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This research aimed to study administrative management and CSR communication, both
internal and external, of business organizations whose mission is to create work opportunity for
people with disabilities (PWDs) as well as other factors that can help them achieve the mission. It
was a qualitative research whose methodology included comparative qualitative content analysis
of websites and reports as well as in-depth interviews with one medium-sized company and one
large-sized company that have created work opportunity for PWDs and with a social enterprise
that advocates strongly for the mission. The period for the data collection was May-September
2015.
The findings revealed that the companies that have created work opportunity for PWDs
have received such policy from the leaders who have business ethics. Both companies have also
managed to create an inclusive work environment for PWDs by adapting their workplace to be
more accessible and adjusting attitude of employees towards PWDs through internal and
participatory communication. Meanwhile, external CSR communication, which is mostly in
the form of personal media and public media, has not only helped increase work opportunity for
PWDs but also changed attitude of people in the society towards PWDs. I hope that those
findings will produce an academicbenefit and can be a model which both government and private
sector can apply and further develop to create work opportunity for PWDs.

กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิ พนธ์เรื่ อง การบริ หารจัดการและการสื่ อสารความรับผิด ชอบต่อสังคมขององค์กร
ธุ รกิ จในการสร้างโอกาสในการมีงานทาให้กบั คนพิการในประเทศไทย ฉบับนี้ สาเร็ จลงด้วยดีจาก
ความช่วยเหลือและกาลังใจจากผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องหลายท่าน
ขอขอบพระคุ ณ ผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั บี ทามส์ โซลู ชนั่ จากัด บริ ษทั กลุ่ ม
เซ็ นทรัล จากัด และ บริ ษ ัท ไนส์ ค อร์ ป เอส.อี . จากัด (กิ จ การเพื่ อ สั ง คมไนส์ ค อร์ ป ) ที่ ส ละ
เวลามาให้ ข ้อ มู ล ที่ เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ งานวิ จ ัย ในครั้ งนี้
ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.อุษา บิ๊กกิ้นส์ ที่คอยให้คาปรึ กษาและข้อคิดเห็นที่ตรงไปตรงมาและ
เป็ นประโยชน์ในการทาวิทยานิพนธ์มาโดยตลอด ขอบพระคุณ รศ.ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุ จิ และ ผศ.
ดร.ลีลา เตี้ยสู งเนิน สาหรับคาแนะนาและมุมมองที่ช่วยให้เกิดการเรี ยนรู ้และทาให้วิทยานิ พนธ์ฉบับ
นี้มีความละเอียดและสมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น
ขอขอบพระคุณคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะนิเทศศาสตร์ และนวัตกรรมการจัดการทุก
ท่านที่มีส่วนช่วยเหลือทั้งในด้านวิชาการและบริ การด้านการศึกษาอื่น ๆ และขอขอบคุณเพื่อนร่ วม
ชั้นเรี ยนและมิตรสหายทุกท่านที่คอยช่วยเหลือ คอยเป็ นห่วงเป็ นใย และให้กาลังใจกันมาโดยตลอด
สุ ดท้ายนี้ ขอกราบขอบพระคุณมารดาที่เป็ นคนจุดประกายและผลักดันให้เดินมาจนถึงจุดนี้
ที่สาคัญที่สุดและขาดไม่ได้ ขอขอบพระคุณพระเจ้า ผูป้ ระทานกาลังและสติปัญญาให้สามารถผ่าน
ปั ญหาทุกอย่างจนสามารถทาวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้สาเร็ จ
ปาริ ชาติ แสงอัมพร
พฤศจิกายน 2558

สารบัญ

หน้ า
บทคัดย่อ
ABSTRACT
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ
บทที่ 1 บทนา
1.1 ความสาคัญของปั ญหา
1.2 ปัญหานาวิจยั
1.3 วัตถุประสงค์การวิจยั
1.4 ขอบเขตการวิจยั
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.6 นิยามศัพท์
บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
2.1 แนวคิดด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate Social
Responsibility: CSR)
2.2 ทฤษฏีจริ ยธรรมทางธุ รกิจ (Business Ethics)
2.3 แนวคิดเรื่ องสังคมแห่งการสร้างโอกาสและความเท่าเทียม (Inclusive Society)
2.4 แนวคิดการสื่ อสารด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social
Responsibility Communicaion)

(3)
(4)
(5)
(6)
(9)
(10)
1
1
13
13
13
15
15
17
18
22
24
27

(7)
2.4.1 แนวคิดการสื่ อสารภายในและภายนอกองค์กร (Internal and External
Communications)
2.4.2 แนวคิดการสื่ อสารแบบมีส่วนร่ วม (Participatory Communication)
2.5 ทฤษฎีการบริ หารจัดการ (Management Theory)
2.6 เอกสารทางวิชาการและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.6.1 แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ
2.6.2 พัฒนาการด้านกฏหมายและสิ ทธิคนพิการ
2.6.3 พระราชบัญญัติส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
2.6.4 ระบบกฎหมายว่าด้วยสัดส่ วนการจ้างงานคนพิการในประเทศไทย
2.6.5 การสร้างงานให้แก่คนพิการด้วยวิธีอื่นใดตามมาตรา 35 แทนการจ้างงาน
ตามระบบสัดส่ วน
2.6.6 กรณี ศึกษาโครงการธุ รกิจสร้างสรรค์ คนพิการเข้มแข็ง (CSR-D-Ability:
CSRD) (Admin, 2555)
2.6.7 งานวิจยั ในประเทศ
2.6.8 งานวิจยั ต่างประเทศ
2.7 กรอบแนวคิดในงานวิจยั (Conceptual Framework)
บทที่ 3 ระเบียบวิธีวจิ ัย
3.1 ระเบียบวิธีวจิ ยั
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.3 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
3.3.1 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
3.3.2 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
3.4 เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.5 การวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูล
บทที่ 4 ผลการศึกษา
4.1 วัตถุประสงค์การวิจยั ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาวิธีการบริ หารจัดการขององค์กรธุ รกิจ
ที่ใช้กลยุทธ์ดา้ นความรับผิดชอบต่อสังคมในการสร้างโอกาสในการมีงานทา
ให้กบั คนพิการ
4.1.1 กระบวนการวางแผน
4.1.2 การจัดการองค์กร

35
45
48
51
51
58
60
63
69
72
75
78
80
81
81
82
83
83
84
85
85
87
87
87
87
91

(8)
4.2 วัตถุประสงค์การวิจยั ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาวิธีการสื่ อสารความรับผิดชอบต่อสังคม
ทั้งภายในและภายนอกองค์กรขององค์กรธุ รกิจที่ใช้กลยุทธ์ดา้ นความรับผิดชอบ
ต่อสังคมในการสร้างโอกาสในการมีงานทาให้กบั คนพิการ
4.2.1 การสื่ อสาร CSR ภายนอกองค์กร
4.2.2 การสื่ อสาร CSR ภายในองค์กร
4.2.3 การสื่ อสารแบบมีส่วนร่ วม
4.3 วัตถุประสงค์การวิจยั ข้อที่ 3 เพื่อศึกษาปั จจัยที่สนับสนุนองค์กรธุ รกิจใน
การสร้างโอกาสในการมีงานทาให้กบั คนพิการด้วยกลยุทธ์การสื่ อสาร
ความรับผิดชอบต่อสังคม
4.3.1 การให้สิทธิ ประโยชน์ทางภาษีเพิ่มเติมแก่องค์กรที่มีการลงทุนใน
โครงการสร้างงานคนพิการตามมาตรา 35
4.3.2 มาตรการสนับสนุนที่จาเป็ นจากภาครัฐ
4.3.3 หน่วยงานชาติที่เชื่อมต่องานด้านคนพิการของภาคส่ วนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
4.3.4 กลไกทางการตลาดในการจ้างงานคนพิการ
บทที่ 5 อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ป
5.2 อภิปรายผล
5.2.1 อภิปรายผลเพื่อตอบวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1
5.2.2 อภิปรายผลเพื่อตอบวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2
5.2.3 อภิปรายผลเพื่อตอบวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 3
5.3 ข้อเสนอแนะสาหรับการนาไปใช้
5.4 ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ครั้งต่อไป
5.5 ข้อจากัดในการวิจยั

102

บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผ้ เู ขียน

141
147
163

102
112
116
118

118
120
121
122
128
128
130
130
133
136
138
139
140

สารบัญตาราง
ตารางที่
2.1 ลักษณะสาคัญ 3 ประการ เกี่ยวกับแนวคิด รู ปแบบการปฏิบตั ิ และ
การสร้างคุณค่าต่อการดาเนิ นการ CSR ในประเทศไทย

หน้ า
54

สารบัญภาพ
ภาพที่

หน้ า
2.1 ขั้นตอนของการพัฒนาไปสู่ ความยัง่ ยืน
2.2 กระบวนการสื่ อสารความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
2.3 Corporate Brand Communication Flow (เส้นทางการสื่ อสารภาพลักษณ์
ขององค์กร)
2.4 การเปิ ดเผยสถิติการจ้างงานคนพิการของบริ ษทั ประชาอาภรณ์ จากัด (มหาชน)
2.5 การเปิ ดเผยรางวัลที่ได้รับจากการจ้างงานคนพิการเกินโควตาของบริ ษทั
ประชาอาภรณ์ จากัด (มหาชน) ในรายงานประจาปี 2557
2.6 การเปิ ดเผยสถิติการจ้างงานคนพิการของบริ ษทั ไทยออพติคอล กรุ๊ ป จากัด
(มหาชน)
2.7 การประชาสัมพันธ์โครงการสร้างอาชีพให้กบั คนพิการของเอไอเอสบนเว็บไซต์
ขององค์กร
2.8 การประชาสัมพันธ์โครงการเอไอเอส ปั้ นผูพ้ ิการ ผ่านสื่ อมวลชน
2.9 กรอบแนวคิดงานวิจยั
4.1 การประชาสัมพันธ์เรื่ องการจ้างงานคนพิการโดยเชื่ อมโยงกับกลยุทธ์ดา้ น CSR
ขององค์กร
4.2 การปรับสภาพแวดล้อมภายในสานักงานของบีทามส์เพื่ออานวยความสะดวก
ให้กบั พนักงานผูพ้ ิการ
4.3 การสร้างงานตามมาตรา 35 ของ Power Buy ซึ่งเป็ นบริ ษทั ในเครื อของ
กลุ่มเซ็นทรัล
4.4 การสื่ อสาร CSR ผ่านทางเว็บไซต์องค์กรของบีทามส์
4.5 การสื่ อสาร CSR ผ่านทางเว็บไซต์องค์กรของกลุ่มเซ็นทรัล
4.6 คุณสุ ชาติ อิ่มบัญชร ได้รับเชิ ญไปร่ วมเสวนาในประเด็นการส่ งเสริ มกิจการ
เพื่อสังคม
4.7 การถ่ายทาสกู๊ปสัมภาษณ์พนักงานผูพ้ ิการทางการได้ยนิ ของ CRG

20
27
38
40
41
41
43
44
80
89
100
101
103
104
106
108

(11)
4.8 ภาพการรับรางวัลของ CRG ในฐานะองค์กรภาคเอกชนที่สนับสนุนด้าน
คนพิการดีเด่นประจาปี 2557 จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์
4.9 โฆษณาโครงการ Together We C.A.R.E. และกิจกรรมนัดพบแรงงานคนพิการ
ของกลุ่มเซ็นทรัล
4.10 โมเดลการสร้างโอกาสในการมีงานทาให้กบั คนพิการของบีทามส์
4.11 โมเดลการสร้างโอกาสในการมีงานทาให้กบั คนพิการของกลุ่มเซ็นทรัล

108

110
126
127

บทที่ 1
บทนา
1.1 ความสาคัญของปัญหา
กระแสธุ รกิ จเพื่อสังคม (Social Enterprise) และกระแสความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กร (Corporate Social Responsibility หรื อ CSR) ทั้งในระดับโลกและระดับประเทศ ส่ งผล
ให้ภ าคธุ ร กิ จ มี ค วามตื่ น ตัว มากขึ้ น ในการแสดงความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม นอกเหนื อจากการ
แสวงหาผลกาไรอันเป็ นวัตถุประสงค์หลักขององค์กรธุ รกิจโดยทัว่ ไป
ทั้ง นี้ พัฒนาการด้า นความรั บ ผิด ชอบต่ อสั ง คม หรื อ CSR มี ค วามก้า วหน้า อย่า งมาก
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง หลัง จากที่ อ งค์ ก ารระหว่ า งประเทศว่ า ด้ ว ยการมาตรฐาน (International
Organization for Standardization หรื อ ISO) ได้จดั ทามาตรฐานสากลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
หรื อที่เราเรี ยกกันว่า มาตรฐาน ISO 26000 โดยเสนอแนะแนวทางให้กิจการทุกประเภทของประเทศ
ที่พฒั นาแล้วและกาลังพัฒนา ทั้งภาครัฐและเอกชน ดาเนิ นกิจการในรู ปแบบที่รับผิดชอบต่อสังคม
มากขึ้น โดยครอบคลุมผลกระทบของกิจการที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่ งแวดล้อม การเคารพสิ ทธิ
มนุษยชน และผลประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย เป็ นต้น
นิยามของคาว่าความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรนั้นมีหลากหลาย โดยอาจสรุ ปสั้น ๆ
ได้ว่า หมายถึ ง “การดาเนิ นงานขององค์กรที่ ตอ้ งรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายและภายนอกองค์กร
ด้วยการดาเนิ นงานที่สร้างความสมดุ ลแก่เศรษฐกิ จ สังคม และสิ่ งแวดล้อม เพื่อสร้ างข้อได้เปรี ยบ
ด้านการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน” (พิพฒั น์ นนทนาธรณ์, 2553, น. 11-12) โดยแนวคิดหลัก
ๆ เกี่ ย วกับ ความรั บ ผิด ชอบต่ อสั ง คมที่ ผูว้ ิจยั นามาประกอบในการศึ ก ษาวิจยั ครั้ งนี้ มี ด้วยกัน 2
แนวคิด
แนวคิดแรก ได้แก่ Triple Bottom Line (TBL) ซึ่ งเป็ นแนวคิดของ Elkington (1997) โดย
เน้นเรื่ อง People Planet และ Profit คือ ให้ความสาคัญกับการมองคุณค่าและประเมินความสาเร็ จ
ขององค์กรอย่างสมดุลทั้ง 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจ (การทาให้ธุรกิจเติบโต) สังคม (การเกื้อกูลต่อสังคม
รอบข้าง) และสิ่ งแวดล้อม (การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อ) รวมถึงการดาเนิ นกิ จการด้วยความโปร่ งใส
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มีธรรมาภิบาล ซึ่ งช่วยให้องค์กรสามารถประเมินความเสี่ ยงและตอบสนองต่อความต้องการของผูม้ ี
ส่ วนได้อย่างครบถ้วน อันจะนาไปสู่ ความยัง่ ยืนขององค์กร
แนวคิดที่สอง ได้แก่ Creating Shared Value (CSV) ซึ่ งเป็ นแนวคิดของ Porter and Mark
(2011) โดย Porter มอง CSR ว่าเป็ น “การสร้างหรื อแบ่งปั นคุณค่าระหว่างองค์กรและสังคม”
องค์กรที่ ใช้แนวคิ ดนี้ มกั มี แนวทางการปฏิ บตั ิ ที่เน้นการสร้ างคุ ณค่าต่อองค์กรและต่อสังคม โดย
องค์กรที่เหมาะกับแนวคิดนี้ มักเป็ นองค์กรที่ทาธุ รกิจกับกลุ่มคนที่สังคมมักเห็นว่าถูกเอารัดเอาเปรี ยบ
จะเห็นได้วา่ แนวคิดนี้แตกต่างไปจาก CSR แบบที่นาคุณค่าไปมอบให้สังคมหรื อชุ มชน แต่
เป็ นการสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นทั้งสองทาง คือทั้งต่อองค์กรและต่อสังคม ซึ่ งเป็ นแนวคิด CSR เชิงรุ ก
ด้วยการค้นหาจุดร่ วมระหว่างกลยุทธ์ทางธุ รกิ จกับความต้องการของสังคม อันจะนาไปสู่ คุณค่า
ขององค์กรในระยะยาว อย่างไรก็ตาม คุณค่าขององค์กรจะต้องไม่ดีต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยภายนอก
องค์ก รเท่ านั้น แต่ ต้องดี ต่อผูม้ ี ส่วนได้ส่ วนเสี ย ภายในองค์กร ซึ่ งได้แก่ พนัก งาน ด้วย (สถาบัน
พัฒนาธุ รกิจอย่างยัง่ ยืน, 2556, น. 59)
สาหรับประเทศไทยนั้น มีการรณรงค์ส่งเสริ มให้กิจการทั้งภาคธุ รกิจและกิจการที่ไม่ใช่ภาค
ธุ รกิ จ ประกอบกิ จการด้วยความรั บผิดชอบต่อสังคม โดยคาที่นิยมใช้กนั มากในประเทศไทย คื อ
“CSR” ซึ่ งแต่เดิมธุ รกิจมักเข้าใจว่าเป็ นการคืนกาไรให้กบั สังคมในรู ปแบบการบริ จาคเพื่อสาธารณะ
กุศล หรื อการจัดกิจกรรมจิตอาสา
ต่อมาได้มีการพัฒนาและผสมผสานเรื่ อง CSR กับการตลาด โดยนาความรู ้ดา้ นการตลาดมา
ช่วยสร้างประโยชน์ต่อธุ รกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม หรื อที่เรี ยกว่า “การตลาดเพื่อสังคม” (Causerelated Marketing) เช่น การหักส่ วนแบ่งจากการขายเพื่อนาไปช่วยเหลือหรื อสนับสนุ นประเด็นทาง
สังคมหรื อองค์กรสาธารณะกุศล เป็ นต้น
ปั จ จุ บ ัน นัก วิช าการพยายามเสนอรู ป แบบและความหมายของ CSR ที่ เ น้น “ความ
รับผิดชอบต่อผลกระทบ” ที่มีต่อสังคม ซึ่ งเกิดจากการดาเนิ นธุ รกิจทั้งกระบวนการ ตั้งแต่การได้มา
ซึ่ งวัตถุดิบ การผลิต การใช้ ไปจนถึงการทาลายทิ้ง
จากรายงานการวิจยั “สถานะความรับผิดชอบต่อสังคมของประเทศไทยที่มีผลกระทบต่อ
ภาครัฐและเอกชน” พบว่า ภาคธุ รกิจส่ วนใหญ่มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ CSR ในขอบเขตที่จากัด
และไม่เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน องค์กรมักมุ่งเน้นการทากิจกรรมเพื่อสนับสนุ นและพัฒนาชุ มชน
หรื อสังคมภายนอกองค์กรมากกว่าบูรณาการเป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการดาเนินธุ รกิจขององค์กร
และมีการดาเนิ นกิจกรรม CSR เป็ นครั้งคราว ขาดความต่อเนื่ อง มักเน้นติดตามผลที่เกิดจากการทา
กิจกรรมเท่านั้น เช่น จานวนผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม จานวนเงินหรื อของที่บริ จาค จานวนต้นไม้ที่ปลูก ซึ่ ง
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สิ่ งเหล่านี้ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงคุณค่าที่แท้จริ งของการดาเนินการ CSR ในระยะยาว (สถาบันพัฒนา
ธุ รกิจอย่างยัง่ ยืน, 2556, น. 3-4)
Kotler, Keller, Koshy, and Jha (2013) ได้แบ่งกิจกรรม CSR ออกเป็ น 6 ประเภทหลัก ๆ
คือ 1) Cause-related Marketing ได้แก่ การหักส่ วนแบ่งจากการขายเพื่อสนับสนุ นการแก้ไขประเด็น
ปั ญหาทางสังคม 2) Cause Promotion ได้แก่ การส่ งเสริ มประเด็นของสังคม 3) Corporate Social
Marketing ได้แก่ การเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมของคนในสังคมโดยใช้เครื่ องมื อทางการตลาด 4)
Socially Responsible Business Practices ได้แก่ การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการ
ธุ รกิจ 5) Community Volunteering ได้แก่ การสนับสนุ นหรื อจูงใจให้พนักงาน คู่คา้ สมาชิ กในแฟ
รนไชส์ มาร่ วมสละเวลาและแรงงานในการทางานเพื่อตอบสนองต่อประเด็นปั ญหาทางสังคมและ
สิ่ งแวดล้อมที่องค์กรให้ความสนใจหรื อห่ วงใย และ 6) Corporate Philanthropy ได้แก่ การบริ จาค
เพื่อสาธารณกุศล
ทั้งนี้ การทา CSR ไม่ได้มีรูปแบบตายตัว ขึ้นอยูก่ บั บริ บทและเป้ าหมายของแต่ละองค์กร
มากกว่า หากองค์กรธุ รกิจมองว่าการทา CSR เป็ นการลงทุน ไม่ใช่ค่าใช้จ่าย วิธีการบริ หารจัดการ
ด้า น CSR ขององค์ก รก็จะเปลี่ ยนไป คื อ มีก ลยุทธ์ และมีก ารวางแผนมากขึ้ น มี การวัดผลเพื่ อ
ประเมินความคุม้ ค่า ซึ่ งอาจจะไม่ได้อยูใ่ นรู ปของตัวเงินเสมอไป การทากิจกรรมหรื อโครงการ CSR
จะช่วยส่ งเสริ มความสามารถด้านการแข่งขันให้กบั ตัวองค์กรเอง เช่น การลดค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ปัญหา
ซึ่ งเกิ ดจากการดาเนิ นงานโดยปราศจากความรับผิดชอบ การพัฒนาทักษะและความสามารถของ
พนั ก งาน การสร้ า งทัศ นคติ ที่ ดี ใ นสายตาผู ้บ ริ โภค การส่ ง เสริ มให้ เ กิ ด นวัต กรรม การเพิ่ ม
ความสามารถในการบริ หารจัด การความเสี่ ยงและชื่ อ เสี ยงขององค์ ก ร รวมถึ ง การสร้ า ง
ความสามารถทางการเงินที่ดีข้ ึน เป็ นต้น
สาหรับการสร้างโอกาสในการมีงานทาให้กบั คนพิการ ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษานี้ จัดเป็ น
CSR ประเภท Cause Promotion ซึ่ งได้แก่ การสนับสนุ นเงินทุน หรื อการสนับสนุ นในรู ปแบบอื่นที่
ไม่ใช่ตวั เงิน เช่น การระดมทุน การมีส่วนร่ วม หรื อการสรรหาอาสาสมัครเพื่อการดังกล่าว เพื่อเพิ่ม
ความตระหนักและความห่ วงใยที่มีต่อปั ญหาสังคมหรื อสิ่ งแวดล้อม โดยองค์กรธุ รกิจอาจริ เริ่ มและ
บริ หารกิจกรรมนั้น ๆ ด้วยตนเอง หรื ออาจร่ วมมือกับองค์กรหนึ่ งองค์กรใด หรื อกับหลาย ๆ องค์กร
ก็ได้ ซึ่ งเรื่ องการสร้ างโอกาสในการมีงานทาให้กบั คนพิการนี้ เป็ นปั ญหาสังคมที่ประเทศในโลก
ตะวันตกให้ความสนใจเป็ นอย่างมากเนื่ องจากเกี่ยวข้องกับประเด็นสิ ทธิ มนุ ษยชนซึ่ งถือเป็ นวาระ
สาคัญของสหประชาชาติและสหภาพยุโรป
จากการวิจยั เอกสารรายงานซึ่ งประกอบด้วยรายงานประจาปี และรายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนของ
บริ ษทั จดทะเบียนจานวน 21 แห่ง ที่ได้รับรางวัลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในปี 2557 จากตลาด
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หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (ตลท.) และเป็ นบริ ษทั ที่จดั อยูใ่ นกลุ่ม 100 อันดับหลักทรัพย์ที่มีความ
โดดเด่ นในการดาเนิ นธุ รกิ จอย่างยัง่ ยืน (ESG 100) พบว่า ยังไม่ มีบริ ษ ทั จดทะเบี ย นแห่ ง ใดใน
ประเทศไทยที่มีวสิ ัยทัศน์หรื อพันธกิจในการสร้างโอกาสในการมีงานทาให้กบั คนพิการ การพูดถึง
คนพิการส่ วนใหญ่จะอยูภ่ ายใต้หวั ข้อการปฏิบตั ิดา้ นแรงงานและสิ ทธิ มนุษยชน รวมทั้งกิจกรรมเพื่อ
สังคม โดยจะพูดแบบกว้าง ๆ ในภาพรวมมากกว่า เช่น มีนโยบายปฏิบตั ิกบั พนักงานอย่างเท่าเทียม
เป็ นธรรมและยึดถือปฏิบตั ิตามหลักสิ ทธิ มนุษยชน โดยห้ามการเลือกปฏิบตั ิหรื อกีดกันแรงงาน ห้าม
การล่วงละเมิดหรื อข่มขู่คุกคาม อันเนื่ องมาจากความแตกต่างด้านเชื้ อชาติ สี ผิว ศาสนา เพศ อายุ
สัญชาติ สิ ทธิความเป็ นพลเมือง ความนิยมทางเพศ หรื อความความพิการ (ธนาคารกสิ กรไทย จากัด
(มหาชน), 2557, น. 65) กลุ่มธุ รกิจฯ ประกาศนโยบายไม่เลือกปฏิบตั ิอนั เนื่ องด้วย เชื้ อชาติ สัญชาติ
ศาสนา เพศ อายุ ความพิ ก าร รสนิ ย มทางเพศ หรื อประสบการณ์ (ธนาคารเกี ย รติ นาคิ น จากัด
(มหาชน), 2557, น. 28) เป็ นต้น
ส่ วนองค์กรที่เหลือซึ่ งได้แก่บริ ษทั จดทะเบียนที่ได้รับรางวัลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ในปี 2557 แต่ไม่ได้มี การพูดถึ งคนพิการนั้นจะให้ความส าคัญกับการแสดงความรั บผิดชอบต่ อ
สังคมในประเด็นอื่นที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรโดยตรงมากกว่า อาทิเช่น การต่อต้านการทุจริ ต การ
พัฒนาและการฝึ กอบรมพนักงาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาวะโลกร้อน ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม การสร้างอาชีพรายได้ เป็ นต้น
แม้วา่ ประเด็นการสร้างโอกาสในการมีงานทาให้กบั คนพิการจะยังไม่ได้เป็ นวาระแห่ งชาติ
สาหรับประเทศไทย แต่ก็มีความพยายามที่จะผลักดันในเรื่ องดังกล่าว โดยเป็ นความร่ วมมือระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรคนพิการในรู ปแบบต่าง ๆ อาทิ เช่ น การจัดอบรมเพื่อสร้ างความรู ้
ความเข้าใจให้กบั องค์กรธุ รกิ จเกี่ ยวกับการจ้างงานคนพิการ หรื อ การประชุ มเชิ งปฏิ บตั ิการเพื่อ
หารื อแนวทางปฏิ บตั ิในการสนับสนุ นคนพิการตามมาตรา 35 แห่ งพระราชบัญญัติส่งเสริ มและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ซึ่ งจัดขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม 2554 เพื่อสร้างความเข้าใจใน
การดาเนิ นงานร่ วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรคนพิการ และนาไปสู่ แนวทางการ
ดาเนิ นงานที่สามารถปฏิบตั ิได้จริ งและเป็ นธรรมกับทุกฝ่ าย อันจะส่ งผลให้เกิ ดประสิ ทธิ ผลในการ
บัง คับ ใช้ก ฏหมายและตอกย้ า ถึ ง เจตนารมณ์ ใ นการส่ ง เสริ ม การสร้ า งอาชี พ คนพิ ก ารอย่า งเป็ น
รู ปธรรม เป็ นต้น
จากการสารวจของสถาบันวิจยั Pleon Kohtes Klewes (อ้างถึงใน สถาบันพัฒนาธุ รกิจอย่าง
ยัง่ ยืน, 2556) เรื่ องทัศนคติของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยต่อการรายงานด้าน CSR พบว่า ประเด็นสิ ทธิ
มนุ ษยชน เป็ นประเด็นแรกที่อยูใ่ นความสนใจของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย โดยเฉพาะในประเทศแถบ
ยุโรป อเมริ กา อังกฤษ และออสเตรเลีย ซึ่งให้ความสาคัญกับเรื่ องนี้เป็ นอย่างมาก โดยมีการออกเป็ น
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นโยบายและกฏหมาย เช่ น Disability Discrimination Act (DDA) ของอังกฤษ, Americans with
Disabilities Act (ADA) ของอเมริ กา, Anti-Discrimination Act และ Disability Services Act ของ
ออสเตรเลีย เป็ นต้น โดยจุดประสงค์ของกฏหมายหรื อนโยบายเหล่านี้ ไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่ องของการ
ให้ความช่วยเหลือแก่ผพู ้ ิการในรู ปของการสงเคราะห์หรื อกองทุนสนับสนุ น แต่มุ่งเน้นในเรื่ องของ
ความเท่าเทียมกันในสังคมมากกว่า ซึ่ งปั ญหาหลัก ๆ ของผูพ้ ิการ คือ การเข้าถึงสาธารณูปโภคและ
บริ การขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ซึ่ งส่ วนหนึ่ งเป็ นผลมาจากข้อจากัดทางกายภาพ แต่นอกเหนื อจากนั้นคือ
ทัศนคติและความเข้าใจที่ผดิ เกี่ยวกับผูพ้ ิการ ซึ่ งส่ งผลให้พวกเขาไม่ได้รับโอกาสในการจ้างงาน การ
เข้าถึ งระบบการศึกษา และการเป็ นส่ วนหนึ่ งของสังคมแห่ งการสร้ างโอกาสและความเท่าเที ยม
(Inclusive Society)
ทั้งนี้ อนุ สัญญาว่าด้วยสิ ทธิ คนพิการ (Convention on the Right of Persons with
Disabilities) ซึ่ งสมัชชาใหญ่แห่ งสหประชาชาติได้ประกาศรับรองไปเมื่อเดือนธันวาคม 2549 เป็ น
จุดเริ่ มต้นที่ทาให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลงมุมมองที่มีต่อคนพิการ จากเดิ มที่ให้ความสาคัญเฉพาะเรื่ อง
สิ ทธิทางสังคมและการรักษาพยาบาล มาเป็ นเรื่ องสิ ทธิ มนุษยชน ซึ่ งครอบคลุมไปถึงเรื่ องสิ ทธิ ที่จะ
ได้รับโอกาสในการมีงานทา บนพื้นฐานของการปฏิบตั ิดว้ ยความเสมอภาค โดยในเดือนมกราคม
2555 มี 107 ประเทศที่ให้การรับรองอนุ สัญญาดังกล่าว และ 80 ประเทศในนั้นเป็ นประเทศกาลัง
พัฒนา ส่ วนประเทศไทยนั้น ได้ให้การรับรองอนุ สัญญาดังกล่าวไปเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2551
โดยเนื้อหาสาระของอนุสัญญาฉบับนี้ครอบคลุมหลากหลายประเด็น อาทิเช่น
1) การขจัดการเลือกปฏิบตั ิต่อคนพิการทุกรู ปแบบ
2) การเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสภาพแวดล้อมทางกายภาพ การขนส่ ง ข้อมูลข่าวสาร
และบริ การสาธารณะ
3) การยอมรับความเท่าเทียมกันของคนพิการในทางกฏหมาย
4) ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา การทางาน การรักษาพยาบาล การมีส่วนร่ วม
ทางการเมืองอย่างเท่าเทียมกับบุคคลทัว่ ไป ซึ่ งถือว่าเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อคนพิการ เป็ นต้น
จากผลการวิจยั ของ Kuznetsova (2012) ระบุวา่ การจ้างงานผูพ้ ิการได้กลายเป็ นวาระสาคัญ
ในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของบรรดาประเทศในกลุ่มยุโรปและระดับสากลไปแล้ว โดย
จะเห็นได้จากการที่บริ ษทั ยักษ์ใหญ่และบริ ษทั ข้ามชาติต่างพากันกาหนดเรื่ องการจ้างงานผูพ้ ิการไว้
ในโยบายและกลยุทธ์ทางด้าน CSR ของบริ ษทั อย่างเฉพาะเจาะจง อย่างไรก็ตาม สถิติการจ้างงานผู ้
พิการในประเทศที่พฒั นาแล้วยังคงต่ ากว่าผูท้ ี่ไม่พิการถึ งสองเท่า จากตัวเลขซึ่ งเปิ ดเผยโดยองค์กร
เพื่อความร่ วมมือทางเศรษฐกิ จและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and
Development–OECD) ระบุ ว่า อัตราการจ้า งงานผูพ้ ิ ก ารโดยเฉลี่ ย ของประเทศในกลุ่ ม OECD
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ในช่วงปลายทศวรรษที่ 20 อยูท่ ี่ระดับ 40 % กว่า ๆ ขณะที่อตั ราการจ้างงานผูท้ ี่ไม่พิการอยูท่ ี่ระดับ
75 % ส่ งผลให้ประเทศในกลุ่มยุโรปเริ่ มรณรงค์เรื่ องการจ้างงานผูพ้ ิการอย่างจริ งจังและยกย่องภาค
ธุ รกิจที่เข้ามามีส่วนร่ วมในโครงการดังกล่าว
ประเทศนอร์ เวย์และประเทศอังกฤษเป็ นสองประเทศในกลุ่ม OECD ที่มีอตั ราการจ้างงานผู้
พิการอยูใ่ นระดับที่สูงเมื่อเทียบกับประเทศสมาชิ กอื่น ๆ โดยบริ ษทั ในอังกฤษจ้างงานคนพิการตาม
ข้อบังคับของกฏหมายต่อต้านการเลือกปฏิบตั ิ ในขณะที่บริ ษทั ในนอร์ เวย์จา้ งงานคนพิการทั้งตาม
ข้อบังคับของกฏหมายและตามความสมัครใจ แต่ประเด็นที่น่าสนใจและน่าจะศึกษาต่อไป คือ การ
ที่บริ ษทั ข้ามชาติ บางแห่ งในประเทศทั้งสองเริ่ มนาเอาประเด็นคนพิการ และ “วัฒนธรรมแห่ งการ
สร้ างโอกาสและความเท่าเทียม” เข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่ งของวัฒนธรรมองค์กรและกลยุทธ์ดา้ น CSR
ขององค์กร ซึ่งอาจเรี ยกได้วา่ เป็ นนวัตกรรมของการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมก็ได้
ส่ วนในประเทศไทย ตามที่ ได้กล่ าวไปแล้วว่าประเด็นการจ้างงานคนพิการอาจจะยัง ไม่
ร้อนแรงเท่ากับในต่างประเทศ แต่ก็มีความพยายามในการสร้ างความตระหนักและการมีส่วนร่ วม
ของภาคส่ วนต่าง ๆ ในการยกระดับคุณภาพชีวติ ให้กบั คนพิการ ผ่านการออกกฎหมายและข้อบังคับ
ต่าง ๆ รวมทั้งการกาหนดแนวทางในการปฏิบตั ิที่เป็ นรู ปธรรมมากขึ้น
จากการเปิ ดเผยของสานักงานสถิ ติแห่ งชาติ (2557) พบว่า ในปี 2555 มีคนพิการจานวน
ทั้งสิ้ น 1.5 ล้านคน โดยอาศัยอยูท่ างภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อและภาคเหนื อมากที่สุด อย่างไรก็ตาม
เมื่อพิจารณาถึงการมีงานทาของคนพิการพบว่า ประชากรพิการที่มีอายุต้ งั แต่ 15 ปี ขึ้นไป จานวน
1.4 ล้านคน มีงานทาเพียง 1 ใน 4 หรื อคิดเป็ น 25.73 % ของจานวนคนพิการทั้งหมด โดยสัดส่ วน
คนพิการที่มีงานทานี้ เพิ่มขึ้นจาก 16 % ในปี 2550 ซึ่ งอาจเป็ นผลมาจากกฎกระทรวงแรงงานที่ออก
ตาม พระราชบัญญัติส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชี วิตคนพิการ พ.ศ. 2550 (กรมการจัดหางาน และ
สานักงานส่ งเสริ มและพัฒนาคุ ณภาพชี วิตคนพิการแห่ งชาติ, 2555) กาหนดให้สถานประกอบการ
และหน่วยงานของรัฐบาลรับคนพิการเข้าทางานในอัตราส่ วน 100:1 จากเดิม 200:1 โดยมีผลบังคับ
ใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 26 ตุลาคม 2554
จากงานวิจยั ของ วิริยะ นามศิริพงศ์พนั ธุ์ และจุไร ทัพวงษ์ (2554) เรื่ อง บทวิพากษ์นโยบาย
และข้อเท็จจริ งในทางปฎิบตั ิเกี่ยวกับคนพิการในประเทศไทย: ความเสมอภาคในโอกาสของการมี
งานทาและไม่ถูกเลือกปฏิบตั ิโดยไม่เป็ นธรรม ระบุวา่ ประเทศไทยเริ่ มใช้ระบบสัดส่ วนการจ้างงาน
คนพิการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 โดยมาตรา 17 (2) ของ พระราชบัญญัติการฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการ
พ.ศ. 2534 ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ 1 /2537 ออกตาม พ.ร.บ.ดังกล่าวได้กาหนดให้นายจ้าง
หรื อเจ้าของสถานประกอบการ จ้างงานคนพิการในสัดส่ วนคนทัว่ ไปต่อคนพิการ 200: 1
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อย่างไรก็ตาม กฎหมายดังกล่าวไม่มีมาตรการบังคับ ด้วยเหตุน้ ี จึงมีนายจ้างจานวนมากที่
ละเลย ไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย หรื อปฏิบตั ิตามกฎหมายโดยใช้วิธีประกาศรับคนพิการเข้าทางาน ใน
ตาแหน่งงานที่คาดว่าคนพิการทาไม่ได้ เมื่อไม่มีคนพิการมาสมัคร จึงไม่ตอ้ งจ้างคนพิการแต่อย่างใด
อี กทั้งระบบสั ดส่ วนการจ้า งงานคนพิการนี้ ไ ม่ไ ด้ใช้บงั คับกับ หน่ วยงานของรั ฐเพราะถื อว่า เป็ น
กฎหมายเอกชน ซึ่ งใช้บงั คับหน่วยงานของรัฐไม่ได้
เมื่อมีการยกเลิก พ.ร.บ. ฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 และประกาศใช้ พ.ร.บ.
ส่ งเสริ มพัฒนาคุณภาพชี วิตคนพิการ พ.ศ. 2550 แทน ได้เพิ่มสภาพบังคับให้กบั ระบบสัดส่ วนการ
จ้างงานคนพิการ ด้วยการกาหนดให้นายจ้างหรื อเจ้าของสถานประกอบการที่ จ่ายเงิ นเข้ากองทุน
ส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการล่าช้าต้องเสี ยดอกเบี้ย 7.5 % ต่อปี และให้อานาจเลขาธิ การ
สานักงานส่ งเสริ มและพัฒนาคุ ณภาพชี วิตคนพิการแห่ งชาติ มีอานาจอายัดทรัพย์สินของนายจ้าง
หรื อเจ้าของสถานประกอบการ เพื่อชาระหนี้ให้แก่กองทุนส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ได้ อี ก ทั้ง ให้มี อานาจโฆษณารายชื่ อผูป้ ฎิ บ ตั ิ ตามกฎหมาย และไม่ ป ฏิ บ ตั ิ ตามกฎหมายต่ อ
สาธารณชน
ทั้งนี้ ตามพ.ร.บ.ส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ พ.ศ. 2550 ถ้าไม่จา้ งงานคนพิการ
ตามระบบสัดส่ วนการจ้างงานคนพิการ นายจ้างหรื อ เจ้าของสถานประกอบการมีส องทางเลือก คือ
สร้างงานให้คนพิการ (มาตรา 35) หรื อ จ่ายเงินเข้ากองทุนฯ แทน (มาตรา 34)
หากย้อนกลับไปดูที่มาของพระราชบัญญัติดงั กล่าวจะพบว่า มาจากนโยบายของรัฐบาลใน
การเสริ มสร้างให้คนพิการและผูด้ อ้ ยโอกาสมีคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึน ด้วยการจัดสิ่ งอานวยความสะดวก
สาธารณะต่ าง ๆ ส าหรับรองรับคนพิก าร สร้ างความพร้ อม ให้การสงเคราะห์ จัดการศึ กษา จัด
สวัสดิการ รวมถึงหาอาชีพให้แก่ผดู ้ อ้ ยโอกาส คนพิการ หรื อทุพพลภาพ โดยตัวบทกฎหมายหลัก ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องนี้ มีดว้ ยกัน 3 มาตรา คือ
1) มาตรา 33 ให้นายจ้างหรื อเจ้าของสถานประกอบการซึ่ งมีลูกจ้างตั้งแต่หนึ่ งร้อยคนขึ้นไป
รับคนพิการที่สามารถทางานได้ไม่วา่ จะอยูใ่ นตาแหน่งใดในอัตราส่ วนลูกจ้างที่มิใช่คนพิการทุกหนึ่งร้อย
คนต่อคนพิการหนึ่ งคน (100:1) เศษของหนึ่ งร้อยคนถ้าเกิ นห้าสิ บคนต้องรับคนพิการเพิ่มอีกหนึ่ ง
คน
2) มาตรา 34 ให้นายจ้างหรื อเจ้าของสถานประกอบการส่ งเงินเข้ากองทุนส่ งเสริ มและพัฒนา
คุณภาพชี วิตคนพิการเป็ นรายปี โดยคานวณจากอัตราต่ าสุ ดของอัตราค่าจ้างขั้นต่ าตามกฎหมายว่า
ด้วยการคุ ม้ ครองแรงงานที่ใช้บงั คับครั้งหลังสุ ดในปี ก่อนที่มีหน้าที่ส่งเงิ นเข้ากองทุนส่ งเสริ มและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ คูณด้วยสามร้อยหกสิ บห้า และคูณด้วยจานวนคนพิการที่ไม่ได้รับเข้า
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ทางาน (อัตรา 159 บาท x 365 วัน x จานวนคนพิการที่ไม่ได้รับเข้าทางาน) คิดเป็ นเงิน 58,035 บาท/
คนต่อปี ซึ่ งจะต้องนาส่ งภายในวันที่ 31 มกราคมของแต่ละปี
3) มาตรา 35 ให้นายจ้างหรื อเจ้าของสถานประกอบการให้สัมปทาน จัดสถานที่จาหน่าย
สิ นค้าและบริ การ จัดจ้างเหมาช่วงงาน ฝึ กงาน หรื อให้การช่วยเหลืออื่น ๆ แก่คนพิการหรื อผูด้ ูแลคน
พิการแทนได้ตามมูลค่าที่จะต้องจ้างคนพิการ
ก่อนหน้าที่จะมีการบังคับใช้กฏหมายอัตราส่ วนใหม่ 100:1 มีสถานประกอบการที่สามารถ
จ้างงานคนพิการได้จริ งเพียง 30 % ส่ วนที่เหลืออีก 70 % ไม่สามารถจ้างงานคนพิการได้และเลือกที่
จะบริ จาคเงินเข้าสู่ กองทุนส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการภายใต้พ.ร.บ.ส่ งเสริ มและพัฒนา
คุณภาพชีวติ คนพิการ พ.ศ. 2550 แทน แต่หลังจากที่มีการบังคับใช้กฏหมายดังกล่าวพบว่า มีองค์กร
ธุ รกิจจานวน 54 % คิดเป็ นจานวน 8,141 แห่ ง ที่สามารถปฏิบตั ิตามกฏหมาย โดยจ้างงานคนพิการ
ตามมาตรา 33 ได้ท้ งั สิ้ น 16,900 อัตรา และมีเพียง 229 แห่ ง ที่สามารถปฏิบตั ิตามมาตรา 35 โดยการ
จัดการสนับสนุ นในรู ปแบบอื่ น ซึ่ งแสดงให้เห็ นว่า ยังคงมี ช่องว่างอยู่อีกมากระหว่างจานวนคน
พิการกับตาแหน่งงานสาหรับคนพิการที่กฏหมายกาหนดให้องค์กรธุ รกิจรับเข้าทางาน
นอกจากอัตราการมีงานทาของคนพิการที่ต่ากว่าคนทัว่ ไปเป็ นอย่างมากแล้ว ผลการสารวจ
ของสานักงานสถิติแห่ งชาติ (อ้างถึงใน วิริยะ นามศิริพงศ์พนั ธุ์ และจุไร ทัพวงษ์, 2554) ในปี 2550
ยังพบอีกว่า คนพิการที่มีงานทามีรายได้เฉลี่ยต่ากว่า 4,000 บาทต่อเดือนมีเกินกว่าครึ่ งหนึ่ งถึง 64 %
ซึ่งต่ากว่าค่าจ้างแรงงานขั้นต่า ส่ วนผูท้ ี่มีรายได้สูงกว่าเดือนละ 13,000 บาทมีเพียงประมาณ 1.63 %
เท่านั้น ซึ่ งสะท้อนให้เห็นถึงสภาพทางเศรษฐกิจของคนพิการที่หนีไม่พน้ ความยากจน
การที่คนพิการไม่มีงานทาและถึงแม้วา่ มีงานทาก็มีรายได้ต่ามากนั้น สาเหตุหลักมาจากการ
ขาดโอกาสทางการศึกษา จากการสารวจในปี 2551 ของสานักงานสถิติแห่ งชาติ (อ้างถึงใน วิริยะ
นามศิริพงศ์พนั ธุ์ และจุไร ทัพวงษ์, 2554) ในกลุ่มประชากรที่พิการอายุต้ งั แต่อายุ 5 ขวบขึ้นไป
จานวน 1,865,298 คน มีผพู ้ ิการที่ไม่ได้รับการศึกษาเลยจานวน 453,130 คน (24.3 %) และได้รับ
การศึกษาจานวน 1,411,680 คน (75.7 %) โดยในกลุ่มที่ได้รับการศึกษา มีผสู้ าเร็ จการศึกษาระดับ
ก่อนประถมศึกษา 78.6 % ระดับประถมศึกษา 10.7 % ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 5 % ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 3.4 % ระดับอนุปริ ญญา 0.8 % ระดับปริ ญญาตรี 1.2 % และสู งกว่าระดับ
ปริ ญญาตรี 0.1 % ซึ่ งจากข้อมูลจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าคนพิการส่ วนมากได้รับการศึกษาที่ไม่สูง
นัก ดังนั้น อาชีพที่พวกเขาสามารถทาได้จึงมีค่อนข้างจากัด โดยจากการสารวจพบว่า อาชี พของคน
พิการเกินกว่าครึ่ งหนึ่ งเป็ นอาชี พเกษตรและประมง (55.2 %) รองลงมาได้แก่ อาชี พขั้นพื้นฐานต่าง
ๆ ในด้านการขาย การให้บริ การ (13.5 %) ผูป้ ฏิบตั ิงานในธุ รกิจที่เกี่ยวข้องกับงานฝี มือและธุ รกิจอื่น
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ๆ (10.0 %) พนักงานบริ การและพนักงานขายในร้านค้า (8.9 %) ส่ วนอาชี พผูบ้ ญั ญัติกฎหมาย
ข้าราชการระดับอาวุโส และผูจ้ ดั การ มีอตั ราส่ วนที่นอ้ ยมากเพียง 7.8 % เท่านั้น
จากการสารวจความต้องการคนทางานในตลาดแรงงานของสานักงานสถิติแห่ งชาติ (2557)
พบว่า มีค วามต้องการแรงงานมากที่สุ ด ในกลุ่ มผูป้ ฏิ บตั ิ ง านที่ มี ฝีมื อด้า นการเกษตร ป่ าไม้ และ
ประมง รองลงมาได้แก่ อาชี พงานพื้นฐาน ซึ่ ง เป็ นงานที่ใช้แรงงานเป็ นหลัก พนักงานบริ การ/
พนักงานขายในร้านค้าและตลาด และช่างฝี มือ/ผูป้ ฎิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งโดยมากต้องการผูท้ ี่จบ
การศึกษาทางด้านวิชาชี พ ไม่วา่ จะเป็ นระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง
หรื ออนุปริ ญญา ซึ่ งการศึกษาในระดับนี้ มีคนพิการศึกษาอยูน่ อ้ ยมาก ดังนั้น จึงน่าจะมีการส่ งเสริ ม
และพัฒนาให้คนพิการมีความสามารถในการทางานตามลักษณะซึ่ งเป็ นที่ตอ้ งการของตลาด ไม่ว่า
จะโดยการส่ งเสริ มด้านการศึกษาหรื อการฝึ กอาชี พอย่างมีคุณภาพให้มีทกั ษะตรงกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน
จะเห็ น ได้ว่ า การสรรหาคนพิ ก ารเข้า ท างานนั้น ต้อ งอาศัย ทั้ง ความพร้ อ มของสถาน
ประกอบการและความพร้ อ มด้า นศัก ยภาพของคนพิ ก าร ซึ่ งเป็ นเรื่ อ งที่ ค่ อ นข้า งยาก ดัง นั้น
ข้อกาหนดตามมาตรา 35 จึงเป็ นทางเลือกให้กบั สถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐที่เข้าข่าย
ต้องจ้า งงานคนพิ ก าร แต่ ด้วยแนวทางการสนับ สนุ นคนพิ ก ารตามมาตราดัง กล่ า วมี หลัก เกณฑ์
เงื่อนไข และการประเมินมูลค่าที่ซบั ซ้อนและมีรายละเอียดมากกว่าการจ้างงาน อีกทั้งภาคธุ รกิจยัง
ขาดข้อมูลสนับสนุน ตลอดจนขาดกรณี ศึกษาและแนวทางการปฏิบตั ิที่ชดั เจน จึงทาให้การปฏิบตั ิ
ตามมาตรา 35 ไม่มีประสิ ทธิ ภาพและไม่บรรลุ ผลเท่าที่ควร นอกจากประเด็นดังกล่ าวแล้ว ยังมี
ประเด็นอื่นอีกที่ตอ้ งนามาพิจารณาเพื่อสร้ างความเข้าใจและหาแนวทางร่ วมกันในการผลักดันให้
เกิดการสร้างโอกาสในการมีงานทาให้กบั ผูพ้ ิการ ซึ่งสามารถสรุ ปได้เป็ น 3 ประเด็นหลัก ๆ ดังนี้
1) เจตคติต่อคนพิการ คนส่ วนใหญ่ยงั มองเห็นเรื่ องนี้วา่ เป็ น “การสังคมสงเคราะห์” มิใช่
“การเปิ ดโอกาสในการอยูร่ ่ วมกันอย่างยัง่ ยืน”
2) การพัฒนาศักยภาพของผูพ้ ิการ ช่องว่างสาคัญที่ทาให้คนพิการไม่สามารถเข้าถึงความ
ต้องการของตลาดแรงงาน หรื อภาคธุ รกิจได้อย่างสมบูรณ์ คือการตั้งตาแหน่งงานที่ “เกินความเป็ น
จริ ง” ในการรับสมัครคนพิการ ทั้งที่ประเด็นสาคัญอยู่ที่การสร้ างแรงงานคนพิการให้ตรงกับเนื้ อ
งานของภาคธุ รกิจ ด้วยการฝึ กฝนอบรมและเข้าใจในความไม่สะดวกของผูพ้ ิการ รวมทั้งเล็งเห็นถึง
ความสามารถพิเศษของคนพิการและสร้างชิ้นงานที่เหมาะสมขึ้นมา ซึ่ งจะช่วยให้เกิดการสนับสนุ น
การสร้างอาชี พผูพ้ ิการอย่างแท้จริ ง ดังนั้น จึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาองค์กรสนับสนุ น
การพัฒนาทักษะคนพิการ หรื อโรงเรี ยนศูนย์ฝึกอาชี พและจัดหางานแบบครบวงจรเช่ นเดี ยวกับที่
มูลนิ ธิพระมหาไถ่เพื่อพัฒนาคนพิการทาอยู่ เพื่อจะสามารถสร้างแรงงานคนพิการที่มีคุณภาพป้ อน
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ให้ก ับ สถานประกอบการได้อย่า งต่อเนื่ อง รวมทั้งมี ระบบเชื่ อมโยงระหว่า งคนพิ ก ารกับ สถาน
ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐที่มีประสิ ทธิภาพ
3) ภาคธุ รกิจขาดข้อมูลสนับสนุน ระบบฐานข้อมูลการจ้าง การสนับสนุนสิ นค้าและบริ การ
ยังมีนอ้ ยมาก ตลอดจนภาคธุ รกิจหลาย ๆ องค์กร ไม่เห็นถึงต้นแบบหรื อตัวอย่างของการจ้างงานผู ้
พิการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จึงทาให้ภาคธุ รกิจเลือกวิธีการที่ง่ายกว่าในการจ่ายเงินให้ภาครัฐ ดังนั้น
จึงควรมีการเสริ มสร้างองค์ความรู ้เกี่ยวกับการจ้างงานคนพิการให้กบั นายจ้างและมีการพัฒนาระบบ
จัดหางานคนพิการที่สัมพันธ์กบั ระบบบริ หารจัดการฐานข้อมูลคนพิการ รวมทั้งฐานข้อมูลสิ นค้า
และบริ การที่จะทาให้เกิดการสนับสนุนตามมาตรา 35 ที่เป็ นไปได้มากขึ้นในทางปฏิบตั ิ
เพื่อสร้างความเข้าใจให้กบั ภาคธุ รกิจถึงแนวทางการพัฒนาคุณภาพชี วิตคนพิการ และมุ่ง
ปรั บแนวทางการสนับสนุ นจากเดิ มที่ ส่วนใหญ่จะอยู่ในรู ปแบบของการบริ จาค หรื อการส่ งเงิ น
สนับสนุน (ตามมาตรา 34) ซึ่ งมิได้เป็ นการส่ งเสริ มศักยภาพของผูพ้ ิการอย่างแท้จริ ง มาสู่ รูปแบบ
ของการจ้างงานอย่างเหมาะสม การสนับสนุ นสิ นค้าและบริ การของผูพ้ ิการ และการเสริ มสร้าง
ศักยภาพของผูพ้ ิการ (มาตรา 33 และ 35) สานักงานส่ งเสริ มและพัฒนาคุ ณภาพชี วิตคนพิการ
แห่ งชาติ (พก.) สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์ กิจการเพื่อสังคมไนส์
คอร์ ป และมู ล นิ ธิ พ ระมหาไถ่ เ พื่ อ การพัฒ นาคนพิ ก าร จึ ง ได้ร่ ว มมื อ กัน จัด ท า โครงการธุ ร กิ จ
สร้างสรรค์ คนพิการเข้มแข็ง (CSR-D-Ability: CSRD) ขึ้น (Admin, 2555)
หลังจากนั้นได้มีการจัดตั้งเครื อข่ายกิจการเพื่อสังคมเพื่อคนพิการ (Thai Network of Social
Enterprise for Empowering the Disabled หรื อ Thai-SEED) ขึ้นเป็ นครั้งแรกในประเทศไทยใน
เดื อนมิถุนายน 2557 ที่ ผ่า นมา เพื่อสร้ างความตระหนักเชิ งสังคม (Awareness & Visibility) ต่ อ
บทบาทและความสาคัญของกิจการเพื่อสังคมเพื่อคนพิการในประเทศไทยอย่างเป็ นรู ปธรรม โดยมี
เครื อข่ายนาร่ อง 30 องค์กร
ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้คดั เลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีการจ้างงานและสร้างงานคนพิการ
มา 2 กลุ่ม คือ องค์กรธุ รกิจขนาดกลาง (จานวนพนักงาน 51-200 คน) และองค์กรธุ รกิจขนาดใหญ่
(จานวนพนัก งานมากกว่า 200 คนขึ้ นไป) โดยใช้หลัก เกณฑ์ข องกรมส่ ง เสริ ม อุ ตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม (สมชัย ตันติธนวัฒน์, 2542, น. 25-26) ในการแบ่ง ส่ วนองค์กรขนาดเล็ก
(จานวนพนักงานไม่เกิ น 50 คน) ผูว้ ิจยั ไม่ได้ทาการศึกษา เนื่ องจากยังไม่เข้าข่ายต้องจ้างงานคน
พิการตามกฏหมายกาหนด
สาหรับตัวแทนขององค์กรขนาดกลางที่ผวู ้ ิจยั เลือกมาเป็ นกรณี ตวั อย่างเพื่อศึกษาถึงวิธีการ
บริ หารจัดการและการสื่ อสารความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรในการสร้างโอกาสในการมีงาน
ทาให้กบั คนพิการ ได้แก่ บริ ษทั บีทามส์ โซลูชนั่ จากัด เนื่องจากเป็ นองค์กรที่ทาธุ รกิจทางด้าน IT
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ซึ่ งนา CSR มาเป็ นส่ วนหนึ่ งของกลยุทธ์ทางธุ รกิจ และยังเป็ น 1 ใน 30 องค์กรนาร่ องของเครื อข่าย
กิจการเพื่อสังคมเพื่อคนพิการ หรื อ Thai-SEED อีกด้วย
บีทามส์ เป็ นองค์กรธุ รกิจขนาดกลางที่แยกตัวออกมาจากบริ ษทั IT รายต้น ๆ ของประเทศ
ในปี 2548 โดยเริ่ มต้นจากทุนจดทะเบี ยน 2 ล้านบาทและพนักงานประมาณ 10 คน ปั จจุบนั มี
พนักงานประมาณ 70 คน และทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท ธุ รกิ จหลักของบีทามส์ คือ การหา
Solutions ทางด้าน IT และพัฒนาระบบงานให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า โดยเน้นในเรื่ องของ
การวิเคราะห์และรวมข้อมูลระบบเข้าหากัน ไม่ได้เน้นการขายชุ ดซอฟท์แวร์ ที่มาจากต่างประเทศ
และลูกค้าส่ วนใหญ่ของบีทามส์ คือ หน่วยงานรัฐบาล
ทั้ง นี้ พนัก งานส่ วนใหญ่ ข องบี ท ามส์ มี อายุเฉลี่ ย ต่ า กว่า 30 ปี และมาจากหลากหลาย
สถาบันการศึกษา โดยลักษณะที่โดดเด่นอย่างหนึ่ งขององค์กรคือ การอยูร่ ่ วมกันแบบพี่นอ้ ง ซึ่ งเป็ น
วัฒนธรรมองค์กรที่ถูกปลูกฝังโดยผูบ้ ริ หารสู งสุ ด ขององค์กร ซึ่ งเป็ นผูก้ าหนดทิศทางการดาเนิ น
ธุ รกิ จ รวมถึ งนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่ งหนึ่ งในนั้นได้แก่ การตั้งเป้ าหมายที่จะมี
พนักงานที่พิการเป็ นจานวน 5 % ของจานวนพนักงานทั้งหมด เพื่อให้บรรลุ เป้ าหมายดังกล่าว
บริ ษทั บีทามส์ ได้ร่วมมือกับโรงเรี ยนอาชี วะพระมหาไถ่พทั ยาในโครงการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT
ที่เป็ นผูพ้ ิการ และเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนชั้นปี สุ ดท้ายเข้ามาฝึ กอาชี พที่บริ ษทั ซึ่ งปั จจัยสาคัญที่ทาให้
บริ ษทั บีทามส์ สามารถทาเรื่ องนี้ ได้สาเร็ จมาจากวิสัยทัศน์และจริ ยธรรมทางธุ รกิ จของผูน้ าองค์กร
ประกอบกับขนาดและประเภทของธุ รกิจที่เกื้อหนุนให้องค์กรสามารถนา CSR มาเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
กลยุทธ์ทางธุ รกิจ แต่ขณะเดียวกันก็ตอ้ งเผชิ ญอุปสรรคในการสรรหาคนพิการที่มีทกั ษะทางด้านไอ
ที ซึ่งเป็ นความสามารถเฉพาะทางและคนพิการส่ วนใหญ่ก็ยงั มีการศึกษาในระดับที่ไม่สูงมาก
ส่ วนตัวแทนขององค์กรขนาดใหญ่ ผูว้ ิจยั ได้เลือกบริ ษทั กลุ่มเซ็นทรัล จากัด เนื่องจากเป็ น
องค์กรธุ รกิจขนาดใหญ่ ซึ่ งมีพนักงานกว่า 60,000 คน และมีแนวทางในการส่ งเสริ มคนพิการอย่าง
จริ งจัง เริ่ มจากการมีผนู ้ าที่มีนโยบายชัดเจนว่าจะไม่สมทบเงินเข้ากองทุนฯ คนพิการ แต่จะจ้างงาน
ตามมาตรา 33 หรื อสร้างงานตามมาตรา 35 เท่านั้น ซึ่ งทาให้กลุ่มเซ็นทรัลกลายเป็ นองค์กรธุ รกิจที่
ได้รับการยอมรับจากภาครัฐและสังคมในฐานะองค์กรที่ใส่ ใจปั ญหาสังคม
อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากองค์กรมี ขนาดใหญ่ การจ้างงานคนพิการตามกฎหมายให้ได้เต็ม
อัตราทั้งหมดจึงไม่ใช่เรื่ องง่าย โดยหน่วยธุ รกิจของกลุ่มเซ็นทรัลที่สามารถจ้างงานคนพิการได้เต็ม
อัตราจริ ง ๆ มีแค่ 2 จาก 9 หน่ วยธุ รกิ จ คือ Central Restaurant Group (CRG) ซึ่ งเป็ นธุ รกิ จ
ร้านอาหาร และ Centara Group ซึ่ งเป็ นธุ รกิจโรงแรม ส่ วนหน่วยธุ รกิจที่เหลือจะใช้วิธีการสร้างงาน
ตามมาตรา 35 แทน ซึ่ งทาให้เกิดโครงการดี ๆ ที่สามารถนามาประชาสัมพันธ์เป็ นกลยุทธ์ทางด้าน
CSR ขององค์กรได้ อาทิเช่ น การจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมเพื่อคนพิการทางสติปัญญา (Center for
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Intellectually Disabled Innovation) หรื อ ABLE โดยร่ วมมือกับสมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญา
และกิ จ การเพื่ อ สั ง คมไนส์ ค อร์ ป เพื่ อ พัฒ นาศัก ยภาพให้ แ ก่ ค นที่ พิ ก ารทางสติ ปั ญ ญาด้ ว ย
กระบวนการฝึ กฝนเพื่อส่ งต่อสู่ การมีงานทาอย่างยัง่ ยืน ซึ่ งนับเป็ น “โมเดลธุ รกิ จเพื่อสังคมเพื่อคน
พิการ” ที่น่าสนใจและน่าศึกษาต่อไป
เนื่ องจากกลุ่ ม เซ็ นทรั ล เป็ นองค์ก รธุ รกิ จ ขนาดใหญ่ ดัง นั้น การบริ หารจัดการและการ
สื่ อสารด้านความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กรในการสร้างโอกาสในการมีงาน
ทาให้กบั คนพิการจึงต้องทาอย่างเป็ นระบบและต้องอาศัยผูท้ ี่ มีความรู ้ ความชานาญในการพัฒนา
ศักยภาพคนพิการเข้ามาช่ วยเพื่อให้งบประมาณที่ลงไปก่อให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ด แต่จากลักษณะ
งานของกลุ่มเซ็นทรัลซึ่ งไม่ได้ตอ้ งการความสามารถเฉพาะทางมากเท่ากับของบีทามส์ การสรรหา
พนักงานจึงอาจทาได้ไม่ยาก แต่การรักษาพนักงานให้อยูก่ บั องค์กรไปได้นาน ๆ นั้นยังคงเป็ นความ
ท้าทายของทั้งสององค์กร ซึ่ งในบทที่ 4 ของงานวิจยั จะพูดถึงวิธีการบริ หารจัดการและการสื่ อสาร
ความรั บผิดชอบต่ อสังคมของทั้งสององค์กรซึ่ งมี ค วามแตกต่า งทั้งในแง่ ของประเภทธุ รกิ จและ
ขนาดขององค์กร
จากที่ กล่าวมาทั้งหมดนี้ อาจพูดได้ว่าสถานการณ์ ดา้ นสิ ทธิ มนุ ษยชนในระดับโลกกาลัง
ส่ งผลดี ต่อสถานการณ์ การให้โอกาสต่อการมีงานทาของคนพิการในประเทศไทย ซึ่ งหากองค์กร
ธุ รกิจมีความเข้าใจและสามารถเชื่ อมโยงประเด็นดังกล่าวเข้ากับกลยุทธ์ดา้ น CSR ขององค์กรโดย
อาศัยช่องทางที่กฏหมายกาหนดตามมาตรา 33 และ 35 เชื่ อแน่วา่ จะมีคนพิการอีกเป็ นจานวนมากที่
ได้รับประโยชน์จากเรื่ องนี้
แต่การจะสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นได้น้ นั จาเป็ นต้องมีการสื่ อสารที่ชดั เจนและต่อเนื่ องถึง
ประโยชน์ของการทา CSR ในรู ปแบบนี้ รวมทั้งแนวทางในการจ้างงานและ/หรื อสร้างงานให้กบั
คนพิ ก ารที่ เ ป็ นรู ป ธรรม พร้ อ มทั้ง ตัวอย่า งขององค์ก รที่ ป ระสบความส าเร็ จ ในการดาเนิ นการ
ดังกล่าว เพื่อองค์กรธุ รกิ จที่ยงั คงใช้วิธีสมทบเงินเข้ากองทุนฯ จะหันมาพิจารณาจ้างงานและ/หรื อ
สร้างงานให้กบั คนพิการกันมากขึ้น
ด้วยเหตุน้ ี ผูว้ จิ ยั จึงสนใจที่จะทาการศึกษาและเผยแพร่ วิธีการบริ หารจัดการและการสื่ อสาร
ขององค์กรธุ รกิจที่ประสบความสาเร็ จในเรื่ องนี้ รวมทั้งปั จจัยสนับสนุ นต่าง ๆ โดยหวังว่าข้อมูลที่
ได้จะช่วยเปิ ดมุมมองใหม่ ๆ ให้กบั องค์กรธุ รกิจในการสร้างโอกาสในการมีงานทาให้กบั คนพิการ
ซึ่งนับเป็ นการบูรณาการการดาเนินงานด้าน CSR ที่สนับสนุนการดาเนิ นธุ รกิจขององค์กรไปพร้อม
ๆ กับการพัฒนาความสามารถของผูพ้ ิการอย่างยัง่ ยืน
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1.2 ปัญหานาวิจยั
1) องค์กรธุ รกิจที่ใช้กลยุทธ์ดา้ นความรับผิดชอบต่อสังคมในการสร้างโอกาสในการมีงาน
ทาให้กบั คนพิการ มีวธิ ี การบริ หารจัดการอย่างไร
2) องค์กรธุ รกิจที่ใช้กลยุทธ์ดา้ นความรับผิดชอบต่อสังคมในการสร้างโอกาสในการมีงาน
ทาให้กบั คนพิการ มีวธิ ี การสื่ อสารความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างไร
3) อะไรคือปั จจัยสนับสนุนองค์กรธุ รกิจในการสร้างโอกาสในการมีงานทาให้กบั คนพิการ
ด้วยกลยุทธ์การสื่ อสารความรับผิดชอบต่อสังคม

1.3 วัตถุประสงค์ การวิจัย
1) เพื่อศึกษาวิธีการบริ หารจัดการขององค์กรธุ รกิ จที่ใช้กลยุทธ์ดา้ นความรั บผิดชอบต่อ
สังคมในการสร้างโอกาสในการมีงานทาให้กบั คนพิการ
2) เพื่อศึกษาวิธีการสื่ อสารความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กรของ
องค์กรธุ รกิจที่ใช้กลยุทธ์ดา้ นความรับผิดชอบต่อสังคมในการสร้างโอกาสในการมีงานทาให้กบั คน
พิการ
3) เพื่อศึกษาปัจจัยที่สนับสนุนองค์กรธุ รกิจในการสร้างโอกาสในการมีงานทาให้กบั คน
พิการด้วยกลยุทธ์การสื่ อสารความรับผิดชอบต่อสังคม

1.4 ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั เชิ งคุ ณภาพที่มุ่งศึกษาถึงวิธีการบริ หารจัดการและการสื่ อสาร
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ทั้งภายในและภายนอกขององค์กรธุ รกิจที่มีกลยุทธ์ดา้ น CSR ใน
การสร้างโอกาสในการมีงานทาให้กบั คนพิการ โดยจะครอบคลุมเฉพาะธุ รกิจขนาดกลางและขนาด
ใหญ่ตามนิ ยามของกระทรวงอุตสาหกรรม เนื่ องจากเป็ นขนาดขององค์กรที่เข้าข่ายต้องจ้างงานคน
พิการตามที่กฎหมายกาหนด คือ มีพนักงานตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างที่ผวู ้ ิจยั เลือกมาเป็ น
กรณี ศึกษานั้นเป็ นองค์กรธุ รกิจที่มีความโดดเด่นในการดาเนินงานด้านการสร้างโอกาสในการมีงาน
ทาให้กบั คนพิการและมีส่วนในการขับเคลื่อนเรื่ องคนพิการในระดับประเทศเมื่อพิจารณาจากข้อมูล
ที่ไ ด้จากการทบทวนวรรณกรรมในหัวข้อโครงการธุ รกิ จสร้ า งสรรค์คนพิ การเข้ม แข็ง และจาก

14
คาแนะนาของบริ ษทั ไนส์ คอร์ ป เอส.อี. จากัด (กิจการเพื่อสังคมไนส์ คอร์ ป) ซึ่ งเป็ นแกนนาในการ
รณรงค์ให้ภาคธุ รกิจหันมาสร้างงานคนพิการตามมาตรา 35
นอกจากนี้ ในการศึกษาวิธีการบริ หารจัดการและการสื่ อสาร CSR ขององค์กรธุ รกิจที่มีการ
สร้ างโอกาสในการมี งานทาให้กบั คนพิการ ซึ่ งเป็ นตัวแปรสาคัญของงานวิจยั ในครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ได้
ทาการศึ กษาวิสัยทัศน์และนโยบายของผูน้ า รวมทั้งวิธีการจัดการซึ่ งครอบคลุ มตั้งแต่การจัดสรร
ทรั พยากร การสรรหาและรั ก ษาพนัก งานผูพ้ ิ ก ารให้อยู่ก ับ องค์ก รให้ไ ด้นานที่ สุด ไปจนถึ งการ
ปรับปรุ งสภาพแวดล้อมในการทางาน ขณะที่การสื่ อสาร CSR จะครอบคลุมทั้งการสื่ อสารภายนอก
องค์กร ภายในองค์ก ร และการสื่ อสารแบบมี ส่วนร่ วม และสุ ดท้า ยคื อ ปั จจัย สนับ สนุ นซึ่ ง จะมี
บทบาทสาคัญในการสร้างโอกาสในการมีงานทาให้กบั คนพิการต่อไปในอนาคต
ส่ วนระเบี ยบวิธีวิจยั ประกอบด้วยการวิจยั เอกสารและข้อมูลบนเว็บไซต์ (Documentary
Research) ขององค์กรธุ รกิ จที่ผูว้ ิจยั เลื อกมาเป็ นกลุ่ มตัวอย่าง ซึ่ งประกอบด้วย รายงานประจาปี
เว็บไซต์ขององค์กร รวมทั้งเว็บไซต์และเครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่มีการเผยแพร่ ขอ้ มูลเกี่ยวกับการ
จ้างงานหรื อสร้างงานของกลุ่มตัวอย่างที่ผวู ้ ิจยั ค้นพบ เช่น ประชาชาติธุรกิ จออนไลน์ เฟซบุ๊คของ
กิจการเพื่อสังคมไนส์คอร์ ป เป็ นต้น
นอกจากนี้ ผูว้ ิจยั ยังทาการสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก ผูบ้ ริ หารและพนักงาน (จานวน 5 ท่าน) ของ
บริ ษทั บีทามส์ โซลูชนั่ จากัด ในฐานะตัวแทนขององค์กรขนาดกลาง ที่จา้ งงานคนพิการแม้วา่ จะยัง
มี พ นัก งานไม่ ถึง 100 คนก็ ตาม และผูบ้ ริ หารและพนัก งาน (จานวน 5 ท่ าน) ของบริ ษทั กลุ่ ม
เซ็นทรัล จากัด ในฐานะตัวแทนขององค์กรขนาดใหญ่ที่มีการดาเนิ นการทั้งจ้างงานและสร้างงาน
ให้กบั คนพิการ ซึ่ งการสร้ างโอกาสในการมีงานทาให้กบั คนพิการของทั้งสององค์กรนี้ สามารถ
นามาประชาสัมพันธ์เป็ น CSR ที่ก่อให้เกิ ดคุ ณค่าร่ วมทั้งในแง่สังคมและเศรษฐกิ จ ซึ่ งถื อว่าเป็ น
ตัวอย่างที่ดีของการทา CSR ที่ตอบประเด็นปั ญหาสังคมและนาไปสู่ การพัฒนาที่ยงั่ ยืนอย่างแท้จริ ง
นอกจากนี้ ผูว้ ิจยั ยังทาการสัมภาษณ์ เพิ่มเติมผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ไนส์ คอร์ ป เอส.อี. จากัด
(กิจการเพื่อสังคมไนส์คอร์ ป) จานวน 1 ท่าน เพื่อศึกษาถึงวิธีการและปั ญหาอุปสรรคในการสื่ อสาร
ประเด็นการสร้างงานคนพิการตามมาตรา 35 โดยเชื่ อมโยงกับการดาเนินงานด้าน CSR ขององค์กร
รวมทั้งปั จจัยสนับสนุนอื่น ๆ ในการสร้างโอกาสในการมีงานทาให้กบั คนพิการ โดยผูว้ ิจยั ได้ทาการ
รวบรวมข้อมูลทั้งหมดนี้ในช่วงเดือนพฤษภาคม-กันยายน 2558
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1.5 ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1) เพื่อนาผลการศึกษาไปใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาวิธีการบริ หารจัดการและการสื่ อสาร
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุ รกิจในประเทศไทย ที่ตระหนักถึงความสาคัญของการสร้าง
โอกาสในการมีงานทาให้กบั คนพิการ โดยใช้ตวั อย่างจากองค์กรที่ประสบความสาเร็ จในการศึกษา
นี้
2) เพื่อเป็ นแนวทางให้องค์กรธุ รกิจหันมาใช้กลยุทธ์ดา้ นความรับผิดชอบต่อสังคมในการ
สร้างโอกาสในการมีงานทาให้กบั คนพิการ รวมทั้งสื่ อสารประเด็นดังกล่าวเพื่อช่วยให้สังคมมีเจต
คติที่ถูกต้องเกี่ยวกับคนพิการมากขึ้น

1.6 นิยามศัพท์
1) ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) หมายถึง ความรับผิดชอบขององค์กรต่อ
ผลกระทบที่เกิดจากการดาเนินธุ รกิจทั้งกระบวนการ และความสมัครใจที่จะทาเกินกว่าหน้าที่หรื อที่
กฎหมายกาหนด เพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ยและสนับสนุ นให้เกิ ด
คุณค่าเพิ่มทั้งต่อตนเอง ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย และสังคมโดยรวม อันจะส่ งผลต่อภาพลักษณ์และความ
ได้เปรี ยบด้านการแข่งขันในระยะยาว รวมทั้งสร้างความยัง่ ยืนให้แก่องค์กร ซึ่ งในงานวิจยั ชิ้นนี้ เป็ น
ความรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่ องของการสร้ างโอกาสในการมีงานทาให้กบั คนพิการในประเทศ
ไทย
2) วิธีการบริ หารจัดการขององค์กรธุ รกิ จ หมายถึง กระบวนการวางแผนและการจัดการ
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร โดยเริ่ มจากการกาหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ การกาหนด
นโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานด้านความรั บผิดชอบต่อสังคม ไปจนถึ งการจัดสรรทรัพยากร การ
สรรหาและการรักษาพนักงานผูพ้ ิการให้อยูก่ บั องค์กรให้นานที่สุด การปรับปรุ งสภาพแวดล้อมใน
การทางานอย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิ ผล เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายในการสร้างโอกาสในการมี
งานทาให้กบั คนพิการอย่างยัง่ ยืน
3) วิธีการสื่ อสารความรับผิดชอบต่อสังคม หมายถึง การเปิ ดเผยข้อมูลด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมที่องค์กรได้ดาเนิ นการไปแล้ว อยู่ในระหว่างดาเนิ นการ หรื อมีแผนที่จะ
ดาเนิ นการต่อไปในอนาคต เพื่อสร้ างความรู ้ ความเข้าใจให้แก่ ผมู ้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ยทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร เรื่ องการสร้างโอกาสในการมีงานทาให้กบั คนพิการ ผ่าน 4 ช่องทางหลัก ๆ คือ สื่ อ
บุคคล สื่ อมวลชน ประกาศรับสมัครงาน และ เว็บไซต์ขององค์กร
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4) องค์กรธุ รกิ จ หมายถึง นายจ้างหรื อสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่
ดาเนินธุ รกิจอยูใ่ นประเทศไทย โดยใช้วธิ ี การจัดขนาดตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงอุตสาหกรรม
ดังนี้
(1) ธุ รกิจขนาดเล็ก ได้แก่ ธุ รกิจที่มีพนักงานไม่เกิน 50 คน
(2) ธุ รกิจขนาดกลาง ได้แก่ ธุ รกิจที่มีพนักงานระหว่าง 51-200 คน
(3) ธุ รกิจขนาดใหญ่ ได้แก่ ธุ รกิจที่มีพนักงานมากกว่า 200 คนขึ้นไป
5) คนพิการ หมายถึง บุคคลที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้ท้ งั หมดหรื อบางส่ วน อันเนื่ องมา
จากความบกพร่ องทางด้านร่ างกาย จิตใจ หรื อ สติปัญญา ส่ งผลให้ไม่ได้รับหรื อถูกจากัดโอกาสด้าน
ความมัน่ คงในชีวติ สถานภาพการจ้างงาน หรื อความก้าวหน้าในอาชีพอย่างเหมาะสม
6) การสร้างโอกาสในการมีงานทาให้กบั คนพิการ หมายถึง การเปิ ดโอกาสให้คนพิการได้
ใช้ความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ โดยนายจ้างหรื อสถานประกอบการสามารถเลือกได้
2 วิธี คื อ หนึ่ ง จ้า งงานคนพิ ก าร ซึ่ ง ได้แก่ การรั บคนพิ ก ารเข้าท างาน ตามมาตรา 33 แห่ ง
พระราชบัญญัติส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชี วิตคนพิการ พ.ศ. 2550 เพื่อคนพิการจะมีรายได้และ
สามารถพึ่งพาตนเองได้ หรื อ สอง สร้างงานให้กบั คนพิการ ซึ่ งได้แก่ การให้สัมปทาน จัดสถานที่
จาหน่ายสิ นค้าและบริ การ จัดจ้างเหมาช่วงงาน ฝึ กงาน หรื อให้การช่วยเหลืออื่น ๆ แก่คนพิการหรื อ
ผูด้ ูแลคนพิการ ตามมาตรา 35 แห่ งพระราชบัญญัติส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชี วิตคนพิการ พ.ศ.
2550 ในกรณี ที่ไม่สามารถจ้างงานคนพิการได้ตามที่กฏหมายกาหนด
7) การสื่ อสารความรั บ ผิดชอบต่ อสั ง คมภายในองค์ก ร หมายถึ ง กระบวนการในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เรื่ องการสร้างโอกาสในการมีงานทาให้ กบั
คนพิการกับพนักงานทุกระดับภายในองค์กร เพื่อสร้างความเข้าใจและก่อให้เกิดการมีส่วนร่ วมใน
การตัดสิ นใจและการดาเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรในประเด็นดังกล่าว
8) การสื่ อสารความรับผิดชอบต่อสังคมภายนอกองค์กร หมายถึ ง การติดต่อสื่ อสารจาก
องค์กรไปสู่ ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยภายนอกเกี่ยวกับกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
เรื่ องการสร้างโอกาสในการมีงานทาให้ กบั คนพิการ เพื่อตอบสนองความคาดหวังของผูม้ ีส่วนได้
ส่ วนเสี ย และส่ งผลต่อภาพลักษณ์และความได้เปรี ยบด้านการแข่งขันขององค์กรในระยะยาว
9) ปั จจัยสนับสนุน หมายถึง สิ่ งที่ช่วยให้การสื่ อสารความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการสร้าง
โอกาสในการมี งานทาให้กบั คนพิการขององค์กร มี ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลมากยิ่งขึ้น ซึ่ ง
รวมถึงการให้สิทธิ ประโยชน์เพิ่มเติมทางด้านภาษีแก่องค์กรที่มีการลงทุนในโครงการสร้างงานคน
พิการตามมาตรา 35, มาตรการสนับสนุนที่จาเป็ นจากภาครัฐ, กลไกทางการตลาดในการจ้างงานคน
พิ ก าร และหน่ วยงานชาติ ที่ เชื่ อมต่ องานด้า นคนพิ ก ารของภาคส่ ว นต่ า ง ๆ เข้า ด้วยกัน เป็ นต้น

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
ในการศึกษาเกี่ ยวกับการสื่ อสารความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุ รกิ จด้านการสร้ าง
โอกาสในการมีงานทาให้กบั คนพิการ มีแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องหลัก ๆ ดังนี้
2.1 แนวคิดด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility:
CSR)
2.2 ทฤษฏีจริ ยธรรมทางธุ รกิจ (Business Ethics)
2.3 แนวคิดเรื่ องสังคมแห่งการสร้างโอกาสและความเท่าเทียม (Inclusive Society)
2.4 แนวคิดการสื่ อสารด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility
Communication)
2.4.1 แนวคิดการสื่ อสารภายในและภายนอกองค์กร (Internal and External
Communications)
2.4.2 แนวคิดการสื่ อสารแบบมีส่วนร่ วม (Participatory Communication)
2.5 ทฤษฎีการบริ หารจัดการ (Management Theory)
2.6 เอกสารวิชาการและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.6.1 แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ
2.6.2 พัฒนาการด้านกฎหมายและสิ ทธิคนพิการ
2.6.3 พระราชบัญญัติส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
2.6.4 ระบบกฎหมายว่าด้วยสัดส่ วนการจ้างงานคนพิการในประเทศไทย
2.6.5 การสร้างงานให้แก่คนพิการด้วยวิธีอื่นใดตามมาตรา 35 แทนการจ้างงานตาม
ระบบสัดส่ วน
2.6.6 กรณี ศึกษาโครงการธุ รกิจสร้างสรรค์ คนพิการเข้มแข็ง (CSR-D-Ability: CSRD)
2.6.7 งานวิจยั ในประเทศ
2.6.8 งานวิจยั ต่างประเทศ
2.7 กรอบแนวคิดในงานวิจยั (Conceptual Framework)
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2.1 แนวคิดด้ านความรับผิดชอบต่ อสั งคมขององค์ กร (Corporate Social
Responsibility: CSR)
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมของธุ รกิ จ หรื อ กิ จ การที่ ไ ม่ ใ ช่ ภ าคธุ ร กิ จ เป็ นแนวคิ ด ที่ ก าลัง
กลายเป็ นกระแสไปทัว่ โลก จึ ง เป็ นเรื่ องจาเป็ นที่ เราต้องท าความเข้าใจรู ป แบบ ประโยชน์ และ
ขั้นตอนการประยุกต์ใช้อย่างแท้จริ ง เพื่อไม่ให้เป็ นเพียงกระแสยอดฮิตทางธุ รกิจที่เกิดขึ้นแล้วก็ดบั
ไปอย่ า งรวดเร็ ว หรื อ ที่ ท ั่ว ไปอาจเข้า ใจว่ า เป็ นเพี ย งการสร้ า งภาพชนิ ด หนึ่ ง หรื อ มาตรฐาน
อุตสาหกรรมอีกอย่างหนึ่งเท่านั้น
ในการดาเนิ นธุ รกิ จโดยทัว่ ไป องค์กรมักเน้นไปที่ การเติบโตทางด้านเศรษฐกิ จเพื่อสร้ าง
ผลตอบแทนที่ดีให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ และพนักงาน รวมทั้งการปฏิบตั ิตามกฎหมายในฐานะสมาชิกที่ดีของ
สังคม (Corporate Citizenship) ในขณะที่ CSR คือความสมัครใจที่จะทามากกว่าหน้าที่ หรื อที่
กฎหมายกาหนด เพื่อเพิ่ม “คุณค่า” ให้กบั ตนเอง ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย และสังคม รวมถึงการสร้ าง
ความยัง่ ยืนให้แก่ องค์กร ซึ่ ง คุ ณค่ า ของแต่ ล ะองค์ก รไม่ จาเป็ นต้องเหมื อนกัน ขึ้ นอยู่ก ับ นิ ย ามที่
องค์กรเป็ นคนกาหนด
แนวคิ ด ด้า นความรั บ ผิ ดชอบต่ อสั ง คมขององค์ก รนั้น มี ห ลากหลาย แต่ ที่ จ ะยกมาเป็ น
ตัวอย่างในงานวิจยั ชิ้นนี้มีดว้ ยกัน 2 แนวคิด คือ
1) Triple Bottom Line (TBL) เป็ นแนวคิดของ Elkington (1997) ซึ่ งพัฒนาจากแนวคิดเดิมที่
Brundtland Commission ขององค์การสหประชาชาติได้กาหนดไว้เมื่อปี 1987 โดยเน้นเรื่ อง People
Planet และ Profit คือ ให้ความสาคัญกับการมองคุณค่าและประเมินความสาเร็ จขององค์กรอย่างสมดุล
ทั้ง 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจ (การทาให้ธุรกิจเติบโต) สังคม (การเกื้อกูลต่อสังคมรอบข้าง) และสิ่ งแวดล้อม
(การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม) รวมถึงการดาเนินกิจการด้วยความโปร่ งใส มีธรรมภิบาล ซึ่ งช่วยให้องค์กร
สามารถประเมินความเสี่ ยงและตอบสนองต่อความต้องการของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยได้อย่างครบถ้วน
อันจะนาไปสู่ ความยัง่ ยืนขององค์กร
2) Creating Shared Value (CSV) เป็ นแนวคิดของ Porter and Mark (2011) ซึ่ งมอง CSR ว่า
เป็ น “การสร้ างหรื อแบ่งปั นคุ ณค่าระหว่างองค์กรและสังคม” องค์กรที่ใช้แนวคิดนี้ มกั มีแนวทางการ
ปฏิบตั ิที่เน้นการสร้างคุ ณค่าต่อองค์กรและต่อสังคม โดยองค์กรที่เหมาะกับแนวคิดนี้ มักเป็ นองค์กรที่
ทาธุ รกิ จกับกลุ่มคนที่สังคมมักเห็ นว่าถูกเอารัดเอาเปรี ยบ จะเห็ นได้ว่าแนวคิดนี้ แตกต่างไปจาก CSR
แบบที่ นาคุ ณค่าไปมอบให้สังคมหรื อชุ มชน แต่เป็ นการสร้ างคุ ณค่าให้เกิ ดขึ้ นทั้งสองทาง คื อทั้งต่อ
องค์กรและต่อสังคม
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แนวคิดที่เสนอมุมมองการสร้ างคุ ณค่าร่ วมระหว่างองค์กรกับสังคม เป็ นแนวคิด CSR เชิ ง
รุ ก ด้วยการค้นหาจุดร่ วมระหว่างกลยุทธ์ทางธุ รกิจกับความต้องการของสังคม ซึ่ งจะนาไปสู่ คุณค่าของ
องค์กรในระยะยาว อย่า งไรก็ต าม คุ ณ ค่า ขององค์ก รจะต้อ งไม่ดี ต่อ ผูม้ ีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย ภายนอก
องค์กรเท่านั้น แต่ตอ้ งดีต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยภายในด้วย
จากแนวคิดดังกล่าว ทาให้เกิดองค์กรประเภท Social Business หรื อ Social Enterprise ซึ่ ง
พยายามผสมผสานคุ ณค่าทั้งขององค์กรและสังคมเข้าด้วยกันอย่างชัดเจน เป็ นการเปลี่ ยนจากการได้
ประโยชน์หรื อเสี ยประโยชน์ มาเป็ นต่างฝ่ ายต่างได้ประโยชน์ (win-win)
นอกจากนี้ ในการกาหนดแนวคิดด้าน CSR เพื่อพัฒนาไปสู่ ความยัง่ ยืนขององค์กร ควรกาหนด
ตัวชี้วดั ความสาเร็ จเป็ นช่วง ๆ
ช่วงที่ 1: เป็ นการสร้าง “ความสอดคล้อง” (Compliance) เน้นการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ
ปฏิ บตั ิ และ มาตรฐานที่เกี่ ยวข้องให้ครบถ้วน โดยวัดผลจากจานวนมาตรฐาน กฎระเบียบ และ แนว
ปฏิบตั ิที่สามารถปฏิบตั ิตามได้
ช่วงที่ 2: เป็ นการสร้าง “ประสิ ทธิ ภาพเชิงเศรษฐนิเวศ” (Eco-efficiencies) หรื อปรับปรุ งการ
ปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ เน้นลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็ น เช่น การประหยัดพลังงาน ลดการปล่อยของ
เสี ยหรื อมลพิษ โดยวัดผลจากค่าใช้จ่าย และปริ มาณก๊าซและของเสี ยที่เกิดขึ้น
ช่วงที่ 3: เป็ นการสร้าง “การตลาดสี เขียว” (Green Marketing) เน้นสร้างความแตกต่างด้วยการ
เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมของสิ นค้าและบริ การ
ช่วงที่ 4: เป็ นการสร้าง “ความยัง่ ยืน” (Sustainability) เน้นสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน
ด้วยการส่ งเสริ มการบริ โภคที่ยงั่ ยืน (สถาบันพัฒนาธุ รกิจอย่างยัง่ ยืน, 2556, น. 6-11)
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Stage of development
Focus

Step forward to sustainability
Sustainability

Competitive advantage

Green Marketing

Reposition products/services

Eco-efficiencies

Save money

Compliance

Avoid liabilities

ภาพที่ 2.1 ขั้นตอนของการพัฒนาไปสู่ ความยัง่ ยืน
แหล่งทีม่ า: Hitchcock and Willard, 2008.
กิจกรรม CSR สามารถทาได้หลายรู ปแบบ โดย Kotler et al. (อ้างถึงใน สถาบันพัฒนาธุ รกิจ
อย่างยัง่ ยืน, 2556) ได้แบ่งกิจกรรม CSR ออกเป็ น 6 ประเภท ดังนี้
1) Cause-related Marketing (การหักส่ วนแบ่งจากการขาย) เป็ นการผูกมัดในการให้ หรื อการ
บริ จาคจากจานวนร้ อยละของรายได้ เพื่อสนับสนุ นแก้ไขประเด็นปั ญหาทางสังคมเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง
โดยเฉพาะ ข้อเสนอนี้ ส่ วนใหญ่จะมีระยะเวลาที่แน่นอน และมักเป็ นการร่ วมมือกับองค์กรที่ไม่หวังผล
กาไรเพื่อประโยชน์ร่วมกัน ด้วยการเพิ่มยอดขาย และนาเงิ นไปสนับสนุ นกิจกรรมการกุศลนั้น ๆ ใน
ขณะเดี ยวกันก็เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผบู ้ ริ โภคได้มีส่วนร่ วมในการทาการกุศลผ่านการซื้ อผลิ ตภัณฑ์
โดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น บริ ษทั กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) มอบรายได้ส่วนหนึ่ ง
จากค่าโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ ผ่าน CAT 001 นาทีละ 50 สตางค์ ในช่วง 3 เดือน ให้กบั
มูลนิธิชยั พัฒนาเพื่อโครงการน้ า เป็ นต้น
2) Cause Promotion (การส่ งเสริ มประเด็นของสังคม) คือ การที่องค์กรสนับสนุนเงินทุน หรื อ
การสนับสนุ นที่ไม่ใช่ตวั เงิ น เพื่อเพิ่มความตระหนักและความเป็ นห่ วงเกี่ยวกับปั ญหาสังคม หรื อการ
สนับสนุ นการระดมทุน การมีส่วนร่ วม หรื อการสรรหาอาสาสมัครเพื่อการดังกล่าว โดยองค์กรธุ รกิ จ
อาจริ เริ่ มและบริ หารงานส่ งเสริ มนั้นด้วยตนเอง หรื ออาจร่ วมมือกับองค์กรหนึ่ งองค์กรใด หรื อกับหลาย
ๆ องค์กรก็ได้ เช่น บริ ษทั บางจากปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน) ร่ วมกับโรงเรี ยนรอบโรงกลัน่ ของบริ ษทั
สร้ างจิ ตสานึ กรักษ์ธรรมชาติ แก่นักเรี ยนโดยบูรณาการเข้ากับวิชาวิทยาศาสตร์ ให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้
ความสาคัญของป่ าไม้ การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เป็ นต้น
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3) Corporate Social Marketing (การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในสังคมด้วยเครื่ องมือ
ทางการตลาด) เป็ นการสนับ สนุ นการพัฒนาหรื อการนาการรณรงค์ไ ปปฏิ บตั ิ โดยจะเน้นไปที่ การ
เปลี่ ยนแปลงพฤติ กรรมในด้านต่าง ๆ อาทิ เช่ น สาธารณสุ ข ความปลอดภัย สิ่ งแวดล้อม หรื อ ความ
เป็ นอยูข่ องชุ มชน เช่น บริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จากัด จัดกิจกรรมคาราวาน “เมืองจราจร
ปลอดภัย โตโยต้า ถนนสี ขาว” โดยรณรงค์ให้ผูใ้ ช้รถใช้ถนนรู ้ จกั ขับขี่ อย่างมี วินัยและถู กกฎจราจร
รวมถึงสอดแทรกความมีน้ าใจและเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่แก่ผรู ้ ่ วมทางบนท้องถนน เป็ นต้น
4) Socially Responsible Business Practices (ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการธุ รกิจ)
เป็ นการดาเนิ นกิ จกรรมทางธุ รกิ จทั้งในเชิ งป้ องกันด้วยการหลี กเลี่ ยงการก่อให้เกิ ดปั ญหาทางสังคม
และการแก้ไขด้วยการช่วยเหลือเยียวยาปั ญหาทางสังคมนั้น ๆ ด้วยกระบวนการทางธุ รกิจ เช่น บริ ษทั
ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) ให้บริ การสายการบินต่าง ๆ ด้วยระบบ PC AIR และ ระบบไฟฟ้ า
400 Hertz เพื่อลดมลภาวะที่เกิดจากการเผาผลาญเชื้อเพลิงของอากาศยาน เป็ นต้น
5) Community Volunteering (อาสาสมัครเพื่อสังคม) เป็ นการสนับสนุนหรื อจูงใจให้พนักงาน
คู่คา้ สมาชิ กในแฟรนไชส์ มาร่ วมสละเวลาและแรงงานในการทางานให้แก่ชุมชนที่องค์กรตั้งอยูแ่ ละ
เพื่อตอบสนองต่อประเด็นปั ญหาทางสังคมและสิ่ งแวดล้อมที่ องค์กรให้ความสนใจหรื อห่ วงใย โดย
องค์กรอาจดาเนิ นการเอง หรื อร่ วมมือกับองค์กรอื่น หรื ออาจให้พนักงานเป็ นผูเ้ สนอโครงการเข้ามา
เพื่อให้องค์กรพิจารณาสนับสนุนก็ได้ เช่น บริ ษทั ไทยประกันชีวติ จากัด (มหาชน) ให้พนักงานปลูกป่ า
ชายเลนในกิจกรรม “คืนธรรมชาติให้บางปู” เป็ นต้น
6) Corporate Philanthropy (การบริ จาคเพื่อสาธารณกุศล) เป็ นการให้ความช่วยเหลือโดยตรง
ไปยังการกุศลหรื อปั ญหาสังคมนั้น ๆ ส่ วนใหญ่จะเป็ นในรู ปของเงินช่วยเหลือ หรื อการบริ จาค ซึ่ งเป็ น
การดาเนินการในเชิงรับ หรื อมีผเู ้ สนอให้ทา มากกว่าจะเกิดจากการวางแผนหรื อออกแบบกิจกรรมจาก
ภายในองค์กรเอง ทาให้ไม่เกิ ดการเชื่ อมโยงเข้ากับเป้ าหมายหรื อพันธกิ จขององค์กรเท่าใดนัก เช่ น
บริ ษทั สุ รพลฟู้ ดส์ จากัด (มหาชน) มอบเงินบริ จาคให้แก่ผปู ้ ระสบภัยน้ าท่วม เป็ นต้น
สาหรั บการสร้ างโอกาสในการมี งานทาให้กบั คนพิการ ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษานี้ จัดว่าเป็ น
CSR ประเภท Cause Promotion ซึ่ งมาจากการริ เริ่ มของหลายภาคส่ วนเพื่อสร้างความตระหนักให้กบั
องค์ธุรกิจในการสร้างโอกาสในการมีงานทาให้กบั คนพิการ ซึ่ งถื อเป็ นปั ญหาสังคมที่สาคัญในระดับ
โลก แม้วา่ สังคมไทยจะยังไม่ค่อยให้ความสาคัญกับเรื่ องนี้มากนักก็ตาม
กล่ าวโดยสรุ ปคื อ องค์กรธุ รกิ จในปั จจุ บนั จาเป็ นต้องสร้ างคุ ณค่าให้กบั ตนเอง ในขณะที่ ยงั
คงไว้ซ่ ึ งความสมดุ ลทั้งทางด้านเศรษฐกิ จ สังคม และสิ่ งแวดล้อม อันจะนาไปสู่ การพัฒนาที่ยงั่ ยืน แต่
ทั้งนี้ ท้ งั นั้น วิธีการสร้างคุ ณค่า หรื อรู ปแบบกิ จกรรม CSR ของแต่ละองค์กร อาจแตกต่างกันไปตาม
บริ บทและเป้ าหมายขององค์กรนั้น ๆ ซึ่ งแนวคิด CSR นี้ ถือเป็ นพื้นฐานสาคัญของการบริ หารจัดการ

22
และการสื่ อ สาร CSR ขององค์ก รธุ ร กิ จ ที่ ผูว้ ิจ ัย น ามาใช้ใ นการวิ เ คราะห์ แ ละอภิ ป รายผลตาม
วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 และข้อที่ 2 ของการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้

2.2 ทฤษฏีจริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics)
แนวคิดจริ ยธรรมทางธุ รกิ จ (Business Ethics) ที่เกี่ยวพันถึงทฤษฎีปทัสถานหรื อ Norm
Theory ซึ่ งหมายถึงการที่ผูน้ าของบริ ษทั ซึ่ งเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการใช้ศีลธรรม (Moral) เป็ น
เครื่ องมือตัดสิ นใจในการกาหนดนโยบายและกลยุทธ์ของบริ ษทั หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่ งก็คือ การมี
ผูน้ าที่มีศีลธรรม (Moral Leadership) เป็ นผูก้ าหนดแนวทางการปฏิบตั ิขององค์กรนั้นทาให้องค์กร
ไม่ถูกจากัดอยู่แค่การปฏิ บตั ิตามข้อกาหนดของบริ ษทั หรื อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ย
เท่านั้น แต่ยงั คานึงถึงคุณค่าทางจริ ยธรรมอื่น ๆ เช่น ความเสมอภาค เสรี ภาพ และความเป็ นธรรมอีก
ด้วย (Frederick, 2002)
มีผใู ้ ห้ความหมายของจริ ยธรรมทางธุ รกิจไว้พอสังเขป ดังนี้
อานันท์ ปันยารชุน (อ้างถึงใน สมคิด บางโม, 2549, น. 13) ได้ให้ความหมาย จริ ยธรรมทาง
ธุ รกิ จ ว่าหมายถึ ง การผสมผสานระหว่างเศรษฐกิ จและจริ ยธรรม โดยมี เป้ าหมายเพื่อส่ งเสริ ม
นโยบายและการปฏิ บตั ิของภาคธุ รกิ จ ในการสร้ างความสาเร็ จในการประกอบการอย่างมีความ
รับผิดชอบ มีความยัง่ ยืน มีผลในระยะยาว ขณะเดียวกันก็ช่วยสร้างความสมดุลระหว่างผูม้ ีส่วนได้
เสี ยในกิจการนั้น ๆ อันได้แก่ ผูล้ งทุน ลูกจ้าง ลูกค้า ชุมชน ตลอดจนสภาพสิ่ งแวดล้อมอย่างสมดุล
Hartman, DesJardins, and MacDonald (2014) นักวิชาการด้านปรัชญาและ จริ ยศาสตร์ ชาว
แคนาดา ให้คานิยาม จริ ยธรรมทางธุ รกิจ หมายถึง การตรวจสอบโครงสร้างของวิธีการที่นกั ธุ รกิจ
และสถาบันทางธุ รกิจควรประพฤติปฏิบตั ิในโลกการค้า โดยเฉพาะอย่างยิง่ เพื่อตรวจสอบข้อจากัดที่
เหมาะสมในการแสวงหาผลกาไรแก่ ตนเองและธุ รกิ จ เมื่ อการกระทานั้นส่ งผลกระทบต่อผูท้ ี่
เกี่ยวข้อง
จากความหมายของจริ ยธรรมทางธุ รกิจข้างต้นสามารถสรุ ปได้วา่ จริ ยธรรมทางธุ รกิจเป็ น
การนาข้อพึงประพฤติปฏิบตั ิที่ชอบด้วยความดี ความถูกต้อง มาใช้กบั ธุ รกิ จโดยนักธุ รกิ จ หรื อ
ผูป้ ระกอบการ ดังนั้น จริ ยธรรมต้องเริ่ มจากการมีนกั ธุ รกิจที่ดี จึงจะมีการประกอบการที่ดีและเป็ น
ธุ รกิ จที่ดีในที่สุดนัน่ เอง แต่ถา้ นักธุ รกิจมุ่งแต่ผลประโยชน์ของตนเอง หรื อผลกาไรของธุ รกิ จแต่
เพียงอย่างเดียว โดยไม่คานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผูท้ ี่เกี่ยวข้อง หรื อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ธุ รกิจ
นั้นย่อมจะเป็ นธุ รกิจที่ขาดจริ ยธรรม ซึ่ งจะก่อให้เกิดความเสี ยหายและความเดือดร้อนขึ้น รวมทั้ง
ธุ รกิจเองก็จะไม่สามารถดาเนินธุ รกิจต่อไปได้ในอนาคต
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นอกจากนี้ การเป็ นองค์กรธุ รกิ จที่ ดี ยังหมายถึ ง การมีวิสัยทัศน์ พันธกิ จ เป้ าหมาย
วัตถุประสงค์และกลยุท ธ์ ที่ ถู ก กาหนดขึ้ นด้วยแนวคิ ด หลัก การในการบริ หาร และนาไปสู่ ก าร
ปฏิ บตั ิ การอย่างมี ความรับผิดชอบต่อบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร นัน่ คือ การเป็ นธุ รกิ จ
ที่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ไม่ทาลายสิ่ งแวดล้อม ชาระภาษีให้แก่รัฐอย่างถูกต้องครบถ้วน และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมถึงแม้วา่ ในบางครั้งอาจประสบกับภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจก็ตาม
สมคิด บางโม (2549) กล่าวถึงประโยชน์ของการมีจริ ยธรรมทางธุ รกิจไว้ดงั นี้
1) ทาให้บุคลากรในองค์กรธุ รกิจอยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุ ข ปฏิบตั ิงานด้วยความสบายใจ
ไม่เบียดเบียนกัน มีความรักสามัคคี ไม่มีขอ้ พิพาทแรงงานหรื อกลัน่ แกล้งกัน
2) ทาให้บุคลากรในองค์กรธุ รกิจเจริ ญก้าวหน้า มีอาชีพและรายได้ที่มนั่ คง ดารงชีวิตอย่าง
มีความสุ ข มีศกั ดิ์ศรี มีความหวังและมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพและรายได้ที่มนั่ คง
3) องค์กรธุ รกิ จเจริ ญรุ่ งเรื อง ยัง่ ยืนถาวรตลอดไป ไม่ล่มสลาย แม้เป็ นบริ ษทั ใหญ่ระดับ
ประเทศหรื อระดับโลกก็สามารถล่มสลายได้ถ้าขาดจริ ยธรรม ตัวอย่างเช่ น ธนาคารกรุ งเทพฯ
พาณิ ชยการของไทยที่ลม้ ละลายไปเมื่อเกิดวิกฤติเศรษฐกิจทางการเงินในปี พ.ศ. 2540 หรื อที่เรี ยกว่า
วิกฤตต้มยากุง้
4) ทาให้ประเทศชาติเจริ ญรุ่ งเรื อง พัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิ จ สังคมและความมัน่ คง ธุ รกิ จ
เจริ ญรุ่ งเรื อง คนมีรายได้ไม่วา่ งงาน สังคมสงบสุ ข ประชาชนไม่ลุ่มหลงอบายมุข ไม่มีการคดโกง
กัน อาชญากรรมก็ไม่เกิด
จะเห็ นได้ว่าการดาเนิ นธุ รกิ จอย่างมีจริ ยธรรมนั้นเป็ นคุ ณประโยชน์แก่ทุกฝ่ ายในวงกว้าง
ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ธุ รกิ จที่ขาดจริ ยธรรมย่อมสร้ างความเสี ยหายไม่เฉพาะต่อตัว
องค์กรและพนักงานภายในองค์กรเท่านั้น แต่ยงั ส่ งผลกระทบต่อเศรษฐกิ จในวงกว้าง โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ หากธุรกิจนั้นเป็ นธุ รกิจขนาดใหญ่ที่มีเครื อข่ายในหลายประเทศ ดังเช่นบริ ษทั เลห์แมน บรา
เธอร์ ส จากัด ซึ่ งเป็ นกลุ่มสถาบันการเงินที่ลม้ ละลายและสร้างความเสี ยหายต่อเศรษฐกิ จทั้งใน
ระดับประเทศและทัว่ โลก
กล่าวโดยสรุ ปคื อ จริ ยธรรมทางธุ รกิ จของผูน้ าเป็ นคุ ณลักษณะที่สาคัญประการหนึ่ งของ
องค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม เพราะผูน้ าคือคนที่จะกาหนดเป้ าหมายและทิศทางขององค์กร
ซึ่ งงานวิจยั ชิ้นนี้จะศึกษาถึงคุณลักษณะของผูน้ าองค์กรที่มีแนวคิดเรื่ องการสร้างโอกาสในการมีงาน
ทาให้กบั คนพิการ ซึ่ งผูว้ ิจยั เชื่ อว่ามีผลอย่างมากต่อการบริ หารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ในการสร้างโอกาสในการมีงานทาให้กบั คนพิการ อันเป็ นวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 ของงานวิจยั ชิ้นนี้ คือ
เพื่อศึกษาวิธีการบริ หารจัดการขององค์กรธุ รกิ จที่ใช้กลยุทธ์ดา้ นความรับผิดชอบต่อสังคมในการ
สร้างโอกาสในการมีงานทาให้กบั คนพิการ
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2.3 แนวคิดเรื่องสั งคมแห่ งการสร้ างโอกาสและความเท่ าเทียม (Inclusive Society)
รายงานการพัฒนามนุ ษย์ในระดับภูมิภาคของโครงการพัฒนาแห่ งสหประชาชาติ (UNDP)
เรื่ อง Beyond Transition Towards Inclusive Societies (Andjelkovic et al., 2011) ได้พูดถึงแนวคิด
เรื่ องการสร้ างโอกาสและความเท่าเที ยมเอาไว้ว่า เป็ นทั้งกระบวนการและผลลัพธ์ในตัวเดี ยวกัน
โดยคณะกรรมาธิ การยุโรปได้ให้นิยามของคาดังกล่าวว่าเป็ น “กระบวนการสร้างความมัน่ ใจว่า ผูท้ ี่
มี ค วามเสี่ ย งด้า นความยากจนและการถู กกี ดกันออกจากสัง คมจะได้รับโอกาสและทรั พยากรที่
จาเป็ นต่ อการดารงชี วิต ทั้ง ทางด้านเศรษฐกิ จ สั ง คม และวัฒนธรรมอย่างเต็ม ที่ รวมทั้ง จะได้มี
มาตรฐานในการดารงชี วิตและความเป็ นอยูท่ ี่ดีเช่นเดียวกับคนทัว่ ไปที่อาศัยอยูใ่ นสังคมเดียวกันกับ
พวกเขา นอกจากนี้ พวกเขาจะต้อ งมี ส่ ว นร่ ว มในการตัด สิ น ใจต่ า ง ๆ ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ การ
ดารงชี วิตและสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานที่พวกเขาพึงได้รับ (ตามนิ ยามที่ กาหนดไว้ในกฏบัตรของสหภาพ
ยุโรป)” คานิ ยามนี้ ผนวกผลลัพธ์ที่ตอ้ งการ (ความเป็ นอยู่ที่ถือว่าปกติ) เข้ากับกระบวนการที่จะให้
ได้มาซึ่ งผลลัพธ์น้ นั (โอกาสในการมีส่วนร่ วม)
ทั้งนี้ รายงานฉบับดังกล่าวระบุวา่ วิธีการสร้างโอกาสและความเท่าเทียมจะให้ความสาคัญ
กับความจาเป็ นในการเปิ ดโอกาสให้ผทู ้ ี่อยูน่ อกสังคมกระแสหลักได้แสดงความคิดเห็นหรื อมีส่วน
ร่ วมเพื่อให้ได้มาซึ่ งความเป็ นอยูเ่ ฉกเช่นคนทัว่ ไป ดังนั้น การสร้างโอกาสและความเท่าเทียม จึงเป็ น
เรื่ องของการ “กระจายโอกาสทางด้านสังคม” ออกไปให้ทวั่ ถึงประชากรทุกกลุ่ม
การสร้ างโอกาสและความเท่าเทียมมีอย่างน้อยสองขั้นตอน ขั้นตอนแรก ได้แก่ การขจัด
กาแพงที่ ขดั ขวางการมี ส่วนร่ วม รวมถึ งการเข้า ถึ งทรั พยากรและโอกาส ขั้นตอนที่ สอง คื อ การ
ส่ งเสริ มให้มีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติผา่ นนโยบายที่บ่มเพาะให้เกิดการหลอมรวม ลดอคติที่ฝังราก
ลึกอยูใ่ นสังคม และกระตุน้ ให้คนที่ถูกกีดกันออกจากสังคมได้เข้ามามีส่วนร่ วมมากขึ้น ซึ่ งนโยบาย
ของการสร้ า งโอกาสและความเท่ า เที ย มที่ ป ระสบความส าเร็ จ โดยมี ก ลไกการด าเนิ น งานที่ มี
ประสิ ทธิ ผลมาสนับสนุ นนั้นพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า ความมีอคติไม่จาเป็ นต้องส่ งผ่านจากชนรุ่ นหนึ่ ง
ไปสู่ อีกรุ่ นหนึ่ง
รายงานยังระบุอีกว่า การสร้างโอกาสและความเท่าเทียมและการพัฒนามนุ ษย์เป็ นเรื่ องที่อยู่
ในกระแสความนิ ยมในช่ วง 20 ปี ที่ผา่ นมา โดยรัฐบาลของแต่ละประเทศมองว่าเรื่ องดังกล่าวเป็ น
หัวใจสาคัญของการแก้ไขปั ญหาความยากจนและข้อบกพร่ องด้านการศึกษาและสาธารณสุ ข โดย
การพัฒนามนุษย์เป็ นเป้ าหมายของการพัฒนา ขณะที่การสร้างโอกาสและความเท่าเทียมเป็ นหนทาง
ที่จะไปให้ถึงเป้ าหมายนั้น ทั้งนี้ การสร้างโอกาสและความเท่าเทียมเป็ นเรื่ องของการขจัดอุปสรรคที่
ขัดขวางไม่ให้ผคู ้ นตระหนักถึงความสามารถของตนเอง ซึ่ งในการพัฒนามนุ ษย์น้ นั การลดการกี ด
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กันทางสังคมลงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ แต่ตอ้ งอาศัยกระบวนการในการสร้างโอกาสและความเท่า
เทียมเพื่อให้ผคู ้ นมีเสรี ภาพและก่อให้เกิดสังคมที่มีความหลากหลายและความเท่าเทียมกันมากขึ้น
ทั้งนี้ สัง คมแห่ ง การสร้ างโอกาสและความเท่ าเที ยมเป็ นสัง คมที่ มองข้า มความแตกต่า ง
ทางด้านเชื้อชาติ เพศ ชนชั้น ยุคสมัย และสภาพทางภูมิศาสตร์ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนได้รับโอกาสที่
เท่าเทียมกันไม่ว่าพวกเขาจะเป็ นใคร มาจากไหน โดยในสังคมแห่ งการสร้ างโอกาสและความเท่า
เที ย มนั้น ปฏิ สั ม พัน ธ์ ภ ายในสั ง คมจะถู ก ก าหนดโดยข้อ ตกลงร่ ว มกัน ของคนในสั ง คม ซึ่ ง
ความสามารถและการให้ อานาจแก่ ป ระชาชนทุ ก คนในการก าหนดทิ ศ ทางของสั ง คมถื อ เป็ น
คุณลักษณะสาคัญของสังคมแห่งการสร้างโอกาสและความเท่าเทียม
การกี ดกันทางสัง คมสามารถส่ ง ผลกระทบต่ อสมาชิ ก ในสัง คมคนใดก็ไ ด้ ไม่ เฉพาะแต่
ผูด้ อ้ ยโอกาส หรื อคนชายขอบ ซึ่งการกาหนดนโยบายและบทบาทของภาครัฐมีอิทธิ พลอย่างมากใน
การสร้างสรรค์สังคมแห่ งการสร้างโอกาสและความเท่าเทียม อย่างไรก็ตาม การออกนโยบายเพียง
อย่างเดียวไม่สามารถแก้ปัญหาการกีดกันทางสังคมซึ่ งมาจากหลายสาเหตุได้ แต่หน่วยงานด้านการ
บริ หารของรัฐจาเป็ นต้องผนึ กกาลังกันออกมาตรการสนับสนุ นต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่ากลุ่มคนที่ถูก
กีดกันออกจากสังคมได้รับโอกาสและการปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียม
สาหรับในภูมิภาคเอเชี ย การเลือกปฏิบตั ิต่อคนกลุ่มน้อย ผูพ้ ิการ กลุ่มคนรักร่ วมเพศ คนที่
ติ ดเชื้ อเอชไอวี และอดี ตนัก โทษ ยัง คงเป็ นปั ญ หาส าคัญ ที่ ต้องอาศัย มาตรการระยะยาวในการ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของผูค้ น เนื่องจากยังมีคนอีกเป็ นจานวนมาก โดยเฉพาะแรงงานชั้นต่า ที่ไม่เห็น
ด้วยกับการนาเงิ นภาษีของตนไปเป็ นสวัสดิ การสังคมให้กบั คนกลุ่มนี้ ดังนั้น รัฐบาลจึงมีบทบาท
สาคัญอย่างมากในการขจัดการกีดกันและสร้างโอกาสและความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นในสังคม
เป้ าหมายของการสร้ างโอกาสและความเท่าเทียมไม่ได้เป็ นสิ่ งที่ไกลเกินเอื้อม และหากทา
ได้จะก่อให้เกิดสังคมที่มีความมัน่ คงและผลที่ยงั่ ยืน ซึ่ งนโยบายและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง
โอกาสและความเท่ า เที ย มนี้ เป็ นเรื่ องที่ นานาชาติ รวมทั้ง สหภาพยุโรปและสหประชาชาติ ให้
ความสาคัญอย่างมาก โดยมี การกาหนดเป้ าหมาย ตัวชี้ วดั และกรอบการทางานต่าง ๆ เพื่อสร้ าง
ความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ ยวกับขอบเขตของการสร้ างโอกาสและความเท่าเที ยมและก่อให้เกิ ดความ
ร่ วมมือและการมีส่วนร่ วมจากทุกฝ่ าย
อย่างไรก็ตาม การส่ งเสริ มเรื่ องการสร้ างโอกาสและความเท่าเที ยมต้องอาศัยปั จจัยหลาย
อย่าง ไม่วา่ จะเป็ นเจตนารมณ์ทางการเมือง ความชัดเจนทางด้านนโยบายและความสามารถในการ
กากับดู แล รวมทั้งช่ องว่างทางการเงิ น และควรกาหนดให้เรื่ องนี้ เป็ นเป้ าหมายในเชิ งนโยบายที่
สาคัญ ควบคู่ไปกับเป้ าหมายทางด้านเศรษฐกิ จ ดังนั้น รั ฐบาลของแต่ละประเทศจาเป็ นต้องให้
ความสาคัญกับเรื่ องนี้ ตามที่ได้มีการประกาศเจตนารมณ์ไปแล้วในการประชุ มสุ ดยอดโลกด้านการ
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พัฒ นาสั ง คม ซึ่ งจัด ขึ้ น ที่ ก รุ ง โคเปนเฮเก้น ในปี 1995 ว่า จะสร้ า งสั ง คม “ที่ เ ป็ นของทุ ก คน”
นอกจากนี้ ในการประชุ มสุ ดยอดทางด้านสังคม ซึ่ งจัดขึ้นที่กรุ งเจนี วาในปี 2000 ยังได้มีการตอกย้ า
ถึ งความมุ่งมัน่ ที่จะทาให้การปกป้ องสังคมกลายเป็ นประเด็นหลักในการบรรเทาความยากจนอี ก
ด้วย ซึ่ งการให้คามัน่ ระหว่างประเทศเช่ นนี้ จะช่ วยเพิ่มน้ าหนักและคุ ณค่าให้กบั ความพยายามใน
ระดับประเทศที่จะส่ งเสริ มเรื่ องการสร้ างโอกาสและความเท่าเที ยม อย่างไรก็ตาม แต่ละประเทศ
จาเป็ นจะต้องมียทุ ธศาสตร์ ของตนเองในการขจัดการกีดกันทางสังคม โดยจะต้องเปิ ดโอกาสให้ผมู ้ ี
ส่ วนได้ส่วนเสี ยทุกกลุ่มเข้ามามีส่วนร่ วม โดยเฉพาะอย่างยิง่ กลุ่มคนที่ถูกกีดกันออกจากสังคม
ในการสร้างสังคมแห่ งการสร้างโอกาสและความเท่าเทียมของสหภาพยุโรปนั้นตั้งอยู่บน
หลักการสาคัญ 3 ประการ คือ โอกาส การเข้าถึง และ การหลอมรวม ซึ่ งในทางปฏิบตั ิได้แก่ 1) การ
เชื่ อมโยงเข้าสู่ ตลาดแรงงานผ่านโอกาสในการมีงานทาหรื อการฝึ กงาน 2) การให้ค่าจ้างที่เพียงพอ
ต่อการดารงชีวติ อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี และ 3) การเข้าถึงบริ การที่จาเป็ นได้โดยไม่มีอุปสรรคใน
สังคมกระแสหลัก
วิธีการหนึ่ งที่จะสร้างโอกาสในการมีงานทาให้กบั กลุ่มคนที่มีความเสี่ ยงต่อการถูกกี ดกัน
ทางสังคม ได้แก่ การพัฒนาหรื อสร้างความเข้มแข็งให้กบั เศรษฐกิจในเชิ งสังคม ซึ่ งรัฐบาลสามารถ
ช่ วยได้โดยการลดข้อกาหนดทางด้านกฏหมายในการจัดตั้งธุ รกิ จเพื่อสังคม (Social Enterprises)
รวมทั้ง เพิ่ ม แรงจู ง ใจทางด้า นการเงิ น ในการจัดตั้ง ธุ รกิ จ ประเภทดัง กล่ า ว และสุ ด ท้า ย รั ฐบาล
จาเป็ นต้องสร้างหรื อปรับปรุ งสิ่ งอานวยความสะดวกบางอย่างให้เอื้อต่อการเดินทางและการทางาน
ของผูพ้ ิการ ซึ่ งจากประสบการณ์ที่ผา่ นมาพบว่า ภาคเอกชนยังมองไม่เห็นถึงผลประโยชน์ในระยะ
ยาวของการสร้ างโอกาสและความเท่า เที ยม ดังนั้น รั ฐบาลจาเป็ นต้องสร้ างแรงจูงใจเพื่อให้การ
ตัดสิ นใจบนเหตุ และผลในระยะสั้นของภาคเอกชนสอดคล้องกับผลประโยชน์ในระยะยาวของ
สังคม
ตัวอย่างของธุ รกิจเพื่อสังคมที่น่าสนใจตัวอย่างหนึ่ ง ได้แก่ โรงแรม ยู ปานา โคกิ โต อินน์
ในประเทศโปแลนด์ ซึ่ งได้รับเงินสนับสนุ นในการจัดตั้งจากรัฐบาล โดยโรงแรมดังกล่าวมีการจ้าง
งานคนพิการถึง 21 คน ในหลายตาแหน่ง อาทิ พ่อครัว พนักงานทาความสะอาด เจ้าหน้าที่ตอ้ นรับ
พนักงานบัญชี เป็ นต้น แต่ความสาเร็ จของโครงการนี้มาจากเงินสนับสนุ นของรัฐบาลในระยะจัดตั้ง
ซึ่ งนับเป็ นการลงทุนที่คุม้ ค่า เพราะไม่เพียงแต่ช่วยเพิม่ ศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุ ษย์ให้กบั คนพิการ แต่ยงั
ช่วยลดภาระของรัฐบาลในการดูแลคนพิการและเพิ่มรายได้จากการจัดเก็บภาษีเงินได้จากคนกลุ่มนี้
อีกด้วย (Andjelkovic et al., 2011)
กล่าวโดยสรุ ปคือ การสร้างโอกาสและความเท่าเทียมเป็ นการกระจายโอกาสและสร้างการ
มี ส่วนร่ วมให้กบั คนทุ กกลุ่ ม ซึ่ งเป็ นเป้ าหมายสาคัญของสหภาพยุโรป แต่ในภูมิภาคเอเชี ย ต้อง
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ยอมรั บว่าการบังคับใช้กฏหมายและความเข้าใจของผูท้ ี่ มีส่วนเกี่ ยวข้องยังมี ไม่มาก แต่ก็มีความ
พยายามที่ จะสร้ า งความเข้า ใจในเรื่ องดัง กล่ า ว โดยในงานวิจยั ชิ้ นนี้ ได้มี ก ารพูดถึ งการให้สิ ทธิ
ประโยชน์ทางภาษีเพิ่มเติม มาตรการสนับสนุ นที่จาเป็ นจากภาครัฐ กลไกทางการตลาดในการจ้าง
งานคนพิการ หน่ วยงานชาติ ที่เชื่ อมต่องานด้านคนพิการของภาคส่ วนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ซึ่ งเป็ น
ปั จจัยสนับ สนุ นที่ อยู่ใ นวัตถุ ประสงค์ข ้อที่ 3 ของงานวิจยั อันเป็ นผลมาจากความร่ วมมื อของ
หน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องจากภาคส่ วนต่าง ๆ รวมทั้งองค์กรธุ รกิ จที่มีการสร้ างโอกาสในการมีงานทา
ให้กบั คนพิการด้วย

2.4 แนวคิดการสื่ อสารด้ านความรับผิดชอบต่ อสั งคม (Corporate Social
Responsibility Communicaion)
Podnar (2008) ได้อธิบายการสื่ อสารความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ว่า เป็ นกระบวนการ
คาดการณ์ความคาดหวังของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ให้สอดคล้องกับนโยบาย CSR และการจัดการกับ
เครื่ องมือในการสื่ อสารขององค์กรเพื่อนาเสนอข้อมูลที่ เป็ นจริ งและโปร่ งใสเกี่ ยวกับการทางาน
หรื อภาพลักษณ์โดยรวมในการดาเนินธุ รกิจขององค์กรที่คานึ งถึงสังคม สิ่ งแวดล้อม ตลอดจนการมี
ปฏิสัมพันธ์กบั ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ดังภาพที่ 2.2

Business
operations

Social and
environmental
concerns
CSR
Communication
Stakeholder
interactions

ภาพที่ 2.2 กระบวนการสื่ อสารความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
แหล่งทีม่ า: Podnar, 2008, p. 76.
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การสื่ อสาร CSR ที่จะกล่าวถึงในงานวิจยั ชิ้ นนี้ เป็ นการสื่ อสาร CSR ที่เกี่ ยวข้องกับการ
ประชาสัมพันธ์องค์กร (Corporate Public Relations หรื อ PR) และการประชาสัมพันธ์ CSR ที่
เกี่ยวข้องกับการสื่ อสารการตลาด (Marketing PR) เท่านั้น
1) การสื่ อสาร CSR ที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์องค์กร (Corporate PR)
การประชาสัมพันธ์องค์กรเป็ นการดาเนินงานเพื่อสร้างภาพลักษณ์ และความจงรักภักดีต่อ
องค์กรในระยะยาว รวมไปถึงการจัดการประเด็นและการสื่ อสารในภาวะวิกฤติ โดยกิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ์แบ่งออกเป็ น การจัดการประเด็น (Issue Management) การจัดกิจกรรมสาธารณะ
(Public Affairs) การสื่ อสารองค์กร (Corporate Communication) การสร้างความสัมพันธ์กบั ผูม้ ีส่วน
ได้ส่วนเสี ย (Stakeholders Relationship) การสื่ อสารความเสี่ ยง (Risk Communication) และความ
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) (Theaker & Yaxley, 2013)
จะเห็นได้วา่ CSR ถือเป็ นการประชาสัมพันธ์รูปแบบหนึ่ง โดยนักประชาสัมพันธ์จะเป็ น
ผูส้ ารวจตรวจสอบสภาวะต่าง ๆ ของสังคมและความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดาเนิ นธุ รกิจ
ขององค์กร และกระตุน้ ให้เกิดการดาเนิ นงานด้าน CSR ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
ตลอดจนเผยแพร่ การดาเนินงานดังกล่าวให้สังคมได้รับรู้ เพื่อให้เกิดการยอมรับจากประชาชน (วิรัช
ลภิรัตนกุล, 2546)
2) การประชาสัมพันธ์ CSR ที่เกี่ยวข้องกับสื่ อสารการตลาด (Marketing PR)
การทา CSR ในทัศนะของการสื่ อสารการตลาด (Marketing PR) มีวตั ถุประสงค์เพื่อการ
แลกเปลี่ ย นโดยใช้ก ารประชาสั ม พัน ธ์ เ ป็ นเครื่ อ งมื อ เพื่ อ ผลประโยชน์ ท างธุ ร กิ จ ในระยะสั้ น
(Kitchen, 1997) แม้วา่ การประชาสัมพันธ์และการตลาดจะมีวิธีการดาเนิ นงานที่แตกต่างกัน แต่ก็มี
เป้ าหมายที่คล้ายคลึงกัน ดังนั้น จึงควรบูรณาการให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน โดยใช้แนวคิดการสื่ อสาร
การตลาดแบบผสมผสาน (IMC) ซึ่ งเป็ นการสื่ อสารองค์กรรู ปแบบหนึ่ งที่ให้ความสาคัญกับการ
สร้างและธารงรักษาชื่อเสี ยงขององค์กร (Theake & Yaxley, 2013)
อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความสับสนระหว่างความจาเป็ นที่ จะต้องรักษาผลประโยชน์ของ
องค์กรกับการเป็ นผูม้ ีความรับผิดชอบต่อสังคม (L’Etang, 2006) นอกจากนี้ การประชาสัมพันธ์
กิจกรรม CSR อาจทาให้เกิ ดคาถามถึงแรงจูงใจที่อยูเ่ บื้องหลังว่า เป็ นการสร้างภาพเพื่อปกปิ ดการ
ดาเนิ นงานที่ไม่ถูกต้องขององค์กรโดยอาศัยเทคนิ คทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์ หรื อไม่
(Ewing, 2011)
Ihlen et al. (อ้างถึงใน ปาริ ชาติ หอมเกษร, 2556) ได้จาแนกแนวคิดการสื่ อสาร CSR ที่ได้
จากสาขาวิชาการจัดการ (Management) ออกเป็ น 5 ประเภทดังนี้
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1) ความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะบรรทัดฐานที่สังคมคาดหวัง
แนวคิดนี้มองว่าการสื่ อสารก่อให้เกิดการสร้างบรรทัดฐานในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา ดังนั้น การสื่ อสารและ CSR จึงไม่ใช่สิ่งที่ตายตัว หากแต่เป็ นกระบวนการที่ต่อเนื่ อง
แนวคิดนี้ ได้รับอิทธิ พลมาจากคานิยาม CSR ที่สร้างขึ้นโดย Carroll (อ้างถึงใน ปาริ ชาติ หอมเกษร,
2556) เมื่อปี ค.ศ. 1979 ที่ระบุวา่ CSR เป็ นความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ กฎหมาย จรรยาบรรณ
และการกุศลในรู ปแบบต่าง ๆ กล่าวคือ เป็ นการดาเนิ นกิจกรรมที่จะนามาซึ่ งผลกาไร โดยถูกต้อง
ตามกฎหมาย ตามหลักจรรยาบรรณ และการช่วยเหลือสังคม
2) ความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะกลยุทธ์องค์กร
แนวคิดการสื่ อสารความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะกลยุทธ์ขององค์กรมองว่าการเปิ ดเผย
ข้อ มู ล ไปยัง สาธารณชนก่ อ ให้ เ กิ ด การยอมรั บ และความน่ า เชื่ อ ถื อ มากขึ้ น เพราะแสดงถึ ง การ
ดาเนินงานและการสื่ อสาร CSR อย่างโปร่ งใส แนวคิดนี้ เกิดขึ้น ในปี ค.ศ. 2006 โดยไมเคิล พอร์
เตอร์ (อ้างถึงใน ปาริ ชาติ หอมเกษร, 2556) ที่เน้นการสร้างและรักษาชื่อเสี ยงขององค์กร เพื่อตอบ
โจทย์ความคาดหวังของสังคมในวงกว้าง รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร
ดังนั้น CSR จึงเป็ น “กลยุทธ์” ในการดาเนิ นธุ รกิจที่สอดคล้องกับความต้องการที่จะเป็ น
องค์กรที่ดีในสายตาของสาธารณชน แต่ในบางกรณี การสื่ อสาร CSR ก็อาจถูกมองว่าเป็ นการทาเพื่อ
ผลประโยชน์ขององค์กรเพียงอย่างเดียว และมักจะถูกสังคมตั้งคาถามถึงเบื้องหลังและแรงจูงใจใน
การดาเนินงานด้าน CSR
สรุ ปคือ แนวคิดนี้ ให้ความสาคัญกับผลประโยชน์ขององค์กรในการสร้ าง รักษาชื่ อเสี ยง
และลดความเสี่ ยงขององค์กร มีการตอบสนองความคาดหวังของสังคมในวงกว้าง รวมทั้งเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน ควบคู่ไปกับการวางแผนงานด้าน CSR อย่างมีกลยุทธ์
3) ความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะการต่อรองความสัมพันธ์กบั ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
แนวคิดนี้ มองว่าการดาเนิ นงานด้าน CSR ไม่ใช่ แค่การสื่ อสารหรื อวางแผนกิ จกรรมที่
สอดคล้องกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยเท่านั้น แต่ตอ้ งคานึงถึง “การมีส่วนร่ วม” ของกลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสี ยด้วย แนวคิดนี้ เกิดจากคานิ ยามที่สร้างขึ้นโดย Freeman (อ้างถึงใน ปาริ ชาติ หอมเกษร, 2556) ที่
กล่าวว่าผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยคือ กลุ่มคนหรื อปั จเจกชนที่ได้รับผลกระทบหรื อมีอิทธิ พลต่อองค์กร จึง
ต้องมีการจาแนกผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้เกิ ดประสิ ทธิ ผลในการสื่ อสาร
แต่ขอบเขตของกลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยมีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา องค์กรจึงต้องพิจารณาผูม้ ี
ส่ วนได้ส่วนเสี ยอยูเ่ สมอว่าควรจะดาเนิ นการ CSR กับกลุ่มใด และจะจัดสรรทรัพยากรอย่างไร
อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบตั ิจริ งผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยแต่ละกลุ่มล้วนมีความคิด ความต้องการที่ไม่
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เหมือนกัน และมีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา จึงเป็ นความท้าทายที่ตอ้ งมีการสื่ อสาร CSR ให้
สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้ าหมาย
สรุ ปคือ แนวคิดผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ให้ความสาคัญกับผูท้ ี่มีผลกระทบและได้รับผลกระทบ
ต่อการดาเนิ นงานขององค์กร เน้นการมีส่วนร่ วมเพื่อให้เกิ ดการแลกเปลี่ ยนความคิดเห็ นในการ
แก้ไขปั ญหาร่ วมกัน แม้การแบ่งผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยออกเป็ นกลุ่มต่าง ๆ จะทาให้องค์กรทางานได้
ง่ายขึ้น แต่การเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลาของกลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยก็เป็ นความท้าทายอย่างหนึ่ ง
ขององค์กร
4) แนวคิดการลงทุนเพื่อสังคม (Socially Responsible Investment: SRI)
เดิมทีแนวคิดการสื่ อสาร CSR เป็ นที่รู้จกั กันในนามการลงทุนเพื่อสังคม หรื อ SRI ตั้งแต่
ช่วงปี ค.ศ. 1700 ซึ่ งแนวคิดนี้ มีความต้องการให้ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยรับทราบการดาเนิ นงานของ
องค์กร ซึ่งประกอบด้วย ระบบบัญชีทางสังคม (Social Accounting) คือ การเก็บรวบรวมและการวัด
ประสิ ทธิ ภาพการดาเนินงานขององค์กรที่มีผลต่อสังคม; การตรวจสอบทางสังคม (Social Auditing)
คือ การประเมินการดาเนินงาน CSR ขององค์กรโดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์; และการรายงานทาง
สังคม (Social Reporting) คือ รายงานผลการดาเนิ นงานทางสังคมแก่ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย (Coombs
& Holladay อ้างถึงใน ปาริ ชาติ หอมเกษร, 2556)
ในช่ วงปี ค.ศ. 1970 พบว่าองค์กรธุ รกิ จเริ่ มมี การรายงานทางสั งคมมากขึ้ น (Social
Reporting) นับเป็ นกระแสตอบรับจากองค์กรที่หันมาสนใจด้านสิ่ งแวดล้อม โดยกรอบการจัดทา
รายงานทางสังคมอย่างยัง่ ยืนที่ใช้กนั แพร่ หลายไปทัว่ โลก ได้แก่ Global Reporting Initiative (GRI)
ซึ่งได้มีการพัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. 1997 ส่ งผลให้เกิดการปรับปรุ งการดาเนิ นงานเพื่อสังคมขององค์กร
ให้ดีข้ ึน โดย Hess (อ้างถึงใน ปาริ ชาติ หอมเกษร, 2556) ระบุวา่ การรายงานทางสังคม (Social
Reporting) ประกอบไปด้วย 3 เสาหลัก ซึ่ งได้แก่ 1) การสนทนาแลกเปลี่ยน (Dialogue) คือ ความ
เข้าใจในความต้องการด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อมของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยขององค์กรเพื่อ
ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกัน 2) การพัฒนา (Development) คือ การที่องค์การรับ
เอาประเด็นปั ญหาดังกล่าวมาแก้ไขหรื อพัฒนาสังคม และ 3) การเผยแพร่ (Disclosure) คือ การ
เผยแพร่ พฤติกรรมขององค์กรเพื่อให้ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยได้พิจารณาการแก้ไขประเด็นปั ญหาทาง
สังคมดังกล่าว
สรุ ป คื อ แนวคิ ดการลงทุ นเพื่ อ สั ง คมนี้ พ ยายามให้ ผูม้ ี ส่ วนได้ส่ ว นเสี ย รั บ ทราบการ
ดาเนินงานขององค์กรและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สอดคล้องกับ Ihlen et al. (อ้างถึงใน
ปาริ ชาติ หอมเกษร, 2556) ที่พบว่าในปั จจุบนั การรายงาน CSR มีจานวนเพิ่มขึ้น เนื่องมาจากความ
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ต้องการรับรู ้การดาเนิ นงานที่โปร่ งใสขององค์กร ขณะที่องค์กรเองก็มีความพยายามที่จะเข้ามาเป็ น
ส่ วนหนึ่งในการรับผิดชอบต่อสังคมเช่นกัน
5) แนวคิดด้านการดาเนินงานทางสังคมขององค์กร (Corporate Social Performance หรื อ
CSP)
แนวคิดการดาเนิ นงานทางสังคมขององค์กรสร้างขึ้นโดย Sethi (อ้างถึงใน ปาริ ชาติ หอม
เกษร, 2556) เพื่อเป็ นการวางรากฐานในการศึกษาการสื่ อสาร CSR โดยแบ่งออกเป็ น 3 ระดับ ได้แก่
1) ภาระผูกพันทางสังคม (Social Obligation) ที่หมายถึงการทาตามกฎระเบียบและความต้องการ
ของตลาด 2) ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) ที่เป็ นมากกว่าการยอมทาตาม
กฎเกณฑ์ แต่กระทาเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ที่นบั เป็ นจุดเริ่ มต้นในการทากิจกรรม
CSR เพื่อตอบสนองความคาดหวังของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย และ 3) การตอบสนองทางสังคม (Social
Responsiveness) คือ การคาดการณ์ความคาดหวังของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยซึ่ งต้องอาศัยความเข้าใจ
และเน้นการมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยมากขึ้น
กระบวนการดังกล่าวถือเป็ นการจัดการประเด็น (Issue Management) อย่างหนึ่ งในการ
ประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ดังนั้น องค์กรจึงต้องจาแนกและวิเคราะห์
ความคาดหวังของสาธารณชนที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ รวมทั้งกาหนดวิธีการและการดาเนิ นการที่
เหมาะสมต่อสาธารณชนนั้น ๆ (Ihlen et al., อ้างถึงใน ปาริ ชาติ หอมเกษร, 2556)
Ihlen et al. (อ้างถึงใน ปาริ ชาติ หอมเกษร, 2556) ได้แบ่งพัฒนาการของแนวปฏิบตั ิดา้ นการ
สื่ อสาร CSR ออกเป็ น 5 ระดับ ได้แก่
1) ขั้นเริ่ มต้น (Elementary) ในระยะนี้ มีการดาเนิ นการ CSR ที่เกี่ ยวข้องกับผลกาไร และ
การชาระภาษีตามกฎหมายบัญญัติเท่านั้น กล่าวคือ องค์กรส่ วนใหญ่ไม่มีความตระหนักในความ
คาดหวังของสังคม ทาให้กลยุทธ์การดาเนินงานด้าน CSR เป็ นเพียงแค่เปลือก การดาเนินการสื่ อสาร
ขาดการมีส่วนร่ วมในประเด็นหรื อวาระทางสังคมที่เกิ ดขึ้น ความสัมพันธ์กบั กลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสี ยเป็ นความสัมพันธ์เพียงฝ่ ายเดียว โดยใช้การสื่ อสารทางเดี ยวเพื่อตามกระแสสังคมด้านการ
สื่ อสาร CSR เท่านั้น
2) ขั้นมีส่วนร่ วม (Engaged) ในระยะนี้เป็ นช่วงที่องค์กรเริ่ มมีการจัดกิจกรรมการกุศล เพราะ
องค์กรเริ่ มตระหนักถึงความต้องการของสังคมส่ วนรวม เริ่ มนาหลักการการมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วน
ได้ส่วนเสี ยมาใช้ แต่การสื่ อสารยังมีขอ้ จากัด คือมีการรายงานทางสังคมและสิ่ งแวดล้อมเพียงผิวเผิน
(Window Dressing) มากกว่าการแสดงเนื้ อหาสาระ CSR อย่างแท้จริ ง องค์กรยังไม่สามารถสร้าง
การมีส่วนร่ วมให้เกิ ดขึ้นจริ งได้ นอกจากนี้ การดาเนิ นงานด้าน CSR ยังเป็ นการกระทาเพื่อตอบ
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โจทย์กลุ่มทางสังคมภายนอกโดยรวม ขาดการวิเคราะห์จาแนกกลุ่มตามความต้องการ โดยสรุ ปการ
สร้างความสัมพันธ์ยงั คงเป็ นการสื่ อสารทางเดียวแต่เริ่ มมีส่วนร่ วมมากขึ้น
3) ขั้นพัฒนานวัตกรรม (Innovative) ในระยะนี้ มีการสร้างสัมพันธ์กบั กลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสี ยอย่างจริ งจัง เริ่ มมีแผนธุ รกิจโครงการ (Business Case) ที่แสดงถึงการตอบรับขององค์กรในการ
มีส่วนร่ วมและการวางแผนโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยมากขึ้น
แม้จะมีการสร้างการมีส่วนร่ วมให้เกิดขึ้นจริ ง แต่พบว่ายังมีการควบคุมข้อมูลด้าน CSR จากองค์กร
ไปสู่ กลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
4) ขั้นบูรณาการ (Integrated) ในระยะนี้ องค์กรบูรณาการธุ รกิ จให้เข้ากับการดาเนิ นงาน
ด้าน CSR จนกลายเป็ นการจัดการความรับผิดชอบ เนื่ องจากองค์กรเริ่ มเห็นความสาคัญของ CSR ที่
มีผลต่อชื่อเสี ยงและนาไปสู่ ความสาเร็ จขององค์กรได้ จึงให้ความสาคัญกับกลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
เพื่อลดความเสี่ ยงขององค์กร ทาให้เกิดการสื่ อสารในหลาย ๆประเด็นเพื่อตอบสนองความต้องการ
ที่แตกต่างกันออกไป เน้นการพัฒนาความสัมพันธ์กบั กลุ่มต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่ อถือขององค์กร
เช่น กลุ่ม NGO และกลุ่มทางการเมือง และใช้การสื่ อสารทางอ้อมเพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ผลในการ
สื่ อสารมากขึ้น
5) ขั้นปรับเปลี่ยน (Transforming) แนวปฏิบตั ิการสื่ อสาร CSR ในระยะนี้ หมายรวมถึงการ
แสดงข้อมูลบริ ษทั อย่างเปิ ดเผยเพื่อความโปร่ งใส แม้ในบางครั้งอาจก่อให้เกิดความเสี่ ยงแก่องค์กร
เมื่อมีการเปิ ดเผยข้อมูลผ่านทางรายงานด้าน CSR แต่การสื่ อสารในระยะนี้ ช้ ี ให้เห็ นว่า องค์กร
สามารถรองรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น มีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ ดา้ น CSR ตลอดเวลาเพื่อขยาย
ผลทางการตลาดและเพิ่มผลประโยชน์ให้แก่สังคม และมีรูปแบบการดาเนิ นธุ รกิ จและ CSR ที่
หลอมรวมเข้าด้วยกันเพื่อนาไปสู่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
เมื่อทราบว่าองค์กรดาเนิ นงานด้าน CSR อยู่ในระดับใด ก็ควรพิจารณาหลักการสื่ อสาร
CSR ควบคู่ไปกับการปฏิบตั ิ ได้แก่ หลักความถูกต้องในการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสาร หลักความ
โปร่ งใส ซึ่ งเป็ นคุณลักษณะที่สาคัญยิ่งของ CSR เป็ นสิ่ งที่ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยปรารถนา และหลัก
ความน่าเชื่อถือ ซึ่งสามารถจาแนกหลักการสื่ อสาร CSR ในภาพรวมได้ 3 ประการ คือ กลุ่มผูร้ ับสาร
เครื่ องมือ และการพิจารณาแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย (Ewing, 2011) ดังนี้
1) กลุ่มผูร้ ับสาร (Audiences) กลุ่มผูร้ ับสารครอบคลุมผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรทุก ๆ
กลุ่มทั้งภายในและภายนอก ทั้งโดยทางตรง เช่น กลุ่มผูบ้ ริ โภค กลุ่มพนักงาน กลุ่มนักลงทุน เป็ นต้น
และโดยทางอ้อม ซึ่ งรวมถึงสื่ อมวลชน นักวิเคราะห์การลงทุน นักกฎหมาย ผูก้ าหนดนโยบาย
องค์กรระหว่างประเทศ ตลอดจนกลุ่มต่าง ๆ ในสังคมที่สนใจในประเด็น CSR ทั้งนี้ องค์กรควรให้
ความสาคัญกับความคาดหวังของกลุ่มผูร้ ับสารแต่ละกลุ่มและพยายามดาเนิ นการเพื่อให้มนั่ ใจว่า
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กลุ่ มผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ยมี ความเข้าใจในความพยายามขององค์กรในการดาเนิ นงานด้าน CSR
นอกจากนี้ การใช้ภาษาที่ เหมาะสมในการสื่ อสารก็ เป็ นสิ่ ง ที่ ส าคัญยิ่ง เนื่ องจากแนวคิด CSR
ค่อนข้างเป็ นนามธรรมและอาจเป็ นเรื่ องที่ยงั ไม่คุน้ เคยสาหรับผูร้ ับสาร (Ewing, 2011)
2) เครื่ องมือ (Tools) เครื่ องมือสาหรับการสื่ อสาร CSR นั้น นอกจากจะรวมเอาสื่ อต่าง ๆ ที่
รู้ จกั กันทัว่ ไปในการเผยแพร่ ข่าวสารแล้ว ยังรวมถึ งเครื่ องมือที่ใช้สาหรับการดาเนิ นการสื่ อสาร
CSR (Ewing, 2011) ดังนี้
(1) จรรยาบรรณ (Code of Conduct) จรรยาบรรณมักจะเป็ นเครื่ องมือเริ่ มต้นในการ
ชี้ นาการดาเนินงาน CSR ที่บ่งบอกถึงมาตรฐานขั้นต่า (Minimum Standard) ที่องค์กรใช้เป็ นเกณฑ์
ในการดาเนิ นการกับผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ย รวมทั้งช่ วยจากัดขอบเขต CSR ขององค์กร แม้ว่า
จรรยาบรรณจะเป็ นเครื่ องมือที่มีคุณค่า ในขณะเดียวกันก็เป็ นสิ่ งที่ทาให้เกิดความคาดหวังจากกลุ่ม
ต่าง ๆ และอาจกลายเป็ นจุดอ่อนหากองค์กรไม่สามารถบรรลุมาตรฐานที่ตนกาหนดไว้ได้
(2) การตรวจประเมินและการรับรอง (Monitoring and Certification) องค์กรพยายาม
แสวงหาแนวทางเพื่อสร้างความมัน่ ใจจากการปฏิ บตั ิตามจรรยาบรรณที่ได้กาหนดไว้ โดยวิธีการ
ตรวจประเมิน เช่น องค์กรที่เข้าร่ วม The UN Global Compact จะต้องมีการสื่ อสารประจาปี ถึงกลุ่ม
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการดาเนิ นงานตามหลักการของ The Global Compact
แต่ สิ่ ง ที่ ท ้าทายในการสื่ อสารก็ คื อ การเปิ ดเผยผลการตรวจประเมิ นภายในและกระบวนการ
ดาเนิ นงานต่าง ๆ ขององค์กรต่อสาธารณชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผลการตรวจประเมินต่ากว่า
มาตรฐาน แม้องค์การจานวนมากจะปกปิ ด แต่ก็ยงั มีองค์กรจานวนหนึ่งที่เริ่ มต้นเปิ ดเผยผลการตรวจ
ประเมิน ซึ่ งแสดงถึ งความโปร่ งใสในการดาเนิ นงาน นอกจากนี้ วิธีการให้การรับรองอิสระ
(Independent Certification) จากองค์กรอิสระภายนอกที่มีความน่ าเชื่ อถือก็เป็ นอีกทางหนึ่ งที่ช่วย
สื่ อสารการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณขององค์กรได้เป็ นอย่างดี
(3) การฝึ กอบรมและการให้ความรู้ (Training and Education) องค์กรควรให้ความสาคัญ
กับการฝึ กอบรมและการศึกษามากขึ้น นอกเหนื อจากการให้ความรู ้แก่กลุ่มพนักงานลูกจ้างแล้ว ยัง
รวมไปถึ งกลุ่ มผูป้ ้ อนวัตถุ ดิบหรื อคู่ค ้าต่าง ๆ ซึ่ งมี ผลต่อการพัฒนามาตรฐานด้านสังคมและ
สิ่ งแวดล้อมให้สูงขึ้น
(4) การรายงานความรับผิดชอบที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงิน (Non-Financial Reporting)
ในการสื่ อสารผลการดาเนินงานด้าน CSR ขององค์กรไปยังผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยกลุ่มต่าง ๆ องค์กร
จะต้องจัดทารายงานความรับผิดชอบที่ไม่เกี่ ยวข้องกับการเงินเพื่อการเผยแพร่ ที่เรี ยกว่า รายงาน
“Triple Bottom Line” ซึ่งถือเป็ นบรรทัดฐานในการสื่ อสาร CSR โดยการรายงาน CSR ที่ดีจะต้องมี
การสื่ อสารข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์ ตรงกับความสนใจของผูร้ ับสาร และคานึงถึงความเข้าใจของ
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ผูร้ ับสารเพื่อนาไปสู่ การประเมินผล นอกจากนี้ การรายงาน CSR ยังจัดเป็ นเครื่ องมือพื้นฐานสาหรับ
การตรวจรับรองโดยภาคีที่สาม (Third Party Assurance) และเป็ นวิธีการหนึ่ งในการแบ่งปั นข้อมูล
ด้านผลการดาเนินงานและแนวปฏิบตั ิ CSR ที่มีความน่าเชื่ อถือ ตรวจสอบได้ และเปิ ดเผยมากกว่า
รายงานประจาปี ขององค์กร ดังนั้น รายงาน CSR จึงเป็ นช่องทางหลักในการสื่ อสารขององค์กร
ขนาดใหญ่ในการตอบสนองต่อประเด็นทางสังคมและสิ่ งแวดล้อม (Ziek, 2009)
3) การพิจารณาแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย (Legal Considerations) เนื่ องจากแง่มุมทาง
กฎหมายส่ งผลต่อความคิดและความรู ้สึกของผูค้ นที่มีต่อองค์กรได้ บางองค์กรอาจดาเนินงานที่มี
ความเสี่ ยง ดังนั้น จึงจาเป็ นต้องมีการสื่ อสารในสิ่ งที่ขดั แย้งกับกฎหมายให้แก่กลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสี ยต่าง ๆ ได้ทราบตั้งแต่ตน้ เพื่อลดความเสี่ ยงต่อการถูกฟ้ องร้องและการเสี ยชื่ อเสี ยงในภายหลัง
องค์กรควรเปิ ดใจยอมรับผลกระทบที่อาจเกิ ดขึ้น ยอมเผชิ ญหน้ากับความผิดพลาดเพื่อแสดงให้
สาธารณชนได้เห็ นถึ งความรั บผิดชอบดี กว่า การหลี กเลี่ ยงหรื อเบี่ ยงเบนประเด็นซึ่ งอาจนาไปสู่
ความเคลือบแคลงสงสัยและกลายเป็ นผลเสี ยต่อองค์กรในที่สุด (Ewing, 2011)
จากการศึกษาพัฒนาการหลักการการสื่ อสาร CSR ข้างต้นพบว่า ความท้าทายในการสื่ อสาร
CSR คือ ความต้องการที่แตกต่างกันของกลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ซึ่ งองค์กรจะต้องสื่ อสารกับผูม้ ี
ส่ วนได้ส่วนเสี ยท่ามกลางความแตกต่างทางความคิดให้ได้ นอกจากนี้ การเข้าถึงสื่ ออินเทอร์ เน็ต
และเครื อข่ายทางสังคมที่ง่ายและรวดเร็ วขึ้นในปั จจุบนั ทาให้องค์กรถูกเพ่งเล็งจากสาธารณชนได้
ง่าย ดังนั้น จึงควรนากลยุทธ์การสื่ อสารที่ซบั ซ้อนมาใช้ นอกเหนือจากการสื่ อสาร CSR ที่เน้นความ
จริ งและความโปร่ งใสแล้ว ยังรวมไปถึงการสื่ อสารที่ต่อเนื่อง การมีปฏิสัมพันธ์ และการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์ ในระยะยาวที่ เป็ นมากกว่าการสื่ อสารทางเดี ยว
(Ihlen et al., อ้างถึงใน ปาริ ชาติ หอมเกษร, 2556) เช่นเดียวกับที่ Coombs and Holladay (2012)
กล่าวว่า การดาเนินงานด้าน CSR อย่างเป็ นระบบ เริ่ มจากการวางแผน การปฏิบตั ิการ และการ
สื่ อสาร ซึ่ งจะเกิดผลดีหากแต่ละหน่วยงานมีการบูรณาการร่ วมกันอย่างลงตัว ตลอดจนมีการสื่ อสาร
กิจกรรมทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
จากแนวโน้มดังกล่าวจะเห็นได้วา่ การสื่ อสาร CSR ขององค์กรไปยังกลุ่มต่าง ๆ เป็ นภารกิจ
สาคัญที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์และชื่อเสี ยงขององค์กร และยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ให้กบั องค์กร ช่วยป้ องกันปั ญหาอันเกี่ยวเนื่ องกับกฎหมาย ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดการกับความ
ขัดแย้งต่าง ๆ ช่วยให้สภาพแวดล้อมทางสังคมมีความมัน่ คงยิ่งขึ้น ช่วยลดต้นทุนและความเสี่ ยงที่
อาจเกิ ดขึ้นกับองค์กรในอนาคต รวมทั้งสร้างความพึงพอใจให้ กบั ผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ยทุกฝ่ ายที่
เกี่ยวข้องกับองค์กร (Ihlen et al., อ้างถึงใน ปาริ ชาติ หอมเกษร, 2556)
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จะเห็นได้วา่ การสื่ อสาร CSR ก่อให้เกิ ดผลดีแก่องค์กรหลายประการ เนื่องจากองค์กรที่
ดาเนินกิจกรรม CSR ถือว่าเป็ นองค์กรที่มีศกั ยภาพและให้ความสาคัญกับผูอ้ ื่นมากกว่าผลประโยชน์
ขององค์กรเพียงฝ่ ายเดียว (Kolodinsky, Madden, Zisk, & Henkel, 2010) โครงการ CSR จึงเป็ น
เสมือนเครื่ องมือสื่ อสารที่เป็ นตัวชี้วดั ความตระหนักและความตื่นตัวด้านปั ญหาสังคมขององค์กรได้
เป็ นอย่างดี
ข้อควรระวังอย่างหนึ่ งในการสื่ อสาร CSR คือ ต้องแน่ใจว่า สิ่ งที่กาลังจะสื่ อสารเป็ นสิ่ งที่ผู ้
มีส่วนได้ส่วนเสี ยต้องการทราบ ดังนั้น จึงจาเป็ นอย่างยิง่ ที่องค์กรจะต้องเข้าใจความคาดหวังของผูม้ ี
ส่ วนได้ส่วนเสี ยให้ดีเสี ยก่อน เพราะการสื่ อสาร CSR มีผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมของผูม้ ีส่วนได้
ส่ วนเสี ย การสร้างแบรนด์ดา้ น CSR ขององค์กรจาเป็ นต้องกระทาทั้งในรู ปแบบกิจกรรม CSR และ
การสื่ อสาร CSR เพราะการทาเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ งถือว่าไม่เพียงพอ อย่างไรก็ตาม การเน้นการ
สื่ อสาร CSR มากเกิ นไป ก็อาจทาให้ผบู ้ ริ โภคคิดว่าองค์กรกาลังพยายามปกปิ ดข้อเท็จจริ งอะไร
บางอย่าง ดังนั้น การสื่ อสาร CSR จึงเปรี ยบเสมือนดาบสองคมที่ผสู ้ ื่ อสารต้องใช้อย่างระมัดระวัง
(สถาบันพัฒนาธุ รกิจอย่างยัง่ ยืน, 2556, น. 72)
กล่าวโดยสรุ ปคือ การสื่ อสารความรับผิดชอบต่อสังคมเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นและหลีกเลี่ยงไม่ได้
ในยุคปัจจุบนั โดยองค์กรธุ รกิจกาลังถูกสังคมเรี ยกร้องให้เปิ ดเผยการดาเนิ นงานทางด้านสังคมและ
สิ่ ง แวดล้อม ในรู ป แบบต่ า ง ๆ รวมถึ ง การจัดท ารายงานการพัฒนาอย่า งยัง่ ยืน แยกออกมาจาก
รายงานทางด้านการเงิ นที่มกั จะปรากฏอยู่ในรายงานประจาปี ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษาถึ งวิธีการ
สื่ อสารความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรที่ มีการสร้ างโอกาสในการมี งานทาให้กบั คนพิการ
รวมทั้งผลของการสื่ อสารที่มีต่อภาพลักษณ์ขององค์กรดังกล่าว เพื่อตอบวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2 ของ
งานวิจยั ชิ้นนี้
นอกจากนี้ ในการสื่ อสารความรั บผิดชอบต่อสังคม ยังมี แนวคิ ดหลักที่เกี่ ยวข้องอี กสอง
แนวคิด คือ แนวคิดการสื่ อสารภายในและภายนอกองค์กร (Internal and External Communications)
และแนวคิดการสื่ อสารแบบมีส่วนร่ วม (Participatory Communication)
2.4.1 แนวคิดการสื่ อสารภายในและภายนอกองค์ กร (Internal and External
Communications)
การสื่ อสาร หมายถึง กระบวนการส่ งข่าวสารข้อมูลจากผูส้ ่ งข่าวสารไปยังผูร้ ับข่าวสาร มี
วัตถุประสงค์เพื่อชักจูงให้ผรู ้ ับข่าวสารมีปฏิกิริยาตอบสนองกลับมา โดยคาดหวังให้เป็ นไปตามที่ผู ้
ส่ งต้องการ โดยงานวิจยั ชิ้ นนี้ จะศึกษาถึ งวิธีการสื่ อสารความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร
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1) การสื่ อสารภายในองค์กร
กริ ช สื บสิ นธิ์ (อ้างถึ งใน โชติรัตน์ ศรี สุข, 2554, น. 28) ให้ความหมายของการ
สื่ อสารภายในองค์กรไว้วา่ เป็ นกระบวนการแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างบุคคล ทุกระดับหน่วยงาน
โดยมีความสัมพันธ์กนั ภายใต้สภาพแวดล้อม บรรยากาศขององค์กร ซึ่ งสามารถปรับเปลี่ยนไปตาม
กาลเทศะ บุคคล ตลอดจนสาระเรื่ องราวและวัตถุประสงค์ของการสื่ อสาร
ทองใบ สุ ดชารี (2542) ให้ความหมายไว้ว่า เป็ นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ
ความรู ้ในหมู่สมาชิกขององค์กรเพื่อให้บรรลุประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลขององค์กร การสื่ อสาร
ขององค์กรมี หลายระดับ ได้แก่ ระดับปั จเจกบุ คคล ระดับกลุ่ ม และระดับองค์กร ดังนั้น องค์กร
จาเป็ นต้องมีการสื่ อสารด้วยเหตุผลหลายประการ
การสื่ อสารในองค์กรมีบทบาทต่อสมาชิ กในองค์กร 2 ประการ คือ (Krep อ้างถึงใน
โชติรัตน์ ศรี สุข, 2554, น. 29)
(1) บทบาทในการปรับตัว (Adaptive Mechanism) สมาชิ กใช้ขอ้ มูลข่า วสาร
ภายในองค์ก รในการตระหนักถึ ง การเปลี่ ย นแปลงทั้ง ทางบวกและทางลบในองค์ก ร เพื่อจะได้
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ ได้ทนั ท่วงทีและมีประสิ ทธิ ภาพ
(2) บทบาทในการขอความร่ วมมือ (Cooperative Mechanism) สมาชิกในองค์กร
สามารถใช้การสื่ อสารเพื่อขอความช่ วยเหลื อจากบุ คคล และ/หรื อ หน่ วยงานต่า ง ๆ เพื่ อให้การ
ปฏิบตั ิงานลุล่วงไปด้วยดี
วัตถุประสงค์ของการสื่ อสารภายในองค์กร ได้แก่
(1) ช่วยให้สมาชิกในองค์กรสามารถรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับองค์กรและ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในองค์กร
(2) ส่ งเสริ มให้สมาชิ กในองค์กรสามารถแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ และพัฒนา
ข่าวสารที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งช่ วยให้เข้าใจกิ จกรรมที่ ซับซ้อนขององค์กรและการเปลี่ ยนแปลงภายใน
องค์กร
(3) ช่ วยให้สมาชิ กขององค์กรบรรลุ ถึงเป้ าประสงค์ของตนเองและขององค์กร
โดยทาให้สมาชิกเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และเชื่ อมโยงความต้องการของตนเข้ากับความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่การงานในองค์กร
(4) รวบรวมข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องให้กบั สมาชิกในองค์กร
(5) ช่วยในการกาหนดทิศทาง ความเปลี่ยนแปลงในองค์กร โดยผ่านทาง
กิจกรรมที่สมาชิกในองค์กรต้องกระทาร่ วมกัน
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รู ปแบบของการสื่ อสารภายในองค์กร สามารถพิจารณาตามทิศทางของการสื่ อสาร
ได้ดงั นี้
(1) การติดต่อสื่ อสารจากบนลงล่าง (Downward Communication)
เป็ นลัก ษณะการติ ด ต่ อ สื่ อ สารในองค์ก รแบบดั้ง เดิ ม โดยการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร
ลักษณะนี้ จะเป็ นไปตามลาดับสายการบังคับบัญชา เช่ น จากประธานลงมาที่รองประธาน ผูจ้ ดั การ
แผนก หัว หน้ า ส่ ว น หั ว หน้ า งาน ลงมาถึ ง พนัก งาน ลดหลั่น กัน ตามอ านาจหน้ า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบ และสิ่ งที่ ผูบ้ ริ หารควรคานึ งถึ งในการสื่ อสารรู ปแบบนี้ คือ เนื้ อหาและวิธีการในการ
สื่ อสารที่จะก่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด อาทิเช่ น ประกาศบริ ษทั วารสาร จดหมายหรื อจดหมาย
อิเล็คทรอนิค (อีเมล์) การประชุมกลุ่ม สหภาพแรงงาน เป็ นต้น
(2) การติดต่อสื่ อสารจากล่างขึ้นบน (Upward Communication)
เป็ นการติดต่อสื่ อสารจากผูใ้ ต้บงั คับบัญชาไปยังผูบ้ งั คับบัญชาที่อยู่เหนื อตนขึ้น
ไป โดยปกติมกั จะเป็ นการสื่ อสารเพื่อแสวงหาคาตอบเพิ่มเติม รายงานผลการปฏิ บตั ิงาน รวมทั้ง
ปั ญหาและอุปสรรค แสดงความคิดเห็นหรื อข้อเสนอแนะ ปรึ กษาหารื อ ร้องทุกข์ เป็ นต้น โดยการ
สื่ อสารประเภทนี้จะมีผลต่อการสร้างขวัญกาลังใจในการทางานและทัศนคติของพนักงาน และสาร
ที่ได้จากพนักงานจะเป็ นสิ่ งที่มีคุณค่าสาหรับผูบ้ ริ หาร เป็ นแรงกระตุน้ ให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่ วม
ในการก าหนดทิ ศ ทางและการตัดสิ นใจขององค์ก ร เป็ นการส่ งเสริ ม การท างานภายใต้ระบอบ
ประชาธิปไตย และเป็ นการสนับสนุนการสื่ อสารแบบสองทางอีกด้วย
2) การสื่ อสารภายนอกองค์กร
ในขณะที่การสื่ อสารภายในองค์กรเป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้เกิ ดการมีส่วนร่ วมของ
พนักงาน การสื่ อสารภายนอกองค์กรส่ วนใหญ่จะส่ งผลต่อกาไรของบริ ษทั โดยจากภาพที่ 2.3 จะ
เห็นได้วา่ องค์กรมีการสื่ อสารทั้งกับพนักงาน (การสื่ อสารภายในองค์กร) และกับลูกค้า (การสื่ อสาร
ภายนอกองค์กร) ว่า ตนเองเป็ นใครและมี ภาพลักษณ์ อย่างไร ในขณะเดี ย วกัน ภาพลักษณ์ ข อง
องค์กรก็ถูกกาหนดโดยความรู ้สึกและทัศนคติของลูกค้าด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุ รกิจบริ การ ซึ่ ง
ปฏิ สั มพันธ์ และประสบการณ์ ที่ลู กค้ามี กบั พนักงานจะมี ผ ลอย่า งมากต่อภาพลักษณ์ ข ององค์ก ร
(Horrigan & Juskiw, 2010)
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องค์ กร
การสื่ อสารภายในองค์กร

การสื่ อสารภายนอกองค์กร
ความสัมพันธ์/ปฏิสมั พันธ์

ลูกค้ า
พนักงาน
น
ภาพที่ 2.3 Corporate Brand Communication Flow (เส้นทางการสื่ อสารภาพลักษณ์ขององค์กร)
แหล่งทีม่ า: Horrigan and Juskiw, 2010.
การสื่ อสารภายนอกองค์กรเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญประการหนึ่ งของการสื่ อสาร
องค์กร เป็ นหัวใจของการสร้างภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ให้กบั องค์กร โดยจะมุ่งเน้นไปที่ผรู ้ ับสาร
ภายนอก เช่น ลูกค้า นักลงทุน หน่ วยงานกากับดูแล เป็ นต้น การสื่ อสารภายนอกองค์กรนี้ มีผลต่อ
รายได้ขององค์กรค่อนข้างมาก แต่กระนั้นองค์กรก็ไม่สามารถวัดผลที่เกิดขึ้นได้ (Saunders, 1999)
ส าหรั บ วิธี ก ารที่ ใ ช้ใ นการสื่ อ สารภายนอกองค์ก รประกอบด้ว ย Factsheet, ข่ า ว
ประชาสัมพันธ์, วารสาร, นิ ตยสาร, แผ่นพับ, รายงานประจาปี , การแถลงข่าว, เปิ ดบ้าน, เยี่ยมชม
โรงงาน, การจัดประชุม เป็ นต้น โดยปกติแล้วบริ ษทั จดทะเบียนจะถูกกาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย (ต.ล.ท.) ให้เผยแพร่ ขอ้ มูลต่อสาธารณะเพื่อแสดงถึ งความโปร่ งใสและความ
น่าเชื่อถือในการดาเนินธุ รกิจและเป็ นข้อมูลประกอบการตัดสิ นใจของนักลงทุน ซึ่ งรู ปแบบที่บริ ษทั
จดทะเบียนทุกแห่ งต้องใช้ในการเปิ ดเผยข้อมูลได้แก่ แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (56-1) และ
รายงานประจาปี ซึ่ งบริ ษทั จดทะเบียนต้องจัดทาและนาส่ ง ต.ล.ท. เป็ นประจาทุกปี ภายในเวลาที่
กาหนด
นอกจากรายงานในสองรู ปแบบที่กล่าวมาแล้ว บริ ษทั จดทะเบียนก็เริ่ มหันมาจัดทารายงาน
การพัฒนาที่ยงั่ ยืนหรื อรายงานความยัง่ ยืนกันมากขึ้นแม้จะไม่มีการบังคับก็ตาม โดยกรอบกว้าง ๆ
ของการรายงานความยัง่ ยื น ครอบคลุ ม ผลการปฏิ บ ัติ ด้า น CSR ทั้ง ในเชิ ง เศรษฐกิ จ สั ง คม
สิ่ ง แวดล้อม และการก ากับ ดู แลกิ จการ ซึ่ ง แตกต่ า งจากรายงานประจาปี โดยทัว่ ไปที่ ม กั มุ่ ง เน้น
รายงานผลการปฏิบตั ิทางการเงินเท่านั้น ซึ่ งเหตุผลสาคัญที่ทาให้องค์กรหันมาจัดทารายงานดังกล่าว
กันมากขึ้ นก็ เพราะผูล้ งทุ นหันมาสนใจเรื่ องความยัง่ ยืนขององค์กรเพื่ อเป็ นข้อมูล ประกอบการ
ตัดสิ นใจลงทุนและเป็ นช่ องทางให้ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยได้ทาความเข้าใจว่าองค์กรมีผลการปฏิ บตั ิ
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ด้าน CSR ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอย่างไร ที่สาคัญคือ รายงานเป็ นเครื่ องมือในการประเมิน
องค์กรเองว่ามีกระบวนการทางธุ รกิ จเป็ นอย่างไร มีประสิ ทธิ ภาพหรื อไม่ และนาไปสู่ การพัฒนา
กระบวนการทางธุ รกิจต่อไป (สถาบันพัฒนาธุ รกิจอย่างยัง่ ยืน, 2556, น. 76-78)
จากการศึกษาเอกสารรายงานซึ่ งประกอบด้วยรายงานประจาปี และรายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
ของบริ ษทั จดทะเบียนจานวน 21 แห่ ง ที่ได้รับรางวัลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในปี 2557 จาก
การประเมินของตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย (ต.ล.ท.) และเป็ นบริ ษทั ที่จดั อยู่ในกลุ่ม 100
อันดับหลักทรัพย์ที่มีความโดดเด่นในการดาเนิ นธุ รกิ จอย่างยัง่ ยืน (ESG 100) พบว่า มี 11 แห่ ง
(52.38%) ที่มีการพูดถึ งคนพิการไว้ในรายงาน ไม่ว่าจะเป็ นในรู ปของนโยบาย แนวทางการปฏิบตั ิ
ในการจ้างงานหรื อสร้างงานที่ไม่มีการเลือกปฏิ บตั ิ การปฏิ บตั ิทางด้านแรงงานและสิ ทธิ มนุษยชน
ตัวเลขการจ้างงานคนพิการ กิจกรรม CSR ที่ทากับคนพิการ หรื อรางวัลที่ได้รับจากการจ้างงานคน
พิการเกินโควต้า เป็ นต้น
ยกตัวอย่างเช่ น บริ ษทั ปูนซี เมนต์ไทย จากัด (มหาชน) (2557, น. 39) ซึ่ งเปิ ดเผยแนว
ทางการปฏิบตั ิดา้ นแรงงานและสิ ทธิ มนุษยชน รวมทั้งตัวเลขการจ้างงานคนพิการ ไว้ในรายงานการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน 2557 ว่า
เอสซีจีมีนโยบายเปิ ดรับคนพิการเข้าทางานและสนับสนุ นกิจกรรมส่ งเสริ มคุณภาพชี วิตคน
พิการอย่างสม่ าเสมอ โดยในปี 2557 เอสซี จี ได้รับผูเ้ ข้ารับการฟื้ นฟูสมรรถภาพจากศูนย์
ฟื้ นฟูสมรรถภาพคนงานจังหวัดปทุมธานี สานักงานประกันสังคมเข้าฝึ กงานรวม 4 คน เป็ น
ระยะเวลา 1 เดื อน ทั้ง นี้ หลัง เสร็ จสิ้ นการฝึ กงาน เอสซี จีย งั ได้รับ ผูเ้ ข้า รั บ การฟื้ นฟู
สมรรถภาพเข้าทางานกับเอสซี จี จานวน 1 คน ปั จจุบนั มีผทู ้ ุพลภาพเข้าร่ วมงานกับเอสซี จี
มากกว่า 30 คน
ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) (2557, น. 65) ได้พูดถึงนโยบายไม่เลือกปฏิบตั ิไว้ใน
รายงานการพัฒนาเพื่อความยัง่ ยืน 2557 ว่า
ธนาคารมีนโยบายปฏิ บตั ิกบั พนักงานอย่างเท่าเที ยมเป็ นธรรมและยึดถื อปฏิ บตั ิ ตามหลัก
สิ ทธิ มนุ ษยชน โดยห้ามการเลื อกปฏิ บตั ิหรื อกี ดกันรงงาน ห้ามการล่ วงละเมิ ดหรื อข่มขู่
คุกคามอันเนื่องมาจากความแตกต่างด้านเชื้อชาติ สี ผิว ศาสนา เพศ อายุ สัญชาติ สิ ทธิ ความ
เป็ นพลเมือง ความนิยมทางเพศ หรื อความพิการ
เช่นเดียวกับ ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน) (2557, น. 28) ซึ่ งได้พูดถึงนโยบายไม่
เลือกปฏิบตั ิไว้ในรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 2557 ว่า “กลุ่มธุ รกิจฯ ประกาศนโยบายไม่เลือก
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ปฏิ บ ัติ อ ัน เนื่ อ งด้ ว ยเชื้ อ ชาติ สั ญ ชาติ ศาสนา เพศ อายุ ความพิ ก าร รสนิ ย มทางเพศ หรื อ
ประสบการณ์ และไม่ยอมรับการเลือกปฏิบตั ิที่ผดิ กฏหมายทุกรู ปแบบ”
ส่ วนองค์กรที่มีการเปิ ดเผยกิจกรรม CSR ที่ทากับคนพิการ ได้แก่ บริ ษทั ทางด่วนกรุ งเทพ
จากัด (มหาชน) (2557, น. 132) ซึ่ งได้พดู ถึงการมอบชิ้นส่ วนอุปกรณ์บนทางพิเศษแก่มูลนิ ธิขาเทียม
ไว้ในรายงานประจาปี 2557 ว่า
มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี กาเนิ ดขึ้นเพื่อทาขาเทียมให้แก่คน
พิการขาขาดที่ยากไร้ ด้อยโอกาส โดยไม่คิดมูลค่าและไม่เลื อกเชื้ อชาติ ศาสนา บริ ษทั ได้
สนับสนุนต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 2 โดยมอบเงินสนับสนุ น พร้อมทั้งมอบชิ้นส่ วนอุปกรณ์บนทาง
พิเศษที่เป็ นวัสดุอลูมิเนียม ซึ่ งไม่ได้ใช้งานแล้ว แต่สามารถนาไปใช้ประโยชน์แก่มูลนิ ธิขา
เทียมในสมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราช
สาหรับองค์กรที่มีการจ้างงานคนพิการ เช่ น บริ ษทั ประชาอาภรณ์ และบริ ษทั ไทยออพติ
คอล กรุ๊ ป ก็ได้มีการเปิ ดเผยสถิติการจ้างงานคนพิการย้อนหลัง รวมทั้งใบประกาศเกียรติคุณที่ได้รับ
ไว้ในรายงานประจาปี 2557

ภาพที่ 2.4 การเปิ ดเผยสถิติการจ้างงานคนพิการของบริ ษทั ประชาอาภรณ์ จากัด (มหาชน)
แหล่งทีม่ า: บริ ษทั ประชาอาภรณ์ จากัด (มหาชน), 2557, น. 164.
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ภาพที่ 2.5 การเปิ ดเผยรางวัลที่ได้รับจากการจ้างงานคนพิการเกินโควต้าของบริ ษทั ประชาอาภรณ์
จากัด (มหาชน) ในรายงานประจาปี 2557
แหล่งทีม่ า: บริ ษทั ประชาอาภรณ์ จากัด (มหาชน), 2557, น. 203.

ภาพที่ 2.6 การเปิ ดเผยสถิติการจ้างงานคนพิการของบริ ษทั ไทยออพติคอล กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
แหล่งทีม่ า: บริ ษทั ไทยออพติคอล กรุ๊ ป จากัด (มหาชน), 2557, น. 35.
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จากองค์กรทั้ง 11 แห่ งที่กล่าวมาแล้วนี้ มีเพียง 4 แห่ ง ที่ระบุวา่ มีการจ้างงานคนพิการตาม
กฏหมายหรื อมากกว่ากฏหมาย รวมทั้งมีการเปิ ดเผยข้อมูลตัวเลขการจ้างงานคนพิการอย่างชัดเจน
โดยประเภทของธุ รกิจที่มีการจ้างงานคนพิการนี้ ประกอบด้วย แฟชัน่ สิ นค้าอุปโภคบริ โภค ของใช้
และเวชภัณฑ์ และวัสดุ ก่อสร้ าง และส่ วนใหญ่เป็ นบริ ษทั ขนาดเล็กและกลางซึ่ งมีมูลค่าหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดไม่เกิน 10,000 ล้านบาท
ส่ วนองค์กรที่เหลื อซึ่ งไม่ได้มีการพูดถึงคนพิการนั้นจะให้ความสาคัญกับการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมในประเด็นอื่นที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรโดยตรงมากกว่า อาทิเช่น การต่อต้าน
การทุจริ ต การพัฒนาและการฝึ กอบรมพนักงาน อาชี วอนามัยและความปลอดภัย ภาวะโลกร้อน
ความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม การสร้างอาชี พรายได้
เป็ นต้น
อย่างไรก็ตาม มีบริ ษทั จดทะเบียนบางแห่ งที่แม้วา่ จะไม่ได้รับรางวัลด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมในปี 2557 แต่เป็ นองค์กรที่ มีการสร้ างโอกาสในการมีงานทาให้กบั คนพิการ และมีการ
ประชาสัมพันธ์การดาเนิ นงานในเรื่ องดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ขององค์กรด้วย อาทิเช่ น AIS ซึ่ ง
ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ด้า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร โดยจากผลการศึ ก ษาของงานวิ จ ัย
ต่างประเทศที่ผวู ้ ิจยั เลื อกมาระบุว่า ประเภทของธุ รกิ จที่มีความเป็ นไปได้ในการจ้างงานคนพิการ
ได้แก่ ไอที บริ การทางด้านการเงิน สื่ อสารโทรคมนาคม ที่ปรึ กษาทางธุ รกิ จ R&D และเวชภัณฑ์
(Kuznetsova, 2012, p. 8) ซึ่งเป็ นประเด็นที่น่าสนใจและน่าศึกษาต่อไปว่า ประเภทของธุ รกิจมีส่วน
ส่ งเสริ มให้เกิดความเป็ นไปได้ในการจ้างงานคนพิการด้วยหรื อไม่
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ภาพที่ 2.7 การประชาสัมพันธ์โครงการสร้างอาชีพให้กบั คนพิการของเอไอเอสบนเว็บไซต์ของ
องค์กร
แหล่งทีม่ า: บริ ษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จากัด (มหาชน), 2554.
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ภาพที่ 2.8 การประชาสัมพันธ์โครงการเอไอเอส ปั้ นผูพ้ ิการ ผ่านสื่ อมวลชน
แหล่งทีม่ า: “เอไอเอส ปั้ นผูพ้ ิการเป็ นนักคอลเซ็นเตอร์ ,” 2557.
จากตัวอย่า งที่ กล่ า วมาแล้ว จะเห็ นได้ว่า การสื่ อสารความรั บผิดชอบต่อสั ง คมภายนอก
องค์กรของบริ ษทั ในประเทศไทยยังไม่มีการพูดถึงการสร้ างโอกาสในการมีงานทาให้กบั คนพิการ
มากนัก เนื่องจากธุ รกิจส่ วนใหญ่ยงั มองเรื่ องการสนับสนุ นคนพิการว่าเป็ นการสงเคราะห์ เป็ นเรื่ อง
ไกลตัว และไม่ใช่สิ่งที่องค์กรต้องให้ความสาคัญในอันดับต้น ๆ ดังนั้น กิจกรรม CSR ขององค์กร
ธุ รกิ จส่ วนใหญ่จึงถูกนาไปเชื่ อมโยงกับเรื่ องที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อองค์กรก่อน เช่ น กิ จกรรม
ปลูกป่ า (สาหรับองค์กรที่ถูกมองว่าทาลายสิ่ งแวดล้อม) การศึกษา (ซึ่ งทุกองค์กรมองว่าเป็ นพื้นฐาน
สาคัญของการพัฒนาประเทศ) การต่อต้านการคอรัปชัน่ (ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่กาลังมาแรงในเมืองไทยใน
ขณะนี้) เป็ นต้น
กล่ าวโดยสรุ ปคื อ การสื่ อสารที่ มีประสิ ทธิ ภาพไม่ว่าจะเป็ นภายในหรื อภายนอกองค์กร
ย่อมมีผลต่อความสาเร็ จในการดาเนิ นกิจกรรมใดก็ตามขององค์กร โดยจะก่อให้เกิ ดความร่ วมมือ
และส่ งผลต่อภาพลักษณ์และผลกาไรขององค์กรในที่สุด ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้นาแนวคิดนี้ มาวิเคราะห์และ
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อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2 ของงานวิจยั เพื่อดูวา่ การสื่ อสารความรับผิดชอบต่อสังคมทั้ง
ภายในและภายนอกขององค์กรธุ รกิ จมีผลต่อการสร้ างโอกาสในการมีงานทาให้กบั คนพิการมาก
น้อยเพียงใด
2.4.2 แนวคิดการสื่ อสารแบบมีส่วนร่ วม (Participatory Communication)
กาญจนา แก้วเทพ (อ้างถึงใน กาจร หลุยยะพงศ์, 2557, น. 56-57) ได้นิยามความหมายของ
การสื่ อสารแบบมีส่วนร่ วมไว้ 2 แบบ คือ
1) การให้ประชาชนใช้การสื่ อสารเพื่อเข้าไปมีส่วนร่ วมในวิถีชีวิตสาธารณะ ซึ่ งใน
อดี ตที่ผ่านมามักจะมีลกั ษณะแบบรวมศูนย์ แต่แนวคิดใหม่น้ ี สื่ อจะเป็ นเสมือนช่ องทางหรื อพื้นที่
สาธารณะที่ประชาชนสามารถสื่ อสารเรื่ องราวและความต้องการออกไปสู่ ภายนอกได้
2) การเข้าไปมีส่วนร่ วมในการสื่ อสารด้วยตัวเอง เช่น การเข้าไปเป็ นผูบ้ ริ หาร ผูผ้ ลิต
ผูเ้ ผยแพร่ แทนที่จะเป็ นเพียงแค่ผบู ้ ริ โภคสื่ อ ดังกรณี ของการเป็ นเจ้าของวิทยุชุมชน ซึ่ งประชาชน
สามารถเป็ นได้ท้ งั ดี เจ ผูค้ วบคุ มการผลิ ตและเผยแพร่ และผูฟ้ ั ง ซึ่ งแนวคิดการสื่ อสารแบบมีส่วน
ร่ ว มนี้ ส อดรั บ กับ บริ บ ทของสั ง คมประชาธิ ป ไตยที่ มุ่ ง เน้นการเป็ น “ของ” “โดย” และ “เพื่ อ ”
ประชาชน
สาหรั บรู ป แบบของการสื่ อสารแบบมี ส่ วนร่ วมนั้นจะมุ่งเน้นการสื่ อสารเพื่อสร้ างความ
เข้าใจร่ วมกัน เป็ นการสื่ อสารแบบสองทาง โดยผูส้ ่ งสารกับผูร้ ับสารผลัดกันสื่ อสาร และผูส้ ่ งสาร
ควรเปิ ดโอกาสให้แก่ผคู ้ นในชุ มชนทุกคน รวมถึ งเด็กและคนพิการ ได้มีส่วนร่ วมในขั้นตอนของ
การวางแผน การผลิต การเผยแพร่ และการบริ โภค ซึ่ งจะแตกต่างจากในอดีตที่เน้นการสื่ อสารแบบ
บนลงล่าง จากภาครัฐสู่ ประชาชน
ส่ วนเนื้ อหานั้นจะมุ่งเน้นประโยชน์ที่มีต่อชุ มชน ขณะที่ช่องทางการสื่ อสารจะมีได้หลาย
รู ปแบบ ไม่ว่าจะเป็ นสื่ อมวลชน สื่ อบุคคล สื่ อเฉพาะกิ จ สื่ อพื้นบ้าน โดยจะเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
หรื อไม่ก็ได้ แต่ท้ งั หมดนั้น จะสนใจที่ “ผลลัพธ์” เพื่อการพัฒนาชุมชน
ตัวอย่างการสื่ อสารแบบมีส่วนร่ วมที่ง่ายที่สุดได้แก่ “การประชุ ม” ซึ่ งถือเป็ นช่องทางการ
สื่ อสารที่สามารถดาเนิ นการได้ท้ งั ในรู ปแบบเดิม คือ บนลงล่าง และ แบบมีส่วนร่ วม หากเป็ นการ
สื่ อสารในแบบแรก จะให้ค วามส าคัญกับ ประธานในฐานะผูด้ าเนิ นการ สั่ ง การ ส่ วนผูเ้ ข้า ร่ วม
ประชุ มเป็ นเพียงผูฟ้ ั งเท่านั้น ในทางกลับกัน หากเน้นการมีส่วนร่ วม การดาเนิ นการจะเปลี่ ยนไป
โดยวาระการประชุม จะมาจากข้อเสนอของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง รู ปแบบการประชุ ม จะให้ประธานเป็ นแค่
ผูด้ าเนินการและเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุ มได้แสดงความคิดเห็นอย่างเสรี และหลังการประชุ ม
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ผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มจะเป็ นผูต้ ิดตามการดาเนิ นการ ซึ่ งลักษณะดังกล่าวจะใกล้เคียงกับ “เวทีชาวบ้าน”
อันจะนาไปสู่ การพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่ วม
ปาริ ชาติ สถาปิ ตานนท์ (2549) ได้พูดถึงหลักการสาคัญ 7 ประการของการสื่ อสารแบบมี
ส่ วนร่ วมในบริ บทของการพัฒนาชุมชนไว้ดงั นี้
1) ความหลากหลายของผูเ้ ข้าร่ วม ความหลากหลายจะส่ งผลให้เสี ยงของประชาชน
มีความหลากหลายมากขึ้ น และสะท้อนถึ งความต้องการที่แตกต่างกันได้ชดั เจนขึ้น ส่ งผลให้การ
พัฒนาเป็ นไปในทิ ศ ทางที่ เหมาะสม ในขณะเดี ย วกันก็ ส่ ง ผลต่ ออารมณ์ ค วามรู ้ สึ ก ของผูม้ ี ส่ ว น
เกี่ยวข้อง เช่น ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ ความทุ่มเทแรงกายแรงใจในการดาเนิ นการต่าง ๆ อย่างเต็ม
ความสามารถ
2) การเข้าถึ งสื่ อ การเข้าถึ งสื่ อมักจะนาไปสู่ การที่ ผูเ้ กี่ ยวข้องได้พฒั นาความรู ้ สึก
ผูกพันกับประเด็นปั ญหา เกิ ดความตระหนักร่ วม ความเป็ นเจ้าของ และเป็ นการถ่วงดุ ลอานาจกับ
กลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ ตลอดจนการเพิ่มอานาจและความเสมอภาคให้กบั ประชาชน
3) ความเชื่อมัน่ ในศักยภาพของมนุษย์ โดยเฉพาะความเชื่ อมัน่ ว่า ทุกคนมีความ
สามารถเชิงสติปัญญา
4) ความโดดเด่นของสาร ประเด็นที่มีเนื้ อหาสาระสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุ มชน
หรื อตอบสนองความต้องการของชุมชน และชุมชนสามารถนาเนื้อหาสาระดังกล่าวไปใช้ประโยชน์
ได้
5) การปรึ กษาหารื อ เป็ นกระบวนการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่ งกันและกัน
มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล มุมมอง และทัศนะต่าง ๆ
6) การสนับสนุน เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ทุกคนมีบทบาทต่าง ๆ
7) กระบวนการเชิ งประชาธิ ปไตย เป็ นการกระจายอานาจไปสู่ ประชาชนในระดับ
ชุ มชน เป็ นการเพิ่มพลังอานาจให้กบั ชุ มชน และฝึ กฝนให้ชุมชนได้เรี ยนรู ้ วิธีการจัดการและการ
พึ่งตนเอง
ทั้งนี้ ผลของการสื่ อสารแบบมีส่วนร่ วมต่อชุมชนสามารถแบ่งออกได้เป็ น 3 ระดับ คือ
1) ระดับบุคคล การสื่ อสารแบบมีส่วนร่ วมนาไปสู่ การเปลี่ยนแปลงในเชิงความคิด
ความรู ้สึก และทักษะต่าง ๆ ของสมาชิกชุมชน และทาให้เกิดความมัน่ ใจในการใช้ชีวติ และการทา
กิจกรรมร่ วมกับผูอ้ ื่นมากขึ้น
2) ระดับกลุ่ม การสื่ อสารแบบมีส่วนร่ วมเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ต่าง ๆ และการพัฒนาเครื อข่ายความร่ วมมือระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้อง
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3) ระดับชุ มชน การสื่ อสารแบบมีส่วนร่ วมก่อให้เกิดการเปิ ดพื้นที่ในการนาเสนอ
เรื่ องราวต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้องกับชุ มชน ตลอดจนเป็ นการพัฒนาระบบสื่ อที่ตอบสนองความต้องการ
ของชุมชน และกระชับสัมพันธภาพระหว่างสมาชิ กในชุ มชน ความภาคภูมิใจร่ วมกันในความเป็ น
ชุมชน ความรู ้สึกเป็ นเจ้าของร่ วมกัน และการกาหนดทิศทางเชิงนโยบายเกี่ยวกับชุมชน
จะเห็นได้วา่ การมีส่วนร่ วมมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อความสาเร็ จในการดาเนิ นกิจกรรมหรื อ
โครงการต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่ วมในกิ จกรรมด้านความรั บผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กร ซึ่ งมีผใู ้ ห้ความหมายของการมีส่วนร่ วมในลักษณะดังกล่าวไว้ดงั นี้
โกวิทย์ พวงงงาม (2541) การมีส่วนร่ วม หมายถึง กระบวนการของกลุ่มองค์กรชุ มชนมี
การร่ วมคิด ร่ วมตัดสิ นใจ ร่ วมลงมือปฏิ บตั ิ โดยมีความเข้าใจปั ญหาของตนและตระหนักถึ งสิ ทธิ์
ของตนที่มีต่อสิ่ งนั้น ซึ่ งความรู ้สึกเหล่านี้ จะเกิดขึ้นได้ดว้ ยการที่บุคคล ได้รับข้อมูลใหม่ที่ช่วยเพิ่ม
อานาจ ความคิด และโอกาสได้ร่วมวิเคราะห์และตัดสิ นใจกาหนดเป้ าหมายในกิจกรรมเหล่านั้น
ทองใบ สุ ดชารี (อ้างถึงใน ลัดดา กลัน่ บุศย์, 2555, น. 4) กล่าวว่า การมีส่วนร่ วมเป็ นวิธีการ
ที่ผนู ้ าสามารถนามาปรับใช้ในการจูงใจและสร้างขวัญกาลังใจให้แก่บุคลากร เป็ นกลยุทธ์ที่จะช่วย
ให้มีแรงจูงใจในการทางานมากขึ้น มีลกั ษณะเป็ นกระบวนการที่จะทาให้พนักงานมีสิทธิ มีเสี ยงใน
การตัดสิ นใจที่ เกี่ ย วข้องกับ งานของตน ยิ่ง ไปกว่านั้น การเข้า ไปมี ส่ วนร่ วมจะท าให้บุ ค ลากรมี
ทัศนคติต่อการบริ หารงานขององค์กรดีข้ ึน ส่ งผลให้เกิดความพอใจในการทางานและมีแรงจูงใจที่
จะมุ่งสู่ ความสาเร็ จในชี วิตการทางาน ตลอดจนทาให้เขาได้รับการยอมรับ (Recognition) มีความ
รับผิดชอบ (Responsibility) และเกิดความนับถือตนเองมากขึ้น (Self-esteem)
ดังนั้น จึงสามารถสรุ ปความหมายของการมีส่วนร่ วม คือ การเข้าไปมีส่วนร่ วมทากิจกรรม
ใดกิ จกรรมหนึ่ ง อาจเป็ นการเข้า ร่ วมแบบทางตรง หรื อทางอ้อมก็ ไ ด้ และยัง เป็ นวิธี ก ารที่ ผูน้ า
สามารถนามาปรับใช้ในการจูงใจและสร้ างขวัญกาลังใจให้แก่บุคลากร เป็ นกลยุทธ์ที่จะช่ วยให้มี
แรงจูงใจในการทางานมากขึ้น
Cohen and Uphoff (1980) ได้แบ่งลักษณะการมีส่วนร่ วมออกเป็ น 4 ด้าน คือ
1) การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ (Participation in Decision-making) ซึ่ งแบ่ง
ออกเป็ น 3 ช่วง คือ ช่วงเริ่ มต้น ช่วงดาเนินการ และช่วงปฏิบตั ิการ
2) การมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิ (Participation in Implementation) ซึ่ งแบ่งออกเป็ น
3 ชนิ ด คือ การมีส่วนร่ วมในการสละทรัพยากร การมีส่วนร่ วมในการบริ หารและการประสานงาน
และการมีส่วนร่ วมในการขอความร่ วมมือ
3) การมีส่วนร่ วมในผลประโยชน์ (Participation in Benefits) ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 3
ชนิด คือ ผลประโยชน์ทางด้านวัตถุ ผลประโยชน์ทางด้านสังคม และผลประโยชน์ส่วนบุคคล
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4) การมีส่วนร่ วมในการประเมินผล (Participation in Evaluation)
กล่าวโดยสรุ ปคือ การสื่ อสารแบบมีส่วนร่ วมเป็ นการสื่ อสารที่ช่วยสร้ างขวัญกาลังใจและ
ทัศนคติที่ดีให้กบั คนในองค์กร ทาให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงกับความต้องการของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยและ
ช่ วยให้โครงการประสบผลสาเร็ จได้ง่ายขึ้ น ซึ่ งเป็ นแนวคิดที่ผูว้ ิจยั นามาใช้ในการวิเคราะห์และ
อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2 ของงานวิจยั เพื่อดูวา่ การสื่ อสารแบบมีส่วนร่ วมของพนักงาน
รวมถึงพนักงานผูพ้ ิการ มีผลต่อการสร้างโอกาสในการมีงานทาให้กบั คนพิการมากน้อยเพียงใด

2.5 ทฤษฎีการบริหารจัดการ (Management Theory)
ทฤษฎีการบริ หารจัดการนี้ เป็ นของ Jules Henri Fayol (1841-1925) ซึ่ งได้รับการขนานนาม
ว่าเป็ น “บิดาแห่ งการบริ หารจัดการรุ่ นใหม่ (Father of Modern Management)” Fayol (อ้างถึงใน
Wren & Bedeian, 2009, p. 227) เชื่ อว่า ความรับผิดชอบของผูบ้ ริ หาร คือ การนาพาองค์กรไปสู่
เป้ าหมายโดยใช้ท รั พ ยากรที่ มี อ ยู่ใ ห้เ กิ ดประโยชน์ สู ง สุ ด นั่นคื อ อานาจในการบริ หาร การร่ า ง
แผนการดาเนิ นงาน การสรรหาบุ คลากร การก าหนดตัวชี้ วดั ผลการดาเนิ นงาน และการควบคุ ม
เพื่อให้แน่ใจว่าการดาเนินงานเป็ นไปตามแผนที่วางไว้
แม้ว่า Fayol จะได้รับการศึ กษาและทางานในสายวิศวกรรมศาสตร์ มาโดยตลอด แต่ใน
ฐานะผูจ้ ดั การทัว่ ไป เขาตระหนักว่า สิ่ งที่ เขาต้องการคื อ ทักษะด้านการจัดการ ซึ่ งไม่มี สอนใน
ห้องเรี ยน และเป็ นสิ่ งที่เขาค่อย ๆ สั่งสมมาตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี ในตาแหน่งผูบ้ ริ หารของธุ รกิจ
เหมืองแร่ Fayol ได้ต้ งั ข้อสังเกตที่น่าสนใจเอาไว้วา่ ผูน้ าที่เก่งเรื่ องการบริ หารจัดการ แต่ไม่ค่อยเก่ง
ทางด้านเทคนิ ค ยังจะมี ประโยชน์ ก ับบริ ษ ทั มากกว่า ผูน้ าที่ เก่ ง ทางด้า นเทคนิ ค แต่ อ่อนเรื่ องการ
บริ หาร
Fayol กล่าวว่า ความสามารถด้านการจัดการเป็ นหัวใจสาคัญของความสาเร็ จขององค์กร ยิ่ง
ผูบ้ ริ หารอยู่ในระดับสู งมากขึ้นเท่าไหร่ ความสามารถในการบริ หารจัดการยิ่งต้องมีมากขึ้นเท่านั้น
แต่ เหตุ ผ ลที่ ไ ม่มี การสอนเรื่ องนี้ ใ นมหาวิทยาลัย เนื่ องจากในสมัย นั้นยัง ไม่ มี ทฤษฎี เกี่ ย วกับการ
บริ หารจัดการ ด้วยเหตุน้ ี Fayol จึงได้ทาการรวบรวมหลักการ กฏเกณฑ์ และวิธีการต่าง ๆ ขึ้นมา
จากประสบการณ์ของเขาเอง โดยเขากล่าวว่า ความสามารถด้านการจัดการของแต่ละคนนั้นขึ้นอยู่
กับคุณลักษณะและความรู ้ในด้านต่อไปนี้
1) คุณลักษณะทางกายภาพ ซึ่ งได้แก่ สุ ขภาพ ความคล่องแคล่วว่องไว ท่าทาง การ
แสดงออก
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2) คุณลักษณะทางปั ญญา ซึ่ งได้แก่ ความสามารถในการทาความเข้าใจ การเรี ยนรู ้ การ
วินิจฉัย ความฉับไวทางความคิด และ ความสามารถในการปรับตัว
3) คุณลักษณะทางศีลธรรม ซึ่ งได้แก่ พลัง ความหนักแน่นมัน่ คง ความเต็มใจที่จะแบกรับ
ความรับผิดชอบ ความคิดริ เริ่ ม ความจงรักภักดี ความมีศกั ดิ์ศรี เป็ นต้น
4) ความรู ้ทวั่ ไป ซึ่ งได้แก่ การทาความคุน้ เคยกับงานที่ไม่ได้อยูใ่ นหน้าที่
5) ความรู ้เฉพาะทาง ซึ่ งได้แก่ ความรู ้ทางด้านเทคนิค ด้านการเงิน ด้านการพาณิ ชย์ เป็ นต้น
6) ประสบการณ์ ซึ่ งได้แก่ ความรู ้ที่เกิดจากการปฏิบตั ิงานและบทเรี ยนที่สั่งสมจากสิ่ ง
เหล่านั้น
ทั้งนี้ Fayol ได้ให้หลักการในการบริ หารจัดการไว้ท้ งั หมด 14 ประการ ซึ่ งเขาย้าว่า หลักการ
เหล่านี้ยดื หยุน่ ได้และสามารถปรับเปลี่ยนให้ตรงกับความต้องการได้ ขึ้นอยูก่ บั เราว่าจะนาหลักการ
เหล่านี้ไปปรับใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด ซึ่ งเป็ นศิลปะที่ตอ้ งอาศัยความฉลาด ประสบการณ์
การตัดสิ นใจ และความสามารถในการผสมผสานหลักการทั้งหมดเข้าด้วยกันในสัดส่ วนที่เหมาะสม
ซึ่ งคุณลักษณะหลังสุ ดนี้เป็ นสิ่ งที่สาคัญที่สุดที่ผจู้ ดั การพึงมี
หลักการบริ หาร (The Principles of Management) 14 ประการ ของ Fayol ประกอบด้วย
1) การแบ่งงานกันทา (Division of Work) ได้แก่ การมอบหมายให้พนักงานทางานอย่างใด
อย่างหนึ่ งจนเกิดความชานาญ ส่ งผลให้งานสาเร็ จลงในเวลาอันรวดเร็ วและได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น แต่ก็
ควรจะมีการสลับปรับเปลี่ยนบ้างเพื่อให้เกิดความสมดุล เนื่ องจากการทางานอย่างเดียวกันซ้ า ๆ ทุก
วันอาจส่ งผลให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานเกิดความเบื่อหน่ายได้
2) การกาหนดหน้าที่ (Authority) ได้แก่ การที่ผบู ้ ริ หารมีสิทธิ ที่จะสั่งการให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชา
เชื่อฟังและทาตามคาสั่งที่ชอบด้วยกฏหมาย และผูบ้ ริ หารที่ดีจะต้องมีท้ งั อานาจหน้าที่โดยตาแหน่ง
และอานาจที่เกิดจากคุณลักษณะเฉพาะตัว
3) การรักษาระเบียบวินัย (Discipline) ได้แก่ การที่ พ นัก งานเชื่ อฟั ง และถื อปฏิ บ ตั ิ ตาม
กฏเกณฑ์ขององค์กร เป็ นการสะท้อนให้เห็ นถึ งการเคารพกฏระเบียบมากกว่าที่จะเป็ นความเกรง
กลัว การรักษาระเบียบวินยั อย่างเคร่ งครัดจะนาไปสู่ การสร้างสรรค์ภาวะผูน้ าที่มีประสิ ทธิภาพ
4) เอกภาพในการบังคับบัญชา (Unity of Command) ได้แก่ การมีผบู ้ งั คับบัญชาเพียงคนเดียว
เป็ นคนสั่งการผูใ้ ต้บงั คับบัญชาหนึ่ งคน เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน เพราะการมีผบู ้ งั คับบัญชาหลาย
คนทาให้เสี ยระบบและอาจสร้างความเสี ยหายให้กบั องค์กรได้
5) เอกภาพของเป้ าหมาย (Unity of Direction) ได้แก่ การมี เป้ าหมายเดี ย วกันสาหรั บ
กิจกรรมทั้งหมดขององค์กรซึ่ งจะก่อให้เกิด “การปฏิบตั ิงานที่เป็ นเอกภาพ” เป็ นไปตามแผนงานที่
วางไว้ โดยองค์กรซึ่ งจะมีเป้ าหมายเดียวกันต้องมีโครงสร้างองค์กรที่ดีเสี ยก่อน
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6) การเห็นแก่ประโยชน์ของส่ วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง (Subordination of
individual interests to the general interest) การที่บุคคลหรื อกลุ่มคนเอาผลประโยชน์ของตนเองเป็ น
ที่ต้ งั ย่อมเป็ นอันตรายต่อเพื่อนร่ วมงานและองค์กร
7) ผลตอบแทน (Remuneration) ผลตอบแทนที่ เหมาะสมนั้นขึ้ นอยู่ก บั หลายปั จจัย แต่
โดยรวมแล้วควรจะเป็ นธรรมกับทุกฝ่ าย ไม่มากหรื อน้อยเกิ นไป และการให้สิ่งจูงใจอื่นที่ไม่ใช่ตวั
เงินก็ถือเป็ นการให้ผลตอบแทนด้วยเหมือนกัน
8) การรวมอานาจ (Centralization) ผูบ้ ริ หารจาเป็ นต้องรั บรู ้ ขอ้ มูลข่าวสารทุ กอย่างของ
องค์กรก่อนการตัดสิ นใจใด ๆ เพื่อให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดในการบริ หาร อย่างไรก็ตาม ระดับ
ของการรวมอานาจหรื อกระจายอานาจ (Decentralizartion) จะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กบั บริ บท
ของแต่ละองค์กร เช่น องค์กรขนาดเล็กซึ่ งมีผบู ้ งั คับบัญชาเป็ นคนสั่งการผูใ้ ต้บงั คับบัญชาโดยตรง
การบริ หารงานก็จะเป็ นแบบรวมอานาจมากกว่า
9) การกาหนดสายการบังคับบัญชา (Scalar Chain) หมายถึง สายของการบังคับบัญชาที่เริ่ ม
จากผูม้ ีอานาจสู งสุ ดลงไปจนถึงพนักงานระดับล่างสุ ด ซึ่ ง Fayol ได้พูดถึงปั ญหาความล่าช้าในการ
สื่ อสารตามสายงาน ซึ่ งอาจเป็ นผลมาจากเอกภาพในการบังคับบัญชาที่ได้กล่าวไปแล้ว ดังนั้น เขาจึง
ได้เสนอให้พนักงานในระดับเดียวกันแต่อยูค่ นละแผนก สามารถประสานงานกันโดยตรงได้เพื่อให้
เกิดความรวดเร็ ว โดยเขาเรี ยกวิธีการติดต่อประสานงานแบบนี้วา่ “Gangplank”
10) การวางระบบ (Order) ได้แก่ การวางคนให้เหมาะกับ งาน โดย Fayol ตระหนัก ว่า
ระเบี ยบทางสังคมจะเกิ ดขึ้ นได้ตอ้ งมีวิธีการวางระบบและการคัดเลื อกคนที่ ดี และสอดคล้องกับ
ทรัพยากรที่มีอยู่ ความทะเยอทะยาน การเห็นแก่พวกพ้อง ความลาเอียง ส่ งผลให้เกิดตาแหน่งงานที่
ไม่จาเป็ นกับองค์กร หรื อได้พนักงานที่ไม่มีความสามารถเข้ามาทางาน
11) ความเป็ นธรรม (Equity) ได้แก่ การปกครองผูใ้ ต้บงั คับบัญชาด้วยความยุติธรรมและ
ความเมตตาต่ อ ผู ้ใ ต้บ ัง คับ บัญ ชา ซึ่ งจะส่ ง ผลให้ พ นัก งานท างานด้ว ยความทุ่ ม เทและมี ค วาม
จงรักภักดีต่อองค์กร
12) ความมัน่ คงของบุคลากร (Stability of Tenure of Personnel) ได้แก่ การสร้างความมัน่ คง
ในการทางานให้กบั บุคลากร โดยการพัฒนาทักษะที่จาเป็ นเพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั พนักงาน ซึ่ ง
กว่าจะสร้างทีมที่แข็งแกร่ งขึ้นมาได้น้ นั ต้องอาศัยเวลาพอสมควร
13) ความคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ (Initiative) ได้แ ก่ การกระตุ ้น ให้พ นัก งานแสดงความ
กระตือรื อร้นและพลังออกมา โดย Fayol มองว่า เสรี ภาพที่จะแสดงความคิดเห็นและลงมือทาเป็ น
หัวใจของความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ซึ่ งสาคัญอย่างยิง่ ต่อการสร้างความพึงพอใจให้กบั พนักงาน
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14) ความสามัคคี (Esprit de Corps) ได้แก่ การสร้างความสามัคคีและความเป็ นเอกภาพขึ้น
ภายในองค์กร (Wren & Bedeian, 2009)
กล่ าวโดยสรุ ปคื อ ผูบ้ ริ หารมี ความรั บผิดชอบในการนาพาองค์กรไปสู่ เป้ าหมาย โดยใช้
ทรัพยากรที่มีอยูใ่ ห้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดบนหลักการทั้ง 14 ประการที่กล่าวมาแล้ว ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้นา
แนวคิดนี้ มาวิเคราะห์และอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 ของงานวิจยั เพื่อดูวา่ วิธีการบริ หาร
จัดการด้าน CSR ขององค์กรธุ รกิ จที่ มีก ารสร้ า งโอกาสในการมี งานทาให้กบั คนพิ การมี ค วาม
สอดคล้องอย่างไรกับหลักการบริ หารข้างต้น

2.6 เอกสารทางวิชาการและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
นอกจากแนวคิดทฤษฎีที่กล่าวมาทั้งหมดแล้ว ผูว้ ิจยั ยังได้ทาการค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ ยวกับ
แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ ซึ่ งผูว้ จิ ยั เชื่อว่ามีอิทธิ พลต่อการขับเคลื่อนประเด็นทาง
สังคมเรื่ องการสร้ างโอกาสในการมี งานทาให้กบั คนพิการ และได้ศึกษาเพิ่มเติ มจากเอกสารทาง
วิชาการและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ รวมถึง
แนวโน้มการพัฒนาคุณภาพชี วิตคนพิการในประเทศไทย เทียบกับในต่างประเทศ ซึ่ งทาให้เห็นถึ ง
ช่องว่างและโอกาสที่ยงั มีอยูอ่ ีกมากในการผลักดันให้องค์กรธุ รกิจหันมาให้ความสาคัญกับเรื่ องการ
สร้างโอกาสในการมีงานทาให้กบั คนพิการมากขึ้น โดยอาศัยกลยุทธ์การสื่ อสารด้าน CSR
2.6.1 แนวทางความรับผิดชอบต่ อสั งคมของกิจการ
2.6.1.1 ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ
คาว่าความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ (CSR) นั้นมีการให้คานิ ยาม ความหมาย
และการตีความที่หลากหลาย ยกตัวอย่างเช่น
คณะทางานส่ งเสริ มความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมของบริ ษทั จดทะเบียน
(2551) ได้ให้นิยามของ CSR ว่า หมายถึ ง การดาเนิ นธุ รกิ จควบคู่ไปกับการใส่ ใจ และดูแลรักษา
สังคมและสิ่ งแวดล้อมภายใต้หลักจริ ยธรรม การกากับดูแลกิจการที่ดี และการนาปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงมาบูรณาการ เพื่อนาไปสู่ การดาเนินธุ รกิจที่ประสบความสาเร็ จอย่างยัง่ ยืน
สถาบันไทยพัฒน์ (อ้างถึงใน พิพฒั น์ นนทนาธรณ์ , 2553, น. 11) ได้ให้ความหมาย
ของ CSR ไว้วา่ หมายถึง การดาเนิ นกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กร ที่คานึ งถึ งผลกระทบต่อ
สัง คมทั้ง ในระดับ ใกล้และระดับ ไกล ด้วยการใช้ท รั พ ยากรที่ มี อยู่ในองค์กรหรื อทรั พยากรจาก
ภายนอกองค์กร ในอันที่จะทาให้อยูร่ ่ วมกันในสังคมได้อย่างเป็ นปกติสุข
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The World Business Council for Sustainable Development: WBCSD (อ้างถึงใน
พิพฒั น์ นนทนาธรณ์ , 2553, น. 12) ได้ให้ความหมายของ CSR ว่า หมายถึง การปฏิ บตั ิตามคามัน่
สัญญาอย่างต่อเนื่องของบริ ษทั ในการดาเนินธุ รกิจ โดยใช้พ้ืนฐานของจริ ยธรรมเข้ามาเป็ นเครื่ องมือ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชี วิตในการทางานและคุณภาพชุ มชนท้องถิ่น
รวมถึงสภาพสังคมโดยรวม
The European Commission (อ้างถึงใน พิพฒั น์ นนทนาธรณ์ , 2553, น. 12) ได้ให้
ความหมายของ CSR ไว้วา่ คือ แนวคิดที่บริ ษทั ประสานความห่วงใยต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมไว้ใน
กระบวนการดาเนิ นธุ รกิ จ และการมีปฏิ สัมพันธ์กบั ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยภายใต้พ้ืนฐานการกระทา
ด้วยความสมัครใจ
จากคานิ ยามทั้งหมดที่กล่าวมาแล้ว อาจสรุ ปสั้น ๆ ได้ว่า ความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์ก รธุ ร กิ จ หมายถึ ง “การดาเนิ นงานขององค์ก รที่ ต้อ งรั บ ผิ ด ชอบต่ อสั ง คมทั้ง ภายและ
ภายนอกองค์กร ด้วยการดาเนิ นงานที่สร้ างความสมดุ ลแก่ เศรษฐกิ จ สังคม และสิ่ งแวดล้อม เพื่อ
สร้างข้อได้เปรี ยบด้านการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน”
2.6.1.2 ความเป็ นมาของความรับผิดชอบต่อสังคม (สถาบันพัฒนาธุ รกิจอย่างยัง่ ยืน,
2556, น. 13-16)
1) กระแสสากล
แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม เริ่ มต้นจากการประชุ มสุ ดยอดระดับโลก
ด้านสิ่ งแวดล้อม (Earth Summit) ในปี พ.ศ. 2535 และได้มีการประกาศทิศทางใหม่ของการพัฒนา
ให้เป็ น “การพัฒนาที่ ยงั่ ยืน” หรื อ Sustainable Development ที่ ตอ้ งคานึ งถึ งปั ญหาสังคมและ
สิ่ ง แวดล้ อ มด้ ว ย เช่ น ปั ญ หาโลกร้ อ น ภัย พิ บ ัติ ท างธรรมชาติ นอกเหนื อ จากการค านึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเพียงด้านเดียว ดังเช่นคากล่าวของ Bjorn Stigson ประธานสภาธุ รกิจโลก
เพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (World Business Council Sustainable Development หรื อ WBCSD) ที่ว่า
“ธุ รกิจไม่สามารถประสบความสาเร็ จได้ในสังคมที่ลม้ เหลว (Business cannot succeed in a society
that fails)”
ในปี พ.ศ. 2542 กระแสแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมมีพ ฒั นาการ
ชัดเจนมากขึ้ น เมื่ อนายโคฟี อันนัน เลขาธิ การสหประชาชาติ ในเวลานั้น ได้ออกมาเรี ยกร้ องให้
องค์ ก รธุ ร กิ จ และกิ จ การต่ า ง ๆ ทั่วโลก แสดงความเป็ นพลเมื อ งที่ ดี ข องโลก (Good Global
Citizenship) รวมทั้งประกาศ “The UN Global Compact” เพื่อใช้เป็ นกรอบการดาเนินการเพื่อการ
พัฒนาที่ยงั่ ยืนสาหรับองค์กรธุ รกิจ
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ในปี ต่ อ มา องค์ ก รเพื่ อ ความร่ วมมื อ ทางเศรษฐกิ จ และการพัฒ นา
(Organization for Economic Co-operation and Development หรื อ OECD) ได้ออกแนวปฏิบตั ิ
สาหรับบรรษัทข้ามชาติ (The OECD Guidelines for Multinational Enterprises) เสนอแนะให้
บรรษัทข้ามชาติของประเทศสมาชิก OECD นาแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมไปปฏิบตั ิและให้
ติดต่อค้าขายเฉพาะกับคู่คา้ ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมเท่านั้น
ต่อมาในการประชุ ม World Economic Forum ณ เมืองดาวอส ประเทศ
สวิตเซอร์ แลนด์ ในปี 2545 ที่ประชุ มได้มีมติ (“Joint CEO Statement”) ยอมรั บคุ ณค่าและ
ความสาคัญของความรั บผิดชอบต่อสัง คม โดยประกาศจัดตั้ง Global Corporate Citizenship
Initiative (GCCI) ขึ้น เพื่อยกระดับการมีส่วนร่ วมของภาคธุ รกิจในการนาหลักการความรับผิดชอบ
ต่อสังคมไปปฏิ บตั ิให้เป็ นส่ วนหนึ่ งของภารกิจหน้าที่และกลยุทธ์ในการดาเนิ นกิจการเพื่อผลกาไร
และการเจริ ญเติบโตที่ยงั่ ยืนของกิจการเอง รวมถึงผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย สังคม และสิ่ งแวดล้อม
2) กระแสของธุ รกิจไทย
ประเทศไทยมีการรณรงค์ส่งเสริ มให้กิจการทั้งภาคธุ รกิจ (โดยเฉพาะบริ ษทั
มหาชนที่ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย) และกิ จ การที่ ไ ม่ ใ ช่ ภ าคธุ ร กิ จ ให้
ประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมตามทิศทางสากลอย่างมีคุณธรรม โดยคาที่นิยมใช้กนั
มากในประเทศไทย คือ “CSR” หรื อ “Corporate Social Responsibility” ซึ่ งเดิมธุ รกิจมักแสดงว่ามี
CSR ด้วยการคืนกาไรให้กบั สังคมในรู ปแบบการบริ จาคเพื่อสาธารณะกุศล หรื อการจัดกิจกรรมจิต
อาสา ต่อมาได้มีการพัฒนาและผสมผสานเรื่ อง CSR กับการตลาด โดยนาความรู้ดา้ นการตลาดมา
ช่วยสร้างประโยชน์ต่อธุ รกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม หรื อที่เรี ยกว่า “การตลาดเพื่อสังคม” (Causerelated Marketing) เช่น การหักส่ วนแบ่งจากการขายเพื่อนาไปช่วยเหลือหรื อสนับสนุ นประเด็นทาง
สังคมหรื อองค์กรสาธารณะกุศล
ในปั จจุบนั นักวิชาการพยายามเสนอรู ปแบบและความหมายของ CSR ที่
เน้น “ความรั บ ผิดชอบต่ อผลกระทบ” ที่ มีต่อสัง คม ซึ่ งเกิ ดจากการดาเนิ นธุ รกิ จทั้งกระบวนการ
ตั้งแต่การได้มาซึ่ งวัตถุดิบ การผลิต การใช้ ไปจนถึงการทาลายทิ้ง
รายงานการวิจยั “สถานะความรั บผิดชอบต่ อสั งคมของประเทศไทยที่ มี
ผลกระทบต่อภาครัฐและเอกชน” พบลักษณะสาคัญ 3 ประการเกี่ยวกับแนวคิด รู ปแบบการปฏิบตั ิ
และการสร้ างคุณค่าต่อการดาเนิ นการ CSR ในประเทศไทย จึงได้ให้ขอ้ เสนอแนะดังนี้ (สถาบัน
พัฒนาธุ รกิจอย่างยัง่ ยืน, 2556, น. 3)
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ตารางที่ 2.1 ลักษณะสาคัญ 3 ประการ เกี่ยวกับแนวคิด รู ปแบบการปฏิบตั ิ และการสร้างคุณค่าต่อ
การดาเนินการ CSR ในประเทศไทย
ลักษณะสาคัญ
1. แนวคิด CSR

สิ่ งทีพ่ บ
ภาคธุ รกิจส่ วนใหญ่มีความรู ้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ CSR ในขอบเขตที่
จ ากัด และไม่ เ ป็ นไปในทิ ศ ทาง
เดียวกัน





2. รู ป แ บ บ ก า ร องค์กรมักมุ่งเน้นการทากิ จกรรม
ปฏิบตั ิ CSR เพื่ อสนับ สนุ นและพัฒนาชุ มชน
ห รื อ สั ง ค ม ภ า ย น อ ก อ ง ค์ ก ร
มากกว่า บู รณาการเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของกระบวนการดาเนิ นธุ รกิจของ
องค์กร





ข้ อเสนอแนะ
ควรสร้ างแนวคิ ดและความเข้าใจ
เกี่ ย วกับ CSR ที่ ต รงกัน โดย
กาหนดความหมายของ CSR ใน
ภาคธุ ร กิ จ ไทยให้ เ หมาะสมกั บ
บริ บทและความต้ อ งการของ
สังคมไทย
ทุกภาคส่ วนควรร่ วมกันพัฒนาองค์
ความรู้ CSR ที่เหมาะสมและทาให้
เกิดการรับรู ้โดยทัว่ กัน
ในการปฏิ บตั ิ CSR องค์ก รอาจ
เริ่ มต้นด้วยการนาองค์กร โดยให้มี
วิสัยทัศน์ที่ให้ความสาคัญกับ CSR
กาหนดกลยุทธ์ ก ารบริ หารจัดการ
CSR ที่ชดั เจน รวมถึงศึกษาบริ บท
แวดล้อมทั้ง ด้า นเศรษฐกิ จ สั ง คม
และสิ่ งแวดล้ อ ม ของประเทศ
ด าเนิ น การเชื่ อ มโยงผู ้มี ส่ ว นได้
ส่ วนเสี ยและบริ หารจัดการประเด็น
ที่ เกี่ ยวข้องระหว่างองค์กรและผูม้ ี
ส่ วนได้ส่วนเสี ย
องค์กรควรพัฒนาความร่ วมมือด้าน
CSR กับ ภาคส่ ว นต่ า ง ๆ และ
ด า เ นิ น ก า ร ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
มาตรฐานสากล โดยเน้นการปฏิบตั ิ
ที่มุ่งเป้ าหมายไปที่การพัฒนาอย่าง
แท้จริ ง
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ)
ลักษณะสาคัญ
3. ก า ร ส ร้ า ง
คุ ณ ค่ า ต่ อ การ
ด า เ นิ น ก า ร
CSR

สิ่ งทีพ่ บ
มีการดาเนิ นกิ จกรรม CSR เป็ น
ครั้ งคราว ขาดความต่อเนื่ อง มัก
เน้ น ติ ด ตามผลที่ เ กิ ด จากการท า
กิ จ กรรมเท่ า นั้ น เช่ น จ านวน
ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม จานวนเงินหรื อ
ของที่บริ จาค จานวนต้นไม้ที่ปลูก
ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ไม่ได้แสดงให้เห็น
ถึ ง คุ ณ ค่ า ที่ แ ท้ จ ริ ง ข อ ง ก า ร
ดาเนินการ CSR ในระยะยาว





ข้ อเสนอแนะ
เสนอให้ แ ก้ ไ ขปั ญหาสั ง คม 2
ระดับ ควบคู่กนั คื อ 1) การแก้ไข
ปั ญหาระยะสั้นด้วยการช่วยเหลือที่
จาเป็ นในขณะนั้น 2) การแก้ไ ข
ปั ญหาระยะยาวด้วยการช่ วยเหลื อ
เชิ งลึ ก ที่ ส า มา รถ น า ไป สู่ ก า ร
เปลี่ยนแปลงทางสังคม
แผนกิ จกรรมหรื อโครงการต้องมี
การวั ด ผลทั้ งในระดั บ ผลผลิ ต
(output) ผลลัพธ์ (outcome) และ
ผลกระทบ (Impact)

แหล่งทีม่ า: สถาบันพัฒนาธุ รกิจอย่างยัง่ ยืน, 2556, น. 4.
ดังนั้น ในการพัฒนา CSR องค์กรสามารถปรับแนวทางให้เหมาะสมกับลักษณะของ
องค์กร โดยพิจารณา “สิ่ งที่องค์กรกาลังเป็ น” ไปสู่ “สิ่ งที่ องค์กรต้องการจะเป็ น” ซึ่ งหมายถึ งทิศ
ทางด้าน CSR ต้องถ่ายทอดจากระดับบนไปสู่ ระดับล่างขององค์กรอย่างชัดเจน ด้วยการกาหนด
วิสั ยทัศน์ พันธกิ จ นโยบาย กลยุทธ์ และแนวปฏิ บตั ิ มีก ระบวนการประเมิ นผลที่ประกอบด้วย
ระยะเวลา ตัวชี้ วดั และเป้ าหมาย รวมทั้งมีระบบสนับสนุ นเพื่อส่ งเสริ มความสาเร็ จของ CSR ของ
องค์กรด้วย
2.6.1.3 มาตรฐานสากลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (สถาบันพัฒนาธุ รกิจอย่าง
ยัง่ ยืน, 2556, น. 17)
หน่วยงานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลหลายแห่ ง ได้จดั ทาแนวทางการดาเนิ น
กิ จ การที่ แ สดงความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม หนึ่ ง ในนั้น คื อ องค์ก ารระหว่ า งประเทศว่า ด้ว ยการ
มาตรฐาน (The International Organization for Standardization หรื อ ISO) ซึ่ งพัฒนามาตรฐานว่า
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม หรื อมาตรฐาน ISO 26000 Social Responsibility และได้รับการ
ยอมรับและความนิยมอย่างกว้างขวาง
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ISO 26000 เสนอแนะแนวทางสาหรับกิจการทุกประเภทของประเทศที่พฒั นาแล้ว
และกาลังพัฒนา ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ดาเนิ นกิจการในทุกกระบวนการด้วยความรับผิดชอบต่อ
สังคมมากขึ้น โดยครอบคลุมผลกระทบของกิจการที่มีต่อเศรษฐกิ จ สังคมและสิ่ งแวดล้อม รวมทั้ง
สิ ทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย เป็ นต้น
ISO 26000 เป็ นแนวปฏิ บตั ิในการดาเนิ นงาน (Guidance) ที่ให้ขอ้ แนะนา แสดง
หลัก การและวิธี ก ารของความรั บ ผิดชอบต่ อ สั ง คมที่ กิ จการพึ ง ปฏิ บ ัติ ซึ่ ง กิ จการสามารถนามา
ประยุกต์ด้วยความสมัครใจโดยไม่มีการตรวจสอบหรื อให้การรั บรองแต่อย่างใด เนื่ องจากไม่ใช่
ข้อกาหนด (Requirements) ดังนั้น กิ จการจะไม่สามารถขอการรับรองได้เหมือนกับมาตรฐานใน
รู ปแบบอื่น
สาหรับ หัวข้อหลัก ของความรั บ ผิดชอบต่อสัง คมตามมาตรฐาน ISO 26000 จะ
ประกอบ ด้วย
1) การกากับดูแลกิจการที่ดี (Organizational Governance)
2) สิ ทธิ มนุษยชน (Human Rights) จะประกอบด้วยประเด็นสาคัญ ได้แก่
การตรวจสอบสถานะขององค์กร สถานการณ์ที่มีความเสี่ ยงด้านสิ ทธิ มนุ ษยชน การหลีกเลี่ยงการ
สมรู ้ร่วมคิด การแก้ไขข้อขัดแย้ง การเลือกปฏิบตั ิ และกลุ่มที่ตอ้ งมีการดูแลเป็ นพิเศษ สิ ทธิ การเป็ น
พลเมืองและสิ ทธิ ทางการเมือง สิ ทธิ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม หลักการและสิ ทธิ ข้ นั
พื้นฐานในการทางาน
3) ข้อปฏิ บ ตั ิด้านแรงงาน (Labour Practices) จะประกอบด้วยประเด็น
สาคัญ ได้แก่ การจ้างงานและแรงงานสัมพันธ์ สภาพแวดล้อมในการทางาน และการปกป้ องทาง
สังคม การสานเสวนาทางสังคม สุ ขอนามัยและความปลอดภัยในการทางาน และ การพัฒนา
บุคลากรและการฝึ กอบรมในสถานที่ปฏิบตั ิงาน
4) การดู แลสิ่ งแวดล้อม (Environment) จะประกอบด้วยประเด็นสาคัญ
ได้แก่ การป้ องกันมลภาวะ การใช้ทรัพยากรอย่างยัง่ ยืน การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และ
การปกป้ องสิ่ งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และการฟื้ นฟูถิ่นที่อยูท่ างธรรมชาติ
5) การปฏิ บตั ิอย่างเป็ นธรรม (Fair Operating Practices) จะประกอบด้วย
ประเด็นสาคัญ ได้แก่ การต่อต้านการคอรัปชัน่ การมีส่วนร่ วมทางการเมือง การแข่งขันอย่างเป็ น
ธรรม การส่ งเสริ มความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่คุณค่า และการเคารพต่อสิ ทธิ ทรัพย์สิน
6) ความใส่ ใจต่อผูบ้ ริ โภค (Consumer Issues) จะประกอบด้วยประเด็น
สาคัญ ได้แก่ การตลาดอย่างเป็ นธรรม สารสนเทศที่เป็ นข้อเท็จจริ งและไม่อคติและข้อปฏิบตั ิตาม
สัญญาที่เป็ นธรรม การปกป้ องดูแลสุ ขภาพและความปลอดภัยของผูบ้ ริ โภค การบริ โภคอย่างยัง่ ยืน
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การบริ การ การสนับสนุ น และการแก้ไขข้อร้องเรี ยนและข้อพิพาทจากผูบ้ ริ โภค การปกป้ องข้อมูล
และการรักษาความเป็ นส่ วนตัวของผูบ้ ริ โภค การเข้าถึงการบริ การที่จาเป็ น และการให้ความรู้และ
การสร้างจิตสานึก
7) การมี ส่วนร่ วมและการพัฒนาชุ ม ชน (Community Involvement and
Development) จะประกอบด้วยประเด็นสาคัญ ได้แก่ การมี ส่วนร่ วมของชุ มชน การศึกษาและ
วัฒนธรรม การจ้างงานและการพัฒนาทักษะ การพัฒนาและการเข้าถึงเทคโนโลยี การสร้างรายได้
และความมัง่ คัง่ สุ ขภาพ และ การลงทุนทางสังคม
นอกจาก ISO 26000 แล้ว ยังมีมาตรฐานตัวอื่น ๆ อีก ที่กิจการสามารถนามาเป็ น
แนวทางในการปฏิบตั ิเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบตั ิในระดับสากล อาทิ หลักการ 10 ประการ
ของ UN Global Compact (UNGC) ที่ ส่ ง เสริ ม ให้องค์ก รค านึ ง ถึ ง สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน แรงงาน
สิ่ งแวดล้อม และการต่อต้านการคอรัปชัน่ , เข็มทิศธุ รกิจเพื่อสังคม ที่สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้จดั ทาขึ้นเมื่อปี 2551 และแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของ
กิจการ ที่สถาบันธุ รกิจเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดทาขึ้นเมื่อปี 2555 เป็ นต้น
นอกจากการปฏิ บ ัติตามมาตรฐานสากลด้า นความรั บ ผิดชอบต่ อสั ง คมแล้ว การ
รายงานผลการดาเนินงานด้าน CSR หรื อ รายงานความยัง่ ยืนขององค์กรไปยังผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ก็
มีความสาคัญไม่ยงิ่ หย่อนไปกว่ากัน โดยเหตุผลสาคัญที่หลายองค์กรระบุวา่ เป็ นปั จจัยหลักที่ทาให้
ต้องจัดทารายงานความยัง่ ยืนคื อ ผูล้ งทุ นหันมาสนใจเรื่ องความยัง่ ยืนขององค์กรเพื่อเป็ นข้อมู ล
ประกอบการตัดสิ นใจลงทุน และเป็ นช่องทางให้ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยได้ทาความเข้าใจว่าองค์กรมีผล
การปฏิบตั ิดา้ น CSR ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอย่างไร ที่สาคัญคือ รายงานเป็ นเครื่ องมือในการ
ประเมินองค์กรเองว่ามีกระบวนการทางธุ รกิจเป็ นอย่างไร มีประสิ ทธิ ภาพหรื อไม่ และนาไปสู่ การ
พัฒนากระบวนการทางธุ รกิจต่อไป
ด้ว ยเหตุ น้ ี องค์ ก รจึ ง ควรเลื อ กมาตรฐานหรื อกรอบการรายงานที่ ต อบสนอง
วัตถุประสงค์ของการรายงานขององค์กรให้มากที่สุด ซึ่ งกรอบการรายงานความยัง่ ยืนที่ได้รับความ
นิ ยมกรอบหนึ่ งได้แก่ กรอบการรายงาน GRI (Global Reporting Initiative) ซึ่ งเป็ นที่ยอมรับใน
ระดับสากล เพราะพัฒนามาจากผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยหลายกลุ่ม ทาให้มีขอ้ มูลที่ค่อนข้างสมบูรณ์เมื่อ
เทียบกับมาตรฐานอื่น ๆ และเป็ นกรอบที่สอดคล้องกับเกณฑ์การจัดอันดับ CSR หลาย ๆ เกณฑ์
ทั้งนี้ จากผลการสารวจเรื่ องทัศนคติของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยต่อการรายงานด้าน CSR
โดย Pleon (อ้างถึงใน สถาบันพัฒนาธุ รกิจอย่างยัง่ ยืน, 2556, น. 79) พบว่า เรื่ องที่ผมู ้ ีส่วนได้ส่วน
เสี ยสนใจมากที่สุด 5 อันดับแรกในรายงานความยัง่ ยืน ได้แก่
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1)
2)
3)
4)
5)

สิ ทธิมนุษยชน
การใช้พลังงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
สุ ขภาพและความปลอดภัย
การป้ องกันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
นโยบายด้านสิ่ งแวดล้อมและการจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมใน

กระบวนการผลิต
กล่าวโดยสรุ ปคือ การดาเนิ นงานและการสื่ อสารด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเป็ น
สิ่ งที่ องค์กรธุ รกิ จในปั จจุบนั ไม่สามารถปฏิ เสธได้ แม้จะไม่มีการบังคับโดยกฏหมาย แต่กระแส
สังคมก็จะบีบบังคับให้ตอ้ งปฏิบตั ิตามในที่สุดเพื่อความอยูร่ อดของธุ รกิจ โดยพัฒนาการด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมทั้งในระดับโลกและระดับประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในประเด็นสิ ทธิ มนุ ษยชน
กาลังเป็ นกระแสที่ ขบั ให้องค์กรธุ รกิ จหันมาใส่ ใจสังคมรอบข้าง รวมถึ งผูพ้ ิการ มากขึ้ น โดยใน
วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2 ของงานวิจยั ชิ้นนี้จะศึกษาถึงกลยุทธ์การสื่ อสาร CSR ประเด็นการสร้างโอกาส
ในการมีงานทาให้กบั คนพิการ ซึ่ งจะช่ วยส่ งเสริ มกิ จกรรมด้านความรับผิดชอบขององค์กรให้เกิ ด
ความยัง่ ยืนมากขึ้น
2.6.2 พัฒนาการด้ านกฏหมายและสิ ทธิคนพิการ
1) ในระดับสากล
องค์การสหประชาชาติได้ให้ความสาคัญเรื่ องสิ ทธิ โอกาส และความเสมอภาคของ
คนพิการมาโดยตลอด โดยมีพฒั นาการในเรื่ องดังกล่าวเรื่ อยมาเป็ นลาดับ ดังนี้
ปี พ.ศ. 2514
ประกาศปฏิญญาว่าด้วยสิ ทธิ ของคนพิการทางสติปัญญาและการเรี ยนรู ้
ปี พ.ศ. 2518
ประกาศปฏิญญาว่าด้วยสิ ทธิ ของคนพิการ
ปี พ.ศ. 2524
ประกาศให้เป็ นปี คนพิการสากล
ปี พ.ศ. 2526 - 2535
ประกาศให้เป็ นทศวรรษของคนพิการ พร้ อมทั้งกาหนดแผนปฏิ บตั ิ การ
โลก
ปี พ.ศ. 2536 - 2545
ประกาศให้เป็ นทศวรรษคนพิการของภูมิภาคเอเซี ยและแปซิ ฟิค เพื่อจะ
ปฏิ บ ัติ กิ จ กรรมและรณรงค์ เ รื่ อ งสิ ท ธิ แ ละโอกาสของคนพิ ก ารอย่ า ง
ต่อเนื่อง
ปี พ.ศ. 2549
ในเดื อนธันวาคม สมัชชาใหญ่แห่ งสหประชาชาติได้ประกาศรับรอง
อนุสัญญาว่าด้วยสิ ทธิ คนพิการ (Convention on the Right of Persons with
Disabilities–CRPD)
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2) ในระดับประเทศ
รัฐบาลไทยได้ตระหนักถึ งความสาคัญเรื่ องสิ ทธิ และโอกาสของคนพิก ารเช่ นกัน
โดยมีพฒั นาการตามลาดับ ดังนี้ (สานักงานส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการแห่ งชาติ, 2552,
น. 176-177)
ปี พ.ศ. 2520
หน่ วยงานต่าง ๆ ร่ วมกับคนพิการได้ยกร่ างพระราชบัญญัติการฟื้ นฟู
สมรรถภาพคนพิการ
ปี พ.ศ. 2524
เป็ นปี คนพิการสากล ได้มีการจัดกิ จกรรมต่าง ๆ พร้ อมทั้งประกาศใช้
แผนการสงเคราะห์ แ ละฟื้ นฟู ส มรรถภาพคนพิ ก ารแห่ ง ชาติ ร ะยะยาว
(พ.ศ.2525-2534)
ปี พ.ศ. 2534
ได้มีการตราพระราชบัญญัติการฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการ และมีการนา
ระบบสั ด ส่ ว นการจ้า งงานคนพิ ก ารมาใช้ ตามมาด้ว ยการประกาศ
กฎกระทรวง ระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งกาหนดนโยบายของรัฐเพื่อให้คน
พิการได้รับสิ ทธิ โอกาสและมีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเท่าเทียม
กับสมาชิกอื่นในสังคม
ปี พ.ศ. 2536
ผูน้ ารัฐบาลไทยได่ร่วมลงนามพร้ อมกับผูน้ าของประเทศในภูมิภาคนี้ ใน
ประกาศการมี ส่วนร่ วมอย่างเต็มที่ และความเสมอภาคของคนพิการใน
ภูมิภาคเอเซี ยและแปซิ ฟิคเพื่อเป็ นคามัน่ สัญญาในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ และขจัดเจตคติที่ไม่ถูกต้องของสังคมที่มีต่อคนพิการ
ปี พ.ศ. 2540
รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้บญั ญัติถึงเรื่ องการ
คุม้ ครองเสรี ภาพ ศักดิ์ ศรี ความเป็ นมนุ ษย์ สิ ทธิ ของคนพิการเพื่อให้มี
คุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึนและสามารถพึ่งตนเองได้
ปี พ.ศ. 2541
ผูแ้ ทนจากองค์ก รที่ เกี่ ยวข้องกับคนพิก ารทั้ง ภาครั ฐและเอกชน และ
องค์กรคนพิการ ได้ร่วมกันจัดทาปฏิญญาว่าด้วยสิ ทธิ คนพิการไทย เพื่อ
ถือปฏิบตั ิให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกันให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่คนพิการ
โดยปฏิ ญ ญาว่ า ด้ ว ยสิ ทธิ ค นพิ ก ารไทยนี้ ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2541
ปี พ.ศ. 2550
ได้มีการยกเลิ ก พ.ร.บ.ฟื้ นฟู สมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 และ
ประกาศใช้ พระราชบัญญัติส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.
2550 แทน ส่ งผลให้มีการเพิ่มสภาพบังคับให้กบั ระบบสัดส่ วนการจ้าง
งานคนพิการ
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ปี พ.ศ. 2551

ในวันที่ 29 กรกฎาคม ประเทศไทยได้ให้การรับรองอนุ สัญญาว่าด้วยสิ ทธิ
คนพิการ และในเดือนมกราคม 2555 มี 107 ประเทศที่ให้การรับรอง
อนุสัญญาดังกล่าว โดย 80 ประเทศในนั้นเป็ นประเทศกาลังพัฒนา
สาหรับเนื้ อหาสาระของอนุ สัญญาว่าด้วยสิ ทธิ คนพิการนี้ ครอบคลุมหลายประเด็น

อาทิ
(1) การส่ งเสริ มคุม้ ครองและประกันให้คนพิการทั้งปวงได้อุปโภคสิ ทธิ
มนุษยชนและเสรี ภาพขั้นพื้นฐานทั้งปวงอย่างเต็มที่และเท่าเทียมกัน
(2) การส่ งเสริ มการเคารพในศักดิ์ศรี ที่มีมาแต่กาเนิด
(3) การขจัดการเลือกปฏิบตั ิต่อคนพิการทุกรู ปแบบ
(4) การเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสภาพแวดล้อมทางกายภาพ การขนส่ ง
ข้อมูลข่าวสารและบริ การสาธารณะ
(5) การยอมรับความเท่าเทียมกันของคนพิการในทางกฏหมาย
(6) ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา การทางาน การรักษาพยาบาล การมี
ส่ วนร่ วมทางการเมืองอย่างเท่าเทียมกับบุคคลทัว่ ไป ซึ่ งถือว่าเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อคนพิการ เป็ น
ต้น
กล่าวโดยสรุ ปคือ รัฐบาลทั้งในระดับสากลและระดับประเทศต่างก็ให้ความสาคัญ
กับ การยกระดับ คุ ณ ภาพชี วิต ของคนพิ ก าร โดยมี ก ารออกกฎหมาย นโยบาย ข้อ ก าหนด และ
มาตรการต่าง ๆ เพื่อส่ งเสริ มให้คนพิการได้รับโอกาสและความเท่าเทียมเช่นเดียวกับคนปกติทวั่ ไป
โดยพัฒนาการเหล่านี้ ช่วยให้ผวู ้ ิจยั เข้าใจถึงสถานการณ์และความสาคัญของปั ญหาที่นามาซึ่ งการ
เคลื่อนไหวเพื่อให้องค์กรธุ รกิจหันมาจ้างงานและ/หรื อสร้างงานให้กบั คนพิการกันมากขึ้น
2.6.3 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชี วติ คนพิการ พ.ศ. 2550
(กรมการจัดหางาน และสานักงานส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ
แห่งชาติ, 2555)
รัฐบาลมีนโยบายในการเสริ มสร้างให้คนพิการและผูด้ อ้ ยโอกาสมีคุณภาพชี วิตที่ดีข้ ึน ด้วย
การจัดสิ่ งอานวยความสะดวกสาธารณะต่าง ๆ สาหรับรองรับคนพิการ สร้ างความพร้ อม ให้การ
สงเคราะห์ จัดการศึกษา จัดสวัสดิการ รวมถึงหาอาชีพให้แก่ผดู ้ อ้ ยโอกาส คนพิการ หรื อทุพพลภาพ
และสร้างหลักประกันความมัน่ คงในศักดิ์ศรี แห่ งความเป็ นมนุ ษย์ ด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ิและ
การละเมิดสิ ทธิ มนุ ษยชนในทุกรู ปแบบ จึงได้เกิ ดแผนพัฒนาคุ ณภาพชี วิตคนพิการแห่ งชาติ พ.ศ.
2555-2559 ซึ่ งประกอบด้วยประเด็น เช่ น การส่ งเสริ มการเข้าถึ งสิ ทธิ อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

61
โดยไม่ เลื อกปฏิ บ ตั ิ , การสร้ า งสภาพแวดล้อม พัฒนาเทคโนโลยีและข้อมู ล ข่า วสาร ที่ ค นพิ ก าร
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้, การส่ งเสริ มศักยภาพและความเข้มแข็งขององค์กรด้านคนพิการ
และเครื อข่าย, การส่ งเสริ มเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อความพิการและคนพิการ เป็ นต้น
เพือ่ ให้การดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชี วิตคนพิการแห่ งชาติประสบความสาเร็ จ จึง
ได้ออกกฏหมายและวิธีปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการมีงานทาของคนพิการตาม พ.ร.บ. ส่ งเสริ มและพัฒนา
คุณภาพชีวติ คนพิการ พ.ศ. 2550
2.6.3.1 เจตนารมณ์ของกฏหมาย
1) ปรับปรุ งวิธีการในการส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการให้
เหมาะสม
2) กาหนดสิ ทธิ ประโยชน์และความคุม้ ครองคนพิการเพื่อมิให้มีการเลือก
ปฏิบตั ิโดยไม่เป็ นธรรม
3) กาหนดสิ ทธิ ในการได้รับสิ่ งอานวยความสะดวกอันเป็ นสาธารณะและ
ความช่วยเหลือจากรัฐ ตลอดจนกาหนดให้รัฐต้องสงเคราะห์คนพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและ
พึ่งตนเองได้
2.6.3.2 หลักเกณฑ์การทางานและจ้างงานคนพิการ
1) ห้ามการเลือกปฏิบตั ิเพราะเหตุจากความพิการในทุกด้านที่เกี่ยวกับการ
จ้างงาน รวมถึงเงื่อนไขในการคัดเลือกบุคคลและจ้างงาน รวมทั้งความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
2) ปกป้ องสิ ทธิ ของคนพิการเสมอภาคกับผูอ้ ื่นด้วยการปรับและทาเงื่อนไข
ในการทางานให้เอื้อต่อคนพิการ รวมทั้งโอกาส ค่าจ้าง ความปลอดภัย สุ ขลักษณะ และการคุม้ ครอง
แรงงานด้วย
3) คนพิการสามารถเข้าถึงแผนงานด้านเทคนิคและแนะแนวอาชีพทัว่ ไป
บริ การจัดหางาน ตลอดจนการฝึ กอาชีพอย่างต่อเนื่ อง
4) ส่ งเสริ มโอกาสการจ้างงาน และความก้าวหน้าในงานอาชีพสาหรับคน
พิการในตลาดแรงงาน
5) ช่วยเหลือในการจัดหางาน การจ้างงาน การได้กลับเข้าทางานอีกครั้ง
6) ส่ งเสริ มการประกอบอาชีพอิสระ เป็ นผูป้ ระกอบและเริ่ มธุ รกิจของ
ตนเอง
7) ว่าจ้างคนพิการเข้าทางานในหน่วยงานภาครัฐ
8) ส่ งเสริ มการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานภาคเอกชน
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2.6.3.3 ข้อกฏหมายและวิธีการทาให้สิทธิ การมีงานทาสาหรับคนพิการเป็ นจริ ง
1) ข้อกาหนดตามมาตรา 33 การจ้างงานคนพิการ
(1) ให้นายจ้างหรื อเจ้าของสถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐ
รับคนพิการเข้าทางานตามลักษณะของงานในอัตราส่ วนที่เหมาะสมกับผูป้ ฏิบตั ิงานในสถาน
ประกอบการหรื อหน่วยงานของรัฐ
(2) ให้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงแรงงานออกกฏหมายกระทรวงกาหนด
จานวนที่นายจ้าง หรื อเจ้าของสถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐจะต้องรับคนพิการเข้า
ทางาน
วิธีปฏิบตั ิ
(1) กาหนดให้นายจ้างหรื อเจ้าของสถานประกอบการซึ่ งมีลูกจ้างตั้งแต่
หนึ่งร้อยคนขึ้นไป รับคนพิการที่สามารถทางานได้ไม่วา่ จะอยูใ่ นตาแหน่งใด
(2) อัตราส่ วนลูกจ้างที่ไม่ใช่คนพิการทุกหนึ่งร้อยคนต่อคนพิการหนึ่ง
คน เศษของหนึ่งร้อยคน ถ้าเกินห้าสิ บคนต้องรับคนพิการเพิ่มอีกหนึ่งคน
วิธีนบั จานวนลูกจ้าง
(1) ให้นบั จานวนลูกจ้าง ณ วันที่ 1 ตุลาคมของแต่ละปี เพื่อคานวณ
จานวนคนพิการที่ตอ้ งรับเข้าทางาน
(2) กรณี นายจ้างมีหน่วยงานหรื อสาขาในจังหวัด ให้นบั จานวนลูกจ้าง
ทุกสาขาในจังหวัดนั้นเข้าไปด้วย (รวมเข้าไปกับสานักงานใหญ่ของนิติบุคคล)
2) ข้อกาหนดตามมาตรา 34 การส่ งเงินเข้ากองทุนแทนการจ้างงานคน
พิการ: เฉพาะองค์กรภาคเอกชน
(1) นายจ้า งหรื อเจ้า ของสถานประกอบการที่ ไ ม่ ไ ด้รั บ คนพิ ก ารเข้า
ทางานตามจานวนที่ กาหนด ตามมาตรา 33 ให้ส่งเงิ นเข้ากองทุ นตามมาตรา 34 (5) ทั้งนี้ ให้
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงแรงงานออกกฏกระทรวงกาหนดจานวนเงิ นที่ นายจ้างจะต้องนาส่ งเข้า
กองทุน
(2) นายจ้างหรื อเจ้าของสถานประกอบการที่ตอ้ งส่ งเงินเข้ากองทุนตาม
วรรคหนึ่ง แต่มิได้ส่ง ล่าช้า หรื อส่ งเงินไม่ครบถ้วน ให้เสี ยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่ งต่อปี ของ
จานวนเงินที่ยงั ไม่ได้ส่งเข้ากองทุน
ขั้นตอนการปฏิบตั ิ
(1) ไม่จา้ งคนพิการ โดยนายจ้างที่มิได้รับคนพิการเข้าทางานตามมาตรา
33 และมิได้ดาเนินการตามมาตรา 35 ให้ส่งเงินเข้ากองทุนเป็ นรายปี
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(2) คานวณจานวนเงินที่ตอ้ งส่ ง ให้คานวณจากอัตราต่าสุ ดของประเทศ
ที่ใช้บงั คับครั้งหลังสุ ดในปี ก่อนปี ที่มีหน้าที่ส่งเงิ นเข้ากองทุน คู ณด้วยสามร้ อยหกสิ บห้า และคูณ
ด้วยจานวนคนพิการที่ ไม่ ได้รับ เข้าทางาน ซึ่ งจานวนเงิ นค่า จ้างต่ า สุ ดปั จจุ บนั คื อ จังหวัดพะเยา
(อัตราวันละ 159 บาท)
(3) การส่ งเงิน ให้ส่งเป็ นเงินสด เช็คขีดคร่ อมหรื อธนาณัติสั่งจ่ายกองทุน
โดยส่ งต่อสานักงานส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชี วิตคนพิการแห่ งชาติ กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุ ษย์ (พ.ก.) หรื อ พมจ. ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ ภายในวันที่ 31 มกราคมของ
แต่ละปี (เป็ นวันครบกาหนด)
(4) การประกาศโฆษณา พ.ก.ประกาศผลลงในราชกิจจา ตามมาตรา 39
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ พ.ศ. 2550
3) ข้อกาหนดตามมาตรา 35 การให้สัมปทาน การจัดสถานที่จาหน่ายสิ นค้า
การจัดจ้างเหมาช่วงงาน การฝึ กงาน การให้ความช่ วยเหลืออื่นเพื่อแทนการจ้างานคนพิการและไม่
ต้องส่ งเงินเข้ากองทุน
(1) ในกรณี ที่หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะรับคนพิการเข้าทางานตาม
มาตรา 33 หรื อนายจ้างหรื อเจ้าของสถานประกอบการไม่รับคนพิการเข้าทางานตามมาตรา 33 และ
ไม่ประสงค์จะส่ งเงินเข้ากองทุนตามมาตรา 34
(2) หน่วยงานของรัฐ นายจ้าง หรื อเจ้าของสถานประกอบการนั้นอาจให้
สัมปทาน จัดสถานที่จาหน่ ายสิ นค้าหรื อบริ การ จัดจ้างเหมาช่วงงาน ฝึ กงาน หรื อให้การช่ วยเหลื อ
อื่นใดแก่คนพิการหรื อผูด้ ูแลคนพิการแทนก็ได้
กล่าวโดยสรุ ปคือ พ.ร.บ.ส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ พ.ศ. 2550 เป็ นจุดเปลี่ยน
สาคัญที่ทาให้เกิดการบังคับใช้กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ และทาให้คนพิการได้รับโอกาสและ
ความเท่าเทียมในการมีงานทามากขึ้น อย่างไรก็ตาม รัฐบาลจาเป็ นต้องมีมาตรการสนับสนุ นที่เอื้อ
ต่อการปฏิบตั ิตามกฎหมายขององค์กรธุ รกิ จด้วย ซึ่ งในวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 3 ของงานวิจยั ชิ้ นนี้ จะมี
การศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยสนับสนุนต่าง ๆ ที่จะช่วยให้การบังคับใช้กฏหมายมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
2.6.4 ระบบกฎหมายว่าด้ วยสั ดส่ วนการจ้ างงานคนพิการในประเทศไทย
ระบบสัดส่ วนการจ้างงานคนพิการเป็ นระบบที่ให้นายจ้างหรื อเจ้าของสถานประกอบการ
รับคนพิการเข้าทางานในอัตราส่ วนที่ เหมาะสมกับผูป้ ฏิ บตั ิ งานในสถานประกอบการ เพื่อเป็ น
หลักประกันการจ้างแรงงานคนพิการในตลาดแรงงานทัว่ ไป ระบบสัดส่ วนเป็ นมาตรการที่หลาย ๆ
ประเทศนามาใช้นบั ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 1 ในระยะแรกจากัดอยูเ่ พียงบางประเทศในสหภาพ
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ยุโรปและกลุ่มเป้ าหมายเพียงแค่ทหารผ่านศึกที่พิการเท่านั้น แต่ต่อมาได้ครอบคลุมไปถึงคนทัว่ ไปที่
พิการด้วย ระบบสัดส่ วนมีวตั ถุ ประสงค์หลักคือบูรณาการคนพิการให้เข้ากับตลาดแรงงานและ
ทางานร่ วมกับคนทัว่ ไปได้ เนื่องจากระบบสัดส่ วนมีแนวความคิดว่า คนพิการส่ วนใหญ่ไม่สามารถ
แข่งขันกับคนทัว่ ไปในการหางานในระบบตลาดแรงงานได้ดว้ ยตนเอง
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (อ้างถึ งใน วิริยะ นามศิ ริพงศ์พ นั ธุ์ และจุไ ร ทัพวงษ์,
2554) ได้จาแนกระบบสัดส่ วนออกเป็ น 3 รู ปแบบ ดังนี้
รู ปแบบที่ 1: ระบบสัดส่ วนแบบบังคับ แต่ไม่มีระบบการลงโทษ และ/หรื อ ระบบการ
บังคับใช้กฎหมาย ดังเช่นกรณี ของประเทศไทยในระยะเริ่ มแรก โดยกาหนดอัตราส่ วนการจ้างงาน
คนพิการสาหรับสถานประกอบการเอกชน หากมีคนงานตั้งแต่ 200 คนขึ้นไป ต้องจ้างงานคนพิการ
ในอัตราส่ วนลูกจ้างทุก 200 คน ต่อคนพิการ 1 คน เศษที่เกิน 100 คน ต้องจ้างคนพิการเพิ่มอีก 1 คน
ถ้าหากสถานประกอบการใดไม่รับคนพิการเข้าทางานมีทางเลื อกในการจ่ายเงิ นสมทบเข้ากองทุน
ฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการ แต่หากไม่ปฏิบตั ิตามก็ไม่มีบทลงโทษ
รู ปแบบที่ 2: ระบบสัดส่ วนแบบบังคับ พร้อมระบบการลงโทษ (แบบบังคับและมีค่าปรับ)
เป็ นรู ปแบบที่มีการกาหนดโควต้าสาหรับนายจ้าง ซึ่ งหากนายจ้างไม่สามารถทาตามโควตาได้
จะต้องจ่ายค่าปรับ (Fine or Levy System) ซึ่ งโดยปกติเงินนี้จะถูกส่ งเข้ากองทุนเพื่อใช้ประโยชน์ใน
การสนับสนุนเกี่ยวกับการทางานของคนพิการในรู ปแบบต่าง ๆ ต่อไป ดังเช่นกรณี ของประเทศไทย
ซึ่ ง มี ก ารยกเลิ ก พระราชบัญญัติก ารฟื้ นฟู ส มรรถภาพคนพิ ก าร พ.ศ. 2534 และหันมาใช้
พระราชบัญญัติส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชี วิตคนพิการ พ.ศ. 2550 แทน โดยพระราชบัญญัติฉบับ
ใหม่น้ ี ได้มีการกาหนดทางเลือกในการส่ งเสริ มการจ้างงานคนพิการให้สถานประกอบการมากขึ้น
หากสถานประกอบการไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายก็มีบทลงโทษ นอกจากนี้ พระราชบัญญัติฉบับนี้ ยงั
กาหนดให้หน่ วยงานของรัฐรั บคนพิการเข้าทางานในระบบสัดส่ วนอี กด้วย โดยอัตราส่ วนของ
ระบบสัดส่ วนของประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงจากร้อยละ 0.5 เป็ นร้อยละ 1 โดยมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่
วันที่ 26 ตุลาคม 2554 เป็ นต้นมา
รู ปแบบที่ 3: ระบบสัดส่ วนแบบสมัครใจ โดยรัฐเป็ นผูเ้ สนอแนะ รู ปแบบที่มีการแนะนา
สัดส่ วนแต่ไ ม่ มี ก ารลงโทษ รู ป แบบนี้ ไ ม่ ไ ด้มี การบัง คับสถานประกอบการ แต่ เป็ นเพี ย งการ
เสนอแนะให้มีการจ้างคนพิการทางาน
เป็ นที่ทราบกันดี ว่าคานิ ยามและการจาแนกประเภทของคนพิการในประเทศไทย แต่ละ
แห่ งมีคานิ ยามและการแบ่งประเภทความพิการแตกต่างกันไป อาทิ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุ ษย์จาแนกคนพิการออกเป็ น 6 ประเภท สานักงานสถิติแห่ งชาติจาแนกออกเป็ น
9 ประเภท และกระทรวงศึกษาธิ การจาแนกออกเป็ น 9 ประเภท เป็ นต้น ดังนั้น จะเห็นได้วา่ ความ

65
พิการมีหลายลักษณะ หลายประเภท และระดับความรุ นแรงของความพิการก็แตกต่างกัน จึงมี
คาถามในเชิ งนโยบายเกิ ดขึ้นว่า กลุ่มเป้ าหมายหลักของระบบสัดส่ วนในประเทศไทยควรเป็ นคน
พิการกลุ่มใด กรณี ของประเทศเยอรมัน กลุ่มเป้ าหมายหลักคือ คนพิการที่มีความพิการในระดับ
รุ นแรง ซึ่ งคนพิการกลุ่มนี้ อาจไม่ได้รับประโยชน์จากกฎหมายห้ามมิให้เลือกปฏิ บตั ิ เพราะว่าคน
พิการกลุ่ มนี้ อาจไม่สามารถแข่งขันหรื อหางานทาได้เมื่ อเที ยบกับคนพิ การในระดับที่ ไม่รุนแรง
ดังนั้น มาตรการของระบบสัดส่ วนแบบเฉพาะเจาะจงจึงเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการช่ วยเหลือและ
ส่ งเสริ มการจ้างงานคนพิการเฉพาะกลุ่มได้ ในทางตรงกันข้าม หากกลุ่มเป้ าหมายหลักคือ คนพิการ
ทุ ก คนมี สิ ท ธิ โดยถ้วนหน้า ซึ่ งประเทศไทยได้ใ ช้อ ยู่ใ นปั จจุ บ นั ก็ มี ความเป็ นไปได้ที่ ส ถาน
ประกอบการจะเลือกคนพิการที่มีความพิการน้อยที่สุด ซึ่ งคนพิการเหล่านั้นอาจไม่มีปัญหาในการ
หางานถึงแม้วา่ จะไม่มีระบบสัดส่ วนก็ตาม ส่ วนคนพิการระดับรุ นแรงกว่าก็ยงั คงไม่มีงานทาต่อไป
(วิริยะ นามศิริพงศ์พนั ธุ์ และจุไร ทัพวงษ์, 2554, น. 19 - 21)
ทั้งนี้ ระบบกฏหมายว่าด้วยสัดส่ วนการจ้างงานคนพิการมีดว้ ยกัน 2 ฉบับ คือ
2.6.4.1 ระบบสัดส่ วนการจ้างงานตาม พ.ร.บ.การฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.
2534
แนวความคิดเกี่ ยวกับระบบสัดส่ วนการจ้างงานคนพิการในอัตราส่ วนที่เหมาะสม
กับลูกจ้างอื่นตามกฎหมายไทย เริ่ มมีต้ งั แต่ครั้งที่มีการยกร่ าง พ.ร.บ. การฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการ
พ.ศ. 2534 แต่รัฐบาลในสมัยนั้นไม่เห็นชอบกับข้อเสนอของผูน้ าคนพิการที่ให้มีการกาหนดไว้ใน
กฎหมายให้นายจ้างหรื อเจ้าของสถานประกอบการรับคนพิการเข้าทางานในอัตราส่ วนที่เหมาะสม
กับลูกจ้างอื่ น ด้วยเหตุผลว่าการสร้ างแรงจูงใจให้นายจ้างหรื อเจ้าของสถานประกอบการรับคน
พิการเข้าทางานด้วยสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษี น่าจะดีกว่าการใช้มาตรการเชิ งบังคับ ขณะที่ผนู้ าคน
พิการต้องการเห็ นการจ้างงานคนพิก ารเพิ่ม ขึ้ นอย่างเห็ นได้ชัด จึ ง ยัง ยืนยันให้ใ ช้ท้ งั มาตรการ
ประโยชน์ทางภาษีควบคู่ไปกับระบบสัดส่ วนการจ้างงานคนพิการ
หลังจากที่ได้มีการอภิปรายเรื่ องนี้ อย่างกว้างขวาง จึงได้ขอ้ สรุ ปว่า รัฐบาลยินดีให้
เพิ่มเติมเรื่ องระบบสัดส่ วนการจ้างงานคนพิการลงในมาตรา 17 ได้ แต่ขอไม่ให้มีมาตรการบังคับ
หากแต่ให้ข้ ึนอยูก่ บั ความเมตตาของนายจ้างหรื อเจ้าของสถานประกอบการเป็ นสาคัญ มาตรา 17 จึง
ได้บญั ญัติแต่เพียงว่า
เพื่ อเป็ นการคุ ้มครองและสงเคราะห์ คนพิก าร ให้รัฐมนตรี มี อานาจออกกฎกระทรวง
กาหนดให้นายจ้างหรื อเจ้าของสถานประกอบการของเอกชนรับคนพิการเข้าทางานตาม
ลักษณะของงานในอัตราส่ วนที่เหมาะสมกับลู กจ้างอื่ น ในกรณี ที่นายจ้างหรื อเจ้าของ
สถานประกอบการประสงค์จะไม่รับคนพิการเข้าทางานตามสัดส่ วนที่กาหนด จะขอส่ งเงิน
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เข้ากองทุนตามมาตรา 16 ตามอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวงแทนการรับคนพิ การเข้า
ทางานก็ได้ (อ้างถึงใน วิริยะ นามศิริพงศ์พนั ธุ์ และจุไร ทัพวงษ์, 2554)
ในปี พ.ศ. 2537 คนไทยทัว่ ไปไม่เชื่ อว่าคนพิการมีความสามารถทางานได้ ถึงแม้คน
พิ ก ารบางคนมี ค วามสามารถท างานได้ แต่ ก็ ท าได้เฉพาะงานบางประเภทเท่ า นั้น ด้วยเหตุ น้ ี
กฎกระทรวงจึ ง ก าหนดให้ จ้า งเฉพาะคนพิ ก ารที่ ส ามารถท างานได้ต ามลัก ษณะงานที่ ก รม
ประชาสงเคราะห์ประกาศ และกาหนดให้เฉพาะบริ ษทั ขนาดใหญ่ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 200 คนขึ้นไป มี
หน้าที่ตอ้ งจ้างแรงงานคนพิการตามระบบสัดส่ วน
อย่างไรก็ตาม ผูน้ าคนพิการไม่เห็ นด้วยกับการกาหนดสัดส่ วนโดยยึดจังหวัดเป็ น
หลัก แต่ตอ้ งการให้ยึดเอานิ ติบุคคลเป็ นหลัก เพราะบริ ษทั 2 แห่ งที่มีลูกจ้าง 1,000 คนเท่ากัน แต่
บริ ษทั หนึ่ งมีหลายสาขา แต่ละจังหวัดมีลูกจ้างไม่ถึง 200 คนก็ไม่ตอ้ งจ้างงานคนพิการแม้แต่คน
เดียว แต่อีกบริ ษทั หนึ่ งมีลูกจ้าง จังหวัดละ 333 คนต้องจ้างคนพิการจังหวัดละ 2 คน รวมทั้งบริ ษทั
ต้องจ้างถึง 6 คน หากใช้นิติบุคคลเป็ นฐานคิด ทั้ง 2 บริ ษทั ต้องจ้างงานคนพิการเท่ากัน บริ ษทั ละ 5
คน นอกจากนี้ ผูน้ าคนพิการยังต้องการให้นายจ้างหรื อเจ้าของสถานประกอบการจ้างงานคนพิการ
มากกว่าจ่ายเงินเข้ากองทุนฯ เพราะยิ่งจ่ายเงินเข้ากองทุนฯ สู งมากเท่าไร ยิ่งมีมูลเหตุชกั จูงใจให้จา้ ง
แรงงานคนพิการมากเท่านั้น และยิ่งให้ผลประโยชน์ในทางภาษีโดยให้หกั ค่าใช้จ่ายได้ 2 เท่าของ
ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ จ่ า ยเป็ นค่ า แรงให้ ก ับ คนพิ ก าร ยิ่ ง สร้ า งแรงจู ง ใจให้ น ายจ้า งหรื อ เจ้า ของสถาน
ประกอบการจ้างคนพิการมากขึ้นอีกทางหนึ่ง
แต่ถึงกระนั้น กฎหมายไม่ได้กาหนดสภาพบังคับเอาไว้ว่า ถ้านายจ้างหรื อเจ้าของ
สถานประกอบการไม่จา้ งงานคนพิการและไม่จ่ายเงิ นเข้ากองทุ นฯ นายจ้างหรื อเจ้าของสถาน
ประกอบการจะต้องถูกลงโทษ
นอกจากนี้ ในกลุ่มนายจ้างหรื อเจ้าของสถานประกอบการที่ปฏิ บตั ิตามกฎหมาย มี
จานวนไม่นอ้ ยใช้วธิ ี ประกาศรับคนพิการเข้าทางานในตาแหน่งที่เข้าใจว่าคนพิการไม่สามารถทาได้
เพื่อใช้เป็ นข้ออ้างว่าไม่มีคนพิการมาสมัครเข้าทางานและไม่ขอจ่ายเงินเข้ากองทุนฯ
ถึ งแม้จะมีปัญหาระบบสัดส่ วนการจ้างงานคนพิการไม่มีสภาพบังคับทางกฎหมาย
อีกทั้ง ปั ญหาการประกาศรับคนพิการเข้าทางานในตาแหน่งที่คิดว่าคนพิการทาไม่ได้และไม่มีคน
พิการมาสมัคร รวมถึงปั ญหาใช้วิธีคานวณระบบสัดส่ วนเป็ นจังหวัด ๆ ไป ถึงกระนั้นก็ตาม ในปี
พ.ศ. 2550 มีนายจ้างหรื อเจ้าของสถานประกอบการ จ้างแรงงานคนพิการจานวน 1,216 คน อีกทั้ง
ยินดีจ่ายเงินเข้ากองทุนฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการถึง 68.32 ล้านบาท และกองทุนฟื้ นฟูสมรรถภาพ
คนพิการได้นาเงินดังกล่าวไปให้คนพิการกูย้ ืมไปประกอบอาชี พโดยไม่ตอ้ งเสี ยดอกเบี้ย ตั้งแต่ปี
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พ.ศ. 2538 -พ.ศ. 2550 จานวน 53,927 ราย ถึงแม้วา่ ระบบสัดส่ วนการจ้างงานตาม พ.ร.บ. การฟื้ นฟู
สมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 จะไม่ประสบผลสาเร็ จในการบังคับใช้ดงั ที่ได้กล่าวมาแล้วก่อน
หน้านี้ แต่หากวิเคราะห์ในแง่มุมที่วา่ ระบบสัดส่ วนการจ้างงานคนพิการสามารถสร้างงานให้แก่คน
พิการทั้งในระบบลูกจ้างและในระบบอาชีพอิสระได้จานวนมากพอสมควร เมื่อนาเอาความเชื่อของ
สังคมไทยที่ เชื่ อว่าคนพิการไม่สามารถทางานได้และกฎหมายไม่มีสภาพบังคับมาประกอบการ
พิจารณา ต้องถือว่าระบบสัดส่ วนการจ้างงานตาม พ.ร.บ. การฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534
ค่อนข้างประสบผลสาเร็ จพอสมควร (วิริยะ นามศิริพงศ์พนั ธุ์ และจุไร ทัพวงษ์, 2554, น. 21-24)
2.6.4.2 ระบบสัดส่ วนการจ้างงานตาม พ.ร.บ.ส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวติ คน
พิการ พ.ศ. 2550
เพื่อให้ระบบสัดส่ วนการจ้า งงานคนพิก ารมี ป ระสิ ท ธิ ภาพและมี ประสิ ทธิ ผ ลมาก
ยิง่ ขึ้น สภาคนพิการทุกประเภทแห่ งประเทศไทยได้เรี ยกร้องมาโดยตลอดว่า ให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา 17 (2) ของ พ.ร.บ.การฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 ให้ระบบสัดส่ วนการจ้างงานคน
พิการมีสภาพบังคับ รวมทั้งยกเลิกวิธีการให้ประกาศรับคนพิการ ถ้าไม่มีคนพิการมาสมัครถื อว่า
ปฏิบตั ิตามกฎหมายแล้วไม่ตอ้ งจ่ายเงินเข้ากองทุนฯ เพื่อมิให้คนดีที่ยินยอมปฏิบตั ิตามกฎหมายถูก
เอาเปรี ยบ
ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พนั ธุ์ และนายมณเฑียร บุญตัน ได้ทา
งานวิจยั ให้แก่ สานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา และในงานวิจยั ดังกล่ าวได้เสนอแนะให้แก้ไ ข
ปรั บปรุ งระบบสัดส่ วนการจ้างงานคนพิการให้มีสภาพบังคับ ด้วยการกาหนดให้นายจ้างหรื อ
เจ้าของสถานประกอบการของเอกชนต้องส่ งเงินเข้ากองทุนฯ ตามที่กฎหมายกาหนด แต่หากส่ ง
ล่าช้าหรื อนาส่ งไม่ครบถ้วน นายจ้างหรื อเจ้าของสถานประกอบการของเอกชนรายนั้นต้องเสี ยเงิน
เพิ่มร้อยละ 1 ต่อเดือน หรื อเศษของเดือนของเงินที่ตอ้ งส่ ง และหากถูกทวงถามจากเจ้าหน้าที่ถึง 3
ครั้งแล้วยังไม่จ่าย ให้เสี ยค่าปรับไม่เกิน 2 เท่าของจานวนเงินที่ตอ้ งเสี ย ตลอดจนประกาศข้อมูลผูจ้ ง
ใจไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายต่อสาธารณะ เพื่อให้เกิดสภาพบังคับทางสังคม (Social Sanction)
ดังนั้น นายจ้างหรื อเจ้าของสถานประกอบการจะอ้างว่าได้มีการประกาศรับคนพิการ
แล้ว แต่ไม่มีคนพิการมาสมัครจึงไม่ตอ้ งจ่ายเงินเข้ากองทุนฯ ไม่ได้อีกต่อไป เพราะกฎหมายมิได้
เปิ ดโอกาสให้ทาเช่นนั้นได้ การประกาศรับคนพิการ ถึงแม้ไม่มีคนพิการมาสมัครก็ตอ้ งจ่ายเงินเข้า
กองทุนฯ ตามมาตรา 34 วรรค 1
จากตัวเลขของสานักงานสถิติแห่ งชาติ (อ้างถึงใน วิริยะ นามศิริพงศ์พนั ธุ์ และจุไร
ทัพวงษ์, 2554) ประจาปี พ.ศ. 2544 พบว่า คนพิการอยูใ่ นวัยทางานจานวน 638,994 คน แต่มีงานทา
จานวน 237,272 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.4 ของคนพิการที่อยูใ่ นวัยทางานทั้งหมด เพื่อให้คนพิการมี
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งานทาเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั ยะสาคัญในเวลาอันรวดเร็ ว ผูน้ าคนพิการจึงมีความประสงค์ให้มีระบบ
สัดส่ วนการจ้างงานคนพิการ โดยมีจุดมุ่งหมายให้นายจ้างหรื อเจ้าของสถานประกอบการสร้างงาน
ให้แก่คนพิการด้วยวิธีใดก็ได้ เช่น การจ้างงาน การให้สัมปทาน จัดสถานที่จาหน่ ายสิ นค้าหรื อ
บริ การ จัดจ้างเหมาช่วงงาน ฝึ กงาน หรื อให้การช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรื อผูด้ ูแลคนพิการ ด้วย
เหตุวา่ การสร้างงานให้คนพิการ 1 คนนั้นสามารถสร้างงานให้คนไทยถึง 2 คน เนื่องจากโดยปกติ
แล้วคนพิการที่ไม่มีงานทา นอกจากจะต้องเป็ นภาระของครอบครัวแล้ว ยังต้องมีคนในครอบครัว
อีก 1 คนคอยดูแลด้วย
หากพิจารณาข้อดี ขอ้ เสี ยแล้ว สัดส่ วนการจ้างงานคนทัว่ ไปต่อคนพิการในอัตรา
200:1 มีขอ้ ดีคือ สามารถทาให้เกิ ดความเป็ นธรรมระหว่างนายจ้างหรื อเจ้าของสถานประกอบการ
ด้วยกัน ด้วยเหตุวา่ อัตรา 200:1 ได้มีการถือปฏิบตั ิกนั อยูแ่ ล้ว เมื่อ พ.ร.บ.ส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพ
ชี วิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ให้เครื่ องมือหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็ นมาตรการบังคับด้วยการอายัด
ทรัพย์สิน มาตรการบังคับทางสังคมด้วยการโฆษณาต่อสาธารณะ หรื อการห้ามเลือกปฏิบตั ิโดยไม่
เป็ นธรรมเพราะเหตุแห่ งความพิการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องรู้จกั ใช้เครื่ องไม้เครื่ องมือที่กฎหมาย
ให้อย่างจริ งจังเท่านั้นก็พอแล้ว ซึ่ งแต่เดิม คนดีมกั ถูกเอาเปรี ยบ ส่ วนข้อเสี ย อัตรา 200:1 ใช้มานาน
กว่า 15 ปี แล้ว หากยังคงสัดส่ วนเดิม คงไม่สามารถสร้างงานให้แก่คนพิการได้อย่างเป็ นสาระสาคัญ
จะสร้างงานให้คนพิการเพิ่มขึ้นก็ได้เพียงหลักพันจากการใช้มาตรการบังคับตามกฎหมายและจาก
การสร้างงานเพิ่มขึ้นจากหน่วยงานของรัฐ
ส่ วนสัดส่ วนการจ้างงานคนทัว่ ไปต่อคนพิการในอัตรา 50:1 มีขอ้ ดีอยูท่ ี่วา่ สามารถ
สร้ างงานให้แก่คนพิการได้อย่างเป็ นสาระสาคัญ โดยจากการสารวจของสานักงานสถิติแห่ งชาติ
(อ้างถึงใน วิริยะ นามศิริพงศ์พนั ธุ์ และจุไร ทัพวงษ์, 2554) ในปี พ.ศ. 2544 พบว่าคนพิการที่มีงาน
ทามีจานวน 237,272 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.40 ของคนพิการที่อยูใ่ นวัยทางานทั้งหมด แต่ในปี พ.ศ.
2550 คนพิการที่มีงานทามีจานวนเพิ่มขึ้นเป็ น 638,994 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.19
ตัวเลขที่เพิ่มขึ้ นของคนพิการที่มีงานทานี้ ส่วนหนึ่ งอาจมาจากวิธีการสารวจที่ดีข้ ึ น
กว่าเดิม แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้วา่ อีกส่ วนหนึ่ งเกิดจากการศึกษาที่สูงขึ้นของคนพิการ และการกูย้ ืมเงิน
จากกองทุนฯ เพื่อไปประกอบอาชี พโดยไม่เสี ยดอกเบี้ย ข้อดีอีกประการหนึ่งของอัตรา 50:1 คือ
สอดรับกับการรณรงค์ของภาคประชาชนหลายส่ วนให้มีการปฏิรูปประเทศไทยเพื่อลดความเหลื่อม
ล้ า สร้ างความเป็ นธรรมให้กบั สังคม โดยเน้นให้ภาคธุ รกิ จยอมลดกาไรลง เพื่อเข้ามาช่ วยสร้ าง
รายได้หรื อสวัสดิการให้กบั ผูม้ ีรายได้นอ้ ย ผูด้ อ้ ยโอกาส รวมถึงคนพิการด้วย ส่ วนข้อเสี ย อัตรา
50:1 เป็ นการเพิ่มอัตราแบบก้าวกระโดด เพราะแต่เดิมมีลูกจ้าง 200 คน ก็เพียงจ้างคนพิการ 1 คน
เท่านั้น แต่ตามอัตราใหม่น้ ี ต้องจ้างคนพิการเพิ่มขึ้นเป็ น 4 คน หรื อ 4 เท่าตัว หากปล่อยให้กฎหมาย
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มีสภาพบังคับได้อย่างไม่ทวั่ ถึ ง ก็จะทาให้นายจ้างหรื อเจ้าของสถานประกอบการที่ปฏิบตั ิตาม
กฎหมายถูกเอารัดเอาเปรี ยบจากนายจ้างหรื อเจ้าของสถานประกอบการที่ไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ยิ่ง
เมื่อเอาสู ตรคานวณการจ่ายเงินเข้ากองทุนฯ มาดูประกอบด้วย ภาระของนายจ้างหรื อเจ้าของสถาน
ประกอบการอาจจะเพิม่ ขึ้นถึง 8 เท่าตัว (วิริยะ นามศิริพงศ์พนั ธุ์ และจุไร ทัพวงษ์, 2554, น. 25-29)
กล่ า วโดยสรุ ป คื อ ระบบสั ดส่ วนการจ้า งงานคนพิ ก ารเป็ นอี ก ปั จ จัย หนึ่ ง ที่ ส่ ง ผล
โดยตรงต่อการสร้างโอกาสในการมีงานทาให้กบั คนพิการ โดยทาให้องค์กรธุ รกิจต้องจ้างงานหรื อ
สร้างงานคนพิการเพิ่มขึ้นจากเดิมในสัดส่ วน 200:1 มาเป็ น 100:1 ซึ่ งสัดส่ วนการจ้างงานคนพิการที่
เพิ่มขึ้นนี้ แสดงให้เห็นถึ งความมุ่งมัน่ ของทุกภาคส่ วนในการผลักดันให้คนพิการมีโอกาสในการมี
งานทามากขึ้น โดยวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 3 ของงานวิจยั ชิ้นนี้ จะศึกษาถึงปั จจัยสนับสนุ น ซึ่ งรวมไปถึง
มาตรการต่าง ๆ ของรัฐที่จะช่วยส่ งเสริ มให้ระบบสัดส่ วนการจ้างงานคนพิการบรรลุผลที่ต้ งั ไว้
2.6.5 การสร้ างงานให้ แก่คนพิการด้ วยวิธีอนื่ ใดตามมาตรา 35 แทนการจ้ างงานตามระบบ
สั ดส่ วน
ตามร่ างกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 33 และมาตรา 34 วรรค 1 ผูน้ าคนพิการ
เสนอให้เพิ่มอัตราส่ วนการจ้างงานคนพิการจาก 200:1 เป็ น 50:1 ด้วยเหตุผลว่าระบบสัดส่ วนการ
จ้างงานนี้ ได้เปลี่ยนจุดมุ่งหมายจากการจ้างงานคนพิการโดยตรง เป็ นมุ่งสร้างงานให้คนพิการเป็ น
หลัก หากใช้สัดส่ วนลูกจ้างทัว่ ไปต่อคนพิการ 50:1 นายจ้างหรื อเจ้าของสถานประกอบการที่เข้าข่าย
ต้องจ้างแรงงานคนพิการจะเพิ่มขึ้นเป็ น 23,669 แห่ ง และจะทาให้มีการจ้างงานคนพิการตามระบบ
ระบบสัดส่ วนการจ้างงานจานวน 108,180 คน ด้วยเหตุวา่ ทุกวันนี้ ตามตัวเลขสถิติในปี พ.ศ. 2550
คนพิการที่อยูใ่ นวัยทางานยังว่างงานอยูถ่ ึงร้อยละ 64.81 คิดเป็ นจานวน 1,176,636 คน หากตั้งอยูบ่ น
ข้อสมมติฐานว่าร้อยละ 50 ไม่อยู่ในภาวะที่จะทางานได้ นัน่ ย่อมหมายความว่ายังคงมีคนพิการ
ว่างงานถึง 588,318 คน
ดังนั้น ประเทศไทยต้องคิ ดหาวิธีส ร้ างงานให้แก่ คนพิการให้มีจานวนเพิ่ม มากขึ้ นอย่า ง
รวดเร็ วเพื่อเปลี่ยนคนพิการจากภาระไปสู่ พลัง สาหรับภาคเอกชน หากระบบสัดส่ วนการจ้างงาน
คนพิการยังใช้อตั ราส่ วน 200:1 จะหวังให้คนพิการมีงานทามากกว่าเดิ มอย่างเป็ นสาระสาคัญคง
ไม่ได้ อย่างมากก็แค่ช่วยให้คนพิการมีงานทาเพิ่มขึ้นในหลักพันอัตรา ด้วยการบังคับให้นายจ้างหรื อ
เจ้าของสถานประกอบการที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามกฎหมายหันมาปฏิบตั ิตามกฎหมาย ในภาวะที่คนพิการ
ยังว่างงานอยูเ่ ป็ นจานวนมาก จึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้ามาคิดค้นหาวิธีการให้ทุกภาคส่ วนเข้ามา
ช่วยกันสร้างงานให้แก่คนพิการ ซึ่ งการมีงานทาของคนพิการที่เพิ่มมากขึ้นอย่างเป็ นสาระสาคัญนี้
ย่อมส่ งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศชาติโดยรวมด้วย
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ระบบสัดส่ วนการจ้างงานคนพิการอัตราส่ วน 200:1 นั้นถือว่ามีแต่วิสาหกิจขนาดค่อนข้าง
ใหญ่เท่านั้นที่จะเข้ามารับผิดชอบในการสร้างงานให้แก่คนพิการ ส่ วนการกาหนดอัตราส่ วน 50:1 ก็
เป็ นการเสนอให้วิสาหกิจขนาดกลางเข้ามามีส่วนรับผิดชอบในการสร้างงานให้แก่คนพิการอีกแรง
หนึ่ง ส่ วนนายจ้างหรื อเจ้าของสถานประกอบการที่มีลูกจ้างน้อยกว่า 50 คน ซึ่ งถือเป็ นวิสาหกิ จ
ขนาดเล็กและวิสาหกิ จขนาดเล็กมากไม่ได้รับการเสนอให้เข้ามามีส่วนร่ วมในการสร้างงานให้แก่
คนพิการตามระบบสัดส่ วนแต่อย่างใด
ผูน้ าคนพิการยังมีความเห็นว่า วิสาหกิจขนาดใหญ่และขนาดกลางสามารถใช้ทรัพยากรที่
ตนเองมีอยู่มาสร้ างงานให้แก่คนพิการ แทนการจ้างงานให้คนพิการได้ เช่ น ให้สถานที่จาหน่ าย
สิ นค้าหรื อบริ การ หรื อฝึ กงานให้แก่คนพิการ เป็ นต้น ซึ่ งในกรณี หลังนี้ อาจจะไม่เพิ่มภาระให้แก่
สถานประกอบการมากนัก จึงกล่าวได้วา่ การเสนอให้วิสาหกิจขนาดกลางเข้ามามีส่วนรับผิดชอบ
ในการสร้างงานให้คนพิการในประเทศไทยน่าจะสมเหตุสมผล
นอกจากนี้ ผูน้ าคนพิการยังมีความเห็นว่า หากวิเคราะห์ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายแล้ว
พ.ร.บ. ส่ งเสริ มและพัฒนาคุ ณภาพชี วิตคนพิการ พ.ศ. 2550 มีจุดมุ่งหมายให้หน่ วยงานของรัฐ
นายจ้างหรื อเจ้าของสถานประกอบการเข้ามามีบทบาทสาคัญในการสร้างงานให้แก่คนพิการผ่าน
ระบบสัดส่ วนการจ้างงานคนพิการ โดยยึดหลักว่า หากหน่วยงานของรัฐ นายจ้างหรื อเจ้าของสถาน
ประกอบการไม่อยูใ่ นฐานะที่จะจ้างงานคนพิการได้ ก็สามารถเลือกหาวิธีสร้างงานให้แก่คนพิการ
ได้ในรู ปแบบต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นการให้สัมปทาน จัดสถานที่จาหน่ายสิ นค้าหรื อบริ การ จัดจ้างเหมา
ช่วงงาน หรื อให้การช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรื อผูด้ ูแลคนพิการ รวมไปถึงการฝึ กงานให้แก่คน
พิการด้วย การช่ วยให้คนพิการมีงานทาตามมาตรา 35 ถือว่าเป็ นมาตรการเชิ งบวก (Affirmative
Action Programs) ตามข้อ 27 (เอช) แห่งอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิ คนพิการ
มาตรา 35 กาหนดให้หน่วยงานของรัฐที่ไม่ประสงค์จะรับคนพิการเข้าทางานตามมาตรา 33
หรื อ นายจ้างหรื อเจ้าของสถานประกอบการที่ไม่รับคนพิการเข้าทางานตามมาตรา 33 และไม่
ประสงค์จะส่ งเงินเข้ากองทุนฯ ตามมาตรา 34 ให้สัมปทาน จัดสถานที่จาหน่ายสิ นค้าหรื อบริ การ จัด
จ้างเหมาช่วงงาน ฝึ กงาน หรื อให้การช่วยเหลื่ออื่นใดแก่คนพิการหรื อผูด้ ูแลคนพิการแทนก็ได้ ทั้งนี้
ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ค ณะกรรมการกาหนดในระเบี ย บว่า ด้วยหลัก เกณฑ์และ
วิธีการให้สัมปทาน จัดสถานที่จาหน่ายสิ นค้าหรื อบริ การ จัดจ้างเหมาช่วงงาน ฝึ กงาน หรื อให้การ
ช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรื อผูด้ ูแลคนพิการ พ.ศ. 2552 (อ้างถึงใน วิริยะ นามศิริพงศ์พนั ธุ์ และ
จุไร ทัพวงษ์, 2554) โดยมีรายละเอียดดังนี้
ข้อที่ 5 ของระเบียบดังกล่าวกาหนดให้การให้สัมปทานต้องมีระยะเวลาดาเนินงาน
ไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี เช่น การให้ครอบครองทรัพย์สินของหน่วยงานของตน การจาหน่ายสิ นค้าหรื อ
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บริ การแก่หน่วยงานของตน การมอบวัสดุอุปกรณ์ที่หน่วยงานของตนมิได้ใช้ประโยชน์ให้คนพิการ
หรื อผูด้ ูแลคนพิการ การจัดสรรคลื่นความถี่หรื อเวลาออกอากาศของสถานี วิทยุ หรื อสถานี วิทยุ
โทรทัศน์ หรื ออื่น ๆ เป็ นต้น
ข้อที่ 6 ของระเบียบดังกล่าวกาหนดให้สถานที่จาหน่ายสิ นค้าหรื อบริ การต้องตั้งอยู่
ในสถานที่ที่คนมองเห็นได้ง่าย มีสาธารณูปโภคและสิ่ งอานวยความสะดวกที่คนพิการเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้ สถานที่ตอ้ งมัน่ คงแข็งแรง ปลอดภัย ได้รับการยกเว้นค่าเช่ าพื้นที่ มีระยะเวลา
ดาเนินงานไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งปี
ข้อที่ 7 ของระเบียบดังกล่าวกาหนดให้ การจัดจ้างเหมาช่วงงานให้มีการทาสัญญา
เพื่อให้คนพิการได้มีอาชีพและมีระยะเวลาดาเนิ นงานไม่นอ้ ยกว่าหกเดือน หน่วยงานรัฐให้รวมถึ ง
การสั่งซื้ อสิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์จากคนพิการโดยวิธีกรณี พิเศษ ขายสิ นค้า หรื อจัดจ้างเหมาบริ การให้
คนพิการโดยวิธีกรณี พิเศษ หรื อให้วสั ดุอุปกรณ์ที่หมดความจาเป็ นแก่คนพิการตามความจาเป็ น
ส่ วนนายจ้างหรื อเจ้าของสถานประกอบการให้รวมถึง การสั่งซื้ อสิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์จากคนพิการ
ขายสิ นค้า หรื อจัดจ้างเหมาบริ การที่ได้มาตรฐาน หรื ออนุญาตให้ใช้สิทธิ เครื่ องหมายการค้า วัสดุ
อุปกรณ์ หรื อทรัพย์สินทางปัญญา
ข้อที่ 8 ของระเบียบดังกล่าวกาหนดให้มีการฝึ กงานคนพิการไม่นอ้ ยกว่าหกเดือน มี
การถ่ายทอดวิทยาการ เทคโนโลยี กระบวนการผลิต หรื อองค์ความรู้ขององค์กร หลักสู ตรในการ
ฝึ กงานต้องเสนอต่ อปลัดกระทรวงแรงงานหรื อผูว้ ่าราชการจังหวัด ต้องรั บผิดชอบในการจัด
สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ เอกสาร วิทยากร เบี้ยเลี้ยงคนพิการโดยมิให้เรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ แก่คน
พิการ
สาหรับประโยชน์สูงสุ ดในการปฏิบตั ิตามมาตรา 33 หรื อมาตรา 35 น่าจะเป็ นเรื่ องของการ
จ้า งงานคนพิก าร ด้วยเหตุ ผ ลที่ ว่า หากมีก ารจ้างงานคนพิก าร นายจ้างหรื อเจ้าของสถาน
ประกอบการมีสิทธิ ท้ งั หักค่าใช้จ่ายเป็ น 2 เท่าของเงินเดือนที่จ่ายจริ ง (มาตรา 34 วรรค 3 และ มาตรา
3 แห่ งพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 499 ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2553) จึงเห็นได้ชดั ว่าในกรณี ที่
นายจ้างหรื อเจ้าของสถานประกอบการเปิ ดรับสมัครงานทัว่ ไป และมีคนพิการไปสมัคร อีกทั้ง
สามารถผ่านการทดสอบได้ นายจ้างหรื อเจ้าของสถานประกอบการมีเหตุผลที่จะรับคนพิการมาก
ที่สุด เพราะจะไม่ถูกฟ้ องร้องในเรื่ องที่วา่ มีการเลือกปฏิบตั ิโดยไม่เป็ นธรรมต่อคนพิการ และยังมี
สิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษี รวมทั้งไม่ตอ้ งจ่ายเงินเข้ากองทุนฯ แต่อย่างใด แต่ถา้ นายจ้างหรื อเจ้าของ
สถานประกอบการเลื อกที่ จะจ่ายเงิ นเข้ากองทุ นฯ เงิ นที่ จ่ายนั้นก็หักค่าใช้จ่ายได้เพียงเท่าเดี ย ว
นายจ้างหรื อเจ้าของสถานประกอบการมีแต่เสี ย ไมได้รับอะไรตอบแทน
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หากเลือกสร้างงานให้แก่คนพิการตามมาตรา 35 ค่าใช้จ่ายก็หกั ได้เพียงเท่าเดียว แต่พอจะ
นาไปประชาสัมพันธ์ สร้ างภาพพจน์ให้แก่ องค์กรในเรื่ องความรั บผิดชอบต่อสังคม (CSR) ได้
อย่างไรก็ตาม ทั้ง 2 กรณี ยังต้องอยูใ่ นบังคับการห้ามเลือกปฏิบตั ิโดยไม่เป็ นธรรมเพราะเหตุแห่ ง
ความพิการ (วิริยะ นามศิริพงศ์พนั ธุ์ และจุไร ทัพวงษ์, 2554, น. 31-33)
กล่าวโดยสรุ ปคือ การสร้ างงานคนพิการตามมาตรา 35 เป็ นเรื่ องเก่าที่นามาเล่าใหม่ โดย
อาศัยกระแสความรับผิดชอบต่อสังคมเป็ นตัวขับเคลื่อนเพื่อให้องค์กรธุ รกิจหันมาให้ความสาคัญกับ
การสร้ างโอกาสในการมีงานทาให้กบั คนพิการมากขึ้น โดยเชื่ อมโยงกับกลยุทธ์ ดา้ น CSR ของ
องค์กร ซึ่ งในวัตถุ ประสงค์ขอ้ แรกของงานวิจยั ชิ้นนี้ จะศึกษาถึ งวิธีการบริ หารจัดการขององค์กรที่
ประสบความสาเร็ จในการปฏิ บตั ิตามมาตรา 35 เพื่อเป็ นกรณี ตวั อย่างให้กบั องค์กรธุ รกิ จอื่ น ๆ
พร้อมทั้งนาเสนอแนวทางปฏิบตั ิที่เป็ นรู ปธรรมมากขึ้น
2.6.6 กรณีศึกษาโครงการธุรกิจสร้ างสรรค์ คนพิการเข้ มแข็ง (CSR-D-Ability: CSRD)
(Admin, 2555)
สาหรับในประเทศไทยนั้น อาจพูดได้วา่ การรณรงค์ในประเด็นสิ ทธิ มนุ ษยชนยังไม่เข้มข้น
เท่ากับในต่างประเทศ แต่ก็มีการเคลื่อนไหวจากภาคส่ วนต่าง ๆ เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมในระดับที่ใหญ่ข้ ึน โดยหนึ่งในการเคลื่อนไหวดังกล่าวได้แก่ การสร้างความรู ้ความเข้าใจ
ให้กบั ภาคเอกชนในเรื่ องการ “สร้ างงาน” ให้ก ับคนพิ การตามมาตรา 35 แห่ งพระราชบัญญัติ
ส่ งเสริ มและพัฒนาคุ ณภาพชี วิตคนพิการ พ.ศ. 2550 นอกเหนื อจากการ “จ้างงาน” คนพิการตาม
มาตรา 33 ซึ่ งช่องทางในการสื่ อสารเพื่อสร้างความเข้าใจให้กบั ภาคเอกชนนั้นมีหลากหลายช่องทาง
อาทิ
1) การประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อหารื อแนวทางปฏิบตั ิในการสนับสนุนคนพิการตาม
มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชี วิตคนพิการ พ.ศ. 2550 โดยการประชุม
ดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม 2554 โดยมีตวั แทนทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรคนพิการ
เข้าร่ วมทั้งสิ้ น 17 องค์กร จาก 3 ภาคส่ วน คือ 1) ภาครัฐ ได้แก่ สานักงานส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพ
ชี วิตคนพิการแห่ งชาติ (พก.) และ กรมการจัดหางาน 2) ภาคเอกชน ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมแห่ ง
ประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมบริ ษทั จด
ทะเบียนไทย บริ ษทั กรุ งไทยแอคซ่ า ประกันชี วิต จากัด บริ ษทั CP Trading Group เครื อเจริ ญโภค
ภัณฑ์ จากัด บริ ษทั เดนโซ่ (ประเทศไทย) จากัด บริ ษทั บีทามส์ โซลูชนั่ จากัด ธนาคารธนชาติ จากัด
(มหาชน) ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน) และ บริ ษทั ทิพยประกันภัย จากัด (มหาชน) และ 3)
องค์ก รคนพิ ก าร ได้แ ก่ สภาคนพิ ก ารทุ ก ประเภทแห่ ง ประเทศไทย สมาคมเพื่ อ คนพิ ก ารทาง
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สติปัญญาแห่งประเทศไทย มูลนิธิมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ และ มูลนิ ธิสิริวฒั นา เชสเชี ยร์ ใน
พระบรมราชินูปถัมภ์ในประเทศไทย
สาหรับมาตรา 35 นี้ เป็ นมาตราทางเลือกให้แก่องค์กรธุ รกิจที่ไม่สามารถจ้างงานคน
พิการได้ตามจานวนที่กาหนด หรื อไม่สามารถส่ งเงิ นเข้ากองทุนได้ โดยเริ่ มมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่ปี
2555 ดังนั้น การประชุ มเชิ งปฏิ บตั ิการนี้ จึงเป็ นการสร้ างความเข้าใจในการดาเนิ นงานร่ วมกันเพื่อ
นาไปสู่ แนวทางการดาเนิ นงานที่สามารถปฏิบตั ิได้จริ งและเป็ นธรรมที่สุดสาหรับทุกฝ่ าย อันจะ
ส่ งผลให้เกิ ดประสิ ทธิ ผลในการบังคับใช้กฏหมาย และตอกย้ าถึ งเจตนารมณ์ ในการส่ งเสริ มการ
สร้างอาชีพคนพิการอย่างเป็ นรู ปธรรม
2) การจัดตั้งคณะกรรมการไตรภาคี ซึ่ งประกอบด้วยตัวแทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน
และองค์กรคนพิการ เพื่อให้เกิดการทางานแบบบูรณาการและเป็ นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนแนว
ทางการปฏิบตั ิตามมาตรา 35 ให้เป็ นไปด้วยความรวดเร็ วและเกิดประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด
3) การประชุ มไตรภาคีเพื่อประเมินศักยภาพความพร้ อมของภาคธุ รกิ จ โดยเชิ ญ
ตัว แทนจาก 5 สภาองค์กรภาคธุ รกิจ อันได้แก่ สภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย, สภาหอการค้า
แห่ งประเทศไทย, สมาคมธนาคารไทย, สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย และสมาคม
ผูค้ า้ ปลีกไทย มาร่ วมแสดงความคิดเห็นในการขับเคลื่ อนกฏหมายการส่ งเสริ มคนพิการสู่ ผลการ
ปฏิบตั ิที่เป็ นรู ปธรรมมากยิง่ ขึ้น หลังจากที่ได้มีการบังคับใช้กฏหมายอัตราส่ วนใหม่ 100:1
4) การเสวนา เรื่ อง “เสี ยงสะท้อนต่อการจ้างงานคนพิการไทย: สู่ ทางออกอย่างยัง่ ยืน”
ซึ่ งจัดขึ้นโดยหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่ งประเทศไทย เมื่อเดือนสิ งหาคม 2555 เพื่อสร้าง
ความรู ้ ค วามเข้า ใจและเตรี ย มความพร้ อ มเกี่ ย วกับ ประเด็ นการจ้า งงานคนพิ ก าร รวมถึ ง ศึ ก ษา
อุ ป สรรคปั ญ หาที่ เกิ ดจากการจ้า งงานคนพิ ก ารและร่ วมกัน หาแนวทางในการการแก้ไ ขปั ญหา
ดังกล่าวต่อไป
จะเห็นได้วา่ มีความพยายามอย่างมากที่จะดึงภาคธุ รกิ จซึ่ งมีศกั ยภาพและความพร้อมในแง่
ของเงิ นทุนมาร่ วมเป็ นภาคีเครื อข่ายในการส่ งเสริ มการสร้ างงานและสร้ างโอกาสให้กบั คนพิการ
เพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยัง่ ยืน และนัน่ เป็ นที่มาของโครงการที่มีชื่อว่า โครงการธุ รกิจสร้างสรรค์
คนพิการเข้มแข็ง (CSR-D-Ability: CSRD) ซึ่ งเป็ นโครงการความร่ วมมือระหว่างสานักงานส่ งเสริ ม
และพัฒนาคุณภาพชี วิตคนพิการแห่ งชาติ (พก.) สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุ ษย์ กิ จการเพื่อสังคมไนส์ คอร์ ป และมูลนิ ธิพระมหาไถ่ เพื่อการพัฒนาคนพิการ เพื่อสร้ าง
ความเข้าใจแก่ภาคธุ รกิ จถึ งแนวทางการพัฒนาคุ ณภาพชี วิตคนพิการ และมุ่งปรั บแนวทางการ
สนับสนุ นจากเดิ มที่ ส่วนใหญ่จะอยู่ในรู ปแบบของการบริ จาค หรื อ การส่ งเงิ นสนับสนุ น (ตาม
มาตรา 34) ซึ่ งมิได้เป็ นการส่ งเสริ มศักยภาพของผูพ้ ิการอย่างแท้จริ ง มาสู่ รูปแบบของการจ้างงาน
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อย่างเหมาะสม การสนับสนุนสิ นค้าและบริ การของผูพ้ ิการ และ การเสริ มสร้างศักยภาพของผูพ้ ิการ
(ตามมาตรา 33 และ 35) เพื่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่ การเป็ นสังคมแห่ งการสร้างโอกาสและความเท่า
เทียม (Inclusive Society) ซึ่งนับเป็ นการบูรณาการการดาเนินงานด้าน CSR ที่เสริ มหนุนการดาเนิน
ธุ รกิจขององค์กรไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาความสามารถของผูพ้ ิการอย่างยัง่ ยืน
ซึ่ งตลอดระยะเวลาโครงการ ได้มีการให้ขอ้ มูลข่าวสารเพื่อสร้ างความรู ้ ความเข้าใจให้กบั
ภาคธุ รกิ จถึ ง แนวทางการพัฒนาคุ ณภาพชี วิตคนพิ ก ารผ่า นการอบรมเชิ งปฏิ บตั ิ ก าร โดยการ
สนับสนุ นขององค์กรธุ รกิ จชั้นนาที่เล็งเห็ นถึงความสาคัญในการเปิ ดโอกาสให้กบั คนพิการอย่าง
สร้างสรรค์ และการสนับสนุ นจากบริ ษทั บีทามส์ โซลูชนั่ จากัด ซึ่ งเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและยังเป็ นองค์กรที่ให้ความสาคัญกับเรื่ องของการเปิ ดโอกาสให้คนพิการ ในการจัดทา
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์โครงการ CSRD เพื่อเป็ นช่องทางในการสื่ อสารข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้กบั
องค์กรและบุคคลภายนอก ตลอดจนเป็ นแหล่งความรู ้และแนวทางส่ งเสริ มคนพิการให้กบั ภาคธุ รกิจ
แขนงต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ หลังจากที่ มีการบังคับใช้กฏหมายอัตราส่ วนใหม่ 100:1 ในช่ วงปลายเดื อนตุ ลาคม
2554 พบว่า มีองค์กรธุ รกิจจานวน 54 % คิดเป็ นจานวน 8,141 แห่ ง ที่สามารถปฏิบตั ิตามกฏหมาย
โดยการจ้างงานคนพิการตามมาตรา 33 ได้ท้ งั สิ้ น 16,900 อัตรา และมีเพียง 229 แห่ ง ที่สามารถ
ปฏิบตั ิตามมาตรา 35 ในการจัดการสนับสนุ นในรู ปแบบอื่น ซึ่ งแสดงให้เห็ นว่า ยังคงมีช่องว่างอยู่
อีกมากระหว่างจานวนคนพิการกับตาแหน่งงานสาหรับคนพิการที่กฏหมายกาหนดให้องค์กรธุ รกิจ
รับเข้าทางาน ดังนั้น โครงการ CSRD จึงนับเป็ นการจุดประกายภาคธุ รกิจให้เป็ นกลไกสาคัญในการ
ปิ ดช่องว่างดังกล่าว
หลังจากที่โครงการ CSRD ซึ่ งเป็ นโครงการระยะสั้นสิ้ นสุ ดลง พก. ร่ วมกับมหาวิทยาลัยศรี
นคริ นทรวิโรฒ และกิ จการเพื่อสัง คมไนส์ คอร์ ป จึ ง ได้ต่อยอดโครงการด้วยการจัดตั้งเครื อข่า ย
กิจการเพื่อสังคมเพื่อคนพิการ (Thai Network of Social Enterprise for Empowering the Disabled:
Thai-SEED) ขึ้ นเป็ นครั้ งแรกในประเทศไทยเมื่ อเดื อนมิ ถุ นายน 2557 ที่ ผ่า นมา เพื่ อสร้ างความ
ตระหนักเชิงสังคม (Awareness & Visibility) ต่อบทบาทและความสาคัญของกิจการเพื่อสังคมเพื่อ
คนพิการในประเทศไทยอย่างเป็ นรู ปธรรม โดยมีเครื อข่ายนาร่ อง 30 องค์กร และคาดว่าผลสัมฤทธิ์
ที่ได้จากการรวมตัวกันของผูป้ ระกอบการและนักธุ รกิจนี้ จะช่วยสร้ างโอกาสให้กบั คนพิการอย่าง
เป็ นรู ปธรรม อาทิ คนพิการมีงานทา คนพิการมี ตลาดรองรับสิ นค้าและบริ การ ได้รับโอกาสเข้าถึ ง
บริ การพื้นฐานที่จาเป็ น เป็ นต้น
กล่าวโดยสรุ ปคือ โครงการธุ รกิจสร้างสรรค์ คนพิการเข้มแข็ง นับเป็ นจุดเริ่ มต้นที่ดีในการ
ดึงเอาภาคธุ รกิจเข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนาสังคม จนกลายเป็ นเครื อข่ายที่ช่วยผลักดันให้องค์กร
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ธุ รกิ จต่าง ๆ หันมาให้ความสาคัญกับการสร้ างโอกาสในการมีงานทา ผ่านการจ้างงานและ/หรื อ
สร้ างงานให้กบั คนพิการมากขึ้ น ซึ่ งการร่ วมมื อกันของภาคส่ วนต่าง ๆ นี้ จะก่ อให้เกิ ดกลไกทาง
การตลาดที่เป็ นปัจจัยสนับสนุนอีกประการหนึ่งในวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 3 ของงานวิจยั
2.6.7 งานวิจัยในประเทศ
ในการศึกษาเกี่ ยวกับการสื่ อสารความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุ รกิ จด้านการสร้ าง
โอกาสในการมีงานทาให้กบั คนพิการ มีงานวิจยั ในประเทศที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าว ดังนี้
1) วิริยะ นามศิริพงศ์พนั ธ์ และจุไร ทัพวงษ์ (2554) เรื่ อง “บทวิพากษ์นโยบายและ
ข้อเท็จจริ งในทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับคนพิการในประเทศไทย: ความเสมอภาคในโอกาสของการมีงาน
ทาและไม่ถูกเลือกปฏิบตั ิโดยไม่เป็ นธรรม” พบว่า ความสาเร็ จของการสร้างโอกาสในการมีงานทา
ของคนพิการนั้นขึ้นอยูก่ บั ประสิ ทธิผลของการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ิโดย
ไม่ เ ป็ นธรรมในการจ้า งงานคนพิ ก ารและระบบสั ด ส่ ว นการจ้า งงานคนพิ ก าร โดยผู้วิ จ ัย ได้
ทาการศึกษานโยบายและข้อเท็จจริ งในทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับการจ้างงานคนพิการ รวมทั้งจุดอ่อนจุด
แข็ ง และได้ใ ห้ ข ้อ เสนอแนะบางประการเพื่ อ ให้ ก ารบัง คับ ใช้ ก ฏหมายและระบบดัง กล่ า วมี
ประสิ ทธิ ผลมากขึ้ น ซึ่ งข้อเสนอดังกล่ าวรวมไปถึ งการสร้ างความรู ้ ความเข้าใจให้กบั หน่ วยงาน
ภาครัฐ และนายจ้างหรื อเจ้าของสถานประกอบการ เกี่ยวกับประเด็นการเลือกปฏิบตั ิ และการพัฒนา
ระบบ “การสร้างงาน” ให้แก่คนพิการตามมาตรา 35 ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบการจัดหางาน
ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อสร้ างโอกาสและความเท่าเที ยมในการมีงานทาให้กบั คนพิการอย่างเป็ น
รู ปธรรม
งานวิจยั ชิ้นนี้เป็ นข้อตกลงร่ วมกัน (MOU) ระหว่างองค์การแรงงานระหว่างประเทศ
(ILO) และมหาวิทยาธรรมศาสตร์ เพื่อทาการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับระบบกฎหมายว่าด้วยการจ้างงาน
คนพิการในประเทศไทยภายใต้ความช่วยเหลือของไอริ ชเอด (Irish Aid-Funded “PEPDEL”) โดย
ใช้วิธีการสารวจความคิ ดเห็ นของสถานประกอบการต่อระบบการจ้างงานคนพิการเพื่อทาความ
เข้าใจเกี่ยวกับประสบการณ์และการเลือกปฏิบตั ิโดยไม่เป็ นธรรมต่อคนพิการในสถานประกอบการ
จานวน 200 แห่ ง และสารวจความคิดเห็นของลูกจ้างผูพ้ ิการจานวน 29 คนที่ทางานอยูใ่ นบริ ษทั ที่
จ้างงานคนพิการ
กล่ า วโดยสรุ ปคื อ ประสิ ท ธิ ผ ลของการบังคับใช้ก ฎหมายว่าด้วยการจ้างงานคน
พิการและระบบสัดส่ วนการจ้างงานคนพิการมีผลอย่างมากต่อความสาเร็ จของการสร้างโอกาสใน
การมีงานทาของคนพิการ ซึ่งผูว้ จิ ยั จะศึกษาต่อไปว่า องค์กรธุ รกิจที่มีการจ้างงานและ/หรื อสร้างงาน
ให้กบั คนพิการมีความเข้าใจในเรื่ องกฏหมายดังกล่าวหรื อไม่ อย่างไร
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2) ธนวุฒิ นัยโกวิท และ พรพรหม ชมงาม (2554) เรื่ อง “การสื่ อสารการมีส่วนร่ วม
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม: กลยุ ท ธ์ ก ารแข่ ง ขัน เพื่ อ ความยัง่ ยื น ขององค์ก าร” พบว่า การมี ส่ ว นร่ ว ม
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility หรื อ CSR) เป็ นแนวทางการ
ดาเนิ นงานที่มุ่งเน้นผลประโยชน์ระยะยาวมากกว่าระยะสั้น และเป็ นกระบวนการที่ส่งเสริ มการ
พัฒนาและการเติ บ โตแบบยัง่ ยืน ให้ ก ับ องค์ก รในโลกการค้า แบบไร้ พ รมแดนเช่ นที่ เป็ นอยู่ใ น
ปั จจุบนั อย่างไรก็ตาม ปั ญหาหนึ่ งของการสนับสนุ นการดาเนิ นการกิจกรรม CSR ขององค์กรคือ
การขาดความเข้าใจเกี่ ยวกับผลการดาเนิ นงานด้าน CSR ที่มีต่อความสามารถในการแข่งขันของ
องค์กร และวิธีการสื่ อสารกิจกรรม CSR ไปยังกลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยขององค์กรเพื่อให้เห็นถึง
ประโยชน์และความสาคัญของ CSR
งานวิ จ ัย นี้ จึ ง ได้เ สนอแนะกลยุ ท ธ์ ก ารสื่ อ สารความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและ
กระบวนการในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ CSR เพื่อสร้างความยัง่ ยืนให้แก่องค์กร ซึ่ ง
หากองค์กรใดเรี ยนรู ้ที่จะนาเอากิจกรรม CSR มาผนวกเข้ากับพันธกิจและวิสัยทัศน์ภายในองค์กร
อย่างเป็ นระบบและมีการปลูกฝังการสร้างการมีส่วนร่ วมรับผิดชอบต่อสังคมให้กบั บุคลากรภายใน
องค์กรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ผลดีก็จะตกอยูก่ บั องค์กรในแง่ของการสร้างอัตลักษณ์ที่เด่นชัดในเรื่ อง
ความรับผิดชอบต่อสังคม และประทับตรานั้นไว้ในใจของสาธารณชน
กล่าวโดยสรุ ปคือ CSR ที่จะนามาซึ่ งการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนต้องเริ่ มจากวิสัยทัศน์และ
พันธกิ จขององค์กร ซึ่ งผูว้ ิจยั จะศึกษาต่อไปว่า วิสัยทัศน์ พันธกิ จ และกลยุทธ์ทางด้าน CSR ของ
องค์กรธุ รกิ จที่ มีการจ้างงานหรื อสร้ างงานให้คนพิการ มี ค วามเชื่ อมโยงกันหรื อไม่ อย่างไร กับ
นโยบายการสร้างโอกาสในการมีงานทาให้กบั คนพิการ
3) รุ่ งรั ตน์ ชัยสาเร็ จ (2547) เรื่ อง “การสื่ อสารแบบมี ส่ วนร่ วม: รากแนวคิดและ
พัฒนาการทางทฤษฎี” พบว่า รากแนวคิดของการสื่ อสารแบบมีส่วนร่ วมสามารถสื บค้นย้อนหลังไป
ยังก าเนิ ดของแนวคิ ดการวิจยั แบบมี ส่ วนร่ วมและการวิจยั เชิ งปฏิ บตั ิ การแบบมี ส่ วนร่ วม ซึ่ ง เริ่ ม
แพร่ หลายในช่วงครึ่ งหลังของคริ สต์ศตวรรษที่ 20 โดยการสื่ อสารแบบมีส่วนร่ วมให้ความสาคัญกับ
การแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นแบบสองทางที่สมดุล รวมทั้งเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ต่อเนื่ อง
ระหว่างคู่สื่อสาร โดยอาศัยช่องทางการสื่ อสารระหว่างบุคคลและสื่ อขนาดเล็กที่สามารถครอบคลุม
บุ ค คลเฉพาะกลุ่ ม อย่า งทัว่ ถึ ง แทนกระบวนการสื่ อ สารที่ มี ก ารชี้ น าแบบทางเดี ย ว หรื อ การใช้
สื่ อมวลชน ซึ่ งครอบคลุมกลุ่มเป้ าหมายในวงกว้าง
แนวคิดสาคัญของการสื่ อสารแบบมีส่วนร่ วมไดรับการหล่อหลอมจากกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของมุมมองทางสังคมและทฤษฎี ผนวกกับความพยายามแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ ใน
การแก้ไขปั ญหาของสองค่ายแนวคิดหลัก คือ ค่ายทฤษฎี ฝ่ายเหนื อ (ครอบคลุ มอเมริ กาเหนื อและ
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ยุโรป) และค่ายทฤษฎีฝ่ายใต้ (ครอบคลุมละตินอเมริ กา แอฟริ กา และเอเชี ย) นิ ยามอย่างกว้างของ
การสื่ อสารแบบมีส่วนร่ วมจึงหมายถึ ง การสื่ อสารแบบใหม่รูปแบบหนึ่ ง ซึ่ งเกิ ดจากการประสาน
แนวคิดทางวิชาการของนักทฤษฎีฝ่ายเหนื อ ซึ่ งเน้นแสวงหาวิธีการแก้ปัญหาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ผนวกกับแนวคิดของฝ่ ายใต้ ซึ่ งมุ่งเน้นการวิจยั และพัฒนาแบบมีส่วนร่ วมเพื่อขยายผลสู่ การพัฒนาที่
ยัง่ ยืนของสังคม โดยเน้นให้ความสาคัญกับภูมิปัญญาดั้งเดิ มของชุ มชน รวมถึ งความสามารถของ
สมาชิกในการเรี ยนรู้เพื่อพึ่งพาตนเอง
กล่าวโดยสรุ ปคือ การสื่ อสารแบบมีส่วนร่ วมเป็ นการสื่ อสารรู ปแบบใหม่ที่จะช่ วย
แก้ไขปั ญหาของสังคมได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและจะนามาซึ่ งการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ซึ่ งผูว้ ิจยั จะ
ศึกษาต่อไปถึงวิธีการ รวมทั้งปั ญหาอุปสรรคของการสื่ อสารแบบมีส่วนร่ วมในองค์กรที่มีการจ้าง
งานและ/หรื อสร้างงานให้กบั คนพิการ
4) รพีพ รรณ ฉัตรเลิ ศยศ (2556) เรื่ อง “CSR: กลยุทธ์ก ารสร้ างภาพลัก ษณ์ ของ
องค์การ” พบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุ รกิ จได้ถูกนามาเป็ นนโยบายสาคัญในการ
ดาเนินงานของหลายองค์กร เพื่อเป็ นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม เป็ นสิ่ งที่จะนามา
ซึ่ งชื่ อเสี ยงขององค์กร หรื อเป็ นองค์ประกอบหนึ่ งของชื่ อเสี ยงองค์กร สังคมได้เริ่ มตระหนักถึ ง
ผลกระทบในทางลบที่เกิดจากการดาเนิ นอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิม เช่น ภาวะโลกร้อน โดยมีการ
ออกกฎหมายหรื อข้อบังคับขึ้นมาเพื่อจากัดกิ จกรรมต่าง ๆ ขององค์กรธุ รกิ จที่เป็ นอันตรายต่อ
สิ่ งแวดล้อม ในส่ วนของผูบ้ ริ โภค เองก็ได้ให้คุณค่าแห่ งองค์กรธุ รกิจที่มีชื่อเสี ยงในทางที่ดีและเป็ น
องค์กรที่มีการแสดงความช่วยเหลือหรื อความร่ วมมือเพื่อพัฒนาสังคม ในการดาเนิ นธุ รกิ จอย่างมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น องค์กรจะต้องตอบสนองต่อประเด็นทางสังคมและสิ่ งแวดล้อม โดย
มุ่งที่การให้ประโยชน์กบั คน ชุ มชน และสังคม ตลอดจนต้องคานึงถึงบทบาทขององค์กรที่ตอ้ ง
ปฏิบตั ิให้สอดคล้องกับความคาดหวังของสังคม การที่ธุรกิจจะเติบโตได้น้ นั ไม่ใช่อยูท่ ี่ผลประโยชน์
หรื อกาไรขององค์กรเพียงอย่างเดียว ธุ รกิจต้องคานึงถึงการคืนกาไรในสิ่ งที่ดีงามสู่ สังคมด้วย ดังนั้น
การดาเนิ นธุ รกิ จต้องคานึ งถึ งความรั บผิดชอบต่อสังคมมาใช้ในการบริ หารจัดการเพื่อให้องค์กร
เติบโตได้อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน
กล่าวโดยสรุ ปคือ การดาเนิ นงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเป็ นกลยุทธ์ที่องค์กรธุ รกิ จ
เกือบทุกแห่ งในปั จจุบนั นามาใช้ในการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ ให้กบั องค์กร ซึ่ งผูว้ ิจยั
จะศึกษาต่อไปถึ งวิธีการสื่ อสารความรับผิดชอบต่อสังคมในการจ้างงานและ/หรื อสร้ างงานให้กบั
คนพิการขององค์กรธุ รกิ จว่าเป็ นอย่างไรและมีผลต่อภาพลักษณ์ ขององค์กรมากน้อยเพียงใด ทั้งนี้
สามารถนามาศึกษาเพื่อตอบวัตถุประสงค์ในข้อที่สองของงานวิจยั ชิ้นนี้
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2.6.8 งานวิจัยต่ างประเทศ
ในการศึกษาเกี่ ยวกับการสื่ อสารความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุ รกิ จด้านการสร้ าง
โอกาสในการมีงานทาให้กบั คนพิการ มีงานวิจยั ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าว ดังนี้
1) Kuznetsova (2012) เรื่ อง “Inclusive corporate culture and employment of
persons with disabilities: analysis of CSR strategies of multinational enterprises in Norway and
the UK (วัฒนธรรมองค์กรในการสร้างโอกาสและความเท่าเทียมและการจ้างงานผูพ้ ิการ: วิเคราะห์
กลยุทธ์ทางด้าน CSR ของบริ ษทั ข้ามชาติในประเทศนอร์ เวย์และอังกฤษ)” พบว่า การจ้างงานคน
พิการเป็ นส่ วนหนึ่ งของปรัชญาด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) และเป็ นมิติที่มี
ความสาคัญของความหลากหลายทางด้านแรงงาน โดยยอดการจ้างงานคนพิการที่เพิ่มสู งขึ้นและ
การทา CSR ของภาคธุ รกิ จที่มีมากขึ้นล้วนมีความสาคัญต่อเป้ าหมายการเติบโตของ “การสร้าง
โอกาสและความเท่าเทียม (Inclusive)” ซึ่งเป็ นยุทธศาสตร์ปี 2020 ของสหภาพยุโรป
อย่างไรก็ตาม ตัวเลขการจ้างงานคนพิการอย่างเป็ นทางการยังคงอยูใ่ นระดับที่ต่า ซึ่ ง
ผูว้ ิจยั โต้แย้งว่า แทนที่เราจะมองนายจ้างว่าเป็ นส่ วนหนึ่ งของปั ญหา ให้เรามองว่าพวกเขาเป็ นส่ วน
หนึ่งของคาตอบที่จะช่วยให้สถานการณ์ดีข้ ึนและเป็ นตัวอย่างที่ดีให้กบั องค์กรอื่นต่อไปได้ ซึ่ งแนว
ปฏิ บตั ิในการสร้ างโอกาสและความเท่าเทียมจะพบค่อนข้างมากในบริ ษทั ข้ามชาติ (Multinational
Enetrprises หรื อ MNEs) เนื่ องจากบริ ษทั เหล่านี้ มีนโยบาย CSR เป็ นตัวกาหนดและมีทรัพยากรที่
เพียงพอต่อการดาเนินการ
งานวิจยั ชิ้ นนี้ จะศึ กษาถึ งวิธีการที่ บริ ษทั ข้ามชาติ หลอมรวม “วัฒนธรรมแห่ งการ
สร้างโอกาสและความเท่าเทียม” เข้าไปในวัฒนธรรมองค์กร เพื่อผลักดันให้มีการจ้างงานคนพิการ
ในฐานะกลยุทธ์ทางด้าน CSR อย่างหนึ่งของบริ ษทั โดยผูว้ จิ ยั ได้ทาการวิเคราะห์วฒั นธรรมแห่ งการ
สร้างโอกาสและความเท่าเทียม รวมทั้งนโยบายทางด้าน CSR ของบริ ษทั ข้ามชาติ 12 แห่ งที่ดาเนิ น
ธุ รกิ จอยู่ในประเทศนอร์ เวย์และอังกฤษ ซึ่ งผลการวิจยั ที่ได้มาจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งคุ ณภาพ
และเชิงเปรี ยบเทียบของเว็บไซต์และรายงานด้าน CSR ของบริ ษทั ทั้ง 12 แห่ ง ซึ่ งคัดเลือกมาจากผล
การหารื อร่ วมกับองค์กรนายจ้างในนอร์ เวย์และอังกฤษ
กล่าวโดยสรุ ปคือ วัฒนธรรมแห่ งการสร้ างโอกาสและความเท่าเทียมได้กลายเป็ น
ส่ วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ดา้ น CSR ของบริ ษทั ข้ามชาติ หลายแห่ งในปั จจุบนั อัน
เนื่ องมาจากกระแสความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะในประเด็นสิ ทธิ มนุ ษยชน ซึ่ งถื อว่าเป็ น
ประเด็นที่ร้อนแรงในประเทศที่พฒั นาแล้วทางซี กโลกตะวันตก อย่างไรก็ตาม ผลการวิจยั ส่ วนหนึ่ ง
ระบุว่า ประเภทของธุ รกิจเป็ นปั จจัยสาคัญประการหนึ่ งที่มีส่วนส่ งเสริ มให้เกิ ดความเป็ นไปได้ใน
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การจ้างงานคนพิการ ซึ่ งผูว้ ิจยั จะศึ กษาเกี่ ยวกับประเด็นนี้ ด้วยว่าเป็ นจริ งหรื อไม่อย่างไรสาหรั บ
องค์กรธุ รกิจในประเทศไทย เพื่อตอบวัตถุประสงค์ในสองข้อแรกของงานวิจยั ชิ้นนี้
2) Nielsen and Thomsen (2009) เรื่ อง “CSR communication in small and mediumsized enterprises: A study of the attitudes and beliefs of middle managers (การสื่ อสารความ
รับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั ขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs): การศึกษาเกี่ ยวกับทัศนคติและ
ความเชื่อของผูจ้ ดั การระดับกลาง)” พบว่า ในการศึกษาภาพที่ปรากฏออกไป รวมทั้งวิธีการสื่ อสาร
ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั ขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs) โดยอ้างอิงจากทฤษฎีและ
งานวิจยั ด้านการสื่ อสาร CSR โดยทัว่ ไปและของบริ ษทั SMEs รวมทั้งกรณี ศึกษาเชิ งคุ ณภาพ
เกี่ ยวกับทัศนคติและความเชื่ อของผูจ้ ดั การบริ ษทั SMEs สัญชาติเดนมาร์ คที่มีต่อ CSR และการ
สื่ อสาร CSR นั้น ผลการวิจยั ระบุว่า CSR ถูกมองว่าเป็ นเรื่ องของจริ ยธรรมและศีลธรรมที่แยก
ออกมาจากการสื่ อสารในเชิ งกลยุทธ์ ซึ่ งรวมถึ งการประชาสัมพันธ์และการจัดการชื่ อเสี ย งของ
องค์กร โดย CSR ไม่ได้ถูกใช้เป็ นกลยุทธ์ในการสื่ อสาร แต่เป็ นเหมือนรากที่ฝังอยูใ่ นวิธีปฏิบตั ิซ่ ึ ง
ถูกควบคุมโดยค่านิ ยมและความเชื่ อส่ วนตัวของผูจ้ ดั การ ดังนั้น SMEs เช่นเดียวกับบริ ษทั ที่ใช้เป็ น
กรณี ศึกษา ซึ่ งยังคงใช้ความตั้งใจส่ วนตัวของพนักงานและวิธีการบอกต่อในการสื่ อสารกับผูม้ ีส่วน
ได้ส่วนเสี ยทั้งภายนอกภายใน จึงยังคงมีโอกาสที่จะพัฒนาการสื่ อสาร CSR ในเชิ งกลยุทธ์ให้มี
ประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป โดยงานวิจยั ชิ้ นนี้ จะช่ วยสร้ างความเข้าใจให้กบั SMEs ถึงวิธีการ
รับมือกับความท้าทายในการสื่ อสาร CSR กับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยภายนอก
กล่าวโดยสรุ ปคือ องค์กรขนาดเล็กส่ วนใหญ่ยงั ไม่ได้ใช้ CSR เป็ นเครื่ องมือในการ
ประชาสัมพันธ์ เช่ นเดี ยวกับองค์กรขนาดใหญ่ ซึ่ งทาให้องค์กรธุ รกิ จขนาดเล็กยังมี โอกาสในการ
พัฒนากลยุทธ์การสื่ อสาร CSR ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น โดยในวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2 ของงานวิจยั
จะมีการศึกษาถึงวิธีการสื่ อสารกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยขององค์กรธุ รกิจขนาดเล็กในประเทศไทยที่มี
การจ้างงานและ/หรื อสร้างงานให้กบั คนพิการด้วยว่ามีความเหมือนหรื อต่างกันอย่างไรกับงานวิจยั
ต่างประเทศชิ้นนี้
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2.7 กรอบแนวคิดในงานวิจัย (Conceptual Framework)
จากการทบทวนวรรณกรรมก่อนหน้านี้ทาให้เห็นถึงแนวโน้มของการสร้างโอกาสในการมี
งานทาให้กบั คนพิ ก ารซึ่ ง สามารถนามาเชื่ อมโยงกับกลยุท ธ์ ด้านความรั บผิดชอบต่ อสั ง คมของ
องค์กรธุ รกิ จได้ ซึ่ งงานวิจยั นี้ นาเสนอตัวแปรและความสัมพันธ์ ระหว่างการบริ หารจัดการ การ
สื่ อสารความรับผิดชอบต่อสังคม และปั จจัยสนับสนุ นที่มีต่อการสร้างโอกาสในการมีงานทาให้กบั
คนพิการ ดังแผนภาพที่ 2.9 ดังนี้
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์ กรธุรกิจในการสร้ างโอกาส
ในการมีงานทาให้ กบั คนพิการ

วิธีการบริหารจัดการ
 กระบวนการวางแผน
o การก าหนดวิ สั ย ทัศ น์
และพันธกิ จด้านความ
รับผิด ชอบต่อสังคม
o การก าหนดนโยบาย
กลยุท ธ์ และแผนงาน
ด้า นความรั บ ผิ ด ชอบ
ต่อสังคม
 การจัดการองค์ กร
o การจัดสรรทรัพยากร
o การสรรหาและรั กษา
พนักงานผูพ้ ิการให้อยู่
กั บ อ ง ค์ ก ร ใ ห้ น า น
ที่สุด
o การปรั บ ปรุ งสภาพ
แ ว ด ล้ อ ม ใ น ก า ร
ทางาน

ภาพที่ 2.9 กรอบแนวคิดงานวิจยั

วิธีการสื่อสารความรับผิดชอบต่ อ
สังคม
 การสื่อสารภายนอกองค์ กร
การประชาสัม พันธ์เ รื่ องการสร้ าง
โอกาสในการมี ง านท าให้ กับ คน
พิการ โดยเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ดา้ น
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมของ
องค์กรเพื่อสร้างภาพลักษณ์ ดึ งดูด
คนเข้ามาทางานและเปลี่ยนเจตคติ
ของสังคมที่มีต่อคนพิการ
 การสื่อสารภายในองค์ กร
o กา ร สื่ อ สา ร วิ สั ยทั ศ น์ แ ล ะ
นโยบายด้ า น CSR
จาก
ผูบ้ ริ หารสู่พนักงาน
o การอบรมเพื่ อ ให้ ค วามรู ้ แ ละ
ส ร้ า ง ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ ห้ กั บ
พนักงาน
 การสื่อสารแบบมีส่วนร่ วม
การเปิ ดรับฟังความคิดเห็น

ปัจจัยสนับสนุน
 การให้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์
ท า ง ภ า ษี เ พิ่ ม เ ติ ม แ ก่
องค์กรที่ มี การลงทุ น ใน
โครงการสร้ า งงานคน
พิการตามมาตรา 35
 มาตรการสนั บ สนุ น ที่
จาเป็ นจากภาครัฐ
 กลไกทางการตลาดใน
การจ้างงานคนพิการ
 หน่วยงานชาติที่เชื่อม ต่อ
งานด้ า นคนพิ ก ารของ
ภาคส่ ว นต่ า ง ๆ เข้า
ด้วยกัน

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวจิ ยั
การวิจยั เรื่ อง “การบริ หารจัดการและการสื่ อสารความรับ ผิดชอบต่อสังคมขององค์ก ร
ธุ ร กิ จ ในการสร้ างโอกาสในการมี งานทาให้กบั คนพิการในประเทศไทย” เป็ นการศึกษาวิจยั เชิ ง
คุ ณภาพ (Qualitative Research) เพื่อศึก ษาวิจยั ถึ งวิธีก ารบริ หารจัดการและการสื่ อสารความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุ รกิ จที่สร้ างโอกาสในการมี งานทาให้กบั คนพิการ โดยจะศึกษา
รู ปแบบของการบริ หารจัดการ การสื่ อสาร CSR ทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งการสื่ อสาร
แบบมีส่วนร่ วม ด้วยวิธีการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลจากเอกสารรายงาน ข้อมูลบนเว็บไซต์ และ
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ขององค์กรที่ผวู ้ จิ ยั เลือกมาเป็ นกลุ่มตัวอย่าง

3.1 ระเบียบวิธีวจิ ัย
เป็ นการวิจยั เชิ งคุ ณภาพที่มุ่งศึ กษาถึ งวิธีการบริ หารจัดการและกลยุทธ์ การสื่ อสารความ
รับผิดชอบต่อสังคม ทั้งภายในและภายนอกขององค์กรที่มีกลยุทธ์ดา้ น CSR ในการสร้างโอกาสใน
การมีงานทาให้กบั คนพิการ ซึ่ งการที่ผวู ้ ิจยั เลือกวิธีวิจยั เชิ งคุณภาพ เนื่ องจากหัวข้อการวิจยั ค่อนข้าง
เป็ นนามธรรม และวัดข้อมู ล เป็ นเชิ งสถิ ติไ ด้ย าก จึ งต้องอาศัย มุ มมองของผูใ้ ห้ข้อมูล มาอธิ บาย
เงื่อนไขและสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมของสิ่ งที่เกิดขึ้น เพื่อจะเห็นภาพรวมและเข้าใจ
ความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในมิติต่าง ๆ อย่างลึกซึ้ ง
นอกจากนี้ การวิจยั เชิ งคุ ณภาพยังมี ความยืดหยุ่นสู งและเน้นการเข้าใจความหมาย ไม่ใช่
ความถู ก ต้อ ง จึ ง ไม่ จ าเป็ นต้อ งใช้ส ถิ ติ ช้ ัน สู ง ในการวิ เ คราะห์ แต่ ใ ช้วิธี ก ารอุ ป มาน (Induction
Approach) จากประสบการณ์ แ ละทัศนะของผูใ้ ห้ข้อมูล ที่ ไ ด้จากการสั มภาษณ์ เชิ งลึ ก เพื่ อตอบ
คาถามเกี่ยวกับการสร้างโอกาสในการมีงานทาให้กบั คนพิการด้วยกลยุทธ์การสื่ อสารด้าน CSR ซึ่ ง
เป็ นปรากฏการณ์ที่เป็ นตัวแปรสาคัญของการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้
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สาหรับขั้นตอนในการศึกษาวิจยั จะเป็ นดังนี้
1) การวิจยั เอกสารและข้อมูลบนเว็บไซต์ (Documentary Research) ขององค์กรธุ รกิ จที่
ผู ้วิ จ ัย เลื อ กมาเป็ นกลุ่ ม ตัว อย่ า ง เพื่ อ น ามาใช้ เ ป็ นข้อ มู ล เบื้ อ งต้น ในการสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก ซึ่ ง
ประกอบด้วย รายงานประจาปี เว็บไซต์ขององค์กร รวมทั้งเว็บไซต์และเครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่มี
การเผยแพร่ ขอ้ มูลเกี่ยวกับการจ้างงานหรื อสร้างงานของกลุ่มตัวอย่างที่ผวู ้ จิ ยั ค้นพบ เช่น ประชาชาติ
ธุ รกิจออนไลน์ เฟซบุค๊ ของกิจการเพื่อสังคมไนส์คอร์ ป เป็ นต้น
2) การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured In-depth Interview) เพื่อศึกษา
ถึงวิธีการบริ หารจัดการและการสื่ อสาร CSR ทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งการสื่ อสารแบบ
มีส่วนร่ วมของพนักงานปกติและพนักงานผูพ้ ิการ ขององค์กรธุ รกิจที่มีการสร้างโอกาสในการมีงาน
ทาให้กบั คนพิการ รวมถึ งปั จจัยสนับสนุ นต่าง ๆ ที่เกื้อหนุ นให้ปรากฏการณ์ ซ่ ึ งเป็ นตัวแปรสาคัญ
ของการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้เกิดขึ้น
3) การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลที่ได้จากการวิจยั เอกสารและข้อมูลบนเว็บไซต์ รวมทั้ง
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูท้ ี่เกี่ยวข้อง

3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาประชากร ซึ่ งประกอบด้วย องค์กรธุ รกิจขนาดกลาง
และขนาดใหญ่ทีมีการสร้างโอกาสในการมีงานทาให้กบั คนพิการ รวมถึ งหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การสร้างความเข้าใจและเป็ นแกนนาในการผลักดันให้องค์กรธุ รกิจหันมาสร้างงานให้กบั คนพิการ
ตามมาตรา 35 โดยเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ดา้ น CSR ขององค์กร ดังนี้
1) บริ ษทั บีทามส์ โซลูชนั่ จากัด ซึ่ งเป็ นตัวอย่างขององค์ธุรกิจขนาดกลางตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดโดยกระทรวงอุ ตสาหกรรม คื อ มี พ นัก งานระหว่า ง 50-200 คน และมี ทุ น จดทะเบี ย น
ระหว่าง 20-200 ล้านบาท เนื่องจากเป็ นองค์กรที่ให้ความสาคัญกับรื่ องของการสร้างโอกาสในการมี
งานทาให้กบั คนพิการ โดยถื อเป็ นส่ วนหนึ่ งของกลยุทธ์การดาเนิ นงานด้าน CSR ขององค์กร และ
เป็ นสมาชิกรุ่ นบุกเบิกของเครื อข่ายกิจการเพื่อสังคมเพื่อคนพิการ หรื อ Thai-SEED
2) บริ ษทั กลุ่มเซ็ นทรัล จากัด ซึ่งเป็ นตัวอย่างขององค์ธุรกิ จขนาดใหญ่ตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม คือ มีพนักงาน 200 คนขึ้นไป และมีทุนจดทะเบียน 200 ล้าน
บาทขึ้นไป เนื่ องจากเป็ นองค์กรที่มีแนวทางในการส่ งเสริ มคนพิการอย่างจริ งจัง โดยมีการ
ดาเนินงานทั้งจ้างงานตามมาตรา 33 และ สร้างงานตามมาตรา 35
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3) บริ ษ ัท ไนส์ ค อร์ ป เอส.อี . จากัด (กิ จ การเพื่ อ สั ง คมไนส์ ค อร์ ป ) ซึ่ งเป็ นแกนนาใน
การผลักดันให้องค์กรธุ รกิ จหันมาสร้างโอกาสในการมีงานทาให้กบั คนพิการโดยเชื่ อมโยงกับกล
ยุทธ์การสื่ อสารด้าน CSR ขององค์กร

3.3 วิธีเก็บรวบรวมข้ อมูล
เป็ นการเก็บข้อมูลเชิ งคุ ณภาพ (Qualitative Data) ซึ่ งได้แก่ ข้อมูลที่ ปรากฏในรู ปของ
ข้อความและรู ปภาพ โดยจะเน้นข้อมูลเกี่ยวกับมุมมองและทัศนคติ ซึ่ งผูว้ ิจยั จะเป็ นผูว้ ิเคราะห์และ
ตีความหมายเพื่อตอบคาถามในเรื่ องที่กาลังศึกษา โดยแหล่งข้อมูลที่ทาการศึกษานี้ แบ่งออกเป็ น 2
ประเภท คือ
3.3.1 แหล่ งข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
เป็ นข้อมูลที่ ได้จากการสัมภาษณ์ เชิ งลึ กผูท้ ี่มีส่วนเกี่ ยวข้อง โดยวิธีการสัมภาษณ์ แบบกึ่ ง
โครงสร้าง (Semi-structured Interview) คือ ไม่มีรูปแบบที่ตายตัว แต่มีการกาหนดหัวข้อใหญ่ของ
การสัมภาษณ์ การถามตอบเป็ นไปโดยอิสระและไม่เป็ นทางการมากนัก มีความยืดหยุ่น สามารถ
ปรับเปลี่ยนได้เพื่อให้ได้ขอ้ มูลตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการศึกษา (ดูแบบสัมภาษณ์ในภาคผนวก)
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) บริ ษทั บีทามส์ โซลูชนั่ จากัด ซึ่ งเป็ นตัวอย่างขององค์ธุรกิจขนาดกลาง โดยกลุ่ม
ตัวอย่างมีจานวนทั้งสิ้ น 5 ท่าน ประกอบด้วย
(1) คุณปภัสกร อิ่มบัญชร ผูอ้ านวยการฝ่ ายการเงิน ซึ่ งรับผิดชอบในการบริ หาร
จัดการองค์กรเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายที่ผนู ้ าสู งสุ ดกาหนดไว้ โดยใช้ทรัพยกรที่มีอยูใ่ ห้เกิดประโยชน์
สู งสุ ด
(2) คุณวิภา ผือลองไชย เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ ายทรัพยากรบุคคล ซึ่งรับผิดชอบใน
การสรรหาและรักษาพนักงานผูพ้ ิการให้อยูก่ บั องค์กรให้นานที่สุด รวมไปถึงการสร้างความเข้าใจ
และการปรับทัศนคติของทั้งพนักงานปกติและพนักงานผูพ้ ิการ
(3) คุณดลนที บุญมีมา Programmer Leader ซึ่ งเป็ นพนักงานปกติที่มีทศั นคติต่อ
คนพิการเปลี่ยนไปในทางที่ดีข้ ึนหลังจากที่ได้มาร่ วมงานกับบีทามส์
(4) คุณเนตรนภา ชานิวภิ ยั วงศ์ Business Intelligence Director ซึ่งเป็ นพนักงาน
ปกติที่อยูก่ บั บีทามส์มานานและเข้าใจวัฒนธรรมองค์กรในเรื่ องการสร้างโอกาสและความเท่าเทียม
เป็ นอย่างดี
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(5) คุณเฉลิม เฉลียวศิลป์ Programmer Developer ซึ่ งเป็ นคนพิการที่มาจากมูลนิธิ
พระมหาไถ่ฯ โดยเริ่ มต้นจากการมาฝึ กงานที่บีทามส์ จนได้เข้ามาทางานเป็ นพนักงานเต็มเวลา และ
ได้รับการพัฒนาจนเติบโตในหน้าที่และมีความมัน่ คงในชี วติ
2) บริ ษทั กลุ่มเซ็นทรัล จากัด ซึ่งเป็ นตัวอย่างขององค์ธุรกิจขนาดใหญ่ โดยกลุ่ม
ตัวอย่างมีจานวนทั้งสิ้ น 5 ท่าน ประกอบด้วย
(1) คุณวรารักษ์ สู่ โนนทอง ผูจ้ ดั การทัว่ ไป ฝ่ ายสื่ อสารองค์กร ซึ่งรับผิดชอบใน
การดาเนิ นโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่เกี่ยวข้องกับผูพ้ ิการทั้งหมดขององค์กร
(2) คุณจารุ วรรณ งามพิสุทธิ์ ไพศาล Vice President–CG HR Talent Acquisition
ซึ่ งรับผิดชอบในการสรรหาและรักษาพนักงานผูพ้ ิการให้อยูก่ บั องค์กรให้นานที่สุด รวมไปถึงการ
สร้างความเข้าใจและการปรับทัศนคติของทั้งพนักงานปกติและพนักงานผูพ้ ิการ
(3) คุณปิ ยะนุช เยีย่ มญาติ ผูจ้ ดั การแผนกสรรหาส่ วนกลางของ บริ ษทั เซ็นทรัล
เรสตอรองส์ กรุ๊ ป จากัด (CRG) ซึ่ งเป็ นพนักงานรุ่ นแรก ๆ ที่รับคนพิการเข้ามาทางานกับ CRG และ
เป็ นผูท้ ี่สามารถสื่ อสารและทาความเข้าใจกับพนักงานที่พิการทางได้ยนิ ได้เป็ นอย่างดี
(4) คุ ณศิ วกร สุ นทรวิภาต เจ้า หน้าที่ แผนกสรรหาส่ วนกลาง บริ ษทั เซ็ นทรัล
เรสตอรองส์ กรุ๊ ป จากัด (CRG) ซึ่ งเป็ นพนักงานผูพ้ ิการทางการได้ยนิ ที่ทางานอยูก่ บั องค์กรตั้งแต่
ยังพูดไม่ได้ จนปัจจุบนั สามารถพูดได้บา้ งเล็กน้อย
(5) คุ ณ พัท ยา เทพศิ ริ เจ้า หน้ า ที่ แ ผนกสรรหาส่ ว นกลาง บริ ษัท เซ็ น ทรั ล
เรสตอรองส์ กรุ๊ ป จากัด (CRG) ซึ่ งเป็ นพนักงานผูพ้ ิการทางการได้ยนิ ที่เป็ นหลักในการช่วยรับ
สมัคร และสัมภาษณ์คนพิการทางการได้ยนิ ของ CRG
3) บริ ษ ัท ไนส์ ค อร์ ป เอส.อี . จากัด (กิ จ การเพื่ อ สั ง คมไนส์ ค อร์ ป ) โดยกลุ่ ม
ตัวอย่างมีจานวน 1 ท่าน คือ คุณสกุลทิพย์ กีรติพนั ธวงศ์ กรรมการผูจ้ ดั การ ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้และ
ประสบการณ์ในการทางานด้านคนพิการ ทั้งกับภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรคนพิการ และมีส่วน
ร่ ว มในการท างานวิ จ ัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ คนพิ ก ารมาแล้ว หลายโครงการโดยข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากการ
สัมภาษณ์จะใช้เป็ นข้อมูลสนับสนุ นสาหรับการบริ หารจัดการและการสื่ อสาร CSR ขององค์กรที่
ผูว้ จิ ยั เลือกมาเป็ นกลุ่มตัวอย่าง
3.3.2 แหล่ งข้ อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
1) ข้อมูลประเภทเอกสาร ซึ่งประกอบด้วย รายงานประจาปี ขององค์กรธุ รกิจที่มีการ
สร้างโอกาสในการมีงานทาให้กบั คนพิการ โดยวิเคราะห์จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ดา้ นความ
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รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร แนวทางหรื อนโยบายการปฏิบตั ิทางด้านแรงงานและสิ ทธิมนุษยชน
เป็ นต้น
2) ข้อมูลประเภทสื่ อดิจิตอล ได้แก่ ข้อมูลที่องค์กรธุ รกิจนามาเผยแพร่ ผา่ นทาง
เว็บไซต์ของบริ ษทั หรื อเครื อข่ายทางด้านสังคมอื่น ๆ เช่น เฟซบุก๊ ทวิตเตอร์ เป็ นต้น

3.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื่ อ งมื อ และวิ ธี ก ารที่ ใ ช้ใ นการรวบรวมข้อ มู ล ส าหรั บ การวิ จ ัย เชิ ง คุ ณ ภาพในครั้ งนี้
ประกอบด้วย
1) ตัวผูว้ จิ ยั ซึ่ งเป็ นผูร้ วบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ทั้งข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ
2) การจดบันทึก เพื่อเก็บข้อมูลที่ เป็ นประเด็นสาคัญและสอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์ของ
การวิจยั
3) การบันทึกเสี ยง สาหรับรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่มีความ
ละเอียดและครบถ้วนสมบูรณ์ มากขึ้ น นอกเหนื อจากข้อมูลที่ได้จากการจดบันทึ กในระหว่างการ
สัมภาษณ์
4) คาถามในแบบสัมภาษณ์

3.5 การวิเคราะห์ และนาเสนอข้ อมูล
เพื่อให้ผลการวิจยั มี ความน่ าเชื่ อถื อและมีคุณภาพ ผูว้ ิจยั จะทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ ได้ท้ งั
จากทั้งสองแหล่งโดยการตีความเชื่ อมโยงกับประเด็นปั ญหา รวมทั้งเปรี ยบเทียบกับแนวคิดทฤษฎี
บทความ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อถอดบทเรี ยนและหาข้อสรุ ปที่จะเป็ นประโยชน์ให้กบั
องค์กรอื่น ๆ ในการสื่ อสารความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการสร้างโอกาสในการมีงานทาให้กบั คน
พิการต่อไป
ส าหรั บ การนาเสนอข้อ มู ล นั้น จะอยู่ใ นรู ป แบบของการพรรณาเชิ ง วิเ คราะห์ (Content
Analysis) โดยมีโครงสร้ างของเนื้ อหาหลัก ๆ ตามตัวแปรที่ศึกษาในกรอบแนวคิดของการศึกษา
ดังนี้
1) วิธีการบริ หารจัดการขององค์กรธุ รกิจที่มีกลยุทธ์ดา้ นความรับผิดชอบต่อสังคมในการ
สร้างโอกาสในการมีงานทาให้กบั คนพิการ
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2) การสื่ อสารความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กรในการสร้างโอกาส
ในการมีงานทาให้กบั คนพิการ รวมทั้งการสื่ อสารแบบมีส่วนร่ วม
3) ปัจจัยสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการสื่ อสารความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการ
สร้างโอกาสในการมีงานทาให้กบั คนพิการ โดยเชื่อมโยงกับการดาเนิ นงานด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กร
4) ข้อเสนอแนะเพื่อช่วยให้การสื่ อสารความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการสร้างโอกาสใน
การมีงานทาให้กบั คนพิการ มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิผลยิง่ ขึ้น และนาไปสู่ การเป็ นสังคมแห่ง
การสร้างโอกาสและความเท่าเทียมอย่างแท้จริ ง

บทที่ 4
ผลการศึกษา
จากการศึ ก ษาข้อมู ล บนเว็บ ไซต์และการวิจยั เอกสาร รวมทั้ง การสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก กลุ่ ม
ตัวอย่าง ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งผลการศึกษาออกเป็ น 3 หัวข้อตามวัตถุประสงค์การวิจยั ดังนี้

4.1 วัตถุประสงค์ การวิจัยข้ อที่ 1 เพือ่ ศึกษาวิธีการบริหารจัดการขององค์ กรธุรกิจทีใ่ ช้
กลยุทธ์ ด้านความรับผิดชอบต่ อสั งคมในการสร้ างโอกาสในการมีงานทาให้ กบั คน
พิการ
4.1.1 กระบวนการวางแผน
1) การกาหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
วิสัย ทัศ น์และพันธกิ จขององค์ก รเป็ นสิ่ ง ที่มีค วามสาคัญอย่า งยิ่ง ในการกาหนด
ทิศ ทางขององค์ก รและบ่ง บอกถึ ง สิ่ งที่องค์กรให้คุณค่า หรื อความสาคัญ ซึ่ ง แต่ละองค์กรจะไม่
เหมือนกัน ขึ้นอยู่กบั ลักษณะและประเภทของธุ รกิ จ นอกจากนี้ จากการศึกษาวิสัยทัศน์และพันธ
กิ จด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุ รกิ จในประเทศไทยพบว่า องค์กรส่ วนใหญ่จะให้
ความสาคัญกับ 3 เรื่ องหลัก ๆ คือ เศรษฐกิ จ สังคม และสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งเป็ นพื้นฐานสาคัญของ
เรื ่ อ งความรับ ผิด ชอบต่อ สัง คม และจะเป็ นวิส ัย ทัศ น์ห รื อ พัน ธกิ จ แบบกว้า ง ๆ โดยไม่ไ ด้
เฉพาะเจาะจงลงไปในเรื่ องหนึ่ งเรื่ องใดเป็ นพิเศษ
ทั้งนี้ จากการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ ซึ่ งได้แก่ เว็บไซต์และรายงานประจาปี 2557 ของ
บีทามส์ และกลุ่มเซ็นทรัลที่ผวู ้ ิจยั เลือกมาเป็ นกลุ่มตัวอย่างขององค์กรที่มีการสร้างโอกาสในการมี
งานทาให้กบั คนพิการพบว่า ทั้งสององค์กรยังไม่มีวิสัยทัศน์หรื อพันธกิจในการสร้างโอกาสในการ
มีงานทาให้กบั คนพิการ ซึ่ งจากการศึกษางานวิจยั ของต่างประเทศพบว่า มีบริ ษทั ข้ามชาติหลายแห่ ง
ในนอร์ เวย์และอัง กฤษที่ เ ริ่ ม น าเรื่ องการสร้ า งโอกาสและความเท่ า เที ย มมาเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของ
วิสั ย ทัศ น์ พันธกิ จ และกลยุท ธ์ ด้า น CSR แล้ว เนื่ องจากประเด็ นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนถื อว่า เป็ นวาระ
แห่งชาติของประเทศที่พฒั นาแล้วทางซี กโลกตะวันตก
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2) การกาหนดนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
แม้ว ่า ทั้ง สององค์ก รจะยัง ไม่มีก ารก าหนดให้ก ารสร้ า งโอกาสในการมีง านท า
ให้กบั คนพิการเป็ นวิสัยทัศน์และพันธกิ จขององค์กร แต่ผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของทั้งสององค์กรได้ให้
นโยบายที่ช ดั เจนกับพนัก งานในเรื่ องดังกล่า ว โดยบีท ามส์ มีก ารกาหนดเป้ าหมายเรื่ องการจ้า ง
งานคนพิก ารและให้เรื่ องนี้ เ ป็ นกลยุท ธ์ด า้ นความรับ ผิด ชอบต่อสัง คมขององค์ก ร ขณะที่ก ลุ ่ม
เซ็ นทรัลมีนโยบายที่ชดั เจนว่าจะไม่สมทบเงิ นเข้ากองทุนฯ คนพิการ แต่จะจ้างงานและสร้ างงาน
ให้กบั คนพิการด้วยตัวเองเท่านั้น
บีทามส์ : มีการตั้งเป้ าหมายที่ชดั เจนในการจ้างงานคนพิการ แม้วา่ จะยังไม่มีการรวม
ประเด็นดังกล่าวไว้ในวิสัยทัศน์หรื อพันธกิจขององค์กรก็ตาม โดยเป้ าหมายดังกล่าวซึ่ งปรากฏอยู่
บนเว็บไซต์ขององค์กรระบุวา่ “การส่ งเสริ มกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมไทย และยังคงสัดส่ วนการ
ส่ งเสริ มพนักงานผูพ้ ิการทางร่ างกาย อย่างน้อยร้อยละ 5 ต่อบุคลากรทั้งหมดของบริ ษทั ”
ทั้งนี้ แนวคิดเรื่ องการรับคนพิการเข้ามาทางานในองค์กรของบีทามส์ น้ นั เริ่ มต้นมา
จากคุ ณสุ ชาติ อิ่ ม บัญชร ซึ่ งเป็ นผูบ้ ริ หารสู ง สุ ดที่ มองเห็ นศัก ยภาพในตัวคนพิก ารและเชื่ อว่าคน
พิการมีศกั ยภาพที่จะทาอะไรได้มากกว่าการขายล๊อตเตอรี่ หากพวกเขาได้รับโอกาสและการพัฒนา
ที่ดี ดังนั้น นโยบายเรื่ องการจ้างงานคนพิการของบีทามส์ จึงมีมาตั้งแต่บริ ษทั เริ่ มก่อตั้งในปี 2548 ซึ่ ง
ประสบความสาเร็ จบ้าง ล้มเหลวบ้าง ขึ้นอยูก่ บั ตัวคนพิการด้วยว่าจะสามารถปรับตัวเข้ากับสภาวะ
การทางานร่ วมกับคนปกติได้มากน้อยแค่ไหน ส่ วนเรื่ องกฏหมายนั้น บริ ษทั ทราบว่ามีการบังคับให้
องค์กรที่มีพนักงานตั้งแต่ 100 คน ขึ้นไปรับคนพิการเข้าทางานในสัดส่ วน 100:1 ซึ่ งบริ ษทั ไม่เข้า
ข่ายอยู่แล้ว แต่บริ ษทั ก็ทาเกินกว่าที่กฎหมายกาหนดจนได้รับรางวัลเชิ ดชู เกี ยรติจากกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์ในฐานะองค์กรธุ รกิจที่ส่งเสริ มอาชี พคนพิการ ซึ่ งสามารถ
นามาประชาสัมพันธ์เป็ นกลยุทธ์ดา้ น CSR ขององค์กรได้อีกด้วย
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ภาพที่ 4.1 การประชาสัมพันธ์เรื่ องการจ้างงานคนพิการโดยเชื่ อมโยงกับกลยุทธ์ดา้ น CSR ของ
องค์กร
แหล่งทีม่ า: บริ ษทั บีทามส์ โซลูชนั่ จากัด, 2554.
คุ ณ สุ ช าติ อิ่ ม บัญ ชร ได้ก ล่ า วถึ ง สิ่ ง ที่ เ ป็ นความภาคภู มิ ใ จขององค์ก รในการให้
สัมภาษณ์กบั วารสาร HR Corner (HR Center, 2553, น. 44) ว่า
เราเป็ นบริ ษทั ที่มี KPIs ด้านคนพิการก่อนที่กฏหมายแรงงานจะประกาศใช้วา่ ทุกหน่วยงาน
ต้องมีคนพิการเท่าไร จริ ง ๆ KPIs ของบีทามส์ ต้ งั แต่เปิ ดบริ ษทั คือ เราจะมีคนพิการ 5%
ของจานวนพนักงานเสมอ ซึ่ งวันนี้ เราก็ยงั ทา KPIs ตัวนี้ สาเร็ จอยู่และจะทาได้ดีกว่านี้ ไป
เรื่ อย ๆ นี่ คือความพึงพอใจของบริ ษทั คื อเราเป็ นบริ ษทั เล็กที่ ใส่ ใจเรื่ องของสังคม...เรา
ไม่ได้รอทาในวันที่เรามีเงิน เราทาไปพร้อม ๆ กับการทางาน เพราะฉะนั้น บีทามส์ จะไม่คิด
เรื่ องนี้แบบแปลกแยก คิดเรื่ องนี้แบบเป็ นส่ วนหนึ่งในวิถี
กลุ่มเซ็นทรัล: เป็ นอีกตัวอย่างหนึ่ งขององค์กรที่สร้างโอกาสในการมีงานทาให้กบั
คนพิการ โดยเริ่ มจากผูบ้ ริ หารสู งสุ ดขององค์กร คือ คุณทศ จิราธิ วฒั น์ ประธานกรรมการบริ หาร ซึ่ ง

90
มีนโยบายให้หน่วยธุ รกิจ (Business Unit – BU) ทั้ง 9 หน่วยในกลุ่มเซ็นทรัล จ้างงานคนพิการตาม
มาตรา 33 หรื อสร้างงานให้กบั คนพิการตามมาตรา 35 แทนการจ่ายเงินเข้ากองทุนฯ ตามมาตรา 34
เพื่อให้คนพิการได้รับประโยชน์โดยตรงและเต็มเม็ดเต็มหน่วย
CEO ท่านระบุชดั เจนเลยว่าเราจะไม่ทาแบบนั้น คือจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน เราก็ไม่รู้ว่า
กองทุนได้เอาเงินนี้ไปจัดสรรลงไปถึงคนพิการอย่างแท้จริ งหรื อไม่...พยายามให้ทุก BU รับ
คนพิการเข้ามาทางานให้ได้เยอะที่สุด ขณะเดียวกัน ถ้ารับไม่ได้ ก็ให้ไปทามาตรา 35 ซึ่ งเรา
สามารถเอาเรื่ อง CSR เข้าไปผนวกได้ดว้ ย เหมือนยิงปื นนัดเดียวได้นกสองตัว น่าจะดีกว่า
เราก็ แน่ ใ จว่า คนพิ ก ารก็ ไ ด้จ ริ ง ๆ เป็ นการช่ ว ยเหลื อ คนพิ ก ารในลัก ษณะที่ ย งั่ ยืน ถาวร
มากกว่า (จารุ วรรณ งามพิสุทธิ์ ไพศาล, สัมภาษณ์, 26 มิถุนายน 2558)
ไนส์คอร์ป: จากการสัมภาษณ์กรรมการผูจ้ ดั การกิจการเพื่อสังคมไนส์คอร์ ป ซึ่ งเป็ น
แกนนาในการผลักดันให้องค์กรธุ รกิ จหันมาสร้ างโอกาสในการมีงานทาให้กบั คนพิการ เกี่ ยวกับ
การสร้างงานตามมาตรา 35 พบว่า
องค์กรธุ รกิจ 90 % รับรู ้แนวทางในลักษณะแบบนี้ จากเดิมที่ไม่ทราบ ทราบแค่วา่ จ้างไม่ได้
ต้องจ่ายเงิ น พอทราบว่ามี แนวทางลักษณะนี้ 90 % เห็ นด้วยเพราะมองว่าเป็ นการนา
งบประมาณมาผันให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด คือ win-win ด้วยกันทุ กฝ่ าย และเห็ นผลใน
ระยะสั้นคือ คนพิการได้รับประโยชน์โดยตรงจากการฝี กอบรม แต่ถามว่ายัง่ ยืนหรื อไม่ใน
การสร้ างงานให้กบั เขา อันนี้ ก็ตอ้ งดู เพราะในระยะเวลา 1 ปี ไม่ได้บอกอะไรขนาดนั้น
(สกุลทิพย์ กีรติพนั ธวงศ์, สัมภาษณ์, 19 มิถุนายน 2558)
แต่ที่แน่ ๆ ประโยชน์ที่ได้รับจากการสร้างงานให้กบั คนพิการตามแนวทางนี้ก็คือ
(1) องค์กรได้เรี ยนรู ้และเข้าใจกระบวนการในการทางานร่ วมกับคนพิการ ซึ่ ง
เป็ นการพัฒนาความรู้และศักยภาพ (Capacity Building) ให้กบั องค์กร จากเดิมแค่สมทบเงินเข้า
กองทุนฯ เพียงอย่างเดียว
(2) องค์กรได้ประโยชน์ในแง่ของภาพลักษณ์ในฐานะองค์กรที่มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมโดยการส่ งเสริ มการมีงานทาให้กบั คนพิการ และยังสามารถสร้างคุณค่าร่ วม
ให้กบั พนักงานและห่วงโซ่อุปทานผ่านกิจกรรมการมีส่วนร่ วมต่าง ๆ
(3) คนพิการไม่ตอ้ งเป็ นภาระให้กบั สังคม และสังคมมีเจตคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
คนพิการมากขึ้น
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โดยสรุ ปแล้ว ในกระบวนการวางแผน แม้จะยังไม่มีการกาหนดเรื่ องการสร้ างโอกาสใน
การมีงานทาให้กบั คนพิการเป็ นวิสัยทัศน์หรื อพันธกิจขององค์กร แต่ท้ งั สององค์กรก็มีนโยบายและ
เป้ าหมายที่ชดั เจนจากผูบ้ ริ หารสู งสุ ดให้ดาเนิ นการในเรื่ องดังกล่าว และยังสามารถนามาเชื่อมโยง
กับกลยุทธ์ดา้ น CSR ขององค์กร โดยถือเป็ น CSR เชิงรุ กที่สร้างคุณค่าร่ วมให้กบั ธุ รกิจและสังคมไป
พร้อม ๆ กัน
4.1.2 การจัดการองค์ กร
1) การจัดสรรทรัพยากร
ในการสร้ างโอกาสในการมีงานทาให้กบั คนพิการนั้นอาจเป็ นได้ท้ งั ค่าใช้จ่ายและ
การลงทุน ขึ้ น อยู่ก บั มุม มองของแต่ล ะคน แต่ห ากมองในมุม ของ CSR ถื อว่า เป็ นการลงทุน
ทางด้านสังคมที่อาจต้องใช้ระยะเวลานานจึงจะเห็ นผล และผลที่ได้ก็ยงั เป็ นผลที่ค่อนข้างวัดยาก
ในแง่ของเศรษฐกิ จว่าคุ ม้ ค่าหรื อไม่ แต่ถึงกระนั้นทั้งบีทามส์ และกลุ่มเซ็ นทรัลก็เลื อกที่จะลงทุน
ในเรื่ องดังกล่า ว ซึ่ ง แน่ นอนว่า องค์ก รต้องมีง บประมาณสาหรับ การปรับ ปรุ งอาคารสถานที่ใ ห้
เป็ นอารยสถาปั ตย์ การสรรหาพนักงาน การจัดอบรม หรื อการฝึ กงานให้กบั คนพิการ ซึ่ งในกรณี
ของกลุ ่ม เซ็ น ทรัล งบประมาณส่ ว นหนึ่ ง ก็อ าจจะมาจากการผัน งบประมาณที่ต อ้ งสมทบเข้า
กองทุนฯ แต่ในขณะเดี ยวกันบริ ษทั ก็ตอ้ งมีก ารบริ หารจัดการที่มีป ระสิ ทธิ ภาพด้วย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในการพัฒนาศักยภาพและรักษาคนพิการให้อยู่กบั องค์กรให้ได้นานที่สุด ไม่เช่ นนั้นเงิ น
ที่ลงทุนไปก็จะสู ญเปล่า
บีทามส์ : เมื่อบริ ษทั มีนโยบายที่จะจ้างงานคนพิการ ค่าใช้จ่ายที่จะต้องเกิ ดขึ้นอย่าง
แน่ นอนคือ การปรับปรุ งสถานที่และสิ่ งอานวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อรองรับคนพิการ ซึ่ งในส่ วน
นี้บริ ษทั บีทามส์ได้ลงทุนตั้งแต่เริ่ มแรกในการออกแบบอาคารสานักงานเพื่อรองรับคนพิการที่จะเข้า
มาทางาน ส่ วนค่าตอบแทนในการจ้างงานคนพิการนั้น ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั บีทามส์ กล่าวว่า “คน
พิก ารที่ ม าต้องอยากอยู่จริ ง ๆ ภายใต้การทางานแบบนี้ เพราะเราต้องสนับ สนุ นเขาในเรื่ องเงิ น
เช่ นเดียวกับคนปกติ และยังต้องสนับสนุ นเขาในเรื่ องการใช้ชีวิต” (ปภัสกร อิ่มบัญชร, สัมภาษณ์ ,
26 มิถุนายน 2558)
นัน่ หมายความว่า ในการจ้างงานคนพิการ ซึ่ งส่ วนใหญ่แล้วจะมีความสามารถในการ
ทางานน้อยกว่าคนปกติ (ยกเว้นในบางกรณี ) บริ ษทั ต้องจ่ายค่าจ้างเท่ากับคนปกติเพื่อให้เกิดความ
เท่าเทียม ซึ่ งนับเป็ นเรื่ องที่น่ายกย่องหากมองในแง่ของสิ ทธิ มนุษยชน
กลุ่มเซ็นทรัล: กลุ่มเซ็นทรัลมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุ งอาคารสถานที่ให้
เป็ นอารยสถาปั ตย์เท่ า ที่ จะสามารถท าได้ส าหรั บ อาคารหลัง เก่ า ส่ วนอาคารหลัง ใหม่ ข องกลุ่ ม
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เซ็ น ทรั ล ทุ ก แห่ ง จะถู ก ออกแบบให้ เ ป็ นอารยสถาปั ต ย์ท้ ัง หมด นอกจากนี้ บริ ษัท ยัง จัด สรร
งบประมาณในการสรรหาพนักงานผูพ้ ิการ โดยกลุ่มเซ็นทรัลใช้งบประมาณถึงปี ละ 23 ล้านบาท ใน
การฝึ กอบรมและสรรหาผูพ้ ิ การเข้าท างาน โดยจะแยกออกเป็ นโครงการย่อย ๆ เพื่อจะได้ผ ลิ ต
บุคลากรตรงตามความต้องการของแต่ละสายงาน
ไนส์ ค อร์ ป : ตามที่ ไ ด้กล่ า วไปแล้วว่า องค์ก รธุ รกิ จที่ ไม่ส ามารถจ้า งงานคนพิการ
สามารถผันงบประมาณในการจ้างงาน มาสร้างงานให้กบั คนพิการตามมาตรา 35 แทนการสมทบ
เงินเข้ากองทุนฯ และยังสามารถนามาประชาสัมพันธ์เป็ น CSR ขององค์กรได้อีกด้วย แต่ถึงแม้ว่า
องค์กรธุ รกิจส่ วนใหญ่จะรับรู ้ถึงประโยชน์ของแนวทางการสร้างงานตามมาตรา 35 แต่มีเพียงไม่กี่
องค์กรที่ลงมือปฏิบตั ิจริ งเมื่อพิจารณาถึงปัญหาที่ตอ้ งเผชิญ โดยผูบ้ ริ หารของไนส์คอร์ปกล่าวว่า
ถ้ามองถึงผลประโยชน์ก็อยากทา แต่ระหว่างทาง มันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ มันมีความ
ซับซ้อน เพราะมันเป็ นเรื่ องของธุ รกิจ มีความเสี่ ยง มีอุปสรรคเยอะแยะมากมาย ต้องมีทุน มี
องค์ความรู้ มีการประชาสัมพันธ์ การตลาด อะไรต่าง ๆ องค์กรที่สาเร็ จมาจาก Top Down
ที่ให้นโยบายมาว่าอยากจะทาเป็ น Flagship Project ของบริ ษทั ” (สกุลทิพย์ กีรติพนั ธวงศ์,
สัมภาษณ์, 19 มิถุนายน 2558)
ดัง นั้ น หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ งในเรื่ อ งนี้ จึ ง ต้อ งมี ค วามเข้า ใจและมี ก ารจัด สรร
งบประมาณเพื่อมาสนับสนุ น โดยสองหน่ วยงานหลักภายในองค์กรที่สามารถผลักดันให้เกิ ดการ
สร้ า งโอกาสในการมี ง านท าให้ ก ับ คนพิ ก าร นอกเหนื อจากผูน้ าองค์ก รที่ มี วิสั ย ทัศ น์ ก็ คื อ ฝ่ าย
ทรั พยากรบุ คคลและฝ่ ายความรั บผิดชอบต่อสังคม ซึ่ งในปั จจุบนั ก็มีความพยายามในตลาดที่ จะ
ผลักดันให้องค์กรขยับจากการทา CSR ในรู ปแบบเดิม ๆ เช่น ถ้าเป็ นเรื่ องของคนพิการก็จะอยูใ่ นรู ป
ของการบริ จาค มาเป็ นการทากิจการเพื่อสังคม หรื อ Social Enterprise กันมากขึ้น ซึ่ งก็คงต้องใช้
เวลาพอสมควร
โดยสรุ ปแล้ว ในการจัดสรรทรั พยากรสาหรั บการจ้างงานหรื อสร้ างงานให้กบั คน
พิ ก าร ค่ า ใช้จ่า ยที่ จะต้องเกิ ดขึ้ นแน่ นอนคื อ การปรั บ ปรุ ง สภาพแวดล้อมในการท างานให้เป็ น
อารยสถาปั ตย์ รวมทั้งการสรรหาและรักษาพนักงานผูพ้ ิการให้อยูก่ บั องค์กรให้ได้นานที่สุด โดยใน
ส่ วนนี้จะเกี่ยวข้องกับการจัดอบรมเพื่อบ่งชี้ ตาแหน่งงานและการปรับทัศนคติของพนักงาน ซึ่ งเป็ น
เรื่ องที่สาคัญมาก เพราะหากองค์กรไม่สามารถรักษาพนักงานผูพ้ ิการเอาไว้ได้ งบประมาณที่ลงไปก็
จะสู ญเปล่า ส่ วนองค์กรที่ไม่สามารถจ้างงานคนพิการ ก็สามารถนางบประมาณที่สมทบเข้ากองทุน
คนพิการฯ มาผันเป็ นงบประมาณสาหรับการทา CSR ในรู ปแบบของการสร้างงานให้กบั คนพิการ
ซึ่งถือเป็ น CSR เชิงรุ กที่สร้างคุณค่าร่ วมให้กบั ธุ รกิจและสังคมไปพร้อม ๆ กัน
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2) การสรรหาและการรักษาพนักงานผูพ้ ิการให้อยูก่ บั องค์กรให้นานที่สุด
การสรรหาและการรักษาพนักงานผูพ้ ิการให้อยู่กบั องค์กรให้นานที่สุดถื อว่าเป็ น
หัว ใจสาคัญ ของการสร้ า งโอกาสในการมีง านทาให้ก บั คนพิก ารก็ว ่า ได้ เพราะจากการศึก ษา
พบว่า ทั้งสององค์กรมีค วามต้องการพนักงาน แต่กว่าที่จะได้คนพิการมาร่ วมงานด้วยนั้นไม่ใ ช่
เรื่ องง่าย เนื่ องจากจานวนคนพิการซึ่ งมีศกั ยภาพที่จะทางานได้ยงั มีไม่เพียงพอกับความต้องการ
ดังนั้น บีทามส์ จึง ต้องจับมือกับมูลนิ ธิพระมหาไถ่ฯ ในการฝึ กอบรมและพัฒ นาคนพิการก่อนที่
จะรับพวกเขาเข้าสู่ ระบบการทางาน จากนั้นก็ตอ้ งค่อย ๆ ปรับทัศนคติในการอยู่ร่วมกันระหว่าง
พนัก งานปกติก บั พนัก งานผู พ้ ิก ารผ่า นทางวัฒ นธรรมองค์ก ร ในขณะที่ก ลุ ่ม เซ็ น ทรัล ซึ่ ง เป็ น
องค์ก รธุ รกิ จ ขนาดใหญ่จาเป็ นต้อ งมีก ารบริ ห ารจัด การที่เ ป็ นระบบมากกว่า เริ่ ม ตั้ง แต่ก ารจัด
อบรมเพื่อให้พนักงานมีส่วนร่ วมในการระบุตาแหน่ งงานที่คนพิการสามารถทาได้ ไปจนถึ งการ
จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะในการทางานและการเข้าสังคมให้กบั คนพิการ ซึ่ งเป้ าหมายของทุกสิ่ ง
ที่กล่าวมานี้ คือ การรักษาพนักงานผูพ้ ิการให้อยู่กบั องค์กรให้ได้นานที่สุด
บีทามส์ : เพื่อให้ได้พนักงานผูพ้ ิก ารที่มีคุณสมบัติตรงกับ ตาแหน่ งงานที่ตอ้ งการ
บริ ษทั บีทามส์ ได้จบั มือกับมูลนิ ธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ซึ่ งเป็ นองค์กรคนพิการที่มี
บทบาทสาคัญในการพัฒนาคนพิการเพื่อป้ อนให้กบั องค์กรธุ รกิจ โดยบริ ษทั บีทามส์ได้ส่งเจ้าหน้าที่
ไปอบรมคนพิ ก ารที่ มู ลนิ ธิ ฯ ในขณะเดี ยวกัน ก็ เปิ ดโอกาสให้คนพิ การเข้ามาฝึ กงานที่ บริ ษ ทั ใน
สภาพแวดล้อมแบบคนปกติ คุณสุ ชาติมองว่าคนพิการมีศกั ยภาพและสามารถพัฒนาได้ เพียงแต่พวก
เขาไม่มีโอกาส
“คุ ณสุ ชาติพูดเสมอว่า ทาไมเราไม่สร้ างคนพิการให้เป็ นต้นแบบ เขาเก่งทางด้านนี้
ท าไมเราไม่ เ อาเขาขึ้ น มาแถวหน้า ท าไมเราเอาคนพิ ก ารไปไว้ใ นกล่ อ ง” (วิภ า ผือ ลองไชย,
สัมภาษณ์, 26 มิถุนายน 2558)
อย่างไรก็ตาม จากการสัมภาษณ์ ทาให้ผูว้ ิจยั ทราบถึ งปั ญหาที่เกิ ดจากตัวคนพิการ
เอง ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ยากจะควบคุม โดยจากข้อมูลการสัมภาษณ์พบว่า คนพิการส่ วนใหญ่จะเก็บตัวอยูแ่ ต่
ในบ้าน ไม่ค่อยชอบเข้าสังคม ทาให้มีปัญหาในการปรับตัวค่อนข้างมาก โดยคนที่ไม่ได้พิการแต่
กาเนิ ด แต่มาพิการภายหลัง มักจะปิ ดตัวเองจากโลกภายนอกไประยะหนึ่ งเนื่ องจากยังปรับตัวปรับ
ใจไม่ได้ หลังจากนั้นประมาณ 2 ปี เขาจะเริ่ มหาที่ที่เขาจะไปตั้งต้น และมูลนิ ธิพระมหาไถ่เพื่อการ
พัฒนาคนพิการคือหนึ่งในนั้น
คนพิการจะมาตั้งต้นที่มหาไถ่ เป็ นที่ ๆ เขาอยูไ่ ด้ หลังจากอยูใ่ นกรอบ 2 ปี ที่บา้ น ตอนอยู่
มหาไถ่ก็มีค นคอยดูแลและจัดหาอาหารให้รับ ประทานตามเวลา พอมาอยู่ใ นโลกของ
ความเป็ นจริ ง เลยอยูไ่ ม่ได้...มีที่เข้ามา 2 วันแล้วขอกลับ จริ ง ๆ อยากให้เขาอยูส่ ัก 2 เดือน
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จนเขาสามารถปรั บตัวและใช้ชีวิตอย่างคนปกติ ได้ (ปภัสกร อิ่ มบัญชร, สัมภาษณ์ , 26
มิถุนายน 2558)
เพื่ อช่ วยให้ พ นัก งานผูพ้ ิ ก ารและพนัก งานปกติ ส ามารถท างานร่ วมกันได้อ ย่า งมี
ความสุ ข บริ ษทั จึงจาเป็ นต้องปรับทัศนคติท้ งั ของพนักงานผูพ้ ิการและพนักงานปกติ โดยผูบ้ ริ หาร
ของบริ ษทั บีทามส์กล่าวว่า “น้อง ๆ ที่นี่จะถูกปลูกฝังว่าจะช่วยเพื่อนอย่างไร เช่น เวลาขึ้นไปประชุ ม
ชั้น 5 เขาก็จะช่ วยยกรถขึ้ นไปให้ โดยผลัดเวรกัน น้องที่ มาใหม่เห็ นรุ่ นพี่ทาก็ทาตาม กลายเป็ น
วัฒนธรรมจากรุ่ นสู่ รุ่น” (ปภัสกร อิ่มบัญชร, สัมภาษณ์, 26 มิถุนายน 2558)
“เวลามีพนักงานใหม่เข้ามา เราก็จะสื่ อสารกับเขาว่า เรามีคนพิการ ต้องอยูร่ ่ วมกันกับ
เขาให้ ไ ด้นะ แต่ เ ราไม่ ต้องไปช่ ว ยอะไรเขา เขาช่ วยตัวเองได้ ก็ ท างานไปตามปกติ ก็ พูด แค่ น้ ี
นอกนั้นบรรยากาศก็จะพาไปเอง...ที่นี่จะไม่มองคนพิการว่าพิการ” (วิภา ผือลองไชย, สัมภาษณ์, 26
มิถุนายน 2558)
“พยายามทาให้เป็ นธรรมชาติ เขาจะปรับตัวของเขาเอง ไม่ตอ้ งไปฝื น เป็ นวัฒนธรรม
ของเราอยู่แล้วที่จะอยู่กบั คนพิการ ไปไหนมาไหนกับคนพิการ พาคนพิการไปดูหนัง...จะไม่คิดว่า
คนพิการแตกต่าง” (เนตรนภา ชานิวภิ ยั พงศ์, สัมภาษณ์, 26 มิถุนายน 2558)
จะเห็นได้วา่ องค์กรขนาดกลางอย่างบีทามส์ สามารถสร้างวัฒนธรรมหรื อสังคมแห่ ง
การสร้างโอกาสและความเท่าเทียม (Inclusive Society) ให้เป็ นจริ งขึ้นมาได้ โดยต่างฝ่ ายต่างก็ตอ้ ง
ปรับตัวเข้าหากัน ไม่ใช่ ให้คนปกติปรับอยูฝ่ ่ ายเดียว ซึ่ งที่บีทามส์ ก็มีพนักงานผูพ้ ิการสองคนที่สอบ
ผ่านและอยูก่ บั บริ ษทั มาเป็ นเวลานานจนได้เลื่อนตาแหน่งเป็ นผูช้ านาญการ
ไม่ ไ ด้เป็ นพิ เศษอะไร เขามองว่าผมเป็ นพนัก งานคนหนึ่ ง เหมื อนคนปกติ ท วั่ ไป แต่ จะ
สนับสนุ นเรื่ องทางลาด เรื่ องห้องน้ า เพื่อจะทางานที่ นี่ได้สะดวกที่ สุด...รู ้ สึกดี ได้แสดง
ศักยภาพเต็มที่ ไม่ได้มาแบบ ผมคนพิการนะ ต้องดูแลผม เพราะถ้าอย่างนั้น ผมแทบไม่ตอ้ ง
ทาอะไรเลย แต่เขาให้ผมคิดได้ ทาได้ (เฉลิม เฉลียวศิลป์ , สัมภาษณ์, 26 มิถุนายน 2558)
กลุ่มเซ็นทรัล: สาหรับกลุ่มเซ็นทรัล ซึ่ งมีพนักงานรวมกันทั้งสิ้ นกว่า 6 หมื่นคน การ
จะจ้างงานคนพิการจานวนกว่า 600 คนนั้นไม่ใช่ เรื่ องง่าย เพราะถึ งแม้บริ ษทั จะไม่ปิดกั้น แต่คน
พิการที่ผา่ นการฝึ กอบรมจนสามารถเข้ามาทางานร่ วมกับคนปกติได้น้ นั มีเพียง 368 คน (61.33 %) ณ
ปั จจุบนั โดยหน่ วยธุ รกิ จที่สามารถรับคนพิการเข้าทางานได้เต็มอัตราจริ ง ๆ มีเพียงสองหน่ วย คือ
Central Restaurant Group (CRG) ซึ่ งเป็ นธุ รกิจร้านอาหาร (เช่น KFC, Auntie Anne’s เป็ นต้น) และ
Centara Group ซึ่ งเป็ นธุ รกิจโรงแรม ส่ วนที่เหลือจะเลือกใช้วิธีการสร้างงานตามมาตรา 35 เพื่อให้

95
คนพิการได้รับการพัฒนาและสามารถประกอบอาชี พได้เช่ นเดี ยวกับคนปกติ ซึ่ งแนวทางในการ
บริ หารจัดการเรื่ องนี้ของกลุ่มเซ็นทรัลค่อนข้างชัดเจนและเป็ นระบบ โดยหน่วยธุ รกิจแต่ละหน่วยมี
อิสระที่จะวางแผนและดาเนินการในเรื่ องนี้ได้ดว้ ยตัวเอง ซึ่ งทาให้เกิดหลายโครงการที่น่าสนใจและ
สามารถนามาประชาสัมพันธ์เป็ น CSR ของหน่วยธุ รกิจนั้น ๆ ได้ ตัวอย่างเช่น Family Mart ซึ่ งมี
โครงการช่วยเหลือคนพิการที่มีความสนใจและมีเงินทุนให้ได้มีโอกาสก้าวขึ้นมาเป็ นผูป้ ระกอบการ
เอง หรื อ Power Buy ซึ่ ง ได้จบั มื อกับ มู ล นิ ธิ พ ระมหาไถ่ ฯ ในการจัดตั้ง ศู นย์บ ริ ก ารลู ก ค้า และ
ศูนย์บริ การซ่อมเครื่ องใช้ไฟฟ้ าเพื่อป้ อนงานให้กบั คนพิการ เป็ นต้น
คุณบุษบา จิราธิ วฒั น์ (“ยัมฯ-เซ็นทรัลรี เทลฯ-บิ๊กซี ,” 2555, ย่อหน้าที่ 16) ผูช้ ่ วย
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโสฝ่ ายสื่ อสารองค์กร ของกลุ่มเซ็นทรัล ได้ให้สัมภาษณ์กบั ประชาชาติ
ธุ รกิจว่า “เมื่อเซ็นทรัลต้องการจะสร้ างโอกาสให้ผพู ้ ิการมีอาชี พและรายได้ที่ดีข้ ึน เราจึงมีนโยบาย
รับคนพิการเข้าทางานของบริ ษทั ในเครื อที่เกี่ยวข้อง นัน่ คือโครงการสร้างศูนย์บริ การลูกค้า Contact
Center และศูนย์บริ การซ่ อมเครื่ องใช้ไฟฟ้ า โดยคนพิการได้รับการคัดเลื อกนาร่ องจากมูลนิ ธิพระ
มหาไถ่รวม 20 คน”
สาหรับหน่วยธุ รกิ จของกลุ่มเซ็นทรัลที่ไม่สามารถดาเนิ นการจ้างงานหรื อสร้างงาน
คนพิการได้เอง กลุ่มเซ็นทรัลก็มีโครงการที่ดาเนิ นการในนามของกลุ่มด้วย อาทิเช่น การจัดตั้งศูนย์
นวัตกรรมเพื่อคนพิการทางสติปัญญา (Center for Intellectually Disabled Innovation) หรื อ ABLE
เพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่คนที่พิการทางสติปัญญาด้วยกระบวนการฝึ กฝนเพื่อส่ งต่อสู่ การมีงานทา
อย่างยัง่ ยืน หรื อ โครงการ Together We C.A.R.E. ซึ่ งเป็ นโครงการฝึ กอบรมคนพิการที่กลุ่ ม
เซ็นทรัลทาร่ วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในปี 2557 เป็ นรุ่ นแรก
โดยมีผพู้ ิการเข้ารับการอบรมประมาณ 60-70 คน แต่มีคนพิการที่ผา่ นการคัดเลือกเพื่อเข้าไปทางาน
กับกลุ่มเซ็นทรัลเพียง 10 % ส่ วนรุ่ นที่สองซึ่ งกลุ่มเซ็นทรัลทาร่ วมกับมหาวิทยาลัยกรุ งเทพในปี นี้ มี
ผูพ้ ิการเข้าร่ วมทั้งสิ้ น 200 คน โดยการอบรมใช้ระยะเวลาประมาณ 4 เดือน จากนั้นอีก 2 เดือน จะ
เป็ นการฝึ กงานกับ หน่ ว ยธุ ร กิ จในกลุ่ ม เซ็ น ทรั ล หลัง จากที่ จ บหลัก สู ต รแล้ว บริ ษ ัท จะออกใบ
ประกาศนียบัตรให้และจะรับผูพ้ ิการที่ผา่ นการอบรมและมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าทางานตามหน่วย
ธุ รกิจต่าง ๆ ซึ่ งโครงการดังกล่าวได้กลายเป็ นโมเดลให้กบั องค์กรธุ รกิจอื่น ๆ ด้วย
อย่า งไรก็ตาม ในการฝึ กอบรมคนพิก ารจนสามารถทางานได้จริ ง นั้นไม่ใ ช่ เรื่ อ ง
ง่าย โดยจากประสบการณ์ในการจัดอบรมคนพิการในโครงการ Together We C.A.R.E. ทั้งสอง
รุ ่ น ที่ผ ่า นมา ทาให้กลุ่ มเซ็ นทรั ลได้เรี ยนรู ้ ว่าคนพิการแต่ละคนมี พ้ืนฐานที่ แตกต่างกัน ส่ งผลให้
ความสามารถในการเรี ยนรู ้ไม่เท่ากัน จึงต้องมีการปรับหลักสู ตร (ซึ่ งประกอบด้วยวิชาคอมพิวเตอร์
ภาษาอัง กฤษ และการเข้า สั ง คม) และแบ่ ง ผูเ้ รี ย นออกเป็ นระดับ ชั้นเพื่ อให้ก ารเรี ย นการสอนมี
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ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ซึ่ งโครงการ Together We C.A.R.E. นี้ ได้รับรางวัล Disability Matters Awards
ประเภท Workforce ในระดับเอเชี ยแปซิ ฟิค จากบริ ษทั Springboard Consulting, LLC บริ ษทั ที่
ปรึ กษาข้ามชาติในสหรัฐอเมริ กาซึ่ งส่ งเสริ มเรื่ องการจ้างงานคนพิการ
รุ่ นแรก 60-70 คน ได้งานประมาณ 10% ที่ได้นอ้ ยเพราะว่าพอรับเข้ามา สมมติมีโควต้าอยู่
60 แต่กว่าจะมาถึง 6 เดือน ไม่ค่อยเหลือ มันยาก...ภาครัฐก็ถามว่าอบรมตั้ง 60 ทาไม่รับได้
แค่ 6 ทาไมไม่รับ 30 ซึ่ งเราก็ตอ้ งแจ้งว่ามันไม่ได้เป็ นที่เรา เราพยายามเต็มที่แล้ว แต่มนั เป็ น
ที่ทศั นคติของคนพิการ (วรารักษ์ สู่ โนนทอง, สัมภาษณ์, 26 มิถุนายน 2558)
คนพิการที่เข้ามาอยู่กบั เราตามมาตรา 35 ในช่วงฝึ กงาน แต่ละคนต่าง Background ต้อง
อาศัยเวลา ต้องทาความเข้าใจกับเขาเยอะ...หลายคนไม่เคยเข้าสังคมมาก่อน ทาให้เข้ากับ
เพื่อนร่ วมงานไม่ได้ ด้วยทัศนคติของคนพิการเองว่าคนข้างนอกจะมองหรื อคิดกับเขายังไง
หรื อปั ญหาจากพนักงานเราเองที่ไม่เคยทางานกับคนพิการ เลยปฏิบตั ิกบั เขาไม่ถูก ก็ตอ้ งมี
การอบรมก่อนว่าคนพิการแบบนี้ จะมาอยูก่ บั คุณ ควรจะดูแลยังไงในเบื้องต้น ซึ่ งตอนนี้ ก็ดี
ขึ้น จากที่ไม่เข้าใจก็เข้าใจมากขึ้น แต่ตวั คนพิการเองยังมีปัญหาอยู่ พอมาได้สักพักนึ ง ก็เริ่ ม
หยุดงานแล้ว (วรารักษ์ สู่ โนนทอง, สัมภาษณ์, 26 มิถุนายน 2558)
จริ ง ๆ แล้วหลักสู ตรการอบรมในโครงการ Together We C.A.R.E. ช่วยแก้ปัญหา
เรื่ องการเข้าสังคมให้กบั คนพิการได้ในระดับหนึ่ ง เมื่อเทียบกับคนพิการที่รับเข้ามาทางานโดยตรง
ตามมาตรา 33 โดยไม่ผ่านการอบรมมาก่อน ทาให้ใช้ชีวิตไม่เป็ นและอยู่ร่วมกับพนักงานคนอื่ น
ไม่ได้
ทั้งนี้ ก่ อนที่ จะมี การรั บคนพิการเข้าทางาน กลุ่ มเซ็ นทรั ลจะทาการสารวจความ
ต้องการ โดยการจัดอบรมเชิงปฎิบตั ิการ ประมาณปี ละ 1-2 ครั้ง เพื่อให้ความรู ้แก่ตวั แทนจากแต่ละ
หน่ วยธุ รกิ จ (HR Business Partner) เกี่ ยวกับงานที่คนพิการสามารถทาได้ รวมทั้งวิธีการทางาน
ร่ วมกับคนพิการ จากนั้นก็จะให้แต่ละหน่วยธุ รกิจช่วยกันคิดตาแหน่งงานที่คนพิการสามารถทาได้
เพื่ อ ที่ ฝ่ ายทรั พ ยากรบุ ค คลจะสามารถสรรหาคนพิ ก ารที่ มี คุ ณสมบัติ ต ามที่ ต้อ งการให้ไ ด้ โดย
ช่ องทางในการสรรหาคนพิการเข้ามาทางานของกลุ่ มเซ็ นทรั ลนั้นประกอบด้วยการประกาศรั บ
สมัครงานผ่านทางเว็บไซต์, งาน Job Fair คนพิการ, การฝึ กอบรมคนพิการผ่านโครงการ เช่ น
Together We C.A.R.E. เป็ นต้น โดยกลุ่ ม เซ็ นทรั ลมี แผนที่ จะพัฒนาเว็บ ไซต์รับสมัครงาน
www.centralsmartjobs.com ให้มีช่องทางในการรับสมัครงานคนพิการเพิ่มขึ้นมาอีกช่ องทางหนึ่ ง
จากเดิมที่มีเฉพาะตาแหน่งงานสาหรับคนปกติ
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ความยากจริ ง ๆ ของการจ้างงานคนพิการมีสองเรื่ องหลัก ๆ เรื่ องแรกเป็ นเรื่ องของสถานที่
และสิ่ งอานวยความสะดวกที่จะช่ วยให้เขาใช้ชีวิตอยู่ได้ เรื่ องที่สอง คือเรื่ องทัศนคติของ
คน ทายังไงให้เขาอยู่กบั เราได้นาน ๆ...คนปกติ ชอบคิ ดว่าพวกนี้ เป็ นภาระ เอามาก็ไม่
สามารถทาประโยชน์อะไรได้ ดังนั้น จึงต้องใช้เวลาในการสร้างความรู ้ความเข้าใจกับพวก
เขา (จารุ วรรณ งามพิสุทธิ์ ไพศาล, สัมภาษณ์, 26 มิถุนายน 2558)
โดยส่ วนตัวมองว่า คนปกติปรับยากกว่าคนพิการ เพราะคนปกติจะชัดเจนในมุมมองและ
ไม่หย่อนตัวเองลง ขณะที่คนพิการรู ้ สึกเหมือนตัวเองอ่อนกว่า เพราะไม่ได้ยิน ไม่มีสิ่งเร้ า
เขาจะพยายามปรับตัวเข้าหาเรามากกว่าด้วยซ้ า ซึ่ งถ้าทั้งคนพิการและคนปกติสามารถปรับ
เข้าหากันได้ คุ ยกันเข้าใจ ทุ กอย่างจะโอเค (ปิ ยะนุ ช เยี่ยมญาติ, สัมภาษณ์ 26 มิถุนายน
2558)
กลุ่มเซ็ นทรัลไม่ได้เริ่ มจ้างงานคนพิการตั้งแต่วนั แรกที่มีกฎหมายออกมา แต่ตอ้ งใช้
เวลาระยะหนึ่ งในการสร้างความเข้าใจกับพนักงานก่อนที่จะรับคนพิการเข้ามาในระบบ จากนั้นจึง
ค่อย ๆ พัฒนาวิธีการบริ หารจัดการ ซึ่ งรวมถึงวิธีการสรรหา (Recruitment) ที่มีประสิ ทธิ ภาพเพื่อให้
ได้คนพิการที่มีคุณสมบัติเหมาะกับตาแหน่งงานที่ตอ้ งการ และวิธีการรักษา (Retention) คนพิการ
ให้อยู่ก ับ องค์ก รให้นานที่ สุ ด ซึ่ ง ข้อ มู ล และตาแหน่ ง งานที่ ไ ด้จากการอบรมเชิ ง ปฎิ บ ตั ิ ก ารเป็ น
ประโยชน์อย่างมากในการออกแบบหลักสู ตรการอบรมให้กบั คนพิการในโครงการ Together We
C.A.R.E. หรื อโครงการฝึ กอบรมคนพิการของหน่วยธุ รกิจย่อยอื่น ๆ
“ถ้า เรารู ้ ว่ า มี ง านอะไรที่ ค นพิ ก ารท าได้บ ้า ง เวลาที่ เ ราไปหาคนพิ ก าร หรื อ คิ ด
โครงการฝึ กอบรมคนพิการ จะง่ายขึ้น เราก็จะเลือกคนมาได้เหมาะกับงาน มันช่วยให้ Win-win กัน
ทุกฝ่ าย เดิมทีเรา Recruit ใครก็ได้ให้มนั เต็มโควต้า แต่ปรากฏพอมา เราไม่สามารถ Utilize ศักยภาพ
อะไรเขาได้เลย” (จารุ วรรณ งามพิสุทธิ์ ไพศาล, สัมภาษณ์, 26 มิถุนายน 2558)
จะเห็นได้วา่ นอกจากปั ญหาเรื่ องทัศนคติและการเข้าสังคมของคนพิการแล้ว ปั ญหา
เรื่ องการพัฒนาความสามารถของคนพิการให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานก็เป็ นเรื่ อง
ใหญ่ อี ก เรื่ อ งหนึ่ ง ที่ ทุ ก ภาคส่ ว นต้อ งร่ วมกัน แก้ไ ข ซึ่ งรายละเอี ย ดจะพู ด ต่ อ ไปในหัวข้อ ปั จ จัย
สนับสนุน
ตามที่ได้กล่าวไปแล้วว่า หน่วยธุ รกิจของกลุ่มเซ็นทรัลที่สามารถรับคนพิการได้เต็ม
อัตราจริ ง ๆ คือ CRG ซึ่ งเป็ นธุ รกิจร้านอาหาร โดยพนักงานผูพ้ ิการประมาณ 90 % ของ CRG เป็ น

98
คนพิการทางการได้ยิน แต่กว่าจะมาถึ งวันนี้ ได้ ต้องใช้เวลาพอสมควรในการสร้ างความเข้าใจกับ
พนักงานปกติเพื่อให้พวกเขาเปิ ดใจยอมรับและให้โอกาสกับคนพิการ
ฝ่ ายเราเป็ นฝ่ ายแรกที่รับคนพิการ ตอนแรกไม่มีใครรับเลย เพราะคิดว่าน้องมา น้องจะช่วย
ได้เหรอ จะทาได้เหรอ เราก็ตอ้ งทาให้เขาดูก่อน พอตอนหลังเขาเห็นน้องทาได้ เห็นน้องไป
ออกงาน มีข่าวออกทีวี เราก็ Forward เมลให้ดูทวั่ บริ ษทั ทุกคนได้เห็ น คนปกติเห็ นก็เลย
เข้าใจว่าแท้จริ งคนพิการเขาก็ทาได้เหมือนคนปกติ พอเริ่ มมีฝ่ายนึ งรับ อย่างบัญชี เอกสาร
เยอะ ก็เริ่ มมีกระแสเข้ามา...ตอนนี้ ทศั นคติก็เปลี่ยนไป ต้องใช้เวลา แต่ก็ดีข้ ึนกว่าเมื่อก่อน
เยอะ น้องที่ พิการก็ Happy ที่บริ ษทั ให้ความสาคัญ (ปิ ยะนุ ช เยี่ยมญาติ, สัมภาษณ์ 26
มิถุนายน 2558)
จากการศึกษาพบว่า อัตราการลาออกของพนักงานผูพ้ ิการของ CRG ในส่ วนของ
ออฟฟิ ศมี น้อยมาก โดยในช่ วงปี 2556-2557 ที่ ผ่านมา มี พ นักงานผูพ้ ิ การออกไปเพี ยงคนเดี ย ว
เนื่องจากได้งานใกล้บา้ น แต่ในส่ วนของพนักงานที่อยูห่ น้าร้าน ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นพนักงาน Part-time
และได้รับ เงิ นเป็ นรายชั่วโมง จะมี อตั ราการลาออกที่ สู งกว่า เนื่ องจากพวกเขาไม่ ไ ด้เจอเฉพาะ
หัวหน้างานหรื อเพื่อนร่ วมงาน แต่ตอ้ งรับมือกับลูกค้าด้วย
บางครั้งลูกค้าไม่ทราบว่าน้องหู หนวก พอเรี ยกไม่ได้ยิน ก็มีปัญหา อีกอย่างการทางานหน้า
ร้ า นต้องยืน นาน ต้องอดทน บางที หัวหน้า ก็ อาจจะดู แลได้ไ ม่ ท วั่ ถึ ง เพราะคนเยอะ ไม่
เหมือนกับน้องๆ ที่อยูอ่ อฟฟิ ศที่เราดูแลใกล้ชิดได้ พอเจอปั ญหา น้อง ๆ ซึ่ งส่ วนใหญ่ยงั เป็ น
เด็ก ความอดทนน้อย ก็เลยอยูไ่ ม่ได้ (ปิ ยะนุช เยีย่ มญาติ, สัมภาษณ์ 26 มิถุนายน 2558)
จากการศึกษาพบว่าคนพิการทางการได้ยนิ มักจะมีวฒั นธรรมการอยูร่ วมกันเป็ นกลุ่ม
เป็ นก้อน ไปไหนไปด้วยกัน ดังนั้น องค์กรต้องพยายามทาให้พวกเขามีความสุ ขกับงานให้มากที่สุด
เพราะถ้ามีคนหนึ่งลาออก คนที่เหลือก็มีโอกาสลาออกตามไปด้วย
“ถ้าเขามา เขาจะชวนเพื่อนมาด้วย ถ้าวันนึ งเพื่อนเขาออก เขาก็จะออกด้วย ต่อให้เขา
Happy เขาก็จะไป เช่นวันนี้ น้องลงเฟซบุ๊ควันเดียวมีคนมาสมัคร 4 คน เป็ นเครื อข่ายของเขา...เรา
ต้องทายังไงก็ได้ให้เขารักบริ ษทั เราเยอะ ๆ ไม่ง้ นั เดี๋ยวเขาจะพากันไปอยูท่ ี่อื่นหมด” (ปิ ยะนุช เยี่ยม
ญาติ, สัมภาษณ์ 26 มิถุนายน 2558)
โดยสรุ ปแล้ว ในการสรรหาและรักษาพนักงานผูพ้ ิการให้อยูก่ บั องค์กรให้นานที่สุด
นั้น ปั จจัยที่มีความสาคัญอย่างเห็นได้ชดั คือ เรื่ องของทัศนคติ ซึ่ งเป็ นปั ญหาสาคัญที่ท้ งั สององค์กร
ต้องจัดการ ไม่วา่ จะผ่านทางวัฒนธรรมองค์กรสาหรับองค์กรขนาดกลางอย่างบีทามส์ หรื อโดยการ
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จัดอบรมเพื่อสร้ างความเข้าใจและปรับทัศนคติ ของพนักงานสาหรับองค์กรขนาดใหญ่อย่างกลุ่ ม
เซ็ นทรัล ซึ่ งทั้งสององค์กรได้เรี ยนรู ้ หลายอย่างจากกระบวนการปรับทัศนคติดงั กล่าว จนสามารถ
รับมือกับความท้าทายนี้ได้ค่อนข้างดี
3) การปรับปรุ งสภาพแวดล้อมในการทางาน
สภาพแวดล้อมในการทางานเป็ นอีกปั จจัยหนึ่งที่องค์กรธุ รกิจซึ่ งมีแผนจะจ้างงานคน
พิการต้องคานึ งถึ งและให้ความสาคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการปรับทัศนคติ เนื่ องจากอุปสรรคอย่าง
หนึ่งที่ทาให้คนพิการไม่อยากออกจากบ้านมาทางานเป็ นเพราะความไม่สะดวกในการเดินทางหรื อ
อาคารสถานที่ ไม่เอื้ ออานวย เพราะจากการศึ กษาพบว่าคนพิก ารส่ วนใหญ่ ไม่ตอ้ งการเป็ นภาระ
ให้กบั ผูอ้ ื่นและพยายามที่จะช่ วยเหลื อตัวเองให้ได้มากที่สุด ซึ่ งบีทามส์ ก็เข้าใจในปั ญหานี้ และได้
ออกแบบสถานที่ให้เป็ นอารยสถาปั ตย์ต้ งั แต่ตน้ ขณะที่กลุ่มเซ็นทรัลก็ค่อย ๆ ปรับปรุ งในส่ วนของ
อาคารเก่า ส่ วนอาคารใหม่ของกลุ่มเซ็นทรัลนั้นจะถูกออกแบบให้เป็ นอารยสถาปั ตย์ท้ งั หมด
บีทามส์ : พนักงานที่บีทามส์ จะมีคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊คคนละตัวและสามารถไปนัง่
ทางานที่ไหนก็ได้ภายในสานักงาน (Mobile Office) ซึ่ งมีการปรับพื้นที่เพื่ออานวยความสะดวก
ให้กบั คนพิการด้วย เช่น มีทางลาด มีราวจับในห้องน้ า ประตูเลื่อน มีโซฟาไว้ให้นงั่ พักเพื่อหลีกเลี่ยง
การเกิดแผลกดทับ มีการวางตูเ้ ย็นและกระติกน้ าร้อนไว้ที่ช้ นั หนึ่งในระนาบที่คนพิการสามารถหยิบ
เองได้ เป็ นต้น นอกจากนี้ ยังมีการใช้ช่องทางการสื่ อสารระหว่างชั้นเพื่อให้คนพิการสามารถสื่ อสาร
กับพนักงานที่นงั่ อยูค่ นละชั้นได้ เช่น Line Group โทรศัพท์ภายใน โทรศัพท์มือถือส่ วนกลาง เป็ น
ต้น นอกจากนี้ บริ ษทั ยังช่ วยอานวยความสะดวกในเรื่ องที่พกั และการเดินทาง โดยการจัดหาที่พกั ซึ่ ง
อยูใ่ กล้กบั ที่ทางานให้กบั คนพิการอีกด้วย
นอกจากเรื่ องสิ่ งอานวยความสะดวกแล้ว บริ ษทั ยังต้องยืดหยุ่นในเรื่ องเวลาให้กบั
พนักงานผูพ้ ิการ เนื่องจากคนพิการต้องไปพบแพทย์เป็ นประจา และในชัว่ โมงทางานปกติ พนักงาน
ผูพ้ ิการยังสามารถพักได้ โดยเปลี่ยนมานัง่ ที่โซฟาซึ่ งจัดไว้ให้ผพู ้ ิการพลิกตัวเพื่อป้ องกันแผลกดทับ
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ภาพที่ 4.2 การปรับสภาพแวดล้อมภายในสานักงานของบีทามส์เพื่ออานวยความสะดวกให้กบั
พนักงานผูพ้ ิการ
กลุ่มเซ็ นทรัล: ในส่ วนของกลุ่มเซ็ นทรัล เรื่ องความปลอดภัยและการอานวยความ
สะดวกให้กบั คนพิการก็เป็ นอีกสิ่ งหนึ่ งที่บริ ษทั ให้ความสาคัญ นอกเหนื อจากการจัดหาอาชี พเพื่อ
สร้างรายได้ โดยคุณบุษบา (“ยัมฯ-เซ็นทรัลรี เทลฯ-บิ๊กซี ,” 2555, ย่อหน้าที่ 19-20) กล่าวว่า
ทุกวันนี้หนึ่งในปั ญหาที่คนพิการไม่สามารถไปทางานได้คือการเดินทางที่ไม่ปลอดภัยและ
อันตราย...ดังนั้น สถานที่ทางานของศูนย์บริ การลูกค้า Contact Center และศูนย์บริ การซ่ อม
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าที่มูลนิ ธิพระมหาไถ่จึงมัน่ ใจได้ว่า พนักงานผูพ้ ิการของเราจะได้รับความ
สะดวกสบายในการทางานที่เขาคุ น้ เคย นัน่ หมายความว่า การจะทาให้คนพิการทางานได้
อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพต้อง อย่ามองข้ามสิ่ งอานวยความสะดวกของการทางานเพื่อคุณภาพ
ชีวติ ของพวกเขาด้วย
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ภาพที่ 4.3 การสร้างงานตามมาตรา 35 ของ Power Buy ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ในเครื อของกลุ่มเซ็นทรัล
โดยสรุ ปแล้ว ในการสร้ างโอกาสในการมีงานทาให้กบั คนพิการ สิ่ งที่องค์กรธุ รกิจต้องให้
ความสาคัญไม่น้อยไปกว่าการปรับทัศนคติก็คือ การปรับปรุ งสภาพแวดล้อมในการทางาน ซึ่ งทั้ง
สององค์กรก็ได้ให้ความสาคัญและดาเนินการในเรื่ องนี้ อย่างเต็มที่
จากการศึกษาวิธีการบริ หารจัดการของทั้งสององค์กรสรุ ปได้วา่ ในการสร้างโอกาสในการ
มีงานทาให้กบั คนพิการนั้น กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ให้ความเห็นว่า เริ่ มต้นจากวิสัยทัศน์ของผูน้ าที่
ถูกถ่ายทอดลงมายังพนักงาน จากนั้นจึงมีการวางแผนงานและจัดสรรงบประมาณในการดาเนิ นงาน
เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายที่วางไว้ โดยการดาเนิ นงานหลัก ๆ ในการจ้างงานคนพิการตามมาตรา 33
ประกอบด้วยการจัดสรรตาแหน่งงานที่ผพู ้ ิการสามารถทาได้ การสรรหาผูพ้ ิการผ่านช่องทางต่าง ๆ
รวมทั้งการฝึ กอบรมผูพ้ ิการ การปรับทัศนคติท้ งั ของพนักงานปกติ และพนักงานผูพ้ ิการ และการ
ปรับสภาพแวดล้อมในการทางานเพื่ออานวยความสะดวกให้กบั พนักงานผูพ้ ิการ โดยกลุ่มตัวอย่าง
ส่ ว นใหญ่ ร ะบุ ว่ า ทัศ นคติ เ ป็ นปั จ จัย ที่ มี ค วามส าคัญ อย่ า งมากต่ อ ความส าเร็ จ ของโครงการ
นอกจากนั้น องค์กรธุ รกิ จขนาดใหญ่อย่างกลุ่มเซ็ นทรั ลยังเลื อกใช้วิธีการสร้างงานคนพิการตาม
มาตรา 35 ส าหรั บหน่ วยธุ รกิ จที่ ไม่ส ามารถจ้า งงานได้ตามโควต้าที่ ก าหนด ซึ่ งรู ปแบบที่กลุ่ ม
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เซ็นทรัลใช้ได้แก่ การให้สัมปทาน จัดจ้างเหมาช่วงงาน ฝึ กอบรม และฝึ กงาน โดยร่ วมมือกับองค์กร
คนพิการ เช่น มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เป็ นต้น

4.2 วัตถุประสงค์ การวิจัยข้ อที่ 2 เพือ่ ศึกษาวิธีการสื่ อสารความรับผิดชอบต่ อสั งคมทั้ง
ภายในและภายนอกองค์ กรขององค์ กรธุรกิจทีใ่ ช้ กลยุทธ์ ด้านความรับผิดชอบต่ อ
สั งคมในการสร้ างโอกาสในการมีงานทาให้ กบั คนพิการ
4.2.1 การสื่ อสาร CSR ภายนอกองค์ กร
การสื่ อสาร CSR ภายนอกองค์กรเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญประการหนึ่ งของการสื่ อสาร
องค์กร และเป็ นหัวใจของการสร้างภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ให้กบั องค์กร โดยสามารถทาได้หลาย
รู ปแบบ แต่รูปแบบที่จะกล่าวถึงในงานวิจยั ชิ้นนี้ เป็ นรู ปแบบที่พบในกลุ่มตัวอย่างซึ่ งผูว้ ิจยั เลือกมา
ทาการศึกษา ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็ น 4 รู ปแบบหลัก ๆ ดังนี้
4.2.1.1 เว็บไซต์ขององค์กร
4.2.1.2 สื่ อบุคคล
4.2.1.3 สื่ อมวลชน
4.2.1.4 ประกาศรับสมัครงาน
4.2.1.1 เว็บไซต์ขององค์กร
เว็บไซต์ขององค์กรเป็ นช่องทางหนึ่ งที่องค์กรธุ รกิจมักจะใช้ในการสื่ อสารถึ งสิ่ งที่
เป็ นอัตลักษณ์ขององค์กร เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมายทางธุ รกิจ รวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ ที่ผมู ้ ีส่วน
ได้ส่วนเสี ย รวมถึงผูถ้ ือหุ น้ นักลงทุน ลูกค้า หรื อ ประชาชนทัว่ ไป ให้ความสนใจ ซึ่ งในอดีตเรื่ องที่
องค์กรนามาเปิ ดเผยบนเว็บไซต์จะเน้นหนักไปในเรื่ องของธุ รกิ จมากกว่า แต่หลังจากที่ มีกระแส
เรื่ องความรับผิดชอบต่อสังคมเข้ามา องค์กรต่าง ๆ ก็เริ่ มมีการเปิ ดเผยข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมมากขึ้น แต่จะอยูใ่ นรู ปของกิจกรรมเพื่อสังคมเป็ นส่ วนใหญ่
อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาวิจยั ข้อมูลบนเว็บไซต์ของกลุ่มตัวอย่างพบว่า บีทามส์ มี
การสื่ อสาร CSR เรื่ องการสร้างโอกาสในการมีงานทาให้กบั คนพิการผ่านเว็บไซต์ขององค์กรอย่าง
ชัดเจน โดยมีการกาหนดเป็ นเป้ าหมายและประกาศเป็ นกลยุทธ์ขององค์กร ในขณะที่กลุ่มเซ็นทรัล
ไม่ค่อยเน้นการประชาสัมพันธ์เรื่ องการจ้างงานหรื อสร้างงานให้กบั คนพิการผ่านทางเว็บไซต์ของ
องค์กรมากนัก โดยกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่พบบนเว็บไซต์ของกลุ่มเซ็นทรัลจะเป็ น
เรื่ องอื่น ๆ มากกว่า
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บีทามส์: เนื่องจากบีทามส์ทาธุ รกิจทางด้านไอที ดังนั้น จึงเน้นการสื่ อสาร CSR ผ่าน
ทางเว็บไซต์ เนื่ องจากเป็ นรู ปแบบที่ องค์กรมี ความชานาญอยู่แล้ว โดยในการสื่ อสาร CSR บน
เว็บไซต์ของบีทามส์ น้ นั จะพูดถึ งโครงการต่าง ๆ ที่บริ ษทั ดาเนิ นการกับคนพิการ อาทิเช่น การรับ
นักศึกษาที่พิการจากโรงเรี ยนอาชี วพระมหาไถ่พทั ยาเข้ามาฝึ กงาน การจัดทาเว็บท่าสาหรับคนตา
บอด ร่ วมกับโรงเรี ยนการศึ กษาคนตาบอดจังหวัดขอนแก่น รางวัลเชิ ดชู เกี ยรติ ที่ได้รับในฐานะ
องค์กรธุ รกิจที่ส่งเสริ มอาชีพคนพิการ เป็ นต้น
นอกจากนี้ บี ท ามส์ ย งั ประกาศอย่า งชัดเจนบนเว็บไซต์ขององค์กร ภายใต้หัวข้อ
CSR ในเชิ งกลยุทธ์ทางธุ รกิจว่า “ทางบีทามส์ได้นา CSR มาเป็ นส่ วนหนึ่ งในกลยุทธ์ทางธุ รกิจด้าน
IT และเพื่อทาให้เรื่ องนี้อยูใ่ นโลกแห่งความเป็ นจริ ง”

ภาพที่ 4.4 การสื่ อสาร CSR ผ่านทางเว็บไซต์องค์กรของบีทามส์
แหล่งทีม่ า: บริ ษทั บีทามส์ โซลูชนั่ จากัด, 2554.
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กลุ่มเซ็นทรัล: แม้กลุ่มเซ็นทรัลจะมีบทบาทในการส่ งเสริ มการมีงานทาให้กบั คน
พิการผ่านโครงการต่าง ๆ มากมาย แต่กลับไม่ค่อยมีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของกลุ่ม
มากนัก
“เราค่อนข้างเป็ นที่รู้จกั แล้วว่าสนับสนุ นคนพิการ เนื่ องจากเราลงทุนกับเรื่ องนี้ เยอะ
เป็ น Project ใหญ่ แต่เราก็ Promote ปกติ” (วรารักษ์ สู่ โนนทอง, สัมภาษณ์, 26 มิถุนายน 2558)

ภาพที่ 4.5 การสื่ อสาร CSR ผ่านทางเว็บไซต์องค์กรของกลุ่มเซ็นทรัล
แหล่งทีม่ า: กลุ่มเซ็นทรัล, 2558.
จากการศึ กษาเอกสารรายงานและข้อมูลบนเว็บไซต์เกี่ ยวกับกิ จกรรม CSR ของ
บริ ษทั จดทะเบียนที่ได้รับรางวัลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม จานวน 21 แห่ ง พบว่า มีเพียงองค์กร
เดียวที่มีการสื่ อสาร CSR เรื่ องคนพิการผ่านทางเว็บไซต์ขององค์กร นอกเหนื อจากนั้น ก็มี AIS ที่
ประชาสัมพันธ์โครงการสร้ างงานคนพิการเป็ น CSR ขององค์กรบนเว็บไซต์ เช่ นเดี ยวกับของ
บีทามส์
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โดยสรุ ปแล้ว การสื่ อสาร CSR ภายนอกองค์กรในการสร้างโอกาสในการมีงานทา
ให้กบั คนพิการผ่านทางเว็บไซต์ขององค์กรยังมีให้เห็นไม่มากนัก ยกเว้นองค์กรที่มีความชานาญใน
เรื่ องการทาเว็บไซต์อยู่แล้วอย่างบี ทามส์ ดังนั้น เว็บไซต์ขององค์กรจึ งอาจจะยังไม่ใช่ รูปแบบที่
ได้รับความนิยมมากนักสาหรับการสื่ อสาร CSR ขององค์กรธุ รกิจในการสร้างโอกาสในการมีงาน
ทาให้กบั คนพิการ
4.2.1.2 สื่ อบุคคล
สื่ อบุคคลเป็ นรู ปแบบของการสื่ อสาร CSR ภายนอกองค์กรที่ท้ งั บีทามส์ และกลุ่ม
เซ็นทรัลใช้ในการประชาสัมพันธ์เรื่ องการสร้างโอกาสในการมีงานทาให้กบั คนพิการค่อนข้างมาก
เพราะจากการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ หารของทั้งสององค์กร ซึ่ งได้แก่ คุณสุ ชาติ อิ่มบัญชร ผูก้ ่อตั้งบริ ษทั
บีทามส์ โซลูชนั่ จากัด และ คุณบุษบา จิราธิ วฒั น์ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส ฝ่ ายสื่ อสาร
องค์กรของกลุ่มเซ็นทรัล มักจะได้รับเชิ ญไปแบ่งปั นประสบการณ์ในเรื่ องนี้ ตามเวทีต่าง ๆ อยูเ่ ป็ น
ประจา ซึ่ งเป็ นเครื่ องพิสูจน์วา่ สิ่ งที่องค์กรทานั้นเป็ นแบบอย่างที่ดีให้กบั องค์กรธุ รกิจอื่น ๆ และเป็ น
สิ่ งที่สังคมให้การยอมรับและยกย่องโดยที่องค์กรไม่ตอ้ งประชาสัมพันธ์ตนเองเลย
บีทามส์ : นอกจากการสื่ อสาร CSR ภายนอกองค์กรผ่านทางเว็บไซต์แล้ว ผูบ้ ริ หาร
สู งสุ ดในฐานะสื่ อบุคคลยังช่วยเสริ มภาพลักษณ์ให้กบั องค์กร อันเนื่ องมาจากความตระหนักที่มีต่อ
ปั ญหาสังคม ซึ่ งในกรณี ของบีทามส์ คุณสุ ชาติ อิ่มบัญชร เป็ นผูบ้ ริ หารท่านหนึ่ งที่มกั จะได้รับเชิ ญ
ให้ไปแบ่งปั นประสบการณ์ตามเวทีต่าง ๆ ในประเด็นที่เกี่ ยวข้องกับการจ้างงานคนพิการและยังมี
ส่ วนร่ วมในการรณรงค์เพื่อให้องค์กรธุ รกิจหันมาสร้ างโอกาสในการมีงานทาให้กบั คนพิการมาก
ขึ้นอีกด้วย
“คุ ณสุ ชาติ เป็ นคณะกรรมการของสมาคมคนพิการแห่ งประเทศไทย เราเป็ นส่ วน
หนึ่งของทีมทางานของไนส์ (กิจการเพื่อสังคมไนส์คอร์ ป) ของพม.อยูแ่ ล้ว เวลาเขาจะจับมือกับใคร
เขาจะเลือกคนที่ทาเรื่ องนี้เป็ น ‘วิสัยปกติ’ ซึ่ งบีทามส์ก็เป็ นหนึ่ งที่ทามานานแล้ว ก่อนที่กระแส CSR
จะมา” (ปภัสกร อิ่มบัญชร, สัมภาษณ์, 26 มิถุนายน 2558)
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ภาพที่ 4.6 คุณสุ ชาติ อิ่มบัญชร ได้รับเชิ ญไปร่ วมเสวนาในประเด็นการส่ งเสริ มกิจการเพื่อสังคม
แหล่งทีม่ า: ไนส์คอร์ป, 2558.
กลุ่มเซ็นทรัล: คุณบุษบา จิราธิ วฒั น์ ของกลุ่มเซ็นทรัล ก็เป็ นผูบ้ ริ หารอีกท่านหนึ่ งที่
มักจะได้รับเชิ ญให้ไปบรรยายตามเวทีต่าง ๆ นอกจากนั้น กลุ่มเซ็ นทรัลยังเป็ นแกนนาของสมาคม
ผูค้ า้ ปลีกไทยในการลงนามร่ วมกับกระทรวงแรงงานเพื่อผลักดันโครงการ “Welcome Disability”
อีกด้วย
โดยสรุ ปแล้ว การสื่ อสาร CSR ผ่านสื่ อบุคคลของทั้งสององค์กร ไม่ได้เกิดจากความ
พยายามขององค์กรเอง แต่เกิ ดจากการที่ สังคมให้การยอมรับและยกย่องในสิ่ งที่องค์กรทา โดยที่
องค์กรไม่ตอ้ งประชาสัมพันธ์ตวั เอง แต่มีคนอื่นมาช่ วยประชาสัมพันธ์ ให้ ซึ่ งทาให้มีน้ าหนักและ
ความน่ าเชื่ อถื อมากกว่า โดยจากข้อมูลบนเว็บไซต์ที่ผวู ้ ิจยั ทาการศึกษาพบว่าผูบ้ ริ หารของทั้งสอง
องค์กรซึ่ งหลัก ๆ ได้แก่ คุ ณสุ ชาติและคุ ณบุษบา มีบทบาทอย่างมากในการขับเคลื่ อนเรื่ องการจ้าง
งานคนพิการ ซึ่ งถือเป็ นการประชาสัมพันธ์องค์กรผ่านสื่ อบุคคลที่ได้รับการยอมรับจากสังคม โดยที่
องค์กรไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
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4.2.1.3 สื่ อมวลชน
นอกจากการประชาสัมพันธ์ผา่ นทางสื่ อบุคคลแล้ว สื่ อมวลชนเป็ นอีกช่องทางหนึ่ งที่
ช่ วยให้การประชาสั ม พันธ์ องค์ก รมี น้ า หนัก และน่ า เชื่ อถื อมากยิ่ง ขึ้ น เนื่ องจากมี ก ารกลั่นกรอง
มาแล้วในระดับหนึ่ งจากบรรณาธิ การของสื่ อนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็ นวิทยุ โทรทัศน์ สื่ อออนไลน์ หรื อ
สื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ ซึ่ งจากการศึกษาข้อมูล ผ่านสื่ อต่าง ๆ เกี่ ยวกับการสร้ างโอกาสในการมีงานทา
ให้กบั คนพิการของทั้งบีทามส์ และกลุ่มเซ็ นทรั ลพบว่า มี บทสัมภาษณ์ ผูบ้ ริ หารซึ่ งพูดถึงประเด็น
ดังกล่าวที่ถูกนามาเผยแพร่ ผา่ นสื่ อสิ่ งพิมพ์หรื อสื่ อออนไลน์ต่าง ๆ
บีทามส์ : คุ ณสุ ชาติ อิ่มบัญชร ได้ให้สัมภาษณ์ กบั วารสาร HR Corner ซึ่ งเป็ น
วารสารที่เผยแพร่ ในกลุ่มคนที่ทางานด้านทรัพยากรบุคคล โดยคุณสุ ชาติได้พูดถึงเป้ าหมาย 5 % ใน
การจ้างงานคนพิการว่าเป็ นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่ งขององค์กร และทาให้ภาพลักษณ์ของบีทามส์
ที่สื่อออกมาเป็ นภาพขององค์กรที่ให้คุณค่าและความสาคัญกับคนพิการ
“หนึ่งเราเป็ นบริ ษทั ที่มี KPIs ด้านคนพิการก่อนที่กฎหมายแรงงานจะประกาศใช้วา่
ทุกหน่วยงานต้องมีคนพิการเท่าไร จริ ง ๆ KPIs ของบีทามส์ ต้ งั แต่เปิ ดบริ ษทั คือ เราจะมีคนพิการ 5
% ของจานวนพนักงานเสมอ ซึ่ งวันนี้ เราก็ยงั ทา KPIs ตัวนี้ สาเร็ จอยู”่ คุณสุ ชาติกล่าว (HR Center,
2553, น. 44.)
กลุ่ ม เซ็ นทรั ล: คุ ณบุ ษบา จิ ราธิ วฒั น์ ผูช้ ่ วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส ฝ่ าย
สื่ อสารองค์กรของกลุ่มเซ็นทรัล ก็ได้ให้สัมภาษณ์ กบั ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ เกี่ยวกับโครงการ
สร้างศูนย์บริ การลูกค้าของพาวเวอร์ บาย ซึ่ งเป็ นตัวอย่างของการสร้างงานตามมาตรา 35 ที่องค์กร
ธุ รกิจอื่น ๆ สามารถไปเรี ยนรู้ได้
นอกจากนี้ บริ ษทั เซ็นทรัลเรสตอรองส์ กรุ๊ ป จากัด (CRG) ซึ่ งเป็ นธุ รกิ จร้านอาหาร
ในกลุ่มเซ็ นทรัล ที่มีการจ้างคนพิการทางการได้ยินมาเสริ ฟหน้าร้ านและได้รับรางวัลหลายรางวัล
ยังได้รับความสนใจจากสื่ อโทรทัศน์ในฐานะองค์กรที่เป็ นตัวอย่างที่ดีในการสร้ างโอกาสในการมี
งานทาให้กบั คนพิการ โดยเมื่อวันศุกร์ ที่ 23 มกราคม 2558 สถานี โทรทัศน์ช่อง one HD (GMM one
TV Company Limited) ได้เข้ามาถ่ายทาสกู๊ปพิเศษเกี่ ยวกับการทางานของพนักงานคนพิการ ณ
บริ ษทั เซ็นทรัลเรสตอรองส์ กรุ๊ ป จากัด เพื่อเป็ นการกระตุน้ ให้ภาคเอกชนและภาคส่ วนอื่น ๆ รับคน
พิการเข้าทางาน รวมถึ งการแสดงให้เห็ นถึ งศักยภาพ และความสามารถด้านอื่น ๆ ของคนพิการ
รวมทั้งความสามารถในการปรับตัวเพื่ออยูร่ ่ วมกันในสังคมกับคนทัว่ ไปได้อย่างมีความสุ ข
คุณปิ ยะนุช เยีย่ มญาติ ผูจ้ ดั การแผนกสรรหาส่ วนกลางของ CRG ได้ให้สัมภาษณ์กบั
สถานีโทรทัศน์ช่องดังกล่าวว่า “แม้จะมีปัญหาด้านการสื่ อสาร แต่ถา้ ได้เรี ยนรู ้และทาความเข้าใจกัน
ก็ทางานได้ดีเหมือนคนทัว่ ไป”
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ภาพที่ 4.7 การถ่ายทาสกู๊ปสัมภาษณ์พนักงานผูพ้ ิการทางการได้ยนิ ของ CRG
แหล่งทีม่ า: Suranun Thongtongkun, 2558.
ทั้งนี้ CRG มีพนักงานกว่าหนึ่ งหมื่ นคน เป็ นคนพิการ 152 คน ซึ่ งทาให้บริ ษทั
ได้รับรางวัลองค์กรภาคเอกชนที่สนับสนุ นด้านคนพิการดีเด่นประจาปี 2557 จากกระทรวงพัฒนา
สังคมและความมัน่ คงของมนุษย์

ภาพที่ 4.8 ภาพการรับรางวัลของ CRG ในฐานะองค์กรภาคเอกชนที่สนับสนุนด้านคนพิการดีเด่น
ประจาปี 2557 จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
แหล่งทีม่ า: Suranun Thongtongkun, 2558.
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โดยสรุ ปแล้ว การสื่ อสาร CSR ที่พบมากบนเว็บไซต์ รองลงมาจากการสื่ อสารผ่าน
สื่ อบุคคล ได้แก่ สื่ อมวลชน (เช่น โทรทัศน์ วารสาร สื่ อสังคมออนไลน์ เป็ นต้น) โดยทั้งสององค์กร
ถือว่าประสบความสาเร็ จในการทาให้สื่อมวลชนหันมาให้ความสนใจและนาเรื่ องราวที่เป็ นความ
ภาคภูมิใจและความสาเร็ จขององค์กรมาช่วยเผยแพร่ ซึ่ งเป็ นการประชาสัมพันธ์องค์กรที่ได้ผลในวง
กว้าง โดยที่องค์กรไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
4.2.1.4 ประกาศรับสมัครงาน
โฆษณารับสมัครงานเป็ นอีกช่องทางที่ไม่เพียงแต่ช่วยองค์กรในการสรรหาผูพ้ ิการ
เข้าทางาน แต่ยงั เป็ นการสื่ อสาร CSR ให้กบั องค์กรไปในตัว เพราะการเป็ นองค์กรที่สนับสนุนเรื่ อง
คนพิการอย่างจริ งจังไม่เพียงแต่จะสร้างชื่ อเสี ยง และภาพลักษณ์ที่ดีให้กบั องค์กร แต่ยงั ดึงดูดให้คน
อยากเข้ามาทางานกับองค์กรอีกด้วย โดยผูส้ มัครทั้งของบีทามส์ และกลุ่มเซ็ นทรั ลซึ่ งทราบจาก
ประกาศรับสมัครงาน ทั้งบนเว็บไซต์ และในงาน Job Fair คนพิการ ว่าบริ ษทั รับคนพิการเข้าทางาน
ด้วย ต่างก็รู้สึกประทับใจที่องค์กรให้โอกาสคนพิการ
บีทามส์: จากการสัมภาษณ์พนักงานของบีทามส์ พบว่า พนักงานมีความประทับใจที่
องค์กรมีการจ้างงานคนพิการ ซึ่ งเป็ นเหตุผลหนึ่งที่ทาให้พวกเขาตัดสิ นใจร่ วมงานกับองค์กร แต่ที่
สาคัญและน่าจะเป็ นผลจากการสื่ อสาร CSR เรื่ องการสร้างโอกาสในการมีงานทาให้กบั คนพิการก็
คือ พวกเขามีเจตคติที่ดีข้ ึนต่อคนพิการ
“ดี นะครับ รู้ สึกดี ที่ องค์กรให้โอกาสคนพิการ” (ดลนที บุญมีมา, สัมภาษณ์ , 26
มิถุนายน 2558)
“เขาตัดสิ นใจทางานที่นี่เพราะที่นี่จา้ งงานคนพิการ” (วิภา ผือลองไชย, สัมภาษณ์, 26
มิถุนายน 2558)
“เมื่อก่อนผมเห็นคนพิการต้องมาขอทาน ตอนนั้นก็มองไม่ค่อยดี แต่พอมาที่บริ ษทั นี้
รู้สึกว่า คนพิการก็เหมือนคนปกติคนหนึ่ ง เขามีความสามารถและเอาความสามารถที่มีอยู่มาใช้ให้
เกิดประโยชน์แก่ตนเองและองค์กร” (ดลนที บุญมีมา, สัมภาษณ์, 26 มิถุนายน 2558)
กลุ่ ม เซ็ น ทรั ล : กลุ่ ม เซ็ น ทรั ล จ าเป็ นต้อ งมี ช่ อ งทางในการรั บ สมัค รพนัก งานที่
ค่อนข้างหลากหลาย อาทิเช่น เว็บไซต์องค์กร เว็บไซต์รับสมัครงาน งาน Job Fair คนพิการ การจัด
อบรม เป็ นต้น เนื่ องจากจานวนคนพิการที่ตอ้ งรับเข้าทางานตามกฏหมายมีค่อนข้างมาก โดยกลุ่ม
เซ็นทรัลมีแผนที่จะพัฒนาเว็บไซต์รับสมัครงาน www.centralsmartjobs.com ให้มีช่องทางในการรับ
สมัครงานคนพิการเพิ่มขึ้นมาอีกช่องทางหนึ่ง จากเดิมที่มีเฉพาะตาแหน่งงานสาหรับคนปกติ
นอกจากนี้ กลุ่มเซ็ นทรัลยังเข้าร่ วมงาน Job Fair คนพิการที่จดั โดยกรมการจัดหา
งาน กระทรวงแรงงาน ปี ละ 1-2 ครั้ง โดยในงานดังกล่าวจะมีหลายองค์กรมาเข้าร่ วมเพื่อรับสมัคร
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งานคนพิการ และล่ าสุ ดกลุ่ มเซ็ นทรั ลได้จดั งาน Job Fair คนพิการ ของตัวเอง โดยเชิ ญอธิ บดี
กรมการจัดหางานมาเป็ นประธาน และมีคนพิการมาร่ วมงานกว่า 300 คนจากทัว่ ประเทศ ซึ่ งการจัด
งานในลัก ษณะเช่ น นี้ ไ ม่ เ พี ย งแต่ จ ะเป็ นช่ อ งทางในการสรรหาพนัก งานผูพ้ ิ ก าร แต่ ย งั เป็ นการ
ประชาสัมพันธ์ CSR ขององค์กรไปในตัวอีกด้วย ขณะที่หน่วยงานราชการเองก็ให้การยอมรับและ
พอใจกับสิ่ งที่องค์กรทา
หน่วยงานราชการมองว่าเราให้การสนับสนุนอย่างจริ งจัง ทาเป็ นเรื่ องเป็ นราว ทาเป็ นระบบ
ตัวเลขคนพิการที่เรารับเข้าทางานก็เพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ ซึ่ งภาครัฐ ไม่วา่ จะเป็ นกระทรวงแรงงาน
กระทรวงพัฒนาสังคมฯ ก็ค่อนข้าง Happy กับเรา ล่าสุ ดก็เชิญเราเข้าไปเป็ นอนุ กรรมการใน
เรื่ องของคนพิการ ในฐานะตัวแทนภาคเอกชน สะท้อนว่าคนข้างนอกมองเราว่าน่าเชื่ อถื อ
(จารุ วรรณ งามพิสุทธิ์ ไพศาล, สัมภาษณ์, 26 มิถุนายน 2558)
อีกช่องทางหนึ่ งที่กลุ่มเซ็นทรัลใช้ในการสรรหาคนพิการได้แก่ โครงการ Together
We C.A.R.E. ซึ่ งเป็ นโครงการฝึ กอบรมคนพิการและเป็ นการสร้ างงานตามมาตรา 35 ที่สามารถ
นามาใช้ในการสื่ อสาร CSR เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กบั องค์กรได้

ภาพที่ 4.9 โฆษณาโครงการ Together We C.A.R.E. และกิจกรรมนัดพบแรงงานคนพิการของ
กลุ่มเซ็นทรัล
แหล่งทีม่ า: เซ็นทรัล รี เทล, 2556.
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ได้ Feedback ดี ๆ จากคนมาสมัครงานเยอะ เขาบอกว่าเห็นเราจากสื่ อโน้นสื่ อนี้ ที่เรารับคน
พิการ เขามีโอกาสได้ไปเดินงาน Job Fair คนพิการที่เราจัด...บางคนเป็ นลูกค้า อย่าง CRG
เขาจะมีคนพิการอยูท่ ี่ Shop ให้ Service ลูกค้า เขาก็ได้ไปสัมผัสในมุมที่เขาเป็ นลูกค้า เขาก็
Feedback กลับมาว่าดีจงั เลย เราให้โอกาสคน เขารู ้สึกว่าเราเป็ นองค์กรที่ Care (จารุ วรรณ
งามพิสุทธิ์ ไพศาล, สัมภาษณ์, 26 มิถุนายน 2558)
โดยสรุ ป แล้ว การประกาศรั บ สมัค รงานไม่ เ พี ย งแต่ เป็ นช่ อ งทางในการสรรหา
พนักงานให้กบั องค์กรที่ ตอ้ งการจ้างงานคนพิก ารเท่านั้น แต่ยงั เป็ นช่ องทางในการสื่ อสาร CSR
ให้กบั องค์กรได้อีกด้วย โดยกลุ่มเซ็นทรัลจะใช้ช่องทางนี้มากกว่าบีทามส์เนื่องจากเป็ นองค์กรขนาด
ใหญ่และมีคนเข้าออกอยูต่ ลอดเวลา จึงมีการเปิ ดรับสมัครพนักงานเป็ นประจา
ไนส์คอร์ ป: การสื่ อสาร CSR เรื่ องการสร้างโอกาสในการมีงานทาให้กบั คนพิการนี้
ไม่เพียงแต่จะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กบั องค์กรธุ รกิจ แต่ยงั ช่วยสร้างความตระหนักให้กบั สังคมและ
ทาให้สังคมมีเจตคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับคนพิการอีกด้วย
เราก็รู้เห็ นคนพิการ เราก็สงสาร แต่มนั ไม่มีวิธีการที่สังคมจะมาเชื่ อมต่อกับคนพิการได้...
เวลาทาโครงการแบบนี้ เอกชนต้องประชาสัมพันธ์ อยู่แล้ว สังคมก็จะเกิ ดความตระหนัก
สังคมไทยก็จะเห็นคนพิการที่มีความสามารถ คือ ความสามารถในการทางานมากขึ้น ๆ ใน
หลายโมเดล และก็เชื่อมัน่ ว่าเป็ นอย่างนั้นจริ ง เพราะมีการสื่ อสารออกมาอย่างต่อเนื่ อง การ
สื่ อสารก็จะไปช่วยให้ประชาชนเปลี่ยนมุมมองจากเดิมที่เห็นภาพคนพิการเป็ นขอทาน หรื อ
ขายลอตเตอรี่ จะเห็ น คนพิ ก ารท าอย่ า งอื่ น มากขึ้ น จากการที่ เ อกชนมี แ รงจู ง ใจที่ จ ะ
ประชาสัมพันธ์งานของตัวเอง” (สกุลทิพย์ กีรติพนั ธวงศ์, สัมภาษณ์, 19 มิถุนายน 2558)
ซึ่ งความเห็นดังกล่าวสอดคล้องกับความเห็นของพนักงานบีทามส์ ที่มีมุมมองต่อคน
พิการเปลี่ยนไปหลังจากที่ได้รับทราบข้อมูลและเข้ามาสัมผัสกับคนพิการด้วยตัวเอง
กล่าวโดยสรุ ป ในการสื่ อสาร CSR ภายนอกองค์กรในการสร้างโอกาสในการมีงานทา
ให้กบั คนพิการทั้ง 4 รู ปแบบที่ กล่ าวมาแล้ว รู ปแบบที่พบมาก ได้แก่ สื่ อบุ คคลและสื่ อมวลชน
ขณะที่ การสื่ อสารผ่านทางเว็บไซต์ขององค์กรยังมี ไม่มากนัก ยกเว้นกรณี ของบี ทามส์ ซ่ ึ งมี ความ
ชานาญด้านการทาเว็บไซต์อยู่แล้ว ขณะที่องค์กรขนาดใหญ่อย่างกลุ่มเซ็ นทรัลจะใช้รูปแบบการ
ประกาศรับสมัครงานมากกว่าเนื่ องจากเป็ นรู ปแบบที่องค์กรได้รับประโยชน์ท้ งั ในแง่ของการสรร
หาและการสื่ อสาร CSR
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4.2.2 การสื่ อสาร CSR ภายในองค์ กร
4.2.2.1 การสื่ อสารวิสัยทัศน์และนโยบายด้าน CSR จากผูบ้ ริ หารสู่ พนักงาน
จากการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ หารของทั้งบีทามส์ และกลุ่มเซ็นทรัลมีนโยบายที่ค่อนข้าง
ชัดเจนในเรื่ องการสร้างโอกาสในการมีงานทาให้กบั คนพิการ ซึ่ งนโยบายดังกล่าวได้ถูกถ่ายทอด
จากบนลงล่างผ่านสื่ อบุคคลและวัฒนธรรมองค์กรในกรณี ของบีทามส์ ส่ วนกรณี ของกลุ่มเซ็นทรัล
จะเป็ นนโยบายที่ถูกส่ งต่อมาจากผูบ้ ริ หารสู งสุ ดผ่านทางอีเมลให้ดาเนิ นการจ้างงานหรื อสร้างงาน
ให้กบั คนพิการ โดยไม่มีการสมทบเงินเข้ากองทุนฯ
บีทามส์: สาหรับการสื่ อสารภายในองค์กรของบีทามส์น้ นั พบว่า พนักงานทุกคนต่าง
ก็รับรู ้และเห็นด้วยกับแนวคิดของผูบ้ ริ หารในการเปิ ดโอกาสในการมีงานทาให้กบั คนพิการ และทุก
คนก็เรี ยนรู ้ ที่จะปรั บตัวและใช้ชี วิตอยู่ร่วมกันอย่างเป็ นธรรมชาติ โดยไม่ได้ป ฏิ บตั ิ กบั คนพิการ
แตกต่างจากคนทัว่ ไป เพราะทุกคนถูกปลูกฝังว่า “คนพิการก็เหมือนกับคนปกติ” และคนพิการเองก็
รู ้ สึกอย่างนั้น ซึ่ งวัฒนธรรมแห่ งการสร้ างโอกาสและความเท่าเทียมในลักษณะเช่ นนี้ ได้ถูกส่ งต่อ
จากรุ่ นสู่ รุ่น เวลาที่มีการอบรมพนักงานใหม่ก็จะมีการพูดถึ งเรื่ องนี้ ซึ่ งทุกคนก็เข้าใจและสามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรนี้ได้
“ตอนที่เรามาสมัคร เขาก็จะถามว่าเราต้องทางานร่ วมกับคนพิการนะ มีปัญหามั้ย พอ
มาทางาน พี่เขาก็สอนงานให้เราเหมือนเขาเป็ นคนปกติ” (ดลนที บุญมีมา, สัมภาษณ์, 26 มิถุนายน
2558)
จะเห็ นได้ว่า การถ่ ายทอดวิสัย ทัศน์ และนโยบายจากผูบ้ ริ หารลงมาสู่ พ นักงานใน
องค์กรขนาดกลางนั้นทาได้ไม่ยาก ไม่ตอ้ งมีกระบวนการที่ซบั ซ้อน แต่ทุกคนสามารถเรี ยนรู ้ ที่จะ
ทางานและใช้ชีวิตร่ วมกันกับคนพิการได้อย่างเป็ นธรรมชาติ มีการไปลงพื้นที่ดว้ ยกัน ไปทานข้าว
เย็น ไปดูหนังด้วยกัน จนกลายเป็ นวิถีชีวติ ปกติ และที่สาคัญที่สุด ทุกคนที่บีทามส์มีความศรัทธาใน
ตัวผูน้ าที่ทาเรื่ องนี้
กลุ่มเซ็นทรัล: ตามที่ได้กล่าวไปแล้วในหัวข้อ 4.1 ว่า ผูบ้ ริ หารสู งสุ ดขององค์กรมี
นโยบายที่ ค่อนข้างชัดเจนในเรื่ องการจ้างงานและสร้ างงานคนพิการ ซึ่ งนโยบายดังกล่ าวได้ถู ก
ถ่ายทอดลงมายังผูป้ ฏิบตั ิการเป็ นลาดับและมีการดาเนินการเพื่อตอบสนองต่อนโยบายดังกล่าวอย่าง
เป็ นระบบ
บริ ษทั มีอีเมลออกถึงทุกคนว่า นี่คือนโยบายของคุณทศ จิราธิ วฒั น์ เป็ นสารส่ งมาเพื่อให้ทุก
คนมีเป้ าหมายเดี ยวกัน จะได้เดิ นไปด้วยกัน ตัวคุ ณทศเองค่อนข้างให้ความสาคัญกับคน
มาก....การรับข้อมูลข่าวสารค่อนข้างชัดเจนและง่าย ทุกคนเห็นเท่าเทียมกันทางอีเมล คน
พิการของเราก็มีอีเมล (ปิ ยะนุช เยีย่ มญาติ, สัมภาษณ์ 26 มิถุนายน 2558)
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โดยสรุ ปแล้ว ผูบ้ ริ หารของทั้งบีทามส์ และกลุ่มเซ็นทรัลมีการสื่ อสารนโยบายเรื่ อง
การสร้ างโอกาสในการมี งานทาให้กบั ผูพ้ ิการที่ ชัดเจน ซึ่ งทาให้การดาเนิ นการในเรื่ องดัง กล่ า ว
เป็ นไปอย่างมีทิศทางและได้รับความร่ วมมือจากพนักงานผูป้ ฏิบตั ิการเป็ นอย่างดี
4.2.2.2 การอบรมเพื่อให้ความรู ้และสร้างความเข้าใจกับพนักงาน
ก่อนที่จะมีการรับคนพิการเข้ามาทางาน จาเป็ นอย่างยิ่งที่องค์กรต้องทาความเข้าใจ
กับ พนัก งานให้ดีเสี ย ก่ อนเพื่ อให้แน่ ใจว่า คนที่ รับเข้า มาคื อคนที่ “ใช่ ” เนื่ องจากการตัดสิ นใจที่
ผิดพลาดแต่ละครั้งหมายถึงค่าใช้จ่ายขององค์กร ซึ่ งในกรณี ของบีทามส์ จะใช้วิธีการสื่ อสารผ่านการ
พูดคุ ยธรรมดา ขณะที่ กลุ่มเซ็ นทรัลจะใช้วิธีการอบรมเชิ งปฏิบตั ิการเพื่อสร้างความเข้าใจและให้
พนักงานระบุ ตาแหน่ งงานที่ คนพิการสามารถทาได้ นอกจากนี้ กลุ่ มเซ็ นทรั ลยังมี การอบรมเพื่อ
พัฒนาทักษะที่จาเป็ นต่อการสื่ อสารและการอยูร่ ่ วมกันระหว่างพนักงานปกติและพนักงานผูพ้ ิการ
โดยมีเป้ าหมายอยูท่ ี่การรักษาพนักงานให้อยูก่ บั องค์กรให้ได้นานที่สุด
บีทามส์ : สาหรับการสร้างความเข้าใจกับพนักงานของบีทามส์ ตามที่กล่าวไปแล้ว
คือ เป็ นการสื่ อสารผ่านทางวัฒนธรรมองค์กรที่ถูกถ่ายทอดจากรุ่ นสู่ รุ่น โดยไม่มีการอบรมอย่างเป็ น
ทางการ แต่จะเป็ นการบอกเล่าธรรมดาและให้พนักงานเรี ยนรู ้ เอาเองผ่านการอยูร่ ่ วมกันอย่างเป็ น
ธรรมชาติ
“เวลามีพนักงานใหม่เข้ามา เราก็จะสื่ อสารกับเขาว่า เรามีคนพิการ ต้องอยูร่ ่ วมกันกับ
เขาให้ ไ ด้นะ แต่ เ ราไม่ ต้องไปช่ ว ยอะไรเขา เขาช่ วยตัวเองได้ ก็ ท างานไปตามปกติ ก็ พูด แค่ น้ ี
นอกนั้นบรรยากาศก็จะพาไปเอง” (วิภา ผือลองไชย, สัมภาษณ์, 26 มิถุนายน 2558)
กลุ่มเซ็นทรัล: สาหรับกลุ่มเซ็นทรัลซึ่ งเป็ นองค์กรขนาดใหญ่ การสื่ อสารภายในเรื่ อง
การสร้ างโอกาสในการมีงานทาให้กบั คนพิการจะอยู่ในรู ปของการให้ความรู ้ และการสร้ างความ
เข้าใจกับตัวแทนของแต่ละหน่วยธุ รกิจผ่านการอบรมเชิ งปฏิบตั ิการที่ได้กล่าวไปแล้ว โดยก่อนที่จะ
มีการสรรหาคนพิการเข้ามาทางาน กลุ่มเซ็นทรัลจะเชิ ญที่ปรึ กษาซึ่ งเป็ นคนพิการมาให้ความรู ้และ
สร้างความเข้าใจกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยภายในองค์กร ซึ่ งประกอบด้วย Line Manager ประมาณ 710 คน จากแต่ละหน่วยธุ รกิจ หลังจากที่อบรมเสร็ จแล้ว ผูเ้ ข้าอบรมจะเกิดไอเดียและสามารถระบุได้
ว่างานใดบ้างที่คนพิการสามารถทาได้ในหน่ วยธุ รกิ จของตน หรื อบางหน่ วยธุ รกิ จที่อาจจะติดใน
เรื่ องของสถานที่เนื่ องจากเป็ นอาคารเก่าที่ยงั ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนเพื่ออานวยความสะดวกให้กบั
คนพิการ ก็อาจจะพิจารณาเป็ นงานที่สามารถทาจากบ้านได้ จากนั้นจึงค่อยมาสรุ ปจานวนคนพิการที่
ต้องการ รวมทั้งประเภทของคนพิการ และแบ่งกลุ่มกันว่างานใดต้องใช้วิธีการจ้างตามมาตรา 33
งานใดต้องใช้วธิ ีการสร้างงานตามมาตรา 35
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เรามี Stakeholders ที่ เกี่ ย วข้องเยอะมาก เราต้องไปคุ ย กับ ลู ก ค้า ภายใน ซึ่ งได้แก่ Line
Manager (ผูบ้ ริ หารสายงาน) ใน BU (Business Unit หรื อ หน่วยธุ รกิจ) ต่าง ๆ เพื่อไปช่วย
เขาบ่งชี้วา่ มีตาแหน่งอะไรบ้างมั้ยที่เขาหาอยู่ ที่เป็ นตาแหน่งงานว่างปกติ แต่สามารถเอาคน
พิการมาทาแทนได้ บางทีพูดไปเขาอาจจะไม่เห็นภาพ เราก็มีการจัดเหมือนเป็ น Workshop
เอาคนพิการที่เป็ นที่ปรึ กษาในโครงการมาให้ค วามรู้ เพราะผูเ้ ข้าอบรมจะรู้เฉพาะกฎหมาย
แต่ความเข้าใจลึ กซึ้ งยังไม่มี ฉะนั้น เราจึ ง เริ่ มต้นให้ความรู ้ กบั คนทั้งหมดในองค์กร ไม่
จากัดเฉพาะกลุ่มที่คนพิการต้องไปอยูเ่ ท่านั้น เพราะอาจเป็ นไปได้วา่ บางหน่วยงานที่ไม่มี
การขอคนพิการเข้ามา เป็ นเพราะเขาไม่มีความรู ้ ไม่เข้าใจว่าจริ ง ๆ แล้ว งานบางงานคน
พิการมีศกั ยภาพที่จะทาได้ (จารุ วรรณ งามพิสุทธิ์ ไพศาล, สัมภาษณ์, 26 มิถุนายน 2558)
ตามที่ได้กล่าวไปแล้วว่า การจัดอบรมเชิ งปฏิ บตั ิการในลักษณะเช่ นนี้ มีประโยชน์
มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนที่จะมีการจัดอบรมคนพิการ เพราะจะทาให้ทราบลักษณะงานที่แต่ละ
หน่วยธุ รกิจต้องการและสามารถออกแบบหลักสู ตรที่จะช่วยพัฒนาทักษะของคนพิการให้ตรงหรื อ
ใกล้เคี ยงกับลักษณะงานที่ตอ้ งการมากที่ สุด ไม่เช่ นนั้นแล้ว คนพิการที่ได้มาจะไม่สามารถสร้ าง
คุณค่าให้กบั องค์กรได้อย่างแท้จริ ง
ที่ ส าคั ญ และเป็ นความท้ า ทายอี ก ประการหนึ่ งของฝ่ ายทรั พ ยากรบุ ค คล
นอกเหนื อจากการปรั บสภาพแวดล้อมในการทางาน ก็คือเรื่ องการปรั บทัศนคติท้ งั ของพนักงาน
ปกติและของพนักงานผูพ้ ิการ เพื่อจะรักษาคนพิการให้อยู่กบั องค์กรให้นานที่สุด ซึ่ งในส่ วนของ
พนักงานปกติ องค์กรต้องทาความเข้าใจกับพวกเขาว่า
1) เราสามารถอยูร่ ่ วมกับคนพิการได้
2) คนพิการมีศกั ยภาพเพียงพอที่จะทางานเหมือนกับคนปกติ
3) เราต้องให้โอกาส อย่าไปมองว่าคนพิการมาแล้วเป็ นภาระ
ส่ วนพนักงานผูพ้ ิการตามที่ได้กล่าวไปแล้วว่า คนพิการส่ วนใหญ่จะเก็บตัวอยูแ่ ต่ใน
บ้าน ไม่ชอบเข้าสังคม พอออกมาสู่ โลกภายนอก จึงมีปัญหาในการปรับตัวค่อนข้างมาก ทาให้เข้า
กับเพื่อนร่ วมงานไม่ค่อยได้ ซึ่ งปั ญหาดังกล่าวต้องไปแก้ที่ครอบครัวและระบบการศึกษาสาหรับคน
พิการ
“ภาครัฐต้องลงไปในครอบครัว กระตุน้ พ่อแม่ให้ผลักดันลูกให้ออกจากบ้าน ต้อง
สร้างทัศนคติใหม่ให้กบั เขา ทัศนคติที่อย่ารอความช่วยเหลือ ต้องช่วยตัวเองให้ได้...คือครอบครัวก็มี
ส่ วนส าคัญ ต้องเอาเขาออกมาจากตรงนั้น ไม่ ตอ้ งอาย” (วรารั ก ษ์ สู่ โนนทอง, สัม ภาษณ์ , 26
มิถุนายน 2558)
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คุณศิวกร สุ นทรวิภาต เจ้าหน้าที่แผนกสรรหาส่ วนกลาง ของ CRG ซึ่ งพิการทางการ
ได้ยิน เป็ นตัวอย่างของคนพิการที่สามารถเอาชนะความกลัวและยอมก้าวออกจากโลกของตัวเอง
เพื่อมาอยูร่ ่ วมกับคนปกติ โดยเขาทางานอยูก่ บั CRG ตั้งแต่ยงั พูดไม่ได้ จนปั จจุบนั สามารถฟังและ
พูดได้บา้ งเล็กน้อย แม้จะเป็ นเพียงประโยคสั้นๆ ก็ตาม ซึ่ ง การที่ เขามี วนั นี้ ได้ก็เพราะองค์กรให้
โอกาส
“มีโอกาสดี มีงานทา มีความรู้ ได้เงิน ภูมิใจ...ไม่ตอ้ งอาย คนหู หนวกชอบอาย ให้
ลองดู เปลี่ยนตัวเอง หูดีหูหนวกอยูด่ ว้ ยกันได้” (ศิวกร สุ นทรวิภาต, สัมภาษณ์, 26 มิถุนายน 2558)
คุณปิ ยะนุช เยีย่ มญาติ ผูจ้ ดั การแผนกสรรหาส่ วนกลางของ CRG ซึ่ งเป็ นพนักงานรุ่ น
แรก ๆ ที่ รับคนพิการเข้ามาทางานกับ CRG และเป็ นผูท้ ี่สามารถสื่ อสารและทาความเข้าใจกับ
พนักงานที่พิการทางได้ยนิ ได้เป็ นอย่างดี กล่าวว่า “คนพิการไม่อยากได้เงิน แต่พวกเขาอยากใช้ชีวิต
เหมือนคนปกติมากกว่า เขาได้มีโอกาสเท่าเทียมกับคนปกติ อันนี้ คือสิ่ งที่เขาอยากได้....ภูมิใจมากที่
องค์กรสนับสนุ นในเรื่ องนี้ เหมือนได้บุญที่ได้ให้โอกาสเขา” (ปิ ยะนุ ช เยี่ยมญาติ, สัมภาษณ์ , 26
มิถุนายน 2558)
นอกจากปั ญหาเรื่ องทัศนคติ แล้ว สิ่ งที่ เป็ นความท้าทายอี กประการหนึ่ งของกลุ่ ม
เซ็นทรัล โดยเฉพาะอย่างยิง่ CRG คือ การสื่ อสารที่ไม่เข้าใจกันระหว่างพนักงานปกติกบั พนักงานผู ้
พิการ เนื่องจาก 90 % ของพนักงานผูพ้ ิการที่ทางานกับ CRG เป็ นคนพิการทางการได้ยนิ
“การสื่ อสารสาคัญมาก ทาให้งานบรรลุ เป้ าหมาย อย่า งน้องที่ อยู่ออฟฟิ ศไม่ ค่อย
เท่าไหร่ เพราะเป็ นงานเอกสาร แต่นอ้ งที่อยูห่ น้าร้าน ถ้าทาสู ตรผิด นัน่ หมายถึงยอด Waste ทุกอย่าง
คือค่าใช้จ่าย” (ปิ ยะนุช เยีย่ มญาติ, สัมภาษณ์, 26 มิถุนายน 2558)
เพื่อแก้ไขปั ญหาดังกล่าว CRG จึงมีแผนพัฒนาการสื่ อสารภายในองค์กร โดยเริ่ ม
จากการส่ งพนักงานปกติไปอบรมเรื่ องการใช้ภาษามื อเพื่อจะสามารถสื่ อสารกับพนักงานผูพ้ ิการ
ทางการได้ยนิ ได้ดีข้ ึน โดยตัวคุณปิ ยะนุชเองก็ไปรับการอบรมและนากลับมาใช้ในงาน ซึ่ งทาให้เธอ
สามารถสื่ อสารและทาความเข้าใจกับพนักงานผูพ้ ิการได้มากขึ้น ในขณะที่ตวั พนักงานผูพ้ ิการเองก็
รู ้ สึกดี ที่คนปกติ พยายามที่ จะพูดภาษาเดี ยวกันกับพวกเขา ซึ่ งแสดงถึ งความเอาใจใส่ และการให้
ความสาคัญกับพวกเขาอย่างเป็ นรู ปธรรม
ทุกฝ่ ายต้องส่ งคนไปเรี ยน เริ่ มจาก HR ก่อน ซึ่ งตอนนี้ ก็มีไปเรี ยนแล้ว 2 รุ่ น เรี ยนฟรี กบั
ภาครัฐ คิดว่าจะจัดอย่างน้อยปี ละหนึ่ งรุ่ น ๆ ละ 30 คน โดยเฉพาะฝ่ ายที่มีพนักงานพิการ
เพราะการสื่ อสารสาคัญมากในการทางาน พูดและตีความไปคนละอย่าง ทาให้ยอดเสี ยของ
งานเยอะ งานล่ า ช้า ทุ ก อย่า งคื อค่ า ใช้จ่า ย มันเป็ นการแก้ปั ญหา (ปิ ยะนุ ช เยี่ ย มญาติ ,
สัมภาษณ์, 26 มิถุนายน 2558)
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โดยสรุ ปแล้ว การอบรมเพื่ อให้ค วามรู ้ และสร้ า งความเข้าใจกับพนักงานนั้นเป็ น
รู ปแบบของการสื่ อสารภายในองค์กรที่จาเป็ นสาหรับองค์กรขนาดใหญ่ ซึ่ งมีผสู ้ ่ วนได้ส่วนเสี ยเข้า
มาเกี่ยวข้องจานวนมาก จากผลการศึกษาพบว่าการอบรมมีประโยชน์อย่างมาก โดยทาให้องค์กรได้
คนที่เหมาะสมกับตาแหน่ งงานและยังช่ วยรักษาพนักงานผูพ้ ิการให้อยู่กบั องค์กรได้นานผ่านการ
ปรั บทัศ นคติ ซ่ ึ ง เป็ นปั จจัยสาคัญของความสาเร็ จในการจ้างงานคนพิ การ นอกจากนี้ การพัฒนา
ทักษะด้านการสื่ อสารโดยการอบรมเรื่ องการใช้ภาษามือให้กบั พนักงานปกติก็เป็ นอีกวิธีหนึ่ งที่ช่วย
พัฒนาการสื่ อสารภายในองค์กรให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ซึ่ งจะช่วยลดความขัดแย้งในการทางาน
และป้ องกันความเสี ยหายที่จะเกิดขึ้นจากการสื่ อสารที่ผดิ พลาด
กล่าวโดยสรุ ป การสื่ อสารวิสัยทัศน์และนโยบายที่ชดั เจนจากผูบ้ ริ หารสู งสุ ดมีส่วนสาคัญ
อย่างมากในการกาหนดทิศทางการดาเนิ นงานในการสร้ างโอกาสในการมีงานทาให้กบั คนพิการ
และทาให้ได้รับความร่ วมมือจากผูป้ ฏิ บตั ิงานเป็ นอย่างดี ซึ่ งรู ปแบบการสื่ อสารภายในองค์กรเพื่อ
สร้ างความเข้าใจและปรับทัศนคติ ของพนักงานนั้นก็ข้ ึ นอยู่กบั ขนาดขององค์กรด้วย โดยองค์กร
ขนาดกลางอย่างบีทามส์สามารถใช้วธิ ี การสื่ อสารแบบไม่เป็ นทางการผ่านวัฒนธรรมขององค์กรได้
ในขณะที่ องค์กรขนาดใหญ่อย่างกลุ่ มเซ็ นทรั ลจาเป็ นต้องมีการอบรมอย่างเป็ นระบบเนื่ องจากมี
ผูเ้ กี่ ยวข้องค่อนข้างมาก ซึ่ งการสื่ อสารภายในองค์กรนี้ มีส่วนอย่างมากต่อความสาเร็ จหรื อความ
ล้มเหลวขององค์กรในการสร้างโอกาสในการมีงานทาให้กบั คนพิการ
4.2.3 การสื่ อสารแบบมีส่วนร่ วม
นอกจากการสร้ างความรู ้ ความเข้าใจให้กบั พนักงานแล้ว ทั้งสององค์กรยังเปิ ดโอกาสให้
พนักงานได้มีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็ นทั้งในเรื่ องที่ส่งผลกระทบต่อการดารงชี วิตของ
ตนเองและเรื่ องงาน โดยที่ บี ท ามส์ พนัก งานผูพ้ ิ ก ารสามารถที่ จะเสนอความคิ ดเห็ นและได้รับ
โอกาสในการแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ ขณะที่กลุ่มเซ็นทรัล ก็เปิ ดโอกาสให้พนักงานปกติได้มีส่วน
ร่ วมในการตัดสิ นใจในเรื่ องตาแหน่งงานที่คนพิการสามารถทาได้ รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้พนักงานผู้
พิการทางการได้ยินได้พฒั นาศักยภาพและมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจที่สาคัญ ๆ เช่น การรับสมัคร
และสัมภาษณ์งานคนพิการทางการได้ยินด้วยกัน ซึ่ งทาให้พวกเขาเกิ ดความภาคภูมิใจทั้งในตัวเอง
และตัวองค์กร
บีทามส์ : พนักงานผูพ้ ิการของบีทามส์ ได้มีส่วนในการเสนอความคิดเห็นเพื่อแก้ไขปั ญหา
ความไม่สะดวกบางอย่างของผูพ้ ิการ เช่น การขอโซฟาสาหรับพลิกตัวเพื่อป้ องกันปั ญหาแผลกดทับ
ซึ่ งทางบริ ษทั ก็รับฟังและดาเนิ นการตามข้อเสนอแนะที่ได้ นอกจากนี้ พนักงานผูพ้ ิการของบีทามส์
ยังได้มีส่วนในการแสดงความคิดเห็ นเกี่ ยวกับเรื่ องงานและได้รับโอกาสที่จะแสดงศักยภาพอย่าง
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เต็มที่ จนได้รับการเลื่ อนตาแหน่ ง ซึ่ งทาให้พนักงานเกิ ดความภาคภูมิใจในตัวองค์กรและตัวผูน้ า
และไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเป็ นคนพิการที่ตอ้ งคอยรับความช่วยเหลือจากคนอื่นเหมือนอย่างที่คนทัว่ ไป
เข้าใจ
กลุ่มเซ็นทรัล: ในการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ ตัวแทนของแต่ละหน่วยธุ รกิจจะได้มีส่วนร่ วม
ในการแสดงความคิดเห็นและตัดสิ นใจเกี่ยวกับตาแหน่งงานที่คนพิการสามารถทาได้ตามที่ได้กล่าว
ไปแล้ว ซึ่ งทาให้องค์กรได้คนที่ตรงกับความต้องการที่แท้จริ งมากขึ้น นอกจากนี้ CRG ซึ่ งเป็ นธุ รกิจ
ร้านอาหารของกลุ่มเซ็นทรัล ยังเปิ ดโอกาสให้พนักงานผูพ้ ิการทางการได้ยิน ได้มีส่วนร่ วมในการ
สัมภาษณ์งานคนพิการทางการได้ยินด้วยกัน ซึ่ งการเปิ ดโอกาสให้พนักงานผูพ้ ิการได้มีส่วนร่ วมใน
ลักษณะเช่นนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยพัฒนาศักยภาพให้กบั พวกเขา แต่ยงั เป็ นผลดีต่อองค์กรอีกด้วย
ผูส้ มัครที่พิการจะรู ้สึกว่าอยูอ่ งค์กรนี้มีคนเข้าใจเขา เหมือนเป็ นการเปิ ดประตูบา้ น...การที่มี
น้องคนพิการเข้าไปด้วยมันดีกว่าแน่นอน ทั้งในเรื่ องของความเข้าใจกับคนพิการ การสร้าง
ความประทับใจแรกในการที่รับสมัคร ซึ่ งเราถือว่าเป็ นสิ่ งสาคัญ การที่จะรับคนเข้ามา เรา
อยากได้คนแบบไหน เราก็ตอ้ ง Treat เขาแบบนั้น เป็ นการใช้คนให้ตรงกับงาน มีคนพิการ
ช่วยคัดกรอง ถ้าสื่ อสารกับคนพิการด้วยกันยังไม่รู้เรื่ อง คนปกติไม่ตอ้ งพูดถึง...ที่สาคัญ เรา
ควรใช้ศ กั ยภาพของคนให้เต็ ม ที่ ไม่ ใ ช่ ใ ห้ ท าแค่ พิ ม พ์ง าน ถ่ า ยเอกสาร เขาท าอะไรได้
มากกว่านั้น แต่เราก็ตอ้ งหนักหน่อย (ปิ ยะนุช เยีย่ มญาติ, สัมภาษณ์, 26 มิถุนายน 2558)
“ชอบเข้าไปสัมภาษณ์ ดว้ ย ทาให้ได้มีส่วนร่ วม ได้พฒั นาตัวเอง มีความรู ้ เพิ่ม ไม่ใช่ แค่ทา
เอกสาร แต่ได้สัมภาษณ์คน” (พัทยา เทพศิริ, สัมภาษณ์, 26 มิถุนายน 2558)
ในการสัมภาษณ์งานคนพิการแต่ละครั้งต้องใช้เวลาค่อนข้างนาน ซึ่ งพนักงานผูพ้ ิการที่เข้า
ไปมี ส่ ว นร่ ว มในการสั ม ภาษณ์ จ ะได้ เ รี ยนรู ้ แ ละพัฒ นาทัก ษะในการสั ง เกตพฤติ ก รรมและ
องค์ประกอบที่สาคัญอื่น ๆ นอกเหนือจากความสามารถด้านการสื่ อสารและการทางานของผูส้ มัคร
ซึ่งหลังจากที่เสร็ จการสัมภาษณ์ คุณปิ ยะนุชจะเปิ ดโอกาสให้ พวกเขาได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ตัวผูส้ มัครและมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ ซึ่ งเป็ นการฝึ กให้พนักงานผูพ้ ิการได้ทาในสิ่ งที่พวกเขาไม่
คุน้ เคยและเป็ นการดึงศักยภาพที่อยูใ่ นตัวของพวกเขาออกมาให้มากที่สุด
โดยสรุ ปแล้ว การสื่ อสารแบบมีส่วนร่ วมช่วยให้พนักงานเกิดความภาคภูมิใจและให้ความ
ร่ วมมือกับองค์กรอย่างเต็มที่ ซึ่ งทาให้ท้ งั บีทามส์ และกลุ่มเซ็ นทรัลสามารถบรรลุ เป้ าหมายในการ
สร้างโอกาสในการมีงานทาให้กบั คนพิการตามนโยบายของผูบ้ ริ หารได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ ยังช่วย
พัฒนากระบวนการสรรหาพนักงานให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
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กล่าวโดยสรุ ปคือ การสื่ อสารความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรที่มีการสร้างโอกาสใน
การมีงานทาให้กบั คนพิการนั้น มีท้ งั ภายในและภายนอกองค์กร โดยการสื่ อสารภายในองค์กรจะอยู่
ในรู ปของการสื่ อสารวิสัยทัศน์และนโยบายจากบนลงล่าง การสร้ างความเข้าใจกับพนักงานเพื่อ
ปรับทัศนคติผา่ นทางวัฒนธรรมองค์กร (สาหรับองค์กรขนาดกลาง) และการอบรมต่าง ๆ (สาหรับ
องค์กรขนาดใหญ่) รวมทั้งการสื่ อสารแบบมีส่วนร่ วม ซึ่ งมีส่วนอย่างมากในการกระตุน้ ให้เกิดความ
ร่ วมมือและความภาคภูมิใจในตัวองค์กร
ส่ วนการสื่ อสาร CSR ภายนอกองค์ก รที่พ บจากการศึ กษาข้อมูลบนเว็บไซต์และการ
สัมภาษณ์ เชิ งลึ กเกี่ ยวกับการสร้ างโอกาสในการมีงานทาให้กบั คนพิการของทั้งสององค์กรนั้นมี
ด้วยกัน 4 รู ปแบบหลัก ๆ โดยรู ปแบบที่พบมากที่สุด ได้แก่ สื่ อบุคคลและสื่ อมวลชน ซึ่ งเป็ นการ
สื่ อสาร CSR ที่ค่อนข้างมี น้ าหนักและน่ าเชื่ อถื อมากกว่า เนื่ องจากเป็ นการประชาสัมพันธ์โดย
บุคคลภายนอก เช่น สื่ อมวลชนหรื อหน่วยงานภาครัฐ ที่ให้การยอมรับและยกย่องในสิ่ งที่องค์กรทา
ส่ วนการสื่ อสาร CSR ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์กรนั้นเป็ นช่องทางที่บีทามส์ เลือกใช้มากกว่ากลุ่ม
เซ็นทรัล เนื่ องจากเป็ นความชานาญขององค์กรอยู่แล้ว ขณะที่กลุ่มเซ็ นทรั ลจะใช้รูปแบบของการ
ประกาศรับสมัครงานมากกว่าเนื่ องจากเป็ นช่องทางที่องค์กรได้ประโยชน์ท้ งั ในแง่ของการสรรหา
พนักงานผูพ้ ิการและการสื่ อสาร CSR เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กบั องค์กร

4.3 วัตถุประสงค์ การวิจัยข้ อที่ 3 เพือ่ ศึกษาปัจจัยทีส่ นับสนุนองค์ กรธุรกิจในการสร้ าง
โอกาสในการมีงานทาให้ กบั คนพิการด้ วยกลยุทธ์ การสื่ อสารความรับผิดชอบต่ อ
สั งคม
จากการสัมภาษณ์ ผบู ้ ริ หารของทั้งสองบริ ษทั และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะเห็นได้วา่ ปั ญหา
หลายอย่างที่ถูกหยิบยกขึ้นมา ล้วนแล้วแต่เป็ นปั ญหาระดับมหภาคที่ทุกภาคส่ วนต้องมีส่วนร่ วมใน
การแก้ไขเพื่อให้สังคมไทยกลายเป็ นสังคมแห่งการสร้างโอกาสและความเท่าเทียมอย่างแท้จริ ง โดย
สิ่ งที่องค์กรธุ รกิจดังกล่าวมองว่าน่าจะเป็ นปั จจัยสนับสนุนสาคัญในการทาเรื่ องนี้ก็คือ
4.3.1 การให้ สิทธิประโยชน์ ทางภาษีเพิม่ เติมแก่ องค์ กรทีม่ ีการลงทุนในโครงการสร้ างงาน
คนพิการตามมาตรา 35
สิ ทธิประโยชน์ทางภาษีเป็ นปัจจัยหนึ่งที่รัฐบาลมักจะใช้ในการกระตุน้ ให้ภาคเอกชนเข้ามา
มีส่วนร่ วมในการสนับสนุ นกิ จกรรมต่าง ๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม ซึ่ งการสร้ างงานให้กบั คน
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พิการตามมาตรา 35 เป็ นอี กกิ จกรรมหนึ่ งที่ ตอ้ งอาศัยความร่ วมมื อจากทุ กภาคส่ วน โดยเฉพาะ
ภาคเอกชนซึ่งมีทรัพยากรและศักยภาพที่จะสนับสนุนได้
จากการศึกษาพบว่า แม้องค์กรธุ รกิจส่ วนใหญ่จะเข้าใจและเห็นประโยชน์ของการสร้างงาน
ให้กบั คนพิการตามมาตรา 35 โดยนามาเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ทางด้าน CSR แต่เมื่อพิจารณาจากความ
เสี่ ยงและความคุม้ ค่าในการลงทุนแล้ว องค์กรธุ รกิจส่ วนใหญ่ยงั คงเลือกที่จะสมทบเงินเข้ากองทุนฯ
ต่อไป ดังนั้น การเพิ่มสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีจึงเป็ นสิ่ งที่องค์กรขนาดใหญ่อย่างกลุ่มเซ็ นทรัลมอง
ว่าน่าจะเป็ นแรงจูงใจให้องค์กรธุ รกิจหันมาสร้างงานให้กบั คนพิการมากขึ้น
บีทามส์ : ไม่ได้มีความเห็นในเรื่ องนี้ เนื่ องจากไม่ได้มีการสร้างงานคนพิการตามมาตรา 35
ที่ตอ้ งใช้เงินลงทุนจานวนมหาศาล นอกจากนี้ ในการจ้างงานคนพิการขององค์กรก็มาจากวิสัยทัศน์
และความสมัครใจของผูน้ าองค์กรเอง ซึ่งเป็ นการปฏิบตั ิที่มากกว่ากฎหมายอยูแ่ ล้ว
กลุ่ ม เซ็ นทรัล : นอกเหนื อจากการบังคับ ใช้ก ฎหมายและระบบสัดส่ วนแล้ว สิ่ งที่ กลุ่ ม
เซ็นทรัลมองว่าน่าจะเป็ นแรงจูงใจให้องค์กรธุ รกิจหันมาสร้างโอกาสในการมีงานทาให้กบั คนพิการ
ได้แก่ การเพิ่มสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีให้กบั องค์กรที่เลื อกลงทุนในโครงการสร้างงานตามมาตรา
35 แทนการสมทบเงินเข้ากองทุนฯ ตามมาตรา 34 เนื่ องจากโครงการเหล่านี้ ตอ้ งใช้เงิ นลงทุ น
ค่อนข้างสู ง ยกตัวอย่างเช่น โครงการ Together We C.A.R.E. ของกลุ่มเซ็นทรัล ซึ่ งใช้เงินลงทุนถึง
21 ล้านบาท เพื่อพัฒนาหลักสู ตรการอบรมที่ จะช่ วยให้คนพิการเข้าสู่ ระบบการจ้างงานได้อย่าง
แท้จริ งและเป็ นโครงการที่คนพิการได้รับประโยชน์โดยตรง
“อาจจะพิจารณาเป็ นรายโครงการสาหรับ 35 อย่างสัมปทาน เรามีพ้ืนที่อยู่แล้ว ก็เข้าใจได้
แต่อย่างจัดอบรม เราลงเงินเยอะ แต่กลับคิดเป็ นค่าใช้จ่ายปกติ...ถ้ามีอะไรเพิ่มขึ้น น่าจะเป็ นกาลังใจ
ให้เอกชนทามากกว่า” (วรารักษ์ สู่ โนนทอง, สัมภาษณ์, 26 มิถุนายน 2558)
ไนส์คอร์ป: ไม่ได้มีความเห็นในเรื่ องสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษี แต่มองเรื่ องของการปรับปรุ ง
ระบบการทางานด้านคนพิการให้มีความเชื่อมโยงและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ ายมากกว่า
โดยสรุ ปแล้ว การให้สิทธิ ประโยชน์ทางภาษีเพิ่มเติมแก่องค์กรที่มีการลงทุนในโครงการ
สร้างงานคนพิการตามมาตรา 35 ค่อนข้างมีความสาคัญในมุมมองขององค์กรขนาดใหญ่ เนื่ องจาก
การลงทุนในโครงการดังกล่าวต้องใช้เงินค่อนข้างมาก ซึ่ งหากภาครัฐต้องการความร่ วมมือจากภาค
ธุ รกิจในเรื่ องการสร้างงานให้กบั คนพิการ การเพิ่มสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีจะเป็ นแรงจูงใจที่ดีหาก
มองในแง่ความคุม้ ค่าทางธุ รกิจ
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4.3.2 มาตรการสนับสนุนทีจ่ าเป็ นจากภาครัฐ
จากการศึกษาพบว่าภาคเอกชนส่ วนใหญ่เริ่ มมีความเข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญของ
การสร้ างโอกาสในการมีงานทาให้กบั คนพิการมากขึ้น จนอาจพูดได้ว่าความต้องการแรงงานคน
พิการในตลาดปั จจุบนั มีมากกว่าจานวนคนพิการที่สามารถทางานได้จริ ง แต่หน่ วยงานที่เป็ นหลัก
ในการผลิตคนพิการเพื่อป้ อนให้กบั องค์กรธุ รกิจกลับกลายเป็ นมูลนิ ธิพระมหาไถ่ฯ ทั้ง ๆ ที่บทบาท
ดังกล่าวน่าจะเป็ นหน่วยงานภาครัฐมากกว่า ซึ่ งทั้งบีทามส์ และกลุ่มเซ็นทรัลต่างก็ประสบปั ญหาใน
การสรรหาคนพิการที่มีศกั ยภาพเข้ามาทางาน ดังนั้น หากภาครัฐเข้ามามีบทบาทในการเตรี ยมความ
พร้อมให้กบั คนพิการเชื่ อว่าปั ญหาขาดแคลนแรงงานคนพิการก็จะหมดไป ขณะที่คนพิการเองก็จะ
ได้รับโอกาสในการทางานมากขึ้น
บีทามส์ : บีทามส์ มองว่ามหาไถ่หรื อหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ ยวข้องควรจะปรับหลักสู ตรใน
การฝึ กอบรมคนพิ ก ารให้มี ค วามเข้ม ข้นและทันสมัย มากขึ้ น โดยเฉพาะวิช าชี พที่ ต้องใช้ท กั ษะ
ทางด้า นเทคนิ ค เช่ น ไอที ซึ่ ง มี การเปลี่ ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทางบี ท ามส์ เคยนาคนพิก ารจาก
มหาไถ่มาฝึ กงานที่บริ ษทั ประมาณ 10 คน เพื่อให้ได้เรี ยนรู ้งานจากชี วิตจริ ง ซึ่ งก็มีบางคนที่พอเจอ
งานยากก็ขอกลับ เพราะปิ ดกั้นและคิดว่าตัวเองทาไม่ได้ แต่ส่วนใหญ่ก็อยูจ่ นจบและได้งานไปแล้ว
บางส่ วนก็ทางานต่อที่บีทามส์เลย
เราอยากได้คน แต่คนไม่มี มหาไถ่ ก็ยงั ผลิ ตได้ไม่พอ เพราะเด็กที่มาอยู่กบั มหาไถ่ มาจาก
ครอบครัวที่มีปัญหา มาจากต่างจังหวัด ความรู ้นอ้ ย ก้าวขึ้นข้างบนไม่ได้...เราส่ งคนไปสอน
ก็ Advance เกินไป เขารับไม่ทนั ก็เป็ น Gap อยูเ่ หมือนกัน คือสอน แต่รับไม่ได้ จะให้สอน
สิ่ งที่เขาสอน เราก็ไม่สอนแล้ว เพราะเราเลยไปไกลมากแล้ว เพราะนี่ คือชี วิตจริ ง เด็กก็เลย
ไม่ มาเรี ยนสายนี้ เขาก็ อยากไปเรี ย นที่ เขาหากิ นง่ าย ๆ ไม่ต้องเหนื่ อยมาก (ปภัสกร อิ่ ม
บัญชร, สัมภาษณ์, 26 มิถุนายน 2558)
“คนเขาอยากได้ แต่ไม่มีการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ ออกแต่กฎหมายมา สุ ดท้ายก็ตอ้ ง
จ่ายเงินเพราะติดปั ญหาเรื่ องหาคนไม่ได้” (วิภา ผือลองไชย, สัมภาษณ์, 26 มิถุนายน 2558)
กลุ่ ม เซ็ น ทรั ล : กลุ่ ม เซ็ น ทรั ล เองก็ เ จอปั ญ หาแบบเดี ย วกัน และอยากให้ ภ าครั ฐ เข้า มา
สนับสนุนมากขึ้นในเรื่ องของการเตรี ยมคนพิการเข้าสู่ ระบบการทางาน
“รัฐผลักดันให้เรารับคนพิการให้ได้เยอะ ๆ แต่ก็ไม่ได้ทาให้คนมีศกั ยภาพเพียงพอที่เราจะ
รับเข้า 33 ได้...รัฐไม่มีอะไรมาช่ วยเราว่าจะทา 35 ให้สาเร็ จได้อย่างไร” (วรารั กษ์ สู่ โนนทอง,
สัมภาษณ์, 26 มิถุนายน 2558)
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นอกจากการพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะในการทางานแล้ว สิ่ งที่ สาคัญไม่ยิ่ง
หย่อนไปกว่ากันก็คือ ทักษะในการอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคม ซึ่ งเป็ นปั ญหาที่ท้ งั สององค์กรประสบ
และทาให้ไม่สามารถรักษาคนพิการให้อยูก่ บั องค์กรให้นานที่สุดได้
โดยสรุ ปแล้ว องค์กรธุ รกิ จมีความคาดหวังที่ จะให้มีการพัฒนาศักยภาพควบคู่ไปกับการ
เตรี ยมความพร้อมในการเข้าสังคมให้กบั คนพิการก่อนที่จะเข้าสู่ ระบบการจ้างงานจริ ง ซึ่ งสิ่ งนี้ จะ
เกิ ดขึ้นได้ตอ้ งอาศัยความร่ วมมือจากทุกฝ่ าย โดยมีภาครัฐเป็ นตัวกลางในการประสานเพื่อให้เกิ ด
การทางานที่ เชื่ อมโยงกันอย่างเป็ นระบบและครบวงจร ซึ่ งเป็ นปั จจัยสนับสนุ นสาคัญที่ จะพูดใน
หัวข้อต่อไป
4.3.3 หน่ วยงานชาติทเี่ ชื่อมต่ องานด้ านคนพิการของภาคส่ วนต่ าง ๆ เข้ าด้ วยกัน
จากการศึกษาพบว่า ปั ญหาในการสร้างโอกาสในการมีงานทาให้กบั คนพิการไม่ได้เกิดจาก
การขาดหน่ วยงานที่ จะรั บ ผิ ดชอบ แต่ เกิ ดจากการขาดการประสานงานที่ ดีม ากกว่า ซึ่ งปั ญหา
ดังกล่าวจะได้รับการแก้ไขหากว่ามีหน่วยงานกลางที่จะคอยประสานเพื่อให้เกิดความเชื่ อมโยงกัน
ในทุกมิติ
ไนส์ คอร์ ป: จากการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารของกิ จการเพื่อสังคมไนส์ คอร์ ปพบว่า การทางาน
ด้า นคนพิ การในปั จจุ บนั ยัง ขาดการมองที่ ผ ลลัพธ์ โดยจะเน้นที่ ก ระบวนการ เช่ น การบังคับใช้
กฎหมาย มากกว่า แต่การมองที่ผลลัพธ์จะทาให้เห็นภาพรวมและทาให้การแก้ปัญหามีประสิ ทธิ ภาพ
มากขึ้น
บทบาทหลัก ๆ ของภาครั ฐก็คื อ การมองภาพรวมของการแก้ไขปั ญหา โดยจะต้องมี
หน่วยงานชาติที่เชื่อมโยงกระทรวงต่าง ๆ รวมทั้งภาคส่ วนต่าง ๆ ที่ทางานด้านนี้ เข้าด้วยกัน
ซึ่งปั จจุบนั มีการทางานด้านคนพิการครบทุกมิติอยูแ่ ล้ว เพียงแต่มนั แยกออกเป็ นส่ วน ๆ แต่
การระดมทรัพยากร การประสานพลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตอ้ งการ การ
กาหนดตัวชี้วดั หรื อการประเมินผล ยังไม่มี...ต้อง Flexible มากกว่านี้ ในการทางานร่ วมกัน
เพื่อให้สิ่งที่ออกมามันมีความเป็ นไปได้ในทางปฎิบตั ิ (สกุลทิพย์ กีรติพนั ธวงศ์, สัมภาษณ์,
19 มิถุนายน 2558)
บีทามส์ : ประเด็นหนึ่ งที่ มีก ารถกเถี ยงกันอยู่ใ นขณะนี้ คื อเรื่ องสิ ทธิ ประโยชน์ในการ
รักษาพยาบาล ซึ่ งทางบีทามส์ มองว่า หน่วยงานที่เกี่ ยวข้องต่างก็มีขอ้ กาหนดของตัวเอง ส่ งผลให้ผู้
พิการที่เข้าสู่ ระบบการจ้างงานเสี ยสิ ทธิ ประโยชน์หลังจากที่เปลี่ยนมาใช้บตั รประกันสังคมแทนบัตร
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คนพิการ เมื่อเป็ นเช่นนี้ ผูพ้ ิการที่ตอ้ งพบแพทย์เป็ นประจาก็อาจเลือกที่จะไม่เข้าสู่ ระบบการจ้างงาน
เพื่อรักษาสิ ทธิ ประโยชน์ที่ตวั เองเคยได้รับเอาไว้ก็ได้
โดยสรุ ปแล้ว ปั ญหาของการสร้างโอกาสในการมีงานทาให้กบั คนพิการไม่ได้เป็ นเพราะเรา
ขาดหน่ วยงานที่ จะรั บ ผิด ชอบ แต่ อ ยู่ที่ เ ราไม่ มี คนกลางที่ จ ะช่ วยประสานระหว่า งหน่ วยงานที่
เกี่ ยวข้องเพื่อให้เกิ ดการแก้ปั ญหาแบบบูรณาการและเป็ นระบบเพื่ อให้ทุ กฝ่ ายได้รับประโยชน์
มากกว่า
4.3.4 กลไกทางการตลาดในการจ้ างงานคนพิการ
กลไกทางการตลาดเป็ นสิ่ งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อภาคส่ วนต่าง ๆ เริ่ มหันมาทางานร่ วมกัน
มากขึ้น จากเดิมที่ต่างคนก็ต่างทา จากการศึกษาพบว่าภาคเอกชนเริ่ มหันมาสร้างโอกาสในการมีงาน
ทาให้กบั คนพิการมากขึ้น รวมทั้งมีการสร้างและขยายเครื อข่ายของหน่วยงานที่ทางานด้านคนพิการ
จากทุกภาคส่ วนเพื่อให้เกิดการทางานอย่างเป็ นระบบและมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น อีกทั้งเป็ นการดึ ง
เอาองค์ความรู ้ และทรั พยากรที่ แต่ละองค์กรมีมาใช้ให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ด ซึ่ งเป็ นผลดี ท้ งั ต่อตัว
องค์กรเองและสังคมโดยรวม โดยทั้งบีทามส์ กลุ่มเซ็นทรัล ไนส์คอร์ ป และอีกหลายหน่วยงาน ก็ได้
จับมือกันทาโครงการที่ดีและเป็ นประโยชน์สาหรับคนพิการมาแล้วหลายโครงการ
ไนส์ คอร์ ป: ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว เรามีการบังคับใช้กฏหมายเพื่อกระตุน้ ให้องค์กรธุ รกิ จ
หันมาจ้างงานหรื อสร้างงานให้กบั คนพิการมากขึ้น แต่เรายังขาดกลไกทางการตลาดในการจ้างงาน
คนพิการ ซึ่ งได้แก่ ผูเ้ ล่นสาคัญ (Key Players) ที่จะส่ งเสริ มให้เกิดสังคมแห่ งการสร้ างโอกาสและ
ความเท่ า เที ย ม อาทิ เ ช่ น โรงเรี ย นสอนคนพิ ก าร ระบบขนส่ ง อุ ป กรณ์ ช่ ว ยส าหรั บ คนพิ ก าร
สาธารณู ปโภคที่เป็ นอารยสถาปั ตย์ (Universal Design) ศูนย์ขอ้ มูลและจัดหางานให้กบั คนพิการ
โครงสร้ างพื้นฐานที่สาคัญต่าง ๆ เป็ นต้น ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ จะเกิดขึ้นได้ ต้องอาศัยความร่ วมมือจากทุก
ภาคส่ วน ไม่ใช่ต่างคนต่างทา แต่เป็ นการเอาทรัพยากรมารวมกันและมีระบบการบริ หารจัดการที่มี
ความยืดหยุน่ และมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นโดยมีภาครัฐเป็ นตัวประสานตามที่ได้กล่าวมาแล้ว
การออกกฎหมายเป็ นเพียงแค่ส่วนหนึ่ ง แต่การจะทาให้เรื่ องนี้ ให้เกิ ดขึ้นได้น้ นั จะต้องมี
การวางโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ...ตอนนี้ เอกชนคนไหนอยากทา ก็ตอ้ งทากันเอง ฝึ ก
กันเอง หากันเอง คัดเลือกกันเอง ซึ่ งค่อนข้างสิ้ นเปลืองทรัพยากร ถ้าสามารถทาร่ วมกันได้
จะดี มันมี ตลาดอยู่แล้ว ถ้า เอกชนมองเห็ นโอกาสและเข้ามาวางโครงสร้ างพื้ นฐานของ
ตนเอง...ตอนนี้ ก็เริ่ มมีคนสนใจบ้างแล้ว เชื่ อว่าแนวโน้มในอนาคตเอกชนจะมีบทบาทมาก
ขึ้นในการสร้างกลไกดังกล่าว (สกุลทิพย์ กีรติพนั ธวงศ์, สัมภาษณ์, 19 มิถุนายน 2558)
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บีทามส์ : บีทามส์ เองก็มีแนวทางในการทาเรื่ องการสร้างโอกาสในการมีงานทาให้กบั คน
พิการโดยร่ วมมือกับหน่ วยงานอื่น รวมทั้งกลุ่มเซ็ นทรัล ซึ่ งทางบีทามส์ ได้ไปช่ วยทาเว็บไซต์ขาย
สิ นค้าให้กบั โครงการ ABLE ด้วย
“ใครถนัดอะไรก็มาช่วยกัน อย่างบีทามส์ ถนัดไอทีก็ไปช่วยตรงนั้น ตอนนี้ ไม่มีใครลงแรง
คนเดี ยวแล้ว เพราะว่าทาเป็ นทีมมันมีพลังมากกว่า” (ปภัสกร อิ่มบัญชร, สัมภาษณ์ , 26 มิถุนายน
2558)
เมื่ อก่ อนเราจะไปสอนหนัง สื อและอัพเดทเทคโนโลยีต่า ง ๆ ร่ วมกับ ไมโครซอฟท์ เอา
Office 365 ไปให้เขาใช้งาน ทาพวก E-market Place อะไรพวกนี้ ก็ยงั ทาอยู่ แต่อาจจะปรับ
มาเป็ นร่ วมกับไนส์คอร์ ป แล้วเราเข้าไปพร้อมกัน และหา Partner มาร่ วมกัน...เอาส่ วนที่เรา
ถนัดมา Share กัน มาช่วยกัน แต่ไม่มีค่าตอบแทน เป็ น Social Impact ที่เราเข้าไปร่ วมกับ
เขา (วิภา ผือ ลองไชย, สัมภาษณ์, 26 มิถุนายน 2558)
แนวทางการทา CSR โดยร่ วมมือกับหน่วยงานอื่นของบีทามส์ น้ ี มาจากแนวคิด “พันธมิตร
ศูนย์บาท” ของคุ ณสุ ชาติ ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ภาคเอกชนก็เริ่ มทากันมากขึ้นในปั จจุบนั เพราะนอกจากจะ
ช่วยประหยัดทรัพยากรแล้ว ยังสร้างผลกระทบได้มากกว่าการทาเพียงลาพัง ซึ่ งทางบีทามส์ ก็กาลัง
วางแผนที่จะทาโครงการ E-market Place โดยนาสิ นค้าของคนด้อยโอกาสหรื อคนพิการมาจาหน่าย
แต่ก็ตอ้ งคิดโมเดลให้ดี เช่น ถ้าขายได้แล้วจะกระจายเงินอย่างไรให้คนพิการได้รับประโยชน์จริ ง ๆ
ไม่ใช่ผลประโยชน์ไปตกอยูท่ ี่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เป็ นเรื่ องที่ตอ้ งคิดให้รอบด้าน แต่ถา้ ทาได้จะเป็ น
ประโยชน์อย่างมาก เพราะสิ นค้าที่ผลิตโดยคนพิการหรื อคนด้อยโอกาสนั้นมีอยู่มากมาย เพียงแต่
ต้องมีคนช่วยทาการตลาด เพื่อให้สินค้ามีเรื่ องราวในตัวของมันเอง ซึ่ งทาให้สินค้าดูมีคุณค่าและน่า
ซื้ อมากขึ้น ไม่ใช่แค่ซ้ื อเพราะอยากช่วยคนพิการเหมือนการบริ จาคทัว่ ๆ ไป แล้วก็เอาไปทิง้ ไว้เฉย ๆ
“เราคงทาเองไม่ได้ ต้องไปขอ Deal กับเจ้าใหญ่ ๆ ก็เป็ นการหา Partner แบบนึ ง เช่ น
เซ็นทรัลมี Shopping Online อยูแ่ ล้ว ถ้าเอาอันนี้ เข้าไปเป็ นอีกหนึ่ ง Category ก็ตอ้ งลองเข้าไปเสนอ
รอให้แม่นก่อน” (วิภา ผือลองไชย, สัมภาษณ์, 26 มิถุนายน 2558)
โดยสรุ ปแล้ว การจะสร้ างโอกาสในการมีงานทาให้กบั คนพิการที่มีอิทธิ พลในวงกว้างได้
นั้น จะต้องมีกลไกทางการตลาดมารองรับ ซึ่ งกลไกดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ตอ้ งอาศัยความร่ วมมือจาก
ทุกภาคส่ วน ไม่ใช่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้น
กล่ า วโดยสรุ ป ปั จ จัย สนับ สนุ น ที่ อ งค์ ก รธุ ร กิ จ ต้อ งการส่ ว นใหญ่ ต้อ งมาจากภาครั ฐ
เนื่ องจากหลายปั จจัยเป็ นปั ญหาระดับประเทศที่ไม่สามารถทาให้สาเร็ จได้โดยองค์กรใดองค์หนึ่ ง
ในขณะที่ภาคธุ รกิจเองก็เริ่ มมีความเข้าใจและพร้อมที่จะให้ความร่ วมมือเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
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ทางสั งคมในทิ ศทางที่ ดีข้ ึ น ดังนั้น โจทย์จึงกลับไปที่ ภาครั ฐว่า จะมี มาตรการสนับสนุ นเพิ่ มเติ ม
อย่างไรเพื่อให้การบังคับใช้กฏหมายมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น รวมทั้งจะประสานความร่ วมมือกับภาค
ส่ ว นต่ า ง ๆ อย่า งไรเพื่ อ ให้ เ กิ ด การท างานแบบบู ร ณาการและการใช้ ท รั พ ยากรที่ มี อ ยู่ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุ ด
จากผลการศึ กษาที่ กล่ าวมาแล้วในวัตถุ ประสงค์ท้ งั 3 ข้อของการวิจยั ทาให้เห็ นความ
เหมือนและความต่างบางประการระหว่างองค์กรขนาดกลาง (บีทามส์) และองค์กรขนาดใหญ่ (กลุ่ม
เซ็นทรัล) ในการสร้ างโอกาสในการมีงานทาให้กบั คนพิการ ซึ่ งสามารถสรุ ปได้เป็ น 4 ประเด็น
หลัก ๆ ดังนี้
1) การบริ หารจัดการ องค์กรขนาดกลางอย่างบีทามส์ จะทาได้ง่ายกว่าเนื่ องจากมีคน
ไม่มาก โดยสิ่ งที่ตอ้ งทาเป็ นแค่การปรับสภาพแวดล้อมให้เป็ นอารยะสถาปั ตย์ การสรรหาคนพิการ
ผ่านการฝึ กอบรมร่ วมกับมูลนิ ธิพระมหาไถ่ฯ และการรักษาคนพิการให้อยู่กบั องค์กรให้นานที่สุด
ผ่านวัฒนธรรมองค์กรที่สืบทอดกันมาจากรุ่ นสู่ รุ่น ขณะที่องค์กรขนาดใหญ่อย่างกลุ่มเซ็นทรัล ซึ่ ง
ถูกกาหนดโดยกฏหมายให้จา้ งงานหรื อสร้างงานคนพิการเป็ นจานวนมาก จะมีการบริ หารจัดการที่
เป็ นระบบมากกว่าเพื่อให้เกิ ดการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า จึงเป็ นที่มาของกระบวนการสรรหาและ
รักษาคนพิการ ซึ่งประกอบด้วย
(1) การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เพื่อให้ตวั แทนของแต่ละหน่วยธุ รกิจได้มีส่วนร่ วม
ในการระบุตาแหน่งงานที่คนพิการสามารถทาได้ รวมทั้งปรับทัศนคติของพนักงานที่มีต่อคนพิการ
(2) การฝึ กอบรมคนพิการ รวมถึงโครงการ Together We C.A.R.E. ซึ่งเป็ น
โครงการสร้างงาน ตามมาตรา 35 โดยการฝึ กอบรมคนพิการให้มีทกั ษะในการทางานและการเข้า
สังคม และเป็ นอีกหนึ่งช่องทางที่กลุ่มเซ็นทรัลใช้ในการสรรหาคนพิการ โดยอาศัยข้อมูลที่ได้จาก
การอบรมเชิงปฎิบตั ิการมาพัฒนาหลักสู ตรเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละหน่วยธุ รกิจ
(3) การจัดอบรมทักษะการใช้ภาษามือ ซึ่ งเป็ นการแก้ปัญหาการสื่ อสารภายใน
องค์กร ระหว่างพนักงานปกติและพนักงานที่พิการทางการได้ยนิ เนื่องจากพนักงานพิการส่ วนใหญ่
ของกลุ่มเซ็นทรัลเป็ นผูพ้ ิการทางการได้ยนิ ดังนั้น การอบรมดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพด้าน
การสื่ อสาร และลดความขัดแย้งและความผิดพลาดในการทางานให้นอ้ ยลง
2) การสื่ อสารภายในองค์กร ทั้งบี ทามส์ และกลุ่มเซ็ นทรัลจะเหมื อนกันตรงที่เป็ น
นโยบายซึ่ งถูกถ่ายทอดจากบนลงล่างโดยผูบ้ ริ หารสู งสุ ดขององค์กร แต่จุดที่ต่างกันคือรู ปแบบการ
สื่ อสารนโยบายไปยัง พนัก งานเพื่ อให้เกิ ดความร่ วมมื อ และแนวทางการปฏิ บตั ิ ที่ ไ ปในทิ ศทาง
เดี ยวกัน ซึ่ งบีท ามส์ จะใช้วิธีก ารพูดคุ ยและถ่ า ยทอดผ่านวิธีป ฏิ บตั ิ ที่ สอดแทรกอยู่ใ นวัฒนธรรม
องค์กรอย่างเป็ นธรรมชาติ ขณะที่กลุ่มเซ็นทรัลจะใช้วิธีการส่ งสารจากผูบ้ ริ หารผ่านทางอีเมลและ
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การอบรมเชิ ง ปฏิ บ ตั ิ ก ารเพื่ อสร้ า งความเข้า ใจและปรั บ ทัศ นคติ ข องพนัก งาน นอกจากนี้ กลุ่ ม
เซ็นทรัลยังริ เริ่ มให้มีการอบรมการใช้ภาษามือให้กบั พนักงานปกติเพื่อปรับปรุ งการสื่ อสารภายใน
องค์กรให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นอีกด้วย
3) การสื่ อสาร CSR ภายนอกองค์กร ทั้งสององค์กรมีความเหมือนกันตรงที่มีการ
สื่ อสารผ่านสื่ อบุคคลเป็ นส่ วนใหญ่ ตามมาด้วยการสื่ อสารผ่านสื่ อมวลชนซึ่ งเป็ นผลมาจากการที่
องค์กรทาในสิ่ งที่สังคมให้การยกย่อง แต่จุดที่ต่างกัน ได้แก่ การสื่ อสารผ่านทางเว็บไซต์ขององค์กร
ซึ่ งบีทามส์ จะเลือกใช้ช่องทางนี้ มากกว่ากลุ่มเซ็นทรัลเนื่องจากเป็ นความชานาญขององค์กรอยูแ่ ล้ว
ขณะที่กลุ่มเซ็นทรัลจะใช้รูปแบบของการประกาศรับสมัครงานมากกว่าเนื่ องจากต้องการพนักงาน
พิการจานวนมากกว่าและเป็ นช่องทางที่องค์กรได้ประโยชน์ท้ งั ในแง่ของการสรรหาและการสื่ อสาร
CSR เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กบั องค์กร
4) ปั จจัยสนับสนุ น ทั้งสององค์กรมีความต้องการให้ภ าครัฐเข้ามาสนับสนุนใน
การเตรี ยมความพร้อมให้กบั คนพิการ รวมทั้งให้มีหน่วยงานกลางที่จะคอยประสานเพื่อให้เกิดการ
ทางานแบบบูรณาการและเป็ นประโยชน์กบั ทุกฝ่ าย นอกจากนี้ ทั้งสององค์กรยังร่ วมมือกับภาคส่ วน
ต่าง ๆ ในการผลักดันให้เกิ ดกลไกทางการตลาดซึ่ งจะเป็ นผลดี ต่อคนพิการและสังคมโดยรวมใน
ที่ สุ ด แต่ จุดที่ ต่า งกันคื อ องค์ก รธุ รกิ จขนาดใหญ่จะสนใจเรื่ องสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท างภาษี มากกว่า
เนื่องจากโครงการสร้างงานคนพิการแต่ละโครงการของกลุ่มเซ็นทรัลไม่ได้ทาแบบขอไปที แต่เป็ น
การท าบนความคาดหวัง ที่ จ ะเห็ น คนพิ ก ารได้รั บ ประโยชน์ อ ย่า งแท้จ ริ ง ซึ่ งต้องลงทุ น ลงแรง
พอสมควร ดังนั้น กลุ่มเซ็นทรัลจึงมองว่าการเพิ่มสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีให้กบั โครงการสร้างงาน
ขนาดใหญ่น่าจะเป็ นแรงจูงใจให้ภาคเอกชนหันมาสร้างงานให้กบั คนพิการแทนการสมทบเงินเข้า
กองทุนฯ กันมากขึ้น และจะทาให้มีโครงการสร้างงานที่ดี ๆ ตามมาอีกมาก
จากประเด็นความเหมือนและความต่างของทั้งสององค์กรที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ สามารถสรุ ป
เป็ นโมเดลการสร้างโอกาสในการมีงานทาให้กบั คนพิการขององค์กรขนาดกลางและขนาดใหญ่ได้
ดังต่อไปนี้
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ภาพที่ 4.10 โมเดลการสร้างโอกาสในการมีงานทาให้กบั คนพิการของบีทามส์
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ภาพที่ 4.11 โมเดลการสร้างโอกาสในการมีงานทาให้กบั คนพิการของกลุ่มเซ็นทรัล

บทที่ 5
อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
ในการวิจยั เรื่ อง “การบริ หารจัดการและการสื่ อสารความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
ธุ รกิ จในการสร้างโอกาสในการมีงานทาให้กบั คนพิการในประเทศไทย” นี้ ผูว้ ิจยั ได้อภิปรายผลที่
ได้จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลในบทที่ 4 โดยอาศัยแนวคิดและทฤษฎีที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม
ในบทที่ 2 มาเป็ นเกณฑ์ในการอภิปรายผลการวิจยั ประกอบด้วยประเด็นย่อย ดังนี้
5.1 สรุ ป
5.2 อภิปรายผลการวิจยั
5.3 ข้อเสนอแนะสาหรับการนาไปใช้
5.4 ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ครั้งต่อไป
5.5 ข้อจากัดในการวิจยั

5.1 สรุป
จากการศึกษาวิธีการบริ หารจัดการและการสื่ อสารความรั บผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
ธุ รกิ จที่มีการสร้ างโอกาสในการมีงานทาให้กบั คนพิการ รวมทั้งปั จจัยสนับสนุ นต่าง ๆ ที่นาไปสู่
การสร้ า งโอกาสในการมี ง านท าให้ก ับ คนพิก ารโดยอาศัย กระแสความรั บ ผิดชอบต่ อสัง คมนั้น
สามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้เป็ น 3 ประเด็นหลัก ๆ ดังนี้
1) การบริ หารจัดการ
ผูว้ ิจยั พบว่า การบริ หารจัดการขององค์กรที่ มี การสร้ างโอกาสในการมี ง านทาให้ก ับคน
พิการนั้นเริ่ มต้นจากการสื่ อสารวิสัยทัศน์และนโยบายของผูน้ าลงมายังพนักงาน จากนั้นจึงมีการ
วางแผนงานและจัดสรรงบประมาณในการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายที่วางไว้ ซึ่ งในการจ้าง
งานคนพิ ก ารตามมาตรา 33 นั้นพบว่า มี อ งค์ป ระกอบที่ ส าคัญ หลายอย่า ง อาทิ เช่ น การจัดสรร
ตาแหน่งงานที่ผพู ้ ิการ
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สามารถทาได้ผ่านการสื่ อสารแบบมี ส่วนร่ วมของพนัก งานภายในองค์กร การสรรหาผู ้
พิการผ่านช่ องทางต่าง ๆ ซึ่ งรวมถึ งการฝึ กอบรมคนพิการ การปรับทัศนคติท้ งั ของพนักงานปกติ
และพนักงานผูพ้ ิการ การปรับสภาพแวดล้อมในการทางานเพื่ออานวยความสะดวกให้กบั พนักงาน
ผูพ้ ิการ เป็ นต้น ส่ วนการสร้างงานคนพิการตามมาตรา 35 นั้น ผูว้ ิจยั พบว่าสามารถทาได้หลากหลาย
รู ปแบบ ไม่วา่ จะเป็ นการให้สัมปทาน การจัดจ้างเหมาช่วงงาน การฝึ กอบรม หรื อการฝึ กงาน โดย
องค์ก รธุ รกิ จสามารถร่ วมมื อกับ องค์ก รคนพิ ก าร สถานศึ ก ษา หรื อหน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้องอื่ น ๆ
เช่นเดียวกับที่กลุ่มเซ็นทรัลได้ดาเนินการมาแล้ว
2) การสื่ อสารความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กร
การสื่ อสารความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรที่มีการสร้างโอกาสในการมีงานทาให้กบั
คนพิการนั้น มี ท้ งั ภายในและภายนอกองค์กร โดยการสื่ อสารภายในองค์กรจะอยู่ในรู ปของการ
สื่ อสารวิสัยทัศน์และนโยบายจากบนลงล่าง การสร้างความเข้าใจกับพนักงานเพื่อปรับทัศนคติผา่ น
ทางวัฒนธรรมองค์กร (สาหรับองค์กรขนาดกลาง) และการจัดอบรม (สาหรับองค์กรขนาดใหญ่)
รวมทั้งการสื่ อสารแบบมีส่วนร่ วม ซึ่ งมีส่วนอย่างมากในการกระตุน้ ให้เกิดความร่ วมมือและความ
ภาคภูมิใจในตัวองค์กร
ส่ วนการสื่ อสาร CSR ภายนอกองค์ก รที่พ บจากการศึ กษาข้อมูลบนเว็บไซต์และการ
สัมภาษณ์ เชิ งลึ กเกี่ ยวกับการสร้ างโอกาสในการมีงานทาให้กบั คนพิการของทั้งสององค์กรนั้นมี
ด้วยกัน 4 รู ปแบบหลัก ๆ โดยรู ปแบบที่พบมากที่สุด ได้แก่ สื่ อบุคคลและสื่ อมวลชน ซึ่ งเป็ นการ
สื่ อสาร CSR ที่ค่อนข้างมี น้ าหนักและน่ าเชื่ อถื อมากกว่า เนื่ องจากเป็ นการประชาสัมพันธ์โดย
บุคคลภายนอก เช่น สื่ อมวลชนหรื อหน่วยงานภาครัฐ ที่ให้การยอมรับและยกย่องในสิ่ งที่องค์กรทา
ส่ วนการสื่ อสาร CSR ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์กรนั้นเป็ นช่องทางที่บีทามส์ เลือกใช้มากกว่ากลุ่ม
เซ็นทรัล เนื่ องจากเป็ นความชานาญขององค์กรอยู่แล้ว ขณะที่กลุ่มเซ็ นทรั ลจะใช้รูปแบบของการ
ประกาศรับสมัครงานมากกว่าเนื่ องจากเป็ นช่องทางที่องค์กรได้ประโยชน์ท้ งั ในแง่ของการสรรหา
พนักงานผูพ้ ิการและการสื่ อสาร CSR เพื่อสร้ างภาพลักษณ์ ให้กบั องค์กร ที่สาคัญการสื่ อสาร
ภายนอกองค์กรในประเด็นคนพิการไม่เพียงแต่จะก่อให้เกิดผลดีต่อองค์กรในแง่ของภาพลักษณ์ แต่
ยังช่วยให้สังคมมีเจตคติที่ถูกต้องต่อคนพิการอีกด้วย
3) ปัจจัยสนับสนุน
จากการวิจ ัย พบว่า องค์ก รธุ รกิ จที่ ส ร้ า งโอกาสในการมี ง านท าต้องการให้ ภาครั ฐออก
มาตรการสนับสนุนในเรื่ องนี้มากขึ้น นอกเหนื อจากการบังคับใช้กฎหมายและการสร้างความเข้าใจ
ให้กบั องค์กรธุ รกิจ เพราะต้องยอมรับว่าปั ญหาหลายอย่างไม่ได้เกิ ดจากความไม่เข้าใจ แต่เกิ ดจาก
ปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งเป็ นปัญหาระดับประเทศที่ไม่สามารถแก้ไขได้โดยองค์กรใดองค์หนึ่ ง และต้องอาศัย
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ความร่ วมมือจากทุกภาคส่ วนโดยมีภาครัฐเป็ นตัวประสานเพื่อให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงไปใน
ทิศทางที่ดีข้ ึน ดังนั้น โจทย์จึงกลับไปที่ภาครัฐว่าจะมีมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมอย่างไรเพื่อให้การ
บังคับใช้กฏหมายมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น รวมถึ งความเป็ นไปได้ในการจัดตั้งหน่ วยงานชาติที่จะ
ประสานพลังของทุ กภาคส่ วนเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิ ดการแก้ไขปั ญหาแบบบูรณาการ รวมทั้งการ
สร้ างกลไกทางการตลาดในการจ้างงานคนพิการ ที่ จะนามาซึ่ งความร่ วมมื อและดึ งทรั พยากรที่
กระจัดกระจายอยูต่ ามที่ต่าง ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
จากผลการวิจยั ดังกล่าวสรุ ปได้วา่ การพยายามสร้างความตระหนักให้กบั องค์กรธุ รกิ จใน
เรื่ องการสร้ างโอกาสในการมี งานท าให้กบั คนพิการโดยอาศัยกระแสความรั บผิดชอบต่อสังคม
อาจจะช่ วยเพิ่มโอกาสในการมีงานทาให้กบั คนพิการได้ในระดับหนึ่ ง เพราะยังมีองค์กรธุ รกิ จอี ก
มากที่มองเรื่ องการสนับสนุนคนพิการว่าเป็ นการสงเคราะห์ เป็ นเรื่ องไกลตัว และไม่ใช่สิ่งที่องค์กร
ต้องให้ความสาคัญในอันดับต้น ๆ ดังนั้น กิ จกรรม CSR ขององค์กรธุ รกิ จส่ วนใหญ่จึงถูกนาไป
เชื่อมโยงกับเรื่ องที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อองค์กรก่อน เช่น กิจกรรมปลูกป่ า (สาหรับองค์กรที่ถูก
มองว่า ท าลายสิ่ ง แวดล้อ ม) การศึ ก ษา (ซึ่ ง ทุ ก องค์ก รมองว่า เป็ นพื้ น ฐานส าคัญ ของการพัฒ นา
ประเทศ) การต่ อต้า นการคอรั ป ชั่น (ซึ่ ง เป็ นเรื่ องที่ ก าลัง มาแรงในเมื องไทยในขณะนี้ ) เป็ นต้น
ในขณะที่เรื่ องการสร้างสังคมแห่ งการให้โอกาสและความเท่าเทียม (Inclusive Society) กลับเป็ น
วาระแห่ ง ชาติ ข องประเทศในแถบยุ โ รปและอเมริ ก า ซึ่ งบริ บ ทที่ แ ตกต่ า งกัน นี้ ส่ ง ผลให้ ก าร
ขับเคลื่อนเรื่ องการสร้างโอกาสในการมีงานทาให้กบั คนพิการในประเทศไทยยังทาได้ไม่เต็มที่ แต่
แนวโน้มในอนาคตเชื่อว่าภาคเอกชนน่าจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการพัฒนากลไกทางการตลาด
ในการจ้างงานคนพิการและทาให้สังคมไทยกลายเป็ นสังคมแห่งการสร้างโอกาสและความเท่าเทียม
เช่นเดียวกับประเทศที่พฒั นาแล้วอื่น ๆ

5.2 อภิปรายผล
5.2.1 อภิปรายผลเพือ่ ตอบวัตถุประสงค์ ข้อที่ 1
จากการศึ กษาวิธีการบริ หารจัดการขององค์กรธุ รกิ จที่ มีกลยุทธ์ ด้านความรั บผิดชอบต่อ
สังคมในการสร้างโอกาสในการมีงานทาให้กบั คนพิการ มีขอ้ ค้นพบที่น่าสนใจดังต่อไปนี้
1) การจ้างงานคนพิการสามารถนามาเป็ นกลยุทธ์ดา้ น CSR ที่มีความยัง่ ยืนขององค์กร
ธุ รกิจในประเทศไทยได้ จากกรณี ของบีทามส์ เราจะพบว่าบริ ษทั ทาเกินกว่าที่กฎหมายกาหนดอยู่
แล้ว ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่บอกว่า CSR คือความสมัครใจที่จะทา
มากกว่าหน้าที่ หรื อที่กฎหมายกาหนด เพื่อเพิ่ม “คุ ณค่า” ให้กบั ตนเอง ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย และ
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สังคม รวมถึงการสร้างความยัง่ ยืนให้แก่องค์กร ซึ่ งคุณค่าของแต่ละองค์กรไม่จาเป็ นต้องเหมือนกัน
ขึ้นอยูก่ บั นิยามที่องค์กรเป็ นคนกาหนด
ทั้งนี้ กลยุทธ์ดา้ น CSR ทั้งของบีทามส์ และกลุ่มเซ็นทรัล ในการสร้างโอกาสในการ
มีงานทาให้กบั คนพิการนี้ จดั เป็ น “การสร้ างหรื อแบ่งปั นคุ ณค่าระหว่างองค์กรและสังคม” ตาม
แนวคิด Creating Shared Value (CSV) ของ Porter and Mark (2011) โดยองค์กรที่เหมาะกับ
แนวคิดนี้ มักเป็ นองค์กรที่ทาธุ รกิ จกับกลุ่มคนที่สังคมมักเห็นว่าถูกเอารัดเอาเปรี ยบ แนวคิด CSV
เป็ นแนวคิด CSR เชิ งรุ ก ซึ่ งแตกต่างจาก CSR แบบที่นาคุณค่าไปมอบให้กบั สังคมหรื อชุ มชน แต่
เป็ นการสร้ า งคุ ณ ค่ า ให้ เ กิ ด ขึ้ น ทั้ง สองทาง คื อ ทั้ง ต่ อ องค์ก รและต่ อ สั ง คม โดยต่ า งฝ่ ายต่ า งได้
ประโยชน์ และสุ ดท้ายจะนาไปสู่ คุณค่าขององค์กรในระยะยาว ซึ่ งทั้งบี ทามส์ และกลุ่มเซ็ นทรั ล
ไม่ได้เสี ยประโยชน์จากการดาเนิ นงานในเรื่ องนี้ เพราะคนพิการที่บริ ษทั รับเข้ามาเป็ นพนักงาน
ประจาสามารถทางานได้เช่ นเดียวกับพนักงานปกติ ขณะที่ตวั คนพิการเองก็ได้รับโอกาสและการ
ปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียม ซึ่ งเป็ นการได้ประโยชน์ท้ งั สองฝ่ าย ที่สาคัญยิง่ กว่านั้น คือเรื่ องภาพลักษณ์และ
การยอมรับจากสังคมในฐานะบริ ษทั ที่ให้คุณค่ากับคนพิการ ซึ่ งเป็ นการลงทุนที่ให้ผลในระยะยาว
และเป็ น CSR ที่ยงั่ ยืนอย่างแท้จริ ง
2) ผูน้ าองค์กรและกระแสความรับผิดชอบต่อสังคมมีบทบาทสาคัญในการผลักดัน
ให้เกิ ดการสร้ างโอกาสในการมี งานทาให้กบั คนพิการ จะเห็ นได้ว่าผูน้ าทั้งของบีทามส์ และกลุ่ ม
เซ็นทรัลเป็ นผูท้ ี่กาหนดนโยบายเรื่ องการสร้างโอกาสในการมีงานทาให้กบั คนพิการ ซึ่ งสอดคล้อง
กับแนวคิดจริ ยธรรมทางธุ รกิจที่บอกว่า องค์กรซึ่ งมีผนู ้ าที่มีศีลธรรมเป็ นผูก้ าหนดแนวทางจะไม่ถูก
จากัดอยูแ่ ค่การปฏิบตั ิตามข้อกาหนดหรื อความต้องการของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย แต่จะคานึ งถึงคุณค่า
ทางจริ ยธรรมอื่น ๆ อันจะนาไปสู่ การปฏิบตั ิอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม (สมคิด บางโม, 2549)
เช่นเดียวกับนิยามที่อดีตนายกรัฐมนตรี อานันท์ ปั นยารชุน (อ้างถึงใน สมคิด บางโม,
2549, น. 13) ได้ให้ไว้ว่า “จริ ยธรรมทางธุ รกิ จ หมายถึ ง การผสมผสานระหว่างเศรษฐกิ จและ
จริ ยธรรม โดยมีเป้ าหมายเพื่อส่ งเสริ มนโยบายและการปฏิบตั ิของภาคธุ รกิจ ในการสร้างความสาเร็ จ
ในการประกอบการอย่างมีความรับผิดชอบ มีความยัง่ ยืน มีผลในระยะยาว ขณะเดียวกันก็ช่วยสร้าง
ความสมดุลระหว่างผูม้ ีส่วนได้เสี ยในกิจการนั้น ๆ อันได้แก่ ผูล้ งทุน ลูกจ้าง ลูกค้า ชุมชน ตลอดจน
สภาพสิ่ งแวดล้อมอย่างสมดุล”
นอกจากนี้ กระแสความรับผิดชอบต่อสังคมที่เข้มข้นมากขึ้นจนทาให้นกั ลงทุนหัน
มาสนใจเรื่ องความยัง่ ยืนขององค์กรเพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการตัดสิ นใจลงทุ น (สถาบันพัฒนา
ธุ รกิจอย่างยัง่ ยืน, 2556, น. 17) ก็อาจทาให้องค์กรธุ รกิจหันมาพิจารณาประเด็นการสร้างโอกาสใน
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การมี งานทาให้กบั คนพิการกันมากขึ้ น โดยถื อเป็ นกลยุทธ์ ด้าน CSR ที่ ยงั่ ยืนอี กอย่างหนึ่ งของ
องค์กร
3) การบริ หารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดขึ้นอยูก่ บั ความสามารถของ
องค์กรในการสรรหาและรักษาพนักงานผูพ้ ิการให้อยูก่ บั องค์กรให้นานที่สุด ในแง่ของการบริ หาร
จัดการ ผูว้ จิ ยั พบว่า องค์กรธุ รกิจที่ตอ้ งการจ้างงานคนพิการจะต้องมีกระบวนการที่ครอบคลุมตั้งแต่
การสรรหา (Recruitment) ไปจนถึงการรักษา (Retention) คนพิการให้อยูก่ บั องค์กรให้นานที่สุด ซึ่ ง
ปั จจัยหลัก ๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการดังกล่าวนี้ ได้แก่
(1) การอบรมพนักงานเพื่อสร้างทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับคนพิการและให้พนักงาน
ได้มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับตาแหน่งงานที่คนพิการสามารถทาได้ เพื่อจะสามารถพัฒนา
คนพิการให้ตรงกับคุณสมบัติที่ตอ้ งการและทางานได้จริ ง
(2) การฝึ กอบรมคนพิการทั้งในด้านทักษะการทางานและทักษะการเข้าสังคม ซึ่ ง
จะช่วยให้คนพิการสามารถทางานได้จริ งและอยู่กบั องค์กรได้นาน รวมทั้งการอบรมทักษะการใช้
ภาษามือให้กบั พนักงานปกติเพื่อจะสามารถสื่ อสารกับพนักงานที่พิการทางการได้ยนิ ได้ดียงิ่ ขึ้น
(3) การปรับสภาพแวดล้อมเพื่ออานวยความสะดวกให้กบั ผูพ้ ิการซึ่ งจากการศึกษา
พบว่า กลุ่มเซ็ นทรัลใช้งบประมาณในการทาเรื่ องนี้ ค่อนข้างสู ง ฉะนั้น จึงจาเป็ นต้องมีการบริ หาร
จัด การที่ ดีเ พื่ อให้ แน่ ใ จว่า คนพิ ก ารทุ ก คนที่ อ งค์ก รรั บ เข้า มาท างานจะมี ค วามสามารถในการ
ปฏิบตั ิงานและสามารถอยู่ร่วมกับพนักงานคนอื่นได้ เพื่อไม่ให้เกิ ดปั ญหาการลาออกก่ อนเวลาที่
กฏหมายกาหนด ซึ่ งจะส่ งผลให้ทรัพยากรที่ลงไปสู ญเปล่าและต้องเสี ยเวลาในการหาพนักงานใหม่
มาทดแทน ดังนั้น จึงเป็ นความรับผิดชอบของผูบ้ ริ หารที่จะต้องนาพาองค์กรไปสู่ เป้ าหมาย โดยใช้
ทรัพยากรที่มีอยูใ่ ห้เกิดประโยชน์สูงสุ ด ตามทฤษฎีการบริ หารจัดการของ Fayol
4) ไม่ใช่แค่จา้ งงาน แต่เป็ นการพัฒนาไปสู่ สังคมแห่ งการสร้างโอกาสและความเท่า
เทียม แม้วา่ เรื่ องสังคมแห่ งการสร้างโอกาสและความเท่าเทียม (Inclusive Society) จะยังไม่ใช่วาระ
แห่ งชาติ ของประเทศไทยในขณะนี้ แต่ท้ งั บี ทามส์ และกลุ่ ม เซ็ นทรั ลก็เป็ นตัวอย่างที่ ดีของความ
พยายามที่จะสร้างสรรค์สังคมในลักษณะดังกล่าว ซึ่ งสอดคล้องกับนิยามของคณะธรรมาธิ การยุโรป
ที่วา่ “การสร้างโอกาสและความเท่าเทียมเป็ นกระบวนการสร้างความมัน่ ใจว่า ผูท้ ี่มีความเสี่ ยงด้าน
ความยากจนและการถู ก กี ด กัน ออกจากสั ง คมจะได้รั บ โอกาสและทรั พ ยากรที่ จ าเป็ นต่ อ การ
ดารงชี วิต ทั้งทางด้านเศรษฐกิ จ สังคม และวัฒนธรรมอย่างเต็มที่ รวมทั้งจะได้มีมาตรฐานในการ
ด ารงชี วิ ต และความเป็ นอยู่ ที่ ดี เ ช่ น เดี ย วกับ คนทั่ว ไปที่ อ าศัย อยู่ ใ นสั ง คมเดี ย วกัน กับ พวกเขา
นอกจากนี้ พวกเขาจะต้องมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการดารงชี วิตและ
สิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานที่พวกเขาพึงได้รับ (ตามนิยามที่กาหนดไว้ในกฏบัตรของสหภาพยุโรป)”
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นอกจากนี้ แนวคิ ดเรื่ องสร้ า งโอกาสและความเท่ า เที ย มยัง ได้พู ดถึ ง วิธี ก ารสร้ า ง
โอกาสและความเท่า เที ยมว่า คื อการเปิ ดโอกาสให้ผูท้ ี่ อยู่นอกสั งคมกระแสหลักได้แสดงความ
คิดเห็นหรื อมีส่วนร่ วมเพื่อให้ได้มาซึ่ งความเป็ นอยูเ่ ฉกเช่นคนทัว่ ไป (Andjelkovic et al., 2011) ซึ่ ง
จากผลการวิจยั ในบทที่ 4 จะเห็ นได้ว่าพนักงานผูพ้ ิการทั้งของบี ทามส์ และกลุ่ มเซ็ นทรั ลได้รับ
โอกาสและทรัพยากรที่ จาเป็ นต่อการดารงชี วิต มี มาตรฐานในการดารงชี วิตและความเป็ นอยู่ที่ดี
เช่นเดียวกับคนทัว่ ไป และยังได้มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการดารงชี วิต
และสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐาน อีกด้วย
อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพบว่าประเด็นการสร้างโอกาสและความเท่าเทียมยังคง
เป็ นเรื่ องที่ตอ้ งใช้เวลาอีกนานเมื่อพิจารณาจากบริ บทของประเทศไทย ดังนั้น งานวิจยั ชิ้ นนี้ จึงเน้น
ในเรื่ องการสร้างโอกาสในการมีงานทาเท่านั้น
5.2.2 อภิปรายผลเพือ่ ตอบวัตถุประสงค์ ข้อที่ 2
จากการศึกษาวิธีการสื่ อสารความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กรของ
องค์กรธุ รกิจที่สร้างโอกาสในการมีงานทาให้กบั คนพิการ มีขอ้ ค้นพบที่น่าสนใจดังนี้
1) การสื่ อสารความรับผิดชอบต่อสังคมภายนอกองค์กรในประเด็นการสร้างโอกาส
ในการมีงานทาให้กบั คนพิการขององค์กรธุ รกิจในไทยยังมีไม่มากนักเมื่อเทียบกับในต่างประเทศ
และภาพที่ออกมาส่ วนใหญ่ยงั คงอยูใ่ นรู ปของการบริ จาคมากกว่า ทั้งนี้ เนื่องจากประเด็นคนพิการ
ในประเทศไทยยังไม่ใช่ ประเด็นร้ อน เมื่ อเที ยบกับประเด็นทางสังคมอื่ น ๆ เช่ น การต่อต้านการ
คอรัปชัน่ แรงงานต่างด้าว เป็ นต้น
2) รู ปแบบการสื่ อสารภายนอกองค์กรในประเด็นคนพิการส่ วนใหญ่จะอยูใ่ นรู ปของ
สื่ อบุคคลและสื่ อมวลชน โดยจากผลการศึกษาในบทที่ 4 จะเห็นว่า ผูบ้ ริ หาร ผูเ้ ป็ นเสมือนตัวแทน
ขององค์กร มักจะได้รับเชิญไปแบ่งปั นประสบการณ์ตามเวทีต่าง ๆ เกี่ยวกับแนวทางการสนับสนุ น
ผูพ้ ิการที่องค์กรธุ รกิจสามารถทาได้ ไม่วา่ จะตามมาตรา 33 หรื อ 35 ซึ่ งหากพิจารณาโดยใช้แนวคิด
การสื่ อสารด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม ถื อ ว่ า การสื่ อสารในรู ปแบบดั ง กล่ า วเป็ นการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้ างภาพลักษณ์ และความจงรักภักดี ต่อองค์กรในระยะยาว (Podnar, 2008)
เนื่ องจากองค์กรที่ ดาเนิ นกิ จกรรม CSR ถื อว่าเป็ นองค์กรที่ มีศกั ยภาพและเป็ นตัวชี้ วดั ถึ งความ
ตระหนักและความตื่นตัวต่อปั ญหาสังคม (Kolodinsky et al., 2010) ส่ งผลให้องค์กรได้รับการยก
ย่อ งจากสั ง คมและได้รั บ ความสนใจจากสื่ อ มวลชนโดยที่ อ งค์ก รไม่ ต้อ งเสี ย ค่ า ใช้จ่ า ยในการ
ประชาสัมพันธ์ตนเองแต่อย่างใด ซึ่ งจากรู ปแบบการสื่ อสาร CSR ภายนอกองค์กรของทั้งบีทามส์
และกลุ่มเซ็นทรัล สามารถอธิ บายได้วา่ องค์กรที่ทา CSR ที่ยงั่ ยืนอย่างแท้จริ ง ไม่จาเป็ นต้องโฆษณา
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ตัวเอง เพราะสิ่ งที่องค์กรทาจะเป็ นที่ประจักษ์ต่อสังคมโดยตัวของมันเอง ซึ่ งเป็ นการประชาสัมพันธ์
ที่มีน้ าหนักและความน่าเชื่อถือมากกว่า
3) นอกจากเรื่ องภาพลักษณ์แล้ว การสื่ อสาร CSR ในเรื่ องการสร้างโอกาสในการมี
งานทาให้กบั คนพิ การยังท าให้คนอยากมาท างานกับองค์กรและช่ วยให้สังคมมี เจตคติ ที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับคนพิการอีกด้วย จากผลการวิจยั ในบทที่ 4 จะเห็นได้วา่ ผูส้ มัครงานทั้งของบีทามส์ และกลุ่ม
เซ็นทรัลมีทศั นคติที่ดีต่อการที่องค์กรให้โอกาสคนพิการ และทาให้มุมมองที่พวกเขามีต่อคนพิการ
เปลี่ ยนไป ซึ่ งสอดคล้องกับ แนวคิ ดการสื่ อสารด้านความรั บผิดชอบต่อสังคม ที่ กล่ า วว่า “นัก
ประชาสัมพันธ์จะเป็ นผูส้ ารวจตรวจสอบสภาวะต่าง ๆ ของสังคมและความคิดเห็นของประชาชน
เกี่ยวกับการดาเนิ นธุ รกิจขององค์กร และกระตุน้ ให้เกิดการดาเนิ นงานด้าน CSR ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคม ตลอดจนเผยแพร่ การดาเนิ นงานดังกล่าวให้สังคมได้รับรู้ เพื่อให้เกิดการ
ยอมรับจากประชาชน” (วิรัช ลภิรัตนกุล, 2546)
นอกจากนี้ การที่ผสู ้ มัครบางคนซึ่ งเป็ นลูกค้าของ CRG รู ้สึกประทับใจในการที่กลุ่ม
เซ็ น ทรั ล ให้ โอกาสกับ คนพิ ก าร ยัง สอดคล้อ งกับ แนวคิ ดการสื่ อ สารภายนอกองค์ก รที่ บ่ ง ชี้ ว่า
ภาพลักษณ์ ขององค์กรถูกกาหนดโดยความรู ้ สึกและทัศนคติของลูกค้าด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ธุ รกิจบริ การ ซึ่ งปฏิสัมพันธ์และประสบการณ์ที่ลูกค้ามีกบั พนักงานจะมีผลอย่างมากต่อภาพลักษณ์
ขององค์กร (Horrigan & Juskiw, 2010)
ทั้งนี้ ทั้งสององค์กรไม่เพียงแต่เปิ ดโอกาสให้คนพิการได้มีงานทา แต่ยงั ให้โอกาส
พวกเขาได้พฒั นาศักยภาพที่ มีอยู่ บนความเชื่ อที่ ว่าคนพิการสามารถทาอะไรได้มากกว่าที่เราคิ ด
แท้จริ งแล้วคนที่พิการทางร่ างกายสามารถทางานที่ใช้สมองได้ เพราะสมองของเขายังดี ตัวอย่างเช่น
คุณเฉลิ ม เฉลี ยวศิลป์ พนักงานผูพ้ ิการของบีทามส์ ซึ่ งเริ่ มต้นจากการเข้ามาเป็ นเด็กฝึ กงาน และ
พัฒนาตัวเองเรื่ อยมา จนปัจจุบนั ได้เลื่อนตาแหน่งขึ้นมาเป็ น Prgrammer Developer มีความมัน่ คงใน
อาชีพและมีชีวติ ความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน ในขณะที่ CRG ซึ่ งเป็ นหน่วยธุ รกิจร้านอาหารของกลุ่มเซ็นทรัล
ก็เปิ ดโอกาสให้พนักงานผูพ้ ิการทางการได้ยินได้พฒั นาตัวเอง โดยให้มีส่วนร่ วมในการสัมภาษณ์
งานผูพ้ ิการด้วยกัน ซึ่ งทาให้พนักงานผูพ้ ิการเองเกิดความภาคภูมิใจและรู ้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า
จะเห็ นได้ว่าการสร้ างโอกาสในการมีงานทาให้กบั คนพิการไม่เพียงแต่ส่งผลดี ต่อ
ภาพลักษณ์ ขององค์กร แต่ยงั ทาให้คนที่สังคมมองว่าเป็ นภาระ กลับรู ้ สึกว่าตัวเองมีคุณค่า ที่สาคัญ
และเป็ นประเด็นที่น่าศึกษาต่อไปก็คือ เจตคติของสังคมที่มีต่อคนพิการ ซึ่ งจากผลการศึกษาพบว่า
ภาพของคนพิ ก ารที่ ท างานอยู่ใ นองค์ก ร ไม่ ว่า จะเป็ นบี ท ามส์ หรื อกลุ่ ม เซ็ นทรั ล ล้วนสื่ อให้ค น
ภายนอกเห็นว่าคนพิการก็สามารถประกอบอาชีพได้เช่นเดียวกับคนปกติ และผูว้ ิจยั เชื่ อว่าสิ่ งนี้ มีผล
ต่อเจตคติของสังคมที่มีต่อคนพิการไม่มากก็นอ้ ย
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สงวนศรี วิรัชชัย (2527, น. 61) ได้ให้ความหมายของคาว่าเจตคติไว้วา่ “คือสภาพ
ความคิด ความเข้าใจและความรู ้ สึกเชิ งประเมินที่ มีต่อสิ่ งต่าง ๆ (วัตถุ สถานการณ์ ความคิด ผูค้ น
ฯลฯ) ซึ่ งทาให้บุคคลมีแนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรมต่อสิ่ งนั้น ในลักษณะเฉพาะตัวตามทิศทางของ
ทัศนคติที่มีอยู”่
ต้องยอมรั บว่าคนส่ วนใหญ่ยงั มี ค วามคิ ด ความเข้าใจ และความรู ้ สึก ต่อคนพิการ
ในทางที่ไม่ถูกต้องมากนัก เนื่องจากภาพที่เราเห็น คนพิการตามที่สาธารณะส่ วนใหญ่เป็ นภาพของ
ขอทานหรื อไม่ก็คนขายลอตเตอรี่ ซึ่ งปฏิกิริยาของผูค้ นที่มีต่อภาพเหล่านั้นก็มีหลากหลาย บ้างก็มอง
ว่าเป็ นปั ญหาสังคม บ้างก็ว่าเป็ นเครื่ องมือของพวกมิจฉาชี พที่หากิ นกับความสงสารของผูค้ น แต่
ส่ วนใหญ่ก็ จะรู ้ สึก สงสารและจะให้ค วามช่ วยเหลื อในรู ป ของการให้เงิ น อาหาร หรื อไม่ ก็ ก าร
บริ จาคผ่า นองค์ก รคนพิ การต่ า ง ๆ แต่นั่นก็ย งั ไม่ ใช่ วิธีก ารแก้ปั ญหาที่ ถูก ต้องและไม่ ได้ช่ วยให้
สถานการณ์ของคนพิการดีข้ ึนมากนัก
ผูว้ จิ ยั มองว่าหากองค์กรธุ รกิจหันมาให้ความสาคัญกับการสร้างโอกาสในการมีงาน
ทาให้กบั คนพิการมากขึ้นและมีการเผยแพร่ เรื่ องราวดี ๆ เช่นนี้ออกมาอย่างต่อเนื่ อง เช่นในกรณี ของ
CRG ที่มีสื่อโทรทัศน์มาทาข่าว มุมมองของสังคมที่มีต่อคนพิการจะเปลี่ ยนไป และส่ งผลให้คน
พิการที่ยงั ไม่มีงานทาหรื อไม่คิดจะทางานเกิดแรงบันดาลใจที่จะลุกขึ้นมาพัฒนาตัวเองจากตัวอย่างที่
ได้เห็นและโอกาสที่เริ่ มเปิ ดกว้างมากขึ้นสาหรับพวกเขา และผลดีก็จะกลับมาสู่ สังคมโดยรวมและ
ประเทศชาติในที่สุด
4) การสื่ อสารภายในองค์กรและการสื่ อสารแบบมีส่วนร่ วมมีส่วนอย่างมากต่อความ
สาเร็ จในการสร้ างโอกาสในการมี ง านทาให้กบั คนพิ การขององค์กรธุ รกิ จ จากการศึ กษาพบว่า
ทัศนคติเป็ นปั ญหาสาคัญที่ทาให้องค์กรไม่สามารถรักษาพนักงานผูพ้ ิการให้อยู่กบั องค์กรได้นาน
ซึ่ งจากแนวคิดเรื่ องการสร้างโอกาสและความเท่าเทียมนั้น องค์กรธุ รกิจจาเป็ นต้องส่ งเสริ มให้มีการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติผา่ นนโยบายที่บ่มเพาะให้เกิดการหลอมรวม และกระตุน้ ให้คนที่ถูกกีดกันออก
จากสังคมเข้ามามีส่วนร่ วมมากขึ้น (Andjelkovic et al., 2011)
อย่างไรก็ตาม การจะปรับเปลี่ยนทัศนคติของผูค้ นได้น้ นั ต้องอาศัยเวลาในการสร้าง
ความเข้าใจและพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าคนพิการก็มีศกั ยภาพ เพียงแต่ตอ้ งให้โอกาสและใช้ความอดทน
ในการพัฒนาพวกเขา เช่นในกรณี ของแผนกสรรหาส่ วนกลางของ CRG ที่เริ่ มต้นรับคนพิการเป็ น
แผนกแรก หลังจากนั้นก็มีสื่อมวลชนเข้ามาทาข่าวและมีการเผยแพร่ เรื่ องนี้ ออกไปทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร จนพนักงานทุก คนรับรู ้ว่าคนพิการก็สามารถทางานได้เช่นเดียวกับคนปกติ ส่ งผล
ให้ทศั นคติที่พวกเขามีต่อคนพิการเปลี่ยนไป และในที่สุดแผนกอื่น ๆ ก็พากันเปิ ดรับคนพิการเข้าไป
ทางานในแผนกของตนมากขึ้น ซึ่ งการเปลี่ยนแปลงนี้ อาจพูดได้วา่ เป็ นผลมาจากการสื่ อสารภายใน
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องค์กรที่มีผลต่อการรั บรู ้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผูร้ ับสาร สอดคล้องกับทฤษฎี สารที่ ว่าด้วย
เรื่ องความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบตั ิ (KAP Theory)
หากพิจารณาโดยใช้แนวคิดการสื่ อสารภายในองค์กรและการสื่ อสารแบบมีส่วนร่ วม
พนักงานจาเป็ นต้องรับทราบทิศทางการเปลี่ยนแปลงเพื่อจะสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
นั้น ๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยการสื่ อสารภายในองค์กรจะช่วยพนักงานในการปรับตัวและให้
ความร่ วมมือเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายที่องค์กรวางไว้ (Krep อ้างถึงใน โชติรัตน์ ศรี สุข, 2554, น. 29)
ในขณะเดียวกัน การเปิ ดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น
ยังเป็ นการสร้างขวัญกาลังใจและทาให้บุคลากรมีทศั นคติต่อการบริ หารงานขององค์กรดีข้ ึน (ลัดดา
กลัน่ บุศย์, 2555, น. 4) ซึ่ งทั้งบีทามส์ และกลุ่มเซ็นทรัลก็มีการดาเนิ นการในเรื่ องนี้ อย่างชัดเจนและ
เป็ นรู ปธรรม เริ่ มจากการมี นโยบายที่ชัดเจนจากผูบ้ ริ หารสู งสุ ด ซึ่ งเป็ นการสื่ อสารจากบนลงล่าง
จากนั้นจึงมีการสื่ อสารไปยังพนักงานทุกระดับผ่านสื่ อบุคคลและวัฒนธรรมองค์กรเช่นในกรณี ของ
บีทามส์ หรื อในกรณี ของกลุ่ มเซ็ นทรั ลที่มีการส่ งสารเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรจากผูบ้ ริ หารลงมาถึ ง
พนักงานเกี่ยวกับนโยบายการจ้างงานและสร้ างงานให้กบั คนพิการ มีการจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
เพื่อสร้ างความเข้าใจและทัศนคติที่ถูกต้องในการอยูร่ ่ วมกับคนพิการให้กบั พนักงาน รวมทั้งมีการ
สารวจความต้องการของแต่ ละหน่ วยธุ รกิ จเพื่ อ ให้พนักงานมี ส่ วนร่ วมในการตัดสิ นใจเกี่ ยวกับ
ตาแหน่งงานที่คนพิการสามารถทาได้ มีส่วนร่ วมในการปฏิ บตั ิ และมีส่วนร่ วมในการประเมินผล
(Cohen & Uphoff, 1980) ซึ่ งทาให้กลุ่มเซ็นทรัลได้คนที่ตรงกับงานมากขึ้นและลดปั ญหาเรื่ องการ
ลาออกของพนักงานผูพ้ ิการ
นอกจากนี้ การที่ CRG ริ เริ่ มโครงการส่ งพนักงานไปเรี ยนภาษามือนับเป็ นตัวอย่าง
ที่ดีของความพยายามที่จะพัฒนาเรื่ องการสื่ อสารภายในองค์กรให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น เพื่อลด
ความขัดแย้งและความเสี ยหายที่จะเกิดขึ้นกับธุ รกิจอันเนื่องมาจากการสื่ อสารที่ไม่เข้าใจกันระหว่าง
คนปกติและคนพิการทางการได้ยินซึ่ งมีสัดส่ วนถึ ง 90 % ของพนัก งานพิการทั้งหมดของกลุ่ ม
เซ็นทรัล
5.2.3 อภิปรายผลเพือ่ ตอบวัตถุประสงค์ ข้อที่ 3
จากการศึกษาปั จจัยที่สนับสนุ นองค์กรธุ รกิจในการสร้ างโอกาสในการมีงานทาให้กบั คน
พิการด้วยกลยุทธ์การสื่ อสารความรับผิดชอบต่อสังคม มีขอ้ ค้นพบที่น่าสนใจดังนี้
1) การสนับสนุ นจากภาครัฐเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นอย่างมากหากประเทศไทยจะก้าวไปสู่
การเป็ นสังคมแห่งการสร้างโอกาสและความเท่าเทียม นอกจากการออกกฎหมายและการสร้างความ
ตระหนักให้กบั องค์ธุรกิ จในการแสดงความรั บผิดชอบต่ อสัง คมด้วยการจ้างงานหรื อสร้ างงาน
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ให้กบั คนพิการแล้ว องค์กรธุ รกิ จและหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องมองว่า การสนับสนุ นจากภาครัฐเป็ น
สิ่ ง จ าเป็ นอย่า งมาก ไม่ ว่า จะเป็ นในส่ ว นของระบบโครงสร้ า งพื้ น ฐานที่ เ ป็ นอารยะสถาปั ต ย์
(Universal Design) การเตรี ยมความพร้ อมในการเข้าสังคมให้กบั คนพิการ การเป็ นพี่เลี้ ยงให้กบั
องค์กรธุ รกิ จที่ ต้องการจ้างงานคนพิการ และการมี หน่ วยงานชาติ ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้กระทรวงใด
กระทรวงหนึ่ ง แต่สามารถเชื่ อมต่อส่ วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านคนพิการจากทุกภาคส่ วนเข้า
ด้วยกันเพื่อให้เกิดการแก้ไขปั ญหาแบบบูรณาการและทาให้เกิดกลไกทางตลาดที่จะช่วยขับเคลื่อน
ให้เกิดการจ้างงานและสร้างงานอย่างเป็ นระบบและมีประสิ ทธิภาพ
ปั จจุ บ นั หน่ วยงานหลัก ที่ รับ ผิดชอบงานด้า นคนพิ ก ารโดยตรงได้แ ก่ ส านัก งาน
ส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ (พก.) ซึ่ งอยูภ่ ายใต้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุ ษ ย์ (พม.) แต่ ตวั พม.เองไม่ไ ด้มี ง บประมาณมากพอที่ จะแก้ปั ญหาในระดับ ประเทศได้
โดยเฉพาะในเรื่ องโครงสร้ า งพื้ น ฐาน แต่ พ ม.สามารถเป็ นตัวกลางในการดึ ง ทรั พ ยากรมาจาก
กระทรวงต่าง ๆ และเชื่อมโยงการทางานของภาคส่ วนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดการทางานแบบ
บูรณาการและทาให้ทุกฝ่ ายได้รับประโยชน์ ซึ่ งจากตัวอย่างที่ทางบีทามส์ หยิบยกขึ้นมาในประเด็น
สิ ท ธิ ป ระโยชน์ เ รื่ อ งค่ า รั ก ษาพยาบาลของคนพิ ก ารที่ มี ก ารถกเถี ย งกัน อยู่ ถ้า หากหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องได้มีโอกาสมาพูดคุยและทาข้อตกลงร่ วมกันก่อน ปั ญหาคงจะไม่เกิดขึ้นและต่างฝ่ ายต่างก็
จะได้ประโยชน์
มุมมองดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดเรื่ องการสร้างโอกาสและความเท่าเทียม ที่มอง
ว่า การกาหนดนโยบายและบทบาทของภาครัฐมีอิทธิ พลอย่างมากในการสร้างสรรค์สังคมแห่ งการ
สร้างโอกาสและความเท่าเทียม อย่างไรก็ตาม การออกนโยบายเพียงอย่างเดียวไม่สามารถแก้ปัญหา
การกี ดกันทางสังคมซึ่ งมาจากหลายสาเหตุได้ แต่หน่วยงานด้านการบริ หารของรัฐจาเป็ นต้องผนึ ก
กาลังกันออกมาตรการสนับสนุ นต่าง ๆ เพื่อให้แน่ ใจว่ากลุ่ มคนที่ ถูกกี ดกันออกจากสังคมได้รับ
โอกาสและการปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียม
วิธีการหนึ่ งที่จะสร้างโอกาสในการมีงานทาให้กบั กลุ่มคนที่มีความเสี่ ยงต่อการถูก
กีดกันทางสังคม ได้แก่ การพัฒนาหรื อสร้ างความเข้มแข็งให้กบั เศรษฐกิ จในเชิ งสังคม ซึ่ งรัฐบาล
สามารถช่ ว ยได้โ ดยการลดข้อ ก าหนดทางด้า นกฎหมายในการจัด ตั้ง ธุ ร กิ จ เพื่ อ สั ง คม (Social
Enterprises) รวมทั้งเพิ่มแรงจูงใจทางด้านการเงิ นในการจัดตั้งธุ รกิจประเภทดังกล่าว (Andjelkovic
et al., 2011) ซึ่ งแนวคิดเรื่ องธุ รกิจเพื่อสังคมนี้เป็ นอีกแนวคิดหนึ่ งที่ทาง ตลท. กาลังพยายามผลักดัน
ให้ภาคเอกชนพิจารณาเป็ นทางเลือกในการทา CSR เชิงรุ ก ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิด CSV ที่ได้กล่าว
ไปแล้วในหัวข้อ 5.2.1 ข้อ 2 และสุ ดท้าย รัฐบาลจาเป็ นต้องสร้ างหรื อปรับปรุ งสิ่ งอานวยความ
สะดวกบางอย่างให้เอื้อต่อการเดินทางและการทางานของผูพ้ ิการ (Andjelkovic et al., 2011)
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2) การเพิ่มสิ ทธิ ประโยชน์ทางด้านภาษีจะเป็ นกาลังใจให้กบั องค์กรธุ รกิ จและเป็ น
ประโยชน์ต่อคนพิการ จากกรณี ของกลุ่ มเซ็ นทรั ล จะเห็ นได้ว่าการดาเนิ นโครงการฝึ กอบรมคน
พิการตามมาตรา 35 นั้นใช้เงิ นลงทุนค่อนข้างสู งเพื่อออกแบบหลักสู ตรให้มีคุณภาพ ซึ่ งจะช่ วย
พัฒนาทักษะในการทางานและการเข้าสังคมให้กบั คนพิการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ แต่กลายเป็ นว่า
องค์กรที่ปฏิบตั ิตามมาตรา 35 กลับหักค่าใช้จ่ายได้เพียงเท่าเดี ยว ซึ่ งไม่ต่างกับการสมทบเงิ นเข้า
กองทุนฯ ทั้ง ๆ ที่โครงการที่ทาเป็ นประโยชน์โดยตรงกับคนพิการและองค์กรธุ รกิจก็เริ่ มให้ความ
สนใจที่ จะทาโครงการในลักษณะเดี ย วกันนี้ ม ากขึ้ น ซึ่ ง หากภาครั ฐมี ก ารพิ จารณาทบทวนเรื่ อง
ผลประโยชน์ทางด้านภาษีในเรื่ องนี้ ให้ได้ จะมีองค์กรธุ รกิ จอีกไม่น้อยที่หันมาลงทุนในโครงการ
ฝึ กอบรมคนพิการ และสุ ดท้ายสังคมโดยรวมก็จะได้รับประโยชน์
จากแนวคิ ดเรื่ องการสร้ างโอกาสและความเท่าเที ยม พบว่า ภาคเอกชนยังมองไม่เห็ นถึ ง
ผลประโยชน์ในระยะยาวของการสร้างโอกาสและความเท่าเทียม ดังนั้น รัฐบาลจาเป็ นต้องสร้ าง
แรงจูงใจเพื่อให้การตัดสิ นใจบนเหตุและผลในระยะสั้นของภาคเอกชนสอดคล้องกับผลประโยชน์
ในระยะยาวของสังคม (Andjelkovic et al., 2011)

5.3 ข้ อเสนอแนะสาหรับการนาไปใช้
จากผลการศึกษาพบว่า การสร้างโอกาสในการมีงานทาให้กบั คนพิการเป็ นสิ่ งที่ทุกองค์กร
สามารถทาได้หากผูน้ าและผูท้ ี่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจ รวมทั้งมีกลไกทางการตลาดที่ดีมารองรับ และ
เพื่ อให้องค์ก รธุ รกิ จอี ก เป็ นจานวนมากที่ ย งั ไม่ ไ ด้ท าเรื่ องนี้ หรื ออยากท าแต่ ไ ม่ ท ราบว่า ต้องท า
อย่างไร สามารถเข้าถึงข้อมูลและมีตวั ช่ วยในการตัดสิ นใจทาโครงการ CSR ที่เป็ นประโยชน์ต่อ
สังคมอย่างแท้จริ ง ผูว้ จิ ยั จึงมีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
1) หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องควรจัดให้มีหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบในการศึกษาความเป็ น
ไปได้และจัดทาโมเดลการสร้างงานคนพิการตามมาตรา 35 โดยเฉพาะ โดยร่ วมกับองค์กรคนพิการ
ต่าง ๆ และนาโมเดลที่ได้ไปนาเสนอให้องค์กรธุ รกิจพิจารณาเป็ นกิจกรรม CSR ขององค์กร เแทน
การขอความอนุเคราะห์ในรู ปของเงินบริ จาคเพียงอย่างเดียว ซึ่ งการคิดโมเดลการสร้างงานคนพิการ
นี้ ต้อ งอาศัย ผู ้ที่ มี ค วามเข้า ใจถึ ง ข้อ จ ากัด และศัก ยภาพที่ ส ามารถพัฒ นาได้ข องคนพิ ก าร ใน
ขณะเดี ยวกันก็ตอ้ งมีมุมมองด้านธุ รกิ จเพื่อช่ วยให้โมเดลประสบความสาเร็ จและดึ งดู ดให้องค์กร
ธุ รกิจอยากเข้ามาลงทุนมากขึ้น
2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีอิทธิ พลต่อองค์กรธุ รกิจ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย สภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย สมาคมผูค้ า้ ปลีก ควรจะช่วยรณรงค์เรื่ องการสร้างโอกาส
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ในการมีงานทาให้กบั คนพิการอย่างต่อเนื่ องเพื่อให้เห็นผลในระยะยาว เนื่ องจากหน่วยงานเหล่านี้ มี
เครื่ องมือที่ใช้ในการประเมินผลความยัง่ ยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรอยู่แล้ว เช่ น
แบบประเมินและรางวัลอันทรงเกียรติต่าง ๆ ซึ่ งหากเพิ่มประเด็นคนพิการเข้าไปได้ก็จะเป็ นอีกแรง
หนึ่งที่ช่วยเสริ มให้องค์กรธุ รกิจเห็นความสาคัญของเรื่ องนี้มากขึ้น
3) นอกเหนื อจากการรณรงค์เพื่อสร้ างความเข้าใจให้กบั องค์กรธุ รกิ จผ่านเวทีต่าง ๆ แล้ว
ภาครัฐควรเป็ นตัวกลางในการประสานเพื่อให้เกิดการทางานที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็ นระบบและครบ
วงจร เริ่ มตั้งแต่การเตรี ยมคนพิการ (ด้วยการลงไปสร้างความเข้าใจกับครอบครัว, การฝึ กอบรมเรื่ อง
การเข้าสังคม การฝึ กอบรมทักษะที่จาเป็ นในการทางานและตรงกับความต้องการของตลาด ฯลฯ)
การจัดหางานโดยมีศูนย์ขอ้ มูลกลางที่เชื่ อมต่อกันทัว่ ประเทศ ไปจนถึ งการให้คาปรึ กษาหรื อเป็ นพี่
เลี้ ยงให้กบั องค์กรธุ รกิจที่ยงั ไม่เคยจ้างงานคนพิการมาก่อน ซึ่ งน่ าจะช่วยส่ งเสริ มให้มีการจ้างงาน
หรื อสร้ างงานคนพิการมากขึ้น โดยบีทามส์ และกลุ่มเซ็นทรัลเป็ นตัวอย่างที่ดีที่องค์กรธุ รกิ จอื่น ๆ
สามารถเข้าไปเรี ยนรู ้และนากลับไปปรับใช้กบั องค์กรของตนเองต่อไป

5.4 ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
จากการศึ ก ษาวิจยั ในครั้ งนี้ ทาให้ผูว้ ิจยั ได้เข้าใจถึ งปั ญหาและอุ ป สรรคต่าง ๆ ที่ องค์ก ร
ธุ รกิจต้องเผชิญในการสร้างโอกาสในการมีงานทาให้กบั คนพิการ ซึ่ งทาให้การขับเคลื่อนเรื่ องนี้ ใน
บริ บทของประเทศไทยยังทาได้ไม่เต็มที่ ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของคนพิก ารและสังคมโดยรวม
ผูว้ จิ ยั จึงเห็นว่าน่าจะมีการศึกษาเพิม่ เติมในเรื่ องต่อไปนี้
1) รู ปแบบการดาเนินโครงการสร้างงานคนพิการตามมาตรา 35 ที่ประสบความสาเร็ จและ
มีองค์กรธุ รกิจนาไปใช้มากที่สุด รวมทั้งปั จจัยสาคัญที่จะทาให้องค์กรธุ รกิจยอมเปลี่ ยนจากวิธีการ
สมทบเงินเข้ากองทุนฯ มาเป็ นการสร้างงานตามมาตรา 35 แทน เพราะเมื่อพิจารณาจากผลการวิจยั ที่
ได้ ผูว้ ิจยั เห็นว่าโอกาสที่องค์กรธุ รกิจส่ วนใหญ่จะยังคงสมทบเงินเข้ากองทุนฯ ต่อไปยังคงมีสูง ถ้า
มองในมุมของธุ รกิจซึ่ งมักจะคิดถึงความคุม้ ค่าและผลที่ได้ในระยะสั้นเป็ นสาคัญ
2) การสื่ อสารความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุ รกิ จในประเด็นการสร้ างโอกาสใน
การมีงานทาให้กบั คนพิการ ช่ วยให้สังคมมีเจตคติที่ดีข้ ึนต่อคนพิการมากน้อยเพียงใด เพราะจาก
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์พนักงานและผูบ้ ริ หารของบีทามส์ กลุ่มเซ็นทรัล และไนส์ คอร์ ป พบว่า
การสื่ อสาร CSR ไม่เพียงแต่ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ขององค์กรเท่านั้น แต่ยงั ช่วยให้คนทัว่ ไปรวมทั้ง
พนักงานด้วยกันเองมีมุมมองต่อคนพิการเปลี่ยนไปในทางที่ดีข้ ึน
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3) วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติของผูพ้ ิการในการเอาชนะความจากัดทางด้านร่ างกาย
เพื่อจะสามารถพัฒนาศักยภาพที่ตนเองมี อยู่และสามารถอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้โดยไม่รู้สึกว่า
ตัวเองพิการ เพราะเมื่อพิจารณาจากผลการวิจยั ที่ได้ พบว่าปั ญหาส่ วนหนึ่ งมาจากตัวผูพ้ ิการเอง ซึ่ ง
หากเราเข้า ใจปั ญหาของพวกเขาและรู ้ ว่า มี หน่ วยงานใดบ้างที่ จะเข้า มาเกี่ ยวข้องในการให้ความ
ช่วยเหลือ องค์กรธุ รกิจก็จะสามารถรับคนพิการเข้าทางานได้มากขึ้น

5.5 ข้ อจากัดในการวิจัย
เนื่ องจากกลุ่มตัวอย่างที่ผวู ้ ิจยั เลื อกมาทาการศึกษา ประกอบด้วยองค์กรธุ รกิ จขนาดกลาง
(จานวนพนักงาน 51-200 คน) และองค์กรธุ รกิจขนาดใหญ่ (จานวนพนักงานมากกว่า 200 คนขึ้น
ไป) ตามหลักเกณฑ์ของกรมส่ งเสริ มอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ขณะที่องค์กรขนาดเล็ก
(จานวนพนักงานไม่เกิ น 50 คน) ผูว้ ิจยั ไม่ได้ทาการศึกษา เนื่ องจากยังไม่เข้าข่ายต้องจ้างงานคน
พิ ก ารตามกฏหมายก าหนด ดัง นั้น ผลการศึ ก ษาจึ ง อาจจะไม่ ค รอบคลุ ม องค์ก รทุ ก ขนาดและมี
ขอบเขตของการสรุ ปนัยเพื่อนาผลการศึกษาไปใช้
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ภาคผนวก

แบบสัมภาษณ์
เรื่อง การบริหารจัดการและการสื่อสารความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
ธุรกิจ ในการสร้ างโอกาสในการมีงานทาให้ กบั คนพิการในประเทศไทย
1. บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จากัด
ข้ อ

วัตถุประสงค์

แนวคิด/ทฤษฎี

ชุ ดคาถามสาหรับผู้บริหารหรือตัวแทน

1

เพื่อศึกษาวิธีการ
บริ หารจัดการของ
องค์กรธุ รกิจที่มีกล
ยุทธ์ดา้ นความ
รับผิดชอบต่อสังคม
ในการสร้างโอกาส
ในการมีงานทา
ให้กบั คนพิการ

• แนวคิดด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กร
• ทฤษฏีจริ ยธรรมทาง
ธุ รกิจ
• ทฤษฎีการบริ หารจัดการ
• แนวคิดเรื่ องสังคมแห่ง
การสร้างโอกาสและความ
เท่าเทียม
• แนวทางความ
รับผิดชอบต่อสังคมของ
กิจการ

องค์ก รเริ่ ม ให้ มี ก ารจ้า งงานหรื อ สร้ า ง
งานให้คนพิการตั้งแต่เมื่อไหร่ อะไรเป็ น
จุดเริ่ มต้น และใครเป็ นคนตัดสิ นใจ
ก่อนที่จะมีการจ้างงานหรื อสร้างงานให้
คนพิ ก ารองค์ ก รมี ก ารวางแผนการ
ดาเนินงานอย่างไร
ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินโครงการมี
อะไรบ้า งและองค์ก รมี วิ ธี ก ารบริ ห าร
จัดการกับสิ่ งเหล่านั้นอย่างไร
กระแสความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมมี
ส่ วนมากน้ อ ยเพี ย งใดในการท าให้
องค์ก รธุ ร กิ จ หัน มาให้ ค วามส าคัญ กับ
ประเด็นการสร้างโอกาสในการมีงานทา
ให้กบั คนพิการในประเทศไทย
มี ก ารลงทุ น หรื อ ใช้ท รั พ ยากรเพิ่ ม เติ ม
สาหรับโครงการนี้หรื อไม่ อย่างไร
หากมีการลงทุนเพิ่มเติม องค์กรได้มีการ
ประเมิ นความเสี่ ยงและความคุ ม้ ค่าจาก
การลงทุ น ในโครงการนี้ ก่ อ นหรื อ ไม่
อย่างไร แล้วผลลัพธ์ที่ได้ เป็ นไปตามที่
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ข้ อ

วัตถุประสงค์

แนวคิด/ทฤษฎี

ชุ ดคาถามสาหรับผู้บริหารหรือตัวแทน

คาดไว้หรื อไม่
การรณรงค์ ใ ห้ อ งค์ ก รธุ ร กิ จ หั น มาให้
ความสาคัญกับสร้างโอกาสในการมีงาน
ทาให้กบั คนพิการ โดยนามาเชื่ อมโยง
กับ ประเด็ น ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
และการพัฒนาที่ยงั่ ยืน และมีตวั อย่างที่
ชัดเจนให้เห็นนั้น มีผลต่อการตัดสิ นใจ
ขององค์ ก รธุ ร กิ จ ในการจ้า งงานหรื อ
สร้ า งงานให้ ก ั บ คนพิ ก ารมากน้ อ ย
เพียงใด
• แนวคิดเรื่ องสังคมแห่ง นอกเหนื อจากการรณรงค์ดงั กล่ าวแล้ว
การสร้างโอกาสและความ คิดว่ามีปัจจัยอื่นอีกหรื อไม่ที่มีผลต่อการ
เท่าเทียม
ตัด สิ น ใจขององค์ ก รธุ ร กิ จ ในการจ้า ง
• แนวทางความ
งานหรื อสร้างงานให้กบั คนพิการ
รับผิดชอบต่อสังคมของ
กิจการ

3

เพื่อศึกษาปัจจัยที่
สนับสนุนองค์กร
ธุ รกิจในการสร้าง
โอกาสในการมีงาน
ทาให้กบั คนพิการ
ด้วยกลยุทธ์การ
สื่ อสารความ
รับผิดชอบต่อสังคม

ข้ อ

วัตถุประสงค์

แนวคิด/ทฤษฎี

ชุ ดคาถามสาหรับ PR/CSR/HR

1

เพื่อศึกษาวิธีการ
บริ หารจัดการของ
องค์กรธุ รกิจที่มีกล
ยุทธ์ดา้ นความ
รับผิดชอบต่อสังคม
ในการสร้างโอกาส
ในการมีงานทา
ให้กบั คนพิการ

• แนวคิดด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กร
• แนวคิดเรื่ องสังคมแห่ง
การสร้างโอกาสและความ
เท่าเทียม
• แนวทางความ
รับผิดชอบต่อสังคมของ

กระแสความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมมี
ส่ วนมากน้ อ ยเพี ย งใดในการท าให้
องค์ก รธุ ร กิ จ หัน มาให้ ค วามส าคัญ กับ
ประเด็นการสร้างโอกาสในการมีงานทา
ให้กบั คนพิการในประเทศไทย
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ข้ อ
2

วัตถุประสงค์

แนวคิด/ทฤษฎี

กิจการ
เพื่อศึกษาวิธีการ
• แนวคิดการสื่ อสารด้าน
สื่ อสารความ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
รับผิดชอบต่อสังคม • แนวคิดการสื่ อสาร
ทั้งภายในและ
ภายในและภายนอก
ภายนอกองค์กรของ องค์กร
องค์กรธุ รกิจที่สร้าง • แนวคิดการสื่ อสารแบบ
โอกาสในการมีงาน มีส่วนร่ วม
ทาให้กบั คนพิการ
• แนวคิดเรื่ องสังคมแห่ง
การสร้างโอกาสและความ
เท่าเทียม

ชุ ดคาถามสาหรับ PR/CSR/HR
การสื่ อสารภายในองค์ กร
ก่ อ นที่ จ ะมี ก ารจ้า งงานหรื อ สร้ า งงาน
ให้กบั คนพิการ องค์กรมีการสื่ อสารและ
ทาความเข้าใจกับผูบ้ ริ หารและพนักงาน
ภายในองค์กรอย่างไรบ้างและผลลัพธ์ที่
ได้เป็ นอย่างไร
ปั ญ หาอุ ป สรรคในการสื่ อ สารและท า
ความเข้า ใจกับ ผูบ้ ริ ห ารและพนัก งาน
ภายในองค์กรเรื่ องการจ้างงานหรื อสร้าง
งานให้คนพิการมีอะไรบ้าง และองค์กร
มีวธิ ี การจัดการอย่างไร
องค์ ก รพบปั ญหาในการสื่ อสารกั บ
พนักงานผูพ้ ิการบ้างหรื อไม่ และองค์กร
มีวธิ ี การจัดการอย่างไร
การสื่ อสารภายนอกองค์ กร
องค์ก รมี การสื่ อสารกับบุ ค คลภายนอก
เรื่ อ งการจ้า งงานหรื อ สร้ า งงานให้ค น
พิการ โดยเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ดา้ นความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรหรื อไม่
อย่างไร
การสื่ อ สารความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
เรื่ อ งการสร้ า งโอกาสในการมี ง านท า
ให้กบั คนพิการ ช่ วยสร้ างภาพลักษณ์
ให้กบั องค์กรอย่างไร
องค์ก รได้มี ส่ วนรณรงค์เรื่ องการสร้ า ง
โอกาสในการมี ง านท าให้ก ับ คนพิ ก าร
อย่างไรบ้าง
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3

เพื่อศึกษาปัจจัยที่
สนับสนุนองค์กร
ธุ รกิจในการสร้าง
โอกาสในการมีงาน
ทาให้กบั คนพิการ
ด้วยกลยุทธ์การ
สื่ อสารความ
รับผิดชอบต่อสังคม

ข้ อ

วัตถุประสงค์

1

เพื่อศึกษาวิธีการ
บริ หารจัดการของ
องค์กรธุ รกิจที่มีกล
ยุทธ์ดา้ นความ
รับผิดชอบต่อสังคม
ในการสร้างโอกาส
ในการมีงานทา
ให้กบั คนพิการ

แนวคิด/ทฤษฎี

ชุ ดคาถามสาหรับ PR/CSR/HR

การสื่ อสารแบบมีส่วนร่ วม
หลังจากที่มีการจ้างงานหรื อสร้างงานให้
คนพิการ องค์กรได้เปิ ดโอกาสให้คน
พิการได้แสดงความคิ ดเห็ นหรื อมี ส่วน
ร่ วมในการตัดสิ นใจหรื อไม่ รวมทั้งได้
น าความเห็ น ที่ ไ ด้ ไ ปด าเนิ น การต่ อ
หรื อไม่อย่างไร
• แนวคิดเรื่ องสังคมแห่ง องค์กรมีความรู้ ความเข้าใจเรื่ องพ.ร.บ.
การสร้างโอกาสและความ ส่ งเสริ มและพัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คน
เท่าเทียม
พิการ พ.ศ. 2550 ก่อนที่จะตัดสิ นใจจ้าง
• แนวทางความ
งานหรื อสร้ า งงานให้คนพิ การ มาก่ อน
รับผิดชอบต่อสังคมของ หรื อไม่ อย่างไร
กิจการ

แนวคิด/ทฤษฎี

ชุ ดคาถามสาหรับพนักงานปกติ

• แนวคิดด้านความ
พนักงานพบปั ญหาในการทางานร่ วมกับ
รับผิดชอบต่อสังคมของ คนพิการบ้างหรื อไม่ และมีวิธีการจัดกับ
องค์กร
ปั ญหานั้นอย่างไร
• แนวคิดเรื่ องสังคมแห่ง
การสร้างโอกาสและความ
เท่าเทียม
• แนวทางความ
รับผิดชอบต่อสังคมของ
กิจการ
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แนวคิด/ทฤษฎี

ชุ ดคาถามสาหรับพนักงานปกติ

2

เพื่อศึกษาวิธีการ
สื่ อสารความ
รับผิดชอบต่อสังคม
ทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กรของ
องค์กรธุ รกิจที่สร้าง
โอกาสในการมีงาน
ทาให้กบั คนพิการ

• แนวคิดการสื่ อสารด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม
• แนวคิดการสื่ อสาร
ภายในและภายนอก
องค์กร
• แนวคิดการสื่ อสารแบบ
มีส่วนร่ วม
• แนวคิดเรื่ องสังคมแห่ง
การสร้างโอกาสและความ
เท่าเทียม

การสื่ อสารภายในองค์ กร
พนั ก งานเคยได้ รั บ ทราบข้ อ มู ล จาก
องค์ ก รเกี่ ย วกั บ นโยบายการจ้า งงาน
ให้ ก ับ คนพิ ก ารก่ อ นที่ จ ะมี ก ารรั บ คน
พิการเข้ามาทางานหรื อไม่ ผ่านช่องทาง
ใดบ้าง
พนักงานรู ้ สึกอย่างไรกับนโยบายนี้ และ
มีความรู ้สึกอย่างไรต่อองค์กร
พนักงานคิดว่าการสื่ อสารภายในองค์กร
มีความสาคัญมากน้อยเพียงใดต่อการอยู่
ร่ วมกั น ระ หว่ า งพนั ก งานปก ติ กั บ
พนักงานผูพ้ ิการ
พนักงานมีทศั นคติ อย่างไรต่อคนพิการ
ในช่วงแรกและในขณะนี้
การสื่ อสารภายนอกองค์ กร
พนั ก งานเคยเล่ า เรื่ องที่ อ งค์ ก รรั บ คน
พิการเข้าทางานให้บุคคลภายนอกทราบ
หรื อไม่ และคนภายนอกมองเรื่ องนี้
อย่างไร
การสื่ อสารแบบมีส่วนร่ วม
พนัก งานได้มี ส่ ว นในการแสดงความ
คิ ดเห็ นและมี ส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
เรื่ อ งการจ้า งงานคนพิ ก ารขององค์ก ร
หรื อไม่ อย่างไร
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ข้ อ
1

2
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เพื่อศึกษาวิธีการ
บริ หารจัดการของ
องค์กรธุ รกิจที่มีกล
ยุทธ์ดา้ นความ
รับผิดชอบต่อสังคม
ในการสร้างโอกาส
ในการมีงานทา
ให้กบั คนพิการ

แนวคิด/ทฤษฎี

• แนวคิดด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กร
• แนวคิดเรื่ องสังคมแห่ง
การสร้างโอกาสและความ
เท่าเทียม
• แนวทางความ
รับผิดชอบต่อสังคมของ
กิจการ
เพื่อศึกษาวิธีการ
• แนวคิดการสื่ อสารด้าน
สื่ อสารความ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
รับผิดชอบต่อสังคม • แนวคิดการสื่ อสาร
ทั้งภายในและ
ภายในและภายนอก
ภายนอกองค์กรของ องค์กร
องค์กรธุ รกิจที่สร้าง • แนวคิดการสื่ อสารแบบ
โอกาสในการมีงาน มีส่วนร่ วม
ทาให้กบั คนพิการ
• แนวคิดเรื่ องสังคมแห่ง
การสร้างโอกาสและความ
เท่าเทียม

คาถามสาหรับพนักงานผู้พกิ าร
พนักงานผูพ้ ิการรู ้สึกว่าได้รับการปฏิบตั ิ
เป็ นพิเศษมากกว่าคนทัว่ ไปหรื อไม่
อย่างไร
องค์กรได้มีการอานวยความสะดวก
ให้กบั พนักงานผูพ้ ิการในเรื่ องใดบ้าง
และพนักงานผูพ้ ิการมีความพึงพอใจกับ
สิ่ งที่ได้รับหรื อไม่ อย่างไร

การสื่ อสารภายในองค์ กร
พนักงานผูพ้ ิการพบปัญหาอุปสรรคใน
การสื่ อสารกับพนักงานปกติอย่างไร
และมีวธิ ี การจัดการกับปั ญหานั้น
อย่างไร
การสื่ อสารแบบมีส่วนร่ วม
องค์กรมีการเปิ ดรับฟังความคิดเห็นของ
พนักงานผูพ้ ิการหรื อไม่ อย่างไร
พนักงานผูพ้ ิการได้มีส่วนร่ วมในการ
แสดงความคิดเห็นและการตัดสิ นใจใน
เรื่ องสาคัญต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อตัว
พนักงานเองด้วยหรื อไม่ อย่างไร
ความเห็นที่พนักงานผูพ้ ิการเสนอไป
ได้รับการตอบสนองมากน้อยเพียงใด
และมีการชี้แจงถึงเหตุผลที่ไม่สามารถ
ตอบสนองต่อข้อเสนอของพนักงานผู ้
พิการด้วยหรื อไม่ อย่างไร
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ข้ อ
1

3
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แนวคิด/ทฤษฎี

ชุ ดคาถามสาหรับผู้บริหารหรือ
ตัวแทน
เพื่อศึกษาวิธีการ
• แนวคิดด้านความ
องค์กรเริ่ มให้มีการจ้างงานหรื อสร้าง
บริ หารจัดการของ รับผิดชอบต่อสังคมของ งานให้คนพิการตั้งแต่เมื่อไหร่ อะไร
องค์กรธุ รกิจที่มีกล องค์กร
เป็ นจุดเริ่ มต้น และใครเป็ นคน
ยุทธ์ดา้ นความ
• ทฤษฏีจริ ยธรรมทาง
ตัดสิ นใจ
รับผิดชอบต่อสังคม ธุ รกิจ
ก่อนที่จะมีการจ้างงานหรื อสร้างงาน
ในการสร้างโอกาส • ทฤษฎีการบริ หารจัดการ ให้คนพิการองค์กรมีการวางแผนการ
ในการมีงานทา
• แนวคิดเรื่ องสังคมแห่ง ดาเนินงานอย่างไร
ให้กบั คนพิการ
การสร้างโอกาสและความ ปัญหาอุปสรรคในการดาเนิน
เท่าเทียม
โครงการมีอะไรบ้างและองค์กรมี
• แนวทางความ
วิธีการบริ หารจัดการกับสิ่ งเหล่านั้น
รับผิดชอบต่อสังคมของ อย่างไร
กิจการ
กระแสความรับผิดชอบต่อสังคมมี
ส่ วนมากน้อยเพียงใดในการทาให้
องค์กรธุ รกิจหันมาให้ความสาคัญกับ
ประเด็นการสร้างโอกาสในการมีงาน
ทาให้กบั คนพิการในประเทศไทย
มีการลงทุนหรื อใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม
สาหรับโครงการนี้หรื อไม่ อย่างไร
หากมีการลงทุนเพิ่มเติม องค์กรได้มี
การประเมินความเสี่ ยงและความ
คุม้ ค่าจากการลงทุนในโครงการนี้
ก่อนหรื อไม่ อย่างไร แล้วผลลัพธ์ที่ได้
เป็ นไปตามที่คาดไว้หรื อไม่
เพื่อศึกษาปัจจัยที่
• แนวคิดเรื่ องสังคมแห่ง การรณรงค์ให้องค์กรธุ รกิจหันมาให้
สนับสนุนองค์กร
การสร้างโอกาสและความ ความสาคัญกับสร้างโอกาสในการมี
ธุ รกิจในการสร้าง
เท่าเทียม
งานทาให้กบั คนพิการ โดยนามา
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แนวคิด/ทฤษฎี

โอกาสในการมีงาน • แนวทางความ
ทาให้กบั คนพิการ รับผิดชอบต่อสังคมของ
ด้วยกลยุทธ์การ
กิจการ
สื่ อสารความ
รับผิดชอบต่อสังคม

ข้ อ

วัตถุประสงค์

1

เพื่อศึกษาวิธีการ
บริ หารจัดการของ
องค์กรธุ รกิจที่มีกล
ยุทธ์ดา้ นความ
รับผิดชอบต่อสังคม
ในการสร้างโอกาส
ในการมีงานทา
ให้กบั คนพิการ

2

แนวคิด/ทฤษฎี

• แนวคิดด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กร
• แนวคิดเรื่ องสังคมแห่ง
การสร้างโอกาสและความ
เท่าเทียม
• แนวทางความ
รับผิดชอบต่อสังคมของ
กิจการ
เพื่อศึกษาวิธีการ
• แนวคิดการสื่ อสารด้าน
สื่ อสารความ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
รับผิดชอบต่อสังคม • แนวคิดการสื่ อสาร
ทั้งภายในและ
ภายในและภายนอก
ภายนอกองค์กรของ องค์กร
องค์กรธุ รกิจที่สร้าง • แนวคิดการสื่ อสารแบบ

ชุ ดคาถามสาหรับผู้บริหารหรือ
ตัวแทน
เชื่อมโยงกับประเด็นความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและการพัฒนาที่ยงั่ ยืน และมี
ตัวอย่างที่ชดั เจนให้เห็นนั้น มีผลต่อ
การตัดสิ นใจขององค์กรธุ รกิจในการ
จ้างงานหรื อสร้างงานให้กบั คนพิการ
มากน้อยเพียงใด
นอกเหนือจากการรณรงค์ดงั กล่าวแล้ว
คิดว่ามีปัจจัยอื่นอีกหรื อไม่ที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจขององค์กรธุ รกิจในการ
จ้างงานหรื อสร้างงานให้กบั คนพิการ
ชุ ดคาถามสาหรับ PR/CSR/HR
กระแสความรับผิดชอบต่อสังคมมี
ส่ วนมากน้อยเพียงใดในการทาให้
องค์กรธุ รกิจหันมาให้ความสาคัญกับ
ประเด็นการสร้างโอกาสในการมีงาน
ทาให้กบั คนพิการในประเทศไทย

การสื่ อสารภายในองค์ กร
ก่อนที่จะมีการจ้างงานหรื อสร้างงาน
ให้กบั คนพิการ องค์กรมีการสื่ อสาร
และทาความเข้าใจกับผูบ้ ริ หารและ
พนักงานภายในองค์กรอย่างไรบ้าง
และผลลัพธ์ที่ได้เป็ นอย่างไร
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แนวคิด/ทฤษฎี

โอกาสในการมีงาน
ทาให้กบั คนพิการ

มีส่วนร่ วม
• แนวคิดเรื่ องสังคมแห่ง
การสร้างโอกาสและความ
เท่าเทียม

เพื่อศึกษาปัจจัยที่
สนับสนุนองค์กร
ธุ รกิจในการสร้าง

ชุ ดคาถามสาหรับ PR/CSR/HR

ปัญหาอุปสรรคในการสื่ อสารและทา
ความเข้าใจกับผูบ้ ริ หารและพนักงาน
ภายในองค์กรเรื่ องการจ้างงานหรื อ
สร้างงานให้คนพิการมีอะไรบ้าง และ
องค์กรมีวธิ ี การจัดการอย่างไร
การสื่ อสารภายนอกองค์ กร
องค์กรมีการสื่ อสารกับบุคคลภายนอก
เรื่ องการจ้างงานหรื อสร้างงานให้คน
พิการ โดยเชื่ อมโยงกับกลยุทธ์ดา้ น
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
หรื อไม่ อย่างไร
การสื่ อสารความรับผิดชอบต่อสังคม
เรื่ องการสร้างโอกาสในการมีงานทา
ให้กบั คนพิการ ช่วยสร้างภาพลักษณ์
ให้กบั องค์กรอย่างไร
องค์กรได้มีส่วนรณรงค์เรื่ องการสร้าง
โอกาสในการมีงานทาให้กบั คนพิการ
อย่างไรบ้าง
การสื่ อสารแบบมีส่วนร่ วม
หลังจากที่มีการจ้างงานหรื อสร้างงาน
ให้คนพิการ องค์กรได้เปิ ดโอกาสให้
คนพิการได้แสดงความคิดเห็นหรื อมี
ส่ วนร่ วมในการตัดสิ นใจหรื อไม่
รวมทั้งได้นาความเห็นที่ได้ไป
ดาเนินการต่อหรื อไม่อย่างไร
• แนวคิดเรื่ องสังคมแห่ง องค์กรมีความรู้ความเข้าใจเรื่ องพ.ร.บ.
การสร้างโอกาสและความ ส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวติ คน
เท่าเทียม
พิการ พ.ศ. 2550 ก่อนที่จะตัดสิ นใจ
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โอกาสในการมีงาน • แนวทางความ
ทาให้กบั คนพิการ รับผิดชอบต่อสังคมของ
ด้วยกลยุทธ์การ
กิจการ
สื่ อสารความ
รับผิดชอบต่อสังคม
ข้ อ

วัตถุประสงค์

1

เพื่อศึกษาวิธีการ
บริ หารจัดการของ
องค์กรธุ รกิจที่มีกล
ยุทธ์ดา้ นความ
รับผิดชอบต่อสังคม
ในการสร้างโอกาส
ในการมีงานทา
ให้กบั คนพิการ

2

แนวคิด/ทฤษฎี

• แนวคิดด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กร
• แนวคิดเรื่ องสังคมแห่ง
การสร้างโอกาสและความ
เท่าเทียม
• แนวทางความ
รับผิดชอบต่อสังคมของ
กิจการ
เพื่อศึกษาวิธีการ
• แนวคิดการสื่ อสารด้าน
สื่ อสารความ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
รับผิดชอบต่อสังคม • แนวคิดการสื่ อสาร
ทั้งภายในและ
ภายในและภายนอก
ภายนอกองค์กรของ องค์กร
องค์กรธุ รกิจที่สร้าง • แนวคิดการสื่ อสารแบบ
โอกาสในการมีงาน มีส่วนร่ วม
ทาให้กบั คนพิการ • แนวคิดเรื่ องสังคมแห่ง
การสร้างโอกาสและความ
เท่าเทียม

ชุ ดคาถามสาหรับ PR/CSR/HR
จ้างงานหรื อสร้างงานให้คนพิการ มา
ก่อนหรื อไม่ อย่างไร
องค์กรทราบหรื อไม่วา่ มาตรา 35
สามารถนามาเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ดา้ น
CSR ขององค์กรได้
ชุ ดคาถามสาหรับพนักงานปกติ
พนั ก งานพบปั ญ หาในการท างาน
ร่ วมกับคนพิการบ้างหรื อไม่ และมี
วิธีการจัดกับปั ญหานั้นอย่างไร

การสื่ อสารภายในองค์ กร
พนัก งานเคยได้รั บ ทราบข้อ มู ล จาก
องค์ก รเกี่ ย วกับ นโยบายการจ้า งงาน
ให้กบั คนพิก ารก่ อนที่ จะมี การรั บคน
พิ ก ารเข้า มาท างานหรื อ ไม่ ผ่ า น
ช่องทางใดบ้าง
พนัก งานรู ้ สึ ก อย่า งไรกับ นโยบายนี้
และมีความรู ้สึกอย่างไรต่อองค์กร
พนั ก งานคิ ด ว่ า การสื่ อสารภายใน
องค์กรมีความสาคัญมากน้อยเพียงใด
ต่ อ การอยู่ ร่ ว มกัน ระหว่า งพนัก งาน
ปกติกบั พนักงานผูพ้ ิการ
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ชุ ดคาถามสาหรับพนักงานปกติ
พนั ก งานมี ท ั ศ นคติ อ ย่ า งไรต่ อ คน
พิการในช่วงแรกและในขณะนี้
การสื่ อสารภายนอกองค์ กร
พนัก งานเคยเล่ า เรื่ องที่ องค์ก รรั บ คน
พิ ก ารเข้า ท างานให้ บุ ค คลภายนอก
ทราบหรื อไม่ และคนภายนอกมอง
เรื่ องนี้อย่างไร
การสื่ อสารแบบมีส่วนร่ วม
พนักงานได้มีส่วนในการแสดงความ
คิดเห็นและมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
เรื่ องการจ้างงานคนพิการขององค์กร
หรื อไม่ อย่างไร

ข้ อ
1

2

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาวิธีการ
บริ หารจัดการของ
องค์กรธุ รกิจที่มีกล
ยุทธ์ดา้ นความ
รับผิดชอบต่อสังคม
ในการสร้างโอกาส
ในการมีงานทา
ให้กบั คนพิการ

แนวคิด/ทฤษฎี

• แนวคิดด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กร
• แนวคิดเรื่ องสังคมแห่ง
การสร้างโอกาสและความ
เท่าเทียม
• แนวทางความ
รับผิดชอบต่อสังคมของ
กิจการ
เพื่อศึกษาวิธีการ
• แนวคิดการสื่ อสารด้าน
สื่ อสารความ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
รับผิดชอบต่อสังคม • แนวคิดการสื่ อสาร
ทั้งภายในและ
ภายในและภายนอก
ภายนอกองค์กรของ องค์กร

ชุ ดคาถามสาหรับพนักงานผู้พกิ าร
พนักงานผูพ้ ิการรู ้สึกว่าได้รับการ
ปฏิบตั ิเป็ นพิเศษมากกว่าคนทัว่ ไป
หรื อไม่ อย่างไร
องค์กรได้มีการอานวยความสะดวก
ให้กบั พนักงานผูพ้ ิการในเรื่ องใดบ้าง
และพนักงานผูพ้ ิการมีความพึงพอใจ
กับสิ่ งที่ได้รับหรื อไม่ อย่างไร

การสื่ อสารภายในองค์ กร
พนักงานผูพ้ ิการพบปัญหาอุปสรรค
ในการสื่ อสารกับพนักงานปกติ
อย่างไร และมีวธิ ี การจัดการกับปั ญหา
นั้นอย่างไร
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ชุ ดคาถามสาหรับพนักงานผู้พกิ าร

องค์กรธุ รกิจที่สร้าง
โอกาสในการมีงาน
ทาให้กบั คนพิการ

• แนวคิดการสื่ อสารแบบ
มีส่วนร่ วม
• แนวคิดเรื่ องสังคมแห่ง
การสร้างโอกาสและความ
เท่าเทียม

การสื่ อสารแบบมีส่วนร่ วม
องค์กรมีการเปิ ดรับฟังความคิดเห็น
ของพนักงานผูพ้ ิการหรื อไม่ อย่างไร
พนักงานผูพ้ ิการได้มีส่วนร่ วมในการ
แสดงความคิดเห็นและการตัดสิ นใจ
ในเรื่ องสาคัญต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อ
ตัวพนักงานเองด้วยหรื อไม่ อย่างไร
ความเห็นที่พนักงานผูพ้ ิการเสนอไป
ได้รับการตอบสนองมากน้อยเพียงใด
และมีการชี้แจงถึงเหตุผลที่ไม่สามารถ
ตอบสนองต่อข้อเสนอของพนักงานผู ้
พิการด้วยหรื อไม่ อย่างไร
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3. บริ ษั ท ไนส์ คอร์ ป เอส.อี. จากัด (กิจ การเพื่อ สั ง คมไนส์ คอร์ ป )
ข้ อ
วัตถุประสงค์
1 เพื่อศึกษาวิธีการ
บริ หารจัดการของ
องค์กรธุ รกิจที่มีกล
ยุทธ์ดา้ นความ
รับผิดชอบต่อสังคม
ในการสร้างโอกาส
ในการมีงานทา
ให้กบั คนพิการ

แนวคิด/ทฤษฎี
• แนวคิดด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กร
• แนวคิดเรื่ องสังคมแห่ง
การสร้างโอกาสและความ
เท่าเทียม
• แนวทางความ
รับผิดชอบต่อสังคมของ
กิจการ

ชุ ดคาถามสาหรับผู้บริหาร
กระแสความรับผิดชอบต่อสังคมมี
ส่ วนมากน้อยเพียงใดในการทาให้
องค์กรธุ รกิจหันมาให้ความสาคัญกับ
ประเด็นการสร้างโอกาสในการมีงาน
ทาให้กบั คนพิการในประเทศไทย

3

• แนวคิดด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กร
• แนวคิดเรื่ องสังคมแห่ง
การสร้างโอกาสและความ
เท่าเทียม
• แนวทางความ
รับผิดชอบต่อสังคมของ
กิจการ
• แนวคิดการสื่ อสาร
ภายในและภายนอก
องค์กร

ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่ อง
ความรับผิดชอบต่อสังคมและการ
พัฒนาที่ยงั่ ยืนมีผลต่อการตัดสิ นใจ
ขององค์กรธุ รกิจในการสร้างโอกาส
ในการมีงานทาให้กบั คนพิการหรื อไม่
นอกเหนือจากการสื่ อสารแล้ว องค์กร
คิดว่ามีปัจจัยอื่นอีกหรื อไม่ที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจขององค์กรธุรกิจในการ
สร้างโอกาสในการมีงานทาให้กบั คน
พิการ
การมีตวั อย่างที่ชดั เจนขององค์กร
ธุ รกิจที่สร้างโอกาสในการมีงานทา
ให้กบั คนพิการ มีส่วนช่วยให้องค์กร
ธุ รกิจหันมาสร้างโอกาสในการมีงาน
ทาให้กบั คนพิการมากขึ้นหรื อไม่
อย่างไร

เพื่อศึกษาปัจจัยที่
สนับสนุนองค์กร
ธุ รกิจในการสร้าง
โอกาสในการมีงาน
ทาให้กบั คนพิการ
ด้วยกลยุทธ์การ
สื่ อสารความ
รับผิดชอบต่อสังคม
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ชุ ดคาถามสาหรับผู้บริหาร
เครื อข่าย Thai-Seed มีการดาเนินงาน
อย่างไร มีกลุ่มเป้ าหมายและวิธีการใน
การสื่ อสารเรื่ องการสร้างโอกาสใน
การมีงานทาให้กบั คนพิการอย่างไร
และประสบความสาเร็ จมากน้อย
เพียงใด
ท่านคิดว่าองค์กรธุ รกิจส่ วนใหญ่มี
ความรู้ความเข้าใจเรื่ องพ.ร.บ.
ส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชี วติ คน
พิการพ.ศ. 2550 ก่อนที่จะตัดสิ นใจ
จ้างงานหรื อสร้างงานให้คนพิการ มา
ก่อนหรื อไม่ อย่างไร
องค์กรส่ วนใหญ่ทราบหรื อไม่วา่
มาตรา 35 สามารถนามาเชื่อมโยงกับ
กลยุทธ์ดา้ น CSR ขององค์กรได้
อะไรเป็ นสาเหตุที่ทาให้การสื่ อสาร
ความรับผิดชอบต่อสังคมเรื่ องการ
สร้างโอกาสในการมีงานทาให้กบั คน
พิการ ในสังคมไทย ยังมีไม่มาก และ
ไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร
อะไรคือปั ญหาอุปสรรคสาคัญของ
การรณรงค์ให้องค์กรธุ รกิจหันมา
สร้างโอกาสในการมีงานทาให้กบั คน
พิการ
แนวทางการปฏิบตั ิที่ชดั เจนและเป็ น
“รู ปธรรม” ในการสร้างงานให้กบั คน
พิการตามมาตรา 35 นั้น เป็ นเรื่ องของ
วิธีการจัดการเพื่อเอื้อให้องค์กรธุ รกิจ
สามารถดาเนินการสร้างงานคนพิการ
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ชุ ดคาถามสาหรับผู้บริหาร
ได้จริ งและไม่ยงุ่ ยาก หรื อเป็ นเรื่ อง
ของการสื่ อสารวิธีการดาเนินงานที่มี
อยูแ่ ล้วให้ชดั เจนยิง่ ขึ้น
หากปั ญหาอยูท่ ี่การสื่ อสาร หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องจะมีวธิ ี การในการสื่ อสาร
อย่างไรเพื่อให้องค์กรธุ รกิจเข้าใจว่า
การสร้างงานคนพิการนั้นไม่ใช่เรื่ อง
ยากและทุกองค์กรสามารถทาได้ โดย
เชื่อมโยงกับกลยุทธ์ดา้ น CSR ของ
องค์กร
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