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1.

วัตถุประสงค์
คู่มื อ ฉบับ นี ม้ ี วัตถุป ระสงค์ เ พื่ อ เป็ น แนวทางในการกาหนดผู้มี ส่ว นได้ เ สีย ที่ สาคัญ และแนวทางการจัดการและ

ตอบสนองต่อข้ อกังวลของผู้มีส่วนได้ เสียของบริ ษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน) หรื อ จีพีเอสซี (บริ ษัทฯ)ใน
ระดับบริษัท ตลอดจนการประเมินความเพียงพอของมาตรการการตอบสนองต่อ ผู้มีสว่ นได้ เสีย เพื่อกาหนดมาตรการเพิ่ มเติม
เพื่อคงไว้ ซงึ่ ความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างบริษัทฯ และกลุม่ ผู้มีสว่ นได้ เสียที่สาคัญทุกกลุ่ม
แนวปฏิบตั ิในการสร้ างการมีส่วนร่วมร่วม ประกอบไปด้ วย 6 หัวข้ อ ดังต่อไปนี ้
1. วัตถุประสงค์และขอบเขตของการสร้ างการมีสว่ นร่วม
2. การระบุและวิเคราะห์ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียเพื่อจัดลาดับความสาคัญ
3. การวางแผนการสร้ างการมีสว่ นร่วมกับผู้มีสว่ นได้ เสีย
4. การดาเนินกระบวนการสร้ างการมีส่วนร่วมกับ ผู้มีสว่ นได้ เสีย
5. การจัดการความเสีย่ งของการมีสว่ นร่วมของผู้มีสว่ นได้ เสีย
6. การติดตามและทบทวน

2.

บทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบ
ผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องในการร่วมดาเนินการสร้ างการมีส่วนร่วมของผู้มีสว่ นได้ เสียของบริษัทฯ ควรประกอบไปด้ วยผู้ที่มี

หน้ าที่ ดังต่อไปนี ้
2.1

ผู้ดูแลรั บผิดชอบ
หน่วยงานหลักที่ มีความรับ ผิ ดชอบโดยตรงในการดาเนินกระบวนการที่เ กี่ยวข้ อ งกับการสร้ างการมี ส่ว นร่ ว มของ

ผู้ได้ เสียของบริ ษัทฯ คือส่วนนโยบายความยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของบริ ษัทฯ ซึ่งหน่วยงานมีบทบาท
หน้ าที่ดงั นี ้
 กาหนดวัตถุประสงค์ ของการสร้ างการมีส่วนร่ วมของผู้ มีส่วนได้ เสีย รวมถึงการกาหนดขอบเขตของการสร้ างการมี
ส่ ว นร่ ว ม เช่ น การสร้ างการมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย เพื่ อ การระบุ ป ระเด็ น ส าคั ญ ในการท ารายงาน
ความยัง่ ยืนของบริษัทฯ เป็ นต้ น
 มีความรับผิดชอบในการริ เริ่ มกระบวนการระบุ วิเคราะห์ และจัดทาแผนการสร้ างการมีส่วนร่ วมกับผู้มี ส่วนได้ เ สีย
โดยกระบวนการดัง กล่า วต้ อ งพิ จ ารณาจากความคิ ดเห็ น ของส่ว นงานต่ า งๆ ในบริ ษั ท ฯ ซึ่ง ดาเนิ น งานร่ ว มกั บ
ผู้มีสว่ นได้ เสียกลุ่มต่างกัน และมีความสัมพันธ์ อิทธิพล และความสนใจต่อบริษัทฯ ในระดับที่แตกต่างกัน ซึง่ จะเป็ น
ปั จจัยกาหนดแผนการสร้ างการมีสว่ นร่วมด้ วย
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 ผู้รับผิดชอบกระบวนการสร้ างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ เสีย ควรติดตามการดาเนินงานตามข้ อตกลงที่ได้ จากการ
มีสว่ นร่วมนั ้นด้ วย
2.2

ผู้ดาเนินการสร้ างการมีส่วนร่ วมของผู้มีส่วนได้ เสียของบริ ษัทฯ
หน่ ว ยงานซึ่ง ดาเนิ น การสร้ างการมี ส่ว นร่ ว มของผู้ มี ส่ว นได้ เ สียของบริ ษั ท ฯ ควรเป็ น เจ้ า ของในประเด็ น ที่ เ ป็ น

ข้ อกังวล หรือเป็ นหน่วยงานที่ดแู ลรับผิดชอบกระบวนการสร้ างการมีสว่ นร่วมนั ้น ซึง่ อาจหมายรวมถึงส่วนสื่อสารบริ ษัทฯ และ
ส่วนนโยบายความยิ่งยืนฯ ด้ วย โดยหน้ าที่ของผู้ดาเนินกระบวนการสร้ างการมีส่วนร่วมของผู้มีสว่ นได้ เสีย มีดงั นี ้
 เข้ ามีสว่ นในการระบุ วิเคราะห์ และจัดทาแผนการสร้ างการมีสว่ นร่วมของผู้มีส่วนได้ เสีย
 ด าเนิ น กระบวนการสร้ างการมี ส่ ว นร่ ว ม และรายงานการด าเนิ น งานตามแผนการสร้ างการมี ส่ ว นร่ ว มกั บ
ผู้มีสว่ นได้ เสียนั ้น
 ดาเนินการทาแผนปฏิ บตั ิการอันเป็ นข้ อตกลงจากกระบวนการมีสว่ นร่ วมของผู้มีส่วนได้ เสีย และปฏิบตั ิตามแผนงาน
นั ้น

3.

ขอบเขต

แนวปฏิบตั ิฉบับนี ้บังคับใช้ กบั ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องใน
การดาเนินงานสร้ างการมีสว่ นร่วมกับผู้มีสว่ นได้ เสียทั ้งภายในและภายนอกบริษัทฯ

4.

ขัน้ ตอนการปฏิบัติ

4.1

วัตถุประสงค์ ของการสร้ างการมีส่วนร่ วม
4.1.1 กาหนดวัตถุประสงค์ การสร้ างการมีส่วนร่วมกับ ผู้มีส่วนได้ เสียเพื่อสนับสนุนทิศทางและความต้ องการทาง
ธุรกิจของบริษัทฯ โดยพิจารณา


กาหนดขอบเขตของกิจกรรมที่เกิดจากบริษัทฯ



ระบุกิจกรรมของบริษัทฯ และประเด็นด้ านต่างๆ จากการดาเนินงานบริษัทที่อาจเกิดขึ ้น



ระบุความเปลีย่ นแปลงที่อาจเกิดขึ ้นได้ ตามสถานการณ์ภายนอกและปั จจัยภายใน



กาหนดวัตถุประสงค์การสร้ างการมีส่วนร่วมและนิยามของความสาเร็จ

การสร้ างการมีสว่ นร่ วมกับผู้มีส่วนได้ เสียในช่วงต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น การซื ้อหรือพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ อาจมี
วัตถุประสงค์ ที่แ ตกต่า งกัน ไปในแต่ ละช่ว งเวลา และกิจกรรมของบริ ษัท ฯ ตัวอย่างของวัตถุป ระสงค์ ในการสร้ า งการมี ส่ว น
ร่วมกับผู้มีสว่ นได้ เสียแสดงไว้ ในรูปที่ 1
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รู ปที่ 1 ตัวอย่างวัตถุประสงค์ของการสร้ างการมีสว่ นร่วมกับผู้มีส่วนได้ เสีย



พัฒนาและสร้ างความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างบริษัทและผู้มีสว่ นได้ เสียของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ได้ รับ
ผลกระทบโดยตรงจากกิจกรรมของบริษัทฯ (เช่น โครงการ หรือโรงงาน) ซึง่ ความสัมพันธ์ ที่ดีอาจช่วยส่งเสริมทั ้ง
การดาเนินงานของบริษัทและการสร้ างประโยชน์ต่อผู้มีสว่ นได้ เสีย
สือ่ สารข้ อมูลของบริษัทฯ ไปยังผู้มีสว่ นได้ เสียในเวลาและรูปแบบที่เหมาะสม



แจ้ งกิจกรรมสาคัญๆ ที่บริษัทฯ ได้ วางแผนว่าจะดาเนินการให้ แก่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียในเวลาที่เหมาะสม



เช่น การดาเนินการด้ านใบอนุญาต การเปิ ด หรือการปิ ดการดาเนินงานของบริษัทฯ ในบางพื ้นที่ เป็ นต้ น
ให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียเข้ ามามีสว่ นร่วมในการตัดสินใจของบริษัทฯ ในส่วนที่อาจจะมีผลต่อวิถีชีวิตของผู้มีสว่ น
ได้ เสียเหล่านั ้น



ส่งเสริมความสามารถของผู้มีส่วนได้ เสียในการระบุผลกระทบที่ไม่คาดคิดจากการดาเนินงานของบริษัทฯ (เช่น



ชุมชน) และสามารถสือ่ สารประเด็นเหล่านั ้นไปยังหน่วยงานราชการเพื่อแก้ ไขได้


มัน่ ใจว่าผู้มีสว่ นได้ เสียสามารถรายงานข้ อกังวลและข้ อร้ องเรียนได้ โดยง่ายและบริษัทฯ สามารถตอบสนองได้
อย่างทันท่วงที



ติดตามประสิทธิผลของการสร้ างการมีสว่ นร่วมกับผู้มีสว่ นได้ เสียและปรับกลยุทธ์ ให้ เหมาะสม
กาหนดเป้าหมายสาหรับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยการระบุตวั ชี ้วัดหลักที่จะช่วยสร้ างความร่วมมือกับ
ผู้มีสว่ นได้ เสียได้



4.2

การระบุ แ ละวิ เ คราะห์ ผู้ มี ส่ วนได้ เสี ย เพื่ อจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ (STAKEHOLDER IDENTIFICATION AND
PRIORITIZATION)

4.2.1

การระบุผ้ ูมีส่วนได้ เสีย (Stakeholder Identification)
โดยปกติ แ ต่ ละบริ ษั ท ฯ มี กลุ่ม ผู้มี ส่ว นได้ เ สียที่ แ ตกต่ า งกัน ซึ่ง อาจระบุไ ด้ เ ป็ น บุคคล กลุ่ม คน หรื อ บริ ษั ท ฯ โดย

พิจารณาจากผลกระทบที่กลุ่มเหล่านั ้นอาจได้ รับ หรื อกลุ่มเหล่านั ้นมีอิทธิ พลต่อกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ หรื อบริ การของ บริ ษัทฯ
ทั ง้ นี ก้ ลุ่ม ผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย ที่ ไ ด้ รั บ ประโยชน์ ห รื อ ผลกระทบจากบริ ษั ท ฯ ที่ ต่ า งกั น จะมี ร ะดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มในบริ ษั ท ฯ
ความคิดเห็นหรือความห่วงกังวลต่อกิจกรรมของบริษัทฯ ในระดับที่ต่างกัน
การระบุผ้ ู มี ส่ว นได้ เ สี ย (Stakeholder Identification) ที่ จ ะเข้ า สู่กระบวนการมี ส่ว นร่ ว มของผู้มี ส่ ว นได้ เ สี ย ควร
ทาโดยหน่วยหรือส่วนในบริษัทฯ ซึง่ เป็ นเจ้ าของการดาเนินกระบวนการดังกล่าว ตามวัตถุประสงค์และขอบเขตที่กาหนดไว้
การระบุผ้ ูมี ส่ว นได้ เ สีย อาจเริ่ ม จากการตัง้ คาถามและระดมสมอง จากประเด็ น พื น้ ฐาน เช่ น ใครคื อ ผู้ที่ บ ริ ษั ท
ผลิตสินค้ าและบริ การให้ ผู้ได้ รับผลกระทบจากการผลิตสินค้ าและบริ การของบริษัท ผู้มีอิทธิพลในการผลิตสินค้ าและบริ การ
ของบริ ษั ท ฯ ผู้ มี ค วามสนใจในผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารของบริ ษั ท ฯ และผู้ ส่ ง มอบผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารของบริ ษั ท ฯ
เป็ น ต้ น แล้ ว จึง ตัง้ คาถามที่ เ จาะจงซึ่ง เกี่ ยวข้ อ งกับ วัตถุป ระสงค์ ข องกระบวนการ เพื่ อ จัดลาดับ และสร้ างความเชื่ อ มโยง
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ผู้มี ส่ว นได้ เ สียอย่ า งเป็ น ระบบ โดยบริ ษั ท ฯ อาจพิ จ ารณาขอบเขตการมี ส่ว นร่ ว มของผู้มี ส่ว นได้ เ สียตามลักษณะการมี
ส่วนร่วมต่อบริษัทฯ ของแต่ละกลุม่ ดังนี ้
ตารางที่ 1 หลักการระบุผ้ มู ีสว่ นได้ เสียของบริษัทฯ
ลักษณะการมีส่วนร่ วม
พึง่ อาศัยบริษัทฯ
(Dependency)
ความรับผิดชอบของบริษัทฯ
(Responsibility)
ความช่วยเหลือของบริษัทฯ
(Tension)
อิทธิพลต่อบริษัทฯ
(Influence)
มีความเห็นต่อบริษัทฯ
(Diverse perspectives)

ความหมาย
ผู้มีสว่ นได้ เสียที่พงึ่ อาศัยจากกิจกรรม ผลิตภัณฑ์หรือบริ การของบริ ษัทฯ ทั ้งทางตรงและ
ทางอ้ อม หรือผู้มีสว่ นได้ เสียที่บริษัทฯ ต้ องพึง่ อาศัยเพื่อการดาเนินการทางธุรกิจ
ผู้มีสว่ นได้ เสียที่บริษัทฯ ต้ องรับผิดชอบในการดาเนินการในด้ านต่างๆ ทั ้งในปั จจุบนั และ
อนาคต เช่น กฎหมาย การค้ า การดาเนินธุรกิจ จริยธรรม
ผู้มีสว่ นได้ เสียที่ต้องการความช่วยเหลือจากบริษัทฯ ทั ้งในด้ านเศรษฐกิจ สังคมหรือ
สิง่ แวดล้ อมอย่างใกล้ ชิด
ผู้มีสว่ นได้ เสียที่มีอิทธิพลต่อบริษัทฯ ความคิดเห็นต่อกลุม่ ผู้มีส่วนได้ เสียอื่นหรือการ
ตัดสินใจต่าง ๆ
ผู้มีสว่ นได้ เสียที่มีความคิดเห็นต่างๆ ที่สง่ ผลไปสูแ่ นวคิดใหม่และสามารถระบุวิธีการใหม่ที่
ไม่เคยปฏิบตั ิมาก่อน

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

เมื่อสามารถระบุผ้ มู ีสว่ นได้ เสียตามลักษณะการมีส่วนร่ วมของผู้มีสว่ นได้ เสียแต่ละรายแล้ ว บริษัทฯ อาจต้ องคานึงถึง
กลุม่ ที่เป็ นผู้แทนกลุม่ เปราะบางหรื อกลุ่มที่มีข้อห่วงกังวลแต่ไม่มีอิทธิ พลในการส่งเสียงเรี ยกร้ องในสังคม และในขณะเดียวกัน
บริ ษัทฯ ต้ องระมัดระวัง ในการน าเอากลุ่ม ผู้มี ส่วนได้ เ สีย ซึ่ง อาจไม่ มีส่วนได้ ส่วนเสียกับ บริ ษัทฯ อย่างแท้ จริ ง แต่อาจส่ง ผล
กระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ ได้ ทั ้งนี ้ บริษัทฯ อาจระบุผ้ มู ีสว่ นได้ เสียเพิ่มเติมหลังจากกระบวนการสร้ างการมีสว่ นร่วมเริ่ มขึ ้น
ซึง่ มักมาจากข้ อแนะนาจากผู้มีสว่ นได้ เสีย หรือบุคคลภายในของบริษัทฯ ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับกระบวนการดังกล่าว
4.2.2

การจัดลาดับผู้มีส่วนได้ เสีย (Stakeholder Prioritization)

การจัดลาดับความสาคัญของผู้มี ส่วนได้ เ สีย (Stakeholder Prioritization) เป็ นขั ้นตอนสาคัญในการวิเคราะห์ แ ละ
จัดลาดับความสาคัญของกลุ่มผู้มีส่วนได้ เสียที่ บริ ษัทฯ ต้ องสร้ างการมีส่วนร่ วม และกาหนดมาตรการที่เหมาะสมเพื่อดาเนิน
กระบวนการมีสว่ นร่วมของผู้มีสว่ นได้ เสียที่มีความสาคัญในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยพิจารณาปั จจัยดังต่อไปนี ้
1. อิ ท ธิ พ ล (Influence) หมายถึง ระดับ ที่ ผ้ ูมี ส่ว นได้ เ สียมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การดาเนิ น งานของบริ ษั ท โดยมี อ านาจ
เปลีย่ นแปลง หรือมีอิทธิพลในการการตัดสินใจในด้ านใดด้ านหนึง่ ของบริษัทฯ
2. ความสนใจ (Interest) หมายถึง ระดับที่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียที่มีความสนใจในการดาเนินงานของบริษัทฯ
การจัดลาดับความมีอิทธิพลและความสนใจต่อ บริษัทฯ ของกลุม่ ผู้มีส่วนได้ เสียแต่ละกลุ่มนั ้น ให้ ดาเนินการ โดยจัด
ระดับคะแนนเป็ น 4 ระดับตามหลักการพิจ ารณาระดับ อิทธิ พ ลและความสนใจดังแสดงในตารางที่ 2 แล้ วระบุตาแหน่ ง ใน
แผนผังของการจัดลาดับผู้มีสว่ นได้ เสีย (Stakeholder matrix) ดังแสดงในรูปที่ 2
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ตารางที่ 2 ระดับคะแนนที่ใช้ ในการประเมินการจัดลาดับความสาคัญของผู้มีส่วนได้ เสีย
ระดับคะแนน
1
2
3
4

แกน Y
อิทธิพล (Influence)
ต่ า – มีอานาจหรืออิทธิพลต่าในการกาหนดผลลัพธ์
ของบริษัทฯ
ปานกลาง – มีอานาจหรืออิทธิพลปานกลางในการ
กาหนดผลลัพธ์ ของบริษัทฯ
สูง – มีอานาจหรืออิทธิพลสูงในการกาหนดผลลัพธ์
ของบริษัทฯ
สูงมาก – มีอิทธิพลมากต่อการกาหนดผลลัพธ์ หรือ
การดาเนินงานและหยุดการดาเนินบริษัทฯ

อิ ทธิ พลของผูม้ ีส่วนได้เสียต่อบริ ษทั ฯ

3
High

4
ผูก้ ำหนดบริ บท

ผูเ้ ล่นหลัก

(รักษาระดับความพึงพอใจ)

(บริหารจัดการอย่างใกล้ชดิ )

1

2
ผูม้ ีควำมสนใจน้ อย

Low

แกน X
ความสนใจ (Interest)
ต่ า – มีความสนใจหรือมีความสาคัญน้ อยต่อ
การกาหนดผลลัพธ์ บริษัทฯ
ปานกลาง – ความสนใจหรือมีความสาคัญปาน
กลางในการกาหนดผลลัพธ์ บริษัทฯ
สูง – มีความสนใจหรือมีความสาคัญสูงในการ
กาหนดผลลัพธ์ บริษัทฯ
มากที่สุด – มีความสนใจและมีความสาคัญ
มาก ซึง่ อาจส่งผลต่อการดาเนินการหรือ
หยุดการดาเนินบริษัทฯ

(ใช้ความพยายามน้อยทีส่ ุด
ในการบริหารจัดการ)

Low

ผูแ้ สดงควำมสนใจ
(ให้ขอ้ มูลอย่างต่อเนือ่ ง)

High

ควำมสนใจของผู้มีส่วนได้เสียต่อบริ ษทั ฯ
รู ปที่ 2 แผนผังของการจัดลาดับผู้มีสว่ นได้ เสีย และแนวทางการสร้ างการมีสว่ นร่วมของแต่ละกลุ่ม
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

การจัดลาดับของผู้มีส่วนได้ เสียในแผนผังของการจัดลาดับผู้มีส่วนได้ เสีย (Stakeholder matrix) สามารถแบ่งกลุ่มผู้
มีสว่ นได้ เสียออกเป็ น 4 กลุม่ ที่มีระดับความสาคัญแตกต่างกัน ดังนี ้
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1. ผู้ เล่ น หลั ก (Key Player) คื อ ผู้มี ส่ว นได้ เ สียที่ มี อิ ท ธิ พ ลและความสนใจสูง ซึ่ง อาจเป็ น ปั จ จัยเชิ ง บวกหรื อ
เชิ ง ลบต่ อ การดาเนิ น งานของบริ ษั ท ฯ บริ ษั ท ฯ ควรให้ ความสาคัญอัน ดับ แรกกับ ผู้มี ส่ว นได้ เ สียกลุ่ม นี โ้ ดย
คงความพึงพอใจสูงสุดของผู้มีสว่ นได้ เสียในกลุม่ นี ้
2. ผู้กาหนดบริ บท (Context Setters) คือ ผู้มีสว่ นได้ เสียที่มีอิทธิพลสูงแต่มีความสนใจน้ อย เป็ นกลุม่ ที่มีอิทธิ พล
ในการเปลี่ยนแปลงบริ บทให้ เอื ้อหรื อขัดขวางการดาเนินงานของบริ ษัทฯ บริ ษัทฯ จึงควรสร้ างความตระหนักรู้
และพัฒนาให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียกลุม่ นี ้มีมมุ มองที่เป็ นบวกต่อบริษัทฯ ซึง่ อาจพัฒนาความสนใจของกลุม่ นี ้เพื่อ ปรับ
ไปสูก่ ลุม่ ผู้เล่นหลักต่อไป หรือบรรเทาผลกระทบด้ านลบเพื่อคงความพึงพอใจต่อบริษัทฯ
3. ผู้ แสดงความสนใจ (Subjects) คื อ ผู้มี ส่ว นได้ เ สียที่ มี อิ ท ธิ พ ลน้ อ ยแต่ มี ความสนใจสูง โดยบริ ษั ท ฯ อาจ
สนับสนุนให้ มีการรวมตัวของกลุ่มผู้แสดงความสนใจ เพื่อเพิ่มอานาจและอิทธิพลที่เอื ้อต่อการดาเนินงานของ
บริษัทฯ และปรับไปสูก่ ลุม่ ผู้เล่นหลัก
4. ผู้มีความสนใจน้ อย (Crowd) คือ ผู้มีสว่ นได้ เสียที่มีอิทธิพลและความสนใจต่า บริษัทฯ อาจมองกลุม่ นี ้เป็ นกลุ่ม
ที่มีศักยภาพในการพัฒนาความสนใจ หรื ออิทธิ พลต่อ บริ ษัทฯ ได้ ซึ่งบริ ษัทฯ ไม่ควรเน้ นความพยายามในการ
บริหารจัดการกลุม่ นี ้มากนัก เนื่องจากเป็ นกลุม่ ที่มีความสาคัญต่าที่สดุ 1
4.3

การวางแผนการสร้ างการมีส่วนร่ วมกับผู้มีส่วนได้ เสีย (STAKEHOLDER ENGAGEMENT PLANNING)

หลังจากได้ ระบุและจัดลาดับ ผู้มีส่วนได้ เสียแล้ ว บริษัทฯ ควรพิจารณาถึงประเด็นที่กลุ่มผู้มีส่วนได้ เสียให้ ความสนใจ
มี ข้ อกั ง วล รวมถึ ง การมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ประเด็ น นั น้ ๆ เพื่ อ ก าหนดแนวทางที่ เ หมาะสมในการสร้ างการมี ส่ ว นร่ ว มกั บ
ผู้มีส่วนได้ เสีย ทั ้งนี ้ บริ ษัทฯ อาจจัดทาแนวทางการสร้ างการมีส่วนร่ วมกับ ผู้มีส่วนได้ เสียตามผลการวิเคราะห์ ผ้ มู ีส่วนได้ เสีย
(พิจารณาถึงระดับความสาคัญของผู้มีส่วนได้ เสีย) โดยสามารถแบ่งเป็ น 3 กลยุทธ์ หลักๆ ได้ ดงั นี ้


กลยุท ธ์ แ ละแผนการสร้ างการมี ส่ว นร่ ว ม – การสร้ างการมี ส่ว นร่ ว มเชิ ง รุ ก โดยบริ ษั ท ฯ เข้ า ถึง กลุ่ม ผู้มี ส่ว น
ได้ เสียเพื่อขอความร่ วมมือและขอทราบถึงข้ อกังวล เพื่อที่จะตอบสนองต่อประเด็นต่างๆ ได้ ก่อนที่จะเกิดปั ญหา
ขึ ้น โดยกระบวนการนี ้เป็ นการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง



มาตรการลดผลกระทบ – การตอบสนองเชิงรับต่อข้ อกังวลหรื อข้ อร้ องเรี ยนจากผู้มีส่วนได้ เสียตามมาตรการที่
กาหนด แนวทางนี ้จะดาเนินการตามแนวปฏิบตั ิด้านการจัดการข้ อร้ องเรียน



บริ ษั ท ฯลงทุน เพื่ อ สัง คม – การใช้ บ ริ ษั ท ฯลงทุน เพื่ อ สัง คมเป็ น ตัว ช่ ว ยให้ แ ผนการสร้ างการมี ส่ ว นร่ ว มกั บ
ผู้มีสว่ นได้ เสียดาเนินไปได้

บริ ษั ท ฯ สามารถด าเนิ น กิ จ กรรมเพื่ อ สร้ างการมี ส่ ว นร่ ว มกั บ ผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย โดยใช้ วิ ธี ก ารที่ แ ตกต่ า งกั น ตาม
ความสาคัญของผู้มีสว่ นได้ เสียและความสัมพันธ์ กบั บริษัทฯ

1

Eden, C. and Ackermann, F. (1998). Making Strategy: The Journey of Strategic Management, London
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ตารางที่ 3 วิธีการปรึกษาหารือกับผู้มีสว่ นได้ เสียที่ได้ จากแผนผังการจัดลาดับผู้มีสว่ นได้ เสีย
ผู้มีส่วนได้ เสีย
Key Player
“ผู้เล่นหลัก”
Context setters
“ผู้กาหนดบริบท”
Subjects
“ผู้แสดงความสนใจ”
Crowd
“ผู้มีความสนใจน้ อย”

วิธีการสร้ างการมีส่วนร่ วมที่ควรพิจารณา
เน้ นการสือ่ สารสองทาง และเป็ นแนวทางเชิงรุก เพื่อให้ กลุม่ นี ้มีความพึงพอใจต่อการ
ดาเนินงานของบริษัทฯ สูงสุด [เน้ นการเพิ่มบทบาท (Empowering) และความร่ วมมือ
(Collaboration)]
เนื่องจากมีอิทธิพลมาก จึงควรใช้ แนวทางที่สามารถควบคุม และการบริหารจัดการเพื่อคง
ความพึงพอใจต่อการดาเนินงานของบริษัทฯ [เน้ นความร่วมมือ (Collaboration), การมี
ส่วนร่ วม (Involvement)]
สือ่ สารอย่างต่อเนื่อง และบริหารจัดการการสือ่ สารข้ อมูลในประเด็นที่เป็ นข้ อห่วงกังวล
[เน้ นการมีสว่ นร่ วม (Involvement), การปรึกษา (Consultation)]
สือ่ สารให้ ข้อมูล รวมถึงติดตามอิทธิพลและความสนใจในภาพรวม
[เน้ นการให้ ข้อมูล (Inform)]

เมื่ อ พิ จ ารณาจากตารางที่ 3 จะเห็ น ว่ า กลุ่ม ที่ มี ความสาคัญน้ อ ย (Crowd) ควรเป็ น กลุ่ม ที่ บ ริ ษั ท ฯ ควรใช้ ความ
พยายามน้ อยที่สดุ ในการสร้ างการมี ส่วนร่ วม ซึ่งอาจใช้ การสื่อสารทางเดียวเพื่อให้ ข้อมูลและติดตามคนกลุ่มนี ้ในภาพรวม
ในขณะที่บริษัทฯ ต้ องเข้ าไปมีสว่ นร่วมกับผู้มีส่วนได้ เสียกลุม่ ที่มีความสาคัญสูงสุดหรือ “ผู้เล่นหลัก” อย่างสม่าเสมอโดยรับฟั ง
ข้ อคิ ด เห็ น เพื่ อ ให้ เกิ ด การสื่ อ สารสองทาง และคงระดั บ ความพึ ง พอใจของ ผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย กลุ่ ม นี ท้ ี่ มี ต่ อ บริ ษั ทฯ
ซึ่งบริ ษัทฯ อาจพิจารณาปรับใช้ วิธีการ ประโยชน์ และข้ อจากัด เพื่อความเหมาะสมของโปรแกรมการสร้ างความมีส่วนร่วม
ตามตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แนวทางสร้ างการมีส่วนร่วมกับผู้มีสว่ นได้ เสีย (Stakeholder Engagement Approaches)
รู ปแบบและวิธีการ
1. การให้ ข้อมูล (Inform): การสือ่ สารทางเดียว
Fact Sheets, Information sharing: 
การให้ ข้อมูลผ่านสือ่ ต่างๆ เช่น
1.1 ประกาศ ใบปลิว สือ่ อินเตอร์ เน็ต

อีเมลล์ โดยสรุปเป็ นข้ อมูลที่สาคัญ

ประโยชน์

สามารถเข้ าถึงผู้มีส่วนได้ เสียได้ ง่าย
และจานวนมาก
ข้ อมูลสามารถเข้ าถึงง่าย โดย
สามารถพัฒนาให้ เจาะจงกับกลุม่ ผู้
มีสว่ นได้ เสียได้
2. การปรึ กษา (Consultation): การสือ่ สารโต้ตอบอย่างจากัด
Survey: การทาแบบสารวจแบบ
 ตรงไปตรงมา และเข้ าถึง
เฉพาะเจาะจงในประเด็นต่างๆ โดย
กลุม่ เป้าหมายโดยตรง
2.1
คาถามแบบเปิ ดกว้ าง
 สามารถให้ ข้อมูลจานวนมาก
 สามารถนามาปรับใช้ ได้ ง่าย
Opinion polls: การทาผลสารวจเพื่อ  ราคาถูกและรวดเร็ว
2.2 คาดการณ์ ผลลัพธ์ โดยการสอบถาม
 ให้ ความคิดเห็น ณ ช่วงเวลาหนึง่
ความคิดเห็น
 ตรงไปตรงมาและมีความถูกต้ องสูง
GPSC
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ข้ อจากัด


เป็ นการสือ่ สารทางเดียว



การเก็บข้ อมูลเชิงคุณภาพ
อาจทาได้ ยาก
คาตอบที่ได้ อาจไม่ตรง
ประเด็น
บางประเด็นอาจถูกปิ ดกั ้นไม่
สามารถแสดงความคิดเห็น
ทั ้งหมดได้
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รู ปแบบและวิธีการ
Workshop: จัดกิจกรรมเพื่อให้ ผ้ มู ีสว่ น
ได้ เสียได้ มีสว่ นร่ วมในประเด็นปั ญหา
2.3

Expert Panel: การรวมความคิดเห็น
จากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายด้ าน

ประโยชน์
สามารถสือ่ สาร, วิเคราะห์, เสนอ
แนวทางในประเด็นที่ซบั ซ้ อน
 เป็ นการทางานร่วมกัน
สร้ างความเป็ นเจ้ าของในประเด็น
ความคิดต่างๆ
 มีความเฉพาะเจาะจงสูง
 ได้ ข้อมูลเชิงลึก


ข้ อจากัด






2.4


Public meeting: การพบปะ
สาธารณะแบบไม่เฉพาะเจาะจง
2.5





Interview: การสือ่ สารแบบตัวต่อตัว,
สือ่ สารทางโทรศัพท์




2.6



เปิ ดโอกาสให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียกล่าวถึง
ปั ญหาหรือถามโต้ ตอบ
สร้ างโอกาสในการสร้ างความคิด
ใหม่ๆ และสร้ างความสัมพันธ์
สือ่ สารกับกลุ่มใหญ่
สามารถเข้ าถึงข้ อมูลเชิงคุณภาพ
(Qualitative) จากบุคคล
ข้ อมูลมีความน่าเชื่อถือสูง
เห็นประเด็นในแต่ละบุคคล







Web 2.0: การทาแบบสารวจผ่านทาง
อินเตอร์ เน็ตกับผู้มีสว่ นได้ เสีย

ได้ ข้อมูลหลากหลาย และติดตาม
จานวนผู้ที่ให้ ความสนใจได้
2.7
 เปิ ดโอกาสให้ แสดงความคิดเห็นใน
วงกว้ าง
3. การมีสว่ นร่ วม (Involvement): การสือ่ สารสองทาง หรือการสือ่ สารหลายทาง
Action research: การทาการศึกษา
 ให้ ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative)
ค้ นคว้ าเพื่อช่วยให้ บริษัทฯ และผู้มี
 ให้ ข้อมูลคลอบคลุม
3.1
ส่วนได้ เสียเห็นถึงประเด็นต่างๆ
 มีความยืดหยุ่นสามารถใช้ เป็ น
ข้ อมูลในการแก้ ไขปั ญหา
Advisory committees: การสือ่ สาร
 ได้ ข้อมูลเฉพาะทาง
3.2 กับผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ได้ รับมอบหมาย  ข้ อมูลสามารถส่งผ่านไปยังกลุม่ ผู้มี
จากหน่วยงาน
ส่วนได้ เสียอื่น ๆ
Open space meeting: ผู้มีส่วนได้
 สร้ างความมีสว่ นร่วมในงาน
เสียมีสว่ นร่ วมหลักในการจัด
 การดาเนินการดาเนินไปตามที่ผ้ ม
ู ี
3.3
กระบวนการมีสว่ นร่วม ตั ้งแต่การทา
ส่วนได้ เสียสนใจหรือได้ รับ
ผลกระทบโดยตรง
GPSC
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ใช้ เวลาในการดาเนินการ
งบประมาณสูง
ผู้มีสว่ นได้ เสียต้ องสละเวลา
มาพร้ อมกัน
ต้ องมีความระมัดระวังใน
ประเด็นที่ต้องการความ
คิดเห็น
อาจต้ องใช้ พื ้นที่รองรับหาก
เป็ นกลุม่ ใหญ่
เกิดความเสีย่ งในการยึด
อานาจการพูด/เสวนา

อาจเกิดปั ญหาสภาวะถูกบีบ
บังคับ
ต้ องใช้ ข้อมูลจานวนมากเพื่อ
ความถูกต้ อง
ต้ องมีการเตรียมการ
ล่วงหน้ า
ต้ องเข้ าผ่านสือ่ อินเตอร์ เน็ต
เท่านั ้น
ใช้ งบประมาณสูงในการ
พัฒนาและดูแลบางครั ้ง
ข้ อมูลเชิงคุณภาพได้ มา
ค่อนข้ างยาก
คาตอบที่ได้ อาจไม่ตรง
ประเด็น
ข้ อมูลอาจได้ รับไม่เต็มที่
เนื่องจากข้ อจากัดของ
กระบวนการ
อาจไม่สามารถใช้ ได้ กบั กลุม่
ผู้มีศักยภาพน้ อย ผู้มีปัญหา
การมองเห็น
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รู ปแบบและวิธีการ
ประโยชน์
ข้ อจากัด
วาระการประชุม การกาหนดเวลาการ
ดาเนินการ เป็ นต้ น
4. การร่วมมือกัน (Collaboration): การสือ่ สารสองทาง / การเพิ่มบทบาท (Empowering): ผู้มีสว่ นได้ เสียมีสว่ นในการบริหาร
จัดการ
Future search conference: วิธีการที่  ช่วยให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียมีแรงผลักดัน  ควรดาเนินกระบวนการ
เน้ นการมีสว่ นร่วม ซึง่ ใช้ พฒ
ั นา
พัฒนาและสนับสนุนข้ อตกลงต่างๆ
อย่างระมัดระวัง และ
4.1
แผนการดาเนินการในอนาคต หรือ
 ผู้มีสว่ นได้ เสียมีความหลากหลาย
ประเมินความเสีย่ ง
วิสยั ทัศน์ร่วมกัน
Participatory-editing: วิธีการที่ผ้ มู ี
 สร้ างความรู้ สก
ึ ในการเป็ นเจ้ าของ  ต้ องพิจารณาถึงบริษัทฯ ของ
ส่วนได้ เสียเป็ นส่วนหนึง่ ในการจัดทา  สะท้ อนถึงมุมมองและการมีสว่ น
ผู้มีสว่ นได้ เสีย
4.2 รายงานหรือเอกสารและรับรอง
ร่วมของผู้มีสว่ นได้ เสีย
 อาจเกิดคาวิจารณ์หากผล
เอกสาร

รายงานไม่เป็ นไปตามที่ได้
จัดทาไว้ ก่อนหน้ า
Stakeholder visioning: วิธีการที่ผ้ มู ี  ผู้มีสว่ นได้ เสียจานวนมาและ
 ใช้ ผ้ ด
ู าเนินการมาก
ส่วนได้ เสียถูกเสนอให้ ร่างภาพใน
หลากหลายสามารถมีสว่ นร่ วม
 เกิดข้ อมูลที่ต้องรวบรวมและ
อนาคตรวมถึงแผนงานการดาเนินการ  สานสัมพันธ์
วิเคราะห์มาก
4.3
ของบริษัทฯ
 สร้ างประสบการณ์และความรู้แก่ผ้ ู
 ต้ องระมัดระวังในการสรุป
มีสว่ นได้ เสีย
ประเด็นต่างๆ ที่เป็ นรูปธรรม
 สามารถสร้ างแผนการดาเนินการ
Source: Department of Finance, Government of Western Australia (2015), Stakeholder Engagement Guideline
for community Services Procurement
AA1000 (2015), Stakeholder Engagement Standard (SES)

4.4

การดาเนินกระบวนการสร้ างการมีส่วนร่ วมกับผู้มีส่วนได้ เสีย (STAKEHOLDER ENGAGEMENT IMPLEMENTATION)
หลักการที่สาคัญของการสร้ างการมี ส่ว นร่ วมของผู้มี ส่วนได้ เสีย คือ การวางแผนและการเตรี ยมการที่ดีเพื่อ ให้ ไ ด้

แนวทางและกระบวนการมีประสิทธิ ภาพสูงสุด บริษัทฯ จึงควรเริ่ มจากการพิจารณาความสัมพันธ์ ของผู้มีส่วนได้ เสียและแนว
ทางการพัฒนาความสัมพันธ์ ที่มีอยู่ โดยการใช้ วิธีที่เหมาะสมต่อผู้มีสว่ นได้ เสียที่มีความสาคัญลาดับต้ นก่อน รวมไปถึงการใช้
เวลาที่เหมาะสมในแต่ละกระบวนการ นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยังต้ องเปิ ดกว้ างถึงข้ อมูลอย่างจริ งใจเพื่อสร้ างความไว้ วางใจให้ แ ก่ผ้ ู
มีสว่ นได้ เสีย ซึง่ ในกรณีที่บริ ษัทฯ เลือกใช้ แนวทางที่เน้ นการสื่อสารโต้ ตอบกับผู้มีส่วนได้ เสีย กระบวนการสร้ างการมีส่วนร่ วม
อาจแบ่งออกเป็ น 6 ขั ้นตอน ได้ แก่
1.

การเชิญผู้มีส่วนได้ เสียเข้ าร่ วมในกระบวนการสร้ างการมีส่วนร่ วม

บริ ษัทฯ อาจเลือกแนวทางของกระบวนการสร้ างการมีส่วนร่ วมที่แตกต่างกันต่อ ผู้มีส่วนได้ เสียต่างกลุ่มกัน ซึ่งหาก
พิจารณาใช้ การสื่อ สารสองทาง บริ ษัทฯ จาเป็ นต้ องสื่อสารให้ ผู้มีส่วนได้ เ สียให้ เ ข้ า ใจถึง วัตถุป ระสงค์ ขอบเขต ระยะเวลา
ประเด็ น สาคัญที่ อ ยู่ใ นความสนใจซึ่ง ต้ อ งการความคิ ดเห็ น จากผู้ มี ส่ว นได้ เ สี ย ประโยชน์ ต่อ ผู้มี ส่ว นได้ เ สี ย ที่ ไ ด้ รั บ จาก
GPSC
Stakeholder Engagement Procedure
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กระบวนการดังกล่าว ตลอดจนข้ อมูลพื ้นฐานของกระบวนการที่เ ลือกใช้ การเปิ ดเผยข้ อมูล และขั ้นตอนต่อไปหลังจากการ
กระบวนการมีสว่ นร่วมสิ ้นสุดลง
ในกรณีที่มีสอื่ สารสองทาง ไม่ว่าจะเป็ นการสือ่ สารแบบตัวต่อตัว หรือการสือ่ สารผ่านช่องทางการสื่อสารอื่น บริษัทฯ
ควรเชิญผู้มีสว่ นได้ เสียอย่างเป็ นทางการ และติดตามการตอบรับคาเชิญนั ้น โดยอาจพิจารณาให้ ทางเลือกช่องทางการสื่อ สาร
ที่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียเห็นว่าเหมาะสมที่สดุ เพื่ออานวยความสะดวกให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียด้ วย
2.

การให้ ข้อมูลแก่ ผ้ ูมีส่วนได้ เสีย

บริ ษัทฯ ควรจัดทาเอกสารข้ อ มูลเกี่ ยวกับ กระบวนการสร้ างการมี ส่ว นร่ ว ม และประเด็นสาคัญซึ่งเป็ น จุดเน้ นของ
กระบวนการดัง กล่าวให้ กับ ผู้มี ส่วนได้ เ สีย ล่ว งหน้ า ซึ่งนอกเหนือ จากข้ อ มูลที่ต้อ งให้ กับ ผู้มี ส่วนได้ เ สีย ในระหว่ างการเชิ ญ
ผู้มีส่วนได้ เสียเข้ าร่ วมในกระบวนการแล้ ว บริ ษัทฯ ยังต้ องให้ ข้อมูลพื ้นฐานเกี่ยวกับประเด็นสาคัญที่จะมีการปรึกษาหารือกัน
ความเสี่ ย งและโอกาสของบริ ษั ท ฯ และผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย ต่ อ ประเด็ น ดั ง กล่ า ว แนวทางการด าเนิ น งานในปั จจุ บั น ของ
บริ ษัทฯ เพื่อรับมือกับประเด็น สาคัญนั ้น และนโยบายหรื อแนวทางซึ่ง บริ ษั ทฯ เห็นว่าควรใช้ เพื่อ รับ มือประเด็น ดัง กล่า วใน
อนาคตต่อไป เป็ นต้ น ซึง่ ผู้ดาเนินกระบวนการสร้ างการมีส่วนร่ วม อาจพิจารณาให้ ผู้มีส่วนได้ เสียบางกลุ่มเข้ ามามีบทบาทใน
การดาเนินการดังกล่าว
บริษัทฯ ควรให้ ความสาคัญกับการให้ ข้อมูลแก่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียอย่างครบถ้ วน และชัดเจน เนื่องจากข้ อมูลดังกล่า วอาจ
เป็ นผลต่อการบริหารจัดการความคาดหวังของผู้ที่จะเข้ าร่ วมในกระบวนการมีส่วนร่ วม และสะท้ อนเจตนารมณ์ รวมถึงความ
น่าเชื่อถือของบริษัทฯ ในการดาเนินกระบวนการดังกล่าว
3.

การปรึ กษาหารื อกับผู้มีส่วนได้ เสีย

วิธีการปรึ กษาหารื อเพื่ อขอความคิ ดเห็น และข้ อเสนอแนะจากผู้มี ส่วนได้ เ สียแต่ ละกลุ่ม มี ความแตกต่ างกั น ตาม
ความสัมพันธ์ และความสาคัญของผู้มีส่วนได้ เสียรายนั ้นต่อบริ ษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ ควรคานึงถึงประเด็นต่อไปนี ้โดย
ยึดถือเป็ นแนวปฏิบตั ิพื ้นฐานเพื่อกระบวนการมีสว่ นร่วมกับ ผู้มีสว่ นได้ เสียที่มีประสิทธิภาพ
1) เคารพหลัก เกณฑ์ ใ นการด าเนิ น กระบวนการมี ส่ ว นร่ ว ม ซึ่ ง ตกลงร่ ว มกั บ ผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย ที่ เ ข้ า ร่ ว มการ
ปรึกษาหารือ
2) เปิ ดโอกาสให้ ผ้ มู ีส่วนได้ เสียแต่ละรายได้ แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ โดยที่แต่ละรายมีโอกาสในการแสดง
ความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน
3) เคารพสิทธิในการไม่ขอแสดงความคิดเห็น หรือไม่พร้ อมที่จะเปิ ดเผยข้ อมูลในบางประเด็น และเคารพสิทธิ ใน
การรักษาความลับ และคาขอไม่เปิ ดเผยชื่อผู้ให้ ข้อมูลในกระบวนการดังกล่าว
4) ใช้ แนวทางที่ม่งุ การหาทางออกร่ วมกัน โดยปรึกษาหารื อกันในประเด็นที่เห็นว่าเป็ นประเด็นสาคัญที่ต้องการ
พัฒนาแนวทางแก้ ไขปั ญหาร่วมกันเท่านั ้น 2

2

Ibid, p.28
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ทั ้งนี ้ ในระหว่างการปรึกษาหารื อกับ ผู้มีสว่ นได้ เสีย บริษัทฯ อาจปรับจุดประสงค์และขอบเขตของกระบวนการได้ ตาม
ความเหมาะสม และคานึงถึงการบริหารจัดการความเสีย่ งที่อาจเกิดขึ ้นตลอดกระบวนการ เพื่อให้ กระบวนการมีความเท่าเทียม
สามารถบรรเทาความขัดแย้ งที่อาจเกิดขึ ้นระหว่างกลุ่มผู้มีสว่ นได้ เสีย และผลที่จะเกิดกับบริษัทฯ ด้ วย
4.

การจดบันทึกผลการปรึ กษาหารื อ

บริ ษัทฯ ควรจดบันทึกการปรึกษาหารื อและผลลัพธ์ ที่ได้ จากกระบวนการมีส่วนร่ วมของผู้มีส่วนได้ เสีย เพื่อนาไปใช้
วิเคราะห์และพัฒนาแผนการดาเนินงานต่อไป โดยเก็บข้ อมูลรายชื่อ ผู้มีสว่ นได้ เสียที่เข้ าร่วม ช่วงเวลาและกิจกรรมที่ดาเนินการ
ข้ อสรุ ปความห่วงกังวล ความคาดหวัง ความเข้ าใจเกี่ยวกับประเด็น สาคัญและประเด็นที่เกี่ ยวข้ อ งของผู้มี ส่วนได้ เ สีย สรุ ป
ใจความสาคัญในระหว่างการสนทนา คาถามและข้ อเสนอแนะ รวมไปถึงผลลัพธ์ ของการสร้ างการมีสว่ นร่วม เช่น ข้ อตกลงร่ วม
หรือเอกสารข้ อเสนอแนะ เป็ นต้ น
5.

การพัฒนาแผนปฏิบัติงาน

บริ ษัทฯ ควรพัฒนาแผนปฏิ บัติงาน โดยพิจารณาข้ อเสนอแนะ ความคาดหวัง และข้ อห่วงกังวลของผู้มีส่วนได้ เสีย
ทั ้งหมดมาบูรณาการเพื่อพัฒนาแผนปฏิ บตั ิงานที่ครอบคลุมเสียงสะท้ อนของผู้มีส่วนได้ เสียมากที่สดุ โดยอาจเป็ นแผนปฏิ บัติ
งานเพื่อปรับปรุ งนโยบาย แนวทางการบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวชี ้วัด หรือแนวปฏิบตั ิอื่นๆ ของบริษัทฯ เพื่อ
รั บ มื อ กั บ ป ระ เ ด็ น ส า คั ญ ที่ บ ริ ษั ท ฯ แ สวงห าแ น ว ท า ง ก า ร รั บ มื อ ซึ่ ง แ ผน ป ฏิ บั ติ ง าน ที่ ไ ด้ ค ว ร ระ บุ ห น้ า ที่
ความรับผิดชอบที่ชดั เจนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และกาหนดกรอบเวลาในการปฏิบตั ิงานด้ วย
6.

การสื่อสารผลการมีส่วนร่ วมของผู้มีส่วนได้ เสีย และแผนปฏิบัติงาน

บริ ษัทฯ ควรสื่อสารผลสรุ ปของกระบวนการมี ส่วนร่ วมของผู้มี ส่วนได้ เสีย และแผนปฏิ บัติงาน อย่างครบถ้ วนและ
รวดเร็ ว โดยการสื่อสารระหว่างบริ ษัทฯ กับผู้มีส่วนได้ เสียทุกราย ควรมีรูปแบบเดียวกัน (อาทิ ในลักษณะรายงานที่ส่งให้ ผ้ มู ี
ส่ว นได้ เ สียทุกฝ่ าย) และควรมี ช่ อ งทางในการติ ด ต่ อ สื่อ สารกลับ เพื่ อ แสดงความคิ ดเห็ น หรื อ ข้ อ ห่ ว งกั ง วลเพิ่ ม เติ ม ซึ่ง
บริษัทฯ ควรติดตามว่าผู้มีสว่ นได้ เสียได้ รับผลการหารือและแผนปฏิบตั ิงานดังกล่าวหรือไม่ และอาจพิจารณาเปิ ดเผยข้ อมูลต่อ
สาธารณชนตามที่กลุม่ ผู้มีสว่ นได้ เสียเห็นร่วมกันว่าเหมาะสม
4.5

การจัดการความเสี่ยงของการมีส่วนร่ วมของผู้มีส่วนได้ เสีย (HANDLING STAKEHOLDER ENGAGEMENT RISKS)

บริษัทฯ ควรระบุประเด็นความเสี่ยงและจัดทาแผนการจัดการความเสี่ยงที่สาคัญ รวมถึงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
นั ้นจากการมีสว่ นร่วมของผู้มีสว่ นได้ เสีย ดังนี ้
 ความขัดแย้ งระหว่างการมีสว่ นร่วมของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
 การก่อกวนของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย ความไม่เต็มใจในการมีสว่ นร่ วมของผู้มีสว่ นได้ เสีย
 ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ สว่ นเสียต่อบริษัทที่ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้ องการของผู้มีส่วนได้ ส่วน
เสียได้
 ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียที่ไม่มีอานาจและไม่ทราบข้ อมูล
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4.6

การติดตามผล และการปรั บปรุ งพัฒนากระบวนการมีส่วนร่ วมของผู้มีส่วนได้ เสีย (MONITORING, REVIEW
AND IMPROVEMENT)

หลังจากดาเนินการตามกระบวนการสร้ างการมีส่วนร่ วมของผู้มีส่วนได้ เสียแล้ ว บริ ษัทฯ ควรทาการติดตามผลและ
ประเมินผลกระบวนการสร้ างการมีสว่ นร่ วมของผู้มีส่วนได้ เสียเพื่อนาไปปรับปรุ งประสิทธิภาพของกระบวนการในอนาคต ทั ้งนี ้
บริษัทฯ ควรติดตามการดาเนินผลตามแผนปฏิบัติการที่บูรณาการความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะที่ได้ จากการมีสว่ นร่วมของผู้มี
ส่ ว นได้ เสี ย ในประเด็ น ส าคั ญ ของ บริ ษั ทฯ ในขั น้ สุ ด ท้ าย บริ ษั ทฯ ควรรายงานกระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มข อ ง
ผู้มีสว่ นได้ เสียให้ สาธารณชนทราบ
บริษัทฯ ควรรายงานการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ เสีย ผลจากการประชุม และผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้น เพื่อให้ ผ้ มู ีส่วน
ได้ เ สีย อื่ น และสาธารณชนที่ อ ยู่น อกกระบวนการดัง กล่า ว ได้ เ ข้ า ใจขอบเขตซึ่ง บริ ษั ท ฯ ดาเนิ น การเผยแพร่ ข้ อ มูลให้ กับ
บุคคลภายนอก และเพื่อสะท้ อนว่าบริ ษัทฯ เห็นคุณค่าของกระบวนการดังกล่าว และข้ อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ เสีย ในการ
กาหนดยุทธศาสตร์ และการดาเนินโครงการของบริษัทฯ
บริ ษัทฯ อาจใช้ ช่องทางหลากหลายในการรายงานดังกล่าว อาทิ การรายงานในรายงานความยั่ง ยืนประจาปี ข อง
บริษัทฯ การรายงานในเว็บไซต์ เป็ นต้ น ซึง่ บริษัทฯ อาจพิจารณารายงานเนื ้อหาที่สาคัญ ได้ แก่ กลุม่ ผู้มีสว่ นได้ เสียที่เข้ าร่ วมใน
กระบวนการ แนวทางและวิธีการที่ใช้ ความถี่ในการสร้ างการมีส่วนร่ วม ประเด็นหลักหรื อข้ อห่วงกังวลที่พูดคุยกันในระหว่าง
การมีสว่ นร่วม และมาตรการหรือการดาเนินงานเพื่อรับมือกับประเด็นสาคัญเหล่านั ้น
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5.

ภาคผนวก

5.1

อภิธานศัพท์

คาศัพท์

นิยาม

ประเด็น (Issue)

เหตุการณ์ หรื อสถานการณ์ ที่ก่อให้ เกิดผลกระทบทั ้งในเชิงบวกและลบต่อบริ ษัท ซึ่งประเด็น
อาจเกี่ยวข้ องกับด้ านสิ่งแวดล้ อม และด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย หรื อประเด็นด้ า น
อื่นๆ รวมกัน ทั ้งนี ้ ประเด็น อาจเป็ นประเด็นระยะสั ้น หรื อ ระยะยาว ขึ ้นอยู่กับวิธีการในการ
บริหารจัดการและขอบข่ายทั ้งในระดับท้ องถิ่น ระดับชาติ และระดับโลก

ผู้มีสว่ นได้ เสีย
(Stakeholder)

บุคคล กลุ่มคน หรื อหน่วยงานที่มีอิทธิ พลต่อกระบวนการตัดสิน ใจขของบริ ษัท ซึ่งสามารถ
ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายและความสาเร็ จของบริษัทฯ ได้ ผู้มีสว่ นได้ เสียยังหมายถึงผู้ที่ ได้ รับ
ผลกระทบจากกระบวนการตัดสิน ใจของบริ ษัทฯ และผู้ที่มีความสนใจต่อการดาเนิน ธุ รกิ จ
ของบริษัทด้ วย

การมีสว่ นร่วมกับผู้มี
ส่วนได้ เสียและการ
จัดการประเด็น
(Stakeholder
engagement and
issue management)

กระบวนการวิเคราะห์ ทาความเข้ าใจ และวางแผนเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ สถานการณ์
และผู้มีส่วนได้ เสียที่บริ ษัทเกี่ยวข้ อง (หรื อควรจะเกี่ยวข้ อง) ด้ วย เพื่อลดผลกระทบเชิงลบต่อ
บริ ษัท ทั ้งนี ้กระบวนการนี ้สามารถต่อยอดและเพิ่มผลกระทบเชิงบวกและชื่อเสียงของบริษัท
ได้ อีกด้ วย

กลุม่ อ่อนไหว
(Vulnerable Group)

กลุ่มคนที่มี สภาวะทางด้ านกายภาพ สถานะทางสัง คม การเมือง หรื อเศรษฐกิ จที่ มี ความ
เฉพาะเจาะจงบางประการ หรื อ มี คุณลักษณะที่ จ ะมี ความเสี่ยงสูง กว่ า กลุ่ม คนอื่ นในการ
ประสบปั ญหาหรื อ ความทุก ข์ ย าก หรื อ ได้ รั บ ผลกระทบจากทางสัง คม เศรษฐกิ จ และ
สิง่ แวดล้ อมจากการดาเนินงานของบริษัทมากกว่ากลุ่มอื่น
หมายเหตุ 1 กลุ่มอ่อนไหวอาจจะหมายรวมถึง เด็ก เยาวชน ผู้สงู อายุ ผู้พิการ ทหารผ่านศึก
ผู้ถูกโยกย้ าย ผู้อพยพ หรื อผู้อพยพที่ส่งกลับ ครัวเรื อนที่ได้ รับผลกระทบจากโรค HIV/AIDs
ชนเผ่าพื ้นเมือง และชนกลุม่ น้ อย
หมายเหตุ 2 ความอ่อนไหวและผลกระทบ อาจแตกต่างกันตามเพศ
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5.2

เครื่ องมือในการทาการวิเคราะห์ และจัดกลุ่มผู้มีส่วนได้ เสีย
เครื่ องมือนี ้ใช้ เพื่อจัดกลุ่ม ผู้มีส่วนได้ เสียตามความสัมพันธ์ ต่อ บริ ษัทฯ ซึ่งสามารถใช้ ได้ กับทุกระยะของบริ ษัทฯ โดย

พิจารณาจากระดับความมีอิทธิ พลและความสนใจของผู้มีสว่ นได้ เสียต่อบริษัทฯ ในกรณีที่ใช้ จดั กลุ่มสาหรับการพัฒนาชุมชน
ความสาคัญในการจัดการประเด็นและข้ อร้ องเรียนจะขึ ้นอยู่กบั แต่ละกลุม่
5.2.1

การระบุผ้ ูมีส่วนได้ เสีย
กลุม่ ผู้มีสว่ นได้ เสียที่ต้องมีการระบุ มีหลายกลุม่ (เช่น หน่วยงานราชการระดับประเทศ องค์กรในระดับชุมชน ผู้มีสว่ น

ได้ เสียคือบุคคล และ/หรือ สถาบัน และ/หรือชุมชน ที่มีลกั ษณะดังนี ้




เป็ นผู้ได้ รับผลกระทบโดยตรง และ/หรือโดยอ้ อม จากการดาเนินกิจการของบริษัทฯ
มี “ความสนใจ” ในโครงการหรือบริษัทฯ
มีแนวโน้ มที่จะมีอิทธิพลต่อการดาเนินงานบริษัทฯ
รู ปที่ 3 กลุม่ ผู้มีสว่ นได้ เสียต่างๆ

ตัวอย่างของผู้มีสว่ นได้ เสีย


พนักงาน สหภาพแรงงาน



ผู้รับเหมา



ผู้ที่ได้ รับผลกระทบจากบริษัทฯโดยตรง เช่น ผู้ที่ต้องถูกโยกย้ าย โรงพยาบาลใกล้ เคียง โรงเรียนในชุมชน



ผู้ที่อาจได้ รับผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ ้นจากบริษัทฯ



กลุ่ม อ่ อ นไหวที่ อ าจต้ อ งการความสนใจเป็ น พิ เ ศษหรื อ ต้ อ งให้ ค วามช่ ว ยเหลือ เช่ น ผู้สูง อายุ ผู้พิ การ และ
ชนกลุม่ น้ อย
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องค์กรที่มีความสนใจต่อบริษัทฯ เช่น องค์กรที่ทางานโดยไม่แสวงหากาไร



สาธารณะชนที่สนใจบริษัทฯ



กลุม่ วิชาการ สถาบัน กลุม่ ธุรกิจ ที่อาจสนใจบริษัทฯ



หน่วยงานราชการ



นักการเมือง บริษัทอื่นๆ องค์กรทางศาสนา หน่วยงานด้ านสิง่ แวดล้ อมและสังคมระดับประเทศ และสือ่

การระบุผ้ มู ีสว่ นได้ เสีย ควรคานึงถึงเพศ ความหลากหลายทางเชื ้อชาติ อายุ และสถานภาพทางสังคมร่วมด้ วย
5.2.2

การวิเคราะห์ และจัดกลุ่มผู้มีส่วนได้ เสีย
วิธีการ
1. เลือกและระบุผ้ มู ีสว่ นได้ เสียหลัก
2. จัดลาดับความสาคัญของผู้มีส่วนได้ เสียจากระดับความมีอิทธิพลและความสนใจต่อบริษัทฯ
2.1. ระดับความมีอิทธิพลต่อบริษัทฯ (4-สูงมาก 3-สูง 2-ปานกลาง 1-ต่า) ประเมินโดยการพิจารณาจากปั จ จัย
ในด้ านความมีอานาจ ความเร่งด่วน ความชอบธรรม และระยะห่างจากบริษัทฯ
2.2. ระดับความสนใจ (4-สูงมาก 3-สูง 2-ปานกลาง 1-ต่า) ประเมินโดยพิจารณาจาก ความเป็ นไปได้ ความ
อ่อนไหว ระยะเวลา และระดับความสนใจ
3. ท่าทีของผู้มีสว่ นได้ เสีย พิจารณาจากมุมมองที่มีต่อบริษัทฯ โดยให้ เป็ น บวก (+) เฉยๆ (0) หรือ ลบ (-)
4. จัดกลุม่ ผู้มีสว่ นได้ เสียโดยใช้ ตารางดังรูป 5.3 เพื่อหาแนวทางการสือ่ สารที่เหมาะสม
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ตารางที่ 5 ตารางการวิเคราะห์ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสีย
กลุ่มผู้มีส่วนได้ เสีย ประเด็น

ระดับความมี
อิทธิพลต่ อ
บริ ษัทฯ

ระดับความสนใจ
ของผู้มีส่วน
ได้ เสีย

ท่ าทีของผู้มีส่วน
ได้ เสีย/
ความสัมพันธ์ ต่อ
บริ ษัทฯ

ลาดับ
ความสาคัญ
(อิทธิพล x
ความสนใจ)

(4 – สูงมาก, 3-สูง, (4 – สูงมาก, 3-สูง, บวก (+), เฉยๆ (0)
2-ปานกลาง, 1-ต่า) 2-ปานกลาง, 1-ต่า) หรือ ลบ (-)

อิทธิพลของผูม้ สี ว่ นได้เสียต่อบริษทั ฯ

รู ปที่ 4 ตัวอย่างของการจัดกลุ่มผู้มีสว่ นได้ เสีย (อิทธิพล/ความสนใจ)

สร้ างความพึงพอใจอย่ างต่ อเนื่ อง

สร้ างการมีส่วนร่ วมอย่ างใกล้ ชิด

สร้างการมี สว่ นร่ วม ปรึ กษาหารื อในเรื ่องที ่

ให้ความสาคัญ สร้างการมี สว่ นร่วม และ

สนใจ พยายามเพิ่มระดับความสนใจ

ปรึ กษาหารื ออย่างต่อเนือ่ ง

ให้ ข้อมูลอย่ างต่ อเนื่อง
ติดตาม

สร้างประโยชน์จากความสนใจ โดยการ

แจ้งข้อมูลผ่านช่องทางการสือ่ สารทัว่ ไป

ให้เข้ามามี สว่ นร่ วมในพืน้ ทีท่ ีม่ ี
ความเสีย่ งต่า

ความสนใจของผูม้ สี ว่ นได้เสียต่อบริษทั ฯ
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