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ข้อ
ค้นพบอีกประการหนึ่ง คือ การด�าเนินกลยุทธ์ความรับ 

ผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัย์

แห่งประเทศไทย ได้ด�าเนินงานด้านกลยุทธ์การบริหารจัดการด้าน

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจเพื่อวางเป็นแนวนโยบาย

ให้แก่พนักงาน และพันธมิตรทางธุรกิจของตนมากขึ้น เพื่อเป็นการ

สร้างความเข้าใจ และถือเป็นข้อปฏิบัติร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับ

แนวคิดของ Thompson and Strickland (1999) ที่ได้กล่าวถึง

ประโยชน์ของการจัดการเชิงกลยุทธ์ข้อหน่ึงไว้ว่า เพื่อให้แนวทางใน

การปฏิบัติงานต่อทุกคนในองค์กร โดยเฉพาะในประเด็นส�าคัญ  

“สิ่งท่ีเราพยายามจะท�า และท�าให้ส�าเร็จ” ซึ่งข้อค้นพบนี้สังเกตเห็น

ได้อย่างชัดเจนว่า การด�าเนินกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมของ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น ได้มีการ

บญัญัตถิงึพนัธกจิ และวสิยัทศัน์อย่างชดัเจนมากขึน้ อนัเป็นกลยทุธ์ 

และกระบวนการ ในการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

เข้ามาปฏิบัติใช้ในการด�าเนินงานภายในองค์กร และมุ่งมั่นที่จะ

ด�าเนินงานตามแผนเพ่ือให้องค์กรบรรลุผลตามเป้าประสงค์ ซึ่งก็ได้

กลายมาเป็นข้อค�านึง และหลักในการปฏิบัติงานขององค์กรที่จะ 

มุ่งให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์ที่ได้วางไว้

แบบไทยๆ ตามกระแสโลก

บทที่ 12

ดร.วรพรรณ เอื้ออาภรณ์

ทิศทางและแนวโน้มการด�าเนินกลยุทธ์
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
ในประเทศไทย

จากฉบับแล้วต่อ

ทางด้านการด�าเนินกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมของ

องค์กรตามทีค่อตเลอร์ และล ี(2005) ได้จ�าแนกไว้ 6 ประเภท (Initia-

tives) นั่นคือ (1) การส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทางสังคม 

(Cause Promotion) (2) การตลาดที่เกี่ยวโยงกับประเด็นทางสังคม 

(Cause Related Marketing) (3) การตลาดเพือ่มุง่แก้ไขปัญหาสงัคม 

(Corporate Social Marketing) (5) การอาสาช่วยเหลอืชมุชน (Com-

munity Volunteering) (6) การประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อ

สังคม (Social Responsibility Business Practices) ซึ่งผลที่ได้จาก

การสัมภาษณ์เชิงลึกรวมทั้งการศึกษาจากผลงานวิจัย พบว่า 

ประเทศไทยมีการบริจาคเพื่อการกุศล (Corporate Philanthropy) 

มากทีส่ดุ นัน่คอื การช่วยเหลอืไปทีป่ระเดน็ปัญหาทางสงัคมโดยตรง 

เป็นการท�าการกุศลโดยตรง หรอืร่วมบรจิาคในรปูของการบรจิาคเงนิ

หรือวัตถุ สิ่งของ เป็นกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมที่พบเห็นใน

แทบทุกองค์กรธุรกิจ และที่ผ่านมามักจะเป็นไปตามกระแสความ

ต้องการจากภายนอก หรือมีผู้เสนอให้ท�ามากกว่าจะเกิดจากการ

วางแผน หรือออกแบบกิจกรรมจากภายในองค์กรเอง ท�าให้ไม่เกิด

การเชื่อมโยงกับเป้าหมายหรือพันธกิจขององค์กรเท่าใดนัก แต่มี 

แนวโน้มมากขึ้นว่าบริษัทต่างๆ ในประเทศไทย รวมทั้งบริษัทที ่
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จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะมีการด�าเนิน

กลยทุธ์ความรบัผดิชอบต่อสังคมทางด้านการประกอบธุรกิจอย่างรบั

ผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility Business Practices) คือ 

การด�าเนินกิจกรรมทางธุรกิจอย่างพินิจพิเคราะห์ ท้ังในเชิงป้องกัน

ด้วยการหลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดปัญหาทางสังคม หรือในเชิงร่วมกัน

แก้ไขด้วยการช่วยเหลือเยียวยาปัญหาทางสังคมนั้นๆ ด ้วย

กระบวนการทางธุรกิจ เพื่อยกระดับสุขภาวะของชุมชน และการ

พิทักษ์สิ่งแวดล้อม โดยองค์กรธุรกิจสามารถที่จะด�าเนินการเอง หรือ

เลือกที่จะร่วมมือกับพันธมิตรภายนอกก็ได้ 

นอกจากนี้ ประเทศที่ก�าลังพัฒนาจะมีการท�ามิติด้านสังคม 

เศรษฐกจิ การศกึษา จากนัน้จงึพฒันามาสูท่างด้านสิง่แวดล้อม อย่าง

เป็นล�าดับ ซึ่งแตกต่างจากประเทศที่พัฒนาแล้วที่จะมีการด�าเนิน

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรใน 3 มิติหลักๆ นั่นคือ มิติด้าน

สังคม มิติด้านเศรษฐกิจ และมิติด้านสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก เนื่องจาก

ประเทศที่พัฒนาแล้วประชากรมีความรู้ และมีคุณภาพอยู่แล้ว ซึ่ง

เป็นการสะท้อนอย่างมีนัยส�าคัญที่แสดงถึงพัฒนาการทางด้านการ

ด�าเนินกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรของประเทศนั้นๆ

ส่วนทางด้านกระบวนการด�าเนินความรับผิดชอบต่อสังคม

ตั้งแต่ในกระบวนการธุรกิจ หลังการธุรกิจ และเสมือนกระบวนการ

ธุรกิจ (CSR-in-process, CSR-after-process, CSR-as-process) 

ทางองค์กรจะต้องมีการวางแผนยุทธศาสตร์ และทุกองค์ประกอบ

อย่างครบวงจรในการด�าเนินกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมของ

บริษัท ซึ่งรวมทั้งผู้มีส่วนเข้าร่วมทั้งในกิจกรรมการด�าเนินความรับผิด-

ชอบต่อสงัคมขององค์กร และผูท้ีไ่ด้รบัผลกระทบจากการด�าเนนิความ

รบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์กรนัน้ๆ ดงัจากการสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ

ทางด้านการด�าเนนิกลยทุธ์ความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษัิทต่างๆ 

ในประเทศไทย ต่างมีความเห็นว่า บริษัทต่างๆ ในประเทศไทย จะมุ่ง

สู่กระบวนการด�าเนินความรับผิดชอบต่อสังคมตั้งแต่ในกระบวนการ

ธุรกิจ (CSR-in-process) มากขึ้น รวมทั้งมีการหันมาสนใจใช้

ทรพัยากรภายในองค์กรมากขึน้ด้วย ซึง่เป็นทศิทาง และแนวโน้มการ

ด�าเนนิกลยทุธ์ความรบัผดิชอบต่อสงัคมตามกระแสการด�าเนนิความ

รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรโลกด้วยเช่นกัน 

แนวโน้มอีกประการในปัจจบุนัคอืการเกดิขึน้ของความรบัผดิ

ชอบต่อสังคมของแต่ละบุคคล (Individual Social Responsibility: 

ISR) ซึง่เป็นความรับผดิชอบของแต่ละคนทีเ่กดิจากการสร้างจติส�านกึ 

ซึง่ถ้าทกุคนมจีติส�านกึทีด่ต่ีอสงัคมและประเทศชาต ิกจ็ะยกระดบัการ

ด�าเนินความรับผิดชอบขององค์กรของประเทศไทยด้วย ดังค�ากล่าว

จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนี้ ยังมีการริเริ่มโครงการการ

ด�าเนินความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเพื่อความโปร่งใส และ

ความเชื่อถือได้ที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งการริเริ่มโครงการการลงทุนทางด้าน

ความรับผดิชอบต่อสงัคม (Socially Responsible Investment: SRI) 

ทีเ่กีย่วข้องกบัความเชือ่ถือได้ทีม่ากขึน้ทัว่โลกทีผู่ล้งทนุได้ค�านงึถงึการ

ลงทุนในการสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและโลก ได้รับความสนใจ 

และเป็นการลงทุนที่มีอัตราการเติบโตสูงมากในทั่วโลก ซึ่งคณะ-

กรรมการหลักทรัพย์ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าลัง

วางแผนกฎเกณฑ์การลงทนุทางด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม (SRI), 

Singapore Compact for CSR ก�าลังปรึกษาถึงการจัดตั้งดัชนีการ

ลงทุนทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (SRI) เป็นต้น 

ทางด้านโครงการอื่นๆ ที่จะผลักดันให้เกิดความโปร่งใส และ

ความเชื่อถือเพิ่มขึ้น อาทิ The Minority Shareholder Watchdog 

Group ได้เปิดตัวดัชนี The Malaysian Corporate Governance 

(MCG) ในเดอืนมถินุายน 2009 การจดัอนัดบัความเตบิโตอย่างย่ังยืน

ของเอเชีย (The Asian Sustainability Rating) ที่เปิดเผยข้อมูลการ

ด�าเนินความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทในเอเชีย รวมทั้งโครงการ

มากมายที่ผลักดันการเปิดเผยการด�าเนินความรับผิดชอบต่อสังคม

ขององค์กร อาทิ The Association of Chartered Certified Accoun-

tant (ACCA) Singapore ร่วมกับ Singapore Compact for CSR ได้

จดัพมิพ์คู่มอืส�าหรบัการจดัท�ารายงานการด�าเนนิความรบัผดิชอบต่อ

สังคมขององค์กรในปี 2008 และร่วมกันจัดการประชุมในหัวข้อการ

เติบโตอย่างยั่งยืนในเดือนมิถุนายน 2009 

แนวโน้มอีกประการหนึ่ง คือ การท�ารายงานความรับผิดชอบ

ต่อสงัคมขององค์กรในประเทศไทย (CSR Annual Report) จะมอีตัรา

เพิม่สงูขึน้ ดงัจากการวจิยัของ Virakul, Koonmee & McLean (2009) 

ที่มีข้อเสนอแนะว่า บริษัทในประเทศไทยควรจะมีการท�ารายงาน

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร เพราะอาจจะมีองค์กรอื่นๆ ใน

ประเทศไทยที่มีการด�าเนินกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมที่ดี แต่

ไม่ได้รายงานหรอืได้รบัรางวลัจากสาธารณชน ถงึแม้ว่ารายงานความ

รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรจะไม่ใช่เครื่องชี้วัดคุณภาพหรือความ

ส�าเรจ็ของกลยุทธ์ความรบัผิดชอบต่อสังคมขององค์กร แต่ทว่ากลยทุธ์

ความรับผิดชอบต่อสังคมที่ไม่ได้แสดงออกมาเช่นนี้ จะถูกค้นพบ 

รายงาน และรับรู้แก่สาธารณชนได้อย่างไร 

         ต่อฉบับหน้าอ่าน


