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คำานิยามเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม

Good (1973) อธิบายความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ว ่า 

หมายถึงคุณธรรมซึ่งเป็นความคิดรวบยอดในความรู้สึกผิดชอบชั่วดี 

อนัเป็นเครือ่งเหนีย่วรัง้ ควบคมุพฤตกิรรมทีแ่สดงออกเพือ่สนองความ

ปรารถนา สามารถมองเหน็ว่าอะไรเปน็สิ่งที่พงึปรารถนาของคนกลุม่

ใหญ่ และพร้อมที่จะแสดงออกเมื่อมีเหตุการณ์หรือสิ่งแวดล้อมมา 

กระตุ้น

Griffin (1996) ได้ให้ความหมายของความรบัผดิชอบต่อสงัคม

ไว้ว่า เป็นข้อผกูพนั และเป็นหน้าทีข่ององค์กรทีม่หีน้าทีใ่นการปกป้อง 

และให้ผลประโยชน์ต่อสภาพแวดล้อมรอบข้าง

Mondy (1998) กล่าวว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมหมายถึง 

ข้อผกูมดั ของผูบ้ริหารในการหาวธิทีีจ่ะรกัษาหรอืปกป้องผลประโยชน์

ของส่วนรวม มากกว่าผลประโยชน์ขององค์กรเพียงอย่างเดียว

องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (International 

Organization for Standardization) หรือ ISO ให้ความหมายไว้ว่า 

เป็นเรื่องของการที่องค์กรตอบสนองต่อประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งที่การให้ประโยชน์กับคน ชุมชน และสังคม 

นอกจากนั้น ยังเป็นเร่ืองของบทบาทขององค์กรธุรกิจในสังคม และ

ความคาดหวงัของสงัคมทีม่ต่ีอองค์กรธรุกจิ โดยจะต้องท�าด้วยความ

จากฉบับที่แล้วต่อ

แบบไทยๆ ตามกระแสโลก

บทที่ 5

ดร.วรพรรณ เอื้ออาภรณ์

สมัครใจ และผู้บริหารต้องมีบทบาทเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ โดย

สามารถวัดผลได้ใน 3 มิติ คือ การวัดผลทางเศรษฐกิจ สังคม และ 

สิ่งแวดล้อม เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

“ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร” คือ การปฏิบัติตาม

ค�ามั่นสัญญาอย่างต่อเนื่องของบริษัทในการด�าเนินธุรกิจโดยใช้ 

พื้นฐานของจริยธรรมเข้ามาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ

ควบคู่ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท�างาน และ

คุณภาพชุมชนท้องถิ่น รวมถึงสภาพสังคมโดยรวม” (Corporate 

Social Responsibility is the continuing commitment by business 

to behave ethically and contribute to economic development 

while improving the quality of life of the workforce and their 

families as well as of the local community and society at large.) 

(The World Business Council for Sustainable Development: 

WBCSD, 2000)

Kotler และ Lee (2005) ให้ความหมายของความรับผิดชอบ-

ต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (Corporate Social Responsibility) ไว้ว่า 

หมายถึง ความรับผิดชอบในการปรับปรุงความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของ

สงัคมจากการด�าเนนิธรุกิจ รวมถึงการอทุศิทรพัยากรของบรษิทัให้โดย

สมัครใจ ไม่ได้ถูกควบคุมโดยกฎหมาย หรือข้อบังคับใดๆ ก็ตาม ซึ่ง

ความหมายความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
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ต่อฉบับหน้าอ่าน

หมายถงึสภาพความเป็นอยูข่องมนษุย์ และสิง่แวดล้อม เป็นกิจกรรม

หลกัทีด่�าเนนิการโดยบรษิทัเพือ่สนบัสนนุประเดน็ทางสงัคม และเป็น

พนัธะสญัญาในความรบัผดิชอบสงัคมของบรษิทั ยิง่ไปกว่านัน้ Kotler 

เช่ือว่าความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรจะส่งผลดีต่อองค์กรใน

หลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเพิ่มยอดขาย และส่วนแบ่งตลาด 

การสร้างความแขง็แกร่งให้กับการวางต�าแหน่งของตราสนิค้า (Brand 

Positioning) ช่วยสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้เกิดขึ้นกับองค์กร การช่วย

ลดปรมิาณสารพษิทีท่�าลายส่ิงแวดล้อม อันเน่ืองจากกระบวนการผลติ 

ฯลฯ หรือถ้ามองในแง่การระดมทุนความรับผิดชอบต่อสังคมของ

องค์กรยงัช่วยให้บรษิทัอยูใ่นความสนใจของนกัลงทนุในตลาดหลกัทรพัย์ 

และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์อีกด้วย

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร คือ พันธสัญญาของ

องค์กรธุรกิจในการให้เพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนโดย

การท�างานกับพนักงาน ครอบครัวของพนักงาน ชุมชนท้องถ่ิน และ

สงัคมโดยส่วนรวมในการพฒันาชวีติของส่วนรวมซึง่เป็นผลดต่ีอธรุกจิ 

และต่อการพัฒนา (Corporate social responsibility is the com-

mitment of businesses to contribute to sustainable economic 

development by working with employees, their families, the 

local community and society at large to improve their lives in 

ways that are good for business and for development) (Inter-

national Finance Corporation: IFC, 2007)

“ความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์กร” คือ พนัธสญัญาของ

บริษัทในการด�าเนินการทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม

เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการปรับสมดุลย์ระหว่างผลก�าไรของ

ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทีห่ลากหลาย (CSR is a company’s commitment 

to operating in an economically, socially, and environmentally 

sustainable manner whilst balancing the interests of diverse 

stakeholders.) (CSR Asia, 2007)

UNDP (2008), “The Global Compact” ได้ให้ค�านิยามว่า

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร คือ แนวคิดที่บริษัทรวมการ 

กระท�าต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมในกลยุทธ์ และการด�าเนินการทาง

ธรุกิจ รวมทัง้ในการมปีฏสัิมพนัธ์กับผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีบนพืน้ฐานแห่ง

การสมัครใจ (Corporate social responsibility (CSR) is a concept 

whereby companies integrate social and environmental con-

cerns in their business strategy and operations and in their 

interactions with stakeholders on a voluntary basis.)

“ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร” คือ แนวคิดที่บริษัท

ผสานความห่วงใยต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมไว้ในกระบวนการด�าเนนิ

ธรุกจิ และการมปีฏสิมัพนัธ์กบัผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีภายใต้พืน้ฐานการ 

กระท�าด้วยความสมัครใจ (The European Commission, 2008)

“ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร” หมายถึง การด�า- 

เนินงานขององค์กรเพื่อแสดงความรับผิดชอบในเรื่องการพัฒนา

เศรษฐกิจ และคุณภาพชวิีตของคนในสงัคม และสิง่แวดล้อม ต่อกลุม่

คน 2 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า 

พนักงาน ครอบครัวของพนักงาน คณะผู้บริหาร ชุมชนที่องค์กรตั้งอยู่ 

ซึง่รวมถงึสิง่แวดล้อมหรอืระบบนเิวศ และกลุม่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีโดย

อ้อม ได้แก่ คูแ่ข่งขนัทางธรุกจิ ประชาชนทัว่ไป ทัง้นี ้เพือ่ทีจ่ะสนบัสนนุ

ให้เกดิการรบัรูข้องการมชีือ่เสยีงทีด่ขีององค์กรเพือ่น�าไปสูค่วามยัง่ยนื

ขององค์กร (สุประพล นกทอง, 2552: 109)




