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กลุมพฒันาระบบบริหาร  

บทบาทภาครฐัในเรื่อง CSR โดยธนาคารโลก 

ธนาคารโลก (The World Bank, 2002) ไดกลาวถึงบทบาทของภาครัฐในการสงเสริมงานดาน CSR โดยใหเหตุผลวา ภาครัฐควรมี

การจัดทําเร่ือง CSR เพื่อ 

 เปนกรอบในการจัดทํา CSR ใหกับภาคเอกชน 
(To Enable Framework for CSR) 
จากผลการวิจัยของธนาคารโลกพบวา   

การริเร่ิมใด ๆ ของภาครัฐเก่ียวกับการดูแล

สังคมและ ส่ิงแวดลอม ยั ง ไม สามารถ   

สรางความตระหนักแกภาคเอกชนใหเห็น

ความสําคัญไดจริง ภาคเอกชนยังไมได   

ใหความสนใจมากเทาที่ควร และไมคิดวา

เปนเร่ือง CSR อีกทั้งไมไดตระหนักวา CSR 

เปนส่ิงที่ตองทํามากกวาเปนทางเลือก 

ดังนั้น ภาครัฐตองสงเสริมใหภาคเอกชน

จัดทํา CSR ภายใตกรอบ CSR ที่จะสะทอน

ความรับผิดชอบตอสังคมที่ชัดเจน 

 สงเสริมให CSR เปนเครื่องมือในการจัดการ
สิ่งแวดลอม (To Establish Environment 
Management Tools) 
ภาครัฐควรสงเสริมให CSR เปนเครื่องมือ

หนึ่งในการจัดการส่ิงแวดลอม เชน เร่ือง 

การผลิตที่ สะอาด  ปลอดภัย  (Cleaner 

Production)  การบ ริหารประ สิทธิภาพ   

เชิงเศรษฐนิเวศน (Eco-Efficiency) ระบบ

การ จัดการ ส่ิ งแวดลอม  (Environment 

Management Systems) เปนตน ซึ่งเร่ือง

เหลานี้เปนเร่ืองที่ภาคเอกชนไดรับประโยชน

ใ น เ ชิ ง ข อ ง ภ า พ ลั ก ษณ  โ ด ย สั ง ค ม 

ส่ิงแวดลอมไดรับการดูแลมากขึ้น 

 สรางสภาพแวดลอมสนับสนุนการจัดทํา CSR 
(To Enable Environment for CSR) 
ภาคเอกชนสรางส่ิงแวดลอมสนับสนุน   

การจัดทํา CSR นอยกวาหนวยงานภาครัฐ

บางหนวยงาน มีสาเหตุมาจากงบประมาณ

ยังไมเพียงพอ การบริหารจัดการท่ียังไมดี 

ผูบริโภคยังไมมีความตองการเร่ืองนี้มากนัก 

เชน  ลูกคากลุมอุตสาหกรรมการผลิต

เฟอรนิเจอรอาจไมไดมีความตองการวา

ระบบการผลิตในกลุมอุตสาหกรรมนี้จะตอง

มีเร่ืองของการดูแลส่ิงแวดลอมมากเทากับ

กลุมอุตสาหกรรมยานยนต 
 

Prof. Michael E. Porter และ Mr. Mark R. Kramer (2006) ใหเหตุผลที่องคการไมประสบผลจากความพยายามในการทํา CSR คือ 

องคการสวนใหญมีความคิดวาธุรกิจของตนกับสังคมไมมีความเก่ียวของกัน ทั้งที่จริงนั้นมีการพึ่งพากันอยูอยางมาก หากสังคมไมเขมแข็ง 

การทําธุรกิจในสังคมนั้นย่ิงเปนเร่ืองยากย่ิงขึ้น 

ใชกิจกรรม CSR ที่เหมือน ๆ กัน แทนท่ีจะคิดกิจกรรมท่ีเหมาะกับธุรกิจของตน เชน กระแสโลกรอนในปจจุบันทําใหเกิดการทํา CSR   

ในประเด็นนี้เปนจํานวนมาก ซึ่งอาจซ้ําซอนและไมไดสงผลกระทบเทาที่ควร  

การทํา CSR เปนอะไรที่มากกวาคาใชจาย การถูกบังคับ หรือการทําการกุศล เพราะกิจกรรมดังกลาวสามารถนํามาซ่ึงโอกาสและ

นวัตกรรมในการทําธุรกิจ และความไดเปรียบในการแขงขันดวย  

โดยสรุป CSR คือ แนวคิดขององคการในการดําเนินกิจกรรม การวางแผน การตัดสินใจ การส่ือสารประชาสัมพันธ การบริหารจัดการ และ

การดําเนินการท่ีคํานึงถึงผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม โดยอาจสอดแทรกเรื่องนี้ไวในกระบวนการประกอบธุรกิจ เชน กระบวนการผลิต

หรือการบริการ การดูแลบุคลากรในองคการและครอบครัว รวมไปถึงการดูแลชุมชนและสังคมโดยรอบ นอกจากนี้ CSR ในหลายองคการอาจ

เปนการต้ังเงื่อนไขใหกับผูมีสวนไดเสีย อันหมายถึง ลูกคา คูคา ผูลงทุน รัฐบาล และองคการพัฒนาชุมชน รวมกันดูแลรับผิดชอบสังคมดวย 

อะไร? (WHAT?) ความรบัผิดชอบตอสงัคม หรอื CSR (Corporate Social Responsibility) คืออะไร ? 
     CSR มีหลายนิยาม ที่ใชกันมากอันหนึ่งคือนิยามของ World 

Business Council Sustainable Development (WBCSD)  

(The World Bank, 2002) “CSR คือ ความมุงมั่นขององคการ
ธุรกิจที่จะพัฒนาเศรษฐกิจอยางย่ังยืน โดยดูแลบุคลากรของ
องคการรวมไปถึงครอบครัวของบุคลากร ตลอดจนชุมชนและ
สังคมโดยมุงที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเหลานี้ใหดีขึ้น” 

สถาบันไทยพัฒน เปนองคการที่ทําการศึกษา วิจัยเ ร่ือง CSR   

ในประเทศไทย บัญญัติความหมายของ CSR คือ  “บรรษัทบริบาล  
ที่หมายถึง การกํากับดูแลกิจการใหเจริญรุดหนาอยางมี
ประสิทธิภาพดวยเงื่ อนไขความถูกตอง  โปร งใส  การ   
มีจริยธรรมที่ดี โดยมุงคํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสียในกิจการ
และสังคมโดยรวม” 
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เพื่อบรรลุวัตถุประสงคตามนโยบาย   

การกํากับที่ ดีตองขับเคล่ือนนโยบาย   

ทั้ง 4 ดาน ไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม

อยางเปนกระบวนการ ตามรูป  

สวนภาครัฐโดยสํานักงาน ก.พ.ร. มีการกําหนดนโยบายการกํากับดูแล

องคการที่ดี (Organizational Governance – OG) หมายถึง การประกาศ

เจตนารมณขององคการที่จะดําเนินการและกําหนดนโยบายตามหลัก   

ธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ ดี  เพื่อประโยชนสุข   

ของประชาชน โดยผูบริหารแตละองคการจะตองวางนโยบายเก่ียวกับ รัฐ 

สังคมและส่ิงแวดลอม ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย องคการและ

ผูปฏิบัติงานรวมทั้งกําหนดแนวทางการปฏิบัติและมาตรการหรือโครงการ 

เพื่อใหบรรลุตามนโยบายขององคการและนโยบายการกํากับดูแลองคการ 

ที่ดีไดครอบคลุมถึง 4 ดาน โดยมีความเชื่อมโยงผูกพันกัน ตามรูป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมพฒันาระบบบริหาร  

นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ด ี
(Organizational Governance – OG) 

 กิจกรรมที่ทําเพื่อประชาสัมพันธองคการเปนเปาหมายหลักวา

มีกิจกรรม CSR แลว 

 การบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน โดยปราศจากจิตสํานึก   

แตทําเพื่อเอาหนา 

กิจกรรมที่มีประโยชนตอชุมชนหรือสังคม ที่องคกรจางบริษัท

หรือหนวยงานทําใหโดยที่พนักงานขององคกรไมไดมีสวนรวมเลย 

 การบริจาคเงินทอดกฐิน ทอดผาปา อาจจะไมใช CSR แท   

แตถาเปนการรวมกัน ดําเนินการโดยมีเปาหมายรวมกัน ก็นาจะ

ถือวาเปนกิจกรรม CSR ได 

กิจกรรมที่นอมนําใหองคการ และสมาชิกขององคการ เปนสวนหนึ่ง

ของชุมชนหรือสังคม  ทําให เ กิดความใกลชิด  ความรวมมือกัน   

ในกิจกรรมของชุมชนหรือสังคม โดยกิจกรรมนั้นไมใชธุรกิจขององคกร 

กิจกรรมที่ทําใหองคการ สมาชิกขององคการ เกิดความสัมพันธ   

ในรูปแบบใหมกับชุมชนหรือสังคม ที่องคการตั้งอยู คือความสัมพันธ

บนฐานผลประโยชนรวมกันในฐานะสมาชิกของชุมชนหรือสังคม

เดียวกัน ไมใชความสัมพันธในฐานะผูใหบริการลูกคา 

กิจกรรม CSR นาจะเปนกิจกรรมท่ีทําใหเกิดความสัมพันธระหวาง

สมาชิกขององคการกับสมาชิกของชุมชนหรือสังคมเปนหลัก ไมใช

กิจกรรมที่เนนการใหเงินหรือวัตถุแกชุมชนหรือสังคมเปนหลัก 

กิจกรรม CSR ควรเนนการที่องคการเขาไปรวมสรางการพัฒนา   

ที่ย่ังยืนใหแกชุมชนหรือสังคม เนนการพัฒนาจากรากฐานของชุมชน

หรือสังคมเอง ไมใชโดยการนําเขาจากภายนอกเปนหลัก 

กจิกรรมที่ไมนาจะใช CSR แท กจิกรรมทีเ่ปนกจิกรรม CSR 
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6. การจําแนกตามรูปแบบของกิจกรรมที่ทํา (Initiative) 

เปนที่นาสังเกตวาทุกแนวทางขางตนนี้สามารถสรางประโยชนใหกับสวนรวม

ทั้งส้ิน โดยท่ีองคกรสามารถใชผสมผสานกันไดตามความเหมาะสม แนวทาง

ที่ 1-5 เปนแนวทางที่มุงเนนเร่ืองภายนอก แตแกนแทของ CSR อยูที่   

ความมุงม่ันในการทําแนวทางที่ 6 ซึ่งเปนแนวทางที่ตองสรางความรับผิดชอบ

จากภายในตัวองคกรเอง และถาเปนไปไดควรทําควบคูกันไปทั้งภายในและ

ภายนอก หรือเร่ิมจากภายในกอน 

CSR กับเกณฑผลประโยชน สามารถจําแนกกิจกรรม CSR ไดเปน 2 พันธุ (Variety) ไดแก CSR แท ซึ่งเปนการดําเนินกิจกรรม CSR   

โดยคํานึงถึงประโยชนตอสังคมเปนที่ต้ัง และ CSR เทียม ซึ่งเปนการดําเนินกิจกรรม CSR โดยคํานึงถึงประโยชนตอองคกรเปนที่ต้ัง 

7. การจําแนกโดยใชเกณฑผลประโยชนเปนที่ตั้ง (Benefit) 

CSR กับเกณฑรูปแบบของกิจกรรมที่ทํา จําแนกรูปแบบของ CSR ออกเปน 6 ประเภทของกิจกรรม ไดแก 

การสงเสริมประเด็นใหรับรูในวงกวาง (Cause Promotions) เปนแนวทางที่ทําไดไมยากโดยองคกรเลือกประเด็นทางสังคมที่นาสนใจ 

แลวใชความเช่ียวชาญในการสงเสริมการตลาดเขาไปสนับสนุนดวยการชวยรณรงคใหประเด็นดังกลาวเปนที่รับรูในวงกวางย่ิงขึ้นในสังคม 

เชน การรณรงคหารายไดหรือเผยแพรความรูเก่ียวกับงานของมูลนิธิหรือองคกรพัฒนาเอกชนตาง ๆ 

การเช่ือมโยงประเด็นกับการตลาด (Cause-related Marketing) เปนแนวทางที่คุนเคยกันดีในประเทศไทย นั่นคือ การที่บริษัท   

นําสวนหนึ่งของรายได หรือกําไรจากการจําหนายสินคาหรือบริการไปบริจาคเพื่อสาธารณกุศล เชน การนําเงินไปชวยเหลือผูประสบภัย   

การนําเงินไปสรางโรงเรียน เปนตน 

การใชการตลาดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคนในสังคม (Corporate Social Marketing) เปนวิธีที่ใชกันอยางแพรหลายมากขึ้น   

ในปจจุบัน  โดยองคกรธุรกิจใชความเช่ียวชาญทางการตลาดโดยเฉพาะการส่ือสารไปประยุกตใชในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของคน   

ในสังคม เชน การรณรงคใหประชาชนใชพลังงานอยางประหยัด 

การใหในรูปแบบตาง ๆ (Corporate Philanthropy) เปนแนวทางที่งายท่ีสุดและมีมายาวนานในสังคมไทย นั่นคือ การที่องคกรแสดง

ความเอื้ออาทรตอเพื่อนมนุษยดวยการนําเงิน ส่ิงของ หรือสินคา ไปรวมทําบุญ ใหทุนการศึกษา หรือบริจาคใหกับผูดอยโอกาสในสังคม หรือ

หากองคกรมีทรัพยากรดานการเงินมากหรือเครือขายทางธุรกิจกวางขวางก็อาจระดมเงินต้ังเปนกองทุนเพื่อนําไปชวยเหลือผูดอยโอกาส 

อยางไรก็ตาม มีแนวโนมที่ชี้ใหเห็นวาองคกรที่เปนผูนําดาน CSR ไดพยายามพัฒนารูปแบบใหมของการให ดวยการเปดโอกาสให “ผูรับ” 

เขามามีสวนรวมมากขึ้น ต้ังแตเร่ิมโครงการเพื่อใหไดรับส่ิงที่ตรงกับความตองการมากขึ้น และไดประโยชนในระยะยาวมากย่ิงขึ้น 

การอาสาสมัครชวยเหลือชุมชน (Community Volunteering) เปนวิธีการที่สรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรในองคกรกับ

ชุมชน ไดเปนอยางดี และยังทําใหพนักงานรับรู เขาใจถึงความจําเปน ปญหาความเดือดรอนของชุมชนไดเปนอยางดี เพราะเปดโอกาส   

ใหพนักงานไดเปนตัวแทนของบริษัทเขาไปทําหนาที่ของพลเมืองดีในชุมชนไดอยางใกลชิด ทั้งนี้ องคกรควรใหการสนับสนุนพนักงาน   

ในรูปแบบตาง ๆ เชน การพิจารณาความดีความชอบ เบี้ยเล้ียงพิเศษ  

การดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคม (Socially Responsible Business Practices) แนวทางนี้ตองอาศัยความมุงม่ัน

ทุมเทอยางตรงไปตรงมาจากองคกรมากที่สุด เนื่องจากเปนแนวทางท่ีเสนอใหองคกรนําประเด็นดานสังคมและส่ิงแวดลอมที่เลือกไว

ยอนกลับมาปรับเปล่ียนกระบวนการดําเนินธุรกิจที่เปนอยูของตนเอง เชน จะลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดอยางไร เพื่อชวยลด

ปริมาณกาซที่กอใหเกิดภาวะเรือนกระจก ซึ่งจะทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก เปนตน 

กลุมพฒันาระบบบริหาร  
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 เพ่ือสรางสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการลงทุนดาน CSR การสงเสริมสภาพแวดลอมเพ่ือใหเกิด CSR นั้น ภาครัฐสามารถใชการจูงใจ   

ใหองคการตาง ๆ อยากทําตาม เชน การสรางแรงกดดันโดยกลุมเพื่อน หรือแรงกดดันจากสังคม ตัวอยางเชน ตลาดหลักทรัพยฯ สงเสริม   

ใหภาคธุรกิจลงทุนใน CSR  
กรณีศึกษา : บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)  
นางภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการและผูจัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดใหสัมภาษณกับ นสพ.ประชาชาติวา “วันนี้สังคมไทย   

การลงทุนในธุรกิจที่มีความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมยังมีไมมากนัก แตมันมีสัญญาณ อาจเพราะการเปดเผยขอมูลและการแสดงตัว

วาทําเร่ืองนี้ยังไมชัดเจนนัก เวนแตบริษัทขนาดใหญที่ทํามานาน วันนี้ในไทยมี 2 กองทุน คือ ไอเอ็นจี ซึ่งพิจารณาการลงทุนบริษัทที่ทําเร่ือง

บรรษัทภิบาล (CG) ซึ่งมี CSR อยูในนั้น ขณะที่กองทุน MFC พยายามจัดกรีนฟนด ซึ่งจะพิจารณาการลงทุนในบริษัทลงทุนส่ิงแวดลอม” 

ตลาดหลักทรัพยฯ ถือไดวาเปนสถาบันแรกในไทยที่มีการมอบรางวัล CSR Award ใหกับบริษัทที่มีความรับผิดชอบตอสังคมที่นายกยอง

ต้ังแตป 2549 ในงาน SET Award และเร่ืองนี้จะมีการทําอยางตอเนื่อง โดยมีการเปดตัวคือ “สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม” (Corporate Social 

Responsibility Institute : CSRI) อยางเปนทางการ เม่ือวันที่ 24 กันยายน 2551 

การสงเสริมแนวคิด CSR จึงเปนเสมือนภาพตอขยายของเร่ืองบรรษัทภิบาล (CG) ที่ตลาดหลักทรัพยฯ สงเสริมอยางตอเนื่อง และทําให

หลายองคการที่ตองการเขามาแสวงหาเงินลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ  ตองหันมาใหความสนใจในการลงทุนเ ร่ืองนี้ดวย  เชน   

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด(มหาชน) ผูผลิตและจัดจําหนายเบียรชาง อาชา จะนําบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

หลังจากมีกระแสตอตานอยางมากในชวงหลายปที่ผานมาซ่ึงปจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 2.9 หม่ืนลานบาท และหากเขาตลาดหลักทรัพยฯ 

บริษัทคาดวาจะทําใหมีมารเกตแคป สูงถึง 1 แสนลานบาท ทั้งนี้ทางบริษัทไดประกาศวาจะใหความสําคัญกับการทํากิจกรรมเพื่อสังคม 

(Corporate Social Responsibility-CSR) ผานส่ือในวงกวางขึ้น ซึ่งไมไดเปนเพราะบริษัทจะเขาตลาดหลักทรัพยฯ แลวตองการ   

สรางภาพลักษณหรือแตงตัวใหกับบริษัท แตเนื่องจากบริษัทไดต้ังแผนกรับผิดชอบเร่ืองนี้ออกมาอยางเปนทางการ ประกอบกับแนวทาง   

การควบคุมโฆษณาที่หามการนําเสนอโฆษณาตัวสินคาจึงตองปรับเปล่ียนรูปแบบการโฆษณาใหม 

สําหรับการทํากิจกรรมเพื่อสังคม บริษัทฯ ไดสนับสนุน 4 ดานหลัก ไดแก สังคม กีฬา สาธารณสุข และดานศิลปวัฒนธรรม ภายใตการใช 

งบปละ 200-300 ลานบาท โดยตั้งแตป 2546 จนถึงปจจุบันบริษัทใชงบไปกวา 1,000 ลานบาท 

จะเห็นวาจากตัวอยางขางตนเปนแบบอยางที่ดีของภาครัฐที่จัดทํารางวัลดาน CSR เพื่อใหหลายองคการภาคเอกชนหันมาใหความสําคัญ

และต้ังงบประมาณในการสนับสนุนงานดานนี้ 

เพื่อดึงดูดภาคเอกชนใหเขารวมในกระบวนการกําหนดนโยบายสาธารณะ เชน โครงการหมวกกันน็อคใหนอง ป 2 โดยความรวมมือของ

บริษัท เอช กรุป และสํานักงานตํารวจแหงชาติ จัดทําโครงการฯ เปนคร้ังที่ 2 โดยมีระยะเวลาในการดําเนินการท้ังส้ิน 3 เดือน คือต้ังแตเดือน

พฤศจิกายน 2550 ถึงเดือนมกราคม 2551 ทั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธและรณรงคใหเยาวชนไทยสวมหมวกกันน็อคเพื่อลดอัตราเส่ียงตอการ

เสียชีวิตจากอุบัติภัยบนทองถนน โดยมีนองโอค-อิสระ เจมส แมคเคนซี่ พริงเกิล รวมเปนทูตประชาสัมพันธโครงการฯ นําทีมตํารวจจราจรรวม

รณรงคเผยแพรใหความรูเร่ืองหมวกกันน็อคแกเด็กนักเรียนตามโรงเรียนตาง ๆ ทั่วกรุงเทพมหานครกวา 10 แหง นอกจากนี้ยังมีการเชิญชวน

เยาวชนไทยทุกคนรวมกันเปนกระบอกเสียงในการรณรงคใหเด็กไทยสวมใสหมวกกันน็อค ดวยการสงผลงานเขารวมประกวดวาดภาพ   

ระบายสีในหัวขอ “ครอบครัวปลอดภัย...ถาสวมใสหมวกกันน็อค” เพื่อชิงทุนการศึกษากวา 100,000 บาท  

เพื่อกําหนดกรอบเร่ือง CSR ใหเปนเร่ืองที่สําคัญและนําไปเปนกลยุทธ เชน  

บริษัท               ทํา CSR ดวยการตอยอดจากธุรกิจที่มีอยูแลวหรือผลิตอยูแลว เชน การตอบสนองตอปญหาเร่ืองไอเสียจากรถท่ีทําลาย

ส่ิงแวดลอม และทําใหเกิดปญหาโลกรอนโดยไดเร่ิมผลิตรถ Hybrid ที่ใชไดทั้งเช้ือเพลิงและไฟฟาในการขับเคล่ือน รถ Hybrid นี้ปลอยมลพิษ

เพียงรอยละ 10 เม่ือเทียบกับรถปกติ และใชน้ํามันเพียงคร่ึงหนึ่งของปกติ ทําใหรถเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม และสรางความไดเปรียบ   

ทางการแขงขัน โดยที่                ไดจดสิทธิบัตรเคร่ืองยนตนี้ และในอนาคตหากคายรถอื่นจะใชเคร่ืองยนตก็อาจจะตองซ้ือลิขสิทธิ์ไป 

             ลงทุนพัฒนาหลักสูตรการศึกษารวมกับวิทยาลัยชุมชน (Community Colleges) ในอเมริกา โดยเนนการเรียนการสอน   

ในหลักสูตรซ่ึงเปนที่ตองการและขาดแคลน ในสวนของสังคมนั้นก็เปนการสรางบุคลากรในสาขาท่ีตลาดขาดแคลน ขณะเดียวกันก็เปนการ

สรางกลุมของบุคลากรสําหรับ               ในอนาคตดวย 

กลุมพฒันาระบบบริหาร  



          

          

น้ําเสีย

ซึ่งกรม

มาตรฐ

วา CS

พ.ศ. 25

ใหโรงง

ตนเองเ

การ
เ

ตอง

ส่ิงแ

เ

ผาน

 

เ

ผูเชี่

 

เ

ควา

โดย

ผลป

เ

ประ

การ

 

เ

ที่ใช

อย่

               บทบ

               การป

ยกอนปลอยสูทอ

มโรงงานอุตสาห

ฐานแสดงความรั

SR-DIW กอนที

553 โดยมีกลุมเ

งานอุตสาหกรร

เขาสูมาตรฐานส

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รเลือกประเดน็
เลือกเฉพาะปญ

งทํารวมกัน ตัวอ

แวดลอมเปนหลั

เลือกประเด็นท

นโครงการ “ปญ

เลือกประเด็นที

ยวชาญดานคอ

เลือกประเด็น

ามรับผิดชอบตอ

บริษัทจะเขาไป

ประโยชนตางต

เลือกประเด็นที่

ะสบความสําเร็จ

รจัดคอรสติวเอน็

เลือกประเด็นที่

ชแลวกลับมาใช

างไร? (HOW

บาทภาคบังคับ 

ปลอยความรอน

อสาธารณะ ตัวอ

หกรรม กระทรว

รับผิดชอบโรงงา

ที่เกณฑ ISO-26

เปาหมายผูประก

รมนําเกณฑมา

สากล ISO 26000

นในการทํา CS
ญหาหลัก ๆ ที่ส

อยางเชน         

ลัก 

างสังคมที่เก่ียว

ญญาภิวัฒน”    

ที่มีวัตถุประสงค

อมพิวเตอร เลือ

นที่สามารถสนั

อสังคมสูงที่สุด

ปมีสวนรวมกับช

อบแทนในฐาน

เก่ียวกับผูที่เก่ีย

จกับลูกคากลุม

นทรานซ 

องคการสามาร

ชใหม 

W?) 

เราจะบ
การจัดก

(The W

 (Mandatory)เ

นของโรงงาน ห

อยางเชน เกณฑ

วงอุตสาหกรรมไ

านอุตสาหกรรมต

6000 จะมีใช

กอบการ 3 แสนร

ตรฐานดังกลาว

0 

SR มี 6 แนวท
สําคัญทางสังค

    สรางสํานักง

วเนื่องกับธุรกิจท

                      

คที่สอดคลองกั

อกประเด็นกิจก

นับสนุนเปาหม

ดในนิตยสาร B

ชาวไรกาแฟขอ

นะผูที่อยูในธุรกิ

ยวของกับองคก

มนี้มากนัก        

รถสนับสนุนไดใ

เราจะเลอืกห

บริหารจดัการ
การเรื่องความรั

World Bank, 20

เชน การต้ังคาจํ

หรือการกําจัด 

ฑลาสุดเร่ือง  CS

ไดประกาศเปน

ตอสังคม ที่เรียก

อยางเปนทางก

ราย เพื่อเปนใบเ

วไปปฏิบัติและ

ทาง ดังนี้ 
คมมาดําเนินกา

งานและโรงงาน

ที่องคการดําเนิ

     เพราะบริษั

กับภารกิจ คานิ

รรม CSR โดยก

มายขององคก

usiness Ethic

องทองถ่ินนั้น เพื

จกาแฟและตอ

การ เชน บริษัท

             จึงเลือ

ในระยะยาว เช

หวัขอใดในก

รเรือ่งความรั
รับผิดชอบตอสัง

002)  ไดเสนอ 4

จํากัด 

SR-DIW 

นเกณฑ

กโดยยอ

การในป    

เบิกทาง

พัฒนา

ก

ภ

ช

ก

ส

แ

าร เชน ประเ

นอนุรักษส่ิงแวด

นินการอยู เชน  

ษทัขาดแคลนบุค

นยม สินคาหรือ

การสรางชุมชน

การได เชน บ

cs เลือกเร่ือง 

พื่อมีสวนในการ

องการเชื่อมโยง

                   ที่

อกทํากิจกรรม C

ชน                  

ารทําความรบั

รับผดิชอบตอ
ังคม หรือ CSR

4 บทบาทที่สําค

          

          

ารเผยแพรข

าคเอกชนใหเกิ

วยสรางความเ

ารสรางเสริมสุ

งเสริมเร่ืองสุข

ละการใหการส

ด็นเร่ืองส่ิงแวด

ดลอมโดยผานก

              เลือก

คลากรดานคาป

บริการขององค

นอินเทอรเน็ต (I

บริษัท           

CSR ดานควา

รพัฒนาแหลงเ

ความรับผิดชอ

มีกลุมเปาหมา

CSR กับคนกลุ

เลือกกิจกรรม C

บัผดิชอบตอ

อสงัคม (CS
R ของภาครัฐนี้ธ

คัญ คือ 

 บทบาทอํานวย

 การจัดหากอ

าวสารเ ร่ือง  

กิดความตระหนั

เขาใจในเร่ือง C

สุขภาพ หรือที่เ

ขภาพในทุกรู

สนับสนุนการจัด

ดลอมที่ทั่วโลกย

การออกแบบท่ีใ

ทํา CSR ในกา

ปลีก  

คการ เชน บริษ

-Community) 

  ซึ่งได รับการ

ามสัมพันธกับค

พาะปลูก รวมถึ

บกับวัตถุดิบหล

ายทางการตลา

ลุมนี้ เชน การจัด

CSR คือ ลดขย

อสงัคม (CSR

R) อยางไร 
ธนาคารโลก 

ยความสะดวก 

องทุนสงเสริม

CSR การจัด 

นกัในเร่ืองนี้ การ

CSR เชน สํานั

รารูจักกันดีในน

ปแบบทั้งการ

ดสัมมนา อบรม

ยอมรับวาเปน

ใหความสําคัญ

ารสนับสนุนดาน

ษัท Hewlett P

 ทั่วโลก 

รยกยองวาเป

คูคาที่สําคัญ นั้

ถึงคุณภาพชีวิต

ลักที่บริษัทใช 

ดเปนกลุมวัยรุน

ดคายในภาคฤ

ยะบรรจุภัณฑ โ

R) ? 

 ? 

กลุมพฒัน

 (Facilitate) เช

การทําวิจัยเ ร่ื

ฝกอบรมและ

รออกแบบเคร่ือ

นักงานกองทุนส

นาม สสส. ซึ่งท

รใหเงินทุนใน

มในเร่ืองนี ้       

เร่ืองที่ทุกคนท่ั

ญกับเร่ืองการอน

นการศึกษา     

Packard หรือ

นองคการหนึ่

นั้นก็คือ ชาวไรก

ตชาวไรกาแฟซ่ึ

นซึ่งบริษัทยังไม

ดูรอน หรือ      

โดยการนําบรรจ

นาระบบบริห

ชน  

รอง CSR   

ะพัฒนา

องมือเพื่อ

สนับสนุน

ทําหนาที่

การวิจัย   

              

ัวโลก   

นุรักษ

            

อ HP 

นึ่งที่ มี   

กาแฟ  

งเปน

มคอย

         

จุภัณฑ

าร  



1. โครงการอบรมหลักสูตรสัจธรรมชีวิต 
เปนกิจกรรมที่ตองการชวยเหลือภาระหนี้สินของลูกคาที่เปนเกษตรกร ดวยการพัฒนาหลักสูตรสัจธรรมชีวิตใหเหมาะสมกับเกษตรกรในพื้นที่

มุงเนนการปรับเปล่ียนวิธีคิดของเกษตรกรใหดําเนินชีวิตภายใตยุทธศาสตรเศรษฐกิจพอเพียง ควบคูไปกับการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต

ของเกษตรกรใหมีรายไดเพิ่มขึ้น พรอมกับการฟนฟูจิตใจใหลด ละ เลิกอบายมุข หรือ “ลางใจกอนลางหนี้”  
การดําเนินกิจกรรมคัดเลือกหมูบานหรือชุมชนที่มีผูนําเขมแข็ง สําหรับเตรียมความพรอมของเกษตรกรกอนเขาอบรม โดยการประชุมชี้แจง/จัด

เวทีชาวบาน/จัดอบรม หลังจากนั้นจะดําเนินการติดตามและประเมินผลโดย ธ.ก.ส. สาขา อาสาสมัคร วิทยากร สจส. โดยในระหวางชวงที่มีการ

อบรมจะมีพนักงาน ธ.ก.ส. เปนวิทยากรพี่เล้ียงและคอยประสานงานชวยเหลือ 

โครงสรางการอบรมในโครงการสัจธรรมชีวิตมุงพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร 3 ดาน ไดแก 

ดานจิตภาพ คือ ลด ละ เลิกอบายมุข 

ดานศักยภาพ คือ ทําปุยชีวภาพ ทําน้ํายาอเนกประสงค ปลูกทุกอยางที่กิน กินทุกอยางที่ปลูก 

ดานกายภาพ คือ เศรษฐกิจพอเพียง พึ่งตนเอง พึ่งพาซ่ึงกันและกัน ซึ่งเม่ือโครงการส้ินสุดลง เกษตรกรสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต   

ทั้ง 3 ดานไปพรอมกัน สงผลใหชุมชนมีความเขมแข็ง พึ่งตนเอง จนสามารถชําระหนี้ได 

                       บทบาทใหความรวมมือ (Partnering) การที่ภาครัฐ 

                       อาจแสดงตนเปนผูจัดการประชุมหรือเปนผูประสานงาน 

กลุมตาง ๆ เชน การจัดต้ังศูนยสงเสริมธุรกิจเพื่อสังคม กระทรวงพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย เพื่อเปนหนวยงานท่ีสงเสริมและ

สนับสนุนใหภาคธุรกิจ และองคกรไดมีสวนในการรับผิดชอบตอสังคม 

เกิดกระบวนการพัฒนาและยกระดับความรับผิดชอบตอสังคม โดยมี

พันธกิจ  คือ  สงเสริมใหภาคธุร กิจได มีสวนรับผิดชอบตอสังคม   

ตามแนวทางของ CSR สนับสนุนใหมีการจัดประชุมรวมกับภาคธุรกิจ 

เพื่อผลักดันใหเกิดการขับเคล่ือนงานดานบรรษัทบริบาลอยางเปน

รูปธรรม และจัดทํารายงานสถานการณดาน CSR ของธุรกิจ 

        บทบาทการใหการรับรอง (Endorsing) ทําไดหลายวิธี 

        เชน การกําหนดเปนนโยบาย การแสดงใหเห็นถึง

ตัวอยางที่ดีในการทํา CSR การยกยององคการที่มาจัดทําCSR โดยมี

การใหรางวัลในเร่ืองนี้ เชน รางวัลความรับผิดชอบตอสังคมยอดเย่ียม 

(Best Corporate Social Responsibilities (CSR) Awards) ที่จัดขึ้น

โดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อสงเสริมสนับสนุน และ

เผยแพร เ กียรติคุณของบริษัทที่ ได รับรางวัล  เนื่องจากบริษัท

หลักทรัพยฯ เห็นวา การดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม

เปนการท่ีบริษัทดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม

และส่ิงแวดลอมไปพรอม ๆ กัน อันจะสงผลตอการพัฒนาอยางย่ังยืน

ของธุรกิจ ผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายและสังคมโดยรวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยางทีด่ใีนเรื่องความรบัผดิชอบตอสงัคม (CSR) 

2. โครงการประกนัชีวติเพื่อเสรมิสรางภูมิคุมกันตามแนวเศรษฐกจิพอเพียง 
    บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด รวมกับ ธ.ก.ส. รวมกันจัดทําโครงการประกันชีวิต เพื่อเสริมสรางภูมิคุมกันตามแนวเศรษฐกิจ

พอเพียงใหกับประชาชนทั่วไปและลูกคา ธ.ก.ส. ภายใตโครงการ “เมืองไทยอุนใจ” 

โครงการท้ัง 2 ที่ ธ.ก.ส. ไดดําเนินการ เปนกิจกรรม CSR ที่สอดคลองตามหลักการเปนบรรษัทบริบาลของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) ในเร่ืองความรับผิดชอบตอผูบริโภค และการรวมพัฒนาชุมชนและสังคม ซึ่งความรับผิดชอบในการ   

ทําใหเกิดความเขมแข็งของเกษตรกรอันเปนลูกคารายสําคัญของ ธ.ก.ส. ซึ่งเขากับเกณฑการทํา CSR ตามกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย 

(Stakeholder driven CSR) ซึ่งรูปแบบการทํา CSR แบบนี้เทากับเปนการชวยให ธ.ก.ส. ดําเนินธุรกิจไดดวยความม่ันคงย่ังยืนอันสะทอนคํา

กลาวที่วา “ธุรกิจไมสามารถประสบความสําเร็จไดในสังคมที่ลมเหลว” 

หนังสือเร่ือง “ความรับผิดชอบตอสังคม CSR : Corporate Social Responsibility” ที่ไดสรุปไปแลวในขางตน เปนหนังสือหนึ่งในชุดเครื่องมือ   

การบริหารสมัยใหม ที่สํานักงาน ก.พ.ร. ไดจัดทําขึ้นเพื่อเผยแพรใหแกขาราชการและบุคคลผูสนใจทั่วไปไดศึกษาและนําไปใชปฏิบัติงานไดจริง 

หากสนใจตองการศึกษาเน้ือหาโดยละเอียด สามารถศึกษาไดจากเว็บไซต www.opdc.go.th  หัวขอ ศูนยความรู/เอกสารเผยแพร/ชุดเคร่ืองมือ  

การเรียนรูดวยตนเอง“หลักสูตรการนํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ (Toolkit : Making Strategy Work)” 

กลุมพฒันาระบบบริหาร  


