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ในยุคที่สังคมมีความวุน่ วาย ธุ รกิจสู่ การแข่งขันที่ไร้รูปแบบ การก้าวเข้าสู่ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ทาให้
องค์กรส่ วนใหญ่มุ่งเน้นแต่การวางเป้ าธุ รกิจและทาทุกสิ่ งที่ให้บรรลุผลเหล่านั้นได้ แทนที่จะแข่งให้ชนะแบบชั่ว
ครั้ง ชัว่ คราว สลับกันแพ้ชนะ ท่ามกลางสงครามธุ รกิจแบบปั จุบนั
จนบางครั้งหลงลืมการพัฒนาองค์กรเพื่อการ
เติบโตแบบยัง่ ยืน โดยเฉพาะอย่างยิง่ การสร้างให้บุคลากรในองค์กรมีจิตใจที่ดีงาม มีคุณธรรม เกิดความรัก ห่วงใย
สังคม มีการให้และแบ่งปั น เหล่านี้คือรากฐานที่ดีที่จะทาให้องค์กรเติบโตแบบยัง่ ยืนได้
CSR ใน DNA ขององค์ กร เพือ่ อนาคตแบบยัง่ ยืน
องค์กรเป็ นจานวนมากที่ยงั มองเรื่ องการทาธุ รกิจ กับการสร้างความมีส่วนร่ วมกับสังคมเป็ นคนละเรื่ อง
ต้องแยกออกจากกัน ซึ่ งแนวคิดดังกล่าวเป็ นการดาเนินการที่แสดงความรั บผิดชอบต่อสังคม ในกระบวนทัศน์เก่า
มองเพียงผลตอบแทนทางธุ รกิจในระยะสั้นเท่านั้น จึงสนใจเพียงว่าองค์กรได้มีกระบวนการหรื อดาเนินการเรื่ อง
CSR แล้ว หรื อเมื่อทา CSR แล้วองค์กรจะได้รับประโยชน์ตอบแทนหรื อไม่ มากน้อยเพียงใด อย่างน้อยก็ตอ้ งได้
ชื่อเสี ยง หรื อการประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์ให้องค์กร
การที่จะทาให้องค์กรยัง่ ยืนอยูไ่ ด้ ต้องก้าวออกจากกรอบความคิดเดิม นาองค์กรสู่ วสิ ัยทัศน์ใหม่ที่เน้น
ความอยูร่ อดทางธุ รกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่า ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมที่มาจาก DNA ของทุกอนูใน
องค์กร สิ่ งที่ควรสร้างให้เกิดเป็ นรู ปธรรมก็คือ การมีส่วนร่ วมและการเข้าถึง CSR ที่ทุกส่ วนในองค์กรสามารถ
ให้กบั สังคมได้
การสร้างให้ CSR อยูใ่ น DNA ขององค์กร เป็ นขั้นตอนสาคัญเพื่อสร้างมูลค่าของ CSR และให้ผลที่
ยัง่ ยืนต่อองค์กร จึงเป็ นขั้นกว่าของการทาดาเนินงานเพื่อสังคมในแบบเดิม

แนวคิดเรื่องจิตอาสาขององค์ กรธุรกิจทีม่ ีต่อสั งคม
ในขณะที่องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในปัจจุบนั ต่างให้ความสนใจต่อการการแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคม ทั้งโดยตรง เช่น การสร้าง แบบอย่างการปฏิบตั ิการที่ดี (best practice) ดาเนินกิจการแบบมีมาตรฐาน การ
ทางานด้วยจรรยาบรรณ หรื อทางอ้อม เช่น ดาเนินโครงการที่องค์กรมีความสนใจ เป็ นพิเศษเฉพาะเรื่ อง เฉพาะด้าน
ขณะที่สิ่งสาคัญ องค์กรควรสร้างจิตอาสาให้เกิดเป็ นรู ปธรรม นัน่ ก็คือ การมีส่วนร่ วมของพนักงาน ที่
ออกมาจากจิตใจ ซึ่ งการมีส่วนร่ วมนั้นไม่ใช่วธิ ี การเกณฑ์พนักงานมาเข้ากิจกรรมเป็ นครั้งๆ ไป แต่เป็ นการ สร้าง

ค่านิยม การมีส่วนร่ วมด้วยจิตสานึกทั้งกระบวนการทางานปกติ และทุกส่ วนที่พนักงานในองค์กรสามารถให้กบั
สังคมได้
แนวทางการ ดาเนินงานด้ านสั งคม / จิตอาสา ของพนักงาน
นอกจากการดาเนินงานตามภารกิจแล้ว องค์กร ยังต้องให้ความ สาคัญถึงการมีส่วนร่ วมของสังคม ทั้ง
ภายนอกและภายในองค์กรแบบคู่ขนานมาและถือเป็ นหนึ่งในนโยบายหลัก เพื่อมุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อสังคม
เพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบยัง่ ยืน
เน้ นการมีส่วนร่ วมของพนักงานจิตอาสา
การที่ฝ่ายบริ หารได้ ทาหน้าที่วางกรอบ การดาเนินงาน กากับ ดูแลและประเมินผลการดาเนินงานด้าน
กิจกรรมเพื่อสังคม โดยมุ่งหวังที่จะให้สังคมและชุมชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวติ ที่ดียงิ่ ขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิง่
การสร้างความยัง่ ยืนให้เกิดขึ้นแก่ชุมชน รวมถึงการพัฒนาความรู ้ มุ่งเน้นไปที่การใช้ทรัพยากรและศักยภาพข อง
องค์กรในการสนับสนุนการดาเนินงาน ของหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร ภายใต้ลกั ษณะต่อยอดขยายผล เปิ ดโอกาส
ให้บุคลากรได้เข้าไปมีส่วนร่ วมคิด ร่ วมวางแผนงานและร่ วมทา ถือเป็ นการสร้างวัฒนธรรมใหม่ในองค์กร ให้
พนักงานรู ้จกั การทางานเพื่อสังคมในด้านต่างๆ กิจกรรมเพื่อสังคมของ อง ค์กรนั้นไม่ใช่งานเฉพาะของหน่วยงาน
ใด หน่วยงานหนึ่ง หากแต่เป็ นของพนักงานทุกคน ซึ่ งกิจกรรม ควรจะครอบคลุมในหลายๆ เรื่ อง พนักงานสามารถ
เลือกเข้าร่ วมหรื อริ เริ่ มได้ตามความถนัดและความชอบของแต่ละคน
วิธีการสร้ างจิตอาสาภายในองค์ กร
การมีส่วนร่ วมของพนักงานในหลายครั้งเริ่ มต้นจากการที่องค์กรต้องพยายามโน้มน้าว
ชักชวน
พนักงานมาเข้าร่ วมกิจกรรมให้ได้ หมดสมัยของการบังคับหรื อ เกณฑ์ แต่หากองค์กรดาเนินงานด้วยการชักชวน
อย่างต่อเนื่อง หรื อเรี ยกได้วา่ โดยให้พนักงานมีส่วนร่ วมในการคิดและตัดสิ นใจในงาน มากขึ้น พนักงานจะ เริ่ มมี
ความรู ้สึกถึงความเป็ นเจ้าของกิจกรรม ความผูกพันกับองค์กรจะสู งขึ้น รวมทั้งการทางานเป็ นทีมข้ามฝ่ ายต่างๆ จะมี
ประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้น พนักงานเห็นคุณค่าต่อการสร้างประโยชน์กบั สังคม ที่ไม่ได้เกิดผลดีต่อองค์กรฝ่ ายเดียว แต่เกิด
กับตัวพนักงานด้วย ทั้งนี้เมื่อพนักงาน เข้าใจถึงมิติการช่วยเหลือและพัฒนาสังคมก็ดี การมีทศั นคติที่ดีต่อการทางาน
ทีมก็ดี เท่ากับเป็ นการเปิ ดคุณค่าในตัวพนักงานและเป็ นสิ่ งที่จะอยูต่ ิดกับตัวต่อไป

ลดช่ องว่างสร้ างจิตอาสา
ที่ผา่ นมา แต่ละองค์กรส่ วนใหญ่ ได้กาหนดบทบาทในการขับเคลื่อน งานสังคม ให้แก่ส่วนงานใน
องค์กรที่แตกต่างกันออกไป ทาให้การดาเนินงาน ของแต่ละองค์กรมีจุดเน้นหนักที่แตกต่างกันตามภารกิจหลักของ
หน่วยงาน โดยมีขอ้ งสังเกตุ ที่น่าสนใจได้แก่

 บูรณาการงานด้ านความรับผิดชอบต่ อสั งคม ขององค์ กรอย่ างจริงจัง สอดคล้ องให้ เป็ นไปในทิศทาง
เดียวกัน ลดความซ้ าซ้อน และสร้างให้เกิดผลอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย
 การจับมือร่ วมกันรับผิดชอบต่ อสั งคมในรู ปแบบร่ วมกันรับผิดชอบ จากสภาวะเศรษฐกิจ ที่ยงั มีอตั ราการ
ขยายตัวค่อนข้างต่า ยังเป็ นทางเลือกสาหรับองค์กรที่มีความถนัดแตกต่างกัน ที่ตอ้ งการช่วยเหลือสังคม
ควบคู่ไปกับการดาเนินธุ รกิจ พัฒนาการขององค์กรที่ร่วมมือกันดาเนินโครงการในลักษณะของการ องค์กร
บางกลุ่มจะใช้ทรัพยากรร่ วมที่มีอยูใ่ นเครื อข่ายสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมในนามของกลุ่ม ด้วยการสร้าง
ประโยชน์ให้เกิดต่อสังคมมากขึ้น
 สร้ างบรรยากาศสาหรับการศึกษาเรียนรู้ การดาเนินงาน CSR พัฒนาขึน้ ในระดับมาตรฐานสากล มีรูปแบบ
ของการรายงานผลมีการเผยแพร่ การเรี ยนรู ้ร่วมกัน ที่ครอบคลุมทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่ งแวดล้อม
แรงงาน และความรับผิดชอบต่อสิ นค้า บริ การและสังคม โดย เน้ นประสิ ทธิภาพทางการสื่ อสารทั้งภายนอก
และภายในองค์ กรอย่างครบถ้ วน
CSR DNA จิตอาสาเกิดขึน้ ได้ กบั องค์ กรทุกขนาด
ภาคธุ รกิจควรทาความเข้าใจให้ถูกต้องว่า เรื่ อง DNA จิตอาสา มิได้จากัดอยูก่ บั องค์กรธุ รกิจขนาดใหญ่
หรื อต้องเป็ นองค์กรที่มีสถานทางการเงินที่มงั่ คัง่ หรื อธุ รกิจต้องมีผลกาไรเสมอไป องค์กรธุ รกิจขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก ก็ สามารถสร้าง CSR DNA จิตอาสา ได้เช่นกัน ขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของธุ รกิจ ขนาดของกิจการ และความ
พร้อมขององค์กร
แม้ องค์ กรหลายแห่ งจะมีส่วนร่ วมสาหรับแก้ไขในประเด็นต่ างๆ ทางสั งคม ทีส่ ามารถผสมผสานเข้ ากับ
กระบวนการทางธุรกิจทั้งทางตรงและท่ างอ้ อมอย่ างมีป ระสิ ทธิภาพ แต่ ความมุ่งมั่นในการสร้ าง DNA จิตอาสา
นับเป็ นอีกภารกิจทีต่ ้ องเร่ งสร้ างให้ เกิดขึน้ ในองค์ กรให้ ได้
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