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CSR จากแนวคิด
สู่วิธีปฏิบัติ
ก

CSR ไม่ควรจะเป็นแค่
กระแสความนิยมฉาบฉวย
หรือเป็นเพียงกิจกรรม
ส่งเสริมการตลาดและการ
สร้างสีสันเพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร

ระแสความร้อนแรงของ CSR ในบ้านเราคงจะยัง
ไม่สิ้นสุดเอาง่ายๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับปีนี้
เราได้ เ ห็ น กิ จ กรรมต่ า งๆ เกี่ ย วกั บ CSR ปรากฏออกมา
อย่างต่อเนือ่ งไม่วา่ จะเป็นการประชุม อบรม สัมมนา พร้อมทัง้
กิจกรรม โครงการเพื่อสังคมของบริษัทแทบทุกแห่ง ซึ่งเป็นการ
แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปรับตัว ปรับแนวคิดให้มุ่งไปสู่
องค์กรที่มีส่วนต่อความรับผิดชอบต่อสังคมนอกเหนือจากการแสวงหา
ผลกำไรอันเป็นวัตถุประสงค์หลักขององค์กรธุรกิจโดยทัว่ ๆ ไป โดยรวมนับว่า
กระแสที่เกิดขึ้นนี้ ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี เท่ากับว่าตอนนี้ทุกคนเห็นพ้องต้องกัน
ในเรื่องของการดูแลรับผิดชอบสังคมว่าเป็นหน้าที่ของทุกคนทุกภาคส่วน ไม่ใช่
เรือ่ งของคนใดคนหนึง่ แนวคิดทีว่ า่ นีจ้ งึ ควรได้รบั การสนับสนุนส่งเสริมให้กลาย
เป็นค่านิยมหลักของสังคมไม่ใช่เป็นเพียงแค่กระแสความนิยมชั่ววูบที่ผ่านมา
แล้วก็ผ่านไป ประเด็นสำคัญต่อมาก็คือ การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับ CSR ให้เกิดขึ้น เพราะ CSR ไม่ควรจะเป็นแค่กระแสความนิยม
ฉาบฉวยหรือเป็นเพียงกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและการสร้างสีสันเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์องค์กรโดยมีการบริจาคเป็นส่วนประกอบเพียงเท่านั้น จริงอยู่
กิจกรรม CSR บางรูปแบบหมายรวมถึงการบริจาค การกระตุ้นให้เกิดการมี
ส่วนร่วมจากสังคม แต่รากเหง้าของกระบวนการคิด วัตถุประสงค์และจุดมุง่ หมาย
ที่ได้จะแตกต่างกัน ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า แม้ตัวกิจกรรมจะมีลักษณะที่คล้ายกัน
แต่กิจกรรม CSR ที่มาจากแนวคิดที่เกิดขึ้นจากภายในองค์กร มีการกำหนด
* ผูอ้ ำนวยการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ มูลนิธกิ ารศึกษาเพือ่ การพัฒนา
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นโยบาย กลยุทธ์และแผนงานที่ชัดเจนย่อมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่แตกต่างกับ CSR
ทีเ่ ป็นเพียงกิจกรรมส่งเสริมการขายทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว รวมถึงการเชือ่ มโยงกับค่านิยมและ
ความสามารถหลักขององค์กรได้อย่างแท้จริง
ดังนัน้ สิง่ ทีอ่ ยากนำเสนอก็คอื การฉายภาพของ CSR โดยเริม่ จากแนวคิด ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้อง
เพื่อเป็นพื้นฐานความรู้ความเข้าใจว่าเพราะเหตุใดองค์กรจึงต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ในด้านอืน่ ๆ นอกเหนือจากการสร้างกำไรและปฏิบตั ติ ามกฎหมาย จากนัน้ ก็กำหนดพืน้ ทีท่ างสังคม
เพื่อดูว่าใครเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กรของเราบ้างเพื่อที่จะได้กำหนดประเด็นทางสังคม
ทีเ่ กีย่ วข้องแล้วจึงนำประเด็นนัน้ ไปสร้างสรรค์เป็นกิจกรรม CSR ทีเ่ หมาะสมต่อไป
แนวคิด ทฤษฎี

องค์กร

พื้นที่ทางสังคม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สังคม

ประเด็นทางสังคม
CSR
คุณค่า

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

แนวคิดแรกที่เราจะกล่าวถึงคือแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ความชอบธรรม
(Legitimacy Theory) ซึ่งเป็นการอธิบายถึงอำนาจในการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรบุคคลของบริษัทสำหรับการดำเนินธุรกิจ
ว่าแท้ทจี่ ริงแล้ว บริษทั ได้รบั สิทธิและอำนาจนัน้ มาจากสังคมในลักษณะทีเ่ ป็น
ใบอนุญาตชั่วคราว ภายใต้เงื่อนไขในการดำเนินธุรกิจของบริษัทต้องตรงตาม
ความคาดหวังของสังคมโดยรวม เช่น สินค้าและบริการสามารถตอบสนอง
ความต้องการให้แก่สงั คมได้หรือไม่ ในเชิงของ CSR ก็คงยังไม่เพียงพอต้องมี
มองย้อนกลับถึงธรรมาภิบาลของบริษัท กระบวนการดำเนินธุรกิจมีผลกระทบ
ทางลบต่อสังคมหรือไม่ มีการทำนุบำรุงสังคมในวงกว้างหรือไม่ ซึ่งสังคมจะ
ทำการตรวจสอบอยู่อย่างสม่ำเสมอ ดังนั้น ความเจริญก้าวหน้าหรือความ
อยู่รอดของบริษัทจึงอยู่ที่บริษัทได้ดำเนินการตรงตามสิ่งที่สังคมคาดหวังมาก
น้อยเพียงใด แนวคิดนี้เป็นแนวคิดพื้นฐานสำหรับบริษัทในการสร้างความรู้
ความเข้ า ใจเพื่ อ เป็ น แนวทางการทำ CSR เพราะเท่ า กั บ ทำให้ บ ริ ษั ท
เปลี่ยนแปลงแนวคิดทั้งในเรื่องของการดำเนินธุรกิจหรือแม้แต่การดำเนิน
กิจกรรม CSR เองก็ตาม จากการทีบ่ ริษทั เป็นศูนย์กลาง เป็นผูม้ งุ่ เน้นว่าจะทำ
อะไร ทำอย่างไร ไปสูร่ ปู แบบทีเ่ ป็นความต้องการหรือความคาดหวังของสังคม
เป็นหลักเพือ่ คงไว้ซงึ่ สิทธิอนั ชอบธรรมในการคงอยูใ่ นสังคมต่อไป

การฉายภาพของ CSR โดย
เริ่มจากแนวคิด ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องเพื่อเป็นพื้นฐาน
ความรู้ความเข้าใจว่าเพราะ
เหตุใดองค์กรจึงต้องมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม
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แนวคิดที่สำคัญต่อมาก็คือ ความรับผิดต่อสาธารณะ (Public CSR ก็คือหน้าที่หนึ่งของ
Responsibility) บริษทั ต้องระมัดระวังและใส่ใจถึงผลทีต่ ามมา (Outcome) บริษัทในฐานะพลเมืองของ
จากการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่เกิดขึ้นในพื้นที่โดยตรงและพื้นที่ต่อเนื่อง
สังคม เป็นสิ่งที่องค์กรต้อง
อื่นๆ นอกเหนือจากพื้นที่ภายในของตนเอง ซึ่งกลายเป็นประเด็นทางสังคม
(Social Issues) ต่างๆ ทั้งนี้สังคมจะเป็นผู้กำหนดแนวทางการปฏิบัติให้ ปฏิบัติเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ
บริษัทเอง ซึ่งต่อจากนั้นบริษัทมีหน้าที่จะต้องวางนโยบายและแนวทาง ในการใช้ประโยชน์จาก
การตัดสินใจให้ตรงตามวัตถุประสงค์และคุณค่าทีส่ งั คมปรารถนา
ทรัพยากรที่มีในสังคม
Stakeholder Theory ทฤษฎีเกีย่ วกับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียนีม้ เี ชือ่ มโยง
อย่างเหนียวแน่นกับเรือ่ งของความชอบธรรม (Legitimacy) โดยมุมมองจาก
แนวคิดนี้มุ่งไปยังนโยบายของบริษัทที่สร้างผลกระทบให้เกิดแก่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น คู่ค้า
คู่แข่ง ภาครัฐและชุมชน เป็นต้น โดยบริษัทมีภาระรับผิดชอบที่จะต้อง
ตอบสนองความต้องการให้แก่กลุ่มผู้มีส่วนส่วนได้ส่วนเสียของตนเอง หรือ
อีกนัยหนึ่ง แนวคิดนี้เป็นเรื่องของการจัดการผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Management) ของบริษัทโดยพิจารณาถึงความต้องการ (Need)
และความสนใจ (Interest) และผลกระทบ (Effect) ที่เกิดขึ้นจากนโยบาย
และการดำเนินงานของบริษทั เพราะการทีบ่ ริษทั จะสามารถดำรงอยู่ ดำเนิน
เจริญก้าวหน้าและล่มสลายถือเป็นความชอบธรรมของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับบริษทั เป็นผูก้ ำหนดนัน่ เอง
Business Ethics Theory จริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทจะเกี่ยวพันถึงทฤษฎี
ปทัสถานหรือ Norm Theory ซึ่งหมายถึงการที่ผู้นำของบริษัทที่เป็นผู้รับผิดชอบในการใช้
ศีลธรรม (Moral) เป็นเครื่องมือตัดสินใจในการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ของบริษัท
หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือการมีผู้นำที่มีศีลธรรม (Moral leadership) เป็นผู้กำหนดแนวทาง
การปฏิบัติขององค์กรที่เกิดคุณค่ามากกว่าข้อกำหนดของบริษัทหรือตามความต้องการของ
ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย แต่ยังคำนึงถึงคุณค่าทางจริยธรรมอื่นๆ เช่น ความเสมอภาค เสรีภาพ
และความเป็นธรรมอีกด้วย
Corporate Citizenship แนวความคิดนี้เราว่ามองบริษัทเป็นหน่วยหนึ่งเทียบเท่ากับ
บุคคล ดังนัน้ บริษทั ต้องมีหน้าทีเ่ ป็นพลเมืองทีด่ ขี องรัฐเช่นเดียวกัน จากแนวคิดของ Carroll
และ Buchholz (1999) ความรับผิดชอบ 4 ประการของพลเมือง (Economic, Legal, Ethical
และ Philanthropic Responsibilities) ก็คอื ความรับผิดชอบด้านมนุษยธรรม (Philanthropic
Responsibility) เพือ่ ช่วยให้สงั คมเกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน เป็นการมองบริษทั ในระดับเดียว
กับบุคคลนัน่ ก็คอื การบริจาคโดยความสมัครใจเพือ่ ช่วยให้สงั คมดีขนึ้ อย่างยัง่ ยืนนัน่ เอง
การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทหรือ CSR
เป็นหลักเบื้องต้นที่ทำให้เข้าใจถึงแนวคิด บทบาทของบริษัทในความรับผิดชอบต่อสังคมว่า
ทำไมจึงต้องมี ควรจะดำเนินไปในทิศทางใด และอยู่ส่วนไหนขององค์กร ซึ่งจากแนวคิด
หลายๆ แนวคิดดังกล่าว เห็นได้วา่ CSR ก็คอื หน้าทีห่ นึง่ ของบริษทั ในฐานะพลเมืองของสังคม
เป็นสิ่งที่องค์กรต้องปฏิบัติเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีในสังคม
ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรมนุษย์หรือธรรมชาติ เป็นความรับผิดชอบที่จะต้องตอบสนองต่อ
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ความคาดหวั ง จากสั ง คม สิ่ ง สำคั ญ ที่
ต้องการจะสื่อก็คือ ถ้า CSR คือความ
รับ ผิดชอบที่องค์กรควรจะต้อ งทำและ
ทำให้สมกับความคาดหวังของสังคมแล้ว
CSR น่าจะเป็นสิ่งที่สังคมอยากได้ไม่ใช่
แค่สงิ่ ทีอ่ งค์กรอยากทำเพียงเท่านัน้

การกำหนดพืน้ ทีท่ างสังคมทีเ่ กีย่ วข้องและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
1. กำหนดพื้นที่ทางสังคม
2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สังคมภายใน
- ผู้ถือหุ้น
- ผู้บริหาร
- พนักงาน

สิทธิมนุษยชน
สวัสดิการพนักงาน

สังคมใกล้
- ลูกค้า
- คู่ค้า
- คู่แข่ง

สังคมไกล
- ชุมชนท้องถิ่น
- สถานศึกษาในชนบท
- กลุ่มที่มีความสนใจเฉพาะ

ความปลอดภัยของสินค้า
การค้าขายอย่างเป็นธรรม

สิทธิมนุษยชน
สวัสดิการพนักงาน

3. ประเด็นทางสังคม
4. กิจกรรม CSR

หลักสำคัญของการดำเนินกิจกรรม CSR ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า สิ่งที่ควรทำนั้นคือสิ่งที่
สังคมต้องการ หรือสิง่ ทีอ่ งค์กรทำนัน้ ต้องเป็นการผสานประโยชน์ให้เกิดขึน้ กับทัง้ องค์กรและสังคม
อย่างแท้จริง ดังนัน้ สิง่ ทีต่ อ้ งทราบก็คอื เป้าหมายทีต่ อ้ งรับผิดชอบนัน้ เป็น “ใคร” และ “อยูท่ ไี่ หน”
ความหมายอีกนัยหนึ่งก็คือการกำหนดความหมายของ “สังคม” และ “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” ว่า
อยูท่ ไี่ หนและเป็นใครนัน่ เอง อย่างไรก็ดี เนือ่ งจากคำว่า “สังคม” มีอาณาบริเวณทีก่ ว้างขวางและ
ที่สำคัญ โดยบริบททางสังคมของแต่ละองค์กรย่อมมีความแตกต่างกัน โดยเบื้องต้น เราควร
เริ่มกำหนดจากพื้นที่สังคมภายใน ออกไปสู่พื้นที่สังคมโดยรอบที่ใกล้ชิดองค์กรมากที่สุดหรือ
สังคมใกล้ จากนั้นค่อยๆ ขยายไปสู่พื้นที่วงกว้างหรือสังคมไกลออกไป ซึ่งโดยทั่วไปแล้วพื้นที่
สังคมภายในก็คอื ตัวองค์กรเองแต่ทจี่ ะมีความแตกต่างกันทีก่ ารระบุพนื้ ทีส่ งั คมใกล้และสังคมไกล
ซึง่ อาจมีความเหมือนหรือแตกต่างกันขึน้ อยูก่ บั มิตทิ แี่ ต่ละองค์กรใช้เป็นตัวกำหนด เช่น ระยะทาง
ความสัมพันธ์ ความร่วมมือ ผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจ ข้อผูกพันทางการค้าและกฎหมาย
เป็นต้น ทัง้ นีอ้ งค์กรยังสามารถกำหนดพืน้ ทีท่ างสังคมได้มากกว่า 3 พืน้ ทีเ่ บือ้ งต้น ขึน้ อยูก่ บั กรอบ
การพิจารณาความใกล้ชดิ กับองค์กรด้วยปัจจัยดังกล่าว หลังจากการขีดวงกำหนดพืน้ ทีท่ างสังคม
ได้แล้ว สิ่งที่องค์กรต้องกำหนดต่อมาก็คือ การหากลุ่มเป้าหมาย คือการพิจารณาถึงผู้มีส่วนได้ส่ ว นเสี ย ในวงสั ง คมนั้ น ว่ า ประกอบไปด้ ว ยใครบ้ า ง ทั้ ง นี้ ก็ เ พื่ อ ให้ อ งค์ ก รสามารถกำหนด
ความรับผิดชอบได้อย่างชัดเจนนัน่ เอง ซึง่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียของสังคมภายในองค์กรมักจะไม่คอ่ ย
แตกต่างกัน เช่น ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร พนักงาน แต่สำหรับสังคมใกล้-สังคมไกลและผู้มีส่วนได้-
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ส่วนเสียภายในพื้นที่สังคมอาจจะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ใช้ในการกำหนดขอบเขต
ความใกล้ชดิ และความสัมพันธ์ระหว่างสังคมกับองค์กร ดังเช่นกรณีของโรงงานสามารถกำหนดได้
ว่าพื้นที่รอบโรงงานภายในรัศมี 10 กิโลเมตร เป็นสังคมใกล้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคมใกล้ก็คือ
ชุมชน โรงเรียน ที่อยู่ในรัศมีดังกล่าว ส่วนพื้นที่นอกเหนือจากระยะ 10 กิโลเมตรออกไปและ
ประชาชนทั่วประเทศก็คือสังคมไกลของโรงงาน ในขณะที่บริษัทสินค้าอุปโภคบริโภคประเภทสบู่
อีกแห่ง อาจจะใช้มติ ทิ างการตลาดเป็นตัวกำหนด นัน่ คือ กลุม่ ลูกค้าหลักไม่วา่ จะอยูท่ ใี่ ดในประเทศ
ถือเป็นสังคมใกล้ แม้วา่ ชุมชนทีอ่ ยูร่ อบบริษทั แต่ถา้ ไม่ใช่ลกู ค้าก็ยงั เป็นเพียงสังคมไกล สำหรับกรณีนี้
ระยะทางไม่ใช่ตวั กำหนดขอบเขตพืน้ ทีท่ างสังคมขององค์กรเหมือนกับกรณีของโรงงานข้างต้น

กำหนดประเด็นทางสังคม

หลังจากทีเ่ ราได้แบ่งพืน้ ทีท่ างสังคมและทราบถึงผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
แล้ว ต่อมาก็คือการเลือกประเด็นทางสังคมให้หมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
ข้ อ ที่ เ ราใช้ บ อกว่ า เหมาะสมนั้ น ก็ คื อ ประเด็ น สั ง คมที่ ส อดคล้ อ งกั บ
ความต้องการของผูท้ มี่ สี ว่ นได้สว่ นเสียนัน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ประเด็นทาง
สังคมทีเ่ ป็นผลกระทบทีเ่ กิดจากการดำเนินธุรกิจขององค์กร เช่น สำหรับผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสียในสังคมใกล้ของโรงงานแล้ว ผลกระทบด้านมลภาวะ
รอบโรงงานเป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่โรงงานต้องทำความเข้าใจ ทำการ
ปรับปรุงแก้ไขจากกระบวนการผลิตของโรงงานเป็นหลัก หรือบริษัทที่ทำ
ธุรกิจค้าปลีกได้สร้างผลกระทบทางด้านการค้ากับร้านค้าปลีกในสังคมใกล้
ของตน ดั ง นั้ น ประเด็ น ทางสั ง คมจึ ง ควรจะเป็ น เรื่ อ งของการส่ ง เสริ ม
เศรษฐกิจท้องถิ่นโดยมุ่งพัฒนาร้านค้าปลีกในพื้นที่ หรือเป็นเรื่องที่กลุ่ม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นว่าเป็นประเด็นสำคัญ เช่น ปัจจุบันสังคมโลกกำลัง
ให้ความสนใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องโลกร้อน หรือภัยพิบัติ
ที่เกิดขึ้นและต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนดังเช่นกรณีของสึนามิ
แผ่นดินถล่มและน้ำท่วม องค์กรเองควรจะต้องทำการศึกษาและวิเคราะห์
ถึ ง ความต้ อ งการของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย เพราะแต่ ล ะสั ง คมอาจมี
ความต้องการและให้ความสนใจทีแ่ ตกต่างกัน เช่น สังคมไทยให้ความสำคัญ
กับสิง่ แวดล้อมเป็นอันดับแรก รองมาได้แก่ การพัฒนาการศึกษา เป็นต้น

กิจกรรม CSR ที่เหมาะสม

กิจกรรม CSR ที่ดีควรสามารถ
ประสานประโยชน์ที่เกิดขึ้น
ให้กับทั้งสังคมและองค์กร
ไปพร้อมๆ กัน

กิจกรรม CSR ที่ดีควรสามารถประสานประโยชน์ที่เกิดขึ้นให้แก่ทั้งสังคมและองค์กรไป
พร้อมๆ กัน จากกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียเป้าหมายและประเด็นสังคมทีไ่ ด้มาแล้ว การเลือกรูปแบบ
กิจกรรมทีเ่ หมาะสมจะเป็นส่วนผสมของการสร้างคุณค่าให้เกิดขึน้ ทัง้ สองฝ่าย ซึง่ องค์กรควรกำหนด
คุณค่าเป้าหมายทีจ่ ะได้ไม่วา่ จะเป็นคุณค่าภายในองค์กร ตัง้ แต่การสร้างจิตสำนึกทีด่ ี มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมให้แก่ผบู้ ริหารและพนักงาน เพือ่ ก่อให้เกิดความภาคภูมใิ จ จงรักภักดีตอ่ องค์กร การสร้าง
คุณค่าให้แก่องค์กรสำหรับผู้ถือหุ้น และเป็นค่านิยมหลักขององค์กรเพื่อนำไปสู่การสื่อสารในการ
สร้างแบรนด์ การส่งเสริมการตลาด หรือแม้แต่การลดต้นทุนให้กับองค์กร ซึ่งแนวทางการปฏิบัติ
(Initiatives) สำหรับ CSR นัน้ มีหลายรูปแบบ เช่น
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CSR ภายในกระบวนการ (In-process) ก็คอื CSR ทีอ่ ยูใ่ นกระบวนการดำเนินธุรกิจของบริษทั ตัง้ แต่กระบวนการจัดหาวัตถุดบิ การผลิต จนถึง
การทำตลาด
CSR ที่อยู่นอกเหนือจากกระบวนการธุรกิจ เช่น การบริจาคให้แก่
ชุมชน การพัฒนาการศึกษา เป็นต้น
หรือแนวทางการปฏิบัติของ Phillip Kotler และ Nancy Lee ที่ได้
จัดกลุม่ ไว้ 6 ประเภท คือ
1. การส่งเสริมการรับรู้ประเด็นทางสังคมในวงกว้าง (Cause
Promotions) แนวทางนี้องค์กรมุ่งรณรงค์ประเด็นปัญหาทางสังคมหรือ
องค์กรสาธารณกุศลให้เป็นที่รับรู้ในสังคมโดยใช้ความสามารถทางการ ไม่ว่าจะเลือกแนวทางใด สิ่งที่
สำคัญก็คือ แก่นของ CSR
สือ่ สารประชาสัมพันธ์ เพือ่ ให้สงั คมตระหนักและเกิดการสนับสนุนต่อไป
2. การส่ ง เสริ ม สั ง คมจากการทำการตลาด (Cause-related การให้ความสำคัญกับการทำ
Marketing) องค์กรสนับสนุนประเด็นทางสังคมโดยการนำส่วนแบ่งรายได้
จากภายใน สู่ภายนอก
หรือกำไรจากการขายสินค้าไปบริจาคเพือ่ สาธารณกุศล
3. การตลาดเพือ่ สังคม (Social Marketing) แนวทางนีเ้ ป็นการใช้
เครื่องมือทางการตลาดขององค์กรในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคน
ในสังคมเพือ่ ให้ ลด ละ เลิก หรือปฏิบตั ใิ นพฤติกรรมบางอย่างทีจ่ ะส่งผลให้
สังคมดีขนึ้ เช่น การเลิกสูบบุหรี่ การสวมหมวกกันน๊อค เป็นต้น
4. การบริจาค (Corporate Philanthropy) รูปแบบดัง้ เดิมและง่ายทีส่ ดุ ก็คอื การบริจาค
ทัง้ เงิน สินค้า หรือสิง่ ของเพือ่ เป็นสาธารณกุศล เช่น ให้กบั มูลนิธิ โรงเรียน หรือชุมชน เป็นต้น
5. การอาสาสมัครช่วยเหลือชุมชน (Volunteering) แนวทางนี้มุ่งเน้นให้องค์กรกับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคมเป้าหมายมีความสัมพันธ์อันดี โดยการให้ผู้บริหาร พนักงาน
ตลอดจนการชักชวนคูค่ า้ หรือคูแ่ ข่งเข้าไปมีสว่ นร่วมกับกิจกรรมเพือ่ สังคมในพืน้ ที่ เช่น การร่วม
พัฒนาชุมชนในท้องถิ่น การร่วมกันสร้างอาคารหรือสอนหนังสือให้แก่เด็กนักเรียนในชนบท
เป็นต้น
6. การดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Socially Responsible
Business Practice) แนวทางนีจ้ ะเหมือนกับ CSR in process นัน่ ก็คอื การพัฒนา ปรับปรุง
การดำเนินธุรกิจขององค์กรเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบด้านลบกับสังคมและสิ่งแวดล้อมหรือให้
เกิดขึน้ น้อยทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะเป็นได้ เช่น การลดการใช้นำ้ การใช้พลังงานสะอาด เช่น พลังงานลม
เพือ่ ลดปริมาณก๊าซทีก่ อ่ ให้เกิดภาวะเรือนกระจก เป็นต้น
จะเห็ น ได้ ว่ า แนวทางการปฏิ บั ติ นั้ น เราสามารถเลื อ กได้ ต ามความเหมาะสมและ
ทุกแนวทางสามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ให้เกิดขึ้นได้ทั้งองค์กรและสังคม ตัวอย่างเช่น การที่
Motorola ในอเมริกาหันมาใช้พลังงานสะอาด เช่น พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม โดย
การสร้างโรงงานผลิตใหม่ นอกจากจะทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นแล้ว Motorola สามารถลด
ค่าใช้จา่ ยได้ปลี ะมากกว่าหลายล้านเหรียญต่อปี อย่างไรก็ตาม ไม่วา่ จะเลือกแนวทางใด สิง่ ที่
สำคัญก็คือ แก่นของ CSR การให้ความสำคัญกับการทำจากภายใน สู่ภายนอก การให้
ความสำคัญกับประเด็นปัญหาหรือผลกระทบทางลบที่องค์กรสร้างขึ้นกับสังคมเป็นอันดับแรก
และนำไปสูก่ ารสร้างคุณค่าทีแ่ ท้จริงให้เกิดขึน้ ทัง้ กับสังคมและองค์กรอย่างยัง่ ยืนไปพร้อมๆ กัน

