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การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษา กลยทุธ์ ผลท่ีได้รับ ปัญหาและอปุสรรค ตลอดจน
แนวโน้มกลยุทธ์การส่ือสารความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีมีต่อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียของธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นการศกึษาวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) โดย
เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ บริหารงานทางด้านการส่ือสารความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ธนาคารโดยการใช้แบบสมัภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง ร่วมกับการศกึษาข้อมูลจากเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
แล้วน ามาวิเคราะห์ข้อมลูเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพ่ือตอบวตัถปุระสงค์การวิจยั 

ผลการวิจยัพบว่า 1) กลยทุธ์การส่ือสารความรับผิดชอบตอ่สงัคมของธนาคารแบง่ออกเป็น 
2 ส่วนคือ การส่ือสารความรับผิดชอบตอ่สงัคมภายในและภายนอกองค์กร โดยการส่ือสารความ
รับผิดชอบต่อสงัคมภายในองค์กรมุ่งเน้นไปท่ีกลยุทธ์การส่ือสารของผู้น า โดยผู้น าจะต้องมีส่วน
ร่วมในทุกกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร และมีการปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างท่ีดี (Role Model) เพ่ือ
สร้างแรงบนัดาลใจให้บคุลากรในองค์กรประพฤติปฏิบตัิตาม ส่วนการส่ือสารความรับผิดชอบต่อ
สงัคมภายนอกองค์กรมุ่งเน้นไปท่ีกลยทุธ์การส่ือสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยตรง เพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีกับชุมชนและการมีส่วนร่วมกับโครงการ ภายใต้แนวคิดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งถือเป็นแนวทางการด าเนินงานหลกัของธนาคาร 2) การส่ือสารความ
รับผิดชอบตอ่สงัคมเป็นตวัช่วยขบัเคล่ือนให้กิจกรรมความรับผิดชอบตอ่สงัคมของธนาคารประสบ
ผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมจนได้รับรางวัลจากหน่วยงานภาครัฐต่างๆ นอกจากนีก้ารส่ือสารยัง
ก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม เสริมสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีระหว่างธนาคารกบัผู้ มีส่วน
ได้สว่นเสีย และเป็นการเสริมสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีตอ่องค์กร 3) ปัญหาท่ีพบส าหรับการด าเนินงาน
ส่ือสารความรับผิดชอบตอ่สงัคมของธนาคาร ได้แก่ งบประมาณ ช่องทางการส่ือสาร และความถ่ี
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ในการส่ือสาร 4) ธนาคารมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มงบประมาณเพ่ือขยายช่องทางการส่ือสารไปยงัผู้ มี
ส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ โดยให้ความส าคญักับช่องทางการส่ือสารประเภทส่ือสังคมออนไลน์ 
(Social Media) มากยิ่งขึน้ 
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This qualitative research aimed to study the strategic plan regarding the tactic 
used for communicating CSR to the stakeholders of the Bank for Agriculture and 
Agricultural Cooperatives. The data were gathered from the bank officials responsible in 
implementing the tactic used for communicating with the stakeholders using semi-
structure questionnaire. These data in conjunction with a literature review were analyzed 
in a descriptive manner. The results showed that: 1) The strategic plan regarding the 
tactic used for communicating CSR to the stakeholders of the bank consisted of two 
sections, one section was aimed for communicating CSR within the bank and the other 
was designed for the outsider. The focal point of the CSR communication was to 
highlight the good governance adopted by the top administrative staff of the bank in: 
participating in all essential activities , leading the decent life which can be imitated by 
other staffs and  encouraging other staffs to behave accordingly. For the external CSR 
communication, the tactics aimed to establish mutual understanding and cordial 
cooperation between the bank and the surrounding communities with respect to the 
Sufficiency Economy Principle adopted by the bank as guidance for business operation. 
2) The CSR communication was not only a driving force in making the bank to win 
various awards from the government agencies but also a tool in establishing the network 
with other bank stakeholders. It also promoted the image of the bank. 3) The obstacles 
of implementing the CSR included the insufficient budget, a limited communication 
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channel and the infrequent communication.(4) The bank should increase the amount of 
the budget to broaden the communication channel to the bank stakeholders. This can 
be achieved by adopting social media which was the current effective tool for mass 
communication.  
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บทที่ 1 

 
บทน ำ 

 
1.1  ที่มำและควำมส ำคัญของกำรศึกษำ 

 
ระบบเศรษฐกิจในปัจจบุนัได้มีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิม จากในอดีตท่ีสงัคมมีการแบ่ง

บทบาทหน้าท่ีระหว่างภาคธุรกิจและภาครัฐออกจากกันอย่างชดัเจน โดยท่ีสงัคมมีความต้องการ
ให้ภาคธุรกิจท าหน้าท่ีรับผิดชอบเฉพาะด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก และให้ภาครัฐท าหน้าท่ีในการ
ก ากับดแูลสงัคม แต่เน่ืองจากปัจจุบนัองค์กรธุรกิจมีการเจริญเติบโตมากขึน้จึงท าให้ภาคธุรกิจมี
บทบาทและสง่ผลกระทบตอ่สงัคมในหลากหลายด้านไม่เพียงเฉพาะด้านเศรษฐกิจเพียงด้านเดียว 
ดงัจะเห็นได้จากการท่ีภาคธุรกิจมีการแข่งขนักนัอย่างรุนแรงมากขึน้อนัเน่ืองมาจากการขยายตวั
ของเศรษฐกิจโลกตามแนวคดิแบบทนุนิยม รวมไปถึงการท่ีภาคธุรกิจตา่งน าทรัพยากรธรรมชาติมา
ใช้เป็นวตัถดุบิในการประกอบธุรกิจซึง่ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่ระบบนิเวศน์ทัง้ทางตรงและทางอ้อม 
เน่ืองด้วยปัจจยัต่างๆเหล่านีจ้ึงท าให้สงัคมต่างคาดหวงัและเรียกร้องให้องค์กรธุรกิจจ าเป็นต้องมี
ความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึน้ ตวัอยา่งเชน่ องค์กรธุรกิจจะต้องจดัหาสินค้า
และบริการท่ีมีคุณภาพและราคาท่ีเหมาะสม มีการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย มีความ
รับผิดชอบตอ่ผลตอบแทน สวสัดิการและความปลอดภยัของพนกังาน มีความรับผิดชอบตอ่ความ
เสียหายทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันเป็นผลเน่ืองมาจากการผลิตสินค้าหรือการบริการ 
ตลอดจนการตอบสนองต่อความคาดหวงัทางจริยธรรม การส่งเสริมวฒันธรรมและค่านิยมอนัดี
งามของสงัคม เป็นต้น  ทัง้นีธุ้รกิจและสงัคมไม่สามารถแยกออกจากกนัได้ ตา่งต้องพึ่งพาอาศยัซึ่ง
กนัและกนั เน่ืองจากสงัคมจ าเป็นต้องได้รับการสนบัสนนุจากภาคธุรกิจ ส่วนภาคธุรกิจจ าเป็นต้อง
ประกอบกิจการภายใต้กฎกติกาของสังคม ดงันัน้องค์กรธุรกิจจึงต้องปรับตวัตามความคาดหวัง
ของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันท่ีกระแสการบริหารงานโดยค านึงถึงคุณธรรม และ
จริยธรรมก าลงัเป็นท่ีเรียกร้องจากภาคสงัคมอย่างมาก ซึ่งในต่างประเทศได้มีการพฒันาแนวคิด
ดงักลา่วโดยเรียกแนวคดินีว้า่ ความรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility) 
หรือเรียกสัน้ๆ วา่ ซีเอสอาร์ (รพีพรรณ วงศ์ประเสริฐ, 2552) 
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จุดเร่ิมต้นของแนวคิดเร่ืองการด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสงัคมในระดบัสากล
เร่ิมปรากฏชดัเจนขึน้หลงัจากการประชมุสดุยอดระดบัโลกด้านสิ่งแวดล้อม หรือ Earth Summit ท่ี
กรุงริโอเดอจาเนโร ประเทศบราซิล ในปี ค.ศ.1992 ซึ่งส่งผลให้ประเทศต่างๆ ทัว่โลกเร่ิมตระหนกั
ถึงผลเสียของการพัฒนาท่ีผิดทิศทาง เน่ืองจากมุ่งเน้นการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเพียง
อย่างเดียว จากการประชุมครัง้นัน้ ท าให้ภาคธุรกิจเกิดการต่ืนตวัในเร่ือง การพฒันาท่ียั่งยืน หรือ 
Sustainable Development โดยมีการเรียกร้องให้ประเทศตา่งๆยึดแนวทางการพฒันาท่ีใส่ใจใน
เร่ืองของสงัคมและสิ่งแวดล้อม (วิฑรูย์ สิมะโชคดี, 2553: 31) ตอ่มาในปี ค.ศ.1999 นายโคฟ่ี อนันนั 
เลขาธิการสหประชาชาติในขณะนัน้ ได้ออกมาเรียกร้องให้ภาคธุรกิจทั่วโลกแสดงความเป็น
พลเมืองดีของโลก (Good Global Citizenship) และประกาศข้อตกลงโลก United Nations 
Global Compact หรือ UN Global Compact ขึน้เพ่ือใช้เป็นหลกัการและกรอบการด าเนินงาน
การพฒันาท่ียัง่ยืนส าหรับองค์กรธุรกิจด้วยความรับผิดชอบใน 4 ด้าน คือ สิทธิมนษุยชน แรงงาน 
สิ่งแวดล้อม และการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ โดยในปี ค.ศ. 2008 รายงานประจ าปีของ United Nations 
Global Compact ระบวุ่ามีบริษัททัว่โลกเข้าร่วมนโยบายนีก้ว่า 5,000 แห่ง จาก 30 ประเทศ โดย
เพิ่มขึน้ถึงร้อยละ 30 จากปีก่อน ขณะท่ีรายงานประจ าปี ค.ศ. 2011 ระบุว่ามีการด าเนินกิจกรรม
ด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กรตา่งๆ ในลกัษณะของความร่วมมือและแลกเปล่ียนกนัใน
ระดบันานาชาติโดยน าประเด็นทัง้ 4 ด้านข้างต้นมาผสมผสานอยู่ในกิจกรรมด้านความรับผิดชอบ
ตอ่สงัคมอยา่งหลากหลาย (สนุิสา ประวิชยั และ ผสุดี รุ่งเรืองผดงุ, 2555: 45) และได้ทวีความเข้มข้น
และจริงจังมากยิ่งขึน้ ในปี ค.ศ. 2000 เม่ือองค์กรความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการพฒันา 
Organization for Economic Co-operation and Development หรือ OECD ได้บรรจเุร่ืองความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรไว้ในแนวทางปฏิบัติส าหรับวิสาหกิจข้ามชาติ  โดยไม่เพียงแต่
เสนอแนะให้วิสาหกิจข้ามชาติค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในองค์กรเองแล้ว ยังเสนอให้
วิสาหกิจเหล่านีต้ิดต่อค้าขายกบัเฉพาะคู่ค้าท่ีมี ความรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กรเช่นเดียวกัน 
ด้วยเหตนีุ ้ธุรกิจใดท่ีไม่มีการด าเนินงานภายใต้หลกัการความรับผิดชอบตอ่สงัคม เช่น การผลิตท่ี
สร้างปัญหาให้กบัสิ่งแวดล้อม หรือการใช้แรงงานเด็ก ก็จะไม่สามารถติดตอ่ค้าขายกบัวิสาหกิจท่ีมี
ถ่ินฐานอยูใ่นประเทศสมาชิก OECD ได้ (สถาบนัไทยพฒัน์, 2550)  

ส าหรับประเทศไทยแนวคิดเร่ืองการด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบตอ่สงัคมได้เข้ามามี
บทบาทในประเทศไทย โดยผ่านทางบริษัทข้ามชาติท่ีได้เข้ามาตัง้ส านกังานในประเทศไทย ทัง้นี ้
การด าเนินกิจกรรมตา่งๆ จะขึน้อยู่กบักลยทุธ์ของแตล่ะองค์กร อย่างไรก็ตาม แนวคิดนีไ้ม่ใช่เร่ืองใหม ่
เน่ืองด้วยจารีตประเพณีและความเช่ือทางศาสนาท่ีคนไทยนับถือ เป็นเร่ืองของการให้ความ
ช่วยเหลือเกือ้กลูกนั การแบง่ปันของผู้ มีจิตกุศลเพ่ือส่งผลบญุในชาตินีแ้ละชาติหน้า ซึ่งเป็นความ
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เช่ือท่ีปลกูฝังในจิตส านึกของคนไทยมาอย่างช้านาน นอกจากนีค้นไทยโชคดีท่ีมีพระมหากษัตริย์ท่ี
มีมมุมองวิสยัทศัน์กว้างไกลในการให้ความช่วยเหลือพสกนิกรชาวไทยผ่านทางพระราชกรณียกิจ
ในการชว่ยเหลือสงัคม ชมุชน สิ่งแวดล้อม การสนบัสนนุอาชีพ และวฒันธรรมประเพณี ซึ่งพระราช
กรณียกิจต่างๆ เหล่านีล้้วนเป็นความคิด หลกัการ และแนวทางเพ่ือการพฒันาแบบยัง่ยืนทัง้สิน้ 
(วิทยา ชีวรุโณทยั, 2553, น. 142) ซึ่งสอดคล้องกบั Urip (2010: 197-198) ท่ีกล่าวไว้เช่นเดียวกนั
ว่าประเทศไทยมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาหลักประจ าชาติและมีพระมหากษัตริย์ผู้ ทรงเป็นอัคร
ศาสนปูถมัภก รากฐานแนวคิดความรับผิดชอบตอ่สงัคมจึงเป็นส่วนหนึ่งของความเช่ือทางศาสนา
และจารีตประเพณี ซึง่ศาสนาพทุธได้หยัง่รากลกึอยูใ่นจิตใจขององค์กรและประชาชนชาวไทย ทัง้นี ้
พระมหากษัตริย์ของไทยเป็นท่ีรับรู้ถึงความวิริยะอุตสาหะและทรงอทุิศพระองค์เพ่ือพสกนิกรชาว
ไทย ในระหว่างท่ีพระองค์ทรงครองราชย์ยาวนานกว่า 60 ปี พระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์ได้
ทรงริเร่ิมและด าเนินพระราชกรณียกิจโครงการต่างๆ มาโดยตลอด โดยมุ่งเน้นไปท่ีการพัฒนา
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ทัง้นีเ้พ่ือให้พสกนิกรส่วนใหญ่ของพระองค์ซึ่งส่วนใหญ่มีฐานะ
ยากจน มีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้และสามารถพึ่งพาตนเองได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรง
เสด็จพระราชด าเนินไปทรงเย่ียมเยียนราษฎรในท้องถ่ินชนบททุกหนทุกแห่งทั่วประเทศ เพ่ือ
ต้องการทราบถึงสภาพความเป็นอยู่และปัญหาความทกุข์ยากเดือดร้อนท่ีแท้จริงของราษฎร พระ
ราชกรณียกิจตลอดจนแนวพระราชด าริต่างๆ ของพระองค์ได้ถกูน้อมน าเอามาเป็นแบบอย่างโดย
ประยกุต์เข้ากบัการด าเนินงานทางด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กรตา่งๆ ในประเทศไทย  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัภูมิพลอดลุยเดช ทรงสนพระราชหฤทยัในด้านการส่งเสริม
การเกษตรเป็นอย่างยิ่ง พระราชกรณียกิจของพระองค์ท่ีเก่ียวกบัการบ าบดัทกุข์บ ารุงสขุแก่ราษฎร 
ส่วนใหญ่จะเป็นพระราชกรณียกิจเก่ียวข้องกบัทางด้านการเกษตร และการชลประทาน เน่ืองด้วย
พระองค์ได้ทรงเล็งเห็นว่า พืน้ฐานของประเทศไทยเป็นสังคมเกษตรกรรม อาชีพเกษตรกร จึง
เปรียบเสมือนสมัมาชีพอนัเป็นอตัลกัษณ์แตด่ัง้เดิมของไทย นอกจากนีร้าษฎรท่ีเป็นเกษตรกรส่วน
ใหญ่มีฐานะคอ่นข้างยากจนซึ่งมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องได้รับการพฒันาในทกุๆ ด้านอย่าง
เป็นขัน้เป็นตอน พระองค์จึงทรงบ าเพ็ญพระราชกรณียกิจ เพ่ือสนบัสนุน ส่งเสริม และช่วยเหลือ
กิจกรรมเก่ียวกับการเกษตรของชาติเป็นส าคญั ดงันัน้หนึ่งในการส่งเสริมพัฒนาการเกษตรของ
ประเทศจึงจ าเป็นท่ีจะต้องให้ความช่วยเหลือทางการเงินอนัเป็นปัจจยัส าคญัประการหนึ่ง เพ่ือให้
เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตและรายได้การเกษตร ด้วยเหตุนี ้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. จึงได้ถกูจดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญัติธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร ท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช ได้ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้ตราพระราชบญัญัติฉบบันีข้ึน้เม่ือวนัท่ี 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2509 โดยมีวตัถุประสงค์
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เพ่ือให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่ เกษตรกร ผู้ ท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรืออาชีพท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัการเกษตรขึน้เป็นครัง้แรกของประเทศไทย โดยมีจดุมุ่งหมายท่ีจะช่วยเหลือเกษตรกร
ไทยให้หลดุพ้นจากความยากจนและการถกูเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้านายทนุ รวมทัง้ความตัง้ใจ
ท่ีจะยกระดบัฐานะความเป็นอยูข่องเกษตรกรให้ดีขึน้  

ตลอดระยะเวลาการด าเนินงานท่ีผา่นมากว่า 5 ทศวรรษ ของ ธ.ก.ส. จากเร่ิมแรกท่ีมุ่งเน้น
การอ านวยสินเช่ือและการบริหารทางการเงิน เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนในระบบท่ียุติธรรมให้กับ
เกษตรกรรายย่อย ควบคู่ไปกับการยึดหลกัการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ธ.ก.ส. 
ยงัได้ต่อยอดขยายผลการพฒันาตามแนวพระราชด าริมาประยุกต์เข้ากับรูปแบบการด าเนินงาน
ความรับผิดชอบตอ่สงัคมผ่านโครงการตา่งๆ ท่ีได้ปรากฏเป็นรูปธรรม อาทิเช่น โครงการธนาคาร
ต้นไม้ ท่ีเน้นการปลกูป่า 3 อยา่งประโยชน์ 4 อย่างตามแนวพระราชด าริ โครงการธนาคารชมุชน ท่ี
สร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินให้แก่สมาชิกในชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ โครงการโรงเรียน
ธนาคาร เพ่ือปลกูฝังลกัษณะนิสยัการออมให้แก่เยาวชน โครงการพฒันาชมุชนต้นแบบตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ และโครงการศนูย์เรียนรู้เพ่ือการพฒันาเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส. ท่ีสนบัสนนุและสง่เสริมให้เกษตรกรน้อมน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและ
ทฤษฎีใหม่ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตเพ่ือความสุขท่ีอย่างยืน เป็นต้น ซึ่งแต่ละโครงการล้วน
เป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จน
สามารถกล่าวได้ว่า ความพอเพียง คือ หวัใจแห่งการพฒันาท่ียัง่ยืน จากการท่ี ธ.ก.ส. ได้ด าเนิน
ธุรกิจและพัฒนาชนบทมาอย่างต่อเน่ืองและจริงจังผสานกับการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงภายใต้วิสยัทศัน์ของ ธ.ก.ส. ท่ีก าหนดไว้วา่ “ธ.ก.ส.เป็นธนาคารพฒันาชนบทท่ีมัน่คงมีการ
จดัการท่ีทนัสมยัเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวิตของเกษตรกรรายย่อย”ท าให้ ธ.ก.ส.ได้รับรางวลัจาก
หนว่ยงานตา่งๆอยา่งตอ่เน่ือง รวมไปถึงการได้รับการยอมรับจากนิตยสารตา่งๆ อาทิเช่น นิตยสาร 
Brandage ได้ท าการส ารวจความคดิเห็นของประชาชนทกุภูมิภาคทัว่ประเทศ เก่ียวกบัธนาคารท่ีมี
ความนา่เช่ือถือท่ีสดุของนิตยสาร Brandage ผลปรากฏว่า ธ.ก.ส. เป็นธนาคารท่ีมีความน่าเช่ือถือ
เป็นอันดับ 1 ในกลุ่มธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ ประจ าปี 2554 สอดคล้องกับกองบรรณาธิการ 
นิตยสาร ดอกเบีย้ส่ือสิ่งพิมพ์ด้านเศรษฐกิจและธุรกิจฉบับแรกของไทย ท่ีเปิดเผยว่า จากการ
พิจารณาผลการท างานของสถาบนัการเงินในประเทศไทยในปี 2555 อย่างครอบคลมุและเข้มข้น 
ในท่ีสดุจึงได้ตดัสินมอบรางวลัเกียรติยศ ธนาคารแห่งปี 2555 หรือ BANK OF THE YEAR 2012 
ให้แก่ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานหลกัท่ี
เตบิโตเพิ่มสงูขึน้ รวมถึงเร่ืองการวางยทุธศาสตร์ความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่าง
ครอบคลมุและมีประสิทธิภาพ (DBBnews, 2012) 
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จากท่ีกล่าวมาทัง้หมดข้างต้นนีเ้ห็นได้ว่าธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
หรือ ธ.ก.ส. เป็นธนาคารเฉพาะกิจของรัฐท่ีมีวตัถปุระสงค์จดัตัง้ขึน้เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร มิใช่เพ่ือ
หวงัผลก าไรสงูสดุดงัเชน่ธนาคารพาณิชย์ทัว่ไป ลกัษณะเนือ้งานตามธุรกิจปกติของ ธ.ก.ส. ถือเป็น
งานทางด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อมอยู่แล้ว อีกทัง้ ธ.ก.ส. ยงัเป็นหน่วยงานท่ีมี
ผลการด าเนินงานทัง้ทางด้านการด าเนินงานตามธุรกิจและการด าเนินงานทางด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อมท่ีโดดเด่นในกลุ่มของประเภทหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจึงท าให้ผู้ วิจัยสนใจท่ีจะศึกษา
เก่ียวกับการด าเนินงานทางด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมของ ธ.ก.ส. โดยท่ีงานวิจัย นีผู้้ วิจัยได้
มุ่งเน้นไปท่ีการศึกษาถึงกลยุทธ์ทางด้านการส่ือสารการแสดงความรับผิดชอบต่อสงัคมเน่ืองจาก
การส่ือสารมีบทบาทส าคญัเปรียบเสมือนหวัใจหลกัของการด าเนินการแสดงความรับผิดชอบต่อ
สงัคมขององค์กร (Coombs & Holladay, 2012: 109) เพราะการส่ือสารคือการท าให้เกิดการรับรู้
และส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ  หากกิจกรรมทางด้านความ
รับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กรปราศจากการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพแล้วการด าเนินงานทางด้าน
ความรับผิดชอบขององค์กรก็จะประสบผลส าเร็จได้ยาก ดงันัน้กระบวนการส่ือสารจึงมีบทบาทท่ี
ส าคญัในทุกขัน้ตอนของการด าเนินงานทางด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 
 ท้ายท่ีสดุนีผู้้วิจยัได้ท าการศกึษาถึงกลยทุธ์การส่ือสารการแสดงความรับผิดชอบตอ่สงัคม
ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ทัง้นีเ้พ่ือเป็นประโยชน์แก่ผู้ ท่ีสนใจศกึษารวมไป
จนถึงองค์กรตา่งๆ ท่ีสนใจในการน าไปประยกุต์ปรับใช้ตอ่ไป 
 
1.2  วัตถุประสงค์กำรศกึษำ 

 
1.2.1  เพ่ือศึกษากลยุทธ์การส่ือสารความรับผิดชอบต่อสงัคมท่ีมีต่อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย

ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
1.2.2  เพ่ือศกึษาผลท่ีได้รับจากการส่ือสารความรับผิดชอบตอ่สงัคมท่ีมีตอ่ผู้ มีส่วนได้ส่วน

เสียของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
1.2.3  เพ่ือศกึษาปัญหาและอปุสรรคของการส่ือสารความรับผิดชอบตอ่สงัคมท่ีมีต่อผู้ มี

สว่นได้สว่นเสียของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
1.2.4  เพ่ือศึกษาแนวโน้มกลยุทธ์การส่ือสารความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีมีต่อผู้ มีส่วนได้

สว่นเสียของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในอนาคต  
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1.3  กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 
 

งานวิจยันีไ้ด้มุ่งศึกษาถึงกลยุทธ์การส่ือสารความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีมีต่อผู้ มีส่วนได้
ส่วนเสียของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งผู้ วิจยัได้เสนอกรอบแนวคิดในการ
วิจยัโดยแบง่เป็น 2 ส่วนคือ ส่วนท่ีหนึ่ง เป็นการศกึษาเร่ืองการส่ือสาร อนัประกอบด้วย องค์ประกอบ
ของการส่ือสาร ได้แก่ ผู้ส่งสาร (Source) สาร (Message) ช่องทางท่ีจะส่งสาร หรือส่ือ (Channel 
or Medium) ผู้ รับสาร (Receiver) และส่วนท่ีสอง เป็นการศกึษาถึงกลยทุธ์ ผลท่ีได้รับ ปัญหาและ
อปุสรรค ตลอดจนแนวโน้มของการส่ือสารความรับผิดชอบต่อสงัคมท่ีมีตอ่ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียของ
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ภาพท่ี 1.1) 
 

 
ภำพท่ี 1.1  กรอบแนวคิดในการศกึษา 
 
1.4  ค ำถำมกำรวิจัย 

 
1.4.1  กลยทุธ์การส่ือสารความรับผิดชอบตอ่สงัคมท่ีมีตอ่ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียของธนาคาร

เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเป็นอย่างไร 
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1.4.2  ผลท่ีได้รับจากการส่ือสารความรับผิดชอบต่อสงัคมท่ีมีต่อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียของ
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเป็นอยา่งไร  

1.4.3  ปัญหาและอปุสรรคของการส่ือสารความรับผิดชอบตอ่สงัคมท่ีมีตอ่ผู้ มีส่วนได้ส่วน
เสียของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรคืออะไร 

1.4.4  แนวโน้มกลยทุธ์การส่ือสารความรับผิดชอบตอ่สงัคมท่ีมีตอ่ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียของ
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในอนาคตจะเป็นอยา่งไร 
 
1.5  ขอบเขตกำรศึกษำ 

 
ในการศกึษาวิจยัเร่ือง กลยทุธ์การส่ือสารการแสดงความรับผิดชอบตอ่สงัคมของธนาคาร

เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้มุ่งเน้นศึกษาเก่ียวกับกลยุทธ์ ผลท่ีได้รับ ปัญหาและ
อปุสรรค ตลอดจนแนวโน้มของการส่ือสารความรับผิดชอบต่อสงัคมท่ีมีตอ่ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียของ
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อเสนอแนะส าหรับการพฒันากล
ยทุธ์การส่ือสารความรับผิดชอบตอ่สงัคม ท่ีมีตอ่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียของธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตรให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ 
 
1.6  วิธีกำรศึกษำ 

 
1.6.1  ศึกษาจากต ารา เอกสาร บทความ วารสารและเว็บไซต์ต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับการ

ส่ือสารความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงศึกษาข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตรจากเอกสาร รายงานประจ าปี รายงานความยัง่ยืน และเว็บไซต์ขององค์กร 

1.6.2  ศกึษาจากการเก็บข้อมลูโดยการสมัภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งมีโครงสร้างกบัผู้บริหารท่ี
รับผิดชอบงานทางด้านการส่ือสารความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 
 
1.7  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 
1.7.1  ทราบถึงกลยทุธ์การส่ือสารความรับผิดชอบตอ่สงัคมท่ีมีตอ่ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียของ

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
1.7.2  ทราบถึงผลท่ีได้รับจากการส่ือสารความรับผิดชอบต่อสงัคมท่ีมีตอ่ผู้ มีส่วนได้ส่วน

เสียของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
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1.7.3  ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการส่ือสารความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีมีต่อผู้ มี
สว่นได้สว่นเสียของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

1.7.4  ทราบถึงแนวโน้มกลยทุธ์การส่ือสารความรับผิดชอบตอ่สงัคมท่ีมีตอ่ผู้ มีส่วนได้ส่วน
เสียของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในอนาคต 

1.7.5  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสามารถน าข้อเสนอแนะไปใช้ในการ
พัฒนากลยุทธ์การส่ือสารความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีมีต่อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียของธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ 
 
1.8  ข้อจ ำกัดของงำนวิจัย 

 
งานวิจยัครัง้นีมุ้่งศึกษาการส่ือสารความรับผิดชอบต่อสงัคมของธนาคารเพ่ือการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร ซึ่งเป็นการท างานบนพืน้ฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทัง้นี ้ผู้ วิจัยไม่ได้มีการท าการศึกษาวิจัยเชิงน าร่อง 
(Pilot Study) อีกทัง้งานวิจัยนีเ้ป็นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) กับกลุ่ม
ผู้บริหารท่ีมีบทบาทและหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับกลยุทธ์การส่ือสารความรับผิดชอบต่อ
สงัคมของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเพียงกลุ่มเดียว และค าถามท่ีใช้ในการ
สมัภาษณ์ ผู้วิจยัไม่ได้มีการตัง้ค าถามแบบเชิงคดัค้าน (Devil's Advocate) จึงท าให้ข้อมลูท่ีได้รับ
จากการศกึษาวิจยัในครัง้นีเ้ป็นเพียงข้อมลูในมิตเิดียว 

 
1.9  ค ำนิยำมศัพท์ 

 
1.9.1  การส่ือสารความรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility 

Communication) หรือ การส่ือสารซีเอสอาร์ หมายถึง การวางแผนและการด าเนินงานเชิงกลยทุธ์
ในการเปิดเผย หรือ ให้ข้อมลูข่าวสารในประเด็นตา่งๆท่ีเก่ียวข้องกบัความรับผิดชอบตอ่สงัคมของ
องค์กร รวมถึงการรายงานผลการด าเนินงานหรือกิจกรรมความรับผิดชอบตอ่สงัคมไปยงักลุ่มผู้ มี
ส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ (Stakeholders) โดยผ่านทางการใช้เคร่ืองมือหรือช่องทางการส่ือสาร
ตา่งๆ ท่ีเหมาะสม 

1.9.2  ความรับผิดชอบต่อสงัคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility) หรือ     
ซีเอสอาร์ หมายถึง การด าเนินงานขององค์กรซึ่งประกอบด้วยการวางแผน การตดัสินใจ การส่ือสาร
ประชาสมัพนัธ์ การบริหารจดัการและการด าเนินงานท่ีอยู่ภายใต้หลกัคณุธรรมและจริยธรรม โดย
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ค านงึถึงเศรษฐกิจ สงัคม ชมุชน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทัง้ภายในและภายนอก
องค์กร ซึง่เป็นการกระท าท่ีท าอยา่งตอ่เน่ืองและสมคัรใจขององค์กร ทัง้นีเ้พ่ือก่อให้เกิดความสมดลุ
ในทกุภาคสว่นอนัจะน าไปสูก่ารพฒันาท่ียัง่ยืน 

1.9.3  ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย (Stakeholders) หมายถึง กลุ่มคนผู้ซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียกบัการ
ประกอบธุรกิจขององค์กรโดยแบ่งออกเป็นผู้ มีส่วนได้เสียภายในองค์กร ได้แก่ ผู้ ถือหุ้น ผู้บริหาร 
พนักงาน และผู้ มีส่วนได้เสียนอกองค์กร ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ระดับ ได้แก่ ผู้ ท่ีมีส่วน
เก่ียวข้องกบัองค์กรโดยตรง ได้แก่ ลกูค้า คูค้่า ครอบครัวของพนกังาน ชมุชนท่ีองค์กรตัง้อยู่ และ ผู้
ท่ีเก่ียวข้องกบัองค์กรโดยอ้อม ได้แก่ ประชาชนทัว่ไป คูแ่ข่งขนัทางธุรกิจ และ สิ่งแวดล้อมโดยรวม 
เป็นต้น 

1.9.4   ความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
หมายถึง การน้อมน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงหลกัการบริหารจดัการท่ีดี (Good  
Governance) ท่ีมีความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม (Social Responsibility) มาเป็น
แนวทางในการขบัเคล่ือนภารกิจของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอย่างบูรณาการ 
ภายใต้วิสยัทศัน์และพนัธกิจ เพ่ือพฒันาภาคการเกษตรและภาคชนบทให้เป็นสงัคมอดุมปัญญา 
เป็นแหล่งแลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืน โดยให้ชมุชนเป็นศนูย์กลางในการพฒันา 
ยกระดบัคณุภาพชีวิตของเกษตรกรโดยสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุน พฒันาเกษตรกรและ
เครือขา่ย สร้างมลูคา่เพิ่มทางการตลาด ตลอดจนหาแนวทางประกนัความเส่ียงให้กบัเกษตรกร  



 
บทที่ 2 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

 
การศกึษาเร่ือง “กลยทุธ์การส่ือสารความรับผิดชอบตอ่สงัคมของธนาคารเพ่ือการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร” เป็นการศกึษาถึงการส่ือสารในด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม ซึ่งในบทนี ้
ผู้วิจยัได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเป็นพืน้ฐานในการประกอบการวิจยั 
โดยน าเสนอเป็นหวัข้อตา่งๆ ตามล าดบั ดงันี ้
 2.1  แนวคิดเก่ียวกบัความรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กร 
 2.2  แนวคิดเก่ียวกบัการส่ือสารความรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กร 
 2.3  ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 
2.1  แนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 
 

การพฒันาทางเศรษฐกิจในประเทศตา่งๆ ทัว่โลก ท าให้วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน
เปล่ียนแปลงไปอย่างมาก ผลจากการพัฒนาเหล่านีไ้ด้ก่อให้เกิดการขยายตวัของการลงทุนใน
ประเทศ รวมถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ ในปริมาณท่ีเพิ่มสงูขึน้ จนท าให้เกิดปัญหาต่อสงัคม
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัญหาเหล่านีไ้ด้ผลกัดนัให้ผู้คนในสงัคมทุกภาคส่วนเกิดความตระหนกั และ
หันมาสนใจถึงคุณธรรมความรับผิดชอบในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นท่ีมาของแนวคิด เร่ืองความ
รับผิดชอบต่อสงัคมขององค์กร หรือเรียกย่อๆ ว่า CSR (Corporate Social Responsibility) ทัง้นี ้
แนวคดิเร่ืองความรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กร ประกอบไปด้วยประเดน็ตา่งๆ ดงันี ้
 2.1.1  ท่ีมาและความส าคญัของความรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กร 
 2.1.2  นิยามและความหมายของความรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กร  
 2.1.3  ประเภทของความรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กร 
 2.1.4  องค์ประกอบความรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กร 
 2.1.5  ความรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กรกบัหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.1.6  ทิศทางความรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กร   
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2.1.1  ที่มาและความส าคัญของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 
โลกธุรกิจได้มีวิวัฒนาการมาเป็นล าดับ จวบจนอดีตถึงปัจจุบันมีความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยีท่ีท าให้เกิดการก่อก าเนิดพืน้ท่ีใหม่ๆ ทางธุรกิจ การแข่งขันทางธุรกิจจึงเร่ิมทวีความ
เข้มข้นขึน้เป็นอย่างมาก จากการเปิดการค้าเสรีของประเทศตา่งๆ รวมถึงการเข้ามามีบทบาทของ
บรรษัทข้ามชาตนิอกจากนีบ้ริบทของสิ่งแวดล้อมยงัได้ทวีความส าคญัมากยิ่งขึน้จนไม่อาจเพิกเฉย
ได้ผู้บริโภคได้หนัมาตระหนกัถึงเร่ืองของความปลอดภัย ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและความ
รับผิดชอบต่อสงัคม ซึ่งกลายเป็นประเด็นข้อเรียกร้องของผู้บริโภคมากขึน้ ทัง้นี ้ธุรกิจท่ีสามารถ
ปรับแนวคิดในการบริหารธุรกิจโดยมุ่งเน้นการด าเนินธุรกิจท่ีมีความรับผิดชอบตอ่สงัคมมากขึน้ก็
จะมีโอกาสท่ีจะอยูร่อดและเตบิโตอยา่งยัง่ยืนได้มากกว่าองค์กรท่ีไม่มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 
หรือไม่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม มุ่งเน้นแต่ผลก าไรโดยไม่ค านึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้ ทัง้นี ้
พบว่าองค์กรท่ีไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมเหล่านีเ้ม่ือประสบกับปัญหาหรือภาวะวิกฤตมักไม่
สามารถอยูร่อดและลม่สลายไปในท่ีสดุ (พิพฒัน์ นนทนาธรณ์, 2553, น. 3-4) ส าหรับกระแสความ
รับผิดชอบต่อสงัคมขององค์กรนัน้เกิดขึน้มามากกว่า 200 ปีแล้ว แต่ในขณะนัน้ยังไม่ได้มีการ
เรียกว่า ความรับผิดชอบทางสงัคม หรือ Social Responsibility แตเ่น้นไปท่ีความเสมอภาคของ
แรงงาน โดยเกิดขึน้ในช่วงปี ค.ศ. 1790 ในประเทศองักฤษ โดยการท่ีประชาชนลุกขึน้มาตอ่ต้าน
การกดข่ีใช้แรงงานทาสของบริษัท อีสท์ อินเดีย ท าให้บริษัทต้องปรับปรุงสวสัดิการของลกูจ้างและ
ให้การยอมรับคณุคา่สิทธิมนษุยชนมากขึน้ (วิทยา ชีวรุโณทยั, 2553)   
 ในช่วงศตวรรษท่ี 19 ถือได้ว่าเป็นยุคท่ีการบริจาคเพ่ือการกุศลมีอิทธิพลมาก John D. 
Rockefeller ได้บริจาคเงินมากกว่า 500 ล้านดอลลาร์ และจดัตัง้มลูนิธิร็อกกีเ้ฟลเลอร์ขึน้ Andrew 
Carnegie ผู้ เขียนบทความเร่ืองความอัปยศของการตายอย่างร ่ารวย ก็ได้บริจาคเงิน 350 ล้าน
ดอลลาร์ให้กับการแก้ปัญหาทางสังคม ต่อมาในช่วงศตวรรษท่ี 20 มีมุมมองทางด้านความ
รับผิดชอบต่อสงัคม 3 มุมมอง คือ มุมมองท่ีหนึ่ง ผู้จดัการเป็นผู้ดูแลทรัพย์สินของบริษัทในเร่ือง
ผลประโยชน์ตา่งๆ ดงันัน้ผู้จดัการจงึเป็นตวัแทนท่ีมีอ านาจดแูลสวสัดิการตา่งๆ ของผู้ มีส่วนได้ส่วน
เสียของบริษัท มุมมองท่ีสอง ผู้ จดัการมีพันธะท่ีจะต้องสร้างความสมดลุให้กับกลุ่มผลประโยชน์
หลกัของบริษัทและประสานงาน ไกล่เกล่ียข้อเรียกร้องของกลุ่มตา่งๆ ท่ีมีตอ่กิจการ และมุมมองท่ีสาม 
ผู้จดัการรับผิดชอบตอ่การให้บริการตอ่สงัคม ค าว่า “บริการ” เป็นค าท่ีมีความหมายกว้างๆ แตเ่ป็น
ความเช่ือท่ีชดัเจนว่าบริษัทมีพนัธะในการท่ีจะด าเนินการเพ่ือประโยชน์ของสาธารณะ (Steiner & 
Steiner, 1994, pp. 108-110) แนวคดิความรับผิดชอบตอ่สงัคมยงัคงมีพฒันาการและขยายความ
ออกไป ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพ่ือท าก าไรยงัคงเป็นความรับผิดชอบของธุรกิจประการแรก 
แตภ่าพรวมของความรับผิดชอบตอ่สงัคมได้กว้างขึน้มากกวา่ความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ 
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ทกุวนันีป้ระเด็นเร่ือง “ความรับผิดชอบตอ่สงัคม” มีความส าคญัมากขึน้ทกุขณะ ปัจจบุนั 
ผู้บริหารขององค์กรต่างๆ โดยเฉพาะองค์กรขนาดใหญ่ หรือองค์กรระดับโลก (World Class 
Corporate) จงึให้ความส าคญักบัเร่ืองของ “ความรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กร” เพิ่มขึน้มากกว่า
ยุคใดๆปัจจุบันแนวคิดเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ได้แพร่หลายและก าลังมี
มาตรฐานใหม่ออกมาอยู่เร่ือยๆ ในปี พ.ศ. 2535 มีการประชุมสุดยอดระดบัโลกด้านสิ่งแวดล้อม
หรือ Earth Summit และได้มีประกาศทิศทางใหม่ของการพัฒนาว่า “การพัฒนาท่ียั่งยืน” 
(Sustainable Development) ตอ่มาปี พ.ศ. 2542 นายโคฟ่ี อนันนั เลขาธิการสหประชาชาติ ได้
ออกมาเรียกร้องให้ธุรกิจทัว่โลกแสดงความเป็นพลเมืองดีของโลก (Good Global Citizenship) 
และประกาศ “The UN Global Compact” เพ่ือใช้เป็นกรอบด าเนินการการพฒันาท่ียัง่ยืนส าหรับ
องค์กรธุรกิจ ซึ่งท าให้ประเทศทัว่โลกตา่งเร่ิมตระหนกัและเกิดการต่ืนตวัในเร่ืองของ “การพฒันาท่ี
ยัง่ยืน” หรือ “Sustainable Development” และในปีถดัมาองค์กรเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
และการพฒันา (OECD) ก็ได้ออกแนวปฏิบตัิส าหรับบรรษัทข้ามชาติ (The OECD Guidelines for 
Multinational Enterprises) ซึ่งเสนอให้บรรษัทข้ามชาติของประเทศสมาชิก OECD ใช้แนวปฏิบตัิ
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร และติดต่อค้าขายเฉพาะกับคู่ค้าท่ีมีการปฏิบัติความ
รับผิดชอบตอ่สงัคมด้วยกนั (วิฑรูย์ สิมะโชคดี, 2553, น. 166) 
 ส าหรับในประเทศไทย แนวคิดเร่ืองความรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กร ได้ถือก าเนิดขึน้
พร้อมกบัการสถาปนาธุรกิจในสงัคมไทยมาเป็นเวลายาวนาน ในรูปของการท าบญุ การบริจาคเพ่ือ
การกศุล หรือการอาสาชว่ยเหลืองานส่วนรวม เพียงแตค่นไทยยงัมิได้เรียกกิจกรรมเหล่านีว้่าความ
รับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กร หรือ ซีเอสอาร์ส าหรับแนวคิดในเร่ืองความรับผิดชอบตอ่สงัคมของ
องค์กร จะมุง่ไปท่ีการสร้างให้องค์กรมีความ “ดี” ท่ีก่อให้เกิดความยัง่ยืนของกิจการ เป็นแนวคิดท่ีมี
รากฐานมาจากหลกัคณุธรรมทางศาสนา (สถาบนัไทยพฒัน์, 2551ก.) เน่ืองด้วยประเทศไทยมีศาสนา
พทุธเป็นหลกัยึด และฝังรากลึกอยู่ในขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีชีวิตของชาวไทยมาช้านาน 
องค์กรพระพทุธศาสนาซึ่งเป็นองค์กรหลกัองค์กรหนึ่งในสงัคมไทย ท่ีช่วยค า้จนุสงัคมไทยสืบเน่ือง
มาจนถึงปัจจุบนั ทัง้นีค้ าสอนทางพระพุทธศาสนานัน้ครอบคลมุและสามารถน าไปประยกุต์ใช้ได้
กับทุกเร่ืองทุกสถานการณ์ ซึ่งรวมถึงแนวคิดเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรด้วย
ยกตวัอยา่ง เช่นค าสอนของ องค์ทะไล ลามะ ท่ีกล่าวถึงความรับผิดชอบตอ่สงัคมผ่านมมุมองทาง
ศาสนาว่า ความรับผิดชอบสากล (Universal Responsibility) และแนวคิดแบบ “จิตใจท่ีหวัง
ประโยชน์เพ่ือผู้ อ่ืน” (Altruistic Mind) ซึ่งตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความรัก ความเมตตากรุณา การให้
อภยั และการอิงอาศยักนัของสิ่งทัง้หลาย ความหมายของความรับผิดชอบท่ีแท้จริง จะต้องตัง้อยู่
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บนพืน้ฐานของความเมตตากรุณาและความปรารถนาท่ีจะท าประโยชน์เพ่ือผู้ อ่ืน ไม่เพียงแตจ่ะให้
ความเคารพตอ่มวลมนษุย์เท่านัน้ หากแตย่งัต้องให้การดแูลงดเว้นจากการก้าวก่ายแทรกแซงสตัว์
สายพนัธุ์อ่ืนและสิ่งแวดล้อม ท างานเพ่ือความสขุและความพึงพอใจของบคุคล ครอบครัว ประเทศชาต ิ
รวมถึงชมุชนระหว่างประเทศ ซึ่งกญุแจท่ีส าคญัก็คือ “จิตใจท่ีมุ่งหวงัประโยชน์เพ่ือผู้ อ่ืน” เช่นเดียวกับ 
พระมหาสทุิตย์ อาพากโร (2551, น. 41-43) ท่ีได้น าหลกัค าสอนทางพระพทุธศาสนามาประยกุต์ใช้
เพ่ืออธิบายให้เข้ากับแนวคิดเร่ืองความรับผิดชอบต่อสงัคมไว้อย่างน่าสนใจ นัน่คือ สงัคหวตัถุ 4  
ซึ่งเป็นหลักธรรมอันเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวบุคคล ซึ่งในท่ีนีร้วมถึง พลเมืองบรรษัท (Corporate 
Citizen) ให้อยู่ร่วมกันในสงัคมได้อย่างปกติสุข สามารถใช้เป็นตวัแบบหรือวิธีการในการด าเนิน
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร โดยมีความสอดคล้องกับบริบทของสงัคมไทยท่ีมี
อปุนิสยัของการสงเคราะห์เกือ้กลูเป็นพืน้ฐาน ซึง่ประกอบด้วย 
 ทาน คือ การให้ หรือการบริจาคในสิ่งท่ีควรให้แก่ผู้ยากไร้หรือแก่ผู้ ท่ีขาดแคลนกว่า ทัง้ใน
รูปของวตัถสุิ่งของ เช่น การน าสิ่งของเคร่ืองใช้ไปแจกแก่ผู้ประสบภยั การท าบุญตามหลกัศาสนา 
การให้โอกาสทางธุรกิจ การแบง่ปันตลาด หรือการให้อภยั ตลอดจนการให้ความรู้ ค าแนะน าตา่งๆ 
ท่ีเป็นประโยชน์ เปรียบได้กบั Corporate Philanthropy 
 ปิยวาจา คือ การส่ือสารในสิ่งท่ีเป็นคณุประโยชน์ สิ่งท่ีเป็นสาระข้อเท็จจริง ประกอบด้วย
เหตุผล และความจริงใจ โดยไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด เช่น การให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ท่ีถูกต้อง
ครบถ้วนแก่ผู้ บริโภค การไม่โฆษณาประชาสัมพันธ์คุณลักษณะของสินค้าเกินจริง หรือการไม่
หลอกลวงมอมเมาประชาชน เปรียบได้กบั Corporate Communication 
 อตัถจริยา คือ การเสียสละแรงงาน แรงใจ และเวลา เพ่ือบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ เช่น 
การเข้าร่วมเป็นอาสาสมคัรชว่ยเหลือสงัคมในโอกาสตา่งๆ การระแวดระวงัในการด าเนินงานท่ีอาจ
ส่งผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมท่ีเป็นไปโดยสมคัรใจ เป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอ่สงัคม
ในรูปแบบหนึง่ เปรียบได้กบั Community Volunteering 
 สมานตัตตา คือ การปฏิบตัอิย่างเท่าเทียมกนั ซึ่งเป็นหนึ่งในหลกัการก ากับดแูลกิจการท่ีดี 
(Good Corporate Governance) ไม่ถือว่าองค์กรตนเป็นใหญ่ เอาใจใส่ในสขุทกุข์ของผู้ มีส่วนได้
เสียอ่ืนๆ และร่วมแก้ไขโดยไม่เลือกปฏิบตัิ ซึ่งหมายถึง การมีส่วนร่วม (Participation) ขององค์กร
ในการดแูลสงัคมอย่างสม ่าเสมอ เช่น การดแูลสิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่รายย่อยอย่าง
เสมอภาค การบริการลกูค้าอยา่งเสมอต้นเสมอปลายโดยไมเ่ลือกว่าเป็นรายใหญ่หรือรายย่อย การ
ท าหน้าท่ีในการเสียภาษีอากรให้รัฐอย่างตรงไปตรงมา เปรียบได้กบั Equitable Treatment 
 นอกจากนีแ้นวคิดเร่ืองการด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบตอ่สงัคมในประเทศไทย เร่ิม
ปรากฏขึน้อย่างเด่นชดัและเป็นรูปธรรม จากการก่อตัง้ชมรมไทยพฒัน์เม่ือวนัท่ี 9 กันยายน พ.ศ. 
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2542 ด้วยการริเร่ิมพฒันาธุรกิจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และได้เปล่ียนแปลงสถานภาพมาเป็น
สถาบนัไทยพฒัน์ เม่ือวนัท่ี 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 โดยได้เพิ่มภารกิจในการขบัเคล่ือนเครือข่าย
ธุรกิจเพื่อร่วมรับผิดชอบตอ่สงัคมไทยขึน้อีกบทบาทหนึ่ง จากนัน้ในปี พ.ศ. 2549 ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยได้จดัให้มีรางวลับริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม หรือ SET 
Awards เพ่ือมอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนท่ีมีความโดดเด่นในการด าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการ
ค านึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยมีบริษัทจดทะเบียนส่งข้อมูลเข้าร่วมประกวดเพิ่มขึน้ทุกปี 
ตามมาด้วยการถือก าเนิดของเครือข่ายด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือ CSR Club เม่ือปี พ.ศ. 2552 เพ่ือด าเนินภารกิจในการสร้าง
เครือข่ายบริษัทจดทะเบียนให้มีความรู้ความเข้าใจเร่ืองการด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ 
เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกนัภายในเครือข่ายและกบัสาธารณชน แม้แนวคิดเร่ืองการด าเนิน
ธุรกิจด้วยความรับผิดชอบในประเทศไทยจะเร่ิมต้นเม่ือไม่นานมานีแ้ตก่ระแสความต่ืนตวัก็ไม่ได้ยิ่ง
หย่อนไปกว่าในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว เห็นได้จากข่าวคราวการจัดกิจกรรมด้านการแสดงความ
รับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กรตา่งๆ ท่ีรายงานสู่สาธารณชนอย่างตอ่เน่ือง นอกจากนีย้งัแผ่ขยาย
ครอบคลมุในอุตสาหกรรมทกุสาขาทัง้ในองค์กรธุรกิจท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์และบริษัท
ทัว่ไป (สนุิสา ประวิชยั และ ผสุดี รุ่งเรืองผดงุ, 2555) นอกจากนี ้Porter  and Kramer (2006, pp. 2-4) 
ได้จ าแนกเหตผุลหลกัท่ีองค์กรจะต้องด าเนินกิจกรรมทางด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กรไว้  
4 ประการคือ 
 ประการแรก พันธะทางด้านศีลธรรม (Moral Obligation) คือองค์กรมีหน้าท่ีท่ีจะต้อง
ปฏิบตัิตนให้เป็นพลเมืองบรรษัทท่ีดีและท าสิ่งท่ีถูกต้อง มีการด าเนินกิจการให้บรรลุความส าเร็จ
ทางธุรกิจด้วยความเคารพตอ่คา่นิยมทางจริยธรรม ซึง่การประพฤตปิฏิบตัิดี เป็นเป้าหมายท่ีส าคญั
ของธุรกิจในการแสดงความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
 ประการท่ีสอง ความยัง่ยืน (Sustainability) องค์กรจะต้องน าหลกัความยัง่ยืนมาปฏิบตัิ
สร้างสมดลุระหวา่งเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของ John Elkington 
เร่ือง “Triple Bottom Line” (ภาพท่ี 2.1) 
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ภาพท่ี 2.1  Triple Bottom Line จากแนวคดิของ John Elkington 
แหล่งท่ีมา:  สถาบนัธุรกิจเพ่ือสงัคม, 2551: 6. 
  
 ประการท่ีสาม ใบอนญุาตหรือการได้รับการยอมรับให้ด าเนินการ (License to Operate) 
องค์กรต้องก าหนดประเด็นสงัคมท่ีเก่ียวข้องกับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ยกอ านาจในการควบคมุวาระ
ความรับผิดชอบสังคมขององค์กรให้กับคนนอก เพ่ือขออนุญาตในการด าเนินการโดยเฉพาะใน
ธุรกิจท่ีมีผลกระทบ ทัง้นีอ้งค์กรจะด าเนินธุรกิจได้นัน้จ าเป็นต้องได้รับความยินยอมจากทกุฝ่าย อนั
ได้แก่ ภาครัฐ ชมุชนและผู้ มีสว่นได้สว่นเสียขององค์กร  
 ประการท่ีส่ี  ช่ือเสียง (Reputation) โดยช่ือเสียงขององค์กรเป็นปัจจัยท่ีช่วยพิสูจน์ว่า
รูปแบบของการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสงัคมนัน้สามารถช่วยสร้างภาพลกัษณ์ขององค์กร สร้างความ
จงรักภักดีของผู้บริโภคต่อตราสินค้า ช่วยเพิ่มมูลค่าหุ้นให้สูงขึน้ และช่วยเพิ่มขวญัและก าลังใจ
ให้กบัพนกังาน  
 ปัจจุบันมีการกล่าวถึงค าท่ีใช้เรียกแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรอย่าง
กว้างขวางและหลากหลายซึ่งครอบคลมุความหมายท่ีแตกต่างกนั ทัง้ในเชิงกว้างและเชิงลึก อาทิ
เช่น Corporate Sustainability, Corporate Citizenship, Corporate Social Investment, Triple 
Bottom Line, Social License, Social Responsibility Investment, Business Sustainability, 
Corporate Governance และ Corporate Accountability เป็นต้น ซึ่งทัง้หมดนีล้้วนแล้วแต่มี
ความหมายหลายแง่มุมหลายจุดประสงค์ซึ่งมีข้อปลีกย่อยท่ีแตกต่างกัน แต่สิ่งท่ีมีความหมาย
ร่วมกนัคือ ความรับผิดชอบจากการด าเนินธุรกิจขององค์กรท่ีมีต่อสิ่งรอบตวัโดยรวม จากภายใน
องค์กรสูส่งัคมและโลกภายนอก (วิทยา ชีวรุโณทยั, 2553, น. 33)   
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2.1.2  นิยามและความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 
ในปัจจุบนัมีจ านวนบทความและรายงานทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

จ านวนมากทัง้ท่ีมาจาก นักวิชาการ องค์กร บริษัทท่ีปรึกษา ส่ือมวลชน องค์กรพัฒนาเอกชน 
(NGOs) และ หน่วยงานตา่งๆ ของรัฐบาล ตลอดจน หนงัสือ วารสารและนิตยสารเว็บเพจ รวมถึง
การจดัการประชมุสมัมนา ภายใต้ประเด็นความรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กรท่ีมีแนวโน้มเพิ่มขึน้
เร่ือยๆอย่างต่อเน่ือง (Crane, Matten & Spence, 2008, p. 5) ท าให้ดเูหมือนว่าแนวคิดในเร่ือง
ของความรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กรนัน้มีขอบเขตท่ีกว้างจนเกินไปจนท าให้เกิดปัญหาในการ
จดัระเบียบประเด็นต่างๆท่ีประกอบกันเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร  (Evuleocha, 
2005) ทัง้นี ้McWilliams, Siegel and Wright (2006, p. 1-18) เผยว่า ไม่มีนิยามความรับผิดชอบ
ต่อสังคมใดท่ีตรงตามความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่อย่างแท้จริง ทัง้นีค้วามแตกต่างของนิยาม
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรยังคงด าเนินไปอย่างต่อเน่ืองไม่ มีท่ีสิน้สุดซึ่งสอดคล้องกับ 
Whitehouse, (2006) ท่ีกล่าวว่า ไม่มีค านิยามความรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กรใดท่ีได้รับการ
ยอมรับอย่างเป็นสากล มีเพียงแค่องค์กรและบริษัทเท่านัน้ท่ีจะให้ความหมายค านิยามความ
รับผิดชอบตอ่สงัคมในรูปแบบของแตล่ะองค์กรเอง (ดตูารางท่ี 2.1-2.2)  
 
ตารางท่ี 2.1  นิยามและความหมายความรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กรตา่งประเทศ 
 
องค์กร ประเภทองค์กร นิยามของ CSR แหล่งท่ีมา 
UK government องค์กรรัฐบาล “การกระท าโดยสมคัรใจซึง่องค์กร

สามารถปฏิบตั ิ ปฏิบตัิได้มากกวา่ 
หรือปฏิบตัิได้เหนือกวา่ข้อเรียกร้อง
ทางกฎหมายเป็นอยา่งน้อย เพื่อ
จดัการกบัผลประโยชน์ทางด้านการ
แขง่ขนัของตนเอง และผลประโยชน์
ของสงัคมโดยรวม 

www.csr.gov.uk 

European 
Commission 

องค์กรรัฐบาล “แนวคดิที่องค์กรธุรกิจจะบรูณาการ
สงัคมและสิง่แวดล้อมทีเ่ก่ียวข้องกบั
การด าเนินงานของกิจการ และการมี
ปฏิสมัพนัธ์กบัผู้มีสว่นได้สว่นเสยีของ
องค์กรด้วยพืน้ฐานของความสมคัรใจ 

EC Green Paper,2001, 
Promoting a European 
Framework for 
Corporate Social 
Responsibility 
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ตารางท่ี 2.1  (ตอ่) 
 

องค์กร ประเภทองค์กร นิยามของ CSR แหล่งท่ีมา 
Chinese Ministry 
of Commerce 

องค์กรรัฐบาล  “การกระท าอยา่งเป็นรูปธรรมทีย่ดึถือ
โดยองค์กรของจีนเพื่อท่ีจะท าให้เกิด
ปณิธานทางการเมืองของผู้น าพรรค
คอมมวินิสต์กลุม่ใหมโ่ดยการยดึถือให้
ประชาชนมากอ่นเป็นอนัดบัแรกเพื่อ
สร้างสงัคมที่เป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั” 
 

Ethical Corporate, 
2005,’Politics: A 
Chinese Definition of 
CSR’,15 September 
2005 
:www.ethicalcorp.com 

Confederation of 
British Industry 

 

สมาคมธุรกิจ “การยอมรับขององค์กรวา่พวกเขา 
ไมค่วรอธิบายเพยีงแคก่ารด าเนิน 
งานทางด้านการเงินเพียงอยา่งเดียว
หากแตค่วรอธิบายถงึ ผลกระทบ
ทางด้านสงัคม และ/หรือทางด้าน
สิง่แวดล้อมอนัเกิดจากกิจกรรมการ
ด าเนินงานของพวกเขาเหลา่นัน้ด้วย” 
 

www.cbi.org.uk 
 
 
 
 
 

 

World Business 
Council for 
Sustainable 
Development 

สมาคมธุรกิจ ความรับผิดชอบอยา่งตอ่เนื่องของ
องค์กรโดยประพฤติปฏิบตัิอยา่งมี
จริยธรรมและรับผิดชอบตอ่การ
พฒันาทางด้านเศรษฐกิจ ควบคูไ่ป 
กบัการปรับปรุงคณุภาพชีวิตของ
แรงงานและครอบครัวเช่นเดียวกบั
ชมุชนท้องถ่ินและสงัคมโดยรวม 

WBCSD,1999,’CSR: 
Meeting Changing 
Expectations’ 

 

Gap Inc. 
 

บริษัท 
 

“การรับผิดชอบตอ่สงัคม หมายถงึ 
การพยายามอยา่งหนกัทีจ่ะรวมเอา
มลูคา่และจรรยาบรรณเข้าไว้ด้วย 
กนัไปยงัทกุๆสิง่ทีเ่ราท า โดยการตัง้
ค าถามตัง้แต ่เราด าเนินธุรกิจของเรา
อยา่งไร, เราดแูลพนกังานของเรา
อยา่งไร, ไปจนถึงเราสง่ผลกระทบตอ่
ชมุชนท่ีซึง่เราอาศยั และด าเนินงาน
อยูอ่ยา่งไร” 

 

www.gapinc.com 
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ตารางท่ี 2.1  (ตอ่) 
 

องค์กร ประเภทองค์กร นิยามของ CSR แหล่งท่ีมา 
HSBC บริษัท 

 

“วิธีการจดัการทางธุรกิจอยา่ง
รับผิดชอบ และละเอียดออ่นเพื่อ
ก่อให้เกิดความส าเร็จในระยะยาว 
เป้าหมายของเราไมใ่ช่ต้นทนุและ 
ผลก าไร เพราะ เรารู้วา่ความส าเร็จ
ของวนัพรุ่งนีจ้ะขึน้อยูก่บัความ
นา่เช่ือถือที่เราสร้างขึน้ในวนันี”้ 

www.hsbc.com 

 
Christian Aid 

 
องค์กรพฒันา
เอกชน(NGOs) 

 
“กิจกรรมที่องค์กรด าเนินการด้วย
ความสมคัรใจอยา่งแท้จริงเพื่อเป็น
การสง่เสริมแนวปฏิบตัิของตนเอง ใน
ฐานะเป็นตวัแทนของแนวปฏิบตัิไม่ 
วา่จะเป็นระดบัชาติหรือนานาชาติ” 

 
‘Behind the Mask: The 
Real Face of 
Corporate Social 
Responsibility’,2004 

CSR Asia กิจการเพื่อสงัคม “ความรับผิดชอบขององค์กรตอ่การ
ด าเนินงานด้วยรูปแบบของความ
ยัง่ยืนทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม และ
สิง่แวดล้อม ควบคูไ่ปกบัการสร้าง
ความสมดลุระหวา่งผลประโยชน์ของ
ผู้มีสว่นได้สว่นเสยี” 

www.csr-asia.com 
 
 
 

 
แหล่งท่ีมา:  Crane, Matten and Spence, 2008: 6-7. 
 
ตารางท่ี 2.2  นิยามและความหมายความรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กรในประเทศไทย 
 
องค์กร ประเภทองค์กร นิยามของ CSR แหล่งท่ีมา 
คณะกรรมการ
การก ากบั
หลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ 
(กลต.) 

องค์กรรัฐบาล “การด าเนินธุรกิจควบคูไ่ปกบัการใสใ่จ
และดแูลรักษาสงัคมและสิง่แวดล้อม
ภายใต้หลกัจริยธรรม การก ากบัดแูล
กิจการท่ีดี และการน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาบรูณาการ เพื่อน าไปสูก่าร 

www.sec.or.th 
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ตารางท่ี 2.2  (ตอ่) 
 

องค์กร ประเภทองค์กร นิยามของ CSR แหล่งท่ีมา 
  ด าเนินธุรกิจที่ประสบความส าเร็จอยา่ง

ยัง่ยืน” 
 

สถาบนัไทยพฒัน์ กิจการเพื่อสงัคม “การด าเนินกิจกรรมภายในและภาย 
นอกองค์กร ท่ีค านงึถึงผลกระทบตอ่
สงัคมทัง้ในระดบัใกล้และไกล ด้วยการ
ใช้ทรัพยากรที่มีอยูภ่ายในหรือภายนอก
องค์กร อนัท่ีจะท าให้อยูร่่วมกนัในสงัคม
ได้อยา่งเป็นปกติสขุ” 

thaipat.blogspot.com 

กรมโรงงาน
อตุสาหกรรม 

องค์กรรัฐบาล “ความรับผิดชอบของผู้ประกอบ การ
อตุสาหกรรมตอ่ผลกระทบทีเ่กิดขึน้ตอ่
สงัคมและสิง่แวดล้อม ผา่นพฤตกิรรมที่
โปร่งใสและมีจรรยาบรรณ ค านงึถึง
ความคาดหวงัของผู้มีสว่นได้สว่นเสยี
เป็นไปตามกฎหมาย และสอดคล้องกบั
พฤติกรรมตามมาตรฐานสากลและ
บรูณาการ 
ทัว่ทัง้องค์กร” 
 

www.diw.go.th 

ปนูซิเมนต์ไทย บริษัท “การด าเนินธุรกิจโดยค านงึถึงหน้าที่ 
ความรับผิดชอบ การเป็นพลเมือง ดี
ตลอดจนเป็นแบบอยา่งที่ดีในการ
ด าเนินกิจกรรมเพื่อสงัคมอยา่งยัง่ยืน” 

www.scg.co.th 

 
ปตท. 

 
บริษัท 

 
“การด าเนินธุรกิจโดยรับผิดชอบตอ่ผู้มี
สว่นได้สว่นเสยีขององค์การ” 

 
www.pttplc.com 

 
บางจาก
ปิโตรเลยีม 

 
บริษัท 

 
“การบริหารกิจการให้สมดลุระหวา่ง
“คณุคา่” และ “มลูคา่” เพื่อ สงัคม” 

 
www.bangchak.co.th 

 
 



20 

เน่ืองจากการตีความเร่ืองความรับผิดชอบต่อสงัคมขององค์กร เกิดจากการจดัการตาม
รูปแบบขององค์กรในโลกตะวนัตก ซึง่แตล่ะองค์กรล้วนประยกุต์การด าเนินการความรับผิดชอบตอ่
สงัคมขององค์กร บนพืน้ฐานความเข้าใจของตนเอง ซึ่งอาจตัง้อยู่บนความเข้าใจท่ีจ ากดั จึงท าให้
เกิดนิยามความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรขึน้มามากมายตามลักษณะของกิจกรรมและ
วตัถุประสงค์ท่ีด าเนินงาน จากค านิยามและความหมายความรับผิดชอบต่อสงัคมจากองค์กรท่ี
กล่าวมาทัง้หมดข้างต้นนีจ้ึงสามารถสรุปได้ว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร คือ การ
ด าเนินการต่างๆ ขององค์กรภายใต้หลักคุณธรรมและจริยธรรม โดยค านึงถึงเศรษฐกิจ สังคม 
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทัง้ภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งองค์กรควร
กระท าด้วยความตอ่เน่ืองและสมคัรใจ ทัง้นีเ้พ่ือก่อให้เกิดความสมดลุในทกุภาคส่วนอนัจะน าไปสู่
การพฒันาท่ียัง่ยืน 
 

2.1.3  ประเภทของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร  
 ปัจจบุนัมีผู้แบง่ประเภทความรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กรออกเป็นหลายประเภทและมี
การก าหนดขอบเขตของความรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กรไว้อยา่งมากมาย ตวัอย่างเช่น Carroll 
(1991) ได้แบง่ความรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กร ออกเป็น 4 ระดบั (ดภูาพท่ี 2.2) ประกอบด้วย  
 ระดบัท่ีหนึ่ง องค์กรมีความรับผิดชอบทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Responsibility) ซึ่ง
เป็นรากฐานความรับผิดชอบขององค์กรท่ีต้องมุ่งสร้างผลผลิตไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือองค์กรตาม
ความต้องการของสงัคม และตอบแทนกลบัมาในรูปแบบของรายได้ เพ่ือให้องค์กรสามารถด ารงอยูไ่ด้ 
 ระดบัท่ีสอง องค์กรต้องรับผิดชอบตอ่กฎหมาย (Law Responsibility) เพ่ือเป็นตวัควบคมุ
ไมใ่ห้องค์กรคอยรับผิดชอบแตจ่ะท าก าไรอยา่งเดียวโดยไมส่นใจวา่อะไรจะเกิดขึน้ กบัสงัคมองค์กร
ต้องท าให้ถกูกฎหมาย กฎระเบียบ บนพืน้ท่ีท่ีตนเองด าเนินธุรกิจอยูด้่วย 
 ระดบัท่ีสาม ความรับผิดชอบด้านจริยธรรม (Ethic Responsibility) ถึงแม้องค์การเองจะ
ท าถูกต้องตามกฎหมาย เราคงต้องยอมรับว่า ไม่ว่ากฎหมายจะเขียนดีอย่างไรแต่ก็ไม่สามารถ
ควบคมุทกุแง่ทกุมมุทกุการปฏิบตัิ หรือเป็นช่องโหว่ของกฎหมาย ดงันัน้ความคาดหวงัทางสงัคมก็
คือบริษัทไม่ควรฉวยโอกาสเล็ดลอดช่องโหว่นีแ้ม้ว่าจะไม่สามารถเอาผิดตามกฎหมายได้ แตค่วร
ประพฤตปิฏิบตัใินสิ่งท่ีสงัคมเห็นชอบซึง่ก็คือ การมีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 

ระดบัท่ีส่ี ความรับผิดชอบในการให้และเสียสละเพ่ือสงัคม (Philanthropy Responsibility) 
เป็นความรับผิดชอบท่ีสูง ความรับผิดชอบท่ีกล่าวมาสูงกว่าการมีหน้าท่ีผลิตสินค้าและบริการ
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ด าเนินการอยู่ในกรอบกฎหมายและจริยธรรม นัน่คือสงัคมคาดหวงัและปรารถนาให้ธุรกิจมีความ
รับผิดชอบในการให้และเสียสละเพ่ือสงัคมในฐานะของการเป็นพลเมืองท่ีดี 

ส าหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคมขององค์กร Carroll เสนอแนะว่า ประการแรก
มองความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรแบบแยกออกเป็นส่วนๆ เช่นกันก็คือมุ่งพัฒนา
กระบวนการท าธุรกิจให้สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมด้วยผลิตภัณฑ์และท าก าไร 
แล้วเดินตามกฎหมายและจริยธรรม จากนัน้ก็เพิ่มเติมกิจกรรมขึน้มาโดยกิจกรรมนีมุ้่งเน้นท่ีสงัคม
เพียงอยา่งเดียว ไมมี่สว่นยุ่งเก่ียวกบับริษัท ไม่ว่าจะเป็นการตลาด การส่งเสริมการขาย หรือแม้แต่
การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือเป็น ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเพ่ือสังคมโดยตรง 
ประการท่ีสอง มองความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรแบบองค์รวมก็คือ สร้างสรรค์กิจกรรมท่ี
สามารถตอบสนองทัง้สงัคมและองค์กร เช่น โครงการนีส้ามารถพฒันาให้ชมุชนมีความเป็นอยู่ท่ีดี
ขึน้ ขณะเดียวกนัก็สามารถสร้างช่ือเสียงให้กบัองค์กร เข้าถึงตลาด หรือท่ีเรียกว่า ความรับผิดชอบ
ตอ่สงัคมเชิงกลยทุธ์ (Strategic CSR)  
 

 
 

ภาพท่ี 2.2  ความรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กรของ Carroll 
แหล่งท่ีมา:  Carroll, 1991: 39-48. 
  

นอกจากนี ้ ในแตล่ะองค์ประกอบของพีระมิดความรับผิดชอบของ Carroll สามารถอธิบาย
ถึงผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีแตกต่างกันในแง่ของล าดบัความส าคญัท่ีพวกเขาได้รับผลกระทบ  ได้แก่ 
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ความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจสง่ผลกระทบมากท่ีสดุตอ่เจ้าของ ผู้ ถือหุ้นและพนกังาน โดยท่ีพนกังาน
จะได้รับผลกระทบอย่างมากเม่ือเศรษฐกิจตกต ่า พนกังานมกัจะถกูโยกย้ายงาน ความรับผิดชอบ
ตอ่กฎหมายเป็นสิ่งส าคญัตอ่เจ้าของ  ซึ่งสงัคมทกุวนันีภ้ยัจากการฟ้องร้องคดีเกิดขึน้จากพนกังาน
และผู้บริโภค ความรับผิดชอบด้านจริยธรรมจะส่งผลต่อกลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน แต่
การตรวจสอบประเด็นทางด้านจริยธรรมท่ีธุรกิจเผชิญหน้าอยู่ทุกวันนีเ้สนอแนะว่า ผู้ บริโภค 
พนกังานและสิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบมากท่ีสุด ท้ายท่ีสุดแล้ว ความรับผิดชอบในการให้และ
เสียสละเพ่ือสังคม ส่งผลกระทบต่อชุมชนมากท่ีสุด แต่พนักงานอาจได้รับผลกระทบเป็นล าดบั
ถัดไป เพราะมีงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องเสนอแนะว่าผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมขององค์กร
สามารถส่งผลต่อก าลังใจของพนักงานในองค์กรนัน้ๆ ได้  เช่นเดียวกับ สถาบนัธุรกิจเพ่ือสังคม 
(2551, น. 7) ท่ีได้แบ่งหลกัการปฏิบตัิตามหลกัความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรท่ีจะน ามา
ประยกุต์ใช้ควบคูก่บัธุรกิจออกเป็น 4 ขัน้ (ดภูาพท่ี 2.3) ได้แก่ 
 ขัน้ท่ีหนึ่ง Mandatory Level : ข้อก าหนดตามกฎหมาย (Legislation) หมายถึง การท่ี
ธุรกิจมีหน้าท่ีต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง เช่นกฎหมายคุ้มครอง
ผู้บริโภค กฎหมายแรงงาน การจา่ยภาษีเป็นต้น 
 ขัน้ท่ีสอง Elementary Level : ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ (Economic Profit) หมายถึง การท่ี
ธุรกิจค านงึถึงความสามารถในการอยู่รอดและให้ผลตอบแทนแก่ผู้ ถือหุ้น ซึ่งในขัน้นีธุ้รกิจควรหมัน่
ตรวจตราวา่ ก าไรท่ีได้นัน้ต้องมิใชก่ าไรซึง่เกิดจากการเบียดเบียนสงัคม 
 ขัน้ท่ีสาม Preemptive Level : จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Business Code of Conduct) 
หมายถึง การท่ีธุรกิจสามารถสร้างก าไรแก่ผู้ ถือหุ้นได้ในอตัราท่ีเหมาะสม และผู้ประกอบธุรกิจได้ใส่
ใจเพ่ือให้ประโยชน์ตอบแทนแก่สงัคมมากขึน้ โดยเฉพาะสงัคมใกล้ท่ีอยู่รอบข้างท่ีมีความคาดหวงั
วา่จะได้รับการดแูลหรือเอาใจใสจ่ากผู้ประกอบธุรกิจ 
 ขัน้ท่ีส่ี Voluntary Level : ความสมคัรใจ (Voluntary Action) หมายถึง การด าเนินธุรกิจ
ควบคู่กับการปฏิบัติตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยความสมัครใจ โดยไม่ได้ถูก
เรียกร้องจากสงัคมแตอ่ย่างใด ซึ่งในขัน้นีก้ารประกอบธุรกิจจะอยู่บนพืน้ฐานของการมุ่งประโยชน์
ของสงัคมเป็นส าคญั และการด าเนินการในส่วนนีส้มควรได้รับความยกย่องช่ืนชมจากสงัคมอย่าง
แท้จริง 
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ภาพท่ี 2.3  ความรับผิดชอบตอ่สงัคมตามแนวคดิของสถาบนัธุรกิจเพื่อสงัคม 
แหล่งท่ีมา:  สถาบนัธุรกิจเพื่อสงัคม, 2551: 7. 
   
 ทัง้นีธุ้รกิจต้องด าเนินการตามเกณฑ์ในขัน้ท่ีหนึ่งเป็นอย่างน้อย ส่วนการด าเนินการในขัน้
ตอ่ไป ให้ขึน้อยูก่บัความพร้อมของธุรกิจแตล่ะแหง่ท่ีแตกตา่งกนัโดยหลกัส าคญัของการปฏิบตัิตาม
แนวทางความรับผิดชอบตอ่สงัคมควรอยูบ่นหลกัพอประมาณท่ีธุรกิจต้องไมเ่บียดเบียนตนเอง และ
ไม่เบียดเบียนสงัคม ในขณะท่ี Kotler and Lee (2005, pp. 22-24) ได้เสนอแนวทางการด าเนินงาน
ด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กรไว้ 6 แนวทาง (ดภูาพท่ี 2.4) ได้แก่ 
 แนวทางท่ีหนึ่ง การส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทางสงัคม (Cause Promotion) เป็น
การรณรงค์เก่ียวกับปัญหาสงัคมโดยการจัดหาเงินทุน วสัดุสิ่งของ หรือทรัพยากรอ่ืนขององค์กร 
เพ่ือขยายการรับรู้และความห่วงใยต่อประเด็นปัญหาทางสงัคมนัน้ ตลอดจนสนบัสนุนการระดม
ทนุ การมีสว่นร่วมโดยการจดัหาอาสาสมคัรเพ่ือการดงักล่าว องค์กรธุรกิจอาจริเร่ิมและบริหารงาน
ส่งเสริมนัน้ด้วยตนเอง หรือร่วมมือกับองค์กรหนึ่งองค์กรใดเช่น องค์กรสาธารณกุศลหรือมูลนิธิ
ตา่งๆ หรือกบัหลายๆ องค์กรก็ได้ 
 แนวทางท่ีสอง การตลาดท่ีเก่ียวโยงกับประเด็นทางสงัคม (Cause-Related Marketing) 
เป็นการบริจาครายได้ส่วนหนึ่งจากการขายผลิตภัณฑ์เพ่ือช่วยเหลือหรือร่วมแก้ไขประเด็นปัญหา
ทางสงัคมหนึง่ๆ กิจกรรมรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กรชนิดนี ้องค์กรธุรกิจมกัร่วมมือกบัองค์กรท่ี
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ไม่มีวัตถุประสงค์หาก าไรเพ่ือสร้างสัมพันธภาพในประโยชน์ร่วมกัน ด้วยวิธีการเพิ่มยอดขาย
ผลิตภัณฑ์ เพ่ือน าเงินรายได้ไปสนับสนุนกิจกรรมการกุศลนัน้ๆ ในขณะเดียวกันก็เป็นการเปิด
โอกาสให้แก่ผู้บริโภคได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือการกุศลผ่านทางการซือ้ผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้อง
เสียคา่ใช้จา่ยอ่ืนใดเพิ่มเตมิ 
 แนวทางท่ีสาม การตลาดเพ่ือมุ่งแก้ไขปัญหาสงัคม (Corporate Social Marketing) เป็น
การสนบัสนุนการพฒันาหรือการท าให้เกิดผลจากการรณรงค์เพ่ือเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในด้าน
สาธารณสขุ ด้านความปลอดภยั ด้านสิ่งแวดล้อม หรือด้านสขุภาวะ การตลาดเพ่ือมุ่งแก้ไขปัญหา
สงัคมจะเน้นท่ีการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรม (Behavior Change) เป็นหลกั  
 แนวทางท่ีส่ี การบริจาคหรือการให้ในรูปแบบต่างๆ (Corporate Philanthropy) เป็นการ
ชว่ยเหลือไปท่ีประเดน็ปัญหาทางสงัคมโดยตรง ในรูปของการบริจาคเงินหรือวตัถสุิ่งของ  
 แนวทางท่ีห้า การอาสาช่วยเหลือชุมชน (Community Volunteering) เป็นการสร้าง
ความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างองค์กรกับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการสนับสนุนหรือจูงใจให้พนักงาน 
ร่วมสละเวลาและแรงงานในการท างานให้แก่ชมุชนท่ีองค์กรตัง้อยู่และเพ่ือตอบสนองต่อประเด็น
ปัญหาทางสงัคมท่ีองค์กรให้ความสนใจหรือห่วงใย หรือให้พนกังานเป็นผู้คดัเลือกกิจกรรมแล้ว
น าเสนอตอ่องค์กรเพ่ือพิจารณาให้การสนบัสนนุ โดยท่ีพนกังานสามารถได้รับการชดเชยในรูปของ
วนัหยดุหรือวนัลาเพิ่มเตมิ 
 แนวทางท่ีหก การด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสงัคม (Socially Responsible 
Business Practices) เป็นการด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โดยการหลีกเล่ียงการก่อให้เกิด
ปัญหาทางสังคม หรือร่วมกันแก้ไขด้วยการช่วยเหลือเยียวยาปัญหาทางสังคมนัน้ๆ ด้วย
กระบวนการทางธุรกิจ เพ่ือการยกระดบัสขุภาวะของชมุชนและการพิทกัษ์สิ่งแวดล้อม  
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ภาพท่ี 2.4  กิจกรรมความรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กร 6 ประเภท 

แหล่งท่ีมา:  Kotler and Lee, 2005: 22-24.  
 
2.1.4  องค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร  
Filho, Wanderley, Gomez and Farache (2010, pp. 294-309) ได้ท าการเสนอแนะว่า

โครงการความรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กร จะประสบความส าเร็จได้ต้องมีองค์ประกอบท่ีส าคญั 
2 ด้านคือ ด้านผู้น าองค์กร และด้านการจดัการภายในองค์กร กล่าวอีกนยัหนึ่งหากโครงการความ
รับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กรใดไมมี่ผู้น าองค์กรท่ีส่งเสริมและสนบัสนนุโครงการความรับผิดชอบ
ตอ่สงัคมขององค์กร แล้วการสร้างความรู้สึกรับผิดชอบต่อสงัคมจากภายในองค์กรนัน้ก็มีโอกาส
เกิดได้น้อย ในอีกทางหนึ่ง หากโครงการ ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ขาดการจัดการ
ภายในองค์กรท่ีดีถึงแม้ผู้น าองค์การจะให้การสนบัสนุนมากเพียงใด ก็ยากท่ีจะประสบความส าเร็จ
ได้ ซึ่งจดุส าคญัคือ การมีช่องทางการส่ือสารท่ีเปิดกว้างให้กบัพนกังานและผู้ มีส่วนเก่ียวข้องได้มี
โอกาสเข้ามามีส่วนร่วมเช่นการรับฟังความคิดเห็นโดยการจดัเวทีเสนอแนะการเย่ียมเยือนชมุชน
และลงพืน้ท่ีภาคสนาม Vilanova et al. (2009, pp. 57-69 ) กล่าวว่า องค์กรท่ีต้องการพฒันาการมี
สว่นร่วมรับผิดชอบตอ่สงัคมควรปลกูฝังองค์ประกอบส าคญั 5 เร่ืองให้เกิดขึน้ในองค์กรให้ได้คือ 

2.1.4.1  วิสยัทศัน์ (Vision) 
องค์กรท่ีต้องการพฒันา ความรับผิดชอบต่อสงัคมขององค์กร ภายในองค์กรต้อง

สร้างวิสยัทศัน์ขององค์กรในเร่ืองของธรรมาภิบาลในการจดัการองค์กรรวมถึงคา่นิยมและจริยธรรม
องค์กรท่ีต้องปรับให้มีความสอดคล้องกบัการค านงึถึงสงัคมด้วย  
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2.1.4.2  ความสมัพนัธ์กบัชมุชน (Community Relations) 
การด าเนินการ ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรให้ประสบความส าเร็จได้

ต้องการความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของทกุภาคส่วนในชุมชน ดงันัน้ องค์กรจึงควรท า ความ
รับผิดชอบต่อสงัคมขององค์กร กับชุมชนในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการท าสาธารณกุศล และ
การมุ่งจดัท าโครงการรับใช้สงัคม ท่ีจะสามารถดงึให้ทกุภาคส่วนในชมุชนมาร่วมสนับสนนุการท า
ความรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กรด้วยเสมอ 

2.1.4.3  สภาวะแวดล้อมในท่ีท างาน (Workplace) 
ก่อนท่ีองค์กรจะด าเนินการ ความรับผิดชอบต่อสงัคมขององค์กรใดๆ ควรต้องมา

พินิจวิเคราะห์ตนเองก่อนว่า ได้มีกระบวนการในการปรับองค์ประกอบของสภาวะแวดล้อมในท่ี
ท างานของตนให้สอดคล้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร แล้วหรือยังเช่นการว่าจ้าง
แรงงานได้เป็นไปตามระเบียบแรงงานหรือไม่  การปฏิบัติต่อพนักงานมีการยึดถือหลักสิทธิ
มนษุยชนในสถานท างานหรือไม่สถานท่ีท างานถกูสขุลกัษณะดีหรือไม่ ซึ่งหากยงัไม่ได้ด าเนินการ
ปรับปรุงในส่วนต่างๆ ท่ีได้กล่าวมานี ้ก็จ าเป็นต้องเร่งปรับปรุงและปรับสภาวะในท่ีท างานให้
เหมาะสมเป็นอันดับแรกๆ ก่อนจะด าเนินการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรต่อไปเม่ือ
พนกังานมีความสขุท่ีได้มีส่วนร่วมกับองค์กรในกิจกรรมความรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กรแล้ว 
เขาเหลา่นัน้ก็จะผกูพนัและรู้สกึวา่ตนเองเข้าไปเป็นสว่นหนึง่ขององค์กร  

2.1.4.4  ตรวจสอบได้ (Accountability) 
องค์กรท่ีให้ความส าคญักบั ความรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กรต้องมีความส านึก

ในหน้าท่ีท่ีตนเองมีต่อสังคม โดยการให้ความส าคญัในเร่ืองความโปร่งใสในการรายงานข้อมูล
ข่าวสารขององค์กรและการส่ือสารผ่านส่ือมวลชนในรูปแบบต่างๆ สู่สาธารณชนไม่ว่าจะเป็นทาง
ส่ือโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์วิทยุ โปสเตอร์ป้ายกลางแจ้ง แผ่นพับใบปลิว และอ่ืนๆ รวมถึงต้อง
ค านงึถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดแก่สาธารณชนเม่ือได้รับข้อมลู ขา่วสารท่ีส่งออกไปจากองค์กร 

2.1.4.5  กิจกรรมทางธุรกิจ (Marketplace) 
องค์กรต้องมีการท ากิจกรรมทางธุรกิจ ซึ่งควรต้องให้สอดคล้องกับแผนการ

ด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมขององค์กรนัน้เองด้วย อาทิในการด าเนินงานทางธุรกิจ
ขององค์กรควรต้องค านึงถึงการตัง้ราคาสินค้าท่ีมีความยตุิธรรมตอ่ผู้ ซือ้หรือผู้บริโภคสนบัสนุนให้
เกิดการแข่งขันอย่างยุติธรรมในตลาดท่ีด าเนินธุรกิจอยู่รวมถึงการลงทุนในธุรกิจท่ีไม่เอารัดเอา
เปรียบสงัคมโดยรวมเหล่านี ้เป็นต้น นอกจากนีก้ารศกึษาของ Dawkins and Ngunjiri (2008, pp. 
286-307) ยืนยนัว่าวฒันธรรมมีผลตอ่การรับรู้ในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคมขององค์กรท่ี
แตกตา่งกนัของบคุลากรภายในแตล่ะองค์กร เช่นเดียวกบัการศกึษาของ Hiss (2009) และ Filho,  
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et al. (2010, pp. 294-309) ท่ีแสดงให้เห็นว่าการปลกูฝังวฒันธรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบตอ่
สงัคมภายในองค์กร การส่ือสารให้บุคลากรในองค์กรเห็นถึงความส าคญัและความจ าเป็นของ
โครงการ เป็นส่วนท่ีส าคญัต่อความส าเร็จของโครงการ เพราะบุคลากรในองค์กรนบัเป็นพลงัขับ
เคล่ือนท่ีส าคญัท่ีจะน าพาให้โครงการทางด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กร ไปสู่จดุหมายท่ี
มุ่งหวังไว้ การสร้างการรับรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากรในองค์กรและโครงการท่ีด าเนินการขึน้โดย
องค์กรเพ่ือให้ประสบความส าเร็จอย่างยัง่ยืนองค์กรนัน้ๆ จะต้องถือรวมเอากิจกรรมการมีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อสงัคมเป็นส่วนประกอบหนึ่งของวฒันธรรมองค์กรโดยการปลกูฝังวฒันธรรมในเร่ือง
ความรับผิดชอบตอ่สงัคมและควรต้องมีการหมัน่ตดิตามและประเมินผลอย่างสม ่าเสมอ 
 

2.1.5  ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สถาบนัไทยพัฒน์ (2550) ได้กล่าวว่าหลักการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรท่ี

แท้จริง คือ การเน้นให้องค์กรธุรกิจรู้จักคิดแบ่งปัน และด าเนินกิจการโดยไม่เบียดเบียนสังคม
สว่นรวม การรู้จกัให้ รู้จกัแบง่ปัน และเอาใจใสใ่นการดแูลสงัคม ซึง่สามารถเทียบเคียงได้กบัทฤษฎี
ใหม่ขัน้ท่ี 3 ในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นการร่วมมือกันในลักษณะพึ่งพิงกัน ( Inter-
dependent) สงเคราะห์เกือ้กูลซึ่งกันและกัน ดังนัน้ หากองค์กรธุรกิจน าหลักการของความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรไปปฏิบัติ ก็จะท าให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนในตวักิจการ ซึ่ง
สอดคล้องกบัเป้าหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปัจจบุนัแนวความคิดในการบริหารธุรกิจได้
เปล่ียนไป แนวความคดิสมยัใหม่ของการบริหารธุรกิจท่ีมาจากชาติตะวนัตกกล่าวถึงแคเ่ร่ืองความ
รับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กรซึ่งเป็นความรับผิดชอบของธุรกิจตอ่สงัคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
เท่านัน้ แตไ่ม่ได้กล่าวถึงเร่ืองความรู้และคณุธรรมท่ีจะน ามาใช้ในการตดัสินใจ โดยการใช้เหตผุล 
ความพอประมาณ และการดแูลเร่ืองความเส่ียง ดงันัน้จะเห็นวา่สิ่งท่ีเป็นกรอบท่ีครอบกระบวนการ
ตดัสินใจทัง้หมดของการบริหารธุรกิจก็คือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสอดคล้องกับ เกษม 
วฒันชยั และ จิรายุ อิศรางกรู ณ อยุธยา (2554) ท่ีได้กล่าวถึง ความรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กร
ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไว้ว่าในอนาคต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะเป็นส่วน
ท่ีแยกไม่ออกจากแนวความคิดในการบริหารธุรกิจโดยทางตะวันตกมีความคิดว่าสิ่งท่ีใหม่และ
ทนัสมยัท่ีสุดก็คือความรับผิดชอบต่อสงัคมขององค์กร แต่ทว่าทางตะวนัออกได้มีการน าปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาผนวก ก็จะท าให้ยิ่งล า้สมยัไปกว่าแนวความคิดทางตะวนัตก เพราะฉะนัน้
ถ้ามองจากในแง่มุมของการด าเนินธุรกิจ ความเข้าใจว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเร่ือง
ของการสวนกระแสโลกาภิวฒัน์ก็ไมน่า่จะเป็นความจริง ดงันัน้ จึงอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลกัคดิ เป็นหลกัวิชา และเป็นหลกัปฏิบตัิ เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง ซึ่งใน
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ภาษาของปรัชญาใช้ค าว่าภูมิคุ้มกันในตวัท่ีดีหรือสร้างความเข้มแข็งให้แก่ครอบครัว ชุมชน และ
ประเทศชาติและเป็นเข็มทิศน าทางการพัฒนาซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดหลักของโลก 
Sustainable Development ในปัจจบุนั 

อาชว์ เตาลานนท์ (2551) ได้กล่าวถึงแนวทางความรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กร ว่าหากมี
การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้เป็นกรอบในการ
ด าเนินงานตา่งๆ จะเป็นการส่งเสริมให้การด าเนินงานเหล่านัน้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้  
เน่ืองจากการด าเนินงานในโครงการต่างๆ ท่ีจดัท าขึน้จะตัง้อยู่บนความพอประมาณ มีเหตมีุผล มี
ภูมิคุ้มกันความเส่ียงได้ดี โดยมีความรู้คู่คุณธรรมเป็นแกนหลัก อันเป็นแนวทางท่ีมุ่งเน้นความ
ยัง่ยืน ความสมดลุ การพึ่งพาตนเองโดยตระหนกัถึงการท าความดีงามเพ่ือประโยชน์สขุของสังคม
สว่นรวมเป็นส าคญั ซึง่สดุท้ายจะสง่ผลดีตอ่ความเจริญเติบโตขององค์กรให้เป็นไปอย่างยัง่ยืนด้วย 
ดงัเชน่ท่ี อาชว์ เตาลานนท์ (2551) ได้น าเสนอแนวคดิไว้ดงัภาพท่ี 2.5 
 

 
 
ภาพท่ี 2.5  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการประกอบธุรกิจอยา่งยัง่ยืน 
แหล่งท่ีมา:  อาชว์ เตาลานนท์, 2551: 1-19. 
 

จากภาพท่ี 2.5 จะเห็นว่า ในการบริหารองค์กรยคุใหม่ แม้องค์กรธุรกิจจะมีเป้าหมายอยู่ท่ี
การสร้างผลก าไรให้แก่องค์กร คือ มีการน าหลกัการบริหารสมยัใหม่มาประยุกต์ใช้ในองค์กร เช่น 
Balanced Scorecard (BSC) ซึ่งมีองค์ประกอบท่ีส าคญั 4 ด้าน ได้แก่ ทรัพยากรบคุคล ด้านการเงิน 
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ด้านลกูค้า ด้านกระบวนการธุรกิจ โดยมีวตัถปุระสงค์ เพ่ือสร้าง “ประสิทธิภาพ” (Efficiency) ของ
องค์กรเป็นส าคญั แต่องค์กรธุรกิจก็ยังไม่สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ถ้าองค์กรนัน้ไม่มี
ความโปร่งใส ขาดหลกับรรษัทภิบาล (Corporate Social Responsibility–CSR) หรือความรับผิดชอบ
ต่อสังคม เพ่ือให้มีการปฏิบัติท่ีดีต่อผู้ มีส่วนเก่ียวข้องทัง้ภายในและภายนอก เช่น ลูกค้า คู่ค้า 
ชมุชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือความยัง่ยืน (Sustainability) ขององค์กรธุรกิจในระยะยาวด้วย 
อย่างไรก็ตาม เป็นท่ีน่าสงัเกตว่า แม้องค์กรธุรกิจจะได้มีการด าเนินการตามท่ีได้กล่าวมาข้างต้น
อย่างครบถ้วนแล้ว แต่องค์กรธุรกิจก็อาจจะไม่สามารถด ารงอยู่อย่างยั่งยืนได้ ดงันัน้ ประเด็นท่ี
องค์กรธุรกิจควรจะต้องค านึงถึงเป็นส าคัญ ก็คือ การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(Sufficiency Economy) ซึ่งได้แก่ การประกอบธุรกิจอย่างมีความรู้คู่คุณธรรม โดยตัง้อยู่บน
พืน้ฐานของความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันกันในตวัท่ีดี เพ่ือไม่ให้การ
ประกอบธุรกิจต้องมีความเส่ียงมากเกินไปฉะนัน้ “ปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง” จะเป็นร่มขนาด
ใหญ่ท่ีครอบคลุมองค์กรธุรกิจทัง้หมด โดยเกือ้หนุนค า้จุนให้ทุกๆ ชัน้ขององค์กรประกอบเป็นไป
อย่างมีความสมดลุ เพราะจะช่วยให้การประกอบธุรกิจสามารถด าเนินไปได้อย่าง “ยัง่ยืน” และ 
“มัน่คง” อนัจะน าไปสู่ผลก าไรสงูสดุในระยะยาว (Optimize Profit) ซึ่งผลก าไรนี ้นอกจากจะได้มา
ในรูปแบบของตวัเงินแล้ว ยงัสามารถได้มาในรูปแบบของการสร้างความสขุให้แก่ผู้ ท่ีเก่ียวข้องใน
ทกุภาคสว่น ท าให้เป็นผลดีตอ่ความเจริญเตบิโตขององค์กร สงัคม และประเทศชาตโิดยรวม  

 
2.1.6  ทศิทางความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 

 ทิศทางและแนวโน้มการด าเนินกลยทุธ์ความรับผิดชอบขององค์กรในประเทศไทยจะมีการ
พฒันาตามกระแสการพฒันาความรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กรของโลกมากขึน้ เพราะประเทศ
ไทยรับความรู้มาจากต่างประเทศ รวมทัง้การมีกฎบงัคบัต่างๆออกมาให้บริษัทด าเนินตาม โดย
บริษัทจะมีการด าเนินความรับผิดชอบต่อสงัคม โดยมีการก าหนดในลกัษณะของกลยทุธ์มากขึน้
เพ่ือให้การประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสงัคมด าเนินไปอย่างเป็นระบบ (วรพรรณ เอือ้
อาภรณ์, 2555, น. 149) ซึง่สอดคล้องกบัผลวิจยัของ สเุมธ กาญจนพนัธุ์ และสวุฒันา วงษ์กะพนัธ์
(2551) ซึ่งพบว่า ปัจจุบนัองค์กรธุรกิจในประเทศไทยเร่ิมมีการปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ในการ
ด าเนินภารกิจด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมในเชิงกลยุทธ์มากขึน้ โดยใช้การวิเคราะห์ปัจจัยทัง้
ภายในและภายนอกองค์กรประกอบการวางแผนด าเนินงาน เพ่ือให้การด าเนินภารกิจด้านความ
รับผิดชอบตอ่สงัคมมีประสิทธิภาพสงูสดุ และยงัสอดคล้องกบัผลการศกึษาของสถาบนัไทยพฒัน์ท่ี
ร่วมกบัส านกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั (สกว.) เม่ือปีพ.ศ. 2549 โดยผลการศกึษาได้ชีใ้ห้เห็นว่า 
การด าเนินงานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กรธุรกิจในประเทศไทยมีแนวโน้มท่ีจะด าเนินการ
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ในเชิงกลยุทธ์มากขึน้ กล่าวคือจะมีการระดมความคิดและตระเตรียมแผนงานล่วงหน้าอย่างมี
จุดหมาย มีการน าวิสัยทศัน์ค่านิยม และพนัธกิจขององค์กรมาเป็นข้อพิจารณาในการตดัสินใจ
ด าเนินการและให้ความส าคญักบัการมีส่วนร่วมของบคุลากรในองค์กรมากขึน้ (สถาบนัไทยพฒัน์, 
2550) นอกจากนี ้สถาบันไทยพัฒน์ยังได้ท าการศึกษาและประมวลภาพความเปล่ียนแปลงและ
พฒันาเร่ืองการด าเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสงัคมขององค์กรธุรกิจในประเทศไทยปีพ.ศ.2556 
โดยชีใ้ห้เห็นทิศทางการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั 6 ประการของการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบ
ตอ่สงัคมขององค์กรธุรกิจในประเทศไทยภายใต้รายงานท่ีมีช่ือว่า “6 ทิศทาง CSR & Sustainability  
ปี 2556: Sustainable Development 2.0” (สถาบนัไทยพฒัน์, 2556) ไว้ดงันี ้
 ประการท่ีหนึ่ง ต าแหน่ง Chief Sustainability Officer จะถือก าเนิดขึน้ในองค์กร โดยในปี 
2556 กระแสเร่ืองความยัง่ยืนจะผลกัดนัให้หลายธุรกิจด าเนินการปรับโครงสร้างองค์กรเพ่ือรองรับ
กบัแนวโน้มธุรกิจดงักล่าว จากเดิมธุรกิจท่ีมีหรือท่ีก าลงัจะพิจารณาจดัตัง้คณะท างานด้านสงัคม
และสิ่งแวดล้อม หรือน าความรับผิดชอบต่อสงัคม หรือแผนกกิจกรรมเพ่ือสังคม ฯลฯ อาจมีการ
ปรับเปล่ียนช่ือ ควบรวม โยกย้าย บคุลากรและต าแหน่งหน้าท่ีในส่วนนีเ้พ่ือรับกบัแนวโน้มท่ีเกิดขึน้ 
โดยอาจท าการมอบหมายต าแหน่งหรือแต่งตัง้บุคคลให้เข้ามารับผิดชอบในเร่ืองของความยัง่ยืน
เป็นการเฉพาะ ต าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายความยัง่ยืนหรือ Chief Sustainability Officer จะ
ถือก าเนิดขึน้ในองค์กร 

ประการท่ีสอง รายงานแบบ Integrated CSR Reporting รวมในรายงานประจ าปี จะ
กลายเป็นบรรทดัฐานในการเปิดเผยข้อมลู ซึง่จากการส ารวจของสถาบนัไทยพฒัน์ ในกลุ่มบริษัทท่ี
มีการจัดท ารายงานแห่งความยั่งยืน หรือรายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร เม่ือ
เดือนพฤศจิกายน 2555 พบว่า ร้อยละ 27 ได้มีการจดัท าโดยแยกเล่มรายงาน และร้อยละ 73 มี
การจดัท ารวมไว้ในรายงานประจ าปี โดยสดัส่วนของกลุ่มบริษัทท่ีมีการจดัท ารายงานแห่งความ
ยัง่ยืน หรือรายงานด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมขององค์กร เม่ือเทียบกับบริษัทท่ีท าการส ารวจ
ทัง้หมดซึ่งมีความสนใจท่ีจดัท ารายงานดงักล่าว พบว่า มีถึงร้อยละ 42 ท่ียงัไม่เคยจดัท ารายงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร มาก่อน ทัง้นีไ้ด้คาดการณ์ว่า ในปี 2556 จะมีกิจการ
หลายแห่งท่ียงัไม่เคยจดัท ารายงานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กร โดยเฉพาะบริษัทจด
ทะเบียน ริเร่ิมและเตรียมจดัท ารายงานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กรรวมไว้ในรายงาน
ประจ าปีเพิ่มมากขึน้ 
 ประการท่ีสาม วาระการพฒันาท่ียัง่ยืนฉบบัใหมห่รือ New SD Agenda จะเร่ิมถกูน ามาใช้
อ้างอิงในธุรกิจ ซึง่นบัตัง้แตปี่ 2556 เป็นต้นไป กิจการท่ีใช้เร่ืองการพฒันาท่ียัง่ยืน หรือ SD Framework 
เป็นกรอบในการขบัเคล่ือนธุรกิจ จะเร่ิมมีการปรับวาระการด าเนินงานขององค์กรให้เข้ากับวาระ
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การพฒันาหลงัจากปี ค.ศ. 2015 (Post-2015 Development Agenda) และจะมีการปรับกระบวนการ
ทางธุรกิจให้สอดรับกับหลักสิทธิมนุษยชน หลักความเสมอภาค และหลักการความยั่งยืน ท่ี
สหประชาชาติได้บรรจุไว้เป็นหลกัการพืน้ฐานส าหรับการขบัเคล่ือนการพฒันาท่ียัง่ยืน หลงัจากปี 
ค.ศ. 2015 นอกเหนือจากการเปล่ียนผ่านเป้าหมายการพฒันาแห่งสหสัวรรษ หรือ Millennium 
Development Goals (MDGs) ซึ่งจะสิน้สดุลงในปี ค.ศ. 2015 ไปสู่เป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยืน 
หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ส าหรับธุรกิจทัว่ไป ท่ียงัมิได้เข้าสู่สนามการ
แข่งขนัในระดบัโลก หรือในระดบัภูมิภาค กรอบการพฒันาท่ียัง่ยืนฉบบัใหม่ สามารถน ามาใช้เป็น
แนวคิดส าหรับการวางกลยุทธ์การด าเนินความรับผิดชอบต่อสงัคมในภาคปฏิบตัิขององค์กรให้มี
ความสอดคล้องกบัทิศทางการพฒันาในระดบัมหภาคได้เชน่กนั 
 ประการท่ีส่ี องค์กรธุรกิจจบักระแสสีเขียวรุกตลาดผู้บริโภค ด้วยแนวคิด Green Living 
โดยในปี 2556 หลายธุรกิจจะขยายบทบาทจากผู้น าในกระบวนการผลิตภายใต้กระแสสีเขียว มา
เป็นผู้ น าการรณรงค์ในกลุ่มผู้ บริโภคเพ่ือส่งเสริมแบบแผนการบริโภคท่ียั่งยืน (Sustainable 
Consumption) ด้วยแนวคิด Green Living ชผูลิตภณัฑ์ท่ีอนรัุกษ์โลก ประหยดัพลงังาน ใส่ใจต่อ
สิ่งแวดล้อมสอดคล้องกบัวิถีธรรมชาต ิ 
 ประการท่ีห้า ความรับผิดชอบต่อสงัคมจะถูกบรรจุเป็นพนัธกิจแห่งการเติบโต (Mission 
for Growth) ส าหรับกิจการท่ีจะแข่งขนัขึน้เป็นผู้น าธุรกิจในอาเซียน โดยในปี 2556 องค์กรธุรกิจ
ไทยขนาดใหญ่หลายแห่ง ได้ก าหนดวิสยัทศัน์ท่ีจะก้าวขึน้เป็นผู้น าในภูมิภาค ไม่ต่างจากกิจการ
ขนาดใหญ่ในประเทศเพ่ือนบ้านด้วยกนั จึงท าให้เร่ืองความรับผิดชอบต่อสงัคมถูกใช้เป็นเง่ือนไข
ส าคญัในการใช้ยกระดบัขีดความสามารถของกิจการ เพ่ือให้เกิดการยอมรับจากสงัคมของประเทศ
สมาชิก เช่น การบริหารความสัมพันธ์กับชุมชนท้องถ่ินท่ีธุรกิจมีการย้ายฐานการผลิตไปอยู่ใน
ประเทศเพ่ือนบ้าน หรือการบริหารความต่อเน่ืองในห่วงโซ่ธุรกิจ โดยอาศยัมาตรฐานเร่ืองแรงงาน 
เร่ืองสิ่งแวดล้อม เร่ืองโลจิสตกิส์ ฯลฯ กบัคูค้่าในประเทศเพ่ือนบ้าน 
 ประการท่ีหก ประเทศไทยจะเผชิญกบัหน้าผาทางสงัคม (Social Cliff) หากไม่สามารถฟืน้
ความส านกึรับผิดชอบตอ่สงัคมอยา่งแท้จริง ซึ่งประเด็นความท้าทายท่ีมีตอ่ประเทศไทยอย่างใหญ่
หลวงในขณะนี ้คือ ปัญหาทุจริต คอร์รัปชั่น และความแตกแยกทางสังคมท่ีมีความรุนแรงใน
ระดบัชาติ หากองค์กรในภาคส่วนต่างๆ ยงัเพิกเฉย ไม่ตระหนกัถึงความเร่งด่วนในการแก้ปัญหา 
และไมร่่วมกนัฟืน้ส านกึความรับผิดชอบตอ่สงัคมอย่างจริงจงัประเทศไทยจะเผชิญหน้ากบัหน้าผา
ทางสงัคม (Social Cliff) อยา่งหลีกเล่ียงไมไ่ด้ 
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จากท่ีกล่าวมาข้างต้น เห็นได้อย่างชัดเจนถึงกระแสการพฒันาท่ียั่งยืนในสังคมโลก ซึ่ง
ปัจจบุนักระแสของการด าเนินธุรกิจบนพืน้ฐานของความคิดท่ีเน้นผลก าไรเป็นเป้าหมายสงูสดุของ
การด าเนินธุรกิจได้อ่อนแรงลง กระแสความรับผิดชอบต่อสังคมได้เร่ิมมีความชัดเจนและทวี
ความส าคญัมากขึน้เร่ือยๆ ผลส าเร็จไม่ได้วัดแค่เพียงผลประกอบการเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป 
หากแตอ่งค์กรท่ีประสบความส าเร็จอยา่งยัง่ยืนนัน้จะต้องสามารถตอบสนองตอ่ความคาดหวงัของ
สังคมท่ีมีต่อองค์กรด้วย เน่ืองจากธุรกิจท่ีแสวงหาก าไรโดยละเลยต่อศีลธรรม จริยธรรมนัน้ไม่
สามารถด ารงธุรกิจอยู่ได้ หากได้รับการตอ่ต้านจากชมุชนและสงัคมซึ่งเป็นผู้บริโภค ดงันัน้ ความ
รับผิดชอบต่อสงัคม จึงเป็นเร่ืองท่ีส าคญัและจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีภาคธุรกิจต้องค านึงถึงเพ่ือให้ธุรกิจ
และสงัคมสามารถพฒันาและเตบิโตไปด้วยกนัได้อยา่งยัง่ยืน  
 
2.2  แนวคิดเกี่ยวกับการส่ือสารความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร  
 

การส่ือสารเป็นหวัใจส าคญัของขัน้ตอนการด าเนินงานทางด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม
ขององค์กรเน่ืองจากการท ากิจกรรมต่างๆ ทางด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กรเป็นการ
ด าเนินการกบัผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทกุภาคสว่น ซึง่จ าเป็นจะต้องมีการส่ือสารทัง้ภายในและภายนอก
องค์กร การส่ือสารท่ีดีนอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานและแก้ไขปรับปรุง
คณุภาพของสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึน้แล้ว ยงัเป็นการส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจอนัดีระหว่าง
องค์กรกับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรมีความน่าเช่ือถือและมีภาพลกัษณ์ท่ีดี
ยิ่งขึน้ ทัง้นีแ้นวคิดเร่ืองการส่ือสารความรับผิดชอบต่อสงัคมขององค์กรในงานวิจยัครัง้นีไ้ด้แบ่ง
ออกเป็นประเดน็ยอ่ยตา่งๆ ดงันี ้

2.2.1  ความส าคญัของการส่ือสารความรับผิดชอบขององค์กร 
 2.2.2  อปุสรรคของการส่ือสารความรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กร 
 2.2.3  องค์ประกอบการส่ือสารความรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กร 
 2.2.4  ชอ่งทางการส่ือสารความรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กร 

2.2.5  กลยทุธ์การส่ือสารความรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กร 
 

2.2.1  ความส าคัญของการส่ือสารความรับผิดชอบขององค์กร 
การส่ือสารมีความส าคญัส าหรับองค์กรและการด าเนินงานทางด้านความรับผิดชอบต่อ

สงัคมขององค์กร หรือท่ีเรียกโดยยอ่วา่ ซีเอสอาร์ ในหลากหลายเหตผุล ทัง้นีก้ารส่ือสารมีความส าคญั
กบัความรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กรในเบือ้งต้น คือ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจว่าความหมายของ 
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ความรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กรท่ีถกูสร้างขึน้เป็นอย่างไร จะน าไปใช้ในองค์กรเพ่ือให้บรรลผุล
ส าเร็จได้อย่างไร (Ihlen, Bartlett & May, 2011, pp. 10-12) โดย Watzlawick, (1976) ได้กล่าวถึง
ความส าคญัของการส่ือสารกับความรับผิดชอบต่อสงัคมขององค์กรอีกว่า รูปแบบการส่ือสารเป็น
สิ่งท่ีจ าเป็นและเกิดขึน้ตามจริง ไม่สามารถท่ีจะหลีกเล่ียงได้ เป็นไปไม่ได้ท่ีองค์กรจะไม่มีการ
ส่ือสารกับสาธารณะ หรือแม้แตเ่พียงแค่ระดบัปัจเจกบคุคลองค์กรก็ไม่สามารถท่ีจะหลีกเล่ียงการ
ส่ือสารได้ ดงันัน้ การส่ือสารจึงเข้ามามีบทบาทส าคญัในการด าเนินงานความรับผิดชอบตอ่สงัคม
ขององค์กรและทกุภาคสว่นในกลยทุธ์ทางธุรกิจ อีกทัง้การส่ือสารยงัชว่ยให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้
มีสว่นได้สว่นเสียและก่อให้เกิดการปฏิบตัิทางจริยธรรมของธุรกิจ  ทัง้นีใ้นปัจจบุนัความรับผิดชอบ
ตอ่สงัคมขององค์กรได้กลายเป็นประเด็นร้อนส าหรับองค์กรใหญ่ๆ  หลายแห่ง หรือแม้แต่องค์กร
ขนาดเล็กท่ีวนันีก้ าลงัเร่ิมท่ีจะค้นหาหนทางในการปรับปรุงภาพลกัษณ์ท่ีมีตอ่สาธารณชน รวมถึง
การเผชิญหน้ากับความต้องการจากผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกเพ่ือแสดงให้เห็นถึง
ความนา่เช่ือถือ ความรับผิดชอบ และความโปร่งใส เก่ียวกบักิจกรรมขององค์กรในหลายบริษัทจึง
ให้ความส าคญัต่อตอบสนองการด าเนินงานทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรผ่าน
ทางการส่ือสาร (Ihlen, et al., 2011) 

กองบรรณาธิการประชาชาติธุรกิจ (2551, น. 49-50)  ได้กล่าวถึง เหตผุลท่ีต้องมีการส่ือสาร
ความรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กร โดยหยิบยกข้อมลูจาก  APCO Worldwide 2004 ท่ีระบไุว้ว่า
ในการส่ือสารความรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กร แบบมีกลยทุธ์นัน้ต้องมีการก าหนดกลุ่มเป้าหมาย
ท่ีชดัเจน โดยในการส่ือสารความรับผิดชอบต่อสงัคมขององค์กร ท่ีเข้าถึงแต่ละกลุ่มเป้าหมายนัน้
ย่อมมีการให้ประโยชน์ท่ีแตกต่างกันออกไป อาทิเช่น กลุ่มลูกค้า การส่ือสารความรับผิดชอบต่อ
สงัคมขององค์กร จะสามารถสร้างความน่าเช่ือถือเพิ่มขึน้ให้กบัองค์กร และจะมีอิทธิพลส าคญัต่อ
ยอดขาย และสามารถเพิ่มระดับความภักดีของลูกค้าท่ีมีต่อองค์กร  ต่อมา คือกลุ่มพนักงาน 
วัตถุประสงค์ของการส่ือสารในลักษณะนีเ้ป็นการส่ือสารภายในท่ีการส่ือสารจะมุ่งสร้างความ
นา่เช่ือถือผา่น  Word of Mouth โดยกลุม่พนกังานถือเป็นช่องทางการส่ือสารท่ีทรงพลงัขององค์กร 
นอกจากนี ้การส่ือสารความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรแบบมีกลยุทธ์ ไม่เพียงแต่จะให้คน
ภายนอกรับรู้ว่าองค์กรนัน้เป็นคนดี หากแตย่งัเป็นการส่ือสารโครงการเพ่ือขยายการรับรู้แก่ผู้ ท่ีจะ
เข้ามาเป็นส่วนร่วมในโครงการและกิจกรรมเพ่ือสังคมท่ีองค์กรท า และสิ่งส าคัญท่ีเป็นข้อ
ระมดัระวงัมากท่ีสุดในการส่ือสารนัน้คือ องค์กรควรพูดแต่ความจริง ดงันัน้ความส าคญัของการ
ส่ือสารความรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กรจึงมีความจ าเป็นในแง่ท่ีว่าการส่ือสารจะช่วยให้เห็นถึง
ระดบัของความโปร่งใสขององค์กร  
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จากการส ารวจทัศนคติของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียพบว่าการด าเนินงานทางด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร นัน้มีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร 
(Sen, Bhattacharya & Korchun, 2006) อย่างไรก็ตาม งานวิจยัพิสจูน์ว่าการตระหนกัถึงกิจกรรม
ความรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กร ในสายตาของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียนัน้อยู่ในระดบัต ่า  (Pomering 
& Dolnicar, 2009)  ดงันัน้แม้วา่จะมีผู้รายงานวา่กิจกรรมความรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กรอาจ
เป็นเกณฑ์ตดัสินใจเม่ือต้องเลือกสินค้าและการบริการ แตผู่้ มีส่วนได้ส่วนเสียก็ไม่คอ่ยทราบข้อมลู
เก่ียวกับความรับผิดชอบต่อสงัคมขององค์กรมากเท่าไหร่นกั  และสิ่งนีเ้ป็นปัญหาอย่างมากต่อ
องค์กร เพราะการรับรู้ผลกัดนัให้เกิดประโยชน์มากมาย และเป็นประโยชน์ท่ีองค์กรจะได้ รับจาก
ความรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กร  Bhattacharya and Sen (2004) กล่าวว่า การรับรู้ถึงกิจกรรม
ความรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กรของผู้บริโภคเป็นสิ่งส าคญัท่ีองค์กรจ าต้องให้ความตระหนกัถึง
หากพิจารณาความส าคญัของความรับผิดชอบต่อสงัคมขององค์กรต่อการตดัสินใจของผู้บริโภค
และช่ือเสียงขององค์กรแล้ว องค์กรก็ควรเพิ่มการรับรู้กิจกรรมความรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กร 
โดยใช้กลวิธีทางการส่ือสารด้วย Maignan and Ferrell (2004) แนะน าว่า มีความจ าเป็นท่ีจะต้อง
ท าการวิจยัเก่ียวกบัการส่ือสารความรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กร เพราะ ธุรกิจไม่อาจคาดหวงัท่ี
จะได้รับประโยชน์จากความรับผิดชอบต่อสงัคม หากองค์กรไม่สามารถส่ือสารเก่ียวกับโครงการ
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรให้แก่ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพเสียก่อน 
นอกจากนี ้พิพฒัน์ นนทนาธรณ์ (2553, น. 245) ได้ระบขุอบเขตวตัถปุระสงค์ของการส่ือสารความ
รับผิดชอบต่อสงัคมขององค์กรไว้ 5 ประการ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในภาพรวมของการส่ือสาร
ความรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กรดงันี ้ 

ประการท่ีหนึ่ง เพ่ือให้ข่าวสารข้อมลูและให้การศกึษาแก่กลุ่มเป้าหมายให้มีความเข้าใจท่ี
ถกูต้องตามหลกัการ เป็นการป้องกนัการบดิเบือนข้อเท็จจริงของกลุม่ผลประโยชน์อ่ืน 

ประการท่ีสอง เพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย การส่ือสารจะท าให้เกิด
ความสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่กนั ท าให้ไมเ่กิดความรู้สกึวา่เป็นคนแปลกหน้า สามารถท่ีจะพดูจากนัได้ 

ประการท่ีสาม เพ่ือส่ือสารกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคมขององค์กรท าให้แน่ใจว่าผู้ มี
ส่วนได้ส่วนเสียมีทัศนคติท่ีดีต่อองค์กร และรักษาการอนุญาตให้ด าเนินการโครงการความ
รับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กรท่ีผู้ มีส่วนได้สว่นเสียมอบให้กบัองค์กร 

ประการท่ีส่ี เพ่ือให้ข่าวสารแก่ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียเก่ียวกับโครงการ ความรับผิดชอบต่อ
สงัคมขององค์กรท่ีต้องการการปรับปรุงทกัษะขององค์กรอย่างตอ่เน่ืองในการมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ มี
สว่นได้สว่นเสีย 
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ประการท่ีห้า เพ่ือบรูณาการกลยทุธ์การส่ือสารและข่าวสาร ส าหรับการพฒันาความไว้วางใจ
ในขา่วสารทางด้าน ความรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กรในมมุมองของผู้ มีสว่นได้ส่วนเสีย 

 
2.2.2  อุปสรรคของการส่ือสารความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 
หลกัการส าคญัของการส่ือสารความรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กรมีหลกัการเช่นเดียวกนั

กบัหลกัการขององค์กรโดยทัว่ไปท่ีว่า “การกระท าพดูได้ดงักว่าถ้อยค า” (Actions Speak Louder 
Than Words) หากองค์กรใดพยายามท่ีจะประโคมประเด็นเก่ียวกบัความรับผิดชอบตอ่สงัคมของ
องค์กรโดยปราศจากนโยบายและกระบวนการด าเนินงานท่ีเหมาะสมและจริงจังก็อาจยิ่งท าให้
สถานการณ์เลวร้ายลงได้ นอกจากนี ้การส่ือสารท่ีพยายามหลีกเล่ียงหรือซุกซ่อนข้อเท็จจริงก็มีแต่
จะสวนทางกบัความคาดหวงัของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ดงันัน้ หากองค์กรใดมองอย่างตืน้ๆ ว่าความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเป็นเพียงประเด็นหนึ่งของการประชาสัมพันธ์หรือ มิได้ลงมือ
ด าเนินการเพ่ือปรับปรุงสมรรถนะขององค์กรอย่างจริงจังแล้ว ก็ยากท่ีจะยกระดับช่ือเสียงของ
องค์กรได้อย่างแท้จริง (รุ่งรัตน์ ชยัส าเร็จ, 2555, น. 9-16) ทัง้นีก้ารส่ือสารความรับผิดชอบต่อ
สงัคมขององค์กรได้ถกูตัง้ข้อสงสยัวา่เป็นการท าเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตวัขององค์กร และเป็นการท่ี
องค์กรอวดอ้างการท ากิจกรรมความรับผิดชอบขององค์กร ซึ่งในขณะเดียวกัน องค์กรโดยทัว่ไปก็
ออกมายอมรับอย่างไม่ลังเลว่า พวกเขามองว่าความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นส่ือกลางในการ
ปกป้องและท าให้ช่ือเสียงขององค์กรดีขึน้ (Vidaver-Cohen & Bronn, 2008) ทัง้นี ้ก็มีงานเขียน
บางงานท่ีมีการตัง้ข้อเสนอแนะว่า การส่ือสารความรับผิดชอบต่อสงัคมขององค์กรก็ไม่ได้ให้ผล
ประโยชน์ส าหรับองค์กรเสมอไป เน่ืองจากอาจจะท าให้เกิดความเคลือบแคลงสงสยัได้ (Lindgreen 
& Swean, 2010) 

Ihlen, et al. (2011, pp. 109-110) กล่าวว่า การส่ือสารความรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กร
ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การส่ือสารเพ่ือส่งข้อมูลเก่ียวกับความรับผิดชอบต่อสงัคมขององค์กรไปถึงผู้ มี
ส่วนได้ส่วนเสียเท่านัน้ แต่แท้จริงแล้ว การส่ือสารความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร เป็น
กระบวนการท่ีท้าทายท่ีจะต้องตอบสนองต่อความเข้าใจของข้อมลูท่ีผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มตา่งๆ 
ต้องการ รวมถึงการพิจารณาถึงช่องทางการส่ือสารท่ีเหมาะสมกับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างไรก็ตาม 
การส่ือสารของบริษัทอาจสร้างผลกระทบท่ีรุนแรงหากผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียรู้สึกว่าการส่ือสารของ
บริษัทเป็นการส่ือสารเพ่ือสนบัสนุนตนเองมากจนเกินไป ปัญหานีจ้ึงสร้างอุปสรรคทางด้านการ
ส่ือสารท่ีท้าทายแก่ผู้บริหารทางด้านการส่ือสารขององค์กร 
 ปัจจัยอีกตัวท่ีท าให้กระบวนการส่ือสารความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร มีความ
ซบัซ้อนคือ ความสนใจเก่ียวกบัโครงการความรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กรนัน้มีหลายระดบัและ
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ไมเ่ทา่กนั ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียไม่ได้ต้องการข้อมลูแบบเดียวกนัทกุกลุ่ม การส่ือสารความรับผิดชอบ
ตอ่สงัคมขององค์กรจึงต้องปรับให้เหมาะสมกบัผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียแตล่ะกลุ่ม (Pomering & Dolnicar, 
2008)  ตวัอย่างเช่น นกัลงทุนก็มกัให้ความสนใจในผลกระทบทางการเงินท่ีมีต่อบริษัท เช่น ROI 
ในขณะท่ีชุมชนในท้องถ่ินก็อยากจะรู้ว่าการด าเนินงานขององค์กรจะส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่
ของพวกเขาอย่างไร  เช่น ผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกันองค์กรก็ต้อง
รักษาการส่ือสารไปยงักลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีหลากหลายเหล่านีใ้ห้มีความสอดคล้องเพราะหาก
องค์กรถกูพบวา่สง่ข้อมลูไม่ตรงกนัก็อาจกระตุ้นให้เกิดความเคลือบแคลงสงสยัถึงความมุ่งมัน่ของ
องค์กรได้ นอกจากนี ้ยงัมีงานวิจยัอ่ืนๆ ท่ีเสนอแนะเก่ียวกบัอปุสรรคในการส่ือสารความรับผิดชอบ
ต่อสงัคมขององค์กร  โดย Sen et al. (2006) กล่าวว่า การส่ือสารความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กร เปรียบเสมือนดาบสองคมซึ่งเป็นอุปสรรคเม่ือองค์กรต้องการส่ือสารการด าเนินงาน
ทางด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กรออกไปโดยผ่านการส่ือสาร เช่น การโฆษณา อย่างไร
ก็ตาม ความพยายามโปรโมตวา่องค์กรมีความรับผิดชอบตอ่สงัคมมากเกินไปอาจเป็นผลเสีย และ
ท าลายความสมัพนัธ์ขององค์กรกบัผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียได้ (Bhattacharya and Sen, 2004) ดงันัน้
บริษัทควรเน้นการน าเสนอข้อเท็จจริงมากกว่าการโปรโมตว่าองค์กรได้ท ากิจกรรมความรับผิดชอบ
ตอ่สงัคมขององค์กร 

ทัง้นี ้ Coombs and Holladay (2012, pp. 112-113) ได้ระบถุึงกญุแจส าคญัในการจดัการ
การส่ือสารความรับผิดชอบต่อสงัคมขององค์กร คือ องค์กรต้องวิเคราะห์ปัญหาโดยละเอียดโดย
ผู้จดัการทางการส่ือสารจะต้องตระหนกัถึงประเด็นปัญหา 2 ประเด็น ได้แก่ แหล่งท่ีมา (Source) 
และ ต้นทนุ (Cost) ปัญหาท่ีหนึ่ง คือ แหล่งท่ีมา(Source) คือ พิจารณาว่าใครเป็นคนน าเสนอสาร 
องค์กรจะขาดความนา่เช่ือถือทนัทีถ้าการส่ือสารนัน้ดยูกยอตนเองจนเกินไป ทัง้นี ้แหล่งข้อมลูจาก
ภาคีท่ีสาม (Third-Party) สามารถชว่ยสร้างให้การส่ือสารเกิดน า้หนกัและมีความน่าเช่ือถือมากขึน้ 
เพราะภาคีท่ีสามเป็นท่ีรับรู้ได้ถึงความเป็นกลางและมีความสนใจในประเด็นปัญหาทางสังคม
มากกว่าการท่ีองค์กรเข้าไปสนบัสนุนประเด็นปัญหาดงักล่าว Dean and Biswas (2001) ได้
จ าแนกประเภทของภาคีท่ีสามออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การสนบัสนุนโดยตรงของภาคีท่ีสาม
(Direct Third Party Endorsements) คือ ถ้อยค าหรือแถลงการณ์โดยตรงจากภาคีท่ีสาม ข้อความ
ดงักลา่วอาจเป็นกลวิธีการส่ือสารจากภาคีท่ีสาม เช่น การออกข่าวประชาสมัพนัธ์ หรือ ค ากล่าวท่ี
ได้รับการสนับสนุนจากภาคีท่ีสาม เป็นต้น และการสนับสนุนโดยอ้อมของภาคีท่ีสาม (Indirect 
Third Party Endorsements)  ได้แก่ ฉลากการรับรองและช่ือผู้สนับสนุน มีระบบการรับรอง
หลากหลายท่ีมีความสมัพนัธ์โดยตรงกบัความรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กร ซึ่งฉลากดงักล่าวจะ
เป็นตวัพิสจูน์วา่บริษัทเหลา่นัน้ได้ด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กรอยา่งจริงจงั 
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 ตอ่มา ปัญหาท่ีสอง คือ ต้นทุน (Cost) หมายถึง จ านวนเงินท่ีองค์กรใช้ไปกบัยทุธวิธีการ
ส่ือสารความรับผิดชอบตอ่สงัคม ซึ่งเป็นเร่ืองไม่เหมาะสมหากสารหรือข้อความท่ีส่ือสารออกไปจะ
มุ่งเน้นแต่ตวัองค์กรเพียงอย่างเดียว และไม่ได้เน้นไปท่ีการกระท าความรับผิดชอบต่อสงัคมของ
องค์กรหรือไม่ได้เน้นไปท่ีผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ดงัท่ีได้กล่าวไปแล้วว่า ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ชอบให้
บริษัทใช้เงินจ านวนมากไปกบัการโปรโมตวา่ตนเองท ากิจกรรมความรับผิดชอบตอ่สงัคม เพราะผู้ มี
ส่วนได้ส่วนเสียอาจมองว่าโครงการความรับผิดชอบตอ่สงัคมนัน้ถูกจดัท าขึน้มาเพ่ือตวัองค์กรเอง 
และจึงท าให้เกิดข้อข้องใจเก่ียวกบัแรงจงูใจในการเข้าร่วมกิจกรรมความรับผิดชอบตอ่สงัคม ด้วย
เหตุนี ้บริษัทจึงต้องท าการส่ือสารโดยไม่ใช้เงินในการโฆษณามากจนเกินไป ดงันัน้ การส่ือสาร 
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรจะต้องสะท้อนให้เห็นถึงแหล่งท่ีมาและต้นทุนทัง้สองอย่าง 
นอกจากนี ้ความโปร่งใสยงัเป็นกุญแจส าคญัในการสร้างความน่าเช่ือถือให้กับองค์กรซึ่งองค์กร
อาจเพิ่มความนา่เช่ือถือโดยอาศยัการส่ือสารการมีสว่นร่วมของภาคีท่ีสามเพ่ือช่วยลดอปุสรรคและ
ความท้าทายทางด้านการส่ือสารความรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึน้ 
 ทัง้นี ้ในการส่ือสารความรับผิดชอบต่อสงัคมขององค์กรเป็นเร่ืองท่ีค่อนข้างละเอียดอ่อน 
ระหว่างองค์กรกบัผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มตา่งๆ ซึ่งจะต้องมีความไว้วางใจตอ่กนั ดงันัน้การเลือก
ประเดน็ให้ถกูต้องจงึเป็นเร่ืองส าคญั องค์กรอาจมีการท ากิจกรรมตา่งๆมากมายแตก็่ไม่จ าเป็นต้อง
ให้น า้หนกัของกิจกรรมทัง้หมดเทา่กนั การส่ือสารความรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กรจึงควรเลือก
กิจกรรมท่ีจะส่ือสารให้เหมาะสม มีการด าเนินการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเลือกชนิด
ของส่ือ เวลา และงบประมาณท่ีเหมาะสม 
 

2.2.3  องค์ประกอบการส่ือสารความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร  
Ewing and Windisch (2007, pp. 368-380) ได้จ าแนกองค์ประกอบส าคญัในการส่ือสาร

ความรับผิดชอบต่อสงัคมขององค์กรท่ีจะต้องพิจารณา 4 ประการ ได้แก่ กลุ่มผู้ รับสาร หลกัการ 
เคร่ืองมือ และการพิจารณาแง่มมุท่ีเก่ียวข้องทางกฎหมาย 

2.2.3.1  กลุม่ผู้ รับสาร (Audiences) 
กลุ่มเป้าหมายของการส่ือสารความรับผิดชอบขององค์กรครอบคลุมผู้ มีส่วนได้

ส่วนเสียขององค์กรทกุกลุ่มทัง้ภายในและภายนอก ทัง้โดยทางตรง เช่น กลุ่มลูกค้า กลุ่มพนกังาน 
กลุ่มนักลงทุน เป็นต้น และโดยทางอ้อม เช่น ส่ือมวลชน นักวิเคราะห์การลงทุน องค์กรระหว่าง
ประเทศ ตลอดจนกลุ่มต่างๆ ในสังคมท่ีใส่ใจในประเด็นเก่ียวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กร ซึ่งองค์กรชัน้น าต่างก็ให้ความส าคญักับความคาดหวงัของกลุ่มเป้าหมายแตล่ะกลุ่มและ
พยายามด าเนินการเพ่ือให้มัน่ใจว่า กลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเข้าใจในความพยายามของ
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องค์กรในการด าเนินงานทางด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม การส่ือสารกับกลุ่มเป้าหมายเหล่านี ้
จ าเป็นต้องอาศยัทรัพยากรจากทุกภาคส่วนขององค์กรมาใช้ด าเนินงานทัง้ทางด้านท่ีเก่ียวกับนกั
ลงทนุสมัพนัธ์ รัฐสมัพนัธ์ ส่ือมวลชนสมัพนัธ์ และชมุชนสมัพนัธ์ นอกจากนีย้งัเก่ียวข้องกบัการขาย
และการตลาด การพฒันาผลิตภณัฑ์ งานด้านกฎหมาย ตลอดจนด้านทรัพยากรมนษุย์ นอกจากนี ้
การใช้ภาษาท่ีเหมาะสมในการส่ือสารถือเป็นสิ่งท่ีส าคญัยิ่ง เน่ืองจากในบางโอกาส การส่ือสาร
แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรมีลักษณะค่อนข้างเป็นนามธรรม ตวัอย่างเช่นใน
ประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับสิทธิมนุษยชนภายในองค์กร ซึ่งเป็นสิ่งท่ีค่อนข้างยากในการบรรยาย แต่
กลุ่มเป้าหมายภายในองค์กรอาจเข้าใจได้โดยง่ายจากการได้สัมผัสถึงความส าคัญของ
สภาพแวดล้อมในการท างานท่ีดี การได้รับการปฏิบตัิโดยไม่แบ่งแยกระหว่างเพศ เชือ้ชาติ หรือ
ศาสนา อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากลุ่มเป้าหมายในการส่ือสารขององค์กรจะมีอยู่อย่างหลากหลาย แต่
ทุกกลุ่มล้วนมีความคาดหวังเช่นเดียวกันว่า องค์กรจะส่ือสารอย่างมีความรับผิดชอบโดย
ครอบคลมุหลกัการพืน้ฐานท่ีส าคญัๆ เอาไว้ 

2.2.3.2  หลกัการ (Principles) 
การส่ือสารความรับผิดชอบต่อสงัคมขององค์กรท่ีมีประสิทธิผลจ าเป็นต้องตัง้อยู่

บนพืน้ฐานของหลกัการ 3 ประการ คือ 
ประการท่ี 1  หลกัความถกูต้อง (Accuracy) 
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเร่ิมต้นจากการเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารท่ีถูกต้อง องค์กรจ าเป็นต้องมีความเข้าใจเก่ียวกับสภาพการณ์และเง่ือนไขต่างๆ ท่ี
เก่ียวข้องอย่างถ่องแท้ก่อน จึงจะสามารถตอบโต้ค ากล่าวหาหรือปรับปรุงสมรรถนะของการ
ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้องนอกจากจะช่วยให้ธุรกิจสามารถ
ตดัสินใจได้ดีแล้ว ยงัช่วยบรรเทาความเส่ียงด้านกฎหมายและข้อบงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการ
ส่ือสารกบัสาธารณชนด้วย 

ประการท่ี 2  หลกัความโปร่งใส (Transparency) 
ความโปร่งใสในท่ีนี ้คือ การส่ือสารข้อมูลท่ีถูกต้องอย่างสมบูรณ์ (Complete) มี

ความเก่ียวข้อง (Relevant) และเต็มไปด้วยความหมาย (Meaningful) ส าหรับผู้ รับท่ีเป็นเป้าหมาย 
ความโปร่งใสของการส่ือสารขององค์กรเป็นสิ่งท่ีผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียปรารถนา อีกทัง้ยังเป็น
คณุลกัษณะส าคญัยิ่งประการหนึ่งของการมีความรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กร ธุรกิจชัน้น าตา่ง
พยายามเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารท่ีสมบรูณ์ (Complete Information) ขององค์กรเพ่ือถ่ายทอดภาพ
เก่ียวกบัการด าเนินกิจกรรมและสมรรถนะของกิจการสูก่ลุม่เป้าหมาย ตวัอย่างเช่น ในกรณีท่ีบริษัท
ต้องแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการลดข้อจ ากดัด้านแรงงาน การบอกกล่าวให้กลุ่มเป้าหมาย
คือ กลุ่มพนกังานได้รับทราบถึงความพยายามดงักล่าวนัน้จ าเป็นต้องกระท าอย่างรอบด้าน ส่วน
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การส่ือข้อมลูข่าวสารท่ีเก่ียวข้อง (Relevant Information) ขององค์กรนัน้ ให้มุ่งความเก่ียวข้องกบั
กลุ่มเป้าหมาย โดยพิจารณาว่ากลุ่มเป้าหมายให้ความส าคัญกับประเด็นใดบ้าง และหาก
กลุ่มเป้าหมายกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเห็นว่าประเด็นบางประการมีความส าคญัอย่างมาก องค์กรก็ต้อง
พิจารณาเปิดเผยข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกับประเด็นนัน้แก่กลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสมด้วย
ส าหรับการส่ือข้อมลูข่าวสารท่ีมีความหมาย (Meaningful Information) แก่ผู้ รับสารท่ีเป็นเป้าหมายนัน้ 
องค์กรต้องค านึงถึงการเผยแพร่เนือ้หาท่ีผู้ รับสารสามารถเทียบเคียงได้ (Comparable) สามารถ
เข้าใจได้ (Understandable) และสามารถวัดประเมินได้ถึงผลท่ีจะเกิดตามมา (Measurable) 
นอกจากนีอ้งค์กรจะส่ือสารอย่างโปร่งใสได้ดีนัน้จ าเป็นต้องขจัดความล าเอียงทางวัฒนธรรม 
(Cultural Bias) ท่ีมีในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ (Public Disclosure) และต้องแสวงหา
ระดบัท่ีเหมาะสมของความโปร่งใสเพ่ือน าเสนอข้อเท็จจริง (Facts) โดยแสดงให้เห็นถึงสมรรถนะ
ขององค์กรในการด าเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบ อนัจะน าไปสู่ความเช่ือถือของบรรดาผู้ มีส่วน
ได้สว่นเสียตา่งๆ  

ประการท่ี 3  หลกัความนา่เช่ือถือ (Credibility) 
แท้จริงแล้ว ทัง้ความถกูต้อง (Accuracy) และความโปร่งใส (Transparency) เป็น

หลักการเบือ้งต้นสองประการอันน ามาสู่ความเช่ือถือท่ีกลุ่มเป้าหมายมีให้แก่การส่ือสารความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร นอกจากนี ้ธุรกิจอาจได้รับความเช่ือถือด้วยการยินยอมให้ถูก
ตรวจสอบโดยภาคีท่ีสาม (Third-Party Assessments) ด้วยการรับเอามาตรฐานอนัเป็นท่ียอมรับ
อย่างกว้างขวางมาใช้เป็นแนวทางการด าเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การอิงตามมาตรฐานการ
แสดงคณุภาพท่ีได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในระดบัโลกอาทิ  Global Reporting Initiative’s 
Sustainability Reporting Guidelines, Social Accountability International’s SA8000 Standard, 
The ISO14000 Environmental Management Standard  และ The ISO 26000 on Social 
Responsibility Guidance เป็นต้น 

2.2.3.3  เคร่ืองมือ (Tools) 
เคร่ืองมือส าหรับการส่ือสารความรับผิดชอบต่อสงัคมขององค์กรนัน้ นอกจากจะ

รวมเอาชอ่งทางหรือส่ือตา่งๆ ตามท่ีรู้จกักนัดีในการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารแล้ว ยงัรวมเอาเคร่ืองมือ
ท่ีจ าเพาะส าหรับการด าเนินงานเพ่ือการส่ือสารความรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กร ดงัตอ่ไปนี ้

จรรยาบรรณ (Code of Conduct) 
จรรยาบรรณมกัจะเป็นเคร่ืองมือเร่ิมต้นของธุรกิจในการด าเนินงานท่ีแสดงถึงความ

รับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กร บง่บอกถึงมาตรฐานขัน้ต ่า (Minimum Standards) ท่ีบริษัทใช้เป็น
เกณฑ์ด าเนินงานกบักลุ่มพนกังาน ผู้ ป้อนวตัถดุิบ หรือคูค้่าตา่งๆ รวมทัง้ช่วยน าพาสาร (Messages) 
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ไปยงัผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียกบัองค์กร โดยทัว่ไปเนือ้หาสาระของจรรยาบรรณจะช่วยส่ือสารถึงล าดบั
ของเร่ืองท่ีองค์กรให้ความส าคญัและชว่ยจ ากดัขอบเขตของความรับผิดชอบขององค์กร เช่น ธุรกิจ
จ านวนมากมกัอ้างอิงถึงประกาศสากลด้านสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human 
Rights) และยึดถือเป็นมาตรฐานส าหรับแผนงานด้านสิทธิมนุษยชนขององค์กร อย่างไรก็ตาม 
แม้วา่จรรยาบรรณเป็นเคร่ืองมือท่ีมีคณุคา่ ในขณะเดียวกนัก็เป็นสิ่งท่ีท าให้เกิดความคาดหวงัจาก
กลุ่มต่างๆ เก่ียวกับการด าเนินงานขององค์กรและอาจกลายเป็นเป้าหมายในการโจมตีได้หาก
องค์กรไมส่ามารถท าให้บรรลถุึงมาตรฐานตามท่ีตนได้ก าหนดไว้ 

การตรวจประเมินและการรับรอง (Monitoring and Certification) 
องค์กรพยายามแสวงหาแนวทางเพ่ือสร้างความมัน่ใจเก่ียวกบัการด าเนินงานตาม

จรรยาบรรณท่ีก าหนดไว้โดยการตรวจประเมินสมรรถนะการด าเนินงานผ่านระบบการตรวจสอบ 
(Audits) การส ารวจ (Surveys) การตรวจค้น (Inspections) และวิธีอ่ืน ๆ อย่างเช่นองค์กรธุรกิจท่ี
เข้าร่วมใน The UN Global Compact จะต้องมีการส่ือสารประจ าปี ถึงกลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย
เก่ียวกบัความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามหลกัการของ The UN Global Compact ทัง้นีส้ิ่งท่ีท้า
ทายในการส่ือสารคือ การน าเสนอผลการประเมิน เน่ืองจากโดยทัว่ไปแล้วฝ่ายบริหารขององค์กร
ธุรกิจตา่ง ๆ มกัรู้สึกลงัเลท่ีจะเปิดเผยผลการตรวจประเมินภายในและกระบวนการด าเนินงานตา่ง ๆ 
ต่อสาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือกระบวนการภายในองค์กรนัน้ส่อให้ เห็นถึงความด้อย
สมรรถนะขององค์กรธุรกิจจ านวนมากจึงมักปกปิดผลการตรวจประเมินการด าเนินงานตาม
จรรยาบรรณไว้ แต่อย่างไรก็ตาม มีองค์กรจ านวนหนึ่งท่ีเร่ิมต้นเปิดเผยผลการตรวจประเมินต่อ
ภายนอก ซึง่เป็นสว่นหนึง่ท่ีแสดงถึงความโปร่งใสในการด าเนินงานนอกจากการตรวจประเมินแล้ว 
การให้การรับรองอยา่งอิสระ (Independent Certification) จากองค์กรอิสระภายนอกท่ีได้รับความ
เช่ือถือ ก็เป็นอีกหนทางหนึง่ท่ีชว่ยส่ือสารการปฏิบตัติามจรรยาบรรณขององค์กรได้เป็นอย่างดี  

การฝึกอบรมและการให้ความรู้ (Training and Education) 
องค์กรธุรกิจหนัมาทุ่มเททรัพยากรเพ่ือการฝึกอบรมและการศึกษาเก่ียวกับความ

รับผิดชอบต่อสงัคมขององค์กรกันมากขึน้ นอกเหนือจากการให้ความรู้แก่กลุ่มพนกังานแล้ว แม้
การให้ความรู้แก่กลุม่ผู้ ป้อนวตัถดุิบ หรือกลุ่มคูค้่าตา่งๆ เก่ียวกบัผลประโยชน์ของการลงทนุในการ
พฒันามาตรฐานด้านสงัคมและสิ่งแวดล้อมให้สงูขึน้ก็มีความส าคญัยิ่ง 

การรายงานความรับผิดชอบขององค์กร (Corporate Responsibility Reporting) 
เพ่ือให้สามารถส่ือสารถึงความพยายามในการด าเนินการอย่างมีความรับผิดชอบ

ตอ่สงัคมขององค์กรและบอกเล่าถึงผลการด าเนินงานต่างๆ ไปยงัผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียหลากหลาย
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กลุม่ได้ องค์กรจะต้องเร่ิมต้นจากการจดัท ารายงานตอ่สาธารณะเก่ียวกบัสมรรถนะการด าเนินงาน
ท่ีไม่เก่ียวข้องกบัการเงินของบริษัท (Non-financial Performance) ส าหรับเผยแพร่ รายงานด้าน
ความรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กรโดยแสดงถึงสิ่งท่ีองค์กรได้ด าเนินการไปแล้ว จดัเป็นเคร่ืองมือ
พืน้ฐานส าหรับการตรวจรับรองโดยภาคีท่ีสาม (Third Party Assurance) และเป็นวิธีการหนึ่งใน
การแบง่ปันข้อมลูเก่ียวกบัผลการด าเนินงานและแนวปฏิบตัิท่ีดีท่ีสดุส าหรับการด าเนินงานอย่างมี
ความรับผิดชอบ กรอบในการจัดท ารายงานความยั่งยืนท่ีได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายมาก
ท่ีสดุในประชาคมโลก คือ กรอบแนวทางท่ีพฒันาขึน้โดยองค์กรว่าด้วยการริเร่ิมการรายงานสากล 
หรือ Global Reporting Initiative (GRI) โดยกรอบแนวคิดการรายงานความยัง่ยืนของ GRI จะ
เน้นมิติทางเศรษฐกิจ มิติทางสิ่งแวดล้อม และมิติทางสงัคมของกิจกรรม ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ 
และบริการต่าง ๆชององค์กร จัดเป็นแนวทางการรายงานท่ีให้ความส าคัญด้านกระบวนการ 
(Process) และการเปิดเผยผลการด าเนินงานท่ีเป็นผลลพัธ์ (Outcome) หรือ ผลกระทบ (Impact) 
ตอ่สงัคมในมิตติา่งๆ  

2.2.3.4  การพิจารณาแง่มมุท่ีเก่ียวข้องทางกฎหมาย (Legal Considerations) 
ในการส่ือสารความรับผิดชอบตอ่สงัคมในแง่มมุท่ีเก่ียวข้องทางกฎหมายนัน้ ฝ่าย

บริหารขององค์กรควรต้องเปิดใจให้กว้างเพ่ือยอมรับถึงแง่มมุเชิงลบท่ีอาจเกิดขึน้ ยอมเผชิญหน้า
กับความคลาดเคล่ือนในการด าเนินงานขององค์กรเพ่ือแสดงให้สาธารณชนได้เห็นถึงความ
รับผิดชอบดีกว่าการหลีกเล่ียงหรือเบี่ยงเบนประเด็นซึ่งอาจน าไปสู่การขยายความเคลือบแคลง
สงสยัจนบานปลายกลายเป็นผลเสียตอ่ภาพลกัษณ์ขององค์กรในท่ีสดุ 
 

2.2.4  ช่องทางการส่ือสารความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 
 รูปแบบการส่ือสารความรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กร สามารถส่ือสารออกไปอย่างเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ การส่ือสารอย่างเป็นทางการจะท าในนามขององค์กร ส่วนการส่ือสาร
แบบไม่เป็นทางการจะเป็นการกระท าโดยส่วนตวั หรือปกปิดแหล่งข่าวหรือไม่ทราบแหล่งข่าว 
นอกจากนัน้ ยงัสามารถท าการส่ือสารภายในและภายนอกองค์กร การส่ือสารภายนอกองค์กรจะ
มุง่ไปยงัผู้ มีสว่นได้สว่นเสียหรือชมุชน สว่นการส่ือสารภายในองค์กรจะมุ่งสู่พนกังานภายในองค์กร
เพ่ือให้เกิดการรับรู้ ความภาคภูมิใจ หรือระดมส่งเสริมอาสาสมคัร เป็นต้น (พิพฒัน์ นนทนาธรณ์, 
2553) 
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ภาพที่ 2.6  การส่ือสารความรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กร  
แหล่งท่ีมา:  พิพฒัน์ นนทนาธรณ์, 2553: 251. 
 
 ทัง้นี ้CSR Europe (2000) ได้ท าการส ารวจการส่ือสารความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กรตา่งๆ ในยโุรป พบว่าองค์กรตา่งๆ มีการใช้ช่องทางการส่ือสารความรับผิดชอบตอ่สงัคมอย่าง
หลากหลาย ได้แก่ 

2.2.4.1  รายงานทางสงัคม (Social Report) 
รายงานทางสงัคม (Social Report) เป็นสิ่งพิมพ์ท่ีบริษัทใช้ในการรายงานความ

รับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กรแบบกว้างๆไปยงักลุม่ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีหลากหลาย ซึ่งมีลกัษณะ
เป็นการรายงานในภาพรวมมากกว่าเม่ือเทียบกบัรายงานเฉพาะ (Thematic Report) รายงานทาง
สงัคมจะมีการเผยแพร่บนพืน้ฐานของความสมคัรใจ และองค์กรจะถือเป็นรูปแบบและแนวปฏิบตัิ
ขององค์กร ทัง้นี ้รายงานทางสงัคมควรมีองค์ประกอบพืน้ฐาน ได้แก่ ภารกิจ คา่นิยม หลกัการ แนว
ปฏิบตั ิและขัน้ตอนการด าเนินงาน ตลอดจนประสิทธิภาพการท างานขององค์กร 

2.2.4.2  รายงานเฉพาะ (Thematic Report) 
รายงานเฉพาะ (Thematic Report) เป็นสิ่งพิมพ์ท่ีรายงานผลการปฏิบตัิงานของ

องค์กร ในหวัข้อท่ีเฉพาะเจาะจง เช่น สิ่งแวดล้อม สขุภาพ ความปลอดภัย และการพฒันาชมุชน 
ทัง้นี ้เพ่ือท่ีจะตอบสนองความต้องการข้อมลูท่ีเฉพาะเจาะจงของกลุ่มผู้ มีส่วนได้เสีย หรือเพ่ือสรุป
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ความรับผิดชอบท่ีส าคญัขององค์กรแจกจ่ายไปยงัแตล่ะบุคคล ซึ่งมีลกัษณะแตกตา่งจากรายงาน
อ่ืนๆ และอยู่นอกเหนือจากรายงานทางสงัคม รายงานเฉพาะ (Thematic Report) มีจดุมุ่งหมาย
เพ่ือท าให้เกิดความเข้าใจต าแหน่งขององค์กรในประเด็นเฉพาะต่างๆ เช่น ประเด็นเร่ืองความ
หลากหลายการตดิสินบนและการทจุริต สิทธิมนษุยชน และอ่ืนๆ ส าหรับองค์กรท่ีไม่ได้มีการจดัท า
รายงานประเภทรายงานเฉพาะ (Thematic Report) หรือ รายงานทางสงัคม (Social Report) ก็
มกัจะถกูรวมอยูใ่นรายงานประจ าปีขององค์กรแทน 

2.2.4.3  จรรยาบรรณ (Codes of Conduct) 
จรรยาบรรณ (Codes of Conduct) เป็นเอกสารท่ีน าเสนอโดยองค์กร โดยมี

จุดประสงค์เพ่ือตัง้กฎระเบียบภายในองค์กรซึ่งเป็นการช่วยเหลือและแนะแนวทางท่ีองค์กรควร
ปฏิบตัิกับผู้ มีส่วนได้เสีย จรรยาบรรณมกัจะก าหนดถึงชนิดของหลกัการและค่านิยม องค์กรควร
น ามาใช้ในการจัดการกับผู้ มีส่วนได้เสียท่ีแตกต่างกัน หมวดหมู่นีย้ังรวมถึงรหัสและกฎบัตรท่ี
ครอบคลุมกลุ่มผู้ มีส่วนได้เสียท่ีเฉพาะเจาะจง เช่น ผู้บริโภค หรือประเด็นท่ีเฉพาะเจาะจง เช่น 
สิ่งแวดล้อม 

2.2.4.4  ข้อมลูทางเว็บไซต์ (Web Information) 
เว็บไซต์เป็นเคร่ืองมือท่ีองค์กรใช้ในการส่ือสารประเด็นความรับผิดชอบต่อสงัคม

เป็นอย่างมาก โดยทั่วไปมักจะมีส่วนพิเศษเพิ่มเติมในเว็บไซต์ท่ีองค์กรทุ่มเทให้ความส าคญักับ
ประเด็นทางด้านสงัคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถบรรจุรายงานและสิ่งพิมพ์รวมอยู่ในเว็บไซต์ 
โดยข้อมลูท่ีน าเสนอมกัเป็นข้อมลูท่ีทนัสมยัเป็นอยา่งมาก 

2.2.4.5  การปรึกษาหารือกบัผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย (Stakeholder Consultation) 
กระบวนการของการมีส่วนร่วมของผู้ มีส่วนได้เสียเป็นประเด็นท่ีมีความส าคัญ

เพิ่มขึน้ เน่ืองจากสามารถช่วยให้องค์กรสร้างความไว้วางใจ สามารถคาดการณ์ จดัการความขดัแย้ง 
และสร้างฉันทามติท่ามกลางมุมมองท่ีหลากหลาย ตัวอย่างเช่น การสนทนากลุ่มย่อย (Focus 
Groups) การจดัการประชมุสาธารณะ การสมัภาษณ์ หรือแจกแบบสอบถาม เป็นต้น 

2.2.4.6  การส่ือสารภายใน (Internal Communication) 
การส่ือสารภายใน เป็นเคร่ืองมือท่ีองค์กรใช้ในการส่ือสารประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับ

ความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีเกิดขึน้ภายในองค์กร โดยทั่วไปเป็นมักเป็นการส่ือสารในรูปแบบ 
อินทราเน็ต จดหมายขา่ว และการประชมุ เป็นต้น 

2.2.4.7  มาตรฐานและเคร่ืองหมาย (Standards and Labels) 
มาตรฐานและเคร่ืองหมาย เป็นมาตรฐานท่ีองค์กรน ามาใช้ในการส่ือสารความ

รับผิดชอบต่อสังคมซึ่งเป็นท่ียอมรับอย่างกว้างขวาง โดยมาตรฐานท่ีได้รับการยอมรับ เช่น ISO 
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9000, ISO 14000, SA 8000, EMAS หรือ ระบบและกระบวนการขององค์กรเองท่ีน ามาใช้
เพ่ือท่ีจะยกระดบัหรือเพ่ือให้มัน่ใจว่าบรรลุในระดบัท่ีสามารถตรวจสอบผลการด าเนินงานได้ใน
ประเดน็ตา่งๆ เชน่ ประเดน็สขุภาพและความปลอดภยั หรือ คณุภาพของสินค้าและบริการ เป็นต้น 

2.2.4.8  รางวลัและกิจกรรม (Awards and Events) 
รางวัลและกิจกรรม เป็นรางวลัท่ีองค์กรได้รับจากความส าเร็จในการด าเนินงาน

รวมถึงรางวลัท่ีจดัขึน้เองโดยองค์กร ส่วนกิจกรรมนัน้ หมายรวมถึงโครงการพิเศษท่ีจดัตัง้ขึน้โดย
องค์กรเพ่ือเป็นการสนบัสนนุและเพิ่มความตระหนกัถึงปัญหาตา่งๆท่ีเกิดขึน้ เช่น ประเด็นทางด้าน
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

2.2.4.9  การตลาดเหตสุมัพนัธ์ (Cause Related Marketing) 
การตลาดเหตสุมัพนัธ์  คือ การท่ีองค์กรเป็นผู้สนบัสนุนเงินทนุและทรัพยากรเพ่ือ

การกศุลหรือเพ่ือช่วยแก้ปัญหาสงัคม ควบคูไ่ปกบัการบรรลวุตัถปุระสงค์ทางการตลาด ดงันัน้การ
รณรงค์กิจกรรมทางการตลาดเหตสุมัพนัธ์จึงเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการแสดงถึงพนัธะสญัญาและ
การลงทนุเพ่ือแก้ปัญหาทางสงัคมและสิ่งแวดล้อม 

2.2.4.10  การแจกขา่วทางเว็บไซต์ (Web Press Releases) 
การแจกข่าวทางเว็บไซต์ เป็นการให้ข่าวสารแก่ส่ือมวลชนทางเว็บไซต์ ซึ่งเป็นการ

ตดัสินใจโดยองค์กรวา่ต้องการให้บทความขา่วใดอยู่บนเว็บไซต์ขององค์กร 
 

2.2.5  กลยุทธ์การส่ือสารความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร  
 ตวัแบบกลยทุธ์การส่ือสารความรับผิดชอบต่อสงัคมขององค์กรจะช่วยให้ผู้บริหารส่ือสาร
ได้อยา่งมีจริยธรรมและรับผิดชอบตอ่สงัคมตอ่กลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีหลากหลาย ท าให้ผู้ มีส่วน
ได้ส่วนเสียเกิดความรู้สึกเชิงบวกและรักษาไว้ซึ่งใบอนุญาตให้ด าเนินการ หรือ License to 
Operate   
 Morsing (2006) ได้น าเสนอตวัแบบกลยทุธ์นีโ้ดยการสร้างกรอบแนวคิดท่ีว่า  องค์กรมีกล
ยุทธ์การให้ข่าวสารและมีปฏิสมัพนัธ์อย่างไร  ซึ่งในตวัแบบนีไ้ด้มุ่งเน้นกลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย 3 
กลุม่ ได้แก่ กลุม่พนกังาน กลุม่ผู้น าทางความคดิ และ กลุม่ลกูค้า เน่ืองจากกลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย
เหล่านี ้เป็นตัวแทนกลุ่มผู้ รับสารท่ีส าคญัส าหรับองค์กรใดๆ ก็ตามท่ีแสดงตนว่าเป็นองค์กรท่ีมี
ความรับผิดชอบตอ่สงัคม โดยแบบจ าลองการส่ือสารความรับผิดชอบตอ่สงัคมนัน้ประกอบด้วย 3 
ส่วนส าคญั ได้แก่ ส่วนท่ีหนึ่ง กลยุทธ์การให้ข่าวสาร เป็นกลยุทธ์ในการเลือกประเด็นท่ีเก่ียวกับ
กิจกรรมความรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กรในลกัษณะท่ีจะส่ือสารไปยงักลุ่มมีส่วนได้ส่วนเสียใน
ลักษณะของการส่ือสารทางเดียว ส่วนท่ีสอง กลยุทธ์การปฏิสัมพันธ์ เป็นกลยุทธ์ท่ีแนะน าว่า
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กระบวนการส่ือสารแบบสองทางในลักษณะใดท่ีสามารถด าเนินการและสนับสนุนให้เกิดการ
ส่ือสารโต้ตอบกันระหว่างผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร เพ่ือช่วยเพิ่มความเข้าใจเก่ียวกับความ
คาดหวังของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียมากขึน้ และส่วนท่ีสาม การพัฒนาจากการให้ข้อมูลไปสู่การมี
ปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย ซึง่เป็นกระบวนการส าคญัท่ีชว่ยในการปรับเปล่ียนกลยทุธ์การให้
ข่าวสารไปสู่การสร้างการส่ือสารแบบสองทางกับผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับองค์กร  ซึ่งจะช่วยสร้างความ
แข็งแกร่งและเช่ือมโยงการส่ือสารขององค์กรให้เข้ากบัการบริหารจดัการเชิงกลยทุธ์ได้เป็นอย่างดี 
 

 
 
ภาพท่ี 2.7  ตวัแบบกลยทุธ์การส่ือสารความรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กร  
แหล่งท่ีมา:  Morsing, 2006: 246. 
 

2.2.5.1  กลยทุธ์การให้ข่าวสาร (The Informing Strategy) เป็นกลยทุธ์ในการสร้าง
ความแข็งแกร่งและการส่ือสารท่ีนา่เช่ือถือให้กบัองค์กรด้วยการผนวกเอาการส่ือสารทัง้ภายในและ
ภายนอกองค์กรให้รวมเป็นเนือ้หาเดียวกนัท่ีมีความต่อเน่ืองและสอดคล้องกับกลยทุธ์ขององค์กร 
และได้รับความสนใจจากผู้ รับสารกลุ่มตา่งๆ ไปพร้อมๆ  กัน ทัง้นีห้วัใจส าคญัของกลยุทธ์การให้
ข้อมูลคือการวิเคราะห์ทัง้ภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือให้แน่ใจได้ว่าข้อมูลมีความต่อเน่ือง 
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น่าสนใจ และแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการด าเนินความรับผิดชอบต่อสงัคมขององค์กร 
ทัง้นีส้ิ่งท่ีส าคญัท่ีองค์กรควรตระหนักในการท าการส่ือสารข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
ได้แก่ 

1) การให้ค ามัน่สญัญา (Promise) ท่ีแสดงให้เห็นถึงความสนใจและ
ห่วงใยท่ีมีร่วมกนัระหว่างองค์กรและผู้ มีส่วนได้เสียขององค์กร โดยใช้การส่ือสารเนือ้หาสารท่ีเน้น
ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียในลกัษณะท่ีเป็นการแสดงออกถึง
ความห่วงใยในประเด็นเดียวกบัท่ีให้ค ามัน่สญัญา อนัจะเป็นการสร้างสายสมัพนัธ์ระหว่างองค์กร
และผู้ ท่ีมีสว่นได้สว่นเสีย อยา่งไรก็ตาม องค์กรควรพึงระลึกไว้เสมอว่าความสนใจของกลุ่มผู้ มีส่วน
ได้สว่นเสียมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ดงันัน้ความห่วงใยท่ีมีร่วมกนัจ าเป็นต้องกระตุ้นความ
สนใจได้อยา่งชดัเจน 

2) การให้ข้อเสนอ (Proposition) ท่ีสามารถเช่ือมโยงความรับผิดชอบ
ตอ่สงัคมขององค์กรเข้ากบัแก่นหลกัของธุรกิจได้อย่างเหมาะสมและมีน า้หนกัเพียงพอ เพ่ือแสดง
ให้เห็นวา่ความรับผิดชอบตอ่สงัคมเป็นสิ่งท่ีท าให้องค์กรสามารถอยู่รอดควบคูไ่ปกบัการสร้างสรรค์
ประโยชน์ให้กับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ทัง้นี  ้ พบว่าบ่อยครัง้ท่ีองค์กรต่างๆมักจะกล่าวถึงความ
รับผิดชอบตอ่สงัคมในลกัษณะท่ีดเูล่ือนลอยและเพ้อฝันจนเกินไป เช่น กล่าวว่าจะดแูลรักษาโลก
หรือจะพยายามอย่างสุดความสามารถในการด าเนินกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ เช่น การพิทักษ์
สิ่งแวดล้อม การปฏิบตัิอย่างเป็นมิตรกับพนกังาน หรือสนบัสนุนความมีมนุษยธรรม ถึงแม้ค าว่า
กลา่วเหล่านีจ้ะท าให้ผู้บริโภค ลกูจ้างหรือผู้ ถือหุ้นสนใจ แตก็่มีลกัษณะในเชิงจริยธรรมมากเกินไป
จนอาจท าให้องค์กรเส่ียงท่ีจะต้องเข้าไปเก่ียวข้องกบัองค์กรทางศาสนาหรือองค์กรทางการกศุลซึ่ง
อาจจะไม่ได้ท าให้กลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น กลุ่มผู้ ถือหุ้นเกิดความเช่ือถือ แต่อาจให้ผลในทาง
ตรงกนัข้ามก็เป็นได้  

3)  การส่ือเนือ้หาสารท่ีเป็นหลกัฐาน (Evidence) ให้เห็นการสนบัสนุน
ขององค์กรท่ีชดัเจน การได้รับแรงสนบัสนนุจากฝ่ายบริหารจะเป็นกญุแจส าคญัท่ีช่วยให้เห็นถึงการ
อทุิศตนและพนัธะสญัญาท่ีองค์กรมีให้กบัผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง รวมไปถึงพนกังานด้วย
เช่นเดียวกนั ตวัอย่างเช่น ในทกุๆ กิจกรรมความรับผิดชอบตอ่สงัคมและการส่ือสารองค์กร ผู้บริหาร 
คณะกรรมการ ตลอดจนพนกังานจะปรากฏอยู่ในทกุๆ เนือ้หาสารท่ีส่ือสารออกไป เช่น ในรายงาน
ความมัน่คง แผ่นพบั หรือโฆษณา อนัเปรียบเสมือนค ายืนยนัท่ีชดัเจนว่าองค์กรเห็นความส าคญั
และให้การสนบัสนุนกับกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมขององค์กร อีกทัง้การแสดงให้เห็น
ถึงความภกัดีและความเสียสละจะเป็นเสน่ห์ดงึดดูพนกังาน สร้างโอกาสในการจ้างงาน และท าให้
ผู้บริโภคตลอดจนผู้น าทางความคิดตา่งๆ ให้ความเช่ือถือ  
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4)  การแสดงให้เห็นถึงผลลพัธ์ (Result) ท่ีเกิดขึน้ ส่วนใหญ่กลุ่มผู้ มีส่วน
ได้สว่นเสียมกัจะไมค่อ่ยเช่ือถือข้อมลูท่ีส่ือสารมาจากบริษัท เช่น การโฆษณาและค ากล่าวอ้างท่ีมา
จากบริษัท แต่ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียมักจะไม่เกิดความสงสัยหากค ากล่าวอ้างหรือข้อมูลเหล่านัน้มี
แหล่งอ้างอิงท่ีน่าเช่ือถือได้ เช่น เป็นข้อมูลท่ีเฉพาะเจาะจง มีรายงานเป็นตวัเลขหรือภาพชดัเจน 
เป็นต้น 

2.2.5.2  กลยทุธ์การปฏิสมัพนัธ์ (Interacting Strategy) Morsing (2006) กล่าว
ว่ามีงานวิจัยหลายชิน้ท่ีชีใ้ห้เห็นว่าปฏิกิริยาของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรขึน้อยู่กับขอบเขต
ของสิ่งท่ีรับรู้และความเช่ือถือท่ีมีตอ่องค์กร การสร้างความสมัพนัธ์ในเชิงรุกกบัผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย
จะกระตุ้นให้เกิดการตอบสนองและความน่าเช่ือถือกบัองค์กร  ซึ่งการศกึษาหลายชิน้แสดงให้เห็น
วา่ยิ่งองค์กรมีความใกล้ชิดกบัผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย เช่น พนกังานหรือลกูค้ามากเพียงใด ก็ยิ่งท่ีจะท า
ให้เกิดความสมัพนัธ์ท่ีแข็งแรงและยัง่ยืนมากเท่านัน้ ดงันัน้ในขัน้ตอนนี ้องค์กรจึงควรสร้างสรรค์
การส่ือสารแบบสองทาง เพ่ือพฒันาให้เกิดปฏิสมัพนัธ์ระหว่างองค์กรกบัผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย ได้แก่ 

1)  การเป็นหุ้นส่วนทางสงัคม ความเป็นหุ้นส่วนทางสงัคมจะเกิดขึน้ก็
ตอ่เม่ือองค์กรด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอ่สงัคม โดยเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้น าทางสงัคม เช่น 
องค์กรท่ีไม่แสวงหาผลก าไร องค์กรความร่วมมือนานาชาติต่างๆ มหาวิทยาลัย ตลอดจนพรรค
การเมืองเข้ามามีส่วนเก่ียวข้องกับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคม เพ่ือให้เข้าใจถึงความสนใจ 
และความคาดหวงัของกลุม่ผู้ ท่ีเก่ียวข้องนัน้ๆ ตลอดจนวตัถปุระสงค์ท่ีแตกตา่งกนั อีกทัง้ยงัเป็นการ
ชว่ยจดัล าดบัความส าคญัของประเดน็ปัญหาตา่งๆ ชว่ยบริหารจดัการความเส่ียงหรือเป็นโอกาสใน
การสร้างผลประโยชน์ให้แก่องค์กรด้วย 

2)  การสร้างกระบอกเสียงขององค์กร หมายถึง กระบวนการส่ือสารแบบ
สองทาง ท่ีองค์กรเปิดโอกาสให้ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย เชน่ ผู้จดัการ หรือพนกังานได้เป็นตวัแทนในการ
ประชาสมัพนัธ์และการส่ือสารเร่ืองราวขององค์กร หลกัการวิสยัทศัน์ หรือพนัธกิจโดยใช้ค าพดูของ
เขาเอง แม้ว่าจะไม่สามารถพดูได้อย่างอิสระแต่อย่างน้อยก็มาจากการพดูอย่างเป็นกนัเอง โดยท่ี
พวกเขาสามารถท าให้เกิดการเช่ือมโยงอตัลกัษณ์ของตวัเองเข้ากบัอตัลกัษณ์ขององค์กร ท าให้รู้สึก
มีสว่นร่วมและเป็นเจ้าของกลยทุธ์ท่ีองค์กรก าลงัด าเนินการ อีกทัง้ยงัก่อให้เกิดความนิยมหรือความ
เข้าใจกันกับสาธารณชนอีกด้วย แม้ว่าการสร้างกระบอกเสียงขององค์กรอาจจะไม่สามารถลด
เสียงวิพากษ์วิจารณ์ท่ีมีตอ่การด าเนินงานกิจกรรมความรับผิดชอบตอ่สงัคมได้  แต่อย่างน้อยก็ท า
ให้กลุม่ผู้ มีสว่นได้ส่วนเสียภายนอกองค์กรได้รับทราบเก่ียวกบัการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบ
ตอ่สงัคมขององค์กร แสดงให้เห็นถึงมมุมองตา่งๆ และเปิดกว้างตอ่เสียงวิพากษ์วิจารณ์ 

3)  การหาผู้สนับสนุนในเชิงรุก กระบวนการนีเ้กิดขึน้ก็ต่อเม่ือกลุ่มผู้ มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กรได้มีโอกาสรับทราบสนบัสนุนและรู้สึกนิยมชมชอบในการด าเนิน
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กิจกรรมเพ่ือสงัคมขององค์กร ซึ่งการหาผู้สนบัสนุนในเชิงรุก หมายถึง การด าเนินการเพ่ือหาแรง
สนบัสนุนจากกลุ่มท่ีสาม หรือกลุ่มรณรงค์ทางสงัคมต่างๆ เพ่ือมุ่งหวงัให้เกิดการพูดถึงองค์กรใน
เชิงบวก โดยผู้ตรวจสอบสามารถประเมินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรได้อย่าง
อิสระ ซึ่งท าให้รายงานและกิจกรรมเพ่ือสงัคมขององค์กรมีความน่าเช่ือถือมากกว่าการประเมิน
หรือรายงานด้วยองค์กรเอง อีกทัง้ในขัน้ตอนนีย้งัหมายรวมถึง การว่าจ้างบริษัทตวัแทนประชาสมัพนัธ์
หรือท่ีปรึกษาด้านการส่ือสารเพ่ือโน้มน้าวให้สาธารณชนเห็นว่าองค์กรให้ความส าคญักบัประเด็น
ปัญหาตา่งๆ และสนบัสนนุการด าเนินความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

2.2.5.3  กระบวนการจากการให้ข่าวสารไปสู่การมีปฏิสมัพนัธ์กับผู้ มีส่วนได้ส่วน
เสีย เน่ืองจากความตัง้ใจและการสนบัสนุนจากผู้บริหารระดบัสงูเป็นกุญแจส าคญัในการช่วยให้
การส่ือสารความรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กร พฒันาจากการให้ข้อมลูไปสู่การสร้างปฏิสมัพนัธ์
กบัผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียและประสบความส าเร็จได้ ซึ่งการได้เห็นแรงสนบัสนนุจากผู้บริหารระดบัสูง
จะช่วยส่ือสารกิจกรรมความรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กรได้อย่างต่อเน่ืองและสอดคล้องกับกล
ยทุธ์ขององค์กร อยา่งไรก็ตามแบบจ าลองการส่ือสารความรับผิดชอบตอ่สงัคมเสนอแนะว่า การรับ
ฟังเสียงสะท้อนหรือค าวิพากษ์วิจารณ์เป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีจะช่วยท าให้การปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ มีส่วน
ได้สว่นเสียอ่ืนๆ สมัฤทธ์ิผลโดยท่ีองค์กรได้รับประโยชน์ไปด้วยในขณะเดียวกนั อาทิ การเปิดโอกาส
ให้ลูกค้า พนกังาน หรือผู้น าทางความคิดต่างๆ มีบทบาทในการแสดงความคิดเห็นต่อประเด็น
ปัญหาท่ีพวกเขามองเห็นจากการปฏิบตังิานขององค์กร ตวัอย่างท่ีเห็นได้ชดั ได้แก่ การรับฟังความ
คิดเห็นจากส่ือซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มผู้ ท่ีเก่ียวข้องท่ีองค์กรสามารถน าไปประเมินตนเองได้อย่าง
ตอ่เน่ือง และเตรียมตวัท่ีจะด าเนินการอย่างรวดเร็วเม่ือเกิดประเด็นปัญหาเกิดขึน้ โดยไม่รอให้ถูก
วิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงจากส่ือ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการส่ือสารกันระหว่างองค์กรกับ
ส่ืออีกด้วยทัง้นี ้Morsing (2006) สรุปว่าสิ่งท่ีองค์กรจ าเป็นต้องตระหนักในการส่ือสารความ
รับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กร ได้แก่ การอาศยักลยทุธ์ท่ีช่วยให้องค์กรสามารถให้ข่าวสารเก่ียวกบั
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคมและเปิดโอกาสให้เกิดปฏิสมัพนัธ์ระหว่างองค์กรกับผู้ มีส่วนได้
ส่วนเสียได้ในเวลาเดียวกัน และองค์กรต้องระลึกเสมอว่ากลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทัง้ภายในและ
ภายนอกองค์กรสามารถเป็นทัง้ผู้ รับสารและส่งสาร ดงันัน้องค์กรจึงควรพฒันาวฒันธรรมท่ีเอือ้ให้
เกิดการโต้ตอบกนัระหว่างองค์กรกบัผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร รวมทัง้ขยายขอบเขตการ
ส่ือสารจากมมุมองในเชิงการตลาดไปสู่การส่ือสารเชิงกลยทุธ์ท่ีช่วยให้การบริหารจดัการองค์กรมี
ประสิทธิภาพได้ 
 กลา่วโดยสรุป ตวัแบบกลยทุธ์การส่ือสารความรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กร แสดงถึงกล
ยุทธ์การให้ข่าวสารและกลยุทธ์การปฏิสัมพันธ์ และกระบวนการจากการให้ข่าวสารไปยังการ



49 

ปฏิสัมพันธ์ กลยุทธ์การให้ข่าวสารจะแนะน าว่า องค์กรจะแจ้งข่าวสารในประเด็นใดท่ีเก่ียวกับ
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคมให้กับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย กลยุทธ์การปฏิสมัพนัธ์จะแนะน าว่า 
กระบวนการส่ือสารแบบสองทางใดท่ีองค์กรจะด าเนินการส่งเสริมให้เกิดการสานเสวนา และเพิ่ม
ความเข้าใจกบัความคาดหวงัของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มตา่งๆ เช่น กลุ่มพนกังาน กลุ่มผู้น าความ
คดิเห็น และ กลุม่ผู้บริโภค นอกจากนัน้ การส่งเสริมกระบวนการของการเคล่ือนจากกลยทุธ์การให้
ข่าวสารไปยงักลยุทธ์การปฏิสมัพนัธ์ จะช่วยให้เกิดความเข้มแข็งในโครงสร้างและผูกการส่ือสาร
องค์กรกบัการจดัการเชิงกลยทุธ์เข้าด้วยกนั 
 
2.3  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 ผู้ วิจัยได้รวบรวมผลงานวิจัยทัง้บทความ วารสาร และวิทยานิพนธ์ท่ีเก่ียวข้องจาก
มหาวิทยาลยัตา่งๆ ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้
 กรกช ประกอบกิจ (2554, บทคดัย่อ) ได้ท าการศกึษาเร่ือง “กลยทุธ์การส่ือสารเพ่ือแสดง
ความรับผิดชอบต่อสงัคมของบริษัทโทเทิ่ลแอ็คเซ็สคอมมูนิเคชัน่ จ ากัด (มหาชน)” ผลการวิจัย
พบว่า กลยทุธ์การส่ือสารเพ่ือการแสดงความรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กรสามารถแบง่ออกเป็น 
2 สว่นคือ การส่ือสารภายในองค์กร และ การส่ือสารภายนอกองค์กร โดยการส่ือสารภายในองค์กร
เน้นการใช้กลยทุธ์ 3 หลกั คือ การท าดีด้วยเทคโนโลยี ท าดีด้วยความรู้ และท าดีด้วยใจ ภายใต้
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นให้มีการประชุมประจ า ปีเพ่ือแจ้งให้พนักงานทุกระดับได้
รับทราบถึงข้อมลูขา่วสาร หรือกิจกรรมตา่งๆของบริษัท ส่วนการส่ือสารภายนอกองค์กรเน้นการใช้
กลยุทธ์การส่ือสารท่ีแตกต่างกันออกไปตามบทบาท หรือกิจกรรมซึ่งจะเป็นตัวก าหนดในการ
ส่ือสารเพ่ือให้กิจกรรมทางด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมได้เติบโตอย่างรวดเร็วและ
สามารถไปถึงเป้าหมายท่ีต้องการได้ ด้วยความเช่ือในกฎธรรมชาติของมนุษย์ เน้นพืน้ฐานจาก
ปัจจยัส่ี ความพอดีของสิ่งท่ีต้องการและการสนองตอบด้วยเหตผุล มีกรอบของความสขุและความ
ดีท่ีสมดลุอยา่งยัง่ยืน  
 โชติรัตน์ ศรีสุข (2554, บทคดัย่อ) ท าการศึกษาเร่ือง “กลยุทธ์การส่ือสาร และการรับรู้
รูปแบบ โครงการความรับผิดชอบตอ่สงัคมของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน)” ผลการศกึษา
พบวา่กลยทุธ์การส่ือสารการแสดงความรับผิดชอบตอ่สงัคมท่ีใช้ได้จ าแนกออกเป็น 2 ประเภท คือ 
การส่ือสารภายใน และการส่ือสารภายนอก โดยการส่ือสารภายในใช้การส่ือสารจากบนสู่ล่าง คือ
การถ่ายทอดจากผู้ บริหารระดบัสูง ลงสู่ผู้ บริหารระดับกลาง ไปจนถึงผู้ปฏิบัติ ส่วนการส่ือสาร
ภายนอก ใช้การส่ือสารผ่านเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ หรือ IMC ได้แก่ ส่ือ
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ภาพยนตร์ โฆษณา ป้ายโฆษณา ส่ือกลางแจ้ง ส่ือสิ่งพิมพ์ การจดักิจกรรมพิเศษ การเป็นผู้อปุถมัภ์
กิจกรรม และส่ือออนไลน์ เป็นต้น ส่วนการรับรู้รูปแบบโครงการ ผู้บริโภคเห็นว่า การท าโครงการ
ความรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กร มีวตัถปุระสงค์เพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้แก่องค์กร  

สดุารัตน์ แผลวมจัฉะ (2553, 74-102) ได้ท าการศกึษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การด าเนินงาน
ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอตุสาหกรรมต่อสงัคม :กรณีศกึษา กลุ่มบริษัทอเูบะ (ประเทศ
ไทย)” ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาท่ีพบในการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสงัคมขององค์กร 
ได้แก่ การส่ือสารประชาสมัพนัธ์เก่ียวกับความรับผิดชอบต่อสงัคมขององค์กร ทัง้กับภายในและ
ภายนอกองค์กร การมีสว่นร่วมของพนกังาน การประเมินผลการด าเนินงาน และการทบทวนความ
สอดคล้องตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนี ้ปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อการ
ด าเนินงานทางด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมขององค์กรในด้านบริบทได้แก่ นโยบาย กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบงัคบั ข้อก าหนดจากภาครัฐผู้น าชุมชน/ผู้น าท้องถ่ินและการปกครองส่วนท้องถ่ิน/
การเมืองท้องถ่ิน สภาวะเศรษฐกิจ ทศันคติ คา่นิยม วฒันธรรมประเพณีและการมีส่วนร่วมของคน
ในชมุชน ปัจจยัน าเข้าท่ีมีผลตอ่การด าเนินงานทางด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กร ได้แก่ 
การสนับสนุนของผู้ บริหารและการมีส่วนร่วมของพนักงาน เงินทุน งบประมาณ วิสัยทัศน์
วฒันธรรมองค์กร วิธีการ ต้นแบบกลยทุธ์ และมาตรฐานการด าเนินงานตา่งๆ ส าหรับ ปัจจยัด้าน
กระบวนการท่ีมีผลตอ่การด าเนินงานความรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กร ได้แก่ การจดัโครงสร้าง
การบริหารงาน การส่ือสารและประสานงาน การจดักิจกรรมท่ีครอบคลมุสอดคล้องกบัปัญหาและ
ความต้องการของกลุม่เป้าหมาย   

จิตติมา ปริยเมฆินทร์ (2552, บทคดัย่อ) ศกึษาเร่ือง “การด าเนินการเก่ียวกบัความรับผิดชอบ
ตอ่สงัคมขององค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ในประเทศไทย” ผลการศกึษา พบว่าแนวคิดความรับผิดชอบ
ตอ่สงัคมขององค์กรธุรกิจ คือภาระท่ีองค์กรจะต้องด าเนินการอย่างถกูกฎหมาย มีจริยธรรม มีการ
ก ากับดแูลกิจการท่ีดีและด าเนินงานท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วยการท ากิจกรรมเพ่ือสา
ธารณสังคมในรูปแบบต่างๆ ด้วยความสมัครใจ มีส่วนร่วมจากผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นแนวคิด
พืน้ฐานท่ีมีความส าคญัอยา่งยิ่งซึง่องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ในประเทศไทย น ามาเป็นเสาหลกัในการ
ด าเนินธุรกิจ และน ามาเป็นแนวทางการพฒันาความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ โดย
ก าหนดหลกัการด าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบตอ่สงัคม จดัตัง้หน่วยงานเพ่ือบริหารจดัการ
ด าเนินกิจกรรม ให้เกิดเป็นรูปธรรมตามหลักการด าเนินธุรกิจท่ีได้ก าหนดไว้เป็นแนวทางปฏิบตัิ
ร่วมกนัทัง้องค์กรและด าเนินกิจกรรมอย่างตอ่เน่ือง สม ่าเสมอ ศกึษาค้นคว้า หาแนวทางการปรับปรุง
สง่เสริมและพฒันาการด าเนินการด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมให้มีคณุประโยชน์ตอ่สงัคมให้มาก
ยิ่งขึน้ตอ่ไป  
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สมศกัดิ ์เวียงอินทร์ (2551, บทคดัย่อ) ได้ศกึษาวิจยัเร่ือง “ผลกระทบของความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และภาพลักษณ์ขององค์กรท่ีมีต่อผลการด าเนินงานของธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร” ผลการวิจยั พบว่า ผู้จดัการสาขาธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
มีความคิดเห็นด้วยเก่ียวกับการมีความรับผิดชอบตอ่สงัคมโดยรวม โดยค านึงถึงความรับผิดชอบ
ตอ่สงัคมทางด้านกฎหมาย และด้านจริยธรรม อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ รองลงมาคือ ด้านเศรษฐศาสตร์ 
และด้านมนุษยธรรมอยู่ในระดับมาก ทัง้นี ้ผู้ จัดการสาขาธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ท่ีมีความแตกตา่งกนัในเร่ืองของสาขา จะมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการมีความรับผิดชอบ
ตอ่สงัคมขององค์กรแตกตา่งกนัโดยสรุป ความรับผิดชอบตอ่สงัคม และภาพลกัษณ์ขององค์กร มี
ผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงานของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
 จณิน เอ่ียมสะอาด (2550, บทคดัย่อ) ได้ท าการศกึษาเร่ือง “รูปแบบและการส่ือสาร การ
ด าเนินธุรกิจอยา่งรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กรธุรกิจไทย” ผลการศกึษาพบว่า ทัง้ 3 องค์กรธุรกิจ
ไทย ได้แก่ บริษัทบางจากปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน), บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)  และบริษัท 
ปนูซีเมนต์ไทย  จ ากัด (มหาชน)  มีนโยบายท่ีสอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อ
สงัคม ท่ีให้ความส าคญัทัง้ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสงัคม  และด้านสิ่งแวดล้อม  เพ่ือให้เกิดการพฒันา
อยา่งยัง่ยืนทัง้ตอ่องค์กรและสงัคมสว่นรวม ทางด้านกระบวนการส่ือสารมีการส่ือสารกบัผู้ มีส่วนได้
ส่วนเสียทัง้ภายในและภายนอกองค์กร ภายในองค์กรคือ พนักงาน เพ่ือให้เกิดความตระหนัก  
เข้าใจ  และปฏิบตังิานในแนวทางท่ีสอดคล้อง โดยมีรูปแบบการส่ือสารผสมผสานกนั  ทัง้เครือข่าย
การส่ือสารแบบเป็นทางการ ได้แก่ การส่ือสารจากบนลงลา่ง การส่ือสารจากล่างขึน้บน การส่ือสาร
แนวระนาบ และการส่ือสารข้ามสายงาน และเครือข่ายการส่ือสารแบบไม่เป็นทางการ โดยใช้การ
ส่ือสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมมากท่ีสุด คือการใช้ส่ือบุคคล เพ่ือให้เกิดการส่ือสารแบบสองทาง  
(Two Way Communication) และการประพฤติปฏิบตัิตนให้เห็นแบบอย่างท่ีดี  ส่วนกระบวนการ
ส่ือสารกับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร จะเป็นการส่ือสารกับผู้ ถือหุ้น  เจ้าหนี ้คู่ค้า คู่แข่ง 
ลกูค้าและชมุชน เพ่ือแจ้งข่าวสารความเคล่ือนไหวขององค์กร สร้างช่องทางการมีส่วนร่วมกบัองค์กร 
เพ่ือให้เกิดการรับรู้ เข้าใจ ร่วมมือ ร่วมพฒันาและสนบัสนุนองค์กรให้สามารถด าเนินธุรกิจอย่าง
รับผิดชอบตอ่สงัคมได้อยา่งยัง่ยืน การส่ือสารการด าเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กร
สูส่าธารณะเป็นการโฆษณาประชาสมัพนัธ์องค์กรผ่านส่ือมวลชนตา่งๆ เพ่ือเสริมสร้างภาพลกัษณ์
ให้เป็นท่ียอมรับและเช่ือถือ พร้อมกับการมีส่วนร่วมในการพฒันาสงัคม  โดยนกัส่ือสารของทัง้ 3 
องค์กรเห็นว่า การโฆษณาประชาสัมพันธ์จะท าให้สังคมเกิดการรับรู้ถึงการด าเนินธุรกิจอย่าง
รับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กรได้มากท่ีสดุ ในขณะท่ีการจดัท ารายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืนเป็น
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การส่ือสารท่ีสามารถน าเสนอข้อมลูการด าเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบตอ่สงัคมได้ครบถ้วนท่ีสดุและ
การจดัโครงการหรือกิจกรรมรณรงค์ตา่งๆ สามารถแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสงัคมขององค์กร
มากท่ีสดุ 

Cervantes Méndez (2010, pp. 3-4) ได้ท าการศกึษาเร่ือง “CSR Reports and Communication 
Channels From the Stakeholders’ Point of View. Do the Reports Have an Effect on 
Consumers?” พบว่าผู้บริโภคในประเทศฟินแลนด์ ใส่ใจเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อมแตก็่ไม่ได้กระท าการ
เชิงรุกในการท่ีจะค้นหาข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนีย้งัพบว่า
อินเตอร์เน็ตไม่ใช่ช่องทางการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพสูงสดุในการบอกให้ผู้บริโภครู้ถึงสิ่งท่ีบริษัท
ก าลังท าเก่ียวกับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม อย่างไรก็ตาม แม้ว่ารายงานเร่ืองความ
รับผิดชอบต่อสงัคมขององค์กรไม่ได้มีผลโดยตรงต่อการตดัสินใจของผู้บริโภคว่าจะซือ้หรือไม่ซือ้
ผลิตภัณฑ์  แตผู่้บริโภคก็เต็มใจท่ีจะเปล่ียนและสนบัสนุนการซือ้สินค้าท่ีท าจากวสัดรีุไซเคิล และ
ผลิตภณัฑ์สินค้าท่ีผลิตจากระบบท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม 

Katalin (2009, pp. 18-27) ได้ท าการศกึษาเร่ือง “CSR Communication of a Large Bank” 
ผลการวิจยัพบวา่ความรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กรอยู่ในความสนใจขององค์กร และขณะเดียวกนั
องค์กรก็มุ่งเน้นการพฒันาและการลงทนุในอนาคตควบคู่ไปด้วย การส่ือสารความรับผิดชอบต่อ
สงัคม ถือเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัของการพฒันาทางเศรษฐกิจและสงัคม  ซึ่งมีผลตอ่ภาพลกัษณ์
ขององค์กร นอกจากนีย้ังพบว่าการส่ือสารท่ีมาจากผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจะได้รับความ
นา่เช่ือถือมากกว่าการส่ือสารท่ีมาจากการส่ือสารด้วยตวัองค์กรเอง ธนาคาร OTP จึงเลือกท่ีจะใช้
เคร่ืองมือการส่ือสารจากภายนอกมากกวา่เน่ืองจากจะได้รับความน่าเช่ือถือมากกว่า นอกจากนีย้งั
พบว่า การสร้างสรรค์กิจกรรมความรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กรใหม่ๆ  จะช่วยเพิ่มโอกาสท่ีดีใน
การใช้การส่ือสารความรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กรได้อยา่งกว้างขวางมากย่ิงขึน้ 
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ระเบียบวธีิการวจิัย 
 

การศึกษาวิจยัเร่ือง “กลยุทธ์การส่ือสารการแสดงความรับผิดชอบต่อสงัคมของธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร” เป็นการศึกษาวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) 
ซึ่งมีวิธีการวิจยัสองวิธี ประกอบด้วย การศึกษาจากเอกสารท่ีเก่ียวข้อง (Documentary Research) 
เพ่ือรวบรวมข้อมูลต่างๆท่ีเก่ียวข้อง และการศึกษาจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth 
Interview) แบบกึ่งมีโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ซึ่งข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์จะน ามาวิเคราะห์และสรุปผลตามประเด็นค าถาม
ในการวิจยั โดยมีวิธีการศกึษาซึง่แบง่ออกเป็นหวัข้อตามล าดบัดงันี ้

3.1  รูปแบบการศกึษา 
3.2  องค์กรท่ีศกึษา 
3.3  วิธีการศกึษา 
3.4  การวิเคราะห์และน าเสนอผลการวิจยั 
 

3.1  รูปแบบการศึกษา 
  
 การศกึษาวิจยัในครัง้นีเ้ป็นการศึกษาวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) โดยใช้
วิธีการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) แบบกึ่งมีโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) 
กับผู้ บริหารท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการวางแผน ก าหนดนโยบาย ตลอดจนด าเนินงาน
ทางการส่ือสารความรับผิดชอบตอ่สงัคมของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรท่ีมีตอ่
ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 
 
3.2  องค์กรที่ศึกษา 
  

องค์กรท่ีท าการศกึษานี ้คือ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ซึ่ง
จดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญัติ ธ.ก.ส. พ.ศ. 2509 มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ สงักัดกระทรวงการคลงั   



54 

โดยมีภารกิจหลกัในการเป็นสถาบนัการเงินเพ่ือพฒันาชนบทให้ความช่วยเหลือทางการเงินและ
สนับสนุนการพัฒนาแก่กลุ่มเป้าหมายในชนบทไทย ทัง้เกษตรกร ผู้ ประกอบการ  กลุ่มบุคคล 
องค์กรชมุชนและสหกรณ์ทกุประเภท ท่ีเป็นองค์ประกอบในระบบเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ 
 
3.3  วิธีการศึกษา 

 
3.3.1  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการศึกษาวิจยัในครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้ท าการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล 2 ประเภทท่ี

ส าคญั ดงันี ้
3.3.1.1  แหลง่ข้อมลูปฐมภมูิ (Primary Data) 

แหลง่ข้อมลูปฐมภมูิท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นี ้ได้แก่ ข้อมลูบคุคลท่ีได้จากการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก 
(In-depth Interview) กบักลุ่มผู้บริหารท่ีมีบทบาทและหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกบักลยทุธ์การ
ส่ือสารความรับผิดชอบตอ่สงัคมของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ไปยงักลุ่มผู้ มี
สว่นได้สว่นเสียขององค์กรจ านวน 3 ทา่น ได้แก ่

คณุ พีระพงศ์ ค าช่ืน  
ต าแหนง่งาน   ผู้อ านวยการส านกัประชาสมัพนัธ์และส่ือสารองค์กร 
คณุ ศศนิาฏ วีรานนท์   
ต าแหนง่งาน   ผู้ชว่ยผู้อ านวยการ ฝ่ายนโยบายและกลยทุธ์ 
คณุ สายใจ ภริูฉาย 
ต าแหนง่งาน   ผู้บริหารทีม ส านกัประชาสมัพนัธ์และส่ือสารองค์กร 
3.3.1.2  แหลง่ข้อมลูทตุยิภมูิ (Secondary Data) 
แหลง่ข้อมลูทตุยิภมูิท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นี ้ได้แก่ ข้อมลูประเภทเอกสารตา่งๆ โดย

ศึกษาค้นคว้าข้อมูลท่ีเก่ียวกับกลยุทธ์การส่ือสารความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จากเอกสารขององค์กร บทความ บทสมัภาษณ์ ผลงานวิจยัท่ี
เก่ียวข้อง ตลอดจนข่าวสารท่ีปรากฏในเว็บไซต์ หนงัสือพิมพ์ วารสาร และนิตยสาร เพ่ือเป็นการ
รวบรวมข้อมลูและรับรู้ถึงการส่ือสารความรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กรไปยงัผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตา่งๆ 

3.3.2  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลในการวิจัยครัง้นีคื้อ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง 

(Semi-Structured Interview) โดยแบง่แบบสมัภาษณ์ออกเป็น 2 สว่น ได้แก่ 
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ส่วนท่ี 1 ข้อมลูส่วนบคุคลของผู้ตอบแบบสมัภาษณ์ ได้แก่ ช่ือ นามสกลุ ต าแหน่ง
งานปัจจบุนั และระยะเวลาการท างานเก่ียวกบัการส่ือสารความรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กร 

ส่วนท่ี 2 ค าถามท่ีใช้ในการสมัภาษณ์ประกอบด้วย ค าถามในการวิจยั จ านวน 4 ข้อ 
และค าถามในการสมัภาษณ์ จ านวน 12 ข้อ (ตารางท่ี 3.1) 
 
ตารางท่ี 3.1  ค าถามการวิจยั 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย ค าถามในการวิจัย ค าถามในการสัมภาษณ์ 
1. เพื่อศกึษากลยทุธ์การสือ่สาร
ความรับผิดชอบตอ่สงัคมทีม่ีตอ่ผู้มี
สว่นได้สว่นเสยีของธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

 

1.  กลยทุธ์การสือ่สารความ
รับผิดชอบตอ่สงัคมที่มีตอ่ผู้มีสว่น
ได้สว่นเสยีของธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เป็นอยา่งไร  

 

1. หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบั
การสือ่สารความรับผิดชอบตอ่
สงัคม ท่ีมีตอ่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยี
ขององค์กรทา่นคอื หนว่ยงานใดกล
ยทุธ์การสือ่สารความรับผิดชอบตอ่
สงัคมที่มีผู้มีสว่นได้สว่นเสยีของ
องค์กรทา่นเป็นอยา่งไร 

  2. กลยทุธ์การสือ่สารความ
รับผิดชอบตอ่สงัคมที่มีผู้มีสว่นได้
สว่นเสยีขององค์กรทา่นเป็น
อยา่งไร 

  3. วิธีการและรูปแบบท่ีใช้ในการ
สือ่สารความรับผิดชอบตอ่สงัคมที่
มีตอ่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีขององค์กร
ทา่นคืออะไร 

  4. สือ่หรือช่องทางการสือ่สารท่ีใช้
ในการสือ่สารความรับผิดชอบตอ่
สงัคมที่มตีอ่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีของ
องค์กรทา่นคืออะไร และช่องทางใด
ที่ใช้มากที่สดุ 

  
 

5. ช่วงเวลาและความถ่ีที่ใช้ในการ
สือ่สารความรับผิดชอบตอ่สงัคม ที่
มีตอ่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีขององค์กร
ทา่นเป็นอยา่งไร 
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ตารางท่ี 3.1  (ตอ่) 
 

  

วัตถุประสงค์การวิจัย ค าถามในการวิจัย ค าถามในการสัมภาษณ์ 
  6. งบประมาณที่ใช้ในการสื่อสาร

ความรับผิดชอบต่อสงัคม ที่มีต่อผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรท่าน
เป็นอยา่งไร 

  7. ประเด็นที่ใช้ในการสื่อสารความ
รับผิดชอบต่อสงัคม ที่มีต่อผู้มีส่วน
ได้สว่นเสยีขององค์กรทา่นคืออะไร 

2. เพื่อศกึษาผลที่ได้รับจากการ
สือ่สารความรับผิดชอบตอ่สงัคมที่
มีตอ่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีของ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 

 

2.  ผลที่ได้รับจากการสือ่สารความ
รับผิดชอบตอ่สงัคมที่มีตอ่ผู้มีสว่น
ได้สว่นเสยีของธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เป็นอยา่งไร  

 

8. องค์กรทา่นมีการติดตามผลที่ได้
จากการสือ่สารความรับผิดชอบตอ่
สงัคมที่มตีอ่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยี 
หรือไม ่
9. วิธีการท่ีองค์กรทา่นใช้ในการ
ติดตามผลการสือ่สารความ
รับผิดชอบตอ่สงัคมที่มีตอ่ผู้มีสว่น
ได้สว่นเสยีขององค์กรทา่นคืออะไร 
10. ผลที่ได้รับจากการสือ่สารความ
รับผิดชอบตอ่สงัคมที่มีตอ่ผู้มีสว่น
ได้สว่นเสยีขององค์กรทา่นเป็น
อยา่งไร 

3.  เพื่อศกึษาปัญหาและอปุสรรค
ของการสือ่สารความรับผิดชอบตอ่
สงัคมที่มตีอ่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีของ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 

3.  ปัญหาและอปุสรรคของการ
สือ่สารความรับผิดชอบตอ่สงัคมที่
มีตอ่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีของ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตรคืออะไร 

11. ปัญหาและอปุสรรคที่พบใน
การสือ่สารด้านความรับผิดชอบตอ่
สงัคมที่มตีอ่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีของ
องค์กรทา่นคืออะไร 
 

4. เพื่อศกึษาแนวโน้มกลยทุธ์การ
สือ่สารความรับผิดชอบตอ่สงัคมที่
มีตอ่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีของ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตรในอนาคต 

4. แนวโน้มกลยทุธ์การสือ่สาร
ความรับผิดชอบตอ่สงัคมทีม่ีตอ่ผู้มี
สว่นได้สว่นเสยีของธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ในอนาคตจะเป็นอยา่งไร 

12. แนวโน้มกลยทุธ์การสือ่สาร
ความรับผิดชอบตอ่สงัคมทีม่ีตอ่ผู้มี
สว่นได้สว่นเสยีในอนาคตของ
องค์กรทา่นเป็นอยา่งไร 
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3.3.3  การทดสอบเคร่ืองมือ 
แบบสมัภาษณ์สร้างขึน้จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง จากนัน้แบบสมัภาษณ์

ท่ีสร้างขึน้นัน้จะน ามาหาความเท่ียงตรงด้านเนือ้หา (Content Validity) โดยน าเสนออาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ประธานวิทยานิพนธ์ และกรรมการวิทยานิพนธ์ เพ่ือพิจารณาความถูกต้อง
ทางด้านเนือ้หา ภาษาท่ีใช้ ความเหมาะสมครอบคลมุตามวตัถปุระสงค์การวิจยัและสอดคล้องกับ
ค าถามการวิจยั 
 
3.4  การวิเคราะห์และน าเสนอผลการวิจัย 

 
จากผลการวิจยัท่ีได้จากการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) กับผู้บริหาร

งานด้านการส่ือสารความรับผิดชอบตอ่สงัคมของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ผู้ วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆตามท่ีได้ตัง้วตัถุประสงค์ไว้ ประกอบการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร
ต่างๆขององค์กร ตลอดจนข่าวและบทความในนิตยสาร วารสาร หนงัสือพิมพ์ และเว็บไซต์ มา
ประกอบในการวิเคราะห์ข้อมูล และท าการน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบของการวิเคราะห์เชิง
พรรณนา (Descriptive Analysis) จากนัน้จึงน าเสนอข้อมูลตามวตัถุประสงค์ของงานวิจัย เพ่ือ
น าไปสู่การสรุปผลการวิจยัในบทท่ี 4 และน าผลการศึกษาในบทท่ี 4 มาอภิปรายผลการวิจยัโดย
เปรียบเทียบกบัทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องเพ่ือน าเสนอในบทท่ี 5  ตอ่ไป 
 

 



 
บทที่ 4 

 
ผลการศกึษา 

 
การวิจัยเร่ือง “กลยุทธ์การส่ือสารการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารเพ่ือ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร” เป็นการวิจยัซึ่งใช้วิธีการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth 
Interview) ร่วมกับการศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) โดยผู้ วิจยัได้ท าการวิเคราะห์
ข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์กบัผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการวางกลยทุธ์และด าเนินการทางด้านการ
ส่ือสารความรับผิดชอบตอ่สงัคมของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประกอบด้วย 
คณุ พีระพงศ์ ค าช่ืน (ผู้อ านวยการส านกัประชาสมัพนัธ์และส่ือสารองค์กร)  คณุ ศศินาฏ วีรานนท์ 
(ผู้ ช่วยผู้ อ านวยการ ฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์) และ คุณ สายใจ ภูริฉาย  (ผู้บริหารทีม ส านัก
ประชาสมัพนัธ์และส่ือสารองค์กร) พร้อมทัง้รวบรวมข้อมลูจากเอกสารท่ีเก่ียวข้องน ามาเรียบเรียง
และน าเสนอผลการวิจยัโดยตอบตามปัญหาน าวิจยัท่ีก าหนดขึน้ ดงัตอ่ไปนี ้

4.1  กลยุทธ์การส่ือสารความรับผิดชอบต่อสงัคมท่ีมีต่อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียของธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเป็นอย่างไร 

4.2  ผลท่ีได้รับจากการส่ือสารความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีมีต่อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียของ
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเป็นอยา่งไร 

4.3  ปัญหาและอุปสรรคของการส่ือสารความรับผิดชอบต่อสงัคมท่ีมีต่อผู้ มีส่วนได้ส่วน
เสียของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรคืออะไร 

4.4  แนวโน้มกลยุทธ์การส่ือสารความรับผิดชอบต่อสงัคมท่ีมีต่อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียของ
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในอนาคตจะเป็นอยา่งไร 
 
4.1  กลยุทธ์การส่ือสารความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ 
      ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเป็นอย่างไร 

 
การส่ือสารความรับผิดชอบต่อสงัคมของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

หรือ ธ.ก.ส. เป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบหลกัของส านกัประชาสมัพนัธ์และส่ือสารองค์กรซึ่งมีภารกิจ
หลกัในการประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของธนาคารไปยงักลุ่มเป้าหมายทัง้ภายใน
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และภายนอกองค์กร  โดยจะด าเนินการร่วมกบัฝ่ายนโยบายและกลยทุธ์ และฝ่ายพฒันาลกูค้าและ
ชนบท ซึ่งท าหน้าท่ีเป็นผู้ดแูล ติดตาม และประสานงานกับฝ่ายต่างๆทัง้หน่วยงานภายในและ
ภายนอก เพ่ือขบัเคล่ือนงานทางด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมของ ธ.ก.ส. ให้บรรลผุลส าเร็จ  

สายใจ ภริูฉาย (2556) ได้ให้สมัภาษณ์วา่ 
 
ฝ่ายนโยบายและกลยทุธ์จะเป็นแมง่านในการรวบรวมแผนจากส่วนงานตา่งๆ ทกุ
สิน้ปีเขาก็จะให้ฝ่ายพัฒนาลูกค้าและชนบท ซึ่งท าหน้าท่ีหลักในการดูแลงาน
ทางด้านซีเอสอาร์ในเชิงปฏิบตัิการของธนาคารลงไปท ากิจกรรมในพืน้ท่ี ส่วน
ส านกัประชาสมัพนัธ์และส่ือสารองค์กรจะมีหน้าท่ีในการเข้าไปเก็บผลงานท่ีได้ลง
ไปท าเพ่ือน ามาส่ือสารให้สาธารณชนได้รู้ว่า ธ.ก.ส.ท าซีเอสอาร์เร่ืองอะไรบ้าง 
(สายใจ ภริูฉาย, ผู้บริหารทีม ส านกัประชาสมัพนัธ์และส่ือสารองค์กร, สมัภาษณ์, 
20 พฤศจิกายน 2556) 
 
ทัง้นีใ้นด้านการด าเนินงานเชิงกลยุทธ์ ธ.ก.ส. ได้ให้ความส าคญักับการก าหนดนโยบาย

การด าเนินงานตา่งๆ ท่ีจะต้องสอดคล้องและเช่ือมโยงกบัยทุธศาสตร์ขององค์กร ดงันัน้ ธ.ก.ส.จึงมี
การจดัท าแผนนโยบายในเร่ืองความรับผิดชอบต่อสงัคมให้เป็นแผนยทุธศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรม
ขององค์กร ซึ่งถือเป็นภารกิจการด าเนินงานหลักของ ธ.ก.ส. ท่ีมีการยึดถือปฏิบัติกันมาอย่าง
ต่อเน่ือง ดงัสโลแกนของ ธ.ก.ส. ท่ีว่า “ธ.ก.ส. ให้มากกว่าสินเช่ือ เพ่ือพัฒนาชนบท” ทัง้นี ้เพ่ือ
มุง่หวงัให้องค์กร ชมุชน และสงัคมเกิดการพฒันาอยา่งยัง่ยืน  

พีระพงศ์ ค าช่ืน (2556) ได้ให้สมัภาษณ์วา่ 
 
ธกส.มีอีกสโลแกนหนึ่งท่ีเราพูดกนัเองว่า เราไม่ได้ให้แคส่ินเช่ือ ธกส ให้มากกว่า
สินเช่ือ ซึ่งค านีม้นัเป็นท่ีมาของค าว่า ถ้าเราให้มากกว่าสินเช่ือเราจะให้อะไร ซึ่ง
ตอนนัน้ยังไม่มีค ากล่าวถึง ซีเอสอาร์ มากนัก ยังไม่มีการพูดถึงเร่ืองของสังคม
และสิ่งแวดล้อมมากนัก แต่สิ่งท่ีเราตัง้มั่นมาตลอดก็คือว่าเราต้องสร้างความ
มัน่คงให้กับเกษตรกร และสังคมชนบท ณ ขณะนัน้ก่อนท่ีจะมีค าว่า ซีเอสอาร์ 
ขึน้มา เราก็ท ากนัมาโดยตลอด ทัง้ในภาคสงัคม เราสร้างความมัน่คงให้แก่ชมุชน 
สร้างความมัน่คงให้กบัองค์กร และตอ่มา การส่ือสารในเร่ืองของความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมจึงมีบทบาทและมีความส าคญัมากขึน้ ซึ่งธนาคารได้
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เล็งเห็นถึงความส าคญัตรงนีจ้ึงน ามาจดัท าเป็นแผนยทุธศาสตร์แผนหนึ่ง ซึ่งถือ
เป็นภารกิจหลกัอย่างเป็นรูปธรรมหลายปีมาแล้ว (พีระพงศ์ ค าช่ืน, ผู้อ านวยการ
ส านกัประชาสมัพนัธ์และส่ือสารองค์กร, สมัภาษณ์, 28 พฤศจิกายน 2556) 
 

 เพราะฉะนัน้การด าเนินงานตลอดจนการส่ือสารความรับผิดชอบตอ่สงัคมของ ธ.ก.ส. จึง
ได้ถูกก าหนดอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ท่ี 6 เ ร่ืองการ ยกระดับความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม โดยในแผนยุทธศาสตร์ท่ี 6 นี ้ธ.ก.ส. ได้ก าหนดเร่ืองการส่ือสารความรับผิดชอบต่อ
สงัคมไว้อย่างชดัเจนว่า “ธ.ก.ส. มุ่งเน้นการสร้างสรรค์ประชาสมัพนัธ์ความรับผิดชอบต่อสงัคม 
เพ่ือสร้างความสมัพนัธ์กับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย” ทัง้นี ้กลยุทธ์การส่ือสารความรับผิดชอบต่อสงัคม
ของ ธ.ก.ส. สามารถจ าแนกออกได้เป็นสองส่วน คือ การส่ือสารความรับผิดชอบตอ่สงัคมภายใน
องค์กร และ การส่ือสารความรับผิดชอบตอ่สงัคมภายนอกองค์กร 

4.1.1  การส่ือสารความรับผิดชอบตอ่สงัคมภายในองค์กร 
การส่ือสารความรับผิดชอบต่อสงัคมภายในองค์กร มีวตัถุประสงค์เพ่ือส่ือสาร ถ่ายทอด

ข้อมูล แนวนโยบาย ตลอดจนค่านิยมท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินงานทางด้านความรับผิดชอบต่อ
สงัคมไปยงับคุลากรของ ธ.ก.ส. เพ่ือให้บคุลากรมีความรู้ความเข้าใจในทิศทางเดียวกนัและร่วมกนั
ขบัเคล่ือนงานทางด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กรให้บรรลเุป้าหมายและผลส าเร็จอย่าง
เป็นรูปธรรม โดยกลยุทธ์การส่ือสารความรับผิดชอบต่อสังคมภายในองค์กรท่ีธ.ก.ส. ให้
ความส าคัญมากท่ีสุดคือ การส่ือสารของผู้ น าองค์กร ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ หรือ สคร.สังกัดกระทรวงการคลัง โดยให้ความส าคัญกับ
วิธีการท่ีผู้ น าระดับสูงส่ือสารกับบุคลากร โดยจะต้องเป็นการส่ือสารแบบสองทิศทางและ
ตรงไปตรงมา ผู้น าจะต้องมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมต่างๆ  ขององค์กร และมีการปฏิบตัิตนเป็น
แบบอย่างท่ีดี (Role Model) เพ่ือสร้างแรงบนัดาลใจให้บคุลากรในองค์กรประพฤติปฏิบตัิตาม 
และมีความผกูพนักบัองค์กร โดยมีการให้รางวลัยกย่องชมเชยบคุลากร เพ่ือส่งเสริมให้เกิดผลการ
ด าเนินงานท่ีดี รวมถึงมีการก ากบัดแูลและแสดงความรับผิดชอบตอ่สงัคมและประเทศ 

พีระพงศ์ ค าช่ืน (2556) กลา่ววา่ 
 

ซีเอสอาร์ สิ่งท่ีจะขาดกนัไม่ได้ก็คือส่ือสารให้สงัคมได้รับรู้ เพราะว่า ซีเอสอาร์  ไม่
วา่จะเป็นองค์กรไหนก็แล้วแตด้่วยความตัง้ใจอยากให้สงัคมดี การประชาสมัพนัธ์
งาน ซีเอสอาร์ ของเรานอกจากจะก าหนดอยู่ในแผนยทุธศาสตร์ท่ี 6 ในเร่ืองการ
ดแูลสงัคมและสิ่งแวดล้อมแล้ว มนัก็ยงัเช่ือมโยงมาสู่ แผนท่ี 1 ในเร่ืองของการ
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ส่ือสารของผู้ น าองค์กร ไม่ว่าจะเป็นบอร์ด ผู้ บริหารระดับสูงหรือแม้กระทั่ง
ผู้บริหารระดบักลางว่าได้มีการท ากิจกรรมอะไรไปบ้างเพ่ือให้บุคลากรตลอดจน
สาธารณชนได้รับรู้ถึงบทบาทของผู้บริหารธนาคาร และเพ่ือให้สังคมได้รับรู้ว่า
องค์กรของเรามีความห่วงใยต่อสงัคมและจะดูแลสังคมอย่างแท้จริง (พีระพงศ์ 
ค าช่ืน, ผู้อ านวยการ ส านกัประชาสมัพนัธ์และส่ือสารองค์กร, สมัภาษณ์, 28 
พฤศจิกายน 2556) 
 
ผู้น าองค์กรของ ธ.ก.ส. หรือท่ีเรียกว่า คณะกรรมการฝ่ายจดัการ ประกอบด้วย ผู้บริหาร

ระดบัสงูสดุ และระดบัสงู ได้แก่ ผู้จดัการ รองผู้จดัการ และผู้ชว่ยผู้จดัการ ได้ให้ความส าคญัในการ
ด าเนินงานทางด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม โดยเป็นผู้ก าหนดทิศทางและถ่ายทอด ยทุธศาสตร์ 
แนวปฏิบตัิ ตลอดจนค่านิยมทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคมโดยได้น้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาขบัเคล่ือนและน ามาประยกุต์ใช้เพ่ือก่อให้เกิดความยัง่ยืนอย่างแท้จริง รวมทัง้
ร่วมด าเนินกิจกรรมโครงการความรับผิดชอบต่อสงัคมต่างๆ ด้วยตนเอง เพ่ือเป็นต้นแบบในการ
สร้างแรงบนัดาลใจ กระตุ้นให้พนกังานมุ่งมัน่และตระหนกัถึงความส าคญัในเร่ืองการด าเนินงาน
ทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยความสมัครใจและส่งผลให้บุคลากรมีความผูกพันกับ
องค์กรมากย่ิงขึน้  

ทัง้นี ้ฝ่ายจดัการได้มีการส่ือสารความรับผิดชอบตอ่สงัคมทัง้แบบเป็นทางการ และไม่เป็น
ทางการ โดยการส่ือสารความรับผิดชอบต่อสังคมแบบเป็นทางการ ฝ่ายจัดการได้ถ่ายทอด
แนวนโยบายผ่านทางการจดัท าข้อตกลงกับส่วนงานระดบัฝ่ายส านกัในส านกังานใหญ่ และส่วน
ภมูิภาคโดยผา่นแผนงานข้อตกลงประจ าปีซึ่งได้มีการถ่ายทอดเป็นล าดบัชัน้จนถึงพนกังานรายคน 
และยงัได้ถ่ายทอดส่ือสารอย่างเป็นประจ าผ่านช่องทางประชุม การจดักิจกรรม Bank Agenda 
เป็นต้น ตวัอยา่งเชน่�   

การประชมุผู้บริหารระดบัสงู (Top Team Management : TTM) จดัขึน้เป็นประจ าทุก
สัปดาห์ เพ่ือส่ือสารถ่ายทอดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และติดตามผลการด าเนินงาน 
ตลอดจนมอบหมายภารกิจให้สว่นงานท่ีเก่ียวข้องรับผิดชอบ 

� การประชมุคณะกรรมการฝ่ายจดัการ (Management Committee : MC) จดัขึน้เดือนละ
สองครัง้เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบเร่ืองท่ีน าเสนอ และให้ข้อคิดเห็นหรือกลัน่กรองเร่ืองก่อน
น าเสนอคณะอนกุรรมการและคณะกรรมการธนาคาร 

� การประชุมคณะกรรมการ ธ.ก.ส. และอนุกรรมการชุดต่างๆ เข้าร่วมประชุมอย่า ง
สม ่าเสมอ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะและข้อคดิเห็น รวมทัง้พิจารณาเร่ืองก่อนน าเสนอคณะกรรมการและ
คณะอนกุรรมการชดุตา่งๆ 
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� การประชมุร่วมกบัสว่นงานภายนอก เชน่ บริษัทร่วมทนุ คูค้่า คูค่วามร่วมมือ  

� ผู้บริหารเป็นวิทยากรบรรยายปฐมนิเทศ ได้แก่ การปฐมนิเทศพนกังานใหม่ โดยผู้บริหาร
จะท าหน้าท่ีถ่ายทอดแนวคิดเก่ียวกับความรับผิดชอบต่อสงัคม เพ่ือเป็นการสร้างความตระหนัก
และสร้างจิตส านึกในเร่ืองความรับผิดชอบตอ่สงัคมให้แก่พนกังานและเพ่ือให้เกิดเป็นคา่นิยมและ
วฒันธรรมองค์กรท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกนั เป็นต้น  

ส าหรับการส่ือสารความรับผิดชอบตอ่สงัคมแบบไม่เป็นทางการ ได้แก่ การท่ีผู้บริหารลง
พืน้ท่ีเย่ียมเยียนพนกังานต่างๆตามส่วนงานภูมิภาค เพ่ือตรวจเย่ียมการด าเนินงาน แลกเปล่ียน
ความคิดเห็น ตลอดจนรับฟังปัญหา และข้อเสนอแนะเพ่ือน ามาพัฒนาปรับปรุงแผนการ
ด าเนินงานหรือกิจกรรมความรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กรให้ตอบสนองและสอดคล้องกบัความ
ต้องการของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ หรืองานสัมมนาวิชาการ/เวทีแลกเปล่ียนความรู้ การถ่าย
ทอดเสียงตามสาย เป็นต้น และท่ีส าคญัท่ีสุด คือการส่ือสารผ่านการแสดงออกและปฏิบตัิตนเป็น
แบบอย่างท่ีดี (Role Model) ปฏิบตัิอย่างคงเส้นคงวากบัคา่นิยมท่ีก าหนด (Consistency) เพ่ือให้
พนกังาน และสาธารณชนได้รับรู้ ซึ่งถือเป็นการสร้างแรงบนัดาลใจ ความภูมิใจในการประพฤติ
ปฏิบตัิตนให้สอดคล้องกบัค่านิยมองค์กรตามแบบอย่างผู้น า ซึ่งเปรียบเสมือนแรงเสริมเชิงบวกท่ี
จะกระตุ้นให้พนกังาน เกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบตัิงาน และท าตนให้เป็นคนท่ีมีคณุคา่ให้แก่
สงัคม ชมุชน และประเทศ  

ส าหรับเคร่ืองมือการส่ือสารท่ี ธ.ก.ส. ใช้เป็นช่องทางในการส่ือสารความรับผิดชอบต่อ
สงัคมภายในองค์กรนัน้มีหลากหลายรูปแบบ อาทเิชน่ 

คูมื่อธรรมาภิบาล ธ.ก.ส. ได้ตระหนกัถึงความส าคญัของระบบธรรมาภิบาล (Corporate 
Governance) ซึ่งถือเป็นปัจจัยหลกัในการสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียและเป็น
ปัจจยัส าคญัในการขบัเคล่ือนภารกิจให้บรรลุวิสยัทศัน์ขององค์กร ทัง้นี ้คณะกรรมการธ.ก.ส.ใน
ฐานะผู้น าในการก ากบัดแูลองค์กรจึงได้ก าหนดนโยบาย หลกัการและแนวทางปฏิบตัิด้านธรรมาภิ
บาล จริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณส าหรับกรรมการผู้บริหาร และพนกังาน เพ่ือให้มีการ
น าไปปฏิบตัใิน ธ.ก.ส. ให้เกิดเป็นวฒันธรรมองค์กร พร้อมสง่เสริมให้มีการปฏิบตัิตอ่ผู้ มีส่วนได้ส่วน
เสียอยา่งเป็นธรรมและมีสว่นร่วมในเร่ืองส าคญัของ ธ.ก.ส.  

จริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนกังาน (Code of Conduct) 
คณะกรรมการ ธ.ก.ส.ก าหนดให้มีจริยธรรมทางธุรกิจของธนาคาร โดยให้ทัง้กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังานทุกระดบั ยึดถือปฏิบตัิ เพ่ือให้ธนาคารมีการด าเนินงานอย่างถูกต้องตามหลกัจริยธรรม 
เคารพสิทธิ และปฏิบตัติอ่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียอยา่งเสมอภาค เป็นธรรม และตรวจสอบได้  



63 

จุลสาร เป็นส่ือสิ่งพิมพ์ท่ีจัดท าขึน้เพ่ือส่ือสารประชาสัมพันธ์เร่ืองราวต่างๆท่ีส าคัญ
ตลอดจนกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับความรับผิดชอบต่อสงัคมของ ธ.ก.ส. โดยแจกจ่ายไปยงัทุกส่วน
งานและทุกสาขาต่างๆ ทัว่ประเทศ เพ่ือให้พนกังานตลอดจนลกูค้าหรือประชาชนท่ีสนใจได้รับรู้
เร่ืองราว ข่าวคราวความเคล่ือนไหวเก่ียวกบักิจกรรมการด าเนินงานของ ธ.ก.ส.ทัง้ท่ีเก่ียวข้องและ
ไมเ่ก่ียวข้องกบัความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

พีระพงศ์ ค าช่ืน (2556) กลา่ววา่ 
 
ในกิจกรรมดีๆ ของเราเราจะไม่ปล่อยให้มนัหายไป เราท า ซีเอสอาร์ เร่ืองอะไรก็
แล้วแต่ ช่องทางท่ีเราจะส่ือสารกันช่องทางแรกคือ ส่ือสารกับพนักงานด้วยกัน 
อย่างเช่นคนท่ีอยู่ส่วนส านักงานใหญ่ ซึ่งอาจจะไม่มีความเข้าใจในภาคชนบท
มากนัก บางคนท างานในส่วนงานท่ีไม่เ ก่ียวข้องกับชนบทกับสังคมกับ
สิ่งแวดล้อมเลย เช่น ฝ่ายบญัชี ฝ่ายการเงิน ฝ่ายเทคโนโลยี ซึ่งเราก็มีจุลสารซึ่ง
เป็นช่องทางท่ีส าคญัมากออกเป็นประจ าทุกเดือน เพราะเร่ืองราวส าคญัๆต่างๆ
เราจะจัดท าเป็นจุลสาร แจกไปยังทุกส่วนงานและส่งไปยังทุกสาขา โดยมี 2 
วตัถปุระสงค์ คือ เพ่ือให้พนกังานได้ทราบถึงขา่วคราวทัง้ขา่วท่ีเป็น ซีเอสอาร์ และ
ไม่ใช่ ซีเอสอาร์ และเพ่ือส่ือสารไปยังกลุ่มลูกค้าของธนาคารและสาธารณชน
ทัว่ไปท่ีสนใจ ซึ่งเราได้ก าหนดไว้ว่าทุกสาขาต้องมีจดุอ่านหนงัสือ ซึ่งจลุสารก็จะ
ไปอยู่ในท่ีท่ีลกูค้าสามารถอ่านและพบเห็นได้ เม่ือลกูค้ามาติดตอ่กบัธนาคาร จะ
มีมมุหนงัสือพิมพ์ จดุพกัรอ และก็จะมีจลุสารของเราวางไว้ให้ลกูค้าเห็นด้วย เพ่ือ
เป็นการจดุประกาย เพราะบางทีการส่ือสารจากพนกังานตอ่ๆ ไป บางทียงัไม่ไป
จดุประกายมนัยงัไปไมถ่ึงเป้า แตถ้่าลกูค้ามาอา่นจลุสารของเราเค้าก็จะได้เห็นว่า 
ธกส.มีอะไร ไปท าท่ีไหนมาบ้าง เค้าก็จะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กับพนกังานได้ หากเค้าเกิดความสนใจ ก็สามารถติดต่อส่วนงานท่ีเก่ียวข้องไป
ร่วมด าเนินการได้ (พีระพงศ์ ค าช่ืน, ผู้อ านวยการ ส านกัประชาสมัพันธ์และ
ส่ือสารองค์กร, สมัภาษณ์, 28 พฤศจิกายน 2556) 
 
จดหมายข่าวภายใน หรือหนงัสือเวียน เป็นอีกเคร่ืองมือการส่ือสารหนึ่งท่ีใช้ในการส่ือสาร

ระหว่างแผนก หน่วยงานตลอดจนสาขาต่างๆ เพ่ือเป็นการแจ้งให้ทราบถึงการด าเนินงานตา่งๆท่ี
เก่ียวข้องกับกิจกรรมโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นการขอความร่วมมือกับทุก
หนว่ยงานตา่งๆ ของ ธ.ก.ส. ให้เข้ามามีสว่นร่วมในการด าเนินกิจกรรมโครงการความรับผิดชอบตอ่
สงัคมตา่งๆ ของธนาคารอีกด้วย 
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สายใจ ภริูฉาย (2556) กลา่ววา่ 
 
การส่ือสารระหว่างแผนก ใช้หนงัสือเวียน ทัง้หนงัสือเวียนแบบสัง่การและแบบ
สร้างการเรียนรู้ เพราะวา่เวลาใครจะท าอะไร จะต้องขอความร่วมมือไป มีแผนไป 
และสาขาก็ต้องรับรู้ในเร่ืองของแผน และก็วิธีปฏิบตัิมาว่าจะต้องท าอะไร อย่างไร 
ใช้งบประมาณอย่างไร เพราะฉะนัน้มนัก็จะเป็นการรู้กันไปโดยปริยายว่าแต่ละ
พืน้ท่ีจะต้องมีโครงการนีน้ะตวัอย่างเช่น โครงการโรงเรียนธนาคาร ฝ่ายเงินฝากก็
เป็นเจ้าของโครงการ ซึง่เค้าก็จะมีหนงัสือเวียน ซกัซ้อมไปว่าในโรงเรียนธนาคารปี
นีจ้ะท าอะไรบ้าง ซกัซ้อมลงไปในพืน้ท่ี อย่างปีนี ้โรงเรียนธนาคาร เค้าก็มีการจดั
ประกวดโรงเรียนธนาคารดีเดน่ เค้าก็จะมีการซกัซ้อม รวมถึงขอความร่วมมือ ให้
สาขาประกวด ในระดบัภาคในระดับพืน้ท่ี เพราะฉะนัน้ ในทุกสาขา เราก็จะรู้
เก่ียวกบัโรงเรียนธนาคารว่าเราท าอะไรไปบ้างปีนี ้(สายใจ ภูริฉาย, ผู้บริหารทีม 
ส านกัประชาสมัพนัธ์และส่ือสารองค์กร, สมัภาษณ์, 20 พฤศจิกายน 2556) 
  
นอกจากนี ้ธ.ก.ส. ยงัมีการจดัท าเคร่ืองมือส่ือสารภายในองค์กรอีกหลายหลาย อาทิเช่น 

การส่ือสารผ่านระบบ ระบบ Intranet, Internet, VDO presentation, E-mail, Message, ระบบ 
Drop Box, ระบบประชมุทางไกล (VDO Conference), ระบบ SMS, บทความชายคาธ.ก.ส. ส่ือ
โทรทศัน์, วิทย,ุ แผน่พบั, หนงัสือพิมพ์จลุสาร, เสียงตามสาย, จดหมายข่าวภายใน, โปสเตอร์, ข่าว
บอร์ด, ป้ายประกาศ และ นิทรรศการ เป็นต้น                                                                

 
ตารางท่ี 4.1  เคร่ืองมือการส่ือสารการแสดงความรับผิดชอบตอ่สงัคมผ่านชอ่งทางการส่ือสาร 
                      ภายในองค์กร ของ ธ.ก.ส. 

 
เคร่ืองมือ 
การส่ือสาร 

ลักษณะ 
การส่ือสาร 

ความถี่ ผู้รับสาร ผู้รับผิดชอบ 

ระบบ Intranet, Internet ทางเดียว/สองทาง ทกุวนั บคุลากร ทกุสว่นงาน 
 
VDO presentation 

 
ทางเดียว 

 
3ครัง้/เดือน 

 
บคุลากร 

 
สปส. 

 
E-mail, Message 

 
สองทาง 

 
ตามสถานการณ์ 

 
บคุลากร 

 
ฝบร./ฝสข. 



65 

ตารางท่ี 4.1  (ต่อ) 
 

    

เคร่ืองมือ 
การส่ือสาร 

ลักษณะ 
การส่ือสาร 

ความถี่ ผู้รับสาร ผู้รับผิดชอบ 

 
ระบบ Drop Box 

 
ทางเดียว 

 
ทกุวนั 

 
บคุลากร 

 
ฝนย./ฝบร. 

 
ระบบประชมุทางไกล 
(VDO Conference) 

 
สองทาง 

 
ตามสถานการณ์ 

 
บคุลากร 

 
ฝนย./ฝบร. 

 
ระบบ SMS 

 
ทางเดียว 

 
ทกุวนั 

 
บคุลากร 

 
ฝบร. 

     
บทความ: ชายคา ธ.ก.ส. ทางเดียว 52 ครัง้/ปี ลกูค้า/ ชมุชน

และสงัคม/
บคุลากร 

สปส. 

 
สือ่โทรทศัน์  วิทย ุ 
แผน่พบั หนงัสอืพิมพ์  
จลุสาร 

 
ทางเดียว 

 
ตามความ
เหมาะสม 

 
บคุลากร 

 
สปส. 

 
เสยีงตามสาย 

 
ทางเดียว 

 
ทกุวนัท าการ 

 
บคุลากร 

 
สปส. 

 
จลุสาร จดหมายขา่ว
ภายใน โปสเตอร์ ขา่ว
บอร์ด ป้ายประกาศ 

 
ทางเดียว 

 
ทกุสปัดาห์ 

 
ลกูค้า/ ชมุชน
และสงัคม/
บคุลากร 

 
สปส. 

 
นิทรรศการ 

 
สองทาง 

 
ตามความ
เหมาะสม 

 
บคุลากร 

 
ทกุสว่นงาน 

คูม่ือธรรมาภิบาล   
 

ทางเดียว  บคุลากร ฝบร.,สปส. 

จริยธรรมทางธุรกิจ  
ของกรรมการ ผู้บริหาร
และพนกังาน  

ทางเดียว  บคุลากร ฝบร./สปส. 



66 

4.1.2  การส่ือสารความรับผิดชอบตอ่สงัคมภายนอกองค์กร 
การส่ือสารความรับผิดชอบต่อสังคมภายนอกองค์กรของ ธ.ก.ส. มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ประชาสมัพนัธ์การด าเนินงานทางด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กร เพ่ือสร้างการรับรู้และ
ความเข้าใจระหวา่งองค์กรกบัผู้ มีสว่นได้ส่วนเสียภายนอก ได้แก่ ลกูค้า คูค้่า ชมุชนและสงัคม เป็น
ต้น โดยกลยทุธ์การส่ือสารความรับผิดชอบตอ่สงัคมภายนอกองค์กรท่ี ธ.ก.ส. ให้ความส าคญัมาก
ท่ีสดุคือ การส่ือสารเพ่ือสร้างการมีสว่นร่วมกบัผู้ มีสว่นได้สว่นเสียโดยตรง ซึ่งการมีส่วนร่วมระหว่าง
ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียกับธนาคารถือเป็นกระบวนการท่ีมีความส าคัญมากในทุกขัน้ตอนการ
ด าเนินงาน เพราะ ธ.ก.ส. มีนโยบายมุ่งเน้นให้ลูกค้า และชุมชนมีส่วนร่วมและเป็นจุดศนูย์กลาง 
เน่ืองจากตระหนกัในเร่ืองการพฒันาอย่างยัง่ยืนตามความต้องการคาดหวงัของลูกค้า และชมุชน
เป็นสิ่งส าคัญ ดังจะเห็นได้จากการท่ี ธ.ก.ส. ได้ก าหนดการมีส่วนร่วมของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Participation) เป็นคา่นิยมองค์กร (Core Value) ของ ธ.ก.ส. โดยก าหนดเป็นแนวทางการปฏิบตัิ 
5 ประการไว้ดงันี ้คือ  

ประการท่ีหนึ่ง เปิดโอกาสให้ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียได้ร่วมกิจกรรมของ ธ.ก.ส.ตามความ
เหมาะสม   

ประการท่ีสอง แสวงหาช่องทางท่ีจะติดต่อส่ือสารกับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียในลกัษณะของ
การส่ือสารสองทาง 

ประการท่ีสาม ให้ข้อมูลข่าวสารท่ีส าคญัแก่ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทัน
การณ์ 

ประการท่ีส่ี รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือน ามาใช้ปรับปรุง
การปฏิบตังิาน 

ประการท่ีห้า เปิดโอกาสให้ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียได้ร่วมตดัสินใจในสิ่งท่ีมีผลกระทบ 
ธ.ก.ส. ได้ให้ความส าคญักบักระบวนการการมีส่วนร่วมของลูกค้า พนกังาน และผู้ มีส่วน

ได้สว่นเสียทกุกลุม่ ซึง่ในการก าหนดทิศทางและกลยทุธ์ท่ีส าคญัของ ธ.ก.ส. จะต้องมีกระบวนการ
การมีส่วนร่วมของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียรวมอยู่ด้วย เช่น การจดัการประชุมประชาพิจารณ์ (Public 
Hearing) เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ มีสว่นได้ส่วนเสียท่ีส าคญัเข้ามามีสว่นร่วมในการก าหนดทิศทาง และ
การด าเนินการของธนาคาร หรือในเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ เช่น การพฒันาชมุชนต้นแบบตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ศนูย์เรียนรู้เพ่ือการพฒันาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส. 
เป็นต้น นอกจากนีย้ังมีการลงพืน้ท่ีในส่วนภูมิภาคของผู้ น าองค์กรและพนักงาน เพ่ือพบปะกับ
เกษตรกรลกูค้า และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างใกล้ชิดและสม ่าเสมอ เพ่ือรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ 
ตลอดจนสร้างความตระหนกัให้แก่สมาชิกในชมุชนและสงัคมท่ี ธ.ก.ส. ลงไปดแูลมากย่ิงขึน้ 
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การส่ือสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมได้ถือเป็นกลยทุธ์การส่ือสารภายนอกท่ีส าคญัของ ธ.ก.ส. 
เน่ืองด้วยลักษณะเนือ้งานหลักของ ธ.ก.ส. คือการพัฒนาชนบท ดงันัน้พนักงาน ธ.ก.ส. จะต้อง
เข้าใจวิถีชีวิตของเกษตรกร โดยจะต้องหมัน่ไปเย่ียมเยียนพบปะลกูค้าเพ่ือ แนะน าเร่ืองการบริการ
สินเช่ือ ให้ความช่วยเหลือลกูค้าท่ีประสบปัญหาจากการประกอบอาชีพ รวมถึงส่งเสริมและสร้าง
องค์ความรู้ให้กบัเกษตรกรควบคู่ไปด้วย ดงันัน้ในการส่ือสารกิจกรรมความรับผิดชอบตอ่สงัคมไป
ยงัภายนอกองค์กร จึงมีลกัษณะและทิศทางเดียวกัน  คือ การให้พนกังาน ธ.ก.ส. เป็นผู้ถ่ายทอด
ข้อมลู สนบัสนนุส่งเสริมกิจกรรม ตลอดจนมุ่งสร้างความตระหนกัให้แก่ชมุชนและสงัคมนัน้ๆ โดย
มุ่งเน้นการส่ือสารโดยตรงกับกับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ เกษตรกรลูกค้า ผู้น าชุมชน สมาชิกใน
ชมุชน ตลอดจนหน่วยงานหรือองค์กรตา่งๆ ผ่านทางผู้บริหารและพนกังานฝ่ายพฒันาลูกค้าและ
ชนบท เพ่ือสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมกับโครงการ โดยทุกครัง้ก่อนท่ีจะมีการด าเนิน
กิจกรรม ฝ่ายพฒันาลูกค้าและชนบท จะลงพืน้ท่ีเข้าไปส่ือสารกับชุมชนเป้าหมายเพ่ือให้ชุมชน
เป้าหมายเกิดความเข้าใจ ไว้วางใจและตระหนกัถึงความส าคญัของโครงการ ซึ่งในขัน้ตอนนีจ้ะ
เป็นขัน้ตอนท่ีท าให้เกิดกระบวนการแลกเปล่ียนความคดิเห็นระหว่างพนกังานกบัชมุชน ซึ่งเป็นการ
สนบัสนนุให้ชมุชนเกิดความรู้สกึมีสว่นร่วมกบัโครงการมากยิ่งขึน้ และเม่ือชมุชนมีความเข้าใจและ
ตระหนกัถึงความส าคญัของโครงการของธนาคารแล้ว ชุมชนก็จะเกิดความรู้สึกยินยอม(License 
to Operate) และเต็มใจให้ ธ.ก.ส.เข้ามามีส่วนร่วมพฒันาชุมชน ซึ่งส่งผลให้การด าเนินกิจกรรม
โครงการกับชุมชนสามารถส าเร็จลุล่วงด้วยดี การส่ือสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของ ธ.ก.ส. 
นอกจากจะเข้าไปส่ือสารเพ่ือสร้างความเข้าใจและได้รับความร่วมมือจากชุมชนแล้ว ยงัเป็นการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือเพิ่มศกัยภาพในการพฒันาให้แก่ชมุชนโดยท่ีชมุชนสามารถน าไปตอ่ยอด
พฒันาชมุชนของตนเองตอ่ไปได้ ถึงแม้วา่ ธ.ก.ส.จะไมไ่ด้เข้าไปด าเนินการช่วยเหลือชมุชนเหล่านัน้
ตอ่แล้วก็ตาม 

พีระพงศ์ ค าช่ืน (2556) กลา่ววา่ 
 
ถ้าจะพดูกนัถึงเร่ืองการส่ือสารซีเอสอาร์ อีกกลยทุธ์หนึ่งท่ีจะเข้าถึงเลยจริงๆ คือ
การท าร่วมกบัชมุชน ซึ่งเป็นสิ่งส าคญัมากของธนาคาร การท่ีเราจะส่ือสารงาน ซี
เอสอาร์ ของเราออกไป เราต้องการให้มนัเกิดความรู้สึกให้เค้ามีส่วนร่วมในการ
ท า ซีเอสอาร์ กบัเราเพราะเราก าลงัไปพฒันาสงัคมของเค้า เพราะฉะนัน้ เค้าต้อง
มีส่วนร่วมรับรู้และส่วนร่วมในการพฒันาสงัคมและสิ่งแวดล้อมของแตล่ะชุมชน 
ทกุครัง้ท่ีเราท า ซีเอสอาร์ เราจะให้ความส าคญักบัชมุชนซึง่เค้าจะได้รับผลกระทบ
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จากการด าเนินการ ซีเอสอาร์ เหล่านัน้โดยตรง อยากจะเรียกได้ว่า 70 ต่อ 30 
ด้วยซ า้ คือให้ชุมชนเป็นตวัน า เราเป็นตวักระตุ้นให้ชุมชนเห็นถึงความส าคญัว่า 
เราจะท ากิจกรรมเพ่ือสงัคมและสิ่งแวดล้อมในเร่ืองนัน้ๆ เพ่ือให้ชมุชนเค้าเข้าใจ
และให้ชมุชนเค้าเห็นด้วยและเม่ือถึงวนัท่ีเราลงไปท ากิจกรรมจริงๆ เค้าจะเป็นตวั
ตัง้ตวัตีในการท ากิจกรรม ส่วนตวัผู้บริหารของเราจะเข้าไปร่วมท ากับเค้าให้เค้า
เห็นว่าเราสนใจอย่างจริงจงัท่ีจะกลบัไปช่วยสงัคม ไปช่วยดแูลสิ่งแวดล้อมของ
สงัคมนี ้เราจะมีทีมของเราไปก่อนไปคยุกบัชาวบ้านเลยวา่ป่าส าคญั ชมุชนเราป่า
หายไป เราจะมีชมุชนเป้าหมายว่าในพืน้ท่ีแตล่ะพืน้ท่ีสภาพท่ีเราอยากจะไปดแูล
อยากจะเข้าไปดแูลพฒันาสงัคมของเค้า เค้าเกิดปัญหาอะไร เราไปสร้างจนให้
เค้ารู้สึกว่าเค้าต้องร่วมกนัสร้างสรรค์สงัคมตรงนัน้ให้ดีขึน้ เค้าก็จะเป็นตวัตัง้ตวัตี
ในการท่ีจะต้องท า แม้กระทั่งวันนัน้พอเค้าเข้าใจแล้วแม้เราไม่ไปท าเค้าก็ยัง
อยากจะท า อันนีคื้อสิ่ง ท่ี เราสร้างกันมาโดยตลอดว่าชุมชนต้องเข้าใจถึง
ความส าคญัในการสร้างสงัคมและสิ่งแวดล้อมของเค้าให้เห็นว่าท าเพ่ือตวัของ
เค้า ท าเพ่ือลกูหลานของเค้า อนันีจ้ึงเป็นกลยทุธ์การส่ือสารหลกัในการท่ีจะท าให้
ชมุชนเห็นความส าคญัของการปรับปรุงสงัคมและก็สร้างสิ่งแวดล้อมท่ีดีในสงัคม 
ซึ่งท าให้เกิดความยั่งยืนในการท า ซีเอสอาร์ (พีระพงศ์ ค าช่ืน , ผู้อ านวยการ 
ส านกัประชาสมัพนัธ์และส่ือสารองค์กร, สมัภาษณ์, 28 พฤศจิกายน 2556) 
 
หลงัจากท่ีมีการส่ือสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมกบัผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มตา่งๆแล้วล าดบั

ตอ่ไปคือการส่ือสารเพ่ือเผยแพร่กิจกรรมผ่านทางส่ือต่างๆ อาทิเช่น ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ส่ือมวลชน 
ส่ือสิ่งพิมพ์ เป็นต้น ทัง้นีก้ารด าเนินงานทางด้านการส่ือสารความรับผิดชอบตอ่สงัคมผ่านส่ือตา่งๆ
เป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบหลักของฝ่ายส านักประชาสัมพันธ์และส่ือสารองค์กร โดยมีหน้าท่ี
สร้างสรรค์ส่ือประชาสัมพันธ์ทัง้ภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ
กิจกรรมความรับผิดชอบตอ่สงัคมของ ธ.ก.ส. ไปยงัผู้ มีสว่นได้สว่นเสียกลุม่ตา่งๆ ให้รับรู้ถึงกิจกรรม
การด าเนินงานทางด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมของธนาคารโดยเป็นไปอย่างเปิดเผยและโปร่งใส 
และยงัเป็นการสะท้อนให้เห็นว่า ธ.ก.ส. มีความห่วงใยและดแูลสงัคม ซึ่งสอดคล้องกับวิสยัทศัน์
ขององค์กรท่ีว่า “ธ.ก.ส. เป็นธนาคารพัฒนาชนบทท่ีมั่นคง มีการจดัการท่ีทันสมยั เพ่ือยกระดบั
คณุภาพชีวิตของเกษตรกรรายยอ่ย” 

พีระพงศ์ ค าช่ืน (2556) กลา่ววา่ 
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การเผยแพร่กิจกรรมดีๆ สูส่งัคมเพ่ือให้สงัคมเห็นว่า ธ.ก.ส. ให้มากกว่าสินเช่ือ  ธ.
ก.ส. เป็นธนาคารเพ่ือพัฒนาชนบท ธ.ก.ส. ห่วงใยและดูแลสังคม เราก็จะต้อง
ส่ือสารผ่านออกไปทางส่ือตา่งๆ ไม่ว่าจะเป็นสกู๊ปโทรทศัน์ สกู๊ปทางหนงัสือพิมพ์ 
หรือแม้กระทั่งท่ีเราจะต้องท าเอกสารส าคัญส่งไปให้คนท่ีเค้าดูแลเรา เช่น
กระทรวงการคลัง ส านักงานคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ TRIS ซึ่งเค้าเป็นผู้
ประเมินคณุภาพของธนาคารในแต่ละปีด้วย พวกนีก็้เป็นอีกเร่ืองหนึ่งท่ีเราต้อง
ส่ือสารให้คนเค้าเห็นว่า เราท าความเข้าใจกับชุมชน เราช่วยกันสร้างชุมชน เรา
ชว่ยกนัดแูลสิ่งแวดล้อมและสงัคมในแตล่ะท่ีด้วยเหตผุลอะไร แล้วให้ชมุชนผกูพนั
กบัสิ่งนัน้ๆ แล้วก็รักษาสิ่งนัน้ๆ เอาไว้จนน ามาสู่การเผยแพร่สู่สาธารณชน (พีระ
พงศ์ ค าช่ืน, ผู้อ านวยการ ส านกัประชาสมัพนัธ์และส่ือสารองค์กร, สมัภาษณ์, 28 
พฤศจิกายน 2556) 
 
ส าหรับเคร่ืองมือการส่ือสารท่ี ธ.ก.ส. ใช้เป็นช่องทางในการส่ือสารความรับผิดชอบต่อ

สงัคมภายในองค์กรนัน้มีหลากหลายรูปแบบ อาทิเชน่ 
เว็ปไซต์ ธ.ก.ส. เพ่ือสงัคม โดยมีการให้ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัความรับผิดชอบตอ่สงัคมผ่าน

ทางเว็บไซต์ของธนาคาร โดยมีการจัดท าเป็นเว็บไซต์ท่ีเผยแพร่เฉพาะข้อมูลทางด้านความ
รับผิดชอบตอ่สงัคมแยกจากเว็บไซต์การด าเนินงานหลกัของธนาคาร โดยมีการน าเสนอในเร่ืองของ 
หลกัการด าเนินงาน โครงสร้างการบริหาร การปฏิบตัิต่อผู้ มีส่วนได้เสีย คณะอนุกรรมการก ากับ
ดแูลความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน รายงาน
รายงานการด าเนินงานเพ่ือสงัคมและสิ่งแวดล้อม (CSR Report) ตลอดจน ข่าวสารประชาสมัพนัธ์
เก่ียวกบักิจกรรมความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

รายงานกิจการประจ าปี เป็นรายงานท่ีจัดท าขึน้เพ่ือน าเสนอข้อมูลทางการเงินท่ีส าคญั 
แสดงเป็นสถิติผลการด าเนินงานในเชิงตวัเลขและภาพรวมผลการด าเนินงานของ ธ.ก.ส.ตลอดทัง้
ปีบญัชีท่ีผ่านมา นอกจากจะมีข้อมูลท่ีเป็นพืน้ฐานส าหรับนักลงทุนแล้ว ยังมีการรายงานความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน รายงานการก ากับดแูลกิจการท่ีดี ตลอดจน
การรายงานการด าเนินงานด้านสงัคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นการส่ือสารไปยงัผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของธนาคารในทกุภาคสว่น  

รายงานการด าเนินงานเพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นรายงานท่ีจัดท าขึน้เพ่ือส่ือสาร
นโยบาย กรอบการด าเนินงาน แนวปฏิบตัิ และผลการด าเนินงานทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม และ



70 

สิ่งแวดล้อมท่ีมีผลกระทบตอ่ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียในแตล่ะปีบญัชีของธนาคาร โดย ธ.ก.ส. ได้จดัท า
ขึน้ตามแนวทางการรายงานด้านการพฒันาอย่างยัง่ยืนของ Global Reporting Initiatives หรือ 
GRI ซึ่งเป็นการจดัท ารายงานท่ีเก่ียวข้องกับผลการด าเนินงานทางด้านสงัคมและสิ่งแวดล้อม
โดยเฉพาะ 

วารสารพฒันาชนบท เป็นอีกชอ่งทางหนึง่ท่ี ธ.ก.ส. ใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่กิจกรรม
ความรับผิดชอบตอ่สงัคมของธนาคาร ตลอดจนน าเสนอเร่ืองราวเนือ้หาสาระและองค์ความรู้ใหม่ๆ
เก่ียวกบัแวดวงการเกษตร เพ่ือให้ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่เกษตรกรและประชาชนทัว่ไปท่ีสนใจ 

การประชาสมัพนัธ์ผ่านส่ือมวลชน ได้แก่ ส่ือวิทยุ, โทรทศัน์, หนงัสือพิมพ์, นิตยสาร การ
เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ผ่านส่ือสารมวลชนเป็นการส่ือสารเพ่ือให้เกิดการรับรู้ในวงกว้าง โดยในปี 
พ.ศ. 2556 ท่ีผ่านมาส านักประชาสัมพันธ์และส่ือสารองค์กร ได้ท าการประชาสัมพันธ์ส่ือสาร
โครงการความรับผิดชอบตอ่สงัคมของ ธ.ก.ส. ผา่นทางส่ือมวลชนจ านวนทัง้สิน้ 7 โครงการ (ตาราง
ท่ี 4.3) ได้แก่ 

โครงการท่ีหนึ่ง โครงการประชาสมัพนัธ์ ธ.ก.ส. น้อมน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่
เกษตรกรรุ่นใหม่และชุมชน มีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ธนาคารน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ส่งเสริมให้เกษตรกรรุ่นใหม่และชมุชนในการประกอบอาชีพเพ่ือพฒันาชีวิตไปสู่ความมัง่
คัง่และยัง่ยืน มีการส่ือสารโดยผลิตและเผยแพร่รายการบนัทึกลยุทุ่งทาง สถานีวิทยุโทรทศัน์แห่ง
ประเทศไทย ช่อง 11 และรายการหอมแผ่นดิน ทางโมเดิร์นไนน์ทีวี พร้อมทัง้มีการจัดประกวด
ภาพถ่ายภายใต้หวัข้อ “หอมแผน่ดนิ” 

สายใจ ภริูฉาย (2556) กลา่ววา่ 
 
โครงการประชาสมัพนัธ์ ธกส น้อมน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่เกษตรกร
รุ่นใหมแ่ละชมุชนเราก็เอาเร่ืองของเกษตรกรในชมุชนท่ีประสบความส าเร็จ และก็
ท าเร่ืองเกษตรอินทรีย์อะไรพวกนี ้โดยน้อมน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ท าเป็นลกัษณะสารคดี คือบนัทึกลุยทุ่ง กับสารคดีหอมแผ่นดิน ซึ่งเผยแพร่ทาง
ช่อง 11 และช่อง 9 เราก็มีการจดักิจกรรม ประกวดภาพถ่ายหอมแผ่นดิน เหล่านี ้
คือแผนท่ี 1 เร่ืองน้อมน าเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรรุ่นใหม่และชมุชน (สายใจ 
ภูริฉาย, ผู้บริหารทีม ส านกัประชาสมัพนัธ์และส่ือสารองค์กร , สมัภาษณ์, 20
พฤศจิกายน 2556) 
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โครงการท่ีสอง โครงการโรงเรียนธนาคาร มีวัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนเยาวชน
บตุรหลานเกษตรให้รู้จกัการออมเงินเพ่ือสร้างวินยัการเงิน รู้จกัการออมเงินเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันใน
การด ารงชีวิตตามแนวพระราชด ารัสเศรษฐกิจพอเพียง และเพ่ือประชาสมัพนัธ์ธนาคารส่งเสริมการ
ออมและให้ความรู้ด้านการเงินการธนาคารกบักลุ่มเยาวชนไปสู่สาธารณชนกลุ่มเป้าหมาย มีการ
ส่ือสารโดยจดัท าสกู๊ ปการด าเนินงานในแต่ละพืน้ท่ีในรายการทุ่งแสงตะวนั ผลิตส่ือโฆษณาทาง
โทรทศัน์ชอ่ง 3, 5, 7 และโมเดร์ินไนน์ และจดัท าจลุสารราย 2 เดือนเผยแพร่ไปยงั ธ.ก.ส. ทัว่ประเทศ 

สายใจ ภริูฉาย (2556) กลา่ววา่ 
 
โครงการท่ี 2 เป็นโครงการด้านการเงินการธนาคาร ของเราก็คือ โครงการโรงเรียน
ธนาคาร ท่ีเราให้ในแต่ละโรงเรียนเข้าโครงการกับเราและและเราก็เข้าไปฝึกใน
เร่ืองของโปรแกรม ฝึกให้เดก็เป็นพนกังานการเงินการธนาคาร รับฝากเงินของเค้า
เองในแต่ละโรงเรียน ซึ่งมีอยู่ประมาณ 1000 กว่าแห่งทั่วประเทศตามจังหวัด
ตา่งๆ ซึง่เราไปสนบัสนนุทัง้โปรแกรมทัง้วิธีการด าเนินงาน และเราก็ลงพืน้ท่ีบอ่ยๆ 
ท าเป็นสกู๊ปเผยแพร่ในรายการทุ่งแสงตะวนัทกุสปัดาห์ ว่าโรงเรียนไหนมีโรงเรียน
ธนาคารท่ีมีเทคนิคในการหาเงินฝากอย่างไร มีเทคนิคการบริหารจดัการอย่างไร 
อะไรก็แล้วแต่เราก็จะลงในเร่ืองของสกู๊ ปรายการทุ่งแสงตะวัน และเราก็ท าส่ือ
เน่ืองจากวา่เรามีเครือขา่ยโรงเรียนธนาคาร เราไปฝึกอบรมเด็กๆ แล้วก็ท าเป็นจลุ
สารโรงเรียนธนาคารให้กับเครือข่าย เป็นส่ือเช่ือมโยงและเราก็จะส่งไปให้กับ
โรงเรียนธนาคาร เวลาเรามีนโยบาย เรามีโรงเรียนธนาคารทีไหนดีๆ เราก็จะลงไป
เพ่ือให้โรงเรียนธนาคารทุกโรงเรียนส่งข้อมูลเข้ามา มันจะเกิดเป็นเครือข่าย
ระหว่างสมาชิกโรงเรียนธนาคาร  นอกจากส่ือท่ีเป็นทางด้านส่ือจลุสารแล้ว เราก็
มีสปอตโทรทศัน์ ซึ่งเราปล่อยออกไปเม่ือปีท่ีแล้วท่ีว่า “1 บาทฝากได้ไหมคะ” เรา
ก็มีงบประมาณท่ีจะเผยแพร่ไปในโครงการโรงเรียนธนาคาร (สายใจ ภูริฉาย, 
ผู้บริหารทีม ส านกัประชาสมัพนัธ์และส่ือสารองค์กร, สมัภาษณ์, 20 พฤศจิกายน 
2556) 
 
โครงการท่ีสาม โครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง

ต้นแบบ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีวตัถปุระสงค์เพ่ือเผยแพร่การด าเนินงาน
ศนูย์เรียนรู้เพ่ือการพฒันาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบธ.ก.ส. ให้สาธารณชนได้รับทราบ มีการส่ือสาร
ผา่นการจดักิจกรรมเกษตรฮอตนิวส์สญัจร โดยพาเย่ียมชมศนูย์เรียนรู้ฯทัง้หมด 9 ภาค 
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สายใจ ภริูฉาย (2556) กลา่ววา่ 
 
สว่นในเร่ืองอีกโครงการหนึง่ท่ีท าก็คือ โครงการประชาสมัพนัธ์ศนูย์เรียนรู้เพ่ือการ
พฒันาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธกส เน่ืองจากเม่ือกีท่ี้เล่าว่าฝ่ายพฒันาชนบท
ของเราเน่ียเค้าก็ลงไปท าในเร่ืองของศนูย์เรียนรู้ทัว่ประเทศ  ตอนนีมี้ทัง้หมด 200 
กวา่แหง่ทัว่ประเทศ และก็มีต้นแบบ 9 ภาค 9 แหง่ ซึง่ทางฝ่ายประชาสมัพนัธ์ก็ได้
ประสานงานกับผู้สนบัสนุนรายการเกษตรฮอตนิวส์ทางช่อง 3 จดัพาไปลงพืน้ท่ี
ในศนูย์การเรียนรู้ฯท่ีมีผลการด าเนินงานดี อย่างเช่น ศนูย์บ้านคอยรุคคกัวา เขต
หนองจอกซึ่งเป็นศนูย์ท่ีมีการด าเนินงานดีในภาคกลาง เราก็จะเอาผู้ชมรายการ 
โดยผ่านการรับสมคัรจากผู้ชอมรายการเกษตร Hot News ทางช่อง 3 ไปกบัเรา
แล้วก็ไปอยูท่ี่ศนูย์การเรียนรู้หนึ่งวนัเต็มๆเลย ซึ่งเป็นภาพกิจกรรมหลกัท่ี ธกส ลง
พืน้ท่ี เวลาลงพืน้ท่ีเค้าก็จะให้ช่อง 3 เอาไปออกรายการตอน 4 โมงกว่าๆ คนก็จะ
เห็นภาพลกัษณ์ของเราในการสนบัสนุนศนูย์เรียนรู้ในเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงว่า
เป็นอยา่งไร (สายใจ ภริูฉาย, ผู้บริหารทีม ส านกัประชาสมัพนัธ์และส่ือสารองค์ก, 
สมัภาษณ์, 20 พฤศจิกายน 2556) 
 
โครงการท่ีส่ี โครงการประชาสมัพนัธ์การสง่เสริมอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมของชมุชน ในโครงการ 

ธนาคารต้นไม้ การสร้างฝายชะลอน า้ และเกษตรปลอดการเผา มีวตัถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่การ
ด าเนินงานด้านสงัคมและสิ่งแวดล้อมของธนาคารให้สาธารณชนได้รับทราบ มีการส่ือสารโดยการ
ผลิตสกู๊ปประชาสมัพนัธ์ทางชอ่ง 5 และชอ่ง 11 

สายใจ ภริูฉาย (2556) กลา่ววา่ 
 
โครงการต่อมา คือ การประชาสมัพนัธ์การส่งเสริมอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมของชมุชน 
ในโครงการ ธนาคารต้นไม้ การสร้างฝายชะลอน า้ และเกษตรปลอดการเผาซึ่งเรา
ก็ท ารายการด าเนินการโดยไปจ้างรายการ ท าดีดี Be Good ทางช่อง 5 ลงพืน้ท่ี 
เวลาชุมชนท่ีเค้ามีการสร้างฝายชะลอน า้ โดยธนาคารหรือไปปลูกในเร่ืองของ
โครงการธนาคารต้นไม้ ธนาคารความดีอะไรพวกนี ้และเราก็ท าเป็นสกู๊ปออกทาง
ชอ่ง 5 กบัชอ่ง 11 ทกุสปัดาห์ (สายใจ ภริูฉาย , ผู้บริหารทีม ส านกัประชาสมัพนัธ์
และส่ือสารองค์กร, สมัภาษณ์, 20 พฤศจิกายน 2556) 
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โครงการท่ีห้า โครงการประชาสมัพนัธ์เฉลิมพระเกียรติ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือเทิดพระเกียรติ
และส านกึในพระมหากรุณาธิคณุของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ฯ พระบาทสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนารถ พระบรมโอรสาธิราชสยามมงกฎุราชกมุาร มีการส่ือสารโดยการเผยแพร่อาศิร
วาทผ่านทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ผลิตและเผยแพร่สารคดีเฉลิมพระเกียรติทางสถานีโทรทัศน์
โมเดร์ินไนน์ทีวี 

สายใจ ภริูฉาย (2556) กลา่ววา่ 
 
โครงการประชาสมัพนัธ์เฉลิมพระเกียรติ ก็คือเทิดทนูพระมหากษัตริย์ เรามีเร่ือง
ของ สปอต  สารคดี สกู๊ป ทกุครัง้ท่ีเป็นวนัพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ฯ พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ และพระบรม
โอรสาธิราชสยามมงกฎุราชกมุารเราก็จะท า โฆษณาทางหนงัสือพิมพ์ไทยรัฐเต็ม
หน้า และเราก็จะลงสกู๊ป รายการช่อง 9  น่ีก็เป็นอีกหมวดหนึ่ง (สายใจ ภูริฉาย, 
ผู้บริหารทีม ส านกัประชาสมัพนัธ์และส่ือสารองค์กร, สมัภาษณ์, 20 พฤศจิกายน 
2556)  
 
โครงการท่ีหก โครงการประกวดร้องเพลง ลูกทุ่ง ธกส ทอฝันเพ่ือเยาวชนไทยปี 3 มี

วัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของธนาคารในการส่งเสริมให้เยาวชนไทยโดยเฉพาะ
ลกูหลานลกูค้า รักภาษาไทยผา่นบทเพลงลกูทุง่และกลุม่เป้าหมายรับรู้บทบาทภารกิจธนาคารผ่าน
บทเพลงลกูทุง่ มีการส่ือสารโดยการจดัประกวดร้องเพลงลกูทุง่ ธ.ก.ส. ทอฝันเยาวชนไทย 

สายใจ ภริูฉาย (2556) กลา่ววา่ “เราก็จะมี ซีเอสอาร์ ในเร่ืองของเยาวชน ก็คือในเร่ืองของ
การประกวดร้องเพลง ลูกทุ่ง ธกส ทอฝันเพ่ือเยาวชนไทยปี 3 ซึ่งจัดไปแล้ว 2 ปี ปีท่ีแล้วโดนงดไป” 
(สายใจ ภูริฉาย, ผู้บริหารทีม ส านกัประชาสมัพนัธ์และส่ือสารองค์กร, สมัภาษณ์, 20 พฤศจิกายน 
2556) 

โครงการท่ีเจ็ด โครงการ My Little Farm มีวัตถุประสงค์เพ่ือประชาสมัพันธ์ธนาคาร 
ส่งเสริมสนับสนุนเยาวชนไทยรักการท าการเกษตร โดยเข้าแข่งขนัเรียลลิตีก้ารท าการเกษตรใน
พืน้ท่ีตา่งๆ โดยการสนบัสนนุบริษัท ฟาร์ม แชนแนล จ ากดั จดัเรียลลิตีแ้ขง่ขนัท าการเกษตร 

สายใจ ภูริฉาย (2556) กล่าวว่า “โครงการ My Little Farm ออกอากาศทางช่อง ฟาร์ม 
แชนแนล ท่ีเราร่วมกับกนัตนาส่งเสริมให้เยาวชนเข้ามาท าการเกษตร ซึ่งรายการเป็นลกัษณะเรียลลิตี”้ 
(สายใจ ภริูฉาย, ผู้บริหารทีม ส านกัประชาสมัพนัธ์และส่ือสารองค์กร, สมัภาษณ์, 20 พฤศจิกายน 
2556)  (ดตูารางท่ี 4.2) 
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ตารางที่ 4.2  โครงการประชาสมัพนัธ์ของ ธ.ก.ส.  
 

โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม การประชาสัมพันธ์โครงการ 
ประชาสมัพนัธ์ ธ.ก.ส. น้อมน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสูเ่กษตรกรรุ่นใหมแ่ละชมุชน 

เผยแพร่รายการบันทึกลุยทุ่งทางสถานีวิทยุโทรทัศน์
แห่งประเทศไทย ช่อง 11 และรายการหอมแผ่นดิน 
ทางโมเดิร์นไนน์ทีวี 

โรงเรียนธนาคาร จดัท าสกู๊ปการด าเนินงานในแต่ละพืน้ที่ในรายการทุ่ง
แสงตะวนั, ผลิตสื่อโฆษณาทางโทรทศัน์ช่อง 3 , 5 , 7 
และโมเดินไนน์ และจดัท าจุลสารราย 2 เดือนเผยแพร่
ไปยงั ธ.ก.ส. ทัว่ประเทศ 

ประชาสมัพันธ์ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 

จดักิจกรรมเกษตรฮอตนิวส์สญัจร โดยพาเยี่ยมชมศนูย์
เรียนรู้ฯทัง้หมด 9 ภาค 

ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ
ชุมชน ในโครงการ ธนาคารต้นไม้ การสร้างฝายชะลอ
น า้ และเกษตรปลอดการเผา 

จดัท าสกู๊ปประชาสมัพนัธ์ทางช่อง 5 และ 
ช่อง 11 

โครงการประชาสมัพนัธ์เฉลมิพระเกียรติ เผยแพร่อาศิรวาทผ่านทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ผลิต 
และเผยแพร่สารคดีเฉลมิพระเกียรติทางสถานีโทรทศัน์
โมเดิร์นไนน์ทีวี 

โครงการประกวดร้องเพลง ลกูทุง่ ธ.ก.ส.  
ทอฝันเพื่อเยาวชนไทยปี 3 

การจดัประกวดร้องเพลง 

โครงการ My Little Farm รายการเป็นลักษณะเรียลลิตี  ้ออกอากาศทางช่อง 
ฟาร์ม แชนแนล 

 
 ทัง้นีเ้คร่ืองมือการส่ือสารผ่านทางส่ือมวลชนท่ี ธ.ก.ส. เน้นใช้ในการประชาสมัพนัธ์มาก
ท่ีสดุ คือ โทรทศัน์ โดยจดัท าเป็นรูปแบบของสกู๊ปผา่นทางรายการตา่งๆ ได้แก่ รายการบนัทึกลยุทุ่ง
,รายการเกษตรฮอตนิวส์, รายการหอมแผ่นดิน และ รายการทุ่งแสงตะวนั เป็นต้น ส่วนโครงการท่ี
มุ่งเน้นในการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือมวลชนมากท่ีสุดคือ โครงการประชาสัมพันธ์การส่งเสริม
อนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมของชมุชน ในโครงการ ธนาคารต้นไม้ การสร้างฝายชะลอน า้ และเกษตรปลอด
การเผา 
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  นอกจากนี ้ธ.ก.ส. ยงัมีการจดัท าเคร่ืองมือส่ือสารภายนอกองค์กรอีกหลายหลาย อาทิเช่น 
การส่ือสารผ่านทาง Facebook, Twitter, Youtube, ส่ือ VDO presentation, จอภาพอิเล็กทรอนิกส์, 
ตู้  ATM, การประชาสมัพนัธ์ผ่านกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมการตลาด , งานนิทรรศการ, การ
ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือสิ่งพิมพ์ ได้แก่ รายงานผลการด าเนินงานกองทุนบรรเทาความเดือดร้อน
ผู้ประสบภยัธรรมชาตแิละภยัพิบตัิ, แผน่พบั, เอกสารเผยแพร่ และป้ายประกาศ เป็นต้น 
 
ตารางท่ี 4.3  เคร่ืองมือการส่ือสารการแสดงความรับผิดชอบตอ่สงัคมผ่านชอ่งทางการส่ือสาร 
                     ภายนอกองค์กรของ ธ.ก.ส. 

  
เคร่ืองมือ 
การส่ือสาร 

ลักษณะ 
การส่ือสาร 

ความถี่ ผู้รับสาร ผู้รับผิดชอบ 

Website ทางเดียว ทกุวนั ลกูค้า/หนว่ยงานก ากบั
ดแูลหลกั /ผู้ ถือหุ้น/คูค้่า/ผู้
สง่มอบ/ชมุชนและสงัคม 
 

ฝทส. 

Facebook / Twitter/ 
Youtube 

ทางเดียว ทกุวนั ลกูค้า/หนว่ยงานก ากบั
ดแูลหลกั /ผู้ ถือหุ้น/คูค้่า/ผู้
สง่มอบ/ชมุชนและสงัคม 
 

ฝทส. 

สือ่ VDO presentation ทางเดียว ทกุวนั ลกูค้า/หนว่ยงานก ากบั
ดแูลหลกั /ผู้ ถือหุ้น/ ชมุชน
และสงัคม 
 

สปส. 

จอภาพอิเลก็ทรอนิกส ์ ทางเดียว ทกุวนั ลกูค้า/ ชมุชนและสงัคม 
 

สปส. 

ตู้  ATM ทางเดียว ทกุวนั ลกูค้า/ ชมุชนและสงัคม 
 

สธอ. 

สือ่วิทย ุโทรทศัน์ 

หนงัสอืพิมพ์ นิตยสาร 
ทางเดียว ทกุสปัดาห์ ลกูค้า/หนว่ยงานก ากบั

ดแูลหลกั /ผู้ ถือหุ้น/คูค้่า/ผู้
สง่มอบ/ชมุชนและสงัคม 
 

สปส. 

กิจกรรมสง่เสริม
การตลาด 

ทางเดียว  ลกูค้า/ คูค้่า/ผู้สง่มอบ ฝกต./ฝงก./
ฝสส./ฝสบ./

สปส. 
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ตารางท่ี 4.3  (ตอ่) 
 

เคร่ืองมือ 
การส่ือสาร 

ลักษณะ 
การส่ือสาร 

ความถี่ ผู้รับสาร ผู้รับผิดชอบ 

งานนิทรรศการ ทางเดียว  ลกูค้า/หนว่ยงานก ากบั
ดแูลหลกั/ชมุชนและสงัคม 
 

ทกุสว่นงาน 

รายงานกิจการประจ าปี ทางเดียว  ลกูค้า/หนว่ยงานก ากบั
ดแูลหลกั /ผู้ ถือหุ้น/คูค้่า/ผู้
สง่มอบ/ชมุชนและสงัคม 
 

สปส. 
 
 
 
 

รายงานการด าเนินงาน 
เพื่อสงัคมและ
สิง่แวดล้อม 

ทางเดียว  ลกูค้า/หนว่ยงานก ากบั
ดแูลหลกั /ผู้ ถือหุ้น/คูค้่า/ผู้
สง่มอบ/ชมุชนและสงัคม 
 

สปส. 

รายงานผลการ
ด าเนินงานกองทนุ 
บรรเทาความเดือดร้อน
ผู้ประสบภยัธรรมชาติ
และภยัพิบตัิ 

ทางเดียว  ลกูค้า/หนว่ยงานก ากบั
ดแูลหลกั /ผู้ ถือหุ้น/คูค้่า/ผู้
สง่มอบ/ชมุชนและสงัคม 
 

สปส. 

วารสารพฒันาชนบท ทางเดียว  ลกูค้า/หนว่ยงานก ากบั
ดแูลหลกั/ชมุชนและสงัคม 
 

สปส. 

แผน่พบั เอกสารเผยแพร่ 
ป้ายประกาศ 

ทางเดียว  ลกูค้า/หนว่ยงานก ากบั
ดแูลหลกั/ชมุชนและสงัคม 

ทกุสว่นงาน 

 
กล่าวโดยสรุป กลยทุธ์การส่ือสารความรับผิดชอบตอ่สงัคมของ ธ.ก.ส. สามารถแบ่งออก

ได้เป็น 2 ส่วน คือ การส่ือสารความรับผิดชอบต่อสังคมภายในองค์กรและการส่ือสารความ
รับผิดชอบตอ่สงัคมภายนอกองค์กร โดยการส่ือสารความรับผิดชอบตอ่สงัคมภายในองค์กรมุ่งเน้น
ไปท่ี กลยุทธ์การส่ือสารของผู้น า โดยผู้น าจะต้องมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมความรับผิดชอบของ
องค์กร และมีการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี (Role Model) เพ่ือสร้างแรงบนัดาลใจให้กับ
บคุลากรในองค์กรประพฤติปฏิบตัิตาม ส่วนการส่ือสารความรับผิดชอบต่อสงัคมภายนอกองค์กร
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มุ่งเน้นไปท่ี กลยุทธ์การส่ือสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจอันดีกับชุมชนและการมีส่วนร่วมกับโครงการภายใต้แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงซึ่งถือเป็นแนวทางการด าเนินงานหลกัของธนาคาร  ควบคูก่ับการใช้ส่ือหรือเคร่ืองมือการ
ส่ือสารตา่งๆ ท่ีหลากหลาย และมีลกัษณะการส่ือสารทัง้การส่ือสารทางเดียวและสองทิศทาง 
 
4.2  ผลที่ได้รับจากกลยุทธ์การส่ือสารความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีต่อผู้มีส่วน 
      ได้ส่วนเสียของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเป็นอย่างไร 
 

การติดตามผลการด าเนินงานทางด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมของ  ธ.ก.ส. ได้มี
คณะอนุกรรมการก ากับดแูลความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ ก ากับดูแลติดตาม
การด าเนินงาน ร่วมด้วยคณะกรรมการฝ่ายจัดการเชิงนโยบาย คอยตรวจเย่ียมในพืน้ท่ีอย่าง
ตอ่เน่ืองสม ่าเสมอ  นอกจากนี ้ส่วนงานผู้ รับผิดชอบหลกัในแต่ละโครงการยงัมีบทบาทส าคญัใน
การติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงาน และปรับแนวทางการด าเนินงานให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์และปัญหาอปุสรรคท่ีเกิดขึน้และรายงานความก้าวหน้าในรูปแบบการรายงานผลการ
ด าเนินงานต่อคณะกรรมการฝ่ายจัดการ คณะอนุกรรมการก ากับดแูลความรับผิดชอบต่อสงัคม
และสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการ ธ.ก.ส. เป็นประจ าทุกไตรมาส  นอกจากนี ้ธ.ก.ส. ยังได้
มอบหมายให้สถาบนัการศึกษา หรือบริษัทท่ีปรึกษาท่ีมีความช านาญ ตลอดจนส่วนงานศนูย์วิจยั
ของ ธ.ก.ส.  ท าการประเมินผลการด าเนินงานตลอดจนผลการรับรู้ของแตล่ะโครงการ  

พีระพงศ์ ค าช่ืน (2556)  กลา่ววา่ 
 
การประเมินและติดตามผลนัน้ ธ.ก.ส.จ้างบริษัทวิจยัและเรามีศนูย์วิจยัของเรา 
เพราะฉะนัน้เรามีการติดตามผลทกุๆ โครงการ ว่าแตล่ะโครงการสร้างความยัง่ยืน
ให้กับ ซีเอสอาร์ เร่ืองนัน้มากน้อยแค่ไหนกับสร้างความรับรู้ให้กับสาธารณชน
มากน้อยแค่ไหน ทุกๆ ครัง้ท่ีเราออกส่ือไปมนัก็จ าเป็นท่ีจะต้องมีการประเมินผล
ติดตามไม่ว่าเราจะท าเองหรือให้เจ้าของส่ือท่ีเผยแพร่ ก็ต้องมีการติดตามซึ่งผล
การรับรู้โดยรวมก็อยู่ในเกณฑ์ท่ีน่าพอใจ (พีระพงศ์ ค าช่ืน, ผู้อ านวยการ ส านกั
ประชาสมัพนัธ์และส่ือสารองค์กร, สมัภาษณ์, 28 พฤศจิกายน 2556) 
 
ทัง้นีจ้ากการประเมินและติดตามผลการรับรู้การส่ือสารกิจกรรมความรับผิดชอบตอ่สงัคม

ของ ธ.ก.ส.จากแผนงานและเป้าหมายในการด าเนินงานด้านสงัคมและสิ่งแวดล้อมในบญัชี 2555 
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(1 เมษายน 2555-31 มีนาคม 2556) ท่ีผ่านมาพบว่า ระดบัการรับรู้การส่ือสารความรับผิดชอบตอ่
สงัคมของ ธ.ก.ส. ท่ีมีตอ่ภายในและภายนอกองค์กรคิดเป็นร้อยละ 70 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายท่ี
วางไว้ โดยรวมอยูใ่นเกณฑ์ท่ีนา่พงึพอใจ (ภาพท่ี 4.1)  

 

 
 

ภาพท่ี 4.1  แผนงานและเป้าหมายในการด าเนินงานด้านสงัคมและสิ่งแวดล้อมในบญัชี 2555  
แหล่งท่ีมา:  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, 2556.    

 
ส าหรับการประเมินและติดตามผลการด าเนินงานการรับรู้ในแตล่ะโครงการ ธ.ก.ส. จะใช้

การแจกแบบสอบถามทุกครัง้หลงัเสร็จสิน้กิจกรรมโดยมีการจัดส่งไปยังแต่ละสาขาทั่วประเทศ 
ประมาณ 1,200 ชุด และน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ผลและสรุปเป็นผลการด าเนินงานการรับรู้
กิจกรรมโครงการความรับผิดชอบตอ่สงัคมของธนาคารตอ่ไป 

สายใจ ภริูฉาย (2556) กลา่ววา่ 
 
ธ.ก.ส. มีการติดตามผลการส่ือสาร เพราะทุกครัง้ท่ีเราออกส่ือไป อย่างเช่น 1 บาท
ฝากได้ไหมคะ  เราจะมีการวิจยัประเมินผลการรับรู้ ส่ือโฆษณาของเราว่า การ
รับรู้ เวลาท่ีเราเผยแพร่ส่ือไปสกั 2 อาทิตย์ แล้วเราจะมีแบบสอบถามส่งไปท่ีสาขา 
ให้สาขาน าไปให้ลูกค้าตอบว่าได้เห็นส่ือโฆษณาตวันี ไ้หม รับรู้ไหมว่าซีเอสอาร์
ของเราคืออะไร วา่กลุม่เป้าหมายรับรู้ขนาดไหน มีคนรู้ไหมว่าซีเอสอาร์ของเราคือ
อะไร เราก็จะเอาผลจากทัว่ประเทศมารวบรวม สกั 1,200 ชุด แล้วก็มีการแทน
ข้อมลู วิเคราะห์ผล ซึง่ผลการรับรู้ ดี ถ้าเป็นเร่ืองของโทรทศัน์ ก็จะมีการรับรู้ 70% 
ขึน้ไป ส่วนเกษตร Hot News ท่ีเราท าก็ได้รับความช่ืนชมกลบัมาว่าไม่เคยรู้มา
ก่อนวา่ธนาคารท าเร่ืองแบบนีก้บัชมุชน แล้วก็เป็นภาพลกัษณ์ท่ีดี ดีมากหมดเลย 
ถ้าเป็น Event ท่ีเราลงไปดู (สายใจ ภูริฉาย, ผู้บริหารทีม ส านกัประชาสมัพนัธ์
และส่ือสารองค์กร, สมัภาษณ์, 20 พฤศจิกายน 2556 
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ทัง้นีจ้ากการท่ี ธ.ก.ส. มีการส่งเสริมการด าเนินงานเพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ต่อเน่ืองยาวนาน โดยมีการก าหนดเป็นนโยบายท่ีชัดเจนขององค์กร มีแผนการด าเนินงาน มี
กระบวนการมีส่วนร่วมและสร้างจิตส านึกให้แก่พนกังาน ตลอดจนมีการด าเนินงานโครงการด้าน
สงัคมและสิ่งแวดล้อมมากมาย เช่น โครงการธนาคารต้นไม้ โครงการโรงเรียนธนาคาร โครงการ
ชมุชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ธ.ก.ส. โครงการสร้างฝายชะลอน า้ เป็นต้น จึงท าให้ ธ.ก.ส. ได้รับ
รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเย่ียม ในกลุ่มสถาบันการเงิน สังกัดกระทรวงการคลัง โดยส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ หรือ สคร. ซึ่งพิจารณาเห็นชอบว่า ธ.ก.ส. เป็นรัฐวิสาหกิจท่ีมี
ความโดดเดน่ และมีมาตรฐานการด าเนินงานในทกุๆ ด้าน สามารถสนองตอบความต้องการตาม
ความคาดหวงัของประชาชน และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียได้เป็นอย่างดี รวมถึงคณะกรรมการ ธ.ก.ส. 
และผู้บริหารระดบัสูงได้ปฏิบตัิหน้าท่ีร่วมกันอย่างเหมาะสม เป็นองค์กรท่ีมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม มีการเปิดเผยข้อมูลทัง้ด้านการเงินและมิใช่การเงินอย่างโปร่งใสผ่าน
รายงานท่ีส าคญั เชน่ การรายงานข้อมลูการด าเนินงานของคณะกรรมการ ธ.ก.ส. การรายงานการ
ปฏิบตัิงานตามหลกัการก ากบัดแูลท่ีดี (Good Corporate Governance) การรายงานข้อมลูด้าน
การแสดงความรับผิดชอบตอ่สงัคม (Corporate Social Responsibility) เป็นต้น มีการให้บริการท่ี
เป็นไปตามความคาดหวงัของลกูค้าและมีมาตรฐานในการให้บริการ มุ่งมัน่ในการสร้างมลูคา่เพิ่ม
ให้กับองค์กร ซึ่งแสดงถึงความยอดเย่ียมทัง้หมด และ ธ.ก.ส. ยังได้น้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวปฏิบตัิในการด าเนินการขององค์กรจนถึงปัจจุบัน จนท าให้เกิดผล
สมัฤทธ์ิทัง้ 3 ด้านอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ ด้านองค์กร ด้านพนกังาน และด้านเกษตรกร ชุมชน 
สงัคมโดยเฉพาะการพฒันาชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอพียงและจดัตัง้ศนูย์เรียนรู้เพ่ือการพฒันา
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส. จึงส่งผลให้ ธ.ก.ส. ได้รับรางวลัชนะเลิศถ้วยพระราชทานจาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ (กปร.) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ธ.ก.ส. ได้น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปฏิบตัไิด้อยา่งถกูต้องเหมาะสม ซึง่เป็นรางวลัแหง่ความภาคภมูิใจสงูสดุของ ธ.ก.ส.  

ศศนิาฏ วีรานนท์ (2556) กลา่ววา่ 
   
ธ.ก.ส.ได้รับรางวัลทุกปี โดยในปีนีเ้ราได้รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเย่ียม ซึ่งเป็น
รางวลั The Best of the Best  โดยผู้ ท่ีจะได้รับรางวลันีจ้ะต้องผ่านเกณฑ์
ทางด้านซีเอสอาร์ก่อน โดยระบบ SEPA ถือเป็นระบบประเมินของเรา ซึ่งเกณฑ์ 
SEPA  ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจยัท่ีท าให้งานซีเอสอาร์ของ ธ.ก.ส.มีความเป็นระบบ
ระเบียบมากขึน้จนกลายเป็นยทุธศาสตร์ท่ีโดดเด่นของ ธ.ก.ส. นอกจากรางวลัท่ี
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ได้รับ จาก SEPA แล้วถ้วยในหลวง จาก กปร ก็เป็นอีกหนึ่งรางวลัท่ีเราภาคภูมิใจ
ท่ีสุดเพราะไม่ใช่ทุกองค์กรท่ีจะได้รับรางวัลนี  ้ซึ่งซีเอสอาร์ของเราน้อมน าหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง ซึ่งก็คือ เข้าใจ เข้าถึง พฒันา เหล่านีส้ะท้อนให้
เห็นว่า เราท าเร่ืองนีจ้ริงจัง เราท าอย่างต่อเน่ือง  (ศศินาฏ วีรานนท์, ผู้ ช่วย
ผู้อ านวยการ ฝ่ายนโยบายและกลยทุธ์, สมัภาษณ์, 20 พฤศจิกายน 2556) 

 
ซึง่รางวลัท่ี ธ.ก.ส. ได้รับจากหน่วยงานตา่งๆเหล่านีถื้อเป็นผลจากการด าเนินงานและการ

ส่ือสารโครงการความรับผิดชอบตอ่สงัคมอยา่งเป็นรูปธรรม และเป็นเคร่ืองยืนยนัในการสร้างความ
เช่ือมัน่ให้แก่ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียของธนาคารได้เป็นอย่างดี เน่ืองจากเป็นการรับรองจากหน่วยงาน
ภายนอกว่าในทุกๆ การส่ือสารกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคมของ ธ.ก.ส. ล้วนมีการปฏิบตัิ
อย่างจริงจงัและด าเนินการมาอย่างต่อเน่ือง นอกจากการได้รับรางวลัจากหน่วยงานต่างๆซึ่งเป็น
ผลท่ีได้รับจากการด าเนินงานทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีเป็นรูปธรรมแล้ว ผลท่ีได้รับ
นอกเหนือจากนี ้คือ การส่ือสารกิจกรรมความรับผิดชอบตอ่สงัคมยงัช่วยในการสร้างเครือข่ายการ
มีสว่นร่วมซึ่งมีส่วนท าให้กิจกรรมความรับผิดชอบตอ่สงัคมของธนาคารประสบผลส าเร็จลลุ่วง อีก
ทัง้ยงัเป็นการเสริมสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีระหว่างธนาคารกบัเกษตรกรลกูค้าและชมุชน เสริมสร้าง
ภาพลกัษณ์ขององค์กรให้ดียิ่งขึน้และสะท้อนถึงผลประกอบการท่ีดีของธนาคารโดยอ้อม  

ศศนิาฏ วีรานนท์ (2556) กลา่ววา่ 
 
การส่ือสารซีเอสอาร์ ยงัช่วยให้เกิดการสร้างเครือข่าย เราสามารถร่วมกันท าได้
กับทุกภาคส่วน เพราะซีเอสอาร์เราไม่สามารถท าโดยล าพงัได้ ดงันัน้เม่ือมีการ
สร้างเครือข่ายเราก็สามารถท างานได้ง่ายขึน้ส่งผลให้การด าเนินงานซีเอสอาร์
ประสบผลส าเร็จ ทัง้นีท้ัง้นัน้แท้จริงแล้วเราอยากช่วยจริงๆ เราอยากพัฒนา
คุณภาพชีวิตจริงๆ เพราะผลท่ีได้กลับมา เราก็ขยายฐานลูกค้ามากขึน้ มี
ความสมัพนัธ์ท่ีดีกับลูกค้ามากขึน้ ถ้าลูกค้ามีเศรษฐกิจของตวัเองดีขึน้ เค้าก็จะ
มาเป็นลกูค้าของเรา ผลประกอบการเราก็ดีขึน้ เพิ่มขึน้ทกุปี เหล่านีก็้เป็นผลท่ีได้
จากซีเอสอาร์ (ศศินาฏ วีรานนท์,ผู้ ช่วยผู้อ านวยการ ฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์ , 
สมัภาษณ์, 20 พฤศจิกายน 2556) 
 
แต่ทัง้นีผ้ลการส่ือสารท่ีก่อให้เกิดความยัง่ยืนทางด้านการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อ

สงัคม ของ ธ.ก.ส. มากท่ีสุดนัน่คือ คา่นิยมความรับผิดชอบต่อสงัคมท่ีได้ถกูถ่ายทอดปลูกฝังเป็น
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อุดมการณ์ส าคญัของพนักงาน ธ.ก.ส. เป็นวฒันธรรมองค์กร ท่ีไม่ได้มองว่าความรับผิดชอบต่อ
สงัคม เป็นสิ่งท่ีองค์กรต้องท า แตน่ัน่คือภารกิจหลกัขององค์กร 

พีระพงศ์ ค าช่ืน (2556) กลา่ววา่ 
 
ส าหรับซีเอสอาร์เราท าจนทุกคนไม่ได้มองว่าเป็นซีเอสอาร์  ทุกคนมองว่าน่ีคือ
ภารกิจหลกัของเราไปแล้ว เพราะเราท ากนัมาหลายปี จนเราได้เป็นส่วนงานดีเดน่
แห่งเดียวท่ีได้รับรางวลัพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ในเร่ือง
ของการเป็นผู้สนบัสนุนและด าเนินการในเร่ืองของเศรษฐกิจพอเพียงแห่งเดียว 
จนถึงขณะนีก็้ยังเป็นแห่งเดียวอยู่ ท่ีได้รับรางวัลนี จ้นเรารู้สึกว่าน่ีไม่ใช่งาน
โฆษณา แตเ่ป็นในเนือ้งานของเราเอง ทัง้ท่ีจริงมนัก็คือซีเอสอาร์แตเ่ราไม่มองแค่
นัน้ เรามองว่ามนัคือภารกิจหลกัของเราจนพนกังานคิดว่าเป็นหน้าท่ีหลกั มนัเข้า
ไปในสายเลือดของคนท างาน โดยเฉพาะพนกังานในภูมิภาคทัง้หมด เค้าถือว่า
ภารกิจการสร้างชมุชนให้เข้มแข็ง สร้างสงัคมให้ดี สร้างความยัง่ยืนให้ชมุชน เพ่ือ
เป็นภารกิจหลกัไมใ่ชเ่ป็นภารกิจเพื่อเป็นการส่ือสารให้สงัคมเห็นว่าเราท า แตเ่ป็น
เนือ้ในงานของเรา (พีระพงศ์ ค าช่ืน, ผู้อ านวยการ ส านกัประชาสมัพันธ์และ
ส่ือสารองค์กร, สมัภาษณ์, 28 พฤศจิกายน 2556 ) 

 
ศศนิาฏ วีรานนท์ (2556) กลา่ววา่ 
 
เรามองว่าเราเป็นนกัพฒันามากกว่าท่ีเราเป็นนกัการธนาคาร ซึ่งสิ่งเหล่านีจ้ะถูก
ปลูกฝังในวฒันธรรมของเรา เราจะเน้นใช้ความสมัพนัธ์เป็นหลกั เราไม่ได้คิดว่า
มันจะย้อนกลับมาเป็นก าไร เราไม่ได้มองว่าเป็นการลงทุน แล้วต้องได้รับ
ผลตอบแทนเป็นตวัเงินขนาดนัน้ บางทีหน่วยงานอยากท า เราก็ให้เขาท า เพราะ
เค้ามีความตัง้ใจถึงแม้ท่ีท าไปเงินฝากอาจจะไม่เพิ่มขึน้ แต่เราก็ให้เค้าท าเพราะ
มันตอบโจทย์วิสัยทัศน์ของเรา (ศศินาฏ วีรานนท์ , ผู้ ช่วยผู้ อ านวยการ ฝ่าย
นโยบายและกลยทุธ์, สมัภาษณ์, 20 พฤศจิกายน 2556)  
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4.3  ปัญหาและอุปสรรคของการส่ือสารความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีต่อผู้มีส่วน 
       ได้ส่วนเสียของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรคืออะไร 
 

จากการให้สมัภาษณ์ของผู้บริหารท่ีมีบทบาทและหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกบักลยทุธ์
การส่ือสารความรับผิดชอบตอ่สงัคม  และการศึกษาข้อมลูจากเอกสารตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง สามารถ
สรุปประเดน็ปัญหาและอปุสรรคของการส่ือสารความรับผิดชอบตอ่สงัคมท่ีมีตอ่ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยแบง่ออกเป็น 3 ประเดน็หลกั ดงัตอ่ไปนี ้ 

4.3.1  งบประมาณ 
ธ.ก.ส. มีการจดัสรรงบประมาณทางการส่ือสารความรับผิดชอบต่อสงัคมไม่มากนกัเม่ือ

เทียบกบัภาคธุรกิจอ่ืน เน่ืองจากผู้บริหารมองว่า การด าเนินงานของ ธ.ก.ส. เป็นองค์กรท่ีช่วยเหลือ
สงัคมอยู่แล้ว เป็นความรับผิดชอบต่อสงัคมท่ีอยู่ในเนือ้งานจริงๆ จึงมุ่งเน้นทุ่มเทงบประมาณไปท่ี
ตวัโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมมากกว่าการส่ือสารจึงเป็นการยากท่ีจะสร้างการรับรู้ของ
กลุม่เป้าหมายได้อยา่งกว้างขว้างและทัว่ถึง 

พีระพงศ์ ค าช่ืน (2556) กลา่ววา่ 
 
คงเป็นเร่ืองงบประมาณ คือเราจะไม่จัดสรรงบประมาณจนเกินไปเพ่ือให้เกิด 
Impact แรงๆ เชน่วา่ ธ.ก.ส.ท าเข่ือน ธ.ก.ส. ลดการเผา คือมนัจะไม่ถกูยิงแรงๆลง
ไปเลยเพราะว่า เราไม่ได้มีความคาดหวังว่าองค์กรเรามีส่วนในการท าให้
ธรรมชาติเสียหาย เราเลยต้องมารณรงค์ท าให้คนเข้าใจมากขึน้ เราไม่ได้อยู่ใน
ภาคนัน้ เราอยู่ในภาคดแูลสงัคมอยู่แล้ว เพราะฉะนัน้ในการส่ือสาร เราจะไม่ส่ือ
ให้สงัคมเห็นวา่ เราเป็นสว่นหนึง่ท่ีดแูลสงัคมนะ เพราะโจทย์ของเรานัน้ดแูลสงัคม
อยู่แล้วตัง้แต่ต้น เพราะฉะนัน้ในเร่ืองของการโฆษณาบางครัง้อาจถูกมองว่า 
ไมไ่ด้เป็นการลงไปแรงๆให้เกิดการรับรู้อยา่งทัว่ถึงทนัทีแตเ่ป็นการคอ่ยๆ ซึมลงไป
ให้ทกุคนคอ่ยๆฟังให้ทกุคนคอ่ยๆเห็น จนเกิดภาพจ าจริงๆว่า ธ.ก.ส. ท าเร่ืองพวก
นีน้ะ (พีระพงศ์ ค าช่ืน, ผู้อ านวยการ ส านกัประชาสมัพนัธ์และส่ือสารองค์กร , 
สมัภาษณ์, 28 พฤศจิกายน 2556) 

 
ซึ่งงบประมาณการส่ือสารความรับผิดชอบต่อสงัคมของ ธ.ก.ส. ในปี 2556 ท่ีผ่านมา มี

งบประมาณกองทุนทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารจ านวนทัง้สิน้ 400 ล้านบาท 
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โดยส านักประชาสัมพันธ์และส่ือสารสารองค์กรได้รับงบประมาณในการส่ือสารกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารจ านวนทัง้สิน้ 97 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 20 ของ
งบประมาณในการด าเนินงานทางด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมทัง้หมด ซึ่งอาจจะดไูม่สงูมากเม่ือ
เทียบกบัองค์กรรายอ่ืนๆ เน่ืองจาก ธ.ก.ส. ตระหนกัถึงบทบาทหน้าท่ีของ ธ.ก.ส. ว่าภารกิจหลกัของ
ธนาคารคือการพฒันาชนบท ดงันัน้การประชาสมัพนัธ์หรือการส่ือสารในเชิงความรับผิดชอบต่อ
สงัคมจงึอยูใ่นเนือ้งานของ ธ.ก.ส. อีกทัง้คณะกรรมการตลอดจนผู้บริหารของ ธ.ก.ส. ไม่ประสงค์ให้
การส่ือสารทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารถูกมองว่าเป็นการประชาสัมพนัธ์โดย
มุง่หวงัผลทางการตลาดมากจนเกินความเหมาะสม  
 พีระพงศ์ ค าช่ืน (2556) กลา่ววา่ 
 

การก าหนดงบประมาณตอ่โครงการ งบการส่ือสารก็ประมาณร้อยละ 20 ของงบ
ประมานในการท าซีเอสอาร์ ทัง้หมด ธ.ก.ส.เห็นความส าคญัของการส่ือสารแต่
เน่ืองจากภารกิจหลกัของ ธ.ก.ส.อยู่กบัสงัคมอยู่แล้ว คือทกุคนพอใครนึกถึง ธ.ก.ส. 
ก็จะนึกว่าคือคนท่ีอยู่ในชนบท มีหน้าท่ีพัฒนาชนบท มีหน้าท่ีสร้างสรรค์สังคม
ชนบท เพราะฉะนัน้การประชาสมัพนัธ์ของเรายงัอยู่ในเนือ้งาน เพราะใครพูดถึง
เรามันจะแตกต่างกับองค์กรอ่ืนซึ่งเค้าไม่ได้ด าเนินการเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม
โดยตรง เช่นบริษัทพลงังานเชือ้เพลิง ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจโทรคมนาคม ซึ่งพวกนี ้
ไม่ได้อยู่ในภาคพฒันาสงัคม/พฒันาชุมชนและสิ่งแวดล้อม แต่เรียกได้ว่าเค้ามี
ส่วนจรรโลงสงัคม เพราะฉะนัน้เค้าจ าเป็นมากท่ีว่า ในเม่ือธุรกิจเค้าไม่เก่ียวกับ
ภาคชมุชน เค้าก็จ าเป็นต้องท าให้สงัคมเห็นวา่เค้ามีความหว่งใยชมุชน แต ่ธ.ก.ส.
อยู่กบับ้านนอกอยู่แล้ว พฒันาอยู่ในชนบท เห็นเราไปเดินอยู่กลางทุ่งอยู่แล้ว เรา
ดแูลสงัคมอยูแ่ล้ว เราสร้างชมุชนให้เข้มแข็งอยู่แล้ว พนกังานเราถึงบ้านลกูค้าทกุ
คนอยู่แล้วเพราะฉะนัน้ตรงนีจ้ึงเป็นการส่ือสารในเชิงท่ีเราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 
แยกออกมาต่างหาก เพราะมนัมีค่าใช้จ่ายแฝงต่อการปฏิบตัิงานอยู่ไม่น้อยแล้ว 
แตท่ัง้นีเ้ราจะละเลยโดยไมส่ื่อสารผ่านส่ือโฆษณาเลยก็ไม่ได้ในยคุสงัคมออนไลน์
แบบนีก็้จ าเป็นต้องมี เพียงแต่ว่าอัตราส่วนในการท ากิจกรรมกับค่าโฆษณา
อาจจะมีความแตกตา่งกบัในบางธุรกิจ ซึ่งเค้าไม่ได้อยู่ในภาคสงัคมชนบทหรือใน
ภาคสิ่งแวดล้อมและสงัคมดงันัน้เค้าจึงต้องยอมทุ่ม เพ่ือให้สงัคมเห็นว่าเค้าใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม แตส่ าหรับ ธ.ก.ส. ด้วยเนือ้งานภารกิจของเราเป็นแบบนีอ้ยู่แล้ว เรามี
ส่ือเราให้ความส าคญักับโฆษณาแต่เราไม่ได้ให้มากเท่ากับบางภาคธุรกิจท่ีเค้า
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ไม่ได้มีส่วนสร้างสรรค์สงัคมมากเท่าเรา (พีระพงศ์ ค าช่ืน, ผู้อ านวยการ ส านกั
ประชาสมัพนัธ์และส่ือสารองค์กร, สมัภาษณ์, 28 พฤศจิกายน 2556 ) 

 
 ศศนิาฏ วีรานนท์ (2556) กลา่ววา่ 
 

ในความเป็นจริงแล้ว ธ.ก.ส. มีการท าซีเอสอาร์หลากหลายโครงการมากแตอ่าจ
ไม่ได้มีการส่ือสารมากขนาดนัน้ ผู้ บริหารของ ธ.ก.ส ให้ความส าคัญมากเราก็
พยายามจะชั่งน า้หนักกับเ ร่ืองนี  ้ เ น่ืองจากผู้ บริหารไม่อยากให้เป็นภาพ 
ประชาสัมพันธ์หรือการตลาดจนเกินไป และงบประมาณก็ไม่ได้ผ่านกันง่ายๆ
เพราะมีคณะกรรมการบริหารกองทุน คอยดแูลอยู่ (ศศินาฏ วีรานนท์, ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการ ฝ่ายนโยบายและกลยทุธ์, สมัภาษณ์, 20 พฤศจิกายน 2556) 

 
4.3.2  ชอ่งทางในการส่ือสาร  
ธ.ก.ส. เลือกท่ีจะให้น า้หนกัในการส่ือสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย

โดยตรง เช่น เกษตรกรลูกค้า ผู้ น าชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่มักอยู่ในภาคสังคมชนบท มากกว่าการ
ส่ือสารผ่านส่ือมวลชนเม่ือเทียบกับองค์กรอ่ืนๆ  ท่ีมุ่งเน้นการส่ือสารผ่านส่ือมวลชนเน่ืองจากมี
ประสิทธิภาพในการส่ือสารได้ในวงกว้าง ซึ่งท าให้ สาธารณชนทัว่ไป โดยเฉพาะในเขตเมืองไม่ได้
รับข้อมลูขา่วสารโครงการความรับผิดชอบตอ่สงัคม ของ ธ.ก.ส. เทา่ท่ีควร 

พีระพงศ์ ค าช่ืน (2556) กลา่ววา่ 
    

ช่องทางการส่ือสารนัน้เป็นอีกเร่ืองหนึ่ง ซึ่ง ธ .ก.ส.อาจให้น า้หนักไปท่ีส่ือ
สาธารณะไม่มากนกั แตเ่ราให้ความส าคญัไปท่ีการส่ือสารตรงตอ่ผู้ มีส่วนได้ส่วน
เสียในเร่ืองนีเ้ลยจริงๆ เชน่ผู้น าชมุชน คนในชมุชน ส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งเค้า
จะได้รับรู้โดยตรงจากเรา เพราะฉะนัน้หากมองดูเผินๆ เราจะมองว่าเราส่ือสาร
ผ่านส่ือสารมวลชนน้อยกว่าองค์กรอ่ืนๆ แตช่่องทางท่ีเราเห็นว่าเกิดประโยชน์สูง 
นัน่คือ ผู้น าชุมชน ซึ่งเรามีคนพวกนีอ้ยู่มากมายในสงัคมของ ธ .ก.ส. ดงันัน้การ
ส่ือสารผ่านช่องทางพวกนีก้ารประชมุเครือข่ายจงัหวดัประจ าอ าเภอ เร่ืองพวกนี ้
เราไม่ค่อยพูดถึงกัน แต่จริงๆ มันเป็นการส่ือสารท่ีเราให้ความส าคัญและให้
งบประมาณไปมากเหมือนกัน แต่ทีนีปั้ญหาของพวกเราจะมองว่า การส่ือสารซี
เอสอาร์จะต้องส่ือสารแรงๆ ผ่านส่ือมวลชนชัน้น า แตเ่ราอยากจะเน้นการสร้าง
ความยัง่ยืนมากกว่า (พีระพงศ์ ค าช่ืน, ผู้อ านวยการ ส านกัประชาสมัพนัธ์และ
ส่ือสารองค์กร, สมัภาษณ์, 28 พฤศจิกายน 2556) 



85 

4.3.3  ความถ่ีในการส่ือสาร  
สืบเน่ืองมาจากเร่ืองของงบประมาณในการส่ือสารความรับผิดชอบต่อสงัคมของ ธ .ก.ส. 

ส่งผลให้การส่ือสาร หรือโฆษณาความรับผิดชอบต่อสงัคมของธนาคารมีความถ่ีในการเผยแพร่
น้อย ท าให้กลุ่มเป้าหมายยงัไม่สามารถรับรู้ได้ถึงกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีธ.ก.ส. ท า
ได้มากเพียงพอ นอกจากนีด้้วยความท่ี ธ.ก.ส. มุ่งด าเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสงัคมให้
ครอบคลมุกับกลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียให้มากท่ีสุด ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเกษตรกรลูกค้า กลุ่มเยาวชน 
สงัคมชมุชน และสิ่งแวดล้อม อีกทัง้ ธ.ก.ส. มีการเปิดกว้างให้ทกุสว่นงาน ตลอดจนหน่วยงานสาขา
ตา่งๆ สามารถจดัตัง้โครงการท่ีเก่ียวข้องกบัความรับผิดชอบตอ่สงัคมได้ตามความเหมาะสม จึงท า
ให้โครงการความรับผิดชอบตอ่สงัคม ของ ธ.ก.ส. มีอยู่จ านวนมากหลายโครงการ จึงท าให้ ธ.ก.ส.
ไม่สามารถท่ีจะทุ่มประชาสัมพันธ์หรือส่ือสารได้ในทุกโครงการ จึงส่งผลให้บางโครงการ
กลุม่เป้าหมายไมย่งัรับรู้ถึงกิจกรรมความรับผิดชอบตอ่สงัคมนัน้ๆ เทา่ท่ีควร  

สายใจ ภริูฉาย (2556) กลา่ววา่ 
 
ด้วยความท่ีซีเอสอาร์เรามีเยอะ ซีเอสอาร์ของเราเป็นซีเอสอาร์ท่ีอยู่ในเนือ้งาน
จริงๆ  ท่ีท าให้กบักลุ่มเป้าหมายจริงๆ ท ากับเกษตรกร ท ากับเยาวชนจริงๆแล้ว
เน่ืองจากซีเอสอาร์ เราท าหลายด้าน บางครัง้แม้งบประมาณจะใช้ในการท าซี
เอสอาร์เยอะ แตด้่วยความท่ีมนัมีหลายเร่ืองหลายราว การส่ือสารมนัอาจจะไม่
เพียงพอ แล้วก็เร่ืองท่ีมนัมีมาก มนัท าให้การรับรู้มนัไม่ส่งผลกระทบเหมือน ปตท 
ไม่เหมือนกบัหลายๆ ท่ีท่ีเค้าใช้เงิน สมมติเค้าปลูกป่าท่ีเดียวหรือเร่ือง เศรษฐกิจ
พอเพียง เค้าใช้เงินเป็น 100 ล้าน 1,000 ล้าน ในเร่ืองๆเดียว แตข่องเรา 100 ล้าน
ท าหลายเร่ือง เพราะฉะนัน้ ธ.ก.ส. จึงสร้างการรับรู้ได้ไม่มากพอ ยงัไม่ครอบคลมุพอ 
เพราะวา่ ซีเอสอาร์ เรามีเยอะ เราหยิบมาพดูได้เร่ืองละนิดละหน่อย เพราะฉะนัน้
แคมเปญของเราเป็นแคมเปญระยะสัน้ งบ 20 ล้าน แคมเปญแค ่1 เดือนหาย แต่
ของ ปตท ท่ีเค้าท าเร่ืองหัวใจพอเพียง เค้าเผยแพร่ทัง้ปี โดยใช้งบเกือบ 1,000 
ล้าน คนก็จะรู้ว่า ปตท ท าอะไรในเร่ืองของเศรษฐกิจพอเพียงเยอะ แต่ของเรา
โครงการหนึ่งมีงบ 20 ล้านอย่างมาก 25 ล้านในแต่ละโครงการความถ่ีมนัไม่ได้ 
ความถ่ีในการโฆษณาเราน้อย เลยท าให้คนเห็นยงัไมม่ากพอ และก็ยงัไม่รับรู้มาก 
ว่า ธ.ก.ส. ท าอะไร มีซีเอสอาร์อะไรบ้าง อีกอย่างด้วยความท่ีเรามีซีเอสอาร์ใน
หลายเร่ืองมนัจึงไม่เพียงพอท่ีจะประชาสมัพนัธ์และท าให้คนรับรู้ได้มากเพียงพอ  
(สายใจ ภริูฉาย, ผู้บริหารทีม ส านกัประชาสมัพนัธ์และส่ือสารองค์กร, สมัภาษณ์, 
20 พฤศจิกายน 2556) 
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เน่ืองจากโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของ ธ.ก.ส. มีมากมายหลายโครงการจาก
หลายๆส่วนงานจึงไม่สามารถน าทุกโครงการมาส่ือสารได้ทัง้หมด ดงันัน้  ธนาคารจึงมีการเลือก
ประเดน็การส่ือสารความรับผิดชอบตอ่สงัคม โดยมีการพิจารณาจาก Theme ท่ีได้ก าหนดไว้ในแต่
ละปีวา่ต้องการเน้นกิจกรรมหรือโครงการใดเป็นโครงการหลกัในการน าเสนอแล้วจึงน ามาพิจารณา
คดัเลือกเพ่ือสง่เสริมการส่ือสารในกิจกรรมท่ีมีความสอดคล้องกบั Theme ท่ีธนาคารก าหนดขึน้    
  โดยในปีนี ้ธ.ก.ส. เน้นหนักในการส่ือสารความรับผิดชอบต่อสังคม 3 โครงการ คือ 
โครงการธนาคารต้นไม้ โครงการท าฝายชะลอน า้ และโครงการเกษตรปลอดการเผา เกณฑ์การ
พิจารณาตอ่มา คือการพิจารณาจากกลุม่เป้าหมาย โดยต้องเลือกการส่ือสารกิจกรรมให้ครอบคลมุ
กับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มของธนาคาร เช่น โครงการธนาคารต้นไม้ โครงการท าฝายชะลอน า้ 
เพ่ือส่ือสารกบักลุม่เป้าหมายเกษตรกร และโรงเรียนธนาคาร เพ่ือส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมาย เยาวชน 
เป็นต้น  สว่นเร่ืองของความตอ่เน่ืองก็เป็นอีกปัจจยัท่ี ธ.ก.ส. ให้ความส าคญัโดยโครงการส าคญัท่ีมี
การด าเนินงานมาอย่างต่อเน่ืองและประสบผลส าเร็จดีอยู่แล้ว อย่างเช่น โครงการศนูย์เรียนรู้เพ่ือ
การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส. ก็เลือกท่ีจะส่ือสารต่อไปเพ่ือให้เกิดการรับรู้อย่าง
ตอ่เน่ือง นอกจากนี ้ก็ยงัมี Theme ใหญ่ซึ่งถือเป็นกรอบส าคญัในการด าเนินงานหลกัของธนาคาร 
นั่นคือ การน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาถือเป็นหลักในการด าเนินงานทางด้านความ
รับผิดชอบต่อสงัคม โดยในทุกกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคมของ ธ.ก.ส. ล้วนมีการน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุต์ปฏิบตัิด้วย 

พีระพงศ์ ค าช่ืน (2556) กลา่ววา่ 
 
เราส่ือสารทกุเร่ืองท่ีเราท าแตน่ า้หนกัท่ีเราจะทุ่มลงไปประชาสมัพันธ์ด้านไหนมนั
ก็จะมี Theme ของมนั อย่างในปีนีก็้จะเป็น Theme ของ ฝายชะลอน า้, ลดการ
เผา  และธนาคารต้นไม้ เพราะฉะนัน้ 3เร่ืองนีจ้ะได้รับการประชาสมัพนัธ์มากขึน้
เป็นพิเศษ แต่กิจกรรมอย่างอ่ืนท่ีเราไปสนบัสนุนกีฬาฟุตบอล สนบัสนุนอุปกรณ์
แพทย์ตามโรงพยาบาลตา่งๆ เราก็จะถ่ายทอดไปเหมือนกนั แตน่ า้หนกัอาจจะไม่
เทา่ 3 เร่ืองนี ้แตถ้่าเป็นปีหน้าหรือปีถดัไป ฝายชะลอน า้เราท าเข้าเป้าแล้ว ประชาชน
ตระหนกัถึงการสร้างฝายแล้ว ปีหน้าเราก็อาจเปล่ียนเป็นเร่ืองอ่ืนๆ ไป มนัก็จะถกู
เปล่ียนไปเพราะ ซีเอสอาร์ เราต้องดแูลทกุภาคส่วนสงัคมและสิ่งแวดล้อมทัง้หมด 
แต่มันจะต้องมี Theme ของมนัว่าช่วงนี ้เราจะเทไปทางไหนเพ่ือให้เกิดความ
ตระหนกัอย่างรุนแรง เพราะฉะนัน้ ส่ือก็ต้องส่ือทกุอย่าง ทกุช่องทาง แตก็่ต้องให้
น า้หนกัในบางเร่ือง (พีระพงศ์ ค าช่ืน, ผู้อ านวยการ ส านกัประชาสมัพนัธ์และ
ส่ือสารองค์กร, สมัภาษณ์, 28 พฤศจิกายน 2556 ) 
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สายใจ ภริูฉาย (2556) กลา่ววา่ 
 
ก็ดจูากการเน้นท่ีเราลงไปท าจริงๆท่ีเราลงไปท านานๆ แล้ว อย่างเช่น โครงการ 
ธนาคารต้นไม้ การสร้างฝายชะลอน า้ ท่ีทางด้านพืน้ท่ีท่ีเราลงไปท าอยู่ทุกภาค
แล้วก็มีจ านวนมาก เพราะถือว่ามนัเป็นโครงการหลกัของปีนี ้จากแผน 5 มิติของ 
ธ.ก.ส.  เราก็พยายามเลือกให้ครอบคลุม ทัง้ในเร่ืองของเยาวชน เกษตรกร ดู
กลุ่มเป้าหมายด้วยในการเลือก เช่น ธนาคารต้นไม้ ฝายชะลอน า้ เราไปท า
กลุ่มเป้าหมายเกษตรกร เราไปท าเป็นไฮไลท์ปีนี ้เราก็เลือกตวันีม้าเผยแพร่ ส่วน
โรงเรียนธนาคาร เน้นในเร่ืองของการบริหารจดัการด้านการเงินท่ีเราไปส่งเสริม 
กลุ่มเป้าหมายเยาวชนเราก็หยิบยกตวันีม้า  เลือกเป็นกลุ่มๆเป้าหมายมาแล้วก็
เป็นตวัท่ีเค้าเน้นในแตล่ะปีว่า ปีนีเ้น้นซีเอสอาร์ ตวัไหนไปมาก และก็ในเร่ืองศนูย์
เรียนรู้ เราเน้นถึงเร่ืองความต่อเน่ือง เน่ืองจากว่า ธนาคารท ามาเป็นระยะ
เวลานานหลายปีแล้วกว่าเราจะสร้างศนูย์เรียนรู้และพฒันาศนูย์เรียนรู้ขึน้มาใน
แต่ละปีว่าเราท าอะไรบ้าง เพราะฉะนัน้ในเร่ืองของความตอ่เน่ืองก็เป็นอีกปัจจยั
หนึ่งท่ีเราเลือกขึน้มา อันไหนท่ีเราท าดีแล้วและก็ต่อเน่ืองอย่างการน้อมน า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น Theme ใหญ่ท่ีทกุคนน้อมน าปรัชญาของในหลวง
มาใช้อนันีเ้ราก็ถือว่าเป็น Theme หลกัท่ีเราอยากท าตอ่เน่ืองตลอดมา (สายใจ 
ภูริฉาย, ผู้บริหารทีม ส านกัประชาสมัพนัธ์และส่ือสารองค์กร , สมัภาษณ์, 20 
พฤศจิกายน 2556) 

 
4.4  แนวโน้มกลยุทธ์การส่ือสารการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีต่อผู้มี 
      ส่วนได้ส่วนเสียของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใน 
      อนาคตจะเป็นอย่างไร 
 

แนวโน้มกลยุทธ์การส่ือสารการแสดงความรับผิดชอบต่อสงัคมท่ีมีต่อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในอนาคต จากการสัมภาษณ์ผู้ บริหารท่ีมี
บทบาทและหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับกลยุทธ์การส่ือสารความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และการศกึษาข้อมลูจากเอกสารตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
สามารถสรุปได้ดงันี ้
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ธ.ก.ส. มีความมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างสรรค์ส่ือประชาสมัพนัธ์กบัผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียของธนาคาร
ตอ่ไป โดยให้ความส าคญักบัความคาดหวงัและความต้องการของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียของธนาคาร
ทกุภาคส่วน ดงันัน้เพ่ือให้เกิดการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ จึงมีแนวโน้มในการปรับปรุงแก้ไขการ
ด าเนินงานท่ีผา่นมาให้ดียิ่งขึน้โดย ในด้านงบประมาณ ธ.ก.ส อาจพิจารณาขอเพิ่มงบประมาณใน
การส่ือสารด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้มากกว่าเดิม ซึ่งจากเดิมตัง้ไว้ท่ี ร้อยละ 20 ของ
งบประมาณการท าโครงการความรับผิดชอบตอ่สงัคมทัง้หมดเพ่ือขยายช่องทางในการส่ือสารแต่
ทัง้นีก็้ต้องอยู่ภายใต้งบประมาณท่ีเหมาะสมและภายใต้ดลุยพินิจของคณะอนกุรรมการกองทนุท่ี
เก่ียวข้อง 

พีระพงศ์ ค าช่ืน (2556) กลา่ววา่ 
 
ก็คงจะต้องเพิ่มเติมจากท่ีมีอยู่เดิมในส่วนท่ีเราส่งผ่านคนของเราผ่านผู้น าชุมชน
ตรงนีเ้ราท าเต็มท่ีของเราอยู่แล้ว แต่เน่ืองจากทุกวนันีก้ารแข่งขนัมีมากขึน้ การ
ค านึงถึงสงัคมและสิ่งแวดล้อมมนัสงูขึน้ เพราะฉะนัน้ ธ .ก.ส.จ าเป็นท่ีจะต้องเพิ่ม
กลยทุธ์เพิ่มแนวทางของเราจากเดิมท่ีบอกว่างบประมาณประชาสมัพนัธ์อาจอยู่
สกัร้อยละ 20 ของงบโครงการทัง้หมด ก็คงจะต้องพิจารณาขอเพิ่มเพ่ือขยาย
ช่องทาง เพ่ือให้สาธารณะชนได้รับรู้มากขึน้ เพราะเรามีคู่แข่งมากขึน้ เรามีคนท่ี
ปฏิบตัิภารกิจคล้ายกับเราหลายรายมากขึน้ เพราะฉะนัน้การท่ีเราจะสร้างการ
รับรู้ สร้างการยอมรับให้มากขึน้เร่ืองของกิจกรรม ซีเอสอาร์ เราก็คงจะต้องขยาย
ช่องทางการส่ือสารสู่สาธารณะชนให้มากขึน้ (พีระพงศ์ ค าช่ืน, ผู้อ านวยการ 
ส านกัประชาสมัพนัธ์และส่ือสารองค์กร, สมัภาษณ์, 28 พฤศจิกายน 2556) 
 
ต่อมาในด้านช่องทางการส่ือสาร ธ.ก.ส. มีแนวโน้มในการเพิ่มช่องทางการส่ือสารความ

รับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือให้สาธารณะชนได้รับรู้มากขึน้ โดยเฉพาะช่องทางการส่ือสารผ่านส่ือ
สงัคมออนไลน์ หรือ Social Media เพ่ือเจาะกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็น GEN Y ซึ่งเป็นกลุ่มคนอาย ุ25 – 
35 ปี ท่ีเร่ิมเข้ามามีบทบาทในการคมุธุรกิจหรือท าการเกษตรแทนพ่อแม่ซึ่งมีแนวโน้มจ านวนมาก
ขึน้ และกลุม่คนเหลา่นีมี้การตดิตอ่ธนาคารผา่นทางระบบอินเตอร์เน็ต ผ่านช่องทาง Social Media 
ตา่งๆ และท่ีส าคญัส่ือเหลา่นีเ้ป็นส่ือท่ีไมไ่ด้ใช้งบประมาณเยอะแต่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

พีระพงศ์ ค าช่ืน (2556) กลา่ววา่ 
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ส าหรับส่ือออนไลน์ ตอนนีเ้ราก าลังพัฒนาแอปพลิเคชั่นเพ่ือเพิ่มช่องทางการ
ส่ือสารทัง้ตวัผลิตภัณฑ์และโครงการ ซีเอสอาร์ ซึ่งยังอยู่ในระหว่างขัน้ตอนการ
ด าเนินงาน แต่เด๋ียวนีส้ิ่งท่ีเราก าลังค านึงถึง คือเยาวชนกับเกษตรกรรุ่นใหม ่
เพราะปัจจุบนัเกษตรกรรุ่นเก่าๆ เร่ิมปลดเกษียณจากอาชีพซึ่งเป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่
อาย ุ60-70 ในขณะท่ีคนรุ่นใหม่ก็จะละทิง้ภาคเกษตรมาอยู่ในภาคเมือง เราจึง
พยายามสร้างความผูกพนักลบัไปยงัชุมชนของเค้า ฉะนัน้ส่ือใหม่ๆท่ีเราจะผลิต
ออกมาจะต้องเจาะและเข้าถึงไปยงักลุ่มคนพวกนี ้ซึ่งตอนนีก้ลุ่ม GEN Y เร่ิม
กลบัมาท าเกษตรเป็นกลุม่คนอาย ุ25-35 ปี เร่ิมเข้ามาคมุธุรกิจแทนรุ่นพ่อแม่เป็น
จ านวนมาก และคนพวกนีมี้การติดต่อธนาคารผ่านระบบอินเตอร์เนตผ่าน
ชอ่งทาง Social Media ทัง้หลาย ก็จะตดิตอ่ธนาคารผา่นช่องทางนีม้ากขึน้ จากท่ี
เราต้องไปหาท่ีบ้านเม่ือ 20-30 ปีท่ีแล้ว ตอนนีไ้ม่ใช่แคน่ัน้ เพราะฉะนัน้ช่องทาง 
Online พวกนีก็้ต้องขยบัขยายเพิ่มมากขึน้ (พีระพงศ์ ค าช่ืน, ผู้อ านวยการ ส านกั
ประชาสมัพนัธ์และส่ือสารองค์กร, สมัภาษณ์, 28 พฤศจิกายน 2556). 

 
และสดุท้ายด้านความถ่ีในการส่ือสารความรับผิดชอบตอ่สงัคม ธ.ก.ส. เน้นย า้ในการส่ือสาร

อย่างตอ่เน่ืองตอ่ไป ในทกุๆ เร่ือง ทกุๆ มิติ เพ่ือมุ่งหวงัให้ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดการรับรู้และจดจ า
ได้ว่ากิจกรรมการด าเนินงานทางด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมท่ีมีความพยายามในการส่ือสาร
ออกไปนีเ้ป็นของ ธ.ก.ส. 

สายใจ ภริูฉาย (2556) กลา่ววา่ 
 

มนัคงต้องท าอย่างตอ่เน่ืองและต้องท าในวงกว้างให้ได้มากท่ีสดุ เราไม่อยากเอา
ตวังบประมาณมาเป็นตวัพดู แตเ่ราจะบอกวา่ เราจะต้องท าออกไปเร่ือยๆ ในเร่ือง
ของเกษตรอินทรีย์ รายการหอมแผ่นดิน เราก็ต้องท าตอ่เน่ืองให้คนรับรู้ว่า ธ.ก.ส. 
ส่งเสริมเร่ืองเกษตรอินทรีย์ ในเร่ืองของ ฝายชะลอน า้ เราก็ต้องส่ือสารออกไป 
เพราะเราก็ไม่หยุดท่ีจะท าในเร่ืองของธนาคารต้นไม้ เราก็ต้องส่ือสารออกไป 
เพราะฉะนัน้ เราต้องส่ือสารอยา่งตอ่เน่ืองตอ่ไป ในเร่ืองของซีเอสอาร์ ในทกุๆเร่ือง 
ในทุกมิติ ว่าเรามีโครงการตรงนีน้ะ เราก็ต้องเผยแพร่ออกไป พวกส่ือดิจิตอล 
ออนไลน์ มันคงจะต้องท ามากขึน้ เพราะมันเป็นส่ือท่ีไม่ได้ใช้ งบฯเยอะ และ
เพ่ือให้เข้าถึงได้มากขึน้ โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ ส่วนส่ือท่ีเป็น Mass media 
เราก็ตดัไม่ได้ (สายใจ ภูริฉาย, ผู้บริหารทีม ส านกัประชาสัมพนัธ์และส่ือสาร
องค์กร, สมัภาษณ์, 20 พฤศจิกายน 2556) 



 
บทที่ 5 

 
การอภปิรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาวิจยั เร่ือง “กลยทุธ์การส่ือสารการแสดงความรับผิดชอบตอ่สงัคมของธนาคาร

เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร” สามารถอภิปรายผลการศกึษาโดยอาศยัแนวคิดและทฤษฎี
จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนข้อเสนอแนะส าหรับองค์กร และข้อเสนอแนะส าหรับ
การศกึษาในครัง้ตอ่ไป โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 

5.1  อภปิรายผลการศึกษา 
 

การศึกษาวิจยั เร่ือง “กลยทุธ์การส่ือสารการแสดงความรับผิดชอบตอ่สงัคมของธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร” ได้น ามาอภิปรายผลการวิจยัตามวตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้ดงันี ้  

5.1.1  กลยทุธ์การส่ือสารความรับผิดชอบตอ่สงัคมท่ีมีตอ่ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียของธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5.1.2  ผลท่ีได้รับจากการส่ือสารความรับผิดชอบต่อสงัคมท่ีมีต่อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียของ
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5.1.3  ปัญหาและอปุสรรคของการส่ือสารความรับผิดชอบตอ่สงัคมท่ีมีตอ่ผู้ มีส่วนได้ส่วน
เสียของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5.1.4  แนวโน้มกลยทุธ์การส่ือสารความรับผิดชอบตอ่สงัคมท่ีมีตอ่ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียของ
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในอนาคต ซึง่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 
5.1.1  กลยุทธ์การส่ือสารความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีมีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

                   ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
การส่ือสารความรับผิดชอบต่อสงัคมของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

หรือ ธ.ก.ส. เป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบหลกัของส านกัประชาสมัพนัธ์และส่ือสารองค์กรซึ่งมีภารกิจ
หลกัในการประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของธนาคารไปยงักลุ่มเป้าหมายทัง้ภายใน
และภายนอกองค์กร  โดยจะด าเนินการร่วมกบัฝ่ายนโยบายและกลยทุธ์ และฝ่ายพฒันาลกูค้าและ
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ชนบท โดย ธ.ก.ส.ได้มีการจัดท าแผนนโยบายในเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมให้เป็นแผน
ยทุธศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรมขององค์กร โดยอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ท่ี 6 เร่ืองการ ยกระดบัความ
รับผิดชอบต่อสงัคม ซึ่งถือเป็นภารกิจการด าเนินงานหลกัของธนาคาร ซึ่งสอดคล้องกับ วรพรรณ 
เอือ้อาภรณ์, (2555, น. 149) ท่ีได้กล่าวถึงทิศทางและแนวโน้มการด าเนินกลยทุธ์ความรับผิดชอบ
ขององค์กรในประเทศไทยไว้ว่า จะมีการพัฒนาตามกระแสความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับ
สากล โดยองค์กรจะมีการด าเนินความรับผิดชอบต่อสงัคมในรูปแบบกลยุทธ์มากขึน้ เพ่ือให้เป็น
การประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบตอ่สงัคมอย่างเป็นระบบ ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจยัของสเุมธ 
กาญจนพนัธุ์ และสวุฒันา วงษ์กะพนัธ์ (2551) พบว่า ปัจจุบนัองค์กรธุรกิจในประเทศไทยเร่ิมมี
การปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ในการด าเนินภารกิจด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมในเชิงกลยทุธ์มาก
ขึน้ โดยใช้การวิเคราะห์ปัจจัยทัง้ภายในและภายนอกองค์กรประกอบการวางแผนด าเนินงาน 
เพ่ือให้การด าเนินภารกิจด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมมีประสิทธิภาพสงูสดุ และยงัสอดคล้องกบั
ผลการศกึษาของสถาบนัไทยพฒัน์ ร่วมกบัส านกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั (สกว.) เม่ือปีพ.ศ. 
2549 โดยผลการศึกษาได้ชีใ้ห้เห็นว่า การด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
ธุรกิจในประเทศไทย มีแนวโน้มท่ีจะด าเนินการในเชิงกลยุทธ์มากขึน้ กล่าวคือจะมีการระดม
ความคิดและตระเตรียมแผนงานล่วงหน้าอย่างมีจุดหมาย น าวิสยัทศัน์ค่านิยม และพนัธกิจของ
องค์กรมาเป็นข้อพิจารณาในการตดัสินใจด าเนินการและให้ความส าคญักับการมีส่วนร่วมของ
บคุลากรในองค์กรมากขึน้ (สถาบนัไทยพฒัน์, 2556) 
  ทัง้นีก้ลยทุธ์การส่ือสารความรับผิดชอบต่อสงัคมของ ธ.ก.ส. สามารถจ าแนกออกได้เป็น
สองส่วน คือ การส่ือสารความรับผิดชอบตอ่สงัคมภายในองค์กร และ การส่ือสารความรับผิดชอบ
ตอ่สงัคมภายนอกองค์กร โดยกลยุทธ์การส่ือสารความรับผิดชอบตอ่สงัคมภายในองค์กรท่ีมุ่งเน้น
มากท่ีสุดคือ การส่ือสารของผู้น าองค์กร โดยให้ความส าคญักับวิธีการท่ีผู้น าระดบัสูงส่ือสารกับ
บคุลากร โดยจะต้องเป็นการส่ือสารแบบสองทิศทางและตรงไปตรงมา ผู้น าจะต้องมีส่วนร่วมในทกุ
กิจกรรมต่างๆขององค์กร และมีการปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างท่ีดี (Role Model) เพ่ือสร้างแรง
บนัดาลใจให้บุคลากรในองค์กรประพฤติปฏิบตัิตาม และมีความผูกพนักับองค์กร  มีการส่ือสาร
ความรับผิดชอบตอ่สงัคมทัง้แบบเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ โดยการส่ือสารความรับผิดชอบ
ตอ่สงัคมแบบเป็นทางการ ฝ่ายจดัการได้ถ่ายทอดแนวนโยบายผ่านทางการจดัท าข้อตกลงกบัส่วน
งานระดบัฝ่าย ส านกัในส านกังานใหญ่ และส่วนภูมิภาคโดยผ่านแผนงานข้อตกลงประจ าปีซึ่งได้มี
การถ่ายทอดเป็นล าดบัชัน้จนถึงพนกังานรายคน และยงัได้ถ่ายทอดส่ือสารอย่างเป็นประจ าผ่าน
ช่องทางประชมุ การจดักิจกรรม Bank Agenda เป็นต้น ส่วนการส่ือสารความรับผิดชอบตอ่สงัคม
แบบไม่เป็นทางการ ได้แก่ การท่ีผู้บริหารลงพืน้ท่ีเย่ียมเยียนพนกังานตา่งๆ ตามส่วนงานภูมิภาค 
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เพ่ือตรวจเย่ียมการด าเนินงาน แลกเปล่ียนความคิดเห็น ตลอดจนรับฟังปัญหา และข้อเสนอแนะ 
และท่ีส าคญัท่ีสดุ คือการส่ือสารผ่านการแสดงออกและปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างท่ีดี (Role Model) 
ปฏิบตัิอย่างคงเส้นคงวากับค่านิยมท่ีก าหนด (Consistency) เพ่ือให้พนักงาน และสาธารณชน
ได้รับรู้ ซึ่งถือเป็นการสร้างแรงบนัดาลใจ ความภูมิใจในการประพฤติปฏิบตัิตนให้สอดคล้องกับ
ค่านิยมองค์กรตามแบบอย่างผู้น า ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ จณิน เอ่ียมสะอาด (2550, 
บทคดัย่อ) ท่ีได้ท าการศึกษาเร่ือง “รูปแบบและการส่ือสาร การด าเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อ
สงัคมขององค์กรธุรกิจไทย” โดยท าการศกึษา 3 องค์กรธุรกิจไทย ได้แก่ บริษัทบางจากปิโตรเลียม 
จ ากดั (มหาชน), บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน)  และบริษัท ปนูซีเมนต์ไทย  จ ากดั (มหาชน)  พบว่า 
องค์กรทัง้ 3 แห่งมีการส่ือสารกับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทัง้ภายในและภายนอกองค์กร โดยภายใน
องค์กรจะใช้รูปแบบการส่ือสารท่ีผสมผสานกัน ทัง้เครือข่ายการส่ือสารแบบเป็นทางการ และ
เครือขา่ยการส่ือสารแบบไมเ่ป็นทางการ โดยใช้การส่ือสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมมากท่ีสดุ คือการ
ใช้ส่ือบุคคล เพ่ือให้เกิดการส่ือสารแบบสองทาง (Two Way Communication) และการประพฤติ
ปฏิบตัตินให้เห็นแบบอยา่งท่ีดี   

ผู้น าองค์กรของ ธ.ก.ส. หรือท่ีเรียกว่า คณะกรรมการฝ่ายจดัการ ประกอบด้วย ผู้บริหาร
ระดบัสงูสดุ และระดบัสงู ได้แก่ ผู้จดัการ รองผู้จดัการ และผู้ชว่ยผู้จดัการ ได้ให้ความส าคญัในการ
ด าเนินงานทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นอย่างมาก โดยเป็นผู้ ก าหนดทิศทางและ
ถ่ายทอด ยทุธศาสตร์ แนวปฏิบตัิ ตลอดจนคา่นิยมทางด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมโดยได้น้อม
น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคล่ือนและน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือสร้างความยั่งยืน
อย่างแท้จริง รวมทัง้ด าเนินกิจกรรมโครงการความรับผิดชอบต่อสงัคมต่างๆ ด้วยตนเองร่วมกับ
พนกังาน เพ่ือเป็นต้นแบบในการสร้างแรงบนัดาลใจและกระตุ้นให้พนกังานมุ่งมัน่ และตระหนกัถึง
ความส าคญัในเร่ืองการด าเนินงานทางด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมด้วยความสมคัรใจและส่งผล
ให้บุคลากรมีความผูกพนักับองค์กรมากยิ่งขึน้ สอดคล้องกบั Morsing (2006) ท่ีได้กล่าวว่าการ
ได้รับแรงสนับสนุนจากฝ่ายบริหารจะเป็นกุญแจส าคญัท่ีช่วยให้เห็นถึงการอุทิศตนและพันธะ
สญัญาท่ีองค์กรมีให้กบัผู้ มีสว่นได้สว่นเสียอยา่งแท้จริง รวมไปถึงพนกังานด้วยเช่นเดียวกนั เช่น ใน
ทกุๆ กิจกรรมความรับผิดชอบตอ่สงัคมและการส่ือสารองค์กร ผู้บริหาร คณะกรรมการ ตลอดจน
พนกังานจะปรากฏอยูใ่นทกุๆ เนือ้หาสารท่ีส่ือสารออกไป เชน่ ในรายงานความมัน่คง แผ่นพบั หรือ
โฆษณา ซึ่งเสมือนค ายืนยนัท่ีชดัเจนว่าองค์กรเห็นความส าคญัและให้การสนบัสนุนกับกิจกรรม
ด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กร อีกทัง้การแสดงให้เห็นถึงความภกัดีและความเสียสละ
จะเป็นเสน่ห์ดึงดูดพนักงาน สร้างโอกาสในการจ้างงาน และท าให้ผู้ บริโภคตลอดจนผู้ น าทาง
ความคดิตา่งๆ ให้ความเช่ือถือ  
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ส าหรับการส่ือสารความรับผิดชอบต่อสังคมภายนอกองค์กร กลยุทธ์การส่ือสารความ
รับผิดชอบต่อสงัคมภายนอกองค์กรท่ี ธ.ก.ส. มุ่งเน้นมากท่ีสุดคือ การส่ือสารเพ่ือสร้างการมีส่วน
ร่วมกับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง การมีส่วนร่วมระหว่างผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียกับธนาคารถือเป็น
กระบวนการท่ีมีความส าคญัมากในทกุขัน้ตอนการด าเนินงาน เพราะ ธ.ก.ส. มีนโยบายมุ่งเน้นให้
ลกูค้า และชมุชนมีส่วนร่วมและเป็นจุดศนูย์กลาง ดงัจะเห็นได้จากการท่ี ธ.ก.ส. ได้ก าหนดการมี
สว่นร่วมของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย (Participation) ไว้เป็นคา่นิยมขององค์กร (Core Value) ธ.ก.ส.ได้
ให้ความส าคญักบักระบวนการการมีส่วนร่วมของลูกค้า พนกังานและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
ซึง่ในการก าหนดทิศทางและกลยทุธ์ท่ีส าคญัของ ธ.ก.ส. จะต้องมีกระบวนการการมีส่วนร่วมของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียรวมอยู่ด้วย เช่น การจดัการประชมุประชาพิจารณ์ (Public Hearing) เพ่ือเปิด
โอกาสให้ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีส าคญัเข้ามามีส่วนร่วม ในการก าหนดทิศทาง และการด าเนินการ
ของธนาคาร หรือในเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ เช่น การพัฒนาชุมชนต้นแบบตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม ่ศนูย์เรียนรู้เพ่ือการพฒันาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส. เป็น
ต้น นอกจากนีย้งัมีการลงพืน้ท่ีในสว่นภมูิภาคของผู้น าองค์กรและพนกังาน เพ่ือพบปะกบัเกษตรกร
ลกูค้า และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างใกล้ชิดและสม ่าเสมอ เพ่ือรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะตลอดจน
ข้อคิดเห็น ซึ่งสอดคล้องกบั Filho, Wanderley, Gomez and Farache, (2010: 294-309) ท่ีได้ท า
การเสนอแนะวา่โครงการความรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กร จะประสบความส าเร็จได้สิ่งท่ีส าคญั 
นัน่คือ การมีช่องทางการส่ือสารท่ีเปิดกว้างให้กับพนกังานและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเก่ียวข้อง ได้มี
โอกาสเข้ามามีสว่นร่วม เชน่ การรับฟังความคดิเห็นโดยการจดัเวทีเสนอแนะ การเย่ียมเยือนชมุชน 
และ ลงพืน้ท่ีภาคสนาม เป็นต้น การส่ือสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมได้ถือเป็นกลยุทธ์การส่ือสาร
ภายนอกท่ีส าคญัของ ธ.ก.ส. เน่ืองด้วยลักษณะเนือ้งานหลักของ ธ.ก.ส. คือการพัฒนาชนบท 
ดงันัน้พนักงาน ธ.ก.ส. จะต้องเข้าใจวิถีชีวิตของเกษตรกร โดยจะต้องหมั่นไปเย่ียมเยียนพบปะ
ลกูค้าเพ่ือ แนะน าเร่ืองการบริการสินเช่ือ ให้ความชว่ยเหลือลกูค้าท่ีประสบปัญหาจากการประกอบ
อาชีพ รวมถึงส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรควบคู่ไปด้วย ดังนัน้ในการส่ือสาร
กิจกรรมความรับผิดชอบตอ่สงัคมไปยงัภายนอกองค์กร จึงมีลกัษณะและทิศทางเดียวกนั  คือ การ
ให้พนักงาน ธ.ก.ส. เป็นผู้ ถ่ายทอดข้อมูล สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรม ตลอดจนมุ่งสร้างความ
ตระหนกัให้แก่ชมุชนและสงัคมนัน้ๆ  

ธ.ก.ส. เน้นการส่ือสารโดยตรงกบักบัผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ เกษตรกรลกูค้า ผู้น าชมุชน 
สมาชิกในชุมชน ตลอดจนหน่วยงานหรือองค์กรตา่งๆ ผ่านทางผู้บริหารและพนกังานฝ่ายพฒันา
ลกูค้าและชนบท เพ่ือสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมกบัโครงการ โดยทุกครัง้ก่อนท่ีจะมีการ
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ด าเนินกิจกรรม ฝ่ายพฒันาลูกค้าและชนบท จะลงพืน้ท่ีเข้าไปส่ือสารกับชุมชนเป้าหมายเพ่ือให้
ชมุชนเป้าหมายเกิดความเข้าใจ ไว้วางใจและตระหนกัถึงความส าคญัของโครงการ ซึ่งในขัน้ตอนนี ้
จะเป็นขัน้ตอนท่ีท าให้เกิดกระบวนการแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างพนกังานกบัชมุชน ซึ่งเป็น
การสนบัสนนุให้ชมุชนเกิดความรู้สกึมีส่วนร่วมกบัโครงการมากยิ่งขึน้ และเม่ือชมุชนมีความเข้าใจ
และตระหนกัถึงความส าคญัของโครงการแล้ว ชุมชนก็จะเกิดความรู้สึกยินยอม  (License to 
Operate) และเต็มใจให้ ธ.ก.ส.เข้ามามีส่วนร่วมพฒันาชุมชน ซึ่งส่งผลให้การด าเนินกิจกรรม
โครงการกบัชมุชนสามารถส าเร็จลลุ่วงด้วยดี สอดคล้องกบั Morsing (2006) กล่าวว่ามีงานวิจยั
หลายชิน้ท่ีชีใ้ห้เห็นวา่ปฏิกิริยาของผู้ มีสว่นได้สว่นเสียขององค์กรขึน้อยูก่บัขอบเขตของสิ่งท่ีรับรู้และ
ความเช่ือถือท่ีมีตอ่องค์กร การสร้างความสมัพนัธ์ในเชิงรุกกบัผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียจะกระตุ้นให้เกิด
การตอบสนองและความน่าเช่ือถือกับองค์กร ซึ่งการศึกษาหลายชิน้แสดงให้เห็นว่ายิ่งองค์กรมี
ความใกล้ชิดกับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น พนักงานหรือลูกค้ามากเพียงใด ก็ยิ่งท่ีจะท าให้เกิด
ความสมัพนัธ์ท่ีแข็งแรงและยัง่ยืนมากเท่านัน้ การส่ือสารความรับผิดชอบตอ่สงัคมทางตรงของ ธ.ก.ส. 
นอกจากจะเข้าไปส่ือสารเพ่ือสร้างความเข้าใจและได้รับความร่วมมือจากชุมชนแล้ว ยงัเป็นการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือเพิ่มศกัยภาพในการพฒันาให้แก่ชมุชนโดยท่ีชมุชนสามารถน าไปตอ่ยอด
พฒันาชุมชนของตนเองต่อไปได้ถึงแม้ว่า ธ.ก.ส.จะไม่ได้เข้าไปช่วยเหลือ ซึ่งถือเป็นการพัฒนา
อย่างยัง่ยืน หลงัจากท่ีมีการส่ือสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมกบัผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ แล้ว
ล าดับต่อไปคือการส่ือสารเพ่ือเผยแพร่กิจกรรมผ่านทางส่ือต่างๆ อาทิเช่น ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
ส่ือมวลชน ส่ือสิ่งพิมพ์ เป็นต้น ทัง้นีก้ารด าเนินงานการส่ือสารความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านส่ือ
ตา่งๆเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบหลกัของฝ่ายส านกัประชาสมัพนัธ์และส่ือสารองค์กร โดยมีหน้าท่ี
สร้างสรรค์ส่ือประชาสัมพันธ์ทัง้ภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ
กิจกรรมความรับผิดชอบตอ่สงัคมของ ธ.ก.ส. ไปยงัผู้ มีสว่นได้สว่นเสียกลุม่ตา่งๆ ให้รับรู้ถึงกิจกรรม
การด าเนินงานทางด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมของธนาคารโดยเป็นไปอย่างเปิดเผยและโปร่งใส 
และยงัเป็นการสะท้อนให้เห็นว่า ธ.ก.ส. มีความห่วงใยและดแูลสงัคม ซึ่งสอดคล้องกับวิสยัทศัน์
ขององค์กรท่ีว่า “ธ.ก.ส. เป็นธนาคารพัฒนาชนบทท่ีมั่นคง มีการจดัการท่ีทันสมยั เพ่ือยกระดบั
คณุภาพชีวิตของเกษตรกรรายยอ่ย” 

ส าหรับเคร่ืองมือทางการส่ือสารท่ี ธ.ก.ส. ใช้เป็นช่องทางในการส่ือสารความรับผิดชอบตอ่
สงัคมทัง้ภายในและภายนอกองค์กรนัน้มีหลากหลายรูปแบบ เช่นเดียวกบัท่ี CSR Europe (2000) 
ได้ท าการส ารวจเคร่ืองมือการส่ือสารความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรต่างๆในยุโรป เช่น 
รายงานทางสงัคม (Social Report) รายงานเฉพาะ (Thematic Report) จรรยาบรรณ (Codes of 
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Conduct) ข้อมูลทางเว็บไซต์ (Web Information) การปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholder Consultation) การส่ือสารภายใน (Internal Communication) มาตรฐานและ
เคร่ืองหมาย (Standards and Labels) รางวลัและกิจกรรม (Awards and Events) การตลาดเหตุ
สมัพนัธ์ (Cause Related Marketing) และ การแจกข่าวทางเว็บไซต์ (Web Press Releases) 
เป็นต้น 
   

5.1.2  ผลท่ีได้รับจากกลยุทธ์การส่ือสารความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีมีต่อผู้มีส่วน 
         ได้ส่วนเสียของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
จากการท่ี ธ.ก.ส. มีการส่งเสริมการด าเนินงานเพ่ือสงัคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง

ยาวนาน โดยมีการก าหนดเป็นนโยบายท่ีชดัเจนขององค์กร มีแผนการด าเนินงาน มีกระบวนการมี
ส่วนร่วมและสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงาน ตลอดจนมีการด าเนินงานโครงการด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อมมากมาย เช่น โครงการธนาคารต้นไม้ โครงการโรงเรียนธนาคาร โครงการชุมชน
ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ธ.ก.ส. โครงการสร้างฝายชะลอน า้ เป็นต้น จึงท าให้ ธ.ก.ส. ได้รับรางวลั
รัฐวิสาหกิจยอดเ ย่ียม ในกลุ่มสถาบันการเ งิน สังกัดกระทรวงการค ลัง  โดยส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ หรือ สคร. ซึ่งพิจารณาเห็นชอบว่า ธ.ก.ส. เป็นรัฐวิสาหกิจท่ีมี
ความโดดเดน่ และมีมาตรฐานการด าเนินงานในทกุๆ ด้าน สามารถสนองตอบความต้องการตาม
ความคาดหวงัของประชาชน และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียได้เป็นอย่างดี รวมถึงคณะกรรมการ ธ.ก.ส. 
และผู้บริหารระดบัสูงได้ปฏิบตัิหน้าท่ีร่วมกันอย่างเหมาะสม เป็นองค์กรท่ีมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม มีการเปิดเผยข้อมูลทัง้ด้านการเงินและมิใช่การเงินอย่างโปร่งใสผ่าน
รายงานท่ีส าคญั เชน่ การรายงานข้อมลูการด าเนินงานของคณะกรรมการ ธ.ก.ส. การรายงานการ
ปฏิบตัิงานตามหลกัการก ากบัดแูลท่ีดี (Good Corporate Governance) การรายงานข้อมลูด้าน
การแสดงความรับผิดชอบตอ่สงัคม (Corporate Social Responsibility) เป็นต้น มีการให้บริการท่ี
เป็นไปตามความคาดหวงัของลกูค้าและมีมาตรฐานในการให้บริการ มุ่งมัน่ในการสร้างมลูคา่เพิ่ม
ให้กับองค์กร ซึ่งแสดงถึงความยอดเย่ียมทัง้หมด และ ธ.ก.ส. ยังได้น้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวปฏิบตัิในการด าเนินการขององค์กรจนถึงปัจจุบนั จนท าให้เกิดผล
สมัฤทธ์ิทัง้ 3 ด้านอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ ด้านองค์กร ด้านพนกังาน และด้านเกษตรกร ชุมชน 
สงัคมโดยเฉพาะการพฒันาชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอพียงและจดัตัง้ศนูย์เรียนรู้เพ่ือการพฒันา
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส. จึงส่งผลให้ ธ.ก.ส. ได้รับรางวลัชนะเลิศถ้วยพระราชทานจาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ (กปร.) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ธ.ก.ส. ได้น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจ
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พอเพียงไปปฏิบตัิได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งเป็นรางวลัแห่งความภาคภูมิใจสูงสุดของ ธ.ก.ส.
สอดคล้องกับ อาชว์ เตาลานนท์ (2551) ซึ่งได้กล่าวถึงแนวทางความรับผิดชอบต่อสงัคมของ
องค์กรไว้ว่า หากมีการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัมาใช้เป็น
กรอบในการด าเนินงานต่างๆ จะเป็นการส่งเสริมให้การด าเนินงานเหล่านัน้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึน้ เน่ืองจากการด าเนินงานในโครงการต่างๆ ท่ีจัดท าขึน้จะตัง้อยู่บนความ
พอประมาณ มีเหตมีุผล มีภูมิคุ้มกนัความเส่ียงได้ดี โดยมีความรู้คูค่ณุธรรมเป็นแกนหลกั อนัเป็น
แนวทางท่ีมุ่งเน้นความยัง่ยืน ความสมดลุ การพึ่งพาตนเองโดยตระหนกัถึงการท าความดีงามเพ่ือ
ประโยชน์สขุของสงัคมสว่นรวมเป็นส าคญั ซึง่สดุท้ายจะสง่ผลดีตอ่ความเจริญเติบโตขององค์กรให้
เป็นไปอย่างยัง่ยืนด้วย ซึ่งรางวลัท่ี ธ.ก.ส. ได้รับจากหน่วยงานต่างๆ  เหล่านีถื้อเป็นผลจากการ
ด าเนินงานและการส่ือสารโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นเคร่ือง
ยืนยนัในการสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียของธนาคารได้เป็นอย่างดี เน่ืองจากเป็น
การรับรองจากหน่วยงานภายนอกว่าในทกุๆ การส่ือสารกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคมของธ.ก.ส. 
ล้วนมีการปฏิบัติอย่างจริงจังและด าเนินการมาอย่างต่อเน่ือง นอกจากการได้รับรางวัลจาก
หน่วยงานต่างๆซึ่งเป็นผลท่ีได้รับจากการด าเนินงานทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีเป็น
รูปธรรมแล้ว ผลท่ีได้รับนอกเหนือจากนี ้คือ การส่ือสารกิจกรรมความรับผิดชอบตอ่สงัคมยงัช่วยใน
การสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมซึ่งมีส่วนท าให้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคาร
ประสบผลส าเร็จลลุ่วง อีกทัง้ยงัเป็นการเสริมสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีระหว่างธนาคารกับเกษตรกร
ลกูค้าและชมุชน เสริมสร้างภาพลกัษณ์ขององค์กรให้ดียิ่งขึน้และสะท้อนถึงผลประกอบการท่ีดีของ
ธนาคารโดยอ้อม สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Katalin (2009, pp. 18-27) เร่ือง “CSR 
Communication of a Large Bank” ท่ีพบว่า การส่ือสารความรับผิดชอบต่อสงัคม ถือเป็น
องค์ประกอบท่ีส าคญัของการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสงัคม ซึ่งมีผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กร 
นอกจากนีย้ังพบว่าการส่ือสารท่ีมาจากผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจะได้รับความน่าเช่ือถือ
มากกว่าการส่ือสารท่ีมาจากการส่ือสารด้วยตวัองค์กรเอง แตท่ัง้นีผ้ลการส่ือสารท่ีก่อให้เกิดความ
ยัง่ยืนทางด้านการด าเนินงานความรับผิดชอบตอ่สงัคม ของ ธ.ก.ส. มากท่ีสดุนัน่คือ คา่นิยมความ
รับผิดชอบตอ่สงัคมท่ีได้ถกูถ่ายทอดปลกูฝังเป็นอุดมการณ์ส าคญัของพนกังาน ธ.ก.ส. จนถือเป็น
วัฒนธรรมองค์กร ท่ีไม่ได้มองว่าความรับผิดชอบต่อสังคม แต่ เป็นภารกิจหลักขององค์กร 
เช่นเดียวกบัการศกึษาของ Hiss (2009) และ Filho, et al. (2010, pp. 294-309) ท่ีแสดงให้เห็นว่า
การปลูกฝังวฒันธรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสงัคมภายในองค์กร การส่ือสารให้บุคลากรใน
องค์กรเห็นถึงความส าคญัและความจ าเป็นของโครงการ เป็นส่วนท่ีส าคญัต่อความส าเร็จของ
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โครงการ เพราะบุคลากรในองค์กรนบัเป็นพลงัขบัเคล่ือนท่ีส าคญัท่ีจะน าพาให้โครงการทางด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรไปสู่จุดหมายท่ีมุ่งหวังไว้ การสร้างการรับรู้ร่วมกันระหว่าง
บคุลากรในองค์กรและโครงการท่ีด าเนินการขึน้เพ่ือให้ประสบความส าเร็จอย่างยัง่ยืน  องค์กรนัน้ๆ 
จะต้องถือรวมเอากิจกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบตอ่สงัคมเป็นส่วนประกอบหนึ่งของวฒันธรรม
องค์กรโดยการปลกูฝังวฒันธรรมในเร่ืองความรับผิดชอบตอ่สงัคมและควรต้องมีการหมัน่ติดตาม
และประเมินผลอยา่งสม ่าเสมอ 
  

5.1.3  ปัญหาและอุปสรรคของการส่ือสารความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีมีต่อผู้มี 
         ส่วนได้ส่วนเสียของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
ประเดน็ปัญหาและอปุสรรคของการส่ือสารความรับผิดชอบตอ่สงัคมท่ีมีตอ่ผู้ มีส่วนได้ส่วน

เสียของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สามารถแบง่ออกเป็น 3 ประเด็นหลกั ได้แก่
งบประมาณ ซึ่ง ธ.ก.ส. มีการจดัสรรงบประมาณทางการส่ือสารความรับผิดชอบตอ่สงัคมไม่มาก
นกัเม่ือเทียบกับภาคธุรกิจอ่ืน เน่ืองจากผู้บริหารมองว่า การด าเนินงานของ ธ.ก.ส. เป็นองค์กรท่ี
ช่วยเหลือสังคมอยู่แล้ว เป็นความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีอยู่ในเนือ้งานจริงๆ จึงมุ่งเน้นทุ่มเท
งบประมาณไปท่ีตวัโครงการความรับผิดชอบตอ่สงัคมมากกวา่การส่ือสารจึงเป็นการยากท่ีจะสร้าง
การรับรู้ของกลุม่เป้าหมายได้อยา่งกว้างขว้างและทัว่ถึง อีกทัง้คณะกรรมการตลอดจนผู้บริหารของ 
ธ.ก.ส. ไม่ประสงค์ให้การส่ือสารทางด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมของธนาคารถกูมองว่าเป็นการ
ประชาสมัพนัธ์โดยมุ่งหวงัผลทางการตลาดมากจนเกินความเหมาะสม ซึ่ง Sen et al. (2006) 
กลา่ววา่ การส่ือสารความรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กร เปรียบเสมือนดาบสองคมซึ่งเป็นอปุสรรค
เม่ือองค์กรต้องการส่ือสารการด าเนินงานทางด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กรออกไปโดย
ผา่นการส่ือสาร เชน่ การโฆษณา อยา่งไรก็ตาม ความพยายามโปรโมตวา่องค์กรมีความรับผิดชอบ
ตอ่สงัคมมากเกินไปอาจเป็นผลเสีย และท าลายความสมัพนัธ์ขององค์กรกบัผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียได้ 
(Bhattacharya & Sen, 2004) ด้วยเหตนีุ ้องค์กรจึงต้องท าการส่ือสารโดยไม่ใช้เงินในการโฆษณา
มากจนเกินไป โดยองค์กรอาจเพิ่มความน่าเช่ือถือโดยอาศยัการส่ือสารการมีส่วนร่วมของภาคีท่ี
สามเพื่อชว่ยลดอปุสรรคและความท้าทายทางด้านการส่ือสารความรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กร
ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึน้ (Dean & Biswas, 2001) 
 ประเด็นต่อมา คือ เร่ืองช่องทางในการส่ือสาร เน่ืองด้วย ธ.ก.ส. เลือกท่ีจะให้น า้หนกัใน
การส่ือสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง เช่น เกษตรกรลูกค้า ผู้น าชุมชน 
ซึง่สว่นใหญ่มกัอยูใ่นภาคสงัคมชนบท มากกว่าการส่ือสารผ่านส่ือมวลชนเม่ือเทียบกบัองค์กรอ่ืนๆ



98 

ท่ีมุ่งเน้นการส่ือสารผ่านส่ือมวลชนเน่ืองจากมีประสิทธิภาพในการส่ือสารได้ในวงกว้าง ซึ่งท าให้ 
สาธารณชนทัว่ไป โดยเฉพาะในเขตเมืองไม่ได้รับข้อมลูข่าวสารโครงการความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
ของ ธ.ก.ส. เทา่ท่ีควร และประเด็นสดุท้าย คือ เร่ืองของความถ่ีในการส่ือสาร สืบเน่ืองมาจากเร่ือง
ของงบประมาณในการส่ือสารความรับผิดชอบต่อสังคมของ ธ.ก.ส. ส่งผลให้การส่ือสาร หรือ
โฆษณาความรับผิดชอบตอ่สงัคมของธนาคารมีความถ่ีในการเผยแพร่น้อย ท าให้กลุ่มเป้าหมายยงั
ไมส่ามารถรับรู้ได้ถึงกิจกรรมความรับผิดชอบตอ่สงัคมท่ี ธ.ก.ส. ท าได้มากเพียงพอ นอกจากนีด้้วย
ความท่ี ธ.ก.ส. มุ่งด าเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสงัคมให้ครอบคลุมกับกลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วน
เสียให้มากท่ีสดุ ไมว่า่จะเป็นกลุม่เกษตรกรลกูค้า กลุม่เยาวชน สงัคมชมุชน และสิ่งแวดล้อม อีกทัง้ 
ธ.ก.ส. มีการเปิดกว้างให้ทุกส่วนงาน ตลอดจนหน่วยงานสาขาต่างๆ สามารถจัดตัง้โครงการท่ี
เก่ียวข้องกบัความรับผิดชอบตอ่สงัคมได้ตามความเหมาะสม จึงท าให้โครงการความรับผิดชอบตอ่
สงัคม ของ ธ.ก.ส.มีอยู่จ านวนมากหลายโครงการ จึงท าให้ ธ.ก.ส.ไม่สามารถท่ีจะทุ่มประชาสมัพนัธ์
หรือส่ือสารได้ในทุกโครงการ จึงส่งผลให้บางโครงการกลุ่มเป้าหมายไม่ยงัรับรู้ถึงกิจกรรมความ
รับผิดชอบตอ่สงัคมนัน้ๆ เท่าท่ีควร เน่ืองจากโครงการความรับผิดชอบตอ่สงัคมของ ธ.ก.ส. มีมากมาย
หลายโครงการจากหลายๆ ส่วนงานจึงไม่สามารถน าทุกโครงการมาส่ือสารได้ทัง้หมด ดังนัน้ 
ธนาคารจงึมีการเลือกประเด็นการส่ือสารความรับผิดชอบตอ่สงัคม ซึ่งการเลือกประเด็นให้ถกูต้อง
จึงเป็นเร่ืองส าคญั องค์กรอาจมีการท ากิจกรรมต่างๆ มากมายแต่ก็ไม่จ าเป็นต้องให้น า้หนกัของ
กิจกรรมทัง้หมดเท่ากนั การส่ือสารความรับผิดชอบต่อสงัคมขององค์กรจึงควรเลือกกิจกรรมท่ีจะ
ส่ือสารให้มีความเหมาะสม (รุ่งรัตน์ ชยัส าเร็จ, 2555, น. 9-16) โดย ธ.ก.ส. จะมีการพิจารณาจาก 
Theme ท่ีก าหนดไว้ในแต่ละปีว่าต้องการเน้นกิจกรรมหรือโครงการใดเป็นโครงการหลกัในการ
น าเสนอแล้วจึงน ามาพิจารณาคดัเลือกเพ่ือส่งเสริมการส่ือสารในกิจกรรมท่ีมีความสอดคล้องกับ 
Theme ท่ีธนาคารก าหนดขึน้ โดยในปีนี ้ธ.ก.ส. เน้นหนกัในการส่ือสารความรับผิดชอบตอ่สงัคม 3 
โครงการ คือ โครงการธนาคารต้นไม้ โครงการท าฝายชะลอน า้ และโครงการเกษตรปลอดการเผา 
เกณฑ์การพิจารณาตอ่มา คือการพิจารณาจากกลุม่เป้าหมาย โดยต้องเลือกการส่ือสารกิจกรรมให้
ครอบคลมุกบักลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มของธนาคาร เน่ืองจากความสนใจเก่ียวกับโครงการความ
รับผิดชอบต่อสงัคมขององค์กรนัน้มีหลายระดบัและไม่เท่ากัน ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ได้ต้องการ
ข้อมูลแบบเดียวกันทุกกลุ่ม การส่ือสารความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรจึงต้องปรับให้
เหมาะสมกับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม (Pomering & Dolnicar, 2008) เช่น ธ.ก.ส. ได้จดัตัง้
โครงการธนาคารต้นไม้ โครงการท าฝายชะลอน า้ เพ่ือส่ือสารกับกลุ่มเป้าหมายเกษตรกร และ
โรงเรียนธนาคาร เพ่ือส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นเยาวชน เป็นต้น ส่วนเร่ืองของความตอ่เน่ืองก็
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เป็นอีกปัจจยัท่ี ธ.ก.ส. ให้ความส าคญัโดยโครงการส าคญัท่ีมีการด าเนินงานมาอย่างตอ่เน่ืองและ
ประสบผลส าเร็จดีอยูแ่ล้ว อย่างเช่น โครงการศนูย์เรียนรู้เพ่ือการพฒันาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 
ธ.ก.ส. ก็เลือกท่ีจะส่ือสารตอ่ไปเพ่ือให้เกิดการรับรู้อย่างตอ่เน่ือง นอกจากนี ้ก็ยังมี Theme ใหญ่ซึ่ง
ถือเป็นกรอบส าคัญในการด าเนินงานหลักของธนาคาร นั่นคือ การน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มาถือเป็นหลกัในการด าเนินงานทางด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม โดยในทุกกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคมของ ธ.ก.ส. ล้วนมีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์
ปฏิบตัด้ิวย เน่ืองด้วย“ปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง” ได้ถือเป็นร่มขนาดใหญ่ท่ีครอบคลมุองค์กร
ทัง้หมด โดยเกือ้หนนุค า้จนุให้ทกุๆ ชัน้ขององค์กรประกอบเป็นไปอย่างมีความสมดลุ เพราะจะช่วย
ให้การประกอบธุรกิจสามารถด าเนินไปได้อย่าง “ยัง่ยืน” และ “มั่นคง” และเป็นกรอบท่ีครอบ
กระบวนการตดัสินใจทัง้หมดขององค์กร (สถาบนัไทยพฒัน์, 2550) 
   

5.1.4  แนวโน้มกลยุทธ์การส่ือสารความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีมีต่อผู้มีส่วนได้ 
        ส่วนเสียของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
เน่ืองด้วย การส่ือสารได้เข้ามามีบทบาทส าคญัในการด าเนินงานทางด้านความรับผิดชอบ

ตอ่สงัคมขององค์กรตลอดจนทกุภาคส่วนในกลยทุธ์ตา่งๆ ขององค์กร อีกทัง้การส่ือสารยงัช่วยให้
เกิดการมีสว่นร่วมของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย และก่อให้เกิดการปฏิบตัิทางจริยธรรมของธุรกิจ  รวมถึง
ในปัจจุบนักระแสความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรได้กลายเป็นประเด็นร้อนส าหรับองค์กร
ใหญ่ๆหลายแห่ง หรือแม้แต่องค์กรขนาดเล็กท่ีวันนีก้ าลังเร่ิมท่ีจะค้นหาหนทางในการปรับปรุง
ภาพลกัษณ์ท่ีมีต่อสาธารณชน รวมถึงการเผชิญหน้ากบัความต้องการจากผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทัง้
ภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความน่าเช่ือถือ ความรับผิดชอบ และความ
โปร่งใส เก่ียวกับกิจกรรมขององค์กร ในหลายองค์กรจึงให้ความส าคัญต่อการตอบสนองการ
ด าเนินงานทางด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กรผ่านทางการส่ือสาร ( Ihlen, et al., 2011) 
ธ.ก.ส. จึงมีแนวโน้มมุ่งมั่นท่ีจะสร้างสรรค์ส่ือประชาสัมพันธ์กับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียของธนาคาร
ตอ่ไป โดยให้ความส าคญักบัความคาดหวงัและความต้องการของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียของธนาคาร
ทุกภาคส่วน ดงันัน้ เพ่ือให้เกิดการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ ธ.ก.ส. จึงมีแนวโน้มในการปรับปรุง
แก้ไขการด าเนินงานทางด้านการส่ือสารท่ีผ่านมาให้ดียิงขึน้โดยในด้านงบประมาณ ธ.ก.ส. อาจ
พิจารณาขอเพิ่มงบประมาณในการส่ือสารด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมให้มากขึน้กว่าเดิม ซึ่งจาก
เดิมตัง้ไว้ท่ีร้อยละ 20 ของงบประมาณการท าโครงการความรับผิดชอบตอ่สงัคมทัง้หมดเพ่ือขยาย
ช่องทางในการส่ือสารแต่ ทัง้นีก็้ต้องอยู่ภายใต้งบประมาณท่ีเหมาะสมและภายใต้ดลุยพินิจของ
คณะอนกุรรมการกองทนุท่ีเก่ียวข้อง ตอ่มาในด้านชอ่งทางการส่ือสาร ธ.ก.ส. มีแนวโน้มในการเพิ่ม
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ช่องทางการส่ือสารความรับผิดชอบต่อสงัคม เพ่ือให้สาธารณะชนได้รับรู้มากขึน้ โดยเฉพาะช่อง
ทางการส่ือสารผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ หรือ Social Media เพ่ือเจาะกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็น GEN Y ซึ่ง
เป็นกลุ่มคนอาย ุ25-35 ปี ท่ีเร่ิมเข้ามามีบทบาทในการคมุธุรกิจหรือท าการเกษตรแทนพ่อแม่ซึ่งมี
แนวโน้มจ านวนมากขึน้ โดยกลุ่มคนเหล่านี มี้แนวโน้มท่ีจะติดต่อธนาคารผ่านทางระบบ
อินเตอร์เน็ต และช่องทาง Social Media ต่างๆ ซึ่งส่ือ ออนไลน์ตา่งๆเหล่านีถื้อเป็นส่ือท่ีไม่ได้ใช้
งบประมาณในการส่ือสารท่ีเยอะ แต่มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มาก และ
สุดท้ายด้านความถ่ีในการส่ือสารความรับผิดชอบต่อสังคม ธ.ก.ส. เน้นย า้ในการส่ือสารอย่าง
ตอ่เน่ืองตอ่ไป ในทุกๆ เร่ือง ทุกๆ มิติ เพ่ือมุ่งหวงัให้ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดการรับรู้และจดจ าได้ว่า
กิจกรรมการด าเนินงานทางด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมท่ีได้มีการส่ือสารออกไปตา่งๆเหล่านีเ้ป็น
ของ ธ.ก.ส. ทัง้นีก้ารส่ือสารความรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กร การเลือกชนิดของส่ือ เวลา และ
งบประมาณท่ีเหมาะสมถือเป็นปัจจยัส าคญัท่ีองค์กรต้องค านึงถึงเพ่ือให้องค์กรสามารถส่ือสาร
ความรับผิดชอบตอ่สงัคมได้อยา่งมีประสิทธิภาพ (รุ่งรัตน์ ชยัส าเร็จ, 2555, น. 9-16) 
 
5.2  ข้อเสนอแนะส าหรับองค์กร 
  

การศกึษา เร่ือง “กลยุทธ์การส่ือสารการแสดงความรับผิดชอบตอ่สงัคมของธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร” จากผลการอภิปรายสามารถน ามาสรุปเป็นข้อเสนอแนะ
ส าหรับองค์กร ดงันีคื้อ 

1)  องค์กรควรเน้นกลุม่เป้าหมายการส่ือสารจากเดิม คือ การส่ือสารไปยงักลุ่มลกูค้าซึ่งมี
การรับรู้และมีความสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่องค์กรอยู่แล้ว เป็นการมุ่งส่ือสารไปยงักลุ่มท่ีมีการรับรู้ถึงข้อมลู
ขา่วสารขององค์กรน้อย กลา่วคือควรเน้นส่ือสารคนท่ีไมรู้่จกัหรือรู้จกัองค์กรน้อยให้มากท่ีสดุ 

2)  เน่ืองจากการเติบโตของส่ืออิเล็คทรอนิคส์ในปัจจุบันซึ่งมีส่วนส าคัญในการใช้
ชีวติประจ าวนัของคนรุ่นใหม่ ประกอบกบัเป็นส่ือท่ีมีต้นทนุต ่าเม่ือเทียบกบัการส่ือสารผ่านส่ือชนิด
อ่ืน องค์กรจงึควรให้ความส าคญัในการส่ือสารผา่นชอ่งทางส่ืออิเล็คทรอนิคส์ให้มากยิ่งขึน้ ทัง้ในแง่
ของเนือ้หา (Content) การขยายเคร่ืองมือการส่ือสารให้ครอบคลมุ (Coverage) และการส่ือสารท่ี
สม ่าเสมอ (Consistency) 

3) การส่ือสารความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ควรค านึงถึงการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารท่ีถกูต้อง (Accuracy) โปร่งใส (Transparency) น าเสนอข้อเท็จจริง (Facts) ซึ่งจะท าให้
การส่ือสารความรับผิดชอบต่อสงัคมขององค์กรเกิดความน่าเช่ือถือ (Credibility) ต่อบรรดาผู้ มี
สว่นได้สว่นเสียกลุม่ตา่ง ๆ 
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4)  องค์กรควรเน้นย า้การสร้างความสมัพนัธ์ในเชิงรุกกับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือกระตุ้น
ให้เกิดการตอบสนองและความน่าเช่ือถือกบัองค์กร เพราะยิ่งองค์กรมีความสมัพนัธ์ใกล้ชิดกบัผู้ มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เช่น พนกังานหรือลูกค้ามากเพียงใด ก็ยิ่งท่ีจะท าให้เกิดความสมัพันธ์ท่ีแข็งแรง
และยัง่ยืนมากเท่านัน้ ดงันัน้ องค์กรจึงควรสร้างสรรค์การส่ือสารแบบสองทาง เพ่ือพฒันาให้เกิด
ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งองค์กรกบัผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 

5)  องค์กรต้องระลึกเสมอว่ากลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทัง้ภายในและภายนอกองค์กร
สามารถเป็นทัง้ผู้ รับสารและส่งสาร ดงันัน้องค์กรจึงควรพฒันาการปฏิสมัพนัธ์ระหว่างองค์กรกบัผู้
มีสว่นได้สว่นเสียภายนอกองค์กร รวมทัง้ขยายขอบเขตการส่ือสารจากมมุมองในเชิงการตลาดไปสู่
การส่ือสารเชิงกลยทุธ์ท่ีชว่ยให้การบริหารจดัการองค์กรมีประสิทธิภาพได้ 
 
5.3  ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ต่อไป 
 

งานวิจยันีเ้ป็นการศกึษาเชิงคณุภาพ โดยศกึษาเฉพาะธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรเทา่นัน้ ดงันัน้งานวิจยัจงึมีข้อเสนอแนะเพ่ือการศกึษาครัง้ตอ่ไปดงันี ้

1)  ในการวิจยัครัง้ตอ่ไปผู้วิจยัควรมีการท าวิจยัเชิงน าร่อง (Pilot study) เพ่ือหาข้อบกพร่อง
และฝึกการแก้ปัญหาเพ่ือให้ได้มาซึง่ผลการวิจยัท่ีถกูต้อง เท่ียงตรง และมีความนา่เช่ือถือ 

2)  การศึกษาครัง้นีเ้ป็นการศึกษาจากมมุมองของผู้บริหารเพียงอย่างเดียว การวิจยัครัง้
ต่อไปจึงควรศึกษาให้ครอบคลุมมุมมองของกลุ่มผู้ มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ เช่น ลูกค้า พนักงาน ชุมชน
และสงัคม  เป็นต้น เพ่ือเพิ่มการตรวจสอบสามเส้า (Triangulation) 

3)  ในการวิจัยครัง้ต่อไปผู้ วิจัยควรมีการตัง้ค าถามในการสัมภาษณ์แบบเชิงคัดค้าน 
(Devil's Advocate) เพ่ือท่ีจะให้ผู้ถกูสมัภาษณ์ไม่ตอบค าถามไปในทิศทางเดียวกนัหมด ซึ่งจะท า
ให้ข้อมลูท่ีได้รับมีความนา่เช่ือถือมากยิ่งขึน้ 
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ข้อมูลพืน้ฐานของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เป็นสถาบนัการเงินเพ่ือพฒันา

ชนบทแห่งแรกของประเทศไทย ท่ีมีบทบาทและภารกิจหลักในการสนบัสนุนเงินทุนแก่เกษตรกร 
สถาบนัเกษตรกร และประชาชนในภาคชนบท เพ่ือให้เกษตรกรไทยหลดุพ้นจากความยากจนและ
การถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้านายทุนทัง้หลาย พร้อมทัง้ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ และ
คุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึน้ ทัง้นีข้้อมูลพืน้ฐานของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรประกอบด้วย 

 1)  ความเป็นมาของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
 2)  วิสยัทศัน์ พนัธกิจ และค่านิยม 
 3)  วฒันธรรมองค์กร 
 4)  นโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
 5)  นโยบายการด าเนินงานด้านสงัคมและสิ่งแวดล้อม 
 6)  ยทุธศาสตร์การด าเนินงานของ ธ.ก.ส. ปีบญัชี 2556 - 2560 
 
1)  ความเป็นมาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
   

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ได้ก่อตัง้ขึน้ในปี พ.ศ.2509 
โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์
การเกษตร ในการประกอบอาชีพสนบัสนนุการประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรืออาชีพท่ีเก่ียวเน่ือง
กบัเกษตรกรรมรวมไปถึงการพฒันาความรู้ พฒันาคณุภาพชีวิต เพ่ือเพิ่มรายได้ให้กบัเกษตรกร
หรือครอบครัวของเกษตรกร โดยมีเป้าหมายท่ีส าคญัคือการเป็นสถาบนัการเงินเพ่ือการพฒันา
ชนบท ด้วยการให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือการบริหารจดัการเพ่ือสนบัสนุนความเข้มแข็ง
ด้านเศรษฐกิจชมุชน บนเส้นทางของการด าเนินงาน  

ธ.ก.ส. ตลอดมา ได้มุ่งมัน่พฒันาโดยปรับบทบาทและภารกิจให้สามารถรองรับกบักระแส
การเปล่ียนแปลงของสงัคมท่ีเกิดขึน้อย่างรวดเร็ว  ภายใต้การด าเนินงานบนพืน้ฐานแห่งความ
พอเพียงและการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี มีความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีล าดบั
ความเป็นมา ดงันี ้
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ทศวรรษท่ี 1 (พ.ศ.2509-2519)  
ในทศวรรษแรก ธ.ก.ส. ให้ความส าคญักบัการให้สินเช่ือเพ่ือการผลิตระยะสัน้ และระยะ

ปานกลาง แก่เกษตรกรให้ทั่วถึงอย่างรวดเร็ว เพ่ือลดบทบาทของเงินกู้ นอกระบบ โดยสร้าง
นวตักรรมทางการเงินใหมท่ี่ให้สินเช่ือแก่เกษตรกรรายคน โดยใช้บคุคลในกลุ่มค า้ประกนัรับรองรับ
ผิดอย่างลูกหนีร่้วมกัน สร้างรากฐานความพร้อมของเกษตรกรเพ่ือสร้างรายได้ และฐานะทางการ
เงินท่ีมัน่คงให้แก่เกษตรกร 

ทศวรรษท่ี 2 (พ.ศ. 2520-2529)  
ช่วงทศวรรษท่ี 2 ธ.ก.ส.ได้พัฒนาแนวทางปฏิบตัิงานให้รวดเร็วยิ่งขึน้โดยการให้บริการ

สินเช่ือแก่เกษตรกรรายคน ในรูปแบบของสัญญาเครดิตเงินสด เพ่ือให้เกษตรกรเบิกรับเงินกู้
โดยสะดวก และเร่ิมด าเนินงานบนพืน้ฐานความร่วมมือกบัส่วนราชการและเอกชน ในการช่วยหา
ปัจจัยพืน้ฐานต่างๆ ท่ีอ านวยต่อการพัฒนาการเกษตรอย่างครบวงจร ในรูปของวัสดุอุปกรณ์
การเกษตร และเช่ือมโยงการตลาด โดยการจดัตลาดกลางพืชผลการเกษตรตลอดจนการรับจ าน า
ข้าวเปลือก 

ทศวรรษท่ี 3 (พ.ศ. 2530-2539) 
ช่วงทศวรรษท่ี 3 ได้พยายามขยายการให้บริการเกษตรกรให้ทัว่ถึงและครอบคลุมยิ่งขึน้

โดยเฉพาะเกษตรกรชัน้เล็กและยากจน ซึ่งปกติจะไม่สามารถขอใช้บริการสินเช่ือจากสถาบัน
การเงินได้ ธ.ก.ส. จึงก าหนดหลกัเกณฑ์เป็นการเฉพาะเพ่ือให้บริการสินเช่ือแก่เกษตรกรดงักล่าว 
อาทิ การแปรรูปผลผลิตช่วยสร้างงานและรายได้ให้แก่เกษตรกร ขณะเดียวกันยังสนับสนุนให้
เกษตรกรลกูค้ารวมตวักันจดัตัง้สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลกูค้า ธ .ก.ส. (สกต.) เพ่ือเป็น
องค์กรของเกษตรกรลกูค้าในการสร้างอ านาจตอ่รองทางการตลาด และได้ริเร่ิมโครงการวฒันธรรม
บริการ เพ่ือพฒันาพนกังานให้มีทกัษะความรู้ และตระหนกัถึงความส าคญัในการให้บริการท่ีดีแก่
ลกูค้า 

ทศวรรษท่ี 4 (พ.ศ. 2540-2549)  
ช่วงทศวรรษท่ี 4 ธ.ก.ส. ได้ปรับบทบาทและกลยุทธ์การด าเนินงานครัง้ส าคญัเพ่ือให้

สอดคล้องกบัสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ และสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยขอแก้ไข 
พ.ร.บ. ธ.ก.ส. ให้ครอบคลมุการให้สินเช่ือเพ่ือประกอบอาชีพอ่ืนเพ่ือเสริมรายได้ รวมทัง้การพฒันา
ความรู้และคณุภาพชีวิต ตลอดจนได้น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางปฏิบตัิ
ส าหรับเกษตรกรลกูค้า เพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างพอเพียงและมัน่คง สร้างความเข้มแข็งสู่
ชมุชนควบคูไ่ปกบัการสง่เสริมและสนบัสนนุการรักษาสิ่งแวดล้อม อีกทัง้ยงัปลกูฝังให้พนกังานดแูล 
และให้บริการลกูค้าอยา่งใกล้ชิดและทัว่ถึง นอกจากนี ้ในปี 2542 ธ.ก.ส. ได้จดัตัง้กองทนุขึน้โดยใช้
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ช่ือว่า กองทนุธนาคารอิสลาม (Islamic Banking Fund) เพ่ือท าหน้าท่ีให้บริการทางการเงินตาม
หลกัศาสนาอิสลาม และสามารถด าเนินการได้ภายใต้กรอบ พ.ร.บ. ธ.ก.ส. 

ทศวรรษท่ี 5 (พ.ศ. 2550-ปัจจบุนั)  
เข้าสูท่ศวรรษท่ี 5 ธ.ก.ส. ยงัคงมุง่มัน่กบัภารกิจพฒันาชนบทภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง โดยเฉพาะการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเกษตรกรรายย่อย อีกทัง้ขยายการให้บริการ
สินเช่ือไปสู่บุคคล กลุ่มบุคคล ผู้ประกอบการ กองทุนหมู่บ้านหรือชุมชน องค์กรท่ีเก่ียวข้อง และ
สหกรณ์ทกุประเภท ให้สามารถเข้าถึงแหล่งทนุในระบบ พร้อมทัง้สนบัสนนุสินเช่ือเพ่ือสร้างรายได้
เพิ่ม เพ่ือให้เกษตรกรลูกค้ามีฐานะและความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้ อีกทัง้สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้
พนักงานท างานเป็นทีม มีความซ่ือสัตย์ มีส านึกรับผิดชอบ และใช้ชีวิตพอเพียงบนมาตรฐาน
เดียวกัน ทุกช่วงเวลาท่ีผ่านมา ธ.ก.ส. มุ่งมั่นต่อพันธกิจท่ีมีต่อเกษตรกรอย่างต่อเน่ือง เพ่ือ
ชว่ยเหลือและสนบัสนนุเกษตรกร และเศรษฐกิจภาคเกษตรในชนบทให้เติบโตได้อยา่งมัน่คงยัง่ยืน  
 
2)  วิสัยทศัน์ พันธกจิ และค่านิยม  

 
วิสยัทศัน์ (Vision) 
"เป็นธนาคารพฒันาชนบทท่ีมัน่คง มีการจดัการท่ีทนัสมยั เพ่ือยกระดบัคณุภาพชีวิตของ

เกษตรกรรายยอ่ย" 
  พนัธกิจ (Mission) 

2.1 บริการสินเช่ือครบวงจร เพ่ือเสริมสร้างโอกาสในการพฒันาขีดความสามารถการผลิต
และเพิ่มมลูคา่ให้กบัสินค้าเกษตร 

2.2  พฒันาการเรียนรู้การจัดการทรัพยากร เพ่ือเสริมสร้างความเข็มแข็งของเกษตรกร 
ชมุชนและสถาบนัเกษตรกร 

2.3  บริหารจดัการเงินทนุ ให้เพียงพอและมีต้นทนุท่ีเหมาะสมตอ่ลกูค้าและการด าเนินงาน 
2.4  พัฒนาบริการใหม่ ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ 
2.5  มุ่งมั่นหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อม เพ่ือความมัน่คงและยัง่ยืน 
คา่นิยมองค์กร (Core Value) 
ธ.ก.ส.ยึดหลกั SPARK ในการบริหารงานเพ่ือช่วยสะท้อนความรับผิดชอบขององค์กรท่ีมี

ตอ่ประชาชน สงัคมและประเทศ ประกอบด้วย 
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Sustainability  :  ความยัง่ยืนทัง้ขององค์กร ธ.ก.ส. ลกูค้า ผู้ ถือหุ้น สงัคม และสิ่งแวดล้อม 
Participation  :  การมีสว่นร่วมของผู้ ท่ีมีสว่นได้สว่นเสีย 
Accountability  : ความส านกึในหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการและบคุลากร 
Respect  :  ความเคารพและให้เกียรตติอ่ตนเองและผู้ อ่ืน 
Knowledge  :  การสง่เสริมและยกระดบัความรู้ให้เป็นธนาคารแหง่การเรียนรู้ 

 
3)  วัฒนธรรมองค์กร  

 
บคุลากรของ ธ.ก.ส. ต้องประพฤตปิฏิบตัตินเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสขุในการท างาน 

สามารถปฏิบตังิานได้อยา่งมีประสิทธิภาพด้วยส านึกรับผิดชอบตอ่การบริการลกูค้าให้ได้รับบริการ
ท่ีถกูต้อง รวดเร็ว และเสมอภาค สร้างความพึงพอใจให้แก่ลกูค้าและผู้ ใช้บริการ รวมทัง้มุ่งมัน่
สนับสนุนให้เกษตรกรลูกค้า มีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ธ.ก.ส.จึงได้ก าหนด
วฒันธรรมองค์กรท่ีพงึประสงค์ 5 ประการ ดงันี ้ 

3.1  ซ่ือสตัย์สจุริต (Honesty with Integrity) คือ คณุลกัษณะของคน ธ.ก.ส. ท่ีตรงเวลา 
รักษาค าพดู รักษากฎระเบียบ ไมค่ดโกงไมเ่อาเปรียบ  

3.2  มีส านึกรับผิดชอบ (Accountability) คือ คณุลกัษณะของคน ธ.ก.ส. ท่ีมุ่งผลสมัฤทธ์ิ
ของงาน มุง่คณุภาพงาน มุง่ประโยชน์สว่นรวม  

3.3  ตอบสนองเป็นทีม (Teamwork)  คือ คณุลกัษณะของคน ธ.ก.ส. ท่ีมีความสามคัคี 
ร่วมมือกนั เคารพ ให้เกียรตกินั เมตตาชว่ยเหลือกนั  

3.4  ยิม้บริการด้วยใจ (Response - Heartily) คือ คณุลกัษณะของคน ธ.ก.ส. ท่ีบริการ
ด้วยใจ โดยมุง่ประโยชน์ลกูค้า สภุาพออ่นโยน บริการรวดเร็ว ถกูต้อง  

3.5  ใช้ชีวิตพอเพียง (Economy Sufficiency) คือ คณุลกัษณะของคน ธ.ก.ส. ท่ีใช้ชีวิต
พอเพียง ด ารงตน สมฐานะ รักษาช่ือเสียง เกียรตศิกัดิ ์ใฝ่รู้ พฒันาตนเองเสมอ 

 
4)  นโยบายการก ากับดูแลกจิการที่ดี 
 

ธ.ก.ส. ตระหนกัถึงความส าคญัของการด าเนินงานตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี เพ่ือ
สะท้อนถึง การแสดงความรับผิดชอบตอ่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย การใสใ่จในผลกระทบท่ีมีตอ่สงัคมและ
สิ่งแวดล้อมถือเป็นปัจจยัหลกัในการสร้างความโปร่งใสเป็นธรรม  ก่อให้เกิดการสร้างพนัธะผกูพนั
ให้คณะกรรมการ ธ.ก.ส.ฝ่ายบริหารและ พนกังาน ใช้อ านาจหน้าท่ีตามขอบเขตความรับผิดชอบ
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และเป็นท่ียอมรับเช่ือมั่นของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคมส่วนรวม  ช่วยเสริมสร้างองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ ท าให้มลูคา่กิจการเพิ่มสงูขึน้อย่างยัง่ยืน ธ.ก.ส. จึงก าหนดนโยบายการก ากบัดแูล
กิจการท่ีดี ดงันี ้ 

4.1  การก ากับดูแลกิจการท่ีดีตามมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลงั  

4.2  การบริหารความเส่ียงเพื่อป้องกนัความเสียหายในอนาคต  
4.3  การปฏิบตัหิน้าท่ีโดยยดึหลกันิตธิรรมและเสมอภาค  
4.4  การควบคมุและตรวจสอบภายในแบบโปร่งใสโดยมีหลกัฐานท่ีตรวจสอบได้  
4.5  การด าเนินงานโดยมีความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพฒันาอย่าง

ยัง่ยืน  
คณะกรรมการ และผู้บริหาร ธ.ก.ส. ได้แสดงเจตนารมณ์ท่ีจะส่งเสริมและสนบัสนนุให้มี

การน าหลกัการ และแนวทางปฏิบตัิด้านธรรมาภิบาลมายึดถือและปฏิบตัิใน  ธ.ก.ส. ให้เกิดเป็น
วฒันธรรมองค์กร พฒันาระบบ การควบคมุภายใน การตรวจสอบ การปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ และ
การบริหารความเส่ียงท่ีเป็นมาตรฐาน พร้อมทัง้ส่งเสริมให้มีการปฏิบตัิตอ่ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
เป็นธรรมและมีสว่นร่วมในเร่ืองส าคญัของ ธ.ก.ส.  

 
5)  นโยบายการด าเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม  
   

ภารกิจของ ธ.ก.ส. ในบทบาทธนาคารพัฒนาชนบทโดยส่วนใหญ่ล้วนแต่เป็นความ
รับผิดชอบต่อสงัคมท่ีอยู่ในกระบวนการด าเนินงานหลกั (Corporate Social Responsibility in 
Process) ซึ่งเป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และยึดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นแนวทางการด าเนินกิจการอย่างต่อเน่ืองจริงจังมาโดยตลอด โดยมุ่งด าเนินการความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามหลักการมาตรฐานสากลภายใต้การมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร พนกังาน และลกูค้าเพ่ือให้เกิดการพฒันาอยา่งมัน่คงและยัง่ยืน 

 
6)  ยุทธศาสตร์การด าเนินงานของ ธ.ก.ส. ปีบัญชี 2556-2560 

 
ธ.ก.ส. น้อมน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงหลกัการบริหารจดัการท่ีดี (Good 

Governance) ท่ีมีความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม (Social Responsibility) มาเป็น
แนวทาง ในการขบัเคล่ือนภารกิจองค์กร ภายใต้วิสยัทศัน์และพนัธกิจ เพ่ือพฒันาภาคการเกษตร
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และภาคชนบทให้เป็นสงัคมอดุมปัญญา เป็นแหลง่แลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืน 
โดยให้ชมุชนเป็นศนูย์กลางในการพฒันาการยกระดบัคณุภาพชีวิตของเกษตรกร โดย ธ.ก.ส. สร้าง
โอกาสการเข้าถึงแหลง่เงินทนุ พฒันาเกษตรกรและเครือขา่ย สร้างมลูคา่เพิ่มทางการตลาดและหา
แนวทางประกนัความเส่ียงให้กบัลกูค้า โดยก าหนดยทุธศาสตร์การด าเนินงานไว้ 6 ด้าน ดงันี ้

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การสนบัสนนุสินเช่ือเชิงรุกอยา่งมีคณุภาพ 
ธ.ก.ส. มุ่งเน้นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้เกษตรกรรายย่อย ธ.ก.ส. จึง

สนบัสนนุการให้บริการด้านสินเช่ือโดยเฉพาะสินเช่ือเพิ่มมลูคา่ผลผลิตตลอด Value Chain ทัง้ต้น
น า้ กลางน า้ และปลายน า้ โดยใช้เครือข่ายธุรกิจชุมชน และขบวนการสหกรณ์เป็นกลไกในการ
ขับเคล่ือนควบคู่กับการพัฒนาองค์ความรู้แก่เกษตรกรและสถาบนัเกษตรกร และสนับสนุนให้
ลกูค้ามีการประกันความเส่ียงและความเสียหาย ทัง้ด้านชีวิต ด้านอาชีพ และด้านรายได้ รวมทัง้ 
การปรับปรุงกระบวนการสินเช่ือทกุขัน้ตอนให้มีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการเปล่ียนโครงสร้างทาง
การเงินภาคชนบท 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 พฒันาการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบัลกูค้า 
ธ.ก.ส. มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและสถาบนัเกษตรกรให้สามารถ

พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยการพัฒนาชุมชนเกษตรให้เป็น
เครือข่ายเกือ้กูลกันและกันผ่านศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส. และสถาบนัพฒันา
เกษตรกรและชนบท และพฒันาเกษตรกรรายคนให้มีการจดัการการผลิตท่ีทนัสมยั มีคณุภาพ และ
เสริมสร้างการรวมกลุ่มผลิตเพ่ือเพิ่มอ านาจการตอ่รอง รวมทัง้ พฒันาทกัษะของสถาบนัเกษตรกร
ด้านการจดัการทางธุรกิจและการตลาดเพ่ือเพิ่มศกัยภาพการจดัการสูส่ากล 

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 บริหารเงินทนุให้สมดลุและเพียงพอ 
ธ.ก.ส. มุง่เน้นการเตบิโตด้านเงินฝากด้วยการรักษาลกูค้าเดิมและขยายฐานลกูค้าใหม่ ทัง้

ภาครัฐและเอกชน โดยการบริหารความสมัพนัธ์และกระตุ้นการออมอย่างต่อเน่ือง โดยก าหนด
อตัราผลตอบแทนท่ีสอดคล้องกับอตัราดอกเบีย้ในตลาด ตลอดจนเพิ่มช่องทางและความสะดวก
รวดเร็วในการให้บริการ 

ยทุธศาสตร์ท่ี 4 พฒันาผลิตภณัฑ์และบริการทางการเงิน 
ธ.ก.ส. มุ่งเน้นการพฒันาผลิตภณัฑ์ และธุรกรรมบริการใหม่ ๆ ให้ตอบสนองความจ าเป็น

และความต้องการของลกูค้า โดยน าเทคโนโลยีและระบบงานธุรกิจหลกั (CBS) มาใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการด าเนินธุรกิจ และด าเนินโครงการธนาคารใกล้บ้านโดยร่วมมือกบัเครือข่ายชมุชน
เพ่ือลดต้นทนุในการเดนิทางของลกูค้า 
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ยทุธศาสตร์ท่ี 5 จดัการองค์กรสูค่วามเป็นเลิศ 
ธ.ก.ส. มุ่งเน้นการให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการองค์กรท่ีดีตามกรอบ Good 

Governance Risk Management Compliance (GRC) ด้วยการมีแผนแม่บทในการด าเนินงาน
และบริหารจดัการเชิงบูรณาการใช้การวิจยัน าการพฒันา จดัตัง้สถาบนัพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 
(BAAC Academy) เพ่ือส่งเสริมพนกังานให้ท างานอย่างมืออาชีพ และพฒันาการประชาสมัพนัธ์
ส่ือสารภาพลกัษณ์องค์กรเพ่ือสร้างภาพจ าท่ีดีตอ่ลกูค้า ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย และสงัคม 

ยทุธศาสตร์ท่ี 6 ยกระดบัความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม 
ธ.ก.ส. มุ่งเน้นการสร้างสรรค์ประชาสมัพนัธ์ทางด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมเพ่ือสร้าง

ความสมัพนัธ์กบัผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย สร้างองค์กรให้เป็น Green Bank โดยพฒันาส านกังานใหญ่
ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ประเมินอาคารเขียวภาครัฐ ส่งเสริมและดแูลพนกังานให้เป็นคนเก่ง คนดี 
มีความสขุ ด้วยองค์กรแหง่ความสขุ (Happy 8) รวมทัง้การมีสว่นร่วมอนรัุกษ์ ดแูล สิ่งแวดล้อม กบั
โครงการธนาคารต้นไม้เพ่ือสง่เสริมการมีสว่นร่วมของชมุชนเพ่ือ รักษ์ป่า รักษ์น า้ รักษ์ดิน เพ่ือรักษา
สิ่งแวดล้อมของชมุชน 
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ภาคผนวก ข 
 

ข้อมูลพืน้ฐานของการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
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ข้อมูลพืน้ฐานของการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
 

เน่ืองด้วย ธ.ก.ส. ได้ตระหนกัถึงบทบาทหน้าท่ีการเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกในสงัคม  ท่ี
จะต้องร่วมรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะภารกิจการเป็นสถาบนัการเงินเพ่ือ
พฒันาชนบท จึงน้อมน าหลกัปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัทรงมี
พระราชด าริพระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย มาประยกุต์ใช้เพ่ือให้เกิดการพฒันาท่ีสมดลุ มัน่คง
และยัง่ยืน ของเกษตรกร ชมุชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม ข้อมูลพืน้ฐานของการด าเนินงานด้าน
ความรับผิดชอบตอ่สงัคมของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประกอบด้วย 

1)  หลกัการการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม 
2)  โครงสร้างการบริหารจดัการด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม 
3)  ปณิธานความพอเพียงสู่การพฒันาท่ียัง่ยืน 
4)  ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม 
5)  โครงการเพ่ือสงัคมและสิ่งแวดล้อมท่ีส าคญั 

 
1)  หลักการการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

ธ.ก.ส. มุง่บริหารจดัการองค์กรตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดชอบ
ตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วม เพ่ือให้เกิดการพฒันาท่ีสมดลุ มัน่คง และ
ยัง่ยืน โดย ธ.ก.ส. ยึดแนวปฏิบตัิ ตามหลกัมาตรฐานว่าด้วยความรับผิดชอบตอ่สงัคม  (ISO 
26000) ขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for 
Standardization : ISO) ตามหวัข้อหลกั (Core Subjects) รวม 7 ประการ ได้แก่ 

1.1  หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (Organizational Governance) 
ธ.ก.ส. ด าเนินกิจการตามหลกัการก ากับดแูลกิจการท่ีดีและหลกัจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

คณะกรรมการ ธ.ก.ส. ผู้บริหารและพนักงาน ยึดมั่นในการปฏิบตัิงานและปฏิบตัิตนด้วยความ
รับผิดชอบตามหลักจรรยาบรรณของ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน โดยด าเนินงานภายใต้
ระบบงานส าคญัท่ีพอเพียง โปร่งใส ถูกต้อง ตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ มีส่วนได้
สว่นเสียรับทราบหลายช่องทาง เช่น รายงานกิจการประจ าปี เว็บไซต์ ธ.ก.ส. ดีเจ ธ.ก.ส. ผ่านวิทยุ
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ท้องถ่ิน เป็นต้น รวมทัง้คณะกรรมการ ธ.ก.ส. และผู้บริหารมีการแสดงบญัชีทรัพย์สินและหนีส้ิน
ตามท่ีกฎหมายก าหนด พนักงานมีการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of 
Interest: COI) เป็นประจ าทกุปี 

1.2  หลกัสิทธิมนษุยชน (Human Rights) 
ธ.ก.ส. ปฏิบตัิตอ่ลกูค้าทกุกลุ่ม ทกุเชือ้ชาติศาสนา ทัง้หญิงชายทกุวยั โดยเท่าเทียมมิได้มี

การเลือกปฏิบตั ิทัง้บริการทางการเงินของธนาคาร การเปิดเผยข้อมลูข่าวสาร การตรวจสอบข้อมลู
ตามข้อกฎหมายหรือข้อก าหนดตา่งๆ กรณีลูกค้าเป็นผู้พิการหรือผู้สงูอายุท่ีเดินไม่สะดวก ธ.ก.ส. 
จดับริการดแูลเป็นพิเศษ เช่น มีพนกังานช่วยจดับริการรถเข็นนัง่ และปรับให้มีทางพิเศษส าหรับผู้
พิการในส านกังาน ธ.ก.ส. สาขาแบบใหม่ เป็นต้น ส าหรับพนกังานจะได้รับการดแูลตามสิทธิขัน้
พืน้ฐานตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยไม่มีการเลือกปฏิบตัิ โดยครอบคลมุไปถึงบริษัทในเครือ ผู้ ร่วม
ทนุ และคู่ค้า รวมถึงการให้สิทธิแก่ชุมชนผู้ ได้รับผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคดิเห็น 

1.3  หลกัการปฏิบตัด้ิานแรงงาน (Labor Practices) 
ธ.ก.ส. ตระหนกัถึงความส าคญัในการส่งเสริมให้พนกังานมีความสุขในการท างาน จึงมี

การปรับสภาพแวดล้อมการท างานให้มีความเหมาะสม ค านึงถึงความปลอดภยัในการปฏิบตัิงาน 
รวมถึง ธ.ก.ส. ได้ให้ความส าคญักับการพัฒนาและการฝึกอบรมพนกังานอย่างต่อเน่ือง เ พ่ือให้
พนักงานมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ีบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีได้รับมอบหมาย 
นอกจากนีย้งัจัดระบบสวัสดิการและผลตอบแทนท่ีเหมาะสม มีการปรับโครงสร้างเงินเดือนเป็น
ระยะให้สอดคล้องกบัสภาพความจ าเป็น เปิดโอกาสให้พนกังานมีความก้าวหน้าในอาชีพตามหลกั
ความสามารถ ส่งเสริมบทบาทหญิงชาย (Gender) เกือ้กลูการท างานร่วมกนั และเน้นการมีส่วน
ร่วมของพนกังานผา่นกระบวนการแรงงานสมัพนัธ์ 

1.4  หลกัการดแูลสิ่งแวดล้อม (The Environment) 
ธ.ก.ส. มีการก าหนดนโยบายผลิตภณัฑ์สินเช่ือท่ีชดัเจนว่าผลิตภัณฑ์สินเช่ือต้องไม่ส่งผล

กระทบทางลบกับสิ่งแวดล้อม รวมทัง้ต้องเน้นการช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนและฟืน้ฟูสีเขียวคืน
ธรรมชาต ิส านกังานใหญ่ ธ.ก.ส. แหง่ใหมไ่ด้เน้นรูปแบบอาคารประหยดัพลงังาน ปรับภูมิทศัน์เป็น
พืน้ท่ีสีเขียวด้วยต้นไม้ประจ าจงัหวดัทุกจงัหวดั และพนัธุ์ไม้พืน้เมืองประจ าท้องถ่ิน รวมถึงการน า
น า้ทิง้ท่ีผ่านการบ าบดั กลบัมาใช้รดสนามหญ้าและต้นไม้เพ่ือความประหยดัและให้เกิดประโยชน์
สงูสดุ 
 



120 

1.5  หลกัการด าเนินธุรกิจอยา่งเป็นธรรม (Fair Operating Practices) 
 ธ.ก.ส. เป็นธนาคารพัฒนาชนบทมุ่งเน้นสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนของเกษตรกร 

โดยมิได้มุ่งหวงัแสวงหาก าไรสูงสุด อตัราดอกเบีย้เงินกู้ ของ ธ.ก.ส. จึงเป็นอตัราท่ีเป็นธรรม และ
ยงัให้ความส าคญักบัการลดภาระคา่ใช้จ่ายเดินทางของเกษตรกร จึงขยายเครือข่ายสาขาหรือจุด
บริการให้ครอบคลมุทุกพืน้ท่ีทัว่ประเทศมากกว่า 1,000 สาขา โดยเฉพาะในพืน้ท่ีชนบทห่างไกล
ทรุกนัดาร นอกจากนี ้กระบวนการจดัซือ้จดัจ้างของ ธ.ก.ส. เน้นความโปร่งใสเป็นธรรมกบัทกุฝ่าย
โดยเป็นไปตามข้อกฎหมายและข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้อง 

1.6  หลกัความใสใ่จตอ่ผู้บริโภค (Consumer Issues) 
ธ.ก.ส. ก าหนดให้การรักษาความลบัทางข้อมูลของลูกค้าและการให้คณุค่าความส าคญั

ลกูค้าเป็นจรรยาบรรณทางธุรกิจและจรรยาบรรณของพนกังานท่ีต้อง โดยจดัให้มีระบบการรับข้อ
ร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ และมีส่วนงานรับผิดชอบอย่างชัดเจน นอกจากนี ้ธ.ก.ส. จัดให้มี
พนักงานพัฒนาธุรกิจดแูลเกษตรกรลูกค้า ประจ าเขตพืน้ท่ี รวมทัง้จัดให้มีอาสาสมคัรท่ีปรึกษา
ทางการเงินภาคครัวเรือน ซึ่งเป็นเกษตรกรจิตอาสาท่ีเป็นท่ียอมรับของชมุชนช่วยท าหน้าท่ีพ่ีเลีย้ง
ให้ค าแนะน าในระดบัหมูบ้่านร่วมด้วย 

1.7   หลกัการพฒันาและมีส่วนร่วมของชมุชน (Community Involvement and  
Development) 
ธ.ก.ส. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึน้ ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาอย่างต่อเน่ือง โดยยึดเกษตรกรและชุมชนเป็นศูนย์กลาง การพัฒนาตาม
สภาพภูมิสงัคมและภูมิประเทศ ภายใต้โครงการชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่
ขัน้ท่ี 1-3 จ านวน 6,450 ชมุชน และโครงการศนูย์เรียนรู้เพ่ือการพฒันาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 
ธ.ก.ส. 84 ศนูย์ ซึ่งยงัคงขยายผลอย่างตอ่เน่ืองตอ่ไป รวมทัง้การสนบัสนนุส่งเสริมด้านการศกึษา 
วฒันธรรม และกีฬา 
 
2)  โครงสร้างการบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
  ธ.ก.ส. ได้มอบหมายให้กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานเข้ามามีส่วนร่วมในการขบัเคล่ือน
งานด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการ  โดยแต่งตัง้คณะอนุกรรมการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี คณะอนกุรรมการก ากบัดแูลความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม  เพ่ือ
พิจารณาอนมุตัแิผนงาน ตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลผุลส าเร็จ 
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ภาพท่ี 1  โครงสร้างการบริหารจดัการด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

แหล่งท่ีมา:  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, 2556.  
 

3)  ปณิธานความพอเพียงสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน 
 
ธ.ก.ส. ตระหนกัถึงความส าคญัในการเสริมสร้างความมัน่คงยัง่ยืนให้แก่เกษตรกรและ

ชุมชน จึงได้มีการวางรากฐานการพฒันาอย่างต่อเน่ืองและจริงจัง  โดยปรับบทบาทสู่การเป็น
ธนาคารพฒันาชนบท และน้อมน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแกนการพฒันาและเป็น
แนวทางการบริหารจดัการตามปณิธาน นโยบาย กลยทุธ์และเป้าหมายการด าเนินงานเพ่ือสงัคม
และสิ่งแวดล้อม ดงันี ้
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ภาพท่ี 2  โครงสร้างการบริหารจดัการด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

แหล่งท่ีมา:  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, 2556. 
 
4)  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
ตารางท่ี 1  ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียของ ธ.ก.ส. 
 

มีส่วนได้ส่วนเสีย นโยบายด้าน CSR ต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

ตัวอย่างกิจกรรม 

เกษตรกรลกูค้า ให้คณุคา่ความส าคญักบัลกูค้าโดย
ให้บริการท่ีเป็นธรรมเทา่เทียมกนั 
รักษาจรรยาบรรณที่พงึปฏิบตัิตอ่
ลกูค้าและพฒันาลกูค้าให้มี
คณุภาพชีวิตที่ด ี

-การจดัตัง้สถาบนัการเกษตรและ
ชนบท 
-การให้บริการท่ีสะดวกแก่ผู้พิการ
หรือผู้สงูอาย ุ

สงัคมและชมุชน ดแูลสงัคมและชมุชนได้แก่ ชมุชน
โดยรอบที่ตัง้ส านกังาน ธ.ก.ส. 
ชมุชนท่ีลกูค้าใช้บริการเป็นจ านวน
มาก และมคีวามพร้อมทีจ่ะเป็น
ชมุชนต้นแบบ 
เศรษฐกิจพอเพียง และชมุชนที่
ธนาคารท าเพื่อสงัคมและ 

โครงการพฒันาสงัคมแหง่คณุธรรม 
ด้วยธนาคารความดี 
โครงการชมุชนต้นแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง 
โครงการศนูย์การเรียนรู้เพื่อการ
พฒันาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 
ธ.ก.ส. 



123 

ตารางท่ี 1  (ตอ่) 
 

  

มีส่วนได้ส่วนเสีย นโยบายด้าน CSR ต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

ตัวอย่างกิจกรรม 

 สิง่แวดล้อม ให้มีความเข้มแข็ง 
ประชาชนในสงัคมและชมุชนมี
คณุภาพชีวิตที่ดีขึน้ตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

-สานสมัพนัธ์รอบรัว้ ธ.ก.ส.
ส านกังานใหญ่ 

พนกังาน ดแูลพนกังานให้มคีวามสขุ ในการ
ท างาน ทัง้กายและจิตใจ โดยมี
ความปลอดภยัในการปฏิบตัิงาน 

-การปรับปรุงส านกังานและ
อปุกรณ์ส านกังานให้มีความ
ปลอดภยัและถกูต้องตาม
สขุลกัษณะ 
-ระบบการพฒันาพนกังาน ระบบ
สวสัดิการและผลตอบแทนที่
เหมาะสม เป็นธรรม และมีความ
เทา่เทยีมกนั โดยไมจ่ ากดัเพศ เชือ้
ชาติ ศาสนา 
 

ประเทศ -เป็นธนาคารพฒันาชนบทเต็ม
รูปแบบ เพื่อยกระดบัคณุภาพชีวติ
ของเกษตรกรรายยอ่ย 
-มุง่ช่วยเหลอืภาคเกษตร ซึง่ถือเป็น
เศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้
เข้มแขง็ 

ให้บริการสนิเช่ือครบวงจรเพื่อ
เสริมสร้างโอกาสและสนบัสนนุ
ภาคการเกษตร ให้สามารถสร้าง
มลูคา่เพิม่ทางเศรษฐกิจได้อยา่ง
มัน่คงและยัง่ยืน 

ผู้ ถือหุ้นและคูค้่า ให้ความส าคญักบัสทิธิขัน้พืน้ฐาน
ของผู้ ถือหุ้นตามที่กฎหมายก าหนด 
และเน้นการมีสว่นร่วมในการ
ตดัสนิใจเร่ืองส าคญัของธนาคาร 
ด าเนินธุรกิจกบัคูค้่าบนพืน้ฐาน
ความซื่อสตัย์ โปร่งใส สร้าง
ความสมัพนัธ์ และความร่วมมือ
เพื่อขยายโอกาสในการท าธุรกิจ
อื่นๆ ร่วมกนัตอ่ไปในอนาคต 

จดัวางระบบให้ผู้ ถือหุ้นสามารถ
เข้าถงึข้อมลูการด าเนินธุรกิจผา่น
ช่องทางที่หลากหลาย เช่น สาขา
ของธนาคาร call center และ
เว็บไซต์ เป็นต้น ได้อยา่งสะดวก 
ทัง้นีไ้ด้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็น
ประจ าทกุปี 
-มีการอบรมให้ความรู้ร่วมกนัอยา่ง
ตอ่เนื่อง 
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ตารางท่ี 1  (ตอ่) 
 

  

มีส่วนได้ส่วนเสีย นโยบายด้าน CSR ต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

ตัวอย่างกิจกรรม 

เยาวชน ปลกูฝังเยาวชนให้คนดี รู้จกัการ
วางแผน รู้จกัการบริหารเงิน 
เพื่อท่ีจะได้เติบโตเป็นก าลงัที่
ส าคญัตอ่ประเทศชาตใินอนาคต 

-โครงการสร้างวินยัการออม โดย
โรงเรียนธนาคาร 
-โครงการผลใิบต้นกล้าการเกษตร
ร่วมกบั จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
และส านกังานปฏิรูปท่ีดินเพื่อ
เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) 
-โครงการสาธารณะสขุคืนถ่ิน 

 
5)  โครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ 
    

5.1  โครงการชมุชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ธ.ก.ส. มีวตัถปุระสงค์เพ่ือสนบัสนนุและ
ส่งเสริมให้เกษตรกร น าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ มาใช้เป็นแนวทางในการ
ด ารงชีวิต และการด าเนินกิจกรรมด้านการเกษตร ให้มีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ พร้อมกบัพฒันาผู้น า
ชมุชนให้มีองค์ความรู้และศกัยภาพในการพฒันาชุมชนให้เกิดความยัง่ยืน  จนพฒันาเป็นชมุชน
ต้นแบบด้านการด าเนินชีวิตอย่างมีคณุภาพ มีการผลิตและการเช่ือมโยงตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ 
และสามารถขยายผลไปยงัชมุชนอ่ืนๆ ได้ การพฒันาชมุชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ก าหนดเป็น 
3 ขัน้ ประกอบด้วย ขัน้ท่ี 1 ก่อให้เกิดจิตส านึกการพึ่งพาตนเองของสมาชิกในชุมชน  ขัน้ท่ี 2 
ขบัเคล่ือนสูก่ารรวมกลุม่พึง่พาซึง่กนัและกนั ภายในและระหว่างชมุชน ขัน้ท่ี 3 พฒันาเป็นวิสาหกิจ
ชมุชนและเช่ือมโยงเครือขา่ยเศรษฐกิจชมุชน  

5.2  โครงการจดัตัง้และพฒันาศนูย์เรียนรู้เพ่ือการพฒันาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส. 
มีวตัถปุระสงค์เพ่ือขยายผลโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริตามทฤษฎีใหม่ขัน้ท่ี  3 โดยสร้าง
เครือข่ายการพฒันาชมุชนและเกษตรกร ด้วยความร่วมมือกับเครือข่ายภาคี ทัง้ภาคเอกชนและ
ภาคราชการ เพ่ือเข้าไปสนบัสนนุ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการตลาดของเกษตรกรอย่าง 
ครบวงจรและยัง่ยืน โดยได้ก าหนดโครงการนีเ้ป็น “วาระแห่ง ธ.ก.ส.(Bank Agenda)” นอกจากนี ้
ธ.ก.ส. ได้ประสานกบัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (มก.) และส านกังาน คณะกรรมการพิเศษเพ่ือ
ประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจาก พระราชด าริ (กปร.) ร่วมกนัจดัท าโครงการจดัตัง้และพฒันา 
ศนูย์เรียนรู้เพ่ือการพฒันาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส. จ านวน 84  แห่ง กระจายอยู่ทัว่ประเทศ
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เพ่ือร่วมเฉลิมฉลองเน่ือง ในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 84 
พรรษา ในปี พ.ศ. 2554  

5.3  โครงการธนาคารต้นไม้ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือสนบัสนนุให้เกษตรกรปลกูต้นไม้พืน้บ้านท่ี
มีคุณค่าทางเศรษฐกิจท่ีเหมาะสม และเกือ้กูลต่อระบบนิเวศ ตามแนวทางพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ปลกูป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ได้แก่ ใช้เป็นอาหาร ใช้สอย 
เศรษฐกิจ และอนุรักษ์ดินและน า้ ซึ่งต้นไม้ท่ีปลกูจะมีมูลค่าเพิ่มกลายเป็นทรัพย์สินสร้างรายได้
ระยะสัน้และระยะยาวให้แก่เกษตรกร สามารถแปลงเป็นเงินและเป็นทุน ขายผลผลิตคาร์บอน
เครดติ ฟืน้ฟสูิ่งแวดล้อม สง่ผลตอ่ความอดุมสมบรูณ์ ลดมลภาวะ และปัญหาโลกร้อน  

5.4  โครงการโรงเรียนธนาคาร มีวตัถปุระสงค์เพ่ือเสริมสร้างนิสยัการออมให้แก่เยาวชน
และเป็นการสนบัสนนุให้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์จากการท างานจริง รวมถึงฝึกการท างาน
เป็นทีมและรู้จกัเสียสละเพ่ือส่วนรวม ซึ่ง ธ.ก.ส. คาดหวงัว่าเยาวชนเหล่านีจ้ะเป็นลกูค้าท่ีมีความ
จงรักภกัดี (Brand Loyalty) ตอ่ธนาคารในอนาคต  

5.5  โครงการฝายชะลอน า้ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือสร้างและดแูลฝายร่วมกบัชมุชน ซึ่งถือเป็น
เคร่ืองมือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลดความรุนแรงของกระแสน า้ และสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ เพิ่มความชุม่ชืน้และอนรัุกษ์ดิน เกษตรกรและประชาชนในพืน้ท่ีบริเวณใกล้เคียงมีน า้ใช้ 
สง่ผลให้สามารถท าเกษตรกรรมได้ตลอดทัง้ปี  

5.6  โครงการเกษตรปลอดการเผา มีวตัถุประสงค์เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้

เกษตรกรปรับเปล่ียนการผลิตทางการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  เพ่ือลดการเผาเศษซาก

วสัดกุารเกษตร ซึ่งช่วยลดมลพิษทางอากาศในภาคเหนือ และช่วยเหลือให้ประชาชนมีสขุภาพมี

คณุภาพชีวิตท่ีดียิ่งขึน้    
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รางวัลที่ ธ.ก.ส. ได้รับจากหน่วยงานต่างๆ 
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ตารางท่ี 1  รางวลัท่ี ธ.ก.ส. ได้รับจากหนว่ยงานตา่งๆ 
 
ปีท่ีได้รับ รางวลัท่ีได้รับ หนว่ยงานท่ีมอบรางวลั 

2555 
 
 
 
 
 
 
 

2553 
 

2552 
 

2551 
 
 
 

2550 
 
 

-  รัฐวิสาหกิจยอดเยีย่ม 
-  ผู้น าองค์กร (CEO) ดีเดน่ 
-  BIBOR Award for Best    
   Interbank Dealer 
-  ชนะเลศิถ้วยพระราชทานพระบาท    
   สมเด็จพระเจ้าอยูห่วั จากการจดั 
   ประกวดผลงานตามปรัชญาของ 
   เศรษฐกิจพอเพียง 
-  การด าเนินงานด้านสงัคมและ 
   สิง่แวดล้อมดีเดน่ 
-  การด าเนินงานด้านสงัคมและ 
   สิง่แวดล้อมดีเดน่ 
-  คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเดน่ 
-  ผลการด าเนินงานดีเดน่ 
-  การด าเนินงานด้านสงัคมและ 
   สิง่แวดล้อมดีเดน่ 
-  ผลการด าเนินงานดีเดน่ 
-  การด าเนินงานด้านสงัคมและ 
   สิง่แวดล้อมดีเดน่ 

ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
 
ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
 
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ
อนัเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 
 
ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
 
ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
 
ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
 
 
 
ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
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ประวัตผู้ิเขียน 

 
ช่ือ ช่ือผู้เขียน นางสาวเมธิณี วรรลยางกรู 
 
ประวัตกิารศึกษา บริหารธุรกิจบณัฑิต 
 วิทยาลยัดสุิตธานี 
 ปีท่ีส าเร็จการศกึษา พ.ศ.2553 
 
ประสบการณ์การท างาน พ.ศ.2553-2554 
 พนกังานต้อนรับส่วนหน้า 
 โรงแรม ดิ เอทสั บางกอก 
 ปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
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