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การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ (Corporate Social Responsibility หรือ CSR) เป็นแนวทางการด�ำเนินการที่มุ่ง
เน้นผลประโยชน์ระยะยาวมากกว่าระยะสั้น และเป็นกระบวนการที่ส่งเสริมการพัฒนาและการเติบโตแบบยั่งยืนให้กับองค์การในโลกการ
ค้าแบบไร้พรมแดนเช่นที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ปัญหาหนึ่งของการสนับสนุนการด�ำเนินการกิจกรรม CSR ขององค์การคือการ
ขาดความเข้าใจเกี่ยวกับผลของ CSR ที่มีต่อความสามารถในการแข่งขันขององค์การ และวิธีการสื่อสารกิจกรรม CSR ไปยังกลุ่มผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียขององค์การให้เห็นถึงประโยชน์และความส�ำคัญ บทความนี้ได้เสนอแนะกลยุทธ์การสื่อสารการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
และกระบวนการในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ CSR เพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์การ ซึ่งหากองค์การใดเรียนรู้ที่จะน�ำเอา
กิจกรรม CSR มาผนวกเข้ากับพันธกิจและวิสัยทัศน์ภายในองค์การ อย่างเป็นระบบและมีการปลูกฝังการสร้างการมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ต่อสังคมให้กบั บุคลากรภายในองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ ผลดีกจ็ ะตกกับองค์การในแง่ของการสร้างอัตลักษณ์ทเี่ ด่นชัดในเรือ่ งความรับ
ผิดชอบต่อสังคม และประทับตรานั้นไว้ในใจของสาธารณชน
Abstract

Corporate social Responsibility (CSR) has been regarded as a strategic approach to promote long-term rather than
short-term benefits for sustaining organizations’ growth and performance in the globalization era. However, the failure of
communicating the CSR values to stakeholders is an issue obstructing the success of CSR activities. This paper aims at
suggesting communication process and strategies that can enhance the organizational competitiveness through CSR
activities. CSR activities strategically connected with corporate goals and missions can help promote employees’ involvement
and stakeholders’ participation in CSR programs. In addition, an effective CSR program can enhance corporate identity
and brand awareness in the eyes of its stakeholders.  
ด้วยเหตุจากความกดดันในการแข่งขันแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดที่รุนแรง ประกอบกับการหันมาให้ความสนใจกับปัญหาด้าน
สังคมและชุมชน ท�ำให้สาธารณชนเรียกร้องให้องค์การที่แสวงหาก�ำไร หันมาแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น
เป็นเหตุจงู ใจทีส่ �ำคัญทีท่ ำ� ให้การประชาสัมพันธ์และการมีสว่ นร่วมรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การเข้ามามีบทบาทส�ำคัญในการเสริมสร้าง
ความยั่งยืนขององค์การในระยะยาวได้
ในยุคโลกาภิวัตน์ ที่องค์การส่วนใหญ่ต้องแข่งขันและแสวงหาความได้เปรียบทางการค้า และตักตวงผลประโยชน์เฉพาะหน้าเพื่อ
สร้างเสริมผลก�ำไรให้กับผู้ถือหุ้นและเจ้าของกิจการ บ่อยครั้งที่การด�ำเนินกิจการขององค์การมุ่งเน้นการหวังผลประโยชน์แต่เพียงเฉพาะ
หน้า โดยไม่ค�ำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดกับองค์การในระยะยาว (Tengblad & Ohlsson, 2010)
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การมีสว่ นร่วมรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ (Corporate
Social Responsibility หรือ CSR) เป็นแนวทางการด�ำเนินการที่มุ่ง
เน้นผลประโยชน์ระยะยาวมากกว่าระยะสั้น และเป็นกระบวนการ
ที่ส่งเสริมการพัฒนาและการเติบโตแบบยั่งยืนให้กับองค์การ ใน
โลกการค้าแบบไร้พรมแดน ทีจ่ ำ� เป็นต้องต่อสูแ้ ข่งขันลงทุนในชุมชน
พืน้ ทีท่ หี่ า่ งไกลจากคนทีส่ นับสนุนองค์การ ทีจ่ ำ� เป็นต้องมัดใจคนใน
ชุมชนที่องค์การก�ำลังขยายตลาดไปถึง ซึ่งแน่นอนว่าองค์การที่ให้
ความส�ำคัญกับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบที่ดีต่อสังคม จะส่งผลให้
สินค้าหรือบริการทีน่ ำ� เสนอเข้าไปสามารถยึดโยงกับชุมชนและชนะ
ใจผู้คนได้ง่ายยิ่งขึ้น
ค�ำนิยามของการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมได้รับการ
จุดประกายโดยการศึกษาวิจัยชิ้นส�ำคัญของ Carroll (1979) และ
Freeman (1984) ที่มองว่าการด�ำเนินธุรกิจโดยมุ่งหวังแต่การ
แสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้น (Shareholder) แต่เพียงอย่าง
เดียวเหมือนดังการศึกษาของ Friedman (1970) ที่เสนอแนะว่า
องค์การมีภารกิจหลักคือการแสวงหาก�ำไรแก่ผู้ถือหุ้นให้ได้ผล
ประโยชน์มากที่สุดนั้นเป็นสิ่งที่ผิดพลาด เพราะองค์การหนึ่งๆ
นอกจากต้องค�ำนึงถึงผลตอบแทนทางธุรกิจแล้ว ยังต้องมีพนั ธะใน
ฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการตอบแทนคืนแก่สังคมในรูป
แบบอื่นๆ ด้วย เนื่องจากผู้มีส่วนได้เสียจากการด�ำเนินธุรกิจของ
องค์การไม่ได้มแี ต่เพียงผูถ้ อื หุน้ แต่ยงั รวมถึงพนักงาน ลูกค้า คูค่ า้
ชุมชน และองค์การทั้งที่แสวงหาผลก�ำไรและไม่แสวงหาก�ำไร     
รายอื่นๆ ที่อาจได้รับผลกระทบจากการด�ำเนินธุรกิจด้วยมากบ้าง
น้อยบ้าง (Jones, 1980)
Carroll (1991) ได้แบ่งการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
ออกเป็น 4 ระดับด้วยกัน ระดับที่หนึ่งคือผลตอบแทนทาง
เศรษฐศาสตร์ ระดับที่สองคือกฎหมาย ระดับที่สามคือศีลธรรม
และระดับที่สี่คือการมีใจกว้าง กล่าวคือการมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ต่อสังคมในระดับแรกที่เป็นพื้นฐานของทุกองค์การเกิดขึ้นเมื่อ
องค์การมุง่ ท�ำธุรกิจเพือ่ ตอบแทนแก่ผถู้ อื หุน้ ด�ำรงธุรกิจให้มคี วาม
เจริญเติบโต และสร้างความรุ่งเรืองให้กับระบบเศรษฐกิจโดยรวม
ระดับที่สององค์การที่มีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมต้องด�ำเนินธุรกิจ
อยูภ่ ายใต้กรอบของกฎหมายทีส่ งั คมก�ำหนด ระดับทีส่ ามเป็นระดับ
ทีก่ ฎหมายอาจไม่ได้ก�ำหนดว่าผิด แต่ศลี ธรรมจะเป็นตัวก�ำหนดว่า
องค์การใดทีด่ ำ� เนินธุรกิจโดยค�ำนึงถึงศีลธรรมสือ่ แสดงถึงความรับ
ผิดชอบต่อสังคม และระดับที่สี่ที่เป็นระดับสูงสุดนั้นกล่าวถึง
องค์การที่มีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมต้องท�ำด้วยความสมัครใจเข้า
ร่วมในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะองค์การด�ำรง
อาศัยอยู่และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของสังคมโลกร่วมกัน

การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและความสามารถในการ
แข่ ง ขั น ขององค์ ก าร (CSR and Organizational
Competitiveness)

ปัญหาหนึ่งของการสนับสนุนโครงการ CSR ขององค์การ
คือการขาดความเข้าใจเกี่ยวกับผลของ CSR ที่มีต่อความสามารถ
ในการแข่งขันขององค์การ ซึ่งในอดีตที่ผ่านมา ความสามารถใน
การแข่งขันมักใช้พดู ถึงแต่เพียงเฉพาะความแข็งแกร่งขององค์การ
ในด้านต่างๆ โดยเปรียบเทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน
อาทิ การศึกษาของ Porter (1985) ในเรื่องการเข้ามาของคู่แข่ง
หน้าใหม่ อ�ำนาจการต่อรองของผู้ส่งวัตถุดิบ อ�ำนาจการต่อรอง
ของผู้ซื้อ การเข้ามาของสินค้าหรือบริการทดแทนอื่น และความ
แข็งแกร่งขององค์การเทียบกับคู่แข่ง หรือของ Kay (1993) ที่กล่าว
ถึ ง ความสามารถในการพั ฒ นานวั ต กรรม การเชื่ อ มต่ อ ที่ มี
ประสิทธิภาพระหว่างภายในและภายนอกองค์การ และการครอบ
ครองกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทางยุทธศาสตร์

ที่มา: แผนภูมิดัดแปลงจาก Vilanova, Lozano, and Arenas
(2008).
แต่ในปัจจุบัน ความสามารถในการแข่งขันได้ขยาย
ขอบเขตออกไปถึงด้านภาพลักษณ์ (Image) ของการสร้างความ
น่าเชือ่ ถือและชือ่ เสียงในสายตาของผูซ้ อื้ ผูบ้ ริโภค ผูใ้ ช้บริการ และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์การ (Vilanova, Lozano & Arenas,
2008; Maignan & Ralston, 2002; Basil & Erlandson, 2008;
David, Kline & Dai, 2005) หากองค์การใดเรียนรู้ที่จะน�ำ CSR  
มาใช้กับองค์การ ผลดีก็จะตกกับองค์การในแง่ของการสร้าง
อัตลักษณ์ที่เด่นชัดในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม และประทับ
ตรานั้นไว้ในใจของสาธารณชน ดังนั้น องค์การไม่ว่าใหญ่หรือเล็ก
จึงไม่ควรละเลยในเรือ่ ง CSR ซึง่ มีสว่ นช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของ
องค์ ก าร สร้ า งความน่ า เชื่ อ ถื อ และชื่ อ เสี ย งในสายตาขอฃ
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สาธารณชน ต่อยอดให้กับความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์
การนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี
การศึกษาของ Cornelius, Wallace และ Tassabehji
(2007) พบว่าโครงการ CSR ถือเป็นส่วนประกอบหนึง่ ของอัตลักษณ์
องค์การ นั่นคือชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์การมีความ
เกีย่ วข้องสัมพันธ์กบั กิจกรรม CSR ทีด่ ำ� เนินการโดยองค์การ ในขณะ
ที่การศึกษาของ Kolodinsky, Madden, Zisk และ Henkel (2010)
ยืนยันชัดเจนว่าภาพลักษณ์ขององค์การทีด่ �ำเนินงานกิจกรรม CSR
ได้รบั การพิจารณาว่าเป็นองค์การทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับผูอ้ นื่ มากกว่า
การสนใจจะหาแต่ประโยชน์เข้าสู่ตัวองค์การเพียงอย่างเดียว
Peter Jones และคณะ (Jones, Comfort, & Hillier, 2008)
ได้ศึกษาเรื่องการสื่อสารการตลาดเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมรับผิด
ชอบต่อสังคมในบริษัทผู้จ�ำหน่ายอาหารประเทศอังกฤษ พบว่า
สามารถน�ำการสือ่ สาร CSR มาใช้ในการให้ขอ้ มูลกับลูกค้าเกีย่ วกับ
ทั้งสินค้าแบบจ�ำเพาะและสินค้าทั่วไปเพื่อแสดงให้เห็นถึงความ
ใส่ใจต่อสังคมและสร้างมูลค่าเพิม่ ให้แบรนด์ของบริษทั ได้เป็นอย่าง
ดี โครงการ CSR จึงเป็นเสมือนเครือ่ งมือสือ่ สารชนิดหนึง่ ทีส่ ามารถ
น�ำมาใช้เป็นกระจกสะท้อนให้เห็นว่าองค์การใดที่มีการตื่นตัวให้
ความส�ำคัญต่อสภาพปัญหาของชุมชนและสังคมมากน้อยเพียงใด

ผลให้การสื่อสารกิจกรรม CSR ไม่ประสบผลสัมฤทธิ์ได้เท่าที่ควร
ดังเห็นได้จากการวิจยั ของ Worthington, Ram และ Jones (2006)
ทีศ่ กึ ษาพบว่าองค์การส่วนใหญ่ โดยเฉพาะองค์การขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก (SMEs) มักมีแนวโน้มที่จะเข้าร่วมในกิจกรรม CSR ที่
หลากหลายกระจัดกระจาย ตั้งแต่กิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อสิ่ง
แวดล้อม เพื่อสาธารณกุศลด้วยการบริจาคทรัพย์แก่องค์การการ
กุศลระดับชุมชน รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน โรงเรียน
ไปจนถึงการจัดกิจกรรมน�ำวัสดุสิ่งของเก่ามาใช้ใหม่ ซึ่งกิจกรรม
CSR ส่วนใหญ่ที่กล่าวมานี้มีเป็นไปแบบเฉพาะกิจ ตามความ
ต้องการหรือตามการตัดสินใจของคนๆ เดียวหรือคนไม่กี่คนที่มี
อ�ำนาจในองค์การเป็นหลัก และโดยส่วนใหญ่กิจกรรม CSR เหล่า
นั้นไม่มีเป้าหมายที่แน่ชัดในการสื่อสาร หรือไม่มีการก�ำหนดตัวชี้
วัดผลส�ำเร็จของกิจกรรมโครงการไว้อย่างชัดเจน
Michael E. Porter and Mark R. Kramer (2006) ได้เสนอ
แนะแนวทางที่สอดคล้องกับการศึกษาของ Alberic Pater and
Karlijn van Lierop (2006) ที่ว่าการสื่อสารนโยบาย CSR ของ
องค์การต้องผสมผสานแบบสองทาง คือ แบบจากภายในสู่
ภายนอก (Inside-out Approach) และแบบจากภายนอกสูภ่ ายใน
(Outside-in Approach)  
1. แบบจากภายในสู่ภายนอก (Inside-out Approach)
การสื่อสารกิจกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมผสม คือการใช้นโยบายเชิงรุกขององค์การในการกระท�ำภารกิจด้าน CSR
ผสานแบบสองทาง (Inside-out and Outside-in ทีเ่ กิดจากแรงขับจากบุคลากรภายในองค์การทีม่ คี วามกระตือรือร้น
Approach)
อยากท�ำกิจกรรม CSR เป็นรากฐาน โดยจะเน้นความสอดคล้อง
ในหลายโอกาสและหลายกรณี การสื่อสารกิจกรรม CSR ระหว่างกิจกรรม CSR ที่ด�ำเนินการกับพันธกิจและวิสัยทัศน์ของ
อาจได้รับการพิจารณาว่าเป็นการกระท�ำเพื่อการสร้างภาพลักษณ์ องค์การให้เกิดความกลมกลืนกัน ซึง่ การสร้างการมีสว่ นรับผิดชอบ
ทีด่ ใี ห้แก่องค์การ มากกว่าเป็นความมุง่ หวังขององค์การในการเข้า ต่อสังคมขององค์การในรูปแบบนี้ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียจากภายนอก
มามีสว่ นรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง (Porter & Kramer,  2006) องค์การมีแนวโน้มที่จะเข้ามามีส่วนสร้างความกดดันองค์การใน
โดยเฉพาะเมือ่ องค์การทีด่ ำ� เนินโครงการ CSR ของสินค้าหรือบริการ เรื่องกิจกรรม CSR น้อยมาก เพราะองค์การที่มุ่งด�ำเนินงาน CSR
ที่เกี่ยวข้องกับอบายมุข สิ่งเสพติด หรือสิ่งที่เป็นพิษภัยต่อสังคม ในรูปแบบนี้จะให้ความสนใจกับเป้าหมายระยะยาวและความต่อ
(Ludescher & Mahsud, 2010) ความพยายามขององค์การทีก่ ล่าว เนื่องของการท�ำ CSR ที่ฝังรากในองค์การเป็นส�ำคัญ
ข้างต้นมักได้รับการพิจารณาว่าไม่มีความจริงใจ ตัวอย่างเช่นงาน
2. แบบจากภายนอกสู่ภายใน (Outside-in Approach)
วิจัยของ Friedman (2009) ที่ได้ศึกษาเทคนิคการสื่อสารกิจกรรม คือการใช้ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับ
CSR ของบริษัทผู้ผลิตบุหรี่พบว่าแม้ผู้คนจะรับทราบถึงกิจกรรม องค์การเป็นตัวก�ำหนดว่ากิจกรรม CSR ใดบ้างที่จะตอบสนองต่อ
CSR ที่บริษัทผู้ผลิตบุหรี่ได้พยายามด�ำเนินการ แต่พวกเขาก็ยังคง ความต้องการของพวกเขาเหล่านั้นได้ดีที่สุด โดยองค์การจะ
มีทัศนคติในแง่ลบต่อบริษัทผู้ผลิตบุหรี่อยู่อย่างมีนัยยะส�ำคัญ พิจารณาด�ำเนินการกิจกรรม CSR ใดหรือไม่นั้น จะเปรียบเทียบ
ดังนั้น การสื่อสารโครงการ CSR จึงต้องด�ำเนินการอย่างมีขั้นตอน น�ำ้ หนักจากอ�ำนาจต่อรองของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย ความส�ำคัญของ
แยบยล และมีการไตร่ตรองอย่างเป็นระบบ
กิจกรรม CSR ที่เรียกร้อง และการทรงสิทธิ์ในการเรียกร้องของผู้
การที่กิจกรรม CSR ขาดการวางกลยุทธ์อย่างเป็นระบบ   มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านั้นที่มีต่อองค์การเป็นส�ำคัญ ถ้าเห็นว่ามีน�้ำ
ไม่เป็นแบบแผน อาศัยการบอกต่อแบบปากต่อปากในการสื่อสาร หนักมากก็เป็นกิจกรรม CSR ที่ต้องเร่งด�ำเนินการ ดังจะเห็นได้
ไปยังกลุ่มเป้าหมาย และมีการจัดการเป็นไปแบบกระจัดกระจาย ว่าการด�ำเนินการ CSR ในรูปแบบนี้จะมีลักษณะในเชิงของการตั้ง
เป็นชิ้นๆ ไม่สอดคล้องกับพันธกิจและวิสัยทัศน์ขององค์การ ส่ง รับมากกว่าเชิงรุก ที่มุ่งรักษาเสถียรภาพระยะสั้นขององค์การใน
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สายตาของสาธารณชนเป็นหลัก
เมือ่ ประกอบกันทัง้ แบบจากภายในสูภ่ ายนอก (Inside-out
Approach) และแบบจากภายนอกสู ่ ภ ายใน (Outside-in
Approach) องค์การจะสามารถสร้างความสอดคล้องในพันธกิจ
และวิสัยทัศน์ขององค์การกับกิจกรรม CSR และสร้างความแตก
ต่างในกิจกรรม CSR ขององค์การกับคู่แข่งออกมาอย่างเห็นได้ชัด
กระบวนการสื่อสารการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์การ (Communication Process for CSR)

ปัจจุบันโครงการประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการสร้าง
การมีสว่ นร่วมรับผิดชอบทีม่ ปี ระโยชน์ตอ่ ส่วนรวมในรูปแบบต่างๆ
ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ งานวิจัยในเรื่องเกี่ยวกับกระบวน
การในการสือ่ สารโครงการ CSR ไปยังกลุม่ เป้าหมายทัง้ ในและนอก
องค์การจึงมีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง นักวิจัยด้าน CSR กลุ่ม
ทฤษฎีเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Snider, Hill & Martin, 2003;
Freeman, 1984) เสนอแนะกระบวนการสื่อสารในการสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับโครงการ CSR ไว้ว่าควรมีขั้นตอนต่างๆ ประกอบ
ด้วย ขัน้ ตอนเปิดโอกาสให้ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในทุกภาคส่วนเข้ามา
มีส่วนในการร่วมก�ำหนดนโยบาย ขั้นของการสื่อสารกิจกรรม CSR
ที่ก�ำหนดจัดท�ำให้แก่บุคลากรภายในองค์การเพื่อให้ทราบถึงเป้า
หมายและวัตถุประสงค์ของการจัดท�ำโครงการ และขั้นของการ
ก�ำหนดแผนกิจกรรม CSR ในระยะยาว เพื่อให้การประชาสัมพันธ์
งานด้าน CSR ประสบความส�ำเร็จ และน�ำไปสูก่ ารเจริญเติบโตของ
องค์การอย่างยั่งยืน
Manantov (2009) เสนอแนะว่ากระบวนการในการสร้าง
ความเข้าใจเกีย่ วกับโครงการ CSR ทัง้ หมดจ�ำเป็นต้องมีการสือ่ สาร
เข้าไปรวมอยู่ในกระบวนการของการวางแผนด้วย และแนวทาง
การก�ำหนดกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในโครงการ
CSR ขององค์การหนึ่งๆ ไว้ ดังนี้
1. สร้างจุดเชื่อมของอารมณ์ร่วมกันให้เกิดขึ้น
การที่บุคลากรในองค์การจะเข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการ
CSR ในองค์การได้นั้น จุดแรกที่จะต้องสร้างคือจุดเชื่อมร่วมกัน
ระหว่างบุคลากรและองค์การ ซึ่งจุดเชื่อมที่ร่วมกันนี้เกี่ยวเนื่องอยู่
บนพื้นฐานของความสนใจและความใส่ใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งร่วมกัน
ของบุคลากรในองค์การ โดยอาจท�ำผ่านช่องทางการสื่อสารแบบ
ต่างๆ ได้ อาทิ ผ่านไปยังกลุ่มผู้น�ำทางความคิดในกลุ่มพนักงาน
ขององค์การ หรือผ่านการท�ำแบบสอบถามความสนใจหรือความ
ต้องการของบุคลากรในองค์การในเรือ่ งต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับการมีสว่ น
ร่วมรับผิดชอบต่อสังคมที่พนักงานเห็นว่าดีและมีประโยชน์
2. เปิดโอกาสในการรับฟังความเห็น
การเปิดโอกาสให้ฝ่ายบริหารและพนักงานได้มีการสื่อสาร

ถึงกัน แลกเปลี่ยนในเรื่องต่างๆ อย่างเปิดเผย มีการรับฟังความ
คิดเห็นเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการในการด�ำเนินโครงการ CSR ที่จัด
ขึน้ โดยองค์การ นับว่าเป็นองค์ประกอบส�ำคัญในการดึงดูดคนกลุม่
ต่างๆ ขององค์การให้เข้ามาร่วม และแสดงให้เห็นถึงความจริงใจ
ในการสร้างการมีส่วนร่วมในกลุ่มพนักงานขององค์การ ไม่ใช่
เป็นการท�ำแต่เพียงเพือ่ ผลประโยชน์ในด้านการประชาสัมพันธ์ภาพ
ลักษณ์ขององค์การเพียงอย่างเดียว (Filho, Wanderley, Gomez
& Farache, 2010)
3. ส่งเสริมค่านิยมแห่งการใส่ใจสังคม
ค่านิยมแห่งการใส่ใจสังคม เมื่อได้รับการเพาะบ่มผ่าน
กระบวนการของการหล่อหลอมโดยองค์การทั้งโดยความสมัครใจ
และการสร้างแรงจูงใจให้เข้าร่วม เมื่อพนักงานได้ตระหนักถึงค่า
นิยมแห่งการส�ำนึกรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกับองค์การแล้ว การ
ท�ำให้บรรลุเป้าหมายโครงการ CSR ก็จะประสบผลส�ำเร็จได้งา่ ยขึน้
4. สื่อสารในรูปแบบต่างๆ
การใช้เครือ่ งมือการสือ่ สารทัง้ ภายในและภายนอกองค์การ
จะช่วยในการเผยแพร่ค่านิยมแห่งการใส่ใจต่อสังคมและโครงการ
CSR ให้เป็นที่รับรู้และเข้าใจในหมู่พนักงานขององค์การ ทั้งนี้ การ
สื่อสารภายในอาจท�ำได้โดยผ่านทางการสนทนา เล่าเรื่องราว
ตัวอย่างทีด่ ขี องโครงการ CSR ทีด่ ำ� เนินการโดยองค์การในจดหมาย
ข่าว บอร์ดประชาสัมพันธ์ และจดหมายเวียนภายในองค์การ
(Jones, Comfort & Hillier, 2008) เป็นต้น
ในขณะทีก่ ารสือ่ สารภายนอกอาจท�ำได้โดยผ่านการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกให้รับรู้ถึง
ความมุง่ มัน่ ในการท�ำงานร่วมกันเพือ่ สังคมของบุคลากรในองค์การ
นอกจากนี้ Manantov (2009) ได้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่าการ
ใส่ใจต่อสังคมไม่ใช่เพียงการน�ำวัสดุที่เหลือใช้มารีไซเคิล แต่ควร
ต้องรวมถึงการสร้างการรับรูต้ ระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
ในหมูพ่ นักงาน โดยตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของความจริงจังในการปฏิบตั ิ
เน้นการมีสว่ นร่วม ปราศจากการปรุงแต่งเพือ่ ผลประโยชน์แฝงทาง
ธุรกิจ จึงจะเห็นได้วา่ การสร้างตัวอย่างทีด่ ใี นการส่งเสริมคุณค่าต่อ
สังคมจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อบุคลากรในองค์การรับรู้ เข้าใจ และ
สมัครใจร่วมลงมือท�ำกิจกรรม CSR ร่วมกับองค์การอย่างแท้จริง
นอกจากนี้ การสื่อสารทางภาษาและค�ำที่ใช้ยังเป็นส่วน
ประกอบที่ส�ำคัญต่อความส�ำเร็จในกระบวนการสื่อสารกิจกรรม
CSR ดังเห็นได้จากการศึกษาของ Cramer, Jonker, และ van der
Heijden (2004) ที่พบว่าการใช้ภาษาสามารถมีส่วนท�ำให้เกิดการ
กระท�ำได้ การเปลี่ยนค�ำศัพท์ที่ยากให้เข้าใจง่ายอาจเป็นตัวแปร
ส�ำคัญในการดึงคนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ CSR ได้อย่างไม่
น่าเชื่อ หรือกล่าวได้ว่าการเลือกค�ำที่ใช้อย่างถูกต้องสามารถสร้าง
แรงสนับสนุนภายในให้เกิดขึ้นได้
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องค์ ป ระกอบของการปลู ก ฝั ง การสร้ า งการมี ส ่ ว นร่ ว มรั บ
ผิดชอบต่อสังคม (Key Components of Corporate
Social Responsibility)

Filho, Wanderley, Gomez, และ Farache (2010) เสนอ
แนะว่าโครงการ CSR จะประสบความส�ำเร็จได้ ต้องมีองค์ประกอบ
ที่ส�ำคัญ 2 ด้าน คือ ด้านผู้น�ำองค์การและด้านการจัดการภายใน
องค์การ กล่าวอีกนัยหนึ่ง หากโครงการ CSR ใดไม่มีผู้น�ำองค์การ
ที่ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ CSR แล้ว การสร้างความรู้สึกรับ
ผิดชอบต่อสังคมจากภายในองค์การนั้นก็มีโอกาสเกิดได้น้อย ใน
อีกทางหนึ่ง หากโครงการ CSR ขาดการจัดการภายในองค์การที่
ดี ถึงแม้ผู้นำ� องค์การจะให้การสนับสนุนมากเพียงใด ก็ยากที่จะ
ประสบความส�ำเร็จได้ ซึ่งจุดส�ำคัญคือการมีช่องทางการสื่อสารที่
เปิดกว้างให้กับพนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีโอกาสเข้ามามี
ส่วนร่วม เช่น การรับฟังความคิดเห็นโดยการจัดเวทีเสนอแนะ การ
เยี่ยมเยือนชุมชน และลงพื้นที่ภาคสนาม
องค์การทีต่ อ้ งการพัฒนาการมีสว่ นร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
ควรปลูกฝังองค์ประกอบส�ำคัญ 5 เรื่องให้เกิดขึ้นในองค์การให้ได้
(Vilanova et al., 2008) คือ
1. วิสัยทัศน์ (Vision)
องค์การที่ต้องการพัฒนา CSR ภายในองค์การ ต้องสร้าง
วิสัยทัศน์ขององค์การในเรื่องของธรรมาภิบาลในการจัดการ
องค์การ รวมถึงค่านิยมและจริยธรรมองค์การทีต่ อ้ งปรับให้มคี วาม
สอดคล้องกับการค�ำนึงถึงสังคมด้วย (Waldman, Siegel &
Javidan, 2006)
2. ความสัมพันธ์กับชุมชน (Community Relations)
การด�ำเนินการ CSR ให้ประสบความส�ำเร็จได้ต้องการ
ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชน ดังนั้น
องค์การจึงควรท�ำ CSR กับชุมชนในรูปแบบต่างๆ ไม่วา่ จะเป็นการ
ท�ำสาธารณกุศล และการมุ่งจัดท�ำโครงการรับใช้สังคม ที่จะ
สามารถดึงให้ทุกภาคส่วนในชุมชนมาร่วมสนับสนุนการท�ำ  CSR
ขององค์การด้วยเสมอ
3. สภาวะแวดล้อมในที่ท�ำงาน (Workplace)
ก่อนที่องค์การจะด�ำเนินการ CSR ใดๆ ควรต้องมาพินิจ
วิเคราะห์ตนเองก่อนว่า ได้มีกระบวนการในการปรับองค์ประกอบ
ของสภาวะแวดล้อมในที่ท�ำงานของตนให้สอดคล้องกับ CSR แล้ว
หรือยัง เช่น การว่าจ้างแรงงานได้เป็นไปตามระเบียบแรงงานหรือ
ไม่ การปฏิบัติต่อพนักงานมีการยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนในสถาน
ท�ำงานหรือไม่ สถานทีท่ ำ� งานถูกสุขลักษณะดีหรือไม่ ซึง่ หากยังไม่
ได้ด�ำเนินการปรับปรุงในส่วนต่างๆ ที่ได้กล่าวมานี้ ก็จ�ำเป็นต้อง
เร่งปรับปรุงและปรับสภาวะในที่ท�ำงานให้เหมาะสมเป็นอันดับ
แรกๆ ก่อนจะด�ำเนินการ CSR ต่อไป เมื่อพนักงานมีความสุขที่ได้
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มีสว่ นร่วมกับองค์การในกิจกรรม CSR แล้ว เขาเหล่านัน้ ก็จะผูกพัน
และรู ้ สึ ก ว่ า ตนเองเข้ า ไปเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ขององค์ ก าร (Filho,
Wanderley, Gomez & Farache, 2010)
4. ความส�ำนึกในหน้าที่ (Accountability)
องค์การที่ให้ความส�ำคัญกับ CSR ต้องมีความส�ำนึกใน
หน้าที่ที่ตนเองมีต่อสังคม โดยการให้ความส�ำคัญในเรื่องความ
โปร่งใสในการรายงานข้อมูล ข่าวสาร ขององค์การ และการสือ่ สาร
ผ่านสื่อมวลชนในรูปแบบต่างๆ สู่สาธารณชน ไม่ว่าจะเป็นทางสื่อ
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โปสเตอร์ ป้ายกลางแจ้ง แผ่นพับ
ใบปลิว และอื่นๆ รวมถึงต้องค�ำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดแก่
สาธารณชนเมื่อได้รับข้อมูล ข่าวสาร ที่ส่งออกไปจากองค์การ
5. กิจกรรมทางธุรกิจ (Marketplace)
องค์การต้องมีการท�ำกิจกรรมทางธุรกิจ ซึ่งควรต้องให้
สอดคล้องกับแผนการด�ำเนินงานด้าน CSR ขององค์การนัน้ เองด้วย  
อาทิ ในการด�ำเนินงานทางธุรกิจขององค์การควรต้องค�ำนึงถึงการ
ตั้งราคาสินค้าที่มีความยุติธรรมต่อผู้ซื้อหรือผู้บริโภค สนับสนุนให้
เกิดการแข่งขันอย่างยุตธิ รรมในตลาดทีด่ �ำเนินธุรกิจอยู่ รวมถึงการ
ลงทุนในธุรกิจที่ไม่เอารัดเอาเปรียบสังคมโดยรวมเหล่านี้เป็นต้น
ในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน Basu และ Palazzo (2008)
กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์การว่ามีองค์ประกอบ
หลัก 3 ส่วนคือ (1) การรู้สึกส�ำนึกภายในใจ (2) ภาษาที่ใช้ และ
(3) พฤติกรรมที่แสดงออก ซึ่งผลของการมีองค์ประกอบ 3 ส่วนนี้
เป็นกุญแจส�ำคัญในการก่อให้เกิดพฤติกรรมในการเข้ามามีสว่ นร่วม
ในกิจกรรม CSR ขององค์การ

ที่มา: Kanual Basu และ Guido Palazzo, 2008.
ส่วนที่หนึ่ง คือ การรู้สึกส�ำนึกภายในใจ เกิดจากการที่
บุคลากรในองค์การเกิดความรูส้ กึ ร่วมของการเข้าเป็นส่วนหนึง่ ของ
องค์การ รู้สึกว่าเขาหรือเธอมีหน้าที่ต้องช่วยเหลืองานด้านต่างๆ
ขององค์การไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม
ส่วนที่สอง คือ ภาษาที่ใช้ ซึ่งการพูดหรือภาษาที่ใช้ต้อง
แสดงออกถึงความจริงใจในการมีจิตส�ำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

อย่างจริงจัง ไม่ใช่พูดหรือใช้ภาษาให้ดูดี สร้างภาพแต่เพียงอย่าง
เดียว ค�ำขวัญควรใช้ภาษาที่แสดงออกต้องสามารถสื่อสารให้เห็น
ถึงว่าสิ่งที่พูดตั้งอยู่บนหลักฐานของความเป็นไปได้ ความมีอยู่จริง
และความโปร่งใสตรงไปตรงมาปราศจากวาระซ่อนเร้น
ส่วนที่สาม คือ พฤติกรรมที่แสดงออก ซึ่งควรต้องมี
ลักษณะเปิดกว้างต่อการรับฟังเสียงรอบข้าง และพร้อมตอบสนอง
ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมต่อสภาวการณ์ทางภายนอก นอกจากนี้
พฤติกรรมที่แสดงออกยังต้องมีความสม�ำ่ เสมอในทางด�ำเนินงาน
ด้าน CSR และอุทิศตนเพื่อกิจกรรม CSR ทั้งในด้านคน เครื่องมือ
และเงินทุนอย่างจริงจัง  
นอกจากนี้ การศึกษาของ Dawkins และ Ngunjiri (2008)
ยืนยันว่าวัฒนธรรมมีผลต่อการรับรูใ้ นกิจกรรม CSR ทีแ่ ตกต่างกัน
ของบุคลากรภายในแต่ละองค์การ กอปรกับผลจากการศึกษาของ
Hiss (2009) และ Filho, Wanderley, Gomez, และ Farache
(2010) แสดงให้เห็นว่าการปลูกฝังวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมรับผิด
ชอบต่อสังคมภายในองค์การการสือ่ สารให้บคุ ลากรในองค์การเห็น
ถึงความส�ำคัญและความจ�ำเป็นของโครงการ CSR ขององค์การ
เป็นส่วนทีส่ ำ� คัญต่อความส�ำเร็จของโครงการ เพราะบุคลากรในองค์
การนับเป็นพลังขับเคลือ่ นทีจ่ ะน�ำพาให้โครงการ CSR ไปสูจ่ ดุ หมาย
ที่มุ่งหวังไว้ การสร้างการรับรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากรในองค์การ
และโครงการ CSR ที่ด�ำเนินการขึ้นโดยองค์การ และองค์การที่
ต้องการประสบความส�ำเร็จอย่างยั่งยืนต้องถือรวมเอากิจกรรม
โครงการการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมเป็นส่วนประกอบหนึ่ง
ของวัฒนธรรมองค์การ โดยการปลูกฝังวัฒนธรรมในเรือ่ ง CSR ดัง
กล่าวนีค้ วรต้องมีการหมัน่ ติดตามและประเมินผล อย่างสม�ำ่ เสมอ
สรุป

โครงการ CSR ควรจัดได้ว่าเป็นการลงทุนมากกว่าเป็นค่า
ใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายในองค์การ (Linfei & Qingliang, 2009;
McWilliams & Siegel, 2001) องค์การที่มีการสื่อสารกิจกรรม
CSR อย่างต่อเนื่องมีส่วนสร้างความสามารถในการแข่งขันให้มี
ความแตกต่างเหนือคู่แข่งได้ นักวิชาการด้าน CSR ได้เสนอแนะ
หลักของการท�ำ  CSR ยุคใหม่ คือการทิ้งวิธีการท�ำ  CSR แบบ
ไร้ทศิ ทาง และให้เปลีย่ นมาบูรณาการกิจกรรม CSR โดยผสมผสาน
ให้มีความสอดคล้องกับพันธกิจและวิสัยทัศน์ขององค์การ กอปร
กับการสร้างวัฒนธรรมองค์การของการมีจิตส�ำนึกรับผิดชอบ
ต่อสังคมให้เกิดขึน้ กับบุคลากรภายในองค์การ นับแต่วนั นีก้ จิ กรรม
CSR ถื อ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ที่ ส� ำ คั ญ ในแผนกลยุ ท ธ์ ข องการสร้ า ง
ความสามารถในการแข่งขันขององค์การ และการสื่อสารกิจกรรม
CSR ไปสู่สาธารณชนจะเป็นหัวข้อใหม่ที่จะเริ่มได้รับความนิยม
ในการศึกษาวิจัยมากขึ้น และนี่ถือเป็นก้าวส�ำคัญที่ผู้น�ำของ

องค์การที่มองหาความยัง่ ยืนขององค์การตนต้องกลับมาวิเคราะห์
โครงการ แผนงาน และกิจกรรมขององค์การอีกครั้งว่าได้มีการ
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับทิศทางความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียขององค์การในอนาคตแล้วหรือยัง
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