
18 TPA news

CSR Talk

C
S
R
 
T
a
lk

November 2015 ●  No. 227

จาก
แนวทางการพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมของ 
องค์กรในอดีตจนสู่ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

เชงิกลยทุธ์ (Strategic CSR) ในปัจจบุนันัน้ ประกอบด้วยองค์ประกอบ 
สองส่วนส�าคัญ คือ การให้ความส�าคัญกับความต้องการของสังคม 
(ฝั ่งอุปสงค์) เป็นลักษณะของการวิเคราะห์ในแบบ Outside-in  
ซึ่งคล้ายคลึงกับการด�าเนินงานทางธุรกิจ ที่องค์กรต้องท�าการส�ารวจ
ความต้องการของตลาดหรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ก่อนท่ีจะพัฒนา
หรือลงมือผลิตสินค้า และบริการสู่ตลาดนั้นๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความ
ส�าเร็จของผลิตภัณฑ์ ด้วยเหตุนี้ การด�าเนินงานความรับผิดชอบ 
ต่อสงัคมขององค์กรทีม่กีารพจิารณาถงึปัญหาของชมุชนหรอืประเดน็
ทางสังคมที่แท้จริง จะท�าให้ได้มาซึ่งประสิทธิผล (Effectiveness)  
ที่สูงกว่าการแค่ไปบริจาคตามที่องค์กรต้องการจะท�าเพียงเท่านั้น

องค์ประกอบท่ีสองของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
เชิงกลยุทธ์ คือ การค�านึงถึงความเชี่ยวชาญขององค์กรในการตอบ
สนองต่อประเด็นทางสังคม (ฝ่ังอุปทาน) ซึ่งเป็นการส�ารวจขีดความ
สามารถ หรือทรัพยากรที่องค์กรมีอยู่ ว่าสามารถเข้าไปด�าเนินความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรนั้นได้ดีเพียงใด เป็นลักษณะของการ
วิเคราะห์แบบ Inside-out ซึ่งคล้ายกับการวิเคราะห์ SWOT ในทาง
ธุรกิจเพื่อการก�าหนดต�าแหน่ง และการสร้างความส�าเร็จขององค์กร 
และด้วยการประเมนิศกัยภาพ และความเชีย่วชาญในการตอบสนอง
ต่อประเดน็ทางสงัคมนี ้จะท�าให้การด�าเนนิความรบัผดิชอบต่อสังคม
ขององค์กรได้มาซึ่งประสิทธิภาพ (Efficiency) ที่สูงแก่สังคม เพราะ

จากฉบับที่แล้วต่อ

แบบไทยๆ ตำมกระแสโลก

บทที่ 7

ดร.วรพรรณ เอื้ออาภรณ์

หากส�ารวจแล้วพบว่ากิจการยังขาดทรัพยากรหรือความเชี่ยวชาญที่
ต้องใช้ในการด�าเนินงาน องค์กรก็จ�าต้องแสวงหาทรัพยากรจาก
ภายนอกด้วยการหาหุ ้นส่วนหรือพันธมิตร (Partnership) หรือ 
มอบหมายให้หน่วยงานภายนอกทีม่คีวามเชีย่วชาญในเรือ่งนัน้ๆ หรอื
ในพืน้ทีน่ัน้ๆ ด�าเนนิงานให้ โดยทีไ่ม่จ�าเป็นต้องลงมอืท�าเองโดยล�าพงั

การด�าเนนิงานความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์กรด้วยการ
ค�านึงถึง 2 องค์ประกอบข้างต้น นอกจากที่สังคม และองค์กร 
จะสามารถด�าเนินความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลแล้ว องค์กรยังสามารถวางต�าแหน่ง
องค์กรรวมทั้งสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอีกด้วย

ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อ�านวยการสถาบันไทยพัฒน์ 
กล่าวถึง สถานการณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ
หรือบรรษัทบริบาล (Corporate Social Responsibility) ในปี 2552 
ว่า จะยังคงมีความเคลื่อนไหวคึกคักอย่างต่อเนื่องจากแรงส่งในป ี
ที่ผ่านมา โดยในปีนี้ทิศทางหลักในการขับเคลื่อนความรับผิดชอบ 
ต่อสงัคมขององค์กรจะมกีารพฒันาสูก่ารยกระดบัการสร้างสมรรถนะ
แห่งความรับผิดชอบของกระบวนการความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กร ในลักษณะที่เป็น High Performance CSR รวมถึงการจับมือ
ร่วมกันรบัผิดชอบต่อสังคมในรปูแบบ “Joint-responsibility” มากขึน้

สถาบันไทยพัฒน์ได้จัดรายงานทิศทางซีเอสอาร์เป็นประจ�า
ทุกปี ส�าหรับเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์กรธรุกจิจากความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์กรเชงิกลยทุธ์ 

แนวทางการด�าเนินงานตามหลักการ
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
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ต่อฉบับหน้าอ่าน

ขององค์กรเพื่อจะน�าไปสู่การสร้างประสิทธิภาพ และประสิทธิผลใน
การด�าเนินความรับผิดชอบมากกว่ารูปแบบแรก

บทสรุป

“การด�าเนนิความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์กร” ในประเทศ-
ไทยนั้นได้เริ่มมานานแล้ว ซึ่งใช้ชื่อในยุคแรกว่าการเป็น “บรรษัท 
ภิบาล” ซึ่งต้องมีความโปร่งใสในการด�าเนินธุรกิจขององค์กร ซื่อสัตย์ 
และเป็นธรรมต่อทั้งพนักงานในองค์กร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร 
ไม่ว่าจะเป็นหุ้นส่วน ตัวแทนจ�าหน่าย ผู้ประกอบการรายย่อย รวมไป
ถงึชมุชนโดยรอบองค์กรอกีด้วย และมกีารพฒันาอย่างต่อเน่ืองตลอด
มา แต่ยังประสบปัญหา และอุปสรรคต่างๆ อยู่บ้าง ไม่ว่าจะเป็นใน
เรือ่งความไม่เข้าใจความหมายทีแ่ท้จรงิของการท�า “ความรบัผดิชอบ
ต่อสังคมขององค์กร” หรือการด�าเนินความรับผิดชอบต่อสังคมโดย
กระท�าแค่เพียงเปลือกนอก ยิ่งขณะนี้เกิดภาวะโลกร้อนขึ้น และทุกๆ 
ประเทศต่างกใ็ห้ความสนใจ และเหน็ความส�าคัญมากย่ิงขึน้ จงึท�าให้
หลายๆ องค์กรเร่งด�าเนนิกจิกรรมทางด้าน “ความรบัผดิชอบต่อสงัคม
ขององค์กร” มากยิง่ขึน้ ซึง่ต่อมาได้พฒันาใช้ค�านยิามใหม่ว่า “บรรษทั
บริบาล” 

แต่อย่างไรก็ตามอุปสรรคที่ส�าคัญมากที่สุด คือ ผู้น�าองค์กร 
ที่ยังขาดจิตส�านึก และความเข้าใจในแก่นแท้ของการท�า “ความรับ-
ผดิชอบต่อสงัคมขององค์กร” ซึง่หวงัประโยชน์แก่องค์กรในการด�าเนนิ
กจิกรรมเพือ่สงัคม โดยมองข้ามความส�าคญัหรอืประเดน็ปัญหาจรงิๆ 
ไป แต่กย็งัมหีลายองค์กรทีเ่ข้าใจในแก่นแท้ เหน็ถงึความส�าคญั และ
ลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง ในการที่จะท�างานเพื่อสังคม โดยองค์กรจะ
ต้องด�าเนนิ และพฒันากจิกรรมอย่างต่อเนือ่งไปในระยะยาว ทัง้นีเ้พือ่
ให้เกิดประสิทธิผลของการท�ากิจกรรมอย่างยั่งยืน และสร้างความ
แข็งแกร่ง ความเป็นที่ยอมรับในตราสินค้าที่ผู้บริโภคมีต่อองค์กรต่อ
ไปในอนาคต

(Strategic CSR) สูค่วามรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์กรเชงิสร้างสรรค์ 
(Creative CSR) เพื่อรับมือกับสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต�่า และใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาองค์กรเพื่อแปรเปล่ียนวิกฤตที่เกิดขึ้นให้เป็น
โอกาสอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งกระบวนการคิดเพื่อให้ได้มาซึ่งกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเชิงกลยุทธ์ หรือการคิดความ 
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเชิง “ยุทธศาสตร์” นั้น จะต้องใช้พลัง
จากสมองซีกซ้ายในการวิเคราะห์หาตรรกะเหตุผล ขณะที่กิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเชิงสร้างสรรค์นั้น จะถูกปลด
ปล่อยออกมาจากสมองซกีขวา เป็นการคดิความรบัผดิชอบต่อสงัคม
ขององค์กรในเชิง “ยุทธศิลป์” ที่ต้องอาศัยไอเดียความคิดสร้างสรรค์ 
จินตนาการ และความรู้สึกเป็นส�าคัญ 

ในรูปแบบของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเชิงรับ 
(Responsive CSR) ที่ ไมเคิล อี พอตเตอร์ ระบุไว้ในบทความเกี่ยว
กับความเชื่อมโยงระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 
กับความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Porter และ Kramer, 2006) ว่า
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเชิงรับ (Responsive CSR) มี  
2 องค์ประกอบ ได้แก่ การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี และการบรรเทา
ผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึ้นหรือที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากกิจกรรมทาง
ธุรกิจของตน ซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากการท�างานในเชิงรับขององค์กรซึ่ง 
เป็นเพียงวิธีการแสดงความรับผิดชอบในระดับของการปฏิบัติตาม
กฎหมาย และระเบยีบปฏบิตัต่ิางๆ ทีจ่ะให้ผลลพัธ์ทีท่�าให้ธรุกจิได้รบั
การยอมรับ (License to Operate) ซึ่งเป็นเพียงการบรรเทาผลกระ
ทบในเชิงลบที่เกิดขึ้น และคาดว่าจะเกิดขึ้นจากกิจกรรมทางธุรกิจ 
โดยที่อาจจะยังไม่ได้มีกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมภายนอก และจะ
เกดิขึน้กต่็อเมือ่มปัีญหาทีส่งัคมภายนอกเรยีกร้องให้ธรุกจิต้องมคีวาม
รับผิดชอบต่อสังคม (Outside-in) โดยท่ีองค์กรยังมุ่งเน้นเพียงการ
รักษาคุณค่าขององค์กรเป็นส�าคัญ

ส่วนในรูปแบบของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
เชิงกลยุทธ์ (Strategic CSR) ซึ่งเป็นรูปแบบการท�างานความ 
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรในเชิงรุก (Proactive) ที่ Porter เสนอ
ไว้ว่าจะเป็นรูปแบบท่ีจะสามารถน�าไปสูก่ารสร้างความแตกต่างในวธิี
การ (Differentiation) ท�างาน และเลอืกประเดน็ทางสงัคม และน�าไป
สูก่ารพฒันาขดีความสามารถในการแข่งขนั (Competitiveness) ของ
องค์กรในระยะยาว ทั้งยังสามารถสร้างคุณค่าร่วม (Shared Value) 
ให้กับทั้งองค์กร และสังคม ในรูปแบบนี้องค์กรเริ่มกิจกรรมความ 
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรด้วยตัวเองโดยไม่ได้ถูกกดดันจาก
ภายนอก (Inside-out) โดยเชื่อมโยงกับความต้องการของสังคม 
(Outside-in) ซึง่เป็นรปูแบบในการยกระดบัความรบัผดิชอบต่อสงัคม

แผนภูมิที่ 14 พัฒนาการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ มี 3 ระดับ 

(6 ทิศทาง CSR 2552, สถาบันไทยพัฒน์, 2552: หน้า 13)
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