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บทคัดย่อ

	 ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร	(Corporate	Social	Responsibility:	CSR)	 เป็นแนวคิดและแนวปฏิบัติที่องค์กรและหน่วย
งานต่างๆ	ทัว่โลกได้น�ามาปรบัใช้เป็นหนึง่ในนโยบายหลกั	ในแง่ของการสร้างกรอบของความรบัผดิชอบทีอ่งค์กรควรมต่ีอสงัคม	การแสดง
ความรับผิดชอบดังกล่าวส่วนใหญ่เกิดจากความรับผิดชอบต่อผลกระทบทั้งที่เกิดขึ้นแล้ว	 และที่อาจจะเกิดขึ้น	 ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม	
จากการด�าเนินกิจการขององค์กรไม่ว่าจะในลักษณะใด	 ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนรวมถึงสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับผู้คนเหล่านั้น	
ไม่ว่าจะในแง่ของการเมือง	 เศรษฐกิจหรือสังคม	 ด้วยเหตุนี้ความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมขององค์กรจึงถือว่าเป็นพันธกิจที่มีความส�าคัญ
อย่างยิ่งที่ต้องน�าไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม	เพื่อให้เกิดการสร้างประโยชน์และการพัฒนาอย่างยั่งยืนในรูปแบบต่างๆ	ให้แก่ผู้คนในทุกภาค
ส่วน	ไม่เว้นแม้ในวงการศึกษา	โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นองค์กรในระดับอุดมศึกษา	ไม่ว่าจะเป็นในระดับสากลหรือในระดับประเทศ	
ต่างมีความตื่นตัวเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเป็นเวลากว่าทศวรรษ	จะเห็นได้ว่าไม่เพียงแต่ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรจะถูกน�ามาปรับใช้
เป็นนโยบายหลักและกลยุทธ์ในการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัย	 หากยังรวมถึงการวางแผน	 และการลงมือท�าโครงการต่างๆ	 ในหลาก
หลายด้านเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับข้อตกลงที่ให้ไว้ในนโยบาย	ทั้งนี้เพื่อจรรโลงไว้ซึ่งสังคมที่ดีและน่าอยู่อย่างยั่งยืน

Abstract

	 The	concept	of	corporate	social	responsibility	(CSR)	has	been	embraced	by	several	business	organizations	and	
private	sectors.	This	is	because	it	is	expected	that	it	is	the	business	leaders’	interest	to	display	and	take	responsibility	for	the	
impact	of	their	activities	that	might	have	caused	damages	or	problems	in	any	aspects	of	the	society	--	political,	economical,	
environmental,	and	social.	Accordingly,	CSR	agreements,	programs,	and	projects	are	increasingly	developed	to	respond	
to	those	calls.		Since	CSR	has	become	crucial	in	every	area	of	business,	even	in	the	area	of	Higher	Education,	the	concept	
of	CSR	has	been	defined	in	cooperation	with	universities	both	globally	and	locally.	For	more	than	a	decade,	around	the	
world	several	universities,	Thailand’s	as	well,	make	an	effort	in	creating	a	framework	of	social	responsibility	in	order	to	
develop	diverse	areas	of	CSR	programs	and	projects	so	that	the	better	quality	of	life,	environment	and	society	are	ensured.	
Thus,	through	the	works	of	CSR,	it	is	illustrated	that	responsible	and	sustainable	corporate	policies	and	practices	are	expected	
to	benefit	not	only	to	the	people	involved	but	also	the	society	at	large,	no	matter	what	areas	of	business	people	are	in.			

บทน�ำ

	 ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรมาจากค�าว่า	Corporate	Social	Responsibility	โดยใช้อักษรย่อว่า	CSR	หรือเรียกอีกอย่าง
หนึ่งว่า	บรรษัทบริบาล	โดยทางสภาธุรกิจโลกเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน	(World	Business	Council	for	Sustainable	Development:	WBCSD)	
ได้อธิบายไว้ว่าความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเป็นกิจกรรมที่องค์กรได้ให้ค�ามั่นกับตนเองว่านอกจากจะท�ากิจกรรมเหล่านี้อย่างต่อ
เนื่อง	 ยังต้องให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เต็มก�าลัง	 และเต็มความสามารถ	 เพื่อพัฒนาสภาพทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 และชุมชนให้ยั่งยืน	
ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพในการด�ารงชีวิตของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กร	ผู้มีส่วนได้เสีย	(Stakeholder)	อันได้แก	่พนักงาน	บุคลากร	
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ครอบครัว	พนักงาน	ชุมชนในท้องถิ่น	และสังคมโดยรวม	ตัวอย่าง
เช่น	คอตเลอร์,	ฟิลปิ	(2551)	ได้กล่าวถงึ	ความรบัผดิชอบต่อสงัคม
ขององค์กรไว้ว่าคือการยอมรับในพันธกิจที่จะปรับปรุงชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของทั้งผู้คนในชุมชนและตัวชุมชนให้ดีขึ้น	 รูปแบบ
กิจกรรมที่เจ้าของธุรกิจนิยมเลือกน�ามาปฏิบัติ	มักจะเป็นกิจกรรม
ช่วยเหลอืสงัคม	(Corporate	Social	Initiatives)	เพือ่แสดงถงึความ
รับผิดชอบต่อสังคม	 ที่ผ่านมากิจกรรมหลักที่องค์กรนิยมท�ามาก
ที่สุดมักออกมาในรูปของการให้บริการแก่สังคมเป็นหลัก
	 นอกจากนี้	 สถาบันไทยพัฒน์	 (2555ก)	 ซึ่งเป็นองค์กร
ที่ท�าการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางสังคมของ
องค์กรในประเทศไทยโดยเฉพาะ	ได้ชี้แนวทางให้แก่องค์กร	ไว้ว่า	
ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นการด�าเนินกิจกรรมภายในและ
ภายนอกองค์กร	 ที่ค�านึงถึงผลประโยชน์ต่อสังคมทั้งในระดับใกล้
และไกล	ไม่ว่าจะเป็นการใช้ทรพัยากรทีม่อียูใ่นองค์กร	หรอืการใช้
ทรัพยากรจากภายนอกเพื่อสร้างสังคมที่จะท�าให้มนุษย์อยู่ร่วมกัน
ได้อย่างเป็นปกติสุขภายใต้เงื่อนไขของความถูกต้อง	โปร่งใส	และ
การมจีรยิธรรมทีด่	ีมุง่ค�านงึถงึผูม้ส่ีวนได้เสยีทัง้ในและนอกกจิการ	
และรวมถึงสังคมโดยรวม	ดังนั้น	อาจกล่าวได้ว่า	ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององค์กรถือว่าเป็นพันธกิจหลักอันหลีกเลี่ยงไม่ได	้ ไม่
ว่ากจิกรรมหลกัทีอ่งค์กรจดัท�าขึน้เพือ่ตอบสนองต่อประเดน็ในการ
ให้บริการด้านสังคม	 หรือด�าเนินพันธกิจขององค์กรในการแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคม	 ชุมชน	 และผู ้มีส ่วนได้ส ่วนเสีย	
(Stakeholder)	 องค์กร	 จะต้องกระท�าอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อให้เกิด
การพัฒนาของเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนควบคู่
กันไป

ขอบเขตของควำมรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

	 ในปัจจุบันความรับผิดชอบทางสังคมขององค์กรได้ขยาย
ตวัเพิม่มากขึน้ทัง้จากองค์กรสากล	บรษิทั	และหน่วยงานธรุกจิข้าม
ชาติ	ตลอดจนองค์กร	บริษัท	และหน่วยงานธุรกิจระดับชาติไปสู่
หน่วยงานที่เป็นองค์กรในระดับอุดมศึกษาที่ร่วมกันสร้างความตื่น
ตัวในการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม	 ที่เริ่มกระท�าด้วยการ
ยอมรับ	สมัครใจ	และการบังคับทางอ้อมด้วยกฎเกณฑ์	จนถึงการ
บงัคบัใช้ของกฎหมาย	ดงันัน้อาจกล่าวได้ว่า	ทีม่าและขอบเขตของ
ความรับผิดชอบต่อสังคมต้องมีความชัดเจนทั้งในแง่ของกรอบ
ความคิดและกรอบของการปฏิบัติ	 เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์
ที่สังคมในระดับจุลภาคและมหภาคต้องได้ประโยชน์	ในปัจจุบันนี้
หลายหน่วยงานทั้งในระดับนานาชาติและชาติ	 ต่างมีความ
พยายามทีจ่ะร่วมมอืศกึษาค้นคว้าอย่างมุง่มัน่	และจรงิจงั	เพือ่สร้าง
กฎเกณฑ์	 และมาตรฐานที่ถูกต้องและเหมาะสม	 เพื่อใช้เป็น

แนวทางทีเ่ป็นทีย่อมรบักบัทกุฝ่ายของผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้อง	กล่าวคอื	
การรายงานขอบเขตความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรจะต้อง
รายงานต่อหน่วยงานสากลระดับโลกตามประเด็นที่ส�าคัญต่างๆ	
ต่อไปนี้
 1. ข้อตกลงของโลกแห่งองค์กำรสหประชำชำติ (The 

UN Global Compact)

	 เนือ้หาทีเ่ป็นสาระส�าคญัของข้อตกลงฉบบันีเ้ริม่ต้นครัง้แรก
ในปี	 ค.ศ.	1999	 โดยนายโคฟี	 อันนัน	 ในขณะที่ด�ารงต�าแหน่ง
เลขาธกิารสหประชาชาติ	ก�าหนดเป็นข้อตกลงทีม่จีดุมุง่หมายเพือ่
การสนับสนุนองค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ด�าเนินธุรกิจแบบยั่งยืน	 และ
ได้เริ่มต้นตั้งแต่ปี	ค.ศ.	2000	เป็นต้นมา	โครงการดังกล่าวได้มีการ
ร่วมมือในการท�าข้อตกลงจากบรรษัทพลเมือง	 และองค์กรต่างๆ	
ภายใต้หลกัสากล	10	ประการทีเ่กีย่วข้องกบัประเดน็หลกั	4	ประเดน็
ใหญ่	 ได้แก่	(1)	 เรื่องสิทธิมนุษยชน	(Human	Rights)	(2)	 เรื่อง
มาตรฐานแรงงานสากล	(Labor	Force)	 (3)	 เรื่องสิ่งแวดล้อม	
(Environment)	 และ	 (4)	 เรื่องการต่อต้านการทุจริต	 (Anti-
Corruption)	หลกัสากล	10	ประการนัน้ประกอบด้วยเนือ้หาทีส่�าคญั	
ดังนี้
 เรื่องสิทธิมนุษยชน
	 หลกัสากลประการที	่1	องค์กรธรุกจิจะต้องให้การสนบัสนนุ
และเคารพในการปกป้องสทิธมินษุยชนในระดบัสากล	ตามขอบเขต
อ�านาจที่เอื้ออ�านวย
	 หลักสากลประการที่	2	องค์กรธุรกิจจะต้องตรวจตราดูแล
มิให้องค์กรธุรกิจของตนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน
 เรื่องมาตรฐานแรงงานสากล
	 หลักสากลประการที่	 3	 องค์กรธุรกิจจะต้องส่งเสริม
สนับสนุนเสรีภาพในการเข้าร่วมหรือการเป็นสมาชิกของสหภาพ
และรับรองสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรอง
	 หลักสากลประการที่	4	 ไม่กดขี่และใช้แรงงานแบบบังคับ
ในทุกรูปแบบ
	 หลกัสากลประการที	่5	ไม่มกีารใช้แรงงานเดก็อย่างสิน้เชงิ
	 หลักสากลประการที่	6	ขจัดความเหลื่อมล�้า	งดการเลือก
ปฏิบัติเรื่องการว่าจ้างแรงงาน	และการประกอบอาชีพ
 เรื่องสิ่งแวดล้อม
	 หลักสากลประการที่	7	 องค์กรธุรกิจ	 จะต้องสนับสนุน
แนวทางในการป้องกัน	 การระแวดระวังเกี่ยวกับการด�าเนินงานที่
อาจจะส่งผลกระทบ	หรือท�าลายสิ่งแวดล้อม
	 หลักสากลประการที่	 8	 อาสาในการจัดท�ากิจกรรมที่
สร้างสรรค์ที่จะสนับสนุนในเรื่องความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
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	 หลักสากลประการที่	9	 ส่งเสริมการพัฒนา	และเผยแพร่
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม่ๆ	ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 เรื่องการต่อต้านการทุจริต
	 หลักสากลประการที่	10	 องค์กรธุรกิจจะต้องต่อต้านการ
ทจุรติ	คอรปัชัน่ในทกุรปูแบบ	รวมไปถงึการคกุคาม	ขูเ่ขญ็	กรรโชก	
และการติดสินบนในทุกรูปแบบ
 2. รำยงำนประจ�ำปีด้ำนควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม  (The 

Global Reporting Initiative: GRI)

	 รายงานประจ�าปีด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม	เป็นองค์กร
อิสระที่มีลักษณะเป็นเครือข่ายที่บุกเบิกการพัฒนากรอบการ
รายงานความยั่งยืนที่ใช้มากที่สุดในโลก	 และมุ่งมั่นที่จะปรับปรุง
และประยุกต์ใช้กับองค์กรทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง
	 มาตรฐานของจีอาร์ไอ	(GRI)	 เป็นการรายงานองค์กรใน
ภาพรวม	แบ่งออกเป็น	3	ประเด็นหลักใหญ่ๆ	ได้แก่	
	 ประเด็นที่	1	ข้อมูลของบริษัท	/	องค์กร	ประกอบด้วย	4	
หัวข ้อ	 คือ	 (1)	 กลยุทธ ์และการวิเคราะห์การบริหารงาน																	
(2)	โครงสร้างของบริษัท	(3)	ปัจจัยหรือตัวแปรในการท�ารายงาน	
และ	(4)	การปกครองดูแลสัญญาและข้อตกลงของบริษัท
	 ประเดน็ที	่2	วธิกีารบรหิารจดัการของบรษิทั	ประกอบด้วย	
6	หัวข้อ	คือ	(1)	สภาพการตลาดและเศรษฐกิจ	(2)	การบริหาร
พลังงานที่ใช้	(3)	การว่าจ้างและแรงงาน	(4)	การพัฒนาบุคลากร	
(5)	การอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคม	และ	(6)	การประชาสัมพันธ์
องค์กร	สินค้าและบริการ
	 ประเด็นที่	 3	 ตัวชี้วัดความส�าเร็จของกิจการของบริษัท	
ประกอบด้วย	6	หัวข้อ	คือ	(1)	สภาพเศรษฐกิจ	ตลาด	และผลก
ระทบ	(2)	ผลกระทบและการจัดการสิ่งแวดล้อม	(3)	การบริหาร
พัฒนาแรงงานและความปลอดภัย	(4)	การว่าจ้าง	บริหารคน	ใน
เชิงสิทธิมนุษยชน	(5)	 การอยู่ร่วม	 และปฏิบัติต่อสังคม	 และ								
(6)	ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ
 3. มำตรฐำนกำรรบัผดิชอบต่อสงัคมนำนำชำต ิ(Social 

Accountability International: SAI)

	 มาตรฐานการรับผิดชอบต่อสังคมนานาชาติ	 จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาในป	ี ค.ศ.	1997	 เพื่อเป็นการส่งเสริมสิทธิ
มนุษยชน	 โดยการออกกฎเกณฑ์สิทธิมนุษยชน	 (Social	
Accountability	8000	หรือ	SA	8000)	ที่ครอบคลุมหลักการพื้น
ฐาน	9	เรื่อง	ได้แก่	(1)	เรื่องแรงงานเด็ก	(Child	Labor)	(2)	เรื่อง
การบังคับแรงงาน	(Force	Labor)	 (3)	 เรื่องสุขภาพและความ
ปลอดภัย	(Health	and	Safety)	(4)	 เรื่องสิทธิการเข้าร่วมกับ
สหภาพแรงงาน	(Freedom	of	Association	and	Right	 to	
Collective	Bargaining)		(5)		เรือ่งการเลอืกปฏบิตั	ิ(Discrimination)	

(6)	เรื่องกฎระเบียบ	(Discipline)	(7)	เรื่องชั่วโมงท�างาน	(Working	
Hours)	 (8)	 เรื่องการให้ค่าตอบแทน	 (Remuneration)	 และ									
(9)	เรื่องระบบการบริหารจัดการ	(Management	System)
 4. องค์กรมำตรฐำนสำกลระหว่ำงประเทศ  ISO 26000 

	 องค์กรมาตรฐานสากลระหว่างประเทศ	(International	
Organization	for	Standardization)	 ได้ใช้เวลาในการรวบรวม
ความคิด	ข้อเสนอแนะ	เหตุผล	วิธีการ	แนวทาง	และขอบเขตของ
เนือ้หาทีเ่กีย่วกบัความรบัผดิชอบทางสงัคมขององค์กรมาเป็นเวลา
นานถึง	10	ปี	 เพื่อใช้เป็นมาตรฐานการแสดงความรับผิดชอบต่อ
ผลกระทบของสงัคม	และสิง่แวดล้อมจากการตดัสนิใจ	และด�าเนนิ
กิจกรรมต่างๆ	 ขององค์กร	 เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของคนในสังคม	
และการพฒันาทีย่ัง่ยนืทางธรุกจิ	ซึง่	ISO	26000	ได้ประกาศใช้อย่าง
เป็นทางการเมื่อเดือนพฤศจิกายน	ค.ศ.	2010	ภายใต้หลักในการ
ก�าหนดทิศทาง	7	ประการที่องค์กรพึงปฏิบัติ	คือ	
	 1.	หลักการปฏิบัติตามกฎหมาย	(Principle	of	 legal	
compliance)	
	 2.	หลักการเคารพต่อแนวปฏิบัติระดับชาติหรือระดับ
สากล	(Principle	of	Respect	for	Authoritative	Inter-government	
Agreements	or	Internationally	Recognized	Instruments)	
	 3.	หลกัการให้ความส�าคญักบัผูม้ส่ีวนได้เสยี	(Principle	of	
Recognition	of	Stakeholders	and	Concerns)	
	 4.	หลักของการแสดงรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบ
ได้	(Principle	of	Accountability)	
	 5.	หลักการความโปร่งใส	(Principle	of	Transparency)	
	 6.	หลักการความเคารพในสิทธิมนุษยชน	(Principle	of	
Respect	of	Fundamental	Human	Right)		
	 7.	หลักการความเคารพในความหลากหลาย	(Principle	
of	Respect	for	Diversity)	

	 โดยที่หลักการ	ISO	26000	ได้ก�าหนดองค์ประกอบหลักใน
การบริหารองค์กรอย่างมีความรับผิดชอบไว้	7	 ประการ	 ดังนี้คือ	
(1)	 มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	(Organization	Governance)			
(2)	 ค�านึงถึงสิทธิมนุษยชน	(Human	Rights)	(3)	 ข้อปฏิบัติด้าน
แรงงาน	(Labor	 Pract ices)	 (4)	 การดูแลสิ่ งแวดล ้อม	
(Environment)	และป้องกนัปัญหามลพษิในการบรโิภคอย่างยัง่ยนื	
(Sustainable	Consumption)	 (5)	 การด�าเนินธุรกิจอย่างเป็น
ธรรม	(Fair	Operating	Practices)	(6)	ใส่ใจต่อผูบ้รโิภค	(Consumer	
Issues)	และ	(7)	การแบ่งปันและมส่ีวนร่วมในการพฒันาสงัคมและ
ชุมชน	(Contribution	to	the	Community	and	Society)	เป็นต้น
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 5. องค์กำรเพื่อควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจและกำรพัฒนำ (Organization for Economic Co-operation and 

Development: OECD)

	 เป็นองค์การที่พัฒนามาจากองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจภาคพื้นยุโรป	จัดตั้งขึ้นในปี	ค.ศ.	1961	เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติ
ของ	OECD	ส�าหรับบรรษัทข้ามชาติ	(OECD	Guidelines	for	Multi-National	Enterprises)	ในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้
การสนับสนุนของรัฐบาลในประเทศต่างๆ	OECD	ได้มีบทบาทส�าคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจในหมู่ชาติสมาชิก	30	
ประเทศ	และการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาทั้งในประเทศอุตสาหกรรมและประเทศก�าลังพัฒนากับประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกว่า	
100	ประเทศ	โดยแนวปฏิบัติของ	OECD	เป็นข้อแนะน�าการปฏิบัติที่เป็นไปโดยความสมัครใจต่อการประกอบการของบรรษัทข้ามชาติ	ที่
มใิช่ข้อบงัคบัหรอืเครือ่งมอืในการกดีกนัทางการค้า	ถอืเป็นข้อตกลงร่วมกนัของรฐับาลในกลุม่ประเทศ	OECD	และกลุม่ประเทศนอก	OECD	
อื่นๆ	แนวปฏิบัติดังกล่าว	มุ่งจะให้กลุ่มบรรษัทข้ามชาติด�าเนินกิจการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมในมิติที่หลากหลาย	ในการด�าเนิน
งานที่ว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชน	ความสัมพันธ์กับแรงงาน	สิ่งแวดล้อม	การต่อต้านการทุจริต	และการคุ้มครองผู้บริโภค	มีจุดมุ่งหมายใน
การสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นร่วมกันระหว่างตัวกิจการ	 และภาคสังคมเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุนจากต่างประเทศ	 และการ
ขยายบทบาทการมีส่วนร่วมในการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน	ดังนั้นกล่าวได้ว่า	ขอบเขตความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจสากลที่
ต้องรายงานต่อหน่วยงานสากลระดับโลก	ตามที่กล่าวมาข้างต้น	สามารถสรุปตามประเด็นที่ระบุไว้ในตารางที่	1	ต่อไปนี้

ตารางที่ 1	ประเด็นในการรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรต่อหน่วยงานสากลระดับโลก

 UN Global Compact GRI SAI (SA 8000) ISO 26000 OECD

	 หลักการทั่วไป	 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

	 การเปิดเผยข้อมูล	 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

	 เรื่องสิทธิมนุษยชน	 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

	 เรื่องการจ้างงาน	 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

	 เรื่องสิ่งแวดล้อม	 ✓ ✓  ✓ ✓  

	 เรื่องการต่อต้านทุจริต	 ✓ ✓   ✓

	 เรื่องการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 	 	 	 ✓

	 เรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค	 	 ✓  ✓ ✓

	 เรื่องการแข่งขันในการด�าเนินธุรกิจ	 	 	 	 ✓ ✓

	 เรื่องการพัฒนาชุมชนและสังคม	 	 	 	 ✓

	 เรื่องการเสียภาษี	 	 	 	 	 ✓

ที่มา:	สังเคราะห์ข้อมูลจาก	Organization	for	Economic	Co-Operation	and	Development	(2009);	สถาบันไทยพัฒน์	(2555ข)

ควำมรับผิดชอบต่อสังคมกับควำมยั่งยืนขององค์กร

	 จากข้อความที่กล่าวมาข้างต้น	 จะเห็นได้ว่าความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรจะถูกจัดให้เป็นปัจจัยหลักหรือปัจจัยเหตุ	 ที่ก่อ
ให้เกิดปัจจัยผลคือสถานะแห่งความยั่งยืน	(Corporate	Sustainability)	(พิพัฒน์	 ยอดพฤติการณ์,	2555)	 ซึ่งสอดคล้องกับการรวบรวม
ข้อมูลของหอการค้าไทยในการประมวลประสบการณ์ของ	100	 นักธุรกิจชั้นน�าของประเทศไทยเพื่อที่จะประคับประคององค์กรให้ยั่งยืน
โดยการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร	และการด�าเนินกิจการด้วยความไม่ประมาทและยั่งยืน	ที่สามารถสรุปเป็นหลักส�าคัญ
ในการวางนโยบายขององค์กรได้	12	หลักการดังนี้
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	 1.	 ไม่มุง่ก�าไรในสนิค้ามากเกนิไป	เพือ่ให้เกดิผลประโยชน์
แก่ลูกค้าและไม่ให้เกิดคู่แข่งมากเกินไป
	 2.	 ให้คุณค่ากับพนักงานมากที่สุด	เพราะมองว่าพนักงาน
เป็นทรัพยากรที่ส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจ
	 3.	 รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธุรกิจ	ตั้งแต่ผู้ถือ
หุ้น	ลูกค้า	ผู้ค้า	พนักงาน	และชุมชน	ฯลฯ
	 4.	 ให้ความส�าคญัในการพฒันาองค์กรให้ทนัต่อกระแสการ
เปลี่ยนแปลง
	 5.	 ให้ความส�าคัญในการสร้างนวัตกรรมใหม่ทั้งองค์กร
	 6.	 ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
	 7.	น�าเทคโนโลยีมาใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
	 8.	ขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง	แต่ท�าด้วยความระมัดระวัง
	 9.	ขยายผลิตภัณฑ์และช่องทางจ�าหน่าย	 หรือช่องทาง
ธุรกิจใหม่ตลอดเวลา
	 10.		สร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้เข้มแข็ง
	 11.	 สร้างความเป็นธรรมทางสังคมโดยคืนก�าไรส่วนหนึ่ง
ให้กับสังคม
	 12.	เห็นความส�าคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อม
	 จากแนวคิดและหลักการตามที่อธิบายข้างต้น	 จะเห็นได้
ว่าการพฒันาอย่างยัง่ยนืขององค์กร	และการมกีจิกรรมการด�าเนนิ
งานเพือ่สงัคมจะเพิม่ความโดดเด่น	และเป็นการเพิม่คณุค่า	ซึง่เป็น
เครื่องมือในการแสดงความมุ่งมั่นขององค์กรที่มีต่อความโปร่งใส	
และความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย	 อาทิ	 ชุมชน	
บุคคล	 ฯลฯ	 เป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพขององค์กร	 หน่วย
งาน	 และ	/	หรือบริษัทต่างๆ	 ในการที่จะรายงานเกี่ยวกับสภาพ
ทางสังคม	และสิ่งแวดล้อม	ตลอดจนผลกระทบทางเศรษฐกิจของ
กิจกรรมไปพร้อมๆ	กับรายงานถึงการบริหารจัดการ	และการวาง
ระบบสวัสดิการของพนักงาน	บุคลากร	อย่างจริงจัง	และโปร่งใส	
เพือ่สะท้อนถงึการเป็นองค์กรทีแ่สดงความรบัผดิชอบต่อสงัคม	เป็น
ตวัแทนทีเ่หมาะสมของการพฒันาอย่างยัง่ยนืทีม่ปีระสทิธภิาพ	และ
มส่ีวนช่วยให้องค์กรสามารถก�าหนดทศิทางการสือ่สารขององค์กร	
และบริบทโดยรวม	 ในการมีส่วนช่วยแก้ปัญหาในโลกเพิ่มมากขึ้น
เรื่อยๆ	 และมีส่วนส�าคัญที่จะส่งผลต่อตราสินค้าและภาพลักษณ์
ขององค์กรด้วย

ควำมรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรอุดมศึกษำ

	 การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อความยั่งยืนของ
องค์กรในปัจจุบันคงไม่ใช่เป็นเพียงหน้าที่ขององค์กรในภาคธุรกิจ
เท่านั้น	หากแต่ทุกหน่วยงานบนโลกใบนี้จะต้องให้ความส�าคัญใน
เรือ่งความรบัผดิชอบต่อสงัคมเพือ่ความยัง่ยนืด้วย	ตวัอย่างเช่น	ใน

การประชุมระดับโลกด้านการอุดมศึกษา	(World	Conference	on	
Higher	Education:	WCHE)	เมื่อวันที่	5	-	8	กรกฎาคม	ค.ศ.	2009	
ณ	ส�านกังานใหญ่องค์การยเูนสโก	กรงุปารสี	ประเทศฝรัง่เศสเรือ่ง
ของบทบาทของสถาบนัอดุมศกึษาในการแสดงความรบัผดิชอบต่อ
สงัคม	(The	New	Dynamics	of	Higher	Education	and	Research	
For	Societal	Change	and	Development)	ทั้งนี้เพราะสังคมมี
ความคาดหวังสูงต่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษา	 กล่าวคือ	
มหาวทิยาลยัในฐานะองค์กรระดบัอดุมศกึษาจงึไม่ควรท�าหน้าทีแ่ต่
เพียงการผลิตบัณฑิต	 การวิจัย	 และการบริการวิชาการต่อสังคม
แต่เพยีงเท่านัน้	หากแต่มหาวทิยาลยัจะต้องแสดงความรบัผดิชอบ
ต่อสังคมในด้านต่างๆ	เช่น	เรื่องสิทธิมนุษยชน	เรื่องสิ่งแวดล้อม	
ฯลฯ	อกีด้วย	มหาวทิยาลยัในฐานะผูป้ระกอบกจิการการอดุมศกึษา
ต้องเร่งสร้างกลไกในการทีจ่ะให้การช่วยเหลอื	ฟ้ืนฟเูศรษฐกจิ	และ
สร้างสนัตภิาพ	มุง่หวงัให้การอดุมศกึษาเข้ามบีทบาทส�าคญัในการ
พัฒนา	 และสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม	 โดยที่ประชุมนี้ได้มี
มติความคิดเห็นว่า	 การอุดมศึกษาถือเป็นพลเมืองที่ดี	 (Public	
Good)	 ที่มีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างพื้นฐานทางด้านการ
วิจัย	และนวัตกรรม	อุดมศึกษาไม่เป็นแค่เพียงสถาบันในการผลิต
คนเข้าสู่ตลาดแรงงานในปัจจุบัน	และในอนาคต	แต่ยังเป็นหน่วย
งานที่ต้องสร้าง	 และผลิตพลเมืองของโลกที่มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม	และมีจริยธรรมอีกด้วย	ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า	มหาวิทยาลัย
ต้องมีบทบาทในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม	 ตอบสนอง
ความต้องการของสังคม	 ท�าหน้าที่เป็นศูนย์รวมความคิด	(Think	
Tank)	ให้แก่สงัคม	ท�าการสือ่สารกบัสงัคมในประเดน็ต่างๆ	ทีไ่ม่ใช่
เป็นเพียงแค่นักวิชาการที่สังคมจับต้องไม่ได้	 และเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในสังกัดขององค์กรธุรกิจแต่เพียงเท่านั้น	นอกจากนี้	ควรมีการจัด
อันดับมหาวิทยาลัยที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม	 และมีการให้
รางวัลกับมหาวิทยาลัยที่มีการด�าเนินงานดีเด่นในการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม	 ทั้งนี้ควรมีการจัดการเรียนการสอนให้
นักศึกษาตระหนักถึงการมีส ่วนร ่วมรับผิดชอบต ่อสังคม	
มหาวิทยาลัยจะต้องให้ความใส่ใจกับประเด็นในเรื่องความเสมอ
ภาคในโอกาสทางการศึกษาและช่วยลดปัญหาการเสียเปรียบทาง
สังคมด้วย	 โดยการเปรียบเทียบความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กรทางด้านธุรกิจ	(CSR)	 กับ	 ความรับผิดชอบต่อสังคมของ
มหาวิทยาลัย	(University	Social	Responsibility:	USR)	จะแตกต่าง
กันในรายละเอียดของการด�าเนินกิจการ	 รายละเอียดของความ
แตกต่างดังที่แสดงในตารางที่	2	ต่อไปนี้
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ตารางที่ 2	 การเปรียบเทียบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรทางด้านธุรกิจ	(CSR)	 กับความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย	
(University	Social	Responsibility:	USR)

 Corporate Social Responsibility - CSR University Social Responsibility - USR

	 •	การก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 •	ตอบสนองความต้องการของสังคม
	 •	การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม	 •	สื่อสารกับสังคม	และรับใช้สังคม
	 •	รับผิดชอบต่อผู้บริโภค	 •	ความเสมอภาคในโอกาสการเข้าถึงอุดมศึกษา
	 •	พัฒนาชุมชน	ดูแลสิ่งแวดล้อม	 •	ลดปัญหาความเสียเปรียบในสังคม

ที่มา:	ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	(2552)

	 เมื่อกล่าวถึงประเทศไทย	ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	กระทรวงศึกษาธิการ	ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ว่า	ความรับผิดชอบ
ต่อสงัคมของมหาวทิยาลยัเป็นเรือ่งใหม่และเป็นเรือ่งใหญ่	ควรเริม่จากการสร้างความรู	้ความเข้าใจ	และความตระหนกัก่อน	ทัง้นีส้�านกังาน
คณะกรรมการการอดุมศกึษาได้ร่วมมอืกบัสถาบนัคลงัสมองของชาติ	ในการศกึษาแนวคดิเรือ่งความรบัผดิชอบต่อสงัคมของมหาวทิยาลยั	
พร้อมกบัได้เผยแพร่เป็นระยะ	เช่น	ได้จดัท�าเวร์ิคชอ็ปส�าหรบัผูบ้รหิารระดบัสงูในระบบอดุมศกึษา	ทัง้เพิม่ตวัชีว้ดัมาตรฐานการอดุมศกึษา	
และตัวชี้วัดในระบบประกันคุณภาพทั้งภายใน	และภายนอก	(IQA	และ	EQA)	โดยจ�าแนกตามกลุ่มมหาวิทยาลัย	โดยหลักการเช่นนี้ได้
สอดคล้องกับการประชุมสมัชชาคุณธรรม	ครั้งที่	4	ที่จัดขึ้นโดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม	ว่าด้วยเรื่องความรับผิด
ชอบต่อสงัคมขององค์กรหรอืธรุกจิทีม่คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมนัน้	1	ใน	14	ประเดน็ทีจ่ะสามารถขบัเคลือ่นมหาวทิยาลยัได้	คอืมหาวทิยาลยั
ต้องแสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคมในการทีจ่ะปลกูฝังดเีอน็เอความดอีย่างลงลกึในตวับคุคล	การสร้างเยาวชนทีพ่ร้อมจะเตบิโตขึน้มาเป็น
ทนุมนษุย์ทีด่ี	มคีวามรบัผดิชอบต่อตนเอง	และสงัคม	และก้าวสูอ่งค์กรทัง้ภาครฐัและเอกชนทีม่คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมอย่างมศีกัยภาพ	
จากการสรุปค�าปฏิญญามหาวิทยาลัยรับผิดชอบต่อสังคมที่รวบรวมโดย	 สุมน	 อมรวิวัฒน์	(ม.ป.ป.)	 และประกาศปฏิญญา	 โดย	ศนินุช				
สวัสดิโกศล	ที่มีใจความว่า...
	 “หนึง่ในภารกจิหลกัของมหาวทิยาลยัคอืการพฒันานสิตินกัศกึษาให้เป็นบณัฑติทีม่คีณุภาพและคณุธรรมในฐานะทีเ่ป็นกลไกส�าคญั
ต่อการแก้ไขภาวะวิกฤตของสังคมไทยในปัจจุบันมหาวิทยาลัยจ�าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้บัณฑิตถึงพร้อม
ด้วยวิชาการวิชาชีพและคุณธรรมอีกทั้งสามารถด�ารงและช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมได้”

บทสรุป

	 เมื่อกล่าวถึง	USR	 มหาวิทยาลัยมีบทบาทที่ส�าคัญ	 ซึ่งจะเป็นได้ว่าในการสร้างทุนให้แก่สังคมและประเทศชาติในสองประการคือ	
(1)	ทุนทางปัญญา	(Knowledge	Capital)	หมายถึงการสร้างองค์ความรู้	ที่มาจากการรวบรวม	ค้นคว้า	วิจัย	หาความจริงจากธรรมชาติ	
และ	(2)	ทุนมนุษย์	(Human	Capital)	หมายถึงการผลิตผู้รู้ที่มีคุณภาพที่จะสะท้อนให้เห็นถึงทุนมนุษย์ที่มีความรู้และทักษะในการที่จะ
ช่วยเหลอืและพฒันาสงัคมและประเทศชาต	ิดงันัน้	หากมหาวทิยาลยัในฐานะทีเ่ป็นองค์กรหนึง่ของประเทศสามารถสร้างความรบัผดิชอบ
ต่อสังคมได้	 และเป็นเสาหลักในการที่จะน�าพาประเทศไปสู่ความยั่งยืนได้แล้วนั้น	 มหาวิทยาลัยจะต้องเร่งการสร้างจิตส�านึกความรับผิด
ชอบต่อสงัคมทีต้่องเริม่จากตวับคุคล	ไปสูส่ถาบนั	องค์กร	หากมหาวทิยาลยัสามารถสร้างเยาวชนรุน่ใหม่ให้มจีติวญิญาณของความรบัผดิ
ชอบต่อสงัคมและรวมกนัเป็นกลุม่	จนกลายเป็นมหาวทิยาลยัทีม่คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมอย่างแท้จรงิได้	ประเทศไทยจะมทีนุทางปัญญา
ที่สามารถสร้างทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพ	และน�าพาประเทศไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น	และจะน�าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไป
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