
๑ 

 

 ความรับผดิชอบตอสังคมขององคกร 
-------------------------- 

 หลายคนมีความเขาใจผิดคิดวา CSR หรือความรับผิดชอบตอสังคมเปนเรื่องของการบริจาค หรือ       

การปลูกปาเทาน้ัน แตแทจริงแลวความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร ยังรวมถึงการคุมครองแรงงาน  การยึดหลัก

สิทธิมนุษยชน  การดําเนินธุรกิจดวยหลักธรรมาภิบาล  จริยธรรม ความโปรงใสและตองคํานึงถึงประโยชนของผูมี

สวนไดสวนเสียอีกดวย นอกจากน้ีท่ีผานมา การท่ีองคกรสวนใหญไมคอยใหความสําคัญกับเรื่อง CSR  เพราะ

สําคัญผิดไปวากิจกรรม CSR เหลาน้ันถือเปนภาระหรือคาใชจายที่องคกรตองจัดสรรกลับสูสังคม ซึ่งอาจกระทบตอ

ตนทุนหรือการดําเนินการไมมากก็นอย ในหลายกรณีที่การดําเนินการในบริบทของ CSR มิไดเปนภาระคาใชจาย

แกองคกร แตกลับเปนเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาองคกรไปสูความย่ังยืน (โกศล  ดีศีลธรรม ,๒๕๕๔) ดังที่จะได

นําเสนอตอไป 

 คําวา  CSR ยอมาจาก Corporate Social Responsibility   หรือความรับผิดชอบตอสังคมซึ่งหมายถึง

การที่องคกรไมวาจะเปนองคกรธุรกิจ องคกรภาครัฐหรือองคกรท่ีไมแสวงหากําไร ที่มีการเปนการดําเนินงาน

ภายใตหลักจริยธรรมและการกํากับที่ดีควบคูไปกับการใสใจดูแลรักษาสังคมและส่ิงแวดลอมเพื่อนําไปสูการพัฒนา

พันธกิจหรือธุรกิจอยางย่ังยืน  หรือท่ีเรียกวาเข็มทิศธุรกิจเพื่อสังคม ซึ่งจะชวยบอกพิกัดการดําเนินงานที่มีเปาหมาย

ทางพันธกิจหรือทางธุรกิจควบคูความรับผิดชอบตอสังคม  (โกศล ดีศีลธรรม ,๒๕๕๔ :๑๒) 

สวนสถาบันไทยพัฒน  ภายใตมูลนิธิบูรณะชนบทแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ไดกลาวถึง  

“CSR”  วาเปนการดําเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองคกรที่คํานึงถึงผลกระทบตอสังคมท้ังในระดับใกล        

(ผูมีสวนเกี่ยวของโดยตรงกับองคกร เชน ลูกคา คูคา ครอบครัว พนักงาน ชุมชน ทองถิ่น ที่องคกรต้ังอยู) และ

ระดับไกล (ผูมีสวนเกี่ยวของกับองคกรทางออม เชน คูแขงขันทางธุรกิจ ประชาชนโดยทั่วไป) ดวยการใชทรัพยากร

ที่มีอยูในองคกรหรือทรัพยากรจากภายนอกองคกรในอันที่จะทําใหอยูรวมกันในสังคมไดอยางเปนปกติสุข 

๑. ปจจัยหลักที่ผลักดันไปสู CSR 

 ในที่ประชุมระดับโลกที่กรุงริโอเดอจาเนโรในป พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดกลาวถึงทิศทางใหมของการพัฒนาท่ี

เรียกวาการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development)  ซ่ึงเปนการเรียกรองใหเกิดการพัฒนาโดยความเอา    

ใจใสสังคมและส่ิงแวดลอม และนั่นคือการจุดประกายการทํา CSR  ขึ้นในสังคม แมวา การทํา CSR ในชวงแรกจะ

ไมไดเกิดจากความมุงม่ันรับผิดชอบขององคกรเอง แตเปนการทําเม่ือพบวาไดสรางปญหาใหแกสังคมและ

จําเปนตองแกปญหาน้ัน  สําหรับปจจัยเรงทีมี่สวนผลักดันไปสูการทํา CSR คือ 

(โกศล ดีศีลธรรม ,๒๕๕๔ : ๒๘-๓๐) 



 

๑.๑ กระแสโลกาภิวัตน  เม่ือธุรกิจขามชาติได

การควบคุมดานมนุษยธรรม การปองกันการ

และสวัสดิการแรงงานก็จะทําการดําเนินการธุรกิจกอใหเกิดปญหาแกสังคมและ

๑.๒ การเปดเสรีทางการคาและกฎระเบียบ เน่ืองจากการเปดเสรีทางการคาทําใหกฎหมาย 

กฎระเบียบ ขอบังคับอาจไมครอบคลุมเพียงพอ
ผูนําที่มีความรับผิดชอบตอสังคมก็จะชวยลดชองวางท่ีฝายรัฐเขาไปดูแลไมท่ัวถึง

๑.๓ กระแสเรื่องสิ่งแวดลอมและสังคม จากกรณีท่ีเรื่องสิ่งแวดลอมกําลังอยูในกระแสสังคมโลก ทําให

เกิดแนวคิดเรื่อง Triple Bottom Line 

พรอมกัน การทํา CSR จึงเปนการประสานประโยชน

 ๑.๔ ทิศทางการพัฒนาไปสูความย่ังยืน

และส่ิงแวดลอม 

๒. การแบงประเภทของ CSR 

 การแบงประเภทของ CSR อาจแบงไดหลายรูปแบบ ในที่น้ี 

๒.๑ ตัวแบบพีระมิดของคารรอล 

ไดแก ความรับผิดชอบดานเศรษฐกิจ  ความรับผิดชอบดานกฎหมาย  ความรับผิดชอบดานจริยธรรม และความ

รับผิดชอบดานการเสียสละ โดยความรับผิดชอบดานเศรษฐกิจ

ไมเปนภาระกับใคร  ความรับผิดชอบดานกฎหมาย คือ องคกรตอ

เปนเง่ือนไขของสังคมที่บอกวาสิ่งใดถูกส่ิงใดผิด  ความรับผิดชอบดานจริยธรรม

ขอกําหนดวาตองทําในส่ิงที่ถูกตอง ยุติธรรมและเปนธรรม หลีกเลี่ยงอันตรายจาก

เปนความรับผิดชอบดานการเสียสละโดยไมหวังผลตอบแทน
ชวยเหลือและใหทรัพยากรแกชุมชน 

        ๒.๒   CSR ตามบทบาทและความเก่ียวของของหนวยงาน 

(division) (http://thaicsr.com และพิพัฒน นนทนาธรณ

เม่ือธุรกิจขามชาติไดดําเนินการแผขยายไปทั่วโลก ดวยเหตุดังกลาว

ปองกันการกดขี่คาแรงงาน หรือการขาดจรรยาบรรณขององคกรที่ดีใน

การดําเนินการธุรกิจกอใหเกิดปญหาแกสังคมและขาดมาตรฐานท่ีเทาเทียมกัน 

การเปดเสรีทางการคาและกฎระเบียบ เน่ืองจากการเปดเสรีทางการคาทําใหกฎหมาย 

กฎระเบียบ ขอบังคับอาจไมครอบคลุมเพียงพอท่ีจะคุมครองใหองคกรธุรกิจอยูภายใตจรรยาบรรณท่ีดี แตหากมี
ผูนําท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคมก็จะชวยลดชองวางท่ีฝายรัฐเขาไปดูแลไมทั่วถึง 

กระแสเรื่องสิ่งแวดลอมและสังคม จากกรณีท่ีเร่ืองสิ่งแวดลอมกําลังอยูในกระแสสังคมโลก ทําให

Triple Bottom Line คือการบริหารจัดการท่ีใสใจ ท้ังดานผลกําไร  สิ่งแวดลอมและสังคมไป

จึงเปนการประสานประโยชนในทั้ง ๓ เขาดวยกัน 

ทิศทางการพัฒนาไปสูความย่ังยืน  ที่เปนการเรียกรองใหเกิดการพัฒนาโดยความเอาใจใสสังคม

อาจแบงไดหลายรูปแบบ ในที่น้ี จะไดนํามาเสนอเปน ๒ รูปแบบ คือ

ตัวแบบพีระมิดของคารรอล  (Carroll, ๑๙๙๑)  ซึ่งแบงประเภท CSR ไปตามลําดับขั้นเปน

ไดแก ความรับผิดชอบดานเศรษฐกิจ  ความรับผิดชอบดานกฎหมาย  ความรับผิดชอบดานจริยธรรม และความ

รับผิดชอบดานการเสียสละ โดยความรับผิดชอบดานเศรษฐกิจ คือ องคกรตองมีกําไร เพื่อใหตนเองอยูรอดไดโดย

ไมเปนภาระกับใคร  ความรับผิดชอบดานกฎหมาย คือ องคกรตองเช่ือฟงและปฏิบัติตามกฎหมาย

เปนเง่ือนไขของสังคมที่บอกวาสิ่งใดถูกส่ิงใดผิด  ความรับผิดชอบดานจริยธรรม คือ องคกรตองมีจริยธรรม ซึ่งเปน

ขอกําหนดวาตองทําในส่ิงที่ถูกตอง ยุติธรรมและเปนธรรม หลีกเลี่ยงอันตรายจาก สิ่งท่ีผิดจริยธรรม 

ความรับผิดชอบดานการเสียสละโดยไมหวังผลตอบแทนโดยองคกรจะตองเปนบรรษัทพลเมืองที่ดีในการ

 
ตามบทบาทและความเก่ียวของของหนวยงาน  ซึ่งสามารถจําแนกออกไดเปน 

พิพัฒน นนทนาธรณ,๒๕๕๓) 

ความรับผิดชอบดานการเสียสละ

ความรับผิดชอบดานจริยธรรม

ความรับผิดชอบดานกฎหมาย

ความรับผิดชอบดานเศรษฐกิจ

๒ 

ดวยเหตุดังกลาวหากไมมี

หรือการขาดจรรยาบรรณขององคกรที่ดีในจัดสิทธิ

ขาดมาตรฐานท่ีเทาเทียมกัน  

การเปดเสรีทางการคาและกฎระเบียบ เน่ืองจากการเปดเสรีทางการคาทําใหกฎหมาย 

ที่จะคุมครองใหองคกรธุรกิจอยูภายใตจรรยาบรรณท่ีดี แตหากมี

กระแสเรื่องสิ่งแวดลอมและสังคม จากกรณีที่เรื่องส่ิงแวดลอมกําลังอยูในกระแสสังคมโลก ทําให

คือการบริหารจัดการที่ใสใจ ทั้งดานผลกําไร  สิ่งแวดลอมและสังคมไป

เปนการเรียกรองใหเกิดการพัฒนาโดยความเอาใจใสสังคม

รูปแบบ คือ  

ไปตามลําดับขั้นเปน ๔ ข้ัน 

ไดแก ความรับผิดชอบดานเศรษฐกิจ  ความรับผิดชอบดานกฎหมาย  ความรับผิดชอบดานจริยธรรม และความ

คือ องคกรตองมีกําไร เพื่อใหตนเองอยูรอดไดโดย

งเชื่อฟงและปฏิบัติตามกฎหมาย เพราะกฎหมาย

คือ องคกรตองมีจริยธรรม ซึ่งเปน

สิ่งท่ีผิดจริยธรรม และสุดทาย

โดยองคกรจะตองเปนบรรษัทพลเมืองที่ดีในการ

สามารถจําแนกออกไดเปน ๕ กลุม 



๓ 

 

         ๑)  CSR-after-Process  (กิจกรรมเพื่อสังคมนอกกระบวนการธุรกิจ) คือ การดําเนินกิจกรรม (activities) 

ของหนวยงานท่ีแยกจากการดําเนินธุรกิจหลัก โดยมากเปนกิจกรรมนอกเวลางานปกติ เชน การเปนอาสาสมัครบําเพ็ญ

ประโยชน  การบริจาคเงินสิ่ งของบรรเทาทุกข  การแก ไขเยียวยาชุมชนท่ีได รับผลกระทบทางมลพิษ เปนตน 

             ๒) CSR-in-process  (กิจกรรมทางสังคมในกระบวนการทํางาน)  เปนการนําความรับผิดชอบตอ

สังคมไปเปนสวนหน่ึงของกระบวนการทางธุรกิจ ที่ตระหนักถึงการปองกันมลภาวะ การใชทรัพยากรอยางประหยัด 

การเปดเผยขอมูลอยางโปรงใส เปนตน ซึ่งกิจกรรมเหลาน้ีเปนการดําเนินการในเวลาปกติของการทํางาน 

             ๓) CSR-as-Process  (กิจการเพื่อสังคม)  มักเปนองคกรที่ดําเนินงานโดยไมแสวงหากําไรใหแก

ตนเอง โดยมีวัตถุประสงคในการจัดต้ังเพื่อยังประโยชนใหแกสังคมในทุกกระบวนการของกิจการ ตัวอยางของ

กิจการที่อาจจัดอยูในขายน้ี ไดแก มูลนิธิ องคกรสาธารณประโยชน องคกรประชาชน และสวนราชการตางๆ 

              ๔) CSR-as-Enterprise  (วิสาหกิจสังคม)  เปนธุรกิจที่หารายไดดวยนวัตกรรม หรือการไมยึดติด

กับกฎเกณฑ ซึ่งตองเปนผูประกอบการท่ีมีความเด็ดเด่ียวและตองการเปล่ียนแปลงสังคมหรือการปฏิวัติสังคมอยาง

ย่ังยืน  เชน การที่แบ็งคในบังคลาเทศมีนโยบายปลอยสินเชื่อใหแกคนจน เพื่อใหนําเงินไปทําธุรกิจที่เรียกวาไมโคร

เครดิต 

 ๕) CSR-as-Business  (ธุรกิจสังคม) เปนการนําประเด็นสังคมมาทําธุรกิจ ท้ังการผลิต การคา หรือการ

บริการ เชน เปนผูผลิตอุปกรณเครื่องจักรที่ประหยัดพลังงาน  เปนผูรับซื้อขยะอุตสาหกรรมเพื่อนํามาคัดแยกหรือหมุนเวียน

มาใชใหม การเปนบริษัทท่ีปรึกษาหรือฝกอบรมดานการทํา CSR  ซึ่งองคกรลักษณะน้ีจะทําธุรกิจกับหนวยงานท่ีดําเนินงาน

ที่มีความรับผิดชอบตอสังคมในทุกระดับ 

๓. ประโยชนของ CSR  

    (พิพัฒน นนทนาธรณ,๒๕๕๓) 

  ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรกอใหเกิดประโยชนตอองคกรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งใน

แบบท่ีจับตองไดและจับตองไมได และท้ังภายในและภายนอกองคกร 

  ความรับผิดชอบตอสังคมเปนการสรางความไววางใจแกผูมีสวนไดสวนเสีย ซ่ึงความไววางใจเปนรากฐาน

สําคัญในการทําธุรกิจ ถาลูกคาไววางใจการใชสินคาหรือบริการ การดําเนินการธุรกิจก็เปนไปดวยความปลอดโปรง

โลงใจ เกิดความจงรักภักดีตอแบรนด  นอกจากน้ันภาพพจนขององคกรที่มีความรับผิดชอบตอสังคมก็จะมีความ

แข็งแกรงซึ่งเปนสิ่งท่ีลอกเลียนแบบไดยากเพราะตองใชเวลาในการพัฒนา 

  พนักงานในองคกรท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคม จะทําใหพนักงานไดเห็นถึงความจริงใจขององคกรท่ีมีตอ

สังคม และการที่องคกรมีความจริงใจไมหนาไหวหลังหลอก  จึงทําใหพนักงานสามารถทํางานไดอยางเต็ม

ความสามารถ มีความภาคภูมิใจในการเปนสมาชิกหน่ึงขององคกรและอาจมีสวนชวยในการสรรหาพนักงานมาที่จะ

มารวมงานไดงายขึ้น  
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๔. แนวปฏิบัติของ CSR (CSR Guildline)  

    (โกศล ดีศีลธรรม , ๒๕๕๔ : ๓๒-๓๓ พพิัฒน นนทนาธรณ ,๒๕๕๓ : ๕๔-๕๕ และ http://thaicsr.com) 

 เรื่องความรับผิดชอบตอสังคม เปนสิ่งท่ีองคกรท่ัวโลกรวมถึงผูมีสวนไดเสียขององคกรเหลาน้ันรับรูวามี

ความจําเปนและมีประโยชนจากการท่ีสงผลตอการพัฒนาท่ีย่ังยืน  ผลกระทบจากการดําเนินงานขององคกรท่ีมีตอ

ชุมชนและสิ่งแวดลอมท่ีอยูรายรอบตัวดังกลาวไดเปนตัวแปรสําคัญที่บงช้ีถึงสมรรถนะและขีดความสามารถท่ี

องคกรจะดําเนินงานไดอยางตอเน่ืองและมีประสิทธิผล  ซ่ึงจากน้ีไปทุกๆ กิจกรรมขององคกรจําเปนตองคํานึงถึง    

สิ่งเหลาน้ีไปพรอมๆ กับการถูกตรวจสอบอยางใกลชิดจากผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ  ดังน้ัน หนวยงานตางๆ จึงไดมี    

การกําหนดแนวทางการปฏิบัติของ CSR  ขึ้น ซ่ึงทีเ่ปนที่รูจักกันทั่วไป ไดแก   

  ๔.๑ ISO ๒๖๐๐๐   โดยที่องคกรระหวางประเทศวาดวยมาตรฐาน (International Organization for 

Standardization : ISO)  ไดกําหนดมาตรฐานวาดวยความรับผิดชอบตอสังคม ISO ๒๖๐๐๐ ขึ้น เพื่อใหบริษัท 

องคกร หนวยงานตาง ๆ รวมไปถึงผูมีสวนไดเสียขององคกรไดเพิ่มความตระหนักและสรางความเขาใจในเรื่อง

ความรับผิดชอบตอสังคม ซึ่งมาตรฐานดังกลาวจะเปนไปในลักษณะของขอแนะนํา หลักการและวิธีการของความ

รับผิดชอบตอสังคมท่ีองคกรพึงปฏิบัติโดยความสมัครใจ และทุกองคกรสามารถนําไปประยุกตใชไดโดยไมตองมีการ

ตรวจสอบรับรองแตอยางใดและไมใชขอกําหนด (Requirements) ซ่ึงประเทศไทยเองไดประกาศอยางเปน

ทางการไปแลวเมื่อวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓  สําหรับมาตรฐานและหัวขอบงชี้ถึงความรับผิดชอบตอสังคมตาม 

ISO ๒๖๐๐๐   มีทั้งสิ้น  ๗ ประการ คือ 

๑) ความรับผิดชอบ (Accountability) ในการดําเนินการใดๆ ก็ตามขององคกรตองสามารถ

ตรวจสอบไดจากภายนอก 

๒)  ความโปรงใส  (Transparentcy) องคกรควรเปดเผยขอมูลตางๆ ใหผูมีสวนไดสวนเสีย รวมถึง

ผูท่ีเกี่ยวของไดรับทราบอยางชัดแจง 

๓)  การปฏิบัติอยางมีจริยธรรม (Ethical  behavior) องคกรควรมีการกําหนดมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานอยางมีจริยธรรม โดยคํานึงถึงความซ่ือสัตย ความเทียม ความยุติธรรม สิ่งแวดลอมและผูมีสวนไดเสีย 

๔) การเคารพตอผลประโยชนตอผูมีสวนไดเสีย  (Restpect for stakeholder interests ) 

องคกรควรตระหนักถึงสิทธิและผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสีย โดยเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

กิจกรรมขององคกร เชน นโยบาย  ขอเสนอ หรือการตัดสินใจตางๆ ก็ตามท่ีจะสงผลตอผูมีสวนไดสวนเสีย 

๕)  การเคารพตอหลักนิติธรรม (Restpect for  rule of law ) องคกรจะตองมีการปฏิบัติท่ี

สอดคลองกับหลักของกฎหมาย และกฎระเบียบตางๆ ที่เก่ียวของ 

๖) การเคารพตอการปฏิบัติตามแนวทางของสากล  (Restpect for  international  norm of 

behavior) องคกรจะตองมีการปฏิบัติท่ีสอดคลองกับสนธิสัญญาสากล คําส่ัง ประกาศ ขอตกลง มติ และขอชี้นํา

ตางๆ ซึ่งไดรับการรับรองจากองคกรสากลที่เก่ียวของกับองคกรนั้นๆ  



๕ 

 

๗) การเคารพตอสิทธิมนุษยชน (Restpect of  human right)  องคกรควรดําเนินนโยบายและ

ดําเนินกิจกรรมที่สอดคลองกับปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน  

  นอกจากหลักการสําคัญ ๗ ประการขางตนน้ี  ISO ๒๖๐๐๐ ยังไดกําหนดแนวทางในการแสดง

ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรเพื่อสงเสริมใหองคกรสามารถพัฒนาตนเองไปสูการเปนองคกรท่ีมีความ

รับผิดชอบตอสังคม โดยกิจกรรมของความรับผิดชอบตอสังคมที่องคกรปฏิบัติน้ันตองเขาขาย ๗ หัวขอหลัก  ดังน้ี 

๑)  การกํากับดูแลองคการ 

๒)  สิทธิมนุษยชน 

๓) การปฏิบัติดานแรงงาน 

๔) ส่ิงแวดลอม 

๕) การดําเนินงานอยางเปนธรรม 

๖) ประเด็นดานผูบริโภค 

๗) การมีสวนรวมและการพัฒนาชุมชน 

ซึ่งท้ัง ๗ หัวขอหลักน้ีจะครอบคลุมผลกระทบท้ัง ๓ ดาน ไดแก เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม 

 ๔.๒ The UN Global Compact  เลขาธิการสหประชาชาติไดเรียกรองใหธุรกิจแสดงความเปนพลเมือง

ที่ดีของโลกในทุกประเทศท่ีดําเนินธุรกิจอยู ดวยการเคารพตอหลักที่เปนขอตกลงนานาชาติเรื่องสิทธิมนุษยชน 

มาตรฐานแรงงานและส่ิงแวดลอม 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

และแถลงระเบียบการจางงานเปนลายลักษณอักษรท่ีชัดเจน 

๒) การปฏิบัติภายนอกองคกร 

๓) ความนาเช่ือถือ 

๔) การอบรมบุคลากรโดยมีหลักสูตรการอบรมการเปนพลเมืองที่ดีแกพนักงานในองคกรและ

สงเสริมใหพนักงานมีสวนรวมในโครงการตางๆ เพื่อชวยพัฒนาสังคมใหเติบโตอยางย่ังยืน 
 

๕. ตัวอยาง CSR ในประเทศไทย  

 ๕.๑  บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) เปนองคกรตัวอยางท่ีมีการจัดการเรื่อง CSR อยางเปนระบบโดย

ระบุวา CSR  ถือเปนความรับผิดชอบของระดับบริหาร (CEO Forum) ท้ังยังมีคณะกรรมการรองรับในแตละ

โครงการและในแตละปจะใชงบประมาณเพื่อการน้ีกวา ๒๕๐ ลานบาท จากเดิมท่ีการทํากิจกรรมเพื่อสังคมยังเนน
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ไปท่ีรูปแบบการบริจาคแตเม่ือถึงป พ.ศ. ๒๕๓๗ ไดทําโครงการที่มีการดูแลกิจกรรมแบบบูรณาการอยางจริงจัง 

เริ่มดวยการปลูกปา และโครงการหมูบาน ปตท. รอบโครงการทอสงกาซไทย-พมา ดวยการพัฒนากองทุน สราง

โรงเรียน และสรางอาชีพ  ในขั้นตอมาไดพัฒนาไปสูการสรางความย่ังยืนของชุมชน โดยถูกกําหนดอยูในRoad 

Map การทํา CSR น่ันคือ การสรางองคความรูโดยถอด DNA จากแผนธุรกิจมาเปนการวางแผนการสรางองค

ความรูใหแกชุมชนจากทรัพยากรดานกาซและปโตรเคมี เพื่อใหชุมชนสามารถนําความรูมาตอยอดในการหาเล้ียง

ชีพ จากการใชการกํากับดูแลกิจการท่ีดีในองคกรและ CSR ในการเขาไปดูแลผูมีสวนไดเสีย รวมท้ังการพัฒนา

คุณภาพชีวิตที่ดีแกสังคม ดวยการดําเนินธุรกิจที่ไมไดมุงแสวงหากําไรสูงสุด เปนองคประกอบสําคัญท่ีองคกรตอง

หาบทที่เปนจุดสมดุลในเรื่องดังกลาวเพื่อใหลูกคาพึงพอใจทั้งทางดานผลิตภัณฑ บริการ มาตรฐาน ความเปนธรรม 

การเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและการสรางความรวมมือกันท้ังผูถือหุนและภาคสวนตางๆ ในระยะยาว  

 ๕.๒  บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทแรกๆ ท่ีมีการทํากิจกรรมเพื่อสังคมอยาง

จริงจัง โดยกอต้ัง “มูลนิธิเครือซิเมนตไทย” เพื่อดําเนินธุรกิจตามอุดมการณ “คุณภาพและเปนธรรม” โดย

สรางสรรคกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคมอยางจริงจังตอเนื่องเปนเวลานาน ทั้งดานส่ิงแวดลอม การศึกษา กีฬา 

ชุมชนและสาธารณะประโยชนและการมอบทุนสนับสนุนกิจกรรมตางๆ  อาทิ โครงการจัดระเบียบขยะเพื่อสราง

จิตสํานึกการคัดแยกขยะและนํากลับมาใชประโยชนใหแกพนักงานในเครือซิเมนตไทยและชุมชนรอบโรงงาน 

นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนท่ัวไป การโฆษณาทางวิทยุและส่ือส่ิงพิมพทอดผาปาขยะรีไซเคิล การ

ชวยเหลือผูประสบภัย ตลอดจนสนับสนุนปูนซิเมนตและวัสดุกอสรางแกนิสิต นักศึกษาท่ีออกคายอาสาพัฒนา

ชนบทในชวงปดภาคเรียน นอกจากน้ันยังจัดกิจกรรมเสริมทักษะความรูดานอาชีพแกชุมชนรอบโรงงานโดยให

พนักงานมีสวนรวมกิจกรรมเพื่อสังคมอยางตอเน่ือง ทั้งน้ีดวยปรัชญาวาเปาหมายทางธุรกิจไมใชตัวต้ัง แตหากทําได

สังคมตองไดรับการพัฒนาเชนกัน เปนตน 

๖. บทวิเคราะห 

 ความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ในภาคเอกชน ถือไดวาเปนสวนสําคัญของการเปนองคกรบรรษัทภิบาล   

CSR จัดเปนตัวบงชี้ที่แสดงใหเห็นถึงการดําเนินการขององคกรอยางมีจริยธรรมและความมีจรรยาบรรณในอันที่จะ

มิใหสงผลกระทบตอผูมีสวนไดเสีย ประชาชน และสิ่งแวดลอม เชน  การดําเนินการในภาคอุตสาหกรรมท่ีอาจ

สงผลกระทบอยางสูงตอมลภาวะและสิ่งแวดลอมจึงตองมีการพิจารณาอยางรอบคอบ  มีการเปดรับฟงความ

คิดเห็นรวมท้ังมีระบบการดูแลมิใหเกิดผลเสียหายตอสังคม หรือกรณีการแอบปนเปอนสารเคมีในอาหารเพื่อรักษา

ความสดใหมแตกลับเปนการทําลายสุขภาพของประชาชนโดยตรง ซึ่งหากตรวจพบยอมสรางความไมพึงพอใจและ

ขาดซึ่งความเน้ือเช่ือใจ และอาจเปนเหตุใหการอยูรวมกันในสังคมไมเปนปกติสุข    

 กิจกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอสังคม มิใชเฉพาะแคการบริจาคหรือการเปนอาสาสมัคร

เทา น้ัน  แต ยังหมายรวมถึงการแสดงออกในกระบวนการทํางานท่ีมีความโปรงใส เปนธรรม รักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสรางความสมดุลระหวางผลประโยชนท่ีไดรับและประโยชนตอสวนรวม เปนตน  แมวาใน



๗ 

 

บางมิติอาจมอง CSR วาเปนสวนหน่ึงของการสรางภาพ หรือเปนการสรางความแตกตางในการแขงขัน หรือเปน

การทํา CSR บังหนาแตแทจริงแลวตองการประโยชนหรือเพื่อการเอาเปรียบผูอ่ืน  เชน การสงเสริมใหชาวบานใน

พื้นที่จัดหาวัตถุดิบใหพรอมจัดกิจกรรมการพัฒนาชุมชนตางๆ ท้ังน้ีเพื่อหวังประโยชนในการกระจายความเสี่ยงใน

การไดวัตถุดิบในราคาที่ถูกกวา พรอมมีขอแมใหตองติดตราการคาของบริษัทเพื่อมิใหชุมชนไดเปนเจาของโครงการ

อยางแทจริง เปนตน อยางไรก็ดีการแสดงออกถึงการเอาเปรียบผูอื่น ยอมปรากฎสูสาธารณะไมชาก็เร็ว และยอม

ทําใหองคกรน้ันขาดความชอบธรรมและยุติบทบาทไปในที่สุด 

 ในความเปนจริงแลวภาครัฐเปนองคกรสาธารณประโยชนท่ีมีบทบาทโดยตรงในการใหบริการประชาชน

ที่ไมแสวงหาผลกําไร ทําให CSR ภาครัฐเปนเรื่องท่ีขาราชการทุกคนตองตระหนักและสํานึกวาตนเองมีบทบาท

ความรับผิดชอบตอสังคมอยางมากดวยเชนกัน  ซึ่งนอกจากการใหมี CSR ในกระบวนงานแลว การสรางการมีสวน

รวมกับประชาชนในพื้นท่ี หรือการประชาสัมพันธเพื่อรวมพลังจากองคกรตางๆ หรือการสรางความตระหนักรู

ใหแกประชาชนเพื่อลดปญหาทางสังคม จึงมิใชการปฏิบัติเฉพาะภารกิจของตนแตยังมีสวนในการพัฒนาสังคมและ

สิ่งแวดลอมใหกาวไปพรอมกันดวย  ยกตัวอยางเชน กรณีสํานักงาน ก.พ. ไดมีการดําเนินการที่เกี่ยวกับ CSR ใน

การสงเสริมวิชาชีพดานการบริหารทรัพยากรบุคคลออกสูบุคคลภายนอก  เชน การที่มูลนิธิจินดา ณ สงขลา ใหทุน

วิทยานิพนธแกนักศึกษาท่ีศึกษาวิจัยเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลและนําผลท่ีไดเปนประโยชนตอสวนรวม

อยางก็ดี  นอกจากน้ันยังสามารถดําเนินการดานอ่ืนๆ อันเปนการคืนความสุขใหแกพื้นท่ีรอบขางหรือ

กลุมเปาหมายอื่นๆ ไดอีก เชน การมีสวนรวมกับชุมชนในการบําเพ็ญประโยชนในโอกาสสําคัญตาง ๆ  การมีโอกาส

จัดงานวันเด็กใหแกเด็ก ๆ รอบพื้นที่เพื่อปลูกฝงทัศนคติการทํางานของขาราชการในการรับใชประชาชน โครงการ

สัมมนาหรือปฐมนิเทศนักเรียนทุนรัฐบาลหรือขาราชการบรรจุใหมและครอบครัวใหเกิดความซาบซ้ึงในการเปน

ขาราชการเพื่อรับใชแผนดินเกิด เปนตน กลาวไดวา  CSR สําหรับราชการแลวมีหลักการบนพื้นฐานเดียวกัน 

เพียงแตตองหาวิธีคิดเพื่อใหประโยชนไมเฉพาะกับกลุมเปาหมายหลักเทาน้ัน แตตองขยายผลไปสูสังคมรอบขางให

ไดรับผลที่สะทอนไดถึงความรับผิดชอบขององคกรที่มีตอสังคม ซึ่งยอมมีผลใหเกิดความเช่ือถือศรัทธาและไววางใจ

จากประชาชนไดอยางแทจริง   
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