
    DNA ' จติอาสา  
       ค่านิยมที่ ต้องเร่งสร้างในองค์กร 

                                                                                                                                     ** ดร.พจน์ ใจชาญสุขกจิ 
นักส่ือสารกลยุทธ์แบบบูรณาการ 

                                                                                                                    dr.photj@gmail.com 
 

                 ในยคุท่ีสังคมมีความวุน่วาย ธุรกิจสู่การแข่งขนัท่ีไร้รูปแบบ การกา้วเขา้สู่การเปล่ียนแปลงเหล่าน้ี ท าให้
องคก์รส่วนใหญ่มุ่งเนน้แต่การวางเป้าธุรกิจและท าทุกส่ิงท่ีใหบ้รรลุผลเหล่านั้นได ้    แทนท่ีจะแข่งใหช้นะแบบชั่ว
คร้ัง ชัว่คราว สลบักนัแพช้นะ ท่ามกลางสงครามธุรกิจแบบปัจุบนั       จนบางคร้ังหลงลืมการพฒันาองคก์รเพื่อการ
เติบโตแบบยัง่ยนื  โดยเฉพาะอยา่งยิง่การสร้างใหบุ้คลากรในองคก์รมีจิตใจท่ีดีงาม มีคุณธรรม เกิดความรัก ห่วงใย
สังคม มีการใหแ้ละแบ่งปัน เหล่าน้ีคือรากฐานท่ีดีท่ีจะท าใหอ้งคก์รเติบโตแบบยัง่ยนืได ้
 
CSR ใน DNA ขององค์กร เพือ่อนาคตแบบยัง่ยนื 
                   องคก์รเป็นจ านวนมากท่ียงัมองเร่ืองการท าธุรกิจ กบัการสร้างความมีส่วนร่วมกบัสังคมเป็นคนละเร่ือง 
ตอ้งแยกออกจากกนั ซ่ึงแนวคิดดงักล่าวเป็นการด าเนินการท่ีแสดงความรับผดิชอบต่อสังคม ในกระบวนทศัน์เก่า 
มองเพียงผลตอบแทนทางธุรกิจในระยะสั้นเท่านั้น จึงสนใจเพียงวา่องคก์รไดมี้กระบวนการหรือด าเนินการเร่ือง 
CSR แลว้ หรือเม่ือท า CSR แลว้องคก์รจะไดรั้บประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ มากนอ้ยเพียงใด อยา่งนอ้ยก็ตอ้งได้
ช่ือเสียง หรือการประชาสัมพนัธ์ สร้างภาพลกัษณ์ใหอ้งคก์ร 
                   การท่ีจะท าใหอ้งคก์รย ัง่ยนือยูไ่ด ้ตอ้งกา้วออกจากกรอบความคิดเดิม น าองคก์รสู่วสิัยทศัน์ใหม่ท่ีเนน้
ความอยูร่อดทางธุรกิจควบคู่ไปกบัการสร้างคุณค่า ดว้ยความรับผดิชอบต่อสังคมท่ีมาจาก DNA ของทุกอนูใน
องคก์ร ส่ิงท่ีควรสร้างใหเ้กิดเป็นรูปธรรมก็คือ การมีส่วนร่วมและการเขา้ถึง CSR  ท่ีทุกส่วนในองคก์รสามารถ
ใหก้บัสังคมได ้
                  การสร้างให ้CSR อยูใ่น DNA ขององคก์ร เป็นขั้นตอนส าคญัเพื่อสร้างมูลค่าของ CSR และใหผ้ลท่ี
ย ัง่ยนืต่อองคก์ร  จึงเป็นขั้นกวา่ของการท าด าเนินงานเพื่อสังคมในแบบเดิม 
 
 
 
แนวคิดเร่ืองจิตอาสาขององค์กรธุรกจิทีม่ีต่อสังคม 

   ในขณะท่ีองคก์รทั้งภาครัฐและเอกชนในปัจจุบนัต่างใหค้วามสนใจต่อการการแสดงความรับผดิชอบต่อ
สังคม ทั้งโดยตรง เช่น การสร้าง แบบอยา่งการปฏิบติัการท่ีดี (best practice)  ด าเนินกิจการแบบมีมาตรฐาน การ
ท างานดว้ยจรรยาบรรณ หรือทางออ้ม เช่น ด าเนินโครงการท่ีองคก์รมีความสนใจ  เป็นพิเศษเฉพาะเร่ือง เฉพาะดา้น  

ขณะท่ีส่ิงส าคญั องคก์รควรสร้างจิตอาสาใหเ้กิดเป็นรูปธรรม นัน่ก็คือ การมีส่วนร่วมของพนกังาน ท่ี
ออกมาจากจิตใจ ซ่ึงการมีส่วนร่วมนั้นไม่ใช่วธีิการเกณฑพ์นกังานมาเขา้กิจกรรมเป็นคร้ังๆ ไป แต่เป็นการ สร้าง
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ค่านิยม การมีส่วนร่วมดว้ยจิตส านึกทั้งกระบวนการท างานปกติและทุกส่วนท่ีพนกังานในองคก์รสามารถใหก้บั
สังคมได ้
 
แนวทางการ ด าเนินงานด้านสังคม / จิตอาสา ของพนักงาน 

นอกจากการด าเนินงานตามภารกิจแลว้ องคก์ร ยงัตอ้งใหค้วาม ส าคญัถึงการมีส่วนร่วมของสังคม ทั้ง
ภายนอกและภายในองคก์รแบบคู่ขนานมาและถือเป็นหน่ึงในนโยบายหลกั เพื่อมุ่งสร้างวฒันธรรมองคก์รเพื่อสังคม 
เพื่อใหเ้กิดการพฒันาแบบยัง่ยนื 

  
 เน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานจิตอาสา 
                   การท่ีฝ่ายบริหารได ้ท าหนา้ท่ีวางกรอบ การด าเนินงาน ก ากบั ดูแลและประเมินผลการด าเนินงานดา้น
กิจกรรมเพื่อสังคม โดยมุ่งหวงัท่ีจะใหส้ังคมและชุมชนไดรั้บการพฒันาคุณภาพชีวติท่ีดียิง่ข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิง่
การสร้างความย ัง่ยนืใหเ้กิดข้ึนแก่ชุมชน รวมถึงการพฒันาความรู้ มุ่งเนน้ไปท่ีการใชท้รัพยากรและศกัยภาพข อง
องคก์รในการสนบัสนุนการด าเนินงาน ของหน่วยงานต่างๆ ในองคก์ร ภายใตล้กัษณะต่อยอดขยายผล เปิดโอกาส
ใหบุ้คลากรไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผนงานและร่วมท า ถือเป็นการสร้างวฒันธรรมใหม่ในองคก์ร ให้
พนกังานรู้จกัการท างานเพื่อสังคมในดา้นต่างๆ  กิจกรรมเพื่อสังคมของ อง คก์รนั้นไม่ใช่งานเฉพาะของหน่วยงาน
ใด หน่วยงานหน่ึง หากแต่เป็นของพนกังานทุกคน ซ่ึงกิจกรรม ควรจะครอบคลุมในหลายๆ เร่ือง พนกังานสามารถ
เลือกเขา้ร่วมหรือริเร่ิมไดต้ามความถนดัและความชอบของแต่ละคน 
 
วธีิการสร้างจิตอาสาภายในองค์กร  
                   การมีส่วนร่วมของพนกังานในหลายคร้ังเร่ิมตน้จากการท่ีองคก์รตอ้งพยายามโนม้นา้ว ชกัชวน 
พนกังานมาเขา้ร่วมกิจกรรมใหไ้ด ้หมดสมยัของการบงัคบัหรือ เกณฑ ์ แต่หากองคก์รด าเนินงานดว้ยการชกัชวน
อยา่งต่อเน่ือง หรือเรียกไดว้า่โดยใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการคิดและตดัสินใจในงาน มากข้ึน พนกังานจะ เร่ิมมี
ความรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของกิจกรรม ความผกูพนักบัองคก์รจะสูงข้ึน รวมทั้งการท างานเป็นทีมขา้มฝ่ายต่างๆ จะมี
ประสิทธิภาพสูงข้ึน พนกังานเห็นคุณค่าต่อการสร้างประโยชน์กบัสังคม ท่ีไม่ไดเ้กิดผลดีต่อองคก์รฝ่ายเดียว แต่เกิด
กบัตวัพนกังานดว้ย ทั้งน้ีเม่ือพนกังาน เขา้ใจถึงมิติการช่วยเหลือและพฒันาสังคมก็ดี การมีทศันคติท่ีดีต่อการท างาน
ทีมก็ดี เท่ากบัเป็นการเปิดคุณค่าในตวัพนกังานและเป็นส่ิงท่ีจะอยูติ่ดกบัตวัต่อไป 
 
 

ลดช่องว่างสร้างจิตอาสา  
                   ท่ีผา่นมา แต่ละองคก์รส่วนใหญ่ ไดก้ าหนดบทบาทในการขบัเคล่ือน งานสังคม ใหแ้ก่ส่วนงานใน
องคก์รท่ีแตกต่างกนัออกไป ท าใหก้ารด าเนินงาน ของแต่ละองคก์รมีจุดเนน้หนกัท่ีแตกต่างกนัตามภารกิจหลกัของ
หน่วยงาน โดยมีขอ้งสังเกตุ ท่ีน่าสนใจไดแ้ก่ 



 บูรณาการงานด้านความรับผดิชอบต่อสังคม ขององค์กรอย่างจริงจัง สอดคล้องให้เป็นไปในทศิทาง
เดียวกนั ลดความซ ้ าซอ้น และสร้างใหเ้กิดผลอยา่งเตม็เมด็เตม็หน่วย 

 การจับมือร่วมกนัรับผดิชอบต่อสังคมในรูปแบบร่วมกนัรับผดิชอบ จากสภาวะเศรษฐกิจ ท่ียงัมีอตัราการ
ขยายตวัค่อนขา้งต ่า ยงัเป็นทางเลือกส าหรับองคก์รท่ีมีความถนดัแตกต่างกนั ท่ีตอ้งการช่วยเหลือสังคม
ควบคู่ไปกบัการด าเนินธุรกิจ พฒันาการขององคก์รท่ีร่วมมือกนัด าเนินโครงการในลกัษณะของการ องคก์ร
บางกลุ่มจะใชท้รัพยากรร่วมท่ีมีอยูใ่นเครือข่ายสร้างประโยชน์ใหแ้ก่สังคมในนามของกลุ่ม ดว้ยการสร้าง
ประโยชน์ใหเ้กิดต่อสังคมมากข้ึน  

 สร้างบรรยากาศส าหรับการศึกษาเรียนรู้ การด าเนินงานCSR พฒันาขึน้ในระดับมาตรฐานสากล มีรูปแบบ
ของการรายงานผลมีการเผยแพร่ การเรียนรู้ร่วมกนั   ท่ีครอบคลุมทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม 
แรงงาน และความรับผดิชอบต่อสินคา้ บริการและสังคม โดย เน้นประสิทธิภาพทางการส่ือสารทั้งภายนอก
และภายในองค์กรอย่างครบถ้วน 

 
CSR DNA จิตอาสาเกดิขึน้ได้กบัองค์กรทุกขนาด 
                ภาคธุรกิจควรท าความเขา้ใจใหถู้กตอ้งวา่ เร่ือง   DNA จิตอาสา มิไดจ้  ากดัอยูก่บัองคก์รธุรกิจขนาดใหญ่ 
หรือตอ้งเป็นองคก์รท่ีมีสถานทางการเงินท่ีมัง่คัง่ หรือธุรกิจตอ้งมีผลก าไรเสมอไป องคก์รธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก ก็สามารถสร้าง CSR DNA จิตอาสา  ไดเ้ช่นกนั  ข้ึนอยูก่บัลกัษณะของธุรกิจ ขนาดของกิจการ และความ
พร้อมขององคก์ร  
 
               แม้องค์กรหลายแห่งจะมีส่วนร่วมส าหรับแก้ไขในประเด็นต่างๆ ทางสังคม ทีส่ามารถผสมผสานเข้ากบั
กระบวนการทางธุรกจิทั้งทางตรงและท่างอ้อมอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ความมุ่งมั่นในการสร้าง DNA จิตอาสา  
นับเป็นอกีภารกจิทีต้่องเร่งสร้างให้เกดิขึน้ในองค์กรให้ได้ 
...................................................................................................................................................................................... 
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