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ขอบ
เขตความรับผิดชอบต่อสังคม (Area of Social Re-

sponsibility) สามารถแบ่งออกได้เป็น 7 ประการ ดงันี้ 

(ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2539)

1. ด้านชุมชน (The Community) องค์กรที่รับผิดชอบ 

ต่อสังคมจะต้องสร้างจุดเด่นขึ้นในชุมชน โดยเป็นผู ้น�าในการ 

ช่วยเหลือ และแก้ปัญหาให้กับสังคม

2.  ด้านสขุภาพ และสวสัดกิาร (Health and Welfare) องค์กร

เช่ือว่าการลงทุนในสุขภาพ และจัดสวัสดิการให้กับชุมชนเป็นความ

รับผิดชอบด้านสังคมที่มีคุณค่า และจ�าเป็นส�าหรับพนักงานบริษัท 

และชุมชนขนาดใหญ่ ตัวอย่าง โครงการด้านสุขภาพ และสังคมจะ

สร้างค่านยิมในชมุชน ซ่ึงจะท�าให้บรษัิทมอิีทธิพลต่อผู้ลงทุน และสร้าง

ภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดกับบริษัทด้วย

3. ด้านการศึกษา (Education) องค์กรจ�านวนมากมีความ

สนใจในความรับผิดชอบด้านการศึกษา ผู้บริหารระลึกว่าจะต้อง

ปรับปรุงการศึกษาระดับประถม มัธยม วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย 

ทัง้ในด้านการบรจิาคเงนิ ด้านการศกึษา การประชาสมัพนัธ์ด้านอ่ืนๆ

4.  ด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights) บางองค์กรมุ่ง 

ความรับผิดชอบด้านสังคมในการรณรงค์สิทธิมนุษยชน

5.  สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ (The Natural Environment) 

จากฉบับที่แล้วต่อ

แบบไทยๆ ตามกระแสโลก

บทที่ 6

ดร.วรพรรณ เอื้ออาภรณ์

องค์กรจ�านวนมากได้ตัดสินใจเลือกการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

ทางธรรมชาติ การอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ และการสร้างจติส�านกึ

ในการรักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ

6. สทิธิของผู้บรโิภค (Consumer Rights) บางองค์กรได้เน้น

ในเรื่องของสิทธิผู้บริโภค โดยค�านึงถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีความ

ปลอดภัย และการโฆษณาที่เป็นความจริง (Truthful Advertising)

7. วัฒนธรรม (Culture) ธุรกิจ ซึ่งให้การสนับสนุนด้านศิลป

วัฒนธรรมเชื่อว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่ง

สามารถส่งเสรมิการรูจ้กับรษิทั และสร้างความรูส้กึ ทศันคตท่ีิดใีห้เกิด

กับบริษัทได้ ทัศนะที่ให้การสนับสนุนเหตุการณ์ด้านวัฒนธรรมถือว่า

เป็นการลงทุนที่มีคุณภาพ เป็นการลงทุนด้านคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ส�าหรับชุมชน ลูกค้า ชุมชนในท้องถ่ิน บุคลากร และผู้มีส่วนในผล

ประโยชน์ขององค์กร ถือว่าสามารถสร้างวัฒนธรรมที่ดีให้กับกลุ่ม

เหล่านี้ได้

หลักการเหล่านี้สามารถจัดแบ่งระดับความรับผิดชอบต่อ-

สังคมขององค์กรธรุกิจทีผู้่บรหิารควรจะมต่ีอสังคมได้เป็น 4 ระดบั คอื 

(วรทัย ราวินิจ, 2549: 31)

1.  ความรบัผดิชอบทางเศรษฐกจิ (Economic Responsibil-

ity) เพื่อผลิตสินค้า และบริการตามที่ประชาชนต้องการ และน�ามา

รูปแบบและประเภทคว�มรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์กร
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ขายเพื่อให้เกิดก�าไรแก่เจ้าของกิจการ (ในกรณีที่เป็นองค์กรท�าเพื่อ

ก�าไร) นบัได้ว่าเป็นความรบัผิดชอบหลัก และความรบัผิดชอบดัง้เดมิ

ของการด�าเนินการจนอาจกล่าวได้ว่านอกจากความรับผิดชอบด้าน

เศรษฐกจิแล้ว ผูบ้รหิารในอดตีบางคนไม่เคยค�านึงถึงความรบัผดิชอบ

ในด้านอื่นเลย

2.  ความรับผิดชอบทางกฎหมาย (Legal Responsibility) 

เพือ่ด�าเนินกจิการไปตามครรลองของกฎหมาย และกฎข้อบงัคบัต่างๆ 

อย่างไรก็ตาม กฎหมาย และกฎข้อบังคับไม่สามารถจะครอบคลุม

การกระท�าทุกอย่างขององค์กรได้ การกระท�าบางอย่างไม่ผดิกฎหมาย

แต่องค์กรควรจะกระท�าหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของ 

ผู้บริหารองค์กรนั้นๆ 

3. ความรับผิดชอบทางจริยธรรม (Ethical Responsibility) 

การกระท�าบางอย่างไม่ใช่สิง่ทีก่ฎหมายบงัคบั ถ้าองค์กรไม่ท�ากไ็ม่ผดิ

กฎหมาย แต่องค์กรเลือกกระท�าเพราะเห็นว่าเป็นความรับผิดชอบ

ทางจริยธรรม เช่น การให้สวัสดิการด้านเสื้อผ้า ที่อยู่อาศัย เงินกู้ยืม 

อาหารกลางวัน รถรับส่งพนักงาน การจัดน�าเที่ยว เป็นต้น

4. ความรับผิดชอบในการใช้ดุลพินิจ (Discretionary Re-

sponsibility) ความรบัผิดชอบในระดบันีเ้ป็นความสมคัรใจของผูบ้รหิาร

องค์กรโดยตรง และขึ้นอยู่กับการตัดสินใจเลือกกระท�าของผู้บริหาร

แต่ละคน ความรับผิดชอบนี้ไม่ได้บังคับไว้เป็นกฎหมายหรือเป็นสิ่งที่

พนกังานคดิว่าควรได้รบัตามหลกัจรยิธรรม เช่น ผูบ้รหิารไม่สนบัสนนุ

ให้พนักงานท�างานล่วงเวลาแต่กลับจ้างพนักงานเพิ่ม เพิ่มเครื่องจักร 

เพิม่เงินเดอืน ท้ังน้ีเพราะผูบ้รหิารพนิจิพเิคราะห์อย่างสขุมุแล้วว่า การ

ท�างานล่วงเวลาท�าให้สุขภาพของพนักงานเสื่อมโทรม และเป็นการ

บั่นทอนคุณภาพชีวิต

สรุปได้ว่าความรับผิดชอบต่อสังคม อาจแบ่งเป็นระดับขั้นได้ 

จากขัน้ที ่1 อนัเป็นสิง่ทีผู่บ้รหิารหรอืนกัธรุกจิต้องท�าเพือ่ความอยู่รอด

ของตนเอง นั่นคือ ความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ แต่ผู้บริหารหรือ 

นักธุรกิจบางคนจะรับผิดชอบในขั้นสูงขึ้นต่อไป คือ จะเลือกท�าสิ่งที่

ได้ผลประโยชน์ได้ก�าไร แต่ต้องไม่ผิดกฎหมาย ถ้ามีความรับผิดชอบ

สงูขึน้ไปอกีกจ็ะเป็นความรบัผิดชอบท่ีค�านงึถึงจรยิธรรม หลงัจากนัน้

เป็นขั้นการพินิจพิเคราะห์การกระท�าเพื่อความรับผิดชอบอย่างสุขุม 

ระมัดระวังจริงจังขึ้นไปกว่าแค่เพียงค�านึงถึงจริยธรรม และการที่ 

ผูบ้ริหารหรือนักธุรกจิคนใดจะตดัสนิใจด�าเนนิการโดยมคีวามรบัผดิ-

ชอบมากน้อยประการใดย่อมขึ้นอยู่กับจริยธรรมของผู้บริหารหรือ 

นักธุรกิจผู ้นั้น สุดท้ายเป็นขั้นตอนของความรับผิดชอบต่อสังคม

ทั้งหมด ดังแผนภูมิที่ 10

แผนภูมิที่ 10: ระดับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (วรทัย ราวินิจ, 

2549 : 31)

ในการปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

ทีจ่ะน�ามาประยุกต์ใช้ควบคุมกับธรุกิจ สามารถเเบ่งได้เป็น 4 ขัน้ ดงันี้ 

ขัน้ที ่1 Mandatory Level: ข้อก�าหนดตามกฎหมาย (Legisla-

tion) หมายถึง การที่ธุรกิจมีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย 

และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมาย

เเรงงาน การจ่ายภาษี เป็นต้น

ขั้นที่ 2 Elementary Level: ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ (Eco-

nomic Profit) หมายถงึ การทีธุ่รกจิค�านงึถงึความสามารถในการอยูร่อด 

และให้ผลตอบเเทนแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งในขั้นนี้ธุรกิจควรหมั่นตรวจตราว่า

ก�าไรที่ได้นั้นต้องมิใช่ก�าไรซึ่งเกิดจากการเบียดเบียนสังคม

ขัน้ที ่3 Pre-emptive Level: จรรยาบรรณทางธรุกจิ (Business 

Code of Conduct) หมายถึง การที่ธุรกิจสามารถสร้างผลก�าไรแก ่

ผู้ถือหุ้นได้ในอัตราที่เหมาะสม และผู้ประกอบธุรกิจได้ใส่ใจเพื่อให้

ประโยชน์ตอบเเทนเเก่สังคมมากขึ้น โดยเฉพาะสังคมใกล้ที่อยู่รอบ

ข้างทีม่คีวามคาดหวงัว่า จะได้รบัการดเูเลหรอืเอาใจใส่จากผูป้ระกอบ

ธุรกิจ

ขั้นที่ 4 Voluntary Level: ความสมัครใจ (Voluntary Action) 

หมายถึง การด�าเนินธุรกิจควบคู่กับการปฏิบัติตามเเนวทางความรับ

ผดิชอบต่อสงัคมขององค์กรด้วยความสมคัรใจ โดยไม่ได้ถกูเรยีกร้อง

จากสงัคมแต่อย่างใด ซึง่ในขัน้นี ้การประกอบธรุกจิอยูบ่นพืน้ฐานของ

การมุ่งประโยชน์ของสังคมเป็นส�าคัญ และการด�าเนินการความรับ- 

ผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ในส่วนนี้สมควรได้รับการยกย่องช่ืนชม

จากสังคมอย่างเเท้จริงจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จะเห็นได้ว่า 

จรยิธรรมกับความรบัผดิชอบต่อสงัคมของธรุกิจมคีวามใกล้ชดิกนัจน

แยกไม่ออก ความรบัผดิชอบต่อสงัคมแสดงถงึความมจีรยิธรรม และ

ความมีจริยธรรมแสดงออกได้ด้วยการมีความรับผิดชอบต่อสังคม

ความรบัผดิชอบต่อสงัคม และจรยิธรรมทางธรุกจิจะมีได้มาก

น้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียกับธุรกิจส่วนหนึ่ง และความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับสังคม

ขั้นที่ 5 ระดับความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งหมด

ขั้นที่ 4 ความรับผิดชอบโดยใช้ดุลพินิจ

ขั้นที่ 3 ความรับผิดชอบทางจริยธรรม

ขั้นที่ 2 ความรับผิดชอบทางกฎหมาย

ขั้นที่ 1 ความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ (แสวงหาก�าไร)
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อีกส่วนหนึ่ง ดังแผนภูมิที่ 11

แผนภมูทิี ่11: ขัน้ตอนในการปฎิบตัติามหลกัความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์กร

ที่ประยุกต์ใช้ในธุรกิจ 

กระบวนการด�าเนินงานด้านการความรับผิดชอบต่อสังคม

ขององค์กรธรุกจิอนัจะน�าไปสูก่ารพฒันาทีย่ัง่ยนืใน 3 มติ ิตามแนวคดิ

เรื่อง Triple Bottom Line (โทโมซุโบโระ ยาโร่, 2003) อันได้แก่ 

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวคิดว่าการยอมรับของ

องค์กรธุรกจิน้ัน ไม่ได้มาจากผูถ้อืหุน้หรอืหุน้ส่วนทางธรุกจิเพียงอย่าง

เดียว แต่ยังต้องอาศัยปัจจัยภายนอกทั้งในด้านของสังคม และ 

ส่ิงแวดล้อมอีกด้วย เพื่อสร้างการยอมรับของประชาชนต่อองค์กร

ธุรกิจนั้นๆ โดยยาโร่ (2003) ได้เสนอแผนภาพเกี่ยวกับแนวคิดเรื่อง 

Triple Bottom Line ไว้ดังแผนภูมิที่ 12

แผนภูมิที่ 12: แนวคิด Triple Bottom Line (โทโมซุโบโระ ยาโร่, 2003 อ้างถึงใน

สุเมธ กาญจนพันธุ์, 2551) 

  

ต่อฉบับหน้าอ่าน

โดยแนวคดิ Triple Bottom Line จะช่วยท�าให้การบรหิารงาน

ขององค์กรธุรกิจด�าเนินไปสู่ขั้นตอนของการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ ดัง

แผนภูมิข้างล่าง

แผนภูมิที่ 13: ขั้นตอนการพัฒนาอย่างยั่งยืน (โทโมซุโบโระ ยาโร่, 2003 อ้างถึง

ใน สุเมธ กาญจนพันธุ์, 2551)

บทสรุป

การประยกุต์การด�าเนนิกลยทุธ์ความรบัผดิชอบต่อสังคมของ

องค์กรให้เหมาะสมกับหลักการ และแนวทางต่างๆ ดังที่ได้กล่าวมา

ข้างต้น ซึ่งปัจจุบันการตัดสินใจ และการกระท�าต่างๆ ทางด้านการ

จัดการเพิ่มการพิจารณาทางด้านสังคมเข้าไปด้วย ผู้บริหารทั้งหลาย

ได้มีการโต้แย้งกันถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร และสังคม โดย

ถือว่าความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจเป็นการแสดงออกของการ

บรหิารทีม่จีรยิธรรม ดังนัน้ ส่ิงทีส่�าคัญ คือ การพจิารณาว่าองค์กรควร

มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างไร และพิจารณาต่อไปว่าควรจะรับ

ผิดชอบต่อสังคม และแก้ปัญหาของสังคมมากน้อยเพียงใด อย่างไร

ก็ตาม ต้องไม่ลืมว่าองค์กรต้องมีรายได้ และผลก�าไรอันจะท�าให้

กิจการด�าเนินการต่อไปได้

ขั้นที่ 4 Voluntary Level: ความสมัครใจ (Voluntary Action)

ขั้นที่ 3 Preemptive Level: จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Business Code of Conduct)

ขั้นที่ 2 Elementary Level: ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ (Economic Profit)

ขั้นที่ 1 Mandatory Level: ข้อก�าหนดตามกฎหมาย (Legislation)

Bottom Line ขององค์กรธุรกิจ

ประชาชนเกิดการยอมรับ เชื่อถือ และไว้ใจ

ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจ

ความถูกต้อง

การอยู่รวมกัน ความสมดุลย์

การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ

การพัฒนาที่ยั่งยืน

การพัฒนา
ด้านสังคม


