


ในปท่ีผานมา สถาบันไทยพัฒน ไดพัฒนาโครงการวิจัยและให
คําปรึกษาดาน CSR ใหแกหนวยงานตางๆ อาทิ

• การจัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย CSR แหงชาติ

• การจัดทําขอเสนอนโยบาย CSR กรุงเทพมหานคร

สถาบันไทยพัฒน

• การจัดทําขอเสนอนโยบาย CSR กรุงเทพมหานคร

• การศึกษาและจัดทําแผนแมบท CSR

• การวางกลยุทธดาน CSR ขององคกรธุรกิจ

• การฝกอบรมใหความรู CSR ใน 76 จังหวัด ท่ัวประเทศ

• การจัดเวทีประชุม CSR ระดับภูมิภาค 4 ภาค



ธุรกิจจะปรับเปล่ียนกิจกรรมเพื่อสังคม จากแนว 
ECO-CONSCIOUS มาสู SOCIAL CONCERN มากข้ึน



Green Campaign Blue (Collar) Campaign



Employment Employability

(ความสามารถในการมีงานทํา)(การจางงาน)



(ความสามารถในการมีงานทํา)

Employability

being capable of getting and keeping fulfilling work

- gaining initial employment,

- maintaining employment, and

- obtaining new employment if required.



แนวคิดในการตั้งผูรับผิดชอบหรือคณะทํางานดาน CSR จะแผขยาย
จากองคกรธุรกิจเอกชน เขาสูรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐ





- งบลงทุนรัฐวิสาหกิจในป 2551 มีจํานวนทั้งส้ิน 289,756 ลาน
บาท หรือคิดเปนรอยละ 3.2 ของ GDP

- เปาหมายการนําสงรายไดรัฐวิสาหกิจป 2552 ตั้งเปาไวที่- เปาหมายการนําสงรายไดรัฐวิสาหกิจป 2552 ตั้งเปาไวที่
ประมาณ 93,000 ลานบาท

(ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ )



รูปแบบของ CSR จะพัฒนาจาก 
“Strategic CSR” สู “Creative CSR”“Strategic CSR” สู “Creative CSR”



Responsive Strategic CreativeResponsive
CSR

Strategic
CSR

Creative
CSR

พัฒนาการความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ



Responsive CSR

- การปฏิบัติตัวเปนบรรษัทพลเมืองที่ดี (Good Corporate Citizen)

- การบรรเทาผลกระทบเชิงลบที่เกิดข้ึนหรือที่คาดวาจะเกิดข้ึนจากกิจกรรมทางธุรกิจ
ของตน

เปนการทํา CSR ในเชิงรับ (Receptive)

กิจกรรม CSR ภายใตรูปแบบนี้ จะเกิดข้ึนก็ตอเมื่อมีปญหาหรือผลกระทบจากการ
ดําเนินธุรกิจไปสูสังคม หรือสังคมมีการเรียกรองใหกิจการดําเนินความรับผิดชอบ
อยางเหมาะสมตอผลกระทบเหลานั้น เปนการผลักดันใหมีการริเร่ิมดําเนินงาน CSR
จากผูมีสวนไดเสียที่อยูภายนอกองคกร (Outside-In)



Responsive CSR

วิธีการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมในข้ันนี้ กิจการมักใช
วิธีศึกษาขอกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐานหรือขอกําหนดที่
เกี่ยวของ แลวนํามาปฏิบัติเพ่ือปรับใหเขามาตรฐาน 
(Standardization) อันเปนที่ยอมรับโดยทัว่ไป 



Responsive CSR

ผลลัพธจากการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมดวยวิธีการน้ี จะทําให
กิจการไดช่ือวาเปนบรรษัทพลเมืองท่ีมีความรับผิดชอบในการแกไขปญหา
หรือผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการดําเนินงาน และไดรับการยอมรับใหเปนหรือผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการดําเนินงาน และไดรับการยอมรับใหเปน
สมาชิกหน่ึงในสังคมน้ันๆ (Inclusiveness)

อยางไรก็ดี เปาประสงคของการทํา CSR ในขั้นน้ี แมผูท่ีไดรับประโยชน
จากกิจกรรม CSR จะเปนบุคคลท่ีอยูภายนอกองคกร แตกิจการยังคง
มุงรักษาไวซึ่งคุณคาขององคกร (Corporate Value) เปนสําคัญ



Strategic CSR

เปนการทํา CSR ในเชิงรุก (Proactive) ที่องคกรสามารถริเร่ิมกิจกรรม CSR
ดวยตัวเองใหแกสังคมภายนอก (Inside-Out) ที่เชื่อมโยงสัมพันธกับความ
ตองการหรือการริเร่ิมจากภายนอก (Outside-In)

วิธีการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมภายใตรูปแบบที่เปน CSR เชิงกลยุทธนี้ วิธีการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมภายใตรูปแบบที่เปน CSR เชิงกลยุทธนี้ 
กิจการไมเพียงแตสามารถปฏิบัติไดตามขอกําหนดหรือมาตรฐานอันเปนที่ยอมรับ
เทานั้น แตยังมีการกําหนดจุดยืนที่เปนเอกลักษณที่แตกตางจากแนวปฏิบัติของ
องคกรอื่นๆ มีการสรางความแตกตาง (Differentiation) ในวิธีการ มีอิสรภาพใน
การคัดเลือกประเด็นทางสังคม โดยที่ปลอดจากพันธนาการหรือขอเรียกรองเชนใน 
Responsive CSR



Strategic CSR

ดวยวิธีการท่ีแตกตางและกจิกรรม CSR ท่ีเหมาะสม ผลลัพธจากการ
แสดงความรับผิดชอบตอสังคมภายใตรูปแบบท่ีเปน CSR เชิงกลยุทธน้ี 
จะทําใหเอื้อตอการพัฒนาขีดความสามารถทางการแขงขนั จะทําใหเอื้อตอการพัฒนาขีดความสามารถทางการแขงขนั 
(Competitiveness) ขององคกรในระยะยาว

เปาประสงคของ CSR เชิงกลยุทธ ท่ีผสมผสานการริเร่ิมท้ังจากภายใน
และการเช่ือมโยงจากภายนอกจะกอใหเกิดคุณคารวมกัน (Shared Value)
ระหวางธุรกิจและสังคม



Creative CSR

เปนการทํา CSR ท่ีกาวขามบริบทของการรุก-รับ เปนการพัฒนากิจกรรม 
CSR ในเชิงรวม (Collaborative) ท่ีเปดโอกาสใหเกิดการทํางานรวมกัน
ระหวางธุรกิจและสังคมอยางไมแบงแยกระหวางธุรกิจและสังคมอยางไมแบงแยก

กิจกรรม CSR ภายใตรูปแบบน้ี จะไมสามารถกําหนดไดอยางชัดเจนวา
ใครเปนผูริเร่ิมกอนหลัง เน่ืองจากเสนแบงของการทํางานรวมกันระหวาง
กิจการและสังคมจะเลือนลางลง (Blur)



Creative CSR

วิธีการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมภายใตขั้นน้ี จะมิไดจํากัดเพียงการ
สรางความแตกตางในวิธีการท่ีมีอยู แตเปนการคิดคนวิธีการขึ้นใหม เปน
นวัตกรรม (Innovation) การดําเนินความรับผิดชอบตอสังคมท่ีเปน
เอกลกัษณแตกตางจากวิธีการอื่นโดยอัตโนมัติเอกลกัษณแตกตางจากวิธีการอื่นโดยอัตโนมัติ

ผลลัพธจากการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมภายใตรูปแบบท่ีเปน 
CSR เชิงสรางสรรคน้ี จะทําใหเอื้อตอการพัฒนาขีดความสัมพันธท่ีแนน
แฟน (Cohesiveness) ระหวางผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ ในอันท่ีจะ
กอใหเกิดคุณคาเดียวกัน (Common Value) ของท้ังกิจการและสังคม



Responsive CSR Strategic CSR Creative CSR

Corporate Value Shared Value Common Value

Inclusiveness Competitiveness Cohesiveness

Standardization Differentiation Innovation

Outside-In Outside-In, Inside-Out Blur

Receptive Proactive Collaborative



ปรัชญาของการทํา CSR เชิงกลยุทธ มุงท่ีจะเสริมสราง
ขีดความสามารถในการแขงขัน (Competitiveness) ทางธุรกิจ 

แตปรัชญาของการทํา CSR เชิงสรางสรรคน้ัน จะมุงเสริมสรางแตปรัชญาของการทํา CSR เชิงสรางสรรคน้ัน จะมุงเสริมสราง
ขีดความสัมพันธท่ีแนนแฟน (Cohesiveness) กับสังคม



กระบวนการคิดเพื่อใหไดมาซึ่งกิจกรรม CSR เชิงกลยุทธ หรือการคิด 
CSR เชิง “ยุทธศาสตร” น้ัน จะตองใชพลังจากสมองซีกซายในการ
วิเคราะหหาตรรกะเหตุผล ความคุมคา ตนทุน ประสิทธิภาพ ฯลฯ

ขณะท่ีกิจกรรม CSR เชิงสรางสรรคน้ัน จะถูกปลดปลอยออกมาจากขณะท่ีกิจกรรม CSR เชิงสรางสรรคน้ัน จะถูกปลดปลอยออกมาจาก
สมองซีกขวา เปนการคิด CSR ในเชิง “ยุทธศิลป” ท่ีตองอาศัยไอเดีย 
ความคิดสรางสรรค จินตนาการ และความรูสึกเปนสําคัญ







Crowdcasting

The intersection of broadcasting and crowdsourcing.

The process of crowdcasting uses a combination of
push and pull strategies to first engage an audience and
build a network of participants and then harness the
network for new insights.

These insights / concepts can include new product
ideas, new service ideas, new branding messages, or
even scientific breakthroughs.

Crowdcasting usually takes the form of a competitive
event with a compelling prize.



ธุรกิจจะใหความสําคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑที่เปน
มิตรกับสังคม (Socially-Friendly Products) มากขึ้น



Environmentally-
Friendly Products

Socially-Friendly
ProductsFriendly Products Products



- การบังคับใชพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค (2551)

- การบังคับใชพระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายท่ี
เกิดขึ้นจากสินคาท่ีไมปลอดภัย (2552)

การนําหลกัความรับผิดชอบโดยเครงครัดมาใช อันจะมีผลทําการนําหลกัความรับผิดชอบโดยเครงครัดมาใช อันจะมีผลทํา
ใหผูเสียหายไมตองพิสูจนถึงความไมปลอดภัยของสินคา 
ตลอดจนไดรับการชดใชคาเสียหายท่ีเปนธรรม ซึ่งรวมไปถึง
ความเสียหายตอจิตใจ



CSR ในสายอุปทาน (Supply Chain)
จะทวีความเขมขนและชัดเจนย่ิงขึ้น



General Guidelines Sectoral Initiatives



(ธุรกิจที่ไมปดกัน้)

Inclusive Business

is a sustainable business that benefits low-income
communities by:

- directly employing low-income people- directly employing low-income people

- targeting development of suppliers and service
providers from low-income communities

- providing affordable goods and services targeted
at low-income communities

Inclusive business is not corporate philanthropy!



หลักสูตรและวิชาดาน CSR ในสถาบันการศึกษา 
จะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม



ในปน้ี สถาบันไทยพัฒน จะรวมทํางานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ใน
การพัฒนาโครงการดาน CSR ใหแกสถานประกอบการ อาทิ

• การยกระดับความรูความเขาใจเร่ือง CSR

สถาบันไทยพัฒน

• การกาํหนด CSR Profile ขององคกร

• การวางแผนงาน CSR เชิงสรางสรรค 

เพื่อพัฒนาขีดความสัมพันธท่ีแนนแฟนระหวางผูมีสวนไดเสียกลุม
ตางๆ ในอันท่ีจะกอใหเกิดคุณคาเดียวกันของท้ังกิจการและสังคม




