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Robin Guarnieri และ Tina Kao (2008) ท�าการวิจัย 

Leadership and CSR - a Perfect Match: How 

Top Companies for Leaders Utilize CSR as a Competitive 

Advantage และได้ค้นพบว่ามคีวามสมัพนัธ์สงูระหว่างความเป็นผูน้�า

กับโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมจากบริษัทชั้นน�าของ Global 

2007 Top Companies for Leaders จ�านวน  20 บริษัท

ผลการวจิยัพบว่า ความเป็นผูน้�ากบัโครงการความรบัผดิชอบ

ต่อสังคมได้ส่งเสริมคุณค่าซึ่งกันและกันอย่างมาก องค์กรต่างๆ 

มากมายได้ทวีให้ความส�าคัญต่อโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม

ตามกระแสแนวโน้มทั่วโลก ดังที่ Porter และ Kramer (2006) 

กล่าวว่า “เมื่อโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรได้ถูก

วางแผนอย่างมีกลยุทธ์ และอย่างตั้งใจจริง จะท�าให้โครงการความ

รบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์กรมคีณุค่ามากกว่าต้นทนุทีต้่องลงทนุไป 

ข้อจ�ากัดหรือการบริจาคท่ีจ�าเป็น แต่ทว่าจริงๆ แล้ว โครงการความ

รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเป็นแหล่งของโอกาส นวัตกรรม และ

ความได้เปรียบทางการแข่งขัน”

David, Kline, และ Dai (2005) ได้ศึกษาวิจัยกลุ่มผู้บริโภค 

เป้าหมายโดยอาศัยแบบจ�าลอง 2 ขั้นตอนที่เก่ียวกับความสัมพันธ์

ระหว่างตวัแปรความรบัผดิชอบต่อสงัคมกบัตวัแปรเกีย่วกบัอตัลกัษณ์

ขององค์กร และความตัง้ใจซือ้ผลติภณัฑ์ของบรษิทัยกัษ์ใหญ่ 4 บรษิทั

ในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก่ Nike, Wendy’s, Microsoft, และ 

จากฉบับที่แล้วต่อ

แบบไทยๆ ตามกระแสโลก

บทที่ 10

ดร.วรพรรณ เอื้ออาภรณ์

Philip Morris ผลการวิจัยพบว่า

1.  องค์ประกอบด้านความคุ้นเคยเกี่ยวกับความรับผิดชอบ

ต่อสงัคมขององค์กรธรุกจิมผีลต่อการรบัรูอ้ตัลกัษณ์ขององค์กรอย่าง

มีนัยส�าคัญ และการรับรู้อัตลักษณ์ขององค์กรมีผลต่อความตั้งใจซื้อ

ผลิตภัณฑ์ และบริการ

2. องค์ประกอบต่างๆ ของความรับผิดชอบต่อสังคมของ

องค์กรธรุกจิมผีลต่ออตัลกัษณ์ของบรษิทัในด้านความเชีย่วชาญ และ

องค์ประกอบด้านคุณธรรม (จริยธรรม) เป็นตัวแปรที่มีนัยส�าคัญใน

การท�านายคุณค่าทางสังคมของบริษัท

นอกจากนี้ ในการศึกษาอัตลักษณ์ขององค์กรทั้ง 2 องค์-

ประกอบ (ด้านความเชี่ยวชาญ และคุณค่าทางสังคม) พบว่า ส�าหรับ

อัตลักษณ์ขององค์กรด้านความเชีย่วชาญเพยีงด้านเดียวมผีลต่อการ

ตัดสินใจซื้อ แต่ส�าหรับ Philip Morris พบว่า อัตลักษณ์ขององค์กร

ทางด้านคุณค่าของสังคมเป็นเพยีงองค์ประกอบเดียวทีม่ผีลต่อความ

ตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ และบริการ

Chapple และ Moon (2005) ได้ท�าการศึกษา Corporate 

Social Responsibility (CSR) in Asia: A Seven - Country Study 

of CSR Website Reporting เพื่อทดสอบสมมติฐาน 4 ประการ คือ 

ก) ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรในแถบทวีปเอเชียมีลักษณะ

ไม่เหมือนกัน และมีความแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ข) ความ

แตกต่างสามารถอธิบายได้ด้วยขั้นตอนของการพัฒนา ค) ความ

ง�นวิจัยซีเอสอ�ร์ที่น่�สนใจ
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ต่อฉบับหน้าอ่าน

กล่าวได้ว่าในลาตินอเมริกา นั่นคือ อาร์เจนตินา ชิลี เม็กซิโก 

บราซิล และอุรุกวัยนั้น ภาคเอกชนมีส่วนส�าคัญในการผลักดันด้าน

ความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์กร ในกรณนีีร้วมเอากิจกรรมทีภ่าค

เอกชนด�าเนินผ่านสมาคมอุตสาหกรรมองค์กรอิสระ องค์กรไม่

แสวงหาก�าไร (Non-Governmental Organization: NGOs) ซ่ึงใน

รายงานการวิจัยนี้ใช้ค�าว่า B/INGOs กิจกรรมเหล่านี้สะท้อนได้จาก

บทรายงานในนติยสาร การมส่ีวนร่วมขององค์กรไม่แสวงหาก�าไร และ

โครงการการบรรยายในมหาวิทยาลัย จะเห็นตัวอย่างชัดเจนใน

เม็กซิโก และบางประเทศที่จัดตั้งวิทยาลัยจัดการธุรกิจ เพื่อท�าหน้าที่

ในการสร้างความรูค้วามเข้าใจแก่สาธารณะ รวมทัง้ร่วมมอืกบั North 

American Business Practices และการฝึกอบรมตามผลของการจดั

ท�าข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ หรือ NAFTA: North American 

Free Trade Agreement รวมทั้งท�าหน้าที่เป็น National Contact 

Points (NCPs) ในการรณรงค์ Guidelines for Multinational Enter-

prises (and in Mexico in particular) ร่วมกับ Organization for 

Economic Co-operation and Development (OECD) เหล่านี้เป็น

ส่ิงที่แตกต่างไปจากบทบาทที่ส่วนราชการด�าเนินการสนับสนุนแบบ 

CSR promotion ซึ่งอยู่ในความดูแลของกระทรวงวางแผน และ

พัฒนา

เมือ่เปรยีบเทยีบกบัการค้นหาจ�านวนกจิกรรมความรบัผดิชอบ

ต่อสงัคมขององค์กรในประเทศโบลเิวยี โคลมัเบยี ปารากวยั เปร ูและ

เวเนซเูอลาของอเมรกิาใต้ พบว่ามปีระมาณ 7-21 กจิกรรม โดยจ�านวน 

21 กจิกรรมเป็นของประเทศโคลมัเบยี พบว่าบทบาทของเอกชน และ

บทบาทของรัฐบาลมีต�่า โดยรัฐบาลพยายามที่จะด�าเนินร่วมกับ 

Mult i lateral Organizations โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  UNDP:  

The United Nations Development Programme ซึ่งมีการรณรงค์ 

Global Compact ส�าหรับประเด็นการสร้างความรู้แก่สาธารณะ  

มอีงค์กรไม่แสวงหาก�าไรบางองค์กร (Non-Governmental Organiza-

tion: NGOs) และบางมหาวิทยาลัยที่ท�าหน้านี้อยู่

ก้าวหน้า และการเปลีย่นแปลงทางด้านเทคโนโลยไีด้น�าความรบัผดิชอบ

ต่อสังคมขององค์กรในแถบทวีปเอเชียท่ีได้น�าไปใช้ และ ง) ระบบ

ธุรกิจระดับชาติเป็นตัวก�าหนดโครงสร้างรูปแบบความรับผิดชอบต่อ

สังคมขององค์กร ซึ่งข้อสมมติฐานเหล่าน้ีจะถูกพิสูจน์จากการ

วิเคราะห์การรายงานผลผ่านเว็บไซต์ของ 50 องค์กร จาก 7 ประเทศ

ในทวปีเอเชยี ได้แก่ อินเดยี อนิโดนเีชยี มาเลเชยี ฟิลปิปินส์ เกาหลใีต้ 

สิงคโปร์ และประเทศไทย

ผลการวิจัยสรุปได้ว่าความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรมี

ความแตกต่างกันในแต่ละประเทศ ซึ่งความแตกต่างนั้นไม่สามารถ

อธิบายได้ด้วยการพัฒนา แต่อธิบายได้ด้วยระบบธุรกิจในแต่ละ

ประเทศ อีกทั้งบริษัทต่างชาติมีแนวโน้มประยุกต์ใช้โครงการความ 

รบัผดิชอบต่อสงัคมเพือ่ให้เหมาะกับบรบิทของแต่ละประเทศมากกว่า

จะด�าเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมตามต้นฉบับของบริษัท

ในประเทศแม่ของตัวเอง ซึ่งท�าให้รูปแบบของโครงการความรับผิด

ชอบต่อสังคมขององค์กรมีแนวโน้มที่จะสะท้อนลักษณะเฉพาะของ

ประเทศนั้นๆ มากกว่า

Haslam (2004) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง The Corporate Social 

Responsibility System in Latin America and the Caribbean 

พบว่ามช่ีองว่างของความรบัผดิชอบต่อสงัคมระหว่างประเทศพฒันา

ในอเมรกิา (แคนาดา / สหรฐัอเมรกิา) และกลุม่ประเทศในลาตนิอเมริกา 

และคาริเบียนที่ยกมาศึกษาในครั้งนี้ โดยในประเทศสหรัฐอเมริกามี

การจดัระดบักจิกรรมความรบัผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเป็น 4 ระดับ 

ดังนี้

o Running        : Canada and US

o Catching – up  : Developed Latin American : 

   Argentina / Chile / Mexico

o Walking  : South America

o    Stalled         : Central America and the Caribbean


