
ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ 
Corporate Social Responsibility – CSR 

 
รพีพรรณ  วงศประเสริฐ 

 
บทคัดยอ 

บทความนี้นําเสนอเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ (Corporate Social Res-
ponsibility - CSR) ซึ่งมีประเด็นสําคัญเริ่มตั้งแตความหมาย หลักการ ประเภทและระดับของ   
การทํากิจกรรมทางสังคม ตลอดจนขอเสนอแนะในการปฏิบัติขององคกรธุรกิจ นอกจากนี้ยังนํา 
เสนอในเรื่องของมาตรฐานวาดวยความรับผิดชอบตอสังคม (ISO 26000 Social Responsibility)  
ที่กําลังจะกลายเปนมาตรฐานในการดําเนินธุรกิจตอไปในอนาคต จะเห็นไดวาความรับผิดชอบ
ตอสังคมของธุรกิจ เปนแนวคิดของการบริหารจัดการเชิงกลยุทธระดับองคกร ที่มีสวนสําคัญ  
ในการชวยพัฒนาธุรกิจใหประสบความสําเร็จและมีความยั่งยืนภายใตภาวะการแขงขันที่รุนแรง
และหลากหลายในปจจุบัน 
 
ABSTRACT 

This article provides a brief of Corporate Social Responsibility (CSR) which 
covering the key element from the meaning, structure, type, and level of social 
activities.  Also including a good practices for corporate to achieve the CSR goal.  
The international standard (ISO) is also becoming widely implementation in today 
and future business.  CSR is the concept for corporate strategy which can drive the 
business to achieve the objectives, and sustainable in the high competitiveness 
market.   

บทนํา 
การดําเนินธุรกิจในปจจุบันมีความซับซอนและมีการ

แขงขันที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้น อันเนื่องมาจากการขยายตัวของ
เศรษฐกิจโลกตามแนวคิดแบบทุนนิยม ดังนั้นการดําเนิน
ธุรกิจใหประสบผลสําเร็จ จึงตองมีการปรับตัวเรียนรูและ
พัฒนาองคกรอยางตอเนื่องตลอดเวลา เพื่อใหเขากับสภาพ 
แวดลอมทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง
ไป โดยเฉพาะอยางยิ่งในขณะนี้ไดเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ โดย
เริ่มจากวิกฤตการณทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา 
และแผขยายไปยังประเทศตางๆ ทั่วโลก ทําใหธุรกิจแทบทุก
ประเภทตองเผชิญกับวิกฤตอยางหลีกเลี่ยงไมได แมแตธุรกิจ
ขนาดใหญที่มีความเจริญกาวหนาและมีประวัติการดําเนิน 
งานที่แข็งแกรงมาตลอด ก็ตองปรับตัวเพื่อความอยูรอด 

แนวทางที่จะชวยใหธุรกิจฝาวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น
ได ก็คือความรับผิดชอบพื้นฐานที่องคกรธุรกิจตองมีตอ
สังคม เชน ความรับผิดชอบตอคุณภาพสินคาหรือบริการที่

จําหนายใหกับผูบริโภค ความรับผิดชอบตอผลตอบแทน 
สวัสดิการ และความปลอดภัยของพนักงาน ความรับผิดชอบ
ตอความเสียหายของธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอันเปนผล
เนื่องมาจากการผลิตสินคาหรือการใหบริการ เปนตน ซึ่ง
ความรับผิดชอบดังกลาวเปนปจจัยที่จะทําใหธุรกิจประสบ
ความสําเร็จได และในขณะเดียวกันก็ตอบสนองความตอง 
การของสังคมที่เรียกรองใหธุรกิจดําเนินงานโดยยึดหลัก
บรรษัทภิบาลในการประกอบธุรกิจ โดยมีแนวคิดเรื่องการ
แสดงความรับผิดชอบตอสังคม เปนองคประกอบสําคัญใน
การดําเนินงาน 

ความสําเร็จขององคกรธุรกิจจึงไมไดพิจารณาเพียงแค
ผลประกอบการและตัวเลขทางการเงิน ความพึงพอใจของ
ผูบริหาร ผูถือหุน หรือพนักงานเทานั้น แตตองพิจารณาถึง
การตอบสนองตอความคาดหวังของสังคม โดยใหสังคมเขา
มามีสวนสําคัญในการกําหนดความอยูรอด และความกาว 
หนาของธุรกิจที่จะเจริญเติบโตอยางยั่งยืนในอนาคต ดังนั้น 



“ความรับผิดชอบตอสังคม” จึงเปนเรื่องสําคัญและจําเปน
สําหรับธุรกิจที่จะตองศึกษาหาแนวทางนํามาประยุกตใชใน
ระดับนโยบายและนําไปสูการดําเนินงานทั่วทั้งองคกร 

 
ความหมายของธุรกิจกับความรับผิดชอบตอสังคม 

แนวคิดของธุรกิจกับความรับผิดชอบตอสังคมนั้น
ต้ังอยูบนพื้นฐานความเชื่อที่วา ธุรกิจกับสังคมจะตองอยู
รวมกัน อยางชวยเหลือเกื้อกูลเอื้อประโยชนซึ่งกันและ   
กันไมสามารถแบงแยกการดําเนินการออกจากกันไดอยาง
สิ้นเชิง สังคมตองไดรับการสนับสนุนจากธุรกิจ ธุรกิจก็ 
ตองประกอบการอยูภายใตความคาดหวังของสังคม ดังนั้น 
องคกรธุรกิจจึงตองปรับตัวตามความคาดหวังของสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบันกระแสการ
ดําเนินธุรกิจใหความสําคัญกับคุณธรรมจริยธรรม มีการ
เรียกรองใหธุรกิจแสดงความรับผิดชอบทางสังคมเพิ่มมาก
ขึ้น จึงเปนที่มาของการพัฒนาแนวคิดดังกลาวโดยเรียกวา 
ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ (Corporate Social Res-
ponsibility – CSR) หรือเรียกสั้นๆ วา ซีเอสอาร 

ความหมายของซีเอสอาร ตามที่ประชุมสภาธุรกิจโลก
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (World Business Council for Sustain-
able Development) ซึ่งเกิดจากการรวมตัวขององคกรธุรกิจ
ทั่วโลกที่มีนโยบายสงเสริมการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน
ควบคูไปกับการดําเนินธุรกิจที่มุงแสวงหาผลกําไรตามปกติ 
ไดกําหนดใหซีเอสอาร หมายถึง ความมุงมั่นขององคกร
ธุรกิจในการมีสวนรวมอยางตอเนื่องในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ โดยยึดหลักจริยธรรมในการบริหารองคกร ทั้ง

การปรับปรุงคุณภาพชีวิตของพนักงาน รวมถึงการมีสวน
รวมในการพัฒนาชุมชนทองถิ่นและสังคมในวงกวาง การ
ปฏิบัติตามแนวคิดของซีเอสอารจึงครอบคลุมทั้งการพิทักษ
สิ่งแวดลอม การสนับสนุนเสรีภาพของแรงงานและการ
เคารพสิทธิมนุษยชน 

สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (Corporate Social Respon-
sibility Institute: CSRI) ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการสงเสริมความ
รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของภาคธุรกิจ ได
นิยามคําวา ซีเอสอาร หมายถึง การดําเนินธุรกิจภายใตหลัก
จริยธรรมและการกํากับที่ดีควบคูไปกับการใสใจและดูแล
รักษาสังคมและสิ่งแวดลอม เพื่อนําไปสูการพัฒนาธุรกิจ
อยางยั่งยืน 

สถาบันไทยพัฒน ซึ่งเปนองคกรสาธารณประโยชน 
(Public Organization) ที่ทํางานดานการขับเคลื่อนเศรษฐ- 
กิจพอเพียงและความรับผิดชอบของธุรกิจที่มีตอสังคมใน
ประเทศไทย ไดใหความหมายของ ซีเอสอาร วาเปนการ
ดําเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองคกรที่คํานึงถึงผล 
กระทบตอสังคม ทั้งในระดับใกล (ผูมีสวนเกี่ยวของโดย 
ตรงกับองคกร เชน ลูกคา คูคา ครอบครัว พนักงาน ชุมชน
ทองถิ่นที่องคกรตั้งอยู) และระดับไกล (ผูมีสวนเกี่ยวของ
กับองคกรทางออม เชน คูแขงขันทางธุรกิจ ประชาชนโดย 
ทั่วไป) ดวยการใชทรัพยากรที่มีอยูในองคกรหรือทรัพยากร 
จากภายนอกองคกร ในอันที่จะทําใหอยูรวมกันในสังคมได
อยางเปนปกติสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลําดับช้ันของผูมีสวนไดเสียในระดับตางๆ ที่เกี่ยวของกับซีเอสอาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: เครือขายธุรกิจรวมรับผิดชอบตอสังคมไทย (2551) 
 

จากความหมายขางตนจะเห็นไดวาแนวคิดซีเอสอาร
เกี่ยวของกับการดําเนินกิจกรรมในหลากหลายรูปแบบ ไม 
ใชแคการบริจาคเงินหรือบริจาคสิ่งของใหแกหนวยงาน
สังคมสงเคราะหหรือมูลนิธิไปดําเนินการ แตตองมีวิธีการ
พัฒนาองคกรไปสูการเปนองคกรที่ดี เปนที่พ่ึงพิงของสังคม 
ดังนั้น องคกรที่สามารถบริจาคเงินหรือสิ่งของเพื่อการ
สังคมสงเคราะหไดนั้น แสดงวาเปนองคกรที่มีความเจริญ 
เติบโตทางธุรกิจและมีความดีอยูในตัวแลว ประเด็นที่สําคัญ 
คือ ทําอยางไรจึงจะดําเนินกิจกรรมซีเอสอาร ใหแกผูดอย 
โอกาสในสังคม จากเดิมที่เคยไดรับเปนเงินหรือสิ่งของ ให
มีโอกาสไดพัฒนาทักษะและศักยภาพเปนชุมชนที่เขมแข็ง
ดูแลตนเองได จึงจะถือวาการดําเนินซีเอสอารของธุรกิจนั้น
บรรลุตามความหมายที่นิยามไวอยางแทจริง 

ขอมูลจากรายงานผลการสํารวจธุรกิจในระดับนานา- 
ชาติที่จัดทําโดยแกรนท ธอรนตัน (Grant Thornton Inter-
national Business Report: IBR) ซึ่งไดดําเนินการสํารวจ 
ความคิดเห็นของผูประกอบการและผูบริหารของบริษัท
ขนาดตางๆ จากหลายอุตสาหกรรมในประเด็นที่เกี่ยวของ 
กับซีเอสอาร  ภาคธุรกิจโดยรวมเห็นวาซีเอสอารไมใช
ทางเลือกในการดําเนินธุรกิจ แตเปนสิ่งที่จําเปนเพื่อความ
ยั่งยืนของธุรกิจ ภาคธุรกิจทั่วโลกกําลังดําเนินนโยบายความ
รับผิดชอบตอสังคม โดยมีเหตุผลหลัก คือ ไมเพียงแตรวม

พิทักษรักษาโลกเทานั้น แตเพื่อความอยูรอดและความยั่ง 
ยืนของบริษัทในระยะยาว  

รายงานผลการสํารวจธุรกิจ ประจําป 2008 แสดงให
เห็นวา 56 เปอรเซ็นตขององคกรธุรกิจขนาดเล็กทั่วโลกได
นํานโยบายดานซีเอสอารมาใชอยางเปนทางการ ในขณะที่
ผลการสํารวจทั่วโลก ประเทศไทยอยูอันดับที่ 4 ดวยคะแนน 
64 เปอรเซ็นต ตามหลังประเทศจีน เม็กซิโก และบราซิล 
นอกจากนี้แลวเมื่อสอบถามผูเขารับการสํารวจถึงปจจัย
ผลักดันสําคัญ ปรากฏวา 65 เปอรเซ็นตของผูประกอบการ
ทั่วโลกระบุวา การสรรหาและรักษาบุคลากร เปนปจจัยหลัก
ที่ทําใหองคกรธุรกิจตองดําเนินนโยบายดานซีเอสอาร เหตุ 
ผลรองลงมาก็เพื่อการบริหารตนทุน (63 เปอรเซ็นต) โดยผู
เขารับการสํารวจไดเสนอแนะเพิ่มเติมวาการควบคุมตนทุน
นอกจากจะสงผลดีตอธุรกิจแลวยังแสดงใหเห็นถึงการมี
จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจอีกดวย ในขณะที่ 94 เปอร-
เซ็นตของผูประกอบการในไทยระบุวา การลดหยอนภาษี
เปนปจจัยหลักที่ชวยผลักดันใหดําเนินนโยบายดานความ
รับผิดชอบตอสังคม ซึ่งเปนเปอรเซ็นตที่คอนขางสูงเมื่อ
เปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลก ทั้งนี้ ปจจัยอื่นๆ เชน 
สํานึกตอสังคม การสรางแบรนด การบริหารตนทุน และการ
สรรหาบุคลากร มีความสําคัญรองลงมา (ดูตารางที่ 1 และ 2 
ประกอบ) 

 



ตารางที่ 1 ปจจัยหลักที่ผลักดันใหผูประกอบการทั่วโลกตองแสดงความรับผิดชอบตอสังคม 
 

ปจจัย เปอรเซ็นต 
การสรรหาและรักษาบุคลากร 65 
การบริหารตนทุน 63 
สํานึกตอสังคม/การสรางแบรนด 56 
การลดหยอนภาษี 44 
การอนุรักษสิ่งแวดลอม 40 
นักลงทุนสัมพันธ 39 
การกดดันจากภาครัฐ 38 

(ที่มา: www.gti.org/Press-release/IBR-CSR.asp) 
 

ตารางที่ 2 ปจจัยหลักที่ผลักดันใหผูประกอบการในประเทศไทยตองแสดงความรับผิดชอบตอสังคม 
 

ปจจัย เปอรเซ็นต 
การลดหยอนภาษี 94 
การบริหารตนทุน 78 
 การกดดันจากภาครัฐ 63 
 การอนุรักษสิ่งแวดลอม 61 
 การสรรหาและรักษาบุคลากร 59 
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ผลการสํารวจของแกรนท ธอรนตัน แสดงใหเห็นวา
สภาพแวดลอมทางธุรกิจกําลังเปลี่ยนไปและมีการแขงขันที่
เพิ่มมากขึ้น ผูประกอบการหลายรายตระหนักถึงความสําคัญ
ของซีเอสอาร กระแสดานความรับผิดชอบตอสังคมจะทํา  
ใหผูประกอบการที่ยังไมไดความสนใจในเรื่องนี้ ตองหันมา
ดําเนินธุรกิจในรูปแบบที่รับผิดชอบตอสังคมเพิ่มขึ้น ผู 
ประกอบการที่มีความรับผิดชอบตอสังคมและปรับตัวไดเทา 
นั้น จึงจะสามารถอยูรอดและประสบความสําเร็จในระยะ 
ยาว  
 
หลักการความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ 

จากวิกฤตความลมเหลวของตลาดการเงินในระบบทุน
นิยมที่ใชกลไกตลาดเสรีของประเทศสหรัฐอเมริกาไดสง 
ผลกระทบทางเศรษฐกิจไปทั่วทุกมุมโลก เพราะผูบริหาร

องคกรเหลานั้นขาดความเขาใจและความรับผิดชอบตอผูที่
มีสวนเกี่ยวของกับธุรกิจทั้งสองกลุม คือ ผูมีสวนเกี่ยวของ
โดยตรงกับองคกร ไดแก ลูกจาง พนักงาน ผูบริหาร และผู
ถือหุนของบริษัท และผูมีสวนเกี่ยวของกับองคกรทางออม 
ไดแก ลูกคา คูคา คูแขงขัน ชุมชนรอบขาง และประชาคม
โลกที่ไดรับผลกระทบ ดังนั้น การทําซีเอสอารจึงเปนทาง 
ออกที่ดีที่สุดที่จะประสานประโยชนของผูที่สวนเกี่ยวของ
กับธุรกิจทุกกลุมเขาดวยกัน อีกทั้งกระแสเรื่องภาวะโลก
รอนก็เปนประเด็นที่บังคับใหองคกรธุรกิจตองหันมาใสใจ
สิ่งแวดลอม ไปพรอมกับการรักษาผลกําไรขององคกรไว
เปนหลัก ทําใหในปจจุบันนี้ องคกรธุรกิจที่มีวิสัยทัศน
กวางไกล จึงใหความสําคัญกับการประยุกตใชซีเอสอาร
เพิ่มมากขึ้น ซึ่งผลลัพธที่องคกรจะไดอยางแนนอนก็คือ 
ความสัมพันธกับชุมชน ความไววางใจจากผูถือหุน ความ



จงรักภักดีของลูกคา และการสรางภาพลักษณที่ดีของสินคา
และบริการ อาจกลาวไดวาการทําซีเอสอารเปนการบริหาร
จัดการ ที่ใสใจ ผลกําไร สิ่งแวดลอม และสังคมไปพรอม
กัน 

ธุรกิจที่ใชซีเอสอารเปนแนวทางในการดําเนินงาน จะ
มีลักษณะเปนองคกรที่ดําเนินธุรกิจภายใตการบริหารการจัด 
การเพื่อกอใหเกิดผลดีตอสังคมโดยภาพรวม มีการดําเนิน- 
การกิจกรรมทุกอยาง อยางมีความรับผิดชอบตอสังคม รวม
ไปถึงความรับผิดชอบตอโลกดวย ทั้งนี้องคกรที่ใชซีเอส-
อารในการดําเนินธุรกิจ จะตองมีการตรวจสอบคุณภาพของ
การบริหารจัดการทั้งในแงของบุคลากรและกระบวนการ
บริหารภายในองคกร รวมทั้งวิเคราะหผลกระทบที่มีตอ
สังคมในดานตางๆ อันเกิดจากการดําเนินกิจกรรมขององค- 
กร โดยนัยนี้ความรับผิดชอบตอสังคมจึงเขามาเปนสวน
สําคัญของกระบวนการสรางความเจริญเติบโตอยางยั่งยืน
ขององคกร และถามีการบริหารจัดการที่ดีในเรื่องนี้ องคกรก็
สามารถที่จะเพิ่มศักยภาพการแขงขันทางธุรกิจ และใน
ขณะเดียวกันก็เพิ่มคุณคาดานความมั่งคั่งใหกับบุคลากรใน
องคกรและสังคมได 

1.  แนวทางการปฏิบัติตามหลักการความรับผิดชอบ
ตอสังคมของธุรกิจ 

คณะทํางานสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอมของบริษัทจดทะเบียน คณะกรรมการการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) ไดนําเสนอแนว 
ทางการปฏิบัติตามหลักซีเอสอารที่จะนํามาประยุกตใช
ควบคุมกับธุรกิจนั้น สามารถแบงไดเปน 4 ขั้นดังนี้ 

1.1 ขั้นที่ 1 Mandatory Level: ขอกําหนดตาม
กฎหมาย (Legislation) หมายถึง การที่ธุรกิจมีหนาที่ตอง
ปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายและกฎเกณฑที่เกี่ยวของ เชน 
กฎหมายคุมครองผูบริโภค กฎหมายแรงงาน การจายภาษี 
เปนตน 

1.2 ขั้นที่ 2 Elementary Level: ประโยชนทาง
เศรษฐกิจ (Economic Profit) หมายถึง การที่ธุรกิจคํานึงถึง
ความสามารถในการอยูรอดและใหผลตอบแทนแกผูถือหุน 
ซึ่งในขั้นนี้ธุรกิจควรหมั่นตรวจตราวากําไรที่ไดนั้นตองมิใช
กําไรซึ่งเกิดจากการเบียดเบียนสังคม 

1.3 ขั้นที่ 3 Preemptive Level: จรรยาบรรณทาง
ธุรกิจ (Business Code of Conduct) หมายถึง การที่ธุรกิจ
สามารถสรางผลกําไรแกผูถือหุนไดในอัตราที่เหมาะสมและ

ผูประกอบธุรกิจไดใสใจเพื่อใหประโยชนตอบแทนแก
สังคมมากขึ้น โดยเฉพาะสังคมใกลที่อยูรอบขางที่มีความ
คาดหวังวา จะไดรับการดูแลหรือเอาใจใสจากผูประกอบ
ธุรกิจ 

1.4 ขั้นที่ 4 Voluntary Level: ความสมัครใจ 
(Voluntary Action) หมายถึง การดําเนินธุรกิจควบคูกับการ
ปฏิบัติตามแนวทางซีเอสอารดวยความสมัครใจ โดยไมได
ถูกเรียกรองจากสังคมแตอยางใด ซึ่งในขั้นนี้ การประกอบ
ธุรกิจอยูบนพื้นฐานของการมุงประโยชนของสังคมเปน
สําคัญและการดําเนินการซีเอสอาร ในสวนนี้สมควรไดรับ
การยกยองช่ืนชมจากสังคมอยางแทจริง 

ทั้งนี้ ธุรกิจตองดําเนินการตามเกณฑในขั้นที่ 1 เปน
อยางนอย สวนการดําเนินการในขั้นตอไปใหขึ้นกับความ
พรอมของธุรกิจแตละแหงที่แตกตางกันไป โดยหลักสําคัญ
ของการปฏิบัติตามแนวทางซีเอสอาร ควรอยูบนหลัก
พอประมาณที่ธุรกิจตองไมเบียดเบียนตนเอง และ
ขณะเดียวกันก็ตองไมเบียดเบียนสังคม 

2.  กิจกรรมทางสังคม 
ถึงแมวาแนวปฏิบัติของซีเอสอารนั้นจะเปนเรื่องที่

คอนขางซับซอนและไมมีมาตรฐานตายตัว อยางไรก็ตาม
ในการประยุกตซีเอสอารเขากับธุรกิจอยางเปนรูปธรรม ก็
พอสรุปไดวามีอยู 2 องคประกอบหลัก ก็คือ องคประกอบ
ภายในซึ่งเปนการดูแลกิจกรรมตางๆ ที่ธุรกิจนั้นดําเนินการ
อยูและจัดการไดโดยตรง เชน การจัดการทรัพยากรมนุษย 
การจัดการกระบวนการผลิต การจัดการดานสิ่งแวดลอม 
บรรษัทภิบาลและความโปรงใสในการดําเนินกิจการ เปน
ตน และองคประกอบภายนอกซึ่งเกี่ยวของกับกิจกรรมที่
ธุรกิจอาจจะควบคุมไมไดโดยตรง เชน การดูแลผูบริโภค 
การรับผิดชอบตอคูคา และการสนับสนุนกิจกรรมดานการ
พัฒนาสังคม เปนตน โดยองคกรธุรกิจที่จะนําหลักการซี-
เอสอารมาใช ควรเริ่มจากการเลือกประเด็นปญหาทางสังคม 
ที่สนองตอเปาหมายทางธุรกิจขององคกร จากนั้นให
กําหนดกิจกรรมเพื่อสังคมที่สนองตอบประเด็นทางสังคม
ดังกลาว กิจกรรมทางสังคมจําแนกไดเปน 6 ประเภท ดัง 
ตอไปนี้ (คอทเลอร, ฟลิป. 2551, หนา 25–27) 

2.1 การสงเสริมประเด็นสังคม (Cause Pro-
motion) เปนการจัดหาเงินทุน การชวยเหลือในรูปแบบ
อื่นๆ หรือทรัพยากรตางๆ ขององคกร เพื่อเพิ่มการตระ 
หนักรูและความหวงใยตอประเด็นปญหาสังคมบาง



ประการ หรือเพื่อสนับสนุนการหาเงินบริจาค การเขารวม 
หรือหาอาสาสมัครเพื่อการดังกลาว องคกรธุรกิจอาจเปนผู
ริเริ่มและบริหารงานสงเสริมนั้นดวยตนเอง หรืออาจเปน
พันธมิตรรายใหญในการทํากิจกรรม หรือเปนแคหนึ่งใน
ผูสนับสนุนหลายๆ รายก็ได 

2.2 การตลาดเกี่ยวเน่ืองกับประเด็นสังคม (Cause-
Related Marketing) เปนการกําหนดพันธสัญญาวาจะ
บริจาครายไดเปนรอยละของสินคาที่ขายได เพื่อสนองตอ
ประเด็นสังคม สวนมากขอเสนอนี้จะประกาศใชเฉพาะบาง
ชวงเวลา เฉพาะสินคาบางตัว และใหแกการกุศลที่ระบุไว
เทานั้น ในกรณีนี้ องคกรธุรกิจมักจะรวมมือกับองคกรที่ไม
แสวงผลกําไรเพื่อสรางสัมพันธภาพในประโยชนรวมกัน 
รวมทั้งเพื่อเพิ่มยอดขายสินคาและนําเงินรายไดไปสนับ 
สนุนกิจกรรมการกุศล  ในขณะเดียวกันก็เปนการเปด
โอกาสใหแกผูบริโภคไดมีสวนรวมในการชวยเหลือการ
กุศลผานการซื้อสินคาโดยไมตองเสียคาใชจายเพิ่มเติม 

2.3 การตลาดเพื่อสังคมขององคการ (Corporate 
Social Marketing) เปนการสนับสนุนและ/หรือทําโครง 
การรณรงคเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษยในการพัฒนาสุข-
อนามัยประชาชน ความปลอดภัย สิ่งแวดลอม หรือความ
เปนอยูที่ดีขึ้นของชุมชน จุดเดนของโครงการ คือ การมุง 
เนนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งแตกตางจากการสงเสริม
ประเด็นสังคม ที่มุงในเรื่องการสรางความตระหนักรู การ
หาเงินทุน หรือหาอาสาสมัครมาชวยในโครงการ องคกร
ธุรกิจอาจพัฒนาและจัดทําโครงการรณรงคเพื่อการปรับ 
เปลี่ยนพฤติกรรมไดดวยตนเอง แตสวนใหญองคกรธุรกิจ
มักจะรวมมือกับหนวยงานราชการ หรือองคกรที่ไมแสวง
ผลกําไร 

2.4 การบริจาคตรง (Corporate Philanthropy) 
เปนการบริจาคโดยตรงตอองคกรการกุศลเพื่อสนองตอประ 
เด็นสังคม สวนมากเปนในรูปของกองทุนเงินชวยเหลือเงิน
สดและ/หรือวัสดุสิ่งของ กิจกรรมนี้เปนรูปแบบที่ทํากันมา
แตดั้งเดิม สวนใหญเปนการตอบสนองตอคําขอหรือเปนไป
ตามกระแสความตองการจากสังคม ซึ่งในปจจุบันองคกร
ธุรกิจสวนใหญกําลังถูกแรงกดดันทั้งภายในและภายนอก
องคกร ใหจัดกิจกรรมนี้อยางมีกลยุทธมากขึ้น โดยคัดเลือก
การบริจาคที่มุงเนนและสัมพันธกับเปาหมายธุรกิจ และวัตถุ 
ประสงคขององคกร 

2.5 อาสาสมัครชวยเหลือชุมชน (Community 
Volunteering) เปนการสนับสนุนและสงเสริมใหพนักงาน 
คูคา สละเวลาของตนเอง เพื่อชวยเหลือกิจกรรมชุมชน 
และสนองตอบตอประเด็นสังคมที่องคกรใหความสนใจ 
องคกรธุรกิจอาจเปนผูดําเนินการเองโดยลําพัง หรือรวมมือ
กับองคกรไมแสวงผลกําไรก็ได กิจกรรมอาสาอาจเปน
กิจกรรมที่จัดโดยองคกร หรือใหพนักงานเปนผูคัดเลือก
กิจกรรมแลวนําเสนอตอองคกรเพ่ือพิจารณาใหการสนับ- 
สนุน โดยที่พนักงานสามารถไดรับการชดเชยในรูปของ
วันหยุดหรือวันลาเพิ่มเติม 

2.6 ขอปฏิบัติทางธุรกิจเพื่อแสดงรับผิดชอบตอ
สังคม (Socially Responsible Business Practices) เปน
การสรางขอปฏิบัติทางธุรกิจตางๆ รวมถึงการลงทุนที่สนับ-
สนุนประเด็นปญหาสังคมตางๆ เพื่อพัฒนา ความเปนอยู 
ของชุมชนรวมถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม องคกรธุรกิจ
อาจเปนผูริเริ่มและปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง หรืออาจรวม 
มือกับองคกรอื่นๆ ก็ได  
 

เนื่องจากกิจกรรมซีเอสอาร มีความหลากหลาย จึงทํา 
ใหการดําเนินการอาจเปนเรื่องยุงยากสําหรับธุรกิจที่จะ
บรรลุผลสําเร็จได ดังนั้น การดําเนินกิจกรรมซีเอสอาร มีขอ 
แนะนําดังตอไปนี้ (กองบรรณาธิการประชาชาติธุรกิจ, 2550, 
หนา 166-176) 

1.  ภายในองคกร กิจกรรมซีเอสอารไมควรถูกมองแยก
ออกจากองคกร แตควรรวมเปนสวนหนึ่งขององคกร ดังนั้น
การเริ่มตนแรกควรเปนการพัฒนาแนวคิด ขอกําหนด แนว 
ทางการสรางความรูความเขาใจและคานิยมภายในองคกร
อยางทั่วถึง ทั้งนี้เพื่อใหกิจกรรมซีเอสอารเปนสิ่งที่ออกมา
จากภายในองคกรอยางแทจริง 

2.  การเลือกประเด็นทางสังคม ธุรกิจไมควรเลือก
ประเด็นทางสังคมมากเกินไป ควรกําหนดกรอบ ขอบเขตใน
เรื่องที่ตนเองสนใจอยางชัดเจน ทั้งนี้การกําหนดประเด็นที่
ชัดเจนและไมหลากหลายจนเกินไป จะทําใหบริษัทสามารถ
กําหนดกลยุทธการทํางาน และกลุมเปาหมายที่ตองการเขา 
ถึงไดอยางชัดเจน  

3.  การสรางพันธมิตร การดําเนินกิจกรรมซีเอสอาร 
บางครั้งองคกรจําเปนตองสรางความรวมมือ ทั้งนี้เนื่องจาก
ขอจํากัดดานทรัพยากรบุคคล ความรูความชํานาญเฉพาะ 
 



เรื่อง เครือขายการเขาถึง รวมถึงความสามารถพิเศษที่องคกร
ไมสามารถจัดหาได ดังนั้น การเลือกหนวยงานพันธมิตร 
และรูปแบบความสัมพันธ เปนปจจัยของความสําเร็จที่สําคัญ
ที่กอใหเกิดการสรางคุณคารวมกันทั้งในสวนขององคกร 
และคุณคาทางสังคมภายใตกรอบแนวคิดของความเทาเทียม
และการเปนพันธมิตรที่ยั่งยืน 

4.  การดําเนินกิจกรรมซีเอสอาร องคกรธุรกิจสามารถ
เลือกกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมในหลายรูปแบบ ซึ่ง
อาจจะเปนกิจกรรมที่อยูภายในกระบวนการดําเนินธุรกิจ 
หรืออยูนอกกระบวนการก็ได ประเด็นสําคัญในการเลือก
กิจกรรมซีเอสอารนั้น ควรเริ่มตนตั้งตาการวางแผนโดย
พิจารณาจากวัตถุประสงคและเปาหมายทางธุรกิจ เพื่อนําไป
กําหนดหากิจกรรมที่สามารถตอบสนองความตองการที่
จําเปนได ตรงตามประเด็นทางสังคมที่เลือกไว รวมทั้ง
สงเสริมความสัมพันธระหวางธุรกิจกับชุมชน  

5.  การประเมินผล หลังจากสิ้นสุดการดําเนินกิจกรรม
ซีเอสอารแลว การประเมินผลการดําเนินงานเปนสิ่งจําเปน
ที่องคกรตองปฏิบัติเพื่อนําผลที่ไดจากการประเมินมา
ปรับปรุง หาแนวทางที่เหมาะสมในการดําเนินกิจกรรมใน
อนาคตตอไป  

การออกแบบและพัฒนากิจกรรมซีเอสอารเปนงานที่
ตองอาศัยความคิดสรางสรรค และความจริงใจที่จะมุงมั่น
ดําเนินกิจกรรม ซึ่งตองมีการจัดทําแผนและปฏิบัติตามแผน
ที่วางไว นอกจากนั้นแลวยังตองมีการติดตามและประเมิน 
ผลกิจกรรมที่ทําวาสอดคลองกับประเด็นปญหาสังคมที่
เลือกไวหรือไม เงื่อนไขสําคัญในการพัฒนาซีเอสอารให
ประสบผลสําเร็จและเปนที่ยอมรับในสังคมไปพรอมกัน    
ก็คือ การผสมผสานการดําเนินธุรกิจและกิจกรรมความ
รับผิดชอบทางสังคมใหเปนเนื้อเดียวกัน เปนคานิยมและ
วัฒนธรรมองคกรที่พนักงานทุกระดับใชเปนแนวทางใน
การปฏิบัติงาน อยูในกระบวนการบริหารจัดการทุกดานของ
องคกร 
 
มาตรฐานวาดวยความรับผดิชอบตอสงัคม  
(ISO 26000 Social Responsibility) 

ปจจุบันกระแสการสรางความรับผิดชอบตอสังคมของ
ธุรกิจ ไดเขามาสูธุรกิจอุตสาหกรรมอยางจริงจัง เนื่องจาก
ปญหาวิกฤติดานสิ่งแวดลอมและแรงงานในทั่วทุกมุมโลก 
ดังนั้น จึงไดมีการแสวงหาแนวคิดและแนวทางดําเนินการ 

เพื่อใหการประกอบธุรกิจเปนไปอยางถูกตองและชอบธรรม 
ดวยเหตุนี้ องคการระหวางประเทศวาดวยการมาตรฐาน 
(International Organization for Standardization: ISO) จึงได
กําหนด มาตรฐานวาดวยความรับผิดชอบตอสังคม (ISO 
26000 Social Responsibility) ขึ้นมา เพื่อใหบริษัท องคกร 
และหนวยงานตางๆ ทั่วโลก รวมไปถึงผูมีสวนไดสวนเสีย
ขององคกรไดตระหนักและสรางความเขาใจในเรื่องของ
ความรับผิดชอบตอสังคมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมาตรฐานดังกลาว
จะเปนหลักการของความรับผิดชอบตอสังคมที่องคกร       
พึงปฏิบัติดวยความสมัครใจ ทุกองคกรสามารถนําไปประ- 
ยุกตใชไดโดยไมตองมีการตรวจรับรอง  

มาตรฐานวาดวยความรับผิดชอบตอสังคม ISO 26000 
ไดเริ่มมีการพิจารณาตั้งแต พ.ศ. 2548 เปนตนมา และคาดวา
จะประกาศใชภายในป พ.ศ. 2553 ความรับผิดชอบตอสังคม
นั้นมีองคประกอบหลากหลาย ซึ่งใน ISO 26000 ไดกําหนด
องคประกอบหลักของความรับผิดชอบไว 7 ประการ ดังนี้ 
(สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม, 2552) 

1.  การกํากับดูแลกิจการที่ดี (Organization Gover-
nance) องคกรธุรกิจตองมีการดําเนินงานโปรงใสและตรวจ 
สอบได โดยควรกําหนดหนาที่ใหคณะกรรมการฝายจัดการ 
ผูถือหุน และผูมีสวนไดสวนเสียสามารถสอดสองดูแล
ผลงานและการปฏิบัติงานขององคกรได เพื่อแสดงถึงความ
โปรงใส พรอมรับการตรวจสอบ และสามารถชี้แจงใหผูมี
สวนไดเสียไดรับทราบถึงผลการปฏิบัติงาน 

2.  การคํานึงถึงสิทธิมนุษยชน (Human Rights) ซึ่ง
เปนสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย โดยสิทธิดังกลาวควรครอบ 
คลุมถึงสิทธิความเปนพลเมือง สิทธิทางการเมือง สิทธิทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และสิทธิตามกฎหมาย
ระหวางประเทศดวย โดยองคกรธุรกิจควรดําเนินนโยบาย
และกิจกรรมที่สอดคลองกับหลักการดังกลาวไมมีการเลือก
ปฏิบัติในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา อายุ เพศ หรือความ
คิดเห็นทางการเมือง 

3.  ขอปฏิบัติดานแรงงาน (Labor Practices) องคกร
ธุรกิจตองปฏิบัติตอผูใชแรงงานอยางเปนธรรม แสดงออก
ถึงความรับผิดชอบ และไมหลีกเลี่ยงสิทธิของแรงงาน พึง
ตระหนักวาแรงงานไมใชสินคา ดังนั้นแรงงานจึงไมควรถูก
ปฏิบัติเสมือนเปนปจจัยการผลิต โดยผูประกอบการตองมุง 
เนนความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย พัฒนาศักยภาพ 



สนับสนุนและเคารพในการปฏิบัติตอพนักงานดวยความ
ยุติธรรม 

4.  การดูแลสิ่งแวดลอม (Environment) ในการดําเนิน 
การผลิตและบริการของธุรกิจตองคํานึงถึงหลักการปองกัน
ปญหามลพิษ การบริโภคอยางยั่งยืนและการใชทรัพยากร
อยางมีประสิทธิภาพ ควรมีความรับผิดชอบตอผลกระทบ
สิ่งแวดลอม ที่เกิดจากกิจกรรมการผลิตและบริการ ดําเนิน 
การปรับปรุงทั้งในสวนที่องคกรรับผิดชอบและสวนที่
สามารถสงเสริมใหดําเนินได หาแนวทางปองกันการดําเนิน 
การใดๆ ที่จะมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขอนามัย 
ประเมินและลดความเสี่ยงที่จะมีผลตอสิ่งแวดลอม เพื่อ
กําหนดมาตรการการปองกันและแกไข รวมถึงควรรับ-      
ผิดชอบจากมลพิษที่เกิดขึ้นตอสิ่งแวดลอมหรือสังคม  

5.  การดําเนินธุรกิจอยางเปนธรรม (Fair Operating 
Practices) เปนการแสดงออกขององคกรธุรกิจที่มีความ
รับผิดชอบตอสังคมโดยมีการแขงขันที่เปดกวางและเปน
ธรรม ซึ่งจะชวยสงเสริมประสิทธิภาพ ลดตนทุนสินคาและ
บริการ สงเสริมนวัตกรรมการพัฒนาสินคาหรือกระบวน-
การใหมๆ รวมถึงจะชวยขยายการเติบโตทางเศรษฐกิจและ
มาตรฐานการครองชีพในระยะยาว  

6.  การใสใจตอผูบริโภค (Consumer Issues) องคกร
ธุรกิจจะตองเปดโอกาสใหผูบริโภคไดรับทราบขอมูลใน 
การใชสินคาและบริการอยางเหมาะสม ทั้งยังตองใหความ 
สําคัญกับการพัฒนาสินคาและบริการที่เปนประโยชนตอ 
สังคม โดยคํานึงถึงความปลอดภัยในการใชงานและสุขภาพ
ของผูบริโภค นอกจากนี้ เมื่อพบวาสินคาไมเปนไปตาม
เกณฑที่กําหนด องคกรก็จะตองมีกลไกในการเรียกคืนสินคา 
พรอมทั้งยังตองใหความสําคัญกับกฎหมายคุมครองผูบรโิภค 
และถือปฏิบัติอยางเครงครัดอีกดวย  

7.  การแบงปนสูสังคมและชุมชน (Contribution to 
the Community and Society) การรวมพัฒนาชุมชนและ
สังคม ดวยการพัฒนาอยางยั่งยืนทั้งดานสังคม สิ่งแวดลอม 
และเศรษฐกิจ โดยคํานึงถึงสวัสดิภาพของสังคมโลกทั้งใน
ปจจุบันและอนาคต การแบงปนตอชุมชนและสังคมไมใช
แคจิตสํานึกตอสวนรวมหรือจิตอาสาที่แตละธุรกิจมี แตเปน
หนาที่ขององคกรที่จะตองหาแนวทางดําเนินการใหได 

การดําเนินการเพื่อเปนองคกรที่มีความรับผิดชอบตอ
สังคมนั้น  มีขั้นตอนดําเนินการเริ่มจากองคกรจะตอง
กําหนดใหการจัดทํา ISO 26000 เปนนโยบายขององคกร 

จากนั้นจึงกําหนดโครงสรางหนาที่ของผูที่จะมารับผิดชอบ
ในการปฏิบัติตามนโยบาย พรอมทั้งทําความเขาใจถึงบริบท
ของความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร หลังจากนั้นก็ปรับ 
ปรุงใหเขากับวิสัยทัศน พันธกิจ นโยบาย และกลยุทธของ
องคกรในแตละระดับ แลวจึงจะนําไปปฏิบัติใหตรงตาม
แผนงานที่ไดวางไว ทั้งนี้ในการปฏิบัติงานทุกครั้งจะตองมี
การติดตามและประเมินผลงานดวย เพื่อใหสามารถนําไป
ปรับใชและพัฒนาไดตอไป อยางไรก็ดี ในการดําเนินงาน
องคกรควรจะทําการสื่อสารและประสานงานกับบุคลากร
ภายในองคกร รวมถึงผูมีสวนไดสวนเสียใหไดรับรูและมี
ความเขาใจตรงกัน จึงจะทําใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

สําหรับประโยชนที่จะไดรับจากการดําเนินตามมาตร-
ฐาน ISO 26000 นั้น เปนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขง 
ขัน สรางโอกาสทางธุรกิจ นําไปสูยอดขายและสวนแบงทาง
การตลาดที่เพิ่มขึ้น สรางจุดแข็งใหกับตราสินคา สงเสริม
ภาพลักษณและความรวมมือในการบริหารองคกร ตลอดจน
เพิ่มแรงจูงใจ และสรางขวัญกําลังใจใหกับพนักงาน ทําให
สามารถรักษาพนักงานที่ดีไวใหอยูกับองคกรตลอดไปได 
สวนประโยชนในดานสังคมและสิ่งแวดลอมนั้นเปนการ
สรางชื่อเสียงใหกับองคกร ลดปญหาและผลกระทบจาก
สิ่งแวดลอม เสริมสรางชมุชนและสังคมใหเขมแข็ง 

ไมเพียงการดําเนินธุรกิจในวันนี้จะตกอยูในสถาน-
การณที่ทาทายจากปจจัยวิกฤตเศรษฐกิจ แตดูเหมือนวา
แนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจกําลังจะกลาย 
เปนมาตรฐานการดําเนินธุรกิจ ที่หากไมทํานั่นหมายถึง
โอกาสในการแขงขันและการอยูรอดไดในทางธุรกิจกําลัง
ลดนอยถอยลง ถึงแมวามาตรฐาน ISO 26000 จะไมมีการ
บังคับใหทุกหนวยงานตองปฏิบัติตาม แตในยุคโลกาภิวัตน
ที่มีการสื่อสารแบบไรพรมแดน องคกรธุรกิจขนาดใหญ 
ในตางประเทศตางตระหนักดีถึงความรับผิดชอบตอสังคม 
และมีความประสงคใหผูทําธุรกิจรวมตองปฏิบัติตาม ซึ่ง
ไมสามารถหลีกเลี่ยงไดทั้งนี้จะสงผลทั้งในทางตรงและ
ทางออมตอการซื้อขายสินคากับองคกรเหลานั้น ดังนั้น
องคกรธุรกิจโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย
ตองเริ่มทําความเขาใจ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ เสริมสรางจิต 
สํานึกตอสังคมใหมากขึ้น และผลักดันใหมีการดําเนินการ
ตามมาตรฐาน ISO 26000 ที่สามารถตรวจสอบและเชื่อถือ
ไดเพื่อจะไดไมมีอุปสรรคทางการคา 



บทสรุป 
ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจเปนกลยุทธเชิง

นโยบายขององคกรที่ตองคํานึงถึงและหลีกเลี่ยงไมไดใน
โลกยุคปจจุบัน องคกรธุรกิจที่จะประสบความสําเร็จไดนั้น 
ตองมีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจควบคูไปกับการดูแล
สังคมทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนสิ่งแวดลอม นอก 
จากนี้การนําแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมมาใชนั้น มี
ดวยกันหลายระดับ ต้ังแตระดับพื้นฐานที่ปฏิบัติไดในทุก
ธุรกิจ อาทิ การกํากับดูแลกิจการที่ดี การดูแลพนักงานและ
สวัสดิการตางๆ การควบคุมคุณภาพสินคาหรือบริการตลอด 
จนกระบวนการผลิตใหไดมาตรฐานตามที่กําหนด และรับ 
ผิดชอบตอลูกคา จนถึงในระดับที่ตองอาศัยความพรอมของ
ธุรกิจเปนปจจัยสําคัญ เปนที่ทราบกันดีวาความรับผิดชอบ
ตอสังคมเปนเรื่องที่คอนขางซับซอนและตองอาศัยการ
สนับสนุนจากทุกระดับในองคกรที่จะตองกําหนดเปน
นโยบายหรือกลยุทธต้ังแตระดับองคกร ระดับธุรกิจและใน
ระดับปฏิบัติการ จึงจะขับเคล่ือนแนวคิดนี้เพื่อเปนสวนทํา
ใหองคกรประสบความสําเร็จและมีความยั่งยืนทางธุรกิจ 

นอกจากนี้แลวจะเห็นไดวาจากการที่โลกกําลังเผชิญ 
กับภาวะโลกรอน ซึ่งสวนหนึ่งนาจะมีสาเหตุมาจากกระ- 
บวนการผลิตสินคา ดังนั้น ความรับผิดชอบตอสังคมของ
ธุรกิจจึงเปนแนวทางที่แสดงใหเห็นถึงความรับผิดชอบตอ
สิ่งแวดลอม เพื่อที่จะทําใหสังคมนาอยู มีความปลอดภัยมาก
ขึ้น ไมวาจะเปนกระบวนการผลิตที่ไมปลอยของเสียหรือ
สรางมลภาวะใหกับสิ่งแวดลอม ไมทําผิดกฎหมาย ไมทําลาย
วัฒนธรรมที่ดีงามของชุมชน สงเสริมและกระตุนใหมีความ
รับผิดชอบทั้งตอองคกร ลูกคาและสังคม ซึ่งถาธุรกิจไมได  
มีความจริงใจที่จะทําใหแนวคิดทางดานความรับผิดชอบตอ
สังคมมาเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงาน โดยจะเห็นไดจาก
องคกรธุรกิจจํานวนมากใชงบประมาณในการจัดกิจกรรม
ทางสังคม และโฆษณาวาเปนองคกรที่คํานึงถึงสังคม แตใน
การดําเนินงานกับพยายามที่จะลดตนทุนการผลิต โดยปราศ-
จากการคํานึงถึงหรือรับผิดชอบผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
และชุมชน ซึ่งการกระทําดังกลาวก็ทําใหเกิดความขัดแยง 
ความไมเช่ือใจ และการตอตานของชุมชนตอการพัฒนา และ
ทายที่สุดความรวมมือและการพึ่งพากันระหวางสังคม ชุมชน 
กับธุรกิจก็คงไมสามารถเกิดขึ้นได  

 

ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจอาจไมใชแนวทาง
เดียวในการดําเนินธุรกิจยุคใหม แตเปนสวนสวนสําคัญที่
จะชวยสรางจิตสํานึกแหงความรับผิดชอบของมนุษยตอ
สังคม ตอโลก โดยเริ่มตนดวยการแสดงความรับผิดชอบ
ตอสังคม ไมใชเพียงแคการประกอบธุรกิจใหถูกตองตาม
กฎหมายเพียงอยางเดียว แตธุรกิจตองตระหนักดวยวาการ
แสดงความรับผิดชอบตอสังคม เปนการลงทุนในมนุษย 
สิ่งแวดลอม รวมถึงผูมีสวนไดสวนเสียกับองคกร ซึ่งทั้ง 
หมดนําไปสูการเพิ่มความสามารถในการแขงขัน ความอยู
รอด และรายไดขององคกรนั่นเอง ในขณะเดียวกันก็เปน
การใชวิกฤตใหเปนโอกาสดวยการเชื่อมโยงการแกวิกฤต
เขากับแนวคิดเศรษฐกิจคุณธรรม คือ เปนทุนนิยมที่มีจริย-
ธรรม และมุงสูเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative Economy) 
โดยใชเทคโนโลยีที่สะอาดและประหยัด ไมเปนภาระตอ
สิ่งแวดลอม เพื่อนําไปสูการพัฒนาเปนองคกรที่เขมแข็ง
และประสบผลสําเร็จในระยะยาว เปนที่พ่ึงของสังคมได
อยางแทจริง 
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