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              แมว้า่องคก์รตา่งๆ ตอ้งเผชญิกบัปัญหานานาสารพัน ทัง้สภาพแวดลอ้มทางธรุกจิ การแสวงหาชอ่งทาง
ทางธรุกจิควบคูไ่ปกบัการบรหิารตน้ทนุ โอกาสในการท าก าไรในภาวะที่ ยังไมเ่อือ้อ านวยนัก 

จงึเป็นชว่งเวลาและรอยตอ่ทีส่ าคัญของสภาพทางสงัคมที่ไมอ่าจพึง่พาความชว่ยเหลอืจากสว่นใดได ้ การบรหิาร

องคก์รทา่มกลางสถานการณ์เหลา่นีจ้งึเป็นเรือ่งทีย่ากยิง่  
              ขณะเดยีวกนัแนวคดิเรือ่ง CSR (Corporate Social Responsibility) หรอืแนวคดิในการรับผดิชอบตอ่

สงัคม ยังคงเป็นภารกจิขององคก์รตา่งๆ ทีจ่ะด าเนนิกจิการดว้ยความตระหนักถงึการมสีว่นร่วมตอ่สงัคม  
ถอืเป็นอกีหนึง่ภารกจิทีส่ าคญัขององคก์ร ทีอ่งคก์รจะตอ้งมคีวามจรงิใจในการด าเนนิกิจกรรมตา่งๆ เพือ่แสดงความ

มุง่มั่นขององคก์รตอ่การผลกัดนัสงัคมใหไ้ปในทศิทางทีเ่หมาะสมร่วมกนั  
              ทีผ่า่นมา องคก์รแตล่ะแหง่ไดม้ี การพจิารณา บรหิารงาน ด าเนนิการ CSR ตามความถนัดและความสนใจ

ขององคก์รตามศกัยภาพหรอืทรัพยากรทมีอียู ่ เพือ่สรา้งประโยชน์หรอืคณุคา่กบัสงัคม ทัง้แกไ้ข การชะลอ บรรเทา

ปัญหาหรอืกระแสสงัคมทีเ่ร่งดว่น  ในขณะทีใ่นระบบการด าเนนิการยังขาดการประสานกนัอยา่งจรงิจังระหวา่งองคก์ร 
ไมว่า่ภาครัฐหรอืเอกชนทกุขนาด เพือ่ใหก้ารสรา้งประโยชนใ์หเ้กดิขึน้บรรลผุล ตามความตัง้ใจของการมสีว่นร่วมเพือ่

สงัคม อยา่งแทจ้รงิ 
 

สรา้ง CSR ใหเ้กดิขึน้ใน DNA ขององคก์ร 

               

              ค าถามมากมายทีว่นเวยีนอยูใ่นใจของบรหิารองคก์ร เกีย่วกบัเรือ่ง CSR อยูไ่มน่อ้ย วา่ CSR 

เป็นเรือ่งทีต่อ้งกระท ากนัตอนไหน ใครเป็นคนด าเนนิการ แลว้ท ากนัตอนไหนบา้ง ระดบัไหนจงึจะเพยีงพอ 
หรอืท าตามทีม่กีรอบกฎหมายบงัคบั ในขณะทีม่ผีูเ้ห็นวา่ CSR นัน้เป็นเรือ่งทีต่อ้งเกดิจากจติส านกึภายใน 

ปราศจากการการบงัคบั  

              หากเปรยีบเทยีบกนัระหวา่ง CSR ทีเ่กดิจากการบงัคับชึช้วน กบั CSR ทีเ่กดิจากการอาสา

ออกมาจากจติใจเองผลลพัธท์ีเ่ป็นรูปธรรมของการกระท าปรากฏสูบ่คุคลหรอืสงัคมภายนอก ยอ่มมสีว่น

ความแตกตา่งกนั 

              ดัง้นัน้ การเริม่ลงมอืท า CSR โดยเป็นไปตามหนา้ที ่กระบวนการ ทีเ่ปรยีบเสมอืนการบงัคบั ที่

อาจจะไมม่คีวามตอ้งการหรอืความเต็มใจทีจ่ะท า แตจ่ าเป็นตอ้งท า ทัง้ทีไ่มม่คีวามเต็มใจ ในขณะทีก่ารท า 
CSR โดยการอาสานัน้จะตอ้งเกดิจากความเต็มใจทีจ่ะท ากอ่น แลว้จงึคอ่ยลงมอื  

              การด าเนนิกจิกรรมทางธรุกจิทีม่คีวามรับผดิชอบตอ่สงัคม  ถอืเป็น หนา้ทีร่ว่มกนั ของทกุภาค
สว่นในองคก์รทีต่อ้งด าเนนิการ  โดยสว่นทีด่ทีีส่ดุอยูภ่ายใตแ้นวคดิ  ของความตัง้ใจทีจ่ะปฏบิตั ิ ออกมา

จากจติใจของทกุคนในองคก์ร ไมว่า่จะเป็นฝ่ายบรหิาร กรรมการ ผูก้ าหนดนโยบาย จนถงึระดบัพนักงาน
ฝ่ายปฏบิตักิาร อยูท่ัง้ในกระบวนการและนอกกระบนการท างาน หรอืกลา่วไดว้า่ ตอ้งสรา้งใหอ้ยูใ่น DNA 

ขององคก์รได ้เป็นดทีีส่ดุ 

              ยังมอีงคก์รเป็นจ านวนมากทีย่ังมองการด าเนนิการทีแ่สดงความรับผดิชอบตอ่สงัคม ในกระบวน
ทศันเ์กา่ มองเพยีงผลตอบแทนทางธรุกจิในระยะสัน้เทา่นัน้ จงึสนใจเพยีงวา่ท า CSR แลว้องคก์รจะไดรั้บ

ประโยชนต์อบแทนหรอืไม ่มากนอ้ยเพยีงใด 
              การทีจ่ะท าใหอ้งคก์รยั่งยนือยูไ่ด ้ตอ้งกา้วออกจากกรอบความคิดเดมิ น าองคก์รสูว่สิยัทศันใ์หม่

ทีเ่นน้ความอยูร่อดทางธรุกจิควบคูไ่ปกบัการสรา้งคณุคา่ ดว้ยความรับผดิชอบตอ่สงัคมทีม่าจาก DNA 

ของทกุอนูในองคก์ร สิง่ทีค่วรสรา้งใหเ้กดิเป็นรูปธรรมก็คอื การมสีว่นร่วมและการเขา้ถงึ CSR  ทีท่กุสว่น
ในองคก์รสามารถใหก้บัสงัคมได ้

              การสรา้งให ้CSR อยูใ่น DNA ขององคก์ร เป็นข ัน้ตอนส าคญัเพือ่สรา้งมูลคา่ของ CSR 
และใหผ้ลทีย่ ัง่ยนืตอ่องคก์ร  เป็นข ัน้กวา่ของการท าด าเนนิงานเพือ่สงัคมในแบบเดมิ 
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สรา้งคา่นยิม จติอาสา จากภายในสูภ่ายนอกองคก์ร  

              การสรา้งความเขา้ใจและรับรูร้่วมกนั เป็นสิง่ทีส่ าคญัยิง่ หากยังมองวา่ CSR วา่ตอ้งเป็นหนา้ที่

หรอืตอ้งมกีฎหมายก ากบันัน้ เป็นความคิดทีไ่มก่อ่ใหเ้กดิการพัฒนาองคก์รอยา่งยั่งยนื  ไมจ่ ากดัเฉพาะสว่น

ใดสว่นหนึง่ องคก์ร  ผูบ้รหิาร หรอืพนักงานทีส่งักดัหน่วยงานใดก็ตาม 

              เรือ่งของการมวีฒันธรรมจติอาสา ใหเ้กดิส าหรับองคก์รนัน้ เป็นแนวความคดิทีมุ่ง่ใหเ้กดิผล ใน

เชงิการกระท าทีต่อ้งมพัีฒนาการเริม่ตน้จากความตัง้ใจจรงิ  และการลงมอืปฏบิตัขิองฝ่ายบรหิาร ดว้ย
ความเต็มใจในการด าเนนิกจิกรรม CSR นัน้ๆ ตัง้แตแ่รก สม า่เสมอและตอ่เนือ่ง โดยไมจ่ าเป็นตอ้งดู

สถานการณ์สงัคม หรอืหน่วยงานภายนอกทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืกฎระเบยีบตา่งๆ วา่จะก าหนดไวอ้ยา่งไร การ

ด าเนนิกจิกรรม CSR โดยจติอาสานี้จงึไมจ่ าเป็นตอ้งมใีครหรอืหน่วยงานใดมารับรองตรวจสอบควบคมุ  

              การสรา้งบรรยากาศการมสีว่นร่วมของพนักงาน ตอ่สงัคมทีเ่กดิจากภายในกอ่นเริ่มจากการ

แสดงความเอือ้เฟ้ือตอ่เพือ่นใกลต้วั แลว้ขยายสูส่งัคมรอบขา้ง มกีจิกรรมทีส่ง่เสรมิ รูปธรรมของการกระท า 
อนัไดแ้ก ่การกระตุน้ใหเ้กดิการแสดงออกทัง้ พฤตกิรรม  การกระท า ค าพูด ความใสใ่จ ความเสยีสละ การ

มจีติใจทีพ่รอ้มจะเป็นผูใ้หแ้กส่งัคมรอบขา้ง เป็นทีอ่งคก์รตอ้งสง่เสรมิใหเ้กดิคา่นยิมร่วมกนั  

              นโยบายทีอ่งคก์รควรใหค้วามส าคญั ก็คอื การสง่เสรมิใหบุ้คลากรในทกุสว่นไดเ้ขา้ไปมี

สว่นรว่มกบัการมบีทบาทดา้นสงัคมมากยิง่ข ึน้ท ัง้ทีเ่ป็นกจิกรรมขององคก์รและสงัคมในภาพรวม  
ท ัง้การคดิ รว่มวางแผนงาน และรว่มท ากจิกรรม ถอืเป็นการสรา้งวฒันธรรมใหมใ่นองค์ กร ให้

พนกังานม ี  "จติอาสา" ท างานเพือ่สงัคมในดา้นตา่ง ๆ  รวมไปถงึการใหค้วามรว่มมอืตลอดจน

เขา้รว่มกจิกรรมกบัองคก์รสาธารณกศุลตา่ง ๆ ในการท าประโยชนต์่ อสงัคมแบบเป็นรูปธรรม 
แนน่อนวา่ การมจีติใจทีเ่ป็นผูใ้ห ้ยอ่มเกดิผลดที ัง้กบัสงัคมและองคก์รในทีส่ดุ 

 

วสิยัทศัน ์CSR สูก่ารพฒันาทีย่ ัง่ยนื 

              ทีผ่า่นมา แตล่ะองคก์รธรุกจิตา่งไดก้ าหนดบทบาทในการขบัเคลือ่น CSR ใหแ้กส่ว่นงานใน
องคก์รทีแ่ตกตา่งกนัออกไป ท าใหก้ารด าเนนิงาน CSR ของแตล่ะองคก์รมจีดุเนน้หนักทีแ่ตกตา่งกนัตาม

ภารกจิหลกัของหน่วยงาน ในการพัฒนาสคูวามยั่งยนืดว้ย CSR นัน้ มปีระเด็นทีค่วรน ามาพจิารณาไดแ้ก่ 

 
    1. การบูรณาการงานดา้นความรบัผดิชอบตอ่สงัคม ขององคก์รใหเ้ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั

ดว้ยเจตนารมณท์ีช่ดัเจน  แตล่งองคก์รควรก าหนดแนวทางทางสงัคมใหเ้กดิความชดัเจน เนน้สิง่ที่
สามารถด าเนนิงานใหเ้กดิกบัสงัคมอยา่งเป็นรูปธรรม มากกวา่เป็นเรือ่งราวทีป่รากฏในรายงานประจ าปี การ

ท าขา่วเพือ่สรา้งภาพลกัษณ์ โดยปราศจากความตัง้ใจจรงิ ลดความซ ้าซอ้น และสรา้งใหเ้กดิผลอยา่งเต็ม

เม็ดเต็มหน่วย ดว้ยการค านงึถงึผลทางสงัคมทีเ่กดิขึน้ 
    2. รว่มกนัรบัผดิชอบตอ่สงัคมในรูปแบบภาคเีพือ่สงัคม "JOINT-RESPONSIBILITY" เพิม่ข ึน้ 

ทีผ่า่นมา กจิกรรม CSR ของแตล่ะองคก์ร มทีัง้รูปแบบทีใ่ชง้บประมาณมากบา้ง นอ้ยบา้ง ตามศกัยภาพ 
แตจ่ากสภาวะเศรษฐกจิ ทีย่ังมอีตัราการขยายตวัคอ่นขา้งต า่ ยังเป็นทางเลือกส าหรับองคก์รทีต่อ้งการ

ชว่ยเหลอืสงัคม แนวทาง CSR ทีก่ลุม่องคก์รสามารถร่วมมอืกนัด าเนนิการร่วมกนัได ้ก็คอืการ ใชท้รัพยากร

ทีม่อียู ่ในเครอืขา่ยน ามาสรา้งประโยชนใ์หแ้กส่งัคมดว้ยกจิกรรม CSR ในแบบรับผดิชอบร่วมกนัมากขึน้ 
เหลา่นีล้ว้นสะทอ้นถงึความมุง่มั่นในการขบัเคลือ่น CSR ดว้ยการสรา้งพันธะแหง่ความรับผดิชอบตอ่สงัคม

ร่วมกนั ระหวา่งองคก์รมากยิง่ขึน้ 
    3. การสง่เสรมิแนวความคดิ เรือ่ง CSR ในการประกอบการทีส่ามารถมไีดใ้นองคก์รทกุขนาด  

ไมไ่ดจ้ ากดัอยูก่บัองคก์รธรุกจิขนาดใหญเ่สมอไป องคก์ รธรุกจิขนาดกลางและขนาดเล็ก ก็สามารถด าเนนิ

กจิกรรม CSR ไดเ้ชน่กนั รูปแบบ CSR หลายอยา่งสามารถด าเนนิการไดโ้ดย ไมจ่ าเป็นตอ้งใชง้บประมาณ
และไมจ่ าเป็นตอ้งด าเนนิกจิกรรม CSR ใหแ้กผู่ม้สีว่นไดเ้สยีในทกุกลุม่พรอ้มกนั ทัง้นี ้ข ึน้อยูก่บัความพรอ้ม 

ลกัษณะขนาด และปัจจัยที่เป็นองคป์ระกอบของแตล่ะขององคก์ร  

    4.พฒันาองคค์วามรู ้ดา้น CSR ดว้ยการศกึษา เรยีนรู ้วธิกีารการด าเนนิงาน CSR ทีเ่ป็น
มาตรฐานสากล มรีูปแบบของการรายงานผล การเผยแพร่ สง่เสรมิการเรยีนรูร้่วมกนั  ทีค่รอบคลมุทัง้ใน

ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดลอ้ม สทิธมินุษยชน การผลติ การใชแ้รงงาน การสือ่สารกบัสงัคม แมก้ระทัง่
ในเรือ่งการเมอืง การปกครอง ไดอ้ยา่งครบถว้น 

     
    5. เรง่กระตุน้ให ้หนว่ยงานภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้ง มกีารใหค้วามส าคญักบัการต ัง้คณะท างานหรอื

กลุม่งานทีม่ภีารกจิในการสง่เสรมิ CSR ขององคก์รท ัง้ภาครฐัและเอกชนมากขึน้ มกีารก าหนด

มาตรการสง่เสรมิ CSR ในแตล่ะดา้นเป็นระยะๆ เชน่ การสง่เสรมิใหเ้กดิลงทนุทีม่คีวามรับผดิชอบตอ่สงัคม  



การพัฒนา CSR ส าหรับการปรับตวัตอ่สภาวการณ์ตา่งๆ  และสนับสนุนการด าเนนิกจิกรรม CSR ของแตล่ะ

องคก์ร 
  

                   การพจิารณาถงึบทบาทหนา้ที ่ภารกจิ  กจิกรรมตา่งๆขององคก์ร  ดว้ยการสรา้งจรยิธรรมในการด าเนนิงาน น า
แนวคดิ CSR ขบัเคลือ่นองคก์รทีอ่งคก์รไดด้ าเนนิการทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร สนับสนุนแนวความคดิจติอาสา 

         ยอ่มเป็นวธิ ีตอ่สูก้บั ผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ทัง้วงแคบและวงกวา้ง การวเิคราะห ์CSR ในหลายมติ ิวา่จะกอ่ใหเ้กดิผลดี

ตอ่องคก์รอยา่ง  จะกอ่ใหเ้กดิผลดตีอ่พนักงานในองคก์รอยา่งไร  จะกอ่ใหเ้กดิผลดตีอ่ธรุกจินัน้ๆ อยา่งไร มผีลดตีอ่
สงัคมอยา่งไร  

              ทีส่ าคญัเราจะมสีว่นชว่ยประเทศของเราอยา่งไรบา้ง น่ันคอืมมุมองตอ่เรือ่งตา่งๆ ขององคก์รตอ้งมทีัง้
ความกวา้งและความลกึ  การลงมอือยา่งจรงิจังไมฉ่าบฉวย  โดยทุม่เททรัพยากรในการชว่ยเหลอืประเทศของเราใน

ดา้นทีเ่หมาะสมและตรงกบัศกัยภาพและความถนัดของตนใหม้ากทีส่ดุแมอ้งคก์รธรุกจิหลายแหง่จะมกีารคดัเลอืก

ประเด็นปัญหาทางสงัคม เพือ่เขา้ร่วมแกไ้ขในประเด็นเดยีวกนั แตก็่ไมจ่ าเ ป็นทีรู่ปแบบของกจิกรรม จะตอ้งมคีวาม
เหมอืนหรอืคลา้ยคลงึกนัเสมอไป องคก์รควรพจิารณาก าหนดรูปแบบของ CSR ในลกัษณะทีเ่ป็นกจิกรรม ทีส่ามารถ

ผสมผสานเขา้กบักระบวนการทางธรุกจิอยา่งมปีระสทิธภิาพ  
 

              การพฒันาแนวคดิเพือ่ความเอือ้เฟ้ือตอ่สงัคมไทย .......  สนบัสนุนใหเ้กดิ จติอาสา การมสีว่นรว่ม

ในการพฒันาและฟ้ืนฟปูระเทศรว่มกนัจากภายในองคก์ร สูภ่ายนอก เกดิเป็นภาคทีางสงัคม รว่มกนั  …
ดว้ยการสรา้งแนวคดิ  CSR ใหอ้ยูใ่น DNA ดจูะเป็นแนวทางบรหิารองคก์รใหเ้กดิผลส าเร็จอยา่งย ัง่ยนืและ

เหมาะสมทีส่ดุ 
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