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ความสอดคล้องของวิสัยทัศน์ความรับผิดชอบ

ต่อสังคม (CSR Vision) การด�าเนินกลยุทธ์

ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Strategy 

Implementation) ของบริษัทฯ 

วิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร ไม่สอดคล้อง กับกลยุทธ์

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร เนื่องจากบริษัทในประเทศไทย

ได้มกีารก�าหนดวสิยัทศัน์ และพนัธกจิของบรษิทั (Corporate Vision/ 

Mission) ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทในอดีต โดยส่วนใหญ่มุ่งเน้นมิติด้าน

สิทธิผู้บริโภคมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 58.4 รองลงมา คือ มิติด้าน

เศรษฐกิจ คิดเป็นร้อยละ 30.7 และมิติด้านสิ่งแวดล้อม คิดเป็น 

ร้อยละ 4.4 ในขณะที่การด�าเนินกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคม 

ของบริษัทฯ (CSR Strategy Implementation) โดยส่วนใหญ่มุ่งเน้น

จากฉบับที่แล้วต่อ

แบบไทยๆ ตามกระแสโลก

บทที่ 11

ดร.วรพรรณ เอื้ออาภรณ์

DNA CSR แบบไทยๆ

มิติด้านสังคมมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.4 รองลงมา คือ มิติด้านสิ่ง

แวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 21.2 และมิติด้านการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 

18.2 นอกจากนั้นการด�าเนินกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมของ

บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยต้องเหมาะสม

กบัสิง่แวดล้อม ทัง้จากภายใน และภายนอกบรษิทั สถานการณ์ และ

สภาพสังคมในปัจจุบัน รวมทั้งเพิ่งจะเริ่มมีการด�าเนินกลยุทธ์ความ

รับผิดชอบต่อสังคมในช่วง 2-3 ทศวรรษนี้เอง ดังนั้นจะเห็นได้อย่าง

ชัดเจนว่า การด�าเนินกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท 

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งเพิ่งเริ่มมีการ

ด�าเนินการในช่วง 2-3 ทศวรรษนี้ จึงไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ

พันธกิจขององค์กรที่เริ่มมีการก�าหนดมาตั้งแต่ในอดีต
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ความสอดคล้องวิสัยทัศน์ความรับผิดชอบต่อ

สังคม (CSR Vision) กับการด�าเนินกลยุทธ์

ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Strategy 

Implementation) ของบริษัทฯ 

วิสัยทัศน์ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สอดคล้อง กับการด�าเนินกลยุทธ์

ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการก�าหนดวิสัยทัศน์ความ 

รับผิดชอบต่อสังคม (CSR Vision/ Mission) ของบริษัทส่วนใหญ ่

มุ่งเน้นมิติด้านสิทธิผู้บริโภคมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 27.7 รองลงมา 

คือ มิติด้านสิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 21.9 และมิติด้านการศึกษา 

คดิเป็นร้อยละ 13.9 สอดคล้องกบั การด�าเนนิกลยทุธ์ความรบัผดิชอบ

ต่อสังคมขององค์กร (CSR Strategy Implementation) ที่ส่วนใหญ่

มุ่งเน้นมิติด้านสังคมมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.4 รองลงมา คือ มิติ

ด้านสิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 21.2 และมิติด้านการศึกษา คิดเป็น

ร้อยละ 18.2 เนือ่งจากบรษัิทฯ ได้ก�าหนดวสัิยทศัน์ และพนัธกจิความ

รับผดิชอบต่อสังคมขององคก์ร (CSR Vision/ Mission) ในระยะเวลา

เดียวกับการพัฒนากลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้น วิสัยทัศน์ความ

รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรจึงสอดคล้องกับกลยุทธ์การด�าเนิน

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

จากผลการวจิยัเอกสาร และจากการสมัภาษณ์เชงิลกึ พบว่า 

วสิยัทศัน์ และพนัธกจิขององค์กรส่วนใหญ่จะไม่สอดคล้องกบักลยทุธ์

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ในขณะที่วิสัยทัศน์ความ 

รบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์กรสอดคล้องกับกลยุทธ์ความรบัผดิชอบ

ต่อสังคมขององค์กร

ผลจากการวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพมีความ

สอดคล้องกันว่า วิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กรส่วนใหญ่จะไม่

สอดคล้องกับกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร เนื่องจาก

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีการ

ก�าหนดวสิยัทศัน์ และพนัธกจิของบรษิทัตัง้แต่เริม่ก่อตัง้บรษิทัในอดตี 

ในขณะทีก่ารด�าเนนิกลยทุธ์ความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัฯ เพิง่

จะเริม่มกีารด�าเนนิการในช่วง 2-3 ทศวรรษนีเ้อง ซึง่การด�าเนนิกลยทุธ์

ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย ต้องเหมาะสมกับสิ่งแวดล้อม ทั้งจากภายใน และ

ภายนอกบริษัท รวมทั้งสถานการณ์ และสภาพสังคมในปัจจุบัน ซ่ึง

อาจปรับเปล่ียนให้เหมาะสมให้ทันกับสถานการณ์ทางสังคม และ

ธุรกิจได้ตลอดเวลา ดังนั้น การด�าเนินกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อ

สังคมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ซึ่งเพิ่งเริ่มมีการด�าเนินการในช่วง 2-3 ทศวรรษนี้ จึงไม่สอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กรที่เริ่มมีการก�าหนดมาตั้งแต่ในอดีต

นอกจากนี้ผลจากการวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพยัง

สอดคล้องกันอีกว่า วิสัยทัศน์ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

สอดคล้องกับกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร เนื่องจาก

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการก�าหนด

วสิยัทศัน์ความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัฯ พร้อมๆ กบัการพฒันา

กลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทจดทะเบียนในตลาด 

หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยในช่วงเวลาเดยีวกนั ดงันัน้ วสิยัทศัน์ความ

รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรจึงสอดคล้องกับกลยุทธ์การด�าเนิน

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

ความสอดคล้องของแนวคิด และกระบวนการ

ด�าเนินกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมของ

บริษัทในประเทศไทยกับมาตรฐานโลก 

แนวคิด และกระบวนการด�าเนินกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อ

สังคมของบริษัทในประเทศไทย มีความสอดคล้อง กับแนวคิด และ

กระบวนการด�าเนนิกลยทุธ์ความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์กรตาม

มาตรฐานโลก เพราะประเทศไทยรบัความรูท้างด้านความรบัผดิชอบ

ต่อสังคมมาจากต่างประเทศ โดยมีการรับ พัฒนา และประยุกต์ให้

เหมาะกับประเทศ ถึงแม้ว่าขณะนี้ระดับการด�าเนินความรับผิดชอบ

ต่อสงัคมขององค์กรในประเทศไทย และเอเชยียังคงล้าหลงักว่าระดบั

การด�าเนินความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรในประเทศตะวันตก

ก็ตาม แต่ก็ก�าลังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาตามมาตรฐานโลก ดังค�า

ของ Kemp (2001) ที่กล่าวไว้ว่า มีอุปสรรคมากมายในการบรรลุการ

ด�าเนินความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบัน 

มาตรฐาน และระบบจูงใจซึ่งมีผลส�าคัญต่อการด�าเนินความรับผิด

ชอบต่อสังคมขององค์กร ในอเมริกาเหนือ และยุโรป แต่ทว่าสถาบัน

เหล่านี้ในประเทศก�าลังพัฒนายังคงค่อนข้างอ่อนแอ รวมทั้งใน

ประเทศไทยด้วย

จากผลการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญของไทยทั้ง 15 ท่าน 



21TPA news

CSR Talk

October 2016 ●  No. 238

ต่อฉบับหน้าอ่าน

สรุปได้ว่าเนื่องจากประเทศไทยมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน มี

เอกลกัษณ์ทางขนบประเพณวีฒันธรรมไทย ประเพณทีางศาสนาพทุธ 

และการปกครองด้วยประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมขุทีป่วงชนชาวไทยรกั และชืน่ชมบชูา ดงัน้ันรปูแบบการด�าเนนิ

กลยทุธ์ความรับผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัต่างๆ ในประเทศไทย จงึ

มีการประสานทั้งมาตรฐานโลกตามประเทศตะวันตก ประเพณีทาง

พทุธศาสนา  รวมทัง้การเทดิทนู ท�าความดตีอบแทนพระมหากษัตรย์ิ

ของคนไทย 

ซึ่งประเทศไทยก็มีการพัฒนาระบบการด�าเนินกลยุทธ์ความ

รับผิดชอบของตนเองขึ้นมาจากการประสานทั้งสามสิ่งดังกล่าว ดัง

จากทัง้ 4 งานวจิยัจากต่างประเทศ พบว่า การด�าเนนิความรบัผดิชอบ

ต่อสงัคมขององค์กรแตกต่างกนัไปขึน้กบัแต่ละประเทศ อาท ิรฐับาล

ในบางประเทศผลักดันการด�าเนินความรับผิดชอบต่อสังคมของ

องค์กร ในขณะทีอ่งค์กรธรุกิจในบางประเทศเป็นผูน้�า เช่น ในประเทศ

ฟิลปิปินส์ ประเทศไทยหรอืประเทศอินโดนีเซยี มกีารด�าเนินความรบั

ผดิชอบต่อสงัคมขององค์กรค่อนข้างสมดลุ ทัง้จากรฐับาล และหน่วย

งานเอกชน ส่วนประเทศกัมพูชา และประเทศเวียดนามมีกิจกรรม

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรจ�านวนมาก ท่ีมุ่งไปท่ีการสร้าง

ศักยภาพขององค์กรขนาดเล็ก และขนาดกลาง ซึ่งดูเหมาะสมมี

เหตผุลทางด้านเศรษฐกจิท่ีเพิง่เปิดสู่การค้าขายกับต่างประเทศ และ

ที่องค์กรขนาดเล็ก และขนาดกลางมีส่วนแบ่งในเศรษฐกิจสูง หรือ

แม้แต่ประเทศในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ แนวการปฏบิตัขิองสงิคโปร์

สร้างโครงการศูนย์กลางส�าหรับประเทศ อาทิ Singapore Compact 

for CSR ซึ่งเป็นโครงการร่วมมือของรัฐบาล หน่วยงานเอกชน และ

องค์กรทางการค้า

จากการวจัิยของ Chambers, Chapple, Moon และ  Sullivan 

(2005) ได้ท�าการศึกษา Corporate Social Responsibility (CSR) 

in Asia: A Seven - country Study of CSR Website Reporting  

ซึ่งผลการวิจัยสรุปได้ว่า ประเทศต่างๆ ในเอเชียซึ่งมีระบบความ

สัมพันธ์ระหว่างธุรกิจ และสังคมของแต่ละประเทศที่แตกต่างกัน  

จึงได้พัฒนาระบบการด�าเนินความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

ของตนเองขึ้นมา ยิ่งมีความแตกต่างระหว่างประเทศทั้ง 7 ในเอเชีย 

ยิ่งมีความส�าคัญต่อการสร้างระบบความรับผิดชอบต่อสังคมของ

องค์กรที่แตกต่างกัน ซึ่งความแตกต่างนั้นไม่สามารถอธิบายได้ด้วย

การพัฒนา แต่อธิบายได้ด้วยระบบธุรกิจในแต่ละประเทศ อีกทั้ง

บริษัทต่างชาติมีแนวโน้มประยุกต์ใช้โครงการความรับผิดชอบต่อ

สังคมขององค์กร เพื่อให้เหมาะกับบริบทของแต่ละประเทศมากกว่า

จะด�าเนนิโครงการความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์กรตามต้นฉบบั

ของบริษัทในประเทศแม่ของตัวเอง ซึ่งท�าให้รูปแบบของโครงการ

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรมีแนวโน้มที่จะสะท้อนลักษณะ

เฉพาะของประเทศนั้นๆ มากกว่าจะสะท้อนลักษณะตามประเทศที่

เป็นต้นก�าเนิดของโครงการการด�าเนินความรับผิดชอบต่อสังคมของ

องค์กรนั้นๆ รวมทั้งกระแสโลกาภิวัฒน์ (Globalization) ยังเป็นสิ่ง

กระตุ้นการพฒันาใหม่ๆ ทางด้านการด�าเนนิความรบัผดิชอบต่อสงัคม

ขององค์กรของประเทศต่างๆ ในเอเชีย โดยตัวกระตุ้นเหล่านี้ใน

ประเทศต่างๆ ในเอเชีย มีการเชื่อมโยงกับการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ทาง

ด้านการด�าเนินความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรจากยุโรปตะวัน

ตก และอเมรกิาเหนอื ซึง่ Davies (2000) รายงานว่ามกีารเตบิโตของ

ความคาดหวังของผู้บริโภคต่อการด�าเนินความรับผิดชอบต่อสังคม

ของธุรกิจ องค์กรที่เฝ้าดูธุรกิจทางสังคมในการลงทุนทางด้าน

จริยธรรม อาทิ กลุ่มองค์กรพัฒนาทางสังคม (NGOs) ได้เพิ่มการมี

ส่วนร่วมในการด�าเนินความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเพิ่มขึ้น

ด้วย


