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บทคัดย่อ
หลักการพัฒนาตามแนวพระราชดาริ คือ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เน้นการมีส่วนร่ วมของประชาชน และ
ขับเคลื่อนงานพัฒนาด้วยความ ต้องการที่แท้จริ งของคนในชุมชน มีความสอดคล้องกับความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กร (CSR) เพื่อการสร้ างคุ ณค่าร่ วม Creating Shared Value (CSV) การดาเนิ นกิ จกรรมการ
พัฒนาชุ มชนหรื อสังคม สร้างการมีส่วนร่ วมระหว่างกิ จการกับชุ มชนและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการ
ดาเนิ นงานของบริ ษทั การพัฒนาสังคม (Social Development) โดยองค์กรมี ส่วนร่ วมในการพัฒนาสังคม
ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาวัฒนธรรม และอนุ รัก ษ์ม รดกทางวัฒนธรรม การอาสาช่ วยเหลื อชุ ม ชน (Community
Volunteering) เป็ นการสนับสนุ นหรื อจูงใจให้พนักงาน คู่คา้ ร่ วมสละเวลาและแรงงานในการทางานให้แก่
ชุมชนที่องค์กรตั้งอยูแ่ ละเพื่อตอบสนองต่อประเด็นปั ญหาทางสังคมที่องค์กรให้ความสนใจหรื อห่ วงใย ตาม
เป้ าหมายไปสู่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (Sustainable Development)
คาสาคัญ: แนวทางพระราชดาริ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
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
บทนา
หลักการพัฒนาตามแนวพระราชดาริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั คือ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา การ
เข้าใจ คือการสร้างให้เกิดความเข้าใจในข้อมูลพื้นฐาน ด้วยการศึกษาข้อมูลทุกมิติของชุ มชน ค้นหารากของ
ปั ญหาและรวบรวมองค์ความรู ้ของโครงการพระราชดาริ ทวั่ ประเทศ โดยการศึกษาและสารวจข้อมูลที่เป็ น
จริ งของชุมชนทุกด้าน ให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการสารวจข้อมูลทั้งทางด้านกายภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม
ด้านสิ่ งแวดล้อม และด้านวัฒนธรรม ความต้องการของชุ มชน ในการแก้ไขปั ญหา หรื อพัฒนาชุ มชนเพื่อ
นาไปสู่ กระบวนการเข้าถึงต่อไป การเข้าถึง คือการสื่ อสารและสร้ างการมีส่วนร่ วม โดยสื่ อสารสร้างความ
เข้าใจและความมัน่ ใจกับชุ มชน ร่ วมกันวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของชุ มชน และให้ชุมชนมีส่วน
ร่ วมในกระบวนการพัฒนามากที่สุด โดยการนาข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนเข้าใจมาสรุ ป ร่ วมกันวิเคราะห์ปัญหา
คัดเลื อกปั ญหาตามความต้องการของชุ มชนที่ จะพัฒนาหรื อแก้ไข หาแนวทางดาเนิ นงาน และจัดทาเป็ น
แผนพัฒนาของชุ ม ชน การพัฒนาคื อ การเรี ย นรู้ เพื่ อพัฒนาศัก ยภาพชุ มชน ให้ค าปรึ ก ษา การออกแบบ
หลักสู ตร ขั้นตอนในการพัฒนา การศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ การลงมือปฏิ บตั ิของประชาชนใน
ชุ มชนโดยเน้นการมีส่วนร่ วมของประชาชน รวมทั้งการให้คาแนะนา โดยให้ชุมชนมีส่วนร่ วมและติ ดตาม
การประเมินผล โดยดาเนิ นการพัฒนาหรื อแก้ไขปั ญหาจากแผนพัฒนาชุ มชน ตามหลักการพัฒนาตามแนว
พระราชดาริ คือ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เน้นการมีส่วนร่ วมของประชาชน และขับเคลื่อนงานพัฒนาด้วยความ
ต้องการที่แท้จริ งของคนในชุ มชน จะทาให้ชุมชนมีความเป็ นเจ้า ของและ นาไปสู่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
(Sustainable Development)
ความรั บ ผิดชอบต่ อสั ง คมขององค์ก ร แปลจากภาษาอัง กฤษว่า Corporate Social Responsibility
(CSR) หมายถึง การดาเนิ นกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กร ที่คานึ งถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งในองค์กร
และในระดับใกล้และไกล ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยูใ่ นองค์กรหรื อทรัพยากรจากภายนอกองค์กร ในอันที่
จะทาให้อยูร่ ่ วมกันในสังคมได้อย่างเป็ นปกติสุข ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร เป็ นประเด็นสาคัญที่
ทัว่ โลกกาลังให้ความสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์กร ด้วยเล็งเห็นว่า การดาเนินกิจการขององค์กรกระทบ
ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ที่ทุกฝ่ ายให้ความสาคัญ
ไม่ใช่เพียงเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เพื่อหวังผล ทางการตลาด หรื อเพื่อใช้แก้ไขปั ญหาทางธุ รกิ จ
ให้ได้รับการยอมรับจากสังคม แต่ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ในปั จจุบนั กาลังทวีความสาคัญเพื่อ
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พัฒนาการดาเนิ นให้มีประสิ ทธิ ภาพ ลดความเสี่ ยง และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาซึ่ งจะ
นาไปสู่ ความยัง่ ยืนขององค์กร
การสร้าง คุ ณค่าทางเศรษฐกิ จควบคู่ไปกับการสร้ างคุ ณค่าทางสังคม เป็ นการสนองความต้องการ
และแก้ปัญหาสังคมไปพร้ อมกัน ( Porter, M. E., & Kramer, M.R, 2011) ได้เสนอแนวคิ ดการสร้ างคุ ณค่า
ร่ วม Creating Shared Value (CSV) เป็ นกลยุทธ์เพื่อตอบโจทย์สังคมที่เพิ่มขึ้น การพัฒนาและแก้ไขปั ญหา
สังคม โดยคานึงถึงการนาทรัพยากรและความเชี่ ยวชาญ มาสร้างให้เกิดเป็ นคุณค่าเชิ งเศรษฐกิจและสังคมไป
พร้อมกัน แนวคิดการสร้างคุณค่าร่ วม เป็ นการแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และการตอบสนอง
ต่อประเด็นปั ญหาหรื อความจาเป็ นทางสังคม ที่สร้างให้เกิดโอกาสทางธุ รกิจด้วยการนาทรัพยากรและความ
เชี่ยวชาญหลักขององค์กรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยมีผลตอบแทนทางธุ รกิจเป็ นสิ่ งจูงใจ เป้ าหมายของการ
สร้างคุณค่าร่ วมก็เพื่อความยัง่ ยืนขององค์กร
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรในประเทศไทย โดยตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เห็นความสาคัญของการดาเนิ นธุ รกิจที่ยงั่ ยืน
ได้แก่ การผลักดันให้บริ ษทั จดทะเบียนดาเนิ นธุ รกิ จโดยคานึ งถึงหลักความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
และมีเป้ าหมายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ตลอดจนการทา ความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กร ฝังในกระบวนการทางาน จึงสนับสนุ นให้กิจการในตลาดทุนซึ่ งมีบริ ษทั จดทะเบียนเป็ นกลไกหลัก
ดาเนิ นธุ รกิ จภายใต้หลักความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร เพื่อการพัฒนาธุ รกิ จอย่างยัง่ ยืน ตอบสนอง
ความต้องการของผูล้ งทุนทัว่ โลกซึ่ งปั จจุบนั มีแนวโน้มให้น้ าหนักการลงทุนในบริ ษทั ที่ดาเนิ นธุ รกิจภายใต้
หลักความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร มากขึ้น รวมทั้งการสร้างและปลูกฝังวัฒนธรรม ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององค์กรขึ้นในองค์กร ยังจะส่ งผลให้ประชาชนในวงกว้างมีความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน สังคมดีข้ ึน ทั้งนี้
บริ ษทั จดทะเบียนควรจะมีการดาเนิ นการดังต่อไปนี้ (สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์, 2556)
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ขดั ขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม
ต่อต้านการผูกขาดและการทุ่มตลาด โดยมีนโยบายและวิธีปฏิบตั ิให้พนักงานตระหนักถึงความสาคัญของ
การปฏิบตั ิตามกฎหมาย
2. การเคารพสิ ทธิ มนุษยชน โดยการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องไม่วา่ จะเป็ นพนักงาน ชุมชนรอบข้าง
ด้วยการเคารพในคุณค่าของมนุ ษย์ เอาใจใส่ ดูแลสุ ขและทุกข์ ช่วยเหลือยามมีทุกข์ภยั และไม่ละเมิดสิ ทธิ ข้ นั
พื้นฐานของความเป็ นมนุษย์
3. การปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม ไม่เลือกปฏิบตั ิ กีดกัน หรื อลาเอียงในการจ้างงาน หรื อเลื่อน
ตาแหน่ง ไม่ใช้แรงงานเด็ก ไม่ข่มขู่บงั คับให้ทางานมีการให้ความคุ ม้ ครองด้านค่าตอบแทนและสวัสดิ การ
อย่างเหมาะสม
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4. ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค เช่น กาหนดราคาสิ นค้าและบริ การอย่างสมเหตุสมผล ไม่บิดเบือน
โฆษณาเกินจริ ง ไม่ให้ขอ้ มูลคลุมเครื อ รวมทั้งควรจะผลิตสิ นค้าหรื อบริ การที่ไม่ก่อให้เกิ ดผลกระทบในแง่
ลบต่อสุ ขภาพและสิ่ งแวดล้อม
5. การจัดการสิ่ งแวดล้อม รู ้ ว่าการประกอบธุ รกิ จของบริ ษทั ก่ อให้เกิ ดผลกระทบในทางลบต่ อ
สิ่ งแวดล้อมเรื่ องใดบ้า ง มากน้อยเพียงใด และมี การกาหนดมาตรการแก้ไ ข รวมทั้งพัฒนากระบวนการ
ดาเนิ นงานเพื่อลดผลกระทบ พร้ อมกับปกป้ องฟื้ นฟูสภาพแวดล้อมเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้ างความยัง่ ยืนให้
บริ ษทั และสิ่ งแวดล้อม
6. การพัฒนาชุ มชนหรื อสัง คม สร้ างการมี ส่วนร่ วมระหว่างกิ จการกับชุ มชนและสัง คมที่ ไ ด้รับ
ผลกระทบจากการดาเนิ นงานของบริ ษทั ทั้งที่เป็ นชุ มชนและสังคมที่ต้ งั อยูต่ ิดกับสถานประกอบการ รวมถึง
ที่ต้ งั อยูห่ ่างไกลออกไป เพื่อพัฒนาและส่ งเสริ มความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม
7. คิดค้นและเผยแพร่ นวัตกรรมที่ได้จากการดาเนิ นงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม
และผูท้ ี่ เกี่ ยวข้อง สร้ างนวัตกรรมจากการปรั บกระบวนการผลิ ต กระบวนการทางานเพื่อให้เป็ นมิ ตรกับ
สิ่ งแวดล้อม
ข ณ ะ ที่ อ ง ค์ ก า ร ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ว่ า ด้ ว ย ก า ร ม า ต ร ฐ า น (International Organization for
Standardization: ISO) มาตรฐาน ISO 26000 เพื่อให้องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้เพิ่มความตระหนัก
ถึ งความสาคัญของความรั บผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ซึ่ งมาตรฐานดังกล่ าวเป็ นเอกสารให้คาแนะนา
(Guidance Document) และหลักการ ตลอดจนแนวปฏิ บตั ิของความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยความสมัครใจ
โดยไม่มีการบังคับใช้ และไม่มีขอ้ กาหนด เพื่อนาไปใช้ในการรับรอง (Certification) เพื่อส่ งเสริ มให้องค์กร
น าเกณฑ์ ม าตรฐานดัง กล่ า วไปปฏิ บ ัติ โ ดยมี เ นื้ อ หาเกี่ ย วกับ ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม หมายถึ ง ความ
รับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม อันเนื่องมาจากการกระทาหรื อการตัดสิ นใจของ
องค์กรนั้นๆ โดยแสดงถึงความโปร่ งใสและมีจรรยาบรรณ พฤติกรรม กิจกรรมขององค์กร รวมไปถึงสิ นค้า
และบริ การจะต้องมีลกั ษณะ ดังนี้ คือสอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนและสวัสดิภาพสังคม สอดคล้องกับ
ความคาดหวังของผูถ้ ือประโยชน์ เป็ นไปตามกฎหมายที่บงั คับใช้และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล สามารถ
น ามาบู ร ณาการกับ ทั้ง องค์ก รได้ม าตรฐาน ISO 26000 ซึ่ งประกอบด้ว ยประเด็ น หลัก 7 ด้า นของความ
รับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ (สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2550)
1. ธรรมาภิบาลขององค์กร (Organizational Governance) องค์กรวางระบบการบริ หารจัดการและ
กากับดูแลองค์กรที่มีประสิ ทธิ ผล ซึ่ งประกอบ ด้วยการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้
ความโปร่ งใส ดาเนินงานอย่างมีจริ ยธรรม และยอมรับบทบาทของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
2. สิ ทธิ มนุ ษยชน (Human Rights) องค์กรปฏิ บตั ิ ตามข้อกาหนดด้านสิ ทธิ มนุ ษยชนและเคารพใน
ศักดิ์ ศรี ความเป็ นมนุ ษย์ โดยยึดแนวปฏิ บตั ิพ้ืนฐานตามหลักสิ ทธิ มนุ ษยชน การไม่เลื อกปฏิ บตั ิการจัดการ
ความเสี่ ยงต่อการละเมิดสิ ทธิ มนุษยชนและหลีกเลี่ยงการเป็ นพันธมิตรกับองค์กรที่จะนาไปสู่ การกระทาผิด

http://e-jodil.stou.ac.th
ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558

3. ข้อปฏิบตั ิดา้ นแรงงาน (Labour Practices) องค์กรปฏิบตั ิต่อผูใ้ ช้แรงงานอย่างเป็ นธรรม พิจารณา
ถึงการจ้างงาน และความสัมพันธ์ของการจ้างงาน แบบนายจ้างกับลูกจ้างที่อยูภ่ ายใต้กฎหมายแรงงาน การ
กาหนดเงื่อนไขในการทางาน และการคุม้ ครองทางสังคมด้วยความยุติธรรม การให้ความสาคัญกับการสาน
เสวนา สุ ขภาพ ความปลอดภัยในการทางาน และการพัฒนาบุคลากร
4. สิ่ ง แวดล้อม (Environment) องค์ก รปฏิ บ ตั ิ ง านอย่า งมี ค วามรั บ ผิดชอบต่ อสิ่ ง แวดล้อม โดยใช้
หลักการแจ้งเตือนล่วงหน้า เพื่อคุ ม้ ครองและปกป้ องสิ่ งแวดล้อม ใช้เทคโนโลยีที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม
จัดการปั ญหาจากการผลิ ตสิ นค้าและบริ การที่ ส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม และส่ งเสริ มการผลิ ตและการ
บริ โภคอย่างยัง่ ยืน
5. การดาเนินงานอย่างเป็ นธรรม (Fair Operating Practices) องค์กรต่อต้านการคอรัปชัน่ และการรับ
สิ นบน สนับสนุนการแข่งขันที่เปิ ดกว้างและเป็ นธรรม เคารพในสิ ทธิทางทรัพย์สิน
6. ประเด็นด้า นผูบ้ ริ โ ภค (Consumer Issues) ผูบ้ ริ โภคควรได้รับ ข้อมู ล และความรู ้ อย่า งถู ก ต้อ ง
องค์กรมีความรับผิดชอบต่อกลไกการเรี ยกคืนสิ นค้า ปกป้ องสุ ขภาพ ความปลอดภัย และข้อมูลส่ วนบุคคล
ของผูบ้ ริ โภค ตลอดจนการสนับสนุนการบริ โภคอย่างยัง่ ยืน
7. การพัฒนาสังคม (Social Development) องค์กรมีส่วนร่ วมในการพัฒนาสังคม ส่ งเสริ มการศึกษา
วัฒนธรรม และอนุ รัก ษ์ม รดกทางวัฒนธรรม บรรเทาความยากจนและความหิ วโหย ตลอดจนส่ ง เสริ ม
สุ ขอนามัยที่ดี
การกาหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
และองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization: ISO) ทา
ให้องค์กรภาคเอกชนได้มีความตื่นตัวในการดาเนิ นการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรมากยิ่งขึ้น
ในประเทศไทย หากจะกล่าวถึงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
จากแนวคิ ดของฟิ ลลิ ป คอตเลอร์ (Philip Kotler, 2005) ได้มี ก ารแบ่ ง รู ป แบบของกิ จกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร เป็ น 7 รู ปแบบ ดังต่อไปนี้
1. การส่ ง เสริ ม การรั บ รู ้ ประเด็นปั ญหาทางสังคม (Cause Promotion) เป็ นการจัดหาเงิ นทุน วัส ดุ
สิ่ งของ หรื อทรัพยากรอื่ นขององค์กร เพื่อขยายการรับรู ้ และความห่ วงใยต่อประเด็นปั ญหาทางสัง คมนั้น
ตลอดจนสนับสนุ นการระดมทุน การมีส่วนร่ วม หรื อการเฟ้ นหาอาสาสมัครเพื่อการดังกล่าว องค์กรธุ รกิ จ
อาจริ เริ่ มและบริ หารงานส่ งเสริ มนั้นด้วยตนเอง หรื อร่ วมมือกับองค์กรหนึ่งองค์กรใด หรื อกับหลายๆ องค์กร
ก็ได้
2. การตลาดที่เกี่ยวโยงกับประเด็นทางสังคม (Cause-Related Marketing) เป็ นการอุดหนุนหรื อการ
บริ จาครายได้ส่วนหนึ่ งจากการขายผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยเหลือหรื อร่ วมแก้ไขประเด็นปั ญหาทางสังคมจาเพาะ
หนึ่ งๆ ซึ่ งมักมีช่วงเวลาที่จากัดแน่นอน หรื อดาเนิ นการแบบจาเพาะผลิตภัณฑ์ หรื อให้แก่การกุศลที่ระบุไว้
เท่ า นั้น กิ จกรรมความรั บ ผิดชอบต่ อสัง คมขององค์ก ร ชนิ ดนี้ องค์ก รธุ รกิ จมัก ร่ วมมื อกับ องค์ก รที่ ไม่มี
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วัตถุประสงค์หากาไรเพื่อสร้างสัมพันธภาพในประโยชน์ร่วมกัน ด้วยวิธีการเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์ เพื่อนา
เงินรายได้ไปสนับสนุ นกิจกรรมการกุศลนั้นๆ ในขณะเดียวกันก็เป็ นการเปิ ดโอกาสให้แก่ผบู ้ ริ โภคได้มีส่วน
ร่ วมในการช่วยเหลือการกุศลผ่านทางการซื้ อผลิตภัณฑ์โดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายอื่นใดเพิ่มเติม
3. การตลาดเพื่อมุ่งแก้ไขปั ญหาสังคม (Corporate Social Marketing) เป็ นการสนับสนุ นการพัฒนา
หรื อการทาให้เกิดผลจากการรณรงค์เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในด้านสาธารณสุ ข ด้านความปลอดภัย ด้าน
สิ่ ง แวดล้อม หรื อด้า นสุ ข ภาวะ ความแตกต่ า งสาคัญระหว่า งการตลาดเพื่อมุ่ง แก้ไขปั ญหาสัง คมกับการ
ส่ งเสริ มการรับรู ้ประเด็นปั ญหาทางสังคม คือ การตลาดเพื่อมุ่งแก้ไขปั ญหาสังคมจะเน้นที่การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม (Behavior Change) เป็ นหลัก ในขณะที่การส่ งเสริ มการรับรู ้ ประเด็นปั ญหาทางสังคมจะเน้นที่
การสร้างความตระหนัก (Awareness) ตลอดจนการสนับสนุนทรัพยากรด้านทุนและอาสาสมัครเพื่อให้รับรู้
ถึงประเด็นปั ญหาดังกล่าว
4. การบริ จาคเพื่ อการกุ ศ ล (Corporate Philanthropy) เป็ นการช่ วยเหลื อไปที่ ป ระเด็ นปั ญหาทาง
สังคมโดยตรง ในรู ปของการบริ จาคเงินหรื อวัตถุสิ่งของ เป็ นกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
ที่พบเห็นในแทบทุกองค์กรธุ รกิจ และโดยมากมักจะเป็ นไปตามกระแสความต้องการจากภายนอกหรื อมีผู ้
เสนอให้ทา มากกว่าจะเกิ ดจากการวางแผนหรื อออกแบบกิ จกรรมจากภายในองค์กรเอง ทาให้ไม่เกิ ดการ
เชื่อมโยงเข้ากับเป้ าหมายหรื อพันธกิจขององค์กรเท่าใดนัก
5. การอาสาช่วยเหลือชุมชน (Community Volunteering) เป็ นการสนับสนุนหรื อจูงใจให้พนักงาน คู่
ค้าร่ วมสละเวลาและแรงงานในการทางานให้แก่ชุมชนที่องค์กรตั้งอยูแ่ ละเพื่อตอบสนองต่อประเด็นปั ญหา
ทางสังคมที่องค์กรให้ความสนใจหรื อห่วงใย องค์กรธุ รกิจอาจเป็ นผูด้ าเนินการเองโดยลาพัง หรื อร่ วมมือกับ
องค์กรหนึ่ งองค์กรใด และอาจเป็ นผูก้ าหนดกิ จกรรมอาสาดังกล่าวนั้นเอง หรื อให้พนักงานเป็ นผูค้ ดั เลื อก
กิจกรรมแล้วนาเสนอต่อองค์กรเพื่อพิจารณาให้การสนับสนุ น โดยที่พนักงานสามารถได้รับการชดเชยในรู ป
ของวันหยุดหรื อวันลาเพิ่มเติม
6. การประกอบธุ รกิ จอย่างรับผิดชอบต่อสังคม (Socially Responsible Business Practices) เป็ นการ
ดาเนิ นกิ จกรรมทางธุ รกิ จอย่างพินิจพิเคราะห์ท้ งั ในเชิ งป้ องกันด้วยการหลี กเลี่ ยงการก่ อให้เกิ ดปั ญหาทาง
สังคม หรื อในเชิ งร่ วมกันแก้ไขด้วยการช่ วยเหลื อเยียวยาปั ญหาทางสังคมนั้นๆ ด้วยกระบวนการทางธุ รกิ จ
เพื่อการยกระดับสุ ขภาวะของชุ มชนและการพิทกั ษ์สิ่งแวดล้อม โดยที่องค์กรธุ รกิจสามารถที่จะดาเนิ นการ
เอง หรื อเลือกที่จะร่ วมมือกับพันธมิตรภายนอกก็ได้
7. การพัฒนาและส่ งมอบผลิ ตภัณฑ์และบริ การตามกาลังซื้ อของคนในระดับฐานราก (Developing
and Delivering Affordable Products and Services) เป็ นการใช้ ก ระบวนการทางธุ ร กิ จ ในการผลิ ต และ
จาหน่ ายสิ นค้าและบริ การสู่ ตลาดที่เรี ยกว่า The Bottom of the Pyramid (BoP) ในราคาที่ไม่แพง เหมาะกับ
กาลังซื้ อของผูบ้ ริ โภคในระดับฐานราก ให้สามารถเข้าถึงสิ นค้าและบริ การเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ พร้อม
กันกับเป็ นโอกาสสาหรับธุ รกิจในการเข้าถึงตลาดปริ มาณมหาศาล
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ปั จจัยสู่ ความสาเร็ จที่สาคัญอีกประการหนึ่ งในการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรก็คือ การ
สนับสนุนจากผูม้ ีส่วนได้-ส่ วนเสี ย ซึ่ งสิ่ งนี้จะเกิดขึ้นได้ดว้ ยการสร้างความรู ้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อให้เกิด
ทัศนคติที่ดีและนาไปสู่ การปฏิบตั ิที่พึงปรารถนา กระบวนการที่วา่ นี้ จะประสบผลสาเร็ จได้ตอ้ งใช้เครื่ องมือ
สาคัญก็คือ “การสื่ อสาร” องค์กรที่ประสบความสาเร็ จในการทาความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร จะมี
เครื่ อ งมื อ และช่ อ งทางในการติ ด ต่ อ สื่ อ สารส าหรั บ ผู ้มี ส่ ว นได้-ส่ ว นเสี ย ที่ เ ป็ นกลุ่ ม เป้ าหมายอย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ สามารถเข้าถึง มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน เพื่อให้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
ที่เกิ ดขึ้นได้รับการตอบรับจากทุกส่ วนภายในองค์กร เพราะเมื่อทุกคนมี ความเข้าใจที่ถูกต้อง มีทศั นคติที่ดี
ย่อมยินดี ที่จะร่ วมในกิ จกรรม ดังนั้นความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร จึงเป็ นเรื่ องของทุกคนและเป็ น
ความยัง่ ยืนภายในองค์กรอย่างแท้จริ ง การกาหนดแนวคิดและแนวทางการปฏิบตั ิในการทาความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององค์กร โดยมีการวางแผน วางกลยุทธ์ กาหนดแผนปฏิ บตั ิมีผเู ้ กี่ ยวข้องที่ชดั เจน มีการสื่ อสาร
สร้ างความรู ้ ความเข้าใจทั้ง ภายในและภายนอกองค์ก ร เพื่อให้ผูม้ ี ส่วนได้-ส่ วนเสี ยได้เข้าใจและให้ก าร
สนับสนุ นองค์กร สามารถสร้ างผลกระทบที่ ดีให้เกิ ดแก่ องค์กรและสังคมได้ตามเป้ าหมายที่ วางไว้ และ
สุ ดท้ายคือ สามารถระบุขอ้ ดี ข้อเสี ย เพื่อนาไปปรับปรุ งแก้ไขสาหรับการดาเนินการครั้งต่อไปได้
สิ่ งแวดล้อม องค์กร ชุ มชน เป็ นสามกลุ่ม ที่ไม่ใช่ เป็ นเพียงสิ่ งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์กร หรื อ ชุมชน ทัว่ ๆไป แต่มนั เป็ นสามกลุ่ม สามองค์กร การมีส่วนร่ วมในความร่ วมมือกันเพื่อดูแล
สิ่ งแวดล้อม และความร่ วมมือระหว่างองค์กรกับชุ มชน เป็ นเรื่ องที่สังคมวงกว้างอยากเห็ นอย่างมีคุณภาพ
และกว้างขวาง ในระดับที่เป็ นกระบวนการขับเคลื่อนทางสังคม คือ เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางและต่อเนื่ อง ซึ่ ง
เป็ นการขับเคลื่อนทางสังคม เรื่ องสิ่ งแวดล้อมระหว่างองค์กรผสมผสานกับชุมชน โดยมีประชาสังคมเข้ามา
สนับสนุ น และการที่ จะขับ เคลื่ อนไปได้ มี หลักอยู่ 5 ประการสาคัญ คื อ เครื อข่าย (Network) การสร้ าง
เครื อข่ายกับคนที่ทาหรื อคนที่จะทา ซึ่ งการจะมีเครื อข่าย ได้ก็ตอ้ งมีการค้นหาแล้วชวนกันเข้ามาทา คนที่ทา
คือ องค์กรกับชุมชน ความรู ้ (Knowledge) องค์ความรู้ จากการศึกษา ค้นคว้า สรุ ปบทเรี ยน การจัดการความรู้
(Knowledge Management) เพื่อการเผยแพร่ การสื่ อสาร (Communication) จากบุคคล เอกสาร สื่ อมวลชนทั้ง
ระดับชาติและท้องถิ่น นโยบาย (Policy) ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถึงระดับชาติ และการจัดการ (Management) ใน
การขับเคลื่อนกระบวนการทั้งการจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล การมีส่วนร่ วมและความร่ วมมืออย่างแข็งแกร่ ง
(Power of Stakeholder Engagement) ระหว่างองค์กร กับ ภาคประชาสังคม หรื อ ชุมชน ต่างเป็ นองค์ประกอบ
สาคัญในการร่ วมกันเปลี่ยนแปลง ทุกภาคส่ วนจะต้องมีส่วนร่ วม และ ความจริ งใจต่อกัน ในการพัฒนาสังคม
การรักษาสิ่ งแวดล้อมในวงกว้างได้ เพียงต่างต้องแลกเปลี่ยนองค์ความรู ้ การสานสัมพันธ์ การร่ วมกันเพื่อ
แก้ไขปั ญหา
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ในการทากิจกรรมการพัฒนาสังคมของภาครัฐหรื อ
ภาคเอกชน ควรมีการวางแผนในการดาเนิ นกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร โดยอาศัยหลักการ
พัฒนาตามแนวพระราชดาริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ เข้าใจ เข้าถึ ง พัฒนา มาประยุกต์ใช้กบั
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กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร โดยเน้นการมีส่วนร่ วมของประชาชนในชุ มชนเพื่อการสร้ าง
คุณค่าร่ วม Creating Shared Value (CSV) นาไปสู่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (Sustainable Development)
การเข้าใจ การศึ กษาและสารวจข้อมูลที่ เป็ นจริ งของชุ ม ชนทุ ก ด้า น ให้ชุมชนมี ส่วนร่ วมในการ
สารวจข้อมูลทั้งทางด้านกายภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่ งแวดล้อม และด้านวัฒนธรรม เพื่อนาไปสู่
กระบวนการเข้าถึ งต่อไป ข้อมูลด้านกายภาพ พื้นที่อยู่อาศัย ที่ดินทากิ น การใช้ที่ดิน แหล่งน้ า ประเภทป่ า
และพันธุ์ไม้ป่า ข้อมูลประชากร สังคม วิถีชีวิตความเป็ นอยู่ ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ รายได้ รายจ่าย และหนี้สิน
ความต้องการของชุมชน ในการแก้ไขปั ญหา หรื อพัฒนาชุมชน
การเข้าถึ ง การสื่ อสารและสร้ างการมี ส่วนร่ วม โดยสื่ อสารสร้ างความเข้าใจและความมัน่ ใจกับ
ชุ มชน ร่ วมกันวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของชุมชน และให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในกระบวนการพัฒนา
มากที่สุด โดยการนาข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนเข้าใจมาสรุ ป ร่ วมกันวิเคราะห์ปัญหา คัดเลือกปั ญหาตามความ
ต้องการของชุมชนที่จะพัฒนาหรื อแก้ไข หาแนวทางดาเนินงาน และจัดทาเป็ นแผนพัฒนาของชุมชน
การพัฒนา การเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน ให้คาปรึ กษา ขั้นตอนในการพัฒนา การศึกษาดูงาน
การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ การลงมือปฏิบตั ิของประชาชนในชุมชนโดยเน้นการมีส่วนร่ วมของประชาชน รวมทั้ง
การให้คาแนะนา โดยให้ชุมชนมีส่วนร่ วมและติดตามการประเมินผล โดยดาเนินการพัฒนาหรื อแก้ไขปั ญหา
จากแผนพัฒนาชุมชน
บทสรุ ป
ในกระบวนการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร นั้นหากจะทาในรู ปแบบพัฒนาชุ มชนหรื อ
สังคม สร้ างการมี ส่วนร่ วมระหว่างกิ จการกับชุ มชนและสังคมที่ ได้รับผลกระทบจากการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั ตามตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย หรื อ การพัฒนาสังคม (Social Development) องค์กรมีส่วน
ร่ วมในการพัฒนาสังคม ส่ งเสริ มการศึกษาวัฒนธรรม และอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม บรรเทาความยากจน
และความหิ ว โหย ตลอดจนส่ ง เสริ ม สุ ข อนามัย ที่ ดี ตามองค์ก รระหว่า งประเทศว่า ด้ว ยการมาตรฐาน
(International Organization for Standardization: ISO) ซึ่ ง ก็ จ ะ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ก า ร อ า ส า ช่ ว ย เ ห ลื อ
ชุมชน (Community Volunteering) เป็ นการสนับสนุ นหรื อจูงใจให้พนักงาน คู่คา้ ร่ วมสละเวลาและแรงงาน
ในการทางานให้แก่ชุมชนที่องค์กรตั้งอยู่และเพื่อตอบสนองต่อประเด็นปั ญหาทางสังคมที่องค์กรให้ความ
สนใจหรื อห่ วงใย องค์กรธุ รกิจอาจเป็ นผูด้ าเนิ นการเองโดยลาพัง หรื อร่ วมมือกับองค์กรหนึ่ งองค์กรใด และ
อาจเป็ นผูก้ าหนดกิ จกรรมอาสาดังกล่ าวนั้นเอง หรื อให้พนักงานเป็ นผูค้ ดั เลื อกกิ จกรรมแล้วนาเสนอต่ อ
องค์กรเพื่อพิจารณาให้การสนับสนุ น ตามแบบของ Philip Kotler ทาให้เห็ นว่าการดาเนิ นการด้า นความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร เน้นในการสร้างการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (Sustainable Development) กิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ควรน้อมนาหลักการพัฒนาตามแนวพระราชดาริ ของพระบาทสมเด็จ
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พระเจ้าอยูห่ วั คือ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา มาประยุกต์ใช้กบั กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร เพื่อ
การสร้างคุณค่าร่ วม Creating Shared Value (CSV) ด้วยการเข้าใจ คือ การสร้างให้เกิดความเข้าใจในข้อมูล
พื้นฐาน ด้วยการศึกษาข้อมูลทุกมิติของชุมชน ค้นหารากของปั ญหา และ รวบรวมองค์ความรู้ของโครงการ
พระราชดาริ ทวั่ ประเทศ การเข้าถึง คือ เป็ นเรื่ องการสื่ อสารและสร้ างการมีส่วนร่ วม โดยมุ่งสื่ อสารสร้ าง
ความเข้าใจ และความมัน่ ใจกับชุ มชน ร่ วมกันวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของชุมชน และให้ชุมชนมี
ส่ วนร่ วมในกระบวนการพัฒนามากที่สุด การพัฒนา คือ การเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน ให้คาปรึ กษา
ขั้นตอนในการพัฒนา การศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ การลงมือปฏิบตั ิของประชาชนในชุมชนโดย
เน้น การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน รวมทั้ง การให้ ค าแนะน า โดยให้ ชุ ม ชนมี ส่ ว นร่ ว มและติ ด ตามการ
ประเมินผล โดยดาเนิ นการพัฒนาหรื อแก้ไขปั ญหาจากแผนพัฒนาชุ มชน เพื่อนาไปสู่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
(Sustainable Development)
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