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บทคัดย่อ

	 ภายใต้กระแสความตืน่ตวัของสงัคมโลกทีผ่ลกัดนัให้องค์กรธรุกจิทัง้หลายจ�าเป็นต้องปรบัตวัสูก่ารด�าเนนิงานด้วยความรบัผดิชอบ
ต่อสังคมแบบเป็นเนื้อแท้มากขึ้น	 การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมจะพัฒนาจากกิจกรรมรายครั้งเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องโดยผสม
ผสานเข้ากับกระบวนการทางธุรกิจอย่างมีกลยุทธ์และมุ่งสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจนมากกว่าเพียงแค่การแสดงเจตนารมณ์เหมือนที่ผ่านมา	
การก�าหนดกจิกรรมหรอืโครงการจะเปลีย่นจากทีเ่คยก�าหนดตามความชอบส่วนตนมาเป็นการระดมความคดิและเตรยีมแผนงานล่วงหน้า
อย่างมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน	 การประชาสัมพันธ์จึงจ�าเป็นจะต้องพลิกบทบาทในการด�าเนินงานเพื่อส่งเสริมการด�าเนินธุรกิจด้วยความรับ
ผิดชอบต่อสังคม	 ไม่ให้จ�ากัดอยู่เพียงแค่การบอกกล่าวเพื่อสร้างการรับรู้หรือสร้างภาพลักษณ์แบบผิวเผินและหวังผลระยะสั้นเหมือนเช่น
ในอดีต	แต่จะต้องให้ความส�าคัญต่อคุณค่าร่วมโดยสร้างความเข้าใจและข้อผูกพันร่วมกับพนักงานและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ	เพื่อ
ผลักดันให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการด�าเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับความคาดหวังของสังคมอันจะเอื้อประโยชน์อย่างอย่างยั่งยืน
และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย	ทั้งนี้	ในการด�าเนินภารกิจดังกล่าวนักประชาสัมพันธ์จะต้องปรับเปลี่ยนบทบาทจากผู้ปฏิบัติการสื่อสารมาเป็นผู้
จัดการสื่อสารโดยใช้การสื่อสารสองทางแบบสมดุลเป็นเครื่องมือหลักในการด�าเนินงาน
 
Abstract

 The surge of social awareness worldwide drives business organizations to adopt more serious intrinsic social responsibility.  
Each social responsibility activity is strategically blended with business activity, and looks more concrete than in the past.  
Activities and projects nowadays are also derived from creative brainstorming and advanced planning with definite 
objectives.  Today public relations activities therefore cannot limit its activities to merely building image superficially and 
aiming for short term goals.  The activities should offer sustainable and justifiable benefits to society; therefore, they have 
to emphasize shared values by creating mutual understanding and common obligations with all personnel and stakeholders 
in order to stimulate behavior change in operating business that matches social expectation.  Thus, in operating such 
activities, the PR practitioners have to alter the role from being communication technicians to being communication 
managers  by applying balanced two-way communication process in working. 

บทน�ำ

	 กระแสความตื่นตัวขององค์กรธุรกิจต่อแนวคิดเรื่องการด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม	 (Corporate	 Social	
Responsibility:	CSR)	ก�าลังเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางทั่วโลก	ผลส�ารวจเรื่อง	CSR	Branding	2010	ในสหรัฐอเมริกาโดยบริษัทเบอร์สัน	แอนด์	
มาสเทลเลอร์	(Burson-Masteller,	2010)	ชี้ให้เห็นว่าแม้จะมีผู้บริโภคเพียงร้อยละ	45	ที่รู้จักและเข้าใจเรื่อง	CSR	แต่สิ่งที่ผู้บริโภคคาดหวัง
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จากองค์กรธุรกิจคือการปฏิบัติตัวอย่างถูกกฎหมาย	 มีจริยธรรม	
และค�านึงต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	 โดยร้อยละ	14	 ยินดีจ่ายเงิน
เพิม่ขึน้เพือ่ซือ้สนิค้าหรอืบรกิารขององค์กรทีด่�าเนนิธรุกจิด้วยความ
รับผิดชอบต่อสังคม	จ�านวน	2	ใน	3	ยินดีปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เพือ่ร่วมแสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคม	ขณะทีบ่คุลากรขององค์กร
ธุรกิจ	1	 ใน	3	ยินดีเจียดเวลางานมาร่วมท�าภารกิจด้านความรับ
ผดิชอบต่อสงัคมให้กบัองค์กร	ส่วนในประเทศสงิคโปร์ประเดน็เรือ่ง
ความรับผิดชอบต่อสังคมบนพื้นฐานของความยั่งยืนได้กลายเป็น
หัวข ้อค�าถามหลักจากนักลงทุนของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์นอกเหนือจากเรื่องตัวเลขผลก�าไรและอัตราการ
เติบโต	ส่งผลให้ในปี	ค.ศ.	2011	มีจ�านวนองค์กรธุรกิจเข้าร่วมเป็น
สมาชกิ	The	Singapore	Compact	ซึง่เป็นองค์กรส่งเสรมิกจิกรรม
ด้าน	CSR	เพิ่มขึ้นกว่าปีก่อนถึงร้อยละ	60	(Eugene,	2011)
 
วิวัฒนำกำรของแนวคิดเรื่องกำรด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิด

ชอบต่อสังคม

	 แนวคดิเรือ่งการด�าเนนิธรุกจิด้วยความรบัผดิชอบต่อสงัคม
หรือ	CSR	เริ่มต้นเมื่อศตวรรษที่	18	โดย	อดัม	สมิทธิ์	นักปรัชญา
และนักเศรษฐศาสตร์ชาวสก็อตแลนด์	 จากนั้นแนวคิดดังกล่าวก็
แพร่ขยายออกไปอย่างกว้างขวางและส่งผลต่อการด�าเนินงานของ
องค์กรธรุกจิทัง้หลาย	ตวัอย่างเช่น	บรษิทั	อสิท์	อนิเดยี	ในประเทศ
อังกฤษถูกคว�่าบาตรจากประชาชนในประเทศเนื่องจากพบว่าใช้
แรงงานทาสส่งผลให้บริษัทจ�าเป็นต้องหันมาใส่ใจกับสวัสดิการ
แรงงานและสิทธิมนุษยชนมากขึ้น	(Sustainabilitysa.org,	2012)	
จดุเริม่ต้นของแนวคดิเรือ่งการด�าเนนิธรุกจิด้วยความรบัผดิชอบต่อ
สังคมในระดับสากลเริ่มต้นจากผลการประชุมระดับโลก	(Earth	
Summit)	ที่กรุงริโอเดอจาเนโร	ในปี	ค.ศ.1992		ซึ่งท�าให้ประเทศ
ต่างๆ	ทั่วโลกเริ่มตระหนักถึงผลเสียของการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนและ
ผิดทิศทางเนื่องจากมุ่งเน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแต่เพียง
อย่างเดียว	 การประชุมครั้งนั้น	 ท�าให้เกิดการตื่นตัวในเรื่องของ	
“การพัฒนาที่ยั่งยืน”	หรือ	“Sustainable	Development”	โดยมี
การเรยีกร้องให้ประเทศต่างๆ	ยดึแนวทางการพฒันาทีใ่ส่ใจในเรือ่ง
ของสิ่งแวดล้อมและให้ความส�าคัญกับภาคสังคมควบคู่กันไปด้วย	
(วิฑูรย์	สิมะโชคดี,	2553)		พัฒนาการที่ส�าคัญอีกประการหนึ่งคือ
การที่องค์การสหประชาชาติได้ประกาศข้อตกลงโลก	หรือ	United	
Nations	Global	Compact	ในปี	ค.ศ.	2000	(United	Nations	
Global	Compact,		2011)	ซึง่ถอืเป็นหลกัการและกรอบการด�าเนนิ
งานขององค์กรธรุกจิทีมุ่ง่หวงัให้เกดิการพฒันาทีย่ัง่ยนืด้วยการเข้า
ร่วมเจตนารมณ์ปฏบิตัติามพนัธะสญัญาทีจ่ะด�าเนนิธรุกจิด้วยความ
รับผิดชอบใน	4	ด้าน	คือ	สิทธิมนุษยชน	แรงงาน	สิ่งแวดล้อม	และ

การต่อต้านคอร์รัปชั่น	 การด�าเนินการในเรื่องดังกล่าวนับว่า
ก้าวหน้ามาก	โดยในปี	ค.ศ.	2008	รายงานประจ�าปีของ	United	
Nations	Global	Compact	ระบวุ่ามบีรษิทัทัว่โลกเข้าร่วมนโยบาย
นี้กว่า	5,000	แห่ง	จาก	30	ประเทศ	โดยเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ	30	จาก
ปีก่อน	 ขณะที่รายงานประจ�าปี	 ค.ศ.	2011	 ระบุว่ามีการด�าเนิน
กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรต่างๆ	 ใน
ลกัษณะของความร่วมมอืและแลกเปลีย่นกนัในระดบันานาชาตโิดย
น�าประเดน็ทัง้	4	ด้านข้างต้นมาผสมผสานอยูใ่นกจิกรรมด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมอย่างหลากหลาย	
	 ส�าหรบัในประเทศไทย	เรือ่งของการด�าเนนิธรุกจิด้วยความ
รับผิดชอบต่อสังคมเริ่มปรากฏให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อมีการ
ก่อตั้งชมรมไทยพัฒน์เมื่อวันที่	9	กันยายน	พ.ศ.	2542	ด้วยการ
ริเริ่มพัฒนาธุรกิจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	และได้เปลี่ยนแปลง
สถานภาพมาเป็นสถาบันไทยพัฒน์	เมื่อวันที่	18	กรกฎาคม	พ.ศ.	
2544	 โดยได้เพิ่มภารกิจในการขับเคลื่อนเครือข่ายธุรกิจเพื่อร่วม
รบัผดิชอบต่อสงัคมไทยขึน้อกีบทบาทหนึง่	จากนัน้ในปี	พ.ศ.	2549	
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้จัดให้มีรางวัลบริษัทจด
ทะเบยีนดเีด่นด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม	หรอื	SET	Awards	เพือ่
มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการด�าเนินธุรกิจ
ควบคู่ไปกับการค�านึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยมีบริษัทจด
ทะเบียนส่งข้อมูลเข้าร่วมประกวดเพิ่มขึ้นทุกปี	ตามมาด้วยการถือ
ก�าเนิดของเครือข่ายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	หรือ	CSR	Club	เมื่อ
ปี	 พ.ศ.	2552	 เพื่อด�าเนินภารกิจในการสร้างเครือข่ายบริษัทจด
ทะเบยีนให้มคีวามรูค้วามเข้าใจเรือ่งการด�าเนนิธรุกจิด้วยความรบั
ผิดชอบ	 เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกันภายในเครือข่ายและ
กบัสาธารณชน	รวมทัง้ส่งเสรมิให้บรษิทัจดทะเบยีนสร้างศกัยภาพ
เพื่อพัฒนาการด�าเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมอย่าง
แท้จริง	 แม้แนวคิดเรื่องการด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบใน
ประเทศไทยจะเริ่มต้นเมื่อไม่นานมานี้แต่กระแสความตื่นตัวก็ไม่
ได้ยิง่หย่อนไปกว่าในประเทศทีพ่ฒันาแล้วเหน็ได้จากข่าวคราวการ
จัดกิจกรรมด้าน	CSR	 ขององค์กรต่างๆ	 ที่รายงานสู่สาธารณชน
อย่างต่อเนื่องโดยไม่ได้ลดลงตามการคาดการณ์ที่ว่าจะลดลงตาม
สภาวะเศรษฐกจิ	นอกจากนีย้งัแผ่ขยายครอบคลมุในอตุสาหกรรม
ทกุสาขาทัง้ในองค์กรธรุกจิทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ	และ
บริษัททั่วไป	
	 อย่างไรก็ตาม	 ข้อมูลในอีกด้านหนึ่งกลับชี้ให้เห็นว่าการ
ด�าเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจใน
ประเทศไทยส่วนใหญ่ยังไม่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากลที่สังคม
คาดหวงัอย่างแท้จรงิ	โดยประเดน็เรือ่งความรบัผดิชอบต่อสงัคมที่
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องค์กรธุรกิจน�าไปเป็นจุดขายกันอย่างแพร่หลายนั้น	 ก�าลังถูก
องค์กรหลายแห่งใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารเพื่อสร้างภาพ
ลักษณ์แบบฉาบฉวยโดยยึดติดกับแนวคิด	“หว่านพืชหวังผล”	โดย
เฉพาะในยุคแรกๆ	 ซึ่งจากการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการท�า
กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจไทย		โดย
สถาบันคีนันแห่งเอเซียร่วมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เมื่อปี		
พ.ศ.	2548	(สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม,	2554)	พบว่า	จุดเริ่มต้นหรือ
วัตถุประสงค์ในการท�ากิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ
บริษัทส่วนใหญ่ถึงร้อยละ	63.33	เกิดขึ้นเนื่องจากเจตนารมณ์ของ
ประธานกรรมการบริหารหรือผู้ก่อตั้ง		ขณะที่ร้อยละ	53.33	ระบุ
ว่าท�าเพือ่ช่วยพฒันาชือ่เสยีง	ภาพลกัษณ์และตราสนิค้าขององค์กร		
ร้อยละ	26.67	ท�าเพราะเหน็ว่าเป็นสิง่ส�าคญัต่อลกูค้า	ร้อยละ	23.33	
ท�าเพือ่ลดความเสีย่งขององค์กร	มเีพยีงร้อยละ	16.67	ทีร่ะบวุ่าเพือ่
ความมัน่คงในสงัคม	และร้อยละ	6.67	ทีท่�าตามความคาดหวงัของ
ชุมชน	ซึ่งสอดคล้องกับผลการส�ารวจเรื่อง	“สถานการณ์	CSR	ใน
ประเทศไทย	ปี	พ.ศ.	2549	ผ่านการประชาสัมพันธ์”	โดยโชษิตา	
ตันฉาย	 จากโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา	 คณะ
ศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	(ส�ารวจสถานการณ์	CSR,	
2550)		ที่พบว่า	หากจ�าแนกรูปแบบการท�ากิจกรรมเพื่อสังคมตาม
แนวคิดของ	ฟิลิป	คอตเลอร์	ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดแล้วจะพบ
ว่ากิจกรรมเพื่อสังคมขององค์กรธุรกิจในประเทศไทยยังเน้นที่การ
บริจาค	(cause	philanthropy)	มากที่สุดถึงร้อยละ	52.5	รองลง
มาคือการส่งเสริมการตลาดผ่านกิจกรรมเพื่อสังคม	 (cause	
promotion)	ร้อยละ	29.6	การสนบัสนนุโครงการทีท่�าให้บคุคลเกดิ
การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมในเรือ่งทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคมโดยใช้
ส่วนผสมทางการตลาดและการสื่อสาร	 (corporate	 social	
marketing)	 ร้อยละ	9.5	 การบริจาคเงินจากส่วนแบ่งของสินค้า
ภายในช่วงเวลาทีก่�าหนดให้กบัสงัคม	(cause	related	marketing)	
ร้อยละ	9.5	 ขณะที่การลงทุนหรือการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ
ด�าเนนิงานของบรษิทัเพือ่แสดงให้เหน็ถงึความรบัผดิชอบต่อสงัคม	
ตัง้แต่การดแูลพนกังานจนถงึกระบวนการผลติและการด�าเนนิงาน
ที่โปร่งใส	(socially	 responsible	business	practice)	 มีเพียง					
ร้อยละ	2.2	 และกิจกรรมพนักงานอาสาสมัคร	 (community	
volunteering)	อีกร้อยละ	0.6	เท่านั้น	

บทบำททีผ่่ำนมำของกำรประชำสมัพนัธ์ในกำรส่งเสรมิกำรด�ำเนนิ

ธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคม

	 ในภาวะที่กระแสการตื่นตัวของการจัดกิจกรรมเพื่อแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคมเริ่มมีมากขึ้น	 ข่าวสารความเคลื่อนไหว
เกีย่วกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์กรต่างๆ	กไ็ด้ปรากฏใน
สือ่ต่างๆ	เพิม่ขึน้อย่างทวคีณูโดยพบว่ามกีารใช้งบประมาณในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
ผ่านรูปแบบภาพยนตร์โฆษณา	ข่าวประชาสัมพันธ์	โฆษณาในสื่อ
สิ่งพิมพ์เพิ่มขึ้นอย่างมาก	ยิ่งไปกว่านั้นยังพบว่า	งบประมาณด้าน	
CSR	ส่วนมากจะถูกใช้ไปในการโฆษณาประชาสัมพันธ์แทบทั้งสิ้น	
หรือในทางกลับกัน	 งบประมาณด�าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในบาง
องค ์กรก็ถูกเจียดมาจากงบประมาณในหมวดการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์	 	หลายครั้งมีการหยิบยกเรื่องความรับผิดชอบต่อ
สังคมมาเป็นเครื่องมือในการสร้างภาพลักษณ์ให้แก่องค์กรแบบ
ฉาบฉวยและหวังผลระยะสั้น	รวมทั้งมีการกล่าวอ้างเรื่องความรับ
ผิดชอบต่อสังคมเพื่อปกปิดพฤติกรรมที่ไม่ชอบมาพากลของธุรกิจ	
หรอืเพือ่เบีย่งเบนความสนใจของสงัคมต่อตวักจิการให้จ�ากดัอยูใ่น
กรอบที่องค์กรธุรกิจต้องการ	 (พิพัฒน์	 ยอดพฤติการ,	 2551)	
นอกจากนี้หากพิจารณาที่โครงสร้างขององค์กรส่วนใหญ่จะพบว่า
พืน้ฐานทีม่าของหน่วยงานทีถ่กูตัง้ขึน้มาเพือ่ให้รบัผดิชอบงานด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมล้วนมาจากฝ่ายการตลาด	 ฝ่าย
ประชาสมัพนัธ์หรอืสือ่สารองค์กรเป็นหลกั	และอกีหลายแห่งกม็อบ
หมายให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์หรือฝ่ายสื่อสารองค์กรเป็นหน่วยงาน
ขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าว	(สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม,	2554)	ทั้งๆ	ที่
การด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมควรถูกบรรจุเป็น
ภารกิจของหน่วยงานทุกระดับในองค์กร	 จึงอาจกล่าวได้ว่า	 การ
ตืน่ตวัต่อกระแสเรือ่งความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์กรธรุกจิใน
ประเทศไทยทีผ่่านมาเป็นการตืน่ตวัในลกัษณะของการใช้กจิกรรม
เพื่อสังคมมาเป็นเครื่องมือในการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อขับ
เคลื่อนธุรกิจโดยมีเป้าหมายเพื่อผลประโยชน์ขององค์กรเสีย
มากกว่า	 ผลที่ตามมาคือการที่สาธารณชนมองว่าการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเป็นเรื่องมายาหรือจอมปลอม	
(illusion)	 โดยเป็นเพียงกลยุทธ์ที่องค์กรธุรกิจใช้ในการสร้างภาพ
ลกัษณ์ให้กบัแบรนด์เพือ่หวงัเพิม่ยอดขายสนิค้าโดยใช้การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์เป็นเครื่องมือ	(Wilcox,	2008)	
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ทิศทำงในอนำคตของกำรด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบต่อ

สังคม

	 กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ให้ความส�าคัญกับเรื่อง
ของสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมประกอบกับพัฒนาการของ
เทคโนโลยี	ท�าให้มีการน�าข้อเท็จจริงในการด�าเนินงานขององค์กร
ต่างๆ	มาตีแผ่ให้สังคมโลกได้รับรู้อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว	ส่ง
ผลให้องค์กรธรุกจิจ�าเป็นต้องปรบัตวัสูก่ารด�าเนนิงานด้วยความรบั
ผิดชอบต่อสังคมแบบเป็นเนื้อแท้มากขึ้น	 ขณะที่ผลวิจัยของสุเมธ	
กาญจนพันธ์ุ	และ	สุวัฒนา	วงษ์กะพันธ์	(2551)	พบว่า	ปัจจุบัน
องค์กรธุรกิจในประเทศไทยเริ่มมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใน
การด�าเนนิภารกจิด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมในเชงิกลยทุธ์มาก
ขึ้น	 โดยใช้การวิเคราะห์ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกองค์กร
ประกอบการวางแผนด�าเนินงาน	 เพื่อให้การด�าเนินภารกิจด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมมีประสิทธิภาพสูงสุด	 สอดคล้องกับผล
การศกึษาของสถาบนัไทยพฒัน์ร่วมกบัส�านกังานกองทนุสนบัสนนุ
การวิจัย	(สกว.)	ที่เริ่มด�าเนินการเมื่อปี	พ.ศ.	2549	ผลการศึกษา
ได้ชี้ให้เห็นว่า	 การด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กรธรุกจิในประเทศไทยมแีนวโน้มทีจ่ะด�าเนนิการในเชงิกลยทุธ์
มากขึ้น	 กล่าวคือจะมีการระดมความคิดและตระเตรียมแผนงาน
ล่วงหน้าอย่างมีจุดหมาย	 น�าวิสัยทัศน์ค่านิยม	 และพันธกิจของ
องค์กรมาเป็นข้อพจิารณาในการตดัสนิใจด�าเนนิการ	และให้ความ
ส�าคัญกับการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กรมากขึ้น	 กิจกรรม
ด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมจะถกูออกแบบให้อยูบ่นพืน้ฐานของ
การด�าเนินงานเป็นกระบวนการ	(process-based)	 ที่มุ่งสู่การ
ปฏิบัติอย่างชัดเจนมากกว่าเพียงแค่การแสดงเจตนารมณ์	 โดยมี
การด�าเนินการทั้งในส่วนของกระบวนการทางธุรกิจและการช่วย
เหลอืสงัคมผ่านทางกจิกรรมเพือ่สงัคมทีเ่คยเป็นทีน่ยิมขององค์กร
ในประเทศไทย	 โดยในการท�างานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
อย่างมีกลยุทธ์จะมีเป้าหมายตามตัวชี้วัด	3	ส่วนคือ	(สถาบันไทย
พัฒน์,	2555)
	 1.	บุคคลในองค์กรต้องมีเจตนารมณ์ในการท�ากิจกรรม
เพื่อสังคม	มีข้อผูกพัน	(engagement)	ที่พัฒนาและสร้างขึ้นเป็น
วัฒนธรรมองค์กร	
		 2.	การท�างานตามหลักของความรับผิดชอบต่อสังคมทั้ง
ในองค ์ กรและนอกองค ์ กรมี การวั ดผลการด�า เนิ นงาน	
(performance)	ว่ามีความส�าเร็จมากน้อยเพียงไร
	 3.	 วัดผลกระทบ	(impact)	ของการด�าเนินงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม	ทั้งในแง่บวกและแง่ลบต่อองค์กร	
	 นอกจากนี้ 	 ผลการศึกษาและประมวลภาพความ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาเรื่องการด�าเนินงานด้วยความรับผิดชอบ

ขององค์กรธรุกจิในประเทศไทย	ทีจ่ดัท�าโดยสถาบนัไทยพฒัน์	เมือ่
ปี	 พ.ศ.	2550	(สถาบันไทยพัฒน์,	2555)	 ชี้ให้เห็นทิศทางการ
เปลีย่นแปลง	6		ประการ	ของการด�าเนนิงานด้าน	CSR	ขององค์กร
ธุรกิจในประเทศไทย	คือ
	 1.	การออกแบบกิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคมจะเปลี่ยนจาก	“อะไรก็ได้”	มาเป็น	“ได้อะไรบ้าง”	กล่าวคือ
จะเปลีย่นจากการก�าหนดงบประมาณส�าหรบั	CSR	ไว้หยาบๆ	และ
เลือกตามความชอบส่วนตน	(subjective)	มาเป็นการระดมความ
คิดและเตรียมแผนงานล่วงหน้าอย่างมีจุดหมาย	(objective)	ขึ้น
	 2.	การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมจะพัฒนาจาก	
“กิจกรรมรายครั้ง”	 เป็น	 “กระบวนการต่อเนื่อง”	 จากรูปแบบ	
Event-based	 ที่เมื่อกิจกรรมสิ้นสุดก็ถือว่าเสร็จสิ้น	 มาเป็น	
Process-based	โดยยดึเป้าหมายความส�าเรจ็จากกระบวนการเป็น
หลัก	ท�าให้มีความยืดหยุ่นและต่อเนื่อง
	 3.	CSR	 จะถูกผสมผสานเข้ากับกระบวนการทางธุรกิจ
อย่างมกีลยทุธ์	จากการทีถ่กูมองว่าเป็นการบรจิาคเงนิ	หรอืสิง่ของ
ให้แก่คนยากไร้	 และเป็นเรื่องของการอาสาสมัคร	 มาเป็นการ
พัฒนาแบบมีกลยุทธ์มากขึ้น	 สามารถผนวกเข้ากับกระบวนการ
ทางธุรกิจได้
	 4.	การใช้	CSR	ในการประชาสัมพันธ์จะเพิ่มมากขึ้น	จาก
การศึกษาพบว่าปี	พ.ศ.	2549	มีการว่าจ้างที่ปรึกษาให้ด�าเนินการ
ด้าน	CSR	 โดยไม่รู้ว่าหลายกิจกรรมที่ด�าเนินอยู่นั้นเป็น	CSR	อยู่
แล้ว	 แต่ในอนาคตองค์กรจะใช้	CSR	 เพื่อประชาสัมพันธ์และส่ง
เสริมการขายมากกว่าการค�านึงถึงประโยชน์ต่อสังคม	
	 5.	CSR	เทียมจะปรากฏให้เห็นในสังคมมากขึ้น	จากเดิม
ไม่บอกให้สังคมรู้โดยยึดหลักการ	 “ปิดทองหลังพระ”	 จะกลาย
เป็นการมี	CSR	 เทียมมากขึ้นเพราะต้องการผลในระยะสั้น	 และ
การแข่งขันสร้างการรับรู้ทางสังคม	
	 6.	ความสนใจ	CSR	ทีไ่ม่ใช้เงนิมากหรอืรปูแบบ	“พอเพยีง”	
จะเพิ่มมากขึ้น	ตามสถานการณ์เศรษฐกิจ
	 จะเห็นว่าแม้ทิศทางการด�าเนินงานเรื่องความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององค์กรธุรกิจจะมีแนวโน้มที่ชัดเจน	เป็นกระบวนการ	
และเน้นการมส่ีวนร่วมมากขึน้	แต่กย็งัคงมปีระเดน็ทีน่่าเป็นห่วงใน
เรื่องของ	CSR	 เทียมและการใช้	CSR	 เป็นเครื่องมือในการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการขาย
	 อย่างไรก็ตาม	ผลส�ารวจความเคลื่อนไหวเรื่องการด�าเนิน
ธรุกจิด้วยความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์กรธรุกจิในประเทศไทย
ที่สถาบันไทยพัฒน์จัดท�าเป็นประจ�าทุกปีได้ระบุถึงทิศทางการ
ด�าเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ในรายงาน	“6	ทิศทาง	
CSR	&	Sustainability	ปี	2555:	Reinforcing	your	CSR”	(สถาบัน
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ไทยพฒัน์,	2555)	ว่ามเีหตกุารณ์ส�าคญัอยู่	3	ประการทีจ่ะส่งผลต่อ
ทิศทางในอนาคตของ	CSR	ในประเทศไทย	ได้แก่
	 1.	การแต่งตั้งคณะท�างานที่ประกอบด้วยผู้มีส่วนได้เสีย
จากหลายภาคส่วน	 เพื่อจัดท�าและเผยแพร่ชุดคู่มือแนวทางการ
ด�าเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม	(Guidelines	for	Social	
Responsibility)	และแนวทางการจดัท�ารายงานการด�าเนนิงานด้วย
ความรับผิดชอบต่อสังคม	(Guidelines	for	CSR	Report)	 ให้แก่
บริษัทจดทะเบียน	องค์กรธุรกิจ	และหน่วยงานที่สนใจ	เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการด�าเนนิงานจดัท�ารายงานการด�าเนนิงานด้านความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์กร	ซึง่มกี�าหนดเผยแพร่ในปี	พ.ศ.	2555	นี้
	 2.	จะมีการจัดประชุม	Regional	Workshop	on	ASEAN	
Action	Plan	on	CSR	เพื่อจัดท�าแผนปฏิบัติการความรับผิดชอบ
ต่อสังคมโดยองค์กรภาคธุรกิจในอาเซียน	 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้า
ภาพ	ซึ่งผลจากการประชุมจะผลักดันให้เกิดความริเริ่มใน	3	เรื่อง
ส�าคญัในแต่ละชาตสิมาชกิ	10	ประเทศ	คอื	การส่งเสรมิให้มกีารน�า
มาตรฐานสากลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมาใช้ในการด�าเนิน
งานของภาคธุรกิจ	การจัดตั้งและขยายเครือข่าย	CSR	ระดับชาติ
ให้ครอบคลมุในทกุประเทศสมาชกิ	และการผลกัดนัการด�าเนนิงาน
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมให้เคลื่อนจากการบริจาค	(charity-
based)	 มาสู่เรื่องของการคุ้มครองสิทธิ	 (rights-based)	 นั่นก็
หมายความว่าสิทธิและการคุ้มครองทางกฎหมายจะกลายเป็น
ประเดน็ส�าคญัต่อการด�าเนนิงานด้วยความรบัผดิชอบต่อสงัคมของ
ภาคธุรกิจในอาเซียนในอนาคต
	 3.	จากสถานการณ์อทุกภยัใน	65	จงัหวดัทัว่ประเทศทีเ่กดิ
ขึ้นเมื่อปลายปี	 พ.ศ.	2554	 ท�าให้ภาคธุรกิจได้ตระหนักว่า	 ผล	
กระทบไม่ได้จ�ากดัวงแค่ในประเทศไทย	แต่กระทบกบัธรุกรรมการ
ค้าทั่วโลกที่อิงไทยเป็นฐานการผลิต	 กระเทือนถึงซัพพลายเชนทั่ว
โลก	 ผลพวงจากภัยพิบัติครั้งนี้	 ได้ส่งผลให้ภาคธุรกิจจ�าต้องปรับ
แผนงานและกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่เคยใช้อยู่ใน
สถานการณ์ปกติ	 ให้สามารถรองรับกับภาวะฉุกเฉินที่ไม่เป็นปกติ	
โดยในปี	พ.ศ.	2555	นี้	ประเด็นการฟื้นฟู	การบริหารความเสี่ยง	
และการเตรียมความพร้อม	 จะเป็นวาระส�าคัญในการด�าเนินงาน
ด้าน	CSR	 ของภาคธุรกิจ	 โดยเฉพาะกับองค์กรที่ต้องการบรรลุ
เป้าประสงค์ของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บทบำทที่เหมำะสมของกำรประชำสัมพันธ์ ในกำรส่งเสริมกำร

ด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคม

	 การสื่อสารประชาสัมพันธ์เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค ์กรนั้นมีจุดประสงค ์ที่กว ้างและลึกซึ้ งกว ่าการท�า
ประชาสัมพันธ์โดยทั่วไป	 ทั้งนี้เพราะการด�าเนินงานด้วยความรับ
ผดิชอบต่อสงัคมไม่ใช่เพยีงแค่การท�ากจิกรรมเพือ่สงัคมแล้วสือ่สาร
ออกไปเท่านั้น	แต่จะต้องเริ่มต้นจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน
การด�าเนินธุรกิจ	แล้วค่อยๆ	สื่อสารเรื่องเหล่านี้กับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรจนในที่สุดสามารถเปลี่ยน
ทัศนคติและพฤติกรรมของคนในสังคมให้สอดคล้องกับแนวทาง
ใหม่ทีเ่อือ้ประโยชน์อย่างเป็นธรรมต่อทกุฝ่ายได้	การขบัเคลือ่นการ
ด�าเนนิงานด้วยความรบัผดิชอบต่อสงัคมแนวใหม่จงึให้ความส�าคญั
ต่อคุณค่าร่วม	 โดยการผนวกความรับผิดชอบต่อสังคมเข้ากับ
กลยุทธ์ทางธุรกิจ	 การสร้างความเข้าใจและข้อผูกพันร่วมกับ
พนักงานและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	(stakeholder)	 ต่างๆ	 โดย
การประชาสัมพันธ์จะต้องไม่หวังผลเพียงแค่สร้างการรับรู	้ (raise	
awareness)	แต่จะต้องท�าให้เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรม	(change	
behavior)	 เกิดอุปสงค์หรือความต้องการในฝั่งผู้บริโภค	(create	
consumer	demand)	 ที่จะเป็นแรงขับดันให้ธุรกิจได้ด�าเนิน
กิจกรรมการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 และการสร้างอุปสงค์
ระดับสังคม	(create	social	demand)	ที่กดดันให้ภาครัฐออกข้อ
ก�าหนดหรือเงื่อนไขส�าหรับการประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมที่
รบัผดิชอบต่อสงัคม	ซึง่ต้องอาศยัการสือ่สารแบบสองทางมากกว่า
การสื่อสารแบบทางเดียว	(พิพัฒน์	ยอดพฤติการณ์,	2554)	
	 การก�าหนดกลยทุธ์การสือ่สารประชาสมัพนัธ์เรือ่งความรบั
ผิดชอบต่อสังคมให้ได้ผลจะต้องด�าเนินการไปพร้อมกับการ
ออกแบบกลยุทธ์ในการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์กร	 โดยต้องมองการสื่อสารประชาสัมพันธ์เรื่องความ					
รับผิดชอบต่อสังคมให้พ้นไปจากกรอบของการประชาสัมพันธ์ใน
แบบเดิมๆ	ที่เน้นเพียงแค่ใช้เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมในการ
ส่งเสริมภาพลักษณ์เพียงอย่างเดียว	 การสื่อสารเรื่องความรับ						
ผิดชอบต่อสังคมจึงไม่ควรเป็นเรื่องของฝ่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์	
แต่ควรอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทกุฝ่ายในองค์กร	ร่วมกันคิด	
ร่วมกันท�า	และร่วมกันสร้างความเข้าใจแก่สังคมภายนอก
	 ที่ผ่านมาการสื่อสารประชาสัมพันธ์เรื่องความรับผิดชอบ
ต่อสงัคมในหลายประเทศไม่ประสบผลส�าเรจ็	เพราะองค์กรละเลย
พนกังานซึง่เป็นกลุม่ทีส่�าคญัทีส่ดุในการขบัเคลือ่นภารกจิดงักล่าว	
ในประเทศสวติเซอร์แลนด์	มกีารส�ารวจองค์กรธรุกจิทีป่ระสบความ
ส�าเร็จในการสื่อสารเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมกว่า	300	 แห่ง	
พบว่าพนักงานถือเป็นช่องทางที่ทรงพลังมากในการสื่อสารเรื่อง
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ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรสู่ภายนอก	 และกว่าร้อยละ	
85	 ของพนักงานมักจะท�าเช่นนั้นเมื่อองค์กรได้ด�าเนินงานเรื่อง
ความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจัง	(วรัญญา	ศรีเสวก,	2555)	
	 Wilcox	 (2008)	 ปรมาจารย์ด้านการประชาสัมพันธ์ได้		
กล่าวว่า	 การประชาสัมพันธ์มีส่วนส�าคัญอย่างยิ่งต่อการผลักดัน
ให้การด�าเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ
ประสบผลส�าเร็จ	แต่ที่ผ่านมามักเกิดความเข้าใจที่ผิดพลาดคลาด
เคลื่อนเกี่ยวกับบทบาทดังกล่าวทั้งในฝั่งของผู้บริหารองค์กรและ
สาธารณชนทีเ่กีย่วข้อง	โดยเขาเหน็ว่าการประชาสมัพนัธ์ควรมกีาร
ด�าเนนิงานทัง้	2	ด้านคอื	การสือ่สารเพือ่ให้ข้อมลูข่าวสารและสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ	(communicating	to	inform	and	educate)	
และด�าเนนิกลยทุธ์ในการสร้างความสมัพนัธ์กบักลุม่ผูม้ส่ีวนได้ส่วน
เสีย	(building	strategic	stakeholder	relationship)	
	 นอกจากนี้วิลค็อกซ์ยังได้เสนอแนะแนวทางในการน�าการ
ประชาสมัพนัธ์ไปใช้เป็นส่วนหนึง่ของการบรหิารจดัการองค์กรเพือ่
บรรลุผลในเรื่องการด�าเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม	 ซึ่ง
สะท้อนบทบาทของการประชาสมัพนัธ์ในเรือ่งดงักล่าวอย่างชดัเจน	
ดังนี้	
	 1.	กระตุน้และผลกัดนัให้ผูบ้รหิารองค์กรตระหนกัถงึความ
จ�าเป็นที่จะต้องด�าเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมอย่าง
โปร่งใสตรงไปตรงมา	(the	need		for	transparency)	โดยผูบ้รหิาร
งานประชาสมัพนัธ์ทีอ่าจร่วมอยูใ่นทมีผูบ้รหิารระดบัสงูขององค์กร
ควรมีบทบาทในการผลักดันและส่งเสริมจุดยืนขององค์กรในเรื่อง
ความโปร่งใสและมีคุณธรรม
	 2.	หาประเด็นหัวข้อที่เหมาะสมในการด�าเนินงานด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม		(selecting	the	right	causes)	ในฐานะ
ที่นักประชาสัมพันธ ์คือผู ้ที่อยู ่ตรงกลางระหว่างองค์กรกับ
สาธารณชนจึงควรเป็นบุคคลกลุ่มแรกๆ	 ที่มองเห็นว่าองค์กรควร
ด�าเนนิงานเพือ่แสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคมในประเดน็ใดบ้างที่
ไม่ได้จ�ากดัอยูเ่พยีงแค่การบรจิาคหรอืการท�ากจิกรรมสาธารณกศุล
ซึ่งอาจไม่ช่วยส่งเสริมคุณค่าหลัก	(core	values)	 ที่แท้จริงของ
องค์กร
	 3.	บริหารประเด็น	(the	management	of	the	issues)	
โดยประเมินความเสี่ยงในการด�าเนินงานขององค์กร	 ซึ่งการ
ประชาสัมพันธ์ควรมีบทบาทในการส�ารวจประชามติ	การรับรู้ของ
ประชาชน	และตรวจสอบคะแนนนิยมขององค์กรในเรื่องความรับ
ผดิชอบต่อสงัคมสะท้อนให้ผูบ้รหิารและฝ่ายทีเ่กีย่วข้องได้รบัรู้	รวม
ถึงเป็นหัวหอกในการน�าเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมเข้ามาลง
หลกัปักฐานในองค์กร	โดยท�าให้ทกุส่วนในองค์กรได้ทราบถงึข้อมลู
การรับรู้	 และภาพลักษณ์ขององค์กรในมุมมองสาธารณชน	 เพื่อ

สะท้อนให้แต่ละส่วนงานได้เหน็จดุเด่น	จดุด้อยหรอืช่องโหว่ของตน
ในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม	แล้วร่วมกันก�าหนดจุดยืนพร้อม
แนวทางปฏิบัติใหม่ที่เหมาะสมสอดคล้องกับประชามติ	 จากนั้นก็
จะต้องสื่อสารจุดยืนดังกล่าวไปยังผู้เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและ
ชัดเจนนับตั้งแต่สมาชิกองค์กร	นักวิชาการ	นักลงทุน	สื่อมวลชน	
และผู้มีส่วนเสียกลุ่มต่างๆ	
	 4.	บรหิารจดัการให้มกีารสือ่สารเกีย่วกบัจดุยนื	แนวปฏบิตัิ	
และกิจกรรมการด�าเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กรออกไปยงัผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีกลุม่ต่างๆ	อย่างมปีระสทิธภิาพ	
(conducting	effective	communications)	อาทิ	สิ่งที่ได้ด�าเนิน
การและความส�าคัญของเรื่องดังกล่าว	อันจะน�ามาซึ่งประชามติที่
ส่งเสริมและเอื้ออ�านวยต่อความอยู่รอดอย่างยั่งยืนขององค์กร
	 5.	 ให้ความรู้แก่สาธารณชนให้เข้าใจถึงองค์ประกอบของ
การด�าเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม	 ที่จ�าเป็นจะต้องได้
รบัความร่วมมอืร่วมใจจากคนกลุม่ต่างๆ	ในสงัคม	รวมถงึโน้มน้าว
ให้คนเหล่านั้นยอมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นไปในทางที่			
เหมาะสม	(educating	the	public	about	complex	public)	เช่น
เรือ่งการลดโลกร้อนทีอ่งค์กรบางแห่งจ�าเป็นต้องเปลีย่นบรรจภุณัฑ์
ที่อาจท�าให้ลูกค้าสะดวกสบายน้อยลง	 ทั้งนี้เพราะเป้าหมายที่แท้
จรงิของการด�าเนนิงานด้วยความรบัผดิชอบต่อสงัคมคอืการพฒันา
ที่ยั่งยืนซึ่งไม่ได้เกิดจากการกระท�าขององค์กรฝ่ายเดียวแต่จะต้อง
ท�าให้ผูเ้กีย่วข้อง	อาท	ิผูบ้รโิภคเข้าใจถงึบทบาทของพวกเขาทีม่ต่ีอ
การพฒันาอย่างยัง่ยนืและยอมปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมทีจ่ะส่งผลให้
เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น
	 6.	แก้ปัญหาความขัดแย้งและเจรจาต่อรอง	 (conflict	
resolution	and	negotiation)	 การที่องค์กรประกาศจุดยืนที่จะ
ด�าเนนิงานภายใต้แนวคดิรบัผดิชอบต่อสงัคมย่อมส่งผลกระทบถงึ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้	โดยบางกลุ่มจะเป็นผู้
ได้รับประโยชน์	ขณะที่บางกลุ่มสูญเสียผลประโยชน์	เช่น	ผู้ถือหุ้น
อาจได้ผลก�าไรจากการด�าเนินงานในระยะแรกลดลงเพราะรายได้
ส่วนหนึ่งต้องน�ามาปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรต่อ							
สิ่งแวดล้อม	พนักงานอาจต้องท�างานที่มีขั้นตอนมากขึ้น	สิ่งเหล่า
นีม้กัก่อให้เกดิปัญหาความขดัแย้งและการต่อต้าน	ซึง่ในการสือ่สาร
เพื่อบริหารความขัดแย้งดังกล่าวนักประชาสัมพันธ์ไม่ควรใช้						
มุมมองโดยยืนอยูข่า้งองค์กรฝ่ายเดยีว	แต่จะต้องสื่อสารอยูบ่นพื้น
ฐานของความเข้าใจผู้เกี่ยวข้องแต่ละกลุ่มอย่างสมเหตุสมผลบน
พื้นฐานของข้อเท็จจริง	
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	 แนวคิดดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า	 บทบาทของการประชาสัมพันธ์ที่มีต่อการส่งเสริมผลักดันการด�าเนินงานด้วยความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององค์กรนั้นกินอาณาเขตที่กว้างขวางลึกซึ้ง	 ไม่ได้จ�ากัดเพียงแค่การแจ้งให้ทราบหรือสร้างภาพลักษณ์เหมือนที่องค์กรจ�านวน
มากปฏิบัติกันอยู่	ทั้งนี้	หากพิจารณาบทบาทของการประชาสัมพันธ์ตามแบบจ�าลองของ	Grunig	และ	Hunt	(1984)	ซึ่งได้จ�าแนกรูปแบบ
การปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ออกเป็น	4	แบบ	ได้แก่	เอเย่นต์ข่าวหรือผู้ตีพิมพ์เผยแพร่	(press	agentry/	publicity)	ผู้น�าเสนอ
ข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณชน	(public	information)	ผู้ประสานงานสองฝ่ายอย่างไม่สมดุล	(two-way	asymmetric)	และผู้ประสานงาน
สองฝ่ายอย่างสมดุล	(two-way	symmetric)	 ซึ่งแต่ละรูปแบบการประชาสัมพันธ์จะมีบทบาทและลักษณะการด�าเนินงานแตกต่างกัน					
ดังรายละเอียดในตารางต่อไปนี้

ตาราง	แสดงบทบาทและลักษณะการด�าเนินงานประชาสัมพันธ์ในแต่ละรูปแบบ

 	 รูปแบบ

					คุณลักษณะ	 1.	เอเยนต์ข่าว/	 2.	ผู้น�าเสนอข้อมูล	 3.	ผู้ประสานงานสองฝ่าย	 4.	ผู้ประสานงานสองฝ่าย
	 ผู้ตีพิมพ์เผยแพร่	 ข่าวสารสู่สาธารณชน	 อย่างไม่สมดุล	 อย่างสมดุล
	 (press	agentry/	publicity)	 (public	information)	 (two-way	asymmetric)	 (two-way	symmetric)

	 จุดมุ่งหมาย	 เพื่อโฆษณาชวนเชื่อ	 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	 เพื่อโน้มน้าวใจอย่าง	 เพื่อเข้าใจซึ่งกันและกัน
	 	 (propaganda)	 สูส่าธารณชน	(dissemination	 มีหลักเกณฑ์		 (mutual	understanding)
	 	 	 of	information)	 (scientific	persuasion)

	 ธรรมชาติของ	 สือ่สารทางเดยีว:	โดยไม่ได้	 สื่อสารทางเดียว:	โดยให้	 สื่อสารสองทาง:	โดย	 สื่อสารสองทาง:	โดย
	 การสื่อสาร	 ให้ความส�าคัญกับข้อเท็จ	 ความส�าคัญกับข้อเท็จจริง	 ค�านึงถึงผลประโยชน์	 ค�านึงถึงผลประโยชน์ของ
	 	 จริงที่ครบถ้วนสมบูรณ์	 (one-way:	Truth	 ขององค์กรเป็นหลัก	 ทั้งฝ่ายองค์กรและ
	 	 (one-way:	complete	 important)	 (two-way:	Imbalanced	 สาธารณชนอย่างสมดุล	
	 	 truth	not	essential)	 	 effects)	 (two-way:	balanced	
	 	 	 	 	 effect)

	 แบบจ�าลองการสื่อสาร	 ผู้ส่งสาร								ผู้รับสาร	 ผู้ส่งสาร								ผู้รับสาร	 ผู้ส่งสาร								ผู้รับสาร	 กลุ่ม												กลุ่ม

        ปฏิกิริยาตอบกลับ

	 ปริมาณการน�าไปใช้	 ร้อยละ	15	 ร้อยละ	50	 ร้อยละ	20	 ร้อยละ	15

	 ในองค์กรต่างๆ

ที่มา:	Grunig	และ	Hunt	(1984)

	 จากตารางข้างต้น	จะพบว่า	ในรูปแบบที่	1	การประชาสัมพันธ์มีบทบาทในฐานะเป็นเอเย่นต์ข่าว	หรือผู้ตีพิมพ์เผยแพร่	ซึ่งเน้น
การน�าเสนอข้อมูลข่าวสารขององค์กรสู่สาธารณชนในแบบทางเดียวโดยไม่ได้ให้ความส�าคัญกับเสียงสะท้อนกลับจากสาธารณชน	 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อโฆษณาชวนเชื่อ	(propagandistic	public	relations)	มีการใช้กลยุทธ์ต่างๆ	เพื่อเรียกความสนใจจากสื่อมวลชน	อาทิ	
การเน้นความโดดเด่นของข้อมูล	 การน�าเสนอข้อมูลซ�า้ๆ	 และการเลือกช่องทางการเผยแพร่ที่เป็นที่นิยมแพร่หลาย	 และด�าเนินการโดย
ปราศจากการค�านึงถึงความถูกต้องหรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเนื้อหาที่น�าเสนอ	
	 รปูแบบที	่2	การประชาสมัพนัธ์มบีทบาทในฐานะเป็นผูน้�าเสนอข้อมลูข่าวสารสูส่าธารณชน	ซึง่การประชาสมัพนัธ์จะมลีกัษณะการ
ด�าเนินงานคล้ายคลึงกับเอเย่นต์ข่าวหรือผู้ตีพิมพ์เผยแพร่คือการน�าเสนอข้อมูลข่าวสารจากองค์กรสู่สาธารณชนแบบทางเดียวเพียงแต่จะ
เน้นหนักในด้านการให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงอย่างตรงไปตรงมา	เที่ยงตรง	เป็นกลาง	และปราศจากการชี้น�าใดๆ	คล้ายกับการท�างาน
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ของนักข่าว	แต่ไม่สมัครใจที่จะให้ข่าวในเชิงลบขององค์กร
	 รูปแบบที่	3	 การประชาสัมพันธ์มีบทบาทในฐานะเป็นผู้
ประสานงานสองฝ่ายอย่างไม่สมดุล	 เน้นเผยแพร่เรื่องราวของ
องค์กรในลักษณะของการโน้มน้าวใจ	 ขณะเดียวกันก็มีการศึกษา
วจิยัเพือ่ให้ทราบความคดิเหน็ของสาธารณชนในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบั
องค์กร	 เพื่อน�ามาประยุกต์ใช้ในการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจให้
ประชาชนให้การสนับสนุนองค์กรโดยไม่มีการเปลี่ยนพฤติกรรม
ขององค์กร	 จึงเป็นการสื่อสารสองทางแบบไม่สมดุลที่เน้นใช้การ
สื่อสารประชาสัมพันธ ์ เพื่อเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นของ
สาธารณชนให้เข้าหาองค์กร	มากกว่าทีจ่ะสือ่สารเพือ่หาช่องทางใน
การปรับเปลี่ยนองค์กรเข้าหาสาธารณชน
	 รูปแบบที่	4	การประชาสัมพันธ์มีฐานะเป็นผู้ประสานงาน
สองฝ่ายอย่างสมดลุ	โดยนกัประชาสมัพนัธ์จะท�าหน้าทีเ่ป็นเสมอืน
คนกลางในการตดิต่อประสานงานระหว่างองค์กรและสาธารณชน	
เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารจากองค์กรได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชน	
และเพื่อน�าข้อมูลข่าวสารจากสาธารณชนมาเผยแพร่ให้บุคคล
ต่างๆ	ในองค์กรได้รบัทราบอย่างเท่าเทยีมกนั	เพือ่หวงัให้เกดิความ
เข้าใจซึ่งกันและกัน	 ผลของการประชาสัมพันธ์จะน�ามาซึ่งการ
เปลีย่นแปลงของทัง้องค์กรและสาธารณชน	อนัเป็นการด�าเนนิงาน
ที่อยู่บนพื้นฐานของ	“ความรับผิดชอบต่อสังคม”	อย่างแท้จริง
	 จากที่กล ่าวมาข้างต้นจะพบว่าแนวทางการน�าการ
ประชาสัมพันธ์ไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการองค์กรเพื่อ
ส่งเสริมการด�าเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม	 ตามที่					
Wilcox	ระบไุว้มคีวามสอดคล้องสมัพนัธ์กบับทบาทผูป้ระสานงาน
สองฝ่ายอย่างสมดุลในรูปแบบที่	4	มากที่สุด	

บทบำททีเ่หมำะสมของนกัประชำสมัพนัธ์ในกำรส่งเสรมิกำรด�ำเนนิ

ธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคม

	 หากจะพิจารณาบทบาทของนักประชาสัมพันธ์ในการ					
ส่งเสริมการด�าเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
ธรุกจิโดยยดึตามเกณฑ์การจ�าแนกบทบาทนกัประชาสมัพนัธ์ของบ
รูม	(Cutlip,	Center	&	Broom,	1985)	จะพบว่าบทบาทที่เหมาะ
สมของนักประชาสัมพันธ์ในเรื่องดังกล่าวมีส่วนผสมที่ครอบคุลม
บทบาทใน	4	ลักษณะ	ต่อไปนี้คือ	
	 1.	บทบาทผู้เชี่ยวชาญชี้แนะ	หรือผู้จัดการ	(the	expert	
prescriber	/	manager)	ซึง่จะรบัผดิชอบงานด้านการวางแผนการ
ประชาสมัพนัธ์	นบัตัง้แต่การวเิคราะห์สถานการณ์	วเิคราะห์ปัญหา	
รวมถึงเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาด้านการประชาสัมพันธ์
ขององค์กร
	 2.	บทบาทผู้สนับสนุนการสื่อสาร	 หรือผู้ประสาน	(the	

communication	facilitator	/	liaison)	ซึ่งท�าหน้าที่เป็นตัวกลาง
ระหว่างองค์กรกับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย	 อ�านวยความสะดวก
ในการแลกเปลีย่นข้อมลูข่าวสารแก่ผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง	เพือ่ให้ทกุฝ่าย
มข้ีอมลูทีถ่กูต้องเหมาะสมในการตดิต่อสือ่สารระหว่างกนัและการ
ตัดสินใจ
	 3.	บทบาทผู้สนับสนุนกระบวนการแก้ไขปัญหา	 หรือ
สื่อมวลชนสัมพันธ์	(the	problem-solving	process	facilitator	/	
media	relations)	ซึ่งจะมีบทบาทเป็นผู้ที่สร้างเสริมความสัมพันธ์
อันดีกับสื่อมวลชน	รวมถึงช่วยองค์กรในการระบุปัญหาและแก้ไข
ปัญหาผ่านกระบวนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
	 4.	บทบาทเจ้าหน้าที่เทคนิคการสื่อสาร	 หรือเจ้าหน้าที่
เทคนิคทางกราฟิก	(the	communication	technician	/	graphic	
technician)	ซึง่จะรบัผดิชอบงานทีต้่องใช้ทกัษะเฉพาะด้านเทคนคิ	
เช่น	การเขียน	การถ่ายภาพ	การเผยแพร่เนื้อหาเรื่องราวผ่านสื่อ
ต่างๆ	ตามแผนงานที่ได้ก�าหนดไว้
	 จากบทบาท	4	ประการขา้งตน้จะพบว่าสามารถจ�าแนกได้
เป็น	2	กลุ่มหลักๆ	คือบทบาทในเชิงบริหารจัดการได้แก่บทบาท
ในข้อที่	1-3		และบทบาทในเชิงปฏิบัติการได้แก่บทบาทในข้อที่	4		
หากพจิารณาบทบาททีผ่่านมาจะพบว่านกัประชาสมัพนัธ์ส่วนใหญ่
ยังคงมีบทบาทเป็นเพียงผู้ปฏิบัติการสื่อสาร	(communication	
technician)	 ที่เน้นใช้ทักษะด้านการสื่อสารในการผลิตสื่อ	 การ
ออกแบบ	และการจดัท�าเนือ้หาข้อมลูส�าหรบัเผยแพร่ตามแผนงาน
หรือโครงการประชาสัมพันธ์ที่ก�าหนดไว้แล้ว	 โดยหลังจากแผน
กลยุทธ์ถูกก�าหนดแล้วนักประชาสัมพันธ์จึงจะได้รับมอบหมายให้
น�าแผนดังกล่าวไปด�าเนินการตามภารกิจหน้าที่ประจ�าวันอัน
เป็นการด�าเนินงานในลักษณะของการสื่อสารแบบทางเดียวเป็น
หลัก	ซึ่งนับว่าไม่สอดคล้องกับแนวทางการด�าเนินธุรกิจด้วยความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมตามทศิทางใหม่ทีน่กัประชาสมัพนัธ์ควรด�าเนนิ
บทบาทในลักษณะของผู ้จัดการสื่อสาร	 (communication	
manager)	 ที่จะต้องใช้การสื่อสารแบบสองทางเป็นเครื่องมือใน
การด�าเนินงานนับตั้งแต่การส�ารวจตรวจสอบประชามติ		วางแผน
การด�า เนินงานอย ่างเป ็นระบบ	 และบริหารจัดการงาน
ประชาสัมพันธ์ขององค์กรให้ด�าเนินไปโดยราบรื่นสอดคล้องกับ
กระแสความต้องการของสังคม	 รวมทั้งให้ค�าปรึกษาและร่วม
ก�าหนดนโยบายด้านการสือ่สารขององค์กร	โดยผลวจิยัของคมิ	และ	
เร็บเบอร์	 (Kim	&	 Reber,	 2008)	 พบว่า	 บทบาทของนัก	
ประชาสมัพนัธ์ในเรือ่งความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์กรควรเป็น
บทบาทในเชิงบริหารจัดการ	(management)	 ได้แก่	 การให้ค�า
แนะน�าแก่ทีมผู้บริหาร	 และการก�าหนดแผนกลยุทธ์การสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ที่สอดคล้องสนับสนุนการด�าเนินงานที่แสดงถึง
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ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร	 ซึ่งบทบาทดังกล่าวช่วย						
ส่งเสริมการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
ให้เข้มแข็งและเด่นชัดขึ้น	 แต่อย่างไรก็ตามประเด็นส�าคัญอยู่ตรง
ที่ผู้บริหารองค์กรจ�านวนมากยังไม่ตระหนักถึงบทบาทดังกล่าว
ท�าให้นกัประชาสมัพนัธ์ส่วนใหญ่ยงัไม่ได้เข้าร่วมอยูใ่นทมีวางแผน
กลยุทธ์ขององค์กร	โดยถูกกันให้อยู่เฉพาะในส่วนของการเผยแพร่
กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่ก�าหนดไว้แล้วโดยผู้อื่น	
งานวิจัยของฮ็อกและดูลาน	(Hogg	&	Doolan,	1999)	พบว่า	แม้
จะมีผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ถึงร้อยละ	51	ที่ท�างานขึ้นตรงต่อ
ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร	(CEO)	แต่มีเพียงร้อยละ	6	เท่านั้นที่ได้
เข้าร่วมในทีมบริหารเพื่อท�าหน้าที่ก�าหนดกลยุทธ์การด�าเนินงาน
ขององค ์กร	 ค�าอธิบายของบรรดาผู ้บริหารสูงสุดก็คือนัก
ประชาสัมพันธ์มักมองเรื่องต่างๆ	 ที่เกิดขึ้นในแง่มุมเดียว	 ขาด
ทักษะความสามารถในการเชื่อมโยงหรือสัมพันธ์เรื่องต่างๆ	 เข้า
ด้วยกันแบบรอบด้านซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร
คาดหวังว่านักประชาสัมพันธ์แต่ละคนควรจะมี	
	 ผลวิจัยดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่าหากจะยกระดับ
ให้การประชาสัมพันธ์เข้าไปมีบทบาทที่เหมาะสมในการส่งเสริม
การด�าเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ
จ�าเป็นที่จะต้องยกระดับความสามารถในการด�าเนินงานของนัก
ประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมสอดคล้องกันด้วย	

บทสรุป

	 บทบาทของการประชาสัมพันธ์ในการส่งเสริมการด�าเนิน
งานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจจะปรับเปลี่ยน
ไปจากเดิมที่เป็นเพียงแค่ผู้ปฏิบัติการสื่อสารตามแผนงานหรือ
โครงการประชาสมัพนัธ์ทีก่�าหนดไว้แล้วในลกัษณะของการสือ่สาร
แบบทางเดียว	 มาเป็นบทบาทใหม่ที่กว้างขวางขึ้นโดยครอบคลุม
ตัง้แต่การตรวจสอบกระแสประชามต	ิคะแนนนยิม	และภาพลกัษณ์
ขององค์กรในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม	 กระตุ้นผลักดันให้ผู้
บรหิารองค์กรตระหนกัถงึความจ�าเป็นในการด�าเนนิงานด้วยความ
รับผิดชอบต่อสังคมอย่างโปร่งใสตรงไปตรงมา	 	ประสานกับฝ่าย
ต่างๆ	เพื่อให้เกิดการร่วมมือกันในการก�าหนดจุดยืนและแนวทาง
ปฏบิตัทิีเ่หมาะสมสอดคล้องกบัประชามตแิละเป้าหมายทางธรุกจิ
ขององค์กร	 สร้างความรู้ความเข้าใจและโน้มน้าวให้เกิดการปรับ
เปลีย่นพฤตกิรรมทีเ่หมาะสม	และเจรจาต่อรองเพือ่แก้ปัญหาความ
ขดัแย้งระหว่างองค์กรกบัผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทีอ่าจได้รบัผลกระทบ
จากการด�าเนินงานภายใต้จุดยืนใหม่ในเรื่องความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กร	ซึ่งต้องอาศัยการสื่อสารสองทางแบบสมดุลเป็น
เครื่องมือหลักในการด�าเนินงาน	
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