แบบไทยๆ ตามกระแสโลก

บทที่ 12
ต่อ จากฉบับแล้ว

ทิศทางและแนวโน้มการดำ�เนินกลยุทธ์
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
ในประเทศไทย

จบ

ข้อ

(ต่อ)

เสนอแนะในการด�ำเนินกลยุทธ์ความรับผิด
ชอบต่อสังคมของบริษทั ต่างๆ ในประเทศไทย

6. รัฐบาล และหน่วยงานเอกชน รวมทั้งคณะกรรมการ
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต้องร่วมกันวางแผน
ในการพัฒนาการด�ำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมของหน่วยงาน
รัฐบาล และเอกชนในประเทศไทย ด้วยการผลักดัน ส่งเสริม และ
สนับสนุนการเกิดขึ้นของโครงการอื่นๆ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และ
ความเชื่อถือเพิ่มขึ้น โดยทั้งจากภายในประเทศไทย และทั่วโลก โดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เริ่มให้ความส�ำคัญต่อความรับ
ผิดชอบต่อสังคมขององค์กรมากขึ้นเรื่อยๆ อาทิ การมอบรางวัลการ
ด�ำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรตั้งแต่ปี พ.ศ.2549
รวมทั้งตั้งหลักเกณฑ์การให้รางวัลบริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้าน

ดร.วรพรรณ เอื้ออาภรณ์

การด�ำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ในปี พ.ศ.2552
(CSR Awards 2009)
7. ขนาดและลักษณะขององค์กรไม่มีผลต่อการด�ำเนินงาน
ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ว่าจะสามารถท�ำได้
ส�ำเร็จ และเป็นรูปธรรมหรือไม่ หากแต่อยูท่ คี่ วามตัง้ ใจ แนวทาง และ
กระบวนการในการด�ำเนินงานทีเ่ ป็นระบบมากกว่า ดังนัน้ ไม่เพียงแต่
องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ และเป็นองค์กรในระดับโลกเท่านัน้ ทีป่ ระสบ
ความส�ำเร็จในการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กรธุรกิจในปัจจุบนั เท่านัน้ แต่ทว่ายังมีองค์กรขนาดเล็ก และเป็น
บริษัทของคนไทยก็สามารถท�ำได้เช่นเดียวกัน ถ้ามีแนวทางการ
ด�ำเนินงานที่ชัดเจน ถูกต้อง และเป็นรูปธรรม ซึ่งสามารถส่งผลให้
สามารถด�ำเนินงานได้เป็นอย่างดี ประสบผลส�ำเร็จ และเป็นทีย่ อมรับ
กันโดยกว้างขวาง
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8. ข้อเสนอแนะที่ส�ำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ การด�ำเนิน
กลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทต่างๆ ในประเทศไทย มี
ความจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีต่ อ้ งมีการประสานท�ำงานร่วมกันอย่างใกล้ชดิ
ระหว่ า งแผนกความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม (CSR) และแผนก
ประชาสั ม พั น ธ์ นั่ น คื อ แผนกความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมจะต้ อ ง
ด�ำเนินงานควบคูพ่ ร้อมๆ กันไปกับแผนกประชาสัมพันธ์ในการสือ่ สาร
แก่ทั้งภายใน และภายนอกเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลทั้งในด้านการด�ำเนินกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อ
สังคมของบริษัท และการประชาสัมพันธ์องค์กร โดยจะขาดอย่างใด
อย่างหนึ่งไม่ได้ นักวางแผนงาน และด�ำเนินงานจะต้องท�ำงาน
ประสานกับฝ่ายประชาสัมพันธ์วา่ ประเด็นใด กิจกรรมใด จะสามารถ
น�ำมาเสนอเป็นข่าวสารเพื่อบอกต่อแก่ประชาชนได้บ้าง ซึ่งหลายๆ
องค์กรที่ไม่ได้ให้ความส�ำคัญกับการประชาสัมพันธ์ก็ต้องเผชิญกับ
ความล้มเหลวจากการด�ำเนินงานมาแล้ว เนื่องจากประชาชนไม่รับรู้
และเข้าใจถึงบริบทการท�ำงานขององค์กร ท้ายที่สุดก็ขาดความ
เชื่อมั่น และท�ำให้สถานะขององค์กรไม่มีเสถียรภาพต่อไป ฉะนั้น
นั ก วางแผน และนั ก ด� ำ เนิ น กลยุ ท ธ์ ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
รวมทั้งนักประชาสัมพันธ์จึงต้องปรับตัวให้เท่าทันกับเหตุการณ์ และ
สภาพแวดล้อมของการด�ำเนินงานอยูเ่ สมอ เพือ่ ทีจ่ ะร่วมเป็นส่วนหนึง่
ในการผลักดันให้องค์กรประสบความส�ำเร็จในการด�ำเนินความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
9. หลักเกณฑ์ในการเลือกรายงานสารด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององค์กรจากสื่อมวลชนทั้ง 5 บริษัท เพื่อประโยชน์ต่อ
นักประชาสัมพันธ์ และนักด�ำเนินกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคม
ในการน�ำเสนอข้อมูล และข่าวสารให้ตรงกับหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการ
เลือกพิจารณาข่าวสารด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ
ของผู้สื่อข่าว ดังนี้
9.1 ข่าวประชาสัมพันธ์จะต้องมีคุณค่าของข่าวที่สมบูรณ์
นั่นคือ ความสด ความใหม่ ความโดดเด่น มีรายละเอียด และตัวเลข
ทางเศรษฐกิจอย่างเพียงพอ
9.2 ลักษณะโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมจะต้อง
มีความน่าสนใจ และมีประโยชน์ต่อผู้อ่าน และสังคม ไม่ใช่เพื่อ
ประโยชน์ตอ่ ภาพลักษณ์ และชือ่ เสียงขององค์กรแต่เพียงอย่างเดียว
9.3 ข่าวประชาสัมพันธ์จะต้องมีประเด็นที่น่าสนใจ และมี
ข้อมูลเชิงลึก
9.4 ข่าวประชาสัมพันธ์จะต้องเป็นประโยชน์ต่อคนอ่าน
ไม่ใช่เพียงเพื่อการประชาสัมพันธ์บริษัทเท่านั้น
9.5 แหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือต้องมาจากหลายๆ แหล่งทั้ง
ภายใน และภายนอกองค์กร
9.6 การจัดเตรียมประเด็นข่าวกิจกรรมที่น่าสนใจให้กับ
สื่อมวลชน
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9.7 ภาพประกอบการรายงานข่าวจะต้องเข้ากันได้กบั เนือ้ หา
โดยจะต้องสื่อถึงการท�ำกิจกรรมนั้นอย่างแท้จริง
9.8 นักประชาสัมพันธ์ควรจะต้องเข้ามามีสว่ นร่วมในการหา
แนวทาง และประเด็นที่น่าสนใจของข่าวร่วมกับสื่อมวลชน
10. เน้นความส�ำคัญเพิม่ ขึน้ ในการติดตาม ประเมินผล และ
รายงานผลอย่างมีระบบ เพื่อการพัฒนา และปรับปรุงกลยุทธ์ความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรให้มปี ระสิทธิภาพอย่างสม�ำ่ เสมอ และ
ต่อเนื่อง
11. ความส�ำคัญที่เพิ่มขึ้นในการจัดท�ำรายงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (CSR Annual Report) ที่แยก
จากรายงานผลประกอบการประจ�ำปี (Annual Report) อย่างชัดเจน
ซึ่งจากการศึกษาพบว่าในขณะนี้มีหลายๆ องค์กรได้เริ่มจัดท�ำแล้ว
อันจะเป็นการยกระดับมาตรฐานการด�ำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์กรธุรกิจของประเทศไทยให้สูงขึ้น
12. สื่ออินเทอร์เน็ตทวีความส�ำคัญ และแพร่หลายมากยิ่ง
ขึน้ ทัง้ ในประเทศไทย และทัว่ โลก ท�ำให้องค์กรต่างๆ เริม่ หันมาใช้การ
สื่อสารทางอินเทอร์เน็ตสูงมากขึ้น ทั้งเครือข่ายสังคม (Social Networks) ที่ทรงอิทธิพลมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในประเทศไทย และทั่วโลก
ตามไลฟ์สไตล์ตะวันตก และกระแสโลกาภิวัฒน์ต่างๆ เนื่องจาก
ต้นทุนที่ไม่แพง ความรวดเร็วของสื่อรวมทั้งความแพร่หลาย และ
ความครอบคลุมของอินเทอร์เน็ตทีจ่ ะเพิม่ สูงมากขึน้ ตามนโยบายการ
พัฒนาไอซีทขี องกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ทีไ่ ด้
ก�ำหนดนโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติว่าจะมีความครอบคลุมของ
บรอดแบนด์ร้อยละ 80 ในปี พ.ศ.2558 และร้อยละ 95 ในปี พ.ศ.
2563 TPA
news

