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บทที่ 7

แนวทางการดำ�เนินงานตามหลักการ
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

ดร.วรพรรณ เอื้ออาภรณ์

ต่อ จากฉบับที่แล้ว

กระแส

ของการแสดงความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมของ
องค์ ก รธุ ร กิ จ ที่ เ กิ ด ขึ้ น อย่ า งกว้ า งขวางทั่ ว โลก
ตัง้ แต่ราว พ.ศ.2513 เป็นต้นมา ได้สร้างความตืน่ ตัวให้กบั ธุรกิจต่างๆ
ทั้งใน และต่างประเทศ เพื่อที่จะแสวงหาแนวทางให้องค์กรของตน
สามารถที่จะแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมได้ ซึ่งหากกล่าวแล้ว
กระแสการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรนีเ้ ริม่ เกิดขึน้ ใน
ประเทศไทยมาตั้งแต่ราว พ.ศ.2523 เป็นต้นมา แต่เริ่มได้รับความ
สนใจตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2549 และยังพัฒนาเรือ่ ยมายังปี พ.ศ.2550 อย่าง
มั่นคง และจริงจังมากขึ้นอีกด้วย โดยทางสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งเป็น
สถาบันที่ศึกษาเกี่ยวกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กรมาอย่างต่อเนือ่ งได้ใช้ชอื่ เรียกว่า “บรรษัทบริบาล” (Corporate
Social Responsibility - CSR) ซึ่งหมายถึงการก�ำกับดูแลกิจการให้
เจริญรุง่ เรืองไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมด้วยความโปร่งใส
โดยมุ่งค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการ และส่วนได้ส่วนเสียอื่น
รวมไปถึงสังคมโดยรวมที่ประกอบกันในประเทศไทย เช่น สิทธิของ
ผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อหุ้นส่วนอย่างเท่าเทียมกัน การเปิดเผยข้อมูลที่
โปร่งใส เป็นต้น นอกจากนี้หากมองตามแนวทางปฏิบัติหลายข้อที่
องค์กรธุรกิจในประเทศไทยน�ำมาใช้นนั้ อาจมีความก้าวหน้ามากกว่า
หลักการของต่างประเทศก็ได้ (“จากบรรษัทภิบาลสู่...”, 2550)

ในการด�ำเนินกิจกรรมทีแ่ สดงความรับผิดชอบต่อสังคมนัน้ ถือ
เป็นเกณฑ์การท�ำธุรกิจทีจ่ ะกระทบทุกมิตขิ องการท�ำธุรกิจ ดังนัน้ ก่อน
ที่จะเริ่มองค์กรธุรกิจควรต้องพิจารณาก่อนว่า นโยบายหรือวิสัยทัศน์
ของบริษทั รองรับเรือ่ งนีห้ รือไม่ มีการปรึกษาหารือในเรือ่ งนีก้ บั ผูม้ สี ว่ น
ได้สว่ นเสียในองค์กรอย่างไร เป็นต้น ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากพบว่าปัญหา และ
อุปสรรคของการด�ำเนิน และการพัฒนา กิจกรรมที่แสดงความรับผิด
ชอบต่อสังคมขององค์กรในประเทศไทยนั้น มักเกิดขึ้นจากการเข้าใจ
ความหมายของค�ำว่า “ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร” ที่ยัง
แคบเกินไป โดยเข้าใจว่า การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กร คือ การที่องค์กรมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางสังคมในลักษณะ
ของสังคมสงเคราะห์โดยให้ความช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาสในสังคม การ
บริจาคต่างๆ แต่ประเด็นส�ำคัญที่สุดที่ส่งผลให้การท�ำ “ความรับผิด
ชอบต่อสังคมขององค์กร” เกิดอุปสรรคมากทีส่ ดุ คือ ผูบ้ ริหารหรือผูน้ ำ�
องค์กร ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะยังขาดความเข้าใจถึงประโยชน์ของ “ความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร” และเห็นว่าการด�ำเนินกิจการทีแ่ สดง
ความรับผิดต่อสังคมขององค์กรเป็นการท�ำให้บริษัทเกิดต้นทุนที่ไม่
จ�ำเป็น จึงเห็นได้ว่า ผู้น�ำองค์กรนั้นย่อมมีบทบาทส�ำคัญมากต่อการ
ด�ำเนินกิจกรรมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร เพราะหาก
ผู้น�ำองค์กรไม่เห็นความส�ำคัญหรือไม่เข้าใจความหมายของการ
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ด�ำเนินกิจกรรมแล้ว อาจส่งผลให้องค์กรธุรกิจไม่ประสบความส�ำเร็จ
และไม่ตอบโจทย์ความยั่งยืนขององค์กรในระยะยาว ดังนั้น ผู้บริหาร
ขององค์กรไม่เพียงแต่จะต้องเปลีย่ นทัศนคติทมี่ ตี อ่ การท�ำ “ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร” เท่านัน้ แต่ยงั ต้องมีความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจใน
การบริหารจัดการธุรกิจอย่างจริงจังอีกด้วย
หากผูบ้ ริหารมีจติ ส�ำนึกในการด�ำเนินงานด้าน “ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร” เป็นแรงผลักดันในการบริหาร ก็จะให้การ
สนับสนุนการด�ำเนินงานด้าน “ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร”
อย่างเต็มที่ อาจกล่าวได้ว่าเสมือนการท�ำเพื่อบรรลุเป้าหมายเชิง
อุดมคติ เพราะต้องการเห็นสังคมดีขึ้น และเชื่อว่าหากสังคมอยู่ได้
องค์กรธุรกิจย่อมอยู่ได้ด้วยเช่นกัน ผลที่ได้รับก็คือ เล็งเห็นว่าบริษัทที่
ดีตอ้ งมีบทบาทท�ำหน้าทีใ่ ห้เป็นประโยชน์กบั สังคม ดังนัน้ ผูบ้ ริหารจึง
ก�ำหนดให้การด�ำเนินกิจกรรมทางด้าน “ความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กร” เป็นปรัชญาหนึ่ง และเป็นสิ่งที่องค์กรต้องปฏิบัติตั้งแต่เริ่ม
แรก บางบริษัทยังพยายามท�ำให้ “ความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กร” เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร และอยู่ในจิตส�ำนึกของ
พนักงานในองค์กร แต่อย่างไรก็ตาม การที่จะปลูกฝังให้ถึงระดับ
จิตส�ำนึกนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนัก
ดังเช่นบริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหนึ่ง
บริษัทที่ประสบความส�ำเร็จในการน�ำแนวคิดเกี่ยวกับการด�ำเนิน
“ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร” มาประยุกต์ใช้ในองค์กรโดย
เน้นไปที่เรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานซึ่งเป็นการ
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมจากภายในองค์กรเอง ผลที่ตามมา
คือ อัตราการเข้าออกของพนักงานลดลงเหลือเพียงร้อยละ 1 นอกจากนี้
สิ่งที่ตามมามากกว่านั้น คือ ประสิทธิผลของการด�ำเนินธุรกิจที่ดีขึ้น
และค่าใช้จ่ายลดลง ดังนั้น หากมองจากส่งที่ทางบริษัทแพรนด้า
ได้รับแล้วจะเห็นได้ว่า “ผู้น�ำองค์กร” นั้นเป็นปัจจัยส�ำคัญในการขับ
เคลื่อนการด�ำเนินกิจกรรมทางด้าน “ความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กร” เพื่อให้สามารถบรรลุผลส�ำเร็จ และยั่งยืนในระยะยาวได้

(“เมื่อ CEO คือจุดอ่อน”, 2550) อาจกล่าวได้ว่า การท�ำกิจกรรมเพื่อ
สังคมในองค์กรธุรกิจไม่ใช่วา่ หากท�ำโดยไม่มงุ่ หวังก�ำไรแล้วบริษทั จะ
ขาดรายได้ เพราะหากบริ ษั ท ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ โดยซื่ อ สั ต ย์ แ ล้ ว ผล
ตอบแทนย่อมจะสะท้อนกลับมายังบริษัทอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะ
เป็นการยอมรับทั้งใน และต่างประเทศ ความยืนยาวของชื่อเสียง
องค์กร เหนือสิ่งอื่นใดคือพนักงานที่มีความภาคภูมิใจในตัวองค์กร
ของตน
อย่างไรก็ตาม บางองค์กรถึงแม้ผู้บริหารจะเห็นความส�ำคัญ
ในการด�ำเนินกิจกรรมทางด้าน “ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร”
แต่ด้วยโครงสร้างขององค์กรก็อาจไม่เอื้ออ�ำนวยต่อการด�ำเนิน
กิจกรรม “ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร” ในระดับทีล่ กึ ลงไปก็
เป็นได้ ยิง่ หากมาพิจารณาในระดับปฏิบตั กิ ารด้วยแล้ว ดังนัน้ จึงอาจ
ต้องมีการตัง้ เป็นคณะกรรมการโดยดึงคนจากแผนกต่างๆ เข้ามาดูแล
ในแต่ละส่วนของการด�ำเนินกิจกรรมตามความเหมาะสม และเมือ่ เริม่
ต้นท�ำแล้วต้องท�ำอยู่ตลอดเวลา อย่างต่อเนื่อง และมีความพร้อมอยู่
เสมอในทุกๆ ด้าน
หากกล่าวถึงการด�ำเนิน “ความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กร” ในประเทศไทยแล้ว อาจพิจารณาได้ 2 รูปแบบใหญ่ๆ คือ
การท�ำตามมาตรฐานของประเทศคูค่ า้ ทีก่ �ำหนดว่าต้องอะไรบ้าง ซึง่
กลุ่มเหล่านี้มักเกิดกับองค์กรขนาดใหญ่โดยบางองค์กรมักใช้งบ
ประมาณเพื่อการโฆษณาผลงานมากกว่างบที่ได้ลงมือท�ำจริงๆ และ
พนักงานในองค์กรไม่ได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น อีกหนึ่ง
ประเภทคือ การท�ำกิจกรรมเพื่อสังคมด้วยใจจริงๆ คือ ไม่มีการทุ่ม
ใช้งบโฆษณาเพื่อบอกกล่าวหรือประชาสัมพันธ์ แค่เป็นการท�ำด้วย
ความเชื่อมั่นว่าเป็นสิ่งที่ดี และเพื่อประโยชน์ต่อสังคมอย่างจริงจัง
สิง่ ส�ำคัญคือ การทีพ่ นักงานในองค์กรได้เข้ามามีสว่ นร่วมในการด�ำเนิน
กิจกรรมต่างๆ ของบริษทั ซึง่ เสมือนการท�ำธุรกิจแบบโปร่งใสอย่างเป็น
ธรรม มิใช่การสร้างภาพแต่อย่างใด นอกจากนีย้ งั ใช้งบประมาณน้อย
กว่ารูปแบบแรกอีกด้วย
อ่าน ต่อฉบับหน้า
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