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ในปัจจุบนั องค์การทุกองค์การจำ�เป็นต้องให้ความสำ�คัญต่อการแสดงออกถึงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมเพื่อความยั่งยืนขององค์การ ซึ่งหมายรวมสถาบันอุดมศึกษาด้วย โดยมหาวิทยาลัยจะต้อง
เข้ามามีบทบาทในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการตอบสนองต่อความต้องการของผูค้ น
ในสังคม โดยทำ�หน้าที่เป็นศูนย์รวมความคิดให้แก่สังคม รวมทั้งมีการดำ�เนินกิจกรรมภายในและ
ภายนอกองค์การ ซึ่งคำ�นึงถึงผลประโยชน์ต่อสังคมทั้งในระดับใกล้และไกลที่จะเกิดขึ้น อันเกิดจาก
การใช้ทรัพยากรทีม่ อี ยูใ่ นองค์การหรือทรัพยากรจากภายนอกองค์การในอันทีจ่ ะทำ�ให้อยูร่ ว่ มกันใน
สังคมอย่างเป็นปกติสุข ขณะเดียวกันการบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบัน
อุดมศึกษาก็จะต้องคำ�นึงถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอันเป็นทางสายกลาง ซึง่ นอกจากจะ
มีพื้นฐานของความไม่เบียดเบียน และการไม่เอารัดเอาเปรียบสังคมจนเกินระดับความสมดุลและ
ยั่งยืนแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์การหรือทรัพยากรจากภายนอก
องค์การอย่างมีคุณค่าและมีคุณภาพ อันจะก่อให้เกิดผลดีต่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืนต่อไป
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Nowadays, all organizations need to be awareness on the expression of
corporate social responsibility for the organizational sustainability that also includes
higher education institutions. The university must plays a role in social responsibility
by responding to the needs of the people in society and by acting as a think tank
for the society as well as conducting internal and external activities. Taking into
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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account the social benefits at close and far levels to arise from the use of existing
resources in the organization or resources outside the organization in order to coexist
in a normal society. At the same time, the social responsibility management of
higher education institutions must take into account the philosophy of sufficiency
economy. In addition to the basis of non-persecution and not to exploit society
beyond balance and sustainability. It also promotes the use of valuable resources
in the organization or resources outside the organization in a valuable and quality
manner that will contribute to the development of society, economy and
environment in order to ensure stability, balance and sustainability.
Keywords: Management, University Social Responsibility, Sufficiency Economy Philosophy
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เนือ่ งด้วยสภาพสังคมโลกในยุคโลกาภิวตั น์ทมี่ ลี กั ษณะพลวัตนับว่ามีพลังทีเ่ ชือ่ มคนทัง้ โลก
เข้าด้วยกัน โดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication
Technologies: ICTs) เป็นหนึ่งในกลไกขับเคลื่อนก่อให้เกิดแรงผลักดันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้วกับประเทศกำ�ลังพัฒนา โดยมุง่ หวังผลในเชิงบวกในการนำ�พาชีวติ ผูค้ น
ให้มคี วามเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ แต่ในขณะเดียวกันก็อาจก่อให้เกิดผลในเชิงลบได้เช่นกัน เพราะเป็นโอกาส
ในการสร้างความเหลื่อมล้ำ�ทางสังคมจากเรื่องรายได้และผลประโยชนด้านสิ่งแวดล้อม โดยบริษัท
ขนาดใหญ่ทมี่ ที นุ มากย่อมมีโอกาสได้รบั ผลตอบแทนสูงกว่าบริษทั รายเล็กและรายย่อย รวมถึงโอกาส
จากการเอารัดเอาเปรียบแรงงาน สังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อเป้าหมายของการสร้างรายได้ให้มากที่สุด
เมือ่ องค์การระดับประเทศได้แสดงถึงเจตจำ�นงและความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะทำ�ให้เกิดแรงผลักดันต่อแนวคิด
ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility (CSR)) ในอันที่จะทำ�ให้ประเทศ
สมาชิกต่างๆ ทัง้ ในกลุม่ ประเทศพัฒนาแล้วและกลุม่ ประเทศกำ�ลังพัฒนาสามารถนำ�ไปใช้ปฏิบตั ใิ ห้
เกิดผลเป็นรูปธรรมได้จริง (กัญญารัตน์ หงส์วรนันท์, 2555 : 87-88) การปฏิบัติตามหลักความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ (CSR) จึงได้รับความสนใจและเกิดการยอมรับมากขึ้นกว่าเดิมใน
ปัจจุบัน อันทำ�ให้กระแสสำ�นึกดังกล่าวได้ส่งผลกระทบไปในทุกๆ ภาคส่วนทั้งในองค์การภาครัฐ
องค์การภาคเอกชน และองค์การภาคประชาสังคมต่างก็ให้ความสำ�คัญและมีการดำ�เนินการเพื่อ
ให้การช่วยเหลือ และการแก้ไขประเด็นปัญหาทางสังคมและสิง่ แวดล้อมทีเ่ กิดขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่
ให้เกิดความยั่งยืนแก่องค์การ
การแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อความยั่งยืนขององค์การจึงถือเป็นหน้าที่ที่
องค์การทุกแห่งจำ�เป็นจะต้องสร้างความตระหนักถึงความสำ�คัญในเรื่องดังกล่าวนี้เป็นอย่างมาก
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เช่นเดียวกันกับสถาบันอุดมศึกษาที่สังคมมีความคาดหวังสูงต่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษากล่าว
คือ มหาวิทยาลัยในฐานะองค์การระดับอุดมศึกษาจึงไม่ควรทำ�หน้าที่แต่เพียงการผลิตบัณฑิต การ
วิจยั การบริการวิชาการต่อสังคม และการทำ�นุบ�ำ รุงศิลปวัฒนธรรมแต่เพียงอย่างเดียวเท่านัน้ หาก
แต่มหาวิทยาลัยจะต้องแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่าง ๆ ด้วย โดยมหาวิทยาลัยจะต้อง
เข้ามามีบทบาทในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการตอบสนองต่อความต้องการของสังคม
โดยทำ�หน้าที่เป็นศูนย์รวมทางความคิด (Think Tank) ให้แก่สังคม (กังสดาล เชาว์วัฒนกุล, 2558 :
31 และวัลลภา เฉลิมวงศาเวช, 2555 : 121) ทำ�หน้าที่สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (knowledge
societies) ตลอดจนการดำ�เนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์การที่มีการคำ�นึงถึงผลประโยชน์
ต่อสังคมทั้งในระดับใกล้ และไกลที่จะเกิดขึ้นอันเกิดจากการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์การหรือ
ทรัพยากรจากภายนอกองค์การในอันที่จะทำ�ให้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นปกติสุข แต่ในขณะ
เดียวกันการบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบันอุดมศึกษาก็จะต้องคำ�นึงถึง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอันเป็นทางสายกลาง ซึ่งนอกจากจะมีพื้นฐานของความไม่
เบียดเบียน และการไม่เอารัดเอาเปรียบสังคมจนเกินระดับความสมดุลและยั่งยืนแล้ว ยังเป็นการ
ส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์การหรือทรัพยากรจากภายนอกองค์การอย่างมีคุณค่า
และมีคณ
ุ ภาพ อันจะก่อให้เกิดผลดีตอ่ การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อมให้เกิดความมัน่ คง
สมดุลและยั่งยืนต่อไปได้อีกด้วย
ดังนั้น บทความฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงค์สำ�คัญคือ เพื่อต้องการวิเคราะห์ให้เห็นถึงแนวคิด
เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การและความรับผิดชอบต่อสังคมในสถาบันอุดมศึกษา
และสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง รวมตลอดทั้งการสังเคราะห์ให้เห็นถึงแนวทางการบริหารจัดการด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมของสถาบันอุดมศึกษาอย่างมัน่ คง สมดุลและยั่งยืนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการนำ�ไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทาง
ในการวางยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ
ของไทยที่อยู่บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างประสบผลสำ�เร็จต่อไป
แนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การและความรับผิดชอบต่อสังคมใน
สถาบันอุดมศึกษา
1. ที่มาและความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ
นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
เป็นที่ยอมรับในระดับโลก ซึ่งเริ่มเป็นรูปธรรมชัดเจนจากการประชุมสหประชาชาติ ณ กรุงริโอเด
จาเนโรที่ประกาศเจตจำ�นงอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรในหัวข้อ The Ten Principles United
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Nations Global Compact ทำ�ให้ประเทศต่างๆ ส่งเสริมแนวคิด CSR อย่างชัดเจน ทั้งประเทศ
พัฒนาแล้วและประเทศกำ�ลังพัฒนา ส่งผลให้ประเทศกำ�ลังพัฒนามีความมุ่งมั่นที่จะตอบรับ
กระบวนการบริหารองค์การตามแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อยกระดับสังคมไปพร้อมกับ
การเติบโตด้านเศรษฐกิจ โดยใช้เป็นทางเลือกทั้งด้านกลยุทธ์และกลวิธีรวมถึงโอกาสการสร้างเครือ
ข่ายทางธุรกิจโดยเฉพาะในกลุม่ ประเทศกำ�ลังพัฒนาทัง้ ในประเทศอินเดียและประเทศไทยทีห่ วังให้
องค์การธุรกิจในประเทศของตนให้ความสำ�คัญกับแนวคิดนี้เป็นสำ�คัญ (กัญญารัตน์ หงส์วรนันท์,
2555 : 87-88) ทั้งนี้ แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ หรือที่ตรงกับภาษาอังกฤษว่า
Corporate Social Responsibility (CSR) นั้น ได้มีนักวิชาการให้ความหมายไว้หลากหลายทั้งที่มี
ส่วนที่คล้ายคลึงกันและแตกต่างกันออกไป ดังจะได้นำ�มาประมวลในที่นี้โดยสังเขปดังนี้
Bowen (1953, อ้างถึงใน ชุติมา วุ่นเจริญ, 2556: 145) ได้กล่าวถึงความรับผิดชอบต่อ
สังคมของธุรกิจในหนังสือ Social Responsibilities of the Businessman ทำ�ให้มีนักวิชาการให้
ความสนใจในประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจส่งผลให้ Carrol (1999) ยกย่อง
Howard Bowen ว่าเป็นบิดาแห่งความรับผิดชอบต่อสังคม แล้วความรับผิดชอบต่อสังคมหรือที่
เรียกว่า CSR นัน้ คืออะไร ส่งผลอย่างไรในธุรกิจโรงแรม ซึง่ เป็นธุรกิจการให้บริการ และมีความสำ�คัญ
เป็นอย่างมากในในอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วของไทย โรงแรมเป็นธุรกิจทีส่ ร้างความพึงพอใจให้กบั
ผู้บริโภค ดังนั้น ในการตัดสินใจเลือกใช้บริการย่อมมาจากหลายเหตุผล และความรับผิดชอบต่อ
สังคมนัน้ เป็นเหตุผลหนึง่ ในการเลือกใช้บริการซึง่ มีผลต่อผลการดำ�เนินงานของกิจการ ต่อมา Good
(1973 : 20) ได้ก�ำ หนดความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมไว้วา่ หมายถึง คุณธรรมทีเ่ ป็นความ
คิดรวบยอดในความรูส้ กึ รับผิดชอบชัว่ ดี อันเป็นเครือ่ งเหนีย่ วรัง้ ควบคุมพฤติกรรมทีแ่ สดงออกเพือ่
สนองความปรารถนา และสามารถมองเห็นว่าอะไรเป็นสิง่ ทีพ่ งึ ปรารถนาของคนกลุม่ ใหญ่ และพร้อม
ที่จะแสดงออกเมื่อมีเหตุการณ์หรือสิ่งแวดล้อมมากระตุ้น สอดคล้องกับที่องค์การระหว่างประเทศ
ว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization (ISO)) (ISO, อ้างถึงใน
สุทธิศักดิ์ ไกรสรสุทธาสินี, 2550 และกัญญรัตน์ หงส์วรนันท์, 2555 : 89) ได้ให้นิยามของความรับ
ผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ (CSR) ว่าหมายถึง การที่องค์การตอบสนองต่อประเด็นด้านเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งที่การให้ประโยชน์หลักแก่คน ชุมชน และสังคม นอกจากนั้น ยังเป็น
เรื่องของบทบาทขององค์การธุรกิจในสังคม และความคาดหวังของสังคมที่มีต่อองค์การธุรกิจ โดย
จะต้องทำ�ด้วยความสมัครใจและผูบ้ ริหารจะต้องมีบทบาทเกีย่ วข้องกับกิจกรรมต่าง ๆ โดยสามารถ
วัดผลได้ใน 3 มิติ คือ การวัดผลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมนำ�ไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ในทำ�นองเดียวกันกับ The Green Paper of the European Commission (July 2001, อ้างถึงใน
R. Seminur Topal, 2009 : 2) ที่เห็นว่าเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการที่บริษัทดำ�เนินการบูรณาการ
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ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ไว้ในการดำ�เนินธุรกิจและในการปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียโดยความ
สมัครใจ
ในส่วนของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การตามมุมมองของนักวิชาการในประเทศไทย
เช่น จิรประภา อัครบวร และประยูร อัครบวร (2552 : 26) ได้สรุปถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์การไว้ในหนังสือชื่อความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ว่า CSR คือ แนวคิดขององค์การในการดำ�เนิน
กิจกรรม การวางแผน การตัดสินใจ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ การบริหารจัดการ และการดำ�เนิน
การที่คำ�นึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยอาจสอดแทรกเรื่องนี้ไว้ในกระบวนการ
ประกอบธุรกิจ เช่น กระบวนการผลิตหรือการบริการ การดูแลบุคลากรในองค์การและครอบครัว
รวมไปถึงการดูแลชุมชนและสังคมโดยรอบ นอกจากนี้ CSR ในหลายองค์การอาจเป็นการตัง้ เงือ่ นไข
ให้กับผู้มีส่วนได้เสีย อันหมายถึงลูกค้า คู่ค้า ผู้ลงทุน รัฐบาล และองค์การพัฒนาชุมชน ร่วมกันดูแล
รับผิดชอบสังคมด้วย การพัฒนาในรูปแบบ CSR นี้ถือได้ว่าเป็นการบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม และสิง่ แวดล้อมไปพร้อมๆกัน ซึง่ เป็นแนวทางการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนในปัจจุบนั ทีไ่ ด้รบั ความนิยม
จากทั่วทุกมุมโลก
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ภาพที่ 1 แสดงการบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กัน
กับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
ที่มา: จิรประภา อัครบวร และประยูร อัครบวร (2552 : 26)
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ในเวลาต่อมา วัลลภา เฉลิมวงศาเวช (2555 : 117) ได้กล่าวถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์การว่าถือว่าเป็นพันธกิจหลักอันหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ว่ากิจกรรมหลักที่องค์การจัดทำ�ขึ้นเพื่อ
ตอบสนองต่อประเด็นในการให้บริการด้านสังคมหรือดำ�เนินพันธกิจขององค์การในการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) องค์การจะต้องกระทำ�อย่างต่อ
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เนือ่ ง เพือ่ ให้เกิดการพัฒนาของเศรษฐกิจ สังคมและสิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืนควบคูก่ นั ไป เช่นเดียวกัน
กับดุษฎี วรธรรมดุษฎี (2556 : 226) ได้ให้ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ
ว่าการดำ�เนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์การทีค่ �ำ นึงถึงผลกระทบต่อสังคมทัง้ ในองค์การและ
ในระดับใกล้และไกลด้วยการใช้ทรัพยากรทีม่ ีอยู่ในองค์การหรือทรัพยากรจากภายนอกองค์การใน
อันที่จะทำ�ให้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นปกติสุข
จากที่ได้หยิบยกแนวคิดและมุมมองของนักวิชาการที่มีต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์การนั้น สามารถสรุปได้ว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ (Corporate Social
Responsibility : CSR)) หมายถึง การที่องค์การมีการดำ�เนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์การ
ซึง่ คำ�นึงถึงผลประโยชน์ตอ่ สังคมทัง้ ในระดับใกล้ และไกลทีจ่ ะเกิดขึน้ อันเกิดจากการใช้ทรัพยากรที่
มีอยู่ในองค์การหรือทรัพยากรจากภายนอกองค์การในอันที่จะทำ�ให้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็น
ปกติสุข
2. ความสำ�คัญของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว ทั้งในแบบที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ และทั้งภายในและภายนอกองค์การ ดังนี้คือ
1) ความรับผิดชอบต่อสังคมสร้างความไว้วางใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความไว้วางใจเป็นรากฐาน
สำ�คัญในการทำ�ธุรกิจ ถ้าลูกค้าไว้ใจบริษัท ลูกค้าก็จะใช้สินค้าและบริการด้วยความปลอดโปร่งโล่ง
ใจ มีความจงรักภักดีต่อแบรนด์ องค์การสามารถวางตำ�แหน่งทางการตลาดของแบรนด์ได้อย่างที่
ต้องการ โดยมีกิจกรรม CSR เป็นตัวสนับสนุนความน่าเชื่อถือมากขึ้น นอกจากนั้น ภาพพจน์ของ
องค์การที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมก็จะมีความแข็งแกร่ง ซึ่งเป็นสิ่งที่ลอกเลียนได้ยาก เพราะต้อง
ใช้เวลาในการพัฒนาขึ้นมา 2) องค์การที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมจะทำ�ให้พนักงานที่ทำ�งานอยู่
เห็นถึงความจริงใจขององค์การทีม่ ตี อ่ สังคม ไม่หน้าไหวหลังหลอก พนักงานก็มคี วามสบายใจในการ
ที่จะทำ�หน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และมีความภาคภูมิใจในการเป็นสมาชิกหนึ่งขององค์การ
ทำ�ให้องค์การสามารถทีจ่ ะคัดเลือกบุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถมาร่วมงานได้งา่ ยขึน้ และทำ�ให้
ต้นทุนขององค์การลดลง 3) ในแง่ของผู้ถือหุ้น นักลงทุนหรือเจ้าของกิจการ CSR จะทำ�ให้ราคาหุ้น
มีเสถียรภาพและมีส่วนลํ้ามูลค่าหุ้นในอัตราที่สูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ย เนื่องจากเป็นที่ต้องการของ
นักลงทุน ปัจจุบันเม็ดเงินลงทุนในธุรกิจที่มี CSR ซึ่งเรียกกันเฉพาะว่า SRI (Socially Responsible
Investment) นัน้ มีมลู ค่าเกินสองล้านเหรียญ และมีแนวโน้มเพิม่ มากขึน้ เรือ่ ย ๆ เป็นโอกาสทีอ่ งค์การ
สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะทำ�ให้ต้นทุนทางการเงินมีแนวโน้มที่ตํ่ากว่าเกณฑ์ปกติ
ของตลาด และ 4) ในภาพรวมแล้ว องค์การที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมย่อมมีส่วนช่วยเหลือ
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เศรษฐกิจของประเทศให้มีความเจริญรุ่งเรืองได้ องค์การที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมย่อมไม่ทำ�ให้
เกิดความเสียหายในเรื่องต่างๆ เช่น การใช้ส่วนผสมที่ไม่เป็นพิษภัย ไม่ปนเปื้อนอย่างในกรณีของ
เมลามีนที่มีการปนเปื้อนเข้าไปในอาหาร ทำ�ให้ภาพรวมทางด้านอาหารของประเทศจีนเสียหาย
มหาศาล (พิพัฒน์ นนทนาธรณ์, 2553 : 15-16)
3. แนวทางและระดับของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ
Koler (2005, อ้างถึงในทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (2551 : 121-122) ได้แบ่งแนวทาง
ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็น 2 แนวทางหลักที่สำ�คัญคือ 1) แนวทางแบบดั้งเดิม (Traditional
Approach) เกิดขึ้นก่อนทศวรรษ 1990 โดยแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมเกิดจากกระแสการ
กดดันจากภายนอก ดังนั้น องค์การจึงต้องทำ�ดีเพื่อให้ดูดี (doing good to look good) จึงมีการ
บริจาคเงินหรือช่วยเหลือกลุ่มต่างๆ แต่พันธะผูกพันที่เกิดขึ้นเป็นเพียงระยะสั้น และตามความ
ต้องการของผู้บริหาร และทิศทางของคณะกรรมการบริหารมากกว่าจะเป็นเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
ขององค์การ เมือ่ ประเมินผลการดำ�เนินการในแนวทางแบบดัง้ เดิม จึงพบว่าผลทีม่ ตี อ่ สังคมจึงมีนอ้ ย
มาก และไม่เป็นระบบ และ 2) แนวทางแบบใหม่ (The New Approach) ซึ่งเป็นการเพิ่มความ
ปรารถนาในการทำ�ให้ดีและทำ�ดี (doing well and doing good) โดยเลือกประเด็นที่สอดคล้อง
กับค่านิยมของบริษัท หรือการดำ�เนินการที่สนับสนุนเป้าหมายของบริษัท หรือเลือกเรื่องที่สัมพันธ์
กับผลิตภัณฑ์หลักและตลาดหลักทรัพย์ของบริษทั เพือ่ เพิม่ โอกาสในการเพิม่ ส่วนแบ่งตลาด การเข้า
ถึงตลาด และการสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์
ส่วนในประเด็นระดับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การในมุมมองของ Carroll นั้นจะ
ประกอบด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การใน 4 ขั้น กล่าวคือ 1) ความรับผิดชอบทาง
เศรษฐศาสตร์ (Economic responsibility) เป็นการรับผิดชอบพืน้ ฐานในการสร้างกำ�ไรให้กบั ผูถ้ ือ
หุ้น และเพื่อให้องค์การเติบโต โดยการผลิตสินค้าและบริการตามที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของ
ตลาด และราคาทีส่ มเหตุสมผล ตลอดจนการจ้างพนักงานด้วยค่าจ้างทีเ่ หมาะสม เพือ่ นำ�มาขายเพือ่
ให้เกิดกำ�ไรแก่เจ้าของกิจการ 2) ความรับผิดชอบทางด้านกฎหมาย (Legal responsibility) เป็นการ
ดำ�เนินกิจการไปตามครรลองของกฎหมายและกฎข้อบังคับต่าง ๆ ซึง่ การกระทำ�บางอย่างอาจไม่ผดิ
กฎหมายแต่องค์การควรกระทำ�หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของผู้บริหารองค์การนั้น ๆ ใน
ขณะเดียวกันองค์การเองยังถูกคาดหวังให้ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือข้อกำ�หนดที่ออกโดยภาครัฐ
ตลอดจนเคารพกฎและกติกาในการดำ�เนินธุรกิจ 3) ความรับผิดชอบทางจริยธรรม (Ethical
responsibility) เป็นความรับผิดชอบทีน่ อกเหนือไปจากการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย โดยคำ�นึงถึงเกีย่ วกับ
มาตรฐาน บรรทัดฐาน และความคาดหวังที่สะท้อนถึงความเอาใจใส่ในลูกค้า พนักงาน และสังคม
ด้วยการทำ�สิ่งที่ถูกต้อง ยุติธรรม และหลีกเลี่ยงอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับคน และธรรมชาติ ตลอดจน
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เคารถและปกป้องสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย และ 4) ความรับผิดชอบด้านสาธารณะ (Philanthropic
responsibility) เป็นการแสดงออกขององค์การในการ ตอบสนองต่อความคาดหวังของสังคมที่จะ
ให้องค์การที่เป็นพลเมืองดี ซึ่งเป็นความรับผิดชอบที่องค์การจะตอบแทนต่อสังคมในรูปแบบของ
เงินและเวลา และปรับปรุงคุณภาพชีวติ ให้ดขี นึ้ ด้วยความสมัครใจ เช่น การสนับสนุนด้าน การศึกษา
และการบริจาคหรือช่วยเหลือสังคม (Carroll, 1991, อ้างถึงใน กังสดาล เชาววัฒนกุล, 2558 :
32-33 และสิริภักตร์ ศิริโท และวรางคณา นิลสุวรรณ (2557 : 22-23)
4 แนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมในสถาบันอุดมศึกษา
แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ หรือ Corporate Social Responsibility
(CSR) เป็นแนวคิดและแนวปฏิบตั ทิ อี่ งค์การต่าง ๆ ทัว่ โลกให้ความสำ�คัญ ในส่วนสถาบันอุดมศึกษา
หรือมหาวิทยาลัยนั้น กล่าวได้ว่าแนวคิด CSR ปรากฏในการประชุมระดับโลกด้านการอุดมศึกษา
(World Conference on Higher Education: WCHE) เมื่อวันที่ 5-8 กรกฎาคม ค.ศ. 2009
ณ สำ�นักงานใหญ่องค์การยูเนสโก กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เรื่องบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา
ในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (The New Dynamics of Higher Education and Research
for Societal Change and Development) ทั้งนี้ เพราะสังคมมีความคาดหวังสูงต่อการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษากล่าวคือ มหาวิทยาลัยในฐานะองค์การระดับอุดมศึกษาจึงไม่ควรทำ�หน้าทีแ่ ต่เพียง
การผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการต่อสังคมแต่เพียงเท่านั้น หากแต่มหาวิทยาลัยจะ
ต้องแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่าง ๆ ด้วย (กังสดาล เชาว์วัฒนกุล, 2558: 31) ซึ่งความ
รับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยเป็นความสามารถของมหาวิทยาลัยในการเผยแพร่และดำ�เนิน
การตามหลักเกณฑ์และค่านิยมทั่วไปโดยใช้ 4 ขั้นตอนหลักคือ การจัดการ การเรียนการสอน
การวิจัย และการให้บริการด้านการศึกษา การถ่ายทอดความรู้ตามหลักการทางจริยธรรมและ
ธรรมาภิบาล การเคารพสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมทางสังคม และการส่งเสริมคุณค่า ซึ่งการดำ�เนิน
งานของมหาวิทยาลัยจะมีผลกระทบโดยตรงต่ออนาคตในโลกแห่งการฝึกอบรมเพื่อสร้างความมี
วิชาชีพและผูน้ �ำ แต่ยงั เป็นตัวแสดงทางสังคมทีค่ อยส่งเสริมการศึกษาของนักศึกษาให้สอดคล้องกับ
สภาพความเป็นจริงทางสังคมภายนอก ตลอดจนทำ�ให้ความรู้สามารถเข้าถึงได้ทั้งหมด (Giuffré
and E. Ratto, 2014 : 233)
สำ�หรับผลกระทบด้านต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดำ�เนินงานของมหาวิทยาลัยมีอยูอ่ ย่างน้อย
4 ลักษณะคือ 1) ผลกระทบขององค์กร (organizational impacts) เป็นผลกระทบภายในองค์กร
ซึ่งจะมีผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย ได้แก่ คนงาน สภาพแวดล้อมต่างๆ
เป็นต้น 2) ผลกระทบด้านการศึกษา (educational impacts) เป็นผลกระทบทางวิชาการซึ่งจะ
เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้แก่ประชาชน ได้แก่ การฝึกอบรมให้ความรู้ด้านวิชาการต่าง ๆ เป็นต้น
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3) ผลกระทบด้านความรู้ความเข้าใจ (cognitive impacts) เป็นผลกระทบทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
กับการสร้างองค์ความรู้ ได้แก่ การวิจัย ญาณวิทยา เป็นต้น และ 4) ผลกระทบทางสังคม (social
impacts) เป็นผลกระทบจากภายนอกองค์กรที่กระทบต่อสังคมโดยทั่วไป ได้แก่ ความเป็นนํ้าหนึ่ง
ใจเดียวกัน การโยกย้ายถ่ายโอน ความเป็นหุ้นส่วน เป็นต้น ดังรายละเอียดที่ปรากฏตามภาพที่ 2
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อันเนื่องมาจากผลกระทบด้านต่าง ๆ ที่มีต่อมหาวิทยาลัยดังกล่าว จึงทำ�ให้มหาวิทยาลัย
จะต้องมีบทบาทในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ตอบสนองความต้องการของสังคม ทำ�หน้าที่
เป็นศูนย์รวมความคิด (Think Tank) ให้แก่สังคม ทำ�การสื่อสารกับสังคมในประเด็นต่าง ๆ ที่ไม่ใช่
เป็นเพียงแค่นกั วิชาการทีส่ งั คมจับต้องไม่ได้และเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญในสังกัดขององค์การธุรกิจแต่เพียง
เท่านัน้ นอกจากนี้ ควรมีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทีม่ คี วามรับผิดชอบต่อสังคมและมีการให้รางวัล
กับมหาวิทยาลัยทีม่ กี ารดำ�เนินงานดีเด่นในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ทัง้ นี้ ควรมีการจัดการ
เรียนการสอนให้นักศึกษาตระหนักถึงการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม มหาวิทยาลัยจะต้องให้
ความใส่ใจกับประเด็นในเรื่องความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาและช่วยลดปัญหาการเสีย
เปรียบทาง สังคมด้วย โดยการเปรียบเทียบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การทางด้านธุรกิจ
(CSR) กับความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย (University Social Responsibility : USR)
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จะแตกต่างกันในรายละเอียดของการดำ�เนินกิจการ สำ�หรับรายละเอียดของความแตกต่างดังทีแ่ สดง
ในตารางต่อไปนี้ (วัลลภา เฉลิมวงศาเวช, 2555 : 121)
ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การทางด้านธุรกิจ (CSR) กับ
ความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย (University Social Responsibility : USR)
Corporate Social Responsibility - CSR

University Social Responsibility - USR

- การกำ�กับดูแลกิจการที่ด				
ี
- การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม		
- รับผิดชอบต่อผู้บริโภค				
- พัฒนาชุมชนดูแลสิ่งแวดล้อม			

- ตอบสนองความต้องการของสังคม
- สื่อสารกับสังคมและรับใช้สังคม
- ความเสมอภาคในโอกาสการเข้าถึงอุดมศึกษา
- ลดปัญหาความเสียเปรียบในสังคม

ทีม่ า: สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2552, อ้างถึงใน วัลลภา เฉลิมวงศาเวช, 2555 : 121)
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อย่างไรก็ตาม แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบันอุดมศึกษา (USR) ที่มีการวิจัย
ในการศึกษาทีผ่ า่ นมาก่อนหน้านีม้ มี มุ มองทีแ่ ตกต่างกันออกไป แต่มมุ มองทีน่ า่ สนใจและสอดคล้อง
กับเงื่อนไขของบริบทมหาวิทยาลัยของไทยของเราเป็นอย่างดี สะท้อนให้เห็นได้จากงานศึกษาของ
จอย ทองกล่อมสี (2557) ซึ่งได้ทำ�การวิจัยเรื่องการพัฒนาตัวบ่งชี้ความรับผิดชอบต่อสังคมของ
สถาบันอุดมศึกษาไทยตามหลักธรรมาภิบาล ซึง่ ผลการวิจยั พบว่า แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม
ของสถาบันอุดมศึกษาไทยตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ชุมชน พันธกิจ สังคม
และธรรมาภิบาล ลักษณะและขอบข่ายตัวบ่งชีป้ ระกอบด้วย 4 ด้าน คือ Input – Process – Output
วัตถุประสงค์การก่อตั้งสถาบัน พันธกิจ และความต้องการของสังคม ในแง่ของตัวบ่งชี้ความรับผิด
ชอบต่อสังคมของสถาบันอุดมศึกษาไทย ประกอบด้วย 7 ได้แก่ 1) การดูแลแก้ปัญหาชุมชนและ
สังคม 2) การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม 3) การใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
4) การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาสังคม 5) การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 6) การบริหารแบบมี
ส่วนร่วม และ7) จริยธรรมทางวิชาการ ทั้งนี้ โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถนำ�ตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้น
ไปประยุกต์ใช้สำ�หรับการวางแผนเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติให้เหมาะสมกับอัตลักษณ์ของแต่ละ
สถาบัน โดยการจัดตัง้ คณะกรรมการดำ�เนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบันอุดมศึกษา
พัฒนาร่างยุทธศาสตร์การดำ�เนินการบนพืน้ ฐาน 7 องค์ประกอบ 63 ตัวบ่งชี้ กำ�หนดค่านํา้ หนักตาม
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ความเหมาะสม ตรวจติดตามภายใน และจัดทำ�รายงานการดำ�เนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ของสถาบัน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป
การส่งเสริมเพื่อที่จะนำ�ไปสู่การบรรลุความรับผิดชอบต่อสังคมในสถาบันอุดมศึกษานั้น
วัลลภา เฉลิมวงศาเวช (2555 : 121) ได้ท�ำ การสรุปตอกยํ้าให้เห็นว่า เมื่อกล่าวถึงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของสถาบันอุดมศึกษา (USR) มหาวิทยาลัยมีบทบาทที่สำ�คัญในการสร้างทุนให้แก่สังคม
และประเทศชาติใน 2 ประการคือ 1) ทุนทางปัญญา (Knowledge Capital) หมายถึง การสร้าง
องค์ความรูท้ ม่ี าจากการรวบรวม ค้นคว้า วิจยั หาความจริงจากธรรมชาติ และ 2) ทุนมนุษย์ (Human
Capital) หมายถึง การผลิตผู้รู้ที่มีคุณภาพที่จะสะท้อนให้เห็นถึงทุนมนุษย์ที่มีความรู้และทักษะใน
การทีจ่ ะช่วยเหลือและพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ดังนัน้ หากมหาวิทยาลัยในฐานะทีเ่ ป็นองค์การ
หนึ่งของประเทศสามารถสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมได้ และเป็นเสาหลักในการที่จะนำ�พา
ประเทศไปสู่ความยั่งยืนได้แล้วนั้น มหาวิทยาลัยจะต้องเร่งการสร้างจิตสำ�นึกความรับผิดชอบต่อ
สังคมที่ต้องเริ่มจากตัวบุคคลไปสู่สถาบัน องค์การ หากมหาวิทยาลัยสามารถสร้างเยาวชนรุ่นใหม่
ให้มีจิตวิญญาณของความรับผิดชอบต่อสังคมและรวมกันเป็นกลุ่มจนกลายเป็นมหาวิทยาลัยที่มี
ความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริงได้ ประเทศไทยจะมีทุนทางปัญญาที่สามารถสร้างทุนมนุษย์
ที่มีคุณภาพและนำ�พาประเทศไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น และจะนำ�ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไป
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ความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการบริหารจัดการองค์การใด ๆ ก็ตามเพื่อให้เกิดการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อ
สังคมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดความพอเพียง ความสมดุล และความยั่งยืน รวม
ตลอดทั้งเกิดประโยชน์สุข ความสุขของสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเห็นผลเป็นจริงได้นั้น จำ�เป็นที่
ผูบ้ ริหารขององค์การทัง้ หลายควรทีจ่ ะต้องน้อมนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) อันเป็นปรัชญาที่เกิดขึ้นบนภูมิสังคมของ
ประเทศไทย ซึง่ ทรงมีพระราชดำ�รัสชีแ้ นะแนวทางการดำ�เนินชีวติ แกพ สกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด
ระยะเวลายาวนานกว่า 30 ป มาปรับใช้เป็นกรอบในการดำ�เนินงานดังกล่าว เพือ่ เสริมสร้างศักยภาพ
ความเข็มแข็ง ความสมดุล ความมั่นคงและความยั่งยืนให้เกิดขึ้นแก่องค์การ ตลอดจนผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียกับองค์การ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) ถือเป็นปรัชญาที่ชี้แนะ
แนวทางทางสายกลางในการดำ�เนินชีวิต ตลอดจนการปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ทุก
สาขา ทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจโดยไม่จำ�เป็นจะต้องจำ�กัดเฉพาะแต่ภาคเกษตร หรือภาคชนบท
เท่านั้น แต่เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้รอดพ้น และสามารถดำ�รงอยู่ได้อย่างมั่นคงและ
ยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ตลอดจนสามารถก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้
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เป็นอย่างดี ซึ่งหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะมีความหมายกว้างขวาง ซึ่งประกอบด้วย
คุณลักษณะ 3 ห่วง 2 เงื่อนไขกล่าวคือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีระบบภูมิคุ้มกัน
ที่ดีในตัวที่กำ�กับด้วยเงื่อนไขของความรู้และคุณธรรม มีรายละเอียดโดยสังเขปดังนี้ (สำ�นักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554 : 7-8)
ประการแรกคือ ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีต่อความจำ�เป็นและเหมาะสมกับ
ฐานะของตนเองสังคมสิ่งแวดล้อมรวมทั้งวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป
และต้องไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น ขณะที่ประการที่สองคือ ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสิน
ใจดำ�เนินการอย่างมีเหตุผลตามหลักวิชาการ หลักกฎหมาย หลักคุณธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงาม
โดยคำ�นึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างถ้วนถี่ “รู้จุดอ่อนจุดแข็ง โอกาสอุปสรรค” และคาดการณ์ผลที่
จะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ “รู้เขา รู้เรา รู้จักเลือกนำ�สิ่งที่ดีและเหมาะสมมาประยุกต์ใช้” ส่วนอีก
ประการต่อมาคือ ภูมิคุ้มกันที่ดี หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้สามารถบริหาร
ความเสี่ยง ปรับตัวและรับมือได้อย่างทันท่วงที การปฏิบัติเพื่อให้เกิดความพอเพียงนั้นจะต้องเสริม
สร้างให้คนในชาติมีพื้นฐานจิตใจในการปฏิบัติตน ดังนี้คือ ความรู้ ทั้งนี้บุคคล ครอบครัว องค์กร
และชุมชนทีจ่ ะนำ�ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ต้องนำ�ระบบคุณธรรม และความซือ่ สัตย์สจุ ริต
มาประพฤติปฏิบัติก่อน โดยเริ่มจากการอบรมเลี้ยงดูในครอบครัว การศึกษาอบรมในโรงเรียน การ
สัง่ สอน ศีลธรรมจากศาสนา ตลอดจนการฝึกจิตข่มใจของตนเอง และคุณธรรม โดยนำ�หลักวิชาและ
ความรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ทั้งในขั้นการวางแผนและปฏิบัติด้วยความรอบรู้ รอบคอบ และ
ระมัดระวังอย่างยิ่ง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปรียบเสมือนเป็นร่มใหญ่ทคี่ รอบคลุมกิจกรรมทัง้ หมด
ของบรรดาองค์การทั้งหลาย ซึ่งสามารถช่วยให้เกิดผลดีต่อการดำ�เนินกิจการขององค์การต่าง ๆ มี
ความรับผิดชอบต่อสังคมมากยิ่งขึ้น กล่าวคือ หลักความพอประมาณคือ ช่วยทำ�ให้องค์การต่าง ๆ
ดำ�เนินกิจกรรมอย่างเกิดความพอดีตอ่ ความจำ�เป็นและเหมาะสมกับฐานะของตน มีการดำ�เนินงาน
อย่างเป็นลำ�ดับขั้นตอน เป็นระบบ และไม่รีบร้อนโดยมุ่งหวังให้เกิดผลอย่างรวดเร็ว และไม่ก่อให้
เกิดการเบียดเบียนสังคม นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมการผลิตและการบริหารสินค้าของชุมชนที่
กิจการให้ความช่วยเหลือให้มคี วามเหมาะสมกับความต้องการตลาด รวมตลอดทัง้ มีการคำ�นึงถึงการ
ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ฟมุ่ เฟือย ขณะทีห่ ลักความมีเหตุผลคือ ทำ�ให้องค์การมีการ
ดำ�เนินกิจกรรมด้วยความสมัครใจและเข้าใจถึงผลลัพธ์ทจี่ ะเกิดขึน้ ในทางบวกตามมา มิใช่เพราะการ
เรียกร้องจากสังคม ตลอดจนมีความโปร่งใสในการบริหารจัดการ และสามารถตรวจสอบได้ ส่วน
หลักภูมิคุ้มกันที่ดีคือ การที่องค์การให้ความสำ�คัญกับการสร้างความเข้มแข็ง ความมั่นคง ความ
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สมดุล และความยั่งยืนให้ทั้งกิจการ ชุมชน และสังคม เช่น ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาของพนักงาน
และภูมิปัญญาท้องถิ่น การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อผนึกกำ�ลังทำ�งานเพื่อส่วนรวม เป็นต้น
ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นตามมา
และนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว ในส่วนที่เกี่ยงข้องกับเงื่อนไขของความรู้คือ องค์การจะ
ต้องให้ความสำ�คัญต่อการพัฒนาองค์ความรู้อยู่ตลอดเวลาด้วยวิธีการที่ถูกต้อง เช่น การถ่ายทอด
องค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ตลอดจนความเชีย่ วชาญให้กบั บุคลากร การส่งเสริมและสนับสนุน
ให้บคุ ลากรของหน่วยงานมีความมุง่ มัน่ ในการแสวงหาความรูใ้ หม่ ๆ ทีท่ นั ต่อสภาพการเปลีย่ นแปลง
เพือ่ นำ�มาใช้ให้เป็นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั งิ านอยูอ่ ย่างสมํา่ เสมอ ส่งเสริมให้บคุ ลากรมีกระบวนการ
คิด วิเคราะห์และวินิจฉัยข้อมูลต่าง ๆ บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง มีส่วนร่วมในการกำ�หนดวิสัยทัศน์
ของหน่วยงาน และการเปิดโอกาสให้บคุ ลากรได้ตดั สินใจแก้ปญ
ั หาการปฏิบตั งิ านร่วมกัน การกำ�หนด
เป้าหมายและทิศทางการทำ�งานที่ชัดเจน สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รวมตลอดทั้ง
การสร้างวัฒนธรรมองค์การแห่งการเรียนรู้ เป็นต้น ซึ่งจะทำ�ให้เกิดการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ
ขยายออกไปในวงกว้าง และอย่างต่อเนือ่ งโดยไม่รจู้ กั จบสิน้ สำ�หรับเงือ่ นไขของคุณธรรมคือ องค์การ
จะต้องคำ�นึงถึงการส่งเสริมบุคลากรและสังคมที่เกี่ยวข้องทุกระดับให้พัฒนาคุณธรรมเพื่อให้เป็น
บุคลากรทีม่ คี ณ
ุ ภาพขององค์การ และสังคม การดำ�เนินกิจการด้วยความซือ่ สัตย์ ส่งเสริมให้บคุ ลากร
มุง่ มัน่ ทำ�งานด้วยความขยันหมัน่ เพียร ตลอดจนการส่งเสริมกิจกรรมเพือ่ สร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน
และสังคมแห่งความรัก ความสามัคคี เพื่อจะทำ�ให้องค์การสามารถดำ�เนินกิจการอย่างความรอบรู้
รอบคอบ และระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง จนกระทั่งประสบผลสำ�เร็จในที่สุด
ดังนัน้ จะเห็นได้วา่ หากผูบ้ ริหารองค์การได้มกี ารยึดถือการปฏิบตั ติ ามแนวทางความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององค์การทีต่ งั้ อยูบ่ นพืน้ ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก็ยอ่ มจะทำ�ให้เกิดความ
สมดุล ความมัน่ คง และความยัง่ ยืนทัง้ ต่อกิจการ ชุมชน เศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อมและวัฒนธรรม
อย่างสูงสุดด้วย ดังนั้น ความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงจึงสามารถแสดงได้ดังภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ที่มา : คณะกรรมการกลุ่มความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนามาตรฐานการเรียนการสอน
และการวิจัยด้านบริหารธุรกิจแห่งประเทศไทย (2555 : 27)
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แนวทางการบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบันอุดมศึกษาบนพื้นฐาน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ดังที่ได้กล่าวแล้วในข้างต้นว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การมีความสัมพันธ์กันกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอย่างมาก โดยที่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะเป็น
เครื่องมือที่คอยสนับสนุนให้การบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การต่าง ๆ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดความพอเพียง ความสมดุล และความยั่งยืน แต่อย่างไรก็ตาม
ประเด็นการบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบันอุดมศึกษาบนพื้นฐานหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปัจจุบันยังคงมีองค์ความรู้ที่มีข้อจำ�กัดเป็นอย่างมาก เพราะฉะนั้น
เพื่อเป็นแนวทางที่สามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ในการวางยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านความรับ
ผิดชอบต่อสังคมของสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ของไทยทีต่ งั้ อยูบ่ นพืน้ ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างประสบผลสำ�เร็จนัน้ ผูเ้ ขียนจึงมีขอ้ เสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการด้านความรับ
ผิดชอบต่อสังคมของสถาบันอุดมศึกษาบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไว้ดังนี้
1. ด้านปัจจัยนำ�เข้า ประกอบด้วยปัจจัยด้านสถาบันอุดมศึกษา และปัจจัยด้านผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียกับสถาบันอุดมศึกษา โดยผู้บริหารระดับอุดมศึกษาจะต้องคำ�นึงและให้ความสำ�คัญกับ
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ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานทั้งหมด อีกทั้งจะต้องคอยทำ�หน้าที่เป็นผู้ประสานความร่วม
มือในรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือจากทัว่ ทัง้ หน่วยงานอีกด้วย เพือ่ สร้างความพร้อมให้เกิดขึน้ กับ
หน่วยงาน ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงานทุกกลุ่ม ซึ่งจะทำ�ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาค
ส่วนอยูร่ ว่ มกันอย่างมีความสุข มีความเป็นธรรม และเห็นแก่ประโยชน์สว่ นรวมเป็นสำ�คัญ การสร้าง
ความพร้อมดังกล่าวผู้บริหารควรมีการเริ่มดำ�เนินการนับตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มแรกของกระบวนการ
ดำ�เนินงาน นั่นหมายความว่ามีการกำ�หนดความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
นโยบาย และแผนกลยุทธ์ พร้อมทั้งกำ�หนดโครงสร้างการบริหาร โดยแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่ความยั่งยืน นอกจากนี้ ก็ควรมีการดำ�เนินงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง
เพื่อมิให้เกิดผลกระทบ รวมทั้งมีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากชุมชนและสังคมใน
ฐานะที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงาน
2. ด้านกระบวนการ ประกอบด้วยการบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ
สถาบันอุดมศึกษาบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน 7 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้าน
การดูแลแก้ปญ
ั หาชุมชนและสังคม ได้แก่ สร้างการมีสว่ นร่วมระหว่างสถาบันกับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
การแสดงออกถึงความใส่ใจดูแลชุมชนรอบ ๆ สถาบัน ดำ�เนินกิจกรรมต่าง ๆ โดยการบูรณาการ
ด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 2) ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม ได้แก่
การดำ�เนินการวิจัยโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม การนำ�ปัญหาของชุมชนมาเป็นโจทย์ในการทำ�งานวิจัย
การมุง่ เน้นการวิจยั เพือ่ ตอบสนองชุมชนตามความจำ�เป็นของชุมชน เป็นต้น 3) ด้านการใช้นวัตกรรม
เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม ได้แก่ มีการนำ�เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ไปให้ความรู้แก่ชุมชน มีการจัด
โครงการฝึกอบรม เพื่อให้ความรู้กับสังคมภายนอกสถาบัน มีการนำ�เทคโนโลยีไปถ่ายทอดให้กับ
ชุมชน เป็นต้น 4) ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาสังคม ได้แก่ มีแนวทางการบริหารจัดการ
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีระบบตรวจประเมินด้านการบริหารจัดการ และมีระบบบำ�บัดสิ่งแวดล้อม
ที่ได้มาตรฐานสากล เป็นต้น 5) ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ มีการดำ�เนินกิจกรรมหรือ
โครงการเพือ่ สืบทอดความเป็นวัฒนธรรมของชาติ มีโครงการหรือกิจกรรมทีแ่ สดงถึงการทำ�นุบ�ำ รุง
และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งมีความเสมอภาคในการดำ�เนินงานด้านการทำ�นุบำ�รุง
ศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น การบริหารแบบมีส่วนร่วม ได้แก่ การกำ�หนดขอบเขตพื้นที่ชุมชนที่สถาบัน
จะดูแลรับผิดชอบอย่างเหมาะสม มีแผนการสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศ และมีการ
กำ�หนดแผนความรับผิดชอบต่อสังคมทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว เป็นต้น และ7) จริยธรรมทางวิชาการ
ได้แก่ มีกระบวนการวัดประเมินผลการศึกษาในระดับรายวิชาทีโ่ ปร่งใส มีการจัดหลักสูตรการเรียน
การสอนเป็นไปตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษา และมีการเปิดโอกาสให้นสิ ติ นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
ทีจ่ ดั ขึน้ ด้วยความสมัครใจ เป็นต้น (จอย ทองกล่อมสี, 2555) ทัง้ นี้ การประยุกต์หรือปรับใช้ให้ค�ำ นึง
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ถึงเกิดความเหมาะสมและสอดคล้องตามอัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษาของไทยแต่ละแห่งด้วย
3. ด้านปัจจัยนำ�ออกหรือผลลัพธ์ทคี่ าดว่าจะเกิดขึน้ จากการบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของสถาบันอุดมศึกษาบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กล่าวคือก่อให้เกิด
ภาพลักษณ์ที่ดีของสถาบันอุดมศึกษา เกิดความไว้วางใจ/ความน่าเชื่อถือแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกิด
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ช่วยการเพิ่มขีดความสามารถในการปรับปรุงและ
คิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง และก่อให้เกิดความเจริญเติบโตอย่างสมดุล มั่นคง และยั่งยืนของ
สถาบันอุดมศึกษา
เมื่อกล่าวโดยสรุป แนวทางการบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบัน
อุดมศึกษาบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถแสดงได้ตามภาพที่ 4
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ภาพที่ 4 แสดงแนวทางการบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ
สถาบันอุดมศึกษา บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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การบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบันอุดมศึกษาบนพื้นฐานหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนับเป็นเรือ่ งทีผ่ บู้ ริหารระดับอุดมศึกษาจะต้องให้ความสำ�คัญเป็นอย่าง
มากในปัจจุบัน เนื่องจากผู้คนในสังคมจำ�นวนมากได้ตั้งความคาดหวังสูงต่อการศึกษาในระดับ
อุดมศึกษาเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารจึงจำ�เป็นต้องเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียกับหน่วยงานเข้ามามีสว่ นร่วมตัดสินใจในเบือ้ งต้นในการสร้างความตระหนักในความรับผิดชอบ
ต่อสังคมจนเกิดการเรียนรู้และเกิดความยินยอมร่วมกัน นอกจากนั้น ผู้บริหารจะต้องบริหารงาน
อย่างมืออาชีพโดยอาศัยทัง้ ศาสตร์และศิลป์ในการบริหารงานด้านต่าง ๆ อย่างบูรณาการบนพืน้ ฐาน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ การดูแลแก้ปัญหาชุมชนและสังคม การวิจัยเพื่อพัฒนา
ชุมชนและสังคม การใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนา
สังคม การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม การบริหารแบบมีส่วนร่วม และจริยธรรมทางวิชาการ รวมทั้งจะ
ต้องมีความมุ่งมั่นสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร เพื่อช่วยให้สามารถเพิ่มขีดความ
สามารถในการปรับปรุงและคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งกลายเป็นทุนมนุษย์ที่ทรง
คุณค่า เป็นบุคคลผู้มีความรู้และทักษะในการที่จะช่วยเหลือและพัฒนามหาวิทยาลัยให้กลายเป็น
หน่วยงานที่มีภาพลักษณ์ที่ดี ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงาน
จนสามารถสร้างความไว้วางใจหรือน่าเชือ่ ถือสำ�หรับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมอย่างเห็นผลเป็นรูปธรรมที่เกิดขึ้นได้จริง และเกิดความเจริญเติบโตอย่างสมดุล
มั่นคง และยั่งยืนต่อไป
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