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ค ำน ำ 

การศึกษาเรื่องการพฒันางานตามความรบัผดิชอบต่อสงัคมกับการต่อต้านคอร์รปัชนันี้ มุ่งที่จะ
คน้หาค าอธบิายว่า ท าไมจงึมกีารศกึษาความเกี่ยวขอ้งของเรื่องนี้ไม่มากนัก ทัง้ๆ ทีก่ารต่อต้านคอรร์ปัชนั
เป็นหน่ึงในประเดน็ร่วมของ UN Global Compact โดยทีเ่รื่องอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสทิธมินุษยชน แรงงาน 
และสิง่แวดลอ้ม มกัจะไดร้บัความสนใจในการศกึษาร่วมไปกบัการพฒันางานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคม
มากกว่า พรอ้มกนันัน้ ก็จะพจิารณาถงึกลยุทธห์รอืความเป็นไปไดท้ีจ่ะรวมทัง้สองเรื่องนี้สรา้งเป็นโครงการ
รณรงคใ์นไทย 
 จากการศึกษา พบว่า ความรบัผิดชอบต่อสังคมกับการต่อต้านคอร์รปัชัน นัน้ ต่างมีจุดหมาย
ปลายทางทีต่้องการสรา้งสิง่ดกีว่าใหก้บัสงัคมเหมอืนกนั หากมกีารน าเอางานตามความรบัผดิชอบต่อสงัคม
ในกจิการของบรษิทัหรอืทีเ่รยีกกนัโดยทัว่ไป Corporate Social Responsibility หรอื CSR  มาเชื่อมโยงเขา้
กบัการต่อต้านคอรร์ปัชนัแลว้ จะเท่ากบัเป็นการลด supply ของการะบวนการคอรร์ปัชนัลง แทท้ีจ่รงิ แผน
และมาตรการด้าน CSR (ที่รวมเอาการต่อต้านคอร์รปัชนั) นัน้ จะเป็นมาตรการที่ส าคญัอย่างหนึ่งของ
มาตรการเชงิป้องกนัการทุจรติคอรร์ปัชนัในภาคธุรกจิเอกชน และยงัจะสามารถรณรงค์กลยุทธ์การต่อต้าน
คอรร์ปัชนัไดท้ัง้ตาม Ethical approach และ Business approach โดยกลยุทธแ์บบหลงันี้ จะสามารถระดม
ความรว่มมอืไดม้ากกว่าและสามารถสรา้งผลลพัธท์ีเ่ป็นรปูธรรมไดด้กีว่า  
 หากมกีารรณรงคเ์รื่องความรบัผดิชอบต่อสงัคม (ทีร่วมเอาการต่อต้านคอรร์ปัชนั) ในองคก์รภาครฐั 
กจ็ะเท่ากบัว่า องคก์รภาครฐันัน้ๆ ต่างเป็นหุน้ส่วนพนัธมติรทีแ่นบแน่นต่อการป้องกนัการคอรร์ปัชนั และจะ
เป็นผลเชงิบวกทัง้ในระดบัการก าหนดนโยบายและการแปรผลสู่การปฏบิตัขิองระดบัปฏบิตักิาร จะเป็นการ
ลดเงื่อนไขในด้าน demand ของการคอร์รปัชนัลงไป ยิง่ไปกว่านัน้  ผลของการรวมงาน CSR กบัการ
ต่อต้านคอร์รปัชนัเข้าด้วยกนันี้ ยงัจะน าพาไปสู่การพฒันาขององค์กรและจดักระบวนการในการต่อต้าน 
คอรร์ปัชนั ทีจ่ะต้องด าเนินการไปพรอ้มๆ กนั ทัง้การป้องกนั การปราบปราม และการสรา้งความตระหนักรู้
ของสงัคม/สาธารณะใหต้ื่นตวัอยูเ่สมอไดอ้กีมติหินึ่งดว้ย  
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1. บทน ำ 
1.1 หลกักำรและเหตผุล 

 กระแสการตื่นตัวเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ที่ เป ลี่ยนจากการพัฒนา
ประสทิธภิาพ แบบมุ่งเน้นการลดต้นทุนและการเร่งสรา้งก าไรขององคก์รแต่เพยีงอย่างเดยีว แลว้ขยาย
ความเกี่ยวข้องไปยงัภาคส่วนที่อยู่ภายนอกของกิจการองค์กรควบคู่กันไปมากขึ้น เป็นความใหม ่
(Newness) ของการบรหิารจดัการที่เรยีกได้ว่าเป็นการมุ่งเน้นหรอืค านึงถงึผู้มสี่วนได้เสยีเป็นกรอบ
ความส าคญั (Stakeholder oriented framework) โดยส่วนทีอ่ยู่ภายนอกองคก์รทีม่กัจะมกีารพูดถงึอยู่
เสมอๆ เช่น ชุมชน ผูน้ าชุมชน ผูน้ าทางความคดิ องคก์รปกครองทอ้งถิน่ และองค์กรภาคประชาสงัคม 
รวมทัง้ขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมและทางการเมอืง หรอืการเมอืงภาคพลเมอืง 
 ภายใต้ความใหม่ของกระแสขา้งต้น มปีระเดน็ส าคญัที่มคีวามเกี่ยวขอ้งอย่างน้อย 2 เรื่อง คอื 
เรื่องของความรบัผดิชอบต่อสงัคม (Social responsibility) และการต่อต้านคอรร์ปัชนั (Anti - corruption) 
ดงัปรากฏตามขอ้เสนอของ Kofi Annan เลขาธกิารองค์การสหประชาชาต ิที่ไดเ้สนอความเหน็ต่อที่
ประชุม World Economic Forum ในปี ค.ศ.19991 “...ใหก้จิการธุรกจิเอกชนขนาดใหญ่ระดบัโลกร่วมกนั
รเิริม่รณรงค์ความเป็นพลเมอืงทีด่ขีองโลก (Corporate citizenship initiative) โดยเรยีกว่าเป็น Global 
Compact ทัง้ใหส้รา้งกระบวนการขึน้ในระดบัทอ้งถิน่ของแต่ละประเทศ..” ต่อมาส านักงานใหญ่องคก์าร
สหประชาชาตไิดป้ระกาศใชแ้นวปฏบิตัดิงักล่าวอย่างเป็นทางการในวนัที ่26 กรกฎาคม ค.ศ. 2000 โดย
มเีรื่องทีเ่กี่ยวขอ้ง 4 หมวด ประกอบดว้ยเรื่องสทิธมินุษยชน สทิธแิรงงาน สิ่งแวดลอ้ม และการต่อต้าน
คอรร์ปัชนั โดยมรีายละเอยีดเป็นเรือ่งยอ่ยต่างๆ รวมเป็น 10 เรือ่งยอ่ย  
 อย่างไรกต็าม การประกาศหลกัการรณรงคว์่าดว้ย UN Global Compact ทัง้ 4 เรื่องขา้งต้น 
เป็นการยดึโยงมาจากหลกัการของแต่ละเรือ่งเขา้ดว้ยกนัเพื่อสรา้งผลลพัธข์องการรณรงคใ์หส้นับสนุนซึง่
กนัและกนัและสรา้งผลลพัธร์่วมกนั กล่าวคอื 1) เรื่องสทิธมินุษยชน มาจาก The Universal Declaration 
of Human Rights, เรื่องสทิธแิรงงาน มาจาก The International Labour Organization’s Declaration 
on Fundamental Principles and Rights at Work, เรื่องสิง่แวดลอ้ม มาจาก The Rio Declaration on 
Environment and Development และเรื่องการต่อต้านคอรร์ปัชนั กม็าจาก The United Nations Convention 
against Corruption นัน่หมายความว่า แต่ละเรื่องจะมหีลกัการและแนวทางของการรณรงค์เป็นกรณี
เฉพาะแล้วองคก์ารสหประชาชาตไิดน้ าเอาทัง้ 4 เรื่องมารอ้ยโยงเขา้ด้วยกนัและรณรงค์เป็นเรื่องใหญ่
ร่วมกนั เป็น UN Global Compact การรวมกนัดงักล่าว ด้านหนึ่ง จะท าให้เกดิผลลพัธ์โดยรวมต่อ
ประชาคมโลกร่วมกัน อีกด้านหนึ่ง จะเป็นการสนับสนุนการรณรงค์ซึ่งกันและกัน หมายความว่า  
การรณรงค์เรื่องใดเรื่องหนึ่งจะเกดิผลเชงิบวกมากขึน้ หากมกีารรณรงค์ในเรื่องอื่นๆ  อกี 3 เรื่องไป
พรอ้มๆ กนั  

                                                           
1 THE UN GLOBAL COMPACT AND THE OECD GUIDELINES FOR MULTINATIONAL ENTERPRISES : 
COMPLEMENTARITIES AND DISTINCTIVE CONTRIBUTIONS. (5 สงิหาคม 2558).  http://www.oecd.org 
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จากการอธบิายขา้งต้น ย่อมจะกล่าวไดอ้กีอย่างหนึ่งว่า การรณรงคท์ัง้ 4 เรื่องร่วมกนัของ UN 
Global Compact เป็นการบ่งบอกถงึลกัษณะของการต่อต้านคอรร์ปัชนัว่าจะต้องมกีารจดัการในเรื่อง
อื่นๆ ไปพรอ้มๆ กนัด้วย หรอืกล่าวได้อกีอย่างหนึ่งว่า บุคลกิส าคญัของการต่อต้านคอรร์ปัชนั (Anti -
corruption) ไมค่วรด าเนินการโดยล าพงั นัน่เอง 
 หนัมาพิจารณาพฒันาการของการจดัระเบียบแนวคิดเรื่องความรบัผิดชอบต่อสงัคม (The 
Concepts of Social Responsibility) กพ็บว่า มกีารประชุมร่วมระหว่างภาครฐั เอกชน และประชาสงัคม
ในยุโรปเพื่อก าหนดกรอบว่าดว้ยความรบัผดิชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility : CSR)  
โดยยดึเอาหลกัการและแนวปฏบิตัิของ UN Global Compact เป็นกรอบส าคญั และประกาศเป็น
หลกัการและแนวปฏบิตัวิ่าด้วยกรอบ CSR ขององค์กรระหว่างประเทศหลายหน่วยงาน เช่น OECD 
Guideline for MNEs ซึง่เป็นหลกัการส าคญัทีไ่ปรองรบัแนวคดิว่าดว้ยการจดัการงาน CSR ตามความ
สมคัรใจ ไม่ใช่ตามการก าหนดให้เป็นมาตรการบงัคับตามกฎหมาย (แนวการปฏิบตัิส าหรบัความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมของกิจการบรษิัท หรอื CSR ที่เป็นไปโดยกฎหมายก าหนดนัน้ ปจัจุบนัน้ี ม ี2 
ประเทศ คอื อินโดนีเซยี และอินเดยี ที่ก าหนดให้กิจการเอกชนจดัสรรเงนิ 2% ของก าไรเบื้องต้น  
ไปสนับสนุนต่อการด าเนินกจิการเพื่อสงัคมในรูปแบบต่างๆ ในทอ้งถิน่ที่ตัง้กจิการของบรษิทั โดยกรณี
ของอินโดนีเซยีนัน้ บงัคบัเฉพาะกจิการที่เกี่ยวขอ้งกบัทรัพยากรธรรมชาตแิละต้องด าเนินการร่วมกบั
รฐับาลทอ้งถิน่ รวมทัง้มกีารจดัท ารายงานประจ าปีเพื่อเผยแพรต่่อสาธารณะดว้ย) 
 อยา่งไรกต็าม การต่อตา้นคอรร์ปัชนักบัการจดัการตามความรบัผดิชอบต่อสงัคมนัน้ นอกจากจะ
เป็นเรื่องร่วมกนัของ UN Global Compact แลว้ ยงัมคีวามเกี่ยวขอ้งกนัตามรากฐานทางความคดิทาง
ทฤษฎเีกี่ยวกบัศลีธรรมและจรยิธรรม Garriga and Mele (2004) อธบิายว่า ทฤษฎเีรื่องของ CSR จะ
แบ่งออกไดเ้ป็น 4 กลุ่มดว้ยกนั ประกอบดว้ย 1) กลุ่มทีเ่น้น CSR เป็นเครื่องมอืส าหรบับรษิทั 2) กลุ่มที่
เน้นการสรา้งฐานอ านาจของกจิการบรษิทั 3) กลุ่มทีเ่น้นการตอบสนองต่อสงัคมของบรษิทั 4) กลุ่มทีเ่น้น
เรือ่งจรยิธรรม ทฤษฎ ีCSR ของ 2 กลุ่มหลงันี้ มุง่ทีจ่ะตอบสนองต่อการสรา้งสรรคก์ารอยู่ร่วมกนัของคน
ทัง้สงัคมโดยอาศยัหลกัศีลธรรมและจรยิธรรม ไม่ใช่การอยู่รอดแบบเน้นท าก าไรแต่เพยีงล าพงัของ
กจิการบรษิทั  

การศกึษานี้  ผู้วจิยัให้ความสนใจต่อลกัษณะความสมัพนัธ์ระหว่างการต่อต้านคอรร์ปัชนั กบั 
CSR เช่น ลกัษณะของความเกี่ยวขอ้งกบัการบรหิารงาน 3 ระดบั คอื ระดบัระหว่างประเทศ ระดบัประเทศ 
และระดบัทอ้งถิน่ พรอ้มกนันัน้กม็คีวามเกีย่วขอ้งกบัการด าเนินงานของภาครฐั เอกชน และประชาสงัคม 
บทบาทของงานด้าน CSR จะส่งผลต่อยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติของ 
ป.ป.ช. หรือไม่อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลที่จะมีต่อยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจรติ ระยะที ่2 (พ.ศ.2556 - 2560) ทัง้ 5 ยทุธศาสตรไ์มว่่าจะทัง้โดยตรงและโดยออ้ม 
 

1.2 วตัถปุระสงค ์
1. ศกึษาการคาบเกีย่วของการจดัการตามความรบัผดิชอบต่อสงัคมกบัการต่อตา้นคอรร์ปัชนั 
2. ศกึษากลยทุธร์ว่มของการรณรงคท์ัง้งานตามความรบัผดิชอบต่อสงัคมและการต่อตา้นคอรร์ปัชนั 
3. ศกึษาความเป็นไปไดข้องการรณรงคต์ามกลยทุธร์ว่มตาม 2. ในประเทศไทย 
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1.3  ค ำนิยำม 
1. ความรบัผดิชอบต่อสงัคม (Social Responsibility) หรอื SR 

หมายถงึ การด าเนินงานทีค่ านึงความเกีย่วขอ้งต่อประเดน็ทางสงัคมทัง้ในระดบัชุมชน ทอ้งถิน่  
ประเทศ และระหว่างประเทศ (เป็นประเดน็ปญัหาร่วมของคนทัง้โลก เช่น ภาวะโลกรอ้น) ของกจิการ
ต่างๆ ไมว่่าจะเป็นภาครฐั เอกชน และองคก์รภาคประชาสงัคมหรอืองคก์รไม่แสวงหาก าไร โดยค านึงถงึ
ผูบ้รโิภค พนกังาน ผูถ้อืหุน้ ชุมชนและสิง่แวดลอ้ม ทีเ่ป็นผลต่อเนื่องมาจากการด าเนินกจิการขององคก์ร
นัน้ๆ เป็นส าคญั ซึ่งเป็นพนัธสญัญาด้านจรยิธรรมที่จะก ากบัให้มกีารปฏบิตัิอย่างต่อเนื่องขององค์กร 
เพื่อความกา้วหน้าทางเศรษฐกจิและการพฒันาคุณภาพชวีติของสงัคมทุกภาคส่วน 

โดยทัว่ไปมกัจะรูจ้กักนัในค าว่า ความรบัผดิชอบต่อสงัคมของกจิการบรษิทั (Corporate Social 
Responsibility) หรอื CSR ทัง้นี้ กเ็พราะว่าแนวคดิของการบรหิารจดัการองคก์รทีเ่น้นต่อความรบัผดิชอบ
ต่อสงัคมนี้ ได้รเิริม่เรยีกรอ้งใหบ้รรษทัขา้มชาตแิละกจิการเอกชนใหห้นัมาเพื่อความใส่ใจต่อผลกระทบ
จากการใช้ทรพัยากรที่มต่ีอปญัหาสิง่แวดล้อมและผู้มสี่วนได้เสยี ตามขอ้เสนอที่มต่ีอที่ประชุมสากลที ่
กรงุรโิอเดอจาเนโร ในปี ค.ศ.1992 อยา่งไรกต็าม ค าและความหมายของค าว่า SR หรอื CSR นี้ เป็นค า
ที่ไม่มคีวามหมายเป็นความหมายเดียว แต่จะเป็นค าหรอืแนวความคิดที่ผนัแปรไปตามน ้าหนักของ
ประเดน็ปญัหาทางสงัคมทีก่จิการนัน้ๆ ตัง้อยู่หรอืเป็นไปตามกลยุทธก์ารบรหิารจดัการของแต่ละองค์กร
ทีจ่ะมุง่เน้น  

ส าหรบัค าว่า SR นัน้ กเ็ป็นค าทีข่ยายผลออกไปเป็นการปรบัใชแ้นวคดิว่าดว้ย CSR ไปใชก้บั
องค์กรของรฐัและองค์กรไม่แสวงหาก าไรหรือองค์กรภาคประชาสังคม ซึ่งโดยหลักการแล้ว จะมี
จุดมุ่งหมายเพื่อการบรหิารจดัการหรอืบรกิารสาธารณะอยู่แล้วก็ตาม ดงัจะเห็นเป็นตัวอย่างได้จาก
ขอ้เสนอของ Albareda,Luara (ed.al) (2007) ทีเ่สนอใหร้ฐับาลจดัการความรบัผดิชอบทีม่ต่ีอสงัคมโดย
บรูณาการการท างานในเรือ่งเดยีวกนักบัภาคเอกชนและภาคประชาสงัคม โดยเรยีกว่า CSR as public policy  

  
ภาพที ่1   บทบาทของรฐับาลในการด าเนินงาน CSR as public policy 
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การมุ่งเน้นการอธบิายต่อค าว่า SR หรอื CSR นี้ นอกจากจะมกีารจดัแบ่งกลุ่มทฤษฎไีวเ้ป็น 4 
กลุ่มแลว้กต็าม ในทีน่ี้ จะขอเพิม่เตมิการอธบิายเรื่อง CSR ในไทย ซึง่จะใช้ค าว่า CSR โดยไม่มกีารแยก
ว่าจะเป็นการด าเนินงานขององคก์รประเภทภาครฐั เอกชน และองคก์รประชาสงัคม เช่น การอธบิายของ 
ดร.พิพฒัน์ ยอดพฤติการ ผู้อ านวยการสถาบนัไทยพฒัน์ มูลนิธิบูรณชนบทแห่งประเทศไทย ที่ให้
ความส าคญัต่อพื้นที่ที่จะมคีวามเกี่ยวข้องที่กิจการนัน้ๆ จะต้องรบัผดิชอบต่อสงัคม เป็น CSR in 
process ซึง่เป็นพื้นทีภ่ายในกระบวนการการประกอบกจิการ และความเกี่ยวโยงไปตาม Value chain 
และ CSR after process ซึง่เป็นพืน้ทีท่ีไ่มม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัการประกอบกจิการทัง้ทางตรงและทางอ้อม 
เช่น การบรจิาคเพื่อสาธารณกุศลต่างๆ ตามความประสงคข์องผูบ้รหิารองคก์ร เป็นต้น หรอืการอธบิาย
ของ ดร.เอกชยั อภศิกัดิกุ์ล ทีเ่หน็ว่าเป็นความเกี่ยวขอ้งของการจดัการตามหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 
ทีม่ต่ีอ Triple Bottom Line ของกจิการ โดยแบ่งเป็นสองมติ ิคอื มติทิีเ่ป็น Corporate - driven กบัมติทิี่
เป็น Social - driven โดยทีม่ติแิรก เป็นการใชท้รพัยากรทุกชนิดทีม่อียู่ของกจิการไปด าเนินการแก้ไข
ปญัหาต่างๆ ของสงัคม ส าหรบัมติทิีส่อง จะเป็นการเชญิชวนให้บุคคลอื่นเขา้มาร่วมกจิกรรมเพื่อสงัคม
ร่วมกับองค์กร เช่น เชิญชวนลูกค้าให้ร่วมบริจาคเพื่อการใดการหนึ่ง ในขณะเดียวกันการลงไป
ด าเนินงานในกรณนีี้ กอ็าจจะมอบหมายใหผู้อ้ื่นซึง่ไมใ่ช่บุคลากรขององคก์รไปด าเนินการแทน 

ในการศกึษานี้ จะใชท้ัง้ SR และ CSR ทัง้นี้ เพื่อคงไวต้ามความเขา้ใจทีม่อียู่โดยทัว่ไป แต่จะใช้
ค าว่า SR อธบิายเพิม่เตมิในกรณีที่ต้องการจะระบุว่า เป็นงานที่จะต้องด าเนินงานโดยองค์กรภาครฐั 
(ไมใ่ช่รฐัวสิาหกจิ) และองคก์รภาคประชาสงัคม  

2. การจดัการธรรมาภบิาล (Good Governance) 
หมายถงึ การจดัการที่เกี่ยวกบัการปกครองหรอืกจิการสาธารณะที่ไม่ใช่การจดัการโดยรฐับาล

หรอืภาครฐัแต่เพยีงฝ่ายเดยีว แต่เป็นการจดัการทีม่บีทบาทการมสี่วนร่วมของผู้มสี่วนได้เสยีจากหลาย
ภาคส่วน มาร่วมการจดัการร่วมกนัด้วยความรบัผดิชอบ ยดึหลกันิติธรรม ความมปีระสทิธภิาพ และ
ความเป็นธรรม 

3. บรรษทัภบิาล (Corporate Governance) 
หมายถงึ การบรหิารจดัการองคก์รของบรษิทั (รวมทัง้องคก์รประเภทอื่นๆ) ทีป่ระกอบดว้ยแนว

ปฏบิตัโิดยรวม ทีป่ระกอบไปดว้ย หลกัความรบัผดิชอบต่อหน้าทีแ่ละสงัคม หลกัความรบัผดิชอบต่อการ
กระท า หลกัความยุตธิรรม หลกัความโปร่งใส และหลกัคุณค่าระยะยาว ทัง้นี้ก็เพื่อสนับสนุนต่อการใช้
อ านาจที่มอียู่ไปจดัการทรพัยากรทางเศรษฐกจิและสงัคมตามกรอบความเกี่ยวขอ้งของกจิการบรษิทัให้
เป็นไปเพื่อการพฒันาอยา่งยัง่ยนื 

4. คอรร์ปัชนั (Corruption) 
หมายถงึ การกระท าทัง้โดยตนเองและร่วมกบัผูอ้ื่นของเจา้หน้าทีร่ฐั (อาจจะหมายถงึองคก์รแต่ละ

ประเภท หากจะอธบิายความหมายของการคอรร์ปัชนัเพื่อการนัน้ๆ เช่น การคอรร์ปัชนัภาคเอกชน หรอื
การคอร์รปัชนัในองค์กรภาคประชาสงัคม) เบยีดบงั โกง ยกัยอก การจ่ายสนิบน การใช้อ านาจหน้าที ่
การเปิดเผยขอ้มลูความลบัขององคก์ร การข่มขู่รดีไถ รวมทัง้การด าเนินการอื่นใดทีข่ดัต่อหลกัคุณธรรม
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และจรยิธรรมของการเป็นเจ้าหน้าที่ของรฐั เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์สาธารณะไปเป็นของส่วนตวั 
ครอบครวั ญาตพิีน้่อง เพื่อนฝงูและคนใกลช้ดิ ทัง้นี้ยงัถอืว่าคอรร์ปัชนั เป็นอาชญากรรมชนิดหนึ่ง  

องค์การสหประชาชาต ิ(UN) ใหค้วามหมายว่า คอรร์ปัชนั ไม่ใช่เรื่องพฤตกิรรมส่วนบุคคล แต่
เป็นปรากฎการณ์ทางสงัคมการเมอืงและเศรษฐกิจที่เป็นภยัคุกคามต่อการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
ของโลก องคก์รเพื่อความโปร่งใสระหว่างประเทศ (Transparency International) หรอื TI กม็กีารนิยาม
และจดัประเภทของการกระท าต่างๆ ของคอร์รปัชนั เป็นการคอร์รปัชันขนาดใหญ่ (การกระท าของ
เจ้าหน้าที่ของรฐัในระดบัสูง) การคอร์รปัชันขนาดเล็ก (การกระท าของเจ้าหน้าที่ระดบัล่าง) การจ่าย
สนิบน (Bribery) การยกัยอก (Embezzlement) การอุปถมัภ ์(Patronage) การสนับสนุนญาตพิีน้่องและ
คนใกลช้ดิ (Nepotism) และการมผีลประโยชน์ทบัซอ้น (Conflict of interest) 
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2. ควำมเก่ียวข้องของกำรต่อต้ำนคอรร์ปัชนักบั CSR 
2.1 UN Global Compact 
 หลกั 10 ประการว่าดว้ย UN Global Compact 2 เป็นหลกัปฏบิตัเิบือ้งต้นส าหรบัการด าเนิน
กจิการบรษิทัเพื่อความยัง่ยนื (Corporate sustainability) ซึง่ประกอบดว้ยเรื่องความรบัผดิชอบทีค่วรจะมี
ในเบือ้งตน้ทีเ่กีย่วขอ้ง 4 หมวดดว้ยกนั คอื สทิธมินุษยชน (Human rights) แรงงาน (Labour) สิง่แวดลอ้ม 
(Environment) และการต่อต้านคอรร์ปัชนั (Anti - corruption) โดยรวมเอาแนวปฏบิตัใินเรื่องต่างๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัเรื่องทัง้ 4 เรื่องขา้งต้น ทีเ่คยมอียู่ของ UN มารวมเขา้ดว้ยกนั มารณรงคร์่วมกนั และประกาศใช้
เป็นแนวปฎบิตัอิยา่งเป็นทางการมาจนถงึปจัจุบนั (27 กรกฎคม ค.ศ. 2015) มผีูเ้ขา้ร่วมรณรงคแ์ลว้จาก
ประเทศทัว่โลก 161 ประเทศ กว่า 12,000 องคก์ร เป็นองคก์รภาคธุรกจิกว่า 8,000 องคก์ร (ไม่ใช่องคก์ร
ธุรกจิ 4,000 องคก์ร) ในจ านวนนี้ มอีงคก์รจากประเทศไทยแสดงความจ านงในเรื่องนี้ทัง้สิน้ 32 องคก์ร 
โดยแบ่งเป็นกจิการบรษิทั 26 ราย เช่น กลุ่มบรษิทั ปตท. (และบรษิทัเครอืข่าย) และองคก์รไม่แสวงหา
ก าไร 6 แห่ง คอื สภาองคก์ารนายจา้งแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มลูนิธฮิวิแมน
ดเีวลลอปเมน้ทฟ์อรัม่ มลูนิธชิุมชนโคราช มลูนิธไิอทเีอฟ และสถาบนัไทยพฒัน์  
  

หลกั 10 ประการว่าดว้ย UN Global Compact มรีายละเอยีด ดงันี้ 
  

สิทธิมนุษยชน  
 หลกัประการที ่1  สนบัสนุนและเคารพในการปกป้องสทิธมินุษยชนทีป่ระกาศในระดบั 

สากล ตามขอบเขตอ านาจทีเ่อือ้อ านวย 
หลกัประการที ่2  หมัน่ตรวจตราดแูลมใิหธุ้รกจิของตนเขา้ไปมสี่วนเกีย่วขอ้งกบัการล่วง 

ละเมดิสทิธมินุษยชน  
  

แรงงำน 
 หลกัประการที ่3  ส่งเสรมิสนบัสนุนเสรภีาพในการรวมกลุ่มของแรงงานและการรบัรอง 

สทิธใินการรว่มเจรจาต่อรองอยา่งจรงิจงั 
หลกัประการที ่4  ขจดัการใชแ้รงงานเกณฑแ์ละทีเ่ป็นการบงัคบัในทุกรปูแบบ 
หลกัประการที ่5  ยกเลกิการใชแ้รงงานเดก็อยา่งจรงิจงั 
หลกัประการที ่6  ขจดัการเลอืกปฏบิตัใินเรือ่งการจา้งงานและการประกอบอาชพี  
 
ส่ิงแวดล้อม 
หลกัประการที ่7  สนบัสนุนแนวทางการระแวดระวงัในการด าเนินงานทีอ่าจส่งผลกระทบ 

ต่อสิง่แวดลอ้ม 

                                                           
2 The Ten Principles of the UN Global Compact . (5 สงิหาคม 2558). https://www.unglobalcompact.org 
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หลกัประการที ่8  อาสาจดัท ากจิกรรมทีส่่งเสรมิการยกระดบัความรบัผดิชอบต่อ 
สิง่แวดลอ้ม 

หลกัประการที ่9  ส่งเสรมิการพฒันาและการเผยแพรเ่ทคโนโลยทีีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 
 
กำรต่อต้ำนคอรร์ปัชนั 
หลกัประการที ่10   ด าเนินงานในทางต่อตา้นการทุจรติ รวมทัง้การกรรโชก และการให้ 

สนิบนในทุกรปูแบบ 
   
 อนึ่ง หลกัประการที ่10 ว่าดว้ยการต่อต้านคอรร์ปัชนั นี้ ไดพ้ฒันาขึน้ในปี ค.ศ. 2004 โดยรวม
ความหมายของการต่อต้านคอร์รปัชันในความหมายแบบกว้าง ประกอบการอธบิายว่า การต่อต้าน 
คอรร์ปัชนัในหลกัการนี้ ไม่เพยีงแต่จะเกี่ยวขอ้งกบัเรื่องการจ่ายสนิบน การบิดเบอืนอ านาจรฐั และการ
คอร์รปัชนัทุกรูปแบบ ยงัรวมเอาเรื่องของการจัดการภายในองค์กรและการจดัการตามลกัษณะของ
ความสมัพนัธ์ของกจิการ Supply chain มารวมไวด้้วย โดยที่การรณรงค์เหล่านี้ ก็จะมทีัง้การรณรงค์
รว่มกนัของกจิการเอกชน การรว่มงานกบัภาคประชาสงัคม UN และรฐับาล  
 
2.2 UNCAC 
 อนุสญัญาสหประชาชาตวิ่าดว้ยการต่อต้านคอรร์ปัชนั (United Nations Convention against 
Corruption : UNCAC) เป็นความร่วมมอืระหว่างประเทศขององค์การสหประชาชาต ิ(UN) พฒันา 
ต่อเนื่องมาจาก United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) ซึง่เป็นองคก์ารช านัญพเิศษของ
การจดัการปญัหาอาชญากรรมขา้มชาต ิซึง่ประกอบดว้ย การคา้ยาเสพตดิ การคา้มนุษย ์การก่อการรา้ย 
การฟอกเงนิ โดยรวมเอาเรื่องของการคอร์รปัชัน ไปรวมไว้ในการจดัการด้วย โดยจดัเป็นอนุสญัญา 
ว่าดว้ยการต่อตา้นองคก์รอาชญากรรมระหว่างประเทศ (UNTOC) เรือ่งนี้ ประเทศไทยไดร้ว่มลงนามแลว้ 
แต่ยงัไม่ได้ให้สตัยาบนัเป็นภาคอีนุสญัญา 3 ต่อมา UN ได้แยกเรื่อง UNCAC เป็นอนุสญัญาต่างหาก 
เพื่อเน้นต่อการต่อต้านคอรร์ปัชันโดยตรงแล้วประกาศเชญิชวนประเทศสมาชกิใหม้กีารลงนามเป็นครัง้
แรกในเดอืนธนัวาคม ค.ศ. 2003 โดยมกีารแบ่งแนวปฏบิตัไิวเ้ป็น 4 หมวด ประกอบดว้ย 1) การป้องกนั
การคอรร์ปัชนั 2) การก าหนดความผดิทางอาญาและการบงัคบัใช้กฎหมาย 3) ความร่วมมอืระหว่าง
ประเทศ 4) การตดิตามทรพัยส์นิคนื 
 สาระส าคญัของหมวดการป้องการการคอร์รปัชนั ระบุว่า 1) รฐัภาคจีะต้องส่งเสรมิความมี
คุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณแก่เจา้หน้าทีร่ฐั เช่น การจดัท ารายงานการกระท าทีเ่ป็นการคอรร์ปัชนั 
การขดักนัแห่งผลประโยชน์ และการน าเอาจรรยาบรรณสากลมาปรบัใช ้2) การปรบัปรุงระบบการจดัซือ้
จดัจา้งเพื่อความโปร่งใส และเป็นธรรม 3) ใหธุ้รกจิภาคเอกชนด าเนินการตามมาตรการป้องกนัการคอร์
รปัชนัอยา่งจรงิจงั มกีารจดัท าบญัช ีธุรกรรม และตรวจสอบดว้ยความมปีระสทิธภิาพ  

                                                           
3 ภกัด ีโพธศิริ.ิ  (2558). เอกสำรประกอบกำรบรรยำยหลกัสตูร นยปส. รุน่ท่ี 6 : วนัท่ี 8 พฤษภำคม 2558 
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 ในขณะที ่CSR ขานรบัแนวปฏบิตัวิ่าดว้ย UN Global Compact ดว้ยความร่วมมอืขององคก์าร
เพื่อความร่วมมอืเพื่อการพฒันา โดยจดัท าเป็น OECD Guideline for MNEs เพื่อใชเ้ป็นแนวทางการ
ด าเนินงานของธุรกจิขา้มชาตขิองกลุ่มประเทศทีพ่ฒันาความร่วมมอืต่อเนื่องมาจากการรับการช่วยเหลอื
จากสหรฐัอเมรกิาและแคนาดา เพื่อฟ้ืนฟูทางเศรษฐกิจหลงัสงครามโลกครัง้ที่สอง โดยที่รฐับาลของ
ประเทศภาคคีวามร่วมมอืจะสนับสนุนให้ภาคธุรกิจด าเนินธุรกจิไปด้วยความรบัผดิชอบในทางปฏบิตั ิ  
จดัให้ความความร่วมมอืที่แนบแน่นระหว่างการปฏบิตังิานร่วมกนั  ในท านองเดยีวกนักบัการต่อต้าน 
คอรร์ปัชนั กม็ลีกัษณะเดยีวกนัที ่UNCAC กอ็าศยักลไกการท างานร่วมของขอ้ตกลงเพื่อการต่อต้านการ
ให้สนิบนแก่เจ้าหน้าที่ของรฐัต่างประเทศ (OECD Convention) โดยจดัการปญัหาการให้สนิบนแก่
เจ้าหน้าที่รฐัในต่างประเทศในการท าธุรกิจ ซึ่งท าให้เกิดการค้าระหว่างประเทศที่ไม่เป็นธรรม ส่งผล
เสยีหายต่อระบบเศรษฐกิจและสงัคมของโลก การด าเนินงานในเรื่องนี้มุ่งประสงค์ที่จะก ากบั “กิจการ
เอกชน” ในฐานะทีเ่ป็น Supply side หรอืเป็น Active bribery ของกระบวนการคอรร์ปัชนั ซึง่สอดคลอ้ง
กบัการจดัการความผดิในฐานะการใหส้นิบนของนิติบุคคล (Corporate liability) และการบรหิารกจิการ 
ที่ดีของภาคเอกชน (Corporate governance) โดยละไว้ซึ่งการเอาผิดกับเจ้าหน้าที่ของรฐัที่เป็น 
Demand side หรอืเป็น Passive bribery  

ปจัจุบนั OECD ประกอบด้วยสมาชกิ 34 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลยี ออสเตรยี เบลเยยีม 
แคนาดา ชลิ ีสาธารณรฐัเชค็ เดนมารก์ เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรัง่เศส เยอรมนี กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์
ไอรแ์ลนด์ อสิราเอล อติาล ี ญี่ปุ่น สาธารณรฐัเกาหล ีลกัเซมเบริก์ เมก็ซโิก เนเธอรแ์ลนด์ นิวซแีลนด ์
นอรเ์วย ์ โปแลนด ์ โปรตุเกส  สโลวาเกยี  สโลเวเนีย สเปน  สวเีดน  สวติเซอรแ์ลนด์  ตุรก ีสหราช
อาณาจกัร และสหรฐัอเมรกิา  และ 1 องค์กร คอืสหภาพยุโรป นอกจากนี้ OECD ยงัร่วมมอืและมี
ขอ้ตกลงต่างๆ กบัประเทศทีไ่ม่ไดเ้ป็นสมาชกิกว่า 70 ประเทศ ผ่าน Centre for Co - operation with 
Non - Members (CCNM) 
 จะเหน็ได้ว่า แนวปฏบิตัขิอง UN ทัง้ UN Global Compact และ UNCAC นัน้ ต่างมกีาร
ถ่ายทอดจากหลกัการทัว่ไปที่มกีารลงนามความตกลง มาร่วมสรา้งแนวปฏบิตัเิป็นขัน้เป็นตอนส าหรบั
การก ากบัต่อภาคธุรกจิเอกชน ซึง่เป็นกลไกปฏบิตัทิีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจดัการประเดน็ทางเศรษฐกจิและ/
หรอืสงัคม นอกจากนัน้แลว้ ยงัเป็นการโยงความเกีย่วขอ้งจากเรื่องในระดบัระหว่างประเทศ มาเป็นเรื่อง
ในระดบัประเทศ และน าไปสู่ในหน่วยย่อยภายในของประเทศ พรอ้มๆ กบัการเชื่อมโยงเขา้ดว้ยกนัของ
การบรหิารจดัการทางการเมอืง เศรษฐกจิ และสงัคม  
 

2.3 พืน้ท่ีร่วมของกำรต่อต้ำนคอรร์ปัชนักบังำน CSR  
 Terracino (2007) ระบุว่า “...การศกึษาคน้ควา้ความเกีย่วขอ้งของงานดา้น CSR กบัการต่อต้าน
คอรร์ปัชนั หากจะเปรยีบเทยีบกบัประเดน็อื่นๆ ทีเ่กี่ยวกบัสทิธมินุษยชน แรงงาน และสิง่แวดลอ้มแล้ว 
จะมีไม่มากนัก . .” จะแตกต่างไปจากเรื่องของการจัดการที่ดีของภาคเอกชนหรือ Corporate 
governance ซึง่มแีนวปฏบิตัทิีพ่ฒันาขึน้โดยม ีOECD เป็นหนึ่งในองคก์รหลกั โดยรวมเรื่องการต่อต้าน
คอรร์ปัชนัเป็นประเดน็ส าคญั โดยเรือ่งสิง่แวดลอ้มจะรวมเรือ่งนี้ไวใ้นบญัญตัทิีเ่กี่ยวขอ้งกบัผูม้สี่วนไดเ้สยี 
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ในทางกลบักนั CSR กลบัใหค้วามส าคญักบัประเดน็สิง่แวดลอ้มแล้วละเลยต่อประเดน็ของการต่อต้าน
คอรร์ปัชนั ทัง้ๆ ทีจ่ดุมุง่หมายของการต่อตา้นคอรร์ปัชนักบังาน CSR ต่างมคีวามเกี่ยวขอ้งซึง่กนัและกนั
อย่างลกึซึ้ง เพราะว่า ผลของการด าเนินงานด้าน CSR ก็เพื่อจะน าไปสู่การสรา้งคุณค่าที่มพีลงัให้กบั
สงัคม เช่นเดยีวกนักบัการต่อต้านคอรร์ปัชนั ที่การลดหรอืขจดัการคอรร์ปัชัน่ จะท าให้ผลลพัธ์ของการ
ด าเนินงานตามโครงการต่างๆ สามารถสรา้งคุณค่าใหก้บัสงัคมได ้ 

Terracino (2007) ชี้ว่า “...การต่อต้านคอรร์ปัชนัที่จะอาศยักระบวนการด าเนินงานของงาน 
CSR นัน้ มอียู่ด้วยกนั  2 แนวทางด้วยกนั คอื Confrontational approach และ Co-operative 
approach...”   แนวทางแรก เรยีกรอ้งใหบ้รษิทัหรอืภาคธุรกจิลดหรอืละสิง่ทีเ่คยไดร้บัประโยชน์โดยมชิอบ
ลงไป เปิดเผยถงึการเป็นผู้ร่วมกระท าในบางเรื่องราวและเลกิในพฤตกิรรมที่ไม่เหมาะสม (Naming - 
and - Shaming Initiatives) นอกจากนี้ ยงัรวมเอาการถ่วงดุลอ านาจจากการเพิม่บทบาทความเกี่ยวขอ้ง
ของภาคส่วนทีส่าม ไมว่่าจะเป็นไปตามบทบาทของ NGOs หรอืหอการคา้/อุตสาหกรรม องคก์รระหว่าง
ประเทศ ไปช่วยลดอทิธพิลของกจิการขา้มชาต ิ(Multi - National Corporations : MNCs) ลงไป แนวทาง
ทีส่อง เป็นการสรา้งความร่วมมอืเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพของการท างานเพื่อต่อต้านคอรร์ปัชนัใหบ้รรลุผล
ในการสรา้งคุณค่าเชงิบวกใหก้บัสงัคม ความร่วมมอืนี้ ยงัการคอรร์ปัชนัที่ตนเคยประสบหรอืเป็นผูร้่วม
กระท าเป็นกรณตีวัอยา่ง เพื่อกระตุน้ความจงูใจของการรณรงคด์ว้ย (Business case against corruption)  

Terracino (2007) อธบิายเพิม่เตมิว่า “...การณรงคก์ารต่อต้านคอรร์ปัชนัแบบ Business case 
จะได้รบัความร่วมมอืในทางปฏบิตัมิากกว่าแบบ Ethical case ..” ซึ่งเป็นความเหน็ที่สอดคล้องกบั 
โสภณ พรโชคชยั (2552) ที่พูดในเรื่องเดยีวกนัว่า “...ในเชงิสากล การใช้หลกัศลีธรรมมาแก้ไขปญัหา
ทุจรติเพยีงอยา่งเดยีว มกัไมเ่กดิผลส าเรจ็เท่าทีค่วร...”  ทัง้นี้กอ็าจจะเป็นเพราะว่า แบบแผนของ Ethical 
case นัน้ โดยทัว่ไปของการใชช้วีติประจ าวนั จะไม่มใีครหรอืองคก์รใดที่สามารถปฏบิตัไิดต้ามหลกัการ
บรสิุทธิข์องศลีธรรม ในทางปฏบิตัมิกัจะด ารงอยูแ่บบครึง่ๆ กลางๆ เช่น ในขณะทีธ่นาคารบางแห่งรณรงค์
เรื่องธรรมาภบิาล ฯลฯ แต่ในทางปฏบิตักิลบัมเีจา้หน้าที่เรยีกเงนิใต้โต๊ะกบัผู้มาขอกู้เงนิ เป็นต้น  แต่ใน
กรณี Business case เรื่องของการต่อต้านคอรร์ปัชัน จะถูกอธบิายร่วมกบัมาตรการทางการบริหาร
จดัการองค์กร เช่น การจดัการความเสี่ยง หรอืการจดัการชื่อเสยีง ซึ่งเป็นเรื่องที่มคีวามเกี่ยวข้องกบั
ประเดน็ความยัง่ยนืทัง้ในมติทิางสงัคม สิง่แวดลอ้ม และเศรษฐกจิ ซึง่เป็นเรื่องทีเ่กดิประโยชน์ในเชงิบวก
ต่อการบรหิารองคก์ร 

อกีตวัอย่างหนึ่ง คอื การสร้างความรูค้วามเขา้ใจให้ภาคธุรกิจเลกิจ่ายสนิบน ผู้วจิยัเหน็ว่า จะ
เท่ากบัเป็นการแยกส่วนผสมของการคอร์รปัชันแบบ Bribery ที่เป็นด้าน Supply ออกจากการเป็น 
ผูส้นองตอบ Demand เป็นการตดัวงจรหรอืมติคิวามสมัพนัธข์องกระบวนการคอรร์ปัชนั สอดคลอ้งกบั
แนวคดิว่าดว้ยกฎการตดัสนิใจของนกัโทษทีร่ว่มกระท าความผดิร่วมกนัสองคน (Prisoner’s dilemma) ที่
หากไมม่กีระบวนการแยกส่วนผสมนี้ออกจากกนัแลว้ ย่อมจะน าไปสู่ผลลพัธท์ีต่่างคนต่างยนืยนัทีป่กปิด
ความผดิของตนไว้ได้ การแยกส่วนผสมของ Supply กบั Demand ออกจากกนัขา้งต้น เป็นหนึ่งใน
แนวทางของ UNCAC ใชร้ณรงค์ต่อการด าเนินธุรกจิของกจิการขา้มชาต ิเพื่อสรา้งความเป็นธรรมใน
ระบบเศรษฐกจิและสรา้งโอกาสใหม้กีารแขง่ขนักนัตามหลกัของความสามารถ  
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ความเกี่ยวข้องของ CSR กบัการต่อต้านคอร์รปัชันนัน้ ในแง่มุมของ CSR จะไม่ใช่การ
ด าเนินงานตามกรอบแบบจะต้องรบัผดิชอบต่อความเสยีหายต่อผลกระทบทีม่ต่ีอชุมชน เหมอืนกบัการ
รณรงคเ์รือ่งสิง่แวดลอ้ม แต่จะเป็น Strategic CSR ในขณะเดยีวกนัในแงม่มุของการต่อต้านคอรร์ปัชนั ที่
โยงเขา้กบัความหมายแบบกว้างของค าว่า “การต่อต้านคอรร์ปัชนั” ของ Transparency International : 
TI ทีว่่า “เป็นเรือ่งของการใชอ้ านาจไปในทางมชิอบเพื่อใหไ้ดม้าซึง่ประโยชน์เฉพาะตนของธุรกจิ ซึง่เป็น
การรวมความถงึความรบัผดิชอบตามกรอบจรยิธรรม สทิธมินุษยชน แนวปฏบิตัิต่อแรงงาน และการ
รบัผดิชอบต่อความเสยีหายต่อสิง่แวดล้อม เป็นการรวมความหมายและความเกี่ยวขอ้งเขา้ดว้ยกนั ทัง้
การต่อต้านคอรร์ปัชนั การจดัความร่วมมอืของภาคส่วนผู้ประกอบการ การยดึถอืมาตรการสากลเป็น
แนวปฏบิตั ิมคีวามโปรง่ใส การมจีรยิธรรม และมศีลีธรรมจรรยา - ซื่อสตัย ์ 

การน าเอากรอบความคดิว่าดว้ย Strategic CSR มาใชส้ าหรบัการจดัการต่อการต่อต้านคอรร์ปัชนั 
นี้ Michael E. Porter and Mark R. Kramer ไดน้ าเสนอไวใ้นบทความเรื่อง Strategic Corporate Social 
Responsibility ตพีมิพไ์วใ้นนิตยสาร Harvard Business Review ในปี ค.ศ. 2006 ว่า ธุรกจิควรน าเอา
แนวคดิว่าด้วยเรื่อง CSR นี้ไปประกอบเป็นกลยุทธก์ารด าเนินธุรกจิ ซึง่จะเป็นการสรา้งความสามารถ
ทางการแข่งขนัไปในตวั ในขณะที่คู่แข่ง ยงัไม่คดิจะปรบัปรุงการด าเนินงานเรื่องเหล่านี้ หรอืบางกรณี
อาจจะเป็นผูท้ีส่รา้งปญัหาใหก้บัสงัคมโดยตรงดว้ยซ ้าไป Porter & Kramer (2006) ชีว้่า “...โดยทัว่ไป 
CSR กบัการต่อต้านคอรร์ปัชนั จะถูกอธบิายเป็นความสมัพนัธร์ะหว่างธุรกจิกบัสงัคม แทนทีจ่ะอธบิาย
เป็นเรือ่งของการสรา้งโอกาสทีพ่ึง่พาซึง่กนัและกนัของธุรกจิกบัสงัคม ต่างร่วมสรา้งสรรค ์“มลูค่า” ใหก้นั
และกนั (Shared value)” นัน่หมายความว่า หากธุรกจิลดหรอืเลกิการจดัการใหม้คีอรร์ปัชนั (ในฐานะที่
เป็น Supply ของกระบวนการคอรร์ปัชนัแบบ Bribery) กย็่อมจะสรา้งผลลพัธท์ีด่า้นหนึ่ง ช่วยสรา้งความ
เป็นธรรมให้เกดิขึน้ต่อระบบเศรษฐกจิโดยรวม อกีดา้นหนึ่ง จะเป็นการจดัการกจิการเอกชนให้เป็นไป
ตามความสามารถ มคีวามเป็นมอือาชพี และมปีระสทิธภิาพอยา่งยัง่ยนืไปพรอ้มๆ กนัดว้ย 

มกีรณีตวัอย่างหลายกรณีทีธุ่รกจิเอกชน น าเอาเรื่องของการท างานดา้น CSR และการต่อต้าน
คอรร์ปัชนั มารวมเขา้ด้วยกนัแล้วสรา้งเป็นความได้เปรยีบทางธุรกิจ ทัง้การบุกเบกิตลาดในพื้นที่ใหม ่
(Emerging economy) เช่น กรณีของ GE ทีไ่ปรณรงคเ์รื่องการต่อต้านคอรร์ปัชันร่วมกบัรฐับาลจนี 
Merck กบัการรณรงค์ในอุตสาหกรรมยา Google กบัการรณรงค์ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยขี้อมูล
ข่าวสาร หรอืการรวมกลุ่มของผูป้ระกอบการชัน้น าของโลก 10 ราย โดยการน าของ Shell, Coca Cola, 
Accenture และ Diageo จดัตัง้องคก์รร่วมเป็น International Business Leaders Forum ส าหรบัการ
รณรงค์การต่อต้านคอร์รปัชันร่วมกบัรฐับาลจนีทัง้ในระดบัรฐับาลกลางและท้องถิ่น ยิง่ไปกว่านัน้ ใน
งานวจิยัของ Porter & Kramer ยงัค้นพบว่า กรณีของ Siemens นัน้ ถอืเป็นตวัอย่างของการเป็น 
Business case ทีส่ะทอ้นถงึการด าเนินธุรกจิทีไ่ดโ้ครงการต่างๆ จากหลายประเทศโดยการคอรร์ปัชัน 
แล้วต้องถูกลงโทษทัง้ตามกฎหมายในเยอรมนัและในประเทศทีไ่ปลงทุน จนในที่สุดมกีารเปลี่ยนแปลง
ขนานใหญ่ในการบรหิารจดัการองคก์รแล้วใชต้วัเองเป็น Case study ซึง่ในปจัจุบนัน้ี ยงัจะเหน็ไดว้่า 
Siemens อยูใ่นระยะของการฟ้ืนฟูภาพลกัษณ์องคก์ร 
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2.4 กำรท ำงำนร่วมกนัแบบสร้ำงผลลพัธร่์วม (Collective Impact) 
John Konia และ Mark R. Kramer ไดร้่วมกนัวจิยัเรื่อง ความส าเรจ็ของการท างานร่วมกนัแบบ

สรา้งผลลพัธร์ว่ม (Collective Impact) โดยศกึษาจากความส าเรจ็ของการแก้ไขปญัหาการละทิง้การเรยีน
กลางคนัของนักเรยีนในระดบัมธัยมของเมอืง Cincinnati มลรฐั Kentucky การฟ้ืนฟูการเน่าเสยีของ
แม่น ้าอลซิาเบธ ทีม่ลรฐั Virginia การรณรงค์ลดความอ้วนเกนิไปของเดก็ในเมอืง Somerville มลรฐั 
Massachusetts ความส าเรจ็ของโครงการขา้งต้นเป็นการท างานร่วมกนัขององคก์รภาคประชาสงัคม ทัง้ 
NGOs กลุ่มจดัตัง้ในระดบัชุมชน นักวชิาการ บรษิทัเอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ และหน่วยงาน
ในระดบันโยบายของรฐั ที่ร่วมกนัด าเนินงานแบบต่อเนื่องร่วมกนัมาระยะหนึ่ง จนจดัการปญัหาทีเ่รือ้รงั
และมคีวามสลบัซบัซอ้นให้ลุล่วงไปได ้การแก้ไขปญัหาของโครงการขา้งต้น Konia & Kramer (2001) 
ระบุว่า “ ...เป็นความส าเรจ็ทีเ่ป็นผลของการด าเนินงานแบบร่วมกนั ทีไ่ม่ใช่การด าเนินงานแบบองคก์ร
เดีย่ว (Single organization) พรอ้มกนันัน้ กย็งัเกดิจากพลงัของความรว่มมอืแบบขา้มภาคส่วน (Cross - 
sector coalitions)…” 

Konia & Kramer (2011) สรุปถงึปจัจยัทีส่รา้งความส าเรจ็ใหก้บัการท างานร่วมกนัแบบสรา้ง
ผลลพัธร์่วมว่า มาจากปจัจยั 5 ประการดว้ยกนั คอื 1) การก าหนดวาระของความส าคญัร่วมกนั (Common 
agenda) 2) การสนบัสนุนมาตรการซึง่กนัและกนั (Shared Measurement Systems) 3) การเตมิพลงัให้
กนัและกนั (Mutually Reinforcing Activities) 4) การสื่อสารท าความเขา้ใจอย่างต่อเนื่อง (Continuous 
Communication) 5) การจดัองคก์รแกนประสานสนบัสนุน (Backbone Support Organizations) 

อน่ึงการศกึษาปจัจยัความส าเรจ็ขา้งต้น Konia & Kramer อ้างองิหลกัวเิคราะหป์ญัหาของ Ron 
Heifetz (2004) 4 ทีแ่บ่งลกัษณะ ปญัหาทางสงัคมเป็น 2 ประเภท คอื Technical problem กบั Adaptive 
problem  โดย Technical problem จะเป็นปญัหาที่จดัการได้ดว้ยความก้าวหน้าของความรูแ้ละการ
ท างานขององค์กรใดองค์กรหนึ่งหรอืการร่วมกนัขององค์กรจ านวนไม่มากนัก ยกตวัอย่าง เช่น การให้
ทุนการศกึษาเรยีนต่อระดบัวทิยาลยั การสรา้งโรงพยาบาล หรอืการสรา้งยุง้ฉาง ซึง่ก็สามารถจะแก้ไข
ปญัหาเหล่านัน้ไปไดแ้บบตรงๆ แต่ในกรณีของ Adaptive problem  จะมคีวามซบัซอ้นมากกว่า จะไม่มี
ใครรูว้่าจะแกไ้ขปญัหานัน้ ดว้ยค าตอบสุดทา้ยอยา่งไร ไม่มหีน่วยใดเพยีงหน่วยงานเดยีวทีเ่กี่ยวขอ้งและ
แบกรบัต่อการจดัการทัง้หมด เช่น การปฏริูปการศกึษาสาธารณะ การฟ้ืนฟูสิง่แวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน ้า 
การปรบัปรุงสาธารณสุขชุมชน ฯลฯ ปญัหาเหล่าน้ี ล้วนแต่จะต้องเปลีย่นพฤตกิรรมของผูม้สี่วนได้เสยี
และตอ้งการความส าเรจ็ทีม่าจากผลลพัธข์องกจิกรรมอื่นๆมาเป็นองคป์ระกอบรว่มอกีดว้ย 

ผูว้จิยั เหน็ว่า ทฤษฎวี่าดว้ยการท างานร่วมกนัแบบสรา้งผลลพัธ์ร่วมเหมาะทีจ่ะน ามาพจิารณา
ปรบัใช้เป็นแนวปฏบิตัิในการสร้างความร่วมมอืระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกบัการต่อต้านคอร์รปัชัน 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การพจิารณารวมงาน CSR เขา้กบัการต่อตา้นคอรร์ปัชนั เพราะว่า การรณรงค ์CSR 
ซึง่ตัง้อยูบ่นรากฐานของศลีธรรมและจรยิธรรมทีด่ ียอ่มจะส่งผลต่อไปยงัผลลพัธข์องการต่อต้านคอรร์ปัชนั
โดยตรง และหากงาน CSR ขององคก์รรวมเอาเรื่องของการต่อต้านคอรร์ปัชนัไปรวมไว้ดว้ย ไม่ว่าจะ

                                                           
4  Heifetz Ron. (Winter 2004). “Leading Boldly”. Standford Social Innovation Review 
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เป็นในระดบัก าหนดรว่มเป็นวสิยัทศัน์หรอืแปรผลพนัธกจิเป็นแผนงานหรอืโครงการ  กย็่อมจะส่งผลลพัธ์
รว่มอยา่งมพีลงัไปยงัการต่อตา้นคอรร์ปัชนัทัง้โดยตรงโดยออ้ม 
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3. กำรต่อต้ำนคอรร์ปัชนักบั CSR ของไทย 
3.1 ยทุธศำสตรช์ำติว่ำด้วยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะท่ี 1 (พ.ศ.2551 - 2555) 

ยุทธศาสตรช์าตวิ่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ ระยะที ่1 (พ.ศ.2551 - 2555) ได้
จดัแบ่งการทุจรติหรอืคอรร์ปัชนัไว ้5 ประเภทดว้ยกนั คอื 1) การทุจรติต่อหน้าที ่ซึง่เป็นการใชอ้ านาจใน
ฐานะเจา้หน้าทีข่องรฐัเอื้อประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองและผูอ้ื่น 2) การทุจรติในการจดัซือ้จดัจา้ง ทีม่กัจะพบ
เหน็ไดจ้ากฮัว้การประมลูโครงการต่างๆ ของรฐั 3) การทุจรติในการสมัปทาน  4) การทุจรติโดยการ
ท าลายระบบตรวจสอบอ านาจรฐั การทุจรติตามตวัแบบนี้จะเป็นการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งให้
บุคคลทีต่นเองมคีวามสมัพนัธอ์ยูไ่ปด ารงต าแหน่งในองคก์รต่างๆ ทีเ่ป็นองคก์รอสิระทีม่หีน้าทีต่รวจสอบ
การใช้อ านาจรฐั ทัง้นี้ก็เพื่อเป็นหนึ่งในฐานอ านาจทางการเมอืงของตน และ 5) การทุจรติเชงินโยบาย 
ซึ่งจะเป็นการทุจรติคอร์รปัชันที่มกีารวางแผนเชื่อมโยงหรอืส่งต่อซึ่งข้อมูลข่าวสารและอ านาจการ
ตดัสนิใจเป็นช่วงๆ ตามความเกี่ยวขอ้งของบทบาทต่างๆ ของต าแหน่งและองค์กรที่เกี่ยวขอ้ง รวมทัง้
การใชอ้ านาจโดยต าแหน่งทางการเมอืงเขา้ไปขดัขวางการตรวจสอบขององคก์รอสิระ เช่น เริม่จากการ
จดัท านโยบาย แผนงานในระดบัประเทศ จดัท าโครงการทีเ่กี่ยวขอ้งกบันโยบายและแผนดงักล่าว โดยใช้
อ านาจทีม่อียูเ่พื่อเอือ้ประโยชน์ใหก้บัตนเอง ญาตพิีน้่อง และพวกพอ้ง ฯลฯ 

ในยทุธศาสตรน์ี้ไดข้ยายค าความหมายของการทุจรติโดยใช้ค ารวมว่า “ทุจรติคอรร์ปัชนั” โดยให้
ความหมายรวมความไปถึง การใช้อ านาจหรอือิทธิพลในต าแหน่งหน้าที่ของตนเองที่มอียู่ เพื่อเอื้อ
ประโยชน์ใหแ้ก่ตนเอง ญาตพิีน้่องและพวกพอ้ง ในขณะเดยีวกนักใ็หค้วามส าคญัของความสลบัซบัซอ้น
ตามมติิของความสมัพนัธ์ทางสงัคม เศรษฐกิจ และการเมอืง มคีวามเกี่ยวข้องกบันิติกรรมและมติิที่
เกี่ยวข้องกับกิจการระหว่างประเทศ ระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น รวมทัง้ความเกี่ยวข้องของ
นกัการเมอืง ขา้ราชการ (พลเรอืน ทหาร ต ารวจ และราชการในรปูแบบอื่น) และผูป้ระกอบการเอกชน 
 การปฏบิตังิานตามยุทธศาสตรช์าตขิา้งต้น ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจรติแห่งชาต ิ5 ปี (พ.ศ.2551 - 2555) ไดก้ าหนดยทุธศาสตรข์องส านักงานในยุทธศาสตรท์ี ่1 ใหม้กีาร
รณรงค์เสรมิสร้างวฒันธรรมสุจรติ แผนงานส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม และวนิัย การด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตรน้ี์ ส านักป้องกนัการทุจรติภาครฐัวสิาหกจิและธุรกจิเอกชน ไดจ้ดัท าโครงการรณรงคข์ึน้โดย
เอาเรื่องการส่งเสรมิธรรมาภบิาล (Good Governance) บรรษทัภบิาล (Corporate Governance) และ
การด าเนินงานตามความรบัผดิชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility) หรอื CSR มารวมเขา้
ดว้ยกนัแลว้จดัใหม้กีารรณรงคใ์นองคก์รภาครฐัและภาคเอกชน ซึง่เป็นเรื่องทีใ่หค้วามส าคญักบังานดา้น 
CSR โดยตรง (โดยเน้นไปยงัรฐัวสิาหกจิและธุรกจิภาคเอกชน) ในการด าเนินงานตามยุทธศาสตรข์า้งต้น 
ส านักงาน ป.ป.ช. ยงัมุ่งสรา้งการมสี่วนร่วมกบัองค์กรจากภาคส่วนต่างๆ ทัง้ภาคประชาสงัคม องค์กร
ภาคเอกชน และองค์กรระดบัชุมชนท้องถิ่น เพื่อเร่งผลกัดนัการด าเนินงานให้เป็นไปตามอนุสญัญา
สหประชาชาตวิ่าด้วยการต่อต้านคอรร์ปัชัน ค.ศ. 2003 (United Nations Convention Against 
Corruption : UNCAC) ไปพรอ้มกนัดว้ย 
 จากการส ารวจการด าเนินงานดา้น CG และ CSR รวมทัง้การด าเนินงานแบบสรา้งความร่วมมอื
โดยองิกบัแนวคดิทีเ่กีย่วขอ้งศลีธรรม (Moral) และจรยิธรรม (Ethic) ทัง้ทีม่อียู่ก่อนและในหว้งระยะเวลา
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เดยีวกนักบัยุทธศาสตรช์าต ิในระยะที ่1 พบว่า ภาครฐั ไดต้ราพระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงที่ด ีพ.ศ. 2546 เพื่อใช้เป็นแนวทางส าหรบัการพฒันาประเทศ และการ
ใหบ้รกิารแก่ประชาชนใหม้ปีระสทิธภิาพ เกดิผลคุม้ค่าในเชงิภารกจิของรฐั ในปี พ.ศ. 2550 รฐับาลของ 
พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ก็ได้ก าหนดเรื่องของการให้และจติอาสาเป็นวาระแห่งชาต ิ5 โดยอนุญาตให้
ขา้ราชการและเจา้หน้าทีข่องรฐัปฏบิตังิานอาสาสมคัรโดยไมถ่อืเป็นวนัลาและใหถ้อืเป็นวนัปฏบิตัริาชการ
ได้ไม่เกนิ 5 วนัท าการต่อปี และเชญิชวนภาคเอกชนให้พนักงานลาไปปฏบิตัิงานอาสาสมคัร   ตาม
แนวทางการใหข้า้ราชการ เจา้หน้าทีข่องรฐั   เจา้หน้าทีข่องภาคเอกชนไดป้ฏบิตังิานอาสาสมคัรทีเ่ป็น
ประโยชน์แก่ประชาชน สงัคมและประเทศชาตโิดยไม่ถอืเป็นวนัลา  รวมทัง้พฒันากลไกการให้และการ
อาสาช่วยเหลอืสงัคม  เช่น การจดัตัง้ศูนยส์่งเสรมิการให้และอาสาสมคัร ในกระทรวงการพฒันาสงัคม
และความมัน่คงของมนุษย์  เพื่อเชื่อมประสานข้อมูลระหว่างผู้ให้และผู้รบั การพฒันาเครอืข่ายและ
ศกัยภาพอาสาสมคัรและองคก์รอาสาสมคัร รวมทัง้การส่งเสรมิงานอาสาสมคัรในภาวะวกิฤต  

ในขณะเดยีวกนัในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ก็ได้ก าหนดแนวปฏบิตัใินการจดัการต่อ
กจิการของเอกชน เช่น การพฒันางานดา้นบรรษทัภบิาล (Corporate Governance) หรอื CG รวมทัง้จดั
ใหม้รีางวลั  The Best Corporate Governance Report ในงาน SET Awards มาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2548 
และในปี พ.ศ. 2550 กจ็ดัตัง้สถาบนัธุรกจิเพื่อสงัคม (The Corporate Social Responsibility Institute : 
CSRI) ปจัจุบนั (พ.ศ.2558) สถาบนันี้ไดเ้ปลีย่นชื่อเป็น “ศูนยพ์ฒันาความรบัผดิชอบต่อสงัคม” (Social 
Responsibility Center : SR Center) ในขณะทีง่านในดา้น CG กม็กีารจดัตัง้เป็น ศูนยพ์ฒันาการก ากบั
ดูแลกจิการบรษิทัจดทะเบยีน (CG Center) โดยศูนยท์ัง้สองแห่งนี้ ถอืไดว้่าเป็นงานทีอ่ยู่ภายใต้การ
ส่งเสรมิการด าเนินงานของกจิการใหเ้ป็นไปตามแนวคดิว่าดว้ยการพฒันาอยา่งยัง่ยนื  

ผูว้จิยั เหน็ว่า ผลจากการรณรงคท์ัง้เรื่อง CG และ CSR ไดท้ าใหบ้รษิทัจดทะเบยีน ไดน้ าเอา
กรอบคิด แนวปฏิบตัิ และความเกี่ยวข้องที่จะต้องปฏิบตัิตามแนวปฏิบตัิว่าด้วยมาตรฐานต่างๆ ไป
ก าหนด “วสิยัทศัน์” ของกจิการ (อาจจะรวมทัง้ Supplier & Dealer ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั Value chain ของ
กจิการ) ซึง่โดยหลกัการแลว้จะมคีวามเกี่ยวขอ้งกบัการต่อต้านคอรร์ปัชนัทัง้โดยตรงและโดยอ้อม ขึน้อยู่
กบัว่า องคใ์ดจะน าไปแปรผลเป็นแนวปฏบิตัแิละพลกิจากรบัเป็นรุกโดยการเปลี่ยนเป็นการสรา้งโอกาส
ใหก้บัธุรกจิ ตามขอ้เสนอของ Michael E. Porter และ Mark R. Kramer อย่างไรกต็าม การน าเอาเรื่อง 
CSR ไปรวมเขา้กบัการบรหิารจดัการองคก์รว่าดว้ยการต่อต้านคอรร์ปัชนันี้ สอดคลอ้งกบัขอ้เสนอของ 
สถาพร โคธรีานุรกัษ์ (2552) ทีเ่หน็ว่า การบรหิารจดัการองคก์รแบบใหม่ จะรวมเอาเรื่องต่างๆ จดัการ
ไปพร้อมๆ กัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจดัการความเสี่ยง การสร้างความพงึพอใจให้แก่ผู้มสี่วนได้เสีย 
บรรษัทภบิาล และความรบัผดิชอบต่อสงัคม รวมทัง้การให้ความส าคญัต่อแนวทางปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพยีง ซึง่เป็นความโน้มเอยีงของการใหค้วามส าคญัแบบ Business case มากกว่าทีจ่ะยดึโยงกบั 
Ethical case ตามล าพงั หรอืจะเห็นความพยายามขององค์กรภาคธุรกจิที่พยายามจะแปรผลจาก
วสิยัทศัน์โดยรวมของบรษิทัไปสู่การปฏบิตั ิไปสรา้งเป็นแผนงาน โครงการ และความสามารถทางการ
แขง่ขนั 
                                                           
5 มติ ครม. กำรให้และกำรอำสำ. (5 สงิหาคม 2558). http://www.volunteerspirit.org 
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3.2 ยทุธศำสตรช์ำติว่ำด้วยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะท่ี 2  (พ.ศ. 2556 - 2560) 
 ยุทธศาสตรช์าตวิ่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ ระยะที ่2  ประกอบดว้ย 5 ยุทธศาสตร์
ดว้ยกนั ประกอบดว้ย 1) ปลุกและปลูกจติส านึกการต่อต้านการทุจรติ เน้นการปรบัเปลีย่นฐานความคดิ
ของคนในทุกภาคส่วนในการรกัษาประโยชน์สาธารณะ 2) บูรณาการการท างานของหน่วยงานในการ
ต่อต้านทุจรติและพฒันาเครอืข่ายในประเทศ 3) พฒันาความร่วมมอืกบัองค์กรต่อต้านการทุจรติและ
เครอืข่ายระหว่างประเทศ 4) พฒันาระบบบรหิารและเครื่องมอืในการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 
5) เสรมิสรา้งองคค์วามรูด้า้นการต่อตา้นการทุจรติใหก้บับุคลากรทุกภาคส่วน 
 การบรูณาการการท างานของหน่วยงานในการต่อตา้นคอรร์ปัชนั ตามยุทธศาสตรน์ี้ มุ่งไปยงัการ
สรา้งความรว่มมอืโดยเฉพาะอยา่งยิง่องคก์รตามรฐัธรรมนูญ 8 องคก์ร คอื 1) คณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิ2) คณะกรรมการการเลอืกตัง้ 3) ผูต้รวจการแผ่นดนิ 4) คณะกรรมการ
ตรวจเงนิแผ่นดนิ 5) อยัการสูงสุด 6) คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิ7) สภาทีป่รกึษาเศรษฐกจิ
และสงัคมแห่งชาต ิและ 8) ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติในภาครฐั รวมทัง้
การสรา้งเครอืขา่ยภาคประชาสงัคม 
 เหตุผลประการส าคัญของการก าหนดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปราม 
การทุจรติ ระยะที ่2 ก็เพราะว่า ตลอด 1 ทศวรรษทีผ่่านมา สถานการณ์การจดัการคอรร์ปัชนัของไทย 
ไมด่ขีึน้นกั ดชันีภาพลกัษณ์ต่อการจดัการปญัหาน้ีอยูใ่นระดบัทรงตวัและมคี่าคะแนนต ่ากว่าครึง่หน่ึงของ
จ านวนเตม็ สถติกิารรอ้งเรยีนทีม่มีายงัส านักงาน ป.ป.ช. และส านักงาน ป.ป.ท. ต่างมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 
มงีานวจิยัหลายโครงการชีใ้หเ้หน็ว่า การคอรร์ปัชนัมคีวามเชื่อมโยงกนัอย่างเป็นระบบในหลายกลุ่ม เป็น
เครอืขา่ยทีม่คีวามสลบัซบัซอ้น มกีารกระจายตวัไปสู่ภมูภิาค รวมทัง้มกีารเชื่อมโยงกบัการลงทุนระหว่าง
ประเทศ เหตุผลหลกัของการขบัเคลื่อนยุทธศาสตรใ์นระยะที ่1 ไม่มปีระสทิธภิาพ กเ็พราะว่า ภาคการเมอืง
ซึง่เป็นผูต้ดัสนิใจในระดบันโยบาย ขาดความจรงิใจในการป้องกนัและปราบปรามการคอรร์ปัชนั องคก์ร
ตามรฐัธรรมนูญทีเ่กี่ยวขอ้งขาดการบูรณาการ ต่างคนต่างท า ตดิยดึกบักรอบของกฎหมาย กฎระเบยีบ 
และข้อบังคับของแต่ละหน่วยงาน และขาดกลไกการติดตามและตรวจสอบการคอร์ร ัปชันที่มี
ประสทิธภิาพ ในขณะเดยีวกนั ก็ยงัไม่สามารถสรา้งสภาวะแวดล้อมใหป้ระชาชนมคีวามตื่นตวั ตดิตาม
และมสี่วนรว่มตรวจสอบการใชอ้ านาจและรว่มจดัการคอรร์ปัชนั อนัเป็นกลไกสนับสนุนจากภายนอกและ
ภาคส่วนทางสงัคม 
 อย่างไรก็ตาม ส านักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก็ได้จดัท าบนัทึกข้อตกลงความร่วมมอืกับ
หน่วยงานภาครฐั ไปแลว้ทัง้สิ้น 184 องค์กร (ขอ้มลู ณ วนัที ่6 พฤษภาคม พ.ศ. 2558)  เช่น องคก์ร
อิสระตามรฐัธรรมนูญ ส่วนราชการในระดบักระทรวง กรม และจงัหวดั องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มหาวิทยาลยั วิทยาลยั โรงเรยีน สถาบนัวิจยั สภาทนายความ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
หอการค้าต่างประเทศ องค์การมหาชน และสมาคม นอกจากนี้ยงัมคีวามร่วมมอืกับองค์กรหลกัที่
เกีย่วขอ้งกบัการต่อตา้นคอรร์ปัชนัของประเทศต่างๆ องคก์รระหว่างประเทศหอการคา้รว่มต่างประเทศ  
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 ผูว้จิยั มคีวามเหน็ว่า การด าเนินงานตามยุทธศาสตรช์าต ิระยะที ่2 ทัง้ 5 เรื่องขา้งต้น มคีวาม
พยายามทีจ่ะสานต่อจากพนัธกจิจากยุทธศาสตรช์าติ ระยะที ่1 และเร่งรดัจดัการปญัหาคอรร์ปัชนัทีท่วี
ความรุนแรงมากขึน้ โดยมแีกนของยุทธศาสตร์ 3 แกน (Prong) ดว้ยกนั คอื 1) เคลื่อนตวัไปพรอ้มกบั
การยอมรบัของสาธารณะ (Public consensus) ทีไ่ม่ยอมรบัการคอรร์ปัชนั 2) ประสานความร่วมมอื 
(Collaborations) เป็นการท างานเชงิบูรณาการจากหลายภาคส่วนและหลายระดบั ทัง้ภาครฐั เอกชน 
และประชาสงัคม ทัง้ในระดบัระหว่างประเทศ ระดบัประเทศ และชุมชนท้องถิน่ 3) พฒันากลไกให้มี
ประสทิธภิาพ (Efficiency) ทัง้ในแง่ของกฎหมาย และความรูค้วามสามารถของบุคลากร ตลอดจนการ
พฒันาเครือ่งมอืการสื่อสารใหส้อดคลอ้งกบัยคุสมยัของ Information technology 
 ปญัหาของการต่อต้านคอร์รปัชนัที่เป็นผลต่อเนื่องมาจากการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 
ระหว่างปี พ.ศ. 2551 - 2555 นัน้ อยูใ่นช่วงของความขดัแยง้ทางการเมอืงแบบสงครามขัว้ส ีเหลอืง - แดง 
ซึ่งตัง้อยู่บนพื้นฐานของรากฐานความขดัแย้งทางสงัคมแบบขัว้ - คู่ตรงกนัข้ามทางการเมอืง (Social 
dichotomy - Binary politics) 6 เป็นระยะทีส่งัคมโดยรวมไม่อาจจะสรา้งหลกัการของความเหน็พอ้ง
รว่มกนัได ้และสถานการณ์ทางสงัคมน้ี มแีนวโน้มทีจ่ะเป็นภยัคุกคามต่อการ “ปลุกและปลูกจติส ำนึกกำร
ต่อต้ำนทุจรติทีเ่น้นจะให้ปรบัเปลีย่นฐำนควำมคิดของคนในทุกภำคส่วนในกำรรกัษำประโยชน์ของ
สำธำรณะ”  ไปตลอดช่วงของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาต ิระยะที ่2 ไปจนถงึ ปี พ.ศ. 2560 ทัง้นี้
กเ็พราะ ในขณะทีส่งัคมแบ่งออกเป็นขัว้และปะทะซึง่กันและกนัไปพรอ้มกนัดว้ยนัน้ ย่อมไม่สามารถที่จะ
สรา้งหลกัการซึง่มคีวามเหน็พอ้งรว่มกนัได้ 
 ล าพงัต่อลกัษณะของสงัคมที่ “ก่อตวัขึน้เป็นกลุ่มแกนขึน้ตามลกัษณะอตัลกัษณ์เฉพาะ” เช่น 
กลุ่ม LBGT ทีแ่สดงออกถงึความเป็นตวัตนและเรยีกรอ้งต่อสงัคมโดยรวม (ไม่มคีู่กรณีทางตรง)  กเ็ป็น
เรือ่งทีย่ากต่อการสรา้งการยอมรบัและความเหน็พอ้งของคนในสงัคมไดเ้ป็นทุนเดมิอยู่แลว้ แต่กรณีของ
ไทยยงัมกีารบวกรวมของความขดัแยง้แบบขบวนการมวลชน (Mass mobilization) สองขบวนโต้ตอบซึง่
กนัและกนั  (Counter movement)  กย็อ่มจะสรา้งการยอมรบัและการเหน็พอ้งของสงัคมไปอกีหลายเท่า
ทวคีณู 
 การสะทอ้นการประสานความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานที่มหีน้าทีจ่ดัการต่อการคอรร์ปัชนัทีข่าด
การบูรณาการ ต่างคนต่างท า ตดิยดึกบักรอบของกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบัของแต่ละหน่วยงาน นัน้ 
ดา้นหน่ึง เป็นผลสะทอ้นจากความขดัแยง้ทางการเมอืงแบบขัว้ - คู่ อกีดา้นหนึ่ง เป็นผลมาจากการย ่าอยู่
กบัสภาวะอบัจนหรอืติดกบัดกัการมสี่วนร่วมขององค์กรที่เกี่ยวข้อง (รวมทัง้ความเข้าใจโดยรวมของ
สงัคม) ที่เขา้ใจว่า การด าเนินงานที่ตนด าเนินการอยู่ในปจัจุบนันัน้ เป็นไปตามกระบวนการของการมี
ส่วนร่วมตามขัน้ตอนที่มขี้อก าหนดตามกฎหมายหรอืระเบยีบต่างๆ แล้ว แต่ไม่ทบทวนย้อนกลบัถึง

                                                           
6 Social dichotomy เป็นลกัษณะของความขดัแยง้ทางสงัคมระหว่างกลุ่มย่อยกบัสงัคมโดยรวม เป็นการเรยีกรอ้งของ
กลุ่มย่อยที่ให้สงัคมโดยรวมยอมรบัสถานะที่เป็นอตัลกัษณ์ของตน เช่น กลุ่มผูน้ับถือศาสนาอสิลามในบางประเทศที่
เรยีกรอ้งสทิธพิืน้ฐานของการรวมกนัเพื่อกจิการทางศาสนา กลุ่มหลากหลายทางเพศ – ซึง่ประกอบดว้ย เลสเบี้ยน เกย ์
ผูร้กัร่วมเพศ และคนแปลงเพศ หรอืทีเ่รยีกโดยย่อว่า LGBT ในขณะที ่Binary politics เป็นลกัษณะของขัว้ทางการเมอืง
แบบ 2 ขัว้ตรงกนัขา้มแบบซา้ย/ขวา แนวครสิเตยีน/มุสลมิ แนวเสรนีิยมกบัอนุรกัษ์นิยม ฯลฯ 
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ผลลพัธ์ในด้านประสทิธภิาพและประสทิธผิลว่า การท างานตามความร่วมมอืที่มอียู่แล้วนัน้ ได้สร้าง
ผลลพัธใ์ดใหเ้กดิขึน้ต่อการพฒันาเศรษฐกจิ การพฒันาประชาธปิไตย และการอยู่กนัของสงัคม ตวัอย่าง
ที่ควรทบทวนในกรณีนี้ เช่น การพฒันาความตกลงระหว่างหน่วยงานที่น า เสนอข้อมูลหรอืแจ้งเหตุ 
คอรร์ปัชนั การด าเนินงานของ ป.ป.ช. การสัง่ฟ้องคดขีองอยัการสูงสุด และการตดัสนิคดขีองศาล ซึ่ง
เป็นหนึ่งในประเดน็ทีม่กีารพจิารณาปฏริูปองค์กรและกระบวนการจดัการคอรร์ปัชนัของไทยในปจัจุบนั 
หรอือีกตวัอย่างหนึ่ง ก็คือ ส านักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จดัท าข้อตกลงความร่วมมอืระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ ไว้แล้ว 184 องค์กร จะพฒันาความร่วมมอืเหล่านัน้ออกไปเป็นงานเชงิป้องกนัแบบ 
Ethical approach หรอื Business approach หรอืมหีน่วยงานใดบา้งทีจ่ะควรจะเป็นหุน้ส่วนพนัธมติร 
(Strategic partnership) ทีม่คีวามสมัพนัธไ์ปตามขัน้ตอนหรอืแกนงานดา้นการปราบปรามของ ป.ป.ช. 
ซึง่ประกอบด้วย การแจง้เบาะแส การสบืสวน การรวบรวมขอ้มลูเบื้องต้น การจดัตัง้คณะท างานรบัคด ี
การไต่สวนคด ีการวนิิจฉัยชี้มลู การสัง่ฟ้องคด ีการตดัสนิคด ีและการด าเนินการหลงัจากค าตดัสนิ ฯลฯ 
พร้อมๆกับการพฒันาความร่วมมอืต่างๆ เหล่านัน้ให้เป็นไปตามหลกัของการสร้างความแนบแน่น 
(Engagement building) ผูว้จิยั ยงัเหน็ว่า การด าเนินงานตามยุทธศาสตรช์าต ิระยะที ่2 ในช่วงเวลาที่
เหลอือยูแ่ละอาจจะต่อเนื่องไปเป็นการด าเนินงานในระยะที ่3 ป.ป.ช. ควรจะต้องเร่งรดัท าความเขา้ใจให้
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการจดัการคอรร์ปัชัน โดยเน้นผลลพัธ์สุดท้ายร่วมกนั ท างานร่วมกนั
ตามเงือ่นไขของปจัจยัความส าเรจ็ 5 ประการของทฤษฎกีารท างานรว่มกนัเพื่อสรา้งผลลพัธร์ว่ม 

ส าหรบัการพฒันากลไกการท างานตามแกนที่ 3 นัน้ ผู้วิจยั เห็นว่า นอกจากการพฒันา 
ขอ้กฎหมายและการพฒันาความรูค้วามเขา้ใจที่มต่ีอเรื่องการจดัการคอรร์ปัชนัแลว้ ในทีน่ี้ ผูว้จิยั ยงัเหน็
ว่า บุคลากรของหน่วยที่เกี่ยวข้องกบัการจดัการคอร์รปัชัน จ าเป็นอย่างยิง่ที่จะต้องศึกษาและพฒันา
เครื่องมอืและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยกีารสื่อสาร ทัง้น้ีก็เพราะสงัคมของไทยในปจัจุบนั ได้ก้าว
เขา้สู่ยุคการสื่อสารโดยสมบูรณ์แลว้ ประชาชนทุกสาขาวชิาชพี ทุกเพศทุกวยั ไม่ว่าจะอยู่ในเมอืงหลวง 
หวัเมอืงต่างจงัหวัด หรือพื้นที่ชนบทห่างไกล ต่างสามารถเข้าถึงบรกิารเครอืข่ายอินเตอร์เน็ตและ
โทรศพัทเ์คลื่อนที ่ผลของการขยายตวัของเทคโนโลยกีารสื่อสารดงักล่าว อย่างน้อยทีสุ่ดจะพบเหน็ไดว้่า 
ประชาชนผูใ้ช้บรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่ในปจัจุบนัสามารถใชบ้รกิารค้นหาขอ้มูลหรอืเกบ็รวบรวมขอ้มูล
บางเรือ่งไวใ้นหน่วยเกบ็ความจ า ซึง่เป็นบรกิารและการใชป้ระโยชน์ทีม่ากไปจากการโทรเขา้ - ออก ตาม
หน้าทีเ่ดมิของโทรศพัท ์(และโทรศพัทเ์คลื่อนที)่ 

ผลของการใชป้ระโยชน์จากเครือ่งมอืและเทคโนโลยกีารสื่อสารทีม่ากไปจากเดมิเหล่านี้ ไดท้ าให้
เกดิการขยายตวัของพื้นที่การสื่อสารขอ้มูลที่กว้างออกไปจากเดมิทีเ่คยพึ่งพาเฉพาะหนังสอืพมิพ ์วทิย ุ
และขา่วโทรทศัน์ มากไปกว่านัน้ ผูค้นยงัสามารถตดิตามขอ้มลูข่าวสารจากต่างประเทศไดพ้อๆ กบัเรื่อง
จรงิที่เกิดขึ้นตามที่เหล่านัน้ ความสามารถของอินเตอร์เน็ตยงัท าให้มติิของความสมัพนัธ์ทางสงัคม
เปลีย่นไปจากเดมิ การเปลีย่นแปลงทางสงัคมขา้งตน้ ยอ่มจะส่งผลต่อการบรหิารองคก์รและกระบวนการ
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการคอรร์ปัชนั ทัง้โดยตรงและโดยออ้ม ทัง้งานป้องกนัและปราบปราม ฯลฯ  
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4. ข้อเสนอแนะเก่ียวกบักำรต่อต้ำนคอรร์ปัชนัด้วยงำน CSR 
4.1 กำรสร้ำงพลงัร่วมจำกงำน CSR  
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. และส านักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. ควรน าเอาข้อตกลงว่าด้วย UN 
Global Compact มาเป็นกรอบการด าเนินงานในท านองเดยีวกนักบั UNCAC เพื่อเป็นกรอบในการ
ก าหนดมาตรการเชงิป้องกนัการทุจรติคอรร์ปัชนั ทัง้นี้กเ็พราะว่า UN Global Compact เป็นสาระส าคญั
ของกรอบการด าเนินงานด้าน SR/CSR ขององค์กรประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครฐั เอกชน หรอื
ประชาสงัคม การน าเอา UN Global Compact มาใชเ้ป็นกรอบร่วมนี้จะท าให้การต่อต้านคอรร์ปัชนักบั
การด าเนินงานตามความรบัผดิชอบต่อสงัคมหรอื SR / CSR เป็นงานทีจ่ะต้องด าเนินไปดว้ยกนั และจะ
สนบัสนุนการด าเนินงานตาม UNCAC ใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ ทัง้นี้ กเ็พราะการด าเนินงาน SR/CSR 
การค านึงถงึหลกัปฏบิตัติาม UN Global compact และการต่อต้านคอรร์ปัชนั โดยเฉพาะอย่างยิง่ใน
มาตรการป้องกนัการทุจรติคอรร์ปัชนั ต่างองิหลกัของศลีธรรมและจรยิธรรมทีด่งีามของสงัคม เป็นเส้น
แบ่งส าหรบัการอธบิายความหมายต่างๆ ไมว่่าจะเป็นเรื่องส่วนตวั/ส่วนรวม ผลประโยชน์ระยะสัน้/ระยาว 
ประโยชน์เฉพาะกลุ่ม/สาธารณะ การขดัขวาง/การสง่เสรมิการพฒันา ฯลฯ  

การผนวกรวมงานทัง้สองแขนงน้ีเขา้ดว้ยกนั ดา้นหน่ึง งาน SR/CSR จะขยายกรอบความส าคญั
ต่อสงัคมเพิม่เตมิไปจากเรือ่งสทิธมินุษยชน แรงงาน และสิง่แวดลอ้ม และครบถ้วนตามกรอบการยดึโยง
กบั UN Global Compact อกีดา้นหน่ึง บุคลกิความรว่มมอืของการด าเนินงานรณรงคแ์บบงาน SR/CSR 
จะท าใหก้ารสื่อสารและการท าความเขา้ใจในความจ าเป็นทีจ่ะต้องต่อต้านคอรร์ปัชนั ขยายวงออกไปได้
กว้างมากขึน้ ตามความร่วมมอืของงาน SR/CSR ระหว่างองค์กรทัง้ภาครฐั เอกชน และประชาสงัคม  
ทัง้องคก์รอสิระ องคก์รมหาชน องคก์รพเิศษต่างๆ ทัง้รฐัส่วนกลาง ภมูภิาคทอ้งถิน่ ชุมชน รวมทัง้องคก์ร
ระหว่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจรติคอร์รปัชัน    
ระยะที่ 2 โดยเฉพาะอย่างยิง่มาตรการเชงิป้องกนั มกีารน าไปใชเ้ป็นแนวทางปฏบิตัเิพิม่เตมิจากการ
บรหิารจดัการตามรปูแบบปกต ิ
 ยิง่ไปกว่านัน้ การผนวกรวมงานทัง้สองแขนงนี้ ยงัจะท าให้การแปรเปลี่ยนแนวคิดไปสู่การ
ปฏบิตัิจากวสิยัทศัน์ด้านการต่อต้านคอร์รปัชนั จะถูกถ่ายทอดไปตามล าดบัจากวสิยัทศัน์ พนัธกิจ 
แผนงาน การด าเนินงานตามโครงการ การก ากับติดตาม และการรายงานผล ซึ่งเป็นขัน้ตอนและ
กระบวนการของการด าเนินงานคา้น SR/CSR ขององคก์รจากภาคส่วนต่างๆ ทีม่กีารปฏบิตัอิยู่แลว้เป็น
ปกต ิประกอบกบัความตกลงเรือ่ง UN Global Compact นัน้ มอีงคก์รภาคเอกชนและองคก์รภาคประชา
สงัคมของไทย ลงนามเป็นสมาชกิแลว้จ านวน 32 องคก์ร กเ็ท่ากบัว่า องคก์รเหล่านี้ไดแ้สดงเจตนารมณ์
ไว้เป็นเบื้องต้นแล้วว่า จะร่วมต่อต้านการคอร์รปัชัน ตามแนวทางของ UN ดงันัน้ การจะขยายความ
รว่มมอืทีม่อียู่แลว้ขององคก์รดงักล่าว ทัง้ภาคเอกชนและภาคประชาสงัคม เพื่อเขา้ร่วมงานตามพนัธกจิ
ของทัง้ UN Global Compact และ UNCAC รวมทัง้เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการต่อต้านคอรร์ปัชนั  
จงึไม่ใช่เรื่องทีอ่ยู่นอกเหนือวสิยั นอกจากนี้ ยงัจะสามารถสรา้งสรรคก์จิกรรมความร่วมมอืให้สอดคลอ้ง
กับบทบาทขององค์กรเหล่านั ้น เช่น บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจ  
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สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาองคก์ารนายจา้งแห่งประเทศไทย และสถาบนัไทยพฒัน์ ซึง่เป็น
องคก์รทางสงัคมแบบไมแ่สวงหาก าไรและมคีวามสามารถทีจ่ะสื่อสารกบัสมาชกิในเครอืขา่ย 

 
4.2 กำรสร้ำงมิติของกำรป้องกนักำรทุจริตคอรร์ปัชนัแบบ Business case 
 จากการศกึษานี้ ผูว้จิยั เหน็ว่า SR/CSR จะเป็นแบบอยา่งทีด่ขีองการผสมผสานระหว่าง Ethical 
case กบั Business case ทัง้นี้ ก็เพราะว่า แนวคดิว่าดว้ยความรบัผดิชอบต่อสงัคม เป็นงานองิหลกั
ศีลธรรมและจรยิธรรม เป็นหลกัการพื้นฐานแล้วแปรผลไปเป็นแผนงาน โครงการ และกิจกรรมของ
กจิการองค์กรเพื่อแสดงผลลพัธ์ต่อสงัคม โดยที่การด าเนินการตามหลกัการที่ว่านี้จะเป็นไปได้แค่ไหน
เพยีงใดจะขึน้อยู่กบัความสามารถขององค์กรนัน้ๆ เป็นเงื่อนไขหลกั ในขณะเดยีวกนั หากมอีงค์กรใด
เห็นว่าเรื่องของ SR/CSR เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของความสามารถทางการแข่งขนัและมุ่งที่จะ
ปรบัปรุงประสิทธิภาพงานในด้านนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรยีบทางการแข่งขนั (ทางธุรกิจ) แล้ว  
ก็ย่อมจะสร้างเป็นจุดแตกต่างและเป็นความได้เปรียบทางการแข่งขนัได้ ตามแนวความคิดว่าด้วย 
Strategic CSR ของ Porter & Kramer ทีเ่สนอใหธุ้รกจิเอาเรื่อง CSR ไปสรา้งเป็นการสรา้งความ
ไดเ้ปรยีบทางการแข่งขนั (Competitive advantage) ยิง่ไปกว่านัน้ ทัง้สองท่านยงัเหน็ว่า การต่อต้าน
คอรร์ปัชนั จะเป็นการจดัการแก้ไขปญัหาสงัคมพรอ้มๆ กบัการสรา้งสรรค์ผลตอบแทนให้กบับรษิทัใน
คราวเดยีวกนั (การด าเนินงานกจิกรรมเพื่อสงัคมที่สรา้งผลลพัธ์ให้กบัสงัคมพรอ้มกบัสรา้งผลตอบแทน
ใหก้บัธุรกจินี้ Porter & Kramer ไดส้รา้งเป็นทฤษฎกีลยุทธธ์ุรกจิคู่สงัคม (Creating Shared Value) หรอื 
CSV โดยน าเสนอเป็นบทความในช่วงปี ค.ศ. 2011) 

ปจัจุบนั การใหค้วามส าคญัต่องาน SR/CSR ทีร่วมเอาการต่อต้านคอรร์ปัชนัไวเ้ป็นสาระส าคญั
นี้ จะเหน็ตวัอย่างไดจ้ากกจิการเอกชนขา้มชาต ิ(Multi National Enterprises : MNEs) ทีใ่หค้วามส าคญั
ต่อการแนะน าการปฏบิตัติามแนวทางขององค์กรระหว่างประเทศ การปฏบิตัใิห้เป็นตามกฎหมายและ
แนวปฏบิตัวิ่าดว้ยการลงทุนทัง้ในประเทศทีต่ ัง้ของกจิการบรษิทัและในประเทศทีบ่รษิทัเหล่านัน้ไปลงทุน 
การด าเนินงานของ MNEs ขา้งต้น เป็นตวัอย่างที่ดขีองการน าเอาเรื่องการต่อต้านคอรร์ปัชนักบัการ
สรา้งพืน้ทีแ่ละโอกาสทางธุรกจิใหม่ๆ  ซึง่จะท าใหก้จิการบรษิทัอื่นๆ เหน็เป็นตวัอย่าง และหนัมาใหค้วาม
ร่วมมอื อันเป็นการด าเนินงานที่สอดคล้องกบัการต่อต้านคอร์รปัชนัตามกระบวนการของ Business 
case/approach ยิง่ไปกว่านัน้ การรณรงคก์ารต่อต้านคอรร์ปัชนัทีมุ่่งเน้นไปทีอ่งคก์รของผูป้ระกอบการนัน้ 
จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในด้าน Supply side ขององค์ประกอบเชิงกระบวนการของการ 
คอรร์ปัชนั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ประเภทการจา่ยสนิบนแก่เจา้หน้าทีร่ฐั 

 
4.3 แนวทำงของกำรรณรงคค์วำมร่วมมือด้ำน CSR ว่ำด้วยกำรต่อต้ำนคอรร์ปัชนั 

กรอบของงาน SR/CSR ตาม 4.1 ส านักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. สามารถน าไปสรา้งเป็น
แนวทางรณรงค์ส าหรบัการป้องกนัทุจรติคอรร์ปัชนัไดเ้ป็น 4 แนวทางย่อยดว้ยกนั คอื 1) การสรา้งงาน
ในภาคปฏบิตัิ โดยเน้นเฉพาะเรื่องการต่อต้านคอร์รปัชนั ขององค์กรสมาชิกที่ไปร่วมลงนามกบั UN 
Global Compact  2) ขยายความร่วมมอืของการต่อต้านคอรร์ปัชนัตาม 1) ออกไปตามเครอืข่ายของ 
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Value chain รวมทัง้ขยายตวัออกไปกลุ่มหรอืสาขาอุตสาหกรรม หรอืกลุ่ม Cluster แบบพืน้ทีจ่งัหวดั
หรอืภูมภิาค 3) ขยายความร่วมมอืของการต่อต้านคอรร์ปัชัน่ตาม 1) จากภาคธุรกจิเอกชนและภาค
ประชาสงัคมไปสรา้งความรว่มมอืขา้มภาคส่วนไปรว่มกบัภาครฐั 4) จดัใหม้กีารแลกเปลีย่นประสบการณ์
และสรุปผลงานร่วมกนัในรูปแบบ Forum ประจ าปี ซึ่งเป็นกระบวนการจดังานและการน าเสนอแบบ 
Multi - stakeholder 
 การขยายความรว่มมอืออกไปตาม Value chain ของธุรกจิ ตามกรอบขยายความร่วมมอืขา้งต้น 
ในเบือ้งตน้น้ี ควรจะประสานความรว่มมอืกบับรษิทั ปตท.จ ากดั (มหาชน) ในฐานะทีเ่ป็นรฐัวสิาหกจิและ
เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อขยายความร่วมมือต่อไปยัง ส านักงานคณะกรรมการ  
นโยบายรฐัวสิาหกจิ และกระทรวงการคลงั เพื่อสรา้งแผนงานและโครงการรณรงคก์ารต่อต้านคอรร์ปัชนั
กบังาน CSR ในรฐัวสิาหกจิต่างๆ ต่อไป ในขณะเดยีวกนั กส็รา้งความร่วมมอืร่วมสนับสนุนจากตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึ่งมกัจะมกีารด าเนินงานเรื่องเหล่านี้อยู่แลว้ตามบทบาทของงานดา้น CG 
ในขณะทีส่ภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กส็ามารถทีจ่ะสรา้งความร่วมมอืเพื่อรณรงคก์ารรวมเอางาน
ต่อต้านคอรร์ปัชนักบั CSR เช่น ต่อต้านการจ่ายสนิบน ลด ละ เลกิการเลีย้งรบัรองในลกัษณะเกนิควร 
เป็นตน้ 
 อนึ่ง การรณรงคเ์รือ่งพระราชบญัญตัอิ านวยความสะดวก พ.ศ. 2558 ของรฐับาลในปจัจุบนั จะมี
ผลโดยตรงต่อการสรา้งมาตรการเชงิป้องกนัการทุจรติคอรร์ปัชนั ทัง้นี้กเ็พราะว่า การยกระดบัการบรกิาร
ของภาครฐัให้มมีาตรฐาน นอจากจะเป็นการลดเงื่อนไขด้าน demand ของกระบวนการการคอรร์ปัชนั 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่การจา่ยสนิบน (Bribery) แลว้  ผลลพัธใ์นเรือ่งนี้ยงัจะไปลด supply ไดอ้กีทางหนึ่งดว้ย  

การรณรงคง์านดา้น SR/CSR ว่าดว้ยการต่อต้านคอรร์ปัชนั ตามขอ้เสนอขา้งต้น จะมลีกัษณะ
ของการท างานความร่วมมอืระหว่างภาคส่วน (รวมทัง้ความร่วมมอืแบบหลายภาคส่วน) ซึ่งจะมกีาร
หารอืเพื่อเตรยีมการ ประสานงาน วางแผนงาน และจดัการร่วมกนั เป็นขัน้เป็นตอน ไม่ใช่งานตาม
ลกัษณะทีจ่ะด าเนินการแบบงานใครงานมนั หรอืเป็นไปตาม Single organization การท างานร่วมกนันี้ 
นอกจะเกดิผลงานใหมต่ามความรว่มมอืนี้แลว้ ยงัจะสรา้งผลลพัธท์ีส่่งผลต่อซึง่กนัและกนัอกีต่อหนึ่ง เช่น 
พฤติกรรมของที่เกี่ยวขอ้งกบัการคอร์รปัชนั นัน้ นอกจากจะเป็นจ าเลยทางสงัคมแล้ว ยงัจะกดักร่อน
ความสามารถทางการแขง่ขนัในระยะยาวอกีดว้ย ดงันัน้ การรณรงคใ์ห้ลด ละ เลกิพฤตกิรรมเหล่านี้ตาม
ตวัแบบ Business case/approach ตามแนวทางการรณรงค์ของงาน SR/CSR จะเป็นการสร้าง
ความสามารถทางการแขง่ขนัในกบัภาคธุรกจินัน้ๆ อยา่งยัง่ยนือกีล าดบัหนึ่งดว้ย 
 ลกัษณะของผลลพัธท์ีส่่งผลต่อกนัและกนัตามความร่วมมอืนี้ สอดคลอ้งกบัการอธบิายเรื่องการ
ท างานรว่มกนัเพื่อสรา้งผลลพัธร์ว่ม (Collective Impact) ซึง่แนวทางที ่ส านกังานคณะกรรม ป.ป.ช. ควร
จะน ามาปรบัใชส้ าหรบัการรณรงคใ์นงานดา้นป้องกนั ทัง้นี้กเ็พราะว่า การต่อต้านการคอรร์ปัชนั จะสรา้ง
ผลลัพธ์ต่อทุกภาคส่วนทัง้โดยตรงและโดยอ้อม ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว ในขณะที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ต้องการความร่วมมอืจากหลายภาคธุรกจิร่วมรณรงค ์ภาคธุรกจิกจ็ะไดผ้ลลพัธ์
รว่มเป็นความสามารถทางการแขง่ขนัและความเป็นธรรมในการลงทุนของธุรกจิ  
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การท างานตามกรอบความรว่มมอืดา้น SR/CSR ตามขอ้เสนอนี้ นอกจากจะเป็นการด าเนินงาน
ตามกระบวนการสรา้งผลลพัธร์ว่มกนัของการต่อตา้นคอรร์ปัชนั แลว้ ยงัจะเกดิการเรยีนรูร้ะบบวธิคีดิและ
กระบวนการท างานรว่มกนัของส านักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. และองคก์รอื่นๆ ทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน 
และภาคประชาสงัคม จะช่วยใหส้ามารถแกไ้ขปญัหาระบบการท างานแบบตดิยดึกรอบกฎหมาย ระเบยีบ 
และขอ้บงัคบัของหน่วยงาน ตามวถิลีา้หลงัของการท างานองคก์รแบบ Silo way 
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