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การประชาสัมพันธ์เป็นการสือ่ สารรูปแบบหนึง่ ทีม่ งุ่ สร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างองค์กรกับกลุม่ เป้าหมาย 2 กลุม่
คือ กลุม่ สมาชิกภายในองค์กรและกลุม่ ประชาชนทีอ่ ยูภ่ ายนอกองค์กร โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ แสวงหาความร่วมมือและการสนับสนุนด้วย
การกระท�ำดี แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยความจริงใจและกระท�ำอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดการยอมรับ ความเชื่อถือศรัทธาจาก
สาธารณชน น�ำไปสู่ชื่อเสียงขององค์กรและท�ำให้องค์กรอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างสันติสุข
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�ำ

การสื่อสารเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ส�ำคัญประการหนึ่งของคนในสังคม  เพราะทุกคนจ�ำต้องอาศัยการสื่อสารเป็นเครื่องมือช่วยในการ
ติดต่อเพือ่ ให้อยูร่ ว่ มกันได้  ยิง่ ถ้าสังคมประกอบด้วยคนจ�ำนวนมากและสังคมมีความสลับซับซ้อนมากเท่าใด  การสือ่ สารก็จะยิง่ ทวีบทบาท
ของความส�ำคัญมากยิง่ ขึน้ ตามไปด้วย  ดังตัวอย่างทีเ่ ห็นได้อย่างชัดเจนจากสังคมในปัจจุบนั ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วทัง้ ทางด้าน
สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ผูบ้ ริหารประเทศจ�ำเป็นต้องใช้กระบวนการการสือ่ สารเป็นเครือ่ งมือช่วยปรับเปลีย่ นกระบวนการทางสังคม  
หรือช่วยในการพัฒนา  หรือแก้ปญั หาต่างๆ ของสังคม ด้วยวิธกี ารสร้างความรูค้ วามเข้าใจ เพือ่ เปลีย่ นทัศนคติ และเพือ่ เปลีย่ นพฤติกรรม
ของคนในสังคมให้มีความเป็นอยู่ที่สอดคล้องเข้ากันได้กับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง อีกทั้งเมื่อสังคมมีการขยายตัวใหญ่ขึ้นคนในสังคม
จึงต่างต้องมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม ร่วมกันแสดงความคิดเห็น และร่วมกันท�ำกิจกรรม ด้วยเหตุนี้ การจัดตั้งองค์กรหรือสถาบันในหลาก
หลายรูปแบบจึงเกิดขึน้ ตามวัตถุประสงค์ทแี่ ต่ละกลุม่ จะก�ำหนดขึน้ ซึง่ การทีอ่ งค์กรและคนในองค์กรจะท�ำหน้าทีใ่ ห้บรรลุผลส�ำเร็จตามเป้า
หมายได้นนั้ องค์กรจะต้องมีการก�ำหนดนโยบายทีเ่ หมาะสม มีกฎระเบียบทีช่ ดั เจนรัดกุม มีการแบ่งความรับผิดชอบทีช่ ดั เจนระหว่างสมาชิก
ในกลุ่ม และที่ส�ำคัญคือ ภายในองค์กรจะต้องมีการจัดระบบเครือข่ายการติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะการสื่อสารเป็นเครื่อง
มือท�ำหน้าที่น�ำความคิด ความรู้สึก ความต้องการ ไปสู่ความเข้าใจในเป้าหมายทั้งระหว่างสมาชิกต่อสมาชิก  กลุ่มต่อกลุ่ม หรือระหว่าง
องค์กรต่อองค์กรเข้าด้วยกัน ท�ำให้การบริหารงานด�ำเนินไปอย่างสอดคล้อง ตรงตามวัตถุประสงค์ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ สร้างความ
ส�ำเร็จ และที่ส�ำคัญยิ่งคือ มีผลต่อชื่อเสียงขององค์กร (Corporate Reputation) น�ำพาให้องค์กรเป็นที่ยอมรับและได้รับความเชื่อถือ
ศรัทธาจากสาธารณชนทั่วไป ซึ่งชื่อเสียงขององค์กรนั้นเป็นสิ่งที่เกิดจากการรับรู้ของสาธารณชนที่มีความเกี่ยวข้องกับการกระท�ำและ
พฤติกรรมทีอ่ งค์กรแสดงออก อย่างไรก็ตามการกระท�ำและพฤติกรรมทีม่ นุษย์แสดงออกก็มหี ลายรูปแบบและสามารถเปลีย่ นแปลงได้หลาย
ทิศทาง สิ่งเหล่านั้นอาจเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการสื่อสารและการบริหารงานขององค์กร ดังนั้น การประชาสัมพันธ์จึงเป็นกระบวนการ
การสื่อสารรูปแบบหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างองค์กรที่ท�ำการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นทั้ง
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สมาชิกภายในองค์กรและกลุ่มเป้าหมายที่เป็นประชาชนภายนอก
องค์กร ทั้งนี้เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการขององค์กรและ
เพือ่ ประโยชน์ของกลุม่ เป้าหมายทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับองค์กรนัน้ ๆ
ด้วย
การประชาสัมพันธ์คือการสื่อสาร

การประชาสัมพันธ์เป็นรูปแบบหนึ่งของการสื่อสาร และ
การประชาสั ม พั น ธ์ เ ป็ น การสื่ อ สารสองทาง (Two-way
Communication) ทีม่ งุ่ เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างองค์กร
ทีท่ ำ� การสือ่ สารกับสมาชิกทีอ่ ยูภ่ ายในองค์กร และรวมไปถึงยังกลุม่
เป้าหมายซึ่งเป็นประชาชนที่อยู่ภายนอกองค์กร โดยมีความมุ่ง
หมาย ดังนี้
1. เพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจด้วยการเผยแพร่และชีแ้ จง
สร้างความนิยมให้แก่สาธารณชนได้รับรู้ถึงบทบาท นโยบาย เป้า
หมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึง่ สาธารณชนเหล่านัน้ ประกอบ
ด้วยประชาชนทีเ่ ป็นสมาชิกขององค์กรและประชาชนทีอ่ ยูภ่ ายนอก
องค์กร
2. เพื่อสร้างชื่อเสียงและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้องค์กร
เป็นทีร่ จู้ กั ได้รบั ความเชือ่ ถือศรัทธาด้วยการแสดงเจตนารมณ์ทถี่ กู
ต้ อ งตามบรรทั ด ฐานของสั ง คมว่ า เป็ น องค์ ก รที่ ก ระท� ำ ดี แ ละ
สร้างสรรค์พัฒนาความเจริญก้าวหน้าให้แก่สังคมโดยไม่ขัดต่อ
กฎหมาย
3. เพื่ อ แสวงหาความร่ ว มมื อ และการสนั บ สนุ น จาก
ประชาชนด้วยการกระท�ำที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
4. รับฟังความรูส้ กึ นึกคิด ความคิดเห็น และความต้องการ
ของประชาชน
การสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ต้องตั้งอยู่บนฐานของ
ความจริงใจเพือ่ มุง่ ให้เกิดความเชือ่ ถือและปฏิบตั ติ ามโดยสมัครใจ  
มีการกระท�ำอย่างต่อเนือ่ ง  และก่อให้เกิดผลในระยะยาว  ผลของ
ความส�ำเร็จคือ ประชาชนให้ความนิยม เลื่อมใสศรัทธา และ
สนับสนุนให้ความร่วมมือในการด�ำเนินกิจกรรมขององค์กร  น�ำไป
สู่การมีชื่อเสียงอย่างยั่งยืนและสร้างความมั่นคงให้แก่องค์กร
องค์ประกอบ 4 ประการในกระบวนการการสือ่ สารเพือ่ การ
ประชาสัมพันธ์ที่ต้องค�ำนึงถึง คือ
1. องค์กร โดยมีนักประชาสัมพันธ์เป็นผู้ท�ำหน้าที่ในการ
สื่อสาร
2. ข่าวสารหรือเนื้อหาสาระที่ใช้ในการสื่อสารเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์
3. สื่อหรือเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารเพื่อน�ำสาระจาก
องค์กรไปถึงยังกลุ่มเป้าหมาย
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4. ประชาชนผู้รับสาร คือ กลุ่มบุคคลที่เป็นเป้าหมายใน
การสื่อสารขององค์กร กลุ่มเป้าหมาย คือ 1) สมาชิกในองค์กร
ได้แก่ กลุม่ ประชาชนทีม่ คี วามใกล้ชดิ เกีย่ วข้องผูกพันกับการด�ำเนิน
งานขององค์กรโดยตรงหรือมีผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียร่วมกับ
องค์กร ถ้าเป็นหน่วยงานธุรกิจ ได้แก่ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง
หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท เป็นต้น และ 2) กลุ่มประชาชนภายนอก
ได้แก่ ประชาชนกลุ่มต่างๆ ที่อยู่ภายนอกองค์กร ไม่มีความ
เกีย่ วข้องโดยตรง แต่มอี ทิ ธิพลและมีสว่ นรับรูก้ ารด�ำเนินกิจการของ
องค์กร ได้แก่ ผู้บริโภค สื่อมวลชน ชุมชนที่ตั้งอยู่โดยรอบองค์กร
รวมถึงประชาชนทั่วไป เมื่อองค์กรจะด�ำเนินกิจการใดประชาชน
กลุ่มนี้จะให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนน�ำไปสู่ผลส�ำเร็จ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ทกี่ ำ� หนดไว้ องค์กรจึงต้องสร้างความเข้าใจ
เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนกลุ่มดังกล่าว
กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์

กล่าวได้ว่า กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เป็น
การมุ่งเน้นสร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจ และความร่วมมือ
ระหว่างองค์กรกับประชาชนกลุม่ ต่างๆ  องค์กรจึงต้องรับฟังความ
คิดเห็นเพื่อให้การด�ำเนินงานมีความสอดคล้องและสามารถ
ประสานผลประโยชน์ร่วมกันได้กับทุกฝ่าย โดยเฉพาะสมาชิก
ภายในองค์กรยิง่ ต้องมีสว่ นได้รบั ฟัง รับรู้ มีความเข้าใจในนโยบาย
และการด�ำเนินงานขององค์กรเป็นอย่างดี รวมถึงต้องมีความเข้าใจ
อย่างถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นักประชาสัมพันธ์ผทู้ ำ� หน้าที่
ในกระบวนการการสื่อสารจึงเป็นผู้มีความส�ำคัญยิ่งที่จะต้อง
พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบในทุกองค์ประกอบของการสือ่ สาร
ตั้งแต่คุณสมบัติของตัวนักประชาสัมพันธ์เอง การพิจารณาเลือก
สารและสือ่ ทีเ่ หมาะสมสอดคล้องกับโครงการประชาสัมพันธ์  รวม
ไปถึงกลุม่ ผูร้ บั สารในการประชาสัมพันธ์ ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้การสือ่ สารใน
แต่ละโครงการประสบความส�ำเร็จมีประสิทธิภาพสูงสุด สร้างชื่อ
เสียงและความมั่นคงให้แก่องค์กรอย่างยั่งยืน ปัจจุบันเป็นยุคของ
การแข่งขัน องค์กรต่างมีการก�ำหนดกลยุทธ์เพือ่ ให้สามารถแข่งขัน
ได้ จึงต่างมุง่ ไปสู่การบริหารจัดการเชิงรุก การก�ำหนดกลยุทธ์การ
ประชาสัมพันธ์จากองค์ประกอบการสื่อสารจึงมีความส�ำคัญยิ่งที่
นักประชาสัมพันธ์ควรให้ความใส่ใจ ตั้งแต่เนื้อหาสาร  ซึ่งมีความ
ส�ำคัญต่อการก�ำหนดกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ เพราะต้องจัด
เนือ้ หาสารให้สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์ใน
ครั้งนั้นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ก�ำหนดกลยุทธ์ด้วยการมุ่ง
เน้นการสร้างสารเพือ่ การเผยแพร่เป็นการให้ความรูท้ เี่ ป็นประโยชน์
ต่อคนในสังคม หรือก�ำหนดกลยุทธ์สร้างสารที่น�ำเสนอถึงความ
ก้าวหน้าทันสมัย แปลกใหม่ ยังไม่มีผู้ใดสามารถท�ำได้มาก่อน ที่

ส�ำคัญในการสร้างสารนัน้ จะต้องมีจดุ จูงใจทีต่ รงกับความต้องการ
ของกลุม่ เป้าหมาย สามารถสร้างความรูค้ วามเข้าใจ  สร้างทัศนคติ
ทีด่   ี และทีส่ ำ� คัญส่งผลต่อพฤติกรรมในการยอมรับต่อการประชาสั ม พั น ธ์ นั้ น ๆ ส่ ว นการก� ำ หนดสื่ อ เพื่ อ การประชาสั ม พั น ธ์              
นักประชาสัมพันธ์จะเลือกใช้สอื่ เดียวหรือใช้สอี่ ผสมผสานควรต้อง
พิจารณาจากเนื้อหาและกิจกรรมของโครงการเป็นส�ำคัญ

เลือกใช้สอื่ เพือ่ การประชาสัมพันธ์ยอ่ มต้องมีความแตกต่างจากการ
ประชาสัมพันธ์ที่ก�ำหนดเฉพาะในองค์กรหรือในสังคมเมือง การ
ประชาสัมพันธ์แต่ละกิจกรรมจึงไม่สามารถก�ำหนดรูปแบบให้
เหมือนกันทัง้ หมดได้ เนือ่ งจากสือ่ ชนิดหนึง่ อาจใช้ได้ดใี นพืน้ ทีห่ นึง่
แต่อาจด้อยประสิทธิภาพในพืน้ ทีอ่ นื่ การด�ำเนินงานจึงต้องก�ำหนด
เป้าหมายให้ชัดเจนและต้องพิจารณาถึงศักยภาพในด้านสังคม
วัฒนธรรมของประชาชนผู้รับสารเป็นปัจจัยส�ำคัญด้วย    
สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์
ปัญหาที่ส�ำคัญประการหนึ่งที่ท�ำให้นักประชาสัมพันธ์ไม่
งานประชาสัมพันธ์ เป็นงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้เครือ่ งมือ สามารถวางแผนการใช้สอื่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพก็คอื การมีความ
สือ่ สารเป็นสือ่ ในการด�ำเนินงาน นักประชาสัมพันธ์จ�ำเป็นต้องเรียน รูไ้ ม่ทนั ต่อพัฒนาการของเทคโนโลยีการสือ่ สาร  นักประชาสัมพันธ์
รู้การใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้ได้ผลเป็นอย่างดี เพราะสื่อมี ต้องค�ำนึงอยู่เสมอว่า การสร้างความรู้ความเข้าใจและการสร้าง
หลายประเภทและต้องเข้าใจถึงคุณสมบัติของสื่อแต่ละชนิด   ความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี เ ป็ น เป้ า หมายหลั ก ของการด� ำ เนิ น งาน
เทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาไป ประชาสัมพันธ์ และเทคโนโลยีการสื่อสารก็เป็นเครื่องมือที่ส�ำคัญ
อย่างรวดเร็วและได้ถูกน�ำมาใช้อย่างแพร่หลายในวงการต่างๆ  ผู้ อย่างยิ่งในยุคปัจจุบันส�ำหรับอาชีพนักประชาสัมพันธ์ การด�ำเนิน
ใช้จึงต้องตื่นตัวเรียนรู้ ติดตามความเคลื่อนไหว และศึกษาถึง งานประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดจ�ำเป็นที่นักประชาประสิทธิภาพเพื่อปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้แก่องค์กร สัมพันธ์จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในวิธีการและไหวทันต่อการ
สามารถตอบสนองการใช้งานได้อย่างเหมาะสมและทันสมัย  
พิจารณาเลือกใช้สอื่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงต้องศึกษาและตาม
ทุกวันนี้อินเทอร์เน็ตเป็นเทคโนโลยีที่ถูกน�ำมาใช้กันอย่าง ให้ทันกับเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาอย่างรวดเร็วและสามารถน�ำมา
กว้างขวางในวงวิชาชีพการประชาสัมพันธ์ ด้วยการน�ำข้อมูล ใช้ได้อย่างเหมาะสม มิใช่เลือกตามกระแสนิยมแต่ไม่มีความรู้
ข่าวสารหรือกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานที่จัดท�ำขึ้นเผยแพร่ผ่าน ความเข้าใจในคุณลักษณะของสื่อนั้นๆ อย่างถ่องแท้  หรือตัดสิน
ทางเว็บไซต์ อีกทัง้ ยังสามารถใช้ได้ในหลากหลายรูปแบบ นอกจาก ใจเลือกเพราะองค์กรมีงบประมาณให้ในแต่ละปีเป็นจ�ำนวนมากจึง
นั้นยังสามารถจัดท�ำเป็นเว็บบอร์ดให้ผู้ชมเข้าร่วมแสดงความคิด ต้องใช้ให้หมดโดยไม่ได้ประเมินถึงผลของการประชาสัมพันธ์ว่า
เห็นทีเ่ ห็นได้ทงั้ ด้วยภาพและได้ยนิ เสียง  ซึง่ อินเทอร์เน็ตจัดเป็นสือ่ ด�ำเนินการไปแล้วให้ผลลัพธ์ทคี่ มุ้ ค่าแก่องค์กรหรือไม่ การวางแผน
ที่รับข้อมูลได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมงและยังสามารถส่งข่าวสารเผย การใช้สื่อจึงต้องมีความรอบคอบ สามารถคาดการณ์ได้ว่าเมื่อ
แพร่ อ อกไปยั ง กลุ ่ ม เป้ า หมายได้ ส ะดวกในเวลาอั น รวดเร็ ว ด�ำเนินการประชาสัมพันธ์ไปแล้วต้องได้ผลคุม้ ค่า ให้ประโยชน์และ
เทคโนโลยีประเภทนี้จึงได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในยุค เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กร ดังนั้น การสร้างกลยุทธ์เพื่อการ
ปัจจุบัน  และยังมีการพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามสื่อ ประชาสัมพันธ์จึงต้องพิจารณาทั้งกระบวนการอย่างรอบคอบและ
ทุกชนิดย่อมมีคุณสมบัติทั้งที่เป็นข้อดีและข้อจ�ำกัดในการใช้   ถึง เหมาะสมด้วยการตั้งเป้าหมายไว้ก่อนว่า  กลุ่มเป้าหมายที่องค์กร
แม้ว่าการส่งและรับข่าวสารด้วยเทคโนโลยีประเภทนี้จะมีข้อดี ต้องการสื่อสารด้วยเป็นใคร การเลือกเนื้อหาสาระในการสื่อสาร
มากมายแต่ก็ยังมีข้อจ�ำกัดที่ผู้รับจ�ำต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์   ต้องชัดเจน  การเลือกสื่อต้องให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย  และ
ส�ำหรับการเผยแพร่ข่าวสารไปถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นสมาชิก ที่ส�ำคัญองค์กรต้องวางกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ด้วยการแสดง
ภายในองค์กรคงไม่มีข้อจ�ำกัดมากนัก เพราะองค์กรย่อมมีงบ ความรับผิดชอบด้วยความจริงใจ เพราะสังคมปัจจุบนั เป็นโลกแห่ง
ประมาณเพียงพอที่จะจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่บุคลากรได้ ข้อมูลข่าวสาร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรหรือแม้แต่ประชาชน
เพื่อความทันสมัย นอกเสียจากว่าสมาชิกในองค์กรไม่มีศักยภาพ ทั่วไปมีความสามารถที่จะรับรู้ข่าวสารขององค์กรได้จากหลาก
พอที่จะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพได้ ส�ำหรับการ หลายทิศทาง โดยที่องค์กรไม่สามารถที่จะสกัดกั้นได้เลย
เผยแพร่ข่าวสารขององค์กรที่มีวัตถุประสงค์มุ่งไปถึงยังกลุ่มเป้า
หมายที่เป็นกลุ่มประชาชนในสังคมเมืองก็คงไม่เป็นข้อจ�ำกัดนัก องค์กรกับความรับผิดชอบต่อสังคม
เพราะเป็นสังคมทีม่ คี วามเจริญ แต่หากการเผยแพร่นนั้ ต้องการพุง่
องค์กรกับความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social
เป้าไปสู่กลุ่มเป้าหมายใหญ่ที่รวมไปถึงประชาชนทั้งประเทศที่มี Resposibility หรือ CSR)  คือ การด�ำเนินกิจกรรมซึ่งหมายรวมถึง
ความแตกต่างกันทั้งในเรื่องพื้นฐานการศึกษาและวัฒนธรรม การ ทัง้ ภายในและภายนอกองค์กรโดยต้องค�ำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม  
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ทั้งในสังคมระดับที่ใกล้ชิดกับองค์กร ได้แก่ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น  
ครอบครัวของบุคลากร ชุมชนที่องค์กรตั้งอยู่  เป็นต้น และรวมไป
ถึงสังคมในระดับไกล ซึ่งหมายถึง ผู้เกี่ยวข้องกับองค์กรโดยอ้อม
สื่อมวลชน ประชาชนทั่วไป เป็นต้น มีการกระท�ำกิจกรรมร่วมกัน
หรือใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งภายในองค์กรหรือภายนอกองค์กรร่วม
กันเพือ่ ท�ำให้สงั คมเป็นปกติสขุ CSR เป็นภารกิจทีอ่ งค์กรยุคปัจจุบนั
ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมมี    
2 นัย คือ ความรับผิดชอบในการด�ำเนินการและบริหารจัดการ
ภายในองค์กรโดยตรง และความรับผิดชอบต่อปัจจัยภายนอก เช่น
การให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษาหรือการพัฒนาสังคม
ด้วยการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น นักประชาสัมพันธ์ในฐานะ
เป็นผู้ท�ำการสื่อสารให้แก่องค์กรจะต้องศึกษาและท�ำความเข้าใจ
ถึงวิธดี ำ� เนินการทีแ่ สดงให้เห็นว่าองค์กรเป็นส่วนหนึง่ ของสังคมและ
ยินดีรว่ มรับผิดชอบแก้ไขปัญหาของสังคมในด้านต่างๆ ด้วยความ
เต็มใจเพื่อให้สังคมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น  
ปัจจุบันแรงขับเคลื่อนเกี่ยวกับ CSR ส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ ย นแปลงในการด� ำ เนิ น งานด้ า นการสื่ อ สารเพื่ อ การ
ประชาสัมพันธ์ CSR เป็นกิจกรรมการสื่อสารที่ด�ำเนินการได้ใน
หลากหลายรูปแบบและสามารถท�ำได้อย่างต่อเนื่องทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร โดยมีวตั ถุประสงค์ของกิจกรรมทีแ่ ตกต่างกันตาม
กลุ่มเป้าหมายผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งกิจกรรมต่างๆ เหล่านั้น
สามารถสร้างมูลค่าเพิม่ (Added  Value) และสามารถสร้างความ
เจริญเติบโตจากการแบ่งปันทรัพยากรร่วมกันระหว่างองค์กรกับ
ชุมชนหรือกับกลุม่ เป้าหมายทีก่ อ่ ให้เกิดความยัง่ ยืน (Sustainability)
และส่งผลในระยะยาวต่อการด�ำเนินกิจการขององค์กรได้เป็นอย่าง
ดี  นับตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา  องค์กรต่างๆได้ประกาศนโยบาย
ทีช่ ดั เจนของการด�ำเนินธุรกิจทีค่ วบคูไ่ ปกับการดูแลสังคมและการ
รักษาสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมจึง
เป็นสิ่งที่ทุกองค์กรมุ่งส่งเสริมโดยเฉพาะเป็นที่นิยมอย่างยิ่งใน
องค์กรประเภทธุรกิจ  โดยมีข้อที่ควรพิจารณาดังนี้
1) CSR ต้องอยู่ภายใต้การบริหารจัดการทั้งระบบของ
องค์กร ไม่ใช่เพียงเพือ่ สร้างภาพลักษณ์ขององค์กรเท่านัน้ และต้อง
กระท�ำอย่างต่อเนื่อง มีเป้าหมายและแนวทางที่ชัดเจน มีการ
วางแผนความร่วมมือจากบุคลากรทุกระดับในองค์กรเพื่อผลักดัน
ให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
2) CSR ต้องให้มีส่วนร่วมทั้งภายในองค์กรจากบุคลากร
ทุกระดับ และภายนอกองค์กรจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึง
ประชาชนทั่วไป เพื่อให้เกิดจิตส�ำนึกร่วมกัน  CSR จะมีความต่อ
เนื่องและยั่งยืนได้ต่อเมื่อสมาชิกในองค์กรเข้ามีส่วนร่วมอย่าง
จริงจังด้วยใจรักและมีจิตอาสา  
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3) ผูบ้ ริหารต้องให้การสนับสนุนและมีสว่ นร่วมกับสมาชิก
ในองค์กร โดยท�ำหน้าที่เป็นผู้ชี้แจง ชักชวน  และให้การสนับสนุน  
ส่ ว นบุ ค ลากรเป็ น ผู ้ คิ ด และด� ำ เนิ น การกั น เองในลั ก ษณะของ
โครงการทีไ่ ม่ใช่การปฏิบตั งิ านตามปกติ  ซึง่ น�ำไปสูก่ ารสร้างสรรค์
พัฒนาความเจริญก้าวหน้าให้แก่สงั คมโดยไม่ขดั ต่อกฎหมาย  เช่น
โครงการพัฒนาชุมชนหรือการจัดสร้างอาคารเรียนในชนบทเพื่อ
ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา โครงการพัฒนาท้องถิ่น
ทางด้านการเกษตร โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
เป็นต้น  
การด�ำเนินกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
สามารถจัดท�ำได้หลายรูปแบบ  ถือเป็นเครือ่ งมือทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการ
สร้างชือ่ เสียงให้แก่องค์กร อีกทัง้ ยังเป็นการช่วยสร้างความแตกต่าง
ในการแข่งขัน  จะพบว่าองค์กรในปัจจุบนั ต่างพยายามสร้างความ
แตกต่างเพื่อให้เห็นถึงความห่วงใยที่องค์กรมีต่อสังคมและสิ่ง
แวดล้อมด้วยการให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
ต่อสังคม ซึ่งการสนับสนุนนั้นยังเป็นการช่วยเชื่อมโยงองค์กรเข้า
กับสังคม โดยองค์กรได้แสดงถึงความรับผิดชอบตอบแทนให้กับ
ลูกค้า ชุมชน และพนักงาน อีกทัง้ ยังเป็นการสร้างทัศนคติทดี่   ี ช่วย
ส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างชือ่ เสียงให้แก่องค์กร กล่าวได้วา่ CSR
นั้นองค์กรมิได้เป็นฝ่ายให้เพียงฝ่ายเดียว ตัวองค์กรเองก็ได้รับ
ประโยชน์จากกิจกรรม CSR ด้วยเช่นกัน และกิจกรรม CSR จะมี
ความต่อเนือ่ งและยัง่ ยืนได้กต็ อ่ เมือ่ สมาชิกในองค์กรเข้ามีสว่ นร่วม
อย่างจริงจังและด้วยใจรัก รวมถึงผู้บริหารระดับสูงจะต้องให้การ
สนับสนุนและส่งเสริม  จากแนวคิดของ Kotler & Lee (2005) ได้
จัดกิจกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมไว้เป็น 6 ประเภท
ดังนี้
1) องค์กรเป็นผู้สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม โดย
การมอบเงินช่วยเหลือสังคม (Cause Marketing)  เป็นการแสดง
ถึงความห่วงใยในประเด็นปัญหาสังคมและสือ่ สารเชิญชวนให้ผอู้ นื่
เข้าร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ  หรือรับสมัครอาสาสมัครเพื่อช่วย
แก้ปญั หานัน้ ๆ เช่น กรณีศกึ ษาของความร่วมมือระหว่าง Starwood
โรงแรมทีม่ เี ครือข่ายทัว่ โลกทัง้ ในลาตินอเมริกา ยุโรป  และเอเชียแปซิฟกิ กับ UNICEF องค์กรโลกทีม่ ภี ารกิจช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส
ในการระดมทุนช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในพืน้ ทีห่ า่ งไกลในการให้
วัคซีนป้องกันโรคกับเด็ก ด้วยวิธีการระดมทุนเชิญชวนผู้เข้าพักใน
โรงแรมทุกคนร่วมบริจาคเงินเพิ่มคนละ 1 เหรียญสหรัฐ และให้
พนักงานโรงแรมที่มีอยู่ทั่วโลกได้มีส่วนร่วมแสดงความห่วงใย  
กระตือรือร้นที่จะช่วยสังคมด้วยการเชิญชวนให้ผู้เข้าพักเห็นถึง
ความส�ำคัญและยินดีรว่ มบริจาค ท�ำให้โครงการประสบความส�ำเร็จ
สามารถระดมเงินบริจาคได้เป็นจ�ำนวนมาก (กองบรรณาธิการ

ประชาชาติธุรกิจ, 2550)
2) การบริจาคเงินจากการขายสินค้าหรือบริการ (Causerelated Marketing) ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่มีการก�ำหนดขึ้น
มาเป็นพิเศษ หรือมีการเจาะจงประเภทสินค้าพิเศษเพื่อบริจาคให้
กับองค์กรสาธารณกุศล เช่น โครงการมือสะอาด ปราศจากโรค
ของคอลเกต-ปาล์มโอลีฟ ท�ำการรณรงค์เรือ่ งสุขอนามัยผ่านสินค้า
ของตนด้วยสบู่โพรเทคน์ โดยมุ่งเป้าไปที่นักเรียนในโรงเรียน และ
เป็นพันธมิตรร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ
(กองบรรณาธิการประชาชาติธุรกิจ, 2550)
   3) สนั บ สนุ น กิ จ กรรมที่ ท� ำ ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรมเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม (Corporate Social
Marketing) เช่น โครงการของบริษทั ไทยประกันชีวติ จ�ำกัด  เน้น
การด�ำเนินธุรกิจขององค์กรในการสร้างคุณค่าชีวิตด้วยการเชิญ
ชวนให้ประชาชนมีนำ�้ ใจให้แก่คนในสังคมด้วยการร่วมกันบริจาค
เซลล์ต้นก�ำเนิดเม็ดโลหิต (Stem Cell) หรือการรณรงค์ร่วมบริจาค
โลหิตและอวัยวะกับสภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยใน
สังคม (วรัญญา  ศรีเสวก, 2551)
4) การบริจาคให้มูลนิธิ หน่วยงานสาธารณกุศล หรือให้
เป็นทุนการศึกษา (Corporate Philanthropy) เป็นการแสดงถึง
การที่องค์กรมีบทบาทสามารถตอบสนองความต้องการของสังคม
หรือช่วยแก้ไขปัญหาให้สังคมได้ มีองค์กรเป็นจ�ำนวนมากจัดท�ำ
โครงการหรื อ กิ จ กรรมตอบแทนสั ง คมโดยให้ ค วามส�ำ คั ญ กั บ
กิจกรรมด้านการศึกษา เช่น มูลนิธิหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ซึ่งเป็น
มูลนิธเิ พือ่ สาธารณประโยชน์ อุปถัมภ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ในพืน้ ที่
ต่างๆ ทั่วประเทศไทยกว่า 100 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่ง
เสริมด้านการศึกษาและช่วยเหลือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการศึกษาแก่
นักเรียนทีย่ ากจนและนักเรียนทีเ่ รียนดี เป็นการเปิดโอกาสและเพิม่
คุณภาพชีวิตในด้านการศึกษา
5) สนับสนุนให้พนักงานกับอาสาสมัครร่วมท�ำกิจกรรมทาง
สังคมกับชุมชน (Community Volunteering) เพือ่ ให้พนักงานรูส้ กึ
ว่าตนเป็นส่วนหนึง่ ของสังคมและสามารถท�ำประโยชน์ให้แก่ชมุ ชน
และสังคมได้  อีกทัง้ ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ทดี่ กี บั ประชาชน
ในท้องถิ่นอีกด้วย เช่น โครงการอาสาสมัครของ ไอบีเอ็ม  มีเป้า
หมายในการถ่ายทอดความรูค้ วามสามารถของพนักงานไปสูช่ มุ ชน
ต่างๆ ในสิ่งที่ชุมชนต้องการ เน้นใช้เทคโนโลยีซึ่งเป็นหัวใจของ
องค์กรมาประยุกต์ใช้ผ่านงานอาสาสมัคร  พร้อมทั้งเลือกประเด็น
ทางสังคมที่เหมาะกับความสามารถขององค์กร (กองบรรณาธิการ
ประชาชาติธุรกิจ, 2550)
6) การเพิ่มทุนเพื่อการเปลี่ยนแปลงการด�ำเนินงานของ
องค์กรเพื่อสังคม (Social Responsibility Business Practices) เพื่อ

ให้เป็นองค์กรที่มีส่วนร่วมพัฒนาสังคมให้มีความเป็นอยู่ที่ดีเพื่อ
คนในชุมชน หรือเป็นองค์กรที่มุ่งรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสังคม  
แสดงถึงความรับผิดชอบที่องค์กรมีให้ต่อสังคม เช่น โครงการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลดขยะบรรจุภัณฑ์ โดย บริษัท โมโตโรล่า ที่
ให้ความส�ำคัญด้วยการออกแบบระบบการลดขยะ ซึ่งได้รับการ
ยกย่องจาก Environment Protection Agency ให้เป็นโครงการดี
เยีย่ มเกีย่ วกับนวัตกรรมการอนุรกั ษ์  โดยลดการสูญเสียด้วยการน�ำ
บรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ ไม่ทิ้งไปแบบเปล่าประโยชน์  
เป็นวิธีการของการรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างระมัดระวังไม่ให้เกิดการ
สูญเสีย อีกทั้งยังป็นการสร้างคุณค่าในด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย  
(กองบรรณาธิการประชาชาติธุรกิจ, 2550)
องค์กรอาจเลือกรูปแบบการท�ำกิจกรรมทีแ่ สดงความรับผิด
ชอบในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือในหลากหลายรูปแบบให้เหมาะ
สมกับลักษณะขององค์กร แต่ทั้งนี้ต้องกระท�ำอย่างจริงใจ มีความ
ต่อเนื่อง สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ชัดเจนขององค์กร
โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือ องค์กรสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนร่วมกับ
ชุมชนด้วยความเข้าใจและด้วยความร่วมมือซึ่งกันและกัน เพื่อ
น�ำพาสังคมไปสู่สันติสุขด้วยการเอาใจใส่ในสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ชื่อเสียงบ่งบอกถึงความส�ำเร็จขององค์กร

ชื่อเสียงขององค์กร  (Corporate Reputation) เป็นปัจจัย
ทีม่ คี วามส�ำคัญยิง่   เพราะสะท้อนถึงความส�ำเร็จทีอ่ งค์กรสามารถ
ด�ำเนินการให้บรรลุผลตามความคาดหวังของกลุ่มเป้าหมายที่มี
ส่วนเกีย่ วข้องหรือของสังคม ชือ่ เสียง หมายถึง คุณความดีทอี่ งค์กร
ได้สั่งสมมาอย่างสม�ำ่ เสมอเป็นเวลายาวนานตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน  
จนเป็นที่ได้รับความไว้วางใจ เชื่อถือศรัทธาจากกลุ่มเป้าหมาย
ต่างๆ   เมื่อองค์กรกระท�ำการใดๆ จึงท�ำให้ได้รับการยอมรับใน
การด�ำเนินงานขององค์กรและจากผลงานทีด่ ี  ชือ่ เสียงขององค์กร
เป็นสิง่ ทีแ่ สดงถึงการรับรูจ้ ากสาธารณชนทีเ่ กีย่ วข้องกับการกระท�ำ
ในอดีตและสิง่ ทีค่ าดการณ์วา่ จะเกิดในอนาคต เมือ่ เปรียบเทียบกับ
คู่แข่งขัน (Fombrun, 1996) โดยประเมินจากคุณภาพด้านการ
บริหารงาน  คุณภาพด้านการเงินการลงทุน  และคุณภาพด้านการ
บริการ  รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม นักวิชาการได้เสนอปัจจัย
3 ประการที่เป็นเสมือนตัวชี้วัดชื่อเสียงขององค์กร (Camaron,
Wilcox & Others, 2008) โดยพิจารณาจาก (1) ผลประกอบการ
ด้านการเงิน  (2) ความสามารถด้านการให้ผลตอบแทนแก่กลุ่มผู้
เกีย่ วข้องกับองค์กร  และ (3) ความรับผิดชอบต่อสังคม  ซึง่ ปัจจุบนั
หน่วยงานต่างนิยมใช้เป็นกลยุทธ์ในการสร้างชือ่ เสียงให้แก่องค์กร
กันอย่างแพร่หลาย
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6. ตระหนักว่าการมีผลก�ำไรเป็นสิง่ ส�ำคัญของความส�ำเร็จ
สตาร์บคั ส์ คอฟฟี่ จ�ำกัด เป็นองค์กรทีไ่ ด้รบั การกล่าวขาน ในอนาคตขององค์กร
ว่าประสบความส�ำเร็จในการใช้กลยุทธ์การสร้างชื่อเสียงด้วยการ
สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ จ�ำกัด มุ่งเน้นให้ความส�ำคัญกับการ
แสดงถึงการมีความรับผิดชอบต่อสังคม บริษทั เป็นผูจ้ ำ� หน่ายกาแฟ เป็นองค์กรทีม่ คี วามรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการให้ความส�ำคัญกับ
ชื่ อ ดั ง ของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าที่ ป ระสบความส� ำ เร็ จ สร้ า ง นโยบายปัญหาสังคม 3 ประการคือ (1) ปัญหาสังคมด้านการศึกษา  
วัฒนธรรมใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปในการดื่มกาแฟ ซึ่งท�ำให้ได้รับ (2) ปัญหาเกีย่ วกับน�ำ  
้ และ (3) ปัญหาสิง่ แวดล้อม  โดยสตาร์บคั ส์
ความนิยมอย่างสูงสร้างชือ่ เสียงเป็นทีร่ จู้ กั อย่างแพร่หลาย มีกจิ การ มุง่ มัน่ ในการเป็นผูน้ ำ� ด้านการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมในทุกๆ ด้าน  จึง
สาขาในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ถือได้ว่าเป็นบริษัทตัวอย่างที่ดีของ ได้มีการก�ำหนดพันธกิจในปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมไว้ดังนี้ (www.
การสื่อสารและการใช้ CSR ด้วยการสร้างแบรนด์ให้อยู่ในใจผู้ starbucks.com)
บริ โ ภคโดยไม่ ใ ช้ ง บประมาณผ่ า นสื่ อ โฆษณา กลยุ ท ธ์ ก าร
1. การท�ำความเข้าใจปัญหาสิง่ แวดล้อมและแบ่งปันความ
ประชาสั ม พั น ธ์ แ บบผสมผสานได้ ถู ก น� ำ มาใช้ ด ้ ว ยวิ ธี ก าร รู้ให้กับพาร์ทเนอร์
ประชาสัมพันธ์แบบมาตรฐานเดียวกันและการประชาสัมพันธ์แบบ
2. การพัฒนาแนวทางแก้ปัญหาใหม่ๆ ที่ยืดหยุ่นได้เพื่อ
ท้องถิน่   ส�ำหรับกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์แบบมาตรฐานเดียวกัน น�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลง
เป็ น การใช้ ก ารสื่ อ สารที่ เ น้ น ย�้ำ เกี่ ย วกั บ ตราสิ น ค้ า โดยเน้ น
3. การพยายามเลือกซื้อ ขาย  และใช้แต่ผลิตภัณฑ์ที่เป็น
ประชาสัมพันธ์ในด้านประสบการณ์  คุณภาพของกาแฟ  และการ มิตรกับสิ่งแวดล้อม
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ส่วนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์
4. การตระหนักว่าความรับผิดชอบด้านการเงินเป็นสิ่ง
แบบท้องถิน่ เพือ่ ถึงผูร้ บั สารทีม่ คี วามแตกต่างกันทัง้ ในด้านการเมือง จ�ำเป็นต่ออนาคต
เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม  ฯลฯ  ให้เลือกรูปแบบการสร้างสรรค์
5. การปลูกฝังค่านิยมขององค์กรในเรือ่ งความรับผิดชอบ
สารและช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมและเข้าถึงผู้รับสารให้ได้ ต่อสังคม                                                                            
มากทีส่ ดุ เน้นการตกแต่งร้านด้วยการสอดแทรกความเป็นท้องถิน่   
6.  การติดตามและวัดผลความคืบหน้าของแต่ละโครงการ
สร้างบรรยากาศภายในให้ผใู้ ช้บริการรูส้ กึ ถึงด้วยอารมณ์ของความ
7. การสนับสนุนให้พาร์ทเนอร์ทกุ คนมีสว่ นร่วมกับพันธกิจ
สบายๆ และผ่อนคลายด้วยเสียงเพลง ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์
สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ จ�ำกัด ได้จัดท�ำกิจกรรมที่เน้นแสดงถึง
เฉพาะท้องถิ่นและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมหรือชุมชน ความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น โครงการช่วยเหลือชาวไร่กาแฟ     
นั้น  จึงเห็นได้ว่า องค์กรดังกล่าวประสบความส�ำเร็จได้อย่างดียิ่ง สตาร์บคั ส์มว่ นใจ๋เบลนด์ โครงการแจกจ่ายกากกาแฟเพือ่ น�ำไปท�ำ
ด้วยการเลือกเน้นใช้กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ที่สามารถปรับ ปุ๋ย โครงการน�ำแก้วกาแฟส่วนตัวมาซื้อเครื่องดื่ม โครงการห้อง
เปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกับความต้องการและสภาพความ สมุดครอบครัว โครงการเอาใจใส่พนักงาน  เป็นต้น
แตกต่างในแต่ละสังคมและวัฒนธรรมนั้นๆ  รวมทั้งองค์กรยังได้
ก�ำหนดพันธกิจซึง่ ถือเป็นหัวใจส�ำคัญของการบริหารจัดการ (www. สรุป
starbuck.co.th/th) ไว้ดังนี้  
การประชาสัมพันธ์เป็นเรื่องของข้อมูลข่าวสาร  ในโลกยุค
1. การสร้างสภาพแวดล้อมทีด่ ใี นการท�ำงานและปฏิบตั ติ อ่ ไร้พรมแดนเช่นปัจจุบันนี้ การประชาสัมพันธ์มีขอบเขตขยายออก
เพื่อนร่วมงานทุกคนด้วยความเคารพ
ไปกว้างขวางมากขึ้นทั้งรูปแบบ วิธีการ บทบาท ชนิดของเครื่อง
2. การค�ำนึงถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคลเป็นปัจจัย มื อ สื่ อ สาร ฯลฯ ดั ง นั้ น องค์ ก รใดที่ ส ามารถจั ด การการ
ส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจ
ประชาสัมพันธ์ได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ ทั้งสมาชิกในองค์กรและ
3. การประกอบธุรกิจในการสัง่ ซือ้ การคัว่ กาแฟ  และการ ประชาชนกลุม่ ต่างๆ ทีอ่ ยูภ่ ายนอกมีความเข้าใจในการกระท�ำของ
ปรุงกาแฟในมาตรฐานเป็นพิเศษเพื่อให้ตรงกับความต้องการของ องค์กร  ยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุนการกระท�ำและการ
ลูกค้าแต่ละคน
ด�ำเนินงานขององค์กรได้เป็นอย่างดียิ่ง และน�ำมาซึ่งความส�ำเร็จ
4. การท�ำงานด้วยความกระตือรือร้นเพือ่ ส่งเสริมให้ลกู ค้า มีชื่อเสียง ได้รับการยอมรับ เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของสาธารณชน
พึงพอใจอย่างสูงสุดตลอดเวลา
องค์กรนั้นก็ย่อมสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างยั่งยืนและ  
5. ช่วยเหลือและสนับสนุนในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อ เป็นสุข
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
กรณีศึกษาการสร้างชื่อเสียงองค์กรด้วยกลยุทธ์ CSR
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