บทที่ 4
แนวคิดวิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอสังคม สําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
(Corporate Social Responsibility Concept for Small and Medium Business Enterpriser:
CSR Concept for SME’s)
4.1 วัตถุประสงคของการวิจัย (Research Objective)
เพื่อศึกษาแนวคิดวิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอสังคมสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (CSR Concept for SME’s)
4.2 กรอบความคิด (Conceptual Framework)
แนวคิดวิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอสังคม สําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
(CSR Concept for SME’s) เปนการดําเนินวิสาหกิจภายใตจิตวิญญาณความรับผิดชอบตอสังคม
(Socially Responsible Soul) หรือ จิตวิญญาณเพื่อสังคม (Public Soul) โดยทีมงานอาสาสมัคร
(Volunteer Team) ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับผูมีสวนเกี่ยวของฝายตางๆ เครือขาย (Network) หรือ
ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) ที่เปนการดําเนินงานอยางเปนระบบ (System) และมีการใช
ทรัพยากร (Resources) อยางมีประสิทธิภาพ สงผลทําใหเกิดการเจริญเติบโตทางธุรกิจ
(Business Growth) และความสมดุล (Balance) หรือดุลยภาพ (Equilibrium) ระหวางธุรกิจกับ
สังคม และทําใหเกิดการพัฒนาอยางยัง่ ยืน (Sustainable Development) ดังแสดงในภาพที่ 4.1
ภาพที่ 4.1
แสดงกรอบความคิดวิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอสังคมสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
7. Sustainable Development
Growth and Balance
6.6.Business
Business Growth
5.5.System
Networkand Resources
4. Network
4. System
and Resources
3. Stakeholders
2. VolunteerTeam
1. Socially Responsible Soul / Public Soul

CSR Concept for SMEs
สวนที่ 1
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ทั้งนี้มีผูใหความหมายเกีย่ วกับแนวคิดวิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอสังคม ไวอยาง
หลากหลาย อาทิ
“การดําเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองคกร ที่คํานึงถึงผลกระทบตอสังคม
ทั้งในระดับใกลและไกล ดวยการใชทรัพยากรที่มีอยูในองคกร หรือทรัพยากร
จากภายนอกองคกร ในอันที่จะทําใหอยูรว มกันในสังคมไดอยางเปนปกติสุข”
สถาบันไทยพัฒน
(รายละเอียดบทที่ 2 หัวขอ 2.3 ทฤษฎีที่ 8)
“การปฏิสัมพันธของผูเกี่ยวของ (Stakeholder) โดยสมัครใจ”
European Commission Green Paper
(รายละเอียดบทที่ 2 หัวขอ 2.3 ทฤษฎีที่ 8)
“คํามั่นของบริษัทที่จะสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน โดยทํารวมกับ
ลูกจางและครอบครัวของพวกเขา ชุมชน และสังคมโดยกวาง เพื่อจะพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีของสังคมโดยรวม”
World business Council on Sustainable Development
(รายละเอียดบทที่ 2 หัวขอ 2.3 ทฤษฎีที่ 8)
“คํานึงถึงคุณภาพชีวิตในชุมชนโดยรอบ สรางพันธมิตรกับผูมีสวนไดสวนเสียที่
สําคัญทั้งหมด”
Inter American Development Bank
(รายละเอียดบทที่ 2 หัวขอ 2.3 ทฤษฎีที่ 8)
“การรับผิดชอบตอสังคม บทบาทผูบริหารจะแตกตางกันออกไป โดยผูบริหารมี
สวนรวมในการตอบสนองสังคมอยางรอบคอบ เพื่อลดหนี้อนั เกิดจากความไม
รับผิดชอบตอสังคมของบริษัท”
Samuel C.Certo
(รายละเอียดบทที่ 2 หัวขอ 2.3 ทฤษฎีที่ 8.2.1)
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“การดําเนินงาน ควรพิจารณาในเรื่องเทคนิคและผลกําไรเชิงเศรษฐศาสตรและ
ผลที่เกิดกับสังคมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว จากกิจกรรมทางธุรกิจทัง้ หมด
กอนอยางรอบคอบกอนที่จะดําเนินการ และผลความรับผิดชอบตอสังคมที่มี
ตนทุนเกิดขึ้น ไมควรจะสงตอใหผูบริโภค”
Keith Davis
(รายละเอียดบทที่ 2 หัวขอ 2.3 ทฤษฎีที่ 8.2.1)
“เนนความรับผิดชอบตอสังคมทางจิตวิญญาณ (Soul) มิใชทําตามกระแส”
Mallen Bank and Micheal Hopkins
(รายละเอียดบทที่ 2 หัวขอ 2.3 ทฤษฎีที่ 8.6)
4.3 การวิเคราะหขอมูล
1. จิตวิญญาณ (Soul) ไดแก จิตวิญญาณเพื่อสังคม (Public Soul) หรือจิตวิญญาณ
รับผิดชอบตอสังคม (Socially Responsible Soul) หรือจิตวิญญาณทีเ่ ปนผูใหแกสงั คม ซึง่ เปนการ
กระทําจากสวนลึกของจิตใจ เปนเรื่องของความรูสึก ความสํานึกที่ตองการแบงปน ตองการให
กับผูอื่น กับสังคม เปนการทําดวยจิตวิญญาณที่เกิดจากสํานึกภายใน ไมใชเปนไปตามกระแส
นิยม หรืออาจกลาวไดวา เปนการเกิดจากภายในสูภายนอก
ดังที่คุณธเนศ พรพิพฒ
ั นไพศาล จากบริษัท อิมเม็กซ อินเตอร เนชัน่ แนล จํากัด กลาวไว
วา
“...ผมทําขางในสูขางนอก ผมมีคติวา ทําดีคือดี ไมใชทําดีไดดี (ทําดีเพื่อจะ
ไดรับอะไรบางอยางเปนการตอบแทน) หรือฉันทําประโยชนใหสังคม สังคม
ตองชื่นชมฉัน ฉันทําดี สังคมตองใหรางวัลฉัน ธุรกิจกับสังคมเปนสํานึกในจิต
วิญญาณที่จะทําใหประสบความสําเร็จ ใหคนในองคกรเปนคนดี ถาลูกคา
พนักงาน ผูถอื หุน ครอบครัวพนักงาน ชุมชนรอบขาง สังคมไกลและใกล มี
ความสุข ผมก็มีความสุข… เราเริ่มมองสังคม เราเริ่มทําตั้งแตเราขนาดเล็ก
ไมตองรอใหโตเหมือนปูนซีเมนต...”
ขณะเดียวกันก็มองวา สํานึกตอสังคมในระดับองคกรนัน้ ยังมพอ ตองเปนสํานึกระดับ
สวนรวม ระดับประเทศ ดังคําสัมภาษณที่วา
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“...ในการคาระหวางประเทศ สวนหนึง่ เราไปในนามองคกร อีกสวนหนึง่ เราไปใน
นามประเทศ ซึ่งเรียกวา Country Reputation เชน ประเทศอิตาลี ไดชื่อวา
กระเบื้องเซรามิคมีคุณภาพสุดยอดของโลก… สําหรับประเทศไทย ผมสงสินคา
คาไปออสเตรเลียเมื่อ 10 ปกอ น ผมทําตลาดใหเกิดความเชื่อถือมา 10 ป อิมเม็กซ
ทําใหออสเตรเลียเชื่อวาผมไมดอยกวาอิตาลี...”
คุณธเนศ ไดกลาวย้าํ แนวคิดของตนเอง ถึงการทําดี ที่ไมใชการทําตามกระแสนิยม หรือ
ทําตามแฟชัน่ ดังคํากลาวทีว่ า “ผูนําเปนผูที่ทาํ เพื่อสังคม โดยไมคิดเปนแฟชัน่ ไมคิดวาทําเพื่อถูก
กฎเกณฑ” ซึง่ สะทอนใหเห็นถึงจิตใจที่รับผิดชอบตอสังคม ที่สามารถทําไดเลย ไมตองมีเงื่อนไข
ของเวลา และธุรกิจสามารถมีความรับผิดชอบตอสังคมทั้งในระดับองคกร และระดับสังคมประเทศ
นอกจากนัน้ กรณีอิมเม็กซสะทอนใหเห็นถึงจิตวิญญาณความรับผิดชอบของคนๆ หนึ่ง หรือ
องคกรหนึ่งทีม่ ีใหกับสังคมรอบตัวทั้งใกลและไกล โดยตองมีความคิดในการเปนผูใ หกับสังคมใน
องคกร ดังคํากลาวที่วา
“ผมเริ่มสังคมของผมโดยดูสงั คมอิมเม็กซกอ น ถาเรามีความสุข เราจะแบงปน
ความสุข และพัฒนาครอบครัวของพนักงาน.... ผมสอนเขาใหเห็นแกผอู ื่น เห็นใจ
ผูอื่นที่อยูใกลตัวหรือรักคนในครอบครัว... ผมอยากใหคนงานในโรงงานรักลูก รัก
ครอบครัว แบงปนความสุขใหครอบครัว... ตองใหรูจักคําวา ‘สํานึก’ โดยให
คํานึงถึงเรื่องใกลชิดตัวเอง คือ สํานึกความปลอดภัย ไดแก ความปลอดภัยเพื่อลูก
เพื่อครอบครัว สรางแรงบันดาลใจใหทุกคนมีสวนรวมกันเพื่อผูอื่น”
“...นอกจากนี้เรายังสรางสังคมพนักงาน คนงาน ใหพรอมเปนทีมอาสาเพื่อสังคม
และคอยขยายสูเครือขายทีผ่ มทํากับคูคาของผม ผูถ ือหุน กรมศุลกากร
กรมสรรพากร และขยายสูช มุ ชนรอบสํานักงาน รอบโรงงานตอไป สําหรับสังคม
อันไกล ผมชวยเหลือผูประสบภัยสึนามิ ขอความรวมมือกับชาวตางชาติให
ชวยเหลือประเทศไทย”
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จะเห็นไดวา อิมเม็กซมีสาํ นึกดวยตนเองทีจ่ ะตองใหกับสังคม ทั้งในระดับพนักงาน
ครอบครัวพนักงาน เปนความปรารถนาใหเกิดสิ่งดีๆ กับคนในครอบครัว ลูกคา และผูที่เกีย่ วของ
ดวยการเปนผูใ ห ดวยการปนสวนที่ดีใหผอู ื่น
จะเห็นไดวา แนวคิดของอิมเม็กซ คํานึงถึงธุรกิจและสังคมจําเปนตองเติบโตควบคูกันไป
(เปนการมองระยะยาว และมีวิสัยทัศนที่ด)ี และในความเปนจริง ธุรกิจและสังคมตองพึ่งพากันอยาง
แยกไมออกอยูแลว นอกจากนัน้ อิมเม็กซยังมองวา ในระยะสั้น หากทําใหองคกรเปนองคกรที่ดี
พนักงานทุกคนรวมทั้งสมาชิกในครอบครัวก็จะไดรับผลดีทันที (มีความรูสึกที่ดีตอกัน และมี
ความสุข) ทําใหองคกรมีความเขมแข็งอยางแทจริง สวนผลกระทบที่เกิดจากการมีองคกรเขมแข็ง ก็
จะสงผลใหสงั คม และชุมชนรอบขาง (ระยะใกล) และสังคมระดับประเทศ (ระยะไกล) ดีขึ้น ทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว และการมีสังคมและชุมชนเขมแข็งก็จะสงผลยอนกลับมาสูองคกร ทําให
องคกรอยูไดและมีความเขมแข็งเพิ่มมากยิง่ ขึ้น
นอกจากประเด็นดังกลาวขางตนแลว อิมเม็กซยงั มองวา การทําดีในรูปของวิสาหกิจกับ
ความรับผิดชอบตอสังคม ไมตองใหเปนไปเพราะถูกกฎเกณฑบังคับ หรือทําตามกระแสนิยมของ
สังคม แตตองทําไปเพราะเห็นคุณคาของตัววิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอสังคมอยางถองแท และ
การทําความดีในกรอบคิดของวิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอสังคม ก็สามารถทําไดทันที ไมตองรอ
คอย เพราะวิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอสังคม สามารถสะสมความดีในตัวใหเพิม่ ขึ้นไดเรื่อย ๆ
อยางตอเนื่อง
กรณีคําแสด ริเวอรแคว รีสอรต กลาวถึง การดําเนินธุรกิจที่มกี ารดูแลสังคม มีความรักใน
ธรรมชาติ รักเพื่อนมนุษย เปนการกระทําตอสังคมดวยจิตวิญญาณและความรักที่อยูในสวนลึกของ
จิตใจ จากภายในสูภายนอก ทีเ่ กี่ยวของกับพนักงาน ลูกคา ผูที่เกี่ยวของรอบขาง และความ
ปรารถนาตอชุมชน โดยเสนอวา
“...เพื่อเปนศูนยรวมแหงการขยายองคกร ความรู สูชมุ ชน ดวยระบบธุรกิจแบบ
พอเพียง ที่ดูแลสังคม ดูแลธรรมชาติ มีความรักในมนุษยที่อยูรวมกัน… รวมทัง้
ดูแลใหความเปนชุมชนกลับคืนมา อนาคตอันใกล เราจะทําเรื่องชุมชน คนดีใน
แผนดินตอไป...”
นอกจากนี้ คําแสดยังกลาวถึง “ความสุข” ซึง่ เปนสิง่ ที่เกิดขึ้นกับบุคคลหลายฝายที่
เกี่ยวของและมีปฏิสัมพันธตอ กัน “...สุขของลูกคาที่ไดรับบริการที่ดี พนักงานก็มีความมัน่ คง มี
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ความภูมิใจ และเปนสุขของเจาของเอง ที่ดูแลคนอื่น ทําใหคนรอบขางมีความสุข” ซึ่งสะทอนถึง
จิตวิญญาณ ที่จะทําความดี รักที่จะใหและชวยเหลือผูอื่น รวมทัง้ ความรักที่มีตอธรรมชาติ และ
สิ่งรอบตัว สังคม ชุมชน และความรักนัน้ ไดแปรเปนความสุข โดยผูใ หและผูรับตางมีความสุขไป
พรอม ๆ กัน
นอกจากนี้คําแสด มีความปรารถนาใหคนในชุมชนมีอาชีพ อันเปนการชวยเหลือสังคม
ทางหนึ่ง ตองการใหสงั คมมีความสุข “เราตองการใหชมุ ชนไดมีงานทํา และเลิกเปนปรปกษและลัก
ขโมย โดยการใหเขาชวยปลูกขาว เผาถาน หรืออยางอืน่ ที่เขาสามารถทําได...”
ที่สําคัญปรัชญาการบริหารงานของคําแสด ยังใหความสําคัญกับการเปนสังคมที่คดิ เปน
คิดถูกดวยสติปญญา ดังคํากลาวทีว่ า “ธุรกิจบนความพอเพียงดูแลสังคมใหมีความสุขในงาน มี
ความรักและความเขาใจ และปฏิบัติงานดวยสติและปญญา ตามคําสอนในพระพุทธศาสนา...” ซึ่ง
ไดกลายเปนเปาหมายหลักในการบริหารงานของคําแสด ที่เนนการเสริมสรางวิชาชีพแกคนในชุมชน
โดยจัดทําเปนหลักสูตรวิชาชีพการรีสอรต ใหผูที่สนใจไดฝกฝนจากการทํางาน และสามารถ
กลายเปนอาชีพไดในอนาคต การใหกับสังคมของคําแสด จึงเปนเรื่องของความรัก ความปรารถนา
ดี ที่จะใหคนไดมอี าชีพ และอยูรวมกันในชุมชนอยางมีความสุข
ตรงนี้ถือไดวาแนวความคิดดังกลาว มีผลสะทอนกลับตอความมัน่ คงและการเติบโตของ
คําแสดทั้งในระยะสัน้ และระยะยาวอยางเห็นไดชัด เพราะการที่คําแสดซึ่งมีธุรกิจรีสอรต สามารถ
พัฒนาคนในทองถิ่นใหเขามาทํางานในองคกร จะทําใหปญหาเรื่องการเปลี่ยนพนักงานหรือมีคนเขา
ออกลดลง และคนทองถิน่ ทีท่ ํางานในชุมชนตนเอง ก็มีความรักและรูสกึ เปนเจาของกิจการนั้น
มากกวาคนทีม่ าจากที่อนื่
อาจกลาวไดวา กรอบคิดของคําแสดในเรือ่ งความรับผิดชอบตอสังคม เปนกรอบคิดที่สงผล
ในทางปฏิบัตอิ ยางตรงไปตรงมา คือการมีแรงบันดาลใจหรือความรัก (ฉันทะ) ในการทําความดี
และเชื่อมโยงมาสูบทบาทหนาที่ที่ตวั เองรับผิดชอบ (เชน การใหบริการ ฯลฯ) ทําใหผูอื่น (ลูกคา
พนักงาน ฯลฯ) เกิดความสุข และในขณะเดียวกัน ตนเองก็เกิดความสุขจากความดี (เชน การ
ใหบริการ ฯลฯ) ที่ตนเองทําดวย จึงอาจกลาวไดวา ความรักและความดีจากกรอบคิดเรื่องวิสาหกิจ
กับความรับผิดชอบตอสังคม ในกรณีของคําแสด มีความเปนไปไดอยางมาก ที่จะสรางใหเกิดความ
เขมแข็งมั่นคงและการเติบโตในกิจการของตนเอง รวมทัง้ จะมีสว นชวยใหสังคมเกิดความมัน่ คง
เขมแข็งขึ้นไดในอนาคต
สวนวีพพี ี คํานึงถึงสังคมเพราะอยากชวยเหลือ เปนเรื่องจิตวิญญาณภายในที่ตองการให
เกษตรกรพนจากความลําบาก โดยกลาววา “เห็นความไมยุติธรรม มีหนวยงานราชการไปรับซื้อ
ผลิตภัณฑของเกษตรกรผูปลูกกาแฟในราคาที่เกษตรกรลําบาก อยากชวยเหลือใหมรี ายได
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เหมาะสม” อันเปนความปรารถนาที่จะชวยเกษตรกรใหพน จากความลําบาก ซึง่ เปนคุณธรรม
หรือสํานึกจากภายใน ที่ตองการสรางใหเกิดความเปนธรรมในดานราคาผลผลิตแกเกษตรกร
นอกจากนัน้ วีพีพี ยังเนนการเปนผูใหในการบริการ โดยกําหนดไวใน “บานวีพีพ”ี ถึงสิ่งที่
พนักงานจะตองเขาใจและปฏิบัติตอลูกคาดวย “หัวใจบริการ มีความเขาใจลูกคา ใหบริการดวย
ความวองไว ใหบริการดวยความเต็มใจ ยิ้มแยมแจมใส” นอกจากนี้ยงั มีความปรารถนาดีตองการ
ใหเกษตรกรมีรายได พนจากความยากจน รวมถึงเด็กนักเรียนอีกดวย
“บริษัทไมเอาเปรียบเกษตรกรชาวไร และไมทิ้งผูปลูกกาแฟ เพื่อใหเขาสามารถ
พัฒนาตนเองและเขมแข็งมีความภูมิใจในอาชีพ... สามารถนําเมล็ดกาแฟมา
จําหนายสรางรายได 30,000 บาท/ครอบครัว/ป ทําใหครอบครัว 70 ครอบครัวที่
อําเภออมกอย ไมตองตัดไมทําลายปา นี่เปนประเด็นสําคัญ... สวนนักเรียนจะมี
การสอน ใหองคความรูแกเด็ก เรื่องการปลูกกาแฟทุกวันพุธ และเมื่อกาแฟมี
ผลผลิต ก็ใหนาํ มาจําหนายแกบริษัท ทางบริษัทใหราคาพิเศษ เพื่อเปนรายไดและ
ทุนอาหารกลางวันแกเด็ก....”
แนวคิดในสวนนี้ สะทอนใหเห็นวา นอกจากวีพีพจี ะเนนในเรื่องคุณธรรมแลว ยังมองถึง
เรื่องการรักษาสิ่งแวดลอมโดยมุงใหชาวบานมีรายไดเพียงพอตอการยังชีพ ซึง่ จะชวยลดการขยาย
พื้นที่การเพาะปลูกและลดการตัดไมทําลายปา รวมทั้งเปนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดวยการ
สงเสริมการศึกษาและสุขภาพของเยาวชนในทองถิ่นอีกดวย
จะเห็นไดวา วีพพี ีมีกรอบคิดเกี่ยวกับวิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอสังคม ในประเด็นของ
คุณธรรม ที่ตอ งการใหเกิดคุณธรรม ความดี ในรูปของการสรางความเปนธรรม (ยุติธรรม) ใหเกิดขึ้น
ในสังคม (รูปธรรมคือราคาผลผลิตของเกษตรกร) ถือไดวา กรอบคิดของ วีพีพี มีความสําคัญตอการ
เจริญเติบโตขององคกร และความอยูดีมสี ุขของเกษตรกรเปนอยางยิง่ เพราะโดยทัว่ ไป บริษัทเอกชน
มักจะใชกลไกตลาด มาเปนเครื่องมือในการจูงใจใหลูกคานําสินคามาขายใหตนเอง แตสิ่งที่
บริษัทเอกชนโดยทั่วไปไมมคี ือ คุณธรรมที่เปนสํานึกจากภายในทีต่ องการสราง ใหเกิดความเปน
ธรรมในดานราคาผลผลิตแกเกษตรกร ดวยเหตุนี้ เมื่อมีโอกาสในครั้งตอไป บริษัทเหลานีก้ ็จะฉวย
โอกาสใชกลไกราคาเพื่อเอาเปรียบเกษตรกร เพราะตองการกําไรสูงสุด สวน วีพพี ี การใหราคาที่
สูงขึ้น (อยางเหมาะสม) เปนเรื่องที่เกิดจาก คุณธรรม ภายใน สิ่งนี้ถือเปนความยัง่ ยืนที่จะเกิดขึ้นกับ
การดําเนินงานของบริษทั ตลอดไป (เพราะวีพพี ี ไมมีความคิดที่จะฉวยโอกาสเอาเปรียบเกษตรกรอยู
แลว)
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อาจกลาวไดวา กรอบแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณเพื่อสังคมนั้น เกิดจากสํานึกภายในที่
ตองการเห็นการเติบโตอยางสมดุลระหวางธุรกิจและสังคม
เปนการมองอยางมีวิสยั ทัศนอัน
กวางไกลที่ตองการเห็นความเขมแข็งขององคกรและสังคมชุมชนโดยรวมที่เกื้อกูลกัน
และสิ่งที่
เกิดขึ้นก็มกี ารนําไปปฎิบัติดวยความเต็มใจ นอกจากนัน้ กรอบแนวคิดในประเด็นเรื่องจิตวิญญาณ
เพื่อสังคมยังเปนเรื่องของความรัก (ฉันทะ) ที่มวลมนุษยจะมีตอมนุษยดว ยกันและมีตอธรรมชาติ
โดยหวังใหเกิดความสุขแกตนเองและผูอนื่
(ซึง่ อาจอยูในรูปของการใหและรับบริการ) รวมทั้ง
ตองการใหเกิดความยุติธรรม และความเปนธรรมในสังคมดวย
1. อาสาสมัครและการทํางานเปนทีม (Volunteer and Teamwork) เปนการอาสาที่มี
อิสระในการเลือกปฏิบัติดวยความสมัครใจ เต็มใจ โดยไมถูกบังคับและมีการทํางานเปนทีม
ตัวอยางเชน อิมเม็กซ ใหคนงานในโรงงาน สมัครใจ (อาสาสมัคร) เขาโครงการงดเหลา
ซื้อจักรยานใหลูก งดเหลา ลดละเลิกบุหรี่ กลอมจิตใหเปนคนดี จดไมจน ซึ่งเปนโครงการที่บริษัท
ปรารถนาใหคนงานพนจากโรคภัย มีสุขภาพดีทงั้ กายและใจ มีเงินออม โดยไมมกี ารบังคับ แตให
สมัครเขารวมกิจกรรมดวยความสมัครใจ และพยายามจูงใจใหพนักงานปรับตัวโดยเขารวม
โครงการดวยความเต็มใจ
นอกจากนีย้ ังเปนการอาสาใหสังคมรอบขางสํานักงานและโรงงาน (ดังในรูปภาพ ผนวก
“ข”) เชน กรณีเด็กดอยโอกาส สุนัขพิการ เปนตน โดยพนักงานอาสาทําในสิง่ ที่สนใจ เชน การ
ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติสนึ ามิ พนักงานจะขออาสาไปคนหาผูประสบภัย
“เมื่อเกิดสึนามิ เขาก็คิดถึงคนที่รับความเสียหาย เขามีน้ําใจกับคนอืน่ ที่เขาไมรูจัก
เขาชวยสังคมโดยอาสาไปหาหนวยงานที่เขาตองการความชวยเหลือ เพราะ
องคกรไดเงินชวยเหลือมาจํานวนหนึ่ง...”
อิมเม็กซเปดโอกาสใหคนรวมโครงการ โดยไมกําหนดเงือ่ นไข ไมบังคับ และยังเปดโอกาส
ใหพนักงานมีสวนรวมในการคิด นําเสนอ และปฏิบัติ เชน พนักงานเสนอแนวทางแกไขปญหาของ
โรงงาน “...เขาคิดใหองคกรประหยัดพลังงาน เพราะเราเผาเซรามิค ใชความรอนมาก เขาคิด
ชวยองคกร”
ประเด็นนีถ้ ือเปนความคิดทีก่ าวหนาและมองการณไกลของบริษัทอิมเมกซ เพราะในป
2550 นี้ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยไดออกเปนนโยบายที่ถือเปนวาระแหงชาติ
ที่ใหขาราชการของกระทรวงออกไปทํางานอาสาสมัครไดปละ 5 วัน โดยไมถือเปนวันลา
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ในประเด็นที่มกี ารอาสาสมัครเปนทีม กรณีของอิมเม็กซ ทีมอาสาของบริษัท มี 2 รูปแบบ
คือ ทีมอาสาสมัครในสายงาน ที่เปนไปตามขั้นตอนการบริหารงาน อยูในสายบังคับบัญชา มี
ลักษณะเปนทีมที่เปนทางการ มีการหาผูสมัครเขามาทําและกําหนดกิจกรรมใหสอดคลอง โดยการ
คิดรวมกัน อาสารวมกันในการเสนอความคิดที่เปนประโยชนตอองคกรและสังคม มีการทําแผนงาน
ในระดับฝายตางๆ ที่ภายใตแนวคิดนัน้ ไดรับการยอมรับและมีความเต็มใจที่จะนําไปปฏิบัติ และ
มีการจัดการใหเปนไปตามการบริหารธุรกิจ มีการจัดการและทําการประเมิน เปนไปตามหนาที่ของ
แผนก ทัง้ นี้ “ผูประกอบการหรือผูบริหารระดับสูง จะทําหนาที่คัดเลือกแนวคิดทีด่ ีที่สุดและผลักดัน
ใหนาํ ไปปฏิบัติโดยทีมอาสา” สวนอีกรูปแบบคือ กลุมที่เกิดขึ้นในองคกร เปนทีมอาสาสมัครที่ไม
อยูในสายงาน จึงมีรูปแบบไมเปนทางการ จัดตั้งขึ้นตามความสนใจของคนในองคกร ที่คิดโครงการ
เพื่อสังคมรวมกัน และใหผทู ี่สนใจสมัครเขากิจกรรม เชน กลุม Smile Club
โดยสรุป แนวคิดเกีย่ วกับเรื่องอาสาสมัครและการทํางานเปนทีมของอิมเม็กซ ถือเปน
แนวคิดที่มงุ กระตุน สงเสริมใหพนักงานมีจิตอาสาเพื่อพัฒนาตนเอง ครอบครัว องคกรและสังคม
อยางเปนอิสระ แมวาสวนหนึ่งของกิจกรรมอาสาสมัครฯ จะถูกกําหนดเปนแผนของบริษัทฯ แตก็มี
การเปดกวางใหมีการเสนอกิจกรรมที่พนักงานมีความใจเปนพิเศษดวยเชนกัน
อาจกลาวไดวา
แนวคิดวิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอสังคม ในประเด็นของการเปนอาสาสมัครและการทํางาน
เปนทีมดังกลาว มีสวนที่จะชวยพัฒนาและยกระดับจิตใจของพนักงานทั้งในระดับที่เปนบุคคลและ
ทีมงานใหสงู ขึ้น ถือวาเปนแนวคิดที่สาํ คัญตอการเปลี่ยนแปลง (Re-engineering) องคกรอยางถึง
รากถึงโคน คือมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแตภายในจิตใจ ระดับบุคคล กลุม และองคกร ที่จะสงผลดีตอ
ความมัน่ คงขององคกรอยางยั่งยืน
สวนคําแสด มีแนวคิดเกีย่ วกับอาสาสมัครและการทํางานเปนทีมทีม่ ลี ักษณะของกิจกรรม
ที่เปนขอควรปฏิบัติทั่วไปของอาสาสมัคร เชน การสวดมนตไหวพระ ทําสมาธิ ถือเปนการใหความ
เปนอิสระในการปฏิบัติ โดยจัดใหมีการสวดมนตทุกวันจันทรและวันพฤหัสบดี ใหพนักงานสมัครใจ
เลือกไปสวดมนตตามความเหมาะสม นอกจากนี้การอาสาสมัครยังพัฒนาไปสูการอาสาคิด
โครงการหรือนําเสนอแนวคิดใหมเขาที่ประชุม เพื่อระดมความคิดในการพัฒนาการทํางานให
กาวหนา โดย “...ทุกคนมีสทิ ธิ์ออกเสียงเทากันไมวา ตําแหนงใด เพื่อนําสิง่ ที่ดีสูองคกร” ดังกรณี
“...มีการเสนอใหมีการทําสบู แชมพู น้าํ หอม โดยนําตนไมรอบรีสอรต ที่มีกลิน่ หอมและมีสรรพคุณ
ที่เปนประโยชน… โดยอาศัยภูมิปญญาของพนักงาน ผลิตเปนสบู ทําแชมพูเพื่อใชในรีสอรต” ที่
สําคัญคือ คําแสดเปดโอกาสใหสมัครใจเขารวมโครงการที่เกี่ยวของกับธุรกิจ ทัง้ ในกระบวนการ
บริหาร และกิจกรรมอื่นโดยไมบังคับ กรณีคําแสด เชนเดียวกับอิมเม็กซ มีการสรางทีม
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อาสาสมัครไปพรอมกับสายบังคับบัญชา “เปนทีมอาสาที่เต็มใจ เรามีสายบังคับบัญชาเหมือน
องคกรอื่น .. ทุกคนมีสิทธิออกเสียงเทากัน ไมวา ตําแหนงใด เพื่อนําสิ่งที่ดีๆ มาสูองคกร”
จะเห็นวา แนวคิดเกี่ยวกับวิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอสังคม ของคําแสดในประเด็นการ
อาสาสมัครและทํางานเปนทีมนั้น มุงเนนใหเกิดความรับผิดชอบในตนเองของพนักงาน อีกทั้งมุง
ปลูกฝงแนวคิดเกี่ยวกับความเสมอภาคระหวางผูรวมงาน รวมทั้งการสงเสริมใหเกิดการยอมรับใน
ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยและสิทธิขั้นพืน้ ฐาน (human right) อันเปนการสรางรากฐานของความ
เปนประชาธิปไตยในองคกร นอกจากนัน้ คําแสดยังมีการสงเสริมการใชภูมิปญญาทองถิน่ ซึ่งจะทํา
ใหพนักงาน โดยเฉพาะคนที่เปนคนทองถิ่นเกิดความรัก หวงแหนในภูมิปญญาทองถิน่ ของตนเอง
และความรูสึกเปนเจาของ (sense of belonging) องคกรและชุมชนตนเองมากขึน้
โดยสรุป แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องอาสาสมัครและการทํางานเปนทีมขององคกรดังกลาวขางตน
มีแนวโนมที่จะกอใหเกิดจิตอาสาฯ เพื่อพัฒนาตนเอง ครองครัว องคกรและสังคมอยางอิสระ เปน
การพัฒนาและยกระดับจิตใจของบุคคลใหสูงขึน้ รวมทัง้ ยังเปนการสรางใหเกิดความรับผิดชอบตอ
ตนเอง สรางความเทาเทียมเสมอภาคในระหวางบุคคล กอใหเกิดการเคารพในศักดิศ์ รีและความ
เปนมนุษย เคารพในสิทธิขนั้ พื้นฐานอันเปนรากฐานของประชาธิปไตยในองคกรและในสังคม และ
สงเสริมใหเกิดความรัก และใหความสําคัญกับภูมิปญญาทองถิ่นมากขึ้น จึงอาจถือไดวา แนวคิด
วิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอสังคม ในประเด็นอาสาสมัครและการทํางานงาน จะกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลง (Re-engineering) ที่สําคัญในองคกรและสังคมในอนาคต
2. ผูเกี่ยวของทีม่ ีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) ไดแก ผูไดรับผลกระทบทั้งทางตรงและ
ทางออมในทุกระดับ
อิมเม็กซ เปนบริษัทสงออก ผูมีสวนเกีย่ วของโดยตรงไดแก พนักงาน ตัวแทนการคา คู
คา หนวยงานของรัฐที่เกีย่ วของ ไดแก กรมศุลกากร กรมสรรพากร อิมเม็กซจะรวมกับผูมีสวน
เกี่ยวของทํากิจกรรมหรือสิ่งที่ดีรวมกัน
“... เปนเรื่องทางสังคมที่เราเกี่ยวของ... เรามีโอกาสชวยรอบโรงงาน รอบ
สํานักงานใหญ เรียกวา Back to School เราสะสมของใชสําหรับนักเรียน ตํารา
จากคนในองคกร เพื่อใหโครงการรอบโรงงาน รอบสํานักงาน”
แนวคิดเกี่ยวกับวิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอสังคมของอิมเม็กซ มุง เนนให
ความสําคัญตอผูมีสวนไดสว นเสีย คือ พนักงานในโรงงาน และคอยขยายกิจกรรมสูพ นักงานใน
สํานักงานใหญ สูชุมชนรอบขางและสูประเทศ โดยระบุไวชัดเจนในเรื่องผูมีสวนเกีย่ วของ ซึง่ ไดแก
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ผูถือหุน พนักงาน และคูคา ลักษณะกิจกรรมดังกลาวไดกําหนดไวในภารกิจของบริษัท โดยมี
แนวคิดของโครงการที่อมิ เม็กซไดดําเนินการ จะเปนกิจกรรมใหคนงานเปนสวนใหญ ทัง้ นี้เปน
เพราะลักษณะธุรกิจที่ผลิตเซรามิคแกว มีการจางงานคนงานเปนจํานวนมาก ซึ่งมักมีปญหาพื้นฐาน
เชน ดื่มสุรา ยาเสพติด และมีหนี้สิน เปนตน กิจกรรมเรงดวนเกี่ยวกับคนงานจึงเปนสิ่งจําเปน
จะเห็นไดวา แนวคิดเกีย่ วกับวิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอสังคมของอิมเม็กซ ในการ
ดําเนินโครงการจะเนนผูมีสว นไดสวนเสียที่ใกลตัวหรือเนนคนวงในกอน จากนั้นจึงไดขยายออกไป
ยังคนภายนอก (ซึง่ ถือวาแนวคิดดังกลาวมีความเหมาะสม เพราะการเริ่มจากคนในกอนจะชวยให
การบริหารจัดการทําไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวา นอกจากนัน้ การขยายแนวคิดเกี่ยวกับ CSR
ใหกับคนในก็จะชวยใหการดําเนินงานของบริษัทที่จะขยายออกไปในวงกวาง สามารถทําไดงา ยขึน้
เพราะมีบุคลากรที่มีความเขาใจตอแนวคิดดังกลาวเปนจํานวนมากพอ)
สวนคําแสด เนนใหความสําคัญกับ พนักงาน ลูกคา และชุมชนโดยรอบเปนหลัก
สําหรับพนักงานใหความรูสึกเสมือนญาติ และมีการดูแลซึ่งกันและกัน
“...เราใหพนักงานสวดมนตไหวพระใน 1 อาทิตยตอนเชา 4 ครั้ง หมุนเวียนกันไป
จนเปนสิ่งที่ซมึ ซับ เปนความรูความเขาใจแกพนักงาน... การอยูรวมกันเหมือนเครือ
ญาติ เปนสิง่ ที่เราคํานึง เรามีพนักงานมาจากไมกี่ตระกูล เปนเครือขายใน
ชุมชนรอบรีสอรตมาทํางาน.... จากจิตทีส่ งบทําใหพนักงานทุกคนมีการอยูรวมกัน
ดูแลกัน”
สวนลูกคา คําแสดตองการใหลูกคามีความสุขจากการใหบริการ พรอมดวยการจัด
สภาพแวดลอมไวอยางดี
“...ลูกคาไดรับความพอใจมีผลตอธุรกิจที่รงุ เรืองขึ้น... โค กระบือ สวนหนึ่งนํามา
เลี้ยงในรีสอรต เรารักษาความเปนธรรมชาติของรีสอรต โคจะเทียมเกวียนเก็บ
ใบไมที่ตกหลน หรือตัดแตงสวน เปนภาพที่เกิดความประทับใจแกนักทองเที่ยว
มาก.... ตนไมเรามาก ชาวตางชาติชอบวาเรารักษาตนไมไวได.... ตนไมรอบ
รีสอรตมีกลิ่นหอม.... นํามาผลิตเปนสบู ทําแชมพูเพื่อใชในรีสอรต…กลิ่นมีความ
หอมถูกใจชาวไทยและชาวตางประเทศ... สุขของลูกคา คือไดรับบริการที่ดี
พนักงานก็มีความภาคภูมิใจ สุขของเจาของ คือ ไดดูแลคนอื่น ทําใหคนรอบขางมี
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ความสุข... สําหรับชุมชนรอบรีสอรต คําแสดใหความสําคัญมากคํานึงถึงสังคม
ชุมชนรอบขาง ใหอยูอยางสันติ มีความสุขรมเย็น...”
คําแสดจะใหความสําคัญกับชุมชนรอบขาง เนื่องจากอยูใ นสภาพภูมิศาสตรที่ลอมรอบ
ดวยชุมชนทีย่ งั ไมมีอาชีพทีม่ ั่นคง แนนอน ทําใหเกิดปญหาการลักขโมย
จะพบวา แนวคิดเกี่ยวกับวิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอสังคมของคําแสด มีการเนนทัง้
คนใน (พนักงาน) และคนนอก (ลูกคา) สําหรับคนในมีการพัฒนาในสวนที่เปนขางในคือเรื่องของ
จิตใจและความสงบ ความสุข สวนคนนอกมีการใหทั้งในสวนที่เปนขางนอกคือบริการที่ดี ความ
สะดวกสบาย และสวนที่เปนขางในอันไดแก ความสุขและความพึงพอใจ
สวนวีพพี ี เนือ่ งจากมีพนักงานจํานวนมาก เพราะเปนงานดานบริการเปนสําคัญ และ
สวนใหญจะเปนผูหญิง การปรับระดับความรูความเขาใจเปนสิง่ ทีว่ พี ีพีดําเนินการภายใตกฎบานวี
พีพี
“เราจึงทําบานวีพพี ี ที่มกี ารกําหนดใหพนักงานเขาใจและเดินไปสูคุณคาที่เราสราง
รวมกัน... เมื่อพนักงานสามารถดําเนินการไดตามแนวทางที่วางไว จะตองใหเขามี
สวนรวม ริเริ่มสิ่งที่ดีเพื่อบานของเรา”
เมื่อความเปนวีพพี ีเกิดขึ้น พนักงานมองเห็นคุณคา ยอมจะขยายไปสูผูที่เกีย่ วของไดไม
ยาก เชน การชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกกาแฟ ใหสามารถดูแลตนกาแฟไดอยางดี ทําใหผลผลิต
กาแฟมีคุณภาพ จนไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพสูลูกคาและทําใหเกิดความพึงพอใจในสินคา
สรุปไดวา แนวคิดเกี่ยวกับวิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอสังคมของวีพีพี มีลกั ษณะคลาย
กับของอิมเม็กซ คือเริ่มจากคนในแลวขยายไปสูคนนอก เพียงแตวา กิจกรรมของวีพพี มี ีการบูรณา
การเขากับเรื่องของอาชีพเกษตรกร ซึ่งมีแนวโนมวาจะสงผลกระทบดานบวกตอการปรับปรุง
คุณภาพของผลผลิตและการมีรายไดของเกษตรกรที่ดีขึ้น
จะเห็นไดวา แนวคิดเกี่ยวกับวิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรทัง้ 3 ใน
ประเด็นที่เกี่ยวของกับผูมีสว นไดสวนเสียนั้น มีแนวคิดที่คลายคลึงกันคือเริ่มที่คนใกลตัวหรือเนนคน
วงในกอน จากนัน้ จึงไดขยายออกไปยังคนภายนอก (ซึง่ ถือวาแนวคิดดังกลาวมีความเหมาะสมทีจ่ ะ
ชวยใหการบริหารจัดการทําไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวา) อาจจะมีสวนที่แตกตางกันไปบางใน
บางเรื่อง อาทิ การเนนกิจกรรมที่แตกตางกันไปตามความเหมาะสมของแตละองคกร แตในที่สุดทุก
องคกรก็เนนในเรื่องของคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน ความสุขและความพึงพอใจของคนทํางาน
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ลูกคา และผูร ับบริการ ซึ่งก็รวมไปถึงการเพิ่มคุณภาพของผลผลิตและรายไดของสมาชิกใหสงู ขึ้น
ดวย
3. มีระบบการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ที่มแี นวคิด 2 เรื่องอยูดวยกัน คือ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยภายใตธุรกิจกับความรับผิดชอบตอสังคม
อิมเม็กซ มีเปาหมายทั้งเรื่องธุรกิจกับสังคม ควบคูก ันไป เชน การผลิตกระเบื้องใหมี
คุณภาพเปนทีย่ อมรับของลูกคา ในขณะเดียวกันก็สรางชื่อเสียงใหประเทศและมีการดําเนินธุรกิจ
เหมือนธุรกิจทัว่ ไป
“การทําธุรกิจกับสังคมก็เปนระบบเหมือนกัน มีการกําหนดเปาหมาย ทิศทาง
กําหนดกลยุทธตามเปาหมายและดําเนินการประเมินผล รวมทั้งการปรับปรุงเปน
กระบวนการหนึ่ง ซึง่ เปนกระบวนการที่มีรปู แบบของธุรกิจกับสังคม.... อิมเม็กซทํา
ใหตลาดออสเตรเลียเชื่อวาผมไมดอยกวาอิตาลี”
นั่นหมายถึงระบบธุรกิจยังคงอยูและควบคูไปกับการคํานึงถึงผูท ี่มีสวนเกีย่ วของที่
มากกวาลูกคา คูแขงขันนั่นเอง หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ แนวคิดเกี่ยวกับวิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอ
สังคมของอิมเม็กซ ในประเด็นระบบการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยนนั้ เปนเรื่องเดียวกัน
เพราะในขณะที่ทกุ คนตองการสรางความพึงพอใจและความสุขใหแกลูกคาที่ใชผลิตภัณฑของบริษัท
นั่นก็หมายถึงทุกคนกําลังพัฒนาระบบการผลิตใหสินคามีคุณภาพเพิม่ ขึ้นนัน่ เอง หรือในขณะทีท่ ุก
คนตองการพัฒนาใหผลิตภัณฑสรางชื่อเสียงใหแกประเทศ เพื่อนํามาซึ่งความภาคภูมิใจของเหลา
พนักงาน นัน่ ก็หมายถึงพนักงานทุกคนกําลังสรางความเติบโตใหแกกิจการของบริษทั ดวยเชนกัน
คําแสด มีระบบธุรกิจกับสังคมที่สอดคลองกัน เชน โครงการผลิตสบู แชมพู ใชในรีสอร
ตเอง สวนหนึง่ เพื่อสนองตอบความตองการของลูกคา อีกสวนหนึ่งเพือ่ สนับสนุนพนักงานโดยใช
องคความรูท ี่เปนภูมิปญญาชาวบาน มาสูการผลิตผลิตภัณฑ และใหอาสาสมัครเขารวมโครงการ
ภายใตการใชวัสดุที่มาจากทรัพยากรภายใน คือ ใบหมี่ ดอกปบ ที่รวงจากตนที่ปลูกในรีสอรต
นั่นเอง
จะเห็นไดวา แนวคิดเกี่ยวกับวิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอสังคมของคําแสด ในประเด็น
ระบบการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยนนั้ มีความคลายคลึงกับของอิมเม็กซ คือในขณะที่
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ระบบธุรกิจ (ความสุขและความพึงพอใจของลูกคาเพิ่มขึน้ ) เติบโตมากขึ้น ระบบสังคม (ความ
ภาคภูมิใจในการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นของพนักงานก็เพิ่มขึน้ ) ก็มีการพัฒนามากขึ้น
วีพพี ี มีระบบธุรกิจเหมือนกับธุรกิจทัว่ ไป แตการจูงใจพนักงานภายใตกฎบานวีพพี ี
สะทอนใหเห็นการบริการลูกคา การสรางความเปนมืออาชีพในเรื่องธุรกิจและการชวยเหลือเกื้อกูล
กัน ความใฝรู การแลกเปลีย่ นประสบการณ คือ ระบบแบงปน (Sharing) เปนระบบทางสังคมซึง่
คูมือหรือกฎบานวีพพี ีกาํ หนดไวอยางชัดเจน
ระบบการบริหารงาน (Management) และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human
Resource Development) เปนระบบทีม่ ี 2 แนวคิดอยูดวยกันคือ การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
ภายใตเรื่องธุรกิจกับความรับผิดชอบตอสังคม ซึง่ ดําเนินควบคูกนั ไป เปนเรื่องเดียวกันที่เอื้อตอผล
ทางธุรกิจและเอื้อตอผลทางสังคม อยางอิมเม็กซพัฒนาจิตใจของคนงานในโรงงาน เชน สนับสนุน
ใหมีการลดละเลิกสุรา สงผลทางธุรกิจ คือ ทําใหประสิทธิภาพในการทํางานดีขึ้น ผลทางสังคม
คือ คนงานจะไมเปนปญหาองคกร สามารถมีเงินออม เปนตัวอยางที่ดีตอลูก ภรรยาและทําให
ลูกมีความภูมใิ จในพอ-แม
สวนกรณีคําแสด ผลิตสบูและแชมพู ผลทางการตลาด คือ เปนผลิตภัณฑเฉพาะที่
เปนผลิตภัณฑธรรมชาติอยางแทจริง ทําใหผูมาพักผอนชมชอบ เกิดภาพลักษณที่ดี สวนผล
ทางสังคม คือ การดูแลรักษาสภาพแวดลอมทําใหเกิดผลผลิต สามารถนําวัสดุเหลือใชมาผลิตเปน
ผลิตภัณฑ มีระบบแบงปนความรูในการทําสบู แชมพู สูตรดั้งเดิมในชุมชน
สวนวีพพี ี มีการชวยเหลือเกษตรกรใหมีรายไดสูงขึ้น ขณะที่ทางบริษทั ไดผลิตภัณฑมี
คุณภาพ
ทําใหเห็นวา การประสานทัง้ 2 ระบบ เขาดวย คือ การบริหารธุรกิจ กับการพัฒนาดาน
สังคม เชน การพัฒนาจิตใจของพนักงาน การดูแลรักษาสภาพแวดลอม การนําทรัพยากรมาใช
อยางรูคุณคา เปนตน สะทอนใหเห็นถึงการดําเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบตอสังคม และการ
เกื้อกูลซึ่งกันและกัน
อาจสรุปไดวา แนวคิดเกีย่ วกับวิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอสังคม ขององคกรทัง้ 3 ใน
ประเด็นระบบการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยนนั้ เปนแนวคิดที่คํานึงถึงระบบธุรกิจที่
จะตองควบคูไปกับระบบสังคม (การคํานึงถึงผูท ี่มีสว นเกี่ยวของที่มากกวาลูกคา หรือคูแขงขัน)
แนวคิดดังกลาว ทําใหมองเห็นวาระบบการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยนั้น เปนเรื่อง
เดียวกัน และสิ่งเหลานี้ เปนประเด็นสําคัญที่สะทอนใหเห็นความเปนรูปธรรมของการสรางใหเกิด
ดุลยภาพของระบบการบริหารขององคกร ที่ไดนําเอาแนวคิดวิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอสังคม
มาใช
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4. เครือขาย (Network) เปนการรวมมือในกิจกรรม โดยมีเปาหมายรวมกัน ในเรื่อง
ธุรกิจกับความรับผิดชอบตอสังคม จึงมีทงั้ เครือขายทางธุรกิจ กับเครือขายทางสังคม เครือขายจะ
ขึ้นอยูกับเปาหมายและกิจกรรมที่ทาํ รวมกัน
แนวคิดวิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอสังคม ในประเด็นเกี่ยวกับเครือขายของอิมเม็กซ
นั้น มีการเรียงลําดับความสําคัญของเครือขาย โดยใหความสําคัญทางธุรกิจดานซัพพลายเออร
กอน สวนดานสังคมมีการเชื่อมโยงเครือขายกับชุมชนรอบขาง ผานทางโครงการสังคมตางๆ เชน
การชวยเหลือเด็กที่บานครูนอ ย การชวยเหลือเด็กพิการ การสงเคราะหสัตวพิการ การชวยเหลือ
ผูประสบภัยสึนามิ เครือขายที่เกี่ยวของในระบบธุรกิจ กรณีอิมเม็กซ ไดแก การประสานกับ
ตางประเทศเพื่อพัฒนาพัฒนากระบวนการผลิตใหมีคุณภาพ การประสานกับฝายเทคนิคดานอืน่ ๆ
อาทิ ฝายออกแบบและสี มาจนถึงเครือขายทางการตลาด ไดแก ตัวแทนจัดจําหนายทัง้ ในและ
ตางประเทศ ผูจัดสงสินคา โกดังหรือที่เก็บสินคา รวมทัง้ บริษัทจัดสงสินคาทางเรือ ตลอดจนการ
เปนเครือขายกับหนวยงานของรัฐที่เกีย่ วของ ไดแก กรมสรรพากร และกรมศุลกากร ที่ชวยสนับสนุน
ทําใหการสงออกมีประสิทธิภาพ และไดรับความรวมมือ
กลาวไดวา แนวคิด CSR ในประเด็นเกี่ยวกับเครือขายของอิมเม็กซ นั้น มีการแยกกันอยาง
ชัดเจนระหวางเครือขายทางธุรกิจ กับเครือขายทางสังคม กลาวคืออิมเม็กซพฒ
ั นาเครือขายทาง
สังคมก็เพื่องานทางสังคมโดยตรง โดยไมไดมีการนําเอากิจกรรมทางสังคมมาใชในการพัฒนา
เครือขายทางธุรกิจแตอยางใด
กรณีของคําแสด เครือขายที่เกีย่ วของ ไดแก ชุมชนรอบขาง ที่ในอนาคตจะกลายเปน
หมูบานเพื่อการทองเที่ยวของคําแสด นอกจากนี้ยงั รวมถึงการเปนเครือขายกับโรงแรมโลกสีเขียว
(Green Hotel) ซึ่งเปนการรวมตัวในระดับสากลของกลุม โรงแรมที่มกี ารดําเนินธุรกิจโรงแรมที่ใสใจ
สิ่งแวดลอมและสังคม วิทยาลัยสารพัดชางที่มาชวยทําหลักสูตรพัฒนาอาชีพทางดานการโรงแรง
และเครือขายที่ปรึกษาจากสถาบันการศึกษา
สําหรับแนวคิด CSR ในประเด็นเกีย่ วกับเครือขายของคําแสดนั้น มีการเชื่อมโยงบูรณา
การกันอยางชัดเจนระหวางเครือขายทางธุรกิจ กับเครือขายทางสังคม กลาวคือคําแสดพัฒนา
เครือขายทางสังคม (เชื่อมโยงชุมชนรอบขาง เครือขายโรงแรม และสถาบันการศึกษาดานอาชีพ) ก็
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางดานธุรกิจ
สวนวีพพี ี มีการสรางเครือขายกับเกษตรกรผูปลูกกาแฟ และเยาวชนในพืน้ ที่ ที่ใน
อนาคตที่จะเปนสวนหนึ่งของโครงการปลูกกาแฟที่อมกอย เครือขายวีพพี ี เปนเครือขายตาม
สายการผลิต คือ จากเมล็ดกาแฟ เชื่อมโยงไปสูผูปลูกกาแฟ และเยาวชนลูกหลานของเกษตรกรผู
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ปลูกกาแฟ ซึง่ ก็คือ เครือขายในอนาคต ตลอดจนเครือขายในรูประบบฟรานไชส ตลอดจนสถานี
บริการน้ํามัน ซึ่งเปนที่ตั้งของรานกาแฟ
จะเห็นไดวาแนวคิด CSR ในประเด็นเกีย่ วกับเครือขายของวีพีพนี ั้น มีการเชื่อมโยงบูรณา
การกันอยางชัดเจนระหวางเครือขายทางธุรกิจ กับเครือขายทางสังคม กลาวคือวีพพี พี ัฒนาเครือขาย
ทางสังคม (เชือ่ มโยงสมาชิกและเยาวชนผูป ลูกกาแฟ) ก็เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางดานธุรกิจ
สรุปไดวา แนวคิด CSR ในประเด็นเกี่ยวกับเครือขายของทั้ง 3 องคกรนั้น สวนใหญมีการ
เชื่อมโยงบูรณาการกันอยางชัดเจนระหวางเครือขายทางธุรกิจ กับเครือขายทางสังคม ซึ่งถือวาเปน
จุดเดนทีน่ าสนใจ เพราะหากแนวคิดดังกลาวไดมีการพัฒนาเปนองคความรูอยางเปนระบบและมี
ความชัดเจนมากยิง่ ขึ้น
ก็จะทําใหแนวคิดดังกลาวมีโอกาสเผยแพรไปในวงกวางไดรวดเร็วยิ่งขึน้
เพราะมีความเปนรูปธรรมสูง ทําใหเกิดแรงจูงใจไดดีกวาแนวคิดที่ขาดความเปนรูปธรรม ที่เคยมีใน
อดีต
5. ความเจริญเติบโตทางธุรกิจ (Business Growth) และความสมดุล (Balance)
หมายถึงการสนับสนุนซึง่ กันและกันอยางพอดี ระหวางธุรกิจกับสังคมและมีความเจริญเติบโตทั้ง 2
ดานที่ไปดวยกัน นัน่ หมายถึงธุรกิจเจริญเติบโต มีสนิ คาและบริการตรงตามความตองการของ
ลูกคา และมีความแตกตางของคูแขง ทําใหมียอดขายเพิ่ม กําไรดี ซึง่ เปนผลจากการเปนผูให
สังคมอยางแทจริง และสังคมมีความเปนอยูดีขึ้น ซึง่ เปนมิติทางดานเศรษฐกิจกับสังคม สวนมิติ
ทางดานจิตวิทยา คือความสุข ความภูมิใจ เปนมิตทิ างจิตใจ
กรณีของอิมเม็กซ เนนแนวคิดในเรื่องการเติบโตทางธุรกิจอยางยัง่ ยืน พรอมๆ กับการ
หลอมรวมกิจกรรมเพื่อสังคมไปสูจุดหมายเดียวกัน
“....การทํากิจกรรมเพื่อสังคม ผมตองคิดถึงธุรกิจผมดวย… ธุรกิจดําเนินการไป
และกิจกรรมสังคมจะรวมดําเนินการหลอมรวมกันไปสูเปาหมายที่ถกู กําหนดใน
วิสัยทัศนและภารกิจ... ผมไมโตแบบกาวกระโดด ผมไมตองการสวนแบง
มากมาย แตโตแบบยั่งยืน”
สวนคําแสด มีแนวคิดที่ยึดแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง เปนระบบที่มีความสมดุล
อยูในตัว ลักษณะของคําแสดจะคอยๆ ขยายโครงการไปอยางตอเนื่อง มีการลงทุนที่เหมาะสมและ
ตนทุนต่ํา ซึ่งลักษณะธุรกิจกับสังคมของคําแสดมีผลตอลูกคาชัดเจน เชน สบู แชมพู จากของเหลือ
ใช คือ ดอกไมหอมที่รว งในรีสอรต มีผลทําใหไดสินคาทีเ่ หมาะสมกับลูกคา มีตน ทุนต่ํา เหมาะสม
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ในการลงทุน ซึ่งเปนดานเศรษฐกิจ สวนทางสังคม คือ การรวมกลุม ของพนักงานอาสาสมัคร
ชวยกันผลิตสินคา และทางดานจิตใจ คือ ความสุข ความภูมิใจ คือการเปนสวนหนึ่งของการใหแก
สังคม ไดแก องคกรและลูกคา รวมทัง้ ชุมชนและเพื่อนรวมงาน
จากการศึกษากลุมผูนาํ ความคิด มีการศึกษาไดผลเชนเดียวกัน คือ ความพอดีระหวาง
ธุรกิจกับสังคม และทุกฝายที่เกี่ยวของพอใจ สุขใจ เชน สวนเงินมีมา จําหนายสินคาปราศจากสาร
ฟอกยอมในรานจําหนายหนังสือ ซึง่ เปนความพอดีลงตัวระหวางการจําหนายสินคา กับการที่
ชาวบานไดผลตอบแทนคุมคา โดยธุรกิจและชาวบานตางรวมมือกันทําใหเกิดการเจริญเติบโตทั้ง 2
ดาน
จึงสรุปไดวา ผลการศึกษาไมขัดแยงกับกรอบความคิด แตรายละเอียดของการศึกษามี
หลายดาน ในมิติของความสมดุล มีหลายมิติ และเปนมิติควบคูกันระหวางเศรษฐกิจกับสังคม เชน
ระหวางกําไรกับความสุข ระหวางผูซื้อกับผูขาย ระหวางผูรับซื้อกับผูป ลูก ระหวางรานจําหนายกับ
ชาวบาน คือ การรวมตัวกันอยางสมดุลระหวางผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ วัตถุ คือ ผลตอบแทนใน
รูปกําไรหรือตัวเงิน กับสังคม ที่เปนเรื่องของจิตใจ คือ ความสุข ซึ่งจะสงผลตอการเจริญเติบโตของ
ธุรกิจในทิศทางเดียวกันสําหรับธุรกิจที่มีความรับผิดชอบตอสังคม
6. การพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable Development) หมายถึงการเปลี่ยนแปลงสูส ิ่งที่
ดีขึ้นและตอเนือ่ งยาวนาน อยางมีระบบและพัฒนาแบบเกื้อกูล เปนความรวมมือกันในทุกระดับ
สงผลดีตอองคกรและสังคม
อิมเม็กซ เนนแนวคิดวิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอสังคม ทีท่ ําใหเกิดความตอเนื่อง
ยาวนานและเปลี่ยนแปลงสูส ิ่งที่ดี คือ การพัฒนาอยูในกระบวนการธุรกิจ ไมวาจะอยูใน
กระบวนการใด การพัฒนาจะตอเนื่อง “การทําตอเนื่องและยั่งยืนดําเนินในกระบวนการธุรกิจ ไมวา
อยูในกระบวนใด” เชน การพัฒนาของอิมเม็กซจะแยกตามกระบวนการธุรกิจ ฝายสงออกจะ
พัฒนาไปพรอมหนวยงานของรัฐบาล ไดแกกรมสรรพากรและกรมศุลกากร ดังไดกลาวไวแลว
พัฒนาไปตามสายจัดสง โดยมีสายสัมพันธกับบริษัททํากระเบื้อง เพื่อใหการจัดสงมีราคาต่ํา
พัฒนากระบวนการธุรกิจไปพรอมกับคนงานในโรงงานและพนักงานเพือ่ สรางสังคมอิมเม็กซให
เขมแข็งและเปนฐานสําคัญของธุรกิจ พัฒนาไปพรอมกับชุมชนรอบขางเพื่ออยูรวมกันอยางเกื้อกูล
กัน มีความสุข ซึ่งการพัฒนาในกระบวนการจะสรางความตอเนื่องเกื้อกูลกันและตอเนื่องกันใน
ระยะยาว
จะเห็นไดวา แนวคิดวิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอสังคม ประเด็นการพัฒนาอยางยั่งยืน
(Sustainable Development) ของอิมเม็กซ เนนความตอเนื่องของการพัฒนาในกระบวนการธุรกิจ
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โดยมีการเชื่อมโยงกันระหวางฝายตาง ๆ ใหเกิดระบบความสัมพันธทางสังคมที่ดีอนั จะนําไปสูความ
เขมแข็งของระบบธุรกิจและความเขมแข็งขององคกรในขณะเดียวกัน
คําแสด เนนแนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืนอยูที่โครงการที่มีความสัมพันธตอเนื่องกัน ที่จะ
ทําใหเกิดการเกื้อกูลทัง้ ธุรกิจและสังคม เชน การนําขยะสดไปผลิตแกสหุงตม หรือผลิตอาหารและ
ตมน้ําใหแขกที่มาพัก การนําใบไมมาผลิตปุยเพื่อทําแปลงผักปลอดสารพิษ และบํารุงตนไมในรี
สอรต เปนตน
จะเห็นไดวา แนวคิดวิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอสังคม ในประเด็นการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน (Sustainable Development) ของคําแสดนั้น มีการบูรณาการกันระหวางภาคธุรกิจและภาค
สังคม ซึง่ มีผลชวยใหการดําเนินธุรกิจลดตนทุน ระบบความสัมพันธขององคกรและชุมชนดีขึ้น รวม
ไปถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมใหมีความยั่งยืนไปดวย
วีพพี ี เนนแนวคิดที่มีความตอเนื่องและสายใยของการพัฒนาเมล็ดกาแฟรวมกันระหวาง
องคกรกับผูปลูก และการใหบริการของพนักงาน ที่เปนหัวใจในการดําเนินธุรกิจของวีพีพี
เชนเดียวกับแนวคิดวิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอสังคม ในประเด็นการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน (Sustainable Development) คําแสด วีพพี ีก็มกี ารบูรณาการระหวางธุรกิจกับสังคมอยางลง
ตัว ซึ่งจะนําไปสูความมีประสิทธิภาพในการผลิตและความยั่งยืนของธุรกิจ
อาจสรุปไดวา แนวคิด CSR ในประเด็นการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable
Development) องคกรทั้ง 3 นัน้ เนนความตอเนื่องของการพัฒนาในกระบวนการธุรกิจ โดยมีการ
เชื่อมโยง บูรณาการระหวางฝายตาง ๆ ใหเกิดระบบความสัมพันธทางสังคมที่ดีอันจะนําไปสูความ
เขมแข็งของระบบธุรกิจและความเขมแข็งขององคกรในขณะเดียวกัน นอกจากนัน้ บางองคกรยังเนน
ใหเกิดมิติของการอนุรักษสิ่งแวดลอมอีกดวย
4.4 ผลการวิจัย และอภิปราย
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมกับความรับผิดชอบตอสังคม เปนการกระทําจากสวน
ลึกของจิตใจทีไ่ มเปนไปตามกระแสนิยม จากภายในสูภ ายนอก ซึง่ สอดคลองกับกรอบความคิดใน
บทที่ 3 ของ Mallen Baker, Michael Hopkins ที่เนนเรือ่ งจิตใจทีท่ ําโดยไมหวังผลและ ทีตกิ ไวนาติ
ที่สรางอาชีพคนพิการในอินโดนีเซีย และตองการสรางศักดิ์ศรีความเปนมนุษยใหเกิดขึ้น รวมทั้งการ
สรางตลาดใหชาวไรกาแฟพันธพนื้ เมืองทีด่ ําเนินธุรกิจเพื่อชวยเหลือชาวไรกาแฟใหพนจากความ
ยากลําบาก ทั้งที่ฟก าโรเปนธุรกิจเล็กๆ ในฟลิปปนส สวนเบ็น แอนด เจอรีส ตองการควบคุม
คุณภาพไอศรีมที่ปราศจากนมที่ฉีดฮอรโมน ทัง้ ที่สามารถทําธุรกิจไอศรีม มีรายไดสูง แตเปดสาขา
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ใหองคกรทองถิ่นสงเคราะหผูดอยโอกาส รวมทัง้ สวนเงินมีมาไดชวยเหลือใหชาวบานมีรายไดจาก
การจําหนายสินคาที่มีคุณคาทางวัฒนธรรม
ผลการศึกษากับกรอบความคิดจึงมีความสอดคลองกัน และทําใหเห็นวา การมีจติ สํานึก
เพื่อสังคมอยางแทจริง จําเปนตองเกิดในสังคมทุกระดับ ตั้งแตองคกร ชุมชน สูสังคม ซึง่ เปนเรื่อง
ของจิตใจ ที่เกีย่ วกับความสุข ความรัก ความปรารถนาที่จะชวยเหลือผูที่เกีย่ วของ ภายใตการ
ดําเนินงานที่เปนทีมงานและมีลักษณะเปนอาสาสมัคร ที่มีอิสระในการเลือกปฏิบัติทั้งในองคกรและ
นอกองคกร สอดคลองกับ Business Council for Sustainable Development ในเรื่องการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของผูปฏิบัติ ครอบครัวของผูปฏิบัติและชุมชน สังคมในวงกวาง ดวยแรงจูงใจที่ทาํ ให
เกิดอาสาสมัครคือ แรงจูงใจเพื่อครอบครัว ความสุขความภูมิใจที่ไดมีโอกาสทําใหผูอนื่ ทัง้ นีท้ ีม
อาสาสมัครมีดวยกัน 2 รูปแบบ คือ ทีมอาสาสมัครในสายงาน เปนทีมอยางทางการ เปนการ
อาสาในเชิงการใหความเห็นรวมกัน สวนการปฏิบัติจะเปนทีมตามสายบังคับบัญชา ภายใตแนวคิด
และความเต็มใจที่มีสวนรวมกันเสนอแนะ สวนทีมอาสาอีกรูปแบบหนึ่งมีลกั ษณะไมเปนทางการ
จัดตั้งขึ้นในองคกรตามความสนใจของกลุม ซึง่ จะรับสมัครผูที่สนใจเขารวมโครงการ
ภายใตการทํางานเปนทีมทีม่ ีความสมัครใจและเต็มใจ ในการดําเนินธุรกิจเพื่อสังคม
จะตองคํานึงถึงผูมีสวนเกีย่ วของหรือผูมีสวนไดสวนเสีย ซึ่งจะเปนผูไดรับผลตอบแทนทัง้ ทางตรง
และทางออมในทุกระดับ ไดแก พนักงาน ผูถือหุน คูคา ครอบครัวพนักงาน ชุมชน เครือขาย
สังคมใกลและไกล
จากการศึกษา ทุกบริษัทจะพัฒนาแนวคิดเริ่มแรกกับพนักงานในองคกรกอนเปนอันดับ
แรก แลวคอยขยายกิจกรรมไปสูกลุมอื่นตอไปอยางตอเนื่อง ดังกรณีของสถาบันไทยพัฒน ในการ
ดําเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองคกร ที่คํานึงถึงผลกระทบตอสังคมทัง้ ในระดับใกลและไกล
และ European Commission Green Paper ที่กลาวถึงการปฏิสัมพันธของผูที่เกีย่ วของโดยสมัครใจ
สวน Inter-American Development Bank ไดระบุถึง การพัฒนาที่คาํ นึงถึงคุณภาพชีวิตชุมชน
โดยรอบ การสรางพันธมิตรกับผูมีสวนไดสวนเสียทัง้ หมด ตลอดจน World Business Council ที่
ไดระบุถึงผูปฏิบัติงาน ครอบครัว ชุมชนและสังคมในวงกวาง ซึง่ สอดคลองกับการศึกษาในครั้งนี้
ทั้งนี้เพื่อบรรลุเปาหมายการบริหารงานภายใตเปาหมายธุรกิจกับสังคม จะตองมีระบบ
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล อยูบน 2 แนวคิดคือ ธุรกิจกับสังคมที่เอือ้ ประโยชนทั้ง 2
ฝาย บนเครือขายที่มีความสัมพันธกนั ทัง้ 2 ระบบในกระบวนการธุรกิจเดียวกัน และกอใหเกิด
ความสมดุลระหวางผลตอบแทนทางธุรกิจและความสุขที่ไดจากการเปนผูใหอยางแทจริง และ
องคกรเติบโตในทิศทางเดียวกันระหวางผลตอบแทนกับความสุขที่ไดรับ เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยาง
ยั่งยืนในกระบวนการธุรกิจ ทั้งที่อยูในกระบวนการและภายหลังกระบวนการ ที่มกี ารดําเนินงาน

126
ดวยความเต็มใจและใหความรวมมือ ซึ่งสอดคลองกับกรอบความคิดที่ World Business Council
ไดกลาวถึงพันธะสัญญา ความตอเนื่องระยะยาว และคํามั่นของบริษัทที่มีตอสังคม และ Samuel
C.Certo ไดกลาวถึง S.Prakash Sethi ในหนังสือการจัดการสมัยใหมวา ทฤษฎีพนั ธะสังคมเกีย่ วกับ
ธุรกิจทีพ่ ึงมีหนาที่ตอสังคม มีอยู 3 ระดับ ประกอบดวย การดําเนินกิจการเพื่อสังคมตามที่
กฎหมายกําหนด พันธะตอสังคม และการตอบสนองความตองการของสังคม
เมื่อพิจารณาผลการวิจยั ที่ได จะเปนแนวคิดที่มีระดับสูงกวาพันธะตอสังคม แตเปนการ
ปกปองดูแลสังคมในฐานะองคกร เปนสวนหนึ่งของสังคม ซึง่ สอดคลองกับการศึกษาเปนเรื่องการ
ตอบสนองสังคมแบบยั่งยืนนั่นเอง
สําหรับรูปแบบจําลองความรับผิดชอบตอสังคมของ Keith Davis ที่เรียกวา Davis Model
วาดวยธุรกิจตองมีความรับผิดชอบตอสังคมภายใตการดําเนินงานในระบบเปด 2 ทางคือรับปจจัย
นําเขาของสังคม และการเปดเผยการปฏิบัติตอสาธารณชน ตองรับฟงเพื่อปรับปรุง ซึ่งแนวคิดทีไ่ ด
ศึกษานี้สอดคลองกับ Davis Model เพราะมีการฟงความคิดเห็นจากทุกฝายในสังคม และรับฟง
ปญหาที่เกิดขึน้ ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้พบวา เปดโอกาสใหทุกคนแสดงความคิดเห็นตามชองทางที่
บริษัทกําหนดไว เมื่อฟงความคิดเห็นจะคัดเลือกแนวคิดที่มีประโยชนสงู สุดเพื่อนํามาใชในการ
ทํางาน จึงนับไดวา ผลการศึกษาสอดคลองกับกรอบความคิดทีม่ าจากทฤษฎี กรณีศึกษาผูนาํ ทาง
ความคิด
แตความแตกตางที่ไดจากการศึกษากับกรอบความคิด คือมีเรื่องการนําแนวความคิดไป
ปฏิบัติ กรอบความคิดมีความเห็นอยู 2 ทางคือ รอใหองคกรเติบโตและคอยดําเนินแนวคิดวิสาหกิจ
กับความรับผิดชอบตอสังคม กับดําเนินการไดทันทีทมี่ ีสํานึก
จากการศึกษาพบวา การดําเนินการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสามารถ
ดําเนินการไดในกระบวนการธุรกิจ เพราะตองดําเนินการอยูแลว และผลการศึกษายังชี้ใหเห็นวา
การดําเนินงานในทุกบริษทั จะดําเนินการสรางความรูความเขาใจใหกบั พนักงานกอน แลวคอย
ขยายขอบเขตไปสูกลุมอื่นตอไป ทัง้ นี้แลวแตลักษณะของอุตสาหกรรม ลักษณะบริษทั และผูนาํ ที่
ใหความสําคัญในเรื่องที่แตกตางกันออกไป จึงทําใหเกิดปญหาการนําแนวคิดมาใชในประเทศไทย
และเปนประเด็นถกเถียงของวิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอสังคมในปจจุบนั
ผลการศึกษาไดสรางทางออกของการนําแนวคิดวิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอสังคมมา
ใชโดยมีเปาหมายเพื่อการพัฒนาอยางยัง่ ยืน ผูน ําซึ่งไดแก ผูประกอบการหรือผูบ ริหารระดับสูง
ตองนําแนวคิดนี้มาดําเนินการในกระบวนการธุรกิจเพือ่ สังคมอยางแทจริง และเริม่ ดําเนินการใน
องคกร ไดแก พนักงาน ใหมีความเขาใจและมีการพัฒนาจนมีความเขมแข็งระดับหนึ่ง จึงขยาย
ไปสูสังคมรอบขางคือ ครอบครัว ชุมชน และสังคมทั้งใกลและไกลตอไป ภายใตการขยายไปสูสังคม
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รอบขาง ซึง่ จะแตกตางกัน ขึ้นอยูกับลักษณะอุตสาหกรรม ลักษณะธุรกิจและนโยบายขององคกรที่
สัมพันธกับวิสยั ทัศนและภารกิจ
ถาหากวิเคราะหจากกรณีศกึ ษาทั้ง 3 กรณี คือ อิมเม็กซ คําแสด และวีพพี ี จะเห็น
ความแตกตางของการนําแนวคิดไปปฏิบัติดังนี้
อิมเม็กซมองวา ธุรกิจและสังคมจําเปนตองเติบโตควบคูก ันไป (เปนการมองระยะยาว
และมีวิสัยทัศนที่ดี) และในความเปนจริง ธุรกิจและสังคมตองพึง่ พากันอยางแยกไมออกอยูแลว อิม
เม็กซมองวา ระยะสั้น หากทําใหองคกรเปนองคกรที่ดี พนักงานทุกคน รวมทั้งสมาชิกในครอบครัว
ก็จะไดรับผลดีทันที ทําใหองคกรมีความเขมแข็งอยางแทจริง ผลกระทบจากการมีองคกรเขมแข็ง
จะสงผลใหสงั คม และชุมชนรอบขางดีขึ้น ทั้งในระยะสัน้ และระยะยาว และการมีสังคมและชุมชน
เขมแข็งก็จะสงผลยอนกลับมาสูองคกร ทําใหองคกรอยูไ ดและมีความเขมแข็งเพิ่มมากยิง่ ขึ้น อิม
เม็กซ มองวา การทําดีในรูปของความรับผิดชอบตอสังคม ไมตองใหเปนไปเพราะถูกกฎเกณฑ
บังคับ หรือทําตามกระแสนิยมของสังคม แตตองทําไปเพราะเห็นคุณคาของการรับผิดชอบตอสังคม
อยางถองแท และการทําความดีในกรอบคิดของ วิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอสังคม ก็สามารถ
ทําไดทนั ที ไมตองรอคอย เพราะความรับผิดชอบตอสังคม สามารถสะสมความดีในตัวใหเพิ่มขึน้ ได
เรื่อย ๆ อยางตอเนื่อง
สวนคําแสด มีกรอบความคิดของวิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอสังคมเปนกรอบทีส่ งผล
ในทางปฏิบัตอิ ยางตรงไปตรงมา คือสรางแรงบันดาลใจของตนเองใหเกิดความรัก (ฉันทะ) ในการ
ทําความดี และเชื่อมโยงเอาความดีที่ตนเองสรางขึน้ (การใหบริการ ฯลฯ) ทําใหผูอนื่ (ลูกคา
พนักงาน ฯลฯ) เกิดความสุข และในขณะเดียวกัน ตนเองก็เกิดความสุขจากความดีที่ตนเองสรางขึ้น
ดวย จึงอาจกลาวไดวา ความรักและความดี จากกรอบคิดเรื่องวิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอ
สังคมของคําแสด มีความเปนไปไดอยางมากทีจ่ ะสรางใหเกิดความเขมแข็งมั่นคงและการเติบโตใน
กิจการของตนเอง รวมทัง้ จะมีสวนชวยใหสังคมเกิดความสุขมั่นคงเขมแข็งขึ้นไดในอนาคต
สวนวีพีพี ใหความสําคัญตอการเจริญเติบโตขององคกร และความอยูดีมีสุขของ
เกษตรกร เพราะโดยทั่วไปบริษัทเอกชนมักจะใชกลไกตลาด เปนเครื่องมือในการจูงใจใหลูกคานํา
สินคามาขายใหตนเอง แตสงิ่ ที่บริษทั เอกชนโดยทั่วไปไมมีคือ คุณธรรม ที่เปนสํานึกจากภายใน ที่
ตองการสรางใหเกิดความเปนธรรมในดานราคาผลผลิตแกเกษตรกร ดวยเหตุนี้ เมื่อมีโอกาสในครั้ง
ตอไป บริษัทเหลานี้จะฉวยโอกาส ใชกลไกราคาเพื่อเอาเปรียบเกษตรกรเชนกัน (เพราะตองการกําไร
สูงสุด) สวน วีพีพี ไมมีความคิดที่จะฉวยโอกาสเอาเปรียบเกษตรกร
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4.5 บทสรุป
อาจกลาวไดวา กรอบแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณเพื่อสังคมนั้น เกิดจากสํานึกภายในที่
ตองการเห็นการเติบโตอยางสมดุลระหวางธุรกิจและสังคม ภายใตกลไลที่กํากับผลประโยชนอยาง
ยุติธรรมใหกับผูมีสวนไดสวนเสียของสังคม เปนการมองอยางมีวิสัยทัศนอันกวางไกลที่ตองการเห็น
ความเขมแข็งขององคกรและสังคมชุมชนโดยรวมที่เกื้อกูลกัน และสิง่ ทีเ่ กิดขึ้นก็ถกู นําไปปฎิบัติดวย
ความเต็มใจ นอกจากนัน้ กรอบแนวคิดในประเด็นเรื่องจิตวิญญาณเพือ่ สังคมยังเปนเรื่องของความ
รัก (ฉันทะ) ทีม่ วลมนุษยจะมีตอมนุษยดวยกันและมีตอธรรมชาติ โดยหวังใหเกิดความสุขแกตนเอง
และผูอื่น (ซึ่งอาจอยูในรูปของการใหและรับบริการ) รวมทั้งตองการใหเกิดความยุตธิ รรม และความ
เปนธรรมในสังคมดวย
สวนแนวคิดเกีย่ วกับเรื่องอาสาสมัครและการทํางานเปนทีมขององคกรดังกลาวขางตน มี
แนวโนมที่จะกอใหเกิดจิตอาสาฯ เพื่อพัฒนาตนเอง ครอบครัว องคกรและสังคมอยางอิสระ เปนการ
พัฒนาและยกระดับจิตใจของบุคคลใหสูงขึน้ รวมทัง้ ยังเปนการสรางใหเกิดความรับผิดชอบตอ
ตนเอง สรางความเทาเทียมเสมอภาคในระหวางบุคคล กอใหเกิดการเคารพในศักดิ์ศรีและความเปน
มนุษย เคารพในสิทธิขนั้ พืน้ ฐานอันเปนรากฐานของประชาธิปไตยในองคกรและในสังคม และ
สงเสริมใหเกิดความรัก และใหความสําคัญกับภูมิปญญาทองถิ่นมากขึ้น จึงอาจถือไดวา แนวคิด
วิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอสังคม ในประเด็นอาสาสมัครและการทํางานเปนทีม จะกอใหเกิด
การเปลี่ยนแปลง (Re-engineering) ที่สําคัญในองคกรและสังคมในอนาคต
สําหรับแนวคิดเกี่ยวกับวิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอสังคม ขององคกรทั้ง 3 ในประเด็น
ระบบการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยนนั้ เปนแนวคิดที่คํานึงถึงระบบธุรกิจที่จะตอง
ควบคูไปกับระบบสังคม (การคํานึงถึงผูทมี่ ีสวนเกี่ยวของที่มากกวาลูกคา หรือคูแขงขัน) แนวคิด
ดังกลาว ทําใหมองเห็นวาระบบการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยนนั้ เปนเรื่องเดียวกัน
และสิ่งเหลานี้ เปนประเด็นสําคัญที่สะทอนใหเห็นความเปนรูปธรรมของการสรางใหเกิดดุลยภาพ
ของระบบการบริหารขององคกรที่ไดนําเอาแนวคิดวิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอสังคม มาใช
สวนแนวคิดวิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอสังคม ในประเด็นเกี่ยวกับเครือขายของทั้ง 3
องคกรนัน้
สวนใหญมีการเชื่อมโยงบูรณาการกันอยางชัดเจนระหวางเครือขายทางธุรกิจ กับ
เครือขายทางสังคม ซึ่งถือวาเปนจุดเดนที่นา สนใจ เพราะหากแนวคิดดังกลาวไดมีการพัฒนาเปน
องคความรูอยางเปนระบบและมีความชัดเจนมากยิง่ ขึ้น ก็จะทําใหแนวคิดดังกลาวมีโอกาสเผยแพร
ไปในวงกวางไดรวดเร็ว เพราะมีความเปนรูปธรรมสูง ทําใหเกิดแรงจูงใจไดดีกวาแนวคิดที่ขาดความ
เปนรูปธรรม ทีเ่ คยมีในอดีต
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นอกจากนัน้ แนวคิดวิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอสังคม ในประเด็นที่เกี่ยวกับความ
สมดุลที่ควบคูก ันไประหวางเศรษฐกิจกับสังคม เชน ระหวางกําไรกับความสุข ระหวางผูซื้อกับผูขาย
ระหวางผูรับซือ้ กับผูปลูก ระหวางรานจําหนายกับชาวบาน คือ การรวมตัวกันอยางสมดุลระหวาง
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ วัตถุ คือ ผลตอบแทนในรูปกําไรหรือตัวเงิน กับสังคม ที่เปนเรื่องของ
จิตใจ คือ ความสุข ซึ่งจะสงผลตอการเจริญเติบโตของธุรกิจในทิศทางเดียวกันสําหรับธุรกิจที่มีความ
รับผิดชอบตอสังคม
สวน แนวคิดวิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอสังคม ในประเด็นการพัฒนาอยางยัง่ ยืน
(Sustainable Development) องคกรทั้ง 3 นัน้ เนนความตอเนื่องของการพัฒนาในกระบวนการ
ธุรกิจ โดยมีการเชื่อมโยง บูรณาการระหวางฝายตาง ๆ ใหเกิดระบบความสัมพันธทางสังคมที่ดีอนั
จะนําไปสูความเขมแข็งของระบบธุรกิจและความเขมแข็งขององคกรในขณะเดียวกัน นอกจากนั้น
บางองคกรยังเนนใหเกิดมิตขิ องการอนุรักษสิ่งแวดลอมอีกดวย
จากการศึกษาแนวคิดวิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอสังคม และจากการสะทอนถึงการนํา
แนวคิดดังกลาวไปใช ทําใหเห็นถึงประเด็นสําคัญๆ ทีเ่ กี่ยวของ ซึง่ สอดคลองกับกรอบแนวคิด เดิม
และที่คนพบใหม ดังแสดงในรูปที่ 4.2 ซึ่งกรอบความคิด วิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอสังคม
ประกอบดวย โครงสรางระบบที่มี ปจจัยเขา (Input) กระบวนการ (Process) และผลลัพธ (Output)
ดังนี้
ปจจัยนําเขา ประกอบดวย จิตวิญญาณที่มีคุณธรรม (เชน ความรัก ความปรารถนาดี
ความสุขทางใจ ฯลฯ) ซึง่ เปนเรื่องภายในสูภายนอก ทีม่ ีตอพันธมิตร ผูมีสวนไดสวนเสีย ทุกระดับ
อาทิ พันธมิตรทางการคาและเครือขายผูเกีย่ วของในระบบธุรกิจ (Partnership &Network)
ตลอดจนคนทํางานในองคกร นําไปสูโดยการดําเนินงานที่คาํ นึงถึงเปาหมายทางสังคมไปพรอมกัน
โดยการอาสาสมัครดําเนินการเพื่อสังคมอยางแทจริง ภายใตแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการ ที่
ประกอบดวยประเด็นเกีย่ วกับ
กระบวนการดําเนินงานที่ตอเนื่องและพัฒนา (Continueing & Developing Process) คือ
มีการพัฒนากิจกรรมอยางตอเนื่อง ซึ่งมีเปาหมายเพื่อใหเกิดการเรียนรู และยกระดับจิตสํานึก เกิด
การดําเนินงานใหมที่ดีขึ้นจากกระบวนการเกา
ประเด็นเรื่อง กระบวนการเรียนรู (Learning Process) การแลกเปลีย่ นขอมูล มีการนํา
ความคิด ขอมูลเขามาสูกลุม เพื่อคัดสรร นําไปใช รวมถึงการสรางกิจกรรมตางๆ รองรับ เพื่อให
เกิดการปฏิบัติ เกิดการเรียนรูจากประสบการณ เปนการนําไปปฏิบตั ิ เห็นปญหาและขอผิดพลาด
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ก็นําไปปรับปรุงแกไข นํากลับไปใชอยางพัฒนา โดยมีการเรียนรูโดยการเปดรับขอมูล และนําไปใช
อยางสรางสรรค รวมทัง้ ตกผลึกสะสมเปนองคความรูท ี่มาจากประสบการณ เพื่อนํากลับมาใชอีก
เชน การใหพนักงานนําเสนอแนวทางในการแกไขปญหาในการทํางาน เปนตน ภายใตแนวคิด
กระบวนการปนสวนและการมีสวนรวม (Sharing Process and Participation) ในสังคม ที่
กอใหเกิด กระบวนการเชื่อมโยงและปฏิสัมพันธกัน (Connective and Interactive Process) จาก
ภายในสูภายนอก และจากภายนอกสูภายใน ทําใหเกิดการยกระดับจิตสํานึกเพื่อการพัฒนาสู
สังคม
ภาพที่ 4.2 กรอบความคิด วิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอสังคม
Input

Process
• Continueing
& Developing Process

Soul

• Partnership

• Moral

&Network

• Happy

• Stakeholder
• Volunteer

• Learning Process
• Sharing Process and
Participation
• Connective and
Interactive Process

Output
• Corporate Governance
• Good Performance & Growth
• Sustainability
• Powerful Community
• Cultural Organization
• Volunteer Team
• Trust
• Wisdom
• Happiness
• The Commons

สงผลใหเกิด (Output) กลไกกํากับดูแลผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสีย (Corporate
Governance) การดําเนินงานที่มปี ระสิทธิภาพ และการเจริญเติบโตอยางยัง่ ยืนของธุรกิจ (Good
Performance & Growth) ดังจะเห็นไดวา ทุกบริษทั มีการดําเนินงานในวิถีธุรกิจทีค่ ํานึงถึงสังคม
และการเติบโตทั้งดานธุรกิจ ที่มยี อดจําหนายเพิ่ม เนื่องจากทุกฝายทํางานดวยเต็มใจและใหความ
รวมมือ ทําใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการดําเนินงานไปสูเปาหมายตามที่ตองการ เชน
การบริการที่ดี การผลิตสินคาที่มีคุณภาพ เปนตน และทางดานสังคม ทีท่ ําใหเกิดความเอื้ออาทร
ตอกัน นําไปสูความรวมมือในทุกระดับ และเกิดความสุข
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สงผลทําใหเกิดการดําเนินงานที่ตอเนื่องและมั่นคง (Sustainability) ตลอดจนความสมดุล
ในสังคม เนือ่ งจากบริษัทมีการสรางกิจกรรมเพื่อพัฒนาคน กอใหเกิดความมั่นคงทางธุรกิจ
ตามมา จากการทําใหผลิตผลทางธุรกิจมีคุณภาพสูมือลูกคา ทําใหเกิดความพึงพอใจ เกิดความ
ตอเนื่องในการซื้อ มีผลยอนกลับทําใหองคกรธุรกิจเติบโตไดอยางยัง่ ยืน อันการอยูรวมกันอยาง
เกื้อกูล สมดุล เหมาะสม ระหวางภาคธุรกิจดวยกัน เชน กรณีการจับมือกันระหวางผูค ากระเบื้อง
และเซรามิค และที่สาํ คัญคือ ความสมดุลระหวางธุรกิจและสังคม เชน กรณีคาํ แสด ไดสราง
รูปแบบการบริหารและทําการทดสอบ พบวา การสมดุลระหวางธุรกิจกับสังคม ทําใหคําแสดมี
ความกาวหนา เติบโต และมีความสุข
กอใหเกิด ความเขมแข็งชุมชน (Powerful Community) เปนการเกื้อกูลทําใหเกิดความ
เขมแข็งในการทํางานรวมกัน การอยูรวมกันอยางสันติ และเกื้อกูลระหวางธุรกิจกับชุมชน เชน กรณี
คําแสดกับการสรางอาชีพใหชุมชน หรือระหวางโรงงานกับชุมชน และสรางวัฒนธรรมผูให อัน
เปนสวนหนึง่ ของวัฒนธรรมองคกร (Organizational Culture) ที่ตองการการกระทําที่สะสมและ
ถายทอดตอกันในองคกร และเกิดเปนบรรทัดฐาน (Norm) ของสังคมในที่สุด ดังกรณีของบานวีพพี ี
ที่สนับสนุนใหเกิดการทํางานรวมกัน สรางความเปนทีม และการมีหัวใจบริการ เปนตน
นอกจากนีย้ ังกอใหเกิดการรวมตัวของอาสาสมัครเพื่อสังคม (Volunteer Team) เกิดการ
ทํางานและการเรียนรูที่จะไววางใจซึ่งกันและกัน อันเกิดจากความดีและการชวยเหลือเกื้อกูลกัน
รวมทัง้ มีการสั่งสมภูมิปญญา (Wisdom) อันเกิดจากกระบวนการเรียนรูและการทํางานรวมกัน
ดังกลาว นําไปสูการสรางสรรคสิ่งใหมๆ เชน สรางสรรคกิจกรรมที่เปนประโยชนกับสังคม การ
นําเสนอความคิดในการปรับปรุงแกไขปญหาในการทํางาน ดังกรณีการหาวิธีการลดความรอนใน
โรงงานเซรามิคแกว เปนตน ซึ่งความรวมไมรว มมือ รวมใจดังกลาว ตลอดจนการเสริมสราง การ
สนับสนุนซึง่ กันและกัน ยอมนํามาซึง่ ความสุขในการทํางาน ความรูสกึ ในการเปนเจาของสังคม
รวมกัน มีความรูสึกรักองคกร เสมือนตนเองเปนเจาของบานและมีหนาทีท่ ี่จะดูแลรวมกัน จาก
บานขยายไปสูสภาพแวดลอม ธรรมชาติ และสมบัติสาธารณะ
จากความรูทเี่ พิ่มเติมจากการศึกษาวิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอสังคม สําหรับ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม จะนําไปสูการเรียนรูใหมที่เกิดขึ้น ในประเด็นตางๆ ที่กลาวมา
ทําใหมุมมองแนวคิดนี้มมี ิติใหมเพิม่ ขึ้น ซึง่ จะเปนประโยชนตอผูนาํ ไปใช และผูท สี่ นใจ แตอยางไร
ก็ดี ความรูที่เพิ่มขึ้น ตองศึกษาพรอมกับองคประกอบที่สามารถเขาใจไดงาย เนื่องจากเรื่องนีเ้ ปน
เรื่องจิตใจ ดังนั้นการประยุกตใช ควรเทียบเคียงกับกรณีศึกษาทีเ่ หมาะสมกับวิสาหกิจนั้น และตอง
ทําดวยความระมัดระวัง เพือ่ มิใหเปนเพียงการกระทําดวยคานิยมของสังคม มากกวาเกิดความ
รับผิดชอบตอสังคมอยางแทจริง
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จากกรอบแนวคิดวิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอสังคม เปนกรอบความคิดที่เกิดจาก
กรณีศึกษาในประเทศไทย เมื่อนําไปเปรียบเทียบในนิยามและกรณีศึกษาจากตางประเทศดังได
กลาวมาแลว กรอบความคิดที่ไดจากการศึกษาในประเทศไทย ไมมีความแตกตางจากตางประเทศ
แสดงใหเห็นวา แนวความคิดวิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอสังคม มีแนวคิดที่สอดคลองกันทั่วโลก
และมีความเขาใจที่ตรงกัน แสดงใหเห็นวา การดําเนินงานดวยคุณธรรมความดี เปนเรื่องสากลทีม่ ี
ความเขาใจตรงกัน ไมวา วิสาหกิจจะอยูในประเทศใดที่มคี วามแตกตางทางวัฒนธรรม ประเพณี
ความเชื่อ หรือองคกร ทีม่ ีความแตกตางกันตามลักษณะอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ ขนาดของธุรกิจ
หรือ ผูประกอบการที่แตกตางกันก็ตาม ยอมเขาใจที่จะดําเนินธุรกิจบนคุณธรรมที่ใหกับสังคม

