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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาวิจยัเร่ืองการส่ือสารความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์รในธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม: กรณีศึกษา บริษทั แดร่ีโฮม จ ากดั มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษานโยบายและแนวทาง
ปฏิบติัดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั แดร่ีโฮม จ ากดั รวมถึงศึกษากระบวนการส่ือสาร
ดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมภายในและภายนอกบริษทั แดร่ีโฮม จ ากดั  

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษาค้นคว้า
เอกสารต่างๆ (Documentary Study) และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Dept Interview) ผูบ้ริหาร
และผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียของบริษทั แดร่ีโฮม จ ากัด เพื่อศึกษาถึงนโยบายและแนวทางปฏิบัติ 
กระบวนการส่ือสารภายในและภายนอกองค์กรของบริษทั แดร่ีโฮม จ ากดั พร้อมทั้งศึกษาคน้ควา้
และวเิคราะห์จากเอกสาร (Documentary Study) ไดแ้ก่ เวบ็ไซตอ์งคก์ร เฟซบุค๊องคก์ร รวมถึงขอ้มูล
ข่าวสารจากเวบ็ไซต์และส่ือโซเชียลมีเดียท่ีเผยแพร่เร่ืองการส่ือสารความรับผิดชอบต่อสังคมของ
บริษทั แดร่ีโฮม จ ากดั ในช่วงเดือนมกราคม 2559 – ธนัวาคม 2559  

ผลการศึกษาพบวา่ แดร่ีโฮมใชค้  าว่าศีลมาเรียกแทนค าว่านโยบายท่ีใช้เป็นแนวทางใน
การด าเนินธุรกิจ โดยมีศีล 3 ขอ้ ไดแ้ก่ Good การผลิตสินคา้ท่ีดี มีคุณภาพ ควรค่าแก่การบริโภค      
ถดัมาคือ Clean กระบวนการผลิตสินคา้ไม่สร้างผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม และ Fair มี
ความเป็นธรรมกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย โดยศีล 3 ขอ้ไดถู้กน ามาแปรผลสู่แนวทางปฏิบติัดา้นความ
รับผิดชอบต่อสังคม ครอบคลุมตั้งแต่ตน้น ้ าถึงปลายน ้ า กล่าวคือ วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตสินคา้หรือ
น ้ านมดิบต้องมาจากการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ และบริหารจัดการฟาร์มด้วยวิธีธรรมชาติ 
ส่วนกลางน ้ าหรือการผลิตนั้ น โรงงานต้องผ่านการรับรองมาตรฐานด้านอุตสาหกรรมและ
ส่ิงแวดลอ้ม พร้อมมีโครงการต่างๆ ท่ีช่วยลดการใชท้รัพยากร และปลายน ้าซ่ึงเป็นสินคา้ท่ีส่งไปถึง
ผูบ้ริโภค บรรจุภณัฑข์องสินคา้จะตอ้งผลิตจากพลาสติกชีวภาพท่ียอ่ยสลายได ้

 



ง 
 

ขณะท่ีแนวทางปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมี 4 กลุ่ม คือ ผูป้้อนวตัถุดิบไดรั้บการส่งเสริม
องค์ความรู้ดา้นเกษตรอินทรีย ์และมีเกณฑ์ท่ีชดัเจนในการรับซ้ือน ้ านมดิบ ขณะท่ีการดูแลชุมชน
เนน้การไม่สร้างผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม และท ากิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกนั อีกกลุ่มคือพนกังาน 
ซ่ึงตอ้งไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมไปพร้อมกบัการพฒันาศกัยภาพ ส าหรับกลุ่มลูกคา้ ตอ้งไดรั้บ
สินคา้ท่ีมีคุณภาพ ดีต่อร่างกาย โดยสินคา้ท่ีจ  าหน่ายถูกตั้งดว้ยราคาท่ีเป็นธรรม 

ส าหรับกระบวนการส่ือสารด้านความรับผิดชอบต่อสังคมภายในแดร่ีโฮมนั้นมีทั้ง       
ทิศทางการส่ือสารแนวด่ิง การส่ือสารแนวตั้ง การส่ือสารแนวนอน และการส่ือสารต่างหน่วยงาน
และต่างระดบั ซ่ึงเป็นการส่ือสารผา่นส่ือบุคคลหรือการส่ือสารแบบเผชิญหนา้มากท่ีสุด โดยเฉพาะ
การประชุมของบริษทั และการประชุมฝ่าย ขณะเดียวกนั มีการส่ือสารผา่นช่องทางออนไลน์อยา่ง
แอปพลิเคชัน่ไลน์ และอีเมล์ รวมถึงมีการใชส่ื้อส่ิงพิมพด์ว้ยคู่มือปฏิบติังาน ตลอดจนจดัท าบอร์ด
ประชาสัมพนัธ์ มีการจดักิจกรรมเสริมสร้างความสัมพนัธ์ และตั้งกล่องรับความคิดเห็น นอกจากน้ี 
ภายในองค์กรยงัมีการส่ือสารไม่เป็นทางการ โดยพนกังานส่งขอ้มูลข่าวสารผ่านการส่ือสารแบบ
เผชิญหน้า การส่ือสารทางออนไลน์ และกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพนัธ์ ซ่ึงเห็นรูปแบบการ
ส่ือสารไม่เป็นทางการไดช้ดัเจนผา่นการจดักิจกรรมเพื่อสังคม  

ในส่วนกระบวนการส่ือสารดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมภายนอกแดร่ีโฮมจะเป็นการ
ส่ือสารกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ ผูป้้อนวตัถุดิบ ส่วนใหญ่เป็นการส่ือสารแบบเผชิญหนา้
ผ่านทีมส่งเสริมท่ีเข้าไปให้ความรู้เก่ียวกับการท าเกษตรอินทรีย์ หลังจากนั้นจะติดต่อผ่านทาง
แอปพลิเคชั่นไลน์ โทรศพัท์ จดหมาย และการจดักิจกรรมเสริมสร้างความสัมพนัธ์ ขณะท่ีกลุ่ม
ชุมชนจะมีการส่ือสารกบัแดร่ีโฮมผ่านการส่ือสารแบบเผชิญหน้ามากท่ีสุด ซ่ึงแดร่ีโฮมจดัตั้งทีม      
ซีเอสอาร์ในการเขา้ไปท ากิจกรรมร่วมกบัชุมชน พร้อมทั้งมีกิจกรรมเพื่อสังคมท่ีพนกังานทุกคนเขา้
มามีส่วนร่วมดว้ย และอีกกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียคือลูกคา้ แดร่ีโฮมท าการส่ือสารผ่าน 3 ช่องทาง 
คือ การส่ือสารผ่านผลิตภณัฑ์ การส่ือสารแบบเผชิญหน้าผ่านการออกบูธจ าหน่ายสินคา้ และการ
ส่ือสารทางออนไลน์ทั้งเวบ็ไซต์องค์กร เฟซบุ๊ค ยูทูป แอปพลิเคชัน่ไลน์ ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม 
และเวบ็ไซต ์Tripadvisor ส าหรับผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกลุ่มสุดทา้ยคือส่ือมวลชน แดร่ีโฮมมีการติดต่อ
กบัส่ือมวลชนทอ้งถ่ินผา่นโทรศพัท ์แต่ไม่มีรายช่ือของส่ือมวลชนส่วนกลางหรือกรุงเทพมหานคร 
โดยส่ือมวลชนส่วนกลางจะติดต่อเขา้มาสัมภาษณ์แดร่ีโฮมเองมากกว่า ทั้งประเด็นเก่ียวกบัการท า
นมออร์แกนิค การใชพ้ลาสติกชีวภาพในการท าบรรจุภณัฑ์ โรงงานสีเขียวท่ีไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้     
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ABSTRACT 
 

The objectives of this thesis, Communication of Corporate Social Responsibility (CSR) 
in Small and Medium Enterprises (SMEs), A Case Study of Dairy Home Co, Ltd., are to study the 
company’s policies and operation process of social responsibility including their communication 
process about corporate social responsibility. 

The study was a qualitative research by using documentary and in-depth interview the 
company’s executives and stakeholders, along with documentary studying from the company’s 
website and Facebook, together with studying information from other websites and social media. 

The findings of this research show that the company represents their business policies 
with the word “Canon” which comprises 3 things; Good: they produce good quality products 
appropriately for consumption, Clean: their production process doesn’t impact to environment, and 
Fair: they remain fair relation with stakeholders. 

The 3 canons are also transformed into operating process of corporate social 
responsibility and cover upstream to downstream. The upstream is about the resources for 
producing product/milk. The company uses only organic resources from farmers who conduct 
farming naturally. Midstream relates to Dairy Home’s factory where has been certified by 
manufactural and environmental standards, including any projects that engage resource usage 
reducing. Downstream means that their products are put in bioplastic containers which be able to 
break down in the short period. 

In regard to the procedures with stakeholders, they are classified into 4 groups consist 
of suppliers, community, staff and customers. The suppliers are acknowledged about organic 
agriculture, and the company has obvious principles for trading raw milk with the farmers. 
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Meanwhile, community caring is emphasized on reducing impact on the environment and 
coordinating social responsibility activities. Staff is treated by receiving fair compensation, together 
with developing their potential. They take care of customer by selling good quality product which 
benefit to customers’ health under reasonable price. 

The communication directions of their corporate social responsibility in the 
organization comprises downward communication, upward communication, horizontal 
communication, and diagonal communication which mostly involves with interpersonal 
communication. Moreover, in their organization has informal communication which allows staff to 
delivery information through interpersonal method, online method, and companion activities. 

Meanwhile, the communication directions of their corporate social responsibility 
outside the organization involves with 4 groups of stakeholders consist of suppliers, the company 
mostly use interpersonal communication by sending a team to meet this group of stakeholders in 
order to acknowledge organic agriculture. On the other hand, the communication with community 
mostly links with interpersonal method. Therefore, the company set up CSR team in order to 
corporate activities with the community, along with engaging staff to join the corporate social 
responsibility activities.  

With respect to the communication with customers, the company generates 3 channels 
of communication are product communication, interpersonal communication at company’s booths, 
and online communication through company website, Facebook, YouTube, Line application, 
Twitter, Instagram and TripAdvisor website. The final group of stakeholders is mass media. The 
company keeps in contact with local mass media on the phone call, while central mass media is the 
party who keep in contact with the company. 



ช 

 

 
 

กติติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีเป็นอีกหน่ึงความทา้ทายท่ีส าคญัในชีวิตของผูว้ิจยั เพราะตดัสินใจ
ตั้งแต่เร่ิมตน้เรียนปริญญาโทว่าด่านสุดท้ายจะตอ้งท าธีสิส เพื่อล้ิมลองว่ารสชาติความหนักหนา
สาหสัท่ีหลายคนพร ่ าบ่นนั้นเป็นอยา่งไร อีกทั้งยงัมีธงในใจวา่ หากสามารถพิชิตธีสิสไดก้็เหมือนกบั
เอาชนะตวัเองไปไดอี้กขั้น 

อยา่งไรก็ตาม เม่ือกา้วมาสัมผสักบัของจริงก็รับรู้เลยว่าไม่มีอะไรท่ีไดม้าง่ายดาย และ
ทุกอย่างไม่มีทางเป็นไปตามท่ีวางแผนไวท้ั้งหมด แต่หากเรามีสติและแรงฮึดท่ีมากพอก็จะฝ่าฟัน
ปัญหาต่างๆ ไปได ้ซ่ึงความส าเร็จในวนัน้ีคงไม่เกิดข้ึนหากขาดลมใตปี้กท่ีเป็นแรงสนบัสนุน และ
ช่วยประคบัประคองใหถึ้งจุดหมาย 

ขอขอบคุณ “คุณพฤฒิ เกิดชูช่ืน” กรรมการผูจ้ดัการและผูก่้อตั้งบริษทั แดร่ีโฮม จ ากดั ท่ี
ใหค้วามกรุณาผูว้จิยัไดเ้ขา้ไปศึกษาองคก์ร พร้อมทั้งใหเ้วลาและขอ้มูลอยา่งเตม็ท่ี  

ขอขอบคุณ “ดร.มนต์ ขอเจริญ” อาจารยท่ี์ปรึกษาซ่ึงคอยช้ีแนะแนวทางให้เห็นภาพ
งานวิจยัไดช้ดัเจน รวมถึง “รศ.ดร.กุลทิพย ์ศาสตระจุริ” และ “ผศ.ดร.พิทกัษ์ศกัด์ิ ทิศาภาคย”์ ท่ีให้
ค  าแนะน าและขอ้ปรับปรุงทั้งก่อนและหลงัสอบปิดเล่ม ท าใหว้ทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 

ขอขอบคุณทุกคนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง ถึงแม้ว่าจะติดงานหรือภารกิจอ่ืนๆ แต่ก็ได้
เสียสละเวลามาใหส้ัมภาษณ์ และใหซ้กัไซข้อ้มูลดว้ยความเตม็ใจ 

ขอขอบคุณครอบครัวท่ีให้ก าลงัใจและอวยพรมาโดยตลอดว่าขอให้งานวิจยัจบตาม
ก าหนดตามท่ีมุ่งหวงัไว ้ 

ขอขอบคุณพี่ๆ และเพื่อนๆ โต๊ะ HR-CSR-KM นสพ.ประชาชาติธุรกิจ ท่ีช่วยเติมเต็ม
การท างานของผูว้จิยั และสนบัสนุนใหผู้ว้จิยัไดเ้รียนปริญญาโทและท าวทิยานิพนธ์จนส าเร็จ 

ขอขอบคุณเพื่อนป.โท นิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบณัฑิตย ์รุ่น ’57 ท่ีถามไถ่ความคืบหน้า 
และส่งแรงใจกนัเสมอ และ “พี่กนั-วสุรัตน์” ซ่ึงไดข้บัรถไปส่งผูว้ิจยัถึงแดร่ีโฮม โคราช ถา้หากไม่มี
พี่ งานวจิยัคงไม่คืบหนา้แน่นอน 

ทา้ยท่ีสุด ผูว้ิจยัขอขอบคุณ “ตวัเอง” ท่ีผลกัและดนัให้วิทยานิพนธ์เล่มน้ีเดินมาถึงเส้น
ชยั ถึงแมว้า่ระหวา่งทางตอ้งเจอกบัอุปสรรคมากมาย แต่ทา้ยท่ีสุดแลว้ เม่ือผ่านพน้ทุกอยา่งมาได ้ก็
ท  าใหรู้้วา่ความส าเร็จท่ีเกิดข้ึนนั้นน่าภูมิใจเพียงใด 
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บทที ่1  
บทน ำ 

 
1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

การด าเนินธุรกิจในปัจจุบนัถือไดว้า่เป็นยุคของทุนนิยม บริษทัตอ้งท าทุกวิถีทางเพื่อให้
ไดก้  าไรสูงสุด ท าให้บางคร้ังไม่ไดค้  านึงว่าระหว่างทางของการไดม้าซ่ึงสินคา้และบริการเป็นไป
อย่างถูกตอ้งหรือไม่ รวมถึงไม่ไดใ้ห้ความส าคญักบัผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
ส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น ทรัพยากรธรรมชาติเร่ิมร่อยหรอและไม่มีการดูแลทดแทน 
การท าลายส่ิงแวดล้อมจนอยู่ในภาวะเส่ือมโทรม การจ้างงานท่ีไม่เป็นธรรม การละเมิดสิทธิ
มนุษยชน เป็นตน้  

ปัญหาท่ีเร่ิมหลากหลายและทวีความรุนแรงท าให้เกิดกระแสกดดันจากผูบ้ริโภค          
ว่า องค์กรธุรกิจจะตอ้งปรับรูปแบบการด าเนินธุรกิจจากทุนนิยมสุดโต่งท่ีมุ่งแต่ก าไรสูงสุดอย่าง
เดียวมาสู่การให้ความส าคญักบัสังคมและส่ิงแวดลอ้ม อนัเป็นมิติท่ีเช่ือมโยงกบัการท าธุรกิจอย่าง
หลีกเล่ียงไม่ได ้หรือกล่าวไดว้า่องคก์รธุรกิจจะตอ้งด าเนินธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบ 

แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR: Corporate Social Responsibility) 
จึงกลายเป็นท่ีสนใจของแวดวงธุรกิจและไดรั้บการตอบรับจากองค์กรธุรกิจทัว่โลก เพราะสังคม
คาดหวงัว่าจะเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยสร้างกลไกเพื่อควบคุมการด าเนินงาน โดยมีเป้าหมายอยู่ท่ีการ
รักษาสมดุลระหว่างก าไร (Profit) ประชาชน (People) และโลก (Planet) (กญัญรัตน์ หงส์วรนนัท์, 
2555, น.86) 

รุ่งรัตน์ ชยัส าเร็จ (2558) ระบุวา่ แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์รมีมานาน
แล้ว โดยเป็นรูปแบบของการแฝงอยู่ในกฎระเบียบทางการค้า เช่น การปกป้องและอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมของกลุ่มสหภาพยุโรปท่ีมีข้อบังคับการปิดฉลากสินค้าท่ีบ่งบอกถึงการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งกฎระเบียบเร่ืองบรรจุภณัฑแ์ละการก าจดักากขยะท่ีเกิดจากบรรจุภณัฑท่ี์ใชแ้ลว้  

แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเร่ิมเป็นท่ีรู้จกัในระดบัโลกมากข้ึนในปี 
2542 บนเวที World Economic Forum ท่ีเมืองดาวอส ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เม่ือ โคฟ่ี อนันัน 
เลขาธิการองคก์ารสหประชาชาติ (UN: United Organization) ขณะนั้นไดเ้รียกร้องให้ธุรกิจทัว่โลก
ด าเนินงานโดยยึดถือหลกัการเป็นพลเมืองท่ีดีของโลก (Good Global Citizenship) ในทุกท่ีและทุก
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ประเทศท่ีองค์กรธุรกิจเขา้ไปด าเนินธุรกิจ รวมทั้งเสนอบญัญติัท่ีเรียกว่า The UN Global Compact
เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการแสดงความรับผดิชอบต่อสังคมดา้นสิทธิมนุษยชน ดา้นมาตรฐานแรงงาน 
และด้านส่ิงแวดลอ้ม โดยได้ก าหนดองค์ประกอบของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรไว ้9 
ประการ และต่อมาไดเ้พิ่มบญัญติัท่ี 10 ในหมวดต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

ปีถัดมา  องค์กรเพื่ อความ ร่วมมือทาง เศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD: The 
Organization for Economic Co-operation and Development) ได้ออกแนวปฏิบัติส าหรับบรรษัท
ขา้มชาติ (Guidelines for MNE’s - revision 2000) โดยน าเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์ร
เขา้ไปผนวกไวด้ว้ย พร้อมเรียกร้องใหบ้รรษทัขา้มชาติมีความรับผิดชอบต่อสังคม และติดต่อคา้ขาย
กบัคู่คา้ทัว่โลกท่ีมีความรับผดิชอบต่อสังคมเท่านั้น (วราพรรณ เอ้ืออาภรณ์, 2557, น.20) 

นอกจากน้ี เม่ือปี 2553 องคก์ารระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการมาตรฐาน (ISO: International 
Organization for Standardization) ได้ประกาศมาตรฐานแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO-
Social Responsibility) หรือ ISO 26000 ซ่ึงเป็นมาตรฐานระหว่างประเทศและเป็นแนวทางส าหรับ
การด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์ร ประกอบดว้ย 7 เร่ือง ไดแ้ก่ การก ากบัดูแลองคก์ร 
สิทธิมนุษยชน การปฏิบติัดา้นแรงงาน ส่ิงแวดลอ้ม การปฏิบติัด าเนินงานอย่างเป็นธรรม ประเด็น
ดา้นผูบ้ริโภค และการมีส่วนร่วมและพฒันาชุมชน 

ส าหรับแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์รในประเทศไทย สถาบนัไทยพฒัน์ 
(2551) ระบุวา่ ไดถื้อก าเนิดข้ึนพร้อมกบัการสถาปนาธุรกิจในสังคมไทยมาเป็นเวลายาวนาน โดย 
อยูใ่นรูปแบบของการท าบุญ การบริจาคเพื่อการกุศล หรือการอาสาช่วยเหลืองานส่วนรวมท่ีเรียกวา่
การลงแขก เป็นตน้ เพียงแต่คนไทยยงัไม่ไดเ้รียกกิจกรรมเหล่าน้ีดว้ยค าวา่ความรับผิดชอบต่อสังคม 
ขององคก์ร 

ขณะท่ี สฤณี อาชาวนนัทกุล (อา้งถึงในทีมข่าวซีเอสอาร์, 2557) กล่าววา่ แนวคิดความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเขา้มาในประเทศไทยกว่า 10 ปีแลว้ แรกเร่ิมเกิดจากบริษทัขนาด
ใหญ่ให้ความส าคญักับเร่ืองน้ี และด้วยความท่ีมองเห็นว่าเป็นกระแสของโลก จึงท าให้เกิดการ
ด าเนินงานเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมเพิ่มข้ึน อย่างไรก็ดี หลังจากท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ตลท.) และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) 
ส่งเสริมและผลักดันให้บริษทัจดทะเบียนทั้งในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาด
หลกัทรัพย ์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ด าเนินงานเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคม และให้จดัท ารายงานความ
รับผดิชอบต่อสังคมขององคก์ร (CSR Report) ประกอบกบัการจดัท ารายงานประจ าปี ก็ส่งผลใหเ้กิด
การต่ืนตวัดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมของแวดวงธุรกิจมากข้ึน  
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ทั้งนั้น เพราะบริษทัเล็งเห็นว่าเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมสามารถสร้างประโยชน์
ใหก้บัธุรกิจได ้โดย เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ (ม.ป.ป.) ใหมุ้มมองวา่ การด าเนินการความรับผดิชอบ
ต่อสังคมช่วยสร้างความน่าเช่ือถือให้กบัธุรกิจ ซ่ึงงานวิจยัของมหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ดพบว่าหาก
บริษทัสามารถจดัการความสัมพนัธ์และความคาดหวงัของผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียจะส่งผลต่อยอดขาย
มากถึง 4 เท่าเม่ือเทียบกบับริษทัท่ีตอบสนองความตอ้งการของผูถื้อหุ้นแต่เพียงอย่างเดียว เพราะ
เร่ืองความผิดชอบต่อสังคมจะช่วยสร้างภาพลกัษณ์ในดา้นท่ีดีต่อสังคม จึงเป็นภูมิคุม้กนัท่ีดีของ
บริษทัโดยเฉพาะอยา่งยิ่งเม่ือถึงคราววิกฤติเกิดกบับริษทั บริษทัท่ีมีบทบาทแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมอย่างต่อเน่ืองมีโอกาสจะไดรั้บการสนับสนุนจากลูกคา้มากกว่าบริษทัท่ีไม่ท าอะไรเพื่อ
สังคมเลย   

ในทางเดียวกนั ถา้บริษทัมีความรับผิดชอบต่อสังคม ยงัช่วยสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบั
นกัลงทุน และช่วยบริษทัในการเขา้ถึงแหล่งทุน ยกตวัอยา่งตลาดหลกัทรัพยใ์นสหรัฐอเมริกาท่ีได้
ผลกัดนัให้มีตลาดหุ้นท่ีซ้ือขายส าหรับบริษทัท่ีด าเนินการดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมโดยเฉพาะ 
รวมถึงยงัมีผลต่อการสร้างประสิทธิภาพการด าเนินงาน เพราะการจดักระบวนการผลิตท่ีสอดคลอ้ง
กบัแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมจะช่วยลดตน้ทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ ตวัอย่างร้านเซเว่น
อีเลฟเว่น ของบริษทั ซีพี ออลล์ จ  ากดั (มหาชน) มีโครงการลดการใช้ไฟฟ้าโดยการปรับเปล่ียน
อุปกรณ์ของบริษทัเม่ือพ.ศ. 2547 ซ่ึงท าการเปล่ียนหลอดไฟ 30 สาขาใหเ้ป็นหลอดประหยดัพลงังาน 
และบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศอยา่งมีประสิทธิภาพ ผลปรากฏวา่เพียง 8 เดือน ค่าไฟฟ้าลดลงและ
ประหยดัค่าใชจ่้ายไดถึ้ง 90 ลา้นบาท ดงันั้น อาจกล่าวไดว้า่ เร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมสามารถ
สร้างความมัน่คงในการด าเนินธุรกิจมากยิง่ข้ึน 

อย่างไรก็ดี ไม่เพียงแต่ภาคเอกชนท่ีให้ความส าคญัเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคม 
ภาครัฐไดข้บัเคล่ือนเร่ืองความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รอยา่งเขม้ขน้ดว้ยเช่นกนั โดยผูเ้ขียนท่ี
ใช้นามว่า Thaireform (2558) จากส านักข่าวอิศรารายงานว่า เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน พ.ศ.2558 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ 
ฉบบัท่ี 1 (พ.ศ. 2558 – 2560) สาระส าคญัของร่างยุทธศาสตร์ฉบบัน้ีคือ การก าหนดวิสัยทศัน์ท่ีมุ่ง
ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจเพื่อการพฒันาสังคมอยา่งย ัง่ยืน โดยการรวมพลงั
ของทุกภาคส่วน ซ่ึงมียุทธศาสตร์ 5 ด้าน ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การสร้างวฒันธรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ ยุทธศาสตร์การสร้างเอกภาพในการบริหารยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของภาค
ธุรกิจ ยุทธศาสตร์การรวมพลงัเพื่อพฒันาสังคม ส่ิงแวดลอ้มและสร้างความมัน่คงของมนุษย ์และ
ยทุธศาสตร์การส่งเสริมความรับผดิชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจระหวา่งประเทศ  
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นอกจากนั้น เพื่อขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบติั จะมีการก่อตั้งศูนยส่์งเสริมความ
รับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ ท าหน้าท่ีเป็นกลไกในการขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์การส่งเสริม
ความรับผดิชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ โดยเป็นความรับผิดชอบของผูท่ี้เก่ียวขอ้งในแต่ละภาคส่วน    
ทั้งภาคการเมือง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

อยา่งไรก็ตาม ถึงแมแ้นวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์รเป็นเร่ืองท่ีภาครัฐและ
เอกชนให้ความส าคญั โดยเผยแพร่องค์ความรู้อย่างต่อเน่ืองผ่านเวทีสัมมนา หรือการประชุมเชิง
ปฏิบติัการต่างๆ แต่องค์ความรู้เหล่านั้นส่วนใหญ่ถูกถ่ายทอดจากบริษทัขนาดใหญ่ ท าให้ธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) อาจเห็นภาพไม่ชดัเจนวา่จะสามารถน าเร่ืองน้ีไปปรับใชใ้นธุรกิจ
ของตนเองอย่างไร เพราะด้วยขนาดองค์กร องค์ประกอบทางธุรกิจ และขอ้จ ากัดท่ีแตกต่างกับ
บริษทัขนาดใหญ่ เช่น ทรัพยากร ก าลงัคน หรืองบประมาณ เป็นตน้  

ขณะเดียวกนั ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมส่วนใหญ่เขา้ใจว่า ความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กรเป็นเร่ืองท่ีบริษัทขนาดใหญ่เท่านั้ นท่ีต้องท า เพราะใช้งบประมาณในการ
ด าเนินงานค่อนขา้งสูง และบริษทัของตนเองไม่มีก าไรมากพอ ซ่ึงแทจ้ริงแลว้ การด าเนินธุรกิจอยา่ง
มีความรับผิดชอบต่อสังคมไม่จ  าเป็นตอ้งใช้เงินเป็นตวัตั้ง แต่เป็นการปลูกฝังให้คนในทุกฝ่ายของ
องคก์ร ตั้งแต่ระดบัผูบ้ริหารจนถึงพนกังานมีความรู้ความเขา้ใจ และไดมี้ส่วนร่วมในการรับผิดชอบ
ต่อสังคม ทั้ งด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความ
เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่การเคารพในสิทธิส่วนบุคคล และท างานในหนา้ท่ีของตนเองอยา่งเตม็ความสามารถ 
รวมไปถึงการร่วมดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม (สถาบนัไทยพฒัน์, ม.ป.ป.) 

ทั้ งน้ี  ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (2557)  เปิดเผยถึง
สถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของปี 2557 วา่ จากจ านวนวิสาหกิจรวมทั้งประเทศ 
ณ ส้ินปี 2557 มีทั้ งส้ิน 2,744,198 ราย จ าแนกเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จ านวน 
2,736,744 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ  99.73 ของจ านวนวิสาหกิจทั้ งประเทศ โดย GDP ของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในปี 2557 มีมูลค่า 5,212,004 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
39.6 ของ GDP รวมทั้งประเทศ  

ขณะท่ีการจา้งงานในวสิาหกิจของไทยนั้น เม่ือปี 2557 มีการจา้งงานในกิจการทุกขนาด
รวมทั้งส้ิน 13,078,147 คน โดยเป็นการจา้งงานในวิสาหกิจขนาดใหญ่ 2,575,949  คนและเป็นการ
จา้งงานในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จ านวน 10,501,166 คน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
80.30 ของการจา้งงานรวมทั้งหมด 

ขอ้มูลดังกล่าวช้ีให้เห็นว่าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นตวัจกัรส าคญัในการ
ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตไม่ยิ่งหยอ่นไปกวา่ธุรกิจขนาดใหญ่ ซ่ึงหากธุรกิจขนาดกลางและ
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ขนาดยอ่มมีแบบอยา่ง หรือไดรั้บองคค์วามรู้เร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมจากธุรกิจขนาดเดียวกนั 
ก็จะช่วยให้เห็นภาพการด าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบมากข้ึน โดยทองทิพภา วิริยะพนัธ์ุ 
กล่าวว่า กวา่ 90% ของธุรกิจในประเทศไทยเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ประเทศท่ีพฒันา
แลว้ ธุรกิจประเภทน้ีถือวา่ส าคญัท่ีสุด เพราะท ารายไดใ้หก้บัประเทศอยา่งมาก และหากมีการพฒันา
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เติบโตอยา่งมัน่คงภายใตค้วามรับผิดชอบต่อสังคม เช่ือวา่ธุรกิจ
กลุ่มน้ีจะสามารถสร้างคุณค่าให้ตวัเอง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัไดเ้ป็นอยา่งดี  (ทีม
ข่าวซีเอสอาร์, 2557) สอดคลอ้งกบัพิพฒัน์ ยอดพฤติการณ์ (การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 4 เมษายน 
2559) ซ่ึงมองว่าหากธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มด าเนินธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคมจะ
ช่วยสร้างการยอมรับจากสังคมและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียท่ีเห็นว่ากิจการมีความรับผิดชอบทั้งการ
ด าเนินงาน (Processes) และผลิตภณัฑ์ (Products) รวมทั้งการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและการ
ปฏิบติัดา้นแรงงานอย่างเป็นธรรม (People) นอกจากน้ี จากแรงผลกัดนัจากคู่คา้ในห่วงโซ่ธุรกิจท่ี
ตอ้งการคา้ขายกบักิจการท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคมเช่นเดียวกนัไดก้ลายมาเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท า
ให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มซ่ึงเป็นผูส่้งมอบ (Suppliers) หรือผูค้า้ (Dealers) ตอ้งปรับตวัรับ
กบัแนวโนม้ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงถา้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มมองเป็นโอกาสจะท าให้เห็นลู่ทางของ
การจดัหาสินคา้และบริการท่ีตอบสนองต่อคู่คา้กลุ่มดงักล่าว และสามารถเขา้ถึงคู่คา้รายใหม่ๆ ท่ี
ค  านึงถึงเร่ืองความรับผดิชอบต่อสังคมเพิ่มเติมดว้ย 

ประเทศไทยมีธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มหลายบริษทัท่ีน าแนวคิดความรับผดิชอบ
ต่อสังคมขององค์กรเข้าไปผนวกในการด าเนินธุรกิจแล้วประสบความส าเร็จ หน่ึงในบริษทัท่ี      
โดดเด่นและประสบความส าเร็จคือ บริษทั แดร่ีโฮม จ ากดั ซ่ึงเกิดข้ึนเม่ือพ.ศ. 2542 จากความตั้งใจ
ของพฤฒิ เกิดชูช่ืน ผูก่้อตั้งบริษทั ท่ีตอ้งการผลิตน ้ านมปลอดภยัและมีคุณภาพดีจากกระบวนการท่ี
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ฟาร์มโคนมของท่ีน่ีจึงเป็นระบบอินทรียแ์ละไม่ใชส้ารเคมีใดๆ โดยการท า
ฟาร์มระบบอินทรียเ์กิดข้ึนภายหลงัจากท่ีธุรกิจด าเนินมา 5 ปี เพราะบริษทัตอ้งเจอกบักระแสของ
การเปิดการค้าเสรีระหว่างไทยกับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ท่ีมีต้นทุนการเล้ียงโคนมต ่ากว่า
ประเทศไทย ท าให้กระทบต่อเกษตรกรโคนมของไทยอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ อย่างไรก็ดี จากการ
ปรับเปล่ียนมาท าผลิตภณัฑจ์ากน ้านมอินทรีย ์ผสมผสานกบัแนวคิดในการด าเนินธุรกิจอยา่งมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม อาทิ การลดใช้พลังงานและน ้ าทั้ งกระบวนการ ลดของเสียท่ีเกิดจาก
กระบวนการผลิต การออกแบบบรรจุภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม รวมถึงให้ความส าคญักับ
งานวิจยัท่ีสร้างผลิตภณัฑ์ให้โดดเด่นอย่างนมก่อนนอน (Bed Time Milk) ปัจจยัเหล่าน้ีล้วนเป็น
องคป์ระกอบท่ีขบัเคล่ือนใหแ้บรนด์แดร่ีโฮมสามารถเติบโตมาไดถึ้งปัจจุบนั และมีท่ียนือยูใ่นตลาด
ท่ามกลางผูเ้ล่นยกัษใ์หญ่ทั้งในและต่างประเทศ เห็นไดจ้ากการพื้นท่ีการจ าหน่ายสินคา้ซ่ึงขยายจาก
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หน้าร้านแดร่ีโฮม ในอ าเภอมวกเหล็ก จงัหวดันครราชสีมา กระจายไปยงัร้านคา้ต่างๆ ตามระบบ
ผูแ้ทนจ าหน่าย อีกทั้งไดเ้ขา้สู่ร้านคา้ออร์แกนิคและห้างสรรพสินคา้ เช่น เลมอนฟาร์ม ฟูดแลนด์ 
วิลลา ซูเปอร์มาร์เก็ต เทสโก ้โลตสั และท็อป ซูเปอร์มาร์เก็ต ตลอดจนส่งออกไปยงัประเทศลาว 
และมีแผนขยายตลาดไปประเทศกมัพูชา โดยแดร่ีโฮมมีรายไดป้ระมาณ 100 ลา้นบาทต่อปี และมี
อตัราการเติบโต 10-15%  

ดว้ยความท่ีเป็นผูบุ้กเบิกและผูน้ าตลาดนมออร์แกนิคของประเทศไทยซ่ึงมีความชดัเจน
ถึงการน าแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรมาใช้ในการด าเนินธุรกิจของบริษทั ท าให้   
แดร่ีโฮมได้รับการยอมรับและถูกหยิบยกให้เป็นกรณีตวัอย่าง เห็นได้จากการได้รับเชิญให้เป็น
วิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์บนเวทีต่างๆ อาทิ งานเสวนาเร่ือง SMEs ยุคใหม่ ใส่ใจสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีจดัโดยคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย และส านกังานกองทุนสนบัสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รวมถึงการได้รับรางวลั SVN Awards ประจ าปีพ.ศ.2555 ของ
เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม เอเชีย (ประเทศไทย) หรือ Social Venture Network Asia 
(Thailand) ซ่ึงเชิดชูองคก์รท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนไดรั้บรางวลัการ
จดัการพลงังานดีเด่น ปีพ.ศ.2556 ตามโครงการการจดัการพลงังานแบบสมบูรณ์ ของกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม และรางวลัผูพ้ิชิตยอดเขานวตักรรม ของส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) เม่ือปีพ.ศ.2559 

จากท่ีกล่าวมาจะเห็นไดว้่าธุรกิจของบริษทั แดร่ีโฮม จ ากดั มีความโดดเด่นดา้นความ
รับผดิชอบต่อสังคมขององคก์ร และไดรั้บการยกยอ่งจากภาคส่วนต่างๆ ของสังคม ผูว้จิยัจึงสนใจวา่
บริษทั แดร่ีโฮม จ ากัด มีนโยบายและแนวทางปฏิบติัด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
อยา่งไร รวมถึงมีกระบวนการส่ือสารดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมภายในองค์กรและส่ือสารดา้น
ความรับผดิชอบต่อสังคมภายนอกองคก์รอยา่งไร  

ทั้ งนั้ น งานวิจัยด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรท่ีผ่านมาส่วนใหญ่เป็น
การศึกษาธุรกิจขนาดใหญ่ ซ่ึงธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอาจน าองค์ความรู้ไปปรับใช้กับ
องค์กรได้ในบางมิติ เพราะมีความแตกต่างกบัธุรกิจขนาดใหญ่ เช่น ขนาดของทรัพยากรท่ีมีใน
กิจการ ขีดความสามารถในการด าเนินงาน และผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยผลวจิยัคร้ัง
น้ีจะเป็นประโยชน์ส าหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ซ่ึงสามารถน าแนวทางการด าเนินธุรกิจ
ของบริษทั แดร่ีโฮม จ ากดั ไปปรับใช้กบัธุรกิจของตนเองได้ อนัจะก่อให้เกิดการด าเนินธุรกิจท่ี
ย ัง่ยืน รวมถึงยงัสามารถใชเ้ป็นกรณีศึกษาให้กบัธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีสนใจน าแนวคิดความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององคก์รเขา้ไปใชก้บัการด าเนินงานของบริษทั 
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1.2 ปัญหำน ำวจัิย 
      1. นโยบายและแนวทางปฏิบติัด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั แดร่ีโฮม จ ากดั เป็น
อยา่งไร 
     2. กระบวนการส่ือสารดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมภายในบริษทั แดร่ีโฮม จ ากดั เป็นอยา่งไร 
     3. กระบวนการส่ือสารดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมภายนอกบริษทั แดร่ีโฮม จ ากดั เป็นอยา่งไร 
 
1.3 วตัถุประสงค์ 
       1. เพื่อศึกษานโยบายและแนวทางปฏิบติัด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั แดร่ีโฮม 
จ ากดั 
       2. เพื่อศึกษากระบวนการส่ือสารดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมภายในบริษทั แดร่ีโฮม จ ากดั 
       3. เพื่อศึกษากระบวนการส่ือสารดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมภายนอกบริษทั แดร่ีโฮม จ ากดั 
 
1.4 ขอบเขตกำรศึกษำ 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษาค้นคว้า
เอกสารต่างๆ (Documentary Study) และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Dept Interview) ผูบ้ริหาร
และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของบริษทั แดร่ีโฮม จ ากดั ซ่ึงมีขอบเขตการศึกษา ดงัน้ี 

1.  ขอบเขตด้านเน้ือหา เป็นการศึกษาการส่ือสารความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรของ
บริษัท แดร่ีโฮม จ ากัด ในด้านนโยบายและแนวทางปฏิบัติ  กระบวนการส่ือสารภายในและ
กระบวนการส่ือสารภายนอกกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ซ่ึงมุ่งเนน้ศึกษาทิศทางการส่ือสารและส่ือท่ีใช้
ในการส่ือสารกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

2.  ขอบเขตดา้นกลุ่มเป้าหมาย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารบริษทั แดร่ีโฮม จ ากดัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการส่ือสารความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์รจ านวน 2 คน คือ คุณพฤฒิ เกิดชูช่ืน กรรมการ
ผูจ้ดัการ และคุณวนิดา ช านิกลา้ ผูจ้ดัการโรงงาน 

ขณะท่ีอีกกลุ่มคือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียดา้นการส่ือสารความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั แดร่ี
โฮม จ ากดั จ านวน 6 คน แบ่งเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภายในองคก์ร หรือพนกังาน 2 คน ไดแ้ก่ คุณ
อรอุมา เชฎสมบติั และคุณยุทธพงศ์ โรจนพนัธ์ รวมถึงผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร 4 คน 
ไดแ้ก่ ลูกคา้ 2 คน คือ คุณคนางค ์พิมลวงศ์ และคุณปราโมทย ์ป่ินเงิน และส่ือมวลชน 2 คน ไดแ้ก่ 
คุณจิรพรรณ อญัญะโพธ์ิ  และคุณสุภาพรรณ ยบุรัมย ์ 
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1.5 นิยำมศัพท์ 
นโยบำยและแนวทำงปฏิบัติด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม หมายถึง วิสัยทศัน์ หลกัการ 

และการด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รต่อกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
กระบวนกำรส่ือสำรด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมภำยใน หมายถึง การถ่ายทอดขอ้มูล

ข่าวสารดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมระหวา่งผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทั แดร่ีโฮม จ ากดั ผา่น
ส่ือต่างๆ 

กระบวนกำรส่ือสำรด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมภำยนอก หมายถึง การถ่ายทอด
ขอ้มูลข่าวสารด้านความรับผิดชอบต่อสังคมระหว่างผูบ้ริหารบริษทั แดร่ีโฮม จ ากดั กบัผูป้้อน
วตัถุดิบ ลูกคา้ และส่ือมวลชน ผา่นส่ือต่างๆ 
  
1.6 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
       1. ไดท้ราบถึงนโยบายและแนวทางปฏิบติัดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั แดร่ีโฮม 
จ ากดั 
       2. ได้ทราบถึงกระบวนการส่ือสารการดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมภายในบริษทั แดร่ีโฮม 
จ ากดั 
       3. ไดท้ราบถึงกระบวนการส่ือสารดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมภายนอกบริษทั แดร่ีโฮม จ ากดั 
       4. บริษทัขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถน าแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษทั แดร่ีโฮม 
จ ากดั ไปปรับใชก้บัธุรกิจของตนเองได ้ 
       5. สามารถใชเ้ป็นกรณีศึกษาให้กบัธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีสนใจเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมเขา้ไปใช้
กบัการด าเนินงานขององคก์ร 
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1.7 กรอบแนวคิดกำรวจัิย 

 
 
 

 



 
 

บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
การศึกษาเร่ือง “การส่ือสารความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรในธุรกิจขนาดกลาง

และขนาดยอ่ม: กรณีศึกษา บริษทั แดร่ีโฮม จ ากดั” ผูว้จิยัศึกษาถึงเร่ืองความรับผดิชอบต่อสังคมของ
บริษทั แดร่ีโฮม จ ากดั ตั้งแต่การวางนโยบายและแนวทางปฏิบติั รวมถึงกระบวนการส่ือสารดา้น
ความรับผิดชอบต่อสังคมภายในและภายนอกองคก์ร โดยมีแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ท่ีน ามาใชใ้นการศึกษา ดงัน้ี 

2.1  แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์ร  
       (CSR: Corporate Social Responsibility) 
2.2  แนวคิดกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) 
2.3  แนวคิดการส่ือสารองคก์ร (Corporate Communication) 
2.4  แนวคิดการตลาดเพื่อสังคม (Social Marketing) 
2.5  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

 
2.1  แนวคิดความรับผดิชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR: Corporate Social Responsibility) 

2.1.1  ค าจ ากดัความของความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์ร 
Corporate Social Responsibility หรือ CSR สามารถแปลความหมายตามตวัอกัษรไดว้่า ความ

รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ซ่ึงแต่ละองค์กร สถาบนั และหน่วยงานล้วนมีมุมมองต่อค าว่า                
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรแตกต่างกนัตามแต่บริบท ท าให้ในปัจจุบนัยงัไม่มีการให้ค  า
จ  ากดัความหรือนิยามค าว่าความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรท่ีเป็นหน่ึงเดียวชัดเจน อย่างไร        
ก็ตาม ไดมี้การใหค้วามหมายถึงค าวา่ความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์ร ดงัต่อไปน้ี 

สภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาอย่างย ั่งยืน หรือ World Business Council on Sustainable 
Development (n.d.) ให้ความหมายวา่ เป็นพนัธะสัญญาต่อเน่ืองของบริษทัท่ีจะส่งเสริมการพฒันา
เศรษฐกิจไปพร้อมกบัการยกระดบัคุณภาพชีวิตของแรงงานและครอบครัว ตลอดจนชุมชนและ
สังคมโดยรวม 
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คณะกรรมการยุโรป หรือ European Commission (2015)  ให้ความหมายว่า  เป็นความ
รับผิดชอบของธุรกิจต่อผลกระทบทางสังคม ซ่ึงเกิดจากการด าเนินงานขององค์กร โดยบริษทั
สามารถรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการปฏิบติัตามกฎหมาย พร้อมกบัผนวกเร่ืองสังคม ส่ิงแวดลอ้ม 
จรรยาบรรณ ผูบ้ริโภค และสิทธิมนุษยชน เขา้ไปไวใ้นกลยทุธ์และการด าเนินธุรกิจ  

สภาธุรกิจเอเชีย หรือ Asia Business Council (2008) ให้ความหมายว่า เป็นการน าปัจจัย
ส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลเขา้ไปอยู่ในกลยุทธ์ธุรกิจและการด าเนินงาน ซ่ึงเร่ืองความ
รับผิดชอบต่อสังคมสามารถเป็นกรอบการท างานส าหรับธุรกิจท่ีจะท าให้ธุรกิจย ัง่ยืนอย่างแทจ้ริง 
รวมถึงยงัสร้างคุณค่าใหท้ั้งผูถื้อหุน้บริษทัและสาธารณะในวงกวา้ง 

Kotler and Lee (2005) ใหค้วามหมายวา่ เป็นพนัธะสัญญาขององคก์รในการปรับปรุงสังคมให้
ดีข้ึนผา่นแนวทางปฏิบติัของธุรกิจและการใชท้รัพยากรขององคก์ร 

สถาบนัพฒันาธุรกิจอยา่งย ัง่ยนื  ใหค้วามหมายวา่ เป็นความรับผิดชอบในการด าเนินธุรกิจท่ีมุ่ง
สร้างคุณค่าให้กับผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร โดยให้ความส าคญักับผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อ
สังคมและส่ิงแวดล้อมจากการปฏิบติัและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ ด้วยการป้องกัน รักษา 
ปรับปรุง และพฒันา เพื่อส่งเสริมให้เกิดนวตักรรมใหม่ โดยมีพื้นฐานการปฏิบติัตามกฎหมาย 
จริยธรรมทางสังคม มุ่งสร้างความเป็นอยู่ ท่ี ดี ข้ึนให้กับสังคมอย่างมีความสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล เพื่อน าไปสู่การเป็นพลเมืองท่ีดีของสังคม  (อนนัตชยั ยรูประถม, 2556) 

คณะกรรมการกลุ่มความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพฒันามาตรฐานการเรียนการสอนและการ
วิจยัดา้นบริหารธุรกิจแห่งประเทศไทย (2555) ให้ความหมายวา่ เป็นการประกอบกิจการดว้ยความ
ดูแลใส่ใจต่อผูมี้ส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ ตลอดจนมีธรรมาภิบาลเป็นเคร่ืองก ากบัให้การด าเนินกิจกรรมต่างๆ เป็นไปดว้ยความ
ซ่ือสัตยสุ์จริต โปร่งใสและยุติธรรม มีความตระหนกัถึงผลกระทบทางลบต่อเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม โดยพร้อมจะแกไ้ขเพื่อลดผลกระทบ 

สถาบนัไทยพฒัน์ (2555) ใหค้วามหมายวา่ เป็นการด าเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองคก์ร
ท่ีค านึงถึงผลกระทบต่อองค์กร สังคม และส่ิงแวดล้อมทั้ งในระดับใกล้และไกล ด้วยการใช้
ทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นองคก์รหรือทรัพยากรจากภายนอกองคก์ร เพื่อท าให้อยูร่่วมกนัในสังคมไดอ้ยา่ง
เป็นปกติสุข ทั้ งนั้น กิจกรรมในความหมายน้ีหมายรวมถึงการคิด การพูด และการกระท า ซ่ึง
ครอบคลุมตั้ งแต่การก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ การวางแผน การตัดสินใจ การส่ือสาร
ประชาสัมพนัธ์ การบริหารจดัการ และการด าเนินงานขององคก์ร 

ส าหรับค าวา่สังคมจะพิจารณาตั้งแต่ผูมี้ส่วนไดเ้สียในองคก์ร ไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้น ผูบ้ริหารพนกังาน 
ส่วนผูมี้ส่วนได้เสียนอกองค์กรสามารถแบ่งออกเป็น 2 ระดบั คือ สังคมใกล้ หมายถึงผูท่ี้มีส่วน
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เก่ียวขอ้งใกลชิ้ดกบัองคก์รโดยตรง ไดแ้ก่ ลูกคา้ คู่คา้ ครอบครัวของพนกังาน ชุมชนท่ีองคก์รตั้งอยู ่
รวมถึงส่ิงแวดล้อมรอบข้าง และสังคมไกล หมายถึง ผูท่ี้เก่ียวข้องกับองค์กรโดยอ้อม ได้แก่                
คู่แข่งขนัทางธุรกิจ ประชาชนทัว่ไป ระบบนิเวศโดยรวม เป็นตน้ 

2.1.2  องคป์ระกอบของความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์ร 
คณะกรรมการกลุ่มความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพฒันามาตรฐานการเรียนการสอนและการ

วจิยัดา้นบริหารธุรกิจแห่งประเทศไทย (2555) ระบุถึงการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม
วา่ ประกอบดว้ย 2 มิติส าคญั ดงัน้ี 

2.1.2.1  มิติภายใน 
1.  การจดัการทรัพยากรมนุษยอ์ยา่งมีความรับผดิชอบ  
เพราะองคก์รตอ้งดึงดูดพนกังานท่ีมีความสามารถ ดงันั้น ควรจดัการทรัพยากรมนุษย์

อย่างมีความรับผิดชอบ เช่น ให้ความส าคญักบัการเรียนรู้ตลอดชีวิต การฝึกอบรม หรือมีนโยบาย
ส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีสร้างสรรคด์ว้ยการสนบัสนุนช่วงรอยต่อระหว่างโรงเรียนมาสู่พนกังาน การ
สร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ใหม่ๆ และให้ข้อมูลท่ีโปร่งใสกับพนักงานทุกๆ ด้าน รวมถึง
สนบัสนุนให้พนกังานเกิดความสมดุลระหว่างงาน ชีวิตครอบครัว และการพกัผ่อน นอกจากนั้น 
องค์กรควรปฏิบติัอย่างเท่าเทียมในดา้นการคดัเลือกพนกังานเขา้ท างาน ครอบคลุมถึงเร่ืองรายได้
และความก้าวหน้าทางการงาน โดยเฉพาะผูห้ญิงและผูพ้ิการ ขณะเดียวกัน ต้องดูแลเอาใจใส่
พนกังาน โดยเฉพาะผูท่ี้ไดรั้บบาดเจบ็หรือเกิดปัญหาสุขภาพจากการท างาน 

2. สุขภาวะและความปลอดภยัในการท างาน  
แมจ้ะมีกฎหมายควบคุมดูแลดา้นสุขภาพและความปลอดภยัในการท างาน แต่การท าให้

พนักงานมีสุขภาพและความปลอดภยัท่ีดีเป็นเร่ืองส าคญัมากกว่าการปฏิบติัตามกฎหมายขั้นต ่า 
เพราะพนกังานท่ีมีความสุขและสุขภาพแขง็แรงยอ่มน าไปสู่การเพิ่มศกัยภาพของกิจการ นอกจากน้ี 
การกระจายงานไปสู่คู่คา้อาจท าให้การควบคุมไม่ทัว่ถึง จึงควรมีนโยบายเลือกคู่คา้ท่ีมีคุณธรรมและ
จรรยาบรรณต่อพนกังานของตนเอง เพื่อเป็นการควบคุมอีกทางหน่ึง และเป็นการส่งเสริมให้คู่คา้
ตอ้งพฒันาตามไปดว้ย เพราะคู่คา้ท่ีไม่ใส่ใจสุขภาพและความปลอดภยัในการท างานของลูกจา้ง
สามารถส่งผลกระทบต่อภาพลกัษณ์ในทางลบใหแ้ก่ผูว้า่จา้งดว้ย 

3. การปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง  
เม่ือกิจการตอ้งเผชิญกบัวิกฤติทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรือวิกฤติการณ์ภายใน 

เช่น การปรับโครงสร้าง การควบรวมกิจการซ่ึงมกัน ามาสู่การเลิกจา้ง กิจการควรหารือและสร้าง
ความร่วมมือในกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สีย เพื่อร่วมกนัแกปั้ญหาอยา่งมีประสิทธิภาพและย ัง่ยนื 
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4. การจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในกิจการ  
การใช้ทรัพยากร การลดปล่อยสารพิษของเสียและคาร์บอนไดออกไซต์เป็นการลด

ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นผลดีต่อกิจการในการผลิตสินคา้และบริการอยา่งมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน และยงัเป็นการลดตน้ทุนพลงังานและการจดัการของเสียต่างๆ น าไปสู่ผลก าไรท่ีสูงข้ึน 
ความสามารถในการแข่งขันท่ีเพิ่มข้ึน อีกทั้ งยงัเป็นการสร้างภาพลักษณ์กิจการในประเด็น
ส่ิงแวดลอ้มท่ีไดป้ระโยชน์ต่อทุกฝ่าย 

5. ธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการด าเนินกิจการ  
ความโปร่งใสและขั้นตอนการตดัสินใจต่างๆ ท่ีชัดเจนตรวจสอบได้ส าคญัต่อความ

มัน่คงของกิจการอยา่งยิ่ง เพราะการบริหารจดัการท่ีโปร่งใสทางบญัชีและกระบวนการตดัสินใจใน
ทุกระดบัน าไปสู่ขอ้มูลท่ีตรวจสอบและเขา้ถึงไดโ้ดยนกัลงทุนและผูเ้ก่ียวขอ้ง ท าให้เกิดระบบการ
ลงทุนโดยรวมท่ีมีประสิทธิภาพ และน าไปสู่ความย ัง่ยนืทางเศรษฐกิจ 

2.1.2.2  มิติภายนอก 
1.  การจดัการกบัคู่คา้และหุน้ส่วนกิจการท่ีรับผดิชอบต่อสังคม 
กิจการควรค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของคู่คา้และหุ้นส่วนนั้นๆ ดว้ย เพื่อขยาย

ความรับผดิชอบต่อสังคมของตนไปสู่กิจการดงักล่าวให้ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่การผลิต เช่น การช่วย
พฒันาระบบการท างานของคู่คา้ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมตามมาตรฐานท่ีวางไว ้การจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มของบริษทัคา้ปลีกต่างๆ ไปพร้อมกบัการลดตน้ทุนและเพิ่มผลก าไร การเลือกคู่คา้ท่ีผลิต
สินคา้โดยไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม การซ้ือสินคา้ท่ีลดการใชหี้บห่อโดยไม่จ  าเป็น เป็นตน้ 

2.  การดูแลผูบ้ริโภค 
ตอ้งมีระบบดูแลและรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภคในทุกๆ กระบวนการของสินคา้และบริการ 

ตั้งแต่การผลิต การจ าหน่าย  จนถึงการทิ้งให้ปลอดภยั โดยตอ้งท าให้มีประสิทธิภาพทั้งเชิงคุณภาพ 
ราคา และจริยธรรม นอกจากนั้น อาจผลิตและจ าหน่ายสินคา้และบริการเฉพาะดา้นให้เหมาะสมกบั
กลุ่มผูบ้ริโภค หรือออกแบบผลิตภณัฑ์ให้ใชไ้ดก้บัทุกกลุ่มรวมถึงผูพ้ิการ หรือท่ีเรียกวา่ Design for 
all เช่น เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีมีอกัษรเบรลล์หรือสั่งการดว้ยเสียงส าหรับคนปกติและคนตาบอด การไม่
ผลิตของเล่นท่ีมีเน้ือหาไม่เหมาะสม (เช่น ปืนและอาวุธ) หรือท่ีน่าสนใจคือ สถาบนัการเงินหลาย
แห่งเน้นปล่อยสินเช่ืออย่างมีความรับผิดชอบ  (Responsible Lending) โดยให้ข้อมูลท่ีชัดเจน
ครบถว้นกบัลูกคา้ ให้สินเช่ือจากความสามารถในการช าระคืนจริงของลูกคา้ และดูแลลูกคา้เม่ือ
ประสบปัญหาทางการเงินในสภาวะวกิฤติ 
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3.  ความรับผดิชอบต่อชุมชนใกลเ้คียง 
ตามปกติแล้วการด าเนินงานของกิจการจะให้ประโยชน์ต่อชุมชน เช่น จา้งแรงงาน

ชุมชนซ่ึงน ารายไดสู่้ชุมชนและเพิ่มรายไดภ้าษีของพื้นท่ี ท าให้เกิดทุนสาธารณะท่ีสามารถน ามา
สร้างประโยชน์เพิ่มแก่ชุมชน นอกจากนั้น กิจการตอ้งพึ่งพาชุมชนในรูปแบบแรงงาน ความร่วมมือ 
และอ่ืนๆ ดงันั้น ควรช่วยเหลือดา้นสุขภาพและส่ิงแวดลอ้มของชุมชนผา่นการพฒันา เพื่อน าไปสู่
ความเขม้แข็งของชุมชนนั้นๆ โดยผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บคือ ภาพลกัษณ์ท่ีดีและความร่วมมือของ
ชุมชนท่ีพร้อมจะช่วยเหลือกิจการ 

4.  ความรับผดิชอบต่อสังคมโดยรวม 
กิจการควรจดัใหมี้กิจกรรมรูปแบบต่างๆ เพื่อแกไ้ขปัญหาและพฒันาสังคมในประเด็นท่ี

เก่ียวขอ้งและสนใจ ซ่ึงเป็นการแสดงบทบาทผูน้ าทางธุรกิจต่อการสร้างความเปล่ียนแปลงในสังคม 
โดยกิจกรรมเหล่านั้นควรวดัผลได้ ดังนั้น ตอ้งวางแผนและหาพนัธมิตรในการปฏิบติังาน เพื่อ
น าไปสู่ภาพลกัษณ์ท่ีดี อนัเป็นรากฐานส าคญัในการสร้างความไวว้างใจและคุณค่าให้แก่กิจการใน
มุมมองของผูบ้ริโภคและผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

5.  การรับผิดชอบต่อโลกในมิติต่างๆ  
เป็นการรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สิทธิมนุษยชน และประเด็นส าคญัอ่ืนๆ ในระดบั

ภูมิภาค หรือระดับโลก ตามความเหมาะสมและศักยภาพขององค์กร โดยสามารถร่วมมือกับ
หน่วยงานต่างๆ เช่น รัฐบาล NGOs สถาบนัการศึกษา องคก์รธุรกิจอ่ืนๆ เป็นตน้ 

2.1.3  ยทุธศาสตร์ดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม 
ผูบ้ริหารควรวางกลยุทธ์ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมให้สอดคลอ้งเป็นเน้ือเดียว หรือเขา้ไป

อยู่ในกลยุทธ์ของกิจการ คือ การจดัโครงสร้างกิจการให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม และกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคม ซ่ึงกระบวนการทางธุรกิจหรือกิจกรรมท่ีจดัท าข้ึนภายใตก้ลยุทธ์ของ
กิจการตอ้งสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการ (Value Creation) เพราะจะเป็นประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสีย ทั้งนั้น การปรับกระบวนการด าเนินกิจการใหมี้ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นเร่ืองท่ีองคก์รตอ้ง
ท าอยูแ่ลว้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความย ัง่ยนืของกิจการ แต่การเลือกลงทุนกบัเร่ืองเฉพาะเจาะจง
ท่ีสามารถมีผลต่อสังคมและกิจการเป็นจุดเปล่ียนท่ีแบ่งแยกความรับผิดชอบต่อสังคมแบบทัว่ไป 
กบัความรับผดิชอบต่อสังคมท่ีสามารถเกิดผลในเชิงยทุธศาสตร์ 

การด าเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมทัว่ไปมกักระจดักระจายและห่างไกลจาก
แกนกลางของกระบวนการทางธุรกิจ (Core Business Process) ท าใหกิ้จการและสังคมเสียโอกาสใน
การเปล่ียนแปลง เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มไปในทิศทางท่ีดีข้ึนอย่างท่ีควรจะเป็นเม่ือเทียบ
กบังบประมาณท่ีลงไป แต่หากกิจการน าวิธีการคิดเชิงยุทธศาสตร์อย่างเป็นระบบท่ีใช้ก าหนด
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ทิศทางในการด าเนินกิจการตามปกติมาประยุกต์ใช้ควบคู่กบัการวิเคราะห์และเลือกประเด็นทาง
สังคม เพื่อด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมและการวดัผลท่ีมีประสิทธิภาพ จะท าให้เกิดผล
ต่อสังคมและกิจการอยา่งมาก  

ขั้นตอนการพฒันาแผนงานความรับผดิชอบต่อสังคมในเชิงยทุธศาสตร์มีดงัน้ี 
1. คน้หาจุดร่วมระหวา่งกิจการและสังคมจากปัจจยัภายในและภายนอก 
แมกิ้จการจะสร้างผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มผ่านกิจกรรมต่างๆ ในกระบวนการทั้ง

ระบบ แต่ขณะเดียวกนัความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม หรือแมแ้ต่การเมือง 
ก็สามารถส่งผลกระทบต่อกิจการเช่นกนั ดงันั้น กิจการตอ้งคน้หาจุดร่วมของการด าเนินกิจการและ
ประเด็นทางสังคม ซ่ึงอาจส่งผลต่อกิจการได้และน ามาผนวกกัน เพื่อน ามาพัฒนาให้เป็น
ผลประโยชน์ท่ีเก้ือกลูกนัทั้งกบัสังคมและกิจการ 

ส าหรับการหาผลกระทบทางสังคมจากการด าเนินกิจการ เร่ิมต้นด้วยการท าความเข้าใจ
ผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มผ่านการด าเนินกิจการ เป็นลกัษณะจากในสู่นอกหรือ Inside-
out โดยมุ่งเป้าไปยงักิจกรรมต่างๆ ท่ีด าเนินการในห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) แล้วตั้งค  าถามว่า 
กิจกรรมเหล่านั้นกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มอยา่งไร มากนอ้ยเพียงใด มีโอกาสท่ีจะปรับปรุง
แกไ้ขหรือพฒันานวตักรรมใหม่ๆ เพื่อลดผลกระทบเชิงลบและเพิ่มผลเชิงบวกไดห้รือไม่ 

เป้าหมายส าคัญของขั้นตอนน้ี คือ การค้นหาว่ามีกิจกรรมใดท่ีต้องดูแลเป็นพิเศษ และมี
กิจกรรมใดท่ีสามารถสร้างคุณค่าหรือลดผลกระทบเชิงลบ กระนั้น แมกิ้จการสามารถสร้างความ
รับผิดชอบต่อสังคมในทุกจุดของห่วงโซ่คุณค่า แต่ทรัพยากรมีอยูอ่ยา่งจ ากดั กิจการจ าเป็นตอ้งเลือก
ให้ถูกว่าจะลงทุน ณ จุดใดจึงจะคุ้มค่าท่ีสุดต่อสังคมและกิจการ ขณะท่ีจุดอ่ืนๆ อาจจะรักษา
มาตรฐานการด าเนินงานไม่ให้เกิดผลเชิงลบ แต่ไม่จ  าเป็นตอ้งกระจายก าลงัทรัพยากรจนไม่สามารถ
มีเป้าหมายเฉพาะ เพราะจะไม่เกิดผลไดเ้ท่าท่ีควร 

ส่วนการหาประเด็นทางสังคมท่ีส่งผลต่อกิจการจะพิจารณาอิทธิพลของประเด็นต่างๆ ทาง
สังคมและส่ิงแวดล้อมท่ีส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขนัของกิจการ ซ่ึงเป็นบริบทส าคญัท่ี
กิจการต้องรับรู้และเข้าใจ เพื่อสามารถเข้าไปมีบทบาทในการพฒันาตามกระแสสังคมและ
ส่ิงแวดล้อมท่ีก าลังก่อตัวไม่ให้กลายเป็นวิกฤติต่อกิจการในท่ีสุด โดยกิจการสามารถเข้าไป
ช่วยเหลือและพฒันาประเด็นด้านสังคมและส่ิงแวดล้อมท่ีส าคัญร่วมกับผูมี้ส่วนได้เสียต่างๆ 
โดยเฉพาะประเด็นท่ีจะส่งผลต่อกิจการในระยะยาว 

2. จดัล าดบัความส าคญัและเลือกประเด็นทางสังคม 
กิจการไม่สามารถแกปั้ญหาของสังคมทุกเร่ืองพร้อมกนัได ้จึงตอ้งเลือกประเด็นทางสังคมและ

ส่ิงแวดล้อมท่ีเก่ียวเน่ืองกบักิจการของตนบนฐานของทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากดั โดยหลกัการ
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ส าคญัของความรับผิดชอบต่อสังคมในเชิงยทุธศาสตร์ไม่ใช่การท าส่ิงท่ีมีคุณค่าต่อสังคมเพียงอยา่ง
เดียว แต่เป็นการเลือกท่ีจะท าในประเด็นท่ีเกิดคุณค่าร่วม (Shared Value) ซ่ึงน าไปสู่การสร้าง
ประโยชน์ท่ีเก้ือกลูกนัระหวา่งสังคมและกิจการ  

ส าหรับประเด็นทางสังคมจะมี 3 ลกัษณะ ได้แก่ ประเด็นทางสังคมทัว่ไปท่ีไม่ได้เก่ียวขอ้ง
โดยตรงกบักิจการ ประเด็นทางสังคมท่ีเป็นผลกระทบจากการด าเนินกิจการ (ปัจจยัภายใน) และ
ประเด็นทางสังคมท่ีเกิดจากปัจจยัภายนอกและส่งผลกบักิจการ โดยกิจการควรลดประเด็นทาง
สังคมทัว่ไป แลว้ไปเพิ่มปริมาณและคุณภาพกบัประเด็นท่ีเป็นผลกระทบจากกิจการโดยตรง และ
ประเด็นท่ีมีแนวโน้มท่ีจะส่งผลกระทบต่อกิจการ ซ่ึงจะท าให้การลงทุนดา้นความรับผิดชอบต่อ
สังคมคุม้ค่าข้ึน และสัมพนัธ์กบัความสามารถของกิจการท่ีจะจดัการประเด็นต่างๆ ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
เพราะนอกจากจะตั้งอยู่บนความส าคญัเชิงยุทธศาสตร์ของกิจการแลว้ นโยบายของกิจการจะไม่
เปล่ียนแปลงง่ายดงัเช่นการด าเนินกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมในประเด็นสังคมทัว่ไป 

3. การสร้างวาระทางสังคมของกิจการ  
เป็นการมุ่งเปล่ียนวิธีคิดในการด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคมทัว่ไปให้เป็นการท างานเชิงรุก 

เพื่อบรรลุประโยชน์ของสังคมและกิจการ พร้อมกบัเปล่ียนจากความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อลด
ผลกระทบของกิจการในทางลบแต่อยา่งเดียว (เชิงรับ) ไปสู่ยุทธศาสตร์ของกิจการโดยไม่ได ้หยุด
เพียงแค่รับฟังและตอบสนองต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียเท่านั้น โดยสามารถแบ่งการด าเนินงานดา้นความ
รับผดิชอบต่อสังคมไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือ เชิงรับและเชิงรุก 

การด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมในเชิงรับ ประกอบดว้ยการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สังคม ซ่ึงตอบรับความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ ได ้และการลดผลเสียหายทางสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้มจากการด าเนินกิจการ แต่ไม่ไดมุ้่งเนน้ปรับเปล่ียนโครงสร้างการผลิตหรือกระบวนการ
ด าเนินงานเดิมเท่าไรนกั โดยท าการวิเคราะห์ร่วมกบัฝ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในห่วงโซ่คุณค่าในการ
แกไ้ขและพฒันาปัจจยัการผลิตสินคา้และบริการ กระนั้น แมเ้ป็นประโยชน์ แต่มีขอ้จ ากดั เพราะ
เป็นส่วนยอ่ยๆ ท่ีไม่ใช่แกนหลกัในการด าเนินกิจการ และไม่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขนั
ของกิจการเองมากนกั 

ขณะท่ีการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในเชิงรุกจะมุ่งสร้างจุดยืนของกิจการท่ี
แตกต่าง เป็นวิธีกา้วขา้มการแกปั้ญหาความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงรับท่ีไม่ไดผ้ลอยา่งย ัง่ยืน เพราะ
คู่แข่งย่อมท าได้เช่นกัน ดังนั้น จุดยุทธศาสตร์จึงอยู่ท่ีการเลือกกิจกรรมซ่ึงสามารถตอบสนอง
ประเด็นทางสังคมท่ีไดรั้บผลกระทบและอาจส่งผลต่อกิจการอย่างมาก โดยเฉพาะการสร้างสรรค์
คุณค่าและวิธีการใหม่ๆ ให้เกิดเป็นนวตักรรมดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม ซ่ึงความรับผดิชอบต่อ
สังคมท่ีฝังลึกเขา้ไปในการด าเนินงานของกิจการนั้นยากท่ีจะแยกออกมาเป็นกิจกรรมช้ินๆ เหมือน
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การด าเนินงานในเชิงรับ และยิ่งสามารถเช่ือมโยงให้ผลประโยชน์ทางสังคมและผลประโยชน์ของ
กิจการช่วยส่งเสริมกนัไดม้ากเท่าไร ก็ยอ่มท าให้กลายเป็นความรับผดิชอบต่อสังคมท่ีมีความส าคญั
ทางยทุธศาสตร์และเกิดผลดีมากข้ึนเท่านั้น 

4. การจดัการความรับผดิชอบต่อสังคม 
เม่ือพฒันาแผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในเชิงยุทธศาสตร์แล้ว จะน าไปสู่การ

ปรับเปล่ียนโครงสร้างของกิจการ ทั้ งการก าหนดบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบตั้ งแต่ระดับ
กรรมการผูจ้ดัการไปถึงพนกังาน การสร้างแรงจูงใจท่ีเหมาะสมในกลุ่มต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่วา่จะ
เป็นผูบ้ริหาร พนกังาน ลูกคา้ คู่คา้ เป็นตน้ เพื่อร่วมเช่ือมโยงประเด็นส าคญัทางสังคมให้เป็นส่วน
หน่ึงของการด าเนินกิจการอยา่งมีความรับผดิชอบต่อสังคม 

กิจการสามารถขบัเคล่ือนกระบวนการและกิจกรรมดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมผา่นสายงาน
ต่างๆ ภายใตโ้ครงสร้างของกิจการลงไปจนถึงทุกหน่วยธุรกิจ (Business Units) โดยไม่ตอ้งจดัสรร
งบประมาณเพิ่มเติม หรืออีกนัยหน่ึง คือ เป็นการด าเนินงานโดยไม่ต้องใช้เงิน แต่เป็นการ
ปรับเปล่ียนกระบวนการท างานท่ีสะทอ้นให้เห็นการค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อสังคมเชิงลบอย่าง
ครบถ้วนรอบด้านยิ่งข้ึน หรือกล่าวได้ว่า กิจการควรคิดและด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมในลกัษณะท่ีหลอมรวมผลกระทบและประเด็นทางสังคมส่ิงแวดลอ้มเขา้มาเป็นแกนกลางใน
กระบวนการด าเนินกิจการ และมีการก าหนดทิศทางของกิจการ ซ่ึงสามารถพฒันาจุดยืนท่ีแตกต่าง 
เพื่อน าไปสู่ผลประโยชน์ท่ีเก้ือหนุนระหวา่งกิจการและสังคมอยา่งย ัง่ยนื 

ทั้งน้ี อนนัตชยั ยรูประถม ( 2556) ไดก้ล่าวถึงรูปแบบการน าเร่ืองความรับผดิชอบต่อสังคมเขา้
มาในองคก์รวา่มีพฒันาการ 3 ระดบั คือ 
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1.ส่วนธุรกิจกบัเร่ืองความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รแยกจากกนัคือ ส่วนธุรกิจ ส่วนสังคม 
และส่ิงแวดลอ้ม อยูใ่นลกัษณะแบบต่างคนต่างท า 

 

 
 

ภาพที ่1.1  แสดงพฒันาการการน าเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมเขา้มาในองคก์รระดบัท่ี 1 
 

ทีม่า:  อนนัตชยั ยรูประถม (2556, น.12) 
 

2.  เร่ืองความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ มีการเช่ือมโยงเร่ือง
เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ในกระบวนการคิดและการตดัสินใจ 
 

 
 

ภาพที ่1.2  แสดงพฒันาการการน าเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมเขา้มาในองคก์รระดบัท่ี 2 
 

ทีม่า:  อนนัตชยั ยรูประถม (2556, น.12) 
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3.  เร่ืองความรับผดิชอบต่อสังคมอยูใ่นกระบวนการท าธุรกิจ โดยใหเ้ร่ืองความรับผิดชอบต่อ
สังคม เป็นแกนหลกัของการด าเนินธุรกิจ 
 

 
 

ภาพที ่1.3  แสดงพฒันาการการน าเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมเขา้มาในองคก์รระดบัท่ี 3 
 

ทีม่า:  อนนัตชยั ยรูประถม (2556, น.12) 
 

จาก 3 รูปแบบข้างตน้ อธิบายได้ว่า ท่ีผ่านมาเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรใน
ประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นแบบแยกออกจากกนั คือ ส่วนธุรกิจกบัส่วนท่ีรับผดิชอบต่อสังคมต่างคน
ต่างท า โดยไม่มีตวัเช่ือมต่อกันในองค์กร แต่เม่ือเร่ิมถูกกดดันจากสังคม ประกอบกับสภาวะ
แวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงมากข้ึน จึงเกิดค าถามว่า การออกไปท าความดีภายนอกองค์กรในรูปแบบ
ของการบริจาคหรือการให้นั้นเพียงพอหรือไม่ ดงันั้น เร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์รจึง
ถูกมองวา่ตอ้งสอดคลอ้งกบักลยุทธ์การด าเนินธุรกิจ โดยมองเป้าหมายทางธุรกิจขององคก์รวา่คือ
อะไร และองคก์รจะสามารถไปลดทอนผลกระทบทางธุรกิจเหล่านั้นไดอ้ยา่ไร และดว้ยวิธีการอะไร  
ขณะท่ีตลอดกระบวนการด าเนินธุรกิจจะตอ้งสอดรับกบัเป้าหมายทางธุรกิจไปพร้อมกนั หรืออาจ
กล่าวไดว้า่ องคก์รท่ีน าเร่ืองความความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รไปสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ จะมี
การมองจุดเช่ือมโยงความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มกบัเป้าหมายทางเศรษฐกิจ 

ทั้งนั้น จากยุคของการวางแผนยทุธศาสตร์ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมให้สอดรับกบักลยุทธ์
ท่ีพฒันาไปสู่ยุคท่ีน าเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเขา้ไปบูรณาการในองค์กรธุรกิจ 
นบัเป็นยุคของการเปล่ียนแปลงกรอบแนวคิดของธุรกิจ โดยเร่ิมมองวา่ แทจ้ริงแลว้ธุรกิจไม่ไดมี้ไว้
เพื่อสร้างก าไรเพียงอย่างเดียว หากแต่ยงัมีคุณค่าผสมท่ีเรียกว่า Blended Value คือ มีคุณค่าผสมใน
สินคา้บริการและในการด ารงอยูข่องตวัธุรกิจดว้ย  ส่งผลให้ในปัจจุบนั หลายองคก์รไดป้รับเปล่ียน
วสิัยทศัน์ พนัธกิจ และสร้างกลยทุธ์เร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์รให้สอดรับกบักลยุทธ์
ทางธุรกิจ ซ่ึงการเร่ิมมองเห็นวา่ การด าเนินธุรกิจนั้นมีคุณค่าผสมอยูด่ว้ย ท าใหเ้ร่ืองความรับผดิชอบ
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ต่อสังคมถูกพฒันาไปสู่รูปแบบท่ีสาม คือ บูรณาการอยูใ่นเน้ืองานขององคก์ร หมายความวา่ ธุรกิจ
สามารถสร้างผลก าไรไปพร้อมกบัการสร้างเศรษฐกิจท่ีดีให้แก่ชุมชนในพื้นท่ีท่ีองคก์รเขา้ไปตั้งอยู่ 
รวมทั้งท าใหส้ังคมโดยรอบมีคุณภาพชีวติท่ีดี และส่งเสริมความย ัง่ยนืทางส่ิงแวดลอ้มไปพร้อมกนั 

2.1.4  ประเภทของความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์ร 
การด าเนินงานเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมของแต่ละองค์กรมีความแตกต่างกนัแล้วแต่

มุมมองและบริบท ซ่ึงสถาบนัธุรกิจเพื่อสังคม (2553) ระบุวา่ การน าหลกัความรับผดิชอบต่อสังคม
ขององคก์รมาประยกุตใ์ชค้วบคู่กบัธุรกิจ สามารถแบ่งได ้4 ขั้น ดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1 Mandatory Level ข้อก าหนดตามกฎหมาย หมายถึง ธุรกิจมีหน้าท่ีต้องปฏิบติัให้
เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง เช่น กฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค กฎหมายเเรงงาน การ
จ่ายภาษี เป็นตน้ 

ขั้นท่ี 2 Elementary Level ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ หมายถึง ธุรกิจค านึงถึงความสามารถใน
การอยูร่อดและให้ผลตอบเเทนแก่ผูถื้อหุ้น ซ่ึงก าไรท่ีไดน้ั้นตอ้งมิใช่ก าไรซ่ึงเกิดจากการเบียดเบียน
สังคม 

ขั้นท่ี 3 Preemptive Level จรรยาบรรณทางธุรกิจ หมายถึง ธุรกิจสามารถสร้างผลก าไรแก่ผู ้
ถือหุ้นไดใ้นอตัราท่ีเหมาะสม และผูป้ระกอบธุรกิจไดใ้ส่ใจเพื่อใหป้ระโยชน์ตอบแทนเเก่สังคมมาก
ข้ึน โดยเฉพาะสังคมใกล้ท่ีอยู่รอบขา้งท่ีมีความคาดหวงัว่าจะได้รับการดูเเล หรือเอาใจใส่จากผู ้
ประกอบธุรกิจ 

ขั้นท่ี 4 Voluntary Level ความสมคัรใจ หมายถึง การด าเนินธุรกิจควบคู่กบัการปฏิบติัตามเเน
วทางของความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์รดว้ยความสมคัรใจ ไม่ไดถู้กเรียกร้องจากสังคม ซ่ึง
การประกอบธุรกิจบนพื้นฐานของการมุ่งประโยชน์ของสังคมเป็นส าคญั 

ทั้งน้ี ธุรกิจตอ้งด าเนินการตามเกณฑ์ในระดบั 1 เป็นอย่างนอ้ย ส่วนการด าเนินการในระดบั
ต่อไปข้ึนกับความพร้อมของแต่ละองค์กร โดยหลักส าคัญของการปฏิบัติตามเเนวทางความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรควรอยู่บนหลักพอประมาณท่ีธุรกิจต้องไม่เบียดเบียนตนเอง 
ขณะเดียวกนัก็ตอ้งไม่เบียดเบียนสังคม 

ขณะท่ีสถาบนัไทยพฒัน์ (2553) แบ่งประเภทของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรตาม
ทรัพยากรท่ีใชด้ าเนินการ ดงัน้ี 

1.  Corporate-driven CSR เป็นการด าเนินกิจกรรมโดยใชท้รัพยากรท่ีมีอยูภ่ายในองคก์รเป็น
หลกั เช่น องค์กรบริจาคเงินท่ีไดจ้ากก าไรในกิจการหรือบริจาคสินคา้และบริการของบริษทัเพื่อ
ช่วยเหลือผู ้ประสบภัย หรือการท่ีองค์กรน าพนักงานลงพื้นท่ีเพื่อเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือ
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ผูป้ระสบภยั ถือวา่เป็นการเสียสละทรัพยากรดา้นเวลา การลงแรง เป็นตน้ และหากพิจารณาโดยยึด
ท่ีกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) เป็นหลกัยงัสามารถจ าแนกไดด้งัน้ี 

CSR in process การด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีอยู่ในกระบวนการท างานหลกัของ
กิจการ หรือเป็นการท าธุรกิจท่ีหาก าไรอยา่งมีความรับผดิชอบ 

CSR after process การด าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน เพื่อสร้างให้เกิดประโยชน์แก่สังคมใน
ดา้นต่างๆ โดยกิจกรรมท่ีด าเนินการนั้นแยกต่างหากจากการด าเนินธุรกิจท่ีเป็นกระบวนการหลกั
ของกิจการและเกิดข้ึนภายหลงั 

CSR as process การด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์รท่ีด าเนินงานโดยไม่แสวงหา
ก าไรให้แก่ตนเอง กล่าวอีกนยัหน่ึงคือ เป็นหน่วยงานท่ีก่อตั้งข้ึนเพื่อยงัประโยชน์ใหแ้ก่สังคมในทุก
กระบวนการของกิจการ 

2.  Social-driven CSR เป็นการด าเนินกิจกรรมโดยใช้ทรัพยากรนอกองค์กรเป็นหลกั เช่น 
การเชิญชวนให้ลูกคา้ซ้ือสินคา้และบริการของบริษทัในช่วงเวลาของการรณรงค ์โดยบริจาครายได้
จากการขายสินคา้และบริการส่วนหน่ึงต่อทุกๆ การซ้ือแต่ละคร้ังใหแ้ก่หน่วยงาน หรือมูลนิธิถือเป็น
การระดมเงินบริจาค จากการซ้ือของลูกคา้ และมอบหมายให้ผูอ่ื้นท่ีมิใช่พนกังานในองคก์รลงแรง
ช่วยเหลือในพื้นท่ี เป็นตน้ 

Kotler and Lee (2005) ไดก้  าหนดกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รไว ้6 ประเภท 
ไดแ้ก่ 

1.การส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทางสังคม (Cause Promotion)  
องคก์รจดัหาเงินทุน วสัดุส่ิงของ หรือทรัพยากรอ่ืนขององค์กร เพื่อขยายการรับรู้และความ

ใส่ใจเก่ียวกบัประเด็นปัญหาทางสังคมนั้น ตลอดจนสนบัสนุนการระดมทุน การมีส่วนร่วม หรือ
การคดัเลือกหาอาสาสมคัรเพื่อด าเนินการต่อปัญหาทางสังคมนั้นๆ โดยองคก์รอาจริเร่ิมและบริหาร
การส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทางสังคมด้วยตนเอง หรืออาจร่วมมือกับองค์กรหลักหน่ึง
องคก์รใด หรือกบัหลายๆ องคก์รก็ได ้

2.การตลาดท่ีเก่ียวโยงกบัประเด็นทางสังคม (Cause-Related Marketing)  
องคก์รให้การอุดหนุนหรือบริจาครายได้ส่วนหน่ึงจากการขายสินคา้ เพื่อร่วมแกไ้ขประเด็น

ปัญหาทางสังคมจ าเพาะ โดยมีการด าเนินการในช่วงเวลาท่ีแน่นอนกบัผลิตภณัฑ์ท่ีก าหนด ซ่ึงจะ
บริจาคเงินให้แก่องค์กรการกุศลท่ีระบุไวเ้ท่านั้น กิจกรรมเพื่อสังคมประเภทน้ี องค์กรธุรกิจส่วน
ใหญ่จะร่วมมือกบัองคก์รท่ีไม่แสวงหาผลก าไรเพื่อสร้างความสัมพนัธ์บนประโยชน์ร่วมกนั ซ่ึงจะ
เพิ่มยอดขายสินคา้และน าเงินรายไดไ้ปสนบัสนุนองคก์รการกุศล โดยอาจมองไดว้า่ กิจกรรมน้ีช่วย
ใหผู้บ้ริโภคมีโอกาสสนบัสนุนองคก์รการกุศลโดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายอ่ืนใดเพิ่มเติม 
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3.การตลาดเพื่อมุ่งแกไ้ขปัญหาสังคม (Corporate Social Marketing)  
องคก์รสนบัสนุนการพฒันาหรือการท าใหเ้กิดผลจากการรณรงคเ์พื่อเปล่ียนแปลงพฤติกรรม

ในด้านสาธารณสุข ด้านความปลอดภยั ด้านส่ิงแวดล้อม หรือด้านสุขภาวะ ซ่ึงการตลาดเพื่อมุ่ง
แกไ้ขปัญหาสังคมแตกต่างจากการส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทางสังคมในแง่ของการมุ่งเน้น
ให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเป็นหลกั ขณะท่ีการส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทางสังคมจะ
เน้นท่ีการสนับสนุนให้เกิดความตระหนัก การระดมทุน  และเฟ้นหาอาสาสมคัรต่อถึงประเด็น
ปัญหาทางสังคมท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงองคก์รอาจพฒันาและจดัท าแคมเปญรณรงคด์ว้ยตวัเอง หรือร่วมมือกบั
องคก์รสาธารณะ/องคก์รไม่แสวงหาผลก าไร 

4.การบริจาคเพื่อการกุศล (Corporate Philanthropy)  
องค์กรช่วยเหลือประเด็นปัญหาทางสังคมหรือองค์กรการกุศลโดยตรงในรูปแบบของการ

บริจาคเงินหรือส่ิงของ ซ่ึงกิจกรรมประเภทน้ีเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมแบบดั้งเดิมท่ีมกัพบเห็นในแทบ
ทุกองค์กร และจากแรงกดดนัจากทั้งในและนอกบริษทั ท าให้องค์กรตอ้งปรับรูปแบบของการ
บริจาคไปสู่การด าเนินการอย่างมีกลยุทธ์ โดยเลือกและมุ่งเนน้กิจกรรมการบริจาคท่ีสอดคลอ้งกบั
เป้าหมายทางธุรกิจขององคก์ร 

5.การอาสาช่วยเหลือชุมชน (Community Volunteering)  
องคก์รสนบัสนุนหรือจูงใจให้พนกังานและคู่คา้ร่วมสละเวลาเพื่อสนบัสนุนชุมชนในพื้นท่ีท่ี

องคก์รตั้งอยูแ่ละตอบสนองต่อปัญหาทางสังคมท่ีองคก์รให้ความสนใจ โดยองคก์รอาจด าเนินการ
เองเพียงล าพงั หรือร่วมกบัองค์กรไม่แสวงหาผลก าไร ซ่ึงกิจกรมจิตอาสาน้ีอาจจดัโดยองค์กรเอง 
หรือพนกังานเป็นผูเ้ลือกกิจกรรมและไดรั้บการสนบัสนุนจากบริษทัดว้ยการให้วนัลาเพิ่มเติม 

6.การประกอบธุรกิจอยา่งรับผดิชอบต่อสังคม (Socially Responsible Business Practices)  
องคก์รปรับเปล่ียนการด าเนินธุรกิจและมีลงทุนเพื่อร่วมแกปั้ญหาทางสังคมดว้ยกระบวนการ

ทางธุรกิจ รวมถึงยกระดบัสุขภาวะของชุมชนและปกป้องส่ิงแวดลอ้ม โดยองค์กรอาจด าเนินการ
ดว้ยตนเองหรือร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอก 

2.1.5 ประโยชน์ของความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์ร 
สถาบนัไทยพฒัน์และณฐัศิริ บุญชวน (2555) ใหร้ายละเอียดถึงประโยชน์จากการท่ีองคก์รน า

แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรไปปฏิบติัวา่ จะเกิดผลลพัธ์ทั้งส่วนรูปธรรมท่ีจบัตอ้ง
ได ้(Tangible) และส่วนนามธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได้ (Intangible) แก่ผูท่ี้อยู่ในองค์กรและผูมี้ส่วนได้
เสียท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์รโดยตรงและโดยออ้ม แบ่งเป็น 

ประโยชน์ท่ีเป็นรูปธรรม ในแง่ของผูถื้อหุ้นหรือเจ้าของกิจการ เป็นการช่วยสร้างความ 
สัมพนัธ์ท่ีดีกบันักลงทุน โดยราคาหุ้นมีเสถียรภาพและมีมูลค่าหุ้นในอตัราท่ีสูงกว่าเกณฑ์เฉล่ีย 
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เน่ืองจากเป็นท่ีตอ้งการของนกัลงทุน ซ่ึงเม็ดเงินลงทุนในธุรกิจท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ
เรียกวา่ SRI (Social Responsibility Investing) มีแนวโนม้เพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ จึงเป็นโอกาสท่ีองคก์ร
สามารถเขา้ถึงแหล่งทุนได้เพิ่มมากข้ึน และท าให้ตน้ทุนทางการเงินมีแนวโน้มต ่ากว่าเกณฑ์ปกติ
ของตลาด 

ในแง่ของพนกังาน เกิดความภาคภูมิใจในการท างานร่วมกบัองคก์ร ไดรั้บความสุขจากการ
ปฏิบติังานในหนา้ท่ีนอกเหนือจากผลตอบแทนในรูปตวัเงิน ส่งผลให้องคก์รสามารถรักษาพนกังาน
ท่ีมีความสามารถไว ้ขณะเดียวกนั ก็สามารถชกัชวนบุคลากรท่ีมีคุณภาพและเป็นท่ีตอ้งการให้เขา้มา
ท างานกบัองคก์รได ้

ขณะเดียวกนั ความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์รยงัช่วยสร้างประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
กล่าวคือ การจดักระบวนการผลิตท่ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรจะ
ช่วยลดตน้ทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินการในระยะยาว ยกตวัอยา่ง บริษทัคา้ปลีกแห่งหน่ึง
ท่ีมีสาขาทัว่ประเทศมีโครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยการเปล่ียนหลอดไฟให้เป็นแบบ
ประหยดัพลงังาน ส่งผลให้กิจการสามารถประหยดัค่าพลงังานไฟฟ้าตามมา นอกจากนั้น องคก์รยงั
สามารถสร้างรายไดแ้ละส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มข้ึนจากการท่ีลูกคา้เลือกซ้ือสินคา้และบริการ
จากองคก์รท่ีมีความรับผดิชอบต่อสังคมและไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม 

ในส่วนของประโยชน์ท่ีเป็นนามธรรม 
องคก์รสามารถรับประโยชน์จากการวางท่ีลูกคา้มีต าแหน่งตราผลิตภณัฑ ์(Brand Positioning) 

ให้อยู่ในใจของลูกค้าเป็นอนัดับต้นๆ ของสินค้าหรือบริการประเภทเดียวกนัจากการท่ีได้รับรู้
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ส่วนองค์กรท่ีไม่ได้ใช้ตราผลิตภณัฑ์เป็นช่ือของ
องคก์ร หรือเป็นองคก์รท่ีมีหลายตราผลิตภณัฑ์ สามารถด าเนินกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมท่ีเสริม
ภาพลกัษณ์องค์กร (Corporate Image) นอกเหนือจากการวางต าแหน่งตราผลิตภณัฑ์ โดยการสร้าง
ธรรมเนียมปฏิบติัให้แก่กิจการท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อสังคมอยา่งสมคัรใจมากกวา่เพียงการปฏิบติัตาม
ขอ้บงัคบัในอุตสาหกรรมหรือกฎหมาย 

ประโยชน์ท่ีน่าสนใจอีกประการหน่ึงคือ การสร้างความน่าเช่ือถือให้กบักิจการ เพราะความ
น่าเช่ือถือและความสามารถในการประกอบการของบริษทัมีความเช่ือมโยงกนั หากบริษทัสามารถ
จดัการความสัมพนัธ์และความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอย่างเป็นองค์รวมได ้จะส่งผลต่อ
ยอดขายท่ีเพิ่มมากข้ึน และมีการเติบโตของอตัราการจ้างงานสูงกว่าบริษทัท่ีตอบสนองความ
ตอ้งการของผูถื้อหุ้นแต่เพียงอย่างเดียว เพราะการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรช่วย
สร้างภาพลักษณ์ด้านท่ีดีต่อสังคม จึงเป็นภูมิคุ ้มกนัท่ีดีของบริษทัหากมีวิกฤติเกิดข้ึนกับองค์กร 
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บริษทัท่ีมีบทบาทแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอยา่งต่อเน่ืองจึงมีโอกาสท่ีจะไดรั้บการสนบัสนุน
จากลูกคา้มากกวา่บริษทัท่ีไม่ไดท้  าเพื่อสังคม 

ขณะท่ีสถาบนัพฒันาธุรกิจอยา่งย ัง่ยืน (2556) ระบุวา่ ความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์รมี
คุณค่าต่อแบรนด์ โดยมองความสัมพนัธ์ระหวา่งแบรนด์กบัความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์รใน
แง่ของการเป็นเหตุผลในการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคผ่านความสัมพนัธ์ระหวา่งความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององคก์รกบัแบรนดใ์น 3 ระดบั คือ 

1. Integrated CSR ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรกบัแบรนด์เป็นเน้ือเดียวกนั การมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์รมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือโดยตรง เช่น บรรจุภณัฑ์อาหารไบโอ
ชานออ้ยของบริษทั บรรจุภณัฑเ์พื่อส่ิงแวดลอ้ม จ ากดั (มหาชน) ท่ีผลิตจากเยือ่กระดาษจากชานออ้ย 
ซ่ึงยอ่ยสลายไดภ้ายใน 45 วนั และปลอดสารคลอรีนในการฟอกสี 

2. Selective CSR ความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์รมีส่วนช่วยให้แบรนด์มีภาพลกัษณ์ดี
ข้ึนหรือดีกว่าคู่แข่งท่ีไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ในลกัษณะน้ีถือว่าความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์กรเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กบัผูซ้ื้อ เช่น การเตรียมสินเช่ือของธนาคารกรุงไทยให้กับ
ผูป้ระกอบการสร้างหรือปรับปรุงระบบก าจดัของเสียและมลพิษในวงเงิน 4,000 ลา้นบาท โดยคิด
ดอกเบ้ียคงท่ีต ่าสุดเพียง 2% นานถึง 7 ปี 

3. Invisible CSR ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรซ่อนอยู่หรือไม่มีความเก่ียวข้อง
โดยตรงกบัแบรนด์ ผูซ้ื้อจึงไม่ไดต้ดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ท่ีความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์ร แต่
เม่ือใดก็ตามท่ีองค์กรมีปัญหา เร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรจะส่งผลกระทบต่อการ
ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคทนัทีดังกรณีรองเท้ากีฬาช่ือดังแบรนด์หน่ึงท่ีมีปัญหาเร่ืองการว่าจ้าง
แรงงานเด็ก ซ่ึงผูบ้ริโภคออกมาต่อตา้นและไม่ซ้ือสินคา้จากแบรนดด์งักล่าว 

ทั้งนั้น ความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์รท่ีสามารถส่งเสริมแบรนดข์ององคก์รดว้ยถือวา่มี
คุณค่าต่อองค์กร ท าให้ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียเห็นว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรมุ่งเน้นท่ี
ประเด็นใด และแบรนดข์ององคก์รมุ่งเนน้ท่ีประเด็นใด เช่น บริษทัผลิตเบียร์แบรนด์หน่ึงท าโฆษณา
ส่งเสริมสังคมในเร่ืองการให้ แต่ประเด็นการให้ไม่ได้สอดคลอ้งกบัผลิตภณัฑ์ขององค์กร ท าให้
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรและแบรนด์ไม่มีความชัดเจนสอดคล้องกัน ขณะท่ีบริษทั
ประกันชีวิตท าโฆษณาส่งเสริมสังคมในเร่ืองความรับผิดชอบ ซ่ึงประเด็นความรับผิดชอบ
สอดคลอ้งกนักบัผลิตภณัฑป์ระกนัชีวติบุคคลขององคก์ร ความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รและ
แบรนดล์กัษณะน้ีจึงมีความชดัเจนและสะทอ้นคุณค่าองคก์รไปดว้ยกนั 

จากการศึกษาแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์ร กล่าวไดว้า่ ความรับผดิชอบ
ต่อสังคมขององคก์รเป็นเร่ืองท่ีองค์กรให้ความส าคญัทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึง
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หากองคก์รมีการด าเนินงานให้เกิดความสมดุลของสามดา้นก็จะส่งผลให้ธุรกิจเติบโตต่อเน่ืองและมี
ความย ัง่ยืน โดยจากแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์ร ผูว้ิจยัจะน ามาใชใ้นการวิเคราะห์
ถึงนโยบายและแนวทางการปฏิบติัด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั แดร่ีโฮม จ ากดั ทั้ง 
วิสัยทศัน์ หลกัการ และการด าเนินงานขององค์กรดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งมิติภายในและ
ภายนอกองคก์ร นอกจากน้ี จะท าการวิเคราะห์จากเร่ืองยทุธศาสตร์ดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมวา่
บริษทั แดร่ีโฮม จ ากดัมีการจดัวางเร่ืองความรับผดิชอบต่อสังคมใหอ้ยูใ่นระดบัใดขององคก์ร และมี
แผนงานดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมอยา่งไร 

 
2.2  แนวคิดกจิการเพือ่สังคม (Social Enterprise) 

ภทัราพร แยม้ละออ (2559) สะทอ้นถึงเร่ืองกิจการเพื่อสังคมว่าไดรั้บความสนใจอย่าง
ยิ่งจากผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ และภาครัฐท่ีก าลงัผลกัดนักฎหมายและมาตรการภาษีเพื่อสนบัสนุน
กิจการเพื่อสังคม รวมถึงภาคธุรกิจท่ีอยากสร้างคุณค่าทางสังคมมากกว่าการท ากิจกรรมซีเอสอาร์ 
และผูบ้ริโภคซ่ึงมองหาสินคา้ท่ีมีส่วนสร้างสรรค์สังคมให้ดีข้ึนเป็นทางเลือกในการจบัจ่าย ทั้งนั้น         
ภทัราพร แยม้ละออ ระบุวา่ ไดมี้การใหค้  านิยามของกิจการเพื่อสังคมตามมุมมองท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี 

หน่วยงานสนบัสนุนกิจการเพื่อสังคมแห่งสหราชอาณาจกัร หรือ Social Enterprise UK 
ให้นิยามกิจการเพื่อสังคมว่า กิจการท่ีท าการคา้เพื่อจุดประสงค์ทางสังคม และ/หรือส่ิงแวดล้อม  
โดยมีพนัธกิจทางสังคมท่ีชดัเจน มีรายรับส่วนใหญ่จากการขายผลิตภณัฑ์หรือการให้บริการ  และมี
กฎท่ีชดัเจนวา่จะบริหารจดัการก าไรอยา่งไร รวมถึงตอ้งน าก าไรกลบัไปลงทุนในพนัธกิจเพื่อสังคม 

ดร.โมฮัมมัด ยูนุส ผูก่้อตั้ งธนาคารกรามีน (Grameen Bank) ธนาคารเพื่อคนจนใน
ประเทศบงัคลาเทศ กิจการเพื่อสังคมท่ีได้รับรางวลัโนเบลสาขาสันติภาพ ให้ความหมายว่า เป็น
ธุรกิจท่ีขบัเคล่ือนดว้ยเป้าหมายทางสังคม นกัลงทุนสามารถทยอยรับผลตอบแทนคืนไดแ้ต่ไม่เกิน
มูลค่าของเงินท่ีลงทุน และจะไม่ไดรั้บเงินปันผล เน่ืองจากเป้าหมายของการลงทุนเป็นไปเพื่อบรรลุ
วตัถุประสงคท์างสังคมผา่นการปฏิบติังานของบริษทั ไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตวัของนกัลงทุน 
บริษทัจึงตอ้งสามารถคืนทุน ท าก าไร และบรรลุเป้าหมายทางสังคมไปพร้อมกนัได ้

ดร.โมฮมัมดั ยูนุส ได้แบ่งประเภทของธุรกิจเพื่อสังคมออกเป็นสองประเภท ได้แก่ 
ประเภทท่ี 1 (Type One) คือ กิจการท่ีมุ่งเนน้เร่ืองเป้าหมายทางสังคมเท่านั้น ดงัไดก้ล่าวไวใ้นนิยาม
ขา้งตน้ ส่วนประเภทท่ี 2  (Type Two) คือ กิจการท่ีเน้นเร่ืองเป้าหมายทางสังคมท่ีมีก าไรและมีคน
จนหรือผูด้อ้ยโอกาสในสังคมเป็นเจา้ของ ซ่ึงพวกเขาจะไดรั้บเงินปันผลหรือผลประโยชน์อ่ืนๆ จาก
กิจการ 
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ขณะท่ี Global Social Venture Competition (GSVC) ซ่ึงเป็นเวทีการประกวดธุรกิจเพื่อ
สังคมท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลก และเป็นเวทีเร่ิมตน้ของธุรกิจเพื่อสังคมระดบัโลกหลายแห่ง ระบุว่า 
ธุรกิจเพื่อสังคมคือ กิจการท่ีวางเป้าหมายว่าจะมีความย ัง่ยืนทางการเงินหรือมีก าไร ไม่ว่าจะเป็น
องค์กรท่ีไดรั้บการยกเวน้ภาษีหรือไม่ องคก์รจะตอ้งเล้ียงตวัเองไดจ้ากรายไดท่ี้มาจากการท าธุรกิจ 
รวมถึงมีผลลพัธ์ทางสังคมและ/หรือส่ิงแวดลอ้มท่ีวดัผลได ้(Measurable Impact)  โดยถือเป็นหน่ึง
เดียวกบัพนัธกิจและการด าเนินงาน 

ส านกังานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.) ให้ความหมายของกิจการเพื่อ
สังคมวา่ คือธุรกิจหรือองค์กรท่ีตั้งข้ึนเพื่อแกไ้ขปัญหาสังคม/ส่ิงแวดลอ้ม โดยมีรายไดห้ลกัมาจาก
การคา้หรือการให้บริการ (มากกวา่การรับบริจาค) เพื่อพึ่งพาตนเองทางการเงินได ้และน าผลก าไรท่ี
เกิดข้ึนไปลงทุนซ ้ าเพื่อบรรลุวตัถุประสงคท์างสังคมท่ีตั้งไว ้โดยกิจการเพื่อสังคมเป็นการเช่ือมโยง
จุดแข็งของสองภาคส่วน คือ การจดัการท่ีมีประสิทธิภาพของภาคธุรกิจเอกชนกบัการมีความมุ่งมัน่
ตั้งใจท่ีจะแกไ้ขปัญหาของภาคสังคม เพื่อท าใหเ้กิดทางแกไ้ขปัญหาท่ีมีนวตักรรมและมีความย ัง่ยนื 

เม่ือดูจากความหมายต่างๆ ขา้งตน้จะเห็นไดว้่ากิจการเพื่อสังคมมีความหมายแตกต่าง
กนัไปในแต่ละประเทศหรือองค์กร อย่างไรก็ตาม หากมองถึงจุดร่วมท่ีเป็นคุณสมบติัส าคญัของ
กิจการเพื่อสังคมจากความหมายต่างๆ เหล่าน้ีจะพบวา่ กิจการเพื่อสังคม เป็นกิจการประเภทหน่ึงท่ี
วางเป้าหมายหรือพนัธกิจหลกัไวท่ี้การแกไ้ขปัญหาสังคมและ/หรือส่ิงแวดลอ้ม ไม่ใช่การแสวงหา
ผลตอบแทนทางการเงินสูงสุด ซ่ึงมีกระบวนการแก้ปัญหาสังคมและ/หรือส่ิงแวดล้อมดงักล่าว 
หลอมรวมในการด าเนินกิจการ โดยอาศยัหลกัการบริหารจดัการจากภาคเอกชนเป็นส าคญั  

ทั้งนั้น กิจการเพื่อสังคมพยายามแสวงหาความย ัง่ยนืทางการเงินจากรายไดท่ี้เกิดจากการ
ด าเนินกิจการ ซ่ึงหากมองในเชิงโครงสร้างของกิจการว่าจะจดทะเบียนในรูปแบบใด และข้อ
ถกเถียงเร่ืองการจ่ายเงินปันผลหรือไม่ หรือจ่ายปันผลไดไ้ม่เกินสัดส่วนเท่าไร ประเด็นเหล่าน้ีลว้น
เป็นรายละเอียดปลีกย่อยตามกฎหมายของแต่ละประเทศ โดยหัวใจของการเป็นกิจการเพื่อสังคม
ควรจะมองถึงผลท่ีเกิดจากการแกไ้ขปัญหาสังคมมากกวา่เร่ืองโครงสร้างและการปันผล 

สถาบนัไทยพฒัน์ (ม.ป.ป.) ให้ขอ้มูลวา่ แมธุ้รกิจเพื่อสังคมจะมีความเหมือนกบัธุรกิจ
ปกติทัว่ไปในแง่ของการท่ีกิจการอยู่ได้ดว้ยการแสวงหาก าไร แต่ธุรกิจเพื่อสังคมมีความต่างจาก
ธุรกิจทัว่ไปหลายประการ เร่ิมตั้งแต่ผลิตภณัฑ์และบริการของธุรกิจเพื่อสังคมจะไม่ใช่สินคา้ตลาด
ทัว่ไปท่ีมุ่งสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคเป็นส าคญั แต่จะถูกผลิตหรือออกแบบให้ใชง้านเพื่อมุ่ง
แกปั้ญหาสังคมหรือส่ิงแวดลอ้มโดยเฉพาะ 

ขณะท่ีกระบวนการด าเนินงานของธุรกิจเพื่อสังคมเป็นไปเพื่อส่งมอบประโยชน์ใหแ้ก่ผู ้
มีส่วนได้เสีย ทั้งผูส่้งมอบ ผูจ้ดัจ  าหน่าย ผูป้ระกอบการรายย่อย และพนักงาน ตลอดจนห่วงโซ่
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คุณค่าอยา่งเต็มเมด็เตม็หน่วย ซ่ึงแตกต่างจากธุรกิจปกติท่ีค านึงถึงการส่งมอบประโยชน์สูงสุดใหแ้ก่
ผูถื้อหุ้นเป็นส าคญั ดงันั้น พื้นท่ีของธุรกิจเพื่อสังคมจะตกอยู่ในบริเวณท่ีเป็นก่ึงกลางระหว่างการ
ธุรกิจเพื่อแสวงหาก าไรกบัการช่วยเหลือสังคมโดยไม่แสวงก าไร เป็นการน าขอ้ดีของธุรกิจในส่วน
ท่ีตอ้งเล้ียงตวัเองได้ด้วยการสร้างรายได้ท่ีเพียงพอและคุม้ค่าใช้จ่ายการด าเนินงาน กบัขอ้ดีของ
องคก์รสาธารณประโยชน์ในส่วนท่ียึดความมุ่งประสงคท์างสังคมเป็นท่ีตั้งมาหลอมรวมใหเ้ป็นการ
ประกอบธุรกิจเพื่อมุ่งแกไ้ขปัญหาสังคม 

ส าหรับประโยชน์ของธุรกิจเพื่อสังคมต่อสังคมนั้น ไดแ้ก่ การไดแ้ก่ปัญหาสังคมดว้ย
นวตักรรมท่ีไม่ผกูติดกบัเง่ือนไขเชิงพาณิชย ์การสร้างทางเลือกให้แก่กลุ่มเป้าหมายจากการเป็นผูท่ี้
รอรับความช่วยเหลือเป็นผูท่ี้มีก าลงัซ้ือในระดบัราคาท่ีจบัจ่ายได ้การใชป้ระโยชน์จากโมเดลธุรกิจ
ในการส่งมอบผลลัพธ์ท่ีสืบเน่ืองไม่ส้ินสุด การเสริมสร้างกรอบคิดทางธุรกิจในแง่ของการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างาน การเพิ่มความเป็นรูปธรรมในการตรวจสอบและประเมินความคุม้ค่าท่ี
สังคมไดรั้บดว้ยตวัเลขทางบญัชี เป็นตน้  

ส่วนประโยชน์ส าหรับธุรกิจท่ีน าโมเดลธุรกิจเพื่อสังคมมาใช ้ไดแ้ก่ ความคุม้ค่าของเม็ด
เงินช่วยเหลือสังคมท่ีให้ผลย ัง่ยืนกว่าการท าซีเอสอาร์ในรูปการบริจาค โอกาสในการเรียนรู้และ
สร้างสรรคส่ิ์งใหม่ซ่ึงอาจน าไปสู่การคน้พบตลาดหรือลูกคา้กลุ่มใหม่ ความภาคภูมิใจของพนกังาน
และผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงน าไปสู่ความผูกพนักบัองค์กร และการรับรู้ท่ีน้อมไปในทางซ่ึง
ส่งผลบวกต่อตราสินคา้ เป็นตน้ 

จากการศึกษาแนวคิดกิจการเพื่อสังคม ผูว้จิยัจะน าแนวคิดดงักล่าวมาใชใ้นการวเิคราะห์
ถึงความเช่ือมโยงกบันโยบายและแนวทางปฏิบติัดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั แดร่ีโฮม 
จ ากดัวา่มีแนวทางการด าเนินงานสอดคลอ้งกนัอยา่งไร แลว้บริษทั แดร่ีโฮม จ ากดั มีแผนการด าเนิน
ธุรกิจสู่การเป็นกิจการเพื่อสังคมอยา่งไร 
 
2.3  แนวคิดการส่ือสารองค์กร (Corporate Communication) 

2.3.1  ค าจ ากดัความของการส่ือสารองคก์ร 
Cornelissen (2008) ให้ค  าจ  ากดัความว่า การส่ือสารองค์กร คือ งานดา้นการจดัการท่ีก าหนด

กรอบการประสานงานอยา่งมีประสิทธิภาพของทั้งการส่ือสารภายในและภายนอก ซ่ึงมีเป้าหมาย
โดยรวมเพื่อสร้างและรักษาช่ือเสียงท่ีดีกบักลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีองคก์รตอ้งพึ่งพา 

ขณะท่ีหนงัสือ Essentials of Corporate Communication ของ van Rail and  Fomburn (2007) มี
การกล่าวถึงค าจ ากดัความจากนกัวชิาการหลายท่าน ดงัน้ี 
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Jackson กล่าวว่า การส่ือสารองค์กรเป็นกิจกรรมการส่ือสารโดยรวมทั้งหมดซ่ึงจดัท าโดย
องคก์ร เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของแผนท่ีวางไว ้

Blauw อธิบายถึงการส่ือสารองคก์รวา่เป็นการบูรณาการวิธีการการส่ือสารทั้งหมดขององคก์ร 
มุ่งเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด ซ่ึงแต่ละส่วนของการส่ือสารจะตอ้งถ่ายทอดและเน้น
เก่ียวกบัอตัลกัษณ์องคก์ร 

Thomas and Kleyn ไดข้ยายความของการส่ือสารองคก์รใน 2 ประเด็น คือ เป็นการส่ือสารทุก
อยา่งขององคก์รซ่ึงเกิดจากการประสานกนัของการส่ือสารแขนงต่างๆ และทรัพยากรท่ีใช้ โดยจะ
ด าเนินอยู่บนพื้นฐานของแผนกลยุทธ์ อีกประเด็นหน่ึงคือ การส่ือสารองค์กรนั้นมีองค์กรหรือ
องคป์ระกอบขององคก์รเป็นศูนยก์ลาง ซ่ึงไม่ใช่การมีสินคา้หรือบริการเป็นศูนยก์ลาง 

ส าหรับ van Rail and  Fomburn ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความวา่ การส่ือสารองคก์รเป็นชุดของกิจกรรม
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการและการประสานกนัของทั้งการส่ือสารภายในและภายนอกองคก์ร 
โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างจุดเร่ิมตน้ท่ีน่าพึงพอใจกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีบริษทัตอ้งพึ่งพา ทั้งนั้น ยงั
มีการกล่าวถึงลกัษณะของการส่ือสารองค์กร โดยระบุว่าประกอบด้วยการประชาสัมพนัธ์ การ
ส่งเสริมกิจกรรมสาธารณะ การส่ือสารกบัผูล้งทุน การโฆษณาองคก์ร การส่ือสารดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
และการส่ือสารภายในองค์กร โดยกิจกรรมการส่ือสารองค์กรแต่ละประเภทมีจุดร่วม คือ การ
ส่ือสารองคก์รเป็นการส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมาย เช่น ผูถื้อหุ้น ผูส่ื้อข่าวทางการเงิน นกัวิเคราะห์การ
ลงทุน ผูต้รวจสอบ นกักฎหมาย โดยการส่ือสารนั้นตอ้งเป็นมีมุมมองในระยะยาวและไม่เนน้มุ่งเป้า
ไปท่ีการขาย อีกทั้งยงัมีรูปแบบการส่ือสารท่ีแตกต่างจากการส่ือสารการตลาด ซ่ึงจะมีขอ้จ ากดัดา้น
การพูดเกินจริงหรือและการโฆษณาเกินจริง รวมถึงสารท่ีส่งออกไปจะมีความเป็นทางการมากกวา่ 
นอกจากนั้น กิจกรรมการส่ือสารองค์กรมกัถูกริเร่ิมจากบุคคลภายนอก เพราะความกดดันจาก
ภายนอกเป็นแรงบงัคบัใหบ้ริษทัเปิดเผยขอ้มูลท่ีไม่เคยเปิดเผยมาก่อน  

2.3.2  กลยทุธ์การส่ือสารองคก์ร 
รุ่งรัตน์ ชยัส าเร็จ (2558)  กล่าวไวว้า่ การส่ือสารองคก์รจดัเป็นการส่ือสารเชิงกลยทุธ์ (Strategic 

Communication)  ประเภทหน่ึงซ่ึงฝ่ายบริหารจะตอ้งพฒันากลยทุธ์ของการส่ือสาร (Communication 
Strategy) บนพื้นฐานกลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กร (Corporate Strategy) ดงันั้น การก าหนดกลยุทธ์
การส่ือสารให้สอดคล้องเป็นแนวทางเดียวกนักบักลยุทธ์องค์กรและสามารถตอบโจทยก์ลยุทธ์
องค์กรได้จึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุด และเม่ือกล่าวถึงกลยุทธ์ขององค์กรหรือกลยุทธ์ของธุรกิจจะมี
เป้าหมายใหญ่ท่ีการบริหารการจดัการทรัพยากรเพื่อเพิ่มพูนศกัยภาพการแข่งขนัในตลาดเฉพาะของ
ตน (Specific Markets) โดยเฉพาะองคก์รธุรกิจขนาดใหญ่ท่ีมีลกัษณะเป็นกลุ่มธุรกิจจะตอ้งแปลงกล
ยุทธ์ในระดบัองค์กรไปสู่วตัถุประสงค์ (Objectives) และกลยุทธ์ (Strategies) ท่ีเป็นรูปธรรม ซ่ึงมี
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ความจ าเพาะเจาะจงส าหรับแต่ละหน่วยธุรกิจย่อยๆ แต่โดยทัว่ไปแลว้จะเก่ียวขอ้งกบัการก าหนด
นโยบายและกิจกรรมต่างๆ ท่ีสามารถไปสู่เป้าหมายใหญ่ขององคก์ร 

จากกลยุทธ์ระดับธุรกิจขององค์กร ซ่ึงอาจเป็นกลยุทธ์ในระดับกลุ่มบริษัทโดยรวม 
(Corporation) หรือกลยุทธ์ในหน่วยธุรกิจย่อย (Business Unit) จึงน าไปสู่การพฒันากลยุทธ์การ
ส่ือสารเพื่อสนับสนุนการตอบโจทยเ์ชิงธุรกิจ และดว้ยเหตุท่ีกลยุทธ์การส่ือสารขององคก์รเป็นส่ิง
ช้ีน าจุดมุ่งหมายและทิศทางการด าเนินกิจกรรมดา้นการส่ือสารทั้งหมด องคก์รจึงตอ้งแสดงทิศทาง
ท่ีชดัเจน บ่งช้ีจุดมุ่งหมาย ผลลพัธ์ท่ีคาดหวงัจากกิจกรรมการด าเนินงานส่ือสาร รวมถึงทรัพยากร
ต่างๆ ท่ีฝ่ายส่ือสารองค์กรรับผิดชอบ ดงันั้น กลยุทธ์การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพจะตอ้งระบุทั้ง
จุดมุ่งหมาย (Purpose) รูปแบบ (Form) จุดเน้น (Focus) และทิศทาง (Direction) ของการส่ือสาร
องคก์ร ตวัอยา่งเช่น ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารส าเร็จรูปอาจก าหนดจุดมุ่งหมายของการส่ือสาร เพื่อ
สร้างช่ือเสียงแก่บริษทั โดยมุ่งให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่มไดรั้บรู้เก่ียวกบับทบาทของบริษทัใน
การส่งเสริมคุณภาพคุณภาพชีวิตด้านอาหารและโภชนาการซ่ึงมีการก าหนดรูปแบบของส่ือท่ี
สามารถเขา้ถึงสาธารณชนในวงกวา้งไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพทั้งส่ือมวลชน ส่ือสังคมออนไลน์ และ
การจัดกิจกรรมพิเศษ อีกทั้ งก าหนดจุดเน้นของการน าเสนอข่าวสารโดยเจาะจงเร่ืองภาวะ
โภชนาการส าหรับเด็กและผูสู้งอายุในกลุ่มสังคมท่ียงัด้อยโอกาสและก าหนดทิศทางการด าเนิน
กิจกรรมส่ือสาร โดยมุ่งท่ีการให้ความรู้ควบคู่ไปกบัความสนุกสนานเก่ียวกบัโภชนาการของวยัเด็ก
และผูสู้งอาย ุพร้อมกระตุน้ใหเ้กิดการมีส่วนร่วมกบัส่ือและกิจกรรมท่ีบริษทัน าเสนอ  

ดังนั้ น กลยุทธ์การส่ือสารท่ีดีจะต้องแสดงถึงจุดมุ่งหมายและทิศทางส าหรับการด าเนิน
กิจกรรมการส่ือสารต่างๆขององคก์ร และช่วยก าหนด ต าแหน่งขององค์กรไดช้ดัเจนภายในบริบท
ทางตลาดขององค์กรธุรกิจนั้นๆ รวมถึงปรากฏในรูปของแผนงาน หรือแผนของกิจกรรมการ
ส่ือสารท่ีวางไว ้เพื่อแสดงให้เห็นมุมมองเชิงการจดัการ (Management Perspective) ขององคก์รซ่ึง
สะทอ้นถึงภาพรวมของธุรกิจกบัต าแหน่งในตลาดของธุรกิจนั้น อีกทั้งยงัช่วยก าหนดแนวทางการ
ใชท้รัพยากร (Deployment of Resources) เพื่องานส่ือสารขององคก์รทั้งหมด 

อยา่งไรก็ดี กลยุทธ์การส่ือสารขององค์กรตอ้งไดรั้บการพฒันามาจากกลยุทธ์ขององคก์ร โดย
กลยุทธ์ขององค์กรเก่ียวขอ้งกบัเป้าหมายท่ีเป็นหัวใจและขอบเขตภารกิจต่างๆ ขององค์กรท่ีจะ
ตอบสนองต่อความคาดหวงัและความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีมีหลากหลาย ซ่ึงกลยุทธ์
ขององค์กรตอ้งบ่งช้ีวิสัยทศัน์เชิงกลยุทธ์ท่ีครอบคลุมองคก์รทั้งหมดทั้งในมิติของผลิตภณัฑ์ ตลาด 
หรือขอบเขต/เร่ืองราวเชิงภูมิศาสตร์ และลกัษณะการเป็นเจา้ของขององค์กร ในขณะท่ีวิสัยทศัน์
ของธุรกิจจะบ่งช้ีถึงภาพท่ีองค์กรตอ้งการให้ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มไดม้องเห็น ส่วนกลยุทธ์
การส่ือสารท าหน้าท่ีเป็นกลยุทธ์เชิงปฏิบติัการท่ีช่วยพฒันาแผนการส่ือสารเชิงกลยุทธ์ ให้องค์กร
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สามารถเจาะเข้าถึงกลุ่มผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียท่ีแตกต่างกัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บรรลุตาม
วสิัยทศัน์ขององคก์ร และช่วยสนบัสนุนวตัถุประสงคต่์างๆ ตามท่ีก าหนดไวใ้น   กลยทุธ์ขององคก์ร  

ทั้งนั้น แนวทางด าเนินงานเพื่อพฒันากลยทุธ์การส่ือสารองคก์รมี 4 ขั้นตอนตามล าดบั ดงัน้ี 
1.  การก าหนดกลยุทธ์ท่ีมีประสิทธิผลส าหรับองค์กร (Effective Organization Strategy) เป็น

กิจกรรมแรกสุดในการพฒันากลยุทธ์การส่ือสารองค์กรเก่ียวข้องกบัการผลักดันจากภายในตวั
องคก์ร ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบส าคญั คือ 

1.1  การก าหนดวตัถุประสงค์ (Objectives) วตัถุประสงค์ของการส่ือสารองค์กรแตกต่างกนั
ออกไปข้ึนอยูก่บัเหตุผลหรือท่ีมาของแต่ละองคก์ร การส ารวจปฏิกิริยาของกลุ่มเป้าหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัองค์กรเป็นพื้นฐานส าคญัส าหรับการก าหนดวตัถุประสงค์ เช่น ในมิติของการส่ือสารภายใน
องค์กร บริษทัอุตสาหกรรมก าหนดวตัถุประสงค์ให้พนักงานได้ตระหนักและรู้สึกภาคภูมิใจใน
ความพยายามขององคก์รในการพฒันาผลิตภณัฑสี์เขียวเพื่ออนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  

1.2  การตดัสินใจเก่ียวกบัความพร้อมดา้นทรัพยากร (Resources) การตดัสินใจว่าจะส่ือสาร
เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงตอ้งค านึงถึงความพร้อมดา้นทรัพยากรท่ีมีอยู่ภายในองคก์ร ซ่ึงครอบคลุมทั้งเงิน
งบประมาณท่ีจะใช้ บุคลากรท่ีมีทกัษะเช่ียวชาญทั้งด้านการสร้างสรรค์เน้ือหา และการก าหนด
ช่องทางการส่ือสาร รวมถึงกรอบระยะเวลาในการด าเนินงาน 

1.3  การวินิจฉัยช่ือเสียงขององคก์ร (Organization’s  Reputation) องคก์รตอ้งวิเคราะห์ให้ถ่อง
แทว้า่ กลุ่มเป้าหมายท่ีเก่ียวขอ้งนั้นมีภาพลกัษณ์ในใจ (Image) เก่ียวกบัองคก์รอยา่งไร หรือเคยรับรู้
ช่ือเสียงขององค์กรในแง่ใด ยิ่งกว่านั้น การวิเคราะห์เพื่อคน้หาความน่าเช่ือถือท่ีประชาชนมีต่อ
องค์กรเป็นอีกส่วนหน่ึงท่ีส าคญัอยา่งมาก ทั้งน้ี องค์กรพึงตระหนกัว่าการรับรู้ช่ือเสียงขององค์กร
ของกลุ่มเป้าหมายอาจไม่สอดคลอ้งกบัความเป็นจริงหรือส่ิงท่ีองคก์รเป็นอยูก่็เป็นได ้

2.  การวิเคราะห์กลุ่มผูมี้สิทธ์ิหรือกลุ่มผูเ้ก่ียวขอ้งต่างๆ (Constituencies) การวิเคราะห์กลุ่มผูมี้
สิทธ์ิหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัองคก์รนั้น อีกนยัหน่ึงคือกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียต่างๆ (Stakeholders) จดั
วา่เป็นการวเิคราะห์กลุ่มเป้าหมายในการส่ือสาร ซ่ึงประกอบดว้ย 3 ส่วน ดงัน้ี 

2.1 การวิเคราะห์วา่กลุ่มต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์รมีใครบา้ง โดยองค์กรแต่ละแห่งมีจ านวน
และประเภทของกลุ่มผูท่ี้เก่ียวขอ้งแตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บัธรรมชาติขององคก์ร ขนาดขององคก์ร และ
ความครอบคลุมของกิจการ เช่น องค์กรระดบัประเทศ องค์กรระดบันานาชาติ ซ่ึงโดยทัว่ไปอาจ
จ าแนกกลุ่มผูเ้ก่ียวขอ้งกบัองค์กรท่ีเรียกว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายของการส่ือสารออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ 
ประกอบดว้ยกลุ่มยอ่ยๆ ดงัตารางน้ี (Argenti อา้งถึงใน รุ่งรัตน์ ชยัส าเร็จ, 2558) 
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ตารางที ่2.1  กลุ่มเป้าหมายของการส่ือสาร 
 

กลุ่มผู้เกีย่วข้องทีเ่ป็นเป้าหมายหลกั 
(Primary Constituents) 

กลุ่มผู้เกีย่วข้องทีเ่ป็นเป้าหมายรอง 
(Secondary Constituents) 

 พนกังาน (Employees)  ส่ือมวลชน (Media) 
 ลูกคา้ (Customers)  ผูป้้อนวตัถุดิบ (Suppliers) 
 ผูถื้อหุน้ (Shareholders)  หน่วยงานภาครัฐ Government) 

o ระดบัทอ้งถ่ิน (Local) 
o ระดบัภูมิภาค (Regional) 
o ระดบัชาติ (National) 

 ชุมชน (Communities)  สถาบนัสินเช่ือ (Creditors) 
 
ทีม่า:  รุ่งรัตน์ ชยัส าเร็จ (2558, น.52) 
 

2.2  การวเิคราะห์วา่กลุ่มผูเ้ก่ียวขอ้งมีทศันคติต่อองคก์รอยา่งไร กลุ่มเป้าหมายท่ีแตกต่างกนัมกั
มีความสนใจและมีผลประโยชน์ท่ีเก่ียวข้องกับองค์กรแตกต่างกันไปด้วย รวมทั้งมกัมีการับรู้
เก่ียวกับองค์กรต่างกันออกไป เช่น กลุ่มลูกคา้มีการรับรู้ ความคาดหวงั และทศันคติต่อองค์กร
แตกต่างจากกลุ่มชุมชนในบริเวณโดยรอบท่ีตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 

2.3  การวิเคราะห์วา่กลุ่มผูเ้ก่ียวขอ้งรู้อะไรเก่ียวกบัประเด็นท่ีก าลงัอยูใ่นความสนใจบา้ง การท่ี
กลุ่มเป้าหมายไดรู้้เก่ียวกบัประเด็นท่ีส าคญัอยา่งถูกตอ้งในเชิงบวกถือวา่เป็นพื้นฐานท่ีจ าเป็นยิ่งท่ีจะ
ช่วยให้การส่ือสารและการโน้มน้าวใจเก่ียวกบัประเด็นนั้นๆ และ/หรือผลิตภณัฑ์ขององค์กรนั้น
เป็นไปไดอ้ยา่งง่ายดายข้ึน นอกจากจะตอ้งตรวจสอบวา่กลุ่มผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีมีต่อประเด็นนั้นเป็นการ
เฉพาะเจาะจง เช่น ตรวจสอบว่าชุมชนบริเวณโดยรอบท่ีตั้ งโรงงานรู้เก่ียวกบักระบวนการและ
เทคโนโลยีบ าบดัน ้ าและกากของเสียจากการผลิตของบริษทัอยา่งถูกตอ้งหรือไม่ เพียงใด มีแง่มุมใด
ท่ีเป็นประเด็นอ่อนไหวอนัอาจท าให้ชุมชนเกิดการต่อตา้น หรือตรวจสอบว่าพนักงานรู้เก่ียวกบั  
ขอ้ดี – ขอ้เสียของการปรับลดสวสัดิการสุขภาพอยา่งไร และมีแง่มุมไหนท่ีอาจท าใหพ้นกังานรู้สึกดี
หรือรู้สึกต่อตา้น 

3.  การน าเสนอข่าวสารอยา่งเหมาะสม (Messages) เก่ียวขอ้งกบัการวเิคราะห์องคป์ระกอบของ
ข่าวสารใน 2 ขั้นตอน ดงัน้ี 
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3.1  เ ลือกช่องทางการส่ือสาร (Communication Channel) องค์ประกอบส าคัญท่ีต้อง
วิเคราะห์อย่างระมดัระวงัและตอ้งบ่งช้ีไดอ้ย่างชดัเจนคือ จะเลือกใช้ส่ือใดหรือช่องทางใดในการ
น าเสนอข่าวสาร และจะใชส่ื้อนั้นเม่ือใด 

3.2  สร้างสารอย่างรอบคอบระมดัระวงั (Message Structure) ข่าวสารท่ีมีประสิทธิภาพ
ส าหรับการส่ือสารองคก์รอาจมีโครงสร้างลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงต่อไปน้ี 

3.2.1  สารแบบตรงไปตรงมา (Direct-Structure Messages) เป็นการเปิดเผยประเด็น
หลกัของเร่ืองราวให้ได้รับรู้อย่างชัดเจนก่อน และตามด้วยการอธิบายให้เหตุผลในรายละเอียด 
โครงสร้างของสารชนิดน้ีเป็นลกัษณะท่ีองคก์รนิยมใชแ้พร่หลายมากท่ีสุดเน่ืองจากไม่ซบัซอ้น และ
เอ้ือใหก้ลุ่มเป้าหมายติดตามท าความเขา้ใจไดง่้ายท่ีสุด เช่น การน าเสนอข่าวประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบั
องคก์รผา่นทางส่ือมวลชน (Press Release) โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการให้ข่าวสารประเภทประกาศหรือ
แถลงการณ์ในกรณีท่ีองคก์รประสบภาวะวกิฤตอยา่งใดอยา่งหน่ึง 

3.2.2  สารแบบออ้มคอ้ม (Indirect – Structure Messages) เป็นข่าวสารท่ีอาศยัการแจก
แจงเหตุผลหรือท่ีมาของเร่ืองก่อน และตามดว้ยการบอกประเด็นส าคญัของเร่ืองในตอนทา้ย สารใน
ลกัษณะน้ีอาจท าให้กลุ่มเป้าหมายงุนงงสงสัย ตอ้งตั้งใจติดตามและอาจยากแก่การท าความเขา้ใจ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีท่ีเป็นประเด็นเร่งด่วนซ่ึงตอ้งการความชดัเจนในการส่ือความหมายได้
อยา่งทนัใจ 

3.2.3  สารแบบว่างเปล่า (No Message) ถึงแมว้่าองค์กรจะยงัไม่พร้อมในการเปิดเผย
ขอ้มูลบางเร่ืองท่ีเร่งด่วน แต่ก็ตอ้งมีค าตอบแก่สังคมหรือแก่กลุ่มเป้าหมาย ดีกวา่การท่ีจะตอบวา่ ไม่
ทราบ หรือ ไม่มีความเห็น โดยอย่างนอ้ยท่ีสุดการไดช้ี้แจงว่าก าลงัอยูร่ะหว่างการตรวจสอบขอ้มูล
หรือการแจง้วา่จะมีการแถลงขอ้เทจ็จริงในเร็วๆ น้ีก็ยงัดีกวา่การน่ิงเฉยหรือไม่มีค  าตอบใดๆ เลย 

4.  การประมวลปฏิกิริยาตอบสนองของกลุ่มผูเ้ ก่ียวข้องต่างๆ (Constituency Responses) 
ภายหลงัจากท่ีองค์กรไดท้  าการส่ือสารแลว้ จะตอ้งประเมินผลของการส่ือสารและตดัสินให้ไดว้่า
การส่ือสารนั้นได้บรรลุผลตามท่ีต้องการหรือไม่ ในบางโอกาสอาจเป็นไปได้ท่ีจะเก็บข้อมูล
ยอ้นกลบัจากกลุ่มเป้าหมายเกือบจะในทนัทีภายหลงัจากการน าเสนอข่าวสาร หลงัจากนั้น องคก์ร
ต้องน าผลการส ารวจต่างๆ เก่ียวกับปฏิกิริยาป้อนกลับของกลุ่มผู ้เ ก่ียวข้องมาประเมินว่าจะ
ตอบสนอง (React) ต่อกลุ่มเป้าหมายอยา่งไรจึงจะเหมาะสม และผลการประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง
ของกลุ่มผูเ้ก่ียวขอ้งต่างๆ ในขั้นตอนน้ีก็จะน าไปเป็นขอ้มูลป้อนเขา้ (Inputs) ส าหรับขั้นตอนแรก
ของกระบวนการส่ือสารองคก์ร  

ทั้งน้ี เน่ืองจากกลุ่มผูเ้ก่ียวขอ้งกบัองคก์รมีหลากหลาย และมิติของความเก่ียวพนักนัก็แตกต่าง
ออกไปตามสถานการณ์ ดงันั้น การส ารวจปฏิกิริยาป้อนกลบัเพื่อน ามาพฒันากลยุทธ์การส่ือสาร
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องค์กร จะตอ้งพิจารณาด าเนินการอย่างรอบคอบ โดยจ าแนกการวิเคราะห์ออกเป็นส่วนๆ ตาม
ลกัษณะความเก่ียวขอ้งของกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียแต่ละกลุ่มเป็นส าคญั เช่น การวิเคราะห์ความ
เก่ียวข้องของกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นชุมชนออนไลน์ ท่ีให้ความส าคัญแก่ประเด็นการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม ย่อมแตกต่างจากกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นชุมชนผูอ้ยูอ่าศยับริเวณโดยรอบท่ีตั้งโรงงานของ
บริษทัซ่ึงคาดหวงัและสนใจเป็นอยา่งมากเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัท่ีส่งผลกระทบต่อตน 

อยา่งไรก็ดี Welford (อา้งถึงใน จณิน เอ่ียมสะอาด, 2550) มีการเสนอถึงรูปแบบความสัมพนัธ์
ขององคก์รกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียวา่มี 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ 

1.  รูปแบบตามล าดับชั้น (Hierarchy) เป็นความสัมพนัธ์แบบทางเดียวตามล าดับการบงัคบั
บญัชาจากบนลงล่าง โดยการไหลของข่าวสารเป็นทางเดียว (One-way Communication) 

2.  รูปแบบการมีส่วนร่วม (Engagement) เป็นความสัมพนัธ์แบบสองทาง องคก์รและผูมี้ส่วน
ได้ส่วนเสียมีปฏิสัมพันธ์ ซ่ึงกันและกัน โดยการไหลของข่าวสารเป็นสองทาง (Two-way 
Communication) 

 3.  รูปแบบเครือข่ายแห่งความไวว้างใจ (Network of trust) เป็นความสัมพนัธ์แบบเครือข่ายท่ี
องค์กรและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมีปฏิสัมพนัธ์กนัอย่างทัว่ถึง เป็นเครือข่ายความสัมพนัธ์แห่งความ
ไวว้างใจกนั 

2.3.3  การส่ือสารกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
แต่ละองคก์รยอ่มมีการก าหนดกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียแตกต่างกนัแลว้แต่ลกัษะธุรกิจ

และบริบทขององคก์ร ในท่ีน้ีขอน าการแบ่งกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของ Argenti (อา้งถึงใน รุ่งรัตน์ 
ชัยส าเร็จ, 2558) มาเป็นแนวทางในการศึกษา คือ พนักงาน ลูกค้า ผูถื้อหุ้น ชุมชน ส่ือมวลชน 
หน่วยงานภาครัฐ ผูป้้อนวตัถุดิบ และสถาบนัสินเช่ือ 

2.3.3.1  การส่ือสารกบัพนกังาน 
รุ่งรัตน์ ชยัส าเร็จ (2558) ระบุว่า การส่ือสารและสร้างความสัมพนัธ์กบัพนกังาน หรือ

พนักงานสัมพนัธ์เป็นภารกิจหน่ึงของงานส่ือสารองค์กรซ่ึงช่วยส่งเสริมให้เกิดการส่ือสารท่ีมี
ประสิทธิผลระหวา่งพนกังานดว้ยกนัและระหวา่งพนกังานกบัผูบ้ริหารสูงสุด โดยบทบาทของการ
ส่ือสารกบัพนักงานครอบคลุมตั้งแต่ก่อนท่ีพนักงานคนหน่ึงเขา้ท างานในองค์กรไปจนกระทัง่
พนกังานคนนั้นลาออกหรือหมดสภาพการเป็นลูกจา้งไปแลว้ 

หากพิจารณาในแง่มุมของการส่ือสารองคก์รท่ีครอบคลุมมุมมองใหม่เก่ียวกบัส่ือสารแบ
รนด์องค์กรด้วยแล้วสามารถอธิบายได้ว่า พนักงานสัมพนัธ์ เป็นภารกิจการส่ือสารและพฒันา
ความสัมพนัธ์กบัพนกังานทุกระดบั เพื่อสร้างการรับรู้เก่ียวกบัองคก์รในทุกองคก์ระกอบ เพื่อใหเ้กิด
ความเขา้ใจ เกิดความรู้สึกประทบัใจ และไวว้างใจในองคก์รและผูบ้ริหาร ซ่ึงหมายรวมถึงการสร้าง
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ความเช่ือมัน่ในแบรนด์ขององค์กรโดยชกัจูงให้พนกังานเกิดความผกูพนัและมีส่วนร่วมกบัองคก์ร 
(Employee Engagement) เพื่อช่วยเพิ่มพูนประสิทธิภาพของการด าเนินงานและเป็นรากฐานส าคญั
ของการส่ือสารเชิงรุกขององคก์รสู่ภายนอก 

ส าหรับเทคนิคการส่ือสารกบัพนกังาน มีดงัน้ี 
1. การส่ือสารทางออนไลน์ (Online Communications) ในปัจจุบนัการส่ือสารออนไลน์

กลายเป็นเคร่ืองมือหรือช่องทางท่ีส าคญัอย่างยิ่งส าหรับการส่ือสารภายในองค์กร ทั้ งจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) รายการวิทยุหรือโทรทศัน์ผ่านเว็บ (Web Radio or Web TV) ซ่ึงสามารถ
เขา้ถึงพนกังานไดอ้ยา่งรวดเร็วหรืออาจจะในทนัที และมีแนวโนม้วา่จะไดรั้บการอ่าน เปิดฟัง และมี
การตอบสนอง รูปแบบของช่องทางออนไลน์ส าหรับการส่ือสารท่ีไดรั้บความนิยมอย่าง คือ ส่ือ
สังคมออนไลน์ โดยมีลักษณะเป็นการเช่ือมโยงเครือข่ายพนักงาน (Employee Networking) ท่ีมี
กลไกการส่ือสารแบบสองทางหลายชนิด เช่น บล็อก (Blogs) หอ้งสนทนา (Chat Room) 

2. การส่ือสารอินทราเน็ต (Intranet) องค์กรหลายแห่งหันมาใช้เครือข่ายการส่ือสาร
ภายในแบบอินทราเน็ตมากข้ึน หรืออาจจะเรียกวา่ใชท้ดแทนช่องทางการส่ือสารประเภทส่ิงพิมพก์็
ว่าได้ อย่างไรก็ตาม การใช้เครือข่ายอินทราเน็ตก็มิได้หมายความว่าพนักงานจะเปิดรับข้อมูล
ข่าวสารขององค์กรเสมอไป ดงันั้น จึงควรออกแบบให้อินทราเน็ตมีความสวยงามดึงดูดใจและมี
คุณประโยชน์สูงต่อผูใ้ชปั้จจยัท่ีจะช่วยใหพ้นกังานหนัมาสนใจใชอิ้นทราเน็ต 

3. การใช้ส่ือส่ิงพิมพ์ (Print Publications) ส่ือส่ิงพิมพ์อย่างจดหมายข่าวต่างๆ มี
คุณลกัษณะส าคญับางประการ คือ เป็นช่องทางท่ีพร้อมเขา้ถึงไดส้ าหรับฝ่ายบริหารในการน าเสนอ
ปรัชญาและนโยบายขององคก์รแก่พนกังาน กระนั้น ส่ิงท่ีตอ้งปรับเปล่ียนให้ทนักบัสภาวะของการ
ส่ือสารยุคใหม่ คือ การท าให้เกิดการส่ือสารสองทางข้ึนในส่ือส่ิงพิมพต่์างๆ ขององคก์ร โดยมิใช่มุ่ง
น าเสนอเพียงเร่ืองราวเก่ียวกบัความตอ้งการของฝ่ายบริหาร แต่พยายามใหพ้นกังานไดแ้สดงออกถึง
ความตอ้งการและส่ิงท่ีตนเป็นกงัวลเก่ียวกบัองคก์รไดอ้ยา่งสะดวกดว้ย 

4. การจัดท าบอร์ดข่าวสาร (Bulletin Boards) ในระยะหลังพบว่า บอร์ดข่าวสารมี
บทบาทลดลงเป็นเพียงแค่ส่ือเสริมส าหรับการเผยแพร่ข่าวสารเท่านั้น อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากจุดเด่น
ของบอร์ดข่าวสารท่ีสามารถดึงดูดความสนใจจากพนักงานท่ีเดินผ่านหรืออยู่ในบริเวณท่ีตั้งของ
บอร์ดข่าวสารนั้นได ้การใช้บอร์ดข่าวสารจึงยงัคงมีจุดแข็งท่ีน่าสนใจในการช่วยประชาสัมพนัธ์
เร่ืองราวต่างๆ เพื่อขอความร่วมมือ เช่น การรณรงค์ลดขยะ การป้องกนัอุบติัภยัในการปฏิบติังาน 
เป็นตน้ 

5. การใช้ส่ือโทรทศัน์หรือวีดีทัศน์ภายในองค์กร (Internet  TV/Internet Video) โดย
ธรรมชาติของส่ือชนิดน้ีสามารถช่วยถ่ายทอดข่าวสารส าคัญขององค์กรได้อย่างชัดเจนและ
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ครอบคลุมกลุ่มพนกังานไดอ้ยา่งทัว่ถึง เน่ืองจากมีความถ่ีในการเผยแพร่ไดโ้ดยไม่จ  ากดัจ านวนคร้ัง 
รวมทั้งการแสดงให้เห็นทั้งภาพและเสียงซ่ึงเร้าความสนใจและชวนติดตามได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็น
เร่ืองราวเก่ียวกบันโยบายจากฝ่ายบริหาร การด าเนินงานขององค์กร การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัวิธีการ
ปฏิบติังานใหม่ๆ โฆษณาชุดใหม่ขององคก์รท่ีจะออกเผยแพร่สู่ภายนอก 

6. การส่ือสารแบบเผชิญหน้า (Face to Face Communication) แบ่งออกเป็น การใช้ส่ือ
บุคคลโดยผูบ้ริหารสูงสุด (Personal Channel by CEO or President) องคก์รใดก็ตามท่ีผูบ้ริหารสูงสุด
ให้ความส าคญักบัการส่ือสารภายในกบัพนกังานโดยใชต้วัเองเป็นส่ือบุคคลในการเขา้ถึงพนกังาน
กลุ่มต่างๆ มกัจะไดรั้บการตอบรับท่ีดีจากพนกังานเสมอ เน่ืองจากมีปฏิสัมพนัธ์ใกลชิ้ด  ท าให้เกิด
การแลกเปล่ียนข่าวสารและปัญหาอุปสรรคต่างๆ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางออกต่อผูบ้ริหารได้
โดยตรง ซ่ึงนอกจากจะท าใหพ้นกังานรู้สึกวา่ตนเองไดรั้บเกียรติและความไวว้างใจแลว้ พนกังานยงั
รู้สึกอบอุ่นใจในความจริงใจท่ีผูบ้ริหารแสดงออก และเกิดความเช่ือถือ ท่ีส าคญัอยา่งยิง่ คือ ช่วยให้
ผูบ้ริหารไดรั้บรู้ถึงสภาพท่ีแทจ้ริงขององคก์รดว้ยตนเองในบางมุมท่ีอาจคาดไม่ถึง  

ขณะเดียวกนั การส่ือสารแบบเผชิญหน้ายงัครอบคลุมถึงการส่ือสารในลกัษณะการ
รวมตวักนัเพื่อประชุมหรือหารือ (Meeting) การรวมตวักนัน้ีอาจเป็นกลุ่มย่อยหรือกลุ่มใหญ่ก็ได้
ข้ึนอยู่กบัโอกาส ซ่ึงถือว่าเป็นโอกาสส าคญัท่ีฝ่ายบริหารกบัพนกังาน และพนักงานกบัพนกังาน
ด้วยกนัจะได้มีโอกาสแลกเปล่ียนขอ้มูล ความเห็น และความรู้สึกกนัได้ง่าย สามารถปรับความ
เขา้ใจใหต้รงกนัไดม้ากข้ึนจากการพบปะและแลกเปล่ียนโดยตรง 

7. กล่องรับความคิดเห็น (Suggestion Box) กล่องรับความคิดเห็น สามารถน ามาช่วย
เสริมการส่ือสารสองทางภายในองคก์รได ้โดยเปิดโอกาสให้พนกังานน าเสนอประเด็นปัญหาต่างๆ 
รวมทั้งเสนอแนะขอ้คิดเห็นในการปรับปรุงการท างานหรือการพฒันาองค์กร ในปัจจุบนั องค์กร
หลายแห่งหันมาใช้ช่องทางกล่องรับฟังความคิดเห็นทางออนไลน์โดยเปิดโอกาสให้พนักงานส่ง
อีเมลผ์า่นทางหนา้เวบ็ไซตถึ์งฝ่ายบริหารไดโ้ดยตรง หรือการใชเ้วบ็บอร์ด 

8. การจดักิจกรรมเสริมสร้างความสัมพนัธ์ (Relationship Activity) การจดักิจกรรม
พิเศษในโอกาสต่างๆ ขององคก์รเป็นเทคนิคส าคญัอยา่งหน่ึงท่ีจะช่วยเสริมสร้างความรู้สึกท่ีดี ท า
ใหเ้กิดความใกลชิ้ด เกิดทศันคติท่ีดีในการส่ือสารแลกเปล่ียนกนัแบบไม่เป็นทางการท าให้เกิดความ
ไวว้างใจ รวมถึงท าให้เกิดความสัมพนัธ์อนัดีท่ีย ัง่ยืนระหว่างผูบ้ริหารกบัพนักงาน และระหว่าง
พนกังานในฝ่ายต่างๆ กิจกรรมกระชบัความสัมพนัธ์เหล่าน้ีอาจริเร่ิมมาจากความสนใจของพนกังาน 
โดยเน้นให้พนกังานรู้สึกชอบและพึงพอใจในการเขา้ร่วม เช่น กีฬาและสันทนาการ กิจกรรมจิต
อาสาซ่ึงชกัชวนพนกังานออกไปท ากิจกรรมเพื่อสังคมท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององคก์ร 
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2.3.3.2  การส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ 
การส่ือสารกบัผูถื้อหุ้นหรือนกัลงทุน ในแวดวงธุรกิจรู้จกักนัดีในช่ือนกัลงทุนสัมพนัธ์ 

(Investor Relations) หมายถึง การส่ือสารเพื่อสร้างความเช่ือมัน่ในกลุ่มนกัลงทุนและผูถื้อหุ้นของ
ธุรกิจ จดัว่าเป็นงานท่ีส าคญัอย่างยิ่งส่วนหน่ึงของการส่ือสารองค์กรเพื่อสนบัสนุนการสร้างความ
เขา้ใจและความสัมพนัธ์ระหว่างองค์กรธุรกิจท่ีมีขนาดใหญ่กบัชุมชนด้านการลงทุน (Investment 
Community) ซ่ึงถือเป็นขุมทรัพยท่ี์ส าคญัอีกแหล่งหน่ึงของธุรกิจ โดยกลุ่มเป้าหมายหลกัของการ
ด าเนินงานนกัลงทุนสัมพนัธ์นั้นครอบคลุมทั้งกลุ่มนกัลงทุนปัจจุบนั (Current Investor) ซ่ึงเป็นผูถื้อ
หุ้นขององค์กรอยู่แล้ว และกลุ่มนักลงทุนท่ีมีศกัยภาพ (Potential Investor) ผูท่ี้อาจคล้อยตามการ
ชกัชวนจนตดัสินใจลงทุนกบัองคก์รไดใ้นอนาคต 

การด าเนินงานส่ือสารกบัชุมชนนกัลงทุน สามารถด าเนินการไดโ้ดยวธีิการดงัน้ี 
1. การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัธุรกิจและหลกัทรัพยข์องธุรกิจในวงกวา้ง (Mass 

Release for Material News) โดยอาศยัช่องทางหลายอย่างผสมผสานกนั ทั้งส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ส่ือ
บุคคล และอ่ืนๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งส่ือเวบ็ไซตข์องบริษทั ซ่ึงเป็นช่องทางท่ีมีประสิทธิภาพในการ
เปิดโอกาสให้นกัลงทุนตลอดจนผูส้นใจโดยทัว่ไปไดเ้ขา้ไปศึกษาขอ้มูลและท าความเขา้ใจเก่ียวกบั
แง่มุมต่างๆ ของธุรกิจไดโ้ดยง่าย  

2. การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพนัธ์ (Press Release) ทั้งการเผยแพร่ทางส่ือมวลชนกระแส
หลกัและส่ือรายย่อยท่ีเจาะจงเฉพาะกลุ่มชุมชนนักลงทุนต่างๆ ตลอดจนเว็บบล็อกเก่ียวกับการ
ลงทุนท่ีมีจ านวนมากข้ึนในยคุสังคมออนไลน์ 

3. การใช้อินเตอร์เน็ตและการส่งข้อความ (Internet and Text Messaging) โดยหมาย
รวมทั้งการใชอี้เมลแ์ละ Web casts 

4. การใชส่ื้อท่ีมีอยูแ่ลว้ในงานส่ือสารองคก์ร (Corporate Communication Materials) ไม่
วา่จะเป็นส่ือท่ีใช้ในการส่ือสารการตลาดของธุรกิจ เช่น เอกสารขอ้เท็จจริง (Fact Books) ภูมิหลงั
ขององค์กร ประวติัของผูบ้ริหาร ภาพถ่าย รวมถึงรายงานผลประกอบการประจ าปี รายงานความ
ย ัง่ยนื ซ่ึงเป็นหลกัฐานท่ีแสดงถึงการด าเนินงานดว้ยความรับผดิชอบต่อสังคม เป็นตน้ 

5. การจดัการประชุมผูถื้อหุ้นนกัลงทุน (Investment Conferences) บริษทัอาจจดัข้ึนเอง 
หรือ อาจเป็นการจดัประชุมโดยบริษทันายหน้า (Brokerage Firms) ส าหรับส่ือสารกบัลูกคา้ ทั้งน้ี 
อาจใชว้ธีิการประชุมขนาดใหญ่ หรืออาจเป็นการประชุมผา่นเครือข่ายโทรคมนาคมอยา่งเช่น Video 
Conference ก็ได ้
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6. การใช้วิธีการโฆษณา (Advertising) เช่น การซ้ือเวลาเพื่อโฆษณาทางรายการข่าว
ธุรกิจ หรือการซ้ือโฆษณาทางส่ือส่ิงพิมพ์ และการน าเสนอทางเว็บไซต์เพื่อรายงานผลการจดั
อนัดบัเครติตของบริษทัใหเ้ป็นท่ีรับทราบในชุมชนการลงทุน 

2.3.3.3  การส่ือสารกบัชุมชน 
การส่ือสารและสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชนเพื่อให้เกิดความเช่ือมัน่ไวว้างใจ (Trust) 

เป็นปัจจยัพื้นฐานส าคญัยิง่ของความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ ในท่ีน่ีจะเนน้การส่ือสารกบัชุมชนท่ี
หมายถึงชุมชนบริเวณโดยรอบองคก์ร ซ่ึงมีคุณสมบติัใกลชิ้ดทางกายภาพและมีความผกูพนัใกลชิ้ด
กบัองค์กรในฐานะผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียภายนอกท่ีอาศยัอยู่หรือเข้ามาประกอบอาชีพในบริเวณ
โดยรอบท่ีตั้งขององคก์ร โดยกลุ่มชุมชนในลกัษณะน้ีจดัว่าเป็นเพื่อนบา้น ซ่ึงองค์กรตอ้งเอาใจใส่
และแสดงความรับผดิชอบอยา่งจริงใจ เพื่อใหอ้งคก์รไดรั้บการยอมรับและสามารถด าเนินกิจการอยู่
ในชุมชนไดอ้ยา่งราบร่ืนและยาวนาน 

การส่ือสารและกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชน มีดงัน้ี 
1. การส่ือสารผ่านเครือข่ายส่ือบุคคลในองค์กรท่ีเป็นศูนยร์วมของคนในชุมชน (Key 

Person Network) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรงเรียน วดั สถานีอนามยั องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงมี
ผูน้ าทางความคิดของชุมชน (Opinion Leaders) เช่น ครู พระ หมอ ก านนั ท่ีช่วยเอ้ือให้การส่ือสาร
แพร่สู่กลุ่มอ่ืนๆ ในวงกวา้งไดอ้ยา่งสะดวก ทั้งยงัช่วยใหไ้ดรั้บการยอมรับจากชุมชนไดง่้ายข้ึน 

2. การใชส่ื้อนอกบา้น (Out-of-Home Media) เพื่อแสดงถึงความทนัสมยั มีชีวิตชีวาของ
องค์กร หรือเพื่อเรียกร้องความสนใจในกิจกรรมใหม่ๆ ขององค์กร เช่น รูปป้ันหรือการ์ตูน
สัญลกัษณ์ (Mascot) ป้ายขนาดใหญ่ บอลลูน 

3. การใช้ส่ือส่ิงพิมพพ์ิเศษและส่ือสังคม (Specific Publication and Social Media) เพื่อ
น าเสนอข่าวสารท่ีให้รายละเอียดเก่ียวกบัองค์กรและกิจกรรมต่างๆ ไดม้ากข้ึนทั้งขอ้มูลและภาพ 
อาทิ จดหมายข่าวชุมชน และหากชุมชนนั้นมีความพร้อมด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ก็ควรใช้
ช่องทางส่ือสังคมทางออนไลน์ดว้ย เพื่อสร้างปฏิสัมพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดและรวดเร็วมากข้ึน 

4. การจดักิจกรรมเปิดบา้นและนิทรรศการ (Open House and Exhibition) เป็นการเปิด
โอกาสให้สมาชิกของชุมชนได้เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษทัอย่างใกล้ชิด เอ้ือให้องค์กรธุรกิจ
สามารถแสดงศกัยภาพให้ผูเ้ขา้เยี่ยมชมไดป้ระจกัษด์ว้ยตาตนเอง ทั้งสมรรถนะดา้นการจดัการ การ
ผลิต คุณภาพสินคา้ ตลอดจนการแสดงให้ชุมชนไดเ้ห็นถึงการด าเนินท่ีรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้มดว้ยการใชเ้ทคโนโลยกีารผลิตท่ีดีและการใส่ใจต่อระบบก าจดัของเสียจากการผลิต 

5. การจดักิจกรรมพิเศษเพื่อพฒันาชุมชน (Community Development Activities) ธุรกิจ
สามารถจดักิจกรรมพิเศษไดอ้ยา่งหลากหลายโดยมีเป้าหมายเพื่อพฒันาชุมชนในแง่มุมต่างๆกนั เช่น 
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การจดักิจกรรมสัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่ชุมชน การให้พนกังานเป็นอาสาสมคัรช่วยเหลือชุมชนใน
โอกาสต่างๆ การใหบ้ริการพิเศษดา้นสุขภาพหรืออ่ืนๆ แก่ชุมชน 

6. การเป็นผูส้นับสนุนกิจกรรมของชุมชน (Funding and Sponsorship) ธุรกิจควรให้
ความส าคญัและท าอยา่งต่อเน่ืองในโอกาสต่างๆ อาจอยูใ่นรูปแบบของทุนการศึกษาส าหรับนกัเรียน 
การสร้างหรือบูรณะสถานท่ีหรือส่ิงของเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือแมแ้ต่การเป็นเจา้ภาพหลกัใน
งานบุญประเพณีต่างๆ ของชุมชน ตลอดจนเป็นผูใ้หก้ารสนบัสนุนหลกัแก่ทีมนกักีฬาของชุมชน 

2.3.3.4  การส่ือสารกบัหน่วยงานภาครัฐ 
องค์กรธุรกิจสมยัใหม่รับมือกบัการด าเนินงานดา้นนโยบายและกฎหมายของภาครัฐ

ดว้ยวธีิการส่ือสาร มุ่งเนน้กลไกการส่ือสารเพื่อสร้างความเขา้ใจและก่อให้เกิดความร่วมมือท่ีดีแทน
การต่อตา้น ดว้ยเหตุน้ีจึงเป็นท่ีมาของงานรัฐสัมพนัธ์ซ่ึงมีความส าคญัต่อการด าเนินงานของธุรกิจใน
แง่มุมต่างๆ อนัจะส่งผลต่อการอยูร่อดและความเขม้แขง็ของธุรกิจในระยะยาว 

ขณะเดียวกนั เพราะภาครัฐมีหนา้ท่ีดูแลนโยบายสาธารณะและด าเนินการเพื่อประโยชน์
ของประชาชน อีกทั้งการตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ ในนามประชาชนจะมาจากภาครัฐหรือเก่ียวขอ้งกบั
ภาครัฐบาล ดงันั้น การท าความเขา้ใจความตอ้งการของประชาชนจึงจ าเป็นตอ้งอาศยัหน่วยงาน
รัฐบาลเป็นผูส่ื้อไปยงัประชาชน หรืออาจกล่าวไดว้า่ การพฒันาความสัมพนัธ์กบัหน่วยงานรัฐบาล
จึงหมายถึงการสร้างความสัมพนัธ์กบัประชาชนและสังคมโดยรวม 

ส าหรับการส่ือสารกบัภาครัฐซ่ึงมีอิทธิพลต่อการไดรั้บการสนบัสนุนขององค์กรแบ่ง
ออกเป็น 2 ขอบเขตใหญ่ๆ คือ 

1. การส่ือสารกบัองคก์รรัฐและเจา้หนา้ท่ีของรัฐในระดบัประเทศ มีขอบเขตท่ีกวา้งขวาง 
ซ่ึงฝ่ายบริหารองค์กรจะตอ้งให้ความเอาใจใส่การส่ือสารอย่างจริงจงั โดยครอบคลุมหน่วยงาน
ตลอดจนขา้ราชการประจ าตั้งแต่ระดบักระทรวง กรม กอง แผนก หรืออาจเป็นส านกังานท่ีไดรั้บ
การก่อตั้งข้ึนเพื่อรับผดิชอบภารกิจเฉพาะทาง และขา้ราชการการเมืองท่ีเก่ียวขอ้งในสภานิติบญัญติั 
ซ่ึงมีบทบาทหนา้ท่ีในการออกกฎหมายและนโยบาย รวมถึงการอนุมติังบประมาณขนาดใหญ่เพื่อ
สนบัสนุนการพฒันาประเทศ 

2. การส่ือสารกบัองคก์รรัฐและเจา้หนา้ท่ีของรัฐในระดบัทอ้งถ่ิน เม่ือใดก็ตามท่ีองคก์รมี
การด าเนินงานเก่ียวขอ้งกบัชุมชนในระดบัทอ้งถ่ิน การส่ือสารกบัขา้ราชการและเจา้หน้าท่ีของ
องคก์รบริหารทอ้งถ่ินถือวา่เป็นเคร่ืองมือส าคญัของการบริหารจดัการ เน่ืองจากองคก์รรัฐมีบทบาท
โดยตรงในการใหค้วามเห็นชอบเบ้ืองตน้การอนุมติัโครงการ หรือการออกใบอนุญาตและสัมปทาน
ต่างๆ รวมถึงการท าหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลการด าเนินงานและการตรวจสอบธุรกิจต่างๆ ท่ีตั้งอยูใ่น
ภูมิภาคอย่างใกล้ชิด อีกทั้งยงัมีบทบาทในการก าหนดนโยบายบางส่วนซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อ
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ธุรกิจทอ้งถ่ินไดใ้นระยะยาวอีกด้วย ในท่ีน้ีจึงตอ้งให้ความส าคญัแก่การส่ือสารกบัองค์กรรัฐใน
ทอ้งถ่ินตั้งแต่ระดบัจงัหวดั อ าเภอ เทศบาลหรือต าบล ไปจนถึงระดบัหมู่บา้นอยา่งจริงจงั 

2.3.3.5  การส่ือสารกบัลูกคา้ 
ลูกคา้ถือเป็นกลุ่มท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียโดยตรงต่อองคก์ร เป็นผูท้  าให้องคก์รมีรายไดแ้ละ

เป็นส่วนหน่ึงท่ีท าให้องคก์รอยูต่่อไป ดงันั้น องคก์รจึงตอ้งใหค้วามส าคญัดว้ยการใหข้อ้มูลข่าวสาร 
เพื่อส่ือสารไปยงัลูกคา้ กระตุน้ให้เกิดความตอ้งการใชสิ้นคา้และบริการ และเพื่อรักษาความสัมพนัธ์
ระหว่างองค์กรผูผ้ลิตและลูกคา้ จึงจะท าให้ลูกคา้ช่ืนชอบสินคา้หรือบริการขององค์กร (พจน์ ใจ
ชาญสุขกิจ, 2550) 

วธีิการส่ือสารและกิจกรรมของการสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ มีดงัน้ี 
1. การเยี่ยมเยียน องค์กรท่ีเป็นผูผ้ลิตสินคา้ขนาดใหญ่และมีลูกคา้เป็นผูจ้  าหน่ายสินคา้

หรือท่ีเรียกวา่ Business-to Business (B to B) อาจบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้โดยเยี่ยมลูกคา้เป็น
ระยะเพราะจะท าให้ลูกคา้มีความรูสึกว่าองค์กรให้ความส าคญักบัเขา ในระหว่างการเยี่ยมเยียน 
พนักงานอาจคุยเพื่อรับทราบปัญหาต่างๆ และบางคร้ังก็มีเอกสารหรือส่ิงของมอบให้ เช่น แผ่น
โฆษณาสินคา้แบบใหม่ 

2. การให้ข้อมูล องค์กรส่ือสารกบัลูกคา้ผ่านช่องทางการส่ือสารต่างๆ เช่น เว็บไซต์ 
อีเมล ์ไปรษณีย ์โทรศพัท ์และส่ือออนไลน์ 

3. การจดักิจกรรมทางการตลาด กิจกรรมน้ีท าให้กลุ่มเป้าหมายรู้จกัสินคา้ บริการและ
ตราสินคา้ขององคก์ร กลุ่มเป้าหมายมีโอกาสสัมผสัตวัสินคา้ บางคร้ังก็เปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมาย
ทดลองใชสิ้นคา้ 

4. การให้ความรู้ทางวิชาการ องคก์รหลายแห่งรักษาความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ดว้ยการจดั
กิจกรรมใหค้วามรู้เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ เช่น การใหค้วามรู้เก่ียวกบักฎหมายน าเขา้และส่งออกสินคา้ไป
ยงัประเทศใดประเทศหน่ึงหรือผลกระทบจากการเปิดเสรีในภูมิภาคอาเซียน ซ่ึงบริษทัในประเทศ
ไทยอาจไดรั้บผลกระทบ การจดักิจกรรมเหล่าน้ี นอกจากจะท าให้ลูกคา้ท่ีเป็นสมาชิกขององคก์รมี
ความรู้ทนัสมยัแลว้ ยงัแสดงใหเ้ห็นวา่องคก์รมีความเอาใจใส่และหมัน่ดูแลลูกคา้อยา่งสม ่าเสมอ 

5. การสร้างชุมชนลูกคา้ เป็นการเปิดพื้นท่ีให้ลูกคา้แลกเปล่ียนขอ้มูลระหว่างกนัผ่าน
ระบบออนไลน์ การให้ความคิดเห็นเก่ียวกบัการใชสิ้นคา้และบริการ ขอ้มูลเหล่าน้ีมีส่วนท าใหลู้กคา้
ตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการ เพราะมีลูกค้ารายอ่ืนช่วยยืนยนัคุณภาพของสินค้าและบริการ 
ขณะเดียวกนัสามารถตรวจสอบพฤติกรรมการซ้ือของลูกคา้ซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายจริงขององคก์รได ้

การสร้างชุมชนลูกคา้ยงัสอดคล้องกบัการสร้างเครือข่ายลูกคา้จากหนังสือเร่ือง The 
Network Is Your Customer: Five Strategies to Thrive in a Digital Age ซ่ึง Rogers (2011) มีมุมมอง
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วา่ ธุรกิจตอ้งปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ใหม่เก่ียวกบัลูกคา้ เพราะปัจจุบนัเป็นยุคของเครือข่ายลูกคา้
ซ่ึงมีพลงัและมีอิทธิพลต่อลูกคา้บุคคลอ่ืนๆ โดยการวางกลยุทธ์เครือข่ายลูกคา้อยา่งมีประสิทธิภาพ
จะช่วยขบัเคล่ือนองค์กรดา้นต่างๆ เช่น การมียอดขายท่ีเพิ่มข้ึน ความผูกพนัในแบรนด์ ประหยดั
ตน้ทุนในการท าประชาสัมพนัธ์ และท าให้เกิดการบอกต่อแบบปากต่อปากภายในเครือข่ายลูกคา้
ดว้ยกนัเอง โดยกลยทุธ์ในการสร้างเครือข่ายลูกคา้มี 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่  

1. การท าให้ลูกคา้สามารถเขา้ถึงองคก์รไดง่้าย รวดเร็ว และทุกท่ีทุกเวลา ซ่ึงการส่ือสาร
ออนไลน์จะเขา้มามีบทบาทอยา่งยิง่ในการเช่ือมต่อกบัลูกคา้ 

2. การผลิตเน้ือหามีคุณค่าและน่าสนใจเพื่อดึงดูดลูกคา้ โดยตอ้งสร้างเน้ือหาท่ีอยู่ใน
ความสนใจในขณะนั้นๆ และเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ 

3. มีขอ้เสนอในส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการ เครือข่ายลูกคา้ไม่ไดม้องหาประสบการณ์ท่ีเหมือน
คนอ่ืน หรือสินคา้ท่ีผลิตแบบคร้ังละจ านวนมาก แต่ลูกคา้ตอ้งการสินคา้และบริการ หรือเน้ือหาท่ี
เหมาะกับความตอ้งการและความสนใจของเขาโดยเฉพาะ โดยบริษทัสามารถเพิ่มคุณค่าให้กับ
สินคา้เพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง อนัจะช่วยสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้มากข้ึน  

4. การเป็นส่วนหน่ึงในการสนทนาของลูกคา้ เพราะการแชร์ไอเดียและความคิดเห็น
ของลูกค้าผ่านโซเชียลมีเดียเป็นส่วนหน่ึงในการสร้างการรับรู้แบรนด์ องค์กรจึงตอ้งสร้างช่อง
ทางการส่ือสารของตวัเอง เพื่อให้ลูกคา้มาแสดงความคิดเห็น ขณะเดียวกนั องคก์รก็ใชช่้องทางการ
ส่ือสารดงักล่าวในการไปสร้างปฏิสัมพนัธ์กบัลูกคา้ไดอี้กทางหน่ึง 

5. เชิญชวนลูกคา้เขา้มาช่วยสนับสนุนธุรกิจ ด้วยความร่วมมือต่างๆ ทั้งแบบ Passive 
Contribution และ Active Contribution ผา่นการเป็นส่วนหน่ึงของโครงการต่างๆ ท่ีบริษทัจดัท าข้ึน 

6. การจัดกิจกรรมนันทนาการ องค์กรบางแห่งมีสมาชิกจ านวนมากอาจรักษา
ความสัมพนัธ์กบัสมาชิกในฐานะลูกคา้ดว้ยการใชกิ้จกรรม บริษทัท่ีเป็นสมาชิกขององคก์รจะไดรั้บ
สิทธิพิเศษ เช่น ไดรั้บราคาพิเศษ ไดรั้บของสมนาคุณ และไดรั้บขอ้มูลก่อนบุคคลอ่ืน 

2.3.3.6  การส่ือสารกบัส่ือมวลชน 
ส่ือมวลชนมีส่วนในการสร้างภาพลกัษณ์ให้องค์กร ในขณะเดียวกนัก็มีอ านาจในการ

ลดความส าคัญขององค์กร ท าให้ภาพลักษณ์ขององค์กรสั่นคลอนได้ โดยส่ือมวลชนสัมพนัธ์ 
(Media Relations) เป็นการสร้างความสัมพนัธ์กบัส่ือมวลชนในทุกแขนง ทั้งนั้น เพราะส่ือมวลชน
เป็นช่องทางส าคญัในการประชาสัมพนัธ์ข่าวขององคก์รไปยงัประชาชนไดรั้บทราบ 

วธีิการส่ือสารและกิจกรรมของส่ือมวลชนสัมพนัธ์ 
1.  การส่งข่าว องคก์รสามารถส่งข่าวไดห้ลายรูปแบบ เช่น ข่าวประชาสัมพนัธ์ ภาพข่าว

ประชาสัมพนัธ์ และข่าวยอ่ยหรือปฏิทินข่าว 
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2.  การแถลงข่าว เป็นการสร้างความสัมพนัธ์กบัส่ือมวลชนดว้ยการให้ขอ้มูลขาวสารซ่ึง
ผา่นส่ือมวลชนไปยงัผูเ้ก่ียวขอ้งไม่ว่าจะเป็นลูกคา้หรือสาธารณชน การแถลงข่าวเกิดข้ึนไดท้ั้งใน
เวลาปกติและในเวลาท่ีองคก์รเผชิญวกิฤติ ทั้งน้ี การแถลงข่าวมีความส าคญัพื้นฐานคือ เป็นช่องทาง
เผยแพร่ข่าวขององคก์ร เช่น ผลประกอบการขององคก์ร กิจกรรมท่ีองคก์รท าไปหรือวางแผนวา่จะ
ท า ส่งผลใหอ้งคก์รเป็นท่ีรู้จกัในกลุ่มประชาชน  

3. การจดัส่ือมวลชนสัญจร เป็นการจดักิจกรรมเพื่อพาส่ือมวลชนไปยงัสถานท่ีท่ีองคก์ร
ตอ้งการใหส่ื้อมวลชนทราบรายละเอียดเฉพาะมากข้ึน และน าขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการเขา้ร่วมกิจกรรม
ไปน าเสนอเป็นข่าว เช่น การพาส่ือมวลชนเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรม โดยโรงงานอุตสาหกรรม
บางแห่งถูกกล่าวหาวา่เป็นตน้เหตุท าให้เกิดมลพิษ น ้ าเสีย ท าให้ระบบนิเวศไม่สมดุล หรือการวาง
ท่อก๊าซขององคก์รท าให้สัตวป่์าไดรั้บผลกระทบ ชาวบา้นไดป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติได้
นอ้ยลง  

เม่ือส่ือมวลชนเขา้ร่วมกิจกรรมส่ือมวลชนสัญจร ส่ือมวลชนจะไดรั้บขอ้มูลเชิงลึก และ
ส่ิงส าคญั คือ ส่ือมวลชนมีโอกาสถามค าถามท่ีตนและประชาชนสงสัย การตอบค าถามท าให้ผูถู้ก
กล่าวหาหรือผูต้กเป็นจ าเลยสังคมมีโอกาสให้ขอ้มูลและเป็นการแสดงใหเ้ห็นวา่สังคมยงัรับฟังและ
ใหค้วามเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 

4.  การจดังานเล้ียงสังสรรคใ์หแ้ก่ส่ือมวลชน วตัถุประสงคข์องการจดังานเล้ียงสังสรรค์
ให้แก่ส่ือมวลชนมีหลายประการ เช่น เป็นการขอบคุณส่ือมวลชนในการเผยแพร่ข่าวองค์กร เป็น
การกระชบัความสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์รและส่ือมวลชน และเป็นวธีิการบอกบางอยา่งแก่ส่ือมวลชน 
โดยในการจดังานเล้ียงสังสรรคมี์ขอ้พึงระวงัคือ ส่ือมวลชนอาจไม่มาร่วมหากเป็นงานท่ีมีแต่ความ
บนัเทิง ดงันั้น ตอ้งหาสาระมาเป็นองคป์ระกอบในการจดังาน ดว้ยการจดังานพร้อมกบัการใหข้อ้มูล
ขององคก์ร 

5. การจดังานสัมมนาส่ือมวลชน มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ส่ือมวลชนใกลชิ้ดองค์กรมาก
ข้ึน ซ่ึงในระหว่างการสัมมนา ผูบ้ริหารองค์กรน าเสนอเร่ืองต่างๆ เก่ียวกบัองค์กรให้ผูส่ื้อข่าวฟัง 
อยา่งไรก็ตาม ส่ิงท่ีองคก์รตอ้งระวงัคือ ประเด็นหรือเร่ืองท่ีองคก์รน ามาเป็นหวัขอ้การสัมมนาตอ้ง
เป็นส่ิงท่ีเป็นประโยชน์และมีคุณค่าของความเป็นข่าว มีผลกระทบกบักลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และหาก
มีประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ของสังคมก็จะยิง่เป็นผลดี 

6. การเยี่ยมส่ือมวลชนและแสดงความยินดี การสร้างความสัมพนัธ์กบัส่ือมวลชนท่ีคน
ไทยนิยมอีกอย่าง คือ การระลึกถึงวนัส าคญัต่างๆ ของส่ือมวลชน เช่น วนัเกิดหรือวนัสถาปนา
ส านกังาน วนัครบรอบการก่อตั้งหรือวนัคลา้ยวนัเกิดส านกังาน วนัข้ึนปีใหม่ เป็นตน้ โดยการเยี่ยม
ส่ือมวลชนในโอกาสเหล่าน้ีท าใหเ้กิดความสัมพนัธ์ท่ีดีตามมา  
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2.3.3.7  การส่ือสารกบัผูป้้อนวตัถุดิบ 
Nowak (2012) เขียนบทความถึงขั้นตอนในการสร้างความสัมพนัธ์กบัผูป้้อนวตัถุดิบ 

สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
1.  ตอ้งมีการส่ือสารท่ีชดัเจนเพื่อให้ไดผ้ลลพัธ์ตามท่ีตอ้งการ โดยมีการจดัการรายช่ือ

ของผูป้้อนวตัถุดิบอยา่งเป็นระบบ เช่น การเก็บรายช่ือกลุ่มผูป้้อนวตัถุดิบไวใ้นอีเมล์เพื่อให้ง่ายต่อ
การติดต่อส่ือสาร 

2.  องค์กรตอ้งมีวิสัยทศัน์ เพราะจะเช่ือมโยงกงัแนวทางการท างาน และการได้มาซ่ึง
ผลผลิตท่ีดี 

3.  สร้างความยอมรับตั้งแต่ตน้น ้ าถึงปลายน ้ า รวมถึงภายในองค์กร โดยอาจจะมีการ
จดัตั้งทีมงานท่ีประสานงานร่วมกบัฝ่ายการตลาดในการส่ือสารเร่ืองราวเก่ียวกบัคุณภาพ การให้
ความส าคญักบัส่ิงแวดลอ้ม และความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รออกสู่สาธารณะ  

4.  ให้ค  าแนะน ากบัผูป้้อนวตัถุดิบถึงระบบการจดัการ เพื่อใหพ้วกเขาเกิดความมัน่ใจวา่
ระบบท่ีด าเนินการอยูส่ามารถก่อประโยชน์ไดอ้ยา่งเต็มท่ี อยา่งการจดัการกบัขอ้มูลท่ีซ ้ าซ้อน ซ่ึงจะ
ช่วยประหยดัเวลาและประหยดัเงิน 

5.  ใหข้อ้มูลกบัผูป้้อนวตัถุดิบถึงความตอ้งการขององคก์ร เพื่อน าไปสู่เป้าหมายเดียวกนั 
6.  ปฏิบติักบัทุกผูป้้อนวตัถุดิบอยา่งเท่าเทียมกนั 
Aromäki (2011) ไดใ้ห้กลยุทธ์และเทคนิคระดบัการส่ือสารกบัผูป้้อนวตัถุดิบไวว้า่มีอยู ่

5 ประการ ดงัน้ี 
1.  พบปะกบัผูป้้อนวตัถุดิบอย่างต่อเน่ือง เพื่อจะไดใ้ห้ขอ้มูลใหม่ๆ กบัผูป้้อนวตัถุดิบ 

ขณะเดียวกบั บริษทัอาจได้รับทราบขอ้มูลใหม่ๆ อย่างทางด้านเทคโนโลยีหรือเคล็ดลบัต่างๆ ท่ี
สามารถน าไปปรับใชก้บัองคก์รได ้

2.  สอบถามเก่ียวกบัแผนการพฒันา เพื่อบริษทัไดน้ าแผนการพฒันาดงักล่าวมาใช้ใน
การปรับปรุงสินคา้หรือบริการ โดยอยูบ่นพื้นฐานของความเป็นไปไดแ้ละองคก์รไดป้ระโยชน์ 

3.  เปิดเผยแผนธุรกิจขององคก์รให้ผูป้้อนวตัถุดิบรายส าคญัไดรั้บทราบ เพื่อให้ผูป้้อน
วตัถุดิบไดล้ าดบัขั้นตอนถึงส่ิงท่ีควรท าและรู้ว่าอะไรท่ีส าคญัส าหรับองคก์ร จะไดท้  างานป้อนได้
ตรงกบัความตอ้งการขององคก์ร 

4.  เปิดเผยแผนการพฒันา ส่ิงน้ีส าคญัส าหรับผูป้้อนวตัถุดิบท่ีจะได้ทราบว่าองค์กรมี
แผนการพฒันาระยะยาวอย่างไร ซ่ึงผูป้้อนวตัถุดิบจะได้น าเสนอและพฒันาการบริการและ
เทคโนโลยท่ีีสอดรับกบัแผนการพฒันาขององคก์ร 
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5.  บอกถึงส่ิงท่ีองค์กรตอ้งการให้ชดัเจน วตัถุดิบท่ีส่งถึงองค์กรจะไม่เกิดขอ้ผิดพลาด
หากองคก์รมีการใหร้ายละเอียดถึงความตอ้งการในวตัถุดิบชดัท่ีถูกตอ้งและชดัเจน 

นอกจากนั้น Aromäki (2011) ยงัไดก้ล่าวถึงแนวทางการส่ือสารกบัผูป้้อนวตัถุดิบอีกวา่  
องค์กรตอ้งบอกเก่ียวกบัโครงการและการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึน เพื่อให้ผูป้้อนวตัถุดิบมีเวลา
ส าหรับการจดัการและจดัหาวตัถุดิบ โดยใชช่้องทางการส่ือสารท่ีผูป้้อนวตัถุดิบยอมรับและนิยมใช ้
ขณะเดียวกนัควรมีการฝึกอบรมและนดัพบปะกบัพนักงานของผูป้้อนวตัถุดิบ เพื่อจะได้ทราบถึง
ลกัษณะการท างานของพวกเขา ซ่ึงง่ายต่อการท างานร่วมกนัในอนาคต 

2.3.3.8 การส่ือสารกบัสถาบนัสินเช่ือ 
สถาบนัสินเช่ือเป็นแหล่งกู้ยืมเงินของบริษทัเพื่อน ามาใช้ในการการลงทุนด้านธุรกิจ 

หรืออาจเรียกไดว้า่เป็นเจา้หน้ีขององคก์ร โดย Exforsys Inc. (2015) บริษทัท่ีปรึกษาและฝึกอบรมได้
กล่าวถึงสถาบนัสินเช่ือวา่มีความส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั ซ่ึงส่วนใหญ่แลว้การจ่ายเงิน
เพื่อซ้ือสินคา้หรือวตัถุดิบของบริษทัเป็นลกัษณะการซ้ือเช่ือจากผูป้้อนวตัถุดิบ โดยเงินท่ีน ามาซ้ือ
นั้นอาจมาจากการกู้เงินจากสถาบนัการเงินหรือสถาบนัสินเช่ือ ส่ิงท่ีควรให้ความส าคญัคือการ
จ่ายเงินกบัสถาบนัการเงินมีความเช่ือมโยงกบัการซ้ือและการไดม้ากซ่ึงวตัถุดิบท่ีตรงเวลาจากผูป้้อน
วตัถุดิบ เพื่อกระบวนการผลิตจะไดไ้ม่สะดุด ดงันั้น แนวทางท่ีดีท่ีสุดส าหรับการติดต่อหรือส่ือสาร
กบัสถาบนัสินเช่ือคือ การช าระเงินตรงเวลาตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขท่ีวางไว ้ 

ทั้งนั้น เจา้หน้ีนบัเป็นผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มหน่ึงขององค์กร ซ่ึงองค์กรส่วนใหญ่มี
แผนการส่ือสารกบัเจา้หน้ีท่ีคล้ายคลึงกนั แต่อาจมีกิจกรรมการส่ือสารอ่ืนเสริมเขา้มา อาทิ แนว
ทางการส่ือสารกบัเจา้หน้ีของบริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) (2556, น.124) วางไวว้่า จะ
ปฏิบติัตามเง่ือนไขการกูย้ืมเงินตามขอ้ตกลง และหนา้ท่ีท่ีพึงมีต่อเจา้หน้ี เช่น เจา้หน้ีทางธุรกิจ และ
เจา้หน้ีทางการเงิน เป็นตน้ นอกจากน้ี บริษทัยงัจดัให้มีโครงการต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพนัธ์กบั
เจา้หน้ี อาทิ กิจกรรมหุน้กูส้ัมพนัธ์ 

ส าหรับบริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) (2556, น.150) มีการวาง
แนวทางปฏิบติัไวว้่า บริษทัจะปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ตกลง พนัธะสัญญาท่ีมีต่อเจา้หน้ีการคา้ และ
เจา้หน้ีสถาบนัการเงินทุกรายอย่างเคร่งครัด ตามเง่ือนไขขอ้ก าหนดของสัญญา มีความรับผิดชอบ
และโปร่งใส ไม่ปกปิดขอ้มูล หรือขอ้เทจ็จริงอนัจะท าใหเ้จา้หน้ีเกิดความเสียหาย กรณีท่ีไม่สามารถ
ปฏิบติัตามเง่ือนไข ทางบริษทัจะแจง้เจา้หน้ีทนัที เพื่อหาแนวทางแกไ้ขปัญหาร่วมกนั และมุ่งเนน้ใน
เร่ืองการเปิดเผยสารสนเทศต่อผูถื้อหุน้กูแ้ละเจา้หน้ีอ่ืนๆ  

อยา่งไรก็ดี การส่ือสารองคก์รยงัครอบคลุมถึงการส่ือสารภายในองคก์ร โดยการส่ือสาร
ภายในองคก์รคือการส่ือสารกบัพนกังาน ซ่ึงมีรูปแบบการส่ือสารท่ีแตกต่างจากการส่ือสารภายนอก
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องค์กรอย่างการส่ือสารกบัลูกคา้ นักลงทุน กระนั้น การเกิดข้ึนของเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างอีเมล์ 
บล็อก ส่งผลให้สาร (Message) ท่ีส่งถึงพนักงานไม่ได้เป็นมีความเป็นภายในองค์กรอีกแล้ว 
เทคโนโลยีใหม่ท าให้เส้นแบ่งระหวา่งการส่ือสารภายในและภายนอกไม่ชดัเจน ปัจจุบนัพนกังาน
สามารถกระจายข้อมูลของเขาเก่ียวกับองค์กรผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ไปสู่ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกได้ ซ่ึงบางคร้ังก็ปราศจากการคดักรองข่าวสารหรือควบคุมจากผูเ้ช่ียวชาญด้านส่ือสาร
องคก์ร (Cornelissen, 2008) 

2.3.4  หนา้ท่ีของการส่ือสารในองคก์ร 
ค าวา่หนา้ท่ีมีความหมายเท่ากบัค าวา่เป้าหมาย กล่าวคือ ในการพิจารณาวา่การส่ือสารมี

หนา้ท่ีอะไรนั้นข้ึนอยูก่บัวา่ผูส่้งสารมีเป้าหมายอะไรในการส่ือสารนั้น โดยหนา้ท่ีของการส่ือสารใน
องคก์รมีดงัน้ี (Champoux อา้งถึงใน ณฏัฐสุ์ดา วจิิตรจามรี, 2558) 

1. การแบ่งปันขอ้มูล (Share Information) การส่ือสารช่วยให้เกิดการแบ่งปันขอ้มูลทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร ไดแ้ก่ การถ่ายทอดขอ้มูลดา้นพนัธกิจ กลยุทธ์ นโยบาย ภาระงาน ผล
ประกอบการ ไปยงัสมาชิกในองค์กร ซ่ึงบางองค์กรไดส่้งเสริมการแบ่งปันขอ้มูลและความรู้กนั
ระหว่างสมาชิก โดยการจดัอภิปราย การสัมมนา หรือการใช้เทคโนโลยีการส่ือสารสมยัใหม่อย่าง
บล็อกในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เก่ียวกบัการท างาน เพื่อน าไปสู่การพฒันาร่วมกนั 

2. การให้ขอ้มูลยอ้นกลบัเก่ียวกบัผลการด าเนินงาน (Provide Performance Feedback) 
การติดต่อส่ือสารท าให้บุคลากรทราบว่าคุณภาพในการปฏิบติังานของพวกเขาตอบสนองความ
ตอ้งการขององค์กรและตรงกบัความคาดหวงัของผูบ้ริหารหรือไม่ ขอ้มูลยอ้นกลบัช่วยลดความไม่
แน่ใจของพนกังาน ซ่ึงมีความส าคญัอยา่งยิ่งในขั้นตอนการเรียนรู้งาน เพราะพนกังานอาจไม่แน่ใจ
วา่ผลงานดีหรือถูกตอ้งหรือไม่ และไม่ทราบจุดท่ียงัตอ้งแกไ้ขปรับปรุง การให้ขอ้มูลยอ้นกลบัอาจ
ท าไดด้ว้ยการส่ือสารแบบใชว้าจาและไดเ้ห็นหนา้ค่าตาระหวา่งกนั หรืออาจใหข้อ้มูลยอ้นกลบัอยา่ง
เป็นทางการโดยการประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากร 

3. การประสานร่วมมือ (Coordinate) การส่ือสารช่วยในการประสานความร่วมมือ
ระหวา่งส่วนงานต่างๆ ภายในองคก์ร และการจดัตั้งทีมหรือคณะท างานท่ีประกอบดว้ยสมาชิกจาก
หลายฝ่าย ทั้งยงัเป็นการเปิดใหส้มาชิกไดส่ื้อสารกบัเพื่อนร่วมงานท่ีอยูค่นละหน่วยงานกนัดว้ย 

4. การจูงใจ (Persuade) การส่ือสารเป็นเคร่ืองมือในการจูงใจให้ผูอ่ื้นกระท าตามความ
ตอ้งการของผูส่้งสาร หน้าท่ีของการส่ือสารในการจูงใจจึงมีบทบาทส าคญัยิ่งเม่ือตอ้งการให้เกิด
ความเปล่ียนแปลงภายในองคก์ร เช่น การน าระบบคุณภาพมาใชใ้นองคก์ร ผูบ้ริหารตอ้งส่ือสารให้
พนกังานเขา้ใจ มีทศันคติท่ีดี และใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติังานตามนโยบายคุณภาพ 
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5. การแสดงความรู้สึก (Express Emotion) บุคคลในองคก์รมกัตอ้งการแสดงความรู้สึก
พอใจหรือไม่พอใจต่อภาระงาน หัวหน้างาน ปัญหาหรือความเปล่ียนแปลงภายในองค์กร ดงันั้น 
การส่ือสารจึงมีความส าคญัในการท าใหส้มาชิกในองคก์รแสดงความรู้สึกของตนเอง 

6. การสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ (Innovative Ideas or Things) องค์กรสมยัใหม่ตระหนักถึง
ความจ าเป็นในการผลิตสินคา้และบริการใหม่ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั การส่ือสาร
ท าใหอ้งคก์รสามรถรวบรวมขอ้มูลจากส่ิงแวดลอ้มภายนอกเพื่อน ามาประกอบการตดัสินใจได ้เม่ือ
ผูบ้ริหารไดต้ดัสินใจเก่ียวกบัส่ิงใหม่แลว้จะตอ้งส่ือสารการตดัสินใจนั้นไปยงัคนอ่ืนทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร รวมถึงการเปิดโอกาสกบัพนกังานไดมี้ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นจะช่วย
ใหพ้นกังานยอมรับไดม้ากข้ึน  

2.3.5  ส่ือท่ีใชใ้นการส่ือสารในองคก์ร 
อรอนงค์ สวสัด์ิบุรี (2555) ระบุวา่ การส่ือสารในองค์กรน าไปสู่การแลกเปล่ียนขอ้มูล

ข่าวสารกบับุคคลในองค์กรและนอกองค์กร รวมถึงจะช่วยพฒันาสินคา้หรือความคิดเห็นใหม่ใน
องค์กรโดยการระดมความคิดเห็นของพนักงานในองค์กร นอกจากนั้น การส่ือสารยงัช่วยให้
พนักงานมีความสามคัคีในการร่วมมือกันท างานให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้ซ่ึงการส่ือสารท่ีมี
ประสิทธิภาพจะช่วยให้ผูบ้ ังคับบัญชา พนักงาน และเพื่อนร่วมงานมีความเข้าใจอันดีต่อกัน 
ครอบคลุมถึงการสร้างความเขา้ใจอนัดีระหวา่งองค์กรกบับุคคลภายนอก หากมีการเลือกใชส่ื้อท่ีมี
ประสิทธิภาพจะส่งผลท่ีดีต่อการส่ือสารในองคก์ร โดยส่ือท่ีใชใ้นการส่ือสารในองคก์รแบ่งออกเป็น 

2.3.5.1  ส่ือบุคคล เป็นส่ือท่ีมีประสิทธิภาพในการส่ือสาร เพราะคู่สนทนาสามารถเห็น
หนา้กนั อีกทั้งตอ้งใชว้จันภาษาและอวจันภาษาในเวลาเดียวกนั ซ่ึงการส่ือสารระหวา่งบุคคลยงัเปิด
โอกาสให้ผูส่ื้อสารมีปฏิกิริยาตอบโตก้นัไดโ้ดยตรงในเวลาท่ีรวดเร็วจนอาจกล่าวไดว้า่ ส่ือระหวา่ง
บุคคลสามารถเป็นทั้งส่ือท่ีสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีหรือไม่ดีระหว่างกนัได ้ส าหรับการส่ือสารใน
องคก์รโดยอาศยัส่ือระหวา่งบุคคลสามารถอธิบายในรูปแบบต่างๆ ดงัน้ี 

1.  การสนทนาแบบเผชิญหน้า ผูบ้งัคบับญัชาจะใช้การสนทนาแบบเผชิญหน้าในการ
สร้างความสนิทสนมคุ้นเคยกนัระหว่างผูบ้ริหารกับพนักงาน ซ่ึงจะช่วยสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี
ระหว่างคู่สนทนา และเป็นการส่ือสารท่ีคู่สนทนาสามารถรับรู้ปฏิกิริยาหรือผลสะทอ้นกลบัของคู่
สนทนาได ้ 

การส่ือสารแบบเผชิญหน้านั้นนับว่ามีความส าคญัต่อท่ีท างานแม้การด าเนินชีวิตใน
ปัจจุบนัจะรายลอ้มไปดว้ยดิจิทลั อนัหมายรวมถึงการส่ือสาร ซ่ึงเทคโนโลยไีดพ้ฒันาให้การส่ือสาร
เป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน ท าให้หลายองค์กรลืมถึงความส าคญัของการส่ือสารแบบ
เผชิญหน้า อย่างไรก็ดี การท่ีธุรกิจจะประสบความส าเร็จไดจ้ะตอ้งให้ความส าคญัถึงการส่ือสาร
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ระหว่างบุคคล เพราะแมก้ารส่ือสารผ่านช่องทางดิจิทลัจะสามารถท าได้ง่ายและเร็วกว่า แต่การ
ส่ือสารแบบเผชิญหนา้ยงัคงเป็นช่องทางการส่ือสารท่ีมีประสิทธิผลมากท่ีสุด และมีพลงัอยา่งมาก
ต่อการท าใหเ้ป้าหมายท่ีวางไวบ้รรลุผล 

ทั้งนั้น การส่ือสารระหว่างกันแบบตวัต่อตวัท าให้ได้เห็นถึงบุคลิกลักษณะ อารมณ์ 
ความรู้สึก และปฏิกิริยาโตต้อบ ซ่ึงจะช่วยสร้างให้การส่ือสารนั้นๆ มีความหมายมากข้ึน ไม่ว่าจะ
เป็นความไวว้างใจ ความน่าเช่ือถือ และความจงรักภักดี โดยความสัมพนัธ์ท่ีดีมกัเกิดข้ึนจาก
ปฏิสัมพนัธ์แบบเผชิญหน้า นอกจากน้ี การส่ือสารแบบเผชิญหน้าจะช่วยลดการตีความผิดพลาด
หรือความเข้าใจผิด ท าให้ภาระงานสามารถเสร็จส้ินได้อย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกนั ยงัเป็นช่อง
ทางการส่ือสารท่ีส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและความสร้างสรรคใ์นองค์กร เพราะทุกคนสามารถ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นได้อย่างอิสระ (“Why is Face-to-Face Communication in the Workplace 
Important?”, n.d.) 

สอดคลอ้งกบัมุมมองของ Green (2017) ซ่ึงระบุว่า ถึงแมทุ้กวนัน้ีเทคโนโลยีจะท าให้
สามารถส่ือสารไดทุ้กท่ีทุกเวลา แต่ในโลกธุรกิจนั้น การส่ือสารแบบเผชิญหน้าเป็นช่องทางการ
ส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดในการส่งและรับขอ้มูล ทั้งนั้น การส่ือสารแบบเผชิญหน้าใน
องคก์รขนาดใหญ่อาจท าไดย้าก เพราะมีโครงสร้างบริษทัค่อนขา้งซับซ้อนและแบ่งเป็นหลายฝ่าย 
ขอ้มูลตอ้งถูกส่งผ่านตามล าดบัชั้น ท าให้กระบวนการส่งขอ้มูลค่อนขา้งช้า อีกทั้งก่อให้เกิดการ
ตีความผิดพลาดหรือความเขา้ใจผิดได ้ซ่ึงแตกต่างจากธุรกิจขนาดเล็กท่ีผูน้  าองคก์รสามารถส่ือสาร
กบัคนในองค์กรไดง่้าย ไม่ว่าจะเป็นการประชุมใหญ่ของบริษทัท่ีพนกังานทุกคนมาเขา้ร่วม หรือ
การประชุมกลุ่มเล็ก อยา่งไรก็ตาม ไม่ไดห้มายความวา่ธุรกิจขนาดเล็กไม่ควรส่ือสารผา่นช่องทาง
อ่ืนๆ อยา่งอีเมล์ โซเชียลมีเดีย หรืออินทราเน็ต เพียงแต่ช่องทางการส่ือสารอ่ืนๆ ไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าการส่ือสารแบบเผชิญหนา้ท่ีผูน้  าองคก์รสามารถสร้างพนกังานให้รู้สึกผกูพนัและเขา้ถึงภารกิจ/
เป้าหมายขององคก์รได ้

2.  การสนทนาทางโทรศพัท ์มกัใชใ้นกรณีเร่งด่วนหรืออยูไ่กลกนั ท าใหต้อ้งอาศยั
โทรศพัทใ์นการติดต่อส่ือสารระหวา่งผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา การติดต่อส่ือสารประเภท
น้ีจ าเป็นตอ้งระมดัระวงัค าพูด เพราะไม่สามารถสังเกตเห็นสีหนา้หรืออากปักริยาของอีกฝ่ายได ้

3.  การสัมภาษณ์ ยกตวัอยา่งการสัมภาษณ์รับพนกังานเพื่อรับเขา้ท างานในองค์กรการ
สัมภาษณ์เพื่อสอบถามความคิดเห็นของพนักงาน หรือการสัมภาษณ์เพื่อรับฟังขอ้ร้องเรียนของ
พนกังาน เป็นตน้  

4.  การประชุม มีทั้งการประชุมท่ีเป็นทางการ ซ่ึงเป็นการประชุมท่ีมีวตัถุประสงคแ์ละ
วาระการประชุมท่ีแน่นอนและเป็นการส่ือสารทางเดียว โดยผูบ้ริหารเป็นฝ่ายก าหนดวาระการ
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ประชุมเอง บรรยากาศของการประชุมค่อนขา้งจริงจงั และการประชุมแบบไม่เป็นทางการ เป็นการ
ประชุมเพื่อสร้างความสามคัคีกนัระหว่างพนกังานกบัผูบ้ริหาร โดยมีการเปิดรับฟังความคิดเห็น
ระหว่างผูบ้ริหารกบัลูกนอ้งไดดี้กวา่ประเภทแรก การประชุมประเภทน้ีมีลกัษณะการส่ือสารแบบ
สองทางท่ีผูบ้ริหารและลูกนอ้งสามารถแสดงทศันะและแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งกนัได ้

5.  การจดัระบบการให้ค  าปรึกษาหารือ เป็นระบบท่ีเปิดโอกาสให้พนกังานท่ีมีปัญหา
เร่ืองการท างานและเร่ืองส่วนตวัไดมี้โอกาสขอค าปรึกษาหารือกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีมีความเช่ียวชาญ ส่วน
ใหญ่จะมีในองคก์รขนาดใหญ่ท่ีตอ้งการประสิทธิภาพสูงจากพนกังาน 

6.  การจดัอบรมพนกังานใหม่ เป็นอีกรูปแบบท่ีองคก์รให้ความช่วยเหลือพนกังานท่ีเขา้
ท างานใหม่ให้เข้าใจระบบการท างานและการประเมินผลการท างานขององค์กร รวมทั้งสร้าง
บรรยากาศการท างานท่ีดีให้กบัพนกังานใหม่ ซ่ึงการอบรมพนกังานใหม่จะช่วยให้พนกังานใหม่
สามารถปรับตัวให้เข้ากับท่ีท างานใหม่ได้ง่ายข้ึนและส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของ
พนกังานนั้นดว้ย 

2.3.5.2  ส่ือส่ิงพิมพ์ การใช้ส่ือส่ิงพิมพ์ในการส่ือสารองค์กรมีหลายรูปแบบ เช่น 
จดหมาย วารสารภายใน บนัทึกเตือนความจ า รายงานประจ าปี โปสเตอร์ ใบปลิว แผน่พบั จุลสาร 
สมุดแจง้รายการสินคา้ เป็นตน้ 

2.3.5.3  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์  เป็นส่ือท่ีไดรั้บความนิยมเพิ่มมากข้ึนเพราะให้ข่าวสารอยา่ง
สะดวกและรวดเร็ว เช่น เสียงตามสาย วดีิโอเทป เป็นตน้ นอกจากน้ี มีการติดต่อ  ส่ือสารภายในผา่น
ส่ือคอมพิวเตอร์ท่ีเรียกวา่ Intranet หรือการใชร้ะบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ LANs หรือ WANs 

2.3.5.4 ส่ือมวลชน การติดต่อโดยส่ือมวลชน เช่น โทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร โดย
เป็นลักษณะการให้ขอ้มูลข่าวสารแก่บุคคลภายในและนอกองค์กรในรูปแบบของการโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ์หรือการสร้างภาพลกัษณ์ขององคก์ร การติดต่อส่ือสารผา่นส่ือมวลชนมี
เป้าหมายเพื่อกระจายข่าวสารไปสู่กลุ่มเป้าหมายจ านวนมากในเวลาเดียวกนั  

2.3.5.5 ส่ือสังคมออนไลน์  ดว้ยความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีการส่ือสารส่งผลให้เกิด
นวตักรรมการส่ือสารรูปแบบใหม่อย่างสังคมออนไลน์ โดยปัจจุบนัมีการใช้ส่ือน้ีในการสร้าง
ความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งพนกังานกบัผูบ้งัคบับญัชา หรือการกระจายข่าวสารท่ีส าคญัขององคก์ร
ผา่นเฟซบุค๊หรือทวติเตอร์ 

2.3.6  โครงสร้างการส่ือสารในองคก์ร 
การส่ือสารมีบทบาทอย่างยิ่งต่อการขบัเคล่ือนการเปล่ียนแปลงให้เกิดข้ึนกบัองค์กร 

โดยเป็นช่องทางและน าไปสู่การรับรู้นโยบายและแผนการด าเนินงานขององคก์ร การส่ือสารภายใน
องคก์รสามารถแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ ดงัน้ี (ณฏัฐสุ์ดา วจิิตรจามรี, 2558) 
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2.3.6.1  การส่ือสารท่ีเป็นทางการ  (Formal Communication) หมายถึง การส่ือสารท่ี
เกิดข้ึนตามช่องทางข่าวสารท่ีเป็นทางการหรือตามโครงสร้างขององคก์ร ในหลายองคก์รมีการระบุ
การส่ือสารท่ีเป็นทางการไวใ้นคู่มือนโยบาย และแผนผงัองคก์ร โดยการส่ือสารท่ีเป็นทางการมีทิศ
ทางการไหลของข่าวสาร 4 รูปแบบ คือ 

1)  การส่ือสารแนวด่ิง (Downward Communication) เป็นการถ่ายทอดข่าวสารจาก
บุคคลท่ีอยู่ในต าแหน่งสูงกว่าไปยงับุคคลท่ีอยู่ในต าแหน่งต ่ากว่า หรือการถ่ายทอดข้อมูลจาก
ผูบ้ริหารลงไปยงัผูป้ฏิบติัการ โดยอาจเป็นการถ่ายทอดค าสั่ง นโยบาย เป้าหมาย และกฎระเบียบจาก
ผูบ้ริหารไปสู่พนกังานหรือผูป้ฏิบติั  

1.1)  ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารแนวด่ิงมี 5 ประเภท 
1.1.1) ขอ้มูลเก่ียวกบัค าสั่งงาน (Job Instructions) ขอ้มูลน้ีระบุถึงงานท่ีพนกังาน

ตอ้งท าและวิธีการท างานนั้น ตลอดจนผลงานท่ีควรไดรั้บจากการท างาน รูปแบบการส่ือสารอาจ
เป็นค าสั่ง คู่มือการปฏิบติังาน แบบแสดงลกัษณะงาน การอบรมทกัษะการท างาน 

1.1.2) ขอ้มูลเก่ียวกบัเหตุผลในการท างาน (Job Rationales) ขอ้มูลน้ีอธิบายให้
พนักงานทราบว่างานของแต่ละคนสัมพนัธ์กบังานและต าแหน่งอ่ืนอย่างไร งานท่ีท าจะช่วยให้
องค์กรบรรลุเป้าหมายได้อย่างไร เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความส าคัญของงานในความ
รับผดิชอบของตนเอง 

1.1.3)   ข้อมูล เ ก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติงาน (Procedure and Practices) 
เก่ียวขอ้งกบันโยบาย กฎหรือระเบียบวินยั และผลประโยชน์ท่ีพนกังานจะไดรั้บ เช่น เวลาท างาน 
อตัราค่าจา้งและเงินเดือน การลาป่วย สุขภาพและความปลอดภยั 

1.1.4)  ขอ้มูลเก่ียวกบัการประเมินพนักงาน (Appraisals of Performance) เป็น
ข้อมูลป้อนกลับให้พนักงานทราบเก่ียวกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ส่ิงท่ีพนักงานควร
ปรับปรุง ประสิทธิภาพการท างานของพนกังาน  

1.1.5)  ข้อมูลเก่ียวกับอุดมการณ์ขององค์กร (Organizational Ideology) เป็น
ขอ้มูลท่ีส่งเสริมให้พนักงานเกิดความรู้สึกจงรักภกัดีกบัองค์กร โดยเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจใน
ช่ือเสียง และมีส่วนร่วมในการสร้างสรรคค์วามเจริญกา้วหนา้ขององคก์ร โดยผูบ้ริหารตอ้งช้ีแจงให้
พนกังานทราบถึงเป้าหมาย ภารกิจ และวตัถุประสงคท่ี์ส าคญัขององคก์ร 

 1.2)  วธีิการส่ือสารแนวด่ิง 
 การส่ือสารแนวด่ิงในองค์กรแบ่งออกเป็น 2 วิธี ได้แก่ การส่ือสารด้วยวาจา 

(Oral Communication) ไดแ้ก่ การพูดคุยแบบเห็นหนา้ค่าตากนั การกระชุมกลุ่ม รวมถึงการส่ือสาร
ผ่านส่ือ เช่น ระบบเสียงตามสายในองค์กร และการส่ือสารด้วยลายลักษณ์อักษร (Written 
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Communication) ไดแ้ก่ บนัทึกขอ้ความ รายงาน คู่มือปฏิบติังาน ป้ายประกาศ จดหมายข่าวภายใน 
จดหมายเวยีน วารสาร เป็นตน้ 

การส่ือสารดว้ยวาจามีขอ้ไดเ้ปรียบเร่ืองความรวดเร็วและการส่ือสารโดยตรง 
ส่วนขอ้ดอ้ยคือการบิดเบือนและตดัทอนเน้ือหาสาร โดยเฉพาะการส่ือสารท่ีตอ้งผา่นหลายขั้นตอน
จนกวา่จะถึงจุดหมายปลายทาง ผูรั้บสารในแต่ละขั้นตอนกลัน่กรองประเด็นส าคญัตามการรับรู้ของ
ตนเอง และถ่ายทอดสารไปยงัผูรั้บสารล าดับถัดไปโดยตดัรายละเอียดบางอย่างออก ส่วนการ
ส่ือสารดว้ยลายลกัษณ์อกัษรมีความเป็นทางการและความคงทนถาวรมากกวา่ เก็บเป็นหลกัฐานได ้
ข้อด้อยคือความล่าช้าและความไม่เป็นส่วนตวัของการส่ือสาร และหากบุคลากรได้รับบนัทึก
ขอ้ความหรือเอกสารในรูปแบบอ่ืนจ านวนมาก บุคลากรมกัไม่มีเวลาหรือไม่สนใจอ่านเอกสาร
ทั้งหมด 

1.3)  ปัญหาของการส่ือสารแนวด่ิง 
1.3.1)  การส่ือสารดว้ยลายลกัษณ์อกัษรมากเกินไปท าให้ขาดความเป็นกนัเอง

กบัพนกังาน ท าใหค้วามสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาห่างเหิน 
1.3.2)  พนักงานได้รับข้อมูลต่างๆ มากเกินไป เช่น หนังสือเวียน ประกาศ 

บนัทึกขอ้ความ บางคร้ังไม่มีเวลาอ่านเอกสารเหล่านั้น ท าใหไ้ม่ไดรั้บแจง้ข่าวสารท่ีควรทราบ  
1.3.3)  ระยะเวลาการส่งข้อมูลไม่เหมาะสมอาจท าให้ข้อมูลตกหล่นหรือ

กระจายไม่ทัว่ถึงบุคลากรทัว่ทั้งองค์กร เช่น การประชุมจดัในวนัศุกร์ช่วงบ่าย แต่ค าสั่งออกมา
ในช่วงเชา้ 

1.3.4)  ขอ้มูลผิดพลาดอนัเกิดจากการกลัน่กรองจากบุคคลหลายระดบั และแต่
ละคนมีการตีความข่าวสารแตกต่างกนั รวมถึงมีขอ้จ ากดัในการประมวลขอ้มูลท่ีไดรั้บ 

2.)  การส่ือสารแนวตั้ง (Upward Communication) หมายถึง การถ่ายทอดข้อมูลจาก
บุคคลท่ีอยู่ในต าแหน่งต ่ากว่าไปยงับุคคลท่ีอยู่ในต าแหน่งสูงกว่า หรือการส่งขอ้มูลจากผูอ้ยู่ใต้
บังคับบัญชาข้ึนไปยงัผูบ้ ังคับบัญชา โดยเป็นการส่ือสารสองทางระหว่างผู ้บังคับบัญชาและ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ซ่ึงเป็นวิธีการส่งเสริมการท างาน และเป็นปัจจยัส าคญัในการให้พนกังานมีส่วน
ร่วมในการตดัสินใจ รวมทั้งพฒันานโยบายและวิธีการปฏิบติังาน ท าให้พนกังานรู้สึกถึงการเป็น
ทรัพยากรท่ีมีคุณค่าและเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร ยงัผลต่อการเกิดขวญัและก าลังใจท่ีดีในการ
ปฏิบติังาน    

2.1)  ขอ้มูลท่ีผูบ้งัคบับญัชาไดจ้ากการส่ือสารแนวตั้ง 
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2.1.1)  ขอ้มูลเก่ียวกบัการท างาน ความส าเร็จของงาน และปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน
การท างาน เพราะพนักงานเป็นผูป้ฏิบติังานเป็นประจ าทุกวนัตลอดจนเป็นผูช้  านาญงานในความ
รับผดิชอบ จึงมกัรู้ปัญหาไดดี้ทั้งปัญหาจากการปฏิบติังาน ปัญหาเก่ียวกบัลูกคา้  

2.1.2) ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิด ความรู้สึกของผูป้ฏิบติังานในเร่ืองงาน เพื่อน
ร่วมงาน และองคก์ร   

2.1.3)  ข้อมูลยอ้นกลับและการรับรู้ของผูใ้ต้บังคับบัญชาท่ีมีต่อนโยบาย
องคก์รและขอ้ปฏิบติังานขององคก์ร 

2.1.4)  งานและวธีิการปฏิบติังานเพื่อใหง้านนั้นบรรลุผลส าเร็จ 
2.1.5)  ขอ้เสนอแนะท่ีมีคุณค่าเก่ียวกบังาน    

2.2)  วธีิการส่ือสารแนวตั้ง 
วิธีท่ีใชใ้นการส่ือสารแนวตั้ง ไดแ้ก่ ระบบการให้เสนอแนะ โดยอาจจดัท ากล่อง

รับค าแนะน า การรายงานอยา่งเป็นระบบ การส ารวจทศันคติพนกังาน การประชุมพนกังาน บนัทึก
ขอ้ความ การสัมภาษณ์พนกังาน โทรศพัท ์อีเมล์ และการแต่งตั้งผูต้รวจการท าหนา้ท่ีรับเร่ืองราวร้อง
ทุกข ์รวมทั้งคน้หาทศันคติของพนกังานเพื่อไปถ่ายทอดให้กบัฝ่ายบริหาร ปัจจยัส าคญัท่ีเอ้ือต่อการ
ส่ือสารแนวตั้งคือ บรรยากาศการท างานท่ีมีความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั เม่ือเกิดความไม่ไวว้างใจ 
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะกลา้แสดงความคิดเห็นอยา่งตรงไปตรงมา และการส่ือสารแนวตั้งจากพนกังาน
ไปยงัผูบ้ริหารจะไม่เกิดข้ึน ถา้พนกังานมีความรู้สึกว่าผูบ้ริหารคอยแต่จะต าหนิติเตียนอย่างเดียว 
หรือเห็นวา่การร้องเรียนของพนกังานเป็นส่ิงไร้สาระ 

2.3)  ปัญหาของการส่ือสารแนวตั้ง 
2.3.1)  ความแตกต่างทางสถานภาพระหว่างผูบ้ริหารและพนักงาน อาจท าให้

พนกังานรู้สึกไม่สะดวกใจท่ีจะแสดงความคิดเห็นและพดูคุยกบัผูบ้ริหาร 
2.3.2)  พนกังานมีแนวโนม้ท่ีจะปิดบงัความคิดของตนเองต่อหวัหนา้งาน เพราะ

เกรงวา่หากพดูความจริงออกไปอาจส่งผลเสียไดใ้นภายหลงั หรือพนกังานจะพดูในดา้นดี พูดในส่ิง
ท่ีคิดวา่หวัหนา้อยากไดย้นิ 

2.3.3)   พนักงานมีความรู้สึกว่าผู ้บ ริหารไม่สนใจปัญหาของพวกเขา ไม่
ตอบสนองต่อขอ้ร้องเรียนหรือรายงานท่ีพนกังานเสนอข้ึนมา   

2.3.4)  พนกังานมีความรู้สึกว่าผูบ้ริหารไม่มีเวลามากพอท่ีจะรับฟังปัญหาต่างๆ 
ของพนกังาน จึงไม่มีประโยชน์ท่ีจะพยายามส่ือสารไปยงัผูบ้งัคบับญัชา   
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2.3.5)  พนักงานขาดแรงจูงใจในการแสดงความคิดเห็นและให้ข้อมูล เพราะ
พนักงานไม่เห็นว่าตนเองจะได้รับอะไรเป็นส่ิงตอบแทน จึงไม่กระตือรือร้นท่ีจะส่งขอ้มูลให้แก่
ผูบ้ริหาร   

2.3.6)  ผูบ้ริหารหรือหัวหน้างานมีแนวโน้มท่ีจะตอบสนองเฉพาะขอ้มูลท่ีเป็น
ดา้นบวก หรือขอ้มูลท่ีสอดคลอ้งกบันโยบาย และไม่ค่อยตอบสนองหรือแสดงความไม่พอใจต่อค า
วพิากษว์จิารณ์หรือขอ้มูลดา้นลบจากพนกังาน 

3.)  การส่ือสารแนวนอน (Horizontal Communication) เป็นการส่ือสารท่ีเกิดข้ึนระหวา่ง
บุคคลท่ีมีต าแหน่งระดบัเดียวกนัในองค์กร โดยปกติเป็นการแลกเปล่ียนขอ้มูลระหว่างพนกังานท่ี
ท างานในหน่วยงานเดียวกนั มีผูบ้งัคบับญัชาคนเดียวกนั และมีหนา้ท่ีการท างานในลกัษณะเดียวกนั 
การส่ือสารแนวนอนเป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล นอกจากน้ี การส่ือสาร
แนวนอนยงัหมายถึงการส่ือสารระหวา่งหน่วยงานในระดบัใดระดบัหน่ึงขององคก์รดว้ย 

3.1) วตัถุประสงคข์องการส่ือสารแนวนอน 
3.1.1)  เพื่อประสานงาน เน่ืองจากมีการแบ่งงานกนัท าภายในองคก์ร และการ

ท างานเป็นทีม การบรรลุเป้าหมายจึงตอ้งอาศยัการประสานงานระหว่างพนกังานและหน่วยงาน
ภายในองคก์ร 

3.1.2)  เพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลและความคิดเห็น แผนงานและการตดัสินใจใน
การปฏิบติังานหรือแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งดีมาจากการแลกเปล่ียนขอ้มูลและความคิดเห็น ซ่ึงจะท าให้
มองปัญหาได้ในหลายมุมมองก่อนท่ีจะตัดสินใจด าเนินงานและก าหนดแผนงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.1.3)  เพื่อสร้างความเขา้ใจร่วมกนั เม่ือมีการเปล่ียนแปลงนโยบาย แนวทาง
ปฏิบติังาน หรือกฎระเบียบใหม่ในหน่วยงาน รวมทั้ งปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน พนักงานมักต้อง
ติดต่อส่ือสารกบัเพื่อนร่วมงาน เพื่อใหเ้ขา้ใจและปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง   

3.1.4) เพื่อขจดัขอ้ขดัแยง้ การปฏิบติังานย่อมมีความขดัแยง้เกิดข้ึน อาจเป็น
ความขดัแยง้จากความคิดเห็นท่ีไม่ตรงกนั หรือความเขา้ใจผิด พนักงานจ าเป็นต้องส่ือสารเพื่อ
แลกเปล่ียนความคิดเห็น เพื่อน าไปสู่การแกไ้ขปัญหา หรือช้ีแจงขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง เพื่อป้องกนัไม่ให้
ขอ้ขดัแยง้ลุกลามจนเป็นอุปสรรคในการท างาน  

3.2) วธีิการส่ือสารแนวนอน 
3.2.1)  การส่ือสารด้วยลายลักษณ์อักษรผ่านช่องทางต่างๆ เช่น บันทึก

ขอ้ความ รายงาน ซ่ึงมีขอ้ดีด้านการเก็บเป็นหลกัฐาน แต่ไม่รวดเร็วเท่าการสนทนา และการใช้
เทคโนโลยกีารส่ือสารสมยัใหม่อยา่งอีเมล ์



52 
 

3.2.2)  การประชุมกลุ่ม เช่น การประชุมกรรมการ การฝึกอบรม ซ่ึงเป็น
วธีิการท่ีเหมาะสมส าหรับการประสานงาน การแลกเปล่ียนความเห็น หรือการแกไ้ขปัญหา 

3.2.3)  การส่ือสารแบบเห็นหน้าค่าตากัน เช่น การสนทนาอย่างไม่เป็น
ทางการในช่วงพกัรับประทานอาหารกลางวนั หรือในช่วงเวลาท ากิจกรรมทางสังคม เช่น การเท่ียว
พกัผอ่น การออกก าลงักาย 

3.2.4)  การสนทนาทางโทรศพัท ์ซ่ึงเป็นวธีิท่ีง่ายและรวดเร็ว 
3.2.5)   การส่ือสารผ่านส่ือสมัยใหม่หรือส่ือสังคมท่ีมีลักษณะเป็นส่ือ

ปฏิสัมพนัธ์อยา่งเฟซบุค๊ หรือแอปพลิเคชัน่สมาร์ทโฟนอยา่งไลน์ (Line) 
 3.3) ปัญหาของการส่ือสารแนวนอน 

3.3.1)  การขาดแรงจูงใจท่ีจะใช้ความพยายามมากข้ึนในการติดต่อส่ือสาร 
บุคคลมกัติดต่อส่ือสารเฉพาะกบัคนท่ีเขา้ถึงไดง่้าย ซ่ึงท างานใกลชิ้ดกนัหรือส่ือสารกนัตามช่องทาง
การส่ือสารท่ีก าหนดไวช้ดัเจนแลว้ 

3.3.2)  การกั้นแบ่งระหวา่งหน่วยงาน สมาชิกในองคก์รท่ีรับผิดชอบงานหรือ
กิจกรรมหน่ึงขององคก์รมกัมองว่าการท่ีบุคคลจากหน่วยงานอ่ืนเขา้มาเก่ียวพนักบังานของตนเป็น
การรุกล ้าเขตแดนของหน่วยงาน อีกทั้งความสัมพนัธ์ระหวา่งหน่วยงานมกัเป็นไปในทิศทางแข่งขนั
กนั นอกจากน้ี การท่ีแต่ละหน่วยงานมีความช านาญเฉพาะดา้น หรือมีการใช้ศพัท์เฉพาะวงการท่ี
แตกต่างกนัก็เป็นขอ้จ ากดัในการส่ือสารแนวนอนระหวา่งหน่วยงานดว้ย 

3.3.3)  การขาดความไวว้างใจซ่ึงกันและกัน เพราะการส่ือสารแนวนอน
ค่อนข้างมีลักษณะเป็นการส่ือสารแบบไม่เป็นทางการ คือ เป็นเร่ืองส่วนตวั ไม่ว่าจะเป็นการ
ประสานงาน การแลกเปล่ียนขอ้มูล หรือการสร้างความเขา้ใจร่วมกนั หากผูร่้วมงานขาดความไวใ้จ
ซ่ึงกนัและกนัก็ยากท่ีจะท าใหก้ารส่ือสารแนวนอนบรรลุวตัถุประสงคไ์ด ้  

4.)  การส่ือสารต่างหน่วยงานและต่างระดบั (Diagonal Communication) หมายถึง การ
ส่ือสารระหว่างผูป้ฏิบติังานท่ีอยู่คนละสายงานและอยู่ต่างระดบั เช่น ผูจ้ดัการฝ่ายขายส่ือสารกบั
พนกังานฝ่ายทรัพยากรบุคคลเม่ือตอ้งการรับพนกังานในฝ่ายขาย  

4.1) วตัถุประสงคข์องการส่ือสารต่างหน่วยงานและต่างระดบั 
4.1.1)  ส่งเสริมการเปิดกวา้งทางการส่ือสารและการบริหารแบบมีส่วนร่วม  
4.1.2)  เพื่อให้การประสานงานระหวา่งหน่วยงานราบร่ืนมากข้ึนเช่นเดียวกบั

การส่ือสารแนวนอน ซ่ึงท าให้เกิดวฒันธรรมองคก์รท่ีให้คุณค่ากบัการประสานงาน ช่วยลดปัญหา
การแข่งขนักนัเองภายในองค์กร นอกจากนั้น ยงัช่วยให้พนกังานตระหนกัวา่งานของตนเป็นส่วน
หน่ึงของระบบโดยรวมขององคก์ร 
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4.1.3)  เพื่อให้องคก์รประหยดัเวลาและประหยดัเงิน เพราะไม่ตอ้งส่งข่าวสาร
ข้ึนและลงตามล าดับชั้ นการบังคับบัญชาหลายขั้นตอน ซ่ึงค าถามต่างๆ จะถูกตอบ ข้อมูลถูก
แลกเปล่ียน และปัญหาไดรั้บการแกไ้ขตั้งแต่ระดบัตน้ๆ 

4.2)  ปัญหาของการส่ือสารต่างหน่วยงานและต่างระดบั 
เม่ือใดก็ตามท่ีพนักงานส่ือสารข้ามล าดับชั้ นในองค์กรก็จะเส่ียงต่อการท าให้

ผูบ้งัคบับญัชาและคนอ่ืนท่ีคิดวา่ตนเองควรจะเก่ียวขอ้งในการส่ือสารเกิดความรู้สึกไม่พอใจ ดงันั้น 
การส่ือสารต่างหน่วยงานและต่างระดบัจึงข้ึนอยูก่บัวฒันธรรมขององคก์ร บางองคก์รผูบ้งัคบับญัชา
และผูบ้ริหารอาจไม่พอใจคนท่ีขา้มหวัตนเองไปส่ือสารกบัผูบ้ริหารในระดบัสูงกวา่ แต่บางองคก์รท่ี
มีแนวทางพฒันาทรัพยากรบุคคลและส่งเสริมการตดัสินใจในระดบัล่างมากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้
นอกจากองค์กรจะไม่ห้ามการส่ือสารต่างหน่วยงานและต่างระดบัแลว้ อาจยงัมีการให้รางวลัดว้ย 
อย่างไรก็ตาม พนกังานควรให้ขอ้มูลแก่ผูบ้งัคบับญัชาและผูบ้ริหารของตนเองอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้
เกิดช่องวา่งทางการส่ือสาร 

2.3.6.2  การส่ือสารท่ีไม่เป็นทางการ  (Informal Communication) หมายถึง ปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลท่ีไม่ไดส้ะทอ้นให้เห็นถึงช่องทางการส่ือสารท่ีเป็นทางการ โดยเกิดข้ึนเม่ือขอ้มูลท่ี
ถูกถ่ายทอดผา่นช่องทางการส่ือสารท่ีเป็นทางการไม่เพียงพอและมีความคลุมเครือ มกัเป็นเร่ืองลบั
เก่ียวกบับุคคลหรือเหตุการณ์ท่ีไม่ถูกส่ือสารตามช่องทางท่ีเป็นทางการ ซ่ึงการส่ือสารท่ีไม่เป็น
ทางการเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ไดใ้นองคก์ร  

รูปแบบของการส่ือสารท่ีไม่เป็นทางการคือ การส่ือสารแบบพวงองุ่น (Grapevine 
Communication) ซ่ึงพวงองุ่นเป็นค าอุปมาอุปไมยถึงระบบการส่ือสารท่ีเกิดข้ึนในสงครามกลาง
เมืองในสหรัฐอเมริกาเม่ือปี 1860 เพื่ออธิบายถึงสายโทรเลขท่ีถูกโยงระหว่างตน้ไมต่้างๆ โดยดู
เหมือนพวงองุ่น ค าน้ีจึงถูกน ามาใชเ้พื่ออธิบายการส่ือสารท่ีไม่เป็นทางการ ขอ้เทจ็จริงประการหน่ึง
คือ การส่ือสารแบบพวงองุ่นไม่สามารถถูกขจดัหรือท าลายให้หมดไปจากองค์กรได ้ผูบ้ริหารจึง
ควรยอมรับและเขา้ใจการส่ือสารแบบไม่เป็นทางการ และหาวิธีท่ีจะใช้ประโยชน์จากลกัษณะเด่น
ในการแพร่กระจายข่าวสารได้รวดเร็วของการส่ือสารแบบพวงองุ่น โดยอาจใช้ควบคู่กนักบัการ
ส่ือสารท่ีเป็นทางการตามความเหมาะสม 

1. ลกัษณะของการส่ือสารแบบพวงองุ่น 
1.1  มกัเป็นการส่ือการแบบปากต่อปาก โดยอาจเร่ิมตน้และส้ินสุด ณ จุดใดจุดหน่ึงก็

ไดภ้ายในองคก์ร กล่าวคือ สามารถไหลไดใ้นทุกทิศทางภายในองคก์ร 
1.2  เป็นการส่ือสารท่ีไม่มีขอ้จ ากดัดา้นองคก์รหรือต าแหน่งงาน 
1.3  การส่ือสารแบบพวงองุ่นท าใหข้อ้มูลข่าวสารแพร่กระจายอยา่งรวดเร็ว 
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1.4  ผูมี้ส่วนร่วมในเครือข่ายพวงองุ่นมักมีบทบาทหน่ึงจาก 3 บทบาท ได้แก่ ผู ้
เช่ือมโยง ซ่ึงเป็นผูเ้ช่ือมโยงระหวา่งกลุ่มหน่ึงกบักลุ่มอ่ืนๆ เช่น เจา้หนา้ท่ีธุรการท่ีตอ้งติดต่อส่ือสาร
กบัสมาชิกกลุ่มต่างๆ ในองคก์ร อีกทั้งยงัมีบทบาทผูโ้ดดเด่ียว เป็นผูอ้ยูภ่ายนอกกลุ่มหรือเครือข่าย 
เช่น นกัวทิยาศาสตร์ท่ีมกัท างานอยูแ่ต่ในหอ้งทดลอง และบทบาทผูท่ี้ไม่ส่งผา่นขอ้มูลไปยงัคนอ่ืนๆ  

1.5  ยิ่งบุคคลได้รับทราบเก่ียวกับเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนรวดเร็วมากเท่าใด ก็ยิ่งมี
แนวโนม้มากข้ึนท่ีบุคคลนั้นจะถ่ายทอดเร่ืองราวเก่ียวกบัเหตุการณ์นั้นไปยงับุคคลอ่ืนๆ 

1.6  ถา้ขอ้มูลข่าวสารนั้นเป็นส่ิงท่ีบุคคลให้ความสนใจ บุคคลนั้นมีแนวโนม้อยา่งยิ่ง
ท่ีจะถ่ายทอดข่าวสารนั้นไปยงัผูอ่ื้น        

1.7  โดยทัว่ไปแลว้รายละเอียดของข่าวสารท่ีถ่ายทอดผา่นเครือข่ายพวงองุ่นมีความ
ถูกตอ้งประมาณ 75-90% อยา่งไรก็ตาม คนมกัคิดวา่ข่าวสารจากเครือข่ายพวงองุ่นมกัไม่ค่อยถูกตอ้ง 
เพราะขอ้มูลท่ีผดิพลาดจะมีสีสันน่าต่ืนเตน้มากกวา่และส่งผลใหค้นจดจ าได ้

1.8  ขอ้มูลข่าวสารจากเครือข่ายพวงองุ่นมกัขาดความสมบูรณ์ ท าใหเ้กิดการตีความ
ผดิแมว้า่รายละเอียดจะมีความถูกตอ้งก็ตาม 

2.  รูปแบบของการส่ือสารแบบพวงองุ่น 
การส่ือสารแบบพวงองุ่นมีการกระจายข่าวสาร 4 รูปแบบ 

 

 
 

ภาพที ่2.1  แสดงการกระจายข่าวสารของการส่ือสารแบบพวงองุ่น 
 
ทีม่า:  ณฏัฐสุ์ดา วจิิตรจามรี (2558, น.93) 

 
2.1  รูปแบบโซ่เส้นเดียว (Single Strand) บุคคลหน่ึงบอกกล่าวข่าวสารไปยงัอีกคน 

และผูรั้บเผยแพร่ต่อไปยงัอีกคน การกระจายข่าวสารมีลกัษณะเป็นเส้นตรง 
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2.2  รูปแบบซุบซิบ (Gossip) บุคคลเดียวเผยแพร่ข่าวสารไปยงักลุ่มคนทั้งหมด 
2.3  รูปแบบสุ่ม (Probability) แต่ละบุคคลเผยแพร่ข่าวสารไปยงัคนอ่ืนโดยไม่

เจาะจง 
2.4  รูปแบบกลุ่ม (Cluster) บุคคลท่ีไดรั้บข่าวสารเผยแพร่ข่าวสารไปยงักลุ่มคน และ

บางคนในกลุ่มกระจายข่าวต่อไปยงักลุ่มอ่ืน 
2.3.7 อุปสรรคของการส่ือสารในองคก์ร  
ถ้าการส่ือสารท าให้บุคคลประสานความร่วมมือกนัและท างานได้ส าเร็จลุล่วงตาม

เป้าหมาย หรือสามารถจูงใจให้บุคลากรในองค์กรยอมรับการเปล่ียนแปลง และปฏิบติังานไดต้รง
กับความต้องการของฝ่ายบริหาร ถือได้ว่าการส่ือสารท าหน้าท่ีได้อย่างดี แต่ถ้าการส่ือสารไม่
ก่อใหเ้กิดผลใดๆ หรือส่งผลท่ีผิดเพี้ยนไปจากความตั้งใจของผูส่้งสารก็ถือไดว้า่การส่ือสารท าหนา้ท่ี
ลม้เหลว ผูบ้ริหารจึงควรตระหนกัถึงอุปสรรคท่ีท าให้การส่ือสารท าหนา้ท่ีลม้เหลว และพยายามหา
วิธีขจดัอุปสรรคเหล่านั้นเพื่อให้การส่ือสารท าหนา้ท่ีไดอ้ย่างมีประสิทธิผล โดยอุปสรรคของการ
ส่ือสารในองคก์รมีดงัน้ี (ณฏัฐสุ์ดา วจิิตรจามรี, 2558) 

1.  ปัญหาท่ีเกิดจากภาษา (Semantic Problems) หน้าท่ีลม้เหลวของการส่ือสารเกิดข้ึน
เม่ือผูรั้บสารตีความความเน้ือหาสารแตกต่างไปจากความตั้งใจของผูส่้งสาร ท าใหส้องฝ่ายขาดความ
เข้าใจท่ีตรงกัน ปัญหาน้ีเกิดจากการใช้ภาษาหรือค าท่ีมีความคลุมเครือหรือมีหลายความหมาย 
รวมถึงอาจเกิดข้ึนในบริบทการส่ือสารระหว่างวฒันธรรมภายในองค์กรท่ีมีการด าเนินงานใน    
ระดบัโลก 

2.  การบิดเบือนสาร (Message Distortion) แต่ละคนมีประสบการณ์แตกต่างกนั ท าให้
การตีความหมายต่อส่ิงต่างๆ ท่ีพบเห็นแตกต่างกนัดว้ย ผูส่้งสารและผูรั้บสารอาจมีคุณลกัษณะ อายุ 
พื้นฐานความเป็นมา ต าแหน่งงานในองคก์ร และวฒันธรรมแตกต่างกนั เป็นผลใหก้ารตีความหมาย
สารแตกต่างกนัไป ผูรั้บสารสามารถบิดเบือนสารโดยการตั้งขอ้สันนิษฐานเก่ียวกบัส่ิงท่ีผูส่้งสาร
ตอ้งการส่ือสาร ขอ้สันนิษฐานน้ีท าให้ผูรั้บสารตีความหมายสารและตอบสนองก่อนท่ีจะได้รับ
เน้ือหาสารทั้งหมด ซ่ึงส่ิงท่ีผูรั้บสารตีความและกระท าอาจไม่ใช่วตัถุประสงคข์องผูส่้งสารก็ได ้

3.  การกรองข้อมูลข่าวสาร (Filtration) บางคร้ังผู ้ส่งสารกรองหรือตัดเน้ือหาสาร
บางอยา่งออกทั้งโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ ท าให้ผูรั้บสารตีความหมายสารผิดพลาด ผูส่้งสารอาจตั้งใจ
ตดัทอนขอ้มูลข่าวสารบางอยา่งออก เพราะเกรงกลวัปฏิกิริยาตอบกลบัเชิงลบของผูรั้บสาร หรือเห็น
ว่าผูรั้บสารมีเวลาไม่มากพอท่ีจะรับขอ้มูลทั้งหมด นอกจากนั้น บางคร้ังผูส่้งสารอาจกรองขอ้มูล
ออกโดยไม่ตั้งใจถา้เขาไม่เขา้ใจปัญหาหรือประเด็นส าคญัท่ีตอ้งการส่ือสาร การกรองขอ้มูลทั้ง 2 
ลกัษณะน้ีท าใหส้ารขาดความสมบูรณ์เพียงพอต่อการตีความและความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งของผูรั้บสาร 
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4.  เวลาในการส่งสาร (Message Timing) การส่งสารในเวลาท่ีกระชั้นชิดมากเกินไปท า
ให้ผูรั้บสารมีเวลาไม่เพียงพอท่ีจะอ่านและตีความสารได้อย่างถ่ีถ้วนและถูกต้อง อาจท าให้
ตอบสนองหรือปฏิบติัไม่สอดคลอ้งกบัความตั้งใจของผูส่้งสาร  

5.  ความเงียบงนัในองค์กร (Organizational Silence) ความเงียบงนัเป็นสถานการณ์ท่ี
พนักงานไม่ต้องการแสดงความคิดเห็นต่อเหตุการณ์หรือส่ิงท่ีเกิดข้ึนในองค์กร เพราะเช่ือว่า
ความเห็นของตวัเองไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆ หรือคิดว่าผูบ้ริหารไม่เคยเห็นความส าคญั แย่ไป
กวา่นั้นคือมองวา่การแสดงความคิดเห็นอาจส่งผลเสียต่อตวัเองได ้

6.  ความสัมพนัธ์ทางสถานภาพระหว่างผูส่ื้อสาร (Status Relationship) สถานภาพ
สามารถสกัดกั้ นการส่ือสารอย่างมีประสิทธิผลระหว่างผู ้ท่ี มีสถานภาพต่างระดับกัน เช่น 
ผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเป็นอุปสรรคต่อการไหลเวียนข่าวสารในองค์กร ดงันั้น 
ผูบ้ริหารควรสร้างบรรยากาศของความเสมอภาค ลดการให้ความส าคญักบัระดบัชั้นทางสถานภาพ 
รวมทั้งใหค้วามเป็นกนัเองกบัลูกนอ้ง พร้อมใหค้  าปรึกษาช้ีแนะแนวทางท่ีถูกตอ้งและเปิดใหลู้กนอ้ง
เขา้ถึงไดง่้าย เพื่อสร้างบรรยากาศให้พนกังานตอ้งการแสดงความคิดเห็นท่ีอาจเป็นประโยชน์ต่อ
องคก์ร 

7.  การเป็นเจา้ของขอ้มูล (Information Ownership) หากองค์กรให้คุณค่ากบัต าแหน่ง
หรือความรู้ของบุคคลมาก ใช้ความรู้และขอ้มูลท่ีบุคลากรมีเป็นตวัช้ีวดัความส าเร็จแทนการให้
คุณค่ากบัความส าเร็จในการร่วมมือและประสานงาน จะท าให้เกิดการแสวงหาอ านาจซ่ึงไดม้าจาก
การเป็นเจา้ของขอ้มูลส าคญั กล่าวคือ ใครมีขอ้มูลส าคญัมากก็จะเป็นผูมี้อ  านาจ ท าให้หน่วยงาน
หรือพนกังานกกัเก็บและหวงขอ้มูล ซ่ึงเป็นอุปสรรคอยา่งยิง่ต่อการประสานงาน ดงันั้น ฝ่ายบริหาร
ควรสร้างความรู้สึกภาคภูมิใจกบัการท างานเป็นทีม อธิบายให้พนักงานเห็นความจ าเป็นในการ
ร่วมมือร่วมใจกนัระหว่างสมาชิกในองค์กร รวมถึงส่งเสริมกระบวนการจดัการความรู้และการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในองคก์ร 

8.  ระยะห่างทางกายภาพ (Physical Distance) โครงสร้างองค์กรท่ีมีล าดบัชั้นทางการ
บงัคบับญัชาหลายระดบั ท าให้ผูส่้งสารและผูรั้บสารอยู่ห่างกนัมาก ข่าวสารจากตน้ตอแหล่งสาร
ตอ้งถ่ายทอดผ่านหลายคนหลายขั้นตอนกวา่ข่าวสารนั้นจะถึงผูรั้บสารเป้าหมาย ซ่ึงมีความเป็นไป
ไดสู้งมากท่ีความหมายของข่าวสารจะถูกบิดเบือนไปหรือมีการถ่ายทอดข่าวสารผิด และข่าวสารท่ี
ผูรั้บสารคนสุดทา้ยไดรั้บมกัจะไม่ตรงกนักบัข่าวสารจากแหล่งตน้สาร  

9.  การส่ือสารขา้มล าดบัชั้น (Bypassing) การส่ือสารขา้มล าดบัชั้นเป็นการส่ือสารท่ีขา้ม
ช่องทางหรือขา้มบุคคลใดบุคคลหน่ึงท่ีตอ้งไดรั้บทราบข่าวสารนั้นก่อน นบัเป็นปัญหาหน่ึงของการ
ส่ือสารในองค์กร หากองค์กรใดพบว่าลูกน้องหรือผูบ้งัคบับญัชาส่ือสารข้ามตนเองไป จะต้อง
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พิจารณาทบทวนว่าปัญหาน้ีเกิดข้ึนเพราะเหตุใด หรือมีปัญหาเก่ียวกบัช่องทางการส่ือสารท่ีไม่
สะดวก และตอ้งหาแนวทางป้องกนัไม่ใหปั้ญหาการส่ือสารขา้มล าดบัชั้นน้ีเกิดข้ึนซ ้ าอีก 

10.  ความไม่สนใจของผูบ้ริหาร (Managerial Unconcern) ความไม่สนใจของผูบ้ริหาร
เห็นไดจ้ากผูบ้ริหารไม่ถ่ายทอดข่าวสารท่ีจ าเป็น เพราะสันนิษฐานเองว่าทุกคนท่ีเก่ียวขอ้งทราบ
ข่าวสารนั้นแล้ว หรือผูบ้ริหารขาดความกระตือรือร้นในการติดต่อส่ือสาร และองค์กรไม่เห็น
ความส าคญัของการส่ือสาร 2 ทาง และการส่ือสาร 2 ทางในความคิดของผูบ้ริหารจ ากดัอยูเ่พียงการ
ส่ือสารค าสั่งจากผูบ้ ังคับบัญชาไปยงัผูใ้ต้บังคับบัญชา และการรายงานผลการปฏิบติังานจาก
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไปยงัผูบ้งัคบับญัชาเท่านั้น แต่แทจ้ริงแล้วผูบ้ริหารควรสร้างบรรยากาศในการ
ถ่ายทอดข่าวสารและแลกเปล่ียนความเห็นโดยเลือกใชช่้องทางการส่ือสารท่ีสะดวกส าหรับทุกคน  

11.  การขาดการติดต่อส่ือสาร (Lack Communication) ความล้มเหลวในการส่ือสาร
เกิดข้ึนไดจ้ากการขาดการติดต่อส่ือสารภายในองคก์ร การส่ือสารท่ีขาดช่วงอาจมาจากความลึกลบั
ของการจดัการและความซบัซ้อนในโครงสร้าง การติดต่อส่ือสารระหวา่งบุคคลในองคก์รท่ีมีขนาด
ใหญ่อาจท าไดไ้ม่ง่ายนกั เพราะช่องทางการติดต่อส่ือสารมกัจะมีผูใ้ชม้าก เช่น สายโทรศพัทไ์ม่วา่ง 
ทุกคนยุง่จนไม่มีเวลามาคุยกนั ซ่ึงการขาดติดต่อการส่ือสารยงัอาจเกิดจากงานท่ีตอ้งใชค้วามช านาญ
พิเศษหรืองานเฉพาะด้าน ท าให้แต่ละคนและแต่ละหน่วยงานท างานท่ีรับผิดชอบไดโ้ดยแทบจะ
ไม่ไดติ้ดต่อส่ือสารและประสานงานกบัคนอ่ืน 

12.  ภาระในการติดต่อส่ือสาร (Communication Load) หมายถึง ปริมาณและความ
ซับซ้อนของช่องทางท่ีบุคคล หน่วยงาน ทีมงาน หรือองค์กรหน่ึงได้รับ โดยปริมาณข่าวสารคือ
ข่าวสารท่ีไดรั้บจากช่องทางต่างๆ ในองคก์ร ส่วนความซบัซอ้นของข่าวสารเป็นระดบัความยากง่าย
ต่อความเขา้ใจ หากข่าวสารมีความซบัซ้อนและเขา้ใจไดย้าก จะท าใหผู้รั้บสารจดัการขอ้มูลข่าวสาร
ไดไ้ม่ทนัเวลา อุปสรรคการส่ือสารท่ีเกิดจากภาระในการติดต่อส่ือสารมี 2 ลกัษณะ คือ ภาระการ
ส่ือสารน้อยเกินไป ซ่ึงเกิดข้ึนเม่ือบุคคลใดบุคคลหน่ึงถูกตดัขาดออกจากเครือข่ายการส่ือสารใน
องค์กร และภาระการส่ือสารหนกัเกินไป โดยจะเกิดข้ึนเม่ือบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรได้รับ
ขอ้มูลข่าวสารในปริมาณท่ีมากเกินไป หรือขอ้มูลข่าวสารมีความซบัซ้อนมากจนเป็นปัญหาต่อการ
ประมวลขอ้มูล ท าให้ผูรั้บสารให้ความสนใจกบัขอ้มูลแต่ละช้ินน้อยหรืออ่านไม่ละเอียดถ่ีถว้นพอ 
ซ่ึงมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานขององคก์รได ้

จากการศึกษาแนวคิดการส่ือสารองค์กร ผูว้ิจ ัยจะน าแนวคิดดังกล่าวมาใช้ในการ
วิเคราะห์กระบวนการส่ือสารดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมภายในและภายนอกบริษทั แดร่ีโฮม 
จ ากดั โดยจะน าเร่ืองกลยทุธ์การส่ือสารองคก์รและเคร่ืองมือการส่ือสารองคก์รมาวเิคราะห์ถึงวธีิการ
ส่ือสารกบัผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร อีกทั้งน าเร่ืองโครงสร้างการส่ือสารภายในองค์กรมา
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วิเคราะห์การส่ือสารเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมกบัพนกังาน โดยจะท าการศึกษาถึงทิศทางการ
ไหลของขอ้มูลข่าวสารและช่องทางการส่ือสารเป็นส าคญั 
  
2.4  แนวคิดการตลาดเพือ่สังคม (Social Marketing) 

2.4.1  ค าจ ากดัความของการตลาดเพื่อสังคม  
French, Merritt, and Reynolds (2011) ผูเ้ขียนหนงัสือ Social Marketing Casebook ระบุวา่ เม่ือ

ปี 1971 Kotler และ Zaltman ตีพิมพ์บทความวิชาการเ ร่ือง  Social Marketing: An Approach to 
Planned Social Change และไดมี้การกล่าวถึงการตลาดเพื่อสังคมเป็นคร้ังแรก อยา่งไรก็ตาม แทจ้ริง
แล้วแนวคิดการตลาดเพื่อสังคมถูกน ามาปรับใช้ตั้ งแต่เม่ือปี 1960 ในประเทศท่ีพฒันาแล้วและ
ประเทศก าลงัพฒันา ซ่ึงค าจ ากดัความของการตลาดเพื่อสังคมถูกพฒันามาตามล าดบั โดยในหนงัสือ 
Social Marketing Casebook มีการกล่าวถึง ดงัน้ี 

ในปี 1989 Kotler และ Roberto ให้ค  าจ  ากัดความว่า การตลาดเพื่อสังคมเป็นโปรแกรมการ
ด าเนินงานท่ีส่งเสริมพฤติกรรมอยา่งเตม็ใจของกลุ่มเป้าหมาย ดว้ยการน าเสนอผลประโยชน์ท่ีพวก
เขาตอ้งการ ลดอุปสรรคในส่ิงท่ีพวกเขากงัวล และใช้การโน้มน้าวใจในการกระตุน้ให้พวกเขามี
ปฏิสัมพนัธ์กบักิจกรรมท่ีจดัข้ึน 

ต่อมาในปี 1995 Andreasen ให้ค  าจ  ากดัความว่า การตลาดเพื่อสังคมคือ การประยุกต์แนวคิด
การตลาดเชิงธุรกิจมาใชใ้นการวิเคราะห์ การวางแผน การปฏิบติัการ และการประเมินผลโปรแกรม
ท่ีจดัข้ึน เพื่อให้เกิดอิทธิพลต่อพฤติกรรมอย่างเต็มใจของกลุ่มเป้าหมาย อนัน าไปสู่การพฒันาชีวิต
ความเป็นอยูแ่ละสังคมโดยรวมใหดี้ข้ึน 

นอกจากนั้ น ในปี 2002 Kotler et al. ให้ค  าจ  ากัดความว่า การตลาดเพื่อสังคมเป็นการใช้
หลกัการและเทคนิคทางการตลาดเพื่อสร้างอิทธิพลต่อกลุ่มเป้าหมายให้เกิดการยอมรับอยา่งเต็มใจ 
ปฏิเสธ ปรับเปล่ียน หรือเลิกพฤติกรรม เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ส่วนตน กลุ่ม หรือสังคมโดยรวม 

ทั้งน้ี ถ้าจะมองในแง่ของการบริหารการตลาดเพื่อสังคม ย่อมตอ้งพฒันามาจากการบริหาร
การตลาดโดยปกติ ประกอบด้วย ความตอ้งการ ทศันคติ และพฤติกรรมของผูท่ี้มีแนวโน้มเป็น
กลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงการพิจารณาส่ิงเหล่าน้ีจะท าให้ทราบขอ้มูลเพื่อน ามาช่วยวางแผนสินคา้ให้เป็นท่ี
ตอ้งการและสามารถขายได ้พร้อมทั้งมีแนวทางส่งเสริมและขายสินคา้ให้ประสบความส าเร็จ ซ่ึง
จากแนวคิดการบริหารเช่นน้ี การบริหารการตลาดเพื่อสังคมจึงผ่านเขา้สู่กระบวนการท่ีเป็นการ
ก าหนดกลยุทธ์ การวางแผนกิจกรรม การน ามาใชโ้ดยข้ึนกบัสังคมหรือประเทศนั้นๆ รวมถึงมีการ
วดัผลและการดูการตอบกลับ หรืออาจกล่าวได้ว่า การบริหารการตลาดเพื่อสังคมเป็นการน า
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ความคิดการบริหารการตลาดและเทคนิคทุกอยา่งมาใชเ้พื่อประโยชน์ของสังคม แทนการคา้ขายใน
แง่มุมธุรกิจ (Fox and Kotler อา้งถึงใน พรทิพย ์สัมปัตตะวนิช,  2547) 

2.4.2  ลกัษณะของการตลาดเพื่อสังคม 
สมพล วนัตะ๊เมล์ (2550, น. 49-66) ไดส้รุปถึงลกัษณะท่ีส าคญัของการตลาดเพื่อสังคมวา่มี 10 

ประการ ดงัน้ี 
1. อิงตวัผูบ้ริโภคเป็นหลกั (Consumer Orientation) การวางแผนการตลาดเพื่อสังคม ผูว้างแผน

จะตอ้งวางแผนบนพื้นฐานของขอ้มูลของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งลกัษณะทางประชากร เช่น เพศ อายุ 
รายได ้ระดบัการศึกษา อาชีพ หรือสถานภาพสมรส เป็นตน้ หรือลกัษณะทางจิตวิทยา เช่น ความ
ตอ้งการ แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ทศันคติ บุคลิกภาพ เป็นตน้ รวมถึงลกัษณะดา้นพฤติกรรม 
และขอ้มูลในส่วนต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการวางแผนให้สอดคลอ้งและตรง
ตามความตอ้งการของกลุ่มประชากรเป้าหมายอยา่งแทจ้ริง  

2.   เป็นกระบวนการทางสังคม (Social Process) การตลาดเพื่อสังคมมี เป้าหมายท่ีจะ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของคนในสังคม ถือเป็นกระบวนการทางสังคมท่ีเก่ียวพนักบัหลายกลุ่มคนท่ี
มีสภาพแวดล้อมแตกต่างกัน ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีนักวางแผนการตลาดเพื่อสังคม
จะต้องพิจารณาตวัแปรท่ีเก่ียวกับภาพรวมของสังคม เช่น เศรษฐกิจ วฒันธรรม การเมืองการ
ปกครอง เทคโนโลยี และการศึกษา เป็นตน้ เพื่อเป็นขอ้มูลส าหรับการวางแผนให้เหมาะสมกบั
กลุ่มเป้าหมายในแต่ละสังคมนั้น 

3.  ใช้ความพยายามทางการตลาดท่ีผสมผสานร่วมกนั (Integrated Marketing Efforts) นกัการ
ตลาดเพื่อสังคมจะใชแ้นวคิดส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) ร่วมกนัในการสร้างอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงส่วนผสมทางการตลาด หรือ 4Ps ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์ราคา 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด โดยนกัวางแผนการตลาดเพื่อสังคมจะน ากลยทุธ์
ทั้ง 4 ดา้นมาประยุกตใ์ชร่้วมกนัเพื่อมุ่งสร้างการเปล่ียนแปลงในความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมของ
กลุ่มเป้าหมายใหเ้กิดผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว ้

4.  การปฏิบัติการท่ีสร้างประโยชน์  (Profitable Operations) การตลาดเพื่อสังคมเป็นการ
ด าเนินงานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มเป้าหมายทั้งระดบับุคคล กลุ่มบุคคลชุมชน หรือสังคม
โดยรวม ซ่ึงผลลพัธ์ดงักล่าวมาจากการวางแผนงานอยา่งเป็นระบบและเป็นขั้นตอนในการวางแผน
กลยทุธ์ เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้

5.  การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีกลุ่มเป้าหมายเต็มใจ (The Behavioral Change is Voluntary) 
การตลาดเพื่อสังคมเป็นการวางแผนเพื่อสร้างอิทธิพลต่อพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายดว้ยความเต็ม
ใจมากกวา่ท่ีจะเป็นการบงัคบัโดยใชม้าตรการทางกฎหมาย เศรษฐกิจ หรืออ านาจอ่ืนๆ 
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6.  การเลือกและสร้างอิทธิพลต่อกลุ่มเป้าหมายกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง (We select and influence a 
Target Audience) เป็นการวางแผนสร้างอิทธิพลต่อพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงท่ี
มีศกัยภาพในการโนม้นา้วใจให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม โดยในการเลือกกลุ่มเป้าหมายจะใช้
กระบวนการทางการตลาดเชิงธุรกิจเขา้มาช่วย ดว้ยการใชว้ธีิแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation) 
ซ่ึงเป็นการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคออกเป็นส่วนๆ ตามลกัษณะท่ีเหมือนกนั จากนั้นจะพิจารณาส่วนตลาด
ท่ีมีศกัยภาพแลว้ท าการเลือกส่วนตลาดดงักล่าวมาก าหนดเป็นกลุ่มเป้าหมาย 

7.  เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาสินคา้ (Product Development) แนวคิดการตลาดเพื่อสังคมเก่ียวขอ้ง
กบัการพฒันาสินคา้ส าหรับสังคม ซ่ึงสามารถท าได ้2 แนวทาง โดยแนวทางแรก เป็นการพิจารณา
สินคา้ท่ีมีอยู่แลว้หรือสินคา้ท่ีมีแนวโนม้ท่ีง่ายต่อการยอมรับของสังคม ยกตวัอย่างการรณรงคก์าร
บริโภคอาหารท่ีมีวิตามินเอสูงให้แก่ชุมชนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของไทย ซ่ึงมีการก าหนด
สินคา้ทางสังคมข้ึนคือ ผกัต าลึง เพราะเป็นอาหารท่ีมีวิตามินเอสูง ปลูกง่าย และมีอยูแ่ลว้ในทอ้งถ่ิน 
จึงท าใหเ้กิดการยอมรับไดโ้ดยง่าย 

แนวทางท่ีสอง เม่ือมีความจ าเป็น นกัการตลาดเพื่อสังคมอาจตอ้งแสวงหาสินคา้ใหม่ท่ีดีท่ีสุด
ในขณะนั้น เพื่อตอบสนองความตอ้งการได้มากกว่าสินค้าท่ีมีอยู่แล้วในสังคม เช่นในประเทศ
เม็กซิโกมีโครงการรณรงค์ให้วยัรุ่นมีความรับผิดชอบต่อการมีเพศสัมพนัธ์มากข้ึน เพื่อไม่ให้เกิด
ปัญหาเร่ืองการตั้งครรภ์ในวยัเรียนและปัญหาการท าแทง้ โดยนักการตลาดเพื่อสังคมได้พฒันา
สินคา้ให้เป็นท่ีสนใจของกลุ่มเป้าหมายมากกว่าการสอนผ่านการบรรยาย จึงแต่งเพลง 2 เพลงช่ือ 
Stop และ When we are together พร้อมให้นักร้องท่ีวยัรุ่นช่ืนชอบขบัร้อง ซ่ึงเน้ือหาเพลงกล่าวถึง
การมีเพศสัมพนัธ์ท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งกลายมาเป็นส่วนหน่ึงของความรัก และภายในตลบัเทปบรรจุแผน่
พบัท่ีให้ขอ้มูลเก่ียวกบัการมีเพศสัมพนัธ์ด้วยความรับผิดชอบ และขอ้มูลเก่ียวกบัการคุมก าเนิด
รวมทั้งบอกสถานท่ีท่ีสามารถหาขอ้มูลเพิ่มเติมไวด้ว้ย  

8.  เป็นการใช้ส่ิงจูงใจ (The Use of Incentives) การตลาดเพื่อสังคมไม่ใช่แค่การให้ข่าวสาร
ความรู้ความเขา้ใจในประโยชน์ของการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม หรือโทษจากการไม่เปล่ียนแปลง
พฤติกรรมเท่านั้น แต่ยงัครอบคลุมถึงการใช้ส่ิงจูงใจต่างๆ เพื่อเพิ่มระดบัการโน้มน้าวใจร่วมดว้ย 
เช่น การใหข้องแถม การลดราคา การมอบของรางวลั การจดักิจกรรมพิเศษ เป็นตน้   

9.  การอ านวยความสะดวกต่างๆ (Facilitation) เป็นการท าให้เกิดความง่ายท่ีสุดท่ีจะท าให้
สังคมยอมรับพฤติกรรมนั้น เช่นหากตอ้งการจะรณรงคใ์ห้เยาวชนใชถุ้งยางอนามยัเพื่อป้องกนัโรค
เอดส์ นกัการตลาดเพื่อสังคมก็ควรมีการตั้งจุดจ าหน่ายถุงยางอนามยัให้กลุ่มเป้าหมายสามารถซ้ือหา
ไดโ้ดยสะดวกในราคาท่ีไม่แพงจนเกินไป หรือควรมีเบอร์โทรศพัทส์ายด่วนเพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย
สามารถโทรศพัทไ์ปปรึกษาเร่ืองการใชถุ้งยางอนามยัท่ีถูกตอ้งไดโ้ดยสะดวก  
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10.  มีการตรวจสอบและประเมินแผนการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง (Continuous Monitoring 
and Revision) แผนการตลาดเพื่อสังคมควรมีการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบติังานอย่าง
ต่อเน่ืองทั้งในระหวา่งและหลงัการด าเนินงาน เพื่อน าขอ้มูลตอบกลบัท่ีไดรั้บมาพฒันาและปรับปรุง
แผนการตลาดเพื่อสังคมใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 

2.4.3  ชนิดของแผนการเปล่ียนแปลงสังคม 
การตลาดเพื่อสังคมมุ่งก่อให้เกิดแผนงานท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการน ามาซ่ึงการเปล่ียนแปลง

สังคมท่ีตามท่ีตั้งเป้าหมายไว ้กระนั้น แผนงานท่ีวางไวอ้ย่างเหมาะสมไม่ไดห้มายความว่าจะตอ้ง
ประสบความส าเร็จในการเปล่ียนแปลงเสมอไป ข้ึนอยูก่บัวา่การเปล่ียนแปลงสังคมท่ีเป็นเป้าหมาย
นั้นเปล่ียนแปลงได้ง่ายหรือยากเพียงใด โดยการเปล่ียนแปลงบางอย่างนั้นง่ายท่ีจะท าให้เกิดข้ึน 
แมว้่าจะไม่ใช้การตลาดเพื่อสังคม แต่บางอย่างก็เปล่ียนแปลงได้ยากแมจ้ะใช้การตลาดเพื่อสังคม
แล้วก็ตาม ทั้งนั้น ข้ึนอยู่กบัระดบัของการเปล่ียนแปลง ซ่ึง Kotler (อา้งถึงใน พรทิพย ์สัมปัตตะ         
วนิช, 2547) ไดแ้บ่งระดบัการเปล่ียนแปลงสังคมออกเป็น 4 ระดบั คือ 

1.  การเปล่ียนแปลงความคิด (Cognitive Change) เป็นระดบัการเปล่ียนแปลงท่ีง่ายท่ีสุด มี
จุดมุ่งหมายเพื่อสร้างการตระหนกั หรือความรู้ในเร่ืองต่างๆ เช่น การให้ความรู้เร่ืองอาหาร การให้
ความรู้เร่ืองสุขภาพ เป็นตน้ อยา่งไรก็ตาม ถึงแมก้ารเปล่ียนแปลงระดบัน้ีจะท าค่อนขา้งง่ายกวา่การ
เปล่ียนแปลงระดบัอ่ืน แต่ก็ควรมีการใช้กลยุทธ์ในการวางแผนอย่างเหมาะสม เช่น ข่าวสารควร
น่าสนใจและง่ายต่อความเขา้ใจ ชดัเจน และสอดคลอ้งกบัทศันคติเดิมของผูรั้บสาร รวมถึงการเลือก
ส่ือท่ีตอ้งเหมาะสมกบัผูรั้บสารดว้ยเช่นกนั 

2.  การเปล่ียนแปลงการกระท า (Action Change) ต้องการให้กลุ่มเป้าหมายมีการกระท า
บางอยา่งเกิดข้ึนในขณะนั้น เช่น การออกก าลงักาย การออกมาเลือกตั้ง เป็นตน้ โดยระดบัน้ีจะเป็น
การเปล่ียนแปลงท่ียากมากข้ึนกว่าระดบัแรก กลุ่มเป้าหมายตอ้งเขา้ใจวตัถุประสงค์ของแผนการ
รณรงค์เป็นอย่างดีจึงจะยอมท าตามท่ีผูด้  าเนินการเปล่ียนแปลงตอ้งการ โดยจะตอ้งมีการอ านวย
ความสะดวกมากท่ีสุดเพื่อใหเ้กิดการกระท า และอีกวธีิหน่ึงท่ีน ามาซ่ึงการกระท านั้นๆ ไดคื้อ การใช้
ส่ิงล่อใจ (Incentive) ใหก้ระท า 

3.  การเปล่ียนแปลงระดบัพฤติกรรม (Behavior Change) พฤติกรรมคือชุดของการกระท าท่ี
ต่อเน่ือง ซ่ึงกระท าติดต่อกนัมาจนกลายเป็นพฤติกรรม จึงมีความยากในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
อย่างมาก เช่น การเลิกสูบบุหร่ี การเลิกใช้ยาเสพติด เป็นต้น ดังนั้น การใช้โปรแกรมส่งเสริม
การตลาดมาเป็นเคร่ืองมือและการท าให้กลุ่มเป้าหมายมองเห็นประโยชน์ของพฤติกรรมนั้นๆ 
ชดัเจนจึงเป็นเร่ืองส าคญั โดยอาศยัทั้งส่ือมวลชน และส่ือบุคคลท่ีเป็นผูน้ าความคิดของสังคมมาเป็น
เคร่ืองมือหลกัดว้ยนอกเหนือจากการใชโ้ปรแกรมทางการตลาด 
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4.  การเปล่ียนแปลงระดบัค่านิยม (Value Change) เป็นระดบัสุดทา้ยท่ีเปล่ียนแปลงยากท่ีสุด 
เพราะตอ้งเปล่ียนความเช่ือและค่านิยมท่ีฝังลึกอยู่ในจิตใจ การพยายามจะเปล่ียนตอ้งใช้เวลาค่อย
เป็นค่อยไป และตอ้งวางแผนกลยุทธ์ท่ีไม่ก่อให้เกิดความขดัแยง้มากเกินไป ซ่ึงความพยายามท่ีจะ
เปล่ียนระดบัน้ีจะก่อให้เกิดความไม่ลงรอยของทศันคติและความรู้ในตวับุคคลข้ึน ซ่ึงโดยปกติแลว้
ทฤษฎีทางด้านทศันคติจะอธิบายว่าบุคคลจะแสวงหาข่าวสารท่ีสอดคล้องกับทศันคติเดิม และ
พยายามหลีกเล่ียงข่าวสารท่ีไม่สอดคลอ้ง หรือขดัแยง้กบัทศันคติเดิม ดงันั้น การท าใหก้ลุ่มเป้าหมาย
สนใจและเปิดรับข่าวสารจึงท าได้ยากกว่าปกติ ผูว้างแผนจึงต้องวางแผนใช้เคร่ืองมือต่างๆ 
โดยเฉพาะเคร่ืองมือทางการตลาดอยา่งเขม้ขน้และต่อเน่ือง 

2.4.4  กระบวนการวางแผนการตลาดเพื่อสังคม 
กระบวนการวางแผนการตลาดเพื่อสังคมนั้นพฒันาขั้นตอนมาจากการวางแผนทางการตลาด 

โดย พรทิพย ์สัมปัตตะวนิช (2547) ได้รวบรวมและประมวลขั้นตอนการวางแผนการตลาดเพื่อ
สังคมไว ้ซ่ึงแบ่งได ้8 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1.  การก าหนดปัญหาทางสังคมท่ีตอ้งการแกไ้ขหรือเปล่ียนแปลง  
ปัญหาทางสังคมในแง่มุมของการตลาดเพื่อสังคมจะเป็นปัญหาเร่ืองความตอ้งการทางสังคม 

(Social Need) เป็นหลกั โดยเนน้ท่ีการตอบสนองความตอ้งการพื้นฐานของสมาชิกในสังคม ผลของ
ความพยายามแกปั้ญหาหรือผลของความพยายามเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและการรับรู้ของสมาชิก
สังคมจะก่อให้เกิดการพฒันาสภาพความเป็นอยู่ของสมาชิกในสังคม ดงันั้น คุณภาพชีวิตจึงเป็น
จุดมุ่งหมายหลกัของการตลาดเพื่อสังคม เพราะเป็นจุดเร่ิมตน้ของการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
โดยรวมต่อไป 

อย่างไรก็ดี เร่ืองคุณภาพชีวิตของแต่ละสังคมหรือแต่ละทอ้งท่ีมีความแตกต่างกนั เช่น บาง
สังคมก าลงัเผชิญหนา้กบัปัญหาการสูบบุหร่ี และตอ้งการต่อตา้นการสูบบุหร่ี ในขณะท่ีบางสังคม
อาจเผชิญหนา้กบัปัญหาจ านวนการตายของทารกแรกเกิดอนัมาจากการดูแลท่ีไม่ถูกตอ้ง ดงันั้น ใน
แต่ละสังคมจึงตอ้งก าหนดและระบุปัญหาท่ีตอ้งการจะแกไ้ขให้ชดัเจน รวมถึงคน้หาสาเหตุการเกิด
ปัญหานั้นๆ ให้ตรงจุด เพื่อตั้ งเป็นโจทย์ในการวางแผนกลยุทธ์ส าหรับการแก้ไขหรือพยายาม
เปล่ียนแปลงสังคม และท าใหปั้ญหานั้นๆ คล่ีคลายลง 

2.  การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มทางสังคม 
หลงัจากก าหนดปัญหาท่ีจะพยายามแกไ้ข ขั้นตอนต่อมาคือการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลกระทบ

ต่อแผนรณรงค์การตลาดเพื่อสังคม เพื่อใช้เป็นขอ้มูลว่าจะมีโอกาสในการเลือกใช้เคร่ืองมือต่างๆ 
หรือมีสถาบนัต่างๆ ใหก้ารสนบัสนุนแผนรณรงคใ์นคร้ังนั้นมากนอ้ยแค่ไหน หรือจะมีปัจจยัใดบา้ง
ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการรณรงค์เปล่ียนแปลง และอุปสรรคนั้นสามารถใช้เทคนิคการตลาดช่วยได้
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หรือไม่  โดยผู ้วางแผนควรพิจารณาถึงเร่ืองของความเก่ียวข้องระหว่างสถานการณ์นั้ นๆ 
(สถานการณ์การเปล่ียนแปลง) กบักลุ่มเป้าหมายว่าอยูใ่นระดบัใด ซ่ึงจะท าให้ทราบวา่มีความยาก
ง่ายแค่ไหนในการท าแผนรณรงคใ์ห้ประสบความส าเร็จ รวมถึงพิจารณาดูวา่จะมีผูใ้ห้ความร่วมมือ
สนบัสนุนแผนรณรงคน้ี์หรือไม่ และมากนอ้ยแค่ไหน ผูท่ี้ให้การสนบัสนุนถือไดว้า่เป็นตวัเสริมให้
แผนประสบความส าเร็จง่ายข้ึน นอกจากนั้น พิจารณาถึงผูค้ดัคา้นดว้ยวา่มีมากนอ้ยแค่ไหน เพราะ
โดยปกติแลว้ตวัข่าวสารท่ีจะส่งไปยงักลุ่มเป้าหมายอาจท าให้กลุ่มเป้าหมายมองเห็นถึงประโยชน์
ของการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนไดไ้ม่ชดัเจน ดงันั้น  เคร่ืองมืออ่ืนๆ อยา่งกลุ่มผูส้นบัสนุนจึงเป็นส่ิง
ท่ีจ  าเป็นอยา่งยิง่ 

3.  การวางวตัถุประสงคท์างการตลาดเพื่อสังคม  
วัตถุประสงค์ทางการตลาดเพื่อสังคมคือจุดมุ่งหมายท่ีองค์กรท่ีวางแผนรณรงค์เพื่อ

เปล่ียนแปลงสังคมตอ้งการหรือมุ่งหวงัใหก้ลุ่มเป้าหมายกระท าตาม โดยการวางวตัถุประสงคค์วรมี
การเขียนอย่างเฉพาะเจาะจง สามารถวดัได ้และสามารถท่ีจะกระท าให้ส าเร็จได ้โดยควรเร่ิมจาก
การก าหนดวตัถุประสงคอ์ยา่งกวา้งๆ หลงัจากนั้นควรช้ีใหเ้ห็นถึงพฤติกรรมหรือการกระท าใดๆ ท่ี
ตอ้งการให้กลุ่มผูย้อมรับเป้าหมายกระท า ซ่ึงพฤติกรรมหรือการกระท านั้นๆ จะเป็นตวัสะทอ้นท่ีดี
ถึงวตัถุประสงคห์ลกัของแผนและเขา้ใจไดง่้าย 

4.  การแบ่งส่วนตลาดและคดัเลือกกลุ่มผูย้อมรับเป้าหมาย 
ผูว้างแผนจะตอ้งก าหนดกลุ่มเป้าหมายแยกออกเป็นกลุ่มย่อยๆ ซ่ึงแต่ละกลุ่มย่อยของตลาด 

(Market Segments) จะมีลักษณะแตกต่างกัน  และสมาชิกท่ีอยู่ในกลุ่มเดียวกันก็จะมีตัวแปร
บางอยา่งท่ีเหมือนกนั อยา่งการใชต้วัแปรทางลกัษะดา้นประชากรศาสตร์ เช่น เพศ อาย ุรายได ้  เป็น
ตน้ หรืออาจใช้ลกัษณะด้านพฤติกรรมมาแบ่งกลุ่มเป้าหมายไดเ้ช่นกนั วิธีการน้ีเป็นแนวความคิด
ของการแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation) โดยเป็นกระบวนการในการแบ่งตลาดใหญ่ออกเป็น
ส่วนๆ ท่ีแตกต่างกนั และพฒันาโปรแกรมการส่งเสริมการตลาดส าหรับแต่ละส่วน  ซ่ึงส่วนท่ีเลือก
มาเป็นกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนั้น การแบ่งส่วนตลาดและคดัเลือกกลุ่มเป้าหมายเป็นแนวคิดพื้นฐานทาง
การตลาดท่ีน ามาใชเ้พื่อเพิ่มโอกาสของความส าเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้

5.  การวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
วธีิการน้ีท าไดโ้ดยการออกวิจยัตลาด เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีมีประโยชน์ส าหรับการน ามาออกแบบ

โปรแกรมต่างๆ ใหเ้หมาะสม โดยขอ้มูลท่ีไดจ้ะตอ้งวิเคราะห์หลงัจากไดแ้บ่งส่วนตลาดแลว้ เพื่อให้
เกิดความเขา้ใจในตลาดยอ่ยเป้าหมายมากยิ่งข้ึนคือ ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ซ่ึง
เป็นลกัษณะภายนอกของบุคคล เช่น รายได ้การศึกษา อาย ุเพศ และขอ้มูลลกัษณะทางจิตวิทยา อนั
เป็นลกัษณะภายในของบุคคล เช่น ทศันคติ ค่านิยม แรงจูงใจ รวมถึงขอ้มูลลกัษณะทางพฤติกรรม
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หรือรูปแบบของพฤติกรรม อย่างนิสัยการซ้ือ ลกัษณะการตดัสินใจ เป็นตน้ ทั้งนั้น เพราะการรู้จกั
กลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างดีจะท าให้สามารถวางแผนให้มีอิทธิพลเหนือหรือชักจูงให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงดงัท่ีตั้งวตัถุประสงคไ์วไ้ดง่้ายข้ึน 

6.  การเสนอขอ้ไดเ้ปรียบในแต่ละส่วนตลาด 
เน่ืองจากแต่ละส่วนย่อยตลาดมีความต้องการท่ีแตกต่างกัน เพื่อเข้าถึงแต่ละกลุ่มได้อย่าง

เหมาะสม จึงตอ้งมีวิธีการในการเสนอขอ้เสนอต่อกลุ่มต่างๆ แตกต่างกนัด้วย ขอ้ได้เปรียบท่ีจะ
น าเสนอในแต่ละส่วนย่อยตลาดจะตอ้งเป็นไปตามมุมมองของผูบ้ริโภคเป้าหมายเป็นหลกั โดย
พิจารณาหาข้อเสนอควรพิจารณาว่าองค์ประกอบใดในการพยายามท่ีจะเปล่ียนแปลงสังคมท่ี
สามารถน ามาเป็นขอ้เสนอซ่ึงเป่ียมดว้ยคุณค่าในใจของกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมายแต่ละกลุ่ม เช่น การ
วางแผนครอบครัวส าหรับกลุ่มท่ีแต่งงานมีลูกแลว้ย่อมตอ้งการวิธีการคุมก าเนิดท่ีเสนอประโยชน์
ของการมีชีวิตครอบครัวท่ีมีความสุขเม่ือมีจ านวนลูกน้อย โดยสินคา้ท่ีตอ้งการมากท่ีสุดคือการท า
หมนั และการใชย้าคุมก าเนิด แต่กลุ่มท่ีเพิ่งเร่ิมแต่งงาน ขอ้เสนอท่ีมีคุณค่าและเป็นท่ีตอ้งการคือ การ
มีลูกเม่ือพร้อมจะก่อใหเ้กิดชีวติครอบครัวท่ีอบอุ่น สินคา้ท่ีใชเ้สนออาจเป็นถุงยางอนามยัเป็นอนัดบั
หน่ึง รองลงมาคือยาคุมก าเนิด เป็นตน้ 

7.  การก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดเพื่อสังคม 
ขั้นตอนน้ีสอดคล้องกับแนวคิดการตลาดเชิงธุรกิจเร่ืองของ 4P’s คือ Product Price Place 

Promotion ซ่ึงการก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดเพื่อสังคมประกอบดว้ย 4 กลยทุธ์ ไดแ้ก่ 
7.1  การก าหนดกลยุทธ์สินคา้ เป็นขั้นท่ีตอ้งรู้ถึงปัญหาในสังคมว่าปัญหาใดท่ีตอ้งการจะ

แก้ไข แล้วแสวงหาหรือก าหนดสินค้ามาเป็นตัวแทนแก้ปัญหานั้ นๆ โดยผู ้ขายต้องศึกษา
กลุ่มเป้าหมายมาอยา่งดีแลว้ออกแบบสินคา้ให้เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มท่ีเลือกมา ซ่ึง
สินคา้ทางสังคมส่วนใหญ่จะออกมาในลกัษณะของแนวความคิด หรือความคิดในการแกปั้ญหาท่ี
ตระหนกัถึง เช่น ปัญหาการมีประชากรมากเกินไปก็สามารถกลายเป็นแนวความคิดทางสังคมใน
เร่ืองของการวางแผนครอบครัว ซ่ึงเป็นสินคา้ทางสังคมท่ีตอ้งการจะขาย และจะตอ้งท าความคิดทาง
สังคมนั้นให้ออกมาในลกัษณะท่ีกลุ่มเป้าหมายรู้สึกตอ้งการและเต็มใจท่ีจะซ้ือ ส่ิงส าคญัท่ีสุดคือ 
เป็นสินคา้ท่ีสามารถมองเห็นและเขา้ใจไดง่้าย โดยสินคา้ทางสังคมสามารถแบ่งเป็น 3 ชนิด ไดแ้ก่ 
สินคา้ทางความคิด (Social Idea) อาจออกมาได้ในหลายรูปแบบ เช่น ความเช่ือ ทศันคติ ค่านิยม 
อย่างความเช่ือเร่ืองบุหร่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ ไม่ควรด่ืมสุราขณะขบัรถ เป็นตน้ ถดัมาคือ การ
ประพฤติปฏิบติัทางสังคม (Social Practice) อาจเป็นการกระท าคร้ังเดียว เช่น การบริจาคโลหิต หรือ
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม เช่น การเลิกสูบบุหร่ี การคุมก าเนิด เป็นตน้ รวมถึงสินคา้ทางสังคมอยา่ง
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วตัถุท่ีจบัตอ้งได ้(Tangible Object) เช่น ยาคุมก าเนิด ถุงยางอนามยั เข็มขดันิรภยัเพื่อความปลอดภยั
ขณะขบัรถ เป็นตน้ 

7.2 การก าหนดกลยุทธ์ราคา ราคาหมายถึงการลงทุนท่ีผูซ้ื้อจะตอ้งยอมรับเพื่อให้ไดม้าซ่ึง
สินคา้ท่ีตอ้งการ โดยราคาท่ีตอ้งพิจารณาถึงคือ ราคาท่ีเป็นจ านวนเงิน ราคาค่าเสียโอกาส ราคาท่ีตอ้ง
สูญเสียพลงังาน ราคาในการเสียเวลา และราคาดา้นจิตใจ ในการตั้งราคาสินคา้ทางสังคมนั้นตอ้ง
ตั้งอยูบ่นพื้นฐานท่ีวา่สมาชิกในกลุ่มเป้าหมายจะมีการวิเคราะห์ถึงการลงทุนและผลประโยชน์ท่ีจะ
ไดรั้บทุกคร้ังเม่ือจะพิจารณาว่า เขาควรท่ีจะลงทุนเงิน เวลา พลงังาน และอ่ืนๆ ในเร่ืองน้ีหรือไม่ 
โดยน าประโยชน์ท่ีเขาจะไดรั้บความพยายามเปล่ียนแปลงมาเปรียบเทียบกบัการลงทุนต่างๆ ท่ีเขา
ตอ้งเสียวา่ส่วนใดจะมากกวา่กนั หรือการลงทุนคร้ังน้ีจะคุม้ค่าหรือไม่ 

7.3 การก าหนดกลยุทธ์การวางสินค้า เป็นการก าหนดช่องทางหรือวิธีการจ าหน่ายและ
จดัส่งสินค้าไปสู่กลุ่มเป้าหมาย ในแง่มุมของการตลาดเพื่อสังคม การวางสินคา้คือการจดัท าให้
สินคา้นั้นมีอยูต่ามร้านคา้ต่างๆ ท่ีจะสามารถน าสินคา้ไปจดัวางได ้อาจจะจดัโดยผา่นองคก์รรัฐบาล
หรือเอกชนก็ได ้ซ่ึงจะท าใหเ้กิดการแลกเปล่ียนแรงจูงใจท่ีม่ีอยูใ่นตวัสมาชิกสังคมใหก้ลายเป็นการ
กระท าแทน ดงันั้น ตอ้งมีการเลือกใชต้วักลางท่ีเหมาะสมเพื่อจดัจ าหน่ายสินคา้ หรือเพื่อท าใหสิ้นคา้
แพร่กระจาย รวมถึงวธีิการใดๆ ท่ีจะท าใหต้วักลางมาช่วยสนบัสนุนองคก์รและสินคา้นั้นๆ โดยช่อง
ทางการแพร่กระจายจะตอ้งสอดคลอ้งเหมาะสมกบัสินคา้ และง่ายต่อการท่ีกลุ่มเป้าหมายจะมาหา
ซ้ือสินคา้ไปใช ้

7.4  การก าหนดกลยุทธ์การส่งเสริมสินคา้ คือ การก าหนดกลยุทธ์และกลวธีิในการส่ือสาร
เพื่อชักจูงให้ผูรั้บหรือผูบ้ริโภคคุน้เคยกบัสินคา้ ยอมรับสินคา้ และมีความตอ้งการสินคา้ ซ่ึงการ
ส่งเสริมสินคา้ประกอบดว้ยการใชโ้ฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การขายโดยพนกังานขาย และการ
ส่งเสริมการขาย เช่นเดียวกบัการตลาด และกิจกรรมเหล่าน้ีสามารถสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนัในการ
จะเพิ่มประสิทธิภาพของแผนการตลาดเพื่อสังคม ยกตวัอย่างการก าหนดจ านวนทีมขาย ขอบเขต
ของผูข้ายแต่ละเขต และแรงจูงใจผูข้าย เช่น การก าหนดจ านวนพนกังานท่ีจะออกไปกบัรถท าหมนั
ชายฟรีมีจ านวนก่ีคนต่อคนั จ านวนทั้งหมดก่ีคน แต่ละคนัรับผิดชอบเขตใดบา้ง และรางวลัตอบ
แทนพนกังานมีอะไรบา้ง เป็นตน้ 

8.  การน าไปปฏิบติัและการประเมินผล  
ขั้นตอนสุดท้ายคือการด าเนินงานตามแผนท่ีวางไวแ้ล้วควบคุมแผนงานให้เป็นไปตาม

วตัถุประสงค์ และท าการประเมินผลแผนการตลาดเพื่อสังคมโดยวิจัยถึงผลกระทบท่ีมีต่อ
กลุ่มเป้าหมายว่าเป็นไปตามวตัถุประสงค์หรือไม่ เพื่อทราบถึงปัญหาหรืออุปสรรคและน ามาเป็น
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ขอ้มูลในการปรับปรุงแผนการตลาดเพื่อสังคมต่อไป ซ่ึงการประเมินผลแผนการตลาดเพื่อสังคม
นิยมใชใ้น 4 รูปแบบ คือ 

1. การประเมินผลการใช้จริง คือ การประเมินผลช้ินงานและโปรแกรมต่างๆ ท่ีออกแบบมา
ก่อนท่ีจะน าเสนอต่อกลุ่มเป้าหมาย เพื่อประเมินถึงจุดเด่นและจุดดอ้ยของช้ินงานและโปรแกรม
นั้นๆ แลว้น าขอ้มูลมาปรับปรุงก่อนออกใชจ้ริง 

2.  การประเมินผลกระบวนการ คือ การตรวจกระบวนการการน าแผนงานท่ีวางไวม้าใช ้โดย
ในแต่ละขั้นตอนของแผนจะถูกประเมินเพื่อความแน่ใจวา่สามารถตอบสนองวตัถุประสงคข์องแผน
ได ้และกลุ่มเป้าหมายไดรั้บและเขา้ใจในขอ้มูลข่าวสารท่ีส่งไป 

3.  การประเมินผลท่ีปรากฏ คือ การประเมินโดยรวบรวมขอ้มูลรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนหลงัจากด าเนินแผนการตลาดเพื่อสังคมส่งถึงกลุ่มเป้าหมายแลว้ โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ขอ้มูลเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงทศันคติหรือพฤติกรรม เช่น จ านวนผูท่ี้มาขอขอ้มูลเพิ่ม การ
เปล่ียนทศันคติ การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม เป็นตน้ 

4.  การประเมินผลกระทบ คือ การวดัถึงผลกระทบของแผนการตลาดเพื่อสังคมในระยะเวลาท่ี
ต่อเน่ือง เพราะส่วนใหญ่แผนท่ีวางไวเ้ก่ียวกับการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคล ซ่ึงการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมจะส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวมในระยะยาว ดังนั้น จึงต้องติดตามดู
พฤติกรรมเหล่านั้นในระยะเวลาหน่ึง เพื่อใหแ้น่ใจวา่พฤติกรรมนั้นจะยงัคงมีต่อไป 

อยา่งไรก็ตาม แผนการตลาดเพื่อสังคมอาจไม่ประสบผลส าเร็จในกรณีท่ีปัญหานั้นๆ มี
ความซบัซอ้น มีหลายหลายผูส้นบัสนุนมากเกินไป มีปัจจยัรบกวน หรือปัญหานั้นอยูน่อกเหนือการ
ควบคุม อยา่งเร่ืองขอ้บกพร่องทางพนัธุกรรม (Weinreich, 2011) 

จากการศึกษาแนวคิดการตลาดเพื่อสังคม ผูว้ิจยัจะน าแนวคิดดังกล่าวมาใช้ในการ
วิเคราะห์วา่มีความเช่ือมโยงกบัการส่ือสารดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมภายนอกบริษทั แดร่ีโฮม 
จ ากัด ผ่านการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม โดยจะศึกษาว่ากิจกรรมนั้นๆ มีเป้าหมายก่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมอยา่งไร และมีกระบวนการวางแผนการตลาดเพื่อสังคมอยา่งไร  
 
2.5 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

การศึกษาวิจยัการส่ือสารความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์รในธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม: กรณีศึกษา บริษทั แดร่ีโฮม จ ากดั มีงานวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นแนวทางในการ
ประกอบวจิยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 

พิมพร์ภชั พิพิธบวรเลิศ (2555, บทคดัยอ่) ศึกษาเร่ือง กลยทุธ์การแสดงความรับผดิชอบ
ต่อสังคมของบริษทั สิงห์ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์และกิจกรรมการ
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แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั สิงห์ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั ผลการศึกษาพบว่า บริษทั
ก าหนดนโยบายการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมไวต้ั้งแต่เร่ิมก่อตั้งบริษทัเม่ือปี 2476 เน่ืองจาก
เห็นว่าเป็นบริษทัของคนไทย จึงมีความตั้งใจท่ีจะตอบแทนสังคมไทยดว้ยกนั ซ่ึงมีการก าหนดกล
ยุทธ์ไว ้5 ดา้น ไดแ้ก่ การศึกษา การกีฬา อนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม สังคม และส่ิงแวดลอ้ม โดยมีการ
วางแผนงานออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือ กิจกรรมหรือโครงการท่ีสนับสนุนกิจกรรมความ
รับผดิชอบต่อสังคมใน 5 กิจกรรมหลกัท่ีก าหนดไวป้ระจ าปี ส่วนท่ี 2 คือ การแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมตามสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน ส าหรับกิจกรรมท่ีบริษทัร่วมพฒันาสังคม เช่น การแจกจ่าย
ส่ิงของบรรเทาสาธารณภยั โครงการสิงห์รักน ้ า โครงการสิงห์อาสา เป็นตน้โดยกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัทั้ง 5 ดา้นไดแ้สดงให้เห็นจุดยืนขององคก์รในการด าเนินงานอยา่งมี
วสิัยทศัน์และมีเอกลกัษณ์ ซ่ึงสร้างประโยชน์ใหก้บัองคก์รอยา่งย ัง่ยนื 

ทั้งนั้น เป็นไปในทิศทางเดียวกบังานวิจยัของ โชติรัตน์ ศรีสุข (2554, บทคดัย่อ) ซ่ึง
ศึกษาเร่ือง กลยุทธ์การส่ือสารและการรับรู้รูปแบบโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั 
ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการให้ความหมาย รูปแบบ กลยุทธ์การ
ส่ือสาร และการรับรู้รูปแบบโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั 
(มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า บริษทัไดก้ าหนดความรับผิดชอบต่อสังคมไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร
โดยมุ่งเน้นการสร้างสรรค์ส่ิงท่ีดีให้แก่สังคมและส่ิงแวดล้อมด้วยการปลูกฝังคนในองค์กรและ
ประชาชนทัว่ไปใหอ้นุรักษแ์ละรักษาส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงรูปแบบโครงการความรับผดิชอบต่อสังคมเป็น
การบริจาคเพื่อการกุศลเป็นส่วนมาก หรือเป็น CSR-after-process และเป็น Strategic-CSR การท า
ความรับผิดชอบต่อสังคมในเชิงรุก (Proactive) ท่ีองค์กรสามารถริเร่ิมกิจกรรมด้วยตวัเองให้แก่
สังคม โดยกลยุทธ์การส่ือสารแบ่งเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ การส่ือสารภายใน ใชก้ารส่ือสารจากบนสู่
ล่าง คือ มีการถ่ายทอดจากผูบ้ริหารระดบัสูง ลงสู่ผูบ้ริหารระดบักลางไปถึงผูป้ฏิบติั และการส่ือสาร
ภายนอกผา่นเคร่ืองมือทางการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ไดแ้ก่ ส่ือภาพยนตร์โฆษณา 
ป้ายโฆษณา ส่ือกลางแจง้ ส่ือส่ิงพิมพ์ การจดักิจกรรมพิเศษ การเป็นผูอุ้ปถมัภ์กิจกรรม และส่ือ
ออนไลน์  ส าหรับการรับรู้รูปแบบโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของผูบ้ริโภคเห็นว่าการท า
โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัมีวตัถุประสงค์เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้แก่บริษทั 
กิจกรรมท่ีผูบ้ริโภครับรู้จะอยู่ในรูปแบบของการบริจาคส่ิงของหรือสินคา้จากบริษทั เพื่อเป็นการ
ช่วยเหลือชุมชน  

ขณะท่ีงานวิจยัของ พรรณทิมา สรรพศิรินันท์ (2552, บทคดัย่อ) ได้ศึกษาเร่ือง การ
จดัการการส่ือสารเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสังคมดา้นส่ิงแวดลอ้มของศูนยก์ารคา้ครบวงจรใน
ประเทศไทย มีวตัตุประสงค์ของงานวิจยัคือ เพื่อศึกษาการจดัการองค์กรให้มีความรับผิดชอบต่อ
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สังคมด้านส่ิงแวดล้อม ศึกษาการจัดการการส่ือสารเก่ียวกับความรับผิดชอบต่อสังคมด้าน
ส่ิงแวดล้อม รวมถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการจัดการส่ือสารเก่ียวกับความรับผิดชอบต่อสังคมด้าน
ส่ิงแวดลอ้มของศูนยก์ารคา้ครบวงจรในประเทศไทย โดยผลการศึกษาพบวา่ ศูนยก์ารคา้ครบจรทั้ง
สามองคก์รซ่ึงท าการศึกษาไดแ้ก่ บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) บริษทั เดอะมอลล์ กรุ๊ป 
จ ากดั และบริษทั สยามพิวรรธน์ จ ากดั มีการจดัการองคก์รอยา่งเป็นระบบ โดยมีพนัธกิจ วิสัยทศัน์ 
และนโยบายการด าเนินงานท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคมดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งชดัเจน จดัโครงสร้าง
องค์กรให้มีการจดัสรรล าดบัหน้าท่ีการท างาน และก าหนดให้หน่วยงานภายในองค์กรมีส่วนงาน
ต่างๆ ท่ีสนับสนุนการด าเนินการ ทั้งนั้ น เป็นการด าเนินงานท่ีควบคู่กันไปทั้ งมิติภายในและ
ภายนอกองค์กร ซ่ึงสามองค์กรมีการจัดการส่ือสารภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้การ
ด าเนินการความรับผิดชอบต่อสังคมด้านส่ิงแวดล้อมเป็นไปอย่างครบถ้วนทั้งมิติภายในและ
ภายนอกองค์กร โดยการส่ือสารภายในองค์กรมีการใช้ส่ือหรือช่องทางท่ีแตกต่างกนัไปในแต่ละ
วฒันธรรมองคก์ร มีเป้าหมายเพื่อขบัเคล่ือนการท างานให้เป็นไปตามนโยบาย และสร้างการมีส่วน
ร่วมในองค์กร ส่วนการส่ือสารภายนอกองค์กรเพื่อสร้างการรับรู้ ความตระหนักในปัญหาด้าน
ส่ิงแวดลอ้มสู่กลุ่มเป้าหมายให้สนใจและมีส่วนร่วมในโครงการต่างๆ ขณะท่ีปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
จดัการส่ือสารเก่ียวกับความรับผิดชอบต่อสังคมด้านส่ิงแวดล้อมของศูนย์การค้าครบวงจรใน
ประเทศไทยประกอบดว้ยปัจจยัภายในอยา่งการสร้างการรับรู้ การยอมรับ และการใหค้วามร่วมมือ 
ส่วนปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมวฒันธรรม และเทคโนโลยี 

ดา้น จณิน เอ่ียมสะอาด (2550, บทคดัยอ่) ศึกษาเร่ือง รูปแบบและการส่ือสารการด าเนิน
ธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจไทย มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการด าเนิน
ธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจไทย และกระบวนการส่ือสารกบักลุ่มผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงศึกษากระบวนการส่ือสารการด าเนินธุรกิจอย่าง
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจไทยไปสู่สาธารณะ ซ่ึงได้ศึกษาบริษทั บางจากปิโตรเลียม 
จ ากดั (มหาชน) บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) และบริษทัปูนซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) ทั้ง 3 
บริษทัเป็นบริษทัท่ีได้รับรางวลั CSR Awards ปี 2549 จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผล
การศึกษาพบวา่ ทั้ง 3 องคก์รมีนโยบายท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางการด าเนินธุรกิจอยา่งรับผิดชอบต่อ
สังคม โดยก าหนดไวเ้ป็นลายลักษณ์อกัษรอย่างชัดเจนและยึดถือตั้ งแต่ก่อตั้งกิจการ และเร่ิม
ด าเนินการจากมิติภายในองคก์รก่อนแลว้ขยายไปสู่มิติภายนอกองคก์ร โดยรูปแบบการด าเนินธุรกิจ
อย่างรับผิดชอบแบ่งเป็นดา้นเศรษฐกิจท่ีจะด าเนินธุรกิจภายใตก้ารก ากบัดูแลกิจการท่ีดีตามหลกั
บรรษัทภิบาล และบทบาทขององค์กรต่อผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย ขณะท่ีความรับผิดชอบด้าน
ส่ิงแวดลอ้มจะบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มในกระบวนกรท างานภายในองคก์รและคู่ธุรกิจ ส่วนความ



69 
 

รับผิดชอบดา้นสังคม องคก์รจะมีส่วนร่วมในการพฒันาดา้นต่างๆ โดยเร่ิมจากสังคมภายในองคก์ร
และขยายไปสู่สังคมใกล้เคียงท่ีองค์กรท าธุรกิจและสังคมในวงกวา้งยิ่งข้ึน ทั้งนั้น ได้ด าเนินการ
ความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านกระบวนการส่ือสารกับผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในองค์กรคือ
พนกังาน และภายนอกองคก์ร ไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้น เจา้หน้ี คู่คา้ คู่แข่ง ลูกคา้  และชุมชน ในทางเดียวกนั 
ไดส่ื้อสารการด าเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรสู่สาธารณะผ่านส่ือมวลชนต่างๆ 
โดยการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ท าให้สังคมเกิดการรับรู้ถึงการด าเนินธุรกิจอยา่งรับผิดชอบต่อสังคม
ขององคก์รไดม้ากท่ีสุด 
 
 
 
 



 
 

บทที ่3 
ระเบียบวธีิวจิยั 

 
การศึกษาวิจยัเร่ือง “การส่ือสารความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรในธุรกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม: กรณีศึกษา บริษทั แดร่ีโฮม จ ากดั” ใช้วิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ผูบ้ริหารและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของ
บริษทั แดร่ีโฮม จ ากดั เพื่อศึกษาถึงนโยบายและแนวทางปฏิบติั กระบวนการส่ือสารภายในและ
ภายนอกองค์กรของบริษัท แดร่ีโฮม จ ากัด พร้อมทั้ งศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์จากเอกสาร 
(Documentary Study) ช่วงเดือนมกราคม 2559 – ธนัวาคม 2559 เพื่อใหเ้ห็นถึงความเคล่ือนไหวดา้น
ความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั แดร่ีโฮม จ ากดัในระยะเวลา 1 ปีท่ีผา่นมา  
 
3.1  แหล่งข้อมูลทีใ่ช้ในการวจัิย 

     การศึกษาวิจยัเร่ือง “การส่ือสารความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรในธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม: กรณีศึกษา บริษทั แดร่ีโฮม จ ากดั” มีการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลจาก
แหล่งขอ้มูล ดงัน้ี 

3.1.1  แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใช้วิธีการเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
(In-depth Interview) โดยผูว้ิจยัจะท าการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การส่ือสารความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รของบริษทั แดร่ีโฮม จ ากดั  

3.1.2  แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ใชว้ิธีการศึกษาคน้ควา้และวิเคราะห์จากเอกสาร 
(Documentary Study) เพื่อศึกษาถึงนโยบายและแนวทางปฏิบติัดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของ
บริษทั แดร่ีโฮม จ ากดั ใน 3 ดา้น คือ เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม  
 
3.2  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกโดยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ซ่ึงคดัเลือกบุคลากรของบริษทั แดร่ีโฮม จ ากัด ท่ีเก่ียวขอ้งและมีบทบาท
ส าคญักบัด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ทั้งนโยบายและแนวทางการปฏิบติั รวมถึง
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กระบวนการส่ือสารดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมภายในและภายนอกองคก์ร โดยมีจ านวน 2 ท่าน 
ไดแ้ก่ 

1.  คุณพฤฒิ เกิดชูช่ืน ต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ  
2.  คุณวนิดา ช านิกลา้ ต าแหน่งผูจ้ดัการโรงงาน  
นอกจากน้ี จะสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียดา้นการส่ือสารความรับผิดชอบต่อสังคม

ของบริษทั แดร่ีโฮม จ ากดั เพื่อรับทราบถึงผลสะทอ้นกลบัจากการส่ือสาร โดยแบ่งเป็นผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียภายในองค์กรหรือพนักงาน 2 คน และผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร 4 คน ได้แก่ 
ลูกคา้ 2 คน และส่ือมวลชน 2 คน หลงัจากนั้น จะหาตวัแทนผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ซ่ึงมีเกณฑส์ าหรับ
คดัเลือกตวัแทนผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของแต่ละกลุ่ม ดงัน้ี 

1.  พนกังาน แบ่งเป็นพนกังานฝ่ายปฏิบติัการในโรงงาน และพนกังานฝ่ายส านกังาน 
ซ่ึงมีอายุการท างาน 5 ปีข้ึนไป โดยไดท้ าการสัมภาษณ์ คุณอรอุมา เชฎสมบติั หวัหนา้ฝ่ายผลิต อายุ
การท างาน 9 ปี และคุณยทุธพงศ ์โรจนพนัธ์ พนกังานแผนกคลงัสินคา้ อายกุารท างาน 5 ปี 

2.  ลูกคา้ แบ่งเป็นลูกคา้ทัว่ไป หรือลูกคา้แบบ B2C (Business to Customer) ท่ีซ้ือสินคา้
เพื่อการบริโภคของตัวเอง และลูกค้าท่ีเป็นตวัแทนจ าหน่าย หรือลูกค้าแบบ B2B (Business to 
Business) ซ่ึงเป็นลูกคา้ของบริษทั แดร่ีโฮม จ ากดั มาแลว้อยา่งนอ้ย 1 ปีข้ึนไป 

ทั้งนั้น ในส่วนของลูกคา้แบบ B2C ไดท้  าการสัมภาษณ์คุณคนางค ์พิมลวงศ ์โดยไดซ้ื้อ
สินคา้ของแดร่ีโฮมติดต่อกนัทุกเดือนเป็นระยะเวลา 3 ปี ขณะท่ีลูกคา้แบบ B2B ไดท้  าการสัมภาษณ์
คุณปราโมทย ์ป่ินเงิน เจา้ของร้านขายเคร่ืองด่ืมและผลไมท่ี้ตลาดบองมาเช่ กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็น
ตวัแทนจ าหน่ายสินคา้ของแดร่ีโฮมมาแลว้ 5 ปี 

3. ส่ือมวลชน แบ่งเป็นนกัข่าวสายซีเอสอาร์หรือความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 
และนกัข่าวสายการตลาด ท่ีมีอายกุารท างาน 3 ปีข้ึนไป โดยไดท้ าการสัมภาษณ์คุณจิรพรรณ อญัญะ
โพธ์ิ บรรณาธิการ นิตยสาร BrandAge ซ่ึงรับผิดชอบข่าวดา้นซีเอสอาร์มากว่า 10 ปี และคุณสุภา
พรรณ ยบุรัมย ์นกัข่าวสายการตลาด หนงัสือพิมพป์ระชาชาติธุรกิจ อายกุารท างาน 3 ปี 7 เดือน 

ขณะเดียวกนั  มีการศึกษาคน้ควา้และวิเคราะห์จากเอกสารและส่ือต่างๆ อาทิ เวบ็ไซต์
องค์กร (www.dairyhome.co.th) เฟซบุ๊คองค์กร (www.facebook.com/dairyhome-farm-shop และ 
www.facebook.com/dairyhome.muaklek/) รวมถึงขอ้มูลข่าวสารจากเวบ็ไซตแ์ละส่ือโซเชียลมีเดียท่ี
มีการเผยแพร่เร่ืองการส่ือสารความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั แดร่ีโฮม จ ากัด ได้แก่ ยูทูป 
(https://www.youtube.com/watch?v=0YFw-csS0hE)  เว็บไซต์  tripadvisor (https://th.tripadvisor. 
com/ Restaurant_Review-g469414 -d3703897 -Reviews- Dairy_Home-Nakhon_Ratchasima_ 

http://www.facebook.com/dairyhome-farm-shop%20และ
https://www.youtube.com/watch?v=0YFw-csS0hE
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Nakhon_Ratchasima_Province.html) อินสตาแกรม (https://www.instagram.com/dairyhome_orga 
nic_milk/) และทวติเตอร์ (https://twitter.com/dairyhomemilk) 

นอกจากน้ี ท าการคน้หาขอ้มูลจากห้องสมุดข่าวมติชน (www.matichonelibrary.com) 
และ www.google.co.th ด้วยการใช้ค  าคน้หาว่า “แดร่ีโฮม” และ “ความรับผิดชอบต่อสังคม” และ   
“ซีเอสอาร์” โดยเป็นขอ้มูลท่ีท าการเผยแพร่ตั้งแต่เดือนมกราคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2559 
 
3.3  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ แนวค าถามส าหรับการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและ
ตวัแทนผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียของของบริษทั แดร่ีโฮม จ ากัด ซ่ึงจะเป็นค าถามปลายเปิด เพื่อให้
สามารถตอบค าถามหรือแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มท่ี และระหว่างการสัมภาษณ์อาจมีการ
สอบถามสอบรายละเอียดเพิ่มเติมจากค าตอบนั้นๆ เพื่อให้ขอ้มูลครบถ้วนมากยิ่งข้ึน โดยมีแนว
ค าถามในการสัมภาษณ์ ดงัน้ี 

ค าถามส าหรับคุณพฤฒิ เกิดชูช่ืน 
1.  นโยบาย วิสัยทัศน์ และพนัธกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเป็น  

อยา่งไร 
2.  จากนโยบายท่ีวางไวไ้ดแ้ปรผลไปสู่แนวทางปฏิบติัด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

ทั้งมิติภายในและภายนอกองคก์รอยา่งไร 
3.  บริษทัมีการวางยทุธศาสตร์ดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมต่อองคก์รหรือไม่ อยา่งไร 
4.  บริษทัมีการจดัโครงสร้างองคก์รท่ีสอดคลอ้งต่อการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบ

ต่อสังคมขององคก์รหรือไม่ อยา่งไร 
5.  บริษทัจดัท ากิจกรรมเพื่อสังคมดา้นใดบา้ง พร้อมรายละเอียด 
6.  มองวา่ความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รสร้างประโยชน์ใหก้บับริษทัอยา่งไร 
7.  มีการวางกลยทุธ์การส่ือสารองคก์รกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกลุ่มต่างๆ หรือไม่ อยา่งไร 
8.  บริษทัมีวิธีการส่ือสารดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมต่อองค์กรกบัผูมี้ส่วนไดส่้วน

เสียแต่ละกลุ่มอยา่งไร ทั้งทิศทาง และช่องทางของการส่ือสาร 
9.  โครงการสร้างส่ือสารดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรภายในบริษทัเป็น

อยา่งไร 
10.  มีอุปสรรคในการส่ือสารดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รหรือไม่ อยา่งไร 
11.  มีการประเมินผลดา้นการส่ือสารดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รกบั 

ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภายในและภายนอกองคก์รหรือไม่ อยา่งไร 

https://www.instagram.com/
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ค าถามส าหรับคุณวนิดา ช านิกลา้ 
1.  นโยบายและแนวทางปฏิบติัดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมต่อพนักงาน เกษตรกร 

และชุมชนเป็นอยา่งไร 
2.  มีการส่ือสารด้านความรับผิดชอบต่อสังคมต่อพนักงาน เกษตรกร และชุมชนใน

ประเด็นใดบา้ง และผา่นช่องทางใด 
3.  บริษทัจดัท ากิจกรรมเพื่อสังคมดา้นใดบา้ง พร้อมรายละเอียด 
4.  มีอุปสรรคในการส่ือสารดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รหรือไม่ อยา่งไร 
5.  มีการประเมินผลด้านการส่ือสารด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรกับ
พนกังาน เกษตรกร และชุมชนหรือไม่ อยา่งไร 
6.  มีการวดัผลความเขา้ใจและการยอมรับของชุมชนต่อองค์กรหลงัการส่ือสารด้าน

ความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รหรือไม่ อยา่งไร 
ค าถามส าหรับพนกังาน 
1.  ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของกลุ่มตวัอยา่ง 
2.  ไดรั้บขอ้มูลดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทัผา่นช่องทางใดบา้ง  
3.  มีการส่ือสารเร่ืองความรับผดิชอบต่อสังคมภายในกลุ่มพนกังานหรือไม่ อยา่งไร 
4.  บริษทัสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมกบัพนกังานอยา่งไร 
5.  มองว่ากระบวนการส่ือสารดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรสามารถสร้าง

ความรู้ความเขา้ใจและน าไปสู่การปฏิบติัของพนกังานหรือไม่ อยา่งไร 
6.  ขอ้เสนอแนะต่อวิธีการส่ือสารดา้นรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์ร ทั้งช่องทางและ
เน้ือหาของขอ้มูล 
ค าถามส าหรับลูกคา้ 
1.  ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของกลุ่มตวัอยา่ง 
2.  เคยไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์รของบริษทั 

แดร่ีโฮม จ ากดั ผา่นช่องทางใดบา้ง และมีเน้ือหาอยา่งไร 
3.  เคยมีส่วนร่วมกบักิจกรรมเพื่อสังคมของบริษทั แดร่ีโฮม จ ากดัหรือไม่ อยา่งไร 
4.  มุมมองต่อการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั แดร่ีโฮม จ ากดั 
5.  ขอ้เสนอแนะต่อการส่ือสารดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั แดร่ีโฮม จ ากดั 

กบัลูกคา้ 
ค าถามส าหรับส่ือมวลชน 
1.  ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของกลุ่มตวัอยา่ง 
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2.  เคยได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษทั แดร่ีโฮม จ ากดั ผ่านช่องทางใดบา้ง แล้วเป็น
เน้ือหาเก่ียวกบัประเด็นใด 

3.  ได้เขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษทั แดร่ีโฮม จ ากดั บา้งหรือไม่ 
อยา่งไร 

4.  มุมมองต่อการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรของบริษัท        
แดร่ีโฮม จ ากดั 

5.  ขอ้เสนอแนะต่อการส่ือสารดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั แดร่ีโฮม จ ากดั 
กบัส่ือมวลชน 

 
3.4  การทดสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูล 

ผูว้จิยัทดสอบความน่าเช่ือถือของแนวค าถามเพื่อการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก โดยน าแนว
ค าถามไปปรึกษากบัท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์แสดงความคิดเห็น 
จากนั้นน ามาปรับปรุงและแกไ้ขเพื่อน าไปใชใ้นการวิเคราะห์ แลว้ให้อาจารยท่ี์ปรึกษาพิจารณาซ ้ า
อีกคร้ังหน่ึง เพื่อแกไ้ขปรับปรุงอีกคร้ังก่อนน าไปใชใ้นการศึกษาวจิยั 
 
3.5  การวเิคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอข้อมูล 

ผูว้ิจยัน าข้อมูลจากการคน้ควา้จากเอกสารและการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกมาท าการ
วเิคราะห์แบบอุปนยั คือ ใชก้ารตีความ แลว้น าเสนอขอ้มูลท่ีสรุปจากการวเิคราะห์ตามกรอบแนวคิด
และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งมาเขียนเป็นรูปแบบการวิเคราะห์เชิงพรรณนาและบรรยายตามวตัถุประสงค์
ของการวจิยั คือ  

1.  เพื่อศึกษานโยบายและแนวทางปฏิบติัด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั      
แดร่ีโฮม จ ากดั  

2.  เพื่อศึกษากระบวนการส่ือสารด้านความรับผิดชอบต่อสังคมภายในบริษัท                 
แดร่ีโฮม จ ากดั 

3.  เพื่อศึกษากระบวนการส่ือสารด้านความรับผิดชอบต่อสังคมภายนอกบริษัท            
แดร่ีโฮม จ ากดั 

 
 
 
 



 
 

บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 
การศึกษาวิจยัเร่ือง “การส่ือสารความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรในธุรกิจขนาด

กลางและขนาดยอ่ม: กรณีศึกษา บริษทั แดร่ีโฮม จ ากดั” ผูว้ิจยัไดเ้ก็บขอ้มูลโดยใชว้ิธีการสัมภาษณ์
เจาะลึก (In-Depth Interview) ผูบ้ริหาร พนกังาน ลูกคา้ และส่ือมวลชน พร้อมกบัศึกษาและวเิคราะห์
จากเอกสาร (Documentary Research) ได้แก่ เว็บไซต์องค์กร บทความ ข่าวสาร และเอกสารท่ี
น าเสนอเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั แดร่ีโฮม จ ากดั โดยมีผลการวิจยัท่ีไดศึ้กษาตาม
วตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
 
4.1  นโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษัท แดร่ีโฮม จ ากดั  

จากการศึกษาพบว่า เร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั แดร่ีโฮม จ ากดั เร่ิมตน้
ตั้งแต่การก่อตั้งธุรกิจ ซ่ึงมีมุมมองในการผลิตสินคา้ท่ีควรค่าแก่การบริโภค และสร้างผลกระทบ
ทางบวกให้กับสังคม โดยสินค้าท่ีผลิตข้ึนมาจะต้องไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม อีกทั้งยงัมองมิติของการด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีอยู่ในกระบวนการท างาน
หลกัของกิจการ (CSR in process) เป็นส าคญั 

จุดก าเนิดของบริษทั แดร่ีโฮม จ ากดั เกิดจาก พฤฒิ เกิดชูช่ืน ซ่ึงเดิมเป็นพนักงานอยู่ท่ี
องคก์ารส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ก่อนจะผนัตวัเองออกมาเปิดกิจการท่ีอ าเภอ
มวกเหล็ก จงัหวดันครราชสีมาเม่ือพ.ศ. 2542 โดยเร่ิมตน้ดว้ยการคดัสรรน ้ านมปลอดสาร ท่ีปลอด
จากสารเคมี ยาปฏิชีวนะ และยาฆ่าแมลง จากฟาร์มรุ่นน้องท่ีรู้จกักันมาขาย ความแตกต่างจาก
ผลิตภณัฑเ์จา้อ่ืนท าให้ไดรั้บการตอบรับจากลูกคา้เป็นอยา่งดี และเม่ือมียอดขายเพิ่มข้ึน พฤฒิ เกิดชู
ช่ืนจึงไดข้ยบัขยายไปสู่การเปิดโรงงานผลิตนม (เดือนเพญ็ ล้ิมศรีตระกลูและทีมงานป่าสาละ, 2557)  

อยา่งไรก็ตาม ธุรกิจตอ้งเจอกบัอุปสรรคคร้ังใหญ่ เพราะในช่วงพ.ศ. 2546-2547  รัฐบาล
ไทยประกาศวา่จะท าขอ้ตกลงทางการคา้เสรี (Free Trade Agreement: FTA) กบัประเทศออสเตรเลีย
และนิวซีแลนด์ ซ่ึงหากน ้ านมจากสองประเทศน้ีทะลกัเขา้มาในประเทศไทยย่อมกระทบต่ออาชีพ
เกษตรกรโคนมไทย ด้วยต้นทุนการผลิตน ้ านมดิบของไทยในขณะนั้นอยู่ท่ีราคาลิตรละ 8 บาท 
ขณะท่ีออสเตรเลียลิตรละ 6 บาท และนิวซีแลนด์อยูท่ี่ลิตรละ 4.5 บาท ดว้ยเหตุน้ี พฤฒิ เกิดชูช่ืน จึง
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ตดัสินใจปรับเปล่ียนรูปแบบการผลิตนม จากการผลิตน ้ านมดิบทัว่ไปมาเป็นน ้ านมดิบอินทรีย์ 
เพราะเป็นน ้ านมระดบัพรีเมียมท่ีแตกต่างจากเจา้อ่ืน และยงัไม่มีใครท า โดยมีการปรับระบบการท า
ฟาร์มใหม่ทั้ งหมด ซ่ึงได้น ากฎระเบียบของต่างประเทศและมาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลจาก
สหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (International Federation of Organic Agriculture Movements: 
IFOAM) มาปรับใช้กับฟาร์มของแดร่ีโฮมและฟาร์มของเกษตรกรเครือข่าย พร้อมกับเชิญกรม         
ปศุสัตว์มาร่วมวางแนวทางในการท าเกษตรอินทรีย์ เพราะขณะนั้นการท าเกษตรอินทรีย์ของ
ประเทศไทยยงัไม่มีโครงสร้างและแบบแผนท่ีชดัเจน 

“ตอนแรกการผลิตนมของแดร่ีโฮมยงัไม่เป็นเกษตรอินทรีย ์เหตุผลท่ีตอ้งปรับเปล่ียน
นั้น นอกจากตอ้งเผชิญหนา้กบัการเปล่ียนแปลงทางการคา้ของไทยในเร่ือง FTA แลว้ ยงัมาจากการ
ท่ีเราเห็นปัญหาส่ิงแวดลอ้มในชุมชน โดยพบว่าน ้ าท่ีใช้ในกระบวนการผลิตของโรงงาน ในส่วน
ของการลา้งอุปกรณ์ท่ีตอ้งให้ได้มาตรฐานน ้ าด่ืม แต่เรากลบัเจอตะกรันน ้ า ซ่ึงท าความสะอาดยาก 
เพราะเป็นไนเตรท เราเลยสุ่มคุณภาพน ้ามาเร่ือยๆ ก็พบวา่เป็นปัญหาเหมือนเดิม คุณพฤฒิเลยเขา้ไป
คุยกบัการประปามวกเหล็กเพื่อหาทางออก จึงเป็นจุดเร่ิมตน้ส าหรับแดร่ีโฮมในการให้ความส าคญั
กบัด้านส่ิงแวดลอ้มอย่างจริงจงั ซ่ึงคุณพฤฒิไดน้ ามาตรฐานเกษตรอินทรียข์องต่างประเทศมาใช้ 
เพราะไทยยงัไม่มีรายละเอียดเก่ียวกบัเร่ืองน้ีเท่าท่ีควร และได้ไปพูดคุยกบักรมปศุสัตว์ เพื่อมา
ท างานร่วมกนั ซ่ึงไม่เพียงแต่การด าเนินงานในฟาร์มของเราเท่านั้น แต่ได้ยงัครอบคลุมถึงฟาร์ม
เครือข่ายของเราดว้ย โดยตอนนั้นมีอยู ่3 แห่ง เขาก็ยนิดีท่ีจะร่วมมือดว้ย และพร้อมปรับเปล่ียนมาท า
เกษตรอินทรีย”์ (วนิดา ช านิกลา้, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 7 เมษายน 2560) 

กว่า 17 ปีบนเส้นทางสายเกษตรอินทรียจ์นถึงปัจจุบนั ผลิตภณัฑ์หลกัของแดร่ีโฮมท่ี
จ าหน่ายในทอ้งตลาด ไดแ้ก่ นมพาสเจอร์ไรซ์ และผลิตภณัฑ์ต่อเน่ืองจากนมทั้งโยเกิร์ตแบบถว้ย 
โยเกิร์ตพร้อมด่ืม ไอศกรีม และเนย รวมทั้งหมด 50 กวา่รายการ ซ่ึงความส าเร็จท่ีเกิดข้ึนมาจากความ
ตั้งใจและความมุ่งมัน่ในการท าธุรกิจของพฤฒิ เกิดชูช่ืน โดยมีวสิัยทศัน์ชดัเจนวา่ ตอ้งการให้บริษทั 
แดร่ีโฮม จ ากัด เป็นองค์กรท่ีท าเพื่อส่ิงแวดล้อม และจากวิสัยทัศน์ดังกล่าวได้น าไปสู่การวาง
นโยบายและแนวทางปฏิบติัดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมอยา่งเป็นระบบ 

4.1.1 นโยบายด้านความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษัท แดร่ีโฮม จ ากดั 
ตามปกติแล้วบริษทัต้องมีการวางนโยบายองค์กรเพื่อเป็นทิศทางในการด าเนินงาน

ให้กบัทั้งองคก์ร ซ่ึงบริษทั แดร่ีโฮม จ ากดั ไดใ้ช้ค  าวา่ศีลมาเป็นค าท่ีใช้เรียกแทนค าว่านโยบาย ซ่ึง
เป็นหลกัการท่ีใชใ้นการด าเนินธุรกิจขององคก์ร โดยรวมจะเรียกว่า ศีล 3 ขอ้ ประกอบดว้ย Good 
Clean และ Fair มีรายละเอียดดงัน้ี 
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ศีลขอ้แรกคือ Good สินคา้ท่ีท าตอ้งผลิตมาจากวตัถุดิบท่ีดี และตอ้งเป็นของท่ีควรค่าแก่
การบริโภค ซ่ึงมีประโยชน์ต่อร่างกายและจิตใจ อีกทั้งในทุกกระบวนการผลิตตอ้งมีคุณภาพและ
เป็นออร์แกนิค 

“สินคา้ของเราคือนม ซ่ึงนมเป็นส่ิงท่ีมนุษยบ์ริโภคไดแ้ละมีประโยชน์ วิธีการท่ีเราผลิต 
เรากลา้พูดไดว้่าของท่ีเราท านั้นเป็นของดี เพราะเป็นการผลิตแบบออร์แกนิค ซ่ึงไม่ใช่แค่ปลอด
สารพิษ แต่เป็นการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม สอดคล้องกบัธรรมชาติ ทั้งต่อพืชและสัตว ์ไม่
เกิดผลกระทบกบัส่ิงใดเลย โดยมองตั้งแต่เร่ืองของการเล้ียงววัแบบธรรมชาติ และการใส่ใจกบั
ระบบการดูแลฟาร์มในดา้นต่างๆ คือเราตอ้งมองให้รอบดา้น ซ่ึงจากส่ิงท่ีเราท าส่งผลให้แดร่ีโฮม
ไดรั้บการรองมาตรฐานของออร์แกนิค ไทยแลนด์” (พฤฒิ เกิดชูช่ืน, การส่ือสารระหว่างบุคคล, 1 
มีนาคม 2560) 

ศีลขอ้ท่ีสองคือ Clean ตอ้งมีความสะอาดทั้งกระบวนการตั้งแต่ตน้น ้ าถึงปลายทาง เร่ิม
ดว้ยการไดม้าซ่ึงวตัถุดิบท่ีสะอาด กระบวนการผลิตท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึง
จากการศึกษาของ จิตพนธ์ ชุมเกตุ, ชนินาถ พริกยะกุล, และนฐักานต ์บวัที (2559) พบวา่ Clean ใน
แนวทางของแดร่ีโฮมแบ่งเป็น 2 ความหมาย คือ สินค้าท่ีท าต้องสะอาด โดยแดร่ีโฮมมีหลาย
มาตรฐานมารับรองระบบการผลิตและการท างานของโรงงาน เพื่อสามารถยนืยนักบัลูกคา้ไดว้า่ นม
สะอาดเหมาะแก่การบริโภค ส่วน Clean อีกความหมายหน่ึงคือ สะอาดต่อส่ิงแวดล้อม คือ 
กระบวนการผลิตสินคา้ตอ้งไม่มีขั้นตอนใดเลยท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม การเล้ียงววัแบบฟาร์ม
อินทรีย์จะต้องไม่มีสารเคมีหรือส่ิงท่ีเป็นพิษปนเป้ือนออกสู่ส่ิงแวดล้อม หรือความสะอาดจาก
โรงงานท่ีไม่มีการปล่อยน ้าเสีย และมีการจดัการขยะอยา่งเป็นระบบ  

ศีลขอ้ท่ีสามคือ Fair ต้องมีความเป็นธรรมกบัพนักงาน ผูป้้อนวตัถุดิบ และผูบ้ริโภค 
กล่าวคือ พนักงานต้องได้รับค่าแรงท่ีคุ้มค่าและได้รับการปฏิบติัท่ีดี โดยต้องได้รับค่าแรงตาม
กฎหมายก าหนด และมีแรงจูงใจในการท างาน เช่น ค่าล่วงเวลา เบ้ียเล้ียงพิเศษ รวมถึงโอกาสในการ
หารายไดพ้ิเศษต่างๆ อยา่งการเปิดโอกาสให้พนกังานน าผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตข้ึนมาเองมาวางขายท่ีร้าน 
ตลอดจนการเปิดประสบการณ์ให้พนกังานไปดูงานทั้งในและต่างประเทศ เพื่อน าองค์ความรู้มา
พฒันาตนเองและพฒันาบริษัท ขณะท่ีผูป้้อนวตัถุดิบนั้นจะต้องได้รับรายได้ท่ีเป็นธรรมและ
เหมาะสม ซ่ึงแดร่ีโฮมรับซ้ือน ้ านมดิบในราคาท่ีสมควร และตั้งเกณฑ์ราคารับซ้ือท่ีสอดคล้องกบั
คุณภาพของน ้ านมดิบของเกษตรกรอย่างชดัเจน  นอกจากน้ี ราคาสินคา้ตอ้งมีความเป็นธรรมต่อ
ผูบ้ริโภค และท าให้ผูบ้ริโภครู้สึกคุม้ค่ากบัเงินท่ีจ่ายไป ซ่ึงโดยปกติแลว้ การจ าหน่ายนมออร์แกนิค
สามารถตั้งราคาขายได้สูงถึง 3 เท่าของราคาสินคา้จริง แต่แดร่ีโฮมกลับมองว่าราคาสินค้าต้อง
สะทอ้นคุณภาพอย่างพอดี ดงันั้น ราคาสินคา้ของแดร่ีโฮมจะถูกตั้งราคาขายท่ีระดบัท่ีเหมาะสม 
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ไม่ไดมี้ราคาท่ีสูงเกินไป และถือวา่ราคาสินคา้กบัคุณภาพของสินคา้มีความสอดคลอ้งกนั (จิตพนธ์ 
ชุมเกตุ, ชนินาถ พริกยะกุล, และนฐักานต ์บวัที, 2559) 

4.1.2 แนวทางปฏิบัติด้านความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษัท แดร่ีโฮม จ ากดั 
จากนโยบายหรือศีล 3 ขอ้ไดถู้กน ามาแปรผลสู่แนวทางปฏิบติัดา้นความรับผิดชอบต่อ

สังคมของบริษทั แดร่ีโฮม จ ากดั ซ่ึงครอบคลุมทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม เร่ิมจากห่วง
โซ่อุปทาน (Supply Chain) ของการผลิตสินคา้ โดยห่วงโซ่อุปทานของการผลิตสินคา้เร่ิมตั้งแต่ตน้
น ้าถึงปลายน ้า หรือตั้งแต่การจดัหาวตัถุดิบ การผลิตในโรงงาน และผลิตภณัฑท่ี์ส่งถึงผูบ้ริโภค 

1) ตน้น ้ า จุดเร่ิมตน้ของกระบวนการผลิตคือวตัถุดิบ ซ่ึงการได้มาซ่ึงวตัถุดิบของแดร่ี   
โฮมคือน ้ านมดิบ โดยววัของท่ีน่ีจะใช้ชีวิตตามธรรมชาติ ไม่ไดถู้กกกัขงัไวเ้หมือนฟาร์มโคนมเชิง
พาณิชยแ์บบเขม้ขน้ กล่าวคือ ววัจะถูกปล่อยให้เดินอิสระ และไดกิ้นหญา้ท่ีทางแดร่ีโฮมปลูกเอง ซ่ึง
เป็นหญา้ออร์แกนิคท่ีใช้ปุ๋ยอินทรีย ์หรือไดจ้ากมูลสัตว ์ขณะเดียวกนั มีการดูแลสภาพแวดลอ้มใน
ฟาร์มดว้ยวธีิธรรมชาติท่ีสุด ดว้ยการใชส้มุนไพรไล่ยงุและแมลงภายในฟาร์มแทนการใชย้าฆ่าแมลง 
นอกจากน้ี มีรูปแบบการจดัการฟาร์มแบบองคร์วมท่ีไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

“การเล้ียงววัของเราไม่ใช่แบบเกษตรเชิงเด่ียวท่ีเล้ียงววัอยา่งเดียว ส่ิงท่ีเราท าคือน าไก่มา
เล้ียงกบัววั เพื่อให้เกิดความเก้ือกูลกนั และเกิดความสมดุลในฟาร์ม เพราะไก่กินอาหารบางอย่าง
ร่วมกนักบัววั แต่ท่ีแตกต่างกนัคือไก่กินหนอนและแมลง ดงันั้น สัตวร์บกวนก็จะถูกไก่กินไปโดย
ปริยาย ผลกระทบทางลบท่ีเกิดกับฟาร์มก็ไม่มี” (พฤฒิ เกิดชูช่ืน, การส่ือสารระหว่างบุคคล, 1 
มีนาคม 2560) 

ไม่เพียงแต่กระบวนการท าฟาร์มของแดร่ีโฮมท่ีเป็นออร์แกนิคเท่านั้น แต่เกษตรกร
เครือข่ายท่ีส่งน ้ านมดิบให้กบัแดร่ีโฮมก็ตอ้งมีแนวทางสอดคลอ้งกบัการท าฟาร์มแบบอินทรียด์ว้ย 
กล่าวคือ พื้นท่ีในการเล้ียงโคนม ไม่วา่จะเป็นแปลงหญา้ท่ีให้โคเดินกิน หรือพื้นท่ีอ่ืนๆ ท่ีใชป้ลูกพืช
เพื่อน ามาผลิตเป็นอาหารหยาบและอาหารขน้ตอ้งไดรั้บการรับรองวา่เป็นพื้นท่ีเกษตรอินทรีย ์และ
สามารถตรวจสอบไดว้่าไม่ไดใ้ช้สารเคมีในพื้นท่ีมาแลว้อยา่งนอ้ย 1 ปี ขณะท่ีเมล็ดพนัธ์ุพืชท่ีใช้ก็
ตอ้งไม่คลุกยาเคมี ดงันั้น แปลงหญา้และพื้นท่ีปลูกพืชต่างๆ ท่ีเคยใชส้ารเคมี เกษตรกรตอ้งทิ้งพื้นท่ี
ไวใ้ห้ฝนชะเอาสารเคมีต่างๆ ออกไปเป็นระยะเวลา 1 ปี ส่วนท่ีอยูอ่าศยัของววัตอ้งเป็นโรงเรือนท่ี
กนัแดด กนัฝน มีแสงสวา่งและการระบายอากาศตามธรรมชาติ มีขนาดท่ีเหมาะสม เพื่อให้สัตวอ์ยู่
กนัอยา่งสบาย ไม่หนาแน่น คอกสะอาด และมูลโคไม่หมกัหมม 

นอกจากนั้น เกษตรกรจะตอ้งปรับเปล่ียนฝงูโคนมท่ีเล้ียงใหมี้จ านวนพอเหมาะกบัพื้นท่ี
ในการปลูกอาหาร เช่น โค 1 ตวัควรมีแปลงหญา้ท่ีใหเ้ดินกิน 1 ไร่ ไม่รวมพื้นท่ีส าหรับปลูกพืชชนิด
อ่ืนส าหรับผลิตเป็นอาหารหยาบและอาหารขน้ เช่น หญา้ ขา้วโพด และมนัส าปะหลงั เพื่อให้มี
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ปริมาณเพียงพอตลอดทั้งปี เพราะแนวคิดหลกัของปศุสัตวอิ์นทรียคื์อ เกษตรกรควรผลิตอาหารสัตว์
ในฟาร์มให้ได้มากท่ีสุด เพื่อให้มัน่ใจว่าอาหารทุกชนิดมาจากการเกษตรอินทรีย์ท่ีไม่มีการใช้
สารเคมี ยาฆ่าแมลง และไม่เป็นผลผลิตจากการดดัแปลงพนัธุกรรม หรือ GMOs 

ขณะเดียวกนั เกษตรกรตอ้งเปล่ียนไปเล้ียงแม่โคในระบบอินทรียเ์ป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 9 
เดือน เพื่อให้มัน่ใจว่าโคนมไม่มีสารเคมีตกคา้งจากวิธีการเล้ียงแบบเดิมๆ หรือน าเขา้แม่โคมาเล้ียง
ในพื้นท่ีก่อนรีดนม 1 ปี ส่วนววัใหม่ท่ีจะน าเขา้ฝงูก็ตอ้งเกิดในฟาร์ม หรือมาจากแม่พนัธ์ุท่ีจดัการ
ตามระบบปศุสัตวอิ์นทรีย ์ 

ดว้ยขอ้ก าหนดต่างๆ ท าให้เกษตรกรโคนมตอ้งใชร้ะยะเวลาประมาณ 1 ปีนบัจากวนัท่ี
ตัดสินใจว่าจะเปล่ียนมาท าโคนมอินทรีย์ เพื่อปรับเปล่ียนแปลงหญ้าและคัดฝูงโคให้มีความ
เหมาะสม ก่อนท่ีแดร่ีโฮมจะเร่ิมเข้ามารับน ้ านมดิบอินทรีย์ ส่วนระยะเวลาท่ีฟาร์มจะได้รับการ
รับรองตามมาตรฐานปศุสัตวอิ์นทรียน์ั้นข้ึนอยู่กบัแต่ละแห่ง โดยปัจจุบนัมี 2 หน่วยงานท่ีให้การ
รับรอง คือ กรมปศุสัตว์ และส านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.)  และหลังจากท่ีผ่าน
มาตรฐานแลว้ จะมีเจา้หน้าท่ีกลบัมาตรวจสอบการท างานของฟาร์มทุกปี ขณะท่ีแดร่ีโฮมจะมีการ
ตรวจสอบคุณภาพน ้ านมดิบของเกษตรกรเครือข่ายเป็นประจ า (เดือนเพญ็ ล้ิมศรีตระกูลและทีมงาน
ป่าสาละ, 2557) 

2) กลางน ้ า ในส่วนของกระบวนการผลิตของแดร่ีโฮมไดรั้บมาตรฐานความปลอดภยั
ดา้นอาหารอย่าง มาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) ซ่ึงเป็นหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีดี
ในการผลิตอาหาร มาตรฐาน HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) เป็นมาตรฐานการ
ผลิตท่ีมีมาตรการป้องกันอนัตรายท่ีผูบ้ริโภคอาจได้รับจากการบริโภคอาหาร รวมถึงมาตรฐาน
ระบบการจัดการด้านพลังงาน (ISO 50001) ตลอดจนได้เข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว 
(Green Industry) ของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยปัจจุบนับริษทัไดรั้บการรับรองอยูใ่นระดบั 4 คือ 
วฒันธรรมสีเขียว (Green Culture) ซ่ึงไดผ้่านเกณฑ์ของระดบั 1-3 คือ ความมุ่งมัน่สีเขียว (Green 
Commitment) ปฏิบติัการสีเขียว (Green Activities) และระบบสีเขียว (Green System) มาแลว้ พร้อม
กบัตั้งเป้าหมายสู่การไดรั้บรองระดบั 5 คือ เครือข่ายสีเขียว (Green Network) ในอนาคต 

แดร่ีโฮมยงัใหค้วามส าคญักบัการดูแลน ้ าเสียไม่ใหก้ระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยไม่ปล่อย
น ้ าเสียออกจากโรงงาน ซ่ึงช่วงแรกใชว้ิธีการเติมอากาศลงไปในน ้ าเสียเพื่อบ าบดัซ่ึงมีวนัละ 60 ตนั 
ท าให้ตอ้งเสียค่าไฟเดือนละ 30,000-40,00 หม่ืนบาท แต่ปัจจุบนัเปล่ียนมาใชว้ิธีการแยกน ้ าท่ีใส่เขา้
ไปล้างเคร่ืองจกัรออกมาใส่ถังพิเศษไว ้และน าน ้ าเสียส่วนน้ีซ่ึงมีการปนเป้ือนของตะกอนนม
ประมาณ 3 ตนัไปบ าบดัแบบจุลินทรียแ์ลคติค เพื่อท าใหเ้กิดการตกตะกอนนมแลว้รวมไว ้ก่อนท่ีจะ
ดูดออกไปยงัทุ่งหญา้ภายในโรงงาน เพื่อใชเ้ป็นปุ๋ย โดยกระบวนการน้ีจะเสียค่าใชจ่้ายเพียงเล็กนอ้ย
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กบัการบ าบดัค่าจุลินทรียต์น้ก าเนิด ส่วนน ้ าเสียอีก 57 ตนั ซ่ึงเป็นน ้ าเปล่าท่ีใส่เขา้ไปลา้งเคร่ืองจกัร
หลงัจากการลา้งคร้ังแรกจะถูกปล่อยลงสระน ้ า แลว้ใส่อีเอ็ม (Effective Microorganisms: EM) ลง
ไป โดยสามารถน าน ้าส่วนน้ีไปใชเ้ล้ียงปลาหรือสูบไปรดตน้ไมไ้ดเ้ลย  

ขณะเดียวกนั ไดค้  านึงถึงการประหยดัพลงังาน ซ่ึงจะด าเนินการผา่นการจดัท าโครงการ
ต่างๆ เช่น โครงการจดัการดา้นพลงังาน (Total Energy Management: TEM) ท่ีร่วมกบัอุตสาหกรรม
จงัหวดั เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายในโรงงาน ท าให้เห็นจุดร่ัวไหลและจุด
ส้ินเปลืองว่าอยู่ตรงไหน ซ่ึงจุดร่ัวไหลใหญ่ๆ ท่ีค้นพบคือ การเปิดห้องเย็นซ่ึงมีอยู่ 4 ห้องไว้
ตลอดเวลา และการร่ัวไหลในส่วนท่ีใชพ้ลงังานลม ท าให้โรงงานปรับมาเป็นการเปิดห้องเยน็ก่อน
ใชง้าน 1 ชัว่โมง เพื่อให้ไดอุ้ณหภูมิท่ีตอ้งการ และปิดเม่ือใช้เสร็จแลว้ รวมถึงอุดรอยร่ัวในจุดท่ีใช้
พลงังานลม ส่วนน้ีช่วยประหยดัค่าไฟได ้20% (เดือนเพญ็ ล้ิมศรีตระกลูและทีมงานป่าสาละ, 2557) 

จากโครงการดงักล่าวยงัได้พบว่า กระบวนการท าห้องเย็นจะมีการปล่อยความร้อน
ออกมา จึงมีแนวคิดท่ีจะเก็บความร้อนไวใ้ชแ้ทนท่ีจะปล่อยทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ ดว้ยการติดตั้ง
เคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อน (Heat Exchanger) แลว้น าความร้อนไปใชอุ่้นนมท่ีจะเขา้สู่กระบวนการ
พาสเจอไรซ์ จากเดิมท่ีตอ้งตม้น ้าไวอุ่้นน ้านมดิบไวโ้ดยเฉพาะ ซ่ึงโครงการน้ีประหยดัค่าไฟได ้10%  

อย่างไรก็ตาม ด้วยความท่ีน ้ าท่ีใช้ส าหรับอุ่นนมท่ีจะเข้าสู่กระบวนการพาสเจอไรซ์
จะตอ้งใช้น ้ าร้อนอุณหภูมิ 85-90 องศา ซ่ึงน ้ าท่ีผ่านเคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อนไม่ไดมี้อุณหภูมิสูง
เท่าท่ีต้องการ ดงันั้น จึงเกิดโครงการผลิตน ้ าร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Thermal) โดย
ลงทุน 3 ลา้นบาทส าหรับติดตั้งหลอดรับพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคาโรงงาน แลว้น าพลงังานมา
ใชใ้นการผลิตน ้าร้อน โครงการน้ีสามารถช่วยลดค่าไฟไดอี้ก 20% 

ทั้งน้ี แดร่ีโฮมยงัไดข้อการสนบัสนุนจากโครงการสนบัสนุนการพฒันาเทคโนโลยีของ
อุตสาหกรรมไทย หรือ iTAP ของส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
ด าเนินโครงการพิชิตฉลากคาร์บอนฟุตพร้ินท์ผลิตภณัฑ์นมสดพาสเจอไรส์และโยเกิร์ต  เพื่อท า
คาร์บอนฟุตพร้ินท ์ซ่ึงเป็นการประเมินการปล่อยเรือนกระจกจากกิจกรรมการผลิตของฟาร์มโคนม 
กระบวนการผลิตในโรงงาน ตลอดจนขั้นตอนการบรรจุและขนส่ง ซ่ึงผลลพัธ์ท่ีออกมาก็พบว่า 
รอยเทา้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของแดร่ีโฮมเล็กกว่าผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์นมรายอ่ืน โดยตอนน้ีมี
ผลิตภณัฑ์ 39 รายการของแดร่ีโฮมท่ีได้ข้ึนทะเบียนติดฉลากคาร์บอนฟุตพร้ินทจ์ากองคก์ารบริหาร
จดัการก๊าซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน) 

3) ปลายน ้ า ส่วนสุดทา้ยของห่วงโซ่อุปทานคือผลิตภณัฑ์ท่ีจะส่งต่อให้กบัผูบ้ริโภค ซ่ึง
บรรจุภณัฑท่ี์ห่อหุม้สินคา้ของแดร่ีโฮมจะท ามาจากพลาสติก ดว้ยบรรจุภณัฑคื์อขวดนม ถว้ยโยเกิร์ต 
และถ้วยไอศกรีม กระนั้น เพราะให้ความส าคญัอย่างยิ่งกบัตลอดห่วงโซ่อุปทาน และแมก้ระทัง่
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ปลายทางของสินคา้จะตอ้งไม่กระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม แดร่ีโฮมจึงน าพลาสติกชีวภาพมาใช้ ซ่ึงเป็น
พลาสติก PLA (Polylactic-acid) ท ามาจากวตัถุดิบท่ีมีส่วนผสมของน ้ าตาล สามารถย่อยสลายได้
ภายใน 6 เดือนในสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม โดยได้น าพลาสติกชีวภาพมาใช้กับการผลิตถ้วย
โยเกิร์ตเม่ือ 2-3 ปีท่ีแลว้ ท าใหต้อนน้ีบรรจุภณัฑข์องโยเกิร์ตแบบถว้ยทุกรายการใชพ้ลาสติกชีวภาพ
ทั้งหมด  

ขณะท่ีถว้ยไอศกรีม แดร่ีโฮมไดร่้วมท าการวิจยัและพฒันากบั ศ.รัตนวรรณ มกรพนัธ์ุ  
อาจารยจ์ากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ซ่ึงเป็นหัวหน้าโครงการวิจยัการทดลองผลิตและประยุกตใ์ช้
ถว้ยไอศกรีมจากพลาสติกชีวภาพ โดยโจทยข์องการวิจยัคือการไดพ้ลาสติกชีวภาพท่ีสามารถทน
ความเยน็ไดถึ้ง 100 องศา ทนทานต่อการตกกระทบ และย่อยสลายได ้100% ภายใน 1 ปี ปัจจุบนั
ก าลงัอยู่ระหว่างการขยายผลทดสอบเพื่อผลิตในระดบัแมส (สาลินีย ์ทบัพิลา, 2559, น. 17) ส่วน
ขวดนมยงัคงใชพ้ลาสติกธรรมดา เพราะพลาสติกชีวภาพข้ึนรูปเป็นขวดนมไดย้าก อีกทั้งมีความคง
ตวันอ้ยกวา่พลาสติกธรรมดา และหากขวดตกพื้นก็อาจท าให้ขวดบิดเบ้ียวได ้กระนั้น แดร่ีโฮมไดห้า
พนัธมิตรส าหรับการวิจยัและพฒันาเร่ืองน้ีอยา่งต่อเน่ือง เพื่อน าพลาสติกชีวภาพมาใช้กบัการผลิต
ขวดนมให้ได้ เพราะแดร่ีโฮมมีการตั้งเป้าหมายไม่ว่าทุกบรรจุภัณฑ์ของสินค้าต้องไม่ท าลาย
ส่ิงแวดลอ้ม 

ทั้งนั้น จากห่วงโซ่อุปทานของการผลิตสินคา้ตั้งแต่ตน้น ้ าถึงปลายน ้าไดมี้ความเก่ียวขอ้ง
กบักลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียส าคญัใน 4 กลุ่ม คือ ผูป้้อนวตัถุดิบ ชุมชน พนกังาน และลูกคา้ โดยแดร่ี
โฮมไดมี้การวางแนวทางปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ดงัน้ี 

4.1.2.1 ผูป้้อนวตัถุดิบ หรือเกษตรกร เพราะการผลิตนมของแดร่ีโฮมมีการรับ
น ้ านมดิบจากเกษตรกรโคนม ท าให้บริษทัต้องเขา้ไปให้ความรู้และส่งเสริมด้านการท าเกษตร
อินทรีย ์ปัจจุบนัมีเกษตรกรเครือข่ายจ านวน 20 กว่าฟาร์ม และได้ตั้งเป้าว่าภายในปีพ.ศ.2565 จะ
ขยายไดถึ้ง 150 ฟาร์ม ซ่ึงหัวใจส าคญัของการท าธุรกิจกบัเกษตรกรโคนมคือการยึดหลกัความเป็น
ธรรมดา้นราคา เพราะเป็นปัจจยัส าคญัในการท าธุรกิจระหว่างกนั โดยน ้ านมดิบท่ีแดร่ีโฮมรับซ้ือ
จะตอ้งไม่ต ่ากวา่ราคาตลาด อีกทั้งยงัมีแรงจูงใจให้กบัเกษตรกรในการท าฟาร์มอินทรียด์ว้ยการตั้ง
ราคารับซ้ือน ้านมดิบท่ีสูงกวา่ทอ้งตลาดอีกดว้ย 

“เกษตรกรต้องได้ราคาท่ีเหมาะสม ส่วนเราได้ของท่ีมีคุณภาพตามคุณภาพท่ี
สมควรจ่าย ก็เป็นความยติุธรรมทั้งสองฝ่าย รูปแบบการส่งเสริมกนัอยา่งน้ีจะสอนให้เกษตรกรรู้จกั
พฒันาตวัเอง ท าให้พวกเขาอยากกา้วต่อไปเร่ือยๆ เพราะเรามีขั้นตอนใหเ้ห็นเลยวา่ถา้หากน ้ านมดิบ
ไดคุ้ณภาพถึงระดบัน้ีแลว้จะไดเ้งินเพิ่มอีกเท่าไร นอกจากน้ี เรายงัจ่ายเงินให้กบัพวกเขาตามก าหนด
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โดยไม่มีขอ้อา้งและไม่มีบ่ายเบ่ียง ซ่ึงเช่ือวา่น่ีจะท าให้เกิดการคา้ท่ีย ัง่ยืน เพราะเรามีความชดัเจนว่า
จะคา้ขายกนัอยา่งยติุธรรม” (พฤฒิ เกิดชูช่ืน, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 7 เมษายน 2560) 

ในส่วนของกระบวนการรับซ้ือน ้านมดิบของแดร่ีโฮมนั้น เม่ือเกษตรกรเครือข่าย
สามารถผลิตน ้ านมออร์แกนิคไดเ้องแลว้ แดร่ีโฮมจะรับซ้ือในราคาท่ีสูงกว่าราคาน ้ านมดิบทัว่ไป
ของสหกรณ์ต่างๆ กิโลกรัมละ 1 บาทส าหรับฟาร์มท่ีผา่นระยะเวลาการปรับเปล่ียนแลว้แต่ยงัไม่ได้
รับมาตรฐานปศุสัตวอิ์นทรีย ์และจะจ่ายเพิ่มข้ึนอีกกิโลกรัมละ 2 บาทหากฟาร์มผ่านมาตรฐาน       
ปศุสัตวอิ์นทรียเ์รียบร้อยแลว้ ซ่ึงยงัไม่รวมราคาบวกเพิ่มท่ีเกษตรกรจะไดรั้บถา้น ้ านมดิบของพวก
เขามีคุณภาพดีกว่าเกณฑ์มาตรฐานท่ีแดร่ีโฮมก าหนด เช่น น ้ านมดิบมีเปอร์เซ็นต์ไขมนัสูงกว่าร้อย
ละ 4.0 จะให้ราคาน ้านมดิบเพิ่มข้ึนกิโลกรัมละ 40 สตางค ์หรือหากปริมาณไขมนัเท่ากบัร้อยละ 3.7-
3.9 จะให้ราคาน ้านมดิบเพิ่มข้ึนกิโลกรัมละ 20 สตางค ์รวมถึงเร่ืองสีของน ้านมดิบ หากการเปล่ียนสี
ของน ้ านมดิบมากกว่ามาตรฐานซ่ึงอยู่ท่ี 6 ชั่วโมง แดร่ีโฮมจะให้ราคาเพิ่มข้ึนอีกกิโลกรัมละ 40 
สตางค์ แต่ถา้เปล่ียนสีตั้งแต่ 5-6 ชัว่โมง จะให้ราคาเพิ่มข้ึนกิโลกรัมละ 20 สตางค ์เช่นเดียวกบัการ
ตรวจปริมาณของแข็งไม่รวมไขมนั (Solids Not Fat) การตรวจหาจ านวนโซมาติกเซลล์หรือเซลล์
เม็ดเลือดขาวในน ้ านมดิบ การตรวจหาจ านวนจุลินทรียท์ั้งหมด ซ่ึงจะมีอตัราของราคาบวกเพิ่มให้
หากเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีบริษทัก าหนด ทั้งน้ี เพื่อเป็นมาตรการจูงใจให้เกษตรกรผลิตน ้ านมดิบ
อินทรียคุ์ณภาพดีมาขายให้กบับริษทั อย่างไรก็ตาม หากน ้ านมดิบมีคุณภาพต ่ากวา่เกณฑ์ท่ีวางไวก้็
จะลดราคาในการรับซ้ือเช่นกนั (เดือนเพญ็ ล้ิมศรีตระกลูและทีมงานป่าสาละ, 2557) 

การตั้งเกณฑ์ราคาอย่างเป็นระบบและมีราคารับซ้ือท่ีสูงกว่าน ้ านมดิบปกติ ท า
ให้เกษตรกรท่ีผนัตวัมาท าเกษตรอินทรียมี์รายไดท่ี้เพิ่มข้ึน ซ่ึงจากกระบวนการดูแลเกษตรกรตั้งแต่
การเข้าไปส่งเสริมองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ รับซ้ือน ้ านมดิบอินทรีย  ์พร้อมทั้งส่งเสริมให้
เกษตรกรโคนมมีศกัยภาพในการผลิต ปลายทางสุดทา้ยของขั้นตอนเหล่าน้ีท าให้เกษตรกรสามารถ
ยืนไดด้้วยตวัเอง มีชีวิตความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน โดยการท างานระหว่างแดร่ีโฮมกบั
เกษตรกรนั้นสอดรับกบัแนวทางของการท าธุรกิจเพื่อสังคมท่ีมีเป้าหมายหลกัในการแกปั้ญหาสังคม 
และหลอมรวมเป้าหมายให้อยูใ่นการด าเนินกิจการ โดยมองท่ีการแกไ้ขปัญหาและผลกระทบเชิง
บวกกบัสังคมมากกวา่การปันผลทางธุรกิจ ซ่ึงแดร่ีโฮมมีความตั้งใจท าโรงงานนมให้เป็นธุรกิจเพื่อ
สังคม เพราะโรงงานนมเป็นธุรกิจท่ีเช่ือมโยงกับการสร้างผลกระทบท่ีดีต่อสังคม ซ่ึงมีความ
เก่ียวข้องกนัระหว่างเกษตรกรและผูบ้ริโภค โดยบริษทัจะน าเงินท่ีได้จากผูบ้ริโภคมาก่อให้เกิด
ประโยชน์กบัเกษตรกรใหม้ากท่ีสุด หรือน าก าไรท่ีขายนมไดไ้ปสร้างผลกระทบต่อสังคมใหม้ากข้ึน  

วราภรณ์ เทียนเงิน (2559, น. 33) ระบุว่า เป้าหมายของการก้าวสู่ธุรกิจเพื่อ
สังคมของ   แดร่ีโฮม เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรโคนมหนัมาท าฟาร์มออร์แกนิคให้มากท่ีสุด เพราะ
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การท าโคนม ออร์แกนิคส่งผลให้เกษตรกรมีรายไดแ้ละก าไรเพิ่มข้ึนกว่า 20% และมีตน้ทุนลดลง 
และหากเกษตรกรมาเขา้ร่วมโครงการกบัแดร่ีโฮมจะไดร้าคาพิเศษและก าไรเพิ่มข้ึน 30-40% ทั้งนั้น 
เป้าหมายท่ีแดร่ีโฮมวางไวอี้ก 5 ปีขา้งหน้าคือ สามารถกระตุน้ให้เกษตรกรโคนมหันมาเล้ียงโคน
มออร์แกนิค 1% ของทั้งประเทศ 

“โรงงานนมมีความชดัเจนมากในแง่ของการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม 
อีกทั้งยงัเห็นความสัมพนัธ์ระหวา่งเกษตรกรและผูบ้ริโภค โดยจะแยกโรงงานนมออกมาจดัตั้งเป็น 
บริษทั แดร่ีโฮมวิสาหกิจเพื่อสังคม จ ากดั เพื่อให้การท างานคล่องตวัมากข้ึน และท าให้เห็นภาพ
ชดัเจนวา่แดร่ีโฮมก าลงัมีทิศทางอยา่งไร ซ่ึงเราไดย้ื่นการรับรองกบัส านกังานสร้างเสริมกิจการเพื่อ
สังคมแห่งชาติ (สกส.) ไปแลว้ ก าลงัรอพระราชบญัญติัส่งเสริมวสิาหกิจเพื่อสังคมประกาศใช ้และ
หากเป็นธุรกิจเพื่อสังคมแลว้ก็จะไม่มีการปันผลให้กบัผูถื้อหุ้น เม่ือเราไม่ปันผลก็ไม่ตอ้งเสียภาษี  
ท าให้เม็ดเงินจากก าไรท่ีไดท้ั้งหมดและภาษีท่ีเราตอ้งจ่ายจากเม่ือก่อนจะถูกคืนกลบัไปยงัเกษตรกร
และสังคมอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย ซ่ึงการขยบัมาสู่การท าธุรกิจเพื่อสังคม แดร่ีโฮมแทบไม่ตอ้ง
ปรับเปล่ียนอะไรเลย เพราะการด าเนินงานกับเกษตรกรท่ีเราได้ท ามาก็ถือว่าสอดคล้องกับ
กระบวนการของธุรกิจเพื่อสังคมอยู่แล้ว เพียงแต่การยื่นขอรับรองจากสกส.นั้น เพื่อให้เกิดความ
ชดัเจนมากข้ึน” (พฤฒิ เกิดชูช่ืน, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 1 มีนาคม 2560) 

4.1.2.2 ชุมชน แนวทางปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมกับชุมชนไม่
เพียงแต่การไม่ปล่อยของเสียและมลภาวะออกนอกโรงงาน เพราะจะมีผลกระทบต่อชุมชน แดร่ีโฮม
ยงัมีกิจกรรมเพื่อสังคมอยา่งโครงการอนุรักษล์ าน ้ ามวกเหล็กท่ีจดัมาตั้งแต่พ.ศ.2551 โดยรณรงคใ์ห้
คนในชุมชนไม่ทิ้งขยะและไม่ปล่อยของเสียลงในแม่น ้ า ซ่ึงแดร่ีโฮมยงักระตุน้ให้องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมดว้ย ขณะเดียวกนั มีการสร้างฝายกกัเก็บน ้ าท่ีตน้ล าน ้ ามวกเหล็ก เพื่อ
แกปั้ญหาน ้ าแลง้ของคลองมวกเหล็กในช่วงฤดูร้อน และเป็นการสร้างความชุ่มช้ืนท่ีเกิดประโยชน์
ของพืชและสัตว ์ 

นอกจากนั้น ได้มีการจัดโครงการ 14 ทีมท าดีเม่ือพ.ศ. 2559 เป็นการปรับ
รูปแบบจากเดิมท่ีฝ่ายบริหารจะเป็นคนคิดกิจกรรมในแต่ละปีแลว้มอบหมายใหพ้นกังานไปท า และ
ด าเนินการไดเ้พียงปีละ 1-2 โครงการ อีกทั้งบางกิจกรรมท่ีท านั้นไปช่วยเหลือชุมชนท่ีไม่ไดอ้ยู่ใน
พื้นท่ีธุรกิจของแดร่ีโฮมหรือเป็นพื้นท่ีต่างจงัหวดั แต่ส าหรับโครงการ 14 ทีมท าดีเป็นการแบ่ง
พนักงานออกเป็น 14 กลุ่ม ซ่ึงเน้นท ากิจกรรมเพื่อสังคมในจังหวดันครราชสีมาเป็นหลัก โดย
กิจกรรมท่ีจัดข้ึนเก่ียวข้องกับหลายมิติ ทั้ งส่ิงแวดล้อม โรงเรียน เด็ก เป็นต้น อย่างการเข้าไป
ปรับปรุงห้องส้วมในโรงเรียน การท าความสะอาดลานวดั การปลูกตน้ไมใ้นโรงงานและภายใน
ชุมชน การจดักิจกรรมสร้างความสนุกใหก้บัผูไ้ร้บา้นและคนสติไม่ดีท่ีสถานสงเคราะห์ รวมถึงการ
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เขา้ไปสอนเร่ืองปลูกผกัใหก้บันกัเรียน เพื่อเด็กน าผกัไปขายแลว้น ารายไดเ้ขา้โรงเรียน ซ่ึงเงินส่วนน้ี
จะถูกน าไปใชส้ าหรับการจา้งครู เพราะโรงเรียนบางแห่งขาดแคลนครูผูส้อน เป็นตน้  

4.1.2.3 พนักงาน ในส่วนของพนักงานจะมีแนวทางใน 3 ประเด็นหลัก คือ
ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม การพฒันาศกัยภาพพนกังาน และการสนบัสนุนให้พนกังานมีอาชีพเสริม 
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม แดร่ีโฮมได้วางนโยบายไว้ว่าพนักงานต้องได้
ค่าตอบแทนท่ีสมเหตุสมผล ซ่ึงมองวา่เป็นเร่ืองพื้นฐานท่ีบริษทัตอ้งปฏิบติักบัพนกังาน และตอ้งวาง
เกณฑ์ท่ีชดัเจน เพราะยงัเป็นแรงจูงใจในการดึงดูดให้คนมาร่วมท างานดว้ย โดยพนกังานของแดร่ี
โฮมจะไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม อยา่งนอ้ยท่ีสุดคือตอ้งไดค้่าแรงขั้นต ่าตามมาตรฐานกฎหมาย 
และหากท างานล่วงเวลาก็จะไดเ้งินค่าตอบแทนเช่นกนั ซ่ึงได้มีการก าหนดอตัราค่าจา้งท่ีสูงกว่า
มาตรฐานของกฎหมาย  

2) การพฒันาศักยภาพพนักงาน เพราะการเข้ามาท างานของพนักงานย่อม
ตอ้งการการเติบโตในสายอาชีพ หรือรู้วา่ตวัเองมี Career Path อยา่งไรในองคก์ร ซ่ึงแนวทางหน่ึงท่ี
จะท าให้พนกังานสามารถเติบโตในหนา้ท่ีการงานไดคื้อ องคก์รตอ้งมีการจดัเทรนน่ิงในการพฒันา
ทกัษะและความสามารถของพนกังาน เพื่อยกระดบัให้พนกังานมีศกัยภาพมากข้ึน อนัจะส่งผลต่อ
การท างานท่ีมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อทั้งองค์กรและพนักงาน เพราะย่อมหมายถึง
โอกาสอ่ืนๆ ทางอาชีพตามมาด้วย เช่น การปรับเงินเดือน การเล่ือนต าแหน่ง โดยแดร่ีโฮมได้จดั
อบรมเป็น     ประจ าให้กับพนักงานแต่ละสายงาน ยกตวัอย่างพนักงานเสิร์ฟท่ีร้านอาหารจะมี
อาจารยม์าให้ความรู้และเทรนงานดา้นบริหาร และเปิดประสบการณ์ดว้ยการจดัทริปพาไปเท่ี ยว
ต่างจงัหวดั พร้อมทั้งใหน้อนโรงแรมระดบั 4 ดาวข้ึนไป เพื่อให้พนกังานไดส้ัมผสัและเรียนรู้ถึงการ
บริการของโรงแรม ขณะท่ีพนกังานระดบัผูจ้ดัการก็จะมีการส่งเสริมให้ไปอบรมนอกสถานท่ี เพื่อ
น าองคค์วามรู้กลบัมาปรับปรุงและพฒันาองคก์รให้แข็งแกร่งมากข้ึน ยิ่งกวา่นั้น พนกังานกลุ่มน้ีจะ
ไดไ้ปศึกษาดูงานท่ีต่างประเทศทุกปีอีกดว้ย   

3) การสนบัสนุนให้พนกังานมีอาชีพเสริม เพื่อให้พนกังานใชเ้วลาว่างให้เป็น
ประโยชน์และมีรายไดเ้พิ่มเติมจากการท างานปกติ แดร่ีโฮมเปิดโอกาสให้พนกังานสามารถผลิต
สินคา้ของตวัเองแล้วน ามาวางจ าหน่ายท่ีร้านขายสินค้าของแดร่ีโฮมได้ ขณะเดียวกนั มีการจดั
ฝึกอบรมอาชีพท่ีหลากหลาย เช่น เล้ียงปลา ปลูกผกัอินทรีย์ ท  าขนม เป็นต้น เพื่อให้พนักงาน
สามารถน าความรู้ไปใชใ้นการท าธุรกิจเล็กๆ หรือน าไปใชส้ าหรับการประกอบอาชีพหลงัเกษียณ 

“นอกจากรายไดท่ี้เป็นเงินเดือนแลว้ คุณพฤฒิจะบอกพนกังานเสมอวา่ ถา้ใครมี
ผลิตภณัฑข์องทางบา้นหรือของท่ีตวัเองท าเอง สามารถน ามาเสนอขายได ้เพื่อวางจ าหน่ายในร้านคา้ 
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ซ่ึงพนกังานรุ่นนอ้งเม่ือเห็นพนกังานรุ่นพี่ท  าแลว้มีรายไดเ้พิ่มและอยากท าบา้ง ก็จะเดินเขา้ไปเสนอ
ความคิดกับคุณพฤฒิโดยตรง ซ่ึงการเปิดโอกาสและเปิดพื้นท่ีให้พนักงานได้มีช่องทางในการ
จ าหน่ายสินคา้ ท าให้เรามีรายไดเ้พิ่มข้ึน ก็ท  าให้พนกังานมีความสุขและอยากอยูก่บัองคก์รน้ีนานๆ 
เพราะมองว่าท่ีน่ีเป็นบา้นอีกหลงัหน่ึงของพวกเขาด้วย” (อรอุมา เชฎสมบติั, การส่ือสารระหว่าง
บุคคล, 7 เมษายน 2560) 

 “เราเปิดโอกาสให้พนกังานได้เป็นซัพพลายเออร์ คือ สามารถผลิตสินคา้แลว้
น ามาวางขายท่ีร้านได ้อย่างกลว้ยฉาบ เผือกทอด ถือว่าเป็นการท าให้ทุกคนไดมี้ธุรกิจเล็กๆ ของ
ตวัเอง เพราะบางคนมีศกัยภาพอยู่แล้ว เพียงแต่ต้องการช่องทางในการจดัจ าหน่าย ซ่ึงจากแนว
ทางการดูแลพนักงาน บวกกบัการด าเนินธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคม เราท าให้พนักงาน
สามารถใส่เส้ือแดร่ีโฮมออกไปเดินตลาดไดอ้ยา่งภาคภูมิใจ ซ่ึงโอกาสท่ีองค์กรเล็กๆ จะท าให้เกิด
ความภูมิใจอยา่งน้ีมนัยากกวา่การเป็นองคก์รขนาดใหญ่ ผมเช่ือวา่ทุกวนัน้ีพนกังานมีความภูมิใจใน
ความเป็นแดร่ีโฮม และกลา้บอกกบัคนอ่ืนวา่ตวัเองท างานท่ีน่ี” (พฤฒิ เกิด ชูช่ืน, การส่ือสารระหวา่ง
บุคคล, 1 มีนาคม 2560) 

4.1.2.4 ลูกคา้ หลกัการท่ีแดร่ีโฮมยึดมัน่ในการแสดงความรับผิดชอบต่อลูกคา้
คือ การท าสินคา้ใหดี้ มีคุณภาพ เพื่อใหลู้กคา้รู้สึกคุม้ค่ากบัเงินท่ีจ่ายไป อีกทั้งผลิตภณัฑ์จะตอ้งสร้าง
ประโยชน์ให้กบัผูบ้ริโภค โดยบริษทัมุ่งมัน่ท าธุรกิจดว้ยการสร้างสรรค์นวตักรรมและการวิจยัใน
การพฒันาสินคา้ ทั้งทีมงานวิจยัในบริษทัและการท างานร่วมกบันกัวิจยัในมหาวิทยาลยั ท าให้แดร่ี
โฮมมีงานวิจยัท่ีพฒันาปีละ 2-3 รายการ และยงัเขา้ร่วมโครงการสนับสนุนการพฒันาเทคโนโลยี
ของอุตสาหกรรมไทย (iTAP) ของส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ก่อใหเ้กิดผลิตภณัฑท่ี์ถือวา่สร้างความโดดเด่นคือนมก่อนนอน หรือ Bed Time Milk เป็นผลงานวจิยั
และพฒันาร่วมกนัของแดร่ีโฮมกบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี เป็นนมท่ีมีระดบัเมลาโทนิน
ธรรมชาติสูง จึงช่วยใหน้อนหลบัสนิทตลอดคืน และยงัเสริมสร้างการท างานของระบบฮอร์โมนใน
ร่างกายดว้ย  

“นมก่อนนอนท าให้คนนอนหลับสบายโดยไม่มีผลกระทบข้างเคียง และ
สามารถใชแ้ทนยานอนหลบัได ้คนท่ีด่ืมจะมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตดีข้ึน เปรียบแลว้เหมือนแดร่ี
โฮมไดช่้วยสังคมโดยปริยาย เพราะอย่างน้อยท่ีสุดคือคนสามารถต่ืนเช้าไปท างานได้ตามปกติ ไม่
ง่วงนอน ขบัรถก็ไม่เกิดอุบติัเหตุ นอกจากนั้น ประสิทธิภาพการท างานยงัดีข้ึน เพราะเม่ือนอนหลบั
สนิทแลว้ ต่ืนมาก็จะท างานไดเ้ตม็ท่ี” (พฤฒิ เกิดชูช่ืน, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 7 เมษายน 2560) 

ในทางเดียวกนั นอกจากสินคา้จะมีคุณภาพดีแลว้ ราคาจ าหน่ายก็ตอ้งเป็นธรรม
กับผูบ้ริโภค โดยมีข้อก าหนดในการท าธุรกิจชัดเจนว่า ก าไรสุทธิของธุรกิจอยู่ท่ี 5% ซ่ึงถือว่า
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เพียงพอแลว้ต่อการน าเงินส่วนน้ีไปลงทุนต่อ ท าให้การตั้งราคาสินคา้ของแดร่ีโฮมอยู่ในระดบัท่ี
เหมาะสมและไม่แพงเม่ือเทียบกบัคุณภาพท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บ 
 
4.2  กระบวนการส่ือสารด้านความรับผดิชอบต่อสังคมภายในบริษัท แดร่ีโฮม จ ากดั 

กระบวนการส่ือสารดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมภายในบริษทั แดร่ีโฮม จ ากดั เป็นการ
ส่ือสารภายในองค์กรด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท แดร่ีโฮม จ ากัด ซ่ึงเร่ืองความ
รับผิดชอบต่อสังคมจะถูกถ่ายทอดผ่านกรรมการผูจ้ดัการไปยงัพนกังาน โดยองค์กรมีโครงสร้าง 
ดงัน้ี 

 

 
  
ภาพที ่4.1  แผนผงัโครงสร้างองคก์รของบริษทั แดร่ีโฮม จ ากดั 
 
ทีม่า:  พฤฒิ เกิดชูช่ืน (การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 7 เมษายน 2560) 
 

จากแผนผงัโครงสร้างองค์กรของแดร่ีโฮม ต าแหน่งสูงสุดคือกรรมการผู ้จ ัดการ 
รองลงมาคือหวัหนา้ฝ่าย และหวัหนา้แผนก แต่จะฝ่ายจะมีพนกังานของตวัเอง ซ่ึงแดร่ีโฮมไม่มีการ
จดัตั้ งฝ่ายประชาสัมพนัธ์หรือฝ่ายส่ือสารองค์กรส าหรับการส่ือสารภายในองค์กร เร่ืองความ
รับผิดชอบต่อสังคมได้ถูกผนวกเข้าไปกับทุกส่วนงานขององค์กร และมีรูปแบบการส่ือสาร
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ผสมผสานกนัของการส่ือสารท่ีเป็นทางการ โดยมีทิศทางการไหลของขอ้มูลข่าวสาร 4 รูปแบบ 
ไดแ้ก่ การส่ือสารแนวด่ิง  การส่ือสารแนวตั้ง การส่ือสารแนวนอน และการส่ือสารต่างหน่วยงาน
และต่างระดบั ขณะเดียวกนั มีรูปแบบการส่ือสารท่ีไม่เป็นทางการอีกดว้ย  

ในส่วนของการส่ือสารท่ีเป็นทางการ มีการใชช่้องทางการส่ือสารท่ีหลากหลาย ไดแ้ก่ 
การส่ือสารแบบเผชิญหน้า การใช้ส่ือส่ิงพิมพ ์บอร์ดประชาสัมพนัธ์ การส่ือสารทางออนไลน์ การ
จดักิจกรรมเสริมสร้างความสัมพนัธ์ และกล่องรับความคิดเห็น สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

1. การส่ือสารแบบเผชิญหน้า เป็นช่องทางท่ีผูบ้ริหารสูงสุดใช้ตวัเองเป็นส่ือบุคคลใน
การเขา้ถึงพนกังาน ซ่ึงท าให้เกิดปฏิสัมพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ด เพราะเป็นการส่ือสารสองทาง (Two-
way Communication) ท่ีเกิดการแลกเปล่ียนขอ้มูลและเร่ืองราวต่างๆ ระหวา่งกนั และทราบผลตอบ
รับในทนัที โดยการส่ือสารแบบเผชิญหนา้เป็นช่องทางการส่ือสารท่ีแดร่ีโฮมใชม้ากท่ีสุด ดว้ยความ
ท่ีเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มซ่ึงมีโครงสร้างองคก์รไม่ไดใ้หญ่มาก และมีพนกังานประมาณ 
140 คน ท าให้การส่ือสารช่องทางน้ีท าไดง่้ายและสะดวก โดยจะมีทิศทางการส่ือสารแนวด่ิงจาก
ผูบ้ริหารไปยงัพนกังาน และการส่ือสารแนวตั้งจากพนกังานไปยงัผูบ้ริหาร ผา่นการส่ือสารระหวา่ง
บุคคล และการส่ือสารผ่านการประชุม รวมทั้งการอบรมพนกังานใหม่ ประเด็นในการส่ือสารจะ
เก่ียวขอ้งกบัทิศทางองค์กร แนวทางการท างานกบัแดร่ีโฮม และนโยบายของบริษทัหรือศีล 3 ขอ้ 
เพื่อใหพ้นกังานเกิดความเขา้ใจตรงกนัและปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

นอกจากนั้น หากมีโครงการหรือกิจกรรมใหม่ๆ ก็จะใชว้ิธีการเรียกประชุมเพื่อรับทราบ
ขอ้มูลข่าวสาร ซ่ึงการประชุมนั้นๆ ไม่ไดใ้ชเ้วลานานเสมอไป อาจเป็นการประชุมสั้นๆ เพียง 10-15 
นาที ตามแต่ประเด็นและเป้าหมายท่ีตอ้งการจะส่ือสาร โดยการส่ือสารผ่านการประชุมช่วยให้
สามารถส่ือสารขอ้มูลไปยงัพนกังานทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งได้ในคร้ังเดียว ป้องกนัการส่ือสารหลาย
ล าดับขั้นท่ีอาจท าให้เกิดการบิดเบือนของข้อมูล เพราะการประชุมยงัเปิดโอกาสให้พนักงาน
สามารถซกัถามไดท้นัทีหากเกิดขอ้สงสัย ซ่ึงช่วยลดการตีความผิดพลาดได ้กระนั้น แมจ้ะเป็นช่อง
ทางการส่ือสารท่ีก่อให้เกิดปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้ริหารและพนักงานมากท่ีสุด แต่ก็มีขอ้เสียคือ 
พนกังานไม่กลา้แสดงความคิดเห็นต่อผูบ้ริหาร อาจเป็นเพราะความแตกต่างระหวา่งสถานภาพ ท า
ให้พนกังานรู้สึกไม่สะดวกใจในการแสดงความคิดเห็นเท่าท่ีควร ส่งผลให้ผูบ้ริหารอาจไม่ไดรั้บ
ขอ้มูลหรือความคิดเห็นจากพนกังานไดต้ามตอ้งการ 

อยา่งไรก็ดี การส่ือสารผา่นการประชุมในท่ีน้ียงัหมายรวมถึงการประชุมภายในฝ่ายของ
ตวัเอง โดยมีทั้งการบอกเล่าของผูจ้ดัการฝ่ายท่ีไดไ้ปประชุมมากบัผูบ้ริหาร แลว้น ามาถ่ายทอดใหก้บั
หวัหนา้แผนกและพนกังานในฝ่าย  
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ภาพที ่4.2  ภาพการประชุมระหวา่งผูบ้ริหารกบัพนกังาน 
 
ทีม่า:  dairyhome farm shop [online] : เขา้ถึง 11 พ.ค. 2560. จาก https://goo.gl/2QCpBy 
 

“ปกติแลว้แดร่ีโฮมจะมีการจดัประชุมประจ าเดือนกบัพนกังานทั้งหมด และมีประชุม
โรงงานในทุกๆ วนัศุกร์ เป็นการพูดคุยกนัว่าตลอดสัปดาห์ท่ีผ่านมาเกิดปัญหาอะไรบา้ง นโยบาย
ต่างๆ ท่ีคุณพฤฒิอยากจะใหพ้นกังานรู้ ก็จะบอกในวนันั้นเลย โดยเป็นการพดูใหฟั้งวา่แดร่ีโฮมก าลงั
ท าอะไรอยู่ แลว้จะเดินไปทางไหนต่อ นอกจากน้ี ในช่วงเยน็ของแต่ละสัปดาห์ ในแต่ละฝ่ายจะมี
การประชุมกนั ซ่ึงผูจ้ดัการฝ่ายก็จะน าประเด็นท่ีคุณพฤฒิให้มาในสัปดาห์นั้นๆ ไปถ่ายทอดให้นอ้ง
ภายในฝ่ายไดรั้บทราบ เพื่อน าไปสู่การปฏิบติังานต่อไป โดยจะมีการดูดว้ยวา่พนกังานมีความเขา้ใจ
กบัเร่ืองท่ีเราส่ือสารออกไปมากนอ้ยแค่ไหน อยา่งดูการตอบรับจากความร่วมมือในการท ากิจกรรม 
หรือการปฏิบติังานท่ีถูกตอ้ง ซ่ึงก็มีบา้งท่ีพนกังานบางคนตีความขอ้มูลผดิพลาด เพราะตอนประชุม
เขาไม่กลา้ถามเพิ่มเติม ส่งผลต่อการท างานท่ีไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ยกตวัอยา่งถา้เหตุการณ์น้ีเกิด
ข้ึนกบัฝ่ายผลิต เราก็จะมีการเรียกประชุมทุกคนในฝ่ายมาพูดคุยกนั เพื่อรับรู้ปัญหาร่วมกนั พร้อมย  ้า
ให้มีการถามเม่ือสงสัย เพื่อไม่ให้เกิดการตีความผิดพลาดซ ้ าอีก” (วนิดา ช านิกล้า, การส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล, 7 เมษายน 2560) 

“ผูบ้ริหารจะนดัประชุมช้ีแจงถึงการด าเนินงานขององคก์ร เร่ืองซีเอสอาร์ท่ีเกิดข้ึน ก็จะ
พดูคุยวา่องคก์รจะท าอะไรบา้ง ซ่ึงคุณพฤฒิมกัเรียกพนกังานเขา้ไปคุยให้ฟังวา่เราท านมส่ิงท่ีดีท่ีสุด
ในโลก ซ่ึงไม่ใช่ท าเพื่อตวัเรา แต่ท าเพื่อสังคม เพื่อโลก อีกทั้งไม่ไดท้  าเพื่อหวงัผลก าไรอย่างเดียว 
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บริษทัไดร่้วมดูแลส่ิงแวดลอ้มดว้ย และจากท่ีคุณพฤฒิปลูกฝังและถ่ายทอดมาตลอดเก่ียวกบัศีล 3 
ขอ้ คือ Good Clean Fair ท าให้เราซึมซับ มีความรู้ความเขา้ใจ เพราะมาจากการส่ือสารท่ีชัดเจน” 
(ยทุธพงศ ์โรจนพนัธ์, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 7 เมษายน 2560) 

“เรามีศีล 3 ข้อท่ีต้องทราบอยู่แล้ว คือ Good Clean Fair พนักงานทุกคนจะทราบดีว่า
ครอบคลุมการท างานทั้งหมดขององค์กร โดยคุณพฤฒิมีนโยบายและปลูกฝังเร่ืองน้ี ซ่ึงไม่ไดเ้ป็น
การสั่งให้จ  าเป็นแพทเทิร์น ท าให้พนกังานเกิดความเขา้ใจอย่างแทจ้ริงวา่แดร่ีโฮมก าลงัท าอะไรอยู่ 
เรียกได้ว่าหากไปถามเร่ืองน้ีกบัพนกังานคนไหนในแดร่ีโฮมก็จะสามารถให้ขอ้มูลกนัไดทุ้กคน 
นอกจากนั้น คุณพฤฒิมกัสอดแทรกแนวคิดให้เรามองถึงสังคมด้วย ไม่ใช่แค่มองประโยชน์แก่
ตวัเองฝ่ายเดียว เร่ืองเหล่าน้ีและประเด็นอ่ืนๆ เก่ียวกบัเร่ืองซีเอสอาร์จะถูกบอกเล่าผา่นการประชุม
กนัของบริษทั ซ่ึงไม่ไดเ้คร่งเครียดอะไร เหมือนพี่นอ้งพูดคุยกนัมากกวา่”  (อรอุมา เชฎสมบติั, การ
ส่ือสารระหวา่งบุคคล, 7 เมษายน 2560) 

นอกจากนั้น ยงัมีทิศทางการส่ือสารแนวนอนท่ีเกิดข้ึนระหว่างบุคคลท่ีมีต าแหน่ง
เดียวกนั หรือพนกังานมีการส่ือสารระหว่างกนั ซ่ึงพนกังานจะแลกเปล่ียนขอ้มูลและความคิดเห็น
ภายในฝ่ายของตนเอง เช่น หากไดรั้บนโยบายการท างานมาจากผูบ้ริหาร พนกังานก็จะมีการพูดคุย
กนัวา่จะน านโยบายมาปรับใชก้บัการท างานภายในฝ่ายอยา่งไร ส่วนใหญ่จะเป็นการส่ือสารระหวา่ง
บุคคล และการประชุมกลุ่ม  

“เม่ือได้รับข้อมูลหรือนโยบายมา เราก็จะมีการพูดคุยกันภายในแผนกว่าควรจะน า
นโยบายหรือค าสั่งนั้นๆ มาแปรผลสู่แนวทางปฏิบติัอยา่งไร รวมถึงยงัมีการสอบถามกบัเพื่อนแผนก
อ่ืนดว้ยว่าเขามีแผนงานอยา่งไรบา้ง หรือการท างานมีความคืบหน้าไปถึงขั้นไหนแลว้” (ยุทธพงศ์ 
โรจนพนัธ์, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 7 เมษายน 2560) 

ทั้งน้ี ยงัครอบคลุมถึงทิศทางการส่ือสารต่างหน่วยงานและต่างระดบั ดว้ยความท่ีเป็น
องค์กรขนาดเล็ก ท าให้พื้นท่ีการท างานภายในส านกังานตอ้งจดัสรรให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
พนกังานจึงมีความใกลชิ้ดกนั ส่งผลให้เกิดการส่ือสารระหวา่งพนกังานท่ีอยูค่นละสายและอยู่ต่าง
ระดบักนัดว้ย อีกทั้งคุณพฤฒิ เกิดชูช่ืน ซ่ึงเป็นกรรมการผูจ้ดัการ ไดใ้ห้อิสระทางความคิดในการคิด
กิจกรรมหรือโครงการใหม่ๆ ท าให้พนกังานสามารถเขา้ไปติดต่อกบัคุณพฤฒิ เกิดชูช่ืนไดโ้ดยตรง
โดยไม่จ  าเป็นตอ้งผา่นหวัหนา้งานก่อนก็ได ้ 

“โต๊ะท างานของเราไม่มีฉากกั้นระหวา่งแผนก ท าให้เราสามารถพูดคุยกนัไดท้ัว่ถึงหรือ
คุยขา้มกลุ่ม อย่างเม่ือเราไปประชุมกลบัมา ลูกน้องก็จะถามว่าเร่ืองเป็นอย่างไรบา้ง และมีความ
คืบหน้าอย่างไร ซ่ึงเราก็ถ่ายทอดข้อมูลให้กับน้องๆ แผนกของเราและแผนกอ่ืนไปพร้อมกัน”        
(อรอุมา เชฎสมบติั, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 7 เมษายน 2560) 
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2. การใชส่ื้อส่ิงพิมพ ์เป็นอีกหน่ึงช่องทางท่ีฝ่ายบริหารส่งขอ้มูลมายงัพนกังาน ซ่ึงเป็น
การส่ือสารแนวด่ิง เพื่อน าเสนอถึงนโยบายหรือแนวทางการปฏิบติังานขององคก์ร โดยแดร่ีโฮมไม่
มีการจดัท าจดหมายข่าว หนงัสือเวียน หรือวารสารองค์กร แต่มีการจดัท าหนงัสือคู่มือการท างาน 
(Work Instruction) ท่ีอธิบายถึงกฎระเบียบในการท างานเพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานของ GMP 
HACCP และ ISO 50001 ซ่ึงเป็นมาตรฐานท่ีแดร่ีโฮมไดรั้บการรับรอง โดยบริษทัจะน ารายละเอียด
มาตรฐานดงักล่าวตามตน้ฉบบัมาเรียบเรียงอีกคร้ังหน่ึงให้เป็นภาษาของตวัเอง เพื่อให้พนักงาน
สามารถอ่านแลว้เขา้ใจไดง่้าย น าไปสู่การปฏิบติังานท่ีถูกตอ้ง 

3. บอร์ดประชาสัมพนัธ์ เป็นช่องทางในการส าหรับเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร หรือความ
เคล่ือนไหวต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในองค์กร อีกทั้งยงัเป็นทิศทางการส่ือสารแนวด่ิงส าหรับการน า
ขอ้มูลจากผูบ้ริหารสู่พนักงาน โดยสถานท่ีติดตั้งบอร์ดประชาสัมพนัธ์จะอยู่ในพื้นท่ีท่ีพนักงาน
สามารถเข้าถึงได้และเห็นชัดเจน ซ่ึงแดร่ีโฮมได้มีการติดตั้ งบอร์ดประชาสัมพนัธ์ในห้องพกั
พนกังาน ส่วนใหญ่เป็นการติดประกาศเก่ียวกบัขอ้ก าหนดในการท างาน หรือเอกสารค าสั่งเม่ือมี
กฎระเบียบใหม่ๆ และเร่ืองราวท่ีเก่ียวกบัความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั  

4. การส่ือสารทางออนไลน์ ปัจจุบนัการส่ือสารผา่นทางออนไลน์เขา้มามีบทบาทในการ
ส่ือสารของบริษทัมากข้ึน เพราะมีความรวดเร็วในการส่ือสาร และสามารถเขา้ถึงรายบุคคลไดท้นัที 
โดยการส่ือสารทางออนไลน์ภายในแดร่ีโฮมแบ่งออกเป็น 2 ช่องทาง คือการส่ือสารผ่าน
แอปพลิเคชัน่ไลน์ (LINE) และอีเมล ์ 

ในส่วนของการส่ือสารผ่านไลน์จะมีทิศทางการส่ือสารแนวด่ิงและการส่ือสารแนวตั้ง 
โดยแดร่ีโฮมไดใ้ชไ้ลน์ติดต่อกบัพนกังานผา่นไลน์กลุ่มภายใตช่ื้อ พฒันาองคก์ร ส าหรับส่ือสารทุก
ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาองค์กร ส่วนใหญ่เป็นฝ่ายบริหารท่ีส่งขอ้มูลเขา้ไปในไลน์กลุ่มน้ี 
แลว้พนกังานเป็นผูรั้บขอ้มูล ทั้งเร่ืองการปฏิบติังาน กิจกรรมเพื่อสังคม รวมถึงกิจกรรมอ่ืนๆ หรือ
ขอ้มูลดีๆ ท่ีบริษทัไดรั้บมาก็จะเกิดการส่งต่อผา่นไลน์กลุ่มน้ีดว้ย ขณะเดียวกนั พนกังานก็มีการตอบ
รับหรือแสดงความคิดเห็นต่อเร่ืองต่างๆ ท่ีฝ่ายบริหารส่งมาเช่นกนั  

อีกหน่ึงช่องทางการส่ือสารคือการส่ือสารผ่านทางอีเมล์ท่ีเป็นการส่ือสารแนวนอน ซ่ึง
เป็นการส่ือสารผา่นอีเมลข์องพนกังานดว้ยกนัเองส าหรับการพูดคุยถึงแผนการท างานหลงัจากท่ีรับ
นโยบายมาจากผูบ้ริหาร รวมถึงมีทิศทางการส่ือสารต่างหน่วยงานและต่างระดบัในกรณีเกิดการท า
กิจกรรมเพื่อสังคม และตอ้งมีการอีเมล์ปรึกษารายละเอียดระหว่างผูเ้ขา้ร่วมโครงการซ่ึงอยู่คนละ
สายงานหรือต่างระดบักนั 

5. การจดักิจกรรมเสริมสร้างความสัมพนัธ์ การส่ือสารผ่านช่องทางน้ีช่วยเสริมสร้าง
ความสัมพนัธ์อนัดีภายในองค์กร ทั้งระหว่างผูบ้ริหารกบัพนักงาน และระหว่างพนักงานในฝ่าย
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ต่างๆ เพราะระหว่างการท ากิจกรรมจะได้ใช้เวลาร่วมกนั ท าให้เกิดความใกลชิ้ด ได้แลกเปล่ียน 
ความคิดเห็นกนั ทา้ยท่ีสุดก็จะเกิดความไวว้างใจ โดยกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพนัธ์ของแดร่ีโฮม
จะเป็นลกัษณะของการจดักิจกรรมจิตอาสา หรือกิจกรรมเพื่อสังคม อาทิ การบริจาคเลือด การท า
ฝายและท าความสะอาดล าน ้ ามวกเหล็ก การออกไปมอบของขวญัวนัเด็กตามโรงเรียนต่างๆ ในวนั
เด็ก การไปช่วยปรับปรุงโรงเรียนและห้องน ้ า เป็นตน้ ซ่ึงการจดักิจกรรมเหล่าน้ีนบัเป็นการส่ือสาร
แนวด่ิง เพราะกิจกรรมส่วนใหญ่เกิดจากแนวคิดของผูบ้ริหาร ก่อนท่ีจะส่ือสารมายงัพนักงานให้
ด าเนินการต่อ  

 

 
 
ภาพที ่4.3  ภาพพนกังานแดร่ีโฮมท าความสะอาดล าน ้ามวกเหล็กร่วมกบัชุมชน  
 
ทีม่า:  dairyhome farm shop [online] : เขา้ถึง 11 พ.ค. 2560. จาก https://goo.gl/eXsias 
 

อยา่งไรก็ตาม เม่ือพ.ศ. 2559 แดร่ีโฮมไดจ้ดัท าโครงการ 14 ทีมท าความดี แบ่งพนกังาน
ทั้งหมดออกเป็น 14 ทีม โดยให้ผูจ้ดัการฝ่ายและหวัหนา้แผนกเป็นหวัหนา้ทีม แลว้ท าการจบัฉลาก
พนกังาน แต่ละทีมจะมีสมาชิกประมาณ 10 คน และคละคนจากแผนกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงงาน 
ครัว ร้านขายของ เป็นตน้ หลงัจากนั้น แต่ละทีมระดมความคิดในการท ากิจกรรมเพื่อสังคมกนัเอง 
ซ่ึงเนน้การออกไปช่วยเหลือชุมชนท่ีอยูโ่ดยรอบบริษทั 
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ภาพที ่4.4  ภาพพนกังานแดร่ีโฮมออกไปช่วยปรับปรุงบา้นเรือนใหก้บัคนในชุมชน 
 
ทีม่า:  ร้านอาหารแดร่ีโฮมชมสวน [online] : เขา้ถึง 11 พ.ค. 2560. จาก https://goo.gl/hRC6UW 
 

“โครงการน้ีท าให้ทุกคนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วม ตั้งแต่การคิดโครงการ ช่วยกนัแสดงความ
คิดเห็นต่างๆ และออกไปท าจริง เป็นการน าพนกังานเขา้มาอยูใ่นกระบวนการท ากิจกรรม ไม่ใช่เป็น
แค่การไปท าเพราะถูกสั่ง ขอ้ดีอีกอย่างของการแบ่งเป็นทีมคือ เม่ือเป็นกลุ่มเล็ก ท าให้พวกเขา
สามารถนัง่ประชุมพูดคุยกนัไดเ้ร่ืองไดร้าวมากกว่าการมานัง่ประชุมกนั 50 คน หรือ 100 คน ซ่ึงมี
คนออกความคิดเห็นไม่ก่ีคน หรือบางคนก็ไม่กลา้พดูในท่ีประชุม โดยผลลพัธ์จากการท าโครงการน้ี
ถือว่าเกินความคาดหมาย นอกจากจะได้ 14 โครงการเพื่อสังคม พนกังานยงัคงติดตามงานต่อถึง    
แม้กิจกรรมจะจบแล้ว ท าให้ทีมมีความเหนียวแน่น  เรียกได้ว่ายงัส่งผลต่อความสัมพนัธ์ของ
พนกังานไดเ้ป็นอยา่งดีโดยไม่ตอ้งท า Team Building” (พฤฒิ เกิดชูช่ืน, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 7 
เมษายน 2560) 

ดงันั้น จึงกล่าวได้ว่าโครงการ 14 ทีมท าดีมีทั้งทิศทางการส่ือสารแนวด่ิง การส่ือสาร
แนวตั้ง การส่ือสารแนวนอน และการส่ือสารต่างหน่วยงานและต่างระดบั เร่ิมตน้ตั้งแต่กรรมการ
ผูจ้ดัการถ่ายทอดแนวคิดไปยงัพนกังาน แลว้ให้พนกังานเสนอโครงการข้ึนมาเพื่อขออนุมติั โดยใน
ระหวา่งการด าเนินกิจกรรมของแต่ละกลุ่ม ซ่ึงมีหวัหนา้ทีมและสมาชิกในกลุ่มท่ีมาจากต่างสายงาน
และมีต าแหน่งแตกต่างกนัไดร่้วมพูดคุยเพื่อจดัท ากิจกรรม ขณะเดียวกนั เม่ือพนกังานกลบัไปยงั
แผนกของตวัเองก็จะมีการพดูคุยระหวา่งกนัต่อกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนอีกดว้ย 
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6. กล่องรับความคิดเห็น ช่องทางส าคญัท่ีช่วยเสริมการส่ือสารสองทางภายในองค์กร 
เพราะพนกังานสามารถเสนอประเด็นปัญหาต่างๆ หรือเสนอขอ้คิดเห็นในการปรับปรุงหรือพฒันา
องค์กรได ้โดยถือเป็นการส่ือสารแนวตั้งท่ีถ่ายทอดขอ้มูลจากบุคคลท่ีอยู่ในต าแหน่งต ่ากว่าไปยงั
บุคคลท่ีอยู่ในต าแหน่งสูงกว่า ซ่ึงแดร่ีโฮมได้ตั้งกล่องรับความคิดเห็นไว ้4 แห่ง คือ หน้าออฟฟิศ
ส านกังาน ห้องพกัพนกังาน และอีก 2 แห่งบริเวณห้องรับประทานอาหารของพนกังาน อย่างไรก็
ตาม การส่ือสารช่องทางน้ีไม่ค่อยไดรั้บการตอบรับเท่าท่ีควร อาจเพราะเป็นองคก์รขนาดเล็ก ท าให้
การส่ือสารแบบเผชิญหนา้สามารถท าไดง่้ายกวา่ และพนกังานสามารถทราบผลไดท้นัที 

 “ตอนท่ีเราติดตั้งกล่องความคิดเห็นช่วงแรกๆ ก็มีพนักงานมาหย่อนกระดาษแสดง
ความคิดเห็นกนัเยอะ ส่วนใหญ่จะเป็นความตอ้งการเพิ่มเติมเก่ียวกบัชีวติการท างาน อยา่งบางคนมา
จากโรงงานอ่ืนซ่ึงมีร้านอาหารภายในโรงงานดว้ย แต่ของแดร่ีโฮมไม่มี เราก็จะเรียกเขามาอธิบายถึง
เหตุผลว่าเพราะแดร่ีโฮมท าเกษตรอินทรีย์ หากมีการประกอบอาหารก็อาจจะส่งผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อมและเร่ืองความสะอาดภายในโรงงานได้ กระนั้น ระยะหลงัพนักงานก็ไม่ค่อยแสดง
ความคิดเห็นผ่านช่องทางน้ีกนัเท่าไร มกัจะเป็นการเดินเขา้มาพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนั
มากกวา่” (วนิดา ช านิกลา้, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 7 เมษายน 2560) 

ส าหรับรูปแบบการส่ือสารไม่เป็นทางการหรือรูปแบบการส่ือสารแบบพวงองุ่นท่ี
เกิดข้ึนภายในแดร่ีโฮม มีทั้งช่องทางการส่ือสารแบบเผชิญหนา้ การส่ือสารทางออนไลน์ และการจดั
กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพนัธ์ โดยตวัอยา่งท่ีเห็นไดช้ดัเจนคือโครงการ 14 ทีมท าดี ซ่ึงมีทิศทาง
ของการส่ือสารแบบพวงองุ่น 3 รูปแบบ กล่าวคือ พนกังานมีการส่ือสารแบบซุบซิบ เกิดข้ึนเม่ือ
หวัหน้ากลุ่มไปประชุมกนั แลว้กลบัมาบอกเล่าเร่ืองราวให้กบักลุ่มของตวัเอง อนัเป็นการเผยแพร่
ขอ้มูลข่าวสารไปยงักลุ่มคนทั้งหมดจากบุคคลเดียว รวมถึงมีการส่ือสารรูปแบบโซ่เส้นเดียว ดว้ย
พนกังานคนหน่ึงส่งต่อขอ้มูลไปยงัพนกังานอีกคน และผูรั้บก็ไดบ้อกต่อไปยงัพนกังานอีกคน หรือ
ส่งต่อขอ้มูลไปยงัคนท่ีไม่ได้เขา้ร่วมประชุมในคร้ังนั้นๆ โดยเป็นการกระจายข่าวสารในลกัษณะ
ของเส้นตรง ตลอดจนยงัมีรูปแบบการส่ือสารแบบกลุ่มท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บขอ้มูลท าการเผยแพร่ขอ้มูล
นั้นๆ  ไปยงักลุ่มคน และบางคนในกลุ่มไดก้ระจายต่อไปยงักลุ่มอ่ืน โดยพนกังานแดร่ีโฮมไดคุ้ยกนั
ถึงเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมกับเพื่อนท่ีอยู่แผนกเดียวกัน รวมถึงในช่วงพกักลางวนัหรือ
ช่วงเวลาวา่งจากการท างาน และไดเ้จอกนัเพื่อนต่างแผนก ก็จะมีการบอกต่อเร่ืองความรับผิดชอบ
ต่อสังคมระหว่างกนัดว้ย แลว้เพื่อนต่างแผนกนั้นๆ ก็จะน าเร่ืองราวไปส่ือสารกบัเพื่อนแผนกของ
ตนต่อไป 

“ในการท ากิจกรรมของโครงการ 14 ทีมท าดี นอกจากการนดัประชุมคุยกนัแลว้ เรายงัมี
การติดต่อกนัผา่นทางไลน์ส าหรับนดัประชุมคร้ังหนา้ หรือปรึกษารายละเอียดต่างๆ ซ่ึงโดยส่วนตวั
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แลว้ ผมมกัจะคุยเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมกบัเพื่อนท่ีอยูแ่ผนกเดียวกนั และเพื่อนท่ีอยูแ่ผนกอ่ืน
หรือส่วนงานอ่ืนในเวลาว่างและช่วงพกักลางวนั รวมถึงเรายงัมีการพูดคุยร่วมกนัในการประชุม
เล็กๆ ซ่ึงมีวนัท่ีสรุปผลการท ากิจกรรมของโครงการ แต่ละกลุ่มก็จะท าวิดีโอมาน าเสนอและสรุปให้
ฟังวา่ไดไ้ปท าอะไรมาบา้ง ท าให้พนกังานทุกคนไดแ้ลกเปล่ียนความคิดเห็นและแชร์ประสบการณ์
ร่วมกนั” (ยทุธพงศ ์โรจนพนัธ์, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 7 เมษายน 2560) 

อย่างไรก็ดี จากการสัมภาษณ์พนกังานทั้ง 2 ท่าน พนักงานไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะต่อการ
ส่ือสารด้านความรับผิดชอบต่อสังคมภายในองค์กรว่า บริษทัควรเพิ่มกล่องรับความคิดเห็นให้
ครอบคลุม เพื่อองคก์รอาจไดรั้บแนวความคิดหรือขอ้เสนอแนะดีๆ จากพนกังานเพิ่มข้ึน รวมถึงควร
จดัท าหอกระจายข่าวหรือเสียงตามสาย ถ่ายทอดเร่ืองราวเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสังคมของ
บริษทัให้พนักงานได้รับฟังในช่วงพกัท างาน เพื่อสร้างความตระหนักและรับรู้ขอ้มูลด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมมากข้ึน นอกจากนั้น ควรจดัท าแผน่พบับอกเล่าเก่ียวกบัเกร็ดความรู้เร่ืองต่างๆ 
เช่น ส่ิงแวดลอ้ม GMP ซ่ึงพนกังานสามารถหยิบมาอ่านในช่วงเวลาวา่งได ้เป็นการเพิ่มพูนความรู้
และความเขา้ใจต่อการท างานใหมี้ประสิทธิภาพกวา่เดิม 
  
4.3  กระบวนการส่ือสารด้านความรับผดิชอบต่อสังคมภายนอกบริษัท แดร่ีโฮม จ ากดั 

การส่ือสารดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมภายนอกบริษทั แดร่ีโฮม จ ากดั เป็นการส่ือสาร
กบัผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 4 กลุ่ม คือ ผูป้้อนวตัถุดิบ ชุมชน ลูกคา้ และส่ือมวลชน ผ่านทิศทางการ
ส่ือสารและช่องทางการส่ือสารท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงผูว้ิจยัจะอธิบายทิศทางและช่องทางการส่ือสาร
ตามแต่ละกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ดงัน้ี  

4.3.1 ผูป้้อนวตัถุดิบ ผูป้้อนวตัถุดิบของแดร่ีโฮมจะมี 2 กลุ่ม คือ เกษตรกรโคนมท่ีส่งน ้ านมดิบ
ให้บริษทั และเกษตรกรปลูกพืชอาหารสัตวท่ี์ส่งให้แดร่ีโฮม โดยปัจจุบนัมีเกษตรกรโคนมท่ีท างาน
ดว้ยกนั 22 ฟาร์ม และเกษตรกรปลูกพืชอาหารสัตวร์ายใหญ่ 1 ราย ซ่ึงการส่ือสารกบัผูป้้อนวตัถุดิบ
จะมีทิศทางการส่ือสารสองทาง ทั้งแดร่ีโฮมเขา้ไปติดต่อส่ือสารกบัเกษตรกร และเกษตรกรเขา้มา
ติดต่อกับแดร่ีโฮมโดยตรง ผ่านช่องทางการส่ือสารทั้ งการส่ือสารเผชิญหน้า ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์  ส่ือออนไลน์  และการจดักิจกรรม 

1. การส่ือสารแบบเผชิญหน้า การส่ือสารกับเกษตรกรของแดร่ีโฮมเร่ิมจากการจดัตั้ งทีม
ส่งเสริมออกไปให้ความรู้และขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการท าเกษตรอินทรียใ์ห้กบัเกษตรกรในจงัหวดั
สระบุรี จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดลพบุรี โดยมีการเข้าถึงเกษตรกร 2 รูปแบบ คือ 
ประสานงานผา่นผูใ้หญ่บา้นให้มีการนดัประชุมหมู่บา้น ซ่ึงลูกบา้นจะมารวมตวักนัแลว้ทีมส่งเสริม
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ท าการอธิบายประกอบกบัให้ขอ้มูลผ่านวิดีโอและ Microsoft PowerPoint ส่วนอีกรูปแบบจะเป็น
การส่ือสารระหวา่งบุคคล ทีมส่งเสริมจะเขา้ไปหาเกษตรกรตามแต่ละบา้น  

ในการหาเกษตรกรมาร่วมเครือข่าย แดร่ีโฮมจะมีการส ารวจก่อนว่าเกษตรกรคนไหนท่ีมี
แนวโน้มในการปรับเปล่ียนมาท าเกษตรอินทรียไ์ด้ หลงัจากนั้น จะส่งพนักงานเขา้ไปพูดคุยกบั
เกษตรกร ซ่ึงการพบคร้ังแรกจะเป็นการเข้าท าความรู้จกั และไม่มีการคุยเร่ืองวิชาการ เพราะ
เกษตรกรอาจไม่เขา้ใจ โดยพนกังานจะเดินดูบา้น ววั อุปกรณ์รีดนมววั สถานท่ีโดยรอบ แลว้ค่อยๆ 
พดูชกัจูงใหเ้กษตรกรหนัมาท าเกษตรอินทรีย ์ซ่ึงไม่เพียงแต่แดร่ีโฮมท่ีเขา้ไปหาเกษตรกรเท่านั้น จะ
มีเกษตรกรบางกลุ่มท่ีมีความสนใจอยู่แลว้ และอยากปรับเปล่ียนจากการท าฟาร์มเคมีมาเป็นออร์   
แกนิค ก็จะเขา้มาหาติดต่อท่ีโรงงาน เพื่อมาปรึกษาและสมคัรเขา้เป็นเกษตรกรเครือข่ายของแดร่ีโฮม 
 

 
 
ภาพที ่4.5  ภาพการเขา้ไปให้ความรู้ดา้นเกษตรอินทรียก์บัเกษตรกรโคนม 
 
ทีม่า: dairyhome farm shop [online] : เขา้ถึง 11 พ.ค. 2560. จาก https://goo.gl/KcWVjR 
 

ทั้งนั้น เพื่อรวมกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข็มแข็ง แดร่ีโฮมไดจ้ดักิจกรรมสานสัมพนัธ์ระหวา่ง
เกษตรกร โดยจดัทริปนอกสถานท่ี ซ่ึงจะมีการอบรมให้ความรู้พร้อมกบักิจกรรมละลายพฤฒิกรรม 
หลังจากนั้น มีการปรับรูปแบบของการประชุมประจ าเดือนจากการเข้ามาประชุมในแดร่ีโฮม 
เปล่ียนเป็นการไปประชุมตามแต่ละฟาร์มของเกษตรกร โดยจะหมุนเวยีนสถานท่ีในทุกเดือน  
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 “เราจดัทริปนอกสถานท่ีเม่ือพ.ศ. 2557 เพราะขณะนั้นเราเจอปัญหาเกษตรกรต่างคนต่าง
ท างาน และไม่ค่อยมาร่วมประชุม ยกอยา่งเวลาเราไปร่วมงานวิชาการก็อยากให้เกษตรกรตวัจริงไป
อยู่บูธ เพื่อไปคุยกบัเกษตรกรรายอ่ืนๆ ท่ีเขาสนใจ แต่เกษตรกรของเรากลบัไม่มาร่วมดว้ย เราเลย
ตอ้งหากลวธีิในการสร้างความสามคัคีในกลุ่มผา่นการจดัทริปเพื่อเช่ือมความสัมพนัธ์ หากเกษตรกร
รายใหม่เขา้ในกลุ่มก็จะจดัคลาสเพื่อแนะน าตวัอย่างเป็นทางการ เพื่อสร้างความรู้จกัและให้เกิด
ความสนิทสนมระหว่างรุ่นพี่กบัรุ่นน้อง ซ่ึงถือว่าไดผ้ลลพัธ์ท่ีดี เพราะเกษตรกรเปิดใจกนัมากข้ึน 
หลงัจากนั้น เราได้จดัท าการประชุมฟาร์มสัญจร คือในแต่ละเดือนจะวนไปจดัประชุมตามแต่ละ
ฟาร์ม และมีการรับประทานอาหารร่วมกนั การปรับมาเป็นการประชุมลกัษณะน้ีเพราะตอ้งการให้
เกษตรกรรู้จกัและเป็นเพื่อนกนั หากมีปัญหาจะไดส้ามารถช่วยเหลือกนัได”้ (วนิดา ช านิกลา้, การ
ส่ือสารระหวา่งบุคคล, 7 เมษายน 2560) 

2. ส่ือส่ิงพิมพ ์ในการเขา้ไปติดต่อส่ือสารกบัเกษตรกรเช่ือชกัจูงให้มาท าเกษตรอินทรีย ์แดร่ี
โฮมจะมีคู่มือมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์(มกษ.) ของส านกังานมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์(มกท.) ใหก้บั
เกษตรกร เพื่อได้ศึกษาและเข้าใจระบบ ข้อห้าม และการจดัการในรูปแบบของเกษตรอินทรีย์ 
ขณะเดียวกนั จะมีเอกสารแผน่พบัท่ีให้ความรู้ดา้นเกษตรอินทรียป์ระกอบกนั เพื่อเสริมสร้างความ
เขา้ใจไดม้ากข้ึน  

นอกจากนั้น มีการจดัท าจดหมายส าหรับการเชิญเกษตรกรเครือข่ายเข้าร่วมประชุมเม่ือมี
ประเด็นใหม่ๆ เขา้มา รวมถึงมีการส่ือสารผา่นจดหมายส าหรับแจง้เตือนเม่ือพบวา่เกษตรกรมีการท า
ผิดกฎระเบียบของการท าเกษตรอินทรีย์ หรือเม่ือคุณภาพน ้ านมดิบไม่ได้เกณฑ์มาตรฐานตาม
ก าหนด โดยจะเป็นการแจง้เตือนเฉพาะราย  

3. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ การติดต่อส่ือสารผ่านช่องทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของแดร่ีโฮมเป็นการ
ติดต่อผ่านโทรศพัท์ ซ่ึงเป็นการติดต่อผ่านรายบุคคล ส่วนใหญ่เป็นกรณีเร่งด่วน อย่างการตรวจ
พบวา่เกษตรกรรายนั้นๆ มีปัญหาเก่ียวกบัการท าเกษตรอินทรียห์รือน ้ านมดิบไม่ไดม้าตรฐาน และมี
การแจง้เตือนทางจดหมายไปแลว้ 2 คร้ังแต่ไม่มีการด าเนินการแกไ้ขหรือปรับปรุงใดๆ ทางแดร่ีโฮม
ก็จะโทรศพัทไ์ปนดัเจอกบัเกษตรกรก่อนท่ีจะเขา้ฟาร์มโคนมในวนัถดัไป  

4. ส่ือทางออนไลน์ เป็นช่องทางการส่ือสารท่ีแดร่ีโฮมใชม้ากท่ีสุด โดยจะเป็นการส่ือสารผา่น
ทางไลน์ (LINE) แดร่ีโฮมได้จดัตั้งไลน์กลุ่ม 4-5 กลุ่ม อย่างกลุ่มแดร่ีโฮม ออร์แกนิคท่ีเป็นกลุ่ม
ส าหรับเกษตรกรโคนมและเกษตรกรปลูกพืชอาหารสัตว์ ซ่ึงดว้ยความท่ีแต่ละฟาร์มมีระดบัการ
ท างานดา้นเกษตรอินทรียท่ี์แตกต่างกนั โดยบางฟาร์มมีใบรับรองเกษตรอินทรียอ์ยุแ่ลว้ ขณะท่ีบาง
ฟาร์มก็อยู่ในระยะเร่ิมตน้ของการท าฟาร์มอินทรีย ์แดร่ีโฮมจึงมีการจดัตั้งไลน์กลุ่มท่ีแบ่งย่อยตาม
ระดบัของการท าเกษตรอินทรียด์ว้ย โดยไลน์กลุ่มเหล่าน้ีเป็นช่องทางส าคญัของการส่ือสารระหวา่ง
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แดร่ีโฮมกับเกษตรกรในพูดคุยกนัถึงเร่ืองเกษตรอินทรีย์ ทั้ งอปัเดทองค์ความรู้ใหม่ๆ หรือการ
ปรึกษาปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัฟาร์ม รวมถึงแจง้วนันดัประชุมประจ าเดือน นอกจากนั้น ยงัมีไลน์กลุ่ม
ตลาดนดัอินทรีย ์ซ่ึงเป็นการรวมตวักนัของเกษตรกรเครือข่ายและเกษตรรายอ่ืนๆ ท่ีมาออกร้านใน
ตลาดนดัอินทรียท่ี์หนา้ร้านอาหารแดร่ีโฮมชมสวนทุกเดือน โดยจะมีการพูดคุยกนัถึงวนัเวลา และ  
ธีมงานท่ีจะจดัข้ึนในคร้ังถดัไป ทั้งน้ี ไลน์กลุ่มยงัเป็นช่องทางการส่ือสารท่ีท าใหเ้กษตรกรไดติ้ดต่อ
ดว้ยกนัเอง และเกิดการแชร์ขอ้มูลระหวา่งกนัของเกษตรกรโคนมและเกษตรกรปลูกพืชอาหารสัตว ์
อีกทั้งยงัเป็นการต่อยอดของการสร้างเครือข่าย เพราะมีเกษตรกรบางส่วนท่ีมีทิศทางการด าเนินงาน
คลา้ยกนัออกไปตั้งไลน์กลุ่มใหม่ และมีการท างานร่วมกนั 

5. การจดักิจกรรม แดร่ีโฮมมีการจดักิจกรรมต่างๆ ใหก้บัเกษตรกร ส่วนใหญ่เป็นการอบรมให้
ความรู้และการพาไปศึกษาดูงานนอกสถานท่ีทั้งของรัฐและเอกชนท่ีมีการด าเนินงานดา้นเกษตร
อินทรียแ์ละส่ิงแวดล้อม เพื่อน าแบบอย่างท่ีได้เรียนรู้มาปรับใช้กบัฟาร์มของตวัเอง เช่น การจดั
อบรมเร่ืองการใช้สมุนไพรในการป้องกนัและรักษาโรคสัตว ์โดยเชิญวิทยากรจากมหาวิทยาลยัมา
เป็นวิทยากร หรือการพาไปศึกษาดูงานตามศูนย์การเรียนรู้  หรือโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริในจงัหวดัต่างๆ 
 

 
 

ภาพที ่4.6  ภาพการน าเกษตรกรเครือข่ายไปศึกษาดูงาน 
 
ทีม่า:  ร้านอาหารแดร่ีโฮมชมสวน [online] : เขา้ถึง 11 พ.ค. 2560. จาก https://goo.gl/WctH3Q 
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4.3.2 ชุมชน การส่ือสารกบัชุมชนท่ีอยูโ่ดยรอบบริษทัเป็นการสร้างความสัมพนัธ์เพื่อท าใหเ้กิด
ความเช่ือมัน่และไวว้างใจ ทั้งยงัเป็นปัจจยัพื้นฐานท่ีส าคญัของการด าเนินธุรกิจ หากองคก์รมีความ
จริงใจกบัชุมชนแลว้ก็ยอ่มไดรั้บการยอมรับและสามารถด าเนินกิจการอยู่ในชุมชนไดอ้ยา่งราบร่ืน
และยาวนาน เปรียบเหมือนได้รับใบอนุญาตในการประกอบกิจการ หรือ License to operate จาก
ชุมชน โดยช่องทางการส่ือสารท่ีแดร่ีโฮมใช้เพื่อเกิดการมีส่วนร่วมกบัชุมชนคือการส่ือสารแบบ
เผชิญหนา้ ดว้ยการใชส่ื้อบุคคลหรือพนกังานขององคก์รในการเขา้ถึงชุมชนผ่านทีมซีเอสอาร์หรือ
ทีมชุมชนสัมพนัธ์  ซ่ึงมีทิศทางการส่ือสารสองทางคือ แดร่ีโฮมเขา้ไปติดต่อกบัชุมชนเม่ือจะมีการ
จดักิจกรรมเพื่อสังคม ขณะเดียวกัน ชุมชนก็มีการติดต่อเข้ามายงัแดร่ีโฮมเม่ือตอ้งการขอความ
อนุเคราะห์หรือหารือเก่ียวกบัการท ากิจกรรมเพื่อสังคมท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี โดยกิจกรรมเพื่อสังคมท่ี
แดร่ีโฮมจดัข้ึนนั้นสามารถแบ่งไดด้งัน้ี 

1. โครงการอนุรักษ์ล าน ้ ามวกเหล็ก กิจกรรมเพื่อสังคมน้ีมีเป้าหมายเพื่อดูแลรักษาล าน ้ า
มวกเหล็ก ซ่ึงเป็นสายน ้ าหลักท่ีหล่อเล้ียงคนมวกเหล็กทั้งด้านอุปโภคและบริโภค โครงการมี
กิจกรรมหลกัคือท าความสะอาดล าน ้ าทั้งการเก็บขยะ การก าจดัผกัตบชวา และวชัพืช ขณะเดียวกนั 
มีการสร้างฝายส าหรับกกัเก็บน ้ าไวใ้ช้ในหน้าร้อน ทั้งนั้น แดร่ีโฮมไดจ้ดัท าโครงการน้ีข้ึนมาก่อน
แลว้หาพนัธมิตรในพื้นท่ีเขา้ร่วมโครงการ เพราะตอ้งการให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมมากท่ีสุดและ
ก่อให้เกิดผลกระทบในวงกวา้ง โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และชาวบา้นเขา้ร่วมโครงการ 
ตั้งแต่ระดบัจงัหวดั อ าเภอ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตลอดจนผูป้ระกอบการรีสอร์ท ซ่ึงจะมีการ
พูดคุยถึงโครงการน้ีในการประชุมประจ าเดือนของอ าเภอ เพื่อวางแผนงาน รวมถึงมีการลงพื้นท่ี
ส ารวจ และท ากิจกรรมร่วมกนัพร้อมกบัชาวบา้นท่ีอยูใ่นบริเวณเดียวกนักบัการท ากิจกรรมก็เขา้มามี
ส่วนร่วมในการท าความสะอาดล าน ้าและสร้างฝายดว้ย 

“การไปท างานกบัร่วมกบัชุมชน ท าให้เขารู้จกัเรามากข้ึนวา่แดร่ีโฮมอยู่ตรงไหนและท าธุรกิจ
อะไร จากเม่ือก่อนเขาไม่รู้ว่าแดร่ีโฮมอยู่ตรงไหน รู้แต่ว่ามีร้านอาหาร แต่ไม่รู้ว่ามีโรงงานนมดว้ย 
ซ่ึงเม่ือมีกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชนก็ให้ความร่วมมือกบัเราเป็นอย่างดี เห็นได้จากเม่ือปีท่ีแล้วเรา
ออกไปท าฝายทดน ้ าให้กบัเขาใหญ่และเขาเขียว ก็มีมหาวิทยาลยั โรงเรียน และหน่วยงานราชการ
หลายแห่งติดต่อเขา้มาขอร่วมกิจกรรมดว้ย” (วนิดา ช านิกลา้, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 7 เมษายน 
2560) 
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ภาพที ่4.7  ภาพพิธีเปิดโครงการอนุรักษล์ าน ้ามวกเหล็ก  
 
ทีม่า: dairyhome farm shop [online] : เขา้ถึง 11 พ.ค. 2560. จาก https://goo.gl/syciUV 
 

2. โครงการ 14 ทีมท าดี เป็นโครงการท่ีพนกังานของแดร่ีโฮมเขา้ไปดูแลชุมชนท่ีอยูใ่นรัศมี 5 
กิโลเมตรของบริษทั กิจกรรมส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกบัเด็ก โรงเรียน ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม โดยมี 3 
ทีมท่ีท ากิจกรรมกบัโรงเรียน ทั้งการเขา้ไปปรับปรุงอาคาร มอบอุปกรณ์การเรียนและชุดนกัเรียน
ให้กับนักเรียนท่ียากจน และส่งเสริมให้นักเรียนปลูกผกั เพื่อให้เกิดรายได้ส าหรับน ามาใช้ท า
กิจกรรมในโรงเรียน และมี 2 ทีมท่ีเขา้ไปช่วยท าความสะอาดวดั ล้างห้องน ้ า และตดัแต่งตน้ไม้
บริเวณโดยรอบของวดั รวมถึงได้มี 2 ทีมซ่ึงท าความดีให้กบับริษทัด้วยการปลูกตน้ไม ้ท าความ
สะอาดโรงงาน บ่อน ้ า และปรับปรุงภูมิทศัน์ นอกจากน้ี ยงัมีกิจกรรมอยา่งการออกไปมอบความสุข
ให้กบัคนไร้บา้นผ่านการเล่นดนตรี และการไปช่วยเหลือคนในพื้นท่ีท่ีเดือดร้อน โดยมีบา้นหลงั
หน่ึงบริเวณโรงงานไดเ้ล้ียงสุนขัจรจดั 200-300 ตวั ทางพนกังานแดร่ีโฮมมีการระดมทุนกนัแลว้น า
เงินไปซ้ืออาหารสุนขัให ้พร้อมกบัไปช่วยท าความสะอาดคอกสุนขัใหด้ว้ย 

3. กิจกรรมอ่ืนๆ แดร่ีโฮมไดท้  ากิจกรรมเพื่อสังคมตามวาระและโอกาส เช่น สนบัสนุนขา้ว น ้ า 
และนมใหก้บัต ารวจซ่ึงประจ าจุดบริการประชาชนทบักวาง มิตรภาพ และกลางดง ในช่วงเทศกาลปี
ใหม่และสงกรานต ์พร้อมกบัสนบัสนุนอุปกรณ์กูภ้ยัประจ ารถกูชี้พของมูลนิธิสวา่งวชิชา เพื่อใชใ้น
งานช่วยเหลือผูป้ระสบอุบติัเหตุ หรือในเทศกาลวนัเด็กก็ออกมอบของขวญัตามโรงเรียนต่างๆ 
ตลอดจนใหก้ารสนบัสนุนนมส าหรับโรงเรียนท่ีไดข้อความอนุเคราะห์เขา้มายงับริษทั  
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ภาพที ่4.8  ภาพพนกังานแดร่ีโฮมออกไปมอบของขวญัให้โรงเรียน  
 
ทีม่า: ร้านอาหารแดร่ีโฮมชมสวน [online] : เขา้ถึง 11 พ.ค. 2560. จาก https://goo.gl/6ad6j2 
 

อยา่งไรก็ตาม การสนบัสนุนชุมชนของแดร่ีโฮมจะพิจารณาเป็นรายประเด็น ส่วนใหญ่จะเน้น
ดา้นการศึกษาอยา่งการแจกทุนการศึกษาให้กบัเด็กยากจน แต่หากเป็นเร่ืองจิปาถะอ่ืนๆ จะงดการ
สนับสนุน หรือแมแ้ต่กิจกรรมท่ีสามารถสานสัมพนัธ์กบัชุมชนได้เช่นการส่งตวัแทนบริษทัเข้า
ร่วมงานบุญหรืองานศพ แดร่ีโฮมก็ไม่มีนโยบายในส่วนน้ีเช่นกนั 

4.3.3 ลูกคา้ อีกหน่ึงกลุ่มท่ีเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียโดยตรงกบัองค์กร ซ่ึงเป็นผูท่ี้ท  ารายไดใ้ห้
บริษทัสามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได ้โดยการส่ือสารดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมระหวา่งแดร่ีโฮม
กบัลูกค้านั้นแบ่งออกเป็น 3 ช่องทางใหญ่ๆ ได้แก่ การส่ือสารผ่านผลิตภณัฑ์ การส่ือสารแบบ
เผชิญหนา้ และการส่ือสารทางออนไลน์ ดงัน้ี  

1. การส่ือสารผา่นผลิตภณัฑ์ ดว้ยความท่ีสินคา้ส่วนใหญ่ของแดร่ีโฮมจ าหน่ายผ่านโมเดิร์นเท
รดและร้านคา้ จึงไม่ได้มีการพบเจอกบัลูกคา้โดยตรง ท าให้ทิศทางการส่ือสารกบัลูกคา้เป็นการ
ส่ือสารทางเดียว ด้วยการการส่ือสารผ่านผลิตภัณฑ์ ซ่ึงมีการประทับตรา Organic Thailand 
สัญลกัษณ์ผลิตภณัฑ์อินทรียม์าตรฐานของไทยท่ีออกโดยกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ โดยไดร้ะบุไวข้า้งขวดนม เพื่อส่ือสารให้ลูกคา้เห็นว่าสินคา้ของแดร่ีโฮมเป็นผลิตภณัฑ์
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อินทรียท่ี์แทจ้ริง ขณะเดียวกนั ในส่วนของถ้วยโยเกิร์ตท่ีท ามาจากพลาสติกชีวภาพก็มีการระบุ
ขอ้ความไวบ้นฝาของถว้ยโยเกิร์ตดว้ย 

 

    
 

ภาพที ่4.9  ภาพขวดระบุสัญลกัษณ์ Organic Thailand  
 

ทีม่า:  wongnai [online] : เขา้ถึง 11 พ.ค. 2560. จาก https://goo.gl/zJToX3 
 

 
 

ภาพที ่4.10  ภาพฝาถว้ยโยเกิร์ตระบุขอ้ความถึงการผลิตจากพลาสติกชีวภาพ 
 
ทีม่า:  ทอ็ปส์ [online] : เขา้ถึง 11 พ.ค. 2560. จาก http://www.tops.co.th/p/CupYogurt/Dairy-

Home-Yoghurt-Blueberry-130g 

https://goo.gl/zJToX3
http://www.tops.co.th/p/CupYogurt/Dairy-Home-Yoghurt-Blueberry-130g
http://www.tops.co.th/p/CupYogurt/Dairy-Home-Yoghurt-Blueberry-130g
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2. การส่ือสารแบบเผชิญหนา้ แดร่ีโฮมจะมีกิจกรรมทางการตลาดดว้ยการไปออกบูธจ าหน่าย
สินคา้ตามงานต่างๆ ซ่ึงเป็นช่องทางท่ีแดร่ีโฮมไดเ้จอกบัลูกคา้โดยตรง และเป็นการส่ือสารสองทาง 
เพราะแดร่ีโฮมกบัลูกคา้สามารถพูดคุยและตอบโตก้นัไดท้นัที โดยในการการไปออกบูธจ าหน่าย
สินคา้นั้น นอกจากพนกังานจะมีการแนะน าสินคา้แลว้ ยงัมีการบอกเล่าให้ลูกคา้ฟังถึงการผลิตนม
ตั้งแต่ตน้น ้ าถึงปลายน ้ าท่ีเป็นอินทรียท์ั้งกระบวนการ รวมถึงการผ่านการรับรองจากหน่วยงานทั้ง
ในและต่างประเทศ ซ่ึงประเด็นเหล่าน้ีสามารถสร้างจุดเด่นใหก้บัสินคา้ไดอี้กดว้ย  

3. การส่ือสารทางออนไลน์ ช่องทางส าคญัท่ีแดร่ีโฮมส่ือสารดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมกบั
ลูกค้าคือส่ือออนไลน์ ซ่ึงมีทั้งหมด 7 ช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์องค์กร ยูทูป (YouTube) เว็บไซต์ 
https://th.tripadvisor.com เฟซบุ๊ค (Facebook)  แอปพลิเคชั่นไลน์ (Line) ทวิตเตอร์ (Twitter) และ
อินสตาแกรม (Instagram)  

จาก 7 ช่องทางขา้งตน้สามารถแบ่งออกเป็นช่องทางท่ีเป็นการส่ือสารทางเดียว คือ เวบ็ไซต์
องค์กร เพราะแดร่ีโฮมน าเสนอข้อมูลผ่านเว็บไซต์อย่างเดียว และไม่มีช่องส่งขอ้ความบนหน้า
เวบ็ไซตท่ี์ลูกคา้สามารถติดต่อกบัแดร่ีโฮมไดโ้ดยตรง ขณะท่ีช่องทางซ่ึงเป็นการส่ือสารสองทางจะ
เป็นส่ือโซเชียลมีเดีย ไดแ้ก่ ยทููป (YouTube) เวบ็ไซต ์https://th.tripadvisor.com เฟซบุ๊ค (Facebook)  
แอปพลิเคชั่นไลน์ (LINE) ทวิตเตอร์ (Twitter) และอินสตาแกรม (Instagram) โดยเป็นช่องทางท่ี    
แดร่ีโฮมและลูกคา้สามารถส่ือสารโตต้อบระหวา่งกนัได ้ส าหรับรายละเอียดส่ือทางออนไลน์ของ
แดร่ีโฮม มีดงัน้ี  

3.1 เว็บไซต์องค์กร แดร่ีโฮมได้มีการจัดท าเว็บไซต์  http://www.dairyhome.co.th โดย
ภายในเวบ็ไซตบ์อกเล่าถึงความเป็นมาของบริษทั กระบวนการผลิตสินคา้ท่ีเป็นอินทรียต์ั้งแต่ตน้น ้ า
ถึงปลายน ้ าทั้ งการเป็นฟาร์มออร์แกนิคและโรงงานสีเขียวท่ีไม่สร้างผลกระทบต่อชุมชนและ
ส่ิงแวดล้อม ร้านอาหารแดร่ีโฮม รวมถึงผลิตภณัฑ์ต่างๆ ท่ีแดร่ีโฮมจดัจ าหน่าย ตลอดจนมีการ
น าเสนอขอ้มูลกิจกรรมเพื่อสังคมขององค์กร และอปัเดทข่าวสารสั้ นๆ เก่ียวกบับริษทั โดยจาก
เว็บไซต์ได้มีการเช่ือมต่อไปยงัช่องทางการส่ือสารอ่ืนอย่างเฟซบุ๊ค (Facebook) ยูทูป (YouTube) 
และ https://th.tripadvisor.com/  

https://th.tripadvisor.com/
http://www.dairyhome.co.th/
https://th.tripadvisor.com/
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ภาพที ่4.11  หนา้เวบ็ไซต ์http://www.dairyhome.co.th 
  
ทีม่า:  dairyhome [online] : เขา้ถึง 11 พ.ค. 2560. จาก http://www.dairyhome.co.th/th/index.php 
 

จากการศึกษาพบว่า ภายในเว็บไซต์ของแดร่ีโฮมให้ข้อมูลและรายละเอียดเก่ียวกับ             
ทิศทางการด าเนินงานของบริษทั และฉายให้เห็นภาพรวมของการท าเกษตรอินทรีย์ได้ชัดเจน 
รวมถึงจากท่ีมีการลงลิงคเ์ช่ือมต่อไปยงัช่องทางการส่ือสารอ่ืนๆ ก็เป็นการใชป้ระโยชน์จากการเป็น
เพจหลกัขององค์กร เพราะเม่ือผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซต์ไดเ้ห็นสัญลกัษณ์ของส่ือโซเชียลมีเดียทั้งเฟซบุ๊ค       
ยูทูป และ tripadvisor ก็สามารถติดตามแดร่ีโฮมจากช่องทางการส่ือสารนั้นๆ ไดเ้พิ่มเติม อย่างไร     
ก็ตาม กลบัพบวา่เน้ือหาภายในเวบ็ไซตข์าดการอปัเดทจากองคก์ร โดยมีการอปัเดทเวบ็ไซตล่์าสุด
เม่ือพ.ศ.2557 ในเซกชัน่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเพื่อสังคม ข่าวสารสั้นๆ หรือแมแ้ต่สินคา้ท่ีจดั
หน่ายก็ยงัเป็นข้อมูลของปีดังกล่าว ส่งผลให้ผูช้มเว็บไซต์ไม่ทราบถึงความคืบหน้าหรือความ
ต่อเน่ืองในการด าเนินงานขององคก์ร 

3.2 ยูทูป (YouTube) จะเป็นคลิปรายการ Guide Life - Business Guide ท่ีน าเสนอเร่ืองราว
ของแดร่ีโฮมในแง่ของการท าธุรกิจฟาร์มโคนมปลอดสารพิษ คลิปไดเ้ผยแพร่ตั้งแต่วนัท่ี 23 เมษายน 
พ.ศ.2551 มีทั้ งหมด 2 คลิปวิดีโอ ซ่ึงจากหน้าเพจเว็บไซต์ของแดร่ีโฮมได้ลิงค์มาท่ี 2 คลิปของ
รายการน้ีเท่านั้น และไม่มีการอปัเดทคลิปวิดีโออ่ืนๆ เพิ่มเติมแต่อย่างใด อีกทั้งแดร่ีโฮมก็ไม่มีการ
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จดัท า Account ของตวัเองบนยทููป โดยทั้ง 2 คลิปมีผูเ้ขา้ชมรวมประมาณ 1,400 ยอดวิว แต่ไม่มีใคร
แสดงความคิดเห็นแต่อยา่งใด  
 

 
 
ภาพที ่4.12  ภาพจากคลิปวดีิโอรายการ Guide Life - Business Guide 
 
ทีม่า:  Guide Life - Business Guide - Dairy Home [online] : เขา้ถึง 11 พ.ค. 2560. จาก 

https://www.youtube.com/watch?v=0YFw-csS0hE 
 

3.3 เวบ็ไซต์ https://th.tripadvisor.com/ เป็นอีกหน่ึงช่องทางการส่ือสารท่ีลิงค์มาจากหน้า
เพจหลกัของเวบ็ไซต์องคก์ร โดยภายในเวบ็ไซต์น้ีจะแสดงผลถึงร้านอาหารแดร่ีโฮม โดยเป็นการ
รีววิภาพและขอ้ความของลูกคา้ท่ีเคยมาใชบ้ริการร้านอาหารและซ้ือสินคา้ของแดร่ีโฮม  
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ภาพที ่4.13  หนา้เวบ็ไซต ์https://th.tripadvisor.com/ 
 
ทีม่า:  ร้านอาหารแดร่ีโฮม [online] : เขา้ถึง 11 พ.ค. 2560. จาก https://goo.gl/c8zeBi 
 

เว็บไซต์ https://th.tripadvisor.com/ เป็นช่องทางการส่ือสารออนไลน์ท่ีเปิดพื้นท่ีให้
ผูบ้ริโภคไดส่ื้อสารดว้ยกนัเอง จากการศึกษาพบวา่รีวิวของผูบ้ริโภคมีทั้งแง่บวกและลบ ซ่ึงผูเ้ขา้มา
ชมเว็บไซต์สามารถเห็นขอ้ความนั้นๆ ไดท้นัที เน้ือหาของรีวิวจะเก่ียวกบับรรยากาศร้านอาหาร 
รสชาติของอาหาร พร้อมบอกเล่าถึงคุณภาพสินคา้ของแดร่ีโฮม ขณะเดียวกนั มีบางรีวิวท่ีกล่าวถึง
ความเป็นออร์แกนิคของแดร่ีโฮมอีกดว้ย โดยการส่ือสารผา่นโซเชียลมีเดียช่องทางน้ีสะทอ้นภาพ
ของแดร่ีโฮมผ่านสายของผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอย่างดี และสามารถส่ือสารเร่ืองราวของแดร่ีโฮมไปยงั
ผูบ้ริโภคคนอ่ืนๆ ท่ีเขา้มาดูขอ้มูลในเวบ็ไซตน้ี์ได ้
 

https://th.tripadvisor.com/
https://th.tripadvisor.com/
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ภาพที ่4.14  ตวัอยา่งรีววิของลูกคา้ต่อแดร่ีโฮมในเวบ็ไซต ์https://th.tripadvisor.com/  
 

ทีม่า:  ร้านอาหารแดร่ีโฮม [online] : เขา้ถึง 11 พ.ค. 2560. จาก https://goo.gl/bSW7qs 
 

3.4 เฟซบุ๊ค (Facebook) แดร่ีโฮมไดจ้ดัท าเฟซบุค๊ข้ึนมาสองเพจ โดยเพจแรกคือ dairyhome 
farm shop ส่วนใหญ่แลว้น าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัองคก์ร ทั้งกระบวนการผลิตนมอินทรีย ์ผลิตภณัฑ์
ต่างๆ ท่ีจดัน าหน่าย การเปิดร้านสาขาใหม่ รวมถึงขอ้มูลความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มผา่นการใช้

https://th.tripadvisor.com/
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พลาสติกชีวภาพในการผลิตถว้ยโยเกิร์ต เป็นตน้ ตลอดจนมีการน าเสนอเร่ืองราวกิจกรรมเพื่อสังคม
ท่ีแดร่ีโฮมไดไ้ปร่วมท ากบัชุมชน การจดัตลาดนดัเกษตรอินทรีย ์และการเขา้ไปอบรมให้องคค์วามรู้
ดา้นออร์แกนิคกบัเกษตรกร พร้อมทั้งน าเสนอขอ้มูลจากส่ือต่างๆ ท่ีเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของแดร่ี
โฮม ไม่ว่าจะเป็นส่ือหนังสือพิมพ์ นิตยสาร โทรทศัน์ เว็ปไซต์ และยงัสอดแทรกขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัดา้นสุขภาพและออร์แกนิคประกอบกนั โดยเพจน้ีมีผูก้ดไลค ์17,820 คน ยอดผูติ้ดตาม
อยูท่ี่ 17,873 คน และมีผูม้าเยีย่มชมแลว้ทั้งหมด 87,126 คน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 11 กนัยายน 2560) 
 

 

 
 
ภาพที ่4.15  ตวัอยา่งเน้ือหาท่ีปรากฏบนเฟซบุค๊ dairyhome farm shop 
  
ที่มา:  dairyhome farm shop [online] : เขา้ถึง 11 พ.ค. 2560. จาก https://goo.gl/rc9WFX และ dairy 

home farm shop [online] : เขา้ถึง 11 พ.ค. 2560. จาก https://goo.gl/Ejm5Bk และ dairyhome  
farm shop [online] : เขา้ถึง 11 พ.ค. 2560. จาก https://goo.gl/ozuGrT 

https://goo.gl/rc9WFX
https://goo.gl/Ejm5Bk
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ส าหรับเพจท่ีสองคือร้านอาหารแดร่ีโฮมชมสวน มีรูปแบบการน าเสนอขอ้มูลคลา้ยคลึงกบั
เพจ dairyhome farm shop แต่จะโพสต์ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรมเพื่อสังคมและการดูแลส่ิงแวดลอ้ม
มากกวา่ โดยจะอปัเดทความคืบหน้าของกิจกรรมเพื่อสังคมท่ีแดร่ีโฮมไดด้ าเนินการอย่างต่อเน่ือง 
ซ่ึงเพจน้ีมีผูก้ดไลค ์1,667 คน ยอดผูติ้ดตามอยูท่ี่ 1,665 คน และมีผูม้าเยี่ยมชมแลว้ทั้งหมด 1,665 คน 
(ขอ้มูล ณ วนัท่ี 11 กนัยายน 2560) 
 

 

 
  

ภาพที ่4.16  ตวัอยา่งเน้ือหาท่ีปรากฏบนเฟซบุค๊ ร้านอาหารแดร่ีโฮมชมสวน 
 
ทีม่า:  ร้านอาหารแดร่ีโฮมชมสวน [online] : เขา้ถึง 11 พ.ค. 2560. จาก https://goo.gl/mYDf2P และ

ร้านอาหารแดร่ีโฮมชมสวน [online] : เขา้ถึง 11 พ.ค. 2560. จาก https://goo.gl/oi1Tth และ 
ร้านอาหารแดร่ีโฮมชมสวน [online] : เขา้ถึง 11 พ.ค. 2560. จาก https://goo.gl/BuoCfg 

 
จากการศึกษาเฟซบุ๊คทั้ง 2 เพจพบวา่ มีการน าเสนอขอ้มูลผา่นทางขอ้ความ รูปภาพ อินโฟ

กราฟฟิค และคลิปวิดีโอ โดยเพจ dairyhome farm shop มีการโพสตข์อ้มูลถ่ีกวา่เพจร้าน อาหารแดร่ี
โฮมชมสวน ซ่ึงไดโ้พสต์ขอ้มูลเกือบทุกวนั อาจมีบา้งท่ีโพสต์ติดต่อกนัทุกวนัและหยุดโพสต์ 1-2 

https://goo.gl/mYDf2P
https://goo.gl/oi1Tth
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วนั ขณะเดียวกนัก็มีบางวนัท่ีมีการโพสตติ์ดต่อกนัถึง 2-3 คร้ัง อีกทั้งในโพสตก์็จะมีการติดแฮชแท็ก 
(#) หลายค า ค  าท่ีใช้ก็จะเก่ียวขอ้งกบับริษทัอย่าง แดร่ีโฮม ออร์แกนิค สินคา้เพื่อสุขภาพ เป็นตน้ 
นอกจากนั้น ยงัมีการท าโฆษณาแบบ Promoted Posts ซ่ึงเป็นตวัช่วยให้โพสตข์องแดร่ีโฮมถูกรับรู้
มากข้ึนในกลุ่มของผูใ้ชง้านเฟซบุค๊ ขณะท่ีเพจร้านอาหารแดร่ีโฮมชมสวนนั้นมีความถ่ีในการโพสต์
ขอ้มูลประมาณสัปดาห์ละ 3-4 คร้ัง และภายในโพสตมี์การติดแฮชเทก็ค าท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมเพื่อ
สังคมนั้นๆ และ #dairyhome รวมถึงยงัมีฟีดแบก็จากผูเ้ขา้ชมนอ้ยกวา่เพจ dairyhome farm shop ทั้ง
ในแง่ของยอดไลคโ์พสตแ์ละเพจ และการแสดงความคิดเห็น 

3.5 แอปพลิเคชัน่ไลน์ (LINE) ซ่ึงใช้ช่ือว่า @dairyhome โดยช่องทางการส่ือสารน้ีถูกระบุ
ไวบ้นเฟซบุ๊คเพจ dairyhome farm shop ผา่นภาพหนา้ปก (Cover Photo) ของเพจ ท าให้ผูเ้ขา้มาชม
เพจเห็นช่องทางการติดต่อน้ีไดง่้าย และยงัไดส้อดแทรกลงไปในภาพต่างๆ ท่ีโพสตล์งเฟซบุ๊คดว้ย 
ซ่ึงหากลูกคา้มีการติดต่อผา่นมาทางไลน์ พนกังานก็จะสามารถตอบกลบัไดท้นัที 
 

 
 
ภาพที ่4.17  ตวัอยา่งภาพท่ีระบุช่องทางการติดต่อส่ือสารผา่นแอปพลิเคชัน่ไลน์ 
 
ทีม่า:  dairyhome farm shop [online] : เขา้ถึง 11 พ.ค. 2560. จาก https://goo.gl/xK557a 

 
3.6 ทวิตเตอร์ (Twitter) มีการใชง้านทวิตเตอร์ภายใตบ้ญัชีผูใ้ชช่ื้อ @Dairyhomemilk โดยมี

การเร่ิมใช้ช่องทางการส่ือสารน้ีเม่ือเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 เน้ือหาท่ีทวีตส่วนใหญ่จะบอกเล่าถึง
ความเป็นออร์แกนิคของผลิตภณัฑ์แดร่ีโฮม การท าฟาร์มเกษตรอินทรีย ์บรรจุภณัฑ์ท่ีท ามาจาก
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พลาสติกชีวภาพ และร้านอาหารแดร่ีโฮมชมสวน อีกทั้งทา้ยขอ้ความจะมีลิงค์เช่ือมไปยงัอินสตา   
แกรมของแดร่ีโฮมท่ีจะให้รายละเอียดขยายความเพิ่มเติมจากทวีตนั้นๆ ซ่ึงมีขอ้จ ากดัของจ านวนค า
ในการทวตีอยูท่ี่ 140 ค า 
 

 
 
ภาพที ่4.18  หนา้เพจทวติเตอร์ของแดร่ีโฮม 
 
ทีม่า:  Dairyhomemilk [online] : เขา้ถึง 13 พ.ค. 2560. จาก https://twitter.com/dairyhomemilk 
 

อยา่งไรก็ตาม ปัจจุบนัทวติเตอร์ดงักล่าวไม่มีการเคล่ือนไหวใดๆ หลงัจากท่ีไดท้วตีคร้ังแรก
เม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 2558 และมีความถ่ีของการทวีตเกือบทุกวนัในช่วง 2 เดือนแรก หลงัจาก
นั้นเป็นการทวีตเดือนละไม่เกิน 5 คร้ัง ก่อนท่ีในพ.ศ. 2559 แทบจะไม่มีความเคล่ือนไหวเลย โดยมี
การทวตีเพียงแค่ 5 คร้ังในเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายนซ่ึงเป็นทวตีสุดทา้ย รวมแลว้มีการทวีต
ทั้งหมดจ านวน 74 คร้ัง และมีผูติ้ดตามเพจ 24 คน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 11 กนัยายน 2560) 

3.7 อินสตาแกรม (Instagram) หน่ึงช่องทางท่ีแดร่ีโฮมใชส้ าหรับการส่ือสารกบัลูกคา้ โดย

ใช้ช่ือว่า dairyhome_organic_milk ภายในอินสตาแกรมมีการน าเสนอภาพและขอ้มูลคลา้ยคลึงกบั

เน้ือหาของเฟซบุ๊ค เนน้การน าเสนอเก่ียวกบัรายละเอียดของผลิตภณัฑซ่ึ์งเป็นออร์แกนิค อาหารและ

เคร่ืองด่ืมจากร้านอาหารแดร่ีโฮมชมสวน ความเคล่ือนไหวภายในบริษทัอย่างพนักงานไปออก        

บูธสินคา้ตามพื้นท่ีต่างๆ กิจกรรมเพื่อสังคมท่ีพนกังานร่วมกนัจดัและด าเนินการ หน่วยงานภายนอก

ท่ีเขา้มาศึกษาดูงานท่ีโรงงานแดร่ีโฮม  เป็นตน้ รวมถึงภาพของส่ือท่ีน าเสนอข่าวสารของแดร่ีโฮม 

https://twitter.com/dairyhomemilk
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โดยนอกจากแดร่ีโฮมจะน าเสนอขอ้มูลดว้ยเน้ือหาท่ีตวัเองจดัท าข้ึนแลว้ ยงัไดด้าวน์โหลดภาพจาก

อินสตาแกรมของบญัชีผูใ้ชค้นอ่ืนซ่ึงอปัเดทภาพเก่ียวกบัแดร่ีโฮม มาน าเสนอผา่นอินสตาแกรมของ

แดร่ีโฮมเองด้วย ทั้งนั้น อินสตาแกรมของแดร่ีโฮมมีจ านวนผูติ้ดตามทั้งหมด 849 คน (ขอ้มูล ณ 

วนัท่ี 11 กนัยายน 2560) 

 

 
 
ภาพที ่4.19  หนา้เพจอินสตาแกรมของแดร่ีโฮม 
 
ทีม่า:  dairyhome_organic_milk [online] : เขา้ถึง 13 พ.ค. 2560. จาก https://www.instagram.com/ 

dairyhome_organic_milk/ 
 

ทั้งน้ี การส่ือสารออนไลน์ของแดร่ีโฮมทั้ง 7 ช่องทางนั้น ในแต่ละช่องทางมีการส่งเสริมซ่ึง
กนัและกนั กล่าวคือ ในหนา้เวบ็ไซตอ์งคก์รมีการเช่ือมต่อการส่ือสารไปยงัช่องทางการส่ือสารอ่ืนๆ 
ทั้งเฟซบุ๊ค ยทููป และเวบ็ไซต ์https://th.tripadvisor.com ขณะเดียวกนั ในเฟซบุค๊ อินสตาแกรม และ
ทวิตเตอร์ก็มีการระบุช่องทางการส่ือสารอย่างเว็บไซต์องค์กร และไลน์เช่นกัน ลกัษณะการให้
ขอ้มูลเช่นน้ีช่วยสร้างการรับรู้ถึงช่องทางการส่ือสารต่างๆ ของแดร่ีโฮม ท าให้ผูรั้บสารสามารถ
เขา้ถึงการส่ือสารกบัแดร่ีโฮมไดห้ลากหลายช่องทางมากข้ึน  

อย่างไรก็ดี จากการศึกษาการส่ือสารดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของแดร่ีโฮมผ่านส่ือ
ออนไลน์ พบว่า นอกจากลูกคา้จะมีปฏิสัมพนัธ์กบัแดร่ีโฮมผ่านช่องทางการส่ือสารของแดร่ีโฮม
แลว้ ลูกคา้ยงัน าเสนอขอ้มูลของแดร่ีโฮมผ่านช่องทางการส่ือสารของตวัเอง เช่น การติดแฮชแท็ก  
(# ) ในโซเชียลมีเดียอยา่งเฟซบุ๊คและอินสตาแกรม พร้อมกบัใชค้  าท่ีสามารถส่ือไดถึ้งแดร่ีโฮม เช่น 

https://www.instagram.com/
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แดร่ีโฮม ออร์แกนิค นมก่อนนอน Bedtime Milk Organic รวมถึงมีการใช้ @dairyhome farm shop 
เม่ือมีการกล่าวถึงแดร่ีโฮมในโพสต์ของตวัเองอีกดว้ย ซ่ึงถือว่าเป็นการสร้างรับรู้ภาพลกัษณ์ของ    
แดร่ีโฮมใหก้บัผูรั้บสารคนอ่ืนๆ ไดอี้กทางหน่ึง 
 

 
 
ภาพที ่4.20  ตวัอยา่งการส่ือสารของลูกคา้ต่อแดร่ีโฮม 
 
ทีม่า:  dairyhome farm shop [online] : เขา้ถึง 13 พ.ค. 2560. จาก https://goo.gl/W62kRR 
 

ส าหรับผลจากการสัมภาษณ์ลูกคา้ของบริษทั แดร่ีโฮม จ ากดั จะแบ่งเป็นลูกคา้ 2 กลุ่ม คือ 
ลูกคา้ท่ีเป็นผูจ้ดัจ  าหน่ายสินคา้หรือลูกคา้แบบ Business-to-Business (B2B) และลูกคา้รายยอ่ย หรือ 
Business-to-Customer (B2C) โดยจากการสัมภาษณ์ลูกคา้แบบ B2B พบวา่ ช่วงแรกท่ีน าสินคา้ของ
แดร่ีโฮมมาจ าหน่าย ทางบริษทัได้จดักิจกรรมออกบูธ มีพนักงานมาให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัสินคา้ 
พร้อมแจกโบรชัวร์สินคา้ประกอบกนั หลงัจากนั้น เป็นการส่ือสารกบัแดร่ีโฮมผ่านทางโทรศพัท์ 
และพนกังานท่ีมาส่งสินคา้ให ้แต่เป็นเพียงการพดูคุยกนัถึงเร่ืองการสั่งและส่งสินคา้เท่านั้น  

 “การรับสินคา้ของแดร่ีโฮมมาจ าหน่าย เพราะเห็นว่าอยู่ใกลบ้า้น ไม่ทราบมาก่อนว่าเป็น
สินคา้ออร์แกนิค ซ่ึงตอนท่ีเราไปติดต่อกบัเขา ก็ไม่มีการบอกกล่าวเร่ืองน้ีเลย หลงัจากท่ีน าสินคา้มา
ขายก็ไดส้ังเกตวา่มีสัญลกัษณ์ออร์แกนิคอยู่บนผลิตภณัฑ์ ท าให้ไดท้ราบวา่สินคา้ของแดร่ีโฮมเป็น
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สินคา้ออร์แกนิค แต่ไม่ไดรู้้ลึกวา่มีกระบวนการผลิตอยา่งไร และมีการดูแลส่ิงแวดลอ้มหรือไม่ อีก
ทั้งไม่ทราบดว้ยว่าถ้วยโยเกิร์ตท ามาจากพลาสติกชีวภาพ ซ่ึงแดร่ีโฮมไม่เคยส่ือสารเร่ืองน้ีกบัผม 
พนักงานท่ีเจอกนับ่อยๆ อย่างพนกังานส่งของก็มาส่งสินคา้อย่างเดียว ไม่ค่อยไดพู้ดคุยอะไรกนั 
ทั้งๆ ท่ีแทจ้ริงแลว้ ผมสามารถใหข้อ้มูลส่วนน้ีกบัลูกคา้ได ้เพราะจากการขายสินคา้มาพบวา่ สินคา้
ออร์แกนิคมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของลูกคา้ เม่ือรู้ว่าเป็นสินคา้ออร์แกนิคก็จะตดัสินใจซ้ือทนัที” 
(ปราโมทย ์ป่ินเงิน, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 11 เมษายน 2560) 

ลูกคา้แบบ B2B ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะว่า แดร่ีโฮมควรจดัท าเอกสารเก่ียวกบักระบวนการท า
เกษตรอินทรียข์องแดร่ีโฮมมาใหผู้จ้ดัจ  าหน่ายสินคา้ของแดร่ีโฮม เพื่อสามารถใหค้  าแนะน ากบัลูกคา้
ได ้หรือจดัท าชาร์ตแสดงกระบวนการผลิตนมของแดร่ีโฮมมาแลว้ติดภายในร้าน ซ่ึงลูกคา้สามารถ
เห็นขอ้มูลไดช้ดัเจน และประกอบการตดัสินใจซ้ือสินคา้ไดท้างหน่ึง   

ส่วนผลจากการสัมภาษณ์ลูกคา้รายย่อย (B2C) พบว่า ได้รับขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัความ
รับผิดชอบต่อสังคมของแดร่ีโฮมผา่นทางเวบ็ไซตอ์งคก์รช่องทางเดียว โดยเป็นการเขา้ไปหาขอ้มูล
เองภายหลงัท่ีได้บริโภคผลิตภณัฑ์ของแดร่ีโฮมแล้ว ซ่ึงหลงัจากรับทราบว่านมของแดร่ีโฮมผ่าน
กระบวนการผลิตแบบเกษตรอินทรีย ์ดูแลส่ิงแวดลอ้ม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมแลว้ ก็ไดซ้ื้อ
สินคา้ของแดร่ีโฮมต่อเน่ืองแมจ้ะมีราคาสูง เพราะถือว่าเป็นสินค้าท่ีมีคุณค่ามากกว่าแบรนด์อ่ืน 
อยา่งไรก็ตาม ลูกคา้รายยอ่ยมองวา่ หากแดร่ีโฮมตอ้งการขยายตลาด และเพิ่มฐานลูกคา้ บริษทัควร
ท าการส่ือสารดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมใหม้ากข้ึน ไม่วา่จะเป็นส่ือออฟไลน์และส่ือออนไลน์  

“แดร่ีโฮมอาจลงโฆษณาในนิตยสารท่ีเก่ียวกับอาหาร หรือส่ือสาร ณ จุดขาย โดยติด             
ป็อปอัปตรงชั้นวางสินค้าให้เด้งออกมา พร้อมมีเน้ือหาบอกรายละเอียดเล็กน้อยว่าสินค้าเป็น         
ออร์แกนิคอย่างไร เพื่อให้ขอ้มูลและสร้างการรับรู้กบัลูกคา้ รวมถึงอาจซ้ือโฆษณาในเฟซบุ๊ค หรือ
แบนเนอร์บนเว็บไซต์เก่ียวกบัอาหาร เพราะลูกคา้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเขา้มาดูในเวบ็ไซต์ดว้ยตวัเอง 
ดงันั้น แดร่ีโฮมควรหาช่องทางเพื่อสร้างแรงกระตุน้เสริมการรับรู้ให้กบัผูบ้ริโภคด้วย” (คนางค์ 
พิมลวงศ,์ การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 22 เมษายน 2560)  

4.3.4 ส่ือมวลชน การส่ือสารผ่านส่ือมวลชนเป็นช่องทางในการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารของ
องคก์รไปสู่ประชาชน อีกทั้งส่ือมวลชนยงัมีส่วนร่วมในการสร้างภาพลกัษณ์ให้กบัองคก์ร ซ่ึงแดร่ี
โฮมใหค้วามส าคญัในการส่ือสารกบัส่ือมวลชนทอ้งถ่ินมากกวา่ส่ือส่วนกลาง เพราะมองวา่กิจกรรม
เพื่อสังคมท่ีจดัข้ึนอยู่ในพื้นท่ีโรงงาน โดยการส่ือสารระหว่างแดร่ีโฮมกับส่ือมวลชนทอ้งถ่ินมี        
ทิศทางการส่ือสารทางเดียวจากแดร่ีโฮมถึงส่ือมวลชน ส่ือมวลชนทอ้ง ถ่ินไม่เคยติดต่อมาหาแดร่ี          
โฮมก่อน แต่จะเป็นแดร่ีโฮมท่ีติดต่อกบัส่ือมวลชนท้องถ่ินเม่ือมีการจดักิจกรรมเพื่อสังคมอย่าง
โครงการอนุรักษล์ าน ้ามวกเหล็ก  
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ส าหรับส่ือมวลชนท้องถ่ินท่ีแดร่ีโฮมติดต่อด้วยมีทั้งหมด 4 ราย ได้แก่ นักข่าวของไทยรัฐ 
นกัข่าวเคเบิลทีวีทอ้งถ่ินของจงัหวดัสระบุรี นกัข่าววทิยชุุมชนรายการ มวกเหล็ก สไมล์ เรดิโอ และ
นกัข่าวสตริงเกอร์ โดยจะเป็นการติดต่อผา่นทางโทรศพัทเ์พื่อเชิญให้มางานแถลงข่าวของกิจกรรม
เพื่อสังคมท่ีจดัข้ึน และการเชิญส่ือมวลชนทอ้งถ่ินมาท าข่าวจะเป็นกรณีท่ีกิจกรรมนั้นๆ มีบุคคลซ่ึงมี
ต าแหน่งทางสังคมมาร่วมงานดว้ย แต่ถา้หากเป็นกิจกรรมท่ีพนกังานแดร่ีโฮมไปด าเนินการเอง ก็จะ
เป็นการส่งภาพข่าวประชาสัมพนัธ์ไปให้ส่ือมวลชนทอ้งถ่ิน ซ่ึงก่อนหน้าวนัจดังานแถลงข่าวจะ
ประสานไปยงันกัข่าววทิยชุุมชนเพื่อใหช่้วยประชาสัมพนัธ์กิจกรรมผา่นทางวทิยชุุมชนก่อน 

ในส่วนของการส่ือสารกบัส่ือมวลชนส่วนกลางนั้นก็มีทิศทางการส่ือสารทางเดียวเช่นกนั แต่
เป็นส่ือมวลชนท่ีติดต่อมาทางแดร่ีโฮมเอง เพราะแดร่ีโฮมไม่เคยติดต่อส่ือมวลชนส่วนกลางให้มาท า
ข่าวเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรโดยตรง อย่างไรก็ตาม ดว้ยความท่ีแดร่ีโฮมเป็น
พาร์ทเนอร์การท างานกบัหน่วยงานภาครัฐ ท าให้เม่ือหน่วยงานดงักล่าวเชิญส่ือมวลชนมาท าข่าว    
แดร่ีโฮมก็มักจะเป็นส่วนหน่ึงของการประชาสัมพันธ์นั้ นๆ ด้วย โดยเฉพาะการได้รับการ
ประชาสัมพนัธ์ร่วมกบักระทรวงวิทยาศาสตร์ และกระทรวงอุตสาหกรรม ซ่ึงจากผลิตภณัฑ์ของ    
แดร่ีโฮมท่ีเป็นนมออร์แกนิค ซ่ึงถือว่าเป็นสินคา้เฉพาะกลุ่ม และมีน้อยรายในประเทศไทยท่ีผลิต   
อีกทั้งการคิดคน้นวตักรรมใหม่อย่างนมก่อนนอนและถว้ยโยเกิร์ตชีวภาพ รวมถึงการเป็นเกษตร
อินทรียแ์ละโรงงานสีเขียว ท าให้แดร่ีโฮมเป็นกรณีศึกษาให้กบัหน่วยงานของรัฐและเอกชน โดย
ไดรั้บเชิญไปพูดคุยตามงานต่างๆ จึงมีส่ือมวลชนให้ความสนใจ และติดต่อขอนดัสัมภาษณ์กบัแดร่ี
โฮมเพิ่มเติมทั้งภายในงานและนดัพดูคุยแยกต่างหากในภายหลงั 
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ภาพที ่4.21  สกู๊ปของแดร่ีโฮมท่ีตีพิมพล์งหนงัสือพิมพก์รุงเทพธุรกิจ 
 
ทีม่า:  แดร่ีโฮม [online] : เขา้ถึง 17 พ.ค. 2560. จาก http://www.matichonelibrary.com/news site/ 

view?id=5907baea4eae3525f534a459 
 
 

http://www.matichonelibrary.com/
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ภาพที ่4.22  ข่าวของแดร่ีโฮมท่ีตีพิมพล์งหนงัสือพิมพข์่าวสด 
 
ทีม่า:  แดร่ีโฮม [online] : เขา้ถึง 17 พ.ค. 2560. จาก http://www.matichonelibrary.com/news/site/ 

view?id =5907be044eae3525f538684f 
 
 

 
 
ภาพที ่4.23  ภาพจากคลิปตวัอยา่งรายการค ารณพารวยดว้ยเกษตร ทางช่อง3 SD 
 
ทีม่า:  dairyhome farm shop [online] : เขา้ถึง 13 พ.ค. 2560. จาก https://www.facebook.com/26475 

6976881773/videos/1287108544646606/ 
 

http://www.matichonelibrary.com/news/site/%20view?id
http://www.matichonelibrary.com/news/site/%20view?id
https://www.facebook.com/264
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จากการศึกษาส่ือท่ีเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของแดร่ีโฮมพบว่า ประเด็นของการส่ือสารจะ
น าเสนอเก่ียวกบัจุดเด่นของแดร่ีโฮม ทั้งเร่ืองคาร์บอนฟุตปร้ินส์ การใช้พลาสติกชีวภาพ การท า
เกษตรอินทรีย ์ซ่ึงประเด็นต่างๆ เหล่าน้ีสอดคลอ้งกบัทิศทางการด าเนินงานของแดร่ีโฮม และสอด
รับกบัวิสัยทศัน์ขององคก์รท่ีตอ้งการเป็นองคก์รท่ีท าเพื่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงกล่าวไดว้า่ ขอ้มูลข่าวสารท่ี
ส่ือมวลชนไดเ้ผยแพร่ไปยงัสาธารณะไดเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีแดร่ีโฮมตอ้งการส่ือสารกบัสังคม
ด้วย กระนั้น ตน้ทางของข้อมูลล้วนมาจากหน่วยงานอ่ืนท่ีจดังานซ่ึงมีประเด็นเก่ียวขอ้งกบัแดร่ี
โฮมหรือแดร่ีโฮมเขา้ไปเป็นพนัธมิตรร่วมดว้ย ยกตวัอยา่งสกู๊ปของแดร่ีโฮมท่ีตีพิมพล์งหนงัสือพิมพ์
กรุงเทพธุรกิจก็มาจากงาน P Talk ในหัวขอ้ สร้างองค์กร สังคม และส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยืนดว้ยฉลาก
คาร์บอน จดัโดยสถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ หรือข่าวของแดร่ีโฮมท่ีตีพิมพล์งหนงัสือพิมพข์่าวสด
นั้นส่งมาจากส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (วช.) รวมถึงรายการค ารณพารวยดว้ยเกษตร ก็
เป็นทีมงานของทางรายการติดต่อมาท าสกู๊ปกบัทางแดร่ีโฮมด้วยตวัเอง โดยเหตุผลท่ีแดร่ีโฮมไม่
ติดต่อส่ือมวลชนส่วนกลางมาท าข่าวท่ีโรงงาน เป็นเพราะบริษทัให้ความส าคญัและให้เวลากบัการ
ลงมือท างานอยา่งจริงจงัมากกวา่การประชาสัมพนัธ์  

“ในแง่ของความเป็นเอสเอ็มอี หากเป็นการส่ือสารวงกวา้งเราไม่มีก าลงัพอ และขอบเขตการ
ท างานของเราก็เล็ก ดงันั้น การส่ือสารวงกวา้งจึงเป็นขอ้จ ากดัและคิดวา่ไม่ค่อยจ าเป็นเท่าไร โดยเรา
ไม่ไดส้นใจท่ีจะส่ือสารในแง่ประชาสัมพนัธ์ แต่เราสนใจท่ีจะส่ือสารในแง่ท่ีวา่จะท าอยา่งไรท่ีจะท า
ให้งานเกิดผลและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด” (พฤฒิ เกิดชูช่ืน, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 7 เมษายน 
2560) 

“เราไดรั้บการถ่ายทอดมาจากคุณพฤฒิว่า เงินไม่ใช่ประเด็นหลกัของแดร่ีโฮม หลายเร่ืองเรา
ไม่ไดใ้ชเ้งินในการท างาน แต่ใชแ้รงและหาแนวทางปฏิบติัมากกวา่ ดงันั้น แมง้านจะเล็กหรือใหญ่ 
เงินไม่ไดเ้ป็นประเด็นส าคญัหรือหลกัในการท างาน เช่นเดียวกนักบัเร่ืองของการท ากิจกรรมเพื่อ
สังคมกบัชุมชน เรามองแค่ว่าวนัน้ีเรามีแรงไปช่วยเหลือเขาได้มากแค่ไหน และแมเ้ราไม่ไดเ้ป็น
บริษทัขนาดใหญ่ท่ีมีงบส าหรับท าการส่ือสารหรือการประชาสัมพนัธ์ แต่เราก็พยายามส่ือสาร
ออกไปใหไ้ดม้ากท่ีสุดเท่าท่ีเราสามารถท าไดอ้ยา่งวทิยชุุมชน” (วนิดา ช านิกลา้, การส่ือสารระหวา่ง
บุคคล, 7 เมษายน 2560) 

สอดคลอ้งกบัผลจากการสัมภาษณ์ส่ือมวลชนส่วนกลาง ซ่ึงไม่เคยไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากแดร่ี
โฮมโดยตรง แต่เป็นการได้รับขอ้มูลข่าวสารจากหน่วยงานอ่ืน เช่น งานแถลงข่าวท่ีแดร่ีโฮมเขา้
มาร่วมดว้ยและเป็นประเด็นเก่ียวกบัการธุรกิจอยา่งย ัง่ยืน โดยส่ือมวลชนให้ขอ้เสนอแนะวา่ แมแ้ดร่ี
โฮมจะเป็นธุรกิจเอสเอ็มอี แต่ควรให้ความส าคญักบัการส่ือสารกบัส่ือมวลชนดว้ย ไม่วา่จะเป็นการ
ส่ือสารดว้ยตวัเอง หรือการใหพ้ีอาร์เอเจนซ่ีเขา้มาช่วยติดต่อส่ือสารกบัส่ือมวลชน 
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“ส่วนตวัไม่เคยไปงานของแดร่ีโฮม แต่เคยไปงานเสวนาของ อ็อกแฟม ประเทศไทย ซ่ึงมีคุณ
พฤฒิมาเป็นสปีกเกอร์ร่วมพูดคุยบนเวที โดยเป็นหวัขอ้เก่ียวกบัการท าธุรกิจอยา่งย ัง่ยนื หลงัจากงาน
เสวนาเสร็จก็ไดส้ัมภาษณ์คุณพฤฒิเพิ่มเติม ซ่ึงคุณพฤติไดแ้ชร์ขอ้มูลหลายเร่ือง ไม่วา่จะเป็นการท า
ผลิตภณัฑ์นมออร์แกนิค โอกาสการเติบโตในประเทศไทย ตลอดจนเร่ืองอุปสรรคการขยายตวัของ
ตลาดน้ีวา่เพราะการเปล่ียนแปลงทศันคติของเกษตรกรเป็นเร่ืองยาก การดูแลโคนมอินทรียมี์ความ
ซับซ้อนกว่าการดูแลโคนมแบบปกติ ท าให้นมออร์นิคท่ีออกสู่ตลาดมีไม่มากเท่าไร ซ่ึงจากการท่ี
ตวัเองไม่เคยรับขอ้มูลจากแดร่ีโฮมโดยตรงเลย จึงมองวา่แดร่ีโฮมควรจดัท ารายช่ือนกัข่าว ซ่ึงขอ้มูล
ติดต่อนกัข่าวสามารถไดม้าจากการท่ีคุณพฤฒิเจอกบันกัข่าวตามงานต่างๆ แลว้มีการแลกนามบตัร
กนั โดยขอ้มูลท่ีส่งมาให้นกัข่าวอาจเป็นข่าวอปัเดทสั้นๆ หรือข่าวกอสซิปเก่ียวกบัสินคา้ใหม่ ความ
ร่วมมือในการพฒันาสินคา้ เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความคืบหนา้ของแดร่ีโฮมในส่ิงท่ีก าลงัคิด
และก าลงัท า เผื่อประเด็นไหนน่าสนใจนกัข่าวก็จะติดต่อมาเอง อีกทางหน่ึงถือว่าเป็นการย  ้าเตือน
ความทรงจ าให้กบัส่ือมวลชนและลูกคา้ของแดร่ีโฮมดว้ย” (สุภาพรรณ ยุบรัมย,์ การส่ือสารระหวา่ง
บุคคล, 11 เมษายน 2560) 

“นบัตั้งแต่ท าข่าวซีเอสอาร์มาประมาณ 10 ปี ไม่เคยไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากแดร่ีโฮมเลย ไม่วา่
จะเป็นช่องทางใดก็ตาม ซ่ึงคิดวา่แดร่ีโฮมจะตอ้งหาพีอาร์เอเจนซ่ีมาท างานดว้ย เพื่อช่วยวางกลยุทธ์
การส่ือสารต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคม เพราะพีอาร์เอเจนซ่ีจะสามารถ
ช่วยเชิญนกัข่าวมาคุยและมาดูถึงส่ิงท่ีแดร่ีโฮมท าและตอ้งการถ่ายทอดผ่านส่ือมวลชน ถือว่าเป็น
ส่วนหน่ึงของการส่ือสารแบรนด์ และเป็นการแบ่งปันประสบการณ์ดีๆ ให้กบัสังคม โดยเฉพาะมิติ
ของธุรกิจหรือแบรนด์เอสเอ็มอี ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจมาก และเป็นตวัอย่างท่ีสามารถหยิบยกมาคุย
กบัส่ือมวลชนได”้ (จิรพรรณ อญัญะโพธ์ิ, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 18 เมษายน 2560) 

ทั้งนั้น ส่ือมวลชนมีมุมมองว่า ถึงแมบ้ริษทัจะมีสินคา้ท่ีดี มีคุณภาพ ซ่ึงสามารถดึงดูดความ
สนใจของส่ือมวลชนให้เขา้มาติดต่อขอขอ้มูล แต่ก็มีบริษทัจ านวนไม่น้อยท่ีมีสินคา้โดดเด่นแต่ยงั
ไม่เป็นท่ีรับรู้เท่าท่ีควร  ดงันั้น จึงเป็นเร่ืองจ าเป็นส าหรับองคก์รท่ีตอ้งติดต่อกบัส่ือมวลชน เพราะ
เป็นช่องทางหน่ึงในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารขององค์กร และการประชาสัมพนัธ์ก็เป็นเคร่ืองมือ
ส่ือสารท่ีส าคญั ซ่ึงท าให้บริษทัเป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้งมากข้ึน อนัเป็นวางรากฐานให้แบรนด์และ
องค์กรเติบโตในระยะยาว และด้วยความท่ีส่ือมวลชนมีหลายสายงาน การติดต่อและแลกเปล่ียน
ขอ้มูลกบัส่ือมวลชนอาจช่วยให้ธุรกิจเอสเอ็มอีไดเ้จอความน่าสนใจของตวัเองในมุมใหม่ๆ แบบท่ี
องค์กรอาจไม่เคยคาดคิดมาก่อน อีกทั้งยงัถือว่าเป็นการเพิ่มโอกาสให้กบัธุรกิจ เพราะข่าวสารท่ี
เผยแพร่ออกไปผา่นส่ือต่างๆ อาจช่วยให้บริษทัไดเ้จอพาร์ทเนอร์ใหม่ๆ ท่ีมีแนวคิดตรงกนัหรือคนท่ี
สนใจเขา้มาช่วยกนัสร้างความเติบโตใหก้บัธุรกิจดว้ยก็เป็นได ้



 
 

บทที ่5 
สรุป อภปิรายผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาวิจยัเร่ือง “การส่ือสารความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรในธุรกิจขนาด

กลางและขนาดยอ่ม: กรณีศึกษา บริษทั แดร่ีโฮม จ ากดั” ผูว้ิจยัไดเ้ก็บขอ้มูลโดยใชว้ิธีการสัมภาษณ์
เจาะลึก (In-Depth Interview) ผูบ้ริหาร พนกังาน ลูกคา้ และส่ือมวลชน พร้อมกบัศึกษาและวเิคราะห์
จากเอกสาร (Documentary Research) ได้แก่ เว็บไซต์องค์กร บทความ ข่าวสาร และเอกสารท่ี
น าเสนอเร่ืองความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั แดร่ีโฮม จ ากดั โดยมีวตัถุประสงคก์ารวจิยั ดงัน้ี 

1. เพื่อศึกษานโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท         
แดร่ีโฮม จ ากดั 

2. เพื่อศึกษากระบวนการส่ือสารด้านความรับผิดชอบต่อสังคมภายในบริษัท                   
แดร่ีโฮม จ ากดั 

3. เพื่อศึกษากระบวนการส่ือสารด้านความรับผิดชอบต่อสังคมภายนอกบริษัท                     
แดร่ีโฮม จ ากดั 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาเร่ือง “การส่ือสารความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรในธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม: กรณีศึกษา บริษทั แดร่ีโฮม จ ากดั” สามารถสรุปผลการศึกษาตามวตัถุประสงคก์าร
วจิยัไดด้งัน้ี 

5.1.1 นโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษัท แดร่ีโฮม จ ากดั 
จากการศึกษาวิจยัพบวา่ บริษทั แดร่ีโฮม จ ากดั ใชค้  าวา่ศีลมาเรียกแทนค าวา่นโยบาย ซ่ึงใชเ้ป็น

แนวทางในการด าเนินธุรกิจ โดยศีลมีทั้งหมด 3 ขอ้ ประกอบดว้ย Good  เป็นการผลิตสินคา้ท่ีดี ควร
ค่าแก่การบริโภค และจะตอ้งผลิตมาจากวตัถุดิบท่ีดีและเป็นเกษตรกรอินทรีย ์ถดัมาคือ Clean เป็น
การให้ความส าคญักบัเร่ืองความสะอาดตลอดกระบวนการผลิตสินคา้ท่ีไม่สร้างผลกระทบต่อสังคม
และส่ิงแวดลอ้ม อีกทั้งโรงงานจะตอ้งผ่านมาตรฐานการผลิตดว้ย และศีลขอ้สุดทา้ยคือ Fair หรือ
ความเป็นธรรม โดยแดร่ีโฮมไดว้างนโยบายดา้นน้ีกบัผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 3 กลุ่ม คือ พนักงาน ผู ้
ป้อนวตัถุดิบ และผูบ้ริโภค กล่าวคือ พนกังานจะตอ้งไดรั้บการปฏิบติัตามกฎหมาย ทั้งค่าจา้ง ค่า
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ท างานล่วงเวลา รวมถึงการยกระดบัศกัยภาพท่ีเก่ียวกบัต าแหน่งหนา้ท่ีการงานผา่นการเทรนน่ิงและ
การศึกษาดูงาน พร้อมกบัเสริมทกัษะต่างๆ ท่ีสามารถสร้างอาชีพเสริมให้กบัพนกังานได ้ขณะท่ีผู ้
ป้อนวตัถุดิบหรือเกษตรกรจะตอ้งมีการคา้ขายท่ีเป็นธรรม โดยก าหนดเกณฑ์ราคาท่ีชดัเจนในการ
รับซ้ือน ้านมดิบ และในส่วนของผูบ้ริโภค จะก าหนดราคาขายสินคา้ท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพ ถึงแมว้า่
จะสามารถตั้งราคาใหสู้งเช่นเดียวกบันมออร์แกนิคยีห่อ้อ่ืนไดก้็ตาม 

ส าหรับแนวทางปฏิบติัดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั แดร่ีโฮม จ ากดั มีทั้งมิติดา้น
เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทานของการผลิตสินคา้ เร่ิมตั้งแต่ตน้น ้ า
หรือวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตอยา่งน ้ านมดิบ ซ่ึงผา่นกระบวนการของฟาร์มเกษตรกรอินทรีย ์โดยววั
ถูกเล้ียงอยา่งอิสระ และกินหญา้ออร์แกนิค  ภายในฟาร์มจะตอ้งมีระบบจดัการดว้ยวิธีธรรมชาติ ทั้ง
การไม่ใชปุ๋้ยเคมี หรือยาฆ่าแมลงในการก าจดัแมลงต่างๆ กระบวนการเหล่าน้ีจะถูกถ่ายทอดไปยงั
เกษตรกรเครือข่ายท่ีส่งน ้านมดิบใหก้บัแดร่ีโฮมดว้ย  

ขณะท่ีกลางน ้ าจะเป็นเร่ืองของการผลิต โรงงานตอ้งผา่นการรับรองมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 
มาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) มาตรฐาน HACCP (Hazard Analysis Critical 
Control Point) มาตรฐานระบบการจดัการดา้นพลงังาน (ISO 50001) พร้อมกบัไดเ้ขา้ร่วมโครงการ
อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ของกระทรวงอุตสาหกรรม และการท าคาร์บอนฟุตพร้ินท์
ในทางเดียวกนั อนัเช่ือมโยงกบัการท าโครงการประหยดัพลงังานต่างๆ ไม่วา่จะเป็นโครงการจดัการ
ดา้นพลงังาน (Total Energy Management: TEM) ท่ีอุดรอยร่ัวดา้นพลงังานของโรงงาน การติดตั้ง
เคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อน (Heat Exchanger) โครงการผลิตน ้าร้อนดว้ยพลงังานแสงอาทิตย ์(Solar 
Thermal) แนวทางเหล่าน้ีนอกจากจะลดการใช้ทรัพยากรแลว้ ยงัเป็นการลดค่าไฟของโรงงานไป
พร้อมกนั นอกจากน้ี ในกระบวนการผลิตตอ้งไม่สร้างผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยไม่มีการปล่อย
น ้าเสียออกจากโรงงาน ซ่ึงน ้าเสียจะผา่นการบ าบดัแลว้น าไปใชเ้ล้ียงปลาและรดน ้าตน้ไม ้

สุดทา้ยคือปลายน ้ า หรือสินคา้ท่ีส่งต่อไปยงัผูบ้ริโภค แดร่ีโฮมไดว้างแนวทางไวว้่าทุกบรรจุ
ภณัฑจ์ะตอ้งไม่กลายเป็นขยะท่ีท าลายส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงปัจจุบนัถว้ยโยเกิร์ตท ามาจากพลาสติกชีวภาพ
ท่ียอ่ยสลายได ้ส่วนบรรจุภณัฑ์อ่ืนทั้งถว้ยไอศกรีมและขวดนม ก าลงัอยูใ่นขั้นตอนของการวิจยัและ
พฒันาใหเ้ป็นบรรจุภณัฑจ์ากพลาสติกชีวภาพเช่นกนั 

ทั้งนั้น บริษทั แดร่ีโฮม จ ากดั ไดว้างแนวทางปฏิบติัดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมกบัผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสีย 4 กลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งกบัห่วงโซ่อุปทาน ไดแ้ก่ 

1. ผูป้้อนวตัถุดิบ แดร่ีโฮมไดเ้ขา้ไปส่งเสริมองค์ความรู้และการท าฟาร์มเกษตรอินทรียใ์ห้กบั
เกษตรกรเครือข่ายท่ีปรับจากการท าเกษตรเคมีมาเป็นเกษตรอินทรีย ์ความรับผดิชอบต่อผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียกลุ่มน้ีคือการยดึความเป็นธรรมในการท าธุรกิจดว้ย ตั้งแต่การจ่ายเงินใหต้ามเวลาท่ีก าหนด
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โดยไม่มีการผอ่นผนั และท่ีส าคญัคือการตั้งราคาน ้ านมดิบท่ีเหมาะสม โดยตอ้งไม่ต ่ากวา่ราคาตลาด 
พร้อมกบัตั้งเกณฑ์ชดัเจนในการรับซ้ือน ้ านมดิบ ซ่ึงจะมีราคาแบบขั้นบนัได คือ ยิ่งไดคุ้ณภาพสูง
หรือผา่นเกณฑม์าตรฐานต่างๆ ตามก าหนดก็จะไดร้าคาเพิ่มข้ึน กระบวนการดูแลเกษตรกรเช่นน้ีท า
ให้เกษตรกรมีรายได้และคุณภาพชีวิตท่ีดีกว่าเดิม อนัสอดคลอ้งกบัแนวทางของการท าธุรกิจเพื่อ
สังคม  

2. ชุมชน เป้าหมายหลกัคือการไม่สร้างผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มต่อชุมชน หรือไม่ปล่อยของ
เสียและมลภาวะต่างๆ ควบคู่กันคือการท ากิจกรรมเพื่อสังคมผ่านโครงการต่างๆ ทั้งโครงการ
อนุรักษล์ าน ้ ามวกเหล็กท่ีมีการสร้างฝายและการเก็บขยะ โครงการ 14 ทีมท าดีซ่ึงแบ่งพนกังานเป็น 
14 กลุ่มในการไปท าจิตอาสาให้กบัชุมชน ตลอดจนกิจกรรมสานสัมพนัธ์ชุมชน เช่น การไปมอบ
ของขวญัในวนัเด็ก การมอบทุนการศึกษาใหก้บัโรงเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพย ์เป็นตน้ 

3. พนกังาน ตอ้งไดรั้บค่าตอบแทนอยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม โดยพนกังานจะไดรั้บค่าจา้ง
ไม่ต ่ากวา่มาตรฐานท่ีกฎหมายก าหนด และมีค่าตอบแทนให้เม่ือมีการท างานล่วงเวลา ขณะเดียวกนั 
มีการพฒันาศกัยภาพพนกังานดว้ยการเทรนน่ิงและการไปศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ รวมถึง
สร้างเสริมคุณภาพชีวิตให้พนกังาน อย่างการจดัอบรมอาชีพ และเปิดโอกาสให้พนกังานน าสินคา้
ของตนเองมาวางจ าหน่ายท่ีร้านขายสินคา้ของแดร่ีโฮม 

4. ลูกคา้ แนวทางปฏิบติัดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมส าหรับผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกลุ่มน้ีคือการ
ผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพและดีต่อร่างกาย ตวัอย่างท่ีเห็นได้ชัดเจนคือนมก่อนนอน (Bedtime Milk)    
แดร่ีโฮมจึงมุ่งท างานวิจยัและพฒันาสินคา้ใหม่ๆ อยา่งต่อเน่ือง ขณะเดียวกนั มีการตั้งราคาสินคา้ท่ี
เป็นธรรม คือไม่แพงกวา่ราคาทอ้งตลาด และเหมาะสมกบัคุณภาพและคุณค่าท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บ 

5.1.2 กระบวนการส่ือสารด้านความรับผดิชอบต่อสังคมภายในบริษัท แดร่ีโฮม จ ากดั 
กระบวนการส่ือสารด้านความรับผิดชอบต่อสังคมภายในบริษทั แดร่ีโฮม จ ากัด เป็นการ

ส่ือสารระหว่างผูบ้ริหารกบัพนกังาน และการส่ือสารระหว่างพนักงานดว้ยกนั โดยมีทิศทางการ
ส่ือสารท่ีเป็นทางการตามโครงสร้างขององค์กร ทั้งการส่ือสารแนวด่ิง การส่ือสารแนวตั้ง การ
ส่ือสารแนวนอน และการส่ือสารต่างหน่วยงานและต่างระดบั รวมถึงมีทิศทางการส่ือสารท่ีไม่เป็น
ทางการ ซ่ึงช่องทางการส่ือสารท่ีใช้ในองค์กรมากท่ีสุดคือการส่ือสารแบบเผชิญหน้า ไม่ว่าจะเป็น
การประชุมของบริษทั หรือการประชุมฝ่าย ตลอดจนการพูดคุยระหว่างบุคคลทั้งพนกังานระดบั
เดียวกนั และพนกังานท่ีอยูต่่างระดบั  

นอกจากน้ี มีการส่ือสารผา่นช่องทางออนไลน์ เช่น แอปพลิเคชัน่ไลน์ (LINE) ซ่ึงผูบ้ริหารจะ
ส่งขอ้มูลเก่ียวกบัดา้นต่างๆ ขององคก์รให้พนกังานไดรั้บทราบ และอีเมลท่ี์เป็นช่องทางการส่ือสาร
ระหว่างพนกังานดว้ยกนัเอง ทั้งภายในหน่วยงานเดียวกนั และต่างหน่วยงานและต่างระดบั เม่ือมี
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การพูดคุยถึงการท ากิจกรรมเพื่อสังคม ขณะเดียวกนั ยงัมีการใช้ส่ือส่ิงพิมพ์อย่างคู่มือปฏิบติังาน 
และการจดัท าบอร์ดประชาสัมพนัธ์ท่ีติดประกาศเก่ียวกบัค าสั่ง กฎระเบียบใหม่ๆ และแสดงขอ้มูล
ความเคล่ือนไหวดา้นกิจกรรมเพื่อสังคมขององค์กร พร้อมทั้งรับความคิดเห็นต่างๆ ของพนกังาน
ผา่นกล่องรับความคิดเห็น   

ไม่เพียงเท่านั้น แดร่ีโฮมยงัมีการส่ือสารผา่นการจดักิจกรรมเสริมสร้างความสัมพนัธ์ ซ่ึงท าให้
พนักงานและผูบ้ริหารได้ใช้เวลาในการท ากิจกรรมร่วมกัน เช่น โครงการ 14 ทีมท าดีท่ีสร้าง
ความสัมพนัธ์ของพนกังานทั้งองคก์ร โดยมีการแบ่งพนกังานออกเป็น 14 ทีม แต่ละทีมจะคละฝ่าย
และคละระดบัต าแหน่งหน้าท่ี ท าให้การส่ือสารมีหลายทิศทาง ทั้งการส่ือสารระหว่างผูบ้ริหารกบั
พนกังาน การการส่ือสารระหวา่งพนกังานระดบัหวัหนา้กบัพนกังานทัว่ไป การส่ือสารภายในกลุ่ม
พนกังานระดบัเดียวกนั  

ในส่วนของการส่ือสารไม่เป็นทางการหรือการส่ือสารแบบพวงองุ่นท่ีเกิดข้ึนภายในองคก์รนั้น 
มีการส่งขอ้มูลข่าวสารผา่นการส่ือสารแบบเผชิญหนา้ การส่ือสารทางออนไลน์ และการจดักิจกรรม
เสริมสร้างความสัมพนัธ์ เห็นได้ชัดเจนผ่านโครงการ 14 ทีมท าดี โดยมีการส่ือสารแบบซุบซิบ
เกิดข้ึนเม่ือหวัหนา้กลุ่มไปประชุมกบัผูบ้ริหาร แลว้กลบัมาบอกเล่าขอ้มูลให้กบัสมาชิกภายในกลุ่ม
ของตวัเอง พร้อมกบัมีการส่ือสารแบบโซ่เส้นเดียว สมาชิกในกลุ่มมีการบอกต่อไปยงัสมาชิกคน
อ่ืนๆ ท่ีไม่ได้รับทราบข้อมูล และสมาชิกคนนั้นก็ได้ส่ือสารไปยงัสมาชิกอีกคน อีกทั้งยงัมีการ
ส่ือสารแบบกลุ่ม กล่าวคือ พนกังานมีการพูดคุยถึงกิจกรรมกบัเพื่อนท่ีอยู่แผนกเดียวกนั และกบั
เพื่อนท่ีอยูต่่างแผนก แลว้เพื่อนคนนั้นๆ ก็ไดน้ าเร่ืองราวไปส่ือสารกบัเพื่อนแผนกของตนเอง 

ทั้งนั้น พนกังานไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะวา่ องคก์รควรขยายช่องทางการส่ือสารให้ครอบคลุมยิ่งข้ึน 
เช่น การเพิ่มจุดท่ีตั้งกล่องรับความคิดเห็น การท าแผ่นพบัท่ีให้ขอ้มูลเก่ียวกบัการปฏิบติังาน และ
จดัท าเสียงตามสายถ่ายทอดเร่ืองราวเก่ียวกบัความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทัในมิติต่างๆ  

5.1.3 กระบวนการส่ือสารด้านความรับผดิชอบต่อสังคมภายนอกบริษัท แดร่ีโฮม จ ากดั 
การส่ือสารด้านความรับผิดชอบต่อสังคมภายนอกบริษทั แดร่ีโฮม จ ากัด เป็นการส่ือสาร

ระหวา่งแดร่ีโฮมกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 4 กลุ่ม คือ ผูป้้อนวตัถุดิบ ชุมชน ลูกคา้ และส่ือมวลชน โดย
จากการศึกษาวิจยัพบวา่แดร่ีโฮมมีทิศทางและช่องทางการส่ือสารกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของแต่ละ
กลุ่ม ดงัน้ี 

1. ผูป้้อนวตัถุดิบ ส่วนใหญ่มีทิศทางการส่ือสารแบบสองทาง ดว้ยการส่ือสารแบบเผชิญหน้า
ผา่นการจดัตั้งทีมส่งเสริมเขา้ไปให้ความรู้และขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการท าเกษตรอินทรียแ์ละเพื่อให้
กลุ่มเกษตรกรในเครือข่ายมีความสามคัคีกนั จึงจดักิจกรรมสานสัมพนัธ์ส าหรับละลายพฤฒิกรรม 
พร้อมกับจัดประชุมฟาร์มสัญจรในการนัดพูดคุยเร่ืองราวต่างๆ ประจ าเดือน รวมถึงมีการจัด
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กิจกรรมอบรมให้ความรู้และพาไปศึกษาดูงานนอกสถานท่ี โดยการติดต่อกบัเกษตรกรหลงัเป็น
เกษตรกรเครือข่ายแลว้จะส่ือสารผ่านทางแอปพลิเคชัน่ไลน์ (LINE) มากท่ีสุด นอกจากนั้น มีการ
ส่ือสารผ่านโทรศพัท์ ซ่ึงท าให้แดร่ีโฮมสามารถติดต่อและทราบฟีดแบ็คจากเกษตรกรได้ทนัที 
รวมถึงมีการจดัท าจดหมายเชิญเกษตรกรเขา้ร่วมประชุม และแจง้เตือนหากมีการท าผิดกฎระเบียบ
ของการท าเกษตรอินทรีย ์พร้อมกบัมีการใชคู้่มือมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์(มกษ.) และแผ่นพบัให้
ความรู้ดา้นเกษตรอินทรีย ์ประกอบการส่ือสารกบัเกษตรกรดว้ย ซ่ึงการใชส่ื้อส่ิงพิมพอ์ยา่งจดหมาย 
คู่มือ และแผน่พบั นบัเป็นการส่ือสารทางเดียวจากแดร่ีโฮมไปถึงเกษตรกร 

2. ชุมชน การส่ือสารกบัชุมชนของแดร่ีโฮมด าเนินการผ่านการจดักิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อให้
เกิดการยอมรับและความไวเ้น้ือเช่ือใจจากชุมชน ดงันั้น จึงจดัตั้งทีมซีเอสอาร์ ซ่ึงเป็นทีมชุมชน
สัมพนัธ์ในการเข้าไปท ากิจกรรมร่วมกับชุมชน ขณะเดียวกนั ชุมชนก็ได้ติดต่อเข้ามาขอความ
อนุเคราะห์ความช่วยเหลือจากแดร่ีโฮมดว้ยเช่นกนั โดยกิจกรรมเพื่อสังคมท่ีแดร่ีโฮมไดด้ าเนินการ 
เช่น การมอบของขวญัวนัเด็ก การสนบัสนุนอาหารและเคร่ืองด่ืมให้กบัต ารวจในเทศกาลสงกรานต์
และปีใหม่ รวมถึงโครงการหลกัของบริษทัอยา่งโครงการอนุรักษล์ าน ้ามวกเหล็ก ล่าสุดกบัโครงการ 
14 ทีมท าดีท่ีเขา้ไปช่วยดูแลชุมชมผา่น 14 กิจกรรมยอ่ย 

3. ลูกคา้ มีการส่ือสารทั้งหมด 3 ช่องทางหลกั คือการส่ือสารผา่นผลิตภณัฑ์ซ่ึงเป็นการส่ือสาร
ทางเดียว โดยประทบัตรา Organic Thailand ไวบ้นขวด และบนฝาถว้ยโยเกิร์ตก็มีการระบุวา่ถว้ยท า
มาจากพลาสติกชีวภาพ นอกจากนั้น มีการส่ือสารแบบเผชิญหนา้จากการไปออกบูธจ าหน่ายสินคา้ 
อนัเป็นช่องทางท่ีท าใหพ้นกังานแดร่ีโฮมไดพ้บเจอกบัลูกคา้โดยตรง และสามารถส่ือสารโตต้อบได้
ทนัที นอกจากน้ี ยงัมีการส่ือสารกบัลูกคา้ผา่นช่องทางออนไลน์ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นโซเชียลมีเดีย ท า
ให้เกิดการส่ือสารสองทาง ได้แก่ ยูทูป เว็บไซต์ https://th.tripadvisor.com เฟซบุ๊ค (Facebook)  
แอปพลิเคชั่นไลน์ (Line) ทวิตเตอร์ (Twitter) อินสตาแกรม (Instagram) และอีกหน่ึงช่องทางคือ
เวบ็ไซตข์องแดร่ีโฮม แต่เป็นการส่ือสารทางเดียว เพราะแดร่ีโฮมไม่ไดเ้ปิดช่องทางให้ลูกคา้สามารถ
ติดต่อผา่นเวบ็ไซตไ์ดแ้ต่อยา่งใด 

จากการศึกษาวิจยัไดเ้จอประเด็นท่ีน่าสนใจ คือ การส่ือสารผ่านโซเชียลมีเดียไม่เพียงแต่เป็น
การส่ือสารระหว่างแดร่ีโฮมกบัลูกคา้เท่านั้น แต่ลูกคา้ได้ส่ือสารเร่ืองราวของแดร่ีโฮม ผ่านช่อง
ทางการส่ือสารของตวัเอง ทั้งเฟซบุ๊คและอินสตาแกรม พร้อมกบัใส่ติดแฮชแทก็ท่ีส่ือความหมายถึง
แดร่ีโฮม อย่างค าว่าออร์แกนิค นมก่อนนอน รวมถึงใช้ @dairyhome farm shop ซ่ึงรูปแบบการ
ส่ือสารของลูกคา้ในลกัษณะน้ีจะช่วยขยายการรับรู้แบรนดแ์ดร่ีโฮมไดม้ากข้ึน 

ขณะท่ีขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ลูกค้า พบว่า ลูกคา้แบบ B2B ท่ีรับสินคา้จากแดร่ีโฮมไปจดั
จ าหน่ายไม่ทราบถึงกระบวนการไดม้าซ่ึงผลิตภณัฑ์ว่ามีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างไร เพราะ
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พนกังานของแดร่ีโฮมไม่มีการส่ือสารในเร่ืองน้ี จึงมีการเสนอแนะว่า แดร่ีโฮมควรจดัท าเอกสาร
เก่ียวกบัการท าฟาร์มโคนมอินทรียแ์ละการผลิตสินคา้ท่ีไม่กระทบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มใหก้บัผู ้
จดัจ  าหน่ายสินคา้ พร้อมทั้งจดัท าชาร์ตแสดงกระบวนการผลิตนมอินทรียข์องแดร่ีโฮมมาติดไวใ้น
ร้าน เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจซ้ือให้กบัลูกคา้ ขณะท่ีลูกคา้รายยอ่ยหรือลูกคา้ B2C ไดรั้บ
ขอ้มูลข่าวสารของแดร่ีโฮมผ่านเว็บไซต์ช่องทางเดียว โดยให้ให้ขอ้เสนอว่า แดร่ีโฮมควรมีการ
ส่ือสารกบัลูกคา้มากข้ึน อยา่งการส่ือสาร ณ จุดขายดว้ยการติดป๊อปอปับอกวา่เป็นสินคา้ออร์แกนิค 
การลงโฆษณาในเวบ็ไซต์ท่ีเก่ียวกบัอาหาร และการซ้ือโฆษณาในเฟซบุ๊ค เพื่อกระตุน้ความสนใจ
และขยายการรับรู้ของผูบ้ริโภค 

4. ส่ือมวลชน แดร่ีโฮมมีการบนัทึกรายช่ือส่ือมวลชนทอ้งถ่ินไวใ้นโทรศพัท ์ซ่ึงจะท าการติด
ต่อเม่ือตอ้งการการให้มาท าข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม อยา่งโครงการอนุรักษล์ าน ้ ามวกเหล็ก และหาก
เป็นการท ากิจกรรมเพื่อสังคมของพนกังานดว้ยกนัเอง ก็จะมีการส่งภาพข่าวประชาสัมพนัธ์ไปให้
ส่ือมวลชนทอ้งถ่ิน กระนั้น แดร่ีโฮมไม่มีรายช่ือของส่ือมวลชนส่วนกลางและไม่เคยติดต่อไปยงั
ส่ือมวลชนส่วนกลางก่อน แต่ดว้ยความท่ีแดร่ีโฮมเป็นพนัธมิตรโครงการร่วมกบัหลายหน่วยงาน จึง
ได้รับเชิญไปร่วมงานแถลงข่าวหรืองานสัมมนาดว้ย ส่ือมวลชนส่วนกลางจึงเป็นฝ่ายท่ีติดต่อขอ
สัมภาษณ์แดร่ีโฮมเอง ซ่ึงประเด็นท่ีแดร่ีโฮมไดท้  าการส่ือสารก็เก่ียวขอ้งกบัวสิัยทศัน์และทิศทางการ
ด าเนินงานขององคก์ร เช่น การท านมออร์แกนิค การใช้พลาสติกชีวภาพในการท าบรรจุภณัฑ์ การ
ท าคาร์บอนฟุตพร้ินส์ เป็นตน้  

ส าหรับผลการศึกษาส่ือมวลชนส่วนกลางพบว่า ส่ือมวลชนไม่เคยได้รับการส่ือสารจากแดร่ี
โฮมเลย ส่วนใหญ่จะเป็นการไปพบเจอผูบ้ริหารตามงานแถลงข่าวหรืองานสัมมนาของหน่วยงาน
อ่ืน โดยส่ือมวลชนได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ถึงแม้แดร่ีโฮมจะเป็นธุรกิจเอสเอ็มอี แต่ก็ต้องให้
ความส าคญักับเร่ืองติดต่อส่ือสารกับส่ือมวลชนหรือการท าการประชาสัมพนัธ์ด้วย ซ่ึงอาจจะ
ส่ือสารเองโดยตรง หรือท างานร่วมกบัพีอาร์เอเจนซ่ี เพราะส่ือมวลชนเป็นช่องทางส าคญัในการ
เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารขององค์กรไปยงัสาธารณชน โดยจะท าให้แบรนด์เป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้งมาก
ข้ึน และส่งผลต่อการเติบโตของบริษทัตามมา 

 
5.2  อภิปรายผลการศึกษา 

จากผลการศึกษาวิจยั “การส่ือสารความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์รในธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม: กรณีศึกษา บริษทั แดร่ีโฮม จ ากดั” เม่ือพิจารณาผลการศึกษาพบว่า มีหลาย
ประเด็นท่ีจะน ามาอภิปราย เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการส่ือสาร
ความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ดงัน้ี 
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5.2.1 นโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษัท แดร่ีโฮม จ ากดั 
ปัจจุบนัหลายบริษทัน าเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงในการด าเนินงาน

ขององค์กร แต่ความเขม้ข้นของการด าเนินงานเร่ืองน้ีในแต่ละบริษทัจะแตกต่างกันไปตามแต่
นโยบายท่ีวางไว ้บางบริษทัอาจเพียงด าเนินการเพื่อไดช่ื้อว่ามีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม จึงปฏิบติั
เพียงแค่การท ากิจกรรมเพื่อสังคมเท่านั้ น แต่ก็มีหลายบริษัทท่ีให้ความส าคัญกับเร่ืองความ
รับผิดชอบต่อสังคม และระบุไวใ้นนโยบายอยา่งชดัเจน ซ่ึงแสดงถึงความจริงจงัและความมุ่งมัน่ท่ี
จะด าเนินธุรกิจให้สอดคลอ้งไปกบันโยบายท่ีวางไว ้ตามท่ีสถาบนัพฒันาธุรกิจอย่างย ัง่ยืน ไดใ้ห้
ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมไวว้่า เป็นความรับผิดชอบในการด าเนินธุรกิจท่ีมุ่งสร้าง
คุณค่าให้กบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียขององคก์ร โดยให้ความส าคญักบัผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้มจากการปฏิบติัและการตดัสินใจอย่างเป็นระบบ ดว้ยการป้องกนั รักษา ปรับปรุง และ
พฒันา เพื่อส่งเสริมใหเ้กิดนวตักรรมใหม่ โดยมีพื้นฐานการปฏิบติัตามกฎหมาย จริยธรรมทางสังคม 
มุ่งสร้างความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนให้กบัสังคมอยา่งมีความสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล เพื่อน าไปสู่การ
เป็นพลเมืองท่ีดีของสังคม (อนนัตชยั ยรูประถม, 2556) 

จากการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจ ัยพบว่า บริษัท แดร่ีโฮม จ ากัด ซ่ึงเป็นผู ้ผลิตนมออร์แกนิคให้
ความส าคญักบัเร่ืองความรับผดิชอบต่อสังคมตั้งแต่จุดเร่ิมตน้ของการท าธุรกิจ ดว้ยผลิตภณัฑซ่ึ์งเป็น
นมท่ีผลิตจะมาจากฟาร์มโคนมอินทรีย์ โดยเป็นไปตามนโยบายของการด าเนินธุรกิจท่ีมี 3 ขอ้ คือ 
Good Clean และ Fair ท่ีครอบคลุมทั้งแนวปฏิบติัในการผลิตสินคา้และการปฏิบติัต่อกลุ่มผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสีย นโยบายดงักล่าวเป็นการแสดงถึงทิศทางของบริษทัในการผลิตสินคา้ท่ีดีจากวตัถุดิบท่ี
ผ่านกระบวนการของเกษตรอินทรีย์ มีกระบวนการผลิตท่ีไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงการให้ความเป็นธรรมกบัพนกังาน ผูป้้อนวตัถุดิบ และผูบ้ริโภค  ดงันั้น อาจ
กล่าวไดว้า่ แดร่ีโฮมมีนโยบายดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีเป็นเน้ือเดียวกนักบันโยบายการท า
ธุรกิจ หรือกลยทุธ์ทางธุรกิจมีความเช่ือมโยงกนัระหวา่งเป้าหมายทางเศรษฐกิจและความรับผดิชอบ
ต่อสังคม ทั้งยงัถือวา่เป็นพฒันาการสูงสุดของการน าเร่ืองความรับผดิชอบต่อสังคมเขา้มาในองคก์ร 
ดงัท่ี อนนัตชยั ยูรประถม (2556) ไดใ้ห้มุมมองไวว้่า แทจ้ริงแลว้ธุรกิจไม่ไดส้ร้างก าไรเพียงอย่าง
เดียว แต่ยงัมีคุณค่าผสมในสินคา้และในการด ารงอยู่ของธุรกิจด้วย  โดยธุรกิจจะบูรณาการเร่ือง
ความรับผิดชอบต่อสังคมอยู่ในเน้ืองานขององค์กร เพื่อสร้างผลก าไรไปพร้อมกับการสร้าง
เศรษฐกิจท่ีดีให้กบัชุมชนในพื้นท่ีท่ีองคก์รเขา้ไปตั้งอยู ่และท าให้สังคมโดยรอบมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
พร้อมกบัสร้างความย ัง่ยนืทางส่ิงแวดลอ้มไปพร้อมกนั  

จากนโยบายท่ีแดร่ีโฮมได้วางไวใ้นด้านของ Good Clean และ Fair ได้ถูกน ามาแปรผลสู่
แนวทางปฏิบติัดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั ซ่ึงคณะกรรมการกลุ่มความร่วมมือทาง
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วิชาการเพื่อพฒันามาตรฐานการเรียนการสอนและการวิจยัด้านบริหารธุรกิจแห่งประเทศไทย 
(2555) ได้ระบุถึงแนวทางการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมว่ามี 2 มิติ คือ มิติภายใน 
ประกอบดว้ย การจดัการทรัพยากรมนุษยอ์ยา่งมีความรับผดิชอบ สุขภาวะและความปลอดภยัในการ
ท างาน การปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง การจดัการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อมในกิจการ ธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการด าเนินกิจการ และมิติภายนอก 
ประกอบดว้ย การจดัการกบัคู่คา้และหุ้นส่วนกิจการท่ีรับผิดชอบต่อสังคม การดูแลผูบ้ริโภค ความ
รับผดิชอบต่อชุมชนใกลเ้คียง ความรับผดิชอบต่อสังคมโดยรวม การรับผดิชอบต่อโลกในมิติต่างๆ  

ทั้งนั้น ผูว้จิยัมองวา่แนวทางปฏิบติัดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของแดร่ีโฮมครอบคลุมทั้งมิติ
ภายในและภายนอกองค์กร กล่าวคือ ทรัพยากรมนุษยข์องบริษทัหรือพนกังานไดรั้บค่าตอบแทนท่ี
เป็นธรรม รวมถึงมีการอบรมและเทรนน่ิง เพื่อให้พนกังานไดพ้ฒันาศกัยภาพตวัเองทั้งอาชีพหลกั
และอาชีพเสริม ขณะเดียวกัน แดร่ีโฮมให้ความส าคัญอย่างยิ่งกับการจัดการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อมในกิจการ เห็นได้จากห่วงโซ่อุปทานของการผลิตสินคา้ ตั้งแต่การได้มาซ่ึงวตัถุดิบ 
กระบวนการผลิต และบรรจุภณัฑ์ท่ีไม่เกิดผลกระทบใดๆ ต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม  

ส าหรับแนวทางการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในส่วนของมิติภายนอกนั้น ผู ้
ป้อนวตัถุดิบหรือเกษตรกรท่ีถือว่าเป็นคู่ค้าได้รับการพฒันาการท าฟาร์มเกษตรอินทรีย์ให้มี
มาตรฐาน พร้อมทั้งมีระบบรับซ้ือน ้ านมดิบท่ีชัดเจนและให้ราคาท่ีเป็นธรรม พร้อมกนันั้น ดูแล
ชุมชนรอบโรงงานผา่นการจดักิจกรรมเพื่อสังคม และสุดทา้ยคือการดูแลผูบ้ริโภค โดยแดร่ีโฮมได้
ผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพ มีการวิจยัและพฒันาสินคา้ท่ีตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูบ้ริโภคให้ไดม้าก
ท่ีสุด ขณะเดียวกนั มีการตั้งราคาสินคา้ท่ีสอดรับกบัคุณภาพของผลิตภณัฑ ์

อย่างไรก็ดี แนวทางการด าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมนั้นยงัสามารถแบ่ง
ประเภทไดต้ามทรัพยากรท่ีใชด้ าเนินงาน โดยสถาบนัไทยพฒัน์ (2553) ไดแ้บ่งประเภทของความ
รับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รไว ้2 ประเภท คือ  

1. Corporate-driven CSR เป็นการด าเนินกิจกรรมโดยใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ภายในองค์กรเป็น
หลกั ซ่ึงหากพิจารณาโดยยดึกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) จะสามารถแบ่งยอ่ยไดอี้ก 3 
ประเภท คือ CSR in process การด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีอยูใ่นกระบวนการท างานหลกั
ของกิจการ CSR after process การด าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน เพื่อสร้างให้เกิดประโยชน์แก่
สังคม โดยกิจกรรมแยกต่างหากจากการท าธุรกิจ และ CSR as process การด าเนินความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององคก์รท่ีด าเนินงานโดยไม่แสวงหาก าไรใหแ้ก่ตนเอง 

2. Social-driven CSR เป็นการด าเนินกิจกรรมโดยใช้ทรัพยากรนอกองค์กรเป็นหลกั ซ่ึงการ
ด าเนินงานในประเภทน้ีจะอยูใ่นรูปแบบของการท ากิจกรรมทางการตลาดเป็นส่วนใหญ่ 
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ในทางเดียวกัน Kotler and Lee (2005) ได้ก าหนดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กรไว  ้6 ประเภท ได้แก่ การส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทางสังคม (Cause Promotion) 
การตลาดท่ีเก่ียวโยงกบัประเด็นทางสังคม (Cause-Related Marketing) การตลาดเพื่อมุ่งแกไ้ขปัญหา
สังคม (Corporate Social Marketing) การบริจาคเพื่อการกุศล (Corporate Philanthropy) การอาสา
ช่วยเหลือชุมชน (Community Volunteering) และการประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม 
(Socially Responsible Business Practices) 

จากการวิเคราะห์แนวคิดของสถาบนัไทยพฒัน์ และ  Kotler and Lee ถึงแนวทางการด าเนิน
ธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ผู ้วิจ ัยพบว่ามีความเช่ือมโยงกันของทั้ งสองแนวคิด 
ยกตวัอย่าง การประกอบธุรกิจอยา่งรับผิดชอบต่อสังคมซ่ึงเป็นหน่ึงในประเภทของกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรตามแนวคิดของ Kotler and Lee สอดคล้องกับแนวคิด CSR in 
process ของสถาบนัไทยพฒัน์ รวมถึงเร่ืองการบริจาคเพื่อการกุศล และการอาสาช่วยเหลือชุมชน ก็
สอดคลอ้งกบั CSR after process ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงเม่ือน ามาวิเคราะห์กบัแนวทางการปฏิบติัดา้นความ
รับผิดชอบต่อสังคมของแดร่ีโฮม สามารถอธิบายไดว้่าเป็นไปตามรูปแบบ Corporate-driven CSR 
ทั้ง 3 ประเภท กล่าวคือ ในดา้น CSR in process แดร่ีโฮมไดน้ าเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมมาอยู่
ในกระบวนการท างาน ดงัเห็นไดจ้ากนโยบาย Good Clean และ Fair ซ่ึงเป็นทั้งแนวทางการด าเนิน
ธุรกิจและแนวทางการรับผิดชอบต่อสังคมไปพร้อมกนั ขณะท่ีด้าน CSR after process แดร่ีโฮมมี
การสนบัสนุนเงินและส่ิงของใหก้บัชุมชนตามโอกาสต่างๆ รวมถึงมีการจดักิจกรรมเพื่อสังคม 

นอกจากน้ี ผูว้จิยัพบวา่ ส่วนหน่ึงของแนวทางการด าเนินธุรกิจของแดร่ีโฮมมีความใกลเ้คียงกบั
รูปแบบของ CSR as process หรือการด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์รท่ีด าเนินงานโดย
ไม่แสวงหาก าไรให้แก่ตนเอง คือ ในส่วนของแนวทางปฏิบติัด้านความรับผิดชอบต่อเกษตรกร 
เพราะแดร่ีโฮมเขา้ไปส่งเสริมให้ปรับเปล่ียนจากการท าเกษตรเคมีมาเป็นเกษตรอินทรีย ์พร้อมทั้งรับ
ซ้ือน ้ านมดิบท่ีมีราคารับซ้ือสูงกวา่ตลาด และมีการสนบัสนุนดา้นต่างๆ เพื่อให้เกษตรกรมีศกัยภาพ
ในการผลิตเพิ่มข้ึน กระบวนการเหล่าน้ีผลกัดนัให้เกษตรกรมีรายไดแ้ละมีคุณภาพชีวิตท่ีดีกวา่เดิม 
โดยแดร่ีโฮมมีแผนท่ีจะท าโรงงานนมให้เป็นธุรกิจเพื่อสังคม รายไดจ้ากการจ าหน่ายนมจะถูกน า
กลบัไปสร้างประโยชน์กบัเกษตรกรให้ไดม้ากท่ีสุด ขณะเดียวกนั บริษทัจะยงัสามารถด าเนินธุรกิจ
ไดต่้อเน่ือง อนัเป็นไปตามมุมมองของสถาบนัไทยพฒัน์ (ม.ป.ป.) ท่ีกล่าวถึงลกัษณะของธุรกิจเพื่อ
สังคมวา่ พื้นท่ีของธุรกิจเพื่อสังคมจะตกอยูใ่นบริเวณท่ีเป็นก่ึงกลางระหวา่งการธุรกิจเพื่อแสวงหา
ก าไรกบัการช่วยเหลือสังคมโดยไม่แสวงก าไร เป็นการน าธุรกิจในส่วนท่ีตอ้งเล้ียงตวัเองไดด้ว้ยการ
สร้างรายได้ท่ีเพียงพอและคุม้ค่าใช้จ่ายการด าเนินงาน กบัการน าความมุ่งประสงค์ทางสังคมเป็น
ท่ีตั้งมาหลอมรวมใหเ้ป็นการประกอบธุรกิจเพื่อมุ่งแกไ้ขปัญหาสังคม 
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อย่างไรก็ตาม นโยบายและแนวทางปฏิบติัดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีวางไวจ้ะสามารถ
บรรลุผลได้ก็ต่อเม่ือองค์กรมีการส่ือสารเร่ืองดังกล่าวได้ยงัผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียท่ีเก่ียวขอ้ง และ
จะตอ้งท าการส่ือสารอยา่งมีกลยุทธ์ท่ีมีทั้งจุดมุ่งหมาย ช่องทาง และทิศทางของการส่ือสาร เพื่อให้
นโยบายท่ีวางไวไ้ด้ถูกน าไปใช้ปฏิบติัตามเป้าหมายขององค์กร ซ่ึงมีผลต่อการเติบโตทางธุรกิจ 
ตามท่ีรุ่งรัตน์ ชยัส าเร็จ (2558) ไดร้ะบุว่า การส่ือสารองค์กรจดัเป็นการส่ือสารเชิงกลยุทธ์ประเภท
หน่ึงท่ีฝ่ายบริหารตอ้งพฒันากลยุทธ์การส่ือสารบนพื้นฐานกลยุทธ์ทางธุรกิจขององคก์ร ดงันั้น การ
ก าหนดกลยุทธ์การส่ือสารให้สอดคลอ้งกบัแนวทางของกลยุทธ์องคก์ร และสามารถตอบโจทยก์ล
ยทุธ์องคก์รไดจึ้งเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุด ซ่ึงผูว้จิยัจะอภิปรายผลถึงประเด็นน้ีในหวัขอ้ถดัไป 

5.2.2 กระบวนการส่ือสารด้านความรับผดิชอบต่อสังคมภายในบริษัท แดร่ีโฮม จ ากดั 
การส่ือสารดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมภายในองค์กรเป็นการส่ือสารกบัพนกังาน โดยการ

ส่ือสารมีบทบาทต่อการขบัเคล่ือนองคก์ร เพราะเป็นช่องทางท่ีน าไปสู่การรับรู้นโยบายและแนวทาง
ปฏิบติังานขององค์กร ท าให้พนกังานสามารถปฏิบติังานไดต้รงตามเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ  
ซ่ึงการส่ือสารในองค์กรมีเป้าหมายเพื่อการแบ่งปันขอ้มูลต่างๆ ของบริษทั การให้ขอ้มูลยอ้นกลบั
เก่ียวกบัผลการด าเนินงาน การจูงใจเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงการปฏิบติังาน และการประสาน
ความร่วมมือระหวา่งส่วนต่างๆ ขององคก์ร ดงันั้น การส่ือสารในองคก์รไม่ไดเ้ป็นเพียงการส่ือสาร
ระหว่างผูบ้ริหารกบัพนกังานเท่านั้น แต่หมายรวมถึงการส่ือสารระหว่างพนกังานดว้ยกนัเองดว้ย 
ซ่ึงณัฏฐ์สุดา วิจิตรจามรี (2558) ได้กล่าวถึงทิศทางการส่ือสารขององค์กรไว ้2 ลกัษณะ คือ การ
ส่ือสารท่ีเป็นทางการ ซ่ึงเป็นการส่ือสารตามโครงสร้างขององค์กรท่ีสามารถแบ่งย่อยไดเ้ป็นการ
ส่ือสารแนวด่ิง การส่ือสารแนวตั้ง การส่ือสารแนวนอน การส่ือสารต่างหน่วยงานและต่างระดบั 
และอีกลกัษณะเป็นการส่ือสารท่ีไม่เป็นทางการ ซ่ึงรู้จกักนัในช่ือของการส่ือสารแบบพวงองุ่น 

อยา่งไรก็ดี การส่งขอ้มูลข่าวสารภายในองคก์รตอ้งด าเนินการผา่นช่องทางต่างๆ ซ่ึงการเลือก
ช่องทางการส่ือสารสารท่ีเหมาะสมจะช่วยส่งเสริมให้การส่ือสารนั้นๆ มีประสิทธิภาพมากข้ึน โดย
ช่องทางการส่ือสารกับพนักงานนั้นมีหลายช่องทาง เช่น การส่ือสารทางออนไลน์ การส่ือสาร
อินทราเน็ต การใช้ช่ือส่ิงพิมพ์ การจดัท าบอร์ดข่าวสาร การใช้ส่ือโทรทศัน์หรือวีดีทศัน์ภายใน
องค์กร การส่ือสารแบบเผชิญหน้า กล่องรับความคิดเห็น และการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ความสัมพนัธ์ (รุ่งรัตน์ ชยัส าเร็จ, 2558) 

เม่ือน าแนวความคิดขา้งตน้ซ่ึงเก่ียวกบัทิศทางและช่องทางการส่ือสารมาวเิคราะห์ผลการศึกษา
ของแดร่ีโฮม พบวา่ แดร่ีโฮมมีการส่ือสารไปยงัพนกังานทั้งหมด 6 ช่องทาง โดยช่องทางการส่ือสาร
ท่ีเลือกใช้มากท่ีสุดคือการส่ือสารแบบเผชิญหน้า ทั้งการพูดคุยระหว่างบุคคล และการประชุมใน
การถ่ายทอดนโยบายจากผูบ้ริหาร และพนกังานรับนโยบายมาพูดคุยปรึกษาเพื่อแปรผลสู่แนวทาง
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ด าเนินงาน ซ่ึงมีคุณพฤฒิ เกิดชูช่ืน เป็นผูส่้งสารหลกัของช่องทางการส่ือสารน้ี โดยผูว้ิจยัมองวา่ใน
แง่ของความเป็นธุรกิจเอสเอม็อี น่ีเป็นช่องทางส าคญัในการเขา้ถึงพนกังานไดร้วดเร็วท่ีสุด และรู้ผล
ตอบรับไดท้นัที ดว้ยจ านวนพนกังานท่ีไม่เยอะเหมือนองคก์รขนาดใหญ่ มีล าดบัขั้นของโครงสร้าง
องค์กรท่ีไม่ซับซ้อน ท าให้การส่ือสารภายในองค์กรมีความคล่องตวั อนัสอดรับกบัแนวคิดของ 
Green (2017) ท่ีวา่ การส่ือสารแบบเผชิญหนา้ในธุรกิจขนาดเล็กนั้น ผูน้  าองคก์รสามารถส่ือสารกบั
คนในองค์กรไดง่้าย ไม่ว่าจะเป็นการประชุมใหญ่ของบริษทัท่ีพนกังานทุกคนมาเขา้ร่วม หรือการ
ประชุมกลุ่มเล็ก กระนั้น ไม่ไดห้มายความวา่ธุรกิจขนาดเล็กไม่ควรส่ือสารผา่นช่องทางอ่ืน เพียงแต่
ช่องทางการส่ือสารอ่ืนๆ ไม่มีประสิทธิภาพเท่าการส่ือสารแบบเผชิญหน้าท่ีผูน้  าองค์กรสามารถ
สร้างพนกังานใหรู้้สึกผกูพนั และเขา้ถึงเป้าหมายขององคก์รได ้ 

นอกจากนั้น แมเ้ทคโนโลยีจะพฒันาให้การส่ือสารเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน แต่
การส่ือสารแบบเผชิญหน้ายงัคงเป็นช่องทางการส่ือสารท่ีมีประสิทธิผลมากท่ีสุดและมีพลงัอย่าง
มากต่อการท าให้เป้าหมายท่ีวางไวบ้รรลุผล เพราะท าใหไ้ดเ้ห็นถึงบุคลิกลกัษณะ อารมณ์ ความรู้สึก 
และปฏิกิริยาโตต้อบ ซ่ึงจะช่วยสร้างให้การส่ือสารนั้นๆ มีความหมายมากข้ึน ทั้งเร่ืองของความ
ไว้วางใจ ความน่าเ ช่ือถือ และความจงรักภักดี  (Why is Face-to-Face Communication in the 
Workplace Important?, n.d.) 

อยา่งไรก็ดี แดร่ีโฮมยงัมีการส่ือสารกบัพนกังานผา่นส่ือส่ิงพิมพด์ว้ยการจดัท าคู่มือปฏิบติังาน 
พร้อมทั้งมีการติดประกาศ ค าสั่ง หรือเร่ืองราวความเคล่ือนไหวในองคก์รผา่นบอร์ดประชาสัมพนัธ์ 
และเปิดโอกาสให้พนกังานไดแ้สดงความคิดเห็นดว้ยการส่ือสารผา่นกล่องรับความคิดเห็น รวมถึง
มีการเพิ่มช่องทางการส่ือสารให้ใกลชิ้ดมากข้ึนดว้ยการเปิดไลน์กลุ่มองคก์ร ตลอดจนมีการส่ือสาร
ผา่นอีเมล์ส าหรับประสานการท างาน และเพื่อกระชบัความสัมพนัธ์ระหว่างพนกังาน แดร่ีโฮมจึง
เลือกใชก้ารส่ือสารผา่นการจดักิจกรรมเสริมสร้างความสัมพนัธ์ดว้ย 

ทั้งน้ี จากผลการวิจยัเก่ียวกบัช่องทางการส่ือสารพบว่า แดร่ีโฮมมีทิศทางการส่ือสารทั้งการ
ส่ือสารท่ีเป็นทางการ และการส่ือสารท่ีไม่เป็นทางการ กล่าวคือ ช่องทางท่ีมีการส่ือสารแนวด่ิงซ่ึง
เป็นการส่ือสารจากฝ่ายบริหารมายงัพนักงาน ได้แก่ คู่มือปฏิบติังาน และบอร์ดประชาสัมพนัธ์ 
ขณะท่ีช่องทางการส่ือสารแนวตั้ง คือ กล่องรับความคิดเห็น เป็นการส่ือสารจากพนกังานไปยงัฝ่าย
บริหาร ส่วนช่องทางการส่ือสารทางออนไลน์อยา่งแอปพลิเคชัน่ไลน์ (LINE) มีทิศทางการส่ือสาร
แนวด่ิงและแนวตั้ง เพราะเป็นช่องทางท่ีผูบ้ริหารกบัพนกังานไดส่้งขอ้มูลข่าวสารระหวา่งกนั ส่วน
การส่ือสารผ่านอีเมล์มีทิศทางการส่ือสารแนวนอนและการส่ือสารต่างหน่วยงานและต่างระดบั 
เน่ืองด้วยเป็นช่องทางการส่ือสารของพนักงานด้วยกนัเอง ซ่ึงเป็นการส่ือสารของพนักงานท่ีอยู่



130 

 

แผนกเดียวกนั และแผนกงานท่ีคนละระดบัและคนละแผนก โดยส่วนใหญ่แลว้พนกังานจะมีการ
ส่ือสารผา่นอีเมลเ์ม่ือมีการร่วมกนัจดัท าโครงการท่ีเป็นกิจกรรมเพื่อสังคม  

ส าหรับการส่ือสารแบบเผชิญหน้าและการจดักิจกรรมเสริมสร้างความสัมพนัธ์ เป็นสอง
ช่องทางซ่ึงมีทุกทิศทางการส่ือสารท่ีเป็นทางการ โดยการส่ือสารเผชิญหนา้นั้น ผูบ้ริหารจะเป็นผูส่้ง
ขอ้มูลข่าวสารมายงัพนักงาน พนักงานมีการตอบรับหรือสอบถามเม่ือมีขอ้สงสัย ขณะเดียวกัน 
พนกังานในแผนกเดียวกนัก็ยงัมีการพูดคุยกนัถึงแนวทางการด าเนินงาน รวมถึงหัวหน้างานมีการ
ส่ือสารไปยงัพนกังานแผนกเดียวกนัและพนกังานต่างแผนกดว้ย ส่วนการจดักิจกรรมเสริมสร้าง
ความสัมพนัธ์ ผูบ้ริหารไดม้อบแนวทางมายงัพนกังาน แลว้พนกังานเสนอกิจกรรมมาเพื่อขออนุมติั 
โดยในระหวา่งของการท ากิจกรรมเพื่อสังคม ซ่ึงเป็นการรวมพนกังานทุกระดบัและทุกแผนกมาท า
กิจกรรมร่วมกนั ท าใหเ้กิดการส่ือสารแนวเดียวกนัและการส่ือสารต่างหน่วยงานและต่างระดบั 

การท ากิจกรรมเพื่อสังคมไดเ้ป็นช่องทางส าคญัของการส่ือสารท่ีไม่เป็นทางการ เพราะมีการ
ส่ือสารระหวา่งกนัของพนกังาน โดยเป็นการส่ือสารท่ีไม่ไดย้ึดกบัต าแหน่งตามโครงสร้างองค์กร 
ซ่ึงมีทั้งการกระจายข่าวสารรูปแบบโซ่เส้นเดียว แบบซุบซิบ และแบบกลุ่ม อยา่งไรก็ดี การส่ือสารท่ี
ไม่เป็นทางการส่งผลดีต่อการท ากิจกรรมเพื่อสังคมของแดร่ีโฮม เพราะช่วยกระตุน้ให้พนกังานเกิด
ความต่ืนตวัในการมีส่วนร่วมกบัการท ากิจกรรมเพื่อสังคมมากข้ึน และสอดคลอ้งกบัการศึกษาเร่ือง 
การจัดการการส่ือสารภายในองค์กรด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย :์ บริษทั ซี.พี.แลนด์ จ  ากดั (มหาชน) ของ วิณุรา มหามิตร (2554) ซ่ึงระบุว่าการ
ส่ือสารท่ีไม่เป็นทางการนั้นส่วนมากเป็นความสัมพนัธ์แบบมิตรภาพระหว่างเพื่อนพนกังานดว้ย
กนัเอง โดยองคก์รใช้ความสัมพนัธ์น้ีในการแบ่งปันข่าวสาร สร้างการมีส่วนร่วม หรือการบอกต่อ
ถึงกิจกรรมเพื่อสังคมแก่บุคลากร ถือเป็นการส่ือสารสองทางท่ีมีประสิทธิภาพ และยงัสามารถลด
ช่องวา่งระหวา่งคณะท างานและพนกังานไดเ้ป็นอยา่งดี 

ทั้งนั้น ผูว้ิจยัมองวา่องคก์รควรมีการประเมินประสิทธิผลของการส่ือสารในแต่ละช่องทางการ
ส่ือสารดว้ยวา่มีอุปสรรคหรือปัญหาใดบา้ง เพื่ออุดช่องโหวข่องปัญหาท่ีเกิดข้ึน ยกตวัอยา่ง ในกรณี
ของแดร่ีโฮมท่ีมีช่องทางการส่ือสารกบัพนกังานผา่นกล่องรับความคิดเห็น แต่พนกังานกลบัไม่ค่อย
มีการตอบรับมากนัก บริษทัอาจต้องกระตุ้นให้พนักงานรับทราบว่าน่ีเป็นอีกช่องทางส าคญัท่ี
พนกังานสามารถส่ือสารมายงัฝ่ายบริหารได้ ขณะเดียวกนั ตอ้งเสริมช่องทางการส่ือสารหลกัท่ีใช้
เป็นประจ าให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงส่วนใหญ่แลว้การส่ือสารภายในองคก์รของแดร่ีโฮมเป็น
การส่ือสารแบบเผชิญหนา้ โดยเฉพาะการประชุมระหวา่งผูบ้ริหารกบัพนกังาน แต่มีอุปสรรคส าคญั
คือ พนกังานไม่กลา้แสดงความคิดเห็น อาจเพราะปัจจยัดา้นสถานภาพระหวา่งผูส่ื้อสารเป็นส าคญั 
ดว้ยพนกังานเห็นว่าตวัเองเป็นผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชาท่ีท าไดเ้พียงรับค าสั่งจากผูบ้งัคบับญัชาเท่านั้น 
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อีกทั้งเกรงวา่หากมีการซกัถามแลว้อาจโดนเพง่เล็งจากผูบ้ริหารหรือหวัหนา้งานได ้ดงันั้น ผูบ้ริหาร
ควรสร้างบรรยากาศของความเป็นกนัเองกบัลูกนอ้ง โดยอาจจดักิจกรรมท่ีเสริมสร้างความสัมพนัธ์ 
เพื่อให้พนกังานเกิดความรู้สึกว่าสามารถเขา้ถึงผูบ้ริหารไดง่้าย อนัเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการ
พูดคุยกนัในการประชุม เพราะพนกังานกลา้แสดงความคิดเห็นมากข้ึน ซ่ึงจะส่งผลต่อการส่ือสาร
ดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมภายในองคก์รใหมี้ประสิทธิภาพมากกวา่เดิม 

5.2.3  กระบวนการส่ือสารด้านความรับผดิชอบต่อสังคมภายนอกบริษัท แดร่ีโฮม จ ากดั 
การส่ือสารดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมภายนอกบริษทั แดร่ีโฮม จ ากดั เป็นการส่ือสารกบัผูมี้

ส่วนไดส่้วนเสียท่ีแดร่ีโฮมมองวา่มีส่วนส าคญัและเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานขององค์กร ไดแ้ก่ ผู ้
ป้อนวตัถุดิบ ชุมชน ลูกคา้ และส่ือมวลชน ซ่ึงกระบวนการส่ือสารดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม
ภายนอกบริษทั แดร่ีโฮม จ ากดั ของแต่ละกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย มีดงัน้ี 

1. ผูป้้อนวตัถุดิบ การส่ือสารกบัผูป้้อนวตัถุดิบหรือเกษตรกรนั้น ส่วนใหญ่เป็นการส่ือสารแบบ
เผชิญหนา้ผา่นทีมส่งเสริมขององคก์ร เพราะการปรับเปล่ียนทศันคติของเกษตรจากเดิมท่ีท าเกษตร
เคมีมาเป็นเกษตรอินทรีย์ไม่ใช่เร่ืองง่าย ดังนั้น แดร่ีโฮมจึงใช้ส่ือบุคคลในการเข้าถึงเกษตรกร
โดยตรง โดยช่องทางการส่ือสารระหวา่งแดร่ีโฮมกบัเกษตรกรครอบคลุมทุกระดบัของการท าธุรกิจ
ร่วมกนั เร่ิมตั้งแต่ก่อนเขา้มาเป็นเกษตรกรเครือข่าย และเม่ือเขา้มาเป็นเกษตรกรเครือข่ายก็จะมี
ประชุมฟาร์มสัญจรทุกเดือนและกิจกรรมศึกษาดูงาน พร้อมสร้างช่องทางการส่ือสารให้แน่น
แฟ้นมากยิ่งข้ึนผ่านไลน์กลุ่ม ซ่ึงสอดคล้องกับท่ี Aromäki (2011) ระบุไวว้่า บริษทัต้องท าการ
ส่ือสารกบัผูป้้อนวตัถุดิบอย่างต่อเน่ือง เพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลใหม่ๆ ระหว่างกนั โดยองค์กรตอ้ง
เปิดเผยแผนพฒันาธุรกิจให้ผูป้้อนวตัถุดิบไดท้ราบ เพื่อผูป้้อนวตัถุดิบมีเวลาส าหรับการจดัการและ
จดัหาวตัถุดิบให้กบับริษทั ขณะเดียวกนั ควรมีการใช้ช่องทางการส่ือสารท่ีผูป้้อนวตัถุดิบยอมรับ
และนิยมใช้ พร้อมกบัท าการฝึกอบรมและนัดพบปะกบัผูป้้อนวตัถุดิบ เพื่อทราบถึงลกัษณะการ
ท างานและไดช่้วยแกปั้ญหาการท างานผูป้้อนวตัถุดิบ ซ่ึงจะท าให้การท างานร่วมกนัมีความราบร่ืน
และด าเนินไปในระยะยาว 

2.  ชุมชน เพราะการท าธุรกิจจะตอ้งไดรั้บการยอมรับและความวางใจจากชุมชน แดร่ีโฮมจึง
เน้นช่องทางการส่ือสารแบบเผชิญหน้าในการให้ทีมซีเอสอาร์เข้าถึงชุมชน ขณะเดียวกัน ได้
สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนและจดักิจกรรมเพื่อสังคมท่ีสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับ
ชุมชน โดยกิจกรรมท่ีแดร่ีโฮมจดัท าข้ึนและถือวา่สอดรับกบัแนวทางของการท าการตลาดเพื่อสังคม
คือ โครงการอนุรักษล์ าน ้ ามวกเหล็ก ซ่ึงหน่ึงในเป้าหมายของโครงการให้คนในชุมชนร่วมกนัดูแล
รักษาล ้าน ้าดว้ยการไม่ทิ้งขยะลงแม่น ้า  
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เม่ือวิเคราะห์แนวทางด าเนินงานของโครงการน้ีกบัลกัษณะการตลาดเพื่อสังคมของสมพล 
วนัต๊ะเมล์ (2550, น. 49-66) พบวา่ โครงการอนุรักษ์ล าน ้ ามวกเหล็กเป็นกระบวนการทางสังคมท่ีมี
เป้าหมายในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของคนในสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัคนหลายกลุ่ม ทั้งชาวบา้นใน
ชุมชน ผู ้ประกอบการร้านอาหาร ผู ้ประกอบการโรงแรมและรีสอร์ท เป็นต้น โดยต้องการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายอยา่งเตม็ใจ อยา่งไรก็ดี ไดมี้การเลือกและสร้างอิทธิพลต่อ
กลุ่มเป้าหมายกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงท่ีมีศกัยภาพในการโนม้นา้วใจใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม แด
ร่ีโฮมจึงท างานร่วมกบัหน่วยงานราชการระดบัจงัหวดั อ าเภอ และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อ
ช่วยกนัส่ือสารขอ้มูลไปยงัชุมชนอีกทอดหน่ึง ซ่ึงมีเป้าหมายใหทุ้กคนในชุมชนเกิดการเปล่ียนแปลง
ความคิดและการกระท า  

อยา่งไรก็ตาม ในแง่ของการก าหนดกลยทุธ์การตลาดเพื่อสังคม หรือ 4P’s นั้น จากผลการศึกษา
พบว่า แดร่ีโฮมไม่ได้ให้ความส าคัญกับกลยุทธ์การส่งเสริมสินค้าเท่าท่ีควร เพราะขาดการ
ประชาสัมพนัธ์อย่างทัว่ถึง อาศยัเพียงวิทยุชุมชน และพนกังานเขา้ไปบอกกล่าวกบัชุมชนท่ีอยู่ใน
พื้นท่ีท่ีจะท ากิจกรรมในวนันั้นๆ ซ่ึงหากมีการประชาสัมพนัธ์มากข้ึน ก็จะช่วยขยายการรับรู้ และท า
ให้ผูบ้ริโภคหรือชุมชนเกิดความคุน้เคยและยอมรับ อีกทั้งกลยุทธ์การส่งเสริมสินคา้จะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพของแผนการตลาดเพื่อสังคมไดดี้ยิ่งข้ึน ขณะเดียวกนั แดร่ีโฮมควรท าการประเมินผล
ดว้ยวา่กิจกรรมท่ีจดัข้ึนสามารถสร้างผลกระทบต่อกลุ่มเป้าหมายตามวตัถุประสงคท่ี์วางไวห้รือไม่ 
เพราะการประเมินผลจะท าใหอ้งคก์รทราบถึงปัญหาและอุปสรรค อีกทั้งสามารถน ามาเป็นขอ้มูลใน
การปรับปรุงและจดัท าแผนการตลาดเพื่อสังคมคร้ังต่อไป (พรทิพย ์สัมปัตตะวนิช, 2547)  

3. ลูกคา้ จากการศึกษาพบวา่ แดร่ีโฮมส่ือสารกบัลูกคา้ผา่นช่องทางออนไลน์มากท่ีสุด  โดยมี
ทั้งหมด 7 ช่องทาง กระนั้น บางช่องทางการส่ือสารกลบัไม่มีความเคล่ือนไหวใดๆ และไม่มีระบบ
การดูแลใหช่้องทางการส่ือสารนั้นๆ มีศกัยภาพในการส่ือสารกบัลูกคา้ เช่น เวบ็ไซตท่ี์ไม่มีช่องทาง
ใหส่้งขอ้ความติดต่อ การไม่มีบญัชีผูใ้ชใ้นยทููป และการไม่อปัเดทขอ้มูลในทวิตเตอร์มากวา่ 1 ปี ซ่ึง
หากพิจารณาจากแนวคิดการสร้างเครือข่ายลูกคา้ของ Rogers (2011) ท่ีระบุว่า ในโลกยุคดิจิทลัท่ี
ลูกคา้นิยมส่ือสารผา่นทางออนไลน์นั้น องค์กรควรวางกลยุทธ์เก่ียวกบัเร่ืองน้ีดว้ย เพราะเป็นหน่ึง
แรงขบัเคล่ือนองค์กรให้เติบโต ทั้งยงัมีผลต่อการขยายการรับรู้แบรนด์องค์กร ดงันั้น องค์กรตอ้ง
ปรับกลยุทธ์การส่ือสารออนไลน์กบัลูกคา้ให้ครอบคลุมตั้งแต่การเขา้ถึงลูกคา้ การดึงดูดลูกคา้ การ
สร้างความผกูพนั และความร่วมมือต่างๆ ผา่นการท ากิจกรรมหรือโครงการของบริษทั  ผูว้ิจยัจึงมี
ความคิดเห็นว่า แดร่ีโฮมควรตั้งทีมส าหรับการดูแลส่ือออนไลน์โดยเฉพาะ เพื่อบริหารจดัการการ
ส่ือสารออนไลน์อยา่งมีกลยุทธ์ เพราะส่ือออนไลน์เป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีท าให้เกิดเครือข่ายลูกคา้ ซ่ึงเป็น
กลุ่มส าคญัในการช่วยให้บริษทัเติบโตและบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได ้พร้อมกนันั้น ยงัสามารถ
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สร้างความจงรักภกัดีต่อแบรนด ์สร้างการบอกต่อแบบปากต่อปาก และสร้างการรับรู้แบรนดไ์ดเ้ป็น
อยา่งดี  

4.  ส่ือมวลชน การส่ือสารกับส่ือมวลชนของแดร่ีโฮมจะเน้นประสานงานกับส่ือมวลชน
ท้องถ่ินผ่านโทรศพัท์ ด้วยเล็งเห็นว่าการจดักิจกรรมเพื่อสังคมนั้นด าเนินการในเฉพาะอ าเภอ
มวกเหล็ก จงัหวดันครราชสีมา อย่างไรก็ตาม การท าธุรกิจของแดร่ีโฮมเป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้ง และ
สินค้าได้จดัจ าหน่ายไปทัว่ประเทศ จึงเป็นเร่ืองจ าเป็นท่ีจะต้องเพิ่มความสนใจในส่ือมวลชน
ส่วนกลางดว้ย เพราะส่ือมวลชนกลุ่มน้ีมีอ านาจในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารออกไปทัว่ประเทศ ซ่ึง
จะช่วยเสริมภาพลกัษณ์ให้กบัองค์กรไปพร้อมกนั หากแดร่ีโฮมมีการจดัท าแผนการส่ือสารกับ
ส่ือมวลชนส่วนกลาง จะสามารถสร้างความรู้จกัและน าไปสู่การติดต่อกนัในอนาคต โดยรุ่งรัตน์ ชยั
ส าเร็จ (2558) ได้ให้ข้อมูลว่า ช่องทางการส่ือสารกับส่ือมวลชนมีหลายรูปแบบ อาทิ การเยี่ยม
ส่ือมวลชนและแสดงความยินดี การจดัสัมมนาส่ือมวลชน การจดัส่ือมวลชนสัญจร การแถลงข่าว 
เป็นตน้ และแดร่ีโฮมก็สามารถใช้ช่องทางเหล่าน้ีกบัส่ือมวลชนทอ้งถ่ินได้ด้วยเช่นกนั เพื่อสาน
สัมพนัธ์อนัดีต่อกนัในระยะยาว  

ทั้งนั้น จากกระบวนการส่ือสารดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมภายนอกบริษทั แดร่ีโฮม จ ากดั 
ผูว้ิจยัพบว่าแดร่ีโฮมให้ความส าคญัอย่างยิ่งกบัผูป้้อนวตัถุดิบและลูกคา้ ดว้ยช่องทางการส่ือสารท่ี
หลากหลายและครอบคลุม อีกทั้งไม่ไดมี้ขอ้จ ากดัเหมือนชุมชนและส่ือมวลชนท่ีบริษทัมีการวาง
แนวทางไวว้่าจะสนบัสนุนชุมชนในเร่ืองท่ีองค์กรมองว่าสร้างผลกระทบเชิงบวกกบัสังคมอย่าง
แทจ้ริงเท่านั้น และไม่เนน้การท าชุมชนสัมพนัธ์อยา่งการเป็นเจา้ภาพในงานบุญหรือประเพณีต่างๆ 
ขณะเดียวกนั บริษทัไม่มีนโยบายในการท าส่ือประชาสัมพนัธ์และโฆษณา กระนั้น ไดมี้การส่ือสาร
กบัส่ือมวลชนในบางวาระ พร้อมเปิดโอกาสให้ส่ือมวลชนสามารถเขา้ถึงผูบ้ริหารได้ง่าย ท าให้
ส่ือมวลชนมีการน าเสนอข้อมูลข่าวสารของแดร่ีโฮมอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงเม่ือบวกกบัการเน้นการ
ส่ือสารกบัลูกคา้ผ่านช่องทางออนไลน์ท่ีถือว่าเป็นช่องทางการส่ือสารส าคญัในโลกยุคดิจิทลั ก็ยิ่ง
เสริมการรับรู้แบรนด์แดร่ีโฮมในวงกวา้งมากข้ึน และสามารถสร้างความผกูพนักบัแบรนด์ไดเ้ป็น
อย่างดี พร้อมกนันั้น เม่ือยอ้นกลบัไปพิจารณาถึงการส่ือสารกบัผูป้้อนวตัถุดิบท่ีมีการวางแผนการ
ส่ือสารตั้ งแต่ก่อนเข้าเป็นเกษตรกรเครือข่ายและรักษาความสัมพนัธ์ไวอ้ย่างเหนียวแน่นผ่าน
กิจกรรมต่างๆ ท าให้เกษตรกรเลือกท่ีจะอยูก่บัเครือข่ายของแดร่ีโฮมแมจ้ะมีผูรั้บซ้ือน ้ านมดิบรายอ่ืน
เขา้มาขอท าเกษตรพนัธสัญญา (Contract Farming) ดว้ยก็ตาม ซ่ึงจากการเน้นการส่ือสารกบัผูป้้อน  
วตัถุดิบและลูกคา้ และไม่ละเลยการส่ือสารกบัชุมชนและส่ือมวลชน ได้เป็นแรงผลกัดนัท่ีท าให้    
แบรนด์แดร่ีโฮมสามารถยืนหยดัอยูบ่นตลาดนมออร์แกนิคได ้ท่ามกลางผูเ้ล่นรายใหม่ท่ีเพิ่มจ านวน
มากข้ึน 
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นอกจากน้ี ผลการวิจยัพบว่าการส่ือสารกับแต่ละกลุ่มผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียของแดร่ีโฮมนั้น
สอดคล้องกบัแนวทางการด าเนินงานเพื่อพฒันากลยุทธ์การส่ือสารองค์กรของรุ่งรัตน์ ชยัส าเร็จ 
(2558) โดยองค์กรมีการก าหนดกลยุทธ์ท่ีมีประสิทธิผลส าหรับองค์กร ไม่ว่าจะเป็นวตัถุประสงค์ 
ความพร้อมดา้นทรัพยากร และการวนิิจฉยัช่ือเสียงขององคก์ร หลงัจากนั้นวิเคราะห์กลุ่มผูเ้ก่ียวขอ้ง
ต่างๆ แลว้จึงน าเสนอข่าวสารอยา่งเหมาะสมผา่นช่องทางต่างๆ ซ่ึงมีการสร้างสารแบบตรงไปตรง
มา เปิดเผยเร่ืองราวให้ไดรั้บรู้อยา่งชดัเจน กระนั้น ขั้นตอนท่ีแดร่ีโฮมไม่ไดด้ าเนินการอยา่งสมบูรณ์
คือการประมวลปฏิกิริยาตอบสนองของกลุ่มผูเ้ก่ียวขอ้ง ส่วนใหญ่การประเมินผลการส่ือสารจะ
มุ่งเนน้ไปท่ีผลลพัธ์วา่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียปฏิบติัไดถู้กตอ้งตามเป้าหมายหรือไม่ แต่ในแง่อ่ืนๆ อยา่ง
การรับรู้ว่าเป็นบริษทัท่ีมีรับความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างไรบา้ง หรือการรับรู้วา่เป็นองค์กรท่ีท า
เพื่อส่ิงแวดล้อม ประเด็นเหล่าน้ีกลบัไม่ได้รับการประเมินผลกบัผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียแต่อย่างใด 
ดงันั้น การวางแผนการส่ือสารจะตอ้งมองครอบคลุมถึงการวดัและประเมินผล ซ่ึงองคก์รสามารถน า
ผลท่ีไดไ้ปเป็นขอ้มูลป้อนเขา้ (Inputs) ส าหรับขั้นตอนแรกของกระบวนการส่ือสารองคก์รในคร้ัง
ถัดไป เพื่อให้การส่ือสารองค์กรมีประสิทธิภาพและได้ผลลัพธ์ของการส่ือสารตามท่ีองค์กร
วางเป้าหมายไว ้
 
5.3  ข้อเสนอแนะจากงานวจัิย 

1.  การด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมเกิดไดก้บัทุกบริษทั ไม่จ  ากดัวา่จะตอ้ง
เป็นขนาดใหญ่เท่านั้น แต่บริษทัขนาดกลางและขนาดย่อมก็สามารถท าได้ โดยหารูปแบบการ
ด าเนินธุรกิจอยา่งมีความรับผดิชอบท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัศกัยภาพขององคก์ร 

2.  ผูน้ าองค์กรเป็นปัจจยัส าคญัในการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม เพราะ
หากมีวสิัยทศัน์และนโยบายท่ีชดัเจน ก็จะสามารถขบัเคล่ือนองคก์รและส่ือสารไปยงัพนกังานให้มี
การด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมไปในทิศทางเดียวกนั  

3.  โครงสร้างองคก์รท่ีไม่ซบัซ้อนและจ านวนพนกังานท่ีไม่มากนบัเป็นขอ้ดีของธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม เพราะท าให้การส่ือสารดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมภายในองค์กรมี
ความคล่องตวัและสามารถส่ือสารถึงกนัไดอ้ย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการส่ือสารแบบเผชิญหนา้ ทั้ง
การส่ือสารระหวา่งบุคคล และการประชุม 

4.  บริษทัควรมีการจดัท ารายงานประจ าปี โดยท าการเปิดเผยขอ้มูลการด าเนินงานทั้ง
ดา้นธุรกิจและดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม ซ่ึงเป็นช่องทางหน่ึงในการส่ือสารภาพรวมของการท า
ธุรกิจอยา่งมีความรับผดิชอบใหก้บัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
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5. ผูบ้ริโภคในปัจจุบนัเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารผา่นช่องทางออนไลน์มากข้ึน องคก์รจึงตอ้ง
ให้ความส าคญักบัการสร้างความผูกพนั (Engagement) กบัลูกคา้ผ่านช่องทางดงักล่าว เพราะมีผล
อยา่งยิ่งต่อการขยายการรับรู้แบรนด์องคก์ร อนัส่งผลต่อการบริโภคสินคา้ และเกิดความจงรักภกัดี
ต่อแบรนด ์(Brand Loyalty) ตามมา   

6.  การส่ือสารดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมควรด าเนินอยูบ่นพื้นฐานของการวางแผน
อยา่งมีกลยุทธ์ และตอ้งท าให้ครบทุกขั้นตอนของแผนงานตั้งแต่การวางแผนจนถึงการประเมินผล 
เพราะจะน ามาซ่ึงการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ และเกิดการท างานอยา่งมีประสิทธิผล 

   
5.4  ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาวจัิยคร้ังต่อไป 

1. การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาผลสะทอ้นกลบั (Feedback) ของผูมี้ส่วนได้ส่วน
เสียบางกลุ่มขององคก์รเท่านั้น การศึกษาคร้ังต่อไปควรท าการศึกษาถึงผลสะทอ้นกลบัของผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสียทุกกลุ่มขององค์กร เพื่อทราบถึงประสิทธิผลของการส่ือสารดา้นความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององคก์รไดค้รอบคลุมมากยิง่ข้ึน 

2.  การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาการส่ือสารด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ
บริษทัท่ีเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพียงองค์กรเดียว การศึกษาคร้ังต่อไปอาจท าการวิจยั
บริษทัอ่ืนท่ีมีรูปแบบธุรกิจคลา้ยคลึงกนั เพื่อเปรียบเทียบว่ามีการส่ือสารดา้นความรับผิดชอบต่อ
สังคมท่ีเหมือนหรือแตกต่างกนัอยา่งไร 
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