
 

รายงานวิจัย 

เรื่องการพัฒนา CSR ในประเทศไทย 

และบทบาทอาสาสมัคร 

(ฉบับแปล) 

 

โดย  เครือขายความรวมมือระหวางภาคธุรกิจและภาคประชาสังคม 
เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน --เดอะเนทเวิรค (ประเทศไทย) 
ปารีณา ประยุกตวงศ และ แมท  โอเซ็น 

 

มกราคม 2552



รายงานวิจัยเรื่องการพัฒนา CSR ในประเทศไทย โดย เดอะเนทเวิรค (ประเทศไทย) 2 

 

สารบัญ 
สารบัญ ...............................................................................................................................2 

บทสรุปผูบริหาร ..................................................................................................................3 

1. บทนํา .............................................................................................................................5 

2. CSR ในระดับสากล ..........................................................................................................6 

2.1. ความหมายของ CSR.................................................................................................6 

2.2. คําศัพทที่ใชเรียก CSR ..............................................................................................7 

2.3. องคประกอบ CSR .....................................................................................................8 

2.4. มุมมองตะวันตกในเรือ่งประโยชนการทําCSR ของบริษัท ..........................................10 

2.5. การทํา CSR ในปจจุบันในโลกสากล ........................................................................12 

2.5.1. ความสําคัญกอนหลังของ CSR .........................................................................12 

2.5.2. ความกาวหนาในการทํา  CSR ...........................................................................12 

3. สถานการณ เรื่อง การพัฒนา CSR ในประเทศไทย .........................................................14 

3.1. ปจจัย ทางสังคม เศรษฐกิจ และ การเมือง ..............................................................14 

3.1.1. ปจจัยทางสังคม ...............................................................................................14 

3.1.2. ปจจัยทางเศรษฐกจิ .........................................................................................15 

3.1.3. ปจจัยทางการเมือง ..........................................................................................15 

3.2. การพัฒนา CSR in Thailand ....................................................................................16 

3.2.1. ผูมีสวนไดสวนเสีย ของ CSR ............................................................................17 

3.2.2. การพัฒนาประเด็น CSR สําหรับสังคมไทย ........................................................17 

3.2.3. อิทธิพลจากตางประเทศ...................................................................................19 

3.2.4. ขอจํากัดของ CSR ............................................................................................19 

4. บทวิเคราะหขอมูลสัมภาษณ..........................................................................................21 

4.1. ขอคนพบจากการวิจยั.................................................................................................21 

4.2. ขอคนพบจากการสัมภาษณจากองคกรสนับสนุน .....................................................21 

บรรณานุกรม .....................................................................................................................33 

เอกสารอางอิง...................................................................................................................35 

เอกสารอางอิงหมายเลข 1: หลักการสัญญาโลกแหงสหประชาชาติ 10 ประการ ..............35 

(Ten Principles of United Nations Global Compact) .......................................................35 

เอกสารแนบหมายเลข 2: รายชื่อองคกรที่ไดรับการสัมภาษณ .........................................36 

เอกสารอางอิงหมายเลข 3 ขอกําหนด ...........................................................................38 



รายงานวิจัยเรื่องการพัฒนา CSR ในประเทศไทย โดย เดอะเนทเวิรค (ประเทศไทย) 3 

บทสรุปผูบริหาร 
 

ภาครัฐและองคกรพัฒนาเอกชน ตางตระหนักถึงความสําคัญของธุรกิจในการเปนสวนหน่ึงของ
การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอมมากข้ึน สวนธุรกิจเองก็หันมามีความรับผิดชอบตอผลกระทบจากการ
ดําเนินธุรกิจของตนเองไมวาจะเปนสิ่งแวดลอม ผูบริโภค พนักงาน ชุมชน และผูมีสวนไดสวนเสียที่มี
ความสัมพันธโดยตรงตอผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจตางๆ  องคประกอบของความรับผิดชอบตอ
สังคมของภาคธุรกิจหรือ Corporate Social Responsibility – CSR  โดยทั่วไป ประกอบดวย สิทธิ
มนุษยชน  มาตรฐานแรงงาน สิ่งแวดลอม และ ธรรมาภิบาล (รวมถึงการตอตานคอรัปชั่น) ซ่ึง
องคประกอบเหลาน้ีเปนที่สนใจรวมขององคกรพัฒนาเอกชน รัฐบาล และองคกรสนับสนุนภาคธุรกิจ 
สําหรับบริษัทสวนใหญตางเล็งเห็นประโยชนในการทํา CSR เพราะมองวาการทํา CSR จะทําใหธุรกิจ
ไดมีการสรางความนาเชื่อถือและความไววางใจ ประโยชนเหลาน้ีจะทําใหบริษัทสามารถสรางชื่อเสียง
ของตัวเองได แตไมไดเปนคุณคาที่สําคัญที่จะสามารถทําใหธุรกิจทํา CSR ในฐานะการเปนพลเมืองที่
สําคัญของประเทศที่มีหนาที่รับผิดชอบตอสังคม เม่ือมองดูฐานพุทธศาสนาและสังคมไทยที่มุงใหทํา
ความดี ดวยการบริจาคทานออก จึงเปนฐานที่สําคัญที่ทําใหนักธุรกิจไทยหันมาบริจาคและอาสาสมัคร
เม่ือมีโอกาส ซ่ึงแรงจูงใจน้ันมีความแตกตางจากการทํา CSR ตามแนวคิดตะวันตก  

สํานักงานโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ หรือยูเอ็นดีพี (UNDP) และโครงการอาสาสมัคร
แหงสหประชาชาติ หรือ UNV ประเทศไทย มองเห็นโอกาสในการทํางานกับภาคธุรกิจผานการทํา
กิจกรรม CSR ของภาคธุรกิจ ซ่ึงการรวมมือคร้ังน้ีเปนการรวมมือที่ทั้ง UNDP และธุรกิจไดประโยชน
รวมกัน งานวิจัยเร่ือง การพัฒนาCSR ในประเทศไทยน้ี จะทําใหทั้ง UNDP และ UNV ประเทศไทย
เขาใจสถานการณ การทํา CSR และ กิจกรรมอาสาสมัครภาคของธุรกิจในประเทศไทยมากข้ึน   

 

ปจจุบันมีมาตรฐานและหลักเกณฑการทํา CSR ที่พัฒนาโดยหลากหลายสํานัก อาทิเชน The 
United Nations Global Compact (UNGC), Organization for Economic Cooperation and 
Development (OECD), International Organization for Standardization (ISO), Global 
Reporting Initiative (GRI), Principles for Responsible Investment (PRI) และสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (SEC)  ทุกหลักเกณฑและมาตรฐานในสาระลวมี
เปาสูงสุดอยูที่การพัฒนาที่ย่ังยืน สําหรับประเทศไทยยังมีขอจํากัดตอการพัฒนา CSR คือ การทํา
ความเขาใจในเร่ืองการทํา CSR และตอคําถามเร่ืองความจริงใจของภาคธุรกิจในการทําCSR อยางไร 
หรือทํา CSR เพ่ือลบลางความไมมีธรรมาภิบาลของธุรกิจ หรือทํา CSR เพียงหวังภาพทางการตลาด
ความเขาใจที่ผิดๆในแนวคิดตะวันตกวาการทํา CSR บริษัทจะไดรับผลประโยชนอะไรเปนตัวตั้ง และ
เพ่ือทําบริษัทใหดูดีข้ึนเพ่ือหลีกเลี่ยงประเด็นความขัดแยงทางสังคม อยางไรก็ตามสังคมไทยยังมี
พ้ืนฐานดีๆ ที่สําคัญในการพัฒนา CSR มุงสูการพัฒนาสังคมที่ย่ังยืน   

 
งานวิจัยชิ้นน้ีไดใชการวิจัยปฐมภูมิดวยการสัมภาษณเชิงลึก กับเจาหนาที่ขาราชการไทย และ

เจาหนาทีองคกรสนับสนุนและการวิจัยทุติยภูมิดวยการคนหาขอมูลจากหนังสือและบทความตางๆ 
เกี่ยวกับ CSR งานวิจัยชิ้นน้ีคนพบไดขอสรุป 4 ขอดังน้ี  

 

• ทามกลางภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่เกิดข้ึนน้ี ธุรกิจไทยกําลังเผชิญชวงเวลาที่ยากลําบากในการ
ทํา CSR ที่จะนําไปสูการพัฒนาที่ย่ังยืน ในปจจุบันธุรกิจทํา CSR ในรูปแบบการทํากิจกรรมเพ่ือ
สังคมเพ่ือประชาสัมพันธสรางชื่อเสียง หรือมุงเปนเพียงกลยุทธการตลาดเทาน้ัน   แตกระแสการ
พัฒนา CSR ในระดับโลกน้ัน มุงไปที่การพัฒนาการทํา CSR ใหเปนเคร่ืองมือการพัฒนา ที่จะ
นําไปสูการสรางความเขมแข็งที่ไมใชเพียงแตธุรกิจเทาน้ัน แตเปนการสรางคุณคาทางสังคมที่
ธุรกิจมีตอชุมชนและสังคม  เพ่ือใหเทาทันกระแสการพัฒนาน้ี ธุรกิจจําเปนตองทําความเขาใจหา
วิถีการการทํา CSR อยางบูรณาการในการดําเนินธุรกิจโดยทั่วไป  

• ความทาทายขององคกรสนับสนุนในประเทศไทย ที่มีตอการสงเสริมและสนับสนุนเร่ือง CSR 
อยางตอเน่ืองและนําไปสูการพัฒนาที่ย่ังยืน สิ่งที่เปนขอจํากัดสําหรับรัฐบาลไทยตอการพัฒนา 
CSR ในประเทศไทยก็คือ ไมปรากฏหนวยงานราชการไทยใดที่จะทําหนาที่เปนหนวยงาน
ประสานงานกลางที่จะประสานความรวมมือในการประสานการสงเสริมที่ตางมีการสงเสริมที่เปนไป
ตามวาระการพัฒนาขององคกรตนเองโดยเฉพาะ  

• กระแสการพัฒนา CSR และการพัฒนาอาสาสมัครในประเทศไทย มีแนวโนนที่ดีตอแนวทางการ
พัฒนาของ UNDP และแนวทางการสงเสริมเร่ืองอาสาสมัครของ UNV  
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• การรับรูเร่ืองหลักการสัญญาโลกแหงสหประชาชาติ (UN Global Compact) ในประเทศไทย ยัง
ไมมากนัก 

 

จากการวิจัย นําไปสูขอเสนอแนะตอเร่ืองการเพ่ิมความตระหนัก การแลกเปลี่ยนความรู การรณรงค 
และ พัฒนาสิ่งแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการพัฒนา CSR โดยเฉพาะสําหรับ UNDP ควรสงเสริมการ
พัฒนาดังน้ี  
• ควรมีบทบาทการประสานวาระการพัฒนา CSR ขององคกรสนับสนุนที่มีเปาหมายและวาระที่

แตกตางกัน เพ่ือใหเกิดการสนับสนุนการพัฒนา CSR ที่ตอเน่ือง โดย UNDP ควรทํางาน
ประสานงานกับสํานักงานสถิติแหงชาติ และ Play a focal or coordinating role to align 
different agendas of different supporting organizations to ensure continuous support 
to CSR development in Thailand. Within this, UNDP should work with the National 
Statistics Office (NSO) และสํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สภาพัฒนฯ) 
เพ่ือพัฒนาตัวชี้วัดการพัฒนาที่ย่ังยืน และการรวบรวมขอมูลการเปดเผยเกี่ยวกับการทํา CSR ทั้งมี
ผลกระทบทั้งดานบวกและลบจากการดําเนินธุรกิจ  

• จัดพ้ืนที่การแลกเปลี่ยนความรูเพ่ือสงเสริมใหมีความเขาใจเร่ือง CSR และหลักการสัญญาโลก
แหงสหประชาชาติ ซ่ึงเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาใหกับภาคธุรกิจไทยในวงกวางมากข้ึน ใน
ปจจุบันน้ีควรมีการผลักดันใหสภาองคการนายจางแหงประเทศไทยสรางกลไกสําคัญในการ
สงเสริมในฐานะที่ทําหนาที่เปนกองเลขาในระดับประเทศของ สัญญาโลกแหงสหประชาชาติ และ
ใหมีบทบาทมากข้ึน 

• ควรพัฒนากลไกการสงเสริมที่จะนําไปสูการพัฒนาที่ย่ังยืนดวยการตอยอดฐานพุทธศาสนาและ
วัฒนธรรมไทยในการทํากิจกรรมเพ่ือสังคม การบริจาค และอาสาสมัคร ในการทําความดีดวยการ
บริจาคและการทําทานดวยการสงเสริมการแลกเปลี่ยนตัวอยางกรณีศึกษาดีๆจากการทํากิจกรรม
ดังกลาว เสนอแนะการทํากิจกรรมเพ่ือสังคม การบริจาค และอาสาสมัครที่สงผลกระทบตอสงัคมที่
ดีข้ึน 

• มุงพัฒนา CSR ใหเปนเคร่ืองมือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  
• รณรงคกลไกทางกฎขอบังคบทางกฎหมาย หรือในระดับระเบียบขอบังคับตางๆที่จะผลักดันให

บริษัทหันมาทํา CSR รวมทั้งพัฒนาแรงจูงใจใหธุรกิจหันมาทํา CSR ดวยความสมัครใจมากข้ึน   
 

เม่ือพิจารณาขอบเขตการพัฒนา ของ UNDP และ UNV ทั้งสองหนวยงานควร 
 

• แลกเปลี่ยนความรูเฉพาะดานในการพัฒนาสิ่งแวดลอมที่ย่ังยืน เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ 
การสรางเสริมธรรมาภิบาล  งานดานเอชไอวี(เอดส) การพัฒนาตัวข้ันพ้ืนฐานและการบริหารการ
จัดการเร่ืองอาสาสมัคร   

• ใช CSR เปนเคร่ืองชี้วัดในเร่ืองการพัฒนามนุษย และเผยแพรขอมูลตัวน้ีในรายงานการพัฒนา
มนุษย  เพ่ือเปนการสงเสริม CSR ในอีกแนวทางหน่ึง  

• ศึกษาความรวมมือกับบริษัทตางๆ เพ่ือเปนการแลกเปลี่ยนทรัพยากร และรวมการออกแบบ
โครงการที่นําไปสูการพัฒนาที่ย่ังยืน  

 

หากการพัฒนาเปนไปตามแนวทางที่เสนอแนะดังที่กลาวมาขางตน ก็จะสามารถทําใหเกิดการ
ประสาน การสงเสริมเร่ือง CSR ไปในแนวทางที่จะเกิดการผสานทรัพยากรสูการพัฒนาสังคมที่ย่ังยืน 
หากCSR ในประเทศไทยไดมีการพัฒนาอยางตอเน่ืองประเทศไทยก็จะพัฒนานําไปสูความ
ยั่งยืนไดรวดเร็วข้ึน บทวิเคราะหและขอเสนอแนะในรายงานน้ีไมจําเปนตองเปนความเห็นของ
แผนงานสหประชาชาติเพื่อการพัฒนายูเอ็นดีพี (United Nations Development Programme-
UNDP) หรือไมจําเปนตองเปนความเห็นของคณะกรรมการบริหาร หรือสมาชิกของประเทศ
สมาชิกของสหประชาชาติ รายงานฉบับน้ีมีความเปนเอกเทศที่ไดรับการวาจางโดย UNDP 
เทาน้ัน  
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1. บทนํา 
 

ในประเทศไทย CSR ดูเหมือนจะเปนกิจกรรมของบรรษัทขามชาติเทาน้ัน เปนการทํากิจกรรม
ที่เปนไปตามกลยุทธการดําเนินธุรกิจในแตละประเทศ และเปนไปเพ่ือสนองตอบตอนโยบายของ
บริษัทแม ภาพความเขาใจวาการทํา CSR จะเกิดประโยชนตอบริษัทในดานการสรางความนาเชื่อถือ 
และ ความไววางใจของชุมชนที่มีตอบริษัท โดยเฉพาะอยางย่ิงการทํา CSR ทําใหบริษัทมีภาพลักษณ
ที่ดีข้ึนน้ัน การทํา CSR ไมไดแตกตางไปจากกลยุทธการทําการตลาดแตอยางใด  แมวาจะมีการ
สงเสริมและการแลกเปลี่ยนความรูเร่ือง CSR ผานเวทีเสวนา การอบรม การประชุมตางๆแลวกต็าม การ
สงเสริมดังกลาวยังมิสามารถทําใหบริษัทมีความเขาใจในคุณคาสําคัญของภาคธุรกิจในการทํา CSR ที่
มีตอสังคม  จึงมีความจําเปนในการศึกษาและการพิจารณาเร่ืองบทบาทของภาครัฐในการสนับสนุนการ
พัฒนา CSR ขอดีขอเสียในเร่ืองการพัฒนากลไกการจูงใจทางการเงินสําหรับการทํา CSR ของภาค
ธุรกิจ มาตรฐานการมีธรรมาภิบาล การพัฒนาสังคม และการสงเสริมสิ่งแวดลอม ตลอดจนบทบาทของ
ประเทศไทยในการพัฒนาหลักปฏิบัติ กฎระเบียบ และการบังคับใชของ ISO 26000  

UNDP และ UNV ประเทศไทย เห็นความสําคัญของกระแสการพัฒนา CSR ในประเทศไทยจึง
มีการทําการวิจัยสั้นๆ เพ่ือเรียนรูสถานการณปจจุบันของ CSR ในประเทศไทย และเพ่ือหาแนวทางการ
สรางความรวมมือจากกระแส CSR กับภาคธุรกิจในสังคมไทย  สําหรับ CSR น้ีเปน 1 ใน 5 แนว
ทางการพัฒนาภายใตโครงการกลยุทธการพัฒนาความรวมมือกับภาคธุรกิจและอาสาสมัครภาคธุรกิจ 
(global Private Sector Strategy and corporate volunteering) ของ UNDP  (อาสาสมัครภาค
ธุรกิจเปนรูปแบบการทํากิจกรรม CSRและเปนแนวทางการสงเสริมงานอาสามัครของUNV) ในขณะที่
การพัฒนาแนวทางการเขาไปมีสวนรวมการผลักดัน CSR ของ UNDP ประเทศไทย น้ัน ก็ยังคงไปใน
แนวทางเดียวกันกับความรวมมือที่ทาง UNDP มีกับรัฐบาลไทย และขอบเขตการพัฒนา 5 ดานของ 
UNDP ซ่ึงประกอบดวย สิ่งแวดลอมและการพัฒนาที่ย่ังยืน การเสริมสรางธรรมาภิบาล การสนับสนุน
ภาคีความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ และเอชไอวี
(เอดส)   เน่ืองจากมีเง่ือนไขจํากัดเร่ืองของเวลาในการพัฒนางานวิจัยเชิงคุณภาพของงานวิจัยฉบับน้ี 
จึงทําใหผลการวิจัยน้ี จะยังไมสามารถอธิบายสถานการณ CSR ในประเทศไทยไดทั้งหมดในเชิง
ตัวเลข แตผลการสะทอนขององคกรตัวแทนที่ใหสัมภาษณในงานวิจัยชิ้นน้ี จะเปนตัวแทนกลุม
ตัวอยางที่จะสะทอนขอมูลดานCSRในประเทศไทยไดระดับหน่ึง  งานวิจัยชิ้นน้ีอยางนอยจะรายงาน
ขอมูลพ้ืนฐานที่จะนําไปสูงานวิจัยเชิงลึก หรือเชิงคุณภาพเฉพาะดาน เกี่ยวกับการพัฒนา CSR ใน
ประเทศไทยไดตอไป  

เครือขายความรวมมือระหวางภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมเพ่ือการพัฒนาที่ ย่ังยืน 
(เดอะเนทเวิรค ประเทศไทย) และ คุณแมท โอเซน อาสาสมัครของเดอะเนทเวิรค ประจํา
สหรัฐอเมริกา ไดรับมอบหมายใหทํางานวิจัยระยะสั้นฉบับน้ี เปนเวลา 1 เดือน ในชวงเดือนธันวาคม 
2551 เพ่ือพัฒนาความรูเร่ือง CSR การศึกษาโอกาสการพัฒนาความรวมมือกับภาคธุรกิจผานการทํา 
CSR  และศึกษาบทบาทขององคกรสนับสนุนตางๆในประเทศไทย งานวิจัยชิ้นน้ีไดพัฒนาจากทุนเดิม
การพัฒนา CSR ของเดอะเนทเวิรค (ประเทศไทย) ที่ผานมา ไปพรอมๆการวิจัยขอมูลเพ่ิมเติม มีการ
ใชวิธีการวิจัย 2 ชนิด คือการสืบคนจากขอมูลทุติยภูมิ จากหนังสือ และบทความเร่ือง CSR การ
สัมภาษณเชิงลึก และนํามาวิเคราะหรวมกัน เน่ืองจากเวลาในการวิจัยสั้นมากจึงอาจเกิดขอจํากัดดาน
ความสมบูรณของขอมูล  อยางไรก็ตามผลการวิจัยและการวิเคราะหในบทที่ 2 และ 3 จะเปนขอมูล
พ้ืนฐานในการพัฒนาการวิจัยเชิงลึกตอไป  

 
ในบทที่  2  ไดมีการสํารวจความหมาย CSR โดยองคกรตางๆ ในระดับนานาชาติ และคาํศพัท

ที่เรียก CSR แตกตางกันออกไป และไดมีการแจกแจงองคประกอบของ CSR นอกจากน้ีไดรวบรวม
มุมมองตะวันตกเร่ืองผลประโยชนที่ภาคธุรกิจจะไดจากการทํา CSR ซ่ึงอาจตีความไดวาเปนการ
สงเสริมการผลักดันเร่ือง CSR ที่มิไดมุงไปที่คุณคาของคําวา CSR ที่มีตอสังคมเปนตัวตั้ง และใน
ตอนทายของบทน้ีไดกลาวถึงแนวโนมการทํา CSR ในระดับสากล  สําหรับบทที่ 3 ไดกลาวถึงการ
พัฒนา CSR ในประเทศไทย ดวยการอธิบายปจจัยพ้ืนฐานทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองที่มีผลตอ
การพัฒนาสังคมไทย และไดกลาวถึงแนวทางการทํา CSR ในประเทศไทย  สําหรับในบทที่ 4 น้ันเปน
บทวิเคราะห เร่ืองโอกาสการสรางความรวมมือกับภาคธุรกิจผานการทํา CSR การบริจาคหรือการให
ของภาคธุรกิจในประเทศไทย และในบทสุดทาย เปนบทสรุปและขอเสนอแนะในการพัฒนาความ
รวมมือของ UNDP และ UNV ประเทศไทย ตอการพัฒนา CSR ในประเทศไทย  
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2. CSR ในระดับสากล 
 

บทน้ีจะกลาวถึงการพัฒนา CSR ในระดับสากล ดวยการอธิบายถึงคํานิยาม องคประกอบ และ 
การพัฒนา CSR โดยมีจุดประสงคเพ่ือใหเขาใจพ้ืนฐานของกระแส CSR ในระดับสากลที่มีตอการ
พัฒนาในประเทศไทย  

2.1. ความหมายของ CSR  
 

ความรับผิดขอบตอสังคมของภาคธุรกิจ (Corporate Social Responsibility) ไดมีวิวัฒนาการ
ในประเทศไทยมามากกวา 10 ป  หากมองยอนไปเม่ือวันที่ 30 พฤศจิกายน 2542 ในวันประชุม
คณะรัฐมนตรีขององคการการคาโลกหรือ WTO เปนวันที่ CSR ไดเผยแพรสูสาธารณะชนมากข้ึนจาก
การที่กลุมองคกรพัฒนาเอกชนไดเรียกรองใหภาคธุรกิจหันมารับผิดชอบตอปญหาสังคมและ
สิ่งแวดลอมอันเกิดจากผลกระทบการดําเนินธุรกิจ และภาคธุรกิจไดแสดงออกถงึคาํม่ันสญัญาทีจ่ะดแูล
รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมนอกเหนือไปจากเศรษฐกิจข้ันพ้ืนฐาน    โดยเฉพาะบรรษัทขาม
ชาติ ที่ริเร่ิมการทํา CSR เปนธุรกิจแรกๆ และไดสงเสริมใหมีนโยบายการพัฒนา CSR ในประเทศทุก
ประเทศที่บรรษัทเหลาน้ันไปดําเนินธุรกรรมไว     

ผลกระทบดานลบของโลกาภิวัตนตอสิ่งแวดลอมและสังคม เรียกรองใหภาคธุรกิจตองทบทวน
กลยุทธการดําเนินธุรกิจใหมใหมีการใสใจและความรับผิดชอบที่มากข้ึน   การตีความหมายของ 
“CSR” ของธุรกิจมีความแตกตางกันไปตามความเขาใจ ขนาด บริบท ประเภท และขอจํากัดของธุรกิจ 
เห็นไดจากความหมาย CSR จากทวีปอเมริกาเหนือและยุโรปที่แตกตางกัน ซ่ึงเปนไปตามลักษณะ
บริบท และการปกครองของแตละประเทศ       

“ความรับผิดชอบตอสังคมของภาคธุรกิจ” เปนที่รูจักกันอยางกวางขวางและติดกระแสเปน
แฟชั่นมากข้ึนทุกวัน และยังไมมีการใหคําจํากัดความในความหมายกลางแตอยางใด แตในแตละคํา
ของความหมายน้ันมีความหมายที่กวางขวางและครอบคลุมหลายประเด็น ข้ึนอยูกับการนําไปประยุกต
ในการดําเนินการของแตละธุรกิจ   ไดมีการสรุปความหมายที่แตกตางน้ีโดยหนวยงานกลางตางๆ จาก
การทําธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมตามที่ตางๆ ดังน้ี  
 

• สหภาพยุโรป (www.eu-trade.org) 

“แนวความคิดที่ธุรกิจบูรณาการความหวงใยในเร่ืองสิ่งแวดลอมและสังคมในการดําเนินธุรกิจดวยการ
ทํางานรวมกับผูมีสวนไดสวนเสียตางๆ อยางสมัครใจ”  
 

• คณะกรรมการนักธุรกิจเพ่ือสิ่งแวดลอมโลก  
        (World Business Council for Sustainable Development-WBCSD) 

“เปนความมุงม่ันหรือพันธสัญญาที่ธุรกิจมีอยูอยางตอเน่ืองในการที่จะประพฤติปฏิบัติอยางมี
จริยธรรมและมีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจดวยการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผูใชแรงงาน 
ตลอดจนครอบครัวของเขาเหลาน้ัน และใหมีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจในการพัฒนาชุมชน
ทองถิ่นและสังคมในวงกวาง” (www.wbscd.org) 
 

• Business for Social Responsibility (BSR) 

“CSR เกี่ยวกับการทําธุรกิจที่ประสบผลสําเร็จไปพรอมๆ การเห็นคุณคาของจริยธรรม และ การ
ดูแลผูคน สังคม และ สิ่งแวดลอม  (www.bsr.org/AdvisoryServices/CSR.cfm) 
 

• หอการคาแคนาดาประจําฮองกง และ CSR Asia (ฮองกง) 
“CSR คือ ชุดคุณคาและกิจกรรมที่บริษัทดําเนินธุรกิจอยางบูรณาการไปพรอมๆกับการดูแล
สิ่งแวดลอม สังคมและเศรษฐกิจพรอมๆกับการมีธรรมภิบาล ที่มีเปาหมายถึงการพัฒนาที่ย่ังยืน
ของชุมชน ดังน้ันการทํา CSR จึงเปนไปเพ่ือตอบสนองความตองการ ความกังวล ความใสใจและ 
แรงบันดาลใจของผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย “ 
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• มาตรฐาน ISO 26000 (ชุดราง Guidance on Social Responsibility – TC/CD ISO/CD 
26000) 
“คุณลักษณะที่สําคัญของความรับผิดชอบตอสังคม  (social responsibility) คือความพรอมและ
ความตั้งใจจริงขององคกรที่รับผิดชอบตอสังคม และความรับผิดชอบผลกระทบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอมจากการดําเนินงานของธุรกิจ หัวใจหลักของความรับผิดชอบตอสังคมคือ ความ
โปรงใส และจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจที่จะนําไปสูการพัฒนาที่ย่ังยืนของสุขภาพและการจัด
สวัสดิการสังคม ที่เปนไปตามเพ่ือตอบสนองความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย  เปนความ
รับผิดชอบของธุรกิจที่ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของการทําตามกฎระเบียบขอบังคมและกฎหมายของแตละ
ประเทศ และระดับนานาชาติ  และที่สําคัญที่สุดคือเปนการดําเนินธุรกิจที่บูรณาการทุกๆดานอยาง
มีความรับผิดชอบตอสังคม” 
 

 

ความหมายของ CSR จาก 5 องคกรที่หยิบยกมาน้ี มีจุดเหมือน
สําคัญอยู 2 ประเด็น คือ ธุรกิจตองใหความใสใจและรับผิดชอบ
ตอสั งคมและสิ่ งแวดลอมทั้ ง ยังตองคํ า นึงถึ งสังคมและ
สิ่งแวดลอมอยางบูรณาการไปพรอมๆกับการดําเนินธุรกิจในแต
ละวัน โดยสรุปแลวการดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอ
สังคมทําใหธุรกิจตองบูรณการฐานคิดดานเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอมโดยที่มิใชมองดานเศรษฐกิจหรือการทํากําไรเปน
เปาหมายสูงสุด  

 

2.2. คําศัพทที่ใชเรียก CSR  
 

เน่ืองการการตีความเร่ือง CSR เกิดจากการจัดการความรูของการทํา CSR ของภาคธุรกิจของ
บริษัทในโลกตะวันตก แตละบริษัทก็ประยุกตการทํา CSR บนพ้ืนฐานความเขาใจของตนเอง ซ่ึงอาจจะ
อยูบนความเขาใจที่จํากัด จึงทําใหเกิดคําศัพทที่ใชเรียก CSR มากมายตามลักษณะกิจกรรมที่
ดําเนินงาน ซ่ึงชี้ใหเห็นวาการทํา CSR น้ันมีไมครอบคลุมและไมบูรณการ 
 

ก. CSR ที่มุงไปที่การทํากิจกรรมเพ่ือสังคม และอาสาสมัคร   
• Corporate or Business Responsibility  - ความรับผิดชอบของธุรกิจ 
• Corporate or Business Citizenship  - ความเปนพลเมืองของธุรกิจ 
• Community Relations – ชุมชนสัมพันธ 
• Social Responsibility – ความรับผิดชอบตอสังคม 
• Corporate Citizenships -ความเปนพลเมืองที่ดีของภาคธุรกิจ 

 
ข. CSR ที่มุงไปที่การรักษาสิ่งแวดลอม  
• Social and Environmental Auditing - การตรวจสอบภายในดานสิ่งแวดลอมและสังคม 
• Environmental Sustainability  การพัฒนาที่ย่ังยืนดานสิ่งแวดลอม 
• Environmental Management Accounting การบริหารบัญชีดานส่ิงแวดลอม 
• Principle Equator  (การทําบัญชีดานสิ่งแวดลอมและธรรมาภิบาล) 
 
ค. CSR ที่มุงเร่ืองการสรางความรวมมือกับผูมีสวนไดสวนเสีย ธรรมาภิบาล และ จริยธรรมทาง

ธุรกิจ  
• Stakeholder Theory (ทฤษฎีผูมีสวนไดสวนเสีย) 
• Business Ethics -จริยธรรมทางธุรกิจ 
• Corporate Governance- บรรษัทภิบาล 
• Fair Trade Operation - การคาที่ยุติธรรม 
• Anti-corruption -การปองการการคอรัปชั่น 
• Labor Standards – มาตรฐานแรงงาน  
• Legal Compliance – การปฏิบัติตามกฎหมาย 
• Community and Governmental Relation Management -การบริหารความสัมพันธกับ

ชุมชนและภาครัฐ 
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ง. CSR ที่มุงดานการตลาด ประชาสัมพันธและ การเงิน  
• Strategic Philanthropy (cause-related marketing) – กลยุทธการบริจาค 
• Cause Promotion - การสงเสริมการขายดวยการประชาสัมพันธประเด็นทางสังคม 
• Public Relations – ประชาสัมพันธ  
• Social Marketing -การตลาดเพ่ือสังคม 
• Sponsorships –การสนับสนุนทางการเงินในกิจกรรมตางๆ  
• Customer Relation Management -การบริหารความสัมพันธลูกคา 

2.3. องคประกอบ CSR  
องคประกอบ CSR ของมาตรฐาน และกรอบความคิด ของหนวยงานสากลตางๆ ตามตาราง

ขางลางน้ี มีความแตกตางกันไป ดังน้ี                             
              
             ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบองคประกอบ CSR ของหนวยงานสากลตางๆ   
องคประกอบ UNGC OECD ISO GRI SEC 

1. ธรรมภิบาล  ���� ���� ���� ���� 
2. สิ่งแวดลอม ���� ���� ���� ���� ���� 

3. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ����    

4. การคุมครองผูบริโภค  ���� ���� ���� ���� 

5. การดําเนินธุรกิจอยางยุติธรรม ���� ���� ����  ���� 

6. สิทธิมนุษยชน ���� ���� ���� ���� ���� 

7. มาตรฐานแรงงาน ���� ���� ���� ���� ���� 

8. ชุมชนและสังคม   ���� ���� ���� 

9. นวัตกรรม     ���� 

10. การตอตานคอรัปชั่น ���� ���� ����   
หมายเหตุ ดูคํายอดังนี้ 
UNGC: UN Global Compact  - สัญญาโลกแหงสหประชาชาติ 
OECD: Organization for Economic Cooperation and Development-องคการเพ่ือความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 
ISO: International Standard Organization-องคการมาตรฐานระหวางประเทศ 
GRI: Global Reporting Initiative – ไมมีคําแปลเปนไทยอยางเปนทางการเปนองคกรอิสระระหวางประเทศที่สงเสริมใหบริษัท          

ทํารายงานการพัฒนาความยั่งยืน  
SEC: Securities and Exchange Commission-สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 

แมวาแตละสถาบันมีองคประกอบของ CSR ที่ตางกัน และแตละหนวยงานจะมีจุดเนนที่อาจจะ
ซํ้าซอนกันไปบาง  แตตางก็ตองการใหภาคธุรกิจใหความสําคัญในเร่ืองการดูแลรับผิดชอบตอสังคมที่
มากข้ึนไปจากการทําตามกฎระเบียบขอบังคับและกฎหมายที่เปนพ้ืนฐานสําคัญ การปฏิบัติตาม
หลักเกณฑหรือมาตรฐานตางๆมีความสําคัญตอการดําเนินธุรกิจ และเปนการแสดงให เห็นวาธุรกิจน้ัน
ใหความสําคัญตอการดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม   ในสถานการณปจจุบันแมจะมี
มาตรฐาน หรือหลักเกณฑการทํา CSR จากหลายสถาบันเกิดข้ึนมากมาย เปนสิ่งทาทายตอการดําเนิน
ธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมอยางมาก  น้ันข้ึนอยูกับการนํามาประยุกตในการดําเนินธุรกิจ 
ระดับความเขาใจ ประเภทธุรกิจ และเปาหมายการดําเนิน
ธุรกิจ ลวนเปนตัวแปรถึงผลลัพธและคุณภาพการดําเนิน
ธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมทั้งสิ้น  
   

เ ม่ือเปรียบเทียบองคประกอบตางๆดังกลาว
ขางตนกับคํานิยามของ CSR ก็คงหาองคประกอบที่ถือ
เปนองคประกอบหลักของ CSR ไมได นอกจากการดูไป
ถึงรายละเอียดในการดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ
ตอสังคมในดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม ซ่ึงก็จะมี
องคประกอบที่แตกตางกันไปตามบริบทของแตละบริษัท  
ในงานวิจัยฉบับน้ีขอนําเสนอองคประกอบของ CSR โดย
สํานักงานมาตรฐานสากล (ISO)  วาดวยเร่ืองความ
รับผิดชอบตอสังคม (ISO 26000 CD) โดยเฉพาะใน
รายละเอียดองคประกอบในรางฉบับคณะกรรมการ 

Source: ISO/CD 26000 
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(Committee Draft-CD) ซ่ึงมีการอธิบายแตละองคประกอบอยางละเอียด ที่สําคัญที่สุด มาตรฐานน้ี
ไดวิเคราะหความสําคัญของ ธรรมาภิบาลองคกรวาเปนองคประกอบหลักและเปนแกนกลางสําคัญใน
การดําเนินธุรกิจซ่ึงมีองคประกอบตาง ๆ  ดังน้ี  

 
ก. ธรรมภิบาลองคกร (Organizational Government) 

คือระบบที่องคกรออกแบบไวเพ่ือเปนหลักในการตัดสินถึงวิธีการดําเนินธุรกิจใหเปนไปตาม
เปาหมายขององคกร ระบบองคกรธรรมาภิบาลจะมีความแตกตางไปตามขนาด ประเภท และสภาพ
สังคม วัฒนธรรม การเมือง สิ่งแวดลอมของแตละบริษัท ธรรมภิบาลองคกรจะถูกกําหนดโดย เจาของ 
คณะกรรมการบริษัท และผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท   
 
ข. สิทธิมนุษยชน (Human Rights) 

คือสิทธิพ้ืนฐานที่มนุษยทุกคนควรไดรับอยางเทาเทียมกัน ไมวาจะเปนสิทธิตออิสรภาพ ความ
สันติสุข ระบบสาธารณสุข และความสุข โดยมีการแบงสิทธิมนุษยออกเปน 2 ประเภท คือ สิทธิตอ
การเมืองและความเปนประชาชน ในดานการดํารงชีพ ความอิสระทางความคิด ซ่ึงเปนสิทธิข้ันพ้ืนฐาน 
และ สิทธิเชิงเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เชนสิทธิในการทํางาน สิทธิการเขาถึงอาหาร ระบบ
สาธารณะสุข การศึกษา และความม่ันคงทางสังคม 

 
ค. การปฏิบัติตอแรงงาน  (Labour Practices) 

การสรางงาน ระบบอัตราคาจาง การชดเชยแรงงาน มีความสําคัญและจะสงผลกระทบตอ
เศรษฐกิจและสังคมของธุรกิจ ดังน้ันการปฏิบัติตอแรงงานที่นําไปสูการทํางานที่มีประสิทธิผลเปน
องคประกอบที่สําคัญตอการพัฒนามนุษย ตอมาตรฐานการดํารงชีวิต และความม่ันคงจากการไดรับ
การจางงาน หากธุรกิจไมมีการปฏิบัติตอแรงงานอยางมีความยุติธรรมก็จะนํามาซ่ึงปญหาตอสังคม  

      
ง. สิ่งแวดลอม  

ปจจุบันสังคมเผชิญปญหาสิ่งแวดลอมมากมายไมวาจะเปนเร่ืองการลดลงของทรัพยากร 
ธรรมชาติ มลพิษตางๆ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การสูญพันธของพันธพืชและสัตวบางชนิด การ
พังทลายของระบบนิเวศนและหวงโซทางอาหารตางๆ ย่ิงมีจํานวนประชากรและจํานวนการบริโภคที่
มากข้ึนเทาไร ความรุนแรงของปญหาสิ่งแวดลอมที่กลาวมาแลวย่ิงรุนแรงมากข้ึน และนับวันจะย่ิงเปน
อันตรายตอความม่ันคงของมนุษย สุขภาพ และสภาพคามเปนอยู ทุกคนอาจจะไมตระหนักวา ปญหา
สิ่งแวดลอมไมวาจะเกิดข้ึนในระดับทองถิ่น ภูมิภาคหรือระดับโลกตางมีผลกระทบตอกันอยางหลีก 
เลี่ยงไมได การปกปองสิ่งแวดลอมในขณะน้ีจึงตองการความใสใจ ความเขาใจ การแกไขอยางเปน
ระบบ และทุกคนตองรวมมือกัน ดังน้ันความรับผิดชอบตอสังคมจึงมีความสําคัญสูงสุดของภาคธุรกิจ
เพราะหากการปกปกษรักษาสิ่งแวดลอมในวันน้ีเปนตัวชี้วัดถึงความอยูรอด และการดํารงชีวิตของ
มนุษยในวันพรุงน้ีและอนาคตอันใกลน้ี การแกปญหาและการรักษาสิ่งแวดลอมมีความสัมพันธ ตอเร่ือง
สิทธิมนุษยชน การพัฒนาสังคมและองคประกอบของความรับผิดชอบตอสังคมดานอื่นๆ ของธุรกิจ 
ดังน้ันภาคธุรกิจตองทําความเขาใจเร่ืองการศึกษาสิ่งแวดลอมเพ่ือจะทําใหสามารถลงมือรักษาและ
ปองกันสิ่งแวดลอมไดอยางถูกตองและแกปญหาไดถูกจุด  

 

จ. การดําเนินธุรกิจอยางเปนธรรม (Fair Business Operation) 
หมายถึงจิตสํานึกและความเอาใจใสของธุรกิจที่จะดําเนินธุรกิจอยางเปนธรรมตอผูมีสวนได

สวนเสียทุกฝาย ซ่ึงหมายรวมถึงความสัมพันธกับองคกรอื่นๆไดแก ภารรัฐ  คูคา ผูรับเหมาชวงตอ และ
คูแขง การดําเนินธุรกิจอยางเปนธรรมยังเกี่ยวเน่ืองไปถึงเร่ืองการไมยุงเกี่ยวและตอตานการคอรัปชั่น 
ความรับผิดชอบตอการนําเสนอผลิตภัณฑตอสาธารณะ การแขงขัน การคาที่เปนธรรม และการเคารพ
เร่ืองทรัพยสินทางปญญา   
 
ฉ. ประเด็นผูบริโภค ( Consumer Issues) 

หมายถึงการเสนอสินคาและบริการอยางมีความรับผิดชอบตอผูบริโภค ที่ครอบคลุมไปถึงเร่ือง
การใหความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่ตั้งอยูบนขอเท็จจริงและมีความถูกตอง ตองมีการปฏิบัติตอลูกคา 
อยางตรงไปตรงมา โปรงใสตรวจสอบได มีกระบวนการจัดจางและจางเหมาที่ยุติธรรม  และมีการทํา
การตลาดที่มุงแสวงประโยชนใหลูกคา ในขณะที่ควรสนับสนุนใหเกิดการบริโภคที่ย่ังยืน เชนคาํอธบิาย
การรักษาผลิตภัณฑใหไดระยะเวลาที่ยาวนานที่สุด การนํากลับมาใช และวิธีการทําลายที่ไมสราง
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ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม มีความพยายามที่จะลดความเสี่ยงของการใชสินคาและบริการใหลูกคาให
นอยที่สุด หรือไมมีเลยในเร่ืองของการออกแบบกระบวนการผลิต การขนสง ขอมูลสําคัญตอการ
บริโภคสินคาที่เพียงพอ การบริการ มีระบบการเรียกคืนสินคาที่ยุติธรรม ปกปองสิทธิผูบริโภค มีการ
ดูแลความลับของขอมูลผูบริโภคเปนอยางดี  

 
ช. การมีสวนรวมกับชุมชนและการพัฒนาชุมชน (Community Involvement and 
Development) 

ธุรกิจในปจจุบันเขาใจเปนอยางดีวาตองสรางความสัมพันธกับชุมชนที่ธุรกิจน้ันตั้งอยู ไมวาจะ
เปนการสรางการมีสวนรวมกับชุมชนผานกิจกรรมเพ่ือชุนชน หรือการชวยเหลือในการพัฒนาชมุชนน้ันๆ 
การเขาไปมีสวนรวมกับชุมชนและการพัฒนาชุมชนน้ัน มีความสัมพันธที่แยกจากกันไมไดเพ่ือที่จะ
นําไปสูการพัฒนาชุมชนที่ย่ังยืน ดังน้ันทั้งสองสวนน้ีตางมีความสําคัญในดานการสรางความสัมพันธที่
ดีของบริษัทกับชุมชนที่มุงเปาไปที่การชวยสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน ดังน้ันบริษัทจึงควรสราง
ความสัมพันธกับชุมชนอยางเคารพสิทธิของกันและกันใหเกิดความรูสึกเทาเทียมกันเพ่ือรวมสราง
คุณคาทางสังคมรวมกัน  โดยสวนใหญคําวา ชุมชน ไมเพียงแตหมายถึงชุมชนที่ตั้งรายลอมบริษัทอยู 
แตชุมชุมยังหมายถึงสังคม ชนกลุมนอย หรือชุมชนกลุมเปาหมายของการพัฒนาตางๆ ที่บริษัทเลือก  
คุณลักษณะของความสัมพันธกับชุมชนของแตละบริษัทยังมีความแตกตางกันไปตาม ลักษณะปจจัย
ของบริษัท ประเภท ขนาด และพันธกิจของบริษัท ดังน้ันการสรางการมีสวนรวมและการพัฒนาชุมชน
จึงมีความหลากหลายไปตามประเด็นทางสังคมตางๆ เชน  
• การศึกษาและวัฒนธรรม  
• การสรางงานในชุมชน หรือการพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน  
• การพัฒนาเทคโนโลยี  
• การสรางรายไดในชุมชน 
• สุขภาพ  
• การเพ่ิมทุนทางสังคม เชน การให การบริจาค และ งานอาสาสมัคร  
• การสรางความเขมแข็งและการสรางชุมชนนาอยู 
• การวางแผนและพัฒนาชุมชน 

 

ที่คัดมาน้ีเปนเพียงคําอธิบายบางสวนที่ปรากฏอยูในรางฉบับคณะกรรมการของ ISO 26000 
เทาน้ัน ในรางฉบับน้ียังมีคําอธิบายถึงประเด็นยอยตางๆอยางละเอียด เกือบครบทุกกระบวนการในการ
ดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งสําคัญที่ยกองคประกอบของ ISO 26000 ในงานวิจัย
ชิ้นน้ีคือ การตอกยํ้าถึงหัวใจของการพัฒนาความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ กอนที่จะไปทําประเด็น
หลักอื่นๆ คือ “ธรรมาภิบาลองคกร” ที่ตองมีเปนสิ่งแรกและเปนแกนกลางสําคัญที่ตองมีใน
องคประกอบอื่นๆ ที่บริษัทจะตัดสินใจออกแบบแผนกลยุทธความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท ISO 
26000 ยังไดอธิบายถึงข้ันตอนการพัฒนาธุรกิจใหมีความรับผิดชอบตอสังคมอยางละเอียด โดยเนน
กระบวนการสําคัญที่ธุรกิจตองทํากอนหนาโดยเฉพาะข้ันตอนการทําความเขาใจและวิเคราะหองคกร
ตนเอง กอนออกแบบและวางแผนกลยุทธตางๆที่ เหมาะสมกับธุรกิจหลากประเภททุกขนาด  
นอกจากน้ียังไดมีการกลาวถึงการคนหาและการบริหารความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียที่จะทําให
ธุรกิจมีความเขาใจและกําหนดกลยุทธไดเพ่ือความรับผิดชอบตอสังคมที่มากข้ึน และสิ่งที่เปน
เปาหมายสําคัญที่ ISO 26000 ใหความสําคัญสูงสุดคือการพัฒนาที่ย่ังยืนของสังคม มิใชเพ่ือบริษัท
เพียงอยางเดียว  

2.4. มุมมองตะวันตกในเร่ืองประโยชนการทําCSR ของบริษัท  
 

บนฐานอุดมคติ เม่ือบริษัทไดทํา CSR แลวจะสะทอนใหเห็นถึงการบริหารที่ดีของบริษัท CSR 
ทําใหบริษัทคิดและพัฒนารูปแบบการดําเนินธุรกิจอยางย่ังยืนอยางมีกลยุทธ  แตในปจจุบันเปนเร่ือง
ทาทายที่บริษัทจะมองเห็นคุณคาที่แทจริงในการทํา CSR ยังมีบริษัทจํานวนไมมากที่เห็นภาพการ 
บูรณาการการดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมน้ี บางบริษัทอาจจะไมพยายามทําความ
เขาใจหัวใจสําคัญน้ีและสรางแรงจูงใจ หรือมองหาประโยชนจากการทํา CSR ที่เม่ือพิจารณาประโยชน
ที่เปนแรงจูงใจดังที่จะกลาวตอไปน้ีแลว ทําใหตองหันกลับมาวิเคราะหอยางลึกซ้ึงอีกรอบวา ประโยชน
ที่ไดจากการทํา CSR ที่บริษัทฯไดรับแมจะเปนเพียงผลพลอยได สะทอนความขัดแยง ตออุดมคติของ
การทํา CSR ที่มุงเพ่ิมบทบาทการทําธุรกิจอยางที่เกิดจากจิตสํานึกหรือความหวงใยตอสงัคม หรือ การ
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ทํา CSR เปนเพียงกลยุทธทางธุรกิจวิธีหน่ึง ที่ทําใหธุรกิจดําเนินธุรกรรมทางเศรษฐกิจของตนไดใน
สังคม ประโยชนจากการทํา CSR ในมุมมองโลกตะวันตก มีดังน้ี  

 
ก. ความภาคภูมิใจและความรักในองคกรของพนักงาน  

พนักงานโดยสวนใหญตองการทํางานในบริษัทที่พวกเขาไววางใจ และมีความคาดหวังวา 
บริษัทตองดูแลและเอาใจใสพวกเขาอยางมีคุณธรรมโดยใหความใสใจการสรางสภาพแวดลอมที่ดีใน
การทํางาน   

ข. การบริหารความเสี่ยง  
การทํา CSR ทําใหบริษัทจัดการความเสียงที่ไมอยูในเร่ืองของการลงทุนทางการเงิน ที่เกิด

จากการปฏิบัติการกฎขอบังคับ การบริหารความตองการของลูกคา ถาคนทั่วไปมีความเขาใจเร่ือง CSR 
มากข้ึนบริษัทก็จะมีความเสี่ยงตอการเสื่อมเสียชื่อเสียงไดงายข้ึนหากบริษัทไมทํา CSR เพราะการทํา 
CSR บริษัทไดสรางความไววางใจระหวางบริษัทและผูมีสวนไดสวนเสียทั้งภายในและภายนอกบริษัท    

ค. การสรางแบรนด ภาพลักษณ และชื่อเสียง  
CSR ถือไดวาเปนเคร่ืองมือทางการตลาด ที่จะทําใหบริษัทใชเปนเคร่ืองมือในการสรางแบรนด 

ภาพลักษณและชื่อเสียงของธุรกิจดวยการเปนองคกรธุรกิจที่ดี  จุดเสี่ยงในเร่ืองการสรางแบรนดใน
ลักษณะน้ีของบริษัทคือ การดูแลการเปนองคกรที่ดีไปถึงคูคา ผูรับเหมาและผูรับจางชวง บอยคร้ัง
บริษัทก็ไปสรางกฎเกณฑ หรือมาตรฐานที่อาจจะไมสอดคลองกับสภาพความเปนจริงกับสิ่งแวดลอม
ทางสังคมและวัฒนธรรมของคูคาดังกลาว อยางไรเสียหากทุกบริษัทมุงพัฒนาระบบการจัดการที่มุง
สรางความเปนองคกรที่ดี ก็ทําใหบริษัทไดรับอานิสงสในดานชื่อเสียงและภาพลักษณที่ดีไปดวย  

ง. ผลผลิตและประสิทธิภาพ  
การที่บริษัทสามารถดูแลความสุข และความสมดุลของสภาพแวดลอมของที่ทํางาน ที่มีความ

ปลอดภัยและมีระบบสาธารณะสุขที่ดีใหกับพนักงาน ก็จะทําใหพนักงานมีขวัญกําลังใจและทําใหมีการ
ทํางานที่เพ่ิมผลผลิตและมีประสิทธิภาพที่มากข้ึน ในขณะที่สภาพแวดลอมที่ดีจะทําใหพนักงานเกิด
ความคิดสรางสรรคนําไปสูการพัฒนานวัตกรรมตางๆได นอกจากน้ีการทํา CSR ยังผลักดันใหบริษัท
เร่ิมคนหาวิธีการลดการใชตนทุนการผลิตที่สิ้นเปลือง หรือการใชพลังงานอยางมีประสทิธภิาพสงูสดุอกี
ดวย 

จ. โอกาสใหมๆ  
เม่ือบริษัททํา CSR บริษัทก็จะเขาใจความตองการของตลาดมากข้ึน โดยเฉพาะเม่ือไดรูจัก

และสรางความสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสียหรือชุมชนมากข้ึน   
ฉ. การพัฒนาความเปนมืออาชีพ 

CSR ทําใหบริษัทมีการออกแบบแผนการพัฒนาบุคลากรที่ดี และเม่ือพนักงานไปทํากิจกรรม
เพ่ือสังคม หรือไปสรางการมีสวนรวมกับชุมชน พนักงานก็จะไดมีโอกาสฝกฝนเร่ืองทักษะการทํางาน
บางอยาง และทักษะการบริหารโครงการ ซ่ึงกิจกรรมเหลาน้ีก็จะสรางความไววางใจและความรักของ
พนักงานตอองคกรมากข้ึนไปดวย  

ช. ขีดความสามารถในการแขงขัน  
จากประโยชนที่กลาวมาขางตนทั้ง 6 น้ัน บริษัทจะพัฒนาความเขมแข็ง และเกิดจุดเดนขีด

ความสามารถในการแขงขันในตลาดโลกได  
 

 เม่ือพิจารณาประโยชนที่โลกตะวันตกสรุปจากการทํา CSR น้ี คงจะเปนการตั้งคําถามเพ่ือ
รวมกันคนหาคุณคาที่แทจริงที่บริษัทควรใหความสําคัญและเปนแรงจูงใจที่สําคัญและย่ิงใหญที่ธุรกิจ
พึงมีตอสังคม หรือเปนเพียงการทํา CSR เพ่ือใหไดประโยชนดังที่กลาวมาขางตนน้ี ความเขาใจใน
คุณคาแท ที่เปนอุดมคติของการทํา CSR ของภาคธุรกิจที่ทําใหบริษัทย่ังยืน ควรคูไปกับการพัฒนา
สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม เปนความทาทายตอผูนําองคกรที่ตองเขาใจหัวใจสําคัญการพัฒนาที่
ย่ังยืนน้ีเปนตัวตั้ง และเรียนรูที่จะบูรณการแลวนํามาประยุกตใช เพราะธุรกิจจะประสบความสําเร็จไมได
ในสังคมที่ลมเหลว (บียอรน สติกสัน ประธานคณะกรรมการธุรกิจการคาโลกเพ่ือสิ่งแวดลอม)  
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2.5. การทํา CSR ในปจจุบันในโลกสากล 

2.5.1. ความสําคัญกอนหลังของ CSR  
 

รูปที่ 1 แสดงลําดับความสําคัญกอนหลังของการทํา CSR ในประเทศพัฒนาแลวและกําลัง
พัฒนา   

จากภาพขางตน ธุรกิจในประเทศพัฒนาและกําลังพัฒนา ใหความสําคัญลําดับกอนหลังการ
ทํา CSR ที่แตกตางกันไป ซ่ึงข้ึนอยูกับบริบทของสภาพสังคมและขอจํากัดของแตละประเทศ  แตทั้ง
สองสวนของโลก ธุรกิจใหความสําคัญทางเศรษฐกิจของตนเองเปนลําดับตน และเรียงลําดับ
ความสําคัญในการดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมตามองคประกอบตางๆทีแ่ตกตางกนัไป
ตามภาพ  

 

2.5.2. ความกาวหนาในการทํา  CSR  
 

ก. CSR กับมุมมองดานการใหของภาคธุรกิจ และ การทําการตลาดเพ่ือสังคม  
กระแสการเรียกรองใหธุรกิจมี CSR และความแตกตางของกลไก องคประกอบ ในหลักเกณฑ 

และมาตรฐานที่เสนอของแตละหนวยงานสากล ทําใหบริษัทมีทางเลือกในการนําหลักการมา
ประยุกตใชใหเหมาะสมกับประเภทธุรกิจของแตละองคกร ซ่ึงยังมีความเขาใจไมถองแทถึงการพัฒนา
ที่ย่ังยืนอันเปนเปาหมายสําคัญสูงสุดของ CSR ธุรกิจยังเห็นการทํา CSR เปนเพียงการไดมาซ่ึง
ใบอนุญาตการดําเนินธุรกิจในสังคมน้ันๆ ธุรกิจทํา CSR เพียงเพราะมิใหตกกระแสโลก ดังน้ันความ
เขาใจ และการทํา CSR จึงตอบจุดประสงคเพียงเพ่ือมิใหตกกระแส จึงเห็นการทํา CSR เปนเพียงแค
การบริจาคเปนกิจกรรมหลัก ซ่ึงถือวาเปนกิจกรรมที่มีความสําคัญมากโดยเฉพาะในประเทศที่กําลัง
พัฒนา ที่ภาครัฐยังไมสามารถเขาถึงปญหาความยากจนในทุกดาน ในชองวางน้ีถือเปนโอกาสที่ดีที่
ภาคธุรกิจจะแสดงความรับผิดชอบตอสังคม แมจะเปนเพียงการทํากิจกรรมการบริจาคเพ่ือสงัคมเทาน้ัน 
ธุรกิจสวนใหญจะมีการประชาสัมพันธเผยแพรใหสาธารณะชนเห็นถึงกิจกรรมการบริจาค และกิจกรรม
เพ่ือสังคมของบริษัทเพ่ือสรางภาพลักษณ แมวาการบริจาค หรือการทํากิจกรรมเพ่ือสังคมเพียงคร้ัง
เดียวซ่ึงอาจจะยังไมเห็นผลกระทบที่เปนมรรคผลตอสังคมแตอยางใด การทํา CSR ลักษณะน้ีมีผู
วิพากษวิจารณวา เปนการความพยายามของธุรกิจที่ใช CSR เปนกลยุทธทางการตลาดเพ่ือเปนอีก
ชองทางหน่ึงที่จะสรางภาพลักษณที่ดีใหกับองคกร ในขณะที่บริษัทอาจไมไดใหความสนใจในเร่ือง
การพัฒนามนุษย การดําเนินธุรกิจดวยธรรมาภิบาล และ การดูแลสิ่งแวดลอมเปนสําคัญ  

 
 
 

ข.  การเรียกรองใหธุรกิจที่ทํา CSR ไดมีการสื่อสารและรายงานผลตอสาธารณะ 
กระแสเรียกรองเร่ือง CSR น้ันทําใหองคกรระหวางประเทศ และหนวยงานสงเสริมระดับสากล

ตางๆ  เชน สัญญาโลกแหงสหประชาชาติ (the United Nations Global Compact-UNGC) หลัก
ปฏิบัติดานการลงทุนอยางมีความรับผิดชอบแหงสหประชาชาติ (UNEP’s Principles for Responsible 
Investment-PRI), มาตรฐานการดําเนินงาน (the International Finance Corporation’s (IFC) 

ประเทศกําลังพัฒนา 

4.การปฏิบัติตามกฎหมาย 

3. การมีธรรมาภิบาล 

2. การบริจาค 

1. การพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ประเทศพัฒนา 

4. การบริจาค  

3. การมีธรรมาภิบาล 

2. การปฏิบัติตามกฏหมาย 

1. การพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
ที่มา: Visser, W. (2008) “Corporate Social Responsibility in 
Developing Countries,” In Crane et 
al.,  The Oxford Handbook of Corporate Social 
Responsibility, Oxford: OUP, 473-479.  

ที่มา: Carroll, A. B. (1979). A Three-Dimensional Model 
of Corporate Performance. Academy of Management 
Review, 4[4], p. 497-505. 
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Performance Standards) , the Global Reporting Initiative (GRI) และ รางหลักเกณฑ ISO 
26000 ฉบับคณะกรรมการ ตางเรียกรองใหภาคธุรกิจไดสื่อสารและเปดเผยทํา CSR เพ่ือสรางความ
นาเชื่อถือในการทํา CSR ของบริษัทที่ครอบคลุมทุกดานตามหลักเกณฑที่แนะนําของแตละสถาบัน 
ดวยการจัดทํารายงานการสื่อสาร หรือ การทํารายงานประเภทตางๆ เชน  

• Global Reporting Initiative เปนรายงานเร่ืองการพัฒนาที่ย่ังยืน ที่ตองการรายงานมาตรฐาน
ของผลการทํางานในดานเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมและสังคม   

• สัญญาโลกแหงสหประชาชาติ – Communication of Progress Report – เปนรายงานผล
การดําเนินงานตามหลักการ 10 ขอ  

• สวนของ CSR ในรายงานประจําปของบริษัท 
• Sustainable Development Report – เปนรายงานผลการทํางานพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคม

และสิ่งแวดลอมของบริษัท 
• ISO 26000 –เปนการรายงานผลการดําเนินงานตามหลักเกณฑทั้ง 7 ดานของ ISO 26000   

 
โดยสรุป CSR คือวิธีการดําเนินงานธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม ดวยการประสาน

ความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียเพ่ือสรางคุณคาที่มีตอสังคม ซ่ึงกระแส CSR ของตะวันตกทําให
ทุกบริษัทตองเรียนรูพรอมๆ กับการลงมือปฏิบัติ และเขาใจเปาหมายสูงสุด การลงมือทํา และการ
พัฒนา CSR ของบริษัทก็จะมีวิวัฒนาการ และมีความเขาใจมากข้ึนถึงการทํา CSR ที่ทําใหเกิดความ
ย่ังยืนตอสังคมและสิ่งแวดลอม ในทายที่สุดสิ่งที่ทาทายของการทํา CSR คือ ทําอยางไรที่ธุรกิจจะหัน
มามองความสําคัญในการทําเพ่ือสังคม และสิ่งแวดลอมเปนตัวตั้ง และประยุกตกลยุทธการดําเนิน
ธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม รวมถึงเปาหมายของการสงเสริมเพ่ือใหความสําคัญเร่ืองน้ีจึง
เปนสิ่งที่ทาทายขององคกรระหวางประเทศที่จะผลักดันธุรกิจใหเขาใจการดําเนินธุรกิจที่มิเปนเพียง
เพ่ือใหธุรกิจดํารงคอยูได แตเปนการดําเนินธุรกิจที่ทําใหสังคมและสิ่งแวดลอมย่ังยืนไปพรอมๆ กับ
ธุรกิจในเวลาเ ดียวกัน 
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3. สถานการณ เร่ือง การพัฒนา CSR ในประเทศไทย 

3.1. ปจจัย ทางสังคม เศรษฐกิจ และ การเมือง 
 

บทน้ีจะอธิบายเร่ืองปจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ที่มีผลตอพฤติกรรมของ
ภาคเอกชนในสังคมไทย เปนการสรางฐานความเขาใจในการประยุกตการทํา CSR ของธุรกิจไทย   

3.1.1. ปจจัยทางสังคม 
 

สังคมเมืองพุทธเปนฐานสําคัญที่ทําใหเห็นมุมมองความเขาใจเร่ือง CSR ของภาคธุรกิจไทย 
ดร.จุรี วิจิตรวาทการ ไดสรุปไววา ความเชื่อในเร่ืองการเกิดแก เจ็บตาย ทําใหทุกสิ่งทุกอยางไม
แนนอน ทุกอยางเกิดข้ึน ตั้งอยู ดับไป เปนรากฐานสําคัญตอเร่ืองการหม่ันทําทาน การทําความดี ของ
คนไทย เพ่ือไมใหตั้งอยูในความไมประมาท  แมกอนหนาที่จะมีคําวา CSR ธุรกิจไทยมีกิจกรรมการ
บริจาค การใหเงินสนับสนุนองคกรพัฒนาตางๆ การแบงปนเวลาและสิ่งของในการอาสาสมัครใหกับผู
ที่ออนแอและตองการความชวยเหลือ  หลายคนยังเชื่อวาการทําบุญทําทานทีบ่ริสทุธิค์อืการทาํความด ี
ไมควรตองการอะไรเปนการตอบแทน หรือเขาไปผูกโยงกับผลประโยชนทางเศรษฐกิจของบริษัท 
ในขณะที่ คุณบรีมเมอร คนพบวา คนไทยเชื่อเร่ือง บริจาคคือการทําความดี ซ่ึงเปนการอธิบายเหตุผล
ที่ดีทีสุดในการบริจาคและการทําความดีของคนไทย ดังน้ันการใหของภาคธุรกิจ (corporate 
philanthropy) ตามความเชื่อของตะวันตก ที่ทําเพ่ือจะไดมาซ่ึงผลตางตอบแทนน้ันไมเขากับหลักคิด
พ้ืนฐานของความเปนคนไทย ดังน้ันตามหลักพุทธศาสนา ความมีจริยธรรมของธุรกิจที่มีตอการดําเนิน
ธุรกิจและสังคม เปนหนาที่รับผิดชอบของทุกๆคน ไมใชเปนหนาที่องคกรตามความหมายเชงินามธรรม
และอุดมการณ   ในบัจจุบันน้ีฐานรากทางความคิดของพุทธศาสนาในคนไทย อาจจะมีความเขมขน
มากนอยตางกันไป จนทําใหการทําความดีเปนเร่ืองของปจเจก ทํามากทํานอยไมมีใครมาตัดสินได 
และสถานการณน้ีก็ตรงกับการทํา CSR ในสังคมไทย การทําแคบริจาคและเผยแพรผานสื่อมากมาย 
น้ันมิอาจมีใครจะวิพากษวิจารณถึงความถูกตองแตอยางใด ดังน้ันภาคธุรกิจจึงหันมาประชาสัมพันธ
เร่ืองการทํา CSR ที่วาดวยการบริจาค กันอยางกวางขวางในสังคม  หากกลับไปดูคําอธิบายแรกๆ น้ัน 
หลักคําสอนของพุทธศาสนามีความสําคัญและเปนปจจัยพ้ืนฐานที่สําคัญที่จะทําใหธุรกิจในประเทศ
ไทยมีความเขาใจเร่ืองการดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมที่ดีที่สุด  

สําหรับฐานวัฒนธรรมไทย คนไทยไมนิยมการเผชิญหนา ชอบที่จะหลีกเลี่ยงความขัดแยง 
ดังน้ันคนไทยจึงใหความสําคัญตอความสัมพันธสวนตัวเปนหลัก ตามคําพูดโบราณของคนไทยที่วา 
นํ้าขุนอยูในนํ้าใสอยูนอก  ดวยมีความเชื่อวาการปะทะกันซ่ึงหนา จะทําใหอีกฝายมีความรูสึกไมดี หรือ
เสียหนาจะเปนการทําลายความสัมพันธสวนตัว  ขอเสียของลักษณะนิสัยของคนไทยในจุดน้ีตอการทาํ 
CSR ของภาคธุรกิจคือ จะเกิดการทําธุรกิจเฉพาะกับคนที่รูจักและมีความสัมพันธเปนเพ่ือนเทาน้ัน จึงมี
แนวโนมที่จะไมสามารถคนหาความสัมพันธกับคนกลุมใหมๆที่มีศัยกภาพเพียงพอ หรือมีความตองการ
ความชวยเหลือจริงๆได  หรือหากฝายหน่ึงมีความขุนของหมองใจกับอีกฝายหน่ึง อาจนําไปสูความไม
พอใจ หรือความขัดแยงที่แกไขไมได ซ่ึงในบางกรณีปญหาสําคัญๆ ก็ไมไดรับการแกไขจนอาจ
กลายเปนปญหาเร้ือรังได   

อีกดานสําหรับลักษณะของคนไทย คือการใหความเคารพ การอุทิศตน และการใหการ
สนับสนุนอยางมากมายแกผูที่มีบารมีในสังคมไทย ซ่ึงผูที่มีบารมีน้ีไมใชเปนผูมีอํานาจทางการเมือง 
แตเปนอํานาจที่เหนือจิตใจที่บุคคลทานน้ันมีในเร่ืองของคุณความดีที่ไดสั่งสมมา สําหรับสังคมไทย 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯทรงเปนผูมีบุญบารมีที่สุด ดังน้ันภาคธุรกิจจึงใหการบริจาคกับโครงการ
ในพระราชดําริตางๆของพระองคเพ่ือนําเงินไปชวยเหลือผูยากไร และพัฒนาชนบท โดยเฉพาะเม่ือ
รัฐบาลนําเร่ืองของการใหและอาสาสมัครเพ่ือสังคมมาเปนวาระแหงชาติประกาศป 2550 เพ่ือฉลอง
พระชนมายุ 80 พรรษา ประชาชนรวมทั้งภาคธุรกิจ ตางนอมรับและปฏิบัติตามกันโดยถวนทั่ว สิ่งที่
แสดงใหเห็นอยางชัดเจนในเร่ืองน้ีคือ การเร่ิมมีการจัดตั้งฝาย CSR ในมูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภ
ตางๆซ่ึงนับเปนมูลนิธิที่มีขนาดและปริมาณที่มากที่สุดในประเทศไทย  จากฐานวัฒนธรรมน้ี ทําให
มูลนิธิ และองคกรภาคประชาสังคมตางๆ มีการเรียนเชิญผูมีบารมีทางสังคมเขามาเปนคณะกรรมการ
ของมูลนิธิ  
 

ลักษณะวัฒนธรรมที่โดดเดนของสังคมไทยสิ่งสุดทายคือ ระบบอุปถัมภ ที่ยังคงมีอิทธิพลตอ
การพัฒนาประเด็นตางๆในสังคมไทย อาจารยจุรี วิจิตรวาทการ ไดกลาวในงานวิจัยชิ้นหน่ึงของทาน
ดังน้ี    
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“ความสัมพันธแบบผูอุปถัมภและผูที่มีฐานะทางสังคมที่ต่ํากวาในสังคมไทยน้ัน เปนความ 
สัมพันธจากบนลงลาง โดยการที่ผูที่มีสถานะที่ไมเทากันทางสังคมเขามามีปฏิสัมพันธทาง
สังคมรวมกันไมวาจะเปนทางการหรือไมเปนทางการก็ตาม เปนกลไกการสรางผลประโยชน
เชิงความสัมพันธที่เปดโอกาสใหผูที่มีฐานะทางสังคมที่ต่ํากวาไดสัมพันธกับผูมีฐานะทาง
สังคมที่สูงกวา ระบบอุปถัมภน้ีเรียกงายๆคือ ระบบการสรางความสัมพันธแบบเจานายและ
ลูกนอง ซ่ึงเปนระบบหลักที่ทําใหคนในสังคมไดทําความรูจักกับบุคคลที่มียศศักดิ์ และฐานะ
ทางสังคมที่สูงกวา ซ่ึงขอเสียของระบบอุปถัมภน้ีคือไมทําใหเกิดการเชื่อมรอยความสัมพันธ
ในแนวระนาบแมในหมูคนที่มีฐานะทางสังคมไมตางกันมาก ” 

 

ระบบการสรางความสัมพันธในสังคมไทยโดยสวนใหญน้ันเปนการสรางเครือขายโดยผานกลุม
ผูที่มีสถานะทางสังคมที่สูงกวา จากฐานวัฒนธรรมน้ี จึงเห็นไดวาคณะกรรมการของมูลนิธิและองคกร
สาธารณะประโยชนตางๆ จึงมีชื่อผูที่มีตําแหนงทางสังคมเปนผูมีอํานาจในการกําหนดนโยบาย เปน
อดีตผูที่ดํารงตําแหนงสําคัญจากภาครัฐ รวมถึงการไดสรางเครือขายทางสังคมที่มีสถานะภาพที่ดีข้ึน 
ซ่ึงบุคคลเหลาน้ีจะทําใหองคกรเหลาน้ีไดสรางเครือขายและระดมทรัพยากรไปในสังคมที่บุคคลใน
คณะกรรมการจะเชื่อมโยงไปถึง หลักฐานที่สําคัญที่ปรากฏชัดอีกขอหน่ึงก็คือ เกิดเครือขายลักษณะน้ี
มากมายในกลุมนักศึกษาที่เขามาเรียนคณะบริหาร ของมหาวิทยาลัยตางๆ ย่ิงหากสามารถไดชื่อ
เครือขายบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคม มหาวิทยาลัยเหลาน้ันก็จะมีผูสนใจมากข้ึน โดยสรุปในระบบสงัคม
ที่มีการจัดระดับชนชั้นน้ี หนาตาขององคกรที่มีบุคคลที่มีชื่อเสียงเหลาน้ีกํากับอยู โดยเฉพาะในองคกร
พัฒนาเอกชนที่สนใจการทํา CSR ของภาคธุรกิจก็จะอาศัยความสัมพันธของคณะกรรมการในการเชือ่ม
องคกรไปในระดับความสัมพันธของคณะกรรมการทานเหลาน้ันใหไดมากที่สุด  

3.1.2. ปจจัยทางเศรษฐกิจ 
ประเทศไทยในชวง 20 ปที่ผานมาหรือกอนป พ.ศ. 2540 เศรษฐกิจไทยมีการเติบโตแบบกาว

กระโดด โดยเฉพาะการเติบโตในสวนของภาคธุรกิจแตรัฐบาลก็ยังไมสามารถที่ดูแลสวัสดิการทาง
สังคมที่ดีใหกับประชาชนของประเทศไทย การกระจายรายไดยังไมมีความเทาเทียมกัน รัฐบาลยังไม
สามารถยกระดับมาตรฐานการดํารงชีวิตและการบริการทางสังคมสําหรับประชาชนสวนใหญอยางมี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเปนการพัฒนาที่แตกตางไปจากการเติบโตทางเศรษฐกิจในชวงสอง
ทศวรรษน้ัน และน่ีก็เปนที่มาที่ทําใหองคกรพัฒนาเอกชนเติบโตและไดรับการพัฒนาข้ึนอยางมาก 
เพ่ือตอบสนองชองวางทางสังคมน้ี องคกรพัฒนาเอกชนเหลาน้ีไดรับการสนับสนุนจากแหลงทุน
ตางประเทศ และมูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภตางๆ แตในชวงทายกอนวิกฤตทางเศรษฐกิจหลังป 2540 
ความชวยเหลือทางการเงินจากแหลงทุนตางประเทศเร่ิมลดลง เน่ืองจากการเติบโตทางเศรษฐกิจและ
ความกาวหนาของพัฒนาสังคมของประเทศ  วิกฤตของภาคประชาสังคมย่ิงหนักข้ึนในยุคหลังป 2540 
หลังวิกฤตเศรษฐกิจ รัฐบาลเร่ิมใชมาตรการทางสังคมที่เขมขนข้ึน มีการตัดงบประมาณดานการพัฒนา
สังคม  เงินบริจาคของภาคสังคมลดนอยลง และที่สําคัญที่สุดเกิดปญหาทางการเมืองที่รุนแรงมากข้ึน
เร่ือยๆในชวง 5 ป ที่ผานมาซ่ึงจะไดกลาวในหัวขอถัดไป  

3.1.3. ปจจัยทางการเมือง 
 

ในขณะที่ความเขมแข็งของภาคประชาสังคมกอนหนาวิกฤตเศรษฐกิจ จนทําใหเกิดการ
วิพากษวิจารณทางสังคมระหวางภาคสวนกันอยางกวางขวางและเปนที่มาของรัฐธรรมนูญฉบับ
ประชาชนป 2540 ที่มุงพัฒนาการมีสวนรวมของภาคประชาชนในระดับนโยบาย และการมีบทบาทใน
การตรวจสอบรัฐบาลของภาคประชาชนมากข้ึน  ซ่ึงเม่ือมีการนํารัฐธรรมนูญฉบับใหมมาใชโดยรัฐบาล
ทักษิณ ชินวัตร ชวงหลังวิกฤตฟองสบูแตก  รัฐบาลไทยมีบทบาทสําคัญในเร่ืองการพัฒนาสังคมดวย
การนํานโยบายประชานิยมมาใช รัฐบาลทําหนาที่เสมือนมูลนิธิใหเงินสนับสนุนในระดับรากหญา  
ในขณะที่องคกรพัฒนาเอกชนตางๆที่ตองอาศัยทุนสวนใหญจากตางประเทศ ไมวาจะเปนทุนความ
ชวยเหลือระหวางประเทศ หรือองคกรพัฒนาเอกชนระดับสากล ไดรับผลกระทบที่รุนแรงเม่ือรัฐบาลใน
ยุคทักษิณที่ 1 ประกาศไมรับทุนชวยเหลือจากตางประเทศ จึงทําใหกิจกรรมการพัฒนาขององคกร
พัฒนาเอกชนเปนเพียงการเสริมแรงในการพัฒนาสังคมของภาครัฐ   ในชวงหลังป 2544 หลังวิกฤต
ทางการเงินของประเทศไทย มีเอกสารหลายฉบับ เปดเผยวา ทักษิณเปนบุคคลที่ไมนาไววางใจ และ
บอยคร้ังที่เปนการแสดงตนเปนศัตรูกับองคกรพัฒนาเอกชน และการเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคม
ของนโยบายรัฐ ซ่ึงคําอธิบายน้ีเปนที่ประจักษหลังเหตุการณสึนามิ ป 2547  กับการวางมาตรการทาง
เศรษฐกิจและสังคมที่เนนความเปนชาตินิยมดวยการไมกูเงินและไมรับความชวยเหลือจากตางประเทศ 
รวมทั้งการวางกฎระเบียบขอบังคับที่เขมงวดทําใหการจดทะเบียนขององคกรพัฒนาเอกชน
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ตางประเทศเปนไปไดยาก รวมถึงการใชสื่อของรัฐ สื่อสารเร่ืองราวที่เปนการลดความนาเชื่อถือของ
องคกรพัฒนาเอกชนตางๆ มาตรการเหลาน้ีของภาครัฐจึงมีผลกระทบตอภาพลักษณขององคกรพัฒนา
เอกชนอยางมาก และทําใหเกิดความไมนาไววางใจในองคกรพัฒนาเอกชนตอภาคสวนอื่นๆเชน ภาค
ธุรกิจ  และความพยายามของรัฐบาลทักษิณคร้ังน้ีทําใหความรวมมือระหวางภาคสวนธุรกิจและองคกร
พัฒนาเอกชนมีอุปสรรคในเร่ืองความไววางใจตอกันเปนอยางมาก  คุณมีชัย วีระไวทยะ อดีต
วุฒิสมาชิกและประธานองคกรพัฒนาเอกชนที่ใหญเปนอันดับหน่ึงของประเทศไทย ไดกลาวใน
รายงานของธนาคารเพ่ือการพัฒนาแหงเอเชีย ป 2549 (ADB) วา มีองคกรพัฒนาเอกชนกวา 200 ราย
ตองปดตัวลงหลังจากทักษิณไดประกาศใชมาตรการตางๆดังที่กลาวมาแลว ถึงแมวาภายหลัง
รัฐประหารป 2549 ในการยึดอํานาจของทักษิณใหเปนของประชาชนอีกคร้ัง  สถานการณตลอดจน
ภาพลักษณขององคกรพัฒนาเอกชนจึงดีข้ึน  และรัฐบาลใหมป 2549 ยังสนับสนุนและใหความสําคัญ
ตอการทํางานของภาคประสังคมและองคกรพัฒนาเอกชน รวมทั้งการสงเสริมการทํา CSR ของภาค
ธุรกิจ (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2550) และเกิดศูนยการสงเสริมการใหและอาสาสมัครเพ่ือ
สังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย และ สถาบันธุรกิจเพ่ือสังคม ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย  

นอกจากน้ี ความวุนวายทางการเมืองตั้งแตป 2549 จนถึงปจจุบัน ที่สงผลตอพฤติกรรมและ
ทัศนคติตอความขัดแยงทางสังคมของคนไทยวันน้ี สถานการณเชนน้ีเปนทั้งโอกาสและความทาทาย
ในการพัฒนาความเปน CSR ที่เหมาะสมกับบริบทและการพัฒนาในสังคมไทย  และบทตอไปพูดถึง
ทัศนคติ และสภาพแวดลอมตางๆ ที่ธุรกิจไทยจะสรางความสัมพันธกับองคกรพัฒนาเอกชนทั้งระดับ
ทองถิ่นและระดับชาติในการพัฒนา CSR เพ่ือไปสูการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอมที่ย่ังยืน    

3.2. การพัฒนา CSR in Thailand 
 

  การพัฒนา CSR ในประเทศไทยเร่ิมมีในชวง 10 ปที่ผานมาไมมีหลักฐานแนชัดวา CSR เขามา
มีบทบาทสําคัญในชวงใด แตการขับเคลื่อนเร่ืองการใหธุรกิจมีความรับผิดชอบตอสังคมเกิดข้ึนในกลุม
เครือขายธุรกิจเพ่ือสังคมและสิ่งแวดลอม หรือ Social Venture Network, Asia, Thailand ที่นําโดย 
คุณปรีดา เตียสุวรรณ อดีตประธานเครือขาย และเครือขายสมาชิกชุดแรกๆ แนวคิดตะวันตกในเร่ือง 
CSR ที่กลาวมาแลวในขอ 2 น้ันคือวิสัยทัศนและ พันธกิจของเครือขายคือ สงเสริมและสนับสนุนการ
สรางจิตสํานึกทางธุรกิจที่นําไปสูการเคารพสิ่งแวดลอม คํานึงถึงสิทธิของชุมชนและสังคม และการ
ดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่ยุติธรรมสําหรับทุกฝาย โดยตระหนักถึงความแตกตางทางทรัพยากร 
โอกาส และศักยภาพที่เปนจริงของแตละองคกรบุคคล  บนพ้ืนฐานความเชื่อที่วาธุรกิจตองมีความ
รับผิดชอบไมเพียงแตการดูแลธุรกิจของตนเอง แตยังตองรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ดวย
หลักการทําการคาที่มีความยุติธรรม พรอมๆ กับการปกปองรักษาสิ่งแวดลอมใหดีที่สุด และภายหลัง
จากการกอตั้งเครือขายธุรกิจเพ่ือสังคมและสิ่งแวดลอมไมนาน สภาองคกรนายจางแหงประเทศไทย 
(ECOT)ทําหนาที่เปนผูประสานงานและกองเลขาในการประชาสัมพันธสงเสริมและแนะนํา หลักการ 
10 ขอ1 ของสัญญาโลกแหงสหประชาชาติ ในหมูสมาชิกของสภา และบริษัทไทยอื่นๆ ใหมีความ
รับผิดชอบตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม ซ่ึงในปจจุบันมีมากกวา 30 บริษัทไทย ที่
เปนสมาชิก สัญญาโลกแหงสหประชาชาติ  

ไมมีแหลงขอมูลที่กลาวถึงแรงจูงใจของบริษัทที่เปนสมาชิก สัญญาโลกแหงสหประชาชาติ 
ถาวิเคราะหประเภทธุรกิจของบริษัทเหลาน้ีแลวสวนใหญเปนบริษัทสงออก จึงอาจจะสรุปไดวา การ
เปนสมาชิกกับสถาบันระดับสากล ก็จะทําใหบริษัทเหลาน้ีเทียบเคียงไดกับบริษัทในระดับโลกอื่นๆได  
แตอยางไรก็ตามบริษัทเหลาน้ี กําลังเรียนรูที่จะเขาใจ และสามารถนําหลักการทั้ง 10  ขอมาใชอยาง
เขาใจถองแท ทําใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมที่เร่ิมจากองคกรธุรกิจ เชื่อมโยง
เสริมสรางหวงโซทางสังคมจนเกิดการพัฒนาที่ย่ังยืนได  ในป พ.ศ.  2542 คําวา CSR ดวยอิทธิพล
ของความหมายแบบตะวันตก เร่ิมมีบทบาทข้ึนในประเทศไทยโดยหลายๆ หนวยงานสนับสนุนทั้ง
ภาครัฐ และภาคเอกชนตางๆ ความแพรหลายของ CSR ทําใหเกิดกระแสการทํา CSR พรอมๆ กับการ
เรียนรูคนหาความหมายที่เหมาะกับสังคมไทย แมความรูเร่ือง CSR จากอิทธพลตะวันตก จะกลาวถึง
การสรางสภาพสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการทํางาน การชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของการทําตามกฎหมาย 
มาตรฐานแรงงานไทย การสรางการมีสวนรวมกับผูมีสวนไดสวนเสีย การบริหารการจัดการที่โปรงใส 
การสรางการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน และการสงเสริมการใหในภาคธุรกิจก็ตาม  การผลักดันโดย
หลายหนวยงานไทย มิไดชี้ใหเห็นภาพรวมดังที่กลาวมาน้ี แตไดพยายามแยกสิ่งตางๆออกจากกันเปน
สวนๆ จนทําใหบริษัทไทยสวนใหญ เขาใจและเลือกปฏิบัติเฉพาะเปนขอๆ จากความเขาใจทีค่ลมุเครือ

                                                
1

 อานเพ่ิมหลักการ 10 ขอ ในเอกสารอางอิงหมายเลขที่ 1 
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วา  ถาทําเร่ืองใดแลวจะเปน CSR แท หรือ CSR เทียม เปนการทําจากภายในหรือจากภายนอก  ภาพ
ที่ปรากฏมาน้ีคือภาพการเรียนรูการประยุกตความเขาใจที่แตละหนวยงานพยายามอธิบายจากความ
เขาใจสวนบุคคล และทําใหเกิดการเรียนรูพัฒนาความเขาใจและตอยอดไปสูการศึกษาบริบท หรือ
พยาธิสภาพของบริษัทของตนเอง แลวเกิดการประยุกตทํา CSR และวางเปาการพัฒนาที่ชัดเจนมาก
ข้ึนไปสูการพัฒนาที่ย่ังยืน  
  

3.2.1. ผูมีสวนไดสวนเสีย ของ CSR  
 

ผูมีสวนไดสวนเสียกับการทํา CSR มีความสัมพันธตอ
กันอยางมาก เ ม่ือพิจารณาผู มีสวนไดสวนเสียวา
ประกอบไปดวยใครบาง ในแตละบริษัทตางก็มีผูมีสวน
ไดสวนเสียที่แตกตางกันไป โดยทั่วไปก็จะประกอบไป
ดวย พนักงาน ลูกคา ผูรับเหมาหรือผูรับเหมาชวง คูคา 
ผูกํากับขอบังคับที่เกี่ยวของกับบริษัทในดานตางๆ 
นักการเงิน ผูถือหุน ผูรวมทุน คูแขง องคกรพัฒนา
เอกชนหรือNGO และสื่อสารมวลชนตางๆ 
ความสัมพันธของการทํา CSR กับผูมีสวนไดสวนเสีย 
คือความสามารถของบริษัทตอการทําความเขาใจความ
ตองการ ความคาดหวัง และขอจํากัด ของแตละผูมี
สวนไดสวนเสีย เพ่ือบริษัทจะไดวิเคราะหประเด็น
สําคัญตางๆ กอนที่จะพัฒนาแผนการทํา CSR โดย
การบูรณาการองคประกอบ CSR ที่สรุปไวในขอที่ 2 
หนา 9-10 โดยมีการยึดหลักองคกรธรรมาภิบาลเปน
หลักสําคัญ สิ่งที่เปนความทาทายของบริษัทในปจจุบัน

ก็คือ สวนใหญ บริษัทยังไมสามารถเขาใจและบริหารความตองการและความคาดหวังของแตละผูมี
สวนไดสวนเสียอยางครบถวน แตบริษัทจะมีความสามารถที่จะบริหารความตองการของชุมชนไดดีกวา
ผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ รองจากผูรวมทุนและผูถือหุน   

สําหรับสถานการณ CSR ในประเทศไทย หนวยงานราชการ และองคกรสนับสนุนกลาง จะมุง
สงเสริมการทํา CSR ในเร่ืองการทํากิจกรรมรวมกับชุมชน ซ่ึงหากมองอยางผิวเผินก็เปนที่เขาใจไดวา 
การทํากิจกรรมรวมและกิจกรรมรวมกับชุมชนซ่ึงเปนการแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอสังคมอยาง
งายและรวดเร็ว ซ่ึงบริษัทเองก็ไดประโยชนจากการทํา CSR ลักษณะน้ีไดอยางรวดเร็วในดานของการ
สรางภาพลักษณองคกร และการไดชื่อเสียงจากการทํา CSR ที่งายๆและรวดเร็วน้ีได งานดาน CSR จึง
ตกเปนหนาที่ของนักประชาสัมพันธ หรือบางบริษัทถึงกับมีการสรางตําแหนงงานใหมในชื่อเจาหนาที่ 
CSR ที่เขามารับผิดชอบงานดานการทํากิจกรรมเพ่ือสังคมเพียงอยางเดียว  ซ่ึงความทาทายของผูที่
รับหนาที่น้ีก็คือ การเขาถึงความรูความเขาใจประเด็นปญหาสังคม และสภาพชุมชนอยางถองแท 
รวมถึงการเลือกกระบวนการพัฒนาที่ดีที่สุดในการสรางผลกระทบตอสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  โดยสรุป ผูมีสวนไดสวนเสียในการทํา CSR ตามความหมายของ ISO 26000 รางฉบับCD น้ัน 
หมายถึง เกือบทุกคนที่อยูในสายธุรกิจ การทํา CSR ตองสรางการมีสวนรวมจากผูมีสวนไดสวนเสียใน
การที่จะรวมกันทํา และบริหาร CSR ใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว รวมทั้งเปนไปตามความคาดหวงัของทกุ
ทาน  

3.2.2. การพัฒนาประเด็น CSR สําหรับสังคมไทย 
 

ในสังคมไทยมีหลายเหตุการณ รวมทั้งปจจัยทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองที่ไดกลาว
มาแลวน้ัน เปนจังหวะที่สุกงอมอันควรตอการนําประเด็น CSR มาเปนกลไกขับเคลื่อนทางสังคม  และ
เปนโอกาสที่ดีที่จะมีการพูดคุยหรือสงเสริมใหเกิดการทําความเขาใจ หาประเด็นที่ชัดเจนในการ
ผลักดัน หรือ ขอบเขตของ CSR ที่เหมาะสําหรับสังคมไทย สําหรับบริษัททั้งขนาดเล็ก กลาง ใหญ 
บริษัทในตลาดหลักทรัพย หรือแมในบรรษัทขามชาติที่มีนโยบาย CSR ที่ชัดเจนแลวมาจากประเทศ
แม ความชัดเจนและนํานโยบายที่กําหนดไวแลวจากตะวันตก ทําใหมีความเหมาะสมสําหรับบริบท
สังคมไทย ยังคงเปนประเด็นตอการนําลงปฏิบัติสําหรับเจาหนาที่ที่เปนคนไทย    

การขับเคลื่อนเร่ือง CSR ในประเทศไทย มีความเขมแข็งข้ึนมาก เห็นไดจากจํานวนสถาบัน 
หนวยงานทั้งภาครัฐ องคกรพัฒนาเอกชน เชน สถาบันธุรกิจเพ่ือสังคมของตลาดหลักทรัพยแหง
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ประเทศไทย แผนก CSR ของมูลนิธิตางๆ ในพระบรมราชูปถัมภ เครือขายความรวมมือระหวางภาค
ธุรกิจและภาคประชาสังคมเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน (เดอะเนทเวิรค ประเทศไทย) ที่สงเสริม เร่ือง CSR 
ไมวาจะอยูในรูปแบบ ของการจัดสัมมนา การใหรางวัล การอบรม ที่ทําใหเกิดวาระ CSR ที่คึกคักมาก
ข้ึน โดยเฉพาะในปจจุบัน แมวาบริษัทสวนใหญจะทํา CSR เฉพาะในเร่ืองอาสาสมัครพนักงาน การทํา
กิจกรรมเพ่ือสังคม เน่ืองเพราะ CSR เปนเร่ืองใหมของคนในองคกร การสรางกิจกรรมอยางงายใหทุก
คนในองคกรไดเขามามีสวนรวม ทั้งในข้ันการเรียนรู และเพ่ือรวมสนับสนุน จนรวมพัฒนา CSR ที่
เหมาะสมกับองคกร ตลอดจนสรางความสัมพันธและความคุนเคยกับชุมชนเพ่ือจะไดมีเครือขายในการ
ทํา CSR ในอนาคต  

สําหรับอาสาสมัครพนักงานองคกรธุรกิจ ในกลุมบรรษัทขามชาติสวนใหญ จะมีการกําหนด
กิจกรรมน้ีอยูในแผนการทํา CSR เน่ืองจากไดรับนโยบายหลักจากประเทศแม เชน การกําหนดเวลา 
และกิจกรรมเฉพาะสําหรับกิจกรรมอาสาสมัครของพนักงานบริษัท เปนตน แตสําหรับบริษัทไทย ยังมี
ปญหาเร่ืองการจัดสรรเวลา การสูญเสียแรงงานชั่วคราวของพนักงานหากตองไปทํากิจกรรม
อาสาสมัครพนักงาน เพราะโดยสวนใหญบริษัทไทย พนักงานแตละทานอาจตองมีงานหลายหนาที่ จึง
ทําใหเกิดอุปสรรคของการจัดสรรเวลา (ปารีณา, รายงานวิจัยเร่ืองอาสาสมัครพนักงานองคกรธุรกิจ
,2550)   

จากการสํารวจ บริษัทขนาดใหญประมาณ 71 บริษัทในประเทศไทย แลวเรียงลําดับประเด็น 
CSR ทั้ง 7 ประเด็น สามประเด็นแรกที่ บริษัทเขาใจเปนอันดับแรก คือ ประเด็นเร่ืองธรรมาภิบาล การ
ดําเนินธุรกิจอยางเปนธรรม และการดูแลพนักงาน สวนสามอันดับสุดทาย คือ กิจกรรมเพ่ือสังคม 
สิ่งแวดลอม และสิทธิมนุษยชน โดยใหความสําคัญกับเร่ืองประเด็นผูบริโภคเปนลําดับกลาง ภาพการ
สํารวจน้ีดูเหมือนจะหางไกลจากสิ่งที่ปรากฏในหนาหนังสือพิมพที่แสดงใหเห็นวา บริษัทจะให
ความสําคัญกับประเด็นดานสังคมหรือกิจกรรมเพ่ือสังคมมากกวาประเด็นอื่น และที่ไมเห็นมากนักก็คือ
การทํา CSR ในประเด็นสิ่งแวดลอม ที่ไปไกลกวาการทํากิจกรรมอาสาปลูกปา หรือการรณรงคการใช
ถุงผา  เม่ือมองไปที่กิจกรรมอาสาสมัครพนักงานเพียงอยางเดียว ก็ยังไมใชเร่ืองแรกๆ ที่บริษัทพูดถึง 
จึงสรุปไดวาองคกรตางๆ ยังไมสงเสริมประเด็นอาสาพนักงานในเร่ือง CSR เทาที่ควร  

จากการสํารวจของสมาคมจดทะเบียนไทยกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ในชวง
ไตรมาสแรกของป 2550 มีการสงแบบสอบถามไปที่บริษัทในตลาดหลักทรัพยประมาณ 460 ชุด โดย
ตั้งคําถามเกี่ยวกับการใชงบประมาณและประเภทกิจกรรม CSR ผลการสํารวจคือ บริษัทในตลาด
หลักทรัพยเขาใจวา CSR คือ การบริจาคจากภาคธุรกิจใหกับองคกรมูลนิธิดานสังคม 

 
ท่ีมา: รายงานไตรมาศท่ี 1-2550 สมาคมจดทะเบียนไทย  

 

การพัฒนาประเด็น CSR ในประเทศไทยชวง 5 ปที่ผานมา สวนใหญจะเนนไปที่กิจกรรม
ชวยเหลือสังคม ประชาสัมพันธ การพัฒนาชุมชน และการวางกลยุทธการใหของภาคธุรกิจ สําหรับใน
ป 2552 ประเด็น CSR อาจเปลี่ยนแปลงจากน้ีในทิศทางตรงกันขาม เน่ืองจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก 
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ขนาดของตลาดลดลงอยางมาก ทําใหบริษัทตองรัดเขมขัด มีการตัดลดงบประมาณการทํา CSR อยาง
มากเชนกัน 

3.2.3. อิทธิพลจากตางประเทศ  
 

จากการสัมภาษณกับกลุมตางๆ ผูไดรับการสัมภาษณไดแลกเปลี่ยนวา แนวคิดเร่ือง CSR น้ัน
ไดรับอิทธิพลมาจากตางประเทศ ซ่ึงยังไมเกิดกระแสการผลักดันจากภายในประเทศ และยังไมมีการ
คนหารูปแบบ CSR ที่เปนแบบไทยๆ หลายทานยังไดกลาววา เน่ืองจากเปนแนวคิดที่นําเขามาจาก
ตางประเทศ จึงยังมีความตางและยังตองใชเวลาปรับใหเขากับทัศนคติ และ วัฒนธรรมไทย  มีผูตอบ
สัมภาษณทานหน่ึงตั้งขอสังเกตวา แนวคิดตะวันตกจะใหความสําคัญกับกฎระเบียบขอบังคับและ
กฎหมาย ในขณะที่บริษัทคนจีนและคนญี่ปุนจะใหความสําคัญกับพนักงาน สําหรับคนไทย CSR จะ
เกิดจากจิตสํานึกเฉพาะบุคคลเทาน้ัน ซ่ึงตรงกับที่ไดอธิบายไวกอนหนาน้ี ดังน้ันการพัฒนา CSR ใน
ประเทศไทย ยังคงตองคํานึงถึงความออนไหวของวัฒนธรรม และคนหารูปแบบ CSR ที่มีกลิ่นไอ
สําหรับสังคมไทยโดยเฉพาะ ซ่ึงการพัฒนารูปแบบน้ีไมจําเปนตองไปถึงข้ันของการพัฒนาเปน
หลักเกณฑ หรือหาขอสรุปแตอยางใด   

ประเด็นสําคัญอีกขอในเร่ืองการไดรับอิทธิพลจากตะวันตก หรือเร่ืองการเรียกรองจากผูบริโภค
เองใหบริษัทมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ซ่ึงในตะวันตกผูบริโภคมีบทบาทสําคัญตอ
การพัฒนา CSR ของบริษัทตางๆ ใหเปนบริษัทที่มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ ซ่ึงมีประวัติศาสตรการ
ขับเคลื่อนที่ประสบความสําเร็จหลายเร่ืองของผูบริโภคในตะวันตก ถึงข้ันการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย 
และ การยกเลิกสินคาของบางบริษัท เปนตน  สําหรับในสังคมไทยผูบริโภคยังไมเปนกําลังสําคัญตอ
การผลักดันเร่ืองน้ี ซ่ึงเปนเร่ืองที่จําเปนที่ควรจะมีกลุมผูบริโภคที่เรียกรองใหภาคธุรกิจในขณะที่ในภาค
สวนธุรกิจเอง การบังคับใชกฎหมายใหธุรกิจปฏิบัติตามขอบังคับตางๆเองก็ยังไมเขมแข็ง ดังน้ัน
สังคมไทย ยังตองคนหาปจจัยแหงความสําเร็จในเร่ืองการเรียกรองของผูบริโภคและการสงเสริมตางๆ
จากตะวันตกเพ่ือนํามาปรับใช 

 

3.2.4.   ขอจํากัดของ CSR  
 

การทํา CSR ยังมีขอจํากัดหลายดาน เร่ืองแรกคือ ความพยายามในการทําความเขาใจแนวคิด
เร่ือง CSR ยังไมใชเร่ืองสําคัญของบริษัท เห็นไดหลายปมาแลวยังไมมีการพูดถึงการทํา CSR ภายใน
องคกรยังไมพยายามที่จะเชื่อมโยงขอบเขต CSR ที่เกิดภายในองคกรกับการทํากิจกรรมกับคน
ภายนอกองคกร และพัฒนาการทํากิจกรรมภายนอกองคกรใหเกิดประโยชนสูงสุดดานสังคมและ
สิ่งแวดลอมในระดับมหภาค มีนักธุรกิจทานหน่ึงกลาววา  

 

“นอกเหนือไปจากกิจกรรมเพ่ือสังคมน้ีแลว เราไมแนใจวาเราเขาใจปญหาสังคมน้ันๆ ถองแท
หรือไม ปญหาน้ันมีความซับซอนและยากมาก อาจไมสามารถแกไดจากการทํากิจกรรมเพียง
คร้ังเดียว มันเปนปญหาที่ตองการการตอรองสูงดวย  ที่ผานเราเองก็ยังหาคําตอบของปญหา
ไมเจอเลย โดยเฉพาะเม่ือมีเร่ืองการเมืองเขามาเกี่ยวของในปญหา”  

 

คํากลาวขางบนน้ีชี้ใหเห็นวา นักธุรกิจจะไมเสี่ยงที่จะพูดบางเร่ืองที่จะนําไปสูการแตกหัก หรือ
ความขัดแยงโดยเฉพาะประเด็นทางการเมือง นักธุรกิจสวนใหญจึงจะอยูตรงกลาง พูดแตเร่ืองประเด็น
ที่ปลอดภัย แตไมเปนขอดีในการแกปญหา เพราะจะทําใหเกิดการแกปญหาที่ไมถูกจุดหรือไมปญหาก็
ไมไดรับการแกไขเลย   

จากงานวิจัยของ ไกรสร สุธาสินี และ คุณสเวอรเซ็ค ในป 2549 วิพากวากลุมองคกรพัฒนา
เอกชนสวนใหญมีมุมมองวาธุรกิจจะใชกิจกรรม CSR เปนการปดบังปญหาที่ซอนเรนที่ภาคธุรกิจไดกอ
ไว ธุรกิจไทยสวนใหญยังไมมีการบูรณาการ CSRในการดําเนินธุรกิจ จึงทําใหเกิดคําถามในเร่ืองความ
ไมนาไววางใจ มีความจริงใจหรือไม ตองการแกไขปญหาที่นําไปสูความย่ังยืนหรือไม หรือสนใจแค
รวมกิจกรรมเปนคร้ังๆ เทาน้ัน เพราะเวลาที่ภาคธุรกิจตองการจะทําCSR คร้ังใด สิ่งที่ตองการมากที่สุด 
คือ จะเชิญสื่อมาหรือไม จะมีใครผูมีชื่อเสียงมาเปดงานหรือไม มีเอกสารขาวแจกใหหนังสือพิมพ
หรือไมเทาน้ัน  

นอกจากน้ีในงานวิจัยเลมเดียวกัน องคกรพัฒนาเอกชนวิพากษวิจารณวา บริษัทธุรกิจใหญจะ
มีความสามารถที่เรียนรู วาควรจะพูดอะไร และควรจะพูดอยางไร  ดวยการบริษัทเหลาน้ีจะมอบหมาย
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ใหผูเชี่ยวชาญการสื่อสารและการเผยแพร เชน นักการตลาด นักการสื่อสารประชาสัมพันธ หรือฝาย
พัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถที่จะบังคับใหพนักงานแยกและรวมความรับผิดชอบเพ่ือบรรลุ
เปาหมายสองอยาง เชน พัฒนาบุคลากรและการทํา CSR หรือโดยสวนใหญธุรกิจจะมองวาการทํา 
CSR ตองทําออกมาแลวดูดี และทําใหรูสึกดี ซ่ึงอาจจะไมไดทําไดดีอยางที่พูดจริงๆ   ในขณะที่บาง
บริษัทมีเหตุผลเดียววา การทํา CSR น้ันเปนไปเพ่ือการทํา PR เทาน้ัน บางบริษัทก็ไมไดเห็นวาการทํา 
CSR จะไดประโยชนโดยตรงกับบริษัทจริงๆ ไมวาบริษัทจะมีเหตุลผลใดๆ สิ่งที่ปรากฏชัดก็คือ หากไม
เห็นประโยชนที่ชัดๆ  ที่สุดแลวแมวาบริษัทจะทํา CSR เพียงเพราะเห็นประโยชนที่อยูใกลๆสั้นๆ  ยังมี
ความจําเปนอยางมากที่จะผลักดันใหธุรกิจหันมาเขาใจการทํา CSR ที่จะนําไปสูประโยชนสูงสุดทาง
สังคมที่ย่ังยืน ในขณะที่สามารถทําใหผูถือหุนเห็นความสําคัญน้ีดวย และพนักงานเองก็ไดรับความสุข
ที่แทจากการทําCSR ของบริษัท  

จากสิ่งที่คนพบที่กลาวมาในบทน้ี เพ่ือใหเกิดการผลักดันการทํา CSR ที่มีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมตอการพัฒนาสังคม ควรมีองคกรพัฒนาเอกชนชวนภาคธุรกิจรวมแลกเปลี่ยนวา CSR สําหรับ
สังคมไทยควรเปนอยางไร ควรมีขอบเขตขนาดไหนอะไรสําคัญมากนอยอยางไร และควรมีตัวดัชนีชี้
วัดเร่ืองการทําCSR ในการประเมินผลของภาคธุรกิจโดยรวม นอกจากน้ี สื่อมวลชนควรทําหนาที่ชี้นํา
วาภาคธุรกิจควรทําอยางไร ควรทําอะไรที่มีผลกระทบตอสังคม หรือควรทําอะไรที่ภาคธรุกจิจะสามารถ
ทําเพ่ือเปลี่ยนแปลงสังคมได 

นอกจากน้ีการที่บริษัทและองคกรพัฒนาเอกชนควรหันมาทํางานพัฒนาสังคมรวมกัน เรียนรู
จากวิธีการทํางานที่แตกตางกัน ซ่ึงผลที่จะเกิดข้ึนจะทําใหเปาหมายของทั้งสองหนวยงานบรรลุเพ่ือ
สังคมรวมกัน  จากงานเขียนของ เมยน่ันและเรวสตัน ในป 2544 ไดกลาววา หากมีความรวมมือของ
สองภาคสวนมากๆ จะทําใหเกิดการปรับโครงสรางทางสังคม และนําไปสูการพัฒนาที่มีความตอเน่ือง
และทําใหเกิดการเรียนรูในเร่ืองการทํา CSR ของภาคธุรกิจ และการทํางานองคกรพัฒนามี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
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4. บทวิเคราะหขอมูลสัมภาษณ  
 

4.1. ขอคนพบจากการวิจัย 
นอกเหนือจากการวิจัยขอมูลทุติยภูมิ ในผลงานวิจัยน้ีไดทําการสัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสีย

หลักตอเร่ือง CSR ในประเทศไทย โดยจัดทําข้ึนระหวางวันที่ 10-28 ธันวาคม 2551 ที่ผานมา 
วัตถุประสงคของการสัมภาษณในคร้ังน้ีเพ่ือใหเขาใจวา แตละองคกรจะมีสวนผลักดันเร่ือง CSR ใน
ประเทศไทยอยางไร แตละองคกรจะขับเคลื่อนเร่ือง CSR ในประเทศไทยอยางไร ดวยวิธีอะไร  อะไร
คือสิ่งที่ตองบรรลุผลสําเร็จ และอะไรคือขอจํากัด เปนตน โดยมีการตั้งคําถามใน 4 ประเด็นหลักดังน้ี 
คือ 

a. คํานิยามในบริบทตางๆของ CSR  
b. ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 
c. นโยบาย หรือกลยุทธที่เกี่ยวของ 
d. การประเมินเชิงสถานการณในปจจุบัน 

ในการสัมภาษณน้ีประกอบไปดวยการสัมภาษณองคกรสนับสนุน 6 องคกรทั้งที่เปนองคกร
พัฒนาเอกชนและองคกรกึ่งภาครัฐ (Public Organizations) และการสัมภาษณบริษัทอีก 4 บริษัท 

 
กลุม1 : องคกรสนับสนุน 6 องคกร 
• สถาบันธุรกิจเพ่ือสังคม, ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
• สมาคมธนาคารไทย  
• สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.)  
• ศูนยสงเสริมธุรกิจเพ่ือสังคม,ศูนยสงเสริมการใหและการอาสาชวยเหลือสังคมภายใตกระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
• สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
• มูลนิธิอาสมัครเพ่ือสังคม 
กลุม 2 : บริษัท 4 บริษัท 
• บริษัท ซิสโก ซีสเต็มส อิงค จํากัดและบริษัทในเครือ 
• บริษัทโคคาโคลา จํากัด (แหงประเทศไทย) 
• บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
• บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสแอนดคูเปอร (ประเทศไทย) 

จากการสัมภาษณพบวา การทําการกุศลการบริจาคและอาสาสมัครขององคกรตางๆในประเทศ
ไทยสวนใหญจัดวาเปนสวนหน่ึงของการทํากิจกรรม CSR ประมาณ 80% ของสื่อที่เกี่ยวกับ CSR ซ่ึง
ปรากฏในหนังสือพิมพและนิตยาสารทั้งไทยและตางประเทศมีการนําเสนอเกี่ยวกับกิจกรรมการทําการ
กุศลและการเปนอาสาสมัครขององคกรตางๆ  

4.2. ขอคนพบจากการสัมภาษณจากองคกรสนับสนุน 
จากการสัมภาษณพบวา ผูถูกสัมภาษณแตละคนตางมีความเห็นเกี่ยวกับกับ CSR ที่แตกตาง

กันไปตามแตลักษณะและความสําคัญของแตละธุรกิจ รวมถึงเปาหมายขององคตนเอง ในสวนที่มี
ความเห็นตรงกันน้ันคือ ในประเทศไทยการพัฒนา CSR ในตลอดหลายปที่ผานมามีความตอเน่ืองและ
เกิดการเรียนรู ทั้งยังมีการเพ่ิมข้ึนของความเขาใจในกิจกรรม CSR ในบริษัททั้งหลาย ที่เห็นไดชัดจาก
ในป 2551 ที่ผานมาไดมีหนังสือพิมพ 3 ฉบับ คือ กรุงเทพธุรกิจ ผูจัดการ และ ฐานเศรษฐกิจไดเปด
คอลัมนที่เกี่ยวกับ CSR โดยเฉพาะ ซ่ึงเปนขอบงชี้ที่ดีชิ้นหน่ึง 

ตอคําถามเร่ืองการเชื่อมโยงถึงความมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย ผูถูกสัมภาษณกลาววา 
บริษัทในเครือขายมีกิจกรรมตางๆที่แสดงถึงความมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะ
อยางย่ิงการมีสวนรวมของพนักงานและผูถือหุนทั้งหลาย  เน่ืองจากกิจกรรมเกี่ยวกับ CSR สวนใหญ
เปนกิจกรรมเพ่ือสังคมและมีรูปแบบการสรางการมีสวนรวมกับชุมชนไดในหลายทาง การเผยแพรเร่ือง
การมีสวนรวมกับผูมีสวนไดสวนเสียตางๆ ยังไมกวางขวางและเปนที่สนใจในกลุมสื่อมากนัก สําหรับ
ประเด็นน้ีตองมีการตั้งคําถามวาทําไมการเผยแพรเร่ือง  CSR จึงจํากัดแคการเผยแพรเพียงกิจกรรม
เพ่ือสังคม มิติหรือนัยสําคัญอื่นในองคประกอบของ CSR ยังไมไดมีการเผยแพรเทาที่ควร  



รายงานวิจัยเรื่องการพัฒนา CSR ในประเทศไทย โดย เดอะเนทเวิรค (ประเทศไทย) 22 

ขอคนพบจากการสัมภาษณองคกรสนับสนุนและบริษัทตางๆ จะไดกลาวตอไปน้ี  
 

ก. คํานิยามในบริบทตางๆของ CSR 

สถาบันธุรกิจเพ่ือสังคม “CSR มีความสัมพันธกับการกํากับดูกิจการที่ดี ซ่ึงเปนรากฐานสําคัญของ
ธุรกิจ” การกํากับดูแลกิจการที่ดีน้ันจะนําพาใหองคกรมีการปฏิบัติเพ่ือสังคม
ดวยแรงศรัทธาและความตั้งใจจริง 

สมาคมธนาคารไทย  
 

“CSR เปนตนแบบธุรกิจซ่ึงมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบใหแกผูมี
สวนไดเสียทุกคนอยางครบถวน การพัฒนาCSR น้ันควรปฏิบัติอยูภายใต
กรอบการกํากับดูแลกิจการที่ดี” ในหลายปที่ผานมาธุรกิจตางๆในประเทศ
ไทยใหความสนใจและเนนยํ้าการทําCSRภายนอกองคกรในรูปแบบของการ
บริจาคและเขาไปมีสวนรวมกับชุมชน  

สํา นักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
(สมอ.)  
 

CSR เปนเร่ืองเกี่ยวกับสิ่งรอบตัวของธุรกิจ และความสําเร็จของการทํา CSR
น้ันจะนํามาซ่ึงการพัฒนาสังคมอยางย่ังยืนซ่ึงเปนเปาหมายพ้ืนฐานของธุรกิจ 
CSR เปนการกระตุนใหธุรกิจอุตสาหกรรมตางๆออกมาแสดงความหวงใยและ
หาหนทางตางๆเพ่ือที่จะรักษาสภาพแวดลอมและรักษาชุมชนในละแวก
ใกลเคียง การใหและอาสาสมัครเปนสวนหน่ึงของกระบวนการทั้งหมดของ 
CSR แตการกระทําเพียงเทาน้ันไมใช CSR ดังน้ันการกํากับดูแลกิจการที่ดี
จึงเปนพ้ืนฐานของทุกๆบริษัทหรือหนวยงานซ่ึงจําเปนตองเนนยํ้าใหมีข้ึน 

ศูนยสงเสริมธุรกิจเพ่ือ
สังคม, ศูนยสงเสริม
การใหและการอาสา
ชวยเหลือสังคม 

CSR คือกลุมของกิจกรรมซ่ึงแตละธุรกิจสามารถเนนยํ้าการมีสวนรวมในการ
แบงปนและในการรักษาสังคมน้ันๆ CSR สามารถเปนไดทั้งการเคลื่อนไหว
ของกลุมภาคประชาสังคมและของภาคเอกชนเพ่ือที่จะสนับสนุนการมีอยู
ของสวัสดิการตางๆของภาครัฐตลอดจนการพัฒนาอยางย่ังยืน. 

สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 
 

CSR เปนวิธีการหน่ึงสําหรับธุรกิจเพ่ือแสดงความรับผิดชอบในฐานะที่เปน
พลเมืองที่ดีในสังคม ในธุรกิจตางๆควรมีการคาขายอยางยุติธรรม ในทํานอง
เดียวกันกับการเสนอแรงงานตามมาตรฐาน การเปนอาสาสมัครเปนเพียง
หน่ึงในหลายๆกิจกรรมที่จะเสริมความเขาใจระหวางการเปนพลเมืองที่ดีของ
สังคมกับการเปนผูที่มีสวนไดเสียในธุรกิจ  

มู ล นิ ธิ อ า ส มัค ร เ พ่ื อ
สังคม 
 

CSR คือสิ่งที่ถูกจํากัดความ เปนการแสดงออกของธุรกิจถึงความเปนหวง
เปนใยและความรับผิดชอบตอสังคมในรูปแบบของการทําการกุศลหรือการ
บริจาค และการทําโครงการตางๆเพ่ือสังคมและชุมชน ซ่ึงการทําเชนน้ีจะทํา
ใหบริษัทไดมาซ่ึงภาพลักษณที่ดี มีชื่อเสียง  

 

ข. ผลกระทบ ผลลัพธ ส่ิงที่คาดวาจะไดรับ 

สถาบันธุรกิจเพ่ือสังคม ผลกระทบ:  อยากเห็นภาพ CSR กลายเปนวิวัฒนาการของการกําเนิด
พลเมืองที่ดีของสังคม 
 ผลลัพธ: สังคมตองการเห็นเปนอันดับแรกวาบริษัทจะมีการพัฒนาหวงโซ
คุณคาของCSRในระหวางการดําเนินธุรกิจไดอยางไร  
 ส่ิงที่คาดวาจะได:เห็นวาบริษัทมีการทําให CSR เปนหน่ึงในพันธกิจของ
บริษัทอยางไรและมีการปฏิบัติ CSR อยางตั้งใจจริงอยางไร 

สมาคมธนาคารไทย  
 

ผลกระทบ: CSR เปนคุณคาที่ถูกขับเคลื่อนออกมาจากบริษัทในรูปของ
ความตั้งใจจริงของบริษัทและการตรวจตราสังคมและสิ่งแวดลอมซ่ึงเปน
สวนที่สําคัญที่สุดสวนหน่ึงของธุรกิจ 
 ผลลัพธ: CSR และการกํากับดูแลกิจการที่ดีถูกทําใหเปนไปในทิศทาง
เดียวกันและสอดคลองกันผานทางการปฏิบัติงานทางธุรกิจ 
 ส่ิงที่คาดวาจะได: CSR เปนการพิสูจนใหเห็นถึงความซ่ือสัตยและความมี
จริยธรรมของผูถือหุน ผูลงทุนและทีมงานบริหารของบริษัท  

สํ า นักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
(สมอ.)  
 

ผลกระทบ: เปาหมายสูงสุดของ CSR คือการพัฒนาสังคมอยางย่ังยืนซ่ึง
รวมถึงตัวธุรกิจเองดวยในฐานะที่เปนผูมีสวนไดเสียในสังคม  และสังคมมี
ความสุข 
ผลลัพธ: CSR จะมีสวนชวยใหบริษัทพัฒนาปรับปรุงและเติบโตการ
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ปฏิบัติงานของบริษัทไดในฐานะที่ CSR เปนคุณคาที่มีอยูอยางตอเน่ืองของ
บริษัท  
ส่ิงที่คาดวาจะได: ธุรกิจจะปฏิบัติตาม ISO 26000 ในลักษณะเปนแนวทาง
ขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานของบริษัทใหขนานไปกับ
การพัฒนามาตรฐานของบริษัทที่อยูในหวงโซอุปสงค เชน คูคาของบริษัท
และผูมีสวนไดเสียอื่นๆ ดวย 

ศูนยสงเสริมธุรกิจเพ่ือ
สังคม, ศูนยสงเสริมการ
ใ ห แ ล ะ ก า ร อ า ส า
ชวยเหลือสังคม 

ผลกระทบ: CSR กลายเปนสิ่งหน่ึงในการขับเคลื่อนของสังคมเพ่ือผูกมัดให
บริษัทมีการพัฒนาสวัสดิการสังคมโดยรวมและการพัฒนาปรับปรุงสังคม
โดยรวมดวย 
ผลลัพธ: ธุรกิจจะตระหนักถึงผลประโยชนที่พันธมิตรทั้งที่เปนสาธารณะ
และเอกชนจะได รับผานทางสวัสดิการสังคมและการพัฒนาปรับปรุง
ทั้งหลาย 
ส่ิงที่คาดวาจะได: ธุรกิจจะใช CSR เปนหลักในการทําความเขาใจถึงความ
จําเปนของสังคมและการพัฒนาปรับปรุงสังคม  

สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 

ผลกระทบ: CSR เปนพลังอยางหน่ึงที่จะกอใหเกิดพลเมืองดีของสังคม 
 ผลลัพธ: ธุรกิจจะมีความรับผิดชอบอยางเต็มรูปแบบสําหรับผูมีสวนไดเสีย
ทุกๆฝาย 
 ส่ิงที่คาดวาจะได: ธุรกิจจะคนพบคุณคาการพัฒนาที่ย่ังยืนจากการทํา 
CSR ดังน้ี  
1. ความเขาใจและวิธีการปฏิบัติตอพนักงานลูกคาละคูคาของบริษัทอยาง

ยุติธรรม 
2. การตระหนักถึงประเด็นความซับซอนทางสังคมและสิ่งแวดลอม ซ่ึงน่ันก็

คือ การตระหนักถึงการเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การเปนองคกรที่มีความ
เชี่ยวชาญทางสังคม และการตระหนักถึงความเสี่ยงของทรัพยากรของ
บริษัทที่มีตอสังคม  

3. การทําความเคารพสิ่งที่ มีอยู เดิมในทองถิ่นน้ันๆกอนที่จะเร่ิมมีการ
นําเสนอ CSR เขาไปยังชุมชนตางๆเหลาน้ัน  

มูลนิธิอาสาสมัครเพ่ือ
สังคม (มอส.) 

ผลกระทบ: ระหวางการใหสัมภาษณน้ันทางมอส. เพ่ือสังคมไมไดแสดง
ความเห็นอยางเฉพาะเจาะจงตอผลกระทบที่คาดวาจะเกิดข้ึนจาก CSR ของ
เขา เน่ืองจากทางมูลนิธิเพ่ิงจะไดเร่ิมลงมือกระทํา CSR เม่ือไมนานมาน้ี  
ผลลัพธ: บริษัทผูนําจะเปนผูที่รวบรวมหรือมีขอมูลเกี่ยวกับ CSR ที่มีคุณคา
เพ่ือที่เขาจะสามารถนําขอมูลที่มีอยูมาใชในการตัดสินใจที่ดีได 
 ส่ิงที่คาดวาจะได: มอส.จะทําการวัดผลหรือประเมินอยางตอเน่ืองในเร่ือง
มาตรฐานของการกํากับดูแลกิจการที่ดีและผลลัพธจากการปฏิบัติ CSR ในป 
2552  

 
ค. นโยบาย หรือกลยุทธที่เกี่ยวของ 

สถาบันธุรกิจเพ่ือสังคม สถาบันธุรกิจเพ่ือสังคมยังมีการปฏิบัติงานอยางตอเน่ืองกับผูมีหุนสวนในการ
สนับสนุนการทํา CSR ในประเทศไทย แตผูมีหุนสวนทั้งหลายตองการที่จะ
รวมวิธีการทํา CSR ตางๆเขาในตลาดเงินของเขาและพัฒนามาเปนแผนการ
ในอนาคต  
(สถาบันธุรกิจเพ่ือสังคมยังอยูในระหวางการปรับปรุงโครงสรางกระบวนการ 
ดังน้ันจะตองมีการติดตามการปรับปรุงนโยบายตางๆกับผูอํานวยการตอไป) 

สมาคมธนาคารไทย  
 

สมาคมธนาคารไทยตองการที่จะทํางานรวมกับผูกูยืมเงินและผูใหกูยืมเงิน
เพ่ือที่จะพัฒนาการบริการองคความรูของการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับทั้ง
พนักงานธนาคารเองและลูกคาในฐานะผูกูยืมเงินดวย สมาคมธนาคารไทยมี
ความสนใจที่จะนําเสนอความรูเกี่ยวกับการเงินใหแกผูมีสวนไดเสียทุกฝาย
โดยผูเชี่ยวชาญซ่ึงไดมาจากการพัฒนากําลังความสามารถในการสรางและ
ฝกอบรมสมาชิกของสมาคมธนาคาร  
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สํา นักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
(สมอ.)  
 

ISO 26000 ฉบับใหมจะถูกนําเสนอเดือนมกราคม 2552 น้ี ซ่ึงฉบับน้ีจะมี
รายละเอียดขอมูลแนวคิดตางๆ กระบวนการนํามาใชและรายละเอียด
หลักเกณฑสําหรับธุรกิจ โดยสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
(สมอ.) จะมีการปฏิบัติงาน 4 งานเชิงทฤษฎีวิธีการปฏิบัติตาม  ISO 26000 
ในป 2552 และสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.)หวังที่จะ
แบงปนและเสนอกรณีศึกษาที่มีคุณคาภายในสิ้นปน้ี 
  

ศูนยสงเสริมธุรกิจเพ่ือ
สังคม, ศูนยสงเสริม
การใหและการอาสา
ชวยเหลือสังคม 

ยังไมพรอมที่จะใชงานจนกระทั่งพนักงานใหมที่ไดรับมอบหมายงานจะมี
ความเขาใจตอการทํางานมากย่ิงข้ึน นอกจากน้ีกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษยไดออกกฎกระทรวงฉบับใหมเ พ่ือจะเปน
กฎระเบียบที่ใชควบคุมหนวยงานใหมน่ันคือ แผนกงานประชาสังคมซ่ึงเปน
แผนกที่เกี่ยวกับการบริหารงานของศูนยสงเสริมธุรกิจเพ่ือสังคม, ศูนย
สงเสริมการใหและการอาสาชวยเหลือสังคม กฎระเบียบใหมน้ีกําหนดใหมี
การแตงตั้งกลุมใหมหน่ึงกลุมสําหรับเปนคณะกรรมการที่ปรึกษา ดังน้ัน
สมาชิกของทีมงานเดิมจะตองรอคอยคณะกรรมการที่ปรึกษาในการแนะนํา
และกําหนดกลยุทธของหนวยงานใหมแหงน้ีและศูนยงานทั้งสองดวย 

สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 

หลักสูตรการฝกอบรม การรายงานถึงการพัฒนาอยางย่ังยืน รวมถึงเร่ือง 
CSR น้ันจะเปนนโยบายและกลยุทธที่ใชสนับสนุนในมูลนิธิ  

 
ง.     การประเมินเชิงสถานการณ 

จากการสัมภาษณองคกรสนับสนุนทั้ง 6 ไดขอสรุปวา CSR ในประเทศไทยยังอยูในชวงการ
พัฒนาข้ันแรกเร่ิมที่สุด (ข้ันการเรียนรูเพ่ือนําไปสูการประยุกตใช) ขอมูลเกี่ยวกับ CSR จากทั่วโลกและ
วิธีปฏิบัติของบริษัทขามชาติน้ันไมมีความสอดคลองกับรูปแบบในทองถิ่นของประเทศไทย ซ่ึงจะตอง
ใชเวลาพอสมควรในการเรียนรู ปรับเปลี่ยน การประยุกตใช การทดลอง ทดสอบ และพัฒนาออกมา
เปนกรอบการทํางานที่เหมาะสมและสอดคลองกับความคาดหวังของผูมีสวนไดเสียในแตละฝาย 
ในขณะที่ยังคงตองรักษาขอกําหนด มาตรฐาน และความคาดหวังตามระดับโลกเอาไวดวย องคกร
สนับสนุนทั้ง 6 ยังเนนยํ้าวา “ไมมีคําวาถูก หรือ ผิดในการทํา CSR” การที่บริษัทจะนํา CSR มาเปน
เพียงเคร่ืองมือในการทําตลาดทางสังคม การกุศล หรือการเขาไปมีสวนรวมในชุมชนน้ัน อยางนอยแต
ละบริษัทก็จะไดเรียนรูที่จะนําแนวความคิดของ CSR ไปประยุกตใช โดยตามธรรมชาติแลวถากิจกรรม
ใดที่บริษัททําไปแลวไมไดผลประโยชนกลับคืนมาสูตัวกิจการและผูมีสวนไดสวนเสีย หรือกิจกรรมใด
ที่ทําแลวไมสอดคลองกับความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย กิจกรรมน้ันก็จะหายและตายไปใน
ที่สุด แตอยางไรก็ตามบริษัทก็จะไดเรียนรูจากการลงมือทํากิจกรรมน้ันๆ ดังน้ันบริษัทไทยทั้งหลาย
จําเปนตองบริหารจัดการองคความรูหลังจากการ CSRไปแลว 

ในประเด็นขางตนน้ี องคกรสนับสนุนทั้ง 6 ลวนมีความคิดเห็นวา เพ่ือใหการพัฒนา CSR ใน
ประเทศไทยขามชวงพัฒนาข้ันแรกน้ีไปสูการพัฒนาข้ันตอไป บริษัทควรมีการทบทวนและจัดการ
ความรูเพ่ือเรียนรูและพัฒนาปรับปรุงแผนการทํา CSR ที่เปนไปเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน สิ่งทาทาย
สําหรับบริษัทไทยเหลาน้ีคือการมีเวทีแลกเปลี่ยนวีธีการทํา CSR ระหวางบริษัท และเรียนรูที่จะมีการ
ขับเคลื่อนการพัฒนา CSR ไปพรอมๆกัน การพัฒนาCSR ก็จะกาวขามข้ันการพัฒนาไปสูข้ันที่ย่ังยืน
ตอไป   

ในระหวางที่กระแสCSRในประเทศไทยกําลังเบงบานน้ัน ก็มีแนวคิดอื่นๆ เชน แนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง และดัชนีมวลรวมความสุขประชาชาติ (Gross National Happiness) เปนทางเลอืก 
สําหรับแนวคิดการพัฒนาที่ย่ังยืนในแบบของประเทศไทยเชนกัน นอกจากน้ี CSR น้ันพัฒนามาจาก
ระบบทุนนิยมและโลกาภิวัตน ผูถูกสัมภาษณบางคนใหความเห็นวา แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และ
ดัชนีมวลรวมความสุขประชาชาติดูเหมือนวาจะไมไปในทิศทางเดียวกันกับสิ่งที่ทั่วโลกคาดหวัง บาง
คนโตแยงวาโลกาภิวัตนไดทําเกิดการบริโภคอุปโภคทรัพยากรธรรมชาติที่มากเกินไป และเหลือทิ้งไว
แตสิ่งที่เปนขยะที่ยอยสลายไมไดใหกับโลก ในขณะที่แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และดัชนีมวลรวม
ความสุขประชาชาติจะเปนตัวเลือกที่ดีสําหรับผูนําทางธุรกิจรายใหมที่จะพยายามใชสองแนวคิดน้ีเปน
ตัวตัดสินใจทางธุรกิจ 

ทายสุดน้ีแมวาจากงานวิจัยชิ้นน้ีมีขอสรุปวาควรมีการแนะนําเร่ืองการพัฒนาหวงโซคุณคาของ
วีธีการทํา CSR อยางบูรณาการ ที่มีเปาหมายสูการพัฒนาอยางย่ังยืนน้ันใหกับบริษัทไทย   เม่ือเขาไป
สํารวจหนวยงานภาครัฐและองคกรมหาชนตางๆ เชน กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
,ศูนยคุณธรรม,สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม,(SMEs), สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ และสถาบันธุรกิจเพ่ือสังคม เปนตน การผลักดันใหเกิดการทํา CSR และคนหา
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กรณีศึกษาที่ดีจากการทํา CSR ของบริษัทตางๆ  แตละองคกรจะมีวาระการขับเคลื่อนที่เปนไปเฉพาะ
จุดประสงคขององคกรตนเอง จึงทําใหเกิดคําถามวาหนวยงานสนับสนุนตางๆน้ีเล็งเห็นเปาหมายสงูสดุ
ของการพัฒนาCSR หรือไม และมีการขับเคลื่อนกันที่มุงเปาหมายสูงสุดที่ชัดเจนหรือไม ตลอดจนมี
การผสานและเชื่อมโยงการสนับสนุนระหวางหนวยงานหรือไมอยางไร ทั้งน้ีการผลักดันเร่ืองCSR ใน
ประเทศไทย ยังไมมีเจาภาพ หรือ หนวยงานกลางที่จะทําหนาที่เชื่อมโยงหนวยงานสนับสนุนที่มี
วัตถุประสงคที่แตกตางกันออกไปใหมีศักยภาพที่จะรวมกันขับเคลื่อนการพัฒนา CSRไปสูการพัฒนาที่
ย่ังยืนในระดับประเทศ และก็เกิดคําถามตอเน่ืองในทายสุดน้ีวา  หนวยงานภาครัฐใดจะเปนตัวแทนใน
การประสานงานการขับเคลื่อนเร่ืองดังกลาวน้ีที่เหมาะสมและดีที่สุด 
 
จ.   ขอคนพบเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ  

 
• CSR ในวิกฤติการณทางการเงินทั่วโลก  

การสัมภาษณองคกรสนับสนุนในป 2552 จะมีความทาทายอยางมากในการสงเสริมเร่ืองCSR 
สําหรับบริษัททั้งหลายในประเทศไทยในระหวางที่โลกเกิดวิกฤตการณทางการเงิน ผูถูกสัมภาษณบาง
รายเห็นวาวิกฤตการณทางการเงินทั่วโลกคร้ังน้ีจะสงผลกระทบมากที่สุดตออุตสาหกรรมการผลิตเพ่ือ
การสงออกมากกวาอุตสาหกรรมอื่น ซ่ึงที่ผานมารัฐบาลไดใหการสนับสนุนอุตสาหรรมน้ีเปนหลักใน
การพัฒนาการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศ ดังน้ันปญหาตางๆเกี่ยวกับเงินเฟอและปญหาการ
วางงานก็จะสงผลกระทบตอทุกบริษัท เน่ืองจากบริษัทสวนใหญไดเห็นการทําCSRเปนเพียงเคร่ืองมือ
ทางการตลาด ซ่ึงเปนตนทุนของการทําธุรกิจ เม่ือเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ การแกไขก็คือ บริษัทตองลด
คาใชจายที่ไมทําใหเกิดผลผลิต น้ันก็คืองบประมาณการตลาด ดังน้ันจึงจะเห็นวาจะมีการตัด
งบประมาณแผนกการตลาดหรือ ประชาสัมพันธเปนอันดับแรก อยางไรก็ ผูถูกสัมภาษณยังเชื่อดวยวา
ทามกลางตามภาวะวิกฤตน้ี CSR จะทําใหบริษัทสามารถพัฒนากลยุทธที่เปนนวัตกรรมเพ่ือที่จะเปน
สวนหน่ึงในการรักษาขวัญและกําลังใจของพนักงานจากการถูกเลิกจางงาน เพ่ือที่จะเปนการหาโอกาส
ในการปรับปรุงทักษะการทํางานของพนักงาน และเพ่ือที่จะชวยหาทางเลือกใหมๆที่ชวยใหบริษัท
ประหยัดตนทุน เชนใชเทคโนโลยีสีเขียว เปนตน   
• อาสาสมัครพนักงานองคกรธุรกิจ และการกุศลองคกร 

โดยทั่วไปแลวการที่บริษัทเขาไปมีสวนรวมในการเปนอาสาสมัครและการทําการกุศลน้ันถือ
เปนสวนหน่ึงในการเขาไปมีความสัมพันธในชุมชมของบริษัทหรือการไปทํากิจกรรมชุมชนสัมพันธ  
การทํากิจกรรมอาสาสมัครพนักงานองคกรธุรกิจ(เปนกิจกรรมที่บริษัทอนุญาตใหพนักงานใชเวลา
ทํางานไปทํากิจกรรมอาสาสมัครโดยใหถือเปนวันทํางานปกติของพนักงาน) ยังไมแพรหลายน้ัน 
องคกรสนับสนุนตางๆใหความเห็นวา บริษัทยังไมเห็นประโยชน หรือ คําอธิบายที่มีนํ้าหนักมากพอใน
การที่จะยอมเสียเวลาชั่งโมงพนักงานออกไปทําอาสาสมัคร  จนเกิดการกําหนดนโยบายสงเสริมงาน
อาสาสมัครพนักงาน  ถึงแมวาองคกรเหลาน้ันจะมองเห็นวาพนักงานของเขามีความจงรักภักดีตอ
องคกรเพ่ิมข้ึนก็ตาม แตองคกรเหลาน้ีก็มองวาสิ่งที่เพ่ิมข้ึนเหลาน้ีไมสามารถประเมินคาเทียบกับเวลา
และการลงทุนที่สูญเสียไป ดังน้ันควรมีการพัฒนาชุดความรูเร่ืองแรงจูงใจสําหรับทีมงานบริหารเพ่ือที่
เขาจะเพ่ิมกิจกรรมตางๆเหลาน้ีเขาไปเปนสวนหน่ึงขององคประกอบสําคัญของการปฏิบัติงานธุรกิจ 

 

4.3. ผลการสัมภาษณ – กลุม 2: บริษัทเอกชน 
 สืบเน่ืองจากขอจํากัดเร่ืองเวลาในการสัมภาษณ ทําใหไมสามารถครอบคลุมคําถามในทุก
ประเด็นได แตทั้งน้ีไดนําขอมูลของบริษัทจากรายงานประจําปและที่เผยแพรในเว็บไซตมาประมวลกับ
ผลการสัมภาษณคร้ังน้ีดวย วัตถุประสงคในการสัมภาษณคร้ังน้ีเพ่ือใหทราบถึงลักษณะของกิจกรรม 
CSR และแนวคิดของบริษัทในการออกแบบกิจกรรมดังกลาว รวมถึงความคิดเห็นขององคกรธุรกิจที่มี
ตอโครงการความรวมมือกับชุมชนและกิจกรรมอาสาสมัคร 
 
ก.  ภาพรวมผลสัมภาษณ 
• ผูถูกสัมภาษณทั้งสี่ทานมีหนาที่รับผิดชอบกิจกรรม CSR โดยตรง หน่ึงในจํานวนน้ันยังไดรับ

มอบหมายใหดูแลกิจกรรมการสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธของบริษัทดวย รวมถึงการดูแล
หนวยงานมูลนิธิขององคกรดวย และอีกสองทานทําหนาที่หลักอยูในหนวยงานพัฒนาทรัพยากร
มนุษย และคนสุดทายมีหนาที่หลักในดาน CSR เทาน้ัน ลักษณะหนาที่การงานของเขาเหลาน้ี
แสดงใหเห็นถึงทิศทางของกิจกรรม CSR ในแตละบริษัท กลาวคือ 
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i. กิจกรรม CSR ภายในหนวยงานประชาสัมพันธ ไดรับความสนใจจากสื่อมวลชนเปนอยางมาก อัน
เน่ืองจากพนักงานมีทักษะประสบการณในการประชาสัมพันธขาวสารใหกับสื่อมวลชนอยูเปนฐาน
แลว 

ii. กิจกรรม CSR ภายในหนวยงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย จะมีการรวมมือกับผูมีสวนไดสวนเสียในการ
จัดทํากิจกรรมแตละคร้ัง อีกทั้งยังมีการนํารูปแบบการทํางานเปนทีม หรือ การสงเสริมคุณธรรม หรือ 
การพัฒนานวตกรรม เขามาใชการทํากิจกรรมอีกดวย 

iii. กิจกรรม CSR ภายในหนวยงาน CSR โดยตรง ซ่ึงพบในองคกรขนาดใหญ หรือ บรรษัทตางประเทศ
น้ัน สวนใหญเปนกิจกรรมที่ถูกมอบหมายใหเนนความเกี่ยวของกับชุมชน การสื่อสารองคกร และนํา
ขอมูลสูการจัดทํารายงานเปนสําคัญ 

• ในประเด็นความสัมพันธระหวางมูลนิธิกับกิจกรรม CSR ของบริษัทน้ัน จากขอมูลในเว็บไซตพบวา 
80% ของบริษัททั้งหมดจํานวน 28 บริษัท ไดมีการนําหนาที่และผลงานของมูลนิธิของบริษัทเขา
มาแสดงเปนผลงานในกิจกรรม CSR ของบริษัท ซ่ึงแสดงใหเห็นวา CSR ไดรับการพิจารณาเปน
การบริจาคและความเกี่ยวของกับชุมชนขององคกร 

• เม่ือถามถึงความเชื่อมโยงของ CSR ตอสวนอื่นๆ ผูถูกสัมภาษณมิไดมีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงตอ
กระบวนการเชื่อมโยงน้ัน  

 
ข. ลักษณะและพัฒนาการของกิจกรรม CSR 
• ทั้งสี่บริษัทเขาไปมีสวนรวมกับชุมชน โดยทางตรงคือการเปนเจาภาพจัดกิจกรรม หรือ โดย

ทางออมในฐานะที่เปนผูรับผลกระทบจากสังคม ตัวอยางเชน ในบางคร้ัง บริษัทเปนเพียง
ผูสนับสนุนงบประมาณจัดทําโครงการในชุมชน และในบางโครงการ บริษัทอาจรวมกับพนักงาน
ภายในองคกรเปนผูริเร่ิม ออกแบบ และจัดทําโครงการน้ันโดยตรง ในรูปกิจกรรมอาสาสมัคร
องคกร แตบริษัทสวนใหญจัดทํากิจกรรมดังกลาวเพียงคร้ังเดียว และหลังจากการจัดกิจกรรมน้ันก็
มิไดดําเนินกิจกรรม CSR อื่นๆ เพ่ือสงเสริมความย่ังยืนในชุมชนน้ัน อยางไรก็ตาม ทางบริษัทยังได
คํานึงถึงประเด็นเหลาน้ีในการพัฒนาโครงการ 

• การพัฒนาโครงการที่เกี่ยวของกับชุมชนไดรับการจัดใหเปนคุณคาหลักของธุรกิจ เชน Coca Cola 
ไดริเร่ิมโครงการรักษและดูแลนํ้า ข้ึน ในบางประเทศที่บริษัทตั้งอยู ในขณะที่ PTT ซ่ึงเปน
หนวยงานหลักในการผลักดันเร่ืองพลังงานหมุนเวียน ไดทํางานใกลชิดกับชุมชนในบริเวณทอสง
กาซ อันเปนการรักษาความสัมพันธที่ดีและจัดการกับความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน
ชุมชน นอกจากน้ี Cisco ประเทศไทย ยังไดพัฒนาโครงการการแบงปนดิจิตอล 2010 ข้ึน โดย
บริษัทได นําความเชี่ ยวชาญของบริษัทเข าไปช วยเหลือกระทรวงศึกษาธิการ  และ 
PricewaterhouseCoopers ไดสงอาสาสมัครพนักงานเขาใหคําปรึกษากับกลุมธนาคารชุมชนใน
หมูบาน 

 
ค. การบริจาคและอาสาสมัครองคกร 
• การบริจาคองคกร 

ผูถูกสัมภาษณบางทานไดใหความเห็นวา บริษัทไทยยังมิไดมองเห็นความเชื่อมโยงกิจกรรม 
CSR กับการพัฒนาที่ย่ังยืน แมวาจะมีการพัฒนากิจกรรม CSR อยางตอเน่ือง ก็ดําเนินไปเพ่ือการสราง
ความสามารถในการแขงขันในดานเศรษฐกิจจากการสงเสริมภาพลักษณองคกรเปนสําคัญ จึงทําให
บริษัทสวนใหญมีแนวโนมในการดําเนินการ CSR ในการบริจาคขององคกรใหกับหนวยงานสาธารณะ
ประโยชนที่เปนที่รูจักในสังคมเทาน้ัน ดังที่ไดอธิบายในบทที่ 3 ในประเด็นเร่ืองการใหวาอยูใน
วัฒนธรรมและศาสนาของสังคมไทย เม่ือทิศทางของการดําเนินการ CSR ไดรับการยอมรับ ระบบ
อุปถัมภอันสะทอนจากคุณสมบัติการใหในสังคมดังกลาว จึงเปนความคาดหวังสําคัญใหกับบริษัทได
ปฏิบัติ โดยพิจารณาประเด็นการไดรับการยอมรับหรือชื่อเสียงที่เพ่ิมข้ึนจาการเขาไปมีสวนรวมเปน
ประธานในองคกรสาธารณะประโยชนเปนสําคัญ 

 
• อาสาสมัครองคกร 

อาสาสมัครองคกรเปนการเสียสละของพนักงานในเร่ืองเวลาและทักษะประสบการณใหกับ
ชุมชน ภายใตการกระตุนและสนับสนุนจากบริษัท (Community Business 2005: 5) มีงานวิจัยจํานวน
มากที่กลาวถึงประโยชนจากการทํากิจกรรมน้ี  เชน การพัฒนาน้ีชวยสงเสริมใหมีแรงงานที่มีคุณภาพ 
ชวยสรางชื่อเสียงใหกับบริษัท และเปนการลงทุนในทรัพยากรมนุษยใหกับองคกร อีกทั้งยังสราง
ประโยชนสําคัญใหกับองคกร คือ การลดคาใชจายในงบพัฒนาชุมชน และพัฒนาความสัมพันธ รวมถงึ
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ผลประโยชนในหมูพนักงาน ในดานการพัฒนาทักษะการทํางานเปนทีม และการสรางคุณธรรม ความ
ภาคภูมิใจ และความภักดีในองคกร กิจกรรมดังกลาวหากเกิดข้ึนในประเทศไทย ก็นาจะเกิดผล
ดังกลาวเชนเดียวกัน และยังกอใหเกิดความม่ันใจและความตระหนักในประโยชนที่เกิดข้ึนในบริษัท
และผูดําเนินการ CSR 

แมวากิจกรรมอาสาสมัครเปนรูปแบบโครงการการเกี่ยวของชุมชนและการลงทุนสังคมของ
องคกรที่มีประโยชนมาก และมีการนําอาสาสมัครองคกรเขาไปเปนกิจกรรมหลักในการดําเนินการ CSR 
กลับพบวาบริษัทจํานวนไมมากนักที่สามารถจัดกิจกรรมอาสาสมัครประสานเขากับกิจกรรมกับบุคลากร
อยางงายๆ ดังตัวอยางของการจัดการของผูจัดการ CSR ในกิจกรรมอาสาสมัครพนักงานขององคกร 
ดวยการจัดผานกิจกรรมตางๆ ของบริษัท ภายใต กิจกรรมสังสรรคภายนอกบริษัทประจําป การ
พัฒนาการทํางานเปนทีม การสรางความสัมพันธกับลูกคาและคูคา ตัวอยางเชน การปลูกปา การให
อาหารกลางวันแดเด็กดอยโอกาสหรือผูสูงอายุ ดังตัวอยางกิจกรรมขางลางน้ี 

i) กิจกรรมเปนคร้ังๆ (One time activity) 
โครงการอาสาสมัครองคกรของบริษัทผูถูกสัมภาษณทั้งหมด มีรูปแบบอยูในลักษณะการจัด
กิจกรรมเปนคร้ังๆ (ดังที่อธิบายไปแลวในบทกอน) การดําเนินกิจกรรมตอเน่ืองน้ันดําเนินการ
โดยตัวพนักงานโดยตรง มากกวาการสนับสนุนจากบริษัท ดังน้ันบริษัทจึงไมสามารถนําความ
ตอเน่ืองของกิจกรรมในรูปแบบของกิจกรรมอาสาสมัครขององคกรได 
 
ii) อาสาสมัครพนักงานในหนวยงานภายนอก (Secondment) หรือ การใหบริการของบริษัท

ในอัตราพิเศษหรือไมคิดคาใชจาย (Pro Bono)   
จากรูปแบบกิจกรรมอาสาสมัครพนักงานในหนวยงานภายนอกโดยพนักงานยังไดรับเงินเดือน
จากบริษัท (Secondment) หรือ การใหบริการของบริษัทในอัตราพิเศษหรือไมคิดคาใชจาย 
(Pro Bono) ของบรรษัทตางประเทศ ไดถูกนําเสนอเปนสวนหน่ึงในกิจกรรมองคกรและ
วัฒนธรรมองคกร รวมถึงนโยบาย CSR องคกร ดังตัวอยางเชน Deloitte Tomatsu ได
ประกาศนโยบาย CSR  โดยบริจาคเงินจํานวน 50 ลาน US ดอลลาร ทั่วโลก ในโครงการสง
พนักงานไปชวยเหลือใหคําปรึกษาแกองคกรไมแสวงหาผลกําไรในป 2008-2009 และใน
กรณีของ PricewaterhouseCoopers ไดจัดทําโครงการสงเสริมใหพนักงานเปนอาสาสมัคร
ใหกับชุมชนในนามโครงการ Ulysses ดวยการสงพนักงานไปเปนอาสาสมัครทํางานใหกับ
องคกรพัฒนาตางๆ เปนเวลา 1-2 เดือน ในประเทศอาฟริกา และไดรับการพิจารณาวามี
ประสบผลสําเร็จในการดําเนินโครงการเปนอยางดี พนักงานที่เขารวมโครงการเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติในการดําเนินชีวิต รวมถึงความภักดีตอองคกร การเขาไปมีสวนรวมกับ
องคกรและผูคนในระดับรากหญา ยอมเปนกุญแจสําคัญตอการสงเสริมใหพนักงานไดมีโอกาส
เรียนรูอยางลึกซ้ึงถึงความไมเทาเทียมกันในสังคม ในระยะเวลาหน่ึง และนําสูความประทับใจ
และซาบซ้ึงใจตอความซับซอนของสังคม อันสงผลตอการเปลี่ยนแปลงทัศนคติตอการติดตอ
สัมพันธกับผูคนทั้งที่เปนเพ่ือนรวมงาน ลูกคา และผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ  

 
 ทั้งน้ี UNDP ไดมีโอกาสเขารวมกับโครงการ Ulysses คร้ังหน่ึง ในป 2004 และไดทราบผล
การประเมินวา เปนเร่ืองคอนขางยากในการจับคูกิจกรรมอาสาสมัครองคกรของ  Pricewaterhouse-
Coopers กับกิจกรรมที่มอบหมายใหสอดประสานกับภารกิจหลักขององคกรภาคีได 
 ในปเดียวกัน ไดมีความพยายามสรางความรวมมือระหวาง UNV และ โครงการ Ulysses 
เชนเดียวกัน แตก็ไมสามารถผลักดันโครงการใหเกิดข้ึนได เน่ืองจากภาระกิจของ UNV เนนการจับคู
ใหกับอาสาสมัครองคกรกับหนวยงานตางๆ ที่ตองการความชวยเหลือมากกวา 
 อยางไรก็ตาม บริษัทไทยขนาดใหญยอมรับถึงศักยภาพของอาสาสมัครพนักงาน แตทั้งน้ี 
คณะกรรมการบริษัทหรือผูมีอํานาจตัดสินใจยังตองการการยืนยันถึงผลประโยชนที่แทจริงแกบริษัท
หลังจากการที่พนักงานไดทําหนาที่เปนอาสาสมัครใหกับองคกรตางๆ นอกจากน้ี องคกรบริษัทควร
ตองทําการสงเสริมเร่ืองคุณธรรมใหกับพนักงานที่ยังปฏิบัติงานอยูในบริษัทในระหวางที่เพ่ือนของเขา
ไปเปนอาสาสมัครในที่ตางๆอีกดวย 
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5   บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 
5.1 บทสรุปทั่วไป 
 
5.1.1 แนวโนม CSR ของไทยทามกลางวิกฤติเศรษฐกิจโลกในป 2009 
 จากองคความรูเร่ืองการดําเนินการ CSR ในระดับโลกน้ัน สงผลใหบริษัทของไทยไดเผชิญกับ
ความทาทายสําคัญตอการสรางสรรคหวงโซคุณคาระหวางบริษัทตนเองกับผูสวนไดสวนเสีย ดังน้ัน
บริษัทควรพิจารณาถึงกระบวนการเชื่อมโยงระหวางการดําเนินการ CSR กับการดําเนินการของบริษัท
ในปจจุบัน ตัวอยางในประเด็นดานสิ่งแวดลอม เชน การดําเนินการของบริษัทควรคํานึงถึงนวัตกรรมใน
การปองกันสิ่งแวดลอมพรอมไปกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทในทางสรางสรรคและกอใหเกิดความ
เปนธรรม 
• ในประเด็นหวงโซคุณคาดานสิ่งแวดลอมน้ัน บริษัทควรคํานึงถึงแนวทางการลดการใชพลังงาน ไม

คํานึงถึงเฉพาะประเด็นการลดตนทุนเพียงดานเดียว แตยังตองคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติ
ที่เหมาะสม ดังเชน เม่ือมีการจัดทําแผนการปองกันสิ่งแวดลอมที่ย่ังยืน ควรพิจารณานํา กลไกการ
พัฒนาอยางสะอาด (CDM: Clean Development Mechanism) หรือ เทคโนโลยีเขียว (Green 
Technology) รวมถึงการนําการลดการกระจายกาซคารบอน และการประเมินวงจรชีวิต เขามา
รวมอยูในแนวทางของแผนดําเนินการ 

• ในประเด็นการพัฒนาชุมชนน้ัน บริษัทควรทําเขาใจบริบทสังคมทองถิ่นเปนสําคัญ และในการ
จัดทําแผนการลงทุนในชุมชนน้ัน ควรทําความเขาใจถึงความตองการ ความคาดหวังของคนใน
ชุมชนและผูมีสวนไดสวนเสีย ทั้งน้ีมีหลายวิธีการในการสรางสรรคหวงโซคุณคากับชุมชนทองถิ่น 
ดังตัวอยางแนวทางการบริจาค เชน แผนกลยุทธการบริจาคของบริษัทที่ผานมาควรทบทวนถึงผล
ที่มีตอการสรางสรรคหวงโซคุณคา ดวยการมีนโยบายกําหนดลําดับความสําคัญใหสอดคลองกับ
ผลิตภัณฑหลัก หรือคุณลักษณะหลักของบริษัท  การใหความชวยเหลือผานการสนับสนุนให
พนักงานเขาไปมีสวนรวมชวยเหลือกิจกรรมสังคมตางๆ ควรนํามาพิจารณาเปนกลยุทธที่สําคัญใน
แผนการพัฒนาชุมชน อีกทั้งการสรางภาคีความสัมพันธระหวาง NGOs และภาคธุรกิจในการ
พัฒนาชุมชนน้ัน ก็ควรพิจารณาเปนอีกทางเลือกหน่ึงที่สําคัญอันกอใหเกิดการสนับสนุนและขยาย
ผลการใชประโยชนจากทรัพยากรและความรูที่มีอยางอยางจํากัดได 

• การสรางความตระหนักรูถึงหวงโซคุณคามีผลสําคัญย่ิงตอการบูรณาการเชื่อมโยงกลยุทธ CSR อกี
ทั้งศักยภาพในการตระหนักรูในการบูรณาการน้ียังเปนปจจัยสําคัญตอการขับเคลื่อนการพัฒนาที่
ย่ังยืนใหเกิดข้ึน 

• เม่ือบริษัทไดเรียนรูและประยุกตการดําเนิน CSR ในการพัฒนาหวงโซคุณคาแลว บริษัทควรมี
ระบบการตรวจสอบและประเมินผลความรูดังกลาวที่ชัดเจน 

 
ในป 2009 น้ัน ประเทศไทยเผชิญปญหาเศรษฐกิจโลกที่รุนแรงเชนเดียวกัน อีกทั้งยังสงผล

สืบเน่ืองอันยากตอการคาดการณตอสังคมและสิ่งแวดลอม ดังน้ัน สิ่งสําคัญคือ บริษัทควรทบทวนกล
ยุทธ และพิจารณาการดําเนินการธุรกิจในแตละวันถึงการสรางสรรคหวงโซคุณคาอยางถี่ถวน  บริษัท
สามารถประยุกตใชการดําเนิน CSR ในการปรับปรุงคุณภาพ ผลิตภาพ และความรับผิดชอบ เพ่ือมุงสู
การเติบโตอยางย่ังยืนและมีเสถียรภาพ ในสถาณการณวิกฤติเศรษฐกิจเชนน้ี บริษัทคงตองเผชิญ
ปญหาขอจํากัดของงบประมาณและการหดตัวของตลาด ทั้งน้ี CSR สามารถเขาไปมีสวนชวยสราง
โอกาสในภาวะวิกฤติน้ีจากการที่บริษัทไดทําความเขาใจถึงการสรางสรรคหวงโซคุณคาในการดําเนิน
ธุรกิจ โอกาสดังกลาวยอมสงผลใหผูนําธุรกิจสามารถเห็นแนวทางตลอดจนวิธีการในการสรางขวัญ
และกําลังใจใหกับพนักงานใหเกิดความรวมมือรวมใจในการพัฒนานวัตกรรมตางๆ และเปนโอกาส
สําหรับการสนับสนุนความรู การแบงปนความรูดานเทคนิค และประสบการณ ตลอดจนขาวสารการ
พัฒนาชุมชนแดองคกรพัฒนาตางๆ อีกดวย 
 
5.1.2 ภาพรวมนโยบาย กลยุทธ และสถาบันสนับสนุน CSR ในประเทศไทย 
ก. ความทาทายขององคกรสนับสนุน 
 องคกรสนับสนุนทั้งหกแหงที่ไดกลาวไวในบทที่ 4 ไดทําการสนับสนุนความรูมาอยางตอเน่ือง 
โดยพยายามเนนกลุมเปาหมายใหชัดเจนมากข้ึนในป 2009 ดังนโยบายและกลยุทธที่อธิบายไวในบท
ที่ 4 อยางชัดเจนวา แตละองคกรจะมุงการสนับสนุน CSR ภายในอุตสาหกรรมที่องคกรดูแล ภายใต
โครงการพัฒนาที่แตกตางกัน อยางไรก็ตามแมมีบางสวนงานที่อาจมีการทับซอนกัน และความจริงวา
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องคกรบางแหงตางตั้งอยูในพ้ืนที่กลุมธุรกิจที่แตกตางกันอยางชัดเจน แตก็ยังไมมีรายละเอยีดถงึความ
พยายามในการจัดการและแบงปนความรูรวมกันในระหวางองคกรตางๆ ดังตัวอยางเชน หนวยงาน 
สถาบันธุรกิจเพ่ือสังคม  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และ สมาคมธนาคารไทย ตางก็มี
เปาหมายและทิศทางรวมกันและอยูในภาคการเงินเชนเดียวกัน แตก็ยังไมมีการวางแนวทางการ
สนับสนุนที่ชัดเจนระหวางกัน 
 ภายใตความทาทายเชนน้ี การสนับสนุนอยางแข็งขันในรูปแบบการใหคําปรึกษาจากองคกร
สนับสนุน กลับเปนสิ่งที่อยูในความตองการของบริษัทตางๆ โดยกอใหการเขาถึงความรูใหม ๆ ในดาน
สิ่งแวดลอม เชน เทคโนโลยีสะอาด พลังงานหมุนเวียน และการผลิตที่มีประสิทธิภาพ  ดานสงัคม เชน 
องคความรูเร่ืองความตองการของชุมชน และแผนการพัฒนาชุมชนที่มีอยู ตลอดจนความรูเร่ือง
หนวยงานพัฒนาตางๆ เพ่ือภาคธุรกิจจะสามารถพัฒนาภาคีความรวมมือกับหนวยงานดังกลาวอันเกิด
จากการปรับปรุงแผนพัฒนาของบริษัท 
 
ข. ความพยายามที่ไมแนนอนตอความตอเน่ืองของการสนับสนุนที่ย่ังยืนของภาครัฐ 
 CSR ในประเทศไทย ไดรับอิทธิพลจากนานาชาติ จากบรรษัทขามชาติอันเปนกลุมเร่ิมตน
สําคัญตอการกระตุนใหเกิดการดําเนินการข้ึน อันเกิดจากนโยบายของบริษัทแมที่กําหนดแนวทางการ
ดําเนินไปยังบริษัทลูกของตนเองในประเทศตางๆ เปนแนวทางใหบริษัทสงออกไทยดําเนินการอัน
เน่ืองจากเกรงวาจะเปนประเด็นในการกีดกันการคาหากไมปฏิบัติตาม กระทรวงพาณิชย กระทรวง
อุตสาหกรรม รวมถึงหนวยงานภาครัฐและกระทรวงตางๆ ที่เกี่ยวของกับทรัพยากร และพลังงาน ควรมี
บทบาทนําในการประชาสัมพันธ CSR ในขณะที่ปจจุบันมีเพียงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ัง
คงของมนุษย (พม.) เปนหนวยงานเดียวที่แสดงบทบาทหลักดังกลาว โดยมีแผนงานชัดเจนเกี่ยวกับ
อาสาสมัครและการลงทุนชุมชนหรือองคกรการบริจาค ในชวงป 2006-2007 ภายหลังการ
เปลี่ยนแปลงรัฐบาลในป 2008 รัฐมนตรีใหมของกระทรวง พม. และทีมงานของกรมศูนยการใหและ
อาสาสมัครแหงชาติ รวมถึงศูนยสงเสริม CSR กลับยังไมมีแผนสนับสนุนที่ตอเน่ืองจากการดําเนินการ
ในป 2007 แตอยางใด 
 แมวาทางกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ไดมีการจัดแผนระดับทดลองใน
โครงการฝกอบรมการใหความรูเร่ือง CSR แกโรงงานอุตสาหกรรม 50 แหง ในประเทศไทย ทั้งน้ี
เน้ือหาในการอบรมยังอยูเฉพาะดานการชวยเหลือสังคมเทาน้ัน หลังจาก TISI ไดนําเน้ือหาอยางไม
เปนทางการฉบับลาสุดของ ISO 26000 ออกเผยแพร ชวยทําใหคุณคาของการดําเนิน CSR ของธรุกจิ
ดวยการสรางความชัดเจนเพ่ิมข้ึนวา มิไดอยูเฉพาะการลงทุนในชุมชนหรือการบริจาคขององคกร
เทาน้ัน แตยังรวมถึงการขับเคลื่อนใหองคกรเกิดการพัฒนาอยางย่ังยืนแกสังคมและสิ่งแวดลอมไป
พรอมกัน 
 
5.1.3 สถานภาพปจจุบันของ CSR ในภาคธุรกิจ 
 CSR ในประเทศไทย ยังอยูในข้ันเร่ิมตนของการพัฒนา การบริจาคและอาสาสมัครขององคกร
สูการพัฒนาชุมชน ยังเปนกิจกรรมสําคัญในการดําเนินการ CSR ของภาคธุรกิจไทย ในขณะที่ ยังไมมี
นํา CSR ไปใชในการพัฒนาสรางแผนกลยุทธธุรกิจแตอยางใด 
 
ก. การพัฒนา CSR ของไทยในชวงเร่ิมตน 
 องคกรสนับสนุน CSR และ หนวยงานภาคเอกชนไทย ในป 2009 ไดเคลื่อนจากการพัฒนา
ในชวงเร่ิมตน สูชวงการกอตัว ในวงจรชีวิตการพัฒนาผลิตภัณฑ แตยังเปนที่นาสงสัยวาบริษัทเอกชน
ไทยสามารถเคลื่อนยายจากชวงเร่ิมตนน้ีผานการเรียนรูเพ่ือพัฒนาคุณภาพการดําเนิน CSR โดย
ปราศจากการสนับสนุนจากภาคองคกรที่สาม หรือ องคกรสนับสนุน CSR ไดอยางไร ทั้งน้ีผลประโยชน
ของการดําเนิน CSR ของภาคธุรกิจนอกเหนือจากการสรางภาพลักษณใหกับองคกรแลวยังมีอีก
มากมาย เชน การประหยัดตนทุน การขยายตลาด การดึงดูดพนักงานใหม และการคงอยูของพนักงาน 
ฯลฯ 
 
ข. ความทาทายขององคกรดานการบริจาคและอาสาสมัครในประเทศไทย 
 บริษัทสวนใหญอาจดําเนินกิจกรรมการบริจาคและอาสาสมัครขององคกรอยางขาดวิสัยทัศนที่
ชัดเจนตอการนํากลยุทธกิจกรรมการบริจาคและอาสาสมัครขององคกรมาสรางสรรคมูลคาเพ่ิมใหกับ
องคกร ภายใตการดําเนินการที่เหมาะสม 
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• บริษัทไทยยังไมมีแรงจูงใจที่มากพอตอความรวมมือระหวางประเทศกําลังพัฒนา(South-South 
cooperation) บริษัทเหลาน้ีอาจไมมีความเชื่อวาพนักงานของตนเองจะสามารถชวยเหลือประเทศ
ตางๆ ในทวีปอาฟริกาได อนเน่ืองจากความแตกตางทางวัฒนธรรมและความรูระดับทองถิ่น พวก
เขาไมเชื่อวากิจกรรมอยางการมอบหมายงานระยะสั้น (A short-term assignment) ชวยทําให
พนักงานสามารถชวยเหลือสังคมได นอกจากน้ี เม่ือพิจารณาถึงมูลคาการคาระหวางไทยและอาฟ
ริกา ก็พบวายังมีอยูไมมากนัก ดังน้ันการกระตุนผานผลประโยชนทางธุรกิจอาจมีไมมากนัก 
นอกจากผลประโยชนทางดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนสําคัญ 

• การตระหนักถึงศักยภาพของคุณคาและความเขมแข็งของการบริจาคและอาสาสมัครขององคกร 
ในการนํามาใชเปนกลยุทธสําคัญของวัตถุประสงค การดําเนินการหลักของธุรกิจยังมีอยูไมมาก
และไมเพียงพอ 

• บริษัทยังขาดแรงจูงใจ ขอมูลขาวสาร และความรูในเร่ืองประโยชนจากกิจกรรมอาสาสมัครของ
องคกร จึงจําเปนตองศึกษาถึงประโยชนจากกิจกรรมอาสาสมัครตอการสรางคุณคาใหกับการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย 

• บริษัทจําเปนตองเรียนรูถึงวิธีการประเมินผลที่เกิดข้ึนจากกิจกรรมอาสาสมัคร และพัฒนาโครงการ
อยางเหมาะสมเพ่ือปองกันปญหาการไมใหความรวมมือของพนักงานตอกิจกรรมการอาสาสมัคร
นอกพ้ืนที่ของบริษัท 

 
5.1.4 หลักการสัญญาโลกแหงสหประชาชาติ (UN Global Compact Principles) 
 จากขอมูลการตีพิมพของ ECOT ในป 2008 พบวามีจํานวน 20 บริษัทในประเทศไทย ที่รูจัก
วิธีการเขารวมตามแนวทางในหลักการสัญญาโลกของ UN ทั้งที่ความจริงแลวหลักสิบประการดังกลาว 
มีความใกลเคียงกับแนวทางการดําเนินการ CSR ของหนวยงานตางๆ เชน OECD ISO GRI ฯลฯ 
นอกจากน้ี ทั้งบริษัทขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญของไทยยังคงมีความเขาใจผิดวาหลักการสัญญาโลก
ของ UN อาจสรางภาระที่เพ่ิมมากข้ึน และยังทําใหเขาอาจสูญเสียความสามารถในการแขงขัน อัน
เน่ืองจากพวกเขาเกรงวาจะเปนการทําลายชื่อเสียงหากไมสามารถดําเนินการในการรายงานตามความ
ตองการได อันนําสูการถูกถอดชื่อ และจําตองเปดเผยขอมูลดานลบของบริษัท 
 
5.2 ขอเสนอแนะตอ UNDP และ UNV ประเทศไทย 
 ยังมีโอกาสอีกมากมายในการพัฒนา CSR ในประเทศไทย โดยมีเปาหมายสูงสุดอยูที่การ
พัฒนาอยางย่ังยืน ขอเสนอแนะตอจากน้ี นํามาจากขอสรุปและจากโอกาสที่คนพบในบทกอน ความ
แตกตางจากขอเสนอแนะยอมอาจเกิดข้ึนไดระหวาง UNDP และ UNV อันเน่ืองจากกลุมเปาหมาย 
จากภารกิจโดยตรง พ้ืนที่การสนับสนุนองคกร ที่ไมเหมือนกัน 
 
5.2.1 แนวทางของ UNDP และ UNV ตอพ้ืนที่เปาหมาย 
 สืบเน่ืองจากความรวมมือระหวาง UNDP ประเทศไทย รัฐบาลไทย และคณะกรรมการประเด็น
ความรูสําคัญ 5 ประเด็นคือ การพัฒนาสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน การตอบสนองภาครัฐ ความรวมมือใน
การพัฒนาระดับนานาชาติ เปาหมายแหงการพัฒนาแหงสหัสวรรษ และ โรค HIV/AIDS) ตลอดจน
ภารกิจที่ชัดเจนการพัฒนา CSR จาก กลยุทธ UNDP ระดับโลกสูภาคธุรกิจเอกชน ภารกิจของ UNV 
ในการอาสาสมัครและหลักการอาสา จึงเปนการเปดโอกาสใหทั้ง UNDP และ UNV ในประเทศไทย
สามารถพัฒนาความรวมมือกับองคกรสนับสนุน CSR และองคกรธุรกิจของไทย ผลจากการวิเคราะห
ขอมูลพบโอกาสตางๆ คือ 
• การสนับสนุนหลักจาก UNDP:  

จากการสัมภาษณทําใหทราบวา ผูถูกสัมภาษณรูจัก UNDP เพียงชื่อเทาน้ัน ไมทราบถึง
ประเด็นความรูสําคัญ 5 ประเด็นขางตน ดังน้ัน UNDP ควรแบงปนความรูดังกลาวใหกับองคกร
สนับสนุน CSR และบริษัทไทย เพราะองคความรูดังกลาวสอดคลองในองคประกอบของการดาํเนินการ 
CSR และแนวคิดการสรางสรรคหวงโซคุณคา ความรูดังกลาวยอมชวยใหบริษัทสามารถทราบถึงความ
ตองการและความคาดหวังของผูมีสวนเกี่ยวของเพ่ือนําสูความสามารถในการพัฒนาโครงการ CSR ที่
เพ่ิมมากข้ึน 
• การจัดการความรูและการแบงปนความรู: 

ระหวางที่บริษัทตางๆ ไดเรียนรูเร่ืองการสรางสรรคหวงโซคุณคาจากโครงการการพัฒนา
ชุมชน UNDP ควรนําเสนอขอคิดเห็นบนฐานความรูเพ่ือการสรางความตระหนักรูตอการนํา CSR ใหเปน
แนวทางสําคัญในการพัฒนาในประเด็นอื่นๆ ที่แตกตางออกไป โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวของกับ
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เปาหมายแหงการพัฒนาแหงสหัสวรรษ  และการพัฒนาสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน สิ่งเหลาน้ียอมชวยให
บริษัทไดเขาถึงขอมูลสําคัญกอนการออกแบบโครงการที่มีคุณภาพหรือ การกําหนดองคกรเพ่ือสราง
ภาคีความรวมมือในการพัฒนาโครงการรวมกัน ทั้งน้ี UNDP ควรสนับสนุนแบงปนแนวทางการปฏิบัติ 
CSR ที่ประสบความสําเร็จทั้งในระดับประเทศไทยและระดับสากล ภายใตกรอบความรู 5 ประเด็น
ดังกลาวภายใตกรอบความรวมมือระหวาง UNDP และรัฐบาลไทย ในประเด็นความรวมมือในการ
พัฒนาระดับนานาชาติ อันกอใหเกิดความรวมมือระหวางประเทศกําลังพัฒนา (South-South 
Cooperation) 
• บทบาท CSR ในการเปนเคร่ืองมือสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย: 

ภายใตกรอบใหญของ UNDP ในการพัฒนามนุษยน้ัน CSR สามารถเปนเคร่ืองมือสาํคญัในการ
พัฒนาประเด็นสําคัญน้ี บนฐานของการรวบรูขอมูลและความรูจากการวิจัย ยอมทําให UNDP สามารถ
ใช CSR เปนตัวชี้วัดสําคัญของการมีสวนรวมในการพัฒนามนุษยของภาคธุรกิจเอกชน และการคนพบ
ดังกลาวนาจะเปนฐานสําคัญตอการสรางความตระหนักรูและสรางสรรคกิจกรรมที่เกี่ยวเน่ืองตอไป 
• โครงการความรวมมือ UNDP กับภาคธุรกิจ: 

ผลจากการศึกษาเร่ืองการบริจาคขององคกรในบทที่ 3 ทําใหทราบถึงศักยภาพของ UNDP 
ตอการพัฒนาโครงการรวมในประเด็นอื่นๆ กอปรกับการมีบรรษัทตางประเทศจํานวนมากในประเทศ
ไทย เชน Cisco, Oracle, Microsoft, HP เปนตน UNDP ควรคนหาศักยภาพดังกลาวดวยการพัฒนา
โครงการความรวมมือระหวางภาคเอกชนและภาครัฐ เพ่ือใหเกิดโครงการความรวมมือในระยะยาวที่
ย่ังยืน ในแตละประเด็นความรู จําเปนตองมีการจัดทําแผนที่กิจกรรม/โครงการของบรรษัทตางประเทศ 
UNDP และความตองการของรัฐบาล กอนการคนหาความรูเพ่ือพัฒนาความรวมมือดังกลาว และ
ทายสุด UNDP ภาคธุรกิจ และรัฐบาลไทย ควรระดมทรัพยากรอันจํากัดของแตละหนวยงานเพ่ือรวม
ออกแบบพัฒนาความรวมมือกันในระยะยาวของภาคีความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนอยางย่ังยืน
ตอไป 
• โครงการการบริจาคและอาสาสมัครขององคกร: 
1)  ภายใตบริบทสังคมวัฒนธรรมไทยอันประกอบดวย ความเมตตา การแบงปน และการดูแลเอาใจใส 
ตลอดจนความหวงใยกลุมผูดอยโอกาสในสังคม ยอมแสดงถึงความสนใจและความรับผิดชอบที่มีอยู
แลวในแตละบุคคล ลักษณะเฉพาะของบุคคลดังกลาวยอมมีสวนสําคัญตอการสรางสรรคโอกาส
สําหรับธุรกิจอันสอดคลองกับคุณสมบัติของความเมตตาและความกรุณาในวัฒนธรรมองคกรที่สําคัญ 
นอกจากน้ีการจัดการความคาดหวังของกลุมผูมีสวนเกี่ยวของจะเปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จในการ
จัดทําโครงการ CSR ในป 2009 สิ่งเหลาน้ียอมเปนความทาทายสําหรับบริษัทในการพัฒนาความ
รวมมือผูกพันกับชุมชน หรือโครงการบริจาค หรือ โครงการอาสาสมัคร ในลักษณะที่ย่ังยืน 
2) บริษัทควรใหความสนใจตอการสนับสนุนการอาสาสมัครในระดับนานาชาติในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ในโครงการการมอบหมายงานระยะสั้น อันเน่ืองจากความใกลเคียงกันของสังคม
เศรษฐกิจ และการเติบโตของการคาระหวางประเทศที่สําคัญระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนใน
ภูมิภาคน้ี 
3)  ชุดการจัดการความรูเร่ืองอาสาสมัคร (ทั้งในสวนกอนและหลังการทําโครงการอาสาสมัคร) เพ่ือให
องคกรธุรกิจไดศึกษาถึงการสรางสรรคหวงโซคุณคาภายในโครงการการพัฒนาชุมชนยอมเปนเร่ือง
สําคัญและจําเปนเชนเดียวกัน 
5.2.2 แนวทางการสนับสนุนอื่น ในการพัฒนา CSR ของประเทศไทย 
 ขอเสนออื่นๆ ตอ UNDP และ UNV ประเทศไทย คือ 
• คํานิยามความหมายของ CSR: 

จากความเขาใจเร่ือง CSR ในสังคมไทย ของบริษัทตางๆ ยังมีความแตกตางกันอยาง
กวางขวาง UNDP สามารถมีสวนชวยรวบรวมความเขาใจดังกลาวใหชัดเจน ดวยการสรางความรวมมือ
กับองคกรสนับสนุนทั้งหกแหงในการสนับสนุนใหบริษัทเอกชนหันมาสนใจดําเนินการ CSR ใหเพ่ิม
มากข้ึน 
• นวัตกรรม: 

จากการที่บริษัทตางๆ ไดเรียนรูดําเนินการ CSR อยางตอเน่ืองอยางคอยเปนคอยไป UNDP 
ควรมีสวนในการเรงความเจริญเติบโตน้ีได ดวยการกระตุนใหเกิดนวัตกรรมการปฏิบัติ โดยมีประเด็น
รวมกันในการทํางานอยูหลายประการ 
• การบูรณาการ CSR สูการพัฒนาทรัพยากรมนุษย: 

ทั้ง UNDP และ UNV ควรดําเนินการประชาสัมพันธใหแนวทางการดําเนิน CSR เปนเคร่ืองมือ
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่สําคัญ เพราะไมเพียงแต CSR จะชวยลดความเสี่ยงของธุรกิจอันเกิด
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จากมีสวนชวยใหคุณธรรมและความซ่ือสัตยในจิตใจพนักงานใหเบงบาน อีกทั้งยังทําใหธุรกิจเปน
องคประกอบสําคัญการสรางพลังผลักดันใหพนักงานเปนทุนมนุษยใหกับสังคมอีกทางหน่ึงดวย 
โดยเฉพาะอยางย่ิงกิจกรรมอาสาสมัครองคกรยอมเปนหนทางที่ดีตอการพัฒนาศักยภาพดังกลาว
ใหกับพนักงานในองคกร 
• การบังคับใช:  

จากการที่โลกตองเผชิญปญหาสังคมและสิ่งแวดลอมอันมีความซับซอน และหลายประเทศใน
ตะวันตก เชน ประเทศสหราชอาณาจักรน้ัน CSR ไดเสนอเปนขอบังคับสําคัญสําหรับธรุกจิทีต่องปฏิบตั ิ
UNDP ควรรวมมือกับองคกรสนับสนุนในการพิจารณาให CSR อยูในกลไกบังคับใหบริษัทตอง
ดําเนินการ CSR มากย่ิงข้ึน หรืออยางนอยหากมีสวนแนะนําใหเกิดการสรางสรรคกลไกดงักลาว UNDP 
ควรมีสวนสรางความระแวดระวังมิใหบริษัทเขาไปละเมิดหรือขัดขวางตอผลประโยชนที่แทจริงของการ
บังคับใชดังกลาว 
• รางวัล CSR:  

ปจจุบันมีการใหรางวัลเกี่ยวกับ CSR จากหลายหนวยงานบนฐานหลักการที่แตกตางกัน บาง
หนวยงานไดครอบคลุมหลายมิติใน CSR หากบางหนวยงานกลับมุงประเด็นเฉพาะการเกี่ยวของกับ
ชุมชนสังคมเทาน้ัน UNDP จึงควรมีบทบาทหลักในการประสานความแตกตางดังกลาวขององคกร
สนับสนุนเพ่ือใหครอบคลุมทุกมิติการดําเนิน CSR ในการใหรางวัล 
• วงเสวนา CSR ประจําปที่มีเจาภาพจัดรวมกัน:  

UNDP ควรสรางความรวมมือกับสํานักงานสถิติแหงชาติ (NSO) และ สํานักงานคณะกรรมการ
เศรษฐกิจและสังคม (NESDB) ในการรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับ CSR และเปดเผยขอมูลดังกลาวสู
สาธารณะ ตัวอยางเชน  รวมกับ NSO เพ่ือใหภาคีความรวมมือเปดเผยขอมูลตัวเลขการบริจาคองคกร
อยูในสํามะโนอุตสาหกรรมที่จัดทําโดย NSO และรวมมือกับ NESDB เพ่ือใหมีการเปดเผยขอมูล
ผลกระทบดานบวกและลบของการดําเนินการของธุรกิจ ทั้งน้ี UNDP สามารถกําหนดลําดับ
ความสําคัญของนโยบายดังกลาว พรอมไปกับการจัดบทบาทการประสานความรวมมือตอการเปน
เจาภาพรวมกันในการจัดวงเสวนาประจําปที่แสดงใหเห็นถึงการดําเนินการ CSR ที่ประสบความสําเร็จ
กับองคกรสนับสนุนในประเทศไทย 
• การสํารวจการดําเนินการ CSR อยางสมํ่าเสมอ:  

บริษัทควรสํารวจผลประโยชนจากการดําเนินการกิจกรรมตางๆ ของ CSR โดยบูรณาการเขา
กับแบบจําลองธุรกิจเพ่ือใหสอดคลองกับความคาดหวังของ ผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมด ทั้งน้ี UNDP 
ควรทํางานรวมกับองคกรสนับสนุนในการจัดทําการสํารวจขอมูลการดําเนินการ CSR เพ่ือเปน
ฐานขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนา CSR ของประเทศไทย 
• การปรับการดําเนิน CSR เขาสูบริบททองถิ่น:  

จากการที่ CSR ไดรับการพิจารณาวาเปนแนวทางการเติบโตจากภายในภายใตหลักการ
เศรษฐกิจพอเพียง UNDP จึงควรมีการวางแนวทางเขาสูประเด็นความรูทั้ง 5 ประเด็นขางตน 

 
นอกจากน้ี ยังมีพ้ืนที่สําหรับการพัฒนาและประชาสัมพันธ หลักการสัญญาโลก อันอาจมี

บางสวนทับซอนอยูในประเด็นความรูทั้ง 5 ประเด็นของ UNDP เพ่ือสรางความตระหนักรูและกระตุนให
เกิดความสนใจเขารวมในโครงการมากย่ิงข้ึน 
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เอกสารอางอิง 

เอกสารอางอิงหมายเลข 1: หลักการสัญญาโลกแหงสหประชาชาติ 10 ประการ 

(Ten Principles of United Nations Global Compact) 
 

สัญญาโลกแหงสหประชาชาต ิ หรือ UN Global Compact ริเร่ิมข้ึนในป 2542 เพ่ือเชิญชวนนักธุรกิจ
เขาใจวาธุรกิจก็คอืสวนหน่ึงของพลเมืองโลก โดยมีการเชิญชาวใหยเขารวมทําขอตกลงภายใต
หลกัการสัญญาโลก 10 ประการ สาํหรับนําไปใชในการดาํเนินกิจกรรมทางธุรกิจ เพ่ือพัฒนาบริษัทเปน
พลเมืองที่มีความรับผิดชอบในสังคมโลก  
 
หลกัการสัญญาโลกแหงสหประชาชาต ิ ก็คอื การปรับแนวการดําเนินงานของธุรกิจโดยยึดหลกั 10 
ประการน้ี เปนรากฐานและคานิยมขององคกร ทั้งน้ี การเขารวมในหลักการสญัญาโลกน้ีจะเปนไปโดย
สมัครใจ และไมมีขอผูกพันทางกฎหมายแตอยางใด 
 
หลกัการสัญญาโลกแหงสหประชาชาติ  10 ประการ  เกีย่วของกับประเด็นหลกั 4 เร่ือง ไดแก เร่ือง
สิทธิมนุษยชน (Human Rights) เร่ืองแรงงาน (Labour) เร่ืองสิ่งแวดลอม (Environment) และเร่ือง
การตานทุจริต (Anti-Corruption) โดยหลัก 10 ประการน้ัน ประกอบดวย 
 
สิทธิมนุษยชน 
หลกัประการที ่1 - สนับสนุนและเคารพในการปกปองสทิธิมนุษยชนที่ประกาศในระดบัสากล ตาม
ขอบเขตอํานาจทีเ่อือ้อาํนวย 
หลกัประการที ่2 - หม่ันตรวจตราดูแลมิใหธุรกิจของตนเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการลวงละเมิดสิทธิ
มนุษยชน  
 
แรงงาน 
หลกัประการที ่3 – สงเสริมสนับสนุนเสรีภาพในการรวมกลุมของแรงงานและการรับรองสิทธใินการรวม
เจรจาตอรองอยางจริงจัง 
หลกัประการที ่4 - ขจัดการใชแรงงานเกณฑและที่เปนการบังคบัในทกุรูปแบบ 
หลกัประการที ่5 - ยกเลกิการใชแรงงานเด็กอยางจริงจัง 
หลกัประการที ่6 - ขจัดการเลือกปฏิบตัิในเร่ืองการจางงานและการประกอบอาชีพ  
 
ส่ิงแวดลอม 
หลกัประการที ่7 - สนับสนุนแนวทางการระแวดระวังในการดําเนินงานทีอ่าจสงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม 
หลกัประการที ่8 - อาสาจัดทํากิจกรรมที่สงเสริมการยกระดับความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม 
หลกัประการที ่9 - สงเสริมการพัฒนาและการเผยแพรเทคโนโลยีทีเ่ปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
 
การตานทจุริต 
หลกัประการที ่10 - ดําเนินงานในทางตอตานการทุจริต รวมทั้งการกรรโชก และการใหสินบนในทกุ
รูปแบบ 
 
 
ที่มา: http://www.unglobalcompact.org/AbouttheGC/TheTENPrinciples/index.html  
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เอกสารแนบหมายเลข 2: รายช่ือองคกรที่ไดรับการสัมภาษณ  
 

กลุมที่  1 องคกรสนับสนุน 
 

คุณชัยยุทธ  ชํานาญเลิศกิจ  
รองผูอํานวยการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
สถาบันธุรกิจเพ่ือสังคม ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย,  
 

ดร. ธวัชชัย ยงกิตติคุณ  
เลขาธิการ สมาคมธนาคารไทย 
ชั้น 4 อาคารเลครัชดาคอมเพล็กซ (อาคาร 2)  CDF House 
เลขที่ 195/5ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย, 
 
ศูนยสงเสริมธุรกิจเพ่ือสังคมและศูนยสงเสริมการใหและการอาสาชวยเหลือสังคม 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
อาคารเลครัชดาคอมเพล็กซ (อาคาร 2)  CDF House  

195/11 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย, 
 

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.)  
ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ  
 

คุณกรรณิการ ควรขจร 
ผูอํานวยการมูลนิธิอาสาสมัครเพ่ือสังคม 
 
Mr. Marinus W. Sikkel 
หัวหนาสวนการลงทุนและการพัฒนาวิสาหกิจ แผนกการคาและการลงทุน 
คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงเอเชียและแปซิฟก-เอสแคป  
(Economic and Social Commission for Asia and the Pacific-ESCAP) ESCAP 
ชั้น4  อาคารสหประชาชาติ ถนนราชดําเนิน 
 

 
กลุมที่ 2 บริษัท  
 

คุณสจวต  ฮอวกินส  
ผูอํานวยการ  ประชาสัมพันธและการสื่อสาร 
บริษัทโคคา-โคลา ประเทศไทย จํากัด 
 

ดร.ธัชพล  โปษยานนท กรรมการผูอํานวยการ 
บริษัทซิสโก ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จํากัด ชั้น 28 อาคารสํานักงานเซ็ลทรัลเวิรล 
ถนนพระราม 1  กรุงเทพฯ 
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คุณสุดวิน ปญญาวงศขันต  หุนสวน 
บริษัท PricewaterhouseCopers ABAS 
ชั้น 15 อาคารบางกอกซิตี้ ถนนสาธรใต กรุงเทพฯ 
 

คุณประเสริฐ  สลิลอําไพ 
รองผูอํานวยการ  บริษท ปตท จํากัด (มหาชน)  
ถนนวิภาวดีรังสิต  จตุจักร กรุงเทพฯ  
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เอกสารอางอิงหมายเลข 3 ขอกําหนด 

 

UNDP ประเทศไทย 
ขอกําหนด 

ตําแหนง               นักวจิยั เร่ือง ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกจิและ 
                             อาสาสมัครในประเทศไทย  
ประเภทสัญญา: สัญญาบริการพิเศษSpecial Service Agreement  
โครงการ:   POEM Thailand  
ระยะเวลา  1-15  ธันวาคม 2551 
สถานทีป่ฏิบัติงาน: กรุงเทพ ประเทศไทย 
________________________________________________________________________ 

ที่มา 
ยุกโลกาภิวตันน้ีตองการการตอบรับระดบัโลกและกลยุทธพหุภาคใีนดึงธุรกิจเขามามีสวนรวม

ที่สําคญํในการพัฒนาหรือความรวมมือระหวางภารรัฐและภาคเอกชนเปนกลไกสาํคญัความสําเร็จและ
ประสิทธิภาพของการพัฒนาที่ย่ังยืน และสิ่งที่เกี่ยวของกับการสรางการมีสวนรวมของหลายภาคสวน
น้ันมีตั้งแตเร่ืองธรรมภิบาลไปจนถึงเร่ืองการมีความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ (Corporate Social 
Responsibility หรือ CSR)   และปจจุบันเม่ือมองไปที่บริษัท จะเห็นวาสวนใหญจะมองขามการทํา
กําไรและมีความใสใจตอผลกระทบที่ไมใชตอธุรกิจเทาน้ันและมีความตระหนักวาความสําเร็จของธุรกิจ
น้ันเกี่ยวพันธกับความย่ังยืนของสังคมและสิ่งแวดลอม  และเพ่ือใหบรรลุความสาํเร็จน้ีจะไมเกดิข้ึนหาก
สังคมยังไมใหความไววางใจบริษัท  การสงเสริมเร่ืองอาสาสมัครของบริษัทถือวาเปนสวนหน่ึงของการ
ทํา CSR ของบริษัทตางๆ ทีบ่ริษัทมีตอพนักงาน 
  

เม่ือประเทศไทยพัฒนาเปนประเทศที่รายดับระดับกลางและเปลี่ยนสถานะเปนผูบริจาคหน่ึงใน
กลุมประเทศทางใต และUNDP ประเทศไทยมุงกิจกรรมที่เนนการใหความชวยเหลือดานเทคนิคใหกับ
รัฐบาลไทยในการสงเสริมและพัฒนาความรวมมือกลุมประเทศทางใตของประเทศไทยภายใตการสราง
ความรวมมมือระหวางภาครัฐและเอกชน (Public and Private Partnerships หรือ PPP) ในการดําเนิน
นโยบายกลยุทธตางประเทศ  ธุรกิจการคาการลงทุนน้ันเปนเสาหลักในการสรางความรุงเร่ืองและสันติ
สุขของสังคมทุกวันน้ี และในสังคมโลกก็มีสัญญาโลกแหงสหประชาชาติที่เรียกรองใหธุรกิจดําเนิน
ธุรกิจโดยยึดหลักการ 10 ประการ ในเร่ืองของสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดลอม การตอตาน
คอรัปชั่นพรอมๆไปกับการสนับสนุนกิจกรรมที่ใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาแหงสหสวรรษ 
(Millennium Development Goals หรือ MDGs) ดวยเหตุน้ีธุรกิจจึงตองเร่ิมดําเนินธุรกิจที่มีการทํา
CSRดวย    

 
 ในประเทศไทย การทํา CSR สวนใหญจะปฏิบตัิกันสวนใหญในกลุมบรรษัทขามชาติที่จะ

ดําเนินธุรกิจพรอมๆไปกบัการพัฒนา CSR ใหเปนกิจกรรมที่เหมาะสมเในสังคมไทยและเปนไปตาม
นโยบายที่กาํหนดมาจากบริษัทแม บริษัทคนไทยสวนใหญอาจจะเห็นประโยชนการทําCSR เพียงเพ่ือ
สรางภาพลักษณทีด่ีและการสรางความไววางใจที่ดชีุมชนเทาน้ัน   

 

แมวะจะมีการสงเสริมสรางความตระหนักเร่ืองCSR ผานเวทกีารสัมมนา การอบรม การประชุม
ตางๆ ขอจํากัดความรูเร่ืองคุณคาและการดาํเนินการCSR ที่เปนตวัอยางที่ด ี ยังเปนที่ตองการอยูมาก 
และควรมีการผลกัดันใหมีการพิจารณาประเด็นตางๆตอการสงเสริมCSR อาทเิชน การสนับสนุนจาก
ภาครัฐ แรงจูงใจทางการเงินสําหรับบริษัทที่ทาํ CSR มาตรฐานการการดาํเนินธุรกจิดวยธรรมาภิบาล 
การพัฒนาสังคม ประเด็นสิง่แวดลอม ตลอดจนเร่ืองบทบาทของประเทศไทยในการพัฒนากฎระเบียบ
และการบังคับใช ISO 26000 เปนตน  
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จุดประสงคของงานวิจัย  
 จุดประสงคของการวิจัยชิ้นน้ีคือการคนหาวิธกีารที่จะสรางความเขมแข็งเครือขายและพัฒนา
ความรวมมือธุรกิจไทย ดวยการจัดการความรูการพัฒนากลยุทธการจัดเวทีแลกเปลีย่น และพัฒนา
กรอบความรวมมือในเร่ืองCSR และนําไปสูในการพัฒนากรอบความคิดการสรางความรวมมือระหวาง
ภาครัฐและภาคเอกชน (PPP)  
 

ขอบเขตของงาน 
นักวิจัยทาํงานภายใตการดูแลของผูชวยตวัแทนUNDP ประเทศไทย และไดรับคําปรึกษาจาก 

เจาหนาทีโครงการ UNV ประจําประเทศไทย  นักวิจัยควรพัฒนารายงานที่มีโครงรางดังน้ี   
1. นโยบายและกลยุทธของหนวยงานสนับสนุนเร่ือง CSR ในประเทศไทย  
2. บทบาทหนาที่ขององคกรสนับสนุนทั้งภาครัฐและภาคอืน่ๆ รวมทั้งภาคธุรกิจในการสงเสริม

CSR  
3. ประเด็นสาํคญั และการเขาไปมีสวนรวมที่สรางคุณคาเพ่ิมของ UNDP/UNV ในการสงเสริม

CSR รวมกับหนวยการสนับสนุนตางๆ รวมทั้งการสงเสริมเร่ืองอาสาสมัครในโครงการความ
รวมมือของกลุมประเทศทางใตของโลก (South-South cooperation)   

4. คนหากิจกรรม CSRที่ควรพัฒนาในป 2552  
 
ระยะเวลาของงานวิจัย สถานที่ปฏิบัติการ และการวางแผนการเดินทาง 

ระยะเวลาที่กาํหนดใหสาํหรับงานวิจัยชิ้นน้ีคือ 13 วันทํางาน เร่ิมตนเดอืนธันวาคม 2551 
เน่ืองจากงานวิจัยชิ้นน้ีจะนําไปสูการพัฒนากิจกรรมในป 2552 จึงตองการรายงานฉบับสมบูรณภายใน 
1 เดอืนหลังจากการทาํสญัญา นักวิจัยสามารถทํางานที่บานได แตกาํหนดใหมีการประชุมกับผูที่
เกี่ยวของอยางนอย 3-4 คร้ังในระหวางการทาํการวิจัยซึ่งจะมกีารประสานเร่ืองนัดหมายการ
ประชุมกับเจาหนาที่ UNDP/UNV เปนระยะ 
 

ผลผลิต 
� รายงานวิจัยการพัฒนา CSR ในประเทศไทย และ บทบาทของอาสาสมัคร  
   

รายงานวิจัยฉบบัน้ี (ไมควรต่ํากวา 30 หนาไมรวมหนาเอกสารอางอิงตางๆ) อธิบายอิทธิพล
ตะวันตกและความเขาใจของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตอการทาํCSR ควรใหขอมูลที่เปนแนวทางใน
การพัฒนาCSRในประเทศไทย มีการวเิคราะหปญหา ความทาทายตางๆ และขอเสนอแนะตอปญหา
และความทาทายตางๆ และตอการสงเสริมการพัฒนาCSRในประเทศไทย ซ่ึงรวมถึงทิศทางการพัฒนา 
CSR ของแตละหนวยงานสนับสนุนตางๆ และการพัฒนาเครือขาย CSR และในงานวิจัยน้ีควรนําเสนอ
เร่ืองการพัฒนาอาสาสมัครที่เปนสวนหน่ึงของการทาํ CSR หรือเปนองคประกอบหน่ึงของการบริจาค
ของบริษัท  และทายสุดน้ี ขอใหมีบทวเิคราะหความเปนไปไดที่จะพัฒนาCSRในเร่ืองการสรางความ
รวมมือของประเทศกลุมทางใต (South-South Cooperation) ในฐานะการเปนประเทศที่จะเปนผู
บริจาคใหประเทศเพ่ือนบานและประเทศที่กาํลังพัฒนาอืน่ๆ ในดานการใหความชวยเหลือดานเทคนิค
และการแลกเปลี่ยนตวัอยางการทาํงานทีด่ีตางๆ  
 

การติดตามประเมินผลและการควบคุม 
ภายใตการดูแลของผูชวยตวัแทนUNDPประจําประเทศไทย (Assistant Resident 

Representative, UNDP Thailand) และการทาํงานอยางใกลชดิกบั เจาหนาทีโครงการ UNV ประจํา
ประเทศไทย  

 

ระดับความชํานาญและคุณสมบัติของนักวิจัย  
• ปริญญาโทดานสังคมและเศรษฐศาสตร หรือดานการพัฒนาระหวางประเทศ หรือดานอื่นๆที่

ใกลเคียง  
• มีประสบการณอยางนอย 5  ปในดานการทํางานกบัภาครัฐ เอกชน องคกรพัฒนาเอกชน 

นักวิชาการ หรือกับระบบสหประชาชาต ิ
• ทักษะ: งานวิจัยและประสบดานการวิจัยเร่ือง CSR ในเอเชีย   
• มีความรูเร่ืองอาสาสมัครและการพัฒนาอาสาสมัคร  
• อื่นๆ: ทักษะเร่ืองการสื่อสาร ความรูเร่ืองตางวัฒนธรรม และ ความรูดานภาษาอังกฤษที่ดี  
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หากมีความสนใจ อานรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่ http://www.undp.or.th/aboutus/jobs.html ผูที่
สนใจสงประวตัิ รูปถาย และ แบบฟอรมประวตัิของสหประชาชาต ิ(UN-Personal History Form-P11) 
และจดหมายแนะนําตัว ภายในวันที ่ 28 พฤศจิกายน 2551 ยินดตีอนรับผูสมัครผูหญิงในตาํแหนงน้ี 
กรุณาสงใบสมัครมาที่  

แผนกจัดจาง (Procurement Unit) 
ตูปณ 618, กรุงเทพฯ  10501 or อีเมลมาที ่rcb.procurement.th@undp.org 

จะมีการตดิตอผูสมัครที่ไดรับการคดัเลอืกเทาน้ัน 
 


