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การวิจัยนีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างทฤษฎีพืน้ฐานจากแนวทางการศึกษาและอธิบาย
สถานภาพการศึกษาการส่ือสารความรับผิดชอบต่อสงัคม (CSR) ในงานวิจยัระดบับณัฑิตศึกษา
ของประเทศไทย การศึกษาครัง้นีไ้ด้นําบทความเร่ือง “การสร้างแบบจําลองการสื่อสารระหว่าง
บุคคลจากการวิเคราะห์ด้วยมุมมองทางทฤษฎีพืน้ฐาน” (Stamp, 1999) มาเป็นต้นแบบใน
การศึกษา กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคือ วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ระดบับณัฑิตศึกษาด้านการ
ส่ือสาร CSR ท่ีจดัทําขึน้ระหวา่งปี พ.ศ. 2541-2555 จํานวน 94 ฉบบั  

งานวิจยัฉบบันีมี้คําถามนําวิจยั 2 ประเด็น ได้แก่ 1) ในช่วงปี พ.ศ. 2541-2555 มี
การศึกษาการส่ือสารความรับผิดชอบต่อสงัคมในวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ในแนวทางใดบ้าง 
และ 2) แบบจําลองการสื่อสารความรับผิดชอบตอ่สงัคมท่ีได้จากการศกึษาโดยใช้ทฤษฎีพืน้ฐานมี
ลกัษณะอยา่งไร   

ผลการวิจยัพบแนวทางการศึกษาใน 8 ลกัษณะ ดงันี ้1) การดําเนินงานและการสื่อสาร 
CSR, 2) การสื่อสาร CSR ในมิติผู้ รับสาร, 3) อิทธิพลของการส่ือสาร CSR, 4) การสื่อสาร CSR ใน
มิติผู้ส่งสาร, 5) การเปิดเผยข้อมลู CSR, 6) ผลกระทบของการส่ือสาร CSR, 7) ความสอดคล้อง
ของการส่ือสาร CSR กบัประเด็นอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง และ 8) การสร้างเคร่ืองมือและการจดัการความรู้ 
ทัง้นี ้การพฒันาทฤษฎีพืน้ฐานจากแนวทางการศกึษาข้างต้นแสดงให้เห็นเง่ือนไขและข้อจํากดัของ
การศกึษาการส่ือสาร CSR ในประเทศไทยเน่ืองจากแบบจําลองการสื่อสาร CSR ท่ีได้มีโครงสร้าง
แบบแผนเป็นเพียงแค่กระบวนการส่ือสารขัน้พืน้ฐาน “S-M-C-R” (ผู้ส่งสาร-สาร-ช่องทางการ
ส่ือสาร-ผู้ รับสาร) ข้อเสนอแนะของงานวิจยัชิน้นีคื้อ การศกึษาวิจยัด้านการสื่อสารความรับผิดชอบ
ตอ่สงัคมในอนาคตควรพิจารณาโครงสร้างแบบแผนท่ีสงูมากกวา่ระดบัขัน้พืน้ฐาน “S-M-C-R”  
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Based on S tamp’s study (1999), “A  qualitatively constructed interpersonal 

communication model: a grounded theory analysis ,” this study aims at constructing a 

grounded theory and describing the directi on and the current status of research 

projects, in particular m aster’s theses and independent studies , on Corporate Social 

Responsibility (CSR) communication in Thailand in the past two decades. Ninety four 

research projects were qualified for analysis.  

Two research question s are: 1) What are the characteristics of the res earch 

projects on CSR communication in Thailand during 1998-2012? , and 2) What is the 

model of the research projects on CS R communication in Thailand during 1998-2012 

like, based on the Grounded Theory?     

Findings reveal that th e research  projects on CSR communi cation consisted  

of 8 aspects, including: 1) Im plementation and CSR c ommunication, 2) CSR 

communication in the receivers’ perspectives, 3) Influence of CSR communication, 4) 

CSR communication in the senders’  perspectives, 5) CSR communication and 

information disclosure, 6) Im pacts of CSR communication, 7) Congruency of C SR 

communication and the other related i ssues, and 8) CSR comm unication and 

knowledge management. The model emerging from the analysis was found to include 

the Sender-Message-Channel-Receiver (S-M-C-R) structural pattern exclusively , 

which reflects a m ajor constraint and limitation in CSR communicatio n research in 

Thailand. Recommendation is that future research on CSR communication in Thailand 

should go beyond the (S-M-C-R) structural pattern. 
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บทที่ 1 

 
บทนํา 

 
1.1  เหตุผล 

 
ในยุคแห่งการแข่งขันเพ่ือชิงพืน้ท่ีทางการตลาด ทุกองค์การจําเป็นต้องใช้กลยุทธ์การ

ส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ ซึง่รวมไปถึงการขบัเคล่ือนกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคมขององค์การ
ให้เป็นท่ีปรากฏแก่สาธารณชน ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ (Corporate Social 
Responsibility ซึ่งต่อไปนีใ้ช้คําว่า CSR) นับเป็นกลยุทธ์ในการประชาสมัพันธ์เพ่ือสร้าง
ภาพลกัษณ์และความสามารถในการแข่งขนัให้แก่องค์การท่ีได้รับการกล่าวขานมากท่ีสุดตัง้แต่
ปลายศตวรรษท่ี 20 เน่ืองจากองค์การท่ีดําเนินกิจกรรม CSR ถือว่าเป็นองค์การท่ีให้ความสําคญั
กบัผู้ อ่ืนมากกว่าการสนใจแต่ผลประโยชน์ขององค์การเพียงฝ่ายเดียว (Kolodinsky, Madden, 
Zisk and Henkel, 2010)  CSR จึงเป็นเสมือนตวัชีว้ดัความตระหนกัและความต่ืนตวัด้านปัญหา
สงัคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การได้เป็นอย่างดี  อย่างไรก็ตาม การดําเนินกิจกรรม CSR เพียง
อยา่งเดียวนัน้ไมเ่พียงพอ แตค่วรสื่อสารเร่ืองราว CSR ดงักลา่วแก่สาธารณชนเพ่ือให้เกิดประโยชน์
และสง่ผลดีแก่องค์การในระยะยาว  

ในแวดวงวิชาการตา่งประเทศเร่ิมศกึษา CSR ในปี ค.ศ.1930 โดยธีโอดอร์ เครปส์ (Theodor 
Kreps) จากสแตนฟอร์ด บิสสิเนส สคลู (Stanford Business School) การศกึษาได้กลา่วถึง “Social  
Audit”  หรือการทํารายงานความรับผิดชอบต่อสงัคมขององค์การเป็นครัง้แรก แต่ก็ยังไม่ได้รับ
ความสนใจมากนกั ตอ่มาในปี ค.ศ.1950 หนงัสือเร่ือง “Social Responsibilities of Businessman” 
โดยโฮเวิร์ด โบเวน (Howard Bowen) ก็ได้กลา่วถึงความรับผิดชอบตอ่สงัคมของนกัธุรกิจ  จนกระทัง่
ในปี ค.ศ. 1960 หนงัสือเร่ือง “The Responsible Corporation” ของนกัธุรกิจจอร์จ  กอยเดอร์ 
(George Goyder) ได้พฒันาแนวคิดการทํา CSR อย่างชดัเจนทําให้แนวคิด CSR เร่ิมเป็นท่ีรู้จกั
มากขึน้ (Coombs and Holladay, 2010)        
 ประเทศไทยเร่ิมมีความต่ืนตวัด้าน CSR ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2540 และมีการดําเนินงานอย่าง
เป็นรูปธรรมในปี พ.ศ. 2549 ในปัจจบุนั CSR กลายเป็นแนวปฏิบตัิท่ีผนวกเข้ากบัการดําเนินธุรกิจ
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ขององค์การจํานวนมาก สอดคล้องกบัสภาวะความต่ืนตวัของผู้บริโภคท่ีมากขึน้ กลา่วคือ จากการ
วิจยัการตลาดในประเทศไทย พบว่าคนกรุงเทพรับรู้ถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดบัท่ีสงูมาก และ
พร้อมท่ีจะปรับพฤติกรรมเพ่ือช่วยลดมลภาวะ (ผู้จดัการรายสปัดาห์ออนไลน์, 2554) เช่นเดียวกบั
ผลการจดัอนัดบัของ  ASIAN Sustainability Rating (ASR) ในปี พ.ศ. 2554 ท่ีระบวุ่าประเทศไทย
อยู่ในอนัดบั 2 รองจากประเทศเกาหลีใต้ในด้านความสามารถในการขบัเคลื่อน CSR (กรุงเทพ
ธุรกิจ, 2555: 16)   
 การศกึษาวิจยั CSR ได้รับความสนใจในแวดวงวิชาการมานานกว่าศตวรรษ (Carroll, 
1999) และแนวคิด CSR ก็เป็นท่ีรู้จักมากขึน้ ทําให้มีการศึกษา CSR อย่างแพร่หลายใน
สถาบนัการศกึษาชัน้นําตา่งๆ การศกึษา CSR ทําให้เกิดงานวิจยัด้าน CSR โดยเฉพาะการศกึษา
การสื่อสารเพ่ือประชาสมัพนัธ์ CSR ขององค์การ สิง่เหลา่นีส้ะท้อนให้เห็นความตระหนกัรู้ในปัญหา
สงัคม การขบัเคลื่อน CSR ท่ีมีศกัยภาพขององค์การ แนวโน้มธุรกิจการประชาสมัพนัธ์ และการ
เจริญเตบิโตของการส่ือสาร CSR ได้เป็นอยา่งดี   

การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของการส่ือสาร CSR ทําให้หลายฝ่ายพยายามท่ีจะศึกษา
สถานภาพการส่ือสาร CSR ให้มีความเป็นปัจจุบนัมากท่ีสดุ (Moss and DeSanto, 2011)   
อยา่งไรก็ตาม สถานภาพการส่ือสาร CSR ท่ีปรากฏในงานวิจยัยงัค้นพบปัญหาดงันี ้ 

ประการท่ี 1 แม้จะมีการศกึษาด้านการสื่อสาร CSR มาเป็นระยะเวลาหนึ่ง และมีงานวิจยั
ด้านการสื่อสาร CSR เกิดขึน้ทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศเป็นจํานวนมาก แต่การศกึษาวิจยั
ดงักล่าวยังคงกระจัดกระจายไปตามสาขาวิชาต่างๆ เช่น ด้านการบริหาร การจัดการ และการ
ส่ือสาร เป็นต้น  

ประการท่ี 2 งานวิจยัดงักลา่วตา่งใช้ทฤษฎีและระเบียบวิธีวิจยัท่ีหลากหลายไปตามบริบท
ขององค์การท่ีศกึษา ทําให้เกิดปัญหาด้านความเข้าใจการสื่อสาร CSR ในภาพรวม (Ziek, 2009)  

ประการท่ี 3 ยงัไม่มีงานวิจยัท่ีศึกษาสถานภาพการส่ือสาร CSR ในประเทศไทย ขณะท่ี
ประเด็นด้านการสื่อสาร CSR ขององค์การกําลงัได้รับความสนใจ และมีแนวโน้มท่ีจะเติบโตขึน้
เร่ือยๆ ท่ามกลางการแข่งขนัในตลาดทนุนิยมเสรี ความต้องการครองใจผู้บริโภคในระยะยาว และ
ความต้องการพฒันาสงัคมอยา่งยัง่ยืนขององค์การ    
 ดงันัน้ เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิดขึน้ในปัจจุบนั ผู้ วิจัยจึงได้
รวบรวมงานวิจยัด้านการสื่อสาร CSR จากวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ระดบับณัฑิตศึกษาใน
สาขาวิชาท่ีเก่ียวข้องมาทําการวิเคราะห์ในเชิงอภิมาน (Meta-Analyses) เพ่ืออธิบายและสรุปให้
เห็นภาพรวม จากนัน้นําประเด็นสําคญัท่ีได้ไปสร้างแบบจําลองการส่ือสาร CSR ผ่านระเบียบวิธี
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ทฤษฎีพืน้ฐาน (Grounded Theory Method) เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการสื่อสาร CSR มากขึน้ 
เป็นการบ่งชีส้ถานะ ทิศทางการศึกษาในอนาคต ตลอดจนเป็นแหล่งข้อมูลในการต่อยอดองค์
ความรู้ตอ่ไป 
      
1.2  วัตถุประสงค์การวจิัย  
   

1.2.1  วัตถุประสงค์ทั่วไป          
เพ่ือสํารวจสถานภาพองค์ความรู้ของการศกึษาการส่ือสาร CSR และสร้างทฤษฎีพืน้ฐาน

ในงานวิจัยเชิงคุณภาพจากวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ช่วงปี พ.ศ. 2541-2555 ในระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาการส่ือสารหรือนิเทศศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ และสาขาอ่ืนๆท่ีมีการ
ศกึษาวิจยัเก่ียวข้องกบัการแสดงความรับผิดชอบตอ่สงัคม   
 

1.2.2  วัตถุประสงค์เฉพาะ   
1.2.2.1 เพ่ือศึกษาแนวทางการศึกษาวิจัยในวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ท่ี

เก่ียวข้องกบัการแสดงความรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์การ ในช่วงปี พ.ศ. 2541-2555 
1.2.2.2 เพ่ือสร้างแบบจําลองการส่ือสารความรับผิดชอบต่อสังคมจากการ

ศกึษาวิจยัการแสดงความรับผิดชอบตอ่สงัคมโดยใช้ทฤษฎีพืน้ฐาน (Grounded Theory)        
        
1.3   ปัญหานําการวจิัย  

 
1.3.1 ในช่วงปี พ.ศ. 2541-2555 มีการศึกษาการส่ือสารความรับผิดชอบต่อสงัคมใน

วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ในแนวทางใดบ้าง  
1.3.2   แบบจําลองการส่ือสารความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีได้จากการศึกษาวิจัยความ

รับผิดชอบตอ่สงัคมโดยใช้ทฤษฎีพืน้ฐาน (Grounded Theory) มีลกัษณะอยา่งไร         
 

1.4   ขอบเขตการวจิัย 
 

การวิจัยเร่ือง “ทฤษฎีพืน้ฐานและสถานภาพการส่ือสารความรับผิดชอบต่อสังคมใน
วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ของประเทศไทย (2541-2555)” เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผู้ วิจัย
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ศึกษาเฉพาะงานวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการสื่อสารและ
สาขาวิชาอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกบัการส่ือสาร CSR วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ดงักลา่วเป็นสว่นหนึ่งของ
หลกัสตูรภาษาไทย และทําการศึกษาวิจยัในประเทศไทยเท่านัน้ โดยการศึกษาครัง้นีไ้ม่ได้รวมถึง
งานวิจยัท่ีทําโดยผู้ เช่ียวชาญ อาจารย์ ผู้ทรงคณุวฒุิในองค์การหรือหน่วยงานตา่งๆ รวมทัง้งานวิจยั
ท่ีทําในตา่งประเทศ  
 
1.5  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ   

 
1.5.1  เชิงวิชาการ 

1.5.1.1  เพ่ือทราบสถานภาพ ความชดัเจนและทิศทางของการศึกษาการส่ือสาร
ความรับผิดชอบตอ่สงัคมในวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ท่ีผา่นมา    

1.5.1.2  เพ่ือเป็นแนวทางต่อยอดองค์ความรู้ หรือค้นหาประเด็นศึกษาใหม่ๆ ใน
การวิจยัการสื่อสารความรับผิดชอบตอ่สงัคมตอ่ไปในอนาคต 

     
1.5.2  เชิงวิชาชีพ   

1.5.2.1 เพ่ือให้ผู้ ปฏิบัติงานเกิดความเข้าใจในบริบทการสื่อสารด้านความ
รับผิดชอบตอ่สงัคมมากยิ่งขึน้  

1.5.2.2 ผู้บริหารองค์การและผู้ปฏิบตัิงานสามารถนําความรู้ท่ีได้จากการวิจยัไป
ประยกุต์ใช้ในวิชาชีพได้ 

 



 

บทที่ 2 
 

ทบทวนวรรณกรรม 

 
ในบทนี ้ผู้วิจยัได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องจากเอกสาร ตํารา และงานวิจยัต่างๆ 

เพ่ือเป็นแนวทางในการศกึษาสถานภาพปัจจบุนัของการสื่อสารความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสร้าง
แบบจําลองการส่ือสารความรับผิดชอบต่อสังคมโดยใช้ทฤษฎีพืน้ฐาน ทัง้นี  ้ผู้ วิจัยจะนําเสนอ
เนือ้หาตามลําดบัดงันี ้

2.1  การสื่อสารความรับผิดชอบตอ่สงัคม  
2.2  ความรับผิดชอบตอ่สงัคมในระดบัสากลและประเทศไทย 
2.3  ทฤษฎีพืน้ฐาน (Grounded Theory)     
 

2.1  การส่ือสารความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
        การศกึษาครัง้นีมุ้่งประเด็นท่ีการส่ือสารความรับผิดชอบต่อสงัคมขององค์การซึง่เป็นกลยทุธ์
หนึ่งในการประชาสมัพนัธ์ท่ีสําคญัต่อการดําเนินธุรกิจท่ีต้องเผชิญกบัประเด็นทางด้านสงัคมและ
สิ่งแวดล้อม  ดงันัน้ จึงต้องมีการศกึษาความรับผิดชอบต่อสงัคมในภาพรวม เพ่ือให้เข้าใจแนวคิด
การสื่อสารความรับผิดชอบตอ่สงัคมได้เป็นอยา่งดี โดยจะกลา่วถึงประเดน็ยอ่ยท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่  

2.1.1  ความหมายของความรับผิดชอบตอ่สงัคม   
2.1.2  ความเป็นมาของการสื่อสารความรับผิดชอบตอ่สงัคม   
2.1.3  แนวคดิการส่ือสารความรับผิดชอบตอ่สงัคม  
2.1.4  หลกัการการสื่อสารความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
2.1.5  ความสําคญัของการส่ือสารความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

 
2.1.1  ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคม 
ความรับผิดชอบต่อสงัคม มีความหมายแตกต่างกันตามวิวฒันาการของสงัคมธุรกิจ

ประเทศตะวนัตก (Carroll, 1999) ถึงแม้ว่าจะมีการศกึษา CSR ตัง้แตช่่วงปี ค.ศ. 1950 แตก็่ยงัไม่
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มีคํานิยามใดท่ีได้รับการยอมรับอย่างเป็นเอกฉนัท์ (Moss and Desanto, 2011) ความหมายของ 
CSR ท่ีเขียนโดยนกัวิชาการและองค์การตา่งๆยงัแตกตา่งกนัไปตามมมุมองและความสนใจเฉพาะ
ของนกัวิชาการ เช่น  

Ewing (2011: 338) กล่าวว่า CSR เป็นความพยายามขององค์การเพ่ือให้บรรลคุวาม
คาดหวังของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ  ท่ีนอกเหนือไปจากการบริจาคเพ่ือการกุศล 
(Philanthropy) และการปฏิบตัติามกฎหมายบ้านเมือง (Legal Compliance) 

Carroll (1991: 43) กลา่วว่า CSR เป็นความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ ด้านกฎหมาย ด้าน
จรรยาบรรณ และการกศุลในรูปแบบตา่งๆ กลา่วคือ เป็นการดําเนินกิจกรรมท่ีจะนํามาซึง่ผลกําไร 
โดยถกูต้องตามกฎหมาย ตามหลกัจรรยาบรรณและการช่วยเหลือสงัคม 

Kotler และ Lee (2005: 3) กลา่วว่า CSR หมายถึง พนัธะผกูพนัในการพฒันาชมุชนให้ดี
ขึน้ด้วยการใช้วิจารณญาณในการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนการบริจาคทรัพยากรขององค์การเท่าท่ีจะ
ทําได้  

Ihlen, Bartlett และ May (2011: 8) ได้อธิบายว่า CSR เป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีองค์การ
พยายามทําเพ่ือตอ่รองความสมัพนัธ์กบัผู้ มีสว่นได้สว่นเสียและสาธารณชน CSR จงึอาจครอบคลมุ
ถึงกระบวนการกําหนดทิศทางการดําเนินงาน และการติดตามประเมินความต้องการของกลุ่มผู้ มี
สว่นได้สว่นเสียตา่ง ๆ อีกทัง้ยงัเป็นการพฒันาและการลงมือดําเนินงานขององค์การทัง้ในลกัษณะ
การกระทําและในเชิงนโยบายเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ มีส่วนได้สว่นเสีย โดย CSR จะ
มุง่เน้นวิธีการรับมือกบัประเดน็ทางเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อมขององค์การ  

Dahlsrud (2006: 5) ได้ทําการศกึษาความหมายของ CSR จากความหมายท่ีใช้ในการ
อ้างอิงเพ่ือการวิจยัจํานวน 37 ความหมาย โดยสรุปว่าจดุร่วมท่ีสําคญัของ CSR มกัจะประกอบไป
ด้วย 5 มิติ ได้แก่ กลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การ สงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และความ
สมคัรใจในการดําเนินกิจกรรม CSR ขององค์การ 

ความหมายของ CSR ดงักล่าวมีอิทธิพลในการกําหนดกรอบแนวคิด และแนวปฏิบตัิใน
การสื่อสาร CSR เพราะการส่ือสาร CSR ขึน้อยู่กบัการนิยามความหมาย และแนวคิดท่ีกําหนดขึน้ 
(Ihlen, Bartlett and May, 2011) จากความหมายข้างต้นผู้วิจยัสรุปได้ว่า CSR เป็นภารกิจท่ี
สําคญัขององค์การ ในการตอบสนองตอ่ประเดน็ด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม ควบคูไ่ปกบั
การดําเนินธุรกิจท่ีสอดคล้องกับความคาดหวังของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ในฐานะท่ีองค์การเป็น
ส่วนประกอบหนึ่งในสงัคม ทัง้นี ้เพ่ือสร้างความสมัพนัธ์กบัทุกภาคส่วนในสงัคมอย่างยัง่ยืน และ
ก่อให้เกิดภาพสะท้อนขององค์การท่ีดี   
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2.1.2  ความเป็นมาของการส่ือสารความรับผิดชอบต่อสังคม  
ในยุคแห่งการแข่งขันเพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีแก่องค์การ สภาวะความกดดนัในสงัคม

ธุรกิจ และประเด็นปัญหาทางสงัคมและสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดขึน้ องค์การต่างมีความจําเป็นท่ีจะต้อง
ดําเนินการ CSR จนกลายเป็นหลกัปฏิบตัิไปทัว่โลก สง่ผลให้การส่ือสาร CSR เป็นประเด็นท่ีถกู
กลา่วถึงเช่นกนั ประเดน็ยอ่ยในสว่นนีป้ระกอบด้วย  

           2.1.2.1  การสื่อสาร CSR 
           2.1.2.2  การสื่อสาร CSR ท่ีเก่ียวข้องกบัสาขาวิชาอ่ืนๆ 
           2.1.2.1  การสื่อสาร CSR 
           การส่ือสารเป็นตัวการท่ีทําให้ความรู้ ประสบการณ์ และความจริงถูกเผยแพร่

ออกไปผา่นกระบวนการพิจารณา การตีความ ตลอดจนการพิสจูน์ความจริง องค์การจึงควรส่ือสาร
อย่างมีประสิทธิภาพและใช้วิธีการท่ีถกูต้องเพ่ือให้การดําเนินการ CSR เกิดผลลพัธ์ในทางบวก 
(Ziek, 2009; Amaladoss and Manohar, 2011)   

  Podnar (2008) ได้อธิบายการสื่อสาร CSR ว่าเป็นกระบวนการคาดการณ์ความ
คาดหวงัของผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย ให้สอดคล้องกบันโยบาย CSR และการจดัการกบัเคร่ืองมือในการ
ส่ือสารขององค์การเพ่ือนําเสนอข้อมูลท่ีเป็นจริงและโปร่งใสเก่ียวกับทํางาน หรือภาพลักษณ์
โดยรวมในการดําเนินธุรกิจขององค์การท่ีคํานึงถึงสงัคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการมีปฏิสมัพนัธ์กบั
ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียด้วย ดงัภาพท่ี 2.1 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.1  กระบวนการสื่อสาร CSR    
แหล่งที่มา:  Podnar, 2008: 76.  
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2.1.2.2  การส่ือสาร CSR ท่ีเก่ียวข้องกบัสาขาวิชาอ่ืนๆ  
  ในส่วนนีจ้ะกล่าวถึงการส่ือสาร CSR ท่ีเก่ียวข้องกบัการประชาสมัพนัธ์องค์การ 

(Corporate Public Relations /PR) และการส่ือสาร CSR ท่ีเก่ียวข้องกบัส่ือสารการตลาด 
(Marketing PR) ดงันี ้ 

1) ความเป็นมาของการสื่อสาร CSR นัน้มีความเก่ียวข้องกับการ
ประชาสมัพนัธ์องค์การ (Corporate PR) เน่ืองจากการประชาสมัพนัธ์องค์การเป็นการดําเนินงาน
เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ สร้างความภักดีต่อองค์การในระยะยาว ให้ความสําคัญกับการจัดการ
ประเด็นและการส่ือสารในภาวะวิกฤติขององค์การ ทัง้นี  ้กิจกรรมทางการประชาสัมพันธ์แบ่ง
ออกเป็น การจดัการประเด็น (Issue Management) การจดักิจกรรมสาธารณะ (Public Affairs) 
การส่ือสารองค์การ (Corporate Communication) การสร้างความสมัพนัธ์กบัผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholders Relationship) การส่ือสารความเสี่ยง (Risk Communication) และความ
รับผิดชอบตอ่สงัคม (CSR) (Theaker and Yaxley, 2013) 

    CSR ถือเป็นภารกิจหนึ่งของการประชาสมัพนัธ์ (Theaker, 2008; Moss 
and DeSanto, 2011; มลัลิกา ผลอนนัต์, 2554) ท่ีมกัดําเนินการโดยผู้ปฏิบตัิการประชาสมัพนัธ์  
ทําให้ CSR กลายเป็นผลงานหนึ่งหรือกิจกรรมหนึ่งในการประชาสมัพันธ์ (L’Etang, 2006) 
นอกจากนี ้การประชาสมัพนัธ์ยงัจดัเป็นกลไกท่ีแสดงถึงความรับผิดชอบตอ่สงัคมอยูแ่ล้ว เพราะนกั
ประชาสมัพนัธ์จะเป็นผู้ สํารวจตรวจสอบสภาวะต่างๆของสงัคมและความคิดเห็นของประชาชน
เก่ียวกบัการดําเนินธุรกิจขององค์การ และกระตุ้นให้เกิดการดําเนินงานด้าน CSR ให้สอดคล้องกบั
ความต้องการของสงัคม ตลอดจนเผยแพร่ CSR ให้สงัคมได้รับทราบ เพ่ือให้องค์การได้รับการ
ยอมรับ เล่ือมใสศรัทธาจากประชาชน (วิรัช ลภิรัตนกลุ, 2549)   

    ยกตวัอย่างเหตกุารณ์ท่ีบริษัทผลิตอปุกรณ์กีฬา “ไนกี”้ ถกูร้องเรียนจาก
กลุ่มเคล่ือนไหวทางสงัคม เม่ือปี ค.ศ. 1990 เร่ืองการปฏิบตัิต่อพนักงานท่ีไม่เหมาะสมด้าน
คา่ตอบแทน การทํางานล่วงเวลา การใช้แรงงานเด็ก ด้านผลิตภณัฑ์และวตัถดุิบในการผลิตสินค้า 
ทําให้หลายฝ่ายร่วมมือกันใช้กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ต่างๆเพ่ือเผยแพร่เหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ 
กระตุ้นให้สาธารณชนรับทราบ และกดดนัให้บริษัทยตุิการดําเนินการดงักลา่ว จากกรณีนีชี้ใ้ห้เห็น
วา่ การดําเนินการประชาสมัพนัธ์ให้สาธารณชนรับทราบทัง้ด้านลบและด้านบวกนัน้มีผลกระทบตอ่
ผลประกอบการขององค์การ (Coombs and Holladay, 2012)  นอกจากนี ้การนําการ
ประชาสมัพนัธ์มาใช้เป็นเคร่ืองมือส่ือสารไปยงักลุม่ตา่งๆ ยงัช่วยสง่เสริมศกัยภาพทัง้ CSR และการ
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ประชาสมัพนัธ์เพราะตา่งมีจดุมุง่หมายปลายทางท่ีสอดคล้องกนั นัน่คือการคํานงึถึงผู้ มีสว่นได้สว่น
เสียท่ีนอกเหนือไปจากผลประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจนัน่เอง (Goi and Yong, 2009)   

2)  การประชาสมัพันธ์และ CSR มีความเก่ียวเน่ืองกับการส่ือสาร
การตลาดในด้านการส่ือสารกบัผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์การ  การทํา CSR ในทศันะของ
การส่ือสารการตลาด (Marketing PR) มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างการแลกเปลี่ยนโดยใช้การ
ประชาสมัพนัธ์เป็นเคร่ืองมือ เน้นการประชาสมัพนัธ์เพ่ือการตลาดท่ีแยบยลและหวงัผลประโยชน์
ทางธุรกิจในระยะสัน้  (Kitchen,1997) แม้ว่าการประชาสัมพันธ์และการตลาดจะมีวิธีการ
ดําเนินงานท่ีแตกต่างกนัแต่ก็มีเป้าหมายท่ีคล้ายคลึงกนั ดงันัน้ จึงควรบรูณาการให้เกิดประโยชน์
ร่วมกัน โดยใช้แนวคิดการส่ือสารการตลาดแบบผสมผสาน (IMC) ซึ่งเป็นการสื่อสารองค์การ
รูปแบบหนึ่งท่ีให้ความสําคญักบัการสร้างและธํารงรักษาช่ือเสียงขององค์การให้เกิดขึน้กบักลุม่ผู้ มี
สว่นได้สว่นเสีย (Ewing, 2011; Theaker and Yaxley, 2013) เช่นเดียวกบั Schult และ Kitchen 
(1999) ท่ีกล่าวว่า ควรบูรณาการรูปแบบการส่ือสารองค์การต่างๆเข้าไว้ด้วยกัน ทัง้การส่ือสาร
ภายในและภายนอกเพ่ือให้สามารถรับมือกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ตลอดเวลาได้ (Elving, 
2012)      

   อย่างไรก็ตาม การดําเนินการ CSR ยงัอยู่ในสภาวะความสบัสนระหว่าง
ความจําเป็นท่ีจะต้องรักษาผลประโยชน์ขององค์การกับการเป็นผู้ มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
(L’Etang, 2006)  นอกจากนี ้การประชาสมัพนัธ์กิจกรรม CSR อาจทําให้สาธารณชนตัง้คําถามถึง
สิ่งท่ีอยู่เบือ้งหลงัการดําเนินการ CSR ได้ทกุเม่ือ หรือการส่ือสาร CSR อาจเป็นเพียงการฟอกเขียว 
(Green Washing) กลา่วคือ เป็นเพียงการใช้ส่ือเพ่ือนําเสนอข่าวด้านดีขององค์การ การปกปิดการ
ดําเนินการท่ีไมพ่งึประสงค์ขององค์การ โดยใช้เทคนิคทางการตลาดและการประชาสมัพนัธ์เพ่ือตบ
ตาสาธารณชน  (Ewing, 2011)  ดงันัน้ องค์การจึงต้องใช้กลยุทธ์การสื่อสาร CSR ท่ีมี
ประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ (Ihlen, Bartlett and May, 2011 ) การสื่อสารท่ีดีต้องมีการบรูณาการจาก
หลายๆฝ่าย เพ่ือให้เกิดความตอ่เน่ืองของกิจกรรม CSR และเกิดประสิทธิผลสงูสดุแก่ทกุภาคส่วน 
(Coombs and Holladay, 2012) มีความโปร่งใส เช่ือถือได้ และรับฟังเสียงสาธารณชนอย่างทัว่ถึง
โดยใช้วิธีการจดัการกับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนการวางนโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดี 
(Ziek, 2009)  

    กล่าวโดยสรุป การสื่อสาร CSR เกิดจากความพยายามขององค์การใน
การเป็นสว่นหนึง่เพ่ือแก้ปัญหาเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม ซึง่เก่ียวข้องกบัการประชาสมัพนัธ์
เพ่ือสร้างภาพลกัษณ์องค์การในระยะยาว และเก่ียวข้องกบัการส่ือสารการตลาดขององค์การใน
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การดําเนินงานเพ่ือเป้าหมายทางธุรกิจ ทัง้นี ้การสื่อสาร CSR ท่ีประสบผลสําเร็จจะต้องใช้กลยทุธ์
การสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ดงัจะกล่าวถึงในหัวข้อแนวคิด และหลกัการการส่ือสาร 
CSR ตอ่ไป  

 
2.1.3  แนวคดิการส่ือสารความรับผิดชอบต่อสังคม  
Ihlen, Bartlett และ May (2011: 550-571) ได้จําแนกแนวคิดการส่ือสาร CSR ท่ีได้จาก

สาขาวิชาการจัดการ (Management) ซึ่งเป็นจุดเร่ิมต้นของการศึกษา CSR เพ่ือชีใ้ห้เห็น
ความสมัพนัธ์ระหวา่ง CSR และการส่ือสาร CSR และเป็นประโยชน์ในการศกึษาวิเคราะห์งานวิจยั
ด้านการสื่อสาร CSR ดงันี ้  

           2.1.3.1  ความรับผิดชอบตอ่สงัคมในฐานะบรรทดัฐานท่ีสงัคมคาดหวงั 
           2.1.3.2  ความรับผิดชอบตอ่สงัคมในฐานะกลยทุธ์องค์การ 

             2.1.3.3  ความรับผิดชอบตอ่สงัคมในฐานะการตอ่รองความสมัพนัธ์กบัผู้ มี 
สว่นได้สว่นเสีย 

           2.1.3.4  แนวคดิการลงทนุเพ่ือสงัคม  
           2.1.3.5  แนวคดิด้านการดําเนินงานทางสงัคมขององค์การ     
           2.1.3.1  ความรับผิดชอบตอ่สงัคมในฐานะบรรทดัฐานท่ีสงัคมคาดหวงั  
           แนวคิดนีม้องว่าการส่ือสารก่อให้เกิดการสร้างบรรทดัฐานในสงัคมท่ีมีการเปล่ียน

อยู่ตลอดเวลา การส่ือสารและ CSR จึงไม่อาจเป็นสิ่งท่ีตายตวั หากแต่เป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ือง 
แนวคิดนีไ้ด้รับอิทธิพลมาจากคํานิยาม CSR ท่ีสร้างขึน้โดย Carroll เม่ือปี ค.ศ. 1979 ท่ีระบวุ่า 
CSR เป็นความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ กฎหมาย จรรยาบรรณ และการกศุลในรูปแบบต่างๆ 
กล่าวคือ เป็นการดําเนินกิจกรรมท่ีจะนํามาซึ่งผลกําไร โดยถกูต้องตามกฎหมาย ตามหลกั
จรรยาบรรณและการช่วยเหลือสงัคม   

           คํานิยามดังกล่าวได้รับการยอมรับและเป็นท่ีรู้จักกันอย่างแพร่หลายในแวดวง
การศกึษา CSR (Coombs and Holladay, 2012) จนกลายเป็นบรรทดัฐานท่ีใช้ในการศกึษาวิจยั
มากว่า 25 ปี เป็นตวักําหนดแนวคิด และแนวปฏิบตัิของ CSR ซึง่รวมไปถึงการส่ือสารกิจกรรม 
CSR ทัง้ภายในและภายนอกองค์การ และการรายงาน CSR เป็นต้น  

           แนวคดิการส่ือสาร CSR นีย้งัได้รับอิทธิพลจากการนิยามความหมาย CSR และมิติ
ในการพฒันาท่ีประกอบด้วยไปด้วยเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม ซึง่การส่ือสารกบัผู้ มีส่วนได้
ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ อยู่บนพืน้ฐานของความโปร่งใส มีการสนทนาแลกเปล่ียนด้วยความสมคัรใจ 
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เศรษฐกิจ 

(Amaladoss and Manohar, 2011) รวมไปถึงมีการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างสรรค์คณุคา่ให้เกิดขึน้
แก่ประชาชน โลก และผลกําไร (People, Planet, and Profit: 3Ps) ดงัภาพท่ี 2.2  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 2.2  Triple Bottom Line aligned to 3Ps     
แหล่งที่มา:   Amaladoss and Manohar, 2011: 65-80. 

              
           สรุปคือ ความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะบรรทัดฐานท่ีสงัคมคาดหวัง คือการ

ดําเนินงาน CSR ขององค์การไปตามการนิยามความหมาย CSR จนกลายเป็นแบบแผนใน
การศึกษาและการปฏิบตัิการส่ือสาร CSR กล่าวคือ การให้ความหมายของ CSR มีอิทธิพลต่อ
การศกึษาและการสื่อสาร CSR  

2.1.3.2  ความรับผิดชอบตอ่สงัคมในฐานะกลยทุธ์องค์การ  
            แนวคิดการศกึษาความรับผิดชอบต่อสงัคมในฐานะกลยทุธ์องค์การ หรือมมุมอง

ด้านกลยุทธ์มองว่าการเปิดเผยข้อมลูไปยงัสาธารณชนก่อให้เกิดการยอมรับและความน่าเช่ือถือ
มากขึน้ เพราะแสดงถึงการดําเนินงานและการส่ือสาร CSR อย่างโปร่งใส แนวคิดนีเ้กิดขึน้ในปี 
ค.ศ. 2006 โดย ไมเคิล พอร์เตอร์ (Michael Porter) ท่ีเน้นการสร้างและรักษาช่ือเสียงขององค์การ
เพ่ือตอบโจทย์ความคาดหวงัของสงัคมในวงกว้าง รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั
ขององค์การ (Ihlen , Bartlett and May, 2011)    

           ดงันัน้ CSR จึงเป็นกลยทุธ์ในการดําเนินธุรกิจท่ีสอดคล้องกบัความต้องการเป็น
องค์การท่ีดีในสายตาของสาธารณชน แต่ในบางกรณีการสื่อสาร CSR ก็อาจถกูมองว่าเป็นการทํา
เพ่ือผลประโยชน์ขององค์เพียงอย่างเดียว และมกัจะถกูสงัคมตัง้คําถามถึงเบือ้งหลงัและแรงจงูใจ
ในการดําเนินการ CSR จึงทําให้เกิดภาวะสบัสนในการศกึษาและการสื่อสาร CSR เม่ือจริยธรรม

        

       CSR 

สงัคม
Profit  People 

สิง่แวดล้อม

Planet 
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เป็นประเด็นหลกัในการดําเนินธุรกิจและ CSR เองก็เป็นกลยทุธ์ในการสร้างความได้เปรียบในการ
แขง่ขนัขององค์การเช่นกนั ทัง้นีจ้งึควรมีการวางแผน และการดําเนินการด้วยความระมดัระวงั    

           สรุปคือ แนวคิดนีใ้ห้ความสําคญักับผลประโยชน์ขององค์การ ในการสร้าง รักษา
ช่ือเสียง และลดความเสี่ยงขององค์การ มีการตอบโจทย์ความคาดหวังของสังคมในวงกว้าง  
รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน แต่องค์การก็ควรวางแผนการดําเนินงาน CSR 
อยา่งมีชัน้เชิงกลยทุธ์  

         2.1.3.3  ความรับผิดชอบตอ่สงัคมในฐานะการตอ่รองความสมัพนัธ์กบัผู้ มี 
                         สว่นได้สว่นเสีย  
         แนวคิดนีม้องว่าการดําเนินการ CSR ไม่ใช่แค่การสื่อสารหรือวางแผนกิจกรรมท่ี

สอดคล้องกบัผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียเท่านัน้ แตค่วรคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างแท้จริง แนวคิดนีเ้กิดจากคํานิยามท่ีสร้างขึน้โดย Edward Freeman (1984) ท่ีกลา่วว่าผู้ มี
สว่นได้สว่นเสียคือ กลุม่คนหรือปัจเจกชนท่ีได้รับผลกระทบหรือมีอิทธิพลตอ่องค์การ  จึงต้องมีการ
จําแนกผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทัง้ภายในและภายนอกเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลในการส่ือสาร แตข่อบเขต
ของกลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา องค์การจึงต้องพิจารณาผู้ มีส่วนได้
ส่วนเสียอยู่เสมอว่าควรจะดําเนินการ CSR กบักลุ่มใด และจะจดัสรรทรัพยากรอย่างไร (Ihlen, 
Bartlett and May, 2011) 

             การจําแนกกลุ่มสาธารณชนนัน้อาจพิจารณาจากกลุ่มท่ีมีผลกระทบต่อองค์การ 
หรืออาจจําแนกตามวะระทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมก็ได้  ทัง้นี  ้ Yaxley (2013) ได้
แบ่งกลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การไว้ และพบว่าความคาดหวงัของกลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียก็
แตกตา่งกนัออกไป ดงัตารางท่ี 2.1 

    

ตารางที่ 2.1  ความคาดหวงัของกลุม่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 

  

แหล่งที่มา:  Theaker and Yaxley, 2013: 196.    

ลกูค้า                ต้องการซือ้สนิค้าและบริการจากบริษัทท่ีตอบโจทย์ได้ตรงตามความต้องการ 
พนกังาน            ต้องการสร้างคา่นิยมร่วมไปกบัองค์การ 
ชมุชน    ต้องการมีงานทํา มีรายได้ และมีสภาพแวดล้อมท่ีดีทัง้ในท่ีทํางานและท่ีอยูอ่าศยั 
ผู้จดัจําหน่าย     ต้องการเป็นพนัธมิตรกบัองค์การท่ีมีแนวทางการดําเนินธุรกิจท่ีดีและมีช่ือเสียง 
รัฐบาล ต้องการให้องค์การธุรกิจมีเป้าหมายเพ่ือสนบัสนนุสงัคม 
ส่ือ ต้องการให้องค์การสง่มอบความคาดหวงัให้ประชาชน 
นกัลงทนุ           ต้องการสร้างผลกําไร และพยายามหลีกเล่ียงความเสียหาย 
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  การใช้ทฤษฎีการสื่อสารผู้ มีสว่นได้สว่นเสียดงักลา่วนัน้ เอือ้ให้เกิดการดําเนินธุรกิจ
ภายใต้กรอบกฎหมายและจรรยาบรรณในการสื่อสาร เพราะได้สร้างการมีสว่นร่วมของสาธารณชน
ท่ีปราศจากการครอบงําได้อย่างแท้จริง  อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบตัิจริงผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละ
กลุ่มล้วนมีความคิด  ความต้องการท่ีไม่เหมือนกัน และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงเป็น
ความท้าทายท่ีต้องมีการสื่อสาร CSR ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย (Ihlen, 
Bartlett and  May, 2011)  

  สรุปคือ แนวคิดผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้ความสําคญักับผู้ ท่ีมีผลกระทบและได้รับ
ผลกระทบต่อการดําเนินงานขององค์การ เน้นการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน  แม้การแบ่งผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียออกเป็นกลุ่มต่างๆ จะทําให้
องค์การทํางานได้ง่ายขึน้ แตก็่สร้างความท้าทายให้แก่องค์การในการพิจารณากลุม่ผู้ มีสว่นได้สว่น
เสียท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา  

2.1.3.4  แนวคดิการลงทนุเพ่ือสงัคม (Socially Responsible Investment: 
 SRI)     

            เดิมทีแนวคิดการส่ือสาร CSR เป็นท่ีรู้จกักนัในนามการลงทนุเพ่ือสงัคม หรือ SRI  
ตัง้แตช่่วงปี ค.ศ. 1700 ซึง่แนวคิดนีมี้ความต้องการให้ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบการดําเนินการ
ขององค์การ ประกอบด้วย ระบบบญัชีทางสงัคม (Social Accounting) คือ การเก็บรวบรวมและ
การวัดประสิทธิภาพการดําเนินงานขององค์การท่ีมีผลต่อสังคม การตรวจสอบสังคม (Social 
Auditing) คือการประเมินการดําเนินงาน CSR ขององค์การโดยพิจารณาตามหลกัเกณฑ์ และการ
รายงานทางสงัคม (Social Reporting) คือ รายงานผลการดําเนินงานทางสงัคมแก่ผู้ มีสว่นได้สว่น
เสีย (Coombs and Holladay, 2012)  
              ในช่วงปี ค.ศ. 1970 พบว่าองค์การธุรกิจเร่ิมมีการรายงานทางสงัคมมากขึน้ 
(Social Reporting) นบัเป็นกระแสตอบรับจากองค์การท่ีหนัมาสนใจด้านสิ่งแวดล้อม โดยกรอบ
การจัดทํารายงานทางสงัคมอย่างยั่งยืนท่ีใช้กันแพร่หลายไปทั่วโลกคือ  Global Reporting 
Initiative (GRI) ได้เร่ิมขึน้ในปี ค.ศ. 1997 ก่อให้เกิดการปรับปรุงการดําเนินงานเพ่ือสงัคมของ
องค์การให้ดีขึน้  โดย Hess (2008: 447-482 ) ได้ระบวุ่าการรายงานทางสงัคม (Social Reporting) 
ประกอบไปด้วย 3 เสาหลกั ได้แก่  1) การสนทนาแลกเปล่ียน (Dialogue)  คือ ความเข้าใจในความ
ต้องการด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อมของผู้ มีสว่นได้สว่นเสียขององค์การเพ่ือก่อให้เกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้กนัและกนั  2) การพฒันา (Development) คือ การท่ีองค์การรับเอาประเด็น
ปัญหาดงักล่าวมาแก้ไขหรือพฒันาสงัคม และ 3) การเผยแพร่ (Disclosure)  คือ การเผยแพร่
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พฤติกรรมขององค์การเพ่ือให้ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียได้พิจารณาการแก้ไขประเด็นปัญหาทางสงัคม
ดงักลา่ว  

           สรุปคือ แนวคิดการลงทนุเพ่ือสงัคมนี ้พยายามให้ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบการ
ดําเนินงานขององค์การและรับมือกบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ สอดคล้องกบั Ihlen, Bartlett และ 
May (2011) ท่ีพบว่าในปัจจบุนัการรายงาน CSR มีจํานวนเพิ่มขึน้ เน่ืองมาจากความต้องการรับรู้
การดําเนินงานท่ีโปร่งใสขององค์การ ด้านองค์การเองก็มีความพยายามเข้ามาเป็นสว่นหนึ่งในการ
รับผิดชอบตอ่สงัคมเช่นกนั   

  2.1.3.5  แนวคดิด้านการดําเนินงานทางสงัคมขององค์การ (Corporate Social 
                         Performance: CSP)     
          แนวคิดการดําเนินงานทางสงัคมขององค์การสร้างขึน้โดย  Sethi (1975) เพ่ือเป็น

การวางรากฐานในการศกึษาการส่ือสาร CSR  แบ่งออกเป็น 3 ระดบั ได้แก่   1)  ภาระผกูพนัทาง
สงัคม (Social Obligation) ท่ีหมายถึงการทําตามกฎระเบียบและความต้องการของตลาด   2) 
ความรับผิดชอบต่อสงัคม (Social Responsibility) ท่ีเป็นมากกว่าการยอมทําตามกฎเกณฑ์ แต่
กระทําเพ่ือตอบสนองความต้องการของสงัคม ท่ีนบัเป็นจดุเร่ิมต้นในการทํากิจกรรม CSR เพ่ือ
ตอบสนองความคาดหวงัของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย และ 3) การตอบสนองทางสงัคม (Social 
Responsiveness) คือ การคาดการณ์ความคาดหวงัของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งต้องอาศยัความ
เข้าใจ และเน้นการมีสว่นร่วมของผู้ มีสว่นได้สว่นเสียมากขึน้ (Coombs and Holladay, 2012)   

            กระบวนการดงักลา่วถือเป็นการจดัการประเดน็ (Issue Management) อย่างหนึ่ง
ในการประชาสมัพนัธ์ท่ีเก่ียวข้องกบัแนวคิดผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ดงันัน้องค์การจึงต้องจําแนกและ
วิเคราะห์ความคาดหวงัของสาธารณชนท่ีเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ กําหนดวิธีการและการดําเนินการท่ี
เหมาะสมตอ่สาธารณชนนัน้ๆ (Ihlen, Bartlett and May, 2011)    

            จากแนวคิดการสื่อสาร CSR ข้างต้น ชีใ้ห้เห็นพฒันาการของการส่ือสาร CSR 
อย่างเป็นลําดบัขัน้ โดยแนวคิดดงักล่าวมีความสอดคล้องกนั กล่าวคือ เร่ิมจากแนวคิดท่ีว่า CSR 
เป็นเพียงการกระทําไปตามกฎเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้ จนกระทัง่ CSR เป็นการกระทําเพ่ือให้อยู่ร่วมกนัใน
สังคมได้อย่างปกติสุข โดยผ่านการส่ือสารเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของ
สาธารณชน ทําให้แน่ชดัว่าการส่ือสาร CSR มีลกัษณะเป็นกระบวนการปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมท่ีมี
ความซบัซ้อนซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากคํานิยาม และกรอบแนวคิด สอดคล้องกับ Nijhof และ 
Jeurissen (2006: 316-322) ท่ีชีใ้ห้เห็นว่า CSR เป็นกระบวนการปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมท่ีเก่ียวข้อง
กบัแรงจงูใจของมนษุย์ในการดําเนินการเพ่ือแสดงความรับผิดชอบหรือไม่รับผิดชอบตอ่สงัคมและ
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เป็นกระบวนการทางสงัคมท่ีเป็นพลวตั ซึง่ปรากฏการณ์การส่ือสาร CSR นัน้ควรได้รับการศกึษา
เพ่ือค้นหาสถานภาพท่ีปรากฏในงานวิจยัและสร้างแบบจําลองการสื่อสาร CSR ตอ่ไป   
 

2.1.4  หลักการการส่ือสารความรับผิดชอบต่อสังคม  
จากแนวคิดนําไปสูห่ลกัการปฏิบตัิ ซึง่การขบัเคล่ือนการสื่อสาร CSR ให้สาธารณชนกลุม่

ตา่งๆรับทราบนัน้ ควรทําความเข้าใจก่อนว่าองค์การมีการพฒันาด้าน CSR อยู่ในระดบัใด เพ่ือให้
การสื่อสารมีประสทิธิภาพมากขึน้ จากนัน้พิจารณาหลกัการสื่อสาร CSR ในสว่นนีจ้ึงประกอบด้วย
ประเดน็ยอ่ยตอ่ไปนี ้ 

           2.1.4.1  พฒันาการของแนวปฏิบตักิารสื่อสารความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
           2.1.4.2  หลกัการสื่อสารความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
           2.1.4.1  พฒันาการของแนวปฏิบตักิารสื่อสาร CSR     
         พฒันาการของแนวปฏิบตัิการส่ือสาร CSR สะท้อนให้เห็นการเปล่ียนแปลงทาง

สงัคมและความสําคญัของ CSR ท่ีเพิ่มมากขึน้ โดย Ihlen, Bartlett and May (2011) ได้แบ่ง
พฒันาการของแนวปฏิบตักิารสื่อสาร CSR ออกเป็น 5 ระดบั ได้แก่    

1)   ขัน้เร่ิมต้น (Elementary) ในระยะนีมี้การดําเนินการ CSR ท่ีเก่ียวข้อง
กบัผลกําไร และการชําระภาษีตามกฎหมายบญัญตัิเท่านัน้ กล่าวคือองค์การส่วนใหญ่ไม่มีความ
ตระหนกัในความคาดหวงัของสงัคม ทําให้เกิดกลยทุธ์การดําเนินการ CSR ท่ีเป็นเพียงแคเ่ปลือก 
การดําเนินการส่ือสารขาดการมีส่วนร่วมในประเด็นหรือวาระทางสงัคมท่ีเกิดขึน้ ความสมัพนัธ์กบั
กลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นความสัมพันธ์เพียงฝ่ายเดียว โดยใช้การสื่อสารทางเดียวเพ่ือตาม
กระแสสงัคมด้านการสื่อสาร CSR เท่านัน้ 

2)   ขัน้มีส่วนร่วม (Engaged) ในระยะนีเ้ป็นช่วงท่ีองค์การเร่ิมมีการจัด
กิจกรรมการกศุล เพราะองค์การเร่ิมตระหนกัถึงความต้องการของสงัคมสว่นรวม เร่ิมนําหลกัการมี
ส่วนร่วมของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียมาใช้ แต่การส่ือสารยงัมีข้อจํากดั คือมีการรายงานทางสงัคมและ
สิ่งแวดล้อมเพียงแบบผิวเผิน (Window Dressing) มากกว่าการแสดงเนือ้หาสาระ CSR อย่าง
แท้จริง องค์การยงัไมส่ามารถสร้างการมีสว่นร่วมให้เกิดขึน้จริงได้  นอกจากนี ้การดําเนินการ CSR 
ยงัเป็นการกระทําเพ่ือตอบโจทย์กลุ่มทางสงัคมภายนอกโดยรวม ท่ีขาดการวิเคราะห์จําแนกกลุ่ม
ตามความต้องการ โดยสรุปการสร้างความสมัพนัธ์ยงัคงเป็นการส่ือสารทางเดียวแตเ่ร่ิมมีสว่นร่วม
มากขึน้  
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3)   ขัน้พฒันานวตักรรม (Innovative) ในระยะนีมี้การสร้างสมัพนัธ์กับ
กลุ่มผู้ มีสว่นได้สว่นเสียอย่างจริงจงั เร่ิมดําเนินการแผนธุรกิจโครงการ (Business Case) ท่ีแสดง
ถึงการตอบรับขององค์การในการมีสว่นร่วมและวางแผนโครงการท่ีสอดคล้องกบัความต้องการของ
ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียมากขึน้ แม้จะมีการสร้างการมีสว่นร่วมให้เกิดขึน้จริง แต่พบว่ายงัมีการควบคมุ
ข้อมลูด้าน CSR จากองค์การไปสูก่ลุม่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย   

4)   ขัน้บรูณาการ (Integrated) ในระยะนีอ้งค์การบรูณาการธุรกิจให้เข้า
กับการดําเนินงาน CSR จนกลายเป็นการจัดการความรับผิดชอบ เน่ืองจากองค์การเร่ิมเห็น
ความสําคญัของ CSR ท่ีมีผลตอ่ช่ือเสียงและนําไปสูค่วามสําเร็จขององค์การได้ จึงให้ความสําคญั
กบักลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือลดความเส่ียงขององค์การ ทําให้เกิดการส่ือสารในหลายๆประเด็น
เพ่ือตอบสนองความต้องการท่ีแตกต่างกนัออกไป เน้นพฒันาความสมัพนัธ์กบักลุ่มต่างๆเพ่ือเพิ่ม
ความน่าเช่ือถือขององค์การ เช่น กลุ่ม NGO และกลุ่มทางการเมือง และใช้การส่ือสารทางอ้อม
เพ่ือให้เกิดประสทิธิผลในการส่ือสารมากขึน้   

5)   ขัน้ปรับเปล่ียน (Transforming) แนวปฏิบตักิารสื่อสาร CSR ในระยะ
นีห้มายรวมถึงการแสดงข้อมลูบริษัทอย่างเปิดเผยเพ่ือความโปร่งใส แม้ในบางครัง้อาจก่อให้เกิด
ความเส่ียงแก่องค์การเม่ือมีการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางรายงาน CSR แต่การสื่อสารในระยะนี ้
ชีใ้ห้เห็นวา่ องค์การสามารถรองรับกบัสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ มีการปรับเปล่ียนแผนยทุธศาสตร์ CSR 
ได้เสมอเพ่ือขยายผลทางการตลาดและเพ่ิมผลประโยชน์ให้แก่สงัคมและมีรูปแบบการดําเนินธุรกิจ
และ CSR ท่ีหลอมรวมเข้าด้วยกนัเพ่ือนําไปสูก่ารพฒันาอยา่งยัง่ยืน   

  จากพฒันาการในการสื่อสาร CSR พบว่า สอดคล้องกบัพฒันาการของแนวคิด
การสื่อสาร CSR ดงัได้กลา่วมาแล้วข้างต้น กลา่วคือ เร่ิมจากการกระทําไปตามกฎหมาย เง่ือนไข
หรือข้อตกลง จากนัน้คอ่ยๆพฒันาให้มีสว่นร่วมกบัสาธารณชนมากขึน้ จนนําไปสู่การพฒันาอย่าง
ยัง่ยืนเพ่ือผลประโยชน์ของทกุฝ่าย ทัง้นี ้องค์การควรพิจารณาระดบัการพฒันาการส่ือสาร CSR ว่า
อยูใ่นระดบัใดเพ่ือให้สามารถปฏิบตักิารสื่อสารได้อยา่งมีประสทิธิภาพตอ่ไป   

            2.1.4.2  หลกัการสื่อสารความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
            เม่ือทราบว่าองค์การดําเนินการ CSR อยู่ในระดบัใด ก็ควรพิจารณาหลกัการ

ส่ือสาร CSR ควบคู่ไปกบัการปฏิบตัิ ได้แก่ หลกัความถกูต้องในการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร หลกั
ความโปร่งใส ซึง่เป็นคณุลกัษณะสําคญัยิ่งของ CSR เป็นสิ่งท่ีผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียปรารถนา และ
หลกัความน่าเช่ือถือ ซึง่สามารถจําแนกหลกัการสื่อสาร CSR ในภาพรวมได้ 3 ประการ คือ กลุม่
ผู้ รับสาร เคร่ืองมือ และการพิจารณาแง่มมุท่ีเก่ียวข้องกบักฎหมาย (Ewing, 2011) ดงันี ้ 
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1) กลุม่ผู้ รับสาร (Audiences) กลุม่ผู้ รับสารครอบคลมุผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้อง
กบัองค์การทกุ ๆ กลุม่ทัง้ภายในและภายนอก ทัง้โดยทางตรง เช่น กลุม่ผู้บริโภค กลุม่พนกังาน 
กลุม่นกัลงทนุ เป็นต้น และโดยทางอ้อมซึง่รวมถึงส่ือมวลชน นกัวิเคราะห์การลงทนุ นกักฎหมาย ผู้
กําหนดนโยบาย องค์การระหว่างประเทศ ตลอดจนกลุม่ตา่ง ๆ ในสงัคมท่ีสนใจในประเด็น CSR 
ทัง้นี  ้องค์การควรให้ความสําคัญกับความคาดหวังของกลุ่มผู้ รับสารแต่ละกลุ่มและพยายาม
ดําเนินการเพ่ือให้มัน่ใจว่า กลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเข้าใจในความพยายามขององค์การใน
การดําเนินการ CSR นอกจากนีก้ารใช้ภาษาท่ีเหมาะสมในการส่ือสารก็เป็นสิ่งท่ีสําคญัยิ่ง 
เน่ืองจากแนวคิด CSR ค่อนข้างเป็นนามธรรมและอาจเป็นเร่ืองท่ียงัไม่คุ้นเคยสําหรับผู้ รับสาร 
(Ewing, 2011: 353-382) 

2)  เคร่ืองมือ (Tools) เคร่ืองมือสําหรับการส่ือสาร CSR นัน้ นอกจากจะ
รวมเอาส่ือต่างๆท่ีรู้จกักันทัว่ไปในการเผยแพร่ข่าวสารแล้ว ยงัรวมถึงเคร่ืองมือท่ีใช้สําหรับการ
ดําเนินการส่ือสาร CSR (Ewing, 2011) ดงันี ้ 

(1) จรรยาบรรณ (Code of Conduct) จรรยาบรรณมกัจะเป็น
เคร่ืองมือเร่ิมต้นในการชีนํ้าการดําเนินงาน CSR ท่ีบ่งบอกถึงมาตรฐานขัน้ต่ํา (Minimum 
Standards) ท่ีองค์การใช้เป็นเกณฑ์ในการดําเนินการกับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทัง้ช่วยจํากัด
ขอบเขต CSR ขององค์การ แม้ว่าจรรยาบรรณจะเป็นเคร่ืองมือท่ีมีคณุคา่ ในขณะเดียวกนัก็เป็นสิ่ง
ท่ีทําให้เกิดความคาดหวงัจากกลุม่ตา่ง ๆ และอาจกลายเป็นจดุอ่อนหากองค์การไม่สามารถบรรลุ
มาตรฐานท่ีตนกําหนดไว้ได้ 

(2) การตรวจประเมินและการรับรอง (Monitoring and Certification) 
องค์การพยายามแสวงหาแนวทางเพ่ือสร้างความมั่นใจจากการปฏิบัติตามจรรยาบรรณท่ีได้
กําหนดไว้ โดยวิธีการตรวจประเมิน เช่น องค์การท่ีเข้าร่วม The UN Global Compact จะต้องมี
การสื่อสารประจําปีถึงกลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียเก่ียวกับความก้าวหน้าในการดําเนินงานตาม
หลกัการของ The Global Compact  แตส่ิ่งท่ีท้าทายในการสื่อสารก็คือ การเปิดเผยผลการตรวจ
ประเมินภายในและกระบวนการดําเนินงานตา่ง ๆ ขององค์การตอ่สาธารณชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เม่ือผลการตรวจประเมินต่ํากว่ามาตรฐาน แม้องค์การจํานวนมากจะปกปิด แต่ก็ยงัมีองค์การ
จํานวนหนึ่งท่ีเร่ิมต้นเปิดเผยผลการตรวจประเมิน ซึ่งแสดงถึงความโปร่งใสในการดําเนินงาน 
นอกจากนี ้วิธีการให้การรับรองอิสระ (Independent Certification) จากองค์การอิสระภายนอกท่ีมี
ความเช่ือถือก็เป็นอีกทางหนึง่ท่ีช่วยส่ือสารการปฏิบตัติามจรรยาบรรณขององค์การได้เป็นอยา่งดี   
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(3)  การฝึกอบรมและการให้ความรู้ (Training and Education) 
องค์การควรให้ความสําคญักบัการฝึกอบรมและการศกึษามากขึน้ นอกเหนือจากการให้ความรู้แก่
กลุ่มพนกังานลกูจ้างแล้ว ยงัรวมไปถึงกลุ่มผู้ ป้อนวตัถดุิบหรือคู่ค้าต่าง ๆ ซึง่มีผลในการพฒันา
มาตรฐานด้านสงัคมและสิง่แวดล้อมให้สงูขึน้  

(4) การรายงานความรับผิดชอบท่ีไม่เ ก่ียวกับการเงิน  (Non-
Financial Reporting)  ในการสื่อสารผลการดําเนินการ CSR ขององค์การไปยงัผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย
กลุม่ตา่งๆ องค์การจะต้องจดัทํารายงานความรับผิดชอบท่ีไม่เก่ียวข้องกบัการเงินเพ่ือการเผยแพร่ 
ท่ีเรียกว่าการรายงาน “Triple Bottom Line” ซึง่ถือเป็นบรรทดัฐานในการสื่อสาร CSR โดยการ
รายงาน CSR ท่ีดีจะต้องมีการสื่อสารข้อมลูท่ีถกูต้องอย่างสมบูรณ์ ส่ือสารข้อมลูท่ีตรงกบัความ
สนใจของผู้ รับสาร และคํานึงถึงความเข้าใจของผู้ รับสารเพ่ือให้เกิดการประเมินผล นอกจากนี ้การ
รายงาน CSR ยงัจดัเป็นเคร่ืองมือพืน้ฐานสําหรับการตรวจรับรองโดยภาคีท่ีสาม (Third Party 
Assurance) และเป็นวิธีการหนึ่งในการแบง่ปันข้อมลูด้านผลการดําเนินงานและแนวปฏิบตัิ CSR 
ท่ีมีความน่าเช่ือถือ ตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยมากกว่าการทํารายงานประจําปีขององค์การ 
รายงานนีจ้ึงเป็นช่องทางหลกัในการส่ือสารขององค์การขนาดใหญ่ ในการตอบสนองต่อประเด็น
ทางสงัคมและสิง่แวดล้อม (Ziek, 2009: 137-145)   

3)   การพิจารณาแง่มมุท่ีเก่ียวข้องกบักฎหมาย (Legal Considerations)  
เน่ืองจากแง่มมุทางกฎหมายส่งผลต่อความคิดและความรู้สึกของผู้คนท่ีมีต่อองค์การได้ บาง
องค์การอาจดําเนินงานท่ีมีความเส่ียงทางกฎหมาย ทําให้การสื่อสาร CSR จําเป็นต้องบอกกลา่ว
ในสิง่ท่ีขดัแย้งกบักฎหมายให้แก่กลุม่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียตา่ง ๆ ได้ทราบตัง้แตต้่น เพ่ือช่วยลดความ
เส่ียงตอ่การถกูฟ้องร้องและการเสียช่ือเสียงในภายหลงั องค์การควรเปิดใจยอมรับผลกระทบท่ีอาจ
เกิดขึน้ ยอมเผชิญหน้ากบัความผิดพลาดเพ่ือแสดงให้สาธารณชนได้เห็นถึงความรับผิดชอบดีกว่า
การหลีกเล่ียงหรือเบ่ียงเบนประเดน็ซึง่อาจนําไปสูค่วามเคลือบแคลงสงสยัและกลายเป็นผลเสียตอ่
องค์การในท่ีสดุ (Ewing, 2011)   

                       สรุปคือ หลกัการการสื่อสาร CSR ประกอบด้วยการทําความเข้าใจว่าการ
ส่ือสาร CSR ในองค์การนัน้ๆอยู่ในระดบัใด เพ่ือให้ง่ายต่อการพิจารณาเลือกแนวทางปฏิบตัิท่ี
เหมาะสม ซึ่งหลกัการส่ือสารท่ีต้องพิจารณาได้แก่ กลุ่มผู้ รับสาร เคร่ืองมือท่ีใช้ในการสื่อสาร และ
การพิจารณาแง่มุมท่ีเก่ียวข้องกับกฎหมาย หลักการดังกล่าวสอดคล้องกับหลักความถูกต้อง 
โปร่งใส และความน่าเช่ือถือในการเผยแพร่ข่าวสาร ทัง้นี ้องค์การไม่ควรมองอย่างผิวเผินว่าการ
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ส่ือสาร CSR เป็นเพียงประเด็นหนึ่งของการประชาสมัพนัธ์เท่านัน้ เพราะอาจส่งผลเสียต่อ
ภาพลกัษณ์องค์การได้    

 จากการศกึษาพฒันาการ หลกัการการสื่อสาร CSR ข้างต้นพบว่าความ  ท้าท้ายในการ
ส่ือสาร CSR คือความต้องการของกลุม่ผู้ มีส่วนได้สว่นเสียท่ีแตกตา่งกนัไป องค์การจะต้องส่ือสาร
กบัผู้ มีสว่นได้สว่นเสียท่ามกลางความแตกตา่งทางความคิดให้ได้  แม้การสื่อสาร CSR จะเร่ิมเน้น
ไปยงักลุม่พนกังานภายในองค์การ และการส่ือสารภายนอกเป็นหน้าท่ีของการประชาสมัพนัธ์หรือ
แผนกการสื่อสาร แต่ปัจจุบันการเข้าถึงส่ืออินเทอร์เน็ตและเครือข่ายทางสงัคมท่ีเพิ่มขึน้ ทําให้
องค์การถูกเพ่งเล็งจากสาธารณชนได้ง่าย ดังนัน้ จึงควรนํากลยุทธ์การสื่อสารท่ีซับซ้อนมาใช้ 
นอกเหนือจากการส่ือสาร CSR ท่ีเน้นความจริงและความโปร่งใสแล้ว ยงัรวมไปถึงการส่ือสารท่ี
ต่อเน่ือง การมีปฏิสมัพนัธ์ และการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร  ตลอดจนการสร้างความสมัพนัธ์
ระยะยาวท่ีเป็นมากกว่าการส่ือสารแคท่างเดียว (Ihlen, Bartlett and May, 2011)  เช่นเดียวกบั 
Coombs and Holladay (2012) ท่ีกลา่วว่าดําเนินงาน CSR อย่างเป็นระบบ ได้แก่ การวางแผน 
CSR การปฏิบตัิการ และการส่ือสาร ซึ่งจะเกิดผลดีหากแต่ละหน่วยงานมีการ บูรณาการร่วมกัน
อยา่งลงตวั ตลอดจนมีการสื่อสารกิจกรรมทัง้ภายในและภายนอกองค์การได้อยา่งมีประสทิธิภาพ   

                    
 2.1.5  ความสาํคัญของการส่ือสารความรับผิดชอบต่อสังคม  
 ในยคุโลกาภิวตัน์ท่ีข้อมลูข่าวสารเล่ือนไหลได้อย่างเสรี การใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่ และ

ความต้องการเข้าถึงข้อมลูข่าวสารท่ีเพิ่มขึน้ เพ่ือตรวจสอบการทํางาน ความรับผิดชอบต่อสงัคม 
ความโปร่งใส และความน่าเช่ือถือขององค์การ (Ihlen, Bartlett and May, 2011; Theaker and 
Yaxley, 2013) ทําให้องค์การถกูจบัตามองรอบทิศทาง องค์การจึงพยายามตอบสนองความ
ต้องการของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือท่ีจะได้เป็นผู้ มีความรับผิดชอบต่อสังคมในสายตาของ
ประชาชน (Ziek, 2009; Amaladoss and Manohar, 2011)  

 เม่ือมีการดําเนินงาน CSR ทําให้การส่ือสารเร่ืองราว CSR ขององค์การไปยงักลุ่มต่างๆ 
กลายเป็นภารกิจสําคัญท่ีส่งผลต่อภาพลักษณ์และช่ือเสียงขององค์การ สอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างทางสังคมและเศรษฐกิจ ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนปัญหาสงัคมต่างๆ ท่ีทําให้หลายฝ่ายเร่ิมคาดหวงักบับทบาทขององค์การใน
การแก้ไขปัญหา เพราะองค์การทัง้ภาคธุรกิจและภาครัฐต่างดําเนินการอันส่งผลกระทบต่อ
สิ่งมีชีวิต  สิ่งแวดล้อม และสงัคมโดยรวมอย่างหลีกเล่ียงมิได้  องค์การหลายแห่งต่างปรับตวัเพ่ือ
ความอยู่รอดภายใต้สภาวะความกดดนัของสงัคมและหนัมาให้ความสนใจกบัปัญหาเหลา่นีโ้ดยมี
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เป้าหมายเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืนและครองใจผู้บริโภคในระยะยาว (สาริกา ค้าสวุรรณ, 2551: 
49-52; มาร์เก็ตพลสั, 2555)             

 ทัง้ นี  ้CSR จัดเป็นกลยุทธ์หนึ่ งในการประชาสัมพันธ์ เ พ่ือสร้างภาพลักษณ์และ
ความสามารถในการแข่งขนัให้แก่องค์การท่ีทรงประสิทธิภาพ ช่วยป้องกนัปัญหาอนัเก่ียวเน่ืองกบั
กฎหมาย ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานด้วยการหลีกเล่ียงความขดัแย้งต่าง ๆ ช่วยทําให้
สภาพแวดล้อมทางสงัคมมีความมัน่คงยิ่งขึน้ ช่วยลดต้นทนุ ลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้กบัองค์การ
ในอนาคต และสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึน้แก่ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัองค์การ 
(Ihlen, Bartlett  and May, 2011)  
  จากผลการศกึษาวิจยัจํานวนมากพบว่าการดําเนินงานและการส่ือสาร CSR ก่อให้เกิด
ผลดีแก่องค์การหลายประการ (Dong and Lee, 2008) เน่ืองจากองค์การท่ีดําเนินกิจกรรม CSR 
แสดงถึงศักยภาพและถือว่าเป็นองค์การท่ีให้ความสําคัญกับผู้ อ่ืนมากกว่าการสนใจแต่
ผลประโยชน์ขององค์การเพียงฝ่ายเดียว (Kolodinsky, Madden and Henkel, 2010) โครงการ 
CSR จึงเป็นเสมือนเคร่ืองมือส่ือสารท่ีเป็นตวัชีว้ดัความตระหนกัและความต่ืนตวัด้านปัญหาสงัคม
ขององค์การได้เป็นอยา่งดี   

 นอกจากนี ้องค์การตา่งประเทศได้หนัมาสนใจเง่ือนไขทางการตลาดระหวา่งประเทศ ด้าน
การปกป้องทรัพยากรและสิง่แวดล้อมมากขึน้ เช่น การออกกฎระเบียบทางการค้า ด้านการปกป้อง
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของกลุ่มสหภาพยุโรปท่ีมีข้อบังคบัการปิดฉลากสินค้าท่ีบ่งบอกถึงการ
อนรัุกษ์สิง่แวดล้อม   แสดงให้เห็นวา่หากองค์การธุรกิจใดไม่เร่งปรับตวัให้เข้ากบัแนวคิดดงักลา่ว ก็
อาจถูกปฏิเสธการทําธุรกรรม ทัง้ด้านการค้าและการลงทุนได้ หรือการออกกฎหมายอนุรักษ์
พลังงานฉบับใหม่ของประเทศสิงคโปร์เพ่ือรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็น
ระเบียบปฏิบตัิในการใช้พลงังานของภาคอตุสาหกรรมรายใหญ่ท่ีกําหนดให้ผู้ ใช้พลงังานไม่ต่ํากว่า 
15 จิกะวตัต์ จะต้องรายงานผลการใช้พลงังานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีส่งผลกระทบต่อ
ประเทศ ตลอดจนเสนอแผนปรับปรุงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย (พีรานันท์ 
ปัญญาวรานนัท์, 2555: 40)    

 กล่าวโดยสรุป ไม่ว่า CSR จะถกูมองว่าเป็นเพียงการประชาสมัพนัธ์ เป็นการปฏิบตัิไป
ตามระเบียบกฎเกณฑ์ หรือเป็นการแสดงความรับผิดชอบด้วยใจจริงขององค์การก็ตาม แต่ด้วย
กระแสกดดนัในการเข้าถึงข้อมลูข่าวสาร ความต้องการรับรู้ของสาธารณชน กฎหมายการค้าและ
การลงทุน ทําให้องค์การต้องต่ืนตวัอยู่เสมอเพ่ือรับมือกับการเปล่ียนแปลงท่ีสามารถเกิดขึน้ได้
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ตลอดเวลา หากองค์การใดเรียนรู้ท่ีจะนํา CSR และการส่ือสาร CSR ท่ีมีประสิทธิภาพมาปรับใช้
กบัองค์การ ผลดีก็จะเกิดขึน้กบัภาพลกัษณ์ขององค์การ  

 แนวคิดการส่ือสารความรับผิดชอบต่อสังคม ทัง้ในด้านความหมายของ CSR ความ
เป็นมา   แนวคิด หลกัการและความสําคญัของการสื่อสาร CSR ดงักลา่ว ทําให้เกิดความเข้าใจใน 
CSR และการส่ือสาร CSR ในภาพรวมมากขึน้ การสื่อสาร CSR มีลกัษณะเป็นปรากฏการณ์ทาง
สงัคมท่ีมีความซบัซ้อน และมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา การศึกษาแนวคิดการส่ือสาร CSR 
ข้างต้นนัน้จะใช้เป็นกรอบในการศกึษาวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และจดัประเภทงานวิจยัในวิทยานิพนธ์
และสารนิพนธ์ด้านการสื่อสาร CSR ให้มีความชดัเจนเป็นระบบมากขึน้   
 
2.2  ความรับผิดชอบต่อสังคมในระดบัสากลและประเทศไทย 
 
           งานวิจยันีมุ้่งศกึษาสถานภาพองค์ความรู้การส่ือสารความรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์การ
จากงานวิจยัระดบับณัฑิตศกึษาในประเทศไทย จึงควรทําความเข้าใจวิวฒันาการความรับผิดชอบ
ต่อสังคม  ตลอดจนสถานภาพการศึกษาการสื่อสารความรับผิดชอบต่อสังคมทัง้ในและ
ต่างประเทศ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการเทียบเคียงในระดบัสากล ในส่วนนีจ้ึงมีการอธิบายประเด็น
ยอ่ย ได้แก่  
            2.2.1  วิวฒันาการความรับผิดชอบตอ่สงัคมในระดบัสากลและประเทศไทย   
            2.2.2  การศกึษาการส่ือสารความรับผิดชอบตอ่สงัคมในระดบัสากล 
            2.2.3  การศกึษาการส่ือสารความรับผิดชอบตอ่สงัคมในประเทศไทย 
 
         2.2.1  วิวัฒนาการความรับผิดชอบต่อสังคมในระดบัสากลและประเทศไทย   
           พัฒนาการของ CSR เติบโตไปพร้อมกับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมจากระดบัท้องถ่ินสู่ระดบัสากล ทุกภาคส่วนต่างเร่ิมปรับตวัเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการ
แสดงความรับผิดชอบต่อสงัคมมากขึน้ ดงันัน้บทบาทหน้าท่ีของ CSR จึงเปล่ียนแปลงไป
ตลอดเวลา (Elving, 2012: 66-77) ประเดน็ยอ่ยในสว่นนี ้ได้แก่  

         2.2.1.1  วิวฒันาการความรับผิดชอบตอ่สงัคมในระดบัสากล 
         2.2.1.2  วิวฒันาการความรับผิดชอบตอ่สงัคมในประเทศไทย   
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         2.2.1.1  วิวฒันาการความรับผิดชอบตอ่สงัคมในระดบัสากล   
         ความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับสากลมีหน่วยงานใหญ่อย่างองค์การ

สหประชาชาติท่ีเข้ามามีบทบาทสําคัญในการดําเนินการเพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและเป็น
มาตรฐานเดียวกนั ก่อให้เกิดสญัญาโลก (Global Compact) ซึ่งเป็นหลกัการ CSR จาก
สหประชาชาติ และมาตรฐาน CSR สากล ISO 26000 จากองค์การมาตรฐานสากลระหว่าง
ประเทศ (International Organization for Standardization) ทัง้นี ้เพ่ือส่งเสริมให้องค์การธุรกิจ 
รวมทัง้ภาครัฐ เข้ามามีส่วนในความรับผิดชอบต่อประชากรโลกและสงัคมโลกมากขึน้ (นิภา วิริยะ
พิพฒัน์, 2552: 193-205; Coombs and Holladay, 2012) เนือ้หาในสว่นนีไ้ด้แก่  

                     1)  การเกิดขึน้ของสญัญาโลก 
                     2)  มาตรฐาน ISO 26000 

                                 3)  การดําเนินงาน CSR ในยคุแรก 
                                 4)  การดําเนินงาน CSR ในปัจจบุนั  

1)  การเกิดขึน้ของสญัญาโลก สญัญาโลกเร่ิมต้นจากการท่ีนายโคฟ่ี อนันนั 
เลขาธิการองค์การสหประชาชาติในขณะนัน้ ได้เสนอต่อท่ีประชมุ World Economic Forum ท่ี
เมืองดาวอส ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ในปี ค.ศ. 1999 มีการเรียกร้องให้ภาคธุรกิจดําเนินงานโดย
ยดึถือหลกัการเป็นพลเมืองท่ีดีของโลก (Good Global Citizenship) ในทกุ ๆ ท่ีและในทกุ ๆ 
ประเทศท่ีเข้าไปดําเนินธุรกิจ ด้วยการเคารพในหลกัการ 10 ประการ ซึ่งครอบคลมุเร่ืองสิทธิ
มนษุยชน มาตรฐานแรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านคอรัปชัน่ ซึง่การนําหลกัการสญัญาโลก
ไปใช้นัน้ไมใ่ช่เป็นการบงัคบั แตเ่น้นการเปิดโอกาสให้มีความร่วมมือกนัจากหลายๆฝ่าย (Coombs 
and Holladay, 2012)  จากการสํารวจข้อมลูในปี  พ.ศ. 2554 พบว่า มีจํานวนสมาชิกสญัญาโลก
ทัง้หมด 8,300 ราย จาก 135 ประเทศ โดยมีสมาชิกจากประเทศไทยจํานวน 26 ราย (วิทยา       
ชีวรุโณทยั, 2554)  

2)  มาตรฐาน ISO 26000 เม่ือปี ค.ศ. 2005 องค์การ ISO หรือ
International Organization for Standardization  ได้ตกลงร่วมกนัในการจดัทํามาตรฐาน “ISO-
Social Responsibility” หรือ “ISO 26000” เพ่ือให้ธุรกิจพฒันามาตรฐานการดําเนินงานของตนให้
สอดคล้องตามแนวคิด CSR และเร่ิมประกาศใช้เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน ในปี ค.ศ. 2010 โดยใช้คํา
ว่า ความรับผิดชอบต่อสงัคม (Social Responsibility) แทนคําว่า ความรับผิดชอบต่อสงัคมของ
องค์การ และใช้คําย่อ SR แทน CSR ตัง้แต่นัน้มา  ซึ่งมาตรฐาน ISO 26000 ประกอบด้วย
ข้อแนะนําท่ีให้หน่วยงานนําไปปฏิบัติโดยสมัครใจ มิใช่มาตรฐานอ้างอิงเพ่ือการรับรอง 
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(Certification) แต่เป็นการกระทําภายใต้จิตสํานึก นโยบาย และหลกัจรรยาบรรณขององค์การท่ี
ครอบคลมุผลกระทบ 3 ด้านได้แก่ เศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม (นิภา วิริยะพิพฒัน์, 2552) 

             นอกจากนีอ้งค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 
(Organization for Economic Co-Operation and Development) หรือ OECD ก็เป็นองค์การ
สากลในกลุม่ประเทศยโุรปท่ีจดัตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 1948 และขยายเป็นองค์การสากลทัว่โลกในปี ค.ศ.
1916 เพ่ือให้ข้อแนะนําและแนวทางแก่บริษัทสากลข้ามชาติท่ีพึงปฏิบัติกับประเทศคู่ค้าหรือ
ประเทศท่ีตนไปลงทนุทําธุรกิจ ให้สอดคล้องกบัธรรมเนียม วฒันธรรมของชมุชนและสงัคม และตวั
บทกฎหมายของประเทศนัน้ๆอีกด้วย (วิทยา ชีวรุโณทยั, 2554)  

3)   การดําเนินงาน CSR ในยคุแรก การทํา CSR ในช่วงแรกไม่ได้เกิด
จากความมุง่มัน่รับผิดชอบขององค์การเอง แตเ่กิดจากกระแสเรียกร้องจากหลายๆฝ่าย องค์การมกั
ปลอ่ยให้เกิดปัญหาแล้วคอ่ยแก้ไขโดยการทํา CSR ทีหลงั ซึง่วิธีการดงักลา่วจะไมเ่ป็นผลดีอีกตอ่ไป 
องค์การหลายแห่งจึงดําเนินงาน CSR เพ่ือแสดงว่าตนเป็นสว่นหนึ่งของสงัคมและมีความหวงัดีท่ี
จะตอบแทนสงัคมท่ีตนอยู่  จากรายงาน Giving USA ท่ีระบวุ่าองค์การธุรกิจมีการบริจาคเพ่ือการ
กศุลเพิ่มมากขึน้ และจากการสํารวจของ Cone/Roper’s Executive Study ในปี ค.ศ. 2000 ท่ี
สํารวจทศันคติขององค์การในการกําหนดประเด็น CSR พบว่าองค์การธุรกิจร้อยละ 69 มีแผนท่ีจะ
เพิ่มพนัธกิจด้าน CSR ในอนาคต (Kotler and Lee, 2005)   

4)   การดําเนินงาน CSR ในปัจจบุนั ถึงแม้วา่ในสายตาผู้ ถือหุ้นยงัมองว่า
การรักษาผลประโยชน์ขององค์การเป็นสิ่งท่ีสําคญัท่ีสุด การนําผลกําไรไปลงทุนทํา CSR ไม่
สามารถเห็นผลได้ในระยะสัน้นัน้อาจก่อให้เกิดความไม่พอใจแก่ผู้ ท่ีเสียผลประโยชน์ แตใ่นปัจจบุนั
พฒันาการ CSR ในสหรัฐอเมริกา  ก็กําลงัก้าวข้ามจากแนวปฏิบตัิแบบเดิมท่ีมุ่งเน้นการบริจาค มา
สูแ่นวปฏิบตัใิหมใ่นการทํากิจกรรมเพ่ือสงัคมท่ีสนบัสนนุวตัถปุระสงค์ขององค์การ  โดยองค์การมุ่ง
ท่ีจะเลือกเฉพาะประเด็นเชิงกลยทุธ์ท่ีสอดคล้องกบัมาตรฐานองค์การ  เลือกทํากิจกรรมเพ่ือสงัคม
ท่ีตอบสนองเป้าหมายธุรกิจหรือมีความสมัพนัธ์กบัสินค้าหลกัทําให้การทํากิจกรรมเพ่ือสงัคมก้าว
ไปสู่รูปแบบการทํางานท่ีมีแบบแผนกลยุทธ์ และให้ความสําคัญกับการประเมินผลมากยิ่งขึน้ 
(โกศล ดีศีลธรรม, 2554)   

           ท่ามกลางกระแสโลกาภิวตัน์ทําให้แนวคิดและรูปแบบ CSR ท่ีถือกําเนิดมา
จากกลุม่ประเทศท่ีพฒันาแล้วได้ขยายขอบเขตไปสูก่ลุม่ประเทศท่ีกําลงัพฒันาได้ง่ายขึน้ กอปรกบั
ความต้องการในการพฒันาเศรษฐกิจทนุนิยมเสรี ทําให้กลุม่ประเทศกําลงัพฒันาตา่งรับเอาแนวคดิ
ในแบบตะวนัตกมาใช้   
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         2.2.1.2  วิวฒันาการความรับผิดชอบตอ่สงัคมในประเทศไทย  
         แนวคิด CSR ในระดับสากลมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองจากดําเนินการเพ่ือ

ตอบสนองความต้องการของผู้ ถือหุ้นในระยะแรก มาเป็นการกระทําเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของกลุม่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย ในขณะท่ีประเทศกําลงัพฒันายงัคงใช้หลกัการเดิมๆ คือ สว่นใหญ่ยงั
เน้นผลประโยชน์ผู้ ถือหุ้นเป็นสําคญั แสดงให้เห็นว่าการรับเอารูปแบบและกลไกการทํางานแบบ
ตะวนัตกมาใช้นัน้ไม่ก่อให้เกิดประสิทธิผลสําหรับประเทศท่ีกําลงัพฒันา (วรพรรณ เอือ้อาภรณ์, 
2555) เนือ้หาในสว่นนีไ้ด้แก่   

          1)  CSR ในยคุแรก 
         2)  CSR ในอดุมคต ิ  
         3)  CSR ในทางปฏิบตัจิริง   

1)  CSR ในยคุแรก สําหรับประเทศไทย แนวคิด CSR ไม่ใช่เร่ืองใหม่ใน
สงัคมท่ีมีความเอือ้อาทรต่อกนั ด้วยหลกัพทุธศาสนาท่ีอยู่เคียงคู่กบัสงัคมไทยมาช้านานจึงได้รับ
การปลกูฝังจากรุ่นสู่รุ่นในเร่ืองการบริจาค การเสียสละ และการแบ่งปัน (Philanthropy) คนไทยมี
วฒันธรรมและความเช่ือท่ีชอบช่วยเหลือคน และใช้เงินเพ่ือการทําบุญถึง 2.69 % จากรายได้ 
(วิทยา ชีวรุโณทยั, 2554)  นอกจากนีใ้นสงัคมไทยยงัมีการดําเนินการท่ีคล้ายคลงึกบั CSR มาโดย
ตลอด เช่น การบริจาคพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการสร้างศาสนสถาน  การทํานุบํารุง
พระพทุธศาสนาของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานวุงศ์ในทกุยคุทุกสมยั เพ่ือหล่อหลอมให้
พุทธศาสนิกชนเล่ือมใสศรัทธาในความเป็นชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเพ่ือสร้างความ
สามคัคีเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวของคนในชาติ  นอกจากนี ้CSR ยงัอาจอยู่ในรูปแบบของการจดัตัง้
กิจกรรมเพ่ือสงัคมสมาคม มลูนิธิ หรือหน่วยงานตา่งๆเพ่ือธํารงประโยชน์แก่สงัคม   

           ในยคุแรกๆการดําเนินการ CSR ขององค์การในประเทศไทยเกิดจากกระแส
กดดนัทางสงัคมเช่นเดียวกับนานาประเทศ โดยในช่วงแรกถูกมองว่าการทําเพ่ือสิ่งแวดล้อมและ
ชมุชน ทําให้ธุรกิจต้องเสียกําไรไป แตใ่นปัจจบุนันี ้CSR ได้กลายเป็นหนึ่งในนโยบายหลกัท่ีต้องให้
ความสําคญั (วรพรรณ เอือ้อาภรณ์, 2555) 

2)   CSR ในอดุมคติ นบัตัง้แต่ปี ค.ศ. 2000 เป็นต้นมา กระแส CSR ทวี
ความรุนแรงมากขึน้จากการเรียกร้องของสหประชาชาติในเร่ืองสญัญาโลก  การขยายบทบาท
หน้าท่ีของ OECD เร่ือง CSR ของธุรกิจข้ามชาต ิและการรณรงค์ใช้มาตรฐาน GRI ในปี ค.ศ. 2000  
การส่งเสริม CSR จากคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.) การให้รางวลั
ดีเดน่ SET Awards ในปี ค.ศ. 2008 และการนํามาตรฐาน ISO 26000 มาใช้ในปี ค.ศ. 2010 การ
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เรียกร้องดงักล่าวทําให้ CSR ในประเทศไทยต้องมีการเปิดเผยมากขึน้ นําเสนอข้อมลูท่ีเป็นจริง 
ตรวจสอบได้ มีการเผยแพร่ในวงกว้าง การทํา CSR จึงไม่ใช่แคก่ารทําบญุช่วยเหลือคนจน คนตก
ทกุข์แตเ่พียงอยา่งเดียว แตเ่ป็นแผนนโยบายการทําธุรกิจแบบยัง่ยืนท่ีสร้างผลกําไรให้บริษัทอยู่รอด 
เจริญเติบโตแบบก้าวหน้า  ชุมชนและสงัคมยอมรับ พึงพอใจ ไว้วางใจ และศรัทธาต่อองค์การ 
รวมทัง้สามารถอยู่ร่วมกันโดยไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม แต่ช่วยกันเกือ้กูลให้เกิดความสมดุลทาง
ธรรมชาตมิากท่ีสดุ (วิทยา ชีวรุโณทยั, 2554) 

 การดําเนินงาน CSR อย่างจริงจงัในประเทศไทยมีคณะทํางานส่งเสริม
ความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทจดทะเบียน คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.) และสถาบนัไทยพฒัน์  เป็นหน่วยงานหลกัท่ีมีบทบาทสําคญัในการ
กําหนดทิศทางการดําเนินงาน CSR ของประเทศไทย ทิศทางการดําเนินงานดงักล่าวครอบคลมุ
ประเด็นสําคญัทัง้หมดของหลกัการสากลด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมต่างๆ ได้แก่ ISO 26000, 
UN Global Compact, GRI รวมถึงหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 
2549 และเข็มทิศธุรกิจเพ่ือสงัคมท่ีจดัทําไว้ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2551 มีการผนวกเนือ้หาด้านหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ไว้ด้วยกนั โดยมีหลกัสําคญัในการปฏิบตั ิ
ภายใต้มิติเศรษฐกิจ สงัคมและสิ่งแวดล้อม (ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย.  สถาบนัธุรกิจเพ่ือ
สงัคม, 2554)  

 การดําเนินงานท่ีผ่านมามีการรณรงค์ส่งเสริมให้กิจการทัง้ภาคธุรกิจ 
โดยเฉพาะบริษัทมหาชนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกิจการท่ีมิใช่ภาค
ธุรกิจ ให้ประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบตอ่สงัคมตามทิศทางสากลอยา่งมีคณุธรรม เพ่ือสร้าง
คณุค่าและประโยชน์สขุแก่องค์การและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง  นอกจากการประยกุต์ใช้
แนวคิด CSR ตามหลกัสากลท่ีมีแล้วยงัมีการบูรณาการองค์ความรู้และภูมิปัญญาไทย อาทิ 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลกัธรรมของศาสนาตามความเช่ือถือ คณุลกัษณะของคนไทย 
ตลอดจนวฒันธรรมประเพณีและภมูิปัญญาท้องถ่ินอ่ืนๆร่วมด้วย เพ่ือให้การดําเนินกิจการมีความ
เป็นอตัลกัษณ์พิเศษเฉพาะของคนไทย การดําเนินกิจการ CSR ตามวิถีไทยนอกจากจะสอดคล้อง
และเหมาะสมกบัสภาพของสงัคมไทยแล้ว ยงัจะช่วยปลกูจิตสํานึกของมนษุย์ตัง้แตฐ่านราก อนัจะ
เป็นผลดีตอ่ความยัง่ยืนของประชาชน กิจการ สงัคม สิ่งแวดล้อมและประเทศชาติโดยรวม (ตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย.  สถาบนัธุรกิจเพ่ือสงัคม, 2555)  

 ในปัจจุบนัการขบัเคลื่อน CSR ขององค์การธุรกิจในประเทศไทยได้รับ
อิทธิพลจากกรอบการพฒันาท่ียัง่ยืนภายใต้มิตทิางเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม เช่น แผนงาน
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การจดัตัง้ประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC) 
ท่ีดําเนินควบคูไ่ปกบัการจดัตัง้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community  : 

AEC) ให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2558 ได้กําหนดประเด็นการสง่เสริม CSR โดยมีวตัถปุระสงค์
เชิงกลยทุธ์เพ่ือผลกัดนัให้ภาคธุรกิจผนวกเร่ือง CSR ไว้ในวาระการดําเนินงานของกิจการและ
สนบัสนุนให้เกิดการพฒันาเชิงเศรษฐกิจและสงัคมท่ียัง่ยืนในหมู่ประเทศสมาชิกอาเซียน (ตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย.  สถาบนัธุรกิจเพ่ือสงัคม, 2555) ดงันัน้ ในปัจจบุนัจึงได้มีการกําหนด
แผนงานท่ีสอดคล้องกบัหลกัการ CSR ยคุการพฒันาท่ียัง่ยืน 2.0 เพ่ือตอบโจทย์ความคาดหวงัของ
สงัคมในระดบัมหภาคและคํานึงถึงผู้ มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน ด้วยการเปล่ียนแปลงกลยทุธ์เดิม
ให้สามารถรับมือกบัสงัคมมนษุย์และนิเวศวิทยาท่ีขยายใหญ่ขึน้ได้ (Visser, 2011)  

3)  CSR ในทางปฏิบตัิจริง แม้ว่าองค์การธุรกิจในประเทศไทยจะมีการทํา
กิจกรรมเพ่ือสงัคมจํานวนมากแตย่งัค้นพบปัญหา (โกศล ดีศีลธรรม, 2554; นิธิ เอียวศรีวงศ์, 2555; 
Mavro, 2010) ดงันี ้ 

(1)  องค์การสว่นใหญ่ให้ความสําคญักบัผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น และ
ไมมี่เป้าหมายของการพฒันาสงัคมเป็นหลกั 

(2)   ภาคประชาสงัคมท่ีดําเนินงาน CSR สว่นใหญ่ยงัขาดแคลนเงินทนุ  
(3)   การดําเนินงาน CSR ในประเทศไทยยงัไม่สามารถเช่ือมโยงอย่าง

เป็นระบบเหมือนกบัหลายๆประเทศ  
(4)   องค์การสว่นใหญ่ในประเทศไทยยงัยากตอ่การตรวจสอบ มีความ

เหล่ือมลํา้เชิงอํานาจ มีระบบอปุถมัภ์และความไมโ่ปร่งใสเกิดขึน้  
(5)  องค์การส่วนใหญ่ใช้ CSR เป็นเพียงส่วนหนึ่งของงาน

ประชาสมัพนัธ์ โดยเฉพาะองค์การท่ีสร้างปัญหาสิง่แวดล้อมเป็นประจํา มกัจะลงทนุประชาสมัพนัธ์
กบัโครงการสง่เสริมสิง่แวดล้อมเป็นพิเศษ และเป็นเจ้าของโครงการและรางวลัเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อม
ตา่งๆ โดยอาจใช้งบประชาสมัพนัธ์สงูกว่างบประมาณในการทําประโยชน์ อย่างกรณี ผลกระทบ
จากโครงการท่อก๊าซไทย - พม่าของบริษัท ปตท. กบั กฟผ. ทําให้ ปตท. ถกูกล่าวหาว่าเป็นผู้ ทํา
ลายสิ่งแวดล้อมของชาติและรังแกประชาชน แรงผลกัดนัท่ีทําให้ ปตท. ต้องดําเนินกิจกรรม CSR 
(โกศล ดีศีลธรรม, 2555) คือ 

                (5.1)  กระแสผลกัดนัจากชมุชน และการสร้างภมูิคุ้มกนัธุรกิจให้
อยู่คู่กับชุมชน เช่น การปลูกหญ้าแฝกในโครงการยาดานาท่ี ปตท. ยอมรับว่าต้องทําตามพนัธะ
สญัญาฟืน้ฟสูภาพป่าเพ่ือลดแรงต้านจากกลุม่เคลื่อนไหวทางสงัคมในพืน้ท่ี 
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                   (5.2)  เน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทําให้
ต้องสร้างภาพลักษณ์ผู้ นําด้านพลังงานสะอาดรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น นํา้มันไร้สารตะกั่ว แก๊ส
โซฮอล์ เป็นต้น 

                   (5.3)  กระแสกดดนัจากมาตรฐานสากล และความคาดหวงัจาก
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ทําให้ ปตท. มีเป้าหมายในการเป็นองค์การชัน้นําในระดบัสากล
ท่ีมีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบตอ่สงัคม   

จากปัจจยัผลกัดนัข้างต้น ทําให้ ปตท. ต้องใช้กลยทุธ์การประชาสมัพนัธ์
ผนวกกบัการดําเนินการ CSR อย่างต่อเน่ืองเพ่ือป้องกนัปัญหาระยะสัน้และระยะยาว โครงการ 
CSR ของปตท. จึงแยกย่อยหลายอย่าง ครอบคลุมทัง้ศิลปวฒันธรรม  กีฬา และสิ่งแวดล้อม  
เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ทกุฝ่าย   

      (6)  การดําเนินงาน CSR ในประเทศไทยมกัไม่ให้ความสําคญักบั
พนกังาน จากการสํารวจความรับผิดชอบตอ่สงัคมของบริษัทเอกชนไทยในปี พ.ศ. 2550 โดยบริษัท
ท่ีปรึกษา Grant Thompson (2551) พบว่ากิจกรรม CSR ท่ีองค์การไทยนิยมทํากนัมากท่ีสดุ คือ 
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านพลงังานและการแสวงหาสินค้าและผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ในขณะท่ีองค์การทัว่โลกเน้นกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับพนกังานมากกว่า นอกจากนีย้งั
สอดคล้องกบังานวิจยัของ Chambers, Chapple, Moon และ Sullivan (2005) ท่ีพบว่าประเทศ
ไทยยงัอยู่ในขัน้เร่ิมต้นของการดําเนินกิจกรรม CSR โดยมีกิจกรรม CSR ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการมีสว่น
ร่วมของชุมชน มุ่งเน้นเฉพาะกลุ่ม (ศาสนา พระมหากษัตริย์ วฒันธรรมไทย) มากเป็นพิเศษ ซึ่ง
ตรงกนัข้ามกบัประเทศทางตะวนัตกท่ีมุง่เน้นการกําหนดแนวทางปฏิบตัติอ่พนกังาน ด้านสวสัดิการ
และการมีสว่นร่วมของพนกังาน (วรพรรณ เอือ้อาภรณ์, 2555) 

      (7)  การดําเนินงาน CSR ในประเทศไทยมกัไม่ให้ความสําคญัด้าน
สิ่งแวดล้อมเท่าท่ีควร จากการศึกษาการส่ือสาร CSR ในประเทศไทยของ Thompson และ 
Zakaria (2004) ระบวุ่า ชมุชนมีการเรียกร้องให้รัฐบาลเข้ามามีบทบาทสําคญัในการแก้ไขปัญหา
สิง่แวดล้อมมากขึน้ 

      (8)  ด้านการสื่อสาร CSR ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การในประเทศไทย
นัน้ พบว่ายงัมีการรายงาน CSR ผ่านทางเว็บไซต์ค่อนข้างน้อย คือมีเพียงร้อยละ 27.57 และ
ผลการวิจยัของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจําปี พ.ศ. 2552 พบว่า
บริษัทส่วนใหญ่มุ่งเน้นมิติด้านสงัคม สิ่งแวดล้อม การศกึษาและเศรษฐกิจ ตามลําดบั ในขณะท่ี
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ประเทศพฒันาแล้วมกัให้ความสําคญักบัมิติทางด้านสิ่งแวดล้อมมากท่ีสดุ (วรพรรณ เอือ้อาภรณ์, 
2555)   

       เน่ืองจากสงัคมไทยเป็นสงัคมท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั กล่าวคือได้รับ
การปลกูฝังด้านการบริจาคหรือการให้ทานตามแนวทางของศาสนาพทุธ ดงันัน้การดําเนินกลยทุธ์ 
CSR ของบริษัทตา่งๆ ในประเทศไทย สว่นใหญ่จึงยงัเป็นการบริจาคเพ่ือการกศุล (Philanthropy) 
และอยู่ในขัน้เร่ิมต้นพฒันาจากการบริจาคในอดีตไปสูก่ารประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสงัคม 
และมีแนวโน้มท่ีจะกลายเป็นการดําเนินการ CSR อย่างมีกลยทุธ์และการพฒันาอย่างยัง่ยืนได้ 
เพราะองค์การตา่งๆ ในประเทศไทยรับเอาแนวคิดสว่นใหญ่มาจากตา่งประเทศ โดยมีทิศทางและ
แนวโน้มในการพฒันาการดําเนินการ CSR ให้สอดคล้องตามมาตรฐานโลก  อย่างไรก็ตาม ควร
ส่งเสริมและสนบัสนนุการดําเนินกลยทุธ์ CSR ในแบบไทยๆมากขึน้ เพ่ือให้สอดคล้องกบัความ
หลากหลายทางวฒันธรรมและบริบททางสงัคมในแบบไทย (วรพรรณ เอือ้อาภรณ์, 2555 ; Aras 
and Crowther, 2009)   

         สรุปคือ วิวัฒนาการของ CSR ทัง้ในระดับสากลและในประเทศไทย เกิดขึน้และ
เติบโตไปในทิศทางท่ีสอดคล้องกนั กระแสของการพฒันาท่ียัง่ยืนได้ผลกัดนัให้ทกุภาคส่วนหนัมา
ให้ความสนใจ CSR จนกลายเป็นทิศทางหลกัของโลก องค์การตา่งๆมีความพยายามท่ีจะเป็นสว่น
หนึ่งของสงัคมท่ีดี โดยพฒันาการ CSR ในระดบัสากลมีการพฒันาอย่างตอ่เน่ืองจากการบริจาค
เพ่ือการกศุลไปยงัการดําเนินการ CSR  ท่ีสอดคล้องกบัเป้าหมายขององค์การอยา่งมีชัน้เชิงกลยทุธ์
มากขึน้ แม้ว่าวิวฒันาการ CSR ในประเทศไทยจะยงัจดัอยู่ในขัน้เร่ิมต้น แตก็่มีแนวโน้มเติบโตขึน้
ตามแนวทางของประเทศทางตะวนัตก และมีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตนมากขึน้  การศกึษา
วิวฒันาการดงักล่าวทําให้เห็นภาพรวมของ CSR ทัง้ในระดบัสากลและในประเทศไทย ซึ่งเป็น
ประโยชน์ตอ่การศกึษาสถานภาพงานวิจยัการสื่อสาร CSR ตอ่ไป 
 

2.2.2  การศึกษาการส่ือสารความรับผิดชอบต่อสังคมในระดบัสากล 
ในสว่นนีจ้ะกลา่วถึงการศกึษาการส่ือสาร  CSR ในระดบัสากล ใน 3 ประเดน็ ได้แก่  
           2.2.2.1  ความท้าทายในการสื่อสาร CSR ท่ีมีการศกึษาในหลายแขนง  
           2.2.2.2  ประวตัศิาสตร์และวิวฒันาการในการศกึษา CSR  
           2.2.2.3  การวิจยัด้านการสื่อสาร CSR ในระดบัสากล   
         2.2.2.1  ความท้าทายในการศกึษาการส่ือสาร CSR    
         ความท้าทายในการศกึษาการส่ือสาร CSR เกิดจากความหลากหลายของแนวคิด

ท่ีเกิดขึน้จากศาสตร์ต่างๆ ทัง้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ แม้ว่าจะมีการศกึษาวิจยั CSR ในวง
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กว้างแต่ด้วยความคลุมเครือ ไร้ขอบเขตท่ีแน่ชัด จึงยากต่อการค้นพบกระบวนทัศน์หลักใน
การศึกษา นอกจากนี ้CSR ยงัแตกต่างกันไปตามบริบทของแต่ละประเทศ และมีการเติบโตไป
พร้อมกับการดําเนินธุรกิจขององค์การท่ีมีผลกระทบต่อสงัคม CSR จึงเป็นสาขาวิชาท่ีไม่หยุดน่ิง
และมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา (Lockett, Moon and Visser, 2006: 115-134)  

  แม้ CSR จะจัดอยู่ในศาสตร์ด้านการจัดการและได้รับอิทธิพลจากทาง
สงัคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ จิตวิทยา และสงัคมวิทยา แต่ด้วยกระแสโลกาภิวตัน์ท่ีทําให้องค์การ
ธุรกิจทัว่โลกให้ความสําคญักบั CSR จึงทําให้มีการศกึษาวิจยัในเชิงสหวิทยาการเพ่ือต่อยอดองค์
ความรู้ไปยงัแขนงวิชาตา่งๆมากขึน้ เช่น ด้านจรรยาบรรณทางธุรกิจ ธุรกิจกบัสงัคม กฎหมาย การ
บญัชี การจดัการผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย การสื่อสารการตลาด การส่ือสารองค์การ การโฆษณา และ
การประชาสมัพนัธ์ เป็นต้น (Ihlen, Bartlett and May, 2011; Visser, 2007)  

2.2.2.2  ประวตัศิาสตร์และวิวฒันาการในการศกึษาการส่ือสาร CSR 
  แม้แนวคิดความรับผิดชอบตอ่สงัคมมีมาช้านานกว่า 200 ปี โดยแฝงอยู่ในกรอบ

คณุธรรม จริยธรรม ด้านความเสมอภาคของแรงงาน ท่ีเร่ิมจากเหตกุารณ์ลุกฮือของประชาชนท่ี
ตอ่ต้านการกดข่ีการใช้แรงงานของบริษัท อีสท์ อินเดีย ในประเทศองักฤษ เม่ือปี ค.ศ. 1790 ท่ีทําให้
บริษัทต้องหนัมาปรับปรุงสวสัดิการและยอมรับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนมากขึน้ (Werther and 
Chandler, 2011)  แต่จดุเร่ิมต้นของการศกึษา CSR เกิดขึน้ในแวดวงวิชาการตะวนัตก ในช่วง 
ค.ศ.1930 โดยศาสตราจารย์ธีโอดอร์ เครปส์ (Professor Theodor Kreps) จากสแตนฟอร์ด บิส
สิเนส สคลู (Stanford Business School) ท่ีเป็นผู้ ใช้คําว่า “Social Audit” เป็นครัง้แรกและ
เรียกร้องให้องค์การธุรกิจทํารายงานการกระทําท่ีแสดงความรับผิดชอบต่อสงัคม  แตก็่ยงัไม่ได้รับ
ความสนใจมากนกั ต่อมาในปี ค.ศ.1953 หนังสือเร่ือง “Social Responsibilities of 
Businessman” โดย โฮเวิร์ด โบเวน (Howard Bowen) ผู้ ได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่ง CSR  
ได้สร้างพืน้ฐานแนวคิด CSR ขึน้อย่างเป็นระบบและทําให้แนวคิด CSR เร่ิมเป็นท่ีรู้จกัอย่าง
แพร่หลายในปี ค.ศ. 1970  แม้ว่าในปี ค.ศ.1962 นกัเศรษฐศาสตร์รางวลัโนเบลช่ือดงั มิลตนั  ฟรีด
แมน (Milton Friedman) ได้กลา่วค้านว่าหน้าท่ีหลกัของการทําธุรกิจคือการแสวงหาผลกําไรก็ตาม 
แต่แนวคิด CSR ก็ได้ท้าทายความคิดท่ีทําให้องค์การต้องหนัมาคํานึงถึงกลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียท่ี
ได้รับผลกระทบจากดําเนินธุรกิจทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม (Coombs and 
Holladay, 2010)   

  วิวฒันาการของการศึกษา CSR ได้รับอิทธิพลจากการนิยามความหมายของ 
CSR ในแตล่ะช่วง ซึง่สามารถแบง่ออกเป็น 4 ช่วง (Hornsby, 2012; Carroll, 1999) ได้แก่  
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              1)  ในช่วงปี ค.ศ.1950-1960 ได้กําหนดว่า CSR เป็นหน้าท่ีหรือความ
รับผิดชอบท่ีจําเป็นสําหรับองค์การอย่างชดัเจน คําจํากัดความในช่วงนี ้เน้นความรับผิดชอบต่อ
สงัคมในระดบัท่ีเทียบเท่าหรือมากกว่าการคํานึงถึงผลประโยชน์ขององค์การ และเน้นการวิจยัท่ี
ประยกุต์ความรับผิดชอบเข้ากบัสงัคมโดยรวม 
            2)  ในช่วงปี ค.ศ. 1970 มีความพยายามท่ีจะกําหนดความหมายของคํา
ว่า CSR และใช้คําอ่ืนๆเพิ่มเติม เช่น Decision-Making Task และ Balancing Multiple Interest 
เน้นการวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นมากขึน้   

            3)  ในช่วงปี ค.ศ. 1980 มีการขยายคําจํากดัความความรับผิดชอบต่อ
สงัคม โดยรวมเอาผู้ ถือหุ้นและกลุม่ตา่งๆ ในสงัคมไว้ด้วย มีการดําเนินกิจกรรม CSR ควบคูไ่ปกบั
การทําธุรกิจ ในช่วงปลายปี ค.ศ.1980 ไม่เน้นการสร้างคําจํากดัความให้เป็นเอกฉนัท์เหมือนในปี 
ค.ศ.1950 แตเ่น้นการวิจยัด้าน CSR มากขึน้  

              ตลอดระยะเวลา 4 ทศวรรษท่ีผ่านมาถือเป็นการบม่เพาะการศกึษา CSR 
ให้เจริญเติบโตเต็มท่ีในปี ค.ศ.1990 และเกิดการศกึษาในประเด็นใหม่ๆขึน้ ได้แก่ การดําเนินงาน
เพ่ือสังคมขององค์การ (Corporate Social Performance) ทฤษฎีผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholder Theory) และทฤษฎีจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Business Ethics Theory) สรุปได้ว่า 
CSR พฒันามาจากแนวคิดเพียงแนวคิดเดียวแตส่ามารถสร้างแนวคิดภายใต้กรอบแนวคิดอ่ืนๆได้
อีกมากมาย  

            4)  ปีช่วงปี ค.ศ. 1990-ปัจจบุนั แนวโน้มการวิจยัได้เปล่ียนจากการนิยาม
ความหมาย CSR มาเป็นการศกึษาเพ่ือเข้าใจในแนวคิดของ CSR มากขึน้ ดงัเช่น การศกึษาวิจยั
ของ Dahlsrud (2008) ท่ีกลา่วถึงห้ามิติ ได้แก่ ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย สงัคม ความสมคัรใจ เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อม ในการนิยามความหมาย CSR  Dahlsrud พบว่า มิติเหลา่นีถื้อเป็นส่วนประกอบ
หลกัของคํานิยาม CSR ทัว่ไป แม้คําจํากดัความของ CSR จะแตกตา่งกนั หรือจะเกิดประเดน็ใหม่ๆ
ขึน้ เช่น หลกัธรรมาภิบาล (Concept of Corporate Citizenship) แตก็่ยงัคงความเป็นแก่นแท้ของ
แนวคดิ CSR    

  อยา่งไรก็ตาม แนวคิดของ Carroll (1979, 1991) ท่ีนําเสนอคําจดัความของ CSR 
ในรูปแบบของพีระมิด 4 ระดบั เป็นแนวคิดท่ีได้รับการยอมรับและเป็นท่ีรู้จกักนัอย่างแพร่หลายใน
แวดวงการศกึษา CSR ประกอบด้วย ฐานล่างสดุคือเศรษฐกิจ องค์การต้องดําเนินการเพ่ือตอบ
โจทย์ทางด้านเศรษฐกิจแก่หุ้ นส่วน พนักงานและผู้บริโภค ด้านกฎหมาย คือ องค์การต้อง



31 
 

ดําเนินการภายใต้กรอบกฎหมาย ด้านจรรยาบรรณขององค์การ และด้านกิจกรรมเพ่ือการกุศล 
ตามลําดบั (Coombs and Holladay, 2012)    

2.2.2.3  การวิจยัด้านการสื่อสาร CSR ในระดบัสากล    
  แม้ว่าการส่ือสาร CSR เร่ิมกลายเป็นสิ่งท่ีสําคญัและมีการศกึษาการส่ือสาร CSR 

ในสาขาวิชาการตลาดและส่ือสารองค์การมากขึน้ แตก่ลบัพบว่าการวิจยัการสื่อสาร CSR ในระดบั
สากลยังคงมีไม่มากนักเม่ือเทียบกับสาขาอ่ืนๆ (Reisch, 2006) นอกจากนี  ้งานวิจัยด้านการ
ส่ือสาร CSR ยงัไม่สามารถวิเคราะห์โดยใช้มมุมองเดียวได้ ยงัคําถามให้เกิดขึน้แก่นกัการตลาด
และผู้ปฏิบตัิงานส่ือสารองค์การต่อไป ในด้านกลยทุธ์การสื่อสาร CSR และผลกระทบท่ีเกิดขึน้ 
ตลอดจนการใช้เคร่ืองมือทางการส่ือสารเพ่ือตอบสนองความคาดหวงัของผู้ มีส่วนได้สว่นเสีย ด้าน
ประเด็นหลกัของงานวิจยั CSR ในสาขาวิชาการสื่อสารการตลาดและการส่ือสารองค์การ พบว่า
มุ่งเน้นท่ีการจดัการกบัประเด็นปัญหา โดยส่วนใหญ่จะเน้นการส่ือสารกบัผู้บริโภคและผู้ มีส่วนได้
ส่วนเสียท่ีเก่ียวข้องและการศึกษาความคาดหวงัของผู้บริโภค (Podnar, 2008) ยกตวัอย่าง
การศกึษาวิจยั ได้แก่   

1) Golob, Lah และ  Jancic (2008) ได้ศึกษาความคาดหวังของ 
ผู้บริโภคซึ่งเป็นแรงจูงใจให้องค์การดําเนินงาน CSR เพ่ือเป้าหมายทางการตลาด ผลการศึกษา
พบว่าผู้บริโภคมีความคาดหวังท่ีสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ จากผล
การศกึษาได้เสนอแนะให้นกัการตลาดนํา CSR มาใช้ในด้านการตลาดเชิงกลยทุธ์และการส่ือสาร
องค์การ โดยพิจารณาคา่นิยมของผู้ มีสว่นได้สว่นเสียและปัจจยัอ่ืน ๆ นอกจากนี ้ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย
ควรมีส่วนร่วมในการสื่อสารเพ่ือการดําเนินการ CSR ท่ีสอดคล้องกบัความคาดคาดหวงั อย่างไรก็
ตาม พบวา่การศกึษาวิจยัด้านความคาดหวงัของผู้บริโภคและการตอบสนองตอ่การส่ือสาร CSR นี ้
ยงัมีอยูจํ่านวนน้อย 

2)   Morsing, Schultz, และ Nielsen (2008) ได้ศกึษาการส่ือสาร CSR 
โดยทําการสํารวจการส่ือสาร CSR ของบริษัทในกลุ่มประเทศยโุรปและกลุ่มประเทศเดนมาร์ก 
พบวา่ชาวเดนมาร์กมกัเกิดความเคลือบแคลงสงสยัในการส่ือสาร CSR แตผู่้ นําองค์การก็ยงัยอมรับ
ว่า  CSR เป็นปัจจัยท่ีสําคญัในการสร้างช่ือเสียงขององค์การ จากการศึกษาครัง้นีไ้ด้สร้าง
แบบจําลองการสื่อสารเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลสงูสดุ โดยไม่ทําให้การสื่อสารดเูกินจริงมากเกินไป มี
การแบ่งกระบวนการส่ือสาร 2 ทาง ได้แก่ การสื่อสารภายในและการส่ือสารภายนอก  ซึ่งการ
ส่ือสารท่ีดีต้องเร่ิมจากการสื่อสารโดยตรงกบัพนกังานในองค์การเสียก่อนและมีการสื่อสารทางอ้อม
กบัผู้ มีสว่นได้สว่นเสียท่ีอยูภ่ายนอกองค์การผา่นกลุม่ผู้ นําทางความคดิและผู้ เช่ียวชาญ   
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   3)  Sweeny และ Coughlan (2008) ได้ศกึษาการส่ือสาร CSR ผ่านการ
รายงาน CSR ประจําปี พบว่ามีการนํามมุมองของผู้ มีส่วนได้สว่นเสียไปใช้ในการส่ือสารมากกว่า
การรายงานไปตามความคาดหวงัของคนกลุม่ใหญ่เพียงฝ่ายเดียว ซึง่การศกึษานีเ้ป็นประโยชน์ใน
การกําหนดเนือ้หาการรายงาน CSR และได้ทราบถึงมมุมองของนกัส่ือสารองค์การท่ีมีตอ่กลุม่ผู้ มี
สว่นได้เสียท่ีแตกตา่งกนัอีกด้วย  

   กล่าวโดยสรุป การศึกษาและการวิจัยการส่ือสาร CSR ในต่างประเทศมี
วิวัฒนาการท่ียาวนาน โดยเกิดขึน้ในศาสตร์ด้านการจัดการและแตกแขนงมาสู่สาขาวิชาการ
ส่ือสาร แม้วา่การศกึษาด้านการสื่อสาร CSR จะได้รับความสนใจในแวดวงวิชาการตา่งประเทศ แต่
การวิจยัด้านการสื่อสาร CSR ยงัมีจํานวนน้อย  ด้านประเด็นในการวิจยัพบว่ามีความหลากหลาย
ทัง้ท่ีเป็นมมุมองจากภายในองค์การและภายนอกองค์การ  มีการศกึษาความคาดหวงัของผู้ มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ศึกษาเพ่ือสร้างแบบจําลอง ศึกษากลยุทธ์การส่ือสาร การใช้เคร่ืองมือในการสื่อสาร 
ตลอดจนการเลือกประเด็นการส่ือสาร CSR  ซึง่การศกึษาวิจยัการสื่อสาร CSR จะทําให้เข้าใจการ
สร้างความหมาย การดําเนินการ และการส่ือสาร CSR เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพฒันา CSR ของ
องค์การ (Ihlen, Bartlett and May, 2011) และเป็นประโยชน์ในการเทียบเคียงเพ่ือค้นหา
สถานภาพการศกึษาวิจยัการสื่อสาร CSR ขององค์การในประเทศไทย 

 
2.2.3  การศึกษาการส่ือสารความรับผิดชอบต่อสังคมในประเทศไทย  
ในสว่นนีจ้ะกลา่วถึงการศกึษาการส่ือสาร CSR ในประเทศไทย เพ่ือให้เกิดความเข้าใจใน

สถานภาพปัจจบุนัของการศกึษาการส่ือสาร CSR ในประเทศไทย โดยมีประเดน็ยอ่ย ได้แก่  
          2.2.3.1  กระแสความนิยม CSR ในองค์การธุรกิจไทย  
          2.2.3.2  การศกึษาและการวิจยัด้านการสื่อสาร CSR ในประเทศไทย  

              2.2.3.1  กระแสความนิยม CSR ในองค์การธุรกิจไทย  
          การศกึษาด้าน CSR ในประเทศไทยกําลงัได้รับความนิยม เน่ืองจากจริยธรรมทาง

ธุรกิจ และ CSR เป็นข้อหวัท่ีผู้บริหารขององค์การชัน้นําวางเป้าหมายปรับปรุงและพฒันาให้เกิดกบั
ธุรกิจสงูขึน้เป็นอนัดบัสอง รองจากการพฒันาคณุภาพทรัพยากรบคุคลขององค์การ สะท้อนถึงการ
ให้ความสําคญักบัแนวคดิ CSR ท่ีเพิ่มขึน้ในธุรกิจชัน้นําของไทย (โกศล ดีศีลธรรม, 2554)      
             2.2.3.2  การศกึษาและการวิจยัด้านการสื่อสาร CSR ในประเทศไทย  

           จากกระแสความนิยม CSR ขององค์การในการดําเนินธุรกิจ ทําให้หลกัสูตร
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาชัน้นําของไทยมีการปรับเปล่ียนเพ่ือให้สอดคล้องกับความ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้มีการ
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ปรับปรุงหลกัสตูรท่ีสอดแทรกเนือ้หาด้านธรรมาภิบาลและ CSR เพิ่มเข้าไปในหลกัสตูร มีการจดั
สมัมนาบรรยาย CSR พร้อมกบัสนบัสนนุโครงการกิจกรรมเพ่ือสงัคมแก่นกัศกึษา นอกจากนีค้ณะ
พาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ก็ได้มีการปรับปรุงหลกัสตูรเอ็มบีเอทัว่ไป 
โดยเพิ่มวิชาบริหารธุรกิจและความรับผิดชอบตอ่สงัคมเป็นวิชาบงัคบั ในหมวดแนวคิดและวิชาการ
สมัยใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับการดําเนินธุรกิจท่ีซับซ้อนมากขึน้  เช่นเดียวกับสถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร์ ท่ีได้เปิดวิชา CSR เป็นวิชาเลือกตัง้แตปี่การศกึษา 2550  ซึง่ได้รับความสนใจ
จากนิสิตเป็นจํานวนมาก และทางสถาบนัก็เห็นว่า CSR จะเป็นหวัข้อหลกัในการบริหารจดัการ
ธุรกิจในอนาคต (โกศล ดีศีลธรรม, 2554) แม้ว่างานวิจยัด้านการสื่อสาร CSR จะยงัมีไม่มาก
เท่าท่ีควรเม่ือเทียบกับสาขาอ่ืนๆ (Reisch, 2006) แต่ก็มีปริมาณเพิ่มมากขึน้อย่างรวดเร็ว 
(Amaladoss and Manohar, 2011) เม่ือพิจารณาจากหลกัสตูรการเรียนการสอนด้านการสื่อสารท่ี
เพิ่มมากขึน้ทัง้ในระดบัอดุมศกึษา และบณัฑิตศกึษา   

  อย่างไรก็ดี การศกึษาการส่ือสาร CSR ในประเทศไทยมาจากกระแส CSR ท่ี
เกิดขึน้อยา่งเป็นรูปธรรมเม่ือปี พ.ศ. 2549 ด้วยระยะเวลาเพียงไมน่าน ทําให้องค์การไทยยงัมีความ
เข้าใจไมต่รงกนัในด้าน CSR ท่ีอาจมองวา่เป็นเพียงกลยทุธ์ในการประชาสมัพนัธ์ หรือเป็นเพียงการ
บริจาคจากปัจจยัให้กบัองค์การ หรือมลูนิธิด้านสงัคมเท่านัน้ (นิภา วิริยะพิพฒัน์, 2552: 193-205; 
Mavro, 2010: 404-409) นอกจากนี ้กิจกรรม CSR ท่ีทําส่วนใหญ่ยงัคงเป็นการบริจาคเพ่ือการ
กศุล ซึง่ไมมี่ความตอ่เน่ืองและไมส่อดคล้องกบัเป้าหมายหลกัขององค์การ แตกตา่งจากการสื่อสาร 
CSR ในตา่งประเทศท่ีไม่เน้นการใช้เม็ดเงินในการลงทนุแตใ่ห้ความสําคญักบัมมุมองและวิธีคิดใน
การดําเนินงานและการสื่อสาร CSR มากกว่า (วรัญญา ศรีเสวก, 2554: 33) สอดคล้องกับ 
Amaladoss and Manohar (2011) ท่ีได้ศกึษาวิเคราะห์เนือ้หาและมมุมองของงานวิจยัการสื่อสาร 
CSR ในประเทศกําลงัพฒันา พบว่าการศกึษา CSR สว่นใหญ่เน้นท่ีการบริจาคเพ่ือการกศุล และ
การพฒันาชมุชน มากกวา่การให้ความสําคญัด้านการศกึษา ด้านสิง่แวดล้อม  จริยธรรม หรือการมี
สว่นร่วมของผู้ มีสว่นได้สว่นเสียซึง่มีการศกึษาจํานวนมากในประเทศท่ีพฒันาแล้ว  นอกจากนีย้งัมี
มาตรฐานและระบบขององค์การท่ีดําเนินการ CSR ท่ีไมเ่ข้มงวดเหมือนกบัประเทศท่ีพฒันาแล้ว 

  ในประเทศไทยพบว่ามีการศึกษาวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษา CSR อยู่ใน
วงจํากัดและงานวิจัยดังกล่าวยังคงกระจัดกระจายไปตามศาสตร์ต่างๆ ประกอบไปด้วย
หลากหลายมมุมองในการศึกษา เช่น การบริหาร การจดัการ การพฒันาสงัคม รัฐศาสตร์  นิเทศ
ศาสตร์  และการส่ือสาร เป็นต้น เน่ืองจาก CSR สามารถผนวกรวมกบัสาขาตา่งๆได้ง่าย งานวิจยั
ส่วนใหญ่จดัทําขึน้เพ่ือตอบสนองความต้องการขององค์การ เน่ืองจากมีการศกึษาการดําเนินงาน
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ขององค์การจํานวนมาก เน้นการศึกษาในเชิงปริมาณมากกว่าคณุภาพ ขาดต้นตํารับของกรอบ
แนวคิดและทฤษฎีท่ีได้รับการยอมรับ สอดคล้องกบั Visser (2008) ท่ีพบว่างานวิจยัด้าน CSR ท่ี
เกิดขึน้ในกลุ่มประเทศกําลงัพฒันายงัอยู่ในระดบัต่ํา เน่ืองจากมีแนวโน้มในการศึกษาวิจยั CSR 
เพียงเพ่ือเพิ่มความน่าเช่ือถือแก่องค์การ และเน้นการศกึษาวิจยั CSR เฉพาะองค์การท่ีมีช่ือเสียง
เท่านัน้    

 กลา่วโดยสรุป การศกึษา CSR ในประเทศไทยได้รับความสนใจมากขึน้เน่ืองจาก
กระแสทางสังคม ธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมท่ีมีความเก่ียวข้องกันอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ทําให้เกิด
หลกัสตูร การเรียนการสอนด้าน CSR เกิดขึน้มากมาย แตเ่น่ืองจากการศกึษา CSR ยงัเป็นเร่ือง
ใหม่สําหรับประเทศไทยทําให้ต้องพิจารณาการศกึษาวิจยัการสื่อสาร CSR ในมมุมองท่ีสร้างสรรค์
และพฒันามาตรฐานการวิจยัให้สงูขึน้ 

   ทัง้นี ้ผู้วิจยัได้สรุปและอธิบายสถานภาพการสื่อสาร CSR ในระดบัสากลท่ีได้จาก
การทบทวนวรรณกรรมการสื่อสาร CSR ทัง้ในด้านความหมาย ความเป็นมา แนวคิด หลกัการการ
ส่ือสารและความสําคญัของการสื่อสาร CSR รวมถึงวิวฒันาการและการศึกษาวิจัยการสื่อสาร 
CSR ในระดบัสากลเพ่ือใช้วิเคราะห์เทียบเคียงกบัผลลพัธ์ท่ีได้จากการศกึษาสถานภาพการสื่อสาร 
CSR ท่ีปรากฏในงานวิจยัของประเทศไทยตอ่ไป ดงัภาพท่ี 2.3   
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ภาพที่ 2.3  แบบจําลองท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรมในงานวิจยั    

 
ในส่วนนีเ้ป็นการอธิบายแบบจําลองการสื่อสาร CSR ท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรม 

ได้แก่   
           1)  CSR ถือเป็นภารกิจหนึ่งของการประชาสมัพนัธ์ (Theaker, 2008; Moss and 

DeSanto, 2011; มลัลิกา ผลอนนัต์, 2554) โดยการประชาสมัพนัธ์ คือการจดัการการสื่อสารเพ่ือ
สร้างความสมัพนัธ์กบัสาธารณชน สร้างช่ือเสียงแก่องค์การ และรักษาผลประโยชน์ร่วมกนัระหว่าง
สาธารณชนผู้ มีอิทธิพลตอ่ความสําเร็จขององค์การ   

           2) CSR มีความหมายแตกต่างกันตามวิวฒันาการของสงัคมธุรกิจประเทศ
ตะวนัตก (Carroll, 1999) โดยวิวฒันาการเร่ิมต้นจากกระแสการเรียกร้องของผู้ได้รับผลกระทบจาก

CSR เป็นส่วนหน่ึงในงาน

ประชาสัมพนัธ์ 

1. ความหมาย CSR 
- เกิดจากกระแสเรียกร้อง 
- เน้นรักษาผลประโยชน์ผู้ ถือหุ้น 
- การพฒันา CSR เชิงกลยทุธ์ 

2. การศึกษาการส่ือสาร CSR 
2.1 ศกึษาการกําหนดความหมาย CSR เพ่ือ
ผลประโยชน์องค์การ 
2.2 ศกึษาการกําหนดความหมาย CSR เพ่ือ
ผลประโยชน์ผู้ ถือหุ้น 
2.3 ศกึษา CSR ควบคูก่บัการดําเนินธุรกิจ 
2.4 ศกึษา CSR ในมมุมองหรือสาขาใหม่ๆ 
2.5 ศกึษาเพ่ือเข้าใจแนวคิด CSR มากขึน้ 
ได้แก่ 
    2.5.1 การส่ือสาร CSR 
    2.5.2 การจดัการหรือเลือกประเด็น 
    2.5.3 การสื่อสารกบัผู้ มีส่วนได้สว่นเสีย 
    2.5.4 ความคาดหวงัผู้ มีส่วนได้สว่นเสีย 
    2.5.5 การสร้างแบบจําลองการส่ือสาร 
    2.5.6 การรายงาน CSR 
    2.5.7 กลยทุธ์การส่ือสาร CSR 
    2.5.8 การใช้เคร่ืองมือการส่ือสาร CSR 
    2.5.9 การส่ือสารภายในและภายนอก 

3. การดาํเนินงาน CSR 

CSR แท้ / CSR เทียม 

5. การส่ือสาร CSR 
5.1 การจดัการเคร่ืองมือส่ือสาร  
    5.1.1 การส่ือสารทางเดียว 
    5.1.2 การส่ือสารสองทาง  
    5.1.3 การสร้างการมีส่วนร่วม 
    5.1.4 การตลาดแบบผสมผสาน 
    5.1.5 ความโปร่งใสและตอ่เน่ือง  
5.2 จรรยาบรรณองค์การ 
5.3 การรายงานทางสงัคม 
5.4 การตรวจประเมินรับรอง 
5.5 การฝึกอบรมให้ความรู้  

4. การวิเคราะห์ 
ผู้รับสาร   

(ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย) 

6. ผลลัพธ์ของการ
ส่ือสาร CSR 

-ผลประโยชน์ตอ่องค์การ 
-ผลประโยชน์ตอ่สงัคม 
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การดําเนินงานขององค์การ ต่อมามีการดําเนินงาน CSR เพ่ือรักษาผลประโยชน์ผู้ ถือหุ้น และใน
ระยะหลงัได้พฒันา CSR เชิงกลยทุธ์เพ่ือสนบัสนนุวตัถปุระสงค์หลกั สินค้าและกลยทุธ์ CSR ของ
องค์การ โดยให้ความสําคญักบัพนกังานและการประเมินผลการดําเนินงาน CSR มากขึน้     

          3)  การให้ความหมาย CSR มีความสมัพนัธ์กบัการศกึษา CSR ในระดบัสากล โดย
มีวิวฒันาการการศกึษาการส่ือสาร CSR (Hornsby, 2012; Carroll, 1999) ได้แก่  

       3.1)  ศกึษาการกําหนดความหมาย CSR เพ่ือผลประโยชน์องค์การ  
       3.2)  ศกึษาการกําหนดความหมาย CSR เพ่ือผลประโยชน์ผู้ ถือหุ้น  
       3.3)  ศกึษา CSR ควบคูก่บัการดําเนินธุรกิจ  
       3.4)  ศกึษา CSR ในมมุมองอ่ืนๆ เช่น CSR ท่ีเก่ียวข้องกบัทฤษฎีผู้ มีสว่นได้สว่น

เสีย และ CSR ท่ีเก่ียวข้องกบัทฤษฎีจริยธรรมทางธุรกิจ   
       3.5)  ศกึษาเพ่ือเข้าใจแนวคดิ CSR มากขึน้ ได้แก่  

(3.5.1)  การสื่อสาร CSR    
(3.5.2)  การจดัการหรือเลือกประเดน็ CSR  
(3.5.3)  การสื่อสารกบัผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย   
(3.5.4)  ความคาดหวงัของผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย  
(3.5.5)  การสร้างแบบจําลองการสื่อสาร CSR  
(3.5.6)  การรายงาน CSR  
(3.5.7)  กลยทุธ์การสื่อสาร CSR  
(3.5.8)  การใช้เคร่ืองมือการส่ือสาร CSR  
(3.5.9)  การสื่อสารภายในและภายนอกองค์การ   
(3.5.10)  มมุมองและวิธีคดิในการส่ือสาร CSR  

           4)  ความหมายของ CSR มีอิทธิพลในการกําหนดกรอบแนวคิด และแนวปฏิบตัิใน
การสื่อสาร CSR (Ihlen, Bartlett and May, 2011) ความหมายของ CSR ยงัสง่ผลตอ่แรงจงูใจการ
ดําเนินงาน CSR เพ่ือองค์การ (CSR เทียม) และการดําเนินงาน CSR เพ่ือสงัคมอยา่งแท้จริง (CSR 
แท้)  

5)  การดําเนินงานและการสื่อสาร CSR ประกอบด้วย กระบวนการดําเนินงาน 
กระบวนการวิเคราะห์จําแนกผู้ รับสาร และการส่ือสาร CSR โดยการสื่อสาร CSR คือ กระบวนการ
คาดการณ์ความคาดหวงัของผู้ มีส่วนได้สว่นเสียให้สอดคล้องกบันโยบายและการจดัการเคร่ืองมือ
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ในการส่ือสารขององค์การ เพ่ือนําเสนอข้อมูลท่ีเป็นจริงและโปร่งใสเก่ียวกับการทํางาน หรือ
นําเสนอภาพลกัษณ์ขององค์การ (Podnar, 2008) ทัง้นี ้การสื่อสาร CSR (Ewing, 2011) ได้แก่  

         (5.1)  การจดัการเคร่ืองมือในการส่ือสาร CSR ได้แก่ การใช้ส่ือตา่งๆ ท่ีมีการ
พฒันาจากการสื่อสารทางเดียว การสื่อสารสองทาง การสร้างการมีสว่นร่วมหรือการมีปฏิสมัพนัธ์
กบัผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย และการตลาดแบบผสมผสาน (IMC) เพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึน้ 
โดยเน้นการส่ือสารท่ีโปร่งใสและตอ่เน่ือง  

    (5.2)  จรรยาบรรณองค์การ    
    (5.3)  การรายงานทางสงัคม  
    (5.4)  การตรวจประเมินและการรับรอง 
    (5.5)  การฝึกอบรมให้ความรู้      

          6)  ผลลพัธ์ของการส่ือสาร CSR อาจเกิดขึน้กบัองค์การ ได้แก่ ช่วยสร้างและรักษา
ช่ือเสียง ลดความเส่ียงขององค์การ รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนั ในขณะเดียวกนั
ก็มีการตอบโจทย์ความคาดหวงัของสงัคมอีกด้วย   

 งานวิจัยฉบบันีเ้ป็นการศึกษาวิเคราะห์งานวิจัยด้านการสื่อสาร CSR ด้วยวิธีทฤษฎี
พืน้ฐาน ซึง่เป็นการศกึษารวบรวมวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ในระดบับณัฑิตศกึษาท่ีเก่ียวข้องกบั
การส่ือสาร CSR มาอธิบายและสรุปให้เห็นภาพรวมในกระบวนการส่ือสาร ประเด็นสําคญั และ
นําไปสู่การสร้างแบบจําลองการสื่อสาร CSR เพ่ือเป็นประโยชน์ในการสื่อสาร CSR ให้มี
ประสทิธิภาพมากขึน้ ดงัจะกลา่วถึงทฤษฎีพืน้ฐานตอ่ไปนี ้  

 
2.3  ทฤษฎีพืน้ฐาน (Grounded Theory) 
 
            การศกึษาครัง้นีมุ้ง่ประเดน็ท่ีการศกึษาสถานภาพการส่ือสารความรับผิดชอบตอ่สงัคมของ
องค์การในประเทศไทยจากวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ในระดบับณัฑิตศกึษา และสร้างแบบจําลอง
การสื่อสารเพ่ืออธิบายการสื่อสาร CSR ท่ีเกิดขึน้โดยใช้ทฤษฎีพืน้ฐานในงานวิจยัเชิงคณุภาพ 
ดงันัน้จึงต้องมีการศกึษาทฤษฎีพืน้ฐานในภาพรวม เพ่ือให้เข้าใจทฤษฎีดงักลา่วได้เป็นอย่างดี โดย
จะกลา่วถึงประเดน็ยอ่ยท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่   

2.3.1  ความหมายของทฤษฎีพืน้ฐาน   
2.3.2  ความเป็นมาของทฤษฎีพืน้ฐาน  
2.3.3  คณุลกัษณะของทฤษฎีพืน้ฐาน 
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2.3.4  รูปแบบการวิจยัทฤษฎีพืน้ฐาน 
2.3.5  วิธีดําเนินการวิจยัทฤษฎีพืน้ฐาน 
 
2.3.1  ความหมายของทฤษฎีพืน้ฐาน    
ความหมายของ คําว่า “ทฤษฎีพืน้ฐาน” ก่อให้เกิดความคลมุเครือสบัสนในความหมายได้ 

ในบางกรณีทฤษฎีพืน้ฐานหมายถึงผลลัพธ์ท่ีได้จากกระบวนการวิจัย หรือบางกรณีหมายถึง
ระเบียบวิธีวิจยัท่ีใช้ในกระบวนการวิจยั ในความจริงแล้วทฤษฎีพืน้ฐาน (Grounded Theory) เป็น
ผลลพัธ์ท่ีได้จากการใช้ระเบียบวิธีเพ่ือสร้างทฤษฎีพืน้ฐาน (Grounded Theory Method: GTM) 
นัน่เอง (Bryant and Charmaz, 2007) ในสว่นนีจ้ะกลา่วถึงการนิยามความหมายทฤษฎีพืน้ฐานใน
มมุมองของนกัวิชาการ ดงันี ้

Strauss และ Corbin (1990: 23) กลา่วว่า ทฤษฎีพืน้ฐานเป็นทฤษฎีท่ีได้จากการวิจยัซึง่
ประกอบไปด้วยความสมัพนัธ์ท่ีน่าจะเป็นหรือน่าจะเกิดขึน้ระหวา่งมโนทศัน์หรือชดุของมโนทศัน์  

Charmaz (2007: 1) กลา่ววา่การสร้างทฤษฎีพืน้ฐานประกอบด้วยวิธีการท่ีเป็นระบบ ผ่าน
การอปุนยั และการเปรียบเทียบข้อมลูเพ่ือสร้างทฤษฎี มีการพฒันามโนทศัน์ท่ีเป็นนามธรรม และ
อธิบายความสมัพนัธ์ระหว่างมโนทศัน์ท่ีเกิดขึน้ โดยทฤษฎีพืน้ฐานเป็นกระบวนการท่ีออกแบบมา
เพ่ือให้นกัวิจยัมีปฏิสมัพนัธ์กบัข้อมลู  

ชาย โพธิสติา (2554: 167) กลา่วถึงทฤษฎีพืน้ฐานวา่เป็นวิธีการวิจยัท่ีเร่ิมต้นมาจากข้อมลู
และจบลงด้วยทฤษฎีท่ีเป็นคําอธิบายสําหรับปรากฏการณ์ท่ีศกึษา ซึง่ตรงกนัข้ามกบัวิธีการวิจยัเชิง
ปริมาณท่ีเร่ิมต้นด้วยกรอบแนวคิด ทฤษฎีและสมมติฐานแล้วไปสรุปว่า กรอบแนวคิดทฤษฎี และ
สมมติฐานท่ีตัง้ไว้ก่อนลงมือทําการวิจัยนัน้ได้รับการยืนยันจากข้อมูลหรือไม่ โดย “ทฤษฎี” ใน
ความหมายของวิธีการนีม้ิได้หมายถึงทฤษฎีท่ีว่าด้วยเร่ืองต่างๆ เหมือนเช่นทฤษฎีทัว่ไป แต่หมาย
รวมถึงมโนทัศน์หรือกรอบแนวคิดสําหรับการอธิบายปรากฏการณ์ท่ีผู้ วิจัยทําการศึกษา  ทัง้นี ้
ผลลพัธ์ของทฤษฎีท่ีได้นัน้มีความเฉพาะเจาะจงและใช้ในบริบทหนึ่งๆ หรือท่ีมีความใกล้เคียงกัน
เท่านัน้  

ผู้วิจยัสรุปได้ว่าทฤษฎีพืน้ฐาน (Grounded Theory) เป็นผลลพัธ์ท่ีได้จากระเบียบวิธีวิจยั
ทฤษฎีพืน้ฐานซึง่มีจดุมุ่งหมายเพ่ือการสร้างทฤษฎีหรือองค์ความรู้ใหม่จากข้อมลู โดยการแสวงหา
ความเช่ือมโยงของมโนทศัน์มาอธิบายปรากฏการณ์ท่ีศึกษา ทฤษฎีท่ีสร้างขึน้สามารถใช้อธิบาย
ปรากฏการณ์ท่ีเฉพาะเจาะจง และสอดคล้องกบัสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้จริง ดงันัน้การวิจยัเพ่ือสร้าง
ทฤษฎีพืน้ฐานจึงเป็นกระบวนการศึกษาท่ีมีความท้าท้ายและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสร้าง
องค์ความรู้ใหม ่ 
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ผู้ วิจัยพบว่าตําราภาษาไทยมีการให้ความหมายของการสร้างทฤษฎีจากข้อมูลไว้
หลากหลายแต่ล้วนให้ความหมายในทํานองเดียวกนั ได้แก่ ทฤษฎีติดพืน้  มลูฐานทฤษฎี  ทฤษฎี
จากพืน้ท่ี ทฤษฎีฐานราก เป็นต้น ดังนัน้เพ่ือความเข้าใจท่ีตรงกันในการวิจัยฉบบันีจ้ะใช้คําว่า 
ทฤษฎีพืน้ฐาน เน่ืองจากทฤษฎีหรือผลลพัธ์ท่ีได้จากระเบียบวิธีวิจัยในลกัษณะนีจ้ัดเป็นทฤษฎี
พืน้ฐานหรือทฤษฎีระดบักลาง (Mid-Range Theory) ท่ีมีพืน้ฐานมาจากข้อมลูท่ีใช้ในการวิจยัไม่ใช่
ทฤษฎีหลกั (Grand Theory) (ชาย โพธิสติา, 2554) 
 

2.3.2  ความเป็นมาของทฤษฎีพืน้ฐาน    
ความเป็นมาของทฤษฎีพืน้ฐานประกอบด้วย 3 ประเดน็ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
           2.3.2.1  การเกิดทฤษฎีพืน้ฐาน  
           2.3.2.2  นกัวิชาการด้านทฤษฎีพืน้ฐาน  
           2.3.2.3  ความเห็นตา่งทางวิชาการ   
         2.3.2.1  การเกิดทฤษฎีพืน้ฐาน  
           ทฤษฎีพืน้ฐานเกิดขึน้โดยนกัสงัคมวิทยา Barney Glaser และ Anselm Strauss 

ในปีค.ศ.1967 ผ่านหนงัสือ “The Discovery of Grounded Theory” ท่ีได้ศกึษาการมีปฏิสมัพนัธ์
ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับผู้ ป่วยระยะสุดท้าย จากการศึกษาคนไข้ในศูนย์การแพทย์
มหาวิทยาลยัแห่งแคลิฟอร์เนีย ซานฟรานซิสโก หนงัสือเล่มนีไ้ด้ให้เค้าโครงการวิจยัเพ่ือการค้นพบ
ทฤษฎีจากข้อมลูเชิงประจกัษ์ท่ีเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมมนุษย์อย่างเป็นระบบ (Urquhart, 2013; 
Bryant and Charmaz, 2007)   

  การค้นพบทฤษฎีพืน้ฐานเป็นผลผลิตท่ีเกิดขึน้หลงัจากการต่อสู้กันทางกระบวน
ทศัน์ (Paradigm) ในช่วงปลายทศวรรษ 1960 จนกระทัง่ทศวรรษ 1980 ระหว่างสงัคมศาสตร์ท่ี
เน้นปฏิฐานนิยม (Positivism) กับกลุ่มท่ีนิยมใช้การศึกษากระบวนทัศน์ใหม่ซึ่งประกอบไปด้วย 
ปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenology) วิธีทางการสร้าง (Constructionism) วิธีทางการตีความ 
(Interpretivism) และทฤษฎีวิพากษ์ (Critical Theory) ซึ่งการปะทะกันทางความคิดระหว่าง
นกัวิจยัเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพดงักล่าว เกิดขึน้จากความอ่อนแอของการวิจยัเชิงคณุภาพ ท่ี
เคยถูกมองว่าเป็นเพียงการวิจยัแบบพรรณนา เป็นเร่ืองเล่า  ไร้ระบบ ไม่เข้มงวดในการวิเคราะห์
ข้อมูล ความมีอคติของผู้ วิจัย และไม่อาจพัฒนาความรู้ในศาสตร์ต่างๆได้ ต่างจากการวิจัยเชิง
ปริมาณท่ีสามารถพฒันาความรู้ได้อยา่งน่าเช่ือถือ (ชาย โพธิสติา, 2552; Charmaz, 2006)  
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2.3.2.2  นกัวิชาการด้านทฤษฎีพืน้ฐาน  
  Bryant และ Charmaz (2007) กล่าวถึงนกัวิชาการด้านทฤษฎีพืน้ฐาน ได้แก่ 

Glaser และ Strauss ว่าเป็นผู้ ร่วมค้นพบทฤษฎีพืน้ฐานในปี ค.ศ. 1967 ทัง้สองเป็นผู้ มี
ประสบการณ์ ภมูิหลงั ความเช่ียวชาญท่ีแตกต่างกัน ความแตกต่างดงักล่าวมีอิทธิพลต่อผลงาน
ทางวิชาการของทัง้สองคนในระยะแรกและมีผลต่อความเห็นต่างทางวิชาการในระยะเวลาต่อมา
ด้วย ดงันี ้  

  Strauss มีพืน้ฐานทางการวิจยัเชิงคณุภาพจากมหาวิทยาลยัแห่งชิคาโก ซึง่เป็น
สถาบันท่ีให้ความสําคัญกับการวิจัยเชิงคุณภาพ มีความเช่ียวชาญด้านการปฏิสัมพันธ์ทาง
สญัลกัษณ์ (Symbolic Interaction) การเป็นนกัปรัชญาปฏิบตัินิยม (Pragmatist Philosophy) 
และมีความเช่ียวชาญในงานวิจยัเชิงชาติพนัธุ์วรรณา (Ethnographic Field Research) ด้าน 
Glaser มีพืน้ฐานจากการวิจยัเชิงปริมาณจากมหาวิทยาลยัโคลมัเบีย แต่สนใจการพฒันาทฤษฎี
ด้วยข้อมลูทัง้เชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ มีความเช่ียวชาญทางด้านระเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณ
และทฤษฎีระดบักลาง (Bryant and Charmaz, 2007)   

2.3.2.3  ความเห็นตา่งทางวิชาการ  
  Strauss และ Corbin (1990) ได้กลา่วถึงความเห็นต่างทางวิชาการว่า Glaser  

กับ Strauss ได้เขียนหนังสือและบทความด้านระเบียบวิธีทฤษฎีพืน้ฐานขึน้มากมาย เช่น 
Theoretical Sensitivity ของ Glaser ท่ีตีพิมพ์ปี 1978 เป็นต้น เพ่ือแสดงแนวคิดหลกัท่ีใช้ในการ
สร้างทฤษฎีพืน้ฐาน แต่มาถึงต้นทศวรรษท่ี 1990 ทัง้สองกลบัมีความเห็นไม่ตรงกันเก่ียวกับ
ระเบียบวิธีวิจยัท่ีเคยร่วมกนัสร้างขึน้มาในปี 1967 โดย Strauss ตีพิมพ์หนงัสือท่ีเขียนร่วมกบั 
Corbin เร่ือง “Basic of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and 
Techniques” โดยปรับเปลี่ยนความคิดและเพิ่มความยืดหยุ่นให้กบัระเบียบวิธีทฤษฎีพืน้ฐานด้วย
การนําเสนอเทคนิคระเบียบวิธีวิจยัแบบใหม่ท่ีใช้ความคิดนําในการวิจยั ยอมรับการตัง้สมมติฐาน
ชัว่คราว และยอมรับวิธีการวิเคราะห์ท่ีหลากหลาย เพ่ือให้ระเบียบวิธีทฤษฎีพืน้ฐานมีทิศทางมาก
ยิ่งขึน้ เป็นเหตใุห้ถกู Glaser วิพากษ์วิจารณ์นบัแตบ่ดันัน้ (Urquhart, 2013; Charmaz, 2006)   

  Glaser ได้แสดงความคดิเห็นตอบโต้และประกาศจดุยืนของตนในการสร้างทฤษฎี
จากข้อมลูอีกครัง้ ผ่านหนงัสือ “Basic of Grounded Theory Analysis (1992) ” Glaser ยงัคง
ยืนยนัหลกัการเดิมท่ีเคยเสนอไว้เม่ือปี ค.ศ. 1976 ว่าวิธีการท่ีใช้ในการจดัหมวดหมู่ข้อมลูและ
กําหนดแนวคิดไว้ล่วงหน้านัน้จะไม่ก่อให้เกิดทฤษฎีขึน้ได้ แต่การวิจยัทฤษฎีพืน้ฐานควรเน้นการ
อธิบายการกระทําอย่างเป็นธรรมชาติ มากกว่าการกําหนดไว้เป็นกรอบแนวคิดท่ีชดัเจนหรือการ
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เช่ือมโยงประเภทของข้อมลูใดๆเพ่ือให้เกิดทฤษฎี อยา่งไรก็ตามทัง้สองฝ่ายตา่งผลติผลงานวิชาการ
ท่ีเก่ียวกบัวิธีการวิจยัเพ่ือสร้างทฤษฎีจากข้อมลูอยา่งตอ่เน่ือง (Creswell, 2005)   

  ในระยะหลงันกัโครงสร้างนิยม (Structuralism) ได้ให้ข้อเสนอว่า ความจริงไม่อาจ
เกิดขึน้เองได้ เน่ืองจากการให้ความหมายและความเข้าใจของผู้คนในสงัคมเป็นสิ่งท่ีถกูสร้างขึน้
ทัง้สิน้ ดงันัน้ การสร้างจุดยืนแห่งใหม่ให้แก่ทฤษฎีพืน้ฐานครัง้นีจ้ึงอยู่ท่ีจุดกึ่งกลางระหว่างความ
จริง  วิสยัทศัน์หลงัสมยัใหม่ และการตีความ ต่อมาในปี ค.ศ. 2002 Charmaz ได้เสนอวิธีการ
ตีความ (Interpretation) และวิธีการสร้างใหม่ (Constructionism) เพ่ืออธิบายปรากฏการณ์ 
เน่ืองจากเห็นวา่วิธีการของสองฝ่ายแรกนัน้มีความเป็นระบบมากเกินไป จงึควรมีความยืดหยุน่ เน้น
การสร้างข้อมลู การวิเคราะห์ความหมายท่ีได้รับจากผู้ ท่ีอยู่ในสถานการณ์ และยอมรับบทบาทของ
ผู้วิจยัมากขึน้ (Charmaz, 2006) ทําให้รูปแบบของทฤษฎีพืน้ฐานแบง่ออกเป็น 3 รูปแบบ ซึง่จะ
กลา่วถึงในหวัข้อ 2.3.4 

  อย่างไรก็ดี การค้นพบของ Glaser และ Strauss ท่ีนําเสนอการวิเคราะห์ใน
งานวิจัยเชิงคุณภาพอย่างเป็นระบบและสามารถสร้างการอธิบายเชิงทฤษฎีจากข้อมูลโดยตรง
ได้ (Charmaz, 2006) ทําให้ระเบียบวิธีทฤษฎีพืน้ฐานได้รับความนิยมในแวดวงวิชาการอย่าง
กว้างขวาง ตัง้แตช่่วงปลาย ค.ศ. 1980 เป็นต้นมา และมีการศกึษาอย่างแพร่หลายทัง้ในสาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์ ศกึษาศาสตร์ และสงัคมศาสตร์ทัว่ไป (Locke, 2001)   

  โดยสรุปความเป็นมาของทฤษฎีพืน้ฐานเกิดจากสภาวการณ์ท่ีแนวทางการวิจัย
เชิงปริมาณแบบเดิมไม่อาจเป็นท่ียอมรับ ตอบโจทย์หรือสอดคล้องกบัปรากฏการณ์ต่างๆในทาง
สงัคมศาสตร์ในบริบทเฉพาะได้อยา่งเหมาะสม จงึเกิดความพยายามในการผสมผสานระหวา่งฐาน
คติการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการอุดช่องว่างของงานวิจัยเชิงคุณภาพให้มีความ
เข้มงวด เป็นระบบ และทําให้งานวิจัยท่ีได้เป็นท่ียอมรับมากขึน้ ทัง้นี ้แวดวงวิชาการทางทฤษฎี
พืน้ฐานมีการพฒันาขึน้อยา่งตอ่เน่ืองและเป็นท่ีนิยมในงานวิจยัสงัคมศาสตร์ยคุหลงัสมยัใหม ่ 
 

2.3.3  คุณลักษณะของทฤษฎีพืน้ฐาน 
คณุลกัษณะโดยทัว่ไปของทฤษฎีพืน้ฐานประกอบด้วย 3 ประเดน็ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้ 
          2.3.3.1  ทฤษฎีพืน้ฐานเป็นระเบียบวิธีวิจยัประเภทหนึง่ในการวิจยัเชิงคณุภาพ 
          2.3.3.2  ทฤษฎีพืน้ฐานมีวิธีการดําเนินงานแบบอปุนยั  
          2.3.3.3  ทฤษฎีพืน้ฐานสร้างขึน้มาจากความเป็นจริงของปรากฏการณ์  
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          2.3.3.1  ทฤษฎีพืน้ฐานเป็นระเบียบวิธีวิจยัประเภทหนึง่ในการวิจยัเชิงคณุภาพ 
          ระเบียบวิธีทฤษฎีพืน้ฐานเป็นระเบียบวิธีวิจยัประเภทหนึ่งในการวิจยัเชิงคณุภาพ 

เช่นเดียวกับวิธีการเชิงชาติพนัธุ์วรรณา (Ethnographic Approach) วิธีการศึกษาเฉพาะกรณี 
(Case Study Approach)  วิธีการปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenological Approach) และ
วิธีการศกึษาชีวประวตั ิ(Narrative Approach) แตเ่ป็นระเบียบวิธีวิจยัเพ่ือการสร้างทฤษฎีหรือองค์
ความรู้ใหมท่ี่ได้มาจากข้อมลู (ชาย โพธิสติา, 2552) 

2.3.3.2  ทฤษฎีพืน้ฐานมีวิธีการดําเนินงานแบบอปุนยั 
  ทฤษฎีพืน้ฐานเป็นระเบียบวิธีวิจัยท่ีมีวิธีการดําเนินงานแบบอุปนัย (Inductive 

Method) กล่าวคือไม่เน้นการสร้างกรอบแนวคิด สมมติฐานหรือทฤษฎีก่อนลงมือวิจยั เหมือนกบั
งานวิจยัในเชิงปริมาณ แตน่กัวิจยัจะเร่ิมสร้างสมมตฐิานและคําอธิบายเชิงทฤษฎีของตนขึน้มาจาก
ข้อมลูท่ีได้รวมรวมมาใช้ในการวิจยัโดยตรง ทําให้คําอธิบายหรือทฤษฎีท่ีได้มาเป็นคําอธิบายท่ีมา
จากข้อมลู ไม่ได้หยิบยกมาจากการทบทวนวรรณกรรม หรือได้จากแหล่งข้อมลูอ่ืนๆทัง้สิน้ ทฤษฎี
และสมมติฐานท่ีได้รับมาจากการศึกษารวมรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียดซึ่งถือเป็น
เป้าหมายของการวิจยั (ชาย โพธิสติา, 2552)  

  2.3.3.3  ทฤษฎีพืน้ฐานสร้างขึน้มาจากความเป็นจริงของปรากฏการณ์ 

  ทฤษฎีจะถูกสร้างขึน้มาจากความเป็นจริงของปรากฏการณ์ท่ีเป็นมากกว่าการ
สรุปตวัเลข หรือการนําเอาแนวคิดมาเช่ือมโยงกันอย่างหลวมๆเท่านัน้  มีกระบวนการตรวจสอบ
ระหว่างข้อมลูเชิงประจกัษ์และผลการวิเคราะห์เพ่ือให้ผู้วิจยัได้ปรับปรุงการเก็บรวบรวมข้อมลูครัง้
ตอ่ไป ซึง่มีผลตอ่การสร้างทฤษฎีให้มีประสทิธิภาพมากขึน้ (Strauss and Corbin, 1990)  

  ทฤษฎีท่ีได้มาสร้างขึน้มาจากข้อมูลโดยตรง  และถือเป็นทฤษฎีท่ีอธิบาย
ปรากฏการณ์ท่ีนกัวิจยัเลือกมาศึกษา แม้ว่าอาจนําไปใช้ได้กบัปรากฏการณ์อ่ืนๆ แต่การนําไปใช้
นอกบริบทท่ีศึกษาต้องขึน้อยู่กับเง่ือนไขว่า ปรากฏการณ์นัน้ๆจะต้องมีลักษณะคล้ายกับ
ปรากฏการณ์ท่ีถกูศกึษาเท่านัน้ เพราะปรากฏการณ์เป็นเร่ืองซบัซ้อน การจะอธิบายปรากฏการณ์
ไม่สามารถใช้ตรรกะง่ายๆมาอธิบายแตต้่องอาศยัความรู้ท่ีลกึซึง้เก่ียวกบัมโนทศัน์ตา่งๆ จากข้อมลู
ท่ีมีอยูใ่นสงัคม (Creswell, 2005)   

  ทัง้นี ้Urquhart (2013) ได้สรุปลกัษณะสําคญัของการสร้างทฤษฎีพืน้ฐาน 
(Grounded Theory Method) ท่ี Creswell (1998) และ Dey (1999) ได้กลา่วไว้ ดงันี ้ 

          1)  การสร้างหรือค้นพบทฤษฎี  จดุประสงค์ของทฤษฎีพืน้ฐาน คือการสร้างหรือ
ค้นพบทฤษฎีท่ีมีพืน้ฐานมาจากข้อมลูทัง้ในเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ โดยไม่ต้องพึ่งพาทฤษฎี
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หลกั เน่ืองจากเหลา่ทฤษฎีดัง้เดิมต่างๆไม่อาจอธิบายทกุบริบทในสงัคมได้  เน้นการสร้างทฤษฎีท่ี
เกิดจากความสมัพนัธ์ระหว่างมโนทศัน์และชดุของมโนทศัน์ท่ีได้มาจากข้อมลู และรายงานผลผ่าน
การสร้างแบบจําลองหรือแสดงเป็นข้อสมมติฐานก็ได้  โดยการรายงานผลนีต้้องรายงาน
ความสมัพนัธ์ของมโนทศัน์ให้สอดคล้องกบัโครงสร้างข้อมลูให้มีความน่าเช่ือถือ และสิ่งท่ีสําคญัคือ
ความไวตอ่ทฤษฎีของผู้วิจยั (Theoretical Sensitivity) ดงันัน้ผู้วิจยัจึงต้องเข้าใจในบริบทท่ีทฤษฎี
จะได้รับการพฒันาหรือสร้างขึน้  

2)  นักวิจัยต้องอยู่ในสภาวะท่ีไร้อุปาทานทางความคิดเชิงทฤษฎี เพ่ือให้ได้
ผลลพัธ์เป็นทฤษฎีท่ีแท้จริงออกมา Urquhart (2013) ให้ความเห็นว่าเป็นการพยายามแสวงหาว่า
ข้อมลูบ่งบอกอะไร มากกว่าการแสวงหาคําตอบไปตามทฤษฎีท่ีเคยเกิดขึน้มาแล้ว เพ่ือให้เกิดองค์
ความรู้ใหมม่าจากข้อมลูอยา่งแท้จริง การพยายามครองตนของนกัวิจยัให้อยูฝ่ั่งตรงข้ามกบัข้อมลูนี ้
เป็นวิธีการหนึง่ท่ีทําให้ผู้วิจยัไมไ่ด้รับอิทธิพลจากการอปุาทานซึง่อาจสง่ผลตอ่การให้รหสัข้อมลูได้    

       3)  ทฤษฎีพืน้ฐานเน้นศกึษาการปฏิสมัพนัธ์ของปัจเจกบคุคลตอ่ปรากฏการณ์ท่ี
ศกึษา เน่ืองจากการศกึษาเพ่ือสร้างทฤษฎีพืน้ฐานนี ้ผู้วิจยัต้องมีความใกล้ชิดกบัข้อมลู ทัง้ข้อมลูท่ี
ได้จากการสมัภาษณ์ในภาคสนาม การสงัเกตการณ์หรือจากเอกสาร ข้อมลูดงักล่าวเป็นข้อมลูใน
เชิงคณุภาพซึง่เหมาะแก่การนํามาศกึษาด้วยวิธีการอปุนยั ซึง่เป็นลกัษณะเฉพาะของระเบียบวิธีนี ้

       4)  การดําเนินการท่ีเกิดขึน้พร้อมกนัระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมลูและการ
วิเคราะห์ข้อมลู ทัง้นีเ้พ่ือให้ผู้วิจยัใช้มโนทศัน์ท่ีได้จากการวิเคราะห์ในขัน้ตอนแรกเพ่ือประกอบการ
ตดัสินใจในการแสวงหากลุ่มตวัอย่างชุดต่อไป กระบวนการนีเ้รียกว่า การเลือกกลุ่มตวัอย่างเชิง
ทฤษฎี (Theoretical Sampling) เน่ืองจากมโนทศัน์ในชุดแรก เป็นตวักําหนดการเก็บข้อมลูหรือ
กลุม่ตวัอย่างในอนาคต ซึง่กลุม่ตวัอย่างและการเก็บรวบรวมข้อมลูเพิ่มเติมจะขึน้อยู่กบัมโนทศัน์ท่ี
เกิดขึน้มาก่อน 

          5) การวิเคราะห์ข้อมลูท่ีเป็นระบบและเร่ิมต้นในทนัทีเม่ือได้รับข้อมลูมาแล้ว การ
วิเคราะห์ข้อมลูอย่างเป็นระบบนีเ้ป็นวิธีการตรวจสอบความถกูต้องของการวิเคราะห์ข้อมลูในเชิง
คณุภาพ การวิเคราะห์ข้อมลูโดยทัว่ไปแล้วมกัวิเคราะห์ระหว่างบรรทดั (Line by Line) จากนัน้มี
การจัดกลุ่มข้อมูลโดยให้รหสั ซึ่งผู้ วิจัยต้องตดัสินใจว่าผู้ เขียนพยายามบ่งบอกอะไรแล้วจัดกลุ่ม
ข้อมูลนัน้ จากนัน้ก็วิเคราะห์ในส่วนอ่ืนๆของข้อมูลต่อไป การวิเคราะห์ข้อมูลผ่านการจําแนก
ประเภทและเช่ือมโยงประเภทของข้อมูลนีก็้เพ่ือสร้างทฤษฎีท่ีได้มาจากความสัมพันธ์ระหว่าง
โครงสร้างตา่งๆ ท่ีพบในข้อมลู    
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        6) มโนทศัน์ท่ีได้มามีการพฒันาผ่านการเปรียบเทียบอย่างต่อเน่ือง (Constant 
Comparison) เป็นกระบวนการท่ีนําข้อมลูในกลุ่มข้อมลูหนึ่งมาเปรียบเทียบกนัเองระหว่างข้อมลู
ในกลุ่มเดียวกัน ซึ่งถือเป็นหัวใจสําคัญของการสร้างทฤษฎีพืน้ฐาน เพ่ือช่วยให้ผู้ วิจัยได้คิด 
ตรวจทานกบัตนเองและแสดงความใกล้ชิดกบัข้อมลูท่ีกําลงัวิเคราะห์อยูใ่นขณะนัน้  
                        7) การเก็บรวบรวมข้อมลูจะยตุิลงเม่ือไม่พบแนวคิดใหม่ หลงัจากท่ีมีการศกึษา
ข้อมลูเพิ่มเติมหรือเกิดการจดักลุ่มข้อมลูมากขึน้ ในกรณีนีถื้อว่าผู้วิจยัได้มาถึงจุดท่ีมีความอ่ิมตวั
ทางทฤษฎี (Theoretical Saturation)             

  กล่าวโดยสรุป ทฤษฎีพืน้ฐานนัน้เป็นระเบียบวิธีวิจยัประเภทหนึ่งในการวิจยัเชิง
คณุภาพท่ีเร่ิมต้นจากการศกึษาข้อมลูไปสูก่ารตัง้สมมติฐานและจบลงด้วยทฤษฎี ท่ีเป็นคําอธิบาย
สําหรับปรากฏการณ์ท่ีศกึษา โดยกระบวนการเก็บข้อมลูและวิเคราะห์ข้อมลูจะดําเนินไปพร้อมๆกนั 
เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องกนัระหวา่งข้อมลูและการวิเคราะห์ข้อมลู และเพ่ือให้ผู้วิจยัเลือกกลุม่
ตวัอยา่งเชิงทฤษฎีท่ีเหมาะสม  นกัวิจยัจะต้องสร้างมโนทศัน์ สมมตฐิานและกรอบแนวคิด ผ่านการ
ตีความสําหรับอธิบายปรากฏการณ์ ทัง้นี ้ข้อมลูท่ีนํามาวิเคราะห์จะต้องเป็นข้อมลูท่ีให้รายละเอียด
เก่ียวกบัปรากฏการณ์ทางสงัคมอยา่งรอบด้าน     

 
2.3.4  รูปแบบการวิจัยทฤษฎีพืน้ฐาน 
จากการศึกษาความเป็นมาของทฤษฎีพืน้ฐานทําให้เห็นวิวัฒนาการ ความเปล่ียนของ

ระเบียบวิธีทฤษฎีพืน้ฐานโดยนักวิชาการหลายๆท่าน ซึ่งสามารถจําแนกรูปแบบการวิจัยทฤษฎี
พืน้ฐานออกเป็น 3 รูปแบบใหญ่ๆ (Creswell, 2008) ดงัจะกลา่วตอ่ไปนี ้  

           2.3.4.1  รูปแบบเชิงระบบของ Strauss & Corbin   
           2.3.4.2  รูปแบบเกิดขึน้ใหมข่อง Glaser  
           2.3.4.3  รูปแบบการสร้างของ Charmaz  
ระเบียบวิธีวิจยัทฤษฎีพืน้ฐานทัง้ 3 รูปแบบมีการแข่งขนักนัในด้านการยอมรับทางวิชาการ

ตัง้แต่ปี 1990 จนทุกวนันี ้มีการแสดงทศันะผ่านผลงานทางวิชาการของนกัวิชาการท่ีเก่ียวข้อง 
ดงันัน้การทําความเข้าใจในความเหมือนและความแตกต่างของทัง้ 3 รูปแบบทฤษฎีพืน้ฐานผ่าน
ผลงานทางวิชาการของนกัวิชาการเหล่านัน้จะทําให้นกัวิจยัเข้าใจในทฤษฎีพืน้ฐานมากย่ิงขึน้ ดงั
ตารางท่ี 2.2  
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ตารางที่ 2.2  Seminal Books on GTM by Its Founders  
 

Author Book Description 
Glaser, B.G. 
and Strauss, 
A.L. (1967) 
  

The  Discovery of 
Grounded Theory:  
Strategies for 
qualitative research      

- หนงัสือเล่มนีเ้ป็นตําราเล่มแรกของทฤษฎีพืน้ฐานท่ีทําให้ผู้อ่าน
รู้จักการสร้างทฤษฎีและกลไกในการกําหนดรหัส ช่วยให้ผู้ อ่าน
เข้าใจแนวคิดของทฤษฎีพืน้ฐานท่ีเกิดขึน้ในอดีต และการใช้ทฤษฎี
พืน้ฐานในสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง  
- สาระสําคญัในหนังสือเล่มนี ้คือการค้นพบทฤษฎีจากข้อมลูใน
งานวิจยัทางสงัคมศาสตร์อยา่งเป็นระบบ  
- ทฤษฎีท่ีสร้างขึน้จากข้อมูลสามารถปรับเปล่ียนได้เม่ือผู้ วิจัย
ได้รับข้อมลูเพิ่มเติม  
- การสร้างทฤษฎีจากข้อมลูเชิงลึกจะต้องพิจารณาความสมัพนัธ์
ของข้อมลูเสมอเพ่ือให้ทฤษฎีท่ีได้เหมาะสมกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

Glaser, 
B.G.(1978) 

Theoretical 
Sensitivity: Advances 
in the methodology 
of grounded theory  

- เป็นหนงัสือเล่มแรกท่ีให้รายละเอียดเก่ียวกบัวิธีการทํารหสัมาก
ขึน้ ทําให้ผู้อ่านเข้าใจแนวคิดสําคญัในทฤษฎีพืน้ฐานนัน่คือ ความ
ไวทางทฤษฎีของผู้ วิจัย หนังสือเล่มนีย้งักล่าวถึงการสุ่มตวัอย่าง  
การทํารหสั การจดบนัทกึ การเรียงลําดบั และการเขียนคําอธิบาย
เชิงทฤษฎีไว้ด้วย 
- หนังสือเล่มนีก้ล่าวถึง การสร้างความไวทางทฤษฎีของผู้ วิจัย 
โดยการตัง้ค่าความคิดเชิงเหตุผลและสมมติฐานของผู้ วิจัยให้
เหลือน้อยท่ีสดุก่อนการวิจยั จะทําให้นกัวิจยัเกิดความไวต่อข้อมลู
ในการศึกษาปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้โดยไม่มีอคติหรือผ่านการคดั
กรองจากสมมติฐานของตนมาก่อน 
- ทฤษฎีพืน้ฐานท่ีได้จะต้องสามารถปรับแก้ได้หากได้รับข้อมลูมาก
ขึน้  
 

Strauss, A. 
and Corbin J. 
(1990)  

Basic of Qualitative 
Research: Grounded 
theory procedure 
and techniques   

- เป็นหนังสือท่ีใช้อ่านกันอย่างแพร่หลายในการวิจัยระเบียบวิธี
ทฤษฎีพืน้ฐาน  แต่ ก็สร้างความสับสนให้ผู้ อ่านได้มากท่ีสุด 
เน่ืองจากหนังสือเล่มนีใ้ห้รายละเอียดในการวิจัยท่ีชัดเจนมาก 
ขณะเดียวกนัก็นําเสนอมมุมองทางวิธีการปฏิบติัท่ีแคบลง 
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ตารางที่ 2.2  (ตอ่) 
 

Author Book Description 

Glaser, 
B.G.(1992) 

Basics of Grounded 
Theory Analysis: 
Emergence vs. 
forcing 

- หนงัสือเล่มนีข้อง Glaser เป็นการเขียนเพ่ือตอบโต้ผลงานของ
ของ Strauss และ Corbin (1990) ท่ีช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจมมุมองท่ี
แตกต่างกนัระหว่าง Glaser และ Strauss และทําให้เข้าใจปัญหา
หลักในการสร้างทฤษฎี นั่นคือ “การบังคับ” (Forcing) เพ่ือให้
ทฤษฎีถกูสร้างขึน้  

Strauss and 
Corbin  
(1998) 
 
 
 

Basics of Qualitative 
Research: 
Techniques and 
Procedures for 
Developing 
Grounded Theory         

 

- นกัวิจยัไม่ควรเร่ิมต้นการวิจยัด้วยการมีทฤษฎีอปุาทานในใจอยู่
แล้ว  แต่ควรเร่ิมจะต้นการวิจยัด้วยปรากฏการณ์ท่ีต้องการศึกษา
และยอมให้ทฤษฎีผดุขึน้จากข้อมลูท่ีมีอยู ่ 
- ความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์ของนกัวิจยัมีส่วนช่วยใน
การกําหนดช่ือของมโนทศัน์ การตัง้คําถาม การเปรียบเทียบข้อมลู 
และการบรูณาการข้อมลูได้  
- หนังสือเล่มนีใ้ห้แนวคิดว่า ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถสร้างข้อมูล
ขึน้มาได้ แตผู่้วิจยัก็สามารถสร้างทฤษฎีจากข้อมลูโดยตรงได้ 

Glaser, 
B.G.(1998) 

Doing Grounded 
Theory: Issues and 
discussions. 

- หนังสือเล่มนีใ้ห้รายละเอียดในการวิจัยทฤษฎีพืน้ฐานได้อย่าง
ครอบคลมุ ได้แก่ การสร้างแรงจูงใจ การทบทวนวรรณกรรม การ
บังคับข้อมูล (forcing) การสร้างมโนทัศน์ การสุ่มตัวอย่างเชิง
ทฤษฎี การทํารหัสทฤษฎี การจดบันทึก และการเรียงลําดับ 
ตลอดจนการเขียนคําอธิบายเชิงทฤษฎี 

Glaser, 
B.G.(2005) 

The Grounded 
Theory Perspective 
III :Theoretical 
coding 

- หนงัสือเล่มนีนํ้าเสนอการวิเคราะห์ในการให้รหสัทางทฤษฎีและ
นําเสนอกระบวนการเช่ือมโยงหมวดหมูต่า่งๆ  

 
แหล่งที่มา:  Urquhart, 2013; Byrant  and Charmaz, 2007.  

ในส่วนนีจ้ะกล่าวถึงกระบวนการวิเคราะห์ข้อมลูเพ่ือเข้ารหสัตามมมุมองของนกัวิชาการ
ทฤษฎีพืน้ฐานทัง้ 3 รูปแบบ ได้แก่ Strauss และ Corbin ท่ีตีพิมพ์ผลงานร่วมกนั และมมุมองของ 
Glaser เม่ือตีพิมพ์ผลงานแยกกบั Strauss และระเบียบวิธีวิจยัตามมมุมองของ Charmaz เพ่ือให้
เข้าใจกระบวนการวิจยัทฤษฎีพืน้ฐานและความแตกตา่งของทัง้ 3 รูปแบบมากขึน้ ดงัตารางท่ี 2.3 
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ตารางที่ 2.3  Different GTM Coding Procedures  

 
Book Suggested Coding Procedure 

Glaser and Strauss (1976) 

- เปรียบเทียบข้อมลูท่ีเกิดขึน้ในแตล่ะหมวดหมู ่(การเปิดรหสั)  
- สร้างรหสัในแตล่ะหมวดหมู ่(การเลือกรหสัและการกําหนดรหสัทาง
ทฤษฎี)  
- การสร้างทฤษฎี (การเลือกรหสัและการกําหนดรหสัทางทฤษฎี)  
- เขียนคําอธิบายทางทฤษฎี 

Glaser (1978) การเปิดรหสั  การเลือกรหสั และการกําหนดรหสัทางทฤษฎี  

Strauss (1987) การเปิดรหสั หาแก่นของรหสั และการเลือกรหสั  

Strauss and Corbin (1990) การเปิดรหสั  หาแก่นของรหสั และการเลือกรหสั 

Glaser (1992)  การเปิดรหสั  การเลือกรหสั การกําหนดรหสัทางทฤษฎี  

Strauss and Corbin (1998)  การเปิดรหสั หาแก่นของรหสั และการเลือกรหสั   

Charmaz (2006) 
การทํารหสัขัน้ต้น การทํารหสัท่ีเน้นความสนใจ หาแก่นของรหสั และ
การกําหนดรหสัทางทฤษฎี 

Corbin and Strauss (2008)  

ไม่ได้ให้ความสําคญักบัขัน้ตอนการวิเคราะห์ข้อมลูท่ีแตกต่างกนัของ
นกัวิจยัอีกต่อไป แม้ว่าการเปิดรหสัและการหาแก่นรหสัจะเป็นส่วน
หนึ่งในการวิจัยก็ตาม แต่ผู้ วิจัยควรให้ความสําคัญกับบริบทใน
การศกึษา กระบวนการ และการสร้างทฤษฎีมากกวา่  

 
แหล่งที่มา:  Urquhart, 2013.  

 
จากตารางท่ี 2.2 ท่ีนําเสนอผลงานวิชาการสําคญัๆท่ีเก่ียวข้องกบัทฤษฎีพืน้ฐานเพ่ือแสดง

ให้เห็นวิวฒันาการของทฤษฎีพืน้ฐานและตารางท่ี 2.3 ท่ีนําเสนอกระบวนการวิจยัในการวิเคราะห์
ข้อมลูเพ่ือเข้ารหสัตามมมุมองของนกัวิชาการทฤษฎีพืน้ฐานทัง้ 3 รูปแบบ ได้แก่ Strauss และ 
Corbin ท่ีตีพิมพ์ผลงานร่วมกนั และมมุมองของ Glaser เม่ือตีพิมพ์ผลงานแยกกบั Strauss และ
ระเบียบวิธีวิจยัตามมมุมองของ Charmaz (Urquhart, 2013; Bryant and Charmaz, 2007) 
สามารถอธิบายประกอบตามการแบง่รูปแบบทฤษฎีพืน้ฐานของ Creswell (2008) ได้ดงันี ้   
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         2.3.4.1  รูปแบบเชิงระบบของ Strauss & Corbin    
           จากผลงานหนงัสือ  “Basic of Qualitative Research” ของ Strauss และ Corbin 

ในปี  1990 และ ปี 1998 จดัว่าเป็นหนงัสือท่ีใช้อ่านกนัอย่างแพร่หลาย พร้อมกบัจดุประกายความ
ขดัแย้งได้มากท่ีสดุเลม่หนึ่ง หนงัสือเลม่นีเ้ขียนขึน้ตามคําเรียกร้องของเหลา่นกัศกึษาของ Strauss 
และ Corbin ท่ีต้องการทราบถึงวิธีการสร้างทฤษฎีพืน้ฐาน คําแนะนําและกระบวนการสร้างทฤษฎี
พืน้ฐาน ท่ีทําให้เห็นความต่างจากรูปแบบทฤษฎีพืน้ฐานท่ีเคยกล่าวไว้ในปี 1967 (Urquhart, 
2013) หนังสือเล่มนีไ้ด้ให้ขัน้ตอน กระบวนการดําเนินงานตามทฤษฎีพืน้ฐานท่ีชัดเจนมากขึน้ 
นําเสนอการจดัหมวดข้อมลู คํานึงถึงความตรง (Validity) และความเช่ือมัน่  (Reliability) ท่ีสร้าง
ข้อกังขาให้แก่ Glaser เป็นอย่างยิ่ง เพราะมีการนําเสนอมุมมองทางวิธีการวิจัยท่ีแคบลงไป  
ประเดน็หลกัๆท่ีสําคญั คือเสนอวา่นกัวิจยัควรเร่ิมต้นวิจยัด้วยการสร้างสมมตฐิานชัว่คราวเพ่ือให้ได้
ทฤษฎีท่ีมีความละเอียดอ่อนและเป็นการขยายองค์ความรู้หรือทฤษฎีท่ีเกิดขึน้ โดยนักวิจัยจะ
เร่ิมต้นจากแหล่งข้อมลูเพ่ือให้ได้มาซึง่ทฤษฎี  และ Strauss ยงัแนะนําว่าการทบทวนวรรณกรรม
ควรทําเม่ือการวิเคราะห์แล้วเสร็จเพ่ือป้องกนัผลการวิเคราะห์ท่ีได้รับอิทธิพลจากองค์ความรู้เดมิ 

  ผลงานทางวิชาการดังกล่าวก่อให้เกิดรูปแบบทฤษฎีพืน้ฐานเชิงระบบของ 
Strauss & Corbin ท่ีพฒันามาจากแนวคิดเดิมของ Strauss & Glaser (1967) เป็นรูปแบบท่ีนิยม
ใช้กนัอยา่งแพร่หลาย เน้นขัน้ตอนของการวิเคราะห์ข้อมลู 3 ขัน้ตอน คือ   

1)   การเปิดรหสั (Open Coding) เป็นการนําข้อมลูดิบมาค้นหาประเด็น
ท่ีมีคณุลกัษณะหรือตวับง่ชีเ้ดียวกนัมากําหนดเป็นรหสั (Code) หรือมโนทศัน์ (Concepts) แล้วนํา
รหสัหรือมโนทศัน์ ท่ีได้มาจดัเป็นหมวดหมู่ (Category/Theme) เป็นการนําเอาข้อมลูท่ีรวบรวมมา
จําแนกเป็นหมวดตา่งๆ ซึง่จะนํามาเช่ือมโยงกนัเพ่ือสร้างข้อเสนอเชิงทฤษฎีตอ่ไป  

2)   การหาแก่นของรหสั (Axial Coding) เป็นการเลือกหมวดท่ีได้ใน
ขัน้ตอนท่ี 1 มากําหนดเป็นปรากฏการณ์หลกัของเร่ืองท่ีวิจยั และกําหนดความสมัพนัธ์ของหมวด
อ่ืนๆให้เข้ากับปรากฏการณ์หลกัท่ีกําหนดไว้ เพ่ือให้ได้รูปแบบความสมัพนัธ์หรือแบบจําลองทาง
ทฤษฎี   

3)  การเลือกรหัส (Selective Coding) และการพฒันารูปแบบ
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลหรือแผนภาพของทฤษฎี เป็นการเขียนทฤษฎีท่ีได้จากรูปแบบ
ความสมัพนัธ์ในขัน้ตอนท่ี 2 โดยนกัวิจยัต้องตรวจสอบความสมัพนัธ์เชิงเหตผุล (Logic) ระหว่าง
เง่ือนไขเชิงสาเหตุ ปรากฏการณ์หลกั ยุทธศาสตร์ เง่ือนไขเชิงบริบท เง่ือนไขสอดแทรก และผล
สืบเน่ืองท่ีเกิดขึน้อยูต่ลอดเวลา  
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2.3.4.2  รูปแบบเกิดขึน้ใหมข่อง Glaser   
          ในส่วนนีจ้ะกล่าวถึงผลงานทางวิชาการท่ีเกิดขึน้ และรูปแบบเกิดขึน้ใหม่ของ 

Glaser ดงันี ้ 
            1)  ผลงานทางวิชาการท่ีเกิดขึน้   

(1)  จากผลงาน “The Discovery of Grounded Theory”  ท่ีเขียน
โดย Glaser กบั Strauss ในปี 1967 เป็นตําราท่ีมีความสําคญัมากในการเป็นต้นกําเนิดของทฤษฎี
พืน้ฐาน แม้จะจดัว่าเป็นหนงัสือท่ียากต่อการทําความเข้าใจมากท่ีสดุก็ตาม แต่ก็เป็นหนงัสือเล่ม
แรกท่ีกลา่วถึงการสร้างทฤษฎี กลวิธีในการทํารหสั นอกจากนีย้งัเป็นประโยชน์ในการศกึษาแนวคิด
ของทฤษฎีพืน้ฐานท่ีเกิดขึน้ในประวัติศาสตร์อีกด้วย แนวคิดพืน้ฐานของหนังสือเล่มนีคื้อ การ
ค้นพบทฤษฎีจากข้อมลูด้วยการวิจยัทางสงัคมศาสตร์อยา่งเป็นระบบ ซึง่ทฤษฎีท่ีได้ขึน้อยูก่บัข้อมลู
และสามารถปรับเปล่ียนได้หากได้รับข้อมลูเพิ่มเตมิ  เน่ืองจากผลลพัธ์ท่ีเป็นทฤษฎีมีความเช่ือมโยง
อยา่งใกล้ชิดกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์     

(2)  ผลงานของ Glaser ในปี 1978 ได้กล่าวถึงกระบวนการทาง
ทฤษฎีพืน้ฐานและการให้รหสัท่ีชดัเจนมากขึน้ มีการนําเสนอ “ความไวทางทฤษฎี” เพ่ือใช้ในการ
สร้างทฤษฎี กลา่วถึงการสุม่ตวัอยา่งทางทฤษฎี การเปิดรหสั การจดบนัทึก การเรียงลําดบัและการ
เขียนรายงานผล พร้อมทัง้กลา่วถึงกระบวนการพืน้ฐานทางสงัคม (Basic Social Process) อีกด้วย 

(3) Glaser ได้ตีพิมพ์หนงัสือ “Basics of Grounded Theory 
Analysis: Emergence vs. Forcing” ในปี 1992 เพ่ือตอบโต้ผลงาน “Basic of Qualitative 
Research ” ของ Strauss และ Corbin ตีพิมพ์ในปี  1990  ซึง่ Urquhart  (2013) อธิบายว่า 
Glaser เขียนหนงัสือเลม่นีเ้พ่ืออธิบายแก่นแท้และจิตวิญญาณของความเป็นทฤษฎีพืน้ฐาน และให้
เหตผุลวา่ผลงานของ Strauss และ Corbin ไปไกลเกินข้อจํากดัของทฤษฎีพืน้ฐาน  โดย Glaser ไม่
เห็นด้วยใน 3 ประการ ได้แก่  

ประการท่ี 1 กระบวนการกําหนดรหสัท่ี Strauss และ Corbin 
เห็นว่าประกอบด้วย 3 กระบวนการได้แก่ 1) การเปิดรหสั (Open Coding) 2) การหาแก่นของรหสั 
(Axial Coding) และ 3) การเลือกรหสั (Selective Coding) ในขณะท่ี Glaser มองว่าควร
ประกอบด้วยการเปิดรหสั (Open Coding) การเลือกรหสั (Selective Coding) และการให้รหสัทาง
ทฤษฎี (Theoretical Coding)   
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                ประการท่ี 2 คือ Glaser มีความต้องการใช้กระบวนทศัน์การให้
รหสั (Coding Paradigm) และ Conditional Matrix ซึง่ออกแบบมาเพ่ือสร้างเคร่ืองมือท่ีพร้อมใช้
เพ่ือช่วยในกระบวนการคดิรวบยอด  

               ประการท่ี 3 Glaser มองว่า การ “Force” หรือการบงัคบัให้รหสั
ไปสอดคล้องกับข้อมูลนัน้  เ ป็นการละเลยต่อการขึ น้ตามธรรมชาติของทฤษฎีพืน้ฐาน 
(Emergence) อย่างไรก็ดี ในทศันะของ Urquhart เองมองว่าผลงานของ Glaser มีความยืดหยุ่น
และตรงตามกฎเกณฑ์ดัง้เดมิท่ีเคยตีพิมพ์เม่ือปี 1967 มากกวา่ 

         (4)  Glaser ได้ตีพิมพ์หนงัสือในปี 1998 กลา่วถึงการปฏิบตัิการวิจยั
เพ่ือสร้างทฤษฎีพืน้ฐาน ได้แก่ การสร้างแรงจงูใจ การทบทวนวรรณกรรม การบงัคบั (Force) การ
สร้างมโนทศัน์และกลา่วถึงการสุม่ตวัอยา่งเชิงทฤษฎี การทํารหสั และการจดบนัทึก การเรียงลําดบั
และการเขียนคําอธิบายเชิงทฤษฎีเพิ่มเตมิ   

                    (5)  ในปี 2005 Glaser ได้เขียนหนงัสือกล่าวถึงการสร้างรหสัทาง
ทฤษฎี การหาความสมัพนัธ์ของประเภทข้อมลู และนําเสนอการกําหนดรหสัข้อมลู (23 coding 
families) เพิ่มเตมิอีกด้วย    

           2)  รูปแบบเกิดขึน้ใหมข่อง Glaser  
            จากผลงานทางวิชาการข้างต้นก่อให้เกิดรูปแบบเกิดขึน้ใหม่ของ Glaser  

รูปแบบการวิจยันีเ้กิดจากการท่ี Glaser ได้เสนอแนวคิดวิพากษ์ผลงานของ Strauss ว่าเน้นความ
เป็นระบบกฎเกณฑ์ และยึดกรอบแนวคิดในการจําแนกเป็นหมวดหมู่ท่ีทําให้ไม่สามารถสร้าง
ทฤษฎีใหม่ๆได้ Glaser มองว่าควรให้ทฤษฎีเกิดขึน้จากข้อมลูอย่างเป็นธรรมชาติมากกว่าการ
กําหนดรูปแบบความสมัพนัธ์ไว้ก่อน  ความเป็นทฤษฎีนัน้อยู่ท่ีข้อมลูจึงไม่ควรนําไปจดัเป็นหมวดๆ 
ซึ่งหากจะกําหนดเป็นหมวดก็ควรจะกลั่นกรองให้มีน้อยท่ีสุด การวิจัยรูปแบบนีก็้เพ่ือให้ผู้ วิจัย
อธิบายถึงกระบวนการพืน้ฐานทางสงัคม (Basic Social Process) ผ่านการนําเสนอทฤษฎี ซึง่ควร
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 4 ข้อได้แก่  

                   (1)  Fit คือ ทฤษฎีท่ีสร้างขึน้ต้องมีความเหมาะสมกบัสถานการณ์จริง 
เป็นไปตามการมองเห็นของนกัวิจยั นกัปฏิบตัแิละผู้ มีสว่นร่วมในปรากฏการณ์   

                   (2)  Work คือ ทฤษฎีท่ีสร้างขึน้สามารถนําไปใช้อยา่งได้ผล  
                  (3) Relevance คือ ทฤษฎีท่ีสร้างขึน้ต้องมีความสอดคล้องตรงกบั

ประเดน็หรือปัญหา สามารถนําไปอธิบายปรากฏการณ์อ่ืนในบริบทท่ีใกล้เคียงกนัได้   
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 (4) Modifiability คือ ทฤษฎีต้องสามารถปรับเปลี่ยนไปได้หากพบ
ข้อมลูเพิ่มเตมิ หรือมีสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป   

2.3.4.3  รูปแบบการสร้างของ Charmaz    
  ในส่วนรูปแบบการวิจยัการสร้างทฤษฎีพืน้ฐานของ Charmaz นีจ้ะกล่าวถึง

แนวคดิพืน้ฐานโครงสร้างนิยม (Constructivism) และรูปแบบการสร้างของ Charmaz ได้แก่   
           1)  แนวคดิพืน้ฐานของโครงสร้างนิยม (Constructivism)   
               เน่ืองจาก Charmaz เป็นนกัวิชาการแนวโครงสร้างนิยมท่ีสนบัสนุนการ

วิจยัสงัคมศาสตร์ยคุหลงัสมยัใหม่ แนวคิดโครงสร้างนิยมท่ีให้ความสําคญักบัความจริงท่ีถกูสร้าง
ขึน้ ดงันัน้การแสวงหาความจริงจึงต้องอาศยัการมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างผู้วิจยัและปรากฏการณ์ มี
การตีความไปตามทศันคติ คา่นิยม ความเช่ือ ความรู้สกึ และอดุมการณ์ของผู้ มีส่วนร่วมในการ
วิจยั (Charmaz, 2006) 

2)  รูปแบบการสร้างของ Charmaz      
        รูปแบบการสร้างของ Charmaz เกิดขึน้หลงัจากการวิวาทะทางวิชาการ

ระหว่าง Strauss และ Glaser ถึงรูปแบบท่ีควรจะเป็นของทฤษฎีพืน้ฐาน ทําให้ Charmaz มองว่า
วิธีการในสองรูปแบบแรกนัน้มีความเป็นระบบมากเกินไป จึงเสนอวิธีการใหม่ท่ีเรียกว่า The 
Constructivist Method ซึง่เป็นรูปแบบท่ีให้ความสําคญักบัการวิจยัเชิงคณุภาพและความเป็น
นกัวิจยัสมยัใหมม่ากขึน้  

   Charmaz มองวา่ทฤษฎีท่ีได้เป็นการอธิบายการปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผู้วิจยั
กบัปรากฏการณ์ท่ีศกึษา โดยมุ่งเน้นความหมาย (Meanings) ทศันะคติ (View) คา่นิยม (Values) 
ความเช่ือ (Beliefs) ความรู้สึก (Feeling) ข้อสนันิษฐาน (Assumptions) และอดุมการณ์ 
(Ideologies) ของผู้ มีสว่นร่วมในการวิจยั ผู้วิจยัสามารถนําคา่นิยมและประสบการณ์ตา่งๆมาใช้ใน
การจดัหมวดหมู่ความคิดได้ตลอดเวลา (Charmaz, 2006) ทัง้นี ้นกัวิจยัจะต้องมีความชดัเจนใน
ตนเองเพ่ือการเก็บรวบรวมข้อมลูและมีความไวเชิงทฤษฎี   

            ทฤษฎีพืน้ฐานในทรรศนะของ Charmaz  (2006) เป็นการบรรยายภาพ
ความเป็นจริงหรือการพรรณนาท่ีเกิดจากการตีความตามประสบการณ์ของผู้ วิจยั โดยนกัวิจยัจะ
เป็นผู้สร้างความเป็นจริงขึน้มาชุดหนึ่งท่ีเก่ียวกบัปรากฏการณ์ท่ีตนศึกษา อย่างไรก็ดี การโต้แย้ง
หรือวิพากษ์วิจารณ์ถึงความแตกต่างของรูปแบบทฤษฎีพืน้ฐานนัน้ไม่อาจก่อให้เกิดการเร่ิมต้นเพ่ือ
สร้างทฤษฎีพืน้ฐานจากความเข้าใจด้วยตนเองได้  จึงควรหนัมาเลือกใช้รูปแบบทฤษฎีท่ีเหมาะสม
กบัความต้องการของผู้วิจยั วา่ต้องการเน้นกระบวนการเชิงระบบมากน้อยเพียงใด ต้องการกําหนด
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หมวดหมู่เพ่ือการวิเคราะห์หรือไม่ สถานภาพของผู้วิจยั ปรากฏการณ์ สิ่งท่ีต้องการศึกษา ความ
เหมาะสมกบัคําถามนําวิจยั และพิจารณาการสร้างทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัปรากฏการณ์ท่ีต้องการศกึษา
ด้วย  (Health and Cowley, 2004) 

           กล่าวโดยสรุป ผลงานทางวิชาการของเหล่าบรรดาผู้ ร่วมบกุเบิกระเบียบวิธีทฤษฎี
พืน้ฐาน เป็นตวักําหนดรูปแบบการวิจัยทฤษฎีพืน้ฐานในปัจจุบนั ซึ่งสามารถจําแนกออกเป็น 3 
รูปแบบใหญ่ๆ (Creswell, 2008) ได้แก่    

1)   รูปแบบเชิงระบบของ Strauss และ Corbin ท่ียงัคงความเป็นระบบ
ผ่านวิธีการวิเคราะห์ข้อมลูท่ีต้องจดัหมวดหมู่ สร้างกฎเกณฑ์ กรอบแนวคิด ทดสอบความตรงและ
ความเช่ือมัน่ มีขัน้ตอนในการทํารหสั ได้แก่ การเปิดรหสั การหาแก่นของรหสั และการเลือกรหสั  

2)   รูปแบบเกิดขึน้ใหม่ของ Glaser มองว่าควรให้ทฤษฎีผดุขึน้หรือการ
ค้นพบความจริงท่ีเป็นไปตามธรรมชาติผ่านวิธีการทํารหสัได้แก่ การเปิดรหสั การเลือกรหสั และ
การให้รหสัทางทฤษฎี โดยทัง้สองรูปแบบแรกนีไ้ม่ต้องการให้ผู้วิจยัทบทวนวรรณกรรมจนกว่าจะ
สร้างทฤษฎีสําเร็จเพ่ือป้องกนัการปนเปือ้นทางความคดิ  

3)   รูปแบบการสร้างของ Charmaz มองว่าทัง้สองรูปแบบแรกมีความ
เป็นระบบมากเกินไป  ทัง้ๆท่ีความจริงไม่อาจค้นพบได้ เพราะความจริงเกิดขึน้จากการปฏิสมัพนัธ์
ระหว่างผู้วิจยักบัปรากฏการณ์ท่ีศึกษา จึงเน้นการตีความของผู้วิจยั ให้ความสําคญักบัความจริง 
และแนวคิดยุคหลงัสมยัใหม่ รูปแบบนีเ้สนอว่าการทบทวนวรรณกรรมทัง้ก่อนและหลงัการสร้าง
ทฤษฎีช่วยในการพฒันาทฤษฎีได้     

          ผู้ วิ จัย เ ห็นว่าการเ กิดขึ น้ของแต่ละ รูปแบบการวิจัยสะท้อนให้ เ ห็นความ
เจริญก้าวหน้าของการวิจยัทางสงัคมศาสตร์ท่ีมุ่งไปสู่ฐานคติยคุหลงัสมยัใหม่ (Postmodernism) 
การนํารูปแบบการวิจยัแบบใดไปใช้จงึควรทําความเข้าใจอยา่งถ่องแท้ เพ่ือให้ตรงกบัความต้องการ
และมมุมองของผู้วิจยัมากท่ีสดุ 

 
2.3.5  วิธีดาํเนินการวิจัยทฤษฎีพืน้ฐาน  
ดงัได้กล่าวในข้างต้นแล้วว่า รูปแบบการวิจัยทฤษฎีพืน้ฐานสามารถจําแนกออกเป็น 3 

รูปแบบใหญ่ๆ (Creswell, 2008) ได้แก่ 1. รูปแบบเชิงระบบของ Strauss & Corbin 2. รูปแบบ
เกิดขึน้ใหม่ของ Glaser และ 3. รูปแบบการสร้างของ Charmaz ทัง้นีใ้นสว่นของวิธีดําเนินการวิจยั
ทฤษฎีพืน้ฐานจะกลา่วถึงวิธีดําเนินการวิจยัในภาพรวม ดงันี ้ 

การวิจยัเพ่ือสร้างทฤษฎีพืน้ฐานทัง้จากข้อมูลเชิงคณุภาพและข้อมลูเชิงปริมาณ เร่ิมต้น
จากข้อมลูไปสู่การตัง้สมมติฐานและพิสจูน์สมมติฐานเพ่ือหาคําอธิบายเชิงทฤษฎี โดยสมมติฐาน
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และกรอบแนวคิดสําหรับอธิบายปรากฏการณ์มาจากข้อมลูโดยตรง (ชาย โพธิสิตา, 2554) ในการ
ตัง้สมมติฐานนัน้จะเกิดขึน้เม่ือได้รวบรวมข้อมลูมาจํานวนหนึ่งแล้วหยดุเพ่ือทําการวิเคราะห์ข้อมลู 
พยายามมองหามโนทัศน์ท่ีได้จากข้อมูล ซึ่งเป็นประโยชน์ในการสร้างกรอบคําอธิบายสําหรับ
ปรากฏการณ์ท่ีศึกษา โดยไม่จําเป็นต้องรอจนกว่าการรวบรวมข้อมลูเสร็จสิน้จึงทําการวิเคราะห์  
ซึง่สมมติฐานจากมโนทศัน์ท่ีได้ในเบือ้งต้นจะถกูนําไปทดสอบกบัข้อมลูชุดใหม่ท่ีเก็บรวบรวมเพิ่ม
มาอีก  ดงันัน้กระบวนการเก็บข้อมลูและปรับสมมติฐานจะดําเนินการสลบักนัไปมา จนมัน่ใจได้ว่า
บรรลถุึงจดุอ่ิมตวั (Saturation) ทัง้ในแง่ของข้อมลู มโนทศัน์และทฤษฎี ดงันี ้ 

1)   การอ่ิมตวัในทางข้อมลู คือข้อมลูเก่ียวกบัเร่ืองท่ีศกึษาได้มาถึงจดุท่ีไม่มีอะไร
ใหม่ ไม่มีอะไรต่างไปจากท่ีรวบรวมมาแล้วก่อนหน้านัน้ แม้ในการรวบรวมครัง้ต่อๆมาจะเลือก
ตวัอยา่งท่ีตา่งออกไปก็ตาม   

2)   การอิ่มตวัทางมโนทศัน์และทฤษฎี คือข้อมูลท่ีได้มาสามารถให้ความเข้าใจ
เก่ียวกับรายละเอียดและความหมายของปรากฏการณ์ท่ีศึกษาได้หลายมิติ หลายมุมมอง และ
หลายระดบั (Charmaz, 2000) 

   เม่ือครบมิติท่ีต้องการศึกษาทุกด้าน จากนัน้จึงหยดุเก็บข้อมลูและพร้อมท่ีจะเร่ิม
ขัน้ตอนต่อไปในกระบวนการวิจยั นัน่คือการหาข้อสรุป หรือคําอธิบายเชิงทฤษฎีของสิ่งท่ีศกึษาซึง่
เป็นจดุจบหรือเป้าหมายของการวิจยั (ชาย โพธิสิตา, 2554; Creswell, 2005, 2008) ดงัแสดงใน
ภาพท่ี 2.4 

 
 

 

 

 
 
ภาพที่ 2.4  วิธีดําเนินการวิจยัทฤษฎีพืน้ฐาน  
แหล่งที่มา:  ชาย โพธิสติา, 2554: 167.  

 
ในกระบวนการวิจยัแบบสร้างทฤษฎีจากข้อมลูมีความซบัซ้อน ดงันัน้จงึต้องทําความเข้าใจ

ในสิง่ท่ีต้องกระทําในแตล่ะขัน้ตอน (Charmaz, 2006) ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้  
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          2.3.5.1  การรวบรวมข้อมลูท่ีดําเนินการไปพร้อมๆกบัการวิเคราะห์ข้อมลู   
          2.3.5.2  การสร้างมโนทศัน์จากข้อมลูด้วยเทคนิคการกําหนดรหสัหรือการสร้างรหสั 

ทางทฤษฎีพืน้ฐานโดยใช้การเปรียบเทียบเพ่ือจําแนกประเภท และหาความสมัพนัธ์ระหว่างมโน
ทศัน์    

          2.3.5.3  การเขียนบนัทกึเพ่ือเก็บความคดิทกุอยา่งท่ีเกิดขึน้จากกระบวนกําหนด 
รหสัและการเปรียบเทียบ ซึง่มีสว่นช่วยในการสร้างกรอบทฤษฎีได้  

          2.3.5.4  การสุม่ตวัอยา่งเชิงทฤษฎี การอิ่มตวั การจดัเรียงประเภทเพ่ือตรวจสอบ 
ความถกูต้องเหมาะสมของทฤษฎีท่ีสร้างขึน้ด้วยข้อมลูท่ีรวบรวมมาใหม ่  

          2.3.5.5  การสร้างทฤษฎีใหมใ่นการศกึษาทฤษฎีพืน้ฐาน  
          2.3.5.6  การเขียนเค้าโครงร่าง  
        2.3.5.1  การเก็บข้อมลู Charmaz   
          เสนอแนะให้มีการเก็บข้อมลูจํานวนมากเพ่ือใช้ในการเรียนรู้การให้ความหมายต่อ

สถานการณ์และการตอบสนองของบุคคล เน่ืองจากทฤษฎีท่ีเป็นผลผลิตในการศึกษาขึน้อยู่กบั
ความเพียงพอ ความสําคญั และความเก่ียวข้องของข้อมลู นอกจากนีก้ารจําแนกประเภทเชิงมโน
ทศัน์ (Conceptual Categorization) ก็ยงัขึน้อยู่กบัความเหมาะสมและความเพียงพอของข้อมลู
ด้วย  ในการรวบรวมข้อมลูนัน้ควรเร่ิมต้นจากการตัง้คําถามเพ่ือวิเคราะห์กระบวนการทางสงัคม
พืน้ฐาน โดยการวิเคราะห์หนงัสือและเอกสารต้องคํานึงถึงวตัถปุระสงค์ของผู้สร้างเอกสารภายใต้
บริบททางสงัคม วฒันธรรม ประวตัศิาสตร์ และเศรษฐกิจ  

        2.3.5.2  การสร้างรหสัสําหรับทฤษฎีพืน้ฐาน   
          โดยทัว่ไปแล้วการจําแนกข้อมลูถือเป็นหวัใจสําคญัของการวิจยัเชิงคณุภาพ สําหรับ

ทฤษฎีพืน้ฐานนีน้ักวิจัยใช้การกําหนดรหัสเป็นเคร่ืองมือในการจําแนกข้อมูล เนือ้หาในส่วนนี ้
ประกอบด้วย 1) ความหมายของการกําหนดรหสั และ 2) วิธีการกําหนดรหสั  

        1)  ความหมายของการกําหนดรหสั   
             การกําหนดรหสัคือการแตกข้อมลูเชิงคณุภาพ ออกเป็นหน่วยย่อยหลายๆ

หน่วย ซึ่งแต่ละหน่วยมีความหมายเฉพาะในตวัเอง เพ่ือให้นักวิจัยสามารถจัดการกับข้อมูลได้
สะดวก โดยหน่วยย่อยแต่ละหน่วยนัน้จะถูกให้สัญลักษณ์เป็นรหัสหรือช่ือสัน้ๆ ปกติแล้วการ
กําหนดรหัสจะต้องมีโครงสร้างท่ีทําหน้าท่ีเป็นเสมือนกรอบกว้างๆ สามารถกําหนดรหัสให้มี
ลกัษณะเป็นเชิงพรรณนา หรือเป็นเชิงวิเคราะห์ก็ได้ขึน้อยู่กบัว่าในการวิเคราะห์นัน้มุ่งตีความมาก
น้อยเพียงใด (Schwandt, 2001)  
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          2)  วิธีการกําหนดรหสั   
            ในกระบวนการวิเคราะห์ข้อมลูเพ่ือการกําหนดรหสันัน้ (Coding) นกัวิจยั

ต้องอ่านข้อมลูอย่างพินิจพิเคราะห์และอ่านหลายๆครัง้ ขณะท่ีอ่านก็มองหามโนทศัน์ (Concepts) 
หรือความหมายท่ีแฝงอยู่ในข้อความนัน้ และเปรียบเทียบมโนทศัน์หรือความหมายท่ีปรากฏอยู่ใน
ข้อความหนึง่ กบัมโนทศัน์หรือความหมายในข้อความอ่ืนๆไปพร้อมๆกนั  เพ่ือตอบวา่สิง่ท่ีแฝงอยูใ่น
ข้อความเหล่านัน้หมายถึงสิ่งเดียวกัน เร่ืองเดียวกัน หรือหมายถึงคนละเร่ืองกัน ซึ่งข้อความท่ีมี
ความหมายเหมือนกันจะถูกกําหนดเป็นรหสัเดียวกัน จากรหสัดงักล่าวนีเ้อง นกัวิจยัสามารถจดั
กลุม่หรือประเภทของข้อมลูได้โดยอาศยัความหมายซึง่ถกูแทนด้วยรหสัเป็นเกณฑ์ อย่างไรก็ดี การ
กําหนดรหัสไม่ใช่การจําแนกข้อความในทางกายภาพ แต่เป็นการจําแนกตามความหมาย ซึ่ง
ความหมายอาจตรงไปตรงมาตามตวัอกัษรหรือเป็นสิ่งท่ีต้องตีความเอาก็ได้  (Struass and 
Corbin,1998) 

          Charmaz ได้เสนอว่าไม่ควรทํารหสัท่ีกว้างเกินไป พงึระวงัการทํารหสัท่ีได้
จากหวัข้อแตค่วรพิจารณาการกระทําและกระบวนการท่ีศกึษา พงึระวงัการมองข้ามวิธีการท่ีผู้คน
สร้างการกระทําและกระบวนการ พึงระวงัการใช้ความรู้จากสาขาของตนเองเป็นหลกัในการ
กําหนดรหสั พงึระวงัการทํารหสัท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบับริบทท่ีศกึษา และพงึระวงัการใช้รหสัเพ่ือการสรุป
แทนการวิเคราะห์ 

        2.3.5.3  การเขียนบนัทกึ  
          การเขียนบันทึกเป็นวิธีการสําคัญของระเบียบวิธีทฤษฎีพืน้ฐานท่ีทําให้ผู้ วิจัย

วิเคราะห์ข้อมลูและรหสัในช่วงเร่ิมแรกของการทําวิจยั ทําให้ผู้วิจยัใช้เวลาในการคิดและไตร่ตรอง
เก่ียวกบัข้อมลู จดัระบบรหสัเป็นประเภทตา่งๆ เพ่ือการวิเคราะห์ พฒันาวิธีการเขียนของผู้วิจยั เป็น
การกระตุ้นให้เกิดความคิดเพ่ือไปตรวจสอบข้อมลู ค้นพบช่องว่างของข้อมลู และเพิ่มความมัน่ใจ
ในศกัยภาพของผู้ วิจัยเอง ซึ่งการทดลองเขียนเบือ้งต้นนีเ้พ่ือให้เร่ิมจัดระบบข้อมูล และมี
ความสําคญัมากตอ่การพฒันาไปสูก่ารวิเคราะห์และการเขียนงานวิจยัในขัน้ตอนตอ่ไป 

        2.3.5.4  การสุม่ตวัอยา่งเชิงทฤษฎี การอิ่มตวั และการจดัรูปแบบประเภท  
                       (Theoretical Sampling, Saturation, and Sorting)   
          เป็นการใช้แนวทางทฤษฎีพืน้ฐานเพ่ือแสวงหาข้อมลูเพิ่มเติม ตรวจสอบ และขดั

เกลาประเภทมโนทศัน์ (Conceptual Categories) ท่ีสร้างขึน้มาในช่วงเร่ิมต้น จนกระทัง่ถึงจดุ
อ่ิมตวัทางทฤษฎี (Theoretical Saturation) จากนัน้นําไปสู่การอภิปรายบนัทึกการจดัรูปแบบ
ประเภท (Sorting) เพ่ือให้สอดคล้องกบัประเภทมโนทศัน์และแสดงความสมัพนัธ์โดยการใช้แผนผงั
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ความคดิ (Diagramming) ซึง่จะทําให้เห็นการเช่ือมโยงของกระบวนการและตรรกะได้อย่างชดัเจน  
โดย Charmaz กลา่วถึงหลกัการของการสุม่ตวัอย่างเชิงทฤษฎีว่าเป็นตวัชีทิ้ศทางของผู้วิจยั ในการ
หาข้อมลูมาพฒันาแนวความคิดและทฤษฎี สําหรับการอ่ิมตวัของประเภทมโนทศัน์เกิดขึน้เม่ือ
ผู้วิจยัรวบรวมข้อมลูเพิ่มมากขึน้ แตข้่อมลูนัน้ไม่ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงตอ่ทฤษฎีอีกตอ่ไป ซึง่
แสดงว่าข้อมูลข่าวสารท่ีรวบรวมมานัน้เพียงพอสําหรับการอธิบายและตีความปรากฏการณ์ท่ี
ศกึษาแล้ว  

        2.3.5.5  การสร้างทฤษฎีใหมใ่นการศกึษาทฤษฎีพืน้ฐาน (Reconstructing Theory 
                       in Grounded Theory Studies)  
          ทฤษฎีท่ีมีความเป็นปฏิฐานนิยม (Positivism) จะมีการเช่ือมโยงความคิดด้วยตวั

แปรเช่ือมโยงเชิงสาเหตอุย่างเป็นระบบ เพ่ืออธิบาย ทํานายและพิสูจน์ความถูกต้องโดยการ
ทดสอบสมมติฐานและมีความเป็นสากล แตสํ่าหรับแนวทางการสร้างทฤษฎีพืน้ฐานจะมุ่งเข้าไปสู่
ข้อมลูโดยตรง ไม่สนใจในกระบวนการและบริบทท่ีผลิตข้อมลูขึน้มา (Bryant and Charmaz, 
2007) ขณะท่ีแนวทางการตีความของทฤษฎีพืน้ฐานตามทศันะของ Charmaz มองว่าทฤษฎีเป็น
ความเข้าใจเชิงจินตนาการของปรากฏการณ์ท่ีถกูศกึษา ข้อมลูและการวิเคราะห์เป็นสิ่งท่ีถกูสร้าง
มาจากประสบการณ์และความสัมพันธ์ของกลุ่มท่ีศึกษา แนวทางนีจ้ึงให้ความสําคัญกับ
กระบวนการและบริบทท่ีทฤษฎีถกูสร้างขึน้มาด้วย 

            2.3.5.6  การเขียนเค้าโครงร่าง (Writing the Draft)  
  ในการเขียนเค้าโครงร่างรายงานเร่ิมจากการนําบนัทึกการวิเคราะห์ ประเภทมโน

ทศัน์ รูปแบบการจดัประเภท และแผนผงัความคิดตา่งๆมาตรวจสอบและจดัระบบ จากนัน้นํามา
บรูณาการเขียนเป็นร่างแรก แม้ว่านกัวิชาการอย่าง Glaser และ Strauss แนะนําว่าควรทบทวน
วรรณกรรมเม่ือการวิเคราะห์แล้วเสร็จ เพ่ือป้องกันการปนเปื้อนของความคิดเดิมกับสิ่งท่ีผู้ วิจัย
ค้นพบจากทฤษฎีพืน้ฐาน แต่ Charmaz ผู้ มีมมุมองในการตีความนิยมเห็นว่าการทบทวน
วรรณกรรมอาจทําก่อนการลงภาคสนามเพ่ือเป็นแนวทางอย่างกว้างๆ แตค่วรระวงัอย่าให้กลายมา
เป็นกรอบท่ีจํากัดความคิดสร้างสรรค์ ส่วนการทบทวนวรรณกรรมหลงัการวิเคราะห์จะช่วยเพิ่ม
ความแหลมคมและความแข็งแกร่งของข้อถกเถียงท่ีสร้างขึน้ ซึง่ Charmaz เสนอ 4 หลกัเกณฑ์ใน
การประเมินทฤษฎีพืน้ฐาน ได้แก่  

                      1)  ความน่าเช่ือถือ (Credibility) ทฤษฎีพืน้ฐานท่ีได้ควรเกิดจากความ
เพียงพอและความลกึของข้อมลู ผ่านการเปรียบเทียบอย่างเป็นระบบ มีระดบัความน่าเช่ือถือท่ี
เช่ือมโยงระหวา่งข้อมลูกบัการวิเคราะห์และข้อถกเถียง  



57 
 

                    2)  ความริเร่ิมสร้างสรรค์ (Originality) ทฤษฎีพืน้ฐานท่ีได้ควรมีการสร้าง
ประเภทมโนทศัน์ใหม่ การสร้างแนวคิดใหม่ๆ นยัสําคญัของงานวิจยัท่ีมีประโยชน์ต่อทฤษฎีและ
สงัคม การท้าทาย การขยายและการปรับปรุงความคิด (Ideas) แนวความคิด (Concepts) และ
แนวปฏิบตัท่ีิเป็นอยูใ่นปัจจบุนัให้ดีขึน้  

                   3)  การสะท้อน (Resonance) ทฤษฎีพืน้ฐานท่ีได้สะท้อนถึงความสมบรูณ์
ครบถ้วนของปรากฏการณ์ท่ีศกึษา ทําให้กลุม่เป้าหมายในการศกึษามีความเข้าใจตอ่ปรากฏการณ์
ท่ีศกึษามากขึน้  

                    4)  การใช้ประโยชน์ (Usefulness) ทฤษฎีพืน้ฐานท่ีได้สามารถสร้าง
ประโยชน์ต่อการวิจยัในอนาคต และการสร้างคณุปูการของงานวิจยัต่อการพฒันาความรู้ หรือ
พฒันานโยบายเพ่ือให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีดีขึน้  

สรุปได้ว่าวิธีดําเนินการวิจัยทฤษฎีพืน้ฐานมีการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลไป
พร้อมๆกนั โดยการเก็บข้อมลูต้องมีความเพียงพอแก่การสร้างทฤษฎีให้สมบรูณ์ได้  จากนัน้ทําการ
วิเคราะห์ข้อมลูโดยการสร้างมโนทศัน์ด้วยการกําหนดรหสั ใช้การเปรียบเทียบเพ่ือจําแนกประเภท
และหาความสําคญัระหว่างมโนทศัน์เพ่ือพฒันาเป็นทฤษฎีตอ่ไป การเขียนบนัทึกเพ่ือเก็บความคิด
ทุกอย่างท่ีเกิดขึน้จากกระบวนการกําหนดรหสัและการเปรียบเทียบซึ่งช่วยกําหนดกรอบแนวคิด
และทฤษฎีได้  นอกจากนีย้งัมีการตรวจสอบความเหมาะสมและความถกูต้องของทฤษฎีท่ีสร้างขึน้
ด้วยข้อมลูท่ีรวบรวมมาใหม่ โดยการเลือกผู้ ให้ข้อมลูท่ีเหมาะสมด้วยวิธีการสุ่มตวัอย่างเชิงทฤษฎี 
(Theoretical Sampling) จากนัน้สร้างกรอบแนวคิดทฤษฎี และนํามาบรูณาการเข้ากบัข้อมลูจริง
เพ่ือการนําเสนอผลการวิจยั    

เน่ืองจากการส่ือสารความรับผิดชอบต่อสงัคมเป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ภายใต้กระแส
กดดันของกลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นกระบวนการส่ือสารท่ีมีพลวัตและมีความซับซ้อน ใน
การศกึษาวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัจึงนําทฤษฎีพืน้ฐานมาใช้เพ่ือเป็นเคร่ืองมือสําคญัในการกําหนดกรอบ
การศึกษาสถานภาพงานวิจยัการส่ือสาร CSR ขององค์การในประเทศไทย และนําไปสู่การ
ประยกุต์ใช้วิธีการศกึษาดงักลา่วตามกรอบท่ี Stamp (1999) ได้ใช้ระเบียบวิธีวิจยันีใ้นการสร้าง
แบบจําลองการสื่อสารระหวา่งบคุคล ดงัจะกลา่วถึงรายละเอียดในบทท่ี 3  



 

บทที่ 3 
 

วธีิดาํเนินการวจิัย 
 

การวิจัยเร่ือง “ทฤษฎีพืน้ฐานและสถานภาพการส่ือสารความรับผิดชอบต่อสังคมใน
วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ของประเทศไทย (2541-2555)” เป็นการสํารวจสถานภาพ ความชดัเจน 
และทิศทางของศกึษาวิจยัด้านการส่ือสาร CSR ในประเทศไทยท่ีผ่านมา โดยวิเคราะห์จากแนว
ทางการส่ือสาร CSR ในงานวิจัย พร้อมกันนีย้ังสร้างแบบจําลองการส่ือสารเพ่ืออธิบาย
ปรากฏการณ์การสื่อสาร CSR ท่ีเกิดขึน้ด้วยระเบียบวิธีทฤษฎีพืน้ฐานในงานวิจยัเชิงคณุภาพ โดย
กลุม่ตวัอย่างในงานวิจยัครัง้นีคื้อ งานวิจยัจํานวน 94 ฉบบั เพ่ือให้ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องในการสื่อสาร 
CSR เกิดความเข้าใจในบริบทการสื่อสาร CSR มากขึน้ ตลอดจนสามารถนําความรู้ไปประยกุต์ใช้
ในวิชาชีพได้   

ดังนัน้ ผู้ วิจัยได้กําหนดวิธีดําเนินการวิจัยเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัยเร่ือง 
“ทฤษฎีพืน้ฐานและสถานภาพการสื่อสารความรับผิดชอบต่อสงัคมในวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
ของประเทศไทย (2541- 2555)” ไว้ดงัตอ่ไปนี ้ 

3.1  รูปแบบการวิจยั 
3.2  แหลง่ข้อมลูและเอกสารท่ีทําการศกึษา   
3.3  วิธีการวิเคราะห์ข้อมลู  
3.4  เคร่ืองมือในการวิจยั 
3.5  การทดสอบเคร่ืองมือ   

 
3.1  รูปแบบการวจิัย 

การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงคณุภาพเพ่ือศกึษาสถานภาพการศกึษาวิจยัด้านการสื่อสาร
ความรับผิดชอบต่อสงัคมและสร้างแบบจําลองการสื่อสารความรับผิดชอบต่อสงัคมจากทฤษฎี
พืน้ฐานท่ีมีรูปแบบกระบวนการวิจยั ดงัตอ่ไปนี ้
          3.1.1  แนวทางในการศกึษา  
          3.1.2  การศกึษาวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Research)   
          3.1.3  วิธีวิเคราะห์เชิงอภิมาน (Meta-Analyses/Meta Research)  
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3.1.4  การศกึษาด้วยระเบียบวิธีทฤษฎีพืน้ฐาน (Grounded Theory Method)  
 
3.1.1  แนวทางในการศึกษา  
ภายใต้กรอบของทฤษฎีพืน้ฐาน (Grounded Theory) ท่ีได้ระบไุว้ในบทท่ี 2 การศกึษา

สถานภาพและสร้างทฤษฎีพืน้ฐานการสื่อสารความรับผิดชอบตอ่สงัคมนี ้ผู้วิจยัได้นําบทความเร่ือง 
“A Qualitatively Constructed Interpersonal Communication Model: A Grounded Theory 
Analysis” ของ Glen H. Stamp (1999) มาเป็นต้นแบบในการศกึษา บทความนีมี้วตัถปุระสงค์ใน
การสร้างแบบจําลองการสื่อสารระหว่างบคุคลจากการวิเคราะห์ด้วยมมุมองทฤษฎีพืน้ฐานในการ
วิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาบทความด้านการสื่อสารระหว่างบุคคลท่ีมีการเผยแพร่ในวารสาร 
Human Communication Research ในช่วงระยะเวลา 25 ปี คือตัง้แต ่ค.ศ. 1974 จนถึง ค.ศ. 
1998  รวมทัง้สิน้  288 บทความ แล้วนํามาวิเคราะห์เพ่ือกําหนดรหสัโดยพิจารณาจากแนวทาง
การศกึษาท่ีปรากฏในบทความแต่ละฉบบั จดัประเภท พฒันามโนทศัน์ และสร้างแบบจําลองการ
ส่ือสารระหว่างบคุคลโดยใช้ระเบียบวิธีวิจยัทฤษฎีพืน้ฐาน ผลการวิจยัพบว่าจากบทความจํานวน 
288 ชิน้ สามารถนํามาจดัประเภทการส่ือสารระหว่างบคุคลได้ 17 ประเภท เม่ือนํามาเช่ือมโยงกนั
เพ่ือสร้างแบบจําลองการสื่อสารระหว่างบคุคลประกอบด้วย 7 องค์ประกอบหลกั ท่ีได้จากการจดั
ประเภททัง้ 17 ประเภทในขัน้แรก   

งานวิจัยดงักล่าวนีเ้ป็นประโยชน์ต่อการศึกษาสถานภาพและทฤษฎีพืน้ฐานการสื่อสาร 
CSR ขององค์การในประเทศไทย เพราะการวิเคราะห์แนวทางการศกึษาท่ีได้ในงานวิจยัแตล่ะฉบบั
และนํามาเช่ือมร้อยหาความสมัพนัธ์เพ่ือสร้างแบบจําลองการส่ือสาร CSR นัน้ ถือเป็นการแสดง
สถานภาพการศกึษาวิจยัการสื่อสาร CSR ท่ีเป็นปัจจบุนัได้อยา่งชดัเจน   

 
3.1.2  การศึกษาวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Research)   
โดยการรวบรวมข้อมลูจากหนงัสือ บทความและงานวิจยัด้านการส่ือสารความรับผิดชอบ

ตอ่สงัคมและระเบียบวิธีทฤษฎีพืน้ฐาน ตลอดจนเอกสารท่ีเก่ียวข้องทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
เพ่ือนํามาเป็นแนวคดิพืน้ฐานในการวิจยั 
 

3.1.3  วิธีวิเคราะห์เชิงอภมิาน (Meta-Analyses/Meta Research)  
เป็นการศกึษารวบรวมวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ท่ีมีอยู่เดิมมาสรุปให้เห็นประเด็นสําคญั 

หรือแบบแผนของปรากฏการณ์ โดยการวิเคราะห์เชิงอภิมานต้องมีการสงัเคราะห์งานวิจัยผ่าน
วิธีการทางสถิติหรือการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพมาก่อน จากนัน้จึงจะสามารถนําข้อมลูหรือ
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ความรู้ท่ีได้ไปใช้เพ่ือพฒันา บูรณาการแนวความคิด หรือสร้างทฤษฎีให้มีความชดัเจนมากย่ิงขึน้ 
(นงลกัษณ์ วิรัชชยั, 2542)   

ในขัน้ตอนนีผู้้ วิจยัวิเคราะห์งานวิจยัทัง้ 94 ฉบบัด้วยวิธีวิเคราะห์เชิงอภิมาน (Meta-
Analyses/Meta Research) เพ่ือวิเคราะห์งานวิจยัในขัน้ต้นให้เห็นประเด็นสําคญั หรือแบบแผน
ปรากฏการณ์การสื่อสาร CSR ด้วยการวิเคราะห์หาค่าความถ่ี ได้แก่ ประเภทวิธีวิทยาการวิจยั 
ประเภทมหาวิทยาลยั ประเภทสาขาวิขา ประเภทงานวิจยั จําแนกตามปีการศึกษา และจําแนก
ตามแนวทางในการศกึษา  
 

3.1.4  การศึกษาด้วยระเบียบวิธีทฤษฎีพืน้ฐาน (Grounded Theory Method)  
เป็นกระบวนการศกึษา ค้นพบ พฒันา และพิสจูน์ความถกูต้องผ่านการเก็บข้อมลูและการ

วิเคราะห์ข้อมลูท่ีเก่ียวกบัปรากฏการณ์ท่ีต้องการศกึษาอย่างเป็นระบบ (Strauss and Corbin, 
1990) ทฤษฎีพืน้ฐาน (Grounded Theory) ประกอบด้วยวิธีการเพ่ือหาข้อสรุปจากข้อมลูเชิง
ประจกัษ์ หรือข้อมลูท่ีได้จากการวิเคราะห์ สงัเคราะห์มาแล้วในขัน้ต้น จากนัน้นํามาเปรียบเทียบ
เพ่ือสร้างทฤษฎีหรือองค์ความรู้ใหม่ (Byrant and Charmaz, 2007; Strauss and Corbin, 1990) 
รายละเอียดของระเบียบวิธีนีไ้ด้กลา่วอยา่งละเอียดแล้วในบทท่ี 2   

ขัน้ตอนการดําเนินการนีป้ระกอบไปด้วย การวิเคราะห์อย่างละเอียดเพ่ือทําความเข้าใจ
ประเด็นของการศึกษาท่ีปรากฏในงานวิจัยแต่ละฉบับโดยพิจารณาจากคําสําคัญ สิ่งท่ีผู้ วิจัย
ต้องการศกึษา และข้อสรุปท่ีได้จากการวิจยั จากนัน้นําผลท่ีได้มาเทียบเคียงกนัเพ่ือกําหนดรหสั จดั
หมวดหมู ่และการพฒันากรอบความสมัพนัธ์เช่ือมโยงระหวา่งรหสัท่ีได้จากงานวิจยัแตล่ะเร่ือง การ
หาข้อสรุปและอธิบายข้อสรุปผ่านแบบจําลองการสื่อสาร CSR ท่ีเกิดขึน้ ในขัน้ตอนนีย้ัง
ประกอบด้วยการทําสรุปงานวิจยัโดยย่อ และจดบนัทึกสิ่งท่ีค้นพบลงสู่แบบบนัทึกข้อมลูตลอดการ
วิจยั  
 
3.2  แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ทาํการศกึษา 
 

ผู้วิจยัได้กําหนดขอบเขตการศึกษา  โดยสํารวจจากวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ในระดบั
บณัฑิตศกึษา ดงันัน้แหลง่ข้อมลูในการศกึษาวิจยัครัง้นีคื้อ สถาบนัอดุมศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา
ของรัฐบาลและเอกชน ซึ่งพบสถาบนัอุดมศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของรัฐบาลท่ีมีการเรียนการ
สอนด้านการสื่อสารหรือนิเทศศาสตร์ในระดบับณัฑิตศกึษาจํานวนทัง้สิน้ 17 แห่ง ได้แก่ 
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1)  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   
2)  มหาวิทยาลยัขอนแก่น    
3)  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
4)  มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่  
5)  มหาวิทยาลยัทกัษิณ   
6)  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
7)  มหาวิทยาลยันเรศวร 
8)  มหาวิทยาลยับรูพา   
9)  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม    
10)  มหาวิทยาลยัแมโ่จ้  
11)  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุติ   
12)  มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
13)  มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์    
14)  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
15)  มหาวิทยาลยัศลิปากร 
16)  มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
17)  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 
สถาบนัอดุมศกึษาระดบับณัฑิตศกึษาของเอกชนท่ีมีการเรียนการสอนด้านการสื่อสารหรือ

นิเทศศาสตร์ในระดบับณัฑิตศกึษามีจํานวนทัง้สิน้ 16 แห่ง ได้แก่   
1)  มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
2)  มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 
3)  มหาวิทยาลยัเกริก 
4)  มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต 
5)  มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์  
6)  มหาวิทยาลยัปทมุธานี 
7)  มหาวิทยาลยัศรีปทมุ  
8)  มหาวิทยาลยัสยาม  
9)  มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย  
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10)  มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกียรต ิ 
11)  มหาวิทยาลยัเซนต์จอห์น 
12)  มหาวิทยาลยัรัชต์ภาคย์ 
13)  มหาวิทยาลยัอิสเทิร์นเอเซีย  
14)  มหาวิทยาลยัเอเซียอาคเนย์  
15)  มหาวิทยาลยัรังสติ  

16)  มหาวิทยาลยัพายพั   
 
ผู้วิจยัใช้ฐานข้อมลูในการสืบค้นวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์จากฐานข้อมลูออนไลน์ TDC 

(Thai Digital Collection) พบวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ท่ีเก่ียวข้องจากสถาบนัการศกึษาของ
รัฐบาลจํานวน 7 แห่ง และสถาบนัการศกึษาของเอกชนจํานวน 4 แห่ง ดงันี ้

สถาบนัการศกึษาของรัฐบาล 7 แห่ง คือ  
1) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
2) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
3) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
4) มหาวิทยาลยัศลิปากร  
5) มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
6) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
7) มหาวิทยาลยับรูพา  
 
สถาบนัการศกึษาของเอกชน  4 แห่ง คือ 
1)   มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
2)   มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 
3)   มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ 
4)   มหาวิทยาลยักรุงเทพ   
ผู้วิจยัเลือกประเด็นในการศกึษา คือ การสื่อสารความรับผิดชอบต่อสงัคมขององค์การ 

ดงันัน้กลุม่ตวัอย่างหรือข้อมลูท่ีผู้วิจยันํามาใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ท่ี
ศกึษาและวิจยัเก่ียวกบัการส่ือสารความรับผิดชอบต่อสงัคมขององค์การในประเทศไทย ด้วยการ
เลือกกลุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ท่ีพิจารณาจดุมุ่งหมายของการศกึษาเป็น
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หลกั เน่ืองจากการเลือกกลุ่มตวัอย่างในงานวิจัยเชิงคุณภาพให้ความสําคญักับกลุ่มตวัอย่างท่ี
สามารถเป็นตวัแทนของประชากรในการวิจยัซึง่มีลกัษณะไปตามขอบเขตของงานวิจยั ทัง้นี ้ผู้วิจยั
กําหนดหลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ไว้ ดงันี ้ 

1)  วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ท่ีนํามาวิเคราะห์จะต้องเป็นวิทยานิพนธ์และสาร
นิพนธ์ฉบบัภาษาไทยท่ีศึกษาและวิจยัเก่ียวกบัการส่ือสารความรับผิดชอบต่อสงัคมของนกัศกึษา
ในระดบับณัฑิตศกึษา ซึง่อยูใ่นบริบทของการส่ือสารหรือนิเทศศาสตร์ และสาขาอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกบั
การส่ือสารความรับผิดชอบต่อสงัคมเท่านัน้ เน่ืองจากวัตถุประสงค์ของงานวิจัยฉบบันีคื้อ การ
สํารวจสถานภาพการส่ือสารความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสร้างทฤษฎีพืน้ฐานจากวิทยานิพนธ์และ
สารนิพนธ์ในประเทศไทย  

2)  วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ดงักลา่วจะต้องได้รับการเผยแพร่ลงในฐานข้อมลู
ออนไลน์ TDC (Thai Digital Collection) เท่านัน้เน่ืองจากฐานข้อมลูออนไลน์ TDC (Thai Digital 
Collection) จดัทําขึน้ภายใต้โครงการเครือข่ายห้องสมดุในประเทศไทย (Thai Library Integrated 
System: ThaiLIS) โดยสํานกังานคณะกรรมการอดุมศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ เพ่ือเป็นฐานข้อมลู
กลางในการสืบค้นงานวิจยัในประเทศไทย ท่ีสามารถสืบค้นข้อมลูฉบบัเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือ
ใช้สนบัสนนุการศกึษา การค้นคว้า วิจยั และการเผยแพร่ผลงานของนกัศกึษา อาจารย์ และนกัวิจยั 
ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว   

3)  ผู้วิจยัคดัเลือกวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ฉบบัภาษาไทยท่ีเก่ียวกบัการส่ือสาร
ความรับผิดชอบตอ่สงัคมท่ีปรากฏอยู่ในฐานข้อมลูออนไลน์ดงักลา่ว โดยเป็นวิทยานิพนธ์และสาร
นิพนธ์ท่ีตีพิมพ์ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2541-2555 เน่ืองจากเป็นปีพบว่าท่ีมีการศกึษาการส่ือสารความ
รับผิดชอบตอ่สงัคม และเร่ิมมีการนําวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์มาเผยแพร่ในฐานข้อมลูออนไลน์    

4)  ผู้วิจยัสืบค้นวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ท่ีเก่ียวกบัการส่ือสารความรับผิดชอบ
ตอ่สงัคมโดยใช้คําสําคญั (Keywords) สืบค้นจากหวัเร่ือง (Title) บทคดัย่อ (Abstract) และคํา
สําคญั (Keywords) ตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

-  CSR 
-  ความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
-  บรรษัทบริบาล  

  นอกจากนีผู้้วิจยัได้ใช้คําสืบค้นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการส่ือสารความรับผิดชอบตอ่
สงัคม (CSR Communication) ได้แก่ 

-  การประชาสมัพนัธ์ 
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-  การสื่อสารองค์การ 
-  กิจกรรมเพ่ือสงัคม   

  เน่ืองจากการสื่อสารความรับผิดชอบต่อสงัคมหรือ CSR มีช่ือเรียกท่ีแตกต่างกนั 
เช่น บรรษัทบริบาล และกิจกรรมเพ่ือสงัคม นอกจากนีก้ารส่ือสารความรับผิดชอบตอ่สงัคมยงัเป็น
สว่นหนึง่ในการงานประชาสมัพนัธ์ และการส่ือสารองค์การอีกด้วย  

จากการคดัเลือกวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ท่ีมีหวัเร่ือง (Title) บทคดัย่อ (Abstract) และ
คําสําคญั (Keywords) ท่ีเก่ียวกบัการส่ือสารความรับผิดชอบต่อสงัคม ได้วิทยานิพนธ์และสาร
นิพนธ์ฉบบัภาษาไทย จํานวน 113 เร่ือง แตมี่วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ท่ีสามารถนํามาใช้ในการ
วิเคราะห์เพ่ือค้นหาสถานภาพการส่ือสาร CSR และสร้างแบบจําลองจากทฤษฎีพืน้ฐานจํานวน 94 
ฉบบั เน่ืองจากเหตผุล 2 ประการ คือ   

  1)  มีงานวิจยัจํานวนหนึ่งท่ีหวัเรือง (Title) นัน้มีคําสําคญัตามท่ีระบขุ้างต้น แต่
เนือ้หาโดยสรุปแล้วไมมี่ความเก่ียวข้องกบัการส่ือสารความรับผิดชอบตอ่สงัคมตามท่ีผู้วิจยัได้สร้าง
หลกัเกณฑ์ไว้ก่อนหน้านี ้ 

  2)  วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์บางฉบบัไม่ใช่วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ท่ีวิจยัใน
ระดบับณัฑิตศกึษา แตเ่ป็นวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ท่ีวิจยัโดยผู้ เช่ียวชาญหรือผู้ทรงคณุวฒุิ  
  
3.3  วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล  
 

ในการวิจยัเพ่ือแสวงหาสถานภาพการสื่อสารความรับผิดชอบต่อสงัคมและสร้างทฤษฎี
พืน้ฐานจากงานวิจัยนี ้ใช้งานวิจัยเร่ือง “A Qualitatively Constructed Interpersonal 
Communication Model: A Grounded Theory Analysis” ของ Glen H. Stamp (1999)   มาเป็น
ต้นแบบในการศึกษาวิเคราะห์ งานวิจยัดงักล่าวมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบครัง้เดียว มีการ
สร้างรหัสข้อมูลต่อหนึ่งบทความวิจัย จัดประเภทรหัสข้อมูลและการกําหนดมโนทัศน์จาก
ความสมัพนัธ์ของประเภทข้อมลู แต่สําหรับงานวิจยัฉบบันีจ้ะเพิ่มความละเอียดในการสร้างรหสั
เพ่ือเป็นประโยชน์ตอ่การวิเคราะห์ข้อมลูให้มีความละเอียดมากขึน้ ดงัตอ่ไปนี ้ 

3.3.1  การทําสรุปข้อมลูโดยยอ่  
3.3.2  การทํารหสัข้อมลู  
3.3.3  การกําหนดประเภทมโนทศัน์   
3.3.4  การหาความสมัพนัธ์ของประเภทมโนทศัน์  
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3.3.1  การทาํสรุปข้อมูลโดยย่อ  
เม่ือรวบรวมงานวิจยัได้แล้ว ผู้วิจัยเร่ิมทําการศึกษาวิเคราะห์งานวิจยัทนัที โดยการอ่าน

งานวิจยัอย่างละเอียดเพ่ือทําบรรณานกุรมท่ีมีการสรุปเนือ้หาโดยย่อ (Annotated Bibliography) 
โดยเน้นศกึษางานวิจยัในบทท่ี 1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา บทท่ี 3 วิธีดําเนินการ
วิจยั บทท่ี 4 สรุปผลการศกึษา และบทท่ี 5 การอภิปรายผลการศกึษาและข้อเสนอแนะ จากนัน้
สรุปสาระสําคัญลงในแบบบันทึกข้อมูล  การทําบรรณานุกรมท่ีมีการสรุปเนือ้หาโดยย่อ 
(Annotated Bibliography) ครอบคลมุประเดน็ตา่งๆ ดงันี ้ 

         3.3.1  ข้อมูลทั่ว ไปของงานวิจัย  ไ ด้แก่   ช่ือผู้ วิ จัย   ปีการศึกษา   ช่ือ เ ร่ือง
สถาบนัการศกึษา สาขาวิชา และอาจารย์ท่ีปรึกษา 

   3.3.2  หลกัการและเหตผุล และวตัถปุระสงค์ในการวิจยั   
   3.3.3  กรอบแนวคดิ และการทบทวนวรรณกรรม  
   3.3.4  คําถามนําวิจยั หรือข้อเสนอการวิจยั  
   3.3.5  วิธีดําเนินการวิจยั 
   3.3.6  ผลการวิจยั และการอภิปรายผล 
   3.3.7  บทสรุป  
   3.3.8  ข้อจํากดั และข้อเสนอแนะ   

ในระหว่างการทําสรุปข้อมลูโดยย่อและตลอดระยะเวลาการวิจัย มีการบนัทึกข้อค้นพบ
หรือข้อพึงสงัเกตในการศึกษา ตลอดจนสิ่งท่ีได้รับจากการตีความเพิ่มเติมลงในสมดุจดบนัทึกอีก
หนึ่งฉบบั  หลงัจากนัน้ผู้วิจยัจะนําวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ฉบบัภาษาไทยทัง้หมด 94 ฉบบัมา
เรียงลําดบัช่ือเร่ืองตามตวัอกัษร ก-ฮ และใส่หมายเลขตัง้แต่ 01-94 เพ่ือความสะดวกในการ
แยกแยะข้อมลูและจดักลุม่ข้อมลูตอ่ไป  

 
3.3.2  การทาํรหสัข้อมูล  
เม่ือศกึษาวิเคราะห์งานวิจยัแตล่ะฉบบัแล้วเสร็จ ในขัน้ตอนนีเ้ป็นการนําแบบบนัทึกข้อมลู

ทัง้ 94 ฉบบัมากําหนดรหสั ขัน้ตอนในการดําเนินการนี ้ได้แก่   
  3.3.2.1  กําหนดรหสัโดยการศกึษาวิเคราะห์แนวทางในการศกึษา สิ่งท่ีนกัวิจยั

ต้องการศึกษา และข้อสรุปของงานวิจัยแต่ละฉบบัเป็นสําคญั เน่ืองจากงานวิจัยฉบบันีต้้องการ
ศึกษาแนวทางการศึกษาการส่ือสาร CSR ในงานวิจยั โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบในแต่ละแบบ
บนัทกึข้อมลูเพ่ือกําหนดรหสั  
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  3.3.2.2  ในแตล่ะแบบบนัทึกข้อมลูสามารถกําหนดรหสัหรือสิ่งท่ีนกัวิจยัต้องการ
กลา่วถึงได้ถึง 2 รหสัข้อมลูเพ่ือเพิ่มความละเอียดในการวิเคราะห์ ให้ความสําคญักบัประเด็นตา่งๆ
ท่ีแฝงอยูใ่นงานวิจยั และมิได้ละเลยประเดน็ท่ีผู้วิจยัต้องการกลา่วถึงเพิ่มเตมิ  

  3.3.2.3  ลงรหสัข้อมลูเพ่ือไมใ่ห้ปะปนกนัเน่ืองจากงานวิจยัมีหลายฉบบั โดยใสช่ื่อ
รหัสตามด้วยลําดบัท่ีจากการเรียงลําดบัช่ือเร่ืองตามตวัอกัษร ก-ฮ เช่น การดําเนินงานและการ
ส่ือสาร CSR-1 การเปิดเผยและปัจจยัในการเปิดเผยข้อมลู CSR – 66 เป็นต้น    

 
3.3.3  การกาํหนดประเภทมโนทศัน์   
ขัน้ตอนในการกําหนดประเภทมโนทศัน์ ได้แก่  
  3.3.3.1  เม่ือกําหนดรหสัจากแบบบนัทึกข้อมลูทัง้ 94 ฉบบัเรียบร้อยแล้ว จากนัน้

กําหนดประเภทมโนทศัน์โดยรวมกลุม่ของรหสัท่ีมีความเช่ือมโยงกนัจดัอยู่ในประเภทเดียวกนั หาก
มีรหัสท่ีแตกต่างกันก็สร้างขึน้เป็นอีกหนึ่งประเภทมโนทัศน์ รหัสท่ีได้ในขัน้ตอนท่ีผ่านมาจึงเป็น
ตวักําหนดประเภทของมโนทศัน์ท่ีจะเกิดขึน้  

  3.3.3.2  วิเคราะห์ข้อมลูอีกครัง้เพ่ือกําหนดมโนทศัน์ให้เก่ียวข้องกบัวตัถปุระสงค์
ในการวิจยั นัน่คือการแสวงหาสถานภาพหรือแนวทางในการศกึษาการส่ือสาร CSR ในงานวิจยั  

  3.3.3.3  เม่ือมโนทัศน์ขยายใหญ่ขึน้จะประกอบไปด้วยกลุ่มข้อมูลย่อยๆหลาย
สว่นท่ีสามารถสร้างคําอธิบายมโนทศัน์ผา่นการเช่ือมโยงของกลุม่ข้อมลูตา่งๆได้    

 
3.3.4  การหาความสัมพันธ์ของประเภทมโนทศัน์  
ขัน้ตอนนีเ้ป็นการเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ท่ีน่าจะมีหรือน่าจะเกิดขึน้ระหว่างประเภทมโน

ทศัน์ท่ีได้มา ด้วยการวิเคราะห์ข้อมลูในลกัษณะท่ีเป็นองค์รวม ได้แก่  
3.3.4.1  ในกระบวนการนีผู้้วิจยัได้พฒันามโนทศัน์ท่ีได้ในเบือ้งต้นให้มีความเป็น

นามธรรมมากขึน้และมีความหมายกว้างพอท่ีจะสามารถบรรจมุโนทศัน์ยอ่ยๆไว้ได้  
3.3.4.2  อธิบายความสัมพันธ์ของแต่ละมโนทัศน์ท่ีเกิดขึน้เป็นวงจร ผ่านการ

นําเสนอแบบจําลองการส่ือสาร CSR ตอ่ไป ซึง่แสดงถึงปรากฏการณ์การสื่อสาร CSR ท่ีได้จาก
ข้อมลูเชิงประจกัษ์อยา่งแท้จริง   

สรุปคือ ขัน้ตอนดงักลา่วสามารถตอบปัญหานําการวิจยัข้อ 1. ในช่วงปี พ.ศ. 2541-2555 
มีการศกึษาการส่ือสารความรับผิดชอบต่อสงัคมในวิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ในแนวทางใดบ้าง 
และปัญหานําการวิจยัข้อ 2. แบบจําลองการส่ือสารความรับผิดชอบตอ่สงัคมท่ีได้จากแนวทางการ
ศกึษาวิจยัความรับผิดชอบตอ่สงัคมโดยใช้ทฤษฎีพืน้ฐาน (Grounded Theory) มีลกัษณะอย่างไร 
ผา่นกระบวนการตอ่ไปนี ้ 
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ประการท่ี 1  วิเคราะห์วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ดังกล่าวด้วยวิธีวิเคราะห์เชิงอภิมาน 
(Meta-Analyses/Meta Research) ได้แก่ วิเคราะห์หาคา่ความถ่ีในเบือ้งต้น  

ประการท่ี 2  ศึกษาแนวทางการศึกษาการส่ือสาร CSR ด้วยระเบียบวิธีทฤษฎีพืน้ฐาน 
(Grounded Theory Method) โดยพิจารณาจากแนวทางการศกึษา สิ่งท่ีนกัวิจยัต้องการศกึษา 
และข้อสรุปจากงานวิจยัเพ่ือทํารหสั  

ประการท่ี 3 จดัประเภทและแยกเป็นมโนทศัน์โดยนํารหัสข้อมูลท่ีมีเนือ้หาคล้ายกันหรือ
เหมือนกันมาจัดกลุ่มอยู่ในกลุ่มมโนทัศน์เดียวกันเพ่ือให้เห็นประเด็นสําคัญ หรือแบบแผน
ปรากฏการณ์การสื่อสาร CSR ว่ามีการศึกษาการส่ือสารความรับผิดชอบต่อสงัคมในแนวทาง
ใดบ้าง  

ประการท่ี 4 อธิบายการเช่ือมโยงของข้อค้นพบดังกล่าวผ่านการสร้างแบบจําลองการ
ส่ือสารความรับผิดชอบต่อสงัคม เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการส่ือสารความรับผิดชอบต่อสงัคม
มากขึน้  

ประการท่ี 5 นําปรากฏการณ์หรือสถานภาพท่ีค้นพบดงักลา่วมาวิเคราะห์ความสอดคล้อง
กบัแนวคดิหรือทฤษฎีท่ีศกึษาในบทท่ี 2 
 
3.4  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย  
 
 ในการศึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ในแต่ละเร่ืองนัน้ ผู้ วิจัยเป็นผู้ ศึกษาวิเคราะห์ 
ตีความ และทํารหัสงานวิจัยแต่ละเร่ืองด้วยตนเอง ผู้ วิจัยจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีสําคัญในการวิจัย   
นอกจากนีผู้้ วิจัยได้มีการจดบันทึกผลการวิเคราะห์ตีความและข้อค้นพบอย่างละเอียดตลอด
ระยะเวลาการศกึษางานวิจยัลงในสมดุบนัทึกฉบบัหนึ่ง  และได้สร้างแบบบนัทึกข้อมลูในลกัษณะ
คําถามปลายเปิด เพ่ือบนัทึกสาระสําคญัในการศกึษาการส่ือสาร CSR ของงานวิจยัแต่ละฉบบั 
โดยหวัข้อในแบบบนัทกึข้อมลู ประกอบด้วย 

3.4.1  ข้อมูลทั่วไปของงานวิจัย ได้แก่ ช่ือผู้ วิจัย  ปีท่ีศึกษา  ช่ือเร่ือง สถาบนัการศึกษา 
สาขาวิชา และอาจารย์ท่ีปรึกษา 

3.4.2  หลกัการและเหตผุล และวตัถปุระสงค์ในการวิจยั   
3.4.3  กรอบแนวคดิ และการทบทวนวรรณกรรม  
3.4.4  คําถามนําวิจยั หรือข้อเสนอการวิจยั  
3.4.5  วิธีดําเนินการวิจยั 



68 

3.4.6  ผลการวิจยั และการอภิปรายผล 
3.4.7  บทสรุป  
3.4.8  ข้อจํากดั และข้อเสนอแนะ   

 
3.5  การทดสอบเคร่ืองมือ    
 

ผู้วิจยัได้ดําเนินการตรวจสอบการทํางานของผู้วิจยัเอง โดยให้บคุคลภายนอกทําหน้าท่ีลง
รหสังานวิจยั (Inter-coder) และร่วมตรวจสอบการทํางานของผู้วิจยั เปรียบเทียบความสอดคล้อง
และปรับปรุงผลการวิจยัในแตล่ะขัน้ตอนให้มีคา่เฉลี่ยความสอดคล้องไม่ต่ํากว่า 70 % นอกจากนี ้
ตลอดระยะเวลาการวิจยั ดงันี ้

3.5.1  ตรวจสอบการทํารหสัของผู้วิจยั  
3.5.2  ตรวจการจดัประเภทมโนทศัน์  
3.5.3  ตรวจสอบการสร้างแบบจําลองในการวิจยั  
 
  3.5.1  ตรวจสอบการทาํรหสัของผู้วิจัย   
  ในขัน้ตอนนีใ้ห้ผู้ ร่วมกําหนดรหสั (Inter-Coder) สุ่มเลือกงานวิจยัด้วยวิธีการสุ่ม

อย่างง่าย (Simple Random Sampling) จากงานวิจยัทัง้ 94 ฉบบัท่ีปรากฏอยู่ในแตล่ะแนวทาง
การศกึษาทัง้ 49 ประเด็น โดยสุม่เลือกออกมาจํานวน 49 ฉบบั เพ่ือศกึษาวิเคราะห์และตรวจสอบ
ระดบัความสอดคล้องกนัของรหสั  

  จากการลงรหสัโดยผู้ ร่วมกําหนดรหสั พบว่ามีความสอดคล้องกบัการลงรหสัของ
ผู้วิจยั 80.6 % แสดงให้เห็นว่ารหสัท่ีผู้วิจยัค้นพบสามารถนําไปใช้ในการกําหนดประเภทมโนทศัน์
ในขัน้ตอนตอ่ไปได้ 

 
3.5.2  ตรวจสอบการจัดประเภทมโนทศัน์   

  ในขัน้ตอนการตรวจสอบจัดประเภทมโนทัศน์นี ้ได้แก่ 1) เม่ือผู้ วิจัยจําแนก
งานวิจยัตามแนวทางการศกึษาการส่ือสาร CSR ได้จํานวน 49 ประเด็น 2) ให้ผู้ ร่วมกําหนดรหสันํา
ประเด็นดงักล่าวมาจดัประเภทมโนทศัน์ตามขัน้ตอนระเบียบวิธีทฤษฎีพืน้ฐานท่ีอาศยัความไวเชิง
ทฤษฎี (Theoretical Sensitivity) ของผู้ ร่วมกําหนดรหสัในการกําหนดมโนทศัน์ และ 3) พิจารณา
ความสอดคล้องของการจดัประเภทมโนทศัน์ทัง้ 49 ประเดน็ ระหวา่งผู้ ร่วมกําหนดรหสัและผู้วิจยั 
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 ผลการตรวจสอบพบว่า ผู้ ร่วมกําหนดรหัสได้จัดประเภทมโนทัศน์จากแนวทาง
การศกึษาจํานวน 49 ประเด็น ให้ได้กลุ่มมโนทศัน์ใหญ่ๆเพียง 8 ประเภท ซึง่สอดคล้องกบัผู้วิจยั 
80.9 % ทําให้ผลการวิเคราะห์จดัประเภทมโนทศัน์มีความน่าเช่ือถือและสามารถนําไปใช้ในการ
พฒันาทฤษฎีพืน้ฐานการสื่อสาร CSR ตอ่ไปได้  

 
3.5.3  ตรวจสอบการสร้างแบบจาํลองในการวิจัย   

  ในขัน้ตอนการสร้างแบบจําลองการส่ือสาร CSR ด้วยวิธีการสร้างทฤษฎีพืน้ฐาน
ในการวิจัยเชิงคุณภาพนีมี้ผู้ ร่วมตรวจสอบการสร้างแบบจําลองของผู้ วิจัย เพ่ือวัดระดับความ
สอดคล้องระหว่างแบบจําลองการสื่อสารและสถานภาพองค์ความรู้จากงานวิจยัด้านการสื่อสาร 
CSR ในปัจจบุนั  

  จากการพิจารณาเปรียบเทียบแบบจําลองการสื่อสาร CSR สรุปได้ว่าแบบจําลอง
ของผู้ วิจัยมีความความสอดคล้องกับสถานภาพองค์ความรู้การสื่อสาร CSR ในปัจจุบนั และ
สอดคล้องกบัแบบจําลองของผู้ ร่วมสร้างแบบจําลองในทิศทางเดียวกนั แตมี่ความต่างกนัในมโน
ทศัน์ท่ี 2 ท่ีผู้ ร่วมสร้างแบบจําลองพิจารณาว่าเป็นการส่ือสาร CSR ในขณะท่ีผู้วิจยัจดัอยู่ในมโน
ทศัน์ท่ี 3 ดงันัน้ แบบจําลองการสื่อสาร CSR ของผู้วิจยัจึงสามารถใช้อธิบายปรากฏการณ์การ
ส่ือสาร CSR ของประเทศไทยในภาพรวมได้  

 



 

 

บทที่ 4 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

ในบทนีผู้้ วิจัยจะกล่าวถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาผลสรุปของแนวทางการศึกษาการ
ส่ือสาร CSR ในประเทศไทย จากวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ทัง้หมด 94 ฉบบัท่ีได้คดัเลือกมาจาก
ขัน้ตอนดงัท่ีกลา่วไว้ในบทท่ี 3 และอธิบายลกัษณะของแบบจําลองการสื่อสาร CSR ท่ีได้จากการ
วิจยั โดยการวิเคราะห์ข้อมลูจะเรียงลําดบั ดงันี ้     

4.1  กระบวนการวิเคราะห์แนวทางการศกึษาการส่ือสาร CSR 
4.2  แบบจําลองท่ีได้จากการศกึษาการส่ือสาร CSR  
4.3  รายละเอียดอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องจากการวิเคราะห์งานวิจยั    

  
4.1  กระบวนการวเิคราะห์แนวทางการศกึษาการส่ือสาร CSR   

ในส่วนนีผู้้ วิจยัจะแสดงกระบวนการวิเคราะห์แนวทางการศึกษาการส่ือสาร CSR จาก
งานวิจยัในช่วงปี พ.ศ. 2541-2555 ด้วยวิธีวิเคราะห์เชิงอภิมาน (Meta-Analyses /Meta Research) 
และระเบียบวิธีทฤษฎีพืน้ฐาน (Grounded Theory Method) กล่าวคือ เป็นการรวมรวม
วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ท่ีมีอยู่เดิมมาอธิบายสรุปให้เห็นประเด็นสําคญั หรือแบบแผนของ
ปรากฏการณ์การสื่อสาร CSR  

ผู้วิจยัได้รวบรวมวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ทัง้หมด 94 ฉบบัตามวิธีการคดัเลือกงานวิจยัท่ี
กล่าวไว้ในบทท่ี 3 และสรุปวิเคราะห์งานวิจยัลงในแบบบนัทึกข้อมลู ซึ่งสามารถจําแนกและหา
คา่ความถ่ีของงานวิจยัออกเป็นหมวดหมูต่า่งๆ ดงัจะกลา่วในรายละเอียดตอ่ไปนี ้ 

4.1.1  การจําแนกตามประเภทงานวิจยั 
4.1.2  การจําแนกตามประเภทมหาวิทยาลยั  
4.1.3  การจําแนกตามสาขาวิชา 
4.1.4  การจําแนกตามวิธีวทิยาการวิจยั  
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4.1.5  การจําแนกตามปีการศกึษา  
4.1.6  การจําแนกตามแนวทางการศกึษาในงานวิจยั 
 
4.1.1  จาํแนกตามประเภทงานวิจัย  

  4.1.1.1  งานวิจยัประเภทวิทยานิพนธ์จํานวน 56 ฉบบั 
4.1.1.2  งานวิจยัประเภทสารนิพนธ์จํานวน 38 ฉบบั  
 

เม่ือพิจารณาการจําแนกงานวิจัยตามประเภทงานวิจัยพบว่ามีงานวิจัยด้านการสื่อสาร
ความรับผิดชอบตอ่สงัคมประเภทวิทยานิพนธ์จํานวน 56 ฉบบั หรือคิดเป็น 59.6 % และงานวิจยั
ประเภทสารนิพนธ์จํานวน 38 ฉบบั คิดเป็น 40.4 % ดงัแสดงในภาพท่ี 4.1 ผลการจําแนกงานวิจยั
ดงักลา่วแสดงให้เห็นว่ามีการศกึษาการส่ือสาร CSR ผ่านงานวิจยัประเภทวิทยานิพนธ์เป็นจํานวน
มากเพ่ือสร้างองค์ความรู้และความแข็งแกร่งทางวิชาการ 

วิทยานิพนธ์
59.6 %

สารนิพนธ์ 
40.4%

ภาพท่ี 4.1 แสดงการจําแนกงานวิจยัตามประเภทงานวิจัย

 
4.1.2  จาํแนกตามประเภทมหาวิทยาลัย 

  4.1.2.1  งานวิจยัมหาวิทยาลยัของรัฐจํานวน 90 ฉบบั 
  4.1.2.2  งานวิจยัมหาวิทยาลยัเอกชนจํานวน 4 ฉบบั    
 

งานวิจยัท่ีตรงตามเกณฑ์การคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นงานวิจยัในระดบั
บณัฑิตศกึษาจากมหาวิทยาลยัของรัฐจํานวน 90 ฉบบัหรือคิดเป็น 95.7 % และเป็นงานวิจยัจาก
มหาวิทยาลยัเอกชนเพียง 4 ฉบบั คิดเป็น 4.3 % ดงัแสดงในภาพ 4.2 เน่ืองจากการแสวงหากลุม่
ตวัอยา่งงานวิจยัท่ีเผยแพร่ในฐานข้อมลูออนไลน์ TDC (Thai Digital Collection) เท่านัน้ ทําให้พบ

ภาพที่ 4.1  แสดงการจําแนกงานวิจยัตามประเภทงานวจิยั
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งานวิจยัจากสถาบนัการศกึษาของรัฐบาลจํานวน 7 แห่ง และสถาบนัการศกึษาของเอกชนจํานวน 
4 แห่งเท่านัน้  

 
4.1.3  จาํแนกตามสาขาวิชา  

4.1.3.1  งานวิจยัสาขานิเทศศาสตร์จํานวน 40 ฉบบั     
 4.1.3.2  งานวิจยัสาขาบริหารธุรกิจจํานวน 32 ฉบบั 

4.1.3.3  งานวิจยัสาขาการบริหารและการพฒันาสงัคมจํานวน 16 ฉบบั     
4.1.3.4  งานวิจยัสาขาการจดัการภาครัฐและเอกชนจํานวน 6 ฉบบั     

 
เม่ือพิจารณาการจําแนกงานวิจยัตามประเภทสาขาวิชาท่ีวิจยัพบว่า มีงานวิจยัด้านการ

ส่ือสาร CSR ท่ีจดัทําขึน้ภายใต้สาขานิเทศศาสตร์มากท่ีสดุจํานวน 40 ฉบบั หรือคิดเป็น 42.5 % 
รองลงมาคือ งานวิจยัสาขาบริหารธุรกิจจํานวน 32 ฉบบั คิดเป็น 34 % งานวิจยัสาขาการบริหาร
และการพฒันาสงัคมจํานวน 16 ฉบบั คิดเป็น 17.1% และงานวิจยัสาขาการจดัการภาครัฐและ
เอกชนจํานวน 6 ฉบบั คดิเป็น 6.4 % ดงัแสดงในภาพ 4.3 ผลการจําแนกงานวิจยัดงักลา่วแสดงให้
เห็นว่าการส่ือสาร CSR ในประเทศไทยถกูจดัเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการประชาสมัพนัธ์ หรือการ
ส่ือสารองค์การในทางนิเทศศาสตร์ และเป็นกิจกรรมเพ่ือสร้างผลตอบแทนแก่องค์การในทาง
บริหารธุรกิจ   

ภาพที่ 4.2  แสดงการจําแนกงานวิจยัตามประเภทมหาวิทยาลยั
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 4.1.4   จาํแนกตามวิธีวิทยาการวิจัย     
  4.1.4.1  งานวิจยัเชิงคณุภาพจํานวน 33 ฉบบั 
  4.1.4.2  งานวิจยัเชิงปริมาณจํานวน 42 ฉบบั 
  4.1.4.3  งานวิจยัแบบผสมผสานจํานวน 19 ฉบบั   
 

การเติบโตของศาสตร์การสื่อสาร CSR ทําให้มีการศกึษาวิจยัการสื่อสาร CSR ด้วยวิธีการ
ท่ีแตกตา่งกนัออกไป นอกจากนีย้งัพบวา่วิธีการวิจยัในงานวิจยัแตล่ะฉบบัแตกตา่งกนัตามจดุยืนใน
การมองโลก การแสวงหาความจริงและความเช่ียวชาญเฉพาะด้านของอาจารย์ท่ีปรึกษางานวิจยั
อีกด้วย  

พบว่างานวิจยัด้านการสื่อสาร CSR เป็นงานวิจยัในเชิงปริมาณจํานวน 42 ฉบบัคิดเป็น 
44.7 % งานวิจยัเชิงคณุภาพจํานวน 33 ฉบบัคิดเป็น 35.1 % และมีงานวิจยัแบบผสมผสาน
ระหวา่งการวิจยัเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพจํานวน 19 ฉบบั คดิเป็น 20.2 % ดงัแสดงในภาพท่ี 4.5  

  

ภาพที่ 4.3  แสดงการจําแนกงานวิจยัตามสาขาวิชา
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ทัง้นี ้จากการจําแนกตามวิธีวิทยาการวิจยัข้างต้น พบว่าในแต่ละสาขาวิชามีรูปแบบการ

วิจัยท่ีแตกต่างกัน ดงันี ้ งานวิจัยสาขานิเทศศาสตร์จํานวน 40 ฉบบั มีงานวิจัยเชิงคุณภาพ 17 
ฉบบั เชิงปริมาณ 13 ฉบบั และงานวิจยัแบบผสมผสานจํานวน 10 ฉบบั งานวิจยัสาขาบริหารธุรกิจ
จํานวน 32 ฉบบั แบง่ออกเป็นงานวิจยัเชิงคณุภาพ 5 ฉบบั เชิงปริมาณ 20 ฉบบั และงานวิจยัแบบ
ผสมผสานจํานวน 7 ฉบบั งานวิจยัสาขาการบริหารและการพฒันาสงัคมจํานวน 16 ฉบบั  แบ่ง
ออกเป็นงานวิจยัเชิงคณุภาพ 4 ฉบบั เชิงปริมาณ 11 ฉบบั และงานวิจยัแบบผสมผสานจํานวน 1
ฉบบั และงานวิจยัสาขาการจดัการภาครัฐและเอกชนจํานวน 6 ฉบบั ประกอบด้วยงานวิจยัเชิง
คณุภาพ 6 ฉบบั ดงัภาพ 4.5  

 

ภาพที่ 4.4  แสดงการจําแนกงานวิจยัตามวิธีวทิยาการวจิยั

ภาพที่ 4.5  แสดงการจําแนกวิธีวิทยาการวิจยัตามสาขาวิชา
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จากภาพท่ี 4.5 ข้างต้นแสดงให้เห็นว่างานวิจยัด้านการสื่อสาร CSR ในประเทศไทยสว่น
ใหญ่เป็นงานวิจัยทางด้านนิเทศศาสตร์มากท่ีสุดกล่าวคือ เน้นการสร้างช่ือเสียงและรักษา
ภาพลกัษณ์องค์การในระยะยาว โดยมีการวิจัยในเชิงคุณภาพมากท่ีสดุ และมีงานวิจยัด้านการ
บริหารธุรกิจเป็นจํานวนมากรองลงมา กล่าวคือ การส่ือสารสาร CSR ท่ีให้ความสําคญักับ
ผลประโยชน์ทางธุรกิจขององค์การ โดยมีการศกึษาวิจยัการสื่อสาร CSR ในเชิงปริมาณมากท่ีสดุ 

 
4.1.5  จาํแนกตามปีการศึกษาของงานวิจัย 

   4.1.5.1  ปี พ.ศ. 2542  จํานวน  1 ฉบบั  
  4.1.5.2   ปี พ.ศ. 2544  จํานวน  2 ฉบบั 
  4.1.5.3  ปี พ.ศ. 2545  จํานวน  1 ฉบบั 

4.1.5.4  ปี พ.ศ. 2546  จํานวน  1 ฉบบั 
4.1.5.5  ปี พ.ศ. 2547  จํานวน  2 ฉบบั 
4.1.5.6  ปี พ.ศ. 2548  จํานวน  3 ฉบบั 
4.1.5.7  ปี พ.ศ. 2549  จํานวน  2 ฉบบั 
4.1.5.8  ปี พ.ศ. 2550  จํานวน  7 ฉบบั 
4.1.5.9  ปี พ.ศ. 2551    จํานวน  14  ฉบบั 
4.1.5.10  ปี พ.ศ. 2552  จํานวน  20 ฉบบั 
4.1.5.11  ปี พ.ศ. 2553  จํานวน  18 ฉบบั 
4.1.5.12  ปี พ.ศ. 2554  จํานวน  19 ฉบบั 
4.1.5.13  ปี พ.ศ. 2555  จํานวน   4  ฉบบั 
 

จากการจําแนกงานวิจยัตามปีการศกึษาไมพ่บงานวิจยัด้านการสื่อสารความรับผิดชอบตอ่
สงัคมปีการศกึษา 2541 และปีการศกึษา 2543 ท่ีมีคณุสมบตัติรงตามเกณฑ์การเลือกงานวิจยัดงัท่ี
กลา่วในบทท่ี 3 ทําให้ได้รับงานวิจยัมาใช้ศกึษาวิเคราะห์ทัง้หมด 13 ปีการศกึษา จากเดิมท่ีผู้วิจยั
ต้องการจํานวน 15 ปีการศกึษา และเม่ือจําแนกงานวิจยัตามปีการศกึษาพบว่าปีการศกึษา 2552 
เป็นปีท่ีมีงานวิจยัมากท่ีสดุจํานวน 20 ฉบบั คิดเป็น 21.3 % รองลงมาคืองานวิจยัปีการศกึษา 
2554 จํานวน 19 ฉบบัคิดเป็น 20.2 % และปีการศกึษา 2553 และ 2551 จํานวน 18 ฉบบัและ 14 
ฉบบั ตามลําดบั คิดเป็น 19.1 % และ 14.9 % ตามลําดบั ด้านงานวิจยัท่ีพบน้อยท่ีสดุได้แก่ ปี
การศกึษา 2542  2545 และ 2546 มีเพียงจํานวน 1 ฉบบั คิดเป็นปีการศกึษาละ 1.1 % เท่านัน้ ดงั
แสดงในภาพท่ี 4.4   
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ทัง้นี ้ในปี 2541 และปี 2542 เป็นช่วงท่ีประเทศไทยประสบปัญหาเศรษฐกิจอย่างหนกัท่ี
เรียกว่าวิกฤติการณ์ต้มยํากุ้ ง เป็นวิกฤตการณ์ทางการเงินซึง่สง่ผลกระทบตอ่หลายประเทศในทวีป
เอเชีย ส่งผลให้การศึกษาด้านการสื่อสาร CSR ในฐานะการคืนกําไรสู่สงัคมต้องชะงกัลงไป 
นอกจากนีก้ารท่ีผู้วิจยัเร่ิมสืบค้นข้อมลูในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธนัวาคม 2555 ทําให้งานวิจยัท่ี
จดัทําในปี 2555 จํานวนมากยงัไมไ่ด้รับการเผยแพร่ลงสูฐ่านข้อมลูออนไลน์  

 
4.1.6  จาํแนกตามแนวทางการศึกษาในงานวิจัย   
ในการแสดงผลการจําแนกงานวิจยัตามแนวทางการศกึษาแบง่ออกเป็น 2 ขัน้ตอน ได้แก่  

4.1.6.1  การกําหนดรหสัในขัน้ต้น  
4.1.6.2  การจดัประเภทมโนทศัน์   
4.1.6.1  การกําหนดรหสัในขัน้ต้น  

  จากการวิเคราะห์งานวิจยัจํานวน 94 ฉบบัและสรุปข้อมลูลงในแบบบนัทึกข้อมลู 
ผู้วิจยัได้ทํารหสัขัน้ต้นโดยกําหนดรหสัจํานวน 2 รหสั (ดกูารทํารหสังานวิจยัทัง้ 94 ฉบบัเพิ่มเติมใน
ภาคผนวก ก) การทํารหสัมีขัน้ตอนดงันี ้ 1) พิจารณาแนวทางการวิจยั สิ่งท่ีผู้ วิจยัต้องการศึกษา 

ภาพที่ 4.6  แสดงการจําแนกงานวิจยัตามปีการศกึษา 
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และข้อค้นพบท่ีปรากฏในงานวิจยัเป็นสําคญั เน่ืองจากงานวิจยัฉบบันีเ้ป็นการศึกษาเพ่ือแสวงหา
สถานภาพการส่ือสาร CSR ท่ีปรากฏในงานวิจยั  2) นํารหัสท่ีสอดคล้องกันจดัอยู่ในแนวทาง
การศึกษาหรือประเด็นเดียวกนั รหสัท่ีต่างกนัสร้างขึน้เป็นอีกหนึ่งแนวทางการศึกษา และ 3) นบั
คา่ความถ่ีของจํานวนรหสัท่ีเกิดขึน้   

  ทัง้นี ้ผู้วิจยัพบประเด็นการศกึษาหรือแนวทางหลกัๆในงานวิจยัการส่ือสาร CSR 
ในอดีตท่ีผา่นมาทัง้หมด 49 ประเดน็ ดงันี ้

 
ตารางที่ 4.1  แสดงการจําแนกแนวทางการศกึษาในงานวิจยั        
 

ที่ แนวทางการศึกษา/ประเดน็การวิจัย ความถี่ ลาํดับที่งานวิจัย 
1 การกําหนดนโยบาย CSR จากผู้บริหาร   8 10,36,40,62,75,88,89,15 
2 การใช้กลยทุธ์การสื่อสารการตลาดใน CSR     3 71,9,29 

3 
การดําเนินงาน CSR 28 

1,3,4,5,6,12,13,14,15,16,17,19,20,38,40,43,44,45,56,58,60,63, 
64,65,68,67,77,78  

4 การเปิดเผยนโยบาย CSR  4 21,42,66,69  

5 การเปิดรับสาร และทศันคติของประชาชนตอ่ CSR  7 22,23,24,50,51,80,85 
6 การมีสว่นร่วมของบคุลากร  5 25,26,27,28,48 
7 การรับรู้ CSR  ของผู้บริโภค 4 8,84,31,30 
8 การรับรู้ ทศันคติ และการยอมรับ CSR ของชมุชน   4 7,52,53,64 
9 การรับรู้ความสมัพนัธ์ในมิติต่างๆระหว่างประชาชนกบัองค์การ   1 30 
10 การวางแผนประชาสมัพนัธ์ CSR  1 19 
11 การสร้างการมีสว่นร่วม 3 48,11,26 
12 การสร้างตราสินค้าจาก CSR ท่ีสง่ผลตอ่พฤติกรรม  2 59,29 
13 การส่ือสาร CSR   22 1,2,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,47,51,63,76,88,90,91,92,93,18 

14 การเสริมสร้างความผกูพนัของพนกังาน  1 55 
15 การให้ความหมาย CSR ขององค์การ 4 32,33,34,35 
16 ความเช่ือมโยงขององค์การไม่แสวงหาผลกําไร (NGO) 1 37 
17 ความเช่ือมโยงระหวา่ง CSR และองค์การ  2 38,79 
18 ความพงึพอใจตอ่การส่ือสาร CSR   1 41 
19 ความร่วมมือจากส่ือในการดําเนินงาน CSR  2 2,4  
20 ความรู้และความเข้าใจขององค์การตอ่ CSR  3 6,73,58 
21 ความรู้และความตระหนกัใน CSR ของผู้ปฏิบติังาน 2 65,65 
22 ความสอดคล้องของ CSR กบัการพฒันาชมุชน  1 18 
23 ความสอดคล้องของ CSR กบัคณุภาพชีวิตการทํางานของบคุลากร   1 68 
24 ความสอดคล้องระหว่างความโปร่งใสและ CSR ในการสร้างภาพลกัษณ์ 1 67 
25 ความสมัพนัธ์ระหว่างการมีส่วนร่วม ทศันคติต่อ CSR และความตัง้ใจซือ้ 2 22,23 
26 ความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้ ความรู้และการมีส่วนร่วมของพนกังาน 4 28,86,87,54 
27 ความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้ ทศันคติและพฤติกรรมพนกังาน  2 27,61 
28 ความหมายของ CSR ในมมุมองพนกังาน  1 49  
29 ตวัชีว้ดัการประเมินผล CSR  4 46,46,70,70 
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  การกําหนดรหัสในขัน้ต้นนีมี้ผู้ ร่วมกําหนดรหัส (Inter-Coder) ท่ีตรวจสอบการ

กําหนดรหสัของผู้วิจยั โดยสุม่เลือกงานวิจยัด้วยวิธีการสุม่อยา่งง่าย (Simple Random Sampling) 
จํานวน 49 ฉบบัจากงานวิจยัทัง้หมด 94 ฉบบั งานวิจยัท่ีสุ่มเลือกดงักล่าวปรากฏอยู่ในแต่ละ
แนวทางการศกึษาทัง้ 49 ประเดน็ดงัแสดงในตารางข้างต้น      

  ผลการกําหนดรหสัร่วมพบวา่ มีความสอดคล้องกนั 80.6 % จึงสามารถนําผลการ
จําแนกแนวทางการศกึษาวิจยัทัง้ 49 ประเดน็ดงักลา่วไปใช้ในการกําหนดมโนทศัน์ในขัน้ตอนตอ่ไป
ได้ ตารางท่ี 4.2 แสดงผลการร่วมกําหนดรหสัได้ดงันี ้   

     
ตารางที่ 4.2  แสดงผลการตรวจสอบความสอดคล้องในการกําหนดรหสัขัน้ต้นของผู้วิจยั    
   

ลาํดับที่ งานวิจัยที่สุ่มเลือก ความสอดคล้อง ลาํดับที่ งานวิจัยที่สุ่มเลือก ความสอดคล้อง 
1 ฉบบัท่ี 10 100 % 26 ฉบบัท่ี 28 50 % 
2 ฉบบัท่ี 71 50 % 27 ฉบบัท่ี 27 50 % 
3 ฉบบัท่ี 1 100 % 28 ฉบบัท่ี 49 100 % 
4 ฉบบัท่ี 21  100 % 29 ฉบบัท่ี 46 100 % 

ตารางที่ 4.1  (ตอ่) 
 
ที่ แนวทางการศึกษา/ประเดน็การวิจัย ความถี่ ลาํดับที่งานวิจัย 

30 ทศันคติของบคุลากรตอ่ CSR  6 39,25,49,54,61,86 
31 ทศันคติของผู้บริโภคตอ่ CSR   3 31,47,72 
32 ทศันคติของผู้บริหารด้าน CSR    5 62,71,73,74,93 
33 แนวทางการปรับปรุงการดําเนินงาน CSR  5 39,20,52,72,74 
34 สินค้าและรูปแบบ CSR ท่ีสง่ผลตอ่ผู้บริโภค  2 83,83 
35 ประสิทธิผลการเลือกใช้สื่อในการสื่อสาร CSR  1 24 
36 ประสิทธิผลของ CSR ในการสร้างภาพลกัษณ์   9 3,5,41,43,50,75,79,81,85 
37 ปัจจยัในการเปิดเผยนโยบาย CSR  5 21,42,66,69,82 
38 ผลกระทบของ CSR ต่อผลการดําเนินงานและภาพลักษณ์ 4 77,81,82,87 
39 ผลการดําเนินงาน CSR  1 60 
40 รูปแบบกิจกรรม CSR   9 32,33,34,35,36,89,90,91,92 
41 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ท่ี มีผลต่อการ รับ รู้ 2 53,84 
42 สถานการณ์ CSR ในประเทศไทย  2 57,57 
43 หลกัเกณฑ์ในการเลือกประเดน็  CSR  2 94,94 
44 อิทธิพลของ CSR ตอ่การสร้างตราสินค้า  3 45,59,80 
45 อิทธิพลของ  CSR ตอ่ความผกูพนัของพนกังาน 1 55 
46 อิทธิพลของ  CSR ตอ่ความพงึพอใจ 1 56 
47 อิทธิพลของ  CSR ตอ่ความภกัดีของลกูค้า 1 44 
48 อิทธิพลของ CSR ตอ่การใช้บริการ 1 37 
49 อิทธิพลของ CSR ตอ่การตดัสินใจซือ้    1 78 



79 

ตารางที่ 4.2  (ตอ่) 
 
ลาํดับที่ งานวิจัยที่สุ่มเลือก ความสอดคล้อง ลาํดับที่ งานวิจัยที่สุ่มเลือก ความสอดคล้อง 

5 ฉบบัท่ี 22 50 % 30 ฉบบัท่ี 39 100 % 
6 ฉบบัท่ี 25 100 % 31 ฉบบัท่ี 31 50 % 
7 ฉบบัท่ี 8 50 % 32 ฉบบัท่ี 62 100 % 
8 ฉบบัท่ี 7 100 % 33 ฉบบัท่ี 39 100 % 
9 ฉบบัท่ี 30 100 % 34 ฉบบัท่ี 83 100 % 
10 ฉบบัท่ี 19 50 % 35 ฉบบัท่ี 24 100 % 
11 ฉบบัท่ี 48 100 % 36 ฉบบัท่ี 3 50 % 
12 ฉบบัท่ี 59 100 % 37 ฉบบัท่ี 21 100 % 
13 ฉบบัท่ี 1 100 % 38 ฉบบัท่ี 77 50 % 
14 ฉบบัท่ี 55 100 % 39 ฉบบัท่ี 60 100 % 
15 ฉบบัท่ี 32 50 % 40 ฉบบัท่ี 32 100 % 
16 ฉบบัท่ี 37 100 % 41 ฉบบัท่ี 53 50 % 
17 ฉบบัท่ี 38 50 % 42 ฉบบัท่ี 57 50 % 
18 ฉบบัท่ี 41 50 % 43 ฉบบัท่ี 94 100 % 
19 ฉบบัท่ี 2 100 % 44 ฉบบัท่ี 45 50 % 
20 ฉบบัท่ี  6 100 % 45 ฉบบัท่ี 55 100 % 
21 ฉบบัท่ี 65 100 % 46 ฉบบัท่ี 56 100 % 
22 ฉบบัท่ี 18 50 % 47 ฉบบัท่ี 44 100 % 
23 ฉบบัท่ี 68 100 % 48 ฉบบัท่ี 37 100 % 
24 ฉบบัท่ี 67 50 % 49 ฉบบัท่ี 78 50 % 
25 ฉบบัท่ี 22 50 %    

ระดบัความสอดคล้องโดยรวม 80.6 % 
 

4.1.6.2  การจดัประเภทมโนทศัน์    
  เม่ือจําแนกงานวิจยัตามแนวทางการศกึษาได้ 49 ประเด็นในข้างต้น จากนัน้นํา

ประเด็นดงักล่าวมาจดัประเภทมโนทศัน์ตามขัน้ตอนระเบียบวิธีทฤษฎีพืน้ฐานท่ีอาศยัความไวเชิง
ทฤษฎี (Theoretical Sensitivity) ของผู้วิจยัในการกําหนดมโนทศัน์  พิจารณาความสอดคล้องของ
แตล่ะประเด็นทัง้ 49 ประเด็น และรวบรวมประเด็นการวิจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กนัอย่างเป็นระบบให้
อยูใ่นกลุม่มโนทศัน์เดียวกนัตามแนวทางการวิเคราะห์ด้วยทฤษฎีพืน้ฐานเพ่ือสร้างแบบจําลองการ
ส่ือสารระหว่างบคุคลโดย Glen H. Stamp (1999) ท่ีผู้วิจยันํามาเป็นต้นแบบในการศกึษาเพ่ือให้
เห็นสถานภาพการศึกษาวิจยัการส่ือสาร CSR ในมมุมองท่ีกว้างขึน้  ผู้วิจยัพบว่าสามารถแบ่ง
แนวทางการศกึษาจากจํานวน 49 ประเด็นให้เหลือจํานวนมโนทศัน์ใหญ่ ๆ เพียง 8 มโนทศัน์ ดงั
แสดงในตารางท่ี 4.3 ได้แก่   

1)  การดําเนินงานและการส่ือสารความรับผิดชอบตอ่สงัคม    
2)  การสื่อสารความรับผิดชอบตอ่สงัคมในมิตผิู้สง่สาร     
3)  การเปิดเผยข้อมลูความรับผิดชอบตอ่สงัคม      
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4)  การสื่อสารความรับผิดชอบตอ่สงัคมในมิตผิู้ รับสาร     
5)  ความสอดคล้องของการส่ือสารความรับผิดชอบตอ่สงัคมกบัประเดน็อ่ืนๆท่ี 
     เก่ียวข้อง  
6)  อิทธิพลของการส่ือสารความรับผิดชอบตอ่สงัคม     
7)  ผลกระทบของการส่ือสารความรับผิดชอบตอ่สงัคม     
8)  การสร้างเคร่ืองมือและการจดัการความรู้   

 
ตารางที่ 4.3  แสดงการจําแนกแนวทางการศกึษาวิจยัในแตล่ะมโนทศัน์        

 
มโน
ทศัน์ ลาํดับ แนวทางการศึกษา/ประเดน็การวิจัย ลาํดับที่งานวจิัย 

1 2 การใช้กลยทุธ์การสื่อสารการตลาดใน CSR     71,9,29 
1 3 การดําเนินงาน CSR 1,3,4,5,6,12,13,14,15,16,17,19,20,38,40,43,44,45,56,58,60,63,64,68,67,77,78   

1 10 การวางแผนประชาสมัพนัธ์ CSR  19 
1 11 การสร้างการมีสว่นร่วม 48,11,26 
1 13 การสื่อสาร CSR   1,2,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,47,51,63,76,88,90,91,92,93,18 

1 14 การเสริมสร้างความผกูพนัของพนกังาน  55 
1 19 ความร่วมมือจากสื่อมวลชนในการดําเนินงาน CSR  2,4  
1 33 แนวทางการปรับปรุงการดําเนินงาน CSR  39,20,52,72,74 
1 40 รูปแบบกิจกรรม CSR   32,33,34,35,36,89,90,91,92 
2 1 การกําหนดนโยบาย CSR จากผู้บริหาร   10,36,40,62,75,88,89,15 
2 20 ความรู้และความเข้าใจขององค์การต่อ CSR  6,73,58 
2 15 การให้ความหมาย CSR  ขององค์การ 32,33,34,35 
2 28 ความหมายของ CSR ในมมุมองพนกังาน  49 
2 32 ทศันคติของผู้บริหารด้าน CSR    62,71,73,74,93 
2 21 ความรู้และความตระหนกัด้าน CSR ของผู้ปฏิบตัิงานด้าน CSR 65,65 
3 4 การเปิดเผยนโยบาย CSR  21,42,66,69 
3 37 ปัจจยัในการเปิดเผยนโยบาย CSR  21,42,66,69,82 
4 8 การรับรู้ ทศันคติ และการยอมรับ CSR ของชมุชน   7,52,53,64 
4 7 การรับรู้ CSR  ของผู้บริโภค 8,84,31,30 
4 5 การเปิดรับสาร และทศันคติของประชาชนต่อ CSR  22,23,24,50,51,80,85 
4 6 การมีสว่นร่วมของบคุลากร  25,26,27,28,48 
4 30 ทศันคติของบคุลากรต่อ CSR    39,25,49,54,61,86 

4 26 
ความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้ ความรู้และการมีส่วนร่วม 
ของพนกังาน 

28,86,87,54 
 

4 27 ความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้ ทศันคติและพฤติกรรมพนกังาน  27,61 
4 31 ทศันคติของผู้บริโภคต่อ CSR   31,47,72 
4 9 การรับรู้ความสมัพนัธ์ในมิติต่างๆระหว่างประชาชนกบัองค์การ   30 
4 18 ความพงึพอใจต่อการส่ือสาร CSR   41 

4 41 
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ 
CSR ขององค์การ    

53,84 
 

5 22 ความสอดคล้องของ CSR  กบัการพฒันาชมุชน  18 
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ตารางที่ 4.3  (ตอ่) 
 
มโน
ทศัน์ ลาํดับ แนวทางการศึกษา/ประเดน็การวิจัย ลาํดับที่งานวจิัย 

5 16 
ความเช่ือมโยงขององค์การไม่แสวงหาผลกําไร (NGO) และ
ธุรกิจเพ่ือสงัคม 37  

5 17 ความเช่ือมโยงระหว่าง CSR และกลยทุธ์หรือธุรกิจองค์การ  38,79 

5 24 
ความสอดคล้องระหว่างความโปร่งใสและ  CSR ในการสร้าง
ภาพลกัษณ์ 67 

5 23 ความสอดคล้องของ CSR กบัคณุภาพชีวิตการทํางานของบคุลากร   68 
6 36 ประสิทธิผลของ CSR ในการสร้างภาพลกัษณ์   3,5,41,43,50,75,79,81,85 

6 25 
ความสัมพนัธ์ระหว่างการมีส่วนร่วม ทัศนคติต่อ CSR และ
ความตัง้ใจซือ้ 22,23  

6 48 อิทธิพลของ CSR ต่อการใช้บริการ 37 
6 46 อิทธิพลของ  CSR ต่อความพงึพอใจ 56 

6 47 อิทธิพลของ  CSR ต่อความภกัดีของลกูค้า 44 
6 44 อิทธิพลของ  CSR ต่อการสร้างตราสินค้า  45,59,80 
6 45 อิทธิพลของ  CSR ต่อความผกูพนัของพนกังาน 55 
6 39 ผลการดําเนินงาน CSR  60 
6 49 อิทธิพลของ CSR ต่อการตดัสนิใจซือ้    78 

6 12 การสร้างตราสินค้าจาก CSR ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค  59,29 

7 35 ประสิทธิผลการเลือกใช้ส่ือในการส่ือสาร CSR  24 

7 34 
ประเภทสินค้าและรูปแบบกิจกรรม CSR ท่ีมีอิทธิพลต่อทศันคติ
ผู้บริโภค  83,83 

7 38 
ผลกระทบของ CSR ต่อผลการดําเนินงานและภาพลักษณ์
องค์การ   77,81,82,87 

8 29 ตวัชีว้ดัการประเมนิผล CSR  46,46,70,70 
8 42 สถานการณ์ CSR ในประเทศไทย  57,57 
8 43 หลกัเกณฑ์ในการเลือกประเด็น  CSR  94,94 

     
  การจดัประเภทงานวิจยัจากแนวทางการศกึษาวิจยัจํานวน 49 ประเด็น ให้ได้กลุม่

มโนทัศน์เพียง 8 ประเภทใหญ่ๆ ท่ีมีความสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบดังกล่าวนัน้ สามารถ
ตรวจสอบการจดัประเภทมโนทศัน์ดงัตารางท่ี 4.4 ท่ีแสดงผลการวิเคราะห์รหสัข้อมลูของผู้วิจยัโดย
ใช้สัญลักษณ์เคร่ืองหมายดอกจัน (*) และเปรียบเทียบกับการวิเคราะห์ของผู้ ร่วมกําหนดรหัส 
(Inter-Coder) โดยใช้สญัลกัษณ์เคร่ืองหมายส่ีเหล่ียม (#) ดงันี ้     
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ตารางที่ 4.4  แสดงผลการตรวจสอบความสอดคล้องในการวิเคราะห์จดักลุม่มโนทศัน์      
 

รหสั
ข้อมูล 

ประเภทมโนทศัน์ 
1 2 3 4 5 6 7 8 

การดาํเนินงาน
และการส่ือสาร 

CSR 

การส่ือสาร 
CSR ในมิติ
ผู้ส่งสาร 

การเปิดเผย
ข้อมูล CSR 

 

การส่ือสาร
CSR ในมิติ
ผู้รับสาร 

ความสอดคล้อง
ของการส่ือสาร 

CSR 

อิทธิพล
ของการ
ส่ือสาร 
CSR 

 

ผลกระทบของ
การส่ือสาร

CSR 

การสร้าง
เคร่ืองมือและ
การจัดการ
ความรู้ 

 
1 *  #        
2 *  #        
3 *   #     
4  *  #       
5 *   #        
6  *  #       
7    *  #     
8     *  #     
9 *   #      

10  *  #        
11     *  #    
12 *  #        
13   *  #      
14   *  #      
15    *  #     
16       *  #  
17 *  #        
18    *  #     
19    *  #     
20      *  #   
21    *  #     
22    *    #    
23    *  #     
24    *  #     
25     *  #    
26      *  #   
27     *  #    
28 *  #        
29      *  #   
30      *  #   
31      *  #   
32      *  #   
33      *  #   
34      *  #   
35     *  #    
36     *  #    
37       *  #  
38 *  #        



83 

ตารางที่  4.4  (ตอ่)  
 

รหสั
ข้อมูล 

ประเภทมโนทศัน์ 
1 2 3 4 5 6 7 8 

การดาํเนินงาน
และการส่ือสาร 

CSR 

การส่ือสาร 
CSR ในมิติ
ผู้ส่งสาร 

การเปิดเผย
ข้อมูล CSR 

การส่ือสาร
CSR ในมิติ
ผู้รับสาร 

ความสอดคล้อง
ของการส่ือสาร 

CSR 

อิทธิพล
ของการ
ส่ือสาร 
CSR 

ผลกระทบของ
การส่ือสาร

CSR 

การสร้าง
เคร่ืองมือและ
การจัดการ
ความรู้ 

39  *  #     
40     *  #     
41        *  # 
42      *  #   
43  *  #       
44      *  #   
45  *  #       
46       *  #  
47    *  #     
48        *  # 
49        *  # 

 
  จากตาราง 4.4 ข้างต้นท่ีแสดงผลการวิเคราะห์แนวทางการศกึษาการส่ือสาร CSR 

ในงานวิจัย โดยแสดงการจัดกลุ่มรหัสข้อมูลของผู้ วิจัยเปรียบเทียบกับการวิเคราะห์ของผู้ ร่วม
กําหนดรหสั (Inter-Coder) พบวา่มีความขดัแย้งบางประการ ได้แก่      

  รหสัข้อมลูท่ี 3 ความร่วมมือจากส่ือมวลชนในการดําเนินงาน CSR ท่ีผู้วิจยัจดั
ประเภทมโนทศัน์ให้อยูใ่นการดําเนินงานและการส่ือสาร CSR ขณะท่ีผู้ ร่วมกําหนดรหสัจดัให้อยู่ใน
การสื่อสาร CSR ในมิตผิู้ รับสาร 

  รหสัข้อมลูท่ี 5 การใช้กลยทุธ์การสื่อสารการตลาด ท่ีผู้วิจยัจดัประเภทมโนทศัน์ให้
อยูใ่นการดาํเนินงานและการส่ือสาร CSR ขณะท่ีผู้ ร่วมกําหนดรหสัจดัให้อยู่ในการสื่อสาร CSR ใน
มิตผิู้สง่สาร 

  รหสัข้อมลูท่ี 9 การสร้างการมีสว่นร่วม ท่ีผู้วิจยัจดัประเภทมโนทศัน์ให้อยู่ในการ
ดําเนินงานและการส่ือสาร CSR ขณะท่ีผู้ ร่วมกําหนดรหสัจดัให้อยู่ในการส่ือสาร CSR ในมิติผู้ รับ
สาร 

  รหสัข้อมลูท่ี 22 ความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้ ทศันคติและพฤติกรรมพนกังาน ท่ี
ผู้วิจยัจดัประเภทมโนทศัน์ให้อยู่ในการสื่อสาร CSR ในมิติผู้ รับสาร ขณะท่ีผู้ ร่วมกําหนดรหสัจดัให้
อยูใ่นอิทธิพลของการส่ือสาร CSR  
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  รหสัข้อมลูท่ี 39 ความหมายของ CSR ในมมุมองพนกังาน ท่ีผู้วิจยัจดัประเภทมโน
ทศัน์ให้อยู่ในการสื่อสาร CSR ในมิติผู้สง่สาร ขณะท่ีผู้ ร่วมกําหนดรหสัจดัให้อยู่ในการสื่อสาร CSR 
ในมิตผิู้ รับสาร 

  โดยสรุป ความสอดคล้องกนัของการจดัประเภทมโนทศัน์อยู่ในระดบั 89.8 % ทํา
ให้ผลการวิเคราะห์จัดประเภทมโนทัศน์ดงักล่าวมีความน่าเช่ือถือและสามารถใช้ในการพฒันา
ทฤษฎีพืน้ฐานการสื่อสาร CSR ตอ่ไปได้    

  การจําแนกงานวิจยัตามแนวทางการศกึษาดงักลา่วพบว่า แนวทางการศกึษาการ
ส่ือสาร CSR ท่ีพบในงานวิจยัมากท่ีสดุคือ การศกึษาการดําเนินงานและการส่ือสาร CSR คิดเป็น  
42 % รองลงมาคือการส่ือสาร CSR ในมิติผู้ รับสารจํานวน 18.6 %  ด้านอิทธิพลของการส่ือสาร 
CSR และการส่ือสาร CSR ในมิติผู้ส่งสารมีปริมาณเท่ากนัคือจํานวน 12.2%  ด้านแนวทางการ
ศกึษาวิจยัท่ีพบว่ามีน้อยมากท่ีสดุคือ  การศกึษาเพ่ือสร้างเคร่ืองมือและการจดัการความรู้ และ
การศกึษาความสอดคล้องของการส่ือสาร CSR กบัประเด็นอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องในปริมาณเท่ากนัคือ 
3.2 %  รองลงมาคือการศกึษาผลกระทบของการส่ือสาร CSR คิดเป็น  3.7% และการเปิดเผย
ข้อมลู CSR  มีจํานวน 4.3 % ตามลําดบั ดงัภาพ 4.7 ท่ีแสดงคา่ความถ่ีของงานวิจยัตามแนวทาง
ในการศกึษา ดงันี ้       

                       

                            
ภาพที่ 4.7  แสดงการจําแนกงานวิจยัตามแนวทางการศกึษา 
 



85 

ลําดบัต่อไปนีจ้ะกล่าวถึงรายละเอียดในการจําแนกงานวิจัยการสื่อสาร CSR ในแต่ละ
รูปแบบมโนทศัน์หรือแนวทางการศึกษาวิจยั ซึ่งเป็นผลลพัธ์ท่ีได้จากการวิเคราะห์เชิงอภิมานและ
ระเบียบวิธีทฤษฎีพืน้ฐาน โดยจะยกตวัอย่างงานวิจัยท่ีจัดอยู่ในประเภทการศึกษาต่างๆ พร้อม
อธิบายวตัถปุระสงค์ในการศกึษา ระเบียบวิธีวิจยั และข้อค้นพบในการวิจยัท่ีปรากฏในแต่ละแนว
ทางการวิจยั (ดตูารางท่ี 4.3 และภาคผนวก ข) ดงัตอ่ไปนี ้ 

1)  การดําเนินงานและการส่ือสาร CSR  
2)  การสื่อสาร CSR ในมิตผิู้ รับสาร   
3)  อิทธิพลของการส่ือสาร CSR   
4)  การสื่อสาร CSR ในมิตผิู้สง่สาร  
5)  การเปิดเผยข้อมลู CSR     
6)  ผลกระทบของการส่ือสาร CSR   
7)  ความสอดคล้องของการส่ือสาร CSR กบัประเดน็อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง  
8)  การสร้างเคร่ืองมือและการจดัการความรู้ 

 
1)  การดาํเนินงานและการส่ือสารความรับผิดชอบต่อสังคม   

  งานวิจัยกลุ่มนีต้้องการศึกษาเพ่ือวิเคราะห์การดําเนินงานและการส่ือสาร CSR 
การกําหนดกลยทุธ์ CSR และศึกษาการบริหารงานขององค์การต่างๆ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ท่ี
ศึกษาคือ องค์การขนาดใหญ่ท่ีมีช่ือเสียง ได้รับการยอมรับและได้รับรางวลัทางด้าน CSR ทัง้นี ้
เพ่ือให้องค์การดงักล่าวได้มีโอกาสปรับปรุงการดําเนินงานและการสื่อสาร CSR ของตนเอง และ
เป็นแบบอย่างแก่องค์การทัว่ไปท่ีสนใจ โดยผู้วิจยัจะกลา่วถึงวตัถปุระสงค์ในการศกึษา ระเบียบวิธี
วิจยั และข้อค้นพบจากตวัอยา่งงานวิจยัท่ีจดัอยูใ่นกลุม่นี ้ได้แก่             

     (1)  ตวัอยา่งท่ี 1 คืองานวิจยัลําดบัท่ี 1 ประเดน็สําคญั ได้แก่   
       วตัถปุระสงค์ในการวิจยั คือศึกษาโครงการ CSR ท่ีประสบความสําเร็จและ

ได้รับรางวลัยอดเย่ียมด้านการประสานงานเพ่ือเป็นต้นแบบการดําเนินงานด้าน CSR ให้ประสบ
ความสําเร็จตามเป้าหมาย   

        ระเบียบวิธีวิจยั เป็นงานวิจยัเชิงคณุภาพ เก็บข้อมลูจากการสมัภาษณ์เชิงลกึ
พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อําเภอสามพราน จํานวน 103  คน หน่วยงานภายนอก และ
ประชาชนเขตตําบลท่าตลาด บริเวณถนนเข้าวดัไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม และการสงัเกตแบบ
มีสว่นร่วมในฐานะท่ีผู้วิจยัเป็นบคุลากรในองค์การ   
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         ข้อค้นพบในการวิจยั คือ (1) การไฟฟ้าฯ มีกระบวนการดําเนินงาน CSR จาก
การวางกรอบแนวทางท่ีชัดเจน คือแผนแม่บทท่ีเก่ียวข้องกับการปรับปรุงความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของระบบไฟฟ้า (2) องค์การเลือกรูปแบบกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัความสามารถหลกัของ
องค์การ  (3) มีดําเนินการ CSR เชิงรุก ท่ีการไฟฟ้าฯเป็นผู้ ริเร่ิมและขยายออกสูส่งัคมภายนอก (4) 
ส่งเสริมให้พนักงาน หน่วยงานภายนอก และชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกขัน้ตอนตัง้แต่การ
วางแผนจนถึงการประเมินผล และ (5)การสื่อสาร CSR แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ การสื่อสาร
ภายในหน่วยงาน  การส่ือสารภายนอกหน่วยงาน  และการส่ือสารผ่านส่ือต่างๆ  โดยพบว่าการ
ส่ือสารระหวา่งบคุคลมีบทบาทสําคญัในการสร้างการมีสว่นร่วม    

     (2)  ตวัอยา่งท่ี 2 คืองานวิจยัลําดบัท่ี 12 ประเดน็สําคญั ได้แก่  
       วตัถปุระสงค์ในการวิจยั คือ (1) ศกึษากลยทุธ์การใช้ความรับผิดชอบตอ่สงัคม

ในองค์การท่ีจําเป็นต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติจํานวนมากในกระบวนการผลิต และ (2) ศกึษากล
ยทุธ์ CSR เพ่ือให้เกิดความรู้ในการวางแผนพฒันาและเกิดการส่ือสาร CSR ท่ีมีประสทิธิภาพ  

       ระเบียบวิธีวิจยั เป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ โดยใช้วิธีการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ
ผู้บริหารองค์การท่ีรับผิดชอบในการกําหนดกลยทุธ์และวางแผนการดําเนินงาน CSR ตลอดจนการ
ส่ือสาร CSR จํานวน 3 ท่านจากบริษัท ปนูซีเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัท เอสซีจี เปเปอร์ 
จํากดั (มหาชน)  

       ข้อค้นพบในการวิจยั คือ (1) SCG มีการดําเนินงานท่ีเช่ือมโยงกลยทุธ์เข้ากบั
ธุรกิจขององค์การ (2)  SCG เร่ิมต้นดําเนินการจากการคดัเลือกประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ มีส่วนได้
ส่วนเสียซึ่งเป็นปัจจยัสําคญัท่ีทําให้การดําเนินงาน CSR ประสบความสําเร็จ (3) จดัทําแผนงาน
พร้อมตวัชีว้ดัเพ่ือยกระดบัเป้าหมายสูร่ะดบัสากล (4) ดําเนินงานตามพนัธกิจและวิสยัทศัน์องค์การ 
โดยริเร่ิมสร้างสรรค์กิจกรรม ส่ือสารไปยงัพนกังาน และการประเมินผล (5) SCG มีกลยทุธ์การ
ส่ือสาร CSR โดยการวิเคราะห์ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือตรวจสอบระดบัการรับรู้ภาพลกัษณ์และ
ความพงึพอใจ เน้นหลกัการสื่อสารท่ีจริงใจ ใช้ส่ือท่ีหลายหลายและครอบคลมุทกุกลุม่เป้าหมาย   

    (3)  ตวัอยา่งท่ี 3 คืองานวิจยัลําดบัท่ี 3 ประเดน็สําคญั ได้แก่ 
      วตัถปุระสงค์ในการวิจยั คือ (1) ศกึษากลยทุธ์การใช้ CSR ในองค์การท่ีเส่ียง

ต่อความมั่นคงทางช่ือเสียงและการได้รับการสนับสนุนจากสงัคม เน่ืองจากการประกอบธุรกิจ
สนิค้าและบริการท่ีขดัแย้งกบัคา่นิยมในสงัคมไทย และ (2) ศกึษากลยทุธ์การสร้างภาพลกัษณ์ของ
บริษัท สิงห์ฯ ผ่านการใช้กิจกรรมเพ่ือสงัคม เน่ืองจากบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากนโยบายการ
ตอ่ต้านจากทกุภาคสว่น จงึต้องออกมาเคล่ือนไหวด้วยโครงการความรับผิดชอบตอ่สงัคมตา่งๆ  
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       ระเบียบวิธีวิจยั การศกึษานีแ้บง่การวิจยัออกเป็น 2 สว่น สว่นแรกเป็นงานวิจยั
เชิงคณุภาพ โดยการสมัภาษณ์เจาะลกึผู้บริหาร จํานวน 3 ท่าน และงานวิจยัเชิงปริมาณด้วยวิธีการ
เชิงสํารวจ โดยใช้แบบสอบถามจํานวน 400 ชดุ   

        ข้อค้นพบในการวิจัยคือ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จํากัด ใช้การปรับ
ภาพลักษณ์ขององค์การด้วยการเช่ือมโยงคุณสมบัติต่างๆ ขององค์การในระบบความจําของ
ผู้บริโภคใน 4 มิติ ได้แก่ (1) คณุสมบตัิ คณุประโยชน์ หรือทศันคติท่ีมีต่อสินค้าและบริการ (2) 
พนกังานและการสร้างความสมัพนัธ์ (3) คณุคา่และโปรแกรมขององค์การ และ (4) ความน่าเช่ือถือ
ขององค์การ โดยองค์การให้ความสําคญักบัการทําการตลาดตามแนวทางดําเนินชีวิตของผู้บริโภค
ยคุใหม ่และนําวฒันธรรมไทยมาเป็นตวัเช่ือมผลติภณัฑ์สูส่ากล  

    (4)  ตวัอยา่งท่ี 4 คืองานวิจยัลําดบัท่ี 16 ประเดน็สําคญั ได้แก่ 
        วตัถปุระสงค์ในการวิจยั คือ (1) ศกึษาประเดน็ท่ีเก่ียวข้องกบัการส่ือสาร CSR 

โดยตรง และ (2) ศึกษาการจดัการการสื่อสาร CSR เพ่ือใช้เป็นกรณีศึกษาสําหรับองค์การท่ีสนใจ 
เน่ืองจากศนูย์การค้าเป็นสถานท่ีแห่งหนึง่ท่ีใช้ทรัพยากรจํานวนมากในการประกอบธุรกิจ   

       ระเบียบวิธีวิจยั ใช้วิธีการวิจยัเชิงคณุภาพ ด้วยการสมัภาษณ์เจาะลึกผู้ มีส่วน
เก่ียวข้องในการกําหนดกลยทุธ์ CSR ด้านสิ่งแวดล้อม ผู้ ท่ีมีสว่นในการดําเนินการและการจดัการ
การสื่อสาร CSR ตลอดจนสมัภาษณ์พนกังาน ลกูค้า และส่ือมวลชน โดยศกึษา 3 ศนูย์การค้าครบ
วงจร ได้แก่ บริษัท เซ็นทรัล พฒันา จํากดั (มหาชน) บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ปจํากดั และบริษัท 
สยามพิวรรธน์ จํากดั  

        ข้อค้นพบในการวิจัยคือ (1) ศูนย์การค้ามีนโยบาย CSR อย่างชัดเจนท่ี
ดําเนินการ CSR ควบคู่กันทัง้มิติภายในและภายนอกองค์การ และจัดการการสื่อสารทัง้ภายใน
และภายนอกองค์การควบคู่กนั (2) การสื่อสารภายในองค์การมีรูปแบบการส่ือสารจากบนสู่ล่าง 
และจากล่างขึน้บน การส่ือสารแนวระนาบ รวมไปถึงการส่ือสารท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
เพ่ือขบัเคล่ือนการทํางานภายในองค์การ (3) การส่ือสารภายนอกองค์การเป็นไปเพ่ือสร้างการรับรู้
และความตระหนักในปัญหาผ่านการโฆษณาและประชาสมัพันธ์ และ (5) ปัจจัยสําคญัในการ
จัดการการสื่อสาร คือความต่อเน่ืองและความร่วมมือจากผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทัง้ภายในและ
ภายนอกองค์การเพ่ือให้เกิดการดําเนินงานอยา่งยัง่ยืน  

     (5)  ตวัอยา่งท่ี 5 คืองานวิจยัลําดบัท่ี 9 ประเดน็สําคญั ได้แก่ 
       วตัถุประสงค์ในการวิจยั คือศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพ่ือเป็นแนว

ทางการดําเนินงาน การสื่อสารการตลาดให้มีประสทิธิภาพและเกิดประโยชน์สงูสดุกบัสงัคม  
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       ระเบียบวิธีวิจัย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
ผู้บริหารจํานวน 2 ท่าน เจ้าหน้าท่ีฝ่ายพฒันาธุรกิจ-เย่ือกระดาษจํานวน 2 ท่าน ซึง่เป็นกลุ่มท่ี
รับผิดชอบเก่ียวกบัการส่ือสารการตลาดของโครงการ เจ้าหน้าท่ีบริษัทโมท อิมเมจ จํากดั ซึง่เป็น
บริษัทตวัแทนโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ จํานวน 3 ท่าน โดยใช้วิธีการสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  

       ข้อค้นพบจากการวิจยัคือ (1) บริษัทฯ มีกลยทุธ์การสื่อสารการตลาดเพ่ือสงัคม
โดยการวางแผนการดําเนินงาน กําหนดกลุ่มเป้าหมาย และวตัถปุระสงค์ท่ีสอดคล้องกบันโยบาย
ด้านสิ่งแวดล้อม (2) บริษัทฯมี การวางแผนกําหนดช่องทางการส่ือสาร โดยใช้เคร่ืองมือการส่ือสาร
ตลาดแบบบรูณาการ และ (3) บริษัทฯ มีการประเมินผลโดยใช้บคุคลและแบบสอบถาม  

       โดยรวมพบว่างานวิจยักลุม่นีค้รอบคลมุประเด็นการศกึษาการส่ือสาร CSR ท่ี
เก่ียวข้องกบัการดําเนินงานและการสื่อสาร CSR ได้แก่ (1) การจดัรูปแบบกิจกรรม CSR (2) การ
วางแผนการประชาสมัพนัธ์ (3) ศกึษาแนวทางการปรับปรุงการดําเนินงาน (4) การใช้กลยทุธ์การ
ส่ือสารการตลาดในกิจกรรม CSR (5) การเสริมสร้างความผกูพนัของพนกังาน และ (6) ศกึษาการ
สร้างการมีส่วนร่วม ทัง้นี  ้เป็นการศึกษาเพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานและเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่
องค์การอ่ืนในการส่ือสาร CSR ตอ่ไป    
 

2)  การส่ือสารความรับผิดชอบต่อสังคมในมิตผู้ิรับสาร    
  งานวิจัยในกลุ่มนีศ้ึกษา CSR ในมิติผู้ รับสารท่ีรวมไปถึงพนักงาน ลูกค้า 

ผู้ ใช้บริการหรือผู้บริโภค ชุมชน และประชาชนทัว่ไป โดยศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสาร การรับรู้ 
ทศันคต ิความพงึพอใจตอ่การส่ือสาร CSR และพฤติกรรมการมีสว่นร่วมของบคุคลท่ีได้รับข่าวสาร
ด้าน CSR จากองค์การ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพิจารณาแนวทางท่ีเหมาะสมในการส่ือสาร CSR 
ต่อไป โดยผู้วิจยัจะกล่าวถึงวตัถปุระสงค์ในการศกึษา ระเบียบวิธีวิจยั และข้อค้นพบจากตวัอย่าง
งานวิจยัท่ีจดัอยูใ่นกลุม่นี ้ได้แก่              

       (1)  ตวัอยา่งงานวิจยัท่ี 1 คืองานวิจยัลําดบัท่ี 24 ประเดน็สําคญั ได้แก่  
       วตัถปุระสงค์ในการวิจยั คือศกึษาประสทิธิผลของการเลือกใช้ส่ือในการสื่อสาร 

CSR และการเข้าถึงกลุม่เป้าหมายเพ่ือนํามาใช้ปรับปรุงแก้ไขในการประชาสมัพนัธ์ตอ่ไป 
       ระเบียบวิธีวิจยั เป็นการวิจยัเชิงปริมาณในรูปแบบเชิงสํารวจ ใช้แบบสอบถาม

จํานวน 400 ฉบบั ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ ประชาชนท่ีเปิดรับส่ือประชาสมัพนัธ์ใน
โครงการพระดาบส ท่ีอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร  

       ข้อค้นพบในการวิจยัคือ (1) ประชาชนรับทราบกิจกรรม CSR และเปิดรับ
ข่าวสารจากสื่อสิ่งพิมพ์ผ่านทางหนงัสือพิมพ์ไทยรัฐมากท่ีสดุ (2) ประชาชนเปิดรับข่าวสารจากส่ือ
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อิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางสถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 มากท่ีสดุ (3) ประชาชนเห็นว่าโครงการพระ
ดาบสเป็นการสง่เสริมการเรียนรู้อยา่งยัง่ยืนแก่ผู้ ด้อยโอกาส และ (4) การเปิดรับส่ือมีความสมัพนัธ์
กบัความคดิเห็น กลา่วคือยิ่งเปิดรับมากก็ยิ่งเห็นด้วยกบักิจกรรมมากขึน้    

       (2)  ตวัอยา่งงานวิจยัท่ี 2 คืองานวิจยัลําดบัท่ี 22 ประเดน็สําคญั ได้แก่  
        วตัถปุระสงค์ในการวิจยั คือศกึษาการเปิดรับข่าวสาร ทศันคติและการมีส่วน

ร่วมของประชาชนในกิจกรรมเพ่ือสงัคมด้านสิ่งแวดล้อมของธนาคารพาณิชย์ เพ่ือเป็นแนวทางใน
การกําหนดนโยบาย แผนการส่ือสาร และการประชาสมัพนัธ์กิจกรรมเพ่ือสงัคมตอ่ไป   

        ระเบียบวิธีวิจยั เป็นการวิจยัเชิงสํารวจและใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน
การวิจยั กลุ่มตวัอย่างคือประชาชนในเขตกรุงเทพฯ จํานวน 400 คน มุ่งศึกษาธนาคารกรุงไทย 
ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ท่ีนําเสนอ CSR ทางส่ือมวลชน ส่ือเฉพาะกิจ และส่ือ
อินเทอร์เน็ต  

         ข้อค้นพบในการวิจยัคือ  (1) ประชาชนส่วนใหญ่เปิดรับจากส่ืออินเตอร์เน็ต
มากท่ีสดุ รองลงมาคือ ส่ือเฉพาะกิจ เช่น แผ่นพบั ป้ายประชาสมัพนัธ์ หรือนิทรรศการ เว็บไซต์ของ
ธนาคาร รวมทัง้โฆษณาทางตู้ เอทีเอ็ม และส่ือบุคคล (2) ประชาชนเห็นว่ากิจกรรมการลดใช้
กระดาษและนํากระดาษมารีไซเคิลเป็นกิจกรรมท่ีคนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมและทําได้ง่าย (3) 
ประชาชนส่วนใหญ่เคยมีส่วนร่วมโครงการลดใช้สลิป จากเคร่ืองเอทีเอ็มโดยการเลือกไม่รับสลิ
ปเพ่ือลดปริมาณการตดัต้นไม้ และ (4) การเปิดรับข่าวสารจากส่ือต่างๆ ไม่มีความสมัพันธ์กับ
ทศันคตติอ่การนําเสนอกิจกรรม ธนาคารจึงควรมีการประชาสมัพนัธ์ CSR ให้มากขึน้เพ่ือสร้างการ
มีส่วนร่วม สร้างทศันคติ ค่านิยมให้แก่ประชาชนและสร้างภาพลกัษณ์ให้แก่องค์การทางอ้อม โดย
ใช้ส่ือบคุคลควบคูไ่ปกบัส่ือมวลชน วางแผนประชาสมัพนัธ์ให้ตรงกบักลุม่เป้าหมายและใช้ส่ือแตล่ะ
ประเภทให้เหมาะสม                                                                                                                                        

       (3)  ตวัอยา่งงานวิจยัท่ี 3 คืองานวิจยัลําดบัท่ี 52 ประเดน็สําคญั ได้แก่   
        วตัถุประสงค์ในการวิจัย คือศึกษาความคิดเห็นของชุมชนรอบโรงงานผลิต

เหล็กด้านการจดัการสิ่งแวดล้อมเพ่ือรวบรวมข้อมลูความคิดเห็นและความต้องการท่ีแท้จริงของ
ชมุชนมาปรับปรุงและพฒันาการจดัการสิ่งแวดล้อมต่อไป เน่ืองจากการร้องเรียนจากชมุชนรอบ
ข้างมีผลกระทบตอ่ช่ือเสียงของบริษัท  

        ระเบียบวิธีวิจยั เป็นการวิจยัเชิงสํารวจ ประชากรในการศกึษาคือชมุชนรอบ
โรงงานผลิตเหล็ก 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางกระด่ีท่ีตัง้บ้านเรือนอยู่สองฟากคลองสนามไชย 
จดัแบ่งพืน้ท่ีการปกครองออกเป็นหมู่ท่ี 2 หมู่ท่ี 8 และหมู่ท่ี 9 แขวงแสมดํา เขตบางขนุเทียน 
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กรุงเทพมหานคร จํานวน 375 ราย จากการสุ่มตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน และใช้แบบสอบถาม
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมลู 

        ข้อค้นพบในการวิจยัคือ ประชาชนสว่นใหญ่เห็นด้วยตอ่การจดัการสิง่แวดล้อม
ของบริษัท แตโ่ดยรวมยงัไมแ่น่ใจตอ่ปัญหาการจดัการสิง่แวดล้อม จึงเสนอให้องค์การ (1) เผยแพร่
ข้อมลูด้านการจดัการสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน (2) ปรับเปล่ียนนโยบายประชาสมัพนัธ์เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจอนัดีต่อชมุชน (3) ชีแ้จงโดยสรุปให้ชมุชนรับทราบถึงมาตรการต่างๆ (4) มีการเปิดให้
ประชาชนเข้าเย่ียมชมโรงงาน (5) ส่งเสริมให้มีการตรวจสขุภาพบ่อยครัง้ขึน้ และ (6) ทํารายงาน
การผลตรวจสอบคุณภาพอากาศพร้อมกับชีแ้จงลงในเอกสารเผยแพร่ หรือชีแ้จงผ่านทางผู้ นํา
ชมุชน   

     (4)  ตวัอยา่งงานวิจยัท่ี 4 คืองานวิจยัลําดบัท่ี 31 ประเดน็สําคญั ได้แก่  
         วตัถุประสงค์ในการวิจัย คือศึกษาทัศนคติของผู้ รับสารในการสื่อสาร CSR 

เน่ืองจากการประชาสมัพนัธ์ CSR ก่อให้เกิดความน่าเช่ือถือและบริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) ก็มี
การดําเนินการ CSR อยา่งจริงจงัและตรวจสอบได้  

        ระเบียบวิธีวิจัย ใช้การวิจัยจากเอกสารและการวิจัยเชิงสํารวจ โดยศึกษา
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 440 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคือ แบบสอบถาม และ
ได้แบบสอบถามท่ีสมบรูณ์ในการวิเคราะห์จํานวน 400 ชดุ   

        ข้อค้นพบในการวิจัย คือ (1) ประชาชนมีการรับรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและด้าน
ชุมชนมาก (2) ประชาชนรับข้อมูลข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ ส่ือโทรทัศน์ และส่ือบุคคล (3) 
ประชาชนมีทศันคติท่ีดีรวมถึงการดําเนินกิจกรรม CSR ทําให้กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่ใช้ผลิตภณัฑ์ 
และ (4) พบวา่การรับรู้ขา่วสารและทศันคตติอ่การดําเนินงาน CSR มีความสมัพนัธ์กนั   

     (5)  ตวัอยา่งงานวิจยัท่ี 5 คืองานวิจยัลําดบัท่ี 27 ประเดน็สําคญั ได้แก่   
       วตัถุประสงค์ในการวิจัย คือศึกษาการมีส่วนร่วมของพนักงานในการดําเนิน

กิจกรรม CSR และระดบัการมีสว่นร่วมของพนกังานเพ่ือเป็นแนวทางการเสริมสร้างการมีสว่นร่วม   
       ระเบียบวิ ธีวิจัย เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ  กลุ่มตัวอย่างคือพนักงานใน

อตุสาหกรรมผลติเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอปุกรณ์จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาทัง้หมด 400 คน โดยใช้การ
สุม่ตวัอยา่งแบบหลายขัน้ตอน และใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมลู  

       ข้อค้นพบในการวิจัยคือ (1) พนักงานมีส่วนร่วมระดบัปานกลางในด้านการ
ร่วมรับผลประโยชน์ และ (2) พนกังานมีส่วนร่วมส่วนด้านการตดัสินใจ การดําเนินกิจกรรม การ
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ตรวจสอบ และการประเมินผลอยู่ในระดบัน้อย ดงันัน้ ผู้บริหารควรวางแผนและกําหนดแนวทาง
สง่เสริมการมีสว่นร่วมและประชาสมัพนัธ์กิจกรรมให้พนกังานทราบอยา่งทัว่ถึง   

     (6)  ตวัอยา่งงานวิจยัท่ี 6 คืองานวิจยัลําดบัท่ี 25 ประเดน็สําคญั ได้แก่  

        วัตถุประสงค์ในการวิจัย คือศึกษาการรับรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมต่อ 
CSR ของบคุลากรในองค์การธุรกิจท่ีได้รับรางวลัคณะกรรมการแห่งปีท่ีมีผลงานดีตอ่เน่ือง  

        ระเบียบวิธีวิจยั เป็นการวิจยัเชิงสํารวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน
การเก็บข้อมลู ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัได้แก่  บคุลากรขององค์การธุรกิจ จํานวน 4 แห่ง ท่ีได้รับ
รางวัลประกาศเกียรติคุณ คณะกรรมการแห่งปี 2550/51 เฉพาะเกียรติคุณพิเศษสําหรับ
คณะกรรมการบริษัทท่ีมีผลงานดีตอ่เน่ือง จํานวน 400 คน  

        ข้อค้นพบในการวิจยัคือ (1) บคุลากรมีการรับรู้เก่ียวกบักิจกรรมพฒันาสงัคม
ท่ีองค์การจดัขึน้จากส่ือมวลชนเป็นประจํา (2) บคุลากรมีทศันคติต่อ CSR ในทางบวก แต่การมี
สว่นร่วมในกิจกรรมยงัอยู่ในระดบัน้อย และ (3) การมีส่วนร่วมของบคุลากรในกิจกรรมเพ่ือพฒันา
สงัคมท่ีองค์การจดัขึน้ไม่มีความสมัพนัธ์กบัทศันคติของบคุลากรท่ีมีต่อ CSR ซึง่องค์การควรเพิ่ม
ระดบัการส่ือสารภายในองค์การให้บุคลากรรับรู้มากขึน้ ออกแบบกิจกรรมให้เอือ้ต่อการเข้าร่วม
ของบคุลากรมากขึน้   

        สรุปแล้วพบว่างานวิจยัในกลุ่มนีป้ระกอบด้วย (1) การศึกษาพฤติกรรมการ
เปิดรับข่าวสาร (2) การรับรู้ ทศันคติ และความพงึพอใจต่อการส่ือสาร CSR (3) พฤติกรรมการมี
สว่นร่วม (4) ศกึษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีมีผลตอ่การรับรู้ภาพลกัษณ์ CSR ขององค์การ 
(5) ความสมัพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ ทศันคตแิละพฤตกิรรมพนกังาน (6) ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่าง
การรับรู้ ความรู้และการมีส่วนร่วมของพนกังาน และ (7) ศึกษาการรับรู้ความสมัพนัธ์ในมิติต่างๆ
ระหว่างประชาชนกบัองค์การ ทัง้นี ้เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพิจารณาแนวทางท่ีเหมาะสมในการ
ดําเนินการและส่ือสาร CSR ตอ่ไป  

 
3)  อทิธิพลของการส่ือสารความรับผิดชอบต่อสังคม   

  งานวิจยัในกลุ่มนีมุ้่งศึกษาอิทธิพลของการส่ือสาร CSR ท่ีมีผลต่อปัจจยัต่างๆ 
งานวิจยัในกลุ่มนีแ้สดงให้เห็นถึงความสําคญัของการดําเนินงานและการสื่อสาร CSR ท่ีจะต้อง
นํามาใช้เพ่ือจดัการองค์การตอ่ไป โดยผู้วิจยัจะกล่าวถึงวตัถปุระสงค์ในการศกึษา ระเบียบวิธีวิจยั 
และข้อค้นพบจากตวัอยา่งงานวิจยัท่ีจดัอยูใ่นกลุม่นี ้ได้แก่              
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      (1)  ตวัอยา่งงานวิจยัท่ี 1 คืองานวิจยัลําดบัท่ี 55 ประเดน็สําคญั ได้แก่  
        วตัถปุระสงค์ในการศกึษา คือศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่าง CSR กบัความยดึ

มัน่ผกูพนัของพนกังานการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทยเพ่ือเสริมสร้างให้พนกังานมีความผกูพนั
ตอ่องค์การสงูขึน้      

        ระเบียบวิธีวิจยั งานวิจยัฉบบันีสํ้ารวจความคิดเห็นของพนกังานจํานวน 394 
คน โดยใช้แบบสอบถาม กลุม่ตวัอยา่งคือ พนกังานการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย  

         ข้อค้นพบในการวิจัยคือ (1) พนักงานมีระดับความผูกพันต่อองค์การใน
ระดบัสงู โดยปัจจยัสว่นบคุคลท่ีตา่งกนัล้วนมีผลตอ่ระดบัความผกูพนั และ (2) ปัจจยัด้านลกัษณะ
งาน โครงสร้างองค์การ ประสบการณ์การทํางานและ CSR มีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัต่อ
องค์การในทางท่ีดี โดยเฉพาะ CSR ท่ีมีผลต่อความผกูพนัมากท่ีสดุ จึงควรมุ่งส่งเสริมกิจกรรม 
CSR เพราะจะทําให้พนกังานผกูพนัตอ่องค์มากขึน้  

      (2)  ตวัอยา่งงานวิจยัท่ี 2 คืองานวิจยัลําดบัท่ี 44 ประเดน็สําคญั ได้แก่   
        วตัถปุระสงค์ในการศกึษา คือศกึษาปัจจยัด้าน CSR ท่ีมีผลตอ่การสร้างความ

ภกัดีและความพงึพอใจในหมูล่กูค้าของธุรกิจผู้ให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีในประเทศไทย   
        ระเบียบวิธีวิจยั เป็นงานวิจยัเชิงสํารวจ ด้วยการใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ 

กลุ่มตวัอย่าง คือลูกค้าท่ีใช้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีของผู้ ให้บริการในประเทศไทยเฉพาะในเขต
กรุงเทพ และปริมณฑล จํานวน 400 คน ประกอบด้วย 5 บริษัท ได้แก่ (1) บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ 
เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) หรือ AIS (2) บริษัทโทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) หรือ 
DTAC (3) บริษัทฮทัชิสนั ซีเอที ไวร์เลส มลัติมีเดีย จํากดั หรือ Hutch (4) บริษัท ดิจิตอล โฟน 
จํากดั หรือ DPC และ (5) บริษัทกิจการร่วมค้าไทยโมบาย จํากดั หรือ Thai mobile   

       ข้อค้นพบในการวิจยัคือ ปัจจยัท่ีสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลกูค้าคือ 
(1) คณุภาพการให้บริการ (2) ความรับผิดชอบต่อสงัคมด้านกฎหมาย ด้านสาธารณะ ด้านราคา
สมเหตสุมผล และด้านจริยธรรม และ (3) คณุภาพของเครือข่าย โดยปัจจยัด้านจริยธรรมสง่ผลเชิง
บวกต่อความพึงพอใจของลกูค้ามากท่ีสดุ สําหรับปัจจยัท่ีสามารถสร้างความภกัดีในลกูค้ามาก
ท่ีสุดคือ (1) ความรับผิดชอบด้านกฎหมาย ด้านสาธารณะ ด้านราคาสมเหตุสมผล และด้าน
จริยธรรม และ (2) ความพึงพอใจของลกูค้า ซึ่งความรับผิดชอบต่อสาธารณะส่งผลต่อการสร้าง
ความภกัดีในลกูค้ามากท่ีสดุ   

 
 



93 

       (3)  ตวัอยา่งงานวิจยัท่ี 3 คืองานวิจยัลําดบัท่ี 50 ประเดน็สําคญั ได้แก่  
       วตัถปุระสงค์ในการศกึษา คือศกึษาอิทธิพลของการส่ือสาร CSR ในการสร้าง

ภาพลกัษณ์องค์การ จากกิจกรรมอายิโนะโมะโต๊ะ คกุกิง้ คลบั ของกลุ่มบริษัทอายิโนะโต๊ะแห่ง
ญ่ีปุ่ น ซึง่เป็นโครงการท่ีจดัขึน้เพ่ือการเผยแพร่ความรู้และส่งเสริมการปรุงอาหารอย่างถกูต้องตาม
หลกัโภชนาการ 

        ระเบียบวิธีวิจัย งานวิจัยนีเ้ป็นการวิจัยเชิงสํารวจและใช้แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลูจํานวน 400 ฉบบั  

        ข้อค้นพบในการวิจัย คือ (1) ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่ได้รับข่าวสารผ่าน
ทางหนังสือพิมพ์ (2) ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมมาร่วมกิจกรรมเพ่ือความรู้ในการปรุงอาหารใน
ชีวิตประจําวนั (3) ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมมี ความคิดเห็นและความพงึพอใจด้านวิทยากร รูปแบบการ
จดักิจกรรม เมนอูาหาร สถานท่ีในการจดักิจกรรม รวมทัง้ช่วงเวลาและประทบัใจในทกุด้านของ
กิจกรรมในระดบัมาก  (4) ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมเห็นว่าภาพลกัษณ์ของบริษัทมีความรับผิดชอบต่อ
สงัคมอยู่ในระดบัเห็นด้วยอย่างยิ่ง และ (5) การมีสว่นร่วมไม่มีความสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจต่อ
กิจกรรม แตค่วามพงึพอใจตอ่กิจกรรมมีความสมัพนัธ์กบัภาพลกัษณ์ของบริษัท ดงันัน้ จึงควรการ
เพิ่มการส่ือสารกิจกรรมกบัสมาชิกให้มากขึน้ 

    (4)  ตวัอยา่งงานวิจยัท่ี 4 คืองานวิจยัลําดบัท่ี 56 ประเดน็สําคญั ได้แก่  
       วตัถปุระสงค์ในการศกึษา คือ (1) ศกึษาอิทธิพลของการส่ือสาร CSR ในการ

สร้างความพงึพอใจ และ (2) ศกึษาความพงึพอใจของชมุชนท่ีมีตอ่กิจกรรมของบริษัท ปตท. จํากดั 
(มหาชน)เพ่ือหาแนวทางการจดักิจกรรมให้ตรงกบัความต้องการของชมุชน แก้ไขปัญหาและพฒันา
สิง่แวดล้อมให้เป็นระบบยิ่งขึน้   

        ระเบียบวิธีวิจยั งานวิจยันีมี้การศึกษาโดยการลงพืน้ท่ีบริเวณชุมชนเทศบาล
เมืองมาบตาพดุ สํารวจแบบสอบถามจากประชาชน จํานวน 100 คน โดยเจาะจงประชากรท่ีอาศยั
อยูใ่นชมุชนเทศบาลเมืองมาบตาพดุและเคยเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือสงัคมในปี 2552 เท่านัน้   

        ข้อค้นพบในการวิจัย คือ (1) ประชาชนเคยเข้าร่วมกิจกรรมด้านดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมมากท่ีสดุ รองลงมาเป็นด้านสขุภาพอนามยั (2) ประชาชนพงึพอใจตอ่ผลท่ีได้รับจาก
การจดักิจกรรมในระดบัปานกลาง (3) พบความต้องการท่ีกลุม่ตวัอย่างเสนอแนะได้แก่ ด้านการมี
สว่นร่วม และการดแูลรักษาสิ่งแวดล้อม และ (4) ชมุชนเทศบาลเมืองมาบตาพดุนัน้ประชากรสว่น
ใหญ่อยูใ่นวยัแรงงาน การดําเนินงาน CSR นอกจากจะเป็นการสร้างงานแล้ว ยงัเป็นการสนบัสนนุ
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ให้ชมุชนประกอบอาชีพสจุริต พึง่พาตนเองท่ีเป็นการช่วยยกระดบัคณุภาพชีวิตคนในชมุชนได้ตาม
ลกัษณะ CSR ท่ีอยา่งแท้จริง   

      (5)  ตวัอยา่งงานวิจยัท่ี 5 คืองานวิจยัลําดบัท่ี 59 ประเดน็สําคญั ได้แก่ 
        วตัถปุระสงค์ในการศกึษา คือศกึษาผลกระทบของการสื่อสาร CSR ตอ่คณุคา่

ตราสนิค้าและแนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ของผู้บริโภค  
        ระเบียบวิธีวิจยั เป็นงานวิจยัเชิงสํารวจใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ

วิจยั กลุ่มตวัอย่างคือ ผู้ ใช้รถยนต์นัง่ส่วนบุคคลย่ีห้อ “ฮอนด้า” และอาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานคร 
จํานวน 420 คน โดยสุม่ตวัอยา่งหลายขัน้ตอน   

        ข้อค้นพบในการวิจยั คือ (1) ผู้บริโภครู้สกึชอบมากตอ่ CSR ของฮอนด้าซึง่มี
ความสมัพนัธ์กบัคณุค่าตราสินค้าและมีอิทธิพลอย่างมากต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ 
และ (2) องค์การควรกําหนดตําแหน่งของสินค้าให้เหมาะสมกบัผู้บริโภค พฒันาปรับปรุงกิจกรรม 
CSR เน้นให้มีการปลกูฝังความเป็นตราสินค้าท่ีอยู่เคียงคู่คนไทย เพ่ือให้เกิดความซ่ือสตัย์ต่อตรา
สนิค้า 

        โดยสรุปแล้วงานวิจยัในกลุม่นีป้ระกอบด้วย (1) การศกึษาอิทธิพลการสื่อสาร 
CSR ท่ีมีต่อภาพลกัษณ์องค์การ (2)การสร้างตราสินค้า (3) การสร้างคณุค่าตราสินค้า (4) การ
สร้างความจงรักภกัดี (5) การสร้างความผกูพนั  (6) การใช้บริการและการตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภค 
(7) อิทธิพลการสื่อสาร CSR ท่ีมีต่อพฤติกรรมการทํางานของพนักงาน (8) ความผูกพนัของ
พนกังาน (9)ความพึงพอใจของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย และ (9) การส่ือสาร CSR ท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ดําเนินงานขององค์การอีกด้วย ทัง้นี  ้แสดงให้เห็นถึงความสําคัญของการดําเนินงานและการ
ส่ือสาร CSR ท่ีจะต้องนํามาใช้เพ่ือจดัการองค์การอย่างจริงจงัเพ่ือประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมใน
อนาคต  
 

4)  การส่ือสารความรับผิดชอบต่อสังคมในมิตผู้ิส่งสาร     
  งานวิจยัในกลุ่มนีมุ้่งศึกษาการส่ือสาร CSR ในระดบัการสื่อสารภายในบคุคล 

(Intrapersonal Communication) หรือเป็นการสร้างความเข้าใจท่ีเกิดขึน้ในตวัผู้ปฏิบตัิงาน CSR 
หรือผู้บริหารองค์การธุรกิจเอง ซึง่มีความสําคญัตอ่กระบวนการส่ือสาร CSR ในฐานะผู้สง่สารไปยงั
บุคลากร สาธารณชน และหน่วยงานภายนอก โดยผู้ วิจัยจะกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการศึกษา 
ระเบียบวิธีวิจยั และข้อค้นพบจากตวัอยา่งงานวิจยัท่ีจดัอยูใ่นกลุม่นี ้ได้แก่     
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      (1)  ตวัอยา่งงานวิจยัท่ี 1 คืองานวิจยัลําดบัท่ี 71 ประเดน็สําคญั ได้แก่  
        วัตถุประสงค์ในการวิจัย คือศึกษาทัศนะของนักรณรงค์ไทยต่อแนวคิด

การตลาดเพ่ือสงัคมเพ่ือนําผลการวิจยัไปกําหนดเป็นแนวทางสําหรับองค์การ  
          ระเบียบวิธีวิจยั เป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ ศึกษาโครงการรณรงค์เพ่ือพฒันา

สงัคมท่ีจดัทําโดยองค์การท่ีแสวงกําไรและองค์การท่ีไม่แสวงกําไร ผู้ ให้ข้อมลูสําคญัคือนกัรณรงค์
ไทยผู้จดัทําโครงการด้วยการสมัภาษณ์เชิงลกึแบบไม่เป็นทางการจํานวน 12 ท่าน แบ่งเป็นจาก
องค์การท่ีแสวงกําไร 6 ท่าน และองค์การท่ีไม่แสวงกําไร 6 ท่านจาก 12 โครงการ โดยเลือก
โครงการแบบเจาะจงจากเกณฑ์การประสบความสําเร็จและความมีช่ือเสียงของโครงการ ตลอดจน
การปรากฏตอ่สายตาประชาชนผา่นส่ือตา่งๆเป็นหลกั   

         ข้อค้นพบในการวิจยั คือ  (1) ทศันะของนกัรณรงค์ไทยต่อแนวคิดการตลาด
เพ่ือสงัคมสอดคล้องกับเป้าหมายและภารกิจขององค์การแต่ละประเภท โดยองค์การท่ีแสวงหา
กําไรมกันําแนวคิดทางสงัคมมาสนบัสนนุการตลาดขององค์การเพ่ือสร้างความน่าเช่ือถือ และมอง
ว่าการตลาดเพ่ือสังคมนัน้เอือ้ประโยชน์ต่อองค์การและสังคมควบคู่กัน และ (2) องค์การท่ีไม่
แสวงหากําไรนําแนวคิดทางสงัคมมาสนบัสนุนการดําเนินงานทางสงัคมขององค์การ และมองว่า
การตลาดเพ่ือสังคม คือการขายแนวคิดเพ่ือให้เกิดการเปล่ียนแปลงความคิด ทัศนคติและ
พฤตกิรรม โดยเอือ้ประโยชน์แก่สงัคมเป็นหลกั  

     (2)  ตวัอยา่งงานวิจยัท่ี 2 คืองานวิจยัลําดบัท่ี 62 ประเดน็สําคญั ได้แก่  
         วตัถปุระสงค์ในการวิจยั คือ (1) สํารวจความคิดเห็นของผู้บริหารต่อแนวคิด 

CSR ของโรงงานอตุสาหกรรม และ (2) ศึกษานโยบายและลกัษณะของกิจกรรมท่ีดําเนินการเพ่ือ
ตอบแทนชมุชนและสงัคมโดยรอบท่ีนอกเหนือจากกฎหมายกําหนด เน่ืองจาก CSR ในช่วงเวลานัน้
ยงัไม่ได้เป็นท่ียอมรับอย่างกว้างขวางในกลุ่มผู้บริหาร ทําให้เกิดปัญหาด้านสงัคมและสิ่งแวดล้อม
จากการทํางานของโรงงานอตุสาหกรรมจํานวนมาก   

        ระเบียบวิธีวิจยั งานวิจยันีเ้ป็นการวิจยัเชิงสํารวจโดยใช้แบบสอบถาม กลุ่ม
ตวัอย่างเป็นผู้ มีอํานาจสูงสุดในฝ่ายบุคคลหรือผู้ ได้รับมอบหมายในนิคมอุตสาหกรรมเขตพืน้ท่ี
กรุงเทพมหานคร จํานวน 3 นิคมอุตสาหกรรม ประกอบด้วยนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั นิคม
อตุสาหกรรมบางชนั และนิคมอุตสาหกรรมอญัธานี มีสถานประกอบการทัง้หมด 226 แห่ง และ
ได้รับแบบสอบถามท่ีสมบรูณ์จํานวน 193 ฉบบั    

       ข้อค้นพบในการวิจัย คือ ผู้ มีอํานาจในองค์การเห็นว่า (1) CSR ภายใน
องค์การ ควรประกอบด้วยการจดัสวสัดิการ การเล่ือนตําแหน่งอย่างยุติธรรม การให้เงินเดือนท่ี
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เหมาะสม การส่งเสริมด้านการฝึกอบรมให้แก่พนักงาน (2) CSR ภายนอกองค์การ ควร
ประกอบด้วยการซ่ือสตัย์ตอ่ผู้บริโภค การไม่จ้างแรงงานผิดกฎหมาย การผลิตสินค้าและบริการท่ีมี
คณุภาพ และ (3) ขอบเขต CSR ได้แก่ ขอบเขตด้านชมุชนและสวสัดิการ การศกึษา สิทธิผู้บริโภค 
และด้านศิลปวฒันธรรม โดยเฉพาะการส่งเสริมการผลิตสินค้าและบริการท่ีมีคณุภาพมีแนวโน้มท่ี
จะดําเนินการอยา่งตอ่เน่ืองในช่วงปี พ.ศ. 2545-2546                                                                                         

     (3)  ตวัอยา่งงานวิจยัท่ี 3 คืองานวิจยัลําดบัท่ี 65 ประเดน็สําคญั ได้แก่  
         วตัถปุระสงค์ในการวิจยั คือให้ความสําคญักบัผู้สง่สาร CSR เป็นหลกั ด้วย

เห็นว่าผู้ปฏิบตัิงานด้าน CSR ขององค์การรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนนัน้ต้องเป็นผู้ มีความรู้ มี
บทบาท มีมาตรฐานในการดําเนินงาน มีความตระหนกั และเห็นความสําคญัของ CSR และ
ประโยชน์ของ CSR   

         ระเบียบวิธีวิจยั งานวิจยัฉบบันีเ้ป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ด้วยการสํารวจและ
ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมลู กลุม่ตวัอย่าง ได้แก่ ผู้ปฏิบตัิงานด้าน CSR ขององค์การ
รัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน จํานวน 300 คน คดัเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจงจากผู้ ท่ี
ปฏิบตัิงานด้าน CSR สงักดัฝ่ายประชาสมัพนัธ์ ส่ือสารองค์การ ฝ่ายการตลาด ฝ่ายทรัพยากร
มนษุย์ และฝ่ายประชาสงัคม   

        ข้อค้นพบในการวิจยัคือ (1) ผู้ปฏิบตัิงานองค์การเอกชนมีความรู้ด้าน CSR 
มากกว่าและมีความตระหนกัในคณุค่าและประโยชน์ของ CSR มากกว่าผู้ปฏิบตัิงานองค์การรัฐ
และเอกชน (2) ทุกประเภทองค์การต่างตระหนกัในความสําคญัของ CSR เช่นเดียวกัน และ (3) 
ความรู้และความตระหนักมีความสัมพันธ์กัน กล่าวคือ ยิ่งมีความรู้มากก็ยิ่งมีความตระหนัก
เก่ียวกบั CSR มากขึน้  

     (4)  ตวัอยา่งงานวิจยัท่ี 4 คืองานวิจยัลําดบัท่ี 33 ประเดน็สําคญั ได้แก่  
          วัตถุประสงค์ในการวิจัย คือศึกษาCSR ในแง่มุมของการให้ความหมาย 

รูปแบบและกลยทุธ์การดําเนินงาน CSR ของบริษัท ปตท.จํากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ในกลุ่มพลงังานท่ีมีความโดดเด่น ได้รับความนิยมจากนักลงทุน และได้รับการยอมรับในระดบั
สากล  

        ระเบียบวิธีวิจยั เป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ โดยศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องและ
สมัภาษณ์แบบเจาะลึกเจ้าหน้าท่ีผู้ รับผิดชอบและผู้ มีส่วนเก่ียวข้องในการบริหารจดัการกิจกรรม 
CSR ของบริษัท ปตท. จากการเก็บข้อมลูย้อนหลงัของบริษัท ปตท. เป็นเวลา 3 ปี ตัง้แต่ปี 
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พ.ศ.2548 ถึง พ.ศ.2550 และวิเคราะห์รูปแบบกิจกรรม CSR โดยยดึหลกัการของฟิลลิป คอตเลอร์ 
และ แนนซ่ี ลี  

        ข้อค้นพบในการวิจัย ได้แก่ บริษัท ปตท. ได้ให้ความหมายของ CSR ผ่าน
นโยบายบริษัท วิสยัทศัน์และค่านิยมขององค์การ คือ (1) มุ่งไปสู่องค์การแห่งความเป็นเลิศด้วย
การดําเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสงัคม (2) มีส่วนร่วมในการพฒันาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีแก่สงัคมและชมุชน (3) มีความสามารถในการให้ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีเหมาะสมต่อผู้ มี
ส่วนได้ส่วนเสีย และ (4) มีการดําเนิน CSR ทัง้เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมครบถ้วน โดย
เร่ิมทําความเข้าใจและสร้างคา่นิยมจากภายในองค์การก่อน    

         (5)  ตวัอยา่งงานวิจยัท่ี 5 คืองานวิจยัลําดบัท่ี 49 ประเดน็สําคญั ได้แก่  
        วตัถปุระสงค์ในการวิจยั คือศกึษาการให้ความหมาย CSR ของพนกังาน ท่ีมา

ของความหมาย และทศันคติต่อรูปแบบและกิจกรรม CSR เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงการ
ดําเนินกิจกรรม CSR ตอ่ไป  

        ระเบียบวิธีวิจยั ใช้วิธีการวิจยัเชิงคณุภาพเพ่ือการสร้างข้อมลูจากทฤษฎีฐาน
ราก จากการสมัภาษณ์เชิงลกึพนกังานบริษัทเสริมสขุ ฯ ประกอบกบัการสงัเกต สนทนากลุ่ม และ
ศกึษาเอกสารท่ีเก่ียวข้อง โดยยึดรูปแบบการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคมของ Kotler 
and Lee (2005) มาเป็นแนวทางหลกัในการวิเคราะห์  

        ข้อค้นพบในการวิจยัคือ (1) พนกังานให้ความหมาย CSR คือ การให้โดยไม่
หวงัผลตอบแทนท่ีประกอบด้วยการคืนกําไรสูส่งัคม การดแูลสิ่งแวดล้อม การสร้างสมัพนัธภาพท่ีดี
กับชุมชนและสงัคม การสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กับบริษัท  การทําบุญตามหลกัศาสนา การร่วม
กิจกรรมภายในองค์การ การดูแลช่วยเหลือสงัคม และการทําให้องค์การพัฒนาอย่างยัง่ยืน (2) 
ท่ีมาของความหมายเกิดจากความตระหนักถึงความสําคัญของการอยู่ร่วมกันระหว่างบริษัท 
สิ่งแวดล้อม สงัคม และการดแูลลกูค้า การเรียนรู้และซึมซบักับกิจกรรมท่ีได้ดําเนินการ และ (3) 
บริษัทเน้นรูปแบบกิจกรรมท่ีทําเพ่ือสงัคมภายนอกองค์การ เน่ืองจากพนกังานได้รับการดแูลอย่าง
เตม็ท่ีแล้ว สง่ผลให้พนกังานมีสว่นร่วมและสง่ผลดีตอ่บริษัท                                                                              

        โดยรวมพบว่างานวิจยัในกลุม่นี ้ได้แก่ (1) ศกึษาให้ความหมายของ CSR (2) 
การกําหนดนโยบาย CSR จากผู้บริหาร (3) ความรู้และความเข้าใจขององค์การตอ่ CSR (4) ความ
ตระหนกัและทศันคติตอ่ CSR ของผู้ปฏิบตัิงาน CSR และ (5) ความหมายของ CSR ในมมุมอง
พนักงาน ทัง้นี ้เพ่ือเป็นประโยชน์ในการวางแผนและปรับปรุงกระบวนการปลกูฝังค่านิยมใน
องค์การด้าน CSR ตอ่ไป         
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            5)  การเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคม    
  งานวิจยัในกลุม่นี ้ศกึษาการเปิดเผยข้อมลู CSR ขององค์การ ทัง้ในด้านระดบัการ

เปิดเผยข้อมูล และปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปิดข้อมูล ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลไกสําคญัในการดําเนินงาน
กิจกรรมเพ่ือสงัคมและเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจร่วมทนุของนกัลงทุนอีกด้วย โดยผู้วิจยัจะ
กล่าวถึงวตัถปุระสงค์ในการศึกษา ระเบียบวิธีวิจยั และข้อค้นพบจากตวัอย่างงานวิจยัท่ีจดัอยู่ใน
กลุม่นี ้ได้แก่              

    (1)  ตวัอยา่งงานวิจยัท่ี 1 คืองานวิจยัลําดบัท่ี 42 ประเดน็สําคญั ได้แก่  
        วตัถปุระสงค์ในการวิจยั คือศกึษาปริมาณการเปิดเผยข้อมลูความรับผิดชอบ

ตอ่สงัคมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2551 และปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ปริมาณการเปิดเผยข้อมลู  

        ระเบียบวิธีวิจัย ศึกษาข้อมูลรายงานประจําปีจากแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจําปี (แบบ 56-1) กลุม่ตวัอย่างในการศกึษาครัง้นีมี้จํานวนทัง้สิน้ 409 บริษัท โดยเก็บรวบรวม
ข้อมลูจากฐานข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.sec.co.th)    

        ข้อค้นพบในการวิจัยคือ (1) กลุ่มอุตสาหกรรมมีผลต่อการเปิดเผยข้อมูล 
โดยเฉพาะกลุ่มอตุสาหกรรมทรัพยากรท่ีมีปริมาณการเปิดเผยข้อมลู CSR มากท่ีสดุ เน่ืองจาก
ลกัษณะประกอบการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสิ่งแวดล้อม (2) บริษัทขนาดใหญ่มีการเปิดเผยข้อมลูโดยรวม
มากกว่าบริษัทขนาดเล็ก มีการจําแนก CSR ตามระดบัผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การมากกว่า 
ได้แก่ คู่แข่ง ชุมชน สงัคมและสิ่งแวดล้อม และ (3) พบว่าองค์การไม่ว่าขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก
ตา่งให้ความสําคญักบัความรับผิดชอบตอ่สงัคมท่ีเก่ียวข้องกบัพนกังานเป็นอนัดบัแรก    

      (2)  ตวัอยา่งงานวิจยัท่ี 2 คืองานวิจยัลําดบัท่ี 66 ประเดน็สําคญั ได้แก่  
        วตัถุประสงค์ในการวิจยั คือศึกษาลกัษณะความสมัพนัธ์ของขนาดองค์การ

กบั CSR ในประเทศไทย เพ่ือเป็นแนวทางในการสง่เสริมให้ธุรกิจในประเทศไทยมีความรับผิดชอบ
ตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อมมากขึน้  

        ระเบียบวิธีวิจัย ศึกษาบริษัทในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย จํานวน 67 บริษัท เก็บข้อมลูในปี พ.ศ. 2551 และใช้วิธีการวดัของสถาบนั KLD, 
MJRA, แนวปฏิบตัิเก่ียวกบั CSR ของเข็มทิศธุรกิจเพ่ือสงัคม แบบสํารวจข้อมลู CSR ของธุรกิจ
ประกอบการ การให้รางวลั CSR Awards 2009 และมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ
อตุสาหกรรมตอ่สงัคม พ.ศ. 2552 (CSR-DIW) มาเป็นแนวทางในการกําหนดเกณฑ์ในการวดั
ระดบั CSR ของกลุม่ตวัอยา่ง 
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         ข้อค้นพบในการวิจยัคือ (1) สินทรัพย์รวมและจํานวนพนกังานซึง่เป็นตวัแทน
ของขนาดองค์การ มีความสมัพนัธ์กบัระดบัการเปิดเผย CSR  (2) สนิค้าอตุสาหกรรมมีการเปิดเผย
ด้านการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีมากท่ีสดุ รองลงมาคือด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค และ(3) 
บริษัทท่ีมีขนาดใหญ่จะมีระดบัการเปิดเผยมากกว่า เน่ืองจากมีทรัพยากรทัง้ด้านการเงินและ
บคุลากรมากกว่า รวมทัง้การถกูเฝ้ามองจากรัฐและสงัคมมากกว่า ดงันัน้ภาครัฐ หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องและผู้บริโภคควรเพิ่มมาตรการในการจงูใจให้บริษัทขนาดกลางและขนาดเลก็ดําเนินธรุกิจ
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและมีการเปิดเผยมากขึน้ เพ่ือเป็นการลดปัญหาสังคมและ
สิง่แวดล้อมของประเทศไทยในระยะยาว                   

      (3)  ตวัอยา่งงานวิจยัท่ี 3 คืองานวิจยัลําดบัท่ี 21 ประเดน็สําคญัได้แก่  
        วตัถปุระสงค์ในการวิจยั คือศกึษาลกัษณะการรายงาน CSR การเปรียบเทียบ

การเปิดเผยข้อมลูการรักษาสิง่แวดล้อม และมลูเหตจุงูใจในการเปิดเผยข้อมลู  
        ระเบียบวิธีวิจยั ใช้ข้อกําหนดของการรายงาน CSR ในแบบแสดงรายการ

ข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) และงานวิจยัในอดีตเป็นแนวทางในการศกึษา ประชากรในการศกึษา
คือบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยจํานวน 353 บริษัท สุม่ตวัอย่างด้วยวิธี
ความไม่น่าจะเป็น คือเลือกบริษัทท่ีเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการรักษาสิ่งแวดล้อม และมีการเปิดเผย
ข้อมลูครบถ้วนทัง้ 3 ปี ในปี 2545 - 2547 และใช้การวิจยัเชิงสํารวจโดยใช้แบบสอบถามเพ่ือศกึษา
มลูเหตจุงูใจท่ีเปิดเผยข้อมลู โดยเลือกผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีของบริษัทจดทะเบียนท่ีเปิดเผยข้อมลู 
จํานวน 176 บริษัท และมีผู้ตอบกลบัมาจํานวน 67 ชดุ   

       ข้อค้นพบในการวิจยัคือ (1) ในรอบสามปีท่ีผ่านมาบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์มีการเปิดเผยนโยบายด้านระบบการจดัการสิง่แวดล้อมมากท่ีสดุ และ (2) เปิดเผยข้อมลู
เน่ืองจากเป็นกฎหมายหรือระเบียบท่ีบังคับใช้เพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และเพ่ือ
เสริมสร้างภาพพจน์ขององค์การต่อหน่วยงานของรัฐหรือสาธารณชน  งานวิจัยนีมี้ข้อจํากัด
เน่ืองจากบริษัทในแต่ละอตุสาหกรรมมีมาตรฐานและวิธีการเปิดเผยท่ีแตกต่างกนั ท่ีอาจส่งผลต่อ
การเปรียบเทียบการเปิดเผยข้อมลูได้  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจึงควรให้ความสําคญัและส่งเสริมให้
ธุรกิจอตุสาหกรรมมีการจดัการท่ีเป็นระบบมาตรฐาน  

       สรุปแล้วงานวิจยัในกลุ่มนีศ้ึกษา (1) ปริมาณการเปิดเผยข้อมูล CSR (2) 
ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ปริมาณการเปิดเผยข้อมลู และ (3) ศกึษาลกัษณะความสมัพนัธ์ของขนาดองค์การ
กบั CSR ในประเทศไทย ทัง้นี ้เพ่ือเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้ธุรกิจในประเทศไทยมีความ
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รับผิดชอบต่อสงัคมมากขึน้ และเป็นการส่ือสาร CSR วิธีหนึ่งท่ีมีอิทธิพลต่อสาธารชนและการ
ตดัสนิใจร่วมทนุในอนาคต 

 
6)  ผลกระทบของการส่ือสารความรับผิดชอบต่อสังคม   

  งานวิจยัในกลุ่มนีศ้ึกษาถึงสิ่งท่ีส่งผลกระทบต่อการสื่อสาร CSR และการส่ือสาร 
CSR ท่ีสง่ผลกระทบตอ่ปัจจยัตา่งๆ ซึง่ทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงหรือทําให้เกิดผลเสียตา่งๆได้ โดย
ผู้วิจยัจะกล่าวถึงวตัถปุระสงค์ในการศึกษา ระเบียบวิธีวิจยั และข้อค้นพบจากตวัอย่างงานวิจยัท่ี
จดัอยูใ่นกลุม่นี ้ได้แก่      

      (1)  ตวัอยา่งงานวิจยัท่ี 1 คืองานวิจยัลําดบัท่ี 83 ประเดน็สําคญั ได้แก่ 
          วตัถปุระสงค์ในการศกึษา คือศกึษาผลกระทบของกิจกรรมเพ่ือสงัคมว่าหาก
อยู่ภายใต้เง่ือนไขท่ีแตกต่างกันจะสามารถสร้างผลกระทบต่อผู้บริโภคได้หรือไม่ เพราะมีตวัแปร
จํานวนมากท่ีมีผลต่อองค์การในทางลบ เช่น สินค้าท่ีมีภาพลกัษณ์ด้านลบ และรูปแบบกิจกรรมท่ี
แตกตา่งกนัไป     

       ระเบียบวิ ธีวิจัย  งานวิจัยฉบับนี เ้ ป็นการวิจัยเชิงทดลอง  รูปแบบ  2×2 
แฟคทอเรียล ประกอบด้วยตวัแปรอิสระได้แก่ สินค้าท่ีทําให้เกิดข้อโต้แย้งคือ ถงุยางอนามยั และ
สินค้าท่ีไม่ทําให้เกิดข้อโต้แย้ง คือ นม และตวัแปรตามได้แก่ ทศันคติต่อโฆษณา ตราสินค้าและ
องค์การของผู้บริโภค โดยมีผู้ เข้าร่วมทดลองทัง้หมด 134 คน    

       ข้อค้นพบในการวิจัย คือ (1) ประเภทสินค้าท่ีแตกต่างกันส่งผลกระทบต่อ
ทศันคติตอ่โฆษณาและทศันคติตอ่องค์การของผู้บริโภคในการส่ือสาร CSR ได้ โดยสินค้าท่ีไม่ทํา
ให้เกิดข้อโต้แย้งจะสร้างผลกระทบในทิศทางท่ีดีกว่า (2) รูปแบบกิจกรรมท่ีแตกต่างกันไม่มี
ผลกระทบต่อทัศนคติของผู้บริโภค และ (3) ประเภทสินค้าและรูปแบบกิจกรรมสามารถส่งผล
ร่วมกนัตอ่ทศันคตติอ่โฆษณาได้ ดงันัน้ องค์การจงึควรพิจารณาวา่มีการดําเนินธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบั
สนิค้าประเภทใด เพราะประเภทของสนิค้ามีผลตอ่ทศันคตผิู้บริโภค 

       (2)  ตวัอยา่งงานวิจยัท่ี 2 คืองานวิจยัลําดบัท่ี 79 ประเดน็สําคญั ได้แก่ 
         วตัถปุระสงค์ในการศกึษา คือ (1) ศกึษาผลกระทบของระดบัความเก่ียวพนัตอ่
สินค้า และ (2) ความสอดคล้องระหว่างธุรกิจหลกักบั CSR ว่าส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลการ
ส่ือสาร CSR หรือไม ่อยา่งไร  

       ระเบียบวิธีวิจยั  เป็นงานวิจยัเชิงทดลอง แบบ 2×2แฟคทอเรียล เพ่ือทดสอบ
ปัจจัยต่างๆของการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การท่ีส่งผลต่อภาพลักษณ์การ
ดําเนินงาน CSR ขององค์การ มีผู้ เข้าร่วมการวิจยัจํานวน 166 คน โดยแบง่ปัจจยัออกเป็น 2 สว่น 
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คือ ระดบัความเก่ียวพนัตอ่สนิค้า และความสอดคล้องระหวา่งธุรกิจหลกักบั CSR ดงันี ้(1) สินค้าท่ี
ผู้ บริโภคมีความเก่ียวพันสูงคือ รถยนต์ สินค้ามีความเก่ียวพันต่ําคือ กระดาษ และ (2) ความ
สอดคล้องระหวา่งธุรกิจหลกักบั CSR สรุปได้วา่ด้านความปลอดภยัสอดคล้องกบัธุรกิจรถยนต์มาก
ท่ีสดุ และด้านสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกบัธุรกิจกระดาษมากท่ีสดุ โดยเลือกบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ 
ประเทศไทย จํากดั และบริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จํากดั (มหาชน) เป็นตวัแทนองค์การท่ีต้องการ
ศกึษา  

        ข้อค้นพบในการวิจัย คือ (1) ปัจจัยด้านระดบัความเก่ียวพันต่อสินค้า และ
ปัจจยัด้านความสอดคล้องระหว่างธุรกิจหลกักบั CSR ขององค์การ ต่างส่งผลกระทบทางตรงต่อ
ภาพลักษณ์ขององค์การ และ (2) ปัจจัยดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบเชิงปฏิสัมพันธ์ร่วมกันต่อ
ภาพลกัษณ์องค์การ ดงันัน้ องค์การธุรกิจจึงควรหนัมาใส่ใจการแสดงความรับผิดชอบต่อสงัคมท่ี
หลอมรวมเข้ากับธุรกิจของตนเองเพ่ือการสร้างภาพลกัษณ์ โดยสามารถสนับสนุนประเด็นทาง
สงัคมทัง้ท่ีเก่ียวกับธุรกิจและไม่เก่ียวข้องกับธุรกิจ แต่ควรมีการดําเนินการในระยะยาวและใช้
ศกัยภาพขององค์การให้เป็นประโยชน์ 

        (3)  ตวัอยา่งงานวิจยัท่ี 3 คืองานวิจยัลําดบัท่ี 82 ประเดน็สําคญั ได้แก่ 
        วัตถุประสงค์ในการศึกษา คือศึกษาผลกระทบของการส่ือสาร CSR และ

ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่าง CSR และภาพลกัษณ์ขององค์การท่ีมีต่อผลการดําเนินงานของ
ธนาคาร เน่ืองจากสถาบนัทางการเงินต้องสรรหากลยทุธ์การตลาด พฒันาการผลิตและการบริการ
เพ่ือเพิ่มความสามารถในการแขง่ขนัให้องค์การ  

       ระเบียบวิธีวิจยั งานวิจยันีเ้ป็นการวิจยัเชิงสํารวจ กลุม่ตวัอย่างได้แก่ ผู้จดัการ
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จํานวน 300 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมลู
คือแบบสอบถาม   

        ข้อค้นพบในการวิจยัคือ (1) ผู้จดัการธนาคารเห็นด้วยกบั CSR โดยรวมด้าน
กฎหมายและจริยธรรมมากท่ีสดุ และเห็นด้วยกบัการมีภาพลกัษณ์ขององค์การและการดําเนินงาน
ในระดบัมาก (2) CSR มีความสมัพนัธ์และสง่ผลกระทบกบัภาพลกัษณ์องค์การ และสง่ผลตอ่ผล
การดําเนินงานขององค์การ และ (3) ภาพลักษณ์องค์การก็มีความสัมพันธ์และมีผลต่อการ
ดําเนินงาน กล่าวคือทัง้ CSR และภาพลกัษณ์องค์การต่างมีผลต่อการดําเนินงานขององค์การ
ทัง้สิน้ ธนาคารจึงควรรักษาระดบัและพฒันา CSR รวมทัง้ภาพลกัษณ์ขององค์การให้อยู่ใน
ระดบัสงู เพ่ือให้ลกูค้ามีความจงรักภกัดีตอ่ไป  
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       กลา่วโดยสรุป  ประเดน็การศกึษาในกลุม่นี ้ได้แก่ (1) การศกึษาประเภทสินค้า
และรูปแบบกิจกรรม CSR ท่ีมีผลตอ่ทศันคติของผู้บริโภค (2) ศกึษาความสอดคล้องระหว่างธุรกิจ
หลกักบัการดําเนินงาน CSR ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการดําเนินงาน (3) ศกึษาผลกระทบของการ
ดําเนินงาน CSR และภาพลกัษณ์ขององค์การท่ีมีผลต่อการดําเนินงานขององค์การ (4) ศึกษา
ประสิทธิผลการเลือกใช้ส่ือในการส่ือสาร CSR และ (5) การศกึษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่การสร้างความ
ภกัดีหรือสร้างภาพลกัษณ์แก่องค์การ เพ่ือให้องค์การนําไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับประเภทการ
ดําเนินธุรกิจของแตล่ะองค์การได้ 
 

7)  ความสอดคล้องของการส่ือสารความรับผิดชอบต่อสังคมกับประเดน็ 
     อ่ืนๆที่เก่ียวข้อง    

  งานวิจยัในกลุม่นีศ้กึษาความเช่ือมโยงหรือสอดคล้องกนัระหว่างการสื่อสาร CSR 
ท่ีมีความสมัพนัธ์ประเด็นต่างๆ โดยผู้ วิจัยจะกล่าวถึงวตัถุประสงค์ในการศึกษา ระเบียบวิธีวิจัย 
และข้อค้นพบจากตวัอยา่งงานวิจยัท่ีจดัอยูใ่นกลุม่นี ้ได้แก่              

        (1)  ตวัอยา่งงานวิจยัท่ี 1 คืองานวิจยัลําดบัท่ี 67 ประเดน็สําคญั ได้แก่  
        วตัถปุระสงค์ในการวิจยั คือศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างความโปร่งใส ความ

รับผิดชอบตอ่สงัคมและภาพลกัษณ์ขององค์การท่ีได้รับการสง่เสริมการลงทนุ เพ่ือให้ธุรกิจสามารถ
เตบิโตและสร้างความได้เปรียบทางการแขง่ขนั    

        ระเบียบวิธีวิจยั เป็นงานวิจยัเชิงสํารวจ กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ 
ผู้จดัการฝ่ายบญัชีธุรกิจท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน จํานวน 350 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการวิจยั  

        ข้อค้นพบในการวิจัย คือ (1) ความโปร่งใสด้านโครงสร้างของผู้ ถือหุ้น ด้าน
สทิธิของนกัลงทนุ ด้านการเปิดเผยข้อมลูและการเงิน มีความสมัพนัธ์และสง่ผลตอ่ภาพลกัษณ์ด้าน
ความน่าเช่ือถือ เน่ืองจากแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้ นอย่างเท่าเทียมกัน และสะท้อนให้เห็น
ประสิทธิภาพการบริหารการเงิน (2) ความรับผิดชอบต่อสงัคมด้านการรับรู้ของผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 
ด้านความเอาใจใส่และการปรับตวัเข้ากบัชมุชน มีความสมัพนัธ์และสง่ผลต่อภาพลกัษณ์องค์การ 
และ (3) ความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อสงัคม และภาพลกัษณ์ต่างมีความสมัพนัธ์กัน ดงันัน้ 
ผู้ประกอบการจึงควรให้ความสําคญักับความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อสงัคมและภาพลกัษณ์
ควบคูก่นั  
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       (2)  ตวัอยา่งงานวิจยัท่ี 2 คืองานวิจยัลําดบัท่ี 68 ประเดน็สําคญั ได้แก่  
           วตัถปุระสงค์ในการวิจยั คือศกึษาความสมัพนัธ์ของ CSR และคณุภาพชีวิต
ในการทํางานของบุคลากรเพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการด้าน CSR และส่งเสริมให้เกิด
คณุภาพชีวิตท่ีดีในการทํางานแก่บคุลากรขององค์การตอ่ไป   
           ระเบียบวิธีวิจัย งานวิจัยนีเ้ป็นการศึกษาความสมัพันธ์เชิงสาเหตุระหว่าง 
CSR และคณุภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากร เน้นการศึกษาเชิงประจกัษ์โดยศึกษาเอกสาร
และเก็บข้อมลูด้วยแบบสอบถาม หน่วยวิเคราะห์ในระดบับุคคลคือ บุคลากรองค์การธุรกิจท่ีผ่าน
การตรวจประเมินและได้รับการรับรองมาตรฐานความรับผิดชอบตอ่สงัคม CSR –DIW จากกรม
โรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม ปี พ.ศ.2551 จํานวน 28 แห่ง โดยใช้แบบสอบถาม
จํานวน 1,400 ชดุ  
          ข้อค้นพบในการวิจยัคือ การดําเนินกิจกรรม CSR (1) ด้านแรงงาน ทัง้ในการ
จ้างงาน เง่ือนไขการทํางาน การคุ้มครองทางสงัคม (2) การสานเสวนาและการมีส่วนร่วม (3) การ
พฒันามนษุย์และอบรม และ (4) อาชีวอนามยัและความปลอดภยั ตา่งมีความสมัพนัธ์กบัคณุภาพ
ชีวิตการทํางานในทางท่ีดี โดยเฉพาะปัจจยัด้านการสานเสวนาและการมีส่วนร่วมท่ีมีความสําคญั
มากท่ีสดุ ในขณะท่ีองค์การกลบัให้ความสนใจน้อยท่ีสดุ   

       (3)  ตวัอยา่งงานวิจยัท่ี 3 คืองานวิจยัลําดบัท่ี 64 ประเดน็สําคญั ได้แก่  
        วตัถุประสงค์ในการวิจัย คือศึกษาความสอดคล้องของการดําเนินงานด้าน

การพัฒนาของสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนกับการดําเนินธุรกิจเพ่ือสังคมห้องอาหาร          
ซีแอนด์ ซี และรูปแบบการดําเนินธุรกิจเพ่ือสงัคมท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใช้บริการ เน่ืองจาก
องค์การไม่แสวงหาผลกําไรนัน้ไม่สามารถแสวงหากําไรได้ เม่ือประสบภาวะวิกฤติก็จึงต้องนํา
แนวคิด CSR มาใช้เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของสมาคมฯ โดยการจัดตัง้ธุรกิจเพ่ือสงัคม
ห้องอาหารซี แอนด์ อี  

       ระเบียบวิธีวิจยั งานวิจยันีแ้บง่การศกึษาออกเป็น 3 สว่น ได้แก่ (1) การศกึษา
เอกสาร (2) การ ศึกษาเชิงคณุภาพโดยการสมัภาษณ์บุคลากรในองค์การของสมาคมพฒันา
ประชากรและชมุชนและธุรกิจเพ่ือสงัคมห้องอาหาร ซี แอนด์ ซี และ (3) การศกึษาเชิงปริมาณโดย
ใช้แบบสอบถามจํานวน 400 ฉบบั จากการสุม่ตวัอยา่งตามโอกาส  

        ข้อค้นพบในการศกึษา คือ (1) การดําเนินงานด้านการพฒันาของสมาคมฯ มี
ความเช่ือมโยงและสอดคล้องกบั CSR (2) ธุรกิจเพ่ือสงัคมห้องอาหาร ซี แอนด์ ซี เป็นการมุ่ง
ดําเนินธุรกิจเพ่ือสร้างรูปแบบของธุรกิจท่ีมีความรับผิดชอบต่อสงัคมและสร้างให้เกิดรายได้อย่าง
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ยัง่ยืนในระยะยาวแก่การดําเนินงานด้านพฒันาของสมาคมฯ และ (3) ลกูค้าส่วนใหญ่ทราบว่า
ธุรกิจเพ่ือสงัคมห้องอาหารฯ มีการดําเนินธุรกิจท่ีมีความรับผิดชอบต่อสงัคมแต่ไม่มีผลต่อการ
ตดัสนิใจใช้บริการ   

        กล่าวโดยสรุปงานวิจัยในกลุ่มนีมุ้่งศึกษาความเช่ือมโยงหรือสอดคล้องกัน
ระหวา่งการสื่อสาร CSRกบัประเด็นตา่งๆ ได้แก่ (1) การศกึษาความเช่ือมโยงระหว่าง CSR กบักล
ยทุธ์องค์การ (2) ศึกษาความเช่ือมโยงระหว่าง CSR กบัคณุภาพชีวิตการทํางานของบคุลากร (3) 
ความสอดคล้องระหวา่งแนวคดิ CSR กบัการพฒันาชมุชน (4) ความสอดคล้องระหว่างองค์การไม่
แสวงผลกําไรกบัการดําเนินงาน CSR และ (5) ความสอดคล้องระหว่างความโปร่งใส CSR และ
ภาพลกัษณ์องค์การ ทัง้นี ้เพ่ือเป็นประโยชน์ในการตดัสินใจเลือกใช้กลยทุธ์การดําเนินงานและการ
ส่ือสาร CSR ให้เหมาะสมกบัองค์การ  

 
8)  การสร้างเคร่ืองมือและการจัดการความรู้    

  งานวิจยัในกลุม่นีเ้น้นการศกึษาเพ่ือสร้างเคร่ืองมือ แบบแผน หรือความรู้ใหม่เพ่ือ
นําไปใช้ในกระบวนการสื่อสาร CSR ตามความเหมาะสมของแตล่ะองค์การ โดยผู้วิจยัจะกลา่วถึง
วตัถุประสงค์ในการศึกษา ระเบียบวิธีวิจัย และข้อค้นพบจากตวัอย่างงานวิจัยท่ีจัดอยู่ในกลุ่มนี ้
ได้แก่               

       (1)  ตวัอยา่งงานวิจยัท่ี 1 คืองานวิจยัลําดบัท่ี 46 ประเดน็สําคญั ได้แก่ 
        วตัถปุระสงค์ในการศกึษา คือศกึษาเพ่ือสร้างตวัชีว้ดัท่ีมีความน่าเช่ือถือ และ

สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ในการดําเนินกิจกรรม CSR ขององค์การธุรกิจพลงังาน โดยศึกษา
ตวัชีว้ดัจากบริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) บริษัท บางจาก ปิโตรเลียม จํากดั (มหาชน) และบริษัท 
ผลติไฟฟ้า EGCO จํากดั แล้วนํามาจดัลําดบัความสําคญัเพ่ือเป็นประโยชน์แก่องค์การและผู้สนใจ 

       ระเบียบวิธีวิจยั แบ่งการวิจยัออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การวิจยัเชิงคณุภาพด้วย
การสมัภาษณ์เจาะลกึนกัวิชาชีพและนกัวิชาการผู้ทรงคณุวฒุิ ส่วนท่ีสองเป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ
โดยนําปัจจยัและตวัชีว้ดัท่ีได้จากส่วนแรกมาจดัอนัดบัความสําคญั โดยใช้แบบสอบถามจํานวน 
400 ชดุ   

       ข้อค้นพบในการวิจัย คือ ประชาชนและบุคลากรในธุรกิจพลงังานจัดลําดบั
ความสําคญัของปัจจยัหลกัได้แก่ (1) ปัจจยัด้านความสมัพนัธ์ต่อกลุ่มเป้าหมายและสงัคม (2) 
ปัจจยัด้านความพงึพอใจของผู้อาศยัในชมุชนบริเวณรอบบริษัท (3) ปัจจยัด้านความพงึพอใจของผู้
มีสว่นได้ส่วนเสีย (4) ปัจจยัด้านเศรษฐกิจ (5) ปัจจยัด้านการพฒันาสงัคมและประเทศชาติ และ 
(6) ปัจจยัด้านสิ่งแวดล้อม ซึง่องค์ประกอบตวัชีว้ดัในการประเมินผลมี  7 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) 
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ตวัชีว้ดัด้านความเช่ือใจและการสนบัสนุนจากหน่วยงาน (2) ตวัชีว้ดัในด้านความพึงพอใจของ
ส่ือมวลชนและผู้ นําทางความคิด (3) ตวัชีว้ดัด้านการจดัการงบประมาณและรายได้ (4) ตวัชีว้ดั
ด้านเศรษฐกิจ (5) ตวัชีว้ดัด้านช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ท่ีดีขององค์การ  (6) ด้านความสมัพนัธ์กบั
ชมุชน และ (7) ด้านความพงึพอใจของผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย  ซึง่องค์การธุรกิจพลงังานสามารถสร้าง
กรอบการประเมินผลกิจกรรมได้ด้วยตนเอง โดยให้ความสําคญักบักลุม่เป้าหมายหลกัขององค์การ
และปรับใช้ตวัชีว้ดัตามความเหมาะสมขององค์การ  

      (2)  ตวัอยา่งงานวิจยัท่ี 2 คืองานวิจยัลําดบัท่ี 70 ประเดน็สําคญั ได้แก่ 
        วัตถุประสงค์ในการศึกษา คือศึกษาตัวชีว้ัดเพ่ือประเมินผลการดําเนิน

กิจกรรม CSR  ขององค์การ และนําผลการวิจยัท่ีได้ไปประยกุต์ใช้ในการวางแผนและประเมินผล
กิจกรรมให้มีประสทิธิภาพตอ่ไป  

        ระเบียบวิธีวิจยั เป็นงานวิจยัแบบผสมผสาน ได้แก่ การวิจยัเชิงคณุภาพโดย
การสมัภาษณ์เจาะลึกนกัวิชาชีพในระดบับริหารจากบริษัทท่ีได้รับรางวลั SET Awards 2009 
จํานวน 3 ท่าน และนกัวิชาการ 3 ท่าน และการวิจยัเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามในการเก็บ
ข้อมูลจํานวน 225 ชุด เพ่ือจัดกลุ่มองค์ประกอบตวัชีว้ัด และมีกลุ่มตวัอย่างคือผู้ รับผิดชอบการ
ปฏิบตังิานกิจกรรมเพ่ือสงัคมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

       ข้อค้นพบในการวิจัยคือ (1) CSR  เป็นการดําเนินงานเพ่ือแสดงความ
รับผิดชอบในการพัฒนาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตของคนในสงัคม และสิ่งแวดล้อมต่อกลุ่มคน 2 
กลุม่หลกั คือ กลุม่ผู้ มีสว่นได้เสียโดยตรง ได้แก่ ลกูค้า คูค้่า พนกังาน ครอบครัว ของพนกังาน คณะ
ผู้บริหาร ชุมชนท่ีองค์การตัง้อยู่ และกลุ่มผู้ มีส่วนได้เสียโดยอ้อม ได้แก่ ประชาชนทัว่ไป คู่แข่งขนั
ทางธุรกิจ เพ่ือสนบัสนุนให้เกิดช่ือเสียงท่ีดีขององค์การ และ (2) องค์ประกอบตวัชีว้ดัสําหรับการ
ประเมินผลมี 4 องค์ประกอบ คือ (2.1) ตวัชีว้ดัในกลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง (2.2) ตวัชีว้ดัใน
กลุ่มผู้ มีสว่นได้เสียโดยอ้อม (2.3) ตวัชีว้ดัในกลุ่มรายได้และอตัราสินค้า และ (2.4) ตวัชีว้ดัในกลุ่ม
กดดนั ทัง้นี ้องค์การสามารถสร้างกรอบการประเมินผลโดยเน้นไปท่ีกลุ่มเป้าหมายหลกัและนํา
ตวัชีว้ดัท่ีได้นีม้าใช้เป็นกรอบตามความเหมาะสมขององค์การได้  

      (3)  ตวัอยา่งงานวิจยัท่ี 3 คืองานวิจยัลําดบัท่ี 94 ประเดน็สําคญัได้แก่ 
        วัตถุประสงค์ในการศึกษา คือศึกษาเพ่ือแสวงหาหลักเกณฑ์ในการเลือก

ประเด็น CSR เน่ืองจากการเลือกประเด็นทางสงัคมสง่ผลตอ่การสร้างความแตกตา่งและสร้างขีด
ความสามารถในการแขง่ขนัได้    
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       ระเบียบวิธีวิจยั ใช้เทคนิคเดลฟายเพ่ือรวบรวมหลกัเกณฑ์ท่ีใช้ในการคดัเลือก
ประเด็นทางสงัคมจากผู้ เช่ียวชาญและผู้ทรงคณุวฒุิด้วยการสมัภาษณ์กลุ่มแบบเจาะลกึ  จากนัน้
สร้างแบบสอบถามโดยอาศัยผลท่ีได้ในขัน้ท่ี 1 เพ่ือสํารวจระดับความสนใจในการนําแต่ละ
หลกัเกณฑ์มาใช้ โดยศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ จํานวน 
83 ชดุ   

       ข้อค้นพบในการวิจยั ปัจจยัท่ีใช้ในการเลือกประเด็น CSR แบง่เป็น 2 กลุม่ คือ 
(1) ปัจจัยจากภายในองค์การ โดยหลกัเกณฑ์ท่ีมีความสําคญัท่ีสดุ คือผลการดําเนินการของ
องค์การท่ีมีผลกระทบตอ่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกบับริบท
ขององค์การทัง้ในเร่ืองของนโยบาย เป้าหมายและธุรกิจหลกั และกิจกรรม CSR ท่ีสามารถใช้
ทรัพยากรท่ีลงทนุได้อยา่งคุ้มคา่ (2) ปัจจยัจากภายนอกองค์การ คือ ปัญหาท่ีกําลงัเกิดขึน้ในชมุชน
รอบข้างท่ีองค์การนํามาทํา CSR ได้ และระดบัความรุนแรงและเร่งดว่นของปัญหาท่ีต้องการการ
แก้ไข และ (3) พบวา่ CSR ท่ีมีแนวคิดพืน้ฐานมาจากการคํานึงถึงสงัคมและผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย แต่
ผลกลบัสะท้อนว่าองค์การให้ความสําคญักับปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจมากท่ีสุด และ
องค์การยงัให้ความสนใจผู้ มีสว่นได้สว่นเสียภายในองค์การในระดบัน้อย  

      กล่าวโดยสรุป  ประเด็นการศึกษาวิจัยท่ีพบในงานวิจัยกลุ่มนี  ้ได้แก่ (1) 
การศึกษาสถานการณ์ CSR ในประเทศไทยซึ่งเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ด้าน CSR ไว้เป็น
แนวทางในการดําเนินการส่ือสาร CSR ขององค์การและให้ผู้ ท่ีสนใจศกึษาทัว่ไปได้มีโอกาสตอ่ยอด
ความรู้ได้ (2) ศกึษาการสร้างตวัชีว้ดัการดําเนินงาน CSR และ (3) การศกึษาหลกัเกณฑ์ในการ
เลือกประเด็นการส่ือสาร CSR เพ่ือให้องค์การท่ีดําเนินการ CSR นําไปปรับใช้ให้เหมาะสมกบั
บริบทองค์การของตนเองและเกิดประสทิธิภาพสงูสดุในการดําเนินงาน CSR 

จากการวิเคราะห์งานวิจยัด้านการส่ือสาร CSR ในงานวิจยั (2541 -2555) โดยการทําสรุป
งานวิจยัลงในแบบบนัทกึข้อมลูทัง้ 94 ฉบบั การทํารหสัและจดัประเภทมโนทศัน์ของกลุม่ข้อมลูพบ
ประเด็นหลกัๆหรือแนวทางการศกึษาทัง้ 8 ประเด็น โดยเรียงลําดบัจากระดบัความถ่ีในการศกึษา
จากมากไปหาน้อย  ได้แก่ 1) การดําเนินงานและการส่ือสาร CSR  2) การสื่อสาร CSR ในมิติผู้ รับ
สาร  3) อิทธิพลของการส่ือสาร CSR   4) การสื่อสาร CSR ในมิติผู้สง่สาร  5) การเปิดเผยข้อมลู 
CSR   6) ผลกระทบของการสื่อสาร CSR  7) ความสอดคล้องของการส่ือสาร CSR กบัประเด็น
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง และ 8) การสร้างเคร่ืองมือและการจดัการความรู้ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้ 

       1)  การดําเนินงานและการส่ือสาร CSR แนวทางการศกึษานีมุ้่งวิเคราะห์การ
ดําเนินงานและการส่ือสาร CSR การกําหนดกลยทุธ์ CSR และการบริหารงานขององค์การต่างๆ 
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โดยเฉพาะองค์การขนาดใหญ่ท่ีมีช่ือเสียง ได้รับการยอมรับ หรือได้รับรางวลัทางด้าน CSR เพ่ือให้
องค์การดังกล่าวได้มีโอกาสปรับปรุงการดําเนินงานและการส่ือสาร CSR ของตนเองและเป็น
แบบอยา่งแก่องค์การทัว่ไปท่ีสนใจ   

        2)  การสื่อสาร CSR ในมิตผิู้ รับสาร แนวทางการศกึษานีมุ้ง่ศกึษา CSR ในมิติ
ผู้ รับสารท่ีรวมไปถึงพนักงาน ลูกค้า ผู้ ใช้บริการหรือผู้บริโภค ชุมชน และประชาชนทั่วไป ศึกษา
พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร การรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของบุคคลท่ีได้รับ
ขา่วสารด้าน CSR จากองค์การ  

       3)  อิทธิพลของการส่ือสาร CSR แนวทางการศกึษานีมุ้ง่ศกึษาอิทธิพลของการ
ส่ือสาร CSR ท่ีมีผลตอ่ปัจจยัตา่งๆ  

       4)  การสื่อสาร CSR ในมิติผู้สง่สาร แนวทางการศกึษานีมุ้่งศกึษาการส่ือสาร 
CSR ในระดบัการส่ือสารภายในบคุคล (Intrapersonal Communication) หรือเป็นการสร้างความ
เข้าใจท่ีเกิดขึน้ในตัวผู้ ปฏิบัติงาน CSR หรือผู้ บริหารองค์การธุรกิจเอง และมีความสําคัญต่อ
กระบวนการสื่อสาร CSR ในฐานะผู้ส่งสารไปยงับคุลากร สาธารณชน และหน่วยงานภายนอก 
งานวิจยัในกลุม่นีย้งัรวมถึงศกึษาการให้ความหมายของ CSR ความรู้ ความตระหนกั และทศันคติ
ตอ่ CSR ของผู้ปฏิบตังิาน CSR อีกด้วย  

       5)  การเปิดเผยข้อมลู CSR เน้นศกึษาการเปิดเผยข้อมลู CSR ทัง้ในด้านระดบั
การเปิดเผยข้อมลู และปัจจยัท่ีมีผลตอ่การเปิดข้อมลู โดยการเปิดเผยข้อมลูเป็นกลไกสําคญัในการ
ดําเนินงาน CSR 

        6)  ผลกระทบของการส่ือสาร CSR แนวทางการศกึษานีเ้น้นศกึษาสิ่งท่ีสง่ผล
กระทบต่อการส่ือสาร CSR และการส่ือสาร CSR ท่ีส่งผลกระทบต่อปัจจยัต่างๆ โดยผลกระทบ
ดงักลา่วอาจทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงหรือทําให้เกิดผลเสียตา่งๆได้   

       7)  ความสอดคล้องของการส่ือสาร CSR กบัประเด็นอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง แนวทาง
การศกึษานีมุ้ง่ศกึษาความเช่ือมโยงหรือสอดคล้องกนัระหวา่งการสื่อสาร CSR กบัประเดน็ตา่งๆ   

  8)  การสร้างเคร่ืองมือและการจัดการความรู้ แนวทางการศึกษานีมุ้่งศึกษา
เพ่ือสร้างเคร่ืองมือ แบบแผน หรือความรู้ใหม่เพ่ือนําไปใช้ในกระบวนการส่ือสาร CSR ตามความ
เหมาะสมขององค์การตอ่ไป   

สรุปคือ การวิเคราะห์แนวทางการศกึษาการส่ือสาร CSR ในส่วนท่ี 1 พบว่างานวิจยัท่ี
ศกึษาเร่ืองการสื่อสาร CSR สว่นใหญ่เป็นงานวิจยัในเชิงปริมาณ จดัทําขึน้โดยมหาวิทยาลยัของรัฐ 
เป็นงานวิจัยทางนิเทศศาสตร์และบริหารธุรกิจ และเป็นงานวิจัยประเภทวิทยานิพนธ์ โดยปี



108 

การศกึษาท่ีมีงานวิจยัด้านการสื่อสาร CSR มากท่ีสดุคือ ปีการศกึษา 2552 2554 2553 และ 2551 
ตามลําดบั งานวิจยัส่วนใหญ่มีแนวทางในการศึกษาเรียงลําดบัจากมากไปหาน้อย ดงันี ้ 1) การ
ดําเนินงานและการส่ือสารความรับผิดชอบตอ่สงัคม  2) การสื่อสารความรับผิดชอบตอ่สงัคมในมิติ
ผู้ รับสาร 3) อิทธิพลของการสื่อสารความรับผิดชอบต่อสงัคม  4) การสื่อสารความรับผิดชอบต่อ
สงัคมในมิติผู้ส่งสาร 5) การเปิดเผยข้อมลูความรับผิดชอบตอ่สงัคม  6) ผลกระทบของการสื่อสาร
ความรับผิดชอบตอ่สงัคม 7) ความสอดคล้องของการสื่อสารความรับผิดชอบต่อสงัคมกบัประเด็น
อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง และ 8) การสร้างเคร่ืองมือและการจดัการความรู้    

  
4.2  แบบจาํลองที่ได้จากการศกึษาการส่ือสารความรับผิดชอบต่อสังคม  
 

ในสว่นนีจ้ะแสดงผลการสร้างแบบจําลองการสื่อสาร CSR ด้วยทฤษฎีพืน้ฐานในงานวิจยั
เชิงคณุภาพ ผลลพัธ์ท่ีได้ในขัน้ตอนนีเ้ป็นการนําประเภทมโนทศัน์หรือแนวทางการศกึษาท่ีได้ในข้อ 
4.1 มาพฒันาเป็นมโนทศัน์ท่ีมีความเป็นนามธรรมมากขึน้ เพ่ือพฒันาทฤษฎีพืน้ฐานและอธิบาย
ความสมัพนัธ์ของปรากฏการณ์การสื่อสาร CSR ท่ีเกิดขึน้เป็นวงจรผ่านแบบจําลองการสื่อสาร 
งานวิจยัฉบบันีใ้ช้ระเบียบวิธีทฤษฎีพืน้ฐานท่ียึดตามแนวทางการศึกษาของ Glen H. Stamp 
(1999) มาเป็นต้นแบบในการศึกษา ซึ่งเป็นการศึกษาเพ่ือสร้างแบบจําลองการส่ือสารระหว่าง
บคุคลจากการวิเคราะห์ด้วยมมุมองทฤษฎีพืน้ฐานในการวิจยัเชิงคณุภาพ  

ผู้วิจยัได้นําแนวทางการวิจยัท่ีได้จดักลุม่ออกเป็น 8 ประเภทโมทศัน์ใหญ่ๆ มาพฒันามโน
ทศัน์ให้มีความเป็นนามธรรมมากขึน้โดยอาศยัความไวเชิงทฤษฎี (Theoretical Sensitivity) ของ
ผู้วิจยั และอธิบายแบบจําลองการสื่อสาร CSR จากการพิจารณา 1) จดุเร่ิมต้นหรือปัจจยัท่ีทําให้
เกิดการส่ือสาร CSR 2) ความสมัพนัธ์ของมโนทศัน์ท่ีเกิดขึน้อย่างเป็นระบบในแบบจําลอง และ 3) 
ความสมัพนัธ์ท่ีเกิดขึน้ภายในแตล่ะมโนทศัน์ ดงันัน้ แบบจําลองการสื่อสาร CSR จงึมีองค์ประกอบ
ตา่งๆท่ีเก่ียวข้อง ดงัภาพ 4.8  
 

4.2.1  การให้ความหมาย CSR   4.2.5  การประเมินพฤตกิรรมของผู้ รับสาร 
4.2.2  การดําเนินงาน CSR  4.2.6  อิทธิพลจากการสื่อสาร CSR 
4.2.3  การส่ือสาร CSR   4.2.7  การประเมินผลการส่ือสาร CSR 
4.2.4  การวิเคราะห์ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย   4.2.8  ผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้กบัองค์การและสงัคม  
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ความสมัพนัธ์ไมแ่น่นอน 
ความสมัพนัธ์เกิดขึน้แน่นอน  

 
ภาพที่ 4.8  แบบจําลองความสมัพนัธ์และกระบวนการส่ือสารความรับผิดชอบตอ่สงัคม  
 
ในขัน้ตอนการสร้างแบบจําลองการส่ือสาร CSR ด้วยวิธีการสร้างทฤษฎีพืน้ฐานในการ

วิจยัเชิงคณุภาพนีมี้ผู้ ร่วมตรวจสอบการสร้างแบบจําลองของผู้วิจยั เพ่ือวดัระดบัความสอดคล้อง
ระหว่างแบบจําลองการส่ือสารและสถานภาพองค์ความรู้จากงานวิจยัด้านการสื่อสาร CSR ใน
ปัจจุบนั สรุปได้ว่าแบบจําลองของผู้ วิจัยมีความความสอดคล้องกับสถานภาพองค์ความรู้การ
ส่ือสาร CSR และสอดคล้องกบัแบบจําลองของผู้ ร่วมสร้างแบบจําลองในทิศทางเดียวกนั แต่มี

1. การให้ความหมาย CSR 
(ความหมาย /กลยทุธ์ / 
รูปแบบกิจกรรม CSR) 

2. การดําเนินงาน CSR      
(เศรษฐกิจ สงัคมและ

สิ่งแวดล้อม) 

4. การวิเคราะห์ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 

      - พนกังาน     - สื่อมวลชน 

      - ผู้บริโภค      - สาธารณชน 

      - คูค้่า            - ผู้ ถือหุ้น 

      - หน่วยงานภายนอกอ่ืนๆ  

5. การประเมิน
พฤติกรรม 
ผู้ รับสาร  

6. อิทธิพลจาก CSR  
       -  การสร้างตราสินค้า 
       -  การสร้างคณุคา่ตราสินค้า  
       -  ความภกัดีตอ่องค์กร  
       - ความผกูพนัตอ่องค์กร 
       - ภาพลกัษณ์องค์กร 
       - การตดัสินใจซือ้  
       - ความพงึพอใจ (ทศันคติ) 
       - การมีสว่นร่วม (พฤติกรรม) 

7. การประเมินผล CSR 
 ด้วยตวัชีว้ดัต่างๆ  

8. ผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้ 
กบัองค์กร 

และส่ิงท่ีสงัคมได้รับ 

เพศ 

อาย ุ
ระดบัการศกึษา 
อาชีพ 

ประสบการณ์ 

ทศันคต ิ

ค่านิยม  

3. การสื่อสาร CSR 
(มิติภายในและภายนอก

องค์กร) 

การเปิดรับสาร 

การรับรู้ 

การยอมรับ 

การรู้เท่าทนัส่ือ  
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ความตา่งกนัในมโนทศัน์ท่ี 2 ท่ีผู้ ร่วมสร้างแบบจําลองพิจารณาว่าเป็นการส่ือสาร CSR ในขณะท่ี
ผู้วิจยัจดัอยู่ในมโนทศัน์ท่ี 3 ดงันัน้ แบบจําลองการส่ือสาร CSR ของผู้วิจยัจึงสามารถใช้อธิบาย
ปรากฏการณ์การสื่อสาร CSR ของประเทศไทยในภาพรวมได้  ทัง้นี ้สามารถอธิบายแบบจําลอง
การสื่อสาร CSR ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้ 

 
4.2.1  การให้ความหมาย CSR 
ในส่วนนีเ้ป็นการแสดงความสมัพันธ์ท่ีเกิดขึน้ภายในมโนทัศน์การให้ความหมาย CSR 

และความสมัพนัธ์ระหวา่งมโนทศัน์ตา่งๆท่ีเก่ียวข้องกบัการให้ความหมาย CSR ดงันี ้    
   4.2.1.1  การให้ความหมาย CSR   
   4.4.1.2  การให้ความหมาย CSR มีอิทธิพลตอ่การดําเนินงาน CSR   
   4.2.1.3  การให้ความหมาย CSR มีอิทธิพลตอ่การส่ือสาร CSR 
   4.2.1.4  การให้ความหมาย CSR ได้รับอิทธิพลจากปัจจยัตา่งๆ  
   4.2.1.5  การให้ความหมาย CSR มีความสมัพนัธ์กบัผลลพัธ์องค์การและสงัคม 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 4.9 แสดงความสมัพนัธ์ของมโนทศัน์การให้ความหมาย CSR  

 
 
 
 

1. การให้ความหมาย CSR 
(ความหมาย /กลยทุธ์ / รูปแบบ

กิจกรรม CSR) 

2. การดําเนินงาน CSR      
(เศรษฐกิจ สงัคมและส่ิงแวดล้อม) 

8. ผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้ 
กบัองค์กรและส่ิงท่ีสงัคมได้รับ 

เพศ 

อาย ุ
ระดบัการศกึษา 
อาชีพ 

ประสบการณ์ 

ทศันคต ิ

ค่านิยม  

3. การสื่อสาร CSR 
(มิติภายในและภายนอก

องค์กร) 
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4.2.1.1  การให้ความหมาย CSR    
   การให้ความหมาย CSR เป็นการส่ือสารในระดับบุคคล (Intrapersonal 

Communication) ของผู้บริหารหรือผู้ปฏิบตังิานด้าน CSR ท่ีจะกําหนดความหมายและสร้างความ
เข้าใจ CSR ในทศันะของตนเอง การให้ความหมายสง่ผลตอ่การออกแบบกิจกรรม CSR อย่างเป็น
รูปธรรม ทัง้นี ้การกําหนดกลยทุธ์ การเลือกใช้รูปแบบกิจกรรม และการเลือกประเด็นปัญหาต้อง
พิจารณาความเหมาะสม และความสามารถในการมีส่วนร่วมของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การ
เสียก่อน   

4.4.1.2  การให้ความหมาย CSR มีอิทธิพลตอ่การดําเนินงาน CSR   
            การให้ความหมาย CSR เป็นจุดเร่ิมต้นสําคญัในการดําเนินงาน CSR เพราะ

ก่อให้เกิดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ ค่านิยม และเป้าหมายขององค์การท่ีชดัเจน เม่ือกําหนดวิสยัทศัน์แล้ว
จงึสามารถออกแบบการดําเนินงาน CSR ให้สอดคล้องกบัวิสยัทศัน์และวฒันธรรมองค์การได้ 

4.2.1.3  การให้ความหมาย CSR มีอิทธิพลตอ่การส่ือสาร CSR            
  การให้ความหมาย CSR เป็นจดุเร่ิมต้นสําคญัในการดําเนินงาน CSR ให้เป็นไป

ในทิศทางเดียวกนั การให้ความหมายจึงมีอิทธิพลต่อการส่ือสาร CSR ด้วย เพราะการดําเนินงาน
และการส่ือสาร CSR เป็นกระบวนการท่ีเกิดขึน้พร้อมกนัและมีอิทธิพลซึง่กนัและกนั   

4.2.1.4  การให้ความหมาย CSR ได้รับอิทธิพลจากปัจจยัตา่งๆ   
  การให้ความหมาย CSR เป็นผลมาจากลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและประสบการณ์ ทัศนคติ และค่านิยมของผู้ กําหนดความหมาย 
ความรู้และความตระหนกัของผู้บริหาร และผู้ปฏิบตังิานขององค์การด้วย ดงันัน้การกําหนดกลยทุธ์ 
การเลือกประเด็นทางสงัคม และรูปแบบการดําเนินงานท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะของแต่ละองค์การก็
แสดงถึงการให้ความสําคญัของ CSR ในมมุมองท่ีแตกตา่งกนัออกไป  

   4.2.1.5  การให้ความหมาย CSR มีความสมัพนัธ์กบัผลลพัธ์องค์การและสงัคม 
   ในการกําหนดความหมาย CSR ยงัต้องพิจารณาปัจจยัท่ีอาจมีผลกระทบต่อ

องค์การ ผลกระทบท่ีเกิดขึน้ต่อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทัง้ทางตรงและทางอ้อม และจดุนีเ้องท่ีทําให้แต่
ละองค์การมีการดําเนินงาน CSR ท่ีแตกตา่งกนัตามสถานการณ์ สภาวะแวดล้อมท่ีองค์การเผชิญ  

 
4.2.2  การดาํเนินงาน CSR 
ในส่วนนีเ้ป็นการอธิบายมโนทศัน์การดําเนินงาน CSR รวมถึงอธิบายความสมัพนัธ์ของ

มโนทศัน์การดําเนินงาน CSR ท่ีเก่ียวข้องกบัมโนทศัน์อ่ืน ดงัตอ่ไปนี ้ 
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4.2.2.1  การดําเนินงาน CSR  
   4.2.2.2  การดําเนินงาน CSR ได้รับอิทธิพลจากการให้ความหมาย CSR  
   4.2.2.3  การดําเนินงาน CSR มีความสมัพนัธ์กบัการส่ือสาร CSR 
 

 

 
 

 
 
 

ภาพที่ 4.10  แสดงความสมัพนัธ์ของมโนทศัน์การดําเนินงาน CSR  
 
4.2.2.1  การดําเนินงาน CSR   

   กระบวนการดําเนินงาน CSR ประกอบด้วยการคํานึงถึงเศรษฐกิจ สงัคม และ
สิง่แวดล้อม โดยการแสวงหาจดุร่วมระหวา่งธุรกิจและสงัคม พยายามลดผลกระทบจากการดําเนิน
ธุรกิจและส่งเสริมให้สงัคมเจริญขึน้ การดําเนินงาน CSR นัน้ควรพิจารณาจากมิติภายในองค์การ
เสียก่อนแล้วจึงขยายออกสู่สงัคมภายนอกและชุมชนใกล้เคียง ดังนี ้ 1) มิติภายในองค์การให้
ความสําคญักบัพนกังานและครอบครัวพนกังานซึง่ถือเป็นกลุม่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียหลกัขององค์การ 
เพราะเม่ือพนกังานได้รับการดแูลอยา่งเตม็ท่ีจะสง่ผลให้พนกังานมีทศันคติท่ีดีตอ่องค์การได้ 2) มิติ
ภายนอกองค์การต้องคํานึงผู้ ได้รับผลกระทบรอบด้านเพ่ือตอบสนองผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
องค์การ โดยหลกัการการดําเนินงาน CSR ท่ีสําคญั ได้แก่    

    (1)  มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ CSR โดยตรงเพ่ือให้เห็นขอบเขตงานท่ี
ชดัเจน มีอํานาจในการตดัสินใจและสามารถดําเนินการได้ตรงตามเป้าหมายของ CSR อย่าง
แท้จริง  

    (2)  การดําเนินงานครอบคลุมกลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มและ
เผยแพร่ขา่วสารการจดักิจกรรมให้แพร่หลาย 

    (3)  องค์การสามารถเลือกดําเนินการ CSR ได้ตามโอกาสเหมาะสมของ
องค์การ แต่ในปัจจบุนัองค์การส่วนใหญ่มีแนวโน้มดําเนินงาน CSR ในเชิงสร้างสรรค์หรือเชิงกล
ยทุธ์มากขึน้ กลา่วคือองค์การแสดงตนเป็นผู้ ริเร่ิมกิจกรรม CSR ในรูปแบบกิจกรรมท่ีแปลกใหม ่   

     (4)  องค์การควรผลกัดนัให้เกิดความร่วมมือภายในองค์การด้วยความ
สมคัรใจ โดยมีผู้บริหารเป็นแบบอย่างท่ีดี ตัง้แต่สร้างความร่วมมือในการกําหนดนโยบาย การมี

1. การให้ความหมาย CSR 
(ความหมาย /กลยทุธ์ / รูปแบบกิจกรรม CSR) 

2. การดําเนินงาน CSR      
(เศรษฐกิจ สงัคมและส่ิงแวดล้อม) 

3. การส่ือสาร CSR 
(มิติภายในและภายนอกองค์กร) 
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สว่นร่วมดําเนินงาน การมีสว่นร่วมแสดงความคดิเห็น การมีสว่นร่วมรับผลประโยชน์ การมีสว่นร่วม
ตดิตามประเมินผล  และสร้างแรงจงูใจในการมีสว่นร่วมของประชาชนและหน่วยงานภายนอกอ่ืนๆ
ด้วย โดยการมีส่วนร่วมถือเป็นหวัใจสําคญัของการดําเนินงานท่ียัง่ยืนเพราะสามารถสร้างความ
จดจําในระบบความคดิของผู้บริโภคได้   

4.2.2.2  การดําเนินงาน CSR ได้รับอิทธิพลจากการให้ความหมาย CSR  
  การดําเนินงาน CSR ได้รับอิทธิพลจากการให้ความหมาย CSR และความ

ตระหนกัรู้ด้าน CSR ของผู้ มีอํานาจตอ่องค์การ เพราะเป็นจดุเร่ิมต้นในการกําหนดวิสยัทศัน์เพ่ือนํา
แผนการลงสูก่ารปฏิบตั ิ

   4.2.2.3  การดําเนินงาน CSR มีความสมัพนัธ์กบัการส่ือสาร CSR 
   การดําเนินงานและการสื่อสาร CSR มีความสมัพนัธ์กันเพราะเป็นสิ่งท่ีต้องทํา
ควบคู่กนัไปทัง้การดําเนินงาน CSR ภายในและภายนอกองค์การ และการส่ือสาร CSR ภายใน
และภายนอกองค์การ ดงันัน้ การดําเนินงานและการส่ือสาร CSR จึงเป็นตวัสะท้อนซึ่งกนัและกนั
และชีใ้ห้เห็นประสิทธิผลการทํางานร่วมกนัระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายส่ือสาร CSR ขององค์การ
อีกด้วย     
 

4.2.3  การส่ือสาร CSR  
ในสว่นนีจ้ะอธิบายมโนทศัน์การสื่อสาร CSR และความสมัพนัธ์ท่ีเกิดขึน้ระหว่างมโนทศัน์

การสื่อสาร CSR กบัมโนทศัน์ตา่งๆ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้ 
4.2.3.1  การสื่อสาร CSR  
4.2.3.2  การส่ือสาร CSR ได้รับอิทธิพลจากการดําเนินงาน CSR 
4.2.3.3  การส่ือสาร CSR ได้รับอิทธิพลจากการให้ความหมาย CSR 
4.2.3.4  การส่ือสาร CSR มีอิทธิพลตอ่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย   
 

 
 

 
 
 
   
ภาพที่ 4.11 แสดงความสมัพนัธ์ของมโนทศัน์การสื่อสาร CSR 

1. การให้ความหมาย CSR 
(ความหมาย /กลยทุธ์ / รูปแบบ

2. การดําเนินงาน CSR      
(เศรษฐกิจ สงัคมและส่ิงแวดล้อม) 

3. การส่ือสาร CSR 
(มิติภายในและภายนอก

องค์กร) 

4. การวิเคราะห์ผู้ มีส่วนได้สว่นเสีย 

      - พนกังาน     - ส่ือมวลชน 

      - ผู้บริโภค      - สาธารณชน 

      - คูค้่า            - ผู้ ถือหุ้น 

      - หน่วยงานภายนอกอ่ืนๆ  
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4.2.3.1  การส่ือสาร CSR   
  การสื่อสาร CSR ประกอบด้วยการวางแผนประชาสมัพนัธ์และการใช้กลยทุธ์การ

ส่ือสาร คือ ความชดัเจน จริงใจ ครอบคลมุกลุม่เป้าหมายท่ีต้องการ และส่ือสารภาพลกัษณ์ท่ีโดด
เดน่ไปในทิศทางใดทิศทางหนึง่เพ่ือให้ง่ายตอ่การจดจํา การสื่อสาร CSR สามารถจําแนกได้ดงันี ้1) 
การสื่อสารภายในองค์การ 2) การส่ือสารภายนอกองค์การ และ 3) การส่ือสารการตลาดแบบ
บรูณาการ ดงันี ้

    1)  การส่ือสารภายในองค์การ เป็นการส่ือสารกับพนักงานเพ่ือให้เกิด
ความรู้ ความตระหนกั มีทศันคติท่ีดี ตลอดจนมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีองค์การจดัขึน้ ได้แก่ การจดั
ประชุม และการจดักิจกรรมร่วมกนัภายในองค์การ ซึ่งมีการส่ือสารทัง้จากระดบับนลงสู่ล่าง จาก
ระดับล่างสู่บน การส่ือสารแนวระนาบ มีการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการและการสื่อสารท่ีเป็น
ทางการ   

     2)  การสื่อสารภายนอก เพ่ือให้บุคคลภายนอกมีความรู้และเห็นคณุค่า
ของการทํากิจกรรมเพ่ือสงัคมมากขึน้ โดยการใช้ส่ือท่ีหลากหลายทัง้ส่ือโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ 
ส่ือมวลชน การจดักิจกรรมรณรงค์  ส่ือบคุคล ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และการรายงาน CSR ท่ีแสดงถึง
ความโปร่งใสขององค์การ ทัง้นีก้ารใช้ส่ือบุคคลจะก่อให้เกิดการส่ือสาร 2 ทางและก่อให้เกิด
แนวโน้มพฤตกิรรมมากท่ีสดุ   

    3)  การสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการเป็นกลยทุธ์การสื่อสารท่ีองค์การ
นํามาใช้ในการส่ือสาร CSR จํานวนมาก เพ่ือช่วยในการวางแผนการส่ือสารและกําหนดช่องทาง
การสื่อสาร การใช้ส่ือแบบผสมผสานนีส้ามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ครอบคลมุ แต่ต้องควบคมุ
เนือ้หาให้อยู่ภายใต้แนวคิดเดียวกนั ไม่เน้นการสร้างกําไรแตเ่น้นการสร้างการรับรู้และทศันคติของ
ผู้บริโภคเป็นสําคญั     

4.2.3.2  การส่ือสาร CSR ได้รับอิทธิพลจากการดําเนินงาน CSR 
  การสื่อสาร CSR และการดําเนินงาน CSR ควรทําควบคูก่นั ทัง้การดําเนินงาน 

CSR ภายในและภายนอกองค์การ และการส่ือสาร CSR ภายในและภายนอกองค์การ การ
ดําเนินงานและการสื่อสาร CSR เป็นตวัสะท้อนซึ่งกนัและกนัและชีใ้ห้เห็นประสิทธิผลการทํางาน
ร่วมกนัระหวา่งฝ่ายบริหารและฝ่ายการสื่อสาร CSR ขององค์การอีกด้วย 
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4.2.3.3  การส่ือสาร CSR ได้รับอิทธิพลจากการให้ความหมาย CSR 
  การให้ความหมาย CSR กลยุทธ์และรูปแบบกิจกรรมท่ีองค์การเลือกใช้เป็น

ตวักําหนดการสื่อสาร CSR เพราะเป็นการนําแผนการลงสู่การปฏิบตัิควบคู่ไปกบัการดําเนินงาน 
CSR  

4.2.3.4  การส่ือสาร CSR มีอิทธิพลตอ่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย   
การสื่อสาร CSR มีอิทธิพลตอ่ผู้ รับสาร กลา่วคือมีอิทธิพลตอ่กลุม่ผู้ มีสว่นได้สว่น 

เสียขององค์การในฐานะผู้ รับสาร และในขณะเดียวกนัผู้ รับสารก็อาจเป็นผู้ กําหนดการสื่อสาร CSR 
ขององค์การได้  
   

4.2.4  การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ในส่วนนีจ้ะอธิบายมโนทศัน์การวิเคราะห์ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย และความสมัพนัธ์ท่ีเกิดขึน้

ระหวา่งมโนทศัน์การวิเคราะห์ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียกบัมโนทศัน์ตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้ 
4.2.4.1  การวิเคราะห์ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย  
4.2.4.2  การวิเคราะห์ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียได้รับอิทธิพลจากการสื่อสาร CSR 
4.2.4.3  การวิเคราะห์ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียสมัพนัธ์กบัการประเมินพฤตกิรรม 

                                     ผู้ รับสาร 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 4.12 แสดงความสมัพนัธ์ของมโนทศัน์การวิเคราะห์ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 

 
 

4. การวิเคราะห์ผู้ มีส่วนได้สว่นเสีย 

      - พนกังาน     - ส่ือมวลชน 

      - ผู้บริโภค      - สาธารณชน 

      - คูค้่า            - ผู้ ถือหุ้น 

      - หน่วยงานภายนอกอ่ืนๆ  

5. การประเมิน
พฤติกรรม 
ผู้ รับสาร  

เพศ 

อาย ุ
ระดบัการศกึษา 
อาชีพ 

ประสบการณ์ 

ทศันคต ิ

ค่านิยม  

3. การส่ือสาร CSR 
(มิติภายในและภายนอก

องค์กร) 

การเปิดรับสาร 

การรับรู้ 

การยอมรับ 

การรู้เท่าทนัสื่อ  
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4.2.4.1  การวิเคราะห์ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย  
  การวิเคราะห์ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การไม่ว่าจะเป็นพนกังาน ผู้บริโภค คู่ค้า 

ผู้ ถือหุ้น ส่ือมวลชน หน่วยงานภายนอก และสาธารณชน เป็นองค์ประกอบท่ีสําคญัท่ีสุดในการ
ส่ือสาร CSR ขององค์การ เพราะการดําเนินงาน CSR มีเป้าหมายท่ีสําคญัท่ีสดุคือการตอบสนอง
ความต้องการ ความคาดหวงัของผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย โดยองค์การอาจให้ความสําคญักบัผู้ มีสว่นได้
ส่วนเสียต่างกันเน่ืองจากประเภทของการดําเนินธุรกิจ ขนาดและการใช้ทรัพยากรในการผลิตท่ี
ตา่งกนั ทัง้นี ้ควรมีการวิเคราะห์ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียอย่างตอ่เน่ือง เพราะความคิดเห็น คา่นิยม และ
พฤตกิรรมตา่งๆสามารถเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลาในสงัคมท่ีขา่วสารแพร่กระจายได้อยา่งรวดเร็ว  

4.2.4.2  การวิเคราะห์ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียได้รับอิทธิพลจากการสื่อสาร CSR 
  เม่ือผู้ มีสว่นได้สว่นเสียหรือผู้ รับสารได้รับข้อมลูข่าวสารด้าน CSR ขององค์การทัง้

ทางตรงและทางอ้อม จากการสื่อสาร CSR ทัง้มิติภายในและภายนอกองค์การ ทําให้ผู้ มีส่วนได้
สว่นเสียอยูใ่นสถานะผู้ รับสาร ผู้วิจยัเห็นวา่ในกระบวนการนีผู้้ รับสารท่ีเป็นผู้ มีสว่นได้สว่นเสียยอ่มมี
โอกาสเป็นผู้ กําหนดสารและแสดงถึงความต้องการเลือกรับสารได้ เน่ืองจากองค์การในปัจจบุนัมี
การวิเคราะห์ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียก่อนการสื่อสาร CSR เพ่ือประสิทธิผลในการส่ือสาร ดงันัน้การ
ส่ือสาร CSR ขององค์การและการวิเคราะห์ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียจงึมีปฏิสมัพนัธ์ตอ่กนั 

  4.2.4.3  การวิเคราะห์ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียสมัพนัธ์กบัการประเมินพฤตกิรรม 
                         ผู้ รับสาร                       

  ความสมัพันธ์ท่ีเกิดขึน้ระหว่างการวิเคราะห์ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียกับการประเมิน
พฤติกรรมผู้ รับสารนีเ้ป็นความสมัพนัธ์ท่ีเกิดในขณะเดียวกนั กล่าวคือเม่ือผู้ มีสว่นได้สว่นเสียได้รับ
สารข่าวสาร CSR ย่อมเกิดการประเมินสารไปตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของแต่ละบคุคล
และแสดงพฤติกรรมเบือ้งต้นของผู้ รับสารออกมาได้แก่ 1) เลือกช่องทางและปริมาณในการเปิดรับ
สาร 2) เลือกการรับรู้หรือหลีกเล่ียงการรับรู้ 3) ทศันคติและการยอมรับ CSR ของผู้ รับสาร และ 4) 
ระดบัความรู้ความเท่าทนัส่ือของผู้ รับสาร ในขณะท่ีองค์การก็ย่อมมีการประเมินพฤติกรรมผู้ รับสาร
เพ่ือตอบสนองผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียและพัฒนาการส่ือสารให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
เช่นเดียวกนั   

 
4.2.5  การประเมินพฤตกิรรมของผู้รับสาร 
ในสว่นนีจ้ะอธิบายความสมัพนัธ์ท่ีเกิดขึน้ระหว่างมโนทศัน์การประเมินพฤติกรรมของผู้ รับ

สารกบัมโนทศัน์ตา่งๆ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้  
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  4.2.5.1  การประเมินพฤตกิรรมของผู้ รับสารได้รับอิทธิพลจากลกัษณะทาง  
                          ประชากรศาสตร์  

4.2.5.2  การประเมินพฤตกิรรมของผู้ รับสารมีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมผู้ รับสาร 
4.2.5.3  การประเมินพฤตกิรรมของผู้ รับสารสง่ผลตอ่องค์การและสงัคม  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
ภาพที่ 4.13  แสดงความสมัพนัธ์ของมโนทศัน์การประเมินพฤตกิรรมของผู้ รับสาร 

 
4.2.5.1  การประเมินพฤตกิรรมของผู้ รับสารได้รับอิทธิพลจากลกัษณะทาง 

                                     ประชากรศาสตร์   
 การประ เมิ นพฤติ ก ร รมของผู้ รั บสา ร ไ ด้ รับ อิท ธิพลจากลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อาย ุการศกึษา อาชีพ ประสบการณ์ ทศันคติและค่านิยมส่วนบุคคล
ของผู้ รับสาร การสื่อสาร CSR จึงเป็นความท้าทายในการสื่อสารกบัสาธารณชนท่ีมีความแตกตา่ง
กนัตามภมูิหลงั และการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลาของทศันคตแิละคา่นิยมของผู้ รับสาร  

  4.2.5.2  การประเมินพฤตกิรรมของผู้ รับสารมีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรม 
                                     ผู้ รับสาร 

  การประเมินพฤติกรรมของผู้ รับสารส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้ รับสารใน
เบือ้งต้น ได้แก่ 1) เลือกช่องทางและปริมาณในการเปิดรับสาร 2) เลือกการรับรู้หรือหลีกเล่ียงการ
รับรู้ 3) ทศันคติและการยอมรับ CSR ของผู้ รับสาร และ 4) ระดบัความรู้ความเท่าทนัส่ือของผู้ รับ
สาร เพราะเม่ือสารเดนิทางมาถึงผู้ รับสารแล้วจงึนํามาสูก่ระบวนการประเมินขา่วสารในทนัทีวา่รู้สกึ

5. การประเมิน
พฤติกรรม 
ผู้ รับสาร  

6. อิทธิพลจาก CSR  
       -  การสร้างตราสินค้า             - การสร้างคณุคา่ตราสินค้า  
       -  ความภกัดีตอ่องค์กร           - ความผกูพนัตอ่องค์กร 
      - ภาพลกัษณ์องค์กร               - การตดัสินใจซือ้  
      - ความพงึพอใจ (ทศันคติ)      - การมีสว่นร่วม (พฤติกรรม) 

8. ผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้ 
กบัองค์กร 

และส่ิงท่ีสงัคมได้รับ 

เพศ 

อาย ุ
การศกึษา 
อาชีพ 

ประสบการณ์ 

ทศันคต ิ

ค่านิยม  

การเปิดรับสาร 

การรับรู้ 

การยอมรับ 

การรู้เท่าทนัสื่อ  



118 

ตอ่สารนัน้อย่างไร ทัง้นี ้พฤติกรรมผู้ รับสารยงัขึน้อยู่กบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกตา่งกนั
ของผู้ รับสารแตล่ะรายอีกด้วย  

4.2.5.3  การประเมินพฤตกิรรมของผู้ รับสารสง่ผลตอ่องค์การและสงัคม  
   การประเมินพฤติกรรมผู้ รับสารจากการสื่อสาร CSR มีผลกระทบต่อความสําเร็จ
ขององค์การ ได้แก่ 1) การสร้างตราสินค้า 2) การสร้างคณุคา่ตราสินค้า 3) ความภกัดีตอ่องค์การ 
4) ความผกูพนัตอ่องค์การ 5) ภาพลกัษณ์องค์การ 6) การตดัสินใจซือ้ 7) ความพงึพอใจ และ 8) 
การมีสว่นร่วม นอกจากนีก้ารประเมินพฤติกรรมผู้ รับสารยงัสะท้อนผลลพัธ์ CSR ท่ียงัประโยชน์แก่
สงัคมและสิ่งแวดล้อม เน่ืองจากการดําเนินงาน CSR เป็นการทําให้องค์การธุรกิจเติบโตไปพร้อม
กบัสงัคมอยา่งยัง่ยืน  
 

4.2.6  อทิธิพลจากการส่ือสาร CSR  
ในส่วนนีจ้ะอธิบายมโนทศัน์อิทธิพลการสื่อสาร CSR และความสมัพนัธ์ท่ีเกิดขึน้ระหว่าง

มโนทศัน์อิทธิพลของการส่ือสาร CSR กบัมโนทศัน์ตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้ 
4.2.6.1  อิทธิพลการสื่อสาร CSR 
4.2.6.2  อิทธิพลการสื่อสาร CSR ได้รับผลกระทบจากการประเมิน 

                                     พฤตกิรรมของผู้ รับสาร 
4.2.6.3  อิทธิพลการสื่อสาร CSR มีความสมัพนัธ์กบัการประเมินผล 

                                     การสื่อสาร CSR 
 

 
 
 
 
  

 
  

 
 ภาพที่ 4.14 แสดงความสมัพนัธ์ของมโนทศัน์อิทธิพลการสื่อสาร CSR 

 
 

5. การประเมินพฤติกรรม 
ผู้ รับสาร  

7. การประเมินผล CSR 
ด้วยตวัชีว้ดัต่างๆ  

6. อิทธิพลจาก CSR  
       -  การสร้างตราสินค้า             - การสร้างคณุคา่ตราสินค้า  
       -  ความภกัดีตอ่องค์กร           - ความผกูพนัตอ่องค์กร 
      - ภาพลกัษณ์องค์กร              - การตดัสินใจซือ้  
      - ความพงึพอใจ (ทศันคติ)     - การมีสว่นร่วม (พฤติกรรม) 
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4.2.6.1  อิทธิพลการสื่อสาร CSR  
  การสื่อสารก่อให้เกิดการบ่มเพาะทัศนคติของผู้ รับสาร การส่ือสาร CSR จึง

ก่อให้เกิดผลดีแก่องค์การหลายประการ ได้แก่ 1) การสร้างตราสินค้า 2) การสร้างคณุคา่ตราสินค้า 
3) ความภกัดีตอ่องค์การ4) ความผกูพนัตอ่องค์การ 5) ภาพลกัษณ์องค์การ 6) การตดัสินใจซือ้ 7) 
ความพงึพอใจ และ 8) การมีสว่นร่วม จากงานวิจยัหลายชิน้ท่ีศกึษาอิทธิพลของการส่ือสาร CSR 
เป็นเคร่ืองยืนยันได้ว่าองค์การยังคงมีเจตนาท่ีจะแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือหวัง
ผลประโยชน์จากปัจจยัดงักล่าว และเป็นผลตอบแทนท่ีคุ้มค่าหากมีกระบวนการดําเนินงานและ
การสื่อสาร CSR ท่ีมีประสทิธิภาพ   

  4.2.6.2  อิทธิพลการสื่อสาร CSR ได้รับผลกระทบจากการประเมนิพฤตกิรรม 
                          ของผู้ รับสาร 
  อิทธิพลจากการส่ือสาร CSR ได้รับผลกระทบมาจากการประเมินพฤติกรรมของ

ผู้ รับสาร การเกิดทัศนคติต่อการส่ือสาร CSR ดงักล่าวมีอิทธิพลต่อความสําเร็จขององค์การ 
เน่ืองจากการสื่อสาร CSR สามารถบม่เพาะทศันคตจินกลายเป็นพฤตกิรรมของผู้ รับสารได้  

  4.2.6.3  อิทธิพลการสื่อสาร CSR สมัพนัธ์กบัการประเมินผลการส่ือสาร CSR 
  อิทธิพลจากการส่ือสาร CSR มีความสมัพนัธ์กบัการประเมินผลการส่ือสาร CSR 

ขององค์การ เพราะการประเมินผลเป็นตวัชีว้ดัหรือผลการกระทํา CSR ขององค์การท่ีหวนคืนสู่
องค์การในลกัษณะค่าของความสําเร็จ นอกจากนีก้ารประเมินผลเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการ
พฒันา ปรับปรุงและวางแผนการดําเนินงานและการส่ือสาร CSR ให้มีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้  
 

4.2.7  การประเมินผลการส่ือสาร CSR  
ในส่วนนีจ้ะอธิบายมโนทศัน์การประเมินผลการส่ือสาร CSR และความสมัพนัธ์ท่ีเกิดขึน้

ระหวา่งมโนทศัน์การประเมินผลการส่ือสาร CSR กบัมโนทศัน์ตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้ 
4.2.7.1  การประเมินผลการส่ือสาร CSR  
4.2.7.2  การประเมินผลการส่ือสาร CSR ได้รับผลกระทบจากอิทธิพล 

การสื่อสาร CSR 
4.2.7.3  การประเมินผลการส่ือสาร CSR สมัพนัธ์กบัองค์การและสงัคม 
4.2.7.4  การประเมินผลการส่ือสาร CSR สง่ผลตอ่การส่ือสาร CSR  
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ภาพที่ 4.15 แสดงความสมัพนัธ์ของมโนทศัน์การประเมินผลการส่ือสาร CSR  
 

4.2.7.1  การประเมินผลการส่ือสาร CSR  
  การประเมินผลการส่ือสาร CSR จะดําเนินการโดยองค์การหรือผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง 

การประเมินผลเป็นองค์ประกอบท่ีสําคญัและได้รับความสนใจมากขึน้ในแวดวง CSR เพราะทําให้
ทราบผลการดําเนินการ CSR และใช้ปรับปรุงโครงการให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ โดยสามารถ
ประเมินจากแบบสอบถาม จากการสมัภาษณ์เชิงลกึ และประเมินจากตวัชีว้ดั CSR ท่ีองค์การสร้าง
ขึน้เพ่ือวดัระดบัความสําเร็จหรือผลตอบรับจากการดําเนินงาน CSR   

  4.2.7.2  การประเมินผลการส่ือสาร CSR ได้รับผลจากอิทธิพลการสื่อสาร CSR 
  การประเมินผลการส่ือสาร CSR มีความสมัพนัธ์กบัอิทธิพลการสื่อสาร CSR 

เพราะหลงัจากท่ีการสื่อสาร CSR ขององค์การสง่ผลกระทบตอ่ความสําเร็จองค์การธุรกิจมากมาย 
องค์การจงึจะสามารถประเมินผลการดําเนินการและการส่ือสาร CSR ได้  

4.2.7.3  การประเมินผลการส่ือสาร CSR สมัพนัธ์กบัองค์การและสงัคม 
  ผลลพัธ์จากการประเมินผลการส่ือสาร CSR มีความสมัพนัธ์กับภาพลกัษณ์

องค์การและประโยชน์ท่ีเกิดขึน้แก่สงัคมโดยรวม เพราะภาพลกัษณ์องค์การและประโยชน์แก่สงัคม
เป็นตวัสะท้อนความสําเร็จในการดําเนินงาน CSR ขององค์การเช่นเดียวกนั ผลลพัธ์ต่อองค์การ
และสงัคมยงัแสดงถึงความตัง้ใจจริง และความโปร่งใสในการทํางานขององค์การและเป็นข้อมลูท่ีผู้
มีสว่นได้สว่นเสียโดยเฉพาะนกัลงทนุให้ความสําคญัในการตดัสนิใจลงทนุอีกด้วย  

4.2.7.4  การประเมินผลการส่ือสาร CSR สง่ผลตอ่การส่ือสาร CSR 
การประเมินผลการส่ือสาร CSR สง่ผลตอ่การวางแผน การกําหนดนโยบายในการ 

ส่ือสาร CSR อีกครัง้ เน่ืองจากการประเมินผลเป็นตวัชีว้ดัผลสมัฤทธ์ิในการดําเนินงานและการ
ส่ือสาร CSR ท่ีผ่านมาเพ่ือใช้ในการปรับปรุงการส่ือสาร CSR ครัง้ต่อไปให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึน้   

7. การประเมินผล CSR ด้วยตวัชีว้ดัต่างๆ  

8. ผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้ 
กบัองค์กร 

และส่ิงท่ีสงัคมได้รับ 

3. การส่ือสาร CSR 
(มิติภายในและภายนอกองค์กร) 

6. อิทธิพลจาก CSR  
     -  การสร้างตราสินค้า         - การสร้างคณุคา่ตราสินค้า  
     -  ความภกัดีตอ่องค์กร        - ความผกูพนัตอ่องค์กร 
     - ภาพลกัษณ์องค์กร            - การตดัสินใจซือ้  
     - ความพงึพอใจ (ทศันคติ)   - การมีส่วนร่วม (พฤติกรรม) 



121 

4.2.8  ผลลัพธ์ที่เกิดขึน้กับองค์การและสังคม 
 ในส่วนนีจ้ะอธิบายความสมัพนัธ์ท่ีเกิดขึน้ระหว่างมโนทศัน์ผลลพัธ์องค์การและสงัคมกบั

มโนทศัน์ตา่งๆ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้ 
4.2.8.1  ผลลพัธ์ขององค์การและสงัคมจากการประเมินผล CSR  
4.2.8.2  ผลลพัธ์ขององค์การและสงัคมท่ีสง่ผลตอ่การกําหนดความหมาย CSR  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 4.16 แสดงความสมัพนัธ์ของมโนทศัน์ผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้กบัองค์การและสงัคม  

 
4.2.8.1  ผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้กบัองค์การและสงัคมจากการประเมินผลการ 

                                      ส่ือสาร CSR   
  ผลลัพธ์ท่ีเกิดขึน้กับองค์การและสังคมมีความสัมพันธ์กับการประเมินผลการ

ส่ือสาร CSR ทัง้สองทาง ได้แก่ 1) การประเมินพฤติกรรมของผู้ รับสาร โดยผู้ รับสารเป็นผู้ประเมิน
ทศันคติต่อการสื่อสาร CSR และทําให้องค์การได้รับประโยชน์จากการสื่อสาร CSR และ 2) การ
ประเมินผล CSR ด้วยตวัชีว้ดัต่างๆ ในทศันะขององค์การเองท่ีทําให้องค์การสามารถวดัระดบั
ความสําเร็จในการดําเนินงานท่ีผา่นมา เพ่ือใช้ปรับปรุงและวางแผนการดําเนินงานให้เกิดประโยชน์
ตอ่องค์การและสงัคมยิ่งขึน้ไป  

4.2.8.2  ผลลพัธ์องค์การและสงัคมท่ีสง่ผลตอ่การกําหนดความหมาย CSR 
    ผลลัพธ์ท่ีเกิดขึน้กับองค์การและสังคม เป็นการพิจารณาผลลัพธ์จากการ
ดําเนินงาน CSR ในระยะยาวถึงความเปล่ียนแปลงในสงัคมหรือองค์การว่า 1) การดําเนินงาน 
CSR นัน้ปรากฏผลดีแก่สงัคมได้จริงหรือไม่ 2) ยงัคงค้นพบปัญหาในแง่มมุใด 3) ทําให้องค์การ
เปล่ียนแปลงไปในทิศทางใด และ 4) เม่ือยามเกิดเหตุวิกฤติองค์การท่ีดําเนินงานส่ือสาร CSR 
สามารถลดผลกระทบแก่องค์การได้จริงหรือไม่ เป็นต้น การพิจารณาผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้กบัองค์การ

1. การให้ความหมาย CSR 
(ความหมาย /กลยทธ์ / รปแบบกิจกรรม CSR) 

5. การประเมินพฤติกรรม 
ผู้ รับสาร  

7. การประเมินผล CSR ด้วยตวัชีว้ดัต่างๆ  

8. ผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้ 
กบัองค์กร 

และส่ิงท่ีสงัคมได้รับ 
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และสังคมนีเ้ป็นการพิจารณาโดยผู้ กําหนดนโยบายองค์การท่ีสามารถมองเห็นภาพรวมของ
องค์การและสงัคมได้เพ่ือใช้ในการกําหนดความหมาย CSR ให้ดีขึน้ตอ่ไป       

สรุปการอธิบายความสมัพนัธ์ของแตล่ะมโนทศัน์ในแบบจําลองการสื่อสาร CSR ได้ ดงันี ้ 
1)  การให้ความหมาย CSR การสื่อสาร CSR เร่ิมต้นด้วยการให้ความหมาย 

CSR โดยผู้บริหารหรือผู้ปฏิบตัิงานด้าน CSR ขององค์การ ในการกําหนดความหมายและสร้าง
ความเข้าใจ CSR ในทศันะของตนเองก่อให้เกิดวิสยัทศัน์และเป้าหมาย CSR ขององค์การท่ีชดัเจน 
มีความสมัพนัธ์กนั ดงันี ้ 

(1)  การให้ความหมายได้รับอิทธิพลจากลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ 
เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพและประสบการณ์ ทศันคติ ค่านิยมของผู้ กําหนดความหมาย ความรู้
และความตระหนกัของผู้บริหารและผู้ปฏิบตังิานขององค์การด้วย  

(2)  การให้ความหมายต้องคํานึงถึงผลลัพธ์ท่ีอาจเกิดขึน้กับองค์การและ
สงัคม รวมถึงผลกระทบตอ่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทัง้ทางตรงและทางอ้อม  

(3)  การกําหนดความหมายยงันําไปสู่การดําเนินงานและการส่ือสาร CSR 
เพราะการดําเนินงานและการส่ือสาร CSR เป็นกระบวนการท่ีเกิดขึน้พร้อมกนัและมีอิทธิพลตอ่กนั 

2)  การดําเนินงาน CSR กระบวนการดําเนินงาน CSR ประกอบด้วยการคํานึงถึง
เศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม โดยการแสวงหาจุดร่วมระหว่างธุรกิจและสงัคม พยายามลด
ผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจและส่งเสริมให้สงัคมเจริญขึน้ การดําเนินงาน CSR นัน้ควร
พิจารณาจากมิติภายในองค์การก่อนแล้วจึงขยายออกสู่สังคมภายนอกและชุมชนใกล้เคียง มี
ความสมัพนัธ์กนั ดงันี ้

(1)   การดําเนินงาน CSR ได้รับอิทธิพลจากการให้ความหมาย CSR เพราะ
เป็นจดุเร่ิมต้นในการกําหนดวิสยัทศัน์เพ่ือนําแผนการลงสูก่ารปฏิบตั ิ  

(2)   การดําเนินงานและการส่ือสาร CSR มีความสมัพนัธ์กนัเพราะเป็นสิ่งท่ี
ต้องทําควบคู่กนัไปทัง้การดําเนินงาน CSR ภายในและภายนอกองค์การ และการส่ือสาร CSR 
ภายในและภายนอกองค์การ ดงันัน้ การดําเนินงานและการส่ือสาร CSR จึงเป็นตวัสะท้อนซึ่งกนั
และกนัและชีใ้ห้เห็นประสิทธิผลการทํางานร่วมกนัระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายส่ือสาร CSR ของ
องค์การอีกด้วย   

3)   การส่ือสาร CSR การส่ือสาร CSR ประกอบด้วยการวางแผนประชาสมัพนัธ์
และการใช้กลยทุธ์การส่ือสาร คือ ความชดัเจน จริงใจ ครอบคลมุกลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการ และ
ส่ือสารภาพลกัษณ์ท่ีโดดเดน่ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งเพ่ือให้ง่ายตอ่การจดจํา การส่ือสาร CSR 
สามารถจําแนกได้ดงันี ้การส่ือสารภายในองค์การ การสื่อสารภายนอกองค์การ และ การส่ือสาร
การตลาดแบบบรูณาการ มีความสมัพนัธ์กนั ดงันี ้ 
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(1)   การให้ความหมาย CSR กลยทุธ์และรูปแบบกิจกรรมท่ีองค์การเลือกใช้
เป็นตวักําหนดกลวิธีการส่ือสาร CSR เพราะเป็นการนําแผนการลงสู่การปฏิบตัิควบคู่ไปกบัการ
ดําเนินงาน CSR  

(2)   การสื่อสาร CSR มีอิทธิพลต่อผู้ รับสารหรือกลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียของ
องค์การในฐานะผู้ รับสาร และในขณะเดียวกนัผู้ รับสารก็อาจเป็นผู้ กําหนดการสื่อสาร CSR ของ
องค์การได้ เพราะองค์การพยายามศกึษาความต้องการของทกุกลุม่อยูเ่สมอ 

4)  การวิเคราะห์กลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย การวิเคราะห์ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียของ
องค์การไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ผู้ บริโภค คู่ค้า ผู้ ถือหุ้ น ส่ือมวลชน หน่วยงานภายนอก และ
สาธารณชน เป็นองค์ประกอบท่ีสําคญัท่ีสุดในการส่ือสาร CSR ขององค์การ เพราะ CSR มี
เป้าหมายสําคญัท่ีสดุคือการตอบสนองผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยองค์การอาจให้ความสําคญักบัผู้ มี
สว่นได้สว่นเสียตา่งกนัเน่ืองจากประเภทของธุรกิจ ขนาดและการใช้ทรัพยากรในการผลิตท่ีตา่งกนั 
มีความสมัพนัธ์กนั ดงันี ้

(1)   เม่ือผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับข้อมลูข่าวสารด้าน CSR ทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อม จากการส่ือสาร CSR ทัง้มิติภายในและภายนอกองค์การ ทําให้ผู้ มีสว่นได้ส่วนเสียอยูใ่น
สถานะผู้ รับสารแต่ผู้ รับสารย่อมมีโอกาสเป็นผู้ กําหนดสารและแสดงถึงความต้องการเลือกรับสาร
ได้ เน่ืองจากองค์การมีการวิเคราะห์ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียก่อนการสื่อสาร CSR เพ่ือประสทิธิผลในการ
ส่ือสาร  

(2)   ความสมัพนัธ์ท่ีเกิดขึน้ระหว่างการวิเคราะห์ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียกับการ
ประเมินพฤติกรรมผู้ รับสารเป็นความสมัพนัธ์ในแนวระนาบเช่นเดียวกัน กล่าวคือเม่ือผู้ มีส่วนได้
ส่วนเสียได้รับสารข่าวสาร CSR ย่อมเกิดการประเมินสารไปตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์
รายบคุคลและแสดงพฤติกรรมเบือ้งต้นของผู้ รับสารออกมา ได้แก่ เลือกเปิดรับสาร เลือกการรับรู้  
เลือกแสดงทัศนคติและเลือกยอมรับ และแสดงความรู้ความเท่าทันส่ือของผู้ รับสาร ในขณะท่ี
องค์การก็ย่อมมีการศึกษาพฤติกรรมผู้ รับสารเพ่ือตอบสนองผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียให้เหมาะสม
เช่นเดียวกนั 

5)  การประเมินพฤตกิรรมผู้ รับสาร มีความสมัพนัธ์กนั ดงันี ้
(1)  การประเมินพฤติกรรมของผู้ รับสารได้รับอิทธิพลจากลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ท่ีแตกตา่งกนั  
(2)  การประเมินพฤติกรรมของผู้ รับสารส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้ รับ

สารในเบือ้งต้น ได้แก่ การเลือกเปิดรับสาร การเลือกรับรู้  เลือกแสดงทศันคติและการยอมรับ และ
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แสดงระดบัความรู้ความเท่าทนัส่ือของผู้ รับสาร เพราะเม่ือสารเดนิทางมาถึงผู้ รับสารแล้วจึงนํามาสู่
กระบวนการประเมินขา่วสารในทนัทีวา่รู้สกึตอ่สารนัน้อยา่งไร 

(3)  การประเมินพฤติกรรมผู้ รับสารจากการสื่อสาร CSR มีผลกระทบต่อ
ความสําเร็จขององค์การ ได้แก่ การสร้างตราสินค้า การสร้างคณุค่าตราสินค้า ความภกัดีต่อ
องค์การ  ความผกูพนัตอ่องค์การ ภาพลกัษณ์องค์การ การตดัสินใจซือ้  ความพงึพอใจ และการมี
สว่นร่วม  

(4)   การประเมินพฤติกรรมผู้ รับสารยงัสะท้อนผลลพัธ์ CSR ท่ีเอือ้ประโยชน์
แก่สงัคมและสิ่งแวดล้อม เน่ืองจากการดําเนินงาน CSR เป็นการทําให้องค์การธุรกิจเติบโตไป
พร้อมกบัสงัคมอยา่งยัง่ยืน  

6)   อิทธิพลจากการส่ือสาร CSR การส่ือสารก่อให้เกิดการบ่มเพาะทศันคติของ
ผู้ รับสารจนกลายเป็นพฤติกรรมของผู้ รับสารได้ การส่ือสาร CSR จึงก่อให้เกิดผลดีแก่องค์การ
หลายประการ ได้แก่ 1) การสร้างตราสนิค้า 2) การสร้างคณุคา่ตราสนิค้า 3) ความภกัดีตอ่องค์การ 
4) ความผกูพนัตอ่องค์การ 5) ภาพลกัษณ์องค์การ 6) การตดัสินใจซือ้ 7) ความพงึพอใจ และ 8) 
การมีสว่นร่วมในกิจกรรม จากงานวิจยัหลายชิน้ท่ีศกึษาอิทธิพลของการส่ือสาร CSR เป็นเคร่ือง
ยืนยนัได้วา่องค์การยงัคงมีเจตนาท่ีจะแสดงความรับผิดชอบตอ่สงัคมเพ่ือหวงัผลประโยชน์ดงักลา่ว 
และเป็นผลตอบแทนท่ีคุ้มคา่หากมีกระบวนการดําเนินงานและการส่ือสาร CSR ท่ีมีประสิทธิภาพ  
มีความสมัพนัธ์กนั ดงันี ้

(1)   อิทธิพลจากการสื่อสาร CSR ได้รับผลกระทบจากการประเมินพฤตกิรรม
ของผู้ รับสาร เพราะการเกิดทศันคตติอ่การส่ือสาร CSR มีอิทธิพลตอ่ความสําเร็จขององค์การ  

(2)   อิทธิพลจากการส่ือสาร CSR มีความสมัพนัธ์กบัการประเมินผลการ
ส่ือสาร CSR ขององค์การ เพราะการประเมินผลเป็นตวัชีว้ดัผลการกระทํา CSR ขององค์การท่ีหวน
คืนสูอ่งค์การในลกัษณะคา่ความสําเร็จ 

(3)   การประเมินผลยังเป็นประโยชน์ในการพัฒนาและวางแผนการ
ดําเนินงานและการส่ือสาร CSR ให้มีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้  

7)   การประเมินผลการส่ือสาร CSR ด้วยตวัชีว้ดัตา่งๆ การประเมินผลการส่ือสาร 
CSR จะดําเนินการโดยองค์การเอง การประเมินผลเป็นองค์ประกอบท่ีสําคญัและได้รับความสนใจ
มากขึน้ในแวดวง CSR เพราะทําให้ทราบผลการดําเนินการ CSR และใช้ปรับปรุงโครงการให้มี
ประสิทธิภาพมากขึน้ โดยสามารถประเมินจากแบบสอบถาม การสมัภาษณ์เชิงลกึ และประเมิน
จากตวัชีว้ดั CSR ท่ีองค์การสร้างขึน้เพ่ือวดัระดบัความสําเร็จในการดําเนินงาน CSR ได้ มี
ความสมัพนัธ์กนั ดงันี ้
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(1)   การประเมินผลการสื่อสาร CSR มีความสมัพนัธ์กบัอิทธิพลการส่ือสาร 
CSR เพราะหลงัจากท่ีองค์การได้รับดําเนินการ CSR และเกิดกระแสตอบรับจึงจะสามารถ
ประเมินผลการดําเนินงาน CSR ได้  

(2)   ผลลัพธ์จากการประเมินผลการส่ือสาร CSR มีความสัมพันธ์กับ
ภาพลกัษณ์องค์การและประโยชน์ท่ีเกิดขึน้แก่สงัคมโดยรวม เพราะภาพลกัษณ์องค์การและ
ประโยชน์แก่สงัคมเป็นตวัสะท้อนความสําเร็จในการดําเนินงาน CSR ขององค์การเช่นเดียวกนั 
นอกจากนีย้งัแสดงถึงความตัง้ใจจริงและความโปร่งใสในการทํางานขององค์การ และเป็นข้อมลูท่ี
นกัลงทนุให้ความสนใจอีกด้วย  

(3)   การประเมินผลการส่ือสาร CSR สง่ผลต่อการวางแผนและการกําหนด
นโยบายการส่ือสาร CSR อีกครัง้ เน่ืองจากการประเมินผลเป็นตวัชีว้ดัผลสมัฤทธ์ิท่ีผ่านมาเพื่อใช้
ปรับปรุงการส่ือสาร CSR ครัง้ตอ่ไปให้มีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้    

8)   ผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้กบัองค์การและสงัคม ผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้กบัองค์การและสงัคม 
เป็นการพิจารณาผลลพัธ์จากการดําเนินงาน CSR ในระยะยาวถึงความเปล่ียนแปลงในสงัคมหรือ
องค์การวา่ 1) การดําเนินงาน CSR นัน้ปรากฏผลดีแก่สงัคมได้จริงหรือไม ่2) ยงัคงค้นพบปัญหาใน
แง่มมุใด 3) ทําให้องค์การเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด และ 4) เม่ือยามเกิดเหตวุิกฤติองค์การท่ี
ดําเนินงานส่ือสาร CSR สามารถลดผลกระทบแก่องค์การได้จริงหรือไม่ เป็นต้น มีความสมัพนัธ์กนั
ดงันี ้

(1)  ผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้กับองค์การและสงัคมมีความสมัพนัธ์กับการประเมิน
พฤติกรรมของผู้ รับสาร ในส่วนนีผู้้ รับสารเป็นผู้ประเมินทศันคติต่อการส่ือสาร CSR และทําให้
องค์การได้รับประโยชน์จากการสื่อสาร CSR  

(2)   การประเมินผล CSR ด้วยตวัชีว้ดัตา่งๆ ในทศันะขององค์การเองท่ีทําให้
องค์การสามารถวดัระดบัความสําเร็จในการดําเนินงานท่ีผ่านมาเพ่ือใช้ปรับปรุงและวางแผนการ
ดําเนินงานตอ่ไป  

(3)   การพิจารณาผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้กบัองค์การและสงัคมนีเ้ป็นการพิจารณา
โดยผู้ กําหนดนโยบายองค์การท่ีสามารถมองเห็นภาพรวมขององค์การและสงัคมได้เพ่ือใช้ในการ
กําหนดความหมาย CSR ให้ดีขึน้ตอ่ไป       
 นอกจากนี ้ผู้วิจยัยงัพบว่าแบบจําลองการส่ือสารท่ีได้จากการวิเคราะห์ด้วยทฤษฎีพืน้ฐาน
ในการวิจยัเชิงคณุภาพในครัง้นี ้มีความแตกต่างจากแบบจําลองการส่ือสารท่ีได้จากการทบทวน
วรรณกรรมท่ีผู้วิจยัได้สรุปรวมไว้ในบทท่ี 2 ดงัตอ่ไปนี ้  
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1)   โครงสร้างความสมัพนัธ์ท่ีปรากฏในแบบจําลองการทบทวนวรรณกรรม แสดง
ให้เห็นว่าการศึกษาการส่ือสาร CSR ในระดบัสากลนัน้มีการศึกษาในแง่มมุท่ีครอบคลมุ ได้แก่ 
ศกึษาการกําหนดความหมาย CSR เพ่ือผลประโยชน์องค์การ การกําหนดความหมาย CSR เพ่ือ
ผลประโยชน์ผู้ ถือหุ้น ศกึษา CSR ควบคูก่บัการดําเนินธุรกิจ  ศกึษา CSR ในมมุมองอ่ืนๆ  และมี
การพฒันาการศกึษาการส่ือสาร CSR ท่ีเน้นความเข้าใจในแนวคิด CSR มากขึน้ ได้แก่ ศกึษาการ
ส่ือสาร CSR  การจดัการหรือเลือกประเด็น การสื่อสารกบัผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ความคาดหวงัผู้ มี
สว่นได้สว่นเสีย  การสร้างแบบจําลองการสื่อสาร การรายงาน CSR กลยทุธ์การสื่อสาร CSR  การ
ใช้เคร่ืองมือการส่ือสาร CSR และการส่ือสารภายในและภายนอกองค์การ ในขณะท่ีแบบจําลอง
การสื่อสาร CSR ในประเทศไทยพบว่ามีการศกึษาการส่ือสาร CSR ในมิติขององค์การผู้ส่งสาร 
ศึกษาเนือ้สาร CSR ขององค์การ ศึกษาช่องทางหรือวิธีการเผยแพร่ข้อมูล CSR และศึกษา
ประสทิธิผลของการส่ือสาร CSR ในมมุมองผู้ รับสารเท่านัน้ 

2)   จากการพิจารณาการส่ือสาร CSR ในระดบัสากลตามแบบจําลองการสื่อสาร 
CSR ท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า องค์การส่วนใหญ่มีการจัดการการสื่อสาร CSR 
ดงัตอ่ไปนี ้มีการจดัการเคร่ืองมือส่ือสาร CSR ท่ีพฒันามาจากการสื่อสารทางเดียว มาสูก่ารสื่อสาร
สองทาง  การสร้างการมีสว่นร่วม  การสื่อสารตลาดแบบผสมผสาน  และพฒันาการส่ือสารให้เกิด
ความโปร่งใสและตอ่เน่ือง ตามลําดบั  นอกจากนีย้งัมีการใช้จรรยาบรรณองค์การ การรายงานทาง
สงัคม การตรวจประเมินรับรอง และการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องอีกด้วย ในขณะท่ี
การบริหารจดัการ CSR ในประเทศไทยท่ีพบส่วนใหญ่ยงัเป็นการส่ือสารทางเดียวท่ีไม่สามารถ
สร้างสงัคมแห่งการมีสว่นร่วมท่ีแสดงถึงการปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ มีสว่นได้สว่นเสียได้ และยงัไม่สามารถ
ประเมินผลการดําเนินงาน CSR ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ    

3)   โครงสร้างความสัมพันธ์ท่ีปรากฏในแบบจําลองการทบทวนวรรณกรรมมี
การศกึษาการส่ือสาร CSR ในเชิงลกึและครอบคลมุประเดน็ตา่งๆท่ีเก่ียวข้องในกระบวนการสื่อสาร 
CSR ทัง้ CSR แท้ และ CSR เทียม มีการเปิดเผยผลการดําเนินงานทัง้ในด้านดีและด้านลบของ
องค์การ ในขณะท่ีโครงสร้างความสัมพันธ์ของแต่ละองค์ประกอบท่ีปรากฏในแบบจําลองการ
ส่ือสาร CSR ในประเทศไทยเป็นเพียงการส่ือสารขัน้พืน้ฐาน “S-M-C-R” (ผู้ส่งสาร-สาร-ช่อง
ทางการส่ือสาร-ผู้ รับสาร) เท่านัน้  โดยเร่ิมต้นจากการให้ความหมายของ CSR เพ่ือใช้ในการ
ดําเนินงานและกําหนดรูปแบบการสื่อสาร CSR  การพิจารณาผู้ รับสารท่ีเป็นผู้ มีสว่นได้สว่นเสียของ
องค์การ การประเมินพฤติกรรมของผู้ รับสารในเบือ้งต้นเพ่ือใช้เป็นกลยทุธ์ในการสื่อสาร CSR และ
ศกึษาผลกระทบของการส่ือสาร CSR ท่ีมีตอ่ผู้ รับสาร ตลอดจนประเมินผล CSR ซึง่ในความเป็น
จริงแล้วนัน้การดําเนินงาน CSR ขององค์การส่วนใหญ่ไม่อาจสร้างการวดัผลเพ่ือพฒันาการ
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ดําเนินงานได้อย่างแท้จริง ไม่มีการศึกษาในแง่มุมท่ีแตกต่างออกไปจากเดิม และเป็นเพียงการ
ส่ือสาร CSR ในระดบัเบือ้งต้นเท่านัน้  

สรุปคือ แนวทางการศกึษาท่ีปรากฏในแบบจําลองดงักลา่วนีแ้สดงถึงเง่ือนไขและข้อจํากดั
ด้านความรู้ความเข้าใจในแนวคิดการส่ือสาร CSR ขององค์การ ท่ีสง่ผลตอ่ลกัษณะความสมัพนัธ์
ระหว่างองค์การและสาธารณชนในแบบผิวเผิน และแสดงถึงกระบวนการส่ือสารท่ีเป็นเพียงการ
ส่ือสารทางเดียวเท่านัน้   
 
4.3   รายละเอียดอ่ืนๆที่เก่ียวข้องจากการวเิคราะห์งานวจิัย    

 
 ในส่วนนีจ้ะกล่าวถึงรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีได้จากการศึกษาวิเคราะห์งานวิจัยในภาพรวม

ทัง้หมด โดยพิจารณาจากความถ่ีของสาระสําคญัท่ีปรากฏในงานวิจัยแต่ละฉบบั เพ่ือทราบถึง
สถานภาพการศกึษาวิจยัการสื่อสาร CSR ในประเทศไทย รายละเอียดในสว่นนีป้ระกอบไปด้วย  

4.3.1  การให้ความหมายการสื่อสาร CSR   
4.3.2  วิวฒันาการของการศกึษา CSR  
4.3.3  รูปแบบการดําเนินกิจกรรม CSR ขององค์การท่ีน่าสนใจ  
 
4.3.1  การให้ความหมายของการส่ือสาร CSR 

 จากการศกึษางานวิจยัการส่ือสาร CSR ในระดบับณัฑิตศกึษาจํานวน 94 ฉบบั พบว่ามี
การวิจยัการส่ือสาร CSR ในหลายแขนง ความหลากหลายในการศกึษาสง่ผลต่อการนิยาม CSR 
ในมุมมองท่ีแตกต่างกันไป ผู้ วิจัยพบลกัษณะของการให้ความหมายการสื่อสาร CSR ในแต่ละ
สาขาวิชาดงันี ้ 
  4.3.1.1  บริหารธุรกิจ 

4.3.1.2  นิเทศศาสตร์ 
4.3.1.3  การบริหารและพฒันาสงัคม 
4.3.1.4  การจดัการภาครัฐและเอกชน 
4.3.1.1  บริหารธุรกิจ   

  งานวิจยัท่ีจดัทําขึน้ในกลุม่สาขาวิชาบริหารธุรกิจมองว่า CSR ไม่ได้เกิดจากความ
ต้องการขององค์การแต่เกิดจากการสัง่การหรือกระแสกดดนัของผู้ มีอํานาจต่อองค์การ เน่ืองจาก
การดําเนินธุรกิจท่ีสง่ผลกระทบตอ่สงัคมจึงดําเนินการ CSR ไปตามกฎหมายกําหนดมากกว่าการ
กระทําโดยความสมคัรใจ 
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  ด้านแรงจูงใจในการทํา CSR ในทางบริหารธุรกิจ ได้แก่ 1) การแสวงหากําไรใน
ระยะยาว 2) การเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั 3) การทําให้ผู้บริโภคต้องการบริโภคสินค้า 4) การ
สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีแก่องค์การ 5) การสร้างคณุคา่แก่องค์การ 6) สร้างความเช่ือมัน่แก่นกัลงทนุ 7) 
สร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบักลุ่มเป้าหมาย 8) ลดความเส่ียงจากการถกูกดดนัทางการค้า 9) เพ่ือ
การเติบโตอย่างยัง่ยืนระหว่างสงัคมและธุรกิจ และ 10) เพ่ือรักษาสงัคมและสร้างคณุภาพชีวิตท่ีดี
ให้แก่คนในสงัคม    

  การดําเนินงาน CSR ในทางบริหารธุรกิจมกัคํานึงถึงผลประโยชน์ทางธุรกิจของ
องค์การ และผู้ มีสว่นได้สว่นเสียรอบด้าน โดย CSR เป็นรูปแบบหนึ่งในการส่ือสารองค์การและเป็น
กลยทุธ์ในการบริหารธุรกิจให้ประสบความสําเร็จท่ามกลางวิกฤตเิศรษฐกิจ  

4.3.1.2  นิเทศศาสตร์  
  งานวิจยัท่ีจดัทําขึน้ในกลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ได้ให้ความหมาย CSR ว่าเป็น

เคร่ืองมือหนึ่งในการประชาสมัพนัธ์เพ่ือสร้างภาพลกัษณ์แก่องค์การ และเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการ
ส่ือสารการตลาดแบบผสมผสานเพ่ือวางแผนประชาสมัพนัธ์องค์การ กล่าวคือ CSR เป็นเคร่ืองมือ
ในการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีมีผลในการเพิ่มสดัสว่นทางการตลาดได้   

  ด้านแรงจงูใจในการทํา CSR ในทางนิเทศศาสตร์ ได้แก่ 1) การส่ือสาร CSR เพ่ือ
แก้ปัญหาสงัคมท่ีเกิดขึน้จากการขยายตวัทางเศรษฐกิจ 2) การส่ือสาร CSR เพ่ือให้สาธารณชน
ตระหนกัและเข้ามามีสว่นร่วม 3) สร้างความเข้าใจและความสมัพนัธ์อนัดีตอ่ชมุชน 4) สร้างความ
เช่ือมัน่แก่องค์การ 5) ลดความเส่ียงหรือแรงกดดนัทางสงัคม 6) การคืนกําไรจากการดําเนินธุรกิจท่ี
สง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาต ิ   

  การดําเนินงาน CSR ในทางนิเทศศาสตร์มกัคํานึงถึง 1) ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทัง้
ภายในและนอกองค์การเน่ืองจากองค์การต้องการมีสว่นร่วมในการพฒันาสงัคม 2) การบรูณาการ
เป้าหมายทางสงัคมสูก่ารทําธุรกิจด้วยความสมคัรใจ และ 3) การทํา CSR ท่ีเช่ือมโยงกบัการศกึษา 
กีฬา ศลิปวฒันธรรม กิจกรรมชมุชนและสิง่แวดล้อมเพ่ือให้เกิดการมีสว่นร่วม 

4.3.1.3  การบริหารและพฒันาสงัคม     
  งานวิจยัท่ีจดัทําขึน้ในกลุ่มวิชาการบริหารและพฒันาสงัคมให้ความหมาย CSR 

วา่เป็นการกระทําท่ีเก่ียวกบัการดําเนินธุรกิจท่ีเป็นธรรมและสร้างความยัง่ยืน เป็นการทําเพ่ือชมุชน
และสงัคมอยา่งแท้จริงไมใ่ช่เป็นการกระทําเพ่ือสร้างภาพลกัษณ์หรือการประชาสมัพนัธ์แตอ่ยา่งใด  

  ด้านแรงจงูใจในการทํา CSR ในทางการบริหารและพฒันาสงัคม ได้แก่ 1) การทํา
ให้สงัคมเป็นปกตสิขุ 2) การพฒันาคนให้มีศกัยภาพ และ 3) ยกระดบัคณุภาพชีวิตของคนในชมุชน 
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การดําเนินงาน CSR ในทางการพฒันาสงัคมเป็นเง่ือนไขในการทําธุรกิจท่ีคํานึงถึงผลกระทบต่อ 
สงัคมและสิง่แวดล้อมเพ่ือให้ธุรกิจและสงัคมเตบิโตไปพร้อมกนั   

4.3.1.4  การจดัการภาครัฐและเอกชน  
   งานวิจยัท่ีจดัทําขึน้ในกลุ่มสาขาวิชาการจดัการภาครัฐและเอกชนให้ความหมาย 
CSR ว่าเป็นการกระทําเพ่ือสร้างภาพลกัษณ์และความน่าเช่ือถือขององค์การ เน่ืองจากการดําเนิน
ธุรกิจท่ีสง่ผลกระทบต่อประชาชน เศรษฐกิจและความมัน่คงของประเทศ ด้านแรงจงูใจในการทํา 
CSR ในทางการจดัการภาครัฐและเอกชน ได้แก่ 1) เพ่ือการทําดีอย่างยัง่ยืน 2) มีหลกัธรรมาภิบาล
ในการบริหารจดัการ และ 3) มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้  

  สรุปคือ จากการประมวลการให้ความหมายการสื่อสาร CSR ในแต่ละสาขาวิชา
ตามความถ่ีท่ีปรากฏในงานวิจัย พบว่างานวิจัยด้านบริหารธุรกิจ  มกัคํานึงถึงผลประโยชน์ทาง
ธุรกิจและผู้ มีสว่นได้ส่วนเสียรอบด้าน โดยนํา CSR มาเป็นรูปแบบหนึ่งในการส่ือสารองค์การและ
เป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจ งานวิจยัทางด้านนิเทศศาสตร์มองว่า CSR เป็นเคร่ืองมือหนึ่งในการ
ประชาสมัพนัธ์เพ่ือสร้างภาพลกัษณ์แก่องค์การ  สร้างความตระหนกัและให้สาธารณชนเข้ามามี
สว่นร่วม  และสร้างความสมัพนัธ์อนัดีต่อชมุชน  งานวิจยัด้านการบริหารและพฒันาสงัคมมองว่า  
CSR เป็นการดําเนินธุรกิจท่ีเป็นธรรมและสร้างความยัง่ยืน  ทําเพ่ือชมุชนและสงัคมอย่างแท้จริง 
มิใช่เพ่ือภาพลกัษณ์  เน้นการพฒันาคนและสงัคมให้มีศกัยภาพ  และงานวิจัยด้านการจัดการ
ภาครัฐและเอกชนมองว่า  CSR เป็นการกระทําเพ่ือสร้างภาพลักษณ์และความน่าเช่ือถือของ
องค์การท่ีเน้นหลกัธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และตรวจสอบได้  

 
4.3.2  วิวัฒนาการของการศึกษา CSR  
จากการศกึษางานวิจยัด้านการสื่อสาร CSR ทัง้หมดท่ีทําการศกึษาวิจยัในปี พ.ศ. 2541-

2555 แล้ว พบงานวิจยัทัง้หมด 13 ปีการศกึษา โดยสามารถแบง่ช่วงการวิจยั ได้ดงันี ้
4.3.2.1  ช่วงปี พ.ศ. 2542-2548     
4.3.2.2  ช่วงปี พ.ศ. 2549-2552    
4.3.2.3  ช่วงปี พ.ศ. 2553-2555     
4.3.2.1  ช่วงปี พ.ศ. 2542-2548    

  ในระยะแรกของการศึกษาการส่ือสาร CSR ในประเทศไทยนี ้คือ ช่วงปี พ.ศ. 
2542-2548 แม้ว่าสงัคมไทยจะมีการดําเนินงาน CSR มาช้านานในรูปแบบของการบริจาค แต่
พบวา่การดําเนินงาน CSR ในช่วงนีเ้ป็นไปเพ่ือการสร้างภาพลกัษณ์เสียมากกวา่ ดงันี ้ 

(1)  เป็นช่วงระยะเวลาท่ีองค์การธุรกิจยงัไมมี่ความรู้ด้าน CSR เท่าใดนกั  
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    (2)  การดําเนินงาน CSR ยงัไม่เป็นท่ียอมรับอย่างกว้างขวางในกลุ่ม
ผู้บริหารองค์การ เน่ืองจากมองวา่เป็นการเพิ่มภาระขององค์การมากขึน้ จงึเกิดปัญหามลพิษ ความ
เส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมตามมา  

(3)  CSR ในยคุแรกไมมี่การประเมินผลท่ีชดัเจน  
  (4)  รูปแบบกิจกรรมมีขอบเขตท่ีจํากดัและเป็นไปตามกระแสของสงัคม  

    (5)  CSR ในอดีตถูกมองเป็นการรณรงค์ ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการ
ส่ือสารเพ่ือให้เกิดผลลพัธ์บางประการ  

  (6)  CSR เป็นการตลาดเพ่ือสงัคมในการสร้างความน่าเช่ือถือแก่องค์การ   
    (7)  การสื่อสาร CSR ในช่วงนีมี้แนวโน้มท่ีผู้ประกอบการจะคํานึงถึงการ

ผลติสนิค้าหรือบริการท่ีมีคณุภาพเพ่ือเป็นการแสดงความรับผิดชอบตอ่สงัคมมากขึน้ โดยเฉพาะใน
ปี พ.ศ. 2544 ท่ีมีการนํามาตรฐาน SA 8000 มาใช้ซึง่เป็นมาตรฐานด้านแรงงานอย่างถกูต้องตาม
กฎหมาย เพราะองค์การเร่ิมให้ความสําคญักบั CSR ภายในองค์การ     

    (8)  การศึกษา CSR ท่ีพบในช่วงนีไ้ด้แก่ การศึกษาภาพลักษณ์ของ
องค์การท่ีดําเนินการ CSR และศึกษาการดําเนินงาน CSR ขององค์การท่ียังไม่ได้ครอบคลุม
การศึกษาในมิติผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ ตัวอย่างงานวิจัยของกนกนุช  จันทร์แฉล้ม (2542) 
“ภาพลกัษณ์ของหน่วยงานท่ีทํางานด้านการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม : กรณีศกึษามลูนิธิคุ้มครองสตัว์
ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทยในพระบรม ราชินูปถมัภ์ ” ท่ีต้องการศึกษาการรับรู้ภาพลกัษณ์
ของมูลนิธิคุ้มครองสตัว์ป่าในมุมมองของประชาชน ผลการวิจัยพบว่าประชาชนไม่แน่ใจใน
ภาพลกัษณ์ของมลูนิธิ ฯ แต่มลูนิธิฯ มีภาพลกัษณ์ท่ีดีในการเป็นหน่วยงานท่ีมีความมีเมตตาต่อ
สตัว์ป่าแต่การประชาสมัพนัธ์ยงัขาดความต่อเน่ือง ไม่สามารถเผยแพร่ถึงประชาชนส่วนใหญ่ ไม่
สามารถโน้มน้าวใจให้บุคคลเข้ามามีส่วนร่วมได้  ทัง้นี  ้จึงควรปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ให้
แพร่หลายสูป่ระชาชนในวงกว้าง สร้างกลยทุธ์ในการมีสว่นร่วมอนรัุกษ์และร่วมกนัปลกูจิตสํานึกให้
ประชาชน 

4.3.2.2  ช่วงปี พ.ศ. 2549-2552    
  ในระยะท่ีสองของการศึกษาวิจยัการสื่อสาร CSR พบว่า เม่ือเกิดปัญหาความ

เส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมท่ีสง่ผลกระทบตอ่คณุภาพชีวิตของมนษุย์ ทําให้
องค์การท่ีมีความพร้อมเร่ิมดําเนินกิจกรรม CSR มากขึน้ การสื่อสาร CSR ท่ีเกิดขึน้ในช่วงนี ้ได้แก่   

    (1)  แม้ว่าในช่วงนีย้งัไม่มีการประกาศใช้มาตรฐานความรับผิดชอบต่อ
สงัคมขององค์การ ISO 26000 อยา่งเป็นทางการ แตก็่พบวา่มีการเรียกร้องให้เห็นความสําคญัของ 
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CSR มากขึน้ โดยกลุ่มเคล่ือนไหวทางสงัคมท่ีทําให้ CSR กลายเป็นแรงกดดนัท่ีองค์การต้องมี
ความชดัเจนในนโยบายมากขึน้และเป็นจดุเปล่ียนครัง้สําคญัของ CSR ในประเทศไทย     

    (2)  มีการนําหลักการส่ือสารการตลาดแบบผสมผสานมาใช้ในการ
ส่ือสาร CSR จากงานวิจยัในปี พ.ศ. 2551 พบว่าการดําเนินงาน CSR ในประเทศไทยเร่ิมเข้าสู่
กระบวนทัศน์ CSR เชิงกลยุทธ์ มีการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์การเพ่ือ
ประกอบการวางแผน CSR และองค์การมีความรู้ด้าน CSR อย่างถกูต้องว่าเป็นการขบัเคลื่อนให้
เกิดการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

    (3)  มีการจัดตัง้หน่วยงาน CSR ภายใต้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการ
ส่ือสารองค์การหรือการประชาสมัพนัธ์  

    (4) องค์การให้ความสําคัญกับ CSR จนเป็นท่ีประจักษ์ว่ามีการ
ดําเนินงาน CSR อย่างเป็นรูปธรรมในประเทศไทย มีงานวิจยัหลายชิน้กล่าวว่า CSR เร่ิมเป็น
รูปธรรมในปี พ.ศ. 2549 เช่น ปภชัญา จิตบรรจง “ความพงึพอใจของชมุชนเทศบาลเมืองมาบตา
พดุท่ีมีตอ่กิจกรรมเพ่ือสงัคมของบริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) ” (2554)  

    (5)  การดําเนินงานอย่างจริงจงัของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผู้ มีหน้าท่ีในการพัฒนาตลาดทุนของประเทศได้ตระหนักใน
ความสําคญัของ CSR จึงได้จดัตัง้ส่วนกิจกรรมเพ่ือสงัคมในปี พ.ศ. 2547 และพฒันามาเป็น
สถาบนัธุรกิจเพ่ือสงัคมในปี พ.ศ. 2550 เพ่ือเป็นหน่วยงานกลางในการสง่เสริม CSR สร้างความรู้
ความเข้าใจและเช่ือมโยงระหว่างธุรกิจกบัสงัคมอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการให้รางวลั CSR 
Awards แก่บริษัทจดทะเบียนฯ ท่ีมีการบริหารจดัการท่ีโดดเดน่ด้าน CSR นบัเป็นก้าวแรกในการ
สร้างกระแสการดําเนินงาน CSR ให้เกิดขึน้อย่างกว้างขวางและก่อให้เกิดการศกึษาวิจยัด้าน CSR 
อยา่งจริงจงัในประเทศไทย 

    (6)  ในระยะนีเ้ร่ิมมีการศกึษาการดําเนินการ CSR ในทศันะของผู้ มีส่วน
ได้ส่วนเสียมากขึน้เพ่ือสร้างแรงกดดนัให้แก่องค์การ ตวัอย่างเช่นงานวิจัยของสุรกิจ ภกัดีปรีชา 
(2552) “ความคิดเห็นของชุมชนรอบโรงงานผลิตเหล็กต่อการจดัการสิ่งแวดล้อมของบริษัท มิลล์
คอนสตรีลอินดสัทรีย์ จํากัด (มหาชน)” ท่ีต้องการศึกษาความคิดเห็นของชุมชนด้านการจดัการ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือรวบรวมข้อมลูมาปรับปรุงและพฒันาการจดัการสิ่งแวดล้อมตอ่ไป ผลการศกึษา
พบว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยต่อการจดัการสิ่งแวดล้อมของบริษัท แต่ยงัคงไม่แน่ใจต่อการ
จัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัท บริษัทจึงควรเผยแพร่ข้อมูลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และ
ปรับเปล่ียนนโยบายประชาสมัพนัธ์เพ่ือสร้างความเข้าใจอนัดีตอ่ชมุชน    
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4.3.2.3  ช่วงปี พ.ศ. 2553-2555     
  ในช่วงปี พ.ศ. 2553-2555 นี ้พบว่าองค์การส่วนใหญ่ทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน 

รัฐวิสาหกิจและองค์การไม่แสวงหากําไรตา่งมีความรู้ความเข้าใจในการดําเนินงานและการส่ือสาร 
CSR เป็นอยา่งดี การสื่อสาร CSR ท่ีเกิดขึน้ในช่วงนี ้ได้แก่   

    (1)  องค์การชัน้นําของไทยมีการดําเนินงานและการส่ือสาร CSR อย่าง
เป็นรูปธรรม เน่ืองจากกระแสกดดนัจากสภาพแวดล้อมและสงัคมท่ีเรียกร้องให้องค์การเป็นส่วน
หนึ่งในการแก้ปัญหาและองค์การก็ดําเนินงานเพ่ือลดความเส่ียง สร้างภาพลกัษณ์และสนบัสนุน
การสื่อสารการตลาดขององค์การอีกด้วย 

     (2)  เป็นยคุท่ีผู้บริโภคหรือประชาชนเร่ิมรู้เท่าทนัต่อการส่ือสาร CSR ว่า
เป็นเคร่ืองมือหนึ่งในการส่ือสารการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซือ้อย่างแยบยล จึงมีการใช้การ
ส่ือสารในลกัษณะ Below the Line เช่น การจดักิจกรรม งานแถลงขา่ว จดัสมัมนา การสง่จดหมาย
ขา่ว เป็นต้น   

    (3) องค์การธุรกิจเร่ิมให้ความสําคัญกับ CSR มากขึน้ โดยจัดตัง้
หน่วยงาน CSR ซึง่แยกออกจากหน่วยงานประชาสมัพนัธ์เดิมเพ่ือให้เกิดการส่ือสาร CSR อย่างมี
เป้าหมาย  

    (4)  CSR เน้นการมีส่วนร่วมของคนทัง้องค์การอย่างต่อเน่ืองและเป็น
รูปธรรม  

    (5)  องค์การมีการแข่งขันการรายงาน CSR มากขึน้เพ่ือแสดงความ
โปร่งใสในการทํางาน  

    (6)  มีการจดักิจกรรม CSR เชิงรุก โดยองค์การเป็นผู้ ริเร่ิมและเช่ือมโยง
กิจกรรมสูภ่ายนอกองค์การ และมีการศกึษากิจกรรมให้สอดคล้องกบัคา่นิยมองค์การ 

    (7)  เน้นการประเมินผลกิจกรรมและการคดัเลือกประเด็น CSR ซึ่งมีผล
ตอ่ความสําเร็จในการส่ือสาร CSR อยา่งมาก 

    (8)  มีการศกึษา CSR ตามแนวทางมาตรฐานความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
ISO 26000 ซึง่เร่ิมประกาศใช้อย่างเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 นบัเป็นการ
เปล่ียนแปลงครัง้สําคญัในประวตัิศาสตร์ของการพฒันา CSR ในประเทศไทยให้ทดัเทียมกบันานา
ประเทศทัว่โลก  

  (9)  งานวิจัยในช่วงนีเ้น้นศึกษาอิทธิพลของการส่ือสาร CSR เพ่ือ
ตอบสนองกลไกการตลาดเชิงสังคมขององค์การ ตัวอย่างเช่น ชนนิกานต์ เสริตานนท์ (2554) 
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“ประสิทธิผลของความสอดคล้องระหว่างธุรกิจหลักกับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์การต่อภาพลกัษณ์องค์การ” ท่ีต้องการศึกษาผลกระทบของระดบัความเก่ียวพนัสินค้า และ
ความสอดคล้องระหวา่งธุรกิจหลกักบักิจกรรม CSR ท่ีสง่ผลตอ่องค์การ การศกึษาพบวา่ปัจจยัด้าน
ระดบัความเก่ียวพนัต่อสินค้าและปัจจยัด้านความสอดคล้องระหว่างธุรกิจหลกักบักิจกรรม CSR 
ตา่งสง่ผลกระทบทางตรงตอ่ภาพลกัษณ์ขององค์การ  

  สรุปคือ จากการประมวลวิวฒันาการการศึกษาการส่ือสาร CSR ตามความถ่ีท่ี
ปรากฏในงานวิจยัทัง้ 13 ปีการศกึษา พบว่า ช่วงปี พ.ศ. 2542-2548  เป็นช่วงท่ีการดําเนินงาน 
CSR ยงัไม่เป็นท่ียอมรับ ไม่มีการประเมินผลท่ีชดัเจน รูปแบบกิจกรรมยงัมีขอบเขตท่ีจํากดั มี
การศึกษาภาพลกัษณ์องค์การท่ีดําเนินการ CSR แต่ยงัไม่ครอบคลุมมิติผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ   
ช่วงปี พ.ศ. 2549-2552  องค์การท่ีมีความพร้อมเร่ิมดําเนินกิจกรรม CSR มากขึน้ เน่ืองจากแรง
กดดนัของกลุม่เคล่ือนไหวทางสงัคม  มีการดําเนินงาน CSR อย่างเป็นรูปธรรมในประเทศไทยและ
ก่อให้เกิดการศกึษาวิจยัด้าน CSR อยา่งจริงจงั เร่ิมมีการศกึษาการดําเนินการ CSR ในทศันะของผู้
มีสว่นได้สว่นเสียมากขึน้  และช่วงปี พ.ศ. 2553-2555  องค์การชัน้นํามีการจดัตัง้หน่วยงาน CSR 
โดยตรง มีการดําเนินงาน CSR ท่ีเน้นการมีสว่นร่วม  การรายงาน CSR การจดักิจกรรม CSR เชิง
รุก เน้นการประเมินผล มีการศกึษา CSR ตามแนวทาง  ISO 26000  และเน้นศกึษาอิทธิพลของ
การสื่อสาร CSR เพ่ือตอบสนองกลไกการตลาดเชิงสงัคมขององค์การ                                                                   

 
4.3.3  รูปแบบการดาํเนินกิจกรรม CSR ขององค์การที่น่าสนใจ   
ผู้วิจยัพบวา่องค์การธุรกิจท่ีได้รับสมัปทานจากรัฐบาล องค์การผลิตสินค้าท่ีสร้างข้อโต้แย้ง

แก่สงัคม และองค์การธุรกิจส่ือมวลชน ล้วนเป็นองค์การท่ีควรแก่การจําแนกการศึกษาออกมาให้
เห็นประเดน็สําคญัท่ีอาจแอบแฝงภายใต้การสื่อสาร CSR ขององค์การ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้   

4.3.3.1  ธุรกิจท่ีได้รับสมัปทานจากรัฐบาล  
4.3.3.2  องค์การธุรกิจท่ีผลติสนิค้าและบริการท่ีสร้างข้อโต้แย้งแก่สงัคม 
4.3.3.3  องค์การธุรกิจส่ือมวลชน  
4.3.3.1  ธุรกิจท่ีได้รับสมัปทานจากรัฐบาล  

  ธุรกิจท่ีได้รับสมัปทานจากรัฐบาลมกัมีการดําเนินงานและการส่ือสาร CSR อย่าง
จริงจงั เน่ืองจากการประกอบธุรกิจท่ีส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม จึงต้องส่ือสาร CSR 
เพ่ือสร้างภาพลกัษณ์และลดความเส่ียงแก่องค์การ 

  กรณีบริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) ท่ีได้รับสมัปทานการขดุเจาะนํา้มนัในอ่าวไทย 
และจดัตัง้แหล่งผลิตอุตสาหกรรมปิโตรเคมีซึ่งส่งผลกระทบต่อคณุภาพชีวิตของชุมชนในละแวก
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ใกล้เคียง หรือการดําเนินงานในลกัษณะเดียวกันของบริษัท บางจาก (จํากัด) มหาชน บริษัทใน
เครือซีเมนต์ไทย และบริษัทเชฟรอน สํารวจและผลิตปิโตรเลียม ประเทศไทย จํากัด เป็นต้น 
องค์การเหล่านีต้่างได้รับสมัปทานในการดําเนินธุรกิจและแสวงหากําไรจากทรัพยากรธรรมชาติ
ของประเทศ จึงมีความจําเป็นท่ีจะต้องส่ือสาร CSR ด้วยเหตผุลหลายประการ ดงันี ้(1) เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจอนัดี และตอบสนองความคาดหวงัของกลุม่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย (2) การเป็นองค์การจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีได้รับความสนใจจากสงัคมอยู่ตลอดเวลา และ (3) 
เป็นองค์การมีศกัยภาพในการดําเนินงาน เป็นองค์การขนาดใหญ่ท่ีมีทรัพยากรและผลประกอบการ
ท่ีดี จากเหตผุลดงักลา่วทําให้การดําเนินงาน CSR ขององค์การมีความจําเป็นอยา่งยิ่ง  

  ตัวอย่างการศึกษาของณัฏฐินี  ชูช่วย (2553) “กลยุทธ์การบริหารโครงการ
กิจกรรมเพ่ือความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมในการสร้างภาพลกัษณ์ของบริษัท ปตท. 
จํากดั (มหาชน)  ท่ีสรุปได้วา่เน่ืองจากบริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) มีการประกอบธุรกิจท่ีสําคญั 4 
กลุม่ ได้แก่ ธุรกิจนํา้มนั ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ และธุรกิจการค้าระหว่าง
ประเทศ จึงต้องมีการปรับเปล่ียนองค์การให้มีความน่าเช่ือถือ โดยให้ความสําคญัตอ่โครงการด้าน
สิ่งแวดล้อมมากท่ีสุด  และการศึกษาของ ปจิตราภรณ์  หวังเจริญสุข (2550) “การศึกษา
ภาพลกัษณ์ของบริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร จํากดั (มหาชน)   ในด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมเร่ือง
สิ่งแวดล้อม” ท่ีสรุปได้ว่าเน่ืองจากบริษัท ฯ เป็นองค์การอตุสาหกรรมผลิตเคร่ืองอปุโภคบริโภคท่ีมี
ภาพลกัษณ์เชิงลบด้านสิ่งแวดล้อม เพราะใช้ทรัพยากรธรรมชาติจํานวนมากจึงให้ความสําคญักบั
แนวคิดการดําเนินงานแบบยัง่ยืนท่ีมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มคา่และไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมมาโดย
ตลอด                                                                                                                                              

4.3.3.2  องค์การธุรกิจท่ีผลติสนิค้าและบริการท่ีสร้างข้อโต้แย้งแก่สงัคม 
  การดําเนินกิจกรรม CSR เป็นวิธีการหนึ่งเดียวท่ีมีประสิทธิภาพและสร้าง

ประโยชน์อย่างยั่งยืนแก่องค์การธุรกิจท่ีผลิตสินค้าและบริการท่ีสร้างข้อโต้แย้งแก่สังคมได้ 
เน่ืองจากองค์การดงักล่าวมีข้อจํากดัในการเผยแพร่ การโฆษณาองค์การ และมกัถกูต่อต้านจาก
กระแสสงัคมอยูบ่อ่ยครัง้   

  องค์การธุรกิจท่ีผลิตสินค้าและบริการท่ีสร้างข้อโต้แย้งแก่สังคมอย่างธุรกิจ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และบหุร่ีมีความจําเป็นต้องส่ือสาร CSR เน่ืองจาก (1) องค์การธุรกิจเหลา่นี ้
ถกูควบคมุให้ส่ือสารในเชิงสร้างสรรค์เท่านัน้ (2) ไม่สามารถใช้ส่ือเพ่ือการโฆษณาได้โดยตรง และ 
(3) การส่ือสารต้องมีความระมดัระวงัเพ่ือไม่ให้การส่ือสารดูเป็นการโอ้อวด ผิดหลกัค่านิยมและ
ศีลธรรมในบริบทสงัคมไทย ด้วยเหตนีุอ้งค์การดงักลา่วจึงนิยมใช้การส่ือสาร CSR ท่ีแอบแฝงการ
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ทําการตลาดเพ่ือสงัคมเพ่ือให้ธุรกิจอยู่รอดได้ท่ามกลางความขดัแย้งในค่านิยมของผู้บริโภค และ
การตดิภาพลกัษณ์สนิค้าบัน่ทอนสขุภาพและสิน้เปลือง  

  ตวัอย่างการศึกษาของนิสากร โลกสุทธิ (2551) “กลยุทธ์การใช้กิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือการสร้างภาพลักษณ์ของบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จํากัด” ท่ีพบว่า
เน่ืองจากบริษัทได้รับ ผลกระทบจากนโยบายการต่อต้านจากทุกภาคส่วน จึงจําเป็นต้องออกมา
เคล่ือนไหวด้วยโครงการต่างๆ เพ่ือแสดงความรับผิดชอบท่ีเป็นการทวนกระแสสงัคม การศึกษา
พบว่าบริษัทมีความพยายามท่ีจะปรับภาพลกัษณ์องค์การให้มีความเป็นสากล โดยนําวฒันธรรม
และกีฬามาเป็นตวัเช่ือมประสานในการสร้างภาพลกัษณ์ เช่ือมโยงคุณสมบตัิองค์การในระบบ
ความจําของผู้บริโภค   

  ตวัอย่างการศกึษาของกิติยา ปรัตถจริยา (2552) “การสื่อสารความรับผิดชอบต่อ
สงัคมของผู้ประกอบการธุรกิจบหุร่ี” ท่ีสรุปความได้ว่าเน่ืองจากพระราชบญัญตัิควบคมุผลิตภณัฑ์
ยาสบู พ.ศ. 2535 มาตรา 8 ระบวุ่า ห้ามผู้ ใดโฆษณาผลิตภณัฑ์ยาสบูหรือแสดงช่ือเคร่ืองหมาย
ผลิตภัณฑ์ยาสูบในส่ือทุกชนิด ส่งผลทําให้ธุรกิจยาสูบได้รับความกระทบกระเทือน อีกทัง้การ
รณรงค์เพ่ือเปิดโปงพิษภยัของบุหร่ีทัง้ในระดบัโลกและประเทศไทยตลอด 20 ปี ท่ีผ่านมา ทําให้
ภาพลกัษณ์ของสินค้าเป็นสินค้าด้านลบ ผู้ประกอบการจึงต้องใช้ CSR เป็นทางออกในการสร้าง
ภาพลกัษณ์และมีกลยทุธ์การโฆษณาผสมผสานเพื่อพฒันายอดขายในประเทศไทย งานวิจยัฉบบั
นีพ้บว่าแนวทางการส่ือสาร CSR ของผู้ประกอบการธุรกิจบหุร่ีแบง่ออกเป็น 5 แนวทาง ได้แก่ (1) 
การทําให้เป็นข่าว (2) การส่ือสารผ่านส่ือบุคคล (3) การสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต (4) การส่ือสาร
ผ่านส่ือเฉพาะกิจ และ (5) การสื่อสารผ่านการจัดเหตุการณ์พิเศษ ซึ่งพบว่ากลุ่มนักวิชาการมี
ทัศนคติเชิงลบต่อกิจกรรม กลุ่มส่ือมวลชนมีความเห็นเป็นกลาง ส่วนกลุ่มบุคคลท่ีได้รับการ
สนบัสนุนจากธุรกิจบุหร่ีมีทศันคติเชิงบวกต่อกิจกรรม ในการนีบ้ริษัทบุหร่ีจึงควรทํากิจกรรมเพ่ือ
แสดงความรับผิดชอบต่อสงัคมอย่างแท้จริง และเพิ่มการมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยไม่ประสงค์สิ่ง
ตอบแทน  
   ในงานวิจยัฉบบันีพ้บว่าการส่ือสาร CSR ขององค์การท่ีผลิตสินค้าและบริการท่ี
สร้างความโต้แย้งแก่สงัคมในปัจจุบนัไม่ว่าจะเป็นผลิตภณัฑ์บหุร่ีหรือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ แม้ว่า
จะไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเปิดเผยเน่ืองจากมีการรณรงค์ต่อต้านและขดัต่อศีลธรรม แต่การ
ส่ือสาร CSR ก็ไม่ได้สร้างกระแสการต่อต้านสินค้าแตอ่ย่างใด เน่ืองจากภาพลกัษณ์ของตราสินค้า
เหล่านัน้ถกูผกูติดในระบบความคิดผู้บริโภคท่ีแฝงมากบัการส่ือสารการตลาดขององค์การโดยไม่
รู้ตวั ทําให้ภาพลกัษณ์ในการส่ือสาร CSR ดงักล่าวมีแนวโน้มท่ีจะให้ยอมรับหรือเพิกเฉยต่อการ
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ส่ือสาร CSR ขององค์การผลิตสินค้าดงักล่าวมากขึน้ ผู้คนเร่ิมยอมรับได้หรือเป็นสิ่งท่ีพบเห็นได้
ทัว่ไปจนไมรู้่สกึวา่เป็นสนิค้าท่ีก่อให้เกิดผลเสียแตอ่ยา่งใด   

  ตวัอย่างการศกึษาของกิติยา ปรัตถจริยา (2552) ท่ีพบว่าส่ือมวลชนมีผลตอบรับ
ตอ่การส่ือสาร CSR ของบริษัทบหุร่ีในระดบัปานกลาง เน่ืองจากเป็นบคุคลท่ีทํางานด้านส่ือจึงต้อง
วางทศันคติเป็นกลาง ด้านกลุ่มนกัวิชาการมองว่าการส่ือสาร CSR ขององค์การดงักล่าวอยู่ในเชิง
ลบเน่ืองจากมีจดุประสงค์แอบแฝงในการขายสินค้า และท่ีสําคญัท่ีสดุคือกลุ่มผู้ ได้รับผลประโยชน์
จากการส่ือสาร CSR ขององค์การท่ีมีทศันคติเชิงบวกตอ่องค์การ แสดงให้เห็นว่าการรับสารโดยไม่
มีวิจารณญาณอาจนํามาซึ่งแนวคิดในการยอมรับสินค้าท่ีเคยได้รับการต่อต้านในอดีตโดย
ปราศจากความรู้สึกสงสยัใดๆได้  นอกจากนีผ้ลการศึกษาศกัยภาพของมลูนิธิเมาไม่ขบัโดยปาริ
ชาติ สถาปิตานนท์และคณะ (2548) ก็พบว่าแม้ประชาชนจะสนบัสนนุนโยบายการห้ามโฆษณา
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ผ่านส่ือ แต่ก็ไม่ได้กีดกนัให้กลุ่มธุรกิจดงักลา่วเข้ามามีส่วนร่วมในการส่ือสาร 
CSR ตราบใดท่ีสามารถแยกการทํา CSR ออกจากวตัถปุระสงค์ทางการตลาดได้    

4.3.3.3  องค์การธุรกิจส่ือมวลชน  
  องค์การสื่อมวลชนพยายามเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานและการส่ือสาร 

CSR เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่องค์การทัว่ไปและเป็นการเผยแพร่ CSR สู่สาธารณะในฐานะ
สถาบนัส่ือ 
   ส่ือมวลชนจําเป็นต้องแสดงความรับผิดชอบต่อสงัคมด้วยเหตผุลหลายประการ 
ดงันี ้ (1) ส่ือมวลชนเป็นสถาบนัทางสงัคมท่ีมีผลกระทบต่อความเจริญของประเทศ โดยเฉพาะ
ประเทศกําลงัพฒันาท่ีต้องใช้การผนึกกําลงัระหว่างอํานาจส่ือและอํานาจประชาชนเพ่ือทําลาย
โครงสร้างทางสงัคมท่ีเป็นอปุสรรคต่อการพฒันาประเทศ (2) ส่ือมวลชนมีอิทธิพลต่อทศันคติและ
การยอมรับพฤติกรรมในสงัคม มีผลตอ่สงัคมในการสร้างคา่นิยมจึงควรดําเนินงาน CSR เพ่ือเป็น
แบบอย่างท่ีดีแก่องค์การทัว่ไป (3) เป็นองค์การส่ือท่ีมีศกัยภาพในการส่ือสาร และ (4) แสดงออก
ถึงจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพของตนเอง 

 ตวัอย่างการศึกษาของญาดา  พลงาม (2554) “รูปแบบ และกลยุทธ์การดําเนิน
ธุรกิจในฐานะผู้ประกอบการสงัคมของบริษัท ทีวีบรูพา จํากดั” ท่ีต้องการศกึษารูปแบบ และกลยทุธ์
การดําเนินธุรกิจในฐานะผู้ประกอบการเพ่ือสงัคมของบริษัท ทีวีบูรพา จํากัด ผลการวิจัยพบว่า
บริษัท ทีวีบรูพา จํากดั คือ องค์การท่ีก่อตัง้ขึน้ในการผลติส่ือเพ่ือสงัคม ทําให้ผู้ชมรายการเกิดความ
ตระหนกัตอ่ปัญหา ให้แง่คดิและแรงบนัดาลใจในการใช้ชีวิต เกิดการเปล่ียนแปลงทศันคติจนทําให้
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สงัคมดีขึน้ เป็นผู้ประกอบการเพ่ือสงัคมประเภทหากําไร และใช้กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง
ด้วยคณุภาพของเนือ้หารายการ     

  ตวัอย่างการศึกษาของบุศวรรณ นาคสู่สขุ (2552) “ภาพลกัษณ์ความรับผิดชอบ
ต่อสงัคมด้านสิ่งแวดล้อมของสถานีโทรทศัน์ในประเทศไทย” ท่ีต้องการศึกษาการเปิดรับ ความรู้ 
ทัศนคติ ภาพลักษณ์ และการมีส่วนร่วมต่อโครงการของกลุ่มเป้าหมาย ผลการวิจัยพบว่า
สถานีโทรทัศน์ในประเทศไทยได้ให้ความสําคัญกับเร่ืองนีอ้ย่างจริงจัง โดยเฉพาะสถานีวิทยุ
โทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 ท่ีมีการแข่งขนัคอ่นข้างสงูทัง้ในด้าน
การทํารายการ การนําเสนอข่าว และการทํากิจกรรมเพ่ือสงัคม พบว่าประชาชนเปิดรับข่าวสารใน
ระดบัมาก มีทัศนคติต่อองค์การด้านสิ่งแวดล้อมและโครงการด้านสิ่งแวดล้อมท่ีดี ประชาชนมี
พฤตกิรรมการมีสว่นร่วมระดบัปานกลาง การเปรียบเทียบภาพลกัษณ์ของโครงการด้านสิง่แวดล้อม
ของช่อง 3 และช่อง 7 อยู่ในระดบัดี โดยช่อง 3 มีคา่เฉลี่ยทกุด้านสงูกว่าเล็กน้อย ซึง่พฤติกรรมการ
เปิดรับขา่วสารจากโครงการมีความสมัพนัธ์กบัทศันคตแิละพฤตกิรรมการมีสว่นร่วมโครงการ               

  ผู้วิจยัมีข้อพงึสงัเกตวา่การศกึษาการส่ือสาร CSR ขององค์การประเภทส่ือมวลชน
มีความน่าสนใจวา่ควรออกมาในทิศทางใด เพ่ือผลประโยชน์ของฝ่ายใด เพราะนอกจากส่ือมวลชน
จะเป็นผู้ มีอํานาจในการสื่อสารต่อประชาชนแล้ว ส่ือมวลชนยังได้รับอิทธิพลจากระบบทุนนิยม
อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้  เช่น จากการสนบัสนุนงบประมาณหรือรายได้จากองค์การธุรกิจต่างๆ การ
สนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล หรือการท่ีส่ือมวลชนถูกคุกคามจากอิทธิพลต่างๆ  อิทธิพล
เหลา่นีอ้าจสง่ผลตอ่การแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอ่สงัคมของสื่อมวลชนได้ ประเดน็ดงักลา่วนี ้
ทําให้ส่ือมวลชนต้องมีความเคร่งครัดในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีบทบาทในการนําเสนอข้อมลูท่ีเป็น
กลางเพ่ือช่วยเหลือสงัคม  

  สรุปคือ จากการประมวลรูปแบบการดําเนินกิจกรรม CSR ขององค์การท่ีน่าสนใจตาม
ความถ่ีท่ีปรากฏในงานวิจยั พบว่าธุรกิจท่ีได้รับสมัปทานจากรัฐบาล มกัมีการดําเนินงานและการ
ส่ือสาร CSR อย่างจริงจงั เน่ืองจาก (1) เพ่ือสร้างความเข้าใจอนัดีตอ่ผู้ มีส่วนได้สว่นเสีย (2) การ
เป็นองค์การจดทะเบียน ฯ ท่ีได้รับความสนใจจากสงัคมอยู่ตลอดเวลา และ (3) มีศกัยภาพในการ
ดําเนินงาน  ด้านองค์การธุรกิจท่ีผลิตสินค้าและบริการท่ีสร้างข้อโต้แย้งแก่สังคมก็จําเป็นต้อง
ส่ือสาร CSR เน่ืองจาก (1) ถกูควบคมุให้ส่ือสารในเชิงสร้างสรรค์เท่านัน้ (2) ไม่สามารถใช้ส่ือเพ่ือ
การโฆษณาได้โดยตรง และ (3) การส่ือสารต้องมีความระมดัระวงัเพ่ือไม่ให้การสื่อสารดเูป็นการโอ้
อวดหรือผิดหลกัค่านิยม จึงนิยมใช้การสื่อสาร CSR ท่ีแอบแฝงการทําการตลาดเพ่ือสงัคม 
นอกจากนีย้งัพบว่าการส่ือสาร CSR ขององค์การเหลา่นีอ้าจทําให้ผู้คนเร่ิมยอมรับในตวัสินค้าจน
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ไม่รู้สึกว่าเป็นสินค้าท่ีก่อให้เกิดผลเสียแต่อย่างใด  และองค์การธุรกิจส่ือมวลชนก็จําเป็นต้อง
ดําเนินงาน CSR เน่ืองจาก  (1) เป็นสถาบนัทางสงัคมท่ีมีผลกระทบตอ่ความเจริญของประเทศ (2) 
มีอิทธิพลต่อทัศนคติและการยอมรับพฤติกรรมในสงัคม (3) เป็นองค์การสื่อท่ีมีศกัยภาพในการ
ส่ือสาร และ (4) แสดงออกถึงจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพของตนเอง   ซึง่การแสดงออกด้าน 
CSR ขององค์การเหล่านีอ้าจเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของกลุ่มคนเบือ้งหลังท่ีมีอิทธิพลต่อ
ส่ือมวลชนได้ 



 

 
 

บทที่ 5 
 

อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยเร่ือง “ทฤษฎีพืน้ฐานและสถานภาพการส่ือสารความรับผิดชอบต่อสังคมใน
วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ของประเทศไทย (2541-2555)” นี ้ผู้วิจยัได้วางเกณฑ์การวิจยัและการ
วิเคราะห์ข้อมลูทางด้านทฤษฎีและแนวความคดิตา่งๆไว้ในบทท่ี 2 ในบทนีจ้ึงเป็นการอภิปรายผลท่ี
ได้จากการวิเคราะห์ข้อมลูในบทท่ี 4 โดยอาศยัแนวคิดและทฤษฎีท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรม
ในบทท่ี 2 มาใช้เป็นเกณฑ์ในการอภิปรายผลการวิจยั ประกอบด้วยประเดน็ยอ่ย ดงันี ้

5.1  อภิปรายผลการวิจยั  
5.2  ข้อเสนอแนะสําหรับการศกึษาและการจดัการ CSR  
5.3  ข้อเสนอแนะในการศกึษาครัง้ตอ่ไป 

 
5.1  อภปิรายผลการวจิัย  
 

ในส่วนนีเ้ป็นการอภิปรายผลจากปัญหานําวิจยัข้อท่ี 1 “ในช่วงปี พ.ศ. 2541-2555 มี
งานวิจยัท่ีศกึษาเร่ืองการสื่อสารความรับผิดชอบตอ่สงัคมในแนวทางใดบ้าง” และอภิปรายผลจาก
ปัญหานําวิจยัในข้อท่ี 2 “แบบจําลองการสื่อสารความรับผิดชอบต่อสงัคมท่ีได้จากประเด็นการ
ศกึษาวิจยัความรับผิดชอบตอ่สงัคมโดยใช้ทฤษฎีพืน้ฐาน (Grounded Theory) มีลกัษณะอยา่งไร”  

 
5.1.1  อภปิรายคาํตอบของปัญหานําวิจัยข้อที่ 1 
ปัญหานําวิจยัข้อท่ี 1 “ในช่วงปี พ.ศ. 2541-2555 มีงานวิจยัท่ีศกึษาเร่ืองการสื่อสารความ

รับผิดชอบตอ่สงัคมในแนวทางใดบ้าง” จากการวิเคราะห์แนวทางการศกึษาการส่ือสาร CSR พบวา่ 
งานวิจยัท่ีศกึษาเร่ืองการส่ือสาร CSR ส่วนใหญ่เป็นงานวิจยัประเภทวิทยานิพนธ์ สอดคล้องกบั 
Moss และ DeSanto (2011) ท่ีกลา่วว่าการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของการศกึษาวิจยัด้าน CSR 
ทําให้หลายฝ่ายพยายามท่ีจะศกึษาสถานภาพ CSR ให้มีความเป็นปัจจบุนัมากท่ีสดุ เน่ืองจากการ
เติบโตของศาสตร์การส่ือสาร CSR ทําให้มีการศกึษาวิจยัการส่ือสาร CSR ด้วยรูปแบบท่ีแตกตา่ง
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กนัออกไปตามวตัถปุระสงค์ของผู้วิจยั และหลกัสตูรท่ีผู้วิจยัเลือกเป็นสําคญั การค้นพบงานวิจยั
ประเภทวิทยานิพนธ์จํานวนมากนีส้ะท้อนให้เห็นองค์ความรู้และความแข็งแกร่งทางวิชาการซึ่ง
สง่ผลตอ่การปฏิบตักิารสื่อสาร CSR ท่ีมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 

งานวิจยัท่ีพบมีการศกึษาในหลายรูปแบบทัง้ในเชิงปริมาณ เชิงคณุภาพและงานวิจยัแบบ
ผสมผสาน แต่ในการศกึษานีพ้บงานวิจยัในเชิงปริมาณมากท่ีสดุ เน่ืองจากการเติบโตของศาสตร์
การสื่อสาร CSR ทําให้มีการศึกษาวิจัยการส่ือสาร CSR ด้วยวิธีการท่ีแตกต่างกันออกไป 
สอดคล้องกับ Ziek (2009) ท่ีกล่าวว่าการใช้ทฤษฎีและระเบียบวิธีวิจยัท่ีหลากหลาย ทําให้เกิด
ปัญหาด้านความเข้าใจการสื่อสาร CSR นอกจากนีย้งัพบว่าวิธีการวิจยัท่ีพบในงานวิจยัแตล่ะฉบบั
แตกต่างกนัตามจุดยืนในการมองโลก การแสวงหาความจริงและความเช่ียวชาญเฉพาะด้านของ
อาจารย์ท่ีปรึกษางานวิจยัอีกด้วย   

งานวิจัยส่วนใหญ่จัดทําขึน้โดยมหาวิทยาลยัของรัฐ เน่ืองจากการแสวงหาข้อมูลใน
ฐานข้อมลูออนไลน์ TDC (Thai Digital Collection) ทําให้พบงานวิจยัจากสถาบนัการศกึษาของ
รัฐบาลจํานวน 90 แห่ง และสถาบนัการศกึษาของเอกชนจํานวน 4 แห่งเท่านัน้ ฐานข้อมลูออนไลน์
ดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นการนําเสนองานวิจัยของมหาวิทยาลัยของรัฐ และพบงานวิจัยของ
มหาวิทยาลยัเอกชนจํานวนน้อยท่ีเก่ียวข้องกบัการส่ือสาร CSR ซึง่หากผู้วิจยัมีการศกึษาโดยเลือก
กลุ่มตัวอย่างจากแหล่งข้อมูลอ่ืนๆเพ่ิมเติมอาจได้รับผลการจําแนกงานวิจัยตามประเภท
มหาวิทยาลยั และผลการจําแนกแนวทางการศกึษาการส่ือสาร CSR ท่ีแตกตา่งกนัได้   

งานวิจยัด้านการสื่อสาร CSR ส่วนใหญ่จดัทําขึน้ในสาขานิเทศศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
ตามลําดับ แสดงให้เห็นว่าการส่ือสาร CSR ในประเทศไทยถูกใช้เป็นเคร่ืองมือในการ
ประชาสมัพนัธ์องค์การ (Corporate PR) เพ่ือสร้างภาพลกัษณ์และความเข้าใจอนัดีตอ่กลุม่ผู้ มีสว่น
ได้สว่นเสีย โดย CSR ถือเป็นภารกิจหนึ่งของการประชาสมัพนัธ์ (Theaker, 2008; Moss and 
DeSanto, 2011; มลัลิกา ผลอนนัต์, 2554) เพ่ือผลประโยชน์องค์การในระยะยาว นอกจากนีใ้น
ทางการบริหารธุรกิจ (Marketing PR) ก็มีการดําเนินงาน CSR เพ่ือการประชาสมัพนัธ์และหวงั
ผลประโยชน์ทางธุรกิจในระยะสัน้ (Kitchen, 1997) โดยงานวิจยัสาขานิเทศศาสตร์สว่นใหญ่เป็น
งานวิจยัเชิงคณุภาพ ในขณะท่ีงานวิจยัสาขาบริหารธุรกิจเป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ  

เม่ือจําแนกตามปีการศกึษาท่ีมีงานวิจยัด้านการสื่อสาร CSR มากท่ีสดุพบว่า ปีการศกึษา 
2552 2554 2553 และ 2551 มีงานวิจยัมากท่ีสดุตามลําดบั เน่ืองจากในปี 2541 และปี 2542 ยงั
เป็นช่วงท่ีประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤติการณ์ต้มยํากุ้ ง เป็นวิกฤตการณ์ทางการเงินซึ่งส่งผล
กระทบตอ่หลายประเทศในทวีปเอเชีย ก่อให้เกิดความกลวัการลม่สลายทางเศรษฐกิจทัว่โลก การ
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บริหารงานขององค์การในระยะนัน้จึงให้ความสนใจกับความอยู่รอดขององค์การเป็นหลกั และ
ส่งผลให้การศกึษาด้านการสื่อสาร CSR ในฐานะการคืนกําไรสู่สงัคมต้องชะงกัลงไป นอกจากนี ้
ปภชัญา จิตบรรจง (2554) ได้กล่าวว่าการดําเนินงาน CSR ในประเทศไทยเร่ิมเป็นรูปธรรมในปี 
พ.ศ. 2549 เป็นสาเหตใุห้ปีพ.ศ. 2551-2554 เป็นช่วงท่ีมีการศกึษาการส่ือสาร CSR จํานวนมาก 
ถือเป็นยคุทองในการดําเนินงานและการส่ือสาร CSR ขององค์การชัน้นําต่างๆ และเกิดงานวิจยั
ด้านการสื่อสาร CSR ขึน้มากมาย แตสํ่าหรับปี 2555 ท่ีผู้วิจยัค้นพบงานวิจยัด้านการสื่อสาร CSR 
เพียง 4 ฉบบัเท่านัน้ เน่ืองจากการสืบค้นงานวิจยัท่ีผู้ วิจยัเร่ิมสืบค้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึง
ธนัวาคม 2555 ทําให้งานวิจยัท่ีจดัทําในปี 2555 จํานวนมากยงัไม่ได้รับการเผยแพร่ลงสูฐ่านข้อมลู
ออนไลน์ จงึสามารถสรุปได้วา่การศกึษาวิจยัการสื่อสาร CSR ยงัคงมีการเตบิโตอยา่งตอ่เน่ือง  

แนวทางการศึกษาการส่ือสาร CSR ท่ีพบในงานวิจัยมากท่ีสุดคือ การศึกษาการ
ดําเนินงานและการส่ือสาร CSR คดิเป็น 42 % รองลงมาคือการส่ือสาร CSR ในมิตผิู้ รับสารจํานวน 
18.6 % ด้านอิทธิพลของการส่ือสาร CSR และการส่ือสาร CSR ในมิติผู้สง่สารมีปริมาณเท่ากนัคือ
จํานวน 12.2% ด้านแนวทางการศกึษาวิจยัท่ีพบว่ามีน้อยท่ีสดุคือ การศกึษาเพ่ือสร้างเคร่ืองมือ
และการจดัการความรู้ และการศึกษาความสอดคล้องของการส่ือสาร CSR กับประเด็นอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้องในปริมาณเท่ากนัคือ 3.2 % รองลงมาคือการศกึษาผลกระทบของการส่ือสาร CSR คิด
เป็น 3.7% และการเปิดเผยข้อมลู CSR มีจํานวน 4.3 % ตามลําดบั ดงัภาพ 5.1 ท่ีแสดงคา่ความถ่ี
ของงานวิจยัตามแนวทางในการศกึษา ดงันี ้  
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 ภาพที่ 5.1  การจําแนกงานวิจยัตามแนวทางการศกึษา 
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ลําดบัต่อไปนีจ้ะกล่าวถึงรายละเอียดในการจําแนกงานวิจัยการสื่อสาร CSR ในแต่ละ
รูปแบบมโนทัศน์หรือแนวทางการศึกษาวิจัยท่ีปรากฏในงานวิจัยจากมากไปหาน้อยตามลําดบั
ดงัตอ่ไปนี ้  

1)  การดําเนินงานและการส่ือสารความรับผิดชอบตอ่สงัคม    
2)  การสื่อสารความรับผิดชอบตอ่สงัคมในมิตผิู้ รับสาร   
3)  อิทธิพลของการส่ือสารความรับผิดชอบตอ่สงัคม   
4)  การสื่อสารความรับผิดชอบตอ่สงัคมในมิตผิู้สง่สาร      
5)  การเปิดเผยข้อมลูความรับผิดชอบตอ่สงัคม      
6)  ผลกระทบของการส่ือสารความรับผิดชอบตอ่สงัคม  
7)  ความสอดคล้องของการส่ือสารความรับผิดชอบตอ่สงัคมกบัประเดน็อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 
8)  การสร้างเคร่ืองมือและการจดัการความรู้   

1)  การดําเนินงานและการส่ือสารความรับผิดชอบตอ่สงัคม   
  งานวิจยักลุม่นีศ้กึษาวิเคราะห์การดําเนินงานและการสื่อสาร CSR ท่ีครอบคลมุ

ประเด็นดงันี ้(1) การจดัรูปแบบกิจกรรม (2) การวางแผนการประชาสมัพนัธ์ (3) การปรับปรุงการ
ดําเนินงาน (4) การใช้กลยทุธ์การส่ือสารการตลาด (5) การเสริมสร้างความผกูพนัและการมีส่วน
ร่วมของกลุ่มเป้าหมาย (7) การกําหนดกลยุทธ์ และ (8) ศึกษาการบริหารงานขององค์การต่างๆ 
โดยเฉพาะองค์การขนาดใหญ่ท่ีมีช่ือเสียง ได้รับรางวลัทางด้าน CSR เพ่ือให้องค์การดงักล่าวได้มี
โอกาสปรับปรุงการดําเนินงานและการส่ือสาร CSR ของตนเอง และเป็นแบบอย่างแก่องค์การ
ทัว่ไปท่ีสนใจ   

2)  การสื่อสารความรับผิดชอบตอ่สงัคมในมิตผิู้ รับสาร  
  การศกึษาวิจยัในกลุ่มนีต้้องการศกึษา CSR ในมิติผู้ รับสารท่ีรวมไปถึงพนกังาน 

ผู้บริโภค ชุมชน และประชาชนทั่วไป ในด้าน (1) พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร (2) การรับรู้ (3) 
ทศันคติต่อการส่ือสาร CSR (5) พฤติกรรมการมีสว่นร่วมของบคุคลท่ีได้รับข่าวสารด้าน CSR และ 
(6) ศกึษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการรับรู้ CSR เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพิจารณา
แนวทางท่ีเหมาะสมในการดําเนินการและส่ือสาร CSR ตอ่ไป  

3)  อิทธิพลของการส่ือสารความรับผิดชอบตอ่สงัคม  
  งานวิจยัในกลุม่นีศ้กึษาอิทธิพลของการส่ือสาร CSR ท่ีมีผลตอ่ปัจจยัตา่งๆ ได้แก่ 

1) การสร้างภาพลกัษณ์องค์การ (2) การสร้างตราสินค้า (3) การสร้างคณุค่าตราสินค้า (4) การ
สร้างความจงรักภกัดี (5) การสร้างความผกูพนัของพนกังาน (6) การใช้บริการและการตดัสินใจซือ้
ของผู้บริโภค (7) พฤตกิรรมการทํางานของพนกังาน (8) ความพงึพอใจของผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย และ 
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(9) ผลการดําเนินงานขององค์การ เหล่านีแ้สดงให้เห็นความสําคญัของการดําเนินงานและการ
ส่ือสาร CSR ท่ีจะต้องนํามาใช้เพ่ือจดัการองค์การอย่างจริงจงัเพ่ือประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมใน
อนาคต 

4)  การสื่อสารความรับผิดชอบตอ่สงัคมในมิตผิู้สง่สาร       
   งานวิจยัในกลุม่นีศ้กึษา (1) การให้ความหมายของ CSR หรือการกําหนดนโยบาย 
CSR จากผู้บริหาร (2) ความรู้และความเข้าใจขององค์การต่อ CSR ของผู้ปฏิบตัิงานและ (3) 
ความหมายของ CSR ในมุมมองพนักงานเพ่ือเป็นประโยชน์ในการวางแผนและปรับปรุง
กระบวนการปลกูฝังค่านิยมในองค์การด้าน CSR ตอ่ไป งานวิจยัในกลุม่นีศ้กึษาการส่ือสาร CSR 
ในระดบัการส่ือสารภายในบคุคล (Intrapersonal Communication) เพ่ือสร้างความเข้าใจท่ีเกิดขึน้
ในตวัผู้ปฏิบตัิงาน CSR หรือผู้บริหารซึง่มีความสําคญัต่อการสื่อสาร CSR ในฐานะผู้สง่สารไปยงั
บคุลากร สาธารณชน และหน่วยงานภายนอก 

5)  การเปิดเผยข้อมลูความรับผิดชอบตอ่สงัคม   
  งานวิจยัในกลุ่มนีศ้กึษาการเปิดเผยข้อมลู CSR ขององค์การ ในด้าน (1) ระดบั

การเปิดเผยข้อมูลและ (2) ปัจจัยต่างๆท่ีมีผลต่อการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งเป็นกลไกสําคัญในการ
ดําเนินงานกิจกรรมเพ่ือสงัคมและมีผลตอ่การตดัสนิใจร่วมทนุของนกัลงทนุอีกด้วย  

6)  ผลกระทบของการส่ือสารความรับผิดชอบตอ่สงัคม   
  งานวิจัยในกลุ่มนีศ้ึกษาสิ่งท่ีส่งผลกระทบต่อการส่ือสาร CSR และการส่ือสาร 

CSR ท่ีส่งผลกระทบต่อปัจจัยต่างๆ ซึ่งทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือทําให้เกิดผลเสียต่างๆได้ 
ครอบคลมุประเดน็ (1) ประเภทสินค้าและรูปแบบกิจกรรม CSR ท่ีมีผลตอ่ทศันคติของผู้บริโภค (2) 
ธุรกิจหลกักบัการดําเนินงาน CSR ท่ีสง่ผลตอ่องค์การ (3) ผลกระทบของการดําเนินงาน CSR (4) 
ภาพลกัษณ์องค์การท่ีมีผลตอ่องค์การ และ (5) ผลการเลือกใช้ส่ือในการสื่อสาร CSR ทัง้นี ้องค์การ
สามารถนําผลการวิจยัไปปรับใช้ให้เหมาะสมกบัองค์การแตล่ะประเภทได้  

7)  ความสอดคล้องของการส่ือสารความรับผิดชอบตอ่สงัคม  
   งานวิจยัในกลุม่นีศ้กึษาความสอดคล้องกนัระหว่างการสื่อสาร CSR กบัประเด็น
ตา่งๆ ได้แก่ (1) CSR กบักลยทุธ์องค์การ (2) CSR กบัคณุภาพชีวิตบคุลากร (3) แนวคิด CSR กบั
การพฒันาชมุชน (4) องค์การไม่แสวงผลกําไรกบัการดําเนินงาน CSR และ (5) ความสอดคล้อง
ระหว่างความโปร่งใส CSR และภาพลกัษณ์องค์การ ทัง้นี ้เพ่ือเป็นประโยชน์ในการตดัสินใจ
เลือกใช้กลยทุธ์การดําเนินงานและการส่ือสาร CSR ให้เหมาะสมกบัองค์การตอ่ไป   
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8)  การสร้างเคร่ืองมือ และองค์ความรู้  
   งานวิจยัในกลุ่มนีศ้ึกษาเพ่ือสร้างเคร่ืองมือ แบบแผน หรือองค์ความรู้ใหม่เพ่ือใช้

ในกระบวนการสื่อสาร CSR ตามความเหมาะสมขององค์การ ประเด็นการศกึษาในกลุ่มนี ้ได้แก่ 
(1) การศกึษาสถานการณ์ CSR ในประเทศไทยซึง่เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ด้าน CSR เพ่ือเป็น
แนวทางในการดําเนินการและส่ือสาร CSR และให้ผู้ ท่ีสนใจศึกษาได้ต่อยอดองค์ความรู้ (2) การ
สร้างตวัชีว้ดัการดําเนินงาน CSR และ (3) ศึกษาหลกัเกณฑ์การเลือกประเด็นการส่ือสาร CSR 
เพ่ือให้องค์การนําไปปรับใช้ให้เหมาะสมกบับริบทองค์การของตนเองและเกิดประสทิธิภาพสงูสดุใน
การดําเนินงาน CSR 

งานวิจยัส่วนใหญ่มีแนวทางในการศึกษาเรียงลําดบัจากมากไปหาน้อย ดงันี ้ (1) การ
ดําเนินงานและการสื่อสาร CSR (2) การสื่อสาร CSR ในมิติผู้ รับสาร (3) อิทธิพลของการส่ือสาร 
CSR (4) การสื่อสาร CSR ในมิติผู้ส่งสาร (5) การเปิดเผยข้อมลู CSR (6) ผลกระทบของการ
ส่ือสาร CSR (7) ความสอดคล้องของการสื่อสาร CSR กบัประเด็นอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง และ (8) การ
สร้างเคร่ืองมือและการจดัการความรู้ แนวทางในการศกึษาดงักลา่ว ชีใ้ห้เห็นว่าในประเทศไทยยงัมี 
การศกึษาด้าน CSR ท่ียงัไมค่รอบคลมุ เน่ืองจากจากการศกึษาของ Hornsby (2012) และ Carroll 
(1999) พบว่า ประเด็นท่ีค้นพบในงานวิจยัทัว่ไป ได้แก่  (1) การศกึษาการเลือกประเด็น CSR (2) 
การศกึษาความคาดหวงัของผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย (3) การศกึษาเพ่ือสร้างแบบจําลองการสื่อสาร (4) 
ศึกษาการรายงาน CSR (5) ศึกษาการส่ือสารภายในและภายนอกองค์การ และ (6) ให้
ความสําคญักบัมมุมองและวิธีคิดในการส่ือสาร CSR มากกว่าการคํานึงถึงงบประมาณในการ
ลงทุน อย่างไรก็ดี แนวทางการศกึษาท่ีได้ในการวิจยันีก่้อให้เกิดแบบจําลองการส่ือสาร CSR เพ่ือ
ชีใ้ห้เห็นสถานภาพปัจจบุนัของการวิจยัการสื่อสาร CSR ในประเทศไทยตอ่ไป  
 

5.1.2  อภปิรายคาํตอบของปัญหานําวิจัยข้อที่ 2 
จากปัญหานําวิจยัข้อท่ี 2 “แบบจําลองการส่ือสารความรับผิดชอบต่อสงัคมท่ีได้จากการ

ศกึษาวิจยัความรับผิดชอบตอ่สงัคมโดยใช้ทฤษฎีพืน้ฐาน (Grounded Theory) มีลกัษณะอย่างไร” 
ในส่วนนีจ้ะกล่าวถึงแบบจําลองการส่ือสาร CSR หรือการสร้างทฤษฎีพืน้ฐานในงานวิจัยเชิง
คณุภาพท่ีได้จากการศกึษางานวิจยัการสื่อสาร CSR ในประเทศไทยด้วยระเบียบวิธีทฤษฎีพืน้ฐาน 
(Grounded Theory Method)  

ผู้วิจยัได้นําแนวทางการวิจยัท่ีได้จดักลุม่ออกเป็น 8 ประเภทโมทศัน์ใหญ่ๆ มาพฒันามโน
ทศัน์ให้มีความเป็นนามธรรมมากขึน้โดยอาศยัความไวเชิงทฤษฎี (Theoretical Sensitivity) ของ
ผู้วิจยั และอธิบายแบบจําลองการสื่อสาร CSR จากการพิจารณา 1) จดุเร่ิมต้นหรือปัจจยัท่ีทําให้



145 

 

เกิดการส่ือสาร CSR 2) ความสมัพนัธ์ของมโนทศัน์ท่ีเกิดขึน้อย่างเป็นระบบในแบบจําลอง และ 3) 
ความสมัพนัธ์ท่ีเกิดขึน้ภายในแตล่ะมโนทศัน์ ดงันัน้ แบบจําลองการสื่อสาร CSR จงึมีองค์ประกอบ
ตา่งๆท่ีเก่ียวข้อง ดงัภาพ 5.2 ได้แก่ 
 

5.1.2.1  การให้ความหมาย CSR   
5.1.2.2  การดําเนินงาน CSR  
5.1.2.3  การสือ่สาร CSR    
5.1.2.4  การวเิคราะห์ผู้ มีสว่นได้สว่นเสยี  
5.1.2.5  การประเมินพฤตกิรรมของผู้ รับสาร  
5.1.2.6  อิทธิพลจากการส่ือสาร CSR   
5.1.2.7   การประเมินผลการส่ือสาร CSR    
5.1.2.8   ผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้กบัองค์การและสงัคมโดยรวม  
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ความสมัพนัธ์ไมแ่น่นอน 
ความสมัพนัธ์เกิดขึน้แน่นอน   

 
        ภาพที่ 5.2  แบบจําลองความสมัพนัธ์และกระบวนการส่ือสารความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

 
เม่ือนําแนวทางการศกึษาวิจยัด้านการส่ือสาร CSR ท่ีได้มาสร้างแบบจําลองการส่ือสาร 

CSR เพ่ือชีใ้ห้เห็นสถานภาพปัจจุบนัของการวิจัยการส่ือสาร CSR ในประเทศไทย สามารถ
อภิปรายผลได้ดงันี ้ 

4. การวิเคราะห์ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 

      - พนกังาน     - สื่อมวลชน 

      - ผู้บริโภค      - สาธารณชน 

      - คูค้่า            - ผู้ ถือหุ้น 

      - หน่วยงานภายนอกอ่ืนๆ  

1. การให้ความหมาย CSR 
(ความหมาย /กลยทุธ์ / 
รูปแบบกิจกรรม CSR) 

2. การดําเนินงาน CSR      
(เศรษฐกิจ สงัคมและ

สิ่งแวดล้อม) 

5. การประเมิน
พฤติกรรม 
ผู้ รับสาร  

6. อิทธิพลจาก CSR  
       -  การสร้างตราสินค้า 
       -  การสร้างคณุคา่ตราสินค้า  
       -  ความภกัดีตอ่องค์การ  
       - ความผกูพนัตอ่องค์การ 
       - ภาพลกัษณ์องค์การ 
       - การตดัสินใจซือ้  
       - ความพงึพอใจ (ทศันคติ) 
       - การมีสว่นร่วม (พฤติกรรม) 

7. การประเมินผล CSR 
 ด้วยตวัชีว้ดัต่างๆ  

8. ผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้ 
กบัองค์การ 

และส่ิงท่ีสงัคมได้รับ 

เพศ 

อาย ุ
ระดบัการศกึษา 
อาชีพ 

ประสบการณ์ 

ทศันคต ิ

ค่านิยม  

3. การสื่อสาร CSR 
(มิติภายในและภายนอก

องค์การ) 

การเปิดรับสาร 

การรับรู้ 

การยอมรับ 

การรู้เท่าทนัส่ือ  
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   5.2.2.1  การให้ความหมาย CSR การส่ือสาร CSR เร่ิมต้นด้วยการให้ความหมาย 
CSR โดยผู้บริหารหรือผู้ปฏิบตังิานด้าน CSR ขององค์การ มีความสมัพนัธ์กนัดงันี ้ 

     1)  การให้ความหมายได้รับอิทธิพลจากลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพและประสบการณ์ ทัศนคติ ค่านิยมของผู้ กําหนดความหมาย 
ความรู้และความตระหนกัของผู้บริหารและผู้ปฏิบตัิงานขององค์การด้วย  สอดคล้องกบัแนวคิดผู้ มี
ส่วนได้ส่วนเสียท่ีกล่าวว่า ในการส่ือสาร CSR องค์การต้องจําแนกกลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียโดย
พิจารณาว่าควรจะดําเนินการ CSR กบักลุ่มใด จะจดัสรรทรัพยากรอย่างไร  ซึง่การใช้ทฤษฎีการ
ส่ือสารผู้ มีสว่นได้สว่นเสียนัน้เอือ้ให้เกิดการดําเนินธุรกิจภายใต้กรอบกฎหมายและจรรยาบรรณใน
การสื่อสาร เพราะได้สร้างการมีส่วนร่วมของสาธารณชนท่ีปราศจากการครอบงําได้อย่างแท้จริง 
(Ihlen, Bartlett and May, 2011)  

    2)  การให้ความหมายต้องคํานึงถึงผลลพัธ์ท่ีอาจเกิดขึน้กบัองค์การและ
สงัคม รวมถึงผลกระทบต่อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทัง้ทางตรงและทางอ้อม สอดคล้องกับ Podnar 
(2008) ท่ีได้อธิบายการสื่อสาร CSR ว่าเป็นกระบวนการคาดการณ์ความคาดหวงัของผู้ มีสว่นได้
สว่นเสีย ให้สอดคล้องกบันโยบาย CSR และการจดัการกบัเคร่ืองมือในการส่ือสารขององค์การเพ่ือ
นําเสนอข้อมลูท่ีเป็นจริงและโปร่งใสเก่ียวกับทํางาน หรือภาพลกัษณ์โดยรวมในการดําเนินธุรกิจ
ขององค์การ ท่ีคํานงึถึงสงัคม สิง่แวดล้อม ตลอดจนการมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ มีสว่นได้สว่นเสียด้วย 

     3)  การกําหนดความหมายยงันําไปสูก่ารดําเนินงานและการส่ือสาร CSR 
เพราะการดําเนินงานและการสื่อสาร CSR เป็นกระบวนการท่ีเกิดขึน้พร้อมกนัและมีอิทธิพลตอ่กนั 
สอดคล้องกบั Ihlen, Bartlett and May (2011) ท่ีกลา่วว่าความหมายของ CSR มีอิทธิพลในการ
กําหนดกรอบแนวคิด และแนวปฏิบตัิในการสื่อสาร CSR เพราะการส่ือสาร CSR ขึน้อยู่กบัการ
นิยามความหมาย และแนวคดิท่ีกําหนดขึน้ 

   5.2.2.2  การดําเนินงาน CSR กระบวนการดําเนินงาน CSR ประกอบด้วยการ
คํานึงถึงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการแสวงหาจุดร่วมระหว่างธุรกิจและสังคม มี
ความสมัพนัธ์กนัดงันี ้ 

   1)  การดําเนินงาน CSR ได้รับอิทธิพลจากการให้ความหมาย CSR 
เพราะเป็นจดุเร่ิมต้นในการกําหนดวิสยัทศัน์เพ่ือนําแผนการลงสูก่ารปฏิบตัิ  สอดคล้องกบัแนวคิด 
CSR ในฐานะบรรทดัฐานท่ีสงัคมคาดหวงั ซึ่งคํานิยาม CSR ท่ีสร้างขึน้โดย Carroll เม่ือปี ค.ศ. 
1979  จนกลายเป็นบรรทดัฐานท่ีใช้ในการศกึษาวิจยัมากว่า 25 ปี เป็นตวักําหนดแนวคิด และแนว
ปฏิบตัิของ CSR ซึง่รวมไปถึงการส่ือสารกิจกรรม CSR แนวคิดนีม้องว่าการส่ือสารก่อให้เกิดการ
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สร้างบรรทัดฐานในสงัคมท่ีมีการเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา การส่ือสารและ CSR จึงไม่อาจเป็นสิ่งท่ี
ตายตวั หากแตเ่ป็นกระบวนการท่ีตอ่เน่ือง (Ihlen, Bartlett และ May ,2011) 

     2)  การดําเนินงานและการส่ือสาร CSR มีความสมัพนัธ์กนัเพราะเป็นสิ่ง
ท่ีต้องทําควบคู่กนัไปทัง้การดําเนินงาน CSR ภายในและภายนอกองค์การ และการส่ือสาร CSR 
ภายในและภายนอกองค์การ ดงันัน้ การดําเนินงานและการส่ือสาร CSR จึงเป็นตวัสะท้อนซึ่งกนั
และกนัและชีใ้ห้เห็นประสิทธิผลการทํางานร่วมกนัระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายส่ือสาร CSR ของ
องค์การอีกด้วย ดงัท่ี Ziek (2009)  Amaladoss และ Manohar (2011) กลา่วว่า เม่ือองค์การ
ดําเนินงาน CSR สง่ผลให้การสื่อสาร CSR เป็นประเด็นท่ีถกูกลา่วถึงเช่นกนั เพราะการส่ือสารเป็น
ตวัการท่ีทําให้ความรู้ ประสบการณ์ และความจริงถกูเผยแพร่ผ่านกระบวนการพิจารณา ตีความ 
ตลอดจนการพิสจูน์ความจริง องค์การจึงควรส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพและใช้วิธีการท่ีถูกต้อง
เพ่ือให้การดําเนินการ CSR เกิดผลลพัธ์ในทางบวก  

  5.2.2.3  การสื่อสาร CSR การส่ือสาร CSR ประกอบด้วยการวางแผน
ประชาสมัพนัธ์และการใช้กลยทุธ์การส่ือสาร คือ ความชดัเจน จริงใจ ครอบคลมุกลุ่มเป้าหมายท่ี
ต้องการ และส่ือสารภาพลักษณ์ท่ีโดดเด่นไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งเพ่ือให้ง่ายต่อการจดจํา 
สอดคล้องกบัหลกัการส่ือสาร CSR ได้แก่ หลกัความถกูต้องในการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร หลกั
ความโปร่งใสซึ่งเป็นคณุลกัษณะสําคญัยิ่งของ CSR เป็นสิ่งท่ีผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียปรารถนา และ
หลกัความน่าเช่ือถือ (Ewing, 2011) มีความสมัพนัธ์กนัดงันี ้ 

    1)  การให้ความหมาย CSR กลยุทธ์และรูปแบบกิจกรรมท่ีองค์การ
เลือกใช้เป็นตวักําหนดกลวิธีการสื่อสาร CSR เพราะเป็นการนําแผนการลงสูก่ารปฏิบตัิควบคูไ่ปกบั
การดําเนินงาน CSR สอดคล้องกบั Ihlen, Bartlett และ May (2011) ท่ีกลา่วว่าความหมายของ 
CSR มีอิทธิพลในการกําหนดกรอบแนวคิด และแนวปฏิบตัิในการส่ือสาร CSR เพราะการส่ือสาร 
CSR ขึน้อยูก่บัการนิยามความหมาย และแนวคดิท่ีกําหนดขึน้  

     2)  การสื่อสาร CSR มีอิทธิพลต่อผู้ รับสารหรือกลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย
ขององค์การในฐานะผู้ รับสาร และในขณะเดียวกันผู้ รับสารก็อาจเป็นผู้ กําหนดการส่ือสาร CSR 
ขององค์การได้ เพราะองค์การพยายามศึกษาความต้องการของทุกกลุ่มอยู่เสมอ สอดคล้องกบั 
Ewing (2011)  ท่ีกลา่วว่า กลุม่ผู้ รับสารควรครอบคลมุผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัองค์การทกุ ๆ กลุม่ทัง้
ภายในและภายนอก ทัง้โดยทางตรงและโดยทางอ้อม องค์การควรให้ความสําคญักบัความ
คาดหวังของกลุ่มผู้ รับสารแต่ละกลุ่มและทําให้มั่นใจว่ากลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าใจในความ
พยายามขององค์การในการดําเนินการ CSR 
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   5.2.2.4  การวิเคราะห์กลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย การวิเคราะห์ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย
ขององค์การเป็นองค์ประกอบท่ีสําคญัท่ีสดุในการส่ือสาร CSR เพราะ CSR มีเป้าหมายสําคญัใน
การตอบสนองผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยองค์การอาจให้ความสําคญักับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียต่างกัน
เน่ืองจากประเภทของธุรกิจ ขนาดและการใช้ทรัพยากรในการผลติท่ีตา่งกนั มีความสมัพนัธ์กนัดงันี ้

    1)  เม่ือผู้ มีสว่นได้สว่นเสียได้รับข้อมลูข่าวสารด้าน CSR ทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อม จากการส่ือสาร CSR ทัง้มิติภายในและภายนอกองค์การ ทําให้ผู้ มีสว่นได้ส่วนเสียอยูใ่น
สถานะผู้ รับสารแต่ผู้ รับสารย่อมมีโอกาสเป็นผู้ กําหนดสารและแสดงถึงความต้องการเลือกรับสาร
ได้ เน่ืองจากองค์การมีการวิเคราะห์ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียก่อนการสื่อสาร CSR เพ่ือประสทิธิผลในการ
ส่ือสาร สอดคล้องกบั Ewing (2011)  ท่ีกลา่ววา่ กลุม่ผู้ รับสารควรครอบคลมุผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบั
องค์การทุก ๆ กลุ่มทัง้ภายในและภายนอก ทัง้โดยทางตรงและโดยทางอ้อม องค์การควรให้
ความสําคญักบัความคาดหวงัของกลุ่มผู้ รับสารแต่ละกลุ่มและทําให้มัน่ใจว่ากลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วน
เสียเข้าใจในความพยายามขององค์การในการดําเนินการ CSR 

    2)  ความสมัพนัธ์ท่ีเกิดขึน้ระหวา่งการวิเคราะห์ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียกบัการ
ประเมินพฤติกรรมผู้ รับสารเป็นความสมัพนัธ์ในแนวระนาบเช่นเดียวกัน กล่าวคือเม่ือผู้ มีส่วนได้
ส่วนเสียได้รับสารข่าวสาร CSR ย่อมเกิดการประเมินสารไปตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์
รายบคุคลและแสดงพฤติกรรมเบือ้งต้นของผู้ รับสารออกมา ได้แก่ เลือกเปิดรับสาร เลือกการรับรู้  
เลือกแสดงทัศนคติและเลือกยอมรับ และแสดงความรู้ความเท่าทันส่ือของผู้ รับสาร ในขณะท่ี
องค์การก็ย่อมมีการศึกษาพฤติกรรมผู้ รับสารเพ่ือตอบสนองผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียให้เหมาะสม
เช่นเดียวกนั สอดคล้องกบัแนวคิดผู้ มีสว่นได้ส่วนเสียท่ีกล่าวว่า ในการสื่อสาร CSR องค์การต้อง
จําแนกกลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียโดยพิจารณาว่าควรจะดําเนินการ CSR กับกลุ่มใด จะจัดสรร
ทรัพยากรอย่างไร  ซึ่งการใช้ทฤษฎีการสื่อสารผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียนัน้เอือ้ให้เกิดการดําเนินธุรกิจ
ภายใต้กรอบกฎหมายและจรรยาบรรณในการสื่อสาร เพราะได้สร้างการมีสว่นร่วมของสาธารณชน
ท่ีปราศจากการครอบงําได้อยา่งแท้จริง (Ihlen, Bartlett and May, 2011)    

5.2.2.5  การประเมินพฤตกิรรมผู้ รับสาร มีความสมัพนัธ์กนั ดงันี ้
    1)  การประเมินพฤติกรรมของผู้ รับสารได้รับอิทธิพลจากลกัษณะทาง

ประชากรศาสตร์ท่ีแตกตา่งกนั  
    2)  การประเมินพฤติกรรมของผู้ รับสารส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของ

ผู้ รับสารในเบือ้งต้น ได้แก่ การเลือกเปิดรับสาร การเลือกรับรู้ เลือกแสดงทศันคติและการยอมรับ 
และแสดงระดบัความรู้ความเท่าทนัส่ือของผู้ รับสาร เพราะเม่ือสารเดินทางมาถึงผู้ รับสารแล้วจึง
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นํามาสูก่ระบวนการประเมินขา่วสารในทนัทีวา่รู้สกึตอ่สารนัน้อยา่งไร สอดคล้องกบั Ihlen, Bartlett 
และ May (2011) ท่ีกลา่วว่าในการส่ือสาร CSR องค์การต้องจําแนกกลุม่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียเพ่ือ
สร้างการมีสว่นร่วมของสาธารณชนท่ีปราศจากการครอบงําได้อย่างแท้จริง  แตใ่นทางปฏิบตัิจริงผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มล้วนมีความคิด  ความต้องการท่ีไม่เหมือนกนั และมีการเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา จึงเป็นความท้าทายท่ีต้องมีการสื่อสาร CSR ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
กลุม่เป้าหมาย โดยองค์การต้องทราบวา่ควรส่ือสารอะไร  สื่อสารช่องทางใด และทราบถึงปัจจยัท่ีมี
ผลตอ่ประสทิธิภาพการส่ือสารขององค์การด้วย 

3)   การประเมินพฤติกรรมผู้ รับสารจากการสื่อสาร CSR มีผลกระทบตอ่
ความสําเร็จขององค์การ ได้แก่ การสร้างตราสินค้า การสร้างคณุค่าตราสินค้า ความภกัดีต่อ
องค์การ ความผกูพนัต่อองค์การ ภาพลกัษณ์องค์การ การตดัสินใจซือ้ ความพงึพอใจ และการมี
สว่นร่วม  

4) การประเมินพฤติกรรมผู้ รับสารยังสะท้อนผลลพัธ์ CSR ท่ีเอือ้
ประโยชน์แก่สงัคมและสิ่งแวดล้อม เน่ืองจากการดําเนินงาน CSR เป็นการทําให้องค์การธุรกิจ
เติบโตไปพร้อมกบัสงัคมอย่างยัง่ยืน สอดคล้องกบั Dong และ Lee (2008) ท่ีกลา่วว่าผลการวิจยั
จํานวนมากพบว่า การดําเนินงานและการส่ือสาร CSR ก่อให้เกิดผลดีแก่องค์การหลายประการ 
โครงการ CSR จึงเป็นเสมือนเคร่ืองมือส่ือสารท่ีเป็นตวัชีว้ดัความตระหนกัและความต่ืนตวัด้าน
ปัญหาสงัคมขององค์การได้เป็นอยา่งดี  

  5.2.2.6  อิทธิพลจากการส่ือสาร CSR การสื่อสารก่อให้เกิดการบ่มเพาะทศันคติ
ของผู้ รับสารจนกลายเป็นพฤติกรรมของผู้ รับสารได้ การสื่อสาร CSR จึงก่อให้เกิดผลดีแก่องค์การ
หลายประการ มีความสมัพนัธ์กนัดงันี ้

1)  อิทธิพลจากการส่ือสาร CSR ได้รับผลกระทบจากการประเมิน
พฤติกรรมของผู้ รับสาร เพราะการเกิดทศันคติต่อการส่ือสาร CSR มีอิทธิพลต่อความสําเร็จของ
องค์การ  

2)   อิทธิพลจากการส่ือสาร CSR มีความสมัพนัธ์กบัการประเมินผลการ
ส่ือสาร CSR ขององค์การ เพราะการประเมินผลเป็นตวัชีว้ดัผลการกระทํา CSR ขององค์การท่ีหวน
คืนสู่องค์การในลกัษณะค่าความสําเร็จ สอดคล้องกับ Dong และ Lee (2008) ท่ีกล่าวว่า
ผลการวิจยัจํานวนมากพบวา่ การดําเนินงานและการส่ือสาร CSR ก่อให้เกิดผลดีแก่องค์การหลาย
ประการ โครงการ CSR จงึเป็นเสมือนเคร่ืองมือส่ือสารท่ีเป็นตวัชีว้ดัความตระหนกัและความต่ืนตวั
ด้านปัญหาสงัคมขององค์การได้เป็นอยา่งดี  
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3)  การประเมินผลยังเป็นประโยชน์ในการพัฒนาและวางแผนการ
ดําเนินงานและการส่ือสาร CSR ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ สอดคล้องกับโกศล ดีศีลธรรม 
(2554) ท่ีกล่าวว่าในปัจจุบนัพฒันาการ CSR ในสหรัฐอเมริกากําลงัก้าวข้ามจากแนวปฏิบตัิ
แบบเดิมท่ีมุ่งเน้นการบริจาคมาสู่แนวปฏิบัติใหม่ในการทํากิจกรรมเพ่ือสังคมท่ีสนับสนุน
วัตถุประสงค์ขององค์การ  โดยองค์การมุ่งท่ีจะเลือกเฉพาะประเด็นเชิงกลยุทธ์ท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานองค์การ  เลือกทํากิจกรรมท่ีตอบสนองเป้าหมายธุรกิจหรือมีความสมัพนัธ์กบัสินค้าก้าว
ไปสูรู่ปแบบการทํางานท่ีมีแบบแผนกลยทุธ์ และให้ความสําคญักบัการประเมินผลมากยิ่งขึน้  

  5.2.2.7  การประเมินผลการส่ือสาร CSR ด้วยตวัชีว้ดัต่างๆ การประเมินผลเป็น
องค์ประกอบท่ีสําคญัและได้รับความสนใจมากขึน้ในแวดวง CSR เพราะทําให้ทราบผลการ
ดําเนินการ CSR และใช้ปรับปรุงโครงการให้มีประสทิธิภาพมากขึน้ มีความสมัพนัธ์กนั ดงันี ้

1)   การประเมินผลการส่ือสาร CSR มีความสมัพนัธ์กับอิทธิพลการ
ส่ือสาร CSR เพราะหลงัจากท่ีองค์การได้รับดําเนินการ CSR และเกิดกระแสตอบรับจึงจะสามารถ
ประเมินผลการดําเนินงาน CSR ได้ 

2)   ผลลพัธ์จากการประเมินผลการส่ือสาร CSR มีความสมัพนัธ์กับ
ภาพลกัษณ์องค์การและประโยชน์ท่ีเกิดขึน้แก่สงัคมโดยรวม เพราะภาพลกัษณ์องค์การและ
ประโยชน์แก่สงัคมเป็นตวัสะท้อนความสําเร็จในการดําเนินงาน CSR ขององค์การเช่นเดียวกนั 
นอกจากนีย้งัแสดงถึงความตัง้ใจจริงและความโปร่งใสในการทํางานขององค์การ และเป็นข้อมลูท่ี
นกัลงทนุให้ความสนใจอีกด้วย สอดคล้องกบั Ihlen, Bartlett และ May (2011) ท่ีพบว่าในปัจจบุนั
การรายงาน CSR มีจํานวนเพิ่มขึน้ เน่ืองมาจากความต้องการรับรู้การดําเนินการท่ีโปร่งใสของ
องค์การท่ีเพิ่มมากขึน้ ด้านองค์การเองก็มีความพยายามเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการรับผิดชอบต่อ
สงัคมเช่นกนั  และสอดคล้องกบั Ewing (2011)  ท่ีกล่าวว่าการตรวจประเมินและการรับรอง 
(Monitoring and Certification) เป็นสิ่งท่ีองค์การทําเพ่ือสร้างความมัน่ใจโดยวิธีการตรวจประเมิน 
และวิธีการให้การรับรองอิสระ (Independent Certification) จากองค์การอิสระภายนอกท่ีมีความ
เช่ือถือ ก็เป็นอีกหนทางหนึง่ท่ีช่วยส่ือสารการปฏิบตัติามจรรยาบรรณขององค์การได้เป็นอยา่งดี   

3)   การประเมินผลการส่ือสาร CSR ส่งผลต่อการวางแผนและการ
กําหนดนโยบายการสื่อสาร CSR อีกครัง้ เน่ืองจากการประเมินผลเป็นตวัชีว้ดัผลสมัฤทธ์ิท่ีผ่านมา
เพ่ือใช้ปรับปรุงการส่ือสาร CSR ครัง้ต่อไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้  สอดคล้องกับโกศล ดี
ศีลธรรม (2554) ท่ีกล่าวว่าในปัจจบุนัพฒันาการ CSR ในสหรัฐอเมริกากําลงัก้าวข้ามจากแนว
ปฏิบตัิแบบเดิมท่ีมุ่งเน้นการบริจาคมาสู่แนวปฏิบตัิใหม่ในการทํากิจกรรมเพ่ือสงัคมท่ีสนับสนุน
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วัตถุประสงค์ขององค์การ  โดยองค์การมุ่งท่ีจะเลือกเฉพาะประเด็นเชิงกลยุทธ์ท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานองค์การ  และให้ความสําคญักบัการประเมินผลมากยิ่งขึน้  

  5.2.2.8  ผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้กบัองค์การและสงัคม เป็นการพิจารณาผลลพัธ์จากการ
ดําเนินงาน CSR ถึงความเปล่ียนแปลงในสงัคมหรือองค์การวา่ 1) การดําเนินงาน CSR นัน้ปรากฏ
ผลดีแก่สงัคมได้จริงหรือไม่ 2) ยงัคงค้นพบปัญหาในแง่มมุใด 3) ทําให้องค์การเปลี่ยนแปลงไปใน
ทิศทางใด และ 4) เม่ือยามเกิดเหตวุิกฤติองค์การท่ีดําเนินงานส่ือสาร CSR สามารถลดผลกระทบ
แก่องค์การได้จริงหรือไม ่เป็นต้น มีความสมัพนัธ์กนัดงันี ้ 

    1)  ผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้กบัองค์การและสงัคมมีความสมัพนัธ์กบัการประเมิน
พฤติกรรมของผู้ รับสาร ในส่วนนีผู้้ รับสารเป็นผู้ประเมินทศันคติต่อการส่ือสาร CSR และทําให้
องค์การได้รับประโยชน์จากการสื่อสาร CSR    

   2)  การประเมินผล CSR ด้วยตวัชีว้ดัตา่งๆ ในทศันะขององค์การเองท่ีทํา
ให้องค์การสามารถวดัระดบัความสําเร็จในการดําเนินงานท่ีผา่นมาเพ่ือใช้ปรับปรุงและวางแผนการ
ดําเนินงานตอ่ไป  

   3)  การพิจารณาผลลัพธ์ท่ีเกิดขึน้กับองค์การและสังคมนีเ้ป็นการ
พิจารณาโดยผู้ กําหนดนโยบายองค์การท่ีสามารถมองเห็นภาพรวมขององค์การและสงัคมได้เพ่ือใช้
ในการกําหนดความหมาย CSR ให้ดีขึน้ตอ่ไป  สอดคล้องกบั Ewing (2011)  ท่ีกลา่วว่าการตรวจ
ประเมินและการรับรอง (Monitoring and Certification) เป็นสิ่งท่ีองค์การทําเพ่ือสร้างความมัน่ใจ
โดยวิธีการตรวจประเมิน และวิธีการให้การรับรองอิสระ (Independent Certification) จากองค์การ
อิสระภายนอกท่ีมีความเช่ือถือ ก็เป็นอีกหนทางหนึ่งท่ีช่วยส่ือสารการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณของ
องค์การได้เป็นอย่างดี  และสอดคล้องกบัแนวคิด CSR ในฐานะบรรทดัฐานท่ีสงัคมคาดหวงั ท่ี
บรรทดัฐานในสงัคมท่ีมีการเปล่ียนอยู่ตลอดเวลา ดงันัน้การส่ือสารและ CSR จึงไม่อาจเป็นสิ่งท่ี
ตายตวั หากแตเ่ป็นกระบวนการท่ีตอ่เน่ือง (Ihlen, Bartlett and May, 2011) 
 ผู้วิจยัยงัพบว่าแบบจําลองการส่ือสารท่ีได้จากการวิเคราะห์ด้วยทฤษฎีพืน้ฐานในการวิจยั
เชิงคณุภาพในครัง้นี ้มีความแตกต่างจากแบบจําลองการส่ือสารท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรมท่ี
ผู้วิจยัได้สรุปรวมไว้ในบทท่ี 2 และมีโครงสร้างแบบแผนเป็นเพียงแคก่ระบวนการสื่อสารขัน้พืน้ฐาน 
“S-M-C-R” (ผู้สง่สาร-สาร-ช่องทางการส่ือสาร-ผู้ รับสาร) เท่านัน้ ดงัภาพท่ี 5.3   
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ความสมัพนัธ์ไมแ่น่นอน 
ความสมัพนัธ์เกิดขึน้แน่นอน   

 
ภาพที่ 5.3  แบบจําลองการสื่อสาร CSR ในประเทศไทย  

 
1)   โครงสร้างความสมัพนัธ์ท่ีปรากฏในแบบจําลองการทบทวนวรรณกรรม แสดง

ให้เห็นว่าการศึกษาการส่ือสาร CSR ในระดบัสากลนัน้มีการศึกษาในแง่มมุท่ีครอบคลมุ ได้แก่ 
ศกึษาการกําหนดความหมาย CSR เพ่ือผลประโยชน์องค์การ การกําหนดความหมาย CSR เพ่ือ
ผลประโยชน์ผู้ ถือหุ้น ศกึษา CSR ควบคูก่บัการดําเนินธุรกิจ  ศกึษา CSR ในมมุมองอ่ืนๆ และมี
การพฒันาการศกึษาการส่ือสาร CSR ท่ีเน้นความเข้าใจในแนวคิด CSR มากขึน้ สอดคล้องกบั
การศกึษาของ Hornsby (2012) และ Carroll (1999) ท่ีพบว่า ประเด็นท่ีค้นพบในงานวิจยัทัว่ไป 
ได้แก่ (1) การศกึษาการเลือกประเดน็ CSR (2) การศกึษาความคาดหวงัของผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย (3) 
การศึกษาเพ่ือสร้างแบบจําลองการสื่อสาร (4) ศึกษาการรายงาน CSR (5) ศึกษาการส่ือสาร
ภายในและภายนอกองค์การ และ (6) ให้ความสําคญักับมุมมองและวิธีคิดในการส่ือสาร CSR 
มากกว่าการคํานึงถึงงบประมาณในการลงทนุ ในขณะท่ีแบบจําลองการส่ือสาร CSR ในประเทศ
ไทยพบว่ามีการศกึษาการส่ือสาร CSR ในมิติขององค์การผู้ส่งสาร ศกึษาเนือ้สาร CSR ของ
องค์การ ศกึษาช่องทางหรือวิธีการเผยแพร่ข้อมลู CSR และศกึษาประสิทธิผลของการสื่อสาร CSR 
ในมมุมองผู้ รับสารเท่านัน้  ขาดการศกึษาการส่ือสาร CSR ในแง่มมุท่ีสง่ผลกระทบตอ่ช่ือเสียงและ
ผลประโยชน์ขององค์การ หรือการศกึษาเชิงวิพากษ์การดําเนินงาน CSR ขององค์การ 

2)   จากการพิจารณาการส่ือสาร CSR ในระดบัสากลตามแบบจําลองการสื่อสาร 
CSR ท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า องค์การส่วนใหญ่มีการจัดการการสื่อสาร CSR 
ดงัตอ่ไปนี ้มีการจดัการเคร่ืองมือส่ือสาร CSR ท่ีพฒันามาจากการสื่อสารทางเดียว มาสูก่ารสื่อสาร
สองทาง  การสร้างการมีสว่นร่วม  การสื่อสารตลาดแบบผสมผสาน  และพฒันาการส่ือสารให้เกิด

M (Message) 
การดําเนินงาน CSR 

 

S (Sender) 
การให้ความหมาย 

CSR 

C (Channel) 
การสื่อสาร 

CSR 

Feedback 
ผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้กบัองค์การ
และสงัคม และการประเมินผล 

 
 

อิทธิพลจาก 
CSR 

R (Receiver) 
การวิเคราะห์ผู้ มีส่วนได้สว่นเสีย

และการประเมินพฤติกรรมผู้ รับสาร 
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ความโปร่งใสและตอ่เน่ือง ตามลําดบั  นอกจากนีย้งัมีการใช้จรรยาบรรณองค์การ การรายงานทาง
สงัคม การตรวจประเมินรับรอง และการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องอีกด้วย ในขณะท่ี
การบริหารจดัการ CSR ในประเทศไทยท่ีพบส่วนใหญ่ยงัเป็นการส่ือสารทางเดียวท่ีไม่สามารถ
สร้างสงัคมแห่งการมีสว่นร่วมท่ีแสดงถึงการปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ มีสว่นได้สว่นเสียได้ และยงัไม่สามารถ
ประเมินผลการดําเนินงาน CSR ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ   

แบบจําลองการส่ือสารท่ีได้ในการวิจยันีเ้ร่ิมต้นจากการให้ความหมายของ CSR 
เพ่ือใช้ในการดําเนินงานและกําหนดรูปแบบการสื่อสาร CSR เหล่านีแ้สดงถึงเง่ือนไขและข้อจํากดั
ของความรู้ความเข้าใจในแนวคิดการส่ือสาร CSR ขององค์การ ท่ีส่งผลต่อความสมัพนัธ์ระหว่าง
องค์การและสาธารณชนในแบบผิวเผิน เน่ืองจากให้อํานาจในการกําหนดนโยบาย การกําหนด
ความหมายจากความต้องการขององค์การก่อนเสมอ แสดงถึงปัญหาทางโครงสร้างการสื่อสาร
ระหว่างองค์การและสาธารณชน จนขาดการริเร่ิมกิจกรรม CSR โดยสาธารณชนอย่างแท้จริง  
สอดคล้องกบั Mavro (2010)  ท่ีพบว่าระบบโครงสร้างพืน้ฐาน โครงสร้างการปกครอง และระบบ
ชนชัน้ท่ีแฝงอยู่ในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยแบบไม่เต็มใบ ทําให้การสื่อสาร CSR ใน
ประเทศไทยยงัอยู่ในขัน้เร่ิมต้น เป็นเพียงการสื่อสารทางเดียว และไม่อาจสร้างการมีส่วนร่วมได้
อยา่งแท้จริง    

3)  โครงสร้างความสัมพันธ์ท่ีปรากฏในแบบจําลองการทบทวนวรรณกรรมมี
การศกึษาการส่ือสาร CSR ในเชิงลกึและครอบคลมุประเดน็ตา่งๆท่ีเก่ียวข้องในกระบวนการสื่อสาร 
CSR ทัง้ CSR แท้ และ CSR เทียม มีการเปิดเผยผลการดําเนินงานทัง้ในด้านดีและด้านลบของ
องค์การ ในขณะท่ีโครงสร้างความสัมพันธ์ของแต่ละองค์ประกอบท่ีปรากฏในแบบจําลองการ
ส่ือสาร CSR ในประเทศไทยเป็นเพียงการส่ือสารขัน้พืน้ฐาน “S-M-C-R” (ผู้ส่งสาร-สาร-ช่อง
ทางการส่ือสาร-ผู้ รับสาร) เท่านัน้  โดยเร่ิมต้นจากการให้ความหมายของ CSR เพ่ือใช้ในการ
ดําเนินงานและกําหนดรูปแบบการส่ือสาร CSR  การพิจารณาผู้ รับสารท่ีเป็นผู้ มีสว่นได้สว่นเสียของ
องค์การ การประเมินพฤติกรรมของผู้ รับสารในเบือ้งต้นเพ่ือใช้เป็นกลยทุธ์ในการสื่อสาร CSR และ
ศกึษาผลกระทบของการส่ือสาร CSR ท่ีมีตอ่ผู้ รับสาร ตลอดจนประเมินผล CSR ซึง่ในความเป็น
จริงแล้วนัน้การดําเนินงาน CSR ขององค์การส่วนใหญ่ไม่อาจสร้างการวดัผลเพ่ือพฒันาการ
ดําเนินงานได้อย่างแท้จริง ไม่มีการศกึษาในแง่มมุด้านลบท่ีแตกต่างไปจากเดิม และเป็นเพียงการ
ส่ือสาร CSR เพ่ือตามกระแสสงัคมเท่านัน้  สอดคล้องกบั Visser (2008) ท่ีพบว่าการศกึษาวิจยั 
CSR ในประเทศกําลงัพฒันาเป็นไปเพ่ือเพิ่มความน่าเช่ือถือแก่องค์การ และเน้นการศึกษาวิจยั 
CSR เฉพาะองค์การท่ีมีช่ือเสียงเท่านัน้   
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แนวทางการศึกษาท่ีปรากฏในแบบจําลองดงักล่าวนีแ้สดงถึงเง่ือนไขและข้อจํากัดด้าน
ความรู้ความเข้าใจในแนวคิดการส่ือสาร CSR ขององค์การ ท่ีส่งผลต่อลกัษณะความสมัพนัธ์
ระหว่างองค์การและสาธารณชนในแบบผิวเผิน และแสดงถึงกระบวนการส่ือสารท่ีเป็นเพียงการ
ส่ือสารทางเดียวเท่านัน้ ดังท่ีมีการศึกษาพบว่า CSR ในประเทศไทยเกิดจากรากเหง้าทาง
วฒันธรรมแห่งการบริจาคท่ีมีในสงัคมไทยมาช้านาน (วิทยา ชีวรุโณทยั, 2554; Mavro, 2010)  

การศกึษา CSR ในประเทศไทยเร่ิมเกิดขึน้อย่างเป็นรูปธรรมในปี พ.ศ. 2549  ทําให้บาง
องค์การมองว่า CSR เป็นการประชาสมัพนัธ์เท่านัน้ (นิภา วิริยะพิพฒัน์, 2552) ต่อมาจึงเกิด
กระแสกดดนัให้เกิดการรณรงค์ CSR อย่างแท้จริง โดยพยายามประยกุต์แนวคิด CSR ตามหลกั
สากล มีการบูรณาการองค์ความรู้และภูมิปัญญาไทยลงสู่การปฏิบตัิ CSR ท่ีสอดคล้องกับ
สงัคมไทยมากขึน้ (วรพรรณ เอือ้อาภรณ์, 2555) แตใ่นทางปฏิบตัิจริง แม้ว่าองค์การภาคเอกชนจะ
มีการทํากิจกรรมเพ่ือสงัคมจํานวนมากแต่ส่วนใหญ่ไม่มีเป้าหมายของการพฒันาสงัคมเป็นหลกั 
ส่วนภาคประชาสงัคมท่ีทํางานส่วนใหญ่ยงัขาดแคลนเงินทุน การทํากิจการเพ่ือสงัคมในประเทศ
ไทยยงัไม่สามารถเช่ือมโยงอย่างเป็นระบบเหมือนกบัหลายๆประเทศ  (โกศล ดีศีลธรรม, 2554) 
นอกจากนี ้บริษัทและวิสาหกิจสว่นใหญ่ในประเทศไทยยงัยากตอ่การตรวจสอบ มีความเหลื่อมลํา้
เชิงอํานาจ มีระบบอปุถมัภ์ และความไม่โปร่งใสเกิดขึน้ มีการใช้ CSR เป็นเพียงสว่นหนึ่งของงาน
ประชาสมัพนัธ์  โดยเฉพาะองค์การท่ีสร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ มกัจะลงทนุประชาสมัพนัธ์
กบัโครงการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมเป็นพิเศษ โดยอาจใช้งบประชาสมัพนัธ์สงูกว่างบประมาณในการ
ทําประโยชน์ก็เป็นได้ (นิธิ เอียวศรีวงศ์, 2555; โกศล ดีศีลธรรม, 2555)   

 ผลการวิจยัยงัสอดคล้องกบั  Mavro (2010) ท่ีพบว่าการส่ือสาร CSR ในประเทศไทยให้
ความสําคญักับผู้ ถือหุ้นขององค์การเสียมากกว่า กิจกรรมส่วนใหญ่เป็นการบริจาคเพ่ือการกุศล 
เป็นกิจกรรมท่ีไม่ต่อเน่ือง ไม่สอดคล้องกบัเป้าหมายหลกัขององค์การไม่เน้นศึกษาการมีส่วนร่วม
ของกลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเช่นในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ละเลยการให้ความสําคัญกับ
สิง่แวดล้อม ในขณะท่ีองค์การตา่งใช้ทรัพยากรจํานวนมหาศาล   

 สอดคล้องกบัการศกึษาของ Amaladoss และ Manohar (2011) ท่ีได้ศกึษาวิเคราะห์

เนือ้หาและมมุมองของงานวิจยัการส่ือสาร CSR ในประเทศกําลงัพฒันา พบว่าการศกึษา CSR 

ส่วนใหญ่เน้นท่ีการบริจาคเพ่ือการกุศล และการพฒันาชุมชน มากกว่าการให้ความสําคญัด้าน

การศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อม  จริยธรรม หรือการมีส่วนร่วมของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งมีการศึกษา

จํานวนมากในประเทศท่ีพฒันาแล้ว นอกจากนีย้งัมีมาตรฐาน และระบบขององค์การท่ีดําเนินการ 

CSR ท่ีไม่เข้มงวดเหมือนกบัประเทศท่ีพฒันาแล้ว งานวิจยัด้าน CSR ท่ีเกิดขึน้ในกลุ่มประเทศ
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กําลงัพฒันายงัอยูใ่นระดบัต่ํา และการศกึษาการส่ือสาร CSR ในประเทศไทยของ Thompson และ 

Zakaria (2004) ยงัระบวุ่า มีการเรียกร้องให้รัฐบาลเข้ามามีบทบาทสําคญัในการแก้ไขปัญหา

สิง่แวดล้อมมากขึน้อีกด้วย   

 สอดคล้องกบังานวิจยัของ Chambers, Chapple, Moon และ Sullivan (2005) ท่ีพบว่า 

ประเทศไทยยงัอยู่ในขัน้เร่ิมต้นของการดําเนินกิจกรรม CSR โดยมีกิจกรรม CSR ท่ีเก่ียวเน่ืองกบั

การมีส่วนร่วมของชุมชน มุ่งเน้นเฉพาะกลุ่ม (ศาสนา พระมหากษัตริย์ วฒันธรรมไทย) มากเป็น

พิเศษ ซึง่ตรงกนัข้ามกบัประเทศทางตะวนัตกท่ีมุ่งเน้นการกําหนดแนวทางปฏิบตัิตอ่พนกังาน ด้าน

สวสัดกิารและการมีสว่นร่วมของพนกังาน (วรพรรณ เอือ้อาภรณ์, 2555)  

ผู้วิจยัพบว่าการศึกษาเพ่ือสร้างแบบจําลองการส่ือสาร CSR ในงานวิจยัด้านการส่ือสาร 

CSR ของประเทศไทยโดยใช้ทฤษฎีพืน้ฐานนี ้เป็นวิธีการหนึ่งท่ีมีประสิทธิภาพในการสร้างความ

เข้าใจในสถานภาพของการศกึษาการส่ือสาร CSR ในภาพรวมให้มีความชดัเจนมากขึน้ สอดคล้อง

กบั Creswell (1998) ท่ีกล่าวว่าการใช้ทฤษฎีพืน้ฐานในงานวิจยั ทําให้ทฤษฎีท่ีได้ถกูสร้างขึน้มา

จากข้อมูลโดยตรง และถือเป็นทฤษฎีท่ีอธิบายปรากฏการณ์ท่ีนักวิจัยเลือกมาศึกษา โดยอาศยั

ความรู้ท่ีลกึซึง้เก่ียวกบัมโนทศัน์ตา่งๆ จากข้อมลูท่ีมีอยูใ่นสงัคม   

 การใช้ทฤษฎีพืน้ฐานในการวิจยันีช้่วยให้เห็นสถานภาพปัจจุบนัในการศึกษาวิจยั CSR 

เน่ืองจากประเทศไทยมีการศึกษาวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการศึกษา CSR จํานวนมาก แต่งานวิจยั

ดงักลา่วยงัคงกระจดักระจายไปตามศาสตร์ตา่งๆ ประกอบไปด้วยหลากหลายมมุมองในการศกึษา 

เช่น การบริหาร การจัดการ การพฒันาสงัคม การจดัการภาครัฐและเอกชน  นิเทศศาสตร์  การ

ส่ือสาร เป็นต้น  นอกจากนี ้CSR สามารถผนวกรวมกบัสาขาตา่งๆได้ง่าย และมีปริมาณเพิ่มมาก

ขึน้อยา่งรวดเร็ว (Amaladoss and  Manohar, 2011) และสอดคล้องกบัโกศล ดีศีลธรรม (2554) ท่ี

กลา่วว่าการศกึษาด้าน CSR ในประเทศไทยกําลงัได้รับความนิยม เพิ่มขึน้ในธุรกิจชัน้นําของไทย 

และจากกระแสความนิยม CSR ขององค์การในการดําเนินธุรกิจ ทําให้หลกัสตูรการศกึษาในระดบั

บณัฑิตศกึษาชัน้นําของไทยมีการปรับเปล่ียนเพ่ือให้สอดรับกบัความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้   

สรุปคือ แบบจําลองการสื่อสาร CSR ท่ีได้รับจากการวิจยัแตกตา่งจากการสรุปแบบจําลอง
ท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรม เน่ืองจากแบบจําลองนีแ้สดงถึงสถานภาพปัจจบุนัของการศกึษา
การสื่อสาร CSR ระดบับณัฑิตศกึษาในประเทศไทยท่ีเป็นกระบวนการส่ือสารขัน้พืน้ฐาน ในขณะท่ี
แบบจําลองในการทบทวนวรรณกรรมนัน้เป็นการรวบรวมสถานภาพการส่ือสาร CSR ในระดบั
สากลท่ีมีการศกึษาในแง่มมุต่างๆอย่างซบัซ้อน โดยเฉพาะด้านการศกึษาการส่ือสาร CSR และ
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กระบวนการส่ือสาร CSR ท่ีเป็นท่ียอมรับ ผลการสร้างแบบจําลองการส่ือสาร CSR นีจ้ึงสะท้อน
สถานภาพการศกึษาการส่ือสาร CSR ในประเทศท่ีควรพฒันาให้มีการศกึษาในเชิงลกึมากขึน้  

 

5.2  ข้อเสนอแนะสาํหรับการศกึษาและการจัดการ CSR 

 
จากการศึกษาสถานภาพปัจจุบันของการสื่อสารความรับผิดชอบต่อสงัคมในงานวิจัย

ระดบับณัฑิตศึกษาของประเทศไทย พบว่าการสถาบนัการศึกษาและองค์การทั่วไปสามารถนํา
ข้อเสนอแนะจากการวิจยัไปปฏิบตัิเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลในการศึกษาและการจดัการด้านความ
รับผิดชอบตอ่สงัคม ดงันีคื้อ 

5.2.1  สถาบนัการศกึษาควรมีการพฒันาหลกัสตูรการศกึษา CSR เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการการส่ือสาร CSR ในแง่มมุท่ีซบัซ้อนมากขึน้ และสนบัสนนุการศกึษาวิจยัด้าน CSR ใน
ประเด็นท่ีครอบคลมุมากขึน้ ได้แก่ 1) การศึกษาการเลือกประเด็น CSR 2) การศึกษาความ
คาดหวังของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย 3) การศึกษาเพ่ือสร้างแบบจําลองการส่ือสาร 4) ศึกษาการ
รายงาน CSR 5) ศกึษาการส่ือสารภายในและภายนอกองค์การ และ 6) ให้ความสําคญักบัมมุมอง
และวิธีคดิในการส่ือสาร CSR ขององค์การ 

5.2.2  องค์การควรนําแนวทางการส่ือสาร CSR ท่ีแตกตา่งไปจากเดิมมาใช้ในการปฏิบตัิ
จริงเพ่ือการส่ือสารและสร้างภาพลกัษณ์การเป็นองค์การธุรกิจเพ่ือสงัคมในระยะยาว ได้แก่ 1) การ
จดัการเคร่ืองมือส่ือสารให้สามารถส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้หลกัการส่ือสารสองทาง 
การสร้างการมีส่วนร่วม การใช้หลกัการตลาดแบบผสมผสาน และการส่ือสารด้วยความโปร่งใส
และตอ่เน่ือง 2) ใช้หลกัจรรยาบรรณองค์การเพ่ือให้เกิดความเล่ือมใสศรัทธาในองค์การ 3) ใช้การ
รายงานทางสงัคมเพ่ือสร้างความน่าเช่ือถือและวดัผลการดําเนินงาน CSR เพ่ือสงัคมได้อย่าง
แท้จริง  4) ใช้การตรวจประเมินรับรองเพ่ือเพิ่มความเช่ือมัน่แก่องค์การ  และ 5)  การฝึกอบรมให้
ความรู้แก่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียเพ่ือให้เกิดนวตักรรมใหม่ๆ  ในการดําเนินงาน CSR  

5.2.3  จากการศกึษาสถานภาพการวิจยัการสื่อสาร CSR ในด้านการให้ความหมาย CSR 
นัน้ พบว่าส่วนใหญ่มีการศกึษาการให้ความหมาย CSR ในมมุมองขององค์การและพนกังาน มี
การศึกษา CSR ในมุมมองของชุมชน ส่ือมวลชนอยู่จํานวนน้อย จึงควรมีการศึกษาการให้
ความหมาย CSR ในมมุมองของผู้ ถือหุ้น ภาครัฐ คู่ค้าและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอ่ืนๆเพิ่มเติม
เพ่ือให้องค์ประกอบด้านการกําหนดความหมาย CSR มีความสมบรูณ์มากยิ่งขึน้   
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5.2.4  จากการศึกษาสถานภาพการวิจยัการส่ือสาร CSR ในด้านการดําเนินงาน CSR 
พบว่า องค์การควรมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านการดําเนินงานเพ่ือสังคมโดยตรงเพ่ือให้เห็น
ขอบเขตงานท่ีชดัเจน มีอํานาจในการตดัสินใจและสามารถดําเนินการได้ตรงตามเป้าหมายของ 
CSR อยา่งแท้จริง การดําเนินงาน CSR ท่ีดีควรครอบคลมุกลุม่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทกุกลุม่ องค์การ
ควรผลกัดนัให้เกิดความร่วมมือตัง้แต่การกําหนดนโยบาย การดําเนินงาน การแสดงความคิดเห็น  
การรับผลประโยชน์ และร่วมติดตามประเมินผล  โดยมีผู้บริหารองค์การปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างท่ี
ดีให้พนกังานมีส่วนร่วมอย่างชดัเจน มีการเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมให้แพร่หลาย และให้พนกังาน
ได้มีโอกาสนําเสนอความคิดเห็น สร้างแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมของพนักงาน ประชาชน และ
หน่วยงานภายนอกอ่ืนๆ ซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของการดําเนินงานท่ีต่อเน่ืองและเกิดประสิทธิผล
เพ่ือท่ีจะสามารถสร้างความจดจําในระบบความคดิของผู้บริโภคได้   

ทัง้นี ้ผู้วิจยัมีข้อพงึสงัเกตวา่งานวิจยัสว่นใหญ่มีการศกึษาการดําเนินงาน CSR ในองค์การ
ท่ีมีช่ือเสียง องค์การท่ีนกัวิจยัมีความคุ้นเคย หรือเป็นการศกึษาการดําเนินงานขององค์การท่ีเคยมี
การศึกษามาก่อนแล้วแต่แตกต่างกนัในบางประเด็นเท่านัน้ ทําให้ความหลากหลายขององค์การ
รูปแบบต่างๆยังอยู่ในวงจํากัด โดยไม่ได้ศึกษาองค์การเอกชน องค์การรัฐขนาดเล็ก จึงควรมี
การศกึษาการดําเนินงาน CSR ในหน่วยงานดงักลา่วเพิ่มเติมเพ่ือนํามาปรับใช้ในองค์การดงักลา่ว
และให้องค์ประกอบด้านการดําเนินงาน CSR มีความสมบรูณ์มากขึน้  

5.2.5  จากการศกึษาสถานภาพการวิจยัการสื่อสาร CSR ในด้านการสื่อสาร CSR พบว่า
ยงัไมมี่การสื่อสารท่ีมีประสทิธิภาพมากนกั โดยเฉพาะองค์การภาครัฐและองค์การเอกชนขนาดเล็ก 
ทําให้ความหลากหลายของวิธีการสื่อสาร กระบวนการสื่อสาร CSR ขององค์การดงักลา่วยงัอยู่ใน
วงจํากดั จึงควรมีการศกึษาการส่ือสาร CSR ในหน่วยงานดงักล่าวเพิ่มเติม ทัง้นีอ้งค์การควรเปิด
โอกาสให้เกิดการสื่อสารสองทาง และชีแ้จงผลการดําเนินงานเพ่ือให้สาธารณชนรับรู้และ
ประเมินผลการดําเนินงานร่วมกนั   

5.2.6  จากการศกึษาสถานภาพการวิจยัการสื่อสาร CSR ในด้านการวิเคราะห์ผู้ มีสว่นได้
สว่นเสียขององค์การพบว่า ในงานวิจยัมีประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัการวิเคราะห์ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียใน
ปริมาณน้อย ทําให้การส่ือสาร CSR เสมือนเป็นการให้ผลประโยชน์แก่องค์การเป็นหลกั องค์การ
เอาตนเองเป็นศนูย์กลางในการริเร่ิมกิจกรรม และการตดัสินใจเลือกประเด็นเสียมากกว่า จึงควรมี
การศกึษาเพ่ือแสวงหาองค์ความรู้ด้านการวิเคราะห์ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียมากขึน้ เพ่ือให้ CSR เป็นไป
ตามวตัถปุระสงค์หลกั นัน่คือการทํากิจกรรมเพ่ือสงัคมโดยคํานึงถึงผู้ มีสว่นได้สว่นเสียขององค์การ
เป็นสําคญั และทําให้แบบจําลองการสื่อสารมีความสมบรูณ์มากยิ่งขึน้  
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5.2.7  จากการศึกษาสถานภาพการวิจยัการส่ือสาร CSR ในด้านการประเมินผลการ
ส่ือสาร CSR พบว่ามีการศึกษาค่อนข้างน้อยทําให้มีองค์ความรู้เพ่ือสนบัสนุนและส่งเสริมการ
ประเมินผล CSR อยูใ่นวงจํากดั เน่ืองจากการประเมินผล CSR เป็นสิง่ท่ียงัใหมสํ่าหรับองค์การไทย 
และมกัจะริเร่ิมทําในองค์ขนาดใหญ่ท่ีมีช่ือเสียงเท่านัน้ จึงควรมีการศกึษาวิจยัด้านการประเมินผล
หรือตวัชีว้ดัการส่ือสาร CSR เพิ่มเตมิ  

5.2.8  จากการศึกษาสถานภาพการวิจยัการส่ือสาร CSR ในด้านผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้กับ
องค์การและสงัคมโดยรวม พบว่ามีการศึกษาค่อนข้างน้อย เน่ืองจากเป็นการศึกษาในระยะยาว 
ทําให้มีองค์ความรู้อยู่ในวงจํากดั ผู้วิจยัเสนอว่าควรมีการวิจยัท่ีศกึษาผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้กบัองค์การ
และสงัคมโดยรวมในระยะยาวเพิ่มเตมิ  
 
5.3  ข้อเสนอแนะในการศกึษาครัง้ต่อไป  
 

ในการวิจยัครัง้นีมี้ข้อจํากดัท่ีสําคญั คือ งานวิจยัท่ีนํามาวิเคราะห์ เน่ืองจากผู้วิจยัสืบค้น
กลุม่ตวัอย่างจากงานวิจยัท่ีเผยแพร่ในฐานข้อมลูออนไลน์ TDC (Thai Digital Collection) เท่านัน้ 
ทําให้พบงานวิจยัจากสถาบนัการศึกษาของรัฐบาลจํานวน 7 แห่ง และสถาบนัการศึกษาของ
เอกชนจํานวน 4 แห่งเท่านัน้ ในฐานข้อมลูออนไลน์ดงักลา่วสว่นใหญ่เป็นการนําเสนองานวิจยัของ
มหาวิทยาลยัของรัฐ และพบงานวิจยัของมหาวิทยาลยัเอกชนจํานวนน้อยท่ีเก่ียวข้องกบัการส่ือสาร 
CSR ซึง่หากผู้วิจยัมีการศกึษาโดยเลือกกลุม่ตวัอย่างจากแหลง่ข้อมลูอ่ืนๆเพิ่มเติม เช่น สืบค้นจาก
ห้องสมดุมหาวิทยาลยัต่างๆ อาจได้รับผลการจําแนกงานวิจยัตามประเภทมหาวิทยาลยั และผล
การจําแนกแนวทางการศกึษาการส่ือสาร CSR ท่ีแตกตา่งกนัได้   

นอกจากนีก้ารคดัเลือกกลุม่ตวัอย่างในช่วงเดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2555 ทําให้งานวิจยั
ด้านการสื่อสาร CSR ท่ีจดัทําในปี พ.ศ. 2555 ยงัไม่ได้รับการเผยแพร่ในฐานข้อมลูออนไลน์ TDC 
(Thai Digital Collection) ทําให้ผู้วิจยัค้นพบงานวิจยัเพียง 4 ฉบบัเท่านัน้ ซึง่หากมีการสืบค้นใน
ระยะหลงัจะได้รับงานวิจยัในปีการศกึษา 2555 มาวิเคราะห์เพิ่มเตมิ 

ผู้วิจยัมีความเห็นวา่การวิจยัในครัง้ตอ่ไปควรท่ีจะศกึษาประเดน็ดงัตอ่ไปนี ้ 
1)  ศึกษาและวิจัยประเด็นด้านการสื่อสารอ่ืนๆด้วยทฤษฎีพืน้ฐานหรือการ

วิเคราะห์งานวิจยัในหวัข้ออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัการส่ือสาร CSR เช่น การศกึษาการส่ือสารแบบปากตอ่
ปาก การสื่อสารในภาวะวิกฤติ และการส่ือสารข้ามวฒันธรรมเพ่ือให้เกิดประโยชน์ในเชิงธุรกิจและ
ในเชิงวิชาการได้ในอนาคต  
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2)  ศกึษาสถานภาพปัจจุบนัของการสื่อสาร CSR ท่ีปรากฏในบทความทาง
วิชาการเพิ่มเติม หรือบทความภาษาองักฤษเพ่ือพิจารณาเปรียบเทียบการสร้างแบบจําลองว่ามี
ความสอดคล้องกบัแบบจําลองการสื่อสาร CSR ท่ีได้ในการวิจยัครัง้นีห้รือไม ่อยา่งไร  

3)   ศกึษาสถานภาพปัจจบุนัของการสื่อสาร CSR หรือการส่ือสารท่ีเก่ียวข้องโดย
ใช้วิธีการจัดกลุ่มประเภท (Typology) วิธีการวิเคราะห์เอกสาร วิธีการในเชิงปริมาณหรือศึกษา
แนวโน้มการส่ือสาร CSR โดยใช้เทคนิคเดลฟายเพ่ือเปรียบเทียบผลการวิจยัตอ่ไป                      
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ภาคผนวก ก 
 

การกาํหนดรหสังานวจิัย  



 

         ตารางแสดงการทาํรหสัในงานวจิัยแต่ละฉบบัของผู้วจิัย  

 

ลาํดับที่ รหัสที่ 1 รหัสที่ 2 

1 การดําเนินงาน CSR การส่ือสาร CSR  

2 การส่ือสาร CSR การตอบรับจากส่ือมวลชนด้าน CSR 

3 การดําเนินงาน CSR ผลของ CSR ในการสร้างภาพลกัษณ์  

4 การดําเนินงาน CSR การตอบรับจากส่ือมวลชนด้าน CSR 

5 การดําเนินงาน CSR ผลของ CSR ในการสร้างภาพลกัษณ์  

6 การดําเนินงาน CSR ความรู้ ความเข้าใจขององค์กรต่อ CSR 

7 การส่ือสาร CSR การรับรู้ ทศันคติ และการยอมรับ CSR ของชมุชน  

8 การส่ือสาร CSR การรับรู้ CSR ของผู้บริโภค 

9 การส่ือสาร CSR การใช้กลยทุธ์การส่ือสารการตลาดใน CSR  

10 การส่ือสาร CSR การกําหนดนโยบาย CSR โดยผู้บริหาร  

11 การส่ือสาร CSR การสร้างการมีสว่นร่วม 

12 การดําเนินงาน CSR  การส่ือสาร CSR  

13 การดําเนินงาน CSR  การส่ือสาร CSR  

14 การดําเนินงาน CSR  การส่ือสาร CSR  

15 การกําหนดนโยบาย CSR โดยผู้บริหาร  การดําเนินงาน CSR  

16 การดําเนินงาน CSR  การส่ือสาร CSR  

17 การดําเนินงาน CSR  การส่ือสาร CSR  

18 การส่ือสาร CSR ความสอดคล้องของ CSR กบัการพฒันาชมุชน 

19 การดําเนินงาน CSR การวางแผนประชาสมัพนัธ์ 

20 การดําเนินงาน CSR แนวทางปรับปรุงการดําเนินงาน CSR 

21 การเปิดเผยนโยบาย CSR ปัจจยัในการเปิดเผยข้อมลู CSR  

22 การเปิดรับสารและทศันคติประชาชนตอ่ 
CSR 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งการมีสว่นร่วมกบัทศันคติ 
CSR และความตัง้ใจซือ้  

23 การเปิดรับสารและทศันคติประชาชนตอ่ ความสมัพนัธ์ระหวา่งการมีสว่นร่วมกบัทศันคติ 
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CSR CSR และความตัง้ใจซือ้  

24 การเปิดรับสารและทศันคติประชาชนตอ่ 
CSR 

ผลการเลือกใช้ส่ือ  CSR  

25 การมีสว่นร่วมของบคุลากร  ทศันคติของบคุลากรตอ่ CSR  

26 การมีสว่นร่วมของบคุลากร  การสร้างการมีสว่นร่วม 

27 ความสมัพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ ทศันคติ 
และพฤติกรรมพนกังาน 

การมีสว่นร่วมของบคุลากร 

28 การมีสว่นร่วมของบคุลากร  ความสมัพนัธ์ระหวา่งความรู้ การรับรู้และการมี
สว่นร่วมของพนกังาน 

29 การใช้กลยทุธ์การส่ือสารการตลาดใน 
CSR  

ตราสนิค้ามีผลต่อพฤติกรรม 

30 การรับรู้ความสมัพนัธ์ในมิติตา่งๆของ
ประชาชนกบัส่ือ  

การรับรู้ CSR ของผู้บริโภค 

31 ทศันคติของผู้บริโภคตอ่ CSR การดําเนินงาน CSR  

32 การให้ความหมาย CSR ขององค์กร  รูปแบบกิจกรรม CSR 

33 การให้ความหมาย CSR ขององค์กร  รูปแบบกิจกรรม CSR 

34 การให้ความหมาย CSR ขององค์กร  รูปแบบกิจกรรม CSR 

35 การให้ความหมาย CSR ขององค์กร  รูปแบบกิจกรรม CSR 

36 การให้ความหมาย CSR ขององค์กร  รูปแบบกิจกรรม CSR 

37  อิทธิพลของ CSR ตอ่การใช้บริการ ความสอดคล้องระหวา่ง NGOs กบั CSR  

38 การดําเนินงาน CSR ความเช่ือมโยงระหวา่ง CSR กบักลยทุธ์หรือธุรกิจ
องค์กร 

39 ทศันคติบคุลากรตอ่ CSR  แนวทางปรับปรุงการดําเนินงาน CSR  

40 การดําเนินงาน CSR การกําหนดนโยบาย CSR โดยผู้บริหาร  

41 ผลของ CSR ในการสร้างภาพลกัษณ์  ความพงึพอใจต่อการส่ือสาร CSR  

42 การเปิดเผยนโยบาย CSR ปัจจยัในการเปิดเผยข้อมลู CSR  

43 การดําเนินงาน CSR ผลของ CSR ในการสร้างภาพลกัษณ์  

44 การดําเนินงาน CSR  CSR ท่ีสง่ผลตอ่ความภกัดี 

45 CSR กบัการสร้างตราสนิค้า การดําเนินงาน CSR 
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46 ตวัชีว้ดัการประเมินผล CSR  ตวัชีว้ดัการประเมินผล CSR  

47 การส่ือสาร CSR  ทศันคติผู้บริโภคตอ่ CSR  

48 การมีสว่นร่วมของบคุลากร  การสร้างการมีสว่นร่วม 

49 ความหมาย CSR ในมมุมองพนกังาน ทศันคติบคุลากรตอ่ CSR  

50 ผลของ CSR ในการสร้างภาพลกัษณ์ การเปิดรับสารและทศันคติประชาชนตอ่ CSR 

51 การส่ือสาร CSR  การเปิดรับสารและทศันคติของประชาชนตอ่ CSR 

52 การรับรู้ ทศันคติและการยอมรับ CSR 
ของชมุชน 

แนวทางการปรับปรุงการดําเนินงาน CSR  

53 การรับรู้ ทศันคติและการยอมรับ CSR 
ของชมุชน 

การเปิดรับสารและทศันคติของประชาชนตอ่ CSR 

54 ทศันคติของบคุลากรตอ่ CSR  ความสมัพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ ความรู้และการมี
สว่นร่วมของพนกังาน 

55 ความผกูพนัของพนกังานท่ีดําเนินงาน 
CSR  

การเสริมสร้างความผกูพนัของพนกังาน 

56 การดําเนินงาน CSR  ความพงึพอใจต่อการส่ือสาร CSR  

57 สถานการณ์ CSR  สถานการณ์ CSR  

58 ความรู้ความเข้าใจ CSR ขององค์กร  การดําเนินงาน CSR 

59 CSR กบัการสร้างตราสนิค้า ตราสนิค้ามีผลต่อพฤติกรรม 

60 การดําเนินงาน CSR  ผลการดําเนินงาน CSR  

61 ทศันคติบคุลากรตอ่ CSR  ความสมัพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ ทศันคติ และ
พฤติกรรมการทํางาน 

62 ทศันคติผู้บริหารด้าน CSR  การกําหนดนโยบาย CSR โดยผู้บริหาร  

63 การส่ือสาร CSR การดําเนินงาน CSR  

64 การดําเนินงาน CSR  การรับรู้ ทศันคติและการยอมรับ CSR ของชมุชน 

65 ความรู้และความตระหนกัของ
ผู้ปฏิบติังาน CSR  

ความรู้และความตระหนกัของผู้ปฏิบติังาน CSR  

66 การเปิดเผยนโยบาย CSR ปัจจยัในการเปิดเผยข้อมลู  
 

67 ความสอดคล้องระหวา่งความโปร่งใสกบั
ภาพลกัษณ์องค์กร  

การดําเนินงาน CSR  
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68 การดําเนินงาน  CSR  CSR และผลตอ่คณุภาพชีวิตการทํางานของ
บคุลากร  

69 การเปิดเผยนโยบาย CSR ปัจจยัในการเปิดเผยข้อมลู  

70 ตวัชีว้ดัการประเมินผล CSR  ตวัชีว้ดัการประเมินผล CSR 

71 การใช้กลยทุธ์การส่ือสารการตลาดใน 
CSR  

ทศันคติผู้บริหารด้าน CSR   

72 ทศันคติของผู้บริโภคตอ่ CSR  แนวทางการปรับปรุง CSR  

73 ความรู้ ความเข้าใจขององค์กรต่อ CSR  ทศันคติของผู้บริหารด้าน CSR  

74 แนวทางการปรับปรุง CSR ทศันคติของผู้บริหารด้าน CSR 

75 การกําหนดนโยบาย CSR โดยผู้บริหาร ผลของ CSR ในการสร้างภาพลกัษณ์ 

76 การดําเนินงาน CSR  การส่ือสาร CSR  

77 การดําเนินงาน CSR  ความสมัพนัธ์ระหวา่ง CSR และผลงานองค์กร  

78 การดําเนินงาน CSR  ผลของ CSR ตอ่การตดัสนิใจซือ้  

79 ผลของ CSR ในการสร้างภาพลกัษณ์ ความเช่ือมโยงระหวา่ง CSR กบักลยทุธ์หรือธุรกิจ
องค์กร 

80 การเปิดรับสารและทศันคติประชาชนตอ่ 
CSR 

CSR กบัการสร้างตราสนิค้า  

81 ผลของ CSR ในการสร้างภาพลกัษณ์ ความสมัพนัธ์ระหวา่ง CSR และผลงานองค์กร  

82 ปัจจยัในการเปิดเผย CSR  ความสมัพนัธ์ระหวา่ง CSR และผลงานองค์กร  

83 ประเภทสนิค้าและรูปแบบกิจกรรมตอ่
ทศันคติผู้บริโภค  

ประเภทสนิค้าและรูปแบบกิจกรรมตอ่ทศันคติ
ผู้บริโภค  

84 การรับรู้ CSR ของผู้บริโภค ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีมีผลตอ่การรับรู้
ภาพลกัษณ์ 

85 การเปิดรับสารและทศันคติประชาชนตอ่ 
CSR 

ผลของ CSR ในการสร้างภาพลกัษณ์ 

86 ทศันคติบคุลากรตอ่ CSR ความสมัพนัธ์ระหวา่งความรู้ การรับรู้และการมี
สว่นร่วมของพนกังาน 

87 ความสมัพนัธ์ระหวา่งความรู้ การรับรู้
และการมีสว่นร่วมของพนกังาน 

ความสมัพนัธ์ระหวา่ง CSR และผลงานองค์กร  

88 การส่ือสาร CSR  การกําหนดนโยบาย CSR โดยผู้บริหาร  
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89 การกําหนดนโยบาย CSR โดยผู้บริหาร  รูปแบบกิจกรรม CSR  

90 รูปแบบกิจกรรม CSR  การส่ือสาร CSR 

91 รูปแบบกิจกรรม CSR  การส่ือสาร CSR 

92 รูปแบบกิจกรรม CSR  การส่ือสาร CSR 

93 รูปแบบกิจกรรม CSR  การส่ือสาร CSR 

94 หลกัเกณฑ์ในการเลือกประเด็น  หลกัเกณฑ์ในการเลือกประเด็น 

 



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

ข้อมูลทั่วไปของงานวจิัย 
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No. ชือ่เร ือ่ง ผูจ้ดัทํา ปี สาชาวชิา คณะ มหาวทิยาลยั ประเภท 

1 กระบวนการดําเนนิงานดา้นความรับผดิชอบตอ่สงัคมของ
การไฟฟ้าสว่นภมูภิาคอําเภอสามพราน จังหวดันครปฐม 
กรณีศกึษาโครงการปรับปรงุภมูทิัศนท์างเขา้วดัไรข่งิ 

นางศศมน ปทมุาสตูร 2553 ประกอบการ บรหิารธรุกจิ ศลิปากร วทิยานพินธ ์

2 กระบวนการประชาสมัพันธก์จิกรรมการแสดงความ
รับผดิชอบตอ่สงัคมของ SCG 
ทีม่สีว่นรว่มของสือ่มวลชน 

 
นางสาวพสิชา สมบรูณ์สนิ 

2553 การประชาสมัพันธ ์ นเิทศศาสตร ์ จฬุาลงกรณ์ วทิยานพินธ ์

3 กลยทุธก์ารใชก้จิกรรมความรับผดิชอบตอ่สงัคม 
(CSR)เพือ่การสรา้งภาพลกัษณ์ของบรษิัท สงิห ์ คอเปอ
เรชัน่ จํากดั 

 
นางสาวนสิากร โลกสทุธ ิ

2555 การประชาสมัพันธ ์ นเิทศศาสตร ์ จฬุาลงกรณ์ วทิยานพินธ ์

4 กลยทุธก์ารใชค้วามรับผดิชอบตอ่สงัคมของสมาคม
แมบ่า้นสามเหลา่ทัพ สมาคมแมบ่า้นตํารวจ และการรับรู ้
ของสือ่มวลชน 

นางสาวสรินิทร ์ 
อยูป่ระพัฒน ์

2551 การประชาสมัพันธ ์ นเิทศศาสตร ์ จฬุาลงกรณ์ วทิยานพินธ ์

5 กลยทุธก์ารบรหิารกจิกรรมเพือ่ความรับผดิชอบตอ่สงัคม
และสิง่แวดลอ้มในการสรา้งภาพลกัษณ์ของบรษิัท ปตท. 
จํากดั (มหาชน)  

นางสาวณัฏฐนิ ีชชูว่ย 2553 การบรหิาร
สือ่สารมวลชน 

วารสารศาสตร์
และ

สือ่สารมวลชน 

ธรรมศาสตร ์ รายงาน
โครงการ

เฉพาะบคุคล 
6 กลยทุธก์ารบรหิารจัดการดา้นความรับผดิชอบตอ่สงัคม

ขององคก์รธรุกจิ 
นายสเุมธ กาญจนพันธ ์ 2551 การประชาสมัพันธ ์ นเิทศศาสตร ์ จฬุาลงกรณ์ วทิยานพินธ ์

7 กลยทุธก์ารสือ่สาร การรับรู ้ทัศนคต ิและการยอมรับ
กองทนุพัฒนาชมุชนของชมุชนรอบโรงไฟฟ้าของการ
ไฟฟ้าสว่นภมูภิาค ตําบลมาบตาพดุ จังหวดัระยอง 
ประจําปี พ.ศ.2552 

นางสาววรอร เมฆสวสัดิ ์ 2552 นเิทศศาสตร
พัฒนาการ 

นเิทศศาสตร ์ จฬุาลงกรณ์ วทิยานพินธ ์

8 กลยทุธก์ารสือ่สาร และการรับรูร้ปูแบบ โครงการความ
รับผดิชอบตอ่สงัคมชองบรษิัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั 
(มหาชน) 

 
นางสาวโชตริัตน ์ศรสีขุ  

2554 การประกอบการ บณัฑติวทิยาลยั ศลิปากร วทิยานพินธ ์

9 กลยทุธก์ารสือ่สารการตลาดโครงการ "แปลงหนังสอืพมิพ์
เป็นทนุ (การศกึษา) กบันอรส์เค ้สคูค้"  

 
นางสาวเพ็ญศริ ิ 
นนทเ์อีย่ม  

2550 การจัดการการ
สือ่สารภาครัฐและ

เอกชน 

วารสารศาสตร์
และ

สือ่สารมวลชน 

ธรรมศาสตร ์ รายงาน
โครงการ

เฉพาะบคุคล 
10 กลยทุธก์ารสือ่สารเพือ่แสดงความรับผดิชอบตอ่สงัคมของ

บรษิัทโทเทิล่ แอ็คเซส็ คอมมนูเิคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
นางสาวกรกช ประกอบกจิ 2554 นเิทศศาสตร ์ นเิทศศาสตร ์ สโุขทยั 

ธรรมาธริาช 
วทิยานพินธ ์
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11 

 
กลยทุธก์ารสือ่สารเรือ่งความรับผดิชอบตอ่สงัคม และการ
มสีว่นรว่มของชมุชนดา้นสิง่แวดลอ้ม 
ของกลุม่อตุสาหกรรมพลงังาน 

 
นางสาววศนิ ีนพคณุ 

 
2551 

 
นเิทศศาสตร
พัฒนาการ 

 
นเิทศศาสตร ์

 
จฬุาลงกรณ์ 

 
วทิยานพินธ ์

 

12 กลยทุธก์ารแสดงความรับผดิชอบตอ่สงัคมของเครอื
ซเีมนตไ์ทย  

นางสาววภิาวส ุเตยีพานชิ 2551 การโฆษณา นเิทศศาสตร ์ จฬุาลงกรณ์ โครงการ
พเิศษ 

13 กลยทุธก์ารแสดงความรับผดิชอบตอ่สงัคมของตราสนิคา้ 
บรสี  

นาวสาวรุง่ทวิา  แซต่ัง้  2550 การโฆษณา นเิทศศาสตร ์ จฬุาลงกรณ์ สารนพินธ ์

14 กลยทุธก์ารแสดงความรับผดิชอบตอ่สงัคมและการรับรูท้ีม่ ี
ตอ่สถานวีทิยไุทยทวีสีชีอ่ง 3 ในภาวะอทุกภยัปี 2554 

นางสาวสราล ีพุม่กมุาร 2555 สือ่สารการตลาด มนุษยศาสตร์
และ

สงัคมศาสตร ์

บรูพา วทิยานพินธ ์

15 กลยทุธค์วามรับผดิชอบตอ่สงัคมของบรษิัท นธิฟิู้ดส ์
จํากดั  

นายกอบชยั ถาวรศร ี 2554 บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ เชยีงใหม ่ การคน้ควา้
อสิระ 

16 การจัดการการสือ่สารเกีย่วกบัความรับผดิชอบตอ่สงัคม
ดา้นสิง่แวดลอ้มของศนูยก์ารคา้ครบวงจรแหง่ประเทศไทย 

นาวสาวพรรณทมิา  
สรรพศรินิันท ์

2552 การจัดการการ
สือ่สารองคก์ร 

วารสารศาสตร์
และ

สือ่สารมวลชน 

ธรรมศาสตร ์ รายงาน
โครงการ

เฉพาะบคุคล 
17 การจัดการสือ่สารความรับผดิชอบตอ่สงัคม : กรณีศกึษา

โครงการ CAT DNA สํานกึดตีอ่สงัคมของบรษิัท กสท 
โทรคมนาคม จํากดั (มหาชน) 

นางสาวดลฤทยั  
พงศอ์คัรวานชิ 

2553 การจัดการการ
สือ่สารองคก์ร 

วารสารศาสตร์
และ

สือ่สารมวลชน 

ธรรมศาสตร ์ รายงาน
โครงการ

เฉพาะบคุคล 
18 การดําเนนิกจิกรรมดา้นความรับผดิชอบตอ่สงัคมของ

องคก์รธรุกจิกบัการพัฒนาชมุชน:กรณีศกึษาฝายชะลอนํ้า
ชมุชนสาสบหก จังหวดัลําปาง 

พระประมวล บตุรด ี 2552 พัฒนาชมุชน สงัคมสงเคราะห์
ศาสตร ์

ธรรมศาสตร ์ การควา้ดว้ย
ตนเอง 

19 การดําเนนิงานกจิกรรมสาธารณะของบรษิัทเทเลคอม
เอเซยี คอเปอรเ์ชชัน่ จํากดั (มหาชน) 

นางสาวจริภทัร ์ 
จันทรเ์รอืงเพ็ญ 

2546 การสือ่สารภาครัฐ
และเอกชน 

วารสารศาสตร์
และ

สือ่สารมวลชน 

ธรรมศาสตร ์ รายงาน
โครงการ

เฉพาะบคุคล 
20 การดําเนนิธรุกจิเกีย่วกบัความรับผดิชอบตอ่สงัคมของ

องคก์รธรุกจิขนาดใหญใ่นประเทศไทย 
นางสาวจติตมิา   
ปรยิเมฆนิทร ์

2552 การบรหิารและ
นโยบายสวสัดกิาร

สงัคม 

สงัคมสงเคราะห์
ศาสตร ์

ธรรมศาสตร ์ สารนพินธ ์

21 การเปิดเผยนโยบายการรักษาสิง่แวดลอ้มของบรษิัททีจ่ด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

นางสาวธดิา พฒุยางกรู 2548 การบญัช ี พาณชิยศาสตร์
และการบญัช ี

ธรรมศาสตร ์ การศกึษาดว้ย
ตนเอง 



176 
 

22 การเปิดรับขา่วสาร ทัศนคต ิและการมสีว่นรว่มของ
ประชาชนในกจิกรรมเพือ่สงัคมดา้นสิง่แวดลอ้มของ
ธนาคารไทยพาณชิย ์

นางสาววกิานดา   
มทุติานนท ์

2553 นเิทศศาสตร
พัฒนาการ 

นเิทศศาสตร ์ จฬุาลงกรณ์ วทิยานพินธ ์

23 การเปิดรับขา่วสาร ทัศนคต ิและการมสีว่นรว่มของ
ผูบ้รโิภคทีม่ตีอ่โครงการ "เอสซจี ีรักษ์นํ้าเพือ่อนาคต" 
และความตัง้ใจซือ้  

นางสาววริาพร  
โชตปิัญญา  

2554 นเิทศศาสตร ์ นเิทศศาสตร ์ จฬุาลงกรณ์ วทิยานพินธ ์

24 การเปิดรับสือ่ประชาสมัพันธแ์ละความคดิเห็นของ
ประชาชนในเขตกรงุเทพมหานครเกีย่วกบัความรับผดิชอบ
ตอ่สงัคมของบรษิัท เซฟรอนประเทศไทย สํารวจและผลติ 
จํากดั กรณีศกึษาโครงการพระดาบส 

นาวสาวกมลทพิย ์  
ศรชีะฎา 

2550 การจัดการสือ่สาร
ภาครัฐและเอกชน 

วารสารศาสตร ์ ธรรมศาสตร ์ วทิยานพินธ ์

25 การมสีว่นรว่มของบคุลากรทีม่ตีอ่การแสดงความ
รับผดิชอบทางสงัคมขององคก์รธรุกจิทีไ่ดร้ับรางวลั
กรรมการแหง่ปีทีม่ผีลงานดตีอ่เนือ่ง  

นางสาวสติางศุ ์ 
สนุทรโรหติ  

2550 นเิทศศาสตร
พัฒนาการ 

นเิทศศาสตร ์ จฬุาลงกรณ์ วทิยานพินธ ์

26 การมสีว่นรว่มของพนักงานตอ่การดําเนนิกจิกรรมดา้น
ความรับผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้มของธนาคารกรงุ
ศรอียธุยา จํากดั (มหาชน) 

นางสาวกรณภิา  
องัคทาภมิณฑ ์

2552 การบรหิารและ
นโยบายสวสัดกิาร

สงัคม 

สงัคมสงเคราะห์
ศาสตร ์

ธรรมศาสตร ์ สารนพินธ ์

27 การมสีว่นรว่มของพนักงานในการดําเนนิงานดา้นความ
รับผดิชอบตอ่สงัคมในอตุสาหกรรมผลติเครือ่งใชไ้ฟฟ้า
และอปุกรณ์ จังหวดัพระนครศรอียธุยา  

นางสาวณัชชา 
วรรณวรางค ์

2554 วทิยาการจัดการ บรหิารธรุกจิ สโุขทยั 
ธรรมาธริาช 

วทิยานพินธ ์

28 การมสีว่นรว่มในกจิกรรมความรับผดิชอบตอ่สงัคมของ
พนักงานการไฟฟ้านครหลวง 

นายอฐัวฒุ ิสวุรรณฤกษ์  2553 บรหิารธรุกจิ บณัฑติวทิยาลยั เกษตรศาสตร ์ วทิยานพินธ ์

29 การรับรู ้และอทิธพิลจากการสือ่สารทางการตลาดทีม่ตีอ่
ผูบ้รโิภคในจังหวดัเชยีงรายเกีย่วกบัการดําเนนิธรุกจิอยา่ง
มคีวามรับผดิชอบตอ่สงัคม : กรณีศกึษาบรษิัท ไทยเบฟ
เวอเรจ จํากดั (มหาชน) โครงการ "ไทยเบฟ รวมใจตา้น
ภยัหนาว" 

นางสาวอรณชิา   
สทุธแิป้น  

2553 บรหิารธรุกจิ การจัดการ แมฟ่้าหลวง การศกึษา
โดยอสิระ 

30 การรับรูก้จิกรรมความรับผดิชอบตอ่สงัคมของ
สถานโีทรทศันส์กีองทัพบกชอ่ง 7 กบัมติคิวามสมัพันธ์
ระหวา่งองคก์รกบัประชาชน 

นางสาวนุชจร ีกอ้นนาค  2555 นเิทศศาสตร ์ บณัฑติวทิยาลยั กรงุเทพ วทิยานพินธ ์

31 การรับรูแ้ละทศันคตทิีป่ระชาชนมตีอ่ภาพลกัษณ์ดา้นความ
รับผดิชอบตอ่สงัคมขององคก์รของบรษิัท ปตท. จํากดั  

นาวสาวมนิทรฐ์ติา 
จริาธรรมวฒัน ์ 

2553 การตลาด บรหิารธรุกจิ รามคําแหง วทิยานพินธ ์
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32 การศกึษาการใหค้วามหมาย ทีม่าของความหมาย รปูแบบ
ความรับผดิชอบตอ่สงัคมของผูส้ ือ่ขา่วทอ้งถิน่ประเภท
หนังสอืพมิพ ์กรณีศกึษา จังหวดัปทมุธาน ี

นางสาวปนดิา พยหุกฤษ 2554 การจัดการภาครัฐ
และภาคเอกชน 

บณัฑติวทิยาลยั ศลิปากร การคน้ควา้
อสิระ 

33 การศกึษาการใหค้วามหมาย รปูแบบ และกลยทุธก์าร
ดําเนนิกจิกรรมความรับผดิชอบตอ่สงัคมของบรษิัท ปตท. 
จํากดั (มหาชน)  

นางสาวณัฐชรนิธร  
อภวิชิญช์ลชาต ิ

2551 การจัดการภาครัฐ
และภาคเอกชน 

บณัฑติวทิยาลยั ศลิปากร การคน้ควา้
อสิระ 

34 การศกึษาการใหค้วามหมาย รปูแบบ และกลยทุธก์าร
ดําเนนิธรุกจิอยา่งมคีวามรับผดิชอบตอ่สงัคมของบรษิัทที่
ไดร้างวลับรษิัทจดทะเบยีนดเีดน่ดา้น CSR ประจําปี 2551 

นางสาวเขมกิา ทับทมิใส 2551 การจัดการภาครัฐ
และภาคเอกชน 

บณัฑติวทิยาลยั ศลิปากร การคน้ควา้
อสิระ 

35 การศกึษาการใหค้วามหมาย รปูแบบและกลยทุธ ์การ
ดําเนนิธรุกจิอยา่งมคีวามรับผดิชอบตอ่สงัคมของบรษิัท
ผลติชิน้สว่นอตุสาหกรรมและเครือ่งจักร 

นายดจุตะวนั  วไิลวงษ์ 2551 การจัดการภาครัฐ
และภาคเอกชน 

บณัฑติวทิยาลยั ศลิปากร การคน้ควา้
อสิระ 

36 การศกึษาการใหค้วามหมาย รปูแบบและกลยทุธค์วาม
รับผดิชอบตอ่สงัคมของธนาคารไทยพาณชิย ์จํากดั 
(มหาชน)  

นางสาวนันทว์ภิา  
ชวีะอดุม  

2552 การจัดการภาครัฐ
และภาคเอกชน 

ศลิปศาสตร ์ ศลิปากร สารนพินธ ์

37 การศกึษาความเชือ่มโยงขององคก์รทีไ่มแ่สวงหาผลกําไร
กบัการดําเนนิธรุกจิทีม่คีวามรับผดิชอบตอ่สงัคม : 
กรณีศกึษาธรุกจิเพือ่สงัคมหอ้งอาหาร ซ ีแอนด ์ซ ี 

นายเจษฎา คําเงนิ  2554 บรหิารธรุกจิ การจัดการ แมฟ่้าหลวง การศกึษา
โดยอสิระ 

38 การศกึษาความเชือ่มโยงระหวา่งการดําเนนิงานดา้นความ
รับผดิชอบตอ่สงัคมขององคก์รกบักลยทุธข์ององคก์รภาค
ธนาคาร : กรณีศกึษา ธนาคารกรงุไทย จํากดั (มหาชน) 

นางสาวจฑุาทพิย ์ 
พรหมขตัแิกว้  

2552 บรหิารธรุกจิ การจัดการ แมฟ่้าหลวง การศกึษา
โดยอสิระ 

39 การศกึษาทัศนคตขิองพนักงานธนาคารกรงุไทยตอ่
นโยบายการดําเนนิงานดา้นความรับผดิชอบตอ่สงัคมและ
สิง่แวดลอ้ม  

 
นายโอภาส  เพ็ญทะเล  

2553 บรหิารธรุกจิ ศนูยว์ทิยบรกิาร นเรศวร การศกึษา
คน้ควา้ดว้ย
ตนเอง 

40 การศกึษาบทบาทหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบตอ่สงัคมของ
ปาปารัซซีใ่นประเทศไทย 

 นางสาวนํ้าทพิย ์สงิหห์นู 2549 สือ่สารมวลชน วารสารศาสตร์
และ

สือ่สารมวลชน 

ธรรมศาสตร ์ วทิยานพินธ ์

41 การศกึษาประสทิธผิลของการดําเนนิงานการทํากจิกรรม
เพือ่สงัคมในการสรา้งภาพลกัษณ์ตอ่ประชาชนในเขต
กรงุเทพมหานคร กรณีศกึษาบรษิัท แอดวานซ ์อนิโฟ
เซอรว์สิ จํากดั  

นางสาวสรนิธร  เดชะชยั 2554 การสือ่สารการตลาด ศนูยว์ทิยบรกิาร นเรศวร การศกึษา
คน้ควา้ดว้ย
ตนเอง 
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42 การศกึษาปรมิาณการเปิดเผยขอ้มลูความรับผดิชอบตอ่
สงัคมของบรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยแ์หง่
ประเทศไทย  

นางสาวพมิพล์ภสั        
ชาญสมงิ 

2553 การบญัช ี การจัดการและ
การทอ่งเทีย่ว 

บรูพา งานนพินธ ์

43 การศกึษาภาพลกัษณ์ของบรษิัท แอด๊วานซ ์อะโกร จํากดั 
(มหาชน) ในดา้นความรับผดิชอบตอ่สงัคมเรือ่ง
สิง่แวดลอ้ม 

นางสาวปจติราภรณ์      
หวงัเจรญิสขุ 

2550 การจัดการการ
สือ่สารภาครัฐและ

เอกชน 

วารสารศาสตร์
และ

สือ่สารมวลชน 

ธรรมศาสตร ์ รายงาน
โครงการ

เฉพาะบคุคล 
44 การสรา้งความภกัดใีนลกูคา้ผา่นทางความรับผดิชอบตอ่

สงัคมของธรุกจิผูใ้หบ้รกิารโทรศพัทเ์คลือ่นทีใ่นประเทศ
ไทย 

นายวชิยั ออ่นละออ  2553 ระบบสารสนเทศ
เพือ่การจัดการ 

พาณชิยศาสตร์
และการบญัช ี

ธรรมศาสตร ์ วทิยานพินธ ์

45 การสรา้งตราสนิคา้และการดําเนนิกจิกรรมความรับผดิชอบ
ตอ่สงัคมของ บรษิัท อดุมพานชิ พร็อพเพอรต์ี ้จํากดั 

นางสาวธดิารัตน ์            
จวิประสาท 

2554 การประกอบการ บณัฑติวทิยาลยั ศลิปากร การคน้ควา้
อสิระ 

46 การสรา้งตวัชีว้ดัความรับผดิชอบตอ่สงัคมของธรุกจิ
พลงังานในประเทศไทย  

นางสาวฐปณีย ์วชิญธน 2554 นเิทศศาสตร ์ นเิทศศาสตร ์ จฬุาลงกรณ์ วทิยานพินธ ์

47 การสือ่สารความรับผดิชอบตอ่สงัคมของผูป้ระกอบการ
ธรุกจิบหุรี ่ 

นางสาวกติยิา ปรัตถจรยิา 2552 นเิทศศาสตร
พัฒนาการ 

นเิทศศาสตร ์ จฬุาลงกรณ์ วทิยานพินธ ์
 

48 การเสรมิสรา้งการมสีว่นรว่มของพนักงานเขือ่นภมูพิลใน
การจัดการสิง่แวดลอ้มของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศ
ไทย 

นางสาวชยัวรรณ สมศรรีืน่ 2548 การบรหิารและ
นโยบายสวสัดกิาร

สงัคม 

สงัคมสงเคราะห์
ศาสตร ์

ธรรมศาสตร ์ วทิยานพินธ ์

49 การใหค้วามหมาย ทีม่าของความหมาย รปูแบบ และ
กจิกรรมการดําเนนิธรุกจิอยา่งมคีวามรับผดิชอบตอ่สงัคม 
ใหท้ศันคตขิองพนักงานบรษิัทเสรมิสขุ จํากดั (มหาชน) 
สาขานครปฐม 

นางสารสมฤด ี 
พฒุมิานรดกีลุ 

2553 การประกอบการ บรหิารธรุกจิ ศลิปากร วทิยานพินธ ์

50 กจิกรรมความรับผดิชอบตอ่สงัคมในการสรา้งภาพลกัษณ์
ของบรษิัท อายโินะโมะโตะ๊ (ประเทศไทย) จํากดั (ศกึษา
เฉพาะกรณีกจิกรรมอายโินะโมะโตะ๊คกุกิง้ คลบั)  

นางสาวปิยวรรณ  
เอกศรวีงศ ์

2552 การบรหิาร
สือ่สารมวลชน 

วารสารศาสตร์
และ

สือ่สารมวลชน 

ธรรมศาสตร ์ รายงาน
โครงการ

เฉพาะบคุคล 
51 ขา่วประชาสมัพันธด์า้นการแสดงความรับผดิชอบตอ่สงัคม

ขององคก์รภาครัฐและเอกชนในปี 2554 การรับรู ้และ
ทัศนคต ิของผูร้ับสารในวกิฤตกิารณ์นํ้าทว่ม 

นางสาวกลุนษิฐ ์ 
นาคเลขา  

2554 นเิทศศาสตร ์ นเิทศศาสตร ์ จฬุาลงกรณ์ วทิยานพินธ ์

52 ความคดิเห็นของชมุชนรอบโรงงานผลติเหล็กตอ่การ
จัดการสิง่แวดลอ้มของบรษิัท มลิลค์อนสตลีอนิดสัทรยี ์
จํากดั (มหาชน) ของชมุชนรอบโรงงานผลติเหล็ก  

นายสรุกจิ  ภกัดปีรชีา  2552 บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ เชยีงใหม ่ การคน้ควา้
แบบอสิระ 
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53 ความคดิเห็นของประชาชนเกีย่วกบัภาพลกัษณ์ดา้นความ
รับผดิชอบตอ่สงัคมกรณีศกึษา ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ต
อรด์ ไทย จํากดั มหาชน 

นายพงษ์ชยั  
เอีย่วบวัเจรญิ 

2554 พัฒนาสงัคม บณัฑติวทิยาลยั เกษตรศาสตร ์ วทิยานพินธ ์

54 ความคดิเห็นของพนักงานตอ่กจิกรรมความรับผดิชอบตอ่
สงัคมบรษิัท แปลน ครเีอชัน่ส ์จํากดั 

นางสาววมิล จันทร  2552 การบรหิารและ
นโยบายสวสัดกิาร

สงัคม 

สงัคมสงเคราะห์
ศาสตร ์

ธรรมศาสตร ์ วทิยานพินธ ์

55 ความผกูพันของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศ
ไทย ตอ่องคก์ารทีใ่ชแ้นวคดิความรับผดิชอบตอ่สงัคม 

นายเจษฎาพงษ์  
รุง่วาณชิกลุ 

2553 บรหิารธรุกจิ บณัฑติวทิยาลยั เกษตรศาสตร ์ วทิยานพินธ ์

56 ความพงึพอใจของชมุชนเทศบาลเมอืงมาบตาพดุทีม่ตีอ่
กจิกรรมเพือ่สงัคมของบรษิัท ปตท. จํากดั (มหาชน)  

นางสาวปภชัญา  
จติบรรจง 

2554 พัฒนาแรงงานและ
สวสัดกิาร 

สงัคมสงเคราะห์
ศาสตร ์

ธรรมศาสตร ์ สารนพินธ ์

57 ความรับผดิชอบตอ่สงัคมของธรุกจิในฐานะบรรทัดฐาน
ทางสงัคมในบรบิทโลกาภวิฒัน:์ กรณีศกึษานคิม
อตุสาหกรรมมาบตาพดุ  

นางสาวเพ็ญนภา  ดชียัยะ 2552 พัฒนามนุษยแ์ละ
สงัคม 

ศลิปศาสตร ์ จฬุาลงกรณ์ วทิยานพินธ ์

58 ความรับผดิชอบตอ่สงัคมของผูส้ ือ่ขา่ววทิย ุกรม
ประชาสมัพันธ ์ 

นางสาวสภุา  
เลยีวกายะสวุรรณ 

2547 การบรหิารและ
นโยบายสวสัดกิาร

สงัคม 

สงัคมสงเคราะห์
ศาสตร ์

ธรรมศาสตร ์ วทิยานพินธ ์

59 ความรับผดิชอบตอ่สงัคมขององคก์ร ทีม่อีทิธพิลตอ่คณุคา่
ตราสนิคา้ “ฮอนดา้ “ และแนวโนม้พฤตกิรรมของผูบ้รโิภค
ในเขตกรงุเทพมหานคร 

นางสาวกลุนัดดา  
สวุรรณศร ี

2551 การตลาด บรหิารธรุกจิ ศรนีครนิทร 
วโิรฒ 

สารนพินธ ์

60 ความรับผดิชอบตอ่สงัคมขององคก์รกรณีศกึษา บรษิัท 
ผลติไฟฟ้า จํากดั(มหาชน) 

นางสาวขนษิฐา พวงมาล ี 2555 การจัดการบรกิาร
สงัคม 

มนุษยศาสตร์
และ

สงัคมศาสตร ์

บรูพา การคน้ควา้
อสิระ 

61 ความรับผดิชอบตอ่สงัคมขององคก์รทีม่ผีลตอ่ความพงึ
พอใจในการทํางานและพฤตกิรรมของพนักงานกลุม่ 
บรษิัท ศรเีทพไทย อตุสาหกรรม จํากดั  

 
นายศรวีฏั  ไตรจักรภพ  

2552 การจัดการ บรหิารธรุกจิ ศรนีครนิทร 
วโิรฒ 

สารนพินธ ์

62 ความรับผดิชอบตอ่สงัคมขององคก์รภาคธรุกจิ : ศกึษา
เฉพาะกรณีโรงงานอตุสาหกรรมเขตพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร 

นางสาวบณัฑติา  
ทรัพยก์มล 

2544 การบรหิารและ
นโยบายสวสัดกิาร

สงัคม 

สงัคมสงเคราะห์
ศาสตร ์

ธรรมศาสตร ์ วทิยานพินธ ์

63 ความรับผดิชอบตอ่สงัคมในการนําเสนอขา่วหนา้หนึง่ของ
หนังสอืพมิพร์ายวนัในประเทศไทย 

นายปกรณ์ ดลุบตุร 2552 การบรหิารและ
นโยบายสวสัดกิาร

สงัคม 

สงัคมสงเคราะห์
ศาสตร ์

ธรรมศาสตร ์ วทิยานพินธ ์
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64 ความรับผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้มของ
ผูป้ระกอบการธรุกจิปุ๋ ยเคม ีในอําเภอบา้นโฮง่ จังหวดั
ลําพนู   

นายเจษฎา ชนัญชนะ 2554 บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แมโ่จ ้ ปัญหาพเิศษ 

65 ความรู ้และความตระหนักเกีย่วกบัความรับผดิชอบตอ่
สงัคมของผูป้ฏบิตังิานดา้นความรับผดิชอบตอ่สงัคมของ
องคก์ร  

นางสาวศภุกิา สําเภาพล 2553 การจัดการการ
สือ่สารองคก์ร 

วารสารศาสตร์
และ

สือ่สารมวลชน 

ธรรมศาสตร ์ โครงการ
เฉพาะบคุคล 

66 ความสมัพันธร์ะหวา่งขนาดองคก์ร กบัระดบัการเปิดเผย
ความรับผดิชอบตอ่สงัคมขององคก์รของบรษิัทกลุม่สนิคา้
อตุสาหกรรมทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศ
ไทย  

นางสาวสภุาวด ี 
จันทรโ์ฉม  

2552 การบญัช ี พาณชิยศาสตร์
และการบญัช ี

ธรรมศาสตร ์ การศกึษาดว้ย
ตนเอง 

67 ความสมัพันธร์ะหวา่งความโปรง่ใส ความรับผดิชอบตอ่
สงัคม กบัภาพลกัษณ์องคก์ารของธรุกจิทีไ่ดร้ับการ
สง่เสรมิการลงทนุ 

นางอมราพร  ปวะบตุร  2550 การบญัช ี การบญัชแีละ
การจัดการ 

มหาสารคาม วทิยานพินธ ์

68 ความสมัพันธร์ะหวา่งความรับผดิชอบตอ่สงัคมและ
คณุภาพชวีติในการทํางานของบคุลากรขององคก์ารธรุกจิ
ในประเทศไทย  

นาวสาวเพ็ญน ี 
ภมูธิรานนท ์ 

2553 บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ ธรุกจิบณัฑติย ์ วทิยานพินธ ์

69 ความสมัพันธร์ะหวา่งคณุลกัษณะของบรษิัทตอ่การ
เปิดเผยขอ้มลูความรับผดิชอบตอ่สงัคมของบรษิัทจด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

 
นางสาวพัชร ีสาสะกลุ 

2554 บญัช ี บณัฑติวทิยาลยั เกษตรศาสตร ์  
วทิยานพินธ ์

 
70 ตวัชีว้ดัสําหรับการประเมนิผลการดําเนนิกจิกรรมความ

รับผดิชอบตอ่สงัคมของบรษิัทธรุกจิในประเทศไทย 
นายสปุระพล  นกทอง  2552 การประชาสมัพันธ ์ นเิทศศาสตร ์ จฬุาลงกรณ์ วทิยานพินธ ์

71 ทัศนะของนักรณรงคไ์ทย และการประยกุตใ์ชแ้นวคดิ
การตลาดเพือ่สงัคมในโครงการรณรงคเ์พือ่พัฒนาสงัคม 

นางสาวพรพรรณ   
สจุจติรจลู 

2545 นเิทศศาสตร
พัฒนาการ 

นเิทศศาสตร ์ จฬุาลงกรณ์ วทิยานพินธ ์

72 ทัศนะของผูใ้ชบ้รกิารโรงรับจํานําเอกชนทีม่ตีอ่ความ
รับผดิชอบตอ่สงัคมของโรงรับจํานํา  

นางอญัญาณี  
เลาหะราชพฤกษ์ 

2553 การบรหิารและ
นโยบายสวสัดกิาร

สงัคม 

สงัคมสงเคราะห์
ศาสตร ์

ธรรมศาสตร ์ วทิยานพินธ ์

73 ทัศนะของผูบ้รหิารสถานประกอบการธรุกจิสง่ออกทีม่ตีอ่
แนวคดิมาตรฐานความรับผดิชอบตอ่สงัคม (SA 8000) 
ศกึษาเฉพาะกรณี: เขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล  

นางสาวกสุมุา จารมุาศ  2544 การบรหิารและ
นโยบายสวสัดกิาร

สงัคม 

สงัคมสงเคราะห์
ศาสตร ์

ธรรมศาสตร ์ วทิยานพินธ ์

74 แนวทางการพัฒนาความรับผดิชอบตอ่สงัคมขององคก์ร
ธรุกจิ ภาคอตุสาหกรรมในจังหวดันนทบรุ ี

นายมนตร ีเลศิสกลุเจรญิ  2547 การบรหิารและนโยบาย
สวสัดกิารสังคม 

สงัคมสงเคราะห์
ศาสตร ์

ธรรมศาสตร ์ วทิยานพินธ ์
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75 บทบาทหนา้ทีข่องสือ่กบัการชว่ยเหลอืสงัคมในภาวะภยั
ธรรมชาตเิพือ่สง่เสรมิภาพลกัษณ์องคก์ร: กรณีศกึษา
ครอบครัวขา่ว 3 สถานวีทิยโุทรทศันไ์ทยทวีสีชีอ่ง 3  

นางสาวฐวิากร ศรลีโิก  2554 การบรหิาร
สือ่สารมวลชน 

วารสารศาสตร์
และ

สือ่สารมวลชน 

ธรรมศาสตร ์ รายงาน
โครงการ

เฉพาะบคุคล 
76 ประสทิธผิลการสือ่สารงานสง่เสรมิความรับผดิชอบตอ่

สงัคม ของสถาบนัธรุกจิเพือ่สงัคม ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่
ประเทศไทย  

นางสาวอญัญรัตน ์ 
อญัญวฒุไิกร  

2552 การประชาสมัพันธ ์ นเิทศศาสตร ์ จฬุาลงกรณ์ วทิยานพินธ ์

77 ประสทิธผิลของการใชแ้นวคดิความรับผดิชอบตอ่สงัคม
ขององคก์รในการสรา้งภาพลกัษณ์ของบรษิัท ไทย เบฟ
เวอเรจ จํากดั (มหาชน)  

นางสาวปนัดดา  
ตนัตระกลู  

2551 การประชาสมัพันธ ์ นเิทศศาสตร ์ จฬุาลงกรณ์ วทิยานพินธ ์

78 ประสทิธผิลของการใชแ้นวคดิความรับผดิชอบตอ่สงัคมใน
การสรา้งภาพลกัษณ์ของ บรษิัท เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์
จํากดั 

นางสาววรทัย ราวนิจิ 2549 การประชาสมัพันธ ์ นเิทศศาสตร ์ จฬุาลงกรณ์ วทิยานพินธ ์

79 ประสทิธผิลของความสอดคลอ้งระหวา่งธรุกจิหลกักบั
กจิกรรมความรับผดิชอบตอ่สงัคมขององคก์รตอ่
ภาพลกัษณ์องคก์ร  

นางสาวชนนกิานต ์ 
เสรติานนท ์   

2554 นเิทศศาสตร ์ นเิทศศาสตร ์ จฬุาลงกรณ์ วทิยานพินธ ์

80 ปัจจัยทีม่อีทิธพิลตอ่ภาพลกัษณ์ดา้นความรับผดิชอบตอ่
สงัคมชองบรษิัท ปตท. จํากดั (มหาชน) และผลของ
ภาพลกัษณ์ตอ่ทัศนคตทิีม่ตีอ่ตราสนิคา้ ปตท. 

นาวสาวจริัชญา  
โยธาอภริักษ์ 

2551 การประชาสมัพันธ์
ธรุกจิ 

นเิทศศาสตร ์ หอการคา้
ไทย 

วทิยานพินธ ์

81 ผลกระทบของความรับผดิชอบตอ่สงัคมทีม่ตีอ่ผลการ
ดําเนนิงานของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มและ
บรษิัทขา้มชาตขิองไทย  

นางสาววชัรยีา  สขุศลี  2548 บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ มหาสารคาม วทิยานพินธ ์

82 ผลกระทบของความรับผดิชอบตอ่สงัคม และภาพลกัษณ์
ขององคก์รทีม่ตีอ่ผลการดําเนนิงานของธนาคารเพือ่
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

นายสมศกัดิ ์ เวยีงอนิทร ์  2551 การจัดการ บญัชแีละการ
จัดการ 

มหาสารคาม วทิยานพินธ ์

83 ผลกระทบของประเภทสนิคา้และรปูแบบกจิกรรมแสดง
ความรับผดิชอบตอ่สงัคมขององคก์รตอ่ทศันคตขิอง
ผูบ้รโิภค 

นายกฤตนัย   กรํ่ารักษา 2551 การโฆษณา นเิทศศาสตร ์ จฬุาลงกรณ์ วทิยานพินธ ์

84 ภาพลกัษณ์ของหน่วยงานทีท่ํางานดา้นการอนุรักษ์
สิง่แวดลอ้ม : กรณีศกึษามลูนธิคิุม้ครองสตัวป์่าและพรรณ
พชืแหง่ประเทศไทยในพระบรมราชปูถัมภ ์

นางสาวกนกนุช  
จันทรแ์ฉลม้ 

2542 นเิทศศาสตรธ์รุกจิ นเิทศศาสตร ์ ธรุกจิบณัฑติย ์ วทิยานพินธ ์
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85 ภาพลกัษณ์ความรับผดิชอบตอ่สงัคมดา้นสิง่แวดลอ้มของ
สถานโีทรทศันใ์นประเทศไทย  

นางสาวบศุวรรณ 
นาคสูส่ขุ 

2552 สาขาวชิาการ
ประชาสมัพันธ ์

นเิทศศาสตร ์ จฬุาลงกรณ์ งานนพินธ ์

86 ภาพลกัษณ์ดา้นความรับผดิชอบตอ่สงัคมของบรษิัท 
ปตท. จํากดั (มหาชน) ในมมุมองของพนักงาน 

นายสมนกึ พนาภริัตนก์ลุ 2551 งานบรหิารงาน
ยตุธิรรมและสงัคม 

รัฐศาสตรแ์ละ
นติศิาสตร ์

บรูพา สารนพินธ ์

87 ภาพลกัษณ์ดา้นความรับผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม
ของบรษิัทในเครอืของดาวในประเทศไทย 

นาวสาวรจนา หมืน่สอน 2553 การจัดการ บรหิารธรุกจิ ศรนีครนิทร 
วโิรฒ 

สารนพินธ ์

88 รปูแบบ กลยทุธแ์ละแนวทางในการใชพ้ืน้ทีส่ ือ่
หนังสอืพมิพก์รงุเทพธรุกจิเพือ่นําเสนอกจิกรรมเพือ่สงัคม
ขององคก์รธรุกจิในประเทศไทย 

นางแรมใจ พันธเ์พ็ง 2552 การประกอบการ บรหิารธรุกจิ ศลิปากร วทิยานพินธ ์

89 รปูแบบและกลยทุธก์ารดําเนนิธรุกจิในฐานะผูป้ระกอบการ
สงัคมของบรษิัท ทวีบีรูพา จํากดั 

นางสาวญาดา พลงาม 2554 การประกอบการ บณัฑติวทิยาลยั ศลิปากร วทิยานพินธ ์

90 รปูแบบและการสือ่สารการดําเนนิธรุกจิอยา่งรับผดิชอบตอ่
สงัคมของธนาคารทสิโก ้จํากดั (มหาชน) 

นายนําชยั ทนุธรรมนธิ ิ 2552 การจัดการภาครัฐ
และภาคเอกชน 

บณัฑติวทิยาลยั ศลิปากร วทิยานพินธ ์

91 รปูแบบและการสือ่สารการดําเนนิธรุกจิอยา่งรับผดิชอบตอ่
สงัคมขององคก์รธรุกจิไทย 

นายจณนิ    เอีย่มสะอาด 2550 การจัดการสือ่สาร
ภาครัฐและเอกชน 

วารสารศาสตร ์ ธรรมศาสตร ์ วทิยานพินธ ์

92 รปูแบบและวธิกีารสือ่สารความรับผดิชอบตอ่สงัคมของ
องคก์รภาครัฐและเอกชนทีป่รากฏในนติยสารแพรว  

นางสาวสริวิรรณ    
ถริะวนัธุ ์

2554 การประกอบการ บณัฑติวทิยาลยั ศลิปากร วทิยานพินธ ์

93 รปูแบบและวธิกีารสือ่สารความรับผดิชอบตอ่สงัคมที่
ปรากฏในนติยสารเนชัน่แนลจโีอกราฟฟิก ฉบบัภาษาไทย 

นายนพดล ชวิปรชีา 2553 การประกอบการ บรหิารธรุกจิ ศลิปากร วทิยานพินธ ์

94 หลกัเกณฑใ์นการคดัเลอืกประเด็นทางสงัคมเพือ่การ
ดําเนนิกจิกรรมความรับผดิชอบตอ่สงัคมขององคก์รธรุกจิ 

นางสาวสายทพิย ์โสรัตน ์ 2551 การจัดการสําหรับ
การเป็น

ผูป้ระกอบการ 

บณัฑติวทิยาลยั
การจัดการและ 
นวตักรรม 

เทคโนโลยี
พระจอมเกลา้

ธนบรุ ี
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