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1. วัตถุประสงค์ 

คู่มือฉบับนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดผู้ มีส่วนได้เสียที่ส าคัญ และแนวทางการจัดการและ

ตอบสนองต่อข้อกังวลของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) หรือ จีพีเอสซี (บริษัทฯ)ใน

ระดบับริษัท ตลอดจนการประเมินความเพียงพอของมาตรการการตอบสนองต่อผู้มีสว่นได้เสีย เพื่อก าหนดมาตรการเพิ่มเติม

เพื่อคงไว้ซึง่ความสมัพนัธ์ที่ดีระหว่างบริษัทฯ และกลุม่ผู้มีสว่นได้เสยีที่ส าคญัทกุกลุ่ม 

แนวปฏิบติัในการสร้างการมีส่วนร่วมร่วม ประกอบไปด้วย 6 หวัข้อ ดงัต่อไปนี ้

1. วตัถปุระสงค์และขอบเขตของการสร้างการมีสว่นร่วม 

2. การระบแุละวิเคราะห์ผู้มีสว่นได้เสยีเพื่อจัดล าดบัความส าคญั 

3. การวางแผนการสร้างการมีสว่นร่วมกบัผู้มีสว่นได้เสยี 

4. การด าเนินกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมกบัผู้มีสว่นได้เสยี 

5. การจดัการความเสีย่งของการมีสว่นร่วมของผู้มีสว่นได้เสีย 

6. การติดตามและทบทวน 

2. บทบาทหน้าท่ีและความรับผดิชอบ  

 ผู้มีสว่นเก่ียวข้องในการร่วมด าเนินการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีสว่นได้เสยีของบริษัทฯ ควรประกอบไปด้วยผู้ที่มี

หน้าที่ ดงัต่อไปนี ้ 

2.1  ผู้ดูแลรับผิดชอบ 

หน่วยงานหลกัที่มีความรับผิดชอบโดยตรงในการด าเนินกระบวนการที่เก่ียวข้องกับการสร้างการมีส่วนร่วมของ 

ผู้ ได้เสียของบริษัทฯ คือส่วนนโยบายความยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของบริษัทฯ  ซึ่งหน่วยงานมีบทบาท

หน้าที่ดงันี ้ 

 ก าหนดวัตถุประสงค์ของการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ มีส่วนได้เสีย รวมถึงการก าหนดขอบเขตของการสร้างการมี

ส่วนร่วม เช่น การสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ มีส่วนได้เสียเพื่อการระบุประเด็นส าคัญในการท ารายงาน  

ความยัง่ยืนของบริษัทฯ เป็นต้น  

 มีความรับผิดชอบในการริเร่ิมกระบวนการระบุ วิเคราะห์ และจัดท าแผนการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย 

โดยกระบวนการดังกล่าวต้องพิจารณาจากความคิดเห็นของส่วนงานต่างๆ ในบริษัทฯ ซึ่งด าเนินงานร่วมกับ  

ผู้มีสว่นได้เสยีกลุ่มต่างกัน และมีความสมัพันธ์ อิทธิพล และความสนใจต่อบริษัทฯ ในระดบัที่แตกต่างกัน ซึง่จะเป็น

ปัจจยัก าหนดแผนการสร้างการมีสว่นร่วมด้วย  
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 ผู้ รับผิดชอบกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสยี ควรติดตามการด าเนินงานตามข้อตกลงที่ได้จากการ

มีสว่นร่วมนัน้ด้วย   

2.2  ผู้ด าเนินการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ  

หน่วยงานซึ่งด าเนินการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ควรเป็นเจ้าของในประเด็นที่ เ ป็น  

ข้อกงัวล หรือเป็นหน่วยงานที่ดแูลรับผิดชอบกระบวนการสร้างการมีสว่นร่วมนัน้ ซึง่อาจหมายรวมถงึส่วนสื่อสารบริษัทฯ และ

สว่นนโยบายความย่ิงยืนฯ ด้วย โดยหน้าที่ของผู้ด าเนินกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีสว่นได้เสยี มีดงันี ้

 เข้ามีสว่นในการระบ ุวิเคราะห์ และจดัท าแผนการสร้างการมีสว่นร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย  

 ด าเนินกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม  และรายงานการด าเนินงานตามแผนการสร้างการมีส่วนร่วมกับ  

ผู้มีสว่นได้เสยีนัน้  

 ด าเนินการท าแผนปฏิบติัการอันเป็นข้อตกลงจากกระบวนการมีสว่นร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย และปฏิบติัตามแผนงาน

นัน้  

3. ขอบเขต 

แนวปฏิบติัฉบบันีบ้งัคบัใช้กบัผู้บริหารและพนกังานทกุคนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถงึหน่วยงานที่เก่ียวข้องใน
การด าเนินงานสร้างการมีสว่นร่วมกบัผู้มีสว่นได้เสยีทัง้ภายในและภายนอกบริษัทฯ 

 
4. ขัน้ตอนการปฏบัิต ิ

4.1  วัตถปุระสงค์ของการสร้างการมีส่วนร่วม 

4.1.1 ก าหนดวตัถปุระสงค์การสร้างการมีส่วนร่วมกบัผู้มีส่วนได้เสียเพื่อสนบัสนนุทิศทางและความต้องการทาง

ธุรกิจของบริษัทฯ โดยพิจารณา 

 ก าหนดขอบเขตของกิจกรรมที่เกิดจากบริษัทฯ 

 ระบกิุจกรรมของบริษัทฯ และประเด็นด้านต่างๆ จากการด าเนินงานบริษัทที่อาจเกิดขึน้ 

 ระบคุวามเปลีย่นแปลงที่อาจเกิดขึน้ได้ตามสถานการณ์ภายนอกและปัจจยัภายใน 

 ก าหนดวตัถปุระสงค์การสร้างการมีส่วนร่วมและนิยามของความส าเร็จ 

การสร้างการมีสว่นร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียในช่วงต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น การซือ้หรือพฒันาโครงการขนาดใหญ่ อาจมี

วัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลา และกิจกรรมของบริษัทฯ ตัวอย่างของวัตถุประสงค์ในการสร้างการมีส่วน

ร่วมกบัผู้มีสว่นได้เสยีแสดงไว้ในรูปที่ 1  



 

GPSC  Page 5 of 18 

Stakeholder Engagement Procedure 
  

 

รูปท่ี 1 ตัวอย่างวตัถปุระสงค์ของการสร้างการมีสว่นร่วมกบัผู้มีส่วนได้เสยี 

 พฒันาและสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีระหว่างบริษัทและผู้มีสว่นได้เสียของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้ที่ได้รับ

ผลกระทบโดยตรงจากกิจกรรมของบริษัทฯ (เช่น โครงการ หรือโรงงาน) ซึง่ความสมัพนัธ์ที่ดีอาจช่วยสง่เสริมทัง้

การด าเนินงานของบริษัทและการสร้างประโยชน์ต่อผู้มีสว่นได้เสยี 

 สือ่สารข้อมูลของบริษัทฯ ไปยงัผู้มีสว่นได้เสียในเวลาและรูปแบบที่เหมาะสม 

 แจ้งกิจกรรมส าคญัๆ ที่บริษัทฯ ได้วางแผนว่าจะด าเนินการให้แก่ผู้มีสว่นได้เสยีในเวลาที่เหมาะสม  

เช่น การด าเนินการด้านใบอนุญาต การเปิด หรือการปิดการด าเนินงานของบริษัทฯ ในบางพืน้ที่ เป็นต้น 

 ให้ผู้มีสว่นได้เสยีเข้ามามีสว่นร่วมในการตดัสนิใจของบริษัทฯ ในส่วนที่อาจจะมีผลต่อวิถีชีวิตของผู้มีสว่น 

ได้เสยีเหลา่นัน้ 

 สง่เสริมความสามารถของผู้มีส่วนได้เสียในการระบผุลกระทบที่ไม่คาดคิดจากการด าเนินงานของบริษัทฯ (เช่น 

ชมุชน) และสามารถสือ่สารประเด็นเหลา่นัน้ไปยงัหน่วยงานราชการเพื่อแก้ไขได้ 

 มัน่ใจว่าผู้มีสว่นได้เสยีสามารถรายงานข้อกังวลและข้อร้องเรียนได้โดยง่ายและบริษัทฯ สามารถตอบสนองได้

อย่างทนัท่วงที 

 ติดตามประสทิธิผลของการสร้างการมีสว่นร่วมกบัผู้มีสว่นได้เสียและปรับกลยทุธ์ให้เหมาะสม 

 ก าหนดเป้าหมายส าหรับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยการระบุตวัชีว้ดัหลกัที่จะช่วยสร้างความร่วมมือกบั 

ผู้มีสว่นได้เสยีได้ 

4.2 การระบุและวิ เคราะ ห์ ผู้ มีส่วนได้ เสียเพื่ อจัดล าดับความส าคัญ  (STAKEHOLDER IDENTIFICATION AND 

PRIORITIZATION) 

4.2.1 การระบุผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Identification) 

โดยปกติแต่ละบริษัทฯ มีกลุ่มผู้ มีส่วนได้เสียที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจระบุได้เป็นบุคคล กลุ่มคน หรือบริษัทฯ  โดย

พิจารณาจากผลกระทบที่กลุ่มเหล่านัน้อาจได้รับ หรือกลุ่มเหล่านัน้มีอิทธิพลต่อกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของบริษัทฯ 

ทัง้นี ก้ลุ่มผู้ มีส่วนได้เสียที่ ได้รับประโยชน์หรือผลกระทบจากบริษัทฯ ที่ ต่างกัน จะมีระดับการมีส่วนร่วมในบริษัทฯ   

ความคิดเห็นหรือความห่วงกงัวลต่อกิจกรรมของบริษัทฯ ในระดบัที่ต่างกนั  

การระบุผู้ มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Identification) ที่จะเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ มีส่วนได้เสียควร 

ท าโดยหน่วยหรือสว่นในบริษัทฯ ซึง่เป็นเจ้าของการด าเนินกระบวนการดงักล่าว ตามวตัถปุระสงค์และขอบเขตที่ก าหนดไว้  

การระบุผู้ มีส่วนได้เสียอาจเร่ิมจากการตัง้ค าถามและระดมสมอง จากประเด็นพืน้ฐาน เช่น ใครคือผู้ ที่บริษัท  

ผลติสนิค้าและบริการให้ ผู้ ได้รับผลกระทบจากการผลิตสนิค้าและบริการของบริษัท  ผู้มีอิทธิพลในการผลิตสินค้าและบริการ

ของบริษัทฯ ผู้ มีความสนใจในผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ  และผู้ ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ   

เป็นต้น แล้วจึงตัง้ค าถามที่เจาะจงซึ่งเก่ียวข้องกับวัตถุประสงค์ของกระบวนการ เพื่อจัดล าดับและสร้างความเชื่อมโยง  
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ผู้ มีส่วนได้เสียอย่างเป็นระบบ โดยบริษัทฯ อาจพิจารณาขอบเขตการมีส่วนร่วมของผู้ มีส่วนได้เสียตามลักษณะการมี  

สว่นร่วมต่อบริษัทฯ ของแต่ละกลุม่ ดงันี ้

ตารางที่ 1 หลกัการระบุผู้มีสว่นได้เสยีของบริษัทฯ 

ลักษณะการมีส่วนร่วม ความหมาย 
พึง่อาศยับริษัทฯ 
(Dependency) 

ผู้มีสว่นได้เสยีที่พึง่อาศยัจากกิจกรรม ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทฯ ทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อม หรือผู้มีสว่นได้เสยีที่บริษัทฯ ต้องพึง่อาศัยเพื่อการด าเนินการทางธุรกิจ 

ความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
(Responsibility) 

ผู้มีสว่นได้เสยีที่บริษัทฯ ต้องรับผิดชอบในการด าเนินการในด้านต่างๆ ทัง้ในปัจจบุนัและ
อนาคต เช่น กฎหมาย การค้า การด าเนินธุรกิจ จริยธรรม 

ความช่วยเหลอืของบริษัทฯ  
(Tension) 

ผู้มีสว่นได้เสยีที่ต้องการความช่วยเหลอืจากบริษัทฯ ทัง้ในด้านเศรษฐกิจ สงัคมหรือ
สิง่แวดล้อมอย่างใกล้ชิด 

อิทธิพลต่อบริษัทฯ  
(Influence) 

ผู้มีสว่นได้เสยีที่มีอิทธิพลต่อบริษัทฯ  ความคิดเห็นต่อกลุม่ผู้มีส่วนได้เสยีอื่นหรือการ
ตดัสนิใจต่าง ๆ 

มีความเห็นต่อบริษัทฯ  
(Diverse perspectives) 

ผู้มีสว่นได้เสยีที่มีความคิดเห็นต่างๆ ที่สง่ผลไปสูแ่นวคิดใหม่และสามารถระบวุิธีการใหม่ที่
ไม่เคยปฏิบติัมาก่อน 

Source: AA1000 (2015), Stakeholder Engagement Standard (SES) 

เมื่อสามารถระบผุู้มีสว่นได้เสยีตามลกัษณะการมีส่วนร่วมของผู้มีสว่นได้เสียแต่ละรายแล้ว บริษัทฯ อาจต้องค านงึถึง

กลุม่ที่เป็นผู้แทนกลุม่เปราะบางหรือกลุ่มที่มีข้อห่วงกังวลแต่ไม่มีอิทธิพลในการสง่เสียงเรียกร้องในสงัคม และในขณะเดียวกัน

บริษัทฯ ต้องระมัดระวังในการน าเอากลุ่มผู้มีส่วนได้เสียซึ่งอาจไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ อย่างแท้จริง แต่อาจส่งผล

กระทบต่อชื่อเสยีงของบริษัทฯ ได้  ทัง้นี ้บริษัทฯ อาจระบผุู้มีสว่นได้เสยีเพิ่มเติมหลงัจากกระบวนการสร้างการมีสว่นร่วมเร่ิมขึน้ 

ซึง่มกัมาจากข้อแนะน าจากผู้มีสว่นได้เสยี หรือบคุคลภายในของบริษัทฯ ที่มีสว่นเก่ียวข้องกบักระบวนการดงักลา่ว 

4.2.2 การจดัล าดับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Prioritization) 

การจัดล าดับความส าคัญของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Prioritization) เป็นขัน้ตอนส าคัญในการวิเคราะห์และ

จัดล าดับความส าคัญของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่บริษัทฯ ต้องสร้างการมีส่วนร่วม และก าหนดมาตรการที่เหมาะสมเพื่อด าเนิน

กระบวนการมีสว่นร่วมของผู้มีสว่นได้เสียที่มีความส าคัญในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยพิจารณาปัจจยัดงัต่อไปนี ้  

1. อิทธิพล (Influence) หมายถึง ระดับที่ผู้ มีส่วนได้เสียมีอิทธิพลต่อการด าเนินงานของบริษัท โดยมีอ านาจ
เปลีย่นแปลง หรือมีอิทธิพลในการการตดัสนิใจในด้านใดด้านหนึง่ของบริษัทฯ 

2. ความสนใจ (Interest) หมายถงึ ระดบัที่ผู้มีสว่นได้เสยีที่มีความสนใจในการด าเนินงานของบริษัทฯ  

การจดัล าดับความมีอิทธิพลและความสนใจต่อบริษัทฯ ของกลุม่ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มนัน้ ให้ด าเนินการ โดยจัด
ระดับคะแนนเป็น 4 ระดับตามหลกัการพิจารณาระดับอิทธิพลและความสนใจดังแสดงในตารางที่ 2 แล้วระบุต าแหน่งใน
แผนผงัของการจดัล าดบัผู้มีสว่นได้เสีย (Stakeholder matrix) ดงัแสดงในรูปที่ 2 
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ตารางที่ 2 ระดบัคะแนนที่ใช้ในการประเมินการจัดล าดบัความส าคญัของผู้มีส่วนได้เสยี 

ระดับคะแนน 
แกน Y 

อิทธิพล (Influence)  
แกน X 

ความสนใจ (Interest) 
1 ต ่า – มีอ านาจหรืออิทธิพลต ่าในการก าหนดผลลพัธ์

ของบริษัทฯ  
ต ่า – มีความสนใจหรือมีความส าคัญน้อยต่อ
การก าหนดผลลพัธ์บริษัทฯ 

2 ปานกลาง – มีอ านาจหรืออิทธิพลปานกลางในการ
ก าหนดผลลพัธ์ของบริษัทฯ 

ปานกลาง – ความสนใจหรือมีความส าคัญปาน
กลางในการก าหนดผลลพัธ์บริษัทฯ 

3 สูง – มีอ านาจหรืออิทธิพลสงูในการก าหนดผลลพัธ์
ของบริษัทฯ 

สูง – มีความสนใจหรือมีความส าคัญสงูในการ
ก าหนดผลลพัธ์บริษัทฯ 

4 สูงมาก – มีอิทธิพลมากต่อการก าหนดผลลพัธ์ หรือ
การด าเนินงานและหยดุการด าเนินบริษัทฯ 

มากที่สุด – มีความสนใจและมีความส าคญั
มาก ซึง่อาจสง่ผลต่อการด าเนินการหรือ 
หยดุการด าเนินบริษัทฯ 

 

 

รูปท่ี 2 แผนผังของการจดัล าดบัผู้มีสว่นได้เสีย และแนวทางการสร้างการมีสว่นร่วมของแต่ละกลุ่ม 

Source: Eden, C. and Ackermann, F. (1998). Making Strategy: The Journey of Strategic Management, London Ackermann A. and Eden C. 
(201-1), Strategic Management of Stakeholder: Theory and Practice 
 

การจดัล าดับของผู้มีส่วนได้เสียในแผนผังของการจดัล าดับผู้มีส่วนได้เสยี (Stakeholder matrix) สามารถแบ่งกลุ่มผู้

มีสว่นได้เสยีออกเป็น 4 กลุม่ ที่มีระดบัความส าคญัแตกต่างกัน ดงันี ้

ผูก้ ำหนดบริบท 
(รกัษาระดบัความพงึพอใจ) 

ผูเ้ล่นหลกั 
(บรหิารจดัการอยา่งใกลช้ดิ) 

ผูม้ีควำมสนใจน้อย 
(ใชค้วามพยายามน้อยทีสุ่ด

ในการบรหิารจดัการ) 

ผูแ้สดงควำมสนใจ 
(ใหข้อ้มูลอยา่งต่อเนือ่ง) 

High 

Low 

Low High 

อิท
ธิพ

ลข
อง

ผูม้ี
ส่ว

นไ
ด้เ
สีย

ต่อ
บริ

ษทั
ฯ 

 

ควำมสนใจของผู้มีส่วนได้เสียต่อบริษทัฯ  

1 2 

3 4 
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1. ผู้เล่นหลัก (Key Player) คือ ผู้ มีส่วนได้เสียที่มีอิทธิพลและความสนใจสูง ซึ่งอาจเป็นปัจจัยเชิงบวกหรือ 
เชิงลบต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ  บริษัทฯ ควรให้ความส าคัญอันดับแรกกับผู้ มีส่วนได้เสียกลุ่มนีโ้ดย  
คงความพงึพอใจสงูสดุของผู้มีสว่นได้เสยีในกลุม่นี ้  

2. ผู้ก าหนดบริบท (Context Setters) คือ ผู้มีสว่นได้เสียที่มีอิทธิพลสงูแต่มีความสนใจน้อย เป็นกลุม่ที่มีอิทธิพล
ในการเปลี่ยนแปลงบริบทให้เอือ้หรือขดัขวางการด าเนินงานของบริษัทฯ  บริษัทฯ จึงควรสร้างความตระหนกัรู้ 
และพฒันาให้ผู้มีสว่นได้เสยีกลุม่นีม้ีมมุมองที่เป็นบวกต่อบริษัทฯ  ซึง่อาจพฒันาความสนใจของกลุม่นีเ้พื่อปรับ
ไปสูก่ลุม่ผู้ เลน่หลกัต่อไป หรือบรรเทาผลกระทบด้านลบเพื่อคงความพงึพอใจต่อบริษัทฯ   

3. ผู้แสดงความสนใจ (Subjects) คือ ผู้ มีส่วนได้เสียที่มีอิทธิพลน้อยแต่มีความสนใจสูง โดยบริษัทฯ อาจ
สนับสนุนให้มีการรวมตัวของกลุ่มผู้แสดงความสนใจ เพื่อเพิ่มอ านาจและอิทธิพลที่เอือ้ต่อการด าเนินงานของ
บริษัทฯ  และปรับไปสูก่ลุม่ผู้ เลน่หลกั 

4. ผู้มีความสนใจน้อย (Crowd) คือ ผู้มีสว่นได้เสยีที่มีอิทธิพลและความสนใจต ่า บริษัทฯ อาจมองกลุม่นีเ้ป็นกลุ่ม
ที่มีศักยภาพในการพัฒนาความสนใจ หรืออิทธิพลต่อบริษัทฯ ได้ ซึ่งบริษัทฯ ไม่ควรเน้นความพยายามในการ
บริหารจดัการกลุม่นีม้ากนัก เนื่องจากเป็นกลุม่ที่มีความส าคญัต ่าที่สดุ1 

4.3  การวางแผนการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย (STAKEHOLDER ENGAGEMENT PLANNING) 

หลงัจากได้ระบุและจัดล าดบัผู้มีส่วนได้เสียแล้ว บริษัทฯ ควรพิจารณาถงึประเด็นที่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ 

มี ข้อกังวล รวมถึงการมีอิทธิพลต่อประเ ด็นนัน้ๆ  เพื่อก าหนดแนวทางที่ เหมาะสมในการสร้างการมีส่วนร่วมกับ  

ผู้มีส่วนได้เสีย ทัง้นี ้บริษัทฯ อาจจัดท าแนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียตามผลการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย 

(พิจารณาถงึระดบัความส าคัญของผู้มีส่วนได้เสยี) โดยสามารถแบ่งเป็น 3 กลยทุธ์หลกัๆ ได้ดงันี ้

 กลยุทธ์และแผนการสร้างการมีส่วนร่วม – การสร้างการมีส่วนร่วมเชิงรุก โดยบริษัทฯ เข้าถึงกลุ่มผู้ มีส่วน 
ได้เสยีเพื่อขอความร่วมมือและขอทราบถงึข้อกังวล เพื่อที่จะตอบสนองต่อประเด็นต่างๆ ได้ก่อนที่จะเกิดปัญหา
ขึน้ โดยกระบวนการนีเ้ป็นการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

 มาตรการลดผลกระทบ – การตอบสนองเชิงรับต่อข้อกังวลหรือข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียตามมาตรการที่
ก าหนด แนวทางนีจ้ะด าเนินการตามแนวปฏิบติัด้านการจดัการข้อร้องเรียน 

 บริษัทฯลงทุนเพื่อสังคม – การใช้บริษัทฯลงทุนเพื่อสังคมเป็นตัวช่วยให้แผนการสร้างการมีส่วนร่วมกับ  
ผู้มีสว่นได้เสยีด าเนินไปได้ 

 

บริษัทฯ สามารถด าเนินกิจกรรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ มีส่วนได้เสีย โดยใช้วิธีการที่แตกต่างกันตาม

ความส าคญัของผู้มีสว่นได้เสยีและความสมัพนัธ์กบับริษัทฯ   

 

                                                             
1 Eden, C. and Ackermann, F. (1998). Making Strategy: The Journey of Strategic Management, London 
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ตารางที่ 3 วิธีการปรึกษาหารือกบัผู้มีสว่นได้เสียที่ได้จากแผนผงัการจดัล าดบัผู้มีสว่นได้เสีย 

ผู้มีส่วนได้เสีย วิธีการสร้างการมีส่วนร่วมที่ควรพิจารณา 
Key Player 
“ผู้ เลน่หลกั” 

เน้นการสือ่สารสองทาง และเป็นแนวทางเชิงรุก เพื่อให้กลุม่นีม้ีความพงึพอใจต่อการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ สงูสดุ [เน้นการเพิ่มบทบาท (Empowering) และความร่วมมือ 
(Collaboration)] 

Context setters 
“ผู้ก าหนดบริบท” 

เนื่องจากมีอิทธิพลมาก จงึควรใช้แนวทางที่สามารถควบคุม และการบริหารจัดการเพื่อคง
ความพงึพอใจต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ  [เน้นความร่วมมือ (Collaboration), การมี
สว่นร่วม (Involvement)] 

Subjects 
“ผู้แสดงความสนใจ” 

สือ่สารอย่างต่อเนื่อง และบริหารจดัการการสือ่สารข้อมลูในประเด็นที่เป็นข้อห่วงกงัวล 
[เน้นการมีสว่นร่วม (Involvement), การปรึกษา (Consultation)] 

Crowd 
“ผู้มีความสนใจน้อย” 

สือ่สารให้ข้อมูล รวมถงึติดตามอิทธิพลและความสนใจในภาพรวม 
[เน้นการให้ข้อมูล (Inform)] 

เมื่อพิจารณาจากตารางที่ 3 จะเห็นว่ากลุ่มที่มีความส าคัญน้อย  (Crowd) ควรเป็นกลุ่มที่บริษัทฯ ควรใช้ความ

พยายามน้อยที่สดุในการสร้างการมีส่วนร่วม ซึ่งอาจใช้การสื่อสารทางเดียวเพื่อให้ข้อมูลและติดตามคนกลุ่มนีใ้นภาพรวม 

ในขณะที่บริษัทฯ ต้องเข้าไปมีสว่นร่วมกบัผู้มีส่วนได้เสยีกลุม่ที่มีความส าคัญสงูสดุหรือ “ผู้ เลน่หลกั” อย่างสม ่าเสมอโดยรับฟัง

ข้อคิดเห็นเพื่อให้ เ กิดการสื่อสารสองทาง และคงระดับความพึงพอใจของ ผู้ มีส่วนไ ด้เสียกลุ่มนี ท้ี่มี ต่อบ ริ ษัทฯ   

ซึ่งบริษัทฯ อาจพิจารณาปรับใช้ วิธีการ ประโยชน์ และข้อจ ากัด เพื่อความเหมาะสมของโปรแกรมการสร้างความมีส่วนร่วม 

ตามตารางที่ 4  

ตารางที่ 4 แนวทางสร้างการมีส่วนร่วมกบัผู้มีสว่นได้เสยี (Stakeholder Engagement Approaches) 

 รูปแบบและวิธีการ ประโยชน์ ข้อจ ากัด 
1. การให้ข้อมูล (Inform): การสือ่สารทางเดียว 

1.1 

Fact Sheets, Information sharing: 
การให้ข้อมลูผ่านสือ่ต่างๆ เช่น 
ประกาศ ใบปลวิ สือ่อินเตอร์เน็ต 
อีเมลล์  โดยสรุปเป็นข้อมลูที่ส าคัญ 

 สามารถเข้าถงึผู้มีส่วนได้เสยีได้ง่าย
และจ านวนมาก 

 ข้อมลูสามารถเข้าถึงง่าย โดย
สามารถพฒันาให้เจาะจงกบักลุม่ผู้
มีสว่นได้เสยีได้ 

 เป็นการสือ่สารทางเดียว 

2. การปรึกษา (Consultation): การสือ่สารโตต้อบอย่างจ ากดั 

2.1 

Survey: การท าแบบส ารวจแบบ
เฉพาะเจาะจงในประเด็นต่างๆ โดย
ค าถามแบบเปิดกว้าง 

 ตรงไปตรงมา และเข้าถึง
กลุม่เป้าหมายโดยตรง 

 สามารถให้ข้อมลูจ านวนมาก 
 สามารถน ามาปรับใช้ได้ง่าย 

 การเก็บข้อมูลเชิงคณุภาพ
อาจท าได้ยาก 

 ค าตอบที่ได้อาจไม่ตรง
ประเด็น 

2.2 
Opinion polls: การท าผลส ารวจเพื่อ
คาดการณ์ผลลพัธ์โดยการสอบถาม
ความคิดเห็น 

 ราคาถกูและรวดเร็ว 
 ให้ความคิดเห็น ณ ช่วงเวลาหนึง่ 
 ตรงไปตรงมาและมีความถูกต้องสงู 

 บางประเด็นอาจถกูปิดกัน้ไม่
สามารถแสดงความคิดเห็น
ทัง้หมดได้ 
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 รูปแบบและวิธีการ ประโยชน์ ข้อจ ากัด 
 

2.3 

Workshop: จดักิจกรรมเพื่อให้ผู้มีสว่น
ได้เสยีได้มีสว่นร่วมในประเด็นปัญหา 

 สามารถสือ่สาร, วิเคราะห์, เสนอ
แนวทางในประเด็นที่ซบัซ้อน 

 เป็นการท างานร่วมกนั 
สร้างความเป็นเจ้าของในประเด็น
ความคิดต่างๆ 

 ใช้เวลาในการด าเนินการ 
 งบประมาณสงู 
 ผู้มีสว่นได้เสยีต้องสละเวลา

มาพร้อมกนั 

2.4 

Expert Panel: การรวมความคิดเห็น
จากผู้ เชี่ยวชาญหลากหลายด้าน 

 มีความเฉพาะเจาะจงสงู 
 ได้ข้อมลูเชิงลกึ 

 ต้องมีความระมดัระวงัใน
ประเด็นที่ต้องการความ
คิดเห็น 

 อาจต้องใช้พืน้ที่รองรับหาก
เป็นกลุม่ใหญ่ 

2.5 

Public meeting: การพบปะ
สาธารณะแบบไม่เฉพาะเจาะจง 

 เปิดโอกาสให้ผู้มีสว่นได้เสียกลา่วถึง
ปัญหาหรือถามโต้ตอบ 

 สร้างโอกาสในการสร้างความคิด
ใหม่ๆ และสร้างความสมัพนัธ์ 

 สือ่สารกบักลุ่มใหญ่ 

 เกิดความเสีย่งในการยึด
อ านาจการพดู/เสวนา 

2.6 

Interview: การสือ่สารแบบตวัต่อตัว, 
สือ่สารทางโทรศพัท์ 

 สามารถเข้าถงึข้อมูลเชิงคุณภาพ 
(Qualitative) จากบคุคล 

 ข้อมลูมีความน่าเชื่อถือสงู 
 เห็นประเด็นในแต่ละบคุคล 

 อาจเกิดปัญหาสภาวะถกูบีบ
บงัคบั 

 ต้องใช้ข้อมูลจ านวนมากเพื่อ
ความถูกต้อง 

 ต้องมีการเตรียมการ
ลว่งหน้า 

2.7 

Web 2.0: การท าแบบส ารวจผ่านทาง
อินเตอร์เน็ตกบัผู้มีสว่นได้เสยี 

 ได้ข้อมลูหลากหลาย และติดตาม
จ านวนผู้ที่ให้ความสนใจได้ 

 เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นใน
วงกว้าง 

 ต้องเข้าผ่านสือ่อินเตอร์เน็ต
เท่านัน้ 

 ใช้งบประมาณสงูในการ
พฒันาและดแูลบางครัง้ 

3. การมีสว่นร่วม (Involvement): การสือ่สารสองทาง หรือการสือ่สารหลายทาง 

3.1 

Action research: การท าการศกึษา
ค้นคว้าเพื่อช่วยให้บริษัทฯ และผู้มี
สว่นได้เสยีเห็นถงึประเด็นต่างๆ 

 ให้ข้อมลูเชิงคณุภาพ (Qualitative)  
 ให้ข้อมลูคลอบคลมุ 
 มีความยืดหยุ่นสามารถใช้เป็น

ข้อมลูในการแก้ไขปัญหา 

 ข้อมลูเชิงคุณภาพได้มา
ค่อนข้างยาก 

 ค าตอบที่ได้อาจไม่ตรง
ประเด็น 

3.2 
Advisory committees: การสือ่สาร
กบัผู้ เชี่ยวชาญ หรือผู้ ได้รับมอบหมาย
จากหน่วยงาน 

 ได้ข้อมลูเฉพาะทาง 
 ข้อมลูสามารถสง่ผ่านไปยังกลุม่ผู้มี

สว่นได้เสยีอื่น ๆ 

 ข้อมลูอาจได้รับไม่เต็มที่
เนื่องจากข้อจ ากดัของ
กระบวนการ 

3.3 

Open space meeting: ผู้มีส่วนได้
เสยีมีสว่นร่วมหลกัในการจดั
กระบวนการมีสว่นร่วม ตัง้แต่การท า

 สร้างความมีสว่นร่วมในงาน 
 การด าเนินการด าเนินไปตามที่ผู้มี

สว่นได้เสยีสนใจหรือได้รับ
ผลกระทบโดยตรง 

 อาจไม่สามารถใช้ได้กบักลุม่
ผู้มีศักยภาพน้อย ผู้มีปัญหา
การมองเห็น 
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 รูปแบบและวิธีการ ประโยชน์ ข้อจ ากัด 
วาระการประชมุ การก าหนดเวลาการ
ด าเนินการ เป็นต้น 

4. การร่วมมือกนั (Collaboration): การสือ่สารสองทาง / การเพิ่มบทบาท (Empowering): ผู้มีสว่นได้เสยีมีสว่นในการบริหาร
จดัการ 

4.1 

Future search conference: วิธีการที่
เน้นการมีสว่นร่วม ซึง่ใช้พฒันา
แผนการด าเนินการในอนาคต หรือ
วิสยัทัศน์ร่วมกนั  

 ช่วยให้ผู้มีสว่นได้เสยีมีแรงผลกัดนั 
พฒันาและสนบัสนนุข้อตกลงต่างๆ 

 ผู้มีสว่นได้เสยีมีความหลากหลาย 

 ควรด าเนินกระบวนการ
อย่างระมดัระวงั และ
ประเมินความเสีย่ง 

4.2 

Participatory-editing: วิธีการที่ผู้มี
สว่นได้เสยีเป็นสว่นหนึง่ในการจดัท า
รายงานหรือเอกสารและรับรอง
เอกสาร 

 สร้างความรู้สกึในการเป็นเจ้าของ 
 สะท้อนถงึมุมมองและการมีสว่น

ร่วมของผู้มีสว่นได้เสยี 
  

 ต้องพิจารณาถงึบริษัทฯ ของ
ผู้มีสว่นได้เสยี 

 อาจเกิดค าวิจารณ์หากผล
รายงานไม่เป็นไปตามที่ได้
จดัท าไว้ก่อนหน้า 

4.3 

Stakeholder visioning: วิธีการที่ผู้มี
สว่นได้เสยีถูกเสนอให้ร่างภาพใน
อนาคตรวมถึงแผนงานการด าเนินการ
ของบริษัทฯ  

 ผู้มีสว่นได้เสยีจ านวนมาและ
หลากหลายสามารถมีสว่นร่วม 

 สานสมัพนัธ์ 
 สร้างประสบการณ์และความรู้แก่ผู้

มีสว่นได้เสยี 
 สามารถสร้างแผนการด าเนินการ 

 ใช้ผู้ด าเนินการมาก 
 เกิดข้อมลูที่ต้องรวบรวมและ

วิเคราะห์มาก 
 ต้องระมัดระวังในการสรุป

ประเด็นต่างๆ ที่เป็นรูปธรรม 

Source:  Department of Finance, Government of Western Australia (2015), Stakeholder Engagement Guideline  
 for community Services Procurement 
 AA1000 (2015), Stakeholder Engagement Standard (SES) 
 

4.4  การด าเนินกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย (STAKEHOLDER ENGAGEMENT IMPLEMENTATION) 

หลกัการที่ส าคัญของการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ มีส่วนได้เสีย คือ การวางแผนและการเตรียมการที่ดีเพื่อให้ได้

แนวทางและกระบวนการมีประสิทธิภาพสงูสดุ บริษัทฯ จงึควรเร่ิมจากการพิจารณาความสมัพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียและแนว

ทางการพฒันาความสมัพนัธ์ที่มีอยู่ โดยการใช้วิธีที่เหมาะสมต่อผู้มีสว่นได้เสียที่มีความส าคัญล าดับต้นก่อน รวมไปถงึการใช้

เวลาที่เหมาะสมในแต่ละกระบวนการ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัต้องเปิดกว้างถงึข้อมูลอย่างจริงใจเพื่อสร้างความไว้วางใจให้แก่ผู้

มีสว่นได้เสีย ซึง่ในกรณีที่บริษัทฯ เลอืกใช้แนวทางที่เน้นการสื่อสารโต้ตอบกบัผู้มีส่วนได้เสีย กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม

อาจแบ่งออกเป็น 6 ขัน้ตอน ได้แก่ 

1. การเชิญผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมในกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม 

บริษัทฯ อาจเลือกแนวทางของกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมที่แตกต่างกันต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างกลุ่มกัน ซึ่งหาก
พิจารณาใช้การสื่อสารสองทาง บริษัทฯ จ าเป็นต้องสื่อสารให้ผู้ มีส่วนได้เสียให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขต ระยะเวลา 
ประเด็นส าคัญที่อยู่ในความสนใจซึ่งต้องการความคิดเห็นจากผู้ มีส่วนได้เสีย ประโยชน์ต่อผู้ มีส่วนได้เสียที่ได้รับจาก
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กระบวนการดังกล่าว ตลอดจนข้อมูลพืน้ฐานของกระบวนการที่เลือกใช้ การเปิดเผยข้อมูล และขัน้ตอนต่อไปหลงัจากการ
กระบวนการมีสว่นร่วมสิน้สดุลง   

ในกรณีที่มีสือ่สารสองทาง ไม่ว่าจะเป็นการสือ่สารแบบตัวต่อตวั หรือการสือ่สารผ่านช่องทางการสื่อสารอื่น บริษัทฯ 
ควรเชิญผู้มีสว่นได้เสียอย่างเป็นทางการ และติดตามการตอบรับค าเชิญนัน้ โดยอาจพิจารณาให้ทางเลอืกช่องทางการสื่อสาร
ที่ผู้มีสว่นได้เสยีเห็นว่าเหมาะสมที่สดุเพื่ออ านวยความสะดวกให้ผู้มีสว่นได้เสยีด้วย  

2. การให้ข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯ ควรจัดท าเอกสารข้อมูลเก่ียวกับกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม และประเด็นส าคัญซึ่งเป็นจุดเน้นของ
กระบวนการดังกล่าวให้กับผู้ มีส่วนได้เสียล่วงหน้า ซึ่งนอกเหนือจากข้อมูลที่ต้องให้กับผู้ มีส่วนได้เสียในระหว่างการเชิญ 
ผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมในกระบวนการแล้ว บริษัทฯ ยังต้องให้ข้อมูลพืน้ฐานเก่ียวกับประเด็นส าคัญที่จะมีการปรึกษาหารือกนั 
ความเสี่ยงและโอกาสของบริษัทฯ และผู้ มีส่วนได้เสียต่อประเด็นดังกล่าว แนวทางการด าเนินงานในปัจจุบันของ  
บริษัทฯ เพื่อรับมือกับประเด็นส าคัญนัน้ และนโยบายหรือแนวทางซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าควรใช้เพื่อรับมือประเด็นดังกล่าวใน
อนาคตต่อไป เป็นต้น ซึง่ผู้ด าเนินกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม อาจพิจารณาให้ผู้มีส่วนได้เสียบางกลุ่มเข้ามามีบทบาทใน
การด าเนินการดงักลา่ว  

บริษัทฯ ควรให้ความส าคญักบัการให้ข้อมูลแก่ผู้มีสว่นได้เสยีอย่างครบถ้วน และชดัเจน เนื่องจากข้อมลูดงักลา่วอาจ
เป็นผลต่อการบริหารจัดการความคาดหวังของผู้ที่จะเข้าร่วมในกระบวนการมีส่วนร่วม และสะท้อนเจตนารมณ์ รวมถงึความ
น่าเชื่อถือของบริษัทฯ ในการด าเนินกระบวนการดงักลา่ว  

3. การปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้เสีย 

วิธีการปรึกษาหารือเพื่อขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกันตาม
ความสมัพันธ์และความส าคัญของผู้มีส่วนได้เสียรายนัน้ต่อบริษัทฯ  อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ควรค านึงถึงประเด็นต่อไปนีโ้ดย
ยดึถือเป็นแนวปฏิบติัพืน้ฐานเพื่อกระบวนการมีสว่นร่วมกบัผู้มีสว่นได้เสยีที่มีประสทิธิภาพ  

1) เคารพหลักเกณฑ์ในการด าเนินกระบวนการมีส่วนร่วม ซึ่งตกลงร่วมกับผู้ มีส่วนได้เสียที่ เ ข้าร่วมการ
ปรึกษาหารือ 

2) เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสยีแต่ละรายได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ โดยที่แต่ละรายมีโอกาสในการแสดง
ความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกนั 

3) เคารพสทิธิในการไม่ขอแสดงความคิดเห็น หรือไม่พร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูลในบางประเด็น และเคารพสทิธิใน
การรักษาความลบั และค าขอไม่เปิดเผยชื่อผู้ให้ข้อมลูในกระบวนการดังกลา่ว 

4) ใช้แนวทางที่มุ่งการหาทางออกร่วมกัน โดยปรึกษาหารือกันในประเด็นที่เห็นว่าเป็นประเด็นส าคญัที่ต้องการ
พฒันาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกนัเท่านัน้ 2 

                                                             
2 Ibid, p.28 
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ทัง้นี ้ในระหว่างการปรึกษาหารือกบัผู้มีสว่นได้เสีย บริษัทฯ อาจปรับจดุประสงค์และขอบเขตของกระบวนการได้ตาม
ความเหมาะสม และค านงึถงึการบริหารจดัการความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้ตลอดกระบวนการ เพื่อให้กระบวนการมีความเท่าเทียม 
สามารถบรรเทาความขดัแย้งที่อาจเกิดขึน้ระหว่างกลุ่มผู้มีสว่นได้เสยี และผลที่จะเกิดกบับริษัทฯ ด้วย 

4. การจดบันทึกผลการปรึกษาหารือ 

บริษัทฯ ควรจดบันทึกการปรึกษาหารือและผลลพัธ์ที่ได้จากกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อน าไปใช้
วิเคราะห์และพฒันาแผนการด าเนินงานต่อไป โดยเก็บข้อมลูรายชื่อผู้มีสว่นได้เสยีที่เข้าร่วม ช่วงเวลาและกิจกรรมที่ด าเนินการ 
ข้อสรุปความห่วงกังวล ความคาดหวัง ความเข้าใจเก่ียวกับประเด็นส าคัญและประเด็นที่เก่ียวข้องของผู้มีส่วนได้เสีย สรุป
ใจความส าคญัในระหว่างการสนทนา ค าถามและข้อเสนอแนะ รวมไปถงึผลลพัธ์ของการสร้างการมีสว่นร่วม เช่น ข้อตกลงร่วม 
หรือเอกสารข้อเสนอแนะ เป็นต้น 

5. การพัฒนาแผนปฏิบัติงาน 

บริษัทฯ ควรพัฒนาแผนปฏิบัติงาน โดยพิจารณาข้อเสนอแนะ ความคาดหวัง และข้อห่วงกังวลของผู้มีส่วนได้เสีย
ทัง้หมดมาบูรณาการเพื่อพัฒนาแผนปฏิบติังานที่ครอบคลมุเสียงสะท้อนของผู้มีส่วนได้เสียมากที่สดุ โดยอาจเป็นแผนปฏิบัติ
งานเพื่อปรับปรุงนโยบาย แนวทางการบริหารจดัการ ยทุธศาสตร์ วตัถปุระสงค์ ตวัชีว้ดั หรือแนวปฏิบติัอื่นๆ ของบริษัทฯ เพื่อ
รับมื อ กับป ระ เ ด็ น ส า คัญที่ บ ริ ษั ท ฯ  แสวงหาแน วทา ง ก า ร รับ มื อ  ซึ่ ง แ ผนป ฏิบั ติ ง าน ที่ ไ ด้ ค ว ร ระ บุ ห น้ า ที่  
ความรับผิดชอบที่ชดัเจนของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และก าหนดกรอบเวลาในการปฏิบติังานด้วย 

6. การสื่อสารผลการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย และแผนปฏิบัติงาน 

บริษัทฯ ควรสื่อสารผลสรุปของกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย และแผนปฏิบัติงาน อย่างครบถ้วนและ
รวดเร็ว โดยการสื่อสารระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียทุกราย ควรมีรูปแบบเดียวกัน (อาทิ ในลกัษณะรายงานที่ส่งให้ผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่าย) และควรมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารกลับเพื่อแสดงความคิดเห็นหรือข้อห่วงกัง วลเพิ่มเติม  ซึ่ง 
บริษัทฯ ควรติดตามว่าผู้มีสว่นได้เสียได้รับผลการหารือและแผนปฏิบติังานดงักลา่วหรือไม่ และอาจพิจารณาเปิดเผยข้อมูลต่อ
สาธารณชนตามที่กลุม่ผู้มีสว่นได้เสียเห็นร่วมกนัว่าเหมาะสม 

4.5 การจดัการความเสี่ยงของการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (HANDLING STAKEHOLDER ENGAGEMENT RISKS) 

บริษัทฯ ควรระบปุระเด็นความเสี่ยงและจัดท าแผนการจัดการความเสี่ยงที่ส าคัญ รวมถงึโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
นัน้จากการมีสว่นร่วมของผู้มีสว่นได้เสยี ดงันี ้

 ความขดัแย้งระหว่างการมีสว่นร่วมของผู้มีสว่นได้สว่นเสีย 
 การก่อกวนของผู้มีสว่นได้สว่นเสยี ความไม่เต็มใจในการมีสว่นร่วมของผู้มีสว่นได้เสยี 
 ความคาดหวงัของผู้มีส่วนได้สว่นเสียต่อบริษัทที่ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน

เสยีได้ 
 ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีที่ไม่มีอ านาจและไม่ทราบข้อมูล 
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4.6  การติดตามผล และการปรับปรุงพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (MONITORING, REVIEW 

AND IMPROVEMENT) 

หลงัจากด าเนินการตามกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียแล้ว บริษัทฯ ควรท าการติดตามผลและ

ประเมินผลกระบวนการสร้างการมีสว่นร่วมของผู้มีส่วนได้เสยีเพื่อน าไปปรับปรุงประสทิธิภาพของกระบวนการในอนาคต ทัง้นี ้

บริษัทฯ ควรติดตามการด าเนินผลตามแผนปฏิบัติการที่บูรณาการความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการมีสว่นร่วมของผู้มี

ส่วนไ ด้ เสีย ในประ เ ด็นส าคัญของบ ริ ษัทฯ   ในขั น้สุด ท้าย  บ ริ ษัทฯ  ควรรายงานกระบวนการมีส่วน ร่วมขอ ง 

ผู้มีสว่นได้เสยีให้สาธารณชนทราบ  

บริษัทฯ ควรรายงานการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสยี ผลจากการประชุม และผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ เพื่อให้ผู้มีส่วน

ได้เสียอื่น และสาธารณชนที่อยู่นอกกระบวนการดังกล่าว ได้เข้าใจขอบเขตซึ่งบริษัทฯ ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลให้กับ

บุคคลภายนอก และเพื่อสะท้อนว่าบริษัทฯ เห็นคุณค่าของกระบวนการดังกล่าว และข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสีย ในการ

ก าหนดยทุธศาสตร์และการด าเนินโครงการของบริษัทฯ   

บริษัทฯ อาจใช้ช่องทางหลากหลายในการรายงานดังกล่าว อาทิ การรายงานในรายงานความยั่งยืนประจ าปีของ

บริษัทฯ  การรายงานในเว็บไซต์ เป็นต้น ซึง่บริษัทฯ อาจพิจารณารายงานเนือ้หาที่ส าคัญ ได้แก่ กลุม่ผู้มีสว่นได้เสียที่เข้าร่วมใน

กระบวนการ แนวทางและวิธีการที่ใช้ ความถ่ีในการสร้างการมีส่วนร่วม ประเด็นหลกัหรือข้อห่วงกังวลที่พูดคุยกนัในระหว่าง

การมีสว่นร่วม และมาตรการหรือการด าเนินงานเพื่อรับมือกบัประเด็นส าคญัเหล่านัน้ 
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5. ภาคผนวก 

5.1  อภิธานศัพท์ 

ค าศัพท์ นิยาม 

ประเด็น (Issue) เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดผลกระทบทัง้ในเชิงบวกและลบต่อบริษัท ซึ่งประเด็น
อาจเก่ียวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อม และด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย หรือประเด็นด้าน
อื่นๆ รวมกัน ทัง้นี ้ประเด็น อาจเป็นประเด็นระยะสัน้ หรือ ระยะยาว ขึน้อยู่กับวิธีการในการ
บริหารจดัการและขอบข่ายทัง้ในระดบัท้องถ่ิน ระดบัชาติ และระดบัโลก 

ผู้มีสว่นได้เสยี 
(Stakeholder) 

บุคคล กลุ่มคน หรือหน่วยงานที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจขของบริษัท ซึ่งสามารถ
สง่ผลกระทบต่อเป้าหมายและความส าเร็จของบริษัทฯ ได้ ผู้มีสว่นได้เสียยงัหมายถงึผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากกระบวนการตัดสินใจของบริษัทฯ  และผู้ที่มีความสนใจต่อการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัทด้วย 

การมีสว่นร่วมกบัผู้มี
สว่นได้เสยีและการ
จดัการประเด็น 
(Stakeholder 
engagement and 
issue management) 

กระบวนการวิเคราะห์ ท าความเข้าใจ และวางแผนเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ สถานการณ์ 
และผู้มีส่วนได้เสียที่บริษัทเก่ียวข้อง (หรือควรจะเก่ียวข้อง) ด้วย เพื่อลดผลกระทบเชิงลบต่อ
บริษัท ทัง้นีก้ระบวนการนีส้ามารถต่อยอดและเพิ่มผลกระทบเชิงบวกและชื่อเสียงของบริษัท
ได้อีกด้วย 

กลุม่อ่อนไหว 
(Vulnerable Group) 

กลุ่มคนที่มีสภาวะทางด้านกายภาพ สถานะทางสังคม การเมือง หรือเศรษฐกิจที่มีความ
เฉพาะเจาะจงบางประการ หรือมีคุณลักษณะที่จะมีความเสี่ยงสูงกว่ากลุ่มคนอื่นในการ
ประสบปัญหาหรือความทุกข์ยาก หรือได้รับผลกระทบจากทางสังคม เศรษฐกิจ และ
สิง่แวดล้อมจากการด าเนินงานของบริษัทมากกว่ากลุ่มอื่น 

หมายเหตุ 1 กลุ่มอ่อนไหวอาจจะหมายรวมถึง เด็ก เยาวชน ผู้สงูอายุ ผู้พิการ ทหารผ่านศึก  
ผู้ถูกโยกย้าย ผู้อพยพ หรือผู้อพยพที่ส่งกลบั ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากโรค HIV/AIDs  
ชนเผ่าพืน้เมือง และชนกลุม่น้อย 

หมายเหต ุ2 ความอ่อนไหวและผลกระทบ อาจแตกต่างกนัตามเพศ 
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5.2  เคร่ืองมือในการท าการวิเคราะห์และจดักลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 

เคร่ืองมือนีใ้ช้เพื่อจัดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียตามความสมัพันธ์ต่อบริษัทฯ ซึ่งสามารถใช้ได้กับทุกระยะของบริษัทฯ โดย

พิจารณาจากระดบัความมีอิทธิพลและความสนใจของผู้มีสว่นได้เสียต่อบริษัทฯ ในกรณีที่ใช้จดักลุ่มส าหรับการพฒันาชุมชน 

ความส าคญัในการจดัการประเด็นและข้อร้องเรียนจะขึน้อยู่กบัแต่ละกลุม่ 

5.2.1  การระบุผู้มีส่วนได้เสีย 

กลุม่ผู้มีสว่นได้เสยีที่ต้องมีการระบ ุมีหลายกลุม่ (เช่น หน่วยงานราชการระดบัประเทศ องค์กรในระดบัชมุชน ผู้มีสว่น

ได้เสยีคือบคุคล และ/หรือ สถาบนั และ/หรือชมุชน ที่มีลกัษณะดงันี ้

 เป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง และ/หรือโดยอ้อม จากการด าเนินกิจการของบริษัทฯ 

 มี “ความสนใจ” ในโครงการหรือบริษัทฯ 

 มีแนวโน้มที่จะมีอิทธิพลต่อการด าเนินงานบริษัทฯ 

รูปท่ี 3 กลุม่ผู้มีสว่นได้เสยีต่างๆ 

                  

ตวัอย่างของผู้มีสว่นได้เสีย 

 พนกังาน สหภาพแรงงาน 

 ผู้ รับเหมา 

 ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากบริษัทฯโดยตรง เช่น ผู้ที่ต้องถกูโยกย้าย โรงพยาบาลใกล้เคียง โรงเรียนในชมุชน 

 ผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงที่เกิดขึน้จากบริษัทฯ 

 กลุ่มอ่อนไหวที่อาจต้องการความสนใจเป็นพิเศษหรือต้องให้ความช่วยเหลือ เช่น ผู้ สูงอายุ ผู้ พิการ และ  

ชนกลุม่น้อย 
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 องค์กรที่มีความสนใจต่อบริษัทฯ เช่น องค์กรที่ท างานโดยไม่แสวงหาก าไร 

 สาธารณะชนที่สนใจบริษัทฯ 

 กลุม่วิชาการ สถาบนั กลุม่ธุรกิจ ที่อาจสนใจบริษัทฯ 

 หน่วยงานราชการ 

 นกัการเมือง บริษัทอื่นๆ องค์กรทางศาสนา หน่วยงานด้านสิง่แวดล้อมและสงัคมระดบัประเทศ และสือ่ 

การระบผุู้มีสว่นได้เสยี ควรค านงึถงึเพศ ความหลากหลายทางเชือ้ชาติ อาย ุและสถานภาพทางสงัคมร่วมด้วย    

5.2.2  การวิเคราะห์และจดักลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 

วิธีการ 

1. เลอืกและระบผุู้มีสว่นได้เสยีหลกั 
2. จดัล าดบัความส าคญัของผู้มีส่วนได้เสียจากระดบัความมีอิทธิพลและความสนใจต่อบริษัทฯ 

2.1. ระดบัความมีอิทธิพลต่อบริษัทฯ (4-สงูมาก 3-สงู 2-ปานกลาง 1-ต ่า) ประเมินโดยการพิจารณาจากปัจจัย
ในด้านความมีอ านาจ ความเร่งด่วน ความชอบธรรม และระยะห่างจากบริษัทฯ  

2.2. ระดับความสนใจ (4-สงูมาก 3-สงู 2-ปานกลาง 1-ต ่า) ประเมินโดยพิจารณาจาก ความเป็นไปได้ ความ
อ่อนไหว ระยะเวลา และระดบัความสนใจ 

3. ท่าทีของผู้มีสว่นได้เสยี พิจารณาจากมมุมองที่มีต่อบริษัทฯ โดยให้เป็น บวก (+) เฉยๆ (0) หรือ ลบ (-) 

4. จดักลุม่ผู้มีสว่นได้เสยีโดยใช้ตารางดงัรูป 5.3 เพื่อหาแนวทางการสือ่สารที่เหมาะสม 
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ตารางที่ 5 ตารางการวิเคราะห์ผู้มีสว่นได้เสยี 

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ประเด็น ระดับความมี
อิทธิพลต่อ 
บริษัทฯ 
 

ระดับความสนใจ
ของผู้มีส่วน 

ได้เสีย 

ท่าทีของผู้มีส่วน

ได้เสีย/ 

ความสัมพันธ์ต่อ

บริษัทฯ 

ล าดับ

ความส าคัญ 

(อิทธิพล x 

ความสนใจ) 
   (4 – สงูมาก, 3-สงู, 

2-ปานกลาง, 1-ต ่า) 
(4 – สงูมาก, 3-สงู, 

2-ปานกลาง, 1-ต ่า) 

บวก (+), เฉยๆ (0) 

หรือ ลบ (-) 

 

  

          

          

          

          

          

 

รูปท่ี 4 ตัวอย่างของการจดักลุ่มผู้มีสว่นได้เสีย (อิทธิพล/ความสนใจ) 

 

 

  

 

 

สร้างความพึงพอใจอย่างต่อเน่ือง 
สร้างการมีสว่นร่วม ปรึกษาหารือในเร่ืองที่

สนใจ พยายามเพ่ิมระดบัความสนใจ 

สร้างการมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิด 
ใหค้วามส าคญั สร้างการมีสว่นร่วม และ

ปรึกษาหารืออย่างต่อเนือ่ง 

 

ติดตาม 
แจ้งข้อมูลผา่นช่องทางการสือ่สารทัว่ไป 

ให้ข้อมูลอย่างต่อเน่ือง 
สร้างประโยชน์จากความสนใจ โดยการ

ใหเ้ข้ามามีสว่นร่วมในพืน้ทีที่มี่ 

ความเสีย่งต ่า 

   

อทิ
ธพิ

ลข
อง
ผูม้

สีว่
นไ
ดเ้
สยี

ต่อ
บร

ษิทั
ฯ 

ความสนใจของผูม้สีว่นไดเ้สยีต่อบรษิทัฯ  


