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บทคัดย่อ  
 

 การศึกษา “การจัดการการสื่อสารด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษัท อสมท จ ากัด  
(มหาชน) กรณีศึกษา โครงการปันความรู้ สื่อสร้างสรรค์  สู่โรงเรียน”มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา          
การจัดการองค์กรด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) ศึกษาการจัดการ 
การสื่อสารด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน)  รวมถึงศึกษาปัจจัย        
ที่มีผลกระทบต่อการจัดการการสื่อสารด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท อสมท จ ากัด  
(มหาชน) ในโครงการปันความรู้ สื่อสร้างสรรค์ สู่โรงเรียน  
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research)                
โดยการสัมภาษณ์เจาะลึก (In - Depth Interview) ด้วยการเลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  
(Purposive sampling) โดยพิจารณาจากลักษณะของกลุ่ มตัวอย่ างที่ เลื อกต้ องตอบโจทย์ 
วัตถุประสงค์การวิจัย ประกอบกับการศึกษาค้นคว้าจากข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Documentary 
Study) เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล ในองค์กรประกอบต่างๆ ได้แก่ การจัดการองค์กรด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคม  การจัดการการสื่อสาร   ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
การจัดการการสื่อสารด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน)  ในโครงการ
ปันความรู้ สื่อสร้างสรรค์ สู่โรงเรียน  
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 ผลการศึกษาพบว่า บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน)  มีการจัดการองค์กรด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การก าหนดเป้าหมาย พันธกิจ วิสัยทัศน์ คุณค่าองค์กร นโยบายและ
แผนการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่ชัดเจน เพ่ือเป็นเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ        
มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนให้การด าเนินงานต่างๆเป็นไปตามเป้าหมาย อีกทั้งยังมีการ
ก าหนดกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจขององค์กรที่เชื่อมโยงไปยังการก าหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององค์กร  

ในด้านการจัดการการสื่อสารด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษัท อสมท จ ากัด 
(มหาชน) กรณีศึกษา โครงการปันความรู้ สื่อสร้างสรรค์ สู่โรงเรียน นั้น บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) 
ได้มีการจัดการการสื่อสารภายในองค์กรในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีเป้าหมายเพ่ือสร้าง   
การรับรู้ ความเข้าใจ และกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ให้ เกิดขึ้นภายในองค์กร ด้วยการใช้ เครือข่ายการสื่อสารที่ผสมผสานกันระหว่างเครือข่าย               
การติดต่อสื่อสารแบบเป็นทางการและเครือข่ายการติดต่อสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ โดยส่วนใหญ่จะ
มุ่ งเน้นไปที่ เครือข่ายการติดต่อสื่อสารแบบเป็นทางการ โดยในการจัดการการสื่อสารด้าน              
ความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษัท อสมท จ ากัด  (มหาชน) นั้น  มีทิศทางของช่องทาง               
การติดต่อสื่อสารในองค์กร ประกอบด้วย การสื่อสารจากบนลงล่าง (Dawnward Communication) 
เป็นการสื่อสารจากผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีระดับสูงกว่าลงมาสู่ระดับที่ต่ ากว่าในองค์กร การสื่อสาร
จากล่างขึ้นบน (Upward Communication) จะผ่านจากระดับที่ต่ ากว่าไปยังระดับที่สูงกว่าภายใน
องค์กร ข้อมูลข่าวสารจึงมักจะเป็นข้อมูลข่าวสารที่ผู้บริหารต้องการเพ่ือการตัดสินใจ หรือการรายงาน
ความคืบหน้าในการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม การสื่อสารในแนวระนาบ (Horizontal 
Communication) เป็นการแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างบุคคลระดับเดียวกัน ในรูปแบบการขอ
สนับสนุน การประสานกิจกรรม อาจเกิดข้ึนภายในสายงานหรือข้ามสายงานก็ได้  

ส าหรับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดการการสื่อสารด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ 
บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) กรณีศึกษาโครงการ ปันความรู้ สื่อสร้างสรรค์ สู่โรงเรียน นั้น สามารถ
สรุปได้ว่าปัจจัยด้านกระบวนการท างาน ปัจจัยด้านผู้บริหารและพนักงาน และปัจจัยด้านบรรยากาศ
และวัฒนธรรมองค์กร ล้วนส่งผลกระทบต่อการจัดการการสื่อสารด้านความรับผิดชอบ โดยปัจจัย       
ด้านผู้บริหารและพนักงาน เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญส่งผลกระทบต่อการจัดการการสื่ อสารมากกว่า
ปัจจัยในด้านอ่ืนๆ เนื่องจากทัศนคติเป็นเรื่องพ้ืนฐานที่ส าคัญ หากผู้บริหารและพนักงานมีทัศนคติที่ดี
ต่อการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้ไปสู่เป้าหมาย  

ส าหรับปัจจัยด้านกระบวนการท างาน และปัจจัยด้านบรรยากาศการสื่อสารและวัฒนธรรม
องค์กร เป็นปัจจัยส าคัญรองลงมาท่ีส่งผลกระทบกับการจัดการการสื่อสารองค์กรด้านความรับผิดชอบ
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ต่อสังคมด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะด้านบรรยากาศการสื่อสารนั้นจะเชื่อมโยงให้ผู้บริหาร พนักงาน         
เกิดทัศนคติที่ดีต่อการสื่อสารด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในองค์กร ส่วนด้านวัฒนธรรมองค์กร       
มีทั้งวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลกระทบด้านบวก และวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลกระทบด้านลบกับการ
จัดการการสื่อสาร  

นอกจากนี้ ยังพบปัจจัยในด้านอ่ืนๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการการสื่อสารด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) คือ ปัจจัยด้านองค์กรถูกแทรกแซง             
จากการเมือง ซึ่งอาจส่งผลต่อนโยบายการบริหารองค์กรและความต่อเนื่อง ในการด าเนินโครงการ         
ปันความรู้ สื่อสร้างสรรค์ สู่โรงเรียน ของบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน)  

 
ค าส าคัญ :  การจัดการการสื่อสาร  ความรับผิดชอบต่อสังคม  บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) 
 

บทน า 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร  (CSR : Corporate Social Responsibility)        
ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางในแวดวงธุรกิจโลก ด้วยความเชื่อที่ว่าจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ธุรกิจ
สามารถสร้างกลไกเพ่ือควบคุมการด าเนินงาน โดยมีเป้าหมายอยู่ที่การรักษาสมดุลระหว่างผลก าไร 
(Profit) ผู้คน (People) และโลก (Planet) ซึ่งถือว่าเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อปัญหาที่องค์กร
ธุรกิจสร้างให้สังคม แสดงให้เห็นว่าแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร เป็นเครื่องมือส าคัญ
ในการด าเนินธุรกิจขององค์กร การที่องค์กรมีความรับผิดชอบต่อสังคมจึงเป็นประโยชน์โดยตรง        
ต่อธุรกิจและถือเป็นมาตรฐานอย่างหนึ่งในการด าเนินธุรกิจ ดังจะเห็นได้จากหลายปีที่ผ่านมาองค์กร
ธุรกิจจ านวนมากน าแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมมาบรรจุอยู่ในพันธกิจและวิสัยทัศน์ขององค์กร  
รวมทั้งน าไปประยุกต์ใช้ภายใต้กระบวนการขับเคลื่อนธุรกิจที่ ใส่ใจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม            
จึงเป็นการตอกย้ าว่า แนวความคิดรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร กลายเป็นข้อก าหนดทางการค้า       
ยุคใหม่ท่ีสร้างกระแสให้องค์กรธุรกิจตื่นตัวมากที่สุดในยุคนี้  

อย่างไรก็ตามในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจด้านสื่อมวลชนได้เผชิญกับความท้าทายใหม่ๆ       
ของการด าเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม นับตั้ งแต่กฎระเบียบ แนวปฏิบัติและ
มาตรฐานสากล ทั้งในการปฏิบัติและการเปิดเผยข้อมูลของการด าเนินงานที่ท าให้มีผลกระทบ         
ด้านความยั่งยืนในวงกว้าง  

บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) ในฐานะองค์กรสื่อสารมวลชนชั้นน าของประเทศ ตระหนักถึง
อิทธิพลและบทบาทของสื่อที่มีต่อการเรียนรู้ จึงได้ด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมใน 
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“โครงการ ปันความรู้ สื่อสร้างสรรค์ สู่โรงเรียน”เพ่ือยืนยันถึงวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ต้องการเห็น               
“สังคมสร้างสรรค์ด้วยปัญญา”แต่ในการสื่อสารภายในองค์กรด้านความรับผิดชอบต่อสังคมกลับพบว่า
ในระดับพนักงานกลับยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
เท่าที่ควร ซึ่งพนักงานมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายการด าเนินงานด้าน    
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา“การจัดการการสื่อสารด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของ บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) กรณีศึกษา โครงการปันความรู้ สื่อสร้างสรรค์               
สู่โรงเรียน” เพ่ือน ามาใช้เป็นกรณีศึกษาส าหรับผู้ที่สนใจศึกษา และองค์กรต่างๆที่สนใจด าเนินการ
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด       
ต่อการพัฒนาองค์กร ตลอดจนประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 

 

1. เพ่ือศึกษาการจัดการองค์กรด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) 

2. เพ่ือศึกษาการจัดการการสื่อสารด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท อสมท จ ากัด 
          (มหาชน)  ในโครงการปันความรู้ สื่อสร้างสรรค์ สู่โรงเรียน 

3. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดการการสื่อสารด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ 
บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) ในโครงการปันความรู้ สื่อสร้างสรรค์ สู่โรงเรียน 

วิธีการวิจัย 
 

 การค้นคว้าอิสระเรื่อง “การจัดการการสื่อสารด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ                    
บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) กรณีศึกษา โครงการปันความรู้ สื่อสร้างสรรค์ สู่โรงเรียน” ผู้ศึกษาใช้
วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยระเบียบวิธีที่ใช้ในการศึกษา คือ การ
สัมภาษณ์เจาะลึก (In-Depth Interview) และค้นคว้าจากข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Documentary 
Study)  
 

ผลการวิจัยและอภิปราย 
 
 ผลการศึกษา “การจัดการการสื่อสารด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษัท อสมท จ ากัด 
(มหาชน) กรณีศึกษา โครงการปันความรู้ สื่อสร้างสรรค์ สู่โรงเรียน”แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้     
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ส่วนที่ 1  การจัดการองค์กรด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษัท อสมทจ ากัด (มหาชน)   
  

บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) มีการจัดการองค์กรด้านความรับผิดชอบต่อสังคม             
อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การก าหนดเป้าหมาย พันธกิจ วิสัยทัศน์ คุณค่าองค์กร การจัดโครงสร้างองค์กร 
นโยบายและแผนการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่ชัดเจน ที่สอดคล้องกับหลักการ
จัดการองค์กรด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยครอบคลุมในด้านการวางแผน การจัดการองค์กร 
การสั่งการ การประสานงาน และการควบคุม         
 
ส่วนที ่2  เพื่อศึกษาการจัดการการสื่อสารด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษัท อสมท จ ากัด 
(มหาชน)  ในโครงการปันความรู้ สื่อสร้างสรรค์ สู่โรงเรียน 
 

บริษัท  อสมท จ ากัด  (มหาชน) ได้มีการจัดการการสื่ อสารภายในองค์กรในด้าน              
ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีเป้าหมายเพ่ือสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และกระตุ้นให้เกิดการ          
มีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นภายในองค์กร ด้วยการใช้เครือข่าย
การสื่อสารที่ผสมผสานกันระหว่างเครือข่ายการติดต่อสื่อสารแบบเป็นทางการและเครือข่ายการ
ติดต่อสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ โดยส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปที่ เครือข่ายการติดต่อสื่อสารแบบ         
เป็นทางการ เนื่องจาก บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) เป็นองค์กรขนาดใหญ่ แต่การสื่อสารเพ่ือสร้าง
การรับรู้และความเข้าใจด้านความรับผิดชอบต่อสังคมกลับยังไม่ครอบคลุมถึงการรับรู้ของพนักงาน              
ซึ่งเป็นบุคลากรกลุ่มใหญ่ในองค์กร  เนื่องจากปัจจุบันการสื่อสารด้านความรับผิดชอบต่อสังคม         
ยังมุ่งเน้นการสื่อสารไปท่ีกลุ่มผู้บริหารระดับสูงและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน  

ทั้งนี้ ในการจัดการการสื่อสารด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษัท อสมท จ ากัด 
(มหาชน) นั้น มีทิศทางของช่องทางการติดต่อสื่อสารในองค์กร ประกอบด้วย การสื่อสารจากบน       
ลงล่าง (Dawnward Communication) เป็นการสื่อสารจากผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีระดับสูงกว่า
ลงมาสู่ระดับที่ต่ ากว่าในองค์กร การสื่อสารจากล่างขึ้นบน (Upward Communication) จะผ่านจาก
ระดับที่ต่ ากว่าไปยังระดับที่สูงกว่าภายในองค์กร ข้อมูลข่าวสารจึงมักจะเป็นข้อมูลข่าวสารที่ผู้บริหาร
ต้องการเพ่ือการตัดสินใจ หรือการรายงานความคืบหน้าในการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบ         
ต่อสังคม การสื่อสารในแนวระนาบ (Horizontal Communication) เป็นการแลกเปลี่ยนข่าวสาร
ระหว่างบุคคลระดับเดียวกัน ในรูปแบบขอการสนับสนุน การประสานกิจกรรม อาจเกิดขึ้นภายใน  
สายงานหรือข้ามสายงานก็ได้  
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ส่วนที่ 3  ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดการการสื่อสารด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ    
บริษทั อสมท จ ากัด (มหาชน) ในโครงการปันความรู้ สื่อสร้างสรรค์ สู่โรงเรียน 
 

ปัจจัยที่ มีผลกระทบต่อการจัดการการสื่อสารด้ านความรับผิดชอบต่อสั งคมของ           
บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) กรณีศึกษาโครงการ ปันความรู้ สื่อสร้างสรรค์ สู่โรงเรียน นั้น สามารถ
สรุปได้ว่าปัจจัยด้านกระบวนการท างาน  ปัจจัยด้านผู้บริหารและพนักงาน และปัจจัยด้านบรรยากาศ
และวัฒนธรรมองค์กร ล้วนส่งผลกระทบต่อการจัดการการสื่อสารด้านความรับผิดชอบ โดยปัจจัยด้าน
ผู้บริหารและพนักงาน เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญส่งผลกระทบต่อการจัดการการสื่อสารมากกว่าปัจจัย
ในด้านอ่ืนๆ  เนื่องจากทัศนคติเป็นเรื่องพ้ืนฐานที่ส าคัญ หากผู้บริหารและพนักงานมีทัศนคติที่ดี         
ต่อการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้ไปสู่เป้าหมาย  

ส าหรับปัจจัยด้านกระบวนการท างาน และปัจจัยด้านบรรยากาศการสื่อสารและวัฒนธรรม
องค์กร เป็นปัจจัยส าคัญรองลงมาท่ีส่งผลกระทบกับการจัดการการสื่อสารองค์กรด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะในด้านบรรยากาศการสื่อสารนั้นจะเชื่อมโยงให้ผู้บริหาร พนักงาน   
เกิดทัศนคติที่ดีต่อการสื่อสารด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในองค์กร ส่วนด้านวัฒนธรรมองค์กรของ
บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) นั้น มีทั้งวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลกระทบด้านบวก และวัฒนธรรม
องค์กรที่ส่งผลกระทบด้านลบกับการจัดการการสื่อสาร  

นอกจากปัจจัยด้านต่างๆตามที่กล่าวมาข้างต้น ยังพบปัจจัยในด้านอื่นๆที่ส่งผลกระทบต่อการ
จัดการการสื่อสารด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) เพ่ิมเติม คือ              
ปัจจัยด้านองค์กรถูกแทรกแซงจากการเมือง ซึ่งอาจส่งผลต่อนโยบายการบริหารองค์กรและ         
ความต่อเนื่องในการด าเนินโครงการปันความรู้ สื่อสร้างสรรค์ สู่โรง เรียน ของบริษัท อสมท จ ากัด 
(มหาชน) 
 

สรุปและเสนอแนะ 
 
 1.  จากการศึกษาพบว่า บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) มีการด าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการ
พัฒนาสังคมไทยมาอย่างยาวนาน โดยได้ก าหนดเป็นสาระส าคัญของวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร
นับตั้ งแต่ เริ่มจัดตั้ งองค์กร แต่การสื่ อสารด้ านความรับผิดชอบต่อสั งคมยั งไม่ครอบคลุม                  
ทุกกลุ่มเป้าหมายในองค์กร กล่าวคือ พนักงานซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ในองค์กรยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจ
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมากนัก ส่วนใหญ่จะเป็นผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเท่านั้น ที่มีความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบ   
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ต่อสังคมขององค์กร จึงเป็นเรื่องส าคัญที่ต้องสื่อสารด้วยการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน ตลอดจน
สร้างความเข้าใจแก่พนักงานถึงการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร เพ่ือให้เกิด
การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างทั่วถึงท้ังองค์กร 
 2. จากการศึกษาพบว่าควรน ารูปแบบการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ มาใช้ในการสื่อสาร         
ด้านความรับผิดชอบภายในองค์กรควบคู่กับรูปแบบการสื่อสารแบบเป็นทางการ เนื่องจากในการ
ด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ต้องอาศัยความสมัครใจและจิตอาสาจากพนักงานในองค์กร         
หากน ารูปแบบการสื่อสารแบบเป็นทางการมาใช้ในการสื่อสารด้านความรับผิดชอบต่อสังคม         
เพียงรูปแบบเดียว จะท าให้พนักงานในองค์กรรู้สึกถูกบังคับให้ร่วมกิจกรรม และไม่ให้ความร่วมมือ       
ในการด าเนินงานด้วยความสมัครใจ   
 3.  ควรมีการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น คู่มือ เพ่ือปลูกฝังให้
ผู้บริหารและพนักงานในองค์กรมีความรู้ ความเข้าใจ ในการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
 4.  จากการศึกษาพบว่า เพ่ือให้ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นเสมือนข้อปฏิบัติพ้ืนฐานที่    
ทุกคนในองค์กรต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน จึงควรมีการก าหนดตัวชี้วัดเพ่ือใช้ประเมินผล        
การท างานของผู้บริหารระดับส่วนและพนักงาน เนื่องจากผู้บริหารระดับส่วน จะมีความใกล้ชิดกับ
พนักงานภายในฝ่ายหรือส านักของตนเอง การก าหนดตัวชี้วัดด้านการสื่อสารการด าเนินงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมกับผู้จัดการส่วน จะท าให้การสื่อสารเรื่องดังกล่าวได้รับการถ่ายทอดสู่ระดับ
พนักงาน  
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