CSR นิยามความสําเร็จแบบยั่งยืน
ดวยการสรางแนวคิด CSR ใหเกิดขึ้นใน DNA ขององคกร
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แมวาองคกรตางๆ ตองเผชิญกับปญหานานาสารพัน ทั้งสภาพแวดลอมทางธุรกิจ การแสวงหา
ชองทางทางธุรกิจควบคูไปกับการบริหารตนทุน โอกาสในการทํากําไรในภาวะทีย่ ังไมเอื้ออํานวยนัก
จึงเปนชวงเวลาและรอยตอทีส่ ําคัญของสภาพทางสังคมที่ไมอาจพึ่งพาความชวยเหลือจากสวนใดได
การ
บริหารองคกรทามกลางสถานการณเหลานีจ้ ึงเปนเรื่องที่ยากยิ่ง
ขณะเดียวกันแนวคิดเรื่อง CSR (Corporate Social Responsibility) หรือแนวคิดในการรับผิดชอบตอ
สังคม ยังคงเปนภารกิจขององคกรตางๆ ที่จะดําเนินกิจการดวยความตระหนักถึงการมีสวนรวมตอสังคม
ถือเปนอีกหนึง่ ภารกิจที่สําคัญขององคกร ที่องคกรจะตองมีความจริงใจในการดําเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อแสดง
ความมุงมั่นขององคกรตอการผลักดันสังคมใหไปในทิศทางที่เหมาะสมรวมกัน
ที่ผานมา องคกรแตละแหงไดมกี ารพิจารณา บริหารงาน ดําเนินการ CSR ตามความถนัดและความ
สนใจขององคกรตามศักยภาพหรือทรัพยากรทีมีอยู เพือ่ สรางประโยชนหรือคุณคากับสังคม ทั้งแกไข การ
ชะลอ บรรเทาปญหาหรือกระแสสังคมที่เรงดวน ในขณะที่ในระบบการดําเนินการยังขาดการประสานกัน
อยางจริงจังระหวางองคกร ไมวาภาครัฐหรือเอกชนทุกขนาด เพือ่ ใหการสรางประโยชนใหเกิดขึ้นบรรลุผล
ตามความตั้งใจของการมีสวนรวมเพื่อสังคม อยางแทจริง
สราง CSR ใหเกิดขึ้นใน DNA ขององคกร
คําถามมากมายทีว่ นเวียนอยูใ นใจของบริหารองคกร เกี่ยวกับเรื่อง CSR อยูไมนอย วา
CSR เปนเรื่องที่ตองกระทํากันตอนไหน ใครเปนคนดําเนินการ แลวทํากันตอนไหนบาง ระดับไหน
จึงจะเพียงพอ หรือทําตามที่มีกรอบกฎหมายบังคับ ในขณะที่มีผูเห็นวา CSR นั้นเปนเรื่องที่ตองเกิด
จากจิตสํานึกภายใน ปราศจากการการบังคับ

หากเปรียบเทียบกันระหวาง CSR ที่เกิดจากการบังคับชึ้ชวน กับ CSR ที่เกิดจากการอาสา
ออกมาจากจิตใจเองผลลัพธที่เปนรูปธรรมของการกระทําปรากฏสูบุคคลหรือสังคมภายนอก ยอมมี
สวนความแตกตางกัน
ดั้งนัน้ การเริ่มลงมือทํา CSR โดยเปนไปตามหนาที่ กระบวนการ ที่เปรียบเสมือนการ
บังคับ ที่อาจจะไมมีความตองการหรือความเต็มใจที่จะทํา แตจําเปนตองทํา ทั้งที่ไมมีความเต็มใจ
ในขณะที่การทํา CSR โดยการอาสานั้นจะตองเกิดจากความเต็มใจทีจ่ ะทํากอน แลวจึงคอยลงมือ
การดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่มีความรับผิดชอบตอสังคม ถือเปน หนาที่รว มกัน ของทุก
ภาคสวนในองคกรที่ตองดําเนินการ โดยสวนที่ดีที่สุดอยูภ ายใตแนวคิด ของความตั้งใจที่จะปฏิบัติ
ออกมาจากจิตใจของทุกคนในองคกร ไมวา จะเปนฝายบริหาร กรรมการ ผูกําหนดนโยบาย จนถึง
ระดับพนักงานฝายปฏิบัติการ อยูทั้งในกระบวนการและนอกกระบนการทํางาน หรือกลาวไดวา
ตองสรางใหอยูใน DNA ขององคกรได เปนดีที่สุด
ยังมีองคกรเปนจํานวนมากทีย่ ังมองการดําเนินการที่แสดงความรับผิดชอบตอสังคม ใน
กระบวนทัศนเกา มองเพียงผลตอบแทนทางธุรกิจในระยะสั้นเทานั้น จึงสนใจเพียงวาทํา CSR แลว
องคกรจะไดรับประโยชนตอบแทนหรือไม มากนอยเพียงใด
การที่จะทําใหองคกรยั่งยืนอยูได ตองกาวออกจากกรอบความคิดเดิม นําองคกรสูวิสัยทัศน
ใหมที่เนนความอยูรอดทางธุรกิจควบคูไปกับการสรางคุณคา ดวยความรับผิดชอบตอสังคมที่มาจาก
DNA ของทุกอนูในองคกร สิ่งที่ควรสรางใหเกิดเปนรูปธรรมก็คือ การมีสวนรวมและการเขาถึง
CSR ที่ทุกสวนในองคกรสามารถใหกับสังคมได
การสรางให CSR อยูใน DNA ขององคกร เปนขัน้ ตอนสําคัญเพื่อสรางมูลคาของ CSR
และใหผลที่ยั่งยืนตอองคกร เปนขั้นกวาของการทําดําเนินงานเพื่อสังคมในแบบเดิม

สรางคานิยม จิตอาสา จากภายในสูภ ายนอกองคกร
การสรางความเขาใจและรับรูรวมกัน เปนสิ่งที่สาํ คัญยิ่ง หากยังมองวา CSR วาตองเปน
หนาที่หรือตองมีกฎหมายกํากับนั้น เปนความคิดที่ไมกอใหเกิดการพัฒนาองคกรอยางยั่งยืน ไม
จํากัดเฉพาะสวนใดสวนหนึง่ องคกร ผูบริหาร หรือพนักงานที่สังกัดหนวยงานใดก็ตาม
เรื่องของการมีวัฒนธรรมจิตอาสา ใหเกิดสําหรับองคกรนั้น เปนแนวความคิดที่มุงให
เกิดผล ในเชิงการกระทําที่ตอ งมีพัฒนาการเริ่มตนจากความตั้งใจจริง และการลงมือปฏิบัติของฝาย
บริหาร ดวยความเต็มใจในการดําเนินกิจกรรม CSR นั้นๆ ตั้งแตแรก สม่ําเสมอและตอเนื่อง โดยไม

จําเปนตองดูสถานการณสังคม หรือหนวยงานภายนอกทีเ่ กี่ยวของ หรือกฎระเบียบตางๆ วาจะ
กําหนดไวอยางไร การดําเนินกิจกรรม CSR โดยจิตอาสานี้จึงไมจําเปนตองมีใครหรือหนวยงานใด
มารับรองตรวจสอบควบคุม
การสรางบรรยากาศการมีสวนรวมของพนักงาน ตอสังคมที่เกิดจากภายในกอนเริ่มจากการ
แสดงความเอือ้ เฟอตอเพื่อนใกลตัว แลวขยายสูสังคมรอบขาง มีกิจกรรมที่สงเสริมรูปธรรมของการ
กระทํา อันไดแก การกระตุน ใหเกิดการแสดงออกทั้ง พฤติกรรม การกระทํา คําพูด ความใสใจ
ความเสียสละ การมีจิตใจทีพ่ รอมจะเปนผูใหแกสังคมรอบขาง เปนที่องคกรตองสงเสริมใหเกิด
คานิยมรวมกัน
นโยบายที่องคกรควรใหความสําคัญ ก็คือ การสงเสริมใหบุคลากรในทุกสวนไดเขาไปมี
สวนรวมกับการมีบทบาทดานสังคมมากยิ่งขึ้นทั้งที่เปนกิจกรรมขององคกรและสังคมในภาพรวม
ทั้งการคิด รวมวางแผนงาน และรวมทํากิจกรรม ถือเปนการสรางวัฒนธรรมใหมในองคกร ให
พนักงานมี "จิตอาสา" ทํางานเพื่อสังคมในดานตาง ๆ รวมไปถึงการใหความรวมมือตลอดจนเขา
รวมกิจกรรมกับองคกรสาธารณกุศลตาง ๆ ในการทําประโยชนตอสังคมแบบเปนรูปธรรม แนนอน
วา การมีจิตใจที่เปนผูให ยอมเกิดผลดีทั้งกับสังคมและองคกรในที่สุด
วิสัยทัศน CSR สูการพัฒนาที่ยั่งยืน
ที่ผานมา แตละองคกรธุรกิจตางไดกําหนดบทบาทในการขับเคลื่อน CSR ใหแกสว นงาน
ในองคกรที่แตกตางกันออกไป ทําใหการดําเนินงาน CSR ของแตละองคกรมีจุดเนนหนักทีแ่ ตกตาง
กันตามภารกิจหลักของหนวยงาน ในการพัฒนาสูความยั่งยืนดวย CSR นั้น มีประเด็นที่ควรนํามา
พิจารณาไดแก
1. การบูรณาการงานดานความรับผิดชอบตอสังคม ขององคกรใหเปนไปในทิศทางเดียวกันดวย
เจตนารมณที่ชัดเจน แตลงองคกรควรกําหนดแนวทางทางสังคมใหเกิดความชัดเจน เนนสิ่งที่
สามารถดําเนินงานใหเกิดกับสังคมอยางเปนรูปธรรม มากกวาเปนเรื่องราวที่ปรากฏในรายงาน
ประจําป การทําขาวเพื่อสรางภาพลักษณ โดยปราศจากความตั้งใจจริง ลดความซ้ําซอน และสราง
ใหเกิดผลอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย ดวยการคํานึงถึงผลทางสังคมที่เกิดขึ้น
2. รวมกันรับผิดชอบตอสังคมในรูปแบบภาคีเพื่อสังคม "JOINT-RESPONSIBILITY" เพิ่มขึ้น
ที่ผานมา กิจกรรม CSR ของแตละองคกร มีทั้งรูปแบบที่ใชงบประมาณมากบาง นอยบาง ตาม
ศักยภาพ แตจากสภาวะเศรษฐกิจ ทีย่ ังมีอตั ราการขยายตัวคอนขางต่ํา ยังเปนทางเลือกสําหรับองคกร

ที่ตองการชวยเหลือสังคม แนวทาง CSR ที่กลุมองคกรสามารถรวมมือกันดําเนินการรวมกันได ก็
คือการใชทรัพยากรที่มีอยู ในเครือขายนํามาสรางประโยชนใหแกสังคมดวยกิจกรรม CSR ในแบบ
รับผิดชอบรวมกันมากขึ้น เหลานี้ลวนสะทอนถึงความมุงมั่นในการขับเคลื่อน CSR ดวยการสราง
พันธะแหงความรับผิดชอบตอสังคมรวมกัน ระหวางองคกรมากยิ่งขึน้
3. การสงเสริมแนวความคิด เรื่อง CSR ในการประกอบการที่สามารถมีไดในองคกรทุกขนาด
ไมไดจาํ กัดอยูก ับองคกรธุรกิจขนาดใหญเสมอไป องคกรธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ก็สามารถ
ดําเนินกิจกรรม CSR ไดเชนกัน รูปแบบ CSR หลายอยางสามารถดําเนินการไดโดย ไมจําเปนตอง
ใชงบประมาณและไมจําเปนตองดําเนินกิจกรรม CSR ใหแกผูมีสวนไดเสียในทุกกลุม พรอมกัน
ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับความพรอม ลักษณะขนาด และปจจัยทีเ่ ปนองคประกอบของแตละขององคกร
4.พัฒนาองคความรู ดาน CSR ดวยการศึกษา เรียนรู วิธีการการดําเนินงาน CSR ที่เปน
มาตรฐานสากล มีรูปแบบของการรายงานผล การเผยแพร สงเสริมการเรียนรูรวมกัน ที่ครอบคลุม
ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม สิทธิมนุษยชน การผลิต การใชแรงงาน การสื่อสารกับ
สังคม แมกระทั่งในเรื่องการเมือง การปกครอง ไดอยางครบถวน
5. เรงกระตุนให หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ มีการใหความสําคัญกับการตั้งคณะทํางานหรือกลุม
งานที่มภี ารกิจในการสงเสริม CSR ขององคกรทั้งภาครัฐและเอกชนมากขึ้น มีการกําหนดมาตรการ
สงเสริม CSR ในแตละดานเปนระยะๆ เชน การสงเสริมใหเกิดลงทุนทีม่ ีความรับผิดชอบตอสังคม
การพัฒนา CSR สําหรับการปรับตัวตอสภาวการณตางๆ และสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม CSR
ของแตละองคกร
การพิจารณาถึงบทบาทหนาที่ ภารกิจ กิจกรรมตางๆขององคกร
ดวยการสรางจริยธรรมในการ
ดําเนินงาน นําแนวคิด CSR ขับเคลื่อนองคกรที่องคกรไดดําเนินการทั้งภายในและภายนอกองคกร สนับสนุน
แนวความคิดจิตอาสายอมเปนวิธี ตอสูกับผลกระทบที่จะเกิดขึน้ ทั้งวงแคบและวงกวาง การวิเคราะห CSR ใน
หลายมิติ วาจะกอใหเกิดผลดีตอองคกรอยาง จะกอใหเกิดผลดีตอพนักงานในองคกรอยางไร จะกอใหเกิด
ผลดีตอธุรกิจนั้นๆ อยางไร มีผลดีตอสังคมอยางไร
ที่สําคัญเราจะมีสวนชวยประเทศของเราอยางไรบาง นั่นคือมุมมองตอเรื่องตางๆ ขององคกรตองมีทั้ง
ความกวางและความลึก การลงมืออยางจริงจังไมฉาบฉวย โดยทุมเททรัพยากรในการชวยเหลือประเทศของ
เราในดานทีเ่ หมาะสมและตรงกับศักยภาพและความถนัดของตนใหมากที่สุดแมองคกรธุรกิจหลายแหงจะมี
การคัดเลือกประเด็นปญหาทางสังคม เพื่อเขารวมแกไขในประเด็นเดียวกัน แตกไ็ มจาํ เปนที่รูปแบบของ
กิจกรรม จะตองมีความเหมือนหรือคลายคลึงกันเสมอไป องคกรควรพิจารณากําหนดรูปแบบของ CSR ใน
ลักษณะที่เปนกิจกรรม ที่สามารถผสมผสานเขากับกระบวนการทางธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ

การพัฒนาแนวคิดเพื่อความเอื้อเฟอตอสังคมไทย ....... สนับสนุนใหเกิด จิตอาสา การมีสว นรวมใน
การพัฒนาและฟนฟูประเทศรวมกันจากภายในองคกร สูภายนอก เกิดเปนภาคีทางสังคม รวมกัน …ดวยการ
สรางแนวคิด CSR ใหอยูใน DNA ดูจะเปนแนวทางบริหารองคกรใหเกิดผลสําเร็จอยางยัง่ ยืนและเหมาะสม
ที่สุด
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