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ผู้
เขียนได้สรุปการด�าเนินกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมของ

บริษัทต่างๆ ในประเทศไทยว่ามีการด�าเนินกลยุทธ์อย่างไรบ้าง 

ทัง้ทางด้านมติ ิกระบวนการ ทิศทาง และแนวโน้ม เพือ่ก่อให้เกดิความ

เข้าใจแก่ผู้อ่านในบริบทแบบไทยๆ รวมท้ังแนวความคิดทางด้าน 

ซีเอสอาร์ตามแนวกระแสโลก เพื่อท่านผู้อ่านจะได้สามารถน�าไป

วเิคราะห์ เพือ่การด�าเนนิกลยทุธ์ความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์กร

ท่าน ได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพในประเทศไทย 

มิติในการดำาเนินกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อ

สังคมของบริษัทประเทศไทย 

 บริษทัต่างๆ ในประเทศไทยยงัมกีารรายงานกลยทุธ์ความ

รับผิดชอบต่อสังคมบนเว็บไซต์น้อยมาก เพียงร้อยละ 27.57 จากผล

การวิจัยของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ประจ�าปี พ.ศ. 2552 จ�านวน 497 บริษัท โดยบริษัทท่ีรายงานบน

เวบ็ไซต์ส่วนใหญ่มุง่เน้นการด�าเนินความรบัผิดชอบต่อสังคมทางด้าน

มิติด้านสังคมมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.4 รองลงมา คือ มิติด้าน 

สิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 21.2  มิติด้านการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 

18.2 โดยมีมิติด้านเศรษฐกิจเป็นอันดับที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 4.4 

สอดคล้องกับผลการวิจัยคุณภาพจากการสัมภาษณ์แบบ

เจาะลึกผู้เชี่ยวชาญทั้ง 15 ท่านท่ีกล่าวว่าการด�าเนินกลยุทธ์ความ 

รับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทต่างๆ ในประเทศไทยว่ามุ่งเน้นในมิติ

จากฉบับที่แล้วต่อ

แบบไทยๆ ตามกระแสโลก

บทที่ 11

ดร.วรพรรณ เอื้ออาภรณ์

DNA CSR แบบไทยๆ
ด้านสังคม มิติด้านสิ่งแวดล้อม มิติด้านการศึกษา และมิติด้าน

เศรษฐกิจ รวมทั้งยังเป็นรูปแบบการบริจาค (Corporate Philan-

thropy) เป็นหลักจากทั้ง 6 รูปแบบ (Initiatives) ของการด�าเนินความ

รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรของคอตเลอร์ และลี (2005) ด้วย

เหตุผลที่ประเทศไทยมีรากฐานทางศาสนาพุทธ จึงชอบท�าทางด้าน

การบริจาค การให้มาตั้งแต่ในอดีตแล้ว 

ในส่วนจากผลการวจิยัจากต่างประเทศทัง้ 4 งานวจิยัทีผู่เ้ขยีน

ได้ศึกษา พบว่า ผลการวิจัยโครงการการด�าเนินความรับผิดชอบ 

ต่อสังคมขององค์กร ร้อยละ 71.9 ระบุว่าบริษัทของพวกเขามีการท�า

โครงการความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์กร ทางด้านมติกิารพฒันา

สังคม อาทิ การพัฒนาอย่างยั่งยืน ร้อยละ 56 มิติทางด้านการศึกษา 

และการฝึกฝนทางด้านอาชีพ ร้อยละ 50 และทางด้านสิ่งแวดล้อม 
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ต่อฉบับหน้าอ่าน

ความรบัผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR National Waves, Moon, 

2002) รวมทั้งยังหลากหลายตามประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคม

ขององค์กรที่แต่ละประเทศมุ่งเน้นอีกด้วย โดยการด�าเนินกลยุทธ์

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรของประเทศไทยมุ่งเน้นไปทาง

ด้านเฉพาะกลุ่มมากกว่า โดยมุ่งเน้นไปทางด้านราชวงศ์ พระมหา-

กษัตริย์ และศาสนา ซึ่งสอดคล้องกับการค้นพบของผู้เขียน ซ่ึงเป็น

ลักษณะเฉพาะของทางการด�าเนินความรับผิดชอบต่อสังคมของ

องค์กรไทย ส่วนทางด้านประเภทการด�าเนนิความรบัผดิชอบต่อสงัคม

ขององค์กรในแต่ละประเทศยังไม่ค่อยมีความแตกต่างกันในเอเชีย 

โดยส่วนใหญ่จะเป็นประเภทบริจาคพิเศษหลัก (Main Extra-philan-

thropic Modes) ซึ่งจะแตกต่างจากแนวโน้มของประเทศที่พัฒนา

แล้ว ที่มุ่งเน้นไปทางการก�าหนดแนวทางปฏิบัติต่อพนักงาน (Codifi-

cation)

จากภาพรวมประเด็นการด�าเนินความรับผิดชอบต่อสังคม

ขององค์กรได้แสดงให้เหน็ว่าทัง้เจด็ประเทศในเอเชยี กล่าวคอื อนิเดยี 

เกาหลีใต้ ประเทศไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย โดย

ประเทศส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญมากที่สุดต่อประเด็นทางด้านการ

ศกึษา และอบรม ซึง่แตกต่างจากประเทศไทยเลก็น้อยทีป่ระเทศไทย

มุง่เน้นมติทิางด้านสงัคมมากทีส่ดุ รองลงมาคอืมติทิางด้านการศกึษา 

และมิติทางด้านสิ่งแวดล้อม ขณะที่ประเทศอินเดียเป็นประเทศใน

เอเชียที่มีการรายงานทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

มากทีส่ดุ โดยประเทศไทย และสงิคโปร์มรีะดบัการแพร่กระจายความ

รบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์กรคล้ายๆ กนัแต่ในประเดน็ทีแ่ตกต่างกนั 

ถึงแม้ว่าประเด็นชุมชนหลักๆ คือ การศึกษาและการอบรม ใน

ประเทศไทยมีประเด็นอื่นที่โดดเด่น คือ สิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ 

ศิลปะ และเยาวชน ส�าหรับประเทศสิงคโปร์ ประเด็นความเกี่ยวข้อง

ชมุชนทีโ่ดดเด่นอืน่ๆ คือ สขุภาพ คนพกิาร และสวสัดิการ ย่ิงไปกว่านัน้ 

สิงคโปร์มีการด�าเนินความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรคลื่นที่ 3  

ที่โดดเด่น ซึ่งหลักๆ ประกอบด้วย สวัสดิการของพนักงาน ซี่งปรากฏ

ว่าการด�าเนินความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรสิงคโปร์มุ่งเน้นไป

ที่สวัสดิการพนักงาน และของสังคมทั่วไป 

การเพิม่ การรกัษา การปรบัปรงุหรอืการปลกูพชืทางด้านเกษตรกรรม 

ร้อยละ 44 ตามล�าดับ ยิ่งไปกว่านั้น บริษัท 65.6 เปอร์เซนต์ กล่าวว่า 

บริษัทของเขาได้เข้าร่วมในโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมทางด้านผล 

กระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด อาทิ การลดการใช้พลังงาน ประเด็น

ทางด้านแผนแม่บทการใช้พลังงาน เช่น การปรับปรุงประสิทธิภาพ

การใช้ทรัพยากร และการสนับสนุนทางด้านการเงินหรือการบริจาค

แก่โครงการหรือหน่วยงานทางด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยอัตราร้อยละ 

69.6, 47.8 และ 43.5 ตามล�าดับ 

จากการวจิยัของ Chambers, Chapple, Moon และ Sullivan 

(2005) พบว่า ประเทศไทยยังอยู่ในขั้นเริ่มต้นโดยมีการด�าเนินความ

รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรในคลื่นที่ 1 นั่นคือ การมีส่วนร่วมของ

ชุมชน (Community Involvement) การศึกษา และการอบรม การ

อนุรักษ์ ศิลปะ และเยาวชน มีลักษณะเฉพาะที่จะมุ่งเน้นไปเฉพาะ

กลุ่ม (ศาสนา พระมหากษัตริย์ วัฒนธรรมไทย) มากที่สุดถึงร้อยละ 

71.4 ซึ่งควรให้ความส�าคัญทางด้านการเกษตร การพัฒนาทาง

เศรษฐกิจ ศิลปะ และวัฒนธรรม การพัฒนาชุมชน การศึกษา และ

การอบรม สิ่งแวดล้อม และการรักษา สุขภาพ ที่อยู่อาศัย กีฬา 

สวัสดิการ (ความยากจน และการบรรเทาฉุกเฉิน) เด็ก และเยาวชน 

ส่วนทางด้านคลื่นที่ 2 กระบวนการผลิตที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

(Production Processes) ประเทศไทยมีการท�าแนวปฏิบัติทางด้าน

สิง่แวดล้อมเพยีงร้อยละ 19.0 ซึง่ประเทศไทยควรด�าเนนิความรบัผดิชอบ

ต่อสังคมทั้งทางด้านสุขภาพ และความปลอดภัย สภาพแวดล้อมใน

สถานที่ท�างาน ทรัพยากรบุคคล และจริยธรรมเพิ่มขึ้นด้วย ทางด้าน

คล่ืนที่ 3 ความสัมพันธ์พนักงานท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Em-

ployee Relations) ประเทศไทยมกีารด�าเนินความรบัผิดชอบต่อสงัคม

ขององค์กรในประเดน็สวสัดกิารของพนกังาน และการมส่ีวนร่วมของ

พนักงานเพียงร้อยละ 9.5 ซึ่งตรงกันข้ามกับแนวโน้มทางฝั่งตะวันตก

ทีมุ่่งเน้นไปทางการก�าหนดแนวทางปฏบิตัต่ิอพนกังาน (Codification)

กล่าวโดยสรปุได้ว่า การด�าเนนิความรบัผดิชอบต่อสังคมของ

องค์กรในเอเชียของแต่ละประเทศจะมีความหลากหลายในแต่ละ

ประเทศจากการแพร่กระจาย และคล่ืนการพัฒนาของการด�าเนิน

ตารางที่ 1 คลื่นการพัฒนาของการดำาเนินความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรในประเทศไทย

 (National Waves of CSR) (Chambers, Chapple, Moon และ Sullivan, 2005)

ประเทศ 

(Country)

1. Community Involvement 2. Production 

Processes

3. Employee Relations การครอบคลุม

Coverage

ประเทศไทย การศึกษาและการอบรม การอนรุ ักษ์ ศลิปะ

และเยาวชน มีลักษณะเฉพาะทีจ่ะมุ่งเน้นไป

เฉพาะกลุ ่ม (ศาสนาพระมหากษัตริย ์ 

วัฒนธรรมไทย) (71.4%)

แนวปฏิบัติทางด้าน

สิ่งแวดล้อม (19.0%)

สวัสดิการและการมีส่วนร่วมของ

พนักงาน (9.5%)

33.3%


