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Ko
tler & Lee (2005) รายงานว่า KPMG บริษัทบริการ 

มืออาชีพของสหรัฐฯ ระบุว่า รายงานส�ารวจการจัดอันดับ

บรษิทัระดบัทอ็ป 250 บรษิทัอเมรกินัของ Global Fortune ในปี 2002 

บ่งชีใ้ห้เหน็ว่ามบีริษทัอเมรกินัรายงานถงึกจิกรรม CSR เพิม่ขึน้อย่าง

ต่อเน่ือง ปี 2002 ร้อยละ 45 ของบริษัทเหล่านี้ท�ารายงานกล่าวถึง

ประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม หรือพัฒนาการที่ยั่งยืนเพิ่มสูงขึ้นจาก 

ที่เคยส�ารวจไว้ในปี 1999 ซึ่งมีจ�านวนแค่ร้อยละร้อยละ 15

ตรงกับความต้องการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่พยายามส่งเสริม และสนับสนุนการท�ารายงานความรับผิดชอบ

ต่อสังคมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(CSR Annual Report) ให้มีอัตราเพิ่มสูงขึ้น จึงได้จัดมอบรางวัล

ให้แก่บริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ง

แวดล้อม (Best Corporate Responsibilities) ขึ้นซึ่งเป็นรางวัลหนึ่ง

ใน SET Awards จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นครั้งแรก

ในปี พ.ศ. 2549 จวบจนถึงปัจจุบันนี้ โดยรางวัล Best CSR Awards 

เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนท่ีมีความโดดเด่นในการ

แบบไทยๆ ตามกระแสโลก

บทที่ 12

จากฉบับแล้วต่อ

ด�าเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate 

Social Responsibility-CSR) โดยมีการจัดต้ังหลักเกณฑ์การให้

รางวัลบริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้านการด�าเนินความรับผิดชอบต่อ

สงัคมขององค์กร ในป ีพ.ศ.2552 (Corporate Social Responsibility 

Awards 2009) เนือ่งจากตลาดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทยเหน็วา่การ

ด�าเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม โดยที่บริษัทด�าเนินธุรกิจโดย

ค�านึงถึงการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน

นั้น มีผลดีต่อการพัฒนาอย่างย่ังยืนของธุรกิจ สังคม และประเทศ

ชาติโดยรวม 

บทสรุป

การด�าเนนิกลยุทธค์วามรบัผิดชอบต่อสังคมของบรษิทัตา่งๆ 

ในประเทศไทยมีทิศทาง และแนวโน้ม ดังต่อไปนี้

● มีการก�าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจทางด้านการด�าเนิน

ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทให้แน่ชัดมากขึ้น

ดร.วรพรรณ เอื้ออาภรณ์

ทิศทำงและแนวโน้มกำรด�ำเนินกลยุทธ์
ควำมรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
ในประเทศไทย
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● มกีารวางแผน การวเิคราะห ์การวางกระบวนการด�าเนนิ-

งานทางด้านการด�าเนินความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเป็น

กลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง

● เน้นการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเชิง 

กลยุทธ์ (Strategic CSR) ที่เน้นการผนวกความคิดด้านความรับผิด-

ชอบต่อสังคมเข้าสู่กระบวนการท�าธุรกิจ

● บรษิทัมแีนวโน้มท่ีจะเพิม่งบประมาณการด�าเนินงานทาง

ด้านการด�าเนินความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรมากขึ้น

● มกีารท�ารายงานความรบัผดิชอบตอ่สงัคมขององคก์รใน

ประเทศไทย (CSR Annual Report) เพิ่มสูงขึ้น 

● มุ่งเน้นมิติด้านส่ิงแวดล้อมมากขึ้นตามกระแสโลกร้อน

ของประชาคมโลก

● เน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน 

(Stakeholders) ทั้งภายในองค์กร (ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นและพนักงาน) 

รวมทัง้องคก์รใกล ้(ลกูคา้ คูค่า้ ครอบครวัของพนกังาน ชมุชนทีอ่งคก์ร

ตัง้อยู ่และสิง่แวดลอ้มรอบขา้ง) และองคก์รไกล (ประชาชนทัว่ไปและ

คู่แข่งทางธุรกิจ) 

● เน้นการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมของแต่ละบุคคล 

(Individual Social Responsibility: ISR) ด้วยการสร้างจิตส�านึกของ

แต่ละเอกัตบุคคล ซึ่งถ้าทุกคนมีจิตส�านึกที่ดีต่อสังคมและประเทศ

ชาต ิกจ็ะยกระดบัการด�าเนนิความรบัผดิชอบขององคก์รของประเทศ

ไทยดัวย

● การเกิดขึ้นของการลงทุนทางด้านความรับผิดชอบต่อ

สังคม (Socially Responsible Investment: SRI) ซึ่งคณะกรรมการ

หลักทรัพย์ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าลังวางแผน 

กฎเกณฑ์การลงทุนทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (SRI)

● รัฐบาลไทยควรส่งเสริมส่งเสริมให้บริษัทต่างๆ เข้ามามี

ส่วนร่วมผ่านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร รวมทั้งให้ความ

สนใจต่อมิติในการด�าเนินการของบริษัทเอกชน

 ดังนั้น ผู้เขียนจึงได้พัฒนาแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร โดยเริ่มต้นการพัฒนากลยุทธ์

ความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งจากภายในองค์กร (ผู้บริหาร ผู้ถือ

หุ้น พนักงาน) โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาค

ส่วน (Stakeholders) ทั้งองค์กรใกล้ (ลูกค้า คู่ค้า ครอบครัวของ

พนักงาน ชุมชนที่องค์กรตั้งอยู่ และสิ่งแวดล้อมรอบข้าง) และองค์กร

ไกล (ประชาชนทั่วไป และคู่แข่งทางธุรกิจ) สอดคล้องกับแนวทาง

ปฏิบัติตามแนวคิด “การรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ” ของ

มหาวิทยาลัยฮอ่งกง (2549) ทีไ่ด้รวบรวมแนวทางปฏบิติัตามแนวคดิ

การรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจในทวีปยุโรป อเมริกาเหนือ 

และเอเซีย ที่กล่าวว่าถึงแนวทางหนึ่งในการด�าเนินงานด้านความ

รับผิดชอบต่อสังคม คือ ส่งเสริมให้พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

มีส่วนร่วมในโครงการต่างๆ โดยต้องค�านึงถึงแนวคิดการจัดการเชิง 

กลยุทธ์ทั้ง 10 แนวทาง ในการพัฒนากลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อ

สังคมขององค์กร เพื่อช่วยพัฒนาสังคมโดยรวมให้เติบโตอย่างยั่งยืน 

ดังแผนภูมิข้างล่าง

แผนภมูทิี ่21 แบบจ�าลองการพฒันากลยทุธค์วามรบัผดิชอบ

ต่อสังคมขององค์กรในประเทศไทย 
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ต่อฉบับหน้าอ่าน

จากผลการวิจัยเสนอแนะว่า องค์กรธุรกิจในประเทศไทย

ต้องอาศัยแนวคิดการพัฒนากลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมของ

องค์กรในประเทศไทยทั้ง 10 แนวทาง ที่เหมาะสมกับธุรกิจ และการ 

ด�าเนินงานของตนเอง ดังต่อไปนี้

1.  การด�าเนินกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

เชิงกลยุทธ์

● เชิงรุก/กลยุทธ์จากภายในสู่ภายนอก (Inside-out)

2.  กระบวนการ (Process) 

● การด�าเนินความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการ

ธุรกิจ (CSR-in-process)

● การด�าเนินความรบัผดิชอบตอ่สงัคมเสมอืนกระบวนการ

ธุรกิจ (CSR-as-process)

3.  รูปแบบของกิจกรรม 

● การประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม

4.  ทรัพยากร (Resources) 

● การด�าเนินความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรโดยใช้

ทรัพยากรภายในองค์กร 

5. เจตนารมณ์แห่งการกระท�าการด�าเนินความรับผิดชอบ

ต่อสังคมขององค์กร

● ระดับก้าวหน้า

6.  ผลประโยชน์ (Benefit)   

● สังคม

7.  มิติปัญหา

● สิ่งแวดล้อม

● สังคม

● เศรษฐกิจ

● การศึกษา

● ศิลปะและวัฒนธรรม

● ศาสนา

8.  ประเด็น (Issue) ปัญหา 

● ปัญหาทางสังคม

● ปัญหาด้านการศึกษา

● ปัญหาด้านสุขภาวะ

● ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

● ปัญหาด้านการประกอบอาชีพ

9.  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ที่ได้รับผลกระทบ

● ทุกกลุ่มที่มีส่วนได้ส่วนเสีย

10. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Participation)

● ทุกกลุ่มที่มีส่วนได้ส่วนเสีย


