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ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร
-------------------------หลายคนมีความเขา ใจผิดคิดวา CSR หรือความรับผิดชอบตอสังคมเปนเรื่องของการบริ จาค หรื อ
การปลูกปาเทานั้น แตแทจริงแลวความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร ยังรวมถึงการคุมครองแรงงาน การยึดหลัก
สิทธิมนุษยชน การดําเนินธุรกิจดวยหลักธรรมาภิบาล จริยธรรม ความโปรงใสและตองคํานึงถึงประโยชนของผูมี
สวนไดสวนเสียอีกดวย นอกจากนี้ที่ผานมา การที่องคกรสวนใหญไมคอยใหความสําคัญกับเรื่อง CSR เพราะ
สําคัญผิดไปวากิจกรรม CSR เหลานั้นถือเปนภาระหรือคาใชจายที่องคกรตองจัดสรรกลับสูสังคม ซึ่งอาจกระทบตอ
ตนทุนหรือการดําเนินการไมมากก็นอย ในหลายกรณีที่การดําเนินการในบริบทของ CSR มิไดเปนภาระคาใชจาย
แกองคกร แตกลับเปนเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาองคกรไปสูความยั่งยืน (โกศล ดีศีลธรรม ,๒๕๕๔) ดังที่จะได
นําเสนอตอไป
คําวา CSR ยอมาจาก Corporate Social Responsibility หรือความรับผิดชอบตอสังคมซึ่งหมายถึง
การที่องคกรไมวาจะเปนองคก รธุรกิจ องคกรภาครัฐหรือองคกรที่ไมแสวงหากํา ไร ที่มีการเปนการดําเนินงาน
ภายใตหลักจริยธรรมและการกํากับที่ดีควบคูไปกับการใสใจดูแลรักษาสังคมและสิ่งแวดลอมเพื่อนําไปสูการพัฒนา
พันธกิจหรือธุรกิจอยางยั่งยืน หรือที่เรียกวาเข็มทิศธุรกิจเพื่อสังคม ซึ่งจะชวยบอกพิกัดการดําเนินงานที่มีเปาหมาย
ทางพันธกิจหรือทางธุรกิจควบคูความรับผิดชอบตอสังคม (โกศล ดีศีลธรรม ,๒๕๕๔ :๑๒)
สวนสถาบันไทยพัฒน ภายใตมูลนิธิบูรณะชนบทแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ไดกลาวถึง
“CSR” วาเปนการดําเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองคกรที่คํานึงถึงผลกระทบตอสังคมทั้งในระดับใกล
(ผูมีสวนเกี่ยวของโดยตรงกับองคกร เชน ลูกคา คูคา ครอบครัว พนักงาน ชุมชน ทองถิ่น ที่องคกรตั้งอยู) และ
ระดับไกล (ผูมีสวนเกี่ยวของกับองคกรทางออม เชน คูแขงขันทางธุรกิจ ประชาชนโดยทั่วไป) ดวยการใชทรัพยากร
ที่มีอยูในองคกรหรือทรัพยากรจากภายนอกองคกรในอันที่จะทําใหอยูรวมกันในสังคมไดอยางเปนปกติสุข
๑. ปจจัยหลักที่ผลักดันไปสู CSR
ในที่ประชุมระดับโลกที่กรุงริโอเดอจาเนโรในป พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดกลาวถึงทิศทางใหมของการพัฒนาที่
เรียกวาการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ซึ่งเปนการเรียกรองใหเกิดการพัฒนาโดยความเอา
ใจใสสังคมและสิ่งแวดลอม และนั่นคือการจุดประกายการทํา CSR ขึ้นในสังคม แมวา การทํา CSR ในชวงแรกจะ
ไม ไ ด เ กิ ดจากความมุ ง มั่ น รั บ ผิ ด ชอบขององค ก รเอง แต เ ป นการทํ า เมื่ อ พบว า ได ส ร า งป ญ หาให แ ก สัง คมและ
จําเปนตองแกปญหานั้น สําหรับปจจัยเรงทีม่ ีสวนผลักดันไปสูการทํา CSR คือ
(โกศล ดีศีลธรรม ,๒๕๕๔ : ๒๘-๓๐)
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๑.๑ กระแสโลกาภิวัตน เมื่อธุรกิจขามชาติไดดําเนินการแผขยายไปทั่วโลก ดวยเหตุดังกลาววหากไมมี
การควบคุมดานมนุษยธรรม การปปองกันการกดขี
การ ่คาแรงงาน หรือการขาดจรรยาบรรณขององคกรที่ดีในนจัดสิทธิ
และสวัสดิการแรงงานก็จะทําการดําเนินการธุรกิจกอใหเกิดปญหาแกสังคมและ
คมและขาดมาตรฐานที
ขาดมาตรฐานที่เทาเทียมกัน
๑.๒ การเป ด เสรี ท างการค า และกฎระเบี ย บ เนื่ อ งจากการเป ด เสรี ท างการค า ทํ า ให ก ฎหมาย
กฎระเบียบ ขอบังคับอาจไมครอบคลุมเพียงพอที
งพอที่จะคุมครองใหองคกรธุรกิจอยูภายใตจรรยาบรรณที่ดี แตหากมี
ผูนําที่มีความรับผิดชอบตอสังคมก็จะชวยลดชองวางที่ฝายรัฐเขาไปดูแลไมทั่วถึง
๑.๓ กระแสเรื่องสิ่งแวดลอมและสังคม จากกรณีที่เรื่องสิ่งแวดลอมกําลังอยูในกระแสสังคมโลก ทําให
เกิดแนวคิดเรื่อง Triple Bottom Line คือการบริหารจัดการที่ใสใจ ทั้งดานผลกําไร สิ่งแวดลอมและสังคมไป
พรอมกัน การทํา CSR จึงเปนการประสานประโยชนในทั้ง ๓ เขาดวยกัน
๑.๔ ทิศทางการพัฒนาไปสูความยั่งยืน ที่เป
เปนการเรียกรองใหเกิดการพัฒนาโดยความเอาใจใสสังคม
และสิ่งแวดลอม
๒. การแบงประเภทของ CSR
การแบงประเภทของ CSR อาจแบงไดหลายรูปแบบ ในที่นี้ จะไดนํามาเสนอเปน ๒ รูปแบบ คือ
๒.๑ ตัวแบบพีระมิดของคารรอล (Carroll, ๑๙๙๑) ซึ่งแบงประเภท CSR ไปตามลําดับขั้นเปน ๔ ขั้น
ไดแก ความรับผิดชอบดานเศรษฐกิจ ความรับผิดชอบดานกฎหมาย ความรับผิดชอบดานจริยธรรม และความ
รับผิดชอบดานการเสียสละ โดยความรับผิดชอบดานเศรษฐกิจ คือ องคกรตองมีกําไร เพื่อใหตนเองอยูรอดไดโดย
ไมเปนภาระกับใคร ความรับผิดชอบดานกฎหมาย คือ องคกรตองเชื่อฟงและปฏิบัติตามกฎหมาย เพราะกฎหมาย
เปนเงื่อนไขของสังคมที่บอกวาสิ่งใดถูกสิ่งใดผิด ความรับผิดชอบดานจริยธรรม คือ องคกรตองมีจริยธรรม ซึ่งเปน
ขอกําหนดวาตองทําในสิ่งที่ถูกตอง ยุติธรรมและเปนธรรม หลีกเลี่ยงอันตรายจาก สิ่งที่ผิดจริยธรรม และสุดทาย
เป นความรั บผิ ดชอบดา นการเสียสละโดยไมหวังผลตอบแทนโดยองค
ผลตอบแทนโดยองคกรจะตองเปนบรรษัทพลเมืองที่ ดีในการ
ชวยเหลือและใหทรัพยากรแกชุมชน
ความรับผิดชอบดานการเสียสละ
ความรับผิดชอบดานจริยธรรม
ความรับผิดชอบดานกฎหมาย
ความรับผิดชอบดานเศรษฐกิจ
๒.๒ CSR ตามบทบาทและความเกี่ยวของของหนวยงาน ซึ่งสามารถจําแนกออกไดเปน ๕ กลุม
(division) (http://thaicsr.com และพิพิพัฒน นนทนาธรณ,๒๕๕๓)
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๑) CSR-after-Process (กิจกรรมเพื่อสังคมนอกกระบวนการธุรกิจ) คือ การดําเนินกิจกรรม (activities)
ของหนวยงานที่แยกจากการดําเนินธุรกิ จหลัก โดยมากเปนกิจกรรมนอกเวลางานปกติ เชน การเปนอาสาสมัครบําเพ็ ญ
ประโยชน การบริ จาคเงิ นสิ่ งของบรรเทาทุ กข การแก ไขเยี ยวยาชุ ม ชนที่ ได รั บผลกระทบทางมลพิ ษ เป นต น
๒) CSR-in-process (กิจกรรมทางสังคมในกระบวนการทํางาน) เปนการนําความรับผิดชอบตอ
สังคมไปเปนสวนหนึ่งของกระบวนการทางธุรกิจ ที่ตระหนักถึงการปองกันมลภาวะ การใชทรัพยากรอยางประหยัด
การเปดเผยขอมูลอยางโปรงใส เปนตน ซึ่งกิจกรรมเหลานี้เปนการดําเนินการในเวลาปกติของการทํางาน
๓) CSR-as-Process (กิจการเพื่อสังคม) มักเปนองคกรที่ดําเนินงานโดยไมแสวงหากําไรใหแก
ตนเอง โดยมีวัตถุประสงคในการจัดตั้งเพื่อยังประโยชนใหแกสังคมในทุกกระบวนการของกิจการ ตัวอยางของ
กิจการที่ อาจจัดอยู ในข ายนี้ ไดแก มูลนิธิ องคก รสาธารณประโยชน องค กรประชาชน และสวนราชการต างๆ
๔) CSR-as-Enterprise (วิสาหกิจสังคม) เปนธุรกิจที่หารายไดดวยนวัตกรรม หรือการไมยึดติด
กับกฎเกณฑ ซึ่งตองเปนผูประกอบการที่มีความเด็ดเดี่ยวและตองการเปลี่ยนแปลงสังคมหรือการปฏิวัติสังคมอยาง
ยั่งยืน เชน การที่แบ็งคในบังคลาเทศมีนโยบายปลอยสินเชื่อใหแกคนจน เพื่อใหนําเงินไปทําธุรกิจที่เรียกวาไมโคร
เครดิต
๕) CSR-as-Business (ธุรกิจสังคม) เปนการนําประเด็นสังคมมาทําธุรกิจ ทั้งการผลิต การคา หรือการ
บริการ เชน เปนผูผลิตอุปกรณเครื่องจักรที่ประหยัดพลังงาน เปนผูรับซื้อขยะอุตสาหกรรมเพื่อนํามาคัดแยกหรือหมุนเวียน
มาใชใหม การเปนบริษัทที่ปรึกษาหรือฝกอบรมดานการทํา CSR ซึ่งองคกรลักษณะนี้จะทําธุรกิจกับหนวยงานที่ดําเนินงาน
ที่มีความรับผิดชอบตอสังคมในทุกระดับ
๓. ประโยชนของ CSR
(พิพัฒน นนทนาธรณ,๒๕๕๓)
ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรกอใหเกิดประโยชนตอองคกรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งใน
แบบที่จับตองไดและจับตองไมได และทั้งภายในและภายนอกองคกร
ความรับผิดชอบตอสังคมเปนการสรางความไววางใจแกผูมีสวนไดสวนเสีย ซึ่งความไววางใจเปนรากฐาน
สําคัญในการทําธุรกิจ ถาลูกคาไววางใจการใชสินคาหรือบริการ การดําเนินการธุรกิจก็เปนไปดวยความปลอดโปรง
โลงใจ เกิดความจงรักภักดีตอแบรนด นอกจากนั้นภาพพจนขององคกรที่มีความรับผิดชอบตอสังคมก็จะมีความ
แข็งแกรงซึ่งเปนสิ่งที่ลอกเลียนแบบไดยากเพราะตองใชเวลาในการพัฒนา
พนักงานในองคกรที่มีความรับผิดชอบตอสังคม จะทําใหพนักงานไดเห็นถึงความจริงใจขององคกรที่มีตอ
สั งคม และการที่ อ งค ก รมี ค วามจริ งใจไม ห น า ไหว ห ลั ง หลอก จึ ง ทํ า ให พ นั ก งานสามารถทํ า งานได อ ย า งเต็ ม
ความสามารถ มีความภาคภูมิใจในการเปนสมาชิกหนึ่งขององคกรและอาจมีสวนชวยในการสรรหาพนักงานมาที่จะ
มารวมงานไดงายขึ้น

๔

๔. แนวปฏิบัติของ CSR (CSR Guildline)
(โกศล ดีศีลธรรม , ๒๕๕๔ : ๓๒-๓๓ พิพัฒน นนทนาธรณ ,๒๕๕๓ : ๕๔-๕๕ และ http://thaicsr.com)
เรื่องความรับผิดชอบตอสังคม เปนสิ่งที่องคกรทั่วโลกรวมถึงผูมีสวนไดเสียขององคกรเหลานั้นรับรูวามี
ความจําเปนและมีประโยชนจากการที่สงผลตอการพัฒนาที่ยั่งยืน ผลกระทบจากการดําเนินงานขององคกรที่มีตอ
ชุมชนและสิ่งแวดลอมที่อยูร ายรอบตัวดังกลา วไดเปนตัวแปรสํา คัญที่ บงชี้ถึ งสมรรถนะและขีดความสามารถที่
องคกรจะดําเนินงานไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิผล ซึ่งจากนี้ไปทุกๆ กิจกรรมขององคกรจําเปนตองคํานึงถึง
สิ่งเหลานี้ไปพรอมๆ กับการถูกตรวจสอบอยางใกลชิดจากผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ ดังนั้น หนวยงานตางๆ จึงไดมี
การกําหนดแนวทางการปฏิบัติของ CSR ขึ้น ซึ่งทีเ่ ปนที่รูจักกันทั่วไป ไดแก
๔.๑ ISO ๒๖๐๐๐ โดยที่องคกรระหวางประเทศวาดวยมาตรฐาน (International Organization for
Standardization : ISO) ไดกําหนดมาตรฐานวาดวยความรับผิดชอบตอสังคม ISO ๒๖๐๐๐ ขึ้น เพื่อใหบริษัท
องคกร หนวยงานตาง ๆ รวมไปถึงผูมีสวนไดเสียขององคกรไดเพิ่มความตระหนักและสรางความเขาใจในเรื่อง
ความรับผิดชอบตอสังคม ซึ่งมาตรฐานดังกลาวจะเปนไปในลักษณะของขอแนะนํา หลักการและวิธีการของความ
รับผิดชอบตอสังคมที่องคกรพึงปฏิบัติโดยความสมัครใจ และทุกองคกรสามารถนําไปประยุกตใชไดโดยไมตองมีการ
ตรวจสอบรับรองแตอย างใดและไม ใชข อกํา หนด (Requirements) ซึ่ งประเทศไทยเองไดประกาศอยา งเป น
ทางการไปแลวเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ สําหรับมาตรฐานและหัวขอบงชี้ถึงความรับผิดชอบตอสังคมตาม
ISO ๒๖๐๐๐ มีทั้งสิ้น ๗ ประการ คือ
๑) ความรับผิดชอบ (Accountability) ในการดําเนินการใดๆ ก็ตามขององคกรตองสามารถ
ตรวจสอบไดจากภายนอก
๒) ความโปรงใส (Transparentcy) องคกรควรเปดเผยขอมูลตางๆ ใหผูมีสวนไดสวนเสีย รวมถึง
ผูที่เกี่ยวของไดรับทราบอยางชัดแจง
๓) การปฏิบัติอยางมีจริยธรรม (Ethical behavior) องคกรควรมีการกําหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานอยางมีจริยธรรม โดยคํานึงถึงความซื่อสัตย ความเทียม ความยุติธรรม สิ่งแวดลอมและผูมีสวนไดเสีย
๔) การเคารพตอผลประโยชนตอผูมีสวนไดเสีย (Restpect for stakeholder interests )
องคกรควรตระหนักถึงสิทธิและผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสีย โดยเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
กิจกรรมขององคกร เชน นโยบาย ขอเสนอ หรือการตัดสินใจตางๆ ก็ตามที่จะสงผลตอผูมีสวนไดสวนเสีย
๕) การเคารพตอหลักนิติธรรม (Restpect for rule of law ) องคกรจะตองมีการปฏิบัติที่
สอดคลองกับหลักของกฎหมาย และกฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ
๖) การเคารพตอการปฏิบัติตามแนวทางของสากล (Restpect for international norm of
behavior) องคกรจะตองมีการปฏิบัติที่สอดคลองกับสนธิสัญญาสากล คําสั่ง ประกาศ ขอตกลง มติ และขอชี้นํา
ตางๆ ซึ่งไดรับการรับรองจากองคกรสากลที่เกี่ยวของกับองคกรนั้นๆ
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๗) การเคารพตอสิทธิมนุษยชน (Restpect of human right) องคกรควรดําเนินนโยบายและ
ดําเนินกิจกรรมที่สอดคลองกับปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน
นอกจากหลักการสําคัญ ๗ ประการขางตนนี้ ISO ๒๖๐๐๐ ยังไดกําหนดแนวทางในการแสดง
ความรั บผิ ดชอบต อสังคมขององค กรเพื่ อสงเสริ มใหองคกรสามารถพัฒ นาตนเองไปสู การเป นองคก รที่ มีความ
รับผิดชอบตอสังคม โดยกิจกรรมของความรับผิดชอบตอสังคมที่องคกรปฏิบัตินั้นตองเขาขาย ๗ หัวขอหลัก ดังนี้
๑) การกํากับดูแลองคการ
๒) สิทธิมนุษยชน
๓) การปฏิบัติดานแรงงาน
๔) สิ่งแวดลอม
๕) การดําเนินงานอยางเปนธรรม
๖) ประเด็นดานผูบริโภค
๗) การมีสวนรวมและการพัฒนาชุมชน
ซึ่งทั้ง ๗ หัวขอหลักนี้จะครอบคลุมผลกระทบทั้ง ๓ ดาน ไดแก เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม
๔.๒ The UN Global Compact เลขาธิการสหประชาชาติไดเรียกรองใหธุรกิจแสดงความเปนพลเมือง
ที่ดีของโลกในทุกประเทศที่ดําเนินธุรกิจอยู ดวยการเคารพตอหลักที่เปนขอตกลงนานาชาติเรื่องสิทธิมนุษยชน
มาตรฐานแรงงานและสิ่งแวดลอม โดยไดเสนอบัญญัติ ๙ ประการ ที่รียกวา The UN Global Compact ซึ่งแบง
ออกเปน ๓ หมวดหลัก คือ หมวดสิทธิมนุษยชน หมวดมาตรฐานแรงงานและหมวดสิ่งแวดลอมและตอมาไดเพิ่ม
บทบทบัญญัติหมวดการตอตานการคอรรัปชั่น
๔.๓ University of Hongkong ไดรวบรวมแนวทางปฏิบัติตามแนวคิด CSR ขององคกรธุรกิจในยุโรป
อเมริการเหนือและเอเชีย แบงออกเปน ๔ หมวดหลัก คือ
๑) การปฏิบัติภายในองคกร โดยดูแลไมใหมีการลวงละเมิดสิทธิมนุษยชนภายในองคกร มีการจัดทํา
และแถลงระเบียบการจางงานเปนลายลักษณอักษรที่ชัดเจน
๒) การปฏิบัติภายนอกองคกร
๓) ความนาเชื่อถือ
๔) การอบรมบุ ค ลากรโดยมี หลักสูตรการอบรมการเป นพลเมื องที่ ดีแ ก พ นั กงานในองค กรและ
สงเสริมใหพนักงานมีสวนรวมในโครงการตางๆ เพื่อชวยพัฒนาสังคมใหเติบโตอยางยั่งยืน
๕. ตัวอยาง CSR ในประเทศไทย
๕.๑ บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) เปนองคกรตัวอยางที่มีการจัดการเรื่อง CSR อยางเปนระบบโดย
ระบุวา CSR ถือเปนความรับผิดชอบของระดับบริหาร (CEO Forum) ทั้งยังมีคณะกรรมการรองรับในแตละ
โครงการและในแตละปจะใชงบประมาณเพื่อการนี้กวา ๒๕๐ ลานบาท จากเดิมที่การทํากิจกรรมเพื่อสังคมยังเนน
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ไปที่รูปแบบการบริจาคแตเมื่อถึงป พ.ศ. ๒๕๓๗ ไดทําโครงการที่มีการดูแลกิจกรรมแบบบูรณาการอยางจริงจัง
เริ่มดวยการปลูกปา และโครงการหมูบาน ปตท. รอบโครงการทอสงกาซไทย-พมา ดวยการพัฒนากองทุน สราง
โรงเรียน และสรางอาชีพ ในขั้นตอมาไดพัฒนาไปสูการสรางความยั่งยืนของชุมชน โดยถูกกําหนดอยูในRoad
Map การทํา CSR นั่นคือ การสรางองคความรูโดยถอด DNA จากแผนธุรกิจมาเปนการวางแผนการสรางองค
ความรูใหแกชุมชนจากทรัพยากรดานกาซและปโตรเคมี เพื่อใหชุมชนสามารถนําความรูมาตอยอดในการหาเลี้ยง
ชีพ จากการใชการกํากับดูแลกิจการที่ดีในองคกรและ CSR ในการเขาไปดูแลผูมีสวนไดเสีย รวมทั้งการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีแกสังคม ดวยการดําเนินธุรกิจที่ไมไดมุงแสวงหากําไรสูงสุด เปนองคประกอบสําคัญที่องคกรตอง
หาบทที่เปนจุดสมดุลในเรื่องดังกลาวเพื่อใหลูกคาพึงพอใจทั้งทางดานผลิตภัณฑ บริการ มาตรฐาน ความเปนธรรม
การเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและการสรางความรวมมือกันทั้งผูถือหุนและภาคสวนตางๆ ในระยะยาว
๕.๒ บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทแรกๆ ที่มีการทํากิจกรรมเพื่อสังคมอยาง
จริงจัง โดยกอตั้ง “มูลนิธิเครือซิเมนตไทย” เพื่อดําเนินธุรกิจตามอุดมการณ “คุณภาพและเปนธรรม” โดย
สรางสรรคกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคมอยางจริงจังตอเนื่องเปนเวลานาน ทั้งดานสิ่งแวดลอม การศึกษา กีฬา
ชุมชนและสาธารณะประโยชนและการมอบทุนสนับสนุนกิจกรรมตางๆ อาทิ โครงการจัดระเบียบขยะเพื่อสราง
จิตสํา นึ กการคั ดแยกขยะและนํา กลั บ มาใชประโยชน ใหแก พ นัก งานในเครือซิเมนต ไทยและชุม ชนรอบโรงงาน
นัก เรียน นิ สิต นั ก ศึก ษาและประชาชนทั่ วไป การโฆษณาทางวิทยุและสื่ อสิ่ งพิ มพท อดผ า ปาขยะรี ไซเคิ ล การ
ชวยเหลือผูประสบภัย ตลอดจนสนับสนุนปูนซิเมนตและวัสดุก อสรางแกนิสิต นักศึกษาที่ออกคายอาสาพัฒนา
ชนบทในชวงปดภาคเรียน นอกจากนั้นยังจัดกิจกรรมเสริมทักษะความรูดานอาชีพแกชุมชนรอบโรงงานโดยให
พนักงานมีสวนรวมกิจกรรมเพื่อสังคมอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ดวยปรัชญาวาเปาหมายทางธุรกิจไมใชตัวตั้ง แตหากทําได
สังคมตองไดรับการพัฒนาเชนกัน เปนตน
๖. บทวิเคราะห
ความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ในภาคเอกชน ถือไดวาเปนสวนสําคัญของการเปนองคกรบรรษัทภิบาล
CSR จัดเปนตัวบงชี้ที่แสดงใหเห็นถึงการดําเนินการขององคกรอยางมีจริยธรรมและความมีจรรยาบรรณในอันที่จะ
มิใหสงผลกระทบตอผูมีสวนไดเสีย ประชาชน และสิ่งแวดลอม เชน การดําเนินการในภาคอุตสาหกรรมที่อาจ
สงผลกระทบอยางสูงต อมลภาวะและสิ่งแวดลอมจึ งต องมีการพิ จารณาอย างรอบคอบ มี การเป ดรั บฟงความ
คิดเห็นรวมทั้งมีระบบการดูแลมิใหเกิดผลเสียหายตอสังคม หรือกรณีการแอบปนเปอนสารเคมีในอาหารเพื่อรักษา
ความสดใหมแตกลับเปนการทําลายสุขภาพของประชาชนโดยตรง ซึ่งหากตรวจพบยอมสรางความไมพึงพอใจและ
ขาดซึ่งความเนื้อเชื่อใจ และอาจเปนเหตุใหการอยูรวมกันในสังคมไมเปนปกติสุข
กิจกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอสังคม มิใชเฉพาะแคการบริจาคหรือการเปนอาสาสมัคร
เท า นั้ น แต ยั ง หมายรวมถึ ง การแสดงออกในกระบวนการทํ า งานที่ มี ค วามโปร ง ใส เป น ธรรม รั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสรางความสมดุลระหวางผลประโยชนที่ไดรับและประโยชนตอสวนรวม เปนตน แมวาใน
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บางมิติอาจมอง CSR วาเปนสวนหนึ่งของการสรางภาพ หรือเปนการสรางความแตกตางในการแขงขัน หรือเปน
การทํา CSR บังหนาแตแทจริงแลวตองการประโยชนหรือเพื่อการเอาเปรียบผูอื่น เชน การสงเสริมใหชาวบานใน
พื้นที่จัดหาวัตถุดิบใหพรอมจัดกิจกรรมการพัฒนาชุมชนตางๆ ทั้งนี้เพื่อหวังประโยชนในการกระจายความเสี่ยงใน
การไดวัตถุดิบในราคาที่ถูกกวา พรอมมีขอแมใหตองติดตราการคาของบริษัทเพื่อมิใหชุมชนไดเปนเจาของโครงการ
อยางแทจริง เปนตน อยางไรก็ดีการแสดงออกถึงการเอาเปรียบผูอื่น ยอมปรากฎสูสาธารณะไมชาก็เร็ว และยอม
ทําใหองคกรนั้นขาดความชอบธรรมและยุติบทบาทไปในที่สุด
ในความเปนจริงแลวภาครัฐเปนองคกรสาธารณประโยชนที่มีบทบาทโดยตรงในการใหบริการประชาชน
ที่ไมแสวงหาผลกําไร ทําให CSR ภาครัฐเปนเรื่องที่ขาราชการทุกคนตองตระหนักและสํานึกวาตนเองมีบทบาท
ความรับผิดชอบตอสังคมอยางมากดวยเชนกัน ซึ่งนอกจากการใหมี CSR ในกระบวนงานแลว การสรางการมีสวน
รวมกับประชาชนในพื้นที่ หรือการประชาสัมพันธเพื่อรวมพลังจากองคกรตางๆ หรือการสรางความตระหนักรู
ใหแกประชาชนเพื่อลดปญหาทางสังคม จึงมิใชการปฏิบัติเฉพาะภารกิจของตนแตยังมีสวนในการพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดลอมใหกาวไปพรอมกันดวย ยกตัวอยางเชน กรณีสํานักงาน ก.พ. ไดมีการดําเนินการที่เกี่ยวกับ CSR ใน
การสงเสริมวิชาชีพดานการบริหารทรัพยากรบุคคลออกสูบุคคลภายนอก เชน การที่มูลนิธิจินดา ณ สงขลา ใหทุน
วิทยานิพนธแกนักศึกษาที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลและนําผลที่ไดเปนประโยชนตอสวนรวม
อย า งก็ ดี นอกจากนั้ น ยั ง สามารถดํ า เนิ น การด า นอื่ น ๆ อั น เป น การคื น ความสุ ข ให แ ก พื้ น ที่ ร อบข า งหรื อ
กลุมเปาหมายอื่นๆ ไดอีก เชน การมีสวนรวมกับชุมชนในการบําเพ็ญประโยชนในโอกาสสําคัญตาง ๆ การมีโอกาส
จัดงานวันเด็กใหแกเด็ก ๆ รอบพื้นที่เพื่อปลูกฝงทัศนคติการทํางานของขาราชการในการรับใชประชาชน โครงการ
สัมมนาหรือปฐมนิเทศนักเรียนทุนรัฐบาลหรือขาราชการบรรจุใหมและครอบครัวใหเกิดความซาบซึ้งในการเปน
ขาราชการเพื่อรับใชแผนดินเกิด เปนตน กลาวไดวา CSR สําหรับราชการแลวมีหลักการบนพื้นฐานเดียวกัน
เพียงแตตองหาวิธีคิดเพื่อใหประโยชนไมเฉพาะกับกลุมเปาหมายหลักเทานั้น แตตองขยายผลไปสูสังคมรอบขางให
ไดรับผลที่สะทอนไดถึงความรับผิดชอบขององคกรที่มีตอสังคม ซึ่งยอมมีผลใหเกิดความเชื่อถือศรัทธาและไววางใจ
จากประชาชนไดอยางแทจริง
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