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ขณะ
ทีไ่ม่มีค�าจ�ากดัความมาตรฐาน รวมทัง้ยงัไม่มคี�านยิาม

สากลที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันทั่วโลกส�าหรับความ- 

รับผิดชอบทางสังคมขององค์กร อาทิ The United Nations ต่างพา

กันยอมรับว่า ความรับผิดชอบทางสังคม คือ หลักการที่ยอมรับกัน

ทั่วไปในสังคม โดยปราศจากข้อบังคับที่เป็นทางการ โดยมีหลายๆ 

แนวคดิ และทฤษฎเีข้ามาประยกุต์ร่วมด้วย เช่น Legitimacy Theory 

แนวคดิ Social Contract และ Public Responsibility, Stakeholders 

Theory, Business Ethics และ Corporate Citizenship ซึ่งจะ 

เห็นว่าการก่อรูปร่างทางความคิดของความรับผิดชอบต่อสังคม 

ขององค์กรนั้น ได้มีการพัฒนามาจนถึงปัจจุบัน และมีความเป็น 

สหวทิยาการ (Interdisciplinary) อย่างสมบรูณ์แบบ และมอีงค์ความ

รู้ที่มีความชัดเจนมากกว่าในอดีตที่ผ่านมา 

ตั้งแต่มีการประชุมระดับโลก (Earth Summit) ครั้งแรกที่กรุง

ริโอเดจาเนโร ในปี ค.ศ. 1992 ประเทศต่างๆ ทั่วโลกต่างก็เริ่มตื่นตัว

กับทิศทางใหม่ของการพัฒนา นั่นคือ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” หรือ 

ที่เรียกกันในภาษาอังกฤษว่า “Sustainable Development” ซึ่ง

หมายความว่า นอกจากประเด็นในทางด้านเศรษฐกิจแล้วต้องใส่ใจ

ในเรื่องสิ่งแวดล้อม และในประเด็นต่างๆ ทางด้านสังคมด้วย ไม่ใช่

มุ่งเน้นแต่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียว (ศิริชัย 

จากฉบับที่แล้วต่อ

แบบไทยๆ ตามกระแสโลก

บทที่ 5

ดร.วรพรรณ เอื้ออาภรณ์

สาครรัตนกุล, 2548: 24 อ้างถึงใน สุเมธ กาญจนพันธุ์, 2551: 29)

ในขณะเดียวกัน ก็เริ่มมีข้อเรียกร้องมากดดันองค์กรธุรกิจให้

ค�านงึถงึปัญหาสงัคม และปัญหาสิง่แวดล้อมด้วยเช่นกนั ไม่ใช่ท�าแต่

ก�าไร โดยไม่ใส่ใจต่อปัญหาดังกล่าว โดยมีค�าที่ใช้เรียกกัน คือ “Cor-

porate Citizenship” หรือ “Responsible Corporate Citizenship” 

หรือ “Corporate Social Responsibility” แปลเป็นไทยได้ว่า “ความ

รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร” หรือเรียกกันย่อๆ ว่า “CSR”

ดังนั้น Corporate Social Responsibility หรือ “ความรับ- 

ผิดชอบต่อสังคมขององค์กร” ซึ่งยังไม่มีค�านิยามที่ชัดเจน และเป็นที่

ยอมรับกันโดยทั่วไป ดังนั้น องค์ประกอบหรือขอบเขตของความรับ

ผิดชอบต่อสังคมจึงไม่ชัดเจนนัก จากเอกสารการอบรมในหลักสูตร

ความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์กรซึง่ธนาคารโลกระบวุ่าการด�าเนนิ

กลยุทธ์ความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์กรควรมอีงค์ประกอบดงัต่อ

ไปนี้ 1) สิ่งแวดล้อม 2) แรงงาน 3) สิทธิมนุษยชน 4) การมีส่วนร่วม

กับชุมชน 5) มาตรฐานการด�าเนินธุรกิจ 6) ตลาด และการด�าเนิน

ความรบัผดิชอบต่อสงัคมในความหมายทีก่ว้างออกไป ก็รวมประเดน็

ต่างๆ เหล่านี้ด้วย 7) การพัฒนาองค์กร และการพัฒนาเศรษฐกิจ 8) 

สุขอนามัย 9) การศึกษา และการพัฒนาภาวะผู้น�า 10) การบรรเทา

สาธารณภัย

ความหมายความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
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ต่อฉบับหน้าอ่าน

กระแสแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมได้มีพัฒนาการที่

ชัดเจนมากขึ้น กล่าวคือ ในเดือนมกราคม ค.ศ.1999 ในการประชุม 

World Economic Forum ท่ีเมอืงดาวอส ประเทศสวติเซอร์แลนด์ ท่าน

เลขาธกิารสหประชาชาต ิKofi Annan ได้เรยีกร้องให้ธรุกิจแสดงความ

เป็นพลเมืองที่ดีของโลก (Good Global Citizenship) ในทุกที่ และ

ในทกุประเทศท่ีตนท�ามาหากนิอยู ่ด้วยการเคารพต่อหลกัต่างๆ ทีเ่ป็น

ข้อตกลงนานาชาตใินเรือ่งสทิธมินษุยชน เรือ่งมาตรฐานแรงงาน และ

เรื่องสิ่งแวดล้อม จาก 3 เรื่องที่กล่าว เลขาฯ Kofi Annan ได้เสนอ

บัญญัติ 9 ประการ (ต่อมาเพิ่มเป็น 10) ส�าหรับธุรกิจ ที่เรียกกันว่า 

“The Global Compact” หรือ “The UN Global Compact” ต่อมา

ในเดอืนกรกฎาคม ค.ศ.2000 จงึได้มปีระกาศเรือ่งนีอ้ย่างเป็นทางการ

ที่ส�านักงานใหญ่สหประชาชาติ ที่นครนิวยอร์ก The UN Global 

Compact น้ี มีลักษณะเป็นกรอบที่ส่งเสริมการพัฒนาที่ย่ังยืน ด้วย

ความเปน็พลเมอืงดขีองธรุกจิทีม่ผีูน้�าทีส่ร้างสรรค์ และยอมรบัพนัธะ

สัญญาของ Global Compact ด้วยความสมัครใจ ปัจจุบันมีองค์กร

ธุรกิจเป็นสมาชิกของ UN Global Compact แล้ว 1,861 องค์กร (ดู

รายละเอยีดได้ใน www.unglobalcompact.org) มอีงค์ประกอบดังนี้

หมวดว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 

1)  สนับสนุน และเคารพหลักสิทธิมนุษยชนท่ีประกาศใน

ระดับสากล 

2)  ดแูลไม่ให้มกีารล่วงละเมดิในสทิธมินษุยชนในธรุกจิของ

ตน

หมวดว่าด้วยมาตรฐานแรงงาน 

3)  สนับสนุนเสรีภาพในการรวมกลุ ่มของแรงงาน และ

ยอมรบัอย่างจรงิจงัต่อสทิธิในการเจรจาต่อรองของแรงงานทีร่วมกลุม่ 

4)  ขจัดทุกรูปแบบของการบังคับใช้แรงงาน 

5)  ยกเลิกการใช้แรงงานเด็กอย่างให้เป็นผล 

6)  ก�าจัดการเลือกปฏิบัติในการว่าจ้างแรงงาน และอาชีพ

หมวดก�ากับสิ่งแวดล้อม 

7)  สนับสนุนการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 

8) จัดท�ากิจกรรมท่ีมีส่วนส่งเสริมให้มีความรับผิดชอบต่อ 

สิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

9)  ส่งเสริมการพัฒนา และการใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อ 

สิ่งแวดล้อม ต่อมาได้มีการเพิ่มบัญญัติที่ 10 ที่ว่าด้วย 

10) การต่อต้านการคอร์รัปชั่น

ตัง้แต่ปี ค.ศ.2000 กระแสของโลกในเรือ่งความรบัผดิชอบต่อ

สงัคมขององค์กร เร่ิมเข้มข้น จรงิจงั และรนุแรงขึน้  Organization for 

Economic Co-operation and Development (OECD) ซึ่งได้แก่

องค์กรของประเทศร�่ารวยที่สุดของโลกได้ออกแนวปฏิบัติส�าหรับ

บรรษัทข้ามชาติ (Guidelines for MNE’s - revision 2000) ซึ่งมีมา

ตั้งแต่ปี ค.ศ.1976 แล้ว และก็มีการแก้ไขเล็กๆ น้อยๆ มาตลอด โดย

มีการแก้ไขครั้งใหญ่ในปี ค.ศ.2000 โดยเอาเรื่องความรับผิดชอบต่อ

สงัคมขององค์กรเข้าไปเตม็ทีแ่ละจรงิจงั เพราะแนวปฏบิตันิีเ้สนอแนะ

ให้บรรษทัข้ามชาตมิคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์กร และตดิต่อ

ค้าขายกบัคูค้่าทัว่โลกเฉพาะทีม่คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์กร 

เพราะฉะนัน้ ในโลกยคุใหม่ธรุกจิใดทีไ่ม่มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมก็

ไม่สามารถส่งสินค้าไปขายให้บรรษัทข้ามชาติเหล่านี้ได้ นั่นคือ ถ้า

ธรุกจิใดสร้างปัญหาให้กับสิง่แวดล้อม มปัีญหาด้านแรงงานและอืน่ๆ 

ก็จะมีปัญหาในการค้าขายกับประเทศ Organization for Economic 

Co-operation and Development (OECD) (สิตางศุ์ สุนทรโรหิต, 

2550: 4)

ดังนั้น “OECD - Consensus” ที่ใช้เรียก OECD Guidelines 

for MNE’s - Revision 2000 ระบถุงึพฤตกิรรมของธรุกจิทีพ่งึประสงค์

ใน 7 เรื่องด้วยกัน คือ 1) การจ้างงาน และแรงงานสัมพันธ์  

2) สิทธิมนุษยชน 3) สิ่งแวดล้อม 4) การเปิดเผยข้อมูล 5) การแข่งขัน 

6) การเสยีภาษทีีถ่กูต้อง 7) การถ่ายทอดวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

แนวปฏิบัติดังกล่าวไม่ได้เป็นเพียงข้อเสนอแนะให้บรรษัทข้ามชาติมี

ความรบัผิดชอบต่อสังคมเท่านัน้ แต่ยังรวมถึงการเสนอแนะให้บรรษทั

ข้ามชาติติดต่อค้าขายกับคู่ค้าอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย 

เพราะฉะนัน้ ธรุกจิทีไ่ม่มกีารด�าเนนิงานด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

เช่น การสร้างปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม มีปัญหาเรื่องการใช้แรงงาน 

บรษิทัเหล่านีจ้ะไม่สามารถส่งสนิค้าไปขายให้บรรษทัข้ามชาตหิรอืใน

ประเทศ OECD ได้ (ถอดรหัส CSR ต้นทุน หรือ ก�าไร ขององค์กร, 

2548: 56)

        

         


