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บทคัดย่อ

             ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจถูกน�ามาเป็นนโยบายส�าคัญในการด�าเนินงานของหลายองค์การ เพื่อ
เป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นสิ่งที่จะน�ามาซึ่งชื่อเสียงขององค์การหรือเป็นองค์ประกอบหนึ่งของชื่อเสียง
องค์การ  สังคมได้เริ่มตระหนักถึงผลกระทบในทางลบที่เกิดจากการด�าเนินอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิม เช่น ภาวะโลกร้อน โดยมี
การออกกฎหมายหรอืข้อบงัคบัขึน้มาเพือ่จ�ากดักจิกรรมต่างๆ ขององค์การธรุกจิทีเ่ป็นอนัตรายต่อสิง่แวดล้อม ในส่วนของผูบ้รโิภค
เองกไ็ด้ให้คณุค่าแห่งองค์การธรุกจิทีม่ชีือ่เสยีงในทางทีด่แีละเป็นองค์การทีม่กีารแสดงความช่วยเหลอืหรอืความร่วมมอืเพือ่พฒันา
สังคม  ในการด�าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น  องค์การจะต้องตอบสนองต่อประเด็นทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
โดยมุ่งที่การให้ประโยชน์กับคน ชุมชน และสังคม ตลอดจนต้องค�านึงถึงบทบาทขององค์การที่ต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับความ
คาดหวังของสังคม การที่ธุรกิจจะเติบโตได้นั้นไม่ใช่อยู่ที่ผลประโยชน์หรือก�าไรขององค์การเพียงอย่างเดียว ธุรกิจต้องค�านึงถึง
การคนืก�าไรในสิง่ทีด่งีามสูส่งัคมด้วย ดงันัน้การด�าเนนิธรุกจิต้องค�านงึถงึความรบัผดิชอบต่อสงัคมมาใช้ในการบรหิารจดัการ เพือ่
ให้องค์การเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

Abstract

 Corporate social responsibility has been practiced as a company policy or a component of good image 
in many organizations.  There are concerns about negative impacts of traditional industries on the environment 
such as global warming as reflected via environmental laws to curb those impacts.  Consumers also value 
firms’ reactions to care for the environment.  To apply CSR with the business,  a firm must pay attention to 
community welfare and be more considered of its role to meet social expectations, not merely profits.  
Therefore, corporate social responsibility must be considered and practiced for future growth and sustainability.

บทน�า

 ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ (Corporate Social Responsibility: CSR) เป็นเรื่องที่มีการพัฒนามานาน
แล้ว หลายคนได้ท�าการพิจารณาว่าความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ เป็นวิธีการที่องค์การธุรกิจจะให้สิ่งตอบแทนคืน
กลับสู่สังคม หรือเป็นวิธีการอุทิศตนในการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต ทั้งของพนักงานภายในองค์การ ชุมชนท้องถิ่นและ
สังคม กระแสเรียกร้องของประชาชนเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ  เพราะหลาย
องค์การเหน็ว่าเมือ่เกดิการเรยีกร้องจากประชาชนแล้วค่อยมาแก้ปัญหาในภายหลงั ย่อมไม่เป็นผลดต่ีอองค์การ แต่หากองค์การ
มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีการประสานผลประโยชน์ทั้งภายในและภายนอกองค์การ นั่นคือความรับผิดชอบต่อสังคมของ
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องค์การธรุกจิ จะท�าให้ประชาชนหรอืผูบ้รโิภคมคีวามรูส้กึทีด่ี
ต่อองค์การนัน้ หรอืเกดิความภกัดใีนตราสนิค้า ซึง่จะส่งผลให้
รายได้ขององค์การสูงขึ้นและยั่งยืน

ความจ�าเป็นที่ธุรกิจต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 การเปิดเสรีทางการค้าท�าให้เรื่องความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์การธุรกิจมีบทบาทมากขึ้นจนถึงระดับที่ถูก
ก�าหนดในโยบายด้านการค้าในระดับกลุ่มเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ  เพราะเพียงแค่กฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่างๆ ยังไม่ครอบคลุมหรือพอเพียงที่จะควบคุมให้องค์การ
ธรุกจิด�าเนนิการด้วยจรรยาบรรณทีด่ ีกระแสของ CSR จะช่วย
อุดช่องโหว่ที่กฎหมายดูแลไม่ทั่วถึง และยังมีกระแสของ        
สิ่งแวดล้อมและกระแสของสังคมที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากปัญหา
สังคมรวมถึงการก้าวเข้าสู่ยุคแห่งความรับผิดชอบ (The Age 
of Responsibility) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดในเรื่อง Triple 
Bottom Line ที่ประกอบไปด้วยการบริหารจัดการ 3 ด้าน 
ได้แก่ ผลก�าไร สิ่งแวดล้อม และสังคมไปพร้อมๆ กัน ดังนั้น 
CSR จงึเป็นทางออกทีด่ทีีส่ดุในการประสานประโยชน์ทัง้สาม
ด้านไว้ด้วยกัน
 ความจ�าเป็นและความส�าคญัทีภ่าคธรุกจิต้องมส่ีวนรบั
ผดิชอบและดดูซบัต้นทนุทีส่ร้างผลกระทบให้ประเทศชาตแิละ
ชมุชน โดยองค์การต่างๆ อาท ิWorld Business Council for 
Sustainable and Development และ United Nation 
(สหประชาชาต)ิ ได้ชีใ้ห้เหน็ความชดัเจนของแนวคดิ CSR มาก
ขึ้น ในที่ประชุม World Economic Forum ปีค.ศ. 1999   
เลขาธิการสหประชาชาตินาย Kofi Annan เรียกร้องให้
องค์การธุรกิจทุกประเทศเป็นพลเมืองที่ดีของโลก บรรจุ CSR 
เข้าไว้ในวาระของสหประชาชาตซิึง่สะท้อนให้เหน็ความส�าคญั
ที่เป็นสากลของ CSR โดยมีการเสนอบัญญัติ 9 ประการ เรียก
ว่า The UN Global Compact แบ่งเป็น 3 หมวดหลัก ได้แก่ 
หมวดสิทธิมนุษยชน มาตรฐานแรงงาน และสิ่งแวดล้อม และ
ต่อมาองค์การระหว่างประเทศว่าด ้วยมาตรฐาน ISO 
(International Standard Organization) ได้พัฒนาจาก
แนวคิดมาสู่หลักการและวิธีการปฏิบัติ ใช้เป็นมาตรฐานกับ
ภาคธรุกจิและอตุสาหกรรม โดยใช้เป็นเงือ่นไขและข้อก�าหนด
ที่ส�าคัญ หากต้องเข้าไปเป็นประเด็นในองค์การการค้าโลก 
(WTO) 
 ธุรกิจจ�าเป็นจะต้องมีความรับผิดชอบทั้งในด้านผล
ก�าไร สิง่แวดล้อม และสงัคมไปพร้อมๆ กนั ดงันัน้   การบรหิาร
จัดการโดยการน�าความรับผิดชอบในด้านต่างๆ เหล่านี้มา 
สร้างให้เป็นกลยทุธ์ขององค์การและการมคีวามรบัผดิชอบต่อ

สังคมขององค์การธุรกิจนั้น เป็นหน้าที่ขององค์การที่จะสร้าง
ความมั่งคั่ง โดยป้องกัน ส่งเสริม และหลีกเลี่ยงการท�าร้าย
ทรัพย์สินทางสังคม การมีความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์การธุรกิจถือว่าเป็นการสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขัน และช่วยสร้างให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์การ 
(พิพัฒน์ นนทนาธรณ์, 2553)
 การตัดสินใจของธุรกิจและนโยบายของสังคมจะต้อง
ตั้งอยู่บนหลักการของคุณค่าที่เกิดร่วมกัน นั่นคือทางเลือกที่
ก่อให้เกิดประโยชน์กับทั้ง 2 ฝ่าย องค์การธุรกิจถูกเรียกร้อง
ให้จัดการประเด็นทางสังคมต่างๆ มากมาย แต่มีเพียงบาง
ประเด็นเท่านั้นที่จะสามารถสร้างโอกาสที่เป็นความแตกต่าง
อย่างแท้จริงต่อสังคมหรือต่อการสร้างขีดความสามารถ
ทางการแข่งขัน  หากองค์การธุรกิจสามารถระบุประเด็นทาง
สังคมที่เหมาะสมได้ แล้วมุ่งเน้นและด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
องค์การธุรกิจก็จะได้รับผลประโยชน์ในด้านการแข่งขัน การ
ด�าเนนิงานในด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์การธรุกจิ
ในเชิงกลยุทธ์ จึงเป็นวิธีที่จะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจ
กับสังคม โดยหมายถึงกลุ่มของกิจกรรมที่ส่งผลดีให้กับสังคม
และธุรกิจ 
 องค์การธรุกจิในประเทศไทยด�าเนนิกจิกรรมด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยเหตุผลหลาย 
ประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเจริญก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลย ีหากองค์การธรุกจิด�าเนนิงานด้านความรบัผดิชอบ
ต่อสังคม (คณะท�างานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมของบริษัทจดทะเบียน, 2551) ที่สอดคล้องกับขีด
ความสามารถหลัก วิสัยทัศน์ และภารกิจ องค์การธุรกิจจะ
ตระหนักได้ว่าการมีความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ได้เป็นเพียง
ต้นทุนก้อนใหญ่หรือกิจกรรมด้านการกุศล แต่เป็นที่มาของ
โอกาส และขดีความสามารถทางการแข่งขนั แนวคดิความรบั
ผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจในอดีตจนถึงปัจจุบัน จะ
เป็นการพฒันาและเปลีย่นแปลงต่างๆ ของการด�าเนนิกจิกรรม
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ ลักษณะที่
ปรากฏเป็นกระบวนการที่ด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง มีการน�า
เอาวิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจและเป้าหมายขององค์การมา
ร่วมพิจารณาในการก�าหนดรูปแบบของกิจกรรมด้านการมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ โดยประสานเข้า
กับกระบวนการทางธุรกิจอย่างมีกลยุทธ์ แสดงให้เห็นว่า
องค์การธุรกิจในประเทศไทยได้ให้ความสนใจอย่างจริงจังใน
เรื่องของการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นใน
องค์การ
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 การมีความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจบาง
แห่ง ยังคงเป็นเพียงการโฆษณาประชาสัมพันธ์องค์การ 
มากกว่าจะค�านึงถึงประโยชน์ที่แท้จริง การด�าเนินการอย่างมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ จะเป็นการสร้าง
สมรรถนะแห่งความรบัผดิชอบโดยการขบัเคลือ่นกระบวนการ
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์การธรุกจิทีม่สีมรรถนะความ
รับผิดชอบสูง (High Performance CSR) ซึ่งจะต้องสร้างให้
เกดิประสทิธภิาพตลอดทัง้กระบวนการในการด�าเนนิงาน โดย
เริ่มตั้งแต่การพิจารณาประเด็นทางสังคมที่เหมาะสมกับ
องค์การ (Selective Issues)  การออกแบบและการริเริ่ม
กจิกรรมเชงิกลยทุธ์ (Strategic Initiatives) ด้วยการวเิคราะห์
จุดแข็งจุดอ่อนและความสัมพันธ์ของปัจจัยสภาพแวดล้อมที่
เกี่ยวข้อง จนถึงการปรับกลยุทธ์องค์การเพื่อให้เกิดการผนึก
พลังร่วมกับสังคม (Social Synergies) ตลอดจนการเผยแพร่
รายงานผลลัพธ์ (Outcome Statement) ในแบบ 3 มิติที่
ครอบคลุมทั้งมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  ตลอด
จนรูปแบบของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การที่น�ามา
เชื่อมโยงกับการด�าเนินงานขององค์การ เช่น การเชื่อมโยงกับ
การตลาดในรปูแบบช่วยเหลอืสงัคม การเชือ่มโยงกบัจรยิธรรม 
คือ การไม่ผลิตหรือให้บริการที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ       
ผูเ้กีย่วข้องในสงัคม และการเชือ่มโยงกบัการพฒันาสงัคมจาก
การให้เงนิลงทนุซึง่เป็นรปูแบบทีห่ลายองค์การก�าลงัด�าเนนิอยู่
ในขณะนี้
 มกีารประยกุต์ใช้แนวคดิเรือ่งความรบัผดิชอบต่อสงัคม
ขององค์การธุรกิจในการท�าประชาสัมพันธ์มากขึ้น โดยมีจุด
มุ่งหมายเพื่อสร้างการรับรู้ทางสังคม การให้ความส�าคัญกับ
การด�าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในลักษณะที่ไม่
ใช้เงินสูง โดยค�านึงถึงภาวะเศรษฐกิจและความจ�าเป็นในการ
ปรับใช้งบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะตลาดที่มีการ 
เตรยีมพร้อมรบัผลกระทบทางธรุกจิ (Bhattacharyya, 2007)

การด�าเนินงานตามหลักการความรับผิดชอบต่อสังคม

 ปัจจบุนัองค์การได้น�าเรือ่งความรบัผดิชอบต่อสงัคมมา
เป็นประเด็นสื่อสารทางการตลาด องค์การบางแห่งขยายผล
เพื่อใช้ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นรูปแบบในการกีดกันการ
แข่งขันการค้า จนกลายเป็นเครื่องมือทางธุรกิจที่สนอง
ประโยชน์ต่อองค์การ แนวทางการด�าเนินงานตามหลักการ
ความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ (Kotler & Nancy, 2005) 
 1. พิจารณาถึงประโยชน์ของกิจกรรมที่ได้รับว่าตกอยู่
กับสังคมหรือองค์การมากกว่า ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในสังคมทั้ง
ระดับใกล้และไกล ควรที่จะสนับสนุนกิจกรรมนั้นหรือไม่

 2. ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การจะต้องเกิด
ขึ้นจากการอาสาหรือสมัครใจยินดีในการด�าเนินกิจกรรมด้วย
ตวัเอง มใิช่เกดิจากความจ�าเป็นทีจ่ะต้องปฏบิตัติามหน้าที ่ตาม
ระเบยีบข้อบงัคบัทางกฎหมาย ตามจารตีหรอืบรรทดัฐานของ
สังคมนั้นๆ กิจกรรมใดที่เป็นไปตามหน้าที่ (Duty) ตาม
กฎหมาย (Law) หรอืตามมาตรฐาน (Standard) ไม่ถอืว่าเป็น
ความรับผิดชอบต่อสังคม
 3. การด�าเนนิกจิกรรมโดยใช้ทรพัยากรภายในองค์การ 
(Corporate – Driven CSR) เป็นการแบ่งประเภทความรับ
ผดิชอบต่อสงัคมตามทรพัยากรทีใ่ช้ในการด�าเนนิกจิกรรม โดย
ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในองค์การเป็นหลัก เช่น องค์การ
บริจาคเงินที่ได้จากก�าไร ในกิจการหรือบริจาคสินค้าและ
บริการของบริษัทเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย หรือน�าพนักงาน
ลงพืน้ทีเ่ป็นอาสาสมคัรช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั เป็นการเสยีสละ
ทรัพยากรด้านเวลา หรือเป็นการลงแรง เป็นต้น
 4. การด�าเนินกิจกรรมโดยใช้ทรัพยากรนอกองค์การ 
(Social – Driven CSR) เป็นการด�าเนินกิจกรรมโดยใช้
ทรพัยากรนอกองค์การเป็นหลกั เช่น การเชญิชวนให้ลกูค้าซือ้
สนิค้าและบรกิารของบรษิทัในช่วงเวลาการรณรงค์โดยบรจิาค
รายได้จากการขายสนิค้าและบรกิารส่วนหนึง่ต่อการซือ้แต่ละ
ครั้งให้แก่หน่วยงานหรือมูลนิธิที่ช ่วยเหลือผู ้ประสบภัย 
เป็นการระดมเงนิบรจิาคจากการซือ้ของลกูค้า และมอบหมาย
ให้ผู ้อื่นที่มิใช่พนักงานในองค์การลงแรงช่วยเหลือในพื้นที่ 
(Carroll & Buchholtz, 2006)
 หลกัความรบัผดิชอบต่อสงัคมในเบือ้งต้นของบรษิทัคอื
ด้านเศรษฐกิจ นั่นคือการผลิตสินค้าและบริการเพื่อสนอง
ความต้องการของสงัคม และจ�าเป็นต้องมคีวามรบัผดิชอบต่อ
สังคมภายใต้กรอบของกฎหมายและจริยธรรม องค์การ
สามารถน�าเอากจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมไปปฏบิตัร่ิวม
กบักลยทุธ์การตลาดอืน่ๆ เช่นน�าไปใช้ร่วมกบัการวางต�าแหน่ง
ตราผลิตภัณฑ์ท�าให้ตราผลิตภัณฑ์อยู่ในใจของลูกค้า 
 ผู้บริหารจึงจ�าเป็นต้องศึกษาอนาคตแล้ววางแนวทาง
ปฏิบัติเอาไว้ล่วงหน้าเพื่อให้ได้ผลตามที่ต้องการ และจะต้อง
ตดัสนิใจล่วงหน้าว่าจะท�าอะไร ท�าไมจงึต้องท�า  และท�าเมือ่ไร 
การบริหารงานเป็นลักษณะของความร่วมมือของกลุ่มบุคคล 
ช่วยกันปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การหรือ
กจิการ และเพือ่ให้การบรหิารงานเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ
และประสิทธิผล ปัจจุบันองค์การธุรกิจชั้นน�ามีการใช้แนวคิด
การตลาดเพื่อสังคมใน 2 แนวทาง ดังนี้
 1. การตลาดที่เน้นในเรื่องจริยธรรม (Ethics) โดยเน้น
เรือ่งจรรยาบรรณ กฎเกณฑ์หรอืระเบยีบวนิยัต่างๆ ให้เกดิขึน้
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กับสังคมโดยส่วนรวม อีกทั้งความมีน�้าใจช่วยเหลือซึ่งกันและ
กนัรวมทัง้ส่งเสรมิสถาบนัครอบครวั สถาบนัศาสนา และอืน่ๆ
 2. การตลาดที่เน้นในเรื่องการอนุรักษ์และปกป้อง     
สิ่ งแวดล ้อมหรือที่ เรียกว ่าการตลาดเพื่อสิ่ งแวดล ้อม 
(Environmental Marketing) เป็นการเสนอสินค้าสู่ตลาด
โดยท�าลายสิ่งแวดล้อม หรือทรัพยากรของโลกให้น้อยที่สุด 
เช่น การน�าของเก่ามาใช้ซ�้าหรือหมุนเวียนน�ามาผลิตซ�้า หรือ
ลดปริมาณการใช้ลง  (ธงชัย สันติวงษ์, 2546)

ความส�าคญัของความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์การ

ธุรกิจ

 ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ เป็น
แนวคิดทางธุรกิจที่ก�าลังเป็นกระแสไปทั่วโลก เป็นสิ่งที่
องค์การมีเงื่อนไขที่พึงปฏิบัติต่อสังคม เพื่อธ�ารงรักษาสังคม
และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่สังคมนั้น โดยจะเป็นการ
ด�าเนนิการต่างๆ นอกเหนอืจากการด�าเนนิงานตามหน้าทีป่กติ
เพือ่ทีจ่ะบรรลเุป้าหมายขององค์การ ซึง่ได้รบัความร่วมมอืจาก
ผู้ที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย เช่น ผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า รัฐบาล  
และสังคม เป็นต้น โดยความรับผิดชอบจะต้องอยู่ในความ
ยุติธรรม มีความเป็นธรรมและมีจริยธรรม อันน�ามาซึ่งความ
พอใจร่วมกันของทุกฝ่าย ความส�าเร็จของความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์การธุรกิจจะเกิดขึ้นได้จริงเมื่อธุรกิจนั้นเห็น
ประโยชน์และความจ�าเป็น และสามารถประยุกต์ให้เข้ากับ
ธรุกจิของตน โดยองค์การสามารถใช้ความรบัผดิชอบต่อสงัคม
เพื่อตอบสนองต่อประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ง
แวดล้อม ด้วยการมุ่งให้ประโยชน์กับคน ชุมชนและสังคม 
นอกจากนัน้ยงัเป็นเรือ่งของบทบาทขององค์การธรุกจิในสงัคม 
และความคาดหวงัของสงัคมทีม่ต่ีอองค์การธรุกจินัน้ๆ ในการ
ประชุม UN Earth Summit ที่กรุงริโอ เดอ จาเนโร เมื่อปี 
พ.ศ. 2535 มกีารกล่าวถงึการพฒันาทศิทางใหม่ทีเ่รยีกว่า การ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) โดยเรียกร้อง
ให้เกิดการพัฒนาที่รวมความเอาใจใส่ในด้านสังคมและสิ่ง
แวดล้อม นอกเหนือจากมุ ่งเน้นแต่การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจแต่เพียงด้านเดียว การพัฒนาที่รวมถึงความรับผิด
ชอบต่อสังคมขององค์การ ได้ทวีความส�าคัญมากขึ้น เมื่อ
องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (The 
OECD: Organization for Economic Cooperation and 
Development ) ซึ่งเป็นองค์การระหว่างประเทศของกลุ่ม
ประเทศพัฒนาแล้วที่ยอมรับระบอบประชาธิปไตยและ
เศรษฐกิจการค้าเสรี ได้บรรจุเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์การ ไว้ในแนวทางปฏิบัติส�าหรับบริษัทข้ามชาติในปี 

พ.ศ. 2543 โดยไม่เพียงแต่เสนอแนะให้บริษัทข้ามชาติค�านึง
ถึงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การแต่ยังเสนอให้บริษัท
เหล่านี้ติดต่อค้าขายกับเฉพาะคู่ค้าที่มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์การ  ด้วยเหตุนี้ ธุรกิจใดที่ไม่มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม เช่น การผลิตที่สร้างปัญหาให้กับสิ่งแวดล้อม  หรือ
ผลติภณัฑ์ทีส่ร้างปัญหาต่อสงัคมและอืน่ๆ จะไม่สามารถตดิต่อ
ค้าขายกับบริษัทที่มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสมาชิกองค์การ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ได้

แนวทางเกีย่วกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์การ

ธุรกิจ

 ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ กล่าวถึง
การให้คุณค่าขององค์การธุรกิจโดยสามารถจ�าแนกได้ 4 
แนวทางดังนี้ (เนตร์พัณณา วาวิราช, 2551)
 1) การให้คณุค่าสงูสดุต่อผูถ้อืหุน้เป็นหลกั ความรบัผดิ
ชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ ภายใต้แนวทางดังกล่าวจะ
หมายถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย
 2) การให้คุณค่าต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลักร่วมกับผู้ที่มีส่วน
ได้ส่วนเสียโดยตรง อาทิ ลูกค้า คู่ค้า แรงงาน ชุมชน ความรับ
ผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ ภายใต้แนวทางนี้ หมาย
ถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและปฏิบัติโดยค�านึงถึงผลกระทบ
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 3) การให้คณุค่าต่อผูถ้อืหุน้เป็นหลกัร่วมกบัประชาชน
ทั่วไป ตามแนวทางดังกล่าวจะหมายถึงการปฏิบัติโดยค�านึง
ถึงประชาชนทุกภาคส่วน
 4) ให้ความส�าคัญต่อมาตรฐาน International 
Organization for Standardization (ISO) หรือ ISO 26000 
ซึง่มข้ีอตกลงร่วมกนั เพือ่ให้การรบัรององค์การธรุกจิทีส่ามารถ
ปฏบิตัติามแนวคดิความรบัผดิชอบต่อสงัคม ซึง่นอกจากจะส่ง
ผลดต่ีอด้านภาพลกัษณ์สนิค้าหรอืบรกิารขององค์การแล้ว ยงั
ช่วยให้ผูบ้รโิภคเกดิความมัน่ใจในการซือ้สนิค้าหรอืบรกิารของ
องค์การนั้น หากองค์การใดไม่ปฏิบัติตามแนวคิดความรับผิด
ชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ อาจเกิดปัญหาในการท�า    
การค้ากับกลุ่มประเทศหรือบริษัทที่ให้ความส�าคัญกับการ
ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว
 นโยบายของกจิกรรมมไิด้จ�ากดัอยูเ่พยีงกจิกรรมทีเ่กีย่ว
เนื่องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในองค์การเท่านั้น แต่ยังให้ความ
ส�าคัญกับผู้มีส่วนได้เสียนอกองค์การด้วย หลักการของความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจที่แท้ คือการเน้นให้
องค์การธุรกิจรู้จักแบ่งปันและด�าเนินการโดยไม่เบียดเบียน
สังคมส่วนรวม การรู้จักให้ รู้จักช่วยเหลือ และเอาใจใส่ในการ
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ดูแลสังคมส่วนรวม ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การที่
เหมาะสมจ�าเป็นอย่างยิง่ทีต้่องอาศยัการมส่ีวนร่วมของผูม้ส่ีวน
ได้ส่วนเสยีขององค์การ  การมส่ีวนร่วมของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี 
( Stakeholder Engagement) เป็นช่องทางท�าให้องค์การได้
รับข้อมูลและความคิดเห็นส�าคัญๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
บริหารจัดการ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ เสริมสร้าง
ความไว้วางใจ และความสมัพนัธ์อนัดกีบัผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี ที่
เกี่ยวข้องกับองค์การได้อย่างครอบคลุม รวมทั้งสามารถช่วย
เผยแพร่ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การ

รปูแบบของความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์การธรุกจิ

 จากการศึกษารูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์การธรุกจิของหน่วยงาน สามารถจ�าแนกได้เป็น 3 รปูแบบ  
โดยรูปแบบแรกเป็นกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR after process) 
การด�าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน ซึ่งโดยมากเป็นองค์การ
ธรุกจิทีแ่สวงหาก�าไร เพือ่สร้างประโยชน์แก่สงัคมในด้านต่างๆ 
โดยกิจกรรมที่ด�าเนินการนั้นมักแยกต่างหากจากการด�าเนิน
ธุรกิจที่เป็นกระบวนการหลักของกิจการและเกิดขึ้นภายหลัง 
เช่น การแก้ไขเยียวยาชุมชนที่ได้รับผลกระทบทางมลพิษจาก
การประกอบการ การแจกจ่ายสิง่ของช่วยบรรเทา สาธารณภยั 
หรอืการเป็นอาสาสมคัรช่วยบ�าเพญ็สาธารณประโยชน์เป็นต้น 
ซึ่งกิจกรรมเพื่อสังคมเหล่านี้มักเป็นกิจกรรมที่อยู่นอกเหนือ
เวลาท�างานปกติ
 รูปแบบที่สองเป็นธุรกิจเพื่อสังคม (CSR in process) 
คือการด�าเนินความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ในกระบวนการ
ท�างานหลกัของกจิการ หรอืเป็นการท�าธรุกจิทีห่าก�าไรอย่างมี
ความรับผิดชอบ เช่น การป้องกันหรือก�าจัดมลพิษใน
กระบวนการผลิตเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชน การผลิต
สนิค้าและบรกิารทีม่คีณุภาพและไดม้าตรฐานตามข้อก�าหนด
ในฉลากผลิตภัณฑ์ การเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง
ครบถ้วนต่อผูบ้รโิภคหรอืการชดเชยความเสยีหายให้แก่ลกูค้า
ที่เกิดจากความผิดพลาดและความบกพร่องของพนักงาน ซึ่ง
การด�าเนินความรับผิดชอบเหล่านี้เป็นกิจกรรมที่อยู่ในเวลา
ท�างานปกติของกิจการ
 รูปแบบที่สามเป็นเป็นองค์การที่ด�าเนินงานโดยไม่
แสวงหาก�าไรแก่ตนเอง (CSR as process) ซึ่งมีข้อแตกต่าง
จากสองรูปแบบข้างต้นที่เป็นบทบาทขององค์การธุรกิจ
โดยตรง กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เป็นหน่วยงานที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อยัง
ประโยชน์ให้แก่สังคมในทุกกระบวนการขององค์การ ได้แก่ 
มลูนธิอิงค์การสาธารณประโยชน์ องค์การประชาชน และส่วน
ราชการต่างๆ

 กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ 
มักเป็นความริเริ่มและให้ความส�าคัญขององค์การขนาดใหญ่ 
เนื่องจากเป็นองค์การที่ผลิตสินค้าหรือบริการแก่คนในสังคม
ส่วนใหญ่และเป็นทีรู่จ้กักนัดซีึง่ถอืว่าเป็นนโยบายทีต้่องด�าเนนิ
การ และที่ส�าคัญองค์การขนาดใหญ่มีงบประมาณและ
ทรพัยากรต่างๆ ทีใ่ช้ในการสนบัสนนุได้มากกว่า ส่วนองค์การ
เล็กๆ ซึ่งมีงบประมาณจ�ากัดในการท�ากิจกรรมความรับผิด
ชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ จึงมักใช้เรื่องนี้เป็นข้ออ้างใน
การหลีกเลี่ยงการท�ากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์การธุรกิจ ซึ่งปัจจัยในการท�ากิจกรรมนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับ
เงินเพียงอย่างเดียว หากแต่อยู่ที่การจัดการเป็นส่วนใหญ่ จึง
ส่งผลให้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ 
มีความหลากหลายรูปแบบ ดังนี้ (Schiffman & Kanuk, 
2000)
 1) ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจที่เชื่อม
โยงกบัการตลาดในรปูแบบช่วยเหลอืสงัคม องค์การหลายแห่ง
ในประเทศไทยมกัจะท�ากจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมของ
องค ์การธุ รกิจ โดยมีจุดมุ ่ งหมายด ้านนี้ เพื่ อต ้องการ
ประชาสมัพนัธ์บรษิทัให้เป็นทีแ่พร่หลาย รปูแบบทีเ่ด่นๆ ได้แก่ 
การบรจิาคสิง่ของช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัหรอืสงเคราะห์ผูด้้อย
โอกาส การสร้างโรงเรยีน การอดุหนนุในการจดัสร้างสาธารณะ
สถาน การเป็นผูอ้ปุถมัภ์การแข่งขนักฬีา มหกรรมงานประเพณี
วัฒนธรรม ฯลฯ องค์การหลายแห่งก�าหนดให้โครงการ
กิจกรรมประเภทนี้เป็นความรับผิดชอบของฝ่ายการตลาด
ประชาสัมพันธ์หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 2) ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจที่เชื่อม
โยงกับจริยธรรม คือ การไม่ผลิตหรือให้บริการที่ก่อให้เกิด
ความเสียหายหรือต่อผู้เกี่ยวข้องในสังคม ส่วนใหญ่จะเป็น
องค์การที่เป็นธุรกิจภาคอุตสาหกรรมที่เสี่ยงในเรื่องความ
ปลอดภัยของชุมชน ซึ่งอาจจะท�าในลักษณะของการสร้าง
ระบบมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือความปลอดภัยและ
ประชาสัมพันธ์ให้สังคมทราบ
 3) ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจที่เชื่อม
โยงกับการพัฒนาสังคมจากการให้เงินอุดหนุน (Corporate 
Philanthropy) เป็นรูปแบบง่ายซึ่งองค์การหลายแห่งก�าลัง
ด�าเนินการในขณะนี้ แม้กิจกรรม CSR จะมีความแตกต่างกัน 
แต่จุดมุ่งหมายที่ส�าคัญคือต้องการให้พนักงานในองค์การได้
เรียนรู้ เข้าใจตระหนักถึงความส�าคัญและให้การสนับสนุน ดัง
นัน้ กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์การธรุกจิ ส่วน
หนึง่ได้ถกูก�าหนดให้มรีปูแบบเป็นกจิกรรมทีต้่องการการมส่ีวน
ร่วมของพนกังานในองค์การโดยแสดงความเอือ้อาทรต่อเพือ่น
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มนุษย์ด้วยการน�าเงิน สิ่งของหรือสินค้าไปร่วมท�าบุญ ให้ทุน
การศึกษาหรือบริจาคให้กับผู้ด้อยโอกาสในสังคม เป็นต้น

กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์การธรุกจิใน

เชิงกลยุทธ์

 การบริหารจัดการโดยทั่วไปนั้นอยู่ที่ความเข้าใจของ
บุคลากรภายในองค์การธุรกิจ  ความเข้าใจในหลักการที่ถูก
ต้องและคุณประโยชน์ นอกจากนั้น ต้องมีการถ่ายทอดความ
เสีย่งจากการละเลยเรือ่งความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์การ
ธุรกิจไปสู่บุคลากรทุกฝ่ายทุกระดับชั้น ตั้งแต่ผู้บริหารสูงสุด
จนถึงพนักงานระดับปฏิบัติงาน เพราะจะช่วยให้ผู้บริหาร
สามารถใช้อ�านาจที่มีอยู ่ในการปรับทิศทางของนโยบาย
องค์การให้สอดรับกับหลักการของความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์การธุรกิจ อันจะช่วยส่งเสริมการพัฒนากลยุทธ์และ
แผนงานของฝ่ายต่างๆ ต่อไป ในขณะที่พนักงานจะได้เห็นว่า
กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์การไม่ใช่ภาระเพิม่
เติม แต่เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบ และผู้ที่ได้รับประโยชน์ก็
มใิช่ใครอืน่แต่ได้แก่ตนเอง  บรษิทั ตลอดจนสงัคมรอบข้าง ใน
ที่สุดความเข้าใจนี้ก็จะน�ามาซึ่งความร่วมมือด้วยความเต็มใจ  
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจที่ดีควร
สามารถประสานประโยชน์ที่เกิดขึ้นให้แก่สังคมและองค์การ
ไปพร้อมๆ กนัจากกลุม่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี  จากการศกึษาของ 
Assael (1998) การเลือกรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสมจะ
เป็นการประสานการสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นทั้งสองฝ่าย ซึ่ง
องค์การควรก�าหนดคุณค่าเป้าหมายที่จะได้ตั้งแต่การสร้าง
จิตส�านึกที่ดีมีความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่ผู้บริหารและ
พนกังาน เพือ่ก่อให้เกดิความภาคภมูใิจ ความภกัดต่ีอองค์การ 
การสร้างคณุค่าให้แก่องค์การส�าหรบัผูถ้อืหุน้ และเป็นค่านยิม
หลกัขององค์การเพือ่น�าไปสูก่ารส่งเสรมิการตลาด หรอืแม้แต่
การลดต้นทนุให้กบัองค์การ และเป็นการสร้างความได้เปรยีบ
ทางการแข่งขัน (ดารา ทีปะปาล, 2546)
 การด�าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์การ ในเชงิกลยทุธ์ จะให้ความสนใจทีก่ารรเิริม่สิง่ประดษิฐ์
บางอย่างทีม่ปีระโยชน์ทัง้ต่อสงัคมและช่วยสร้างความสามารถ
ทางการแข่งขันขององค์การ เป็นการริเริ่มใหม่ๆ ที่ท�าให้ธุรกิจ
มคีวามแตกต่างจากคูแ่ข่งและให้ประโยชน์ต่อการด�าเนนิธรุกจิ 
ตัวอย่างเช่น Toyota ได้ตอบสนองต่อปัญหาเรื่องไอเสียจาก
รถที่ท�าลายสิ่งแวดล้อม และท�าให้เกิดปัญหาโลกร้อนโดยได้
เริ่มผลิตรถยนต์ Hybrid ที่ใช้ได้ทั้งเชื้อเพลิงและไฟฟ้าในการ
ขับเคลื่อน รถยนต์ Hybrid นี้ปล่อยมลพิษเพียงร้อยละ 10 
และใช้น�า้มนัเพยีงครึง่หนึง่ของรถปกต ิสิง่ประดษิฐ์ใหม่นีท้�าให้

รถยนต์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันของ Toyota ซึ่งเป็นกลยุทธ์ในการสร้างภาพ
ลักษณ์ที่ดีขององค์การ
 งานวิจัยของ นันท์วิภา  ชีวะอุดม (2551) ศึกษาเรื่อง
การให้ความหมายรูปแบบกลยุทธ์ ความรับผิดชอบต่อสังคม 
ของธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)  มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาการให้ความหมายรูปแบบกลยุทธ์ และผลตอบรับของ
สังคมต่อการด�าเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์การสูส่าธารณะ โดยใช้วธิกีารศกึษาเอกสาร ได้แก่ รายงาน
ประจ�าปี พ.ศ. 2548-2550 และเว็บไซต์ของ ธนาคารไทย
พาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) ประกอบกับการใช้วิธีการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก นักสื่อสารขององค์กร หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
พบว่าความรับผิดชอบต่อสังคม ก่อให้เกิดความมั่นใจแก่นัก
ลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนร่วมกับธนาคาร ซึ่งวัดได้จากการจ่าย
เงินปันผลที่เพิ่มมากขึ้น ความไว้วางใจจากลูกค้า และความ
ร่วมมืออย่างดีจากชุมชนในพื้นที่ที่ด�าเนินกิจกรรม และการ
สนบัสนนุทีด่จีากพนกังาน รฐับาล ชมุชนและสงัคม ท�าให้เกดิ
ความร่วมมอืกนัทีจ่ะสร้างสรรค์ การด�าเนนิกจิกรรมเพือ่สงัคม 
อันจะเกิดประโยชน์ทั้งองค์การและสังคมในระยะยาว

บทสรุป 
 กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่น�าไปสู่การ
ปฏิบัติขององค์การ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์การหรือ
ทรัพยากรภายนอกองค์การเพื่อท�าให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่าง
ปกติสุข  เป็นอีกบทบาทหนึ่งที่องค์การควรปฏิบัติต่อทุกส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับองค์การนั้นๆ เช่น ลูกค้า พนักงาน ชุมชนและ
สังคม หน่วยงานภาครัฐ ผู้ลงทุน ข้อก�าหนดตามกฎหมาย 
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์การ จงึมคีวามหมายไม่เพยีง
เฉพาะการมีความรับผิดชอบด้านจริยธรรมขององค์การหาก
แต่รวมถึงการเข้าไปเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสยี ทัง้พนกังาน ลกูค้า คูค้่า ผูร่้วมลงทนุ ผูถ้อืหุน้ ชมุชน
และสังคม จนท�าให้สังคมมีความเชื่อถือ ทั้งนี้ การด�าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง จริงจัง เพื่อสร้างจุดยืนที่ชัดเจนขององค์การ 
ท�าให้ต้องด�าเนนิความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์การอย่างมี
กลยุทธ์และสอดคล้องกับธุรกิจทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
ขององค์การ และเป็นเครือ่งมอืในการบรหิารจดัการด้านต่างๆ 
ขององค์การ เช่น การพฒันาทรพัยากรมนษุย์ การเพิม่ขดีความ
สามารถในการแข่งขัน รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้
บรกิารและเป็นการสร้างพนัธมติรทีด่กีบัคูค้่า นบัเป็นการสร้าง
คุณค่าให้กับธุรกิจ ส่งผลต่อธุรกิจที่บริหารจัดการความรับ    
ผิดชอบต่อสังคมขององค์การอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง โดย
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สร้างความแตกต่างทีโ่ดดเด่นจนสามารถผกูพนักบัสงัคมได้อย่างเป็นรปูธรรม นอกจากนัน้ความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์การ
ธุรกิจสามารถประยุกต์ใช้กลยุทธ์ด้าน CSR ร่วมกับกลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์การซึ่งน�าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป จนก่อให้เกิด
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์การอีกทั้งยังช่วยให้องค์การมีความเจริญก้าวหน้าด้วยความมั่นคงและยั่งยืน

บรรณานุกรม

คณะท�างานส่งเสรมิความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม 
 ของบริษัทจดทะเบียน. (2551). เข็มทิศธุรกิจเพื่อสังคม
 (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ: ไอคอนพริ้นติ้ง.
ดารา  ทีปะปาล. (2546).  พฤติกรรมผู้บริโภค: Consumer 
 behavior.  กรุงเทพฯ: รุ่งเรืองสาส์นการพิมพ์.
ธงชัย  สันติวงษ์. (2546). พฤติกรรมผู้บริโภคทางการตลาด:  
 Consumer behavior in Marketing (พิมพ์ครั้งที่10  
 ฉบับปรับปรุงใหม่).  กรุงเทพฯ: ประชุมช่าง. 
นันท์วิภา  ชีวะอุดม. (2551).  การศึกษาการให้ความหมาย  
 รูปแบบและกลยุทธ์ ความรับผิดชอบต่อสังคมของ
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)  (วิทยานิพนธ์ 
 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศิลปากร).                       
เนตร์พัณณา  วาวิราช. (2551). จริยธรรมธุรกิจ: Business  
 ethics (พิมพ์ครั้งที่ 2 ปรับปรุงใหม่). กรุงเทพฯ:
 ทริปเพิ้ล กรุ๊ป.
พิพัฒน์  นนทนาธรณ์. (2553).  การจัดการความรับผิดชอบ
 ต่อสังคมขององค์กร การสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขัน
 อย่างยั่งยืน.  นนทบุรี: ธิงค์ บียอนด์ บุ๊กส์.

Assael, H. (1998).  Consumer behavior and   
 marketing action (6th ed.). Cincinnati, OH: 
 South-Western College Publishing.
Bhattacharyya, S. S. (2007). Development of a 
 CSR-Strategy-Framework. (Doctorial Thesis in 
 Management Development Institute, Gurgaon).
Carroll, B. A. & Buchholtz, K. A. (2006). Business and 
 Society: Ethics and Stakeholder Management 
 (6th ed.). South-Western, Australia: Mc.Graw-Hill.
Kotler, P., & Nancy, L. (2005). Corporate social 
 responsibility: Doing the most good for your 
 company and your cause. Hoboken, NJ: 
 John Wiley & Sons.              
Schiffman, L. G., & Kanuk, L. L.  (2000).  Consumer 
 behavior (7th ed.). Englewood Cliffs, NJ: 
 Prentice Hall.

1.��.�������.indd   9 6/21/13   2:03 PM


