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ผลการสำารวจการดำาเนินความรับผิดชอบต่อ

สังคมขององค์กรได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้น

จากทั่วโลก และประเทศไทย 

การด�าเนินความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรได้รับความ

สนใจเพิม่มากขึน้จากท่ัวโลก และประเทศไทย โดยเฉพาะในช่วงวิกฤต

การเงิน และภาวะเศรษฐกจิถดถอยเฉกเช่นทกุวนันี ้จากผลการส�ารวจ

ของ CSR International Blog Poll เมื่อเดือนตุลาคม 2551 ผ่านทาง

ออนไลน์ (CSR International Blog Poll [Online] (n.d.) Available 

from: http:// www.csrinternational.blogspot.com [2008, October 

1]) พบว่าส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถามกว่าร้อยละ 44 มองว่า

จากฉบับที่แล้วต่อ

DNA CSR แบบไทยๆ ตามกระแสโลก

บทที่ 2

พัฒนาการของซีเอสอาร์ในประเทศไทย

 

ดร.วรพรรณ เอื้ออาภรณ์

วิกฤตทางการเงนิจะช่วยท�าให้การด�าเนนิความรบัผดิชอบขององค์กร

แข็งแกร่งขึ้น ทั้งนี้ เป็นเพราะความล้มเหลวของสถาบันการเงินที่

เป็นต้นตอของวิกฤตครัง้นีข้าดความรบัผิดชอบ จงึย่ิงให้น�า้หนกัในการ

ท�าธรุกจิอย่างมธีรรมาภบิาล และมจีรยิธรรม ตรงกนัข้ามกบัทีมี่ผูต้อบ

ว่าท�าให้ความรับผิดชอบขององค์กรอ่อนแอลงเพียงร้อยละ ไม่ส่งผล 

กระทบร้อยละ 26 ขณะทีม่ผีูต้อบแบบสอบถามเพยีงร้อยละ 22 ทีเ่ชือ่

ว่าวิกฤตครั้งนี้น่าจะน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงแนวคิดจากการให้การ

บริจาคไปสู่แนวคิดบูรณาการความรับผิดชอบลงไปในธุรกิจมากยิ่ง

ขึ้น
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แผนภูมิที่ 1 ผลการส�ารวจออนไลน์ของ CSR International 

Blog Poll เรื่องผลของวิกฤตทางการเงินโลกต่อความรับผิดชอบต่อ

สังคมขององค์กร (CSR International Blog Poll [Online] (n.d.) 

Available from: http:// www.csrinternational.blogspot.com 

[2008, October 1])

ผลการวิจัยจากแผนภูมิที่ 1 สอดคล้องกับผลการส�ารวจของ

สถาบันไทยพัฒน์ (กุมภาพันธ์ 2552) พบว่าในปี 2552 องค์กรธุรกิจ

ให้ความสนใจในการด�าเนนิกลยทุธ์ความรบัผดิชอบต่อสงัคมเพิม่ขึน้

ทั้งที่อยู่ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจของไทย ส�าหรับผู้ประกอบการใน

กรงุเทพฯ มแีนวโน้มท่ีองค์กรธรุกิจจะด�าเนนิกิจกรรมความรบัผดิชอบ

ต่อสงัคมเพิม่ขึน้ร้อยละ 47 และในต่างจงัหวดัจะเพิม่ขึน้ถงึร้อยละ 88 

และมแีนวโน้มทีจ่ะใชง้บประมาณในการด�าเนนิกลยทุธ์ความรบัผดิ-

ชอบต่อสังคมสูงขึ้นทั้งที่อยู่ในภาวะวิกฤตของเศรษฐกิจไทยก็ตาม  

แต่ทว่าถ้าดใูนสดัส่วนของงบประมาณทีจ่ะซึง่จะคงสดัส่วนงบประมาณ

เท่าเดมิมากทีส่ดุร้อยละ 46 ในขณะทีม่กีารใช้งบประมาณเพิม่ขึน้ร้อย

ละ 32 งบประมาณเท่าเดิมร้อยละ 21 และแนวโน้มท่ีจะใช้งบ

ประมาณลดลงเพียงร้อยละ 1 ดังแสดงในแผนภูมิที่ 2

แผนภมูทิี ่2: ผลการส�ารวจแนวโน้มการใช้งบประมาณในการ

ด�าเนินกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจในภาวะ

วกิฤตเศรษฐกจิไทยของปี 2552 (สถาบนัไทยพฒัน์, กมุภาพนัธ์ 2552)

จากค�ากล่าวของ Wilcox, Dennis L. (2009) ในการบรรยาย

เปิดงานสัมมนานานาชาติ Communications and Sustainability 

Development in the Next Decade จัดโดยคณะนิเทศศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2552 ว่า จาก

การวิจัยตลาดหลักทรัพย์ S&P ในสหรัฐฯ พบว่าประมาณร้อยละ 80 

จากบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนใน S&P 100 บรษิทั มรีายงานของการด�าเนนิ-

งานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ และข้อมูลบน

เว็บไซต์ ยิ่งไปกว่านั้น มีงานวิจัยชิ้นหนึ่งพบว่าประชากรกว่า 2 ใน 3 

ใช้เวบ็ไซต์เป็นแหล่งในการหาข้อมลูของการด�าเนนิกลยทุธ์ความรบั-

ผิดชอบต่อสังคม 

ดังนัน้ เว็บไซต์ของบรษิทัต่างๆ ควรบรรจขุ้อมลูเกีย่วกบัความ

รับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริมอัตราการเข้าถึงข้อมูล และแนวคิดที่

สามารถท�าได้อย่างง่ายดาย รวมทั้งบริษัทฯ ควรใช้การสื่อสารผ่าน

อินทราเน็ตในองค์กรอย่างเข้มข้น ส�าหรับการแจ้งข่าวสารทางด้าน

ความรบัผดิชอบต่อสงัคมนีแ้ก่พนกังาน ซึง่เป็นแนวโน้มส�าหรบับรษิทั

ต่างๆ ในการสร้างบล็อก (Blogs) เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม

เพือ่ทีจ่ะสร้างการมส่ีวนร่วมของสาธารณชน อาท ิแมคโดนลัด์ มบีลอ็ก 

(Blogs) ที่เขียนโดยรองประธานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยต้องการความคิดเห็นตอบกลับจากลูกค้า

ของเขา (Wilcox, Dennis L. Communications and Sustainability 

Development in the Next Decade, Keynote Speaker, 11 Febru-

ary 2009) 

แผนภูมิที่ 3: เว็บไซต์แมคโดนัลด์ที่บรรจุรายงานทางด้าน

ความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์กร และลกูค้าสามารถโต้ตอบความ

คิดเห็นได้

ที่มา: http://www.mcdonalds.com/usa/good/overview__new_.

html, 5 ตุลาคม 2552
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ต่อฉบับหน้าอ่าน

แผนภมูทิี ่4 เวบ็ไซต์สตาร์บคัส์ทีบ่รรจรุายงานทางด้านความ

รบัผดิชอบต่อทัว่โลก (Global Responsibility และจรยิธรรมทางธรุกจิ)

ที่มา: http://www.starbucks.com/aboutus/gr.asp, 5 ตุลาคม 2552

แผนภูมิที่ 5 เว็บไซต์บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน) หรือ

เอ็กโก ที่บรรจุรายงานทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ทีม่า: http://www.egco.co.th/th/corporate_social_path.asp, 5 ตลุาคม 2552

จากท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ท�าให้ผูเ้ขยีนสนใจท�าการศึกษา

การด�าเนนิกลยทุธ์ความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัจดทะเบยีนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อวิเคราะห์มิติในการด�าเนิน

กลยทุธ์ความรบัผดิชอบต่อสังคมขององค์กร กระบวนการ: CSR-after-

process, CSR-in-process, และ CSR-as-process หากพิจารณา

โดยใช้เกณฑ์เรื่องกระบวนการ (Process) ในองค์กร ซึ่งสามารถ

จ�าแนกกจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์กรได้เป็น 3 จ�าพวก 

(Division) โดยจ�าพวกแรกเรียกว่า CSR-after-process คือ การ

ด�าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน เพื่อสร้างให้เกิดประโยชน์แก่สังคมใน

ด้านต่างๆ โดยกิจกรรมที่ด�าเนินการนั้นมักแยกต่างหากจากการ

ด�าเนินธุรกิจที่เป็นกระบวนการหลักของกิจการ และเกิดขึ้นภายหลัง 

จ�าพวกที่สองเป็น CSR-in-process คือ การด�าเนินความรับผิดชอบ

ต่อสังคมที่อยู่ในกระบวนการท�างานหลักของกิจการ หรือเป็นการท�า

ธุรกิจที่หาก�าไรอย่างมีความรับผิดชอบ และจ�าพวกที่สามเป็น CSR-

as-process คือ การด�าเนินความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรที่

ด�าเนนิงานโดยไม่แสวงหาก�าไรให้แก่ตนเอง กล่าวอกีนยัหนึง่คอื เป็น

หน่วยงานที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อยังประโยชน์ให้แก่สังคมในทุกกระบวนการ

ของกิจการ

รวมถึงการศึกษาวิธกีารด�าเนนิเชงิกลยุทธ์: จากภายนอกหรอื

จากภายใน (Outside/ Inside) ทรพัยากร: องค์กรหรอืสงัคมภายนอก 

(Corporate/ Social) การเริ่มด�าเนินกิจกรรมจาก 6 ประเภท  

จติวญิญาณของความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์กร: พืน้ฐาน/ก้าวหน้า 

ประโยชน์ของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร: ต่อสังคม (แท้) / 

ต่อบริษัท (เทียม) ประเด็นปัญหา: สังคม/การศึกษา/สุขภาวะ/สิ่ง

แวดล้อม/อาชพี ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีทีไ่ด้รบัผลกระทบ: พนกังาน/ลกูค้า/

ชุมชน การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: พนักงาน/ลูกค้า/ชุมชน/

คู่แข่ง กลยุทธ์สาร และการสื่อสารกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคม

ขององค์กรเพื่อให้ได้ภาพรวมของสถานการณ์ และแนวโน้มทิศทาง

ในการด�าเนนิกลยุทธ์ความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัจดทะเบยีน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

รวมทั้งการศึกษาความสอดคล้องของภาพรวมการด�าเนิน

กลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรของไทย และสากล เพื่อ

สามารถน�าข้อมูลที่ได้มาสร้างองค์ความรู้ และความเข้าใจพื้นฐานที่

ถูกต้องของแนวคิดของการด�าเนินกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคม

ขององค์กร ในการพฒันากระบวนการด�าเนนิกลยทุธ์ความรบัผดิชอบ

ต่อสังคมของบริษัทต่างๆ ในประเทศไทย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลในอนาคต รวมทั้งเพื่อเป็นการกระตุ้น และปลุกเร้า

องค์กรต่างๆ ให้หันมาสนใจริเริ่มโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม 

ในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น

บทสรุป

ถ้าองค์กรต่างๆ ในประเทศไทยให้ความส�าคัญแก่โครงการ

ความรับผิดชอบต่อสังคมเพิ่มมากขึ้น โดยเปิดโอกาสให้พนักงานใน

องค์กร และทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก�าหนดกลยุทธ์

ความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์กรให้เป็นขัน้เป็นตอน ผนวกกบัแรง

สนับสนุนหลักจากองค์กรที่มีทุนทรัพย์ และทรัพยากรมนุษย์ที่เพียง-

พอในการร่วมกันสร้างสรรค์สังคมให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป ซึ่งผู้เขียนต้องการ

ขยายผลการศึกษาแนวทางเพือ่สร้างความรู ้และความเข้าใจทีถ่กูต้อง

เพื่อใช้ในการวางแผน การก�าหนดปัจจัย นโยบาย มิติต่างๆ ในการ

ด�าเนนิการ กระบวนการของกลยทุธ์ของความรบัผดิชอบต่อสงัคมของ

องค์กรต่างๆ ในบริบทสังคมไทย 


