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เพื่อสร้างโอกาสในการมีงานท าใหก้บัคนพิการต่อไป 
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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. 
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บทที ่1 
 

บทน า 

1.1 ความส าคญัของปัญหา 
 

กระแสธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) และกระแสความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องคก์ร (Corporate Social Responsibility หรือ CSR) ทั้งในระดบัโลกและระดบัประเทศ ส่งผล
ให้ภาคธุรกิจมีความต่ืนตวัมากข้ึนในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม นอกเหนือจากการ
แสวงหาผลก าไรอนัเป็นวตัถุประสงคห์ลกัขององคก์รธุรกิจโดยทัว่ไป 

ทั้งน้ี พฒันาการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR มีความก้าวหน้าอย่างมาก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  หลังจากท่ีองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International 
Organization for Standardization หรือ ISO) ไดจ้ดัท ามาตรฐานสากลดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม 
หรือท่ีเราเรียกกนัวา่ มาตรฐาน ISO 26000 โดยเสนอแนะแนวทางใหกิ้จการทุกประเภทของประเทศ
ท่ีพฒันาแลว้และก าลงัพฒันา ทั้งภาครัฐและเอกชน ด าเนินกิจการในรูปแบบท่ีรับผิดชอบต่อสังคม
มากข้ึน โดยครอบคลุมผลกระทบของกิจการท่ีมีต่อเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้ม การเคารพสิทธิ
มนุษยชน และผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เป็นตน้  

นิยามของค าว่าความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์รนั้นมีหลากหลาย โดยอาจสรุปสั้น ๆ 
ไดว้่า หมายถึง “การด าเนินงานขององค์กรท่ีตอ้งรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายและภายนอกองค์กร 
ดว้ยการด าเนินงานท่ีสร้างความสมดุลแก่เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม เพื่อสร้างขอ้ไดเ้ปรียบ
ดา้นการแข่งขนัและการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื” (พิพฒัน์ นนทนาธรณ์, 2553, น. 11-12) โดยแนวคิดหลกั 
ๆ เก่ียวกับความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีผูว้ิจยัน ามาประกอบในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี มีด้วยกัน 2 
แนวคิด 

แนวคิดแรก ไดแ้ก่ Triple Bottom Line (TBL) ซ่ึงเป็นแนวคิดของ Elkington (1997) โดย
เนน้เร่ือง People Planet และ Profit คือ ให้ความส าคญักบัการมองคุณค่าและประเมินความส าเร็จ
ขององคก์รอยา่งสมดุลทั้ง 3 ดา้น คือ เศรษฐกิจ (การท าให้ธุรกิจเติบโต) สังคม (การเก้ือกูลต่อสังคม
รอบขา้ง) และส่ิงแวดลอ้ม (การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้) รวมถึงการด าเนินกิจการดว้ยความโปร่งใส
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มีธรรมาภิบาล ซ่ึงช่วยใหอ้งคก์รสามารถประเมินความเส่ียงและตอบสนองต่อความตอ้งการของผูมี้
ส่วนไดอ้ยา่งครบถว้น อนัจะน าไปสู่ความย ัง่ยนืขององคก์ร  

แนวคิดที่สอง ไดแ้ก่ Creating Shared Value (CSV) ซ่ึงเป็นแนวคิดของ Porter and Mark 
(2011) โดย Porter มอง CSR วา่เป็น “การสร้างหรือแบ่งปันคุณค่าระหวา่งองคก์รและสังคม” 
องค์กรท่ีใช้แนวคิดน้ีมกัมีแนวทางการปฏิบติัท่ีเน้นการสร้างคุณค่าต่อองค์กรและต่อสังคม โดย
องคก์รท่ีเหมาะกบัแนวคิดน้ี มกัเป็นองคก์รท่ีท าธุรกิจกบักลุ่มคนท่ีสังคมมกัเห็นวา่ถูกเอารัดเอาเปรียบ 

จะเห็นไดว้า่แนวคิดน้ีแตกต่างไปจาก CSR แบบท่ีน าคุณค่าไปมอบให้สังคมหรือชุมชน แต่
เป็นการสร้างคุณค่าใหเ้กิดข้ึนทั้งสองทาง คือทั้งต่อองคก์รและต่อสังคม ซ่ึงเป็นแนวคิด CSR เชิงรุก 
ดว้ยการคน้หาจุดร่วมระหว่างกลยุทธ์ทางธุรกิจกบัความตอ้งการของสังคม อนัจะน าไปสู่คุณค่า
ขององค์กรในระยะยาว อยา่งไรก็ตาม คุณค่าขององคก์รจะตอ้งไม่ดีต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภายนอก
องค์กรเท่านั้น แต่ต้องดีต่อผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร ซ่ึงได้แก่ พนักงาน ด้วย (สถาบนั
พฒันาธุรกิจอยา่งย ัง่ยนื, 2556, น. 59) 

ส าหรับประเทศไทยนั้น มีการรณรงคส่์งเสริมใหกิ้จการทั้งภาคธุรกิจและกิจการท่ีไม่ใช่ภาค
ธุรกิจ ประกอบกิจการดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยค าท่ีนิยมใช้กนัมากในประเทศไทย คือ 
“CSR” ซ่ึงแต่เดิมธุรกิจมกัเขา้ใจวา่เป็นการคืนก าไรใหก้บัสังคมในรูปแบบการบริจาคเพื่อสาธารณะ
กุศล หรือการจดักิจกรรมจิตอาสา 

ต่อมาไดมี้การพฒันาและผสมผสานเร่ือง CSR กบัการตลาด โดยน าความรู้ดา้นการตลาดมา
ช่วยสร้างประโยชน์ต่อธุรกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม หรือท่ีเรียกว่า “การตลาดเพื่อสังคม” (Cause-
related Marketing) เช่น การหกัส่วนแบ่งจากการขายเพื่อน าไปช่วยเหลือหรือสนบัสนุนประเด็นทาง
สังคมหรือองคก์รสาธารณะกุศล เป็นตน้  

ปัจจุบันนักวิชาการพยายามเสนอรูปแบบและความหมายของ CSR ท่ีเน้น “ความ
รับผดิชอบต่อผลกระทบ” ท่ีมีต่อสังคม ซ่ึงเกิดจากการด าเนินธุรกิจทั้งกระบวนการ ตั้งแต่การไดม้า
ซ่ึงวตัถุดิบ การผลิต การใช ้ไปจนถึงการท าลายทิ้ง 

จากรายงานการวิจยั “สถานะความรับผิดชอบต่อสังคมของประเทศไทยท่ีมีผลกระทบต่อ
ภาครัฐและเอกชน” พบวา่ ภาคธุรกิจส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั CSR ในขอบเขตท่ีจ ากดั 
และไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกนั องคก์รมกัมุ่งเนน้การท ากิจกรรมเพื่อสนบัสนุนและพฒันาชุมชน
หรือสังคมภายนอกองคก์รมากกวา่บูรณาการเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการด าเนินธุรกิจขององคก์ร 
และมีการด าเนินกิจกรรม CSR เป็นคร้ังคราว ขาดความต่อเน่ือง มกัเนน้ติดตามผลท่ีเกิดจากการท า
กิจกรรมเท่านั้น เช่น จ านวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม จ านวนเงินหรือของท่ีบริจาค จ านวนตน้ไมท่ี้ปลูก ซ่ึง
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ส่ิงเหล่าน้ีไม่ไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงคุณค่าท่ีแทจ้ริงของการด าเนินการ CSR ในระยะยาว (สถาบนัพฒันา
ธุรกิจอยา่งย ัง่ยนื, 2556, น. 3-4) 

Kotler, Keller, Koshy, and Jha (2013) ไดแ้บ่งกิจกรรม CSR ออกเป็น 6 ประเภทหลกั ๆ 
คือ 1) Cause-related Marketing ไดแ้ก่ การหกัส่วนแบ่งจากการขายเพื่อสนบัสนุนการแกไ้ขประเด็น
ปัญหาทางสังคม 2) Cause Promotion ไดแ้ก่ การส่งเสริมประเด็นของสังคม 3) Corporate Social 
Marketing ได้แก่ การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของคนในสังคมโดยใช้เคร่ืองมือทางการตลาด 4) 
Socially Responsible Business Practices ไดแ้ก่ การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการ
ธุรกิจ 5) Community Volunteering ไดแ้ก่ การสนบัสนุนหรือจูงใจให้พนกังาน คู่คา้ สมาชิกในแฟ
รนไชส์ มาร่วมสละเวลาและแรงงานในการท างานเพื่อตอบสนองต่อประเด็นปัญหาทางสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีองคก์รให้ความสนใจหรือห่วงใย และ 6) Corporate Philanthropy ไดแ้ก่ การบริจาค
เพื่อสาธารณกุศล 

ทั้งน้ี การท า CSR ไม่ไดมี้รูปแบบตายตวั ข้ึนอยูก่บับริบทและเป้าหมายของแต่ละองค์กร
มากกว่า หากองคก์รธุรกิจมองวา่การท า CSR เป็นการลงทุน ไม่ใช่ค่าใชจ่้าย วิธีการบริหารจดัการ
ด้าน CSR ขององค์กรก็จะเปล่ียนไป คือ มีกลยุทธ์และมีการวางแผนมากข้ึน มีการวดัผลเพื่อ
ประเมินความคุม้ค่า ซ่ึงอาจจะไม่ไดอ้ยูใ่นรูปของตวัเงินเสมอไป การท ากิจกรรมหรือโครงการ CSR 
จะช่วยส่งเสริมความสามารถดา้นการแข่งขนัใหก้บัตวัองคก์รเอง เช่น การลดค่าใชจ่้ายเพื่อแกปั้ญหา
ซ่ึงเกิดจากการด าเนินงานโดยปราศจากความรับผิดชอบ การพฒันาทกัษะและความสามารถของ
พนักงาน การสร้างทัศนคติท่ีดีในสายตาผู ้บริโภค การส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม การเพิ่ม
ความสามารถในการบริหารจัดการความเส่ียงและช่ือเสียงขององค์กร รวมถึงการสร้าง
ความสามารถทางการเงินท่ีดีข้ึน เป็นตน้ 

ส าหรับการสร้างโอกาสในการมีงานท าให้กบัคนพิการ ซ่ึงผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาน้ี จดัเป็น 
CSR ประเภท Cause Promotion ซ่ึงไดแ้ก่ การสนบัสนุนเงินทุน หรือการสนบัสนุนในรูปแบบอ่ืนท่ี
ไม่ใช่ตวัเงิน เช่น การระดมทุน การมีส่วนร่วม หรือการสรรหาอาสาสมคัรเพื่อการดงักล่าว เพื่อเพิ่ม
ความตระหนกัและความห่วงใยท่ีมีต่อปัญหาสังคมหรือส่ิงแวดลอ้ม โดยองคก์รธุรกิจอาจริเร่ิมและ
บริหารกิจกรรมนั้น ๆ ดว้ยตนเอง หรืออาจร่วมมือกบัองคก์รหน่ึงองคก์รใด หรือกบัหลาย ๆ องคก์ร
ก็ได้ ซ่ึงเร่ืองการสร้างโอกาสในการมีงานท าให้กบัคนพิการน้ีเป็นปัญหาสังคมท่ีประเทศในโลก
ตะวนัตกให้ความสนใจเป็นอย่างมากเน่ืองจากเก่ียวขอ้งกบัประเด็นสิทธิมนุษยชนซ่ึงถือเป็นวาระ
ส าคญัของสหประชาชาติและสหภาพยโุรป 

จากการวจิยัเอกสารรายงานซ่ึงประกอบดว้ยรายงานประจ าปีและรายการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของ
บริษทัจดทะเบียนจ านวน 21 แห่ง ท่ีไดรั้บรางวลัดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมในปี 2557 จากตลาด
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หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) และเป็นบริษทัท่ีจดัอยูใ่นกลุ่ม 100 อนัดบัหลกัทรัพยท่ี์มีความ
โดดเด่นในการด าเนินธุรกิจอย่างย ัง่ยืน (ESG 100) พบว่า ยงัไม่มีบริษทัจดทะเบียนแห่งใดใน
ประเทศไทยท่ีมีวสิัยทศัน์หรือพนัธกิจในการสร้างโอกาสในการมีงานท าให้กบัคนพิการ การพูดถึง
คนพิการส่วนใหญ่จะอยูภ่ายใตห้วัขอ้การปฏิบติัดา้นแรงงานและสิทธิมนุษยชน รวมทั้งกิจกรรมเพื่อ
สังคม โดยจะพดูแบบกวา้ง ๆ ในภาพรวมมากกวา่ เช่น มีนโยบายปฏิบติักบัพนกังานอยา่งเท่าเทียม
เป็นธรรมและยดึถือปฏิบติัตามหลกัสิทธิมนุษยชน โดยหา้มการเลือกปฏิบติัหรือกีดกนัแรงงาน ห้าม
การล่วงละเมิดหรือข่มขู่คุกคาม  อนัเน่ืองมาจากความแตกต่างดา้นเช้ือชาติ สีผิว ศาสนา เพศ อาย ุ
สัญชาติ สิทธิความเป็นพลเมือง ความนิยมทางเพศ หรือความความพิการ (ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชน), 2557, น. 65) กลุ่มธุรกิจฯ ประกาศนโยบายไม่เลือกปฏิบติัอนัเน่ืองดว้ย เช้ือชาติ สัญชาติ 
ศาสนา เพศ อายุ ความพิการ รสนิยมทางเพศ หรือประสบการณ์ (ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด 
(มหาชน), 2557, น. 28) เป็นตน้  

ส่วนองคก์รท่ีเหลือซ่ึงไดแ้ก่บริษทัจดทะเบียนท่ีไดรั้บรางวลัดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม
ในปี 2557 แต่ไม่ได้มีการพูดถึงคนพิการนั้นจะให้ความส าคญักบัการแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคมในประเด็นอ่ืนท่ีส่งผลกระทบต่อองคก์รโดยตรงมากกวา่ อาทิเช่น การต่อตา้นการทุจริต การ
พฒันาและการฝึกอบรมพนกังาน อาชีวอนามยัและความปลอดภยั ภาวะโลกร้อน ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม การสร้างอาชีพรายได ้เป็นตน้  

แมว้า่ประเด็นการสร้างโอกาสในการมีงานท าให้กบัคนพิการจะยงัไม่ไดเ้ป็นวาระแห่งชาติ
ส าหรับประเทศไทย แต่ก็มีความพยายามท่ีจะผลกัดนัในเร่ืองดงักล่าว โดยเป็นความร่วมมือระหวา่ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรคนพิการในรูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่น การจดัอบรมเพื่อสร้างความรู้
ความเขา้ใจให้กบัองค์กรธุรกิจเก่ียวกบัการจา้งงานคนพิการ หรือ การประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อ
หารือแนวทางปฏิบติัในการสนับสนุนคนพิการตามมาตรา 35 แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและ
พฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ซ่ึงจดัข้ึนเม่ือเดือนธันวาคม 2554 เพื่อสร้างความเขา้ใจใน
การด าเนินงานร่วมกนัระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรคนพิการ และน าไปสู่แนวทางการ
ด าเนินงานท่ีสามารถปฏิบติัไดจ้ริงและเป็นธรรมกบัทุกฝ่าย อนัจะส่งผลให้เกิดประสิทธิผลในการ
บงัคับใช้กฏหมายและตอกย  ้าถึงเจตนารมณ์ในการส่งเสริมการสร้างอาชีพคนพิการอย่างเป็น
รูปธรรม เป็นตน้ 

จากการส ารวจของสถาบนัวิจยั Pleon Kohtes Klewes (อา้งถึงใน สถาบนัพฒันาธุรกิจอยา่ง
ย ัง่ยืน, 2556) เร่ืองทศันคติของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียต่อการรายงานดา้น CSR พบว่า ประเด็นสิทธิ
มนุษยชน เป็นประเด็นแรกท่ีอยูใ่นความสนใจของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย โดยเฉพาะในประเทศแถบ
ยโุรป อเมริกา องักฤษ และออสเตรเลีย ซ่ึงใหค้วามส าคญักบัเร่ืองน้ีเป็นอยา่งมาก โดยมีการออกเป็น
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นโยบายและกฏหมาย เช่น Disability Discrimination Act (DDA) ขององักฤษ, Americans with 
Disabilities Act (ADA) ของอเมริกา, Anti-Discrimination Act และ Disability Services Act ของ
ออสเตรเลีย เป็นตน้ โดยจุดประสงคข์องกฏหมายหรือนโยบายเหล่าน้ีไม่ไดมุ้่งเนน้ในเร่ืองของการ
ใหค้วามช่วยเหลือแก่ผูพ้ิการในรูปของการสงเคราะห์หรือกองทุนสนบัสนุน แต่มุ่งเนน้ในเร่ืองของ
ความเท่าเทียมกนัในสังคมมากกวา่ ซ่ึงปัญหาหลกั ๆ ของผูพ้ิการ คือ การเขา้ถึงสาธารณูปโภคและ
บริการขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ซ่ึงส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากขอ้จ ากดัทางกายภาพ แต่นอกเหนือจากนั้นคือ 
ทศันคติและความเขา้ใจท่ีผดิเก่ียวกบัผูพ้ิการ ซ่ึงส่งผลใหพ้วกเขาไม่ไดรั้บโอกาสในการจา้งงาน การ
เขา้ถึงระบบการศึกษา และการเป็นส่วนหน่ึงของสังคมแห่งการสร้างโอกาสและความเท่าเทียม 
(Inclusive Society) 

ทั้งน้ี อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Convention on the Right of Persons with 
Disabilities) ซ่ึงสมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาติไดป้ระกาศรับรองไปเม่ือเดือนธนัวาคม 2549 เป็น
จุดเร่ิมตน้ท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงมุมมองท่ีมีต่อคนพิการ จากเดิมท่ีให้ความส าคญัเฉพาะเร่ือง
สิทธิทางสังคมและการรักษาพยาบาล มาเป็นเร่ืองสิทธิมนุษยชน ซ่ึงครอบคลุมไปถึงเร่ืองสิทธิท่ีจะ
ไดรั้บโอกาสในการมีงานท า บนพื้นฐานของการปฏิบติัดว้ยความเสมอภาค โดยในเดือนมกราคม 
2555 มี 107 ประเทศท่ีให้การรับรองอนุสัญญาดงักล่าว และ 80 ประเทศในนั้นเป็นประเทศก าลงั
พฒันา ส่วนประเทศไทยนั้น ไดใ้ห้การรับรองอนุสัญญาดงักล่าวไปเม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2551 
โดยเน้ือหาสาระของอนุสัญญาฉบบัน้ีครอบคลุมหลากหลายประเด็น อาทิเช่น 

1) การขจดัการเลือกปฏิบติัต่อคนพิการทุกรูปแบบ  
2) การเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์ไดจ้ากสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ การขนส่ง ขอ้มูลข่าวสาร

และบริการสาธารณะ  
3) การยอมรับความเท่าเทียมกนัของคนพิการในทางกฏหมาย  
4) ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา การท างาน การรักษาพยาบาล การมีส่วนร่วม

ทางการเมืองอยา่งเท่าเทียมกบับุคคลทัว่ไป ซ่ึงถือวา่เป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อคนพิการ เป็นตน้ 
จากผลการวจิยัของ Kuznetsova (2012) ระบุวา่ การจา้งงานผูพ้ิการไดก้ลายเป็นวาระส าคญั

ในการแสดงความรับผดิชอบต่อสังคมของบรรดาประเทศในกลุ่มยโุรปและระดบัสากลไปแลว้ โดย
จะเห็นไดจ้ากการท่ีบริษทัยกัษใ์หญ่และบริษทัขา้มชาติต่างพากนัก าหนดเร่ืองการจา้งงานผูพ้ิการไว้
ในโยบายและกลยทุธ์ทางดา้น CSR ของบริษทัอยา่งเฉพาะเจาะจง อยา่งไรก็ตาม สถิติการจา้งงานผู ้
พิการในประเทศท่ีพฒันาแลว้ยงัคงต ่ากว่าผูท่ี้ไม่พิการถึงสองเท่า จากตวัเลขซ่ึงเปิดเผยโดยองค์กร
เพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา (Organization for Economic Co-operation and 
Development–OECD) ระบุว่า อตัราการจ้างงานผูพ้ิการโดยเฉล่ียของประเทศในกลุ่ม OECD  
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ในช่วงปลายทศวรรษท่ี 20 อยูท่ี่ระดบั 40 % กวา่ ๆ ขณะท่ีอตัราการจา้งงานผูท่ี้ไม่พิการอยูท่ี่ระดบั 
75 % ส่งผลให้ประเทศในกลุ่มยุโรปเร่ิมรณรงคเ์ร่ืองการจา้งงานผูพ้ิการอยา่งจริงจงัและยกยอ่งภาค
ธุรกิจท่ีเขา้มามีส่วนร่วมในโครงการดงักล่าว  

ประเทศนอร์เวยแ์ละประเทศองักฤษเป็นสองประเทศในกลุ่ม OECD ท่ีมีอตัราการจา้งงานผู ้
พิการอยูใ่นระดบัท่ีสูงเม่ือเทียบกบัประเทศสมาชิกอ่ืน ๆ โดยบริษทัในองักฤษจา้งงานคนพิการตาม
ขอ้บงัคบัของกฏหมายต่อตา้นการเลือกปฏิบติั ในขณะท่ีบริษทัในนอร์เวยจ์า้งงานคนพิการทั้งตาม
ขอ้บงัคบัของกฏหมายและตามความสมคัรใจ แต่ประเด็นท่ีน่าสนใจและน่าจะศึกษาต่อไป คือ การ
ท่ีบริษทัขา้มชาติบางแห่งในประเทศทั้งสองเร่ิมน าเอาประเด็นคนพิการ และ “วฒันธรรมแห่งการ
สร้างโอกาสและความเท่าเทียม” เขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมองค์กรและกลยุทธ์ดา้น CSR 
ขององคก์ร ซ่ึงอาจเรียกไดว้า่เป็นนวตักรรมของการด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมก็ได ้ 

ส่วนในประเทศไทย ตามท่ีได้กล่าวไปแลว้ว่าประเด็นการจา้งงานคนพิการอาจจะยงัไม่
ร้อนแรงเท่ากบัในต่างประเทศ แต่ก็มีความพยายามในการสร้างความตระหนกัและการมีส่วนร่วม
ของภาคส่วนต่าง ๆ ในการยกระดบัคุณภาพชีวติใหก้บัคนพิการ ผา่นการออกกฎหมายและขอ้บงัคบั
ต่าง ๆ รวมทั้งการก าหนดแนวทางในการปฏิบติัท่ีเป็นรูปธรรมมากข้ึน  

จากการเปิดเผยของส านกังานสถิติแห่งชาติ (2557) พบว่า ในปี 2555 มีคนพิการจ านวน
ทั้งส้ิน 1.5 ลา้นคน โดยอาศยัอยูท่างภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคเหนือมากท่ีสุด อยา่งไรก็ตาม 
เม่ือพิจารณาถึงการมีงานท าของคนพิการพบว่า ประชากรพิการท่ีมีอายุตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป จ านวน 
1.4 ลา้นคน มีงานท าเพียง 1 ใน 4 หรือคิดเป็น 25.73 % ของจ านวนคนพิการทั้งหมด โดยสัดส่วน
คนพิการท่ีมีงานท าน้ีเพิ่มข้ึนจาก 16 % ในปี 2550 ซ่ึงอาจเป็นผลมาจากกฎกระทรวงแรงงานท่ีออก
ตาม พระราชบญัญติัส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 (กรมการจดัหางาน และ
ส านกังานส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ, 2555) ก าหนดให้สถานประกอบการ
และหน่วยงานของรัฐบาลรับคนพิการเขา้ท างานในอตัราส่วน 100:1 จากเดิม 200:1 โดยมีผลบงัคบั
ใชต้ั้งแต่วนัท่ี 26 ตุลาคม 2554  

จากงานวจิยัของ วริิยะ นามศิริพงศพ์นัธ์ุ และจุไร ทพัวงษ ์(2554) เร่ือง บทวิพากษน์โยบาย
และขอ้เท็จจริงในทางปฎิบติัเก่ียวกบัคนพิการในประเทศไทย: ความเสมอภาคในโอกาสของการมี
งานท าและไม่ถูกเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรม ระบุวา่ ประเทศไทยเร่ิมใชร้ะบบสัดส่วนการจา้งงาน
คนพิการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 โดยมาตรา 17 (2) ของ พระราชบญัญติัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ 
พ.ศ. 2534 ประกอบกบักฎกระทรวง ฉบบัท่ี 1 /2537 ออกตาม พ.ร.บ.ดงักล่าวไดก้ าหนดให้นายจา้ง
หรือเจา้ของสถานประกอบการ จา้งงานคนพิการในสัดส่วนคนทัว่ไปต่อคนพิการ 200: 1 
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อยา่งไรก็ตาม กฎหมายดงักล่าวไม่มีมาตรการบงัคบั ดว้ยเหตุน้ี จึงมีนายจา้งจ านวนมากท่ี
ละเลย ไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย หรือปฏิบติัตามกฎหมายโดยใชว้ิธีประกาศรับคนพิการเขา้ท างาน ใน
ต าแหน่งงานท่ีคาดวา่คนพิการท าไม่ได ้เม่ือไม่มีคนพิการมาสมคัร จึงไม่ตอ้งจา้งคนพิการแต่อยา่งใด 
อีกทั้งระบบสัดส่วนการจา้งงานคนพิการน้ีไม่ได้ใช้บงัคบักบัหน่วยงานของรัฐเพราะถือว่าเป็น
กฎหมายเอกชน ซ่ึงใชบ้งัคบัหน่วยงานของรัฐไม่ได ้ 

เม่ือมีการยกเลิก พ.ร.บ. ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 และประกาศใช้ พ.ร.บ. 
ส่งเสริมพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 แทน ไดเ้พิ่มสภาพบงัคบัให้กบัระบบสัดส่วนการ
จา้งงานคนพิการ ดว้ยการก าหนดให้นายจา้งหรือเจา้ของสถานประกอบการท่ีจ่ายเงินเขา้กองทุน
ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติคนพิการล่าชา้ตอ้งเสียดอกเบ้ีย 7.5 % ต่อปี และให้อ านาจเลขาธิการ 
ส านกังานส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ มีอ านาจอายดัทรัพยสิ์นของนายจา้ง
หรือเจา้ของสถานประกอบการ เพื่อช าระหน้ีใหแ้ก่กองทุนส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ได้ อีกทั้ งให้มีอ านาจโฆษณารายช่ือผูป้ฎิบติัตามกฎหมาย และไม่ปฏิบติัตามกฎหมายต่อ
สาธารณชน  

ทั้งน้ี ตามพ.ร.บ.ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติคนพิการ พ.ศ. 2550 ถา้ไม่จา้งงานคนพิการ 
ตามระบบสัดส่วนการจา้งงานคนพิการ นายจา้งหรือ เจา้ของสถานประกอบการมีสองทางเลือก คือ 
สร้างงานใหค้นพิการ (มาตรา 35) หรือ จ่ายเงินเขา้กองทุนฯ แทน (มาตรา 34) 

หากยอ้นกลบัไปดูท่ีมาของพระราชบญัญติัดงักล่าวจะพบวา่ มาจากนโยบายของรัฐบาลใน
การเสริมสร้างใหค้นพิการและผูด้อ้ยโอกาสมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน ดว้ยการจดัส่ิงอ านวยความสะดวก
สาธารณะต่าง ๆ ส าหรับรองรับคนพิการ สร้างความพร้อม ให้การสงเคราะห์ จดัการศึกษา จดั
สวสัดิการ รวมถึงหาอาชีพใหแ้ก่ผูด้อ้ยโอกาส คนพิการ หรือทุพพลภาพ โดยตวับทกฎหมายหลกั ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองน้ี มีดว้ยกนั 3 มาตรา คือ  

1) มาตรา 33  ใหน้ายจา้งหรือเจา้ของสถานประกอบการซ่ึงมีลูกจา้งตั้งแต่หน่ึงร้อยคนข้ึนไป 
รับคนพิการท่ีสามารถท างานไดไ้ม่วา่จะอยูใ่นต าแหน่งใดในอตัราส่วนลูกจา้งท่ีมิใช่คนพิการทุกหน่ึงร้อย
คนต่อคนพิการหน่ึงคน (100:1) เศษของหน่ึงร้อยคนถา้เกินห้าสิบคนตอ้งรับคนพิการเพิ่มอีกหน่ึง
คน 

2) มาตรา 34  ใหน้ายจา้งหรือเจา้ของสถานประกอบการส่งเงินเขา้กองทุนส่งเสริมและพฒันา 
คุณภาพชีวิตคนพิการเป็นรายปี โดยค านวณจากอตัราต ่าสุดของอตัราค่าจา้งขั้นต ่าตามกฎหมายว่า
ดว้ยการคุม้ครองแรงงานท่ีใช้บงัคบัคร้ังหลงัสุดในปีก่อนท่ีมีหนา้ท่ีส่งเงินเขา้กองทุนส่งเสริมและ
พฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ คูณดว้ยสามร้อยหกสิบห้า และคูณดว้ยจ านวนคนพิการท่ีไม่ไดรั้บเขา้
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ท างาน (อตัรา 159 บาท x 365 วนั x จ านวนคนพิการท่ีไม่ไดรั้บเขา้ท างาน) คิดเป็นเงิน 58,035 บาท/
คนต่อปี ซ่ึงจะตอ้งน าส่งภายในวนัท่ี 31 มกราคมของแต่ละปี 

3) มาตรา 35  ให้นายจา้งหรือเจา้ของสถานประกอบการให้สัมปทาน  จดัสถานที่จ  าหน่าย
สินคา้และบริการ จดัจา้งเหมาช่วงงาน ฝึกงาน หรือใหก้ารช่วยเหลืออ่ืน ๆ แก่คนพิการหรือผูดู้แลคน
พิการแทนไดต้ามมูลค่าท่ีจะตอ้งจา้งคนพิการ  

ก่อนหนา้ท่ีจะมีการบงัคบัใชก้ฏหมายอตัราส่วนใหม่ 100:1 มีสถานประกอบการท่ีสามารถ
จา้งงานคนพิการไดจ้ริงเพียง 30 % ส่วนท่ีเหลืออีก 70 % ไม่สามารถจา้งงานคนพิการไดแ้ละเลือกท่ี
จะบริจาคเงินเขา้สู่กองทุนส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติคนพิการภายใตพ้.ร.บ.ส่งเสริมและพฒันา
คุณภาพชีวติคนพิการ พ.ศ. 2550 แทน แต่หลงัจากท่ีมีการบงัคบัใชก้ฏหมายดงักล่าวพบวา่ มีองคก์ร
ธุรกิจจ านวน 54 % คิดเป็นจ านวน 8,141 แห่ง ท่ีสามารถปฏิบติัตามกฏหมาย โดยจา้งงานคนพิการ
ตามมาตรา 33 ไดท้ั้งส้ิน 16,900 อตัรา และมีเพียง 229 แห่ง ท่ีสามารถปฏิบติัตามมาตรา 35 โดยการ
จดัการสนับสนุนในรูปแบบอ่ืน ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า ยงัคงมีช่องว่างอยู่อีกมากระหว่างจ านวนคน
พิการกบัต าแหน่งงานส าหรับคนพิการท่ีกฏหมายก าหนดใหอ้งคก์รธุรกิจรับเขา้ท างาน   

นอกจากอตัราการมีงานท าของคนพิการท่ีต ่ากวา่คนทัว่ไปเป็นอยา่งมากแลว้ ผลการส ารวจ
ของส านกังานสถิติแห่งชาติ (อา้งถึงใน วิริยะ นามศิริพงศพ์นัธ์ุ และจุไร ทพัวงษ,์ 2554) ในปี 2550 
ยงัพบอีกวา่ คนพิการท่ีมีงานท ามีรายไดเ้ฉล่ียต ่ากวา่ 4,000 บาทต่อเดือนมีเกินกวา่คร่ึงหน่ึงถึง 64 % 
ซ่ึงต ่ากวา่ค่าจา้งแรงงานขั้นต ่า ส่วนผูท่ี้มีรายไดสู้งกวา่เดือนละ 13,000 บาทมีเพียงประมาณ 1.63 % 
เท่านั้น ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงสภาพทางเศรษฐกิจของคนพิการท่ีหนีไม่พน้ความยากจน  

การท่ีคนพิการไม่มีงานท าและถึงแมว้า่มีงานท าก็มีรายไดต้  ่ามากนั้น สาเหตุหลกัมาจากการ
ขาดโอกาสทางการศึกษา จากการส ารวจในปี 2551 ของส านกังานสถิติแห่งชาติ (อา้งถึงใน วิริยะ 
นามศิริพงศ์พนัธ์ุ และจุไร ทพัวงษ์, 2554) ในกลุ่มประชากรท่ีพิการอายุตั้งแต่อายุ 5 ขวบข้ึนไป 
จ านวน 1,865,298 คน มีผูพ้ิการท่ีไม่ไดรั้บการศึกษาเลยจ านวน 453,130 คน (24.3 %) และไดรั้บ
การศึกษาจ านวน 1,411,680 คน (75.7 %) โดยในกลุ่มท่ีไดรั้บการศึกษา มีผูส้ าเร็จการศึกษาระดบั
ก่อนประถมศึกษา 78.6 % ระดบัประถมศึกษา 10.7 % ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 5 % ระดบั
มธัยมศึกษาตอนปลาย 3.4 % ระดบัอนุปริญญา 0.8 % ระดบัปริญญาตรี 1.2 % และสูงกวา่ระดบั
ปริญญาตรี 0.1 % ซ่ึงจากขอ้มูลจะเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนวา่คนพิการส่วนมากไดรั้บการศึกษาท่ีไม่สูง
นกั ดงันั้น อาชีพท่ีพวกเขาสามารถท าไดจึ้งมีค่อนขา้งจ ากดั โดยจากการส ารวจพบวา่ อาชีพของคน
พิการเกินกวา่คร่ึงหน่ึงเป็นอาชีพเกษตรและประมง (55.2 %) รองลงมาไดแ้ก่ อาชีพขั้นพื้นฐานต่าง 
ๆ ในดา้นการขาย การใหบ้ริการ (13.5 %) ผูป้ฏิบติังานในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบังานฝีมือและธุรกิจอ่ืน 
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ๆ (10.0 %) พนกังานบริการและพนกังานขายในร้านคา้ (8.9 %) ส่วนอาชีพผูบ้ญัญติักฎหมาย 
ขา้ราชการระดบัอาวโุส และผูจ้ดัการ มีอตัราส่วนท่ีนอ้ยมากเพียง 7.8 % เท่านั้น 

จากการส ารวจความตอ้งการคนท างานในตลาดแรงงานของส านกังานสถิติแห่งชาติ (2557) 
พบว่า มีความตอ้งการแรงงานมากท่ีสุดในกลุ่มผูป้ฏิบติังานท่ีมีฝีมือด้านการเกษตร ป่าไม ้และ
ประมง รองลงมาไดแ้ก่ อาชีพงานพื้นฐาน ซ่ึง เป็นงานท่ีใช้แรงงานเป็นหลกั พนกังานบริการ/
พนกังานขายในร้านคา้และตลาด และช่างฝีมือ/ผูป้ฎิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงโดยมากตอ้งการผูท่ี้จบ
การศึกษาทางดา้นวชิาชีพ ไม่วา่จะเป็นระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 
หรืออนุปริญญา ซ่ึงการศึกษาในระดบัน้ีมีคนพิการศึกษาอยูน่อ้ยมาก ดงันั้น จึงน่าจะมีการส่งเสริม
และพฒันาให้คนพิการมีความสามารถในการท างานตามลกัษณะซ่ึงเป็นท่ีตอ้งการของตลาด ไม่ว่า
จะโดยการส่งเสริมดา้นการศึกษาหรือการฝึกอาชีพอย่างมีคุณภาพให้มีทกัษะตรงกบัความตอ้งการ
ของตลาดแรงงาน 

จะเห็นได้ว่า การสรรหาคนพิการเข้าท างานนั้ นต้องอาศัยทั้ งความพร้อมของสถาน
ประกอบการและความพร้อมด้านศักยภาพของคนพิการ  ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีค่อนข้างยาก ดังนั้ น 
ขอ้ก าหนดตามมาตรา 35 จึงเป็นทางเลือกให้กบัสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐท่ีเขา้ข่าย
ต้องจ้างงานคนพิการ แต่ด้วยแนวทางการสนับสนุนคนพิการตามมาตราดังกล่าวมีหลักเกณฑ ์
เง่ือนไข และการประเมินมูลค่าท่ีซบัซ้อนและมีรายละเอียดมากกวา่การจา้งงาน อีกทั้งภาคธุรกิจยงั
ขาดขอ้มูลสนบัสนุน ตลอดจนขาดกรณีศึกษาและแนวทางการปฏิบติัท่ีชดัเจน จึงท าให้การปฏิบติั
ตามมาตรา 35 ไม่มีประสิทธิภาพและไม่บรรลุผลเท่าท่ีควร นอกจากประเด็นดงักล่าวแล้ว ยงัมี
ประเด็นอ่ืนอีกท่ีตอ้งน ามาพิจารณาเพื่อสร้างความเขา้ใจและหาแนวทางร่วมกนัในการผลกัดนัให้
เกิดการสร้างโอกาสในการมีงานท าใหก้บัผูพ้ิการ ซ่ึงสามารถสรุปไดเ้ป็น 3 ประเด็นหลกั ๆ ดงัน้ี   

1) เจตคติต่อคนพิการ คนส่วนใหญ่ยงัมองเห็นเร่ืองน้ีวา่เป็น “การสังคมสงเคราะห์” มิใช่ 
“การเปิดโอกาสในการอยูร่่วมกนัอยา่งย ัง่ยนื” 

2) การพฒันาศกัยภาพของผูพ้ิการ ช่องวา่งส าคญัที่ท  าให้คนพิการไม่สามารถเขา้ถึงความ
ตอ้งการของตลาดแรงงาน หรือภาคธุรกิจไดอ้ยา่งสมบูรณ์ คือการตั้งต าแหน่งงานท่ี “เกินความเป็น
จริง” ในการรับสมคัรคนพิการ ทั้งท่ีประเด็นส าคญัอยู่ท่ีการสร้างแรงงานคนพิการให้ตรงกบัเน้ือ
งานของภาคธุรกิจ ดว้ยการฝึกฝนอบรมและเขา้ใจในความไม่สะดวกของผูพ้ิการ รวมทั้งเล็งเห็นถึง
ความสามารถพิเศษของคนพิการและสร้างช้ินงานท่ีเหมาะสมข้ึนมา ซ่ึงจะช่วยให้เกิดการสนบัสนุน
การสร้างอาชีพผูพ้ิการอยา่งแทจ้ริง ดงันั้น จึงจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งมีการพฒันาองคก์รสนบัสนุน
การพฒันาทกัษะคนพิการ หรือโรงเรียนศูนยฝึ์กอาชีพและจดัหางานแบบครบวงจรเช่นเดียวกบัท่ี
มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อพฒันาคนพิการท าอยู ่เพื่อจะสามารถสร้างแรงงานคนพิการท่ีมีคุณภาพป้อน
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ให้กับสถานประกอบการได้อย่างต่อเน่ือง รวมทั้งมีระบบเช่ือมโยงระหว่างคนพิการกับสถาน
ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ  

3) ภาคธุรกิจขาดขอ้มูลสนบัสนุน ระบบฐานขอ้มูลการจา้ง การสนบัสนุนสินคา้และบริการ 
ยงัมีนอ้ยมาก ตลอดจนภาคธุรกิจหลาย ๆ องค์กร ไม่เห็นถึงตน้แบบหรือตวัอยา่งของการจา้งงานผู ้
พิการอยา่งมีประสิทธิภาพ จึงท าให้ภาคธุรกิจเลือกวิธีการท่ีง่ายกวา่ในการจ่ายเงินให้ภาครัฐ  ดงันั้น 
จึงควรมีการเสริมสร้างองคค์วามรู้เก่ียวกบัการจา้งงานคนพิการใหก้บันายจา้งและมีการพฒันาระบบ
จดัหางานคนพิการท่ีสัมพนัธ์กบัระบบบริหารจดัการฐานขอ้มูลคนพิการ รวมทั้งฐานขอ้มูลสินคา้
และบริการท่ีจะท าใหเ้กิดการสนบัสนุนตามมาตรา 35 ท่ีเป็นไปไดม้ากข้ึนในทางปฏิบติั 

เพื่อสร้างความเขา้ใจให้กบัภาคธุรกิจถึงแนวทางการพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ และมุ่ง
ปรับแนวทางการสนับสนุนจากเดิมท่ีส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบของการบริจาค หรือการส่งเงิน
สนบัสนุน (ตามมาตรา 34) ซ่ึงมิไดเ้ป็นการส่งเสริมศกัยภาพของผูพ้ิการอยา่งแทจ้ริง มาสู่รูปแบบ
ของการจา้งงานอย่างเหมาะสม การสนบัสนุนสินคา้และบริการของผูพ้ิการ และการเสริมสร้าง
ศกัยภาพของผูพ้ิการ (มาตรา 33 และ 35) ส านักงานส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แห่งชาติ (พก.) สังกดักระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์กิจการเพื่อสังคมไนส์
คอร์ป และมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพฒันาคนพิการ จึงได้ร่วมมือกันจัดท า โครงการธุรกิจ
สร้างสรรค ์คนพิการเขม้แขง็ (CSR-D-Ability: CSRD) ข้ึน (Admin, 2555)  

หลงัจากนั้นไดมี้การจดัตั้งเครือข่ายกิจการเพื่อสังคมเพื่อคนพิการ (Thai Network of Social 
Enterprise for Empowering the Disabled หรือ Thai-SEED) ข้ึนเป็นคร้ังแรกในประเทศไทยใน
เดือนมิถุนายน 2557 ท่ีผ่านมา เพื่อสร้างความตระหนักเชิงสังคม (Awareness & Visibility) ต่อ
บทบาทและความส าคญัของกิจการเพื่อสังคมเพื่อคนพิการในประเทศไทยอยา่งเป็นรูปธรรม โดยมี
เครือข่ายน าร่อง 30 องคก์ร   

ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดค้ดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีการจา้งงานและสร้างงานคนพิการ
มา 2 กลุ่ม คือ องคก์รธุรกิจขนาดกลาง (จ านวนพนกังาน 51-200 คน) และองคก์รธุรกิจขนาดใหญ่ 
(จ านวนพนักงานมากกว่า 200 คนข้ึนไป) โดยใช้หลักเกณฑ์ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม (สมชยั ตนัติธนวฒัน์, 2542, น. 25-26) ในการแบ่ง ส่วนองคก์รขนาดเล็ก 
(จ  านวนพนกังานไม่เกิน 50 คน) ผูว้ิจยัไม่ไดท้  าการศึกษา เน่ืองจากยงัไม่เขา้ข่ายตอ้งจา้งงานคน
พิการตามกฏหมายก าหนด 

ส าหรับตวัแทนขององคก์รขนาดกลางท่ีผูว้ิจยัเลือกมาเป็นกรณีตวัอยา่งเพื่อศึกษาถึงวิธีการ
บริหารจดัการและการส่ือสารความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์รในการสร้างโอกาสในการมีงาน
ท าให้กบัคนพิการ ไดแ้ก่ บริษทั บีทามส์ โซลูชัน่ จ  ากดั เน่ืองจากเป็นองคก์รท่ีท าธุรกิจทางดา้น IT 



11 

ซ่ึงน า CSR มาเป็นส่วนหน่ึงของกลยุทธ์ทางธุรกิจ และยงัเป็น 1 ใน 30 องคก์รน าร่องของเครือข่าย
กิจการเพื่อสังคมเพื่อคนพิการ หรือ Thai-SEED อีกดว้ย 

บีทามส์เป็นองคก์รธุรกิจขนาดกลางท่ีแยกตวัออกมาจากบริษทั IT รายตน้ ๆ ของประเทศ
ในปี 2548 โดยเร่ิมตน้จากทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาทและพนกังานประมาณ 10 คน ปัจจุบนัมี
พนกังานประมาณ 70 คน และทุนจดทะเบียน 30 ลา้นบาท ธุรกิจหลกัของบีทามส์ คือ การหา 
Solutions ทางดา้น IT และพฒันาระบบงานให้ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ โดยเนน้ในเร่ืองของ
การวิเคราะห์และรวมข้อมูลระบบเขา้หากนั ไม่ไดเ้น้นการขายชุดซอฟท์แวร์ท่ีมาจากต่างประเทศ 
และลูกคา้ส่วนใหญ่ของบีทามส์ คือ หน่วยงานรัฐบาล 

ทั้งน้ี พนักงานส่วนใหญ่ของบีทามส์มีอายุเฉล่ียต ่ากว่า 30 ปี และมาจากหลากหลาย
สถาบนัการศึกษา โดยลกัษณะท่ีโดดเด่นอยา่งหน่ึงขององคก์รคือ การอยูร่่วมกนัแบบพี่นอ้ง ซ่ึงเป็น
วฒันธรรมองค์กรท่ีถูกปลูกฝังโดยผูบ้ริหารสูงสุดขององค์กร ซ่ึงเป็นผูก้  าหนดทิศทางการด าเนิน
ธุรกิจ รวมถึงนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ซ่ึงหน่ึงในนั้นได้แก่ การตั้งเป้าหมายท่ีจะมี
พนกังานท่ีพิการเป็นจ านวน 5 % ของจ านวนพนักงานทั้งหมด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดงักล่าว 
บริษทับีทามส์ไดร่้วมมือกบัโรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่พทัยาในโครงการพฒันาบุคลากรดา้น ICT 
ท่ีเป็นผูพ้ิการ และเปิดโอกาสใหน้กัเรียนชั้นปีสุดทา้ยเขา้มาฝึกอาชีพท่ีบริษทั ซ่ึงปัจจยัส าคญัท่ีท าให้
บริษทับีทามส์สามารถท าเร่ืองน้ีไดส้ าเร็จมาจากวิสัยทศัน์และจริยธรรมทางธุรกิจของผูน้ าองค์กร 
ประกอบกบัขนาดและประเภทของธุรกิจท่ีเก้ือหนุนใหอ้งคก์รสามารถน า CSR มาเป็นส่วนหน่ึงของ
กลยทุธ์ทางธุรกิจ แต่ขณะเดียวกนัก็ตอ้งเผชิญอุปสรรคในการสรรหาคนพิการท่ีมีทกัษะทางดา้นไอ
ที ซ่ึงเป็นความสามารถเฉพาะทางและคนพิการส่วนใหญ่ก็ยงัมีการศึกษาในระดบัท่ีไม่สูงมาก  

ส่วนตวัแทนขององคก์รขนาดใหญ่ ผูว้ิจยัไดเ้ลือกบริษทั กลุ่มเซ็นทรัล จ ากดั เน่ืองจากเป็น
องคก์รธุรกิจขนาดใหญ่ ซ่ึงมีพนกังานกวา่ 60,000 คน และมีแนวทางในการส่งเสริมคนพิการอยา่ง
จริงจงั เร่ิมจากการมีผูน้ าท่ีมีนโยบายชดัเจนวา่จะไม่สมทบเงินเขา้กองทุนฯ คนพิการ แต่จะจา้งงาน
ตามมาตรา 33 หรือสร้างงานตามมาตรา 35 เท่านั้น ซ่ึงท าให้กลุ่มเซ็นทรัลกลายเป็นองคก์รธุรกิจท่ี
ไดรั้บการยอมรับจากภาครัฐและสังคมในฐานะองคก์รท่ีใส่ใจปัญหาสังคม 

อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากองค์กรมีขนาดใหญ่ การจา้งงานคนพิการตามกฎหมายให้ได้เต็ม
อตัราทั้งหมดจึงไม่ใช่เร่ืองง่าย โดยหน่วยธุรกิจของกลุ่มเซ็นทรัลท่ีสามารถจา้งงานคนพิการไดเ้ต็ม
อตัราจริง ๆ มีแค่ 2 จาก 9 หน่วยธุรกิจ คือ Central Restaurant Group (CRG) ซ่ึงเป็นธุรกิจ
ร้านอาหาร และ Centara Group ซ่ึงเป็นธุรกิจโรงแรม ส่วนหน่วยธุรกิจท่ีเหลือจะใชว้ิธีการสร้างงาน
ตามมาตรา 35 แทน ซ่ึงท าให้เกิดโครงการดี ๆ ท่ีสามารถน ามาประชาสัมพนัธ์เป็นกลยุทธ์ทางดา้น 
CSR ขององค์กรได ้อาทิเช่น  การจดัตั้งศูนยน์วตักรรมเพื่อคนพิการทางสติปัญญา (Center for 
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Intellectually Disabled Innovation) หรือ ABLE โดยร่วมมือกบัสมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญา
และกิจการเพื่อสังคมไนส์คอร์ป เพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่คนท่ีพิการทางสติปัญญาด้วย
กระบวนการฝึกฝนเพื่อส่งต่อสู่การมีงานท าอย่างย ัง่ยืน ซ่ึงนบัเป็น “โมเดลธุรกิจเพื่อสังคมเพื่อคน
พิการ” ท่ีน่าสนใจและน่าศึกษาต่อไป 

เน่ืองจากกลุ่มเซ็นทรัลเป็นองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ดังนั้ น การบริหารจดัการและการ
ส่ือสารดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองคก์รในการสร้างโอกาสในการมีงาน
ท าให้กบัคนพิการจึงตอ้งท าอย่างเป็นระบบและตอ้งอาศยัผูท่ี้มีความรู้ความช านาญในการพฒันา
ศกัยภาพคนพิการเขา้มาช่วยเพื่อให้งบประมาณท่ีลงไปก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด แต่จากลกัษณะ
งานของกลุ่มเซ็นทรัลซ่ึงไม่ไดต้อ้งการความสามารถเฉพาะทางมากเท่ากบัของบีทามส์ การสรรหา
พนกังานจึงอาจท าไดไ้ม่ยาก แต่การรักษาพนกังานให้อยูก่บัองคก์รไปไดน้าน ๆ นั้นยงัคงเป็นความ
ทา้ทายของทั้งสององคก์ร ซ่ึงในบทท่ี 4 ของงานวิจยัจะพูดถึงวิธีการบริหารจดัการและการส่ือสาร
ความรับผิดชอบต่อสังคมของทั้งสององค์กรซ่ึงมีความแตกต่างทั้งในแง่ของประเภทธุรกิจและ
ขนาดขององคก์ร 

จากท่ีกล่าวมาทั้งหมดน้ี อาจพูดไดว้่าสถานการณ์ดา้นสิทธิมนุษยชนในระดบัโลกก าลงั
ส่งผลดีต่อสถานการณ์การให้โอกาสต่อการมีงานท าของคนพิการในประเทศไทย ซ่ึงหากองค์กร
ธุรกิจมีความเขา้ใจและสามารถเช่ือมโยงประเด็นดงักล่าวเขา้กบักลยุทธ์ดา้น CSR ขององคก์รโดย
อาศยัช่องทางท่ีกฏหมายก าหนดตามมาตรา 33 และ 35 เช่ือแน่วา่จะมีคนพิการอีกเป็นจ านวนมากท่ี
ไดรั้บประโยชน์จากเร่ืองน้ี 

แต่การจะสร้างความเขา้ใจใหเ้กิดข้ึนไดน้ั้น จ  าเป็นตอ้งมีการส่ือสารท่ีชดัเจนและต่อเน่ืองถึง
ประโยชน์ของการท า CSR ในรูปแบบน้ี รวมทั้งแนวทางในการจา้งงานและ/หรือสร้างงานให้กบั
คนพิการท่ีเป็นรูปธรรม พร้อมทั้ งตัวอย่างขององค์กรท่ีประสบความส าเร็จในการด าเนินการ
ดงักล่าว เพื่อองค์กรธุรกิจท่ียงัคงใช้วิธีสมทบเงินเขา้กองทุนฯ จะหนัมาพิจารณาจา้งงานและ/หรือ
สร้างงานใหก้บัคนพิการกนัมากข้ึน  

ดว้ยเหตุน้ี ผูว้จิยัจึงสนใจท่ีจะท าการศึกษาและเผยแพร่วิธีการบริหารจดัการและการส่ือสาร
ขององค์กรธุรกิจท่ีประสบความส าเร็จในเร่ืองน้ี รวมทั้งปัจจยัสนบัสนุนต่าง ๆ โดยหวงัว่าขอ้มูลท่ี
ไดจ้ะช่วยเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้กบัองคก์รธุรกิจในการสร้างโอกาสในการมีงานท าให้กบัคนพิการ 
ซ่ึงนบัเป็นการบูรณาการการด าเนินงานดา้น CSR ท่ีสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจขององคก์รไปพร้อม 
ๆ กบัการพฒันาความสามารถของผูพ้ิการอยา่งย ัง่ยนื 
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1.2 ปัญหาน าวจิยั 
 

1) องคก์รธุรกิจท่ีใชก้ลยทุธ์ดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมในการสร้างโอกาสในการมีงาน
ท าใหก้บัคนพิการ มีวธีิการบริหารจดัการอยา่งไร 

2) องคก์รธุรกิจท่ีใชก้ลยทุธ์ดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมในการสร้างโอกาสในการมีงาน
ท าใหก้บัคนพิการ มีวธีิการส่ือสารความรับผดิชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองคก์รอยา่งไร 

3) อะไรคือปัจจยัสนบัสนุนองคก์รธุรกิจในการสร้างโอกาสในการมีงานท าใหก้บัคนพิการ
ดว้ยกลยทุธ์การส่ือสารความรับผดิชอบต่อสังคม 

 
1.3 วตัถุประสงค์การวจิัย 
 

1) เพื่อศึกษาวิธีการบริหารจดัการขององค์กรธุรกิจท่ีใช้กลยุทธ์ดา้นความรับผิดชอบต่อ
สังคมในการสร้างโอกาสในการมีงานท าใหก้บัคนพิการ   

2) เพื่อศึกษาวิธีการส่ือสารความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กรของ
องคก์รธุรกิจท่ีใชก้ลยทุธ์ดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมในการสร้างโอกาสในการมีงานท าใหก้บัคน
พิการ    

3) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีสนบัสนุนองคก์รธุรกิจในการสร้างโอกาสในการมีงานท าใหก้บัคน
พิการดว้ยกลยทุธ์การส่ือสารความรับผดิชอบต่อสังคม 

 

1.4 ขอบเขตการวจิัย  
 

การศึกษาวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพท่ีมุ่งศึกษาถึงวิธีการบริหารจดัการและการส่ือสาร
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ทั้งภายในและภายนอกขององคก์รธุรกิจท่ีมีกลยุทธ์ดา้น CSR ใน
การสร้างโอกาสในการมีงานท าใหก้บัคนพิการ โดยจะครอบคลุมเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ใหญ่ตามนิยามของกระทรวงอุตสาหกรรม เน่ืองจากเป็นขนาดขององคก์รท่ีเขา้ข่ายตอ้งจา้งงานคน
พิการตามท่ีกฎหมายก าหนด คือ มีพนกังานตั้งแต่ 100 คนข้ึนไป ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งท่ีผูว้ิจยัเลือกมาเป็น
กรณีศึกษานั้นเป็นองคก์รธุรกิจท่ีมีความโดดเด่นในการด าเนินงานดา้นการสร้างโอกาสในการมีงาน
ท าใหก้บัคนพิการและมีส่วนในการขบัเคล่ือนเร่ืองคนพิการในระดบัประเทศเม่ือพิจารณาจากขอ้มูล
ท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรมในหัวขอ้โครงการธุรกิจสร้างสรรค์คนพิการเข้มแข็งและจาก
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ค าแนะน าของบริษทั ไนส์คอร์ป เอส.อี. จ  ากดั (กิจการเพื่อสังคมไนส์คอร์ป) ซ่ึงเป็นแกนน าในการ
รณรงคใ์หภ้าคธุรกิจหนัมาสร้างงานคนพิการตามมาตรา 35 

นอกจากน้ี ในการศึกษาวธีิการบริหารจดัการและการส่ือสาร CSR ขององคก์รธุรกิจท่ีมีการ
สร้างโอกาสในการมีงานท าให้กบัคนพิการ ซ่ึงเป็นตวัแปรส าคญัของงานวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้
ท าการศึกษาวิสัยทศัน์และนโยบายของผูน้ า รวมทั้งวิธีการจดัการซ่ึงครอบคลุมตั้งแต่การจดัสรร
ทรัพยากร การสรรหาและรักษาพนักงานผูพ้ิการให้อยู่กับองค์กรให้ได้นานท่ีสุด ไปจนถึงการ
ปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในการท างาน  ขณะท่ีการส่ือสาร CSR จะครอบคลุมทั้งการส่ือสารภายนอก
องค์กร ภายในองค์กร และการส่ือสารแบบมีส่วนร่วม และสุดทา้ยคือ ปัจจยัสนับสนุนซ่ึงจะมี
บทบาทส าคญัในการสร้างโอกาสในการมีงานท าใหก้บัคนพิการต่อไปในอนาคต 

ส่วนระเบียบวิธีวิจยัประกอบด้วยการวิจยัเอกสารและขอ้มูลบนเว็บไซต์ (Documentary 
Research) ขององค์กรธุรกิจท่ีผูว้ิจยัเลือกมาเป็นกลุ่มตวัอย่าง ซ่ึงประกอบด้วย รายงานประจ าปี 
เวบ็ไซตข์ององคก์ร รวมทั้งเวบ็ไซตแ์ละเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีมีการเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการ
จา้งงานหรือสร้างงานของกลุ่มตวัอยา่งท่ีผูว้ิจยัคน้พบ เช่น ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ เฟซบุ๊คของ
กิจการเพื่อสังคมไนส์คอร์ป เป็นตน้ 

นอกจากน้ี ผูว้ิจยัยงัท าการสัมภาษณ์เชิงลึกผูบ้ริหารและพนักงาน (จ านวน 5 ท่าน) ของ
บริษทั บีทามส์ โซลูชัน่ จ  ากดั ในฐานะตวัแทนขององคก์รขนาดกลาง ท่ีจา้งงานคนพิการแมว้า่จะยงั
มีพนักงานไม่ถึง 100 คนก็ตาม และผูบ้ริหารและพนักงาน (จ านวน 5 ท่าน) ของบริษทั กลุ่ม
เซ็นทรัล จ ากดั ในฐานะตวัแทนขององค์กรขนาดใหญ่ท่ีมีการด าเนินการทั้งจา้งงานและสร้างงาน
ให้กบัคนพิการ ซ่ึงการสร้างโอกาสในการมีงานท าให้กบัคนพิการของทั้งสององค์กรน้ีสามารถ
น ามาประชาสัมพนัธ์เป็น CSR ท่ีก่อให้เกิดคุณค่าร่วมทั้งในแง่สังคมและเศรษฐกิจ ซ่ึงถือว่าเป็น
ตวัอยา่งท่ีดีของการท า CSR ท่ีตอบประเด็นปัญหาสังคมและน าไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนือยา่งแทจ้ริง 

นอกจากน้ี ผูว้ิจยัยงัท าการสัมภาษณ์เพิ่มเติมผูบ้ริหารของบริษทั ไนส์คอร์ป เอส.อี. จ  ากดั 
(กิจการเพื่อสังคมไนส์คอร์ป) จ านวน 1 ท่าน เพื่อศึกษาถึงวิธีการและปัญหาอุปสรรคในการส่ือสาร
ประเด็นการสร้างงานคนพิการตามมาตรา 35 โดยเช่ือมโยงกบัการด าเนินงานดา้น CSR ขององคก์ร 
รวมทั้งปัจจยัสนบัสนุนอ่ืน ๆ ในการสร้างโอกาสในการมีงานท าใหก้บัคนพิการ โดยผูว้ิจยัไดท้  าการ
รวบรวมขอ้มูลทั้งหมดน้ีในช่วงเดือนพฤษภาคม-กนัยายน 2558 
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1.5 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 

1) เพื่อน าผลการศึกษาไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาวธีิการบริหารจดัการและการส่ือสาร 
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์รธุรกิจในประเทศไทย ท่ีตระหนกัถึงความส าคญัของการสร้าง
โอกาสในการมีงานท าให้กบัคนพิการ โดยใชต้วัอยา่งจากองคก์รท่ีประสบความส าเร็จในการศึกษา
น้ี 

2) เพื่อเป็นแนวทางให้องคก์รธุรกิจหนัมาใช้กลยุทธ์ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมในการ
สร้างโอกาสในการมีงานท าให้กบัคนพิการ รวมทั้งส่ือสารประเด็นดงักล่าวเพื่อช่วยให้สังคมมีเจต
คติท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัคนพิการมากข้ึน 

 

1.6 นิยามศัพท์ 
 

1) ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) หมายถึง ความรับผิดชอบขององค์กรต่อ
ผลกระทบท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจทั้งกระบวนการ และความสมคัรใจท่ีจะท าเกินกวา่หนา้ท่ีหรือท่ี
กฎหมายก าหนด เพื่อตอบสนองต่อความคาดหวงัของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียและสนับสนุนให้เกิด
คุณค่าเพิ่มทั้งต่อตนเอง ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และสังคมโดยรวม อนัจะส่งผลต่อภาพลกัษณ์และความ
ไดเ้ปรียบดา้นการแข่งขนัในระยะยาว รวมทั้งสร้างความย ัง่ยืนให้แก่องคก์ร ซ่ึงในงานวิจยัช้ินน้ีเป็น
ความรับผิดชอบต่อสังคมในเร่ืองของการสร้างโอกาสในการมีงานท าให้กบัคนพิการในประเทศ
ไทย 

2) วิธีการบริหารจดัการขององค์กรธุรกิจ หมายถึง กระบวนการวางแผนและการจดัการ
ดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์ร โดยเร่ิมจากการก าหนดวิสัยทศัน์และพนัธกิจ การก าหนด
นโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ไปจนถึงการจดัสรรทรัพยากร การ
สรรหาและการรักษาพนกังานผูพ้ิการให้อยูก่บัองคก์รให้นานท่ีสุด การปรับปรุงสภาพแวดลอ้มใน
การท างานอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างโอกาสในการมี
งานท าใหก้บัคนพิการอยา่งย ัง่ยนื 

3) วธีิการส่ือสารความรับผดิชอบต่อสังคม หมายถึง การเปิดเผยขอ้มูลดา้นความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มท่ีองค์กรไดด้ าเนินการไปแลว้ อยู่ในระหว่างด าเนินการ หรือมีแผนท่ีจะ
ด าเนินการต่อไปในอนาคต เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจให้แก่ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและ
ภายนอกองคก์ร เร่ืองการสร้างโอกาสในการมีงานท าให้กบัคนพิการ ผา่น 4 ช่องทางหลกั ๆ คือ ส่ือ
บุคคล ส่ือมวลชน ประกาศรับสมคัรงาน และ เวบ็ไซตข์ององคก์ร 
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4) องค์กรธุรกิจ หมายถึง นายจา้งหรือสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดใหญ่ท่ี
ด าเนินธุรกิจอยูใ่นประเทศไทย โดยใชว้ธีิการจดัขนาดตามหลกัเกณฑข์องกระทรวงอุตสาหกรรม 
ดงัน้ี 

(1) ธุรกิจขนาดเล็ก ไดแ้ก่ ธุรกิจท่ีมีพนกังานไม่เกิน 50 คน 
(2) ธุรกิจขนาดกลาง ไดแ้ก่ ธุรกิจท่ีมีพนกังานระหวา่ง 51-200 คน 
(3) ธุรกิจขนาดใหญ่ ไดแ้ก่ ธุรกิจท่ีมีพนกังานมากกวา่ 200 คนข้ึนไป 

5) คนพิการ หมายถึง บุคคลท่ีไม่สามารถดูแลตนเองไดท้ั้งหมดหรือบางส่วน อนัเน่ืองมา 
จากความบกพร่องทางดา้นร่างกาย จิตใจ หรือ สติปัญญา ส่งผลใหไ้ม่ไดรั้บหรือถูกจ ากดัโอกาสดา้น
ความมัน่คงในชีวติ สถานภาพการจา้งงาน หรือความกา้วหนา้ในอาชีพอยา่งเหมาะสม  

6) การสร้างโอกาสในการมีงานท าให้กบัคนพิการ หมายถึง การเปิดโอกาสให้คนพิการได้
ใชค้วามรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ โดยนายจา้งหรือสถานประกอบการสามารถเลือกได ้
2 วิธี คือ หน่ึง จ้างงานคนพิการ ซ่ึงได้แก่ การรับคนพิการเข้าท างาน ตามมาตรา 33 แห่ง
พระราชบญัญติัส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 เพื่อคนพิการจะมีรายไดแ้ละ
สามารถพึ่งพาตนเองได ้หรือ สอง สร้างงานให้กบัคนพิการ ซ่ึงไดแ้ก่ การให้สัมปทาน จดัสถานท่ี
จ าหน่ายสินคา้และบริการ จดัจา้งเหมาช่วงงาน ฝึกงาน หรือให้การช่วยเหลืออ่ืน ๆ แก่คนพิการหรือ
ผูดู้แลคนพิการ ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 
2550 ในกรณีท่ีไม่สามารถจา้งงานคนพิการไดต้ามท่ีกฏหมายก าหนด 

7) การส่ือสารความรับผิดชอบต่อสังคมภายในองค์กร หมายถึง กระบวนการในการ
แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม เร่ืองการสร้างโอกาสในการมีงานท าให้กบั
คนพิการกบัพนกังานทุกระดบัภายในองคก์ร เพื่อสร้างความเขา้ใจและก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมใน
การตดัสินใจและการด าเนินกิจกรรมดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์รในประเด็นดงักล่าว 

8) การส่ือสารความรับผิดชอบต่อสังคมภายนอกองค์กร หมายถึง การติดต่อส่ือสารจาก
องคก์รไปสู่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภายนอกเก่ียวกบักิจกรรมดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์ร
เร่ืองการสร้างโอกาสในการมีงานท าให้กบัคนพิการ เพื่อตอบสนองความคาดหวงัของผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย และส่งผลต่อภาพลกัษณ์และความไดเ้ปรียบดา้นการแข่งขนัขององคก์รในระยะยาว 

9) ปัจจยัสนบัสนุน หมายถึง ส่ิงท่ีช่วยใหก้ารส่ือสารความรับผดิชอบต่อสังคมดา้นการสร้าง 
โอกาสในการมีงานท าให้กบัคนพิการขององค์กร มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน ซ่ึง
รวมถึงการใหสิ้ทธิประโยชน์เพิ่มเติมทางดา้นภาษีแก่องคก์รท่ีมีการลงทุนในโครงการสร้างงานคน
พิการตามมาตรา 35, มาตรการสนบัสนุนท่ีจ าเป็นจากภาครัฐ, กลไกทางการตลาดในการจา้งงานคน
พิการ และหน่วยงานชาติท่ีเช่ือมต่องานด้านคนพิการของภาคส่วนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เป็นต้น



 

บทที ่2 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

ในการศึกษาเก่ียวกบัการส่ือสารความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์รธุรกิจดา้นการสร้าง
โอกาสในการมีงานท าใหก้บัคนพิการ มีแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งหลกั ๆ ดงัน้ี 

2.1 แนวคิดดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์ร (Corporate Social Responsibility: 
CSR) 

2.2 ทฤษฏีจริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics) 
2.3 แนวคิดเร่ืองสังคมแห่งการสร้างโอกาสและความเท่าเทียม (Inclusive Society) 
2.4 แนวคิดการส่ือสารดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility 

Communication) 
2.4.1 แนวคิดการส่ือสารภายในและภายนอกองคก์ร (Internal and External 

Communications) 
2.4.2 แนวคิดการส่ือสารแบบมีส่วนร่วม (Participatory Communication) 

2.5 ทฤษฎีการบริหารจดัการ (Management Theory) 
2.6 เอกสารวชิาการและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.6.1 แนวทางความรับผดิชอบต่อสังคมของกิจการ 
2.6.2 พฒันาการดา้นกฎหมายและสิทธิคนพิการ 
2.6.3 พระราชบญัญติัส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 
2.6.4 ระบบกฎหมายวา่ดว้ยสัดส่วนการจา้งงานคนพิการในประเทศไทย 
2.6.5 การสร้างงานใหแ้ก่คนพิการดว้ยวธีิอ่ืนใดตามมาตรา 35 แทนการจา้งงานตาม

ระบบสัดส่วน 
2.6.6 กรณีศึกษาโครงการธุรกิจสร้างสรรค ์คนพิการเขม้แขง็ (CSR-D-Ability: CSRD) 
2.6.7 งานวจิยัในประเทศ 
2.6.8 งานวจิยัต่างประเทศ 

2.7 กรอบแนวคิดในงานวจิยั (Conceptual Framework) 
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2.1 แนวคดิด้านความรับผดิชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate Social 
Responsibility: CSR) 

 
ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจหรือกิจการท่ีไม่ใช่ภาคธุรกิจ เป็นแนวคิดท่ีก าลัง

กลายเป็นกระแสไปทัว่โลก จึงเป็นเร่ืองจ าเป็นท่ีเราต้องท าความเข้าใจรูปแบบ ประโยชน์ และ
ขั้นตอนการประยุกต์ใชอ้ยา่งแทจ้ริง เพื่อไม่ให้เป็นเพียงกระแสยอดฮิตทางธุรกิจท่ีเกิดข้ึนแลว้ก็ดบั
ไปอย่างรวดเร็ว หรือท่ีทั่วไปอาจเข้าใจว่า เป็นเพียงการสร้างภาพชนิดหน่ึง หรือมาตรฐาน
อุตสาหกรรมอีกอยา่งหน่ึงเท่านั้น 

ในการด าเนินธุรกิจโดยทัว่ไป องค์กรมกัเน้นไปท่ีการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเพื่อสร้าง
ผลตอบแทนท่ีดีใหก้บัผูถื้อหุน้และพนกังาน รวมทั้งการปฏิบติัตามกฎหมายในฐานะสมาชิกท่ีดีของ
สังคม (Corporate Citizenship) ในขณะท่ี CSR คือความสมคัรใจท่ีจะท ามากกว่าหน้าท่ี หรือท่ี
กฎหมายก าหนด เพื่อเพิ่ม “คุณค่า” ให้กบัตนเอง ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และสังคม รวมถึงการสร้าง
ความย ัง่ยืนให้แก่องค์กร ซ่ึงคุณค่าของแต่ละองค์กรไม่จ  าเป็นต้องเหมือนกนั ข้ึนอยู่กับนิยามท่ี
องคก์รเป็นคนก าหนด 

แนวคิดด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรนั้นมีหลากหลาย แต่ท่ีจะยกมาเป็น
ตวัอยา่งในงานวจิยัช้ินน้ีมีดว้ยกนั 2 แนวคิด คือ 

1) Triple Bottom Line (TBL) เป็นแนวคิดของ Elkington (1997) ซ่ึงพฒันาจากแนวคิดเดิมท่ี 
Brundtland Commission ขององค์การสหประชาชาติไดก้ าหนดไวเ้ม่ือปี 1987 โดยเน้นเร่ือง People 
Planet และ Profit คือ ใหค้วามส าคญักบัการมองคุณค่าและประเมินความส าเร็จขององคก์รอยา่งสมดุล
ทั้ง 3 ดา้น คือ เศรษฐกิจ (การท าใหธุ้รกิจเติบโต) สังคม (การเก้ือกูลต่อสังคมรอบขา้ง) และส่ิงแวดลอ้ม 
(การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม) รวมถึงการด าเนินกิจการดว้ยความโปร่งใส มีธรรมภิบาล ซ่ึงช่วยให้องคก์ร
สามารถประเมินความเส่ียงและตอบสนองต่อความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไดอ้ย่างครบถว้น 
อนัจะน าไปสู่ความย ัง่ยนืขององคก์ร 

2) Creating Shared Value (CSV) เป็นแนวคิดของ Porter and Mark (2011) ซ่ึงมอง CSR วา่
เป็น “การสร้างหรือแบ่งปันคุณค่าระหว่างองค์กรและสังคม” องค์กรท่ีใช้แนวคิดน้ีมกัมีแนวทางการ
ปฏิบติัท่ีเนน้การสร้างคุณค่าต่อองคก์รและต่อสังคม โดยองคก์รท่ีเหมาะกบัแนวคิดน้ี มกัเป็นองคก์รท่ี
ท าธุรกิจกบักลุ่มคนท่ีสังคมมกัเห็นว่าถูกเอารัดเอาเปรียบ จะเห็นไดว้่าแนวคิดน้ีแตกต่างไปจาก CSR 
แบบท่ีน าคุณค่าไปมอบให้สังคมหรือชุมชน แต่เป็นการสร้างคุณค่าให้เกิดข้ึนทั้งสองทาง คือทั้งต่อ
องคก์รและต่อสังคม 
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แนวคิดที่เสนอมุมมองการสร้างคุณค่าร่วมระหว่างองค์กรกบัสังคม เป็นแนวคิด CSR เชิง
รุก ดว้ยการคน้หาจุดร่วมระหวา่งกลยทุธ์ทางธุรกิจกบัความตอ้งการของสังคม ซ่ึงจะน าไปสู่คุณค่าของ
องค์กรในระยะยาว อย่างไรก็ตาม คุณค่าขององค์กรจะตอ้งไม่ดีต่อผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียภายนอก
องค์กรเท่านั้น แต่ตอ้งดีต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภายในดว้ย 

จากแนวคิดดงักล่าว ท าให้เกิดองค์กรประเภท Social Business หรือ Social Enterprise ซ่ึง
พยายามผสมผสานคุณค่าทั้งขององค์กรและสังคมเขา้ดว้ยกนัอย่างชดัเจน เป็นการเปล่ียนจากการได้
ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ มาเป็นต่างฝ่ายต่างไดป้ระโยชน์ (win-win) 

นอกจากน้ี ในการก าหนดแนวคิดดา้น CSR เพื่อพฒันาไปสู่ความย ัง่ยนืขององคก์ร ควรก าหนด
ตวัช้ีวดัความส าเร็จเป็นช่วง ๆ 

ช่วงท่ี 1: เป็นการสร้าง “ความสอดคลอ้ง” (Compliance) เนน้การปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ
ปฏิบติั และ มาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งให้ครบถว้น โดยวดัผลจากจ านวนมาตรฐาน กฎระเบียบ และ แนว
ปฏิบติัท่ีสามารถปฏิบติัตามได ้

ช่วงท่ี 2: เป็นการสร้าง “ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ” (Eco-efficiencies) หรือปรับปรุงการ
ปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพ เนน้ลดค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ  าเป็น เช่น การประหยดัพลงังาน ลดการปล่อยของ
เสียหรือมลพิษ โดยวดัผลจากค่าใชจ่้าย และปริมาณก๊าซและของเสียท่ีเกิดข้ึน 

ช่วงท่ี 3: เป็นการสร้าง “การตลาดสีเขียว” (Green Marketing) เนน้สร้างความแตกต่างดว้ยการ
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของสินคา้และบริการ 

ช่วงท่ี 4: เป็นการสร้าง “ความย ัง่ยืน” (Sustainability) เนน้สร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั
ดว้ยการส่งเสริมการบริโภคท่ีย ัง่ยนื (สถาบนัพฒันาธุรกิจอยา่งย ัง่ยนื, 2556, น. 6-11) 
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ภาพที ่2.1 ขั้นตอนของการพฒันาไปสู่ความย ัง่ยนื 

แหล่งทีม่า:  Hitchcock and Willard, 2008. 
 

กิจกรรม CSR สามารถท าไดห้ลายรูปแบบ โดย Kotler et al. (อา้งถึงใน สถาบนัพฒันาธุรกิจ
อยา่งย ัง่ยนื, 2556) ไดแ้บ่งกิจกรรม CSR ออกเป็น 6 ประเภท ดงัน้ี  

1) Cause-related Marketing (การหกัส่วนแบ่งจากการขาย) เป็นการผกูมดัในการให้ หรือการ
บริจาคจากจ านวนร้อยละของรายได้ เพื่อสนบัสนุนแกไ้ขประเด็นปัญหาทางสังคมเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง
โดยเฉพาะ ขอ้เสนอน้ี ส่วนใหญ่จะมีระยะเวลาท่ีแน่นอน และมกัเป็นการร่วมมือกบัองคก์รท่ีไม่หวงัผล
ก าไรเพื่อประโยชน์ร่วมกนั ดว้ยการเพิ่มยอดขาย และน าเงินไปสนบัสนุนกิจกรรมการกุศลนั้น ๆ ใน
ขณะเดียวกนัก็เป็นการเปิดโอกาสให้ผูบ้ริโภคได้มีส่วนร่วมในการท าการกุศลผ่านการซ้ือผลิตภณัฑ์
โดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม เช่น บริษทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) มอบรายไดส่้วนหน่ึง
จากค่าโทรศพัท์ทางไกลระหวา่งประเทศ ผ่าน CAT 001 นาทีละ 50 สตางค ์ในช่วง 3 เดือน ให้กบั
มูลนิธิชยัพฒันาเพื่อโครงการน ้า เป็นตน้  

2) Cause Promotion (การส่งเสริมประเด็นของสังคม) คือ การท่ีองคก์รสนบัสนุนเงินทุน หรือ
การสนบัสนุนท่ีไม่ใช่ตวัเงิน เพื่อเพิ่มความตระหนกัและความเป็นห่วงเก่ียวกบัปัญหาสังคม หรือการ
สนบัสนุนการระดมทุน การมีส่วนร่วม หรือการสรรหาอาสาสมคัรเพื่อการดงักล่าว โดยองคก์รธุรกิจ
อาจริเร่ิมและบริหารงานส่งเสริมนั้นดว้ยตนเอง หรืออาจร่วมมือกบัองคก์รหน่ึงองคก์รใด หรือกบัหลาย 
ๆ องคก์รก็ได ้เช่น บริษทับางจากปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) ร่วมกบัโรงเรียนรอบโรงกลัน่ของบริษทั 
สร้างจิตส านึกรักษ์ธรรมชาติแก่นักเรียนโดยบูรณาการเขา้กบัวิชาวิทยาศาสตร์ ให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้
ความส าคญัของป่าไม ้การอนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 

Sustainability 

Green Marketing 

Eco-efficiencies 

Compliance 

  Competitive advantage 

  Reposition products/services 

  Save money 

  Avoid liabilities 

Stage of development 

Step forward to sustainability Focus 
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3) Corporate Social Marketing (การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของคนในสังคมดว้ยเคร่ืองมือ
ทางการตลาด) เป็นการสนับสนุนการพฒันาหรือการน าการรณรงค์ไปปฏิบติั โดยจะเน้นไปท่ีการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น สาธารณสุข ความปลอดภยั ส่ิงแวดลอ้ม หรือ ความ
เป็นอยูข่องชุมชน เช่น บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากดั จดักิจกรรมคาราวาน “เมืองจราจร
ปลอดภยั โตโยตา้ ถนนสีขาว” โดยรณรงค์ให้ผูใ้ช้รถใช้ถนนรู้จกัขบัข่ีอย่างมีวินัยและถูกกฎจราจร 
รวมถึงสอดแทรกความมีน ้าใจและเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผแ่ก่ผูร่้วมทางบนทอ้งถนน เป็นตน้  

4) Socially Responsible Business Practices (ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการธุรกิจ) 
เป็นการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจทั้งในเชิงป้องกนัด้วยการหลีกเล่ียงการก่อให้เกิดปัญหาทางสังคม 
และการแกไ้ขดว้ยการช่วยเหลือเยียวยาปัญหาทางสังคมนั้น ๆ ดว้ยกระบวนการทางธุรกิจ เช่น บริษทั 
ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) ให้บริการสายการบินต่าง ๆ ดว้ยระบบ PC AIR และ ระบบไฟฟ้า 
400 Hertz เพื่อลดมลภาวะท่ีเกิดจากการเผาผลาญเช้ือเพลิงของอากาศยาน เป็นตน้ 

5) Community Volunteering (อาสาสมคัรเพื่อสังคม) เป็นการสนบัสนุนหรือจูงใจให้พนกังาน 
คู่คา้ สมาชิกในแฟรนไชส์ มาร่วมสละเวลาและแรงงานในการท างานให้แก่ชุมชนท่ีองคก์รตั้งอยูแ่ละ
เพื่อตอบสนองต่อประเด็นปัญหาทางสังคมและส่ิงแวดล้อมท่ีองค์กรให้ความสนใจหรือห่วงใย โดย
องค์กรอาจด าเนินการเอง หรือร่วมมือกบัองค์กรอ่ืน หรืออาจให้พนกังานเป็นผูเ้สนอโครงการเขา้มา
เพื่อใหอ้งคก์รพิจารณาสนบัสนุนก็ได ้เช่น บริษทั ไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) ให้พนกังานปลูกป่า
ชายเลนในกิจกรรม “คืนธรรมชาติใหบ้างปู” เป็นตน้ 

6) Corporate Philanthropy (การบริจาคเพื่อสาธารณกุศล) เป็นการให้ความช่วยเหลือโดยตรง
ไปยงัการกุศลหรือปัญหาสังคมนั้น ๆ ส่วนใหญ่จะเป็นในรูปของเงินช่วยเหลือ หรือการบริจาค ซ่ึงเป็น
การด าเนินการในเชิงรับ หรือมีผูเ้สนอให้ท า มากกวา่จะเกิดจากการวางแผนหรือออกแบบกิจกรรมจาก
ภายในองค์กรเอง ท าให้ไม่เกิดการเช่ือมโยงเขา้กบัเป้าหมายหรือพนัธกิจขององค์กรเท่าใดนัก เช่น 
บริษทั สุรพลฟู้ ดส์ จ  ากดั (มหาชน) มอบเงินบริจาคใหแ้ก่ผูป้ระสบภยัน ้าท่วม เป็นตน้ 

ส าหรับการสร้างโอกาสในการมีงานท าให้กบัคนพิการ ซ่ึงผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาน้ี จดัว่าเป็น 
CSR ประเภท Cause Promotion ซ่ึงมาจากการริเร่ิมของหลายภาคส่วนเพื่อสร้างความตระหนกัให้กบั
องคธุ์รกิจในการสร้างโอกาสในการมีงานท าให้กบัคนพิการ ซ่ึงถือเป็นปัญหาสังคมท่ีส าคญัในระดบั
โลก แมว้า่สังคมไทยจะยงัไม่ค่อยใหค้วามส าคญักบัเร่ืองน้ีมากนกัก็ตาม 

กล่าวโดยสรุปคือ องค์กรธุรกิจในปัจจุบนัจ าเป็นตอ้งสร้างคุณค่าให้กบัตนเอง ในขณะท่ียงั
คงไวซ่ึ้งความสมดุลทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม อนัจะน าไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืน แต่
ทั้งน้ีทั้งนั้น วิธีการสร้างคุณค่า หรือรูปแบบกิจกรรม CSR ของแต่ละองค์กร อาจแตกต่างกนัไปตาม
บริบทและเป้าหมายขององค์กรนั้น ๆ ซ่ึงแนวคิด CSR น้ีถือเป็นพื้นฐานส าคญัของการบริหารจดัการ
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และการส่ือสาร CSR ขององค์กรธุรกิจ ท่ีผูว้ิจ ัยน ามาใช้ในการวิเคราะห์และอภิปรายผลตาม
วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 และขอ้ท่ี 2 ของการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี 
 

2.2 ทฤษฏจีริยธรรมทางธุรกจิ (Business Ethics) 
 

แนวคิดจริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics) ท่ีเก่ียวพนัถึงทฤษฎีปทสัถานหรือ Norm 
Theory ซ่ึงหมายถึงการท่ีผูน้ าของบริษทัซ่ึงเป็นผูรั้บผิดชอบในการใช้ศีลธรรม  (Moral) เป็น
เคร่ืองมือตดัสินใจในการก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ของบริษทั หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือ การมี
ผูน้ าท่ีมีศีลธรรม (Moral Leadership) เป็นผูก้  าหนดแนวทางการปฏิบติัขององคก์รนั้นท าให้องคก์ร
ไม่ถูกจ ากดัอยู่แค่การปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของบริษทัหรือความตอ้งการของผู ้มีส่วนไดส่้วนเสีย
เท่านั้น แต่ยงัค านึงถึงคุณค่าทางจริยธรรมอ่ืน ๆ เช่น ความเสมอภาค เสรีภาพ และความเป็นธรรมอีก
ดว้ย (Frederick, 2002) 

มีผูใ้หค้วามหมายของจริยธรรมทางธุรกิจไวพ้อสังเขป ดงัน้ี 
อานนัท ์ปันยารชุน (อา้งถึงใน สมคิด บางโม, 2549, น. 13) ไดใ้หค้วามหมาย จริยธรรมทาง

ธุรกิจ ว่าหมายถึง การผสมผสานระหว่างเศรษฐกิจและจริยธรรม โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริม
นโยบายและการปฏิบติัของภาคธุรกิจ ในการสร้างความส าเร็จในการประกอบการอย่างมีความ
รับผิดชอบ มีความย ัง่ยืน มีผลในระยะยาว ขณะเดียวกนัก็ช่วยสร้างความสมดุลระหวา่งผูมี้ส่วนได้
เสียในกิจการนั้น ๆ อนัไดแ้ก่ ผูล้งทุน ลูกจา้ง ลูกคา้ ชุมชน ตลอดจนสภาพส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมดุล 

Hartman, DesJardins, and MacDonald (2014) นกัวชิาการดา้นปรัชญาและ จริยศาสตร์ ชาว
แคนาดา ให้ค  านิยาม จริยธรรมทางธุรกิจ หมายถึง การตรวจสอบโครงสร้างของวิธีการท่ีนกัธุรกิจ
และสถาบนัทางธุรกิจควรประพฤติปฏิบติัในโลกการคา้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่เพื่อตรวจสอบขอ้จ ากดัท่ี
เหมาะสมในการแสวงหาผลก าไรแก่ตนเองและธุรกิจ เม่ือการกระท านั้นส่งผลกระทบต่อผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง 

จากความหมายของจริยธรรมทางธุรกิจขา้งตน้สามารถสรุปไดว้า่ จริยธรรมทางธุรกิจเป็น
การน าขอ้พึงประพฤติปฏิบติัท่ีชอบดว้ยความดี ความถูกตอ้ง มาใช้กบัธุรกิจโดยนกัธุรกิจ หรือ
ผูป้ระกอบการ ดงันั้น จริยธรรมตอ้งเร่ิมจากการมีนกัธุรกิจท่ีดี จึงจะมีการประกอบการท่ีดีและเป็น
ธุรกิจท่ีดีในท่ีสุดนัน่เอง แต่ถา้นกัธุรกิจมุ่งแต่ผลประโยชน์ของตนเอง หรือผลก าไรของธุรกิจแต่
เพียงอยา่งเดียว โดยไม่ค  านึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง หรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ธุรกิจ
นั้นยอ่มจะเป็นธุรกิจท่ีขาดจริยธรรม ซ่ึงจะก่อให้เกิดความเสียหายและความเดือดร้อนข้ึน รวมทั้ง
ธุรกิจเองก็จะไม่สามารถด าเนินธุรกิจต่อไปไดใ้นอนาคต 
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นอกจากน้ี การเป็นองค์กรธุรกิจท่ีดี ยงัหมายถึง การมีวิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย 
วตัถุประสงค์และกลยุทธ์ที่ถูกก าหนดข้ึนด้วยแนวคิด หลกัการในการบริหาร และน าไปสู่การ
ปฏิบติัการอย่างมีความรับผิดชอบต่อบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร นัน่คือ การเป็นธุรกิจ
ท่ีปฏิบติัตามกฎหมาย ไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม ช าระภาษีให้แก่รัฐอยา่งถูกตอ้งครบถว้น  และมีความ
รับผดิชอบต่อสังคมถึงแมว้า่ในบางคร้ังอาจประสบกบัภาวะวกิฤติทางเศรษฐกิจก็ตาม 

สมคิด บางโม (2549) กล่าวถึงประโยชน์ของการมีจริยธรรมทางธุรกิจไวด้งัน้ี 
1) ท าใหบุ้คลากรในองคก์รธุรกิจอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข ปฏิบติังานดว้ยความสบายใจ 

ไม่เบียดเบียนกนั มีความรักสามคัคี ไม่มีขอ้พิพาทแรงงานหรือกลัน่แกลง้กนั 
2) ท าใหบุ้คลากรในองคก์รธุรกิจเจริญกา้วหนา้ มีอาชีพและรายไดท่ี้มัน่คง ด ารงชีวิตอยา่ง

มีความสุข มีศกัด์ิศรี มีความหวงัและมีโอกาสกา้วหนา้ในอาชีพและรายไดท่ี้มัน่คง 
3) องค์กรธุรกิจเจริญรุ่งเรือง ย ัง่ยืนถาวรตลอดไป ไม่ล่มสลาย แมเ้ป็นบริษทัใหญ่ระดบั 

ประเทศหรือระดบัโลกก็สามารถล่มสลายไดถ้้าขาดจริยธรรม ตวัอย่างเช่น ธนาคารกรุงเทพฯ
พาณิชยการของไทยท่ีลม้ละลายไปเม่ือเกิดวกิฤติเศรษฐกิจทางการเงินในปี พ.ศ. 2540 หรือท่ีเรียกวา่ 
วกิฤตตม้ย  ากุง้ 

4) ท าให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรือง พฒันาทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคมและความมัน่คง ธุรกิจ
เจริญรุ่งเรือง คนมีรายไดไ้ม่วา่งงาน สังคมสงบสุข ประชาชนไม่ลุ่มหลงอบายมุข ไม่มีการคดโกง
กนั อาชญากรรมก็ไม่เกิด 

จะเห็นไดว้่าการด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมนั้นเป็นคุณประโยชน์แก่ทุกฝ่ายในวงกวา้ง 
ทั้งในระดบัประเทศและระดบัโลก ธุรกิจท่ีขาดจริยธรรมย่อมสร้างความเสียหายไม่เฉพาะต่อตวั
องค์กรและพนกังานภายในองค์กรเท่านั้น แต่ยงัส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในวงกวา้ง โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่หากธุรกิจนั้นเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ท่ีมีเครือข่ายในหลายประเทศ ดงัเช่นบริษทัเลห์แมน บรา
เธอร์ส จ ากดั ซ่ึงเป็นกลุ่มสถาบนัการเงินท่ีลม้ละลายและสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจทั้งใน
ระดบัประเทศและทัว่โลก 

กล่าวโดยสรุปคือ จริยธรรมทางธุรกิจของผูน้ าเป็นคุณลกัษณะท่ีส าคญัประการหน่ึงของ
องคก์รท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพราะผูน้ าคือคนท่ีจะก าหนดเป้าหมายและทิศทางขององคก์ร 
ซ่ึงงานวจิยัช้ินน้ีจะศึกษาถึงคุณลกัษณะของผูน้ าองคก์รท่ีมีแนวคิดเร่ืองการสร้างโอกาสในการมีงาน
ท าใหก้บัคนพิการ ซ่ึงผูว้ิจยัเช่ือวา่มีผลอยา่งมากต่อการบริหารจดัการดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม
ในการสร้างโอกาสในการมีงานท าใหก้บัคนพิการ อนัเป็นวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 ของงานวิจยัช้ินน้ี คือ
เพื่อศึกษาวิธีการบริหารจดัการขององค์กรธุรกิจท่ีใช้กลยุทธ์ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมในการ
สร้างโอกาสในการมีงานท าใหก้บัคนพิการ 
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2.3 แนวคดิเร่ืองสังคมแห่งการสร้างโอกาสและความเท่าเทยีม (Inclusive Society) 
 

รายงานการพฒันามนุษยใ์นระดบัภูมิภาคของโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) 
เร่ือง Beyond Transition Towards Inclusive Societies (Andjelkovic et al., 2011) ไดพู้ดถึงแนวคิด
เร่ืองการสร้างโอกาสและความเท่าเทียมเอาไวว้่า เป็นทั้งกระบวนการและผลลพัธ์ในตวัเดียวกนั 
โดยคณะกรรมาธิการยุโรปไดใ้ห้นิยามของค าดงักล่าววา่เป็น “กระบวนการสร้างความมัน่ใจวา่ ผูท่ี้
มีความเส่ียงด้านความยากจนและการถูกกีดกันออกจากสังคมจะได้รับโอกาสและทรัพยากรท่ี
จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรมอย่างเต็มท่ี รวมทั้งจะได้มี
มาตรฐานในการด ารงชีวิตและความเป็นอยูท่ี่ดีเช่นเดียวกบัคนทัว่ไปท่ีอาศยัอยูใ่นสังคมเดียวกนักบั
พวกเขา นอกจากน้ี พวกเขาจะต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจต่าง ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อการ
ด ารงชีวิตและสิทธิขั้นพื้นฐานท่ีพวกเขาพึงไดรั้บ (ตามนิยามท่ีก าหนดไวใ้นกฏบตัรของสหภาพ
ยุโรป)” ค านิยามน้ีผนวกผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ (ความเป็นอยู่ท่ีถือว่าปกติ) เขา้กบักระบวนการท่ีจะให้
ไดม้าซ่ึงผลลพัธ์นั้น (โอกาสในการมีส่วนร่วม) 

ทั้งน้ี รายงานฉบบัดงักล่าวระบุวา่ วิธีการสร้างโอกาสและความเท่าเทียมจะให้ความส าคญั
กบัความจ าเป็นในการเปิดโอกาสให้ผูท่ี้อยูน่อกสังคมกระแสหลกัไดแ้สดงความคิดเห็นหรือมีส่วน
ร่วมเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงความเป็นอยูเ่ฉกเช่นคนทัว่ไป ดงันั้น การสร้างโอกาสและความเท่าเทียม จึงเป็น
เร่ืองของการ “กระจายโอกาสทางดา้นสังคม” ออกไปใหท้ัว่ถึงประชากรทุกกลุ่ม 

การสร้างโอกาสและความเท่าเทียมมีอย่างน้อยสองขั้นตอน ขั้นตอนแรก ไดแ้ก่ การขจดั
ก าแพงท่ีขดัขวางการมีส่วนร่วม รวมถึงการเขา้ถึงทรัพยากรและโอกาส ขั้นตอนท่ีสอง คือ การ
ส่งเสริมใหมี้การเปล่ียนแปลงทศันคติผา่นนโยบายท่ีบ่มเพาะให้เกิดการหลอมรวม ลดอคติท่ีฝังราก
ลึกอยูใ่นสังคม และกระตุน้ใหค้นท่ีถูกกีดกนัออกจากสังคมไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมมากข้ึน ซ่ึงนโยบาย
ของการสร้างโอกาสและความเท่าเทียมท่ีประสบความส าเร็จโดยมีกลไกการด าเนินงานท่ีมี
ประสิทธิผลมาสนบัสนุนนั้นพิสูจน์ให้เห็นแลว้วา่ ความมีอคติไม่จ  าเป็นตอ้งส่งผา่นจากชนรุ่นหน่ึง
ไปสู่อีกรุ่นหน่ึง 

รายงานยงัระบุอีกวา่ การสร้างโอกาสและความเท่าเทียมและการพฒันามนุษยเ์ป็นเร่ืองท่ีอยู่
ในกระแสความนิยมในช่วง 20 ปีท่ีผา่นมา โดยรัฐบาลของแต่ละประเทศมองวา่เร่ืองดงักล่าวเป็น
หวัใจส าคญัของการแกไ้ขปัญหาความยากจนและขอ้บกพร่องดา้นการศึกษาและสาธารณสุข โดย
การพฒันามนุษยเ์ป็นเป้าหมายของการพฒันา ขณะท่ีการสร้างโอกาสและความเท่าเทียมเป็นหนทาง
ท่ีจะไปใหถึ้งเป้าหมายนั้น ทั้งน้ี การสร้างโอกาสและความเท่าเทียมเป็นเร่ืองของการขจดัอุปสรรคท่ี
ขดัขวางไม่ให้ผูค้นตระหนกัถึงความสามารถของตนเอง ซ่ึงในการพฒันามนุษยน์ั้น การลดการกีด
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กนัทางสังคมลงอยา่งเดียวยงัไม่เพียงพอ แต่ตอ้งอาศยักระบวนการในการสร้างโอกาสและความเท่า
เทียมเพื่อใหผู้ค้นมีเสรีภาพและก่อใหเ้กิดสังคมท่ีมีความหลากหลายและความเท่าเทียมกนัมากข้ึน 

ทั้งน้ี สังคมแห่งการสร้างโอกาสและความเท่าเทียมเป็นสังคมท่ีมองขา้มความแตกต่าง
ทางดา้นเช้ือชาติ เพศ ชนชั้น ยคุสมยั และสภาพทางภูมิศาสตร์ เพื่อให้แน่ใจวา่ทุกคนไดรั้บโอกาสท่ี
เท่าเทียมกนัไม่ว่าพวกเขาจะเป็นใคร มาจากไหน โดยในสังคมแห่งการสร้างโอกาสและความเท่า
เทียมนั้ น ปฏิสัมพันธ์ภายในสังคมจะถูกก าหนดโดยข้อตกลงร่วมกันของคนในสังคม ซ่ึง
ความสามารถและการให้อ านาจแก่ประชาชนทุกคนในการก าหนดทิศทางของสังคมถือเป็น
คุณลกัษณะส าคญัของสังคมแห่งการสร้างโอกาสและความเท่าเทียม 

การกีดกันทางสังคมสามารถส่งผลกระทบต่อสมาชิกในสังคมคนใดก็ได้ ไม่เฉพาะแต่
ผูด้อ้ยโอกาส หรือคนชายขอบ ซ่ึงการก าหนดนโยบายและบทบาทของภาครัฐมีอิทธิพลอยา่งมากใน
การสร้างสรรค์สังคมแห่งการสร้างโอกาสและความเท่าเทียม อยา่งไรก็ตาม การออกนโยบายเพียง
อยา่งเดียวไม่สามารถแกปั้ญหาการกีดกนัทางสังคมซ่ึงมาจากหลายสาเหตุได ้แต่หน่วยงานดา้นการ
บริหารของรัฐจ าเป็นตอ้งผนึกก าลงักนัออกมาตรการสนบัสนุนต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่ากลุ่มคนท่ีถูก
กีดกนัออกจากสังคมไดรั้บโอกาสและการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียม 

ส าหรับในภูมิภาคเอเชีย การเลือกปฏิบติัต่อคนกลุ่มน้อย ผูพ้ิการ กลุ่มคนรักร่วมเพศ คนท่ี
ติดเช้ือเอชไอวี และอดีตนักโทษ ยงัคงเป็นปัญหาส าคญัท่ีต้องอาศัยมาตรการระยะยาวในการ
ปรับเปล่ียนทศันคติของผูค้น เน่ืองจากยงัมีคนอีกเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะแรงงานชั้นต ่า ท่ีไม่เห็น
ดว้ยกบัการน าเงินภาษีของตนไปเป็นสวสัดิการสังคมให้กบัคนกลุ่มน้ี ดงันั้น รัฐบาลจึงมีบทบาท
ส าคญัอยา่งมากในการขจดัการกีดกนัและสร้างโอกาสและความเท่าเทียมใหเ้กิดข้ึนในสังคม 

เป้าหมายของการสร้างโอกาสและความเท่าเทียมไม่ไดเ้ป็นส่ิงท่ีไกลเกินเอ้ือม และหากท า
ไดจ้ะก่อใหเ้กิดสังคมท่ีมีความมัน่คงและผลท่ีย ัง่ยนื ซ่ึงนโยบายและกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้าง
โอกาสและความเท่าเทียมน้ีเป็นเร่ืองท่ีนานาชาติ รวมทั้งสหภาพยุโรปและสหประชาชาติ ให้
ความส าคญัอย่างมาก โดยมีการก าหนดเป้าหมาย ตวัช้ีวดั และกรอบการท างานต่าง ๆ เพื่อสร้าง
ความเขา้ใจท่ีชัดเจนเก่ียวกบัขอบเขตของการสร้างโอกาสและความเท่าเทียมและก่อให้เกิดความ
ร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย 

อย่างไรก็ตาม การส่งเสริมเร่ืองการสร้างโอกาสและความเท่าเทียมตอ้งอาศยัปัจจยัหลาย
อยา่ง ไม่วา่จะเป็นเจตนารมณ์ทางการเมือง ความชดัเจนทางดา้นนโยบายและความสามารถในการ
ก ากบัดูแล รวมทั้งช่องว่างทางการเงิน และควรก าหนดให้เร่ืองน้ีเป็นเป้าหมายในเชิงนโยบายท่ี
ส าคญั ควบคู่ไปกบัเป้าหมายทางด้านเศรษฐกิจ ดังนั้น รัฐบาลของแต่ละประเทศจ าเป็นตอ้งให้
ความส าคญักบัเร่ืองน้ี ตามท่ีไดมี้การประกาศเจตนารมณ์ไปแลว้ในการประชุมสุดยอดโลกดา้นการ
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พฒันาสังคม ซ่ึงจัดข้ึนท่ีกรุงโคเปนเฮเก้น ในปี 1995 ว่าจะสร้างสังคม “ท่ีเป็นของทุกคน” 
นอกจากน้ี ในการประชุมสุดยอดทางดา้นสังคม ซ่ึงจดัข้ึนท่ีกรุงเจนีวาในปี 2000 ยงัไดมี้การตอกย  ้า
ถึงความมุ่งมัน่ท่ีจะท าให้การปกป้องสังคมกลายเป็นประเด็นหลกัในการบรรเทาความยากจนอีก
ดว้ย ซ่ึงการให้ค  ามัน่ระหว่างประเทศเช่นน้ีจะช่วยเพิ่มน ้ าหนักและคุณค่าให้กบัความพยายามใน
ระดบัประเทศท่ีจะส่งเสริมเร่ืองการสร้างโอกาสและความเท่าเทียม อย่างไรก็ตาม แต่ละประเทศ
จ าเป็นจะตอ้งมียทุธศาสตร์ของตนเองในการขจดัการกีดกนัทางสังคม โดยจะตอ้งเปิดโอกาสให้ผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่มเขา้มามีส่วนร่วม โดยเฉพาะอยา่งยิง่กลุ่มคนท่ีถูกกีดกนัออกจากสังคม 

ในการสร้างสังคมแห่งการสร้างโอกาสและความเท่าเทียมของสหภาพยุโรปนั้นตั้งอยู่บน
หลกัการส าคญั 3 ประการ คือ โอกาส การเขา้ถึง และ การหลอมรวม ซ่ึงในทางปฏิบติัไดแ้ก่ 1) การ
เช่ือมโยงเขา้สู่ตลาดแรงงานผา่นโอกาสในการมีงานท าหรือการฝึกงาน 2) การให้ค่าจา้งท่ีเพียงพอ
ต่อการด ารงชีวติอยา่งมีเกียรติและศกัด์ิศรี และ 3) การเขา้ถึงบริการท่ีจ าเป็นไดโ้ดยไม่มีอุปสรรคใน
สังคมกระแสหลกั 

วิธีการหน่ึงท่ีจะสร้างโอกาสในการมีงานท าให้กบักลุ่มคนท่ีมีความเส่ียงต่อการถูกกีดกนั
ทางสังคม ไดแ้ก่ การพฒันาหรือสร้างความเขม้แข็งให้กบัเศรษฐกิจในเชิงสังคม ซ่ึงรัฐบาลสามารถ
ช่วยไดโ้ดยการลดขอ้ก าหนดทางด้านกฏหมายในการจดัตั้งธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprises) 
รวมทั้ งเพิ่มแรงจูงใจทางด้านการเงินในการจัดตั้ งธุรกิจประเภทดังกล่าว และสุดท้าย รัฐบาล
จ าเป็นตอ้งสร้างหรือปรับปรุงส่ิงอ านวยความสะดวกบางอยา่งให้เอ้ือต่อการเดินทางและการท างาน
ของผูพ้ิการ ซ่ึงจากประสบการณ์ท่ีผา่นมาพบวา่ ภาคเอกชนยงัมองไม่เห็นถึงผลประโยชน์ในระยะ
ยาวของการสร้างโอกาสและความเท่าเทียม ดงันั้น รัฐบาลจ าเป็นตอ้งสร้างแรงจูงใจเพื่อให้การ
ตดัสินใจบนเหตุและผลในระยะสั้ นของภาคเอกชนสอดคล้องกบัผลประโยชน์ในระยะยาวของ
สังคม 

ตวัอย่างของธุรกิจเพื่อสังคมท่ีน่าสนใจตวัอยา่งหน่ึง ไดแ้ก่ โรงแรม ย ูปานา โคกิโต อินน์ 
ในประเทศโปแลนด์ ซ่ึงไดรั้บเงินสนบัสนุนในการจดัตั้งจากรัฐบาล โดยโรงแรมดงักล่าวมีการจา้ง
งานคนพิการถึง 21 คน ในหลายต าแหน่ง อาทิ พ่อครัว พนกังานท าความสะอาด เจา้หนา้ท่ีตอ้นรับ 
พนกังานบญัชี เป็นตน้ แต่ความส าเร็จของโครงการน้ีมาจากเงินสนบัสนุนของรัฐบาลในระยะจดัตั้ง 
ซ่ึงนบัเป็นการลงทุนท่ีคุม้ค่า เพราะไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยใ์ห้กบัคนพิการ แต่ยงั
ช่วยลดภาระของรัฐบาลในการดูแลคนพิการและเพิ่มรายไดจ้ากการจดัเก็บภาษีเงินไดจ้ากคนกลุ่มน้ี
อีกดว้ย (Andjelkovic et al., 2011) 

กล่าวโดยสรุปคือ การสร้างโอกาสและความเท่าเทียมเป็นการกระจายโอกาสและสร้างการ
มีส่วนร่วมให้กบัคนทุกกลุ่ม ซ่ึงเป็นเป้าหมายส าคญัของสหภาพยุโรป แต่ในภูมิภาคเอเชีย ตอ้ง
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ยอมรับว่าการบงัคบัใช้กฏหมายและความเขา้ใจของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งยงัมีไม่มาก แต่ก็มีความ
พยายามท่ีจะสร้างความเขา้ใจในเร่ืองดงักล่าว โดยในงานวิจยัช้ินน้ีได้มีการพูดถึงการให้สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีเพิ่มเติม มาตรการสนบัสนุนท่ีจ าเป็นจากภาครัฐ กลไกทางการตลาดในการจา้ง
งานคนพิการ หน่วยงานชาติท่ีเช่ือมต่องานด้านคนพิการของภาคส่วนต่าง ๆ เขา้ด้วยกนั ซ่ึงเป็น
ปัจจยัสนับสนุนท่ีอยู่ในวตัถุประสงค์ข้อท่ี 3 ของงานวิจยั อนัเป็นผลมาจากความร่วมมือของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจากภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งองค์กรธุรกิจท่ีมีการสร้างโอกาสในการมีงานท า
ใหก้บัคนพิการดว้ย 

 
2.4 แนวคดิการส่ือสารด้านความรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate Social 

Responsibility Communicaion) 
 
Podnar (2008) ไดอ้ธิบายการส่ือสารความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) วา่ เป็นกระบวนการ

คาดการณ์ความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ให้สอดคลอ้งกบันโยบาย CSR และการจดัการกบั
เคร่ืองมือในการส่ือสารขององค์กรเพื่อน าเสนอขอ้มูลท่ีเป็นจริงและโปร่งใสเก่ียวกบัการท างาน 
หรือภาพลกัษณ์โดยรวมในการด าเนินธุรกิจขององคก์รท่ีค านึงถึงสังคม ส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนการมี
ปฏิสัมพนัธ์กบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ดงัภาพท่ี 2.2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.2 กระบวนการส่ือสารความรับผดิชอบต่อสังคม (CSR) 
แหล่งทีม่า:  Podnar, 2008, p. 76. 
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การส่ือสาร CSR ท่ีจะกล่าวถึงในงานวิจยัช้ินน้ีเป็นการส่ือสาร CSR ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ประชาสัมพนัธ์องค์กร (Corporate Public Relations หรือ PR) และการประชาสัมพนัธ์ CSR ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารการตลาด (Marketing PR) เท่านั้น 

1) การส่ือสาร CSR ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชาสัมพนัธ์องคก์ร (Corporate PR) 
การประชาสัมพนัธ์องคก์รเป็นการด าเนินงานเพื่อสร้างภาพลกัษณ์และความจงรักภกัดีต่อ

องคก์รในระยะยาว รวมไปถึงการจดัการประเด็นและการส่ือสารในภาวะวิกฤติ โดยกิจกรรมการ
ประชาสัมพนัธ์แบ่งออกเป็น การจดัการประเด็น (Issue Management) การจดักิจกรรมสาธารณะ 
(Public Affairs) การส่ือสารองคก์ร (Corporate Communication) การสร้างความสัมพนัธ์กบัผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสีย (Stakeholders Relationship) การส่ือสารความเส่ียง (Risk Communication) และความ
รับผดิชอบต่อสังคม (CSR) (Theaker & Yaxley, 2013) 

จะเห็นไดว้า่ CSR ถือเป็นการประชาสัมพนัธ์รูปแบบหน่ึง โดยนกัประชาสัมพนัธ์จะเป็น
ผูส้ ารวจตรวจสอบสภาวะต่าง ๆ ของสังคมและความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจ
ขององคก์ร และกระตุน้ให้เกิดการด าเนินงานดา้น CSR ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสังคม 
ตลอดจนเผยแพร่การด าเนินงานดงักล่าวใหส้ังคมไดรั้บรู้ เพื่อให้เกิดการยอมรับจากประชาชน (วิรัช 
ลภิรัตนกุล, 2546) 

2) การประชาสัมพนัธ์ CSR ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ือสารการตลาด (Marketing PR)  
การท า CSR ในทศันะของการส่ือสารการตลาด (Marketing PR) มีวตัถุประสงคเ์พื่อการ

แลกเปล่ียนโดยใช้การประชาสัมพันธ์เป็นเคร่ืองมือเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจในระยะสั้ น 
(Kitchen, 1997) แมว้า่การประชาสัมพนัธ์และการตลาดจะมีวิธีการด าเนินงานท่ีแตกต่างกนั แต่ก็มี
เป้าหมายท่ีคลา้ยคลึงกนั ดงันั้น จึงควรบูรณาการใหเ้กิดประโยชน์ร่วมกนั โดยใชแ้นวคิดการส่ือสาร
การตลาดแบบผสมผสาน (IMC) ซ่ึงเป็นการส่ือสารองค์กรรูปแบบหน่ึงท่ีให้ความส าคญักบัการ
สร้างและธ ารงรักษาช่ือเสียงขององคก์ร (Theake & Yaxley, 2013) 

อย่างไรก็ตาม ยงัคงมีความสับสนระหว่างความจ าเป็นท่ีจะตอ้งรักษาผลประโยชน์ของ
องค์กรกบัการเป็นผูมี้ความรับผิดชอบต่อสังคม (L’Etang, 2006) นอกจากน้ี การประชาสัมพนัธ์
กิจกรรม CSR อาจท าให้เกิดค าถามถึงแรงจูงใจท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัวา่ เป็นการสร้างภาพเพื่อปกปิดการ
ด าเนินงานท่ีไม่ถูกตอ้งขององค์กรโดยอาศยัเทคนิคทางการตลาดและการประชาสัมพนัธ์หรือไม่ 
(Ewing, 2011)  

Ihlen et al. (อา้งถึงใน ปาริชาติ หอมเกษร, 2556) ไดจ้  าแนกแนวคิดการส่ือสาร CSR ท่ีได้
จากสาขาวชิาการจดัการ (Management) ออกเป็น 5 ประเภทดงัน้ี 
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1) ความรับผดิชอบต่อสังคมในฐานะบรรทดัฐานท่ีสังคมคาดหวงั 
แนวคิดน้ีมองวา่การส่ือสารก่อใหเ้กิดการสร้างบรรทดัฐานในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่

ตลอดเวลา ดงันั้น การส่ือสารและ CSR จึงไม่ใช่ส่ิงท่ีตายตวั หากแต่เป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ือง 
แนวคิดน้ีไดรั้บอิทธิพลมาจากค านิยาม CSR ท่ีสร้างข้ึนโดย Carroll (อา้งถึงใน ปาริชาติ หอมเกษร, 
2556) เม่ือปี ค.ศ. 1979 ท่ีระบุวา่ CSR เป็นความรับผิดชอบดา้นเศรษฐกิจ กฎหมาย จรรยาบรรณ 
และการกุศลในรูปแบบต่าง ๆ กล่าวคือ เป็นการด าเนินกิจกรรมท่ีจะน ามาซ่ึงผลก าไร โดยถูกตอ้ง
ตามกฎหมาย ตามหลกัจรรยาบรรณ และการช่วยเหลือสังคม 

2) ความรับผดิชอบต่อสังคมในฐานะกลยทุธ์องคก์ร 
แนวคิดการส่ือสารความรับผดิชอบต่อสังคมในฐานะกลยุทธ์ขององคก์รมองวา่การเปิดเผย

ข้อมูลไปยงัสาธารณชนก่อให้เกิดการยอมรับและความน่าเช่ือถือมากข้ึนเพราะแสดงถึงการ
ด าเนินงานและการส่ือสาร CSR อยา่งโปร่งใส แนวคิดน้ีเกิดข้ึน ในปี ค.ศ. 2006 โดยไมเคิล พอร์
เตอร์ (อา้งถึงใน ปาริชาติ หอมเกษร, 2556) ท่ีเนน้การสร้างและรักษาช่ือเสียงขององคก์ร เพื่อตอบ
โจทยค์วามคาดหวงัของสังคมในวงกวา้ง รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัขององคก์ร  

ดงันั้น CSR จึงเป็น “กลยุทธ์” ในการด าเนินธุรกิจท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการท่ีจะเป็น
องคก์รท่ีดีในสายตาของสาธารณชน แต่ในบางกรณีการส่ือสาร CSR ก็อาจถูกมองวา่เป็นการท าเพื่อ
ผลประโยชน์ขององค์กรเพียงอยา่งเดียว และมกัจะถูกสังคมตั้งค  าถามถึงเบ้ืองหลงัและแรงจูงใจใน
การด าเนินงานดา้น CSR 

สรุปคือ แนวคิดน้ีให้ความส าคญักบัผลประโยชน์ขององค์กรในการสร้าง รักษาช่ือเสียง 
และลดความเส่ียงขององคก์ร มีการตอบสนองความคาดหวงัของสังคมในวงกวา้ง รวมทั้งเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนั ควบคู่ไปกบัการวางแผนงานดา้น CSR อยา่งมีกลยทุธ์ 

3) ความรับผดิชอบต่อสังคมในฐานะการต่อรองความสัมพนัธ์กบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
แนวคิดน้ีมองว่าการด าเนินงานดา้น CSR ไม่ใช่แค่การส่ือสารหรือวางแผนกิจกรรมท่ี

สอดคลอ้งกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเท่านั้น แต่ตอ้งค านึงถึง “การมีส่วนร่วม” ของกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสียดว้ย แนวคิดน้ีเกิดจากค านิยามท่ีสร้างข้ึนโดย Freeman (อา้งถึงใน ปาริชาติ หอมเกษร, 2556) ท่ี
กล่าววา่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียคือ กลุ่มคนหรือปัจเจกชนท่ีไดรั้บผลกระทบหรือมีอิทธิพลต่อองคก์ร จึง
ตอ้งมีการจ าแนกผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการส่ือสาร 
แต่ขอบเขตของกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา องคก์รจึงตอ้งพิจารณาผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียอยูเ่สมอวา่ควรจะด าเนินการ CSR กบักลุ่มใด และจะจดัสรรทรัพยากรอย่างไร 
อยา่งไรก็ตาม ในทางปฏิบติัจริงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียแต่ละกลุ่มลว้นมีความคิด ความตอ้งการท่ีไม่
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เหมือนกนั และมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา จึงเป็นความทา้ทายท่ีตอ้งมีการส่ือสาร CSR ให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย 

สรุปคือ แนวคิดผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ใหค้วามส าคญักบัผูท่ี้มีผลกระทบและไดรั้บผลกระทบ
ต่อการด าเนินงานขององค์กร เน้นการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนความคิดเห็นในการ
แกไ้ขปัญหาร่วมกนั แมก้ารแบ่งผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ จะท าให้องคก์รท างานได้
ง่ายข้ึน แต่การเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลาของกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียก็เป็นความทา้ทายอยา่งหน่ึง
ขององคก์ร 

4) แนวคิดการลงทุนเพื่อสังคม (Socially Responsible Investment: SRI) 
เดิมทีแนวคิดการส่ือสาร CSR เป็นท่ีรู้จกักนัในนามการลงทุนเพื่อสังคม หรือ SRI ตั้งแต่

ช่วงปี ค.ศ. 1700 ซ่ึงแนวคิดน้ีมีความตอ้งการให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียรับทราบการด าเนินงานของ
องคก์ร ซ่ึงประกอบดว้ย ระบบบญัชีทางสังคม (Social Accounting) คือ การเก็บรวบรวมและการวดั
ประสิทธิภาพการด าเนินงานขององคก์รท่ีมีผลต่อสังคม; การตรวจสอบทางสังคม (Social Auditing) 
คือ การประเมินการด าเนินงาน CSR ขององคก์รโดยพิจารณาตามหลกัเกณฑ์; และการรายงานทาง
สังคม (Social Reporting) คือ รายงานผลการด าเนินงานทางสังคมแก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Coombs 
& Holladay อา้งถึงใน ปาริชาติ หอมเกษร, 2556) 

ในช่วงปี ค.ศ. 1970 พบว่าองค์กรธุรกิจเร่ิมมีการรายงานทางสังคมมากข้ึน (Social 
Reporting) นบัเป็นกระแสตอบรับจากองคก์รท่ีหันมาสนใจดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยกรอบการจดัท า
รายงานทางสังคมอยา่งย ัง่ยืนท่ีใชก้นัแพร่หลายไปทัว่โลก ไดแ้ก่ Global Reporting Initiative (GRI) 
ซ่ึงไดมี้การพฒันาข้ึนในปี ค.ศ. 1997 ส่งผลใหเ้กิดการปรับปรุงการด าเนินงานเพื่อสังคมขององคก์ร
ให้ดีข้ึน โดย Hess (อา้งถึงใน ปาริชาติ หอมเกษร, 2556) ระบุวา่ การรายงานทางสังคม (Social 
Reporting) ประกอบไปดว้ย 3 เสาหลกั ซ่ึงไดแ้ก่ 1) การสนทนาแลกเปล่ียน (Dialogue) คือ ความ
เขา้ใจในความตอ้งการดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียขององคก์รเพื่อ
ก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั  2) การพฒันา (Development) คือ การท่ีองคก์ารรับ
เอาประเด็นปัญหาดงักล่าวมาแกไ้ขหรือพฒันาสังคม และ 3) การเผยแพร่ (Disclosure) คือ การ
เผยแพร่พฤติกรรมขององค์กรเพื่อให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไดพ้ิจารณาการแกไ้ขประเด็นปัญหาทาง
สังคมดงักล่าว 

สรุปคือ แนวคิดการลงทุนเพื่อสังคมน้ีพยายามให้ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียรับทราบการ
ด าเนินงานขององคก์รและรับมือกบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน สอดคลอ้งกบั Ihlen et al. (อา้งถึงใน 
ปาริชาติ หอมเกษร, 2556) ท่ีพบวา่ในปัจจุบนัการรายงาน CSR มีจ  านวนเพิ่มข้ึน เน่ืองมาจากความ
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ตอ้งการรับรู้การด าเนินงานท่ีโปร่งใสขององคก์ร ขณะท่ีองคก์รเองก็มีความพยายามท่ีจะเขา้มาเป็น
ส่วนหน่ึงในการรับผดิชอบต่อสังคมเช่นกนั 

5) แนวคิดดา้นการด าเนินงานทางสังคมขององคก์ร (Corporate Social Performance หรือ 
CSP) 

แนวคิดการด าเนินงานทางสังคมขององคก์รสร้างข้ึนโดย Sethi (อา้งถึงใน ปาริชาติ หอม
เกษร, 2556) เพื่อเป็นการวางรากฐานในการศึกษาการส่ือสาร CSR โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ 
1) ภาระผกูพนัทางสังคม (Social Obligation) ท่ีหมายถึงการท าตามกฎระเบียบและความตอ้งการ
ของตลาด 2) ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) ท่ีเป็นมากกวา่การยอมท าตาม
กฎเกณฑ์ แต่กระท าเพื่อตอบสนองความตอ้งการของสังคม ท่ีนบัเป็นจุดเร่ิมตน้ในการท ากิจกรรม 
CSR เพื่อตอบสนองความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และ 3) การตอบสนองทางสังคม (Social 
Responsiveness) คือ การคาดการณ์ความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียซ่ึงตอ้งอาศยัความเขา้ใจ 
และเนน้การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมากข้ึน 

กระบวนการดงักล่าวถือเป็นการจดัการประเด็น (Issue Management) อยา่งหน่ึงในการ
ประชาสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ดงันั้น องคก์รจึงตอ้งจ าแนกและวิเคราะห์
ความคาดหวงัของสาธารณชนท่ีเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ รวมทั้งก าหนดวิธีการและการด าเนินการท่ี
เหมาะสมต่อสาธารณชนนั้น ๆ (Ihlen et al., อา้งถึงใน ปาริชาติ หอมเกษร, 2556) 

Ihlen et al. (อา้งถึงใน ปาริชาติ หอมเกษร, 2556) ไดแ้บ่งพฒันาการของแนวปฏิบติัดา้นการ
ส่ือสาร CSR ออกเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ 

1) ขั้นเร่ิมตน้ (Elementary) ในระยะน้ีมีการด าเนินการ CSR ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลก าไร และ
การช าระภาษีตามกฎหมายบญัญติัเท่านั้น กล่าวคือ องคก์รส่วนใหญ่ไม่มีความตระหนกัในความ
คาดหวงัของสังคม ท าใหก้ลยทุธ์การด าเนินงานดา้น CSR เป็นเพียงแค่เปลือก การด าเนินการส่ือสาร
ขาดการมีส่วนร่วมในประเด็นหรือวาระทางสังคมท่ีเกิดข้ึน ความสัมพนัธ์กบักลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสียเป็นความสัมพนัธ์เพียงฝ่ายเดียว  โดยใช้การส่ือสารทางเดียวเพื่อตามกระแสสังคมด้านการ
ส่ือสาร CSR เท่านั้น 

2) ขั้นมีส่วนร่วม (Engaged) ในระยะน้ีเป็นช่วงท่ีองคก์รเร่ิมมีการจดักิจกรรมการกุศล เพราะ 
องคก์รเร่ิมตระหนกัถึงความตอ้งการของสังคมส่วนรวม เร่ิมน าหลกัการการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสียมาใช ้แต่การส่ือสารยงัมีขอ้จ ากดั คือมีการรายงานทางสังคมและส่ิงแวดลอ้มเพียงผิวเผิน 
(Window Dressing) มากกวา่การแสดงเน้ือหาสาระ CSR อยา่งแทจ้ริง องคก์รยงัไม่สามารถสร้าง
การมีส่วนร่วมให้เกิดข้ึนจริงได ้ นอกจากน้ี การด าเนินงานดา้น CSR ยงัเป็นการกระท าเพื่อตอบ
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โจทยก์ลุ่มทางสังคมภายนอกโดยรวม ขาดการวเิคราะห์จ าแนกกลุ่มตามความตอ้งการ  โดยสรุปการ
สร้างความสัมพนัธ์ยงัคงเป็นการส่ือสารทางเดียวแต่เร่ิมมีส่วนร่วมมากข้ึน 

3) ขั้นพฒันานวตักรรม (Innovative) ในระยะน้ีมีการสร้างสัมพนัธ์กบักลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสียอยา่งจริงจงั เร่ิมมีแผนธุรกิจโครงการ (Business Case) ท่ีแสดงถึงการตอบรับขององคก์รในการ
มีส่วนร่วมและการวางแผนโครงการท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมากข้ึน 
แมจ้ะมีการสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดข้ึนจริง แต่พบวา่ยงัมีการควบคุมขอ้มูลดา้น CSR จากองคก์ร
ไปสู่กลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

4) ขั้นบูรณาการ (Integrated) ในระยะน้ีองค์กรบูรณาการธุรกิจให้เขา้กบัการด าเนินงาน
ดา้น CSR จนกลายเป็นการจดัการความรับผดิชอบ เน่ืองจากองคก์รเร่ิมเห็นความส าคญัของ CSR ท่ี
มีผลต่อช่ือเสียงและน าไปสู่ความส าเร็จขององคก์รได ้จึงให้ความส าคญักบักลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
เพื่อลดความเส่ียงขององคก์ร ท าให้เกิดการส่ือสารในหลาย ๆประเด็นเพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ท่ีแตกต่างกนัออกไป เนน้การพฒันาความสัมพนัธ์กบักลุ่มต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความน่าเช่ือถือขององคก์ร 
เช่น กลุ่ม NGO และกลุ่มทางการเมือง และใชก้ารส่ือสารทางออ้มเพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการ
ส่ือสารมากข้ึน 

5) ขั้นปรับเปล่ียน (Transforming) แนวปฏิบติัการส่ือสาร CSR ในระยะน้ีหมายรวมถึงการ
แสดงขอ้มูลบริษทัอยา่งเปิดเผยเพื่อความโปร่งใส แมใ้นบางคร้ังอาจก่อให้เกิดความเส่ียงแก่องคก์ร
เม่ือมีการเปิดเผยขอ้มูลผ่านทางรายงานดา้น CSR แต่การส่ือสารในระยะน้ีช้ีให้เห็นว่า องค์กร
สามารถรองรับกบัสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน มีการปรับเปล่ียนยทุธศาสตร์ดา้น CSR ตลอดเวลาเพื่อขยาย
ผลทางการตลาดและเพิ่มผลประโยชน์ให้แก่สังคม และมีรูปแบบการด าเนินธุรกิจและ CSR ท่ี
หลอมรวมเขา้ดว้ยกนัเพื่อน าไปสู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

เม่ือทราบวา่องคก์รด าเนินงานดา้น CSR อยู่ในระดบัใด ก็ควรพิจารณาหลกัการส่ือสาร 
CSR ควบคู่ไปกบัการปฏิบติั ไดแ้ก่ หลกัความถูกตอ้งในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร หลกัความ
โปร่งใส ซ่ึงเป็นคุณลกัษณะท่ีส าคญัยิ่งของ CSR เป็นส่ิงท่ีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียปรารถนา และหลกั
ความน่าเช่ือถือ ซ่ึงสามารถจ าแนกหลกัการส่ือสาร CSR ในภาพรวมได ้3 ประการ คือ กลุ่มผูรั้บสาร 
เคร่ืองมือ และการพิจารณาแง่มุมท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมาย (Ewing, 2011) ดงัน้ี 

1) กลุ่มผูรั้บสาร (Audiences) กลุ่มผูรั้บสารครอบคลุมผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัองคก์รทุก ๆ 
กลุ่มทั้งภายในและภายนอก ทั้งโดยทางตรง เช่น กลุ่มผูบ้ริโภค กลุ่มพนกังาน กลุ่มนกัลงทุน เป็นตน้ 
และโดยทางออ้ม ซ่ึงรวมถึงส่ือมวลชน นกัวิเคราะห์การลงทุน นกักฎหมาย ผูก้  าหนดนโยบาย 
องคก์รระหวา่งประเทศ ตลอดจนกลุ่มต่าง ๆ ในสังคมท่ีสนใจในประเด็น CSR ทั้งน้ี องคก์รควรให้
ความส าคญักบัความคาดหวงัของกลุ่มผูรั้บสารแต่ละกลุ่มและพยายามด าเนินการเพื่อให้มัน่ใจว่า 
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กลุ่มผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียมีความเขา้ใจในความพยายามขององค์กรในการด าเนินงานด้าน CSR 
นอกจากน้ี การใช้ภาษาท่ีเหมาะสมในการส่ือสารก็เป็นส่ิงท่ีส าคญัยิ่ง เน่ืองจากแนวคิด CSR 
ค่อนขา้งเป็นนามธรรมและอาจเป็นเร่ืองท่ียงัไม่คุน้เคยส าหรับผูรั้บสาร (Ewing, 2011) 

2) เคร่ืองมือ (Tools) เคร่ืองมือส าหรับการส่ือสาร CSR นั้น นอกจากจะรวมเอาส่ือต่าง ๆ ท่ี
รู้จกักนัทัว่ไปในการเผยแพร่ข่าวสารแลว้ ยงัรวมถึงเคร่ืองมือท่ีใช้ส าหรับการด าเนินการส่ือสาร 
CSR (Ewing, 2011) ดงัน้ี 

(1) จรรยาบรรณ (Code of Conduct) จรรยาบรรณมกัจะเป็นเคร่ืองมือเร่ิมตน้ในการ
ช้ีน าการด าเนินงาน CSR ท่ีบ่งบอกถึงมาตรฐานขั้นต ่า (Minimum Standard) ท่ีองคก์รใชเ้ป็นเกณฑ์
ในการด าเนินการกบัผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งช่วยจ ากดัขอบเขต CSR ขององค์กร แมว้่า
จรรยาบรรณจะเป็นเคร่ืองมือท่ีมีคุณค่า ในขณะเดียวกนัก็เป็นส่ิงท่ีท าให้เกิดความคาดหวงัจากกลุ่ม
ต่าง ๆ และอาจกลายเป็นจุดอ่อนหากองคก์รไม่สามารถบรรลุมาตรฐานท่ีตนก าหนดไวไ้ด ้

(2) การตรวจประเมินและการรับรอง (Monitoring and Certification) องคก์รพยายาม
แสวงหาแนวทางเพื่อสร้างความมัน่ใจจากการปฏิบติัตามจรรยาบรรณท่ีไดก้ าหนดไว ้ โดยวิธีการ
ตรวจประเมิน เช่น องคก์รท่ีเขา้ร่วม The UN Global Compact จะตอ้งมีการส่ือสารประจ าปี ถึงกลุ่ม
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเก่ียวกบัความกา้วหนา้ในการด าเนินงานตามหลกัการของ The Global Compact 
แต่ส่ิงท่ีท้าทายในการส่ือสารก็คือ การเปิดเผยผลการตรวจประเมินภายในและกระบวนการ
ด าเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรต่อสาธารณชน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเม่ือผลการตรวจประเมินต ่ากว่า
มาตรฐาน แมอ้งคก์ารจ านวนมากจะปกปิด แต่ก็ยงัมีองคก์รจ านวนหน่ึงท่ีเร่ิมตน้เปิดเผยผลการตรวจ
ประเมิน ซ่ึงแสดงถึงความโปร่งใสในการด าเนินงาน นอกจากน้ี วิธีการให้การรับรองอิสระ 
(Independent Certification) จากองคก์รอิสระภายนอกท่ีมีความน่าเช่ือถือก็เป็นอีกทางหน่ึงท่ีช่วย
ส่ือสารการปฏิบติัตามจรรยาบรรณขององคก์รไดเ้ป็นอยา่งดี 

(3) การฝึกอบรมและการใหค้วามรู้ (Training and Education) องคก์รควรใหค้วามส าคญั 
กบัการฝึกอบรมและการศึกษามากข้ึน นอกเหนือจากการให้ความรู้แก่กลุ่มพนกังานลูกจา้งแลว้ ยงั
รวมไปถึงกลุ่มผูป้้อนวตัถุดิบหรือคู่ค้าต่าง ๆ ซ่ึงมีผลต่อการพฒันามาตรฐานด้านสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้มใหสู้งข้ึน 

(4) การรายงานความรับผิดชอบท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการเงิน (Non-Financial Reporting) 
ในการส่ือสารผลการด าเนินงานดา้น CSR ขององคก์รไปยงัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกลุ่มต่าง ๆ องคก์ร
จะตอ้งจดัท ารายงานความรับผิดชอบท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการเงินเพื่อการเผยแพร่ ท่ีเรียกว่า รายงาน 
“Triple Bottom Line” ซ่ึงถือเป็นบรรทดัฐานในการส่ือสาร CSR โดยการรายงาน CSR ท่ีดีจะตอ้งมี
การส่ือสารขอ้มูลท่ีถูกตอ้งสมบูรณ์ ตรงกบัความสนใจของผูรั้บสาร และค านึงถึงความเขา้ใจของ
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ผูรั้บสารเพื่อน าไปสู่การประเมินผล นอกจากน้ี การรายงาน CSR ยงัจดัเป็นเคร่ืองมือพื้นฐานส าหรับ
การตรวจรับรองโดยภาคีท่ีสาม (Third Party Assurance) และเป็นวิธีการหน่ึงในการแบ่งปันขอ้มูล
ดา้นผลการด าเนินงานและแนวปฏิบติั CSR ท่ีมีความน่าเช่ือถือ ตรวจสอบได ้และเปิดเผยมากกวา่
รายงานประจ าปีขององคก์ร ดงันั้น รายงาน  CSR จึงเป็นช่องทางหลกัในการส่ือสารขององค์กร
ขนาดใหญ่ในการตอบสนองต่อประเด็นทางสังคมและส่ิงแวดลอ้ม (Ziek, 2009) 

3) การพิจารณาแง่มุมที่เก่ียวขอ้งกบักฎหมาย (Legal Considerations) เน่ืองจากแง่มุมทาง
กฎหมายส่งผลต่อความคิดและความรู้สึกของผูค้นท่ีมีต่อองคก์รได ้ บางองค์กรอาจด าเนินงานท่ีมี
ความเส่ียง ดงันั้น จึงจ าเป็นตอ้งมีการส่ือสารในส่ิงท่ีขดัแยง้กบักฎหมายให้แก่กลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสียต่าง ๆ ไดท้ราบตั้งแต่ตน้ เพื่อลดความเส่ียงต่อการถูกฟ้องร้องและการเสียช่ือเสียงในภายหลงั 
องค์กรควรเปิดใจยอมรับผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน ยอมเผชิญหน้ากบัความผิดพลาดเพื่อแสดงให้
สาธารณชนได้เห็นถึงความรับผิดชอบดีกว่า การหลีกเล่ียงหรือเบ่ียงเบนประเด็นซ่ึงอาจน าไปสู่
ความเคลือบแคลงสงสัยและกลายเป็นผลเสียต่อองคก์รในท่ีสุด (Ewing, 2011) 

จากการศึกษาพฒันาการหลกัการการส่ือสาร CSR ขา้งตน้พบวา่ ความทา้ทายในการส่ือสาร 
CSR คือ ความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัของกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ซ่ึงองคก์รจะตอ้งส่ือสารกบัผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียท่ามกลางความแตกต่างทางความคิดให้ได ้ นอกจากน้ี การเขา้ถึงส่ืออินเทอร์เน็ต
และเครือข่ายทางสังคมท่ีง่ายและรวดเร็วข้ึนในปัจจุบนัท าให้องคก์รถูกเพ่งเล็งจากสาธารณชนได้
ง่าย ดงันั้น จึงควรน ากลยทุธ์การส่ือสารท่ีซบัซอ้นมาใช้ นอกเหนือจากการส่ือสาร CSR ท่ีเนน้ความ
จริงและความโปร่งใสแลว้ ยงัรวมไปถึงการส่ือสารท่ีต่อเน่ือง การมีปฏิสัมพนัธ์ และการแลกเปล่ียน
ขอ้มูลข่าวสาร ตลอดจนการสร้างความสัมพนัธ์ในระยะยาวท่ีเป็นมากกว่าการส่ือสารทางเดียว 
(Ihlen et al., อา้งถึงใน ปาริชาติ หอมเกษร, 2556) เช่นเดียวกบัท่ี Coombs and Holladay (2012) 
กล่าวว่า การด าเนินงานดา้น CSR อย่างเป็นระบบ เร่ิมจากการวางแผน การปฏิบติัการ และการ
ส่ือสาร ซ่ึงจะเกิดผลดีหากแต่ละหน่วยงานมีการบูรณาการร่วมกนัอยา่งลงตวั ตลอดจนมีการส่ือสาร
กิจกรรมทั้งภายในและภายนอกองคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพ 

จากแนวโนม้ดงักล่าวจะเห็นไดว้า่ การส่ือสาร CSR ขององคก์รไปยงักลุ่มต่าง ๆ เป็นภารกิจ
ส าคญัท่ีส่งผลต่อภาพลกัษณ์และช่ือเสียงขององคก์ร และยงัช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั
ให้กบัองคก์ร ช่วยป้องกนัปัญหาอนัเก่ียวเน่ืองกบักฎหมาย ช่วยลดค่าใชจ่้ายในการจดัการกบัความ
ขดัแยง้ต่าง ๆ ช่วยให้สภาพแวดลอ้มทางสังคมมีความมัน่คงยิ่งข้ึน ช่วยลดตน้ทุนและความเส่ียงท่ี
อาจเกิดข้ึนกบัองค์กรในอนาคต รวมทั้งสร้างความพึงพอใจให้กบัผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัองคก์ร (Ihlen et al., อา้งถึงใน ปาริชาติ หอมเกษร, 2556)  
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จะเห็นไดว้า่ การส่ือสาร CSR ก่อให้เกิดผลดีแก่องคก์รหลายประการ เน่ืองจากองคก์รท่ี
ด าเนินกิจกรรม CSR ถือวา่เป็นองคก์รท่ีมีศกัยภาพและใหค้วามส าคญักบัผูอ่ื้นมากกวา่ผลประโยชน์
ขององคก์รเพียงฝ่ายเดียว (Kolodinsky, Madden, Zisk, & Henkel, 2010) โครงการ CSR จึงเป็น
เสมือนเคร่ืองมือส่ือสารท่ีเป็นตวัช้ีวดัความตระหนกัและความต่ืนตวัดา้นปัญหาสังคมขององคก์รได้
เป็นอยา่งดี 

ขอ้ควรระวงัอยา่งหน่ึงในการส่ือสาร CSR คือ ตอ้งแน่ใจวา่ ส่ิงท่ีก าลงัจะส่ือสารเป็นส่ิงท่ีผู ้
มีส่วนไดส่้วนเสียตอ้งการทราบ ดงันั้น จึงจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีองคก์รจะตอ้งเขา้ใจความคาดหวงัของผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียใหดี้เสียก่อน เพราะการส่ือสาร CSR มีผลต่อทศันคติและพฤติกรรมของผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย การสร้างแบรนดด์า้น CSR ขององคก์รจ าเป็นตอ้งกระท าทั้งในรูปแบบกิจกรรม CSR และ
การส่ือสาร CSR เพราะการท าเพียงอยา่งใดอยา่งหน่ึงถือวา่ไม่เพียงพอ อยา่งไรก็ตาม การเน้นการ
ส่ือสาร CSR มากเกินไป ก็อาจท าให้ผูบ้ริโภคคิดว่าองค์กรก าลงัพยายามปกปิดขอ้เท็จจริงอะไร
บางอย่าง ดงันั้น การส่ือสาร CSR จึงเปรียบเสมือนดาบสองคมท่ีผูส่ื้อสารตอ้งใชอ้ยา่งระมดัระวงั 
(สถาบนัพฒันาธุรกิจอยา่งย ัง่ยนื, 2556, น. 72) 

กล่าวโดยสรุปคือ การส่ือสารความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นและหลีกเล่ียงไม่ได้
ในยคุปัจจุบนั โดยองคก์รธุรกิจก าลงัถูกสังคมเรียกร้องให้เปิดเผยการด าเนินงานทางดา้นสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม ในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการจดัท ารายงานการพฒันาอย่างย ัง่ยืน แยกออกมาจาก
รายงานทางดา้นการเงินท่ีมกัจะปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี ซ่ึงผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาถึงวิธีการ
ส่ือสารความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรท่ีมีการสร้างโอกาสในการมีงานท าให้กบัคนพิการ 
รวมทั้งผลของการส่ือสารท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ขององค์กรดงักล่าว เพื่อตอบวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 ของ
งานวจิยัช้ินน้ี 

นอกจากน้ี ในการส่ือสารความรับผิดชอบต่อสังคม ยงัมีแนวคิดหลกัท่ีเก่ียวขอ้งอีกสอง
แนวคิด คือ แนวคิดการส่ือสารภายในและภายนอกองคก์ร (Internal and External Communications) 
และแนวคิดการส่ือสารแบบมีส่วนร่วม (Participatory Communication) 

 
2.4.1 แนวคิดการส่ือสารภายในและภายนอกองค์กร (Internal and External 

Communications) 
การส่ือสาร หมายถึง กระบวนการส่งข่าวสารขอ้มูลจากผูส่้งข่าวสารไปยงัผูรั้บข่าวสาร มี

วตัถุประสงคเ์พื่อชกัจูงให้ผูรั้บข่าวสารมีปฏิกิริยาตอบสนองกลบัมา โดยคาดหวงัให้เป็นไปตามท่ีผู ้
ส่งตอ้งการ  โดยงานวิจยัช้ินน้ีจะศึกษาถึงวิธีการส่ือสารความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและ
ภายนอกองคก์ร 
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1) การส่ือสารภายในองคก์ร  
กริช สืบสินธ์ิ (อา้งถึงใน โชติรัตน์ ศรีสุข, 2554, น. 28) ให้ความหมายของการ

ส่ือสารภายในองคก์รไวว้า่ เป็นกระบวนการแลกเปล่ียนข่าวสารระหวา่งบุคคล ทุกระดบัหน่วยงาน 
โดยมีความสัมพนัธ์กนัภายใตส้ภาพแวดลอ้ม บรรยากาศขององคก์ร ซ่ึงสามารถปรับเปล่ียนไปตาม
กาลเทศะ บุคคล ตลอดจนสาระเร่ืองราวและวตัถุประสงคข์องการส่ือสาร  

ทองใบ สุดชารี (2542) ให้ความหมายไวว้่า เป็นการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารและ
ความรู้ในหมู่สมาชิกขององคก์รเพื่อให้บรรลุประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคก์ร การส่ือสาร
ขององค์กรมีหลายระดบั ได้แก่ ระดบัปัจเจกบุคคล ระดบักลุ่ม และระดบัองค์กร ดงันั้น องค์กร
จ าเป็นตอ้งมีการส่ือสารดว้ยเหตุผลหลายประการ  

การส่ือสารในองคก์รมีบทบาทต่อสมาชิกในองคก์ร 2 ประการ คือ (Krep อา้งถึงใน 
โชติรัตน์ ศรีสุข, 2554, น. 29)  

(1) บทบาทในการปรับตวั (Adaptive Mechanism) สมาชิกใช้ขอ้มูลข่าวสาร
ภายในองค์กรในการตระหนักถึงการเปล่ียนแปลงทั้งทางบวกและทางลบในองค์กร เพื่อจะได้
ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงนั้น ๆ ไดท้นัท่วงทีและมีประสิทธิภาพ 

(2) บทบาทในการขอความร่วมมือ (Cooperative Mechanism) สมาชิกในองคก์ร
สามารถใช้การส่ือสารเพื่อขอความช่วยเหลือจากบุคคล และ/หรือ หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้การ
ปฏิบติังานลุล่วงไปดว้ยดี  

วตัถุประสงคข์องการส่ือสารภายในองคก์ร ไดแ้ก่ 
(1) ช่วยใหส้มาชิกในองคก์รสามารถรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์รและ

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนภายในองคก์ร 
(2) ส่งเสริมให้สมาชิกในองค์กรสามารถแลกเปล่ียนประสบการณ์และพฒันา

ข่าวสารท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงช่วยให้เข้าใจกิจกรรมท่ีซับซ้อนขององค์กรและการเปล่ียนแปลงภายใน
องคก์ร 

(3) ช่วยให้สมาชิกขององค์กรบรรลุถึงเป้าประสงค์ของตนเองและขององคก์ร 
โดยท าใหส้มาชิกเขา้ใจการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน และเช่ือมโยงความตอ้งการของตนเขา้กบัความ
รับผดิชอบต่อหนา้ท่ีการงานในองคก์ร 

(4) รวบรวมขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งใหก้บัสมาชิกในองคก์ร 
(5) ช่วยในการก าหนดทิศทาง ความเปล่ียนแปลงในองคก์ร โดยผา่นทาง

กิจกรรมท่ีสมาชิกในองคก์รตอ้งกระท าร่วมกนั 
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รูปแบบของการส่ือสารภายในองคก์ร สามารถพิจารณาตามทิศทางของการส่ือสาร
ไดด้งัน้ี  

(1) การติดต่อส่ือสารจากบนลงล่าง (Downward Communication) 
เป็นลักษณะการติดต่อส่ือสารในองค์กรแบบดั้ งเดิม โดยการติดต่อส่ือสาร

ลกัษณะน้ีจะเป็นไปตามล าดบัสายการบงัคบับญัชา เช่น จากประธานลงมาท่ีรองประธาน ผูจ้ดัการ
แผนก หัวหน้าส่วน หัวหน้างาน ลงมาถึงพนักงาน ลดหลั่นกันตามอ านาจหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบ และส่ิงท่ีผูบ้ริหารควรค านึงถึงในการส่ือสารรูปแบบน้ี คือ เน้ือหาและวิธีการในการ
ส่ือสารท่ีจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อาทิเช่น ประกาศบริษทั วารสาร จดหมายหรือจดหมาย
อิเล็คทรอนิค (อีเมล)์ การประชุมกลุ่ม สหภาพแรงงาน เป็นตน้  

(2) การติดต่อส่ือสารจากล่างข้ึนบน (Upward Communication) 
เป็นการติดต่อส่ือสารจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไปยงัผูบ้งัคบับญัชาท่ีอยู่เหนือตนข้ึน

ไป โดยปกติมกัจะเป็นการส่ือสารเพื่อแสวงหาค าตอบเพิ่มเติม รายงานผลการปฏิบติังาน รวมทั้ง
ปัญหาและอุปสรรค แสดงความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะ ปรึกษาหารือ ร้องทุกข ์เป็นตน้ โดยการ
ส่ือสารประเภทน้ีจะมีผลต่อการสร้างขวญัก าลงัใจในการท างานและทศันคติของพนกังาน และสาร
ท่ีไดจ้ากพนกังานจะเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าส าหรับผูบ้ริหาร เป็นแรงกระตุน้ให้พนกังานเขา้มามีส่วนร่วม
ในการก าหนดทิศทางและการตดัสินใจขององค์กร เป็นการส่งเสริมการท างานภายใต้ระบอบ
ประชาธิปไตย และเป็นการสนบัสนุนการส่ือสารแบบสองทางอีกดว้ย 

2) การส่ือสารภายนอกองคก์ร 
ในขณะท่ีการส่ือสารภายในองค์กรเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้เกิดการมีส่วนร่วมของ

พนกังาน การส่ือสารภายนอกองคก์รส่วนใหญ่จะส่งผลต่อก าไรของบริษทั โดยจากภาพท่ี 2.3 จะ
เห็นไดว้า่องคก์รมีการส่ือสารทั้งกบัพนกังาน (การส่ือสารภายในองคก์ร) และกบัลูกคา้ (การส่ือสาร
ภายนอกองค์กร) ว่า ตนเองเป็นใครและมีภาพลักษณ์อย่างไร ในขณะเดียวกนั ภาพลักษณ์ของ
องคก์รก็ถูกก าหนดโดยความรู้สึกและทศันคติของลูกคา้ดว้ย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในธุรกิจบริการ ซ่ึง
ปฏิสัมพนัธ์และประสบการณ์ท่ีลูกค้ามีกบัพนักงานจะมีผลอย่างมากต่อภาพลักษณ์ขององค์กร 
(Horrigan & Juskiw, 2010)  
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ภาพที ่2.3 Corporate Brand Communication Flow (เส้นทางการส่ือสารภาพลกัษณ์ขององคก์ร) 
แหล่งทีม่า:  Horrigan and Juskiw, 2010. 

 
การส่ือสารภายนอกองค์กรเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัประการหน่ึงของการส่ือสาร

องคก์ร เป็นหวัใจของการสร้างภาพลกัษณ์และอตัลกัษณ์ให้กบัองคก์ร  โดยจะมุ่งเนน้ไปท่ีผูรั้บสาร
ภายนอก เช่น ลูกคา้ นกัลงทุน หน่วยงานก ากบัดูแล เป็นตน้ การส่ือสารภายนอกองค์กรน้ีมีผลต่อ
รายไดข้ององคก์รค่อนขา้งมาก แต่กระนั้นองคก์รก็ไม่สามารถวดัผลท่ีเกิดข้ึนได ้(Saunders, 1999)  

ส าหรับวิธีการท่ีใช้ในการส่ือสารภายนอกองค์กรประกอบด้วย Factsheet, ข่าว
ประชาสัมพนัธ์, วารสาร, นิตยสาร, แผ่นพบั, รายงานประจ าปี, การแถลงข่าว, เปิดบา้น, เยี่ยมชม
โรงงาน, การจดัประชุม  เป็นตน้ โดยปกติแลว้บริษทัจดทะเบียนจะถูกก าหนดโดยตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) ให้เผยแพร่ขอ้มูลต่อสาธารณะเพื่อแสดงถึงความโปร่งใสและความ
น่าเช่ือถือในการด าเนินธุรกิจและเป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจของนกัลงทุน ซ่ึงรูปแบบท่ีบริษทั
จดทะเบียนทุกแห่งตอ้งใชใ้นการเปิดเผยขอ้มูลไดแ้ก่ แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (56-1) และ
รายงานประจ าปี ซ่ึงบริษทัจดทะเบียนตอ้งจดัท าและน าส่ง ต.ล.ท. เป็นประจ าทุกปีภายในเวลาท่ี
ก าหนด  

นอกจากรายงานในสองรูปแบบท่ีกล่าวมาแลว้ บริษทัจดทะเบียนก็เร่ิมหนัมาจดัท ารายงาน
การพฒันาท่ีย ัง่ยืนหรือรายงานความย ัง่ยืนกนัมากข้ึนแมจ้ะไม่มีการบงัคบัก็ตาม โดยกรอบกวา้ง ๆ 
ของการรายงานความย ัง่ยืนครอบคลุมผลการปฏิบัติด้าน CSR ทั้ งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม 
ส่ิงแวดล้อม และการก ากับดูแลกิจการ ซ่ึงแตกต่างจากรายงานประจ าปีโดยทัว่ไปท่ีมกัมุ่งเน้น
รายงานผลการปฏิบติัทางการเงินเท่านั้น ซ่ึงเหตุผลส าคญัท่ีท าใหอ้งคก์รหนัมาจดัท ารายงานดงักล่าว
กนัมากข้ึนก็เพราะผูล้งทุนหันมาสนใจเร่ืองความย ัง่ยืนขององค์กรเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
ตดัสินใจลงทุนและเป็นช่องทางให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไดท้  าความเขา้ใจว่าองค์กรมีผลการปฏิบติั

องค์กร 

ลูกค้า พนักงาน
น 

การส่ือสารภายในองคก์ร การส่ือสารภายนอกองคก์ร 

ความสมัพนัธ์/ปฏิสมัพนัธ์ 
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ดา้น CSR ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอย่างไร ท่ีส าคญัคือ รายงานเป็นเคร่ืองมือในการประเมิน
องค์กรเองว่ามีกระบวนการทางธุรกิจเป็นอย่างไร มีประสิทธิภาพหรือไม่ และน าไปสู่การพฒันา
กระบวนการทางธุรกิจต่อไป (สถาบนัพฒันาธุรกิจอยา่งย ัง่ยนื, 2556, น. 76-78)  

จากการศึกษาเอกสารรายงานซ่ึงประกอบดว้ยรายงานประจ าปีและรายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน
ของบริษทัจดทะเบียนจ านวน 21 แห่ง ท่ีไดรั้บรางวลัดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมในปี 2557 จาก
การประเมินของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) และเป็นบริษทัท่ีจดัอยู่ในกลุ่ม 100 
อนัดบัหลกัทรัพยท่ี์มีความโดดเด่นในการด าเนินธุรกิจอย่างย ัง่ยืน (ESG 100) พบว่า มี 11 แห่ง 
(52.38%) ท่ีมีการพูดถึงคนพิการไวใ้นรายงาน ไม่ว่าจะเป็นในรูปของนโยบาย แนวทางการปฏิบติั
ในการจา้งงานหรือสร้างงานท่ีไม่มีการเลือกปฏิบติั การปฏิบติัทางดา้นแรงงานและสิทธิมนุษยชน 
ตวัเลขการจา้งงานคนพิการ กิจกรรม CSR ท่ีท  ากบัคนพิการ หรือรางวลัท่ีไดรั้บจากการจา้งงานคน
พิการเกินโควตา้ เป็นตน้  

ยกตวัอย่างเช่น  บริษทั ปูนซีเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) (2557, น. 39) ซ่ึงเปิดเผยแนว
ทางการปฏิบติัดา้นแรงงานและสิทธิมนุษยชน รวมทั้งตวัเลขการจา้งงานคนพิการ ไวใ้นรายงานการ
พฒันาอยา่งย ัง่ยนื 2557 วา่ 

เอสซีจีมีนโยบายเปิดรับคนพิการเขา้ท างานและสนบัสนุนกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคน
พิการอยา่งสม ่าเสมอ โดยในปี 2557 เอสซีจี ไดรั้บผูเ้ขา้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพจากศูนย์
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานจงัหวดัปทุมธานี ส านกังานประกนัสังคมเขา้ฝึกงานรวม 4 คน เป็น
ระยะเวลา 1 เดือน ทั้ งน้ี หลังเสร็จส้ินการฝึกงาน เอสซีจียงัได้รับผูเ้ข้ารับการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพเขา้ท างานกบัเอสซีจี จ  านวน 1 คน ปัจจุบนัมีผูทุ้พลภาพเขา้ร่วมงานกบัเอสซีจี
มากกวา่ 30 คน   

 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (2557, น. 65) ไดพู้ดถึงนโยบายไม่เลือกปฏิบติัไวใ้น

รายงานการพฒันาเพื่อความย ัง่ยนื 2557 วา่  
ธนาคารมีนโยบายปฏิบติักบัพนักงานอย่างเท่าเทียมเป็นธรรมและยึดถือปฏิบติัตามหลกั
สิทธิมนุษยชน โดยห้ามการเลือกปฏิบติัหรือกีดกนัรงงาน ห้ามการล่วงละเมิดหรือข่มขู่
คุกคามอนัเน่ืองมาจากความแตกต่างดา้นเช้ือชาติ สีผิว ศาสนา เพศ อายุ สัญชาติ สิทธิความ
เป็นพลเมือง ความนิยมทางเพศ หรือความพิการ 

 
เช่นเดียวกบั ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) (2557, น. 28) ซ่ึงไดพู้ดถึงนโยบายไม่

เลือกปฏิบติัไวใ้นรายงานความรับผดิชอบต่อสังคม 2557 วา่ “กลุ่มธุรกิจฯ ประกาศนโยบายไม่เลือก
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ปฏิบัติอันเน่ืองด้วยเช้ือชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ ความพิการ รสนิยมทางเพศ หรือ
ประสบการณ์ และไม่ยอมรับการเลือกปฏิบติัท่ีผดิกฏหมายทุกรูปแบบ” 

ส่วนองคก์รท่ีมีการเปิดเผยกิจกรรม CSR ท่ีท  ากบัคนพิการ ไดแ้ก่ บริษทั ทางด่วนกรุงเทพ 
จ ากดั (มหาชน) (2557, น. 132) ซ่ึงไดพ้ดูถึงการมอบช้ินส่วนอุปกรณ์บนทางพิเศษแก่มูลนิธิขาเทียม
ไวใ้นรายงานประจ าปี 2557 วา่  

มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ก าเนิดข้ึนเพื่อท าขาเทียมให้แก่คน
พิการขาขาดท่ียากไร้ ดอ้ยโอกาส โดยไม่คิดมูลค่าและไม่เลือกเช้ือชาติ ศาสนา บริษทัได้
สนบัสนุนต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 2 โดยมอบเงินสนบัสนุน พร้อมทั้งมอบช้ินส่วนอุปกรณ์บนทาง
พิเศษท่ีเป็นวสัดุอลูมิเนียม ซ่ึงไม่ไดใ้ชง้านแลว้ แต่สามารถน าไปใชป้ระโยชน์แก่มูลนิธิขา
เทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช 
  
ส าหรับองค์กรท่ีมีการจา้งงานคนพิการ เช่น บริษทั ประชาอาภรณ์และบริษทั ไทยออพติ

คอล กรุ๊ป ก็ไดมี้การเปิดเผยสถิติการจา้งงานคนพิการยอ้นหลงั รวมทั้งใบประกาศเกียรติคุณท่ีไดรั้บ
ไวใ้นรายงานประจ าปี 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.4 การเปิดเผยสถิติการจา้งงานคนพิการของบริษทั ประชาอาภรณ์ จ ากดั (มหาชน) 
แหล่งทีม่า:  บริษทั ประชาอาภรณ์ จ ากดั (มหาชน), 2557, น. 164. 
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ภาพที ่2.5 การเปิดเผยรางวลัท่ีไดรั้บจากการจา้งงานคนพิการเกินโควตา้ของบริษทัประชาอาภรณ์ 
จ ากดั (มหาชน) ในรายงานประจ าปี 2557 

แหล่งทีม่า:  บริษทั ประชาอาภรณ์ จ ากดั (มหาชน), 2557, น. 203. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.6 การเปิดเผยสถิติการจา้งงานคนพิการของบริษทั ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
แหล่งทีม่า:  บริษทั ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน), 2557, น. 35. 
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จากองคก์รทั้ง 11 แห่งท่ีกล่าวมาแลว้น้ี มีเพียง 4 แห่ง ท่ีระบุวา่มีการจา้งงานคนพิการตาม
กฏหมายหรือมากกวา่กฏหมาย รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลตวัเลขการจา้งงานคนพิการอย่างชดัเจน  
โดยประเภทของธุรกิจท่ีมีการจา้งงานคนพิการน้ี ประกอบดว้ย แฟชัน่ สินคา้อุปโภคบริโภค ของใช้
และเวชภณัฑ์ และวสัดุก่อสร้าง และส่วนใหญ่เป็นบริษทัขนาดเล็กและกลางซ่ึงมีมูลค่าหลกัทรัพย์
ตามราคาตลาดไม่เกิน 10,000 ลา้นบาท  

ส่วนองค์กรท่ีเหลือซ่ึงไม่ไดมี้การพูดถึงคนพิการนั้นจะให้ความส าคญักบัการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมในประเด็นอ่ืนท่ีส่งผลกระทบต่อองคก์รโดยตรงมากกว่า อาทิเช่น การต่อตา้น
การทุจริต การพฒันาและการฝึกอบรมพนกังาน อาชีวอนามยัและความปลอดภยั ภาวะโลกร้อน 
ความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม การสร้างอาชีพรายได ้
เป็นตน้  

อย่างไรก็ตาม มีบริษทัจดทะเบียนบางแห่งท่ีแมว้า่จะไม่ไดรั้บรางวลัดา้นความรับผิดชอบ
ต่อสังคมในปี 2557 แต่เป็นองค์กรท่ีมีการสร้างโอกาสในการมีงานท าให้กบัคนพิการ และมีการ
ประชาสัมพนัธ์การด าเนินงานในเร่ืองดงักล่าวผ่านทางเวบ็ไซต์ขององคก์รดว้ย อาทิเช่น AIS ซ่ึง
ด าเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โดยจากผลการศึกษาของงานวิจัย
ต่างประเทศท่ีผูว้ิจยัเลือกมาระบุว่า ประเภทของธุรกิจท่ีมีความเป็นไปไดใ้นการจา้งงานคนพิการ
ไดแ้ก่ ไอที บริการทางดา้นการเงิน ส่ือสารโทรคมนาคม ท่ีปรึกษาทางธุรกิจ R&D และเวชภณัฑ ์
(Kuznetsova, 2012, p. 8) ซ่ึงเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจและน่าศึกษาต่อไปวา่ ประเภทของธุรกิจมีส่วน
ส่งเสริมใหเ้กิดความเป็นไปไดใ้นการจา้งงานคนพิการดว้ยหรือไม่  
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ภาพที ่2.7 การประชาสัมพนัธ์โครงการสร้างอาชีพใหก้บัคนพิการของเอไอเอสบนเวบ็ไซตข์อง  
องคก์ร 

แหล่งทีม่า:  บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จ  ากดั (มหาชน), 2554. 
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ภาพที ่2.8 การประชาสัมพนัธ์โครงการเอไอเอส ป้ันผูพ้ิการ ผา่นส่ือมวลชน 
แหล่งทีม่า:  “เอไอเอส ป้ันผูพ้ิการเป็นนกัคอลเซ็นเตอร์,” 2557. 
 

จากตวัอย่างท่ีกล่าวมาแล้ว จะเห็นได้ว่าการส่ือสารความรับผิดชอบต่อสังคมภายนอก
องคก์รของบริษทัในประเทศไทยยงัไม่มีการพูดถึงการสร้างโอกาสในการมีงานท าให้กบัคนพิการ
มากนกั เน่ืองจากธุรกิจส่วนใหญ่ยงัมองเร่ืองการสนบัสนุนคนพิการวา่เป็นการสงเคราะห์ เป็นเร่ือง
ไกลตวั และไม่ใช่ส่ิงท่ีองคก์รตอ้งให้ความส าคญัในอนัดบัตน้ ๆ ดงันั้น กิจกรรม CSR ขององคก์ร
ธุรกิจส่วนใหญ่จึงถูกน าไปเช่ือมโยงกบัเร่ืองท่ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อองค์กรก่อน เช่น กิจกรรม
ปลูกป่า (ส าหรับองคก์รท่ีถูกมองวา่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม) การศึกษา (ซ่ึงทุกองคก์รมองวา่เป็นพื้นฐาน
ส าคญัของการพฒันาประเทศ) การต่อตา้นการคอรัปชัน่ (ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีก าลงัมาแรงในเมืองไทยใน
ขณะน้ี) เป็นตน้ 

กล่าวโดยสรุปคือ การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกองค์กร 
ยอ่มมีผลต่อความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรมใดก็ตามขององค์กร โดยจะก่อให้เกิดความร่วมมือ
และส่งผลต่อภาพลกัษณ์และผลก าไรขององคก์รในท่ีสุด ซ่ึงผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิดน้ีมาวิเคราะห์และ



45 

อภิปรายผลตามวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 2 ของงานวิจยัเพื่อดูว่าการส่ือสารความรับผิดชอบต่อสังคมทั้ง
ภายในและภายนอกขององค์กรธุรกิจมีผลต่อการสร้างโอกาสในการมีงานท าให้กบัคนพิการมาก
นอ้ยเพียงใด 

 
2.4.2 แนวคิดการส่ือสารแบบมีส่วนร่วม (Participatory Communication) 
กาญจนา แกว้เทพ (อา้งถึงใน ก าจร หลุยยะพงศ,์ 2557, น. 56-57) ไดนิ้ยามความหมายของ

การส่ือสารแบบมีส่วนร่วมไว ้2 แบบ คือ  
1) การให้ประชาชนใชก้ารส่ือสารเพื่อเขา้ไปมีส่วนร่วมในวิถีชีวิตสาธารณะ ซ่ึงใน

อดีตท่ีผ่านมามกัจะมีลกัษณะแบบรวมศูนย ์แต่แนวคิดใหม่น้ี ส่ือจะเป็นเสมือนช่องทางหรือพื้นท่ี
สาธารณะท่ีประชาชนสามารถส่ือสารเร่ืองราวและความตอ้งการออกไปสู่ภายนอกได ้

2) การเขา้ไปมีส่วนร่วมในการส่ือสารดว้ยตวัเอง เช่น การเขา้ไปเป็นผูบ้ริหาร ผูผ้ลิต 
ผูเ้ผยแพร่ แทนท่ีจะเป็นเพียงแค่ผูบ้ริโภคส่ือ ดงักรณีของการเป็นเจา้ของวิทยุชุมชน ซ่ึงประชาชน
สามารถเป็นไดท้ั้งดีเจ ผูค้วบคุมการผลิตและเผยแพร่ และผูฟั้ง ซ่ึงแนวคิดการส่ือสารแบบมีส่วน
ร่วมน้ีสอดรับกับบริบทของสังคมประชาธิปไตยท่ีมุ่งเน้นการเป็น “ของ” “โดย” และ “เพื่อ” 
ประชาชน 

ส าหรับรูปแบบของการส่ือสารแบบมีส่วนร่วมนั้นจะมุ่งเน้นการส่ือสารเพื่อสร้างความ
เขา้ใจร่วมกนั เป็นการส่ือสารแบบสองทาง โดยผูส่้งสารกบัผูรั้บสารผลดักนัส่ือสาร และผูส่้งสาร
ควรเปิดโอกาสให้แก่ผูค้นในชุมชนทุกคน รวมถึงเด็กและคนพิการ ไดมี้ส่วนร่วมในขั้นตอนของ
การวางแผน การผลิต การเผยแพร่ และการบริโภค ซ่ึงจะแตกต่างจากในอดีตท่ีเนน้การส่ือสารแบบ
บนลงล่าง จากภาครัฐสู่ประชาชน 

ส่วนเน้ือหานั้นจะมุ่งเน้นประโยชน์ท่ีมีต่อชุมชน ขณะท่ีช่องทางการส่ือสารจะมีไดห้ลาย
รูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นส่ือมวลชน ส่ือบุคคล ส่ือเฉพาะกิจ ส่ือพื้นบา้น โดยจะเป็นลายลกัษณ์อกัษร
หรือไม่ก็ได ้แต่ทั้งหมดนั้น จะสนใจท่ี “ผลลพัธ์” เพื่อการพฒันาชุมชน 

ตวัอย่างการส่ือสารแบบมีส่วนร่วมท่ีง่ายท่ีสุดไดแ้ก่ “การประชุม” ซ่ึงถือเป็นช่องทางการ
ส่ือสารท่ีสามารถด าเนินการไดท้ั้งในรูปแบบเดิม คือ บนลงล่าง และ แบบมีส่วนร่วม หากเป็นการ
ส่ือสารในแบบแรก จะให้ความส าคญักับประธานในฐานะผูด้  าเนินการ สั่งการ ส่วนผูเ้ข้าร่วม
ประชุมเป็นเพียงผูฟั้งเท่านั้น ในทางกลบักนั หากเน้นการมีส่วนร่วม การด าเนินการจะเปล่ียนไป 
โดยวาระการประชุม จะมาจากขอ้เสนอของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง รูปแบบการประชุม จะให้ประธานเป็นแค่
ผูด้  าเนินการและเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมไดแ้สดงความคิดเห็นอยา่งเสรี และหลงัการประชุม 
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ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะเป็นผูติ้ดตามการด าเนินการ ซ่ึงลกัษณะดงักล่าวจะใกลเ้คียงกบั “เวทีชาวบา้น” 
อนัจะน าไปสู่การพฒันาชุมชนแบบมีส่วนร่วม 

ปาริชาติ สถาปิตานนท ์(2549)  ไดพู้ดถึงหลกัการส าคญั 7 ประการของการส่ือสารแบบมี
ส่วนร่วมในบริบทของการพฒันาชุมชนไวด้งัน้ี 

1) ความหลากหลายของผูเ้ขา้ร่วม ความหลากหลายจะส่งผลให้เสียงของประชาชน
มีความหลากหลายมากข้ึน และสะทอ้นถึงความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัได้ชดัเจนข้ึน ส่งผลให้การ
พฒันาเป็นไปในทิศทางท่ีเหมาะสม ในขณะเดียวกันก็ส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกของผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้ง เช่น ก่อใหเ้กิดความภาคภูมิใจ ความทุ่มเทแรงกายแรงใจในการด าเนินการต่าง ๆ อยา่งเต็ม
ความสามารถ 

2) การเขา้ถึงส่ือ การเขา้ถึงส่ือมกัจะน าไปสู่การท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งได้พฒันาความรู้สึก
ผกูพนักบัประเด็นปัญหา เกิดความตระหนกัร่วม ความเป็นเจา้ของ และเป็นการถ่วงดุลอ านาจกบั
กลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ ตลอดจนการเพิ่มอ านาจและความเสมอภาคใหก้บัประชาชน 

3) ความเช่ือมัน่ในศกัยภาพของมนุษย ์ โดยเฉพาะความเช่ือมัน่วา่ ทุกคนมีความ 
สามารถเชิงสติปัญญา 

4) ความโดดเด่นของสาร  ประเด็นท่ีมีเน้ือหาสาระสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของชุมชน 
หรือตอบสนองความตอ้งการของชุมชน และชุมชนสามารถน าเน้ือหาสาระดงักล่าวไปใชป้ระโยชน์
ได ้

5) การปรึกษาหารือ  เป็นกระบวนการพดูคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั 
มีการแลกเปล่ียนขอ้มูล มุมมอง และทศันะต่าง ๆ 

6) การสนบัสนุน เป็นการเปิดโอกาสใหทุ้กคนมีบทบาทต่าง ๆ 
7) กระบวนการเชิงประชาธิปไตย เป็นการกระจายอ านาจไปสู่ประชาชนในระดบั

ชุมชน เป็นการเพิ่มพลงัอ านาจให้กบัชุมชน และฝึกฝนให้ชุมชนได้เรียนรู้วิธีการจดัการและการ
พึ่งตนเอง 

ทั้งน้ี ผลของการส่ือสารแบบมีส่วนร่วมต่อชุมชนสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ระดบั คือ 
1) ระดบับุคคล การส่ือสารแบบมีส่วนร่วมน าไปสู่การเปล่ียนแปลงในเชิงความคิด 

ความรู้สึก และทกัษะต่าง ๆ ของสมาชิกชุมชน และท าใหเ้กิดความมัน่ใจในการใชชี้วติและการท า
กิจกรรมร่วมกบัผูอ่ื้นมากข้ึน 

2) ระดบักลุ่ม การส่ือสารแบบมีส่วนร่วมเก่ียวขอ้งกบัการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร
ต่าง ๆ และการพฒันาเครือข่ายความร่วมมือระหวา่งบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
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3) ระดบัชุมชน  การส่ือสารแบบมีส่วนร่วมก่อให้เกิดการเปิดพื้นที่ในการน าเสนอ
เร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชน ตลอดจนเป็นการพฒันาระบบส่ือท่ีตอบสนองความตอ้งการ
ของชุมชน และกระชับสัมพนัธภาพระหวา่งสมาชิกในชุมชน ความภาคภูมิใจร่วมกนัในความเป็น
ชุมชน ความรู้สึกเป็นเจา้ของร่วมกนั และการก าหนดทิศทางเชิงนโยบายเก่ียวกบัชุมชน 

จะเห็นไดว้า่ การมีส่วนร่วมมีความส าคญัอยา่งยิ่งต่อความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรมหรือ
โครงการต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องคก์ร ซ่ึงมีผูใ้หค้วามหมายของการมีส่วนร่วมในลกัษณะดงักล่าวไวด้งัน้ี 

โกวิทย ์พวงงงาม (2541)  การมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการของกลุ่มองคก์รชุมชนมี
การร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ ร่วมลงมือปฏิบติั โดยมีความเขา้ใจปัญหาของตนและตระหนกัถึงสิทธ์ิ
ของตนท่ีมีต่อส่ิงนั้น ซ่ึงความรู้สึกเหล่าน้ีจะเกิดข้ึนไดด้ว้ยการท่ีบุคคล ไดรั้บขอ้มูลใหม่ท่ีช่วยเพิ่ม
อ านาจ ความคิด และโอกาสไดร่้วมวเิคราะห์และตดัสินใจก าหนดเป้าหมายในกิจกรรมเหล่านั้น 

ทองใบ สุดชารี (อา้งถึงใน ลดัดา กลัน่บุศย,์ 2555, น. 4) กล่าววา่ การมีส่วนร่วมเป็นวิธีการ
ท่ีผูน้ าสามารถน ามาปรับใชใ้นการจูงใจและสร้างขวญัก าลงัใจให้แก่บุคลากร เป็นกลยุทธ์ท่ีจะช่วย
ให้มีแรงจูงใจในการท างานมากข้ึน มีลกัษณะเป็นกระบวนการท่ีจะท าให้พนกังานมีสิทธิมีเสียงใน
การตดัสินใจท่ีเก่ียวข้องกับงานของตน ยิ่งไปกว่านั้น การเขา้ไปมีส่วนร่วมจะท าให้บุคลากรมี
ทศันคติต่อการบริหารงานขององคก์รดีข้ึน ส่งผลให้เกิดความพอใจในการท างานและมีแรงจูงใจท่ี
จะมุ่งสู่ความส าเร็จในชีวิตการท างาน ตลอดจนท าให้เขาไดรั้บการยอมรับ (Recognition) มีความ
รับผดิชอบ (Responsibility) และเกิดความนบัถือตนเองมากข้ึน (Self-esteem) 

ดงันั้น จึงสามารถสรุปความหมายของการมีส่วนร่วม คือ การเขา้ไปมีส่วนร่วมท ากิจกรรม
ใดกิจกรรมหน่ึง อาจเป็นการเข้าร่วมแบบทางตรง หรือทางอ้อมก็ได้ และยงัเป็นวิธีการท่ีผูน้ า
สามารถน ามาปรับใช้ในการจูงใจและสร้างขวญัก าลงัใจให้แก่บุคลากร เป็นกลยุทธ์ท่ีจะช่วยให้มี
แรงจูงใจในการท างานมากข้ึน 

Cohen and Uphoff (1980) ไดแ้บ่งลกัษณะการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 ดา้น คือ  
1) การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (Participation in Decision-making) ซ่ึงแบ่ง

ออกเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงเร่ิมตน้ ช่วงด าเนินการ และช่วงปฏิบติัการ 
2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบติั (Participation in Implementation) ซ่ึงแบ่งออกเป็น 

3 ชนิด คือ การมีส่วนร่วมในการสละทรัพยากร การมีส่วนร่วมในการบริหารและการประสานงาน 
และการมีส่วนร่วมในการขอความร่วมมือ 

3) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Participation in Benefits)  ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 
ชนิด คือ ผลประโยชน์ทางดา้นวตัถุ ผลประโยชน์ทางดา้นสังคม และผลประโยชน์ส่วนบุคคล 
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4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Participation in Evaluation) 
กล่าวโดยสรุปคือ การส่ือสารแบบมีส่วนร่วมเป็นการส่ือสารท่ีช่วยสร้างขวญัก าลงัใจและ

ทศันคติท่ีดีใหก้บัคนในองคก์ร ท าให้ไดผ้ลลพัธ์ท่ีตรงกบัความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและ
ช่วยให้โครงการประสบผลส าเร็จได้ง่ายข้ึน ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีผูว้ิจยัน ามาใช้ในการวิเคราะห์และ
อภิปรายผลตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 ของงานวิจยั เพื่อดูวา่การส่ือสารแบบมีส่วนร่วมของพนกังาน 
รวมถึงพนกังานผูพ้ิการ มีผลต่อการสร้างโอกาสในการมีงานท าใหก้บัคนพิการมากนอ้ยเพียงใด 
 

2.5 ทฤษฎกีารบริหารจัดการ (Management Theory) 
 

ทฤษฎีการบริหารจดัการน้ีเป็นของ Jules Henri Fayol (1841-1925) ซ่ึงไดรั้บการขนานนาม
วา่เป็น “บิดาแห่งการบริหารจดัการรุ่นใหม่ (Father of Modern Management)” Fayol (อา้งถึงใน 
Wren & Bedeian, 2009, p. 227)   เช่ือวา่ ความรับผิดชอบของผูบ้ริหาร คือ การน าพาองคก์รไปสู่
เป้าหมายโดยใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด นั่นคืออ านาจในการบริหาร การร่าง
แผนการด าเนินงาน การสรรหาบุคลากร การก าหนดตวัช้ีวดัผลการด าเนินงาน และการควบคุม
เพื่อใหแ้น่ใจวา่การด าเนินงานเป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้

แมว้่า Fayol จะไดรั้บการศึกษาและท างานในสายวิศวกรรมศาสตร์มาโดยตลอด แต่ใน
ฐานะผูจ้ดัการทัว่ไป เขาตระหนักว่า ส่ิงท่ีเขาตอ้งการคือ ทกัษะด้านการจดัการ ซ่ึงไม่มีสอนใน
หอ้งเรียน และเป็นส่ิงท่ีเขาค่อย ๆ สั่งสมมาตลอดระยะเวลากวา่ 50 ปีในต าแหน่งผูบ้ริหารของธุรกิจ
เหมืองแร่ Fayol ไดต้ั้งขอ้สังเกตท่ีน่าสนใจเอาไวว้า่ ผูน้  าท่ีเก่งเร่ืองการบริหารจดัการ แต่ไม่ค่อยเก่ง
ทางด้านเทคนิคยงัจะมีประโยชน์กับบริษทัมากกว่าผูน้ าท่ีเก่งทางด้านเทคนิค แต่อ่อนเร่ืองการ
บริหาร 

Fayol กล่าววา่ ความสามารถดา้นการจดัการเป็นหวัใจส าคญัของความส าเร็จขององคก์ร ยิ่ง
ผูบ้ริหารอยู่ในระดบัสูงมากข้ึนเท่าไหร่ ความสามารถในการบริหารจดัการยิ่งตอ้งมีมากข้ึนเท่านั้น 
แต่เหตุผลท่ีไม่มีการสอนเร่ืองน้ีในมหาวิทยาลัยเน่ืองจากในสมยันั้นยงัไม่มีทฤษฎีเก่ียวกับการ
บริหารจดัการ ดว้ยเหตุน้ี Fayol จึงไดท้  าการรวบรวมหลกัการ กฏเกณฑ์ และวิธีการต่าง ๆ ข้ึนมา
จากประสบการณ์ของเขาเอง โดยเขากล่าวว่า ความสามารถดา้นการจดัการของแต่ละคนนั้นข้ึนอยู่
กบัคุณลกัษณะและความรู้ในดา้นต่อไปน้ี 

1) คุณลกัษณะทางกายภาพ ซ่ึงไดแ้ก่ สุขภาพ ความคล่องแคล่ววอ่งไว ท่าทาง การ
แสดงออก 
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2) คุณลกัษณะทางปัญญา ซ่ึงไดแ้ก่ ความสามารถในการท าความเขา้ใจ การเรียนรู้ การ
วนิิจฉยั ความฉบัไวทางความคิด และ ความสามารถในการปรับตวั 

3) คุณลกัษณะทางศีลธรรม ซ่ึงไดแ้ก่ พลงั ความหนกัแน่นมัน่คง ความเตม็ใจท่ีจะแบกรับ
ความรับผดิชอบ ความคิดริเร่ิม ความจงรักภกัดี ความมีศกัด์ิศรี เป็นตน้ 

4) ความรู้ทัว่ไป ซ่ึงไดแ้ก่ การท าความคุน้เคยกบังานท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นหนา้ท่ี 
5) ความรู้เฉพาะทาง ซ่ึงไดแ้ก่ ความรู้ทางดา้นเทคนิค ดา้นการเงิน ดา้นการพาณิชย ์เป็นตน้ 
6) ประสบการณ์ ซ่ึงไดแ้ก่ ความรู้ท่ีเกิดจากการปฏิบติังานและบทเรียนท่ีสั่งสมจากส่ิง

เหล่านั้น  
ทั้งน้ี Fayol ไดใ้หห้ลกัการในการบริหารจดัการไวท้ั้งหมด 14 ประการ ซ่ึงเขาย  ้าวา่ หลกัการ

เหล่าน้ียดืหยุน่ไดแ้ละสามารถปรับเปล่ียนให้ตรงกบัความตอ้งการได ้ข้ึนอยูก่บัเราวา่จะน าหลกัการ
เหล่าน้ีไปปรับใชอ้ยา่งไรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด ซ่ึงเป็นศิลปะท่ีตอ้งอาศยัความฉลาด ประสบการณ์ 
การตดัสินใจ และความสามารถในการผสมผสานหลกัการทั้งหมดเขา้ดว้ยกนัในสัดส่วนท่ีเหมาะสม 
ซ่ึงคุณลกัษณะหลงัสุดน้ีเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีผูจ้ดัการพึงมี 

หลกัการบริหาร (The Principles of Management) 14 ประการ ของ Fayol ประกอบดว้ย 
1) การแบ่งงานกนัท า (Division of Work) ไดแ้ก่ การมอบหมายให้พนกังานท างานอยา่งใด

อยา่งหน่ึงจนเกิดความช านาญ ส่งผลให้งานส าเร็จลงในเวลาอนัรวดเร็วและไดผ้ลผลิตเพิ่มข้ึน แต่ก็
ควรจะมีการสลบัปรับเปล่ียนบา้งเพื่อให้เกิดความสมดุล เน่ืองจากการท างานอยา่งเดียวกนัซ ้ า ๆ ทุก
วนัอาจส่งผลใหผู้ป้ฏิบติังานเกิดความเบ่ือหน่ายได ้

2) การก าหนดหนา้ท่ี (Authority) ไดแ้ก่ การท่ีผูบ้ริหารมีสิทธิท่ีจะสั่งการใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชา 
เช่ือฟังและท าตามค าสั่งท่ีชอบดว้ยกฏหมาย และผูบ้ริหารท่ีดีจะตอ้งมีทั้งอ านาจหนา้ท่ีโดยต าแหน่ง 
และอ านาจท่ีเกิดจากคุณลกัษณะเฉพาะตวั 

3) การรักษาระเบียบวินัย  (Discipline) ได้แก่ การที่พนักงานเช่ือฟังและถือปฏิบติัตาม
กฏเกณฑ์ขององค์กร เป็นการสะทอ้นให้เห็นถึงการเคารพกฏระเบียบมากกว่าท่ีจะเป็นความเกรง
กลวั การรักษาระเบียบวนิยัอยา่งเคร่งครัดจะน าไปสู่การสร้างสรรคภ์าวะผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพ 

4) เอกภาพในการบงัคบับญัชา (Unity of Command) ไดแ้ก่ การมีผูบ้งัคบับญัชาเพียงคนเดียว 
เป็นคนสั่งการผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหน่ึงคน เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน เพราะการมีผูบ้งัคบับญัชาหลาย
คนท าใหเ้สียระบบและอาจสร้างความเสียหายใหก้บัองคก์รได ้

5) เอกภาพของเป้าหมาย (Unity of Direction) ได้แก่ การมีเป้าหมายเดียวกนัส าหรับ
กิจกรรมทั้งหมดขององคก์รซ่ึงจะก่อให้เกิด “การปฏิบติังานท่ีเป็นเอกภาพ” เป็นไปตามแผนงานท่ี
วางไว ้โดยองคก์รซ่ึงจะมีเป้าหมายเดียวกนัตอ้งมีโครงสร้างองคก์รท่ีดีเสียก่อน 
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6) การเห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมมากกวา่ผลประโยชน์ของตนเอง (Subordination of 
individual interests to the general interest) การท่ีบุคคลหรือกลุ่มคนเอาผลประโยชน์ของตนเองเป็น
ท่ีตั้งยอ่มเป็นอนัตรายต่อเพื่อนร่วมงานและองคก์ร 

7) ผลตอบแทน (Remuneration) ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมนั้นข้ึนอยู่กบัหลายปัจจยั แต่
โดยรวมแลว้ควรจะเป็นธรรมกบัทุกฝ่าย ไม่มากหรือน้อยเกินไป และการให้ส่ิงจูงใจอ่ืนท่ีไม่ใช่ตวั
เงินก็ถือเป็นการใหผ้ลตอบแทนดว้ยเหมือนกนั 

8) การรวมอ านาจ (Centralization) ผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งรับรู้ขอ้มูลข่าวสารทุกอย่างของ
องค์กรก่อนการตดัสินใจใด ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหาร อย่างไรก็ตาม ระดบั
ของการรวมอ านาจหรือกระจายอ านาจ (Decentralizartion) จะแตกต่างกนัออกไปข้ึนอยู่กบับริบท
ของแต่ละองค์กร เช่น องค์กรขนาดเล็กซ่ึงมีผูบ้งัคบับญัชาเป็นคนสั่งการผูใ้ตบ้งัคบับญัชาโดยตรง 
การบริหารงานก็จะเป็นแบบรวมอ านาจมากกวา่ 

9) การก าหนดสายการบงัคบับญัชา (Scalar Chain) หมายถึง สายของการบงัคบับญัชาท่ีเร่ิม
จากผูมี้อ  านาจสูงสุดลงไปจนถึงพนกังานระดบัล่างสุด ซ่ึง Fayol ไดพู้ดถึงปัญหาความล่าชา้ในการ
ส่ือสารตามสายงาน ซ่ึงอาจเป็นผลมาจากเอกภาพในการบงัคบับญัชาท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ ดงันั้น เขาจึง
ไดเ้สนอใหพ้นกังานในระดบัเดียวกนัแต่อยูค่นละแผนก สามารถประสานงานกนัโดยตรงไดเ้พื่อให้
เกิดความรวดเร็ว โดยเขาเรียกวธีิการติดต่อประสานงานแบบน้ีวา่ “Gangplank” 

10) การวางระบบ (Order) ได้แก่ การวางคนให้เหมาะกบังาน โดย Fayol ตระหนักว่า 
ระเบียบทางสังคมจะเกิดข้ึนไดต้อ้งมีวิธีการวางระบบและการคดัเลือกคนท่ีดี และสอดคล้องกบั
ทรัพยากรท่ีมีอยู ่ความทะเยอทะยาน การเห็นแก่พวกพอ้ง ความล าเอียง ส่งผลให้เกิดต าแหน่งงานท่ี
ไม่จ  าเป็นกบัองคก์ร หรือไดพ้นกังานท่ีไม่มีความสามารถเขา้มาท างาน 

11) ความเป็นธรรม (Equity) ไดแ้ก่ การปกครองผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ยความยุติธรรมและ
ความเมตตาต่อผู ้ใต้บังคับบัญชา ซ่ึงจะส่งผลให้พนักงานท างานด้วยความทุ่มเทและมีความ
จงรักภกัดีต่อองคก์ร 

12) ความมัน่คงของบุคลากร (Stability of Tenure of Personnel) ไดแ้ก่ การสร้างความมัน่คง 
ในการท างานใหก้บับุคลากร โดยการพฒันาทกัษะท่ีจ าเป็นเพื่อสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัพนกังาน ซ่ึง
กวา่จะสร้างทีมท่ีแขง็แกร่งข้ึนมาไดน้ั้นตอ้งอาศยัเวลาพอสมควร 

13) ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ (Initiative) ได้แก่ การกระตุ้นให้พนักงานแสดงความ
กระตือรือร้นและพลงัออกมา โดย Fayol มองวา่ เสรีภาพท่ีจะแสดงความคิดเห็นและลงมือท าเป็น
หวัใจของความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ซ่ึงส าคญัอยา่งยิง่ต่อการสร้างความพึงพอใจใหก้บัพนกังาน 
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14) ความสามคัคี (Esprit de Corps) ไดแ้ก่ การสร้างความสามคัคีและความเป็นเอกภาพข้ึน
ภายในองคก์ร (Wren & Bedeian, 2009) 

กล่าวโดยสรุปคือ ผูบ้ริหารมีความรับผิดชอบในการน าพาองค์กรไปสู่เป้าหมาย โดยใช้
ทรัพยากรท่ีมีอยูใ่ห้เกิดประโยชน์สูงสุดบนหลกัการทั้ง 14 ประการท่ีกล่าวมาแลว้ ซ่ึงผูว้ิจยัไดน้ า
แนวคิดน้ีมาวิเคราะห์และอภิปรายผลตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 ของงานวิจยั เพื่อดูวา่วิธีการบริหาร
จดัการด้าน CSR ขององค์กรธุรกิจท่ีมีการสร้างโอกาสในการมีงานท าให้กบัคนพิการมีความ
สอดคลอ้งอยา่งไรกบัหลกัการบริหารขา้งตน้ 

 

2.6 เอกสารทางวชิาการและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

นอกจากแนวคิดทฤษฎีท่ีกล่าวมาทั้งหมดแลว้  ผูว้ิจยัยงัไดท้  าการคน้ควา้เพิ่มเติมเก่ียวกบั
แนวทางความรับผดิชอบต่อสังคมของกิจการ ซ่ึงผูว้จิยัเช่ือวา่มีอิทธิพลต่อการขบัเคล่ือนประเด็นทาง
สังคมเร่ืองการสร้างโอกาสในการมีงานท าให้กบัคนพิการ และไดศึ้กษาเพิ่มเติมจากเอกสารทาง
วชิาการและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบักฎหมายและพระราชบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัคนพิการ รวมถึง
แนวโนม้การพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการในประเทศไทย เทียบกบัในต่างประเทศ ซ่ึงท าให้เห็นถึง
ช่องวา่งและโอกาสท่ียงัมีอยูอี่กมากในการผลกัดนัให้องคก์รธุรกิจหนัมาให้ความส าคญักบัเร่ืองการ
สร้างโอกาสในการมีงานท าใหก้บัคนพิการมากข้ึน โดยอาศยักลยทุธ์การส่ือสารดา้น CSR 
 

2.6.1 แนวทางความรับผดิชอบต่อสังคมของกจิการ 
2.6.1.1 ความหมายของความรับผดิชอบต่อสังคมของกิจการ 
ค าวา่ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ (CSR) นั้นมีการให้ค  านิยาม ความหมาย 

และการตีความท่ีหลากหลาย ยกตวัอยา่งเช่น 
คณะท างานส่งเสริมความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มของบริษทัจดทะเบียน 

(2551)  ไดใ้ห้นิยามของ CSR ว่า หมายถึง การด าเนินธุรกิจควบคู่ไปกบัการใส่ใจ และดูแลรักษา
สังคมและส่ิงแวดลอ้มภายใตห้ลกัจริยธรรม การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และการน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาบูรณาการ เพื่อน าไปสู่การด าเนินธุรกิจท่ีประสบความส าเร็จอยา่งย ัง่ยนื  

สถาบนัไทยพฒัน์ (อา้งถึงใน พิพฒัน์ นนทนาธรณ์, 2553, น. 11) ไดใ้ห้ความหมาย
ของ CSR ไวว้า่ หมายถึง การด าเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กร ท่ีค  านึงถึงผลกระทบต่อ
สังคมทั้งในระดับใกล้และระดับไกล ด้วยการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในองค์กรหรือทรัพยากรจาก
ภายนอกองคก์ร ในอนัท่ีจะท าใหอ้ยูร่่วมกนัในสังคมไดอ้ยา่งเป็นปกติสุข 
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The World Business Council for Sustainable Development: WBCSD (อา้งถึงใน 
พิพฒัน์ นนทนาธรณ์, 2553, น. 12) ไดใ้ห้ความหมายของ CSR วา่ หมายถึง การปฏิบติัตามค ามัน่
สัญญาอยา่งต่อเน่ืองของบริษทัในการด าเนินธุรกิจ โดยใชพ้ื้นฐานของจริยธรรมเขา้มาเป็นเคร่ืองมือ
ในการพฒันาเศรษฐกิจควบคู่ไปกบัการพฒันาคุณภาพชีวิตในการท างานและคุณภาพชุมชนทอ้งถ่ิน 
รวมถึงสภาพสังคมโดยรวม 

The European Commission (อา้งถึงใน พิพฒัน์ นนทนาธรณ์, 2553, น. 12) ไดใ้ห้
ความหมายของ CSR ไวว้า่ คือ แนวคิดท่ีบริษทัประสานความห่วงใยต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มไวใ้น
กระบวนการด าเนินธุรกิจ และการมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภายใตพ้ื้นฐานการกระท า
ดว้ยความสมคัรใจ 

จากค านิยามทั้งหมดท่ีกล่าวมาแลว้ อาจสรุปสั้น ๆ ไดว้่า ความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์กรธุรกิจ หมายถึง “การด าเนินงานขององค์กรท่ีต้องรับผิดชอบต่อสังคมทั้ งภายและ
ภายนอกองค์กร ดว้ยการด าเนินงานท่ีสร้างความสมดุลแก่เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม เพื่อ
สร้างขอ้ไดเ้ปรียบดา้นการแข่งขนัและการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื” 

2.6.1.2 ความเป็นมาของความรับผดิชอบต่อสังคม (สถาบนัพฒันาธุรกิจอยา่งย ัง่ยนื, 
2556, น. 13-16) 
1) กระแสสากล 
แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม เร่ิมตน้จากการประชุมสุดยอดระดบัโลก

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Earth Summit) ในปี พ.ศ. 2535 และไดมี้การประกาศทิศทางใหม่ของการพฒันา
ให้เป็น “การพฒันาท่ีย ัง่ยืน” หรือ Sustainable Development ท่ีตอ้งค านึงถึงปัญหาสังคมและ
ส่ิงแวดล้อมด้วย เช่น ปัญหาโลกร้อน ภัยพิบัติทางธรรมชาติ นอกเหนือจากการค านึงถึง
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเพียงดา้นเดียว ดงัเช่นค ากล่าวของ Bjorn Stigson ประธานสภาธุรกิจโลก
เพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืน (World Business Council Sustainable Development หรือ WBCSD) ท่ีว่า 
“ธุรกิจไม่สามารถประสบความส าเร็จไดใ้นสังคมท่ีลม้เหลว (Business cannot succeed in a society 
that fails)” 

ในปี พ.ศ. 2542 กระแสแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมมีพฒันาการ
ชดัเจนมากข้ึน เม่ือนายโคฟี อนันัน เลขาธิการสหประชาชาติในเวลานั้น ไดอ้อกมาเรียกร้องให้
องค์กรธุรกิจและกิจการต่าง ๆ ทั่วโลก แสดงความเป็นพลเมืองท่ีดีของโลก (Good Global 
Citizenship) รวมทั้งประกาศ “The UN Global Compact” เพื่อใชเ้ป็นกรอบการด าเนินการเพื่อการ
พฒันาท่ีย ัง่ยนืส าหรับองคก์รธุรกิจ 
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ในปีต่อมา  องค์กรเพื่อความร่วมมือทาง เศรษฐกิจและการพัฒนา 
(Organization for Economic Co-operation and Development หรือ OECD) ไดอ้อกแนวปฏิบติั
ส าหรับบรรษทัขา้มชาติ (The OECD Guidelines for Multinational Enterprises) เสนอแนะให้
บรรษทัขา้มชาติของประเทศสมาชิก OECD น าแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมไปปฏิบติัและให้
ติดต่อคา้ขายเฉพาะกบัคู่คา้ท่ีมีความรับผดิชอบต่อสังคมเท่านั้น 

ต่อมาในการประชุม World Economic Forum ณ เมืองดาวอส ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ ในปี 2545 ท่ีประชุมได้มีมติ (“Joint CEO Statement”) ยอมรับคุณค่าและ
ความส าคญัของความรับผิดชอบต่อสังคม โดยประกาศจดัตั้ง Global Corporate Citizenship 
Initiative (GCCI) ข้ึน เพื่อยกระดบัการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจในการน าหลกัการความรับผิดชอบ
ต่อสังคมไปปฏิบติัให้เป็นส่วนหน่ึงของภารกิจหน้าท่ีและกลยุทธ์ในการด าเนินกิจการเพื่อผลก าไร
และการเจริญเติบโตท่ีย ัง่ยนืของกิจการเอง รวมถึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 

2) กระแสของธุรกิจไทย 
ประเทศไทยมีการรณรงคส่์งเสริมใหกิ้จการทั้งภาคธุรกิจ (โดยเฉพาะบริษทั

มหาชนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) และกิจการท่ีไม่ใช่ภาคธุรกิจ ให้
ประกอบกิจการดว้ยความรับผดิชอบต่อสังคมตามทิศทางสากลอยา่งมีคุณธรรม โดยค าท่ีนิยมใชก้นั
มากในประเทศไทย คือ “CSR” หรือ “Corporate Social Responsibility” ซ่ึงเดิมธุรกิจมกัแสดงวา่มี 
CSR ดว้ยการคืนก าไรให้กบัสังคมในรูปแบบการบริจาคเพื่อสาธารณะกุศล หรือการจดักิจกรรมจิต
อาสา ต่อมาไดมี้การพฒันาและผสมผสานเร่ือง CSR กบัการตลาด โดยน าความรู้ดา้นการตลาดมา
ช่วยสร้างประโยชน์ต่อธุรกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม หรือท่ีเรียกว่า “การตลาดเพื่อสังคม” (Cause-
related Marketing) เช่น การหกัส่วนแบ่งจากการขายเพื่อน าไปช่วยเหลือหรือสนบัสนุนประเด็นทาง
สังคมหรือองคก์รสาธารณะกุศล 

ในปัจจุบนันกัวิชาการพยายามเสนอรูปแบบและความหมายของ CSR ท่ี
เน้น “ความรับผิดชอบต่อผลกระทบ” ท่ีมีต่อสังคม ซ่ึงเกิดจากการด าเนินธุรกิจทั้งกระบวนการ 
ตั้งแต่การไดม้าซ่ึงวตัถุดิบ การผลิต การใช ้ไปจนถึงการท าลายทิ้ง 

รายงานการวิจยั “สถานะความรับผิดชอบต่อสังคมของประเทศไทยท่ีมี
ผลกระทบต่อภาครัฐและเอกชน” พบลกัษณะส าคญั 3 ประการเก่ียวกบัแนวคิด รูปแบบการปฏิบติั 
และการสร้างคุณค่าต่อการด าเนินการ CSR ในประเทศไทย จึงไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะดงัน้ี (สถาบนั
พฒันาธุรกิจอยา่งย ัง่ยนื, 2556, น. 3) 
 



54 

ตารางที ่2.1 ลกัษณะส าคญั 3 ประการ เก่ียวกบัแนวคิด รูปแบบการปฏิบติั และการสร้างคุณค่าต่อ
การด าเนินการ CSR ในประเทศไทย 

ลกัษณะส าคัญ ส่ิงทีพ่บ ข้อเสนอแนะ 
1. แนวคิด CSR ภาคธุรกิจส่วนใหญ่มีความรู้ความ

เขา้ใจเก่ียวกบั CSR ในขอบเขตท่ี
จ ากัด และไม่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั  

 ควรสร้างแนวคิดและความเข้าใจ
เก่ียวกับ CSR ท่ีตรงกัน โดย
ก าหนดความหมายของ CSR ใน
ภาคธุรกิจไทยให้ เหมาะสมกับ
บ ริบทและความต้องการของ
สังคมไทย  

   ทุกภาคส่วนควรร่วมกนัพฒันาองค ์
ความรู้ CSR ท่ีเหมาะสมและท าให้
เกิดการรับรู้โดยทัว่กนั   

2. รู ป แบบก า ร
ปฏิบติั CSR 

องค์กรมกัมุ่งเน้นการท ากิจกรรม
เพื่อสนับสนุนและพฒันาชุมชน
ห รื อสั ง คม ภ า ย นอก อ ง ค์ ก ร
มากกว่าบูรณาการเป็นส่วนหน่ึง
ของกระบวนการด าเนินธุรกิจของ
องคก์ร 

 ในการปฏิบติั CSR องค์กรอาจ
เร่ิมตน้ดว้ยการน าองค์กร โดยให้มี
วิสัยทศัน์ท่ีให้ความส าคญักบั CSR 
ก าหนดกลยุทธ์การบริหารจดัการ 
CSR ท่ีชดัเจน รวมถึงศึกษาบริบท
แวดล้อมทั้ งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และ ส่ิ งแวดล้อม  ของประเทศ 
ด า เนินการเช่ือมโยงผู ้มี ส่วนได้
ส่วนเสียและบริหารจดัการประเด็น
ท่ีเก่ียวขอ้งระหว่างองค์กรและผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสีย   

 องคก์รควรพฒันาความร่วมมือดา้น 
CSR กับภาคส่วนต่าง ๆ และ
ด า เ นิ น ก า ร ให้ ส อ ดค ล้ อ ง กับ
มาตรฐานสากล โดยเนน้การปฏิบติั
ท่ีมุ่งเป้าหมายไปท่ีการพฒันาอย่าง
แทจ้ริง  
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ตารางที ่2.1  (ต่อ) 
 
ลกัษณะส าคัญ ส่ิงทีพ่บ ข้อเสนอแนะ 

3. ก า ร ส ร้ า ง
คุณค่าต่อการ
ด า เ นิ น ก า ร 
CSR 

มีการด าเนินกิจกรรม CSR เป็น
คร้ังคราว ขาดความต่อเน่ือง มกั
เน้นติดตามผลท่ีเกิดจากการท า
กิจกรรมเท่ านั้ น  เ ช่น จ านวน
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม จ านวนเงินหรือ
ของท่ีบริจาค จ านวนตน้ไมท่ี้ปลูก 
ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีไม่ไดแ้สดงใหเ้ห็น 

 เสนอให้แก้ไข ปัญหาสั งคม  2 
ระดบั ควบคู่กนั คือ 1) การแกไ้ข
ปัญหาระยะสั้นดว้ยการช่วยเหลือท่ี
จ าเป็นในขณะนั้น 2) การแก้ไข
ปัญหาระยะยาวดว้ยการช่วยเหลือ
เ ชิ ง ลึ ก ท่ี ส าม า รถน า ไป สู่ ก า ร
เปล่ียนแปลงทางสังคม   

 ถึ ง คุ ณ ค่ า ท่ี แ ท้ จ ริ ง ข อ ง ก า ร
ด าเนินการ CSR ในระยะยาว 

 แผนกิจกรรมหรือโครงการต้องมี
การว ัดผลทั้ ง ในระดับผลผลิต 
(output) ผลลพัธ์ (outcome) และ
ผลกระทบ (Impact) 

 
แหล่งทีม่า:  สถาบนัพฒันาธุรกิจอยา่งย ัง่ยนื, 2556, น. 4. 

 
ดงันั้น ในการพฒันา CSR องคก์รสามารถปรับแนวทางให้เหมาะสมกบัลกัษณะของ

องค์กร โดยพิจารณา “ส่ิงท่ีองค์กรก าลงัเป็น” ไปสู่ “ส่ิงท่ีองค์กรตอ้งการจะเป็น” ซ่ึงหมายถึงทิศ
ทางดา้น CSR ตอ้งถ่ายทอดจากระดบับนไปสู่ระดบัล่างขององค์กรอย่างชดัเจน ดว้ยการก าหนด
วิสัยทศัน์ พนัธกิจ นโยบาย กลยุทธ์ และแนวปฏิบติั มีกระบวนการประเมินผลท่ีประกอบด้วย
ระยะเวลา ตวัช้ีวดั และเป้าหมาย รวมทั้งมีระบบสนบัสนุนเพื่อส่งเสริมความส าเร็จของ CSR ของ
องคก์รดว้ย 

2.6.1.3 มาตรฐานสากลดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม (สถาบนัพฒันาธุรกิจอยา่ง
ย ัง่ยนื, 2556, น. 17) 

หน่วยงานท่ีไดรั้บการยอมรับในระดบัสากลหลายแห่ง ไดจ้ดัท าแนวทางการด าเนิน
กิจการท่ีแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม หน่ึงในนั้นคือ องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการ
มาตรฐาน (The International Organization for Standardization หรือ ISO) ซ่ึงพฒันามาตรฐานวา่
ดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคม หรือมาตรฐาน ISO 26000 Social Responsibility และไดรั้บการ
ยอมรับและความนิยมอยา่งกวา้งขวาง 
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ISO 26000 เสนอแนะแนวทางส าหรับกิจการทุกประเภทของประเทศท่ีพฒันาแลว้
และก าลงัพฒันา ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ด าเนินกิจการในทุกกระบวนการดว้ยความรับผิดชอบต่อ
สังคมมากข้ึน โดยครอบคลุมผลกระทบของกิจการท่ีมีต่อเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้ง
สิทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เป็นตน้ 

ISO 26000 เป็นแนวปฏิบติัในการด าเนินงาน (Guidance) ท่ีให้ขอ้แนะน า แสดง
หลักการและวิธีการของความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีกิจการพึงปฏิบัติ ซ่ึงกิจการสามารถน ามา
ประยุกต์ด้วยความสมคัรใจโดยไม่มีการตรวจสอบหรือให้การรับรองแต่อย่างใด เน่ืองจากไม่ใช่
ขอ้ก าหนด (Requirements) ดงันั้น กิจการจะไม่สามารถขอการรับรองไดเ้หมือนกบัมาตรฐานใน
รูปแบบอ่ืน 

ส าหรับหัวขอ้หลกัของความรับผิดชอบต่อสังคมตามมาตรฐาน ISO 26000 จะ
ประกอบ ดว้ย 

1) การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (Organizational Governance) 
2) สิทธิมนุษยชน (Human Rights) จะประกอบดว้ยประเด็นส าคญั ไดแ้ก่ 

การตรวจสอบสถานะขององคก์ร สถานการณ์ท่ีมีความเส่ียงดา้นสิทธิมนุษยชน การหลีกเล่ียงการ
สมรู้ร่วมคิด การแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ การเลือกปฏิบติั และกลุ่มท่ีตอ้งมีการดูแลเป็นพิเศษ สิทธิการเป็น
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง สิทธิทางดา้นเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม หลกัการและสิทธิขั้น
พื้นฐานในการท างาน 

3) ขอ้ปฏิบตัิด้านแรงงาน (Labour Practices) จะประกอบด้วยประเด็น
ส าคญั ไดแ้ก่ การจา้งงานและแรงงานสัมพนัธ์ สภาพแวดลอ้มในการท างาน และการปกป้องทาง
สังคม การสานเสวนาทางสังคม สุขอนามยัและความปลอดภยัในการท างาน และ  การพฒันา
บุคลากรและการฝึกอบรมในสถานท่ีปฏิบติังาน 

4) การดูแลส่ิงแวดล้อม (Environment) จะประกอบด้วยประเด็นส าคญั 
ไดแ้ก่ การป้องกนัมลภาวะ การใชท้รัพยากรอยา่งย ัง่ยืน การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และ
การปกป้องส่ิงแวดลอ้ม ความหลากหลายทางชีวภาพ และการฟ้ืนฟูถ่ินท่ีอยูท่างธรรมชาติ 

5) การปฏิบติัอย่างเป็นธรรม (Fair Operating Practices) จะประกอบดว้ย
ประเด็นส าคญั ไดแ้ก่ การต่อตา้นการคอรัปชัน่ การมีส่วนร่วมทางการเมือง การแข่งขนัอยา่งเป็น
ธรรม การส่งเสริมความรับผดิชอบต่อสังคมในห่วงโซ่คุณค่า และการเคารพต่อสิทธิทรัพยสิ์น 

6) ความใส่ใจต่อผูบ้ริโภค (Consumer Issues) จะประกอบด้วยประเด็น
ส าคญั ไดแ้ก่ การตลาดอยา่งเป็นธรรม สารสนเทศท่ีเป็นขอ้เท็จจริงและไม่อคติและขอ้ปฏิบติัตาม
สัญญาท่ีเป็นธรรม การปกป้องดูแลสุขภาพและความปลอดภยัของผูบ้ริโภค การบริโภคอยา่งย ัง่ยืน 
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การบริการ การสนบัสนุน และการแกไ้ขขอ้ร้องเรียนและขอ้พิพาทจากผูบ้ริโภค การปกป้องขอ้มูล
และการรักษาความเป็นส่วนตวัของผูบ้ริโภค การเขา้ถึงการบริการท่ีจ าเป็น และการให้ความรู้และ
การสร้างจิตส านึก 

7) การมีส่วนร่วมและการพฒันาชุมชน (Community Involvement and 
Development) จะประกอบด้วยประเด็นส าคญั ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมของชุมชน การศึกษาและ
วฒันธรรม การจา้งงานและการพฒันาทกัษะ การพฒันาและการเขา้ถึงเทคโนโลยี การสร้างรายได้
และความมัง่คัง่ สุขภาพ และ การลงทุนทางสังคม 

นอกจาก ISO 26000 แล้ว ยงัมีมาตรฐานตวัอ่ืน ๆ อีก ท่ีกิจการสามารถน ามาเป็น
แนวทางในการปฏิบติัเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบติัในระดบัสากล อาทิ หลกัการ 10 ประการ
ของ UN Global Compact (UNGC) ท่ีส่งเสริมให้องค์กรค านึงถึงสิทธิมนุษยชน แรงงาน 
ส่ิงแวดลอ้ม และการต่อตา้นการคอรัปชัน่, เข็มทิศธุรกิจเพื่อสังคม ท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ไดจ้ดัท าข้ึนเม่ือปี 2551 และแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของ
กิจการ ท่ีสถาบนัธุรกิจเพื่อสังคม ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จดัท าข้ึนเม่ือปี 2555 เป็นตน้ 

นอกจากการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมแล้ว การ
รายงานผลการด าเนินงานดา้น CSR หรือ รายงานความย ัง่ยืนขององคก์รไปยงัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ก็
มีความส าคญัไม่ยิ่งหยอ่นไปกว่ากนั โดยเหตุผลส าคญัท่ีหลายองคก์รระบุวา่เป็นปัจจยัหลกัท่ีท าให้
ตอ้งจดัท ารายงานความย ัง่ยืนคือ ผูล้งทุนหันมาสนใจเร่ืองความย ัง่ยืนขององค์กรเพื่อเป็นขอ้มูล
ประกอบการตดัสินใจลงทุน และเป็นช่องทางใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียไดท้  าความเขา้ใจวา่องคก์รมีผล
การปฏิบติัดา้น CSR ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอยา่งไร ท่ีส าคญัคือ รายงานเป็นเคร่ืองมือในการ
ประเมินองคก์รเองวา่มีกระบวนการทางธุรกิจเป็นอยา่งไร มีประสิทธิภาพหรือไม่ และน าไปสู่การ
พฒันากระบวนการทางธุรกิจต่อไป 

ด้วยเหตุน้ี องค์กรจึงควรเลือกมาตรฐานหรือกรอบการรายงานท่ีตอบสนอง
วตัถุประสงคข์องการรายงานขององคก์รให้มากท่ีสุด ซ่ึงกรอบการรายงานความย ัง่ยืนท่ีไดรั้บความ
นิยมกรอบหน่ึงไดแ้ก่ กรอบการรายงาน GRI (Global Reporting Initiative) ซ่ึงเป็นท่ียอมรับใน
ระดบัสากล เพราะพฒันามาจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหลายกลุ่ม ท าให้มีขอ้มูลท่ีค่อนขา้งสมบูรณ์เม่ือ
เทียบกบัมาตรฐานอ่ืน ๆ และเป็นกรอบท่ีสอดคลอ้งกบัเกณฑก์ารจดัอนัดบั CSR หลาย ๆ เกณฑ ์

ทั้งน้ี จากผลการส ารวจเร่ืองทศันคติของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียต่อการรายงานดา้น CSR 
โดย Pleon (อา้งถึงใน สถาบนัพฒันาธุรกิจอยา่งย ัง่ยืน, 2556, น. 79) พบวา่ เร่ืองท่ีผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสียสนใจมากท่ีสุด 5 อนัดบัแรกในรายงานความย ัง่ยนื ไดแ้ก่ 
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1) สิทธิมนุษยชน 
2) การใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
3) สุขภาพและความปลอดภยั 
4) การป้องกนัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
5) นโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มและการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มใน

กระบวนการผลิต 
กล่าวโดยสรุปคือ การด าเนินงานและการส่ือสารดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมเป็น

ส่ิงท่ีองค์กรธุรกิจในปัจจุบนัไม่สามารถปฏิเสธได้ แมจ้ะไม่มีการบงัคบัโดยกฏหมาย แต่กระแส
สังคมก็จะบีบบงัคบัให้ตอ้งปฏิบติัตามในท่ีสุดเพื่อความอยูร่อดของธุรกิจ โดยพฒันาการดา้นความ
รับผดิชอบต่อสังคมทั้งในระดบัโลกและระดบัประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในประเด็นสิทธิมนุษยชน 
ก าลงัเป็นกระแสท่ีขบัให้องค์กรธุรกิจหันมาใส่ใจสังคมรอบขา้ง รวมถึงผูพ้ิการ มากข้ึน โดยใน
วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 ของงานวจิยัช้ินน้ีจะศึกษาถึงกลยุทธ์การส่ือสาร CSR ประเด็นการสร้างโอกาส
ในการมีงานท าให้กบัคนพิการ ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมกิจกรรมดา้นความรับผิดชอบขององค์กรให้เกิด
ความย ัง่ยนืมากข้ึน 
 

2.6.2 พฒันาการด้านกฏหมายและสิทธิคนพกิาร 
1) ในระดบัสากล 
องคก์ารสหประชาชาติไดใ้ห้ความส าคญัเร่ืองสิทธิ โอกาส และความเสมอภาคของ

คนพิการมาโดยตลอด โดยมีพฒันาการในเร่ืองดงักล่าวเร่ือยมาเป็นล าดบั ดงัน้ี 
ปี พ.ศ. 2514 ประกาศปฏิญญาวา่ดว้ยสิทธิของคนพิการทางสติปัญญาและการเรียนรู้ 
ปี พ.ศ. 2518 ประกาศปฏิญญาวา่ดว้ยสิทธิของคนพิการ 
ปี พ.ศ. 2524 ประกาศใหเ้ป็นปีคนพิการสากล  
ปี พ.ศ. 2526 - 2535 ประกาศให้เป็นทศวรรษของคนพิการ พร้อมทั้งก าหนดแผนปฏิบติัการ

โลก 
ปี พ.ศ. 2536 - 2545 ประกาศให้เป็นทศวรรษคนพิการของภูมิภาคเอเซียและแปซิฟิค เพื่อจะ

ปฏิบัติกิจกรรมและรณรงค์เร่ืองสิทธิและโอกาสของคนพิการอย่าง
ต่อเน่ือง 

ปี พ.ศ. 2549 ในเดือนธันวาคม สมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้ประกาศรับรอง 
อนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิคนพิการ (Convention on the Right of Persons with 
Disabilities–CRPD) 
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2) ในระดบัประเทศ 
รัฐบาลไทยได้ตระหนักถึงความส าคญัเร่ืองสิทธิและโอกาสของคนพิการเช่นกัน 

โดยมีพฒันาการตามล าดบั ดงัน้ี (ส านกังานส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติคนพิการแห่งชาติ, 2552, 
น. 176-177) 
ปี พ.ศ. 2520 หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกบัคนพิการได้ยกร่างพระราชบญัญติัการฟ้ืนฟู

สมรรถภาพคนพิการ 
ปี พ.ศ. 2524 เป็นปีคนพิการสากล ได้มีการจดักิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งประกาศใช้

แผนการสงเคราะห์และฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการแห่งชาติระยะยาว 
(พ.ศ.2525-2534) 

ปี พ.ศ. 2534 ไดมี้การตราพระราชบญัญติัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ และมีการน า
ระบบสัดส่วนการจ้างงานคนพิการมาใช้ ตามมาด้วยการประกาศ
กฎกระทรวง ระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งก าหนดนโยบายของรัฐเพื่อให้คน
พิการไดรั้บสิทธิ โอกาสและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเท่าเทียม
กบัสมาชิกอ่ืนในสังคม 

ปี พ.ศ. 2536 ผูน้ ารัฐบาลไทยได่ร่วมลงนามพร้อมกบัผูน้ าของประเทศในภูมิภาคน้ีใน
ประกาศการมีส่วนร่วมอย่างเต็มท่ีและความเสมอภาคของคนพิการใน
ภูมิภาคเอเซียและแปซิฟิคเพื่อเป็นค ามัน่สัญญาในการพฒันาคุณภาพชีวิต
คนพิการ และขจดัเจตคติท่ีไม่ถูกตอ้งของสังคมท่ีมีต่อคนพิการ 

ปี พ.ศ. 2540 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 ไดบ้ญัญติัถึงเร่ืองการ
คุม้ครองเสรีภาพ ศกัด์ิศรี ความเป็นมนุษย  ์ สิทธิของคนพิการเพื่อให้มี
คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึนและสามารถพึ่งตนเองได ้

ปี พ.ศ. 2541 ผูแ้ทนจากองค์กรท่ีเก่ียวข้องกับคนพิการทั้งภาครัฐและเอกชน และ
องคก์รคนพิการ ไดร่้วมกนัจดัท าปฏิญญาวา่ดว้ยสิทธิคนพิการไทย เพื่อ
ถือปฏิบติัใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนัใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่คนพิการ 
โดยปฏิญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการไทยน้ีได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2541 

ปี พ.ศ. 2550 ได้มีการยกเลิก พ.ร.บ.ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 และ
ประกาศใช ้พระราชบญัญติัส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 
2550 แทน ส่งผลให้มีการเพิ่มสภาพบงัคบัให้กบัระบบสัดส่วนการจา้ง
งานคนพิการ 
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ปี พ.ศ. 2551 ในวนัท่ี 29 กรกฎาคม ประเทศไทยไดใ้หก้ารรับรองอนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิ
คนพิการ และในเดือนมกราคม 2555 มี 107 ประเทศท่ีให้การรับรอง
อนุสัญญาดงักล่าว โดย 80 ประเทศในนั้นเป็นประเทศก าลงัพฒันา 

ส าหรับเน้ือหาสาระของอนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิคนพิการน้ี ครอบคลุมหลายประเด็น 
อาทิ 

(1) การส่งเสริมคุม้ครองและประกนัใหค้นพิการทั้งปวงไดอุ้ปโภคสิทธิ
มนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานทั้งปวงอยา่งเตม็ท่ีและเท่าเทียมกนั 

(2) การส่งเสริมการเคารพในศกัด์ิศรีท่ีมีมาแต่ก าเนิด 
(3) การขจดัการเลือกปฏิบติัต่อคนพิการทุกรูปแบบ 
(4) การเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์ไดจ้ากสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ การขนส่ง 

ขอ้มูลข่าวสารและบริการสาธารณะ 
(5) การยอมรับความเท่าเทียมกนัของคนพิการในทางกฏหมาย 
(6) ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา การท างาน การรักษาพยาบาล การมี

ส่วนร่วมทางการเมืองอยา่งเท่าเทียมกบับุคคลทัว่ไป ซ่ึงถือวา่เป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อคนพิการ เป็น
ตน้ 

กล่าวโดยสรุปคือ รัฐบาลทั้งในระดบัสากลและระดบัประเทศต่างก็ให้ความส าคญั
กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการ โดยมีการออกกฎหมาย นโยบาย ข้อก าหนด และ
มาตรการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้คนพิการไดรั้บโอกาสและความเท่าเทียมเช่นเดียวกบัคนปกติทัว่ไป 
โดยพฒันาการเหล่าน้ีช่วยให้ผูว้ิจยัเขา้ใจถึงสถานการณ์และความส าคญัของปัญหาท่ีน ามาซ่ึงการ
เคล่ือนไหวเพื่อใหอ้งคก์รธุรกิจหนัมาจา้งงานและ/หรือสร้างงานใหก้บัคนพิการกนัมากข้ึน 

 
2.6.3 พระราชบัญญตัิส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติคนพกิาร พ.ศ. 2550  

(กรมการจดัหางาน และส านกังานส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติคนพิการ 
แห่งชาติ, 2555) 

รัฐบาลมีนโยบายในการเสริมสร้างให้คนพิการและผูด้อ้ยโอกาสมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ดว้ย
การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกสาธารณะต่าง ๆ ส าหรับรองรับคนพิการ สร้างความพร้อม ให้การ
สงเคราะห์ จดัการศึกษา จดัสวสัดิการ รวมถึงหาอาชีพใหแ้ก่ผูด้อ้ยโอกาส คนพิการ หรือทุพพลภาพ 
และสร้างหลกัประกนัความมัน่คงในศกัด์ิศรีแห่งความเป็นมนุษย ์ดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติัและ
การละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกรูปแบบ จึงไดเ้กิดแผนพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ พ.ศ. 
2555-2559 ซ่ึงประกอบดว้ยประเด็น เช่น การส่งเสริมการเขา้ถึงสิทธิอยา่งเสมอภาคและเท่าเทียม
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โดยไม่เลือกปฏิบติั, การสร้างสภาพแวดล้อม พฒันาเทคโนโลยีและขอ้มูลข่าวสาร ท่ีคนพิการ
สามารถเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์ได,้ การส่งเสริมศกัยภาพและความเขม้แขง็ขององคก์รดา้นคนพิการ
และเครือข่าย, การส่งเสริมเจตคติเชิงสร้างสรรคต่์อความพิการและคนพิการ เป็นตน้ 

เพือ่ใหก้ารด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติประสบความส าเร็จ จึง
ไดอ้อกกฏหมายและวิธีปฏิบติัเก่ียวกบัการมีงานท าของคนพิการตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและพฒันา
คุณภาพชีวติคนพิการ พ.ศ. 2550 

2.6.3.1 เจตนารมณ์ของกฏหมาย 
1) ปรับปรุงวธีิการในการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติคนพิการให้

เหมาะสม 
2) ก าหนดสิทธิประโยชน์และความคุม้ครองคนพิการเพื่อมิใหมี้การเลือก

ปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรม 
3) ก าหนดสิทธิในการไดรั้บส่ิงอ านวยความสะดวกอนัเป็นสาธารณะและ

ความช่วยเหลือจากรัฐ ตลอดจนก าหนดให้รัฐตอ้งสงเคราะห์คนพิการใหมี้คุณภาพชีวิตท่ีดีและ
พึ่งตนเองได ้

2.6.3.2 หลกัเกณฑก์ารท างานและจา้งงานคนพิการ 
1) ห้ามการเลือกปฏิบติัเพราะเหตุจากความพิการในทุกดา้นที่เก่ียวกบัการ

จา้งงาน รวมถึงเง่ือนไขในการคดัเลือกบุคคลและจา้งงาน รวมทั้งความกา้วหนา้ในอาชีพการงาน 
2) ปกป้องสิทธิของคนพิการเสมอภาคกบัผูอ่ื้นดว้ยการปรับและท าเง่ือนไข

ในการท างานใหเ้อ้ือต่อคนพิการ รวมทั้งโอกาส ค่าจา้ง ความปลอดภยั สุขลกัษณะ และการคุม้ครอง
แรงงานดว้ย 

3) คนพิการสามารถเขา้ถึงแผนงานดา้นเทคนิคและแนะแนวอาชีพทัว่ไป 
บริการจดัหางาน ตลอดจนการฝึกอาชีพอยา่งต่อเน่ือง 

4) ส่งเสริมโอกาสการจา้งงาน และความกา้วหนา้ในงานอาชีพส าหรับคน
พิการในตลาดแรงงาน 

5) ช่วยเหลือในการจดัหางาน การจา้งงาน การไดก้ลบัเขา้ท างานอีกคร้ัง 
6) ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ เป็นผูป้ระกอบและเร่ิมธุรกิจของ

ตนเอง 
7) วา่จา้งคนพิการเขา้ท างานในหน่วยงานภาครัฐ 
8) ส่งเสริมการจา้งงานคนพิการในหน่วยงานภาคเอกชน 
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2.6.3.3 ขอ้กฏหมายและวธีิการท าใหสิ้ทธิการมีงานท าส าหรับคนพิการเป็นจริง 
1) ขอ้ก าหนดตามมาตรา 33 การจา้งงานคนพิการ 

(1) ใหน้ายจา้งหรือเจา้ของสถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐ 
รับคนพิการเขา้ท างานตามลกัษณะของงานในอตัราส่วนท่ีเหมาะสมกบัผูป้ฏิบติังานในสถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานของรัฐ 

(2) ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงแรงงานออกกฏหมายกระทรวงก าหนด
จ านวนท่ีนายจา้ง หรือเจา้ของสถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐจะตอ้งรับคนพิการเขา้
ท างาน 

วธีิปฏิบติั 
(1) ก าหนดใหน้ายจา้งหรือเจา้ของสถานประกอบการซ่ึงมีลูกจา้งตั้งแต่

หน่ึงร้อยคนข้ึนไป รับคนพิการท่ีสามารถท างานไดไ้ม่วา่จะอยูใ่นต าแหน่งใด 
(2) อตัราส่วนลูกจา้งท่ีไม่ใช่คนพิการทุกหน่ึงร้อยคนต่อคนพิการหน่ึง

คน เศษของหน่ึงร้อยคน ถา้เกินหา้สิบคนตอ้งรับคนพิการเพิ่มอีกหน่ึงคน 
วธีินบัจ านวนลูกจา้ง 

(1) ใหน้บัจ านวนลูกจา้ง ณ วนัท่ี 1 ตุลาคมของแต่ละปีเพื่อค านวณ
จ านวนคนพิการท่ีตอ้งรับเขา้ท างาน 

(2) กรณีนายจา้งมีหน่วยงานหรือสาขาในจงัหวดั ใหน้บัจ านวนลูกจา้ง
ทุกสาขาในจงัหวดันั้นเขา้ไปดว้ย (รวมเขา้ไปกบัส านกังานใหญ่ของนิติบุคคล) 

2) ขอ้ก าหนดตามมาตรา 34 การส่งเงินเขา้กองทุนแทนการจา้งงานคน
พิการ: เฉพาะองคก์รภาคเอกชน 

(1) นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่ไม่ได้รับคนพิการเข้า
ท างานตามจ านวนท่ีก าหนด ตามมาตรา 33 ให้ส่งเงินเขา้กองทุนตามมาตรา 34 (5) ทั้งน้ี ให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฏกระทรวงก าหนดจ านวนเงินท่ีนายจา้งจะตอ้งน าส่งเขา้
กองทุน 

(2) นายจา้งหรือเจา้ของสถานประกอบการท่ีตอ้งส่งเงินเขา้กองทุนตาม
วรรคหน่ึง แต่มิไดส่้ง ล่าชา้ หรือส่งเงินไม่ครบถว้น ให้เสียดอกเบ้ียในอตัราร้อยละเจ็ดคร่ึงต่อปีของ
จ านวนเงินท่ียงัไม่ไดส่้งเขา้กองทุน 

ขั้นตอนการปฏิบติั 
(1) ไม่จา้งคนพิการ โดยนายจา้งท่ีมิไดรั้บคนพิการเขา้ท างานตามมาตรา 

33 และมิไดด้ าเนินการตามมาตรา 35 ใหส่้งเงินเขา้กองทุนเป็นรายปี 
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(2) ค านวณจ านวนเงินท่ีตอ้งส่ง ให้ค  านวณจากอตัราต ่าสุดของประเทศ
ท่ีใช้บงัคบัคร้ังหลงัสุดในปีก่อนปีท่ีมีหน้าท่ีส่งเงินเขา้กองทุน คูณดว้ยสามร้อยหกสิบห้า และคูณ
ด้วยจ านวนคนพิการท่ีไม่ได้รับเขา้ท างาน ซ่ึงจ านวนเงินค่าจา้งต ่าสุดปัจจุบนั คือ จงัหวดัพะเยา 
(อตัราวนัละ 159 บาท) 

(3) การส่งเงิน ใหส่้งเป็นเงินสด เช็คขีดคร่อมหรือธนาณัติสั่งจ่ายกองทุน 
โดยส่งต่อส านกังานส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กระทรวงพฒันาสังคมและ
ความมัน่คงของมนุษย ์ (พ.ก.) หรือ พมจ. ท่ีสถานประกอบการตั้งอยู ่ภายในวนัท่ี 31 มกราคมของ
แต่ละปี (เป็นวนัครบก าหนด) 

(4) การประกาศโฆษณา พ.ก.ประกาศผลลงในราชกิจจา ตามมาตรา 39 
แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติคนพิการ พ.ศ. 2550 

3) ขอ้ก าหนดตามมาตรา 35 การใหส้ัมปทาน การจดัสถานท่ีจ าหน่ายสินคา้ 
การจดัจา้งเหมาช่วงงาน การฝึกงาน การให้ความช่วยเหลืออ่ืนเพื่อแทนการจา้งานคนพิการและไม่
ตอ้งส่งเงินเขา้กองทุน 

(1) ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐไม่ประสงคจ์ะรับคนพิการเขา้ท างานตาม 
มาตรา 33 หรือนายจา้งหรือเจา้ของสถานประกอบการไม่รับคนพิการเขา้ท างานตามมาตรา 33 และ
ไม่ประสงคจ์ะส่งเงินเขา้กองทุนตามมาตรา 34 

(2) หน่วยงานของรัฐ นายจา้ง หรือเจา้ของสถานประกอบการนั้นอาจให ้
สัมปทาน จดัสถานท่ีจ าหน่ายสินคา้หรือบริการ จดัจา้งเหมาช่วงงาน ฝึกงาน หรือให้การช่วยเหลือ
อ่ืนใดแก่คนพิการหรือผูดู้แลคนพิการแทนก็ได ้

กล่าวโดยสรุปคือ พ.ร.บ.ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติคนพิการ พ.ศ. 2550 เป็นจุดเปล่ียน
ส าคญัท่ีท าใหเ้กิดการบงัคบัใชก้ฏหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัคนพิการ และท าใหค้นพิการไดรั้บโอกาสและ
ความเท่าเทียมในการมีงานท ามากข้ึน อย่างไรก็ตาม รัฐบาลจ าเป็นตอ้งมีมาตรการสนบัสนุนท่ีเอ้ือ
ต่อการปฏิบติัตามกฎหมายขององคก์รธุรกิจดว้ย ซ่ึงในวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 3 ของงานวิจยัช้ินน้ีจะมี
การศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัสนบัสนุนต่าง ๆ ท่ีจะช่วยใหก้ารบงัคบัใชก้ฏหมายมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

2.6.4 ระบบกฎหมายว่าด้วยสัดส่วนการจ้างงานคนพกิารในประเทศไทย 
ระบบสัดส่วนการจา้งงานคนพิการเป็นระบบท่ีให้นายจา้งหรือเจา้ของสถานประกอบการ

รับคนพิการเขา้ท างานในอตัราส่วนท่ีเหมาะสมกบัผูป้ฏิบติังานในสถานประกอบการ เพื่อเป็น
หลกัประกนัการจา้งแรงงานคนพิการในตลาดแรงงานทัว่ไป ระบบสัดส่วนเป็นมาตรการท่ีหลาย ๆ 
ประเทศน ามาใชน้บัตั้งแต่สงครามโลกคร้ังท่ี 1 ในระยะแรกจ ากดัอยูเ่พียงบางประเทศในสหภาพ
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ยโุรปและกลุ่มเป้าหมายเพียงแค่ทหารผา่นศึกท่ีพิการเท่านั้น แต่ต่อมาไดค้รอบคลุมไปถึงคนทัว่ไปท่ี
พิการดว้ย ระบบสัดส่วนมีวตัถุประสงค์หลกัคือบูรณาการคนพิการให้เขา้กบัตลาดแรงงานและ
ท างานร่วมกบัคนทัว่ไปได ้เน่ืองจากระบบสัดส่วนมีแนวความคิดวา่ คนพิการส่วนใหญ่ไม่สามารถ
แข่งขนักบัคนทัว่ไปในการหางานในระบบตลาดแรงงานไดด้ว้ยตนเอง 

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (อา้งถึงใน วิริยะ นามศิริพงศ์พนัธ์ุ และจุไร ทพัวงษ์, 
2554) ไดจ้  าแนกระบบสัดส่วนออกเป็น 3 รูปแบบ ดงัน้ี 

รูปแบบท่ี 1: ระบบสัดส่วนแบบบงัคบั แต่ไม่มีระบบการลงโทษ และ/หรือ ระบบการ
บงัคบัใชก้ฎหมาย ดงัเช่นกรณีของประเทศไทยในระยะเร่ิมแรก โดยก าหนดอตัราส่วนการจา้งงาน
คนพิการส าหรับสถานประกอบการเอกชน หากมีคนงานตั้งแต่ 200 คนข้ึนไป ตอ้งจา้งงานคนพิการ
ในอตัราส่วนลูกจา้งทุก 200 คน ต่อคนพิการ 1 คน เศษท่ีเกิน 100 คน ตอ้งจา้งคนพิการเพิ่มอีก 1 คน 
ถา้หากสถานประกอบการใดไม่รับคนพิการเขา้ท างานมีทางเลือกในการจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุน
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ แต่หากไม่ปฏิบติัตามก็ไม่มีบทลงโทษ 

รูปแบบท่ี 2: ระบบสัดส่วนแบบบงัคบั พร้อมระบบการลงโทษ (แบบบงัคบัและมีค่าปรับ) 
เป็นรูปแบบท่ีมีการก าหนดโควตา้ส าหรับนายจา้ง ซ่ึงหากนายจา้งไม่สามารถท าตามโควตาได้
จะตอ้งจ่ายค่าปรับ (Fine or Levy System) ซ่ึงโดยปกติเงินน้ีจะถูกส่งเขา้กองทุนเพื่อใชป้ระโยชน์ใน
การสนบัสนุนเก่ียวกบัการท างานของคนพิการในรูปแบบต่าง ๆ ต่อไป ดงัเช่นกรณีของประเทศไทย 
ซ่ึงมีการยกเลิกพระราชบญัญติัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 และหันมาใช้
พระราชบญัญติัส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 แทน โดยพระราชบญัญติัฉบบั
ใหม่น้ีไดมี้การก าหนดทางเลือกในการส่งเสริมการจา้งงานคนพิการให้สถานประกอบการมากข้ึน 
หากสถานประกอบการไม่ปฏิบติัตามกฎหมายก็มีบทลงโทษ นอกจากน้ี พระราชบญัญติัฉบบัน้ียงั
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐรับคนพิการเขา้ท างานในระบบสัดส่วนอีกด้วย โดยอตัราส่วนของ
ระบบสัดส่วนของประเทศไทยไดเ้ปล่ียนแปลงจากร้อยละ 0.5 เป็นร้อยละ 1  โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่
วนัท่ี 26 ตุลาคม 2554 เป็นตน้มา 

รูปแบบท่ี 3: ระบบสัดส่วนแบบสมคัรใจ โดยรัฐเป็นผูเ้สนอแนะ รูปแบบท่ีมีการแนะน า
สัดส่วนแต่ไม่มีการลงโทษ รูปแบบน้ีไม่ได้มีการบงัคบัสถานประกอบการ แต่เป็นเพียงการ
เสนอแนะใหมี้การจา้งคนพิการท างาน 

เป็นท่ีทราบกนัดีว่าค านิยามและการจ าแนกประเภทของคนพิการในประเทศไทย แต่ละ
แห่งมีค านิยามและการแบ่งประเภทความพิการแตกต่างกนัไป อาทิ กระทรวงการพฒันาสังคมและ
ความมัน่คงของมนุษยจ์  าแนกคนพิการออกเป็น 6 ประเภท ส านกังานสถิติแห่งชาติจ าแนกออกเป็น 
9 ประเภท และกระทรวงศึกษาธิการจ าแนกออกเป็น 9 ประเภท เป็นตน้ ดงันั้น จะเห็นไดว้า่ความ
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พิการมีหลายลกัษณะ หลายประเภท และระดบัความรุนแรงของความพิการก็แตกต่างกนั จึงมี
ค าถามในเชิงนโยบายเกิดข้ึนว่า กลุ่มเป้าหมายหลกัของระบบสัดส่วนในประเทศไทยควรเป็นคน
พิการกลุ่มใด กรณีของประเทศเยอรมนั กลุ่มเป้าหมายหลกัคือ คนพิการท่ีมีความพิการในระดบั
รุนแรง ซ่ึงคนพิการกลุ่มน้ีอาจไม่ไดรั้บประโยชน์จากกฎหมายห้ามมิให้เลือกปฏิบติั เพราะว่าคน
พิการกลุ่มน้ีอาจไม่สามารถแข่งขนัหรือหางานท าได้เม่ือเทียบกบัคนพิการในระดับท่ีไม่รุนแรง 
ดงันั้น มาตรการของระบบสัดส่วนแบบเฉพาะเจาะจงจึงเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการช่วยเหลือและ
ส่งเสริมการจา้งงานคนพิการเฉพาะกลุ่มได ้ในทางตรงกนัขา้ม หากกลุ่มเป้าหมายหลกัคือ คนพิการ
ทุกคนมีสิทธิโดยถ้วนหน้า  ซ่ึงประเทศไทยได้ใช้อยู่ในปัจจุบนั ก็มีความเป็นไปได้ท่ีสถาน
ประกอบการจะเลือกคนพิการท่ีมีความพิการน้อยท่ีสุด ซ่ึงคนพิการเหล่านั้นอาจไม่มีปัญหาในการ
หางานถึงแมว้า่จะไม่มีระบบสัดส่วนก็ตาม ส่วนคนพิการระดบัรุนแรงกวา่ก็ยงัคงไม่มีงานท าต่อไป 
(วริิยะ นามศิริพงศพ์นัธ์ุ และจุไร ทพัวงษ,์ 2554, น. 19 - 21) 

ทั้งน้ี ระบบกฏหมายวา่ดว้ยสัดส่วนการจา้งงานคนพิการมีดว้ยกนั 2 ฉบบั คือ 
2.6.4.1 ระบบสัดส่วนการจา้งงานตาม พ.ร.บ.การฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 

2534 
แนวความคิดเก่ียวกบัระบบสัดส่วนการจา้งงานคนพิการในอตัราส่วนท่ีเหมาะสม

กบัลูกจา้งอ่ืนตามกฎหมายไทย เร่ิมมีตั้งแต่คร้ังท่ีมีการยกร่าง พ.ร.บ. การฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ 
พ.ศ. 2534 แต่รัฐบาลในสมยันั้นไม่เห็นชอบกบัขอ้เสนอของผูน้ าคนพิการท่ีให้มีการก าหนดไวใ้น
กฎหมายให้นายจา้งหรือเจา้ของสถานประกอบการรับคนพิการเขา้ท างานในอตัราส่วนท่ีเหมาะสม
กบัลูกจา้งอ่ืน ด้วยเหตุผลว่าการสร้างแรงจูงใจให้นายจา้งหรือเจา้ของสถานประกอบการรับคน
พิการเขา้ท างานดว้ยสิทธิประโยชน์ทางภาษี น่าจะดีกวา่การใชม้าตรการเชิงบงัคบั ขณะท่ีผูน้ าคน
พิการต้องการเห็นการจ้างงานคนพิการเพิ่มข้ึนอย่างเห็นได้ชัด จึงยงัยืนยนัให้ใช้ทั้งมาตรการ
ประโยชน์ทางภาษีควบคู่ไปกบัระบบสัดส่วนการจา้งงานคนพิการ 

หลงัจากท่ีไดมี้การอภิปรายเร่ืองน้ีอย่างกวา้งขวาง จึงไดข้อ้สรุปว่า รัฐบาลยินดีให้
เพิ่มเติมเร่ืองระบบสัดส่วนการจา้งงานคนพิการลงในมาตรา 17 ได ้ แต่ขอไม่ให้มีมาตรการบงัคบั 
หากแต่ใหข้ึ้นอยูก่บัความเมตตาของนายจา้งหรือเจา้ของสถานประกอบการเป็นส าคญั มาตรา 17 จึง
ไดบ้ญัญติัแต่เพียงวา่ 

เพื่อเป็นการคุ้มครองและสงเคราะห์คนพิการ  ให้รัฐมนตรีมีอ านาจออกกฎกระทรวง
ก าหนดให้นายจา้งหรือเจา้ของสถานประกอบการของเอกชนรับคนพิการเขา้ท างานตาม
ลกัษณะของงานในอตัราส่วนท่ีเหมาะสมกบัลูกจา้งอ่ืน  ในกรณีท่ีนายจา้งหรือเจา้ของ
สถานประกอบการประสงคจ์ะไม่รับคนพิการเขา้ท างานตามสัดส่วนท่ีก าหนด จะขอส่งเงิน
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เขา้กองทุนตามมาตรา 16 ตามอตัราท่ีก าหนดในกฎกระทรวงแทนการรับคนพิการเขา้
ท างานก็ได ้(อา้งถึงใน วริิยะ นามศิริพงศพ์นัธ์ุ และจุไร ทพัวงษ,์ 2554) 
 

ในปี พ.ศ. 2537 คนไทยทัว่ไปไม่เช่ือวา่คนพิการมีความสามารถท างานได ้ถึงแมค้น
พิการบางคนมีความสามารถท างานได้ แต่ก็ท  าได้เฉพาะงานบางประเภทเท่านั้น ด้วยเหตุน้ี
กฎกระทรวงจึงก าหนดให้จ้างเฉพาะคนพิการท่ีสามารถท างานได้ตามลักษณะงานท่ีกรม
ประชาสงเคราะห์ประกาศ และก าหนดให้เฉพาะบริษทัขนาดใหญ่ท่ีมีลูกจา้งตั้งแต่ 200 คนข้ึนไป มี
หนา้ท่ีตอ้งจา้งแรงงานคนพิการตามระบบสัดส่วน 

อย่างไรก็ตาม ผูน้ าคนพิการไม่เห็นด้วยกบัการก าหนดสัดส่วนโดยยึดจงัหวดัเป็น
หลกั แต่ตอ้งการให้ยึดเอานิติบุคคลเป็นหลกั เพราะบริษทั 2 แห่งท่ีมีลูกจา้ง 1,000 คนเท่ากนั แต่
บริษทัหน่ึงมีหลายสาขา แต่ละจงัหวดัมีลูกจา้งไม่ถึง 200 คนก็ไม่ตอ้งจา้งงานคนพิการแมแ้ต่คน
เดียว แต่อีกบริษทัหน่ึงมีลูกจา้ง จงัหวดัละ 333 คนตอ้งจา้งคนพิการจงัหวดัละ 2 คน รวมทั้งบริษทั
ตอ้งจา้งถึง 6 คน หากใชนิ้ติบุคคลเป็นฐานคิด ทั้ง 2 บริษทัตอ้งจา้งงานคนพิการเท่ากนั บริษทัละ 5 
คน นอกจากน้ี ผูน้ าคนพิการยงัตอ้งการให้นายจา้งหรือเจา้ของสถานประกอบการจา้งงานคนพิการ
มากกวา่จ่ายเงินเขา้กองทุนฯ เพราะยิ่งจ่ายเงินเขา้กองทุนฯ สูงมากเท่าไร ยิ่งมีมูลเหตุชกัจูงใจให้จา้ง
แรงงานคนพิการมากเท่านั้น และยิ่งให้ผลประโยชน์ในทางภาษีโดยให้หกัค่าใชจ่้ายได ้ 2 เท่าของ
ค่าใช้จ่ายท่ีจ่ายเป็นค่าแรงให้กับคนพิการ ยิ่งสร้างแรงจูงใจให้นายจ้างหรือเจ้าของสถาน
ประกอบการจา้งคนพิการมากข้ึนอีกทางหน่ึง 

แต่ถึงกระนั้น กฎหมายไม่ไดก้  าหนดสภาพบงัคบัเอาไวว้่า ถา้นายจา้งหรือเจา้ของ
สถานประกอบการไม่จา้งงานคนพิการและไม่จ่ายเงินเขา้กองทุนฯ นายจา้งหรือเจา้ของสถาน
ประกอบการจะตอ้งถูกลงโทษ 

นอกจากน้ี ในกลุ่มนายจา้งหรือเจา้ของสถานประกอบการท่ีปฏิบติัตามกฎหมาย มี
จ านวนไม่นอ้ยใชว้ธีิประกาศรับคนพิการเขา้ท างานในต าแหน่งท่ีเขา้ใจวา่คนพิการไม่สามารถท าได ้
เพื่อใชเ้ป็นขอ้อา้งวา่ไม่มีคนพิการมาสมคัรเขา้ท างานและไม่ขอจ่ายเงินเขา้กองทุนฯ 

ถึงแมจ้ะมีปัญหาระบบสัดส่วนการจา้งงานคนพิการไม่มีสภาพบงัคบัทางกฎหมาย 
อีกทั้ง ปัญหาการประกาศรับคนพิการเขา้ทางานในต าแหน่งท่ีคิดวา่คนพิการท าไม่ไดแ้ละไม่มีคน
พิการมาสมคัร รวมถึงปัญหาใชว้ิธีค  านวณระบบสัดส่วนเป็นจงัหวดั ๆ ไป ถึงกระนั้นก็ตาม ในปี 
พ.ศ. 2550 มีนายจา้งหรือเจา้ของสถานประกอบการ จา้งแรงงานคนพิการจ านวน 1,216 คน อีกทั้ง
ยินดีจ่ายเงินเขา้กองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการถึง 68.32 ลา้นบาท และกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
คนพิการไดน้ าเงินดงักล่าวไปให้คนพิการกูย้ืมไปประกอบอาชีพโดยไม่ตอ้งเสียดอกเบ้ีย ตั้งแต่ปี 
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พ.ศ. 2538 -พ.ศ. 2550 จ านวน 53,927 ราย ถึงแมว้า่ ระบบสัดส่วนการจา้งงานตาม พ.ร.บ. การฟ้ืนฟู
สมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 จะไม่ประสบผลส าเร็จในการบงัคบัใช้ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ก่อน
หนา้น้ี แต่หากวเิคราะห์ในแง่มุมท่ีวา่ระบบสัดส่วนการจา้งงานคนพิการสามารถสร้างงานให้แก่คน
พิการทั้งในระบบลูกจา้งและในระบบอาชีพอิสระไดจ้  านวนมากพอสมควร เม่ือน าเอาความเช่ือของ
สังคมไทยท่ีเช่ือว่าคนพิการไม่สามารถท างานได้และกฎหมายไม่มีสภาพบงัคบัมาประกอบการ
พิจารณา ตอ้งถือวา่ระบบสัดส่วนการจา้งงานตาม พ.ร.บ. การฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 
ค่อนขา้งประสบผลส าเร็จพอสมควร (วริิยะ นามศิริพงศพ์นัธ์ุ และจุไร ทพัวงษ,์ 2554, น. 21-24) 

2.6.4.2 ระบบสัดส่วนการจา้งงานตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติคน
พิการ พ.ศ. 2550  

เพื่อให้ระบบสัดส่วนการจา้งงานคนพิการมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมาก
ยิง่ข้ึน สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยไดเ้รียกร้องมาโดยตลอดวา่ ให้มีการแกไ้ขเพิ่มเติม
มาตรา 17 (2) ของ พ.ร.บ.การฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 ใหร้ะบบสัดส่วนการจา้งงานคน
พิการมีสภาพบงัคบั รวมทั้งยกเลิกวิธีการให้ประกาศรับคนพิการ ถา้ไม่มีคนพิการมาสมคัรถือว่า
ปฏิบติัตามกฎหมายแลว้ไม่ตอ้งจ่ายเงินเขา้กองทุนฯ เพื่อมิให้คนดีท่ียินยอมปฏิบติัตามกฎหมายถูก
เอาเปรียบ 

ทั้งน้ี รองศาสตราจารยว์ิริยะ นามศิริพงศ์พนัธ์ุ และนายมณเฑียร บุญตนั ไดท้  า
งานวิจยัให้แก่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และในงานวิจยัดงักล่าวได้เสนอแนะให้แก้ไข
ปรับปรุงระบบสัดส่วนการจา้งงานคนพิการให้มีสภาพบงัคบั ดว้ยการก าหนดให้นายจา้งหรือ
เจา้ของสถานประกอบการของเอกชนตอ้งส่งเงินเขา้กองทุนฯ ตามท่ีกฎหมายก าหนด แต่หากส่ง
ล่าชา้หรือน าส่งไม่ครบถว้น นายจา้งหรือเจา้ของสถานประกอบการของเอกชนรายนั้นตอ้งเสียเงิน
เพิ่มร้อยละ 1 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินท่ีตอ้งส่ง และหากถูกทวงถามจากเจา้หนา้ท่ีถึง 3 
คร้ังแลว้ยงัไม่จ่าย ใหเ้สียค่าปรับไม่เกิน 2 เท่าของจ านวนเงินท่ีตอ้งเสีย ตลอดจนประกาศขอ้มูลผูจ้ง
ใจไม่ปฏิบติัตามกฎหมายต่อสาธารณะ เพื่อใหเ้กิดสภาพบงัคบัทางสังคม (Social Sanction) 

ดงันั้น นายจา้งหรือเจา้ของสถานประกอบการจะอา้งวา่ไดมี้การประกาศรับคนพิการ
แลว้ แต่ไม่มีคนพิการมาสมคัรจึงไม่ตอ้งจ่ายเงินเขา้กองทุนฯ ไม่ไดอี้กต่อไป เพราะกฎหมายมิได้
เปิดโอกาสให้ท าเช่นนั้นได ้การประกาศรับคนพิการ ถึงแมไ้ม่มีคนพิการมาสมคัรก็ตอ้งจ่ายเงินเขา้
กองทุนฯ ตามมาตรา 34 วรรค 1 

จากตวัเลขของส านกังานสถิติแห่งชาติ (อา้งถึงใน วิริยะ นามศิริพงศพ์นัธ์ุ และจุไร 
ทพัวงษ,์ 2554) ประจ าปี พ.ศ. 2544 พบวา่ คนพิการอยูใ่นวยัท างานจ านวน 638,994 คน แต่มีงานท า
จ านวน 237,272 คน คิดเป็นร้อยละ 23.4 ของคนพิการท่ีอยูใ่นวยัท างานทั้งหมด เพื่อให้คนพิการมี
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งานท าเพิ่มข้ึนอย่างมีนยัยะสาคญัในเวลาอนัรวดเร็ว ผูน้ าคนพิการจึงมีความประสงค์ให้มีระบบ
สัดส่วนการจา้งงานคนพิการ โดยมีจุดมุ่งหมายให้นายจา้งหรือเจา้ของสถานประกอบการสร้างงาน
ให้แก่คนพิการดว้ยวิธีใดก็ได ้ เช่น การจา้งงาน การให้สัมปทาน จดัสถานท่ีจ าหน่ายสินคา้หรือ
บริการ จดัจา้งเหมาช่วงงาน ฝึกงาน หรือใหก้ารช่วยเหลืออ่ืนใดแก่คนพิการหรือผูดู้แลคนพิการ ดว้ย
เหตุวา่การสร้างงานให้คนพิการ 1 คนนั้นสามารถสร้างงานให้คนไทยถึง 2 คน เน่ืองจากโดยปกติ
แลว้คนพิการท่ีไม่มีงานท า นอกจากจะตอ้งเป็นภาระของครอบครัวแลว้ ยงัตอ้งมีคนในครอบครัว
อีก 1 คนคอยดูแลดว้ย 

หากพิจารณาขอ้ดีขอ้เสียแล้ว สัดส่วนการจา้งงานคนทัว่ไปต่อคนพิการในอตัรา 
200:1 มีขอ้ดีคือ สามารถท าให้เกิดความเป็นธรรมระหวา่งนายจา้งหรือเจา้ของสถานประกอบการ
ดว้ยกนั ดว้ยเหตุวา่ อตัรา 200:1 ไดมี้การถือปฏิบติักนัอยูแ่ลว้ เม่ือ พ.ร.บ.ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ให้เคร่ืองมือหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นมาตรการบงัคบัดว้ยการอายดั
ทรัพยสิ์น มาตรการบงัคบัทางสังคมดว้ยการโฆษณาต่อสาธารณะ หรือการห้ามเลือกปฏิบติัโดยไม่
เป็นธรรมเพราะเหตุแห่งความพิการ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งรู้จกัใชเ้คร่ืองไมเ้คร่ืองมือท่ีกฎหมาย
ให้อยา่งจริงจงัเท่านั้นก็พอแลว้ ซ่ึงแต่เดิม คนดีมกัถูกเอาเปรียบ ส่วนขอ้เสีย อตัรา 200:1 ใชม้านาน
กวา่ 15 ปีแลว้ หากยงัคงสัดส่วนเดิม คงไม่สามารถสร้างงานให้แก่คนพิการไดอ้ยา่งเป็นสาระส าคญั 
จะสร้างงานให้คนพิการเพิ่มข้ึนก็ไดเ้พียงหลกัพนัจากการใช้มาตรการบงัคบัตามกฎหมายและจาก
การสร้างงานเพิ่มข้ึนจากหน่วยงานของรัฐ 

ส่วนสัดส่วนการจา้งงานคนทัว่ไปต่อคนพิการในอตัรา 50:1 มีขอ้ดีอยูท่ี่วา่ สามารถ
สร้างงานให้แก่คนพิการไดอ้ยา่งเป็นสาระสาคญั โดยจากการส ารวจของส านกังานสถิติแห่งชาติ 
(อา้งถึงใน วิริยะ นามศิริพงศพ์นัธ์ุ และจุไร ทพัวงษ,์ 2554) ในปี พ.ศ. 2544 พบวา่คนพิการท่ีมีงาน
ท ามีจ านวน 237,272 คน คิดเป็นร้อยละ 23.40 ของคนพิการท่ีอยูใ่นวยัท างานทั้งหมด แต่ในปี พ.ศ. 
2550 คนพิการท่ีมีงานท ามีจ านวนเพิ่มข้ึนเป็น 638,994 คน คิดเป็นร้อยละ 35.19 

ตวัเลขท่ีเพิ่มข้ึนของคนพิการท่ีมีงานท าน้ีส่วนหน่ึงอาจมาจากวิธีการส ารวจท่ีดีข้ึน
กวา่เดิม แต่ก็ปฏิเสธไม่ไดว้า่ อีกส่วนหน่ึงเกิดจากการศึกษาท่ีสูงข้ึนของคนพิการ และการกูย้ืมเงิน
จากกองทุนฯ เพื่อไปประกอบอาชีพโดยไม่เสียดอกเบ้ีย ขอ้ดีอีกประการหน่ึงของอตัรา 50:1  คือ 
สอดรับกบัการรณรงคข์องภาคประชาชนหลายส่วนใหมี้การปฏิรูปประเทศไทยเพื่อลดความเหล่ือม
ล ้า สร้างความเป็นธรรมให้กบัสังคม โดยเน้นให้ภาคธุรกิจยอมลดก าไรลง เพื่อเขา้มาช่วยสร้าง
รายไดห้รือสวสัดิการให้กบัผูมี้รายไดน้อ้ย ผูด้อ้ยโอกาส รวมถึงคนพิการดว้ย ส่วนขอ้เสีย อตัรา 
50:1 เป็นการเพิ่มอตัราแบบกา้วกระโดด เพราะแต่เดิมมีลูกจา้ง 200 คน ก็เพียงจา้งคนพิการ 1 คน
เท่านั้น แต่ตามอตัราใหม่น้ี ตอ้งจา้งคนพิการเพิ่มข้ึนเป็น 4 คน หรือ 4 เท่าตวั หากปล่อยให้กฎหมาย
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มีสภาพบงัคบัได้อย่างไม่ทัว่ถึง ก็จะท าให้นายจา้งหรือเจา้ของสถานประกอบการท่ีปฏิบติัตาม
กฎหมายถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจา้งหรือเจา้ของสถานประกอบการท่ีไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย ยิ่ง
เม่ือเอาสูตรค านวณการจ่ายเงินเขา้กองทุนฯ มาดูประกอบดว้ย ภาระของนายจา้งหรือเจา้ของสถาน
ประกอบการอาจจะเพิ่มข้ึนถึง 8 เท่าตวั (วริิยะ นามศิริพงศพ์นัธ์ุ และจุไร ทพัวงษ,์ 2554, น. 25-29) 

กล่าวโดยสรุปคือ ระบบสัดส่วนการจ้างงานคนพิการเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผล
โดยตรงต่อการสร้างโอกาสในการมีงานท าให้กบัคนพิการ โดยท าให้องคก์รธุรกิจตอ้งจา้งงานหรือ
สร้างงานคนพิการเพิ่มข้ึนจากเดิมในสัดส่วน 200:1 มาเป็น 100:1 ซ่ึงสัดส่วนการจา้งงานคนพิการท่ี
เพิ่มข้ึนน้ีแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมัน่ของทุกภาคส่วนในการผลกัดนัให้คนพิการมีโอกาสในการมี
งานท ามากข้ึน โดยวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 3 ของงานวิจยัช้ินน้ีจะศึกษาถึงปัจจยัสนบัสนุน ซ่ึงรวมไปถึง
มาตรการต่าง ๆ ของรัฐท่ีจะช่วยส่งเสริมใหร้ะบบสัดส่วนการจา้งงานคนพิการบรรลุผลท่ีตั้งไว ้

 
2.6.5 การสร้างงานให้แก่คนพกิารด้วยวธีิอืน่ใดตามมาตรา 35 แทนการจ้างงานตามระบบ

สัดส่วน 
ตามร่างกฎกระทรวงท่ีออกตามความในมาตรา 33 และมาตรา 34 วรรค 1 ผูน้ าคนพิการ

เสนอให้เพิ่มอตัราส่วนการจา้งงานคนพิการจาก 200:1 เป็น 50:1 ดว้ยเหตุผลวา่ระบบสัดส่วนการ
จา้งงานน้ีไดเ้ปล่ียนจุดมุ่งหมายจากการจา้งงานคนพิการโดยตรง เป็นมุ่งสร้างงานให้คนพิการเป็น
หลกั หากใชส้ัดส่วนลูกจา้งทัว่ไปต่อคนพิการ 50:1 นายจา้งหรือเจา้ของสถานประกอบการท่ีเขา้ข่าย
ตอ้งจา้งแรงงานคนพิการจะเพิ่มข้ึนเป็น 23,669 แห่ง และจะท าให้มีการจา้งงานคนพิการตามระบบ
ระบบสัดส่วนการจา้งงานจ านวน 108,180 คน ดว้ยเหตุวา่ทุกวนัน้ี ตามตวัเลขสถิติในปี พ.ศ. 2550 
คนพิการท่ีอยูใ่นวยัท างานยงัวา่งงานอยูถึ่งร้อยละ 64.81 คิดเป็นจ านวน 1,176,636 คน หากตั้งอยูบ่น
ขอ้สมมติฐานว่าร้อยละ 50 ไม่อยู่ในภาวะท่ีจะท างานได ้ นัน่ยอ่มหมายความวา่ยงัคงมีคนพิการ
วา่งงานถึง 588,318 คน 

ดงันั้น ประเทศไทยต้องคิดหาวิธีสร้างงานให้แก่คนพิการให้มีจ  านวนเพิ่มมากข้ึนอย่าง
รวดเร็วเพื่อเปล่ียนคนพิการจากภาระไปสู่พลงั ส าหรับภาคเอกชน หากระบบสัดส่วนการจา้งงาน
คนพิการยงัใช้อตัราส่วน 200:1 จะหวงัให้คนพิการมีงานท ามากกวา่เดิมอย่างเป็นสาระส าคญัคง
ไม่ได ้อยา่งมากก็แค่ช่วยใหค้นพิการมีงานท าเพิ่มข้ึนในหลกัพนัอตัรา ดว้ยการบงัคบัให้นายจา้งหรือ
เจา้ของสถานประกอบการท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามกฎหมายหนัมาปฏิบติัตามกฎหมาย ในภาวะท่ีคนพิการ
ยงัวา่งงานอยูเ่ป็นจ านวนมาก จึงจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งเขา้มาคิดคน้หาวิธีการให้ทุกภาคส่วนเขา้มา
ช่วยกนัสร้างงานให้แก่คนพิการ ซ่ึงการมีงานท าของคนพิการท่ีเพิ่มมากข้ึนอย่างเป็นสาระส าคญัน้ี 
ยอ่มส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศชาติโดยรวมดว้ย 
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ระบบสัดส่วนการจา้งงานคนพิการอตัราส่วน 200:1 นั้นถือวา่มีแต่วิสาหกิจขนาดค่อนขา้ง
ใหญ่เท่านั้นท่ีจะเขา้มารับผดิชอบในการสร้างงานให้แก่คนพิการ ส่วนการก าหนดอตัราส่วน 50:1 ก็
เป็นการเสนอให้วิสาหกิจขนาดกลางเขา้มามีส่วนรับผิดชอบในการสร้างงานให้แก่คนพิการอีกแรง
หน่ึง ส่วนนายจา้งหรือเจา้ของสถานประกอบการท่ีมีลูกจา้งน้อยกวา่ 50 คน ซ่ึงถือเป็นวิสาหกิจ
ขนาดเล็กและวิสาหกิจขนาดเล็กมากไม่ไดรั้บการเสนอให้เขา้มามีส่วนร่วมในการสร้างงานให้แก่
คนพิการตามระบบสัดส่วนแต่อยา่งใด 

ผูน้ าคนพิการยงัมีความเห็นวา่ วิสาหกิจขนาดใหญ่และขนาดกลางสามารถใชท้รัพยากรท่ี
ตนเองมีอยู่มาสร้างงานให้แก่คนพิการ แทนการจา้งงานให้คนพิการได้ เช่น ให้สถานท่ีจ าหน่าย
สินคา้หรือบริการ หรือฝึกงานให้แก่คนพิการ เป็นตน้ ซ่ึงในกรณีหลงัน้ี อาจจะไม่เพิ่มภาระให้แก่
สถานประกอบการมากนกั จึงกล่าวไดว้า่ การเสนอให้วิสาหกิจขนาดกลางเขา้มามีส่วนรับผิดชอบ
ในการสร้างงานใหค้นพิการในประเทศไทยน่าจะสมเหตุสมผล 

นอกจากน้ี ผูน้ าคนพิการยงัมีความเห็นวา่ หากวิเคราะห์ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายแลว้ 
พ.ร.บ. ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 มีจุดมุ่งหมายให้หน่วยงานของรัฐ 
นายจา้งหรือเจา้ของสถานประกอบการเขา้มามีบทบาทส าคญัในการสร้างงานให้แก่คนพิการผ่าน
ระบบสัดส่วนการจา้งงานคนพิการ โดยยึดหลกัวา่ หากหน่วยงานของรัฐ นายจา้งหรือเจา้ของสถาน
ประกอบการไม่อยูใ่นฐานะท่ีจะจา้งงานคนพิการได้ ก็สามารถเลือกหาวิธีสร้างงานให้แก่คนพิการ
ไดใ้นรูปแบบต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นการใหส้ัมปทาน จดัสถานท่ีจ าหน่ายสินคา้หรือบริการ จดัจา้งเหมา
ช่วงงาน หรือใหก้ารช่วยเหลืออ่ืนใดแก่คนพิการหรือผูดู้แลคนพิการ รวมไปถึงการฝึกงานให้แก่คน
พิการดว้ย การช่วยให้คนพิการมีงานท าตามมาตรา 35 ถือวา่เป็นมาตรการเชิงบวก (Affirmative 
Action Programs) ตามขอ้ 27 (เอช) แห่งอนุสัญญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิคนพิการ 

มาตรา 35 ก าหนดใหห้น่วยงานของรัฐท่ีไม่ประสงคจ์ะรับคนพิการเขา้ท างานตามมาตรา 33 
หรือ นายจา้งหรือเจา้ของสถานประกอบการท่ีไม่รับคนพิการเขา้ท างานตามมาตรา 33 และไม่
ประสงคจ์ะส่งเงินเขา้กองทุนฯ ตามมาตรา 34 ใหส้ัมปทาน จดัสถานท่ีจ าหน่ายสินคา้หรือบริการ จดั
จา้งเหมาช่วงงาน ฝึกงาน หรือใหก้ารช่วยเหล่ืออ่ืนใดแก่คนพิการหรือผูดู้แลคนพิการแทนก็ได ้ทั้งน้ี 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการก าหนดในระเบียบว่าด้วยหลกัเกณฑ์และ
วิธีการให้สัมปทาน จดัสถานท่ีจ าหน่ายสินคา้หรือบริการ จดัจา้งเหมาช่วงงาน ฝึกงาน หรือให้การ
ช่วยเหลืออ่ืนใดแก่คนพิการหรือผูดู้แลคนพิการ พ.ศ. 2552 (อา้งถึงใน วิริยะ นามศิริพงศพ์นัธ์ุ และ
จุไร ทพัวงษ,์ 2554) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ขอ้ท่ี 5 ของระเบียบดงักล่าวก าหนดให้การให้สัมปทานตอ้งมีระยะเวลาด าเนินงาน
ไม่นอ้ยกว่า 1 ปี เช่น การให้ครอบครองทรัพยสิ์นของหน่วยงานของตน การจ าหน่ายสินคา้หรือ
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บริการแก่หน่วยงานของตน การมอบวสัดุอุปกรณ์ท่ีหน่วยงานของตนมิไดใ้ชป้ระโยชน์ให้คนพิการ
หรือผูดู้แลคนพิการ การจดัสรรคล่ืนความถ่ีหรือเวลาออกอากาศของสถานีวิทยุ  หรือสถานีวิทยุ
โทรทศัน์ หรืออ่ืน ๆ เป็นตน้ 

ขอ้ท่ี 6 ของระเบียบดงักล่าวก าหนดให้สถานท่ีจ าหน่ายสินคา้หรือบริการตอ้งตั้งอยู่
ในสถานท่ีท่ีคนมองเห็นไดง่้าย มีสาธารณูปโภคและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีคนพิการเขา้ถึงและใช้
ประโยชน์ได้ สถานท่ีตอ้งมัน่คงแข็งแรง ปลอดภยั ไดรั้บการยกเวน้ค่าเช่าพื้นท่ี มีระยะเวลา
ด าเนินงานไม่นอ้ยกวา่หน่ึงปี 

ขอ้ท่ี 7 ของระเบียบดงักล่าวก าหนดให้ การจดัจา้งเหมาช่วงงานให้มีการท าสัญญา
เพื่อให้คนพิการไดมี้อาชีพและมีระยะเวลาด าเนินงานไม่นอ้ยกว่าหกเดือน หน่วยงานรัฐให้รวมถึง
การสั่งซ้ือสินคา้หรือผลิตภณัฑจ์ากคนพิการโดยวธีิกรณีพิเศษ ขายสินคา้ หรือจดัจา้งเหมาบริการให้
คนพิการโดยวิธีกรณีพิเศษ หรือให้วสัดุอุปกรณ์ท่ีหมดความจ าเป็นแก่คนพิการตามความจ าเป็น 
ส่วนนายจา้งหรือเจา้ของสถานประกอบการให้รวมถึงการสั่งซ้ือสินคา้หรือผลิตภณัฑ์จากคนพิการ 
ขายสินคา้ หรือจดัจา้งเหมาบริการท่ีไดม้าตรฐาน หรืออนุญาตให้ใชสิ้ทธิเคร่ืองหมายการคา้ วสัดุ
อุปกรณ์ หรือทรัพยสิ์นทางปัญญา 

ขอ้ท่ี 8 ของระเบียบดงักล่าวก าหนดให้มีการฝึกงานคนพิการไม่นอ้ยกวา่หกเดือน มี
การถ่ายทอดวิทยาการ เทคโนโลยี กระบวนการผลิต หรือองคค์วามรู้ขององคก์ร หลกัสูตรในการ
ฝึกงานตอ้งเสนอต่อปลัดกระทรวงแรงงานหรือผูว้่าราชการจงัหวดั ต้องรับผิดชอบในการจดั
สถานท่ี วสัดุอุปกรณ์ เอกสาร วิทยากร เบ้ียเล้ียงคนพิการโดยมิให้เรียกเก็บค่าใชจ่้ายใด ๆ แก่คน
พิการ 

ส าหรับประโยชน์สูงสุดในการปฏิบติัตามมาตรา 33 หรือมาตรา 35 น่าจะเป็นเร่ืองของการ
จา้งงานคนพิการ ด้วยเหตุผลท่ีว่า หากมีการจ้างงานคนพิการ นายจา้งหรือเจ้าของสถาน
ประกอบการมีสิทธิทั้งหกัค่าใชจ่้ายเป็น 2 เท่าของเงินเดือนท่ีจ่ายจริง (มาตรา 34 วรรค 3 และ มาตรา 
3 แห่งพระราชกฤษฎีกา ฉบบัท่ี 499 ลงวนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2553) จึงเห็นไดช้ดัวา่ในกรณีท่ี
นายจา้งหรือเจา้ของสถานประกอบการเปิดรับสมคัรงานทัว่ไป และมีคนพิการไปสมคัร อีกทั้ง
สามารถผา่นการทดสอบได ้ นายจา้งหรือเจา้ของสถานประกอบการมีเหตุผลท่ีจะรับคนพิการมาก
ท่ีสุด เพราะจะไม่ถูกฟ้องร้องในเร่ืองท่ีวา่มีการเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ และยงัมี
สิทธิประโยชน์ทางภาษี รวมทั้งไม่ตอ้งจ่ายเงินเขา้กองทุนฯ แต่อยา่งใด แต่ถา้นายจา้งหรือเจา้ของ
สถานประกอบการเลือกท่ีจะจ่ายเงินเขา้กองทุนฯ เงินท่ีจ่ายนั้นก็หักค่าใช้จ่ายได้เพียงเท่าเดียว 
นายจา้งหรือเจา้ของสถานประกอบการมีแต่เสีย ไมไดรั้บอะไรตอบแทน 
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หากเลือกสร้างงานให้แก่คนพิการตามมาตรา 35 ค่าใชจ่้ายก็หกัไดเ้พียงเท่าเดียว แต่พอจะ
น าไปประชาสัมพนัธ์สร้างภาพพจน์ให้แก่องค์กรในเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ได ้
อยา่งไรก็ตาม ทั้ง 2 กรณี ยงัตอ้งอยูใ่นบงัคบัการห้ามเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมเพราะเหตุแห่ง
ความพิการ (วริิยะ นามศิริพงศพ์นัธ์ุ และจุไร ทพัวงษ,์ 2554, น. 31-33) 

กล่าวโดยสรุปคือ การสร้างงานคนพิการตามมาตรา 35 เป็นเร่ืองเก่าท่ีน ามาเล่าใหม่ โดย
อาศยักระแสความรับผดิชอบต่อสังคมเป็นตวัขบัเคล่ือนเพื่อใหอ้งคก์รธุรกิจหนัมาใหค้วามส าคญักบั
การสร้างโอกาสในการมีงานท าให้กบัคนพิการมากข้ึน โดยเช่ือมโยงกบักลยุทธ์ดา้น CSR ของ
องคก์ร ซ่ึงในวตัถุประสงค์ขอ้แรกของงานวิจยัช้ินน้ีจะศึกษาถึงวิธีการบริหารจดัการขององคก์รท่ี
ประสบความส าเร็จในการปฏิบติัตามมาตรา 35 เพื่อเป็นกรณีตวัอย่างให้กบัองค์กรธุรกิจอ่ืน ๆ 
พร้อมทั้งน าเสนอแนวทางปฏิบติัท่ีเป็นรูปธรรมมากข้ึน 
 

2.6.6 กรณีศึกษาโครงการธุรกจิสร้างสรรค์ คนพกิารเข้มแข็ง (CSR-D-Ability: CSRD) 
(Admin, 2555) 

ส าหรับในประเทศไทยนั้น อาจพูดไดว้า่การรณรงคใ์นประเด็นสิทธิมนุษยชนยงัไม่เขม้ขน้
เท่ากบัในต่างประเทศ แต่ก็มีการเคล่ือนไหวจากภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อผลกัดนัให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ทางสังคมในระดบัท่ีใหญ่ข้ึน โดยหน่ึงในการเคล่ือนไหวดงักล่าวไดแ้ก่ การสร้างความรู้ความเขา้ใจ
ให้กบัภาคเอกชนในเร่ืองการ “สร้างงาน” ให้กับคนพิการตามมาตรา 35 แห่งพระราชบญัญติั
ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 นอกเหนือจากการ “จา้งงาน” คนพิการตาม
มาตรา 33 ซ่ึงช่องทางในการส่ือสารเพื่อสร้างความเขา้ใจให้กบัภาคเอกชนนั้นมีหลากหลายช่องทาง 
อาทิ 

1) การประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อหารือแนวทางปฏิบติัในการสนบัสนุนคนพิการตาม 
มาตรา 35 แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 โดยการประชุม
ดงักล่าวจดัข้ึนเม่ือเดือนธนัวาคม 2554 โดยมีตวัแทนทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และองคก์รคนพิการ
เขา้ร่วมทั้งส้ิน 17 องคก์ร จาก 3 ภาคส่วน คือ 1) ภาครัฐ ไดแ้ก่ ส านกังานส่งเสริมและพฒันาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) และ กรมการจดัหางาน 2) ภาคเอกชน ไดแ้ก่ สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมบริษทัจด
ทะเบียนไทย บริษทั กรุงไทยแอคซ่า ประกนัชีวิต จ  ากดั บริษทั CP Trading Group เครือเจริญโภค
ภณัฑ ์จ ากดั บริษทั เดนโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั บริษทับีทามส์ โซลูชัน่ จ  ากดั ธนาคารธนชาติ จ  ากดั 
(มหาชน) ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) และ บริษทัทิพยประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) และ 3) 
องค์กรคนพิการ ได้แก่ สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย สมาคมเพื่อคนพิการทาง
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สติปัญญาแห่งประเทศไทย มูลนิธิมหาไถ่เพื่อการพฒันาคนพิการ และ มูลนิธิสิริวฒันา เชสเชียร์ ใน
พระบรมราชินูปถมัภใ์นประเทศไทย 

ส าหรับมาตรา 35 น้ีเป็นมาตราทางเลือกให้แก่องคก์รธุรกิจท่ีไม่สามารถจา้งงานคน
พิการไดต้ามจ านวนท่ีก าหนด หรือไม่สามารถส่งเงินเขา้กองทุนได ้โดยเร่ิมมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่ปี 
2555 ดงันั้น การประชุมเชิงปฏิบติัการน้ี จึงเป็นการสร้างความเขา้ใจในการด าเนินงานร่วมกนัเพื่อ
น าไปสู่แนวทางการด าเนินงานท่ีสามารถปฏิบติัได้จริงและเป็นธรรมท่ีสุดส าหรับทุกฝ่าย อนัจะ
ส่งผลให้เกิดประสิทธิผลในการบงัคบัใช้กฏหมาย และตอกย  ้าถึงเจตนารมณ์ในการส่งเสริมการ
สร้างอาชีพคนพิการอยา่งเป็นรูปธรรม 

2) การจดัตั้งคณะกรรมการไตรภาคี ซ่ึงประกอบดว้ยตวัแทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน 
และองค์กรคนพิการ เพื่อให้เกิดการท างานแบบบูรณาการและเป็นศูนยก์ลางในการขบัเคล่ือนแนว
ทางการปฏิบติัตามมาตรา 35 ใหเ้ป็นไปดว้ยความรวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

3) การประชุมไตรภาคีเพื่อประเมินศกัยภาพความพร้อมของภาคธุรกิจ โดยเชิญ
ตวั แทนจาก 5 สภาองคก์รภาคธุรกิจ อนัไดแ้ก่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, สภาหอการคา้
แห่งประเทศไทย, สมาคมธนาคารไทย, สภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย และสมาคม
ผูค้า้ปลีกไทย มาร่วมแสดงความคิดเห็นในการขบัเคล่ือนกฏหมายการส่งเสริมคนพิการสู่ผลการ
ปฏิบติัท่ีเป็นรูปธรรมมากยิง่ข้ึน หลงัจากท่ีไดมี้การบงัคบัใชก้ฏหมายอตัราส่วนใหม่ 100:1 

4) การเสวนา เร่ือง “เสียงสะทอ้นต่อการจา้งงานคนพิการไทย: สู่ทางออกอยา่งย ัง่ยืน” 
ซ่ึงจดัข้ึนโดยหอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย เม่ือเดือนสิงหาคม 2555 เพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมเก่ียวกับประเด็นการจ้างงานคนพิการ รวมถึงศึกษา
อุปสรรคปัญหาท่ีเกิดจากการจ้างงานคนพิการและร่วมกันหาแนวทางในการการแก้ไขปัญหา
ดงักล่าวต่อไป 

จะเห็นไดว้า่มีความพยายามอยา่งมากท่ีจะดึงภาคธุรกิจซ่ึงมีศกัยภาพและความพร้อมในแง่
ของเงินทุนมาร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมการสร้างงานและสร้างโอกาสให้กบัคนพิการ
เพื่อประโยชน์ร่วมกนัอยา่งย ัง่ยนื และนัน่เป็นท่ีมาของโครงการท่ีมีช่ือวา่ โครงการธุรกิจสร้างสรรค ์
คนพิการเขม้แขง็ (CSR-D-Ability: CSRD) ซ่ึงเป็นโครงการความร่วมมือระหวา่งส านกังานส่งเสริม
และพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ  (พก.) สังกดักระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คง
ของมนุษย ์กิจการเพื่อสังคมไนส์คอร์ป และมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพฒันาคนพิการ เพื่อสร้าง
ความเขา้ใจแก่ภาคธุรกิจถึงแนวทางการพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ และมุ่งปรับแนวทางการ
สนับสนุนจากเดิมท่ีส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบของการบริจาค หรือ การส่งเงินสนับสนุน (ตาม
มาตรา 34) ซ่ึงมิไดเ้ป็นการส่งเสริมศกัยภาพของผูพ้ิการอยา่งแทจ้ริง มาสู่รูปแบบของการจา้งงาน
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อยา่งเหมาะสม การสนบัสนุนสินคา้และบริการของผูพ้ิการ และ การเสริมสร้างศกัยภาพของผูพ้ิการ 
(ตามมาตรา 33 และ 35) เพื่อการเปล่ียนแปลงไปสู่การเป็นสังคมแห่งการสร้างโอกาสและความเท่า
เทียม (Inclusive Society) ซ่ึงนบัเป็นการบูรณาการการด าเนินงานดา้น CSR ท่ีเสริมหนุนการด าเนิน
ธุรกิจขององคก์รไปพร้อม ๆ กบัการพฒันาความสามารถของผูพ้ิการอยา่งย ัง่ยนื 

ซ่ึงตลอดระยะเวลาโครงการ ไดมี้การให้ขอ้มูลข่าวสารเพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจให้กบั
ภาคธุรกิจถึงแนวทางการพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการผ่านการอบรมเชิงปฏิบติัการ โดยการ
สนบัสนุนขององค์กรธุรกิจชั้นน าท่ีเล็งเห็นถึงความส าคญัในการเปิดโอกาสให้กบัคนพิการอย่าง
สร้างสรรค ์และการสนบัสนุนจากบริษทั บีทามส์ โซลูชัน่ จ  ากดั ซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและยงัเป็นองคก์รท่ีให้ความส าคญักบัเร่ืองของการเปิดโอกาสให้คนพิการ ในการจดัท า
เวบ็ไซตป์ระชาสัมพนัธ์โครงการ CSRD เพื่อเป็นช่องทางในการส่ือสารขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ให้กบั
องคก์รและบุคคลภายนอก ตลอดจนเป็นแหล่งความรู้และแนวทางส่งเสริมคนพิการใหก้บัภาคธุรกิจ
แขนงต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ือง 

ทั้งน้ี หลงัจากท่ีมีการบงัคบัใช้กฏหมายอตัราส่วนใหม่ 100:1 ในช่วงปลายเดือนตุลาคม 
2554 พบวา่ มีองคก์รธุรกิจจ านวน 54 % คิดเป็นจ านวน 8,141 แห่ง ท่ีสามารถปฏิบติัตามกฏหมาย 
โดยการจา้งงานคนพิการตามมาตรา 33 ไดท้ั้งส้ิน 16,900 อตัรา และมีเพียง 229 แห่ง ท่ีสามารถ
ปฏิบติัตามมาตรา 35 ในการจดัการสนบัสนุนในรูปแบบอ่ืน ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ ยงัคงมีช่องวา่งอยู่
อีกมากระหวา่งจ านวนคนพิการกบัต าแหน่งงานส าหรับคนพิการท่ีกฏหมายก าหนดให้องคก์รธุรกิจ
รับเขา้ท างาน ดงันั้น โครงการ CSRD จึงนบัเป็นการจุดประกายภาคธุรกิจให้เป็นกลไกส าคญัในการ
ปิดช่องวา่งดงักล่าว 

หลงัจากท่ีโครงการ CSRD ซ่ึงเป็นโครงการระยะสั้นส้ินสุดลง พก. ร่วมกบัมหาวิทยาลยัศรี
นครินทรวิโรฒ และกิจการเพื่อสังคมไนส์คอร์ป จึงได้ต่อยอดโครงการด้วยการจดัตั้ งเครือข่าย
กิจการเพื่อสังคมเพื่อคนพิการ (Thai Network of Social Enterprise for Empowering the Disabled: 
Thai-SEED) ข้ึนเป็นคร้ังแรกในประเทศไทยเม่ือเดือนมิถุนายน 2557 ท่ีผ่านมา เพื่อสร้างความ
ตระหนกัเชิงสังคม (Awareness & Visibility) ต่อบทบาทและความส าคญัของกิจการเพื่อสังคมเพื่อ
คนพิการในประเทศไทยอยา่งเป็นรูปธรรม โดยมีเครือข่ายน าร่อง 30 องคก์ร และคาดวา่ผลสัมฤทธ์ิ
ท่ีไดจ้ากการรวมตวักนัของผูป้ระกอบการและนกัธุรกิจน้ี จะช่วยสร้างโอกาสให้กบัคนพิการอยา่ง
เป็นรูปธรรม อาทิ คนพิการมีงานท า คนพิการมีตลาดรองรับสินคา้และบริการ ไดรั้บโอกาสเขา้ถึง
บริการพื้นฐานท่ีจ าเป็น เป็นตน้ 

กล่าวโดยสรุปคือ โครงการธุรกิจสร้างสรรค ์คนพิการเขม้แข็ง นบัเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีดีในการ
ดึงเอาภาคธุรกิจเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาสังคม จนกลายเป็นเครือข่ายท่ีช่วยผลกัดนัให้องคก์ร



75 

ธุรกิจต่าง ๆ หันมาให้ความส าคญักบัการสร้างโอกาสในการมีงานท า ผ่านการจา้งงานและ/หรือ
สร้างงานให้กบัคนพิการมากข้ึน ซ่ึงการร่วมมือกนัของภาคส่วนต่าง ๆ น้ีจะก่อให้เกิดกลไกทาง
การตลาดท่ีเป็นปัจจยัสนบัสนุนอีกประการหน่ึงในวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 3 ของงานวจิยั 

 
2.6.7 งานวจัิยในประเทศ 
ในการศึกษาเก่ียวกบัการส่ือสารความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์รธุรกิจดา้นการสร้าง

โอกาสในการมีงานท าใหก้บัคนพิการ มีงานวจิยัในประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นดงักล่าว ดงัน้ี 
1) วิริยะ นามศิริพงศพ์นัธ์ และจุไร ทพัวงษ ์(2554) เร่ือง “บทวิพากษน์โยบายและ

ขอ้เท็จจริงในทางปฏิบติัเก่ียวกบัคนพิการในประเทศไทย: ความเสมอภาคในโอกาสของการมีงาน
ท าและไม่ถูกเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรม” พบวา่ ความส าเร็จของการสร้างโอกาสในการมีงานท า
ของคนพิการนั้นข้ึนอยูก่บัประสิทธิผลของการบงัคบัใชก้ฎหมายวา่ดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติัโดย
ไม่เป็นธรรมในการจ้างงานคนพิการและระบบสัดส่วนการจ้างงานคนพิการ โดยผู ้วิจ ัยได้
ท าการศึกษานโยบายและขอ้เท็จจริงในทางปฏิบติัเก่ียวกบัการจา้งงานคนพิการ รวมทั้งจุดอ่อนจุด
แข็ง และได้ให้ข้อเสนอแนะบางประการเพื่อให้การบังคับใช้กฏหมายและระบบดังกล่าวมี
ประสิทธิผลมากข้ึน ซ่ึงขอ้เสนอดงักล่าวรวมไปถึงการสร้างความรู้ความเขา้ใจให้กบัหน่วยงาน
ภาครัฐ และนายจา้งหรือเจา้ของสถานประกอบการ เก่ียวกบัประเด็นการเลือกปฏิบติั และการพฒันา
ระบบ “การสร้างงาน” ให้แก่คนพิการตามมาตรา 35 ควบคู่ไปกบัการพฒันาระบบการจดัหางาน
ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อสร้างโอกาสและความเท่าเทียมในการมีงานท าให้กบัคนพิการอย่างเป็น
รูปธรรม 

งานวจิยัช้ินน้ีเป็นขอ้ตกลงร่วมกนั (MOU) ระหวา่งองคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ 
(ILO) และมหาวิทยาธรรมศาสตร์ เพื่อท าการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัระบบกฎหมายวา่ดว้ยการจา้งงาน
คนพิการในประเทศไทยภายใตค้วามช่วยเหลือของไอริชเอด (Irish Aid-Funded “PEPDEL”) โดย
ใช้วิธีการส ารวจความคิดเห็นของสถานประกอบการต่อระบบการจา้งงานคนพิการเพื่อท าความ
เขา้ใจเก่ียวกบัประสบการณ์และการเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการในสถานประกอบการ
จ านวน 200 แห่ง และส ารวจความคิดเห็นของลูกจา้งผูพ้ิการจ านวน 29 คนท่ีท างานอยูใ่นบริษทัท่ี
จา้งงานคนพิการ 

กล่าวโดยสรุปคือ  ประสิทธิผลของการบงัคบัใช้กฎหมายว่าด้วยการจ้างงานคน
พิการและระบบสัดส่วนการจา้งงานคนพิการมีผลอยา่งมากต่อความส าเร็จของการสร้างโอกาสใน
การมีงานท าของคนพิการ ซ่ึงผูว้จิยัจะศึกษาต่อไปวา่ องคก์รธุรกิจท่ีมีการจา้งงานและ/หรือสร้างงาน
ใหก้บัคนพิการมีความเขา้ใจในเร่ืองกฏหมายดงักล่าวหรือไม่ อยา่งไร 
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2) ธนวฒิุ นยัโกวิท และ พรพรหม ชมงาม (2554) เร่ือง “การส่ือสารการมีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อสังคม: กลยุทธ์การแข่งขันเพื่อความย ัง่ยืนขององค์การ” พบว่า การมีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อสังคมขององคก์ร (Corporate Social Responsibility หรือ CSR) เป็นแนวทางการ
ด าเนินงานท่ีมุ่งเน้นผลประโยชน์ระยะยาวมากกว่าระยะสั้น และเป็นกระบวนการท่ีส่งเสริมการ
พฒันาและการเติบโตแบบยัง่ยืนให้กับองค์กรในโลกการค้าแบบไร้พรมแดนเช่นท่ีเป็นอยู่ใน
ปัจจุบนั อยา่งไรก็ตาม ปัญหาหน่ึงของการสนบัสนุนการด าเนินการกิจกรรม CSR ขององคก์รคือ 
การขาดความเขา้ใจเก่ียวกบัผลการด าเนินงานดา้น CSR ท่ีมีต่อความสามารถในการแข่งขนัของ
องคก์ร และวิธีการส่ือสารกิจกรรม CSR ไปยงักลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียขององคก์รเพื่อให้เห็นถึง
ประโยชน์และความส าคญัของ CSR 

งานวิจัย น้ีจึงได้เสนอแนะกลยุทธ์การส่ือสารความรับผิดชอบต่อสังคมและ
กระบวนการในการสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัโครงการ CSR เพื่อสร้างความย ัง่ยืนให้แก่องคก์ร ซ่ึง
หากองคก์รใดเรียนรู้ท่ีจะน าเอากิจกรรม CSR มาผนวกเขา้กบัพนัธกิจและวิสัยทศัน์ภายในองคก์ร
อยา่งเป็นระบบและมีการปลูกฝังการสร้างการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมให้กบับุคลากรภายใน
องคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพ ผลดีก็จะตกอยูก่บัองคก์รในแง่ของการสร้างอตัลกัษณ์ท่ีเด่นชดัในเร่ือง
ความรับผดิชอบต่อสังคม และประทบัตรานั้นไวใ้นใจของสาธารณชน 

กล่าวโดยสรุปคือ CSR ท่ีจะน ามาซ่ึงการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนตอ้งเร่ิมจากวิสัยทศัน์และ
พนัธกิจขององค์กร ซ่ึงผูว้ิจยัจะศึกษาต่อไปว่า วิสัยทศัน์ พนัธกิจ และกลยุทธ์ทางดา้น CSR ของ
องค์กรธุรกิจท่ีมีการจา้งงานหรือสร้างงานให้คนพิการ มีความเช่ือมโยงกนัหรือไม่ อย่างไร กับ
นโยบายการสร้างโอกาสในการมีงานท าใหก้บัคนพิการ 

3) รุ่งรัตน์ ชัยส าเร็จ (2547) เร่ือง “การส่ือสารแบบมีส่วนร่วม: รากแนวคิดและ
พฒันาการทางทฤษฎี” พบวา่ รากแนวคิดของการส่ือสารแบบมีส่วนร่วมสามารถสืบคน้ยอ้นหลงัไป
ยงัก าเนิดของแนวคิดการวิจยัแบบมีส่วนร่วมและการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ซ่ึงเร่ิม
แพร่หลายในช่วงคร่ึงหลงัของคริสตศ์ตวรรษท่ี 20 โดยการส่ือสารแบบมีส่วนร่วมใหค้วามส าคญักบั
การแลกเปล่ียนขอ้มูลและความคิดเห็นแบบสองทางท่ีสมดุล รวมทั้งเนน้การมีปฏิสัมพนัธ์ต่อเน่ือง
ระหวา่งคู่ส่ือสาร โดยอาศยัช่องทางการส่ือสารระหวา่งบุคคลและส่ือขนาดเล็กท่ีสามารถครอบคลุม
บุคคลเฉพาะกลุ่มอย่างทัว่ถึง แทนกระบวนการส่ือสารท่ีมีการช้ีน าแบบทางเดียว หรือการใช้
ส่ือมวลชน ซ่ึงครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในวงกวา้ง 

แนวคิดส าคญัของการส่ือสารแบบมีส่วนร่วมไดรับการหล่อหลอมจากกระแสการ
เปล่ียนแปลงของมุมมองทางสังคมและทฤษฎี ผนวกกบัความพยายามแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ ใน
การแกไ้ขปัญหาของสองค่ายแนวคิดหลกั คือ ค่ายทฤษฎีฝ่ายเหนือ (ครอบคลุมอเมริกาเหนือและ
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ยุโรป) และค่ายทฤษฎีฝ่ายใต ้(ครอบคลุมละตินอเมริกา แอฟริกา และเอเชีย) นิยามอย่างกวา้งของ
การส่ือสารแบบมีส่วนร่วมจึงหมายถึง การส่ือสารแบบใหม่รูปแบบหน่ึง ซ่ึงเกิดจากการประสาน
แนวคิดทางวิชาการของนกัทฤษฎีฝ่ายเหนือ ซ่ึงเน้นแสวงหาวิธีการแกปั้ญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 
ผนวกกบัแนวคิดของฝ่ายใต ้ซ่ึงมุ่งเนน้การวจิยัและพฒันาแบบมีส่วนร่วมเพื่อขยายผลสู่การพฒันาท่ี
ย ัง่ยืนของสังคม โดยเน้นให้ความส าคญักบัภูมิปัญญาดั้งเดิมของชุมชน รวมถึงความสามารถของ
สมาชิกในการเรียนรู้เพื่อพึ่งพาตนเอง 

กล่าวโดยสรุปคือ การส่ือสารแบบมีส่วนร่วมเป็นการส่ือสารรูปแบบใหม่ท่ีจะช่วย
แก้ไขปัญหาของสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและจะน ามาซ่ึงการพฒันาอย่างย ัง่ยืน ซ่ึงผูว้ิจยัจะ
ศึกษาต่อไปถึงวิธีการ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคของการส่ือสารแบบมีส่วนร่วมในองค์กรท่ีมีการจา้ง
งานและ/หรือสร้างงานใหก้บัคนพิการ 

4) รพีพรรณ ฉัตรเลิศยศ (2556) เร่ือง “CSR: กลยุทธ์การสร้างภาพลกัษณ์ของ
องค์การ” พบวา่ ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจไดถู้กน ามาเป็นนโยบายส าคญัในการ
ด าเนินงานของหลายองคก์ร เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นส่ิงท่ีจะน ามา
ซ่ึงช่ือเสียงขององค์กร หรือเป็นองค์ประกอบหน่ึงของช่ือเสียงองค์กร สังคมไดเ้ร่ิมตระหนกัถึง
ผลกระทบในทางลบท่ีเกิดจากการด าเนินอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิม เช่น ภาวะโลกร้อน โดยมีการ
ออกกฎหมายหรือขอ้บงัคบัข้ึนมาเพื่อจ ากดักิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรธุรกิจท่ีเป็นอนัตรายต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม ในส่วนของผูบ้ริโภค เองก็ไดใ้ห้คุณค่าแห่งองคก์รธุรกิจท่ีมีช่ือเสียงในทางท่ีดีและเป็น
องค์กรท่ีมีการแสดงความช่วยเหลือหรือความร่วมมือเพื่อพฒันาสังคม ในการด าเนินธุรกิจอย่างมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น องคก์รจะตอ้งตอบสนองต่อประเด็นทางสังคมและส่ิงแวดลอ้ม โดย
มุ่งท่ีการให้ประโยชน์กบัคน ชุมชน และสังคม ตลอดจนตอ้งค านึงถึงบทบาทขององค์กรท่ีตอ้ง
ปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบัความคาดหวงัของสังคม การท่ีธุรกิจจะเติบโตไดน้ั้นไม่ใช่อยูท่ี่ผลประโยชน์
หรือก าไรขององคก์รเพียงอยา่งเดียว ธุรกิจตอ้งค านึงถึงการคืนก าไรในส่ิงท่ีดีงามสู่สังคมดว้ย ดงันั้น
การด าเนินธุรกิจตอ้งค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมมาใช้ในการบริหารจดัการเพื่อให้องค์กร
เติบโตไดอ้ยา่งมัน่คงและย ัง่ยนื 

กล่าวโดยสรุปคือ การด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นกลยุทธ์ท่ีองคก์รธุรกิจ
เกือบทุกแห่งในปัจจุบนัน ามาใชใ้นการประชาสัมพนัธ์เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ให้กบัองคก์ร ซ่ึงผูว้ิจยั
จะศึกษาต่อไปถึงวิธีการส่ือสารความรับผิดชอบต่อสังคมในการจา้งงานและ/หรือสร้างงานให้กบั
คนพิการขององค์กรธุรกิจว่าเป็นอยา่งไรและมีผลต่อภาพลกัษณ์ขององคก์รมากน้อยเพียงใด ทั้งน้ี 
สามารถน ามาศึกษาเพื่อตอบวตัถุประสงคใ์นขอ้ท่ีสองของงานวจิยัช้ินน้ี 
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2.6.8 งานวจัิยต่างประเทศ 
ในการศึกษาเก่ียวกบัการส่ือสารความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์รธุรกิจดา้นการสร้าง

โอกาสในการมีงานท าใหก้บัคนพิการ มีงานวจิยัต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นดงักล่าว ดงัน้ี 
1) Kuznetsova (2012) เร่ือง “Inclusive corporate culture  and employment of 

persons with disabilities: analysis of CSR strategies of multinational enterprises in Norway and 
the UK (วฒันธรรมองคก์รในการสร้างโอกาสและความเท่าเทียมและการจา้งงานผูพ้ิการ: วิเคราะห์
กลยุทธ์ทางดา้น CSR ของบริษทัขา้มชาติในประเทศนอร์เวยแ์ละองักฤษ)” พบวา่ การจา้งงานคน
พิการเป็นส่วนหน่ึงของปรัชญาด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) และเป็นมิติท่ีมี
ความส าคญัของความหลากหลายทางดา้นแรงงาน โดยยอดการจา้งงานคนพิการท่ีเพิ่มสูงข้ึนและ
การท า CSR ของภาคธุรกิจท่ีมีมากข้ึนล้วนมีความส าคญัต่อเป้าหมายการเติบโตของ “การสร้าง
โอกาสและความเท่าเทียม (Inclusive)” ซ่ึงเป็นยทุธศาสตร์ปี 2020 ของสหภาพยโุรป 

อยา่งไรก็ตาม ตวัเลขการจา้งงานคนพิการอยา่งเป็นทางการยงัคงอยูใ่นระดบัท่ีต ่า ซ่ึง
ผูว้ิจยัโตแ้ยง้วา่ แทนท่ีเราจะมองนายจา้งวา่เป็นส่วนหน่ึงของปัญหา ให้เรามองว่าพวกเขาเป็นส่วน
หน่ึงของค าตอบท่ีจะช่วยให้สถานการณ์ดีข้ึนและเป็นตวัอยา่งท่ีดีให้กบัองคก์รอ่ืนต่อไปได ้ซ่ึงแนว
ปฏิบติัในการสร้างโอกาสและความเท่าเทียมจะพบค่อนขา้งมากในบริษทัขา้มชาติ (Multinational 
Enetrprises หรือ MNEs) เน่ืองจากบริษทัเหล่าน้ีมีนโยบาย CSR เป็นตวัก าหนดและมีทรัพยากรท่ี
เพียงพอต่อการด าเนินการ 

งานวิจยัช้ินน้ีจะศึกษาถึงวิธีการท่ีบริษทัขา้มชาติหลอมรวม “วฒันธรรมแห่งการ
สร้างโอกาสและความเท่าเทียม” เขา้ไปในวฒันธรรมองค์กร เพื่อผลกัดนัให้มีการจา้งงานคนพิการ
ในฐานะกลยทุธ์ทางดา้น CSR อยา่งหน่ึงของบริษทั โดยผูว้จิยัไดท้  าการวเิคราะห์วฒันธรรมแห่งการ
สร้างโอกาสและความเท่าเทียม รวมทั้งนโยบายทางดา้น CSR ของบริษทัขา้มชาติ 12 แห่งท่ีด าเนิน
ธุรกิจอยู่ในประเทศนอร์เวยแ์ละองักฤษ ซ่ึงผลการวิจยัท่ีไดม้าจากการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ
และเชิงเปรียบเทียบของเวบ็ไซตแ์ละรายงานดา้น CSR ของบริษทัทั้ง 12 แห่ง ซ่ึงคดัเลือกมาจากผล
การหารือร่วมกบัองคก์รนายจา้งในนอร์เวยแ์ละองักฤษ 

กล่าวโดยสรุปคือ วฒันธรรมแห่งการสร้างโอกาสและความเท่าเทียมไดก้ลายเป็น
ส่วนหน่ึงของวสิัยทศัน์ พนัธกิจ และกลยทุธ์ดา้น CSR ของบริษทัขา้มชาติ หลายแห่งในปัจจุบนั อนั
เน่ืองมาจากกระแสความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะในประเด็นสิทธิมนุษยชน ซ่ึงถือว่าเป็น
ประเด็นท่ีร้อนแรงในประเทศท่ีพฒันาแลว้ทางซีกโลกตะวนัตก อยา่งไรก็ตาม ผลการวิจยัส่วนหน่ึง
ระบุว่า ประเภทของธุรกิจเป็นปัจจยัส าคญัประการหน่ึงท่ีมีส่วนส่งเสริมให้เกิดความเป็นไปไดใ้น
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การจา้งงานคนพิการ ซ่ึงผูว้ิจยัจะศึกษาเก่ียวกบัประเด็นน้ีด้วยว่าเป็นจริงหรือไม่อย่างไรส าหรับ
องคก์รธุรกิจในประเทศไทย เพื่อตอบวตัถุประสงคใ์นสองขอ้แรกของงานวจิยัช้ินน้ี 

2) Nielsen and Thomsen (2009) เร่ือง “CSR communication in small and medium-
sized enterprises: A study of the attitudes and beliefs of middle managers (การส่ือสารความ
รับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs): การศึกษาเก่ียวกบัทศันคติและ
ความเช่ือของผูจ้ดัการระดบักลาง)” พบวา่ ในการศึกษาภาพท่ีปรากฏออกไป รวมทั้งวิธีการส่ือสาร
ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs) โดยอา้งอิงจากทฤษฎีและ
งานวิจยัด้านการส่ือสาร CSR โดยทัว่ไปและของบริษทั SMEs รวมทั้งกรณีศึกษาเชิงคุณภาพ
เก่ียวกบัทศันคติและความเช่ือของผูจ้ดัการบริษทั SMEs สัญชาติเดนมาร์คท่ีมีต่อ CSR และการ
ส่ือสาร CSR นั้น ผลการวิจยัระบุว่า CSR ถูกมองว่าเป็นเร่ืองของจริยธรรมและศีลธรรมท่ีแยก
ออกมาจากการส่ือสารในเชิงกลยุทธ์ ซ่ึงรวมถึงการประชาสัมพนัธ์และการจดัการช่ือเสียงของ
องคก์ร  โดย CSR ไม่ไดถู้กใชเ้ป็นกลยุทธ์ในการส่ือสาร แต่เป็นเหมือนรากท่ีฝังอยูใ่นวิธีปฏิบติัซ่ึง
ถูกควบคุมโดยค่านิยมและความเช่ือส่วนตวัของผูจ้ดัการ ดงันั้น SMEs เช่นเดียวกบับริษทัท่ีใชเ้ป็น
กรณีศึกษา ซ่ึงยงัคงใชค้วามตั้งใจส่วนตวัของพนกังานและวิธีการบอกต่อในการส่ือสารกบัผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสียทั้งภายนอกภายใน จึงยงัคงมีโอกาสท่ีจะพฒันาการส่ือสาร CSR ในเชิงกลยุทธ์ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนต่อไป โดยงานวิจยัช้ินน้ีจะช่วยสร้างความเขา้ใจให้กบั SMEs ถึงวิธีการ
รับมือกบัความทา้ทายในการส่ือสาร CSR กบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภายนอก 

กล่าวโดยสรุปคือ องคก์รขนาดเล็กส่วนใหญ่ยงัไม่ไดใ้ช ้CSR เป็นเคร่ืองมือในการ
ประชาสัมพนัธ์เช่นเดียวกบัองค์กรขนาดใหญ่ ซ่ึงท าให้องค์กรธุรกิจขนาดเล็กยงัมีโอกาสในการ
พฒันากลยุทธ์การส่ือสาร CSR ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยในวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 ของงานวิจยั 
จะมีการศึกษาถึงวธีิการส่ือสารกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียขององคก์รธุรกิจขนาดเล็กในประเทศไทยท่ีมี
การจา้งงานและ/หรือสร้างงานให้กบัคนพิการดว้ยวา่มีความเหมือนหรือต่างกนัอยา่งไรกบังานวิจยั
ต่างประเทศช้ินน้ี 
  

http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Ellerup+Nielsen%2C+A
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2.7 กรอบแนวคดิในงานวจิัย (Conceptual Framework) 
 

จากการทบทวนวรรณกรรมก่อนหนา้น้ีท าให้เห็นถึงแนวโนม้ของการสร้างโอกาสในการมี
งานท าให้กบัคนพิการซ่ึงสามารถน ามาเช่ือมโยงกับกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กรธุรกิจได้ ซ่ึงงานวิจยัน้ีน าเสนอตวัแปรและความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารจดัการ การ
ส่ือสารความรับผดิชอบต่อสังคม และปัจจยัสนบัสนุนท่ีมีต่อการสร้างโอกาสในการมีงานท าให้กบั
คนพิการ ดงัแผนภาพท่ี 2.9 ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.9 กรอบแนวคิดงานวจิยั 

วธีิการส่ือสารความรับผดิชอบต่อ
สังคม 

 การส่ือสารภายนอกองค์กร 
การประชาสัมพนัธ์เร่ืองการสร้าง
โอกาสในการมีงานท าให้กับคน
พิการ โดยเช่ือมโยงกบักลยทุธ์ดา้น
ความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กรเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ ดึงดูด
คนเขา้มาท างานและเปล่ียนเจตคติ
ของสงัคมท่ีมีต่อคนพิการ 

 การส่ือสารภายในองค์กร 
o กา ร ส่ื อสา ร วิ สั ยทัศ น์ แ ล ะ

นโยบายด้าน  CSR จาก
ผูบ้ริหารสู่พนกังาน 

o การอบรมเพื่อให้ความรู้และ
ส ร้ า ง ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ ห้ กั บ
พนกังาน 

 การส่ือสารแบบมส่ีวนร่วม 
การเปิดรับฟังความคิดเห็น 

วธีิการบริหารจดัการ 
 

 กระบวนการวางแผน 
o การก าหนดวิสัยทัศน์

และพนัธกิจด้านความ
รับผิด ชอบต่อสงัคม  

o การก าหนดนโยบาย 
กลยุทธ์ และแผนงาน
ด้านความรับผิดชอบ
ต่อสงัคม  

 การจดัการองค์กร 
o การจดัสรรทรัพยากร  
o การสรรหาและรักษา

พนกังานผูพิ้การให้อยู่
กับ อ ง ค์ก ร ให้น าน
ท่ีสุด 

o การปรับปรุงสภาพ 
แ ว ด ล้ อ ม ใ น ก า ร
ท างาน 

ปัจจยัสนับสนุน 
 

 การให้สิทธิประโยชน์
ท า ง ภ า ษี เ พ่ิ ม เ ติ ม แ ก่
องค์กรท่ีมีการลงทุนใน
โครงการสร้างงานคน
พิการตามมาตรา 35  

 มาตรการสนับสนุนท่ี
จ าเป็นจากภาครัฐ 

 กลไกทางการตลาดใน
การจา้งงานคนพิการ 

 หน่วยงานชาติท่ีเช่ือม ต่อ
งานด้านคนพิการของ
ภาคส่วนต่าง ๆ  เข้า
ดว้ยกนั   

ความรับผดิชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกจิในการสร้างโอกาส
ในการมงีานท าให้กบัคนพกิาร 



 

บทที ่3 
 

ระเบียบวธีิวจิยั 

การวิจยัเร่ือง “การบริหารจดัการและการส่ือสารความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
ธุรกิจในการสร้างโอกาสในการมีงานท าให้กบัคนพิการในประเทศไทย” เป็นการศึกษาวิจยัเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อศึกษาวิจยัถึงวิธีการบริหารจดัการและการส่ือสารความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจท่ีสร้างโอกาสในการมีงานท าให้กบัคนพิการ โดยจะศึกษา
รูปแบบของการบริหารจดัการ การส่ือสาร CSR ทั้งภายในและภายนอกองคก์ร รวมทั้งการส่ือสาร
แบบมีส่วนร่วม ดว้ยวธีิการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลจากเอกสารรายงาน ขอ้มูลบนเวบ็ไซต ์และ
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ขององคก์รท่ีผูว้จิยัเลือกมาเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
 

3.1 ระเบียบวธิีวจิัย 
 

เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพท่ีมุ่งศึกษาถึงวิธีการบริหารจดัการและกลยุทธ์การส่ือสารความ
รับผดิชอบต่อสังคม ทั้งภายในและภายนอกขององคก์รท่ีมีกลยุทธ์ดา้น CSR ในการสร้างโอกาสใน
การมีงานท าใหก้บัคนพิการ ซ่ึงการท่ีผูว้ิจยัเลือกวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ เน่ืองจากหวัขอ้การวิจยัค่อนขา้ง
เป็นนามธรรม และวดัขอ้มูลเป็นเชิงสถิติได้ยาก จึงต้องอาศยัมุมมองของผูใ้ห้ข้อมูลมาอธิบาย
เง่ือนไขและสภาพแวดลอ้มทางสังคมและวฒันธรรมของส่ิงท่ีเกิดข้ึน เพื่อจะเห็นภาพรวมและเขา้ใจ
ความสัมพนัธ์ของปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนในมิติต่าง ๆ อยา่งลึกซ้ึง 

นอกจากน้ี การวิจยัเชิงคุณภาพยงัมีความยืดหยุ่นสูงและเน้นการเขา้ใจความหมาย ไม่ใช่
ความถูกต้อง จึงไม่จ  าเป็นต้องใช้สถิติชั้ นสูงในการวิเคราะห์ แต่ใช้วิธีการอุปมาน (Induction 
Approach) จากประสบการณ์และทัศนะของผูใ้ห้ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อตอบ
ค าถามเก่ียวกบัการสร้างโอกาสในการมีงานท าให้กบัคนพิการดว้ยกลยุทธ์การส่ือสารดา้น CSR ซ่ึง
เป็นปรากฏการณ์ท่ีเป็นตวัแปรส าคญัของการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี 
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ส าหรับขั้นตอนในการศึกษาวจิยั จะเป็นดงัน้ี 
1) การวิจยัเอกสารและขอ้มูลบนเวบ็ไซต์ (Documentary Research)  ขององค์กรธุรกิจท่ี 

ผู ้วิจ ัยเลือกมาเป็นกลุ่มตัวอย่าง เพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูลเบ้ืองต้นในการสัมภาษณ์เชิงลึก ซ่ึง
ประกอบดว้ย รายงานประจ าปี เวบ็ไซตข์ององคก์ร รวมทั้งเวบ็ไซตแ์ละเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีมี
การเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการจา้งงานหรือสร้างงานของกลุ่มตวัอยา่งท่ีผูว้จิยัคน้พบ เช่น ประชาชาติ
ธุรกิจออนไลน์ เฟซบุค๊ของกิจการเพื่อสังคมไนส์คอร์ป เป็นตน้ 

2) การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structured In-depth Interview) เพื่อศึกษา 
ถึงวธีิการบริหารจดัการและการส่ือสาร CSR ทั้งภายในและภายนอกองคก์ร รวมทั้งการส่ือสารแบบ
มีส่วนร่วมของพนกังานปกติและพนกังานผูพ้ิการ ขององคก์รธุรกิจท่ีมีการสร้างโอกาสในการมีงาน
ท าให้กบัคนพิการ รวมถึงปัจจยัสนบัสนุนต่าง ๆ ท่ีเก้ือหนุนให้ปรากฏการณ์ซ่ึงเป็นตวัแปรส าคญั
ของการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีเกิดข้ึน 

3) การวเิคราะห์และแปลผลขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวจิยัเอกสารและขอ้มูลบนเวบ็ไซต ์รวมทั้ง 
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
 

3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาประชากร ซ่ึงประกอบดว้ย องคก์รธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดใหญ่ทีมีการสร้างโอกาสในการมีงานท าให้กบัคนพิการ รวมถึงหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใน
การสร้างความเขา้ใจและเป็นแกนน าในการผลกัดนัให้องคก์รธุรกิจหนัมาสร้างงานให้กบัคนพิการ
ตามมาตรา 35 โดยเช่ือมโยงกบักลยทุธ์ดา้น CSR ขององคก์ร ดงัน้ี 

1) บริษทับีทามส์ โซลูชัน่ จ  ากดั ซ่ึงเป็นตวัอยา่งขององคธุ์รกิจขนาดกลางตามหลกัเกณฑ์ท่ี
ก าหนดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม คือ มีพนักงานระหว่าง 50-200 คน และมีทุนจดทะเบียน
ระหวา่ง 20-200 ลา้นบาท เน่ืองจากเป็นองคก์รท่ีใหค้วามส าคญักบัร่ืองของการสร้างโอกาสในการมี
งานท าให้กบัคนพิการ โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของกลยุทธ์การด าเนินงานดา้น CSR ขององค์กร และ
เป็นสมาชิกรุ่นบุกเบิกของเครือข่ายกิจการเพื่อสังคมเพื่อคนพิการ หรือ Thai-SEED 

2) บริษทักลุ่มเซ็นทรัล จ ากดั ซ่ึงเป็นตวัอย่างขององคธุ์รกิจขนาดใหญ่ตามหลกัเกณฑ์ท่ี
ก าหนดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม คือ มีพนกังาน 200 คนข้ึนไป และมีทุนจดทะเบียน 200 ลา้น
บาทข้ึนไป เน่ืองจากเป็นองคก์รท่ีมีแนวทางในการส่งเสริมคนพิการอยา่งจริงจงั โดยมีการ
ด าเนินงานทั้งจา้งงานตามมาตรา 33 และ สร้างงานตามมาตรา 35 
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3) บริษัท ไนส์คอร์ป เอส.อี. จ  ากัด (กิจการเพื่อสังคมไนส์คอร์ป) ซ่ึงเป็นแกนน าใน
การผลกัดนัให้องค์กรธุรกิจหันมาสร้างโอกาสในการมีงานท าให้กบัคนพิการโดยเช่ือมโยงกบักล
ยทุธ์การส่ือสารดา้น CSR ขององคก์ร 
 

3.3 วธีิเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

เป็นการเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) ซ่ึงไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีปรากฏในรูปของ
ขอ้ความและรูปภาพ โดยจะเนน้ขอ้มูลเก่ียวกบัมุมมองและทศันคติ ซ่ึงผูว้ิจยัจะเป็นผูว้ิเคราะห์และ
ตีความหมายเพื่อตอบค าถามในเร่ืองท่ีก าลงัศึกษา โดยแหล่งขอ้มูลท่ีท าการศึกษาน้ี แบ่งออกเป็น 2 
ประเภท คือ 

 
3.3.1 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
เป็นขอ้มูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง โดยวิธีการสัมภาษณ์แบบก่ึง

โครงสร้าง (Semi-structured Interview) คือ ไม่มีรูปแบบท่ีตายตวั แต่มีการก าหนดหวัขอ้ใหญ่ของ
การสัมภาษณ์ การถามตอบเป็นไปโดยอิสระและไม่เป็นทางการมากนกั มีความยืดหยุ่น สามารถ
ปรับเปล่ียนไดเ้พื่อให้ไดข้อ้มูลตามวตัถุประสงค์ท่ีตอ้งการศึกษา (ดูแบบสัมภาษณ์ในภาคผนวก) 
โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1) บริษทับีทามส์ โซลูชัน่ จ  ากดั ซ่ึงเป็นตวัอยา่งขององคธุ์รกิจขนาดกลาง โดยกลุ่ม
ตวัอยา่งมีจ านวนทั้งส้ิน 5 ท่าน ประกอบดว้ย 

(1) คุณปภสักร อ่ิมบญัชร ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงิน ซ่ึงรับผดิชอบในการบริหาร
จดัการองคก์รเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีผูน้ าสูงสุดก าหนดไว ้โดยใชท้รัพยกรท่ีมีอยูใ่หเ้กิดประโยชน์
สูงสุด 

(2) คุณวภิา ผอืลองไชย เจา้หนา้ท่ีอาวโุสฝ่ายทรัพยากรบุคคล ซ่ึงรับผดิชอบใน
การสรรหาและรักษาพนกังานผูพ้ิการใหอ้ยูก่บัองคก์รให้นานท่ีสุด รวมไปถึงการสร้างความเขา้ใจ
และการปรับทศันคติของทั้งพนกังานปกติและพนกังานผูพ้ิการ 

(3) คุณดลนที บุญมีมา Programmer Leader ซ่ึงเป็นพนกังานปกติท่ีมีทศันคติต่อ
คนพิการเปล่ียนไปในทางท่ีดีข้ึนหลงัจากท่ีไดม้าร่วมงานกบับีทามส์ 

(4) คุณเนตรนภา ช านิวภิยัวงศ ์Business Intelligence Director ซ่ึงเป็นพนกังาน
ปกติท่ีอยูก่บับีทามส์มานานและเขา้ใจวฒันธรรมองคก์รในเร่ืองการสร้างโอกาสและความเท่าเทียม
เป็นอยา่งดี 
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(5) คุณเฉลิม เฉลียวศิลป์ Programmer Developer ซ่ึงเป็นคนพิการท่ีมาจากมูลนิธิ 
พระมหาไถ่ฯ โดยเร่ิมตน้จากการมาฝึกงานท่ีบีทามส์ จนไดเ้ขา้มาท างานเป็นพนกังานเต็มเวลา และ
ไดรั้บการพฒันาจนเติบโตในหนา้ท่ีและมีความมัน่คงในชีวติ 

2) บริษทั กลุ่มเซ็นทรัล จ ากดั ซ่ึงเป็นตวัอยา่งขององคธุ์รกิจขนาดใหญ่ โดยกลุ่ม
ตวัอยา่งมีจ านวนทั้งส้ิน 5 ท่าน ประกอบดว้ย 

(1) คุณวรารักษ ์สู่โนนทอง ผูจ้ดัการทัว่ไป ฝ่ายส่ือสารองคก์ร ซ่ึงรับผดิชอบใน
การด าเนินโครงการดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูพ้ิการทั้งหมดขององคก์ร 

(2) คุณจารุวรรณ งามพิสุทธ์ิไพศาล Vice President–CG HR Talent Acquisition 
ซ่ึงรับผิดชอบในการสรรหาและรักษาพนกังานผูพ้ิการให้อยูก่บัองคก์รให้นานท่ีสุด รวมไปถึงการ
สร้างความเขา้ใจและการปรับทศันคติของทั้งพนกังานปกติและพนกังานผูพ้ิการ 

(3) คุณปิยะนุช เยีย่มญาติ ผูจ้ดัการแผนกสรรหาส่วนกลางของ บริษทัเซ็นทรัล 
เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั (CRG) ซ่ึงเป็นพนกังานรุ่นแรก ๆ ท่ีรับคนพิการเขา้มาท างานกบั CRG และ
เป็นผูท่ี้สามารถส่ือสารและท าความเขา้ใจกบัพนกังานท่ีพิการทางไดย้นิไดเ้ป็นอยา่งดี 

(4) คุณศิวกร สุนทรวิภาต เจา้หน้าท่ีแผนกสรรหาส่วนกลาง บริษทัเซ็นทรัล   
เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั (CRG) ซ่ึงเป็นพนกังานผูพ้ิการทางการไดย้นิ ท่ีท างานอยูก่บัองคก์รตั้งแต่
ยงัพดูไม่ได ้จนปัจจุบนัสามารถพดูไดบ้า้งเล็กนอ้ย 

(5) คุณพัทยา เทพศิริ เจ้าหน้าท่ีแผนกสรรหาส่วนกลาง บริษัทเซ็นทรัล  
เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั (CRG) ซ่ึงเป็นพนกังานผูพ้ิการทางการไดย้นิท่ีเป็นหลกัในการช่วยรับ
สมคัร และสัมภาษณ์คนพิการทางการไดย้นิของ CRG 

3) บริษัท ไนส์คอร์ป เอส.อี.  จ  าก ัด (กิจการเพื่อสังคมไนส์คอร์ป) โดยกลุ่ม
ตวัอยา่งมีจ านวน 1 ท่าน คือ คุณสกุลทิพย ์กีรติพนัธวงศ ์กรรมการผูจ้ดัการ ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีความรู้และ
ประสบการณ์ในการท างานดา้นคนพิการ ทั้งกบัภาครัฐ ภาคเอกชน และองคก์รคนพิการ และมีส่วน
ร่วมในการท างานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับคนพิการมาแล้วหลายโครงการโดยข้อมูลท่ีได้จากการ
สัมภาษณ์จะใช้เป็นขอ้มูลสนบัสนุนส าหรับการบริหารจดัการและการส่ือสาร CSR ขององคก์รท่ี
ผูว้จิยัเลือกมาเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
 

3.3.2 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
1) ขอ้มูลประเภทเอกสาร ซ่ึงประกอบดว้ย รายงานประจ าปีขององคก์รธุรกิจท่ีมีการ

สร้างโอกาสในการมีงานท าใหก้บัคนพิการ โดยวเิคราะห์จากวสิัยทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ดา้นความ
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รับผดิชอบต่อสังคมขององคก์ร แนวทางหรือนโยบายการปฏิบติัทางดา้นแรงงานและสิทธิมนุษยชน 
เป็นตน้ 

2) ขอ้มูลประเภทส่ือดิจิตอล ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีองคก์รธุรกิจน ามาเผยแพร่ผา่นทาง
เวบ็ไซตข์องบริษทั หรือเครือข่ายทางดา้นสังคมอ่ืน ๆ เช่น เฟซบุก๊ ทวติเตอร์ เป็นตน้ 

 

3.4 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

เคร่ืองมือและวิธีการท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพในคร้ังน้ี 
ประกอบดว้ย 

1) ตวัผูว้จิยั ซ่ึงเป็นผูร้วบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง ทั้งขอ้มูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ 
2) การจดบนัทึก เพื่อเก็บขอ้มูลท่ีเป็นประเด็นส าคญัและสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของ

การวจิยั 
3) การบนัทึกเสียง ส าหรับรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีมีความ

ละเอียดและครบถว้นสมบูรณ์มากข้ึน นอกเหนือจากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการจดบนัทึกในระหว่างการ
สัมภาษณ์ 

4) ค าถามในแบบสัมภาษณ์ 
 

3.5 การวเิคราะห์และน าเสนอข้อมูล 
 

เพื่อให้ผลการวิจยัมีความน่าเช่ือถือและมีคุณภาพ ผูว้ิจยัจะท าการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดท้ั้ง
จากทั้งสองแหล่งโดยการตีความเช่ือมโยงกบัประเด็นปัญหา รวมทั้งเปรียบเทียบกบัแนวคิดทฤษฎี 
บทความ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ เพื่อถอดบทเรียนและหาขอ้สรุปท่ีจะเป็นประโยชน์ให้กบั
องคก์รอ่ืน ๆ ในการส่ือสารความรับผิดชอบต่อสังคมดา้นการสร้างโอกาสในการมีงานท าให้กบัคน
พิการต่อไป 

ส าหรับการน าเสนอข้อมูลนั้น จะอยู่ในรูปแบบของการพรรณาเชิงวิเคราะห์ (Content 
Analysis) โดยมีโครงสร้างของเน้ือหาหลกั ๆ ตามตวัแปรท่ีศึกษาในกรอบแนวคิดของการศึกษา 
ดงัน้ี 

1) วธีิการบริหารจดัการขององคก์รธุรกิจท่ีมีกลยทุธ์ดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมในการ
สร้างโอกาสในการมีงานท าใหก้บัคนพิการ 
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2) การส่ือสารความรับผดิชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองคก์รในการสร้างโอกาส
ในการมีงานท าใหก้บัคนพิการ รวมทั้งการส่ือสารแบบมีส่วนร่วม 

3) ปัจจยัสนบัสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่ือสารความรับผดิชอบต่อสังคมดา้นการ
สร้างโอกาสในการมีงานท าใหก้บัคนพิการ โดยเช่ือมโยงกบัการด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อ
สังคมขององคก์ร 

4) ขอ้เสนอแนะเพื่อช่วยใหก้ารส่ือสารความรับผิดชอบต่อสังคมดา้นการสร้างโอกาสใน
การมีงานท าใหก้บัคนพิการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง่ข้ึน และน าไปสู่การเป็นสังคมแห่ง
การสร้างโอกาสและความเท่าเทียมอยา่งแทจ้ริง 
 



 

บทที ่4 
 

ผลการศึกษา 

จากการศึกษาข้อมูลบนเว็บไซต์และการวิจยัเอกสาร รวมทั้งการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่ม
ตวัอยา่ง ผูว้จิยัไดแ้บ่งผลการศึกษาออกเป็น 3 หวัขอ้ตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั ดงัน้ี 
 

4.1 วตัถุประสงค์การวจิัยข้อที ่1 เพือ่ศึกษาวธิีการบริหารจัดการขององค์กรธุรกจิทีใ่ช้ 
กลยุทธ์ด้านความรับผดิชอบต่อสังคมในการสร้างโอกาสในการมงีานท าให้กบัคน
พกิาร 

 
4.1.1 กระบวนการวางแผน 

1) การก าหนดวสิัยทศัน์และพนัธกิจดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม 
วิสัยทศัน์และพนัธกิจขององค์กรเป็นส่ิงที่มีความส าคญัอย่างยิ่ง ในการก าหนด

ทิศทางขององค์กรและบ่งบอกถึงส่ิงที่องค์กรให้คุณค่าหรือความส าคญั ซ่ึงแต่ละองค์กรจะไม่
เหมือนกนั ข้ึนอยู่กบัลกัษณะและประเภทของธุรกิจ นอกจากน้ี จากการศึกษาวิสัยทศัน์และพนัธ
กิจดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจในประเทศไทยพบว่า องค์กรส่วนใหญ่จะให้
ความส าคญักบั 3 เร่ืองหลกั ๆ คือ เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นพื้นฐานส าคญัของ
เร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคม และจะเป็นวิสัยทศัน์หรือพนัธกิจแบบกวา้ง ๆ โดยไม่ได้
เฉพาะเจาะจงลงไปในเร่ืองหน่ึงเร่ืองใดเป็นพิเศษ 

ทั้งน้ี จากการศึกษาขอ้มูลทุติยภูมิ ซ่ึงไดแ้ก่ เวบ็ไซตแ์ละรายงานประจ าปี 2557 ของ
บีทามส์และกลุ่มเซ็นทรัลท่ีผูว้ิจยัเลือกมาเป็นกลุ่มตวัอย่างขององคก์รท่ีมีการสร้างโอกาสในการมี
งานท าใหก้บัคนพิการพบวา่ ทั้งสององคก์รยงัไม่มีวิสัยทศัน์หรือพนัธกิจในการสร้างโอกาสในการ
มีงานท าใหก้บัคนพิการ ซ่ึงจากการศึกษางานวจิยัของต่างประเทศพบวา่ มีบริษทัขา้มชาติหลายแห่ง
ในนอร์เวย์และอังกฤษท่ีเร่ิมน าเร่ืองการสร้างโอกาสและความเท่าเทียมมาเป็นส่วนหน่ึงของ
วิสัยทศัน์ พนัธกิจ และกลยุทธ์ด้าน CSR แล้ว เน่ืองจากประเด็นสิทธิมนุษยชนถือว่าเป็นวาระ
แห่งชาติของประเทศท่ีพฒันาแลว้ทางซีกโลกตะวนัตก 
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2) การก าหนดนโยบาย กลยทุธ์ และแผนงานดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม 
แมว้่าทั้งสององค์กรจะยงัไม่มีการก าหนดให้การสร้างโอกาสในการมีงานท า

ให้กบัคนพิการเป็นวิสัยทศัน์และพนัธกิจขององค์กร แต่ผูบ้ริหารสูงสุดของทั้งสององค์กรไดใ้ห้
นโยบายที่ชดัเจนกบัพนกังานในเร่ืองดงักล่าว โดยบีทามส์มีการก าหนดเป้าหมายเร่ืองการจา้ง
งานคนพิการและให้เร่ืองน้ีเป็นกลยุทธ์ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ขณะที่กลุ่ม
เซ็นทรัลมีนโยบายท่ีชดัเจนว่าจะไม่สมทบเงินเขา้กองทุนฯ คนพิการ แต่จะจา้งงานและสร้างงาน
ให้กบัคนพิการดว้ยตวัเองเท่านั้น 

บีทามส์:  มีการตั้งเป้าหมายท่ีชดัเจนในการจา้งงานคนพิการ แมว้า่จะยงัไม่มีการรวม
ประเด็นดงักล่าวไวใ้นวิสัยทศัน์หรือพนัธกิจขององคก์รก็ตาม โดยเป้าหมายดงักล่าวซ่ึงปรากฏอยู่
บนเวบ็ไซตข์ององคก์รระบุวา่ “การส่งเสริมกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมไทย และยงัคงสัดส่วนการ
ส่งเสริมพนกังานผูพ้ิการทางร่างกาย อยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ต่อบุคลากรทั้งหมดของบริษทั” 

ทั้งน้ี แนวคิดเร่ืองการรับคนพิการเขา้มาท างานในองค์กรของบีทามส์นั้นเร่ิมตน้มา
จากคุณสุชาติ อ่ิมบญัชร ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารสูงสุดท่ีมองเห็นศกัยภาพในตวัคนพิการและเช่ือว่าคน
พิการมีศกัยภาพท่ีจะท าอะไรไดม้ากกวา่การขายล๊อตเตอร่ี หากพวกเขาไดรั้บโอกาสและการพฒันา
ท่ีดี ดงันั้น นโยบายเร่ืองการจา้งงานคนพิการของบีทามส์จึงมีมาตั้งแต่บริษทัเร่ิมก่อตั้งในปี 2548 ซ่ึง
ประสบความส าเร็จบา้ง ลม้เหลวบา้ง ข้ึนอยูก่บัตวัคนพิการดว้ยวา่จะสามารถปรับตวัเขา้กบัสภาวะ
การท างานร่วมกบัคนปกติไดม้ากนอ้ยแค่ไหน ส่วนเร่ืองกฏหมายนั้น บริษทัทราบวา่มีการบงัคบัให้
องคก์รท่ีมีพนกังานตั้งแต่ 100 คน ข้ึนไปรับคนพิการเขา้ท างานในสัดส่วน 100:1 ซ่ึงบริษทัไม่เขา้
ข่ายอยู่แลว้ แต่บริษทัก็ท าเกินกว่าท่ีกฎหมายก าหนดจนไดรั้บรางวลัเชิดชูเกียรติจากกระทรวงการ
พฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยใ์นฐานะองคก์รธุรกิจท่ีส่งเสริมอาชีพคนพิการ ซ่ึงสามารถ
น ามาประชาสัมพนัธ์เป็นกลยทุธ์ดา้น CSR ขององคก์รไดอี้กดว้ย 
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ภาพที ่4.1 การประชาสัมพนัธ์เร่ืองการจา้งงานคนพิการโดยเช่ือมโยงกบักลยทุธ์ดา้น CSR ของ
องคก์ร 

แหล่งทีม่า:  บริษทั บีทามส์ โซลูชัน่ จ  ากดั, 2554. 
 

คุณสุชาติ อ่ิมบัญชร ได้กล่าวถึงส่ิงท่ีเป็นความภาคภูมิใจขององค์กรในการให้
สัมภาษณ์กบัวารสาร HR Corner (HR Center, 2553, น. 44) วา่ 

เราเป็นบริษทัท่ีมี KPIs ดา้นคนพิการก่อนท่ีกฏหมายแรงงานจะประกาศใชว้า่ทุกหน่วยงาน
ตอ้งมีคนพิการเท่าไร จริง ๆ KPIs ของบีทามส์ตั้งแต่เปิดบริษทัคือ เราจะมีคนพิการ 5% 
ของจ านวนพนกังานเสมอ ซ่ึงวนัน้ีเราก็ยงัท า KPIs ตวัน้ีส าเร็จอยู่และจะท าไดดี้กว่าน้ีไป
เร่ือย ๆ น่ีคือความพึงพอใจของบริษทั คือเราเป็นบริษทัเล็กท่ีใส่ใจเร่ืองของสังคม...เรา
ไม่ไดร้อท าในวนัท่ีเรามีเงิน เราท าไปพร้อม ๆ กบัการท างาน เพราะฉะนั้น บีทามส์จะไม่คิด
เร่ืองน้ีแบบแปลกแยก คิดเร่ืองน้ีแบบเป็นส่วนหน่ึงในวถีิ 

 
กลุ่มเซ็นทรัล:  เป็นอีกตวัอยา่งหน่ึงขององคก์รท่ีสร้างโอกาสในการมีงานท าให้กบั

คนพิการ โดยเร่ิมจากผูบ้ริหารสูงสุดขององคก์ร คือ คุณทศ จิราธิวฒัน์ ประธานกรรมการบริหาร ซ่ึง
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มีนโยบายให้หน่วยธุรกิจ (Business Unit – BU) ทั้ง 9 หน่วยในกลุ่มเซ็นทรัล จา้งงานคนพิการตาม
มาตรา 33 หรือสร้างงานให้กบัคนพิการตามมาตรา 35 แทนการจ่ายเงินเขา้กองทุนฯ ตามมาตรา 34 
เพื่อใหค้นพิการไดรั้บประโยชน์โดยตรงและเตม็เมด็เตม็หน่วย 

CEO ท่านระบุชดัเจนเลยวา่เราจะไม่ท าแบบนั้น คือจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุน เราก็ไม่รู้ว่า
กองทุนไดเ้อาเงินน้ีไปจดัสรรลงไปถึงคนพิการอยา่งแทจ้ริงหรือไม่...พยายามให้ทุก BU รับ
คนพิการเขา้มาท างานใหไ้ดเ้ยอะท่ีสุด ขณะเดียวกนั ถา้รับไม่ได ้ก็ให้ไปท ามาตรา 35 ซ่ึงเรา
สามารถเอาเร่ือง CSR เขา้ไปผนวกไดด้ว้ย เหมือนยิงปืนนดัเดียวไดน้กสองตวั น่าจะดีกวา่ 
เราก็แน่ใจว่าคนพิการก็ได้จริง ๆ เป็นการช่วยเหลือคนพิการในลักษณะท่ีย ัง่ยืนถาวร
มากกวา่ (จารุวรรณ งามพิสุทธ์ิไพศาล, สัมภาษณ์, 26 มิถุนายน 2558) 
 

ไนส์คอร์ป:  จากการสัมภาษณ์กรรมการผูจ้ดัการกิจการเพื่อสังคมไนส์คอร์ป ซ่ึงเป็น
แกนน าในการผลกัดนัให้องค์กรธุรกิจหันมาสร้างโอกาสในการมีงานท าให้กบัคนพิการ เก่ียวกบั
การสร้างงานตามมาตรา 35 พบวา่ 

องคก์รธุรกิจ 90 % รับรู้แนวทางในลกัษณะแบบน้ี จากเดิมท่ีไม่ทราบ ทราบแค่วา่จา้งไม่ได้
ตอ้งจ่ายเงิน พอทราบว่ามีแนวทางลกัษณะน้ี 90 % เห็นด้วยเพราะมองว่าเป็นการน า
งบประมาณมาผนัให้มีประสิทธิภาพสูงสุด คือ win-win ดว้ยกนัทุกฝ่าย และเห็นผลใน
ระยะสั้นคือ คนพิการไดรั้บประโยชน์โดยตรงจากการฝีกอบรม แต่ถามวา่ย ัง่ยืนหรือไม่ใน
การสร้างงานให้กบัเขา อนัน้ีก็ตอ้งดู เพราะในระยะเวลา 1 ปี ไม่ไดบ้อกอะไรขนาดนั้น 
(สกุลทิพย ์กีรติพนัธวงศ,์ สัมภาษณ์, 19 มิถุนายน 2558)   
 

แต่ท่ีแน่ ๆ ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการสร้างงานใหก้บัคนพิการตามแนวทางน้ีก็คือ 
(1) องคก์รไดเ้รียนรู้และเขา้ใจกระบวนการในการท างานร่วมกบัคนพิการ ซ่ึง

เป็นการพฒันาความรู้และศกัยภาพ (Capacity Building) ใหก้บัองคก์ร จากเดิมแค่สมทบเงินเขา้
กองทุนฯ เพียงอยา่งเดียว 

(2) องคก์รไดป้ระโยชน์ในแง่ของภาพลกัษณ์ในฐานะองคก์รท่ีมีความ
รับผดิชอบต่อสังคมโดยการส่งเสริมการมีงานท าใหก้บัคนพิการ และยงัสามารถสร้างคุณค่าร่วม
ใหก้บัพนกังานและห่วงโซ่อุปทานผา่นกิจกรรมการมีส่วนร่วมต่าง ๆ 

(3) คนพิการไม่ตอ้งเป็นภาระให้กบัสังคม และสังคมมีเจตคติท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบั
คนพิการมากข้ึน 
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โดยสรุปแลว้ ในกระบวนการวางแผน แมจ้ะยงัไม่มีการก าหนดเร่ืองการสร้างโอกาสใน
การมีงานท าใหก้บัคนพิการเป็นวสิัยทศัน์หรือพนัธกิจขององคก์ร แต่ทั้งสององคก์รก็มีนโยบายและ
เป้าหมายท่ีชดัเจนจากผูบ้ริหารสูงสุดให้ด าเนินการในเร่ืองดงักล่าว และยงัสามารถน ามาเช่ือมโยง
กบักลยทุธ์ดา้น CSR ขององคก์ร โดยถือเป็น CSR เชิงรุกท่ีสร้างคุณค่าร่วมใหก้บัธุรกิจและสังคมไป
พร้อม ๆ กนั 

 
4.1.2 การจัดการองค์กร 

1) การจดัสรรทรัพยากร 
ในการสร้างโอกาสในการมีงานท าให้กบัคนพิการนั้นอาจเป็นไดท้ั้งค่าใช้จ่ายและ

การลงทุน ข้ึนอยู่กบัมุมมองของแต่ละคน แต่หากมองในมุมของ CSR ถือว่าเป็นการลงทุน
ทางดา้นสังคมท่ีอาจตอ้งใช้ระยะเวลานานจึงจะเห็นผล และผลท่ีไดก้็ยงัเป็นผลที่ค่อนขา้งวดัยาก
ในแง่ของเศรษฐกิจว่าคุม้ค่าหรือไม่ แต่ถึงกระนั้นทั้งบีทามส์และกลุ่มเซ็นทรัลก็เลือกที่จะลงทุน
ในเร่ืองดงักล่าว ซ่ึงแน่นอนว่าองค์กรตอ้งมีงบประมาณส าหรับการปรับปรุงอาคารสถานที่ให้
เป็นอารยสถาปัตย ์การสรรหาพนกังาน การจดัอบรม หรือการฝึกงานให้กบัคนพิการ ซ่ึงในกรณี
ของกลุ่มเซ็นทรัล งบประมาณส่วนหน่ึงก็อาจจะมาจากการผนังบประมาณที่ตอ้งสมทบเขา้
กองทุนฯ แต่ในขณะเดียวกนับริษทัก็ตอ้งมีการบริหารจดัการที่มีประสิทธิภาพดว้ย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในการพฒันาศกัยภาพและรักษาคนพิการให้อยู่กบัองค์กรให้ไดน้านที่สุด ไม่เช่นนั้นเงิน
ท่ีลงทุนไปก็จะสูญเปล่า 

บีทามส์: เม่ือบริษทัมีนโยบายท่ีจะจา้งงานคนพิการ ค่าใช้จ่ายท่ีจะตอ้งเกิดข้ึนอย่าง
แน่นอนคือ การปรับปรุงสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อรองรับคนพิการ ซ่ึงในส่วน
น้ีบริษทับีทามส์ไดล้งทุนตั้งแต่เร่ิมแรกในการออกแบบอาคารส านกังานเพื่อรองรับคนพิการท่ีจะเขา้
มาท างาน ส่วนค่าตอบแทนในการจา้งงานคนพิการนั้น ผูบ้ริหารของบริษทับีทามส์กล่าวว่า “คน
พิการท่ีมาต้องอยากอยู่จริง ๆ ภายใต้การท างานแบบน้ี เพราะเราต้องสนับสนุนเขาในเร่ืองเงิน
เช่นเดียวกบัคนปกติ และยงัตอ้งสนบัสนุนเขาในเร่ืองการใชชี้วิต” (ปภสักร อ่ิมบญัชร, สัมภาษณ์, 
26 มิถุนายน 2558) 

นัน่หมายความวา่ ในการจา้งงานคนพิการ ซ่ึงส่วนใหญ่แลว้จะมีความสามารถในการ
ท างานน้อยกวา่คนปกติ (ยกเวน้ในบางกรณี) บริษทัตอ้งจ่ายค่าจา้งเท่ากบัคนปกติเพื่อให้เกิดความ
เท่าเทียม ซ่ึงนบัเป็นเร่ืองท่ีน่ายกยอ่งหากมองในแง่ของสิทธิมนุษยชน 

กลุ่มเซ็นทรัล:  กลุ่มเซ็นทรัลมีการจดัสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุงอาคารสถานท่ีให้
เป็นอารยสถาปัตย์เท่าท่ีจะสามารถท าได้ส าหรับอาคารหลังเก่า ส่วนอาคารหลังใหม่ของกลุ่ม
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เซ็นทรัลทุกแห่งจะถูกออกแบบให้เป็นอารยสถาปัตย์ทั้ งหมด นอกจากน้ี บริษัทยงัจัดสรร
งบประมาณในการสรรหาพนกังานผูพ้ิการ โดยกลุ่มเซ็นทรัลใชง้บประมาณถึงปีละ 23 ลา้นบาท ใน
การฝึกอบรมและสรรหาผูพ้ิการเข้าท างาน โดยจะแยกออกเป็นโครงการย่อย ๆ เพื่อจะได้ผลิต
บุคลากรตรงตามความตอ้งการของแต่ละสายงาน 

ไนส์คอร์ป: ตามท่ีได้กล่าวไปแล้วว่า องค์กรธุรกิจท่ีไม่สามารถจา้งงานคนพิการ
สามารถผนังบประมาณในการจา้งงาน มาสร้างงานให้กบัคนพิการตามมาตรา 35 แทนการสมทบ
เงินเขา้กองทุนฯ และยงัสามารถน ามาประชาสัมพนัธ์เป็น CSR ขององคก์รไดอี้กดว้ย แต่ถึงแมว้่า
องคก์รธุรกิจส่วนใหญ่จะรับรู้ถึงประโยชน์ของแนวทางการสร้างงานตามมาตรา 35 แต่มีเพียงไม่ก่ี
องคก์รท่ีลงมือปฏิบติัจริงเม่ือพิจารณาถึงปัญหาท่ีตอ้งเผชิญ โดยผูบ้ริหารของไนส์คอร์ปกล่าววา่ 

ถา้มองถึงผลประโยชน์ก็อยากท า แต่ระหวา่งทาง มนัไม่ไดโ้รยดว้ยกลีบกุหลาบ มนัมีความ
ซบัซอ้น เพราะมนัเป็นเร่ืองของธุรกิจ มีความเส่ียง มีอุปสรรคเยอะแยะมากมาย ตอ้งมีทุน มี
องคค์วามรู้ มีการประชาสัมพนัธ์ การตลาด อะไรต่าง ๆ องคก์รท่ีส าเร็จมาจาก Top Down 
ท่ีให้นโยบายมาวา่อยากจะท าเป็น Flagship Project ของบริษทั” (สกุลทิพย ์กีรติพนัธวงศ,์ 
สัมภาษณ์, 19 มิถุนายน 2558) 
 

ดังนั้ น หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในเร่ืองน้ีจึงต้องมีความเข้าใจและมีการจัดสรร
งบประมาณเพื่อมาสนบัสนุน โดยสองหน่วยงานหลกัภายในองค์กรท่ีสามารถผลกัดนัให้เกิดการ
สร้างโอกาสในการมีงานท าให้กับคนพิการ นอกเหนือจากผูน้ าองค์กรท่ีมีวิสัยทศัน์ก็คือ ฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลและฝ่ายความรับผิดชอบต่อสังคม ซ่ึงในปัจจุบนัก็มีความพยายามในตลาดท่ีจะ
ผลกัดนัใหอ้งคก์รขยบัจากการท า CSR ในรูปแบบเดิม ๆ เช่น ถา้เป็นเร่ืองของคนพิการก็จะอยูใ่นรูป
ของการบริจาค มาเป็นการท ากิจการเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise กนัมากข้ึน ซ่ึงก็คงตอ้งใช้
เวลาพอสมควร 

โดยสรุปแลว้ ในการจดัสรรทรัพยากรส าหรับการจา้งงานหรือสร้างงานให้กบัคน
พิการ ค่าใช้จ่ายท่ีจะต้องเกิดข้ึนแน่นอนคือ การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานให้เป็น
อารยสถาปัตย ์รวมทั้งการสรรหาและรักษาพนกังานผูพ้ิการให้อยูก่บัองคก์รให้ไดน้านท่ีสุด โดยใน
ส่วนน้ีจะเก่ียวขอ้งกบัการจดัอบรมเพื่อบ่งช้ีต าแหน่งงานและการปรับทศันคติของพนกังาน ซ่ึงเป็น
เร่ืองท่ีส าคญัมาก เพราะหากองคก์รไม่สามารถรักษาพนกังานผูพ้ิการเอาไวไ้ด ้งบประมาณท่ีลงไปก็
จะสูญเปล่า ส่วนองคก์รท่ีไม่สามารถจา้งงานคนพิการ ก็สามารถน างบประมาณท่ีสมทบเขา้กองทุน
คนพิการฯ มาผนัเป็นงบประมาณส าหรับการท า CSR ในรูปแบบของการสร้างงานให้กบัคนพิการ 
ซ่ึงถือเป็น CSR เชิงรุกท่ีสร้างคุณค่าร่วมใหก้บัธุรกิจและสังคมไปพร้อม ๆ กนั 
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2) การสรรหาและการรักษาพนกังานผูพ้ิการใหอ้ยูก่บัองคก์รใหน้านท่ีสุด 
การสรรหาและการรักษาพนกังานผูพ้ิการให้อยู่กบัองค์กรให้นานที่สุดถือว่าเป็น

หัวใจส าคญัของการสร้างโอกาสในการมีงานท าให้กบัคนพิการก็ว่าได ้เพราะจากการศึกษา
พบว่า ทั้งสององค์กรมีความตอ้งการพนกังาน แต่กว่าที่จะไดค้นพิการมาร่วมงานดว้ยนั้นไม่ใช่
เร่ืองง่าย เน่ืองจากจ านวนคนพิการซ่ึงมีศกัยภาพที่จะท างานไดย้งัมีไม่เพียงพอกบัความตอ้งการ 
ดงันั้น บีทามส์จึงตอ้งจบัมือกบัมูลนิธิพระมหาไถ่ฯ ในการฝึกอบรมและพฒันาคนพิการก่อนท่ี
จะรับพวกเขาเขา้สู่ระบบการท างาน จากนั้นก็ตอ้งค่อย ๆ ปรับทศันคติในการอยู่ร่วมกนัระหว่าง
พนกังานปกติกบัพนกังานผูพ้ิการผ่านทางวฒันธรรมองค์กร ในขณะที่กลุ่มเซ็นทรัลซ่ึงเป็น
องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่จ าเป็นตอ้งมีการบริหารจดัการที่เป็นระบบมากกว่า เร่ิมตั้งแต่การจดั
อบรมเพื่อให้พนกังานมีส่วนร่วมในการระบุต าแหน่งงานที่คนพิการสามารถท าได ้ไปจนถึงการ
จดัอบรมเพื่อพฒันาทกัษะในการท างานและการเขา้สังคมให้กบัคนพิการ ซ่ึงเป้าหมายของทุกส่ิง
ท่ีกล่าวมาน้ีคือ การรักษาพนกังานผูพ้ิการให้อยู่กบัองค์กรให้ไดน้านท่ีสุด 

บีทามส์: เพื่อให้ไดพ้นกังานผูพ้ิการที่มีคุณสมบติัตรงกบัต าแหน่งงานที่ตอ้งการ 
บริษทับีทามส์ไดจ้บัมือกบัมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพฒันาคนพิการ ซ่ึงเป็นองค์กรคนพิการที่มี
บทบาทส าคญัในการพฒันาคนพิการเพื่อป้อนใหก้บัองคก์รธุรกิจ โดยบริษทับีทามส์ไดส่้งเจา้หนา้ท่ี
ไปอบรมคนพิการท่ีมูลนิธิฯ ในขณะเดียวกัน ก็เปิดโอกาสให้คนพิการเข้ามาฝึกงานท่ีบริษทัใน
สภาพแวดลอ้มแบบคนปกติ คุณสุชาติมองวา่คนพิการมีศกัยภาพและสามารถพฒันาได ้เพียงแต่พวก
เขาไม่มีโอกาส 

“คุณสุชาติพูดเสมอว่า ท าไมเราไม่สร้างคนพิการให้เป็นตน้แบบ เขาเก่งทางดา้นน้ี 
ท าไมเราไม่เอาเขาข้ึนมาแถวหน้า ท าไมเราเอาคนพิการไปไวใ้นกล่อง”  (วิภา ผือลองไชย, 
สัมภาษณ์, 26 มิถุนายน 2558) 

อย่างไรก็ตาม จากการสัมภาษณ์ท าให้ผูว้ิจยัทราบถึงปัญหาที่เกิดจากตวัคนพิการ
เอง ซ่ึงเป็นส่ิงท่ียากจะควบคุม โดยจากขอ้มูลการสัมภาษณ์พบวา่ คนพิการส่วนใหญ่จะเก็บตวัอยูแ่ต่
ในบา้น ไม่ค่อยชอบเขา้สังคม ท าให้มีปัญหาในการปรับตวัค่อนขา้งมาก โดยคนท่ีไม่ไดพ้ิการแต่
ก าเนิด แต่มาพิการภายหลงั มกัจะปิดตวัเองจากโลกภายนอกไประยะหน่ึงเน่ืองจากยงัปรับตวัปรับ
ใจไม่ได ้หลงัจากนั้นประมาณ 2 ปี เขาจะเร่ิมหาท่ีท่ีเขาจะไปตั้งตน้ และมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการ
พฒันาคนพิการคือหน่ึงในนั้น 

คนพิการจะมาตั้งตน้ท่ีมหาไถ่ เป็นท่ี ๆ เขาอยูไ่ด ้หลงัจากอยูใ่นกรอบ 2 ปีท่ีบา้น ตอนอยู่
มหาไถ่ก็มีคนคอยดูแลและจดัหาอาหารให้รับประทานตามเวลา พอมาอยู่ในโลกของ
ความเป็นจริง เลยอยูไ่ม่ได.้..มีท่ีเขา้มา 2 วนัแลว้ขอกลบั จริง ๆ อยากให้เขาอยูส่ัก 2 เดือน 
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จนเขาสามารถปรับตวัและใช้ชีวิตอย่างคนปกติได้ (ปภสักร อ่ิมบญัชร, สัมภาษณ์, 26 
มิถุนายน 2558) 
 

เพื่อช่วยให้พนักงานผูพ้ิการและพนักงานปกติสามารถท างานร่วมกันได้อย่างมี
ความสุข บริษทัจึงจ าเป็นตอ้งปรับทศันคติทั้งของพนกังานผูพ้ิการและพนกังานปกติ โดยผูบ้ริหาร
ของบริษทับีทามส์กล่าววา่ “นอ้ง ๆ ท่ีน่ีจะถูกปลูกฝังวา่จะช่วยเพื่อนอยา่งไร เช่น เวลาข้ึนไปประชุม
ชั้น 5 เขาก็จะช่วยยกรถข้ึนไปให้ โดยผลดัเวรกนั น้องท่ีมาใหม่เห็นรุ่นพี่ท  าก็ท  าตาม กลายเป็น
วฒันธรรมจากรุ่นสู่รุ่น” (ปภสักร อ่ิมบญัชร, สัมภาษณ์, 26 มิถุนายน 2558) 

“เวลามีพนกังานใหม่เขา้มา เราก็จะส่ือสารกบัเขาวา่ เรามีคนพิการ ตอ้งอยูร่่วมกนักบั
เขาให้ได้นะ แต่เราไม่ต้องไปช่วยอะไรเขา เขาช่วยตัวเองได้ ก็ท  างานไปตามปกติ ก็พูดแค่น้ี 
นอกนั้นบรรยากาศก็จะพาไปเอง...ท่ีน่ีจะไม่มองคนพิการวา่พิการ” (วิภา ผือลองไชย, สัมภาษณ์, 26 
มิถุนายน 2558) 

“พยายามท าใหเ้ป็นธรรมชาติ เขาจะปรับตวัของเขาเอง ไม่ตอ้งไปฝืน เป็นวฒันธรรม
ของเราอยู่แลว้ท่ีจะอยู่กบัคนพิการ ไปไหนมาไหนกบัคนพิการ พาคนพิการไปดูหนงั...จะไม่คิดว่า
คนพิการแตกต่าง” (เนตรนภา ช านิวภิยัพงศ,์ สัมภาษณ์, 26 มิถุนายน 2558) 

จะเห็นไดว้า่องคก์รขนาดกลางอยา่งบีทามส์สามารถสร้างวฒันธรรมหรือสังคมแห่ง
การสร้างโอกาสและความเท่าเทียม (Inclusive Society) ให้เป็นจริงข้ึนมาได ้โดยต่างฝ่ายต่างก็ตอ้ง
ปรับตวัเขา้หากนั ไม่ใช่ให้คนปกติปรับอยูฝ่่ายเดียว ซ่ึงท่ีบีทามส์ก็มีพนกังานผูพ้ิการสองคนท่ีสอบ
ผา่นและอยูก่บับริษทัมาเป็นเวลานานจนไดเ้ล่ือนต าแหน่งเป็นผูช้  านาญการ 

ไม่ได้เป็นพิเศษอะไร เขามองว่าผมเป็นพนักงานคนหน่ึง เหมือนคนปกติทัว่ไป แต่จะ
สนับสนุนเร่ืองทางลาด เร่ืองห้องน ้ า เพื่อจะท างานท่ีน่ีได้สะดวกท่ีสุด...รู้สึกดี ได้แสดง
ศกัยภาพเตม็ท่ี ไม่ไดม้าแบบ ผมคนพิการนะ ตอ้งดูแลผม เพราะถา้อยา่งนั้น ผมแทบไม่ตอ้ง
ท าอะไรเลย แต่เขาใหผ้มคิดได ้ท าได ้(เฉลิม เฉลียวศิลป์, สัมภาษณ์, 26 มิถุนายน 2558) 
 

กลุ่มเซ็นทรัล:  ส าหรับกลุ่มเซ็นทรัล ซ่ึงมีพนกังานรวมกนัทั้งส้ินกวา่ 6 หม่ืนคน การ
จะจา้งงานคนพิการจ านวนกว่า 600 คนนั้นไม่ใช่เร่ืองง่าย เพราะถึงแมบ้ริษทัจะไม่ปิดกั้น แต่คน
พิการท่ีผา่นการฝึกอบรมจนสามารถเขา้มาท างานร่วมกบัคนปกติไดน้ั้นมีเพียง 368 คน (61.33 %) ณ 
ปัจจุบนั โดยหน่วยธุรกิจท่ีสามารถรับคนพิการเขา้ท างานไดเ้ต็มอตัราจริง ๆ มีเพียงสองหน่วย คือ 
Central Restaurant Group (CRG) ซ่ึงเป็นธุรกิจร้านอาหาร (เช่น KFC, Auntie Anne’s เป็นตน้) และ 
Centara Group ซ่ึงเป็นธุรกิจโรงแรม ส่วนท่ีเหลือจะเลือกใชว้ิธีการสร้างงานตามมาตรา 35 เพื่อให้
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คนพิการไดรั้บการพฒันาและสามารถประกอบอาชีพไดเ้ช่นเดียวกบัคนปกติ ซ่ึงแนวทางในการ
บริหารจดัการเร่ืองน้ีของกลุ่มเซ็นทรัลค่อนขา้งชดัเจนและเป็นระบบ โดยหน่วยธุรกิจแต่ละหน่วยมี
อิสระท่ีจะวางแผนและด าเนินการในเร่ืองน้ีไดด้ว้ยตวัเอง ซ่ึงท าใหเ้กิดหลายโครงการท่ีน่าสนใจและ
สามารถน ามาประชาสัมพนัธ์เป็น CSR ของหน่วยธุรกิจนั้น ๆ ได ้ตวัอยา่งเช่น Family Mart ซ่ึงมี
โครงการช่วยเหลือคนพิการท่ีมีความสนใจและมีเงินทุนใหไ้ดมี้โอกาสกา้วข้ึนมาเป็นผูป้ระกอบการ
เอง หรือ Power Buy ซ่ึงได้จบัมือกับมูลนิธิพระมหาไถ่ฯ ในการจดัตั้ งศูนย์บริการลูกค้าและ
ศูนยบ์ริการซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเพื่อป้อนงานใหก้บัคนพิการ เป็นตน้ 

คุณบุษบา จิราธิวฒัน์ (“ยมัฯ-เซ็นทรัลรีเทลฯ-บ๊ิกซี,” 2555, ย่อหน้าท่ี 16) ผูช่้วย
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโสฝ่ายส่ือสารองคก์ร ของกลุ่มเซ็นทรัล ไดใ้ห้สัมภาษณ์กบัประชาชาติ
ธุรกิจวา่ “เม่ือเซ็นทรัลตอ้งการจะสร้างโอกาสให้ผูพ้ิการมีอาชีพและรายไดท่ี้ดีข้ึน เราจึงมีนโยบาย
รับคนพิการเขา้ท างานของบริษทัในเครือท่ีเก่ียวขอ้ง นัน่คือโครงการสร้างศูนยบ์ริการลูกคา้ Contact 
Center และศูนยบ์ริการซ่อมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า โดยคนพิการไดรั้บการคดัเลือกน าร่องจากมูลนิธิพระ
มหาไถ่รวม 20 คน” 

ส าหรับหน่วยธุรกิจของกลุ่มเซ็นทรัลท่ีไม่สามารถด าเนินการจา้งงานหรือสร้างงาน
คนพิการไดเ้อง กลุ่มเซ็นทรัลก็มีโครงการท่ีด าเนินการในนามของกลุ่มดว้ย อาทิเช่น การจดัตั้งศูนย์
นวตักรรมเพื่อคนพิการทางสติปัญญา (Center for Intellectually Disabled Innovation) หรือ ABLE 
เพื่อพฒันาศกัยภาพให้แก่คนท่ีพิการทางสติปัญญาดว้ยกระบวนการฝึกฝนเพื่อส่งต่อสู่การมีงานท า
อย่างย ัง่ยืน หรือ โครงการ Together We C.A.R.E.  ซ่ึงเป็นโครงการฝึกอบรมคนพิการท่ีกลุ่ม
เซ็นทรัลท าร่วมกบัสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั ในปี 2557 เป็นรุ่นแรก 
โดยมีผูพ้ิการเขา้รับการอบรมประมาณ 60-70 คน แต่มีคนพิการท่ีผา่นการคดัเลือกเพื่อเขา้ไปท างาน
กบักลุ่มเซ็นทรัลเพียง 10 % ส่วนรุ่นท่ีสองซ่ึงกลุ่มเซ็นทรัลท าร่วมกบัมหาวิทยาลยักรุงเทพในปีน้ี มี
ผูพ้ิการเขา้ร่วมทั้งส้ิน 200 คน โดยการอบรมใชร้ะยะเวลาประมาณ 4 เดือน จากนั้นอีก 2 เดือน จะ
เป็นการฝึกงานกับหน่วยธุรกิจในกลุ่มเซ็นทรัล หลังจากท่ีจบหลักสูตรแล้ว บริษัทจะออกใบ
ประกาศนียบตัรใหแ้ละจะรับผูพ้ิการท่ีผา่นการอบรมและมีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้ท างานตามหน่วย
ธุรกิจต่าง ๆ ซ่ึงโครงการดงักล่าวไดก้ลายเป็นโมเดลใหก้บัองคก์รธุรกิจอ่ืน ๆ ดว้ย 

อย่างไรก็ตาม ในการฝึกอบรมคนพิการจนสามารถท างานไดจ้ริงนั้นไม่ใช่เร่ือง
ง่าย โดยจากประสบการณ์ในการจดัอบรมคนพิการในโครงการ Together We C.A.R.E.  ทั้งสอง
รุ่นที่ผ่านมา ท าให้กลุ่มเซ็นทรัลได้เรียนรู้ว่าคนพิการแต่ละคนมีพื้นฐานท่ีแตกต่างกนั ส่งผลให้
ความสามารถในการเรียนรู้ไม่เท่ากนั จึงตอ้งมีการปรับหลกัสูตร (ซ่ึงประกอบดว้ยวิชาคอมพิวเตอร์ 
ภาษาองักฤษ และการเข้าสังคม) และแบ่งผูเ้รียนออกเป็นระดับชั้นเพื่อให้การเรียนการสอนมี
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ประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงโครงการ Together We C.A.R.E.  น้ีไดรั้บรางวลั Disability Matters Awards 
ประเภท Workforce ในระดบัเอเชียแปซิฟิค จากบริษทั Springboard Consulting, LLC บริษทัท่ี
ปรึกษาขา้มชาติในสหรัฐอเมริกาซ่ึงส่งเสริมเร่ืองการจา้งงานคนพิการ 

รุ่นแรก 60-70 คน ไดง้านประมาณ 10% ท่ีไดน้อ้ยเพราะวา่พอรับเขา้มา สมมติมีโควตา้อยู ่
60 แต่กวา่จะมาถึง 6 เดือน ไม่ค่อยเหลือ มนัยาก...ภาครัฐก็ถามวา่อบรมตั้ง 60 ท าไม่รับได้
แค่ 6 ท าไมไม่รับ 30 ซ่ึงเราก็ตอ้งแจง้วา่มนัไม่ไดเ้ป็นท่ีเรา เราพยายามเต็มท่ีแลว้ แต่มนัเป็น
ท่ีทศันคติของคนพิการ (วรารักษ ์สู่โนนทอง, สัมภาษณ์, 26 มิถุนายน 2558) 
 
คนพิการท่ีเขา้มาอยู่กบัเราตามมาตรา 35 ในช่วงฝึกงาน แต่ละคนต่าง Background ตอ้ง
อาศยัเวลา ตอ้งท าความเขา้ใจกบัเขาเยอะ...หลายคนไม่เคยเขา้สังคมมาก่อน ท าให้เขา้กบั
เพื่อนร่วมงานไม่ได ้ดว้ยทศันคติของคนพิการเองวา่คนขา้งนอกจะมองหรือคิดกบัเขายงัไง 
หรือปัญหาจากพนกังานเราเองท่ีไม่เคยท างานกบัคนพิการ เลยปฏิบติักบัเขาไม่ถูก ก็ตอ้งมี
การอบรมก่อนวา่คนพิการแบบน้ีจะมาอยูก่บัคุณ ควรจะดูแลยงัไงในเบ้ืองตน้ ซ่ึงตอนน้ีก็ดี
ข้ึน จากท่ีไม่เขา้ใจก็เขา้ใจมากข้ึน แต่ตวัคนพิการเองยงัมีปัญหาอยู ่พอมาไดส้ักพกันึง ก็เร่ิม
หยดุงานแลว้ (วรารักษ ์สู่โนนทอง, สัมภาษณ์, 26 มิถุนายน 2558) 
 

จริง ๆ แลว้หลกัสูตรการอบรมในโครงการ Together We C.A.R.E.  ช่วยแกปั้ญหา
เร่ืองการเขา้สังคมให้กบัคนพิการไดใ้นระดบัหน่ึง เม่ือเทียบกบัคนพิการท่ีรับเขา้มาท างานโดยตรง
ตามมาตรา 33 โดยไม่ผ่านการอบรมมาก่อน ท าให้ใช้ชีวิตไม่เป็นและอยู่ร่วมกบัพนกังานคนอ่ืน
ไม่ได ้ 

ทั้งน้ี ก่อนท่ีจะมีการรับคนพิการเขา้ท างาน กลุ่มเซ็นทรัลจะท าการส ารวจความ
ตอ้งการ โดยการจดัอบรมเชิงปฎิบติัการ ประมาณปีละ 1-2 คร้ัง เพื่อให้ความรู้แก่ตวัแทนจากแต่ละ
หน่วยธุรกิจ (HR Business Partner) เก่ียวกบังานท่ีคนพิการสามารถท าได ้รวมทั้งวิธีการท างาน
ร่วมกบัคนพิการ จากนั้นก็จะให้แต่ละหน่วยธุรกิจช่วยกนัคิดต าแหน่งงานท่ีคนพิการสามารถท าได ้
เพื่อท่ีฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะสามารถสรรหาคนพิการท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีต้องการให้ได้ โดย
ช่องทางในการสรรหาคนพิการเขา้มาท างานของกลุ่มเซ็นทรัลนั้นประกอบด้วยการประกาศรับ
สมคัรงานผ่านทางเว็บไซต์, งาน Job Fair คนพิการ, การฝึกอบรมคนพิการผ่านโครงการ เช่น 
Together We C.A.R.E.  เป็นตน้ โดยกลุ่มเซ็นทรัลมีแผนท่ีจะพฒันาเว็บไซต์รับสมคัรงาน  
www.centralsmartjobs.com ให้มีช่องทางในการรับสมคัรงานคนพิการเพิ่มข้ึนมาอีกช่องทางหน่ึง 
จากเดิมท่ีมีเฉพาะต าแหน่งงานส าหรับคนปกติ 
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ความยากจริง ๆ ของการจา้งงานคนพิการมีสองเร่ืองหลกั ๆ เร่ืองแรกเป็นเร่ืองของสถานท่ี
และส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจะช่วยให้เขาใช้ชีวิตอยู่ได ้เร่ืองท่ีสอง คือเร่ืองทศันคติของ
คน ท ายงัไงให้เขาอยู่กบัเราได้นาน ๆ...คนปกติชอบคิดว่าพวกน้ีเป็นภาระ เอามาก็ไม่
สามารถท าประโยชน์อะไรได ้ดงันั้น จึงตอ้งใชเ้วลาในการสร้างความรู้ความเขา้ใจกบัพวก
เขา (จารุวรรณ งามพิสุทธ์ิไพศาล, สัมภาษณ์, 26 มิถุนายน 2558) 
 
โดยส่วนตวัมองว่า คนปกติปรับยากกวา่คนพิการ เพราะคนปกติจะชดัเจนในมุมมองและ
ไม่หย่อนตวัเองลง ขณะท่ีคนพิการรู้สึกเหมือนตวัเองอ่อนกว่า เพราะไม่ไดย้ิน ไม่มีส่ิงเร้า 
เขาจะพยายามปรับตวัเขา้หาเรามากกวา่ดว้ยซ ้ า ซ่ึงถา้ทั้งคนพิการและคนปกติสามารถปรับ
เขา้หากนัได ้คุยกนัเขา้ใจ ทุกอย่างจะโอเค (ปิยะนุช เยี่ยมญาติ, สัมภาษณ์ 26 มิถุนายน 
2558) 
 

กลุ่มเซ็นทรัลไม่ไดเ้ร่ิมจา้งงานคนพิการตั้งแต่วนัแรกท่ีมีกฎหมายออกมา แต่ตอ้งใช้
เวลาระยะหน่ึงในการสร้างความเขา้ใจกบัพนกังานก่อนท่ีจะรับคนพิการเขา้มาในระบบ จากนั้นจึง
ค่อย ๆ พฒันาวธีิการบริหารจดัการ ซ่ึงรวมถึงวิธีการสรรหา (Recruitment) ท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อให้
ไดค้นพิการท่ีมีคุณสมบติัเหมาะกบัต าแหน่งงานท่ีตอ้งการ และวิธีการรักษา (Retention) คนพิการ
ให้อยู่กับองค์กรให้นานท่ีสุด ซ่ึงข้อมูลและต าแหน่งงานท่ีได้จากการอบรมเชิงปฎิบติัการเป็น
ประโยชน์อยา่งมากในการออกแบบหลกัสูตรการอบรมให้กบัคนพิการในโครงการ Together We 
C.A.R.E.  หรือโครงการฝึกอบรมคนพิการของหน่วยธุรกิจยอ่ยอ่ืน ๆ 

“ถ้าเรารู้ว่ามีงานอะไรท่ีคนพิการท าได้บ้าง เวลาท่ีเราไปหาคนพิการ หรือคิด
โครงการฝึกอบรมคนพิการ จะง่ายข้ึน เราก็จะเลือกคนมาไดเ้หมาะกบังาน มนัช่วยให้ Win-win กนั
ทุกฝ่าย เดิมทีเรา Recruit ใครก็ไดใ้หม้นัเตม็โควตา้ แต่ปรากฏพอมา เราไม่สามารถ Utilize ศกัยภาพ
อะไรเขาไดเ้ลย” (จารุวรรณ งามพิสุทธ์ิไพศาล, สัมภาษณ์, 26 มิถุนายน 2558) 

จะเห็นไดว้า่ นอกจากปัญหาเร่ืองทศันคติและการเขา้สังคมของคนพิการแลว้ ปัญหา
เร่ืองการพฒันาความสามารถของคนพิการให้ตรงกบัความตอ้งการของตลาดแรงงานก็เป็นเร่ือง
ใหญ่อีกเร่ืองหน่ึงท่ีทุกภาคส่วนต้องร่วมกันแก้ไข ซ่ึงรายละเอียดจะพูดต่อไปในหัวข้อปัจจัย
สนบัสนุน 

ตามท่ีไดก้ล่าวไปแลว้วา่ หน่วยธุรกิจของกลุ่มเซ็นทรัลท่ีสามารถรับคนพิการไดเ้ต็ม
อตัราจริง ๆ คือ CRG ซ่ึงเป็นธุรกิจร้านอาหาร โดยพนกังานผูพ้ิการประมาณ 90 % ของ CRG เป็น
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คนพิการทางการไดย้ิน แต่กว่าจะมาถึงวนัน้ีได ้ตอ้งใช้เวลาพอสมควรในการสร้างความเขา้ใจกบั
พนกังานปกติเพื่อใหพ้วกเขาเปิดใจยอมรับและใหโ้อกาสกบัคนพิการ 

ฝ่ายเราเป็นฝ่ายแรกท่ีรับคนพิการ ตอนแรกไม่มีใครรับเลย เพราะคิดวา่นอ้งมา นอ้งจะช่วย
ไดเ้หรอ จะท าไดเ้หรอ เราก็ตอ้งท าใหเ้ขาดูก่อน พอตอนหลงัเขาเห็นนอ้งท าได ้เห็นนอ้งไป
ออกงาน มีข่าวออกทีวี เราก็ Forward เมลให้ดูทัว่บริษทั ทุกคนไดเ้ห็น คนปกติเห็นก็เลย
เขา้ใจวา่แทจ้ริงคนพิการเขาก็ท าไดเ้หมือนคนปกติ พอเร่ิมมีฝ่ายนึงรับ อยา่งบญัชี เอกสาร
เยอะ ก็เร่ิมมีกระแสเขา้มา...ตอนน้ีทศันคติก็เปล่ียนไป ตอ้งใช้เวลา แต่ก็ดีข้ึนกวา่เม่ือก่อน
เยอะ น้องท่ีพิการก็ Happy ท่ีบริษทัให้ความส าคญั (ปิยะนุช เยี่ยมญาติ, สัมภาษณ์ 26 
มิถุนายน 2558) 
 

จากการศึกษาพบว่า อตัราการลาออกของพนกังานผูพ้ิการของ CRG ในส่วนของ
ออฟฟิศมีน้อยมาก โดยในช่วงปี 2556-2557 ท่ีผ่านมา มีพนักงานผูพ้ิการออกไปเพียงคนเดียว
เน่ืองจากไดง้านใกลบ้า้น แต่ในส่วนของพนกังานท่ีอยูห่นา้ร้าน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นพนกังาน Part-time 
และได้รับเงินเป็นรายชั่วโมง จะมีอตัราการลาออกท่ีสูงกว่า เน่ืองจากพวกเขาไม่ได้เจอเฉพาะ
หวัหนา้งานหรือเพื่อนร่วมงาน แต่ตอ้งรับมือกบัลูกคา้ดว้ย 

บางคร้ังลูกคา้ไม่ทราบวา่นอ้งหูหนวก พอเรียกไม่ไดย้ิน ก็มีปัญหา อีกอยา่งการท างานหนา้
ร้านต้องยืนนาน ต้องอดทน บางทีหัวหน้าก็อาจจะดูแลได้ไม่ทัว่ถึงเพราะคนเยอะ ไม่
เหมือนกบันอ้งๆ ท่ีอยูอ่อฟฟิศท่ีเราดูแลใกลชิ้ดได ้พอเจอปัญหา นอ้ง ๆ ซ่ึงส่วนใหญ่ยงัเป็น
เด็ก ความอดทนนอ้ย ก็เลยอยูไ่ม่ได ้(ปิยะนุช เยีย่มญาติ, สัมภาษณ์ 26 มิถุนายน 2558) 
 

จากการศึกษาพบวา่คนพิการทางการไดย้นิมกัจะมีวฒันธรรมการอยูร่วมกนัเป็นกลุ่ม
เป็นกอ้น ไปไหนไปดว้ยกนั ดงันั้น องคก์รตอ้งพยายามท าให้พวกเขามีความสุขกบังานให้มากท่ีสุด 
เพราะถา้มีคนหน่ึงลาออก คนท่ีเหลือก็มีโอกาสลาออกตามไปดว้ย 

“ถา้เขามา เขาจะชวนเพื่อนมาดว้ย ถา้วนันึงเพื่อนเขาออก เขาก็จะออกดว้ย ต่อให้เขา 
Happy เขาก็จะไป เช่นวนัน้ีน้องลงเฟซบุ๊ควนัเดียวมีคนมาสมคัร 4 คน เป็นเครือข่ายของเขา...เรา
ตอ้งท ายงัไงก็ไดใ้ห้เขารักบริษทัเราเยอะ ๆ ไม่งั้นเด๋ียวเขาจะพากนัไปอยูท่ี่อ่ืนหมด” (ปิยะนุช เยี่ยม
ญาติ, สัมภาษณ์ 26 มิถุนายน 2558) 

โดยสรุปแลว้ ในการสรรหาและรักษาพนกังานผูพ้ิการให้อยูก่บัองค์กรให้นานท่ีสุด
นั้น ปัจจยัท่ีมีความส าคญัอยา่งเห็นไดช้ดัคือ เร่ืองของทศันคติ ซ่ึงเป็นปัญหาส าคญัท่ีทั้งสององคก์ร
ตอ้งจดัการ ไม่วา่จะผา่นทางวฒันธรรมองคก์รส าหรับองคก์รขนาดกลางอยา่งบีทามส์ หรือโดยการ
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จดัอบรมเพื่อสร้างความเขา้ใจและปรับทศันคติของพนกังานส าหรับองค์กรขนาดใหญ่อย่างกลุ่ม
เซ็นทรัล ซ่ึงทั้งสององค์กรไดเ้รียนรู้หลายอยา่งจากกระบวนการปรับทศันคติดงักล่าว จนสามารถ
รับมือกบัความทา้ทายน้ีไดค้่อนขา้งดี 

3) การปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
สภาพแวดลอ้มในการท างานเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีองคก์รธุรกิจซ่ึงมีแผนจะจา้งงานคน

พิการตอ้งค านึงถึงและให้ความส าคญัไม่ยิ่งหยอ่นไปกวา่การปรับทศันคติ เน่ืองจากอุปสรรคอยา่ง
หน่ึงท่ีท าใหค้นพิการไม่อยากออกจากบา้นมาท างานเป็นเพราะความไม่สะดวกในการเดินทางหรือ
อาคารสถานท่ีไม่เอ้ืออ านวย เพราะจากการศึกษาพบว่าคนพิการส่วนใหญ่ไม่ตอ้งการเป็นภาระ
ให้กบัผูอ่ื้นและพยายามท่ีจะช่วยเหลือตวัเองให้ไดม้ากท่ีสุด ซ่ึงบีทามส์ก็เขา้ใจในปัญหาน้ีและได้
ออกแบบสถานท่ีให้เป็นอารยสถาปัตยต์ั้งแต่ตน้ ขณะท่ีกลุ่มเซ็นทรัลก็ค่อย ๆ ปรับปรุงในส่วนของ
อาคารเก่า ส่วนอาคารใหม่ของกลุ่มเซ็นทรัลนั้นจะถูกออกแบบใหเ้ป็นอารยสถาปัตยท์ั้งหมด 

บีทามส์: พนกังานท่ีบีทามส์จะมีคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คคนละตวัและสามารถไปนัง่
ท างานท่ีไหนก็ไดภ้ายในส านกังาน (Mobile Office) ซ่ึงมีการปรับพื้นท่ีเพื่ออ านวยความสะดวก
ใหก้บัคนพิการดว้ย เช่น มีทางลาด มีราวจบัในหอ้งน ้า ประตูเล่ือน มีโซฟาไวใ้ห้นัง่พกัเพื่อหลีกเล่ียง
การเกิดแผลกดทบั มีการวางตูเ้ยน็และกระติกน ้าร้อนไวท่ี้ชั้นหน่ึงในระนาบท่ีคนพิการสามารถหยิบ
เองได ้เป็นตน้ นอกจากน้ี ยงัมีการใชช่้องทางการส่ือสารระหวา่งชั้นเพื่อใหค้นพิการสามารถส่ือสาร
กบัพนกังานท่ีนัง่อยูค่นละชั้นได ้เช่น Line Group โทรศพัทภ์ายใน โทรศพัทมื์อถือส่วนกลาง เป็น
ตน้ นอกจากน้ี บริษทัยงัช่วยอ านวยความสะดวกในเร่ืองท่ีพกัและการเดินทาง โดยการจดัหาท่ีพกัซ่ึง
อยูใ่กลก้บัท่ีท างานใหก้บัคนพิการอีกดว้ย 

นอกจากเร่ืองส่ิงอ านวยความสะดวกแลว้ บริษทัยงัตอ้งยืดหยุ่นในเร่ืองเวลาให้กบั
พนกังานผูพ้ิการ เน่ืองจากคนพิการตอ้งไปพบแพทยเ์ป็นประจ า และในชัว่โมงท างานปกติ พนกังาน
ผูพ้ิการยงัสามารถพกัได ้โดยเปล่ียนมานัง่ท่ีโซฟาซ่ึงจดัไวใ้หผู้พ้ิการพลิกตวัเพื่อป้องกนัแผลกดทบั 
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ภาพที ่4.2 การปรับสภาพแวดลอ้มภายในส านกังานของบีทามส์เพื่ออ านวยความสะดวกใหก้บั
พนกังานผูพ้ิการ 

 
กลุ่มเซ็นทรัล: ในส่วนของกลุ่มเซ็นทรัล เร่ืองความปลอดภยัและการอ านวยความ

สะดวกให้กบัคนพิการก็เป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ีบริษทัให้ความส าคญั นอกเหนือจากการจดัหาอาชีพเพื่อ
สร้างรายได ้โดยคุณบุษบา (“ยมัฯ-เซ็นทรัลรีเทลฯ-บ๊ิกซี,” 2555, ยอ่หนา้ท่ี 19-20) กล่าววา่ 

ทุกวนัน้ีหน่ึงในปัญหาท่ีคนพิการไม่สามารถไปท างานไดคื้อการเดินทางท่ีไม่ปลอดภยัและ
อนัตราย...ดงันั้น สถานท่ีท างานของศูนยบ์ริการลูกคา้ Contact Center และศูนยบ์ริการซ่อม
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีมูลนิธิพระมหาไถ่จึงมัน่ใจไดว้่า พนกังานผูพ้ิการของเราจะไดรั้บความ
สะดวกสบายในการท างานท่ีเขาคุน้เคย นัน่หมายความวา่ การจะท าให้คนพิการท างานได้
อยา่งเตม็ประสิทธิภาพตอ้ง อยา่มองขา้มส่ิงอ านวยความสะดวกของการท างานเพื่อคุณภาพ
ชีวติของพวกเขาดว้ย 
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ภาพที ่4.3 การสร้างงานตามมาตรา 35 ของ Power Buy ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือของกลุ่มเซ็นทรัล 
 
โดยสรุปแลว้ ในการสร้างโอกาสในการมีงานท าให้กบัคนพิการ ส่ิงท่ีองคก์รธุรกิจตอ้งให้

ความส าคญัไม่น้อยไปกวา่การปรับทศันคติก็คือ การปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในการท างาน ซ่ึงทั้ง
สององคก์รก็ไดใ้หค้วามส าคญัและด าเนินการในเร่ืองน้ีอยา่งเตม็ท่ี 

จากการศึกษาวธีิการบริหารจดัการของทั้งสององคก์รสรุปไดว้า่ ในการสร้างโอกาสในการ
มีงานท าให้กบัคนพิการนั้น กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า เร่ิมตน้จากวิสัยทศัน์ของผูน้ าท่ี
ถูกถ่ายทอดลงมายงัพนกังาน จากนั้นจึงมีการวางแผนงานและจดัสรรงบประมาณในการด าเนินงาน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้โดยการด าเนินงานหลกั ๆ ในการจา้งงานคนพิการตามมาตรา 33 
ประกอบดว้ยการจดัสรรต าแหน่งงานท่ีผูพ้ิการสามารถท าได ้การสรรหาผูพ้ิการผา่นช่องทางต่าง ๆ 
รวมทั้งการฝึกอบรมผูพ้ิการ การปรับทศันคติทั้งของพนกังานปกติและพนกังานผูพ้ิการ และการ
ปรับสภาพแวดลอ้มในการท างานเพื่ออ านวยความสะดวกให้กบัพนกังานผูพ้ิการ โดยกลุ่มตวัอยา่ง
ส่วนใหญ่ระบุว่า ทัศนคติเป็นปัจจัยท่ีมีความส าคัญอย่างมากต่อความส าเร็จของโครงการ 
นอกจากนั้น องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่อย่างกลุ่มเซ็นทรัลยงัเลือกใช้วิธีการสร้างงานคนพิการตาม
มาตรา 35 ส าหรับหน่วยธุรกิจท่ีไม่สามารถจา้งงานได้ตามโควตา้ท่ีก าหนด ซ่ึงรูปแบบท่ีกลุ่ม
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เซ็นทรัลใชไ้ดแ้ก่ การใหส้ัมปทาน จดัจา้งเหมาช่วงงาน ฝึกอบรม และฝึกงาน โดยร่วมมือกบัองคก์ร
คนพิการ เช่น มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพฒันาคนพิการ และสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ เป็นตน้ 

 

4.2 วตัถุประสงค์การวจิัยข้อที ่2 เพือ่ศึกษาวธิีการส่ือสารความรับผดิชอบต่อสังคมทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กรขององค์กรธุรกจิทีใ่ช้กลยุทธ์ด้านความรับผดิชอบต่อ
สังคมในการสร้างโอกาสในการมงีานท าให้กบัคนพกิาร 

 
4.2.1 การส่ือสาร CSR ภายนอกองค์กร 
การส่ือสาร CSR ภายนอกองคก์รเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัประการหน่ึงของการส่ือสาร

องคก์ร และเป็นหวัใจของการสร้างภาพลกัษณ์และอตัลกัษณ์ให้กบัองคก์ร โดยสามารถท าไดห้ลาย
รูปแบบ แต่รูปแบบท่ีจะกล่าวถึงในงานวิจยัช้ินน้ีเป็นรูปแบบท่ีพบในกลุ่มตวัอยา่งซ่ึงผูว้ิจยัเลือกมา
ท าการศึกษา ซ่ึงสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 รูปแบบหลกั ๆ ดงัน้ี 

4.2.1.1 เวบ็ไซตข์ององคก์ร 
4.2.1.2 ส่ือบุคคล 
4.2.1.3 ส่ือมวลชน 
4.2.1.4 ประกาศรับสมคัรงาน 

 
4.2.1.1 เวบ็ไซตข์ององคก์ร 
เวบ็ไซต์ขององค์กรเป็นช่องทางหน่ึงท่ีองค์กรธุรกิจมกัจะใช้ในการส่ือสารถึงส่ิงท่ี

เป็นอตัลกัษณ์ขององคก์ร เช่น วิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมายทางธุรกิจ รวมทั้งขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสีย รวมถึงผูถื้อหุน้ นกัลงทุน ลูกคา้ หรือ ประชาชนทัว่ไป ให้ความสนใจ ซ่ึงในอดีตเร่ืองท่ี
องค์กรน ามาเปิดเผยบนเวบ็ไซต์จะเน้นหนักไปในเร่ืองของธุรกิจมากกว่า แต่หลงัจากท่ีมีกระแส
เร่ืองความรับผดิชอบต่อสังคมเขา้มา องคก์รต่าง ๆ ก็เร่ิมมีการเปิดเผยขอ้มูลดา้นความรับผิดชอบต่อ
สังคมมากข้ึน แต่จะอยูใ่นรูปของกิจกรรมเพื่อสังคมเป็นส่วนใหญ่ 

อยา่งไรก็ตาม จากการศึกษาวิจยัขอ้มูลบนเวบ็ไซตข์องกลุ่มตวัอยา่งพบวา่ บีทามส์มี
การส่ือสาร CSR เร่ืองการสร้างโอกาสในการมีงานท าให้กบัคนพิการผา่นเวบ็ไซตข์ององคก์รอยา่ง
ชดัเจน โดยมีการก าหนดเป็นเป้าหมายและประกาศเป็นกลยุทธ์ขององคก์ร ในขณะท่ีกลุ่มเซ็นทรัล
ไม่ค่อยเนน้การประชาสัมพนัธ์เร่ืองการจา้งงานหรือสร้างงานให้กบัคนพิการผา่นทางเวบ็ไซต์ของ
องคก์รมากนกั โดยกิจกรรมดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมท่ีพบบนเวบ็ไซตข์องกลุ่มเซ็นทรัลจะเป็น
เร่ืองอ่ืน ๆ มากกวา่ 
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บีทามส์: เน่ืองจากบีทามส์ท าธุรกิจทางดา้นไอที ดงันั้น จึงเนน้การส่ือสาร CSR ผา่น
ทางเว็บไซต์ เน่ืองจากเป็นรูปแบบท่ีองค์กรมีความช านาญอยู่แล้ว โดยในการส่ือสาร CSR บน
เวบ็ไซต์ของบีทามส์นั้นจะพูดถึงโครงการต่าง ๆ ท่ีบริษทัด าเนินการกบัคนพิการ อาทิเช่น การรับ
นกัศึกษาท่ีพิการจากโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่พทัยาเขา้มาฝึกงาน การจดัท าเวบ็ท่าส าหรับคนตา
บอด ร่วมกบัโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดจงัหวดัขอนแก่น รางวลัเชิดชูเกียรติท่ีไดรั้บในฐานะ
องคก์รธุรกิจท่ีส่งเสริมอาชีพคนพิการ เป็นตน้ 

นอกจากน้ี บีทามส์ยงัประกาศอย่างชัดเจนบนเว็บไซต์ขององค์กร ภายใต้หัวข้อ 
CSR ในเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจวา่ “ทางบีทามส์ไดน้ า CSR มาเป็นส่วนหน่ึงในกลยุทธ์ทางธุรกิจดา้น 
IT และเพื่อท าใหเ้ร่ืองน้ีอยูใ่นโลกแห่งความเป็นจริง” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.4 การส่ือสาร CSR ผา่นทางเวบ็ไซตอ์งคก์รของบีทามส์ 
แหล่งทีม่า:  บริษทั บีทามส์ โซลูชัน่ จ  ากดั, 2554. 
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กลุ่มเซ็นทรัล: แมก้ลุ่มเซ็นทรัลจะมีบทบาทในการส่งเสริมการมีงานท าให้กบัคน
พิการผ่านโครงการต่าง ๆ มากมาย แต่กลบัไม่ค่อยมีการประชาสัมพนัธ์ผ่านทางเวบ็ไซตข์องกลุ่ม
มากนกั 

“เราค่อนขา้งเป็นท่ีรู้จกัแลว้วา่สนบัสนุนคนพิการ เน่ืองจากเราลงทุนกบัเร่ืองน้ีเยอะ 
เป็น Project ใหญ่ แต่เราก็ Promote ปกติ” (วรารักษ ์สู่โนนทอง, สัมภาษณ์, 26 มิถุนายน 2558) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.5 การส่ือสาร CSR ผา่นทางเวบ็ไซตอ์งคก์รของกลุ่มเซ็นทรัล 
แหล่งทีม่า:  กลุ่มเซ็นทรัล, 2558. 

 
จากการศึกษาเอกสารรายงานและขอ้มูลบนเวบ็ไซต์เก่ียวกบักิจกรรม CSR ของ

บริษทัจดทะเบียนท่ีไดรั้บรางวลัดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม จ านวน 21 แห่ง พบวา่ มีเพียงองคก์ร
เดียวท่ีมีการส่ือสาร CSR เร่ืองคนพิการผา่นทางเวบ็ไซตข์ององคก์ร นอกเหนือจากนั้น ก็มี AIS ท่ี
ประชาสัมพนัธ์โครงการสร้างงานคนพิการเป็น CSR ขององค์กรบนเว็บไซต์ เช่นเดียวกบัของ 
บีทามส์ 
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โดยสรุปแลว้ การส่ือสาร CSR ภายนอกองคก์รในการสร้างโอกาสในการมีงานท า
ใหก้บัคนพิการผา่นทางเวบ็ไซตข์ององคก์รยงัมีให้เห็นไม่มากนกั ยกเวน้องคก์รท่ีมีความช านาญใน
เร่ืองการท าเว็บไซต์อยู่แล้วอย่างบีทามส์ ดงันั้น เว็บไซต์ขององค์กรจึงอาจจะยงัไม่ใช่รูปแบบท่ี
ไดรั้บความนิยมมากนกัส าหรับการส่ือสาร CSR ขององคก์รธุรกิจในการสร้างโอกาสในการมีงาน
ท าใหก้บัคนพิการ 

4.2.1.2 ส่ือบุคคล 
ส่ือบุคคลเป็นรูปแบบของการส่ือสาร CSR ภายนอกองค์กรท่ีทั้งบีทามส์และกลุ่ม

เซ็นทรัลใชใ้นการประชาสัมพนัธ์เร่ืองการสร้างโอกาสในการมีงานท าให้กบัคนพิการค่อนขา้งมาก 
เพราะจากการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริหารของทั้งสององคก์ร ซ่ึงไดแ้ก่ คุณสุชาติ อ่ิมบญัชร ผูก่้อตั้งบริษทั 
บีทามส์ โซลูชัน่ จ  ากดั และ คุณบุษบา จิราธิวฒัน์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส ฝ่ายส่ือสาร
องคก์รของกลุ่มเซ็นทรัล  มกัจะไดรั้บเชิญไปแบ่งปันประสบการณ์ในเร่ืองน้ีตามเวทีต่าง ๆ อยูเ่ป็น
ประจ า ซ่ึงเป็นเคร่ืองพิสูจน์วา่ ส่ิงท่ีองคก์รท านั้นเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหก้บัองคก์รธุรกิจอ่ืน ๆ และเป็น
ส่ิงท่ีสังคมใหก้ารยอมรับและยกยอ่งโดยท่ีองคก์รไม่ตอ้งประชาสัมพนัธ์ตนเองเลย 

บีทามส์: นอกจากการส่ือสาร CSR ภายนอกองคก์รผา่นทางเวบ็ไซตแ์ลว้ ผูบ้ริหาร
สูงสุดในฐานะส่ือบุคคลยงัช่วยเสริมภาพลกัษณ์ให้กบัองคก์ร อนัเน่ืองมาจากความตระหนกัท่ีมีต่อ
ปัญหาสังคม ซ่ึงในกรณีของบีทามส์ คุณสุชาติ อ่ิมบญัชร เป็นผูบ้ริหารท่านหน่ึงท่ีมกัจะไดรั้บเชิญ
ให้ไปแบ่งปันประสบการณ์ตามเวทีต่าง ๆ ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจา้งงานคนพิการและยงัมี
ส่วนร่วมในการรณรงค์เพื่อให้องค์กรธุรกิจหันมาสร้างโอกาสในการมีงานท าให้กบัคนพิการมาก
ข้ึนอีกดว้ย 

“คุณสุชาติเป็นคณะกรรมการของสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย เราเป็นส่วน
หน่ึงของทีมท างานของไนส์ (กิจการเพื่อสังคมไนส์คอร์ป) ของพม.อยูแ่ลว้ เวลาเขาจะจบัมือกบัใคร 
เขาจะเลือกคนท่ีท าเร่ืองน้ีเป็น ‘วสิัยปกติ’ ซ่ึงบีทามส์ก็เป็นหน่ึงท่ีท ามานานแลว้ ก่อนท่ีกระแส CSR 
จะมา” (ปภสักร อ่ิมบญัชร, สัมภาษณ์, 26 มิถุนายน 2558) 
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ภาพที ่4.6 คุณสุชาติ อ่ิมบญัชร ไดรั้บเชิญไปร่วมเสวนาในประเด็นการส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม 
แหล่งทีม่า:  ไนส์คอร์ป, 2558. 
 

กลุ่มเซ็นทรัล: คุณบุษบา จิราธิวฒัน์ ของกลุ่มเซ็นทรัล ก็เป็นผูบ้ริหารอีกท่านหน่ึงท่ี
มกัจะไดรั้บเชิญให้ไปบรรยายตามเวทีต่าง ๆ นอกจากนั้น กลุ่มเซ็นทรัลยงัเป็นแกนน าของสมาคม
ผูค้า้ปลีกไทยในการลงนามร่วมกบักระทรวงแรงงานเพื่อผลกัดนัโครงการ “Welcome Disability” 
อีกดว้ย 

โดยสรุปแลว้ การส่ือสาร CSR ผา่นส่ือบุคคลของทั้งสององคก์ร ไม่ไดเ้กิดจากความ
พยายามขององค์กรเอง แต่เกิดจากการท่ีสังคมให้การยอมรับและยกย่องในส่ิงท่ีองค์กรท า โดยท่ี
องค์กรไม่ตอ้งประชาสัมพนัธ์ตวัเอง แต่มีคนอ่ืนมาช่วยประชาสัมพนัธ์ให้ ซ่ึงท าให้มีน ้ าหนกัและ
ความน่าเช่ือถือมากกว่า โดยจากขอ้มูลบนเวบ็ไซต์ท่ีผูว้ิจยัท าการศึกษาพบวา่ผูบ้ริหารของทั้งสอง
องคก์รซ่ึงหลกั ๆ ไดแ้ก่ คุณสุชาติและคุณบุษบา มีบทบาทอยา่งมากในการขบัเคล่ือนเร่ืองการจา้ง
งานคนพิการ ซ่ึงถือเป็นการประชาสัมพนัธ์องคก์รผา่นส่ือบุคคลท่ีไดรั้บการยอมรับจากสังคม โดยท่ี
องคก์รไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายแต่อยา่งใด 
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4.2.1.3 ส่ือมวลชน 
นอกจากการประชาสัมพนัธ์ผา่นทางส่ือบุคคลแลว้ ส่ือมวลชนเป็นอีกช่องทางหน่ึงท่ี

ช่วยให้การประชาสัมพนัธ์องค์กรมีน ้ าหนักและน่าเช่ือถือมากยิ่งข้ึน เน่ืองจากมีการกลั่นกรอง
มาแลว้ในระดบัหน่ึงจากบรรณาธิการของส่ือนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นวิทยุ โทรทศัน์ ส่ือออนไลน์ หรือ
ส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ ซ่ึงจากการศึกษาขอ้มูลผ่านส่ือต่าง ๆ เก่ียวกบัการสร้างโอกาสในการมีงานท า
ให้กบัคนพิการของทั้งบีทามส์และกลุ่มเซ็นทรัลพบว่า มีบทสัมภาษณ์ผูบ้ริหารซ่ึงพูดถึงประเด็น
ดงักล่าวท่ีถูกน ามาเผยแพร่ผา่นส่ือส่ิงพิมพห์รือส่ือออนไลน์ต่าง ๆ 

บีทามส์:  คุณสุชาติ อ่ิมบญัชร ได้ให้สัมภาษณ์กบัวารสาร HR Corner ซ่ึงเป็น
วารสารท่ีเผยแพร่ในกลุ่มคนท่ีท างานดา้นทรัพยากรบุคคล โดยคุณสุชาติไดพู้ดถึงเป้าหมาย 5 % ใน
การจา้งงานคนพิการวา่เป็นความภาคภูมิใจอยา่งหน่ึงขององคก์ร และท าให้ภาพลกัษณ์ของบีทามส์
ท่ีส่ือออกมาเป็นภาพขององคก์รท่ีใหคุ้ณค่าและความส าคญักบัคนพิการ 

“หน่ึงเราเป็นบริษทัท่ีมี KPIs ดา้นคนพิการก่อนท่ีกฎหมายแรงงานจะประกาศใชว้า่
ทุกหน่วยงานตอ้งมีคนพิการเท่าไร จริง ๆ KPIs ของบีทามส์ตั้งแต่เปิดบริษทัคือ เราจะมีคนพิการ 5 
% ของจ านวนพนกังานเสมอ ซ่ึงวนัน้ีเราก็ยงัท า KPIs ตวัน้ีส าเร็จอยู”่ คุณสุชาติกล่าว (HR Center, 
2553, น. 44.) 

กลุ่มเซ็นทรัล:  คุณบุษบา จิราธิวฒัน์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส ฝ่าย
ส่ือสารองคก์รของกลุ่มเซ็นทรัล ก็ไดใ้ห้สัมภาษณ์กบัประชาชาติธุรกิจออนไลน์ เก่ียวกบัโครงการ
สร้างศูนยบ์ริการลูกคา้ของพาวเวอร์บาย ซ่ึงเป็นตวัอยา่งของการสร้างงานตามมาตรา 35 ท่ีองคก์ร
ธุรกิจอ่ืน ๆ สามารถไปเรียนรู้ได ้

นอกจากน้ี บริษทัเซ็นทรัลเรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั (CRG) ซ่ึงเป็นธุรกิจร้านอาหาร
ในกลุ่มเซ็นทรัล ท่ีมีการจา้งคนพิการทางการไดย้ินมาเสริฟหนา้ร้านและไดรั้บรางวลัหลายรางวลั 
ยงัไดรั้บความสนใจจากส่ือโทรทศัน์ในฐานะองคก์รท่ีเป็นตวัอยา่งท่ีดีในการสร้างโอกาสในการมี
งานท าใหก้บัคนพิการ โดยเม่ือวนัศุกร์ท่ี 23 มกราคม 2558 สถานีโทรทศัน์ช่อง one HD (GMM one 
TV Company Limited) ไดเ้ขา้มาถ่ายท าสกู๊ปพิเศษเก่ียวกบัการท างานของพนกังานคนพิการ ณ 
บริษทัเซ็นทรัลเรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั เพื่อเป็นการกระตุน้ให้ภาคเอกชนและภาคส่วนอ่ืน ๆ รับคน
พิการเขา้ท างาน รวมถึงการแสดงให้เห็นถึงศกัยภาพ และความสามารถด้านอ่ืน  ๆ ของคนพิการ 
รวมทั้งความสามารถในการปรับตวัเพื่ออยูร่่วมกนัในสังคมกบัคนทัว่ไปไดอ้ยา่งมีความสุข 

คุณปิยะนุช เยีย่มญาติ ผูจ้ดัการแผนกสรรหาส่วนกลางของ CRG ไดใ้ห้สัมภาษณ์กบั
สถานีโทรทศัน์ช่องดงักล่าววา่ “แมจ้ะมีปัญหาดา้นการส่ือสาร แต่ถา้ไดเ้รียนรู้และท าความเขา้ใจกนั 
ก็ท  างานไดดี้เหมือนคนทัว่ไป” 
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ภาพที ่4.7 การถ่ายท าสกู๊ปสัมภาษณ์พนกังานผูพ้ิการทางการไดย้นิของ CRG 
แหล่งทีม่า:  Suranun Thongtongkun, 2558. 

 
ทั้งน้ี CRG มีพนกังานกว่าหน่ึงหม่ืนคน เป็นคนพิการ 152 คน ซ่ึงท าให้บริษทั

ไดรั้บรางวลัองค์กรภาคเอกชนท่ีสนบัสนุนดา้นคนพิการดีเด่นประจ าปี 2557 จากกระทรวงพฒันา
สังคมและความมัน่คงของมนุษย ์
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.8 ภาพการรับรางวลัของ CRG ในฐานะองคก์รภาคเอกชนท่ีสนบัสนุนดา้นคนพิการดีเด่น
ประจ าปี 2557 จากกระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์

แหล่งทีม่า:  Suranun Thongtongkun, 2558. 

https://www.youtube.com/watch?v=5nvbUGs61Dw
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โดยสรุปแลว้ การส่ือสาร CSR ท่ีพบมากบนเวบ็ไซต ์รองลงมาจากการส่ือสารผา่น
ส่ือบุคคล ไดแ้ก่ ส่ือมวลชน (เช่น โทรทศัน์ วารสาร ส่ือสังคมออนไลน์ เป็นตน้) โดยทั้งสององคก์ร
ถือว่าประสบความส าเร็จในการท าให้ส่ือมวลชนหันมาให้ความสนใจและน าเร่ืองราวท่ีเป็นความ
ภาคภูมิใจและความส าเร็จขององคก์รมาช่วยเผยแพร่ ซ่ึงเป็นการประชาสัมพนัธ์องคก์รท่ีไดผ้ลในวง
กวา้ง โดยท่ีองคก์รไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายแต่อยา่งใด 

4.2.1.4 ประกาศรับสมคัรงาน 
โฆษณารับสมคัรงานเป็นอีกช่องทางท่ีไม่เพียงแต่ช่วยองค์กรในการสรรหาผูพ้ิการ

เขา้ท างาน แต่ยงัเป็นการส่ือสาร CSR ใหก้บัองคก์รไปในตวั  เพราะการเป็นองคก์รท่ีสนบัสนุนเร่ือง
คนพิการอยา่งจริงจงัไม่เพียงแต่จะสร้างช่ือเสียง และภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัองคก์ร แต่ยงัดึงดูดให้คน
อยากเขา้มาท างานกบัองค์กรอีกด้วย โดยผูส้มคัรทั้งของบีทามส์และกลุ่มเซ็นทรัลซ่ึงทราบจาก
ประกาศรับสมคัรงาน ทั้งบนเวบ็ไซต ์และในงาน Job Fair คนพิการ วา่บริษทัรับคนพิการเขา้ท างาน
ดว้ย ต่างก็รู้สึกประทบัใจท่ีองคก์รใหโ้อกาสคนพิการ 

บีทามส์: จากการสัมภาษณ์พนกังานของบีทามส์พบวา่ พนกังานมีความประทบัใจท่ี
องคก์รมีการจา้งงานคนพิการ ซ่ึงเป็นเหตุผลหน่ึงท่ีท าให้พวกเขาตดัสินใจร่วมงานกบัองคก์ร แต่ท่ี
ส าคญัและน่าจะเป็นผลจากการส่ือสาร CSR เร่ืองการสร้างโอกาสในการมีงานท าให้กบัคนพิการก็
คือ พวกเขามีเจตคติท่ีดีข้ึนต่อคนพิการ 

“ดีนะครับ รู้สึกดีท่ีองค์กรให้โอกาสคนพิการ” (ดลนที บุญมีมา, สัมภาษณ์, 26 
มิถุนายน 2558) 

“เขาตดัสินใจท างานท่ีน่ีเพราะท่ีน่ีจา้งงานคนพิการ” (วภิา ผอืลองไชย, สัมภาษณ์, 26 
มิถุนายน 2558) 

“เม่ือก่อนผมเห็นคนพิการตอ้งมาขอทาน ตอนนั้นก็มองไม่ค่อยดี แต่พอมาท่ีบริษทัน้ี 
รู้สึกวา่ คนพิการก็เหมือนคนปกติคนหน่ึง เขามีความสามารถและเอาความสามารถท่ีมีอยู่มาใชใ้ห้
เกิดประโยชน์แก่ตนเองและองคก์ร” (ดลนที บุญมีมา, สัมภาษณ์, 26 มิถุนายน 2558) 

กลุ่มเซ็นทรัล: กลุ่มเซ็นทรัลจ าเป็นต้องมีช่องทางในการรับสมัครพนักงานท่ี
ค่อนขา้งหลากหลาย อาทิเช่น เวบ็ไซตอ์งคก์ร เวบ็ไซตรั์บสมคัรงาน งาน Job Fair คนพิการ การจดั
อบรม เป็นตน้ เน่ืองจากจ านวนคนพิการท่ีตอ้งรับเขา้ท างานตามกฏหมายมีค่อนขา้งมาก โดยกลุ่ม
เซ็นทรัลมีแผนท่ีจะพฒันาเวบ็ไซตรั์บสมคัรงาน www.centralsmartjobs.com ให้มีช่องทางในการรับ
สมคัรงานคนพิการเพิ่มข้ึนมาอีกช่องทางหน่ึง จากเดิมท่ีมีเฉพาะต าแหน่งงานส าหรับคนปกติ 

นอกจากน้ี กลุ่มเซ็นทรัลยงัเขา้ร่วมงาน Job Fair คนพิการท่ีจดัโดยกรมการจดัหา
งาน กระทรวงแรงงาน ปีละ 1-2 คร้ัง โดยในงานดงักล่าวจะมีหลายองคก์รมาเขา้ร่วมเพื่อรับสมคัร
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งานคนพิการ และล่าสุดกลุ่มเซ็นทรัลได้จดังาน Job Fair คนพิการ ของตวัเอง โดยเชิญอธิบดี
กรมการจดัหางานมาเป็นประธาน และมีคนพิการมาร่วมงานกวา่ 300 คนจากทัว่ประเทศ ซ่ึงการจดั
งานในลักษณะเช่นน้ีไม่เพียงแต่จะเป็นช่องทางในการสรรหาพนักงานผูพ้ิการ แต่ยงัเป็นการ
ประชาสัมพนัธ์ CSR ขององคก์รไปในตวัอีกดว้ย ขณะท่ีหน่วยงานราชการเองก็ให้การยอมรับและ
พอใจกบัส่ิงท่ีองคก์รท า 

หน่วยงานราชการมองวา่เราใหก้ารสนบัสนุนอยา่งจริงจงั ท าเป็นเร่ืองเป็นราว ท าเป็นระบบ 
ตวัเลขคนพิการท่ีเรารับเขา้ท างานก็เพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ ซ่ึงภาครัฐ ไม่วา่จะเป็นกระทรวงแรงงาน 
กระทรวงพฒันาสังคมฯ ก็ค่อนขา้ง Happy กบัเรา ล่าสุดก็เชิญเราเขา้ไปเป็นอนุกรรมการใน
เร่ืองของคนพิการ ในฐานะตวัแทนภาคเอกชน สะทอ้นวา่คนขา้งนอกมองเราว่าน่าเช่ือถือ 
(จารุวรรณ งามพิสุทธ์ิไพศาล, สัมภาษณ์, 26 มิถุนายน 2558) 
 

อีกช่องทางหน่ึงท่ีกลุ่มเซ็นทรัลใชใ้นการสรรหาคนพิการไดแ้ก่ โครงการ Together 
We C.A.R.E.  ซ่ึงเป็นโครงการฝึกอบรมคนพิการและเป็นการสร้างงานตามมาตรา 35 ท่ีสามารถ
น ามาใชใ้นการส่ือสาร CSR เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ใหก้บัองคก์รได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.9 โฆษณาโครงการ Together We C.A.R.E.  และกิจกรรมนดัพบแรงงานคนพิการของ
กลุ่มเซ็นทรัล 

แหล่งทีม่า:  เซ็นทรัล รีเทล, 2556. 
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ได ้Feedback ดี ๆ จากคนมาสมคัรงานเยอะ เขาบอกวา่เห็นเราจากส่ือโนน้ส่ือน้ีท่ีเรารับคน
พิการ เขามีโอกาสไดไ้ปเดินงาน Job Fair คนพิการท่ีเราจดั...บางคนเป็นลูกคา้ อยา่ง CRG 
เขาจะมีคนพิการอยูท่ี่ Shop ให้ Service ลูกคา้ เขาก็ไดไ้ปสัมผสัในมุมท่ีเขาเป็นลูกคา้ เขาก็ 
Feedback กลบัมาวา่ดีจงัเลย เราให้โอกาสคน เขารู้สึกวา่เราเป็นองคก์รท่ี Care (จารุวรรณ 
งามพิสุทธ์ิไพศาล, สัมภาษณ์, 26 มิถุนายน 2558) 
 

โดยสรุปแล้ว การประกาศรับสมัครงานไม่เพียงแต่เป็นช่องทางในการสรรหา
พนักงานให้กบัองค์กรท่ีตอ้งการจา้งงานคนพิการเท่านั้น แต่ยงัเป็นช่องทางในการส่ือสาร CSR 
ใหก้บัองคก์รไดอี้กดว้ย โดยกลุ่มเซ็นทรัลจะใชช่้องทางน้ีมากกวา่บีทามส์เน่ืองจากเป็นองคก์รขนาด
ใหญ่และมีคนเขา้ออกอยูต่ลอดเวลา จึงมีการเปิดรับสมคัรพนกังานเป็นประจ า 

ไนส์คอร์ป: การส่ือสาร CSR เร่ืองการสร้างโอกาสในการมีงานท าให้กบัคนพิการน้ี
ไม่เพียงแต่จะสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหก้บัองคก์รธุรกิจ แต่ยงัช่วยสร้างความตระหนกัใหก้บัสังคมและ
ท าใหส้ังคมมีเจตคติท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัคนพิการอีกดว้ย 

เราก็รู้เห็นคนพิการ เราก็สงสาร แต่มนัไม่มีวิธีการท่ีสังคมจะมาเช่ือมต่อกบัคนพิการได.้..
เวลาท าโครงการแบบน้ี เอกชนตอ้งประชาสัมพนัธ์อยู่แลว้ สังคมก็จะเกิดความตระหนัก 
สังคมไทยก็จะเห็นคนพิการท่ีมีความสามารถ คือ ความสามารถในการท างานมากข้ึน ๆ ใน
หลายโมเดล และก็เช่ือมัน่วา่เป็นอยา่งนั้นจริง เพราะมีการส่ือสารออกมาอยา่งต่อเน่ือง การ
ส่ือสารก็จะไปช่วยใหป้ระชาชนเปล่ียนมุมมองจากเดิมท่ีเห็นภาพคนพิการเป็นขอทาน หรือ
ขายลอตเตอร่ี จะเห็นคนพิการท าอย่างอ่ืนมากข้ึน จากการท่ีเอกชนมีแรงจูงใจท่ีจะ
ประชาสัมพนัธ์งานของตวัเอง” (สกุลทิพย ์กีรติพนัธวงศ,์ สัมภาษณ์, 19 มิถุนายน 2558) 
 

ซ่ึงความเห็นดงักล่าวสอดคลอ้งกบัความเห็นของพนกังานบีทามส์ท่ีมีมุมมองต่อคน
พิการเปล่ียนไปหลงัจากท่ีไดรั้บทราบขอ้มูลและเขา้มาสัมผสักบัคนพิการดว้ยตวัเอง 

กล่าวโดยสรุป ในการส่ือสาร CSR ภายนอกองค์กรในการสร้างโอกาสในการมีงานท า
ให้กบัคนพิการทั้ง 4 รูปแบบท่ีกล่าวมาแลว้ รูปแบบท่ีพบมาก ได้แก่ ส่ือบุคคลและส่ือมวลชน 
ขณะท่ีการส่ือสารผ่านทางเวบ็ไซต์ขององค์กรยงัมีไม่มากนัก ยกเวน้กรณีของบีทามส์ซ่ึงมีความ
ช านาญด้านการท าเวบ็ไซต์อยู่แลว้ ขณะท่ีองค์กรขนาดใหญ่อย่างกลุ่มเซ็นทรัลจะใช้รูปแบบการ
ประกาศรับสมคัรงานมากกวา่เน่ืองจากเป็นรูปแบบท่ีองคก์รไดรั้บประโยชน์ทั้งในแง่ของการสรร
หาและการส่ือสาร CSR 
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4.2.2 การส่ือสาร CSR ภายในองค์กร 
4.2.2.1 การส่ือสารวสิัยทศัน์และนโยบายดา้น CSR จากผูบ้ริหารสู่พนกังาน 
จากการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริหารของทั้งบีทามส์และกลุ่มเซ็นทรัลมีนโยบายท่ีค่อนขา้ง

ชดัเจนในเร่ืองการสร้างโอกาสในการมีงานท าให้กบัคนพิการ ซ่ึงนโยบายดงักล่าวไดถู้กถ่ายทอด
จากบนลงล่างผา่นส่ือบุคคลและวฒันธรรมองคก์รในกรณีของบีทามส์ ส่วนกรณีของกลุ่มเซ็นทรัล 
จะเป็นนโยบายท่ีถูกส่งต่อมาจากผูบ้ริหารสูงสุดผ่านทางอีเมลให้ด าเนินการจา้งงานหรือสร้างงาน
ใหก้บัคนพิการ โดยไม่มีการสมทบเงินเขา้กองทุนฯ 

บีทามส์: ส าหรับการส่ือสารภายในองคก์รของบีทามส์นั้นพบวา่ พนกังานทุกคนต่าง
ก็รับรู้และเห็นดว้ยกบัแนวคิดของผูบ้ริหารในการเปิดโอกาสในการมีงานท าให้กบัคนพิการ และทุก
คนก็เรียนรู้ท่ีจะปรับตวัและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกนัอย่างเป็นธรรมชาติ โดยไม่ได้ปฏิบติักบัคนพิการ
แตกต่างจากคนทัว่ไป เพราะทุกคนถูกปลูกฝังวา่ “คนพิการก็เหมือนกบัคนปกติ” และคนพิการเองก็
รู้สึกอย่างนั้น ซ่ึงวฒันธรรมแห่งการสร้างโอกาสและความเท่าเทียมในลกัษณะเช่นน้ีไดถู้กส่งต่อ
จากรุ่นสู่รุ่น เวลาท่ีมีการอบรมพนกังานใหม่ก็จะมีการพูดถึงเร่ืองน้ี ซ่ึงทุกคนก็เขา้ใจและสามารถ
ปรับตวัใหเ้ขา้กบัวฒันธรรมองคก์รน้ีได ้

“ตอนท่ีเรามาสมคัร เขาก็จะถามวา่เราตอ้งท างานร่วมกบัคนพิการนะ มีปัญหามั้ย พอ
มาท างาน พี่เขาก็สอนงานให้เราเหมือนเขาเป็นคนปกติ” (ดลนที บุญมีมา, สัมภาษณ์, 26 มิถุนายน 
2558) 

จะเห็นได้ว่าการถ่ายทอดวิสัยทศัน์และนโยบายจากผูบ้ริหารลงมาสู่พนักงานใน
องค์กรขนาดกลางนั้นท าไดไ้ม่ยาก ไม่ตอ้งมีกระบวนการท่ีซบัซ้อน แต่ทุกคนสามารถเรียนรู้ท่ีจะ
ท างานและใชชี้วิตร่วมกนักบัคนพิการไดอ้ย่างเป็นธรรมชาติ มีการไปลงพื้นท่ีดว้ยกนั ไปทานขา้ว
เยน็ ไปดูหนงัดว้ยกนั จนกลายเป็นวถีิชีวติปกติ และท่ีส าคญัท่ีสุด ทุกคนท่ีบีทามส์มีความศรัทธาใน
ตวัผูน้ าท่ีท าเร่ืองน้ี 

กลุ่มเซ็นทรัล: ตามท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ในหวัขอ้ 4.1 วา่ ผูบ้ริหารสูงสุดขององคก์รมี
นโยบายท่ีค่อนขา้งชัดเจนในเร่ืองการจา้งงานและสร้างงานคนพิการ ซ่ึงนโยบายดงักล่าวได้ถูก
ถ่ายทอดลงมายงัผูป้ฏิบติัการเป็นล าดบัและมีการด าเนินการเพื่อตอบสนองต่อนโยบายดงักล่าวอยา่ง
เป็นระบบ 

บริษทัมีอีเมลออกถึงทุกคนวา่ น่ีคือนโยบายของคุณทศ จิราธิวฒัน์ เป็นสารส่งมาเพื่อให้ทุก
คนมีเป้าหมายเดียวกนั จะไดเ้ดินไปดว้ยกนั ตวัคุณทศเองค่อนขา้งให้ความส าคญักบัคน
มาก....การรับขอ้มูลข่าวสารค่อนขา้งชดัเจนและง่าย ทุกคนเห็นเท่าเทียมกนัทางอีเมล คน
พิการของเราก็มีอีเมล (ปิยะนุช เยีย่มญาติ, สัมภาษณ์ 26 มิถุนายน 2558) 
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โดยสรุปแลว้ ผูบ้ริหารของทั้งบีทามส์และกลุ่มเซ็นทรัลมีการส่ือสารนโยบายเร่ือง
การสร้างโอกาสในการมีงานท าให้กบัผูพ้ิการท่ีชัดเจน ซ่ึงท าให้การด าเนินการในเร่ืองดงักล่าว
เป็นไปอยา่งมีทิศทางและไดรั้บความร่วมมือจากพนกังานผูป้ฏิบติัการเป็นอยา่งดี 

4.2.2.2 การอบรมเพื่อให้ความรู้และสร้างความเขา้ใจกบัพนกังาน 
ก่อนท่ีจะมีการรับคนพิการเขา้มาท างาน จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีองคก์รตอ้งท าความเขา้ใจ

กบัพนักงานให้ดีเสียก่อนเพื่อให้แน่ใจว่าคนท่ีรับเข้ามาคือคนท่ี “ใช่” เน่ืองจากการตดัสินใจท่ี
ผดิพลาดแต่ละคร้ังหมายถึงค่าใชจ่้ายขององคก์ร ซ่ึงในกรณีของบีทามส์จะใชว้ิธีการส่ือสารผา่นการ
พูดคุยธรรมดา ขณะท่ีกลุ่มเซ็นทรัลจะใช้วิธีการอบรมเชิงปฏิบติัการเพื่อสร้างความเขา้ใจและให้
พนักงานระบุต าแหน่งงานท่ีคนพิการสามารถท าได้ นอกจากน้ี กลุ่มเซ็นทรัลยงัมีการอบรมเพื่อ
พฒันาทกัษะท่ีจ าเป็นต่อการส่ือสารและการอยูร่่วมกนัระหว่างพนกังานปกติและพนกังานผูพ้ิการ 
โดยมีเป้าหมายอยูท่ี่การรักษาพนกังานใหอ้ยูก่บัองคก์รใหไ้ดน้านท่ีสุด 

บีทามส์: ส าหรับการสร้างความเขา้ใจกบัพนกังานของบีทามส์ตามท่ีกล่าวไปแลว้ 
คือ เป็นการส่ือสารผา่นทางวฒันธรรมองคก์รท่ีถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น โดยไม่มีการอบรมอยา่งเป็น
ทางการ แต่จะเป็นการบอกเล่าธรรมดาและให้พนกังานเรียนรู้เอาเองผ่านการอยูร่่วมกนัอย่างเป็น
ธรรมชาติ 

“เวลามีพนกังานใหม่เขา้มา เราก็จะส่ือสารกบัเขาวา่ เรามีคนพิการ ตอ้งอยูร่่วมกนักบั
เขาให้ได้นะ แต่เราไม่ต้องไปช่วยอะไรเขา เขาช่วยตัวเองได้ ก็ท  างานไปตามปกติ ก็พูดแค่น้ี 
นอกนั้นบรรยากาศก็จะพาไปเอง” (วภิา ผอืลองไชย, สัมภาษณ์, 26 มิถุนายน 2558) 

กลุ่มเซ็นทรัล: ส าหรับกลุ่มเซ็นทรัลซ่ึงเป็นองคก์รขนาดใหญ่ การส่ือสารภายในเร่ือง
การสร้างโอกาสในการมีงานท าให้กบัคนพิการจะอยู่ในรูปของการให้ความรู้และการสร้างความ
เขา้ใจกบัตวัแทนของแต่ละหน่วยธุรกิจผา่นการอบรมเชิงปฏิบติัการท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ โดยก่อนท่ีจะ
มีการสรรหาคนพิการเขา้มาท างาน กลุ่มเซ็นทรัลจะเชิญท่ีปรึกษาซ่ึงเป็นคนพิการมาให้ความรู้และ
สร้างความเขา้ใจกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภายในองคก์ร ซ่ึงประกอบดว้ย Line Manager ประมาณ 7-
10 คน จากแต่ละหน่วยธุรกิจ หลงัจากท่ีอบรมเสร็จแลว้ ผูเ้ขา้อบรมจะเกิดไอเดียและสามารถระบุได้
ว่างานใดบา้งท่ีคนพิการสามารถท าไดใ้นหน่วยธุรกิจของตน หรือบางหน่วยธุรกิจท่ีอาจจะติดใน
เร่ืองของสถานท่ีเน่ืองจากเป็นอาคารเก่าท่ียงัไม่ไดมี้การปรับเปล่ียนเพื่ออ านวยความสะดวกให้กบั
คนพิการ ก็อาจจะพิจารณาเป็นงานท่ีสามารถท าจากบา้นได ้จากนั้นจึงค่อยมาสรุปจ านวนคนพิการท่ี
ตอ้งการ รวมทั้งประเภทของคนพิการ และแบ่งกลุ่มกนัว่างานใดตอ้งใช้วิธีการจา้งตามมาตรา 33 
งานใดตอ้งใชว้ธีิการสร้างงานตามมาตรา 35 



114 

เรามี Stakeholders ท่ีเก่ียวข้องเยอะมาก เราต้องไปคุยกับลูกค้าภายใน ซ่ึงได้แก่ Line 
Manager (ผูบ้ริหารสายงาน) ใน BU (Business Unit หรือ หน่วยธุรกิจ)  ต่าง ๆ เพื่อไปช่วย
เขาบ่งช้ีวา่มีต าแหน่งอะไรบา้งมั้ยท่ีเขาหาอยู ่ท่ีเป็นต าแหน่งงานวา่งปกติ แต่สามารถเอาคน
พิการมาท าแทนได ้บางทีพูดไปเขาอาจจะไม่เห็นภาพ เราก็มีการจดัเหมือนเป็น Workshop 
เอาคนพิการท่ีเป็นท่ีปรึกษาในโครงการมาให้ความรู้ เพราะผูเ้ขา้อบรมจะรู้เฉพาะกฎหมาย 
แต่ความเขา้ใจลึกซ้ึงยงัไม่มี ฉะนั้น เราจึงเร่ิมตน้ให้ความรู้กบัคนทั้งหมดในองค์กร ไม่
จ  ากดัเฉพาะกลุ่มท่ีคนพิการตอ้งไปอยูเ่ท่านั้น เพราะอาจเป็นไปไดว้า่ บางหน่วยงานท่ีไม่มี
การขอคนพิการเขา้มา เป็นเพราะเขาไม่มีความรู้ ไม่เขา้ใจว่าจริง ๆ แลว้ งานบางงานคน
พิการมีศกัยภาพท่ีจะท าได ้(จารุวรรณ งามพิสุทธ์ิไพศาล, สัมภาษณ์, 26 มิถุนายน 2558) 

 
ตามท่ีได้กล่าวไปแลว้ว่า การจดัอบรมเชิงปฏิบติัการในลกัษณะเช่นน้ีมีประโยชน์

มาก โดยเฉพาะอยา่งยิ่งก่อนท่ีจะมีการจดัอบรมคนพิการ เพราะจะท าให้ทราบลกัษณะงานท่ีแต่ละ
หน่วยธุรกิจตอ้งการและสามารถออกแบบหลกัสูตรท่ีจะช่วยพฒันาทกัษะของคนพิการให้ตรงหรือ
ใกล้เคียงกบัลกัษณะงานท่ีตอ้งการมากท่ีสุด ไม่เช่นนั้นแลว้ คนพิการท่ีได้มาจะไม่สามารถสร้าง
คุณค่าใหก้บัองคก์รไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

ท่ีส าคัญและ เ ป็นความท้าทาย อีกประการหน่ึงของ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
นอกเหนือจากการปรับสภาพแวดลอ้มในการท างาน ก็คือเร่ืองการปรับทศันคติทั้งของพนักงาน
ปกติและของพนกังานผูพ้ิการ เพื่อจะรักษาคนพิการให้อยู่กบัองค์กรให้นานท่ีสุด ซ่ึงในส่วนของ
พนกังานปกติ องคก์รตอ้งท าความเขา้ใจกบัพวกเขาวา่ 

1) เราสามารถอยูร่่วมกบัคนพิการได ้
2) คนพิการมีศกัยภาพเพียงพอท่ีจะท างานเหมือนกบัคนปกติ 
3) เราตอ้งให้โอกาส อยา่ไปมองวา่คนพิการมาแลว้เป็นภาระ 

ส่วนพนกังานผูพ้ิการตามท่ีไดก้ล่าวไปแลว้วา่ คนพิการส่วนใหญ่จะเก็บตวัอยูแ่ต่ใน
บา้น ไม่ชอบเขา้สังคม พอออกมาสู่โลกภายนอก จึงมีปัญหาในการปรับตวัค่อนขา้งมาก ท าให้เขา้
กบัเพื่อนร่วมงานไม่ค่อยได ้ซ่ึงปัญหาดงักล่าวตอ้งไปแกท่ี้ครอบครัวและระบบการศึกษาส าหรับคน
พิการ 

“ภาครัฐตอ้งลงไปในครอบครัว กระตุน้พ่อแม่ให้ผลกัดนัลูกให้ออกจากบา้น ตอ้ง
สร้างทศันคติใหม่ใหก้บัเขา ทศันคติท่ีอยา่รอความช่วยเหลือ ตอ้งช่วยตวัเองให้ได.้..คือครอบครัวก็มี
ส่วนส าคญั ต้องเอาเขาออกมาจากตรงนั้น ไม่ตอ้งอาย” (วรารักษ์ สู่โนนทอง, สัมภาษณ์, 26 
มิถุนายน 2558) 
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คุณศิวกร สุนทรวภิาต เจา้หนา้ท่ีแผนกสรรหาส่วนกลาง ของ CRG ซ่ึงพิการทางการ
ไดย้ิน เป็นตวัอย่างของคนพิการท่ีสามารถเอาชนะความกลวัและยอมกา้วออกจากโลกของตวัเอง
เพื่อมาอยูร่่วมกบัคนปกติ โดยเขาท างานอยูก่บั CRG ตั้งแต่ยงัพูดไม่ได ้จนปัจจุบนัสามารถฟังและ
พูดได้บา้งเล็กน้อย แม้จะเป็นเพียงประโยคสั้ นๆ ก็ตาม ซ่ึงการท่ีเขามีวนัน้ีได้ก็เพราะองค์กรให้
โอกาส 

“มีโอกาสดี มีงานท า มีความรู้ ไดเ้งิน ภูมิใจ...ไม่ตอ้งอาย คนหูหนวกชอบอาย ให้
ลองดู เปล่ียนตวัเอง หูดีหูหนวกอยูด่ว้ยกนัได”้ (ศิวกร สุนทรวภิาต, สัมภาษณ์, 26 มิถุนายน 2558) 

คุณปิยะนุช เยีย่มญาติ ผูจ้ดัการแผนกสรรหาส่วนกลางของ CRG ซ่ึงเป็นพนกังานรุ่น
แรก ๆ ท่ีรับคนพิการเขา้มาท างานกบั CRG และเป็นผูท่ี้สามารถส่ือสารและท าความเขา้ใจกบั
พนกังานท่ีพิการทางไดย้นิไดเ้ป็นอยา่งดี กล่าววา่ “คนพิการไม่อยากไดเ้งิน แต่พวกเขาอยากใชชี้วิต
เหมือนคนปกติมากกวา่ เขาไดมี้โอกาสเท่าเทียมกบัคนปกติ อนัน้ีคือส่ิงท่ีเขาอยากได.้...ภูมิใจมากท่ี
องค์กรสนบัสนุนในเร่ืองน้ี เหมือนไดบุ้ญท่ีไดใ้ห้โอกาสเขา” (ปิยะนุช เยี่ยมญาติ, สัมภาษณ์, 26 
มิถุนายน 2558) 

นอกจากปัญหาเร่ืองทศันคติแล้ว ส่ิงท่ีเป็นความทา้ทายอีกประการหน่ึงของกลุ่ม
เซ็นทรัล โดยเฉพาะอยา่งยิง่ CRG คือ การส่ือสารท่ีไม่เขา้ใจกนัระหวา่งพนกังานปกติกบัพนกังานผู ้
พิการ เน่ืองจาก 90 % ของพนกังานผูพ้ิการท่ีท างานกบั CRG เป็นคนพิการทางการไดย้นิ 

“การส่ือสารส าคญัมาก ท าให้งานบรรลุเป้าหมาย อย่างน้องท่ีอยู่ออฟฟิศไม่ค่อย
เท่าไหร่ เพราะเป็นงานเอกสาร แต่นอ้งท่ีอยูห่นา้ร้าน ถา้ท าสูตรผิด นัน่หมายถึงยอด Waste ทุกอยา่ง
คือค่าใชจ่้าย” (ปิยะนุช เยีย่มญาติ, สัมภาษณ์, 26 มิถุนายน 2558) 

เพื่อแกไ้ขปัญหาดงักล่าว CRG จึงมีแผนพฒันาการส่ือสารภายในองค์กร โดยเร่ิม
จากการส่งพนกังานปกติไปอบรมเร่ืองการใช้ภาษามือเพื่อจะสามารถส่ือสารกบัพนกังานผูพ้ิการ
ทางการไดย้นิไดดี้ข้ึน โดยตวัคุณปิยะนุชเองก็ไปรับการอบรมและน ากลบัมาใชใ้นงาน ซ่ึงท าให้เธอ
สามารถส่ือสารและท าความเขา้ใจกบัพนกังานผูพ้ิการไดม้ากข้ึน ในขณะท่ีตวัพนกังานผูพ้ิการเองก็
รู้สึกดีท่ีคนปกติพยายามท่ีจะพูดภาษาเดียวกนักบัพวกเขา ซ่ึงแสดงถึงความเอาใจใส่และการให้
ความส าคญักบัพวกเขาอยา่งเป็นรูปธรรม 

ทุกฝ่ายตอ้งส่งคนไปเรียน เร่ิมจาก HR ก่อน ซ่ึงตอนน้ีก็มีไปเรียนแลว้ 2 รุ่น เรียนฟรีกบั
ภาครัฐ คิดวา่จะจดัอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงรุ่น ๆ ละ 30 คน โดยเฉพาะฝ่ายท่ีมีพนกังานพิการ 
เพราะการส่ือสารส าคญัมากในการท างาน พดูและตีความไปคนละอยา่ง ท าให้ยอดเสียของ
งานเยอะ งานล่าช้า ทุกอย่างคือค่าใช้จ่าย มนัเป็นการแก้ปัญหา (ปิยะนุช เยี่ยมญาติ, 
สัมภาษณ์, 26 มิถุนายน 2558) 
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โดยสรุปแล้ว การอบรมเพื่อให้ความรู้และสร้างความเขา้ใจกับพนักงานนั้นเป็น
รูปแบบของการส่ือสารภายในองคก์รท่ีจ าเป็นส าหรับองคก์รขนาดใหญ่ ซ่ึงมีผูส่้วนไดส่้วนเสียเขา้
มาเก่ียวขอ้งจ านวนมาก จากผลการศึกษาพบวา่การอบรมมีประโยชน์อยา่งมาก โดยท าให้องคก์รได้
คนท่ีเหมาะสมกบัต าแหน่งงานและยงัช่วยรักษาพนกังานผูพ้ิการให้อยู่กบัองค์กรไดน้านผ่านการ
ปรับทศันคติซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัของความส าเร็จในการจา้งงานคนพิการ นอกจากน้ี การพฒันา
ทกัษะดา้นการส่ือสารโดยการอบรมเร่ืองการใชภ้าษามือให้กบัพนกังานปกติก็เป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีช่วย
พฒันาการส่ือสารภายในองคก์รให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงจะช่วยลดความขดัแยง้ในการท างาน
และป้องกนัความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนจากการส่ือสารท่ีผดิพลาด 

กล่าวโดยสรุป การส่ือสารวิสัยทศัน์และนโยบายท่ีชดัเจนจากผูบ้ริหารสูงสุดมีส่วนส าคญั
อย่างมากในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานในการสร้างโอกาสในการมีงานท าให้กบัคนพิการ 
และท าให้ไดรั้บความร่วมมือจากผูป้ฏิบติังานเป็นอย่างดี ซ่ึงรูปแบบการส่ือสารภายในองค์กรเพื่อ
สร้างความเขา้ใจและปรับทศันคติของพนักงานนั้นก็ข้ึนอยู่กบัขนาดขององค์กรด้วย โดยองค์กร
ขนาดกลางอยา่งบีทามส์สามารถใชว้ธีิการส่ือสารแบบไม่เป็นทางการผา่นวฒันธรรมขององคก์รได ้
ในขณะท่ีองค์กรขนาดใหญ่อย่างกลุ่มเซ็นทรัลจ าเป็นตอ้งมีการอบรมอย่างเป็นระบบเน่ืองจากมี
ผูเ้ก่ียวขอ้งค่อนขา้งมาก ซ่ึงการส่ือสารภายในองค์กรน้ีมีส่วนอย่างมากต่อความส าเร็จหรือความ
ลม้เหลวขององคก์รในการสร้างโอกาสในการมีงานท าใหก้บัคนพิการ 

 
4.2.3 การส่ือสารแบบมีส่วนร่วม 
นอกจากการสร้างความรู้ความเขา้ใจให้กบัพนกังานแลว้ ทั้งสององค์กรยงัเปิดโอกาสให้

พนักงานไดมี้ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นทั้งในเร่ืองท่ีส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของ
ตนเองและเร่ืองงาน โดยท่ีบีทามส์ พนักงานผูพ้ิการสามารถท่ีจะเสนอความคิดเห็นและได้รับ
โอกาสในการแสดงศกัยภาพอยา่งเตม็ท่ี ขณะท่ีกลุ่มเซ็นทรัล ก็เปิดโอกาสให้พนกังานปกติไดมี้ส่วน
ร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองต าแหน่งงานท่ีคนพิการสามารถท าได ้รวมทั้งเปิดโอกาสให้พนกังานผู ้
พิการทางการไดย้ินไดพ้ฒันาศกัยภาพและมีส่วนร่วมในการตดัสินใจท่ีส าคญั ๆ เช่น การรับสมคัร
และสัมภาษณ์งานคนพิการทางการไดย้ินดว้ยกนั ซ่ึงท าให้พวกเขาเกิดความภาคภูมิใจทั้งในตวัเอง
และตวัองคก์ร 

บีทามส์: พนกังานผูพ้ิการของบีทามส์ไดมี้ส่วนในการเสนอความคิดเห็นเพื่อแกไ้ขปัญหา
ความไม่สะดวกบางอยา่งของผูพ้ิการ เช่น การขอโซฟาส าหรับพลิกตวัเพื่อป้องกนัปัญหาแผลกดทบั 
ซ่ึงทางบริษทัก็รับฟังและด าเนินการตามขอ้เสนอแนะท่ีได ้นอกจากน้ี พนกังานผูพ้ิการของบีทามส์
ยงัไดมี้ส่วนในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองงานและไดรั้บโอกาสท่ีจะแสดงศกัยภาพอย่าง
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เต็มท่ีจนไดรั้บการเล่ือนต าแหน่ง ซ่ึงท าให้พนกังานเกิดความภาคภูมิใจในตวัองค์กรและตวัผูน้ า 
และไม่ไดรู้้สึกวา่ตวัเองเป็นคนพิการท่ีตอ้งคอยรับความช่วยเหลือจากคนอ่ืนเหมือนอยา่งท่ีคนทัว่ไป
เขา้ใจ 

กลุ่มเซ็นทรัล: ในการอบรมเชิงปฏิบติัการ ตวัแทนของแต่ละหน่วยธุรกิจจะไดมี้ส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นและตดัสินใจเก่ียวกบัต าแหน่งงานท่ีคนพิการสามารถท าไดต้ามท่ีไดก้ล่าว
ไปแลว้ ซ่ึงท าใหอ้งคก์รไดค้นท่ีตรงกบัความตอ้งการท่ีแทจ้ริงมากข้ึน นอกจากน้ี CRG ซ่ึงเป็นธุรกิจ
ร้านอาหารของกลุ่มเซ็นทรัล ยงัเปิดโอกาสให้พนกังานผูพ้ิการทางการไดย้ินไดมี้ส่วนร่วมในการ
สัมภาษณ์งานคนพิการทางการไดย้ินดว้ยกนั ซ่ึงการเปิดโอกาสให้พนกังานผูพ้ิการไดมี้ส่วนร่วมใน
ลกัษณะเช่นน้ีไม่เพียงแต่จะช่วยพฒันาศกัยภาพใหก้บัพวกเขา แต่ยงัเป็นผลดีต่อองคก์รอีกดว้ย 

ผูส้มคัรท่ีพิการจะรู้สึกวา่อยูอ่งคก์รน้ีมีคนเขา้ใจเขา เหมือนเป็นการเปิดประตูบา้น...การท่ีมี
นอ้งคนพิการเขา้ไปดว้ยมนัดีกวา่แน่นอน ทั้งในเร่ืองของความเขา้ใจกบัคนพิการ การสร้าง
ความประทบัใจแรกในการท่ีรับสมคัร ซ่ึงเราถือวา่เป็นส่ิงส าคญั การท่ีจะรับคนเขา้มา เรา
อยากไดค้นแบบไหน เราก็ตอ้ง Treat เขาแบบนั้น เป็นการใชค้นให้ตรงกบังาน มีคนพิการ
ช่วยคดักรอง ถา้ส่ือสารกบัคนพิการดว้ยกนัยงัไม่รู้เร่ือง คนปกติไม่ตอ้งพูดถึง...ท่ีส าคญั เรา
ควรใช้ศกัยภาพของคนให้เต็มท่ี ไม่ใช่ให้ท าแค่พิมพ์งาน ถ่ายเอกสาร เขาท าอะไรได้
มากกวา่นั้น แต่เราก็ตอ้งหนกัหน่อย (ปิยะนุช เยีย่มญาติ, สัมภาษณ์, 26 มิถุนายน 2558) 
 
“ชอบเขา้ไปสัมภาษณ์ดว้ย ท าให้ไดมี้ส่วนร่วม ไดพ้ฒันาตวัเอง มีความรู้เพิ่ม ไม่ใช่แค่ท า

เอกสาร แต่ไดส้ัมภาษณ์คน” (พทัยา เทพศิริ, สัมภาษณ์, 26 มิถุนายน 2558) 
ในการสัมภาษณ์งานคนพิการแต่ละคร้ังตอ้งใชเ้วลาค่อนขา้งนาน ซ่ึงพนกังานผูพ้ิการท่ีเขา้

ไปมีส่วนร่วมในการสัมภาษณ์จะได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะในการสังเกตพฤติกรรมและ
องคป์ระกอบท่ีส าคญัอ่ืน ๆ นอกเหนือจากความสามารถดา้นการส่ือสารและการท างานของผูส้มคัร 
ซ่ึงหลงัจากท่ีเสร็จการสัมภาษณ์ คุณปิยะนุชจะเปิดโอกาสให้พวกเขาไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบั
ตวัผูส้มคัรและมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ซ่ึงเป็นการฝึกใหพ้นกังานผูพ้ิการไดท้  าในส่ิงท่ีพวกเขาไม่
คุน้เคยและเป็นการดึงศกัยภาพท่ีอยูใ่นตวัของพวกเขาออกมาใหม้ากท่ีสุด 

โดยสรุปแลว้ การส่ือสารแบบมีส่วนร่วมช่วยให้พนกังานเกิดความภาคภูมิใจและให้ความ
ร่วมมือกบัองค์กรอยา่งเต็มท่ี ซ่ึงท าให้ทั้งบีทามส์และกลุ่มเซ็นทรัลสามารถบรรลุเป้าหมายในการ
สร้างโอกาสในการมีงานท าให้กบัคนพิการตามนโยบายของผูบ้ริหารไดง่้ายข้ึน นอกจากน้ี ยงัช่วย
พฒันากระบวนการสรรหาพนกังานใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
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กล่าวโดยสรุปคือ การส่ือสารความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์รท่ีมีการสร้างโอกาสใน
การมีงานท าใหก้บัคนพิการนั้น มีทั้งภายในและภายนอกองคก์ร โดยการส่ือสารภายในองคก์รจะอยู่
ในรูปของการส่ือสารวิสัยทศัน์และนโยบายจากบนลงล่าง การสร้างความเขา้ใจกบัพนักงานเพื่อ
ปรับทศันคติผา่นทางวฒันธรรมองคก์ร (ส าหรับองคก์รขนาดกลาง) และการอบรมต่าง ๆ (ส าหรับ
องคก์รขนาดใหญ่) รวมทั้งการส่ือสารแบบมีส่วนร่วม ซ่ึงมีส่วนอยา่งมากในการกระตุน้ให้เกิดความ
ร่วมมือและความภาคภูมิใจในตวัองคก์ร 

ส่วนการส่ือสาร CSR ภายนอกองค์กรท่ีพบจากการศึกษาขอ้มูลบนเว็บไซต์และการ
สัมภาษณ์เชิงลึกเก่ียวกบัการสร้างโอกาสในการมีงานท าให้กบัคนพิการของทั้งสององค์กรนั้นมี
ดว้ยกนั 4 รูปแบบหลกั ๆ โดยรูปแบบท่ีพบมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ส่ือบุคคลและส่ือมวลชน ซ่ึงเป็นการ
ส่ือสาร CSR ท่ีค่อนขา้งมีน ้ าหนักและน่าเช่ือถือมากกว่า เน่ืองจากเป็นการประชาสัมพนัธ์โดย
บุคคลภายนอก เช่น ส่ือมวลชนหรือหน่วยงานภาครัฐ ท่ีให้การยอมรับและยกยอ่งในส่ิงท่ีองคก์รท า 
ส่วนการส่ือสาร CSR ผา่นทางเวบ็ไซตข์ององคก์รนั้นเป็นช่องทางท่ีบีทามส์เลือกใช้มากกวา่กลุ่ม
เซ็นทรัลเน่ืองจากเป็นความช านาญขององค์กรอยู่แลว้ ขณะท่ีกลุ่มเซ็นทรัลจะใช้รูปแบบของการ
ประกาศรับสมคัรงานมากกวา่เน่ืองจากเป็นช่องทางท่ีองคก์รไดป้ระโยชน์ทั้งในแง่ของการสรรหา
พนกังานผูพ้ิการและการส่ือสาร CSR เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ใหก้บัองคก์ร 
 

4.3 วตัถุประสงค์การวจิัยข้อที ่3 เพือ่ศึกษาปัจจัยทีส่นับสนุนองค์กรธุรกจิในการสร้าง
โอกาสในการมงีานท าให้กบัคนพกิารด้วยกลยุทธ์การส่ือสารความรับผดิชอบต่อ
สังคม 

 
จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารของทั้งสองบริษทัและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จะเห็นไดว้า่ปัญหา

หลายอยา่งท่ีถูกหยิบยกข้ึนมา ลว้นแลว้แต่เป็นปัญหาระดบัมหภาคท่ีทุกภาคส่วนตอ้งมีส่วนร่วมใน
การแกไ้ขเพื่อใหส้ังคมไทยกลายเป็นสังคมแห่งการสร้างโอกาสและความเท่าเทียมอยา่งแทจ้ริง โดย
ส่ิงท่ีองคก์รธุรกิจดงักล่าวมองวา่น่าจะเป็นปัจจยัสนบัสนุนส าคญัในการท าเร่ืองน้ีก็คือ 
 

4.3.1 การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิม่เติมแก่องค์กรทีม่ีการลงทุนในโครงการสร้างงาน
คนพกิารตามมาตรา 35 

สิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีรัฐบาลมกัจะใชใ้นการกระตุน้ให้ภาคเอกชนเขา้มา
มีส่วนร่วมในการสนบัสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม ซ่ึงการสร้างงานให้กบัคน
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พิการตามมาตรา 35 เป็นอีกกิจกรรมหน่ึงท่ีตอ้งอาศยัความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ
ภาคเอกชนซ่ึงมีทรัพยากรและศกัยภาพท่ีจะสนบัสนุนได ้

จากการศึกษาพบวา่ แมอ้งคก์รธุรกิจส่วนใหญ่จะเขา้ใจและเห็นประโยชน์ของการสร้างงาน
ใหก้บัคนพิการตามมาตรา 35 โดยน ามาเช่ือมโยงกบักลยทุธ์ทางดา้น CSR แต่เม่ือพิจารณาจากความ
เส่ียงและความคุม้ค่าในการลงทุนแลว้ องคก์รธุรกิจส่วนใหญ่ยงัคงเลือกท่ีจะสมทบเงินเขา้กองทุนฯ 
ต่อไป ดงันั้น การเพิ่มสิทธิประโยชน์ทางภาษีจึงเป็นส่ิงท่ีองคก์รขนาดใหญ่อย่างกลุ่มเซ็นทรัลมอง
วา่น่าจะเป็นแรงจูงใจใหอ้งคก์รธุรกิจหนัมาสร้างงานใหก้บัคนพิการมากข้ึน 

บีทามส์: ไม่ไดมี้ความเห็นในเร่ืองน้ี เน่ืองจากไม่ไดมี้การสร้างงานคนพิการตามมาตรา 35 
ท่ีตอ้งใชเ้งินลงทุนจ านวนมหาศาล นอกจากน้ี ในการจา้งงานคนพิการขององคก์รก็มาจากวิสัยทศัน์
และความสมคัรใจของผูน้ าองคก์รเอง ซ่ึงเป็นการปฏิบติัท่ีมากกวา่กฎหมายอยูแ่ลว้ 

กลุ่มเซ็นทรัล: นอกเหนือจากการบงัคบัใช้กฎหมายและระบบสัดส่วนแล้ว ส่ิงท่ีกลุ่ม
เซ็นทรัลมองวา่น่าจะเป็นแรงจูงใจใหอ้งคก์รธุรกิจหนัมาสร้างโอกาสในการมีงานท าให้กบัคนพิการ 
ไดแ้ก่ การเพิ่มสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้กบัองค์กรท่ีเลือกลงทุนในโครงการสร้างงานตามมาตรา 
35 แทนการสมทบเงินเขา้กองทุนฯ ตามมาตรา 34 เน่ืองจากโครงการเหล่าน้ีตอ้งใช้เงินลงทุน
ค่อนขา้งสูง ยกตวัอยา่งเช่น โครงการ Together We C.A.R.E.  ของกลุ่มเซ็นทรัล ซ่ึงใชเ้งินลงทุนถึง 
21 ล้านบาท เพื่อพฒันาหลกัสูตรการอบรมท่ีจะช่วยให้คนพิการเขา้สู่ระบบการจา้งงานได้อย่าง
แทจ้ริงและเป็นโครงการท่ีคนพิการไดรั้บประโยชน์โดยตรง 

“อาจจะพิจารณาเป็นรายโครงการส าหรับ 35 อยา่งสัมปทาน เรามีพื้นท่ีอยู่แลว้ ก็เขา้ใจได ้
แต่อยา่งจดัอบรม เราลงเงินเยอะ แต่กลบัคิดเป็นค่าใชจ่้ายปกติ...ถา้มีอะไรเพิ่มข้ึน น่าจะเป็นก าลงัใจ
ใหเ้อกชนท ามากกวา่” (วรารักษ ์สู่โนนทอง, สัมภาษณ์, 26 มิถุนายน 2558) 

ไนส์คอร์ป: ไม่ไดมี้ความเห็นในเร่ืองสิทธิประโยชน์ทางภาษี แต่มองเร่ืองของการปรับปรุง
ระบบการท างานดา้นคนพิการใหมี้ความเช่ือมโยงและก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายมากกวา่ 

โดยสรุปแลว้ การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มเติมแก่องค์กรท่ีมีการลงทุนในโครงการ
สร้างงานคนพิการตามมาตรา 35 ค่อนขา้งมีความส าคญัในมุมมองขององคก์รขนาดใหญ่ เน่ืองจาก
การลงทุนในโครงการดงักล่าวตอ้งใชเ้งินค่อนขา้งมาก ซ่ึงหากภาครัฐตอ้งการความร่วมมือจากภาค
ธุรกิจในเร่ืองการสร้างงานให้กบัคนพิการ การเพิ่มสิทธิประโยชน์ทางภาษีจะเป็นแรงจูงใจท่ีดีหาก
มองในแง่ความคุม้ค่าทางธุรกิจ 
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4.3.2 มาตรการสนับสนุนทีจ่ าเป็นจากภาครัฐ 
จากการศึกษาพบวา่ภาคเอกชนส่วนใหญ่เร่ิมมีความเขา้ใจและตระหนกัถึงความส าคญัของ

การสร้างโอกาสในการมีงานท าให้กบัคนพิการมากข้ึน จนอาจพูดไดว้่าความตอ้งการแรงงานคน
พิการในตลาดปัจจุบนัมีมากกว่าจ านวนคนพิการท่ีสามารถท างานไดจ้ริง แต่หน่วยงานท่ีเป็นหลกั
ในการผลิตคนพิการเพื่อป้อนใหก้บัองคก์รธุรกิจกลบักลายเป็นมูลนิธิพระมหาไถ่ฯ ทั้ง ๆ ท่ีบทบาท
ดงักล่าวน่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐมากกวา่ ซ่ึงทั้งบีทามส์และกลุ่มเซ็นทรัลต่างก็ประสบปัญหาใน
การสรรหาคนพิการท่ีมีศกัยภาพเขา้มาท างาน ดงันั้น หากภาครัฐเขา้มามีบทบาทในการเตรียมความ
พร้อมให้กบัคนพิการเช่ือวา่ปัญหาขาดแคลนแรงงานคนพิการก็จะหมดไป ขณะท่ีคนพิการเองก็จะ
ไดรั้บโอกาสในการท างานมากข้ึน 

บีทามส์: บีทามส์มองวา่มหาไถ่หรือหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งควรจะปรับหลกัสูตรใน
การฝึกอบรมคนพิการให้มีความเขม้ข้นและทนัสมยัมากข้ึน โดยเฉพาะวิชาชีพท่ีต้องใช้ทกัษะ
ทางด้านเทคนิค เช่น ไอที ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทางบีทามส์เคยน าคนพิการจาก
มหาไถ่มาฝึกงานท่ีบริษทัประมาณ 10 คน เพื่อให้ไดเ้รียนรู้งานจากชีวิตจริง ซ่ึงก็มีบางคนท่ีพอเจอ
งานยากก็ขอกลบั เพราะปิดกั้นและคิดวา่ตวัเองท าไม่ได ้แต่ส่วนใหญ่ก็อยูจ่นจบและไดง้านไปแลว้ 
บางส่วนก็ท างานต่อท่ีบีทามส์เลย 

เราอยากไดค้น แต่คนไม่มี มหาไถ่ก็ยงัผลิตได้ไม่พอ เพราะเด็กท่ีมาอยู่กบัมหาไถ่มาจาก
ครอบครัวท่ีมีปัญหา มาจากต่างจงัหวดั ความรู้นอ้ย กา้วข้ึนขา้งบนไม่ได.้..เราส่งคนไปสอน
ก็ Advance เกินไป เขารับไม่ทนั ก็เป็น Gap อยูเ่หมือนกนั คือสอน แต่รับไม่ได ้จะให้สอน
ส่ิงท่ีเขาสอน เราก็ไม่สอนแลว้ เพราะเราเลยไปไกลมากแลว้ เพราะน่ีคือชีวิตจริง เด็กก็เลย
ไม่มาเรียนสายน้ี เขาก็อยากไปเรียนท่ีเขาหากินง่าย ๆ ไม่ต้องเหน่ือยมาก (ปภสักร อ่ิม
บญัชร, สัมภาษณ์, 26 มิถุนายน 2558) 
 
“คนเขาอยากได ้แต่ไม่มีการพฒันาบุคลากรให้มีคุณภาพ ออกแต่กฎหมายมา สุดทา้ยก็ตอ้ง

จ่ายเงินเพราะติดปัญหาเร่ืองหาคนไม่ได”้ (วภิา ผอืลองไชย, สัมภาษณ์, 26 มิถุนายน 2558) 
กลุ่มเซ็นทรัล: กลุ่มเซ็นทรัลเองก็เจอปัญหาแบบเดียวกันและอยากให้ภาครัฐเข้ามา

สนบัสนุนมากข้ึนในเร่ืองของการเตรียมคนพิการเขา้สู่ระบบการท างาน 
“รัฐผลกัดนัให้เรารับคนพิการให้ไดเ้ยอะ ๆ แต่ก็ไม่ไดท้  าให้คนมีศกัยภาพเพียงพอท่ีเราจะ

รับเขา้ 33 ได้...รัฐไม่มีอะไรมาช่วยเราว่าจะท า 35 ให้ส าเร็จไดอ้ย่างไร” (วรารักษ์ สู่โนนทอง, 
สัมภาษณ์, 26 มิถุนายน 2558) 
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นอกจากการพฒันาความรู้ความสามารถและทกัษะในการท างานแล้ว ส่ิงท่ีส าคญัไม่ยิ่ง
หยอ่นไปกวา่กนัก็คือ ทกัษะในการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคม ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีทั้งสององคก์รประสบ
และท าใหไ้ม่สามารถรักษาคนพิการใหอ้ยูก่บัองคก์รใหน้านท่ีสุดได ้

โดยสรุปแล้ว องค์กรธุรกิจมีความคาดหวงัท่ีจะให้มีการพฒันาศกัยภาพควบคู่ไปกบัการ
เตรียมความพร้อมในการเขา้สังคมให้กบัคนพิการก่อนท่ีจะเขา้สู่ระบบการจา้งงานจริง ซ่ึงส่ิงน้ีจะ
เกิดข้ึนไดต้อ้งอาศยัความร่วมมือจากทุกฝ่าย โดยมีภาครัฐเป็นตวักลางในการประสานเพื่อให้เกิด
การท างานท่ีเช่ือมโยงกนัอย่างเป็นระบบและครบวงจร ซ่ึงเป็นปัจจยัสนับสนุนส าคญัท่ีจะพูดใน
หวัขอ้ต่อไป 

 
4.3.3 หน่วยงานชาติทีเ่ช่ือมต่องานด้านคนพิการของภาคส่วนต่าง ๆ เข้าด้วยกนั 
จากการศึกษาพบวา่ ปัญหาในการสร้างโอกาสในการมีงานท าให้กบัคนพิการไม่ไดเ้กิดจาก

การขาดหน่วยงานท่ีจะรับผิดชอบ แต่เกิดจากการขาดการประสานงานท่ีดีมากกว่า ซ่ึงปัญหา
ดงักล่าวจะไดรั้บการแกไ้ขหากว่ามีหน่วยงานกลางท่ีจะคอยประสานเพื่อให้เกิดความเช่ือมโยงกนั
ในทุกมิติ 

ไนส์คอร์ป: จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารของกิจการเพื่อสังคมไนส์คอร์ปพบว่า การท างาน
ด้านคนพิการในปัจจุบนัยงัขาดการมองท่ีผลลัพธ์ โดยจะเน้นท่ีกระบวนการ เช่น การบงัคบัใช้
กฎหมาย มากกวา่ แต่การมองท่ีผลลพัธ์จะท าใหเ้ห็นภาพรวมและท าใหก้ารแกปั้ญหามีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

บทบาทหลกั ๆ ของภาครัฐก็คือ การมองภาพรวมของการแก้ไขปัญหา โดยจะตอ้งมี
หน่วยงานชาติท่ีเช่ือมโยงกระทรวงต่าง ๆ รวมทั้งภาคส่วนต่าง ๆ ท่ีท างานดา้นน้ีเขา้ดว้ยกนั 
ซ่ึงปัจจุบนัมีการท างานดา้นคนพิการครบทุกมิติอยูแ่ลว้ เพียงแต่มนัแยกออกเป็นส่วน ๆ แต่
การระดมทรัพยากร การประสานพลงัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธ์ท่ีตอ้งการ การ
ก าหนดตวัช้ีวดั หรือการประเมินผล ยงัไม่มี...ตอ้ง Flexible มากกวา่น้ีในการท างานร่วมกนั
เพื่อใหส่ิ้งท่ีออกมามนัมีความเป็นไปไดใ้นทางปฎิบติั (สกุลทิพย ์กีรติพนัธวงศ,์ สัมภาษณ์, 
19 มิถุนายน 2558) 
 
บีทามส์:  ประเด็นหน่ึงท่ีมีการถกเถียงกนัอยู่ในขณะน้ี คือเร่ืองสิทธิประโยชน์ในการ

รักษาพยาบาล ซ่ึงทางบีทามส์มองวา่ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งต่างก็มีขอ้ก าหนดของตวัเอง ส่งผลให้ผู ้
พิการท่ีเขา้สู่ระบบการจา้งงานเสียสิทธิประโยชน์หลงัจากท่ีเปล่ียนมาใชบ้ตัรประกนัสังคมแทนบตัร
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คนพิการ เม่ือเป็นเช่นน้ี ผูพ้ิการท่ีตอ้งพบแพทยเ์ป็นประจ าก็อาจเลือกท่ีจะไม่เขา้สู่ระบบการจา้งงาน
เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ท่ีตวัเองเคยไดรั้บเอาไวก้็ได ้

โดยสรุปแลว้ ปัญหาของการสร้างโอกาสในการมีงานท าใหก้บัคนพิการไม่ไดเ้ป็นเพราะเรา
ขาดหน่วยงานท่ีจะรับผิดชอบ แต่อยู่ท่ีเราไม่มีคนกลางท่ีจะช่วยประสานระหว่างหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาแบบบูรณาการและเป็นระบบเพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์
มากกวา่ 

 
4.3.4 กลไกทางการตลาดในการจ้างงานคนพกิาร 
กลไกทางการตลาดเป็นส่ิงท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนเม่ือภาคส่วนต่าง ๆ เร่ิมหนัมาท างานร่วมกนั

มากข้ึน จากเดิมท่ีต่างคนก็ต่างท า จากการศึกษาพบวา่ภาคเอกชนเร่ิมหนัมาสร้างโอกาสในการมีงาน
ท าใหก้บัคนพิการมากข้ึน รวมทั้งมีการสร้างและขยายเครือข่ายของหน่วยงานท่ีท างานดา้นคนพิการ
จากทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดการท างานอยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากข้ึน อีกทั้งเป็นการดึง
เอาองค์ความรู้และทรัพยากรท่ีแต่ละองค์กรมีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซ่ึงเป็นผลดีทั้งต่อตวั
องคก์รเองและสังคมโดยรวม โดยทั้งบีทามส์ กลุ่มเซ็นทรัล ไนส์คอร์ป และอีกหลายหน่วยงาน ก็ได้
จบัมือกนัท าโครงการท่ีดีและเป็นประโยชน์ส าหรับคนพิการมาแลว้หลายโครงการ 

ไนส์คอร์ป: ตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ เรามีการบงัคบัใชก้ฏหมายเพื่อกระตุน้ให้องคก์รธุรกิจ
หนัมาจา้งงานหรือสร้างงานให้กบัคนพิการมากข้ึน แต่เรายงัขาดกลไกทางการตลาดในการจา้งงาน
คนพิการ ซ่ึงไดแ้ก่ ผูเ้ล่นส าคญั (Key Players) ท่ีจะส่งเสริมให้เกิดสังคมแห่งการสร้างโอกาสและ
ความเท่าเทียม อาทิเช่น โรงเรียนสอนคนพิการ ระบบขนส่ง อุปกรณ์ช่วยส าหรับคนพิการ 
สาธารณูปโภคท่ีเป็นอารยสถาปัตย ์(Universal Design) ศูนยข์อ้มูลและจดัหางานให้กบัคนพิการ 
โครงสร้างพื้นฐานท่ีส าคญัต่าง ๆ เป็นตน้ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะเกิดข้ึนได ้ตอ้งอาศยัความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วน ไม่ใช่ต่างคนต่างท า แต่เป็นการเอาทรัพยากรมารวมกนัและมีระบบการบริหารจดัการท่ีมี
ความยดืหยุน่และมีประสิทธิภาพมากข้ึนโดยมีภาครัฐเป็นตวัประสานตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ 

การออกกฎหมายเป็นเพียงแค่ส่วนหน่ึง แต่การจะท าให้เร่ืองน้ีให้เกิดข้ึนไดน้ั้น จะตอ้งมี
การวางโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ...ตอนน้ีเอกชนคนไหนอยากท า ก็ตอ้งท ากนัเอง ฝึก
กนัเอง หากนัเอง คดัเลือกกนัเอง ซ่ึงค่อนขา้งส้ินเปลืองทรัพยากร ถา้สามารถท าร่วมกนัได้
จะดี มนัมีตลาดอยู่แล้ว ถ้าเอกชนมองเห็นโอกาสและเข้ามาวางโครงสร้างพื้นฐานของ
ตนเอง...ตอนน้ีก็เร่ิมมีคนสนใจบา้งแลว้ เช่ือวา่แนวโนม้ในอนาคตเอกชนจะมีบทบาทมาก
ข้ึนในการสร้างกลไกดงักล่าว (สกุลทิพย ์กีรติพนัธวงศ,์ สัมภาษณ์, 19 มิถุนายน 2558) 
 



123 

บีทามส์: บีทามส์เองก็มีแนวทางในการท าเร่ืองการสร้างโอกาสในการมีงานท าให้กบัคน
พิการโดยร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืน รวมทั้งกลุ่มเซ็นทรัล ซ่ึงทางบีทามส์ไดไ้ปช่วยท าเวบ็ไซต์ขาย
สินคา้ใหก้บัโครงการ ABLE ดว้ย 

 “ใครถนดัอะไรก็มาช่วยกนั อยา่งบีทามส์ถนดัไอทีก็ไปช่วยตรงนั้น ตอนน้ีไม่มีใครลงแรง
คนเดียวแลว้ เพราะว่าท าเป็นทีมมนัมีพลงัมากกว่า” (ปภสักร อ่ิมบญัชร, สัมภาษณ์, 26 มิถุนายน 
2558) 

เม่ือก่อนเราจะไปสอนหนังสือและอพัเดทเทคโนโลยีต่าง ๆ ร่วมกับไมโครซอฟท์ เอา 
Office 365 ไปให้เขาใชง้าน ท าพวก E-market Place อะไรพวกน้ี ก็ยงัท าอยู ่แต่อาจจะปรับ
มาเป็นร่วมกบัไนส์คอร์ป แลว้เราเขา้ไปพร้อมกนั และหา Partner มาร่วมกนั...เอาส่วนท่ีเรา
ถนดัมา Share กนั มาช่วยกนั แต่ไม่มีค่าตอบแทน เป็น Social Impact ท่ีเราเขา้ไปร่วมกบั
เขา (วภิา ผอื ลองไชย, สัมภาษณ์, 26 มิถุนายน 2558) 
 
แนวทางการท า CSR โดยร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืนของบีทามส์น้ีมาจากแนวคิด “พนัธมิตร

ศูนยบ์าท” ของคุณสุชาติ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีภาคเอกชนก็เร่ิมท ากนัมากข้ึนในปัจจุบนั เพราะนอกจากจะ
ช่วยประหยดัทรัพยากรแลว้ ยงัสร้างผลกระทบไดม้ากกว่าการท าเพียงล าพงั ซ่ึงทางบีทามส์ก็ก าลงั
วางแผนท่ีจะท าโครงการ E-market Place โดยน าสินคา้ของคนดอ้ยโอกาสหรือคนพิการมาจ าหน่าย 
แต่ก็ตอ้งคิดโมเดลใหดี้ เช่น ถา้ขายไดแ้ลว้จะกระจายเงินอยา่งไรให้คนพิการไดรั้บประโยชน์จริง ๆ 
ไม่ใช่ผลประโยชน์ไปตกอยูท่ี่คนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง เป็นเร่ืองท่ีตอ้งคิดให้รอบดา้น แต่ถา้ท าไดจ้ะเป็น
ประโยชน์อย่างมาก เพราะสินคา้ท่ีผลิตโดยคนพิการหรือคนดอ้ยโอกาสนั้นมีอยู่มากมาย เพียงแต่
ตอ้งมีคนช่วยท าการตลาด เพื่อให้สินคา้มีเร่ืองราวในตวัของมนัเอง ซ่ึงท าให้สินคา้ดูมีคุณค่าและน่า
ซ้ือมากข้ึน ไม่ใช่แค่ซ้ือเพราะอยากช่วยคนพิการเหมือนการบริจาคทัว่ ๆ ไป แลว้ก็เอาไปทิ้งไวเ้ฉย ๆ 

“เราคงท าเองไม่ได ้ตอ้งไปขอ Deal กบัเจา้ใหญ่ ๆ ก็เป็นการหา Partner แบบนึง เช่น 
เซ็นทรัลมี Shopping Online อยูแ่ลว้ ถา้เอาอนัน้ีเขา้ไปเป็นอีกหน่ึง Category ก็ตอ้งลองเขา้ไปเสนอ 
รอใหแ้ม่นก่อน” (วภิา ผอืลองไชย, สัมภาษณ์, 26 มิถุนายน 2558) 

โดยสรุปแลว้ การจะสร้างโอกาสในการมีงานท าให้กบัคนพิการท่ีมีอิทธิพลในวงกวา้งได้
นั้น จะตอ้งมีกลไกทางการตลาดมารองรับ ซ่ึงกลไกดงักล่าวจะเกิดข้ึนไดต้อ้งอาศยัความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วน ไม่ใช่หน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึงเท่านั้น 

กล่าวโดยสรุป ปัจจัยสนับสนุนท่ีองค์กรธุรกิจต้องการส่วนใหญ่ต้องมาจากภาครัฐ 
เน่ืองจากหลายปัจจยัเป็นปัญหาระดบัประเทศท่ีไม่สามารถท าให้ส าเร็จไดโ้ดยองค์กรใดองค์หน่ึง 
ในขณะท่ีภาคธุรกิจเองก็เร่ิมมีความเขา้ใจและพร้อมท่ีจะใหค้วามร่วมมือเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง
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ทางสังคมในทิศทางท่ีดีข้ึน ดงันั้น โจทย์จึงกลบัไปท่ีภาครัฐว่าจะมีมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติม
อยา่งไรเพื่อใหก้ารบงัคบัใชก้ฏหมายมีประสิทธิภาพมากข้ึน รวมทั้งจะประสานความร่วมมือกบัภาค
ส่วนต่าง ๆ อย่างไรเพื่อให้เกิดการท างานแบบบูรณาการและการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

จากผลการศึกษาท่ีกล่าวมาแล้วในวตัถุประสงค์ทั้ง 3 ขอ้ของการวิจยั ท าให้เห็นความ
เหมือนและความต่างบางประการระหวา่งองคก์รขนาดกลาง (บีทามส์) และองคก์รขนาดใหญ่ (กลุ่ม
เซ็นทรัล) ในการสร้างโอกาสในการมีงานท าให้กบัคนพิการ ซ่ึงสามารถสรุปไดเ้ป็น 4 ประเด็น 
หลกั ๆ ดงัน้ี 

1) การบริหารจดัการ องคก์รขนาดกลางอยา่งบีทามส์จะท าไดง่้ายกวา่เน่ืองจากมีคน
ไม่มาก โดยส่ิงท่ีตอ้งท าเป็นแค่การปรับสภาพแวดลอ้มให้เป็นอารยะสถาปัตย์ การสรรหาคนพิการ
ผา่นการฝึกอบรมร่วมกบัมูลนิธิพระมหาไถ่ฯ และการรักษาคนพิการให้อยู่กบัองค์กรให้นานท่ีสุด
ผา่นวฒันธรรมองค์กรท่ีสืบทอดกนัมาจากรุ่นสู่รุ่น ขณะท่ีองคก์รขนาดใหญ่อยา่งกลุ่มเซ็นทรัล ซ่ึง
ถูกก าหนดโดยกฏหมายให้จา้งงานหรือสร้างงานคนพิการเป็นจ านวนมาก จะมีการบริหารจดัการท่ี
เป็นระบบมากกวา่เพื่อให้เกิดการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า จึงเป็นท่ีมาของกระบวนการสรรหาและ
รักษาคนพิการ ซ่ึงประกอบดว้ย 

(1) การอบรมเชิงปฏิบติัการ เพื่อใหต้วัแทนของแต่ละหน่วยธุรกิจไดมี้ส่วนร่วม
ในการระบุต าแหน่งงานท่ีคนพิการสามารถท าได ้รวมทั้งปรับทศันคติของพนกังานท่ีมีต่อคนพิการ 

(2) การฝึกอบรมคนพิการ รวมถึงโครงการ Together We C.A.R.E.  ซ่ึงเป็น
โครงการสร้างงาน ตามมาตรา 35 โดยการฝึกอบรมคนพิการใหมี้ทกัษะในการท างานและการเขา้
สังคม และเป็นอีกหน่ึงช่องทางท่ีกลุ่มเซ็นทรัลใชใ้นการสรรหาคนพิการ โดยอาศยัขอ้มูลท่ีไดจ้าก
การอบรมเชิงปฎิบติัการมาพฒันาหลกัสูตรเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของแต่ละหน่วยธุรกิจ 

(3) การจดัอบรมทกัษะการใช้ภาษามือ ซ่ึงเป็นการแกปั้ญหาการส่ือสารภายใน
องคก์ร ระหวา่งพนกังานปกติและพนกังานท่ีพิการทางการไดย้นิ เน่ืองจากพนกังานพิการส่วนใหญ่
ของกลุ่มเซ็นทรัลเป็นผูพ้ิการทางการไดย้นิ ดงันั้น การอบรมดงักล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพดา้น
การส่ือสาร และลดความขดัแยง้และความผดิพลาดในการท างานใหน้อ้ยลง 

2) การส่ือสารภายในองค์กร ทั้งบีทามส์และกลุ่มเซ็นทรัลจะเหมือนกนัตรงท่ีเป็น
นโยบายซ่ึงถูกถ่ายทอดจากบนลงล่างโดยผูบ้ริหารสูงสุดขององค์กร แต่จุดท่ีต่างกนัคือรูปแบบการ
ส่ือสารนโยบายไปยงัพนักงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและแนวทางการปฏิบติัท่ีไปในทิศทาง
เดียวกนั ซ่ึงบีทามส์จะใช้วิธีการพูดคุยและถ่ายทอดผ่านวิธีปฏิบติัท่ีสอดแทรกอยู่ในวฒันธรรม
องคก์รอยา่งเป็นธรรมชาติ ขณะท่ีกลุ่มเซ็นทรัลจะใช้วิธีการส่งสารจากผูบ้ริหารผ่านทางอีเมลและ
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การอบรมเชิงปฏิบติัการเพื่อสร้างความเข้าใจและปรับทศันคติของพนักงาน นอกจากน้ี กลุ่ม
เซ็นทรัลยงัริเร่ิมให้มีการอบรมการใชภ้าษามือให้กบัพนกังานปกติเพื่อปรับปรุงการส่ือสารภายใน
องคก์รใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึนอีกดว้ย 

3) การส่ือสาร CSR ภายนอกองคก์ร ทั้งสององคก์รมีความเหมือนกนัตรงที่มีการ
ส่ือสารผ่านส่ือบุคคลเป็นส่วนใหญ่ ตามมาดว้ยการส่ือสารผ่านส่ือมวลชนซ่ึงเป็นผลมาจากการท่ี
องคก์รท าในส่ิงท่ีสังคมใหก้ารยกยอ่ง แต่จุดท่ีต่างกนั ไดแ้ก่ การส่ือสารผา่นทางเวบ็ไซตข์ององคก์ร
ซ่ึงบีทามส์จะเลือกใช้ช่องทางน้ีมากกวา่กลุ่มเซ็นทรัลเน่ืองจากเป็นความช านาญขององคก์รอยูแ่ลว้ 
ขณะท่ีกลุ่มเซ็นทรัลจะใชรู้ปแบบของการประกาศรับสมคัรงานมากกวา่เน่ืองจากตอ้งการพนกังาน
พิการจ านวนมากกวา่และเป็นช่องทางท่ีองคก์รไดป้ระโยชน์ทั้งในแง่ของการสรรหาและการส่ือสาร 
CSR เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ใหก้บัองคก์ร 

4) ปัจจยัสนบัสนุน ทั้งสององคก์รมีความตอ้งการให้ภาครัฐเขา้มาสนบัสนุนใน
การเตรียมความพร้อมให้กบัคนพิการ รวมทั้งให้มีหน่วยงานกลางท่ีจะคอยประสานเพื่อให้เกิดการ
ท างานแบบบูรณาการและเป็นประโยชน์กบัทุกฝ่าย นอกจากน้ี ทั้งสององคก์รยงัร่วมมือกบัภาคส่วน
ต่าง ๆ ในการผลกัดนัให้เกิดกลไกทางการตลาดซ่ึงจะเป็นผลดีต่อคนพิการและสังคมโดยรวมใน
ท่ีสุด แต่จุดท่ีต่างกันคือ องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่จะสนใจเร่ืองสิทธิประโยชน์ทางภาษีมากกว่า 
เน่ืองจากโครงการสร้างงานคนพิการแต่ละโครงการของกลุ่มเซ็นทรัลไม่ไดท้  าแบบขอไปที แต่เป็น
การท าบนความคาดหวงัท่ีจะเห็นคนพิการได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง ซ่ึงต้องลงทุนลงแรง
พอสมควร ดงันั้น กลุ่มเซ็นทรัลจึงมองวา่การเพิ่มสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้กบัโครงการสร้างงาน
ขนาดใหญ่น่าจะเป็นแรงจูงใจให้ภาคเอกชนหนัมาสร้างงานให้กบัคนพิการแทนการสมทบเงินเขา้
กองทุนฯ กนัมากข้ึน และจะท าใหมี้โครงการสร้างงานท่ีดี ๆ ตามมาอีกมาก 

จากประเด็นความเหมือนและความต่างของทั้งสององคก์รท่ีกล่าวมาทั้งหมดน้ี สามารถสรุป
เป็นโมเดลการสร้างโอกาสในการมีงานท าให้กบัคนพิการขององคก์รขนาดกลางและขนาดใหญ่ได้
ดงัต่อไปน้ี  
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ภาพที ่4.10  โมเดลการสร้างโอกาสในการมีงานท าใหก้บัคนพิการของบีทามส์ 
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ภาพที ่4.11  โมเดลการสร้างโอกาสในการมีงานท าใหก้บัคนพิการของกลุ่มเซ็นทรัล 
 



 

บทที ่5 
 

อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

ในการวิจยัเร่ือง “การบริหารจดัการและการส่ือสารความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
ธุรกิจในการสร้างโอกาสในการมีงานท าให้กบัคนพิการในประเทศไทย” น้ี ผูว้ิจยัไดอ้ภิปรายผลท่ี
ไดจ้ากการวิเคราะห์ขอ้มูลในบทท่ี 4 โดยอาศยัแนวคิดและทฤษฎีท่ีไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรม
ในบทท่ี 2 มาเป็นเกณฑใ์นการอภิปรายผลการวจิยั ประกอบดว้ยประเด็นยอ่ย ดงัน้ี 

5.1 สรุป 
5.2 อภิปรายผลการวจิยั 
5.3 ขอ้เสนอแนะส าหรับการน าไปใช ้
5.4 ขอ้เสนอแนะส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 
5.5 ขอ้จ ากดัในการวจิยั 

 

5.1 สรุป 
 

จากการศึกษาวิธีการบริหารจดัการและการส่ือสารความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
ธุรกิจท่ีมีการสร้างโอกาสในการมีงานท าให้กบัคนพิการ รวมทั้งปัจจยัสนบัสนุนต่าง ๆ ท่ีน าไปสู่
การสร้างโอกาสในการมีงานท าให้กับคนพิการโดยอาศยักระแสความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น 
สามารถสรุปผลการวจิยัไดเ้ป็น 3 ประเด็นหลกั ๆ ดงัน้ี 

1) การบริหารจดัการ 
ผูว้ิจยัพบว่าการบริหารจดัการขององค์กรท่ีมีการสร้างโอกาสในการมีงานท าให้กับคน

พิการนั้นเร่ิมตน้จากการส่ือสารวิสัยทศัน์และนโยบายของผูน้ าลงมายงัพนกังาน จากนั้นจึงมีการ
วางแผนงานและจดัสรรงบประมาณในการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้ซ่ึงในการจา้ง
งานคนพิการตามมาตรา 33 นั้นพบว่ามีองค์ประกอบท่ีส าคญัหลายอย่าง อาทิเช่น การจัดสรร
ต าแหน่งงานท่ีผูพ้ิการ 
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สามารถท าได้ผ่านการส่ือสารแบบมีส่วนร่วมของพนักงานภายในองค์กร การสรรหาผู ้
พิการผ่านช่องทางต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึงการฝึกอบรมคนพิการ การปรับทศันคติทั้งของพนกังานปกติ
และพนกังานผูพ้ิการ การปรับสภาพแวดลอ้มในการท างานเพื่ออ านวยความสะดวกให้กบัพนกังาน
ผูพ้ิการ เป็นตน้ ส่วนการสร้างงานคนพิการตามมาตรา 35 นั้น ผูว้ิจยัพบวา่สามารถท าไดห้ลากหลาย
รูปแบบ ไม่วา่จะเป็นการให้สัมปทาน การจดัจา้งเหมาช่วงงาน การฝึกอบรม หรือการฝึกงาน โดย
องค์กรธุรกิจสามารถร่วมมือกับองค์กรคนพิการ สถานศึกษา หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอ่ืน ๆ 
เช่นเดียวกบัท่ีกลุ่มเซ็นทรัลไดด้ าเนินการมาแลว้ 

2) การส่ือสารความรับผดิชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองคก์ร 
การส่ือสารความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรท่ีมีการสร้างโอกาสในการมีงานท าให้กบั

คนพิการนั้น มีทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยการส่ือสารภายในองค์กรจะอยู่ในรูปของการ
ส่ือสารวสิัยทศัน์และนโยบายจากบนลงล่าง การสร้างความเขา้ใจกบัพนกังานเพื่อปรับทศันคติผา่น
ทางวฒันธรรมองค์กร (ส าหรับองค์กรขนาดกลาง) และการจดัอบรม (ส าหรับองค์กรขนาดใหญ่) 
รวมทั้งการส่ือสารแบบมีส่วนร่วม ซ่ึงมีส่วนอย่างมากในการกระตุน้ให้เกิดความร่วมมือและความ
ภาคภูมิใจในตวัองคก์ร 

ส่วนการส่ือสาร CSR ภายนอกองค์กรท่ีพบจากการศึกษาขอ้มูลบนเว็บไซต์และการ
สัมภาษณ์เชิงลึกเก่ียวกบัการสร้างโอกาสในการมีงานท าให้กบัคนพิการของทั้งสององค์กรนั้นมี
ดว้ยกนั 4 รูปแบบหลกั ๆ โดยรูปแบบท่ีพบมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ส่ือบุคคลและส่ือมวลชน ซ่ึงเป็นการ
ส่ือสาร CSR ท่ีค่อนขา้งมีน ้ าหนักและน่าเช่ือถือมากกว่า เน่ืองจากเป็นการประชาสัมพนัธ์โดย
บุคคลภายนอก เช่น ส่ือมวลชนหรือหน่วยงานภาครัฐ ท่ีให้การยอมรับและยกยอ่งในส่ิงท่ีองคก์รท า 
ส่วนการส่ือสาร CSR ผา่นทางเวบ็ไซตข์ององคก์รนั้นเป็นช่องทางท่ีบีทามส์เลือกใช้มากกวา่กลุ่ม
เซ็นทรัลเน่ืองจากเป็นความช านาญขององค์กรอยู่แลว้ ขณะท่ีกลุ่มเซ็นทรัลจะใช้รูปแบบของการ
ประกาศรับสมคัรงานมากกวา่เน่ืองจากเป็นช่องทางท่ีองคก์รไดป้ระโยชน์ทั้งในแง่ของการสรรหา
พนักงานผูพ้ิการและการส่ือสาร CSR เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ให้กบัองค์กร ท่ีส าคญัการส่ือสาร
ภายนอกองคก์รในประเด็นคนพิการไม่เพียงแต่จะก่อให้เกิดผลดีต่อองคก์รในแง่ของภาพลกัษณ์ แต่
ยงัช่วยใหส้ังคมมีเจตคติท่ีถูกตอ้งต่อคนพิการอีกดว้ย 

3) ปัจจยัสนบัสนุน 
จากการวิจัยพบว่า องค์กรธุรกิจท่ีสร้างโอกาสในการมีงานท าต้องการให้ภาครัฐออก

มาตรการสนบัสนุนในเร่ืองน้ีมากข้ึน นอกเหนือจากการบงัคบัใชก้ฎหมายและการสร้างความเขา้ใจ
ให้กบัองค์กรธุรกิจ เพราะตอ้งยอมรับว่าปัญหาหลายอย่างไม่ไดเ้กิดจากความไม่เขา้ใจ แต่เกิดจาก
ปัจจยัอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นปัญหาระดบัประเทศท่ีไม่สามารถแกไ้ขไดโ้ดยองคก์รใดองคห์น่ึง และตอ้งอาศยั
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ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยมีภาครัฐเป็นตวัประสานเพื่อให้สังคมเกิดการเปล่ียนแปลงไปใน
ทิศทางท่ีดีข้ึน ดงันั้น โจทยจึ์งกลบัไปท่ีภาครัฐวา่จะมีมาตรการสนบัสนุนเพิ่มเติมอยา่งไรเพื่อให้การ
บงัคบัใช้กฏหมายมีประสิทธิภาพมากข้ึน รวมถึงความเป็นไปไดใ้นการจดัตั้งหน่วยงานชาติท่ีจะ
ประสานพลงัของทุกภาคส่วนเขา้ด้วยกนัเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ รวมทั้งการ
สร้างกลไกทางการตลาดในการจา้งงานคนพิการ ท่ีจะน ามาซ่ึงความร่วมมือและดึงทรัพยากรท่ี
กระจดักระจายอยูต่ามท่ีต่าง ๆ มาใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

จากผลการวิจยัดงักล่าวสรุปไดว้า่ การพยายามสร้างความตระหนกัให้กบัองค์กรธุรกิจใน
เร่ืองการสร้างโอกาสในการมีงานท าให้กบัคนพิการโดยอาศยักระแสความรับผิดชอบต่อสังคม
อาจจะช่วยเพิ่มโอกาสในการมีงานท าให้กบัคนพิการไดใ้นระดบัหน่ึง เพราะยงัมีองค์กรธุรกิจอีก
มากท่ีมองเร่ืองการสนบัสนุนคนพิการวา่เป็นการสงเคราะห์ เป็นเร่ืองไกลตวั และไม่ใช่ส่ิงท่ีองคก์ร
ตอ้งให้ความส าคญัในอนัดบัตน้ ๆ ดงันั้น กิจกรรม CSR ขององค์กรธุรกิจส่วนใหญ่จึงถูกน าไป
เช่ือมโยงกบัเร่ืองท่ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อองคก์รก่อน เช่น กิจกรรมปลูกป่า (ส าหรับองคก์รท่ีถูก
มองว่าท าลายส่ิงแวดล้อม) การศึกษา (ซ่ึงทุกองค์กรมองว่าเป็นพื้นฐานส าคัญของการพฒันา
ประเทศ) การต่อต้านการคอรัปชั่น (ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีก าลังมาแรงในเมืองไทยในขณะน้ี) เป็นต้น 
ในขณะท่ีเร่ืองการสร้างสังคมแห่งการให้โอกาสและความเท่าเทียม (Inclusive Society) กลบัเป็น
วาระแห่งชาติของประเทศในแถบยุโรปและอเมริกา ซ่ึงบริบทท่ีแตกต่างกันน้ีส่งผลให้การ
ขบัเคล่ือนเร่ืองการสร้างโอกาสในการมีงานท าให้กบัคนพิการในประเทศไทยยงัท าไดไ้ม่เต็มท่ี แต่
แนวโนม้ในอนาคตเช่ือวา่ภาคเอกชนน่าจะเขา้มามีบทบาทมากข้ึนในการพฒันากลไกทางการตลาด
ในการจา้งงานคนพิการและท าใหส้ังคมไทยกลายเป็นสังคมแห่งการสร้างโอกาสและความเท่าเทียม
เช่นเดียวกบัประเทศท่ีพฒันาแลว้อ่ืน ๆ 

 

5.2 อภิปรายผล 
 

5.2.1 อภิปรายผลเพือ่ตอบวตัถุประสงค์ข้อที ่1 
จากการศึกษาวิธีการบริหารจดัการขององค์กรธุรกิจท่ีมีกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อ

สังคมในการสร้างโอกาสในการมีงานท าใหก้บัคนพิการ มีขอ้คน้พบท่ีน่าสนใจดงัต่อไปน้ี 
1) การจา้งงานคนพิการสามารถน ามาเป็นกลยทุธ์ดา้น CSR ท่ีมีความย ัง่ยนืขององคก์ร 

ธุรกิจในประเทศไทยได ้จากกรณีของบีทามส์ เราจะพบว่าบริษทัท าเกินกวา่ท่ีกฎหมายก าหนดอยู่
แลว้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีบอกวา่ CSR คือความสมคัรใจท่ีจะท า
มากกว่าหน้าท่ี หรือท่ีกฎหมายก าหนด เพื่อเพิ่ม “คุณค่า” ให้กบัตนเอง ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และ
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สังคม รวมถึงการสร้างความย ัง่ยืนให้แก่องคก์ร ซ่ึงคุณค่าของแต่ละองคก์รไม่จ  าเป็นตอ้งเหมือนกนั 
ข้ึนอยูก่บันิยามท่ีองคก์รเป็นคนก าหนด 

ทั้งน้ี กลยทุธ์ดา้น CSR ทั้งของบีทามส์และกลุ่มเซ็นทรัล ในการสร้างโอกาสในการ
มีงานท าให้กบัคนพิการน้ีจดัเป็น “การสร้างหรือแบ่งปันคุณค่าระหว่างองค์กรและสังคม” ตาม
แนวคิด Creating Shared Value (CSV) ของ Porter  and Mark (2011) โดยองค์กรท่ีเหมาะกบั
แนวคิดน้ี มกัเป็นองค์กรท่ีท าธุรกิจกบักลุ่มคนท่ีสังคมมกัเห็นว่าถูกเอารัดเอาเปรียบ แนวคิด CSV 
เป็นแนวคิด CSR เชิงรุก ซ่ึงแตกต่างจาก CSR แบบท่ีน าคุณค่าไปมอบให้กบัสังคมหรือชุมชน แต่
เป็นการสร้างคุณค่าให้เกิดข้ึนทั้ งสองทาง คือทั้ งต่อองค์กรและต่อสังคม โดยต่างฝ่ายต่างได้
ประโยชน์ และสุดทา้ยจะน าไปสู่คุณค่าขององค์กรในระยะยาว ซ่ึงทั้งบีทามส์และกลุ่มเซ็นทรัล
ไม่ได้เสียประโยชน์จากการด าเนินงานในเร่ืองน้ี เพราะคนพิการท่ีบริษทัรับเขา้มาเป็นพนักงาน
ประจ าสามารถท างานไดเ้ช่นเดียวกบัพนกังานปกติ ขณะท่ีตวัคนพิการเองก็ไดรั้บโอกาสและการ
ปฏิบติัอยา่งเท่าเทียม ซ่ึงเป็นการไดป้ระโยชน์ทั้งสองฝ่าย ท่ีส าคญัยิง่กวา่นั้น คือเร่ืองภาพลกัษณ์และ
การยอมรับจากสังคมในฐานะบริษทัท่ีให้คุณค่ากบัคนพิการ ซ่ึงเป็นการลงทุนท่ีให้ผลในระยะยาว
และเป็น CSR ท่ีย ัง่ยนือยา่งแทจ้ริง 

2) ผูน้ าองคก์รและกระแสความรับผิดชอบต่อสังคมมีบทบาทส าคญัในการผลกัดนั
ให้เกิดการสร้างโอกาสในการมีงานท าให้กบัคนพิการ จะเห็นได้ว่าผูน้  าทั้งของบีทามส์และกลุ่ม
เซ็นทรัลเป็นผูท่ี้ก าหนดนโยบายเร่ืองการสร้างโอกาสในการมีงานท าให้กบัคนพิการ ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัแนวคิดจริยธรรมทางธุรกิจท่ีบอกวา่ องคก์รซ่ึงมีผูน้ าท่ีมีศีลธรรมเป็นผูก้  าหนดแนวทางจะไม่ถูก
จ ากดัอยูแ่ค่การปฏิบติัตามขอ้ก าหนดหรือความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย แต่จะค านึงถึงคุณค่า
ทางจริยธรรมอ่ืน ๆ อนัจะน าไปสู่การปฏิบติัอยา่งมีความรับผดิชอบต่อสังคม (สมคิด บางโม, 2549) 

เช่นเดียวกบันิยามท่ีอดีตนายกรัฐมนตรีอานนัท ์ปันยารชุน (อา้งถึงใน สมคิด บางโม, 
2549, น. 13) ได้ให้ไวว้่า “จริยธรรมทางธุรกิจ หมายถึง การผสมผสานระหว่างเศรษฐกิจและ
จริยธรรม โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมนโยบายและการปฏิบติัของภาคธุรกิจ ในการสร้างความส าเร็จ
ในการประกอบการอยา่งมีความรับผดิชอบ มีความย ัง่ยืน มีผลในระยะยาว ขณะเดียวกนัก็ช่วยสร้าง
ความสมดุลระหวา่งผูมี้ส่วนไดเ้สียในกิจการนั้น ๆ อนัไดแ้ก่ ผูล้งทุน ลูกจา้ง ลูกคา้ ชุมชน ตลอดจน
สภาพส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมดุล” 

นอกจากน้ี กระแสความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีเขม้ขน้มากข้ึนจนท าให้นกัลงทุนหัน
มาสนใจเร่ืองความย ัง่ยืนขององค์กรเพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจลงทุน (สถาบนัพฒันา
ธุรกิจอยา่งย ัง่ยืน, 2556, น. 17) ก็อาจท าให้องคก์รธุรกิจหนัมาพิจารณาประเด็นการสร้างโอกาสใน
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การมีงานท าให้กบัคนพิการกนัมากข้ึน โดยถือเป็นกลยุทธ์ด้าน CSR ท่ีย ัง่ยืนอีกอย่างหน่ึงของ
องคก์ร 

3) การบริหารจดัการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดข้ึนอยูก่บัความสามารถของ
องคก์รในการสรรหาและรักษาพนกังานผูพ้ิการให้อยูก่บัองคก์รให้นานท่ีสุด ในแง่ของการบริหาร
จดัการ ผูว้จิยัพบวา่ องคก์รธุรกิจท่ีตอ้งการจา้งงานคนพิการจะตอ้งมีกระบวนการท่ีครอบคลุมตั้งแต่
การสรรหา (Recruitment) ไปจนถึงการรักษา (Retention) คนพิการให้อยูก่บัองคก์รให้นานท่ีสุด ซ่ึง
ปัจจยัหลกั ๆ ท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งในกระบวนการดงักล่าวน้ี ไดแ้ก่ 

(1) การอบรมพนกังานเพื่อสร้างทศันคติท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัคนพิการและให้พนกังาน 
ไดมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบัต าแหน่งงานท่ีคนพิการสามารถท าได ้เพื่อจะสามารถพฒันา
คนพิการใหต้รงกบัคุณสมบติัท่ีตอ้งการและท างานไดจ้ริง 

(2) การฝึกอบรมคนพิการทั้งในดา้นทกัษะการท างานและทกัษะการเขา้สังคม ซ่ึง
จะช่วยให้คนพิการสามารถท างานไดจ้ริงและอยู่กบัองค์กรไดน้าน รวมทั้งการอบรมทกัษะการใช้
ภาษามือใหก้บัพนกังานปกติเพื่อจะสามารถส่ือสารกบัพนกังานท่ีพิการทางการไดย้นิไดดี้ยิง่ข้ึน 

(3) การปรับสภาพแวดลอ้มเพื่ออ านวยความสะดวกใหก้บัผูพ้ิการซ่ึงจากการศึกษา 
พบว่า กลุ่มเซ็นทรัลใช้งบประมาณในการท าเร่ืองน้ีค่อนขา้งสูง ฉะนั้น จึงจ าเป็นตอ้งมีการบริหาร
จดัการท่ีดีเพื่อให้แน่ใจว่า คนพิการทุกคนท่ีองค์กรรับเข้ามาท างานจะมีความสามารถในการ
ปฏิบติังานและสามารถอยู่ร่วมกบัพนกังานคนอ่ืนได้ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการลาออกก่อนเวลาท่ี
กฏหมายก าหนด ซ่ึงจะส่งผลใหท้รัพยากรท่ีลงไปสูญเปล่าและตอ้งเสียเวลาในการหาพนกังานใหม่
มาทดแทน ดงันั้น จึงเป็นความรับผิดชอบของผูบ้ริหารท่ีจะตอ้งน าพาองคก์รไปสู่เป้าหมาย โดยใช้
ทรัพยากรท่ีมีอยูใ่หเ้กิดประโยชน์สูงสุด ตามทฤษฎีการบริหารจดัการของ Fayol 

4) ไม่ใช่แค่จา้งงาน แต่เป็นการพฒันาไปสู่สังคมแห่งการสร้างโอกาสและความเท่า
เทียม แมว้า่เร่ืองสังคมแห่งการสร้างโอกาสและความเท่าเทียม (Inclusive Society) จะยงัไม่ใช่วาระ
แห่งชาติของประเทศไทยในขณะน้ี แต่ทั้งบีทามส์และกลุ่มเซ็นทรัลก็เป็นตวัอย่างท่ีดีของความ
พยายามท่ีจะสร้างสรรคส์ังคมในลกัษณะดงักล่าว ซ่ึงสอดคลอ้งกบันิยามของคณะธรรมาธิการยุโรป
ท่ีวา่ “การสร้างโอกาสและความเท่าเทียมเป็นกระบวนการสร้างความมัน่ใจวา่ ผูท่ี้มีความเส่ียงดา้น
ความยากจนและการถูกกีดกันออกจากสังคมจะได้รับโอกาสและทรัพยากรท่ีจ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิต ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรมอย่างเต็มท่ี รวมทั้งจะไดมี้มาตรฐานในการ
ด ารงชีวิตและความเป็นอยู่ท่ีดีเช่นเดียวกับคนทั่วไปท่ีอาศัยอยู่ในสังคมเดียวกันกับพวกเขา 
นอกจากน้ี พวกเขาจะตอ้งมีส่วนร่วมในการตดัสินใจต่าง ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตและ
สิทธิขั้นพื้นฐานท่ีพวกเขาพึงไดรั้บ (ตามนิยามท่ีก าหนดไวใ้นกฏบตัรของสหภาพยโุรป)” 
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นอกจากน้ี แนวคิดเร่ืองสร้างโอกาสและความเท่าเทียมยงัได้พูดถึงวิธีการสร้าง
โอกาสและความเท่าเทียมว่า คือการเปิดโอกาสให้ผูท่ี้อยู่นอกสังคมกระแสหลักได้แสดงความ
คิดเห็นหรือมีส่วนร่วมเพื่อให้ไดม้าซ่ึงความเป็นอยูเ่ฉกเช่นคนทัว่ไป (Andjelkovic et al., 2011) ซ่ึง
จากผลการวิจยัในบทท่ี 4 จะเห็นได้ว่าพนักงานผูพ้ิการทั้งของบีทามส์และกลุ่มเซ็นทรัลได้รับ
โอกาสและทรัพยากรท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต มีมาตรฐานในการด ารงชีวิตและความเป็นอยู่ท่ีดี
เช่นเดียวกบัคนทัว่ไป และยงัไดมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจต่าง ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิต
และสิทธิขั้นพื้นฐาน อีกดว้ย 

อยา่งไรก็ตาม จากการศึกษาพบวา่ประเด็นการสร้างโอกาสและความเท่าเทียมยงัคง
เป็นเร่ืองท่ีตอ้งใชเ้วลาอีกนานเม่ือพิจารณาจากบริบทของประเทศไทย ดงันั้น งานวิจยัช้ินน้ีจึงเน้น
ในเร่ืองการสร้างโอกาสในการมีงานท าเท่านั้น 

 
5.2.2 อภิปรายผลเพือ่ตอบวตัถุประสงค์ข้อที ่2 
จากการศึกษาวิธีการส่ือสารความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กรของ

องคก์รธุรกิจท่ีสร้างโอกาสในการมีงานท าใหก้บัคนพิการ มีขอ้คน้พบท่ีน่าสนใจดงัน้ี 
1) การส่ือสารความรับผดิชอบต่อสังคมภายนอกองคก์รในประเด็นการสร้างโอกาส

ในการมีงานท าให้กบัคนพิการขององคก์รธุรกิจในไทยยงัมีไม่มากนกัเม่ือเทียบกบัในต่างประเทศ 
และภาพท่ีออกมาส่วนใหญ่ยงัคงอยูใ่นรูปของการบริจาคมากกวา่ ทั้งน้ี เน่ืองจากประเด็นคนพิการ
ในประเทศไทยยงัไม่ใช่ประเด็นร้อน เม่ือเทียบกบัประเด็นทางสังคมอ่ืน ๆ เช่น การต่อตา้นการ
คอรัปชัน่ แรงงานต่างดา้ว เป็นตน้ 

2) รูปแบบการส่ือสารภายนอกองคก์รในประเด็นคนพิการส่วนใหญ่จะอยูใ่นรูปของ
ส่ือบุคคลและส่ือมวลชน โดยจากผลการศึกษาในบทท่ี 4 จะเห็นวา่ ผูบ้ริหาร ผูเ้ป็นเสมือนตวัแทน
ขององคก์ร มกัจะไดรั้บเชิญไปแบ่งปันประสบการณ์ตามเวทีต่าง ๆ เก่ียวกบัแนวทางการสนบัสนุน
ผูพ้ิการท่ีองคก์รธุรกิจสามารถท าได ้ไม่วา่จะตามมาตรา 33 หรือ 35 ซ่ึงหากพิจารณาโดยใชแ้นวคิด
การส่ือสารด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ถือว่าการส่ือสารในรูปแบบดังกล่าวเป็นการ
ประชาสัมพนัธ์เพื่อสร้างภาพลกัษณ์และความจงรักภกัดีต่อองค์กรในระยะยาว (Podnar, 2008) 
เน่ืองจากองค์กรท่ีด าเนินกิจกรรม CSR ถือว่าเป็นองค์กรท่ีมีศกัยภาพและเป็นตวัช้ีวดัถึงความ
ตระหนกัและความต่ืนตวัต่อปัญหาสังคม (Kolodinsky et al., 2010) ส่งผลให้องคก์รไดรั้บการยก
ย่องจากสังคมและได้รับความสนใจจากส่ือมวลชนโดยท่ีองค์กรไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ
ประชาสัมพนัธ์ตนเองแต่อยา่งใด ซ่ึงจากรูปแบบการส่ือสาร CSR ภายนอกองค์กรของทั้งบีทามส์
และกลุ่มเซ็นทรัล สามารถอธิบายไดว้า่ องคก์รท่ีท า CSR ท่ีย ัง่ยนือยา่งแทจ้ริง ไม่จ  าเป็นตอ้งโฆษณา
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ตวัเอง เพราะส่ิงท่ีองคก์รท าจะเป็นท่ีประจกัษต่์อสังคมโดยตวัของมนัเอง ซ่ึงเป็นการประชาสัมพนัธ์
ท่ีมีน ้าหนกัและความน่าเช่ือถือมากกวา่ 

3) นอกจากเร่ืองภาพลกัษณ์แลว้ การส่ือสาร CSR ในเร่ืองการสร้างโอกาสในการมี
งานท าให้กบัคนพิการยงัท าให้คนอยากมาท างานกับองค์กรและช่วยให้สังคมมีเจตคติท่ีถูกตอ้ง
เก่ียวกบัคนพิการอีกดว้ย จากผลการวจิยัในบทท่ี 4 จะเห็นไดว้า่ผูส้มคัรงานทั้งของบีทามส์และกลุ่ม
เซ็นทรัลมีทศันคติท่ีดีต่อการท่ีองคก์รให้โอกาสคนพิการ และท าให้มุมมองท่ีพวกเขามีต่อคนพิการ
เปล่ียนไป ซ่ึงสอดคล้องกบั แนวคิดการส่ือสารด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ท่ีกล่าวว่า “นัก
ประชาสัมพนัธ์จะเป็นผูส้ ารวจตรวจสอบสภาวะต่าง ๆ ของสังคมและความคิดเห็นของประชาชน
เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจขององคก์ร และกระตุน้ให้เกิดการด าเนินงานดา้น CSR ท่ีสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของสังคม ตลอดจนเผยแพร่การด าเนินงานดงักล่าวให้สังคมไดรั้บรู้ เพื่อให้เกิดการ
ยอมรับจากประชาชน” (วรัิช ลภิรัตนกุล, 2546) 

นอกจากน้ี การท่ีผูส้มคัรบางคนซ่ึงเป็นลูกคา้ของ CRG รู้สึกประทบัใจในการท่ีกลุ่ม
เซ็นทรัลให้โอกาสกับคนพิการ ยงัสอดคล้องกับแนวคิดการส่ือสารภายนอกองค์กรท่ีบ่งช้ีว่า 
ภาพลกัษณ์ขององค์กรถูกก าหนดโดยความรู้สึกและทศันคติของลูกคา้ดว้ย โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ธุรกิจบริการ ซ่ึงปฏิสัมพนัธ์และประสบการณ์ท่ีลูกคา้มีกบัพนกังานจะมีผลอยา่งมากต่อภาพลกัษณ์
ขององคก์ร (Horrigan & Juskiw, 2010) 

ทั้งน้ี ทั้งสององค์กรไม่เพียงแต่เปิดโอกาสให้คนพิการไดมี้งานท า แต่ยงัให้โอกาส
พวกเขาได้พฒันาศกัยภาพท่ีมีอยู่ บนความเช่ือท่ีว่าคนพิการสามารถท าอะไรได้มากกว่าท่ีเราคิด 
แทจ้ริงแลว้คนท่ีพิการทางร่างกายสามารถท างานท่ีใชส้มองได ้เพราะสมองของเขายงัดี ตวัอยา่งเช่น 
คุณเฉลิม เฉลียวศิลป์ พนกังานผูพ้ิการของบีทามส์ ซ่ึงเร่ิมตน้จากการเขา้มาเป็นเด็กฝึกงาน และ
พฒันาตวัเองเร่ือยมา จนปัจจุบนัไดเ้ล่ือนต าแหน่งข้ึนมาเป็น Prgrammer Developer มีความมัน่คงใน
อาชีพและมีชีวติความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน ในขณะท่ี CRG ซ่ึงเป็นหน่วยธุรกิจร้านอาหารของกลุ่มเซ็นทรัล
ก็เปิดโอกาสให้พนกังานผูพ้ิการทางการไดย้ินไดพ้ฒันาตวัเอง โดยให้มีส่วนร่วมในการสัมภาษณ์
งานผูพ้ิการดว้ยกนั ซ่ึงท าใหพ้นกังานผูพ้ิการเองเกิดความภาคภูมิใจและรู้สึกวา่ตวัเองมีคุณค่า 

จะเห็นได้ว่าการสร้างโอกาสในการมีงานท าให้กบัคนพิการไม่เพียงแต่ส่งผลดีต่อ
ภาพลกัษณ์ขององค์กร แต่ยงัท าให้คนท่ีสังคมมองว่าเป็นภาระ กลบัรู้สึกวา่ตวัเองมีคุณค่า ท่ีส าคญั
และเป็นประเด็นท่ีน่าศึกษาต่อไปก็คือ เจตคติของสังคมท่ีมีต่อคนพิการ ซ่ึงจากผลการศึกษาพบว่า 
ภาพของคนพิการท่ีท างานอยู่ในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นบีทามส์หรือกลุ่มเซ็นทรัล ล้วนส่ือให้คน
ภายนอกเห็นวา่คนพิการก็สามารถประกอบอาชีพไดเ้ช่นเดียวกบัคนปกติ และผูว้ิจยัเช่ือวา่ส่ิงน้ีมีผล
ต่อเจตคติของสังคมท่ีมีต่อคนพิการไม่มากก็นอ้ย 
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สงวนศรี วิรัชชยั (2527, น. 61) ไดใ้ห้ความหมายของค าวา่เจตคติไวว้า่ “คือสภาพ
ความคิด ความเขา้ใจและความรู้สึกเชิงประเมินท่ีมีต่อส่ิงต่าง ๆ (วตัถุ สถานการณ์ ความคิด ผูค้น 
ฯลฯ) ซ่ึงท าใหบุ้คคลมีแนวโนม้ท่ีจะแสดงพฤติกรรมต่อส่ิงนั้น ในลกัษณะเฉพาะตวัตามทิศทางของ
ทศันคติท่ีมีอยู”่ 

ตอ้งยอมรับว่าคนส่วนใหญ่ยงัมีความคิด ความเขา้ใจ และความรู้สึกต่อคนพิการ
ในทางท่ีไม่ถูกตอ้งมากนกั เน่ืองจากภาพท่ีเราเห็นคนพิการตามท่ีสาธารณะส่วนใหญ่เป็นภาพของ
ขอทานหรือไม่ก็คนขายลอตเตอร่ี ซ่ึงปฏิกิริยาของผูค้นท่ีมีต่อภาพเหล่านั้นก็มีหลากหลาย บา้งก็มอง
ว่าเป็นปัญหาสังคม บา้งก็ว่าเป็นเคร่ืองมือของพวกมิจฉาชีพท่ีหากินกบัความสงสารของผูค้น แต่
ส่วนใหญ่ก็จะรู้สึกสงสารและจะให้ความช่วยเหลือในรูปของการให้เงิน อาหาร หรือไม่ก็การ
บริจาคผ่านองค์กรคนพิการต่าง ๆ แต่นั่นก็ยงัไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาท่ีถูกตอ้งและไม่ได้ช่วยให้
สถานการณ์ของคนพิการดีข้ึนมากนกั 

ผูว้จิยัมองวา่หากองคก์รธุรกิจหนัมาให้ความส าคญักบัการสร้างโอกาสในการมีงาน
ท าใหก้บัคนพิการมากข้ึนและมีการเผยแพร่เร่ืองราวดี ๆ เช่นน้ีออกมาอยา่งต่อเน่ือง เช่นในกรณีของ 
CRG ท่ีมีส่ือโทรทศัน์มาท าข่าว มุมมองของสังคมท่ีมีต่อคนพิการจะเปล่ียนไป และส่งผลให้คน
พิการท่ียงัไม่มีงานท าหรือไม่คิดจะท างานเกิดแรงบนัดาลใจท่ีจะลุกข้ึนมาพฒันาตวัเองจากตวัอยา่งท่ี
ไดเ้ห็นและโอกาสท่ีเร่ิมเปิดกวา้งมากข้ึนส าหรับพวกเขา และผลดีก็จะกลบัมาสู่สังคมโดยรวมและ
ประเทศชาติในท่ีสุด 

4) การส่ือสารภายในองคก์รและการส่ือสารแบบมีส่วนร่วมมีส่วนอยา่งมากต่อความ 
ส าเร็จในการสร้างโอกาสในการมีงานท าให้กบัคนพิการขององค์กรธุรกิจ จากการศึกษาพบว่า 
ทศันคติเป็นปัญหาส าคญัท่ีท าให้องค์กรไม่สามารถรักษาพนกังานผูพ้ิการให้อยู่กบัองค์กรไดน้าน 
ซ่ึงจากแนวคิดเร่ืองการสร้างโอกาสและความเท่าเทียมนั้น องคก์รธุรกิจจ าเป็นตอ้งส่งเสริมให้มีการ
เปล่ียนแปลงทศันคติผา่นนโยบายท่ีบ่มเพาะใหเ้กิดการหลอมรวม และกระตุน้ใหค้นท่ีถูกกีดกนัออก
จากสังคมเขา้มามีส่วนร่วมมากข้ึน (Andjelkovic et al., 2011) 

อยา่งไรก็ตาม การจะปรับเปล่ียนทศันคติของผูค้นไดน้ั้น ตอ้งอาศยัเวลาในการสร้าง
ความเขา้ใจและพิสูจน์ให้เขาเห็นวา่คนพิการก็มีศกัยภาพ เพียงแต่ตอ้งให้โอกาสและใชค้วามอดทน
ในการพฒันาพวกเขา เช่นในกรณีของแผนกสรรหาส่วนกลางของ CRG ท่ีเร่ิมตน้รับคนพิการเป็น
แผนกแรก หลงัจากนั้นก็มีส่ือมวลชนเขา้มาท าข่าวและมีการเผยแพร่เร่ืองน้ีออกไปทั้งภายในและ
ภายนอกองคก์ร จนพนกังานทุกคนรับรู้ว่าคนพิการก็สามารถท างานไดเ้ช่นเดียวกบัคนปกติ ส่งผล
ใหท้ศันคติท่ีพวกเขามีต่อคนพิการเปล่ียนไป และในท่ีสุดแผนกอ่ืน ๆ ก็พากนัเปิดรับคนพิการเขา้ไป
ท างานในแผนกของตนมากข้ึน ซ่ึงการเปล่ียนแปลงน้ีอาจพูดไดว้า่เป็นผลมาจากการส่ือสารภายใน
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องค์กรท่ีมีผลต่อการรับรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมของผูรั้บสาร สอดคล้องกบัทฤษฎีสารท่ีว่าดว้ย
เร่ืองความรู้ ทศันคติ และการปฏิบติั (KAP Theory) 

หากพิจารณาโดยใชแ้นวคิดการส่ือสารภายในองคก์รและการส่ือสารแบบมีส่วนร่วม 
พนกังานจ าเป็นตอ้งรับทราบทิศทางการเปล่ียนแปลงเพื่อจะสามารถตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง
นั้น ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยการส่ือสารภายในองคก์รจะช่วยพนกังานในการปรับตวัและให้
ความร่วมมือเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีองคก์รวางไว ้(Krep อา้งถึงใน โชติรัตน์ ศรีสุข, 2554, น. 29) 

ในขณะเดียวกนั การเปิดโอกาสให้พนกังานไดมี้ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
ยงัเป็นการสร้างขวญัก าลงัใจและท าใหบุ้คลากรมีทศันคติต่อการบริหารงานขององคก์รดีข้ึน (ลดัดา 
กลัน่บุศย,์ 2555, น. 4) ซ่ึงทั้งบีทามส์และกลุ่มเซ็นทรัลก็มีการด าเนินการในเร่ืองน้ีอยา่งชดัเจนและ
เป็นรูปธรรม เร่ิมจากการมีนโยบายท่ีชัดเจนจากผูบ้ริหารสูงสุด ซ่ึงเป็นการส่ือสารจากบนลงล่าง 
จากนั้นจึงมีการส่ือสารไปยงัพนกังานทุกระดบัผา่นส่ือบุคคลและวฒันธรรมองคก์รเช่นในกรณีของ
บีทามส์ หรือในกรณีของกลุ่มเซ็นทรัลท่ีมีการส่งสารเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูบ้ริหารลงมาถึง
พนกังานเก่ียวกบันโยบายการจา้งงานและสร้างงานให้กบัคนพิการ มีการจดัประชุมเชิงปฏิบติัการ
เพื่อสร้างความเขา้ใจและทศันคติท่ีถูกตอ้งในการอยูร่่วมกบัคนพิการให้กบัพนกังาน รวมทั้งมีการ
ส ารวจความต้องการของแต่ละหน่วยธุรกิจเพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกับ
ต าแหน่งงานท่ีคนพิการสามารถท าได ้มีส่วนร่วมในการปฏิบติั และมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
(Cohen & Uphoff, 1980) ซ่ึงท าให้กลุ่มเซ็นทรัลไดค้นท่ีตรงกบังานมากข้ึนและลดปัญหาเร่ืองการ
ลาออกของพนกังานผูพ้ิการ 

นอกจากน้ี การท่ี CRG ริเร่ิมโครงการส่งพนกังานไปเรียนภาษามือนบัเป็นตวัอยา่ง
ท่ีดีของความพยายามท่ีจะพฒันาเร่ืองการส่ือสารภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน เพื่อลด
ความขดัแยง้และความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนกบัธุรกิจอนัเน่ืองมาจากการส่ือสารท่ีไม่เขา้ใจกนัระหวา่ง
คนปกติและคนพิการทางการไดย้ินซ่ึงมีสัดส่วนถึง 90 % ของพนกังานพิการทั้งหมดของกลุ่ม
เซ็นทรัล 

 
5.2.3 อภิปรายผลเพือ่ตอบวตัถุประสงค์ข้อที ่3 
จากการศึกษาปัจจยัท่ีสนบัสนุนองค์กรธุรกิจในการสร้างโอกาสในการมีงานท าให้กบัคน

พิการดว้ยกลยทุธ์การส่ือสารความรับผิดชอบต่อสังคม มีขอ้คน้พบท่ีน่าสนใจดงัน้ี 
1) การสนบัสนุนจากภาครัฐเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นอย่างมากหากประเทศไทยจะกา้วไปสู่

การเป็นสังคมแห่งการสร้างโอกาสและความเท่าเทียม นอกจากการออกกฎหมายและการสร้างความ
ตระหนักให้กบัองค์ธุรกิจในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการจ้างงานหรือสร้างงาน
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ให้กบัคนพิการแล้ว องค์กรธุรกิจและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมองว่า การสนบัสนุนจากภาครัฐเป็น
ส่ิงจ าเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของระบบโครงสร้างพื้นฐานท่ีเป็นอารยะสถาปัตย ์
(Universal Design) การเตรียมความพร้อมในการเขา้สังคมให้กบัคนพิการ การเป็นพี่เล้ียงให้กบั
องค์กรธุรกิจท่ีต้องการจา้งงานคนพิการ และการมีหน่วยงานชาติท่ีไม่ได้อยู่ภายใตก้ระทรวงใด
กระทรวงหน่ึง แต่สามารถเช่ือมต่อส่วนต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานดา้นคนพิการจากทุกภาคส่วนเขา้
ดว้ยกนัเพื่อให้เกิดการแกไ้ขปัญหาแบบบูรณาการและท าให้เกิดกลไกทางตลาดท่ีจะช่วยขบัเคล่ือน
ใหเ้กิดการจา้งงานและสร้างงานอยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

ปัจจุบนัหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบงานด้านคนพิการโดยตรงได้แก่ ส านักงาน
ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติคนพิการ (พก.) ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คง
ของมนุษย ์(พม.) แต่ตวั พม.เองไม่ได้มีงบประมาณมากพอท่ีจะแก้ปัญหาในระดับประเทศได ้
โดยเฉพาะในเร่ืองโครงสร้างพื้นฐาน แต่พม.สามารถเป็นตัวกลางในการดึงทรัพยากรมาจาก
กระทรวงต่าง ๆ และเช่ือมโยงการท างานของภาคส่วนต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั เพื่อให้เกิดการท างานแบบ
บูรณาการและท าให้ทุกฝ่ายไดรั้บประโยชน์ ซ่ึงจากตวัอยา่งท่ีทางบีทามส์หยิบยกข้ึนมาในประเด็น
สิทธิประโยชน์เร่ืองค่ารักษาพยาบาลของคนพิการท่ีมีการถกเถียงกันอยู่ ถ้าหากหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งไดมี้โอกาสมาพูดคุยและท าขอ้ตกลงร่วมกนัก่อน ปัญหาคงจะไม่เกิดข้ึนและต่างฝ่ายต่างก็
จะไดป้ระโยชน์ 

มุมมองดงักล่าวสอดคลอ้งกบัแนวคิดเร่ืองการสร้างโอกาสและความเท่าเทียม ท่ีมอง
วา่ การก าหนดนโยบายและบทบาทของภาครัฐมีอิทธิพลอยา่งมากในการสร้างสรรคส์ังคมแห่งการ
สร้างโอกาสและความเท่าเทียม อยา่งไรก็ตาม การออกนโยบายเพียงอยา่งเดียวไม่สามารถแกปั้ญหา
การกีดกนัทางสังคมซ่ึงมาจากหลายสาเหตุได ้แต่หน่วยงานดา้นการบริหารของรัฐจ าเป็นตอ้งผนึก
ก าลงักนัออกมาตรการสนับสนุนต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่ากลุ่มคนท่ีถูกกีดกนัออกจากสังคมได้รับ
โอกาสและการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียม 

วิธีการหน่ึงท่ีจะสร้างโอกาสในการมีงานท าให้กบักลุ่มคนท่ีมีความเส่ียงต่อการถูก
กีดกนัทางสังคม ไดแ้ก่ การพฒันาหรือสร้างความเขม้แข็งให้กบัเศรษฐกิจในเชิงสังคม ซ่ึงรัฐบาล
สามารถช่วยได้โดยการลดข้อก าหนดทางด้านกฎหมายในการจัดตั้ งธุรกิจเพื่อสังคม (Social 
Enterprises) รวมทั้งเพิ่มแรงจูงใจทางดา้นการเงินในการจดัตั้งธุรกิจประเภทดงักล่าว (Andjelkovic 
et al., 2011) ซ่ึงแนวคิดเร่ืองธุรกิจเพื่อสังคมน้ีเป็นอีกแนวคิดหน่ึงท่ีทาง ตลท. ก าลงัพยายามผลกัดนั
ใหภ้าคเอกชนพิจารณาเป็นทางเลือกในการท า CSR เชิงรุก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด CSV ท่ีไดก้ล่าว
ไปแลว้ในหัวขอ้ 5.2.1 ขอ้ 2 และสุดทา้ย รัฐบาลจ าเป็นตอ้งสร้างหรือปรับปรุงส่ิงอ านวยความ
สะดวกบางอยา่งใหเ้อ้ือต่อการเดินทางและการท างานของผูพ้ิการ (Andjelkovic et al., 2011) 
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2) การเพิ่มสิทธิประโยชน์ทางดา้นภาษีจะเป็นก าลงัใจให้กบัองค์กรธุรกิจและเป็น
ประโยชน์ต่อคนพิการ จากกรณีของกลุ่มเซ็นทรัล จะเห็นได้ว่าการด าเนินโครงการฝึกอบรมคน
พิการตามมาตรา 35 นั้นใช้เงินลงทุนค่อนขา้งสูงเพื่อออกแบบหลกัสูตรให้มีคุณภาพ ซ่ึงจะช่วย
พฒันาทกัษะในการท างานและการเขา้สังคมให้กบัคนพิการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ แต่กลายเป็นวา่
องค์กรท่ีปฏิบติัตามมาตรา 35 กลบัหักค่าใช้จ่ายไดเ้พียงเท่าเดียว ซ่ึงไม่ต่างกบัการสมทบเงินเขา้
กองทุนฯ ทั้ง ๆ ท่ีโครงการท่ีท าเป็นประโยชน์โดยตรงกบัคนพิการและองคก์รธุรกิจก็เร่ิมให้ความ
สนใจท่ีจะท าโครงการในลักษณะเดียวกนัน้ีมากข้ึน ซ่ึงหากภาครัฐมีการพิจารณาทบทวนเร่ือง
ผลประโยชน์ทางดา้นภาษีในเร่ืองน้ีให้ได ้จะมีองค์กรธุรกิจอีกไม่น้อยท่ีหันมาลงทุนในโครงการ
ฝึกอบรมคนพิการ และสุดทา้ยสังคมโดยรวมก็จะไดรั้บประโยชน์ 

จากแนวคิดเร่ืองการสร้างโอกาสและความเท่าเทียม พบว่า ภาคเอกชนยงัมองไม่เห็นถึง
ผลประโยชน์ในระยะยาวของการสร้างโอกาสและความเท่าเทียม ดงันั้น รัฐบาลจ าเป็นตอ้งสร้าง
แรงจูงใจเพื่อให้การตดัสินใจบนเหตุและผลในระยะสั้นของภาคเอกชนสอดคลอ้งกบัผลประโยชน์
ในระยะยาวของสังคม (Andjelkovic et al., 2011) 
 

5.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 
 

จากผลการศึกษาพบวา่ การสร้างโอกาสในการมีงานท าให้กบัคนพิการเป็นส่ิงท่ีทุกองคก์ร
สามารถท าไดห้ากผูน้ าและผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีความเขา้ใจ รวมทั้งมีกลไกทางการตลาดท่ีดีมารองรับ และ
เพื่อให้องค์กรธุรกิจอีกเป็นจ านวนมากท่ียงัไม่ได้ท  าเร่ืองน้ี หรืออยากท าแต่ไม่ทราบว่าต้องท า
อย่างไร สามารถเขา้ถึงขอ้มูลและมีตวัช่วยในการตดัสินใจท าโครงการ CSR ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
สังคมอยา่งแทจ้ริง ผูว้จิยัจึงมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

1) หน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวขอ้งควรจดัให้มีหน่วยงานกลางท่ีรับผิดชอบในการศึกษาความเป็น 
ไปไดแ้ละจดัท าโมเดลการสร้างงานคนพิการตามมาตรา 35 โดยเฉพาะ โดยร่วมกบัองคก์รคนพิการ
ต่าง ๆ และน าโมเดลท่ีไดไ้ปน าเสนอให้องคก์รธุรกิจพิจารณาเป็นกิจกรรม CSR ขององคก์ร เแทน
การขอความอนุเคราะห์ในรูปของเงินบริจาคเพียงอยา่งเดียว ซ่ึงการคิดโมเดลการสร้างงานคนพิการ
น้ี ต้องอาศัยผู ้ท่ีมีความเข้าใจถึงข้อจ ากัดและศักยภาพท่ีสามารถพัฒนาได้ของคนพิการ ใน
ขณะเดียวกนัก็ตอ้งมีมุมมองด้านธุรกิจเพื่อช่วยให้โมเดลประสบความส าเร็จและดึงดูดให้องค์กร
ธุรกิจอยากเขา้มาลงทุนมากข้ึน 

2) หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและมีอิทธิพลต่อองคก์รธุรกิจ เช่น ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมผูค้า้ปลีก ควรจะช่วยรณรงคเ์ร่ืองการสร้างโอกาส
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ในการมีงานท าใหก้บัคนพิการอยา่งต่อเน่ืองเพื่อให้เห็นผลในระยะยาว เน่ืองจากหน่วยงานเหล่าน้ีมี
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินผลความย ัง่ยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรอยู่แลว้ เช่น 
แบบประเมินและรางวลัอนัทรงเกียรติต่าง ๆ  ซ่ึงหากเพิ่มประเด็นคนพิการเขา้ไปไดก้็จะเป็นอีกแรง
หน่ึงท่ีช่วยเสริมใหอ้งคก์รธุรกิจเห็นความส าคญัของเร่ืองน้ีมากข้ึน 

3) นอกเหนือจากการรณรงค์เพื่อสร้างความเขา้ใจให้กบัองค์กรธุรกิจผา่นเวทีต่าง ๆ แลว้ 
ภาครัฐควรเป็นตวักลางในการประสานเพื่อใหเ้กิดการท างานท่ีเช่ือมโยงกนัอยา่งเป็นระบบและครบ
วงจร เร่ิมตั้งแต่การเตรียมคนพิการ (ดว้ยการลงไปสร้างความเขา้ใจกบัครอบครัว, การฝึกอบรมเร่ือง
การเขา้สังคม การฝึกอบรมทกัษะท่ีจ าเป็นในการท างานและตรงกบัความตอ้งการของตลาด ฯลฯ) 
การจดัหางานโดยมีศูนยข์อ้มูลกลางท่ีเช่ือมต่อกนัทัว่ประเทศ ไปจนถึงการให้ค  าปรึกษาหรือเป็นพี่
เล้ียงให้กบัองค์กรธุรกิจท่ียงัไม่เคยจา้งงานคนพิการมาก่อน ซ่ึงน่าจะช่วยส่งเสริมให้มีการจา้งงาน
หรือสร้างงานคนพิการมากข้ึน โดยบีทามส์และกลุ่มเซ็นทรัลเป็นตวัอย่างท่ีดีท่ีองคก์รธุรกิจอ่ืน ๆ 
สามารถเขา้ไปเรียนรู้และน ากลบัไปปรับใชก้บัองคก์รของตนเองต่อไป 
 

5.4 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
 

จากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ท าให้ผูว้ิจยัได้เขา้ใจถึงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีองค์กร
ธุรกิจตอ้งเผชิญในการสร้างโอกาสในการมีงานท าให้กบัคนพิการ ซ่ึงท าให้การขบัเคล่ือนเร่ืองน้ีใน
บริบทของประเทศไทยยงัท าได้ไม่เต็มท่ี ดงันั้น เพื่อประโยชน์ของคนพิการและสังคมโดยรวม 
ผูว้จิยัจึงเห็นวา่น่าจะมีการศึกษาเพิ่มเติมในเร่ืองต่อไปน้ี 

1) รูปแบบการด าเนินโครงการสร้างงานคนพิการตามมาตรา 35 ท่ีประสบความส าเร็จและ
มีองค์กรธุรกิจน าไปใช้มากท่ีสุด รวมทั้งปัจจยัส าคญัท่ีจะท าให้องค์กรธุรกิจยอมเปล่ียนจากวิธีการ
สมทบเงินเขา้กองทุนฯ มาเป็นการสร้างงานตามมาตรา 35 แทน เพราะเม่ือพิจารณาจากผลการวิจยัท่ี
ได ้ผูว้ิจยัเห็นวา่โอกาสท่ีองคก์รธุรกิจส่วนใหญ่จะยงัคงสมทบเงินเขา้กองทุนฯ ต่อไปยงัคงมีสูง ถา้
มองในมุมของธุรกิจซ่ึงมกัจะคิดถึงความคุม้ค่าและผลท่ีไดใ้นระยะสั้นเป็นส าคญั 

2) การส่ือสารความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจในประเด็นการสร้างโอกาสใน
การมีงานท าให้กบัคนพิการ ช่วยให้สังคมมีเจตคติท่ีดีข้ึนต่อคนพิการมากน้อยเพียงใด เพราะจาก
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์พนกังานและผูบ้ริหารของบีทามส์ กลุ่มเซ็นทรัล และไนส์คอร์ป พบวา่
การส่ือสาร CSR ไม่เพียงแต่ส่งผลดีต่อภาพลกัษณ์ขององคก์รเท่านั้น แต่ยงัช่วยให้คนทัว่ไปรวมทั้ง
พนกังานดว้ยกนัเองมีมุมมองต่อคนพิการเปล่ียนไปในทางท่ีดีข้ึน 
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3) วิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อทศันคติของผูพ้ิการในการเอาชนะความจ ากดัทางดา้นร่างกาย
เพื่อจะสามารถพฒันาศกัยภาพท่ีตนเองมีอยู่และสามารถอยู่ร่วมกบัคนในสังคมไดโ้ดยไม่รู้สึกว่า
ตวัเองพิการ เพราะเม่ือพิจารณาจากผลการวิจยัท่ีได ้พบว่าปัญหาส่วนหน่ึงมาจากตวัผูพ้ิการเอง ซ่ึง
หากเราเขา้ใจปัญหาของพวกเขาและรู้ว่ามีหน่วยงานใดบา้งท่ีจะเขา้มาเก่ียวขอ้งในการให้ความ
ช่วยเหลือ องคก์รธุรกิจก็จะสามารถรับคนพิการเขา้ท างานไดม้ากข้ึน 

 

5.5 ข้อจ ากดัในการวจิัย 
 

เน่ืองจากกลุ่มตวัอย่างท่ีผูว้ิจยัเลือกมาท าการศึกษา ประกอบดว้ยองค์กรธุรกิจขนาดกลาง 
(จ านวนพนกังาน 51-200 คน) และองคก์รธุรกิจขนาดใหญ่ (จ านวนพนกังานมากกวา่ 200 คนข้ึน
ไป) ตามหลกัเกณฑ์ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ขณะท่ีองคก์รขนาดเล็ก 
(จ  านวนพนกังานไม่เกิน 50 คน) ผูว้ิจยัไม่ไดท้  าการศึกษา เน่ืองจากยงัไม่เขา้ข่ายตอ้งจา้งงานคน
พิการตามกฏหมายก าหนด ดังนั้น ผลการศึกษาจึงอาจจะไม่ครอบคลุมองค์กรทุกขนาดและมี
ขอบเขตของการสรุปนยัเพื่อน าผลการศึกษาไปใช้ 
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ภาคผนวก 



 

แบบสัมภาษณ์ 
เร่ือง การบริหารจดัการและการส่ือสารความรับผดิชอบต่อสังคมขององค์กร
ธุรกจิ ในการสร้างโอกาสในการมีงานท าให้กบัคนพกิารในประเทศไทย 

 

1. บริษัท บีทามส์ โซลูช่ัน จ ากดั 
 

ข้อ วตัถุประสงค์ แนวคิด/ทฤษฎี ชุดค าถามส าหรับผู้บริหารหรือตัวแทน 

1 เพื่อศึกษาวธีิการ
บริหารจดัการของ
องคก์รธุรกิจท่ีมีกล
ยทุธ์ดา้นความ
รับผดิชอบต่อสังคม
ในการสร้างโอกาส
ในการมีงานท า
ใหก้บัคนพิการ   

• แนวคิดดา้นความ
รับผดิชอบต่อสังคมของ
องคก์ร  
• ทฤษฏีจริยธรรมทาง
ธุรกิจ  
• ทฤษฎีการบริหารจดัการ 
• แนวคิดเร่ืองสังคมแห่ง
การสร้างโอกาสและความ
เท่าเทียม  
• แนวทางความ
รับผดิชอบต่อสังคมของ
กิจการ 

องค์กรเร่ิมให้มีการจ้างงานหรือสร้าง
งานใหค้นพิการตั้งแต่เม่ือไหร่ อะไรเป็น
จุดเร่ิมตน้ และใครเป็นคนตดัสินใจ  
ก่อนท่ีจะมีการจา้งงานหรือสร้างงานให้
คนพิการองค์กรมีการวางแผนการ
ด าเนินงานอยา่งไร  
ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินโครงการมี
อะไรบ้างและองค์กรมีวิธีการบริหาร
จดัการกบัส่ิงเหล่านั้นอยา่งไร 
กระแสความรับผิดชอบต่อสังคมมี
ส่วนมากน้อย เพียงใดในการท าให้
องค์กรธุรกิจหันมาให้ความส าคัญกับ
ประเด็นการสร้างโอกาสในการมีงานท า
ใหก้บัคนพิการในประเทศไทย 
มีการลงทุนหรือใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม
ส าหรับโครงการน้ีหรือไม่ อยา่งไร 
หากมีการลงทุนเพิ่มเติม องคก์รไดมี้การ
ประเมินความเส่ียงและความคุม้ค่าจาก
การลงทุนในโครงการน้ีก่อนหรือไม่ 
อย่างไร แลว้ผลลพัธ์ท่ีได ้เป็นไปตามท่ี
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ข้อ วตัถุประสงค์ แนวคิด/ทฤษฎี ชุดค าถามส าหรับผู้บริหารหรือตัวแทน 

คาดไวห้รือไม่ 
การรณรงค์ให้องค์กรธุรกิจหันมาให้
ความส าคญักบัสร้างโอกาสในการมีงาน
ท าให้กบัคนพิการ โดยน ามาเช่ือมโยง
กับประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคม
และการพฒันาท่ีย ัง่ยืน และมีตวัอยา่งท่ี
ชดัเจนให้เห็นนั้น มีผลต่อการตดัสินใจ
ขององค์กรธุรกิจในการจ้างงานหรือ
ส ร้า งง านให้กับคนพิก ารมากน้อย
เพียงใด 

3 เพื่อศึกษาปัจจยัท่ี
สนบัสนุนองคก์ร
ธุรกิจในการสร้าง
โอกาสในการมีงาน
ท าใหก้บัคนพิการ
ดว้ยกลยทุธ์การ
ส่ือสารความ
รับผดิชอบต่อสังคม 

• แนวคิดเร่ืองสังคมแห่ง
การสร้างโอกาสและความ
เท่าเทียม  
• แนวทางความ
รับผดิชอบต่อสังคมของ
กิจการ 

นอกเหนือจากการรณรงค์ดงักล่าวแล้ว 
คิดวา่มีปัจจยัอ่ืนอีกหรือไม่ท่ีมีผลต่อการ
ตัดสินใจขององค์กรธุรกิจในการจ้าง
งานหรือสร้างงานใหก้บัคนพิการ 

 
ข้อ วตัถุประสงค์ แนวคิด/ทฤษฎี ชุดค าถามส าหรับ PR/CSR/HR 

1 เพื่อศึกษาวธีิการ
บริหารจดัการของ
องคก์รธุรกิจท่ีมีกล
ยทุธ์ดา้นความ
รับผดิชอบต่อสังคม
ในการสร้างโอกาส
ในการมีงานท า
ใหก้บัคนพิการ   

• แนวคิดดา้นความ
รับผดิชอบต่อสังคมของ
องคก์ร  
• แนวคิดเร่ืองสังคมแห่ง
การสร้างโอกาสและความ
เท่าเทียม  
• แนวทางความ
รับผดิชอบต่อสังคมของ

กระแสความรับผิดชอบต่อสังคมมี
ส่วนมากน้อย เพียงใดในการท าให้
องค์กรธุรกิจหันมาให้ความส าคัญกับ
ประเด็นการสร้างโอกาสในการมีงานท า
ใหก้บัคนพิการในประเทศไทย 
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ข้อ วตัถุประสงค์ แนวคิด/ทฤษฎี ชุดค าถามส าหรับ PR/CSR/HR 

กิจการ 
2 เพื่อศึกษาวธีิการ

ส่ือสารความ
รับผดิชอบต่อสังคม
ทั้งภายในและ
ภายนอกองคก์รของ
องคก์รธุรกิจท่ีสร้าง
โอกาสในการมีงาน
ท าใหก้บัคนพิการ 

• แนวคิดการส่ือสารดา้น
ความรับผดิชอบต่อสังคม  
• แนวคิดการส่ือสาร
ภายในและภายนอก
องคก์ร 
• แนวคิดการส่ือสารแบบ
มีส่วนร่วม 
• แนวคิดเร่ืองสังคมแห่ง
การสร้างโอกาสและความ
เท่าเทียม  

การส่ือสารภายในองค์กร 
ก่อนท่ีจะมีการจ้างงานหรือสร้างงาน
ใหก้บัคนพิการ องคก์รมีการส่ือสารและ
ท าความเขา้ใจกบัผูบ้ริหารและพนกังาน
ภายในองคก์รอยา่งไรบา้งและผลลพัธ์ท่ี
ไดเ้ป็นอยา่งไร 
ปัญหาอุปสรรคในการส่ือสารและท า
ความเข้าใจกับผูบ้ริหารและพนักงาน
ภายในองคก์รเร่ืองการจา้งงานหรือสร้าง
งานให้คนพิการมีอะไรบา้ง และองคก์ร
มีวธีิการจดัการอยา่งไร 
องค์กรพบปัญหาในการส่ือสารกับ
พนกังานผูพ้ิการบา้งหรือไม่ และองคก์ร
มีวธีิการจดัการอยา่งไร 
การส่ือสารภายนอกองค์กร 
องค์กรมีการส่ือสารกับบุคคลภายนอก
เร่ืองการจ้างงานหรือสร้างงานให้คน
พิการ โดยเช่ือมโยงกบักลยทุธ์ดา้นความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรหรือไม่ 
อยา่งไร  
การส่ือสารความรับผิดชอบต่อสังคม
เร่ืองการสร้างโอกาสในการมีงานท า
ให้กบัคนพิการ ช่วยสร้างภาพลกัษณ์
ใหก้บัองคก์รอยา่งไร  
องค์กรได้มีส่วนรณรงค์เร่ืองการสร้าง
โอกาสในการมีงานท าให้กับคนพิการ
อยา่งไรบา้ง  
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ข้อ วตัถุประสงค์ แนวคิด/ทฤษฎี ชุดค าถามส าหรับ PR/CSR/HR 

การส่ือสารแบบมีส่วนร่วม 
หลงัจากท่ีมีการจา้งงานหรือสร้างงานให้
คนพิการ องค์กรได้เปิดโอกาสให้คน
พิการได้แสดงความคิดเห็นหรือมีส่วน
ร่วมในการตดัสินใจหรือไม่ รวมทั้งได้
น าความเห็นท่ีได้ไปด า เ นินการต่อ
หรือไม่อยา่งไร  

3 เพื่อศึกษาปัจจยัท่ี
สนบัสนุนองคก์ร
ธุรกิจในการสร้าง
โอกาสในการมีงาน
ท าใหก้บัคนพิการ
ดว้ยกลยทุธ์การ
ส่ือสารความ
รับผดิชอบต่อสังคม 
 

• แนวคิดเร่ืองสังคมแห่ง
การสร้างโอกาสและความ
เท่าเทียม  
• แนวทางความ
รับผดิชอบต่อสังคมของ
กิจการ 

องค์กรมีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองพ.ร.บ. 
ส่ง เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ พ.ศ. 2550 ก่อนท่ีจะตดัสินใจจา้ง
งานหรือสร้างงานให้คนพิการ มาก่อน
หรือไม่ อยา่งไร 

 
ข้อ วตัถุประสงค์ แนวคิด/ทฤษฎี ชุดค าถามส าหรับพนักงานปกติ 

1 เพื่อศึกษาวธีิการ
บริหารจดัการของ
องคก์รธุรกิจท่ีมีกล
ยทุธ์ดา้นความ
รับผดิชอบต่อสังคม
ในการสร้างโอกาส
ในการมีงานท า
ใหก้บัคนพิการ   

• แนวคิดดา้นความ
รับผดิชอบต่อสังคมของ
องคก์ร  
• แนวคิดเร่ืองสังคมแห่ง
การสร้างโอกาสและความ
เท่าเทียม  
• แนวทางความ
รับผดิชอบต่อสังคมของ
กิจการ 
 
 

พนกังานพบปัญหาในการท างานร่วมกบั
คนพิการบา้งหรือไม่ และมีวิธีการจดักบั
ปัญหานั้นอยา่งไร  
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ข้อ วตัถุประสงค์ แนวคิด/ทฤษฎี ชุดค าถามส าหรับพนักงานปกติ 

2 เพื่อศึกษาวธีิการ
ส่ือสารความ
รับผดิชอบต่อสังคม
ทั้งภายในและ
ภายนอกองคก์รของ
องคก์รธุรกิจท่ีสร้าง
โอกาสในการมีงาน
ท าใหก้บัคนพิการ 

• แนวคิดการส่ือสารดา้น
ความรับผดิชอบต่อสังคม  
• แนวคิดการส่ือสาร
ภายในและภายนอก
องคก์ร 
• แนวคิดการส่ือสารแบบ
มีส่วนร่วม 
• แนวคิดเร่ืองสังคมแห่ง
การสร้างโอกาสและความ
เท่าเทียม  

การส่ือสารภายในองค์กร 
พนักงานเคยได้รับทราบข้อมูลจาก
องค์กรเก่ียวกับนโยบายการจ้างงาน
ให้กับคนพิการก่อนท่ีจะมีการรับคน
พิการเขา้มาท างานหรือไม่ ผา่นช่องทาง
ใดบา้ง 
 
พนกังานรู้สึกอย่างไรกบันโยบายน้ีและ
มีความรู้สึกอยา่งไรต่อองคก์ร 
พนกังานคิดวา่การส่ือสารภายในองคก์ร
มีความส าคญัมากนอ้ยเพียงใดต่อการอยู่
ร่ วมกันระหว่ า งพนัก ง านปก ติกับ
พนกังานผูพ้ิการ   
พนักงานมีทศันคติอย่างไรต่อคนพิการ
ในช่วงแรกและในขณะน้ี  
การส่ือสารภายนอกองค์กร 
พนักงานเคยเล่าเร่ืองท่ีองค์กรรับคน
พิการเขา้ท างานให้บุคคลภายนอกทราบ
หรือไม่ และคนภายนอกมองเร่ืองน้ี
อยา่งไร 
การส่ือสารแบบมีส่วนร่วม 
พนักงานได้มีส่วนในการแสดงความ
คิดเห็นและมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ
เร่ืองการจ้างงานคนพิการขององค์กร
หรือไม่ อยา่งไร 
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ข้อ วตัถุประสงค์ แนวคิด/ทฤษฎี ค าถามส าหรับพนักงานผู้พกิาร 

1 เพื่อศึกษาวธีิการ
บริหารจดัการของ
องคก์รธุรกิจท่ีมีกล
ยทุธ์ดา้นความ
รับผดิชอบต่อสังคม
ในการสร้างโอกาส
ในการมีงานท า
ใหก้บัคนพิการ   

• แนวคิดดา้นความ
รับผดิชอบต่อสังคมของ
องคก์ร 
• แนวคิดเร่ืองสังคมแห่ง
การสร้างโอกาสและความ
เท่าเทียม  
• แนวทางความ
รับผดิชอบต่อสังคมของ
กิจการ 

พนกังานผูพ้ิการรู้สึกวา่ไดรั้บการปฏิบติั
เป็นพิเศษมากกวา่คนทัว่ไปหรือไม่ 
อยา่งไร  
องคก์รไดมี้การอ านวยความสะดวก
ใหก้บัพนกังานผูพ้ิการในเร่ืองใดบา้ง 
และพนกังานผูพ้ิการมีความพึงพอใจกบั
ส่ิงท่ีไดรั้บหรือไม่ อยา่งไร 

2 เพื่อศึกษาวธีิการ
ส่ือสารความ
รับผดิชอบต่อสังคม
ทั้งภายในและ
ภายนอกองคก์รของ
องคก์รธุรกิจท่ีสร้าง
โอกาสในการมีงาน
ท าใหก้บัคนพิการ 

• แนวคิดการส่ือสารดา้น
ความรับผดิชอบต่อสังคม  
• แนวคิดการส่ือสาร
ภายในและภายนอก
องคก์ร 
• แนวคิดการส่ือสารแบบ
มีส่วนร่วม  
• แนวคิดเร่ืองสังคมแห่ง
การสร้างโอกาสและความ
เท่าเทียม 

การส่ือสารภายในองค์กร 
พนกังานผูพ้ิการพบปัญหาอุปสรรคใน
การส่ือสารกบัพนกังานปกติอยา่งไร 
และมีวธีิการจดัการกบัปัญหานั้น
อยา่งไร 
การส่ือสารแบบมีส่วนร่วม 

องคก์รมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นของ
พนกังานผูพ้ิการหรือไม่ อยา่งไร  
พนกังานผูพ้ิการไดมี้ส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นและการตดัสินใจใน
เร่ืองส าคญัต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อตวั
พนกังานเองดว้ยหรือไม่ อยา่งไร 
ความเห็นท่ีพนกังานผูพ้ิการเสนอไป
ไดรั้บการตอบสนองมากนอ้ยเพียงใด 
และมีการช้ีแจงถึงเหตุผลท่ีไม่สามารถ
ตอบสนองต่อขอ้เสนอของพนกังานผู ้
พิการดว้ยหรือไม่ อยา่งไร 
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2. บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จ ากดั 
 

ข้อ วตัถุประสงค์ แนวคิด/ทฤษฎี ชุดค าถามส าหรับผู้บริหารหรือ
ตัวแทน 

1 เพื่อศึกษาวธีิการ
บริหารจดัการของ
องคก์รธุรกิจท่ีมีกล
ยทุธ์ดา้นความ
รับผดิชอบต่อสังคม
ในการสร้างโอกาส
ในการมีงานท า
ใหก้บัคนพิการ   

• แนวคิดดา้นความ
รับผดิชอบต่อสังคมของ
องคก์ร  
• ทฤษฏีจริยธรรมทาง
ธุรกิจ  
• ทฤษฎีการบริหารจดัการ 
• แนวคิดเร่ืองสังคมแห่ง
การสร้างโอกาสและความ
เท่าเทียม 
• แนวทางความ
รับผดิชอบต่อสังคมของ
กิจการ 

องคก์รเร่ิมใหมี้การจา้งงานหรือสร้าง
งานใหค้นพิการตั้งแต่เม่ือไหร่ อะไร
เป็นจุดเร่ิมตน้ และใครเป็นคน
ตดัสินใจ  
ก่อนท่ีจะมีการจา้งงานหรือสร้างงาน
ใหค้นพิการองคก์รมีการวางแผนการ
ด าเนินงานอยา่งไร  
ปัญหาอุปสรรคในการด าเนิน
โครงการมีอะไรบา้งและองคก์รมี
วธีิการบริหารจดัการกบัส่ิงเหล่านั้น
อยา่งไร 
กระแสความรับผดิชอบต่อสังคมมี
ส่วนมากนอ้ยเพียงใดในการท าให้
องคก์รธุรกิจหนัมาใหค้วามส าคญักบั
ประเด็นการสร้างโอกาสในการมีงาน
ท าใหก้บัคนพิการในประเทศไทย 
มีการลงทุนหรือใชท้รัพยากรเพิ่มเติม
ส าหรับโครงการน้ีหรือไม่ อยา่งไร  
หากมีการลงทุนเพิ่มเติม องคก์รไดมี้
การประเมินความเส่ียงและความ
คุม้ค่าจากการลงทุนในโครงการน้ี
ก่อนหรือไม่ อยา่งไร แลว้ผลลพัธ์ท่ีได ้
เป็นไปตามท่ีคาดไวห้รือไม่ 

3 เพื่อศึกษาปัจจยัท่ี
สนบัสนุนองคก์ร
ธุรกิจในการสร้าง

• แนวคิดเร่ืองสังคมแห่ง
การสร้างโอกาสและความ
เท่าเทียม 

การรณรงคใ์หอ้งคก์รธุรกิจหนัมาให้
ความส าคญักบัสร้างโอกาสในการมี
งานท าใหก้บัคนพิการ โดยน ามา
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ข้อ วตัถุประสงค์ แนวคิด/ทฤษฎี ชุดค าถามส าหรับผู้บริหารหรือ
ตัวแทน 

โอกาสในการมีงาน
ท าใหก้บัคนพิการ
ดว้ยกลยทุธ์การ
ส่ือสารความ
รับผดิชอบต่อสังคม 

• แนวทางความ
รับผดิชอบต่อสังคมของ
กิจการ 

เช่ือมโยงกบัประเด็นความรับผดิชอบ
ต่อสังคมและการพฒันาท่ีย ัง่ยนื และมี
ตวัอยา่งท่ีชดัเจนให้เห็นนั้น มีผลต่อ
การตดัสินใจขององคก์รธุรกิจในการ
จา้งงานหรือสร้างงานใหก้บัคนพิการ
มากนอ้ยเพียงใด  
นอกเหนือจากการรณรงคด์งักล่าวแลว้ 
คิดวา่มีปัจจยัอ่ืนอีกหรือไม่ท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจขององคก์รธุรกิจในการ
จา้งงานหรือสร้างงานใหก้บัคนพิการ 

 
ข้อ วตัถุประสงค์ แนวคิด/ทฤษฎี ชุดค าถามส าหรับ PR/CSR/HR 

1 เพื่อศึกษาวธีิการ
บริหารจดัการของ
องคก์รธุรกิจท่ีมีกล
ยทุธ์ดา้นความ
รับผดิชอบต่อสังคม
ในการสร้างโอกาส
ในการมีงานท า
ใหก้บัคนพิการ   

• แนวคิดดา้นความ
รับผดิชอบต่อสังคมของ
องคก์ร  
• แนวคิดเร่ืองสังคมแห่ง
การสร้างโอกาสและความ
เท่าเทียม 
• แนวทางความ
รับผดิชอบต่อสังคมของ
กิจการ 

กระแสความรับผดิชอบต่อสังคมมี
ส่วนมากนอ้ยเพียงใดในการท าให้
องคก์รธุรกิจหนัมาใหค้วามส าคญักบั
ประเด็นการสร้างโอกาสในการมีงาน
ท าใหก้บัคนพิการในประเทศไทย 

2 เพื่อศึกษาวธีิการ
ส่ือสารความ
รับผดิชอบต่อสังคม
ทั้งภายในและ
ภายนอกองคก์รของ
องคก์รธุรกิจท่ีสร้าง

• แนวคิดการส่ือสารดา้น
ความรับผดิชอบต่อสังคม  
• แนวคิดการส่ือสาร
ภายในและภายนอก
องคก์ร  
• แนวคิดการส่ือสารแบบ

การส่ือสารภายในองค์กร 
ก่อนท่ีจะมีการจา้งงานหรือสร้างงาน
ใหก้บัคนพิการ องคก์รมีการส่ือสาร
และท าความเขา้ใจกบัผูบ้ริหารและ
พนกังานภายในองคก์รอยา่งไรบา้ง
และผลลพัธ์ท่ีไดเ้ป็นอยา่งไร 
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ข้อ วตัถุประสงค์ แนวคิด/ทฤษฎี ชุดค าถามส าหรับ PR/CSR/HR 

โอกาสในการมีงาน
ท าใหก้บัคนพิการ 

มีส่วนร่วม  
• แนวคิดเร่ืองสังคมแห่ง
การสร้างโอกาสและความ
เท่าเทียม  

ปัญหาอุปสรรคในการส่ือสารและท า
ความเขา้ใจกบัผูบ้ริหารและพนกังาน
ภายในองคก์รเร่ืองการจา้งงานหรือ
สร้างงานใหค้นพิการมีอะไรบา้ง และ
องคก์รมีวธีิการจดัการอยา่งไร 
การส่ือสารภายนอกองค์กร 
องคก์รมีการส่ือสารกบับุคคลภายนอก
เร่ืองการจา้งงานหรือสร้างงานใหค้น
พิการ โดยเช่ือมโยงกบักลยทุธ์ดา้น
ความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์ร
หรือไม่ อยา่งไร  
การส่ือสารความรับผดิชอบต่อสังคม
เร่ืองการสร้างโอกาสในการมีงานท า
ใหก้บัคนพิการ ช่วยสร้างภาพลกัษณ์
ใหก้บัองคก์รอยา่งไร  
องคก์รไดมี้ส่วนรณรงคเ์ร่ืองการสร้าง
โอกาสในการมีงานท าใหก้บัคนพิการ
อยา่งไรบา้ง 
การส่ือสารแบบมีส่วนร่วม 
หลงัจากท่ีมีการจา้งงานหรือสร้างงาน
ใหค้นพิการ องคก์รไดเ้ปิดโอกาสให้
คนพิการไดแ้สดงความคิดเห็นหรือมี
ส่วนร่วมในการตดัสินใจหรือไม่ 
รวมทั้งไดน้ าความเห็นท่ีไดไ้ป
ด าเนินการต่อหรือไม่อยา่งไร  

3 
 

เพื่อศึกษาปัจจยัท่ี
สนบัสนุนองคก์ร
ธุรกิจในการสร้าง

• แนวคิดเร่ืองสังคมแห่ง
การสร้างโอกาสและความ
เท่าเทียม  

องคก์รมีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองพ.ร.บ. 
ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติคน
พิการ พ.ศ. 2550 ก่อนท่ีจะตดัสินใจ
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ข้อ วตัถุประสงค์ แนวคิด/ทฤษฎี ชุดค าถามส าหรับ PR/CSR/HR 

โอกาสในการมีงาน
ท าใหก้บัคนพิการ
ดว้ยกลยทุธ์การ
ส่ือสารความ
รับผดิชอบต่อสังคม 

• แนวทางความ
รับผดิชอบต่อสังคมของ
กิจการ 

จา้งงานหรือสร้างงานใหค้นพิการ มา
ก่อนหรือไม่ อยา่งไร 
องคก์รทราบหรือไม่วา่มาตรา 35 
สามารถน ามาเช่ือมโยงกบักลยทุธ์ดา้น 
CSR ขององคก์รได ้

 
ข้อ วตัถุประสงค์ แนวคิด/ทฤษฎี ชุดค าถามส าหรับพนักงานปกติ 

1 เพื่อศึกษาวธีิการ
บริหารจดัการของ
องคก์รธุรกิจท่ีมีกล
ยทุธ์ดา้นความ
รับผดิชอบต่อสังคม
ในการสร้างโอกาส
ในการมีงานท า
ใหก้บัคนพิการ   

• แนวคิดดา้นความ
รับผดิชอบต่อสังคมของ
องคก์ร  
• แนวคิดเร่ืองสังคมแห่ง
การสร้างโอกาสและความ
เท่าเทียม  
• แนวทางความ
รับผดิชอบต่อสังคมของ
กิจการ 

พนักงานพบปัญหาในการท างาน
ร่วมกบัคนพิการบา้งหรือไม่ และมี
วธีิการจดักบัปัญหานั้นอยา่งไร  

2 เพื่อศึกษาวธีิการ
ส่ือสารความ
รับผดิชอบต่อสังคม
ทั้งภายในและ
ภายนอกองคก์รของ
องคก์รธุรกิจท่ีสร้าง
โอกาสในการมีงาน
ท าใหก้บัคนพิการ 

• แนวคิดการส่ือสารดา้น
ความรับผดิชอบต่อสังคม 
• แนวคิดการส่ือสาร
ภายในและภายนอก
องคก์ร  
• แนวคิดการส่ือสารแบบ
มีส่วนร่วม  
• แนวคิดเร่ืองสังคมแห่ง
การสร้างโอกาสและความ
เท่าเทียม  

การส่ือสารภายในองค์กร 
พนักงานเคยได้รับทราบข้อมูลจาก
องค์กรเก่ียวกับนโยบายการจ้างงาน
ให้กบัคนพิการก่อนท่ีจะมีการรับคน
พิการเข้ามาท างานหรือไม่ ผ่าน
ช่องทางใดบา้ง 
พนักงานรู้สึกอย่างไรกับนโยบายน้ี
และมีความรู้สึกอยา่งไรต่อองคก์ร 
พนักงานคิดว่าการส่ือสารภายใน
องค์กรมีความส าคญัมากน้อยเพียงใด
ต่อการอยู่ร่วมกันระหว่างพนักงาน
ปกติกบัพนกังานผูพ้ิการ   
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ข้อ วตัถุประสงค์ แนวคิด/ทฤษฎี ชุดค าถามส าหรับพนักงานปกติ 

พนักงานมีทัศนคติอย่างไรต่อคน
พิการในช่วงแรกและในขณะน้ี  
การส่ือสารภายนอกองค์กร 
พนักงานเคยเล่าเร่ืองท่ีองค์กรรับคน
พิการเข้าท างานให้บุคคลภายนอก
ทราบหรือไม่ และคนภายนอกมอง
เร่ืองน้ีอยา่งไร 
การส่ือสารแบบมีส่วนร่วม 
พนักงานได้มีส่วนในการแสดงความ
คิดเห็นและมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ
เร่ืองการจา้งงานคนพิการขององค์กร
หรือไม่ อยา่งไร 

 
ข้อ วตัถุประสงค์ แนวคิด/ทฤษฎี ชุดค าถามส าหรับพนักงานผู้พกิาร 

1 เพื่อศึกษาวธีิการ
บริหารจดัการของ
องคก์รธุรกิจท่ีมีกล
ยทุธ์ดา้นความ
รับผดิชอบต่อสังคม
ในการสร้างโอกาส
ในการมีงานท า
ใหก้บัคนพิการ   

• แนวคิดดา้นความ
รับผดิชอบต่อสังคมของ
องคก์ร  
• แนวคิดเร่ืองสังคมแห่ง
การสร้างโอกาสและความ
เท่าเทียม  
• แนวทางความ
รับผดิชอบต่อสังคมของ
กิจการ 

พนกังานผูพ้ิการรู้สึกวา่ไดรั้บการ
ปฏิบติัเป็นพิเศษมากกวา่คนทัว่ไป
หรือไม่ อยา่งไร  
องคก์รไดมี้การอ านวยความสะดวก
ใหก้บัพนกังานผูพ้ิการในเร่ืองใดบา้ง 
และพนกังานผูพ้ิการมีความพึงพอใจ
กบัส่ิงท่ีไดรั้บหรือไม่ อยา่งไร 

2 เพื่อศึกษาวธีิการ
ส่ือสารความ
รับผดิชอบต่อสังคม
ทั้งภายในและ
ภายนอกองคก์รของ

• แนวคิดการส่ือสารดา้น
ความรับผดิชอบต่อสังคม 
• แนวคิดการส่ือสาร
ภายในและภายนอก
องคก์ร 

การส่ือสารภายในองค์กร 
พนกังานผูพ้ิการพบปัญหาอุปสรรค
ในการส่ือสารกบัพนกังานปกติ
อยา่งไร และมีวธีิการจดัการกบัปัญหา
นั้นอยา่งไร 
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ข้อ วตัถุประสงค์ แนวคิด/ทฤษฎี ชุดค าถามส าหรับพนักงานผู้พกิาร 

องคก์รธุรกิจท่ีสร้าง
โอกาสในการมีงาน
ท าใหก้บัคนพิการ 

• แนวคิดการส่ือสารแบบ
มีส่วนร่วม 
• แนวคิดเร่ืองสังคมแห่ง
การสร้างโอกาสและความ
เท่าเทียม  

การส่ือสารแบบมีส่วนร่วม 

องคก์รมีการเปิดรับฟังความคิดเห็น
ของพนกังานผูพ้ิการหรือไม่ อยา่งไร  
พนกังานผูพ้ิการไดมี้ส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นและการตดัสินใจ
ในเร่ืองส าคญัต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อ
ตวัพนกังานเองดว้ยหรือไม่ อยา่งไร 
ความเห็นท่ีพนกังานผูพ้ิการเสนอไป
ไดรั้บการตอบสนองมากนอ้ยเพียงใด 
และมีการช้ีแจงถึงเหตุผลท่ีไม่สามารถ
ตอบสนองต่อขอ้เสนอของพนกังานผู ้
พิการดว้ยหรือไม่ อยา่งไร 
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3. บริษัท ไนส์คอร์ป เอส.อี. จ ากัด (กิจการเพื่อสังคมไนส์คอร์ป)  
 

ข้อ วตัถุประสงค์ แนวคิด/ทฤษฎี ชุดค าถามส าหรับผู้บริหาร 
1 เพื่อศึกษาวธีิการ

บริหารจดัการของ
องคก์รธุรกิจท่ีมีกล
ยทุธ์ดา้นความ
รับผดิชอบต่อสังคม
ในการสร้างโอกาส
ในการมีงานท า
ใหก้บัคนพิการ   

• แนวคิดดา้นความ
รับผดิชอบต่อสังคมของ
องคก์ร 
• แนวคิดเร่ืองสังคมแห่ง
การสร้างโอกาสและความ
เท่าเทียม  
• แนวทางความ
รับผดิชอบต่อสังคมของ
กิจการ 
 

กระแสความรับผดิชอบต่อสังคมมี
ส่วนมากนอ้ยเพียงใดในการท าให้
องคก์รธุรกิจหนัมาใหค้วามส าคญักบั
ประเด็นการสร้างโอกาสในการมีงาน
ท าใหก้บัคนพิการในประเทศไทย 

3 เพื่อศึกษาปัจจยัท่ี
สนบัสนุนองคก์ร
ธุรกิจในการสร้าง
โอกาสในการมีงาน
ท าใหก้บัคนพิการ
ดว้ยกลยทุธ์การ
ส่ือสารความ
รับผดิชอบต่อสังคม 

• แนวคิดดา้นความ
รับผดิชอบต่อสังคมของ
องคก์ร  
• แนวคิดเร่ืองสังคมแห่ง
การสร้างโอกาสและความ
เท่าเทียม  
• แนวทางความ
รับผดิชอบต่อสังคมของ
กิจการ 
• แนวคิดการส่ือสาร
ภายในและภายนอก
องคก์ร  

ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัเร่ือง
ความรับผดิชอบต่อสังคมและการ
พฒันาท่ีย ัง่ยนืมีผลต่อการตดัสินใจ
ขององคก์รธุรกิจในการสร้างโอกาส
ในการมีงานท าใหก้บัคนพิการหรือไม่  
นอกเหนือจากการส่ือสารแลว้ องคก์ร
คิดวา่มีปัจจยัอ่ืนอีกหรือไม่ท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจขององคก์รธุรกิจในการ
สร้างโอกาสในการมีงานท าใหก้บัคน
พิการ 
การมีตวัอยา่งท่ีชดัเจนขององคก์ร
ธุรกิจท่ีสร้างโอกาสในการมีงานท า
ใหก้บัคนพิการ มีส่วนช่วยใหอ้งคก์ร
ธุรกิจหนัมาสร้างโอกาสในการมีงาน
ท าใหก้บัคนพิการมากข้ึนหรือไม่ 
อยา่งไร 
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ข้อ วตัถุประสงค์ แนวคิด/ทฤษฎี ชุดค าถามส าหรับผู้บริหาร 
เครือข่าย Thai-Seed มีการด าเนินงาน
อยา่งไร มีกลุ่มเป้าหมายและวธีิการใน
การส่ือสารเร่ืองการสร้างโอกาสใน
การมีงานท าใหก้บัคนพิการอยา่งไร 
และประสบความส าเร็จมากนอ้ย
เพียงใด 
ท่านคิดวา่องคก์รธุรกิจส่วนใหญ่มี
ความรู้ความเขา้ใจเร่ืองพ.ร.บ. 
ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติคน
พิการพ.ศ. 2550 ก่อนท่ีจะตดัสินใจ
จา้งงานหรือสร้างงานใหค้นพิการ มา
ก่อนหรือไม่ อยา่งไร 
องคก์รส่วนใหญ่ทราบหรือไม่วา่
มาตรา 35 สามารถน ามาเช่ือมโยงกบั
กลยทุธ์ดา้น CSR ขององคก์รได ้
อะไรเป็นสาเหตุท่ีท าใหก้ารส่ือสาร
ความรับผดิชอบต่อสังคมเร่ืองการ
สร้างโอกาสในการมีงานท าใหก้บัคน
พิการ ในสังคมไทย ยงัมีไม่มาก และ
ไม่ไดรั้บความสนใจเท่าท่ีควร 
อะไรคือปัญหาอุปสรรคส าคญัของ
การรณรงคใ์หอ้งคก์รธุรกิจหนัมา
สร้างโอกาสในการมีงานท าใหก้บัคน
พิการ 
แนวทางการปฏิบติัท่ีชดัเจนและเป็น 
“รูปธรรม” ในการสร้างงานใหก้บัคน
พิการตามมาตรา 35 นั้น เป็นเร่ืองของ
วธีิการจดัการเพื่อเอ้ือใหอ้งคก์รธุรกิจ
สามารถด าเนินการสร้างงานคนพิการ
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ข้อ วตัถุประสงค์ แนวคิด/ทฤษฎี ชุดค าถามส าหรับผู้บริหาร 
ไดจ้ริงและไม่ยุง่ยาก  หรือเป็นเร่ือง
ของการส่ือสารวธีิการด าเนินงานท่ีมี
อยูแ่ลว้ใหช้ดัเจนยิง่ข้ึน  
หากปัญหาอยูท่ี่การส่ือสาร หน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้งจะมีวธีิการในการส่ือสาร
อยา่งไรเพื่อใหอ้งคก์รธุรกิจเขา้ใจวา่
การสร้างงานคนพิการนั้นไม่ใช่เร่ือง
ยากและทุกองคก์รสามารถท าได ้โดย
เช่ือมโยงกบักลยทุธ์ดา้น CSR ของ
องคก์ร 
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