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บทคัดย่อ 
 

หลกัการพฒันาตามแนวพระราชด าริ คือ เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา เนน้การมีส่วนร่วมของประชาชน และ
ขบัเคล่ือนงานพฒันาดว้ยความ ตอ้งการท่ีแทจ้ริงของคนในชุมชน  มีความสอดคลอ้งกบัความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กร (CSR) เพื่อการสร้างคุณค่าร่วม  Creating Shared Value (CSV)  การด าเนินกิจกรรมการ
พฒันาชุมชนหรือสังคม สร้างการมีส่วนร่วมระหวา่งกิจการกบัชุมชนและสังคมท่ีไดรั้บผลกระทบจากการ
ด าเนินงานของบริษทั การพฒันาสังคม (Social Development) โดยองค์กรมีส่วนร่วมในการพฒันาสังคม 
ส่งเสริมการศึกษาวฒันธรรม และอนุรักษ์มรดกทางวฒันธรรม การอาสาช่วยเหลือชุมชน (Community 
Volunteering) เป็นการสนบัสนุนหรือจูงใจให้พนกังาน คู่คา้ร่วมสละเวลาและแรงงานในการท างานให้แก่
ชุมชนท่ีองคก์รตั้งอยูแ่ละเพื่อตอบสนองต่อประเด็นปัญหาทางสังคมท่ีองคก์รให้ความสนใจหรือห่วงใย ตาม
เป้าหมายไปสู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื (Sustainable  Development) 

ค าส าคัญ: แนวทางพระราชด าริ เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา ความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์ร 

Abstract 

The Royal Initiated Developmental Principals of His Majesty: Understand, Achieve, and Develop 
focus on the citizens’ participation and development driven based on the local community’s demand. These 
principals are relevant to Corporate Social Responsibility (CSR), which focuses on the Creating Shared 
Value (CSV), social or community development, business cooperation with community which is effected 
from business operation, Social development by business engagement includes educational and cultural 
promoting, and preservation of cultural heritage. Community volunteering is to support or to motivate 
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employees, partners, and labors to work for the community which the organization is located and in order 
to give response to the interested social problem leading to Sustainable Development. 
Keywords: Royal Initiative of His Majesty, Understand Achieve Develop, Corporate Social   
                      Responsibility 

บทน า 

หลกัการพฒันาตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั คือ เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา การ
เขา้ใจ คือการสร้างให้เกิดความเขา้ใจในขอ้มูลพื้นฐาน ดว้ยการศึกษาขอ้มูลทุกมิติของชุมชน คน้หารากของ
ปัญหาและรวบรวมองค์ความรู้ของโครงการพระราชด าริทัว่ประเทศ โดยการศึกษาและส ารวจขอ้มูลท่ีเป็น
จริงของชุมชนทุกดา้น ใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการส ารวจขอ้มูลทั้งทางดา้นกายภาพ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคม 
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม และดา้นวฒันธรรม ความตอ้งการของชุมชน ในการแกไ้ขปัญหา หรือพฒันาชุมชนเพื่อ
น าไปสู่กระบวนการเขา้ถึงต่อไป การเขา้ถึง คือการส่ือสารและสร้างการมีส่วนร่วม โดยส่ือสารสร้างความ
เขา้ใจและความมัน่ใจกบัชุมชน ร่วมกนัวิเคราะห์ปัญหาและความตอ้งการของชุมชน และให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในกระบวนการพฒันามากท่ีสุด โดยการน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากขั้นตอนเขา้ใจมาสรุป ร่วมกนัวเิคราะห์ปัญหา 
คดัเลือกปัญหาตามความตอ้งการของชุมชนท่ีจะพฒันาหรือแกไ้ข หาแนวทางด าเนินงาน และจดัท าเป็น
แผนพฒันาของชุมชน การพฒันาคือ การเรียนรู้เพื่อพฒันาศกัยภาพชุมชน ให้ค  าปรึกษา การออกแบบ
หลกัสูตร ขั้นตอนในการพฒันา การศึกษาดูงาน การแลกเปล่ียนเรียนรู้ การลงมือปฏิบติัของประชาชนใน
ชุมชนโดยเนน้การมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งการให้ค  าแนะน า โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมและติดตาม
การประเมินผล โดยด าเนินการพฒันาหรือแกไ้ขปัญหาจากแผนพฒันาชุมชน ตามหลกัการพฒันาตามแนว
พระราชด าริ คือ เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา เนน้การมีส่วนร่วมของประชาชน และขบัเคล่ือนงานพฒันาดว้ยความ
ตอ้งการท่ีแทจ้ริงของคนในชุมชน  จะท าให้ชุมชนมีความเป็นเจา้ของและ น าไปสู่การพฒันาอย่างย ัง่ยืน 
(Sustainable  Development) 

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร แปลจากภาษาองักฤษว่า Corporate Social Responsibility 
(CSR) หมายถึง การด าเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองคก์ร ท่ีค  านึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งในองค์กร
และในระดบัใกลแ้ละไกล ด้วยการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่นองคก์รหรือทรัพยากรจากภายนอกองคก์ร ในอนัท่ี
จะท าให้อยูร่่วมกนัในสังคมไดอ้ยา่งเป็นปกติสุข ความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์ร เป็นประเด็นส าคญัท่ี
ทัว่โลกก าลงัใหค้วามสนใจโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในองคก์ร ดว้ยเล็งเห็นวา่ การด าเนินกิจการขององคก์รกระทบ
ต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์ร ท่ีทุกฝ่ายใหค้วามส าคญั 
ไม่ใช่เพียงเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีขององคก์ร เพื่อหวงัผล ทางการตลาด หรือเพื่อใชแ้กไ้ขปัญหาทางธุรกิจ
ให้ไดรั้บการยอมรับจากสังคม แต่ความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์ร ในปัจจุบนัก าลงัทวีความส าคญัเพื่อ
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พฒันาการด าเนินให้มีประสิทธิภาพ ลดความเส่ียง  และเพิ่มความสามารถในการแข่งขนั การพฒันาซ่ึงจะ
น าไปสู่ความย ัง่ยนืขององคก์ร   

การสร้าง คุณค่าทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกบัการสร้างคุณค่าทางสังคม เป็นการสนองความตอ้งการ
และแก้ปัญหาสังคมไปพร้อมกนั ( Porter, M. E., & Kramer, M.R, 2011) ได้เสนอแนวคิดการสร้างคุณค่า
ร่วม  Creating Shared Value (CSV)  เป็นกลยุทธ์เพื่อตอบโจทยส์ังคมท่ีเพิ่มข้ึน การพฒันาและแกไ้ขปัญหา
สังคม โดยค านึงถึงการน าทรัพยากรและความเช่ียวชาญ มาสร้างใหเ้กิดเป็นคุณค่าเชิงเศรษฐกิจและสังคมไป
พร้อมกนั  แนวคิดการสร้างคุณค่าร่วม  เป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงความรับผดิชอบต่อสังคม และการตอบสนอง
ต่อประเด็นปัญหาหรือความจ าเป็นทางสังคม ท่ีสร้างให้เกิดโอกาสทางธุรกิจดว้ยการน าทรัพยากรและความ
เช่ียวชาญหลกัขององคก์รมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ โดยมีผลตอบแทนทางธุรกิจเป็นส่ิงจูงใจ เป้าหมายของการ
สร้างคุณค่าร่วมก็เพื่อความย ัง่ยนืขององคก์ร   

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรในประเทศไทย โดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เห็นความส าคญัของการด าเนินธุรกิจท่ีย ัง่ยืน 
ไดแ้ก่ การผลกัดนัให้บริษทัจดทะเบียนด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงหลกัความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 
และมีเป้าหมายดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ตลอดจนการท า ความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องคก์ร ฝังในกระบวนการท างาน จึงสนบัสนุนให้กิจการในตลาดทุนซ่ึงมีบริษทัจดทะเบียนเป็นกลไกหลกั
ด าเนินธุรกิจภายใตห้ลกัความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร เพื่อการพฒันาธุรกิจอย่างย ัง่ยืน ตอบสนอง
ความตอ้งการของผูล้งทุนทัว่โลกซ่ึงปัจจุบนัมีแนวโนม้ให้น ้ าหนกัการลงทุนในบริษทัท่ีด าเนินธุรกิจภายใต้
หลกัความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์ร มากข้ึน รวมทั้งการสร้างและปลูกฝังวฒันธรรม ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององคก์รข้ึนในองคก์ร ยงัจะส่งผลให้ประชาชนในวงกวา้งมีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน สังคมดีข้ึน ทั้งน้ี 
บริษทัจดทะเบียนควรจะมีการด าเนินการดงัต่อไปน้ี (ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย,์ 2556) 

1. การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม หลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีขดัขวางการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม 
ต่อตา้นการผูกขาดและการทุ่มตลาด โดยมีนโยบายและวิธีปฏิบติัให้พนกังานตระหนกัถึงความส าคญัของ
การปฏิบติัตามกฎหมาย 

2. การเคารพสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งไม่วา่จะเป็นพนกังาน ชุมชนรอบขา้ง 
ดว้ยการเคารพในคุณค่าของมนุษย ์เอาใจใส่ดูแลสุขและทุกข ์ช่วยเหลือยามมีทุกขภ์ยัและไม่ละเมิดสิทธิขั้น
พื้นฐานของความเป็นมนุษย ์

3. การปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบติั กีดกนั หรือล าเอียงในการจา้งงาน หรือเล่ือน
ต าแหน่ง ไม่ใชแ้รงงานเด็ก ไม่ข่มขู่บงัคบัให้ท างานมีการให้ความคุม้ครองดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ
อยา่งเหมาะสม 
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4. ความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค เช่น ก าหนดราคาสินคา้และบริการอยา่งสมเหตุสมผล ไม่บิดเบือน 
โฆษณาเกินจริง ไม่ให้ขอ้มูลคลุมเครือ รวมทั้งควรจะผลิตสินคา้หรือบริการท่ีไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในแง่
ลบต่อสุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม 

 5. การจดัการส่ิงแวดล้อม รู้ว่าการประกอบธุรกิจของบริษทัก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อ
ส่ิงแวดล้อมเร่ืองใดบา้ง มากน้อยเพียงใด และมีการก าหนดมาตรการแก้ไข รวมทั้งพฒันากระบวนการ
ด าเนินงานเพื่อลดผลกระทบ พร้อมกบัปกป้องฟ้ืนฟูสภาพแวดลอ้มเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างความย ัง่ยืนให้
บริษทัและส่ิงแวดลอ้ม  

6. การพฒันาชุมชนหรือสังคม สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างกิจการกับชุมชนและสังคมท่ีได้รับ
ผลกระทบจากการด าเนินงานของบริษทั ทั้งท่ีเป็นชุมชนและสังคมท่ีตั้งอยูติ่ดกบัสถานประกอบการ รวมถึง
ท่ีตั้งอยูห่่างไกลออกไป เพื่อพฒันาและส่งเสริมความเขม้แขง็ของชุมชนและสังคม 

7. คิดคน้และเผยแพร่นวตักรรมท่ีไดจ้ากการด าเนินงานท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม 
และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง สร้างนวตักรรมจากการปรับกระบวนการผลิต กระบวนการท างานเพื่อให้เป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้ม  

ขณะ ท่ี อ งค์ ก า ร ระหว่ า งป ระ เทศว่ า ด้ ว ย ก า รม าตรฐ าน  (International Organization for 
Standardization: ISO) มาตรฐาน ISO 26000 เพื่อให้องคก์รทั้งภาครัฐและภาคเอกชนไดเ้พิ่มความตระหนกั
ถึงความส าคญัของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ซ่ึงมาตรฐานดงักล่าวเป็นเอกสารให้ค  าแนะน า 
(Guidance Document) และหลกัการ ตลอดจนแนวปฏิบติัของความรับผิดชอบต่อสังคมดว้ยความสมคัรใจ 
โดยไม่มีการบงัคบัใช ้และไม่มีขอ้ก าหนด เพื่อน าไปใชใ้นการรับรอง (Certification) เพื่อส่งเสริมให้องคก์ร
น าเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวไปปฏิบัติโดยมีเน้ือหาเก่ียวกับความรับผิดชอบต่อสังคม หมายถึง ความ
รับผิดชอบต่อผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม อนัเน่ืองมาจากการกระท าหรือการตดัสินใจของ
องคก์รนั้นๆ โดยแสดงถึงความโปร่งใสและมีจรรยาบรรณ พฤติกรรม กิจกรรมขององคก์ร รวมไปถึงสินคา้
และบริการจะตอ้งมีลกัษณะ ดงัน้ี คือสอดคลอ้งกบัการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนและสวสัดิภาพสังคม สอดคลอ้งกบั
ความคาดหวงัของผูถื้อประโยชน์ เป็นไปตามกฎหมายท่ีบงัคบัใชแ้ละสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล  สามารถ
น ามาบูรณาการกับทั้ งองค์กรได้มาตรฐาน ISO 26000 ซ่ึงประกอบด้วยประเด็นหลัก  7 ด้านของความ
รับผดิชอบต่อสังคม ไดแ้ก่ (ส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม, 2550) 

1. ธรรมาภิบาลขององค์กร (Organizational Governance) องค์กรวางระบบการบริหารจดัการและ
ก ากบัดูแลองคก์รท่ีมีประสิทธิผล ซ่ึงประกอบ ดว้ยการปฏิบติัตามกฎหมาย ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ 
ความโปร่งใส ด าเนินงานอยา่งมีจริยธรรม และยอมรับบทบาทของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

2. สิทธิมนุษยชน (Human Rights) องค์กรปฏิบติัตามขอ้ก าหนดด้านสิทธิมนุษยชนและเคารพใน
ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์โดยยึดแนวปฏิบติัพื้นฐานตามหลกัสิทธิมนุษยชน การไม่เลือกปฏิบติัการจดัการ
ความเส่ียงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนและหลีกเล่ียงการเป็นพนัธมิตรกบัองคก์รท่ีจะน าไปสู่การกระท าผดิ 
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3. ขอ้ปฏิบติัดา้นแรงงาน (Labour Practices) องคก์รปฏิบติัต่อผูใ้ชแ้รงงานอยา่งเป็นธรรม พิจารณา
ถึงการจา้งงาน และความสัมพนัธ์ของการจา้งงาน แบบนายจา้งกบัลูกจา้งท่ีอยูภ่ายใตก้ฎหมายแรงงาน การ
ก าหนดเง่ือนไขในการท างาน และการคุม้ครองทางสังคมดว้ยความยุติธรรม การให้ความส าคญักบัการสาน
เสวนา สุขภาพ ความปลอดภยัในการท างาน และการพฒันาบุคลากร 

4. ส่ิงแวดล้อม (Environment) องค์กรปฏิบติังานอย่างมีความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม โดยใช้
หลกัการแจง้เตือนล่วงหน้า เพื่อคุม้ครองและปกป้องส่ิงแวดล้อม ใช้เทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
จดัการปัญหาจากการผลิตสินคา้และบริการท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และส่งเสริมการผลิตและการ
บริโภคอยา่งย ัง่ยนื 

5. การด าเนินงานอยา่งเป็นธรรม (Fair Operating Practices) องคก์รต่อตา้นการคอรัปชัน่และการรับ
สินบน สนบัสนุนการแข่งขนัท่ีเปิดกวา้งและเป็นธรรม เคารพในสิทธิทางทรัพยสิ์น 

6. ประเด็นด้านผูบ้ริโภค (Consumer Issues) ผูบ้ริโภคควรได้รับข้อมูลและความรู้อย่างถูกต้อง
องคก์รมีความรับผิดชอบต่อกลไกการเรียกคืนสินคา้ ปกป้องสุขภาพ ความปลอดภยั และขอ้มูลส่วนบุคคล
ของผูบ้ริโภค ตลอดจนการสนบัสนุนการบริโภคอยา่งย ัง่ยนื 

7. การพฒันาสังคม (Social Development) องคก์รมีส่วนร่วมในการพฒันาสังคม ส่งเสริมการศึกษา
วฒันธรรม และอนุรักษ์มรดกทางวฒันธรรม บรรเทาความยากจนและความหิวโหย  ตลอดจนส่งเสริม
สุขอนามยัท่ีดี 

การก าหนดหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ 
และองคก์ารระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization: ISO) ท า
ให้องคก์รภาคเอกชนไดมี้ความต่ืนตวัในการด าเนินการดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์รมากยิ่งข้ึน
ในประเทศไทย หากจะกล่าวถึงความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์ร   

จากแนวคิดของฟิลลิป คอตเลอร์ (Philip Kotler, 2005) ได้มีการแบ่งรูปแบบของกิจกรรมความ
รับผดิชอบต่อสังคมขององคก์ร เป็น 7 รูปแบบ ดงัต่อไปน้ี  

1. การส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทางสังคม (Cause Promotion) เป็นการจดัหาเงินทุน วสัดุ
ส่ิงของ หรือทรัพยากรอ่ืนขององค์กร เพื่อขยายการรับรู้และความห่วงใยต่อประเด็นปัญหาทางสังคมนั้น 
ตลอดจนสนบัสนุนการระดมทุน การมีส่วนร่วม หรือการเฟ้นหาอาสาสมคัรเพื่อการดงักล่าว องคก์รธุรกิจ
อาจริเร่ิมและบริหารงานส่งเสริมนั้นดว้ยตนเอง หรือร่วมมือกบัองคก์รหน่ึงองคก์รใด หรือกบัหลายๆ องคก์ร
ก็ได ้

2. การตลาดท่ีเก่ียวโยงกบัประเด็นทางสังคม (Cause-Related Marketing) เป็นการอุดหนุนหรือการ
บริจาครายไดส่้วนหน่ึงจากการขายผลิตภณัฑ์เพื่อช่วยเหลือหรือร่วมแกไ้ขประเด็นปัญหาทางสังคมจ าเพาะ
หน่ึงๆ ซ่ึงมกัมีช่วงเวลาท่ีจ ากดัแน่นอน หรือด าเนินการแบบจ าเพาะผลิตภณัฑ์ หรือให้แก่การกุศลท่ีระบุไว้
เท่านั้น กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ชนิดน้ี องค์กรธุรกิจมกัร่วมมือกับองค์กรท่ีไม่มี
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วตัถุประสงคห์าก าไรเพื่อสร้างสัมพนัธภาพในประโยชน์ร่วมกนั ดว้ยวิธีการเพิ่มยอดขายผลิตภณัฑ์ เพื่อน า
เงินรายไดไ้ปสนบัสนุนกิจกรรมการกุศลนั้นๆ ในขณะเดียวกนัก็เป็นการเปิดโอกาสให้แก่ผูบ้ริโภคไดมี้ส่วน
ร่วมในการช่วยเหลือการกุศลผา่นทางการซ้ือผลิตภณัฑโ์ดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายอ่ืนใดเพิ่มเติม 

3. การตลาดเพื่อมุ่งแกไ้ขปัญหาสังคม (Corporate Social Marketing) เป็นการสนบัสนุนการพฒันา
หรือการท าใหเ้กิดผลจากการรณรงคเ์พื่อเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในดา้นสาธารณสุข ดา้นความปลอดภยั ดา้น
ส่ิงแวดล้อม หรือด้านสุขภาวะ ความแตกต่างส าคญัระหว่างการตลาดเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาสังคมกบัการ
ส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทางสังคม คือ การตลาดเพื่อมุ่งแกไ้ขปัญหาสังคมจะเนน้ท่ีการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรม (Behavior Change) เป็นหลกั ในขณะท่ีการส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทางสังคมจะเน้นท่ี
การสร้างความตระหนกั (Awareness) ตลอดจนการสนบัสนุนทรัพยากรดา้นทุนและอาสาสมคัรเพื่อให้รับรู้
ถึงประเด็นปัญหาดงักล่าว 

4. การบริจาคเพื่อการกุศล  (Corporate Philanthropy) เป็นการช่วยเหลือไปท่ีประเด็นปัญหาทาง
สังคมโดยตรง ในรูปของการบริจาคเงินหรือวตัถุส่ิงของ เป็นกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 
ท่ีพบเห็นในแทบทุกองคก์รธุรกิจ และโดยมากมกัจะเป็นไปตามกระแสความตอ้งการจากภายนอกหรือมีผู ้
เสนอให้ท า มากกว่าจะเกิดจากการวางแผนหรือออกแบบกิจกรรมจากภายในองค์กรเอง ท าให้ไม่เกิดการ
เช่ือมโยงเขา้กบัเป้าหมายหรือพนัธกิจขององคก์รเท่าใดนกั 

5. การอาสาช่วยเหลือชุมชน (Community Volunteering) เป็นการสนบัสนุนหรือจูงใจใหพ้นกังาน คู่
คา้ร่วมสละเวลาและแรงงานในการท างานให้แก่ชุมชนท่ีองคก์รตั้งอยูแ่ละเพื่อตอบสนองต่อประเด็นปัญหา
ทางสังคมท่ีองคก์รใหค้วามสนใจหรือห่วงใย องคก์รธุรกิจอาจเป็นผูด้  าเนินการเองโดยล าพงั หรือร่วมมือกบั
องค์กรหน่ึงองค์กรใด และอาจเป็นผูก้  าหนดกิจกรรมอาสาดงักล่าวนั้นเอง หรือให้พนกังานเป็นผูค้ดัเลือก
กิจกรรมแลว้น าเสนอต่อองคก์รเพื่อพิจารณาใหก้ารสนบัสนุน โดยท่ีพนกังานสามารถไดรั้บการชดเชยในรูป
ของวนัหยดุหรือวนัลาเพิ่มเติม 

6. การประกอบธุรกิจอยา่งรับผิดชอบต่อสังคม (Socially Responsible Business Practices) เป็นการ
ด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจอย่างพินิจพิเคราะห์ทั้งในเชิงป้องกนัด้วยการหลีกเล่ียงการก่อให้เกิดปัญหาทาง
สังคม หรือในเชิงร่วมกนัแกไ้ขดว้ยการช่วยเหลือเยียวยาปัญหาทางสังคมนั้นๆ ดว้ยกระบวนการทางธุรกิจ 
เพื่อการยกระดบัสุขภาวะของชุมชนและการพิทกัษส่ิ์งแวดลอ้ม โดยท่ีองคก์รธุรกิจสามารถท่ีจะด าเนินการ
เอง หรือเลือกท่ีจะร่วมมือกบัพนัธมิตรภายนอกก็ได ้

7. การพฒันาและส่งมอบผลิตภณัฑ์และบริการตามก าลงัซ้ือของคนในระดบัฐานราก (Developing 
and Delivering Affordable Products and Services) เป็นการใช้กระบวนการทางธุรกิจในการผลิตและ
จ าหน่ายสินคา้และบริการสู่ตลาดท่ีเรียกว่า The Bottom of the Pyramid (BoP) ในราคาท่ีไม่แพง เหมาะกบั
ก าลงัซ้ือของผูบ้ริโภคในระดบัฐานราก ใหส้ามารถเขา้ถึงสินคา้และบริการเพื่อการพฒันาคุณภาพชีวติ พร้อม
กนักบัเป็นโอกาสส าหรับธุรกิจในการเขา้ถึงตลาดปริมาณมหาศาล 
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ปัจจยัสู่ความส าเร็จท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงในการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรก็คือ การ
สนบัสนุนจากผูมี้ส่วนได-้ส่วนเสีย ซ่ึงส่ิงน้ีจะเกิดข้ึนไดด้ว้ยการสร้างความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง เพื่อให้เกิด
ทศันคติท่ีดีและน าไปสู่การปฏิบติัท่ีพึงปรารถนา กระบวนการท่ีวา่น้ีจะประสบผลส าเร็จไดต้อ้งใชเ้คร่ืองมือ
ส าคญัก็คือ “การส่ือสาร” องคก์รท่ีประสบความส าเร็จในการท าความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์ร จะมี
เคร่ืองมือและช่องทางในการติดต่อส่ือสารส าหรับผู ้มีส่วนได้-ส่วนเสียท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถเขา้ถึง มีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกนั เพื่อให้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์ร 
ท่ีเกิดข้ึนไดรั้บการตอบรับจากทุกส่วนภายในองคก์ร เพราะเม่ือทุกคนมีความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง มีทศันคติท่ีดี
ย่อมยินดีท่ีจะร่วมในกิจกรรม ดงันั้นความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร จึงเป็นเร่ืองของทุกคนและเป็น
ความย ัง่ยืนภายในองคก์รอยา่งแทจ้ริง การก าหนดแนวคิดและแนวทางการปฏิบติัในการท าความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององค์กร โดยมีการวางแผน วางกลยุทธ์ ก าหนดแผนปฏิบติัมีผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีชดัเจน มีการส่ือสาร
สร้างความรู้ความเขา้ใจทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้ผูมี้ส่วนได-้ส่วนเสียได้เข้าใจและให้การ
สนับสนุนองค์กร สามารถสร้างผลกระทบท่ีดีให้เกิดแก่องค์กรและสังคมได้ตามเป้าหมายท่ีวางไว  ้และ
สุดทา้ยคือ สามารถระบุขอ้ดี ขอ้เสีย เพื่อน าไปปรับปรุงแกไ้ขส าหรับการด าเนินการคร้ังต่อไปได ้  

ส่ิงแวดลอ้ม องค์กร ชุมชน เป็นสามกลุ่ม ท่ีไม่ใช่เป็นเพียงส่ิงแวดลอ้ม ความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององคก์ร หรือ ชุมชน ทัว่ๆไป แต่มนัเป็นสามกลุ่ม สามองคก์ร การมีส่วนร่วมในความร่วมมือกนัเพื่อดูแล
ส่ิงแวดลอ้ม และความร่วมมือระหว่างองค์กรกบัชุมชน เป็นเร่ืองท่ีสังคมวงกวา้งอยากเห็นอย่างมีคุณภาพ
และกวา้งขวาง ในระดบัท่ีเป็นกระบวนการขบัเคล่ือนทางสังคม  คือ  เกิดข้ึนอยา่งกวา้งขวางและต่อเน่ือง ซ่ึง
เป็นการขบัเคล่ือนทางสังคม เร่ืองส่ิงแวดลอ้มระหวา่งองคก์รผสมผสานกบัชุมชน โดยมีประชาสังคมเขา้มา
สนับสนุน  และการท่ีจะขบัเคล่ือนไปได้ มีหลกัอยู่ 5 ประการส าคญั คือ เครือข่าย (Network) การสร้าง
เครือข่ายกบัคนท่ีท าหรือคนท่ีจะท า ซ่ึงการจะมีเครือข่าย ไดก้็ตอ้งมีการคน้หาแลว้ชวนกนัเขา้มาท า คนท่ีท า 
คือ องคก์รกบัชุมชน ความรู้ (Knowledge) องคค์วามรู้ จากการศึกษา คน้ควา้ สรุปบทเรียน การจดัการความรู้ 
(Knowledge Management) เพื่อการเผยแพร่ การส่ือสาร (Communication) จากบุคคล เอกสาร ส่ือมวลชนทั้ง
ระดบัชาติและทอ้งถ่ิน นโยบาย (Policy)  ตั้งแต่ระดบัทอ้งถ่ินถึงระดบัชาติ และการจดัการ (Management) ใน
การขบัเคล่ือนกระบวนการทั้งการจดัการอยา่งมีธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมและความร่วมมืออยา่งแขง็แกร่ง 
(Power of Stakeholder Engagement) ระหวา่งองคก์ร กบั ภาคประชาสังคม หรือ ชุมชน ต่างเป็นองคป์ระกอบ
ส าคญัในการร่วมกนัเปล่ียนแปลง ทุกภาคส่วนจะตอ้งมีส่วนร่วม และ ความจริงใจต่อกนั ในการพฒันาสังคม 
การรักษาส่ิงแวดลอ้มในวงกวา้งได ้เพียงต่างตอ้งแลกเปล่ียนองคค์วามรู้ การสานสัมพนัธ์ การร่วมกนัเพื่อ
แกไ้ขปัญหา  

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์ร ในการท ากิจกรรมการพฒันาสังคมของภาครัฐหรือ
ภาคเอกชน ควรมีการวางแผนในการด าเนินกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์ร โดยอาศยัหลกัการ
พฒันาตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว คือ เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา มาประยุกต์ใช้กบั
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กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์ร โดยเนน้การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเพื่อการสร้าง
คุณค่าร่วม Creating Shared Value (CSV) น าไปสู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื (Sustainable  Development)  

การเขา้ใจ การศึกษาและส ารวจข้อมูลท่ีเป็นจริงของชุมชนทุกด้าน ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ส ารวจขอ้มูลทั้งทางดา้นกายภาพ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม และดา้นวฒันธรรม เพื่อน าไปสู่
กระบวนการเขา้ถึงต่อไป ขอ้มูลดา้นกายภาพ พื้นท่ีอยู่อาศยั ท่ีดินท ากิน การใช้ท่ีดิน แหล่งน ้ า ประเภทป่า 
และพนัธ์ุไมป่้า ขอ้มูลประชากร สังคม วิถีชีวิตความเป็นอยู ่ขอ้มูลดา้นเศรษฐกิจ รายได ้รายจ่าย และหน้ีสิน 
ความตอ้งการของชุมชน ในการแกไ้ขปัญหา หรือพฒันาชุมชน  

การเขา้ถึง การส่ือสารและสร้างการมีส่วนร่วม โดยส่ือสารสร้างความเขา้ใจและความมัน่ใจกบั
ชุมชน ร่วมกนัวิเคราะห์ปัญหาและความตอ้งการของชุมชน และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการพฒันา
มากท่ีสุด โดยการน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากขั้นตอนเขา้ใจมาสรุป ร่วมกนัวิเคราะห์ปัญหา คดัเลือกปัญหาตามความ
ตอ้งการของชุมชนท่ีจะพฒันาหรือแกไ้ข หาแนวทางด าเนินงาน และจดัท าเป็นแผนพฒันาของชุมชน 

การพฒันา การเรียนรู้เพื่อพฒันาศกัยภาพชุมชน ใหค้  าปรึกษา ขั้นตอนในการพฒันา การศึกษาดูงาน 
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ การลงมือปฏิบติัของประชาชนในชุมชนโดยเนน้การมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้ง
การใหค้  าแนะน า โดยใหชุ้มชนมีส่วนร่วมและติดตามการประเมินผล โดยด าเนินการพฒันาหรือแกไ้ขปัญหา
จากแผนพฒันาชุมชน  

 

บทสรุป 

ในกระบวนการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร นั้นหากจะท าในรูปแบบพฒันาชุมชนหรือ
สังคม สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างกิจการกบัชุมชนและสังคมท่ีได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานของ
บริษทั ตามตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือ การพฒันาสังคม (Social Development) องค์กรมีส่วน
ร่วมในการพฒันาสังคม ส่งเสริมการศึกษาวฒันธรรม และอนุรักษม์รดกทางวฒันธรรม บรรเทาความยากจน
และความหิวโหย  ตลอดจนส่งเสริมสุขอนามัยท่ีดี ตามองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน 
(International Organization for Standardization: ISO) ซ่ึ ง ก็ จ ะสอดคล้อ ง กับ  ก า รอ าส า ช่ ว ย เห ลื อ
ชุมชน (Community Volunteering) เป็นการสนบัสนุนหรือจูงใจให้พนกังาน คู่คา้ร่วมสละเวลาและแรงงาน
ในการท างานให้แก่ชุมชนท่ีองค์กรตั้งอยู่และเพื่อตอบสนองต่อประเด็นปัญหาทางสังคมท่ีองคก์รให้ความ
สนใจหรือห่วงใย องคก์รธุรกิจอาจเป็นผูด้  าเนินการเองโดยล าพงั หรือร่วมมือกบัองคก์รหน่ึงองคก์รใด และ
อาจเป็นผูก้  าหนดกิจกรรมอาสาดงักล่าวนั้นเอง หรือให้พนักงานเป็นผูค้ดัเลือกกิจกรรมแล้วน าเสนอต่อ
องค์กรเพื่อพิจารณาให้การสนับสนุน ตามแบบของ Philip Kotler ท าให้เห็นว่าการด าเนินการด้านความ
รับผดิชอบต่อสังคมขององคก์ร เนน้ในการสร้างการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื (Sustainable  Development)  กิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์ร ควรนอ้มน าหลกัการพฒันาตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ
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พระเจา้อยูห่วั คือ เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา มาประยุกตใ์ชก้บักิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์ร เพื่อ
การสร้างคุณค่าร่วม  Creating Shared Value (CSV)  ดว้ยการเขา้ใจ คือ การสร้างให้เกิดความเขา้ใจในขอ้มูล
พื้นฐาน ดว้ยการศึกษาขอ้มูลทุกมิติของชุมชน คน้หารากของปัญหา และ  รวบรวมองคค์วามรู้ของโครงการ
พระราชด าริทัว่ประเทศ  การเขา้ถึง คือ เป็นเร่ืองการส่ือสารและสร้างการมีส่วนร่วม โดยมุ่งส่ือสารสร้าง
ความเขา้ใจ และความมัน่ใจกบัชุมชน ร่วมกนัวิเคราะห์ปัญหา และความตอ้งการของชุมชน และให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในกระบวนการพฒันามากท่ีสุด การพฒันา คือ การเรียนรู้เพื่อพฒันาศกัยภาพชุมชน ให้ค  าปรึกษา 
ขั้นตอนในการพฒันา การศึกษาดูงาน การแลกเปล่ียนเรียนรู้ การลงมือปฏิบติัของประชาชนในชุมชนโดย
เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้ งการให้ค  าแนะน า โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมและติดตามการ
ประเมินผล โดยด าเนินการพฒันาหรือแกไ้ขปัญหาจากแผนพฒันาชุมชน เพื่อน าไปสู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยืน 
(Sustainable  Development) 
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