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หาก
พิจารณาโดยใช้เกณฑ์เรื่องการด�าเนินกลยุทธ์ความ 

รับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องขององค์กร หรือความ

รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเชิงกลยุทธ์ (Strategic CSR) ที่

ประกอบด้วยองค์ประกอบสองส่วนส�าคญั คอื การให้ความส�าคัญกับ

ความต้องการของสังคม (ฝั่งอุปสงค์) เป็นลักษณะของการวิเคราะห์

ในแบบ Outside-in ด้วยเหตุนี้ การด�าเนินงานความรับผิดชอบต่อ

สังคมขององค์กรที่มีการพิจารณาถึงปัญหาของชุมชน หรือประเด็น

ทางสังคมที่แท้จริง จะท�าให้ได้มาซึ่งประสิทธิผล (Effectiveness) ที่

สงูกว่าการแค่ไปบรจิาคตามท่ีองค์กรต้องการจะท�าเพยีงเท่านัน้ ส่วน

องค์ประกอบทีส่องของความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์กรเชงิกลยุทธ์ 

คือ การค�านึงถึงความเชี่ยวชาญขององค์กรในการตอบสนองต่อ

ประเด็นทางสังคม (ฝ่ังอปุทาน) ซึง่เป็นการส�ารวจขดีความสามารถ หรอื

ทรัพยากรที่องค์กรมีอยู่ว่า สามารถเข้าไปด�าเนินงานความรับผิดชอบ

ต่อสังคมขององค์กรนั้นได้ดีเพียงใด เป็นลักษณะของการวิเคราะห์

แบบ Inside-Out และด้วยการประเมนิศกัยภาพ และความเชีย่วชาญ

ในการตอบสนองต่อประเด็นทางสังคมนี้ จะท�าให้การด�าเนินความ 

รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรได้มาซึ่งประสิทธิภาพ (Efficiency)  

ที่สูงแก่สังคม รวมทั้งการหาหุ้นส่วนหรือพันธมิตร (Partnership)

หากพจิารณาโดยใช้เกณฑ์เรือ่งกระบวนการทางธรุกจิ (Busi-
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ness Process) ในองค์กร สามารถจ�าแนกกิจกรรมความรับผิดชอบ

ต่อสงัคมขององค์กรได้เป็น 3 จ�าพวก (Division) โดยจ�าพวกแรกเรยีก

ว่า CSR-after-process คือ การด�าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน เพื่อ

สร้างให้เกิดประโยชน์แก่สงัคมในด้านต่างๆ โดยกิจกรรมทีด่�าเนนิการ

นั้นมักแยกต่างหากจากการด�าเนินธุรกิจที่เป็นกระบวนการหลักของ

กิจการ และเกิดขึ้นภายหลัง จ�าพวกที่สองเป็น CSR-in-process คือ 

การด�าเนนิความรบัผดิชอบต่อสงัคมทีอ่ยูใ่นกระบวนการท�างานหลกั

ของกิจการ หรือเป็นการท�าธุรกิจที่หาก�าไรอย่างมีความรับผิดชอบ 

และจ�าพวกที่สามเป็น CSR-as-process คือ การด�าเนินความรับผิด

ชอบต่อสังคมขององค์กรที่ด�าเนินงานโดยไม่แสวงหาก�าไรให้แก่

ตนเอง กล่าวอกีนยัหนึง่คอื เป็นหน่วยงานทีก่่อตัง้ขึน้เพือ่ยงัประโยชน์

ให้แก่สังคมในทุกกระบวนการของกิจการ

หากพิจารณาโดยใช้เกณฑ์เรื่องเจตนารมณ์ (Spirit) แห่งการ 

กระท�า สามารถจ�าแนกกจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์กร

ได้เป็น 2 ระดับชั้น ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรระดับ

พื้นฐาน ซึ่งเป็นการด�าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของ

องค์กรที่เกิดจากความจ�าเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ หรือตาม

ระเบียบข้อบังคับทางกฎหมาย และความรับผิดชอบต่อสังคมของ

องค์กรระดับก้าวหน้า ซึ่งเป็นการด�าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ

แนวทางการดำาเนินงานตามหลักการ
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
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ต่อฉบับหน้าอ่าน

ปัญหาด้านการประกอบอาชีพ

หากพิจารณาโดยใช้เกณฑ์เรื่องประเภทกิจกรรม (Initiative) 

ตาม Kotler และ Lee (2005) ได้จ�าแนกรูปแบบของความรับผิดชอบ

ต่อสังคมขององค์กรไว้ในหนังสือ “Corporate Social Responsibil-

ity” ออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ การส่งเสรมิการรบัรูป้ระเด็นปัญหาทาง

สังคม การตลาดที่เก่ียวโยงกับประเด็นทางสังคม การตลาดเพื่อมุ่ง

แก้ไขปัญหาสงัคม การบรจิาคเพือ่การกศุล การอาสาช่วยเหลอืชมุชน 

และการประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม

หากพิจารณาโดยใช้เกณฑ์เรื่องผลประโยชน์ (Benefit) เป็น 

ทีต่ัง้ สามารถจ�าแนกกจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์กรได้

เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรแท้ ซ่ึง

เป็นการด�าเนินความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรโดยค�านึงถึง

ประโยชน์ต่อสังคมเป็นที่ต้ัง และความรับผิดชอบต่อสังคมเทียม ซ่ึง

เป็นการด�าเนนิกิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสังคมขององค์กรโดยค�านงึ

ถึงประโยชน์ต่อองค์กรเป็นที่ตั้ง

ส�าหรบัการพฒันาด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมในระดบัโลก 

ขณะนีอ้งค์กรระหว่างประเทศเพือ่มาตรฐานสากลก�าลงัร่างมาตรฐาน

ของการท�าความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (ISO 26000) โดย

มาตรฐานของความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์กรในปัจจบุนั UNDP 

ของสหประชาชาตไิด้เข้ามาตัง้กฎเกณฑ์ก�าหนดให้ครอบคลมุเรือ่งต่อ

ไปนี้ (CSR ตอกย�้าแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม, 2551: 6)

1. การท�าบญัชต้ีองเป็นไปตามมาตรฐาน ไม่ตกแต่งเพือ่หนี

ภาษีหรือปั่นราคาหุ้น

2.  สร้างธรรมาภบิาลในกระบวนการท�างาน ไม่มเีรือ่งอือ้ฉาว 

เช่น กดค่าแรง หรือผลิตสินค้าปนเปื้อน ด้อยคุณภาพ

3.  พัฒนาคุณภาพของพนักงานต่อเนื่อง

4.  บริหารความเสี่ยงในทุกด้านอย่างดี

5.  ปฏิบัติตามกติการของธุรกิจและรัฐ ไม่หนีภาษี หรือไม่

ผูกขาดธุรกิจ

ปัจจบุนั องค์กรธรุกจิหลายแห่งได้น�าเรือ่งความรบัผิดชอบต่อ

สังคมขององค์กรมาเป็นประเด็นส่ือสารทางการตลาด บางองค์กร

ขยายผลเพื่อใช้ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเป็นรูปแบบใน

การกีดกันการแข่งขันการค้า จนท�าให้ความรับผิดชอบต่อสังคมของ

องค์กรกลายเป็นเครือ่งมอืทางธรุกจิทีส่นองประโยชน์ต่อองค์กร แทนที่

จะเป็นกจิกรรมทีส่นองประโยชน์ต่อสงัคม ในวงธรุกจิทกุวนันี ้จงึมทีัง้

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรแท้ และเทียม

สังคมขององค์กรที่เกิดจากการอาสาหรือสมัครใจยินดีในการด�าเนิน

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมน้ันด้วยตัวเอง มิใช่เกิดจากความ

จ�าเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามหน้าที่หรือตามกฎหมาย

หากพิจารณาโดยใช้เกณฑ์เรื่องทรัพยากร (Resource) ที่ใช้

ในการด�าเนนิงาน สามารถจ�าแนกกจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคม

ขององค์กรได้เป็น 2 ตระกูล ได้แก่ Corporate-driven CSR คือ การ

ด�าเนนิกจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์กรโดยใช้ทรพัยากร

ทีมี่อยูภ่ายในองค์กรเป็นหลกั และ Social-driven CSR คอื การด�าเนนิ

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรโดยใช้ทรัพยากรนอก

องค์กรหรือจากสังคมเป็นหลัก

หากพิจารณาโดยใช้เกณฑ์เรื่องผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stake-

holders) ทีไ่ด้รบัผลกระทบ สามารถจ�าแนกกจิกรรมความรบัผิดชอบ

ต่อสังคมขององค์กรเป็นเครือข่าย (Family) ของกลุ่มผู้มีส่วนได ้

ส่วนเสียที่องค์กรเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ครอบครัวของพนักงาน 

ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน หรือกระทั่งคู่แข่งขันทางธุรกิจ

หากพจิารณาโดยใช้เกณฑ์เรือ่งการมส่ีวนร่วมของผูม้ส่ีวนได้

ส่วนเสีย (Participation) สามารถจ�าแนกการมีส่วนร่วมในโครงการ / 

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรได้เป็นเครือข่าย  

(Family) ของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่องค์กรเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้อง 

เช่น ครอบครัวของพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน ผู้บริโภค สาธารณชน

หรือแม้กระทั่งคู่แข่งขันทางธุรกิจ

หากพจิารณาโดยใช้เกณฑ์เรือ่งมติปัิญหาทางสงัคม สามารถ

จ�าแนกกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรได้ตามมิติแห่ง

ปัญหาท่ีองค์กรต้องการเข้าไปร่วมแก้ไข เช่น มติทิางด้านสิง่แวดล้อม 

มิติทางด้านสังคม มิติทางด้านการศึกษา และมิติทางด้านเศรษฐกิจ

หากพิจารณาโดยใช้เกณฑ์เรื่องประเด็น (Issue) ปัญหาทาง

สังคม สามารถจ�าแนกกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

ได้ตามมลูเหต ุ(Cause) แห่งปัญหาทีอ่งค์กรต้องการเข้าไปร่วมแก้ไข 

เช่น ปัญหาด้านการศกึษา ปัญหาด้านสขุภาวะ ปัญหาด้านสิง่แวดล้อม 


