ทางเลือกเชิ งกลยุทธ์เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและการนําไปปฏิ บตั ิ :
มุมมองของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
CSR STRATEGIC OPTIONS AND THEIR IMPLEMENTATION :
A STAKEHOLDER PERSPECTIVE

อัฟซา อาแว
อา ารย์ประ าํ คณะวิทยาการ ดั การ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และ
นักศกษาหลักสูตรปรัช าดุษ บี ณ
ั ติ สาขาวิชาการ ดั การ คณะวิทยาการ ดั การ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดให ่

ดร. สุวิต ศรีไหม
ผูช้ ว่ ยศาสตรา ารย์ประ าํ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ ดั การ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษ ร์ธานี

บทคัดย่อ
บทความนี้ ม ีเ นื้ อ หาเกี่ย วกับ ทางเลือ กเชิง กลยุ ท ธ์ข องความรับ ผิด ชอบต่ อ สัง คมขององค์ก รซ่ง เปนแนวคิด
การบริหารธุรกิ ที่ดําเนินการนอกเหนือ ากการแสวงหากําไรและได้กลายเปนส่วนหน่ งในการวางเป้าหมายขององค์กร
ซ่งองค์กรต้องมีทางเลือกเชิงกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนทางธุรกิ ตามกลยุทธ์ของกิ กรรมความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้
องค์ก รบรรลุ ต ามเป้ า หมายที่ว างไว้ ทางเลือ กเชิง กลยุท ธ์ข องความรับ ผิด ชอบต่ อ สัง คมที่นํ า เสนอในบทความนี้ ม ีอ ยู่
4 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์มุ่งเน้นผู้ อื หุน้ ซ่งมีเป้าหมายเน้นไปที่ผู้ อื หุน้ กลยุทธ์ต่างตอบแทน เป้าหมายที่คนื กําไรให้กบั
สังคม กลยุทธ์พลเมือง ซ่งเน้นความรับผิดชอบ ความ ปร่งใส การพั นาอย่างยังยื
่ น และกลยุทธ์เหนแก่ผูอ้ ่นื ดย ะคืน
กําไรให้กบั สังคมในมุมมองของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย ซ่งแต่ละกลยุทธ์ ะมีกลุ่มผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียหลักทีแ่ ตกต่างกัน อีกทัง้ ยัง
นําเสนอการนํ ากลยุทธ์ต่อสังคมไปปฏิบตั เิ พื่อที่ ะทําให้องค์กรประสบความสําเร ากการเลือกใช้กลยุทธ์ทเ่ี หมาะสมตาม
บริบทและพันธกิ ขององค์กรในการขับเคลื่อนองค์กรเพือ่ ให้บรรลุวตั ุประสงค์
คําสําคัญ : ทางเลือกเชิงกลยุทธ์ ความรับผิดชอบต่อสังคม ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย การนําไปปฏิบตั ิ
ABSTRACT
This article presents the strategic choices of corporate social responsibility (CSR).
The concept of CSR emerging as part of business administration along with seeking profit
becomes a goal of the business. The organization must have a strategic choice to perform
socially responsible activities according to the organization’s goal. There are four strategic
choices for CSR strategies. Shareholder Strategy focuses on shareholder’s interests. Altruistic
Strategy is as same as helping. Reciprocal Strategy is a strategy which is balancing between give
and take. Citizenship Strategy is acting as a corporate citizen. This review also gives a guideline
for implementing CSR strategies according to business context and missions.
Keyword : Strategic Options, Corporate Social Responsibility, Stakeholder, Implementation

บทนํา
ความรับผิดชอบต่อสังคม ดยเ พาะกับผู้มสี ่วนได้
ส่ ว นเสีย เปนกลยุ ท ธ์ แ ละน ยบายที่ อ งค์ ก รธุ ร กิ ต้ อ ง
คํานง งและหลีกเลีย่ งไม่ได้ ในป ั ุบนั ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ในการดําเนินธุรกิ ขององค์กรมีหลายกลุ่ม ตัง้ แต่ผู้ อื หุ้น
ลู ก ค้า คู่ ค้า คู่ แ ข่ ง ทางการค้า เ ้า หนี้ ภาครั พนั ก งาน

ไป น งชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม ซ่งแต่ละกลุ่มย่อม
มีความต้องการที่แตกต่างกัน ดังนัน้ องค์กร งได้กําหนด
น ยบายความรั บ ผิ ด ชอบและทางเลื อ กเชิ ง กลยุ ท ธ์
ในการปฏิ บ ั ติ ต่ อ ผู้ ม ี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ความต้องการของแต่ละกลุม่
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ความรับผิดชอบต่อสังคม คือ ทางสู่ความสําเร ของ
ธุรกิ ดยสร้างความมีคุณค่าด้าน ริยธรรม การให้เกียรติ
และความเคารพซ่งกันและกันของคนชุมชนและสิง่ แวดล้อม
ธรรมชาติ (Solana, 2003) เปนผลกระทบ ากทุกการกระทํา
ต่อสังคมและ สิง่ แวดล้อม ดังนัน้ ขอบเขตของ คํา ํากัดความ
งครอบคลุมอยู่ทผ่ี ูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย สังคม และสิง่ แวดล้อม
(Frederick, 1988; Lawrence, Weber, & Post, 2005; Post,
Frederick, Lawrence, & Weber, 1996) ความรั บ ผิ ด ชอบ
ต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities) ดยสรุป
คือ การกระทํา ทีม่ งุ่ หวังให้ประ ยชน์ต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
การดูแ ลพนัก งานคํา นง งชุ ม ชนที่อยู่ร่วมกันและสังคม
ส่วนให ่ไม่ทําลายสิง่ แวดล้อม อนุ รกั ษ์ธรรมชาติ ดย
มุง่ หวังมิตภิ ายนอกและมิตภิ ายในองค์กร การตระหนัก ง
ความรับ ผิ ด ชอบต่ อ สัง คมแล้ ว ส่ ง ผลให้ อ งค์ ก รธุ ร กิ
นํากิ กรรมความรับผิดชอบต่อสังคมมาเปนกลยุทธ์
องค์กรต้องมีทางเลือกเชิงกลยุทธ์ในการขับเคลื่อน
ทางธุรกิ ตามกลยุทธ์ของกิ กรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
เพื่ อ ให้ อ งค์ ก รบรรลุ ต ามเป้ าหมายที่ ว างไว้ (Hazlett,
McAdam, Sohal, Shahin, & Zairi,
) องค์ ก รธุ ร กิ
ที่ ะประสบความสําเร ได้นัน้ ต้องมี ริยธรรมในการดําเนิน
ธุร กิ ควบคู่ไ ปกับการดูแ ลสังคมทัง้ ภายในและภายนอก
ตลอด นสิง่ แวดล้อม ากแรงผลักดันดังกล่าว ทําให้หลาย
องค์กรได้ดาํ เนินกิ กรรมเกีย่ วกับความรับผิดชอบต่อสังคม
อย่างต่อเนื่องมา น งในป ั ุบนั (
)
การนํ าแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมมาใช้นัน้
มี ด้ ว ยกัน หลายระดับ ตัง้ แต่ ร ะดับ พื้ น านที่ ป ฏิ บ ัติ ไ ด้
ในทุ ก ธุ ร กิ อาทิ การกํ า กับ ดู แ ลกิ การที่ ดี การดู แ ล
พนักงานและสวัสดิการต่าง การควบคุมคุณภาพสินค้า
หรือ บริก าร ตลอด นกระบวนการผลิต ให้ไ ด้ม าตร าน
ตามที่กําหนดและรับผิดชอบต่อลูกค้า น งในระดับที่ต้อง
อาศัยความพร้อมของธุรกิ เปนป ั ยั สําคั เปนที่ทราบ
กัน ดี ว่ า ความรับ ผิด ชอบต่ อ สัง คมเปนเรื่อ งที่ ค่ อ นข้า ง
ซับซ้อนและต้องอาศัยการสนับสนุ น ากทุกระดับในองค์กร
ที่ ะต้ อ งกํ า หนดเปนน ยบายหรือ กลยุ ท ธ์ ต ัง้ แต่ ร ะดับ
องค์กรระดับธุรกิ และในระดับปฏิบตั กิ าร ง ะขับเคลื่อน
แนวคิดนี้ เพื่อเปนส่วนทําให้องค์กรประสบความสําเร และ
มีความยังยื
่ นทางธุรกิ
การประกอบกิ การด้วยความดูแลใส่ใ ต่อผูม้ สี ว่ น
ได้สว่ นเสีย เศรษ กิ สังคม และสิง่ แวดล้อมอย่างมีคุณธรรม
ริยธรรม และ รรยาบรรณ ตลอด นมีธรรมาภิบาลเปน
เครื่อ งกํ า กับ ให้ ก ารดํ า เนิ น กิ กรรมต่ า ง เปนไปด้ ว ย
ความซื่อสัตย์ สุ ริต ปร่งใส และยุตธิ รรม มีความตระหนัก
วารสารการจัดการสมัยใหม ปที่

ฉบับที่ เดือนมกราคม มิถุนายน

งผลกระทบทางลบต่อเศรษ กิ สังคม และสิง่ แวดล้อม
ดยพร้อม ะแก้ไ ขเพื่อลดผลกระทบดังกล่า ว กับการนํ า
หลัก เศรษ กิ พอเพีย งมาบูร ณาการให้เ กิด การดํ า เนิ น
กิ การที่เปนการสร้างความสําเร และประ ยชน์ สุข อีกทัง้
เพิม่ ขีดความสามาร ในการแข่งขันทุ กเวทีการค้า ซ่ง ะ
ส่ ง ผลดีต่ อ ความยัง่ ยืน ของกิ การ ผู้ ม ีส่ ว นได้ ส่ ว นเสีย
เศรษ กิ สัง คม และสิ่ง แวดล้ อ มอย่ า งแท้ ริง (
) การบริหารการตลาดและองค์กร
ยุคใหม่ เพื่อ ลกสดใส เพื่อกําไรและความสําเร ทีก่ ล่าว ง
กิ กรรมการทําดี เพื่อธุรกิ ดีอย่างเปนรูปธรรม ดยการ
แบ่งกิ กรรม เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมมีหลาย
ประเภท แต่ ล ะประเภทนัน้ สามาร พั นาเปนกลยุ ท ธ์
ทางการตลาดที่ก่อให้เกิดกํา ไรควบคู่ไ ปกับการทํา ดีเพื่อ
สังคมได้อกี มากมาย
เนื้อหาของบทความนี้ เริม่ ากผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ซ่ ง เปนทฤษ ี ท่ีเ กี่ย วข้อ งกับ ความรับ ผิด ชอบต่ อ สัง คม
ดยตรง ากนัน้ บทความ ะกล่าว งทางเลือกเชิงกลยุทธ์
ื อ ได้ ว่ า เปนเครื่ อ งมื อ สํ า คั ที่ ะขับ เคลื่ อ นกลยุ ท ธ์
ให้ประสบความสําเร ซ่ง ากงานวิ ยั พบว่า 70% ล้มเหลว
ในการนํ ากลยุทธ์ไปปฏิบตั ิ (Neilson, Martin, & Powers,
11) และสุดท้าย บทความ ะกล่าว ง การนําทางเลือก
เชิงกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมไปปฏิบตั ิ

ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder)
เมื่อกล่าว งความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้ท่ไี ด้รบั
ผล ากการกระทําดังกล่าว คือ ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียซ่งเปน
กลุ่มและบุคคลที่สามาร ส่งผลกระทบหรือได้รบั ผลกระทบ
ากความสําเร ของภารกิ ขององค์กร (Hannan
) ซ่ ง อา เปนกลุ่ ม บุ ค คลที่อ ยู่ ภ ายในหรือ ภายนอก
องค์กร ทัง้ นี้รวม งผูท้ ่ี อื หุน้ พนักงาน และ ผูท้ ่เี กี่ยวข้อง
กับองค์กร (
) ทัง้ ทางตรงและ
ทางอ้อม นอก ากนี้แนวคิดผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย อา ขยาย
ไป งมุมมองที่กว้างและรวม ง ทุกหน่ วยงาน ทีร่ กั ษาและ
คอยสอดส่ อ งในการดํ า เนิ น งานขององค์ ก ร (BomannLarsen &
)
การ ดั การผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียเชิงกลยุทธ์มรี ปู แบบ
การเชื่อม ยง ระหว่าง ุดมุ่งหมายการดําเนินงาน ขององค์กร
และความคาดหวังของสังคม (Whetten, Rands, & Godfrey,
2002) ทฤษ ีของผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย ยังเน้นว่าการอยู่รอด
ขององค์กร และความสําเร ข้นอยู่กบั ความสามาร ของ
องค์กรในการสร้างความมังคั
่ งเพี
่ ยงพอคุม้ ค่าหรือความพง
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พอใ ของผูม้ สี ่วนได้สว่ นเสียของตนเปนหลัก แต่ไม่เ พาะ
สําหรับผู้ อื หุน้ เท่านัน้ (Clarkson,
) เมื่อพิ ารณาผูท้ ่มี ี
ความสัมพันธ์ ดยตรง มีค วาม ํา เปนสํา หรับ องค์ก รที่ ะ
ตระหนัก งพันธกิ ในการผลิตสินค้าหรือบริการ สําหรับ
ลูกค้าที่เปนผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียหลัก ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียรอง
รวม งการดํ าเนิ นงานทางสังคมและการเมืองที่สนับสนุ น
ภารกิ (Post et al., 1996) ดยการให้ความเหนชอบของ
พวกเขา ากกิ กรรมขององค์กร งทําให้พวกเขาได้รบั การ
ยอมรับและ ให้ความน่ าเชื่อ อื ของธุรกิ ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย
รองดังกล่าวอา รวม งชุมชนท้อง นิ่ รั บาลและองค์กรทีไ่ ม่
แสวงหาผลกําไร
ความก้าวหน้ าและพั นาการของทฤษ ีผูม้ สี ่วน
ได้ ส่ ว นเสีย เริ่ม ากแนวคิด ของ Barnard (1938) ที่ไ ด้
นํ าเสนอเกี่ยวกับ การมอง ลกในแง่ดขี องผู้บริหาร ในการ
ส่งเสริมและสนับสนุ นความรับผิดชอบต่อสังคม ซ่งต่อมา
มีก ารพั นาว่ า ผู้ บ ริห ารต้ อ งสร้า งความพงพอใ ให้ก ับ
บุ ค คลที่ม ีผ ลต่ อ การดํ า เนิ น งานขององค์ก ร (Hannan &
Freeman, 1984) ไม่ ว่ า ะเปนพนั ก งาน ผู้ข าย ผู้ ือ หุ้ น
ผูบ้ ริ ภค ป ั ยั การผลิต องค์กรชุมชน ในท้อง นิ่ งกล่าว
ได้ว่า ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย คือ กลุ่มหรือบุคคลที่ได้รบั ผลทัง้
ดยทางตรงและทางอ้อมของ การดําเนินงานตามภารกิ
ขององค์ ก ร (Post, Preston, & Sachs, 2002) ทั ้ง ด้ า น
น ยบายหรืออา ากการปฏิบตั งิ านขององค์กร ทฤษ ีผู้ม ี
ส่วนได้สว่ นเสียก่อเกิดความเข้าใ งธรรมชาติขององค์กร
ที่ควรสนับสนุ นการพิ ารณา ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียในมุมมอง
ใหม่ท่ีกว้างกว่าเดิม ดยองค์กรได้ร บั การคาดหวัง ในการ
ดั การความรับผิดชอบและให้ความสนใ ผู้มสี ่วนได้ส่วน
เสีย มากข้น และยอมรับ ทราบหน้ า ที่ใ นการสนใ ดูแ ลต่ อ
ผู้ ม ีส่ ว นได้ ส่ ว นเสีย ที่นิ่ ง เงีย บ เช่ น ชุ ม ชน ท้ อ ง ิ่ น และ
สิง่ แวดล้อม (
2004) ทฤษ ผี มู้ สี ว่ นได้
ส่ ว นเสี ย เปนการพั นาแนวความคิ ด ทางด้ า นความ
รับผิดชอบต่อสังคม ดยทีอ่ งค์กร ะคํานง งผูท้ ม่ี สี ว่ นได้เสีย
ร่วมด้วย นอกเหนื อไป าก การคํา นง งเ พาะผู้ท่ีไ ด้ร ับ
ผลประ ยชน์ ของผู้ อื หุน้ หรือเ า้ ของกิ การ งสรุปได้ว่า
ทฤษ ีผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียเปนทฤษ ีท่มี คี วามสัมพันธ์ กับ
ความรับผิดชอบต่อสังคม ดยตรง
ผู้ม ีส่ว นได้ส่ว นเสีย สามาร แบ่ง เปน 3 กลุ่ม ได้
ดังนี้ (
นายคุณภาพ 552) คือ
. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก (Key Stakeholders)
คือ ผู้ซ่งสามาร มีอทิ ธิพลที่สําคั หรือ มีความสําคั ต่อ
ความสําเร ของกิ กรรม เช่น ลูกค้า ผู้ส่งมอบ มีส่วนได้
ส่ว นเสีย สํา คั ต่ อ การผลิต และหรือ การบริก ารตลอด น
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การปรับปรุงสําหรับกลยุทธ์มุง่ เน้นผู้ อื หุน้ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ น
เสียหลัก คือ ผู้ อื หุ้น กลยุทธ์เหนแก่ผูอ้ ่นื ผู้มสี ่วนได้ส่วน
เสียหลัก คือ สังคม กลยุทธ์ต่างตอบแทน ผูส้ ว่ นได้สว่ นเสีย
หลัก คือ องค์ก รและสังคม และกลยุทธ์ก ารเปนพลเมือง
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียหลัก คือ ผูม้ สี ว่ นเกี่ยวข้องกับองค์กรทัง้
ภายในและภายนอก
. ผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ยป ม ู มิ (Primary
Stakeholders) คื อ บุ ค คลหรื อ กลุ่ ม บุ ค คลผู้ ซ่ ง ได้ ร ับ
ผลกระทบ ากกิ กรรม ซ่งอา ะได้รบั ผลกระทบทางบวก
หรือทางลบได้ ดยทัวไป
่ ะเปนองค์การทีเ่ ปนส่วนหน่ งใน
ห่วง ซ่อุปทาน
เช่น ผูบ้ ริ ภค
ตัว แทนทางการค้ า (dealer) ผู้ ผ ลิ ต ในขัน้ ต้ น (primary
production) ะได้รบั ผลกระทบ ากการเปลี่ยนแปลงราคา
ขาย การปรับเปลีย่ นน ยบายทาง การค้าทัง้ การ ดั ซือ้ และ
การขายเปนต้น
. ผู้มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ทุ ติ ย ูมิ (Secondary
Stakeholders) คือ ทุกหน่ วยงานที่ม ีส่วนเกี่ยวข้อง าก
การดําเนินงานขององค์กร ซ่งไม่มสี ว่ นเกีย่ วข้องต่อองค์กร
ดยตรง เช่น กิ กรรมบางประเภทที่เปนที่เ ้ าติดตาม าก
หน่ ว ยงานภายนอก เช่ น กิ กรรม รงพยาบาลองค์ ก าร
สื่อ สารมวลชน ะให้ ค วามสนใ ต่ อ คุ ณ ภาพ การรัก ษา
พยาบาลการบริการตามระบบทีเ่ ปนมาตร าน การป้องกัน
ความเสี่ยง เปนต้น หรือกิ กรรมการค้า สินค้า ภคภัณ ์
ที่ ําเปนต่อการดํารงชีพ เช่น อาหาร นํ้ ามัน ยารักษา รค
องค์ ก ารภายนอกย่ อ มให้ค วามสนใ ต่ อ การกํ ากับดู แล
กิ กรรมขององค์กร เช่น การ ษณาเกิน ริง คุณภาพและ
ความปลอดภัยของการใช้ผลิตภัณ ์ การควบคุมด้านกลไก
ราคาทีเ่ ปนธรรมต่อผูบ้ ริ ภค กิ กรรมขององค์การเหล่านี้
ง าํ เปนต้องมีการกํากับดูแลกิ การทีด่ ี
องค์ ก รที่ ดํ า เนิ น งานในสภาพแวดล้ อ มทาง
การเมืองและวั นธรรมที่แตกต่างกัน สําหรับผู้ท่ที ําธุรกิ
ในประเทศหรือภูม ิภาคขององค์กร อย่างไรกตามน ยบาย
ความรับผิดชอบต่อสังคม ที่เน้นและการวิเคราะห์ก่อนหน้า
ของวั นธรรมการเมืองและสังคมเงื่อนไขที่ ําเปนสําหรับ
องค์กร ที่ทําธุรกิ ในสภาพแวดล้อมของ ลก ดยมอง าก
กลุ่ ม ผู้ ม ีส่ ว นได้ส่ ว นเสีย ใน 2 เรื่อ ง คือ ความกัง วลของ
ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียและผลกระทบขององค์กร เริม่ ากกลุ่ม
ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย ก่อนว่ามีใ ครบ้างที่อยู่ภายใต้ เพื่อ ะ
ดู ว่ า ผลกระทบสํ า คั ต่ อ องค์ ก รหรื อ สัง คมมีอ ะไรบ้ า ง
ากนั น้ งระบุ แ ละ ัด ลํ า ดับ ความสํ า คั แล้ ว ค่ อ ยสรุ ป
ออกมา กําหนดเปนแผนการดําเนินงานที่เหมาะสม า้ ทํา
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บทความวิชาการ

ูกต้อง แผนงานก ะสอดรับกับธุรกิ เพราะเปนเรื่องของ
องค์กรไม่ใช่กิ กรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ทีแ่ ยก
มาต่างหาก การนํ าเอาความรับผิดชอบต่อสังคม เข้าไปปรับใช้
ในระบบบริห าร ัด การองค์ก ร คือ การเปรีย บเทีย บกับ
บริบทภายนอกองค์กร ทัง้ ในด้านสังคม เศรษ กิ สิง่ แวดล้อม
เทค น ลยี และการเมือง ที่มผี ลกระทบกับวิสยั ทัศน์ และ
พัน ธกิ ขององค์ก ร เพื่อที่เรา ะนํ า ไปกํา หนดกลยุทธ์ใ ห้
สอดรับกัน อีกทัง้ ยังตรงกับความกังวลและความคาดหวัง
ของผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียด้วย นัน่ คือ เริม่ ากการให้องค์กร
วิเคราะห์กลุ่มผู้มสี ่วนได้ ส่วนเสีย เพื่อทําผลลัพธ์สุดท้าย
คือ การทํารายงาน ความยังยื
่ น ที่ กู ต้องสําหรับประเทศไทย
ส่วนมากองค์กร ะทํา
แบบง่าย เปนการแก้ป ั หา
อดีต เริ่ม ากการคิดกิ กรรมก่ อน แต่ไ ม่ไ ด้ งั เสียงของ
กลุ่มผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทีแ่ ท้ ริง ดังนัน้ กิ กรรมทีอ่ อกมา
งทําตามแล้วแต่คดิ ได้เปนการทําแล้ว บ ซ่งความรับผิดชอบ
ต่อสังคม เชิงกลยุทธ์ ะแตกต่าง ากการสร้างคุณค่าร่วม
ทางสังคม ซ่งทางเลือกทีเ่ ลือกใช้ตอ้ งตระหนัก งประเภท
ของกิ การทีด่ าํ เนินการและเป้าหมายขององค์กร

ทางเลือกเชิ งกลยุทธ์เรื่องความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กร

การขับ เคลื่ อ นองค์ ก รให้ บ รรลุ เ ป้ าหมายนั ้น
มีส่วนสําคั อย่างยิง่ ดยเ พาะการเลือกเครื่องมือ หรือ
ทางเลือกเชิงกลยุทธ์ เพื่อให้ปรับตัวได้ทนั และเตรียมความ
พร้อมในการรองรับกลยุทธ์และได้ประ ยชน์สงู สุด (สมชาย
ภคภาสน์ ววิ ั น์ ,
) ในแต่ละองค์กรนัน้ มีส่วนในการ
บรรลุวตั ุ ป ระสงค์องค์กรแตกต่า งกัน กลยุทธ์อย่างหน่ ง
ที่ใช้ในการบรรลุวตั ุประสงค์นัน้ คือ ความรับผิดชอบต่อ
สังคม ซ่งความรับผิดชอบต่อสังคมนัน้ มีทางเลือกเชิงกล
ยุทธ์ท่ีสํา คั 4 กลยุท ธ์ด้ว ยกัน และแต่ ละกลยุทธ์ก ะมี
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย เป้าหมาย การวัด ประ ยชน์ทไ่ี ด้รบั และ
กรอบเวลาทีแ่ ตกต่างกัน นันคื
่ อ
ล ทุ ม์ ่งุ
อหุ (Shareholder Strategy)
ผู้ ือหุ้นเปนส่วนสําคั ขององค์กรธุรกิ เพราะ
ผู้ ือ หุ้น เปนเ ้า ของธุ ร กิ ที่ ู ก ต้ อ งตามก หมาย ตาม
สัดส่วนของ ํานวนและมูลค่าหุ้น ซ่ง ะมุ่งเน้ นไปที่การเพิม่
มูลค่า ของหุ้น ดยเมื่อองค์กรมีส่วนในการรับผิดชอบต่อ
สังคม ย่ อมส่ งผลให้ผลตอบแทนในหุ้นมีมู ลค่ าเพิ่มสูงข้น
(A. Friedman,
) ซ่งธุรกิ ไม่เพียงแต่ขายสินค้าหรือ
บริการตามความต้องการของผูบ้ ริ ภคหรือ ่ายภาษี ตาม
ก หมายเท่านัน้ ธุรกิ ยังมีสว่ นในการขับเคลื่อนกลไกราคา
ของตลาด ตามแนวความคิด มือ ที่ม องไม่ เ หนตามหลัก
วารสารการจัดการสมัยใหม ปที่
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เศรษ ศาสตร์ อี ก ด้ ว ย ซ่ ง หลั ก การนี้ เชื่ อ ว่ า ะส่ ง ผล
ให้ ผู้ บ ริ ภคและผู้ ผ ลิ ต สามาร แข่ ง ขัน ได้ อ ย่ า งเสรี ม ี
ความยุ ติ ธ รรมและมี ส่ ว นช่ ว ยให้ ส ัง คมดี ข้ น ดยเงิ น
ที่ห น่ ว ยธุ ร กิ หรือ องค์ ก ร ่ า ยไปนั น้ ะไปช่ ว ยในการ
ส่ง เสริม สวัส ดิก ารและความกิน ดีอ ยู่ ดีข องสัง คม ดัง นั น้
ความรับ ผิด ชอบต่ อ สัง คม งไม่ใ ช่เ พีย งแต่ ะเปนหน้ า ที่
ตามก หมายขององค์ ก รเท่ า นั น้ ยัง มีส่ ว นในการเพิ่ม
ความมังคั
่ งให้
่ ก ับ ผู้ ือ หุ้น (M. Friedman,
) ดัง นัน้
แม้ ะมีการใช้ทรัพยากรในการรับผิดชอบต่อสังคมทําให้
องค์กรมีการเพิม่ ราคาสินค้า เนื่อง ากต้นทุนในการผลิต
ทีส่ งู ข้น หรืออา ะทําให้กําไรขององค์กรลดลง (
& Carroll,
) กลยุ ท ธ์ ข องผู้ ื อ หุ้ น เปนตั ว เลื อ ก
ความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์ทม่ี วี สิ ยั ทัศน์ ส่วนให ่
ในระยะสัน้ ะเปนส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการผลิต ผลประกอบการ
ทีด่ ขี น้ (Galbreath,
)
บริบ ทของประเทศไทยนั น้ องค์ ก รธุ ร กิ ที่ ใ ช้
ทางเลือกกลยุทธ์น้ีในการบริหาร ดั การองค์กรส่วนให ่
ะเปนองค์ก รที่อ ยู่ใ นตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย
เช่ น องค์ก รเมือ งไทยประกัน ภัย (เมือ งไทยประกัน ภัย
) ซ่งพันธกิ หน่งขององค์กร คือ เปนองค์กรทีส่ ามาร
สร้างผลตอบแทนสูงสุดต่ อผู้ ือหุ้น ดยการเพิ่มผลกํา ไร
อย่างต่อเนื่อง และดํารงเงินกองทุนตามก หมายเพื่อรองรับ
การประกอบธุรกิ ประกันวินาศภัย ทางองค์กร มีเอกลักษณ์
ในความเปนองค์กรวินาศภัยของคนไทยทีเ่ น้น การบริหารงาน
ด้ว ยความ ปร่ง ใส ยดหลัก ธรรมาภิบ าล ให้ค วามใส่ใ
สังคม
ล ทุ ์ ห แ ่ อ (Altruistic Strategy)
กลยุทธ์น้ี ะยด อื แนวความคิดตามหลักศีลธรรม
ว่า การทําการกุศลขององค์กรคือรูปแบบหลักของการแสดง
ความรับผิดชอบต่ อสังคม นอกเหนื อไป ากหน้ าที่ ที่ต้อง
ปฏิบ ัติต ามก หมาย ซ่ ง เปนไปด้วย ความสมัค รใ ที่ ะ
ช่วยเหลือสังคม ดยไม่คํานง งว่า ะเปนประ ยชน์ ธุรกิ
ตัว เองหรือ ไม่ (Lantos,
) มัก ะ ือ ว่า เปนการกุ ศ ล
ซ่ง ได้ม า ากกํา ไรส่ว นเกิน ขององค์ก ร เปนการกระ าย
ความอยู่ ดี กิ น ดี ใ ห้ ก ับ สัง คม ทัง้ นี้ อ า ะเนื่ อ งมา าก
ศี ล ธรรมหรื อ ความเชื่ อ ส่ ว นบุ ค คลของผู้ บ ริ ห าร หรื อ
แม้กระทังความเชื
่
่อทางด้านศาสนาของเขาที่มอี ทิ ธิพลต่อ
วิธกี ารที่ ะ ดั การในส่วนกําไรทีไ่ ด้รบั เกินเป้าหมายทีว่ างไว้
(Hemingway & Maclagan, 2004) เพื่อเปนการตอบแทน
หรือคืนกําไรให้กบั สังคม ดยไม่หวังอะไรตอบแทน เปนการ
กระทํา ากค่า นิ ยมขององค์ก ร อา ะทํา เพียงครัง้ คราว
หรือ อา ะสมํ่า เสมอ เช่ น เมื่อ มีเหตุ การณ์ ภ ัยพิบ ัติทาง
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ธรรมชาติในชุ มชนหรือการเกิดอุ บ ตั ิภยั ดยรับผิดชอบต่ อ
สังคมในรูปแบบ การให้การกุศลประ าํ ปี (Galbreath,
)
ซ่งเมื่อเปรียบเทียบกับกลยุทธ์มงุ่ เน้นผู้ อื หุน้ ะเหนได้ชดั
ว่า ะมีแ นวคิดที่ตรงกันข้า มกันอย่า งเหนได้ช ดั สํา หรับ
องค์ก รที่เ ลือ ก กลยุ ท ธ์เ หนแก่ ผู้อ่ืน (Altruistic strategy)
เช่ น องค์ก รที่ไ ม่ แ สวงหาผลกํ า ไรหรือ เปนมู ล นิ ธิท่ีช่ ว ย
สนับสนุ น ดยมีความร่วมมือกัน ไม่ว่า ะเปนด้านศาสนา
ด้านศิลปะ ด้า นการศกษา การวิ ยั ต่าง องค์ก ร ะไม่ม ี
ุ ด มุ่ ง หมายทางด้า นพาณิ ช ย์ ไม่ ห าผลประ ยชน์ เ ข้า สู่
องค์กร แต่มรี ายได้มา ากค่าลงทุน ค่าอบรม ค่าบํารุงสมาชิก
การบริ าค ซ่งในประเทศไทยนัน้ มีห ลายองค์ก รด้วยกัน
ที่ ข ับ เคลื่ อ นองค์ ก รด้ ว ยกลยุ ท ธ์ น้ี ตัว อย่ า งเช่ น กลุ่ ม
ศิลปวั นธรรมกระ กเงา (พ นะ ลาวัณย์
) ในสังกัด
มูลนิธิ กมลคีมทอง เปนกลุ่มซ่งดําเนินธุรกิ ดยไม่หวังผล
กําไร ดยมีพนั ธกิ หลักเพื่อช่วยเหลือชาวเขา เหตุผลหลัก
ที่ ก ารดํ า เนิ น ขององค์ ก รหากใช้ ก ลยุ ท ธ์ น้ี ไม่ สํ า เร
เนื่ อ ง ากว่า การดํา เนิ น การตามปกติข ององค์ก รไม่ไ ด้ม ี
ทรัพ ยากรทางการเงิน หรือ ความรู้เ พีย งพอแต่ เนื่ อง าก
การวางเป้ าหมายของพวกเขาในประเดน เ พาะพวกเขา
สามาร ทํางานได้อย่างมีป ระสิทธิภาพมากข้นและอย่า ง
เข้มแขงและชัดเ นกว่าองค์กรทีม่ เี ป้าหมาย ในเชิงพาณิชย์
เปน าน อีกหน่ งทางเลือกเชิงกลยุทธ์สาํ หรับความร่วมมือ
เปนกลยุ ท ธ์ก ารเปนพลเมือ ง เปนผู้ม ีส่ว นได้ส่ว นเสีย มี
ผลกระทบต่อหรือ ูกผลกระทบ าก การดําเนินธุรกิ ด้วย
ตัว เลื อ กเชิ ง กลยุ ท ธ์ ต่ า งตอบแทน องค์ ก รยัง สามาร
ให้ ค วามร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก รพั นาเอกชน ในกรณี น้ี
ความร่วมมืออา ะมีป ั หาที่มุ่งเน้ นและ เปนการเ พาะ
ะเหนได้ ว่ า สิ่ ง สํ า คั เกื อ บทุ ก ประเภทของกลยุ ท ธ์
การประยุ ก ต์ ใ ช้ ง านและความรั บ ผิ ด ชอบ ต่ อ สัง คม
เครือ่ งมือการดําเนินการข้นอยูก่ บั ประเภทของอุตสาหกรรม
ล ทุ ต์ ่างตอ แท (Reciprocal Strategy)
กลยุ ท ธ์ ต่ า งตอบแทนเปนการดํ า เนิ น กลยุ ท ธ์
ในทางปฏิ บ ั ติ เ พื่ อ แก้ ป ั หาความขั ด แย้ ง ระหว่ า ง
วัต ุประสงค์ทางเศรษ กิ ขององค์กรและความคาดหวังที่
รุ น แรงของการสัง คม (Galbreath,
) เปนกลยุ ท ธ์
ั
ทีพ่ ยายามอย่าง ริง งั ที่ ะแก้ป หาความขัดแย้งระหว่าง
วัต ุประสงค์ทางเศรษ กิ สังคมคุณธรรมและสิง่ แวดล้อม
ซ่ ง ู ก คาดหวัง ากสัง คม ดยเน้ น ความพยายามที่ ะ
รับ ผิ ด ชอบต่ อ สัง คม ประ ยชน์ ข ององค์ ก รและสัง คม
ในกลยุ ท ธ์ น้ี อ งค์ ก ร ะทํ า หน้ า ที่ ใ นเชิ ง รุ ก มากข้ น ด้ ว ย
ความเคารพต่อสังคม กลยุทธ์ความรับผิดชอบ ต่อสังคม
อ า ะ เ ชื่ อ ม ย ง กั บ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ ก ลุ่ ม ชุ ม ช น
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ที่เ พาะเ าะ ง หรือ หน่ ว ยงานที่ไ ม่แ สวงหากํ า ไร เพื่อ
ที่ ะส่งผลในการ ดั สวัสดิก ารสังคมและในขณะเดียวกัน
ได้ ร ับ ประ ยชน์ ากการขายขององค์ ก ร หรือ ชื่อ เสีย ง
ความรับผิดชอบต่อสังคม ง ือได้ว่าเปนเงินลงทุนที่ต้อง
ใช้ส่อื กลาง ซ่ง กรอบเวลาที่ใ ช้ ะอยู่ใ นช่ว งปานกลาง ง
การวางแผนระยะยาว ดย ะนํ า ผลการดํา เนิ น การตาม
การรายงานผลมาเปนตัววัด เนื่อง ากว่าองค์กรสามาร
ติด ตามการลงทุ น ที่ไ ด้ร บั ความรับ ผิด ชอบต่ อ สัง คมเพื่อ
ผลตอบแทนทีเ่ กิดข้น ริง
ตัว อย่า งขององค์ก รธุ ร กิ ที่ใ ช้ก ลยุ ท ธ์ต่ า งตอบ
แทนนี้ ในประเทศไทยที่ป ระสบผลสําเร คือ ร้านเลมอน
าร์ม ( ําเนียร บุ มาก และวิยะดา ชัยเวช 2558) เปน
องค์ ก รของสมาชิ ก และผู้ บ ริ ภคที่ ร่ ว มกัน สร้ า งข้ น มา
ให้ เ ปนกลไกเชื่ อ ม ยงผู้ บ ริ ภคและเกษตรกรผู้ ผ ลิ ต
ในชนบท ก่ อ ตัง้ ในรู ป แบบสหกรณ์ ดยมุ่ ง หวัง ให้ ค น
ในสัง คมมี สุ ข ภาพที่ ดี ข้ น ดยเชื่ อ ม ยงผู้ บ ริ ภคและ
เกษตรกรไว้ ทัง้ ยังพั นาสร้างสรรค์อาหารเกษตรอินทรีย์
เพื่อ ให้ ผู้ บ ริ ภคมีอ าหารที่ดี เ พีย งพอต่ อ สุ ข ภาพ และ
ยังชัก ชวนให้เกษตรกรขนาดเลกเปลี่ยนวิ ีการผลิต าก
การใช้เ กษตรเคมีท่ีเ ปนอัน ตรายต่ อ สุ ข ภาพมาสู่ก ารใช้
เกษตรอินทรียต์ ามหลักเศรษ กิ พอเพียง
ล ทุ ์ าร
ล มอง (Citizenship
Strategy)
กลยุทธ์การสร้างความเปนพลเมืองเปนตัวเลือก
เชิงกลยุทธ์ท่มี ขี อบเขตที่กว้างข้น ดยองค์กร ะคํานง ง
ศีล ธรรมและภาระหน้ า ที่ท่ีม ีต่ อ สัง คม ซ่ ง ตระหนั ก ดีว่ า
ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียต่าง มีความสนใ ที่แตกต่างกันและ
ความคาดหวัง ว่ า องค์ ก ร ะมีค วามรับ ผิด ชอบต่ อ สัง คม
ทฤษ ีข องผู้ม ีส่ว นได้ส่ว นเสีย แสดงให้เ หนว่า การแพร่
กระ ายและการ ่าย อนของหลัก การทาง ริยธรรมและ
ความรับผิดชอบต่อสังคมทางธุรกิ กิ กรรมอา มีผลต่อ
ความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งผู้ม ีส่ว นได้ส่ว นเสีย ที่เ กี่ย วข้อ งกับ
องค์ประกอบภายในและภายนอกต่าง ซ่งผูม้ สี ่วนได้ส่วน
เสียภายนอกเกินกว่าผู้ อื หุน้ และองค์ประกอบภายใน เช่น
พนัก งานผู้บ ริ ภคและผู้ผ ลิต ผู้ ือหุ้น ของชุ ม ชนท้อ ง ิ่น
รวม งสั ง คมขนาดให ่ สภาพแวดล้ อ มและอื่ น
เนื่อง ากความคาดหวังของผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียและลําดับ
ความสําคั แตกต่างกันร่วมกัน (Sethi,
) ความสมดุล
ของความต้ อ งการการแข่ ง ขั น ของกลุ่ ม ต่ า ง เปน
คุณลักษณะของกลยุทธ์น้ี (Galbreath,
) คุณลักษณะ
ทีส่ าํ คั ของกลยุทธ์น้ี คือ การทีอ่ งค์กรได้มกี ารเ ร ากับผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสียในเชิงรุก ความต้องการของผูม้ สี ่วนได้ส่วน
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เสียเปนส่วนหน่ งของกลยุทธ์ขององค์กรและวัต ุประสงค์
ทางสังคม ซ่ง ะบูรณาการกับเป้าหมายทางเศรษ กิ เปน
กลยุทธ์ท่มี ุ่งเน้นในระยะยาว ดย ดั การกับความต้องการ
ของผู้ ม ี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย กลยุ ท ธ์ ก ารเปนพลเมื อ งที่ ดี
ะมีเป้าหมายที่เน้ นความ ปร่งใส การพั นาอย่างยังยื
่ น
ะคํานง งองค์รวมขององค์กร ซ่งประ ยชน์ ากกลยุทธ์น้ี

ะได้รบั ทัง้ ในรูปแบบทีเ่ ปนรูปธรรมและนามธรรมชีใ้ ห้เหนว่า
กลยุ ท ธ์ น้ี ปร่ ง ใสเกี่ ย วกั บ ความรับ ผิ ด ชอบต่ อ สัง คม
ผลตอบแทนที่ ับ ต้ อ งได้ เช่ น ผลประกอบการที่ ดี ข้ น
เช่นเดียวกับผลตอบแทนทีไ่ ม่มตี วั ตน เช่น ชื่อเสียง ดดเด่น
ซ่งกลยุทธ์น้ีมกั ะใช้ในช่วงกรอบเวลาระยะยาว

ตารางที่ 1 ทางเลือกเชิงกลยุทธ์ของความรับผิดชอบต่อสังคม
กลยุทธ์
เป้ าหมาย
การวัด
ผูม้ ีส่วนได้
ส่วนเสียหลัก
กลยุทธ์
กําไร
ผลลัพธ์
ผู้ อื หุน้
มุง่ เน้นผู้ อื
ทางด้าน
หุน้
การเงิน
กลยุทธ์เหน คืนให้กบั สังคม
บริ าค
สังคม
แก่ผอู้ ่นื

การตอบ
แทน
ผู้ อื หุน้ และ
อื่น ดย
ทางอ้อม
กลุม่ ชุมชน
และสังคม

กลยุทธ์ต่าง
ตอบแทน

องค์กรและ
สังคม

องค์กร และ
ชุมชน

ทุกกลุม่ ทีม่ ี
ส่วนเกีย่ วข้อง

การอยูร่ อด
และเปนที่
ยอมรับของ
สังคม

ผลประ ยชน์
ร่วมกัน

กลยุทธ์การ ความรับผิดชอบ
เปน
ความ ปร่งใส การ
พลเมือง พั นาอย่างยังยื
่ น

ตาม
รายงาน
ผลการ
ดําเนินงาน
องค์รวม

ประ ยชน์
ที่ได้รบั
การเงิน

กรอบเวลา
วิสยั ทัศน์ระยะ
สัน้

ไม่วดั

ต่อเนื่อง; อา ะ
เปนเวลาที่
กําหนด
เช่นปี
ผลการดําเนินงาน ปานกลาง ง
ตามเป้าหมาย
การวางแผน
การตลาด
ระยะยาว
ทรัพยากรมนุ ษย์
ทัง้ รูปธรรมและ
ระยะยาว
นามธรรม

ที่มา : ดัดแปลง าก
ตัวอย่างองค์กรธุรกิ ในประเทศไทย ะเหนได้ว่า
มีอ งค์ ก รบิกซี ที่ใ ช้ ก ลยุ ท ธ์ น้ี ซ่ ง บิกซี คือ ห้ า งค้ า ปลีก
ที่ค รบครัน ทุก ช่องทางการ บั ่า ย มีสาขากระ ายตัวอยู่
ทัวประเทศทั
่
ง้ รูปแบบร้านค้าธรรมดาและร้านค้าออนไลน์
ตอบสนองความต้องการของผู้บริ ภคทุก กลุ่ม เป้ า หมาย
ด้วยสิน ค้า คุ ณภาพที่ห ลากหลาย ราคาประหยัด บริก าร
เปนเลิศ ตอบ ทย์ ทุ ก ความต้ อ งการในที่เ ดีย ว ดยมี
ความรับ ผิ ด ชอบต่ อ สัง คม เปนหน่ ง ในวิ ส ัย ทั ศ น์ แ ละ
พั น ธกิ และมี แ นวทางในการดํ า เนิ น กิ กรรมด้ า น
ความรับผิดชอบต่อสังคม 5 แนวทาง อันได้แก่เปนนาย า้ ง
ที่ม ีค วามรับ ผิด ชอบ เปนผู้ ค้า ปลีก ที่ม ีค วามรับ ผิด ชอบ
ดํ า เนิ น การเชิ ง รุ ก ในด้ า นการรัก ษาสิ่ง แวดล้ อ ม เปน
ผู้ ป ระกอบการที่ เ กื้ อ กู ล ชุ ม ชน และเปน คู่ ค้ า ที่ ไ ด้ ร ับ
ความไว้วางใ (
ห้างค้าปลีกในใ ชุมชน
)
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ทางเลื อ กเชิ ง กลยุ ท ธ์ ท ั ง้ 4 กลยุ ท ธ์ นั ้น ะมี
้
เปาหมายที่แตกต่างกัน อย่างเช่น กลยุทธ์มุ่งเน้นผู้ อื หุ้น
ะเน้ น ที่ผ ลกํ า ไร กลยุ ท ธ์เ หนแก่ ผู้อ่ืน ะคืน กํ า ไรให้ก ับ
สัง คม กลยุ ท ธ์ ต่ า งตอบแทน ะเน้ น ประ ยชน์ ร่ ว มกัน
กลยุทธ์การเปนพลเมือง ะมีความรับผิดชอบ ปร่งใสและ
การพั นาอย่างยังยื
่ น ซ่ง ะส่งผลให้มผี ู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
หลักทีแ่ ตกต่างกัน ดยทีก่ ลยุทธ์มงุ่ เน้นผู้ อื หุน้ ะส่งผลกับ
ผู้ ือ หุ้น กลยุทธ์เหนแก่ ผู้อ่ืน ะเน้ น ที่สงั คม กลยุทธ์ต่า ง
ตอบแทน ะเน้นทัง้ องค์กรและสังคม และ กลยุทธ์การเปน
พลเมือ ง ะเน้ น ทุ ก กลุ่ ม ที่ม ีส่ว นเกี่ย วข้อ ง ทัง้ นี้ ก ลยุ ท ธ์
ยัง ส่งผลให้ผู้ไ ด้ร บั ผลประ ยชน์ ากการดํา เนิ น การด้า น
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรก ะแตกต่างกันไปด้วย
ซ่ ง ผลประ ยชน์ ท่ี ไ ด้ ร ับ ากการเลื อ กด้ า นกลยุ ท ธ์ นั ้น
สามาร วัด ค่ า ออกมาทัง้ ในด้า นรูป ธรรมและนามธรรม
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อีกทัง้ ยังข้นอยู่กบั การวางเป้าหมายขององค์กรด้วยว่าเปน
เป้ าหมายระยะสัน้ เพื่อ ให้ไ ด้ผ ลลัพ ธ์ร วดเรวหรือ เพื่อ ให้
องค์กรได้รบั ผลในระยะยาว เปรียบเสมือนการเลือกอาวุธ
ในการทําสงครามเพื่อให้ชนะ ดยมีแผนการรบทีเ่ หมาะสม
เพือ่ ให้บรรลุวตั ุประสงค์หรือกลยุทธ์ทว่ี างไว้
สําหรับในประเทศไทยนัน้ ส่วนให ่แล้วองค์กร
ธุรกิ มัก ะใช้ทางเลือกเชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์ต่างตอบแทน
มีเป้าหมายในการดําเนินการระยะปานกลาง น งระยะยาว
ซ่งกลยุทธ์น้ี ะได้ประ ยชน์ทงั ้ ภายในองค์กรและภายนอก
องค์กร ทัง้ นี้องค์กรยัง อื ว่าความรับผิดชอบต่อสังคมเปน
ส่วนหน่งในการขับเคลื่อนองค์กรให้เปนไป ตามวัต ุประสงค์
ไม่ใช่แต่เพียงคํานง งผลกําไรเพียงอย่างเดียว แต่ให้เปน
การได้ร บั ประ ยชน์ ใ นทุ ก ่า ยที่เ กี่ย วข้อ งในการเปน
ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย ทัง้ ผู้ อื หุน้ ลูกค้า พนักงาน พันธมิตร
รวม งคู่แข่ง อีกทัง้ สิง่ ทีต่ อ้ งคํานง งในการเลือกใช้กลยุทธ์
คือวิสยั ทัศน์ของผูบ้ ริหารและเป้าประสงค์ขององค์กร

การนํากลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมไป
ปฏิ บตั ิ CSR Strategy Implementation)
การพั นากลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
การดําเนินการอา ะ อื ว่าเปนกระบวนการเปลี่ยนแปลง
องค์ ก ร เปนการเคลื่อ นย้ า ยส านะป ั ุ บ ัน สู่ อ นาคต
(
) หรือเปนวิธกี ารใหม่ในการ ดั
ระเบียบและการทํางาน (
)
ุ ด มุ่ ง หมาย คือ การ ัด องค์ ก รที่ม ีค วามต้ อ งการแบบ
พลวัตรของธุรกิ และสภาพแวดล้อมทางสังคม ดยการระบุ
และการ ัด การความคาดหวัง ของผู้ม ีส่ ว นได้ส่ ว นเสีย
นอก ากนี้ ก ารเปลี่ย นแปลง ความรับ ผิด ชอบต่ อ สัง คม
ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ ในช่วงเวลาและความสามาร
ในการเข้ า ใ ที่เ พาะ เ าะ งและความคาดหวัง ของ
ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย แม้ว่า ะไม่มวี ธิ ที ่ดี ที ่สี ุดที่ ะทําให้เกิด
การเปลีย่ นแปลง (Burnes,
) การปรับปรุงการเรียนรู้
เกี่ ย วกั บ ความคาดหวั ง ของผู้ ม ี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย และ
รายละเอียดของบริบทที่ช่วยให้มนใ
ั ่ ว่าการเปลี่ยนแปลง
ะเปนประ ยชน์และการสนับสนุน ากกลไกทีเ่ หมาะสม
กระบวนการปฏิบตั ิ คือ การที่ผู้บริหารแปลงกล
ยุ ท ธ์ แ ละน ยบายไปสู่ก ารดํ า เนิ น งาน (Burnes,
)
ดัง นั ้น ผู้ บ ริห าร ะต้ อ งเข้ า ใ และตระหนั ก อย่ า งลกซ้ ง
เช่นเดียวกับยอมรับว่าการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดข้น (MitletonKelly, 2003) การพั นาของความรับ ผิด ชอบต่ อ สัง คม
กลยุ ท ธ์ ไ ปปฏิ บ ัติ กํ า หนดรายละเอีย ดด้ า น ต่ า ง ซ่ ง
กระบวนการนี้อา ะเกี่ยวข้องกับการเปลีย่ นแปลงภายใน

7

ด้านวั นธรรม ครงสร้าง หรือระบบการบริหาร เพื่อให้
สามาร ดําเนินการตามกลยุทธ์ได้อย่างเปนรูปธรรม ป ั ยั
ทีท่ าํ ให้การนํากลยุทธ์ไปปฏิบตั ใิ ช้ให้เกิดผลสําเร ได้ ข้อ
ดังนี้คอื
1. การประสานงานภายในองค์กรที่สอดคล้องกัน
(Lenssen et al.,
) การนํ า กลยุ ท ธ์ ม าปฏิ บ ัติ แ ล้ ว
ไม่ไ ด้ผ ลอา เนื่ อ ง ากกระบวนการ ัด วางกลยุท ธ์ใ ม่ไ ด้
ทําให้เกิดความสอดคล้องกัน (a
ในทุกระดับของ
องค์ก ร มีส าเหตุ ม า ากการที่ผู้ ัด การหรือ ทีม งานที่อ ยู่
คนละแผนกกัน มีความขัดแย้งและไม่สามาร ร่วมมือกันได้
อุปสรรคสําคั ในการนํ ากลยุทธ์มาปฏิบตั ิ คือ ไม่สามาร
ประสานงานและได้รบั การสนับสนุ น ทีเ่ พียงพอ ากผูร้ ่วมงาน
ทีอ่ ยูใ่ นแผนกอื่น เมื่อเทียบ กับการประสานงานกับบุคคล
ทีอ่ ยูภ่ ายนอกองค์กร (
) เช่น ลูกค้า
หรือผูผ้ ลิต ดังนัน้ การประสานงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือ
ากแผนกอื่น ในองค์กรเดียวกัน เปนแนวทางที่ ะทําให้
การดําเนินกลยุทธ์ประสบผลสําเร ตามเป้าหมาย องค์กร
ที่นํ า แนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมไปปฏิบตั ิ
ให้ เ กิ ด ผลลั พ ธ์ ท่ี ับ ต้ อ งได้ ต้ อ งคํ า นง งภายในและ
ภายนอกองค์ก ร ได้อีก ทัง้ ยัง รวม งก ระเบีย บของรั
หรือ ความเข้ม งวด ซ่ ง แตกต่ า งกัน ไปในแต่ ล ะประเทศ
นอก ากนี้ ย ัง ข้น อยู่ ก ับ การพั นาเศรษ กิ และสัง คม
ของประเทศและส านการณ์ทางการเมือง ซ่งก ระเบียบ
ของรั ะไม่เหมือนกันทุกที่และ องค์กร ควร ะตระหนัก
งมัน เมื่อ ย้า ย ากประเทศบ้า นเกิด ของพวกเขาไปยัง
พื้น ที่ห น่ ง ก หมายและก ระเบียบทางสังคมยังสะท้อน
ให้เหน งบรรทัด านทางสังคมและศีลธรรม สําหรับองค์กร
ต่างประเทศในการตัดสินใ เกีย่ วกับน ยบายความรับผิดชอบ
ต่ อสั ง คมในพื้ น ที่ ท างการเมื อ งและ ทางภู ม ิ ศ าสตร์
ที่ แ ตกต่ า งกั น มี ค วามซั บ ซ้ อ นมากข้ น เพื่ อ ให้ เ ปนไป
ตามมาตร านขององค์กร
การปฏิบตั ติ ามกลยุทธ์ ดยยดตามแผนทีว่ างไว้
แต่พร้อมปรับตัวให้เข้ากับสิง่ แวดล้อมตามปกติแล้วการนํ า
กลยุทธ์ไปปฏิบตั ิ (
) เปนกระบวนการ
ทีผ่ บู้ ริหารแปลงกลยุทธ์และน ยบาย ไปสูแ่ ผนการดําเนินงาน
กํ า หนดรายละเอีย ดด้ า นต่ า ง แต่ เ มื่อ เกิด ป ั หาหรือ
อกาสที่เกิดข้นอย่างไม่คาดคิด ในระหว่างที่ดําเนินการ
ตามแผนกลยุทธ์ทว่ี างไว้ เช่น อกาสทางธุรกิ ใหม่ หรือ
ความต้องการของลูกค้าหรือผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทีเ่ กี่ยวข้อง
เปลีย่ นแปลงไป อา ทําให้การปฏิบตั งิ านไม่สามาร ดําเนิน
ได้ต ามแผน เมื่อเกิดเหตุ ก ารณ์ ท่ีไ ม่ค าดคิด องค์ก รไม่ม ี
ความสามาร เคลื่อนย้ายทรัพยากรหรือเงินทุนมาแก้ไ ข
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หรือ สนั บ สนุ น เหตุ ก ารณ์ นั น้ ได้ท ัน ท่ ว งที ทํ า ให้ก ลยุ ท ธ์
ที่ ว างแผนไว้ ไม่ ป ระสบผลสํ า เร ในท้ า ยที่ สุ ด ดัง นั ้น
ผู้บ ริห ารควรมีความสามาร ในการหาแนวทางรับมือกับ
การเปลีย่ นแปลง สิง่ แวดล้อมทางธุรกิ ได้อย่างรวดเรวและ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรทีต่ งั ้ เป้าหมายเอาไว้
3. การสื่อสาร คือ ความเข้าใ ของคนในองค์กร
ผู้ บ ริ ห า ร ส่ ว น ใ ห ่ เ ชื่ อ ว่ า ก ล ยุ ท ธ์ ก า ร สื่ อ ส า ร
(Communication strategy) คื อ กุ แ สํ า คั ที่ นํ า ไปสู่
ความสํา เร แสดงให้เ หนว่ า การสื่อ สารกลยุ ท ธ์ ภ ายใน
องค์ ก รยัง ไม่ ป ระสบผลสํา เร เท่ า ที่ค วร เมื่อ ข้อ มูล ไม่ ม ี
การไหลเวียนไปยังส่วนต่า ง ทัวทั
่ ง้ บริษัทกทํา ให้แต่ละ
หน่ ว ยงานต่ า งเกบข้อ มู ล ไว้ ก ับ ตัว เอง (Neilson et
) ป ั หานี้ ไ ม่ไ ด้เ กิด ากเครื่อ งมือ ที่ใ ช้ส่ือ สาร เช่ น
การประชุม ปสเตอร์ หรือการอภิปรายในทีท่ ํางาน
ทีไ่ ม่เพียงพอ แต่เกิด ากสาร
ากผูบ้ ริหารทีม่ มี าก
เกินไปและไม่ได้คดั กรอง นได้เนื้อความทีผ่ บู้ ริหารตัง้ ใ ะ
สื่ออย่างแท้ ริง นทําให้พนักงานสับสนไม่แน่ ใ ว่าเรื่อ ง
ไหนเปนกลยุ ท ธ์ ท่ีสํา คั ขององค์ก ร และปฏิบ ัติง านได้
ไม่ ต รงตามแผนกลยุ ท ธ์ ท่ี ว างไว้ ภ าคหรื อ ชุ ม ชนที่ ไ ม่
แสวงหาผลกํ า ไรสํ า หรับ องค์ ก รภาครั เปนผู้ ม ีส่ ว นได้
ส่วนเสียหลักอื่น ในประเทศที่องค์กรตัง้ อยู่ ซ่งสามาร
เปนได้ทงั ้ บวกหรือลบทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความสําเร ขององค์กร
หรือ ความล้ม เหลวที่ ะเกิด ข้น มีแ รง ูง ใ ที่แ ตกต่ า งกัน
สําหรับธุรกิ ในด้านของความร่วมมือภาคธุรกิ สาธารณะ
เช่ น การสร้ า งความไว้ ว างใ ในชุ ม ชนให้ ไ ด้ เ ปรี ย บ
ในการแข่งขันเพิม่ ความน่าดงดูดให้กบั พนักงานทีม่ ศี กั ยภาพ
หรื อ มี ก ารป ระช าสั ม พั น ธ์ ( Lee & Klassen,
)
ความสําคั ของความร่วมมือนี้อยู่ท่กี ารปรับปรุงทัศนคติ
ต่อธุรกิ ประเดนทางสังคมและทําให้มกี ารเติบ ตในธุรกิ
ที่ ะมีบทบาททีส่ าํ คั ในชุมชน
4. วั นธรรมสร้างผลงานนํ าไปสู่การดําเนินการ
ที่สําเร การมุ่งเน้นไปที่ผลการดําเนินงาน
นํ า ไปสู่ กิ วั ต รประ ํ า วั น ขององค์ ก ร (Akao,
)
ั
วั นธรรมองค์กรทีใ่ ห้ความสําคั และให้รางวัล เปนป ยั
หน่งในการสนับสนุ นให้การดําเนินกลยุทธ์ประสบผลสําเร
ดยเ พาะอย่างยิง่ องค์กรทีม่ ี กลยุทธ์ดา้ นความรับผิดชอบ
ต่อสังคมต้องขับเคลื่อนภายในองค์กรให้สาํ เร ก่อน ดังนัน้
หากพนัก งานมีค วามเชื่อ ว่า ะต้อ งทํา ผลงานให้ไ ด้ต าม
เป้ า หมาย พฤติก รรมของพนัก งานเหล่า นัน้ กมีแ นว น้ ม
ที่ ะยดมั น่ ในพัน ธะสั าที่ ม ี ต่ อ องค์ ก ร นอก ากนี้
การประเมินผลการดํา เนิ นงานเพื่อให้รางวัลกับผู้ ดั การ
ควรนํ าเรื่องความสามาร ในการประสานงานกับผูร้ ่วมงาน
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ในหน่ ว ยงานอื่น ไว้ด้วย เพื่อทํา ให้ก ารดํา เนิ น กลยุท ธ์
มี อกาสที่ ะประสบผลสําเร มากยิง่ ข้น
วั นธรรมขององค์ ก รที่ ม ี ก ารเชื่ อ มต่ อ มากับ
วั นธรรมของประเทศในแง่ของวัต ุประสงค์และการวาง
ค่า ของเป้ าหมายและประเภทของการวางแนวทางของ
องค์กร (Perlmutter,
) ากมุมมองนี้ประเทศต้นแบบ
หรือวั นธรรมองค์กร อื ว่ามีบทบาทสําคั ในการดําเนิน
น ยบายความรับ ผิด ชอบต่ อ สัง คม (Scholtens &
2007) เนื่อง ากองค์กรมีน ยบาย พยายามที่ ะดําเนินการ
ปฏิ บ ัติ เ ช่ น เดีย วกับ วั นธรรม ในองค์ ก รของพวกเขา
ดังนัน้ วั นธรรมเปนสิง่ สําคั มากสําหรับองค์กร ที่เลือก
ตัวเลือกเชิงกลยุทธ์ทเ่ี ปนพลเมือง (Citizen
และ
ตัว เลือ กเชิง กลยุทธ์ต่ า งตอบแทน (Reciprocal strategy)
ซ่งการเลือกกลยุทธ์เหล่านี้ ะข้นอยู่กบั ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
และป ั หาทางสังคม ในองค์กรและสังคมนัน้ นัน้ นอก ากนี้
ยังมีการเชื่อมต่ออย่างใกล้ชดิ กับมาตร านทางสังคมและ
ความกังวล ในประเทศ เช่น การผลิต ะมีความแตกต่างกัน
ในยุ รปและเอเชีย นอก ากนี้ยงั มีประเดนทางสังคม เช่น
การศกษาที่มคี วาม ําเปนเร่งด่วนที่แตกต่างกัน ในแต่ละ
ภูมภิ าค ทัศนคติทางสังคมต่อการทุ ริตและการติดสินบน
อา ะแตกต่ า งกัน ในประเทศต่ า ง ในทํา นองเดีย วกัน
กับวั นธรรม
5. การดํ า เนิ น กลยุ ท ธ์ ค วรขับ เคลื่ อ นมา าก
ผูบ้ ริหารคําแนะนํ าและการสนับสนุ น ากผูบ้ ริหารระดับสูง
ดยเ พาะกลยุ ท ธ์ค วามรับ ผิด ชอบต่ อ สัง คม ซ่ง ือ เปน
น ยบายให้ ผู้ ม ี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งรับ ทราบ งกลยุ ท ธ์ แ ละ
มีค วามสํ า คั ในการ ่ า ยทอดแผนกลยุ ท ธ์ ข ององค์ ก ร
ให้พนักงานแต่ละทีมเข้าใ ความหมายและนํ าไปปฏิบตั ไิ ด้
(Neilson
) อย่างสอดคล้องกัน รวมไป งการเ ร า
ตกลงเรื่องการให้รางวัลตามผลงาน Pay for performance)
กับผู้ ดั การในทุกระดับ พร้อมทัง้ ติดตามดูแลความก้าวหน้า
อย่ า งใกล้ ชิด เปนการผลัก ดัน ให้ก ลยุ ท ธ์ นํ า ไปปฏิบ ัติใ ช้
ในองค์กร และที่สาํ คั ผูบ้ ริหาร ะต้องมีการกระ ายภาวะ
ผู้นํ า (Distributed leaders) ากผู้ บ ริห ารระดับ สู ง เพีย ง
คนเดียวไปยังผูร้ บั ผิดชอบระดับรอง ลงมาเพื่อช่วยกํากับ
ดู แ ลผู้ ั ด การที่ ร ับ ผิ ด ชอบ งั ก์ ช ัน ต่ า ง ขององค์ ก ร
ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และวั นธรรมองค์กรด้วย
การนํ ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบตั ใิ ห้เกิดผล Strategic
implementation) ื อ เปนความสามาร อี ก อย่ า งหน่ ง
ขององค์ ก รในการประสานงานร่ ว มมือ กับ แผนกต่ า ง
ขององค์ ก รได้ อ ย่ า งสอดคล้ อ งกัน ไปพร้ อ มกับ ปรับ ตัว
ให้ เ ข้ า กับ สิ่ง แวดล้ อ มภายนอก รวมไป งการสื่อ สาร
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ระหว่ า งผู้ บ ริห ารและผู้ ัด การเพื่อ สร้า งความเข้า ใ ให้
ตรงกัน ป ั ยั เหล่านี้ ไม่เพียงแต่ ะทําให้องค์กรหลีกเลี่ยง
อุปสรรคในการดําเนินงานเท่านัน้ ยังสามาร ช่วยแปลงกล
ยุทธ์ขององค์กรนําไปสู่ผลลัพธ์ ทีม่ ุ่งหวังได้อา กล่าวได้ว่า
การยอมรับของกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
ะมีประสิทธิภาพมากข้น

สรุป
ท า ง เ ลื อ ก เ ชิ ง ก ล ยุ ท ธ์ ทั ้ ง 4 ก ล ยุ ท ธ์ ข อ ง
ความรับผิดชอบต่อสังคมนํ าไปสู่การปฏิบตั ินัน้ มีเป้าหมาย
ที่แ ตกต่ า งกัน ซ่ ง ะส่ ง ผลให้ ม ีผู้ ม ีส่ ว นได้ ส่ ว นเสีย หลัก
ที่แตกต่ างกัน ทัง้ นี้ กลยุทธ์ยงั ส่งผลให้ผู้ได้รบั ผลประ ยชน์
ากการดํ า เนิ น การด้ า นความรับ ผิด ชอบต่ อ สัง คมของ
องค์ก รก ะแตกต่ า งกัน ไปด้ว ย ซ่ง ผลประ ยชน์ ท่ีไ ด้ร ับ
ากการเลือ กด้ า นกลยุ ท ธ์ นั น้ สามาร วัด ค่ า ออกมาทัง้
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ในด้ า นรู ป ธรรมและนามธรรม อี ก ทั ้ง ยั ง ข้ น อยู่ ก ั บ
การวางเป้าหมายขององค์กรด้วยว่าเปนเป้าหมายระยะสัน้
เพื่อ ให้ ไ ด้ ผ ลลัพ ธ์ ร วดเรวหรื อ เพื่ อ ให้ อ งค์ ก รได้ ร ับ ผล
ในระยะยาว เปรียบเสมือนการเลือกอาวุธในการทําสงคราม
เพื่อ ให้ ช นะ ดยมีแ ผนการรบที่เ หมาะสมเพื่อ ให้ บ รรลุ
วัต ุประสงค์หรือกลยุทธ์ทว่ี างไว้
สภาพการณ์ ท่เี ปลี่ยนแปลงไป นอก ากองค์ก ร
ะต้ อ งมี ก ารวางแผนกลยุ ท ธ์ ท่ี ดี ก ารเลื อ กเครื่ อ งมื อ
ในการขับ เคลื่อ นที่ดีแ ล้ว องค์ก รควรคํา นง งผลกระทบ
ทัง้ ทางด้านบวกและด้านลบต่อองค์กร ดยนํ าผู้มสี ่วนได้
ส่วนเสียมาใช้ในการเลือกกลยุทธ์เพื่อที่ ะให้เหมาะสมกับ
ลัก ษณะขององค์ ก รเพื่อ ให้กิ กรรมในการทํ า งานบรรลุ
เป้ า หมายที่กํ า หนดไว้ ดัง นั น้ ง ํา เปนที่ ะต้อ งเลือ กใช้
ทางเลือกเชิงกลยุทธ์เพือ่ ให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กร
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