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ผู้
เขียนได้รวบรวมทั้งสี่มิติของความรับผิดชอบต่อสังคมของ

องค์กรไว้ใน Quadruple Bottom Line ซึ่งเป็นการพัฒนา 

องค์ความรู้มาจากแนวคิด Triple Bottom Line (โทโมซุโบโระ ยาโร่, 

2003 อ้างใน สุเมธ กาญจนพันธุ์, 2551) ในการด�าเนินกลยุทธ์ความ

รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรในประเทศไทย ซึ่งต้องมีมิติด้านการ

ศึกษาเพิ่มขึ้นด้วยจากเดิมที่มี 3 มิติในแนวคิด Triple Bottom Line 

อันประกอบด้วย มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคม และมิติด้าน 

สิ่งแวดล้อม ถึงแม้ว่ายาโร่ (2003) จะได้ให้ค�านิยามว่ามิติทางด้าน

สังคมว่า หมายถึง การเสริมสร้างชุมชน และท้องถิ่นที่บริษัทต้ังอยู่ 

การให้ความส�าคัญกับผู้เกี่ยวข้องทั้งใน และนอกบริษัท ส่งเสริมการ

ศึกษา พัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตของลูกค้า ส่งเสริมให้พนักงาน 

มีส่วนร่วมในการท�ากิจกรรมเพื่อสังคม พัฒนาการศึกษา และน�า

ผลิตภัณฑ์ของตนไปพัฒนาชุมชน และสังคม แต่ทว่าในปัจจุบันนี้ 

บริษัทต่างๆ ในประเทศไทยรวมทั้งประเทศก�าลังพัฒนาให้ความ

ส�าคัญทางมิติด้านการศึกษาเพิ่มขึ้นด้วย เพื่อพัฒนาประชากรของ

ประเทศให้มีความรู้ และคุณภาพ ด้วยเหตุผลที่ประเทศไทยเป็น

ประเทศก�าลังพัฒนา ซึ่งถ้าประชากรมีความรู้ และมีคุณภาพมากขึ้น 

ก็จะส่งเสริมให้ประเทศสามารถพัฒนาไปสู่การเติบโตอย่างย่ังยืนได้ 

ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึแยกมติทิางด้านการศกึษาขึน้มาเป็นอกี 1 มติหิลกัเพือ่

ให้แบบจ�าลอง Quadruple Bottom Line เข้าใจง่าย และเด่นชัดทาง

ด้านมิติทั้งสี่มากขึ้น ดังแผนภูมิด้านล่าง

จากฉบับที่แล้วต่อ

แบบไทยๆ ตามกระแสโลก

บทที่ 11

ดร.วรพรรณ เอื้ออาภรณ์

DNA CSR แบบไทยๆ

การพัฒนา
ที่ยั่งยืน

การพัฒนาด้านสังคม

การพัฒนาด้านการศึกษา

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

จากแนวคิด Quadruple Bottom Line ซึ่งผู้วิจัยได้เพิ่มมิติ

ทางด้านการศึกษาจะช่วยท�าให้การด�าเนินกลยุทธ์ความรับผิดชอบ

ต่อสังคมขององค์กรในประเทศไทย และประเทศก�าลังพัฒนา 

สามารถด�าเนินไปสู่ขั้นตอนของการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ เนื่องจาก

ประชากรในประเทศมีความรู ้และมีคุณภาพมากขึ้น ดังแผนภูมิ 

ด้านล่าง

ประชาชนเกิดการยอมรับ เชื่อถือ และไว้ใจ

Bottom Line ขององค์กรธุรกิจ

แผนภูมิที่ 17 แนวคิด Quadruple Bottom Line สำาหรับการดำาเนิน

กลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรในประเทศไทยและประเทศ

กำาลังพัฒนา

แผนภูมิที่ 18 ข้ันตอนการพัฒนาอย่างยั่งยืนจากแนวคิด Quadruple 

Bottom Line สำาหรับการ ดำาเนินกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมของ

องค์กรในประเทศไทยและประเทศ กำาลังพัฒนา

แผนภูมิที่ 19 ข้ันของการพัฒนาการดำาเนินความรับผิดชอบต่อสังคม

ขององค์กร (อนันตชัย ยูรประถม, 2009)

ด้านการศึกษาด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม
เศรษฐกิจ

ด้านสังคม

ขั้นที่ 1 การบริจาคให้เพียงอย่างเดียว (Philanthropy) : อาทิ การ
บริจาคเงิน อาหาร และน�้ายามเกิดภัยพิบัติ เช่น อุทกภัย ภัยแล้ง 

บริจาคหนังสือ เป็นต้น

ขั้นที่ 3 Corporate Sustainability : คือ การวางแผนอย่างมี
กลยุทธ์ อาทิ โครงการสานรักของเอไอเอส โครงการรักษ์น�้าของ

เอสซีจี โครงการปลูกป่า ของ ปตท. เป็นต้น 

ขั้นที่ 2 Strategic Philanthropy หรือการบริจาคอย่างมีกลยุทธ์ 
อาทิ การบริจาคผ้าห่มทุกปีของไทยเบฟ การบริจาคสนามเด็ก

เล่นของบรีส เป็นต้น 
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ต่อฉบับหน้าอ่าน

จากแผนภูมิข้างต้น ผลสรุปได้ว่าการด�าเนินกลยุทธ์ความ 

รับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทในประเทศไทย ส่วนใหญ่ยังคงอยู่ใน

ข้ันของการพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร จากบันได 

ข้ันแรกที่เป็นเรื่องการบริจาคเพียงอย่างเดียว (Philanthropy) ก�าลัง

พัฒนาสู่บันไดที่ 2 คือ การให้อย่างมีกลยุทธ์เป็น Strategic Philan-

thropy หรือการบริจาคอย่างมีกลยุทธ์ ซึ่งปัจจุบันนี้มีแนวโน้มสูงใน

การที่จะพัฒนาขึ้นมาสู่บันไดขั้นที่ 3 นั่นคือ Corporate Sustainability 

ที่มองว่า การด�าเนินความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรต้องอยู่ 

ในเนื้อขององค์กรนับตั้งแต่ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจน

กลยุทธ์ขององค์กร ซึง่คณุค่าของการด�าเนนิความรบัผดิชอบต่อสงัคม

ขององค์กร และการพฒันาอย่างยัง่ยนื (Sustainability Development) 

ไม่ได้อยู่ที่ผลลัพธ์ของโครงการเพียงอย่างเดียว แต่คุณค่าที่แท้จริงจะ

เริม่ต้นตัง้แต่กระบวนการคดิโครงการ วธิกีารสือ่สารกบัพนกังานให้ได้

รู้ว่าจะท�าในนามองค์กรอย่างไร เพื่ออะไร กระบวนการวางแผนเพื่อ

ให้ได้มาซึง่โครงการจะใช้วธิอีะไร รวมทัง้การเปิดให้พนกังานเข้ามามี

ส่วนร่วมท�างานกับผู้บริหารอันจะเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างคุณค่า ท�าให้เกิด

ความภาคภูมิใจ และถ้ากระบวนการดี เป้าหมายที่ได้รับก็ย่อมจะดี

ตามไปด้วย (อนันตชัย ยูรประถม, 2009) ซึ่งการด�าเนินกลยุทธ์ความ

รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรในประเทศไทยก�าลังจะก้าวไปสู่รูป

แบบองค์กรทีพ่ฒันาอย่างย่ังยืน (Corporate Sustainability) มากขึน้ 

กระบวนการด�าเนินกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมของ

บริษัทในประเทศไทย 

บริษัทส่วนใหญ่ในประเทศไทยมีกระบวนการด�าเนินกลยุทธ์

ความรับผิดชอบต่อสังคมหลังกระบวนการธุรกิจ (CSR-after- 

process) คิดเป็นร้อยละ 81.8 รองลงมาคือในกระบวนการธุรกิจ 

(CSR-in-process) คดิเป็นร้อยละ 14.6 และเสมอืนเป็นกระบวนการ

ธุรกิจ (CSR-as-process) คิดเป็นร้อยละ 3.6 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญทางด้านความรับผิด-

ชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) ทั้ง 15 ท่าน สรุปได้ว่าปัจจุบันนี้จะมี

เพียงบริษัทขนาดใหญ่ๆ ในประเทศไทยเท่านั้นที่เริ่มท�าการด�าเนิน

กลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทในกระบวนการธุรกิจ 

(CSR-in-process) ทีเ่ริม่ต้นคดิ และวางแผนกลยทุธ์การด�าเนนิความ

รับผิดชอบตั้งแต่ในกระบวนการผลิต ระบบการผลิต การท�างานของ

พนักงาน สิ่งแวดล้อมในโรงงาน สวัสดิการ การน�าส่ิงของมาใช้ใหม่

หรอืรไีซเคลิ และรกัษาสิง่แวดล้อมในกระบวนการผลติ การมส่ีวนร่วม

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท้ังภายในองค์กร (ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น และ

พนักงาน) องค์กรใกล้ (ลูกค้า คู่ค้า ครอบครัวของพนักงาน ชุมชนที่

องค์กรตั้งอยู่ และสิ่งแวดล้อมรอบข้าง) และองค์กรไกล (ประชาชน

ทั่วไป และคู่แข่งทางธุรกิจ) อาทิ ปตท. บางจาก เอไอเอส เป็นต้น  

ซึง่ถอืได้ว่าเป็นพฒันาการทีด่จีากการด�าเนนิกลยทุธ์ความรบัผิดชอบ

ต่อสังคมของบริษัทในประเทศไทยในอดีต ท่ีคิด และวางแผนการ

ขั้นที่ 3 CSR in process ขั้นที่ 2 CSR as process

ขั้นที่ 1 CSR after process

ด�าเนินกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทหลังจากบริษัทมี

ก�าไรให้ผูถ้อืหุน้แล้ว ถงึจะค่อยหนัมาด�าเนนิความรบัผดิชอบต่อสงัคม

ขององค์กร เพื่อการสร้างภาพลักษณ์ของบริษัท

สอดคล้องงานวิจยัจากต่างประเทศทัง้ 4 งานวิจยัทีร่ะบุว่าการ

ด�าเนนิกลยุทธ์ความรบัผิดชอบต่อสังคมของบรษัิทในประเทศทีก่�าลงั

พัฒนารวมทั้งในประเทศไทย บริษัทส่วนใหญ่มีกระบวนการด�าเนิน

กลยทุธ์ความรบัผดิชอบต่อสงัคมหลงักระบวนการธรุกจิ (CSR-after-

process) รองลงมาคือ กระบวนการด�าเนินกลยุทธ์ความรับผิดชอบ

ต่อสังคมในกระบวนการธุรกิจ (CSR-in-process) และกระบวนการ

ด�าเนินกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมเสมือนกระบวนการธุรกิจ 

(CSR-as-process) 

สรุปได้ว่าการด�าเนินความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 

(CSR) ในประเทศไทยมีแนวโน้มของการพัฒนากระบวนการด�าเนิน

กลยทุธ์ความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์กรตามแนวการพฒันาของ

ประเทศทางตะวันตก ทีม่กีระบวนการด�าเนนิกลยุทธ์ความรบัผดิชอบ

ต่อสังคมของบริษัทในรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวน-

การธุรกิจ (CSR in process) เพิ่มสูงขึ้นมากที่สุด

แผนภูมิที่ 20 ข้ันตอนของการพัฒนากระบวนการดำาเนินกลยุทธ์ความ

รับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทในประเทศไทย


