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องค์การที่เตรียมความพร้อมต่อการนำระบบ Corporate 

Social Responsibility: CSR ตามมาตรฐาน ISO 26000 หรือ CSR-DIW 

มาปฏิบัตินั้น จะต้องมีการชี้บ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อวิเคราะห์ผู้ที่ได้

ประโยชน์หรือเสียประโยชน์จากการดำเนินงานขององค์การ เมื่อวิเคราะห์ผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียแล้วต้องวิเคราะห์หารูปแบบการดำเนินงานร่วมกับผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย เพื่อให้เกิดแนวทางที่ดีที่สุดที่เป็นประโยชน์ และลดผลกระทบที่ไม่ดี

จากการดำเนินการและการตัดสินใจ 

นิยามของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง บุคคล ชุมชน หรือองค์การที่ให้

ความสนใจต่อผลการดำเนินการและกิจกรรมขององค์การ แผนงาน ซึ่งผลการ

ดำเนินงานขององค์การและแผนงานนั้นสามารถส่งผลบวกและผลลบต่อผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย โดยตัวอย่างของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ลูกค้า ผู้ส่งมอบ ผู้ถือหุ้น 

ผู้แทนจำหน่าย ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ตัวแทนผู้บริโภค สื่อสารมวลชน หรือองค์การมูลนิธิที่ไม่แสวงหาผลกำไร (NGOs)  

เราสามารถแบ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็น 3 กลุ่ม ได้ดังนี้ คือ 

1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก (key stakeholders) คือ ผู้ซึ่งสามารถมีอิทธิพลที่สำคัญ หรือมีความสำคัญต่อความสำเร็จของ

กิจกรรม เช่น ลูกค้า ผู้ส่งมอบ มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญต่อการผลิต และ/หรือการบริการตลอดจนการปรับปรุง 

2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขั้นพื้นฐาน (primary stakeholders) คือ บุคคลหรือกลุ่มบุคคล ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากกิจกรรม ซึ่ง

อาจจะได้รับผลกระทบทางบวกหรือทางลบได้ โดยทั่วไปจะเป็นองค์การที่เป็นส่วนหนึ่งในห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) เช่น   

ผู้บริโภค (consumer) ตัวแทนทางการค้า (dealer) ผู้ผลิตในขั้นต้น (primary production) จะได้รับผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงราคาขาย การปรับเปลี่ยนนโยบายทางการค้าทั้งการจัดซื้อและการขาย เป็นต้น 

3. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขั้นรอง (secondary stakeholders) คือ ทุกหน่วยงานท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องจากการดำเนินงานขององค์การ 

ซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อองค์การโดยตรง เช่น กิจกรรมบางประเภทที่เป็นที่เฝ้าติดตามจากหน่วยงานภายนอก เช่น กิจกรรม  

โรงพยาบาล องค์การสื่อสารมวลชนจะให้ความสนใจต่อคุณภาพการรักษาพยาบาล การบริการตามระบบที่เป็นมาตรฐาน การ

ป้องกันความเสี่ยง เป็นต้น หรือกิจกรรมการค้าสินค้าโภคภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ เช่น อาหาร น้ำมัน ยารักษาโรค องค์การ

ภายนอกย่อมให้ความสนใจต่อการกำกับดูแลกิจกรรมขององค์การ เช่น การโฆษณาเกินจริง คุณภาพและความปลอดภัยของการ

ใช้ผลิตภัณฑ์ การควบคุมด้านกลไกราคาที่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค กิจกรรมขององค์การเหล่านี้จึงจำเป็นต้องมีการกำกับดูแลกิจการ

ที่ดี (good governance)  

กิจการการดำเนินงานและการปรับปรุงขององค์การเป็นที่สนใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แต่ความสนใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ต่อกิจกรรมการดำเนินงานและนโยบายขององค์การสามารถยังประโยชน์ หรือผลลบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง การปรับปรุง

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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ที่ยังประโยชน์ให้กับกลุ่มองค์การหนึ่งอาจส่งผลกระทบทาง

ลบต่ออีกองค์การหนึ่ง เช่น การปรับราคาสินค้าสูงขึ้น กลุ่มผู้-

ถือหุ้น ผู้แทนจำหน่าย ผู้ส่งมอบ จะได้รับผลกระทบทางบวก

จากกรณีที่ได้รับผลกำไรมากขึ้น แต่ย่อมส่งผลกระทบทางลบ

ต่อผู้บริโภค เนื่องจากผลกระทบทางค่าครองชีพ นอกจากนี้

กลุ่มผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียขั้นรอง เช่น สื่อสารมวลชน องค์การ  

ผู้บริโภค อาจให้ความสนใจต่อการปรับขึ้นราคาสินค้านั้น 

เนื่องจากการปรับขึ้นราคานั้นเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคหรือไม่ 

โครงสร้างต้นทุนเป็นธรรมหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การ

ผู้ผลิตสินค้าสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มีความจำเป็นต่อ

ประชาชนทั่วไป เช่น โรงไฟฟ้า โรงกลั่นน้ำมัน เป็นต้น 

ดังนั้น องค์การต้องมีการชี้บ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อ

การรับฟังความคิดเห็น การพิจารณาการสื่อสาร การพิจารณา

ความเสี่ยงและผลกระทบจากกิจกรรมการดำเนินงานของ

องค์การ การลดผลกระทบทางด้านลบต่อองค์การ การเสริม

ภาพบวกต่อองค์การ การกำหนดบทบาทหน้าที่ต่อความรับ-  

ผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การ ผลจาก

การรับฟังความคิดเห็นจะนำไปสู่การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

และการจัดทำแผนงานในการบริหารจัดการขององค์การ  

ทำไมจึงต้องมีการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียออกแบบมาเพื่อการ

จัดทำแผนการดำเนินงานและการปรับปรุง เพื่อ 

● ความสนใจต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกองค์การ ผู้ซึ่ง

อาจมีผลกระทบ หรือได้รับผลกระทบจากแผนงานกิจกรรม

ขององค์การ 

● ความเสี่ยงที่สำคัญและความขัดแย้งที่มีอันตราย

ต่อแผนงาน 

● โอกาสและความสัมพันธ์ต่อความสำเร็จในการนำ

แผนงานไปปฏิบัติ 

● กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ช่วยสนับสนุนต่อความ

สำเร็จของแผนงาน 

● วิธีการปรับปรุงแผนงาน การลด การขจัดผลกระ-

ทบทางด้านลบ จุดอ่อนของแผนงาน และข้อด้อยของแผนงาน 

ขั้นตอนการดำเนินการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1.	 การชี้บ่ง	 ขั้นตอนแรกนี้ คือ การชี้บ่งผู้มีส่วนได้-

ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องที่สำคัญ โดยสิ่งที่สำคัญ คือ การชี้บ่งความ

สำคัญ และการมีอิทธิพลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2.	 การออกแบบและการประเมิน คือ การวิเคราะห์

รายละเอียดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด 

โดยเป็นพื้นฐานในการออกแบบการวิเคราะห์ความเสี่ยง  

3.	 การริเริ่ม การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียถูกใช้

เพื่อการวางแผนการมีส่วนเกี่ยวข้องของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่

แตกต่างกันในการเริ่มต้นนำกิจกรรมไปปฏิบัติ 

4.	 การนำไปปฏิบัติ	การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

นำมาประยุกต์ใช้เพื่อการสร้างความมั่นใจในการมีส่วนเกี่ยวข้อง

ผู้ซึ่งสนับสนุนต่อแผนงาน และการเฝ้าติดตามผู้มีส่วนได้ส่วน-

เสียที่ต่อต้านหรือเป็นอุปสรรคต่อแผนงาน 

5.	 การประเมินผล การทบทวน การวิเคราะห์และการ

ประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่แตกต่างกันในด้านกิจกรรม       

ต่าง ๆ 

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

● ขั้นตอนที่	 1	 การจัดตั้งทีม การเลือก

ทีมในการทำงานกลุ่ม 4-6 คน โดยสมาชิก

กลุ่มอาจจะมีประสบการณ์ที่เหมือน หรือ

มีประสบการณ์หลากหลายผสมผสาน

กัน ทีมนี้จะร่วมกันระดมสมองใน

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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▼ ตารางที่	1	ตารางการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย:		

โครงการนโยบายการประกันราคาสินค้าทางการเกษตรของภาครัฐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● ขั้นตอนที่	3	การบันทึกตารางผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้

ครบถ้วน	 ทีมงานวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะบันทึกลง

ตารางผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด และวิธีการ

ดำเนินการ คือ  

1. การเขียนโครงสร้างตารางในกระดาษแผ่นใหญ่ 

(flipchart) 

2. การชี้บ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการระดมสมอง 

(โดยข้อแนะนำ คือ การเขียนใน Post-it 1 ใบต่อ 1 ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย) 

3. การวางตำแหน่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในคอลัมน์แรก

ของตาราง 

4. การลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 10 

ลำดับ และบันทึกข้อมูลในตารางการวิเคราะห์ให้ครบถ้วน 

5. การตัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่สำคัญออก (ถ้ามี) 

และบันทึกข้อมูลในตารางให้สมบูรณ์  

● ขั้นตอนที่	 4	 การมีอิทธิพลและความสำคัญ	 การมี

อิทธิพล หมายถึง พลังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่จะช่วย

สนับสนุน หรือการขัดขวางการบรรลุผลของวัตถุประสงค์และ

กิจกรรมขององค์การ 

ความสำคัญ หมายถึง ลำดับความสำคัญต่อการให้

ความพึงพอใจในความจำเป็นและความสนใจของแต่ละผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย 

● ขั้นตอนที่	 2	 การแจ้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ

วิเคราะห์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนร่วมจำเป็นต้องเข้าใจบท-

บาทและวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ ผู้รับผิดชอบในการ

วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องชี้บ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง 3 

กลุ่ม คือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก (key) ขั้นพื้นฐาน (primary) 

และขั้นรอง (secondary) โดยหลักการสำคัญ คือ การ

วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สามารถมีผลต่อกิจกรรมทั้งด้าน

บวกและลบ ขั้นตอนต่อมา คือ การอธิบายเหตุผลของ

วัตถุประสงค์การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น การจัดการ

ระบบชลประทานเพื่อการเกษตร การป้องกันน้ำท่วมนั้นเป็น

ประโยชน์ต่อชาวนาและเกษตรกร แต่เป็นผลลบต่อชาว-

ประมง เนื่องจากระบบนิเวศน์มีการเปลี่ยนแปลง ชาวประมง

อาจจะไม่พึงพอใจได้ และขั้นตอนของการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย คือ  

1. การชี้บ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในตารางผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 

2. การชี้บ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความสำคัญ 

3. การชี้บ่งความเสี่ยงที่อาจจะมีผลต่อกิจกรรมและ

วิธีการในการจัดการผลกระทบที่เกิดขึ้น 

โดยวิธีการจัดการกับปัญหาต่าง ๆ และความเสี่ยงที่มี

โอกาสเกิดขึ้นมีวิธีการจัดการได้หลากหลายวิธี เช่น การ

กำหนดกรอบการทำงานเพื่อการลดความขัดแย้ง การสร้าง

พันธมิตร การเจรจาต่อรอง การวิเคราะห์รายละเอียดข้อได้-

เปรียบ ข้อจำกัด และการสร้างรายละเอียดการตรวจสอบ 

(checklist) การระดมสมองในการตั้งสมมติฐานต่าง ๆ เช่น 

การตั้งคำถามอะไร ถ้า (what-if) เพื่อหาแนวทางในการ

จัดการ  

ภาครัฐจัดทำโครงการประกันสินค้าทางการเกษตรต่อ

เกษตรกรนั้น เมื่อพิจารณาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้วจะพบว่ามี

ทั้งได้ประโยชน์และเสียประโยชน์ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความสนใจต่อโครงการ ผลประโยชน์ 

เกษตรกรรายย่อย รายได้สูงขึ้น + 

พ่อค้าคนกลาง การขายผลิตภัณฑ์ได้ 
มากขึ้น 

กลไกตลาดถูกเบี่ยงเบน 

+ 
 
- 

ผู้ใช้แรงงาน มีการจ้างงานมากขึ้น + 

ธนาคาร ผู้ให้กู้ยืม มีการกู้ยืมลดลง - 

องค์การภาครัฐ ความสำเร็จของนโยบาย 
ความนิยมในภาครัฐสูงขึ้น

อำนาจการต่อรอง 
เกษตรกรเพิ่มขึ้น 

+ 
+ 
- 

นักการเมือง คะแนนเสียง 
ความนิยมจากประชาชน 

+ 

สื่อมวลชน การเฝ้าติดตาม 
การทุจริตโครงการ 

- 
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▼ ตารางที่	2	ตารางความสำคัญและการมีอิทธิพล 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼ ตารางที่	3	ตาราง	Matrix	ความสัมพันธ์ระหว่าง	

ความสำคัญและการมีอิทธิพล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การนำผลการวิเคราะห์ ไปประยุกต์ใช้

ผลจากการวิเคราะห์การมีอิทธิพลและความสำคัญนั้น 

ทำให้องค์การภาครัฐซึ่งต้องการผลักดันด้านนโยบายทางการ

เกษตร โครงการประกันราคาสินค้า ซึ่งองค์การภาครัฐซึ่งเป็น

ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องมีการสื่อสาร สานเสวนา การให้

ความรู้ ความเข้าใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องโดยตรง 

คือ เกษตรกรรายย่อย ขณะเดียวกันต้องมีการประสานงาน 

การยังประโยชน์ร่วมกันทั้ง 2 ฝ่ายกับองค์การ หรือบุคคลผู้-

เกี่ยวข้อง เช่น พ่อค้าคนกลาง ธนาคาร และการกำกับดูแล

กิจการที่เป็นธรรมาภิบาล มีความโปร่งใสในการจัดการเพื่อให้

สื่อสารมวลชน และประชาชนทั่วไป นำเสนอข่าวในทางบวก 

และส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการ 

การวิเคราะห์ในกระบวนการดังกล่าวนี้สามารถประยุกต์

ใช้ในระดับองค์การ ในการดำเนินโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ให้

ประสบความสำเร็จ และบรรลุผลตามโครงการได้ เช่น การ

ขยายกำลังการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมต้องมีการคำนึง

ถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน ผลกระทบด้านวิถี

ชีวิตชุมชน การสานเสวนาในการลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น 

การใช้จุดแข็งของโครงการ เช่น การจ้างงาน การส่งเสริมเศรษฐ-

กิจชุมชน มาสื่อสารต่อชุมชน ในขณะเดียวกันองค์การต้องมี

ความจริงใจและให้ข้อมูลที่เป็นจริงต่อชุมชน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 



ข้อควรระวังหรือหลุมพราง

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจจะไปผิดแนวทาง 

ซึ่งวิธีการต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนี้เป็น  

เพียงเครื่องมือซึ่งไม่สามารถรับประกันความถูกต้องในการ

วิเคราะห์ได้ 

● การสื่อสารเฉพาะกลุ่มที่สามารถแปลความหมาย

ได้หลากหลาย ซึ่งอาจเป็นภัยคุกคามต่อการทำความเข้าใจ 

เช่น ความเชื่อ ศาสนา 

● การวิเคราะห์ข้อมูลสามารถประยุกต์ใช้ได้ดีเท่าที่

ข้อมูลสามารถเก็บได้และนำมาประยุกต์ใช้ 

● การตัดสินใจในการวางตำแหน่งของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย บางครั้งเป็นนามธรรม ความคิดเห็นที่หลากหลาย

จากข้อมูลหลาย ๆ แหล่ง จำเป็นต้องได้รับการยืนยันหรือ

ปฏิเสธในการตัดสินใจ 

● ความแตกต่างระหว่างความรู้และประสบการณ์

ของสมาชิกกลุ่มในกิจกรรมการระดมสมองอาจจะทำให้การ

ทำงานเป็นทีมไม่ประสบความสำเร็จ โดยทีมควรใช้ข้อมูลพื้น-

ฐาน และการให้ความสำคัญของข้อมูล 

● ความพยายามในการกำหนดผู้ได้เปรียบและเสีย-

เปรียบ และความขัดแย้งที่ซ่อนเร้นแฝงอยู่และการให้ความ

สนใจในประเด็นที่แตกต่างกัน ทำให้เกิดความขัดแย้งในทีม 

ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ความสำคัญ การมีอิทธิพล

เกษตรกรรายย่อย 5 2

พ่อค้าคนกลาง 1 3

ผู้ใช้แรงงาน 4 1

ธนาคาร ผู้ให้กู้ยืม 1 4

องค์การภาครัฐ 4 5

นักการเมือง 3 3

สื่อมวลชน 1 4

A

เกษตรกรรายย่อย

ผู้ใช้แรงงาน

B

องค์การภาครัฐ

นักการเมือง

C

พ่อค้าคนกลาง

D

ธนาคารผู้ให้กู้ยืม

สื่อสารมวลชน

A

สำคัญมาก/

มีอิทธิพลน้อย

B

สำคัญมาก/

มีอิทธิพลมาก

C

สำคัญน้อย/

มีอิทธิพลน้อย

D

สำคัญน้อย/

มีอิทธิพลมาก

สำคัญมาก/

มีอิทธิพลน้อย

สำคัญน้อย/

มีอิทธิพลน้อย

สำคัญมาก/

มีอิทธิพลมาก

สำคัญน้อย/

มีอิทธิพลมาก


