
บทที่ 5 

ความรับผิดชอบทางสังคมและจริยธรรมทางธุรกิจ 

(Social Responsibility and Managerial Ethics) 

การดําเนินธุรกิจในปจจุบันอยูในสภาพยุงยากและสับสน ซึง่มักจะไดรับผลกระทบจากสิง่
แวดตางๆ และสิ่งแวดลอมเหลานี้บางครั้งจะมีผลตอการตัดสินใจของผูบริหาร ดังนัน้ ผูบริหาร     
จึงควรพิจารณาสภาวะแวดลอมภายนอกดังตอไปนี ้

สภาวะแวดลอมทางเศรษฐกจิ ไดแก แรงงาน เงนิทุน ระดับราคา นโยบายดานการเงินและ
ภาษีของรัฐบาล รวมทั้งความตองการของลูกคา 

สภาวะแวดลอมทางเทคโนโลยี ไดแต เจคติ ความปรารถนา ความคาดหวัง ความเชื่อ และ
ขนบธรรมเนยีมของคนในสงัคมนั้น 

สภาพแวดลอมทางการเมืองและกฎหมาย ได แการเปลี่ยนความตองการและความเชื่อม
ทางสังคมบทบาทที่สําคัญของรัฐบาลตอธรุกิจ และขอจํากัดของกฎหมายทางดานธรุกิจ 

จากสภาพแวดลอมเหลานี ้ ธุรกิจจะตองมีการดําเนินการทีเ่หมาะสมและสอดคลองกับ
ความเปลีย่นแปลงตางๆ ทีเ่กิดขึ้น ในปจจุบันสภาพทางสงัคมภายนอกองคการ มักจะหยิบยก
ปญหาหรือประเด็นที่เกี่ยวกบัความรับผิดชอบตอสังคมมากลาวกนัอยูเสมอ ดังนัน้ในบทที ่ 5 นี ้ จะ
ขอกลาวในดานความรับผิดชอบตอสังคม (Social Responsibility) เปนอันดับแรก 
ความรับผิดชอบตอสังคมของผูบริหาร 

 

ความรับผิดชอบตอสังคมเปนการพิจารณาถึงผลกระทบของการกระทําขององคการหรือ
กิจการที่มีตอสังคมนัน้อยางจริงจงั ในทาํนองเดียวกันการตอบสนองทางดานสงัคม (Social 
Responsiveness) เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานและนโยบายของกิจการที่มีตอสภาพ 
แวดลอมทางสังคมในทิศทางที่จะกอใหเกิดผลประโยชนตอสังคม ในการพิจารณาถึงความสมัพันธ
ที่เหมาะสมระหวางกิจการหลายๆ กิจการกับสังคมไมใชเร่ืองงาย และฝายใดฝายหนึ่งอาจมีขอ   
โตแยงวาธุรกจิจักตองมีความรับผิดชอบตอสังคมมากนอยแคไหน แมวาบางกลุมบอกวาไมใชเร่ือง
ทางธุรกิจ แตอีกหลายๆ กลุมก็กลาววาเปนเรื่องที่ทางธุรกิจจะตองนาํมาพิจารณาและดําเนนิการ
ควบคูไปกับการมุงแสวงหาผลกําไรสูงสุด ซึ่งเปนเปาหมายของการทาํธุรกิจโดยทัว่ไป อยางไรก็ตาม



ในปจจุบันสามารถกลาวไดวามีบริษทัและองคการจาํนวนมากไดใชความพยายามอยางจรงิจังทีจ่ะ
รักษาสภาวะแวดลอมใหมีประโยชนตอปจเจกชน ธุรกิจ และสังคมใหมากที่สุดเทาที่จะกระทาํได 

ในประเด็นเศรษฐกิจ ความรับผิดชอบตอสังคมก็คือ การทาํใหกิจการในองคการ  มีกําไร 
มีรายได ทาํยงัไงใหบริษัทมีกาํไรมากขึ้น 

ในบริษัทจะม ี“บรรษัทภิบาล”  ซึ่งมีหนาทีก่ํากับดูแลกิจการแบงเปน 3 กลุม (CEO) 
1. Stock Holders (ผูถือหุน) 
2. Board of Director (คณะกรรมการอํานวยการ) มีหนาที่ในการอนุมตัิแตงตั้ง  และ

ถอดถอนผูบริหารระดับสูง (ไมมีหนาที่ Management) 
3. Top Managers/Top Management บริหาร แตงตั้งพนกังาน (หนาทีห่ลักคือบริหาร) 

ในประเด็นที่กลาววาการรับผิดชอบตอสังคมเปนเรื่องขององคการธุรกิจหรือไม ใน
ตางประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐเมริกา มนีักวชิาการและผูรูไดแสดงความคิดเห็นออกเปน 2 กลุมคือ 

กลุมแรกมีแนวความคิดแบบดั้งเดิม (Classical View) ใหความเหน็วาความรับผิดชอบตอ
สังคมในการบริหารมีเพียงอยางเดียว คอื ทาํกําไรสงูสุด ซึง่ผูสนับสนนุแนวคดินี้คือ Milton 
Friedman นักเศรษฐศาสตรผูไดรับรางวัลโนเบิล  ซึง่ทานผูนี้มีขอแยงวาความรับผิดชอบในการ
บริหารงานของธุรกิจนั้นคือการทําใหผูถือหุนพอใจที่สุด ในฐานะเปนเจาของกิจการ และธุรกจิมี
หนาทีเ่พียงอยางเดียวคือ การแสดงหาผลกาํไรสูงสุด การทําสิง่อื่นๆ แสดงวากําลงักระทําในสิ่งที่ผิด
จากวัตถุประสงคหรือเปาหมายทางธุรกิจไปแลว  เชน America, Europe  

กลุมทีส่องมแีนวความคิดทางเศรษฐกิจสังคม (Socioeconomic View) มีทศันะวา
ความรับผิดชอบทางสังคมในการบรหิารนัน้ จะตองมีการปองกันและพัฒนาสวสัดิการทางสงัคม
กอนการทาํกําไร เนื่องจากธุรกิจไมใชหนวยงานที่แยกจากสังคมหรือหรือรับผิดชอบเฉพาะผูถือหุน
เทานัน้ ธุรกิจควรที่จะเลือกเปาหมายในการดํารงคการของตนใหยนืยาวหรืออยูรอดเสียกอน 
(Survival) แลวจึงจะแสวงหาผลกาํไรตามมา ธุรกิจมองในระยะยาวไมใชมุงแตเพยีงการทํากําไรใน
ระยะสั้นแตเพยีงอยางเดยีว 

ในขอโตแยงทัง้สองฝายตางก็มีเหตุมีผล แตในปจจุบันการวิจัยที่เกิดขึ้นไดชี้ใหเหน็วา
องคการทีม่ีความรับผิดชอบตอสังคมจะไดเปรียบองคการที่ไมมีการแสดงออกของการรับผิดชอบตอ
สังคมเลยไมวาจะในดานการดึงดูดทรัพยากรมนุษยเขาสูกิจการ, ในดานการมีภาพลกัษณที่ด,ี การ
ไดการค้ําจุนจากหนวยงานของรัฐ ฯลฯ ปจจุบันไดมีการกลาวถงึการทาํธุรกิจอยางมีจริยธรรมไมเอา
รัดเอาเปรียบผูบริโภค ไมโฆษณาเกนิความจริง ไมขายสินคาหรือผลิตสินคาที่ไรคณุภาพ ตลอดจน
การปองกนัอนุรักษส่ิงแวดลอมตางๆ มากข้ึน ซึง่ในเรื่องจริยธรรม เปนอีกประเดน็หนึ่งที่ธุรกิจจะตอง
พิจารณาครอบคลุมไปดวย เพราะความเกี่ยวของกับการรับผิดชอบตอสังคมกับจริยธรรมมกัจะ
ควบคูไปดวยกันเสมอ 

จริยธรรม (Ethics) เปนเรื่องการสํานึกผิดชอบชั่วดี (Recognition) เปนเรื่องที่เกีย่วของ
กับกฎเกณฑของความดีและความเลว รวมทั้งภาระหนาที่ทางดานศีลธรรม ที่ไมเพยีงแตพิจารณา



ถึงความอยูเยน็เปนสุขของตนเอง แตตองคํานึงถึงเพื่อนมนุษยอ่ืนดวย ซึ่งไดแก จริยธรรมของแตละ
บุคคล Personal Ethics, จริยธรรมของนกับัญชี Accounting Ethics, และจริยธรรมในการดําเนิน
ธุรกิจ/ทางธุรกจิ Business Ethics 

จริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics) เปนเรื่องที่เกี่ยวกับการสะทอนถึงคานิยมใน
กระบวนการตัดสินใจของธุรกิจ การตกลงนั้นมีผลตอกลุมที่ไดรับประโยชน (Stakeholders) อยางไร 
และผูบริหารสามารถนําไปใชในการบริหารงานประจําวันไดอยางไร การศึกษาทางดาน        
จริยธรรมธุรกิจเราตองดูดานการผลิต การเงิน การตลาด ดานทรัพยากรบุคคล 

 

ในเรื่องของจรยิธรรมนี ้ มีผูเสนอแนะวา วิธีการที่จะทาํใหเราไดทราบวาการตัดสินใจของ
เราในฐาน

rian Theory) คือ เนนในเรือ่งผลตอสวนรวม    แผนงาน

2. ินใจนั้น จะตองไมละเมิดสิทธิ

3. เลือกปฏิบัติ, 

ูก
เชนเดียวกนักบัทุกคน 

 

ะของผูบริหารนั้นถูกตองตามหลักจริยธรรมหรือไมนั้น เราจะตองนําแนวคิดตามทฤษฎี
ตอไปนี้ มาประกอบการพิจารณา ซึง่ไดแก 

1. ทฤษฎีอรรถประโยชน (Utilita
และการกระทาํจะถกูประเมนิโดยผลลพัธที่จะมีผลตอสวนรวมหรือคนสวนใหญ จะได
ประโยชนมากกวาผลประโยชนของใครคนใดคนหนึง่ 

ทฤษฎีสิทธิ (Right Theory) คือ การกระทําหรือการตัดส
ของแตละคนเพราะคนทุกคนมีสิทธิข้ันพื้นฐานเทาเทยีมกัน เชน เสรีภาพในความรูสึก
ผิดชอบ เสรีภาพในการพูด และการแสดออกภายใตกรอบของกฎหมาย 

ทฤษฎีความยติุธรรม (Justice Theory) การดําเนินการใดๆ จะตองไม
ใหความยุติธรรมและความเสมอภาคแกทกุคน อาท ิ หากใครก็ตามทําความผิดใน
ลักษณะเดียวกันและในสภาพการณเหมอืนกนัจะตองถ ดําเนินการทางวนิัย



4. 

 

อีกอันหนึ่ ี่มอิีทธิพลตอพฤติกรรมที่มีจริยธรรม ไดแก 
. คานิยม (Value) มุมมองของมนุษยแตละคน ซึ่งเปนขอกําหนดพืน้ฐานวาอะไรผิด
และถูกสงเสรมิความมีคุณคารวมกนั การบริหารงานนัน้พยายามใหสมาชิกในองคกร

นคุณสมบัติทางดานบุคลิกภาพทีว่ัดความ

3.  (Locus of Control) เปนการวัดวาคนๆ นั้น เชื่อวาตนเองเปนเจา

ิด

4. 
 

 

 

Social Responsibility and Economic Performance  

 

อยางไรก็ตามในเรื่องจริยธรรมนี้มักจะตองขึ้นอยูกับคุณสมบัติของแตละบุคคลเปนปจจัย
งท
1

มีคานยิมรวมกัน 
2. การยึดตนเองเปนหลกั (Ego Strength) เป

แข็งแกรงของแตละคน ถามีการยึดตนเองเปนหลักอยางมาก คนนัน้ก็จะทาํตามทีต่น
คิดวาถูกหรือเปนลักษณะของการเชื่อมั่นในตนเองจนกลายเปนการหลงตัวเองไปก็ได 
การกําหนดวิถชีีวิต
ชีวิตของตนหรือเปนคนกําหนดโชคชะตาของตนเอง การกําหนดวิถีชวีิตจะทาํใหเรา
เห็นวาคนแตละคนนัน้ เขามองหลักการในเรื่องจริยธรรมอยางไร เพราะบางคนจะเชือ่
วาตนเองเชื่อวาสิ่งนี้ตนทําไดดี ดังนั้นไมตองมีใครมาคอยบงการเขากท็ําได แตบาง
คนอาจกลาววาผลที่ตนเองกระทําไปซึง่อาจเปนผลที่ไมดีนั้น เปนเพราะผูอ่ืนไมใช
ตนเอง เพราะบุคคลเหลานี้ไมเชื่อมั่นในตนเอง และค วาเปนเพราะผสีาง เหตุการณ
รอบดานเปนสิง่ดลบันดาลมากกวา 
Integrative social contracts theory (ทฤษฎีสัญญาทางสังคม) 

Ethics 
Business Ethics 

Management  
Ethics 

 



 

 

 

การบรหิารโดยยึดหลกัคานิยม (Value-based management) 

เปนวธิีการทางการจัดการ ซึ่งฝายบรหิารกาํหนด สนับสนนุและปฏิบัติตามคานยิมที่
ึดถือรวมกนั โดยมีจุดประสงคเพื่อเปนแนวทางในการตัดสินใจและปฏิบัติทางการจัดการ รวมทั้ง

งอันกอใหเกิดน้าํใจไมตรีของทีม 
(Team รูปแบบของการพยายามสร
โดยนาํเอ กั ว

ในราวปลายป 1960  จะเห็นไดวามีเพียงไมกีค่นไดใหความสนใจในผลลพัทของ
ภาพแวดลอมที่เปนผลมาจากการตัดสินใจ และการกระทาํของธุรกิจของเขา ปญหาทางดาน
ิเวศนวทิยา (ecology)  อยางไรก็ตามแลว ค.ศ. 1960  จะเหน็ไดวาองคการธุรกิจไดเล็งเหน็
ความสาํคัญในเรื่องนี้และมผูีรนรงคมากขึ้น และไดเพิม่จํานวนมากขึ้นอยางเหน็ไดชัด ทั้งนี้เปน
เพราะสภาพแวดลอมที่เลวลงจากเดิมทาํใหหลายคนหนัมาตระหนักถึงการรักษาสภาพแวดลอมให
ดีข้ึน เชน

ทิ

า
ี่

            

ย
ความพยายามดานการตลาดขององคการ รวมทัง้เปนแนวทา

Spirit)ในองคการ ซึง่เปน างความมจีริยธรรมภายในองคการ 
าสิง่ที่คนในองคการมองรวม นวาเปนสิ่งที่ถกูตองมาช ยในการบริหารงาน ตัดสินใจ ฯลฯ 

 

 

การบรหิารสเีขียว (The Green of Management) 

ส
น

 องคการ กลุม และแตละบุคคล ตระหนกัในสิ่งนี้จงึเปนการเชื่อมโยงอยางใกลชิดระหวาง
การตัดสินใจ และกิจกรรมขององคการกับผลกระทบตอส่ิงแวดลอมตามธรรมชาต ีเ่รียกกนัวา การ
บริหารสีเขียว ซึ่งหมายถึง การคํานึงถึงการบริหารงานที่จะตองไมทําใหเกิดผลกระทบกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือสภาพธรรมชาติไมว เรื่องใดๆ เพราะการขาดการยั้งคิดและบริหารงานหรอื
ตัดสินใจอยางผิดพลาดของธุรกิจมีกาจะนาํไปสูปญหาตางๆ ได อาท ิปญหาทรัพยากร ธรรมชาติท
กําลังจะสูญสิน้ไป ปญหาอุณหภูมขิองโลกที่รอนมากขึ้นจากอดีต ปญหาอุบัติเหตะทาง
อุตสาหกรรม ตลอดจนปญหาขยะที่มพีิษ จากความมักงายของโรงงานอุตสาหกรรม                        

 



คําถามทายบท 
บทที่ 5 

 

1. เพราะเหตุ ใด  นักบริหารจึ งจํ า เปนตองคํานึ งถึ งความรับ ผิดชอบตอ สังคม  (Social 
Responsibility) ส่ิงนี้มีคุณและมีโทษตอธุรกิจอยางไรหรือไม? 

2. อธิบายแนวความคิดของ The Classical View และ The Socioeconomic View ตอ
แนวความคิดของการรับผิดชอบตอสังคม มาโดยละเอียด 

3. Social Responsibility และ Social Responsiveness มีความแตกตางกันอยางไร และหาก
ทานเปนผูจัดการทานจะยึดแนวทางอยางไร? 

4. การจัดการที่เรียกวา Values-based Management นั้นมีความหมายเชนใด และ นักบริหาร
ควรคํานึงตอส่ิงนี้ไดดวยการแสดงออกวิธีใดบาง 

5. ทานเขาใจความหมายของ The Greening of Management อยางไร ส่ิงนี้สําคัญตอการจัดการ
และการบริหารงานในปจจุบันหรือไม? เพราะเหตุใด 

6. การตัดสินใจหรือการกระทําอยางมีจริยธรรม จะตองมีองคประกอบใดบาง? แตละองคประกอบ
มีความหมายเชนไร? 


	¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºµèÍÊÑ§¤Á¢Í§¼ÙéºÃÔ�
	¤Ó¶ÒÁ·éÒÂº·
	º··Õè 5


