
22 TPA news

CSR Talk

C
S
R
 
T
a
lk

February 2016 ●  No. 230

กิต
ติรัตน์ ณ ระนอง อดีตผู ้จัดกำรตลำดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย กล่ำวว่ำ “ปัญหาหลายๆ อย่างที่เกิดขึ้นใน

สังคมเป็นความล้มเหลวของระบบที่หวังพึ่งรัฐบาล รัฐบาลอาจจะ

ท�าได้ในส่วนที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน ถนน รถไฟ เขื่อน ฯลฯ แต่เมื่อ

เป็นเรื่องที่ต้องลงรายละเอียด เขาจะรู้อะไรว่าโรงเรียนนี้อยู่ในชุมชน

แบบนี้มีความต้องการแบบไหน ทางออกจึงอาจจะจับมือกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินกับภาคเอกชนในพื้นท่ีปัญหาต่างๆ อาจจะ

ประสบความส�าเร็จได้ เพราะรอรฐับาลอย่างเดยีวผมไมเ่หน็ทางทีจ่ะ

ส�าเร็จ” (คอลัมน์ CSR in Movement: มอง CSR ผ่ำนสำยตำ “ฟิลิป 

คอตเลอร์”, ประชำชำติธุรกิจ วันที่ 4 กรกฎำคม พ.ศ.2548 ปีที่ 29 

ฉบับที่ 3702 (2902))

กำรด�ำเนินควำมรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรในอีกด้ำน

หน่ึงจึงเป็นกำรดึงเอำทรัพยำกรจำกองค์กรธุรกิจ เข้ำมำเพิ่มเติมใน

กำรแก้ปัญหำ และพัฒนำสังคม ท่ีอำจจะไม่ใช่แค่เงินบริจำค แต่

เป็นกำรระดมทักษะ และควำมสำมำรถที่องค์กรมี ไปท�ำให้เกิด

ประโยชน์ เช่น กำรท�ำโครงกำรพนักงำนอำสำสมคัรของบำงองค์กร ที่

ใช้ทักษะ และแรงงำนเข้ำไปพัฒนำชุมชน ฯลฯ 

ในฐำนะที่วันนี้บทบำทของภำคธุรกิจนั้นมีมำกกว่ำบทบำท

ของรฐั เพรำะรฐัยังถูกจ�ำกัดภำยใต้ขอบเขตของเส้นพรมแดน แต่ธรุกจิ

สำมำรถมีบทบำทในต่ำงสังคม ต่ำงพื้นที่ จำกกำรขยำยกำรลงทุนไป

ยังประเทศนั้นๆ ซึ่งสำมำรถสร้ำงผลกระทบได้มำกกว่ำรัฐ ฉะนั้นหำก

จากฉบับที่แล้วต่อ

แบบไทยๆ ตามกระแสโลก

บทที่ 9

ดร.วรพรรณ เอื้ออาภรณ์

ธุรกิจไม่ค�ำนึงถึงเรื่องพวกนี้ โอกำสในกำรสร้ำงผลกระทบต่อชุมชน 

และสังคมย่อมมีมำกกว่ำ

ส่ิงที่ปรำกฏให้เห็นจำกควำมเคล่ือนไหวของแบรนด์ยักษ ์

ซึง่เป็นบรษิทัข้ำมชำต ิอำท ิสตำร์บัค๊ส์ ในกำรเข้ำไปช่วยในกำรพฒันำ

ชีวิตชำวไร่กำแฟ เนสท์เล่ที่มีโครงกำรส่งเสริมด้ำนกำรเกษตรกร 

กับชำวไร่กำแฟ กำรลงไปช่วยแก้ปัญหำน�้ำด้วยกำรสร้ำงฝำยของ 

เครือซิเมนต์ไทย กำรช่วยรณรงค์บริจำคโลหิตของหลำยๆ องค์กร จึง

ไม่ใช่ควำมบงัเอญิ แต่เป็นกำรเกดิขึน้มำภำยใต้แนวคดิทีว่่ำนี ้รวมไป

ถึงสิ่งที่องค์กรธุรกิจจะได้รับ

กำรเจรญิเตบิโต (Growth) ของธรุกจิหนึง่ๆ มำจำกกำรพฒันำ

องค์กรให้มีควำม “เก่ง” อยู่ในตัว ในขณะที่กำรพัฒนำองค์กรให้มี

ควำม “ดี” อยู่ในตัว จะก่อให้เกิดควำมยั่งยืน (Sustainability) ของ

ธรุกิจนัน้ๆ ซึง่ปัจจบุนัมอีงค์กรจ�ำนวนมำกทีน่ยิมใช้ค�ำว่ำ “การพฒันา

แบบยั่งยืน” 

แนวคิด และทฤษฎีทำงธุรกิจโดยส่วนใหญ่ ล้วนมุ่งไปที่กำร

พฒันำให้เป็นองค์กรที่ “เก่ง” ตัวอย่ำงทฤษฎีที่รู้จักกันดี ได้แก่ SWOT 

Analysis (Ansoff, 1965) ส�ำหรับกำรก�ำหนดต�ำแหน่ง และกำรสร้ำง

ควำมส�ำเร็จขององค์กร หรือ Boston Matrix (BCG, 1970) ส�ำหรับ

กำรก�ำหนดควำมส�ำคัญ และกำรสร้ำงควำมส�ำเรจ็ในผลติภณัฑ์ หรอื 

Five Forces (Porter 1980) และ Diamond Model (Porter, 1990) 

ส�ำหรับกำรสร้ำงควำมได้เปรียบในกำรแข่งขัน เป็นต้น

ความสำาคัญและประโยชน์ของความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร



23TPA news

CSR Talk

February 2016 ●  No. 230

ต่อฉบับหน้าอ่าน

องค์กรสำมำรถสร้ำงรำยได้ และส่วนแบ่งตลำดเพิ่มขึ้น  

จำกกำรที่ลูกค้ำพิจำรณำเลือกซื้อสินค้ำ และบริกำรจำกองค์กรที่มี

ควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม และไม่ท�ำลำยสิง่แวดล้อม เช่น กำรบรจิำค

รำยได้ส่วนหนึ่งต่อทุกๆ กำรซื้อผลิตภัณฑ์ในแต่ละครั้ง ให้แก่มูลนิธิ

ต่ำงๆ ฯลฯ 

องค์กรยงัสำมำรถทีจ่ะลดรำยจ่ำยของกจิกำรจำกกำรด�ำเนนิ

ควำมรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ตัวอย่ำงเช่น โรงไฟฟ้ำรณรงค์

ให้ประชำชนประหยดัพลงังำนเพือ่ทีจ่ะได้ไม่ต้องลงทนุสร้ำงโรงไฟฟ้ำ 

หรอืหำแหล่งพลงังำนทดแทนแห่งใหม่ หรอืกำรลดงบประมำณใช้จ่ำย

ด้ำนโฆษณำในกำรเปิดตัวสินค้ำของบริษัทที่ช่วยเหลือเกษตรกร 

ทีไ่ด้รบัควำมเดอืดร้อนจำกผลผลติทีล้่นตลำด โดยได้รับกำรสนบัสนนุ

ด้ำนประชำสัมพันธ์จำกหลำยภำคส่วนในสังคม เปรียบเทียบกับ 

งบโฆษณำสนิค้ำทีไ่ม่มส่ีวนประสมของควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมของ

องค์กรแห่งเดียวกัน

นอกจำกนี ้จำกกำรรำยงำนของหนงัสือพมิพ์ข่ำวหุน้เรือ่ง TOP 

CSR Companies 2008 พบว่ำ กิจกรรมเพื่อสังคมน้ันยังก่อให้เกิด

ประโยชน์รปูธรรมม ี8 ประกำร ดงันี ้(ธรุกจิเพือ่สงัคม ก�ำไรเพิม่ เพรำะ

กระท�ำดี, 2551: 4-5)

1.  เพิม่พนูก�ำไรให้สงูขึน้ต่อเนือ่ง คณะวจิยัของมหำวิทยำลยั

ฮำร์วำร์ดในสหรัฐฯ พบว่ำ โดยเฉลี่ยแล้วบริษัทที่ด�ำเนินควำมรับผิด-

ชอบต่อสังคม จะมีกำรเติบโตของยอดขำย และก�ำไรมำกถึง 4 เท่ำ

ภำยในเวลำ 10 ปี และมีจ�ำนวนพนักงำนที่กระตือรือร้นเพิ่มมำกขึ้น 

8 เท ่ำ ในขณะที่ธุรกิจกองทุนรวมก็มีกำรสร ้ำงดัชนีเกี่ยวกับ 

ควำมรับผิดชอบต่อสังคมขึ้นมำเป็นกำรเฉพำะในหลำยประเทศ เช่น 

Dow Jones Group Sustainability Index ในนิวยอร์ค และ FTSE 4 

Good Index ในลอนดอน ซึ่งพบว่ำ กองทุนรวมที่ใส่ใจกับเรื่องควำม

รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรนี้ มียอดมูลค่ำกองทุนเพิ่มขึ้นรวดเร็ว

กว่ำกองทุนอื่นๆ

2. ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท�ำงำน เพรำะ

กจิกรรมควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมท�ำให้เกดิควำมตระหนกัทัว่องค์กร

ในกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีคุณภำพ

 

ประโยชน์ของความรับผิดชอบต่อสังคมของ

องค์กร

ปัจจยัท่ีท�ำให้ควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์กรได้รบัควำม

สนใจจำกองค์กรต่ำงๆ ในประเทศไทย เพรำะช่วยเพิ่มควำมสำมำรถ

ในเชิงกำรแข่งขัน (Competitive Advantage) ให้แก่หน่วยงำนได้  

ช่วยเพิ่มมูลค่ำเพิ่มในด้ำนควำมน่ำเชื่อถือ และภำพลักษณ์ต่อผู้ม ี

ส่วนได้ส่วนเสีย ประโยชน์ในด้ำนกำรกู้ยืมเงินขององค์กร ช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภำพ และช่วยประหยัดค่ำใช้จ่ำย รวมทั้งประโยชน์ในกำร

สร้ำงแบรนด์ ในกำรสร้ำงตรำสินค้ำและเป็นเรื่องของกำรก�ำหนด

ต�ำแหน่งของแบรนด์ (Brand Positioning) อย่ำงไรก็ดี กระแสควำม-

รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรในเมืองไทย ก็ได้ถูกจุดประกำยขึ้น

อย่ำงเป็นรูปธรรมในปี 2549 และได้ถูกบรรจุเป็นแนวปฏิบัติที่ผนวก

เข้ำกบักำรด�ำเนินธรุกจิ นอกเหนอืไปจำกกำรด�ำเนนิควำมรบัผดิชอบ

ต่อสังคมในรูปแบบที่อยู่นอกกระบวนกำรทำงธุรกิจ เช่น กำรบริจำค 

หรือกำรอำสำช่วยเหลือสังคมเช่นที่ผ่ำนมำ

สถำบันไทยพัฒน์ (2549: ย่อหน้ำที่ 1) ได้กล่ำวถึงประโยชน์

ขององค์กรที่น�ำแนวคิดควำมรับผิดชอบต่อสังคมไปปฏิบัติ จะเกิด

ผลลัพธ์ทั้งในส่วนรูปธรรม (Tangible) ท่ีจับต้องได้และในส่วน

นำมธรรม (Intangible) ท่ีจับต้องไม่ได้ จำกผู้ท่ีอยู่ในองค์กร ได้แก่  

ผู้ถือหุ้น และพนักงำน และจำกผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับองค์กรโดยตรง 

และโดยอัอม ดังนี้ 

(1) ประโยชน์ที่เป็นรูปธรรม ในแง่ของผู้ถือหุ้นหรือเจ้ำของ

กจิกำร รำคำหุ้นมเีสถยีรภำพ และมมีลูค่ำหุน้ในอตัรำทีส่งูกว่ำเกณฑ์

เฉลีย่ เนือ่งจำกเป็นทีต้่องกำรของนกัลงทนุ ปัจจบุนัเงนิลงทนุในธรุกิจ

ที่มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเรียกกันเฉพำะว่ำ SRI (Social Re-

sponsibility Investing) นัน้ มมีลูค่ำเกิน 2 ล้ำนล้ำนเหรยีญสหรฐั และ

มแีนวโน้มเพิม่มำกขึน้เรือ่ยๆ เป็นโอกำสทีอ่งค์กรสำมำรถเข้ำถงึแหล่ง

ทุนได้เพิ่มมำกขึ้น ซึ่งจะท�ำให้ต้นทุนทำงกำรเงินมีแนวโน้มที่ต�่ำกว่ำ

เกณฑ์ปกติของตลำด ในแง่ของพนักงำน เกิดควำมภำคภูมิใจในกำร

ท�ำงำนร่วมกบัองค์กร ได้รบัควำมสขุจำกกำรปฏบิตังิำนในหน้ำที ่นอก

เหนือจำกผลตอบแทนในรูปตัวเงิน ท�ำให้องค์กรสำมำรถที่จะชักชวน

บุคลำกรที่มีคุณภำพ และรักษำพนักงำนที่มีควำมสำมำรถไว้ได้


