บทที่ 5
การศึกษารูปแบบ การออกแบบกระบวนการ และการบริหารทรัพยากรบุคคลในกระบวนการและ
เกณฑการวัดความสําเร็จของการนําแนวคิด วิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอสังคมไปใช
(CSR Model, Process Design, Managing People in Process and Success Factor for The
Small and Medium Business Enterprises)
5.1 รูปแบบวิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอสังคมสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
5.1.1 วัตถุประสงคของการวิจัย (Research Objective)
เพื่อศึกษารูปแบบ (CSR Model) ของวิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอสังคม
5.1.2 กรอบความคิด (Conceptual Framework)
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ที่ใชทรัพยากรภายในองคกรและอยูในกระบวนการ
ธุรกิจ คือ Socially Responsible Business Practices และกลุมที่อยูภ ายหลังกระบวนการทาง
ธุรกิจมี 2 กลุม คือ Corporate Philanthropy และ Community Volunteering
สวนกลุม ที่ใชทรัพยากรภายนอกองคกร ถาเปนกิจกรรมที่สอดคลองกับกระบวนการทาง
ธุรกิจคือ กลุม Corporate Social Marketing สําหรับกลุมสุดทายเปนกลุมที่ไมเกีย่ วกับทรัพยากร
และกระบวนการทางธุรกิจคือ กลุม Cause Promotion และ Cause Relate Marketing ดังภาพที่
5.1
ภาพที่ 5.1
แสดงรูปแบบวิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอสังคม สําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแบง
ตามกระบวนการทางธุรกิจและทรัพยากรภายในและภายนอกองคกร
สวนที่ 2 : CSR Model for SMEs
Business Resources

1. Socially Responsible
Business Practices

1. Corporate Social
Marketing

1. Corporate Philanthropy 1. Cause Promotion
2. Cause Related
2. Community
Marketing
Volunteering
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Social Driven
In Process After Process

Corporate Driven
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5.1.3 การวิเคราะหขอ มูลเกี่ยวกับรูปแบบวิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอสังคม
อิมเม็กซไดกลาวยืนยันจากประสบการณวา รูปแบบวิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอ
สังคมทีก่ อใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน คือ รูปแบบที่อยูใ นกระบวนการธุรกิจ ซึ่งทางบริษัท
ดําเนินการมา 5 ป นับตัง้ แตป 2545
“..จากประสบการณของผม รูปแบบที่มีการกระทําตอเนือ่ ง........กระบวนการธุรกิจ
ทําใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง...”
อิมเม็กซอยูในกระบวนการธุรกิจที่ผลิตสินคาอุตสาหกรรม ซึง่ ตองใหความสําคัญกับ
กระบวนการผลิตสินคาทีม่ ีคุณภาพ เนื่องจากตองรักษาภาพลักษณ หรือตรายี่หอสินคาในสายตา
ของลูกคาซึง่ เปนชาวตางประเทศ เชน ออสเตรเลีย รวมทั้งการตองรักษาภาพลักษณในฐานะการ
เปนตัวแทนผูจ ําหนายสินคาจากประเทศไทย
จากความสําคัญในกระบวนการผลิตดังกลาว จะเชื่อมโยงกับบุคลากรในองคกร
โดยเฉพาะคนงานในโรงงาน ในฐานะที่เปนสวนสําคัญในกระบวนการผลิต เพื่อใหไดสินคาคุณภาพ
ทางบริษัทฯ จึงมีการพัฒนาทางดานบุคลากร พนักงาน ใหมีความพรอมอยูเสมอ เพื่อเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพดานการผลิต ซึ่งไดขยายไปสูครอบครัวของคนงานและพนักงาน ตลอดจนการให
ความสําคัญกับหนวยงานรัฐที่เกีย่ วของ ในการสงสินคาไปตางประเทศ เชน กรมสรรพากร กรม
ศุลกากร เพือ่ ใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เกิดความโปรงใส ตรวจสอบได
ตลอดจนการรวมมือกับพันธมิตรทางการคาที่ผลิตกระเบือ้ ง เพื่อรวมมือกันในการจําหนายและการ
ขนสงสินคาทางเรือ ทําใหเสียคาระวางในอัตราที่ต่ําลง
จะเห็นไดวา รูปแบบวิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอสังคมของอิมเม็กซ อยูในรูปของการ
บริหารธุรกิจ ที่เนนลูกคาเปนหลัก ภายใตการพัฒนาทางดานคุณภาพการผลิต การพัฒนา
ศักยภาพคนทํางาน และการสรางความรวมมือกับผูมีสว นเกีย่ วของเปนหลัก ซึ่งเปนรูปแบบการทํา
ธุรกิจกับความรับผิดชอบตอสังคม ที่มองเห็นวา ตางตองพึง่ พาอาศัยและเจริญเติบโตควบคูกันไป
เพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
กรณีของคําแสดมีรูปแบบวิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอสังคมอยูในกระบวนการธุรกิจ
เชนเดียวกับอิมเม็กซ แตมลี ักษณะเดนอยู 2 เรื่องคือ การดําเนินงานในรีสอรต และการใหบริการ
“....คําแสดเรามีโครงการมากมาย อาทิเชน โครงการแยกขยะ แยกขยะเปยก
และขยะแหง โดยขยะเปยกจะนําไปหมักทําแกซ สวนขยะแหงนําไปจําหนาย
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เปนการลดภาระคาใชจายคนดูแลขยะตอเดือน...ขยะสดคือ ดอกไม ใบไม กิง่
ไม โดยนําเอาดอกไมสด เชน ดอกปบ ดอกลีลาวดี ดอกกุหลาบ มาทําเจล
อาบน้าํ โดยเฉพาะแชมพู ซึ่งทําจากใบหมี่...กิง่ ไม ใบไม สามารถนําไปทําปุย พืช
สด และยังไดน้ําหมัก....”
“...ลูกหลาน ญาติพี่นองมาทํางานที่รีสอรตแหงนี้ ดวยพืน้ ฐานจิตที่ไดรบั การ
อบรมบมนิสัยจากการสวดมนต และความเปนญาติพี่นองกัน ทําใหเกิดความ
เอื้ออาทรในทิศทางที่ดี และไมเห็นแกตวั ...”
“...การพัฒนาจิตใหสงบ มีความระลึกไดหรือพัฒนาสติตอไป โดยสวดมนตทกุ
วันจันทรและวันพฤหัส ใหสมัครใจเลือกไปสวดมนตตามความเหมาะสม ดังที่
กลาวมาแลว เมื่อจิตสงบ พลังปญญาก็มี เราใหคนไมวนุ วายใจ มีปญ
 หาก็แกไข
ได เมื่อมีสติปญ
 ญา ปญหาการใหบริการก็ไมเกิด ลูกคาไดรับความพอใจ มีผล
ตอธุรกิจ ทําใหรุงเรืองขึน้ ...”
“...เราเปดโอกาสใหมีการพัฒนาการทํางาน จากการทํางานแบบญาติพี่นอง
ตามหนาที่สูการเปนมืออาชีพ โดยรวมมือกับโรงเรียนสารพัดชาง จัดหลักสูตร
พัฒนาผูบริหารมืออาชีพแกพนักงานใหมคี วามกาวไกลในหนาที่ และใหโอกาส
เติบโตที่รีสอรต...”
เสียงสะทอนดังกลาว ชี้เห็นไดวา คําแสดใหความสําคัญตอการดําเนินงานในรีสอรต
โดยเฉพาะเรื่องการใหบริการ ซึ่งเปนเงื่อนไขสําคัญของความสําเร็จของธุรกิจบริการ และเพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพ ตลอดจนความยั่งยืนในกระบวนการทางธุรกิจ ดังนัน้ จึงใหคุณคาในเรื่องการทําให
พนักงานมีความรูสึกวา เสมือนเปนคนในครอบครัวเดียวกัน หรือเปนญาติพนี่ องกัน “...พนักงาน
เรามาจากไมกี่ตระกูล เปนเครือญาติของคนในชุมชนรอบรีสอรต ที่เขามาทํางาน...” ซึ่งจะทําใหเกิด
ความผูกพัน รูส ึกเปนเจาของบาน และรวมใจในการใหบริการ เหมือนมีแขกมาที่บา น และ
เจาของบานตองดูแลตอนรับดวยความเต็มใจและอบอุน
รูปแบบของวิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอสังคมในกรณีของคําแสด มีความแตกตางจาก
กรณีอิมเม็กซ ในสวนของอิมเม็กซจะมีลักษณะที่เนนขางในสูขางนอก จากสังคมอิมเม็กซที่เขมแข็ง
สูสังคมภายนอกอิมเม็กซ ในขณะที่คําแสดมีลักษณะของสังคมองคกรกับสังคมชุมชนที่สัมพันธกัน
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อยางใกลชิดเปนเรื่องเดียวกัน ตองพึ่งพาอาศัยกันเหมือนครอบครัวเดียวกัน ซึง่ ในอนาคต ชุมชน
จะพัฒนาตนเองเปนแหลงทองเทีย่ วเชิงวิถชี ีวิต รวมทัง้ เปนแหลงผลิตอาหารและสินคาอื่นๆ ใหกับรี
สอรตตอไป
สําหรับวีพพี ี มีรูปแบบของวิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอสังคม อยูในกระบวนการธุรกิจ
เชนเดียวกัน โดยเนนทีก่ ารพัฒนาพนักงาน รวมทัง้ ชุมชนหางไกลในพื้นที่ อ. อมกอย จ.เชียงใหม
ทั้งนี้เพราะลักษณะธุรกิจเปนผูสงออกเมล็ดกาแฟไปตางประเทศ และการทําธุรกิจฟรานไชสราน
จําหนายกาแฟในสถานีบริการน้าํ มันเชลลในยี่หอ ‘ดิโอโร’ คุณภาพของเมล็ดกาแฟและการ
ใหบริการ คือสิ่งที่บง บอกความสําเร็จของวีพีพี ซึง่ ผูบริหารระดับสูงหรือผูประกอบการให
ความสําคัญ
“....เราดูตนน้าํ คือเมล็ดกาแฟ ซึ่งเปนผลผลิตจากตนกาแฟ เราไดทาํ โครงการที่
อมกอย เชียงใหม โดยสงเสริมใหเกษตรกรปลูกกาแฟใหมีคุณภาพ ทางบริษัท
ใหการสนับสนุนการปลูกกาแฟใน 3 ปแรก มีการใหความรูกับเกษตรกร...”
สําหรับผูน ําทางความคิด ทุกกรณีศึกษาอยูในรูปแบบกระบวนการทางธุรกิจ เชน
อมรินทร พริ้นติ้งทแอนด พับลิชชิ่ง จะสนับสนุนงานเขียนวรรณกรรมไทยอยางครบวงจร การ
สนับสนุนงานของนักเขียนรุน ใหม โครงการใหความรักดวยความรูแกเด็กผูยากไรและเยาวชน
ผูดอยโอกาส ใหมีโอกาสอานหนังสือที่ดีมปี ระโยชนตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต
หรือกรณี
แพนดา จิวเวอรี่ มีโครงการโรงเรียนในโรงงาน เพื่อสรางอาชีพดานอัญมณีโดยใหเกิดการเรียนรูจาก
การปฏิบัติจริง มีการใหทนุ การศึกษาพรอมที่พกั กรณีสวนเงินมีมา ดําเนินธุรกิจไปพรอมกับการ
จําหนายผลิตภัณฑจากธรรมชาติที่เปนฝมือชาวบานเพือ่ เปนการสนับสนุนรายไดแกชุมชน เปนตน
จะเห็นไดวา ทุกองคกรจะมีกจิ กรรมทางสังคมที่สัมพันธกบั ลักษณะของธุรกิจที่ดําเนินอยู
เชน อมรินทร พริ้นติง้ ทแอนด พับลิชชิง่ ดําเนินกิจกรรมในลักษณะที่สมั พันธกับงานเขียน การอาน
แพนดา จิวเวอรี่ ดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการสรางอาชีพดานอัญมณี เปนตน องคกรจะเปน
ผูดําเนินการภายใตการใชทรัพยากรในองคกรและอยูในกระบวนการทางธุรกิจ
5.1.4 สรุปผลการศึกษาและอภิปราย
รูปแบบที่เหมาะสมที่กอใหเกิดการเติบโตแบบยั่งยืนของวิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอ
สังคม จะอยูในรูปแบบกระบวนการธุรกิจ ที่มีความเกี่ยวพันกับลักษณะของอุตสาหกรรม ลักษณะ
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ผลิตภัณฑ นโยบายและวิสยั ทัศนของผูนาํ องคกร ที่มกี ารใชทรัพยากรภายในองคกร โดยองคกรเปน
ผูดําเนินการ
เมื่อเทียบกับประเภทของวิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอสังคม 6 ประเภทของ Kotler
and Lee จะเห็นไดวา Socially Responsible Business Practices จะเปนรูปแบบที่ตรงกับ
กรณีศึกษาที่ทาํ การศึกษา ในประเด็นที่อยูใ นกระบวนการธุรกิจ สวนรูปแบบอื่นจะอยูในลักษณะ
การใหกับสังคม แตไมสามารถจะพัฒนาสูค วามยัง่ ยืนหรือใหมีคุณภาพ ไดมากเทารูปแบบ
Socially Responsible Business Practices หรือรูปแบบในกระบวนการธุรกิจ (รายละเอียด
รูปแบบความรับผิดชอบตอสังคม 6 ประเภทอยูในบทที่ 2)
5.2 การออกแบบกระบวนการวิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอสังคม
5.2.1 วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาการออกแบบกระบวนการวิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอสังคม
5.2.2 กรอบความคิด
การออกแบบกระบวนการวิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอสังคม (CSR Process Design)
เพื่อใหไดรูปแบบที่เหมาะสมหรือขั้นตอนการดําเนินงาน เปนทิศทางขององคกรที่จะทําใหการ
ดําเนินงานมีประสิทธิภาพ ซึ่งจําเปนตองมีกระบวนการธุรกิจ (Business Process) เปน
องคประกอบสําคัญในการกําหนดทิศทางที่สอดคลองกับวิสัยทัศนและภารกิจขององคกร ซึง่ มีอยู
ดวยกัน 7 ขัน้ ตอน ไดแก 1) กําหนดเปาหมายความรับผิดชอบตอสังคมในกระบวนการ 2) เลือก
ประเด็นความรับผิดชอบตอสังคมที่สนับสนุนเปาหมายและสอดคลองกับกระบวนการทางธุรกิจ 3)
ผูริเริ่มในการดําเนินงาน 4) สรางทีมอาสาสมัครและพัฒนาจิตสูความรับผิดชอบตอสังคม
5) พัฒนากิจกรรมและโปรแกรม 6) นําไปปฏิบัติ 7) วัดผลและประเมินผล และ 8) การปรับปรุง
กระบวนการ (ดังภาพที่ 5.2)
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ภาพที่ 5.2
แสดงการออกแบบกระบวนการ CSR และการปรับปรุงกระบวนการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม
สวนที่ 3 : CSR Process Design
and Improvement for SMEs

Improvement Process
Step8

Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7

Define socially responsible goals.
Selecting socially responsible issues to support business goal.
Selecting initiatives persons to operate socially responsible issues.
Building volunteer team and developing socially responsible soul.
Developing social responsible activities and programs.
Implementation
Measurement and Evaluation.

5.2.3 การวิเคราะหขอมูลการออกแบบกระบวนการวิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอสังคม
ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูนําทางความคิด กรณีศึกษา และทฤษฎีการออกแบบ
กระบวนการทางธุรกิจ สามารถสรางกรอบความคิดเรื่องการออกแบบกระบวนการทางธุรกิจให
สอดคลองกับรูปแบบและแนวคิดวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมกับความรับผิดชอบตอสังคม
ซึ่งประกอบดวย 8 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กําหนดเปาหมายความรับผิดชอบตอสังคม
ขั้นตอนที่ 2 เลือกประเด็นความรับผิดชอบตอสังคม ทีส่ นับสนุนเปาหมายของธุรกิจ
ขั้นตอนที่ 3 กําหนดผูริเริ่ม ในการนําแนวคิดธุรกิจกับสังคมไปปฏิบัติ ภายใตการ
ออกแบบการดําเนินงาน
ขั้นตอนที่ 4 สรางทีมอาสาสมัคร และพัฒนาจิตวิญญาณแหงการพัฒนาสังคม
ขั้นตอนที่ 5 พัฒนาโปรแกรมและกิจกรรมที่รับผิดชอบตอสังคม
ขั้นตอนที่ 6 นําไปปฏิบัติ

139
ขั้นตอนที่ 7 วัดผลและประเมินผล
ขั้นตอนที่ 8 ปรับปรุงกระบวนการ
ทั้งนี้จากการศึกษากรณีผูนําทางความคิด พบวา มีกระบวนการที่สอดคลองกับกรอบ
ความคิด การออกแบบกระบวนการวิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอสังคมดังกลาว และมีเพิ่มขึน้ อีก
1 ขั้นตอนคือ การกําหนดเปาหมายทางธุรกิจ
สําหรับกรณีศกึ ษา ทัง้ 3 กรณี เริ่มจากอิมเม็กซสะทอนวา
“...การกําหนดเปาหมายทั้งธุรกิจและสังคมมีความสําคัญ ตองมีการริเริ่ม
โครงการหาผูสมัครเขามาทํา และกําหนดกิจกรรมใหสอดคลอง นําไปปฏิบัติ
ประเมินผล และปรับปรุงกระบวนการ สวนคนก็ใหเกิดการปนความรู ทําใหเกิด
องคกรแหงการเรียนรู และสรางวัฒนธรรมที่เปนสังคมอิมเม็กซ เพื่อเปนแนวทาง
ปฏิบัติรวมกัน ที่ไดรับการยอมรับและเต็มใจในการนําไปปฏิบัติ เพราะเรามาจาก
หลายสถานภาพ หลายสถานะครอบครัว จึงตองใหเกิดการนําเสนอโครงการที่
เหมาะสมกับองคกร ในกระบวนการธุรกิจที่จะชวยทําใหธรุ กิจเติบโต และได
ชวยเหลือสังคม...”
สวนคําแสดระบุถึง
“แนวบริหารของเรา เปนการเรียนรูที่เรียกวา Learning Organization
เรียนรูพรอมกันกับการทํางานเปนทีมอาสา ดวยความเต็มใจ เราก็มสี ายบังคับ
บัญชาเหมือนองคกรอื่น เรือ่ งสําคัญมิใชงานประจําวัน ทุกคนมีสทิ ธิอ์ อกเสียง
เทากัน ไมวาตําแหนงใด เพื่อนําสิ่งดีๆ มาสูองคกร แตการทํางานก็เปนไปตาม
สายบังคับบัญชา นํามาปฏิบัติ เมื่อมีขอผิดพลาดตองมีการแกไข โดยการประชุม
และพิจารณารวมกัน”
กรณีวีพพี ีใหขอ มูลวา
“กระบวนการธุรกิจของเราจะดูตนน้าํ คือ เมล็ดกาแฟ ซึง่ เปนผลผลิตของตนกาแฟ
ไดทําโครงการอมกอย ที่เชียงใหม สงเสริมใหเกษตรกรปลูกกาแฟใหมีคุณภาพ ซึ่งบริษัท
จะสนับสนุน ใน 3 ปแรกของการปลูก เราใหความรูแกเกษตรกร โดยเกษตรกร 1 คน จะ
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ปลูกกาแฟ 3 ไร/ตอครอบครัว/ตอ 1 ป ในปที่ 3 กาแฟจะใหผลผลิต สามารถนํามา
จําหนายสรางรายได 30,000 บาท/ครอบครัว/ป ทําใหครอบครัว 70 ครอบครัว ที่อาํ เภอ
อมกอยไมตัดไมทําลายปา นี่เปนประเด็นสําคัญ
การปลูกกาแฟไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาล โดยการผลักดันของบริษัท และรัฐบาลได
สนับสนุนงบประมาณเพื่อขุดบอน้ํา จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก และสาธารณูปโภคให
สวนทางบริษทั รับซื้อเมล็ดกาแฟทัง้ หมด โดยไมตองจําหนายใหผูอื่น ทางบริษัทจะไมเอา
เปรียบเกษตรชาวไร และไมทิ้งผูปลูกกาแฟ เพื่อใหเขาสามารถพัฒนาตนเอง มีความ
เขมแข็ง มีความภูมิใจในอาชีพของเขา เปนสิ่งที่เราไดพยายามและรวมมือกับชาวบาน
เกษตรกร นอกจากผูปลูกกาแฟแลว บริษัทก็ไดสรางโครงการรวมกับนักเรียนที่อมกอย
วิทยาคม เปนโรงเรียนบนโลกความเปนจริง ปลูกฝงความรูความรักเรือ่ งกาแฟใหเด็ก
เยาวชนที่อมกอย โดยใหเด็ก 1 คน ปลูกตนกาแฟ 3 ตน โดยจะมีการสอนใหองคความรู
แกเด็กเรื่องการปลูกกาแฟทุกวันพุธ และเมื่อกาแฟมีผลผลิต ก็ใหนาํ มาจําหนายแกบริษัท
ทางบริษัทจะใหราคาพิเศษเพื่อเปนรายไดและทุนอาหารกลางวันแกเด็ก”
จากการศึกษาทั้ง 3 กรณี จะเห็นไดวา การพัฒนาอยางยัง่ ยืน จะประกอบดวยแนวทาง 2
ประการ ประการแรกจะอยูใ นวิถีแหงธุรกิจจากตนน้าํ สูป ลายน้ํา (วีพพี ี) ซึง่ เปนการพัฒนาอยาง
ยั่งยืนบนความสัมพันธในทางธุรกิจและสังคม และอีกประการเปนการพัฒนาอยางยั่งยืนบนระบบ
การจัดการที่มขี ั้นตอนและมีกลไกการบริหารที่ทาํ ใหเกิดความสมดุลระหวางผลประโยชนทางธุรกิจ
และสังคม
5.2.4 สรุปผลการวิจยั และอภิปราย
กระบวนการธุรกิจที่เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจกับความรับผิดชอบตอสังคม สําหรับ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมี 9 ขัน้ ตอนคือ
ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดเปาหมายธุรกิจ
ขั้นตอนที่ 2 การกําหนดเปาหมายความรับผิดชอบตอสังคม
ขั้นตอนที่ 3 เลือกประเด็นความรับผิดชอบตอสังคม ทีส่ นับสนุนเปาหมายของธุรกิจ
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ขั้นตอนที่ 4 กําหนดผูริเริ่ม ในการนําแนวคิดธุรกิจกับสังคมไปปฏิบัติ ภายใตการ
ออกแบบการดําเนินงาน
ขั้นตอนที่ 5 สรางทีมอาสาสมัคร และพัฒนาจิตวิญญาณแหงการพัฒนาสังคม
ขั้นตอนที่ 6 พัฒนาโปรแกรมและกิจกรรมที่รับผิดชอบตอสังคม
ขั้นตอนที่ 7 นําไปปฏิบัติ
ขั้นตอนที่ 8 วัดผลและประเมินผล
ขั้นตอนที่ 9 ปรับปรุงกระบวนการ
การกําหนดเปาหมายธุรกิจ มักสอดคลองกับวิสัยทัศนและภารกิจขององคกร ซึ่งเปนการ
บริหารธุรกิจทัว่ ไป ดังนัน้ การกําหนดเปาหมายความรับผิดชอบตอสังคมซึ่งอยูในกระบวนการ
ธุรกิจ ก็ควรใหสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกับเปาหมายธุรกิจ
สําหรับผูริเริ่มในการนําแนวคิดวิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอสังคมไปปฏิบัติ ในชวงแรก
ผูประกอบการหรือผูบริหารระดับสูงมักเปนผูริเริ่มวางแนวทาง ซึง่ จากการศึกษาพบวา ผูบ ริหาร
เปนผูริเริ่มที่ดี โดยวางแนวทางความคิดและการปฏิบัติลงสูองคกร ใหเกิดความรูความเขาใจใน
ทิศทางเดียวกัน มีการสรางทีมอาสาสมัครที่จะรวมกระบวนการ และพัฒนาโปรแกรมและ
กิจกรรมที่แสดงออกถึงจิตวิญญาณแหงการพัฒนาสังคม โดยผูบริหารยังคงมีบทบาทสําคัญใน
การเปนผูผลักดัน สนับสนุนกิจกรรม และใหคนในองคกรเปนผูริเริ่มดําเนินการตอไปตามขั้นตอน
กระบวนการบริหาร
สําหรับการสรางทีมอาสาสมัครในองคกร สามารถแบงไดเปน 2 ประเภท คือ ในรูปที่เปน
ทางการและในรูปแบบไมเปนทางการ ทัง้ นี้ขึ้นกับการออกแบบการดําเนินงานและการสราง
กิจกรรม ซึ่งควรกําหนดเปนโปรแกรมที่ละเอียด ระบุขั้นตอนการทํางาน วันเวลา สถานที่
ผูรับผิดชอบ เพื่อจะไดนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม และเมื่อนําไปปฏิบัติแลว ควรมีการวัดผล
และประเมินผล โดยพิจารณาจากแผนงานในโครงการกับการทํางานจริง ชวยใหเห็นขอแตกตาง
เพื่อปรับปรุงกระบวนการตอไป ซึง่ แนวทางการดําเนินงานดังกลาว จะทําใหการทํางานมี
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ประสิทธิภาพมากขึ้น มีการพัฒนาปรับปรุงแกไขปญหาอยูตลอดเวลา และทําใหเกิดการสะสม
องคความรูท ี่ไดจากประสบการณนนั้
5.2.5 บทสรุปและขอเสนอแนะ
รูปแบบการดําเนินงานทั้ง 9 ขั้นตอน เปนการดําเนินงานเหมือนการบริหารงานธุรกิจทั่วไป
แตแตกตางตรงเปาหมาย ทีม่ ีแนวคิด 2 แนวคิด คือ แนวคิดดานธุรกิจและแนวคิดดานสังคมมา
รวมกัน ภายใตกิจกรรมที่กาํ หนดในกระบวนการธุรกิจอันเดียวกัน ซึ่งเปนการออกแบบกระบวนการ
ภายใตการสะสมความรูจากประสบการณ และการปนสวนองคความรูรวมกัน เปนการดําเนินงานที่
กอใหเกิดองคกรแหงการเรียนรูและพัฒนา อันเปนเงื่อนไขสําคัญของการพัฒนาวิสาหกิจใหยงั่ ยืน
ผลการศึกษาชี้ใหเห็นวา กระบวนการเรียนรูรวมกัน (Learning Process) ตลอดจนการ
ปนสวนและการมีสวนรวม (Sharing Process and Participation) เปนกระบวนการหลักที่จะ
สนับสนุนใหเกิดการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ เมื่อกระบวนการมีประสิทธิภาพ จะทําใหเกิด
ความเขาใจในขั้นตอนการดําเนินงาน มีการประสานความรวมมือ ทีจ่ ะชวยใหการทํางานมีความ
รวดเร็วขึ้น และไมเกิดความสับสนในการดําเนินงาน จากการที่องคกรมีการกําหนดเปาหมายในการ
ดําเนินงานที่มาจาก 2 แนวคิดไปพรอมๆ กัน
กระบวนการตางๆ ที่ใช เชน กระบวนการเรียนรูรวมกัน (Learning Process) การปน
สวนและการมีสวนรวม (Sharing Process and Participation) กระบวนการตอเนือ่ งและพัฒนา
(Continueing & Developing Process) เปนตน จะมีผลทําใหเกิดกลไกกํากับดูแลผลประโยชน
ของผูมีสวนไดสวนเสีย (Coporate Governance) การดําเนินงานที่ดีอยางยั่งยืน ชุมชนเขมแข็ง มี
การผลตอการสรางวัฒนธรรมองคกร ทีมอาสาสมัคร ตลอดจนความไววางใจ สรางความสุข การ
สั่งสมภูมิปญญา และการเปนเจาของสังคมรวมกัน และผลที่ไดจะนํามาสูการสรางกระบวนการใหม
และจิตวิญญาณใหม ที่จะกอใหเกิดพันธมิตร เครือขายผูมีสวนเกี่ยวของ และการมีใจอาสาสมัคร
เขามาชวยเหลือสังคม มีการเชื่อมโยงภายในระบบอยางมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน ดังแสดงในภาพ
ที่ 5.3
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ภาพที่ 5.3
แสดงกรอบความคิด 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

5.3 การบริหารทรัพยากรบุคคลในกระบวนการของวิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอสังคม
5.3.1 วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาการบริหารทรัพยากรบุคคลในกระบวนการของวิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอ
สังคม
5.3.2 กรอบแนวคิด
ในระดับปจเจกบุคคลนั้น พฤติกรรมความเปนผูนาํ 4 ประการจะสัมพันธกับการพัฒนาจิต
ทางภาวะผูนาํ ใหสูระดับขั้นที่ 7 ที่เปนภูมปิ ญญาเพื่อสังคม โดยผูน ําจะฝกตนและมีพฤติกรรมเปน
แบบอยางที่ดี เพื่อสรางรูปวัฒนธรรมและแกนวัฒนธรรมที่เปนตัวอยางใหพนักงานไดประพฤติตาม
(ทฤษฎีวฒ
ั นธรรมองคกรและผูนําทางความคิด) และสรางกลุม หรือทีมอาสาสมัครใหเกิดขึ้นภายใต
การมีรูปแบบหรือตัวอยางจากผูนาํ และทํางานรวมกันในตางระดับระหวางผูน าํ และพนักงานใน
องคกร โดยการรวมมือดําเนินกิจกรรมตามโครงสรางของกระบวนการที่ไดออกแบบใหสอดคลองกับ
รูปแบบภารกิจและวิสัยทัศน ดังไดกลาวขางตน ดวยกิจกรรมรวมกันในองคกรระหวางผูนาํ และ
พนักงานจะกอใหเกิดความรวมมือและพัฒนายกระดับจิตไปดวยกันที่เรียกวาการสรางทีม (Team
Building) เพือ่ สังคม ผลจากการทํากิจกรรมและสรางทีมอาสาสมัครเพื่อสังคมในองคกรจะนําไปสู
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การทํางานรวมกับวิสาหกิจหรือองคกรอื่นที่มีกิจกรรมรวมกัน และจะเปนปจจัยในการพัฒนาจิตใน
ระดับเครือขายใหกา วไปสูชมุ ชนและสังคมตอไป (ภาพที่ 5.4)
ภาพที่ 5.4
แสดงการบริหารทรัพยากรบุคคลในกระบวนการของวิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอสังคม
Managing People in CSR Process for SMEs

i ng
Coa
ch

Person

CSR Objective : Public Behavior
Entrepreneurial

Transformation

Superleadership

Interperson

CSR Volunteer Team in
Organization

CSR Network with
Collective Behavior

CSR Subjective : Public Soul
กายภาพ
1

2

อารมณ

จิตใจ

3

4

เผด็จการ ปกครอง ผูจัดการ

กายภาพ
1

2

จิตวิญญาณ
5

6

7

สวนรวม หุนสวน ภูมิปญญา

อารมณ

จิตใจ

3

4

จิตวิญญาณ
5

6

7

อยูรอด พวกพอง นับถือตนเอง องคกร

ชุมชน

สังคม

กายภาพ
1

2

อารมณ

จิตใจ

3

4

จิตวิญญาณ
5

6

7

อยูรอด พวกพอง นับถือตนเอง เครือขาย ชุมชน

สังคม

5.3.3 การวิเคราะหขอมูล การบริหารทรัพยากรบุคคลในกระบวนการของวิสาหกิจกับ
ความรับผิดชอบตอสังคม
จากกรอบแนวคิดมี 3 ระดับคือ
ระดับที่ 1 ปจเจกบุคคล ที่มคี วามสัมพันธระหวาง พฤติกรรมที่แสดงออกของผูนาํ กับจิต
วิญญาณเพื่อสังคม
ระดับที่ 2 ระหวางบุคคล คือ ระดับองคกรที่มีความสัมพันธกนั ไดแก
จิตวิญญาณผูน ําเพื่อสังคม และ พฤติกรรมของผูนําที่แสดงออก
จิตวิญญาณของพนักงาน
และ พฤติกรรมของพนักงาน
จิตวิญญาณและพฤติกรรมผูนํา และ จิตวิญญาณและพฤติกรรมของพนักงาน
ระดับที่ 3 ระหวางบุคคล คือ ระดับองคกร และเครือขายที่เกีย่ วของ
กรณีอิมเม็กซไดแสดงพฤติกรรมที่สะทอน ใหเห็นการชวยเหลือผูอนื่ โดยสรางกิจกรรม
Make Their Day ที่ผูบริหารแสดงออกถึงการทําเพื่อพนักงาน ซึ่งจะสะทอนใหเห็นพฤติกรรมกับ
จิตสํานึกที่ผูบริหารมีตอพนักงาน ผานพฤติกรรมที่ทาํ ใหเห็นเปนรูปธรรม ใหพนักงานไดซึมซับเปน
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ความรูสึก และเกิดพฤติกรรมทําตาม รวมทั้งกอใหเกิดการพัฒนาดานจิตใจไปพรอมกัน ภายใตการ
สรางกิจกรรมใหเกิดในทิศทางเดียวกัน เชน ใหทุกคนเก็บขยะ ตอน 16.30 น. ไวหนาหอง ขางโตะ
ทํางาน เหมือนกับการเก็บขยะของทางกรุงเทพมหานคร ทีท่ ุกคนเอาขยะมาไวหนาบาน แมบา นจะ
ไดทํางานรวดเร็วและกลับบานไดเร็วขึ้น จากความเขาใจในการใหผูอนื่ ปนสวนใหผอู ื่น นําไปสูการ
คิดโครงการเพือ่ สังคมภายนอกองคกร ดังที่ชี้ใหเห็นจากการบอกเลาเรื่องราววา
“บริษัทไมไดเก็บสิ่งที่ดีไวกบั ตัวเอง แตกระจายใหพนักงานในสิง่ ที่ดีเขาเริ่มคิดวา
เขาพบสิง่ ที่ดีเริ่มแบงปน (Sharing) ใหคนอื่น ตัวเราไดรับซึมตัวนี้ใหเขา และเขา
ขยายไปสูภายนอกใหเขายอมรับเขาเขาใจ และนําไปสูผูอื่น จุดหลักในเรื่องนี้คือ
ไมใชผูบริหารบอกและกําหนดใหพนักงานใหเขาใจ แกนของวิธนี ี้คือ วิธีคิด
มากกวา พนักงานไดจากเรา เรียนรูจากเรา จะสงผลใหเขาคิดโครงการออกมาหรือ
แมนกระทั่งแบบฟอรม (Templete) กําหนดวัตถุประสงค วิธกี าร กรอบการทํางาน
มีการทําแผนงานและอืน่ ๆ ทีต่ องการไดจากการทํางาน มีงบประมาณเทาไหรถามี
การประเมินผล ทําแผนงานเปนการกระทําใหองคกรเกิดการเรียนรู ถาทําแผน
ธุรกิจก็จะแบงการประยุกตไดจากวิธีนี้ ทําใหการทําแผนเขาใจ บางหนวยงานเริ่ม
เห็นวาแผนที่ดปี ระกอบดวยอะไร ไมตองมีอะไรบังคับ”
“ทําโครงการทําวันนี้เปนวันของเขา ผูบริหารทําเพื่อผูอนื่ เปนตัวอยาง ผมทําการด
วันเกิดใหพนักงาน และทําสิง่ ที่ดีใหพนักงาน เชน เสริฟกาแฟใหพนักงาน
ผูบริหารพูดคุยเรื่องของพนักงาน ชวยแกปญหาของเขา สอบถามการแกไขปญหา
และสื่อสารสิ่งที่เขาอยากทําใหคนอื่น ความสุขของเขาที่จะทําใหคนอื่นดวยเรื่อง
อะไรและนําเสนอสิ่งที่เห็น สิง่ ที่ดี และอื่นๆ ที่เปนประโยชนตอพนักงาน มีการ
พูดคุยกับเขา เสนอแนะใหแกเขา หาแนวรวมดวยความเต็มใจ เราทําใหเขาเปน
ตัวอยาง ทําใหพนักงานซึมความรูสึกใหผอู ื่นไดดวยตนเอง และรูจกั คิดทําใหคน
อื่น เปนการแบงปนความดีใหผูอื่นบาง และพนักงานคิดถึงองคกร คิดจะทําอะไร
ใหผูบริหารบาง
เราผานวิธีซมึ ใหกับพนักงาน โดยผูบริหารทําตัวอยางใหเห็นในการทําใหผูอื่น เพื่อ
เขาจะไดซึมความเขาใจรักผูอ ื่น เนื่องจากเรามีโรงงานทีส่ ระบุรี พนักงานเปน
คนงานมีการยกระดับจิตใจของคนงานจากที่เขาเห็นแกตัวเขา สูคนใกลชิด
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ครอบครัว สูคนอื่นๆ เพื่อนรวมงานใหแกองคกร ชุมชน และสังคมโดยรวม เราทํา
กิจกรรมเปนขัน้ ตอน ชวงแรกผูบริหารทําใหพนักงานกอนใหเขารูจกั เห็นตัวอยาง
เรียกวาผูนาํ จิตอาสา ผูนาํ องคกรทําตัวเปนตัวอยางแกพนักงาน ขัน้ ตอนที่สอง
พัฒนาจิตอาสาเต็มใจ เราเปดโอกาสใหพนักงานเขาพัฒนาจิตในระดับตน เรา
เรียกวาจิตสํานึก เราเปนโรงงานพนักงานเปนคนงาน ตองปูฐานจากระดับลาง
ตองใหรูจักคําวาสํานึก โดยใหคํานึงถึงเรื่องใกลชิดตัวเองคือ สํานึกความ
ปลอดภัยของตน เพื่อคนอื่น ไดแก ปลอดภัยเพื่อลูก เพื่อครอบครัว สรางแรง
บันดาลใจใหทุกคนมีสวนรวมกันเพื่อผูอนื่ สรางความรูความเขาใจในเรื่องเดียวกัน
และปฏิบัติตาม เชน ความปลอดภัยในการทํางานในโรงงาน ซึง่ เราถือวาเปนการ
ทํารวมกันอยางมีความสุข เรากําหนดในเบื้องแรกวาสิง่ ที่เขาควรทํา และไมควรทํา
ใหคนงานรับรู ใชวิธีปลูกฝงความเขาใจมากกวาการบังคับใหคนงานเขาทํา โดย
ใหความรูถึงผลที่ไดจากการไมปฏิบัติเขาจะไดขอเสนอแนะ เราก็มาดูวาโรงาน
เรื่องแรกคือ คนงานตองใสหมวกกันน็อค เขาไมชอบใสหมวกกันน็อค ทําอยางไร
เขาจึงคิดถึงลูก เมีย กลับบานครอบครัวมีความสุขทุกวัน พบหนาลูกเมียอยาง
ปลอดภัย ความปลอดภัย ความสุขของครอบครัว ความปลอดภัยในการทํางาน
ชวยทําใหโรงงานมีความพรอมเพียงกันทัง้ โรงงานทํางานอยางถูกตองเปนความ
รวมมือ เปนการกระทําที่ดีตอ สังคมในโรงงาน เปนสิง่ ทีเ่ ราควรใหคนงานได
ตระหนักและพัฒนาจิตเบื้องตน เปนความรวมมือที่ดีตอโรงานและเปนบรรทัดฐาน
ที่ทกุ คนควรปฏิบัติ เปนตน
เราพัฒนาใหเพิ่มสูงขึน้ จากการพัฒนาระดับจิตจากเบื้องตนมาสูจิตเริม่ อาสา คือ
คนงานเริ่มพัฒนาตนจากการเขารวมกิจกรรมดวยการสวมหมวกกันน็อค มาสูก าร
สรางการทํางานรวมกันในโรงงาน เปนกิจกรรมรวมกันแทนเรื่องของใครของมันเพื่อ
ครอบครัว เพือ่ ลูก อาสาเขารวมโครงการในโรงงาน เชน โครงการจดไมจด คนงาน
ที่มีปญหาเงิน เราฝกใหเขารวมโครงการกับบริษัทโดยจดรายไดรายจาย ให
คําปรึกษา ใหรูเงินเหลือไมมากเขาควรใชจายเทาไหร โครงการงดเหลาซื้อ
จักรยานใหลกู เราใหเขาลดเหลาเพื่อลูก อดเหลาทั้งในโรงงานและนอกโรงงาน
คิดถึงการอดเหลาก็มีเงินเหลือใหลูก ครอบครัวมีความสุขไมทะเลาะกัน สุขภาพก็
ดี มีพลังทํางานใหโรงงานไดดี เปนแบบอยางใหลูก นอกจากนี้ยงั มีโครงการลด
บุหรี่ที่ไดกลาวขางตนมีพนื้ ทีจ่ ํากัดใหคนสูบบุหรี่ และใหพื้นที่อิสระแกคนไมสูบ

147
บุหรี่ สรางวัฒนธรรมวาทีน่ ี่ไมสนับสนุนคนสูบบุหรี่ สําหรับโครงการกลอมจิตโดย
อาสาเขารวมโครงการอบรมกับพระพยอมและฝกหัดปฏิบัติธรรมเพื่อกลอมเกลา
จิตใจ ระดับทีส่ ูงขึ้นถือวาตางจากที่ผา นมา
เพราะที่ผานมาใหดูนายเปนตัวอยาง พัฒนาขึ้นมาอีกระดับเขารวมโครงการเพื่อ
ลูก เพื่อครอบครัว ตอมาเขาโครงการเพื่อองคกร รวมมือกับองคกรไมวาจดไมจน
งดบุหรี่ กลอมจิต ในระดับที่สามเปนการมีสวนรวมในการแกไขปญหา อาสาทํา
ใหโรงงานอาสาขอทํางาน เชน พนักงานในโรงงาน เริ่มแสดงใหเห็นวากิจกรรมใน
โรงงานควรมีการแกไข เขาจะเสนอโครงการมาใหบริษทั ทุกๆ เดือน บริษัทจะให
ทุกแผนกเสนอโครงการทีเ่ ปนประโยชน พนักงานที่เดิมกินเหลา สูบบุหรี่ เงินไมมี
เริ่มคิดหาทางชวยองคกร มีความภูมิใจ มีสวนรวม เขาเสนอใหปลูกตนไมแทน
ฉนวนหุม หอความรอนเพื่อลดความรอน ทําใหลดคากระแสไฟฟาพัดลมในโรงงาน
เปนตน ภายใตกระบวนการใหพนักงานคิดโครงการเสนอมาให องคกรตองมีการ
ปรับระดับจิตเมื่อทุกคนพรอมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงเปนการคิดทําเพื่อองคกรให
เห็นเปนวัฒนธรรมที่คนสวนใหญทําเปนบรรทัดฐานขององคกร และมีแรงจูงใจ
เพิ่มคือ ประกวดคัดเลือกจากภายในกลุม ในแผนก เสนอขึ้นมา และคอยคิด
ผลงานดีเดนใหรางวัลประกาศเกียรติคุณ และนําไปปฏิบัติประเมินผล ซึง่
โครงสรางทางการจะชวยทําใหโครงการดําเนินไปดวยดี ควบคูไปกับโครงการไม
ทางการ เมื่อกําหนดกิจกรรมตามนโยบาย ประสิทธิภาพของงาน สุขภาพกายใจ
และองคกรแหงการเรียนรู
“เปนการพัฒนายกระดับจิตเพื่อความอยูร อด เห็นแตตนเองไปสูคนอืน่ คนรอบขาง
ไดแก ลูก เมีย ครอบครัว เชน งดสุราซื้อจักรยานใหลูก จดแลวไมจน สูจิตอาสา
องคกรทํากิจกรรมตางๆ ตามที่ผมกลาวมาแลว เมื่อเขาเปลี่ยนจากเห็นความชอบ
ตัวเองเปนหลักดื่มสุรา สูบบุหรี่ เงินไมคอยมี ปญหาก็เกิด เมื่อเขาเห็นแก
ครอบครัว ลูกเมีย เลิกบุหรี่ เลิกสุรา แลวเขาโครงการจดแลวไมจน เงินก็มีเหลือ
ไวใชมากกวาเดิม ครอบครัวก็มีสุข ลูกเมียภูมิใจ ลูกเห็นตัวอยางที่ดีของพอ เขา
คิดใหองคกรประหยัดพลังงานความรอนเพราะเราเผาเซรามิค ความรอนมาก เขา
คิดชวยองคกรและเมื่อเรามีโอการชวยรอบโรงงาน รอบสํานักงานใหญ เรียกวา
Back to School เราสะสมของใชนักเรียน ตําราของคนในองคกรใหโครงการรอบ
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โรงงาน รอบสํานักงานใหญ เมื่อเรามีสุขเราปนความสุขปนความรักใหผูอื่น เขา
เริ่มคิดถึงคนนอกองคกร คิดถึงผูอื่น และคิดเห็นโลกกวางขึ้น เมื่อเกิดสึนามิ เขาก็
คิดถึงคนที่รับความเสียหาย เขามีนา้ํ ใจกับคนอื่นที่เขาไมรูจัก เขาชวยสังคมไกล
โดยอาสาไปหาหนวยงานที่เขาตองการความชวยเหลือ เพราะองคกรไดเงิน
ชวยเหลือมาจํานวนหนึง่ เด็กในองคกรเขาอาสาสมัครชวยเหลือและชวยกันในการ
ชวยผูประสบภัยพิบัติสึนามิ นับไดวาเปนการคอยๆพัฒนาจิต”
จากการสังเกต ผูบริหารของอิมเม็กซมีลักษณะผูนาํ ครบ 4 ประเภท คือ เปนพี่เลีย้ ง ให
คําแนะนํา กลาตัดสินใจ สอนลูกนองทํางานได และใหคิดอยางสรางสรรค ซึง่ การแสดงออก
ดังกลาว มีลกั ษณะเปนไปตามธรรมชาติ และไดรับการไววางใจ ดังสะทอนจากกรณีที่ผูบริหารเลา
 หาครอบครัว หรือคนงานมี
รายละเอียดถึงวิธกี ารแกไขปญหา การใหคําแนะนํา เมือ่ พนักงานมีปญ
ปญหาเงินไมพอใช เปนตน รวมทัง้ การที่ผูบริหารทําหนาทีเ่ ปนพี่เลีย้ งใหพนักงานกลุมอาสาสมัคร
ทํางานในโครงการผูประสบภัยจากสึนามิ นอกจากนีย้ งั กระตุนใหคนงานคิดริเริ่มวิธีการใหมๆ เพื่อ
พัฒนาระบบการทํางาน ตัวอยางเชน การคิดระบบระบายความรอนในโรงงาน เปนตน
5.3.4 ผลการวิจยั และอภิปราย
การพัฒนาบุคคลในองคกรตองเริ่มจากผูประกอบการหรือผูบริหารระดับสูง ที่มีความ
ตองการใหองคกรและสังคมอยูรวมกันอยางเกื้อกูล จึงแสดงออกเปนพฤติกรรมในรูปของการ
กําหนดนโยบายและกิจกรรมจากผูบริหารขึ้นมารองรับ เนนการสรางความเขาใจใหกับพนักงานใน
แตละระดับ ถึงการทําเพื่อผูอื่น ดวยการสรางพฤติกรรมระดับปจเจกบุคคลใหเห็นเปนตัวอยาง เมื่อ
เกิดความเขาใจในระดับปจเจกบุคคลแลว จะทําใหเกิดพฤติกรรมทําตาม เมื่อพฤติกรรมปจเจก
บุคคลไดเกิดขึ้นในองคกร ผูบ ริหารมีหนาที่สนับสนุนใหเกิดการสรางวัฒนธรรมองคกรที่เปนเรื่อง
ของการให การมีจิตวิญญาณเพื่อสังคม และมีนโยบาย มีการกําหนดกิจกรรมเพือ่ สังคมใหอยูใน
เปาหมายธุรกิจ ที่มีการนําไปปฏิบัติในกระบวนการธุรกิจ ทําใหเกิดการทํางานภายใตวัฒนธรรม
อันใหมที่ไมใชธุรกิจทีห่ วังผลกําไรเพียงอยางเดียว
กลาวไดวา การดําเนินการในวิถที างดังกลาว ถูกกําหนดเปนโครงการระดับองคกร เพื่อ
พัฒนาบุคลากรใหเกิดจิตสํานึก เกิดแรงจูงใจในการปนสวนความดีใหผูอื่น และกลายเปน
วัฒนธรรมองคกร ซึ่งจะตองอาศัยผูน ําทีม่ ีลักษณะเปนผูนําเชิงการเปลี่ยนแปลง เปนพี่เลีย้ งคอยให
คําแนะนํา ชี้แนะ เพื่อใหพนักงานในองคกรมีความเปนผูน ําในการริเริ่มดําเนินงาน โดยเริ่มตนจาก
การสรางกลุมอาสาสมัครทีม่ ีการทํางานเปนทีม และเมื่อองคกรมีความพรอม จึงคอยขยายกิจกรรม
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ไปสูเครือขายที่เกีย่ วของตอไป ภายใตการสรางพฤติกรรมการปนสวน การชวยเหลือกันและกันสู
สังคม
5.3.5 บทสรุปและขอเสนอแนะ
จากผลการวิจยั จะเปนวิธีพฒ
ั นา ทั้งระบบและทรัพยากรบุคคลทางวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมในการแกไขปญหาทางสังคม ในกรณีผูประกอบการทีข่ าดความไววางใจกัน มีการ
รวมตัวกันอยางไมยั่งยืน และมีความออนแอในการแขงขันกับคูแขงในตางประเทศ ใหกลับมา
รวมมือกันบนบนหนทางของการแบงปนประสบการณความรูจากการทํางาน และการเปลี่ยนแปลงสู
สิ่งที่ดีขึ้น โดยมีตัวอยางเปนรูปธรรมที่พิสูจนใหเห็นไดจากกรณีศึกษาในประเทศไทย ซึง่ มีการ
พัฒนาบุคลากรเกิดขึ้นอยางมีทิศทาง ภายใตระบบทั้งหมด ซึง่ มีความเอื้ออาทร ชวยเหลือกัน ใน
ความรวมมืออยางเต็มใจ
ถาหากหนวยงานของรัฐและผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สามารถ
นํารูปแบบ กระบวนการ และการบริหารบุคคล มาจัดทําเปนโปรแกรม คูมือ แนะนําให
ผูประกอบการหรือผูบริหารระดับสูง ไดมีแนวทางการดําเนินงาน โดยถอดรูปแบบวิธีการออกมาใน
เชิงคูมือการสอน จะทําใหองคความรูแพรกระจายอยางรวดเร็ว และเปนประโยชนตอประเทศชาติ
ซึ่งสามารถทําไดทันที เปนโครงการที่ควรเสนอใหรัฐบาลในฐานะเปนผูบ ริหารประเทศไดมีบทบาท
สําคัญในเรื่องนี้
5.4 ความเขาใจ ทัศนคติ และการนําแนวคิดวิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอสังคมไปใชของ
ผูประกอบการหรือผูบริหารระดับสูง
5.4.1 วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาความเขาใจ ทัศนคติ และการนําแนวคิดวิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอสังคม
ไปใชของผูประกอบการหรือผูบริหารระดับสูง
5.4.2 กรอบแนวคิด
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ภาพที่ 5.5
แสดงความเขาใจแนวคิดทัศนคติและการนําแนวความคิดวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเชิง
ความรับผิดชอบตอสังคมไปใชในองคกรของผูประกอบการหรือผูบริหารระดับสูง
กรอบความคิด

ผลทดสอบทางสถิติ

H5

สนใจแนวคิด
CSR

จํานวนปที่นํา
CSR ไปใช

จํานวนปที่นํา
CSR ไปใช

ความรู แนวคิด
CSR

H1
ทราบหรือไม
ทราบแนวคิด
CSR

H2
ทัศนคติตอ
CSR

H6

H8
H7
การนํา CSR

H4

ไปใช

ความเขาใจ
แนวคิด CSR
ทัศนคติตอ
CSR

สมมุติฐาน
H1 : มีความสัมพันธระหวางความเขาใจกับการทราบวาความเขาใจนั้นคือ CSR
H2 : มีความสัมพันธระหวางความเขาใจ กับทัศนคติตอ CSR
H3 : มีความแตกตางทางดานการนําแนวคิด CSR มาใชระหวางกลุมที่เขาใจ และไมเขาใจ
แนวคิด CSR
H4 : มีความสัมพันธระหวางทัศนคติกับการนํา CSR มาใช
H5 : มีความสัมพันธระหวางความเขาใจกับจํานวนปทนี่ าํ แนวคิด CSR ไปใช
H6 : มีความสัมพันธระหวางความเขาใจกับ การนํา CSR ไปใช
H7 : มีความสัมพันธระหวางการนํา CSR ไปใชกับการทราบวาการนําแนวคิดไปใชคือ CSR
H8 : มีความสัมพันธระหวางการนํา CSR ไปใชกับจํานวนปทนี่ ํา CSR ไปใช
5.4.3 การวิเคราะหขอมูล (รายละเอียด ผนวก ค.)
สมมติฐาน H2 และ H5 ไดรับการยอมรับอยางมีนยั สําคัญ ดวยความเชื่อมั่น 0.05
สมมติฐานนอกนัน้ ปฏิเสธ แสดงวา ความเขาใจของผูป ระกอบการหรือผูบริหารระดับสูงจะสัมพันธ
กับจํานวนปทนี่ ําแนวความคิดวิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอสังคมไปใช
และทัศนคติทดี่ ีตอ
แนวคิดนี้
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5.4.4 ผลการวิจัย
ความเขาใจของผูประกอบการ หรือผูบ ริหารระดับสูง จะสัมพันธกับการนําไปปฏิบัติ
นอกจากนี้ความเขาใจที่เกิดขึ้นยังมีความสัมพันธกับทัศนคติ แสดงวา ผูประกอบการหรือผูบริหาร
ระดับสูงจะเกิดความเขาใจได จะตองมาจากการการมีทศั นคติที่ดีและการปฏิบัติเทานั้น
5.4.5 บทสรุปและเสนอแนะ
แนวความคิดวิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอสังคม จะเกิดไดตองมีการนําไปปฏิบัติ จึง
จะเห็นผล และคอยปรับปรุงแกไขขอผิดพลาดจากการเรียนรูผานประสบการณ ซึ่งจะทําใหเกิด
ความเขาใจลึกซึ้งในองคความรูนนั้ ที่เรียกวา Tacit Knowledge และความเขาใจยอมประกอบ
ดวย การมีทัศนคติที่ดี ดังนัน้ ผูบริหารระดับสูงหรือผูประกอบการในฐานะผูริเริ่มและผลักดันให
แนวคิดนี้ถกู นํามาปฏิบัติในองคกร ผูประกอบการหรือผูบริหารระดับสูงจะตองทําความเขาใจกับ
แนวคิดนี้ และพยายามนํามาทดลองใชในองคกร ในสวนที่เกี่ยวของกับกระบวนการธุรกิจและมีการ
ประเมินผลเพือ่ หาแนวทางในการทําความเขาใจในระหวางการนําไปปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความเขาใจที่
ลึกซึ้งทั้งองคกรตั้งแตผูประกอบการและผูบ ริหารระดับสูง แลวคอยขยายความรูความเขาใจสู
เครือขายและทีมอาสาสมัคร ภายใตโครงการที่มกี ิจกรรมรองรับ เพื่อทําใหแนวความคิดได
แพรกระจาย และไดรับการนําไปปฏิบัติ เพื่อทําใหเกิดผลและกอใหเกิดองคความรูใหมๆ ที่จะทําให
เชื่อมโยงกับองคความรูเดิม ทําใหเกิดการขยายการเรียนรูเพิ่มมากขึน้ จากประสบการณ
ภาพที่ 5.6
แสดงการบริหารทรัพยากรบุคคลในกระบวนการของวิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอสังคม ภายใต
การนําไปปฏิบัติและมีทัศนคติที่ดี
Managing People in CSR Process for SMEs
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5.5 เกณฑทใี่ ชวัดความสําเร็จของการนําแนวคิดวิสาหกิจรูปแบบวิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอ
สังคมมาใชเพือ่ การพัฒนาอยางยั่งยืน
5.5.1 วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาเกณฑที่ใชวัดความสําเร็จของการนําแนวคิดวิสาหกิจรูปแบบวิสาหกิจกับความ
รับผิดชอบตอสังคมมาใชเพือ่ การพัฒนาอยางยั่งยืน
5.5.2 กรอบความคิด
จากกการทบทวนวรรณกรรมและการสอบถามผูน ําทางความคิดพบวา ปจจัยที่เกี่ยวของ
กับความสําเร็จในการนําเอาแนวความคิดวิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอสังคมมาใช มีดวยกัน 16
ปจจัย ดังแสดงในภาพที่ 5.6
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ปจจัยที่เกี่ยวของกับความสําเร็จในการนําเอาแนวคิดวิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอสังคมมาใช
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5.5.3 การวิเคราะหขอมูล
อิมเม็กซจะใหความสําคัญกับการเรียนรูทขี่ ยายตัวออกไป สูผูที่เกีย่ วของมากที่สุด ทีม
อาสาสมัคร วัฒนธรรมองคกร รองลงมาคือ ความตอเนื่องของโครงการ เครือขาย การสื่อสารใหเกิด
ความรูความเขาใจ
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“...ที่สําคัญมากที่เปนปจจัยชีวัดความสําเร็จของการนําแนวคิดธุรกิจกับสังคมมา
ดําเนินการ จะเปนเรื่องผูท ี่เกี่ยวของตองขยายวงดวยความรูความเขาใจมากที่สุด
ยังขยายวงเทาไหร ความสําเร็จยอมเกิดขึน้ และทีมอาสาสมัครมีความสําคัญสูง
พิเศษถาไมมีใครอาสาเขามา เทากับไมใชเรื่องธุรกิจกับสังคมแลว ซึ่งแตกตางจาก
ธรรมภิบาลทีท่ ํากฎหมายขอบังคับ แตองคกรเราไมดําเนินการเชนนัน้ เราใหอาสา
เขามาดําเนินการเปนทีม นอกจากนี้ปจจัยที่สําคัญมากอีกประการคือ วัฒนธรรม
องคกรตองสรางใหเกิดขึ้นในวิถธี ุรกิจกับความรับผิดชอบตอสังคม สวนปจจัยที่
สําคัญรองลงมาไดแก ความตอเนื่องของโครงการในโอกาสทีเ่ อื้อไมใชทุกวันที่ทาํ
กิจกรรมสังคม เราดูกจิ กรรมที่ไปพรอมกระบวนการธุรกิจ นอกจากนี้มีเครือขาย
การสื่อสารทําใหเกิดความรูค วามเขาใจ ตองมีเทคนิคและการผลักดันที่ดี การ
แสดงออกมาก พนักงานคิดวาเจานายโชวออฟ ถาเราไมแขงขันก็ไมเกิดการ
ดําเนินการ
ขอแถมทายอีกหนอยวาผูนาํ ไดแกผูประกอบการหรือผูบ ริหารระดับสูงบางทีอาจ
เปนลูก เปนภรรยา สามีและญาติ มีความสําคัญในการริเริ่มแนวคิดครั้งแรก
และมีสวนสําคัญในการผลักดันเมื่อโครงการไดรับทราบคนเขาใจ มีความรวมมือ
คอยเปดโอกาสใหนาํ เสนอแนวคิดที่ดีสูโครงการไมจาํ เปนตองเปนเรื่องใหญ เชน
ปนี้ทาํ ทุนการศึกษาเด็กยากจน ไมใชทาํ ปเดียวแตสามารถทําตอเนื่องได ไม
จําเปนตองมีโครงการใหมทกุ ป
สุดทายนี้ผมขอกลาววาผมทําจากขางในสูขางนอก ผมมีคติวาทําดี คือ ดี ไมใชทํา
ดีไดดี หรือฉันทําประโยชนใหสังคม สังคมตองชื่นชมฉัน ฉันทําดีสงั คมตองให
รางวัลฉัน ธุรกิจกับความรับผิดชอบตอสังคมเปนสํานึกในจิตวิญญาณที่จะทํา
ธุรกิจใหประสบความสําเร็จ องคกรเปนคนดี เราขอใหลูกคา พนักงาน ผูถือหุน
ครอบครัวพนักงาน ชุมชนรอบขาง สังคมใกล ไกล มีความสุข ผมก็มคี วามสุข
ตัวชี้วัดที่ผมจะกลาวอีกเพิ่มเติมคือ ความสุขใจ ความภูมิใจ การแบงปน ความ
รวมมือสมานฉันท เปนความสําเร็จทางดานจิตใจ รวมกับปจจัยที่กลาวมาแลวคือ
ผูมีสวนเกี่ยวของ ทีมอาสาสมัคร และวัฒนธรรมองคกร ปจจัยทุกฝายมีสวนรวม
ในกิจกรรม และผูนําเปนผูท ี่ทาํ เพื่อสังคม โดยไมคิดเปนแฟชัน่ ไมคิดวาทําเพื่อถูก
กฎเกณฑ ทําเพื่อไดประชาสัมพันธ ผูนาํ ตองเปนผูริเริม่ และผลักดันไดแก
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เจาของกิจการหรือผูบริหารระดับสูง สวนปจจัยรองลงมาที่สาํ คัญคือ ความ
ตอเนื่องของโครงการ การสื่อสารที่โปรงใส เขาใจทุกฝายเพื่อความรวมมือ...”
จะเห็นไดวา ปจจัยสําคัญคือ การแพรหลายของผูเกี่ยวของ ทีมอาสาสมัคร วัฒนธรรม
องคกร จะสัมพันธกับกระบวนการที่ไดศึกษา เกี่ยวกับรูปแบบที่เนนลูกคากับพนักงาน จึงทําใหปจจัย
ชี้วัดสอดคลองกับรูปแบบ แตอยางไรก็ดี ปจจัยดานความสุขเปนปจจัยดานหนึ่งทีอ่ ิมเม็กซกลาวตอ
ในการสนทนาชวงอาหารกลางวัน ถาหากพิจารณาจากโครงการทีม่ ีอยูใ นองคกร ก็มกี ารกลาวถึง
ความสุขใจ สุขกาย ไวในนโยบายของบริษัท เปนภารกิจที่ตองกระทํา จึงเปนเครื่องยืนยันไดวา
อิมเม็กซไดเนนเรื่องความสุขเชนกัน
คําแสดก็ใหความสําคัญดานจิตใจ เรื่องความสุข การรวมทีมงานอยางสามัคคี
“....ความสุข สําคัญมาก สุขของลูกคาไดรับบริการที่ดี พนักงานมัน่ คงภูมิใจ สุข
ของเจาของ ดูแลคนอื่นใหคนรอบขางมีความสุข เราแบงปนกันและสุดทาย กําไร
รายได เปนผลตามมาจากการที่เราสุขใจ รวมทีมงานอยางสามัคคี สมานฉันท ซึง่
เปนไปตามปรัชญาพุทธศาสนา และแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง และยังได
ปาไม ธรรมชาติ ชุมชนกลับคืนมา อนาคตอันใกลเราจะทําชุมชนเปนชุมชนคนดีให
แผนดินตอไป...”
จะเห็นวา คําแสดเนนปจจัยตางจาก อิมเม็กซ โดยอิมเม็กซใชปจจัยชี้วัดทัง้ เชิงปริมาณ
เชน การเรียนรูที่ไดรับการยอมรับภายใตจํานวนครั้งของกิจกรรมที่ทาํ จํานวนทีมอาสาสมัครที่
เกิดขึ้น เปนตน และปจจัยเชิงคุณภาพ ไดแก ความสุข เปนตน ขณะที่คําแสดใชปจจัยเรื่องจิตใจ
เปนเรื่องสําคัญ โดยเนนในเรื่องความสุขเชนกัน
วีพพี ี ใชปจจัยชี้วัดในเชิงคุณภาพเปนหลักเชนเดียวกับคําแสด คือในเรื่องความสุข โดย
ผูบริหารจะใหพนักงานเขียนความตองการเรื่องความสุขใหผูบริหารทราบ
“....เราเนนความสุข การทํางานแลวมีความสุขจากการทําสิ่งที่ดี ภูมิใจใหแก
สังคมในบานของเราและสังคมภายนอกบานที่เราดูสหี นา ใหเขียนความสุขที่
ตองการใหผูบริหารรับทราบเพื่อเช็ควาพนักงานมีความสุขในองคกรหรือไม...”
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5.5.4 อภิปรายผล
จะเห็นไดวา ปจจัยที่สาํ คัญที่ชี้วัดความสําเร็จของโครงการ ไดแก ปจจัยทีว่ ัดได อาทิ การ
เรียนรูและมีความเขาใจที่แพรหลาย ทีมอาสาสมัคร สวนปจจัยทีว่ ดั ไดลําบากเพราะเปนเรื่องจิตใจ
ไดแก ความสุข วัฒนธรรมองคกร สวนปจจัยรองลงมา ไดแก ความตอเนื่องของโครงการ เครือขาย
เมื่อนําปจจัยที่ไดจากการวิจัยไปเปรียบเทียบกับกรอบ
การสื่อสารใหเกิดความรูความเขาใจ
ความคิดพบวา ปจจัยทัง้ 7 ประการที่ไดจากการวิเคราะหขอมูล จะอยูใ นกรอบความคิดทั้งหมด
จากเกณฑที่ใชวัดความสําเร็จที่ไดจากผลการวิจยั
จะสอดคลองกับการวัดผลปจจัย
ความสําเร็จของการนําแนวคิดวิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอสังคมมาใช
ของทางฝายพัฒนา
บุคลากรของธนาคารแหงประเทศไทย ในเรื่องความสุข ความภูมิใจ ซึ่งธนาคารแหงประเทศไทยได
ใหความสําคัญเปนอันดับแรก
ถาจัดกลุมปจจัยชี้วัดของธนาคารแหงประเทศไทยเปน 2 กลุม จะมีปจจัยเหมือนการวิจัย
ครั้งนี้ จะพบวา ธนาคารแหงประเทศไทย ไดใหความสําคัญกับความสุขของพนักงาน กับความ
เขาใจของทีมอาสาสมัคร เปนประเด็นหลักเชนกัน
ภาพที่ 5.8
แสดงปจจัยความสําเร็จของการนําแนวคิดวิสาหกิจกับความรับผิดชอบสังคมมาใชในองคกร

CSR Success Factor for SME’s
Quantitative Index
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Minor

• Network

Factors
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