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CSR

ความรับผิดชอบต่อสังคมของหน่วยงาน
Corporate Social Responsibility
โดย ดร.ไพบูลย์ โพธิส ุวรรณ

หรือ บรรษัทบริบาล หมายถึง การดําเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองคกร ที่คํานึงถึงผลกระทบ
ตอสังคมทั้งในองคกรและในระดับ ใกลและไกล ด วยการใช ทรัพยากรที่มีอยูในองคกรหรื อทรัพยากรจาก
ภายนอกองคกร ในอันที่จะทําใหอยูรวมกันในสังคมไดอยางเปนปกติสุข
1. Corporate หมายถึงกิจการที่ดําเนินไปเพื่อแสวงหาผลกําไร (หมายรวมถึงองคกรประเภทอื่นไดดวย)
2. Social หมายถึงกลุมคนที่มีความสัมพันธกันหรือมีวิถีรวมกันทั้งโดยธรรมชาติหรือโดยเจตนา
รวมถึงสิ่งมีชีวิตอื่นและสิ่งแวดลอมที่อยูรายรอบประกอบ
3. Responsibility หมายถึงการยอมรับทั้งผลที่ไมดีและผลที่ดีในกิจการที่ไดทําลงไปหรือที่อยูใน
ความดูแลของกิจการนั้นๆ ตลอดจนการรับภาระหรือเปนธุระดําเนินการปองกันและปรับปรุงแกไขผลที่ไมดี
รวมถึงการสรางสรรคและบํารุงรักษาผลที่ดีซึ่งสงกระทบไปยังผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ

CSR เริ่มตนแนวคิดจากภาคเอกชน สวนภาครัฐเริ่มตนตั้งแตป 2545 มีการนําแนวคิดการบริหารงาน
ของภาคเอกชนมาใชในระบบราชการ เรียกวา New Public Management หรือ NPM โดยอดีตรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพาณิชยทานหนึ่งใหคํานิยามวา “การสวมวิญญาณธุรกิจ เนรมิตระบบราชการ” ซึ่งเปนการนํา
แนวคิดมาจากหนังสือ Reinventing Government ระบบราชการในแนวคิดใหม คือ การเนนหนักไปที่
ผูรับบริการ โดยภาครัฐคือผูใหบริการ ประชาชนคือผูรับบริการหรือลูกคา มีแนวคิดใหระบบราชการมีระบบ
โบนัส ระบบสํารวจความพึงพอใจ มีการทําคํารับรองและตอรองเปาหมาย โดยใช ทฤษฎีสํานักงานใหญ/
สํานักงานสาขา คือสํานักงานใหญเปนหนวยงานตั้งเปาหมาย ใหสํานักงานสาขาไปปฏิบัติ โดยมีการตอรอง
เปาหมายกันเพื่อใหเกิดความสมดุล และสามารถปฏิบัติงานได จึงทําใหมีการดําเนินการคลายภาคเอกชน
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โดยแนวคิด CSR มีจุดเริ่มตนจากกรณีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง
มีประชาชนฟองรองโครงการกอสรางนิคมอุตสาหกรรม ในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปนภัยตอสิ่งแวดลอม ทําให
ไมสามารถดําเนินการตอไปได ศาลปกครองมีคําสั่งใหระงับการดําเนินกิจการกอน และใหเริ่มตนดําเนินการ
ใหมทั้งหมด โดยมีกิจการทั้งหมด 73 โครงการ งบลงทุนจํานวนเงินหลายหมื่นลานบาท การไดรับคําสั่งให
ระงับการดําเนินการ กอใหเกิดความเสียหายหลายแสนลานบาท ถือวาเปนความเสียหายครั้งใหญในวงการ
อุตสาหกรรมไทย ตามแนวคิดเดิม คือ ภาคเอกชนคิดวา การทําถูกตองตามกฎหมาย และขั้นตอน เพื่อใหผาน
ตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด เรียกวา การทําเพื่อใหไดใบอนุญาต (License to Operate) แตไมไดทํา
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ ไมมีการพูดถึงความรับผิดชอบตอสังคม เมื่อประชาชนประทวง
ในที่สาธารณะโดยการปดถนน ทําใหเกิดความเสียหายตอโรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิคมฯ เปนอยางมาก
เนื่องจากไมสามารถเขาโรงงานและเปดกิจการได ตอมาศาลปกครองมีคําสั่งใหตองมีการทําการศึกษา สราง
การมีสวนรวมกับประชาชนในพื้นที่กอนเปดกิจกรรม แนวคิดเรื่องการรับผิดชอบตอสังคมจึงเริ่มเขามาสู
ภาคเอกชน มีการเปลี่ยนแนวคิดจาก License to Operate เปน Reputation ซึ่งแปลวา ชื่อเสียง เปนแนวคิดที่
ทําใหตนเองดูดี บริษัทตางๆ เริ่มเขามามีสวนรวมกับชุมชน โดยการสังเกตจากการปฏิบัติตนของนักการเมือง
ทองถิ่น เพื่อสามารถเขามามีบทบาท/สวนรวมกับคนในชุมชน กิจกรรมที่ภาคอุตสาหกรรมใชเปนกระบวนการ CSR
ไดแก การปลูกปา การสราง/ปรับปรุง/ซอมแซมโรงเรียน ฯลฯ ภาคเอกชนตองคํานึงถึงเรื่องชื่อเสียงเปนเรื่อง
สําคัญ เพราะจะมีผลตอการประกอบกิจการโดยตรง ไดแก ถาภาพลักษณบริษัทดี จะทําใหหุนของบริษัทสูงขึ้น
มูลคาของบริษัทเพิ่มขึ้น โดยไมใชการโฆษณา แตเปนการแขงขันกันสรางความดี สรางชื่อเสียงใหบริษัทในทาง
ที่ดีขึ้น ยกตัวอยางบริษัทที่มีกระบวนการ CSR ที่ดี ไดแก
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กลุมบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
กลุมบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ใหคําจํากัดความคําวา CSR แปลวา
1. C มาจากคําวา Care แปลวา ดูแล และหวงใยประชาชนในเรื่องมลพิษ การมีงานทํา เศรษฐกิจ
ชุมชน โดยมีการลงพื้นที่เพื่อดูแล มีปฏิสัมพันธ ทําความเขาใจกับชุมชน มีแนวคิดทําอยางไรใหโรงงานกับ
ชุมชนอยูรวมกันได
2. S มาจากคําวา Share แปลวา แบงปน โดยการพิจารณาคนในพื้นที่เขามาทํางานในโรงงานกอน
3. R มาจากคําวา Respect แปลวา เคารพ รับฟง ในความรูสึกของคนในชุมชน ซึ่งเปนการดูแล
ภายในชุมชนใหอยูรวมกันอยางยั่งยืน

สําหรับ CSR ภาครัฐ คือการที่ภาครัฐกับภาคประชาชนอยูรวมกันได หนวยงานของรัฐจะตองมี
ภาพลักษณและชื่อเสียงที่ดี ตองมีแนวคิดรวมกันวา “การทําตามหนาที่อยางไรใหมีชื่อเสียงดี” สําหรับ
กระทรวงมหาดไทย ควรมีการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรภายในกระทรวง และชุมชนที่อยูรอบกระทรวงวา
“มีความคิดเห็นตอกระทรวงมหาดไทยอยางไร” ภาพลักษณในสายตาของคนภายในและภายนอกกระทรวง
เปนอยางไร เชน สํารวจการเขามาติดตอภายในกระทรวงฯ วามีความยาก/งายอยางไร บุคลากรในกระทรวงมี
ความเป น มิต รกับ ผู มาติ ด ต อ ประสานงานอย า งไร ขา ราชการเมื่อ ออกไปปฏิ บั ติ ห น า ที่ห รื อประสานงาน
ภายนอกมีการปฏิบัติตัวอยางไร
หมอมหลวงปนัดดา ดิศกุล เปนตนแบบที่ดีใหกับขาราชการ
และเจาหนาที่ของกระทรวงมหาดไทยทุกคน ทานมีภาพลักษณที่ดี
ในเรื่องความออนนอมถอมตน และความเสมอตนเสมอปลาย ซึ่งเปน
สิ่งที่ทุกคนที่ไดรูจักทานชื่นชม
การทํา CSR ภาครัฐของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สิ่งแรกที่ตองดําเนินการ คือการหา
“อัตลักษณของกระทรวงมหาดไทย” และตองรวมกันสราง “คานิยมรวม” คือการสรางชื่อเสียงที่ดีจาก
ภายในกอน ซึ่งเปนโจทยที่บุคลากรทุกคนตองยอนกลับมาสํารวจตนเอง โดยภารกิจหลักของ สป.มท. เปน
กรมที่มีภารกิจประสานและอํานวยความสะดวก ควรสรางให สป.มท. และสํานักงานจังหวัด มีคานิยมรวมที่ดี
เปนองคกรที่มีความออนนอมถอมตน สามารถประสานงานกับหนวยงานตางๆ ไดเปนอยางดี เพื่อเปนการ
พัฒนาคนใหสามารถไปแขงขันกับประเทศอื่นๆ ได เนื่องจากประเทศญี่ปุน สิงคโปร ฮองกง และเกาหลีใต
มีแนวคิดแบบเมืองธุรกิจ ประเทศไทยตองปรับเปลี่ยนความคิดใหเขาสู “ไทยแลนด 4.0” ซี่งเปนการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจดวยนวัตกรรม มีแนวคิด “การทํานอย แตไดมาก” และมีการนําเรื่องของจิตใจเขามาเกี่ยวของ
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หนาที่หลักของ สป.มท คือ
1. การถายทอดนโยบาย (Policy) ของรัฐบาลไปสูการปฏิบัติ โดยการสื่อสารใหกรมตางๆ ภายใน
กระทรวงมหาดไทยเขาใจงาย เปนเปาหมายในการดําเนินการใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถนําไป
ปฏิบัติไดอยางถูกตองตรงตามเปาหมายที่รัฐบาลกําหนด ตองปรับที่ขาราชการและเจาหนาที่ใน สป.มท.
ทําความเขาใจในนโยบายอยางถูกตอง เพื่อใหการสื่อสารไปยังกรมตางๆ ในกระทรวงมหาดไทยเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน
2. การกํากับดูแล เปนการสนับสนุน กํากับดูแลใหเปนไปดวยดี มีความเปนมิตร และคอยติดตามผล
การดําเนินการของหนวยงานตางๆ ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายของรัฐบาล ใมใชระบบ Command/
Control เปนระบบทีไ่ มมีการคํานึงถึงคน โดยเปนระบบที่ใชในยุคที่มีการปฏิวัติภาคอุตสาหกรรม ซึ่งสวนใหญ
กระทรวงมหาดไทยยังยึ ดติ ดอยู ในระบบ Command/Control สังเกตไดจากการออกหนังสื อคําสั่งดวนที่สุ ด
เพื่อใหหนวยงานในสังกัดรายงานการติดตามผลการดําเนินงาน และกํากับติดตามผล
3. งานสนับสนุน สป.มท.ควรมีความรอบรู เชี่ยวชาญในดานวิชาการ เพื่อมีองคความรูในเรื่องตางๆ
ที่จะถายทอดใหกับหนวยงานตางๆ อยางถูกตอง
4. งานปฏิบัติการ (Operate) คืองานที่ สป.มท. ตองดําเนินการเอง ไดแก งานใหการตอนรับ/
บริการหนวยงานหรือบุคคลทั้งภายในและภายนอก สป.มท. เปนตน
การสราง CSR ให สป.มท. ควรปรับเปลี่ยนการทํางานตามแนวคิดการบริหารงานของภาคเอกชนมา
ใช ใ นระบบราชการ ที่ เ ริ่ ม ตั้ ง แต ป 2545 คื อ การหา “ข อ กั ง วลร ว มกั น ” ของบุ ค ลากร สป.มท. การ
ปรับเปลี่ยนแนวความคิดใหมีการทํางานเปน TEAM และการสํารวจภาพลักษณของ สป.มท. เปนอยางไรใน
สายตาของบุคคลภายในและภายนอก โดยปรับใหบุคลากรใน สป.มท.มี “เปาหมายเดียวกัน” เพื่อใหเกิด
ความสามัคคี และรวมกันสรางภาพลักษณที่ดี ใหประชาชนศรัทธา เชื่อใจ และเชื่อมั่น กระทรวงมหาดไทย
สรุป CSR ของ สป.มท. คือการหาชื่อเสีย เพื่อสรางชื่อเสียง ควรเริ่มตนที่ตัวเรากอน โดยการหาขอดี
และขอเสียของเรา ทําหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางมีจิตสํานึกใหดีที่สุด ชาว สป.มท. ควรมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมและบุคลิก โดยการนําแบบอยางจากหมอมหลวงปนัดดา ดิศกุล มาเปนตนแบบของขาราชการ
และเจาหนาที่ของกระทรวงมหาดไทยทุกคน และสรางความภาคภูมิใจในตัวเองของคนในกระทรวงมหาดไทย
จุดออนสําคัญของภาครัฐ คือการที่ขาราชการและเจาหนาที่ขาดความรูสึกเปนเจาของ และการมี
สวนรวมของหนวยงาน และความกระตืนรือลนในการทํางาน
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CSV : Creating Shared Value แปลวา การสรางคุณคารวมกับสังคม
Porter และ Kramer (2011) ไดใหคํานิยาม หมายถึง นโยบาย แนวทาง และกิจกรรมที่องคกร
ธุรกิจจัดทําขึ้น เพื่อนําไปสูการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันขององคกร และในขณะเดียวกันก็สราง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และสังคมของชุมชนโดยรอบที่ธุรกิจดําเนินงานอยู การสรางคุณคารวมกัน
ระหวางธุรกิจและสังคม จึงเนนไปที่การคนหาความสัมพันธระหวางความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจและ
ความเจริญกาวหนาทางสังคม เมื่อพบแลวก็ขยายความสัมพันธนั้นใหกาวไกลออกไป ธุรกิจจะตองเชื่อมโยง
ความสําเร็จขององคกรเขากับความเจริญกาวหนาทางสังคม คุณคารวมจึงไมใชความรับผิดชอบตอสังคม
การทําการกุศล การพัฒนาอยางยั่งยืน แตเปนแนวทางใหมที่นําไปสูความสําเร็จทางธุรกิจ โดยธุรกิจจะตอง
ขยายวงของคุณคารวมใหครอบคลุมทุกภาคสวนของเศรษฐกิจและสังคม
CSV ปจจุบันไดนํามาใชในแนวความคิดของยุทธศาสตร “ประชารัฐ” คือ การรวมเอาพลังทุกภาคสวน
ไมว าจะอยู ในภาคประชาชน ภาคธุ ร กิจ หรื อภาครัฐ มาใช โดยมองบนพื้น ฐานว า “คนไทยทุกคน ก็คือ
ประชาชนของชาติ” ซึ่งถือเปนพลังอํานาจที่สําคัญในการแกไขปญหา ในการเปลี่ยนแปลงหรือการปฏิรูป และ
การพัฒนาประเทศในทุกมิติและทุกดานอยางยั่งยืน
อีกหนึ่งแนวความคิด คือ “ประชานิยม” หมายถึง การใหความสําคัญหรือใหคุณคาแกประชาชน คือ
การเมืองที่ใหคุณคาและเห็นความสําคัญของประชาชน โดยเฉพาะประชาชนทั่วไปหรือชนชั้นลาง สําหรับ
ประเทศไทย เปนแนวคิดที่สอบถามความตองการของประชาชน แลวออกเปนนโยบายของรัฐบาล
สําหรับ สป.มท. เนื่องจากเปนกรมที่ปฏิบัติงานดานนโยบาย จึงควรนําแนวความคิดประชารัฐ และ
ประชานิยมมาใชรวมกันอยางสมดุล เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน และสังคม

ความแตกตางระหวางการสรางคุณคารวม (CSV) กับความรับผิดชอบตอสังคม (CSR)
CSR เนนเรื่องการเสริมสรางภาพลักษณองคกร โดยองคกรธุรกิจบางแหงใช CSR จัดทําเปนโครงการ
รูปแบบหนึ่งของการประชาสัมพันธ หรือเปนหลักในกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการ แต CSV จะลง
ลึกกวา เพราะเนนหนักที่การเสริมสรางคุณคาทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงศักยภาพมนุษยอยางยั่งยืน
โดยเปนสวนหนึ่งของตนทุนดําเนินการ และเปนการแบงปนหรือเอื้อประโยชนกันระหวางองคกรและสังคม
โดยมุมมองของผูบริหารจะตางไปจากเดิม คือ “ธุรกิจจะเปนสวนประกอบสําคัญของสังคม”
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ตารางแสดงความแตกตางระหวาง CSR และ CSV (ดัดแปลงจากตารางของ Porter (2011))
CSR
1. คุณคาคือการทําความดี

CSV
1. คุ ณ ค า คื อ การสร า งประโยชน ท างสั ง คมและ
เศรษฐกิจโดยเปรียบเทียบกับตนทุน
2. การเปนพลเมืองดี การทําบุญ ความยั่งยืน
2. การสรางคุณคารวมกันระหวางธุรกิจและชุมชน
3. ตอบสนองตอแรงกดดันจากภายนอก
3. มีความสําคัญตอการแขงขันทางธุรกิจ
4. ไมเกี่ยวของกับการทํากําไรสูงสุด
4. มีความสําคัญตอการทํากําไรสูงสุด
5. การดําเนินโครงการถูกกําหนดจากภายนอก
5. การดําเนินโครงการ องคกรเปนผูคิดขึ้นมาเอง
6. มีขอจํากัดเรื่องงบประมาณที่ถูกกําหนดโดยองคกร 6. เปนสวนหนึ่งของงบประมาณทั้งหมดที่ใชในการ
ดําเนินการทางธุรกิจ
CSV ไมใชวิธีการที่มาทดแทนกิจกรรม CSR แตเปนแนวทางการดําเนินธุรกิจแบบใหมในอนาคต
ที่ประยุกตใชเศรษฐกิจระบบทุนนิยมในกระบวนการแกปญหาสังคม ซึ่งสามารถสรางคุณคาหรือกําไรใหแก
ภาคธุรกิจ และสรางคุณคาใหแกสังคมในขณะเดียวกัน เปนคุณคาที่สามารถวัดไดและมีความยั่งยืน อันเปน
บอเกิดแหงนวัตกรรมใหม สงผลใหธุรกิจและสังคมเจริญเติบโตไปพรอมกัน
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