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บทคัดย่อ

	 การประชาสมัพนัธ์เป็นการสือ่สารรปูแบบหนึง่ทีมุ่ง่สร้างความสมัพนัธ์และความเข้าใจอนัดรีะหว่างองค์กรกบักลุม่เป้าหมาย	2	กลุม่	
คอื	กลุม่สมาชกิภายในองค์กรและกลุม่ประชาชนทีอ่ยูภ่ายนอกองค์กร	โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่แสวงหาความร่วมมอืและการสนบัสนนุด้วย
การกระท�าดี	แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยความจริงใจและกระท�าอย่างต่อเนื่อง	ส่งผลให้เกิดการยอมรับ	ความเชื่อถือศรัทธาจาก
สาธารณชน	น�าไปสู่ชื่อเสียงขององค์กรและท�าให้องค์กรอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างสันติสุข

Abstract

 Public Relations is a sort of communication which aims at the good relationship and understanding between the 
organization and its two target groups: the members of the organization and the external public in order to seek for 
cooperation and support from the target groups. This is undertaken continually through the good performance, social 
responsibility and honesty of the organization which will bring about the public’s recognition, trust and faith. It will also lead 
to the good reputation of the organization and the peaceful coexistence between the organization and the society.
   
ความน�า

	 การสื่อสารเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ส�าคัญประการหนึ่งของคนในสังคม		เพราะทุกคนจ�าต้องอาศัยการสื่อสารเป็นเครื่องมือช่วยในการ
ตดิต่อเพือ่ให้อยูร่่วมกนัได้		ยิง่ถ้าสงัคมประกอบด้วยคนจ�านวนมากและสงัคมมคีวามสลบัซบัซ้อนมากเท่าใด		การสือ่สารกจ็ะยิง่ทวบีทบาท
ของความส�าคญัมากยิง่ขึน้ตามไปด้วย		ดงัตวัอย่างทีเ่หน็ได้อย่างชดัเจนจากสงัคมในปัจจบุนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ทัง้ทางด้าน
สงัคม	เศรษฐกจิ	และการเมอืง	ผูบ้รหิารประเทศจ�าเป็นต้องใช้กระบวนการการสือ่สารเป็นเครือ่งมอืช่วยปรบัเปลีย่นกระบวนการทางสงัคม		
หรอืช่วยในการพฒันา		หรอืแก้ปัญหาต่างๆ	ของสงัคม	ด้วยวธิกีารสร้างความรูค้วามเข้าใจ	เพือ่เปลีย่นทศันคต	ิและเพือ่เปลีย่นพฤตกิรรม
ของคนในสังคมให้มีความเป็นอยู่ที่สอดคล้องเข้ากันได้กับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง	 อีกทั้งเมื่อสังคมมีการขยายตัวใหญ่ขึ้นคนในสังคม
จึงต่างต้องมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม	ร่วมกันแสดงความคิดเห็น	และร่วมกันท�ากิจกรรม	ด้วยเหตุนี้	การจัดตั้งองค์กรหรือสถาบันในหลาก
หลายรปูแบบจงึเกดิขึน้ตามวตัถปุระสงค์ทีแ่ต่ละกลุม่จะก�าหนดขึน้	ซึง่การทีอ่งค์กรและคนในองค์กรจะท�าหน้าทีใ่ห้บรรลผุลส�าเรจ็ตามเป้า
หมายได้นัน้องค์กรจะต้องมกีารก�าหนดนโยบายทีเ่หมาะสม	มกีฎระเบยีบทีช่ดัเจนรดักมุ	มกีารแบ่งความรบัผดิชอบทีช่ดัเจนระหว่างสมาชกิ
ในกลุ่ม	และที่ส�าคัญคือ	ภายในองค์กรจะต้องมีการจัดระบบเครือข่ายการติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ	เพราะการสื่อสารเป็นเครื่อง
มือท�าหน้าที่น�าความคิด	ความรู้สึก	ความต้องการ	ไปสู่ความเข้าใจในเป้าหมายทั้งระหว่างสมาชิกต่อสมาชิก		กลุ่มต่อกลุ่ม	หรือระหว่าง
องค์กรต่อองค์กรเข้าด้วยกัน	 ท�าให้การบริหารงานด�าเนินไปอย่างสอดคล้อง	 ตรงตามวัตถุประสงค์	 ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ	 สร้างความ
ส�าเร็จ	 และที่ส�าคัญยิ่งคือ	 มีผลต่อชื่อเสียงขององค์กร	(Corporate	Reputation)	 น�าพาให้องค์กรเป็นที่ยอมรับและได้รับความเชื่อถือ
ศรัทธาจากสาธารณชนทั่วไป	 ซึ่งชื่อเสียงขององค์กรนั้นเป็นสิ่งที่เกิดจากการรับรู้ของสาธารณชนที่มีความเกี่ยวข้องกับการกระท�าและ
พฤตกิรรมทีอ่งค์กรแสดงออก	อย่างไรกต็ามการกระท�าและพฤตกิรรมทีม่นษุย์แสดงออกกม็หีลายรปูแบบและสามารถเปลีย่นแปลงได้หลาย
ทิศทาง	สิ่งเหล่านั้นอาจเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการสื่อสารและการบริหารงานขององค์กร	ดังนั้น	การประชาสัมพันธ์จึงเป็นกระบวนการ
การสื่อสารรูปแบบหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างองค์กรที่ท�าการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นทั้ง

งานประชาสัมพันธ์กับการสร้างชื่อเสียงขององค์กร
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สมาชิกภายในองค์กรและกลุ่มเป้าหมายที่เป็นประชาชนภายนอก
องค์กร	 ทั้งนี้เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการขององค์กรและ
เพือ่ประโยชน์ของกลุม่เป้าหมายทีม่คีวามเกีย่วข้องกบัองค์กรนัน้ๆ	
ด้วย

การประชาสัมพันธ์คือการสื่อสาร

	 การประชาสัมพันธ์เป็นรูปแบบหนึ่งของการสื่อสาร	 และ
การประชาสัมพันธ ์ เป ็นการสื่อสารสองทาง	 (Two-way	
Communication)	ทีมุ่ง่เสรมิสร้างความเข้าใจอนัดรีะหว่างองค์กร
ทีท่�าการสือ่สารกบัสมาชกิทีอ่ยูภ่ายในองค์กร	และรวมไปถงึยงักลุม่
เป้าหมายซึ่งเป็นประชาชนที่อยู่ภายนอกองค์กร	 โดยมีความมุ่ง
หมาย	ดังนี้
	 1.	 เพือ่สร้างความรูค้วามเข้าใจด้วยการเผยแพร่และชีแ้จง	
สร้างความนิยมให้แก่สาธารณชนได้รับรู้ถึงบทบาท	นโยบาย	เป้า
หมายและวตัถปุระสงค์ขององค์กร	ซึง่สาธารณชนเหล่านัน้ประกอบ
ด้วยประชาชนทีเ่ป็นสมาชกิขององค์กรและประชาชนทีอ่ยูภ่ายนอก
องค์กร
	 2.	 เพื่อสร้างชื่อเสียงและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้องค์กร
เป็นทีรู่จ้กั	ได้รบัความเชือ่ถอืศรทัธาด้วยการแสดงเจตนารมณ์ทีถ่กู
ต้องตามบรรทัดฐานของสังคมว่าเป็นองค์กรที่กระท�าดีและ
สร้างสรรค์พัฒนาความเจริญก้าวหน้าให้แก่สังคมโดยไม่ขัดต่อ
กฎหมาย
	 3.	 เพื่อแสวงหาความร่วมมือและการสนับสนุนจาก
ประชาชนด้วยการกระท�าที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
	 4.	 รบัฟังความรูส้กึนกึคดิ	ความคดิเหน็	และความต้องการ
ของประชาชน
	 การสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ต้องตั้งอยู่บนฐานของ
ความจรงิใจเพือ่มุง่ให้เกดิความเชือ่ถอืและปฏบิตัติามโดยสมคัรใจ		
มกีารกระท�าอย่างต่อเนือ่ง		และก่อให้เกดิผลในระยะยาว		ผลของ
ความส�าเร็จคือ	 ประชาชนให้ความนิยม	 เลื่อมใสศรัทธา	 และ
สนบัสนนุให้ความร่วมมอืในการด�าเนนิกจิกรรมขององค์กร		น�าไป
สู่การมีชื่อเสียงอย่างยั่งยืนและสร้างความมั่นคงให้แก่องค์กร
	 องค์ประกอบ	4	ประการในกระบวนการการสือ่สารเพือ่การ
ประชาสัมพันธ์ที่ต้องค�านึงถึง	คือ
	 1.	องค์กร	 โดยมีนักประชาสัมพันธ์เป็นผู้ท�าหน้าที่ในการ
สื่อสาร
	 2.	ข่าวสารหรือเนื้อหาสาระที่ใช้ในการสื่อสารเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์
	 3.	สื่อหรือเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารเพื่อน�าสาระจาก
องค์กรไปถึงยังกลุ่มเป้าหมาย

	 4.	ประชาชนผู้รับสาร	คือ	กลุ่มบุคคลที่เป็นเป้าหมายใน
การสื่อสารขององค์กร	 กลุ่มเป้าหมาย	 คือ	1)	 สมาชิกในองค์กร	
ได้แก่	กลุม่ประชาชนทีม่คีวามใกล้ชดิเกีย่วข้องผกูพนักบัการด�าเนนิ
งานขององค์กรโดยตรงหรือมีผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียร่วมกับ
องค์กร	ถ้าเป็นหน่วยงานธุรกิจ	ได้แก่	ผู้บริหาร	พนักงาน	ลูกจ้าง	
หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท	เป็นต้น	และ	2)	กลุ่มประชาชนภายนอก	
ได้แก่	 ประชาชนกลุ่มต่างๆ	 ที่อยู่ภายนอกองค์กร	 ไม่มีความ
เกีย่วข้องโดยตรง	แต่มอีทิธพิลและมส่ีวนรบัรูก้ารด�าเนนิกจิการของ
องค์กร	ได้แก่	ผู้บริโภค	สื่อมวลชน	ชุมชนที่ตั้งอยู่โดยรอบองค์กร	
รวมถึงประชาชนทั่วไป	 เมื่อองค์กรจะด�าเนินกิจการใดประชาชน
กลุ่มนี้จะให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนน�าไปสู่ผลส�าเร็จ	
บรรลตุามวตัถปุระสงค์ทีก่�าหนดไว้	องค์กรจงึต้องสร้างความเข้าใจ
เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนกลุ่มดังกล่าว
  
กลยุทธ์การประชาสัมพันธ ์
	 กล่าวได้ว่า	กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เป็น	
การมุ่งเน้นสร้างความสัมพันธ์	 ความเข้าใจ	 และความร่วมมือ
ระหว่างองค์กรกบัประชาชนกลุม่ต่างๆ		องค์กรจงึต้องรบัฟังความ
คิดเห็นเพื่อให้การด�าเนินงานมีความสอดคล้องและสามารถ
ประสานผลประโยชน์ร่วมกันได้กับทุกฝ่าย	 โดยเฉพาะสมาชิก
ภายในองค์กรยิง่ต้องมส่ีวนได้รบัฟัง	รบัรู	้มคีวามเข้าใจในนโยบาย
และการด�าเนนิงานขององค์กรเป็นอย่างด	ีรวมถงึต้องมคีวามเข้าใจ
อย่างถกูต้องเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั	นกัประชาสมัพนัธ์ผูท้�าหน้าที่
ในกระบวนการการสื่อสารจึงเป็นผู ้มีความส�าคัญยิ่งที่จะต้อง
พจิารณาอย่างละเอยีดรอบคอบในทกุองค์ประกอบของการสือ่สาร	
ตั้งแต่คุณสมบัติของตัวนักประชาสัมพันธ์เอง	 การพิจารณาเลือก
สารและสือ่ทีเ่หมาะสมสอดคล้องกบัโครงการประชาสมัพนัธ์		รวม
ไปถงึกลุม่ผูร้บัสารในการประชาสมัพนัธ์	ทัง้นีเ้พือ่ให้การสือ่สารใน
แต่ละโครงการประสบความส�าเร็จมีประสิทธิภาพสูงสุด	 สร้างชื่อ
เสียงและความมั่นคงให้แก่องค์กรอย่างยั่งยืน	ปัจจุบันเป็นยุคของ
การแข่งขนั	องค์กรต่างมกีารก�าหนดกลยทุธ์เพือ่ให้สามารถแข่งขนั
ได้	จงึตา่งมุง่ไปสู่การบริหารจัดการเชงิรุก	การก�าหนดกลยุทธก์าร
ประชาสัมพันธ์จากองค์ประกอบการสื่อสารจึงมีความส�าคัญยิ่งที่
นักประชาสัมพันธ์ควรให้ความใส่ใจ	ตั้งแต่เนื้อหาสาร		ซึ่งมีความ
ส�าคัญต่อการก�าหนดกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์	 เพราะต้องจัด
เนือ้หาสารให้สามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ของการประชาสมัพนัธ์ใน
ครั้งนั้นๆ	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	เช่น	ก�าหนดกลยุทธ์ด้วยการมุ่ง
เน้นการสร้างสารเพือ่การเผยแพร่เป็นการให้ความรูท้ีเ่ป็นประโยชน์
ต่อคนในสังคม	 หรือก�าหนดกลยุทธ์สร้างสารที่น�าเสนอถึงความ
ก้าวหน้าทันสมัย	แปลกใหม่	ยังไม่มีผู้ใดสามารถท�าได้มาก่อน	ที่
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ส�าคญัในการสร้างสารนัน้จะต้องมจีดุจงูใจทีต่รงกบัความต้องการ
ของกลุม่เป้าหมาย	สามารถสร้างความรูค้วามเข้าใจ		สร้างทศันคติ
ทีด่	ี	และทีส่�าคญัส่งผลต่อพฤตกิรรมในการยอมรบัต่อการประชา-
สัมพันธ ์นั้นๆ	 ส ่วนการก�าหนดสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ ์														
นกัประชาสมัพนัธ์จะเลอืกใช้สือ่เดยีวหรอืใช้สีอ่ผสมผสานควรต้อง
พิจารณาจากเนื้อหาและกิจกรรมของโครงการเป็นส�าคัญ	

สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ ์
	 งานประชาสมัพนัธ์	เป็นงานทีเ่กีย่วข้องกบัการใช้เครือ่งมอื
สือ่สารเป็นสือ่ในการด�าเนนิงาน	นกัประชาสมัพนัธ์จ�าเป็นต้องเรยีน
รู้การใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้ได้ผลเป็นอย่างดี	เพราะสื่อมี
หลายประเภทและต้องเข้าใจถึงคุณสมบัติของสื่อแต่ละชนิด		
เทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาไป
อย่างรวดเร็วและได้ถูกน�ามาใช้อย่างแพร่หลายในวงการต่างๆ		ผู้
ใช้จึงต้องตื่นตัวเรียนรู้	 ติดตามความเคลื่อนไหว	 และศึกษาถึง
ประสิทธิภาพเพื่อปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้แก่องค์กร	
สามารถตอบสนองการใช้งานได้อย่างเหมาะสมและทันสมัย		
	 ทุกวันนี้อินเทอร์เน็ตเป็นเทคโนโลยีที่ถูกน�ามาใช้กันอย่าง
กว้างขวางในวงวิชาชีพการประชาสัมพันธ์	 ด้วยการน�าข้อมูล
ข่าวสารหรือกิจกรรมต่างๆ	ของหน่วยงานที่จัดท�าขึ้นเผยแพร่ผ่าน
ทางเวบ็ไซต์	อกีทัง้ยงัสามารถใช้ได้ในหลากหลายรปูแบบ	นอกจาก
นั้นยังสามารถจัดท�าเป็นเว็บบอร์ดให้ผู้ชมเข้าร่วมแสดงความคิด
เหน็ทีเ่หน็ได้ทัง้ด้วยภาพและได้ยนิเสยีง		ซึง่อนิเทอร์เนต็จดัเป็นสือ่
ที่รับข้อมูลได้ตลอดเวลา	24	ชั่วโมงและยังสามารถส่งข่าวสารเผย
แพร่ออกไปยังกลุ ่มเป ้าหมายได้สะดวกในเวลาอันรวดเร็ว	
เทคโนโลยีประเภทนี้จึงได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในยุค
ปัจจุบัน	 	 และยังมีการพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่อง	 อย่างไรก็ตามสื่อ
ทุกชนิดย่อมมีคุณสมบัติทั้งที่เป็นข้อดีและข้อจ�ากัดในการใช้	 	ถึง
แม้ว่าการส่งและรับข่าวสารด้วยเทคโนโลยีประเภทนี้จะมีข้อดี
มากมายแต่ก็ยังมีข้อจ�ากัดที่ผู ้รับจ�าต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์		
ส�าหรับการเผยแพร่ข่าวสารไปถึงกลุ ่มเป้าหมายที่เป็นสมาชิก
ภายในองค์กรคงไม่มีข้อจ�ากัดมากนัก	 เพราะองค์กรย่อมมีงบ
ประมาณเพียงพอที่จะจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่บุคลากรได้
เพื่อความทันสมัย	 นอกเสียจากว่าสมาชิกในองค์กรไม่มีศักยภาพ
พอที่จะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพได้	 ส�าหรับการ
เผยแพร่ข่าวสารขององค์กรที่มีวัตถุประสงค์มุ่งไปถึงยังกลุ่มเป้า
หมายที่เป็นกลุ่มประชาชนในสังคมเมืองก็คงไม่เป็นข้อจ�ากัดนัก
เพราะเป็นสงัคมทีม่คีวามเจรญิ	แต่หากการเผยแพร่นัน้ต้องการพุง่
เป้าไปสู่กลุ่มเป้าหมายใหญ่ที่รวมไปถึงประชาชนทั้งประเทศที่มี
ความแตกต่างกันทั้งในเรื่องพื้นฐานการศึกษาและวัฒนธรรม	การ

เลอืกใช้สือ่เพือ่การประชาสมัพนัธ์ย่อมต้องมคีวามแตกต่างจากการ
ประชาสัมพันธ์ที่ก�าหนดเฉพาะในองค์กรหรือในสังคมเมือง	 การ
ประชาสัมพันธ์แต่ละกิจกรรมจึงไม่สามารถก�าหนดรูปแบบให้
เหมอืนกนัทัง้หมดได้	เนือ่งจากสือ่ชนดิหนึง่อาจใช้ได้ดใีนพืน้ทีห่นึง่
แต่อาจด้อยประสทิธภิาพในพืน้ทีอ่ืน่	การด�าเนนิงานจงึต้องก�าหนด
เป้าหมายให้ชัดเจนและต้องพิจารณาถึงศักยภาพในด้านสังคม
วัฒนธรรมของประชาชนผู้รับสารเป็นปัจจัยส�าคัญด้วย				
	 ปัญหาที่ส�าคัญประการหนึ่งที่ท�าให้นักประชาสัมพันธ์ไม่
สามารถวางแผนการใช้สือ่ได้อย่างมปีระสทิธภิาพกค็อื	การมคีวาม
รูไ้ม่ทนัต่อพฒันาการของเทคโนโลยกีารสือ่สาร		นกัประชาสมัพนัธ์
ต้องค�านึงอยู่เสมอว่า	 การสร้างความรู้ความเข้าใจและการสร้าง
ความสัมพันธ ์ที่ดี เป ็นเป ้าหมายหลักของการด�า เนินงาน
ประชาสัมพันธ์	 และเทคโนโลยีการสื่อสารก็เป็นเครื่องมือที่ส�าคัญ
อย่างยิ่งในยุคปัจจุบันส�าหรับอาชีพนักประชาสัมพันธ์	 การด�าเนิน
งานประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดจ�าเป็นที่นักประชา-
สัมพันธ์จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในวิธีการและไหวทันต่อการ
พจิารณาเลอืกใช้สือ่ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ		จงึต้องศกึษาและตาม
ให้ทันกับเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาอย่างรวดเร็วและสามารถน�ามา
ใช้ได้อย่างเหมาะสม	 มิใช่เลือกตามกระแสนิยมแต่ไม่มีความรู้
ความเข้าใจในคุณลักษณะของสื่อนั้นๆ	อย่างถ่องแท้		หรือตัดสิน
ใจเลอืกเพราะองค์กรมงีบประมาณให้ในแต่ละปีเป็นจ�านวนมากจงึ
ต้องใช้ให้หมดโดยไม่ได้ประเมินถึงผลของการประชาสัมพันธ์ว่า
ด�าเนนิการไปแล้วให้ผลลพัธ์ทีคุ่ม้ค่าแก่องค์กรหรอืไม่	การวางแผน
การใช้สื่อจึงต้องมีความรอบคอบ	 สามารถคาดการณ์ได้ว่าเมื่อ
ด�าเนนิการประชาสมัพนัธ์ไปแล้วต้องได้ผลคุม้ค่า	ให้ประโยชน์และ
เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กร	ดังนั้น	 การสร้างกลยุทธ์เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์จึงต้องพิจารณาทั้งกระบวนการอย่างรอบคอบและ
เหมาะสมด้วยการตั้งเป้าหมายไว้ก่อนว่า		กลุ่มเป้าหมายที่องค์กร
ต้องการสื่อสารด้วยเป็นใคร	 การเลือกเนื้อหาสาระในการสื่อสาร
ต้องชัดเจน		การเลือกสื่อต้องให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย		และ
ที่ส�าคัญองค์กรต้องวางกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ด้วยการแสดง
ความรบัผดิชอบด้วยความจรงิใจ	เพราะสงัคมปัจจบุนัเป็นโลกแห่ง
ข้อมูลข่าวสาร	 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรหรือแม้แต่ประชาชน
ทั่วไปมีความสามารถที่จะรับรู้ข่าวสารขององค์กรได้จากหลาก
หลายทิศทาง	โดยที่องค์กรไม่สามารถที่จะสกัดกั้นได้เลย
                                                                                  
องค์กรกับความรับผิดชอบต่อสังคม                  
	 องค์กรกับความรับผิดชอบต่อสังคม	(Corporate	Social	
Resposibility	หรือ	CSR)		คือ	การด�าเนินกิจกรรมซึ่งหมายรวมถึง
ทัง้ภายในและภายนอกองค์กรโดยต้องค�านงึถงึผลกระทบต่อสงัคม		
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ทั้งในสังคมระดับที่ใกล้ชิดกับองค์กร	 ได้แก่	 ลูกค้า	 ผู้ถือหุ้น		
ครอบครัวของบุคลากร	ชุมชนที่องค์กรตั้งอยู่		เป็นต้น	และรวมไป
ถึงสังคมในระดับไกล	ซึ่งหมายถึง	 ผู้เกี่ยวข้องกับองค์กรโดยอ้อม	
สื่อมวลชน	ประชาชนทั่วไป	เป็นต้น	มีการกระท�ากิจกรรมร่วมกัน
หรือใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งภายในองค์กรหรือภายนอกองค์กรร่วม
กนัเพือ่ท�าให้สงัคมเป็นปกตสิขุ	CSR	เป็นภารกจิทีอ่งค์กรยคุปัจจบุนั
ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้	 ความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมมี				
2	 นัย	 คือ	 ความรับผิดชอบในการด�าเนินการและบริหารจัดการ
ภายในองค์กรโดยตรง	และความรบัผดิชอบต่อปัจจยัภายนอก	เช่น	
การให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษาหรือการพัฒนาสังคม
ด้วยการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 เป็นต้น	 นักประชาสัมพันธ์ในฐานะ
เป็นผู้ท�าการสื่อสารให้แก่องค์กรจะต้องศึกษาและท�าความเข้าใจ
ถงึวธิดี�าเนนิการทีแ่สดงให้เหน็ว่าองค์กรเป็นส่วนหนึง่ของสงัคมและ
ยนิดร่ีวมรบัผดิชอบแก้ไขปัญหาของสงัคมในด้านต่างๆ	ด้วยความ
เต็มใจเพื่อให้สังคมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น		
	 ปัจจุบันแรงขับเคลื่อนเกี่ยวกับ	CSR	 ส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ ยนแปลงในการด� า เนินงานด ้านการสื่ อสารเพื่ อการ
ประชาสัมพันธ์	CSR	 เป็นกิจกรรมการสื่อสารที่ด�าเนินการได้ใน
หลากหลายรูปแบบและสามารถท�าได้อย่างต่อเนื่องทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร	โดยมวีตัถปุระสงค์ของกจิกรรมทีแ่ตกต่างกนัตาม
กลุ่มเป้าหมายผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 ซึ่งกิจกรรมต่างๆ	 เหล่านั้น
สามารถสร้างมลูค่าเพิม่	(Added		Value)	และสามารถสร้างความ
เจริญเติบโตจากการแบ่งปันทรัพยากรร่วมกันระหว่างองค์กรกับ
ชมุชนหรอืกบักลุม่เป้าหมายทีก่่อให้เกดิความยัง่ยนื	(Sustainability)	
และส่งผลในระยะยาวต่อการด�าเนนิกจิการขององค์กรได้เป็นอย่าง
ดี		นับตั้งแต่ปี	2549	เป็นต้นมา		องค์กรต่างๆได้ประกาศนโยบาย
ทีช่ดัเจนของการด�าเนนิธรุกจิทีค่วบคูไ่ปกบัการดแูลสงัคมและการ
รักษาสิ่งแวดล้อม	 ปัจจุบันการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมจึง
เป็นสิ่งที่ทุกองค์กรมุ่งส่งเสริมโดยเฉพาะเป็นที่นิยมอย่างยิ่งใน
องค์กรประเภทธุรกิจ		โดยมีข้อที่ควรพิจารณาดังนี้
	 1)	CSR	 ต้องอยู่ภายใต้การบริหารจัดการทั้งระบบของ
องค์กร	ไม่ใช่เพยีงเพือ่สร้างภาพลกัษณ์ขององค์กรเท่านัน้	และต้อง
กระท�าอย่างต่อเนื่อง	 มีเป้าหมายและแนวทางที่ชัดเจน	 มีการ
วางแผนความร่วมมือจากบุคลากรทุกระดับในองค์กรเพื่อผลักดัน
ให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
	 2)	CSR	 ต้องให้มีส่วนร่วมทั้งภายในองค์กรจากบุคลากร
ทุกระดับ	 และภายนอกองค์กรจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	 รวมถึง
ประชาชนทั่วไป	เพื่อให้เกิดจิตส�านึกร่วมกัน		CSR	จะมีความต่อ
เนื่องและยั่งยืนได้ต่อเมื่อสมาชิกในองค์กรเข้ามีส่วนร่วมอย่าง
จริงจังด้วยใจรักและมีจิตอาสา		

	 3)	ผูบ้รหิารต้องให้การสนบัสนนุและมส่ีวนร่วมกบัสมาชกิ
ในองค์กร	โดยท�าหน้าที่เป็นผู้ชี้แจง	ชักชวน		และให้การสนับสนุน		
ส่วนบุคลากรเป็นผู ้คิดและด�าเนินการกันเองในลักษณะของ
โครงการทีไ่ม่ใช่การปฏบิตังิานตามปกติ		ซึง่น�าไปสูก่ารสร้างสรรค์
พฒันาความเจรญิก้าวหน้าให้แก่สงัคมโดยไม่ขดัต่อกฎหมาย		เช่น	
โครงการพัฒนาชุมชนหรือการจัดสร้างอาคารเรียนในชนบทเพื่อ
ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา	 โครงการพัฒนาท้องถิ่น
ทางด้านการเกษตร	 โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม		
เป็นต้น		
	 การด�าเนินกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
สามารถจดัท�าได้หลายรปูแบบ		ถอืเป็นเครือ่งมอืทีม่อีทิธพิลต่อการ
สร้างชือ่เสยีงให้แก่องค์กร	อกีทัง้ยงัเป็นการช่วยสร้างความแตกต่าง
ในการแข่งขนั		จะพบว่าองค์กรในปัจจบุนัต่างพยายามสร้างความ
แตกต่างเพื่อให้เห็นถึงความห่วงใยที่องค์กรมีต่อสังคมและสิ่ง
แวดล้อมด้วยการให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ	 ที่เป็นประโยชน์
ต่อสังคม	 ซึ่งการสนับสนุนนั้นยังเป็นการช่วยเชื่อมโยงองค์กรเข้า
กับสังคม	 โดยองค์กรได้แสดงถึงความรับผิดชอบตอบแทนให้กับ
ลกูค้า	ชมุชน	และพนกังาน	อกีทัง้ยงัเป็นการสร้างทศันคตทิีด่	ี	ช่วย
ส่งเสรมิภาพลกัษณ์และสร้างชือ่เสยีงให้แก่องค์กร	กล่าวได้ว่า	CSR	
นั้นองค์กรมิได้เป็นฝ่ายให้เพียงฝ่ายเดียว	 ตัวองค์กรเองก็ได้รับ
ประโยชน์จากกิจกรรม	CSR	ด้วยเช่นกัน	และกิจกรรม	CSR	จะมี
ความต่อเนือ่งและยัง่ยนืได้กต่็อเมือ่สมาชกิในองค์กรเข้ามส่ีวนร่วม
อย่างจริงจังและด้วยใจรัก	 รวมถึงผู้บริหารระดับสูงจะต้องให้การ
สนับสนุนและส่งเสริม		จากแนวคิดของ	Kotler	&	Lee	(2005)	ได้
จัดกิจกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมไว้เป็น	6	ประเภท	
ดังนี้
	 1)	องค์กรเป็นผู้สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม	โดย
การมอบเงินช่วยเหลือสังคม	(Cause	Marketing)		เป็นการแสดง
ถงึความห่วงใยในประเดน็ปัญหาสงัคมและสือ่สารเชญิชวนให้ผูอ้ืน่
เข้าร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ		หรือรับสมัครอาสาสมัครเพื่อช่วย
แก้ปัญหานัน้ๆ	เช่น	กรณศีกึษาของความร่วมมอืระหว่าง	Starwood	
โรงแรมทีม่เีครอืข่ายทัว่โลกทัง้ในลาตนิอเมรกิา	ยโุรป		และเอเชยี-
แปซฟิิก	กบั	UNICEF	องค์กรโลกทีม่ภีารกจิช่วยเหลอืเดก็ด้อยโอกาส	
ในการระดมทนุช่วยเหลอืเดก็ด้อยโอกาสในพืน้ทีห่่างไกลในการให้
วัคซีนป้องกันโรคกับเด็ก	ด้วยวิธีการระดมทุนเชิญชวนผู้เข้าพักใน
โรงแรมทุกคนร่วมบริจาคเงินเพิ่มคนละ	1	 เหรียญสหรัฐ	 และให้
พนักงานโรงแรมที่มีอยู ่ทั่วโลกได้มีส่วนร่วมแสดงความห่วงใย		
กระตือรือร้นที่จะช่วยสังคมด้วยการเชิญชวนให้ผู้เข้าพักเห็นถึง
ความส�าคญัและยนิดร่ีวมบรจิาค	ท�าให้โครงการประสบความส�าเรจ็
สามารถระดมเงินบริจาคได้เป็นจ�านวนมาก	(กองบรรณาธิการ
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ประชาชาติธุรกิจ,	2550)
	 2)	การบรจิาคเงนิจากการขายสนิค้าหรอืบรกิาร	(Cause-
related	Marketing)	ณ	 ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่มีการก�าหนดขึ้น
มาเป็นพิเศษ	หรือมีการเจาะจงประเภทสินค้าพิเศษเพื่อบริจาคให้
กับองค์กรสาธารณกุศล	 เช่น	 โครงการมือสะอาด	 ปราศจากโรค	
ของคอลเกต-ปาล์มโอลฟี	ท�าการรณรงค์เรือ่งสขุอนามยัผ่านสนิค้า
ของตนด้วยสบู่โพรเทคน์	โดยมุ่งเป้าไปที่นักเรียนในโรงเรียน	และ
เป็นพนัธมติรร่วมกบักระทรวงสาธารณสขุและกระทรวงศกึษาธกิาร	
(กองบรรณาธิการประชาชาติธุรกิจ,	2550)
			 3)	สนับสนุนกิจกรรมที่ท�าให ้ เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม	(Corporate	Social	
Marketing)	เช่น	โครงการของบรษิทั	ไทยประกนัชวีติ	จ�ากดั		เน้น
การด�าเนินธุรกิจขององค์กรในการสร้างคุณค่าชีวิตด้วยการเชิญ
ชวนให้ประชาชนมีน�้าใจให้แก่คนในสังคมด้วยการร่วมกันบริจาค
เซลล์ต้นก�าเนิดเม็ดโลหิต	(Stem	Cell)	หรือการรณรงค์ร่วมบริจาค
โลหิตและอวัยวะกับสภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยใน
สังคม	(วรัญญา		ศรีเสวก,	2551)
	 4)	การบริจาคให้มูลนิธิ	 หน่วยงานสาธารณกุศล	 หรือให้
เป็นทุนการศึกษา	(Corporate	Philanthropy)	 เป็นการแสดงถึง
การที่องค์กรมีบทบาทสามารถตอบสนองความต้องการของสังคม
หรือช่วยแก้ไขปัญหาให้สังคมได้	 มีองค์กรเป็นจ�านวนมากจัดท�า
โครงการหรือกิจกรรมตอบแทนสังคมโดยให้ความส�าคัญกับ
กิจกรรมด้านการศึกษา	 เช่น	 มูลนิธิหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	 ซึ่งเป็น
มลูนธิเิพือ่สาธารณประโยชน์	อปุถมัภ์โรงเรยีนไทยรฐัวทิยา	ในพืน้ที่
ต่างๆ	 ทั่วประเทศไทยกว่า	100	 แห่ง	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่ง
เสริมด้านการศึกษาและช่วยเหลือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการศึกษาแก่
นกัเรยีนทีย่ากจนและนกัเรยีนทีเ่รยีนด	ีเป็นการเปิดโอกาสและเพิม่
คุณภาพชีวิตในด้านการศึกษา
	 5)	สนบัสนนุให้พนกังานกบัอาสาสมคัรร่วมท�ากจิกรรมทาง
สงัคมกบัชมุชน	(Community	Volunteering)	เพือ่ให้พนกังานรูส้กึ
ว่าตนเป็นส่วนหนึง่ของสงัคมและสามารถท�าประโยชน์ให้แก่ชมุชน
และสงัคมได้		อกีทัง้ยงัเป็นการสร้างความสมัพนัธ์ทีด่กีบัประชาชน
ในท้องถิ่นอีกด้วย	เช่น	โครงการอาสาสมัครของ	ไอบีเอ็ม		มีเป้า
หมายในการถ่ายทอดความรูค้วามสามารถของพนกังานไปสูช่มุชน
ต่างๆ	 ในสิ่งที่ชุมชนต้องการ	 เน้นใช้เทคโนโลยีซึ่งเป็นหัวใจของ
องค์กรมาประยุกต์ใช้ผ่านงานอาสาสมัคร		พร้อมทั้งเลือกประเด็น
ทางสังคมที่เหมาะกับความสามารถขององค์กร	(กองบรรณาธิการ
ประชาชาติธุรกิจ,	2550)	
	 6)	การเพิ่มทุนเพื่อการเปลี่ยนแปลงการด�าเนินงานของ
องค์กรเพื่อสังคม	(Social	Responsibility	Business	Practices)	เพื่อ

ให้เป็นองค์กรที่มีส่วนร่วมพัฒนาสังคมให้มีความเป็นอยู่ที่ดีเพื่อ
คนในชุมชน	 หรือเป็นองค์กรที่มุ ่งรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสังคม		
แสดงถึงความรับผิดชอบที่องค์กรมีให้ต่อสังคม	 เช่น	 โครงการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลดขยะบรรจุภัณฑ์	 โดย	บริษัท	โมโตโรล่า	ที่
ให้ความส�าคัญด้วยการออกแบบระบบการลดขยะ	 ซึ่งได้รับการ
ยกย่องจาก	Environment	Protection	Agency	ให้เป็นโครงการดี
เยีย่มเกีย่วกบันวตักรรมการอนรุกัษ์		โดยลดการสญูเสยีด้วยการน�า
บรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่	 ไม่ทิ้งไปแบบเปล่าประโยชน์		
เป็นวิธีการของการรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างระมัดระวังไม่ให้เกิดการ
สูญเสีย	 อีกทั้งยังป็นการสร้างคุณค่าในด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย		
(กองบรรณาธิการประชาชาติธุรกิจ,	2550)
	 องค์กรอาจเลอืกรปูแบบการท�ากจิกรรมทีแ่สดงความรบัผดิ
ชอบในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือในหลากหลายรูปแบบให้เหมาะ
สมกับลักษณะขององค์กร	แต่ทั้งนี้ต้องกระท�าอย่างจริงใจ	มีความ
ต่อเนื่อง	 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ชัดเจนขององค์กร	
โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือ	 องค์กรสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนร่วมกับ
ชุมชนด้วยความเข้าใจและด้วยความร่วมมือซึ่งกันและกัน	 เพื่อ
น�าพาสังคมไปสู ่สันติสุขด้วยการเอาใจใส่ในสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ชื่อเสียงบ่งบอกถึงความส�าเร็จขององค์กร

	 ชื่อเสียงขององค์กร		(Corporate	Reputation)	เป็นปัจจัย
ทีม่คีวามส�าคญัยิง่		เพราะสะท้อนถงึความส�าเรจ็ทีอ่งค์กรสามารถ
ด�าเนินการให้บรรลุผลตามความคาดหวังของกลุ่มเป้าหมายที่มี
ส่วนเกีย่วข้องหรอืของสงัคม	ชือ่เสยีง	หมายถงึ	คณุความดทีีอ่งค์กร
ได้สั่งสมมาอย่างสม�า่เสมอเป็นเวลายาวนานตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน		
จนเป็นที่ได้รับความไว้วางใจ	 เชื่อถือศรัทธาจากกลุ่มเป้าหมาย
ต่างๆ	 	 เมื่อองค์กรกระท�าการใดๆ	 จึงท�าให้ได้รับการยอมรับใน
การด�าเนนิงานขององค์กรและจากผลงานทีด่ี		ชือ่เสยีงขององค์กร
เป็นสิง่ทีแ่สดงถงึการรบัรูจ้ากสาธารณชนทีเ่กีย่วข้องกบัการกระท�า
ในอดตีและสิง่ทีค่าดการณ์ว่าจะเกดิในอนาคต	เมือ่เปรยีบเทยีบกบั
คู่แข่งขัน	(Fombrun,	1996)	 โดยประเมินจากคุณภาพด้านการ
บรหิารงาน		คณุภาพด้านการเงนิการลงทนุ		และคณุภาพด้านการ
บรกิาร		รวมถงึความรบัผดิชอบต่อสงัคม	นกัวชิาการได้เสนอปัจจยั	
3	 ประการที่เป็นเสมือนตัวชี้วัดชื่อเสียงขององค์กร	(Camaron,	
Wilcox	&	Others,	2008)	โดยพิจารณาจาก	(1)	ผลประกอบการ
ด้านการเงิน		(2)	ความสามารถด้านการให้ผลตอบแทนแก่กลุ่มผู้
เกีย่วข้องกบัองค์กร		และ	(3)	ความรบัผดิชอบต่อสงัคม		ซึง่ปัจจบุนั
หน่วยงานตา่งนยิมใช้เป็นกลยทุธ์ในการสร้างชือ่เสยีงให้แก่องค์กร
กันอย่างแพร่หลาย
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กรณีศึกษาการสร้างชื่อเสียงองค์กรด้วยกลยุทธ ์CSR     
	 สตาร์บคัส์	คอฟฟ่ี	จ�ากดั	เป็นองค์กรทีไ่ด้รบัการกล่าวขาน
ว่าประสบความส�าเร็จในการใช้กลยุทธ์การสร้างชื่อเสียงด้วยการ
แสดงถงึการมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม	บรษิทัเป็นผูจ้�าหน่ายกาแฟ
ชื่อดังของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ประสบความส�าเร็จสร้าง
วัฒนธรรมใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปในการดื่มกาแฟ	 ซึ่งท�าให้ได้รับ
ความนยิมอย่างสงูสร้างชือ่เสยีงเป็นทีรู่จ้กัอย่างแพร่หลาย	มกีจิการ
สาขาในประเทศต่างๆ	ทั่วโลก	ถือได้ว่าเป็นบริษัทตัวอย่างที่ดีของ
การสื่อสารและการใช้	CSR	 ด้วยการสร้างแบรนด์ให้อยู่ในใจผู้
บริโภคโดยไม่ใช ้งบประมาณผ่านสื่อโฆษณา	 กลยุทธ ์การ
ประชาสัมพันธ ์แบบผสมผสานได ้ถูกน� ามาใช ้ด ้วยวิธีการ
ประชาสมัพนัธ์แบบมาตรฐานเดยีวกนัและการประชาสมัพนัธ์แบบ
ท้องถิน่		ส�าหรบักลยทุธ์การประชาสมัพนัธ์แบบมาตรฐานเดยีวกนั
เป็นการใช้การสื่อสารที่เน้นย�้าเกี่ยวกับตราสินค้า	 โดยเน้น
ประชาสมัพนัธ์ในด้านประสบการณ์		คณุภาพของกาแฟ		และการ
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม	 ส่วนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์
แบบท้องถิน่เพือ่ถงึผูร้บัสารทีม่คีวามแตกต่างกนัทัง้ในด้านการเมอืง	
เศรษฐกิจ	สังคมวัฒนธรรม		ฯลฯ		ให้เลือกรูปแบบการสร้างสรรค์
สารและช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมและเข้าถึงผู้รับสารให้ได้
มากทีส่ดุ	เน้นการตกแต่งร้านด้วยการสอดแทรกความเป็นท้องถิน่		
สร้างบรรยากาศภายในให้ผูใ้ช้บรกิารรูส้กึถงึด้วยอารมณ์ของความ
สบายๆ	และผ่อนคลายด้วยเสียงเพลง	ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์
เฉพาะท้องถิ่นและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมหรือชุมชน
นั้น		จึงเห็นได้ว่า	องค์กรดังกล่าวประสบความส�าเร็จได้อย่างดียิ่ง
ด้วยการเลือกเน้นใช้กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ที่สามารถปรับ
เปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกับความต้องการและสภาพความ
แตกต่างในแต่ละสังคมและวัฒนธรรมนั้นๆ		รวมทั้งองค์กรยังได้
ก�าหนดพนัธกจิซึง่ถอืเป็นหวัใจส�าคญัของการบรหิารจดัการ	(www.
starbuck.co.th/th)	ไว้ดังนี้		
	 1.	การสร้างสภาพแวดล้อมทีด่ใีนการท�างานและปฏบิตัต่ิอ
เพื่อนร่วมงานทุกคนด้วยความเคารพ
	 2.	การค�านึงถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคลเป็นปัจจัย
ส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจ
	 3.	การประกอบธรุกจิในการสัง่ซือ้	การคัว่กาแฟ		และการ
ปรุงกาแฟในมาตรฐานเป็นพิเศษเพื่อให้ตรงกับความต้องการของ
ลูกค้าแต่ละคน
	 4.	การท�างานด้วยความกระตอืรอืร้นเพือ่ส่งเสรมิให้ลกูค้า
พึงพอใจอย่างสูงสุดตลอดเวลา
	 5.	ช่วยเหลือและสนับสนุนในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

	 6.	ตระหนกัว่าการมผีลก�าไรเป็นสิง่ส�าคญัของความส�าเรจ็
ในอนาคตขององค์กร
	 สตาร์บัคส	์ คอฟฟี	่ จ�ากัด	 มุ่งเน้นให้ความส�าคัญกับการ
เป็นองค์กรทีม่คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมด้วยการให้ความส�าคญักบั
นโยบายปัญหาสงัคม	3	ประการคอื	(1)	ปัญหาสงัคมด้านการศกึษา		
(2)	ปัญหาเกีย่วกบัน�า้		และ	(3)	ปัญหาสิง่แวดล้อม		โดยสตาร์บคัส์
มุง่มัน่ในการเป็นผูน้�าด้านการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมในทกุๆ	ด้าน		จงึ
ได้มีการก�าหนดพันธกิจในปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมไว้ดังนี้	 (www.
starbucks.com)
	 1.	การท�าความเข้าใจปัญหาสิง่แวดล้อมและแบ่งปันความ
รู้ให้กับพาร์ทเนอร์
	 2.	การพัฒนาแนวทางแก้ปัญหาใหม่ๆ	 ที่ยืดหยุ่นได้เพื่อ
น�าไปสู่การเปลี่ยนแปลง
	 3.	การพยายามเลือกซื้อ	ขาย		และใช้แต่ผลิตภัณฑ์ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
	 4.	การตระหนักว่าความรับผิดชอบด้านการเงินเป็นสิ่ง
จ�าเป็นต่ออนาคต
	 5.	การปลกูฝังค่านยิมขององค์กรในเรือ่งความรบัผดิชอบ
ต่อสังคม																																																																												
	 6.		การตดิตามและวดัผลความคบืหน้าของแต่ละโครงการ
	 7.	การสนบัสนนุให้พาร์ทเนอร์ทกุคนมส่ีวนร่วมกบัพนัธกจิ
	 สตาร์บัคส์	คอฟฟี่	จ�ากัด	ได้จัดท�ากิจกรรมที่เน้นแสดงถึง
ความรับผิดชอบต่อสังคม	 เช่น	 โครงการช่วยเหลือชาวไร่กาแฟ					
สตาร์บคัส์ม่วนใจ๋เบลนด์	โครงการแจกจ่ายกากกาแฟเพือ่น�าไปท�า
ปุ๋ย	 โครงการน�าแก้วกาแฟส่วนตัวมาซื้อเครื่องดื่ม	 โครงการห้อง
สมุดครอบครัว	โครงการเอาใจใส่พนักงาน		เป็นต้น

สรุป

	 การประชาสัมพันธ์เป็นเรื่องของข้อมูลข่าวสาร		ในโลกยุค
ไร้พรมแดนเช่นปัจจุบันนี้	การประชาสัมพันธ์มีขอบเขตขยายออก
ไปกว้างขวางมากขึ้นทั้งรูปแบบ	วิธีการ	บทบาท	ชนิดของเครื่อง
มือสื่อสาร	 ฯลฯ	 ดังนั้น	 องค ์กรใดที่สามารถจัดการการ
ประชาสัมพันธ์ได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ	ทั้งสมาชิกในองค์กรและ
ประชาชนกลุม่ต่างๆ	ทีอ่ยูภ่ายนอกมคีวามเข้าใจในการกระท�าของ
องค์กร		ยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุนการกระท�าและการ
ด�าเนินงานขององค์กรได้เป็นอย่างดียิ่ง	 และน�ามาซึ่งความส�าเร็จ	
มีชื่อเสียง	 ได้รับการยอมรับ	 เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของสาธารณชน	
องค์กรนั้นก็ย่อมสามารถอยู ่ร ่วมกับสังคมได้อย่างยั่งยืนและ		
เป็นสุข	
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