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กระแสที่ผลักดันให้เกิดพัฒนาการของแนวคิด

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 

องค์กรธุรกิจนับได้ว่ำมีบทบำทส�ำคัญต่อระบบสังคมเป็น

อย่ำงมำก โดยจะท�ำหน้ำทีผ่ลติสนิค้ำ และบรกิำร เป็นผูซ้ือ้ปัจจยักำร

ผลิตจำกแหล่งวัตถุดิบ เป็นแหล่งจ้ำงงำน เป็นผู้เสียภำษีต่ำงๆ ให้รัฐ 

แต่บทบำทที่ประชำชน หรือสมำชิกในชุมชนคำดหวังให้ธุรกิจด�ำเนิน

กำรนัน้ คอื กำรให้ข้อมลู ข้อเทจ็จรงิต่อผู้บรโิภค ละเว้นกำรแข่งขนักนั

อย่ำงไม่เป็นธรรม กำรรักษำสภำพแวดล้อมโดยทั่วๆ ไป นอกเหนือ

จำกบทบำท และควำมรับผิดชอบต่อสังคมแล้ว องค์กรธุรกิจย่อมมี

ควำมเกี่ยวข้องอย่ำงใกล้ชิดกับผู้บริโภค ทั้งด้ำนกำรตลำดเป็นตัว

ประสำนซึง่งำนด้ำนกำรตลำดจะมคีวำมสัมพนัธ์กับผู้บรโิภคมำกทีส่ดุ 

โดยจะมีกำรส่งเสริมกำรขำยที่ส�ำคัญ คือ กำรโฆษณำ และกำรส่ง

เสริมกำรขำยประเภทอื่นๆ และด้ำนกำรผลิตก็มีส่วนส�ำคัญต่อผู้

บริโภค เพรำะต้องท�ำกำรผลิตสินค้ำ และบริกำรสนองควำมต้องกำร

ของผู้บริโภค ดังนั้น จะพบว่ำองค์กรธุรกิจต่ำงๆ ทั่วโลก รวมทั้งบริษัท

ในประเทศไทยได้ด�ำเนนิกลยทุธ์ควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม ซึง่กระแส

ทีผ่ลกัดนัให้เกดิพฒันำกำรของแนวคดิควำมรบัผดิชอบต่อสังคมของ

องค์กร ซึ่งสำมำรถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

ประเด็นแรก กระแสเรียกร้องของประชำชน เนื่องจำกกำร

จากฉบับที่แล้วต่อ

แบบไทยๆ ตามกระแสโลก

บทที่ 4

แนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององค์กร

ดร.วรพรรณ เอื้ออาภรณ์

แสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคมในยุคแรก มิได้มีจุดเริ่มต้นมำจำก

เจตนำรมณ์ขององค์กรเอง แต่เป็นเพยีงกำรแสดงควำมรบัผดิชอบเพือ่

แก้ไขภำพลักษณ์ของธุรกิจที่สร้ำงมลพิษต่ำงๆ แสดงถึงหน้ำที่ของ

องค์กรธุรกิจ ในฐำนะที่เป็นพลเมืองของสังคม (Corporate Citizen-

ship) จำกนัน้จงึพฒันำมำสู่แนวคิดทีว่่ำ “กำรด�ำเนนิควำมรบัผดิชอบ

ต่อสงัคม คอื กำรยอมรบัพนัธกจิว่ำจะปรบัปรงุควำมเป็นอยูข่องชุมชน

ให้ดีขึ้นโดยอำศัยดุลยพินิจอย่ำงอิสระในกำรเลือกแนวปฏิบัติทำง

ธุรกิจและกำรใช้ทรัพยำกรองค์กร” (Kotler และ Lee, 2005) เพรำะ

เหตุว่ำองค์กรธรุกิจมทีรพัยำกร และองค์ควำมรูม้ำกพอทีจ่ะจดัสรรให้

แก่สังคมได้ 

ประเด็นที่สอง แรงกดดันของนักลงทุน กล่ำวคือ ในปี ค.ศ.

1874 ได้มีแนวทำงในกำรลงทุนรูปแบบใหม่เกิดขึ้น เรียกว่ำ Social 

Responsibility Investment (SRI) เป็นกำรจัดตั้งกองทุนเพื่อเลือก

ลงทุนเฉพำะในธุรกิจที่มีนโยบำย และกำรด�ำเนินงำนที่ชัดเจนในกำร

แสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ทั้งยังมีแรงผลักดันจำก

คณะผู้ถือหุ้น ที่ต้องกำรให้องค์กรที่ตนลงทุนอยู่ ด�ำเนินธุรกิจอย่ำงมี

ควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำสังคม 

(สิตำงศุ์ สุนทรโรหิต, 2550: 3)

ประเด็นที่สำม พัฒนำกำรของวงกำรวิชำกำรด้วยกำรวิจัย 
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ต่อฉบับหน้าอ่าน

และน�ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรแสดงควำมรับ- 

ผิดชอบต่อสังคมขององค์กรอย่ำงต่อเนื่อง อำทิ Theodor Kreps 

(1940) กับแนวคิด “Social Audit” ที่เน้นว่ำองค์กรธุรกิจควรจะมีกำร

จดัท�ำรำยงำนกำรกระท�ำทีแ่สดงควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์กร 

ต่อมำ George Goyder (1960) ได้ตีพิมพ์หนังสือชื่อ “The Respon-

sible Corporation” ซึ่งน�ำเสนอพัฒนำกำรของแนวคิดในกำรลงทุน 

และกำรตรวจสอบควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมธุรกิจ

ด้วยตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนขึ้นมำ (สิตำงศุ์ สุนทรโรหิต, 2550: 3)

ประเด็นที่สี่ กระแสเรื่องสิ่งแวดล้อมและสังคม นับจำก RIO 

Summit ในปี ค.ศ.1960 ทีน่�ำประเดน็เรือ่งสิง่แวดล้อมให้อยู่ในกระแส

สังคมโลก ต่อมำกระแสด้ำนสังคมเพิ่มขึ้นเนื่องจำกเกิดปัญหำสังคม

มำกขึ้น (สิตำงศุ์ สุนทรโรหิต, 2550: 3)

ประเด็นที่ห้ำ กรอบควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ เมื่อปี ค.ศ.

1972 ในกำรประชุม UN Conference on the Human Environment 

ณ ประเทศสวเีดน เป็นทีม่ำในกำรก่อตัง้ United Nation Environment 

Program (UNEP) ขึ้น เพื่อเป็นหน่วยงำนที่ดูแลเรื่องควำมรับผิดชอบ

ต่อสังคมขององค์กรในภำคธุรกิจ 

ประเด็นที่หก โลกำภิวัฒน์ เนื่องจำกองค์กรธุรกิจแผ่ขยำยไป

ทั่วโลก ถ้ำไม่มีหลักกำรควบคุมด้ำนมนุษยธรรมหรือมำตรฐำนที่ 

เท่ำเทียมกัน ก็จะเกิดกรณีอย่ำงที่บริษัทในประเทศพัฒนำแล้ว ไป

สร้ำงโรงงำนในประเทศที่ด้อยพัฒนำ โดยกดรำคำแรงงำนให้ต�่ำสุด

เพือ่น�ำมำขำยในรำคำสงูแก่ประเทศทีพ่ฒันำแล้ว โดยกำรขำดจรรยำ

บรรณขององค์กรทีด่ใีนด้ำนสทิธ ิและสวสัดกิำรแรงงำน ดงัน้ัน บรษัิท

ข้ำมชำตต่ิำงมสีำขำ และคูค้่ำอยูท่ัว่โลก หำกน�ำหลกักำรด้ำนแนวคดิ

ควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์กรไปใช้กับสำขำ และคูค้่ำในท้องถิน่ 

นั้นๆ ทั่วโลก

ประเด็นสุดท้ำย กำรเปิดเสรีกำรค้ำ และกำรปฏิรูปด้ำน

กฎหมำยต่ำงๆ เนื่องจำกปัจจุบันโลกเปิดเสรีทำงกำรค้ำ แต่ในแง่

กฎหมำย กฎระเบียบข้อบังคับต่ำงๆ อำจยังไม่ครอบคลุมหรือเพียง

พอทีจ่ะคุม้ครองให้องค์กรธรุกจิด�ำเนนิกำรอยูภ่ำยใต้จรรยำบรรณทีดี่ 

ดงันัน้ กำรทีภ่ำคธรุกจิมผีูน้�ำทีม่คีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคม ก็จะเป็นตวั

สร้ำงกระแสควำมรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรให้เกิดขึ้น อุดช่อง

โหว่ที่ฝ่ำยรัฐบำลเข้ำไปดูแลไม่ถึง

ขณะท่ี Porter และ Kramer (2006) สรุปว่ำกำรถกเถียง 

เกี่ยวกับควำมรับผิดชอบต่อสังคมได้กระตุ้นกำรด�ำเนินกลยุทธ์ควำม 

รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ดังต่อไปนี้ 

1) เป็นข้อบังคับทำงด้ำนคุณธรรมในกำรท�ำสิ่งท่ีถูกต้อง 

ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักของควำมรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

2) กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนที่ให้ควำมส�ำคัญด้ำนสิ่งแวดล้อม 

และกำรช่วยเหลือชุมชน ซึ่งนำยกรัฐมนตรี Gro Harlem Brundtland 

แห่งประเทศนอร์เวย์ได้ให้ค�ำนิยำมไว้ในทศวรรษ 1980 ซึ่งได้ถูกน�ำ

มำใช้โดย World Business Council for Sustaionable Development 

(WBCSD) ว่ำ “กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน คือ กำรตอบสนองต่อควำม

ต้องกำรในปัจจบุนัโดยปรำศจำกกำรประนปีระนอมต่อควำมสำมำรถ

ของรุ่นต่อไปเพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรของพวกเขำ”(Meeting 

the needs of the present without compromising the ability of 

future generations to meet their own needs.)

3) ใบอนญุำตในกำรด�ำเนนิกำรจำกควำมจรงิทีว่่ำทกุบรษิทั

ต้องกำรกลยุทธ์หรือกำรอนุญำตอย่ำงชัดเจนจำกรัฐบำล ชุมชน และ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมำกมำยในกำรท�ำธุรกิจ

4) ชื่อเสียงซึ่งองค์กรต่ำงๆ ได้น�ำมำใช้ในกำรพิจำรณำเริ่ม

ด�ำเนินกลยุทธ์ควำมรับผิดชอบต่อสังคมบนพื้นฐำนในกำรยกระดับ

ภำพลกัษณ์องค์กร ตรำสนิค้ำ คณุธรรมองค์กร และแม้แต่คณุค่ำของ

หุ้นในตลำดหลักทรัพย์  

บทสรุป

ข้อเสนอดังกล่ำวมำแล้วข้ำงต้นคล้ำยคลึงกับควำมคิดของ 

Polonsky (1994) (อ้ำงถึงใน Ongkrutraksa, 2007) ที่ระบุว่ำ องค์กร

ต่ำงๆ รับรู้ว่ำกำรตลำดสีเขียว (Green Marketing) เป็นโอกำสในกำร

บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท นอกจำกนั้น องค์กรต่ำงๆ ยังเชื่อว่ำเป็น

ข้อบังคับทำงจริยธรรมที่ต้องแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคม กำร

บังคับจำกรัฐบำลในกำรให้แสดงควำมรับผิดชอบที่เพิ่มมำกขึ้น 

กิจกรรมทำงด้ำนสิง่แวดล้อมของคู่แข่งทีก่ดดันให้ส่งเสรมิกิจกรรมกำร

ตลำดทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม และประกำรสุดท้ำย คือ ปัจจัยต้นทุนที่

เกี่ยวเนื่องกับกำรก�ำจัดของเสีย หรือกำรลดกำรใช้วัสดุที่มีพิษต่อ 

สิ่งแวดล้อม บังคับให้บริษัทต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วย  

        

         

 


