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ความเชื่อมโยงระหว่างการมีส่วนร่ วมของผู้มีส่วนได้ เสี ยและความรับผิดชอบต่ อสั งคมของบริษัท
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Abstract
The purpose of this study was to study concept and theory related to identification of corporate social
responsibility elements (CSR) and stakeholder engagement elements and investigate the relationship between the
corporate social responsibility and the stakeholder engagement. Concerning the study’s methods, a review of
related literature by critical appraisal and an analysis of relevant documents were used. Document analysis using
content. The result of this study revealed that the stakeholder engagement had a direct relationship with the
corporate social responsibility. Also, it showed that the stakeholder engagement’s elements were the dialog styles
and the degrees of participation in decision making. Pertaining to the elements of the corporate social
responsibility, they consisted of economic responsibilities, legal responsibilities, ethical responsibilities and
philanthropic responsibilities. This model addressed a further empirical study needed to be researched in order to
verify the relationship of the construction.
Keywords: Corporate Social Responsibility, Stakeholder Engagement, Stakeholder Theory
บทคัดย่ อ
การศึกษานี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพื่อจาแนกองค์ประกอบของความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของบริ ษทั และการมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้เสี ย และเพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อ
สังคมของบริ ษทั และการมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้เสี ย ดาเนิ นการวิจยั ด้วยการทบทวนวรรณกรรมโดยใช้การประเมิน
อย่างมีวิจารณญาน ดาเนินการวิเคราะห์เอกสารโดยใช้การวิเคราะห์เนื้ อหา เพื่อหาองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของ
ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั และการมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้เสี ย ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่ วมของผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยมีความสัมพันธ์โดยตรงกับความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั โดยองค์ประกอบของการมีส่วนร่ วมของผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยประกอบด้วย รู ปแบบของการสนทนา ระดับของการมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ องค์ประกอบของความ
รับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั ประกอบด้วย ความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิ จ ด้านกฎหมาย ด้านจริ ยธรรม และด้านการ
กุศล ซึ่ งรู ปแบบความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุ จากการศึ กษานี้ เป็ นแบบจาลองความสัมพันธ์ ซ่ ึ งต้องด าเนิ นตรวจสอบสี่ ง
ดังกล่าวสาหรับงานวิจยั ในอนาคต
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คาสาคัญ: ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั การมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้เสี ย ทฤษฎีผมู ้ ีส่วนได้เสี ย
บทนา
ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั (Corporate social responsibility: CSR) คือแนวคิ ดที่ บริ ษทั ดาเนิ นการ
สนับสนุนให้สังคมดีข้ ึนและสิ่ งแวดล้อมสะอาด ผ่านกระบวนการจัดการการปฏิสัมพันธ์กบั ผูม้ ีส่วนได้เสี ยขององค์กร
ด้วยความสมัครใจ (European Commission, 2001) ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั (CSR) เป็ นสิ่ งที่มีการกล่าวถึง
กันมากทัว่ โลกว่าเป็ นแนวทางที่ เหมาะสมในการประยุกต์ใช้เพื่อดาเนิ นธุ รกิ จ เพราะเชื่ อมัน่ ว่าการดาเนิ นธุ รกิจอย่างมี
จริ ยธรรมและมี ความรั บผิ ดชอบจะทาให้ธุรกิ จประสบความส าเร็ จอย่างยัง่ ยื น ซึ่ งสามารถก่ อให้เกิ ดประโยชน์ที่
หลากหลายทั้งที่มีลกั ษณะเป็ นนามธรรม และรู ปธรรม อาทิ สร้างภาพพจน์ที่ดี เพิ่มมูลค่าตราสิ นค้า และสร้างชื่ อเสี ยง
ให้กบั องค์กร (Porter & Kramer, 2006; Weber, 2008; Schaltegger & Burritt, 2005) สามารถเป็ นแหล่งของโอกาส และ
ขยายความสามารถในการสร้างนวัตกรรม (Porter & Kramer, 2006; Weber, 2008 ; Stephenson, 2009) ตลอดจนช่วย
องค์กรในการลดและจัดการความเสี่ ยงจากการเผชิ ญกับแรงกดดันทางสังคมและกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ (Schaltegger
& Burritt, 2005) ปัจจุบนั แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั กาลังจะกลายเป็ นเกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบตั ิ
ขององค์กรธุ รกิ จที่ ตอ้ งดาเนิ นการอย่างมี คุณธรรมต่อสังคม (Cheng & Ahmad, 2010) จึ งกล่าวได้ว่าแนวคิ ดความ
รับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั จึงเป็ นส่ วนสาคัญในการช่วยพัฒนาธุ รกิจให้ประสบความสาเร็ จและมีความยัง่ ยืนภายใต้
ภาวะการแข่งขันที่รุนแรงและหลากหลายในปั จจุบนั
แนวคิด CSR มีอิทธิ พลมาจากทฤษฎีผมู ้ ีส่วนได้เสี ย (Stakeholder Theory) ซึ่ งได้เสนอวิธีการใหม่ในการจัด
ระเบี ยบความคิดเกี่ ยวกับความรับผิดชอบขององค์กร ที่เดิ มมุ่งเน้นการอยู่รอดและการประสบความสาเร็ จขององค์กร
บนหลักการความสามารถขององค์กรในการสร้างความมัง่ คัง่ ให้คุณค่า หรื อสร้างความพึงพอใจแค่เพียงถือหุ น้ ไปสู่
การพัฒนาแนวความคิดว่าต้องคานึ งถึงผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่นๆ ร่ วมด้วย สอดคล้องกับ Mele/ (2008) ที่แสดงทัศนะว่าการ
ที่องค์กรธุรกิจเป็ นหน่วยหนึ่งของสังคมซึ่ งต้องได้รับอนุญาตจากสังคมในการดาเนิ นการผลิตสิ นค้าและบริ การ ดังนั้น
ผลลัพธ์ที่เกิดจากการดาเนิ นธุ รกิจควรตอบสนองความต้องการและคาดหวังของสังคม นอกเหนื อจากมุ่งเน้นการสร้าง
ความมัง่ คัง่ และการเติบโตทางเศรษฐกิจให้กบั องค์กรธุรกิจเป็ นการเฉพาะเท่านั้น
ฉะนั้น จึ งไม่ถูกต้องที่ องค์กรจะพิ จารณาเพียงความสาเร็ จของการดาเนิ นธุ รกิ จที่ มุ่งแสวงหากาไรสู งสุ ดเพียง
อย่างเดี ยว แต่ ต ้องค านึ งถึ งการด าเนิ นการในธุ รกิ จที่ มีความรั บผิ ดชอบต่ อสังคม ซึ่ งจะไม่ ก่อให้เกิ ดปั ญหาการ
ดาเนิ นงานที่ กระทบต่ อผูม้ ี ส่วนได้เสี ย ตลอดจนสังคม และสิ่ งแวดล้อม อันเป็ นเหตุ ให้ธุรกิ จเกิ ดความเสี่ ยงในการ
ประกอบการ ดังนั้น การสนับสนุนให้องค์กรธุรกิจดาเนินการตามแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั ที่มุ่งเน้น
การพิจารณาถึงผูม้ ีส่วนได้เสี ยจึ งเป็ นสิ่ งจาเป็ นมากขึ้ น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริ บทของบริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ที่ สนับสนุ นให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการเป็ นเจ้าของกิ จการในฐานะของผูถ้ ือหุ ้น
หรื อ ผูล้ งทุนผ่านการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเพื่อเป็ นกลไกขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ กระจาย
ความมัง่ คัง่ ส่ งเสริ มการออม เป็ นแหล่งระดมเงินทุนระยะยาว เป็ นศูนย์กลางในการซื้ อขายหลักทรัพย์และให้บริ การ
ที่ เ กี่ ย วข้อ ง เพื่ อ พัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิต ของประชาชน และความเจริ ญแก่ ประเทศ ยิ่งต้องให้ค วามส าคัญกับ
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การดาเนิ นงานของบริ ษทั จดทะเบี ยนฯ ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านการเปิ ดโอกาสให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยมีส่วน
ร่ วมในการรับรู ้ รับทราบ ตลอดจนมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจต่อการดาเนิ นกิ จการของบริ ษทั จดทะเบียนฯ ที่ อาจ
ส่ งผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย และสังคมในวงกว้าง เพื่อนาไปสู่ความยัง่ ยืนในการประกอบ
กิจการของบริ ษทั และสร้างสรรค์ประโยชน์สูงสุ ดคืนสู่สงั คมได้อย่างยัง่ ยืนจึงนามาสู่ความสาคัญที่ตอ้ งศึกษา รู ปแบบ
ความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุระหว่างการมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้เสี ยและความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั ตลอดจน
การระบุถึงองค์ประกอบของการมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้เสี ยและความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั เพื่อพัฒนาการ
ดาเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่เหมาะสมกับองค์กรธุ รกิจในประเทศไทย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพื่อจาแนกองค์ประกอบของความรับผิดชอบต่อสังคมของ
บริ ษทั และการมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
2. เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั และการมีส่วนร่ วมของผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ย
วิธีการวิจยั
งานวิจยั เรื่ องนี้ ศึกษาโดยการทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) โดยใช้การประเมินอย่างมีวิจารณญาณ
(Critical Appraisal) จากนั้นจึงดาเนินการวิเคราะห์เอกสาร (Document Analysis) โดยใช้การวิเคราะห์เนื้ อหา (Content
Analysis) เพื่อหาองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั และการมีส่วนร่ วมของผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ย โดยกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีที่สาคัญในการศึกษาครั้งนี้ ใช้ทฤษฎีผมู ้ ีส่วนได้เสี ย แนวคิดแบบจาลองปิ รามิด
ของความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั (Carroll, 1991) เนื่ องจากเป็ นแบบจาลองที่ง่ายแก่การเข้าใจ และเหมาะสม
ตามหลักตรรกะ (Crane & Matten, 2004; Visser, 2005) และแบบจาลองนี้ ได้ถูกนาไปใช้ในการทดสอบเชิ งประจักษ์
จานวนมากในบริ บทที่แตกต่างกัน (Visser, 2005; Ramasamy & Yeung, 2009; Shum & Yam, 2011) สาหรับการมี
ส่ วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้เสี ยในการศึกษานี้ ได้ดาเนิ นการศึกษาจากแบบจาลองบันไดของการมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้
เสี ย (Arnstein, 1969; Friedman & Miles, 2006) เนื่ องจากเป็ นแบบจาลองที่มีความเข้าใจที่ชดั เจนในการวิเคราะห์ผมู ้ ี
ส่ วนได้เสี ย และจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า มีความสอดคล้องในองค์ประกอบของการมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วน
ได้เสี ย (Kraisornsuthasinee & Swierczek, 2006) ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ประกอบด้วย หนังสื อ งานวิจยั การ
สื บค้นข้อมูล และฐานข้อมูลออนไลน์ได้แก่ ABI/Inform, Science Direct, Emerald, Academic Search Premier (ASP),
JSTOR , Business Source Complete, DOAJ
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ผลการวิจยั
การศึ กษาในครั้งนี้ จาแนกการสรุ ปผลและอภิปรายผลเป็ น 2 ประเด็นหลัก คื อ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ ยวข้อง
เพื่ อจาแนกองค์ประกอบของความรั บผิ ดชอบต่ อสังคมของบริ ษ ทั และการมี ส่ วนร่ วมของผูม้ ี ส่ วนได้เสี ย และ
ความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั และการมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้เสี ย ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1.แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องเพื่อจาแนกองค์ ประกอบของความรั บผิดชอบต่ อสั งคมของบริ ษัทและการมีส่วน
ร่ วมของผู้มสี ่ วนได้ เสี ย
1.1 ทฤษฎีผมู ้ ีส่วนได้เสี ย (Stakeholder Theory)
ผูม้ ีส่วนได้เสี ย คื อ กลุ่มและบุคคลผูซ้ ่ ึ งอาจมีผลต่อหรื อได้รับผลกระทบจากความสาเร็ จของภารกิ จ
ขององค์กร (Freeman, 1984) ซึ่ งสอดคล้องกับ Post , Lawrence, and Weber (2002) ให้นิยามผูม้ ีส่วนได้เสี ยคือ บุคคลหรื อ
กลุ่มซึ่ งมีผลกระทบ หรื อได้รับผลกระทบจากการตัดสิ นใจขององค์กร นโยบาย และการปฏิบตั ิ ในการจาแนกประเภท
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยในทัศนะนักวิชาการ สามารถจาแนกได้หลายลักษณะ แต่ส่วนใหญ่นิยมจาแนกเป็ น 2 ประเภทคือ (1) ผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยระดับปฐมภูมิ (Primary Stakeholders) ประกอบด้วย ผูถ้ ือหุ น้ และผูล้ งทุน พนักงาน ลูกค้า ผูข้ ายปั จจัยการ
ผลิต (คู่คา้ ) โดยผูม้ ีส่วนได้เสี ยระดับแรกเป็ นกลุ่มที่เป็ นพื้นฐานต่อการดาเนิ นงานและการอยู่รอดของธุ รกิจ และ (2) ผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยระดับทุติยภูมิ (Secondary Stakeholders) ประกอบด้วย ชุ มชนทัว่ ไป สื่ อ กลุ่มผลประโยชน์ รัฐบาล ซึ่ งเป็ น
บุคคลและกลุ่มในสังคมที่ ได้รับผลกระทบทางตรงหรื อทางอ้อมจากกิ จกรรม และการตัดสิ นใจของธุ รกิ จ (Clarkson,
1995; Post et al., 2002; McAlister,Ferrell,&Ferrel, 2005)
พัฒนาการของทฤษฎี ผมู ้ ี ส่วนได้เสี ยมีพ้ื นฐานมาจากกรอบแนวคิ ดของ Barnard (1938) ในหนังสื อ
เรื่ อง “หน้าที่ ของผูบ้ ริ หาร” ที่ นาเสนอมุมมองด้านบวกของผูจ้ ดั การในการสนับสนุ นความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่ ง
ต่ อมา Freeman (1984) ได้ขยายความคิ ดจนเป็ นที่ รู้จักอย่างกว้างขวางและพัฒนามาเป็ นทฤษฎี ผูม้ ี ส่ วนได้เสี ยซึ่ ง
ปรากฎชัดเจนในหนังสื อเรื่ อง “การจัดการกลยุทธ์: แนวทางผูม้ ีส่วนได้เสี ยแนวคิดใหม่สาหรับการจัดการ” ที่สนับสนุน
ว่าผูบ้ ริ หารต้องสร้ างความพอใจต่ อบุ คคลที่ มีอิทธิ พลต่ อผลลัพธ์ของบริ ษทั ซึ่ งมี หลากหลายประกอบด้วย พนักงาน
ลูกค้า ผูข้ ายปัจจัยการผลิต องค์กรชุมชนในท้องถิ่น จึงเป็ นสิ่ งที่ไม่เพียงพอหากผูบ้ ริ หารมุ่งเน้นให้ความสาคัญเพียงความ
ต้องการของผูถ้ ือหุ น้ หรื อเจ้าของบริ ษทั เท่านั้น
จากคานิ ยามตลอดจนความสาคัญของทฤษฎี ผูม้ ี ส่วนได้เสี ยทาให้เกิ ดความเข้าใจถึ งธรรมชาติ ของ
บริ ษทั ที่ควรสนับสนุนการพิจารณาผูม้ ีส่วนได้เสี ยใหม่ซ่ ึ งเป็ นมุมมองที่กว้างกว่าเดิม โดยบริ ษทั ได้รับการคาดหวังใน
การจัดการความรับผิดชอบ และให้ความสนใจผูม้ ีส่วนได้เสี ยมากขึ้นและยอมรับทราบหน้าที่ ในการสนใจดูแลต่อผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยที่นิ่งเงียบ เช่น ชุ มชนท้องถิ่นและสิ่ งแวดล้อม (Simmons, 2004) จึงเป็ นทฤษฎีที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิ ด
ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั (CSR) ที่ เดิ มมุ่งเน้นการอยู่รอดและการประสบความสาเร็ จของบริ ษทั ผ่านการ
สร้างความมัง่ คัง่ หรื อสร้างความพึงพอใจแค่เพียงถือหุ ้น เปลี่ยนแปลงไปสู่ การคานึ งถึงผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่น ๆ ร่ วมด้วย
(Foster & Jonker, 2005; Hawkins, 2006) ดังนั้น ทฤษฎีผมู ้ ีส่วนได้เสี ยจึงเป็ นรากฐานสาคัญต่อการสร้างแนวคิดความ
รับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั (CSR) โดยประสานความสมดุลผ่านการเชื่ อมโยงกับการมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้
เสี ย (Stakeholder Engagement)
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1.2 แนวความคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั (Corporate Social Responsibility: CSR)
นักวิชาการในแต่ละยุคสมัยได้ให้คาจากัดความของความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั ในมุมมองที่
แตกต่างกันโดยในยุคแรก Davis (1960) ให้ความหมายว่า เป็ นการตัดสิ นใจของนักธุ รกิจและการดาเนิ นการเพื่อเหตุผล
อย่างน้อยที่ สุดไปยังผลประโยชน์ทางเศรษฐกิ จโดยตรงหรื อผลประโยชน์ทางเทคนิ คของบริ ษทั ซึ่ งสอดคล้องกับ
Friedman (2007) ที่กล่าวว่า เป็ นเพียงความรับผิดชอบเดียวของธุ รกิจที่มุ่งเน้นยังการทากาไรสู งสุ ดแก่ผถู ้ ือหุ น้ ภายใต้
กรอบของกฎหมาย และศาสนาที่กาหนดในประเทศ ต่อมา Jones (1980) ได้เสนอแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของ
บริ ษทั ว่าเป็ นการที่บริ ษทั มีภาระผูกพันเกี่ยวเนื่องไปยังกลุ่มอื่น ๆ ในสังคมนอกเหนื อจากกลุ่มผูถ้ ือหุ น้ และอื่น ๆ ตามที่
กาหนดในกฎหมายและข้อสัญญาต่าง ๆ นอกจากนี้ WBCSD (2000) ได้นิยามว่า ความมุ่งมัน่ อย่างต่อเนื่ องขององค์การ
ธุ รกิ จที่ จะมี จริ ยธรรมว่ามี ส่วนช่ วยในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิ จอย่างยัง่ ยืน ในขณะเดี ยวกันก็พยายามปรั บปรุ ง
คุณภาพชี วิตของพนักงาน ครอบครัวพนักงาน ตลอดจนชุมชนและสังคม สอดคล้องกับ Carroll and Bunchholz (2006)
ให้ความหมายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั ในความหมายรวมถึงความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ ด้านกฎหมาย
ด้านจริ ยธรรม และการกุศลจากความคาดหวังไว้ต่อองค์กรโดยสังคมในช่ วงเวลาหนึ่ ง จากคาจากัดความของความ
รับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั (CSR) พบว่า ในอดีตให้ความสาคัญกับความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจเป็ นหลักโดยเน้น
การดาเนิ นกิจการให้เกิดกาไรเป็ นเป้ าหมายสู งสุ ดเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของเจ้าของกิจการหรื อผูถ้ ือหุ ้น
ต่อมาได้มีการพัฒนาแนวคิดไปสู่ การให้ความสาคัญกับมิติทางเศรษฐกิจควบคู่กบั การให้ความสาคัญในมิติของสังคม
กฎหมาย จริ ยธรรมสังคม สิ่ งแวดล้อม ผูม้ ีส่วนได้เสี ย ผ่านการดาเนิ นการด้วยความสมัครใจมากขึ้น จึงกล่าวโดยสรุ ป
ได้วา่ ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั (CSR) คือ การดาเนิ นกิจกรรมของบริ ษทั โดยการประสานการดาเนิ นงานทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจ การปฏิบตั ิตามกฎหมาย การเชื่ อมโยงค่านิ ยมทางจริ ยธรรม และการดาเนิ นการด้านกุศลบนพื้นฐาน
ของความสมัครใจ เพื่ อตอบสนองความคาดหวังของผูม้ ี ส่วนได้เสี ยที่ หลากหลายได้อย่างสมดุ ล อันจะเกิ ดการอยู่
ร่ วมกันในสังคมได้อย่างเป็ นปกติสุขและการดาเนิ นธุรกิจได้อย่างยัง่ ยืน
จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า แนวคิ ดความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั ที่ได้รับความนิ ยมใช้
ในการศึ กษาอย่างกว้าง คื อ แนวคิ ดแบบจาลองปิ รามิ ดของความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั (The Pyramid of
Corporate Social Responsibility) ตามแนวคิด Carroll (1991) เนื่ องจากเป็ นแบบจาลองที่ง่ายแก่การเข้าใจ และเหมาะสม
ตามหลักตรรกะ (Crane & Matten, 2004; Visser, 2005) และแบบจาลองนี้ ได้ถูกนาไปใช้ในการทดสอบเชิ งประจักษ์
จานวนมากในบริ บทที่แตกต่างกัน (Visser, 2005; Ramasamy & Yeung, 2009; Shum & Yam, 2011)
ดังนั้นการศึ กษาครั้งนี้ จึงศึ กษาองค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั (CSR) ตามกรอบ
แนวคิ ดของ Carroll (1991) ซึ่ งสามารถจาแนกองค์ประกอบของความรั บ ผิ ดชอบต่ อสังคมของบริ ษ ทั ออกเป็ น
4 องค์ประกอบ ดังนี้ (1) ความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ (Economic Responsibilities) การดาเนิ นธุ รกิจที่เน้นให้เกิดกาไร
เพื่อเป็ นการแสดงความรับผิดชอบต่อผูก้ ่อตั้งบริ ษทั จึงมุ่งเน้นดาเนิ นการที่ก่อให้เกิดการเพิ่มกาไรต่อหุ น้ การยึดมัน่ ต่อ
กาไรที่เป็ นไปได้ การรักษาตาแหน่งทางการแข่งขันที่เข้มแข็ง รักษาระดับการปฏิบตั ิงานที่มีประสิ ทธิ ภาพสู ง (2) ความ
รับผิดชอบด้านกฎหมาย (Legal Responsibilities) การดาเนิ นธุ รกิจภายใต้ ความคาดหวังจากสังคมที่ตอ้ งการให้บริ ษทั
ปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายและระเบี ยบที่ ประกาศใช้โดยรั ฐบาล จึ งมุ่งเน้นการดาเนิ นการในลักษณะที่ ยินยอมปฏิ บตั ิ ตาม
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กฎระเบียบต่าง ๆ ด้วยความเป็ นพลเมืองที่ดี พร้อมดาเนิ นการจัดหาสิ นค้าและบริ การที่อย่างน้อยที่สุดควรตอบสนอง
ข้อกาหนดขั้นต่าของกฎหมาย (3) ความรับผิดชอบด้านจริ ยธรรม (Ethical Responsibilities) การดาเนิ นธุ รกิจตามความ
คาดหวังของผูม้ ี ส่วนได้เสี ยหรื อสมาชิ กในสังคมซึ่ งคาดหวังให้บริ ษทั มี มาตรฐานการปฏิ บตั ิ งานสู งกว่าที่ กฎหมาย
กาหนด ดาเนิ นการในลักษณะที่ สอดคล้องกับความคาดหวังของธรรมเนี ยมทางสังคมและบรรทัดฐานทางจริ ยธรรม
และการเคารพในบรรทัดฐานทางจริ ยธรรมหรื อคุ ณธรรมที่ นามาใช้ในสั งคม (4) ความรั บผิ ดชอบด้านการกุศล
(Philanthropic Responsibilities) เป็ นการดาเนิ นธุ รกิจตามความปรารถนาของสังคมเพื่อแสดงความเป็ นพลเมืองที่ดีของ
สังคม โดยเน้นการส่ งเสริ มสวัสดิ การของมนุ ษย์ กิ จกรรมการกุศลของชุ มชน เพื่อเสริ มสร้างคุณภาพชี วิตของชุ มชน
ผ่านการสนับสนุนทางการเงินและทรัพยากรมนุษย์ของบริ ษทั ด้วยความสมัครใจ
1.3 แนวคิดการมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้เสี ย (Stakeholder Engagement)
การมี ส่ วนร่ วมของผู ้มี ส่ ว นได้เ สี ย เป็ นกลไกส าคัญ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด การสร้ า งความไว้ว างใจและ
ความร่ วมมือ สามารถทาให้บริ ษทั มีความได้เปรี ยบในการแข่งขัน Andriof and Waddock (2002) ได้ให้คาจากัดความว่า
เป็ นกระบวนการซึ่ งสร้ างบริ บทของการปฏิ สัมพันธ์แบบเป็ นพลวัต การเคารพซึ่ งกันและกัน การสนทนา และการ
เปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างความไว้วางใจบนพื้นฐานของการมีส่วนร่ วม สอดคล้องกับ Manetti (2011) ที่ให้ความหมายว่า
เป็ นกระบวนการที่บริ ษทั เกี่ยวข้องกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยของพวกเขาในกระบวนการตัดสิ นใจ ทาให้พวกเขาเข้าร่ วมในการ
จัดการธุ รกิ จ การแบ่งปั นข้อมูล มีการสนทนาและสร้างรู ปแบบของความรับผิดชอบร่ วมกัน ดังนั้น การมีส่วนร่ วม
ของผูม้ ีส่วนได้เสี ย คือ กระบวนการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูม้ ีส่วนได้เสี ยและบริ ษทั ในการตัดสิ นใจและเข้าร่ วมใน
การจัดการธุรกิจเพื่อสร้างความไว้วางใจ การเคารพซึ่ งกันและกัน ตลอดจนสร้างรู ปแบบของความรับผิดชอบร่ วมกัน
แนวคิ ดการมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้เสี ยยุคแรก คื อ แบบจาลองบันไดของการมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วน
ได้เสี ย (A Ladder of Stakeholder Engagement) ของ Arnstein (1969) ประกอบด้วยบันไดของการมีส่วนร่ วม 8 ขั้น ที่
อธิ บายการมีส่วนร่ วม 3 ระดับ ดังนี้ บันไดขั้นที่ 1 การจัดการ (Manipulation) ให้ขอ้ มูลความรู ้ บันไดขั้นที่ 2 การบาบัด
(Therapy) เป็ นการให้ขอ้ มูลด้านบวกอย่างต่อเนื่ อง บันไดสองขั้นแรกสะท้อนถึงการไม่มีส่วนร่ วม (Non-Participation)
บันไดขั้นที่ 3-5 ซึ่ งคื อการให้ขอ้ มูล (Informing) การให้คาปรึ กษา (Consultation) และการแต่งตั้ง (Placation) เป็ น
บันไดขั้นกลางที่ อธิ บายระดับของการยอมรับให้มีส่วนร่ วมในระดับกลางเพื่ อแสดงถึ งมนุ ษยธรรม บันไดขั้นที่ 6-8
ประกอบด้วยการเป็ นหุ ้นส่ วน (Partnership) การให้อานาจผูแ้ ทน (Delegated Power) และการควบคุ มโดยพลเมื อง
(Citizen Control) สามารถอธิ บายการมีส่วนร่ วมในระดับสู งโดยแสดงถึงระดับอานาจของพลเมืองในการเพิ่มขึ้นของ
ระดับอานาจในการตัดสิ นใจ
Friedman and Miles (2006) พัฒนาต่อเป็ นแบบจาลองบันไดของการมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
12 ขั้นซึ่ งอธิ บายการมีส่วนร่ วม 3 ระดับ ดังนี้ บันไดขั้นที่ 1-3 คือ การจัดการ (Manipulation) การบาบัด (Therapy) และ
การให้ขอ้ มูล (Informing) ล้วนเป็ นบันไดขั้นต้นที่อธิ บายการมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจของผูม้ ีส่วนได้เสี ยในระดับต่า
เน้นการแจ้งให้ขอ้ มูลแก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยทราบเกี่ ยวกับการตัดสิ นใจที่ เกิดขึ้ นผ่านทางอินเตอร์ เน็ต ข้อสรุ ปการประชุ ม
ใบปลิว วารสาร จดหมายข่าว รายงานด้านสังคมและสิ่ งแวดล้อมของบริ ษทั ในขณะที่บนั ไดขั้นที่ 4-7 คือ การอธิ บาย
(Explaining) การแต่งตั้ง (Placation) การให้คาปรึ กษา (Consultation) และ การเจรจาต่อรอง (Negotiation) เป็ นบันได
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ขั้นกลางที่ อธิ บายการมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจในระดับกลาง ผ่านการแสดงสัญลักษณ์ของการมีส่วนร่ วม โดยผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยมีโอกาสแสดงความคิดเห็น แต่ผลลัพธ์ในการตัดสิ นใจขั้นสุ ดท้ายยังขึ้นกับบริ ษทั โดยดาเนิ นการผ่านการ
สนทนาแบบสองทาง (Two-Way Dialogue) เช่นการประชุมเชิ งปฏิบตั ิการ คณะที่ปรึ กษา การประชุมโต๊ะกลม เป็ นต้น
ในขณะที่ มีการสนทนาแบบหลายวิธี (Multi-Way Dialogue) เช่น การเจรจาต่อรองที่เกิดปฏิ กิริยา สาหรับการมีส่วน
ร่ วมของผูม้ ี ส่วนได้เสี ยในระดับสู ง สะท้อนจากบันไดขั้นที่ 8-12 ประกอบด้วย การมี ส่วนร่ วม (Involvement)
การร่ วมมือ (Collaborate) ความเป็ นหุ น้ ส่ วน (Partnerships) การมอบหมายอานาจ (Delegated Power) และ การควบคุม
โดยผูม้ ีส่วนได้เสี ย (Stakeholder Control) ดาเนิ นการโดยผ่านการสนทนาแบบหลายวิธี (Multi-way Dialogue) อาทิ
การใช้พนั ธมิตรทางกลยุทธ์ การเป็ นตัวแทนคณะกรรมการ และโครงการชุมชน เป็ นต้น
จากแนวคิดของ Arnstein (1969) และ Friedman and Miles (2006) สามารถวิเคราะห์และสรุ ปได้ว่าใน
การศึกษาครั้งนี้ กาหนดให้ระดับขั้นบันไดของการมีส่วนร่ วมประกอบด้วย 5 ขั้น คื อ การให้ขอ้ มูล (Informing) การให้
คาปรึ กษา (Consultation) การร่ วมมือ (Collaborate) การมอบหมายอานาจ (Delegated Power) และ การควบคุมโดยผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ย (Stakeholder Control) โดยสามารถจาแนกองค์ประกอบที่ มีบ่งชี้ คุณภาพของการมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้
เสี ยเป็ น 1) ระดับของการมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ (The Degree of Participation in Decision Making) คือ ผูม้ ีส่วนได้
เสี ยมี โอกาสในการใช้อานาจในการแสดงความรู ้ สึ ก แสดงความคิ ดเห็ น และให้ค าปรึ กษาหารื อ ต่ อแผนงานและ
กระบวนการตัดสิ นใจของบริ ษทั จาแนกเป็ นการมีส่วนร่ วมในระดับต่า การมีส่วนร่ วมในระดับปานกลาง และการมีส่วน
ร่ วมระดับสู ง 2) รู ปแบบของการสนทนา (Style of Dialogue) คื อ ลักษณะการส่ งผ่านข่าวสารทั้งที่เป็ นข้อเท็จจริ ง
ความคิ ดความเห็น ความรู ้สึก ทัศนคติ และอารมณ์ ระหว่างผูส้ ่ งข่าวสาร และผูร้ ับข่าวสารซึ่ งประกอบด้วยบุคคลหรื อ
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยมีการสนทนาแบบทางเดียว (One-Way Dialogue) การสนทนาแบบสองทาง
(Two-Way Dialogue) และการสนทนาแบบหลายทาง (Multiple Way Dialogue) จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า มี
ความสอดคล้องในองค์ประกอบของการมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้เสี ย มิติระดับการมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ และ
มิติรูปแบบของการติดต่อสื่ อสาร สาหรับมิติระดับของการมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ คือ ผูม้ ีส่วนได้เสี ยมีโอกาสใน
การใช้อานาจในการแสดงความรู ้ สึก แสดงความคิ ดเห็ น และให้คาปรึ กษาหารื อ ต่ อแผนงานและกระบวนการ
ตัดสิ นใจของบริ ษทั โดยจาแนกเป็ นการไม่มีส่วนร่ วม การยอมให้มีส่วนร่ วมบางส่ วน และการมีส่วนร่ วมระดับสู ง
(Arnstein, 1969; Friedman & Miles, 2006; Kraisornsuthasinee & Swierczek, 2006) ในขณะที่มิติรูปแบบของการ
ติ ดต่อสื่ อสาร คื อ ลักษณะการส่ งผ่านข่าวสารทั้งที่ เป็ นข้อเท็จจริ ง ความคิ ด ความเห็ น ความรู ้ สึก ทัศนคติ และ
อารมณ์ ระหว่างผูส้ ่ งข่าวสาร และผูร้ ับข่าวสารซึ่ งประกอบด้วยบุคคลหรื อหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
โดยมี ทิ ศ ทางในการติ ด ต่ อ สื่ อ สารทางเดี ย ว (One-Way) การติ ด ต่ อ สื่ อ สารสองทาง (Two-Way) และการ
ติดต่อสื่ อสารหลายทาง (Multiple Way) (Arnstein, 1969; Foster & Jonker, 2005; Friedman & Miles, 2006) ดังนั้น
จึงสามารถระบุองค์ประกอบของการมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้เสี ยในการศึกษานี้ ได้เป็ น 2 มิติหลัก คือ ระดับการมี
ส่ วนร่ วมในการตัดสิ นใจ และรู ปแบบของการติดต่อสื่ อสาร
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2. ความสั มพันธ์ ระหว่ างความรับผิดชอบต่ อสั งคมของบริษทั และการมีส่วนร่ วมของผู้มสี ่ วนได้ เสี ย
นักวิชาการได้ทาการทดสอบเชิ งประจักษ์เพื่อศึ กษาความสัมพันธ์ของตัวแปรดังกล่าวในบริ บทที่ แตกต่าง
กัน Prado-Lorenzo, Gallego-Alvarez,&Garcia-Sancke (2009) ศึกษาการมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้เสี ยและการรายงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั ในบริ ษทั ที่ ไม่ใช่ กลุ่มบริ ษทั ทางการเงิ นจานวน 99 บริ ษทั ประเทศสเปน
พบว่า ผูม้ ีส่วนได้เสี ยมีอิทธิ พลต่อการรายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั โดยเฉพาะผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่เป็ น
ภาครัฐจะเกี่ยวข้องกับการสร้างกฎระเบียบเพื่อให้ธุรกิจแสดงพฤติกรรมทางสังคมและสิ่ งแวดล้อมด้วยความโปร่ งใส
นอกจากนี้ยงั มีผมู ้ ีส่วนได้เสี ยที่เป็ นผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งแม้ในระยะสั้นจะสนใจการเปิ ดเผยข้อมูลประสิ ทธิ ภาพทางการเงินของ
บริ ษทั แต่กย็ งั คงให้ความสาคัญกับการอยูร่ อดของบริ ษทั ในระยะยาว จึงสนับสนุนให้บริ ษทั เปิ ดเผยการดาเนิ นงานด้าน
สังคมและสิ่ งแวดล้อม สอดคล้องกับ Manetti (2011) ที่ ศึกษาคุณภาพของการมีส่วนร่ วมกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยในการ
รายงานความยัง่ ยืนของบริ ษทั ประเทศอังกฤษ สเปน โปรตุเกสจานวน 174 ฉบับ พบว่า การมีส่วนร่ วมกับผูม้ ีส่วนได้
เสี ยเป็ นองค์ประกอบที่ สาคัญ และถูกกาหนดให้เป็ นกลยุทธ์ของบริ ษทั มีลกั ษณะการดาเนิ นการเป็ นแบบการประชุ ม
ปรึ กษาหารื อ การติ ดตามและการเก็บรวบรวมข้อมูล ผ่านอินเทอร์ เนต อีเมล โทรศัพท์ การประชุ ม สาหรับช่องทาง
ที่ให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยแสดงความคิ ดเห็นและมีส่วนร่ วมในกระบวนการตัดสิ นใจผ่านการสารวจ การสนทนากลุ่ม การ
อภิปรายผ่านเวปไซต์ เช่ นเดียวกับ Kraisornsuthasinee and Swierczek (2006) ที่ ศึกษาความรับผิดชอบต่อสังคมของ
บริ ษทั ในประเทศไทย ผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึกบริ ษทั ที่เป็ นสมาชิกคณะกรรมการนักธุ รกิจเพื่อสิ่ งแวดล้อมไทย จานวน
7 บริ ษทั จากกลุ่มอุตสาหกรรมธุ รกิจการเงิ น สิ นค้าอุตสาหกรรม อสังหาริ มทรัพย์และก่อสร้าง ทรัพยากร พบว่า ทุก
บริ ษทั ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่ วมกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อการดาเนิ นการความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยบริ ษทั ที่ ให้ความสาคัญในการมีส่วนร่ วมกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยในระยะยาว ในลักษณะเป็ นผูบ้ ุกเบิ กโครงการชุ มชน
และการมีส่วนร่ วมกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยตามโอกาสที่ เหมาะสม ผ่านการร่ วมมือกับตัวแทนองค์กรภาครัฐและองค์กรไม่
แสวงหาผลกาไร ในเรื่ องการพัฒนาชุ มชน การศึ กษา ศาสนา และกี ฬา นอกจากนี้ การศึ กษาของ Greenwood (2007)
พบว่า การมีส่วนร่ วมกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยมีความสัมพันธ์กบั ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั ผ่านมุมมองที่ พิจารณา
การมีส่วนร่ วมกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ซบั ซ้อนขึ้นว่าเป็ นองค์ประกอบของความมีคุณธรรม
จากการทบทวนวรรณกรรม สรุ ปว่า การมี ส่วนร่ วมกับผูม้ ี ส่วนได้เสี ยมี ความสัมพันธ์โดยตรงกับความ
รับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั ดังแสดงความสัมพันธ์ในภาพที่ 1 องค์ประกอบของการมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ประกอบด้วย รู ปแบบของการสนทนา ระดับของการมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ สาหรั บองค์ประกอบของความ
รับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั ประกอบด้วย ความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ ด้านกฎหมาย ด้านจริ ยธรรม และด้านการ
กุศล กรอบแนวคิ ดนี้ พฒั นาขึ้ นสาหรับการศึกษาในบริ บทของบริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
เนื่ องจากการลงทุนในบริ ษทั จดทะเบียนฯ เป็ นการลงทุนที่ มีความเสี่ ยง ดังนั้นในการตัดสิ นใจเลือกลงทุนของผูม้ ีส่วน
ได้เสี ยจึงมักคานึ งถึงการลงทุนในธุ รกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อไม่ก่อให้เกิ ดปั ญหาการดาเนิ นงานที่กระทบ
ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย สังคม และสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งเป็ นการดาเนินกิจการที่นาไปสู่ความยัง่ ยืนได้อย่างแท้จริ ง
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ความรั บผิ ด ชอบ
ด้านเศรษฐกิจ
ระดับของการมี
ส่วนร่ วมในการ
ตัดสิ นใจ
รู ปแบบของการ
สนทนา

การมีส่วนร่ วม
ของผูม้ ีส่วนได้
เสี ย

ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของ
บริ ษทั

ความรั บผิ ด ชอบ
ด้านกฎหมาย
ความรั บผิ ด ชอบ
ด้านจริ ยธรรม
ความรั บผิ ด ชอบ
ด้านการกุศล

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

สรุ ปผลการวิจยั
การศึกษาในครั้งนี้ทาให้ได้กรอบแนวคิดการวิจยั ในขั้นต้นโดยเขียนในรู ปแบบความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุ (Causal
Model) ที่ แสดงถึ งปั จจัยการมี ส่ วนร่ วมของผูม้ ี ส่ วนได้เสี ยมี อิทธิ พลต่ อความรั บผิ ดชอบต่ อสังคมของบริ ษ ทั โดย
องค์ประกอบของการมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้เสี ย ประกอบด้วย รู ปแบบของการสนทนา ระดับของการมีส่วนร่ วมใน
การตัดสิ นใจ ซึ่ งเป็ นการผสมผสานแนวคิ ดของ Arnstein (1969) และ Friedman and Miles (2006) ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่ มี
การศึ กษาไม่ กว้างขวางมากนัก และองค์ประกอบของความรั บผิ ดชอบต่ อสั งคมของบริ ษ ทั ประกอบด้วย ความ
รับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ ด้านกฎหมาย ด้านจริ ยธรรม และด้านการกุศล การศึกษา ตามแนวคิด Carroll (1991) ที่ได้ถูก
นาไปใช้ในการทดสอบเชิ งประจักษ์จานวนมากในบริ บทที่ แตกต่างกัน (Visser, 2005; Ramasamy & Yeung, 2009;
Shum & Yam, 2011) การศึกษาในครั้งนี้ คาดว่าจะเป็ นประโยชน์ทางด้านวิชาการในการเพิ่มองค์ความรู ้ทางด้านการ
จัดการ และสามารถเป็ นประโยชน์ในการนาไปประยุกต์ใช้ในองค์กรเพื่อพัฒนาแนวคิ ดในการดาเนิ นการด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั อย่างไรก็ตาม ยังต้องดาเนิ นการศึกษาในเชิ งประจักษ์เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ของตัว
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