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ค�ากล่าวข้างต้นสะท้อนความคิดการด�าเนินความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององค์กรในทศวรรษนี้ได้อย่างชัดเจน ซึ่งตรง

ตามวตัถปุระสงค์ทีผู่เ้ขียนต้องการเขยีน เนือ่งจากผูเ้ขยีนมแีรงบนัดาล
ใจจากการท�างานในแวดวงการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์มาเกือบ 
20 ปี โดยได้ร่วมโครงการเพื่อสังคมขององค์กรต่างๆ ตั้งแต่ในยุคที่
แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ Corporate Social Respon-
sibility (CSR) เริ่มเข้ามาประยุกต์ใช้ในประเทศไทยในชื่อที่แตกต่าง
กัน ไม่ว่าจะเป็น Corporate Citizenship, Social Marketing, หรือ 
Social Contribution เป็นต้น ท�าให้ได้เห็นพัฒนาการของแนวคิด
ความรับผิดชอบต่อสังคมมากมายขององค์กรต่างๆ ท้ังที่การน�า
โครงการความรบัผดิชอบต่อสงัคมจากต่างประเทศมาใช้โดยตรง หรอื

DNA CSR แบบไทยๆ ตามกระแสโลก

บทที่ 1

ความส�าคัญและพัฒนาการของซีเอสอาร์โลก

 

ดร.วรพรรณ เอื้ออาภรณ์

“ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร คือ ความมุ่งมั่นขององค์การธุรกิจที่จะพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยดูแลบุคลากรของ
องค์การรวมไปถึงครอบครัวของบุคลากร ตลอดจนชุมชนและสังคมโดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเหล่านี้ให้ดีขึ้น” 

ที่มา : World Business Council Sustainable Development, the World Bank (2002)

การน�ามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบริบทสังคมไทย ดังนั้น จึงขออธิบาย
ถึงพัฒนาการความรับผิดชอบต่อสังคม (ซีเอสอาร์) ขององค์กรทั้ง 
ในต่างประเทศ และในประเทศไทย เพือ่สร้างความเข้าใจในหลกัการ
ของซีเอสอาร์กันก่อน ดังนี้

พฒันาการแนวคดิความรบัผดิชอบตอ่สงัคมของ

องคก์ร (Corporate Social Responsibility) 

หากย้อนหลังกลับไปในอดีต แนวคิดในเรือ่งความรบัผดิชอบ
ต่อสังคมขององค์กรนั้น เป็นภูมิปัญญาที่ฝังรากลึกในภูมิภาคเอเชีย
มาอย่างยาวนาน เนือ่งจากปรชัญาของความรบัผดิชอบต่อสงัคมของ
องค์กรนัน้มรีากฐานมาจากหลกัทางศาสนามากว่า 2,500 ปีแล้ว เพยีง
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แต่ได้มกีารบญัญตัคิ�าใหม่ว่า “ความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์กร” 
ตามกระแสการเรียกร้องให้ธรุกจิมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมนัน้ได้เกดิ
ขึ้นมาตั้งแต่เมื่อ 200 กว่าปีก่อน โดยบริษัท อีสต์ อินเดีย ในอังกฤษ
ถกูคว�า่บาตรจากประชาชนชาวองักฤษด้วยการไม่ซือ้สินค้าเนือ่งจาก
การใช้แรงงานทาส ท�าให้ท้ายท่ีสุดบรษัิทจะต้องหันมาให้ความส�าคญั
ในเรื่องสิทธิมนุษยชนมากขึ้น (Cheney, Roper, และ May, 2007: 4) 

ส�าหรับแนวคิดในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
นัน้ จะมุง่ไปทีก่ารพฒันาองค์กรให้เป็นองค์กรท่ี “ด”ี ตัง้แต่ปี ค.ศ.1940 
เป็นต้นมา ศาสตราจารย์ Theodor Kreps จาก Stanford Business 
School ได้กล่าวถึงการท�ารายงานเพื่อแสดงถึงการกระท�าที่ม ี
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรในชื่อท่ีเรียกว่า “Social Audit” 
ต่อมาในปี ค.ศ.1953 Howard Bowen ได้ตีพิมพ์หนังสือชื่อ Social 
Responsibilities of the Businessman ซึ่ง Carroll (1999) ได้กล่าว
ยกย่อง Howard Bowen ไว้ว่าเป็น “บิดาแห่งความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กร” (ภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช และสดใส ดุลยา, 2552: 
278)

แนวคิดเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรก็ยังไม่เป็น
ที่แพร่หลายในดินแดนตะวันตก จนกระทั่งปี ค.ศ.1960 แนวคิดนี้จึง
ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความคิดที่ว่าจริยธรรมทางธุรกิจ
เป็นหนึ่งรูปแบบของจริยธรรมแบบประยุกต์ ที่มีการตรวจสอบหลัก
การทางจริยธรรมและคุณธรรม หรือปัญหาทางจริยธรรมที่สามารถ
เกิดขึ้นได้ในการลงทุนทางธุรกิจ ดังน้ัน ค�าว่า “ความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กร” จึงได้ถูกน�ามาใช้กันทั่วไป จากการประชุม RIO 
Summit เมื่อปี ค.ศ.1960 นับเป็นครั้งแรกๆ ที่มีการน�าประเด็นเรื่อง
สิ่งแวดล้อมเข้าไปอยู่ในกระแสสังคมโลก และเป็นจุดก�าเนิดของ
แนวคิด Triple Bottom Line ที่การบริหารจัดการเริ่มใส่ใจทั้งในด้าน
ผลก�าไร สิ่งแวดล้อมและสังคมไปพร้อมๆ กัน ถือได้ว่าเป็นรากฐาน
ของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Virakul, Koonmee, และ 
McLean, 2009)

ส�าหรับแนวคิด Triple Bottom Line (TBL หรือ 3BL) หรือ
หนงัสือภาษาไทยบางเล่มใช้ว่า “หลกัไตรกปัปยิะ” ประกอบด้วยเรื่อง
ของ การเตบิโตทางเศรษฐกจิ (Economic Viability) ความรบัผดิชอบ
ต่อสังคม (Social Responsibility) และสิ่งแวดล้อม (Environmental 
Impact) ซึ่งเป็นกลุ่มค�าที่ John Elkington เผยแพร่ในปี ค.ศ.1994 
และพูดกันมากขึ้น เมื่อเขาเขียนหนังสือ Cannibals with Forks: the 
Triple Bottom Line of 21st Century Business เมื่อปี ค.ศ.1997 โดย
เน้นในเรื่องความยั่งยืนหรือ Sustainability ซึ่งค�านี้มีการให้ค�าจ�ากัด
ความอย่างจริงจังเป็นครั้งแรก โดย Brundtland Commission ของ
องค์การสหประชาชาติ (UN) เมื่อปี ค.ศ.1987

มีข้อกังวลอีกประการหน่ึงเกิดขึ้นเม่ือบริษัทต่างๆ พากัน 
ส่งเสรมิความรบัผดิชอบทางสงัคม และการพฒันาอย่างย่ังยนืในขณะ
ที่ยังคงท�าธุรกิจท่ีท�าร้ายสังคมอยู่ ตัวอย่างเช่น ตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 
1970 สมาคม McDonald’s Corporation’s กับมูลนิธิโรนัลด์  
แมคโดนลัด์ เฮาส์ (Ronald McDonald House) มองความรบัผิดชอบ

ทางสังคมว่าเป็นเสมือน Relationship Marketing ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อ
เร็วๆ นี้ ความรับผิดชอบทางสังคมได้กลายเป็นกระแสหลัก ท�าให้
บริษัทปรับแผนความรับผิดชอบทางสังคมให้เกี่ยวข้องกับแรงงาน  
สิ่งแวดล้อม และข้อควรปฏิบัติอื่นๆ ขณะที่ Morris and Steel, Lord 
Justices Pill, May and Keane ได้ตัดสินว่ามันเป็นความจริงที่ว่า 
พนกังานแมคโดนลัด์ทัว่โลกต่างได้รบัค่าตอบแทนทีไ่ม่ดทีัง้ในแง่ของ
เงินเดือน และสวัสดิการ และเป็นความจริงที่ว่าถ้าใครกินอาหาร 
แมคโดนลัด์ คนทีผ่อมกส็ามารถกลายเป็นคนทีอ้่วนมากได้ พร้อมด้วย
ความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคหัวใจ

ในยุคแรกๆ การค�านงึถึงประเด็นทางสงัคมจงึเกดิจากกระแส
กดดันของสังคม โดยในช่วงแรกคนจะมองว่าการท�าเพื่อสิ่งแวดล้อม
และชุมชน ท�าให้ธุรกิจต้องเสียก�าไรไป ก่อนที่จะมาถึงช่วงทศวรรษที่ 
80 ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมครั้งใหญ่ เมื่อวงการ
อุตสาหกรรมในประเทศญี่ปุ่นพัฒนาแนวคิดเรื่องปฏิบัติการจัดการ
เชิงคุณภาพ คือ การจัดการใช้ทรัพยากรให้เกิดของเสียน้อยที่สุด มี
การพูดเรื่องการรีไซเคิล การน�าของเสียกลับมาใช้ใหม่ และกลาย
เป็นต้นแบบของที่มาของ ISO14000 ที่ว่าด้วยสิ่งแวดล้อม

พฒันาการความรบัผดิชอบตอ่สงัคมขององคก์ร

ในทศวรรษที่ 90

ก่อนจะมาถึงหลังทศวรรษที่ 90 ที่เป็นการด�าเนินความ 
รบัผดิชอบขององค์กรทีม่ากกว่าเรือ่งสิง่แวดล้อม ทีเ่ตบิโตบนพืน้ฐาน
ของการขยายตัวธุรกิจโดยการมุ่งขยายไปสู่ตลาดล่าง โดยใช้ความ 
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรในการสร้างความน่าเชื่อถือ ดังนั้น 
จรยิธรรมทางธรุกจิสามารถเป็นวนิยัได้ ทัง้ทางปฏบิตั ิและกฎระเบียบ 
ตามข้อปฏิบัติขององค์กรและการปฏิบัติทางวิชาชีพ จริยธรรมทาง
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ต่อฉบับหน้าอ่าน

ธุรกิจเป็นข้อปฏิบัติหลักทางการศึกษา ลักษณะทางข้อบังคับเป็นสิ่ง
ที่ยอมรับเช่นกัน ขอบเขต และจ�านวนประเด็นจริยธรรมทางธุรกิจ
สะท้อนถึงระดบัของธรุกิจที่ได้ตระหนักรูถ้งึคณุค่าทางสังคมของสิง่ที่
ไม่มผีลทางเศรษฐกจิ ความสนใจในจรยิธรรมทางธรุกิจได้ถูกยกระดบั
เป็นอย่างมากระหว่างปี ค.ศ.1980 และ 1990 ดังเช่น การนิยาม 
ค�าว่า ผู้ถือหุ้น หมายความถึง กลุ่มผู้มีส่วนได้รับผลกระทบจาก
กิจกรรมต่างๆ ขององค์กร (Freeman, 1984) ทั้งในทางธุรกิจและ
สถาบนัการศกึษา ตวัอย่างเช่น ทุกวนันีเ้วบ็ไซต์ขององค์กรหลกัๆ ต่าง
ให้ความส�าคญักบัค�ามัน่สญัญาในการสนบัสนนุคณุค่าทางสงัคมของ
สิ่งที่ไม่มีผลทางเศรษฐกิจภายใต้หัวข้อท่ีหลากหลาย ตัวอย่างเช่น 
หลักเกณฑ์ทางจริยธรรม สัญญาความรับผิดชอบทางสังคม ในบาง
กรณี องค์กรได้ท�าการสร้างตราสินค้าใหม่เพื่อน�ามาใช้ประกาศ
จริยธรรมทางธุรกิจด้วยเช่นกัน

ปัจจุบันนี้ ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรได้ทวีความ
ส�าคัญมากข้ึนทุกขณะ จนท�าให้ทุกองค์กรทั้งขนาดเล็ก และใหญ ่
ทัว่โลกรวมท้ังในประเทศไทย ต้องก�าหนดให้ความรบัผดิชอบต่อสงัคม
ขององค์กรเป็นหนึ่งในนโยบายหลักที่ต้องให้ความส�าคัญ และน�ามา
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในยุคอภิจักรภพ (Empire) ตามกระแสนิยม
ของสังคมต่างๆ ทั่วโลก หรือหมู่บ้านโลก (Global Village) เฉกเช่น 
ทุกวันนี้

ในขณะที่ไม่มีค�าจ�ากัดความมาตรฐานส�าหรับความรับผิด-
ชอบทางสังคมจากองค์กรสาธารณะ ดังเช่น องค์การสหประชาชาติ 
(The United Nations) ที่ต่างพากันยอมรับว่า ความรับผิดชอบทาง
สงัคม คอื หลกัการทีย่อมรบักนัทัว่ไปในสงัคมโดยปราศจากข้อบงัคับ
ที่เป็นทางการ โดยมีหลายๆ แนวคิด และทฤษฎีเข้ามาประยุกต์ 
ร่วมด้วย เช่น Legitimacy Theory แนวคิด Social Contract และ 

Public Responsibility, Stakeholders Theory, Business Ethics 
และ Corporate Citizenship ซึง่ได้มกีารพฒันามาจนถงึปัจจบุนั และ
มคีวามเป็นสหวิทยาการ (Interdisciplinary) อย่างสมบรูณ์แบบ และ
มีองค์ความรู้ที่มีความชัดเจนมากกว่าในอดีตที่ผ่านมา

ขณะทีแ่นวคดิเรือ่ง “ความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์กร” ที่
แพร่หลายอยู่ในขณะนี้ ก็มีหลักการสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีงเช่นกนั ในปี ค.ศ.1992 โดยมจีดุเริม่ต้นจากการประชมุสดุยอด
ระดบัโลกด้านสิง่แวดล้อม (Earth Summit) ครัง้แรกทีก่รงุรโิอเดจาเน
โร ประเทศต่างๆ ทัว่โลกต่างกเ็ริม่ตืน่ตวักบัทศิทางใหม่ของการพฒันา 
นั่นคือ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” หรือที่เรียกกันในภาษาอังกฤษว่า “Sus-
tainable Development” ซึ่งหมายความว่า นอกจากประเด็นในทาง
ด้านเศรษฐกิจแล้วต้องใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาโลกร้อน 
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ฯลฯ และในประเด็นต่างๆ ทางด้านสังคมด้วย 
ไม่ใช่มุ่งเน้นแต่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียว 

กระแสแนวคิดความรับผิดชอบขององค์กรได้มีพัฒนาการที่
ชัดเจนมากขึ้น กล่าวคือ ในเดือนมกราคม ค.ศ.1999 ในการประชุม 
World Economic Forum ที่เมืองดาวอส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
เลขาธกิารสหประชาชาต ิKofi Annan ได้เรยีกร้องให้ธรุกจิ แสดงความ
เป็นพลเมืองที่ดีของโลก (Good Global Citizenship) ในทุกที่และใน
ทุกประเทศที่ตนท�ามาหากินอยู่ ด้วยการเคารพต่อหลักต่างๆ ที่เป็น
ข้อตกลงนานาชาติในเรือ่งสทิธมินษุยชน เรือ่งมาตรฐานแรงงาน และ
เรื่องสิ่งแวดล้อม จาก 3 เรื่องที่กล่าว Kofi Annan ได้เสนอบัญญัติ 9 
ประการ (ต่อมาเพิ่มเป็น 10) ส�าหรับธุรกิจ ที่เรียกกันว่า “The Global 
Compact” หรือ “The UN Global Compact” (ศิริชัย สาครรัตนกุล, 
2548 : 24 อ้างถึงในสุเมธ กาญจนพันธุ์, 2551 : 29)


