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ความสาคัญ
ในช่วง 10 ปี ทผ่ี ่านมา นับได้ว่าเป็ นทศวรรษของกระแสความตื่นตัวของการดาเนินงานธุรกิจเพื่อ
สังคมของไทย นับจากการขานรับ ความคิดว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมหรือที่เรียกกันโดยย่อว่า
CSR ที่เป็ นไปอย่างคึกคัก และมีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ทัง้ การพัฒนาส่งเสริมอาชีพและคุณภาพ
ชีวติ ของชุมชนโดยรอบโรงงานและการขยายผลการทางานด้านสิง่ แวดล้อมออกไปสู่การรับรูข้ องชุมชน
ขณะเดียวกันก็มกี ารนาเอาแนวคิดใหม่เข้ามาเพิม่ เติมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึน้ เช่น
การประกอบการเพื่อ สังคม (Social Enterprise : SE) การดาเนินธุรกิจเพื่อสังคม (Social Business :
SB) และกลยุทธ์การสร้างคุณค่าธุรกิจคู่สงั คม (Creating Shared Value : CSV)
ก้าวสาคัญประการหนึ่งของการพัฒนาการดาเนินงาน CSR ข้างต้น ทีพ่ บเห็นอย่างชัดเจน ก็คอื
การสร้างกรอบแนวทางการดาเนินงานทีเ่ หมาะสมกับสภาพแวดล้อมของปั ญหาและการเชื่อมโยงความ
เป็ นกิจการของบริษทั ไม่ว่าจะเป็ นการดาเนินงานไปเพื่อสนองตอบต่อการพัฒนาอย่างยังยื
่ นหรือเป็ น
ส่วนหนึ่งของการสนับสนุ นการอยู่ร่วมกับชุมชน แม้กระทังเป็
่ นส่วนหนึ่งของการจัดการความขัดแย้ง
ระหว่างโรงงานกับชุมชน ฯลฯ การสร้างกรอบการดาเนินงานนี้ จะเป็ นไปเพื่อการใดก็ตาม ทีส่ าคัญมาก
ไปกว่านัน้ คือ เป็ นการบ่งบอกถึงการปรับเปลีย่ นลักษณะของงานจากงานกิจกรรมไปสู่การดาเนินงานที่
มีกลยุทธ์และได้นบั รวมเข้าเป็ น “งาน” ของกิจการบริษทั ทีแ่ นบแน่นมากขึน้ กว่าเดิม
การพัฒ นางาน CSR ข้างต้น ได้ทาให้ค วามเป็ น เนื้ อ งานในด้านนี้ พ ัฒ นาตนเองเข้าไปสู่การ
บริห ารงานโครงการที่เป็ นสากลมากขึ้นกว่าเดิม มีการวิเคราะห์ประเด็นความเหมาะสมของประเด็น
ปั ญหาทางสังคมที่นามาตัง้ เป็ นหลักการและเหตุผลของโครงการ มีการคานึงถึงจุดมุ่งหมาย เป้ าหมาย
กลยุทธ์การจัดการ การบ่งชี้ ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จ และงบประมาณทีเ่ หมาะสม จึงเท่ากับว่า งาน CSR ได้
ผนวกรวมเอาเนื้อหาของการบริหารและการประเมินผลเข้ามาเกี่ยวข้องโดยตรง เรื่องเหล่านี้ เป็ นเรื่อง
ใหม่ทค่ี นทางาน CSR แบบนักกิจกรรม ไม่คุน้ เคย/มีปัญหาต่อการรายงานผล และจะมีปัญหามากขึน้ ไป
กว่านัน้ อีก หากงานทีต่ นเองกาลังดาเนินอยู่กลายเป็ นเรือ่ งทีจ่ ะต้องปรับเป็ นงาน กิจกรรม หรือโครงการ
ตามเกณฑ์ ม าตรฐานในเรื่อ งใดเรื่อ งหนึ่ ง ที่เ ป็ น ไปตามแผนการบริห ารงานขององค์ก ร เช่ น การ
ดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานว่าด้วย ISO 26000 เพื่อแสดงความเป็ นกิจการทีด่ าเนินธุรกิจแบบยังยื
่ น
ก็จะทาให้ผรู้ บั ผิดชอบงานในด้าน CSR จาเป็ นจะต้องพัฒนากระบวนการทางานให้สอดรับกับมาตรการ
ต่างๆตามเกณฑ์มาตรฐานว่าด้วยเรือ่ งนัน้ ๆ
นอกจากงาน CSR จะเป็ นส่วนหนึ่งของการดาเนินงานตามกรอบ ISO 26000 แล้ว ยังมีความ
เกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นๆในทานองเดียวกันอีก เช่น การรายงานกิจการตามกรอบของ DJSI การรายงาน
ผลการดาเนินงานเพื่อสังคมของกิจการหรือ GRI การดาเนินงานตามกรอบของ Eco Industrial Town
การด าเนิ น งานตามกรอบ Eco Factory ความเกี่ย วข้อ งของการด าเนิ น งานตามเกณฑ์ต่ างๆเหล่ านี้
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สะท้อนถึงความจาเป็ นทีบ่ ริษทั จะต้องยกระดับการดาเนินงานกิจกรรมเพื่อสังคม ทีแ่ ต่เดิมเป็ นเพียงงาน
กิจกรรมทัว่ ไป ไปสู่ก ารด าเนิ น งานแบบมีก ลยุท ธ์ จากการดาเนิ น งานที่จดั ท ารายงานแบบรายงาน
ความก้าวหน้ าของงานที่แ ล้ว เสร็จและงบประมาณค่ าใช้จ่ายของโครงการ เป็ นรายงานที่อ ธิบ ายถึง
ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลต่อเนื่อง (Impact)

เกณฑ์มาตรฐานด้านสังคม (ตัวอย่าง)
Eco Factory
ข้อ 13. การกระจายรายได้ให้กบั ชุมชน
ข้อ 14. การอยูร่ ว่ มกับชุมชนโดยรอบ
Eco Industrial Town
ข้อ 15. การเฝ้ าระวังคุณภาพสิง่ แวดล้อม
ข้อ 17. คุณภาพชีวติ และสังคมของชุมชนโดยรอบ
ข้อ 18. การบริหารจัดการพืน้ ทีอ่ ย่างมีส่วนร่วม
การดาเนินการในกิจกรรม งาน หรือโครงการต่างๆของบริษทั ทีจ่ ะนามาแสดงเพื่อขอการรับรอง
ตามเกณฑ์มาตรฐานข้างต้น ย่อมจะเป็ นงานตามความรับผิดชอบด้านกิจการเพื่อสังคม ซึ่งเป็ นเรื่องที่
บริษทั สามารถจะวางแผนการดาเนินงานอย่างมีกลยุทธ์ทจ่ี ะสามารถแสดงผลลัพธ์ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ต่ างๆที่ม ีอ ยู่ไ ด้โดยงานเดีย วกัน เช่ น ตัว อย่างของ Eco Factory และ Eco Industrial Town ข้างต้ น
บริษทั สามารถจะดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง เพียง 2 โครงการ คือ 1) โครงการพัฒนาอาชีพ ที่เป็ นไปตาม
การพิจารณาตามเกณฑ์ก ารรับ รองในข้อ ข้อ 13 ของ Eco Factory และข้อ 17 ของ Eco Industrial
Town 2) โครงการภาคีมสี ่วนร่วมจัดการสิง่ แวดล้อมชุมชน ที่เป็ นไปตามการพิจารณาตามเกณฑ์การ
รับรองในข้อ ข้อ 14 ของ Eco Factory และข้อ 15 และ 18 ของ Eco Industrial Town เป็ นต้น
อย่างไรก็ตาม เกณฑ์มาตรฐานของแต่ละเรื่อง จะให้น้าหนักความสาคัญทีแ่ ตกต่างกันไป ซึง่ เป็ น
เรื่อ งที่ฝ่ ายพัฒ นางานด้ า น CSR ควรให้ ค วามส าคัญ และติด ตามอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่อ จะได้พ ัฒ นา
รายละเอียดของการดาเนินงานให้สอดรับกับเกณฑ์และระดับค่าคะแนนต่างๆ

การพัฒนางานด้าน CSR เพือ่ ให้สมั พันธ์กบั การวัดผลคะแนน
ในบทความนี้ จะขอนาเสนอประเด็นการพัฒนาโครงการเพื่อให้สอดรับกับเกณฑ์ด้านสังคมและ
การทาความเข้าใจการวัดผลคุณ ค่าเพื่อสังคมของการดาเนินงานต่างๆ ในเรื่องแรก ขอเสนอให้มกี าร
ทบทวน (สร้างความแจ่มชัด) การกาหนดงาน กิจกรรม และโครงการต่างๆทีม่ อี ยูน่ นั ้ เป็ นการดาเนินการ
ไปเพื่อวัตถุประสงค์และเป้ าหมายใด – จะแก้ไขปั ญหาสังคมเรื่องอะไร เรื่องนัน้ มีค่าความหมายทีแ่ สดง
ความเป็ นปั ญหาอยู่อย่างไร ? ยกตัวอย่างตามภาพที่ 1 แสดงการวิเคราะห์วตั ถุประสงค์และเป้ าหมาย
ของงาน
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ภาพที่ 1 การวิเคราะห์วตั ถุประสงค์และเป้ าหมายของงาน

Goals
รัฐบาลจัดทาโครงการขึน้ โดยมีความประสงค์ทจ่ี ะลดความยากจน

Indicators
โครงการดังกล่าวมุง่ ทีจ่ ะแก้ปัญหาการบริโภคอาหารต่อวันทีต่ ่ากว่า 2,100
แคลอรีต่อวันต่อคน หรือ รายได้ต่อครัวเรือนทีต่ ่ากว่า 1 US dollar/day

Targets
จานวนครัวเรือนทีม่ รี ายได้ต่ากว่า 1 US dollar/day ต้องลดลงครึง่ หนึ่งในปี
2005
การวิเคราะห์ข้างต้น จะพบว่า โครงการนี้ ม ีการอ้างอิงลัก ษณะของปั ญ หาทางสังคมไว้ต าม
Baseline ในเรื่อ งนัน้ ๆ ในที่น้ี ก็คอื ความยากจน – ที่ใช้ต ัวเลขรายได้เฉลี่ยของครัวเรือ นที่ต่ ากว่า 1
US$/day หรือเทียบค่าเท่ากับการมีอาหารทีม่ จี านวนแคลอรีบริโภค 2,100 แคลอรีต่อวันต่อคน และการ
ดาเนินงานในโครงการนี้ จะส่งผลต่อการลดความยากจนลงตัง้ แต่กลางปี ค.ศ. 2005 เป็ นต้นไป
ประเด็นทีม่ กั จะพบ ก็คอื ว่า การดาเนินงานตามกิจกรรม งาน หรือโครงการเพื่อสังคมต่างๆของ
บริษทั ไม่ได้คานึงถึงลักษณะปั ญหาโดยละเอียดของสังคมว่า ปั ญหาทีเ่ ป็ นทีม่ าของการดาเนนนงานนันน มมี
การอธนบายเป็ นมาตรฐานทีย่ อมรับกันโดยทัวไปไว้
่
อย่างไรมหรือกล่าวได้ว่ามเป็ นการดาเนนนงานทีล่ ะเลย
การอ้างอนงมBaseline นันเองมเหตุ
่
ทเ่ี ป็ นเช่นนัน้ ก็เพราะยังเป็ นการทางานแบบ เป็ น Activity-based ไม่ใช่
Project – professional based เมือ่ เริม่ ต้นในลักษณะนี้แล้ว อย่างอื่นๆจึงเป็ นเรือ่ งทีย่ งุ่ ยากตามมา
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Outcome Impact Evaluation
การวัดผลของการดาเนินงานทีแ่ สดงค่าความหมายทีส่ มั พันธ์กบั ระหว่างผลผลิต ผลลัพธ์ และผล
ต่อเนื่อง ในทีน่ ้ีจะขอยกตัวอย่างให้ต่อเนื่องจากเรื่องของการทบทวนวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของการ
ดาเนินงานข้างต้น
สมมติว่า บริษทั ฯจะจัดทาโครงการเพื่อสนับสนุ นการแก้ไขปั ญหาความยากจนของประชาชนใน
เขตพื้นที่ชนบทที่มรี ายได้ครัวเรือนที่ต่ ากว่า 1 US$/day ด้วยโครงการส่งเสริมการปลูกผักเพื่อขายส่ง
ร้านค้าย่อยในตลาด ซึง่ เป็ นโครงการประเภทสร้างรายได้เพิม่
ภาพที่ 2 แสดงการอธิบายผลผลิต ผลลัพธ์ และผลต่อเนื่องของโครงการเพื่อสังคม

เงินลงทุนเพื่อ
ปรับปรุงทีด่ นิ /
เมล็ดพันธุ์ /ปุ๋ ย /
ยา ฆ่าแมลงและ
ศัตรูพชื
และค่าใช้จ่าย
การขนส่งและ
การตลาด

จัดสร้าง Plant
Farm

ผัก
และการขายผัก

การเพาะปลูก
และการ
บารุงรักษา การ
ติดต่อ
ประสานงานและ
ขนส่ง

หักลบค่าใช้จ่าย
แล้วคิดเป็ นกาไร
เบือ้ งต้น
คนดเป็ นรายได้
เพนม่

รายได้เพนม่
ดังกล่าวมคนดเป็ นม
% ของรายได้
เดนมทีเ่ คยมีม
โอกาสของ
ครัวเรือนทีจ่ ะ
ดาเนินชีวติ ดีขน้ึ
กว่าเดิม

รายได้เพนม่
ดังกล่าวมคนดเป็ นม
% ของม
Baseline ว่า
ด้วยความ
ยากจน
อันเนื่องมาจาการ
สร้างเศรษฐกิจการ
ผลิต

บทสรุป
การดาเนินงานตามกิจกรรม งาน และโครงการเพื่อสังคมในลักษณะนี้ นอกจากจะเป็ นการช่วย
ทาให้เกิดความชัดเจนต่อการอธิบายเพื่ออ้างอิงตามรายงานผลการดาเนินงานเพื่อสังคม ตามเกณฑ์
มาตรฐานต่างๆ และการรายงานต่อสาธารณะ (ให้เกิดการยอมรับมากขึน้ ) แล้ว ยังจะเป็ นการดาเนินงาน
ที่ส อดคล้องกับการเปลี่ยนจาก “กิจกรรม” ให้เป็ น “งานของบริษัท ” และยกระดับการดาเนินงานจาก
“กิจกรรมทัว่ ไป” หรือ การทางานเพื่อ สังคมแบบ Philanthropy ให้เป็ น การด าเนิ นงานแบบ Strategic
Philanthropy อีกมิตหิ นึ่งด้วย
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