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บทคัดย่อ

การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์หลักของการวิจยั คือ เพือ่
ศึกษารูปแบบการจัดการการสื่อสารของผู้ประกอบกิจการ
เพือ่ สังคมในไทยทีป่ ระสบความส�ำเร็จในการประกอบกิจการ
เพือ่ สังคมในปัจจุบนั โดยใช้เทคนิคการวิจยั เชิงคุณภาพเป็น
แนวทางหลักในการด�ำเนินการวิจัย กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก
คือ ตัวแทนผูบ้ ริหารหรือผูร้ ว่ มก่อตัง้ กลุม่ กิจการเพือ่ สังคม
จ�ำนวนรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 20 กิจการที่มีความชัดเจน
ในการด�ำเนินงาน และสามารถสะท้อนภาพความส�ำเร็จ
ทั้งในด้านของ Social Impact และ Economic Impact
ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการจัดการการสื่อสารเพื่อสร้าง
ความยัง่ ยืนของกิจการเพือ่ สังคมไทยนัน้ ประกอบด้วย 3 ขัน้
ตอนหลักๆ ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การระบุจุดยืนของกิจการ
ทีต่ อ้ งสะท้อนภาพความเข้าใจเชิงลึกในประเด็นปัญหาทาง
สังคมทีต่ อ้ งการพัฒนา และกลุม่ เป้าหมายทีต่ อ้ งการพัฒนา
เชิงสังคม และพฤติกรรม/ความต้องการของผู้บริโภคเป้า
หมายของกิจการในเชิงธุรกิจ ขั้นตอนที่ 2 การให้ความ
ส�ำคัญกับการวางแผนการสื่อสารที่ครอบคลุมโดยในส่วน
ของผู้ส่งสารที่จะเป็นตัวจักรส�ำคัญในการเผยแพร่ข่าวสาร
ของกิจการนั้นนอกจากจะเป็นเจ้าของกิจการเพื่อสังคม
แล้ว ผลการวิจัยยังพบว่า ชาวบ้านหรือกลุ่มเป้าหมายที่
ประสบความส�ำเร็จจากการพัฒนายังกลายมาเป็นอีกหนึ่ง

ผูส้ ง่ สารทีส่ ำ� คัญในการเสริมสร้างความยัง่ ยืนให้กบั กิจการ
สารจะเน้นการน�ำเสนอผลงาน / เรือ่ งราวของประเด็นทาง
สังคมที่ต้องการพัฒนา และประโยชน์/คุณค่าที่ส�ำคัญของ
สินค้า/บริการทีเ่ ป็นผลิตภัณฑ์หลักในเชิงธุรกิจ ผ่านรูปแบบ
การน�ำเสนอทีเ่ น้นการกระตุน้ ความสนใจในเชิงเหตุและผล
เป็นส�ำคัญ และในส่วนของช่องทางการสื่อสารจะให้ความ
ส�ำคัญกับสื่อ 3 ประเภทหลัก คือ สื่อบุคคล สื่อองค์กร
โดยเฉพาะในส่วนของสื่อดิจิทัล และ สื่อเชิงข่าว ขั้นตอน
ที่ 3 การก�ำหนดประสิทธิผลของการจัดการการสือ่ สารเพือ่
สร้างความยั่งยืนที่ให้ความส�ำคัญกับการมองประสิทธิผล
หรือความส�ำเร็จในเชิงธุรกิจเป็นส�ำคัญภายใต้แนวคิด “ถ้า
เราอยู่ด้วยตนเองไม่ได้ แล้วเราจะช่วยคนอื่นได้อย่างไร”
ค�ำส�ำคัญ : รูปแบบการจัดการการสือ่ สาร / กิจการเพือ่ สังคม  

Abstract

The purpose of this research was to study
the communication management model for creating
sustainable of Thai’s Social Enterprise by using the
qualitative research methodology. This research
used in-depth interview for collecting data of 20
key informants. The research result is found that
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the communication management model for creating
sustainable of Thai’s Social Enterprise should have 3
steps: First study and identify the reasonable social
problems and social needs for bringing them to be
the social outcome of the enterprise. And then, value
the comprehensive communication planning that are
comprised of sources must be considered to the
enterprise’s owner/team and success case/target who
affect from the enterprise, message emphasized the
benefit of core product/services, and media must
be focus on personal media, organizational media,
and news media. Last, define the business profit
outcomes.
Keywords : communication management model /
social enterprise

บทนำ�

จากสภาพเศรษฐกิจโลกในปัจจุบนั ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อสภาพสังคมด้วย
หลากหลายปัจจัย ท�ำให้ทงั้ ภาครัฐและเอกชนจากในหลาย ๆ
ประเทศ ต่างเริ่มต้นที่จะหาทางออกจากกระบวนการ
พัฒนาแบบเดิม ๆ ไปสู่ทางออกที่จะพัฒนาเศรษฐกิจให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการพัฒนาสภาพ
สังคมให้มีความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นแนวคิด
ในการด�ำเนินธุรกิจแนวใหม่ หรือ การด�ำเนินธุรกิจใน
รูปแบบ “กิจการเพือ่ สังคม (Social Enterprise)” จึงเกิดขึน้
โดยส�ำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติซึ่งเป็น
องค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพว่าด้วยการจัดตั้งส�ำนักงานสร้างเสริมกิจการ
เพื่อสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2553 เพื่อเป็นกลไกสนับสนุน
การด�ำเนินงานตามแผนแม่บทว่าด้วยการสร้างเสริมกิจการ
เพื่อสังคม พ.ศ. 2553-2557 ตามนโยบายของรัฐบาล ได้
มีการให้ความหมายของกิจการเพื่อสังคมไว้ว่าเป็นกิจการ
ที่มีเป้าหมายหลักเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ผ่านกลไกการค้าหรือการให้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการน�ำนวัตกรรมใหม่ ๆ อันหลากหลาย
เพือ่ น�ำมาใช้ในการตอบสนองความท้าทางทีม่ อี ยูห่ รือก�ำลัง
จะเกิดขึน้ ของสังคมและสิง่ แวดล้อม โดยหวังให้เกิดการส่ง
ผลต่อการเปลีย่ นแปลงทีย่ งั่ ยืน โดยมีคณ
ุ ลักษณะทีส่ ำ� คัญคือ
1) ให้ความส�ำคัญกับเป้าหมายทางสังคม และสิ่งแวดล้อม
ไม่ใช่ผลก�ำไรสูงสุดตั้งแต่เริ่มต้น 2) มีความยั่งยืนทางการ

เงินโดยให้ความส�ำคัญกับด�ำเนินการในรูปแบบธุรกิจที่มี
รายได้จากการขาย การผลิตสินค้า และ/หรือการให้บริการ
มากกว่าการรอรับเงินบริจาค ระดมทุน หรือการหาทุน
สนับสนุน 3) มีกระบวนการผลิต และการด�ำเนินกิจการที่
ไม่กอ่ ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาวะ สังคม และสิง่ แวดล้อม
ในระยะยาว 4) ผลก�ำไรส่วนใหญ่จากการด�ำเนินงานถูกน�ำ
ไปใช้ขยายผลเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ทางสังคม และ/
หรือสิ่งแวดล้อม หรือคืนผลประโยชน์นั้นให้แก่สังคม และ
ชุมชน และ 5) มีการด�ำเนินการอย่างโปร่งใส สามารถน�ำ
เสนอข้อมูลการด�ำเนินงานอย่างเป็นระบบ และเปิดเผยต่อ
สาธารณะได้อย่างชัดเจน (ส�ำนักงานสร้างเสริมกิจการเพือ่
สังคมแห่งชาติ. ออนไลน์: 2554) อีกทัง้ ส�ำนักงานสร้างเสริม
กิจการเพือ่ สังคมแห่งชาติยงั ได้มกี ารกล่าวถึงเป้าหมายสูงสุด
ของการด�ำเนินกิจการเพื่อสังคมไว้ด้วยว่า เป็นการช่วย
ยกระดับสังคมโดยรวมให้ดีขึ้น ให้เกิดสังคมที่มีความ
เท่าเทียม ยุติธรรม และมีปัญญามากขึ้น รวมทั้งกิจการ
เพื่อสังคมจะยังเป็นต้นแบบของการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ที่ยั่งยืนของประเทศ อย่างไรก็ตามกิจการเพื่อสังคมนั้นยัง
คงต้องอาศัยกลไกหลายอย่างเข้ามาผลักดันเพือ่ ให้บรรลุถงึ
เป้าหมาย เช่น การสร้างองค์ความรู้ และการรับรู้เกี่ยวกับ
กิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย การพัฒนารูปแบบและ
ขีดความสามารถของกิจการเพือ่ สังคม การพัฒนาช่องทาง
เข้าถึงแหล่งทุนและทรัพยากรด้วยการจัดตั้งกองทุนใหม่
หรือการปรับปรุงกองทุนที่มีอยู่แล้วเพื่อสนับสนุนให้เกิด
การลงทุนในกิจการเพื่อสังคมมากขึ้น
ทัง้ นีจ้ ากผลการด�ำเนินงานในการขับเคลือ่ นแนวคิดการ
ด�ำเนินกิจการเพือ่ สังคมในอดีตทีผ่ า่ นมานัน้ พบว่า ประเทศไทย
เป็นหนึง่ ในประเทศทีม่ กี ารด�ำเนินการและสนับสนุนจากรัฐ
ในเรือ่ งกิจการเพือ่ สังคมอย่างเป็นรูปธรรมทัง้ ในส่วนของการ
ออกระเบียบส�ำนักนายกฯ การจัดตั้งส�ำนักงานสร้างเสริม
กิจการเพื่อสังคม (สกส.) และการจัดตั้งคณะกรรมการ
สร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (คกส.) ซึ่งแม้จะยัง
อยูเ่ พียงในระยะเริม่ ต้นแต่ผลจากการด�ำเนินการก็สามารถ
ท�ำให้เกิดงานพืน้ ฐานเพือ่ รองรับการเจริญเติบโตของกิจการ
เพื่อสังคมได้มากพอควรดังเช่น การมีระบบและทะเบียน
วิสาหกิจเพื่อสังคม การเกิดขึ้นขององค์กรบ่มเพาะทั้งใน
รูปแบบหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษาหรือองค์กรตัวกลาง
การมีเครือข่ายผูส้ นใจติดตามกิจกรรมต่างๆ ของส�ำนักงาน
มากกว่า 10,000 คน และเพือ่ ให้กจิ การเพือ่ สังคมเกิดขึน้ ได้
อย่างมีคณ
ุ ภาพ กว้างขวาง และยัง่ ยืน จึงจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะ
ต้องมีการสร้างระบบนิเวศของการเกิดกิจการเพือ่ สังคมอย่าง
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เป็นรูปธรรม ทัง้ ในแง่ของการจัดการเรียนการสอนเกีย่ วกับ
การประกอบการเพือ่ สังคมในระบบการศึกษาทุกระดับชัน้
การพัฒนาระบบงานวิจยั นวัตกรรมสังคม ระบบสนับสนุน
กิจการระยะเริ่มต้น ระบบทะเบียนเพื่อรับรองกิจการเพื่อ
สังคม กองทุนสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม และกลไกการ
ขับเคลือ่ นกิจการเพือ่ สังคมในทุกระดับทัง้ ภาครัฐ และภาค
ผู้ประกอบการ เป็นต้น ทั้งนี้มาตรการต่าง ๆ ดังกล่าวจะ
มีการพัฒนาสู่กฎระเบียบทางกฎหมายที่จะเป็นเพื่อน�ำไป
สู่การบังคับใช้ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อ
สังคม โดยการด�ำเนินการทัง้ หมดจะข้างต้นจะต้องควบคูไ่ ป
กันกับการสร้างความชัดเจนถึงคุณค่า และความแตกต่าง
ของกิจการเพือ่ สังคม อันจะน�ำไปสูก่ ารเกิดความเข้าใจ และ
การสนับสนุนของสังคมซึง่ เป็นส่วนส�ำคัญในการท�ำให้การ
เติบโตของกิจการเพือ่ สังคมนีเ้ กิดขึน้ ได้อย่างรวดเร็วและมี
ความยั่งยืนต่อไป (ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปฏิบัติหน้าที่ส�ำนักงานเลขาธิการสภาปฏิรูปแห่งชาติ,
2558, หน้า 2-3)
จากความส�ำคัญดังกล่าวข้างต้น ในการวิจัยครั้งนี้
ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความส�ำคัญของการด�ำเนินการศึกษา
แนวทางการด�ำเนินกิจการเพื่อสังคมของกลุ่มกิจการเพื่อ
สังคมในประเทศไทยที่ประสบความส�ำเร็จในการประกอบ
กิจการเพือ่ สังคมโดยพิจารณาจากระยะเวลาในการด�ำเนิน
ธุรกิจมามากกว่า 5 ปี โดยประเด็นเนื้อหาเฉพาะในส่วน
ของแนวทางการด�ำเนินงานในครั้งนี้นั้น ผู้วิจัยให้ความ
สนใจในแนวทางการจัดการการสื่อสารเป็นประเด็นหลัก
เพราะการจัดการการสือ่ สารเปรียบเสมือนกลยุทธ์ทสี่ ำ� คัญ
ในการวางแผนความสัมพันธ์และระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล
ที่มีประสิทธิภาพระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด
ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินกิจการเพื่อสังคมนั้น ๆ รวมทั้ง
การจัดการการสื่อสารยังครอบคลุมถึงกลวิธีในการเลือก
ใช้สื่อต่าง ๆ และแนวทางการสร้างสรรค์เพื่อสร้างความ
ยั่งยืนให้กับกิจการเพื่อสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
ดังจะเห็นได้จากการวิจัยของ M.Diaz-Foncea and C.
Marcuello. (Online, 2012, p.78) เรื่อง “กิจการเพื่อ
สังคมและตลาดเพื่อสังคม : รูปแบบและแนวโน้ม” ที่ได้
มีการพูดถึงทิศทางของการเปิดพื้นที่ในการด�ำเนินกิจการ
เพื่อสังคมในรูปแบบขององค์กรภาคเอกชนซึ่งมีเป้าหมาย
ในเชิงการพัฒนาชีวิตที่ดีของคนมากขึ้น โดยโอกาสที่เป็น
ไปได้ในการด�ำเนินกิจการเพื่อสังคมรูปแบบนี้นั้นส่วนหนึ่ง
เป็นผลมาจากเทคโนโลยีการสือ่ สารและสารสนเทศทีเ่ ปรียบ
เสมือนเป็นพื้นฐานส�ำคัญในการสร้างและพัฒนากิจการ
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เพื่อสังคม โดย M.Diaz-Foncea and C. Marcuello ได้
อธิบายหน้าทีพ่ นื้ ฐานของเทคโนโลยีทจี่ ะช่วยให้การด�ำเนิน
กิจการเพื่อสังคมประสบความส�ำเร็จไว้ใน 2 ลักษณะคือ
1) เทคโนโลยีการสือ่ สารและสารสนเทศเป็นเสมือนเครือ่ งมือ
ส�ำคัญที่ช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กรในแง่ของ
การสือ่ สารทัง้ ภายในและภายนอกองค์กรกับกลุม่ ผูเ้ กีย่ วข้อง
และ 2) จัดเตรียมแนวทางการพัฒนาส�ำหรับการบริการที่
เฉพาะเจาะจงทีอ่ าจมีการปรับใช้กบั การด�ำเนินกิจการเพือ่
สังคมในลักษณะต่าง ๆ เท่าที่เป็นไปได้ เช่น องค์กรอาจ
น�ำเสนอสินค้า/บริการ และ/หรือความเป็นตัวตนของกิจการ
บนพืน้ ทีข่ องสือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบของข้อมูล
ดิจิทัลลักษณะต่าง ๆ เพื่อสะท้อนความแตกต่างอันจะน�ำ
ไปสูก่ ารสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันกับคูแ่ ข่งอืน่ ๆ
ที่มีการน�ำเสนอสินค้า/บริการในตลาดเดียวกัน รวมทั้งสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศอาจถูกน�ำมาช่วยในการสนับสนุนรูป
แบบการบริการบางอย่างที่เฉพาะเจาะจงได้ ดังนั้นในการ
ด�ำเนินการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา “รูปแบบการ
จัดการการสือ่ สารเพือ่ สร้างความยัง่ ยืนในการด�ำเนินกิจการ
เพื่อสังคมของไทย” โดยมีเป้าหมายเพื่อศึกษารูปแบบการ
จัดการการสื่อสารของผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมในไทย
ที่ประสบความส�ำเร็จในการประกอบกิจการเพื่อสังคม ซึ่ง
ผลจากการด�ำเนินการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะน�ำไปสู่การมอง
เห็นยุทธศาสตร์ในการใช้การสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนกิจการ
เพื่อสังคมในบริบทสังคมไทยอย่างเป็นรูปธรรม และง่าย
ต่อการที่ผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคมรายใหม่จะน�ำไป
ปรับใช้เพื่อสร้างความยั่งยืนในกิจการของตนต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

เพือ่ ศึกษารูปแบบการจัดการการสือ่ สารของผูป้ ระกอบ
กิจการเพือ่ สังคมในไทยทีป่ ระสบความส�ำเร็จในการประกอบ
กิจการเพื่อสังคม

วิธีการศึกษา

การด�ำเนินการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการการ
สื่อสารเพื่อสร้างความยั่งยืนของกิจการเพื่อสังคมไทย”
ในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นแนวทาง
หลักในการด�ำเนินการวิจัย โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักคือ
ตัวแทนผู้บริหารหรือผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มกิจการเพื่อสังคม
จ�ำนวนรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 20 กิจการที่มีความชัดเจน
ในการด�ำเนินงาน โดยสามารถสะท้อนภาพความส�ำเร็จทัง้
ในด้านของ Social Impact และ Economic Impact ได้

และได้รับการรับรองจากส�ำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อ
สังคมแห่งชาติ (สกส.) ซึง่ เป็นองค์กรทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามระเบียบ
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพว่าด้วยการจัดตั้ง
ส�ำนักงานสร้างเสริมกิจการเพือ่ สังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2553
ซึ่งมีลักษณะตามเกณฑ์ในการพิจารณาผู้ให้ข้อมูลหลักคือ
1) เป็นผู้ที่ท�ำงานอยู่ในกิจการเพื่อสังคมนั้น ๆ มาไม่น้อย
กว่า 5 ปี 2) เป็นตัวแทนทีมผู้บริหารหรือมีส่วนร่วมใน
การก่อตั้งกิจการเพื่อสังคม และ 3) เต็มใจและพร้อมที่
จะให้ข้อมูล ซึ่งผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นเครื่องมือ
หลักในการด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยประเด็นใน
การสัมภาษณ์จะครอบคลุมองค์ประกอบของการจัดการ
การสื่อสาร โอกาสและอุปสรรคในการสร้างความยั่งยืน
ของกิจการ และจุดแข็ง/จุดอ่อนของกิจการ ทั้งนี้ผู้วิจัยได้
ด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงตั้งแต่เดือนเมษายน
ถึงพฤศจิกายน 2560 จากนั้นจึงด�ำเนินการจัดหมวดหมู่
ค�ำตอบตามประเด็นของการสัมภาษณ์ จากนั้นน�ำผลสรุป
ทัง้ หมดมาวิเคราะห์และน�ำเสนอข้อมูลโดยจัดหมวดหมูร่ ปู
แบบของการจัดการการสื่อสาร ทั้งนี้เพื่อให้ง่ายต่อการน�ำ
เสนอข้อเท็จจริงและง่ายต่อการที่หน่วยงานจะน�ำผลการ
วิจัยไปใช้ประโยชน์มากที่สุด

ผลการศึกษาและอภิปรายผล

ในเบือ้ งต้นผูว้ จิ ยั ได้ดำ� เนินการสรุปข้อมูลพืน้ ฐานเกีย่ ว
กับคุณลักษณะของกิจการเพือ่ สังคมเพือ่ ท�ำความเข้าใจเกีย่ ว
กับเป้าหมายหรือผลกระทบทางสังคมที่กิจการเพื่อสังคม
ที่มีความยั่งยืนต้องการให้เกิดมรรคผลที่เป็นรูปธรรม ซึ่ง
จากผลการศึกษาข้อมูลทั้งหมดของกลุ่มเป้าหมายหลักที่
เป็นตัวแทนของกิจการเพือ่ สังคมทีม่ คี วามยัง่ ยืนและก่อตัง้
มาอย่างยาวนานต่อเนื่องมากกว่า 5 ปี นั้นพบว่า ประเด็น
ทางสังคมทีเ่ ป็นเป้าหมายของกิจการสังคมทีผ่ วู้ จิ ยั เลือกมา
เป็นต้นแบบนัน้ มีความหลากหลายไม่วา่ จะเป็นการแก้ปญ
ั หา
เชิงสังคมส�ำหรับกลุม่ เป้าหมายกลุม่ ผูด้ อ้ ยโอกาส (กลุม่ คน
พิการ) กลุ่มชุมชนท้องถิ่น กลุ่มเด็กและเยาวชน เป็นต้น
โดยประเด็นผลกระทบทางสังคมที่ทางกิจการเพื่อสังคม
ได้ท�ำการพัฒนาเพื่อให้ดีขึ้นนั้นครอบคลุมประเด็นต่างๆ
8 ประเด็น ดังนี้
1) ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม (ทรัพยากรธรรมชาติ
มลภาวะทางอากาศ ขยะ)
2) ประเด็นด้านความไม่เหมาะสมของของเล่นส�ำหรับ
เด็กในปัจจุบัน
3) ประเด็นการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มคนพิการให้

สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4) ประเด็นการส่งเสริมพื้นที่สินค้าทางการเกษตร
เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล�้ำทางการค้า
5) ประเด็นด้านสาธารณสุข – การใช้ถุงยางอนามัย
และการณรงค์โรค HIV
6) ประเด็นการส่งเสริมความยัง่ ยืนของชุมชนในพืน้ ที่
ต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบของการส่งเสริมสินค้าหัตถกรรมท้อง
ถิน่ การพัฒนาส่งเสริมการจัดการท่องเทีย่ วโดยชุมชน การ
ส่งเสริมงานอาชีพ และความเป็นอยู่ของชุมชน
7) ประเด็นด้านสื่อเพื่อการส่งเสริมงานกิจการเพื่อ
สังคม และสนับสนุนการสร้าง content ดีดีเพื่อสังคม
8) ประเด็นส่งเสริมธรรมะศึกษา เพือ่ ยกระดับคุณภาพ
การด�ำรงชีวิตของคนและสังคมให้ดีขึ้น
ยิง่ ไปกว่านัน้ จากวัตถุประสงค์หลักของการวิจยั ครัง้ นี้
ทีต่ อ้ งการศึกษารูปแบบการจัดการการสือ่ สารของผูป้ ระกอบ
กิจการเพือ่ สังคมในไทยทีป่ ระสบความส�ำเร็จในการประกอบ
กิจการเพือ่ สังคมในปัจจุบนั ผลการวิจยั พบว่า รูปแบบการ
จัดการการสื่อสารเพื่อสร้างความยั่งยืนของกิจการเพื่อ
สังคมไทยนัน้ เป็นลักษณะของการสือ่ สารประชาสัมพันธ์ที่
มุ่งเน้นการน�ำข้อมูลเกี่ยวกับกิจการขององค์กรไปบอกเล่า
ให้สาธารณชนได้รบั ทราบ เพือ่ ทีค่ นทัว่ ไปจะได้เห็นว่าองค์กร
มีหน้าที่ บทบาท และท�ำประโยชน์ให้กบั สังคมอย่างไรบ้าง
ทั้งนี้ในส่วนของผลการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการ
การสื่อสารเพื่อสร้างความยั่งยืนของกิจการเพื่อสังคมใน
บริบทประเทศไทยในครัง้ นีน้ นั้ ผูว้ จิ ยั ด�ำเนินการศึกษาราย
ละเอียดในส่วนขององค์ประกอบของการจัดการสือ่ สารเป็น
รายกิจการเพื่อสังคม เพื่อน�ำไปสู่การก�ำหนดรูปแบบการ
จัดการการสือ่ สารเพือ่ สร้างความยัง่ ยืนในภาพรวมของกิจการ
เพือ่ สังคมในประเทศไทย โดยรายละเอียดของรูปแบบการ
จัดการการสื่อสารก็จะเริ่มต้นด้วย 1) การระบุจุดยืนของ
กิจการและกลุ่มเป้าหมายทางการสื่อสาร 2) การวางแผน
องค์ประกอบของการสือ่ สาร โดยครอบคลุมตัง้ แต่การก�ำหนด
ผู้ส่งสาร การระบุสารและรูปแบบการน�ำเสนอ ช่องทาง
การสือ่ สารและกลวิธกี ารวางแผนสือ่ 3) การด�ำเนินกิจกรรม
การสื่อสารประชาสัมพันธ์ ที่ให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนิน
การวางแผนอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง และ 4) การก�ำหนด
ผลของการสือ่ สารเพือ่ สร้างความยัง่ ยืนของกิจการเพือ่ สังคม
โดยรายละเอียดของรูปแบบการจัดการการสือ่ สารและองค์
ประกอบทางการสือ่ สารสามารถจ�ำแนกผลการศึกษาได้ดงั นี้
1) การระบุจุดยืนของกิจการและกลุ่มเป้าหมาย
ทางการสื่อสาร
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การระบุจุดยืนของกิจการ
สืบเนื่องจากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยว
กับรูปแบบการสื่อสารเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับกิจการ
เพื่อสังคมไทยในปัจจุบันนั้น ขั้นตอนแรกของการด�ำเนิน
การวางแผนการสื่อสารของกิจการฯ นั้นเริ่มต้นจากการ
พยายามระบุจุดยืนของกิจการเพื่อสังคมให้ชัดเจน โดยใน
การก�ำหนดจุดยืนของกิจการนัน้ จากผลการด�ำเนินงานพบว่า
ทุกกิจการเพื่อสังคมล้วนให้ความส�ำคัญกับการพยายาม
ท�ำความเข้าใจเชิงลึกทัง้ ในส่วนของการก�ำหนดประเด็นทาง
สังคมทีต่ อ้ งการพัฒนาและกลุม่ เป้าหมายทีต่ อ้ งการพัฒนา
ในเชิงสังคมกล่าวคือ จุดยืนขององค์กรจ�ำเป็นจะต้องถูก
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพราะจากความหมายของกิจการ
เพื่อสังคมจะเห็นได้ว่า กิจการเพื่อสังคมจะต้องมีการระบุ
ประเด็นทางสังคมหรือกลุม่ เป้าหมายทางสังคมทีต่ อ้ งการได้
รับการพัฒนาอย่างชัดเจน ดังนัน้ ทุกกิจการจะเริม่ จากการ
พิจารณาประเด็นปัญหาหรือชุมชนเป้าหมายทีส่ นใจพัฒนา
ทัง้ นีใ้ นกระบวนการพิจารณาประเด็นทางสังคมนัน้ โดยส่วน
ใหญ่จะมีความสอดคล้องกับศักยภาพและความสามารถ
ของตัวเจ้าของกิจการเพื่อสังคมเป็นส�ำคัญเช่น จากความ
สามารถในการท�ำงานฟาร์มโคนมและได้มีประสบการณ์
เกี่ยวกับฟาร์มโคมนมเยอะ จึงเริ่มมองเห็นว่าปัญหาของ
การท�ำฟาร์มโคนมแบบปรกติมนั จะก่อให้เกิดปัญหาต่อกลุม่
เกษตรกรเลี้ยงโคนมมากกว่าการท�ำฟาร์มโคนมอินทรีย์
เป็นต้น หรือจากการลงพื้นที่หรือเป็นตัวแทนของคนใน
ชุมชนจึงได้มองเห็นปัญหาความเหลือ่ มล�ำ้ ของการตัง้ ราคา
สินค้าเกษตร หรือการไม่มีตลาดกลางในการจัดจ�ำหน่าย
สินค้าของชุมชนที่เป็นธรรม หรือเป็นศูนย์กลางที่ท�ำให้ผู้
ผลิตพบกับผู้บริโภคอย่างแท้จริงจึงเกิดการท�ำกิจการใน
ลักษณะของการเป็นตลาดกลางสินค้าขึ้น ซึ่งหมายความ
ว่าในการที่กิจการเพื่อสังคมจะระบุจุดยืนของกิจการได้
อย่างชัดเจนนั้นย่อมเกิดจากการพยายามท�ำความเข้าใจ
เชิงลึกในประเด็นปัญหาและกลุม่ เป้าหมายเชิงสังคมทีต่ อ้ งการ
พัฒนา และความเข้าใจในความสามารถหรือศักยภาพ/
ความพร้อมของตัวเจ้าของกิจการเพือ่ สังคม โดยข้อมูลเกีย่ วกับ
จุดยืนของกิจการฯ ที่ได้มาจะน�ำไปเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อ
การวางแผนการสื่อสารได้อย่างชัดเจนต่อไป
ยิ่งไปกว่านั้นในการด�ำเนินการระบุจุดยืนของกิจการ
เพื่อสังคมนั้นยังพบว่า กิจการเพื่อสังคมที่มีความยั่งยืน
อยูใ่ นปัจจุบนั ล้วนให้ความส�ำคัญกับการศึกษาพฤติกรรม/
ความต้องการของผูบ้ ริโภคเป้าหมายของกิจการในเชิงธุรกิจ
รวมทัง้ ทิศทาง/แนวโน้มธุรกิจโดยเฉพาะในแง่ของความเป็น
50 / วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม

ไปได้ด้วยเพราะจากการให้นิยามของค�ำว่า “กิจการเพื่อ
สังคม” เราก็จ�ำเป็นที่จะต้องมองถึงต้นทุน ยอดขาย และ
ผลก�ำไรของธุรกิจประกอบไปด้วยเพื่อสร้างความยั่งยืน
ให้กับกิจการได้อย่างแท้จริง แต่อย่างไรก็ตามจากผลการ
ศึกษาพบว่า การสร้างรายได้ ความสามารถในการพึ่งพา
ตนเองของธุรกิจเป็นเป้าหมายที่ส�ำคัญจริง ๆ ของกิจการ
เพือ่ สังคมทีม่ คี วามยัง่ ยืน แต่ทงั้ นีก้ ารสร้างรายได้หรือความ
สามารถในการพึง่ พาตนเองก็มไี ด้หลากหลายลักษณะทัง้ ใน
แง่ของการลดต้นทุน (ลดรายจ่าย) หรือการท�ำความเข้าใจ
ตลาดผูบ้ ริโภคเพือ่ ให้เกิดการซือ้ ได้อย่างเหมาะสม โดยใน
การก�ำหนดกลุ่มเป้าหมายทางการสื่อสารนั้นก็เหมือนกับ
การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายของสินค้าหรือบริการนั่นเอง
เพราะกิจการเพื่อสังคมเป็นการผนวกแนวคิดด้านธุรกิจ
เข้าไปใช้ในการจัดการประเด็นปัญหาทางสังคม ดังนั้น
จึงหนีไม่ได้กับเรื่องของรายได้และยอดขาย ซึ่งในการ
จะสร้างรายได้นอกจากจะลดต้นทุนแล้ว เรายังจ�ำเป็นที่
จะต้องก�ำหนดกลุ่มเป้าหมายหลักที่ส�ำคัญที่จะเป็นกลุ่ม
ผู้ซื้อ/ผู้ใช้สินค้าหรือบริการของเราให้ได้อย่างแท้จริงเพื่อ
ให้กจิ การเพือ่ สังคมของเรายังคงอยูไ่ ด้อย่างยัง่ ยืนจริง ๆ ซึง่
ในการก�ำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนนั้นจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่
ตัวกิจการจะต้องเข้าใจทิศทางแนวโน้มและความต้องการ
ของกลุม่ เป้าหมายอย่างแท้จริงด้วย ดังนัน้ จึงอาจกล่าวได้วา่
การระบุจดุ ยืนของกิจการนัน้ นอกจากจะให้ความส�ำคัญกับ
การก�ำหนดคุณค่าของสินค้าและ/หรือบริการทีเ่ ราต้องการ
ตอบสนองความต้องการ/ความคาดหวังของกลุม่ เป้าหมาย
แล้ว ยังต้องเพิม่ เติมในส่วนของการน�ำเสนอประโยชน์ทจี่ ะ
เกิดขึ้นต่อสังคมที่เห็นชัดเป็นรูปธรรมด้วย
การก�ำหนดกลุม่ เป้าหมายทางการสือ่ สาร (Publics/
Receivers)
เมือ่ พูดถึงกลุม่ ประชาชนเป้าหมายทางการสือ่ สารของ
กิจการเพื่อสังคม ในที่นี้จะหมายถึงกลุ่มเป้าหมายภายใน
และกลุม่ เป้าหมายภายนอกองค์กร ซึง่ มีความสัมพันธ์และ
ส�ำคัญกับองค์กร โดยองค์กรต้องท�ำการสื่อสารให้ข่าวสาร
ความรู้ จูงใจให้บคุ คลกลุ่มดังกล่าวเกิดความรู้ ความเข้าใจ
มีทศั นคติทดี่ แี ละให้การสนับสนุน โดยทัว่ ไปองค์กรหนึง่ ๆ
จะมีกลุ่มประชาชนที่มีความสัมพันธ์และมีความส�ำคัญใน
ลักษณะที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งผลการศึกษาลักษณะ
ของกลุ่มเป้าหมายทางการสื่อสารของกิจการเพื่อสังคมที่
มีความยั่งยืนอยู่ในปัจจุบันพบว่า กลุ่มเป้าหมายหลัก ๆ
ที่ส�ำคัญทางการสื่อสารเพื่อสร้างความยั่งยืนนั้น สามารถ
จ�ำแนกออกได้เป็น 3 กลุ่มดังนี้

กลุ่มที่ 1 กลุ่มผู้ให้การสนับสนุนด้านการเงินในการ
ด�ำเนินการขององค์การ
ส�ำหรับในส่วนของผู้ให้การสนับสนุนด้านการเงินใน
การด�ำเนินงานของกิจการเพื่อสังคมในครั้งนี้จ�ำแนกออก
ได้เป็น 3 ลักษณะคือ
1.1 มูลนิธเิ ป็นผูส้ นับสนุนในด้านการเงินเพือ่ การด�ำเนิน
งานกิจกรรมหลักของกิจการในระยะเริม่ ต้น จากนัน้ กิจการ
เพือ่ สังคมจะใช้วธิ กี ารบริหารจัดการอย่างเป็นระบบเพือ่ หา
ทางสนับสนุนด้านการเงิน อันจะน�ำไปสู่การพัฒนากิจการ
ของตนเองได้อย่างยั่งยืน
1.2 หน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนในด้านการเงิน
เพือ่ การด�ำเนินงานกิจกรรมหลักของกิจการในระยะเริม่ ต้น
จากนั้นกิจการเพื่อสังคมจะใช้วิธีการบริหารจัดการอย่าง
เป็นระบบเพื่อหาทางสนับสนุนด้านการเงิน อันจะน�ำไปสู่
การพัฒนากิจการของตนเองได้อย่างยั่งยืน
1.3 หน่วยงานเอกชน/กลุ่มคน/ชุมชน/ปัจเจกบุคคล
ด�ำเนินการสนับสนุนในด้านการเงินเพื่อการด�ำเนินงาน
กิจกรรมหลักของกิจการเพือ่ สังคมในรูปแบบของการให้การ
สนับสนุนผ่านกิจกรรม CSR ขององค์กร และการซื้อ/ใช้
สินค้าและบริการทีเ่ ป็นผลผลิตส�ำคัญของกิจการเพือ่ สังคม
กลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้ให้การสนับสนุนในด้านการด�ำเนิน
งานขององค์การ
เพือ่ ให้การด�ำเนินงานของกิจการเพือ่ สังคมเป็นไปตาม
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ แต่ละกิจการเพือ่ สังคมก็มกี าร
วางแผนการบริหารงานของกิจการไว้ดังนี้
2.1 ขั้นการก�ำหนดนโยบาย แนวทางการด�ำเนินงาน
ของกิจการ – โดยส่วนใหญ่จะเป็นผลมาจากตัวผู้ก่อตั้งที่
จะเป็นวางแผนก�ำหนดกรอบแนวทางการพัฒนากิจการเพือ่
สังคมของตนเอง
2.2 ขั้นวางแผนการด�ำเนินงานในแต่ละกิจกรรมของ
กิจการ โดยส่วนใหญ่จะมีกลุม่ พนักงานในองค์กรฝ่ายต่างๆ
หรือกลุ่มสมาชิก (แม่ก�ำปอง) กลุ่มอาสาสมัคร (ของเล่น
141) เข้ามามีส่วนช่วยในการด�ำเนินงาน
กลุ่มที่ 3 กลุ่มผู้ให้การสนับสนุนด้านการผลิต การ
ซื้อขายหรือใช้บริการขององค์การนั้น ๆ ได้แก่ กลุ่มผลิต
วัตถุดิบ กลุ่มลูกค้า ผู้บริโภค กลุ่มตัวแทนจ�ำหน่าย หรือ
ในกรณีหน่วยราชการ ก็ได้แก่ กลุ่มประชาชนผู้มาติดต่อ
ขอรับบริการด้านต่าง ๆ ฯลฯ ซึ่งในการก�ำหนดกลุ่มเป้า
หมายทางการสือ่ สารนัน้ ก็เหมือนกับการวิเคราะห์กลุม่ เป้า
หมายของสินค้าหรือบริการนัน่ เองเพราะกิจการเพือ่ สังคม
เป็นการผนวกแนวคิดด้านธุรกิจเข้าไปใช้ในการจัดการ

ประเด็นปัญหาทางสังคม ดังนั้นจึงหนีไม่ได้กับเรื่องของ
รายได้และยอดขาย ซึ่งในการจะสร้างรายได้นอกจากจะ
ลดต้นทุนแล้ว เรายังจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องก�ำหนดกลุม่ เป้าหมาย
หลักที่ส�ำคัญที่จะเป็นกลุ่มผู้ซื้อ/ผู้ใช้สินค้าหรือบริการของ
เราให้ได้อย่างแท้จริงเพื่อให้กิจการเพื่อสังคมของเรายังคง
อยู่ได้อย่างยั่งยืนจริง ๆ ซึ่งในการก�ำหนดกลุ่มเป้าหมายที่
ชัดเจนนั้นจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ตัวกิจการจะต้องเข้าใจทิศทาง
แนวโน้มและความต้องการของกลุม่ เป้าหมายอย่างแท้จริง
ด้วย
2) การวางแผนองค์ประกอบของการสื่อสาร
ส�ำหรับในส่วนของรายละเอียดการวางแผนองค์
ประกอบการสื่อสารของกิจการเพื่อสังคมที่มีความยั่งยืน
มาจนถึงปัจจุบันนั้น ในการวิจัยครั้งนี้เมื่อพิจารณาตามขั้น
ตอนของการวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารจะพบว่า ในส่วน
ของการวางแผนองค์ประกอบพื้นฐานของการสื่อสารใน
ด้านผู้รับสารนั้น การวางแผนการจัดการการสื่อสารของ
กิจการเพื่อสังคมที่มีความยั่งยืนทั้งหมดจะให้ความส�ำคัญ
กับองค์ประกอบด้านนีเ้ ป็นล�ำดับต้น ๆ พร้อมกับการศึกษา
เกี่ยวกับประเด็นปัญหาทางสังคมที่ต้องการพัฒนา ซึ่งส่ง
ผลไปสูก่ ารระบุจดุ ยืนของกิจการเพือ่ สังคมอย่างเป็นระบบ
และเห็นประโยชน์ของการพัฒนาสังคมที่ชัดเจน ดังนั้นใน
ส่วนของผลการด�ำเนินงานในขัน้ ตอนของการวางแผนองค์
ประกอบของการสือ่ สารเพือ่ สร้างความยัง่ ยืนให้กบั องค์กร
ในครั้งนี้ ผู้วิจัยจะน�ำเสนอผลการศึกษาเกี่ยวกับแนวทาง
การวางแผนครอบคลุมองค์ประกอบพืน้ ฐานของการสือ่ สาร
ใน 3 ด้านได้แก่ 1) องค์ประกอบด้านผู้ส่งสาร 2) องค์
ประกอบด้านสารและรูปแบบการน�ำเสนอ และ 3) องค์
ประกอบด้านช่องทางการสื่อสาร ซึ่งรายละเอียดผลการ
วิจัยแจกแจงได้ดังนี้
1) องค์ประกอบด้านผู้ส่งสาร
จากผลการวิจัย พบว่า ผู้ส่งสารที่ส�ำคัญที่จะเป็นผู้ให้
ข้อมูล เผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับตัวกิจการนั้นเป็นเจ้าของ
กิจการเพื่อสังคม กลุ่มผู้ริเริ่ม และทีมงานของกิจการเพื่อ
สังคมนั้น ๆ เป็นหลัก โดยเจ้าของ/ผู้ริเริ่ม และทีมงานของ
กิจการเพื่อสังคมนั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในปัญหา
สังคมนั้นจริง ๆ และเป็นผู้ที่มีแรงบันดาลใจ ความตั้งใจที่
จะท�ำเพือ่ สังคมนัน้ ๆ อย่างแท้จริง รวมทัง้ มีความรูท้ แี่ ท้จริง
เกีย่ วกับประเด็นการพัฒนาดังกล่าว อันจะส่งผลให้การเล่า
เรื่องราวเกี่ยวกับองค์กร ตลอดจนที่มาที่ไป และเป้าหมาย
โดยเฉพาะในเชิงผลกระทบต่อสังคมนั้นมีความน่าเชื่อถือ
และน�ำไปสู่การแก้ปัญหาของสังคมเป้าหมายได้อย่างเป็น
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รูปธรรม
ยิ่งไปกว่านั้นเรายังพบว่า ตัวชาวบ้าน หรือกลุ่มเป้า
หมายที่ประสบความส�ำเร็จจากการพัฒนาของกิจการเพื่อ
สังคมนัน้ ๆ ก็ได้กลายมาเป็นอีกหนึง่ คนทีส่ วมบทบาทการ
เป็นผูส้ ง่ สารทีม่ คี วามส�ำคัญในการช่วยสร้างความยัง่ ยืนให้
กับกิจการเพือ่ สังคมในลักษณะของการน�ำเสนอภาพสะท้อน
ความส�ำเร็จทีแ่ ท้จริง เพราะเมือ่ พูดถึงกิจการเพือ่ สังคมเรา
จะพบว่า มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของประเด็นปัญหาทาง
สังคมและกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งหมายความว่า ถ้า
คนกลุ่มนั้นมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหรือปัญหาที่
เราต้องการแก้ไขได้รับการคลี่คลาย สิ่งนี้ก็จะกลายเป็น
เหมือนผูส้ ง่ สารทีด่ ใี ห้เราว่า กิจการของเราดีและมีประโยชน์
มากน้อยแค่ไหน อย่างไร
2) องค์ประกอบด้านสารและรูปแบบการน�ำเสนอ
ผลการวิจยั พบว่า กิจการเพือ่ สังคมทีม่ คี วามยัง่ ยืนจะ
ให้ความส�ำคัญกับ “สาร” เป็นส�ำคัญ โดยเฉพาะในแง่ของ
การอธิบายว่า ผลงานหรือการกระท�ำเพื่อสังคมที่องค์กร
ได้มีการด�ำเนินงานจนเห็นความส�ำเร็จเป็นรูปธรรมนั้นได้
กลายมาเป็นสารหรือข้อความที่สำ� คัญในการช่วยสะท้อน
ภาพถึงจุดยืนขององค์กร ทัง้ ในส่วนของประเด็นทางสังคมที่
ต้องการพัฒนา และประโยชน์/คุณค่าทีส่ ำ� คัญของตัวสินค้า/
บริการที่เป็นผลิตภัณฑ์หลักของกิจการ จึงอาจกล่าวได้ว่า
ตัวเนือ้ หาสารซึง่ กิจการเพือ่ สังคมทีม่ คี วามยัง่ ยืนได้ทำ� การ
สือ่ สารกับกลุม่ เป้าหมายทีต่ อ้ งการสร้างความรูจ้ กั สนับสนุน
หรือเข้ามามีส่วนร่วมกับการด�ำเนินงานขององค์กรนั้น ไม่
ได้เน้นเฉพาะการสือ่ สารเพียงแค่ประเด็นปัญหาทางสังคม
ทีต่ อ้ งการพัฒนา หรือน�ำเอากลุม่ เป้าหมายทีเ่ ป็นกลุม่ ด้อย
โอกาสทีต่ อ้ งการได้รบั การพัฒนาเชิงสังคมมาเป็นประเด็น
หลักในการสื่อสาร แต่การน�ำเสนอสารของกิจการเพื่อ
สังคมทีย่ งั่ ยืนโดยส่วนใหญ่จะให้ความส�ำคัญกับการน�ำเสนอ
เนือ้ หาของประโยชน์/คุณค่าทีส่ ำ� คัญของตัวสินค้า/บริการที่
เป็นผลิตภัณฑ์หลักของกิจการทีก่ ลุม่ เป้าหมายจะได้รบั ใน
ปริมาณทีม่ ากพอกับการน�ำเสนอเนือ้ หาถึงการเชือ่ มโยงกับ
การช่วยเหลือ/แก้ปญ
ั หาสังคมทีเ่ กิดขึน้ ด้วย โดยพบว่า ส่วน
ใหญ่ในรายละเอียดของสารจะเน้นถึงคุณค่าทีก่ ลุม่ เป้าหมาย
จะได้รับจากการเลือกใช้สินค้า/บริการของกิจการมากกว่า
การเน้นถึงการได้มโี อกาสช่วยเหลือประเด็นทางสังคมเพือ่
สร้างความเห็นอกเห็นใจ
ยิ่งไปกว่านั้นในส่วนของรูปแบบการน�ำเสนอสารของ
กลุ่มกิจการเพื่อสังคมที่มีความยั่งยืนนั้น จากการอธิบาย
รายละเอียดเกีย่ วกับตัวสารดังกล่าวข้างต้นจะพบว่า การวาง
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กลยุทธ์ดา้ นสารของกิจการเพือ่ สังคมทีม่ คี วามยัง่ ยืนนัน้ จะ
ให้ความส�ำคัญกับการน�ำเสนอข้อเท็จจริงโดยกระตุน้ ความ
สนใจในเชิงเหตุและผลเพือ่ น�ำไปสูก่ ารตัดสินใจมากกว่าการ
ดึงดูดใจในด้านอารมณ์ ดังนั้นในส่วนของรูปแบบการน�ำ
เสนอเนื้อหาที่กระตุ้นความสนใจโดยใช้หลักของเหตุและ
ผลนั้นจะพบว่า กิจการเพื่อสังคมส่วนใหญ่ให้ความส�ำคัญ
กับการน�ำเสนอภาพตัวอย่างที่เป็นภาพความส�ำเร็จของ
การด�ำเนินงานและประโยชน์ที่เห็นเป็นรูปธรรมจากการ
ใช้ตัวสินค้า/บริการของกิจการ รวมทั้งให้ความส�ำคัญกับ
รูปแบบการน�ำเสนอสารทีเ่ ป็นลักษณะของการใช้ตวั แทนที่
เป็นคนใช้สนิ ค้าหรือบริการมาเป็นคนพูดต่อถึงประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของกิจการทั้งในเชิงสังคมและเชิงธุรกิจที่
เน้นการสะท้อนภาพความสามารถในการตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
3) องค์ประกอบด้านช่องทางการสื่อสาร
เมือ่ พูดถึงองค์ประกอบด้านช่องทางการสือ่ สาร ส�ำหรับ
ในการวิจยั ครัง้ นีใ้ ห้ความส�ำคัญกับช่องทางในการสร้างความ
สัมพันธ์ระหว่างกิจการเพือ่ สังคมกับกลุม่ เป้าหมายภายนอก
ทั้งที่เป็นกลุ่มผู้สนับสนุนทางการเงิน เครือข่ายการท�ำงาน
และกลุม่ ลูกค้าเป้าหมายเป็นหลัก ซึง่ จากผลการวิจยั พบว่า
กิจการเพือ่ สังคมทีม่ คี วามยัง่ ยืนในสังคมไทยปัจจุบนั มุง่ เน้น
การใช้สื่อบุคคลหรือ personal media มาเป็นช่องทางการ
สื่อสารหลัก โดยเฉพาะในส่วนของการใช้ตัวผู้น�ำ/เจ้าของ/
ทีมงานของกิจการเพือ่ สังคมมาเป็นตัวกลางในการถ่ายทอด
ข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับตัวองค์กรโดยอาจเป็นในลักษณะของ
การเข้าร่วมเป็นวิทยากร ผูร้ ว่ มเสวนาในกิจกรรมแลกเปลีย่ น
ความรู้ ตลอดจนเผยแพร่ขอ้ มูลในงานประชุมภายใต้หวั ข้อ
ทีเ่ กีย่ วข้อง และการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ของเครือ
ข่ายทีเ่ กีย่ วข้อง โดยเฉพาะในงานทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับกิจการเพือ่
สังคมที่นับเป็นช่องทางในการสื่อสารประชาสัมพันธ์เกี่ยว
กับองค์กรอย่างแท้จริงเพราะนอกจากจะท�ำให้เราเกิดเครือ
ข่ายที่เป็นกลุ่มคนที่ประกอบธุรกิจแบบเดียวกันหรือต่อย
อดกันภายใต้อุดมการณ์เดียวกันก็สามารถพัฒนาต่อยอด
ธุรกิจได้แล้ว ยังสามารถท�ำให้เราได้เจอกับกลุ่มเป้าหมาย
(กลุ่มผู้ซื้อ/ใช้สินค้าหรือบริการ) ที่แท้จริงคือ เป็นคนซื้อ
ของที่ใส่ใจในประเด็นปัญหาทางสังคมด้านต่าง ๆ ด้วย
ยิง่ ไปกว่านัน้ จากผลการวิจยั ยังพบว่า อีกหนึง่ ช่องทาง
ทีม่ คี วามส�ำคัญทีใ่ ช้ในการติดต่อสือ่ สารระหว่างกิจการเพือ่
สังคมกับกลุ่มเป้าหมายทางการสื่อสารนั่นคือ สื่อองค์กร
โดยเฉพาะในส่วนของสื่อดิจิทัล ซึ่งพบว่าสื่อดิจิทัลหลักๆ
ทีท่ กุ องค์กรมีการเปิดใช้เพือ่ เป็นช่องทางในการสือ่ สารเผย

แพร่ข้อมูลคือ สื่อเว็บไซต์ และสื่อเฟซบุ๊ก ซึ่งกลายเป็นสื่อ
หลักขององค์กรที่ใช้ในการน�ำเสนอผลงาน บอกเล่าความ
เป็นไปขององค์กร และสะท้อนความเป็นตัวตนขององค์กร
ผ่านงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ทีม่ กี ารจัดท�ำขึน้ อีกทัง้ ยังพบ
ว่า ในช่วงที่กระแสสังคมให้ความตื่นตัวกับการท�ำธุรกิจ
เพื่อสังคม กิจการเพื่อสังคมที่มีความยั่งยืนอยู่ในตอนนี้จะ
เป็นกลุ่มแรก ๆ ที่ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนเพื่อขอ
เข้าสัมภาษณ์ ท�ำสกู๊ปและเรียบเรียงเป็นหนังสือประมวล
คุณลักษณะและจุดเน้นเชิงสังคมทีก่ จิ การเพือ่ สังคมเหล่านี้
ต้องการน�ำเสนอตามจุดยืนของแต่ละกิจการ ซึง่ ผลจากการ
ให้ความร่วมมือดังกล่าว ล้วนเป็นปัจจัยเสริมแรงที่ส�ำคัญ
ในการช่วยต่อยอดให้กิจการได้รับการติดต่อเพื่อให้การ
สนับสนุนในรูปแบบต่าง ๆ อย่างมากมายทัง้ แง่ของการเข้า
มาซื้อ/ใช้ สินค้าหรือบริการ หรือเข้ามาร่วมเป็น partner
ในการท�ำงานต่างๆ มากขึ้นตามล�ำดับ ดังนั้นจึงอาจกล่าว
ได้ว่า อีกหนึ่งช่องทางการสื่อสารที่สำ� คัญของกิจการเพื่อ
สังคมคือ การให้ความส�ำคัญกับสือ่ เชิงข่าว (news media)
ที่ล้วนก่อประโยชน์ในการได้รับการสนับสนุนมากกว่าส่ง
ผลเสีย โดยเฉพาะจากการที่ทุกกิจการเพื่อสังคมไม่มีการ
ให้ความส�ำคัญกับประเด็นในเรือ่ งของสือ่ โฆษณาทีเ่ น้นการ
ซือ้ พืน้ ทีอ่ ยูแ่ ล้ว สือ่ เชิงข่าวจึงกลายมาเป็นอีกหนึง่ ช่องทางที่
ส�ำคัญอันจะช่วยให้กจิ การเพือ่ สังคมเหล่านีส้ ามารถน�ำเสนอ
ตัวตน และสร้างความรู้จักให้กับกลุ่มคนได้ในวงกว้างตาม
ลักษณะของการใช้สื่อมวลชนอย่างแท้จริง
3) ประสิทธิผลของการจัดการการสื่อสาร
เมื่อพูดถึงกระบวนการในการจัดการการสื่อสารเพื่อ
สร้างความยัง่ ยืนของกิจการเพือ่ สังคมไทยในปัจจุบนั นัน้ คง
หนีไม่พ้นกับการสะท้อนประสิทธิผลในแง่ของความยั่งยืน
ซึง่ ในมุมของผูว้ จิ ยั ความยัง่ ยืนในทีน่ จี้ ะเป็นความยัง่ ยืนในแง่
ของความอยู่รอดของกิจการเพื่อสังคมมาได้อย่างยาวนาน
จนถึงปัจจุบนั ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจทีม่ คี วามผันผวนและ
ความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป อย่างไรก็ตามใน
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยต้องการศึกษารูปแบบของการจัดการ
การสื่อสารของกิจการเพื่อสังคมที่เป็นเหมือนองค์กรตรง
กลางระหว่างองค์กรเพื่อสังคมและองค์กรธุรกิจ ดังนั้นผู้
วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงประสิทธิผลของการจัดการการ
สื่อสารที่องค์กรลักษณะนี้มองว่า จริง ๆ แล้วด้วยตัวของ
องค์กรกิจการเพื่อสังคมที่มีความยั่งยืนมาจนถึงปัจจุบัน
นั้นเขามีการมองผลของการจัดการการสื่อสารของเขาไว้
ที่ประเด็นใดซึ่งจากผลการวิจัยพบว่า กิจการเพื่อสังคมที่
มีความยั่งยืนมาได้จนถึงปัจจุบันนี้ล้วนให้ความส�ำคัญกับ

การมองประสิทธิผลหรือความส�ำเร็จในเชิงธุรกิจเพราะทุก
คนเห็นพ้องต้องกันว่า “ถ้าเราไม่สามารถอยูแ่ ละช่วยเหลือ
ตัวเองได้ เราก็คงไม่สามารถไปช่วยเหลือคนอืน่ ได้” ดังนัน้
เมือ่ ย้อนกลับไปทีเ่ ป้าหมายส�ำคัญของการสือ่ สารจะเห็นได้
ว่า เป็นเป้าหมายในเชิงธุรกิจเป็นส�ำคัญ ซึง่ ในส่วนของการ
สะท้อนภาพของประสิทธิผลของการจัดการสือ่ สารโดยส่วน
ใหญ่กจ็ ะครอบคลุมเป้าหมายในแง่ของการสร้างความรูจ้ กั
สนใจ และมีสว่ นร่วมในกิจกรรมอย่างต่อเนือ่ งจากทุกกลุม่
เป้าหมายเป็นส�ำคัญ
จากรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการ
การสื่อสารเพื่อสร้างความยั่งยืนของกิจการเพื่อสังคมไทย
จะเห็นได้วา่ บทบาทของการสือ่ สารทีถ่ กู น�ำมาใช้เพือ่ สร้าง
ความยัง่ ยืนให้กบั กิจการเพือ่ สังคมในปัจจุบนั ให้ความส�ำคัญ
ไปทีก่ ารประชาสัมพันธ์ทเี่ น้นการเผยแพร่ขอ้ มูลต่างๆ เกีย่ ว
กับองค์กรเพื่อสร้างการรู้จัก สนใจ และเข้ามามีส่วนร่วม
ในกิจกรรมสินค้าหรือบริการของกิจการเป็นส�ำคัญ ภาย
ใต้ความคิดทีว่ า่ เมือ่ ส�ำเร็จเป้าหมายทางธุรกิจแล้ว ประเด็น
ทางสังคมก็สำ� เร็จไปด้วยเพราะจริงๆ แล้วกิจการเพือ่ สังคม
ส่วนใหญ่ที่มีความยั่งยืนนั้นจะเป็นกิจการที่มีความเด่น
ชัดในเรื่องของประเด็นปัญหาทางสังคมที่ต้องการอยู่แล้ว
ภายใต้กระบวนการท�ำงานหรือวิสัยทัศน์ของการท�ำงาน
ของกิจการอย่างชัดเจน ดังนั้นเมื่อพูดถึงรูปแบบของการ
จัดการการสื่อสารนั้นในการวิจัยครั้งนี้จะให้ความส�ำคัญ
กับการระบุความส�ำคัญขององค์ประกอบและขั้นตอนใน
การจัดการการสือ่ สารเป็นหลักซึง่ ผลการศึกษาสามารถน�ำ
เสนอรูปแบบการจัดการการสือ่ สารภายใต้แนวคิดของการ
เชือ่ มโยงองค์ประกอบการจัดการการสือ่ สารเพือ่ สร้างความ
ยัง่ ยืนของกิจการเพือ่ สังคมในบริบทประเทศไทย สรุปได้ดงั
แผนภาพที่ 1

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (14) ก.ค. - ธ.ค. 62 / 53

ก�ำหนดประเด็นปัญหาทางสังคมที่ต้องการพัฒนา และ
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการพัฒนาเชิงสังคม

เน้นการท�ำความเข้าใจเชิงลึก

(Need Assessment / Insight)

ศึกษาพฤติกรรม / ความต้องการของผู้บริโภคเป้าหมาย ของ
กิจการในเชิงธุรกิจ ทิศทาง / แนวโน้มธุรกิจ

ระบุจุดยืน
ของ
กิจการ

ได้กลุ่มเป้าหมายทางการสื่อสารทั้งกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายทางธุรกิจของกิจการ
เพื่อสังคมและกลุ่มเป้าหมายเชิงสังคมของการพัฒนาตามแนวคิดกิจการเพื่อสังคม

S ผู้ส่งสาร จ�ำแนกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) ตัวเจ้าของกิจการเพื่อสังคม / กลุ่มผู้ริเริ่มกิจการเพื่อ
สังคม / ทีมงาน และ 2) ตัวชาวบ้าน / กลุ่มเป้าหมายที่ประสบความส�ำเร็จจากการพัฒนา

M สาร-ผลงาน (การกระท�ำที่แสดงออกขององค์กร) / เรื่องราวของประเด็นทางสังคมที่ต้องการพัฒนา และ
ประโยชน์ / คุณค่าที่ส�ำคัญของสินค้า / บริการที่เป็นผลิตภัณฑ์หลักในเชิงธุรกิจ

วางแผน
องค์ประกอบ
การสื่อสาร

M สาร (รูปแบบการน�ำเสนอ) - แสดงถึงความเชื่อถือ ความจริงใจ ความโปร่งใส และความสามารถใน
การตรวจสอบได้ในการด�ำเนินกิจกรรมขององค์กรเพื่อการพัฒนาสังคม / ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้แนวทาง
ในการน�ำเสนอจะเน้นทั้งคุณภาพ / ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์และเรื่องราวของประเด็นสังคมทางกิจการต้องการ
ส่งเสริมและพัฒนาประกอบกันไป โดยรูปแบบการน�ำเสนอจะเน้น Appealing in Reason เป็นส�ำคัญ

C

ช่องทางการสื่อสาร - ตัวเจ้าของกิจการเพื่อสังคม สื่อองค์กร (สื่อเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก สื่อออนไลน์ต่างๆ)
และสื่อเชิงข่าว (โดยเฉพาะในช่วงที่เป็นกระแส) เพื่อสร้างการรู้จักในวงกว้างมากขึ้น

C

ช่องทางการสื่อสาร (กลวิธีการวางแผนสื่อ) - เน้นความต่อเนื่องและสร้างเครือข่ายในการสื่อสาร
มุง่ เน้นการให้ความส�ำคัญกับการเข้าหาพืน้ ทีส่ อื่ ในรูปแบบของการประชาสัมพันธ์มากกว่าการซือ้ พืน้ ทีเ่ พือ่ การโฆษณา

ประสิทธิผลของ
การสื่อสาร

ความยั่งยืนของกิจการเพื่อสังคมในแง่ของการสร้างความรู้จัก สนใจ และมีส่วนร่วม
อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความยั่งยืนในกิจการเพื่อสังคมภายใต้แนวคิดที่ว่า
“ถ้าเราอยู่ด้วยตนเองไม่ได้ แล้วเราจะช่วยคนอื่นได้อย่างไรได้อย่างไร”
“อยู่เพื่อช่วยเหลือคนอื่นได้อย่างยั่งยืนต่อไป”

แผนภาพที่ 1 รูปแบบการจัดการการสื่อสารเพื่อสร้างความยั่งยืนของกิจการเพื่อสังคมในบริบทประเทศไทย

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

1. รูปแบบการจัดการการสือ่ สารเพือ่ สร้างความยัง่ ยืน
ของกิจการเพื่อสังคมไทยนั้นเป็นลักษณะของการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ที่มุ่งเน้นการน�ำข้อมูลเกี่ยวกับกิจการของ
องค์กรไปบอกเล่าให้สาธารณชนได้รบั ทราบ เพือ่ ทีค่ นทัว่ ไป
จะได้เห็นว่าองค์กรมีหน้าที่ บทบาท และท�ำประโยชน์ให้
กับสังคมอย่างไรบ้าง นั้นมีความสอดคล้องกับแบบจ�ำลอง
การประชาสัมพันธ์ในลักษณะของข้อมูลข่าวสารสาธารณะ
(Public Information) ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์ที่เน้น
การสื่อสารทางเดียวและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่
54 / วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม

เป็นข้อเท็จจริงที่เที่ยงตรงและสมบูรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของรุ่งนภา พิตรปรีชา (2551) ที่ได้ท�ำการ
ศึกษาวิจัยสถานภาพการประชาสัมพันธ์ในประเทศไทย
ซึ่งเป็นงานวิจัยที่มีเป้าหมายเพื่อศึกษาแนวทางการปฏิบัติ
งานประชาสัมพันธ์ในประเทศไทย เพื่อทราบสัดส่วนการ
ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ในประเทศไทยตามแบบจ�ำลอง
การปฏิบตั งิ านประชาสัมพันธ์ทงั้ 4 แบบ โดยผลการส�ำรวจ
สะท้อนว่า แบบจ�ำลองประชาสัมพันธ์ในลักษณะของข้อมูล
ข่าวสารสาธารณะนัน้ เป็นแบบจ�ำลองการประชาสัมพันธ์ที่

หน่วยงานรัฐ/รัฐวิสาหกิจ และองค์กรไม่แสวงหาผลก�ำไร
ใช้ในการวางแผนการสื่อสารมากที่สุด อย่างไรก็ตามถ้า
พิจารณาจากลักษณะของกิจการเพื่อสังคมจริงๆ นั้นเรา
จะพบว่า กิจการเพือ่ สังคมนัน้ เป็นองค์กรทีอ่ ยูร่ ะหว่างภาค
Business
Mainstream

Business
with CSR

ธุรกิจกระแสหลัก (Business Mainstream) ภาคธุรกิจ
และความรับผิดชอบ (Business CSR) และองค์กรที่ไม่
แสวงหาผลก�ำไร (None Profit Organization)

Social
Enterprise

NGOs

Financial returns

Social returns
ที่มา: แผนแม่บทสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม (พ.ศ.2553 – 2557)

จากแผนภาพความสัมพันธ์ขา้ งต้นจะเห็นได้วา่ กิจการ
เพื่อสังคมเป็นกิจการที่มุ่งตอบสนองทั้งผลตอบแทนทาง
สังคม/สิ่งแวดล้อม และผลตอบแทนทางการเงิน ดังนั้นถึง
แม้วา่ ตอนนีใ้ นแนวทางการด�ำเนินการสือ่ สารประชาสัมพันธ์
จะยังคงเป็นแบบข้อมูลข่าวสารสาธารณะทีเ่ น้นการสือ่ สาร
ทางเดียวและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นข้อเท็จจริง
แต่ในอนาคตที่พฤติกรรมของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลง
และเพิม่ ความต้องการต่าง ๆ มากขึน้ ถ้ากิจการเพือ่ สังคม
จะยังอยู่ใน กิจการเพื่อสังคมน่าจะต้องเริ่มหันมาให้ความ
ส�ำคัญกับการเลือกใช้แบบจ�ำลองการประชาสัมพันธ์ใน
ลักษณะของการสื่อสารสองทางแบบสมมาตร (The Twoway Symmetric Model) ซึ่งมีเป้าหมายที่การสร้างความ
สัมพันธ์และความเข้าใจร่วมกันระหว่างองค์กรกับผูร้ บั สาร
แบบจ�ำลองนีใ้ ห้ความส�ำคัญกับการสือ่ สารแบบ 2 ทางด้วย
ผลกระทบที่สมดุล การประชาสัมพันธ์ตามแนวทางนี้จะ
เริม่ ใช้การวิจยั เพือ่ ศึกษาการรับรูแ้ ละทัศนคติของผูร้ บั สาร
และน�ำข้อมูลมาพิจารณาก�ำหนดนโยบายหรือแนวทางการ
ด�ำเนินงานขององค์กร โดยค�ำนึงถึงประโยชน์ร่วมกันของ
องค์กรและสาธารณชน อย่างไรก็ตามพบว่าทีผ่ า่ นมากิจการ
เพื่อสังคมที่มีความยั่งยืนในปัจจุบันได้มีการศึกษาเกี่ยว
กับกลุ่มเป้าหมายและท�ำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายเชิงลึก
เพื่อน�ำไปสู่การก�ำหนดจุดยืนของกิจการและวางแผนการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการของกิจการอยูแ่ ล้ว ซึง่ ถ้าเพิม่ การ
วิเคราะห์ไปถึงกลุม่ ผูบ้ ริโภคหรือกลุม่ เป้าหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการช่วยสนับสนุนกิจการในรูปแบบต่าง ๆ มากขึ้นและ
ให้ความส�ำคัญกับการบริหารฐานข้อมูลของกลุม่ เป้าหมาย
เดิมเพื่อวางแผนการสื่อสารได้ชัดเจนขึ้น ก็น่าจะส่งผล
ให้การด�ำเนินการสื่อสารที่ท�ำอยู่สามารถช่วยเป็นอีกหนึ่ง
ปัจจัยในการสร้างความยั่งยืนให้กิจการได้ต่อไป

2. จากการก�ำหนดถึงรูปแบบการจัดการการสื่อสาร
เพือ่ สร้างความยัง่ ยืนของกิจการเพือ่ สังคมในงานวิจยั ครัง้ นี้
ที่น�ำเสนอรูปแบบในลักษณะของขั้นตอนการวางแผนการ
จัดการการสือ่ สารเพือ่ สร้างความยัง่ ยืนของกิจการเพือ่ สังคม
และองค์ประกอบการด�ำเนินกิจกรรมรายย่อยทีเ่ กีย่ วข้องใน
แต่ละขัน้ ตอนการวางแผนนัน้ จะพบว่า ขัน้ ตอนของรูปแบบ
การจัดการการสื่อสารเพื่อสร้างความยั่งยืนในกิจการเพื่อ
สังคมนั้นประกอบด้วย 3 ขั้นตอนใหญ่ ๆ ได้แก่ 1) การ
ระบุจดุ ยืนของกิจการและกลุม่ เป้าหมายทางการสือ่ สาร 2)
การวางแผนองค์ประกอบการสือ่ สาร และ 3) การก�ำหนด
ประสิทธิผลของการจัดการการสือ่ สารเพือ่ สร้างความยัง่ ยืน
นัน้ จะเห็นได้วา่ ผลการศึกษามีความสอดคล้องกับแนวคิด
ในเรือ่ งของกระบวนการจัดการการสือ่ สารทีม่ กี ารประยุกต์
ใช้ในส่วนของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ โดยให้ความส�ำคัญ
กับการน�ำกรอบประเด็นปัญหา/ความต้องการมาใช้เป็น
หลักในการวางแผน และการพยายามน�ำข้อมูลต่าง ๆ ที่
ได้รับจากการส�ำรวจสภาวะแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ตลอด
จนวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรมาใช้เป็นรากฐานใน
การตัดสินใจในการวางแผนการสือ่ สารอย่างเป็นระบบเพือ่
ท�ำให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดในการจัดการสื่อสาร
3. ส�ำหรับในส่วนของการพิจารณาองค์ประกอบการ
สื่อสารในด้านของผู้ส่งสารที่พบว่า การสื่อสารเพื่อสร้าง
ความยั่งยืนให้กิจการเพื่อสังคมในประเทศไทยนั้นควรให้
ความส�ำคัญกับผู้ส่งสาร 2 กลุ่มคือ 1) ผู้ส่งสารที่เป็น
ตัวเจ้าของกิจการ/ทีมงานที่เป็นผู้รู้เกี่ยวกับกิจการอย่าง
แท้จริง ซึง่ มีความสอดคล้องตามหลักการวางกลยุทธ์เกีย่ ว
กับผู้ส่งสารนั่นคือ คุณลักษณะอย่างหนึ่งของผู้ส่งสารที่มี
ประสิทธิภาพคือ ความน่าเชื่อถือ ซึ่งความน่าเชื่อถือนั้น
จะเกิดมาจากความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งพบว่าใน
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ส่วนของการวิจัยครั้งนี้ เจ้าของกิจการเพื่อสังคมล้วนสวม
บทบาทในการเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญในกิจการหรือประเด็นปัญหา
ทางสังคมนั้น ๆ อย่างแท้จริง ส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะใน
การเริม่ ต้นด�ำเนินกิจการเพื่อสังคม ตัวเจ้าของกิจการหรือ
ผู้ริเริ่มนั้นโดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ไปประสบปัญหามาด้วย
ตนเอง พร้อมท�ำการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับประเด็นปัญหา
ที่เกิดขึ้นถึงจะน�ำมาสู่การสร้างผลิตภัณฑ์/บริการที่จะมา
ช่วยแก้ปัญหาหรือจัดการปัญหานั้น ๆ ให้คลี่คลายลงได้
ดังนั้นเมื่อเป็นผู้ประสบปัญหา เป็นผู้วางแผนและปฏิบัติ
การด้วยตนเองจึงย่อมสามารถสร้างความเชีย่ วชาญในเรือ่ ง
ที่เกี่ยวกับกิจการของตนได้อย่างแท้จริง
นอกจากนัน้ จากผลการวิจยั ยังพบว่า กลุม่ ผูส้ ง่ สารอีก
กลุ่มที่มีความส�ำคัญในการสร้างความยั่งยืนให้กับกิจการ
เพื่อสังคม คือ กลุ่มชาวบ้านหรือกลุ่มเป้าหมายที่ประสบ
ความส�ำเร็จจากการพัฒนาของกิจการเรา ซึ่งลักษณะดัง
กล่าวก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ส�ำคัญที่นักสื่อสารมักน�ำมา
ใช้ คือ การใช้ Testimonial หรือกลุ่มคนที่เคยใช้หรือได้
รับบริการแล้วมีความประทับใจเลยมาเป็นคนพูดต่อเพื่อ
สร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรได้มากขึ้น
4. ส�ำหรับในส่วนขององค์ประกอบด้านช่องทางการ
สือ่ สารทีพ่ บว่า มีสอื่ 3 ประเภทหลัก ๆ ทีก่ จิ การเพือ่ สังคม
น�ำมาใช้เพือ่ สร้างความยัง่ ยืนไม่วา่ จะเป็น 1) สือ่ บุคคลผ่าน
รูปแบบการสือ่ สารระหว่างบุคคลเป็นส�ำคัญ โดยเฉพาะใน
ส่วนของการใช้ตวั ผูน้ ำ� /เจ้าของ/ทีมงานของกิจการเพือ่ สังคม
ตัวหลักในการส่งสาร ผ่านช่องทางหลักที่เป็นรูปแบบของ
การเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ เผยแพร่ข้อมูลใน
งานประชุมภายใต้หวั ข้อทีเ่ กีย่ วข้อง และการเข้าร่วมกิจกรรม
พิเศษต่าง ๆ ของเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในงาน
ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการเพื่อสังคมที่นับเป็นช่องทางในการ
สื่อสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับองค์กรอย่างแท้จริง 2) สื่อ
องค์กรโดยเฉพาะในส่วนของสือ่ ดิจติ อล ซึง่ พบว่าสือ่ ดิจติ อล
หลักๆ ทีท่ กุ องค์กรมีการเปิดใช้เพือ่ เป็นช่องทางในการสือ่ สาร
เผยแพร่ขอ้ มูลคือ สือ่ เว็บไซต์ และสือ่ เฟสบุค๊ ซึง่ กลายเป็น
สื่อขององค์กรหลักๆ ที่ใช้ในการน�ำเสนอผลงาน บอกเล่า
ความเป็นไปขององค์กร และสะท้อนความเป็นตัวตนของ
องค์กรผ่านงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีการด�ำเนินการจัด
ท�ำขึ้น และ 3) สื่อเชิงข่าว (news media) ซึ่งจะเป็นการ
ให้ความร่วมมือกับสือ่ มวลชนทีเ่ ข้ามาขอสัมภาษณ์ ท�ำสกูป๊
ตีพมิ พ์หนังสือ/บทความต่าง ๆ ซึง่ แนวทางการใช้สอื่ ดังกล่าวนี้
มีความสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ลภัสนันท์ จิระพุฒพิ ฒ
ั น์
(2551) ทีท่ ำ� การศึกษาการจัดการสือ่ สารของชุมพร คาบาน่า
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รีสอร์ต และศูนย์กีฬาด�ำน�้ำ ผลการศึกษาพบว่า นอกจาก
นี้ในส่วนของการสื่อสารกับกลุ่มผู้ใช้บริการนั้น ผู้บริหารมี
การจัดการสือ่ สารผ่านสือ่ ต่าง ๆ เพือ่ ให้เข้าถึงกลุม่ เป้าหมาย
ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการออกบูธ และการจัดกิจกรรม
Roadshow ที่ร่วมมือกับสมาคมโรงแรมไทย การสื่อสาร
ผ่านสื่อขององค์กรเองโดยเฉพาะสื่อเว็บไซต์ รวมทั้งการ
เลือกใช้สอื่ โทรทัศน์และนิตยสารทีไ่ ม่ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ยใด ๆ
เนื่องจากสื่อเป็นฝ่ายที่ขอเข้ามาสัมภาษณ์ ซึ่งการสื่อสาร
เหล่านีไ้ ม่เสียค่าใช้จา่ ย แต่ยงั เป็นการประชาสัมพันธ์ สร้าง
ชื่อเสียงและภาพลักษณ์อันดีให้กับองค์กร ดังนั้นจึงอาจ
กล่าวได้วา่ แนวทางการเลือกใช้สอื่ ของกิจการเพือ่ สังคมเพือ่
สร้างความยั่งยืนนั้นควรให้ความส�ำคัญกับความพยายาม
สร้างตัวเองให้เป็นข่าวโดยบ่มเพาะความเชีย่ วชาญเกีย่ วกับ
ประเด็นทางสังคมทีเ่ ราต้องการพัฒนาเพือ่ ดึงให้สอื่ มวลชน
หันมาสนใจและน�ำเสนอเชิงข่าว รวมทัง้ ควรให้ความส�ำคัญ
กับเครือข่ายการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกิจการเพื่อสังคม และ/
หรือเกีย่ วกับประเด็นทางสังคม/กลุม่ เป้าหมายทางสังคมที่
เราต้องการพัฒนาเพื่อน�ำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ร่วมกันพัฒนาสังคมได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

สืบเนื่องจากในอนาคตที่พฤติกรรมของผู้บริโภคมี
การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มความต้องการต่างๆ มากขึ้น ถ้า
กิจการเพือ่ สังคมจะสามารถสร้างความยัง่ ยืนได้ กิจการเพือ่
สังคมควรต้องเริม่ หันมาให้ความส�ำคัญกับการเลือกใช้แบบ
จ�ำลองการประชาสัมพันธ์ในลักษณะของการสือ่ สารสองทาง
แบบสมมาตร (The Two-way Symmetric Model) ซึ่งมี
เป้าหมายที่การสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจร่วมกัน
ระหว่างองค์กรกับผู้รับสาร แบบจ�ำลองนี้ให้ความส�ำคัญ
กับการสื่อสารแบบ 2 ทางด้วยผลกระทบที่สมดุล การ
ประชาสัมพันธ์ตามแนวทางนี้จะเริ่มใช้การวิจัยเพื่อศึกษา
การรับรูแ้ ละทัศนคติของผูร้ บั สาร และน�ำข้อมูลมาพิจารณา
ก�ำหนดนโยบายหรือแนวทางการด�ำเนินงานขององค์กร โดย
ค�ำนึงถึงประโยชน์รว่ มกันขององค์กรและสาธารณชน อย่างไร
ก็ตามพบว่า ที่ผ่านมากิจการเพื่อสังคมที่มีความยั่งยืนใน
ปัจจุบนั ได้มกี ารศึกษาเกีย่ วกับกลุม่ เป้าหมายและท�ำความ
เข้าใจกลุม่ เป้าหมายเชิงลึกเพือ่ น�ำไปสูก่ ารก�ำหนดจุดยืนของ
กิจการและวางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการของกิจการ
อยูแ่ ล้ว ซึง่ ถ้าเพิม่ การวิเคราะห์ไปถึงกลุม่ ผูบ้ ริโภคหรือกลุม่
เป้าหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการช่วยสนับสนุนกิจการในรูปแบบต่าง ๆ
มากขึ้นและให้ความส�ำคัญกับการบริหารฐานข้อมูลของ

กลุ่มเป้าหมายเดิมเพื่อวางแผนการสื่อสารได้ชัดเจนขึ้น ก็
น่าจะส่งผลให้การด�ำเนินการสื่อสารที่ท�ำอยู่สามารถช่วย
เป็นอีกหนึง่ ปัจจัยในการสร้างความยัง่ ยืนให้กจิ การได้ตอ่ ไป
สืบเนือ่ งจากคุณลักษณะทีส่ ำ� คัญประการหนึง่ ของกิจการ
เพื่อสังคมที่ระบุว่า จะต้องมีผลก�ำไรโดยผลก�ำไรส่วนใหญ่
จากการด�ำเนินงานควรถูกน�ำไปใช้ขยายผลเพื่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ทางสังคม และ/หรือสิ่งแวดล้อม หรือคืนผล
ประโยชน์นนั้ ให้แก่สงั คม และชุมชน ดังนัน้ “กิจการเพือ่ สังคม
ที่มีความยั่งยืน” จึงจ�ำเป็นที่จะต้องมองถึงต้นทุน ยอดขาย
และผลก�ำไรของธุรกิจเพราะส่วนหนึง่ เป็นเพราะการสร้างราย
ได้ ความสามารถในการพึ่งพาตนเองของธุรกิจนั้นเป็นเป้า
หมายที่ส�ำคัญจริง ๆ ของกิจการเพื่อสังคมที่มีความยั่งยืน
แต่ทงั้ นีก้ ารสร้างรายได้หรือความสามารถในการพึง่ พาตนเอง
ก็มีได้หลากหลายลักษณะทั้งในแง่ของการลดต้นทุน (ลด
รายจ่าย) หรือการท�ำความเข้าใจตลาดผูบ้ ริโภคเพือ่ ให้เกิด
การซือ้ ได้อย่างเหมาะสม โดยในการก�ำหนดกลุม่ เป้าหมาย
ทางการสือ่ สารนัน้ ก็เหมือนกับการวิเคราะห์กลุม่ เป้าหมายของ
สินค้าหรือบริการนัน่ เอง ทัง้ นีใ้ นการก�ำหนดกลุม่ เป้าหมาย
ทีช่ ดั เจนนัน้ จ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีต่ วั กิจการจะต้องเข้าใจทิศทาง
แนวโน้ม และความต้องการของกลุม่ เป้าหมายอย่างแท้จริง
จึงอาจกล่าวได้วา่ การระบุจดุ ยืนของกิจการนัน้ นอกจากจะให้
ความส�ำคัญกับการก�ำหนดคุณค่าของสินค้าและ/หรือบริการ
ที่เราต้องการตอบสนองความต้องการ/ความคาดหวังของ
กลุม่ เป้าหมายแล้ว ยังต้องเพิม่ เติมในส่วนของการน�ำเสนอ
ประโยชน์ทจี่ ะเกิดขึน้ ต่อสังคมทีเ่ ห็นชัดเป็นรูปธรรมด้วย ดัง
นัน้ ผูป้ ระกอบการเพือ่ สังคมทีต่ อ้ งการความยัง่ ยืนควรต้อง
ให้ความส�ำคัญกับแนวคิดในการบริหารจัดการด้วยเพราะ
ถึงแม้จะสื่อสารดี มีคนรู้จักและสนใจเยอะ แต่ตัวกิจการ
บริหารจัดการไม่เป็น ท�ำไม่ดี ไม่สามารถน�ำเสนอสินค้า/บริการ
ที่ตรงกับความคาดหวังของกลุ่มเหมายได้ก็จะไม่สามารถ
สร้างความยั่งยืนได้อย่างแท้จริง
ในการวางแผนการจัดการการสื่อสารเพื่อสร้างความ
ยัง่ ยืนให้กบั กิจการเพือ่ สังคมนัน้ ควรให้ความส�ำคัญกับการ
วางแผนการสือ่ สารอย่างเป็นระบบกล่าวคือ ควรเริม่ วางแผน
ด้วยการศึกษาสภาพปัญหาทีแ่ ท้จริงทีต่ อ้ งการพัฒนาในเชิง
สังคม (การระบุจุดยืน) จากนั้นให้ท�ำการวิเคราะห์กลุ่ม
สาธารณชนหรือกลุม่ เป้าหมายทางการสือ่ สาร (Receiver)
ให้ครอบคลุมทัง้ ในกลุม่ ทีเ่ ป็นนายทุนในการให้การสนับสนุน
ทางการเงินเพือ่ การด�ำเนินงานของหน่วยงาน กลุม่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการด�ำเนินกิจการขององค์กร และกลุม่ ผูใ้ ห้การสนับสนุน
ด้านการผลิต การซือ้ หรือใช้บริการขององค์กร โดยเฉพาะ

ในส่วนของกลุม่ ทีเ่ ป็นผูใ้ ห้การสนับสนุนด้านการเงินในการ
ด�ำเนินงานขององค์กรและกลุ่มผู้ซื้อ/ใช้บริการขององค์กร
นัน้ เป็นกลุม่ เป้าหมายหลักทีส่ ำ� คัญทีก่ จิ การเพือ่ สังคมต้อง
ท�ำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถงึ ความต้องการและความคาด
หวังของเขาเพือ่ ให้องค์กรสามารถด�ำเนินงานเพือ่ ตอบสนอง
ความคาดหวังได้อย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
อันจะน�ำไปสูก่ ารสร้างความยัง่ ยืนให้กบั กิจการเพือ่ สังคมนัน้ ๆ
ต่อไป อีกทั้งจากการวิเคราะห์และท�ำความเข้าใจกลุ่มเป้า
หมายได้อย่างชัดเจนแล้ว ทางกิจการเพื่อสังคมควรเข้าสู่
กระบวนการของการวางแผนองค์ประกอบทางการสื่อสาร
โดยในส่วนของผู้ส่งสาร (Sender) นั้น ควรให้ตัวเจ้าของ
กิจการหรือกลุ่มผู้ริเริ่มเป็นผู้ส่งสารหลักและท�ำหน้าที่เป็น
โฆษก (spokesperson) หรือตัวแทนในการสื่อสารข้อมูล
ของกิจการนัน้ ๆ เอง ยิง่ ไปกว่านัน้ ถ้ากิจการเพือ่ สังคมนัน้ ๆ
มีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้รับบริการ หรือผู้ได้ประโยชน์จาก
การด�ำเนินกิจการเพื่อสังคมนั้นจริง กิจการเพื่อสังคมควร
สนับสนุนให้เกิดการใช้ตวั แทนทีเ่ ป็นคนใช้สนิ ค้าหรือบริการ
มาเป็นคนพูดต่อถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกิจการ
ทัง้ ในเชิงสังคมและเชิงการตอบสนองความต้องการของกลุม่
เป้าหมายทางธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วย ส�ำหรับในส่วน
ของสาร (Message) ให้วางกลยุทธ์ด้านสารโดยให้ความ
ส�ำคัญกับการน�ำเสนอข้อเท็จจริงทีก่ ระตุน้ ความสนใจในเชิง
เหตุและผลเพื่อน�ำไปสู่การตัดสินใจมากกว่าการดึงดูดใจ
ในด้านอารมณ์ และสุดท้ายในส่วนของการพิจารณาเลือก
ช่องทางการสื่อสาร (Channel) นั้นควรมีการเลือกใช้ให้
ครอบคลุมทั้งในส่วนที่เป็นสื่อบุคคลผ่านรูปแบบของการ
เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ เผยแพร่ข้อมูลในงาน
ประชุมภายใต้หัวข้อที่เกี่ยวข้อง และการเข้าร่วมกิจกรรม
พิเศษต่างๆ ของเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นช่องทางใน
การสือ่ สารประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับองค์กร และเป็นพืน้ ทีใ่ ห้
ได้เจอกับกลุ่มเป้าหมาย (กลุ่มผู้ซื้อ/ใช้สินค้าหรือบริการ)
ที่แท้จริงคือเป็นคนซื้อของที่ใส่ใจในประเด็นปัญหาทาง
สังคมด้านต่าง ๆ ด้วย สื่อองค์กรซึ่งเป็นสื่อเว็บไซต์ และ
สื่อเฟสบุ๊ค ที่ใช้ในการน�ำเสนอผลงาน บอกเล่าความเป็น
ไปขององค์กร และสะท้อนความเป็นตัวตนขององค์กรผ่าน
งานหรือกิจกรรมต่างๆ ที่มีการด�ำเนินการจัดท�ำขึ้น และ
สุดท้ายคือ สื่อเชิงข่าวที่มุ่งเน้นให้สื่อมวลชนเข้ามาพูดคุย
และน�ำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการเพื่อช่วยต่อยอด
ให้กิจการได้รับการติดต่อให้การสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ
อย่างมากมายทัง้ แง่ของการเข้ามาซือ้ /ใช้ สินค้าหรือบริการ
หรือเข้ามาร่วมเป็น partner ในการท�ำงานต่าง ๆ มากขึ้น
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กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยชิ้นนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินงบ
ประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวมทัง้
การให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากกลุ่มผู้ประกอบกิจการ

เพื่อสังคมทั้ง 20 องค์กรที่เสียสละเวลาอันมีค่าให้ผู้วิจัย
ได้ท�ำการสัมภาษณ์ ซึ่งผู้วิจัยต้องขอขอบพระคุณมา ณ
โอกาสนี้
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