ผนวก ง
ความเปนมาการรับผิดชอบของวิสาหกิจตอสังคม
(Corporate Social Responsibility –CSR)
การใหเพื่อสังคมโดยภาคธุรกิจนัน้ สามารถทําไดอยางหลากหลาย การใหเงินบริจาค
ตามที่ไดกลาวมาขางตนนั้นเปนเพียงลักษณะหนึง่ ที่มีมานานแลวเทานัน้ ปจจุบนั แนวคิดที่ไดรับ
การยอมรับมากที่สุดดานการใหตอสังคมโดยภาคธุรกิจนั้นก็คือสิ่งทีเ่ รียกกวา ‘การรับผิดชอบของ
ธุรกิจตอสังคม (Corporate social responsibility)’ ซึ่งเปนแนวคิดทางธุรกิจทีก่ ําลังกลายเปน
กระแสไปทั่วโลก อยางไรก็ตามเราจําเปนที่จะตองทําความเขาใจรูปแบบ กลไก และประโยชนของ
CSR อยางแทจริง เพื่อไมให CSR กลายเปนเพียงกระแสฮิตทางธุรกิจที่เกิดขึน้ แลวก็ดับไปอยาง
รวดเร็ว หรือการที่ภาคธุรกิจอาจจะเขาใจ CSR วาเปนลักษณะการสรางภาพชนิดหนึง่ หรือเปน
มาตรฐานอุตสาหะกรรมอีกอยางหนึ่งเทานั้น
จุดกําเนิด CSR จาก 4 ทิศทาง
1. CSR จากกระแสเรียกรองของประชาชนอันที่จริงการทํา CSR (Corporate Social
Responsibility) มีมานานกวา 200 ปแลว ( ประมาณ พ.ศ. 2333) แตยังไมมีการนิยามคําวา CSR
ขึ้นมาอยางเปนทางการ ยกตัวอยางเชน บริษัท อีสท อินเดีย ในประเทศอังกฤษ ถูกคว่ําบาตรจาก
ประชาชนในประเทศ เนื่องจากพบวาบริษทั ใชแรงงานทาส จึงทําใหบริษัทจําเปนตองหันมาใสใจ
กับสวัสดิการแรงงานและสิทธิมนุษยชนมากขึ้น และยังมีตัวอยางการทํา CSR ในประเทศอื่นๆ ใน
ยุคแรกเริ่ม ไดแก บริษัท เบียรกินเนส ประเทศไอรแลนด บริษัท เฮิรซทเลย สหรัฐอเมริกา หรือ
แมแต บริษัท "ทาทา" บริษัทยักษใหญ ทีเ่ ปนเจาของธุรกิจเกือบทุกประเภทในประเทศอินเดีย
ในป พ.ศ. 2527 (ค.ศ.1984) Nestle’ ผูผลิตและจําหนายผลิตภัณฑนม ไดออกกิจกรรม
รณรงคใหเด็กทารกดื่มนม เนสเล แทนนมแม กอใหเกิดความไมพอใจอยางมากตอประชาชน จน
คว่ําบาตรสินคาของ เนสเล ซึ่งถือวาเปนครั้งแรกที่ประชาชนรวมตัวกันเปนจํานวนมาก เพื่อบีบให
องคกรยักษใหญ อยาง เนสเล เปลี่ยนนโยบาย แตก็ไดผลดี
ถึงแมวา การทํา CSR ในยุคแรกๆ นั้น ไมไดเกิดขึ้นจากเจตนารมยที่ดขี ององคกรเอง (มัก
รอใหเกิดปญหา แลวคอยมาแกไขดวยการทํา CSR ทีหลัง) แตนนั่ ก็เปนการจุดประกายการทํา
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CSR ขึ้นในสังคม เพราะหลายบริษทั จะพบวา การรอใหเกิดปญหา การประทวงเรื่องแรงงาน
สิ่งแวดลอม ฯลฯ กอน แลวจึงคอยหันมาใสใจประเด็นเหลานี้ ไมเปนผลดีอีกตอไป ทําไมไมเปน
ฝายรุก หันมาดําเนินธุรกิจทีม่ ีความรับผิดชอบตอสังคม แสดงตนวาเปนสวนหนึง่ ของสังคม และมี
ความปรารถนาที่ดที ี่จะทําสิง่ ดีดีตอบแทนสังคมที่ตนอยู (Corporate Citizenship)
แตจะอยางไร ธุรกิจก็คือธุรกิจ การรักษาผลประโยชน (กําไร) เปนสิ่งสําคัญที่สุดใน
สายตาของผูถ อื หุน ซึ่งการนําสวนหนึ่งของผลกําไรที่ผูถือหุนควรจะไดรับแบบเต็มเม็ดเต็มหนวย ไป
ลงทุนในการทํา CSR ซึ่งเปนอะไรที่ไมสามารถเห็นผลไดชัดเจนในระยะสั้นๆ ยอมเกิดความไม
พอใจตอหลายฝายที่รูสึกวาตนเสียผลประโยชน การทํา CSR จึงจําเปนจะตองผสานประโยชน
ทั้งภายนอกและภายในองคกร เพราะถึงแมวาองคกรจะตองใชงบประมาณจํานวนไมนอยในการ
ทํา CSR แตในขณะเดียวกัน องคกรทีท่ ํา CSR จะทําใหประชาชน รูสกึ ดีตอองคกร และเลือกที่จะ
บริโภคผลิตภัณฑและ/หรือ บริการขององคกรนั้นๆ แทนที่จะไปใชของคูแขง ที่ไมไดทํา CSR หรือ
เกิดความจงรักภักดีในตราสินคา (Brand Royalty) ซึ่งทําใหรายไดขององคกรเพิ่มขึน้ มาก และ
ยั่งยืนอีกดวย และนั่นก็เปรียบเสมือน "License to Operate" ในเชิงสัญลักษณ เมื่อประชาชน
สนับสนุนองคกร ก็เปรียบเสมือนการอนุญาตใหองคกรนัน้ ๆ ดําเนินธุรกิจอยูในสังคมของพวกเขา
ในทางกลับกัน หากองคกรที่ไรจรรยาบรรณ ถึงจะเปดกิจการอยางถูกตองตามกฎหมาย หาก
ประชาชนไมสนับสนุน หรือคว่ําบาตรสินคาขององคกรนั้นๆ ธุรกิจก็คงดําเนินตอไปไมได
จากการทํา CSR แบบตกกระไดพลอยโจนในอดีต พัฒนามาสู แนวคิดที่วา "ทุกองคกร
ควรมีสวนรวมในการชวยเหลือและพัฒนาสังคม" โดยเฉพาะภาคธุรกิจ ที่เปนที่มาของความกินดี
อยูดีในสังคม เพราะมีทงั้ กําลังทรัพยและความสามารถในการจัดการบริหารตางๆ จนเกิดขอ
ถกเถียงขึน้ ในปจจุบันวา อันที่จริงแลว "ใคร" กันแนที่มีหนาที่ในการทํา CSR โดยตรง เพราะแตเดิม
หนาทีน่ ี้เปนของภาครัฐบาลและ NGOแตในความเห็นสวนตัวของผูเขียน "มันเปนหนาที่ของทุกคน
ทุกองคกร ทีจ่ ะตองชวยเหลือซึ่งกันและกัน"
2. CSR จากกลุมนักลงทุนประมาณป พ.ศ. 2471 เริ่มมีแนวทางการลงทุนทางธุรกิจเพื่อ
สังคมแนวใหมขึ้น หรือที่เรียกวา "Social Responsibility Investment" ในปจจุบัน คือการจัดตั้ง
กองทุนเพื่อไปลงทุนในบริษทั ที่มีความรับผิดชอบตอสังคม ซึง่ ถือวาเปนอีกรูปแบบหนึง่ ของการทํา
CSR ซึ่งมีนัยยะที่สาํ คัญเพราะนักลงทุนนั้นมีบทบาทอยางยิ่งตอการพลักดันใหธุรกิจที่ตนเองถือ
หุนหรือลงทุนอยูนนั้ มีความรับผิดชอบตอสังคมมากขึ้น โดยมีพัฒนาการตามลําดับดังนี้
2.1 Pioneer Fund จัดตั้งขึ้นโดยกลุมนักลงทุนผูนับถือศาสนาคริสตนิกายโปรเทส
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แทนท โดยใชหลักคําสอนของศาสนาเขามาวัดความชอบธรรมในการดําเนินธุรกิจ โดยจะนําทุน
ไปลงทุนในกลุม ธุรกิจทีม่ ีความรับผิดชอบตอสังคมไมดําเนินธุรกิจที่เกีย่ วของกับอบายมุขทัง้ หลาย
เชน สุรา นารี ยาเสพติด ฯลฯ
2.2 Green Fund กองทุนที่เนนลงทุนในธุรกิจที่ไมทําลายสิ่งแวดลอม
2.3 Social Responsible Investment หรือ Social Responsible Funds เปน
กองทุนที่ลงทุนในองคกรที่มคี วามรับผิดชอบตอสังคมในหลายๆ ดานในขอบเขตที่ไกลออกไป
ตั้งแตเรื่องสิทธิมนุษยชน แรงงาน สวัสดิการของคนและสัตว หวงใยชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม
ซึ่งเปนกลุมธุรกิจที่มีอัตราเติบโตสูงมากในชวงป 2542-2544 มีอัตราเติบโตสูงถึง 36% มีมูลคาการ
ลงทุนในสหรัฐอเมริกามากถึง 17.9 หมืน่ ลานเหรียญสหรัฐฯ นับวาเปนตลาดทีน่ าจับตามองอยาง
มาก
3. CSR จากมุมของนักวิชาการในวงการ วิชาการตางประเทศ ก็มีการพัฒนางานเขียนที่
มีแนวคิดเรื่อง CSR ขึ้นมาเรื่อยๆ ดังนี้
ป พ.ศ.2483 (ค.ศ.1940 ) ศาสตราจารย ธีโอดอร เครปส Professor Theodor Kreps
จากสแตนดฟอรด บิสสิเนส สคูล ใชคําวา “Social Audit” เปนครั้งแรก ซึ่งกลาววาองคกรธุรกิจ
ควรมีการทํารายงานการกระทําที่แสดงความรับผิดชอบตอสังคม แตทวากระแสเรื่อง CSR ก็ยัง
ไมเปนที่สนใจอยูดี
ป พ.ศ.2496 (ค.ศ.1953 ) หนังสือเรื่อง “Social Responsibilities of Business Man”
โดย โฮเวิรด โบเวนด Howard Bowend กลาวถึง ความรับผิดชอบตอสังคมของนักธุรกิจ
ป พ.ศ.2503 (ค.ศ.1960 ) หนังสือเรื่อง “The Responsible Corporation” หรือความ
รับผิดชอบตอสังคมโดยนักธุรกิจ โดย จอรจ กอยเดอร George Goyder ไดพัฒนาแนวคิดการทํา
CSR อยางชัดเจนขึ้นมาในปเดียวกัน เปนชวงที่ผลพวงจากการใช “ DDT” ซึ่งอเมริกาเปนผูผลิต
และสงออก อยางไมคาํ นึงถึงผลกระทบดานลบที่เกิดจากการใช DDT เปนผลใหสภาพแวดลอม
ปนเปอนสารพิษ นําไปสูก ระแสเรียกรองดาน “สิ่งแวดลอม” ขึ้น
4. CSR กับสถาบันและกรอบความรวมมือระหวางประเทศ หลังจากกระแสดาน
สิ่งแวดลอม เปนประเด็นทีท่ ั่วโลกจับตามองจากเรื่อง DDT ในชวงป พ.ศ.2503 (ค.ศ.1960) ก็เกิด
การประชุมที่มงุ ชวยแกไขปญหาดานสิ่งแวดลอมขึ้นเรื่อยๆ
ป พ.ศ.2515 (ค.ศ.1972) มีการประชุม UN Conference on the Human Environment
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ที่ Stockholm Sweden ที่นาํ มาสู “Stockholm Declaration on the Human Environment” ซึ่ง
เปนทีม่ าของการกอตั้ง UNEP: United Nation Environment Program ขึ้น โดยเปนหนวยงานที่
ดูแลสิ่งแวดลอม ในภาคตางๆ รวมถึงภาคธุรกิจ
ป พ.ศ.2519 (ค.ศ.1976) กลุมประเทศพัฒนา OECD ตั้ง Guideline for Multinational
Enterprises เพื่อเปนแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษทั ที่เกี่ยวของกับการลงทุนระหวางประเทศ
ใหดําเนินธุรกิจโดยมีความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม ซึง่ ไดรับการตอบรับจากบริษทั ตางๆ ดีมาก
แตก็ยังจํากัดอยูเฉพาะในกลุมประเทศทีพ่ ัฒนาแลว นําไปสูการปรับปรุง Guideline อีกครั้งในป
พ.ศ. 2543 (ค.ศ.2000) เกิดเปนกระแสการทํา CSR ระหวางประเทศ เพราะเนนการนําไป ปฏิบัติ
จริง ในทุกประเทศ ไมจาํ กัดเฉพาะในกลุมประเทศสมาชิก OECD
ป พ.ศ.2530 (ค.ศ.1987) UN Brundtland Commission ผลิตเอกสารสําคัญสูการ
พัฒนาที่ยั่งยืน โดยนิยามคําวา “การพัฒนาที่ยงั่ ยืน คือ การพัฒนาที่สามารถตอบสนองความ
ตองการของคนยุคปจจุบนั ได โดยไมทาํ ใหความตองการของคนยุคตอมาเกิดปญหา” โดยตั้งชื่อ
ใหกับเอกสารนี้วา “Our Common Future”
ป พ.ศ.2532 (ค.ศ.1989) หลังจากเหตุการณ เรือบรรทุกน้ํามันดิบของ Exxon Waldez
ลมบริเวณทะเลอลาสกา ซึ่งกอผลกระทบอยางรุนแรงตอสิ่งแวดลอม และสัตวน้ําแถบทะเลอลาส
กาเปนวงกวาง กลุม ธุรกิจ SRI (social Responsible Investment) ซึ่ง Exxon เปนหนึ่งในนัน้ จึง
รวมกันบัญญัติกฎ 10 ประการที่เรียกวา “Waldez Principle” ซึ่งกําหนดความประพฤติ ของ
องคกรใหมีความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม ตอมาไดเปลี่ยนชื่อบัญญัติ เปน CERES Principle
ป พ.ศ.2535 (ค.ศ.1992) มีการประชุม UN Earth Summit ที่ ริโอ เดอ จาเดโร ประเทศ
บราซิล เกิด RIO Declaration ที่เกีย่ วของกับการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการพัฒนาที่ยงั่ ยืนขึน้
ป พ.ศ.2538 (ค.ศ.1995) มีการประชุม UN World Summit for Social Development
ที่ โคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก ซึง่ สาระสําคัญของการประชุมเนน การพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมควบคูกนั ไป โดยเฉพาะประเด็นเรื่องแรงงาน ที่ควรไดรับการจางงานเต็มอัตรา มีการพัฒนา
คุณภาพชีวิตพนักงาน ตามกฎขององคกรแรงงานระหวางประเทศแหงสหประชาชาติ (ILO)
ป พ.ศ.2539 (ค.ศ.1996) ผลจาก Rio Summit นํามาสูก ารเกิดมาตรฐาน ISO 14000
ซึ่งเนนดานการจัดการสิ่งแวดลอม ซึ่งทั่วโลกนําไปใช เพือ่ ใหเกิดมาตรฐานของธุรกิจรวมกัน ณ
ปจจุบัน มีองคกรธุรกิจ กวา 50,000 องคกร ทั่วโลกที่ไดรบั มาตรฐาน ISO 14000 แลว และกวา
500,000 รายที่ไดรับมาตรฐาน ISO 9001 ซึ่งเนนดานสิทธิและสวัสดิการแรงงาน
ชวงปลายทศวรรษ 90 (ประมาณ พ.ศ. 2524-2534) เกิด GRI: Global Reporting
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Initiative ซึ่งมุง หามาตรฐานการรายงานผลการดําเนินงานของธุรกิจ ทั้ง 3 มิติ คือ การวัดผล
ทางดานเศรษฐกิจ สิง่ แวดลอมและสังคม เพื่อที่จะใหแตละองคกรธุรกิจรายงานผล ที่เปนจริงในทุก
มิติ ไมใชนงั่ เทียนเขียนลอยๆ โดยไมไดทําจริง ซึง่ ขณะนีม้ ีบริษัทขนาดใหญกวา 400 บริษัทที่นาํ
หลักการนี้ไปใช
ป พ.ศ.2542 (ค.ศ.1999) ผูคนเริ่มใหความประเด็นเรื่อง CSR เปนที่สนใจอยางมาก มี
การประชุม World Economic Forum นําโดยนายโคฟ อันนัน เลขาธิการองคการสหประชาชาติ
(UN) รวมกับ 5 หนวยงานของ UN (ILO, UNDP,UNEP, UNCHR, UNIDO) และภาคธุรกิจ ได
ออก “UN Global Compact” หรือหลัก 9 ประการที่บริษทั ในโลก โดยเฉพาะธุรกิจขามชาติ ใหทาํ
CSR ในหลักการทั้ง 9 นี้ ไดรวมเอาแนวคิดเรื่อง Corporate Citizenship, สิทธิมนุษยชน สิทธิ
แรงงาน การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม ทีก่ ระจัดกระจายจากหลายๆ แนวคิดเขาดวยกัน เปน
บรรทัดฐานการทํา CSR ขององคกรธุรกิจทีช่ ัดเจนที่สุด ตอมา OEDC จึงไดปรับแผลการ
ดําเนินงานในกลุมประเทศสมาชิกของตนใหสอบคลองกับ “UN Global Compact”
ป พ.ศ.2545 (ค.ศ.2002) UN World Summit on Sustainable Development ที่เมือง
โจฮันเนสเบิรกนั้นก็เปนจุดที่เกิดความเชื่อมโยงอยางชัดเจนของความรับผิดชอบของภาคธุรกิจตอ
สังคม และการพัฒนาทีย่ ั่งยืนที่มหี ลักการที่วา การตอบสนองความตองการของคนยุคนี้ตองไมไป
ทําลายโอกาสของคนรุนหลังในการตอบสนองความตองการของตน
กระแสที่ผลักดันใหเกิด CSR
1. โลกาภิวฒ
ั น องคกรธุรกิจแผขยายไปทัว่ โลก ถาไมมีหลักการควบคุมดาน
มนุษยธรรม หรือมาตรฐานทีเ่ ทาเทียมกัน ก็จะเกิดกรณี อยาง NIKE ทีไ่ ปผลิตสินคาในประเทศ
ยากจน กดราคาแรงงานใหต่ําสุดขีด เพื่อมาขายในประเทศพัฒนาแลว ในราคาสูงลิบ ขาด
จรรยาบรรณขององคกรที่ดี ในดานสิทธิและสวัสดิการแรงงาน เปนตน หากจะมองในดานบวก
บริษัทขามชาติ ตางก็มีซัพพลายเออร และ/หรือ สาขาทองถิน่ อยูท ั่วโลก หากบริษทั แม นําหลักการ
ดาน CSR ไปใชกับซัพพลายเออร และหรือ สาขาทองถิน่ นัน้ ๆ ดวย เศรษฐกิจ และสังคมโลก ก็จะ
พัฒนาไปพรอมๆ กัน
2. การเปดเสรีการคา และการปฏิรูปดานกฎหมายตางๆ เนื่องจากปจจุบัน โลกเปดเสรี
ทางการคา แตในแงของกฎหมาย กฎระเบียบขอบังคับตางๆ อาจยังไมคลอบคลุม หรือเพียง
พอที่จะคุมครองใหองคกรธุรกิจดําเนินการอยูภายใตจรรยาบรรณที่ดี ดังนัน้ หารภาคธุรกิจ มีผนู ําที่
มีความรับผิดชอบตอสังคม ก็จะเปนตัวสรางกระแส CSR ใหเกิดขึ้น อุดชองโหวที่ฝา ยรัฐบาลเขาไป
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ดูแลไมถึง
3. กระแสเรื่องสิ่งแวดลอม และสังคม นับจาก RIO Summit ในป พ.ศ.2503 (ค.ศ.
1960) ทีน่ ําประเด็นเรื่องสิง่ แวดลอมใหอยูในกระแสสังคมโลก ตอมากระแสดานสังคม ก็เพิ่มขึน้
เนื่องจากเกิดปญหาสังคม ทําใหเกิดแนวคิดเรื่อง Triples Bottom Line กลาวคือ การบริหาร
จัดการ ที่ใสใจ ผลกําไร สิ่งแวดลอม และสังคมไปพรอมๆ กัน เนื่องจากกระแสเรือ่ งสิ่งแวดลอม
และสังคม เปนประเด็นรอน บีบใหองคกรธุรกิจตองหันมาใสใจ แตก็ยังคงตองรักษาผลกําไรของ
องคกรไวเปนหลัก ดังนั้นการทํา CSR จึงเปนทางออกที่ดีที่สุดที่จะประสานประโยชนทั้ง 3 เขา
ดวยกันได องคกรธุรกิจหลายองคกรทีม่ ีทศั นวิสัย กวางไกล จึงเริ่มหันมาทํา CSR กันอยางพรอม
หนา
CSR ในมุมมองของนักธุรกิจ แตละยุคสมัย
เราไดพิจารณาประเด็นดานวิวัฒนาการของ CSR ในมุมมองเชิงมหภาคมาแลวไมวา จะ
เปนการเรียกรองของประชาชน นักลงทุน รัฐบาลหรือองคกรระหวางประเทศ อยางไรก็ตาม
ความสําเร็จของ CSR จะเกิดขึ้นไดจริงก็ตอเมื่อนักธุรกิจนั้นเห็นประโยชนและความจําเปนที่จะตอง
ประยุกต CSR เขากับธุรกิจของตน ดังนั้นความเขาใจพัฒนาการของ CSR จากมุมมองของนัก
ธุรกิจเองจึงมีความสําคัญอยางยิ่งยวด
เมื่อหลายศตวรรษมาแลว ในยุคที่องั กฤษ ทําการปฏิวัติอุตสาหกรรม วิถีชีวิตของคนเปลีย่ นไป
อุตสาหกรรมนํามาซึง่ การผลิตสินคาจํานวนมากแตราคาถูก ซึ่งยิ่งลดตนทุนไดมากเทาไร นัน่
หมายถึงผลกําไรที่เพิ่มขึน้ ดังนัน้ จึงไมมีใครคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสังคม ประชาชน
รวมถึงรัฐบาลก็ไมใสใจกับปญหามลพิษที่เปนผลพลอยไดจากการทําอุตสาหกรรมเพราะวา ขอดี
ของการผลิตสินคาอุตสาหกรรมมีมากกวา จนกระทัง่ เกิดประเด็นเรือ่ งสิ่งแวดลอมขึ้น ในปชว ง
ทศวรรษที่ 70 จึงนํามาสูยคุ เริ่มของการทําธุรกิจที่คาํ นึงถึงสิง่ แวดลอมและชุมชน จากนั้น การทํา
ธุรกิจกับ CSR จึงคอยๆ พัฒนาขึ้นตอเนื่อมาจนถึงปจจุบัน ซึ่งสามารถแบงยุคของ ธุรกิจกับการทํา
CSR ออกเปน 3 ชวง ไดดังตอไปนี้
1. ยุค “ไดอยางเสียอยาง” หรือขยายความไดวา “อยากชวยสิ่งแวดลอมและชุมชุม ก็
ตองยอมเสียผลกําไร” ซึ่งเปนยุคแรกเริ่ม ตั้งแตป พ.ศ. 2343 (ค.ศ.1800) ตามทีไ่ ดกลาวไปแลว
ขางตน ถึงสถานการณชวงปฏิวัติอุตสาหกรรมที่นาํ มาสูป ญหาสิง่ แวดลอมอยางรุนแรง มลพิษทาง
น้ํา และอากาศแผขยายไปทั่ว เพราะนักธุรกิจมุงแตแสวงผลกําไร ยึดหลัก “ เอา สราง เสีย ”
(Take, Make, Waste)” เปนแนวคิดในการจัดการโรงงาน จนกระทัง่ ป 1970 ปญหาสิง่ แวดลอม
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จากของเสียและมลพิษอุตสาหกรรมสงผลกระทบอยางมากตอสิ่งแวดลอม ทางรัฐบาล จึงตองออก
มาตรการมาบังคับภาคธุรกิจเกี่ยวกับมาตรฐานโรงงาน และการปลอยสารพิษตางๆ ดังนัน้ องคกร
ธุรกิจจึงจําตองทําตามเพื่อความอยูรอด นําไปสูการคอรรัปชั่น ใหสนิ บนแกเจาหนาทีร่ ัฐบาล ดังนั้น
การดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงสิ่งแวดลอมและสังคมในยุคแรกๆ นี้ จึงเปนไปอยางจํายอม ขาดการ
ทําใหธรุ กิจเองตองลงทุนสูงแตไดผลตอบแทนต่ําบรรดานักธุรกิจจึงฝงคานิยมที่วา
จัดการที่ดี
“อยากชวยสิง่ แวดลอมและชุมชุม ก็ตองยอมเสียผลกําไร” ไดอยางเสียอยาง สืบตอแนวคิดอยางนี้
เรื่อยมาเปน 10 ป แตในสังคมก็ยงั มีองคกรธุรกิจที่มจี รรยาบรรณอยูบาง แตในยุคนั้นจะเนนไปที่
การบริจาคมากกวาจะมาทํา CSR อยางจริงจังในระดับนโยบาย
2. ยุคปฏิวัติการจัดการเชิงคุณภาพ ในชวงทศวรรษที่ 80 เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ภาคอุตสาหกรรมครั้งใหญ เมื่อวงการอุตสาหกรรมในประเทศญี่ปุน พัฒนาแนวคิดเรื่อง
“ปฏิบัติการจัดการเชิงคุณภาพ Qualities Management” คือ การจัดการการการใชทรัพยากรให
เกิดประโยชนสูงสุด เกิดของเสีย (Muda หรือ Waste) นอยที่สุดหรือไมมีเลย โดยจะมีกระบวนการ
ตรวจสอบทุกขั้นตอนซึ่งชาวญี่ปุนเรียกวากระบวนการจัดการการผลิตแบบนี้วา KAIZEN Process
เพื่อใหเกิด คุณภาพการจัดการ 100% (Total Quality Management (TQM)) เมือ่ ใชทรัพยากรได
อยางคุมคาทีส่ ุด เกิดของเสียและความผิดพลาดนอยทีส่ ุด ยอมนํามาสูการผลิตสินคาที่มี
คุณภาพสูง ในตนทุนที่ต่ํากวาเดิมและไมเพียงแคนั้นผลพลอยไดที่เกิดขึ้นคือการไมทงิ้ ขยะ/สารพิษ
กลับสูสิ่งแวดลอม เพราะทรัพยากรถูกนํามาใชอยางเกิดประโยชนสงู สุด ใชแลวนํากลับมาใชอีก
Reuse, Recycle และนี่คอื เหตุผลใหในทศวรรษนั้น เศรษฐกิจญี่ปุนเจริญเติบโตอยางมาก เอาชนะ
สหรัฐอเมริกา และยุโรปอยางขาดลอย อีกทั้งยังไดภาพลักษณขององคกรที่ใสใจสิ่งแวดลอมและ
สังคมที่เปนผลพลอดได แตสรางชื่อเสียงและแรงสนับสนุนจากประชาชนอยางมาก
การประสบความสําเร็จอยางงดงามในอุตสาหกรรมญี่ปนุ ทําใหทวั่ โลก เปลี่ยนมุมมอง
ดานการทํา CSR จาก ”ไดอยางเสียอยาง” เปน “การดําเนินธุรกิจกับกิจกรรมดานสิง่ แวดลอมเปน
สิ่งที่ดําเนินไปดวยกันได” และทําใหองคกรธุรกิจทั่วโลกหันมาพัฒนาการจัดการเชิงคุณภาพตาม
แบบอยางญี่ปนุ ซึง่ ตอมาไดพัฒนามาถึง มาตรฐานอุตสาหกรรมอยาง ISO 14000 นั่นเอง ใน
ขณะเดียวกันหนวยงานรัฐบาลหรือประชาสังคมในประเทศตางๆ ก็เปลี่ยนมุมมองจากการเขาไป
ควบคุมดวยกฏระเบียบตางๆ มาเปนการรวมมือดวยความสมัครใจหรืออาสาสมัคร เชน ใชระบบ
การวัดผลทีเ่ รียกวา “Toxic Release Inventory” ในป1988 คือองคกรธุรกิจที่สมัครใจจะทํา
รายงานการปลอยสารพิษออกสูสิ่งแวดลอมประจําป แลวจะมีการจัดลําดับองคกรที่ปลอยสารพิษ
สูสิ่งแวดลอมนอยไปมาก ออกสูสายตาสาธารณชน ซึง่ เปนเสมือนการประชาสัมพันธและ/หรือ
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ประจานตนเอง ใหโลกรับรู ซึ่งองคกรที่ใหความใสใจตอสิ่งแวดลอมมาก ก็จะไดแรงสนับสนุนจาก
ประชาชนดวยการใชสินคา/บริการของพวกเขา ทําใหเกิดการแขงขันและพยายามทีจ่ ะลดการ
ทําลายสิ่งแวดลอมโดยองคกรใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได นับเปนครั้งแรกที่ภาคธุรกิจมีการ
จัดการประเด็นเชิงสิง่ แวดลอมที่วัดผลและเปรียบเทียบได แตจะอยางไรก็ดี ในยุคที่ 2 นี้ ประเด็น
ดานการแสดงความรับผิดชอบขององคกรธุรกิจ ยังคงจํากัดอยูในวงของ “สิ่งแวดลอม” เทานั้น
ในป 1980 ในกลุมประเทศยุโรป ก็เกิดแนวคิด “Extended Producer Responsibility”
ริเริ่มโดยประเทศเยอรมัน เปนแนวคิดที่เนนความรับผิดชอบของบริษัทตอสินคาใดๆ ที่ผลิตขึ้น
ตลอดอายุสินคา (Product Life Cycle) หรือตั้งแตจุดเริ่มตนการผลิต จนถึงการทิ้งสินคานั้นหรือถูก
ใชหมดไป โดยจะมีการตีมลู คาของผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้นตลอด อายุสินคานั้นๆ วามีมูลคาเทาไร
ซึ่งหมายถึงบริษัทตองพรอมที่จะรับมือกับผลเสียนัน้ ๆ ได ซึ่งการที่จะลดความเปนไปไดที่จะเกิด
ผลเสียจากสินคาของตนสูสังคมนั้น ทําใหบริษัทพยายามออกแบบกระบวนการผลิตสินคาที่
CLEAN ที่สุดเทาที่จะเปนไปได (คลายๆ กับแนวคิดของประเทศญี่ปุน)
ยกตัวอยาง เชน บริษทั ซีรอกซ ผูผลิตเครื่องถายเอกสาร พัฒนาสายการผลิตรูปแบบ
ใหม เอาเครื่องเกามาแลกเครื่องใหม ผูใชก็จะไดใชของคุณภาพดี ราคาประหยัดขึน้ ในขณะที่
บริษัทฯ ก็สามารถนําอุปกรณ อะไหลจากเครื่องเกา มาใชใหม หรือดัดแปลง นํากลับไปใชแลวใช
อีกใหคุมคาอยางที่สุด ลดตนทุน ลดขยะสูส ิ่งแวดลอม แนวคิดนี้ ทําให ซีรอกซ ลดคาใชจายไดถึง
500 ลานดอลลาร ตอป ซึง่ ถือเปน 2.5% ของยอดายของบริษัท และดวยแนวคิดนีท้ าํ ให ซีรอกซ
สามารถดํารงอยูรอดมาไดจนถึงทุกวันนี้ ทัง้ ๆ ทีน่ วัตกรรมเครื่องพิมพ ออกมาแยงสวนแบงตลาดไป
มาก (ซึ่งถายังใชวิธี ใชแลวทิง้ เกาแลวเลิกใช ไมรับเปลี่ยนหรือคืน ประชาชนคงเลิกใช และบริษัท
ซีรอกซคงลมละลายไปนานแลว)
จากกรณี ซีรอกซ พบวา การที่บริษัทเกื้อประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอม เปนจุดขาย
ที่พิเศษ Unique Advantage ของบริษัททีย่ ากจะมีใครมาโจมตี หรือแขงขัน เพราะ การเนนที่
คุณภาพสินคาอยางเดียวเมือ่ ถูกพัฒนามาจนถึงที่สุดแลว ก็ตองมาแขงขันกับบริษทั อื่นๆ ดวยราคา
Pricing แตถาเราแขงที่ “นวัตกรรม” ซึ่งยากที่คูแขงจะตามได
10. ยุคแหงการรับผิดชอบที่มากกวาดานสิง่ แวดลอม หลังทศวรรษที่ 90 จนถึงปจจุบัน
บริษัทตางๆ แขงขันกันทัง้ ดานคุณภาพและนวัตกรรม แตก็มีปญหามากเพราะตลาดเดิมมีการ
แขงขันที่สงู อยางมาก ทัง้ นีเ้ ปนเพราะตลาดหรือกลุมลูกคาที่มกี ําลังซือ้ มีจํานวนจํากัดประมาณ
800 ลานคนจากประชากรทัง้ สิ้นกวา 6,500 ลานคนทัว่ โลก ทําใหธุรกิจเริ่มเบนทิศทางไปสูกลุม
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ลูกคาใหม นัน่ คือกลุมประชากรยากจนที่เปนคนสวนใหญของโลก หรือประมาณ 4,000 ลานคน
ซึ่งถึงแมวา ตลาดกลุมนี้ จะมีกําลังซื้อนอย(หรือยังไมมเี ลย) แตก็เปนตลาดกลุมใหญ
มาก ทีพ่ รอมจะเพิ่มกําลังซื้อไดมากขึ้นในอนาคต ดังนัน้ องคกรธุรกิจจึงเริ่มหันมามองและพัฒนา
ตลาดฐานปรามิดหรือที่เรียกวาแนวคิดการขยายฐานลูกคาแบบ BOP Strategy หรือ Bottom Up
Strategy หรือกลยุทธเจาะกลุมตลาดลางนั่นเอง
โดยเปนกลยุทธที่มงุ พัฒนาใหคนกลุม นีพ้ รอมที่จะเปนลูกคาของพวกเขาในอนาคต แต
ทวาการที่จะเจาะตลาดกลุม นี้ไมใชเรื่องงาย เพราะเปนตลาดใหมทยี่ งั คอนขางลาหลัง ยึดติดกับ
ประเพณีคานิยมทองถิน่ ไมไววางใจนักธุรกิจ ดังนั้น การที่จะเขาไปทําความรูจักคุน เคย หรือสราง
ความไวเนื้อเชือ่ ใจ จึงตองอาศัย CSR เปนการแสดงความปรารถนาดีตอพวกเขา พัฒนาพวกเขา
ใหมีวถิ ีชีวิตความเปนอยูที่ดขี ึ้น จนพรอมทีจ่ ะเปนลูกคาของบริษัทพวกเขาในอนาคต

