสุลใหญที่ไดรับการสนับสนุนนอยที่สุด 2 อันดับ 
 
นอยที่สุด
อันดับ 

บริษัทขนาดกลางและยอม บริษัทขนาดใหญ 

1 การฟนฟูทรัพยากรทางทะเลในเวียดนาม
เพื่อใหเกิดการทําประมงอยางย่ังยืน  

การฟนฟูทรัพยากรทางทะเลในเวียดนาม
เพื่อใหเกิดการทําประมงอยางย่ังยืน 

2 การมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตร/ีโทหรือ
เอกใหแกนักศึกษาเวียดนามไปศึกษาทีป่ระเทศ
ไทยเพื่อกลับมาเปนอาจารยสอนภาษาไทยใน
มหาวิทยาลัยในเวียดนาม 

การมอบสือ่การเรียนการสอนใหแก
มหาวิทยาลยัเวียดนามทีส่อน 

การจบัคูบานพีเ่มืองนองระหวางจังหวัดในไทย
และจงัหวัดในเวียดนามเพื่อสงเสริมการคา/
ลงทุน 
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4) โครงการฟนฟูทรัพยากรทางทะเลในเวียดนามเพื่อใหเกิดการทํา
ประมงอยางย่ังยืนเปนโครงการของสถานกงสุลใหญฯ ที่ผูตอบแบบสัมภาษณใหความสนใจนอยที่สุด 
อาจเน่ืองจากเปนเรื่องของความรวมมือเฉพาะสาขาและมีความเกี่ยวของกับผูตอบแบบสัมภาษณนอย
ที่สุด โดยมีผูตอบแบบสัมภาษณรายหน่ึงเห็นวา เรื่องดังกลาวเปนเรื่องที่ใชวิชาการเฉพาะ จําเปนตอง
อาศัยความรูความเช่ียวชาญจากหนวยงานและกระทรวงที่เกี่ยวของของไทยมารวมดําเนินการ 

3.2.3.4 ผูตอบแบบสัมภาษณไดเสนอแนะโครงการเพิ่มเติมสําหรับสถานกงสุลใหญ
เพื่อพิจารณาดําเนินการ ดังน้ี 

1) ดานเศรษฐกิจ  
การจัดหาที่ปรึกษากฎหมายทางดานการคาระหวางประเทศใหกับ

บริษัทที่มีขนาดเล็กใหสามารถไปลงทุนในเวียดนาม  
2) ดานการศึกษาและความรวมมือทางวิชาการ  

(1) ทุนอบรมสําหรับนักศึกษาเวียดนามในบริษัทไทย 
(2) การจัดใหหนวยงานราชการเวียดนามไปศึกษาดูงานในไทย 
(3) การอบรมไกดไทย–เวียดนามเพื่อประชาสัมพันธไทย–เวียดนาม 

3) ดานสารนิเทศและสาธารณกุศล 
(1) การสงเสริมการแพทยสาธารณสุขโดยนําแพทยไทยไปตรวจ

สุขภาพใหผูยากไร 
(2) การจัดกิจกรรม CSR รวมระหวางภาคธุรกิจไทยในเวียดนาม 
(3) กิจกรรมใหแกองคกรการกุศลเพื่อคนพิการและเพื่อคนชราที่

ยากไร 
3.2.4  กิจกรรม Joint CSR ในระยะตอไป 

ผูทําการศึกษาไดสอบถาม หากสถานกงสุลใหญ ณ นครโฮจิมินหจะจัดกิจกรรม
CSR รวม (Joint CSR) กับบริษัทเอกชนไทยในเวียดนาม โดยเสนอกิจกรรม 4 กิจกรรม ไดแก  
(1) การบริจาคเงิน สินคา สิ่งของเพื่อเปนสาธารณกุศล (2) สนับสนุนการพัฒนาชุมชนในจังหวัดที่เปน
ที่ต้ังของบริษัท/โรงงาน (3) สนับสนุนการจัด Thai Job Fair ประจําปเพื่อสงเสริมการจางงานใน
เวียดนาม (4) การจับคูกิจกรรมระหวางจังหวัดในไทยและจังหวัดในเวียดนาม โดยสนับสนุน CSR ใน
สาขาที่บริษัทมีความเช่ียวชาญ กิจกรรมใดที่ผูตอบแบบสัมภาษณสนใจเขารวม 
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ตารางท่ี 8  กิจกรรม Joint CSR ของสถานกงสุลใหญที่บริษัทเอกชนไทยสนใจเขารวม 
 
อันดับ บริษัทขนาดกลางและยอม บริษัทขนาดใหญ 

1 บรจิาคเงิน/สินคา/สิ่งของเพื่อเปนสาธารณ
กุศล 

สนับสนุนการพัฒนาชุมชนในจงัหวัดทีเ่ปนที่ต้ัง
ของบริษัท/โรงงาน 

 สนับสนุนการจัด Thai Job Fair ประจําป
เพื่อสงเสรมิการจางงานในเวียดนาม 

 

2 สนับสนุนการพัฒนาชุมชนในจงัหวัดทีเ่ปน
ที่ต้ังของบริษัท/โรงงาน 

บรจิาคเงิน/สินคา/สิ่งของเพื่อเปน 
สาธารณกุศล 

3 การจบัคูกิจกรรมระหวางจังหวัดในไทย
และจงัหวัดในเวียดนาม โดยสนับสนุน 
CSR ในสาขาที่บริษัทมีความเช่ียวชาญ  

การจบัคูกิจกรรมระหวางจังหวัดในไทยและ
จังหวัดในเวียดนาม โดยสนับสนุน CSR ในสาขา
ที่บริษัทมีความเช่ียวชาญ  

4  สนับสนุนการจัด Thai Job Fair ประจําปเพื่อ
สงเสริมการจางงานในเวียดนาม 

 
3.2.4.1 บริษัทขนาดกลางและขนาดยอมแสดงความสนใจในกิจกรรม Joint CSR 

ในลักษณะบริจาคเงิน/สินคา/สิ่งของเพื่อเปนสาธารณกุศลบริษัทขนาดกลางและขนาดยอมแสดง 
ความสนใจในกิจกรรม Joint CSR ในลักษณะบริจาคเงิน/สินคา/สิ่งของเพื่อเปนสาธารณกุศล เปน
อันดับแรก ในขณะที่บริษัทขนาดใหญใหความสนใจกิจกรรมที่เปนสนับสนุนการพัฒนาชุมชนใน
จังหวัดที่เปนที่ต้ังของบริษัท/โรงงาน 

3.2.4.2 หากพิจารณาในรายละเอียดของกิจกรรมทั้งสองแลว พบวา กิจกรรม 
การบริจาคเงิน สินคา สิ่งของเพื่อเปนสาธารณกุศล เปนกิจกรรมที่จัดข้ึนไดงาย สามารถดําเนินการ
เสร็จในคราวเดียว ไมมีขอผูกพันที่ตองอาศัยงบประมาณหรือบุคลากรในการดําเนินในระยะยาว 
รวมทั้งไดผลในเชิงภาพลักษณของสินคาและบริษัทผูเขารวมทันที แตหากคราวใดที่ไมไดจัดกิจกรรม
ดังกลาว กิจกรรมของชุมชนดังกลาวก็จะไมเกิดความย่ังยืน ในขณะที่กิจกรรมการพัฒนาชุมชนใน
จังหวัดที่เปนที่ต้ังของบริษัท/โรงงาน ตองอาศัยการวางแผนกิจกรรม งบประมาณ บุคลากรและ
ทรัพยากรของบริษัทที่จะเขารวมแตจะเปนกิจกรรมที่จะเกิดความย่ังยืนในการดําเนินธุรกิจของ
ผูประกอบการในชุมชน 

3.2.4.3 เมื่อสอบถามผูตอบแบบสัมภาษณเกี่ยวกับความพรอมในการสนับสนุน 
Joint CSR ระหวางสถานกงสุลใหญ ณ นครโฮจิมินห และบริษัทเอกชนไทย ใน 3 ดาน ไดแก  
(1) การรวมแสดงความคิด (2) การรวมกิจกรรม Z3) การรวมสนับสนุนงบประมาณ ผูตอบแบบ
สัมภาษณจากบริษัทขนาดกลางและยอมสวนใหญ ใหขอมูลวา ยินดีสนับสนุนทั้งการรวมแสดง
ความคิด การรวมกิจกรรม และการรวมสนับสนุนงบประมาณตามลําดับ สวนผูตอบแบบสัมภาษณ
จากบริษัทขนาดกลางและยอม ยินดีรวมสนับสนุน โดยใหความสนใจ การรวมกิจกรรม เปนอันดับแรก 
การรวมแสดงความคิด เปนลําดับที่สอง และการรวมสนับสนุนงบประมาณ เปนลําดับที่สาม 
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3.2.4.4 ผูจัดทํารายงานการศึกษาไดสอบถามกลุมผูมีสวนกําหนดนโยบายวา 
เปาหมายการทํา CSR ของภาคเอกชนไทยในเวียดนาม ควรมีเปาหมายใดที่สําคัญ ผูตอบแบบ
สัมภาษณใหความเห็นตรงกันวา ในระยะสั้นและระยะกลาง การทํา CSR ควรมุงเปาหมายสงเสริม
ภาพลักษณของสินคาและธุรกิจบริษัท รวมถึงการสรางสัมพันธที่ดีกับชุมชน ภาครัฐและเอกชนใน
เวียดนาม สวนในระยะยาว เปาหมายการทํา CSR ควรเปนไปเพื่อใหเกิดการลงทุนที่ย่ังยืนในเวียดนาม 

3.2.4.5 ปจจัยสําเร็จในการทํา Joint CSR ของสถานกงสุลใหญ ณ นครโฮจิมินห 
กับภาคเอกชนไทยในเวียดนาม 

สถานกงสุลใหญ ณ นครโฮจิมินหสามารถขับเคลื่อนการทํากิจกรรม 
Joint CSR ได โดยมีปจจัยสําเร็จ ประกอบดวย (1) ปจจัยภายใน คือ ผูบริหารและนโยบายของ
องคกร บุคลากรในองคกร งบประมาณ รวมถึงการหาเทคโนโลยีและองคความรูมาเพื่อดําเนิน
กิจกรรม (2) ปจจัยภายนอก คือ การสนับสนุนจากภาครัฐของไทย นโยบายของภาครัฐเวียดนาม และ
การสนับสนุนจากเครือขายเอกชนไทยและเวียดนาม รวมทั้งกลุมชุมชนและสื่อมวลชน 

 
 
 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรปุและขอเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

4.1.1 ผูตอบแบบสัมภาษณสวนใหญไมวาจะเปนบริษัทเอกชนไทยหรือผูที่มีสวนกําหนด
นโยบายของภาครัฐจะมีความเขาใจเรื่อง CSR ในลักษณะกิจกรรมการกุศล การบริจาคเงิน สิ่งของ 
หรือการมอบทุนการศึกษา ซึ่งเปนกิจกรรม CSR ในลักษณะ After–Process แตทุกภาคสวนตระหนักถึง
ความสําคัญและคุณคาที่ภาคธุรกิจพึงมีความรับผิดชอบตอชุมชนที่เปนที่ต้ังธุรกิจ ผูดอยโอกาสใน
สังคม ไมวา จะเปนผูปวยยากไร และ เยาวชนประชาชนทั่วไป แมวาแรงจูงใจในข้ันตนจะเปนไปเพื่อ
การสงเสริมภาพลักษณของสินคาและบริษัทจนไปถึงข้ันสุดทายคือใหธุรกิจตนมีความย่ังยืนใน
เวียดนาม 

4.1.2 บริษัทไทยขนาดใหญและบริษัทขนาดกลางและยอมในเวียดนามที่ตอบแบบ
สัมภาษณเกี่ยวกับ CSR มีความสนใจใน CSR ที่ใกลเคียงกันหลายประการ ไดแก 

1) การใหความสําคัญกับกลุมผูมีสวนไดเสียที่ใกลชิดกับองคกรเปนลําดับตน 
กลาวคือ พนักงาน/ครอบครัวพนักงานในองคกร และพื้นที่ที่เปนที่ต้ังของบริษัทเปนสําคัญ แสดงให
เห็นถึงการเอาใจใสตอกลุมที่เปนสังคมในองคกรและสังคมใกลชิด กอนกลุมสังคมไกล ซึ่งมีสวนสําคัญ
ในการกําหนดกิจกรรมของบริษัท ไมวาจะเปนการใหทุนการศึกษาบุตรหลานของพนักงานในบริษัท 
การเกื้อกูลหนวยงานรัฐ/องคกรการกุศลในพื้นที่ 

2) แรงจูงใจในการทํา CSR เปนเรื่องการสงเสริมภาพลักษณของสินคาและธุรกิจ
บริษัท ซึ่งไมไดผิดจากความคาดหมายเพราะการดําเนินธุรกิจยอมตองการใหสินคาไดรับความนิยม 
การสงเสริมภาพลักษณสินคาจึงอาจถูกมองวา เปนการทํา CSR แบบ Social Market หรือการทํา
การตลาด  

3) ความคาดหวังใหสถานกงสุลใหญ ณ นครโฮจิมินหมีบทบาทนําในกิจกรรม 
CSR เพราะเช่ือมั่นวา สถานกงสุลใหญฯ มีภาพลักษณที่เปนกลาง ไมไดหวังผลทางธุรกิจโดยตรงเชน
บริษัทเอกชน สามารถเปนจุดศูนยรวมของบริษัทตางๆ ของคนไทย จะสามารถทําให CSR เปนไปใน
ทิศทางเดียวกันและมีนํ้าหนักและไดผลประโยชนในวงกวางดวยงบประมาณที่ประหยัดกวาเอกชนที่
ตางคนตางทํา และเปนการเปดชองทางใหภาคธุรกิจไทยไดทําประโยชนเพื่อสังคมมากย่ิงข้ึน 

4) บริษัทเอกชนไทยในเวียดนามสนับสนุนการจัดทํา Joint CSR รวมระหวาง
สถานกงสุลใหญ ณ นครโฮจิมินหกับบริษัทเอกชนไทย โดยมีกิจกรรมที่มีความสนใจแตกตางกันไปบาง 
ไดแก บริษัทขนาดกลางและขนาดยอมแสดงความสนใจในกิจกรรม Joint CSR ในลักษณะบริจาค
เงิน/สินคา/สิ่งของเพื่อเปนสาธารณกุศล เปนอันดับแรก ในขณะที่บริษัทขนาดใหญใหความสนใจ
กิจกรรมที่เปนสนับสนุนการพัฒนาชุมชนในจังหวัดที่เปนที่ต้ังของบริษัท/โรงงาน  
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5) การสนับสนุนโครงการที่สถานกงสุลใหญดําเนินอยู ใน 3 ดาน คือ ดาน
เศรษฐกิจ ดานการศึกษาและความรวมมือทางวิชาการ รวมทั้งดานสารนิเทศและสาธารณกุศล ซึ่งได
จัดทําเพื่อตอบสนองแกผูมีสวนไดเสียในกลุมที่สถานกงสุลใหญฯ รับผิดชอบ เชน ภาครัฐ ภาคเอกชนไทย 
ชุมชนไทย ภาคเอกชนเวียดนาม สื่อมวลชนเวียดนาม และองคกรสาธารณกุศลเพื่อให เกิด
ความสัมพันธที่ดีและเปนการสรางบรรยากาศความรวมมือที่จะนําไปสูการคา การลงทุน และการไปมา 
หาสูระหวางประชาชนทั้งสองประเทศ 

6) ความพรอมจะสนับสนุน Joint CSR ระหวางสถานกงสุลใหญ ณ นครโฮจิมินห 
โดยบริษัทไทยทั้งขนาดใหญ และขนาดกลางและยอมพรอมจะรวมแสดงความคิด รวมกิจกรรม และ
รวมสนับสนุนงบประมาณในกิจกรรมที่สถานกงสุลใหญฯ เปนผูนํา โดยเห็นวา สถานกงสุลใหญฯ มี
ภาพลักษณที่เปนกลาง ไมไดหวังผลทางธุรกิจโดยตรงเชนบริษัทเอกชน สามารถเปนจุดศูนยรวมของ
บริษัทตางๆ ของคนไทย จะสามารถทําให CSR เปนไปในทิศทางเดียวกันและมีนํ้าหนักและไดผล
ประโยชนในวงกวางดวยงบประมาณที่ประหยัดกวาเอกชนที่ตางคนตางทํา  

7) การตระหนักถึงความสําคัญในการทํางานในลักษณะเครือขาย ทั้งผูมีสวนได
สวนเสียในองคกรและภายนอกองคกร โดยเฉพาะภาครัฐของเวียดนาม ภาคเอกชนเวียดนาม และ
ภาคสื่อมวลชน รวมทั้งการใหสถานกงสุลใหญสงเสริมการขยายกิจกรรม CSR ในกลุมเอกชนไทยให
เพิ่มมากย่ิงข้ึน  

4.1.3 ภาครัฐและกลุมผูมีสวนกําหนดนโยบายของไทยมีระดับความเขาใจเกี่ยวกับ CSR 
ในระดับเดียวกับภาคเอกชนไทยในเวียดนาม และเปนกลุมที่ เปนสวนประกอบหลักในปจจัย
ความสําเร็จในการขับเคลื่อน CSR ของภาคธุรกิจ นอกเหนือจาก งบประมาณ การหาเทคโนโลยีและ
องคความรูมาเพื่อดําเนินกิจกรรม นโยบายของภาครัฐเวียดนาม และการสนับสนุนจากเครือขาย
เอกชนไทยและเวียดนาม รวมทั้งกลุมชุมชนและสื่อมวลชน  

โดยสรุป สถานกงสุลใหญ ณ นครโฮจิมินห ในฐานะภาครัฐสามารถมีบทบาทนําในการ
สงเสริม CSR ในภาคเอกชน และการสงเสริม CSR ในภาคเอกชน นับวามีความจําเปนไมเฉพาะแตใน
ประเทศไทย แตเพิ่มความสําคัญและจําเปนเมื่อภาคธุรกิจไทยมาดําเนินธุรกิจในตางประเทศเพราะมี
มิติความสัมพันธระหวางประเทศมาเกี่ยวโยงเพิ่มข้ึนดวย สถานกงสุลใหญ ณ นครโฮจิมินหจึงตอง
รักษาบทบาทขับเคลื่อนการดําเนิน CSR ในภาคเอกชนไทยในเวียดนามอยางเปนองครวม บูรณาการ
และเปนรูปธรรม 

 
4.2  ขอเสนอแนะ 

4.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
สถานกงสุลใหญ ณ นครโฮจิมินห ในฐานะทีม่ีภาพลักษณเปนกลางและเปนจุดศูนยรวม

ของชุมชนไทยและภาคธุรกิจไทย สามารถดําเนินบทบาท ส–สงเสริม ส–สนับสนุน ส–สอดสองตามที่
พิพัฒน  ยอดพฤติการณ (2016) ไดระบุไว ได และสามารถเพิ่มเสริมขยายบทบาทดังกลาว เปน 6 ส 
ดังน้ี 

1) บทบาท ส–สงเสริม สงเสริมใหบริษัทเอกชนไทยที่ยังไมไดตระหนักรู ถึง
ความสําคัญของ CSR หันมาเริ่มดําเนินการ รวมถึงบริษัทเอกชนไทยที่จัดอยูในกลุมบริษัทขนาดกลาง
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และขนาดยอมที่มีขอจํากัดในดานทรัพยากร CSR ที่จะสงเสริมในกลุมเอกชนกลุมน้ี จะเปนการสราง
ความตระหนักรูเกี่ยวกับ CSR ในกระบวนการ (In–Process) คือ CSR ภายในองคกร นับต้ังแต การ
กํากับคุณภาพสินคา/ลูกคา การปฏิบัติตามมาตรฐานสินคา/บริการตามที่สากลกําหนด การคํานึงถึง
คุณภาพชีวิตพนักงาน/ครอบครัวพนักงาน กระบวนการผลิตที่ปลอดภัย จนไปถึงดานโรงงานและ
สิ่งแวดลอม  

2) บทบาท ส–สนับสนุน สนับสนุนใหบริษัทเอกชนไทยที่ดําเนินการ CSR อยูแลว 
รวมถึงบริษัทขนาดใหญรักษากิจกรรม CSR ตอไป พรอมเพิ่มศักยภาพและความรับรูพัฒนาการของ 
CSR ปจจุบัน CSR ไดถูกกําหนดอยูในมาตรฐานสากลที่บริษัทขามชาติสวนใหญไดบังคับใชกับบริษัทคูคา
ของตน ดังน้ัน บทบาทของสถานกงสุลใหญฯ ในการสนับสนุนการสรางความรับรูเกี่ยวกับพฒันาการใหมๆ  
ของกฎระเบียบทางการคาการลงทุนกับภาคธุรกิจจึงมีความจําเปน 

3) บทบาท ส–สอดสอง สอดสองใหบริษัทเอกชนไทยดําเนินธุรกิจอยางถูกตอง
และปฏิบัติตามระเบียบขอกฎหมายของเวียดนาม อาทิ การจายเงินเดือนและคาลวงเวลาใหพนักงาน
ของบริษัทเปนไปกฎหมายแรงงานของเวียดนาม การบริหารโรงงานที่มีความปลอดภัยและสอดคลอง
กับระเบียบปฏิบัติ   

4) บทบาท ส–สรางความเขมแข็ง (Empowerment) ใหกับภาคธุรกิจไทย
โดยเฉพาะบริษัทขนาดกลางและขนาดยอมที่มีความเสียเปรียบในดานทรัพยากร ไมวาจะเปนบุคลากร 
เวลา และงบประมาณ 

5) บทบาท ส–สวนรวม (Engagement) เสริมใหผูมีสวนไดเสียมีสวนรวมอยูใน
กระบวนการกําหนดกิจกรรม CSR เพื่อใหมั่นใจวา ภาคธุรกิจมีบรรษัทภิบาลที่ดี ในดานการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย (spirit of the law) มาตรฐานทางจริยธรรม (ethical standards) รวมถึงระเบียบ
แบบแผนที่เปนที่ยอมรับระดับประเทศและระดับสากล (national and international norms) 

6) บทบาท ส–เสริมสรางเครือขายการทํางาน (Energized Networking) 
ระหวางสถานกงสุลใหญ ทีมประเทศไทยในนครโฮจิมินห ภาครัฐเวียดนาม ภาคเอกชนไทยและ
เวียดนาม ชุมชนเวียดนาม สื่อมวลชน องคกรการกุศล โดยอาศัยเทคโนโลยี องคความรู วิชาการที่
ภาคเอกชนและภาคราชการมีขับเคลื่อนกิจกรรม CSR ใหเกิดผลในวงกวาง  

ทั้งน้ี ผูจัดทํารายงานไดต้ังขอสังเกตวา ในบรรดาบทบาท 6 ส บทบาท ส–สอดสอง 
เปนบทบาทที่สถานกงสุลใหญมีสวนผลักดันไดนอยที่สุดเน่ืองจากสถานกงสุลใหญมีขอจํากัดทางดาน
บุคลากรในการติดตามการดําเนินงานของบริษัทไทยรวมทั้ง โดยสวนใหญ การดําเนินการบริษัทเปน
กิจกรรมภายใน หากจะรับรูถึงผลกระทบทางลบก็ตอเมื่อเกิดเหตุแลว เชน ผลกระทบทางสิ่งแวดลอม
อันเน่ืองจากการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทน้ันๆ 

4.2.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินงาน 
กิจกรรมที่สถานกงสุลใหญสามารถดําเนินการตามบทบาท 6 ส ไดแก 
1) บทบาท ส–สงเสริม สําหรับบริษัทไทยที่ยังไมตระหนักรู/บริษัทขนาดกลางและ

ยอม โดยการ  
– จัดขอมูลเผยแพรทางชองทางตางๆ เชน การสัมมนา โซเชียลมีเดียของ

สถานกงสุลใหญ เชน Facebook website twitter Line (Thai in Ho) เพื่อสรางความตระหนักรูถึง
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ความสําคัญของการดําเนิน CSR ทั้งที่เปน In–Process CSR และ After–Process CSR ใหแก
บริษัทเอกชนไทยที่ยังไมไดตระหนักรู  

– เชิญชวนใหบริษัทเอกชนไทยที่จัดอยูในกลุมบริษัทขนาดกลางและขนาด
ยอมที่มีขอจํากัดในดานทรัพยากรเขารวมในกิจกรรม CSR ที่สถานกงสุลใหญจัดข้ึนประจําปรวมกับ
หนวยงานเวียดนาม เชน การบริจาคเงินแกสมาคมผูปวยยากไร นครโฮจิมินห เพื่อชวยเหลือผูปวยโรค
ตอกระจกตาและผูปวยโรคหัวใจ  

2) บทบาท ส–สนับสนุน สําหรับบริษัทไทยที่ดําเนินการ CSR อยูแลว และบริษัท
ขนาดใหญ โดยการ 

จัดกิจกรรม Joint CSR เชน การจัดโครงการบานปลารวมกับบริษัท เอส ซี จี 
และจังหวัดกาเมา เพื่อรักษาพันธุปลาและการประมงอยางย่ังยืนในพื้นที่ นอกจากน้ี จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับบริษัทขนาดใหญ เพื่อใหบริษัทขนาดใหญสามารถแบงปนขอมูล กฎระเบียบ
และแนวปฏิบัติที่เปนเลิศแกบริษัทขนาดกลางและยอม  

3) บทบาท ส–สอดสอง  
ใชประโยชนจากชองทางกลไกหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่มีอยู เชน  

ทีมประเทศไทย ณ นครโฮจิมินห ที่ประกอบดวย สํานักงานการคาในตางประเทศ การทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย สํานักงานนครโฮจิมินห และบริษัทการบินไทย ประจําเวียดนาม สมาคมนักธุรกิจไทยใน
เวียดนาม หรือ TBA สภาธุรกิจไทย–เวียดนาม เปนผูคอยสอดสองบริษัทเอกชนไทยวา ไดปฏิบัติตาม
กฎระเบียบที่เวียดนามกําหนดหรือไม เน่ืองจากกลไกเหลาน้ี มีความใกลชิดและสามารถตรวจตรา
สอดสองบริษัทสมาชิกไดอยางตอเน่ือง  

4) บทบาท ส–สรางความเขมแข็งใหแกภาคธุรกิจไทย (Empowerment)  
(1) สถานกงสุลใหญสามารถดําเนินการกิจกรรมสําหรับบริษัทขนาดใหญ 

ไดแก 
– ผลักดันการจัดต้ังศูนยธุรกิจไทยในนครโฮจิมินหเพื่อเปนจุดศูนยรวม

ของขอมูลธุรกิจรวมทั้งติดตามกฏระเบียบใหมดานการคาการลงทุนที่จะกระทบกับภาคธุรกิจไทยใน
เวียดนาม โดยจะสานเครือขายกับศูนยขอมูลอื่นๆ อาทิ ศูนยขอมูลอาเซียนของสํานักงานสงเสริม
การคาในตางประเทศ นครโฮจิมินห เพื่อไมใหเกิดความซ้ําซอน  

– จัดสัมมนาธุรกิจรวมกับสมาคมนักธุรกิจไทยในเวียดนาม และสภา
ธุรกิจไทย–เวียดนาม รวมถึงภาครัฐเวียดนามซึ่งเปนผูกําหนดนโยบายการคา/ธุรกิจ  

– โนมนาวใหสํานักงานสงเสริมการลงทุนมาต้ังอยูที่นครโฮจิมินห เพื่อ
ทําหนาที่ขับเคลื่อนการลงทุนของไทยในเวียดนาม  

(2) สถานกงสุลใหญสามารถดําเนินการสําหรับบริษัทขนาดกลางและยอม 
ไดแก  

– พิจารณาขอเสนอของบริษัทเอกชนไทยในการจัดหาที่ปรึกษา
กฎหมายทางดานการคาระหวางประเทศใหกับบริษัทขนาดกลางและขนาดยอมใหสามารถไปลงทุนใน
เวียดนามในลักษณะ cost–sharing  
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– เชิญชวนผูประกอบการไทยรายใหมเขารวมสมาคม/สภาธุรกิจฯ เพื่อ
แลกเปลี่ยนขอมูลและประสบการณดานธุรกิจระหวางกัน รวมถึงการแลกเปลี่ยนขอมูลและ
ประสบการณระหวางบริษัทใหญของไทยที่มีประสบการณและทีมบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญในดาน
ตางๆ เชน ภาษี กับบริษัทขนาดกลางและยอมของไทย  

5)  บทบาท ส–สวนรวม (Engagement) เสริมใหผูมีสวนไดเสียมีสวนรวมอยูใน
กระบวนการกําหนดกิจกรรม CSR โดย 

– ปรึกษาหารือกับทีมประเทศไทย นครโฮจิมินหและกลไกภาคเอกชนไทยใน
เวียดนามไดแก สมาคมนักธุรกิจไทยในเวียดนาม สภาธุรกิจไทย–เวียดนาม ในเวทีตางๆ อาทิ การ
ประชุมทีมประเทศไทยประจําเดือน การประชุมคณะกรรมการรวมรัฐ–เอกชน  

– เย่ียมเยือนผูบริหารจังหวัดในเขตกงสุลรวมถึงการสรางสัมพันธกับองคกร
ช้ันนําภาครัฐของเวียดนามเพื่อใหเกิดความรูสึกที่ดีเกี่ยวกับการลงทุนของไทย  

6)  บทบาท ส เสริมสรางเครือขายการทํางาน (Energized Networking)  
โดยสถานกงสุลใหญสามารถดําเนินกิจกรรมสําหรับบริษัทขนาดใหญไดแก  
– สงเสริมกิจกรรม (Reactivate) ภายใตความรวมมือบานพี่เมืองนองระหวาง

จังหวัดของไทยและจังหวัดในเวียดนาม ปจจุบัน มีการลงนามความรวมมือบานพี่เมืองนองไปแลว 8 คู 
แตมีกิจกรรมระหวางกันคอนขางนอย เน่ืองจากเหตุผลดานงบประมาณของภาครัฐของไทยและ
เวียดนามโดยเชิญชวนใหบริษัทเอกชนไทยที่มีการลงทุนในจังหวัดของเวียดนามรวมอยูในกิจกรรม
บานพี่เมืองนองในสาขาที่บริษัทมีองคความรูและเทคโนโลยี เชน การทําบานปลาโดยวัสดุอุปกรณและ
เทคโนโลยีของบริษัทไทย (Strategic CSR)  

– การจัดงาน Thai Job Fairs ประจําป เพื่อสงเสริมการสรางงานใน
เวียดนามโดยอาจจัดรวมกับบริษัทไทยในเวียดนาม องคกรเยาวชนเวียดนาม มหาวิทยาลัยใน
เวียดนาม รวมถึงสื่อมวลชน 

– สงเสริมเครือขายนักธุรกิจช้ันนําระหวางไทยและเวียดนามเพื่อตอยอดธุรกจิ 
ผานกิจกรรมตางๆ ที่สถานกงสุลใหญฯ เปนเจาภาพ รวมถึง สงเสริมเครือขายระหวางผูบริหาร
ระดับสูงของนครโฮจิมินห และผูบริหารจังหวัดที่อยูในเขตกงสุลกับกลุมนักธุรกิจไทยในพื้นที่ สําหรับ
บริษัทขนาดกลางและยอม สถานกงสุลใหญสามารถดําเนิน ไดแก  

– เชิญชวนเขารวมกิจกรรม CSR ที่สถานกงสุลใหญเปนเจาภาพรวมกับ
องคกรระดับประเทศของเวียดนาม อาทิ สหพันธเยาวชนแหงชาติเวียดนาม กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท สภากาชาดเวียดนาม ผูสื่อขาวและสื่อมวลชน มหาวิทยาลัยและ
สถาบันการศึกษา  

สําหรับบริษัทเอกชนไทยในเวียดนาม ผูจัดทํารายงานเห็นวา อาจดําเนินการโดย 
(1) การทําธุรกิจที่มีธรรมาภิบาลเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางสมดุลและความ

ย่ังยืนในพื้นที่ โดยหมั่นตรวจสอบมาตรฐานในการดําเนินธุรกิจ ทั้งในกระบวนการผลิต บุคลากรใน
องคกร ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนกับชุมชนและสิ่งแวดลอม พรอมเตรียมแผนงานมารองรับ และปลูกฝง
แนวความคิดการทํางานรวมระหวาง ธุรกิจ สังคมสิ่งแวดลอมใหกับคนในองคกร  
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(2) การติดตามขาวสารและกฎระเบียบใหมๆ เพื่อพรอมรองรับการ
เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะกระแส CSR ใน Global Supply Chain  

(3) การทํางานในลักษณะ หุนสวน กับภาครัฐและภาคเอกชนในเวียดนาม 
เพื่อสามารถขับเคลื่อนกิจกรรมไดอยางบูรณาการและไดผลในวงกวาง 
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การสัมภาษณ 
บริษัทที่ไดรวมตอบแบบสัมภาษณ  
1. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด เวียดนาม 
2. ธนาคารไทยพาณิชย 
3. นิคมอุตสาหกรรมอมตะ เวียดนาม 
4. บริษัท ซีพี เวียดนาม 
5.  บริษัทศรีไทย เวียดนาม 
6. บริษัทเบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) 
7. บริษัทเบียร สิงห 
8.  บริษัท เอส ซี จี เวียดนาม  
9.  บริษัท Vina Vista Co.Ltd.  
10. บริษัท The Coffee House (Vietnam) 
11. บริษัทสอีุไรพาณิชย 
12. บริษัทสรุิน ออมยา 
13. บริษัท แพรนดา เวียดนาม 
14. บริษัท Air Asia  
15. บริษัท ปตท. สํารวจและผลิต จํากัด (มหาชน) 
16. บริษัท พี่น่ี พี่สมชาย 
17. บริษัท ไลทต้ิงแอนดอิควิปเมนท จํากัด มหาชน 
18.บริษัท Sabina 
19 บริษัทการบินไทย 
20.บริษัทนกแอร 
21. ธนาคารกสิกรไทย 
22. บริษัทกันตนา 
23. รานอาหารชางทอง 
24. บริษัท White Ocean Vet Vietnam Co.Ltd. (คุณโย) 
25.รานขนมไทย (ไพโรจน) 
26. บริษัท Viet Thang Loi  
27. บริษัท Hoang Thong Trading and Service Co., Ltd. 
28. บริษัท WellDone Premium Thailand Co., Ltd  
29. บริษัท Innochems Co., Ltd.  
30. บริษัท TDT Viet Thai  
31. บริษัท Viet Travel 
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รายช่ือหนวยงานทีม่ีสวนกําหนดนโยบายภาครัฐที่ไดตอบแบบสัมภาษณ 
1.  สถานกงสุลใหญ ณ นครโฮจมิินห 
2.  สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ นครโฮจมิินห 
3.  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานนครโฮจิมินห 
4.  บริษัทการบินไทย ประจําเวียดนาม 
5.  กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการตางประเทศ 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
แบบสัมภาษณประกอบรายงานการศึกษาสวนบุคคล (สําหรับภาคเอกชน) 

 
แบบสัมภาษณประกอบรายงานการศึกษาสวนบุคคล 

“บทบาทสถานกงสุลใหญ ณ นครโฮจิมินหในการสงเสริม “การทําธรุกิจท่ีรับผิดชอบตอสังคม” 
(Corporate Social Responsibility–CSR) ของภาคเอกชนไทยในเขตกงสุล” 
 

คําอธิบาย ประกอบแบบสัมภาษณ 
แบบสัมภาษณน้ีเปนการประกอบรายงานการศึกษาสวนบุคคล (Individual Study–IS) ของ

นางสาวสมฤดี  พูพรอเนก ผู ศึกษาในหลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 8 ของกระทรวงการ
ตางประเทศ ประจําป 2559  

 
ผูตอบแบบสัมภาษณ (โปรด /หนาขอที่เกี่ยวของ) 
เปน   เจาของบริษัท/ผูบริหารบริษัท   พนักงานบริษัท   อื่นๆ โปรดระบุ  

 
สวนท่ี 1 ขอมูลเก่ียวกับบริษัท/ผูประกอบการ 
เริ่มดําเนินกิจการในเวียดนามป   
ประเภทธุรกิจบริษัท    กลุมเกษตรและเกษตรประมงแปรรูป   กลุมอุตสาหกรรม   
   กลุมธุรกิจการคา/บริการ 
มูลคาการลงทุน   .ตํ่ากวา 20,000 ลานดง    ระหวาง 20,000–100,000 ลานดง   
   มากกวา 100,000 ลานดง  
สมาชิกสมาคมนักธุรกิจไทยในเวียดนาม (TBA) บริษัททานเปนสมาชิก TBA หรือไม  

 เปน    ไมเปน 
สมาชิกสภาธุรกิจไทย–เวียดนาม (Thai–Vietnam Business Council) บริษัททานเปนสมาชิกหรือไม  

 เปน    ไมเปน 
 

กิจกรรมของบริษัท  บริษัทมีการดําเนินกิจกรรมเหลาน้ีหรือไม (โปรด /หนาขอที่เกี่ยวของ เลือกได
มากกวา 1 ขอ) 

 กิจกรรมการกุศล/การใหความชวยเหลือสังคม 
 การกํากับคุณภาพสินคา/ลูกคา  
 การปฏิบัติตามมาตรฐานสินคา/บริการระดับสากล ( อาทิ ISO /SA หรือมาตรฐานสากลที่ 

ธุรกิจกําหนด) 
 การคํานึงถึงคุณภาพชีวิตพนักงาน/กระบวนการผลิตที่ปลอดภัย /คํานึงถึงความปลอดภัย

ดานโรงงาน/สิ่งแวดลอม 
 คํานึงถึงของบริษัทคูคาที่อยูใน supply chain วา มีหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
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สวนท่ี 2 ความเขาใจเก่ียวกับ CSR 
ทานคิดวา CSR คืออะไร (โปรด /หนาขอที่เกี่ยวของ เลือกไดมากกวา 1 ขอ หรือทุกขอก็ได) 

 กิจกรรมการกุศล/การใหความชวยเหลือสังคม 
 การกํากับคุณภาพสินคา/ลูกคา  
 การปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ( อาทิ ISO /SA หรือมาตรฐานสากลอื่นๆ ที่ธุรกิจกําหนด) 
 การคํานึงถึงคุณภาพชีวิตพนักงาน/กระบวนการผลิตที่ปลอดภัย /คํานึงถึงความปลอดภัย 

ดานโรงงาน/สิ่งแวดลอม 
 คํานึงถึงของบริษัทคูคาที่อื่นใน supply chain วา มีหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

บริษัทดําเนินกิจกรรมตอบแทนสังคม (CSR) บางหรือไม 
 มี  ไมมี 

กรณีตอบวา ไมม ีขอใหเลือก 
ไมไดดําเนินกิจกรรม CSR เพราะ…..ไมมีบุคลากร…..ไมมีงบประมาณ…..ไมมีเวลา…..ไมจําเปน 
เหตุผลอื่นๆ   
กรณีตอบวา ม ีขอใหตอบคําถามดังน้ี  
กิจกรรม CSR ที่ดําเนินการ  
เริ่มกิจกรรม CSR ต้ังแตป งบประมาณที่ใช (ตอป)   
ดําเนินการรวมกับองคกรของเวียดนามใดหรือไม โปรดระบุ  
  
กลุมเปาหมาย  
การจัดกิจกรรม CSR บริษัททานคํานึงถึงกลุมเปาหมายใดเปนลําดับแรก (โปรดเรียงลําดับ 
หมายเลข 1–7หมายเลข 1 มากที่สุด–หมายเลข 7 นอยที่สุด) 

 ผูบริหาร/ผูถือหุน 
 พนักงานในบริษัท 
 ลูกคา/คูคาบริษัท 
 ครอบครัวพนักงาน 
 ชุมชนที่องคกรต้ังอยู/สิ่งแวดลอม 
 ประชาชนทั่วไป 
 คูแขงขันทางธุรกิจ 

ประเมินผลสําเร็จของกิจกรรม……………….ประสบความสําเร็จ…………ไมประสบความสําเร็จ 
ปจจัยที่สงผลใหกิจกรรมสําเร็จ/ไมสําเร็จ 

 ผูบริหารองคกร นโยบายองคกร บุคลากรในองคกร งบประมาณ 
 เทคโนโลยี/องคความรู อื่นๆ (โปรดระบุ)   

ปญหา/อุปสรรคที่พบ  
 

  



49 

 

เหตุผลสําคัญที่บริษัททานดําเนินกิจกรรม CSR (สามารถเลือกไดหลายขอ โดยขอใหจัดลําดับ
ความสําคัญจากสําคัญที่สุด–เขียนหมายเลข 1 จนถึง นอยที่สุด เขียนหมายเลข 6 ) 

 .สงเสริมภาพลักษณของสินคา/ธุรกิจบริษัท 
 ลดผลกระทบทางธุรกิจที่อาจเกิดข้ึน 
 สรางสัมพันธกับภาครัฐ/เอกชนของเวียดนามในจังหวัดที่บริษัทต้ังอยู 
 สรางสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชนที่บริษัทต้ังอยู 
 เปนไปตามขอกําหนดที่บริษัทคูคาตองการ  
 .ใหเกิดการลงทุนที่ย่ังยืนในเวียดนาม 

สําหรับบริษัทที่มีการดําเนินกิจกรรม CSR อยูแลว ทานประสงคใหสถานกงสุลใหญฯ สนับสนุนสิ่งใด 
 ประสานนโยบายระหวางรัฐกับรัฐ 
 สนับสนุนงบประมาณ 
 เปนตัวกลางประสานเช่ือมโยงกับองคกรรัฐ/เอกชนในเวียดนาม 
 สนับสนุน CSR ใหกับภาคเอกชนไทยในเวียดนามใหเพิ่มมากข้ึน 
 สงเสริม CSR ในภาคธุรกิจไทยที่อยูใน supply chain 

 
สวนท่ี 3 เก่ียวกับสถานกงสุลใหญ ณ นครโฮจิมินห 
ทานรับทราบหรือไมวา สถานกงสุลใหญฯ มีบทบาทในการคุมครองผลประโยชนคนไทยในเขตกงสุล  

 ทราบ เพราะ.  
 ไมทราบ เพราะ  

ทานมีความคาดหวังใหสถานกงสุลใหญฯ เปนผูนําในการดําเนินกิจกรรม CSR ของภาคเอกชนไทยใน
เวียดนามหรือไม 

 คาดหวัง เพราะ  
 ไมคาดหวัง เพราะ  

กิจกรรมใดของสถานกงสุลใหญฯ ที่ทานเห็นวา สมควรสนับสนุน โปรด /หนาขอที่ทานเลือก โดย
ขอใหเลือก อยางนอย 10 ขอ จาก 16 ขอ จาก 3 ดาน  

ดานเศรษฐกิจ/ความรวมมือทางวิชาการ 
 .การนําผูนําจังหวัดสําคัญในเวียดนามไปประเทศไทยเพื่อสรางเครือขายทางความสัมพันธที่ดี  
 การจับคูบานพี่เมืองนองระหวางจังหวัดในไทยและจังหวัดในเวียดนามเพื่อสงเสริมการคา/

ลงทุน  
 การจัดสัมมนาทางธุรกิจเพื่อใหบริษัทไทยในเวียดนามเกิดการตระหนักรูกฎระเบียบใหมๆ 

ทางธุรกิจ 
 การสรางเครือขายนักธุรกิจช้ันนําของไทยและเวียดนามเพื่อตอยอดทางธุรกิจ 
 การจัดงานเทศกาลไทยประจําปเพื่อสงเสริมภาพลักษณไทยและสินคาไทย 
 การจัดต้ังศูนยขอมูลธุรกิจประจําสถานกงสุลใหญ ณ นครโฮจิมินห 
 การฟนฟูทรัพยากรทางทะเลในเวียดนามเพื่อใหเกิดการทําประมงอยางย่ังยืน 
 อื่นๆ (โปรดระบุ)   



50 

 

ดานการศึกษา 
 การมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี โท หรือ เอกใหแกนักศึกษาเวียดนามไปศึกษาที่

ประเทศไทยเพื่อกลับมาเปนอาจารยสอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัยเวียดนาม 
 การมอบทุนฝกอบรม/ดูงานระยะสั้นที่ประเทศไทยใหแกนักศึกษาเวียดนาม 
 การมอบสื่อการเรียนการสอนใหแกมหาวิทยาลัยเวียดนามที่สอนภาษาไทย 
 การสนับสนุนกิจกรรมของศูนยไทยที่ต้ังที่อยูที่นครโฮจิมินห เพื่อเปนศูนยการเรียนรูภาษา

และวัฒนธรรมไทย 
 การนําเยาวชนเวียดนามมาประเทศไทยเพื่อสรางความรูสึกที่ดีตอประเทศไทย 
 การนําผูนําทางความคิดของเวียดนามไปประเทศไทยเพื่อสรางความรูสึกที่ดีตอประเทศไทย 
 อื่นๆ (โปรดระบุ)   
ดานสาธารณกุศล/สารนิเทศ 
 การมอบเงินใหแกองคกรสาธารณกุศลเพื่อสรางบานคนจน/ผาตัดตอกระจกตาให คนจน 
 การมอบเงินสนับสนุนองคกรเยาวชนของเวียดนาม 
 การสนับสนุนวัดพุทธในเวียดนามโดยผานกิจกรรมกฐินพระราชทานประจําป  
 อื่นๆ (โปรดระบุ)   
 

หากสถานกงสุลใหญฯ จะจัดกิจกรรม CSR ดังตอไปน้ี กิจกรรมใดที่ทานสนใจเขารวม (สามารถเลือก
ไดหลายขอ และโปรดจัดลําดับความสนใจจากมากที่สุด–หมายเลข 1 ไปยังนอยที่สุด หมายเลข 3 

 บริจาคเงิน/สินคา/สิ่งของเพื่อเปนสาธารณกุศล เชน มูลนิธิ โรงเรียน ชุมขน 
 สนับสนุนการพัฒนาชุมชนในจังหวัดที่เปนที่ต้ังของบริษัท/โรงงาน 
 สนับสนุนการจัด Thai Job Fair ประจําปเพื่อสงเสริมการจางงานในเวียดนาม 
 การจับคูกิจกรรมระหวางจังหวัดในไทยและจังหวัดในเวียดนามที่บริษัททานต้ังอยู  

โดยบริษัททานสนับสนุนกิจกรรม CSR ในสาขาที่บริษัททานมีความเช่ียวชาญ 
 กิจกรรมอื่นๆ (โปรดระบุ… ) 
 

หนวยงานใดที่ทานสนใจใหสถานกงสุลใหญเปน partner ในการจัดกิจกรรม (สามารถเลือกไดหลายขอ) 
 คณะกรรมการประชาชนนครโฮจิมินห และหรือจังหวัดที่ทานมีฐานธุรกิจ 
 หนวยงานรัฐเวียดนามทีรับผิดชอบดานการคา/เศรษฐกิจ 
 สมาคมนักธุรกิจเอกชนเวียดนาม/สมาคมนักธุรกิจตางประเทศในเวียดนาม  
 องคการเยาวชนเวียดนาม 
 องคกรสาธารณสุขเวียดนาม 
 สื่อมวลชนเวียดนาม 
 องคกรสาธารณกุศลในเวียดนาม 
 อื่นๆ โปรดระบุ  
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ทานสามารถสนับสนุนกิจกรรม CSR ที่สถานกงสุลใหญฯ จัด ไดหรือไม  ได   ไมได 
กรณีตอบวา ได ทานยินดี  รวมแสดงความคิด     รวมกิจกรรม 
  รวมสนับสนุนงบประมาณ. 
กรณีตอบวา ไมได เพราะ  ไมมีบุคลากร  ไมมีงบประมาณ 
  ไมมีเวลา  ไมจําเปน  
 

สวนท่ี 4 ขอคิดเห็นอ่ืนๆ (หากมี) 
  
  

 
ผูศึกษาขอขอบคุณทุกทานที่กรุณาสละเวลาใหขอมูลในแบบสอบถามและใหขอมูลความ

คิดเห็นที่จะเปนประโยชนในการศึกษาวิจัยหัวขอขางตน หากทานมีขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ
เพิ่มเติมประการใด โปรดติดตอผูศึกษาไดตามอีเมล koi_somrudee@hotmail.com  
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ภาคผนวก ข 
แบบสัมภาษณประกอบรายงานการศึกษาสวนบุคคล (สําหรับภาครัฐ) 

 
แบบสัมภาษณประกอบรายงานการศึกษาสวนบุคคล 

“บทบาทสถานกงสุลใหญ ณ นครโฮจิมินหในการสงเสริม “การทําธรุกิจท่ีรับผิดชอบตอสังคม” 
(Corporate Social Responsibility–CSR) ของภาคเอกชนไทยในเขตกงสุล” 
 

คําอธิบาย ประกอบแบบสัมภาษณ 
แบบสัมภาษณน้ีเปนการประกอบรายงานการศึกษาสวนบุคคล (Individual Study–IS) ของ

นางสาวสมฤดี  พูพรอเนก ผู ศึกษาในหลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 8 ของกระทรวงการ
ตางประเทศ ประจําป 2559  

 
สวนท่ี 1 เก่ียวกับผูใหขอมูล 
ทานเคยปฏิบัติงาน/ปฏิบัติงานที ่

สวนพื้นที ่
 สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ  สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ 
 สํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทย  สํานักงานอื่นๆ  
สวนกลาง 
 หนวยงานสังกัดกระทรวงการตางประเทศ 
 หนวยงานสังกัดกระทรวงฯ ทบวง/กรม อื่นๆ  
ระดับ  หัวหนาสํานักงาน/ชํานาญการพิเศษข้ึนไป  .ชํานาญการ/ปฏิบัติการ/ลงมา 
ระยะเวลาปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับเวียดนาม 
 นอยกวา 1 ป  มากกวา 1 ป ไมเกิน 4 ป  4 ปข้ึนไป 

 
สวนท่ี 2 ความเขาใจเก่ียวกับ“การทําธุรกิจท่ีรับผิดชอบตอสังคม” หรือ CSR 
ทานคิดวา CSR คืออะไร (โปรด /หนาขอที่เกี่ยวของ เลือกไดมากกวา 1 ขอ หรือทุกขอก็ได) 

 กิจกรรมการกุศล/การใหความชวยเหลือสังคม เชน การบริจาคเงิน/สิ่งของใหโรงเรียน 
 การกํากับคุณภาพสินคาเพื่อประโยชนของลูกคา  
 การปฏิบัติตามมาตรฐานสินคา/บริการสากล ( อาทิ ISO /SA) 
 การคํานึงถึงคุณภาพชีวิตพนักงาน/กระบวนการผลิตที่ปลอดภัย /คํานึงถึงความปลอดภัย

ดานโรงงาน/สิ่งแวดลอม 
 คํานึงถึงของบริษัทคูคาที่อยูใน supply chain วา มีหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
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ทานคิดวา ขอใดบางที่เปน  CSR  (โปรด /หนาขอที่เกี่ยวของ  โดยสามารถเลือกไดหลายขอ) 
 บริษัท A มอบทุนการศึกษาใหแกโรงเรียนในชุมชนทุกป 
 บริษัท B มอบเงินชวยเหลือใหแกทองถ่ินเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
 บริษัท C ทําระบบกําจัดของเสียภายในบริเวณโรงงานทําใหพนักงานและชุมชนมีความ

ปลอดภัย  
 บริษัท D ยกเลิกการสั่งซื้อสินคาจากบริษัท E เพราะเห็นวามีมาตรฐานการดูแลพนักงานตํ่า

กวาขอกําหนดในประเทศ 
 บริษัท E จายเงินเดือนใหแกพนักงานตรงตามเวลาที่ตกลงไว 
 

สวนท่ี 3 บทบาทรัฐกับ CSR ของภาคเอกชนไทยในเวียดนาม 
ทานเห็นวา ภาครัฐควรสนับสนุน CSR ในภาคเอกชนหรือไม  

 ควร เพราะ.  
 ไมควร เพราะ……………ไมเกี่ยวของ……………ไมมีงบประมาณ………………ไมมีนโยบาย 
 ไมจําเปน เพราะ  
หากตอบวา ควร  ทานเห็นวา ภาครัฐควรสนับสนุนภาคเอกชนดาน CSR ในประเด็นใดบาง 

(โปรด /หนาขอที่เกี่ยวของ สามารถเลือกไดหลายขอ) 
 ประสานนโยบายระหวางรัฐกับรัฐ 
 เปนตัวกลางประสานเช่ือมโยงกับองคกรรัฐ/เอกชนในเวียดนาม 
 เปนแกนหลักในการจัดกิจกรรมชวยเหลือสังคมในเวียดนามรวมกับภาคเอกชนไทย 
 สนับสนุน CSR ของภาคเอกชนไทยในเวียดนามใหมีความเขมแข็งมากข้ึน 
 สอดสองภาคเอกชนที่ทําธุรกิจไมไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับ 

ทานเห็นวา เปาหมายการทํา CSR ของภาคเอกชนไทยในเวียดนามควรเปนอะไร (โปรด / หนาขอที่
ทานเห็นวาเกี่ยวของที่สุด โดยขอใหเลือก 3 ขอเปนอยางนอย) 

 สงเสริมภาพลักษณของสินคา/ธุรกิจบริษัท 
 ลดผลกระทบทางธุรกิจที่อาจเกิดข้ึน 
 สรางสัมพันธกับภาครัฐ/เอกชนของเวียดนามในจังหวัดที่บริษัทต้ังอยู 
 สรางสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชนที่บริษัทต้ังอยู 
 เปนไปตามขอกําหนดที่บริษัทคูคาตองการ  
 ใหเกิดการลงทุนที่ย่ังยืนในเวียดนาม 

ทานเห็นวาปจจัยใดที่จะสงผลใหกิจกรรม CSR ของภาคเอกชนไทยในเวียดนามประสบความสําเร็จ  
(โปรด /หนาขอที่เกี่ยวของ  โดยสามารถเลือกไดหลายขอ) 

ปจจัยภายใน  ผูบริหาร/นโยบายองคกร  บุคลากรในองคกร. 
  .งบประมาณ  เทคโนโลยี/องคความรู 
  อื่นๆ   
ปจจัยภายนอก  การสนับสนุนของภาครัฐไทย การสนับสนุนจากเครือขายเอกชน 
  นโยบายจากภาครัฐเวียดนาม อื่นๆ  
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สวนท่ี 4  สถานกงสุลใหญ ณ นครโฮจิมินหกับ CSR 
กิจกรรมใดของสถานกงสุลใหญฯ ที่ทานเห็นวา จัดอยูในกิจกรรมลักษณะเดียวกับ CSR  (สามารถ
เลือกไดโดยไมจํากัดจํานวนขอ โดยขอให /หนาขอที่ทานเลือก) 

ดานเศรษฐกิจ/ความรวมมือทางวิชาการ 
 .การนําผูนําจังหวัดสําคัญในเวียดนามไปประเทศไทยเพื่อสรางเครือขายทางความสัมพันธที่ดี  
 การจับคูบานพี่เมืองนองระหวางจังหวัดในไทยและจังหวัดในเวียดนามเพื่อสงเสริมการคา/

ลงทุน  
 การจัดสัมมนาทางธุรกิจเพื่อใหบริษัทไทยในเวียดนามเกิดการตระหนักรูกฎระเบียบใหมๆ 

ทางธุรกิจ 
 การสรางเครือขายนักธุรกิจช้ันนําของไทยและเวียดนามเพื่อตอยอดทางธุรกิจ 
 การจัดงานเทศกาลไทยประจําปเพื่อสงเสริมภาพลักษณไทยและสินคาไทย 
 การจัดต้ังศูนยขอมูลธุรกิจประจําสถานกงสุลใหญ ณ นครโฮจิมินห 
 การฟนฟูทรัพยากรทางทะเลในเวียดนามเพื่อใหเกิดการทําประมงอยางย่ังยืน 
 อื่นๆ (โปรดระบุ)   
ดานการศึกษา 
 การมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี โท หรือ เอกใหแกนักศึกษาเวียดนามไปศึกษาที่

ประเทศไทยเพื่อกลับมาเปนอาจารยสอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัยเวียดนาม 
 การมอบทุนฝกอบรม/ดูงานระยะสั้นที่ประเทศไทยใหแกนักศึกษาเวียดนาม 
 การมอบสื่อการเรียนการสอนใหแกมหาวิทยาลัยเวียดนามที่สอนภาษาไทย 
 การสนับสนุนกิจกรรมของศูนยไทยที่ต้ังที่อยูที่นครโฮจิมินห เพื่อเปนศูนยการเรียนรูภาษา

และวัฒนธรรมไทย 
 การนําเยาวชนเวียดนามมาประเทศไทยเพื่อสรางความรูสึกที่ดีตอประเทศไทย 
 การนําผูนําทางความคิดของเวียดนามไปประเทศไทยเพื่อสรางความรูสึกที่ดีตอประเทศไทย 
 อื่นๆ (โปรดระบุ)   
ดานสาธารณกุศล/สารนิเทศ 
 การมอบเงินใหแกองคกรสาธารณกุศลเพื่อสรางบานคนจน/ผาตัดตอกระจกตาให คนจน 
 การมอบเงินสนับสนุนองคกรเยาวชนของเวียดนาม 
 การสนับสนุนวัดพุทธในเวียดนามโดยผานกิจกรรมกฐินพระราชทานประจําป  
 อื่นๆ (โปรดระบุ)   
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สวนท่ี 5  ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะอ่ืนๆ (หากมี) 
  
  

 
ผูศึกษาขอขอบคุณทุกทานที่กรุณาสละเวลาใหขอมูลในแบบสอบถามและใหขอมูลความ

คิดเห็นที่จะเปนประโยชนในการศึกษาวิจัยหัวขอขางตน หากทานมีขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ
เพิ่มเติมประการใด โปรดติดตอผูศึกษาไดตามอีเมล koi_somrudee@hotmail.com  
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ประวัตผิูเขียน 
 
 
ชื่อ–สกุล นางสาวสมฤดี  พูพรอเนก 
 
ประวัติการศึกษา – B.A. French and International Relations  

มหาวิทยาลัย Reading สหราชอาณาจักร 
 – MSC. European Studies, The London School of 

Economics and Political Science (LSE) 
มหาวิทยาลัยลอนดอน สหราชอาณาจักร 

 
ประวัติการทํางาน  

 – เจาหนาที่การทูต 4 กองยุโรป 1 กรมยุโรป  
กระทรวงการตางประเทศ 

 – เลขานุการโท /เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต  
ณ เวียงจันทน 

 – เจาหนาที่การทูต 6 กลุมพฒันาระบบบรหิาร  
สํานักงานปลัดกระทรวงการตางประเทศ 

 – เจาหนาที่การทูต 6 ปฏิบัติงานที่ศูนยปฏิบัติการรวมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ/รองหัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทาง
ช่ัวคราว ขอนแกน กรมการกงสุล 

 – นักการทูตชํานาญการ/หัวหนาฝายงบประมาณ  
สํานักบริหารการคลัง 

 – นักการทูตชํานาญการ (ทีป่รกึษา) /หัวหนาสํานักงานหนังสอื
เดินทางช่ัวคราว อุดรธานี  

 – นักการทูตชํานาญการ (ทีป่รกึษา) หัวหนาฝายยุโรปใต  
กองยุโรป 2 กรมยุโรป 

 
ตําแหนงปจจุบัน รองกงสุลใหญ ณ นครโฮจิมินห 
  
 


