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    วนิดา วินิจจะกูล*

บทคัดย่อ

 บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำากัด (มหาชน) มีเป้าหมายการพัฒนาให้องค์กรเป็นธุรกิจที่ยั่งยืน โดยนอกจากราย

ได้ที่สูงสุดเป็นอันดับ 698 ของบริษัทในประเทศไทยทั้งหมดประจำาปี 2012-2013 หรือเป็นอันดับ1 ของธุรกิจสิ่งพิมพ์

ของประเทศไทย (รายงานประจำาปี, 2556 : หน้า 5) ได้รับคัดเลือกเป็น 50 Good Practices in 2012 ประเภท                

Communities จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (www.thailca.com) โดยเฉพาะอย่างยิ่งรางวัล “บริษัทจดทะเบียน

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น” (Outstanding Corporate Social Responsibility Awards) ในกลุ่มบริษัท

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 10,000 ล้านบาท กลุ่มที่ 1 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.

or.th) ผู้เขียนจึงสนใจเลือกบริษัทนี้ขึ้นมาเป็นกรณีศึกษา เพื่อทดลองเปรียบเทียบการดำาเนินงานด้านการความรับผิด

ชอบต่อสังคม หรือ ซีเอสอาร์ (CSR) ที่บริษัทต่างๆ ทั้งในตลาดและนอกตลาดหลักทรัพย์นิยมจัดทำากัน แล้ววิเคราะห์

ว่า บริษัทที่ดำาเนินโครงการด้านความรับผิดชอบเพื่อสังคมที่ได้รับรางวัลดีเด่นเช่นนี้ ได้ดำาเนินการตามแนวทางทางการ

ตลาดเฉกเช่นกิจกรรมทางธุรกิจที่เน้นกำาไรหรือไม่ เพราะโดยทั่วไปแล้วบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์จะต้องมีผู้ถือหุ้น

จำานวนมาก ซึ่งหากบริษัทดำาเนินกิจกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเยี่ยม แต่ว่าไม่ได้กำาไร ก็จะถือว่าไม่รับผิดชอบ

ต่อผู้ถือหุ้น ซึ่งก็ไม่ใช่หลักของ CSR ที่ควรจะเป็น เพราะหากพิจารณาตามการให้ความหมายแล้ว “ความรับผิดชอบ

ต่อสังคมของกิจการ” หมายถึง “การประกอบกิจการด้วยความดูแลใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่ง

แวดล้อมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตลอดจนมีธรรมาภิบาลเป็นเครื่องกำากับให้การดำาเนินกิจกรรม

ต่างๆ เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตโปร่งใส และยุติธรรม มีความตระหนักถึงผลกระทบทางลบต่อเศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดล้อม โดยพร้อมจะแก้ไขเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว กับการนำาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการให้เกิดการ

ดำาเนินกิจการเป็นการสร้างความสำาเร็จและประโยชน์สุข อีกทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทุกเวทีการค้า ซึ่งจะ

ส่งผลดีต่อความยั่งยืนของกิจการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง (สถาบันธุรกิจเพื่อ

สังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,2555 : หน้า 99)

 ดังนั้นการดำาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม หรือ CSR ดังกล่าว จึงต้องทำาให้ธุรกิจมีกำาไร สามารถแข่งขันในเชิงธุรกิจได้ 

และยังต้องมีความยั่งยืนอีกด้วย ซึ่งเป็นหลักของความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามนิยามของตลาดหลักทรัพย์

นั่นเอง ในบทความทางวิชาการชิ้นน้ี ผู้เขียนจึงค้นหากรอบการวิเคราะห์ทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินการด้าน 

CSR จึงพบว่าเจ้าพ่อการตลาดอย่างฟิลิปส์ คอตเลอร์ เป็นแนวทางในการเปรียบเทียบที่เหมาะสม เนื่องจากคอตเลอ

ร์เป็นทั้งนักการตลาดที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก และยังเป็นผู้เสนอแนวคิดใหม่ในการทำาธุรกิจอย่างมีความรับผิด
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ชอบต่อสังคม เช่น การเสนอในเชิงยุทธศาสตร์เรื่องการ

เติบโตด้วยการสร้างชื่อเสียงโดดเด่นด้านความรับผิด

ชอบต่อสังคม (การตลาดเพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจ 

8 เส้นทางสู่ชัยชนะ,2556 : หน้า 183) และแนวคิดหนึ่ง

ที่น่าสนใจของคอตเลอร์ ที่อธิบายแนวคิดเรื่องความรับ

ผิดชอบต่อสังคมไว้ในหนังสือเล่มล่าสุดของเขาที่เข้ามา

ในเมืองไทยปี 2556 คือ หนังสือที่ชื่อ Good Works 

การบริหารการตลาดและองค์กรยุคใหม่ เพื่อโลกสดใส 

เพื่อกำาไรและความสำาเร็จ ที่กล่าวถึงกิจกรรมการทำาดี

เพื่อธุรกิจดีอย่างเป็นรูปธรรม โดยการแบ่งกิจกรรมเพื่อ

แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ออกเป็น 6 ประเภท 

(คอตเลอร์,2556 : หน้า 35)   ได้แก่ 

 1.การส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ 

(cause promotion) 

 2.การตลาดอิงกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ 

(cause-related marketing)

 3.การตลาดเพื่อสังคมโดยองค์กรธุรกิจ (cor-

porate social marketing)

 4.การบริจาคเพื่อการกุศลโดยองค์กรธุรกิจ 

(corporate philanthropy)

 5.กิจกรรมพนักงานจิตอาสา (workforce vol-

unteering)

 6.การประกอบธุรกิจด้วยวิธีที่รับผิดชอบต่อ

สังคม (socially responsible business practices)

 ทั้งนี้ใน 3 ข้อแรกนั้น เป็นกิจกรรมที่เน้นไป

ในเชิงการตลาด ส่วน 3 ข้อหลังเป็นกิจกรรมเพื่อสังคม

เชิงองค์กร ผู้เขียนเลือกบริษัทแห่งหนึ่งขึ้นมาเป็นกรณี

ศึกษาเพื่อให้เห็นชัดเจนว่า บริษัทที่โดยปกติมีเป้าหมาย

เพื่อกำาไร แต่เมื่อบริษัทมีนโยบายเพื่อที่ส่งเสริมความ

รับผิดชอบต่อสังคมด้วยอย่างเด่นชัด ก็สามารถสร้างผล

กำาไรให้กับบริษัทและผู้ถือหุ้นได้ด้วยเช่นกัน คือ บริษัท 

ซีเอ็ดยูเคชั่น จำากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีธุรกิจหลักคือผลิต

หนังสือและวารสารวิชาการ, รับจัดจำาหน่ายหนังสือ, 

ธุรกิจร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ (SE-ED Book Cen-

ter) และร้านเครือข่าย, ศูนย์การเรียนรู้ SE-ED Learn-

ing Center และดำาเนินกิจการโรงเรียนเพลินพัฒนา 

(รายงานประจำาปี , 2555 : หน้า10) 

 ความสำาเร็จของบริษัทมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย

ร้อยละ 20 ต่อปี เป็นผู้จัดจำาหน่ายหนังสือเข้าสู่ระบบ

ร้านหนังสือรายใหญ่ที่สุด เป็นร้านหนังสือเครือข่ายท่ี

มียอดขายสูงสุดมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 และในปี 2554 

เป็นบริษัทที่มีรายได้รวมเป็นอันดับที่ 689 ของบริษัท

ทั้งหมดในประเทศไทย และยังมีอัตราผลตอบแทนต่อ

ส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ที่อยู่ในระดับสูงทุกปี โดยในปี

ล่าสุด คือ 2555 อยู่ที่ร้อยละ 26.40 (รายงานประจำาปี , 

2555 : หน้า3-5)

 สำาหรับวิธีการได้มาซึ่งข้อมูล ผู้เขียนใช้วิธีการ

สัมภาษณ์ผู้บริหารที่รับผิดชอบโครงการทางด้าน CSR 

โดยตรง คือ คุณวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ผู้อำานวยการ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร ประกอบกับการ

ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร สื่อเผยแพร่ และเว็บไซต์ ของ

บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่นฯ และแหล่งอ้างอิงต่างๆ

ผลการศึกษา

 ผลจากการศึกษาพบว่า บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น 

จำากัด (มหาชน) ได้ดำาเนินธุรกิจตามแนวทางทั้ง 6 

ประการที่คอตเลอร์ได้แบ่งกิจกรรมเพื่อแสดงความ

รับผิดชอบต่อสังคม ครบทั้ง 6 ประเภท แต่ก่อนอื่น

จะต้องขอยกภารกิจ ภารกิจ (Mission) ของบริษัท

ซีเอ็ดยูเคช่ันท่ีกำาหนดไว้ว่า “ซีเอ็ดจะดำาเนินธุรกิจที่

เอื้ออำานวยต่อการศึกษาหาความรู้ในสาขาที่จำาเป็น

ต่อการพัฒนาประเทศ จะดำาเนินธุรกิจที่จะทำาให้ คน

ไทยเก่งขี้น โดยพัฒนาขึ้นเป็นธุรกิจที่ยั่งยืนมีการเติบโต

ต่อเนื่องที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเป็นบริษัท

ตัวอย่างที่ดี สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์

และเป็นท่ียอมรับในวงกว้าง พนักงานมีความสุขและ

สามารถให้ผลตอบแทนการลงทุนท่ีน่าพึงพอใจในระยะ

ยาว” (รายงานการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน,2555 : 

หน้า29) จะเห็นได้ว่าบริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น ได้ให้สัญญากับ

ประชาชนผู้บริโภคไว้อย่างชัดเจน ซึ่งเอื้ออำานวยต่อการ

ดำาเนินการในเชิงธุรกิจและ CSR ตามมา

 สำาหรับกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อ

สังคมที่คอตเลอร์แบ่งไว้ 6 ประเภท ดังกล่าวข้างต้น ผู้

เขียนจะขอนำาความหมายที่คอตเลอร์อธิบายไว้ มาเป็น

ตัวตั้งแล้วนำาการดำาเนินการของบริษัทซีเอ็ดยูเคชั่นฯ มา

วิเคราะห์ประกอบกันไปทีละประเภท ให้ชัดเจน ดังนี้
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ประเภทที่ 1.การส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ 

(cause promotion)

 จากความหมายที่คอตเลอร์ ให้อธิบายไว้

ในหนังสือ Good Works  นั้น ค่อนข้างเป็นนิยาม

ที่กว้างว่าหมายถึง “บริ ษัทส่ง เสริมกิจกรรมเพื่อ

สาธารณประโยชน์โดยใช้งบประมาณของบริษัทและให้

ความช่วยเหลือรูปแบบอื่นๆ ที่ไม่ใช่เงิน เพื่อส่งเสริมให้

ประชาชนตระหนักรู้และห่วงใยปัญหาของสังคมหรือ

เพื่อสนับสนุนการระดมทุนการแสวงหาความร่วมมือ 

และจัดหาอาสาสมัครมาทำางานเพื่อสาธารณประโยชน์ 

กิจกรรมลักษณะนี้ เป็นการวางแผนมาเป็นอย่างดี

และนำามาปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลสามารถช่วยให้

ผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดีต่อบริษัท เพิ่มจำานวนลูกค้า 

เพิ่มพูนความภักดีและกระตุ้นให้พนักงานตลอดจนคู่

ค้าอยากทำางานด้วย” ซึ่งจากความหมายนี้ก็จะพบว่า

บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่นฯ ได้วางแผนดำาเนินการกิจกรรม

เพื่อสาธารณประโยชน์มาเป็นอย่างดีโดยทำาทั้งโดยงบ

ประมาณของบริษัทเอง ทั้งรับบริจาคเพิ่มการมีส่วนร่วม

จากคู่ค้าและประชาชนซึ่งส่งผลต่อมาถึงความจงรัก

ภักดีจากลูกค้า ซึ่งวัดได้จากยอดขายจากโรงเรียนที่เพิ่ม

ขึ้นเมื่อลูกค้ามีศักยภาพของตนเองเพิ่มมากขึ้น

 ผลสรุปของการดำาเนินกิจกรรมในประเภทนี้

คือ การบริจาคหนังสือให้แก่โรงเรียนที่ด้อยโอกาสและ

สถานศึกษาต่างๆ มากถึง 581 แห่ง มูลค่าราคาปก

มากกว่า 38 ล้านบาท รวมถึงการบริจาคอุปกรณ์ชั้น

วางหนังสือ เพื่อจัดห้องสมุดให้สวยงาม สะอาด และ

สามารถดึงดูดเด็กให้เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้เพื่อสร้าง

นิสัยรักการอ่านให้ติดตัวไปตลอดชีวิต (รายงานการ

พัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน ,2555 : หน้า 33)

 ประเภทที่  2 .การตลาดอิ งกิ จกรรมเพื่ อ

สาธารณประโยชน์ (cause-related marketing) “คือ

กิจกรรมที่เชื่อมโยงการบริจาคเงินหรือสิ่งของกับยอด

ขายสินค้าหรือกิจกรรมของผู้บริโภค ต้องระบุสินค้า

หรือบริการให้ชัดเจน ประเด็นที่ต้องการรณรงค์ หรือ

องค์กรมูลนิธิใดที่จะได้รับประโยชน์จากกิจกรรมที่จัด

ขึ้น ข้อตกลงเรื่องการบริจาคมักคล้ายๆ กัน เช่น การ

กำาหนดจำานวนเงินบริจาคจากสินค้า/บริการที่ขายได้ 

กำาหนดจำานวนเงินบริจาคจากจำานวนใบสมัครหรือบัญชี

ที่เปิด กำาหนดจำานวนเงินบริจาคคิดเป็นเปอร์เซนต์ยอด

ขายสินค้าหรือธุรกรรม บริษัทบริจาคสิ่งของตามจำานวน

ธุรกรรมหรือกิจกรรมของผู้บริโภค บริษัทบริจาคเงิน

ช่วยเหลือกิจกรรมเพื่อการกุศล เป็นต้น (คอตเลอร์ , 

2556 หน้า 125)

 จากนิยามและความเข้าใจต่อการดำาเนิน

กิจกรรมประเภทนี้ จะพบว่า บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่นฯ ยัง

ไมได้ผูกโยงกิจกรรมทางสังคมเข้ากับเงื่อนไขทางการ

ตลาดเช่นว่านี้ กล่าวคือ บริษัทยังคงเป็นศูนย์กลางใน

การดำาเนินกิจกรรมและส่งมอบต่อผู้รับประโยชน์ (เช่น 

โรงเรียน) เป็นรายๆ ไป โดยไม่ได้ผ่านคนกลางที่เป็น

มูลนิธิหรือองค์กรไม่แสวงหากำาไรตามคำาอธิบายที่คอต

เลอร์กล่าวไว้ในหนังสือจึงกล่าวได้ว่า บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น 

ยังไม่ได้ดำาเนินกิจกรรมในประเภทนี้อย่างเด่นชัด 

 ประเภทที่ 3 การตลาดเพื่อสังคมโดยองค์กร

ธุรกิจ (corporate social marketing) เพื่อส่งเสริม

ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคอตเลอร์ค่อนข้าง

พรรณาแนวคิดในเรื่องนี้ไว้มาก ผู้ เขียนจึงขอนำามา

แสดงไว้เพียงบางส่วนในประเด็นท่ีเก่ียวข้องโดยตรง 

“เป็นการใช้ทรัพยากรของบริษัทเพื่อพัฒนา และ/หรือ

ทำากิจกรรมที่เน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เพื่อ

ยกระดับการสาธารณสุข ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม 

หรือการกินดีอยู่ดีของคนในชุมชน” “สิ่งที่แตกต่างจาก

กิจกรรมทางสังคมประเภทอื่นๆ การตลาดเพื่อสังคมนั้น 

หมายถึงกระบวนการที่ใช้หลักการและเทคนิคทางการ

ตลาดเพื่อสร้าง สื่อสารและก่อให้เกิดคุณค่าเพื่อโน้ม

น้าวให้กลุ่มเป้าหมายเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อันจะยัง

ประโยชน์แก่สังคมและกลุ่มเป้าหมายเอง”

 บริษัทซีเอ็ดยูเอ็ดยูเคชั่นฯ ใช้หลักการตลาด

เพื่อสังคมให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมโดยเลือกประเด็นหรือปัญหาสังคมที่ต้องการ

รณรงค์ส่วนใหญ่มักมีความสัมพันธ์กับธุรกิจหลักของ

บริษัทตามคอตเลอร์แนะนำาอย่างไม่ผิดเพี้ยนโดยการ

ตั้ง “มูลนิธิคนไทยเก่งข้ึน” อย่างเป็นทางการเมื่อปี 

2555 เพื่อเป็นส่วนในการแก้ไขปัญหาที่เด็กไทยหรือ

แม้แต่คนทุกเพศทุกวัย ท่ีมักไม่ได้ใช้ศักยภาพตนเอง

อย่างเต็มที่ เช่น เรียนภาษาอังกฤษแล้วใช้จริงไม่ได้ 

เรียนคณิตศาสตร์แล้วคำานวณไม่ได้ เป็นต้น ซึ่งบริษัท

เห็นปัญหานี้จึงได้ดำาเนินการโดยใช้กระบวนการตาม

แนวทางการตลาดเพื่อสังคม หรือ Social Marketing 

ผ่านการดำาเนินการโดยมูลนิธิท่ีจัดตั้งข้ึน ประกอบไป

กับโครงการอื่นๆ ของบริษัท ซึ่งหากบริษัทดำาเนินการ
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ได้สำาเร็จก็จะก่อให้เกิดคุณค่าเพื่อโน้มน้าวให้กลุ่มเป้า

หมายเปล่ียนแปลงพฤติกรรม อันจะยังประโยชน์แก่

สังคมและกลุ่มเป้าหมายเองตามที่คอตเลอร์อธิบายไว้ 

ทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องให้กับ

องค์กร ซึ่งบริษัทซีเอ็ดยูเคชั่นฯ ดำาเนินการในภาพรวม

ขององค์กร ไม่ได้แยกผลิตภัณฑ์

 ประเภทที่ 4 การบริจาคเพื่อการกุศลโดย

องค์กรธุรกิจ (corporate philanthropy) ให้ความช่วย

เหลือโดยตรง “ย้อนหลังไปแค่ทศวรรษ 1980 มีบริษัท

หลายแห่งที่คิดว่า การบริจาคเงินช่วยเหลือแก่องค์กร

การกุศลในบ้านเกิดก็เพียงพอแล้วสำาหรับการทำาดีเพื่อ

สังคมแต่ลักษณะของ corporate philanthropy ได้         

เปลี่ยนไปตามแรงกดดันทั้งจากภายในองค์กรและ

ภายนอกองค์กร เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการสร้างผล

ตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น และความคาดหวังจากหลายฝ่าย

ที่ต้องการให้องค์กรธุรกิจแสดงความรับผิดชอบต่อ

สังคมซึ่งมีส่วนสร้างความมั่งคั่งแก่บริษัท ส่วนใหญ่หัน

ไปหาแนวทางเชิงกลยุทธ์มากขึ้นในการเลือกประเด็น

ทางสังคมที่ต้องการสนับสนุน โดยมีแนวโน้มเลือกเพียง

ประเด็นเดียว และเชื่อมโยงการบริจาคเพื่อการกุศลเข้า

กับวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัท” 

(คอตเลอร์ อ้างแล้ว)

 บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่นฯ ได้พัฒนาการทำาดีเพื่อ

สังคมมาเป็นแนว corporate philanthropy อย่าง

มีกลยุทธ์มากขึ้น โดยการเลือกประเด็นทางสังคมท่ี

ต้องการสนับสนุนเพียงประเด็นเดียว และเชื่อมโยง

เข้ากับบริษัทอย่างชาญฉลาด โครงการหนึ่งที่โดดเด่น

ที่สุดคือ การจัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้ SE ED Learning 

Center ในปี 2549 เพื่อบริหารกิจกรรมทั้งหมดเกี่ยว

กับเยาวชนอย่างเอาจริงเอาจังและเพื่อรองรับการขยาย

งานในอนาคตที่จะมีมากขึ้น บนพื้นที่ 600 ตารางเมตร 

ที่อาคารจัตุรัสจามจุรี เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ ที่มุ่งเน้น

การจัดสัมมนาหลักสูตรเสริม และกิจกรรมการเรียนรู้ให้

กับเยาวชน เพื่อพัฒนาศักยภาพ และพัฒนาการให้กับ

เด็กๆ นอกจากนี้ยังจัดหลักสูตรฝึกอบรมและสัมมนาให้

กับบุคคลทั่วไปทุกเพศ ทุกวัย โดยมีแผนงานที่จะขยาย

บทบาทให้มากขึ้นทั่วประเทศในอนาคต (รายงานการ

พัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน ,2555 : หน้า 31) 

 นอกจากน้ีแล้วตามคำาอธิบายของคอตเลอร์ท่ี

ว่า corporate philanthropy พัฒนาไปในแนวทางที่

เน้นสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับองค์กรไม่แสวงหา

กำาไร แต่กรณีของบริษัทซี เอ็ดยู เค ช่ันฯ นอกจาก

จะดำาเนินกิจกรรมที่ เป็นความรับผิดชอบต่อสังคม

ด้วยตนเองแล้ว บริษัทยังได้ขยายความร่วมมือไปถึง

ซัพพลายเออร์ เครือข่ายร้านหนังสือ เพื่อร่วมกันดำาเนิน

การ และมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีความเชี่ยวชาญเพิ่ม

มากไปกว่าการบริจาคเท่านั้น การดำาเนินงานของบริษัท

และเครือข่ายจึงก่อให้เกิดพลังมากกว่ามูลค่าของส่ิงของ

ที่ได้บริจาคออกไป 

 ประเภทท่ี 5  กิจกรรมพนักงานจิตอาสา 

(workforce volunteering) พนักงานสละเวลาและ

ความสามารถเพื่อชุมชน คอตเลอร์ อธิบายว่าความ

รับผิดชอบต่อสังคมประเภทนี้ต่างจากกิจกรรมเพ่ือ

สังคมประเภทอื่นเพราะเป็นกิจกรรมเดียวที่พนักงาน

ของบริษัทสมัครใจทำางานให้หน่วยงานในชุมชน โดย

ปรากฎการณ์ใหม่ที่น่าสนใจคือ บริษัทมีแนวโน้มรวม

กิจกรรมพนักงานจิตอาสาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการ

ทำางานตอบแทนสังคม และเช่ือมโยงกับเป้าหมายทาง

ธุรกิจมากขึ้นโดยส่งเสริมให้พนักงานเป็นอาสาสมัคร

เพื่อประเด็นสังคมที่บริษัทสนับสนุนอยู่แล้ว ซึ่งส่วนใหญ่

เป็นเรื่องท่ีมีความสัมพันธ์กับเป้าหมายของธุรกิจและค่า

นิยมองค์กร

 กรณีบริษัทซีเอ็ดยูเคชั่นฯ ใช้นโยบายเป็นตัว

ขับเคลื่อน (drive) หมายความว่าบริษัทกำาหนดให้ความ

รับผิดชอบต่อสังคมเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการขับเ

คลื่อนองค์กรโดยมีความสอดคล้องกับการดำาเนินธุรกิจ

ของบริษัท และดำาเนินกิจกรรมในตัวเนื้องานหลักของ

องค์กรในลักษณะที่เรียกว่า CSR in Process (รายงาน

การพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน ,2555 : หน้า33) ซึ่ง

พอกำาหนดไว้เช่นนี้แล้ว  บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่นฯ จึงแทบ

ไม่ต้องสร้างโปรเจกต์ใหม่เพียงเพื่อจะให้พนักงานไป

ทำาจิตอาสาเป็นครั้งคราวตามที่คอตเลอร์อธิบายไว้ แต่

ทุกที่ที่พนักงานซีเอ็ดยูเคชั่นฯ ไปปฏิบัติงานก็จะเป็น

พื้นที่ที่ไปทำางานจิตอาสาด้วยไปในตัว เปรียบเสมือน

กับได้ทั้งเงินได้ทั้งกล่อง คือผลในเชิงธุรกิจก็ได้ ผลต่อ

ชุมชนที่ลงไปก็ได้ ตัวอย่างเช่น บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่นฯ ได้

ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนในด้านการพัฒนาศักยภาพ

นักเรียนในการเรียนภาษาอังกฤษได้ไปติดตั้งโปรแกรม

เพิ่มศักยภาพให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนงบประมาณ ซึ่ง

ก็เป็นหน้าที่ของพนักงานตามสายงานอยู่แล้ว แต่การ

ความรับผิดชอบทางสังคม (CSR) กับการแสวงหากำาไรของธุรกิจ : กรณีศึกษา บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำากัด (มหาชน)
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ไปติดตั้งให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนก็ถือเป็นกิจกิจกรรม

จิตอาสาไปในตัวพนักงานที่ไปทำาหน้าที่ก็เกิดความ

สุข ขณะเดียวกันประโยชน์ในเชิงธุรกิจก็เกิดขึ้น เพราะ

โรงเรียนต่างๆ ก็ย่อมให้การต้อนรับ และยินดีให้ข้อมูล

เพื่อการทำาวิจัยของบริษัท ทำาให้บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่นฯ ได้

รับข้อมูลจากต้นแหล่ง และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ

ซื้อข้อมูลจากบริษัทวิจัย เป็นต้น การพัฒนาเพื่อพัฒนา

ผลิตภัณฑ์และบริการจึงไม่ต้องลงทุนเพิ่ม และได้เปรียบ

คู่แข่งอื่นๆ นอกจากนี้บริษัทยังกำาหนดเป็นนโยบายว่า 

ทุกฝ่าย ทุกคน ในบริษัท ต้องมาช่วยดำาเนินกิจกรรมที่

เกี่ยวข้องกับ CSR หากได้รับการร้องขอ การทำา CSR 

จึงเป็นเร่ืองของทุกคนในบริษัทที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ 

ทำาให้การดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ

บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่นฯ เป็นไปโดยไม่แยกขาดจากงาน

ประจำา 

 ประเภทที่ 6 การประกอบธุรกิจด้วยวิธีที่รับผิด

ชอบต่อสังคม (socially responsible business prac-

tices) คอตเลอร์ อธิบายว่า “การประกอบธุรกิจด้วยวิธี

ที่รับผิดชอบต่อสังคม ส่วนใหญ่มักเกี่ยวข้องกับการปรับ

เปลี่ยนกระบวนการทำางานภายในและนโยบายเกี่ยวกับ

คุณสมบัติสินค้า/บริการ การออกแบบการสร้างโรงงาน 

การผลิต การประกอบและความช่วยเหลือที่บริษัทมอบ

ให้แก่พนักงาน นอกจากนี้ยังสะท้อนให้เห็นได้ด้วยการ

รายงานเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้บริโภคและผู้ลงทุน การจัด

ข้อกำาหนดเกี่ยวกับข้อมูลลูกค้า และความเป็นส่วนตัว

ของลูกค้าและเป็นเรื่องที่บริษัทจะคำานึงถึงเมื่อต้อง

ตัดสินใจเก่ียวกับการว่าจ้าง การเลือกทำาเลก่อสร้าง

สถานประกอบการและโรงงาน” 

 ความจริงในประเด็นนี้ก็คือการดำาเนินกิจกรรม

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ในกระบวนการ คือ 

CSR in Process ดังกล่าวแล้ว และยังได้ยึดถือเป็น

กลยุทธ์และแนวทางการดำาเนินธุรกิจท่ีจะต้องคำานึงถึง

ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ พนักงาน 

คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม อย่างครบ

ถ้วนสมดุล ดังรูปภาพต่อไปนี้ (รายงานการพัฒนาอย่าง

สมดุลและยั่งยืน ,2555 : หน้า 34) 

 จากภาพจะเห็นได้ว่าบริษัทกำาลังผลักดัน

ตนเองไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งต่อการดำาเนินธุรกิจ

และสิ่งแวดล้อม ทำาให้กิจกรรมที่บริษัทลงทุนลงแรงไป

นั้นไม่ขัดแย้งกับธุรกิจ ขณะเดียวกันก็ให้ผลตอบแทนที่

พนักงาน

พนักงานทำางานอย่างมีความสุข มีความมั่นคง

ในการดำาเนินชีวิต มีโอกาสแสดงศักยภาพ มีสำา

นึกแห่งหารเป็นพลเมืองที่ดี

ชุมชนและสังคม

องค์กรมีส่วนทำาให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่ง

การเรียนรู้ องค์กรดำาเนินธุรกจอย่างถูกต้อง

ตามกฎหมาย มีศีลธรรมอันดีงาม

สิ่งแวดล้อม

บริษัทพยายามใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

ลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม

ให้น้อยที่สุด

ผู้ถือหุ้น

องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน มีผลการตอบ

แทนที่น่พึงพอใจในระยะยาว

 บริษัทมีบรรษัทภิบาล มีความโปร่งใสใน

การดำาเนินธุกิจ

ลูกค้า

ได้รับสินค้าที่ดีมคุณภาพ คุ้มค่า 

มีประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพของ

ตนเอง ได้รับความสะดวกรวดเร็ว มีความ

พึงพอใจ และมีส่วนร่วมกับบริษัท

ในการรับผิดชอบสังคม

คู่ค้า และคู่แข่งขัน

ซื้อสัตย์ ตรงไปตรงมา มีจริยธรรม

ในการดำาเนินธุรกิจกับคู่ค้าคู่แข่งขัน เพื่อ

สร้างตลาดหนังสือให้เติบโตแข็งแรงไป

ด้วยกัน ร่วมกันใช้สายสัมพันธ์ในการสร้าง

ความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน

Corporate 

Governance

SE-ED 

Corporate

 Social Responsibility
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ดีกับทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งผลตอบแทนก็ตรงกับแนวคิด

ของคอตเลอร์ที่กล่าวไว้ว่า “ประโยชน์ที่บริษัทจะได้

รับ เช่น ลดค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน ได้รับรางวัลหรือ

การลดหย่อนจากหน่วยงานกำากับดูแล พนักงานมีอัตร

ผลผลิตมากขึ้น และดึงดูดให้พนักงานทำางานให้บริษัท

นานขึ้น นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ด้านการตลาดหลาย

ประการ เช่น ได้รับความนิยมชมชอบจากคนในชุมชน 

ผู้บริโภคชื่นชอบแบรนด์มากขึ้น เสริมสร้างตำาแหน่ง

แบรนด์ พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น และบริษัท

ได้รับความนับถือมากขึ้น เช่นเดียวกับกิจกรรมเพื่อ

สังคมประเภทอื่นๆ  อันช่วยยกระดับความสัมพันธ์กับ

หน่วยงานภายนอก เช่น หน่วยงานกำากับดูแล ซัพพลาย

เออร์ และองค์กรไม่แสวงหากำาไร” (คอตเลอร์ อ้างแล้ว)

บทสรุป

 จากประเด็นที่ผู้เขียนตั้งไว้สำาหรับการเขียน

บทความทางวิชาการชิ้นนี้ คือ การทดลองเปรียบเทียบ

การดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ ซีเอ

สอาร์ (CSR) ของบริษัทแห่งหนึ่งที่ได้รับการยอมรับจาก

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าเป็นบริษัทตัวอย่าง

ของการดำาเนินธุรกิจโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคม อัน

มีรางวัลมากมายเป็นเครื่องรับประกัน  ทั้งนี้เมื่อเปรียบ

เทียบกับแนวคิดกิจกรรมเพื่อสังคมอิงการตลาดของ

ฟิลิปต์ คอตเลอร์ ตามแนวทางล่าสุดที่เผยแพร่สู่เมือง

ไทย เมื่อปี พ.ศ.2556 นี้เอง ซึ่งผู้เขียนวิเคราะห์ว่า 

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำากัด (มหาชน) สามารถดำาเนิน

การได้แทบจะครบถ้วนทั้ง 6 ประเภทของกิจกรรมเพื่อ

สังคม แต่ทั้งนี้ผลในการวิเคราะห์อาจแตกต่างออกไป

ข้ึนกับการตีความว่าโครงการหรือกิจกรรมท่ีบริษัทซีเอ็ด

ยูเคชั่น จำากัด (มหาชน) ได้ดำาเนินการนั้น ตรงกับการให้

ความหมายของคอตเลอร์จริงหรือไม่ บางโครงการหรือ

กิจกรรมก็สามารถอธิบายแตกต่างออกไปได้ ขึ้นกับมุม

มองที่จะยกขึ้นมาวิเคราะห์แต่อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เกิด

ขึ้นแน่ๆ แล้วต่อบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำากัด (มหาชน) 

คือ ชื่อเสียงและผลดีต่อการดำาเนินธุรกิจเพราะโครงการ

หรือกิจกรรมเพื่อสังคมได้ช่วยให้บริษัทได้เปิดตลาดใหม่ 

และได้โอกาสในการเสริมสร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับผู้จัด

จำาหน่าย ซัพพลายเออร์ และลูกค้าเป้าหมาย ตลอดจน

ภาครัฐท่ีกำากับดูแลและยังหมายรวมไปถึงการลดต้นทุน 

การเพิ่มรายได้จากช่องทางอื่นๆ การดึงดูดบุคลากรมา

ร่วมงาน และอื่นๆ อันนำาไปสู่บทสรุปที่ผู้เขียนตั้งไว้ว่า 

การดำาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม หรือ CSR ต้องทำาให้ธุรกิจ

มีกำาไร สามารถแข่งขันได้ และยังต้องมีความยั่งยืนอีก

ด้วย ซึ่งเป็นหลักของความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียนั่นเอง 

 จากกรณีศึกษานี้จึงทำาให้ผู้เขียนค้นพบแนวคิด

ท่ีดีหลายประการเพื่อเผยแพร่ให้กับธุรกิจท่ีแสวงหา

กำาไรโดยปกติทั่วไปได้เป็นอย่างดีว่า การเป็นธุรกิจที่ดีมี

ความรับผิดชอบต่อสังคม ก็สามารถสร้างผลตอบแทนที่

ดีให้กับบริษัทด้วยเช่นกัน

ความรับผิดชอบทางสังคม (CSR) กับการแสวงหากำาไรของธุรกิจ : กรณีศึกษา บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำากัด (มหาชน)
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