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CSR จากแนวคิด
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* ผูอ้ำนวยการฝา่ยวางแผนกลยทุธ ์มลูนธิกิารศกึษาเพือ่การพฒันา 

ก ระแสความรอ้นแรงของ CSR ในบา้นเราคงจะยงั 

 ไม่สิ้นสุดเอาง่ายๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับปีนี ้ 

เราได้เห็นกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับ CSR ปรากฏออกมา 	

อยา่งตอ่เนือ่งไมว่า่จะเปน็การประชมุ อบรม สมัมนา พรอ้มทัง้

กิจกรรม โครงการเพื่อสังคมของบริษัทแทบทุกแห่ง ซึ่งเป็นการ

แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปรับตัว ปรับแนวคิดให้มุ่งไปสู่

องค์กรที่มีส่วนต่อความรับผิดชอบต่อสังคมนอกเหนือจากการแสวงหา

ผลกำไรอนัเปน็วตัถปุระสงคห์ลกัขององคก์รธรุกจิโดยทัว่ๆ ไป โดยรวมนบัวา่

กระแสที่เกิดขึ้นนี ้ ถือว่าเป็นสิ่งที่ด ี เท่ากับว่าตอนนี้ทุกคนเห็นพ้องต้องกัน 	

ในเรื่องของการดูแลรับผิดชอบสังคมว่าเป็นหน้าที่ของทุกคนทุกภาคส่วน ไม่ใช่

เรือ่งของคนใดคนหนึง่ แนวคดิทีว่า่นีจ้งึควรไดร้บัการสนบัสนนุสง่เสรมิใหก้ลาย

เป็นค่านิยมหลักของสังคมไม่ใช่เป็นเพียงแค่กระแสความนิยมชั่ววูบที่ผ่านมา

แล้วก็ผ่านไป ประเด็นสำคัญต่อมาก็คือ การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง

เกี่ยวกับ CSR ให้เกิดขึ้น เพราะ CSR ไม่ควรจะเป็นแค่กระแสความนิยม

ฉาบฉวยหรือเป็นเพียงกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและการสร้างสีสันเพื่อการ

ประชาสัมพันธ์องค์กรโดยมีการบริจาคเป็นส่วนประกอบเพียงเท่านั้น จริงอยู่

กิจกรรม CSR บางรูปแบบหมายรวมถึงการบริจาค การกระตุ้นให้เกิดการม ี	

สว่นรว่มจากสงัคม แตร่ากเหงา้ของกระบวนการคดิ วตัถปุระสงคแ์ละจดุมุง่หมาย 	

ที่ได้จะแตกต่างกัน ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า แม้ตัวกิจกรรมจะมีลักษณะที่คล้ายกัน  	

แต่กิจกรรม CSR ที่มาจากแนวคิดที่เกิดขึ้นจากภายในองค์กร มีการกำหนด

CSRไม่ควรจะเป็นแค่
กระแสความนิยมฉาบฉวย
หรือเป็นเพียงกิจกรรม
ส่งเสริมการตลาดและการ
สร้างสีสันเพื่อการประชา-
สัมพันธ์องค์กร
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นโยบาย กลยุทธ์และแผนงานที่ชัดเจนย่อมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่แตกต่างกับ CSR  	

ทีเ่ปน็เพยีงกจิกรรมสง่เสรมิการขายทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว รวมถงึการเชือ่มโยงกบัคา่นยิมและ

ความสามารถหลกัขององคก์รไดอ้ยา่งแทจ้รงิ 

 ดงันัน้ สิง่ทีอ่ยากนำเสนอกค็อื การฉายภาพของ CSR โดยเริม่จากแนวคดิ ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง

เพื่อเป็นพื้นฐานความรู้ความเข้าใจว่าเพราะเหตุใดองค์กรจึงต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม 	

ในดา้นอืน่ๆ นอกเหนอืจากการสรา้งกำไรและปฏบิตัติามกฎหมาย จากนัน้กก็ำหนดพืน้ทีท่างสงัคม

เพื่อดูว่าใครเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กรของเราบ้างเพื่อที่จะได้กำหนดประเด็นทางสังคม 	

ทีเ่กีย่วขอ้งแลว้จงึนำประเดน็นัน้ไปสรา้งสรรคเ์ปน็กจิกรรม CSR ทีเ่หมาะสมตอ่ไป 

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
 แนวคิดแรกที่เราจะกล่าวถึงคือแนวคิดเกี่ยวกับความชอบธรรม

(Legitimacy Theory) ซึ่งเป็นการอธิบายถึงอำนาจในการใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรบุคคลของบริษัทสำหรับการดำเนินธุรกิจ  	

วา่แทท้ีจ่รงิแลว้ บรษิทัไดร้บัสทิธแิละอำนาจนัน้มาจากสงัคมในลกัษณะทีเ่ปน็

ใบอนุญาตชั่วคราว ภายใต้เงื่อนไขในการดำเนินธุรกิจของบริษัทต้องตรงตาม

ความคาดหวังของสังคมโดยรวม เช่น สินค้าและบริการสามารถตอบสนอง

ความตอ้งการใหแ้กส่งัคมไดห้รอืไม ่ ในเชงิของ CSR กค็งยงัไมเ่พยีงพอตอ้งมี

มองยอ้นกลับถงึธรรมาภบิาลของบริษัท กระบวนการดำเนินธรุกจิมีผลกระทบ

ทางลบต่อสังคมหรือไม ่ มีการทำนุบำรุงสังคมในวงกว้างหรือไม ่ ซึ่งสังคมจะ

ทำการตรวจสอบอยู่อย่างสม่ำเสมอ ดังนั้น ความเจริญก้าวหน้าหรือความ 	

อยู่รอดของบริษัทจึงอยู่ที่บริษัทได้ดำเนินการตรงตามสิ่งที่สังคมคาดหวังมาก

น้อยเพียงใด แนวคิดนี้เป็นแนวคิดพื้นฐานสำหรับบริษัทในการสร้างความรู้

ความเข้าใจเพื่อเป็นแนวทางการทำ CSR เพราะเท่ากับทำให้บริษัท

เปลี่ยนแปลงแนวคิดทั้งในเรื่องของการดำเนินธุรกิจหรือแม้แต่การดำเนิน

กจิกรรม CSR เองกต็าม จากการทีบ่รษิทัเปน็ศนูยก์ลาง เปน็ผูมุ้ง่เนน้วา่จะทำ

อะไร ทำอยา่งไร ไปสูร่ปูแบบทีเ่ปน็ความตอ้งการหรอืความคาดหวงัของสงัคม

เปน็หลกัเพือ่คงไวซ้ึง่สทิธอินัชอบธรรมในการคงอยูใ่นสงัคมตอ่ไป 

แนวคิดทฤษฎี

พื้นที่ทางสังคม

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ประเด็นทางสังคม

CSR

คุณค่า

องค์กร สังคม

การฉายภาพของCSRโดย
เริ่มจากแนวคิดทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องเพื่อเป็นพื้นฐาน
ความรู้ความเข้าใจว่าเพราะ
เหตุใดองค์กรจึงต้องมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม
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 แนวคิดที่สำคัญต่อมาก็คือ ความรับผิดต่อสาธารณะ (Public

Responsibility) บรษิทัตอ้งระมดัระวงัและใสใ่จถงึผลทีต่ามมา (Outcome) 

จากการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่เกิดขึ้นในพื้นที่โดยตรงและพื้นที่ต่อเนื่อง

อื่นๆ นอกเหนือจากพื้นที่ภายในของตนเอง ซึ่งกลายเป็นประเด็นทางสังคม 

(Social Issues) ต่างๆ ทั้งนี้สังคมจะเป็นผู้กำหนดแนวทางการปฏิบัติให้

บริษัทเอง ซึ่งต่อจากนั้นบริษัทมีหน้าที่จะต้องวางนโยบายและแนวทาง 	

การตดัสนิใจใหต้รงตามวตัถปุระสงคแ์ละคณุคา่ทีส่งัคมปรารถนา 

	 Stakeholder Theory ทฤษฎเีกีย่วกบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีนีม้เีชือ่มโยง

อยา่งเหนยีวแนน่กบัเรือ่งของความชอบธรรม (Legitimacy) โดยมมุมองจาก

แนวคิดนี้มุ่งไปยังนโยบายของบริษัทที่สร้างผลกระทบให้เกิดแก่ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น คู่ค้า  	

คู่แข่ง ภาครัฐและชุมชน เป็นต้น โดยบริษัทมีภาระรับผิดชอบที่จะต้อง 	

ตอบสนองความต้องการให้แก่กลุ่มผู้มีส่วนส่วนได้ส่วนเสียของตนเอง หรือ

อีกนัยหนึ่ง แนวคิดนี้เป็นเรื่องของการจัดการผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stake-

holder Management) ของบริษัทโดยพิจารณาถึงความต้องการ (Need) 

และความสนใจ (Interest) และผลกระทบ (Effect) ที่เกิดขึ้นจากนโยบาย

และการดำเนนิงานของบรษิทั เพราะการทีบ่รษิทัจะสามารถดำรงอยู ่ ดำเนนิ 

เจริญก้าวหน้าและล่มสลายถือเป็นความชอบธรรมของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย

กบับรษิทัเปน็ผูก้ำหนดนัน่เอง 

	 Business Ethics Theory จริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทจะเกี่ยวพันถึงทฤษฎี

ปทัสถานหรือ Norm Theory ซึ่งหมายถึงการที่ผู้นำของบริษัทที่เป็นผู้รับผิดชอบในการใช ้	

ศีลธรรม (Moral) เป็นเครื่องมือตัดสินใจในการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ของบริษัท 	

หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือการมีผู้นำที่มีศีลธรรม (Moral leadership) เป็นผู้กำหนดแนวทาง

การปฏิบัติขององค์กรที่เกิดคุณค่ามากกว่าข้อกำหนดของบริษัทหรือตามความต้องการของ 	

ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย แต่ยังคำนึงถึงคุณค่าทางจริยธรรมอื่นๆ เช่น ความเสมอภาค เสรีภาพ

และความเปน็ธรรมอกีดว้ย 

	 Corporate Citizenship แนวความคิดนี้เราว่ามองบริษัทเป็นหน่วยหนึ่งเทียบเท่ากับ

บคุคล ดงันัน้ บรษิทัตอ้งมหีนา้ทีเ่ปน็พลเมอืงทีด่ขีองรฐัเชน่เดยีวกนั จากแนวคดิของ Carroll 

และ Buchholz (1999) ความรบัผดิชอบ 4 ประการของพลเมอืง (Economic, Legal, Ethical 

และ Philanthropic Responsibilities) กค็อืความรบัผดิชอบดา้นมนษุยธรรม (Philanthropic 

Responsibility) เพือ่ชว่ยใหส้งัคมเกดิการพฒันาอยา่งยัง่ยนื เปน็การมองบรษิทัในระดบัเดยีว

กบับคุคลนัน่กค็อื การบรจิาคโดยความสมคัรใจเพือ่ชว่ยใหส้งัคมดขีึน้อยา่งยัง่ยนืนัน่เอง 

 การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทหรือ CSR 

เป็นหลักเบื้องต้นที่ทำให้เข้าใจถึงแนวคิด บทบาทของบริษัทในความรับผิดชอบต่อสังคมว่า

ทำไมจึงต้องม ี ควรจะดำเนินไปในทิศทางใด และอยู่ส่วนไหนขององค์กร ซึ่งจากแนวคิด

หลายๆ แนวคดิดงักลา่ว เหน็ไดว้า่ CSR กค็อืหนา้ทีห่นึง่ของบรษิทัในฐานะพลเมอืงของสงัคม 

เป็นสิ่งที่องค์กรต้องปฏิบัติเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีในสังคม 

ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรมนุษย์หรือธรรมชาต ิ เป็นความรับผิดชอบที่จะต้องตอบสนองต่อ 	

CSRก็คือหน้าที่หนึ่งของ
บริษัทในฐานะพลเมืองของ
สังคมเป็นสิ่งที่องค์กรต้อง
ปฏิบัติเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ
ในการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรที่มีในสังคม
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ความคาดหวังจากสังคม สิ่งสำคัญที่

ต้องการจะสื่อก็คือ ถ้า CSR คือความ 	

รับผิดชอบที่องค์กรควรจะต้องทำและ

ทำใหส้มกบัความคาดหวงัของสงัคมแลว้ 

CSR น่าจะเป็นสิ่งที่สังคมอยากได้ไม่ใช่

แคส่ิง่ทีอ่งคก์รอยากทำเพยีงเทา่นัน้  

 หลักสำคัญของการดำเนินกิจกรรม CSR ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า สิ่งที่ควรทำนั้นคือสิ่งที่

สงัคมตอ้งการ หรอืสิง่ทีอ่งคก์รทำนัน้ตอ้งเปน็การผสานประโยชนใ์หเ้กดิขึน้กบัทัง้องคก์รและสงัคม

อยา่งแทจ้รงิ ดงันัน้ สิง่ทีต่อ้งทราบกค็อืเปา้หมายทีต่อ้งรบัผดิชอบนัน้เปน็ “ใคร” และ “อยูท่ีไ่หน” 

ความหมายอีกนัยหนึ่งก็คือการกำหนดความหมายของ “สังคม” และ “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” ว่า 	

อยูท่ีไ่หนและเปน็ใครนัน่เอง อยา่งไรกด็ ี เนือ่งจากคำวา่ “สงัคม” มอีาณาบรเิวณทีก่วา้งขวางและ 	

ที่สำคัญ โดยบริบททางสังคมของแต่ละองค์กรย่อมมีความแตกต่างกัน โดยเบื้องต้น เราควร 	

เริ่มกำหนดจากพื้นที่สังคมภายใน ออกไปสู่พื้นที่สังคมโดยรอบที่ใกล้ชิดองค์กรมากที่สุดหรือ

สังคมใกล ้ จากนั้นค่อยๆ ขยายไปสู่พื้นที่วงกว้างหรือสังคมไกลออกไป ซึ่งโดยทั่วไปแล้วพื้นที่

สงัคมภายในกค็อืตวัองคก์รเองแตท่ีจ่ะมคีวามแตกตา่งกนัทีก่ารระบพุืน้ทีส่งัคมใกลแ้ละสงัคมไกล 

ซึง่อาจมคีวามเหมอืนหรอืแตกตา่งกนัขึน้อยูก่บัมติทิีแ่ตล่ะองคก์รใชเ้ปน็ตวักำหนด เชน่ ระยะทาง 

ความสัมพันธ ์ ความร่วมมือ ผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจ ข้อผูกพันทางการค้าและกฎหมาย 

เปน็ตน้ ทัง้นีอ้งคก์รยงัสามารถกำหนดพืน้ทีท่างสงัคมไดม้ากกวา่ 3 พืน้ทีเ่บือ้งตน้ ขึน้อยูก่บักรอบ

การพจิารณาความใกลช้ดิกบัองคก์รดว้ยปจัจยัดงักลา่ว หลงัจากการขดีวงกำหนดพืน้ทีท่างสงัคม

ได้แล้ว สิ่งที่องค์กรต้องกำหนดต่อมาก็คือ การหากลุ่มเป้าหมาย คือการพิจารณาถึงผู้มีส่วนได้-

ส่วนเสียในวงสังคมนั้นว่าประกอบไปด้วยใครบ้าง ทั้งนี้ก็เพื่อให้องค์กรสามารถกำหนด 	

ความรบัผดิชอบไดอ้ยา่งชดัเจนนัน่เอง ซึง่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีของสงัคมภายในองคก์รมกัจะไมค่อ่ย 	

แตกต่างกัน เช่น ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร พนักงาน แต่สำหรับสังคมใกล้-สังคมไกลและผู้มีส่วนได้- 	

การกำหนดพืน้ทีท่างสงัคมทีเ่กีย่วขอ้งและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

3.ประเด็นทางสังคม

4.กิจกรรมCSR

สังคมภายใน

- ผู้ถือหุ้น

- ผู้บริหาร

- พนักงาน

สังคมใกล้

- ลูกค้า

- คู่ค้า

- คู่แข่ง

สังคมไกล

- ชุมชนท้องถิ่น

- สถานศึกษาในชนบท

- กลุ่มที่มีความสนใจเฉพาะ

1.กำหนดพื้นที่ทางสังคม

2.ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สิทธิมนุษยชน
สวัสดิการพนักงาน

ความปลอดภัยของสินค้า
การค้าขายอย่างเป็นธรรม

สิทธิมนุษยชน
สวัสดิการพนักงาน
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ส่วนเสียภายในพื้นที่สังคมอาจจะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ใช้ในการกำหนดขอบเขต

ความใกลช้ดิและความสมัพนัธร์ะหวา่งสงัคมกบัองคก์ร ดงัเชน่กรณขีองโรงงานสามารถกำหนดได้

ว่าพื้นที่รอบโรงงานภายในรัศม ี 10 กิโลเมตร เป็นสังคมใกล ้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคมใกล้ก็คือ

ชุมชน โรงเรียน ที่อยู่ในรัศมีดังกล่าว ส่วนพื้นที่นอกเหนือจากระยะ 10 กิโลเมตรออกไปและ

ประชาชนทั่วประเทศก็คือสังคมไกลของโรงงาน ในขณะที่บริษัทสินค้าอุปโภคบริโภคประเภทสบู ่	

อกีแหง่ อาจจะใชม้ติทิางการตลาดเปน็ตวักำหนด นัน่คอื กลุม่ลกูคา้หลกัไมว่า่จะอยูท่ีใ่ดในประเทศ

ถอืเปน็สงัคมใกล ้แมว้า่ชมุชนทีอ่ยูร่อบบรษิทัแตถ่า้ไมใ่ชล่กูคา้กย็งัเปน็เพยีงสงัคมไกล สำหรบักรณนีี ้

ระยะทางไมใ่ชต่วักำหนดขอบเขตพืน้ทีท่างสงัคมขององคก์รเหมอืนกบักรณขีองโรงงานขา้งตน้  

	

กำหนดประเด็นทางสังคม
 หลงัจากทีเ่ราไดแ้บง่พืน้ทีท่างสงัคมและทราบถงึผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

แล้ว ต่อมาก็คือการเลือกประเด็นทางสังคมให้หมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 

ข้อที่เราใช้บอกว่าเหมาะสมนั้นก็คือ ประเด็นสังคมที่สอดคล้องกับ 	

ความตอ้งการของผูท้ีม่สีว่นไดส้ว่นเสยีนัน้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ประเดน็ทาง

สงัคมทีเ่ปน็ผลกระทบทีเ่กดิจากการดำเนนิธรุกจิขององคก์ร เชน่ สำหรบัผูม้ี

ส่วนได้ส่วนเสียในสังคมใกล้ของโรงงานแล้ว ผลกระทบด้านมลภาวะ 	

รอบโรงงานเป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่โรงงานต้องทำความเข้าใจ ทำการ

ปรับปรุงแก้ไขจากกระบวนการผลิตของโรงงานเป็นหลัก หรือบริษัทที่ทำ

ธรุกจิคา้ปลกีไดส้รา้งผลกระทบทางดา้นการคา้กบัรา้นคา้ปลกีในสงัคมใกล้

ของตน ดังนั้น ประเด็นทางสังคมจึงควรจะเป็นเรื่องของการส่งเสริม

เศรษฐกิจท้องถิ่นโดยมุ่งพัฒนาร้านค้าปลีกในพื้นที ่ หรือเป็นเรื่องที่กลุ่ม 	

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นว่าเป็นประเด็นสำคัญ เช่น ปัจจุบันสังคมโลกกำลัง

ให้ความสนใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องโลกร้อน หรือภัยพิบัต ิ	

ที่เกิดขึ้นและต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนดังเช่นกรณีของสึนามิ

แผน่ดนิถลม่และนำ้ทว่ม องคก์รเองควรจะตอ้งทำการศกึษาและวเิคราะห์

ถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพราะแต่ละสังคมอาจมี 	

ความตอ้งการและใหค้วามสนใจทีแ่ตกตา่งกนั เชน่ สงัคมไทยใหค้วามสำคญั

กบัสิง่แวดลอ้มเปน็อนัดบัแรก รองมาไดแ้ก ่การพฒันาการศกึษา เปน็ตน้ 

	

กิจกรรมCSRที่ดีควรสามารถ
ประสานประโยชน์ที่เกิดขึ้น
ให้กับทั้งสังคมและองค์กร
ไปพร้อมๆกัน

กิจกรรมCSRที่เหมาะสม
 กิจกรรม CSR ที่ดีควรสามารถประสานประโยชน์ที่เกิดขึ้นให้แก่ทั้งสังคมและองค์กรไป

พรอ้มๆ กนั จากกลุม่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเปา้หมายและประเดน็สงัคมทีไ่ดม้าแลว้ การเลอืกรปูแบบ

กจิกรรมทีเ่หมาะสมจะเปน็สว่นผสมของการสรา้งคณุคา่ใหเ้กดิขึน้ทัง้สองฝา่ย ซึง่องคก์รควรกำหนด

คณุคา่เปา้หมายทีจ่ะไดไ้มว่า่จะเปน็คณุคา่ภายในองคก์ร ตัง้แตก่ารสรา้งจติสำนกึทีด่ ีมคีวามรบัผดิชอบ

ตอ่สงัคมใหแ้กผู่บ้รหิารและพนกังาน เพือ่กอ่ใหเ้กดิความภาคภมูใิจ จงรกัภกัดตีอ่องคก์ร การสรา้ง

คุณค่าให้แก่องค์กรสำหรับผู้ถือหุ้น และเป็นค่านิยมหลักขององค์กรเพื่อนำไปสู่การสื่อสารในการ

สร้างแบรนด ์ การส่งเสริมการตลาด หรือแม้แต่การลดต้นทุนให้กับองค์กร ซึ่งแนวทางการปฏิบัต ิ

(Initiatives) สำหรบั CSR นัน้มหีลายรปูแบบ เชน่ 
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 4.การบรจิาค(CorporatePhilanthropy) รปูแบบดัง้เดมิและงา่ยทีส่ดุ กค็อื การบรจิาค

ทัง้เงนิ สนิคา้ หรอืสิง่ของเพือ่เปน็สาธารณกศุล เชน่ ใหก้บัมลูนธิ ิโรงเรยีน หรอืชมุชน เปน็ตน้ 

 5. การอาสาสมัครช่วยเหลือชุมชน (Volunteering) แนวทางนี้มุ่งเน้นให้องค์กรกับ 	

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคมเป้าหมายมีความสัมพันธ์อันด ี โดยการให้ผู้บริหาร พนักงาน  	

ตลอดจนการชกัชวนคูค่า้หรอืคูแ่ขง่เขา้ไปมสีว่นรว่มกบักจิกรรมเพือ่สงัคมในพืน้ที ่ เชน่ การรว่ม 	

พัฒนาชุมชนในท้องถิ่น การร่วมกันสร้างอาคารหรือสอนหนังสือให้แก่เด็กนักเรียนในชนบท 

เปน็ตน้ 

 6. การดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Socially Responsible

Business Practice) แนวทางนีจ้ะเหมอืนกบั CSR in process นัน่กค็อืการพฒันา ปรบัปรงุ 	

การดำเนินธุรกิจขององค์กรเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบด้านลบกับสังคมและสิ่งแวดล้อมหรือให้ 	

เกดิขึน้นอ้ยทีส่ดุเทา่ทีจ่ะเปน็ได ้ เชน่ การลดการใชน้ำ้ การใชพ้ลงังานสะอาด เชน่ พลงังานลม 

เพือ่ลดปรมิาณกา๊ซทีก่อ่ใหเ้กดิภาวะเรอืนกระจก เปน็ตน้ 

 จะเห็นได้ว่าแนวทางการปฏิบัตินั้นเราสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมและ 	

ทุกแนวทางสามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ให้เกิดขึ้นได้ทั้งองค์กรและสังคม ตัวอย่างเช่น การที ่

Motorola ในอเมริกาหันมาใช้พลังงานสะอาด เช่น พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม โดย 	

การสร้างโรงงานผลิตใหม ่ นอกจากจะทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นแล้ว Motorola สามารถลด 	

คา่ใชจ้า่ยไดป้ลีะมากกวา่หลายลา้นเหรยีญตอ่ป ีอยา่งไรกต็าม ไมว่า่จะเลอืกแนวทางใด สิง่ที่

สำคัญก็คือ แก่นของ CSR การให้ความสำคัญกับการทำจากภายใน สู่ภายนอก การให้ 	

ความสำคัญกับประเด็นปัญหาหรือผลกระทบทางลบที่องค์กรสร้างขึ้นกับสังคมเป็นอันดับแรก 

และนำไปสูก่ารสรา้งคณุคา่ทีแ่ทจ้รงิใหเ้กดิขึน้ทัง้กบัสงัคมและองคก์รอยา่งยัง่ยนืไปพรอ้มๆ กนั 

 CSR ภายในกระบวนการ (In-process) กค็อื CSR ทีอ่ยูใ่นกระบวน-

การดำเนนิธรุกจิของบรษิทั ตัง้แตก่ระบวนการจดัหาวตัถดุบิ การผลติ จนถงึ

การทำตลาด  

 CSR ที่อยู่นอกเหนือจากกระบวนการธุรกิจ เช่น การบริจาคให้แก่

ชมุชน การพฒันาการศกึษา เปน็ตน้ 

 หรือแนวทางการปฏิบัติของ Phillip Kotler และ Nancy Lee ที่ได้ 	

จดักลุม่ไว ้6 ประเภท คอื 

	 1.การส่งเสริมการรับรู้ประเด็นทางสังคมในวงกว้าง (Cause

Promotions) แนวทางนี้องค์กรมุ่งรณรงค์ประเด็นปัญหาทางสังคมหรือ

องค์กรสาธารณกุศลให้เป็นที่รับรู้ในสังคมโดยใช้ความสามารถทางการ

สือ่สารประชาสมัพนัธ ์เพือ่ใหส้งัคมตระหนกัและเกดิการสนบัสนนุตอ่ไป 

	 2.การส่งเสริมสังคมจากการทำการตลาด (Cause-related

Marketing) องค์กรสนับสนุนประเด็นทางสังคมโดยการนำส่วนแบ่งรายได้

หรอืกำไรจากการขายสนิคา้ไปบรจิาคเพือ่สาธารณกศุล 

 3. การตลาดเพือ่สงัคม (SocialMarketing) แนวทางนีเ้ปน็การใช้

เครื่องมือทางการตลาดขององค์กรในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคน 	

ในสงัคมเพือ่ให ้ลด ละ เลกิ หรอืปฏบิตัใินพฤตกิรรมบางอยา่งทีจ่ะสง่ผลให้

สงัคมดขีึน้ เชน่ การเลกิสบูบหุรี ่การสวมหมวกกนันอ๊ค เปน็ตน้ 

ไม่ว่าจะเลือกแนวทางใดสิ่งที่
สำคัญก็คือแก่นของCSR
การให้ความสำคัญกับการทำ
จากภายในสู่ภายนอก


