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การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาดงัน้ี 1)  เพื่อศึกษากลยุทธ์การส่ือสารดา้นกิจกรรม 

CSR ของบริษทั ซีพี ออลล์ จ  ากดั (มหาชน)  2)  เพื่อศึกษาส่ือดา้นกิจกรรม CSR ของบริษทั ซีพี 
ออลล์ จ  ากดั (มหาชน) และ 3) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการส่ือสารดา้นกิจกรรม 
CSR ของบริษทั ซีพี ออลล์ จ  ากดั (มหาชน) ศึกษาโดยใชว้ิธีเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก (In-depth Interview)จากผูบ้ริหารระดบัสูง และบุคลากรท่ีรับผิดชอบดา้นการส่งเสริม
กิจกรรมเพื่อสังคม และฝ่ายประชาสัมพนัธ์องคก์รของบริษทัซีพีออลล์ จ  ากดั (มหาชน)โดยใชแ้นว
ค าถามแบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) ผลการศึกษาพบว่า  บริษทัซีพี ออลล์ จ  ากดั 
(มหาชน) ใชก้ลยทุธ์การส่ือสารดา้นกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคม (CSR) 3 กลยุทธ์ประกอบดว้ย 
1) กลยุทธ์การด าเนินกิจกรรม CSR แบบผสมผสาน ซ่ึงเป็นการก าหนดกลยุทธ์ท่ีหลากหลายวิธีทั้ง
ในมิติแนวกวา้งและแนวลึก  โดยเร่ิมจากกลยทุธ์การรับรู้ประเด็นทางสังคมการจดัส่งอาสาสมคัรเขา้
ไปช่วยเหลือชุมชน การส่งเสริมสังคมจากการท าการตลาด และกลยทุธ์การด าเนินธุรกิจอยา่งมีความ
รับผดิต่อสังคม 2) กลยทุธ์การสร้างการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม CSR จากจากทุกภาคส่วน
ในสังคม เป็นการด าเนินกลยุทธ์เพื่อระดมก าลงักาย ก าลงัใจและก าลงัสมองจากทุกส่วนในสังคม 
ไม่วา่จะเป็นประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนอ่ืนๆ รวมถึงพนกังานของบริษทั เพื่อเขา้มาร่วม
คิด ร่วมวางแผน ร่วมท า ร่วมติดตาม ก ากบั ดูแล  และร่วมรับผลประโยชน์ท่ีได้จากการด าเนิน
กิจกรรม  และ 3) การใชส่ื้อประชาสัมพนัธ์ดา้นกิจกรรม CSR แบบครบเคร่ืองเป็นการด าเนินการใช้
ส่ือประชาสัมพนัธ์ท่ีหลากหลายประเภท  เป็นแบบผสมผสานโดยการบูรณาการเน้ือหาข้อมูล
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เขา้ดว้ยกนั เพื่อท่ีจะสามารถส่ือสารกบัทุกภาคส่วนใน
สังคมท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งหรือเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholder) กบัการด าเนินกิจกรรมความ



(4) 

รับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัซีพี ออลล์ จ  ากดั (มหาชน) รวมถึงสามารถสร้างการรับรู้สร้างความ
เขา้ใจและสร้างทศันคติท่ีดีท่ีมีต่อบริษทัให้เกิดข้ึนแก่ทุกภาคส่วนในสังคมโดยใช้ส่ือ 2 ประเภท
ไดแ้ก่  ส่ือมวลชน  ส่ือบุคคลและส่ือเฉพาะกิจส่วนปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการส่ือสารดา้น
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัซีพี ออลล์ จ  ากดั (มหาชน) ประกอบไปดว้ย  ความ
น่าเช่ือถือของบริษทั  การมีส่วนร่วมของพนกังาน  ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัชุมชน  และประสิทธิภาพ
การส่ือสาร 
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The purpose of the study of this research: 1) Study strategies of Key success factors of 
CP ALL communicating corporate social responsibility (CSR) activities and 2) Study what the 
Key elements which is CP All operate their business and improve company’s image and social 
activities by communicating corporate social responsibility (CSR) activities. This research Data 
was collected through In-Depth interview toCP All management team with unstructured 
Interview. From this research, the key findings to encourage CP ALL successful are as following: 

First, CP All refers to strategies corporations or firms conduct their business in a way that 
is ethical, society friendly and beneficial to community in terms of development by encourage 
people to volunteers to make responsibility to communities and social change. 

Second, CP All used Strategy combination in Strategic CSR publiccommunication 
campaign such as media and various publications to involve various stakeholder groups which is 
more significant to be keys successful. 

From the resulted of study, CP ALL can improve the company’s business and various 
projects in order to meet the expectation of stakeholders and to bring greater benefits to society 
with communication CSR factor. 

 



กติตกิรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์เร่ือง ปัจจัยแห่งความส าเร็จของกลยุทธ์การส่ือสารด้านกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษทั ซีพี ออลล์ จ  ากดั (มหาชน)ส าเร็จลุล่วงได้อย่างราบร่ืน 
เน่ืองจากไดรั้บความช่วยเหลือจากบุคคลหลายท่าน ไดแ้ก่  

รองศาสตราจารย ์ดร.อุษา บิ้กก้ินส์ อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัของวิทยานิพนธ์เล่มน้ี ซ่ึงท่านได้
ให้ความกรุณาให้ค  าแนะน าคอยให้ค  าปรึกษา และขอ้คิดเห็นต่างๆ ในการวิจยัคร้ังน้ีเสมอมา ผูว้ิจยั
รู้สึกซาบซ้ึงปล้ืมปิติเป็นอยา่งมากกราบขอบพระคุณอาจารยเ์ป็นอยา่งมากท่ีรักและเอ็นดูผูว้ิจยัตลอด
มาทัง่น้ีผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร.กุลทิพย ์ศาสตระรุจิ ซ่ึงไดใ้ห้เกียรติมาเป็น
ประธานกรรมการวิทยานิพนธ์ และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ลีลา เต้ียงสูงเนิน ท่ีไดส้ละเวลามาเป็น
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และไดใ้ห้ค  าแนะน า ช่วยเหลือผูว้ิจยัเพื่อให้การวิจยัคร้ังน้ีสมบูรณ์มาก
ท่ีสุด 

อีกทั้งผูว้ิจยักราบขอขอบพระคุณผูส้นับสนุนการเรียนอย่างเป็นทางการ คุณพ่อ ณัฐวุฒิ 
แสงทรัพยสิ์น เป็นคุณพ่อของผูว้ิจยัท่ีให้ความช่วยเหลือ และสนบัสนุนเร่ืองเรียนตลอดมา ถา้ไม่ได้
คุณพอ่คงไม่มีวนัน้ี วนัท่ีภาคภูมิใจของผูว้จิยั พร้อมคุณแม่ท่ีคอยไต่ถามและให้ก าลงัใจเสมอมา และ
กราบขอบพระคุณพี่ส่ือมวลชน พี่โจ ้ศิริพร ค่านคร หวัหนา้ข่าวการตลาด หนงัสือพิมพส์ยามธุรกิจ 
ท่ีคอยช่วยเหลือ และให้ค  าแนะน าตลอดมาตั้งแต่เร่ิมเรียนจนกระทัง่ผูว้ิจยัท างานวิจยัจนส าเร็จ
สมบูรณ์ทา้ยสุดน้ีขอขอบคุณเพื่อนรัก เพื่อนสนิท ท่ีให้ก าลงัใจเสมอมา ขอบคุณน้องๆ ท่ีนิดา้ทุกๆ
คนท่ีให้ความช่วยเหลือ และให้ก าลงัใจมาโดยตลอด โดยเฉพาะน้องรักนอ้งเอฟ และนอ้งเหมียว ท่ี
คอยเป็นเพื่อนกนัให้ค  าปรึกษาในเร่ืองการเรียนพร้อมทั้งให้ก าลงัใจรับฟังปัญหากนัเสมอมาจน
ประสบความส าเร็จได้พร้อมกนัในวนัน้ีขอบคุณน้องเตย และขอบคุณเพื่อนจอยเพื่อนท่ีรัก และ
สนิทท่ีสุดในปริญญาโทนิดา้น้ี  

สุดทา้ยน้ีผูว้จิยัขอขอบพระคุณเจา้หนา้ท่ีประจ าคณะนิเทศศาสตร์และนวตักรรมการจดัการ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ทุกท่าน ท่ีคอยช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวกในทุกๆ อยา่ง 
ตั้ งแต่วนัแรกท่ีเร่ิมเรียนจนถึงวนัน้ี วนัท่ีผูว้ิจยัประสบความส าเร็จ ในการศึกษาระดับปริญญา
มหาบณัฑิตไดใ้นวนัน้ี 
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บทน ำ 
 

1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 

ในปัจจุบนัผลส ำเร็จทำงธุรกิจไม่ไดว้ดัหรือประเมินเพียงแค่ผลประกอบกำร ตวัเลขทำง
กำรเงิน ควำมพึงพอใจของผูบ้ริหำร ผูถื้อหุ้น หรือพนกังำนเท่ำนั้น แต่ตอ้งสำมำรถท ำไดต้ำมควำม
คำดหวงัของสังคมท่ีมีผลต่อองคก์รธุรกิจ โดยใหผู้บ้ริโภคเขำ้มำมีส่วนส ำคญัในกำรก ำหนดถึงควำม
อยู่รอด ควำมกำ้วหน้ำของธุรกิจท่ีจะเติบโตในอนำคตอย่ำงย ัง่ยืน “ควำมรับผิดชอบต่อสังคม” จึง
เป็นเร่ืองท่ีส ำคญัและจ ำเป็นท่ีภำคธุรกิจตอ้งใส่ใจและท ำกำรศึกษำ  ควำมรับผิดชอบต่อสังคมของ
องคก์รธุรกิจ (Corporate Social Responsibility: CSR) เป็นแนวคิดท่ีเป็นกระแสไปทัว่โลก องคก์ร
หรือบริษทัต่ำงๆ ไดน้ ำมำเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกิจ  ซ่ึงหมำยถึงกำรเอ้ือประโยชน์ต่อผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสียทุกฝ่ำยอย่ำงเหมำะสม โดยไม่เบียดเบียนฝ่ำยใด องคก์รท่ีขำด CSR ย่อมสะทอ้นถึงกำร
ขำดควำมโปร่งใส อนัท่ีจริงแลว้กำรมี CSR คือกำรท ำธุรกิจให้ถูกตอ้งตำมกฎหมำยและจรรยำบรรณ
นัน่เอง (ประธำน ไตรจกัรภพ, 2548) 

หำกพิจำรณำแยกเป็นรำยค ำศพัท์ ค  ำว่ำ “Corporate” มุ่งหมำยถึงกิจกำรท่ีด ำเนินไปเพื่อ
แสวงหำผลก ำไร (หมำยรวมถึงองคก์รประเภทอ่ืนไดด้ว้ย) ส่วนค ำวำ่ Social ในท่ีน้ี มุ่งหมำยถึงกลุ่ม
คนท่ีมีควำมสัมพนัธ์กนัหรือมีวิถีร่วมกนัทั้งโดยธรรมชำติหรือโดยเจตนำ รวมถึงส่ิงมีชีวิตอ่ืนและ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีอยูร่ำยรอบประกอบ และค ำว่ำ “Responsibility” มุ่งหมำยถึงกำรยอมรับทั้งผลท่ีไม่ดี
และผลท่ีดีในกิจกำรท่ีไดท้  ำลงไปหรือท่ีอยูใ่นควำมดูแลของกิจกำรนั้นๆ ตลอดจนกำรรับภำระหรือ
เป็นธุระด ำเนินกำรป้องกนัและปรับปรุงแกไ้ขผลท่ีไม่ดี รวมถึงกำรสร้ำงสรรคแ์ละบ ำรุงรักษำผลท่ีดี
ซ่ึงส่งผลกระทบไปยงัผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่ำงๆ (สถำบนัไทยพฒัน์, 2557)  

ควำมรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (CSR) เร่ิมแพร่หลำยข้ึนในประเทศไทย
ประมำณปี พ.ศ. 2549 ทั้งบริษทัจดทะเบียนไทย บริษทัขำ้มชำติและรัฐวิสำหกิจต่ำงๆ ก็ถือวำ่เป็น
กำรสร้ำงภำพลกัษณ์ขององค์กรไปดว้ย ท ำให้กำรด ำเนินธุรกิจของธุรกิจนั้นๆ เป็นไปอยำ่งสะดวก 
ประชำชนก็เห็นดีเห็นงำมในกำรท ำควำมดีต่อชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม แต่ควำมเป็นจริงองคก์รมกัจะ
ยึดมำยำคติท่ีวำ่มี CSR คือ กำรท ำบุญ บริษทันั้นๆ มีบุญคุณต่อสังคมเพรำะแทท่ี้จริงแลว้ CSR คือ 
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กำรลงทุนอย่ำงหน่ึงซ่ึงคุม้ค่ำทำงกำรเงินและกำรตลำดท ำให้เกิดกำรพฒันำอย่ำงย ัง่ยืน (สถำบนั
ธุรกิจเพื่อสังคม, 2554)  
 องคก์รธุรกิจหลำยแห่งในปัจจุบนัไดน้ ำเร่ืองซีเอสอำร์มำเป็นประเด็นส่ือสำรทำงกำรตลำด 
บำงองคก์รขยำยผล เพื่อใชซี้เอสอำร์เป็นรูปแบบในกำรกีดกนักำรแข่งขนักำรคำ้ จนท ำให้ซีเอสอำร์
กลำยเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้สนองประโยชน์ทำงธุรกิจ แทนท่ีจะใช้เพื่อเจตนำรมณ์ของกำรมีส ำนึก
รับผิดชอบต่อสังคมอย่ำงแทจ้ริง กำรด ำเนินกิจกรรมซีเอสอำร์ของกิจกำรในทุกวนัน้ี  จึงมีทั้งท่ี
เกิดข้ึนโดยควำมเต็มใจและเกิดข้ึนจำกควำมจ ำเป็นทำงธุรกิจ  กำรด ำเนินกิจกรรมซีเอสอำร์ของ
องคก์รธุรกิจท่ีประกอบดว้ยควำมส ำนึกรับผิดชอบต่อสังคมก็ยงัมีขอ้ถกเถียงเพิ่มเติมอีกวำ่ ควรเป็น
กำรด ำเนินตำมหนำ้ท่ีตำมกฎหมำยท่ีไม่สร้ำงให้เกิดควำมเดือดร้อนแก่สังคมก็เพียงพอแลว้ หรือว่ำ
ตอ้งเกิดข้ึนจำกกำรอำสำหรือสมคัรใจยนิดีในกำรด ำเนินกิจกรรมดูแลรับผิดชอบสังคม  ซ่ึงอยูเ่หนือ
กำรปฏิบติัตำมหน้ำท่ีหรือตำมกฎหมำยเท่ำนั้น  กำรด ำเนินกิจกรรมซีเอสอำร์ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำร
ปฏิบติัตำมควำมจ ำเป็นหรือตำมควำมสมคัรใจ ถือเป็นกำรด ำเนินงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคมทั้งสองกรณีแตกต่ำงกนัท่ีระดบัควำมเขม้ขน้ของกำรด ำเนินกิจกรรมและผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึน
จำกกิจกรรมนั้นๆ  กิจกรรมซีเอสอำร์ท่ีเกิดจำกควำมจ ำเป็นท่ีจะตอ้งปฏิบติัตำมหน้ำท่ี หรือตำม
ระเบียบขอ้บงัคบัทำงกฎหมำยจดัอยู่ในชั้น (Class) ของซีเอสอำร์ระดบัพื้นฐำน ขณะท่ีกิจกรรมซี
เอสอำร์ท่ีเกิดจำกกำรอำสำหรือสมคัรใจยนิดีในกำรด ำเนินกิจกรรมซีเอสอำร์นั้นดว้ยตวัเอง มิใช่เกิด
จำกควำมจ ำเป็นท่ีจะต้องปฏิบัติตำมหน้ำท่ีหรือตำมกฎหมำย จดัอยู่ในชั้นของซีเอสอำร์ระดับ
กำ้วหนำ้  กิจกรรมซีเอสอำร์ยงัสำมำรถแบ่งออกตำมทรัพยำกรท่ีใชใ้นกำรด ำเนินกิจกรรม หำกเป็น
กำรด ำเนินกิจกรรมโดยใชท้รัพยำกรท่ีมีอยูภ่ำยในองคก์รเป็นหลกัจะจดัอยูใ่นตระกูล (Order) ท่ีเป็น 
Corporate-driven CSR เช่น กำรท่ีองคก์รบริจำคเงินท่ีไดจ้ำกก ำไรในกิจกำร หรือบริจำคสินคำ้และ
บริกำรของบริษทัเพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภยัสึนำมิ  ถือเป็นกำรเสียสละทรัพยำกรท่ีเป็นส่ิงของหรือ
เป็นกำรลงเงินอย่ำงหน่ึง หรือกำรท่ีองค์กรน ำพนักงำนลงพื้นท่ีเพื่อเป็นอำสำสมคัร ช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยั ถือเป็นกำรเสียสละทรัพยำกรด้ำนเวลำหรือเป็นกำรลงแรงอย่ำงหน่ึง หำกเป็นกำร
ด ำเนินกิจกรรมโดยใชท้รัพยำกรนอกองคก์รเป็นหลกั จะจดัอยูใ่นตระกูลท่ีเป็น Social-driven CSR 
เช่น กำรเชิญชวนให้ลูกคำ้ซ้ือสินคำ้และบริกำรของบริษทัในช่วงเวลำกำรรณรงคโ์ดยบริจำครำยได ้
จำกกำรขำยสินคำ้และบริกำรส่วนหน่ึงต่อทุกๆ กำรซ้ือแต่ละคร้ังให้แก่หน่วยงำนหรือมูลนิธิท่ี
ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัสึนำมิ  ถือเป็นกำรระดมเงินบริจำคจำกกำรซ้ือของลูกคำ้ และมอบหมำยให้
ผูอ่ื้นท่ีมิใช่พนกังำนในองคก์รลงแรงช่วยเหลือในพื้นท่ี (สถำบนัไทยพฒัน์, 2557)  
 กิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมน้ีมกัถูกใชส้นบัสนุนประเด็นส่วนใหญ่เก่ียวกบัอนำมยัชุมชน 
(เช่น โรคเอดส์ กำรตรวจหำมะเร็งเตำ้นมในระยะเร่ิมแรก กำรสร้ำงภูมิคุม้กนัตำมก ำหนดเวลำ) 
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เก่ียวกบัควำมปลอดภยั (กำรอบรมผูข้บัข่ี กำรป้องกนัอำชญำกรรม กำรรณรงคใ์ชอุ้ปกรณ์เพื่อควำม
ปลอดภยัในยำนพำหนะ) เก่ียวกบักำรศึกษำ (รณรงคก์ำรอ่ำนออกเขียนได ้กำรใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์
ในโรงเรียน กำรให้กำรศึกษำพิเศษตำมควำมตอ้งกำร) เก่ียวเน่ืองกับกำรจ้ำงงำน (กำรฝึกอำชีพ 
กฎเกณฑก์ำรจำ้งงำน ท่ีตั้งโรงงำน) เก่ียวเน่ืองกบัสภำพแวดลอ้ม (กำรรีไซเคิลส่ิงของท่ีใชแ้ลว้  กำร
ห้ำมใช้สำรเคมีท่ีเป็นอันตรำย กำรลดขนำดบรรจุภัณฑ์ ) เก่ียวเน่ืองกับกำรพฒันำชุมชนและ
เศรษฐกิจ (เงินกูด้อกเบ้ียต ่ำเพื่อท่ีอยู่อำศยั) และเก่ียวเน่ืองต่อส่ิงท่ีตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรขั้น
พื้นฐำนของมนุษย ์(ควำมหิว กำรไร้ท่ีอยูอ่ำศยั ป้องกนักำรทำรุณสัตว)์ คอตเลอร์, ลี, และมณียฉตัร 
แกว้กิริยำ, ม.ร.ว. (2551) 
 องค์กรท่ีตอบสนองต่อกระแสควำมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ในประเทศไทยมีมำกข้ึน
เร่ือยๆ และกิจกรรมต่ำงๆ ท่ีท ำก็ได้มีกำรพฒันำให้เป็นรูปธรรมมำกยิ่งข้ึน แสดงให้เห็นถึง
ผลประโยชน์ท่ีสังคมจะไดรั้บอยำ่งชดัเจนประกอบกบัมีกำรเผยแพร่และประชำสัมพนัธ์ต่ำงช่องทำง
ต่ำงๆ ข้ึนอยู่กบัควำมสำมำรถขององค์กรท่ีจะท ำได้เพื่อเป็นกำรส่ือสำรให้สังคมรับรู้กำรมีควำม
รับผดิชอบต่อสังคม (CSR) ขององคก์รนั้น  
 กำรส่ือสำรมีควำมส ำคญัเป็นอยำ่งยิง่ต่อควำมรับผิดชอบทำงสังคมขององคก์รธุรกิจ (CSR) 
เพรำะกำรท ำกิจกรรมต่ำงๆ ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (CSR) เป็นกำร
ด ำเนินกำรกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและชุมชนรอบขำ้ง ซ่ึงจะตอ้งมีกำรส่ือสำรทั้งภำยในและภำยนอก
องคก์ร กำรส่ือสำรท่ีดีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภำพในกำรใชเ้ทคโนโลยีและทกัษะใหม่ๆ ช่วยปรับปรุง
คุณภำพสินค้ำและบริกำรช่วยเพิ่มกำรตอบสนองต่อลูกค้ำและเพิ่มนวตักรรม นอกจำกนั้นกำร
ส่ือสำรยงัช่วยเพิ่มควำมน่ำเช่ือถือ ส่งเสริมใหเ้กิดควำมเขำ้ใจท่ีตรงกนัไดซ่ึ้งจะส่งผลหรืออิทธิพลต่อ
พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนตำมมำ (พิพฒัน์ นนทนำธรณ์, 2533, น. 244) 
 ธุรกิจคำ้ปลีกมีควำมผกูพนัใกลชิ้ดกบัประชำชนทุกระดบัชนชั้นและขยำยกวำ้งครอบคลุม
ในทุกพื้นท่ี  เน่ืองจำกเป็นกลุ่มธุรกิจท่ีตอ้งมีกำรขยำยกิจกำรเพื่อให้ครอบคลุมควำมตอ้งกำรของ
ลูกคำ้ใหไ้ดม้ำกท่ีสุด ดงันั้นกำรขยำยกิจกำรเขำ้ไปในทุกพื้นท่ียอ่มตอ้งค ำนึงถึงชุมชนในแต่ละพื้นท่ี
เพื่อสรรหำสินคำ้และบริกำรท่ีตรงกบัควำมตอ้งกำร ดงันั้นกลยุทธ์กำรท ำ CSR  ของกลุ่มธุรกิจคำ้
ปลีกนบัวำ่ไดเ้ปรียบในแง่ของกำรท่ีจะสำมำรถร่วมพฒันำชุมชน สังคม ไดอ้ยำ่งตรงควำมตอ้งกำร
ของชุมชน   

ทั้งน้ีธุรกิจคำ้ปลีกในปี พ.ศ. 2556 ท่ีผำ่นมำ มีอตัรำกำรเติบโตคิดเป็นร้อยละ 6-7 แบ่งเป็น 
กลุ่มไฮเปอร์มำร์เก็ตเติบโตร้อยละ 3.5  ร้ำนสะดวกซ้ือเติบโตร้อยละ 10 ดีพำร์ทเมนตส์โตร์เติบโต
ร้อยละ 5.5% สเปเชียลต้ีสโตร์เติบโตร้อยละ 8.5 และซูเปอร์มำร์เก็ตเติบโตร้อยละ 8 ซ่ึงโดยภำพรวม
ของธุรกิจคำ้ปลีกมีกำรขยำยสำขำเพิ่มข้ึนมำกกวำ่ 2,000 สำขำ ขณะท่ีปี พ.ศ. 2557 ขยำยตวัของคำ้
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ปลีกมีแนวโน้มจะกระจำยไปสู่ภูมิภำคมำกข้ึน คำดว่ำในปี พ.ศ. 2560 สัดส่วนร้ำนค้ำปลีกใน
ต่ำงจงัหวดัจะเพิ่มเป็นร้อยละ 72 และในกรุงเทพประมำณร้อยละ 28 จำกปัจจุบนัท่ีสัดส่วนใน
ต่ำงจงัหวดัร้อยละ 58 และกรุงเทพร้อยละ 42    

กลุ่มบริษทั เซ็นทรัล จ ำกดั  นบัเป็นคำ้ปลีกรำยใหญ่ เป็นธุรกิจยกัษใ์หญ่สัญชำติไทย ก่อตั้ง
ในปี พ.ศ. 2490 บริหำรธุรกิจคำ้ปลีกและกลุ่มอำหำรเป็นหลกั มีกำรขยำยสำขำกระจำยสู่ภูมิภำค
ต่ำงๆ อย่ำงต่อเน่ือง ปัจจุบนัมีจ ำนวนสำขำมำกถึง 23 สำขำทัว่ประเทศ ทั้งน้ีกลุ่มเซ็นทรัลได้ให้
ควำมส ำคญัในกำรรับผิดชอบสังคมผ่ำนแนวคิด C.A.R.E. เพื่อขบัเคล่ือน CSR ให้สู่ประสิทธิผล
พร้อมทั้งไดมี้กำรก ำหนดเป็นพนัธกิจส ำคญัของบริษทั เพื่อตอบแทนสังคมไทยท่ีไดเ้ก้ือหนุนกนัมำ 
โดยมีกำรจดัตั้งฝ่ำยกิจกรรมเพื่อสังคมเป็นผูข้บัเคล่ือนและผลักดันโครงกำรต่ำงๆ โดยยึดหลัก 
C.A.R.E คือ  

Commitment : มุ่งมัน่สร้ำงสรรคส์ังคมไทยอยำ่งจริงจงั เพื่อส่งเสริมคุณภำพชีวิตและพฒันำ
ควำมเป็นอยูข่องสังคมไทยใหดี้ข้ึน 

Awareness : ตระหนักท่ีจะสร้ำงกระแสกำรรับรู้ในกำรช่วยเหลือผูอ่ื้นและสังคม ในหมู่
พนกังำนตลอดจนขยำยผลสู่สังคมภำยนอก 

Rethinking : คิดอย่ำงสร้ำงสรรค์ พร้อมท่ีจะรับฟังขอ้เสนอแนะ เพื่อน ำมำพิจำรณำ “คิด” 
หำแนวทำงท่ีมีประสิทธิภำพมำกข้ึน 

Encouragement : สร้ำงแรงบนัดำลใจและเป็นแรงผลกัดนัพนกังำน ชุมชน เพื่อสร้ำงสรรส่ิง
ดีๆ ใหส้ังคม 

กิจกรรมหลกัท่ีให้กำรสนบัสนุนอยู ่5 เร่ืองคือ 1) สนบัสนุนกำรศึกษำ 2) ท ำนุบ ำรุงโบรำณ 
สถำนและรักษำขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 3) ตอบแทนสังคม 4) สนบัสนุนกำรกีฬำ 5) อนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม (เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน่, 2557) 

 บริษทั เดอะมอลล ์กรุ๊ป จ ำกดั เร่ิมด ำเนินกำรศูนยก์ำรคำ้และห้ำงสรรพสินคำ้โดยเปิดสำขำ
แรกเม่ือวนัท่ี 25 มิถุนำยน พ.ศ. 2524 คือ เดอะมอลล์ สำขำรำชด ำริ ปัจจุบนัมีศูนยก์ำรคำ้ 8 ศูนย ์
ครอบคลุมกรุงเทพฯ และหัวเมืองใหญ่อย่ำงนครรำชสีมำ กำรท ำ CSR ของเดอะมอลล์ใช้วิธีคิด
เดียวกบักำรท ำธุรกิจท่ีค ำนึงถึงควำมย ัง่ยืน ดงันั้นพื้นฐำนของ CSR ท่ีวำงไวคื้อยึดสังคมและผกูโยง
กบัธุรกิจ จึงไดก้ ำหนดทิศทำงหลกัหรือ "แกนหลกั CSR" โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกคือ กำร
สร้ำงสมดุลระหว่ำงธุรกิจและสังคม  ส่วนท่ี 2 เป็นกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมทั้งภำยในองค์กรเอง 
ผูบ้ริโภคและซพัพลำยเออร์ และส่วนสุดทำ้ยท่ีกำรเช่ือมโยง CSR ไปสู่กำรท ำกำรจดักำรควำมสัมพนัธ์
กบัลูกคำ้ CRM (Customer Relationship Management) และ CEM (Customer Experience Management) 
ท่ีเป็นกำรสร้ำงประสบกำรณ์ท่ีดีใหก้บัลูกคำ้ (ประชำชำติธุรกิจ, 2552) 
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ในปัจจุบนัจะเห็นไดว้ำ่  องคก์รภำคธุรกิจหลำกหลำยองคก์ร บริหำรงำนภำยใตก้ำรพฒันำ
ท่ีย ัง่ยืน (Sustainable Development: SD) โดยสถำบนันวตักรรมวชิรจนัทร์ ไดใ้ห้ควำมหมำยกำร
พฒันำท่ีย ัง่ยืน (Sustainable Development) หมำยถึง “กำรตอบสนองควำมตอ้งกำรของคนรุ่น
ปัจจุบนั โดยไม่มีผลกระทบในทางลบต่อความตอ้งการของคนรุ่นต่อไปในอนาคต” (โอเคเนชัน่ดอทเน็ต, 
2557) 

ดงันั้นแนวคิดในกำรท่ีจะใหเ้กิดกำรพฒันำท่ีย ัง่ยนืในองคก์รหน่ึง ตอ้งประกอบไปดว้ยหลกั      
Triple Bottom Line หรือ TBL คือ "3P"  ประกอบดว้ย Profit ควำมรับผิดชอบแรกของธุรกิจต่อ
หุ้นส่วน หรือผูถื้อหุ้น People รับผิดชอบต่อผูค้น และ Planet รับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม (ดนัย 
จนัทร์เจำ้ฉำย, 2551) 

 

 
 
ภำพที ่1.1  กำรพฒันำท่ีย ัง่ยนื     
 

หลำยองค์กรอำจคุน้เคยกบักำรหำผลกระทบขององคก์รดว้ยกำรท ำ EIA หรือ Environmental 
Impact Assessment ซ่ึงเนน้เร่ืองส่ิงแวดลอ้ม แต่ปัจจุบนัขอบเขตของกำรหำผลกระทบไดข้ยำยวง
กวำ้งข้ึนรวมถึง SIA หรือ Social Impact Assessment โดยเรียกรวมเป็น ESIA หรือ Environmental 
and Social Impact Assessment ซ่ึงครอบคลุมตั้งแต่กำรดูแลส่ิงแวดลอ้ม กำรเปล่ียนแปลงภูมิอำกำศ 
กำรปล่อยมลพิษ กำรใช้พลงังำน ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ ไปจนถึงประเด็นต่ำงๆ ทำงสังคม 
เช่น คุณภำพชีวติ สุขอนำมยั ควำมปลอดภยั เศรษฐกิจ  สังคม ควำมเท่ำเทียม เป็นตน้ องคก์รควรใช้
เคร่ืองมือท่ีสำมำรถวเิครำะห์ผลกระทบใหร้อบดำ้น โดยเช่ือมโยงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและผลกระทบ
ท่ีเกิดจำกขั้นตอนกำรท ำงำนต่ำงๆ เพื่อให้สำมำรถมองหำผลกระทบท่ีเกิดข้ึนได้ในทุกมิติ ไม่ใช่
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เพียงแค่หำผลกระทบเชิงลบท่ีเป็นควำมเส่ียงเท่ำนั้น แต่ตอ้งหำผลกระทบเชิงบวกซ่ึงหมำยถึงโอกำส
ทำงธุรกิจดว้ย ตวัอยำ่งเช่น กรณี บริษทั ซีพีออลล์ จ  ำกดั (มหำชน)จดัตั้งวิทยำลยัเทคโนโลยีปัญญำ
ภิวฒัน์เพื่อสร้ำงประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชำติเช่น ช่วยลดปัญหำสังคมดว้ยกำรพฒันำคุณภำพ
และใหค้วำมรู้แก่เยำวชน ในขณะเดียวกนั นกัเรียนก็ไดรั้บโอกำสทำงกำรศึกษำและมีโอกำสในกำร
ท ำงำน ซ่ึงจะน ำไปสู่ควำมกำ้วหนำ้ทำงวิชำชีพ ส่วนองค์กรเองก็สร้ำงโอกำสในกำรไดน้กัเรียนมำ
ท ำงำนรับจำ้งเพื่อหำรำยไดพ้ิเศษท่ีร้ำนคำ้ 7-Elevenโดยเป็นบุคลำกรท่ีมีทกัษะและประสบกำรณ์
ตรงกบัควำมตอ้งกำรขององคก์ร   

บริษทั ซีพี ออลล์ จ  ำกดั (มหำชน) ก่อตั้งข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2531 เป็นบริษทัหลกัในกลุ่มธุรกิจ
กำรตลำดและกำรจดัจ ำหน่ำยของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประกอบธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจค้ำปลีก
ประเภทร้ำนค้ำสะดวกซ้ือภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรคำ้ 7-Eleven  บริษทัเป็นผูด้  ำเนินธุรกิจค้ำปลีก
ประเภทร้ำนสะดวกซ้ือ 7-Eleven โดยไดรั้บสิทธิแต่เพียงผูเ้ดียว (Exclusive Right) จำก 7-Eleven, 
Inc. ให้ประกอบธุรกิจภำยใตเ้คร่ืองหมำยกำรคำ้ “7-Eleven” ในประเทศไทย และไดเ้ปิดร้ำนสำขำ
แรกท่ีซอยพฒัน์พงษ ์

นอกจำกน้ียงัประกอบธุรกิจต่ำงๆ ท่ีเป็นกำรสนบัสนุนธุรกิจหลกั เช่น ธุรกิจเป็นตวัแทนรับ
ช ำระค่ำสินคำ้และบริกำร (บริษทั เคำน์เตอร์เซอร์วิส จ ำกดั) ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยอำหำรแช่แข็ง
และเบเกอร่ี (บริษทั ซี.พี. คำ้ปลีกและกำรตลำด จ ำกดั) ธุรกิจจ ำหน่ำยและซ่อมแซมอุปกรณ์คำ้ปลีก 
(บริษทั ซีพี รีเทลลิงค์ จ  ำกัด) ธุรกิจให้บริกำรช ำระค่ำสินค้ำและบริกำรผ่ำนบตัรสมำร์ทกำร์ด 
(บริษทั ไทยสมำร์ทคำร์ด จ ำกดั) ธุรกิจให้บริกำรดำ้นระบบสำรสนเทศ (บริษทั โกซอฟท ์(ประเทศ
ไทย) จ ำกดั) ธุรกิจบริกำรขนส่งและกระจำยสินคำ้ (บริษทั ไดนำมิค แมนเนจเมน้ท์ จ  ำกดั) ธุรกิจ
ให้บริกำรดำ้นกำรตลำด (บริษทั เอ็ม เอ เอ็ม ฮำร์ท จ ำกดั) ธุรกิจโรงเรียนอำชีวะศึกษำดำ้นคำ้ปลีก 
(บริษทั ศึกษำภิวฒัน์ จ  ำกดั) และธุรกิจกำรจดัฝึกอบรมกำรจดักำรสัมมนำทำงวิชำกำรทำงธุรกิจ 
(บริษทั ปัญญธำรำ จ ำกดั และบริษทัออลล์ เทรนน่ิง จ ำกดั) ธุรกิจ 7-Catalog Order เพื่อเป็นกำร
ขยำยช่องทำงธุรกิจด้ำนกำรสั่งซ้ือสินคำ้ผ่ำนทำง “วำรสำรแคตตำล็อก” ธุรกิจบุ๊คสไมล์ (Book 
Smile) เพื่อเป็นช่องทำงในกำรจ ำหน่ำยหนังสือและวำรสำรธุรกิจเอ็กซ์ต้ำ (eXta) โดยเป็นร้ำน
สุขภำพและควำมงำม ด ำเนินธุรกิจจดัจ ำหน่ำยสินคำ้ประเภทยำและเวชภณัฑ์ สินคำ้สุขภำพ และ
เคร่ืองส ำอำง และธุรกิจคดัสรร (Kudsan) เพื่อเป็นช่องทำงจ ำหน่ำยสินคำ้ท่ีคดัสรรพิเศษทั้งกำแฟ
และเบเกอร่ี 

ส ำหรับสำขำท่ีให้บริกำร ปัจจุบนัส้ินปี 2555 มีร้ำน 7-Eleven ทัว่ประเทศรวม 6,822 สำขำ 
โดยเป็นร้ำนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 3,177 สำขำ (คิดเป็นร้อยละ 47) เป็นร้ำนในต่ำงจงัหวดั 
3,645 สำขำ (คิดเป็นร้อยละ 53) เม่ือแบ่งตำมประเภทของร้ำนพบวำ่ มีร้ำนสำขำบริษทั 2,984 สำขำ 
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(คิดเป็นร้อยละ 44) ส่วนท่ีเหลือเป็นร้ำนแฟรนไชส์ 3,320 สำขำ (คิดเป็นร้อยละ 48) และร้ำนคำ้ท่ี
ไดรั้บสิทธิช่วงอำณำเขต 518 สำขำ (คิดเป็นร้อยละ 8) ปัจจุบนัมีลูกคำ้เขำ้ร้ำน 7-Eleven เฉล่ียวนัละ 
8.3 ลำ้นคน และ ในปี พ.ศ. 2555 บริษทัไดข้ยำยสำขำร้ำน 7-Eleven อยำ่งต่อเน่ืองรวม 546 สำขำ ทั้ง
ในรูปแบบของร้ำนในท ำเลปกติ และร้ำนในสถำนีบริกำรน ้ ำมนัของบริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) 
เพื่อให้ครอบคลุมพื้นท่ีของลูกคำ้กลุ่มเป้ำหมำยทั้งในกรุงเทพฯ และต่ำงจงัหวดั โดย ณ ส้ินปี 2555 
บริษทัมีร้ำนในท ำเลปกติ 5,842 สำขำ (คิดเป็นร้อยละ 86) และร้ำนในสถำนีบริกำรน ้ ำมนั ปตท. 980 
สำขำ (คิดเป็นร้อยละ 14) (บริษทั ซีพี ออลล ์จ ำกดั (มหำชน), 2554) 
   ปัจจุบนักำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั ซีพี ออลล์ มุ่งเนน้กำรด ำเนินธุรกิจภำยใตแ้นวคิด 
“ให้ทุกวนัเป็นวนัท่ีดีของคุณ” โดยมุ่งเน้นสร้ำงสรรค์องค์กรให้เป็นองค์กรท่ีมีศกัยภำพในกำร
พฒันำคุณภำพชีวิตของผูค้นให้ดีข้ึน ยึดหลกัธรรมำภิบำล จึงไดเ้กิดกำรสร้ำงสรรคกิ์จกรรมอนัเป็น
ประโยชน์ทั้งลูกคำ้ พนกังำน ผูถื้อหุ้น แฟรนไชส์ซี คู่คำ้ ชุมชนและส่ิงแวดลอ้มให้อยูร่่วมกนัอยำ่ง
สมดุลโดยเนน้กำรสร้ำงองคค์วำมรู้ สร้ำงงำน สร้ำงคน ให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดี อนัจะน ำไปสู่กำร
พฒันำสังคมไทยใหมี้ควำมกำ้วหนำ้อยำ่งมัน่คงและย ัง่ยนื  
 ทั้งน้ีส่ิงแรกท่ีองค์กรให้ควำมส ำคญัคือ บุคลำกรในองค์กร ภำยใต้ปณิธำน “นวตักรรม 
สร้ำงปัญญำ เพิ่มคุณค่ำ ท ำไดจ้ริง” เพื่อกระตุน้ให้พนกังำนมีวฒันธรรมในกำรท ำงำนชัดเจนรู้จกั
กำรคิดนอกกรอบ กลำ้แสดงควำมคิดเห็น เกิดกำรสร้ำงสรรค ์ตลอดจนปลูกฝังเร่ืองกำรท ำงำนแบบ
จิตอำสำ ท ำงำนบนควำมรับผิดชอบผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย โดยร่วมกนัจดักิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์
ใหแ้ก่สังคมอยำ่งสม ่ำเสมอ (บริษทั ซีพี ออลล ์จ ำกดั (มหำชน), 2554) 
 บริษทั ซีพี ออลล์ มุ่งเน้นกำรให้ควำมส ำคญัทำงกำรศึกษำ โดยกว่ำ 20 ปีท่ีผ่ำนมำได้
ตระหนักเสมอว่ำ  “กำรศึกษำเป็นรำกฐำนส ำคญัในกำรสร้ำงสรรค์สังคมให้เจริญก้ำวหน้ำอย่ำง
ย ัง่ยนื” จึงก่อใหเ้กิดโครงกำรต่ำงๆ มำกมำย ไดแ้ก่  

1) โครงกำร “ชุมชนรักกำรอ่ำน” ท่ีเร่ิมด ำเนินกำรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 โดยร่วม
ระหวำ่งบริษทั และส ำนกัส่งเสริมกำรศึกษำตำมอธัยำศยั เพื่อส่งเสริมให้ประชำชนในชุมชนแต่ละ
ทอ้งถ่ินตะหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรอ่ำน โดยปัจจุบนัมีทั้งส้ิน 32 ชุมชน  

2) โครงกำร “ประกวดหนงัสือดีเด่นเซเวน่อวอร์ดบุ๊ค” ไดด้ ำเนินกำรต่อเน่ืองมำ
เป็นระยะเวลำ 8 ปี เพื่อคดัเลือกและส่งเสริมหนงัสือดีมีคุณภำพรวม 7 ประเภท ไดแ้ก่ นวนิยำย กวี
นิพนธ์  รวมเร่ืองสั้น สำรคดี นิยำยภำพ และรำงวลันกัเขียนรุ่นเยำว ์

3) จดัตั้งสถำบนักำรศึกษำ วิทยำลยัเทคโนโลยีปัญญำภิวฒัน์ เปิดสอนในระดบั 
ปวช. และปวส. และสถำบนัปัญญำภิวฒัน์ เปิดสอนในระดับอุดมศึกษำ (บริษทั ซีพี ออลล์ จ  ำกดั 
(มหำชน), 2554) 
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นอกจำกน้ีบริษทัยงัด ำเนินธุรกิจโดยยึดค ำสอนและส่งเสริมกิจกรรมทำงพระพุทธศำสนำ
มำอย่ำงต่อเน่ือง กบั "โครงกำรส่งเสริมธรรมศึกษำ" เป็นอีกโครงกำรหน่ึงท่ีด ำเนินงำนมำกระทัง่
ก้ำวสู่ปีท่ี 12 เพื่อให้พนักงำนได้มีโอกำสศึกษำหำควำมรู้และเข้ำใจในหลักธรรมค ำสอนทำง
พระพุทธศำสนำอยำ่งลึกซ้ึง อนัเป็นแนวทำงก่อใหเ้กิดคุณธรรมและจริยธรรมท่ีดีงำม สำมำรถน ำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวนัไดง่้ำยข้ึน นอกจำกน้ียงัให้ควำมส ำคญักบักิจกรรมเพื่อสังคมมำโดย
ตลอด ภำยใตแ้นวคิดวำ่ทุกๆ วนัของ CP คือ CSR ซ่ึงจะด ำเนินธุรกิจบนหลกัปรัชญำ 3 ประโยชน์ 
คือ ธุรกิจท่ีท ำตอ้งเป็นประโยชน์ต่อประเทศชำติ ต่อประชำชน และต่อบริษทั โดยน ำปรัชญำน้ีมำ
ถ่ำยทอดเป็นค่ำนิยมขององคก์ร หรือ Core Value คือ กำรตอบแทนคุณแผน่ดิน (บริษทั ซีพี ออลล ์
จ ำกดั (มหำชน), 2554) 

ทั้งน้ีในกำรด ำเนินงำนกิจกรรมดำ้น CSR บริษทั ซีพี ออลล์ ไดร่้วมกบัองคก์รสำธำรณกุศล
คือ มูลนิธิพฒันำชีวติชนบท ซ่ึงเป็นองคก์รท่ีอยูภ่ำยใตก้ำรสนบัสนุนกำรด ำเนินงำนและงบประมำณ
จำกบริษทั ซีพี ออลล์ ด ำเนินกิจกรรมดำ้นกำรพฒันำคุณภำพชีวิตประชำชน ให้สอดคลอ้งกบัแนว
พระรำชด ำริผำ่นกำรประสำนงำนกบัทุกหน่วยงำนในองคก์ร และหน่วยงำนภำยนอกหลำยภำคส่วน 
ตลอดจนอำสำสมคัร องค์กรเอกชนและสำธำรณกุศล  เพื่อริเร่ิมและสำนต่อกิจกรรมอนัเป็น
ประโยชน์ต่อสังคมในดำ้นต่ำงๆ โดยใหค้วำมส ำคญัและค ำนึงถึงลูกคำ้ ส่ิงแวดลอ้ม ชุมชน สังคม ผู ้
ถือหุน้ พนกังำน และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (บริษทั ซีพี ออลล ์จ ำกดั (มหำชน), 2554) 

อย่ำงไรต็ตำม บริษทั ซีพี ออลล์ ยงัค  ำนึงถึงส่ิงแวดล้อมเป็นส ำคญัด้วย โดยได้มีกำรจดั
โครงกำรต่ำงๆ ไดแ้ก่ “45 วนั ลดถุงพลำสติกลดโลกร้อน” และโครงกำรท ำดีเพื่อแผน่ดิน ลด
คำร์บอน ลดโลกร้อน “รวมพลงัลดถุงพลำสติก ลดโลกร้อน” โดยให้พนกังำนของร้ำน 7-Eleven 
ทุกสำขำทัว่ประเทศมีบทบำทส ำคญัในกำรสอบถำมลูกคำ้ก่อนรับสินคำ้วำ่ “ไม่รับถุงพลำสติก ช่วย
ลดโลกร้อนไดไ้หมคะ/ครับ” บนัทึกสถิติลูกคำ้ปฏิเสธรับถุงพลำสติก ตลอดระยะเวลำปี พ.ศ. 2552-
2553 ท่ีผำ่นมำพบวำ่ลดไดป้ระมำณ 2,702,700 ถุง 

นอกจำกน้ียงัไดจ้ดัตั้งโครงกำร “7 go Green” ซ่ึงนอกจำกกำรรณรงคเ์ร่ืองถุงพลำสติกแลว้
ยงัมีแผนเพิ่มชนิดสินคำ้ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม “Green Product” มำจ ำหน่ำยในร้ำนอีกกวำ่ 30 
รำยกำรและจะเพิ่มในอตัรำส่วนท่ีมำกข้ึนอยำ่งต่อเน่ืองและระหวำ่งน้ีก ำลงัอยูใ่นช่วงทดสอบ “ร้ำน
ประหยดัพลงังำนตน้แบบ” โดยกำรเปล่ียนวสัดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ภำยในร้ำนให้ใชพ้ลงังำนนอ้ยท่ีสุด
เท่ำท่ีจะท ำได ้ เช่น ระบบไฟแสงสวำ่ง พื้นท่ีขำย ระบบปรับอำกำศอินเวอร์เตอร์ ระบบแสงสวำ่ง 
LED ตู ้Open Showcase และ Vault ระบบท ำควำมเยน็ Open Showcase รวมถึงกำรรณรงคก์ำรใช้
พลงังำนอยำ่งถูกวธีิเพื่อส่ิงแวดลอ้ม อ ำนวยควำมสะดวกให้ลูกคำ้หำสินคำ้ง่ำยข้ึนเอ้ือต่อกำรท ำงำน
ของพนกังำนร้ำน เป็นร้ำนท่ีมีสุขอนำมยัท่ีดี และเนน้“สภำพแวดลอ้มท่ีดีในชุมชน” จึงช่วยประหยดั
พลงังำนของร้ำน ของประเทศ และของโลก (บริษทั ซีพี ออลล ์จ ำกดั (มหำชน), 2554) 
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จำกเหตุผลดงักล่ำว  ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษำปัจจยัแห่งควำมส ำเร็จของกลยุทธ์กำรส่ือสำรดำ้น
กิจกรรมควำมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัท ซีพี  ออลล์ จ  ำกัด (มหำชน) ทั้ งด้ำน
กระบวนกำรและปัจจยัท่ีส่งผลต่อควำมส ำเร็จในกำรส่ือสำร เน่ืองจำกบริษทั ซีพี ออลล์มีกำรด ำเนิน
กิจกรรมดำ้นควำมรับผดิชอบต่อสังคมท่ีสำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของชุมชนและสังคมเป็น
อยำ่งดี 

 

1.2  ปัญหำกำรวจิัย 
 

1.2.1  กลยุทธ์กำรส่ือสำรด้ำนกิจกรรม CSR ของบริษทั ซีพี ออลล์ จ  ำกดั (มหำชน) เป็น
อยำ่งไร 

1.2.2   ส่ือประชำสัมพนัธ์ดำ้นกิจกรรม CSR ของบริษทั ซีพี ออลล์ จ  ำกดั (มหำชน) เป็น
อยำ่งไร 

1.2.3   ปัจจยัท่ีส่งผลต่อควำมส ำเร็จของกลยทุธ์ในกำรส่ือสำรดำ้นกิจกรรม CSR ของบริษทั 
ซีพี ออลล ์จ ำกดั (มหำชน) เป็นอยำ่งไร 
 

1.3  วตัถุประสงค์ 
 

1.3.1  เพื่อศึกษำกลยุทธ์กำรส่ือสำรด้ำนกิจกรรม CSR ของบริษัท ซีพี ออลล์ จ  ำกัด 
(มหำชน) 

1.3.2   เพื่อศึกษำส่ือประชำสัมพนัธ์ด้ำนกิจกรรม CSR ของบริษัท ซีพี ออลล์ จ  ำกัด 
(มหำชน) 

1.3.3   เพื่อศึกษำปัจจยัท่ีส่งผลต่อควำมส ำเร็จของกลยุทธ์ในกำรส่ือสำรดำ้นกิจกรรม CSR 
ของบริษทั ซีพี ออลล ์จ ำกดั (มหำชน)  
 

1.4  ข้อสันนิษฐำนกำรวจิัย 
 

1.4.1   กลยุทธ์กำรส่ือสำรด้ำนกิจกรรมควำมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษทั ซีพี 
ออลล์ จ  ำกดั (มหำชน) ประกอบไปด้วย ประเภทของกิจกรรม CSR กระบวนกำรส่ือสำรด้ำน
กิจกรรม CSR และส่ือประชำสัมพนัธ์ดำ้นกิจกรรม CSR  
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1.4.2  ส่ือประชำสัมพนัธ์ด้ำนกิจกรรมควำมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษทั ซีพี 
ออลล์ จ  ำกดั (มหำชน) ประกอบไปดว้ย ส่ือบุคคล วิทยุกระจำยเสียง โทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์และ
นิตยสำร  

1.4.3  ปัจจยัแห่งควำมส ำเร็จของกลยุทธ์กำรส่ือสำรดำ้นกิจกรรมควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
(CSR) ของบริษทั ซีพี ออลล ์จ ำกดั (มหำชน) ประกอบไปดว้ย ควำมน่ำเช่ือถือของบริษทั กำรมีส่วน
ร่วมกบัพนกังำน ควำมสัมพนัธ์กบัชุมชน และประสิทธิภำพกำรส่ือสำร  
 

1.5  ขอบเขตกำรวจิัย 
 
 กำรศึกษำวจิยัคร้ังน้ีมีขอบเขตกำรวจิยั ดงัน้ี 
  

1.5.1  ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ  
กำรวิจยัคร้ังน้ีเป็นงำนวิจยัเชิงคุณภำพโดยมุ่งศึกษำกลยุทธ์กำรส่ือสำรดำ้นกิจกรรมควำม

รับผิดชอบต่อสังคม (CSR)  ของบริษัท  ซีพี  ออลล์ จ  ำกัด(มหำชน) เพื่อศึกษำกลยุทธ์ ส่ือ
ประชำสัมพนัธ์ดำ้นกิจกรรม CSR และศึกษำปัจจยัท่ีส่งผลต่อควำมส ำเร็จในกำรส่ือสำรดำ้น CSR 
ของบริษัท ซีพี ออลล์ จ  ำกัด (มหำชน) ด้วยวิธีกำรรวบรวมข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์ เอกสำร 
วรรณกรรมต่ำงๆ และขอ้มูลจำกเวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้ง 

 
1.5.2  ขอบเขตด้ำนประชำกร  

 ผูใ้ห้ขอ้มูลส ำคญัคร้ังน้ี ประกอบด้วยตวัอย่ำงของผูบ้ริหำร หัวหน้ำหน่วยงำน พนักงำน
ระดบัปฏิบติักำร จ ำนวน 9  คน ดงัน้ี 

1.5.2.1  กรรมกำรผูจ้ดักำรด้ำนกำรส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมบริษทั ซีพี ออลล ์
จ ำกดั (มหำชน) 

1.5.2.2 ผูจ้ดักำรฝ่ำยส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมบริษทั ซีพี ออลล ์จ ำกดั (มหำชน) 
1.5.2.3 ผูจ้ดักำรฝ่ำยประชำสัมพนัธ์บริษทั ซีพี ออลล ์จ ำกดั (มหำชน) 
1.5.2.4 หวัหนำ้ฝ่ำยส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมภูมิภำค (ประจ ำภำคเหนือ) บริษทั 

ซีพี ออลล ์จ ำกดั (มหำชน) 
1.5.2.5 หวัหนำ้ฝ่ำยส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมภูมิภำค (ประจ ำภำคตะวนัออก 

เฉียงเหนือ) บริษทั ซีพี ออลล ์จ ำกดั (มหำชน) 
1.5.2.6 หวัหนำ้ฝ่ำยส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมภูมิภำค (ประจ ำภำคกลำง) บริษทั  

ซีพี ออลล ์จ ำกดั (มหำชน) 
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1.5.2.7 หวัหนำ้ฝ่ำยส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมภูมิภำค (ประจ ำภำคใต)้ บริษทั ซีพี  
ออลล ์จ ำกดั (มหำชน) 

1.5.2.8 เจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมบริษทั ซีพี ออลล ์จ ำกดั (มหำชน) 
1.5.2.9 เจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยประชำสัมพนัธ์บริษทั ซีพี ออลล ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
1.5.3  ขอบเขตด้ำนระยะเวลำในกำรศึกษำ 
กำรศึกษำวิจยัในคร้ังน้ีเร่ิมด ำเนินกำรศึกษำในช่วงเดือนมกรำคม-สิงหำคม พ.ศ. 2557 รวม

ระยะเวลำในกำรศึกษำทั้งส้ิน 8  เดือน 
 

1.6  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับจำกกำรศึกษำ 
 

1.6.1   เพื่อน ำผลกำรศึกษำดำ้นปัจจยัท่ีส่งผลต่อควำมส ำเร็จของกลยุทธ์ในกำรส่ือสำรดำ้น
กิจกรรม CSR ของบริษทั ซีพี ออลล์ จ  ำกดั (มหำชน) ไปเป็นแนวทำงปฏิบติัให้กบัธุรกิจอ่ืนๆ ใน
เครือ CP Group  

1.6.2   เพื่อน ำกลยุทธ์กำรส่ือสำรดำ้นกิจกรรม CSR ท่ีสร้ำงควำมส ำเร็จให้กบับริษทั ซีพี 
ออลล์ จ  ำกดั (มหำชน) ไปเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพของกำรส่ือสำรทำงดำ้น CSR 
ใหก้บัธุรกิจอ่ืนๆ ในเครือ CP Group และธุรกิจคำ้ปลีกตรำยีห่อ้อ่ืนได ้ 

1.6.3   เพื่อน ำผลกำรศึกษำดำ้นส่ือประชำสัมพนัธ์ดำ้นกิจกรรม CSR ของบริษทั ซีพี ออลล ์
จ ำกดั (มหำชน) ไปเป็นแนวทำงในกำรสร้ำงสรรค์ส่ือทำงดำ้น CSR ให้กบัธุรกิจอ่ืนๆ ในเครือ CP 
Group และธุรกิจคำ้ปลีกตรำยีห่อ้อ่ืนได ้

 

1.7  นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 

1.7.1  ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ คือ ปัจจยัในกำรน ำพำองคก์รไปสู่ควำมส ำเร็จในกำรท ำ CSR 
เพื่อควำมย ัง่ยืนของบริษทั ซีพี ออลล์ จ  ำกดั (มหำชน) ไดแ้ก่ ควำมน่ำเช่ือถือของบริษทั กำรมีส่วน
ร่วมของพนกังำน ควำมสัมพนัธ์กบัชุมชน และประสิทธิภำพกำรส่ือสำร 

1.7.2   กลยุทธ์ หมำยถึง แนวทำงในกำรด ำเนินงำนท่ีท ำให้องคก์รบรรลุเป้ำหมำย อำทิ กำร
คิดคน้วธีิกำรใหม่ท่ีดีและแตกต่ำง เพื่อใหเ้กิดควำมส ำเร็จตำมวสิัยทศัน์และเป้ำหมำยองคก์ร 

1.7.3   กำรส่ือสำร หมำยถึง กำรให้และกำรรับควำมหมำย กำรถ่ำยทอดและกำรรับสำร ซ่ึง
รวมถึงแนวคิดของกำรตอบโต ้แบ่งปัน และมีปฏิสัมพนัธ์กนั 



12 

1.7.4   กลยุทธ์กำรส่ือสำร หมำยถึง แนวทำงใหม่ในกำรด ำเนินงำนท่ีท ำให้องค์กรบรรลุ
เป้ำหมำย โดยใชก้ำรถ่ำยทอดและกำรรับสำรไปยงักลุ่มเป้ำหมำย  

1.7.5   กลยุทธ์กำรส่ือสำรแบบมีส่วนร่วม หมำยถึง แนวทำงใหม่ในกำรด ำเนินงำนของ
องคก์รใหบ้รรลุเป้ำหมำยโดยอำศยัควำมร่วมมือจำกกลุ่มคนต่ำงๆ  

1.7.6   กลยุทธ์กำรส่ือสำรด้วยกจิกรรม หมำยถึง แนวทำงใหม่ในกำรด ำเนินงำนขององคก์ร
ใหบ้รรลุเป้ำหมำยดว้ยกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสังคม ชุมชน และผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสีย 

1.7.7   ควำมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) หมำยถึง กำรแสดงออกของพฤติกรรมองค์กรท่ี
ค ำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งในระดบัใกลแ้ละไกล เป็นกำรสร้ำงภำพลกัษณ์ท่ีดีต่ององคก์รท ำให้
เกิดกำรยอมรับจำกสังคม  กำรปฏิบัติขององค์กรจะต้องอยู่ในควำมรับผิดชอบทำงเศรษฐกิจ 
กฎหมำย จริยธรรม และกำรใชดุ้ลยพินิจขององค์กำรท่ีพึงเห็นสมควร ซ่ึงกำรจดักิจกรรมหรือกำร
บริกำรสำมำรถกระท ำไดห้ลำยรูปแบบ  ทั้งดำ้นพฒันำชุมชน สุขภำพอนำมยั กำรศึกษำส่ิงแวดลอ้ม 
สิทธิผูบ้ริโภคและวฒันธรรม 

1.7.8   กิจกรรมด้ำน CSR หมำยถึง กิจกรรมต่ำงๆ ท่ีธุรกิจนั้นด ำเนินกำรจดักำรไดโ้ดยตรง 
ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสังคม ชุมชน และผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสีย ไดแ้ก่  1) กำรส่งเสริมกำร
รับรู้ประเด็นทำงสังคมในวงกวำ้ง  2) กำรส่งเสริมสังคมจำกกำรท ำกำรตลำด  3) กำรตลำดเพื่อสังคม     
4) กำรบริจำค  5) กำรอำสำสมคัรช่วยเหลือชุมชน  6) กำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีควำมรับผิดชอบต่อ
สังคม  

1.7.9   ส่ือด้ำนกิจกรรม CSR หมำยถึง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรเผยแพร่หรือกระจำยข่ำวสำร
ต่ำงๆ ไปยงัผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียได้รับทรำบ เข้ำใจในกิจกรรมด้ำน CSR ได้แก่ ส่ือบุคคล 
วทิยกุระจำยเสียง โทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์นิตยสำร 

1.7.10   กระบวนกำรกำรส่ือสำรด้ำน CSR หมำยถึง กำรถ่ำยทอดข่ำวสำรกิจกรรมดำ้น
CSR ของบริษทั ซีพี ออลล์ จ  ำกดั (มหำชน) โดยผ่ำนส่ือต่ำงๆ ไปยงัผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย โดยมี
วตัถุประสงคใ์ห้เกิดกำรรับรู้ร่วมกนัและมีปฏิกิริยำตอบสนองต่อกนั โดยวิธีดงัน้ี 1) สร้ำงจุดเช่ือม
ของอำรมณ์ร่วมกนั 2) เปิดโอกำสในกำรรับฟังควำมคิดเห็น 3) ส่งเสริมค่ำนิยมแห่งกำรใส่ใจสังคม 
4) ส่ือสำรในรูปแบบต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอกองค์กำร ส่ือภำยในเช่น บอร์ดประชำสัมพนัธ์ 
จดหมำยเวยีน ส่ือภำยนอก เช่น กำรโฆษณำ ประชำสัมพนัธ์ 

1.7.11   ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมำยถึง บุคคล/กลุ่มบุคคล หรือหน่วยงำนต่ำงๆ ภำยนอก ท่ี
อำจจะมีผลกระทบหรือไดรั้บผลกระทบจำกกำรด ำเนินงำนเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ำร 
ไดแ้ก่ ชุมชน   
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1.7.12 กำรส่งเสริมกำรรับรู้ประเด็นทำงสังคม หมำยถึง แนวทำงท่ีองค์กรมุ่งรณรงค์
ประเด็นปัญหำทำงสังคมใหเ้ป็นท่ีรับรู้ในสังคมโดยใชค้วำมสำมำรถทำงกำรส่ือสำรประชำสัมพนัธ์  
เพื่อใหส้ังคมตระหนกัและเกิดกำรสนบัสนุน 

1.7.13 กำรส่งเสริมสังคมจำกกำรท ำกำรตลำด  หมำยถึง แนวทำงท่ีองค์กรสนับสนุน
ประเด็นทำงสังคมโดยกำรน ำส่วนแบ่งรำยไดห้รือก ำไรจำกกำรขำยสินคำ้ไปบริจำคเพื่อสำธำรณ
กุศล 

1.7.14 กำรอำสำสมัครช่วยเหลอืชุมชน หมำยถึง แนวทำงท่ีมุ่งเนน้ให้องคก์รกบัผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียในสังคมเป้ำหมำยมีควำมสัมพนัธ์อนัดี โดยกำรให้ผูบ้ริหำร พนกังำน คู่คำ้หรือคู่แข่งเขำ้ไป
มีส่วนร่วมกบักิจกรรมเพื่อสังคมในพื้นท่ี เช่น กำรร่วมพฒันำชุมชนในทอ้งถ่ิน กำรร่วมกนัสร้ำง
อำคำรหรือสอนหนงัสือใหแ้ก่เด็กนกัเรียนในชนบทเป็นตน้ 

1.7.15 กำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม หมำยถึง แนวทำงกำรปรับปรุง
กำรด ำเนินธุรกิจขององค์กรเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบด้ำนลบกบัสังคมและส่ิงแวดล้อมหรือให้
เกิดข้ึนนอ้ยท่ีสุดเท่ำท่ีจะเป็นได ้เช่น กำรลดกำรใชน้ ้ำ กำรใชพ้ลงังำนสะอำด เป็นตน้ 

1.7.16  กำรส่ือสำรในรูปแบบต่ำงๆ หมำยถึง กำรใช้เคร่ืองมือกำรส่ือสำรทั้งภำยในและ
ภำยนอกองคก์รช่วยในกำรเผยแพร่ค่ำนิยมแห่งกำรใส่ใจต่อสังคมและโครงกำร CSR ให้เป็นท่ีรับรู้
และเขำ้ใจในหมู่พนกังำนขององคก์รและบุคคลภำยนอก ไดแ้ก่  ส่ือประเภทกำรพูด วิทยุกระจำยเสียง 
โทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์และนิตยสำร  

1.7.17 ส่ือประชำสัมพันธ์ CSR ประกอบไปดว้ยส่ือภำยใน ไดแ้ก่ โปสเตอร์ เวบ็ไซด์ ส่ือ
ภำยนอก ประกอบดว้ย วทิยกุระจำยเสียง โทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์และนิตยสำร 

ในบทต่อไปจะกล่ำวถึงแนวคิด ทฤษฎีและงำนวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 



 
บทที ่2 

 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 
 การศึกษาเร่ืองปัจจยัแห่งความส าเร็จของกลยทุธ์การส่ือสารดา้นกิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (CSR) ของบริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) ในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้  าการทบทวนวรรณกรรมใน
ส่วนท่ีเป็นแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เพื่อน าองค์ความรู้ท่ีได้จากการทบทวน
วรรณกรรมมาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยัและเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการวิจยั ซ่ึง
วรรณกรรมในส่วนท่ีผูว้จิยัไดด้ าเนินการทบทวนประกอบไปดว้ย 
 2.1  แนวคิดเก่ียวกบัการประชาสัมพนัธ์ (Public Relations Concept) 
 2.2  ทฤษฎีดา้นการส่ือสาร (Communications Theory) 
 2.3  แนวคิดเก่ียวกบัความรับผดิชอบต่อสังคม (Coporate Social Responsibility: CSR) 
 2.4  ปัจจยัแห่งความส าเร็จของกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคม (Key Success Factors: 
KSF of CSR) 
 2.5  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง (Related Research)  
 วรรณกรรมทั้งหมดท่ีผูว้จิยัไดท้บทวนมาจะน าเสนอโดยล าดบัดงัน้ี 
 

2.1  แนวคดิเกีย่วกบัการประชาสัมพนัธ์   
 

2.1.1  ความส าคัญ และความหมายของการประชาสัมพนัธ์ 
นิเทศศาสตร์เป็นศาสตร์ท่ีวา่ดว้ยการติดต่อส่ือสารทุกรูปแบบ ไม่วา่จะเป็นการส่ือสารมวลชน 

หรือการโฆษณา การประชาสัมพนัธ์  ตลอดจนการพูดและการแสดง ทั้งน้ีเพราะค าว่า “นิเทศ ” 
หมายถึงการช้ีแจง หรือการแสดงนั้นเอง การประขาสัมพนัธ์ (Public Relations) เป็นค าท่ีใชก้นัอยา่ง
แพรหลายโดยเฉพาะอยา่งยิง่หน่วยงานภาครัฐทั้งน้ีเพราะ การประชาสัมพนัธ์เป็นกิจกรรมเพื่อสร้าง
ความเขา้ใจ และความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งชุมชน และกลุ่มคนประเภทต่างๆ วิรัช ลภิรัตนกุล (2546, 
น. 2, 22) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของการประชาสัมพนัธ์วา่เพื่อการชกัจูงประชามติ (Public Opinion) 
ดว้ยวิธีการติดต่อส่ือสาร (Communication) เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย (Target Publics) เกิดมีความรู้ 
ความเขา้ใจ และความรู้สึกนึกคิดท่ีดีต่อหน่วยงานองคก์าร สถาบนั การประชาสัมพนัธ์จึงเป็นการ
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เผยแพร่ท่ีเป็นในเชิงการสร้างสรรคท่ี์ก่อให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจแก่ประชาชน เป็นงานส่งเสริม
สัมพนัธภาพระหวา่งหน่วยงาน หรือกลุ่มประชาชนท่ีเก่ียวขอ้งจึงเป็นการสร้างค่านิยม (Goodwill) 
แก่กลุ่มประชาชนต่างๆ ดว้ยวิธีการบอกกล่าว (Inform) ช้ีแจงให้ประชาชนไดท้ราบถึงนโยบาย 
วตัถุประสงค ์และส่ิงซ่ึงองคก์าร สถาบนัไดท้  าลงไป ในขณะท่ี รัตนวดี ศิริทองถาวร (2546, น. 17) 
ไดก้ล่าวถึงการประชาสัมพนัธ์ต่อธุรกิจว่า การประชาสัมพนัธ์เป็นการด าเนินความพยายามของ
องค์การ สถาบนั หรือหน่วยงานต่างๆ ในการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน ตลอดจนสร้าง
ภาพลกัษณ์ (Image) และรักษาทศันคติท่ีดีของประชาชนเพื่อใหป้ระชาชนยอมรับ สนบัสนุนและให้
ความร่วมมือ การประกอบธุรกิจนั้นตอ้งเก่ียวขอ้งกบัประชาชนหลายกลุ่ม หากไดรั้บความร่วมมือ 
และมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัประชาชนทุกกลุ่มก็จะท าให้การประกอบธุรกิจประสบผล ส าเร็จ World 
Book Dictionary (วรัิช ลภิรัตนกุล, 2538, น. 5) ไดอ้ธิบายความหมายของการประชาสัมพนัธ์วา่  

1)   กิจกรรมของหน่วยงาน องค์การ สถาบนั หรือบุคคลท่ีปฏิบติัเพื่อชนะใจ
ประชาชนทัว่ไป รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนไดเ้ขา้ใจถึงนโยบาย และวตัถุประสงคข์ององคก์าร 
โดยการแพร่กระจายข่าวสารทางเคร่ืองมือส่ือสารต่างๆ เช่น หนงัสือพิมพ ์ นิตยสาร วิทยุ โทรทศัน์ 
และภาพยนตร์  

2)   ทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อหน่วยงาน องคก์าร สถาบนั  
3)   การด าเนินธุรกิจ และอาชีพทางดา้นน้ี  

ณัฐนันท์ ศิริเจริญ (2548, น. 110) ให้ความหมายของการประชาสัมพนัธ์ว่า เป็นการ
ติดต่อส่ือสาร ระหวา่งองคก์รกบัสาธารณชน เพื่อบอกกล่าวให้ทราบ ช้ีแจงท าความเขา้ใจให้ถูกตอ้ง
เก่ียวกบัความคิดเห็น (Opinion) ทศันคติ (Attitude) และค่านิยม (Value) สร้างช่ือเสียงและภาพพจน์
ท่ีดี สร้างเสริมและรักษา (To Build and Sustain) ความสัมพนัธ์ท่ีดี น าไปสู่การสนบัสนุน และความ
ร่วมมือจากกลุ่มเป้าหมาย  

วรัิช ลภิรัตนกุล (2546, น. 5-6) ไดก้ล่าวถึงการประชาสัมพนัธ์ วา่ "การประชาสัมพนัธ์" นั้น
แปลมาจากศพัท์ภาษาองักฤษคือ Public Relation ซ่ึงหากแยกเป็นค าแลว้จะประกอบด้วยค าว่า 
Public หรือแปลเป็นภาษาไทยคือ ประชา หรือ หมู่คน Relation หรือแปลเป็นภาษาไทยคือ สัมพนัธ์ 
หรือ การผกูพนั  
          ดงันั้นการประชาสัมพนัธ์ ถา้แปลตามตวัอกัษรก็จะไดค้วามหมายวา่ การเก่ียวขอ้งผกูพนักบั
หมู่คน  

Cutlip, Center, & Broom (1994: 4 อา้งถึงใน รัตนวดี ศิริทองถาวร, 2546, น. 33) ไดใ้ห้ค  า
จ  ากดัความไวว้า่ การประชาสัมพนัธ์คือ การติดต่อเผยแพร่ข่าวสาร นโยบายของหน่วยงานไปยงั
ประชาชนทั้งหลายท่ีมีส่วนสัมพนัธ์  ขณะเดียวกนัก็เป็นแนวทางตรวจสอบความคิดเห็น ความรู้และ
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ความตอ้งการของประชาชนให้หน่วยงานหรือองคก์ารทราบ เพื่อสร้างความสนบัสนุนอยา่งแทจ้ริง
ใหเ้กิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย  

สรุปความหมายของการประชาสัมพนัธ์คือ การท่ีองค์กรให้ขอ้มูลสารไปยงัประชาชน
เพื่อใหท้ราบหรือสร้างความเขา้ใจกบั ประชาชน ท าใหเ้กิดทศันคติและภาพพจน์ท่ีดีต่อองคก์ร  
           โดยทัว่ไปความหมายของการประชาสัมพนัธ์ คนทัว่ไปมกัจะเขา้ใจผิดว่าหมายถึง การ
ประกาศ หรือการโฆษณาสินคา้หรือผลิตภณัฑ์ต่างๆ นอกจากน้ียงัอาจเขา้ใจวา่ เป็นการสอบถาม 
หรืองานติดต่อสอบถาม ท าใหเ้กิดการสับสนข้ึน  
           การประชาสัมพนัธ์ จะประสบผลส าเร็จไดต้อ้งอาศยั การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ ตอ้งมีการ
วางแผน ก าหนดวตัถุประสงค์ และด าเนินการจริงตามแผนท่ีไดว้างไว ้อย่างเหมาะสม สามารถ
ปรับแกไ้ขไดบ้างกรณีซ่ึงจะท าใหไ้ดผ้ลงานท่ีดีกวา่  
 

2.1.2  ศาสตร์และศิลป์ของการประชาสัมพนัธ์ 
วิรัช  ลภิรัตนกุล  (2546, น. 27-28) ไดพู้ดถึงการประชาสัมพนัธ์วา่ การประชาสัมพนัธ์นั้น 

อาจพิจารณาไดว้า่เป็นทั้งศาสตร์ และศิลปะพร้อมกนัในตวัเอง กล่าวคือ  
           การประชาสัมพนัธ์ท่ีเป็นศาสตร์ ศาสตร์ในท่ีน้ีหมายถึงวิทยาการ ความรู้ ความเช่ือถือท่ี
ก าหนดไวเ้ป็นระบบระเบียบท่ีพึงเช่ือถือได ้ สามารถศึกษาคน้ควา้หาความจริงไดอ้ย่างมีระเบียบ
แบบแผน และมีระบบวิชาการประชาสัมพนัธ์ เป็นวิชาท่ีมีระเบียบแบบแผน  มีเหตุมีผลและอาจ
ศึกษาเรียนรู้ไดจ้ากต าหรับต าราต่างๆ เป็นการศึกษาคน้ควา้หาหลกัและทฤษฎีท่ีน่าเช่ือถือไดไ้วใ้ช้
เป็นแนวทาง ในการด าเนินงานประชาสัมพนัธ์ มีการศึกษาคน้ควา้ถึงกระบวนการในการส่ือสาร
ประชาสัมพนัธ์ของมนุษย ์เพื่ออธิบายและวเิคราะห์พฤติกรรมของมนุษยท่ี์มีปฏิกิริยาสัมพนัธ์ต่อกนั
ในสังคม รวมทั้งการศึกษาวิจยัถึงประชามติ และความสัมพนัธ์กนัระหว่างกลุ่มบุคคลกบัองค์กร
สถาบนัท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีสามารถศึกษา เรียนรู้วิธีการ และถ่ายทอดความรู้ให้แก่
ผูอ่ื้นได ้ฉะนั้น จึงกล่าวไดว้า่ วิชาการประชาสัมพนัธ์อยูใ่นขอบเขตของศาสตร์ทางดา้นสังคมวิทยา 
การประชาสัมพนัธ์ท่ีเป็นศิลปะ การประชาสัมพนัธ์มีลกัษณะการด าเนินงานท่ีตอ้งอาศยัความรู้ 
ความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์และทกัษะของแต่ละบุคคล เป็นความสามารถเฉพาะตวั เช่น 
ความสามารถและทกัษะในการส่ือสาร ซ่ึงถ่ายทอดและลอกเลียนแบบกนัไดย้าก ทั้งน้ีเน่ืองจาก
ความสามารถเฉพาะตวัของแต่ละคนยอ่มไม่เหมือนกนั เทคนิคอยา่งหน่ึงท่ีนกัประชาสัมพนัธ์คน
หน่ึงน าไปใช้แลว้ประสบผลส าเร็จ หากนักประชาสัมพนัธ์อีกผูห้น่ึงน าไปใช้อาจไม่ได้ผลและ
ประสบความลม้เหลวก็ได ้ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความสามารถเฉพาะตวั ความเหมาะสมของสถานการณ์ 
สภาพแวดลอ้ม เวลา และสถานท่ี เป็นตน้ รูปการประชาสัมพนัธ์เป็นการน าเอาหลกัการ ความรู้ท่ีได้
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ศึกษามา ไปประยุกต์ใช ้จึงมีลกัษณะเป็นศิลปะ การด าเนินงานประชาสัมพนัธ์จะยึดถือกฎเกณฑ์ 
หรือระเบียบแบบแผนท่ีตายตวัไม่ได้ แต่จะต้องปรับเปล่ียนกลยุทธ์และวิธีการให้สอดคล้อง
เหมาะสมกบัเง่ือนไขของ สถานการณ์ท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น ทั้งน้ี ศิลปะของการประชาสัมพนัธ์
จะตอ้งใชค้วามสามารถพิเศษเฉพาะตวัเป็นหลกั  
 

2.1.3  หลกัการและวตัถุประสงค์ของการประชาสัมพนัธ์ 
วิรัช ลภิรัตนกุล (2546, น. 145-148, 152-154) ไดส้รุปหลกัการประชาสัมพนัธ์ในปัจจุบนั

วา่มีหลกัใหญ่ๆ ท่ีส าคญัอยู ่3 ประการคือ  
1)  การบอกกล่าวหรือช้ีแจงเผยแพร่ใหท้ราบ คือการบอกกล่าวช้ีแจงให้ประชาชน

ทราบถึงนโยบาย วตัถุประสงค ์การด าเนินงาน และผลงาน หรือกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนข่าวคราว
ความเคล่ือนไหวขององคก์ร สถาบนัใหป้ระชาชนและกลุ่มประชาชนท่ีเก่ียวขอ้งไดท้ราบ และรู้เห็น
ถึงส่ิงดงักล่าว ท าใหส้ถาบนัเป็นท่ีรู้จกั เขา้ใจ และเล่ือมใส ตลอดจนท าใหป้ระชาชนเกิดความรู้สึกท่ี
ดีท่ีเป็นไปในทางท่ีดีต่อองคก์าร สถาบนั ท าใหไ้ดรั้บความสนบัสนุนร่วมมือจากประชาชน  

2)  การป้องกนัและแก้ไขความเขา้ใจผิด เป็นการประชาสัมพนัธ์เพื่อป้องกัน 
(Preventive Public Relations) ซ่ึงมีความส าคญัมาก เพราะการป้องกนัไวก่้อนยอ่มดีกวา่ทีตอ้งมา
แกไ้ขในภายหลงั โดยฝ่ายท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบตอ้งคน้หาสาเหตุท่ีอาจก่อให้ประชาชนเกิดความ 
เขา้ใจผิดในสถาบนั แลว้หาแนวทางในการให้เกิดความเขา้ใจท่ีดีต่อสถาบนัก่อนท่ีจะมีความเขา้ใจ
ผดิ นั้นๆ เกิดข้ึน  

3)  การส ารวจประชามติ เป็นการส ารวจวิจยัประชามติ  เพราะการด าเนินการ
ประชาสัมพนัธ์อย่างมีประสิทธิภาพตอ้งรู้ถึงความรู้สึกนึก คิดของประชาชน หรือ ประชามิติ 
(Public Opinion) โดยจะตอ้งทราบวา่ประชาชนตอ้งการอะไร ไม่ตอ้งการอะไร เพื่อตอบสนองส่ิง
ต่างๆ ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและไม่ตอ้งการของประชาชนท่ีเก่ียวขอ้ง การท าการส ารวจ
วจิยัจึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัในการด าเนินการประชาสัมพนัธ์  

ดงันั้นวตัถุประสงคท์ัว่ไปของการประชาสัมพนัธ์ จึงมีวตัถุประสงคแ์ละความมุ่งหมายได ้ 
3 ประการคือ  

1)   เพื่อสร้างความนิยม (Good Will) ใหเ้กิดข้ึนในหมู่ประชาชน ซ่ึงความนิยมเป็น
ส่ิงส าคัญท่ีจะช่วยส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานและความอยู่รอดขององค์การสถาบัน 
ประกอบดว้ย การปลุกกระตุน้เพื่อสร้างและธ ารงไวซ่ึ้งความนิยม เช่ือถือ ศรัทธา  จากประชาชนท า
ใหก้ารด าเนินงานเป็นไปดว้ยความสะดวกราบร่ืนและบรรลุตามวตัถุประสงคข์องสถาบนั  

2)   เพื่อป้องกันและรักษาช่ือเสียงสถาบนัมิให้เส่ือมถอย เพราะช่ือเสียงของ
สถาบนัเป็นส่ิงท่ีส าคญัมากซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัภาพลกัษณ์ (Image) ของสถาบนัดว้ย การมีช่ือเสียงทาง
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ลบจะท าให้ประชาชนมีความรังเกียจ ไม่อยากให้ความร่วมมือกบัสถาบนั มีความระแวง ท าให้
สถาบนัไม่สามารถด าเนินกิจกรรมต่างๆ จนไม่สามารถบรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์สถาบนัไดต้ั้งไว ้ 

3)   เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ภายใน ซ่ึงหมายถึงความสัมพนัธ์ของกลุ่มประชาชน
ภายในสถาบนัซ่ึงแบ่งออกเป็น การประชาสัมพนัธ์ภายใน ไดแ้ก่กลุ่มเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานภายใน
หน่วยงานเพื่อให้เกิดความสามคัคี เสริมสร้างขวญัและความรักใคร่ผกูพนั จงรักภกัดีต่อหน่วยงาน
และการประชาสัมพนัธ์ภายนอก ไดแ้ก่ประชาชนทัว่ไปเพื่อให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจในตวัสถาบนั
และใหค้วามร่วมมือแก่สถาบนัดว้ยดี ซ่ึงจะไดก้ล่าวในประเภทของการประชาสัมพนัธ์ต่อไป  

 
2.1.4   การด าเนินงานประชาสัมพนัธ์ 

         การด าเนินงานประชาสัมพนัธ์ หรือการปฏิบติังานประชาสัมพนัธ์ขององคก์ารเป็นกิจกรรม
ท่ีมีล าดบัขั้นตอนการท างานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีองค์การตอ้งการ โดยตอ้งด าเนินอย่าง
ต่อเน่ืองเรียกวา่ PR Wheel หรือกงลอ้ประชาสัมพนัธ์ท่ีหมุนต่อเน่ืองกนัไปไม่มีวนัหยุดน่ิง วิมล
พรรณ อากาเวท (2546, น. 24-25) วิรัช ลภิรัตนกุล (2546, น. 217) และ รัตนาวดี ศิริทองถาวร (2546, 
น. 91-92) ไดก้ล่าวถึงการด าเนินงานประชาสัมพนัธ์วา่มีขั้นตอนการด าเนินงาน 4 ขั้นตอนคือ  
 

 
 

ภาพที ่ 2.1  กระบวนการด าเนินงานประชาสัมพนัธ์  
แหล่งทีม่า:  รัตนาวดี ศิริทองถาวร, 2546, น. 92.  
 

2.4.1.1 ขั้นแสวงหาขอ้มูลและวิเคราะห์ปัญหา (Fact-finding and Analysis Problem) 
เป็น ขั้นตอนแรกของการด าเนินงานประชาสัมพนัธ์ ซ่ึงจะเป็นการคน้หาขอ้เท็จจริงและขอ้มูลต่างๆ 
ท่ีเก่ียวกบั สถานการณ์หรือปัญหาท่ีองคก์รประสบอยู ่โดยอาศยัวิธีการวิจยั การรับฟังความคิดเห็น 
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(Research-listening) การวิจยัทางการประชาสัมพนัธ์เป็นการส่ือสารแบบสองทางระหวา่งสถาบนั 
องคก์ารกบักลุ่มประชาชนท่ีเก่ียวขอ้ง และครอบคลุมถึงการวิจยัในดา้นอ่ืนๆ ดว้ยเช่น นโยบาย การ
ด าเนินงาน ส่ิงแวดลอ้มเป็นตน้ โดยน าผลการวิจยัมาพิจารณาประกอบการตดัสินใจในการก าหนด
แผนการประชาสัมพนัธ์ ต่อไป  

2.4.1.2 ขั้นการวางแผน-การตดัสินใจ (Planning-decision Making) เป็น การน า
ขอ้มูล ขอ้เทจ็จริงต่างๆ ท่ีไดจ้ากการท าวจิยั การรับฟังความคิดเห็นมาก าหนดเป็นแผนการ กิจกรรม 
ตลอดจนก าหนดนโยบายต่างๆ การด าเนินงานเป็นการก าหนดแนวทางการตดัสินใจ และการ
ด าเนินงานอยา่งมีระบบเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีตั้งไว ้การวางแผน (Planning)  คือ 
ขบวนการหน่ึงในการบริหารงานเพื่อให้งานบรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละนโยบายท่ี  ก าหนดไว ้การ
วางแผนจึงเป็นเร่ืองของขอ้เท็จจริง มีการก าหนดวิธีปฏิบติัท่ีชดัเจน ถูกตอ้งและมีเหตุผลเพื่อเป็น
แนวทางในการด าเนินงาน การวางแผนประชาสัมพนัธ์เป็นขั้นตอนหน่ึงในการด าเนินงานการ
ประชาสัมพนัธ์  ซ่ึง ศิริ  ทองถาวร (2546, น. 100) ไดใ้ห้นิยามของการวางแผนงานประชาสัมพนัธ์
ธุรกิจวา่ เป็นการก าหนดแนวทางหรือก าหนดกรอบในการปฏิบติังานประชาสัมพนัธ์ เพื่อเผยแพร่
ช่ือเสียงเกียรติคุณขององค์การธุรกิจให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ท่ีเก่ียวขอ้งได้เกิดความเขา้ใจ 
เล่ือมใสศรัทธา และให้การสนบัสนุนการด าเนินงานขององคก์ารธุรกิจ รวมทั้งก าหนดแนวทางใน
การรับฟังกระแสประชามติเพื่อเป็นองค์ประกอบในการก าหนด วตัถุประสงค์และเป้าหมายของ
องคก์ารธุรกิจดว้ย การจดัท าแผนการประชาสัมพนัธ์จะเก่ียว ขอ้งกบัการก าหนดวตัถุประสงค ์และ
เป้าหมายขององค์การโดยเร่ิมจากการน าเอานโยบาย วตัถุประสงค์ และเป้าหมายทางธุรกิจ มา
พิจารณาวเิคราะห์เพื่อเป็นหลกัในการพิจารณา วรัิช  ลภิรัตนกุล (2546, น. 245-246) ไดก้ าหนดหลกั
ในการประชาสัมพนัธ์ 6 ขั้นตอนดงัน้ี  

1)   การก าหนดวตัถุประสงค์ (Objective) จะตอ้งก าหนดหรือระบุไวอ้ยา่ง
ชดัเจนวา่ เพื่ออะไรบา้งหรือตอ้งการแกปั้ญหา  

2)   การก าหนดกลุ่มประชาชนเป้าหมาย (Target Public) จะตอ้งระบุให้แน่
ชดัว่ากลุ่มประชาชนเป้าหมายคือใคร มีพื้นฐานการศึกษาหรือภูมิหลงัอย่างไร รวมทั้งรายละเอียด
ต่างๆ เช่น ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนดา้นจิตวิทยาเช่น ในมีอิทธิพลต่อการแพร่กระจาย
ข่าวสาร เป็นตน้  

3)   การก าหนดแนวหัวขอ้เร่ือง (Themes) จะตอ้งก าหนดให้แน่นอนว่า 
แนวหวัขอ้เร่ืองนั้นจะเนน้ไปทางใด ตลอดจนการก าหนดสัญลกัษณ์หรือขอ้ความสั้นๆ เป็นค าขวญั
ต่างๆ ท่ีจดจ าไดง่้าย หรือดึงดูดความสนใจไดดี้  

4)   การก าหนดช่วงระยะเวลา (Timing) จะตอ้งมีการก าหนดช่วงระยะหรือ
จงัหวะเวลาท่ีเหมาะสมในการปฏิบติังานอยา่งมี ประสิทธิภาพเพื่อเป็นการปูพื้นก่อน  
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5)  การก าหนดส่ือและเทคนิคต่างๆ (Media and Techniques) จะตอ้ง
ก าหนดการใชส่ื้อ หรือเคร่ืองมือ เทคนิคใดในการประชาสัมพนัธ์  

6)   การก าหนดงบประมาณ (Budget) จะตอ้งก าหนดงบประมาณท่ีจะใชใ้น
การด าเนินการใหช้ดัเจน รวมถึงบุคลากรท่ีใชใ้นการด าเนินการดว้ย  

2.4.1.3 ขั้นการด าเนินการตามแผนงาน (Implementation) หรือ ขั้นตอนการส่ือสาร 
เป็นขั้นตอนลงมือปฏิบติังานตามแผนท่ีวางไว ้ โดยการอาศยัวิธีการส่ือสารในรูปแบบต่างๆ รวมทั้ง
เทคนิคการส่ือสารในการเผยแพร่แนวคิด หรือกิจกรรมต่างๆ ท่ีไดก้  าหนดไวใ้นการวางแผนไปยงั
กลุ่มเป้าหมายท่ีเก่ียวขอ้งตามสถานการณ์ท่ีก าหนดไว ้ ทั้งน้ีในการปฏิบติัการจะตอ้งใหเ้หมาะสมกบั
สถานการณ์ และทนัเวลาจึงจะไดผ้ลเป็นท่ีน่าพอใจ  

2.4.1.4 ขั้นการประเมินผล (Evaluation) เป็น ขั้นตอนท่ีวดัผลการด าเนินงานว่า
ไดผ้ลตามท่ีก าหนดไวใ้นแผนหรือโครงการหรือไม่ อยา่งไรขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประเมินผลจะเป็น
ผลดีต่อการด าเนินงานในคร้ังต่อไป โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ การประเมินผลก่อนลงมือ
ปฏิบติัการ (Pretesting) ท าใหเ้ราไดท้ราบขอ้บกพร่องตั้งแต่ก่อนลงมือปฏิบติัจริงเพื่อแกไ้ขปรับปรุง 
และการประเมินผลเม่ือปฏิบติังานตามโครงการเสร็จส้ินแลว้ (Postesting) ท าให้เราทราบผลการ
ด าเนินงานและขอ้บกผิดพลาดต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติังาน และใชใ้นการปรับปรุงโครงการ
ในคร้ังต่อไป    

 
2.1.5   ลกัษณะการประเมินผล  มี 4 ลกัษณะไดแ้ก่  

1)  การประเมินผลเชิงขอ้มูลข่าวสาร/ ความรู้ มีการประเมินใน 2 ลกัษณะ  
การประเมินการเปิดรับข่าวสาร ท าการโดยศึกษาจ านวนช้ินข่าวท่ีไดรั้บการตีพิมพ์

เผยแพร่ผา่นส่ือต่างๆ แลว้ค านวณผูมี้โอกาสเปิดรับข่าวช้ินนั้นท่ีลงตีพิมพใ์น หนงัสือพิมพแ์ต่ละ
ฉบบั โดยดูจากยอดจ าหน่ายของหนงัสือพิมพแ์ต่ละฉบบั - Counter ในอินเตอร์เน็ต  

การประเมินความรู้ความเขา้ใจขอ้มูลข่าวสาร ประเมินโดยแบบวดัความรู้ความเขา้ใจ
ในเน้ือหาสารท่ีเผยแพร่ออกไป เช่น คู่มือความรู้ นอกจากน้ี ยงัสามารถประเมินความรู้ความเขา้ใจ 
จากการส ารวจความรู้ความเขา้ใจ โดยใชแ้บบสอบถาม/สัมภาษณ์ อนัเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ  

2)   การประเมินผลทศันคติ   วดัไดจ้ากการวิจยัเชิงส ารวจ โดยอาจวดัวา่ มีการสร้าง
ทศันคติใหม่หรือไม่เพียงใด ทศันคติท่ีมีอยูแ่ลว้ ถูกเสริมแรงให้เขม้แข็งข้ึน หรือยงัคงหนกัแน่นไม่
เปล่ียนแปลงไปจากเดิมหรือไม่เพียงใด มีการเปล่ียนแปลงทศันคติตามท่ีพึงประสงคห์รือไม่  

3)   การประเมินผลพฤติกรรม เป็นการประเมินพฤติกรรมภายหลงัท่ีไดเ้ปิดรับส่ือ
หรือขอ้มูลข่าวสารแลว้โดยสอบถาม กลุ่มเป้าหมายวา่ ภายหลงัท่ีเปิดรับขอ้มูลข่าวสารหรือเขา้ร่วม
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กิจกรรมแลว้ พฤติกรรมไดเ้ปล่ียนแปลงไปหรือไม่ และอะไรท่ีเปล่ียนแปลงไป หรือพฤติกรรมใหม่
ท่ีเกิดข้ึนมีหรือไม่ คืออะไร - การเลิกสูบบุหร่ี  

4)   การประเมินผลผลิต (Output) ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการใชส่ื้อท่ีควบคุมได ้และควบคุม
ไม่ได้ และเป็นการประเมินประสิทธิผลของการกระจายส่ือ  การจ าหน่ายจ่ายแจกส่ือไปยงั
กลุ่มเป้าหมายกลุ่มต่างๆ วิธีการประเมิน เช่น การนบัจ านวนช้ินข่าวท่ีส่งไปเผยแพร่ยงัส่ือมวลชน – 
เป็นการวดัประสิทธิภาพของการท างานดา้นส่ือ 

  

 
 
ภาพที ่2.2  ขั้นตอนการประเมินผลการประชาสัมพนัธ์  
แหล่งทีม่า: วรัิช ลภิรัตนกุล, 2546, น. 217. 
  

2.1.6   การประชาสัมพนัธ์ธุรกจิ  
การประชาสัมพนัธ์ของภาคธุรกิจเป็นการด าเนินงานประชาสัมพนัธ์เพื่อสร้างความสัมพนัธ์

กบักลุ่มประชาชน ได้แก่ บริษทัธุรกิจ ด้วยการบอกกล่าวเผยแพร่ ช้ีแจงเก่ียวกบัขอ้มูลบริษทั 
นโยบาย ผลการด าเนินงาน การติดต่อ เพื่อสร้างความเช่ือถือและ สร้างภาพลกัษณ์ให้กบับริษทั 
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แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อพยายามรักษาลูกคา้ให้คงอยูก่บับริษทัให้นานท่ีสุด ส่ือท่ีใช้
ไดแ้ก่ วทิยกุระจายเสียง หนงัสือพิมพ ์วทิยโุทรทศัน์ เอกสารส่ิงพิมพ ์ภาพข่าวและภาพยนตร์ การจดั
นิทรรศการและงานพิเศษ การจดักิจกรรมพิเศษ เวบ็ไซตใ์นอินเตอร์เน็ต เป็นตน้  

 
2.1.7   ส่ือและการส่ือสารเพือ่การประชาสัมพนัธ์ทีม่ีประสิทธิภาพ 
 ในการติดต่อส่ือสารประชาสัมพนัธ์เพื่อเผยแพร่ การบอกกล่าว กระจายข่าวสารต่างๆ ของ

สถาบนั องคก์าร หรือหน่วยงานไปยงัประชาชนกลุ่มเป้าหมาย จ าเป็นตอ้งใชส่ื้อเป็นตวักลางในการ
ถ่ายทอดซ่ึงจ าเป็นตอ้งเลือกใชส่ื้อและ เรียนรู้ถึงคุณสมบติัและลกัษณะของส่ือประเภทต่างๆ เพื่อให้
สามารถเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมกับการด าเนินงานตามแผนงานท่ีได้ก าหนด ไวอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ ดงันั้นการประชาสัมพนัธ์ท่ีจะประสบผลส าเร็จไดผ้ลดีประการใดยอ่มข้ึนอยูก่บั การ
ใช้ส่ือเป็นปัจจยัส าคญั ปัญหาจึงอยู่ท่ีจะเลือกใช้ส่ืออย่างไรจึงจะไปถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีดีท่ีสุด 
เหมาะสมท่ีสุด ชยันนัท ์นนัทพนัธ์ (2549, น. 64-65) และวิมลพรรณ อากาเวท (2546, น. 28-41) ได้
จ  าแนกประเภทส่ือเพื่อการประชาสัมพนัธ์แบ่งออกเป็น 4 ประเภทคือ  

1) ส่ือการพูด เป็นส่ือแรกท่ีมนุษยส์ามารถส่ือสารระหวา่งกนัไดใ้นชีวิตประจ าวนั 
เช่น การพดูทัว่ๆไป การติดต่อ การสนทนา การปราศรัย การให้โอวาท การอบรม การสอน การพูด
โทรทศัน์ ข่าวลือ เป็นตน้ การใช้การพูดเพื่อสร้างความเขา้ใจ ความรู้ ตลอดจนชกัจูงให้เกิดความ
เช่ือถือคลอ้ยตาม อาจใช้ในการประชาสัมพนัธ์ภายในสถาบนั องค์การ หรือ  การติดต่อส่ือสาร
ภายนอกสถาบนั องคก์ารไดเ้ป็นอยา่งดี รูปแบบการใชค้  าพูดเพื่อการประชาสัมพนัธ์เช่น การพูดใน
ท่ีชุมชน การพูดสนทนาอยา่งไม่เป็นทางการ การประชุมรูปแบบต่างๆ การอภิปรายกลุ่ม การกล่าว
สุนทรพจน์ การกล่าวปราศรัย การใหโ้อวาท การอบรมสัมมนา  

ขอ้ดี ท าไดส้ะดวก ประหยดัค่าใชจ่้าย การส่ือสารไดรั้บความสนใจมากเน่ืองจากมี
การแสดงท่ีใบหน้า กิริยาท่าทาง และแววตา สามารถติดต่อไดอ้ย่างรวดเร็ว ยึดหยุ่นได ้ เหมาะ
ส าหรับการเผยแพร่ข่าวท่ีไม่สลบัซบัซอ้น  

ขอ้เสีย ตอ้งคิดใหร้อบคอบ มีการตรวจสอบล าบาก ไม่คงทนถาวร ถา้ผูพู้ดขาดทกัษะ
ในการพดูแลว้ คนฟังอาจจะฟังไม่รู้เร่ือง น่าเบ่ือ  

2) ส่ือส่ิงพิมพ ์เป็นการส่ือการพิมพล์งในกระดาษหรือวสัดุอ่ืนๆ เพื่อการอ่าน เช่น 
แผนปลิว แผ่นพบั หนังสือเผยแพร่เล่มเล็ก หนังสือพิมพ์ เอกสารแนะน าประกอบหรือคู่มือ 
จดหมายข่าว แผน่โฆษณา นิตยสาร วารสาร จุลสาร รายงานประจ าปี เป็นตน้  

ขอ้ดี เป็นหลกัฐานสามารถตรวจสอบได้ เก็บไวไ้ดน้านและทนทาน ให้รายละเอียดได้
มากกวา่การพดู เก็บเป็นหลกัฐานได ้ใหค้วามสะดวกในการศึกษาหาความรู้ จะอ่านเม่ือใดก็ได ้ราคา
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ถูก สามารถเขา้ถึงกลุ่มต่างๆ ได ้สามารถน าเสนอเน้ือหาไดค้ร้ังละมากๆ มีความถ่ีในการน าเสนอ
ข่าวสาร  

ขอ้เสีย ตอ้งใชก้บัผูท่ี้อ่านหนงัสือได ้และการพิมพต์อ้งใชเ้วลานานกวา่ส่ือการพูด มี
อายสุั้น บางคร้ังตน้ทุนการผลิตสูง ขาดความรวดเร็วในการน าเสนอ  

3) ส่ือแสงและเสียง  เป็นส่ือท่ีต้องอาศัยแสงและเสียงในการส่ือสาร เช่น 
วทิยกุระจายเสียง โทรทศัน์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ วดีิทศัน์ เป็นตน้ 

ขอ้ดี สามารถส่ือไปไดอ้ยา่งอยา่งกวา้งขวาง รวดเร็ว ครอบคลุมหลายพื้นท่ี มีผลทาง
จิตวทิยาสูง และมีความน่าเช่ือถือในความรู้สึกของประชาชน มีความใกลชิ้ดกบัผูฟั้ง และผูช้ม  

ขอ้เสีย ตอ้งเปิดรับชมตามเวลา ไม่สามารถใหร้ายละเอียดไดม้าก จ าเป็นตอ้งใช ้
เทคนิคความสามารถและความช านาญเป็นพิเศษ ขาดความคงทนถาวร  มีราคาแพง 

ผูช้มตอ้งใชส้มาธิ ไม่สามารถโตต้อบไดท้นัที  
4) ส่ือประเภทกิจกรรม เป็นกิจกรรมร่วมกบัชุมชน หรือประชาชนท่ีอาศยัร่วมกนั 

เช่น กิจกรรมทางศาสนา ประเพณีต่างๆ กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา เป็นตน้  
อยา่งไรก็ตามการใชส่ื้อใหม่ในงานประชาสัมพนัธ์ไดน้ าเอาระบบคอมพิวเตอร์มาใช้

มากข้ึน เพื่อจดัท าเป็นส่ือในลกัษณะของ ส่ือผสม (Multimedia) หรือการน าเอาอินเตอร์เน็ตมาใชใ้น
การประชาสัมพนัธ์ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว แต่ก็มีขอ้เสียคือ ตอ้งใชก้ารลงทุนจ านวนมาก และตอ้ง
ใชผู้ท่ี้มีความเช่ียวชาญเฉพาะ  

 
2.1.8   การส่ือสารทีม่ีประสิทธิภาพ  

1)  ความน่าเช่ือถือของแหล่งสาร รวมถึงความน่าไวว้างใจ ความน่านบัถือ ความ
เช่ียวชาญเฉพาะ เสน่ห์ ความดึงดูดใจ ความคลา้ยคลึงกนัระหวา่งแหล่งสารและผูรั้บสาร ผูน้ าความ
คิดเห็น  

2)  ความเด่น/การกระตุน้/ความดึงดูดใจความสนใจ  
3)  การใชอ้วจันภาษา ไดแ้ก่ ภาษา  สัญลกัษณ์ อารมณ์ บรรยากาศ บริบทของสถานท่ี 

บุคคลากรท่ีใชใ้นงานท่ีจดัข้ึน แขกท่ีเชิญมาในงาน ลกัษณะของปฎิสัมพนัธ์  
4)  การใช้วจันภาษาได้แก่ ภาษาพูดและภาษาเขียน ซ่ึงตอ้งมีความชัดเจน และ

เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย มีความ ถูกตอ้ง ใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่าย ภาษาง่าย  
5)  การส่ือสารสองทาง สามารถมีปฎิสัมพนัธ์ มีการโตต้อบกนัไดห้รือสามารถรับ 

Feedback ได ้เช่น การตั้งตูรั้บร้องเร่ืองราวร้องทุกขห์รือกล่องรับความคิดเห็น  
6)  การส่ือสารผา่นผูน้ าความคิดเห็น แลว้ผูน้ าความคิดเห็นน าขอ้มูลข่าวสารนั้นไป

ถ่ายทอดต่อ  
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7)  อิทธิพลกลุ่มใชอิ้ทธิพลของกลุ่มท าใหเ้กิดความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั  
 
2.1.9   การเลอืกเปิดรับข้อมูลข่าวสาร  
การประชาสัมพนัธ์ เป็นกระบวนการและวธีิการในการส่ือสารเพื่อสร้างความสัมพนัธ์ และ

สร้างภาพลกัษณ์ให้แก่ตวับุคคลหรือองค์กรภาครัฐ องค์กรเอกชน และองค์กรทางศาสนา ให้
ประสบความส าเร็จตามท่ีคาดหวงั อนัเกิดมาจากองคป์ระกอบการรับขอ้มูลข่าวสาร การคุน้เคยและ
รู้จกัช่ือเสียงในทางท่ีดีขององคก์ร เป็นการท าให้ผูรั้บสาร (Receive) ให้ทราบถึงโครงการกิจกรรม
ต่างๆ หรือเพื่อน าเสนอช่ือหรือสัญลกัษณ์ตวัองคก์รเองก็ตาม ซ่ึงในปัจจุบนัเทคโนโลยีดา้นต่าง ๆ 
มาสนบัสนุนการประชาสัมพนัธ์มีมากมายหลายหลายช่องทาง (Message) ดว้ยกนั  ตวัอยา่งเช่น ส่ือ
โฆษณาทางหนงัสือพิมพ์ ป้ายโฆษณา ส่ือท่ีเป็นเสียง ส่ือท่ีเป็นทั้งภาพและเสียง (โฆษณาผา่นทาง
คล่ืนวิทยุ วิทยุโทรทศัน์) ส่ือโฆษณาผ่านทางโทรศพัท์มือถือ (Massage) ตลอดจนส่ือทาง
อินเตอร์เน็ตท่ีมีความสามารถส่งสารอยา่งรวดเร็ว เป็นตน้ ผูบ้ริโภคสามารถเลือกใชไ้ดต้ามความ
เหมาะสมของแต่ละกลุ่มผูรั้บสาร (Receiver) และตามความสามารถความรู้ของผูต้อ้งการส่งสาร
ดว้ยการประชาสัมพนัธ์ส าคญัอย่างหน่ึงท่ีหน่วยงานหรือองค์กรในสังคมปัจจุบนัให้ความส าคญัท่ี
นอกเหนือไปจากงานหลกัท่ีมีการปฏิบติัตามปกติ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้เกิดการตอบสนองและ
การรับรู้ครือความตอ้งการของหน่วยงาน/องค์กรนั้นๆ ตามท่ีก าหนดไว ้ เพื่อประโยชน์ในการ
แข่งขนัในงานบริการหรืองานทางดา้นธุรกิจต่างๆ ปัจจุบนั  

 
2.1.10  ความส าคัญของการประชาสัมพนัธ์  
ถา้เราจะตั้งค  าถามวา่ การประชาสัมพนัธ์นั้น มีความส าคญัมากนอ้ยเพียงใดเราก็จะไดค้า

ตอบวา่ การประชาชมพนัธ์มีความส าคญัมากต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน องคก์าร สถาบนั 
บริษทั ห้างร้าน มูลนิธิ และสมาคมต่างๆ ซ่ึงหน่วยงานท่ีมีอยูด่งักล่าวน้ีเป็นส่วนหน่ึงของระบบ
สังคม จึงจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งมีการปฏิสัมพนัธ์กนั (Interaction) ซ่ึงอาจจะกระทบกระเทือนต่อ
สังคม และในขณะเดียวกนัทศันคติและพฤติกรรมของสังคมก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการการ
ท างานขององคก์รเหล่านั้น ดงันั้นการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งงานองคก์ารกบัสาธารณชนท่ี
เก่ียวขอ้งจะเป็นส่ิงท่ีช่วยท าให้ระบบต่างๆ ของสังคมสามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งราบร่ืน และการ
ร่วมมือร่วมใจท่ีดีต่อกนั ตลอดจนเป็นการส่งเสริม และสนบัสนุนให้หน่วยงานองคก์าร สถาบนัละ
บริษทัห้างร้านมีความเจริญกา้วหน้า ในทางตรงกนัขา้ม หากระบบสังคมใดขาดการปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งกนัและกนั ความเจริญกา้วหนา้และการพฒันายอ่มเกิดไดย้าก  

เป็นท่ีน่าสังเกตว่า การประชาสัมพนัธ์เป็นงานส่ือสัมพนัธ์ท่ีส าคญัยิ่ง และมีขอบเขต
กวา้งขวางเม่ือสังคมมีขนาดใหญ่โตข้ึน องคก์าร หน่วยงาน สถาบนัใด ยิ่งขยายขอบข่ายของการ
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บริหารงานออกไปเท่าใด ระบบงานก็ยิ่งมีความสลบัซบัซ้อนมากข้ึนเท่านั้น สภาพดงักล่าวจึงท าให้
การประชาสัมพนัธ์มีความจ าเป็นเพื่อท าการส่ือสารความเขา้ใจ และปรับความเขา้ใจกนัระหว่าง
หน่วยงานแลสาธารณชนท่ีเก่ียวขอ้ง ยิ่งไปกว่านั้นการประชาสัมพนัธ์ยงัช่วยเสริมสร้างลกัษณะ
ความเป็นผูน้าขององค์การและบุคคล เพราะผูบ้ริหารการประชาสัมพนัธ์จะช่วยเสริมสร้างการ
ปรับตวั และความวอ่งไวต่อข่าวสาร หรือความเคล่ือนไหวต่อข่าวสารหรือความเคล่ือนไหวในการ
ติดต่อส่ือสารทั้งภายในองค์การและกบัประชาชน ซ่ึงจะท าให้เป็นผลดีต่อการมองเห็นภยัท่ีจะ
คุกคามหน่วยงานอนัเกิดจากกระแสประชามติ ท าให้เกิดแนวความคิดใหม่ๆ ในการปรับองคก์าร
เพื่อใหส้ามารถเขา้กบัสังคมไดดี้กวา่ และมองเห็นช่องทางท่ีจะสร้างความสัมพนัธ์กบัประชาชนและ
สังคมไดดี้ข้ึนกวา่เดิม  

 
2.1.11  ความเป็นมาของการประชาสัมพนัธ์  
การประชาสัมพนัธ์ เป็นส่ิงท่ีมนุษยใ์ช้กนัมาตั้งแต่คร้ังดึกด าบรรพ์ ซ่ึงแอบแฝงมาใน

รูปแบบง่ายๆ โดยท่ีมนุษยไ์ม่รู้ตวั เม่ือมนุษยไ์ดเ้ร่ิมมีการรวมตวักนัเป็นกลุ่มเป็นกอ้นข้ึน สมาชิก
ภายในกลุ่มจะมีการแบ่งปันเป็นผูป้กครองและผูอ้ยูใ่ตป้กครอง ดงันั้นการติดต่อส่ือสารสัมพนัธ์กนั
จึงเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงมิได ้ มนุษยใ์นสังคมจึงมีการปฏิบติัตามกติกาและเง่ือนไขต่างๆ ตามท่ีไดมี้การ
ช้ีแจงบอกกล่าวและชกัจูงจากผูน้ าหรือผูป้กครองของตน และในขณะเดียวกนักลุ่มคนเหล่านั้นก็จะ
มีหนา้ท่ีต่างๆ กนัไป เม่ือเช่นน้ีเราจึงกล่าวไดว้า่ สังคมมนุษยจึ์งเป็นตวัผลกัดนัให้มีการประชาสัมพนัธ์
ข้ึนในระยะต่อมา 

อยา่งไรก็ตามการประชาสัมพนัธ์ท่ีมีมานานแลว้ เป็นเพราะความพยามยามของมนุษยท่ี์จะ
ติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้น และมุ่นเนน้การใหค้วามส าคญักบัประชามติ (Public Opinion) เพียงแต่อาจจะ
มีความแตกต่างกบัการประชาสัมพนัธ์ในยุคปัจจุบนัในแง่ของการใชเ้ทคนิค เคร่ืองมือและส่ือการ
ประชาสัมพนัธ์ ความชานานเฉพาะดา้น และความรอบรู้ท่ีกวา้งไกลกวา่ในอดีตเท่านั้น ก่อนท่ีการ
ประชาสัมพนัธ์จะมีฐานะเป็นวิชาชีพ (Profession) นั้น หลกัการประชาสัมพนัธ์ และศิลปะการ
ประชาสัมพนัธ์ก็ลว้นแลว้แต่ท่ีเป็นส่ิงท่ีมนุษยไ์ดเ้คยปฏิบติัมาแลว้ทั้งส้ิน จากประวติัความเป็นมาท่ี
มียาวนานน้ี เราพอจะแยกววิฒันาการของการประชาสัมพนัธ์ไดเ้ป็น 6 ยคุดงัน้ี คือ 

1)  การประชาสัมพนัธ์ยุคโบราณคดี มนุษยไ์ดรู้้จกัการประชาสัมพนัธ์มาตั้งแต่
โบราณกาลแลว้ เม่ือมนุษยมี์การรวมตวักนัเป็นเผ่า มีหัวหน้าเผ่าเป็นผูน้ าจึงหากลวิธีต่างๆ ให้
สมาชิกในเผ่าฟังและปฏิบติัตาม ด้วยการสร้างความเช่ือถือความเล่ือมใสความแกร่งกล้าในตวั
หวัหนา้เผา่ให้เป็นท่ีประจกัษว์า่ หวัหนา้เผา่เป็นบุคคลศกัด์ิสิทธ์ิ ดว้ยการอาศยัไสยศาสตร์และลทัธิ
บูชาวิญญาณเทพเจา้ตลอดจนการประกอบวิธีกรรมของพวกพ่อมดหมอผีต่างๆ ต่อมาเม่ือสังคม
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เจริญกา้วหนา้ก็มีวิวฒันาการในกลวิธีโฆษณาชกัจูงใจสูงข้ึน มีการสร้างเทวสถาน การตีเกราะเคาะ
ไม ้ตีฆอ้งร้องป่าว การแต่งเพลงปลุกใจ การแต่งนิยาย ความศกัด์ิสิทธ์ิ และวีรกรรมของบรรพบุรุษ  
เป็นตน้ เป็นท่ีน่าสังเกตวา่การประชาสัมพนัธ์ของหัวหน้าเผ่า หรือผูน้ ากลุ่มในสมยัโบราณมกัมี
จุดประสงค์เพียงเพื่อการช้ีแจงบอกกล่าวให้ประชาชนได้ทราบ และสร้างความเข้าใจให้เกิด
สัมพนัธภาพท่ีดี หรือเพื่อสร้างความรัก ความสามคัคีและความกลมเกลียวเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั
ในหมู่คณะของตน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประชาสัมพนัธ์ของยุคน้ี จึงมกัเป็นเคร่ืองมือแบบง่ายๆ เช่น 
ค าพดู กริยาท่าทาง อาณติัสัญญาต่างๆ เสียงกลอง และควนัไฟ เป็นตน้  

2)  การประชาสัมพนัธ์ยุคภาพเขียน เม่ือมนุษยมี์ความเจริญข้ึนเป็นลาดบัมาแมจ้ะ
ยงัไม่รู้จกัประดิษฐ์อกัษรข้ึนใช้ในการส่ือสาร แต่ก็รู้จกัการเขียนภาพเพื่อส่ือความหมายและ
ประชาสัมพนัธ์ มีหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ท่ีคน้พบในประเทศต่างๆ ซ้ึงเป็นภาพเขียนสีและภาพ
สลกับนผนงัถา้ เช่น ในประเทศฝร่ังเศสและสเปน (ประมาณ 25,000-30,000 ปีมาแลว้) ยิ่งไปกวา่
นั้นประเทศไทยยงัมีการบนัทึกภาพเหล่าน้ีอยูใ่นจงัหวดัต่างๆ ในทุกภาคของประเทศประมาณกวา่ 
10 จงัหวดั ภาพเขียนเหล่าน้ีแสดงถึงวีถีชีวิตความเป็นอยูข่องคนในยุคนั้น นอกจากน้ียงัมีภาพเขียน 
การท าสงคราม ชีวิตธรรมชาติของสัตวป่์า ซ่ึงภาพเขียนเหล่าน้ีจะเป็นการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด
และส่ือความหมายใหแ้ก่กนันัน่เอง  

3)  การประชาสัมพนัธ์ยุคตวัอกัษร เม่ือมนุษยไ์ดมี้การประดิษฐ์ตวัอกัษรแลว้จึงมี
การประชาสัมพนัธ์ด้วยการเขียนบนัทึกเร่ืองราวต่างๆ ด้วยตวัอกัษรให้คนยุคหลงัได้ทราบและ
ติดตามศึกษาต่อไป  

ภายหลงัจากท่ีมีการประดิษฐต์วัอกัษรข้ึนใช ้ก็ไดมี้การเผยแพร่ดว้ยตวัหนงัสือ เช่น 
ไดมี้ผูพ้บแผน่จารึกเก่าแก่อายุประมาณ 4,000 ปีในประเทศอิรักปัจจุบนั ซ่ึงขอ้ความแผ่นจารึก
ดงักล่าวก็ไดป้ระกาศขอ้ความช้ีแจงแก่ประชาชนให้รู้จกัวิธีหวา่นเมล็ดพืช วิธีทดน ้ า การก าจดัหนูท่ี
ท าลายพืชในไร่ตลอดจนวิธีการเก็บเก่ียวในประเทศจีน ส่วนในประเทศอินเดียก็มีการบนัทึกคมัภีร์
พระเวทยข์องศาสนาพราหมณ์ จะเห็นไดว้า่ทั้งจีนและอินเดียต่างก็เป็นท่ีให้ก าเนิดอารยะธรรมของ
ซีกโลกตะวนัออก ในขณะเดียวกันทั้งกรีกและโรมนัต่างก็มีการต่ืนตวัในเร่ืองประชามติและ
ประชาธิปไตยท่ีเป็นแหล่งก าเนิดอารยะธรรมของซีกโลกตะวนัตก ดงันั้นวิธีการจูงใจโนม้นา้วของ
ผูน้ าท่ีใช้กบัผูอ้ยูใ่ตป้กครองจึงเปล่ียนไปจากการใชว้ิธีพูดจูงใจให้คลอ้ยตาม การข่มขู่ให้เกรงกลวั
โดยอา้งถึงส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิเหนือธรรมชาติ ไดเ้ปล่ียนมาเป็นการเขียนบนัทึกเพื่อการประชาสัมพนัธ์และ
โนม้นา้วชกัจูงในรูปแบบต่างๆ เฉกเช่นหลกัฐานในสมยัอาณาจกัโรมนั ในยุคน้ีจึงมีบทบาทของ
ประชามติเกิดข้ึน และผูน้ าหรือผูป้กครองเร่ิมให้ความสนใจและความส าคญัของพลงัประชามติ ยุค
น้ีนบัวา่เป็นยคุท่ีมีความต่ืนตวัทางดา้นการประชาสัมพนัธ์อยา่งมาก ยิง่ไปกวา่นั้นผูน้ าในยคุน้ีก็ไดใ้ช้
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การบนัทึกเป็นตวัอกัษรเป็นเคร่ืองมือในการประชาสัมพนัธ์ดว้ยวตัถุประสงคต่์างๆ เช่นการบนัทึก
ถ่อยค าบนก าแพงเมืองปอมเปอี เพือ่กระตุน้ใหป้ระชาชนออกไปใชสิ้ทธิออกเสียงเลือกตั้ง หรือสมยั
ซีซาร์ ไดป้ระชาสัมพนัธ์กบัประชาชนออกแถลงข่าวประจ าวนั เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ
ข่าวสารของทางราชการและของส่วนรวม เช่น การประกาศกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ การ
ประกาศข่าวประจ าวนั เช่น การเกิด การตาย ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ 

4)  การประชาสัมพนัธ์ยคุบทกวนิีพนธ์และบทประพนัธ์ ในสมยักรีกโบราณ ไดมี้
พวกนกักวนิีพนธ์แต่งบทประพนัธ์ร้อยกรองต่างๆ และพวกน้ีไดน้าเอาเทคนิควธีิการประชาสัมพนัธ์
ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพจนถึงกบัมีการกล่าวขนานนามกันว่า พวกนิพนธ์เหล่าน้ีเป็นนัก
ประชาสัมพนัธ์ ต่อมาบทกวีและบทประพนัธ์เหล่านั้นไดก้ลายเป็นเคร่ืองสะทอ้นให้เกิดประชามติ
ในแง่มุมต่างๆ  

5)  การประชาสัมพนัธ์ยคุเคร่ืองพิมพ ์ภายหลงัท่ีมนุษยไ์ดมี้การประดิษฐ์ตวัอกัษร 
จึงไดมี้ความพยายามท่ีจะคิดคน้ในดา้นการพิมพห์นงัสือ  ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการประชาสัมพนัธ์ 
ในปี ค.ศ. 454-455 จอห์น กูเตนเบอร์ก (John Gutenburg) ชาวเยอรมนั ไดป้ระดิษฐ์คิดคน้เคร่ืองพิมพ์
คร้ังแรก จากผลการคิดคน้เคร่ืองพิมพไ์ดท้  าใหก้ารประชาสัมพนัธ์กา้วหนา้ไปอยา่งกวา้งขวางรวดเร็ว 
เพราะสามารถเผยแพร่ข่าวสารความรู้ไปสู่ประชาชนไดใ้นรูปส่ิงพิมพแ์ละหนงัส่ือต่างๆ การพิมพ์
ในยุคน้ีจึงมีผลต่อการประชาสัมพนัธ์และสามารถโน้มน้าวประชาชนทั้งด้านการเผยแพร่ลัทธิ
ศาสนา การสร้างอิทธิพลต่อประชามติเพื่อประโยชน์ดา้นการเมือง การปกครอง รวมทั้งท าให้เกิด
การติดต่อส่ือสารสองทาง (Two-way Communication) ระหวา่งรัฐบาลกบัประชาชน  

ในยุคเคร่ืองพิมพน้ี์ ท าให้หนงัสือพิมพเ์ป็นส่ือโฆษณา (Advertising Media) ท่ีมี
อิทธิพลและบทบาทส าคญัยิง่ต่อการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ไปสู่ประชาชนอยา่งกวา้งขวางมาก
ข้ึน เป็นผลดีต่อการบริหารประเทศและการปกครองระบอบประชาธิปไตย  โดยมีหนงัสือพิมพเ์ป็น
ตวักลางในการติดต่อส่ือสารเพื่อการประชาสัมพนัธ์  

6)  การประชาสัมพนัธ์ในยุคปัจจุบนั  เร่ิมจากมนุษย์ได้ปรับปรุงพฒันาและ
ประดิษฐคิ์ดคน้เคร่ืองมือเคร่ืองใชส่ื้อสารใหม่ๆ มาช่วยเสริมให้งานประชาสัมพนัธ์ด าเนินไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เช่น วิทยุ โทรทศัน์ โทรเลข โทรพิมพ ์โทรสาร การส่ือสารดาวเทียมและอ่ืนๆ 
เคร่ืองมือและส่ือเหล่าน้ี ท าใหง้านการประชาสัมพนัธ์ปัจจุบนัรวดเร็วฉบัไวและกวา้งไกลข้ึน ส่งผล
ดีต่อการประชาสัมพนัธ์ท่ีจะบงัเกิดแก่มวลมนุษยช์าติ  

 
2.1.12  การประชาสัมพนัธ์เร่ิมต้นจากฝ่ายบริหารแล้วส่ือสารไปสู่ประชาชน  
ศาสตราจารย ์มาร์สตนั ไดใ้ห้ทศันะและแนวความคิดในเชิงทฤษฎีและปฏิบติัเก่ียวกบัการ

ประชาสัมพนัธ์วา่ การประชาสัมพนัธ์เป็นหนา้ท่ีของฝ่ายบริหารหรือฝ่ายจดัการ (Management) ซ่ึง
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จะตอ้งท าหนา้ท่ีประเมินถึงทศันะคติของประชาชน เพื่อด าเนินนโยบายและการกระท าอนัค านึงถึง
ผลประโยชน์ของประชาชน แลว้ท าการติดต่อส่ือสารไปยงัประชาชน เพื่อให้เกิดความเขา้ใจและ
การยอมรับในตวัสถาบนั หมายความวา่  

1)  การประชาสัมพันธ์  เป็นภาระหน้าท่ีของฝ่ายบริหารหรือฝ่ายจัดการ 
(Management) หรือฝ่ายบริหารขององค์การ ซ่ึงฝ่ายจดัการในท่ีน้ีหมายถึง ฝ่ายจดัการหรือฝ่าย
บริหารขององคก์าร/สถาบนัทุกประเภท อนัไดแ้ก่ องคก์ารของรัฐ องคก์ารธุรกิจเอกชนท่ีแสวงหา
ก าไร (Nonprofit Organization)  

2)  หนา้ท่ีและกระบวนการของการประชาสัมพนัธ์ จะผนวกรวมอยูใ่นการกระท า
ท่ีมีขั้นตอนและระเบียบแบบแผนในการด าเนินงานประชาสัมพนัธ์ขององคก์าร/สถาบนั ซ่ึงไดแ้ก่  

การประเมินทศันคติของประชาชน การส ารวจวจิยัประชามติ ซ่ึงถือเป็นงานขั้นท่ี (Step 1)  
การน าเอาความรู้สึกนึกคิดและความตอ้งการของประชาชน  มาพิจารณาก าหนดนโยบายและการ
ด าเนินงานขององคก์ารโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลกัการในการวางแผน  ซ่ึงถือ
เป็นงานขั้นท่ี 2 (Step 2) การปฏิบติัการประชาสัมพนัธ์ดว้ยโครงการติดต่อส่ือสารเพื่อสร้างความ
เขา้ใจและการยอมรับจากประชาชน การส่ือสารประชาสัมพนัธ์ไปสู่ประชาชน จึงถือเป็นงานขั้นท่ี 3 
(Step 3) การประเมินผลหลงัจากท่ีได้ปฏิบติัการประชาสัมพนัธ์ไปแล้ว  เพื่อทราบถึงจุดอ่อน 
ข้อบกพร่อง เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน การประเมินผลเม่ือปฏิบติังาน
ประชาสัมพนัธ์เสร็จส้ินไปแลว้ จึงถือเป็นงานขั้นท่ี 4 (Step 4)  

สรุปไดว้า่ การประชาสัมพนัธ์ท่ีมีมานานดว้ยความพยามยามของมนุษยท่ี์จะติดต่อส่ือสาร
กบัผูอ่ื้น ตั้งแต่โบราณกาล เร่ิมจากการตีเกราะเคาะไม ้ตีฆอ้งร้องป่าว การแต่งเพลงปลุกใจ การเขียน
ภาพและภาพสลกับนผนงัถา้ ภายหลงัจากท่ีมีการประดิษฐ์ตวัอกัษรข้ึนใช ้ ก็ไดมี้การเผยแพร่ดว้ย
ตวัหนงัสือ การประชาสัมพนัธ์ยุคเคร่ืองพิมพเ์ป็นตน้ เม่ือสังคมขอบเขตกวา้งขวางมีขนาดใหญ่โต
ข้ึน องค์การ หน่วยงานการการประชาสัมพนัธ์มีความจ าเป็นเพื่อท าการส่ือสารความเข้าใจ
หน่วยงานและสาธารณชนท่ีเก่ียวขอ้งการประชาสัมพนัธ์ เพื่อช่วยเสริมสร้างลกัษณะความเป็นผูน้ า
ขององค์การและบุคคล โดยผูบ้ริหารมีหน้าท่ีด้านนโยบายการประชาสัมพนัธ์การส ารวจวิจยั
ประชามติ พิจารณาก าหนดนโยบาย การปฏิบติัการประชาสัมพนัธ์ และการประเมินผลหลงั
ด าเนินการ นกัประชาสัมพนัธ์จะมีภาระหนา้ท่ีความรับผิดชอบในการประชาสัมพนัธ์  การรวบรวม
ผลท่ีไดจ้าการส ารวจวิจยัความคิดเห็นของประชาชน รายงานสู่ฝ่ายบริหารหรือฝ่ายจดัการองคก์าร
ตลอดจนให้ค าแนะนาปรึกษาต่างๆ ในการด าเนินงานประชาสัมพนัธ์ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
เป็นการชักจูงประชามติท่ีเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีจริยธรรมหรือมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
(พงษจ์นัทร์ ไกรสิทธ์ุ, 2556) 
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2.1.13  วตัถุประสงค์ของการประชาสัมพนัธ์  
การประชาสัมพนัธ์ขององคก์ารสถาบนัต่างๆ จะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลข้ึนมา

ไดเ้พราะองคก์าร/สถาบนัเหล่านั้น ไดมี้การก าหนดวตัถุประสงคก์ารด าเนินงานประชาสัมพนัธ์ท่ี
แตกต่างกนั แต่วตัถุประสงคห์รือเป้าหมายท่ีปฏิบติักนัอยูน่ั้น เราสมารถแบ่งการด าเนินการได ้

1)   วตัถุประสงคท์ัว่ไป (General Objective) ของการประชาสัมพนัธ์จะเป็นการ
เผยแพร่ในเร่ืองของนโยบาย วตัถุประสงค์ วิธีการด าเนินงาน ความประพฤติปฏิบติัของหน่วยงาน 
ผล และบริการต่างๆ ระเบียบขอ้บงัคบั การปฏิบติั ตลอดจนความเคล่ือนไหวของหน่วยงาน ทั้งน้ี
เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง เกิดความไวเ้น้ือเช่ือใจ และเล่ือมใสศรัทธาใน
องคก์ร/สถาบนั  

2)  วตัถุประสงคเ์ฉพาะงานหรือกิจ (Specific Objective) การด าเนินกิจการของ
ภาครัฐและเอกชนในแต่ละงาน โครงการ จะมีการก าหนดวตัถุประสงคเ์ฉพาะกิจหรือเฉพาะงานท่ี
แตกต่างกนัไป วตัถุประสงคก์ารประชาสัมพนัธ์ท่ีส าคญัของโครงการคือ เพื่อพฒันาขีดความสามารถ
ของการประชาสัมพนัธ์ให้มีประสิทธิภาพในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร ความรู้ เพื่อการพฒันา 
ยกระดบัคุณภาพชีวิต สังคมจิตใจ และวฒันธรรม รวมทั้งรักษาทรัพยากรธรรมชาติและแกปั้ญหา
ส่ิงแวดลอ้ม  

3)  วตัถุประสงคเ์พื่อการบริหาร (Administrative Objective)  เป็นการประชาสัมพนัธ์
ท่ีใช้เพื่อเป็นส่วนช่วย หรือส่งเสริมสนบัสนุนการบริหารดว้ยการด าเนินการเพื่อวตัถุประสงค์ใน
ดา้นต่างๆ ดงัน้ี  

(1) เพื่อเรียกร้องความร่วมมือสนับสนุนจากผูป้ฏิบติังานในองค์กรและจาก
ประชาชน เพื่อปรับปรุงการบริหารและบริการชุมชนใหถู้กตอ้งยิง่ข้ึน  

(2) สร้างสัมพนัธ์อนัดีภายในหน่วยงานลดความตึงเครียด ความขดัแยง้ เพื่อให้
การบริหารและการบริการด าเนินไปอยา่งราบร่ืน ใหเ้กิดความส านึกวา่ องคก์ารนั้นเป็นศูนยร์วมของ
ทุกคน  

(3) ใหข้่าวสารความรู้กบัพนกังาน เพื่อให้เขา้ใจองคก์ารดีข้ึนทั้งในแง่นโยบาย 
วตัถุประสงค ์ระเบียบปฏิบติั ฯลฯ  

(4) พฒันาระดบัการติดต่อส่ือสารภายในองคก์าร ตลอดจนการตอบสนองต่อ
ความคิดเห็น ปฏิกิริยา ปัญหา และความรู้สึกในดา้นต่างๆ ภายในและภายนอกองคก์าร  

(5) เพื่อสร้างเสริม ช่วยเหลือ แนะน า แกไ้ข ปรับปรุงขอ้บกพร่องในเชิงบริหาร
ของหน่วยงาน 

(6) เพื่อหาช่องทางให้เจา้หนา้ท่ีและประชาชนไดแ้สดงความคิดเห็น สะทอ้น
การประพฤติปฏิบติัของหน่วยงานใหฝ่้ายบริหารปรับปรุงแกไ้ข  (พีรพงศ ์พีรสกฺโก, 2553) 
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วตัถุประสงค์การประชาสัมพนัธ์สรุปไดว้า่ เป็นการกระท าให้องค์การไดรั้บความสนบัสนุน
และท าให้อยูร่อด เป็นแนวทางในการควบคุมการท างานให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเตรียม
วธีิการเผชิญปัญหาอุปสรรคท่ีจะเกิดข้ึน ในการก าหนดวตัถุประสงคข์องแผนประชาสัมพนัธ์ท่ีดีนั้น 
จะตอ้งเป็นวตัถุประสงคท่ี์สามารถท าให้เป็นจริงได ้เป็นวตัถุประสงคท่ี์ทุกคนให้ความร่วมมือหรือ
สามารถปฏิบติัไดลุ้ตามเป้าหมายท่ีวางไว้ ถ้าหากตั้งวตัถุประสงค์ไวแ้ต่ไม่สามารถท าให้บรรลุ
เป้าหมายตามท่ีตอ้งการและแผนการประชาสัมพนัธ์ได้ ถือวา่ลม้เหลว ในท่ีสุดก็ก่อให้เกิดทศันคติ
ในทางลบต่อโครงการอ่ืนท่ีจะตามมา มีผลถึงดา้นจิตใจเกิดความคบัขอ้งใจของผูป้ฏิบติั การ
สนบัสนุนจากสาธารณชนก็เส่ือมถอยลงไปในท่ีสุด 
 

2.1.14  หลกัวธีิการประชาสัมพนัธ์  
นกัประชาสัมพนัธ์ท่ีมีช่ือเสียง อาจใหค้วามหมายของการประชาสัมพนัธ์แตกต่างกนัไปใน

เน้ือความ ถอ้ยค า แต่ในความหมายนั้นจดัอยูใ่นแนวเดียวกนั เม่ือประมวลความหมายแลว้กล่าวโดย
สรุปไดว้า่  

การประชาสัมพนัธ์ คือ วิธีการของสถาบนัอนัมีแผนและการกระท าท่ีต่อเน่ืองกนัไปท่ีจะ
สร้างหรือยงัใหเ้กิดความสัมพนัธ์อนัดีกบักลุ่มประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเขา้ใจและ
ให้ความสนบัสนุนร่วมมือซ่ึงกนัและกนั อนัเป็นประโยชน์ให้สถาบนันั้นด าเนินไปไดด้ว้ยดี สม
ความมุ่งหมาย โดยมีประชามติเป็นแนวบรรทดัฐานอนัส าคญัดว้ย  

จากความหมายน้ีจึงเป็นเสมือนตวับทหรือแม่บทท่ีตอ้งขยายความออกไปไดอี้กมากมาย ซึง
เป็นบทบาทหน้าท่ีของผูป้ฏิบติังานด้านประชาสัมพนัธ์โดยตรง จะตอ้งอาศยัเทคนิควิธีการอีก
มากมายถึงจะท าให้งานประชาสัมพนัธ์ไดผ้ล เพื่อให้บรรลุความส าเร็จไปตามเป้าหมายดงักล่าว
จ าเป็นตอ้งมีการวิจยั การวางแผน การติดต่อส่ือสาร และการประเมินผลซ้ึงเป็นการปฏิบติังาน
เป็นไปอยา่งมีขั้นตอน ข่าวลือหรือข่าวในทางไม่เสริมภาพพจน์ก็มีส่วนท าให้เกิดขวญัและกาลงัใจ
ของคนท างานเสียไปไดห้รือท าใหเ้กิดการแตกสามคัคี ไม่เขา้ใจของคนท่ีท างานร่วมกนัดงันั้นคนใน
องคก์รท่ีท างานร่วมกนัจึงมีส่วนในบทบาททางช่วยงานประชาสัมพนัธ์ขององคก์าร เพราะเป็นกลุ่ม
คนภายในท่ีตอ้งช่วยกนัประชาสัมพนัธ์กบักลุ่มคนภายนอก ดงันั้นการสร้างความเขา้ใจกบัคน
ภายในองคก์ารใหเ้กิดความรัก ความสามคัคี เป็นเร่ืองส าคญัของการบริหารดว้ย (พีรพงศ ์พีรสกฺโก, 
2553) 

 
2.1.15  การประชาสัมพนัธ์เชิงรุก (Aggressive Public Relation (APR)) 
เป็นการมุ่งสร้างโอกาสทางการให้ขอ้มูลข่าวสารและช่ือเสียง ภาพลกัษณ์ขององค์กรใน

สภาวะการแข่งขนัทางการตลาดอย่างรุนแรง การประชาสัมพนัธ์เชิงรุกมีความจ าเป็นอย่างมาก
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เพราะมุ่งวตัถุประสงคท์างการแข่งขนัเป็นส าคญั ประโยชน์การประชาสัมพนัธ์เชิงรุกสามารถแบ่ง
ออกไดเ้ป็น 7 ประการ 

1)  ท าใหเ้กิดความไวว้างใจ เช่ือถือและศรัทธาในกิจกรรมและองคก์รมากข้ึน  
2)  ช่วยสร้างทศันคติในเชิงบวกอนัเป็นผลประโยชน์ต่อการขายสินคา้บริการ  
3)  ช่วยเสริมสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีและขจดัความรู้สึกเชิงลบใหก้บักิจการและองคก์ร  
4)  ช่วยให้การประชาสัมพนัธ์มีประสิทธิการเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย ลดการสูญเปล่า

และความสับสน  
5)  สามารถสร้างการรับรู้และมีอิทธิพลเหนือความคิดของกลุ่มเป้าหมาย โดยอาศยั

จุดยนื และบุคลิกภาพ ของตราสินคา้เป็นหลกัในการส่ือสารเน้ือหาไปยงักลุ่มเป้าหมาย  
6)  สินคา้บางประเภทไม่สามารถท าโฆษณาไดก้็สามารถใชก้ารประชาสัมพนัธ์เชิง

การตลาดแทน ซ่ึงใหผ้ลกระทบต่อสินคา้และองคก์รไดไ้ม่แตกต่างกนั 
7)  น าทั้งกลยุทธ์การตลาดและประชาสัมพนัธ์มาใช้ร่วมกนัอย่างลงตวั (Pulling 

Together) เพื่อให้กลยุทธ์นั้นสอดคลอ้งและเป็นไปในทิศทางเดียวกนัหรือท่ีเรียกวา่ One Look-One 
Voice  (พีรพงศ ์พีรสกฺโก, 2553) 

 
2.1.16  การก าหนดกลุ่มประชาชนเป้าหมาย  
ในท่ีน้ีหมายถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการเขา้ถึงหรือตอ้งการติดต่อมากท่ีสุดเป็นอนัดบัแรก

และอนัดบัรอง การก าหนดกลุ่มเป้าหมายมีวตัถุประสงค์เพื่อให้ผูว้างแผนและผูน้ าแผนไปปฏิบติั 
รู้จกัและเขา้ใจประชาชนท่ีแผนนั้นตอ้งการเขา้ถึง เพราะประชาชนแต่ละกลุ่มต่างมีความแตกต่างกนั
ในหลายดา้น ดงันั้นความส าคญัของเป้าหมายแต่ละกลุ่มจึงเป็นเร่ืองท่ีตอ้งค านึงถึง เพราะการ
ก าหนดกลุ่มเป้าหมายนั้น จะเก่ียวขอ้งถึงการเขา้ถึงกลุ่มประชาชนเหล่านั้นอยา่งมีประสิทธิภาพ  

ในการก าหนดกลุ่มเป้าหมาย จะแบ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายในและกลุ่มภายนอก การ
ประชาสัมพนัธ์ภายใน กลุ่มเป้าหมายหลกัไดแ้ก่ พนกังาน เจา้หนา้ท่ี เช่น เจา้หนา้ท่ี พนกังานแต่ละ
แผนกภายในท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบังานและรายละเอียดของแผนก  ก่อนท่ีจะมีการเร่ิมให้มีการ
ด าเนินการตามท่ีมีก าหนดในแผน ก็จะตอ้งประชาสัมพนัธ์ให้พนกังานและเจา้หนา้ท่ีไดท้ราบและ
เขา้ใจในระเบียบและวธีิปฏิบติัใหถู้กตอ้งเสียก่อน เป็นการสร้างความพร้อมเพรียงดา้นพนกังานและ
การด าเนินกิจการของทุกสาขา และเพื่อป้องกนัการผิดพลาดและการไม่ไดรั้บความสะดวกต่อผูเ้ขา้
มาใชบ้ริการอนัจะท าใหเ้สียภาพพจน์ขององคก์รได ้ในขณะเดียวกนักลุ่มเป้าหมายภายนอกไดแ้ก่ ผู้
ท่ีติดต่อและเขา้มาใชบ้ริการภายใน ทั้งท่ีเป็นประชาชนทัว่ไป สมาชิก เอกชน สถาบนัการศึกษา 
หน่วยงานต่างๆ ท่ีติดต่อ ซ่ึงจะตอ้งประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่างๆ ท่ีมีความเหมาะสมแต่ละช่องทางท่ี
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ใชน้ั้น การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย มีผลถึงขั้นตอนของการด าเนินการต่างๆ และการก าหนดกิจกรรม
และใชส่ื้อใหเ้หมาะสมกบักลุ่มแต่ละประเภท และยงัเป็นการแนะถึงการท่ีผูรั้บผดิชอบฝ่ายอ่ืน จะได้
มีการเตรียมความพร้อมในการอ านวยความสะดวก และการให้บริการท่ีถูกตอ้งรวดเร็ว โดยใชก้าร
ประชาสัมพนัธ์ผา่นทางวธีิการและส่ือต่างๆ ท าใหเ้กิดการอ านวยความสะดวกและรวดเร็วให้กบัผูท่ี้
มีการติดต่อและมาใชบ้ริการ 

 
2.1.17  การส่งสารหรือส่งข่าวสาร (Communication-action)  
เม่ือมีการวางแผนการประชาสัมพนัธ์แลว้ หน่วยงานจะด าเนินจะแบ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายใน

และกลุ่มภายนอก ซ่ึงตอ้งค านึงถึงกระบวนการส่ือสารสองทาง คือการรับฟังความตอ้งการและ
ความคิดเห็นหรือปฏิกิริยาสะทอ้นกลบั (Feedback) จากกลุ่มเป้าหมายดว้ย  

การเลือกใช้ส่ือและการเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย ในท่ีน้ีหมายถึงกลุ่มท่ีตอ้งการเขา้ถึงหรือ
ตอ้งการติดต่อ การก าหนดกลุ่มเป้าหมายมีวตัถุประสงค์ให้ผูว้างแผนและผูป้ฏิบติัไดมี้ความรู้และ
ความเขา้ใจประชาชน เม่ือทราบกลุ่มเป้าหมายชดัเจนแลว้การหาวิธีและการใชส่ื้อท่ีเหมาะสม  ณ 
ระยะเวลาใดเวลาหน่ึง เช่น ช่วงเวลาท่ีก าหนดไว ้ ครอบคลุมประชาชนควรไดมี้โอกาสรับฟัง
ข่าวสาร  โดยทัว่ไปก าหนดระยะเวลา 4 สัปดาห์ และพิจารณาความต่อเน่ือง (Continuity) ท่ีใช้
เผยแพร่ข่าวสารออกไปในช่วงระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้ เช่น ในช่วงการรณรงค์ วา่จะใช้เวลานาน
เท่าใด ซ่ึงบางคร้ังอาจจะใช้ฤดูกาล เทศกาลหรือวนัส าคญัทางประเพณีเป็นเคร่ืองช่วยในการ
พิจารณาตดัสินใจว่าจะใช้ส่ือมีความต่อเน่ืองอย่างไร จะใช้ส่ือตวัเน่ืองจากส่ือตวัเดียวกนัมีความ
หลากหลาย เช่น หนงัสือพิมพร์ายวนัและนิตยสาร ต่างมีความหลากหลายในเน้ือหา รูปแบบ 
กลุ่มเป้าหมาย หรือส่ือวิทยุการกระจายเสียง ส่ือโทรทศัน์ซ่ึงมีหลากหลายสถานีท่ีมีรายการใน
ช่วงเวลาต่างๆ มากมาย แต่ละรายการมีความแตกต่างของกลุ่มเป้าหมาย คือ ผูอ่้าน ผูฟั้ง ผูช้ม อนัมี
ผลต่อการจดัเน้ือหา รูปแบบการน าเสนอเพื่อออกอากาศเผยแพร่ให้เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายส่วน
ใหญ่ จึงเลือกส่ือเพื่อใหส่ื้อการประชาสัมพนัธ์ไดผ้ลมากท่ีสุด (โชติรัตน์ ศรีสุข, 2554) 

 
2.1.18  เคร่ืองมือและส่ือทีใ่ช้ในการประชาสัมพนัธ์  
การเผยแผห่รือการกระจายข่าวสารต่างๆ จ าเป็นตอ้งใชเ้คร่ืองมือเป็นตวักลางการถ่ายทอด

ให้ประชาชนไดรั้บทราบ เขา้ใจ นิยม ศรัทธา แต่ในทางการติดต่อส่ือสารความเขา้ใจกนัไม่วา่เป็น
ส่ือค าพดู ส่ิงพิมพ ์โสตทศันูปกรณ์ ตลอดจนส่ืออ่ืนๆ ลว้นแต่ตอ้งอาศยัส่ือเป็นตวักลางในการส่ือให้
เขา้ใจกนัทั้งส้ินเพื่อให้ผูรั้บ (Receiver) และผูฟั้ง (Source) ไดรั้บข่าวสาร (Message) และขอ้มูล
ถูกตอ้งตรงกนั ดงันั้น เคร่ืองมือและส่ือจึงเป็นหัวใจส าคญัของการประชาสัมพนัธ์กบัประชาชน
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กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ซ่ึงอาจท าไดห้ลายวิธีโดยใชเ้คร่ืองมือส่ือสารเขา้มาช่วยเสริมให้การประชาสัมพนัธ์
ของหน่วยงานองคก์ารมีประสิทธิภาพมากข้ึน ปัจจุบนัการด าเนินงานดา้นประชาสัมพนัธ์ไดข้ยาย
ไปอย่างกวา้งขวางและรวดเร็วองค์การ/สถาบนัต่างๆ เล็งเห็นความส าคญัอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งท าการ
บอกกล่าวช้ีแจงให้ประชาชนมีความรู้ เขา้ใจในเร่ืองต่างๆ การติต่อส่ือสารการประชาสัมพนัธ์กบั
กลุ่มประชาชนเป้าหมายย่อมอาจท าได้หลายวิธี การใช้เคร่ืองมือและส่ือต่างๆ มาช่วยงาน
ประชาสัมพนัธ์มีประสิทธิภาพมากข้ึน สามารถถึงกลุ่มของประชาชนเป้าหมายไดอ้ยา่งรวดเร็วและ
สู่มวลชนจ านวนมาก เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประชาสัมพนัธ์ปัจจุบนัมีอยู่หลายชนิดอาจแยกไดเ้ป็น
ประเภทได ้ 
 

2.1.19  ส่ือการพูดหรือส่ือบุคคล  
ส่ือประเภทการพูด การติดต่อส่ือสารดว้ยวาจาหรือค าพูดมีรูปแบบต่างๆ ซ่ึงใชก้นัมากมาย

พอสรุปไดด้งัน้ี  
1) การพูดคุยสนทนา เป็นการติดต่อส่ือสารระหว่างบุคคลทัว่ไปเช่น ส่ือสาร

ระหวา่งหวัหนา้กบัลูกนอ้ง พอ่แม่กบัลูก ฯลฯ  
2)  การบรรยายสรุป เป็นการบรรยายช้ีแจงให้ผูฟั้งมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองใด

เร่ืองหน่ึงอยา่งกวา้งๆ ผูบ้รรยายเป็นผูมี้ความรู้ในเร่ืองท่ีพูดเป็นอยา่งดี เช่นการพูดเยี่ยมเยียน การ
บรรยายพิเศษ ฯลฯ  

3)  การประชุมแบบต่างๆ มีการระดมความคิด (Brain Storming) การแลกเปล่ียน
ความคิด การปรึกษา และการเสนอความคิดเห็นต่างๆ  

4)  การอภิปรายกลุ่ม เป็นการเสนอความเห็นหรือการให้ทศันะของผูท้รงคุณวุฒิใน
หวัขอ้เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงแก่ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

5)  การกล่าวปราศรัย เป็นการพูดท่ีมีพิธีกรเฉพาะเร่ืองหรือเฉพาะโอกาส  เช่น การ
กล่าวปราศรัยของนายกรัฐมนตรีเน่ืองในโอกาสวนัส าคญัต่างๆ  

6)  การให้โอวาท เป็นการพูดเพื่อให้ขอ้คิด ค าแนะน า หรือกระคุน้เตือนในโอกาส
ส าคญัต่างๆ เช่น พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั  

7)  การกล่าวสุนทรพจน์ เป็นการพูดถอ้ยค าไพเราะ เสนาะหู ในโอกาสต่างๆ ของ
ผูน้ าระดบัประเทศ  

8)  การอบรมสัมมนา เป็นการพูดของผูมี้ความรู้สมารถสูง มาถ่ายทอดให้แก่ผูเ้ขา้
รับสัมมนาไดฟั้ง เพื่อใหส้ามารน าไปประยกุตใ์นการปฏิบติังานได ้ 

9)  การพูดในท่ีประชุม เป็นการพูดท่ีมีความส าคญัในด้านการประชาสัมพนัธ์ 
เพราะบ่อยคร้ังนกัประชาสัมพนัธ์ตอ้งมีการพดูลกัษณะเช่นน้ีอยูเ่สมอ  
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2.1.20  วทิยุกระจายเสียง  
วทิยกุระจายเสียงเป็นส่ือในการประชาสัมพนัธ์ท่ีมีบทบาทเป็นอยา่งยิง่ ในปัจจุบนัคล่ืนวิทยุ

สามารถปกคลุมทัว่พื้นท่ีในประเทศไทย เกือบทุกครัวเรือนไดรั้บคล่ืนวิทยุเป็นส่วนมาก เป็นส่ือท่ี
สามารถเขา้ถึงประชาชนอยา่งทัว่ถึง กวา้งขวาง และรวดเร็วโดยเฉพาะในชนบท  

ขอ้ดีของวทิยกุระจายเสียง  
1)  วทิยสุามารถคลุมพื้นท่ีโดยไม่จ  ากดัเวลาสถานท่ี  
2)  รวดเร็วกวา่ข่าวอ่ืน เม่ือเกิดข่าวด่วน ข่าวสด หรือเหตุการณ์วกิฤติต่างๆ 
3)  มีผลทางดา้นจิตวทิยาสูงในการเขา้ถึงประชาชนสามารถเร้าอารมณ์หรือจูงใจได้

ง่ายโดยใชค้  าพดูและน ้าเสียง  
4)  ไม่เสียเวลาในขั้นตอนการเขา้ถึงเหมือนส่ืออ่ืน  
5)  เขา้ถึงคนไดทุ้กระดบัอาชีพ  
6)  สามารถเสนอเหตุการณ์ ติดตามรายงานเหตุการณ์ไดต้ลอด  
7)  เคร่ืองรับราคาไม่แพงเม่ือเทียบกบัส่ือชนิดอ่ืน  

 
2.1.21  โทรทศัน์  
โทรทศัน์เป็นส่ือท่ีบทบาทส าคญัยิ่งในปัจจุบนัเพราะมีลกัษณะท่ีเด่นและไดเ้ปรียบกว่าส่ือ

อ่ืนๆ นิยมแพร่หลายจากมหาชนทัว่โลกประชาชนสามารถรับชมข่าวสาร ความรู้ ความบนัเทิง 
รวมทั้งสามารถแพร่ข่าวเหตุการณ์ส าคญัต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนสดๆ ร้อนๆ ทั้งเป็นส่ือท่ีใช้ส่งเสริม
ศิลปวฒันธรรม อนุรักส่ิงแวดลอ้มรายการเด็ก กีฬาสาระ บนัเทิง ฯลฯ ไดอ้ยา่งกวา้งขวางอีกดว้ย  

ขอ้ดีของโทรทศัน์  
1)  มีความรวดเร็วสูง เช่ือถือได ้ 
2)  ใชน้ าเสนอเร่ืองท่ีเขา้ใจยาก สามารถใชท้ั้งค  าพูด เสียง ภาพประกอบเพื่อดึงดูด

ความสนใจ  
3)  เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดม้ากเพราะส่วนใหญ่ปัจจุบนัมีเคร่ืองรับโทรทศัน์  
4)  ใหค้วามสนใจไดดี้ เพราะประกอบดว้ยภาพ สีสัน ความเคล่ือนไหว  
5)  มีลกัษณะคลา้ยส่ือมวลชนหลายประเภท แต่ไดเ้ปรียบกวา่ 

 
2.1.22  ภาพยนตร์  
ภาพยนตร์เป็นส่ือท่ีน ามาใชใ้นการประชาสัมพนัธ์ค่อนขา้งมาก เพราะเป็นการส่ือสารผา่น

โสตประสาท ทางตา ดว้ยภาพ แสง สีและเสียงประกอบกนั ซ่ึงช่วยให้ผูช้มเกิดการเขา้ใจคลอ้ยตาม
ตลอดจนการสร้างทศันคติแก่ผูช้มได ้
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ขอ้ดีของภาพยนตร์  
1)  สามารถกระตุน้ ปลุกเร้าความสนใจให้ผูช้มเกิดความประทบัใจและเกิดความ

ทรงจ าไดด้ว้ย แสง สี เสียงและการเคล่ือนไหว  
2)  อธิบายเร่ืองราวต่างๆไดอ้ยา่งละเอียด เกิดความรู้ความเขา้ใจไดดี้  
3)  สามารถควบคุมความเร็ว ชา้ หยดุภาพไดต้ามตอ้งการ  

 
2.1.23  หนังสือพมิพ์  
หนงัสือพิมพท่ี์ประกอบไปดว้ยเน้ือหาสาระรวมทั้งสารคดีเก่ียวกบัข่าวต่างๆ ส่วนใหญ่ก าหนด

ออกเป็นรายวนั รายสัปดาห์ เพื่อถ่ายทอดขอ้เทจ็จริง ความคิดเห็นจากนกัหนงัสือพิมพ์ ขณะเดียวกนั
ก็เป็นตัวกลางถ่ายทอดเป็นกระบอกเสียงให้ประชาชนด้วย  การประชาสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวกับ
หนงัสือพิมพ ์ มุ่งเป็นส่ือกลางช่วยน าข่าวสารไปเผยแผสู่่ประชาชนโดยมิไดมุ้่งหมายท่ีจะซ้ือเน้ือท่ี
โฆษณา แต่ผกูสัมพนัธ์กบัหนงัสือพิมพเ์พื่อคอยป้อนข่าวให ้หรือคอยบริการความสะดวกแก่บรรดา
ผูแ้ทนหนงัสือพิมพห์รือนกัข่าวท่ีมาติดต่อหาข่าว  

ขอ้ดีและบทบาทของหนงัสือพิมพ ์ 
1)  เป็นเคร่ืองมือในการประชาสัมพนัธ์ท่ีประชาชนหาอ่านไดง้าย  
2)  ก าหนดออกสม ่าเสมอ  
3)  เขา้ถึงประชาชนไดจ้ านวนมาก  
4)  คงทนในการยอ้นกลบัทบทวนได ้ 
5)  ราคาไม่แพงนกั เพราะมีค่าโฆษณา  
6)  สามารถเขา้ถึงกลุ่มต่างๆ ได ้เพราะเสนอข่าวสารไดห้ลายดา้นมีหลายภาษา 
7)  ดึงดูดความสนใจโดยภาพประกอบต่างๆ  

 
2.1.24  นิตยสาร  
นิตยสาร เป็นเป็นส่ิงท่ีเป็นเคร่ืองมือและส่ือในการประชาสัมพนัธ์ ปัจจุบนับริษทัธุรกิจส่วน

ใหญ่หนัมานิยมทาโฆษณาในนิตยสารมากข้ึน ในประเทศไทยปัจจุบนัมีนิตยสารมากมาย เพราะ
นิตยสารมีคุณภาพการพิมพท่ี์ดี สามารถโฆษณาสินคา้ในรูปท่ีสีสันชดัเจน สวยงามน่าอ่าน 

ขอ้ดีของนิตยสาร  
1)  มีรูปเล่มสีสันประณีตชวนใหน่้าอ่านและน่าสนใจ  
2)  สามารถเสนอเน้ือหาไดลึ้กซ้ึง จูงใจ สามารถดึงดูดความสนใจไดดี้  
3)  สามารถถึงกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งเฉพาะเจาะจง เช่น วยัรุ่น สตรีนกัศึกษา แม่บา้น  
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4)  สามารถเปล่ียนหรือสร้างความเห็น ทศันคติหรือเป็นแบบอยา่งง่าย  
5)  มีความคงทน ถาวร ทบทวนข่าวสารได ้อายนุานกวา่หนงัสือพิมพ ์ 
6)  แนวโนม้นิตยสารในปัจจุบนัมีประโยชน์และมีเน้ือหาสาระยิ่งกวา่ในอดีต เช่น 

มีการเสนอบทความ บทสัมภาษณ์ บทวเิคราะห์ต่อเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงได ้
 
2.1.25  ส่ิงพมิพ์อืน่ๆ  
ส่ิงพิมพอ่ื์นๆ ในปัจจุบนัก็มีความส าคญัและมีบทบาทมากพอสมควรในการประชาสัมพนัธ์

ขององคก์ารหน่วยงานต่างๆ ซ่ึงมีความเหมาะสมสาหรับงานต่างๆ ท่ีแตกต่างกนัไป ไดแ้ก่ 
1)  วารสาร ส่ิงพิมพ์ท่ีจดัรูปแบบเล่มมีสีสันน่าอ่าน ส่วนใหญ่จดัท าข้ึนเพื่อ

ประชาสัมพนัธ์ทั้งในและ นอกองคก์ารหน่วยงาน มีก าหนดออกเป็นทั้งแบบ รายสัปดาห์ รายปักษ์
หรือรายเดือน สามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดต้ามตอ้งการ มีความสม ่าเสมอ ดึงดูดความสนใจไดดี้ 
มีเน้ือหาแสดงไดอ้ยา่งเตม็ท่ี รวมทั้งค่าใชจ่้ายไม่สูงนกั  

2)  จดหมายข่าว มีรูปแบบเน้ือหาคลา้ยแบบข่าวในหนงัสือพิมพ ์ มีหัวกระดาษ
สวยงามเป็นสัญลกัษณ์ขององค์การ ออกแบประณีตตามตอ้งการ จึงเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการ
โฆษณาองคก์ารหน่วยงาน  

3)  แผน่ปลิวและใบแทรก โดยมากเป็นกระดาษแผน่เดียวในรูปแบบแผน่เดียวหรือ
ใบปลิว มกัแจกดว้ยมือหรือเป็นใบแทรก (Insert) บางทีอาจใชโ้ปรยเป็นใบปลิว  

4)  โปสเตอร์หรือแผน่ประกาศ ใชใ้นการประชาสัมกนัธ์เพื่อเผยแพร่ให้ผูดู้มีความรู้ 
เขา้ใจและปฏิบติัตาม  

5)  จุลสาร เป็นหนงัสือเล่มเล็กๆ ลกัษณะเป็นปกอ่อน แต่ละเล่มมีเร่ืองเดียวมกัสรุป
เร่ืองเป็นเร่ืองท่ีมีความสนใจของประชาชน สามารถจูงใจผูอ่้านดว้ยสี อกัษร เท็คนิคต่างๆ อยา่ง
เหมาะสม  

6)  แผน่พบั มีลกัษณะคลา้ยใบปลิว พิมพแ์ผนเดียว หนา้เดียวหรือสองหนา้ก็ได ้มุ่ง
หมายเพื่อเผยแพร่ท่ีมีความละเอียดกวา่ใบปลิว  

7)  อนุสาร เป็นเอกสารท่ีคลา้ยจุลสาร แตกต่างอยูท่ี่มีรูปเล่มท่ีใหญ่กวา่ แนะน าหรือ
ใชส้รุปเร่ืองราวต่างๆ 

 
2.1.26  กจิกรรมต่างๆ ในการประชาสัมพนัธ์  
ส่ือกิจกรรมเป็นส่ือท่ีมีความนิยมมากอีกอย่างหน่ึง ด้วยการสร้างความสัมพนัธ์กับ

กลุ่มเป้าหมาย โดยการเผยแผข่่าวสารขอ้มูลเก่ียวกบัองคก์าร/สถาบนั เพื่อสร้างความนิยม ศรัทธา 
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ตลอดจนสร้างภาพพจน์ให้เกิดความรู้สึกหรือทศันคติของประชาชน ขณะเดียวกนัก็พยามจูงใจให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ขององคก์าร/สถาบนัดว้ย ส่ือกิจกรรมต่างๆ มีดงัน้ีโชติรัตน์ 
ศรีสุข (2554) 

1)  การจดันิทรรศการเพื่อการประชาสัมพนัธ์ สามารถจดัไดท้ั้งภายในและภายนอก
อาคาร (กลางแจง้) แบ่งออกไดเ้ป็น 1) นิทรรศการแบบถาวร แสดงเร่ืองราวจากอดีตส่วนใหญ่
จดัเป็นรูปแบบพิพิธภณัฑ์ 2) นิทรรศการแบบชัว่ครา เป็นการแสดงเร่ืองราวต่างๆ ในปัจจุบนั หรือ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ส่วนใหญ่จดัตามโรงแรม ห้องประชุมต่างๆ 3) นิทรรศการเคล่ือนท่ี เป็น
นิทรรศการเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ีน่าสนใจแลว้เคล่ือนไปตามท่ีต่างๆ ตามกลุ่มประชาชนเป้าหมาย  

2)  การจดักิจกรรมพิเศษเพื่อประชาสัมพนัธ์ เป็นโครงการขนาดเล็กกวา่นิทรรศการ 
แต่มีจุดหมายวตัถุประสงคค์ลา้ยคลึงกนั เพื่อสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งองค์การ/สถาบนักบั
ประชาชน เป้าหมายหรือสาธารณะชนทัว่ไป ไดแ้ก่ การจดัแสดง ร้ิวขบวนต่างๆ  

3)  การเปิดให้สัมภาษณ์แก่ส่ือมวลชน แล้วเผยแพร่ไปสู่สาธารณชน และ
ขณะเดียวกนัก็เปิดรับฟังปฏิกิริยาสะทอ้นกลบั เพื่อใหท้ราบขอ้มูลมาปรับปรุงในหน่วยงานต่อไป  

4)  การเยี่ยมชมกิจการ เป็นการเตรียมการไวเ้พื่อประชาสัมพนัธ์ให้กลุ่มผูท่ี้สนใจ 
เพื่อเผยแผก่ระบวนการด าเนินงานใหเ้กิดความนิยม ความเช่ือศรัทธาแก่องคก์าร/สถาบนั  

 
2.1.27  ส่ือประชาสัมพนัธ์บนอนิเทอร์เน็ต  
อินเทอร์เน็ต (Internet) ไดเ้ขา้มามีบทบาทส าคญัในชีวิตประจ าวนัของคนทัว่ไป เน่ืองจาก

เป็นช่องทางท่ีส่ือสารง่ายและรวดเร็วและสามารถท ากิจกรรมไดห้ลายๆ อยา่ง ผูใ้ชส้ามารถเขา้ถึงได้
ง่ายและมีความตอ้งการเพิ่มข้ึนทุกวนั จากสถิติผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตในปี ค.ศ.2008 ส ารวจโดย Internet 
World Stats พบวา่ จ านวนผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตในทวีปเอเชียมีจ านวน 578.5 ลา้นคน ซ่ึงมีจ านวนมาก
ท่ีสุด รองลงมาคือ ทวีปยุโรป 384.6 ลา้นคน และอนัดบัสามคือ  ทวีปอเมริกาเหนือ 248.2 ลา้นคน 
ส่วนในประเทศไทยมีผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตประมาณ 3.4 ลา้นคนและมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนทุกปี  

จากขอ้มูลของศูนยเ์ทคโนโลยีอิเล็กทรอนิคส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ พบวา่ประเทศไทย
จ านวนคนใชค้อมพิวเตอร์สูงข้ึนมาก ในปี  พ.ศ. 2534 มีจ านวนคนใชเ้พียง  30  คน จากนั้นในปี 
พ.ศ. 2539 มีคนใชม้ากถึง 70,000 คน จนมาถึงปี พ.ศ. 2547 ท่ี 6,970,000 คน และคาดวา่ในปี พ.ศ.
2550 คนใชอิ้นเทอร์เน็ตในประเทศไทยสูงถึง 3,46,000 คน   จากขอ้มูลดงักล่าวท าให้ยืนยนัไดว้า่ 
อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางส่ือสารช่องทางหน่ึงท่ีท่ีนิยมและเติบโตอย่างรวดเร็วจากคนในประเทศ
ไทยและทัว่โลก  



38 

ณ ปัจจุบนั ช่องทางการส่ือสารมีมากมายหลายช่องทาง หากมองปริมาณส่ือเดิมๆ จะเห็นวา่
ส่ือโทรทศัน์มีนบัร้อยช่อง นิตยสารก็มีมาก แมแ้ต่โทรศพัท์มือถือก็มีส่วนเขา้มาแบ่งสันปันส่วน
ความสนใจไป แต่ละคนสามารถหาขอ้มูลข่าวสารดว้ยตวัเองไดโ้ดยง่าย นัน่คือท่ีมาของสังคมตลาด
ออนไลน์ ซ่ึงเป็นอีกยุคของการท าตลาดท่ีพลิกกระบวนทศัน์ต่างๆ ออกไปจากเดิมจากท่ีมีลกัษณะ
การส่ือแบบทางเดียวในลกัษณะขององค์กรท่ีมีต่อปัจเจกบุคคล (Individual) โดยท่ีไม่ไดมี้การ
ปฏิสัมพนัธ์ต่อองคก์รจนถึงรู้สึกวา่เป็นพวกเดียวกนั ส่ืออินเทอร์เน็ตจึงนบัวา่มีความส าคญัส่ือหน่ึง 
โดยเฉพาะเวบ็ไซด์ทางอินเทอร์เน็ต ซ่ึงมีบทบาทมากในงานการโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์
ปัจจุบนั เน่ืองจากการส่ือสารสามารถท าไดอ้ยา่งกวา้งไกลไร้ขีดจ ากดั สามารถน าเสนอแพร่ภาพ 
ขอ้ความ ขอ้มูลต่างๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ใครๆ ก็สามารถคลิกไดต้ลอด 24 ชัว่โมง สามารถเช่ือมโยง
ขอ้มูลต่างๆ ถึงกนัได ้สามารถทราบขอ้มูลของสินคา้และบริการไดง่้าย มีระบบ Feedback จากผูเ้ขา้
ดูท าให้ทราบพฤติกรรมในอดีตและมีการเช่ือมโยงขอ้มูลตามความประสงค์จากผูเ้ข้าบริการได้
เคร่ืองมือและส่ือท่ีใช้ในการประชาสัมพนัธ์การกระตุน้มุ่งท่ีกระท าเพื่อเสริมสร้างภาพพจน์ให้เกิด
ความนิยม ความไวว้างใจ การสร้างทศันคติ การโนม้น้าวจิตใจและการสร้างความศรัทธาให้เกิด
ข้ึนกบัองค์กร ตลอดถึงการศึกษาเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงทศันคติ การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี
ระหวา่งองคก์ารหรือสถาบนันั้น การท่ีผูส่้งและผูรั้บจะสามารถเขา้ใจกนัไดดี้เพียงใดยอ่มข้ึนอยูก่บั 
ทกัษะ ทศันคติ ความรู้ ระบบสังคมและวฒันธรรมของทั้งสองฝ่าย (โชติรัตน์ ศรีสุข, 2554) 

 
2.1.28  สรุปแนวคิดด้านประชาสัมพนัธ์  
หลกัวธีิการและวตัถุประสงคข์องประชาสัมพนัธ์ ก็เพื่อการส ารวจความรู้ ทศันคติ และการ

ปฏิบติั (Kap Survey) การท าให้ประชาชนเกิดความเล่ือมใส และเกิดความศรัทธาให้การสนบัสนุน
องค์การนั้น ไม่ใช่เร่ืองท่ีง่ายหรือยากเกินไปแต่ตอ้งอาศยัเทคนิคและวิธีการ เพื่อช่วยในการสร้าง
ภาพพจน์ช่ือเสียงให้กบัหน่วยงาน และขวญักาลงัใจของคนในองคก์าร การประชาสัมพนัธ์จะตอ้ง
ด าเนินการทั้งภายในและภายนอกองคก์ร เพราะเป็นสาเหตุให้เกิดความสามคัคีและให้คนท างาน
อยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความรู้ในข่าวสารความเคล่ือนไหวความเขา้ใจในกิจการของต่างๆ 
ดว้ยการใชส่ื้อ ท่ีหลากหลายในการสร้างการรับรู้และมีอิทธิพลดา้นความคิดตามวตัถุประสงค์ ไดแ้ก่ 
การใช้ค  าพูด การใช้ส่ือวิทยุ โทรทศัน์ ส่ือหนังสือพิมพแ์ละส่ืออินเทอร์เน็ต และการใช้ส่ือ
ประชาสัมพนัธ์เชิงรุกเพื่อมุ่งสร้างในสภาวะการแข่งขนัอยา่งรุนแรง เป็นตน้  

เคร่ืองมือและส่ือจึงเป็นหัวใจส าคญัของการประชาสัมพนัธ์กบัประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
ต่างๆ ซ่ึงอาจท าได้หลายวิธีโดยใช้เคร่ืองมือส่ือสารเขา้มาช่วยเสริมให้การประชาสัมพนัธ์ของ
หน่วยงานองคก์ารมีประสิทธิภาพมากข้ึนไดแ้ก่ การติดต่อส่ือสารดว้ยวาจาการกล่าวปราศรัย การ



39 

อบรมสัมมนา วิทยุกระจายเสียงโทรทศัน์ ภาพยนตร์ และ หนงัสือพิมพ ์เป็นตน้ เพื่อให้สอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของคนส่วนใหญ่ไดอ้ย่างสมเหตุสมผล ดว้ยการใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีมีความ
เหมาะสมตลอดถึงจะต้องอาศยัการสนบัสนุนความรู้ความสามารถจากบุคลากรท่ีมีความรู้เฉพาะ
ดา้นในการท างาน เพื่อให้การด าเนินการประชาสัมพนัธ์เป็นไปตามขั้นตอน แผน และวิธีการท่ี
ถูกตอ้งในการการเลือกวธีิการเผยแพร่ข่าวสารใหเ้หมาะสมต่อไป  

 

2.1.29  แนววธีิการใช้ส่ือเพือ่การประชาสัมพนัธ์   
1)  การย  ้าหรือซ ้ าบ่อยๆ (Repeating) จะช่วยให้เกิดความน่าสนใจเพิ่มข้ึนคงทน

ถาวรมากข้ึนเหมือนการตอกย  ้าหัวตะปู ยิ่งติดแน่นแม่นย  า แต่การใช้วิธีการน้ีควรระวงัว่า ถ้าย  ้า
บ่อยๆ และกระท าต่อเน่ืองกนันานอาจถึงจุดอ่ิมตวัข้ึนได้ ถ้าเม่ือใดถึงจุดอ่ิมตวัผลจะลดลงทนัที 
เพราะผูรั้บจะเร่ิมเบ่ือหน่ายหรือชินชาเพราะฉะนั้นถา้จะท าอยูเ่ร่ือยๆ ควรให้มีทั้งความต่อเน่ืองและ
ความหลากหลาย  

2)  ให้โอกาสผูรั้บมีส่วนร่วม (Participation) เช่น ในรายการโทรทศัน์ท่ีให้ผูช้มเขา้
ร่วมรายการดว้ย จะมีอิทธิพลดึงดูดความสนใจไดดี้กว่าท่ีผูจ้ดัรายการจะให้อะไรอยา่งเดียว การให้
ผูรั้บมีส่วนร่วมนั้นสามารถท าไดท้ั้งรายการบนัเทิง และรายการท่ีใหค้วามรู้   
 

2.1.30  หลกัการพจิารณาเลอืกใช้เพือ่การประชาสัมพนัธ์   
เน่ืองจากส่ิงท่ีใช้ในการประชาสัมพนัธ์มีอยู่มากมายหลายชนิดด้วยกัน ฉะนั้ นผูท่ี้จะ

ตดัสินใจเลือกส่ืออะไรมาใชจ้ะตอ้งพิจารณาให้รอบคอบเสียก่อน วา่จะเหมาะสมและช่วยให้บรรลุ
เป้าหมายหรือไม่ การพิจารณาเลือกส่ือมาใชน้ั้นควรจะค านึงถึงลกัษณะของส่ือท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี 

1)   ดา้นเน้ือท่ี-เวลา (Space-Time)  ส่ิงพิมพ ์รูปภาพ เป็นส่ือท่ีค านึงถึงเฉพาะดา้น  
เน้ือท่ี  การพูดทาง โทรศพัท์ วิทยุ ค  านึงเฉพาะดา้น เวลา  ส่วนการติดต่อธรรมดา โทรทศัน์และ
ภาพยนตน์ั้น ค านึงถึง เน้ือท่ี-เวลา   

2)   การมีส่วนร่วมของประชาชนเป้าหมาย (Audience's Participation)  หากจะเรียง 
ล าดับส่ือท่ีประชาชนเป้าหมายได้มีส่วนร่วมมากท่ีสุดไปยงัน้อยท่ีสุด สามารถเรียงได้ดังน้ี  
การสนทนาระหว่าบุคคล กลุ่มอภิปราย การประชุมท่ีไม่เป็นทางการ โทรศพัท์ การประชุมท่ีเป็น
ทางการ ภาพยนตร์เสียงในฟิล์ม โทรทศัน์ วิทยุกระจายเสียง โทรเลข จดหมายโตต้อบระหว่าง
บุคคล (ทั้งส่วนตวัและก่ึง ราชการ) จดหมายติดต่อทัว่ไป (จดหมายราชการหรือท่ีมีรูปแบบเป็น
ทางการ) หนงัสือพิมพ ์ใบประกาศและภาพโฆษณา นิตยสาร หนงัสือ  
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3)   ดา้นความเร็ว (Speed) ส่ือ ท่ีมีความเร็วมากท่ีสุดคือ วทิยแุละโทรทศัน์ และส่ือท่ี
ช้าท่ีสุด คือ พวกหนังสือ ลักษณะเหล่าน้ีอาจกล่าวได้ว่า หากเป็นการติดต่อเผยแพร่ข่าวความ
เคล่ือนไหว ก็ตอ้งอาศยัความเร็วสูง แต่หากข่าวสารใดท่ีตอ้งการให้ประชาชนเป้าหมายไดศึ้กษา
วเิคราะห์อยา่งละเอียด ก็ตอ้งใชส่ื้อท่ีมีความเร็วต ่า  

4)   ดา้นความคงทน (Permanence) หนังสือจดัไดว้่าเป็นส่ือท่ีมีความคงทนถาวร
มากกวา่ส่ือใดๆ วทิยแุละโทรทศัน์จดัเป็นส่ือท่ีมีความคงทนนอ้ยท่ีสุด   
 

2.2  ทฤษฎด้ีานการส่ือสาร  
 

ส่ือหรือช่องทางในการถ่ายทอดและวิธีการในการติดต่อเพื่อเป็นแนวทางอยา่งไดผ้ลดีท่ีสุด
ส่ิงส าคญัท่ีสุดอยา่งหน่ึงในกระบวนการส่ือสารคือ การท่ีจะส่ือความหมายอยา่งไรเพื่อให้ผูรั้บสาร
นั้นเข้าใจได้อย่างถูกต้องว่าผูส่้งหมายความว่าอะไรในข่าวสารนั้นมีนักวิชาการหลายท่านได้
น าเสนอทฤษฏีการส่ือสารท่ีน ามาใชเ้ป็นหลกัในการศึกษาถึงวิธีการส่งผา่นขอ้มูลสารสนเทศการใช้
ส่ือและช่องทางการส่ือสาร ทฤษฏีการส่ือสารเหล่าน้ีได้น ามาใช้ในขอบข่ายของเทคโนโลยี
การศึกษาตั้งแต่ทศวรรษ 980 เป็นตน้มา เพื่อเอ้ือประโยชน์สาหรับใชเ้ป็นแนวทางในส่ือสาร รวมถึง
การเลือกใชส่ื้อเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเรียนรู้ไดอ้ยา่งดี 

  
2.2.1  ความหมายของการส่ือสาร  
ค าว่า  การส่ือสาร (Communications)  มีที่มาจากรากศพัท์ภาษาลาตินว่า  Communis 

หมายถึง  ความเหมือนกนัหรือร่วมกนั   การส่ือสาร (Communication) หมายถึงกระบวนการถ่ายทอด
ข่าวสาร  ขอ้มูล ความรู้ ประสบการณ์  ความรู้สึก ความคิดเห็น ความตอ้งการจากผูส่้งสารโดยผา่น
ส่ือต่างๆ ท่ีอาจเป็นการพูด การเขียน สัญลกัษณ์อ่ืนใด การแสดงหรือการจดักิจกรรมต่างๆ ไปยงั
ผูรั้บสาร ซ่ึงอาจจะใชก้ระบวนการส่ือสารท่ีแตกต่างกนัไปตามความเหมาะสม หรือความจ าเป็นของ
ตนเองและคู่ส่ือสาร  โดยมีวตัถุประสงค์ให้เกิดการรับรู้ร่วมกันและมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อ
กนั  บริบททางการส่ือสารท่ีเหมาะสมเป็น ปัจจยัส าคญัท่ีจะช่วยให้การส่ือสารสัมฤทธ์ิผล (เอราวณั 
วงคก์ระโซ่, 2556) 

 
2.2.2  ความส าคัญของการส่ือสาร   

1)   การส่ือสารเป็นปัจจยัส าคญัในการด ารงชีวติของมนุษยทุ์กเพศ  ทุกวยั ไม่มีใครท่ี
จะด ารงชีวติไดโ้ดยปราศจากการส่ือสาร   ทุกสาขาอาชีพก็ตอ้งใชก้ารส่ือสารในการปฏิบติังาน  การ
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ท าธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะสังคมมนุษยท่ี์มีการเปล่ียนแปลงและพฒันาตลอดเวลา    พฒันาการทาง
สังคม จึงด าเนินไปพร้อมๆ กบัพฒันาการทางการส่ือสาร  

2)   การส่ือสารก่อให้เกิดการประสานสัมพนัธ์กันระหว่างบุคคลและสังคม ช่วย
เสริมสร้างความเขา้ใจอนัดีระหวา่งคนในสังคม   ช่วยสืบทอดวฒันธรรมประเพณี  สะทอ้นให้เห็น
ภาพความเจริญรุ่งเรือง  วิถีชีวิตของผูค้น  ช่วยธ ารงสังคมให้อยูร่่วมกนัเป็นปกติสุขและอยูร่่วมกนั
อยา่งสันติ  

3)   การส่ือสารเป็นปัจจยัส าคญัในการพฒันาความเจริญกา้วหน้าทั้งตวับุคคลและ
สังคม การพฒันาทางสังคมในดา้นคุณธรรม จริยธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฯลฯ รวมทั้ง
ศาสตร์ในการส่ือสาร จ าเป็นตอ้งพฒันาอย่างไม่หยุดย ั้ง การส่ือสารเป็นเคร่ืองมือในการพฒันา
คุณภาพชีวติของมนุษยแ์ละพฒันาความเจริญ กา้วหนา้ในดา้นต่างๆ (เอราวณั วงคก์ระโซ่, 2556) 
 

2.2.3  แนวคิดทางด้านการส่ือสาร (Theories About Communication)  
การส่ือสารมีบทบาทในการพฒันาระบบสังคมและวฒันธรรม  (Socio-Culture Systems) 

พฒันาประเทศและโลก ซ่ึงระบบสังคมและวฒันธรรมของคนในแต่ละชาติเป็นส่ิงท่ีมีส่วนก าหนด
พฤติกรรมของประชาชนในประเทศนั้นๆ ซ่ึงเก่ียวขอ้งไปถึงขนบธรรมเนียมประเพณีท่ียึดถือปฏิบติั
ดว้ยหลกัวิธีการน าเสนอเน้ือหาจากผูส่้งไปยงัผูรั้บ เป็นกลไกทางสังคมท่ีเขา้มามีบทบาทในชีวิต
มนุษยม์าตั้งแต่คร้ังอดีตจนถึงปัจจุบนั คือ นอกจากการพฒันาทางดา้นดา้นการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคมแลว้ มนุษยมี์ความตอ้งการพฒันาในดา้นการส่ือสารเพื่อให้เกิดความสะดวกในคุณประโยชน์
การส่ือสารไม่แพก้นั โดยมีการพฒันาควบคู่กนัไปเพื่อท่ีจะเอ้ืออ านวยในดา้นขอ้มูล ข่าวสารต่างๆ ท่ี
เกิดข้ึนบนโลกน้ีอยา่งกวา้งขวางและรวดเร็วข้ึน มีความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการท่ีสอดคลอ้งกนัใน
การพฒันาการขอ้ระบบทางสังคม ดว้ยเหตุน้ีเองทฤษฎีการส่ือสารจึงมีบทบาทในการพฒันาระบบ
สังคมและวฒันธรรม (Socio-Culture Systems) พฒันาประเทศและโลกอยา่งหลีกเล่ียงไม่ไดส้ังคม
และวฒันธรรมในแต่ละชาติย่อมมีความแตกต่างกนั หลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 มหาวิทยาลยัใน
สหรัฐไดพ้ฒันาการศึกษานิเทศศาสตร์ท่ีเนน้สอนการปฏิบติังานทางวิชาชีพ  (Professional Practice) 
ไปสู่การศึกษาวิจยัเพื่อสร้างทฤษฎีแนวปรัชญาวิทยาศาสตร์ โดยแรงผลกัดนัสู่วนหน่ึงจากอิทธิพล
ทางปัญญา (Intellectual Influence) ของนกัวิชาการท่ีอพยพมาจากยุโรป อาทิ ลูอินและลาซาร์ส
เฟลด์ ทฤษฎีของการส่ือสารจึงเร่ิมก่อตั้งข้ึนโดยค่อยๆ แยกจากทฤษฎีทางสังคมวิทยา จิตวิทยาและ
ภาษา กลายมาเป็นศาสตร์ใหม่ในตวัของมนัเองท่ีเรียกวา่ การส่ือสารมวลชน (Mass Communication 
Study) มุ่งวิจยัผลของส่ือมวลชนท่ีมีต่อการเมือง สังคมและวฒันธรรม เราเรียกทฤษฎีแนวปรัชญา
วิทยาศาสตร์ในระยะเร่ิมแรกน้ีวา่ ทฤษฎีการส่ือสารมวลชน (Mass Communication Theory) ซ่ึงจะ
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เห็นไดช้ดัจากผลงานของวิลเบอร์ ชรามม ์ เมลวิน เดอเฟอร์ และ เดนิส แมคเควล แต่กลุ่มทฤษฎี
ระบบ (Systems Theories) ของวีเนอร์ แชนนอน และ วีเวอร์ (Wiener-Sannon-Weaver) และในเชิง
การส่ือสารของมนุษย  ์ (Human Communication) ของเบอร์โล (Berlo) รวมทั้งในเชิงการส่ือสาร
ระหว่างบุคคล (Interpersonal Communication) ของไฮเดอร์ นิวคอมบ ์ เฟสติงเกอร์และออสกูด 
(Heider-Newcomb-Festiger-Osgood) ส่งผลให้การศึกษาดา้นส่ือสารมวลชนขยายตวัออกไปครอบคลุม
อาณาบริเวณของการส่ือสาร (Communication Spheres) ท่ีกวา้งขวางข้ึนวิชาการส่ือสารมวลชนจึง
ไดป้รับปรุงตนเองและขยายตวัจากความเป็นเพียงนิเทศศิลป์  (Communication Art) มาเป็นนิเทศ
ศาสตร์ (Communication Art and Science หรือท่ีเรียกสั้นๆ วา่ Communication Arts) สมบูรณ์ใน
สองทศวรรษสุดทา้ยของศตวรรษท่ี 20 สังคมท่ีมีความหนาแน่นและมีความหลากหลายอย่าง
มากมายในปัจจุบนั ซ่ึงมีการแข่งขนักนัมากในเร่ืองขอ้มูลข่าวสาร ภายใตข้อ้จ ากดัในดา้นเวลา
อยา่งเช่นในปัจจุบนั เพื่อแกปั้ญหาต่างๆ ดงักล่าว ระบบการส่ือสารท่ีดีจึงมีความจ าเป็นมากข้ึน โดย
สามารถจ าแนกถึงความจ าเป็นของการส่ือสารออกเป็น 6 ประการดว้ยกนั 

1)  ความส าคญัต่องานในชีวติประจ าวนั  
2)  ความส าคญัต่องานในสังคมสภาพแวดลอ้มและผลกระทบต่างๆ  
3)  ความส าคญัต่องานดา้นธุรกิจและอุตสาหกรรม  
4)  ความส าคญัต่องานการเมืองการปกครอง  
5)  ความส าคญัต่อความมัน่คงของชาติและระหวา่งประเทศ  
6)  งานความส าคญัต่อการสืบทอดศาสนาวฒันธรรมและการอนุรักษ ์ 

 
2.2.4  ทฤษฎกีารส่ือสาร  
การส่ือสาร (Communication) คือกระบวนการของการถ่ายทอดสาร (Message) จากบุคคล

หน่ึงซ่ึงเรียกว่า ผูส่้งสาร (Source) ไปยงับุคคลอีกฝ่ายหน่ึงเรียกว่า ผูรั้บสาร (Receiver) เป็น
กระบวนการท่ีมีความเคล่ือนไหวและเป็นการกระท าอย่างต่อเน่ืองในการส่งและรับสารระหว่างผู ้
ส่งสารกบัผูรั้บสารโดยผา่นส่ือต่างๆ (Channels) อยา่งมีวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจน  

 
2.2.5  องค์ประกอบการส่ือสาร  
องค์ประกอบการส่ือสารตามหลกัการทฤษฎีการส่ือสาร สามารถแบ่งออกเป็น  4 ส่วน

ไดแ้ก่  
1) ผูส่้งสาร (Source) คือผูท่ี้ทาหนา้ท่ีส่งขอ้มูลสารไปยงัผูรั้บสารโดยผา่นช่องทางท่ี

เรียกว่าส่ือ ถา้หากเป็นการส่ือสารทางเดียวผูส่้งจะท าหน้าท่ีส่งเพียงประการเดียวแต่ถา้เป็นการ
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ส่ือสาร 2 ทาง ผูส่้งสารจะเป็นผูรั้บในบางคร้ังดว้ย ผูส่้งสารจะตอ้งมีทกัษะในการส่ือสาร มีเจตคติ
ต่อตนเอง ต่อเร่ืองท่ีจะส่ง ตอ้งมีความรู้ในเน้ือหาท่ีจะส่งและอยูใ่นระบบสังคมเดียวกบัผูรั้บก็จะท า
ใหก้ารส่ือสารมีประสิทธิภาพ  

2) ข่าวสาร (Message) ในกระบวนการติดต่อส่ือสารก็มีความส าคญั ข่าวสารท่ีดีตอ้ง
แปลเป็นรหสัเพื่อสะดวกในการส่งการรับและตีความเน้ือหาสารของสารและการจดัสารก็จะตอ้งท า
ใหก้ารส่ือความหมายง่ายข้ึน  

3) ช่องทางการส่ือสารหรือส่ือ (Channels) คือ ช่องทางเพื่อใชใ้นการรับรู้ในประสาท
สัมผสัทั้งห้า คือตา หู จมูก ล้ินและกายสัมผสั ตอลดจนตวักลางท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนมา เช่น ส่ิงพิมพ ์
กราฟิก ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ท่ีจะพาข่าวสารจากผูส่้งสารไปยงัผูรั้บสาร ตามเกณฑ์ต่างๆ ไดแ้ก่เกณฑ์
ส่ือท่ีเป็นบุคคล เกณฑก์ารมีส่วนร่วมในส่ือของผูรั้บสารและเกณฑแ์หล่งก าเนิดส่ือ  

4) ผูรั้บสาร (Receiver) คือผูท่ี้เป็นเป้าหมายของผูส่้งสาร การส่ือสารจะมีประสิทธิภาพ 
ผูรั้บสารจะตอ้งมีประสิทธิภาพในการรับรู้ มีเจตคติท่ีดีต่อขอ้มูลข่าวสารต่อผูส่้งสารและต่อตนเอง
ในการเลือกท่ีจะรับสารอยา่งไร เช่น ถา้ผูรั้บสารตอ้งการรับสารตามท่ีผูส่้งสารกระท าอยูใ่นขณะนั้น
และผูรั้บสารสามารถท าความเขา้ใจไดใ้นสารนั้น การส่ือสารก็กระท าส าเร็จโดยง่าย (กิติมา สุรสนธิ, 
2548) 

 
2.2.6  การส่ือสารจ าแนกแบบใช้จ านวนของผู้ท าการส่ือสารเป็นเกณฑ์  
สามารถจ าแนกไดเ้ป็น 5 ลกัษณะ  

1)  การส่ือสารภายในตวับุคคล (Interpersonal Communication) เป็นการส่ือสาร
ของบุคคลคนเดียว โดยคนเดียวกนัท าหน้าทีเป็นทั้งผูส่้งสารและผูรั้บสาร ตวัอยา่ง เช่น การร้อง
เพลง การพดูกบัตวัเอง การฟัง การเขียนจดหมาย  

2)  การส่ือสารระหว่างบุคคลและการส่ือสารกลุ่มเล็ก (Interpersonal and Small 
Group Communication) คือการส่ือสารท่ีประกอบดว้ยบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป มาท าการส่ือสาร
ลกัษณะตวัต่อตวั กล่าว คือ ทั้งฝ่ายผูส่้งสารและผูรั้บสารสามารถท่ีจะแลกเปล่ียนสารกนัไดโ้ดยตรง 
ในขณะท่ีอีกคนส่งสาร อีกคนท าหนา้ท่ีรับสาร ดงันั้นการส่ือสารระหวา่งบุคคลจึงเกิดได ้

ทั้ง 2 กรณี ตวัอยา่ง เช่น การพดูคุยกนัระหวา่งคน 2 คน การเขียนจดหมายถึงกนั และ
การโทรศพัท์ถึงกนัเป็นตน้และกรณีของกลุ่มย่อยท่ีมีคนมากกวา่ 2 คนมารวมกนัในลกัษณะการ
ติดต่อแลกเปล่ียนสารกนัโดยตรง เช่น การเรียนหนงัสือในชั้นเรียน การประชุมกลุ่ม เป็นตน้  

3)  การส่ือสารกลุ่มใหญ่ (Large Group Communication) เป็นการส่ือสารในคน
จ านวนมากซ่ึงอยูใ่นสถานท่ีเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนั เช่น การอภิปรายในท่ีประชุม การหาเสียงใน
การเลือกตั้งและการปราศรัยในวาระต่างๆ เป็นตน้  
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4)  การส่ือสารในองคก์ร (Organizational Communication) เป็นการส่ือสารระหวา่ง
สมาชิกองค์กรต่างๆ หรือของหน่วยงาน ประกอบดว้นผูบ้งัดบับญัชากบัผูใ้ตบ้งัดบับญัชา การ
ส่ือสารระหวา่งผูร่้วมงานระดบัเดียวกนัทุกระดบั ทุกหน่วยงาน โดยมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั
ภายใต้สภาพแวดล้อม บรรยากาศขององค์กรท่ีสามารถเปล่ียนไปตามกาลเทศะและตวับุคคล 
ตลอดจนสาระเร่ืองราวและวตัถุประสงคข์องการส่ือสาร  

5) การส่ือสารมวลชน (Mass Communication) เป็นการส่ือสารขอ้มูลอยา่งเดียวกนั 
จากองค์กรหรือสถาบนัส่ือสารมวลชนไปยงัคนจ านวนมากท่ีอยู่ในท่ีต่างกันและผูรั้บสารจะมี
คุณลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั เป็นการส่งข่าวสารให้กบัคนจ านวนมากท่ีมีความ
แตกต่างกนั อยูใ่นถ่ินต่างๆ กนัไดอ้ยา่งทัว่ถึงในเวลาอนัรวดเร็วมีประสิทธิภาพและมีสมรรถภาพ 
ส่ือประเภทน้ี เช่น หนงัสือพิมพ ์วทิยกุระจายเสียง วทิยโุทรทศัน์ เป็นตน้  

 
2.2.7   การส่ือสารของมนุษย์  
สามารถแบ่งไดโ้ดยใชเ้กณฑ ์5 ประการ คือ  

1)  การจ าแนกประเภทโดยใชจ้  านวนผูท้  าการส่ือสาร  
(1) การส่ือสารภายในบุคคล  
(2) การส่ือสารระหวา่งบุคคล  
(3) การส่ือสารกลุ่มใหญ่ Large Group Com  
(4) การส่ือสารในองคก์าร  
(5) การส่ือสารมวลชน Mass Com  

2)  การจ าแนกประเภทโดยใชภ้าษา  
(1) การส่ือสารเชิงวจัจนะภาษา (Verbal Communication)  
(2) การส่ือสารเชิงอวจัจนะภาษา (Nonverbal Communication) 

3)  การจ าแนกประเภทโดยใชก้ารเห็นหนา้  
(1) การส่ือสารแบบเห็นหนา้กนั  
(2) การส่ือสารแบบไม่เห็นหนา้กนั  

4)  การจ าแนกประเภทโดยใชค้วามแตกต่างระหวา่งผูส่้งสารและผูรั้บสาร  
(1) การส่ือสารระหวา่งเช้ือชาติ  
(2) การส่ือสารระหวา่งวฒันธรรม  
(3) การส่ือสารระหวา่งประเทศ  

5)  การจ าแนกประเภทโดยใชล้กัษณะทางวชิาการ  
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(1) ระบบข่าวสาร  
(2) การส่ือสารระหวา่งบุคคล  
(3) การส่ือสารมวลชน  
(4) การส่ือสารในองคก์าร  
(5) การส่ือสารระหวา่งวฒันธรรม  
(6) การส่ือสารการเมือง  
(7) การส่ือสารการสอน  
(8) การส่ือสารสาธารณสุข  

การส่ือสารแบ่งออกไดเ้ป็นสองลกัษณะดว้ยกนั คือ แบบท่ีมีการไหลของสารทางเดียว (One 
way Communication) และแบบท่ีมีการไหลของสารในลกัษณะสองทาง (Two Ways Communication) 
ซ่ึงให้ความส าคญักบัปฏิกิริยาตอบกลบั (Feedback) ค าอธิบายแบบง่ายๆ ในรูปแบบของการเขียน
ความจริงหรือขอ้เท็จจริงท่ีตอ้งการอธิบายส่ิงต่างๆ ในการก าหนดทฤษฎีดว้ยกระบวนการส่ือสารท่ี
ยุง่ยากและซบัซอ้น จึงมีผูท่ี้คิดคน้แบบจ าลองแต่ละแนวคิดแตกต่างกนัตามความสนใจของแต่ละคน 
ทฤษฏีต่างๆ ไดแ้ก่  

2.2.7.1 ทฤษฏี SMCR ของ เบอร์โล  
Berlo (1960) ไดพ้ฒันาทฤษฎีท่ีผูส่้งจะส่งสาร การแปลความหมายผูรั้บและการ

โตต้อบกบัสารนั้น ทฤษฏี SMCR ประกอบดว้ย ผูส่้ง (Source) ตอ้งเป็นผูท่ี้มีทกัษะความช านาญใน
การส่ือสารโดยมีความสามารถใน‚ การเขา้รหสั (Encode), เน้ือหาข่าวสาร มีทศันคติท่ีดีต่อผูรั้บเพื่อ
ผลในการส่ือสารมีความรู้อย่างดีเก่ียวกบัขอ้มูลข่าวสารท่ีจะส่งและควรจะมีความสามารถในการ
ปรับระดบัของขอ้มูลนั้นให้ให้เหมาะสมและง่ายต่อระดบัความรู้ของผูรั้บ ตลอดจนพื้นฐานทาง
สังคมและวฒันธรรมท่ีสอดคลอ้งกบัผูรั้บดว้ยกระบวนการส่ือสารของ Berlo (1960) ท่ีน ามาใชเ้ป็น
เคร่ืองมือในการศึกษาในคร้ังน้ีสามารถอธิบายส่วนประกอบของกระบวนการส่ือสารได้ดัง
รายละเอียด คือ 

1) การส่งสารเร่ิมตั้งแต่ผูส่้งสาร คือบุคคลท่ีตอ้งการส่งสารไปยงัผูอ่ื้น โดย
ในการส่งสารนั้นผูส่้งสารท าการแปลสารให้อยู่ให้อยู่ในลกัษณะท่ีมนุษยร่์วมกนัสร้างข้ึนและเกิด
ความเขา้ใจร่วมกนั เช่น ภาษาและอากปักริยาต่างๆ ดงันั้นในกระบวนการส่ือสารนั้น ผูส่้งสารจึงถือ
ไดว้า่เป็นผูมี้สู่วนส าคญัท่ีท าให้กระบวนการส่ือสารนั้นเกิดข้ึน ดว้ยเหตุน้ี ผูส่้งสารจึงมีหนา้ท่ีและ
บทบาทส าคญัไดแ้ก่  

(1)  ผูส่้ง (Source) ตอ้งเป็นผูท่ี้มีทกัษะความช านาญในการส่ือสารโดยมี
ความสามารถในการเขา้รหสั (Encode) เน้ือหาข่าวสาร มีทศันคติท่ีดีต่อผูรั้บ เพื่อผลในการส่ือสารมี
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ความรู้อยา่งดีเก่ียวกบัขอ้มูลข่าวสารท่ีจะส่งและควรจะมีความสามารถในการปรับระดบัของขอ้มูล
นั้นให้ให้เหมาะสมและง่ายต่อระดบัความรู้ของผูรั้บ ตลอดจนพื้นฐานทางสังคมและวฒันธรรมท่ี
สอดคลอ้งกบัผูรั้บดว้ย ผูส่้งสารนั้นสามารถแบ่งออกไดห้ลายประเภทตามหลกัเกณฑ์ท่ีในการแบ่ง 
เช่น การแบ่งโดยใชห้ลกัเกณฑข์องการส่ือสาร คือผูส่้งสารในการส่ือสารระหวา่งบุคคล ผูส่้งสารใน
การส่ือสารแบบส่ือมวลชนและการแบ่งประเภทการส่ือสารโดยใช้หลกัเกณฑ์ตามหน้าท่ีในการ
ส่ือสาร เช่น ผูส่้งสารท่ีมีหน้าท่ีในการให้ความรู้ ผูส่้งสารมีหนา้ท่ีในการให้ขอ้มูลข่าวสารหรือมี
หนา้ท่ีในการใหค้วามบนัเทิง เป็นตน้  

(2) ขอ้มูลข่าวสาร (Message) เก่ียวขอ้งดา้นเน้ือหา สัญลกัษณ์และ
วิธีการส่งข่าวสาร ซ่ึงข่าวสารประกอบไปดว้ยเร่ืองราวอนัมีความหมายและแสดงออกต่างๆ โดย
ภาษาหรือสัญลกัษณ์ใดๆ เพื่อใหเ้กิดการรับรู้ร่วมกนัได ้สารเกิดจากความคิดต่างๆ ของผูส่้งสารและ
มีความตอ้งการท่ีจะส่งหรือแสดงความคิดออกไปสู่ผูรั้บสาร การส่งสารจึงเป็นการท่ีผูส่้งสารแสดง
พฤติกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายๆ อยา่งเพื่อแทนความคิดต่างๆ ดว้ยค าพูด การเขียน การวาด
และการแสดงอาการใดๆ ความส าคญัของสาร คือการท าหนา้ท่ีเป็นส่ิงเร้าให้ผูรั้บสารเกิดการรับรู้
ความหมายและมีปฏิกิริยาตอบสนองสารนั้น  

(3) ช่องทางในการส่ง (Channel) หมายถึง การท่ีจะส่งข่าวสารโดยการ
ให้ผูรั้บไดรั้บข่าวสารขอ้มูลโดยผา่นประสาทสัมผสัทั้ง 5 หรือเพียงสู่วนใดสู่วนหน่ึง คือการไดย้ิน 
การดู การสัมผสั การล้ิมรส หรือการไดก้ล่ิน เป็นส่ือหรือตวักลางท่ีนาพาข่าวสารไปยงัผูรั้บ
โดยทัว่ไปสารท่ีถ่ายทอดไปยงัผูรั้บ มีทั้งแบบท่ีอยูต่่อหนา้และการส่ือสารไปยงักลุ่มคนท่ีอยูห่่างไกล
กนั หรือเป็นกลุ่มใหญ่ จึงมีความจ าเป็นตอ้งมีการใชส่ื้อท่ีจะน าพาข่าวสารไปยงัผูรั้บท่ีให้เหมาะสม
ต่อผูรั้บ แต่โดยส าคญัแลว้ การแบ่งประเภทของช่องทางของสารหรือส่ือในกระบวนการส่ือสารมี
ความส าคญัน้อยกว่าการพยายามเสนอให้ได้ทราบถึงยงัผูรั้บสารให้มีขอ้มูลท่ีไดรั้บครบมากท่ีสุด 
เพราะการแบ่งส่ือไม่ข้ึนอยู่กบัการใชห้ลกัเกณฑ์อะไร บางส่ือใช้เพียงอยา่งเดียว บางคร้ังอาจใช้
หลายๆ ส่ือก็ได ้ 

(4) ผูรั้บ (Receiver) คือองค์ประกอบส าคญัในกระบวนการส่ือสาร 
เพราะการส่ือสารใดๆ ก็ตาม อาจไม่ประสบความส าเร็จ หรืออาจจะส าเร็จไม่เต็ม ถา้หากผูรั้บสารไม่
เขา้ใจบทบาทหน้าท่ีในบทบาทของตนท่ีมีต่อการติดต่อส่ือสารนั้น บทบาทหนา้ท่ีของผูรั้บสารใน
กระบวนการส่ือสารมีอยู ่ 2 ประการ คือการรับรู้ความหมายตามเร่ืองราวของผูส่้งสารผา่นส่ืออยา่ง
ใดอยา่งหน่ึงมาถึงตนและการแสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อผูส่้งสารหรือข่าวสารนั้น การแบ่งจ าแนก
ประเภทของผูรั้บสารก็เช่นกนั สามารถแบ่งไดห้ลายรูปแบบดว้ยเช่นกนั เช่นการแบ่งตามลกัษณะ
การส่ือสารเช่น กลุ่มระหวา่งผูรั้บสารระหวา่งบุคคล ผูรั้บสารแบบการส่ือสารกลุ่ม หรือผูรั้บสารท่ี
เป็นระบบส่ือสารมวลชน เป็นตน้  
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2) ปัจจยัท่ีส าคญัต่อขีดความสามารถของผูส่้งและรับ  
จะท าการส่ือสารความหมายนั้นไดผ้ลส าเร็จหรือไม่เพียงใด ตามลกัษณะ

ของทฤษฏี SMCR น้ี ประกอบดว้ย   
(1)  ทกัษะในการส่ือสาร (Communication Skills) หมายถึง ทกัษะซ่ึง

ทั้งผูส่้งและผูรั้บควรจะมีความช านาญในการส่งและการรับการเพื่อให้เกิดความเขา้ใจกนัไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง เช่น ผูส่้งตอ้งมีความสามารถในการเขา้รหสัสาร มีการพูดโดยการใชภ้าษาพูดท่ีถูกตอ้ง ใช้
คาพูดท่ีชดัเจนฟังง่าย มีการแสดงสีหนา้หรือท่าทางท่ีเขา้กบัการพูด ท่วงทานองลีลาในการพูดเป็น
จงัหวะน่าฟัง หรือการเขียนดว้ยถอ้ยค าส านวนท่ีถูกตอ้งสละสลวยน่าอ่าน เหล่าน้ีเป็นตน้ สู่วนผูรั้บ
ตอ้งมีความสามารถในการถอดรหสัและมีทกัษะท่ีให้เหมือนกนักบัผูส่้งโดยมีทกัษะการฟังท่ีดี ฟัง
ภาษาท่ีผูส่้งพดูมารู้เร่ือง หรือสามารถอ่านขอ้ความท่ีส่งมานั้นได ้(กิติมา สุรสนธิ, 2548) 

(2) ทศันคติ (Attitudes) เป็นทศันคติของผูส่้งและผูรั้บซ่ึงมีผลต่อการ
ส่ือสาร ถา้ผูส่้งและผูรั้บ มีทศันคติท่ีดีต่อกนัจะท าให้การส่ือสารไดผ้ลดี ทั้งน้ีเพราะทศันคติยอ่ม
เก่ียวโยงไปถึงการยอมรับซ่ึงกนัและกนัระหวา่งผูส่้งและผูรั้บดว้ย เช่น ถา้ผูฟั้งมีความนิยมชมชอม
ในตวัผูพ้ดูก็มกัจะมีความเห็นคลอ้ยตามไปไดง่้าย แต่ในทางตรงขา้ม ถา้ผูฟั้งมีทศันคติไม่ดีต่อผูพู้ดก็
จะฟังแลว้ไม่เห็นชอบดว้ยและมีความเห็นขดัแยง้ในส่ิงท่ีพดูมานั้น หรือถา้ทั้งสองฝ่ายมีทศันคติไม่ดี
ต่อกนัท่วงท านองหรือน ้ าเสียงในการพูดก็อาจจะห้วนห้าวไม่น่าฟัง แต่ถา้มีทศันคติท่ีดีต่อกนัแลว้
มกัจะพดูกนัดว้ยความไพเราะอ่านหวานน่าฟัง เหล่าน้ีเป็นตน้  

(3) ระดบัความรู้ (Knowledge Levels) ถา้ผูส่้งและผูรั้บมีระดบัความ
รู้เท่าเทียมกนัก็จะท าให้การส่ือสารนั้นลุล่วงไปดว้ยดี แต่ถา้หากความรู้ของผูส่้งและผูรั้บมีระดบัท่ี
แตกต่างกนัยอ่มจะตอ้งมีการปรับปรุงความยากง่ายของขอ้มูลท่ีจะส่ง ความยากง่ายของภาษาและ
ถอ้ยค าสานวนท่ีใช้ เช่น ไม่ใช่ค าศพัทท์างวิชาการ ภาษาต่างประเทศ หรือถอ้ยค ายาวๆ สานวน
สลบัซบัซอ้น ทั้งน้ีเพื่อใหส้ะดวกและง่ายต่อความเขา้ใจ ตวัอยา่งเช่น การท่ีหมอรักษาคนไขแ้ลว้พูด
แต่คาศพัท์การแพทยเ์ก่ียวกบัโรคต่างๆ ย่อมท าให้คนไขไ้ม่เขา้ใจว่าตนเองเป็นโรคอะไรแน่หรือ
พฒันาการจากส่วนกลางออกไปพฒันาหมู่บา้นต่างๆ ในชนบทเพื่อให้คาแนะน าทางดา้นการเกษตร
และเล้ียงสัตวแ์ก่ชาวบา้น ถา้พดูแต่ศพัทท์างวิชาการโดยไม่อธิบายดา้ยถอ้ยค าภาษาง่ายๆ หรือไม่ใช้
ภาษาทอ้งถ่ินก็จะท าให้ชาวบา้นไม่เขา้ใจหรือเขา้ใจผิดได ้ หรือในกรณีของการใช้ภาษามือของผู ้
พิการทางโสต ถา้ผูรั้บไม่เคยไดเ้รียนภาษามือมาก่อนท าให้ไม่เขา้ใจและไม่สามารถส่ือสารกนัได ้
เป็นตน้  

(4) ระบบสังคมและวฒันธรรม (Socio-culture Systems) ระบบสังคม
และวฒันธรรมในแต่ละชาติเป็นส่ิงท่ีมีส่วนก าหนดพฤติกรรมของประชาชนในประเทศนั้นๆ ซ่ึง
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เก่ียวขอ้งไปถึงขนบธรรมเนียมประเพณีท่ียึดถือปฏิบติั สังคมและวฒันธรรมในแต่ละชาติย่อมมี
ความแตกต่างกนั เช่น การให้ความเคารพต่อผูอ้าวุโส หรือวฒันธรรมการกินอยู่ ดงันั้นในการ
ติดต่อส่ือสารของบุคคลต่างชาติต่างภาษา จะตอ้งมีการศึกษาถึงกฎขอ้บงัดบัทางศาสนาของแต่ละ
ศาสนาดว้ย 

2.2.7.2 การส่ือสารของ ลาสเวลล ์(Lasswell)  
กิติมา สุรสนธิ (2548)  กล่าววา่ Lasswell เป็นนกัรัฐศาสตร์สนใจศึกษาการส่ือสาร

จากการโฆษณาชวนเช่ือ  (Propaganda) ไดท้  าการวิจยัในเร่ืองการส่ือสารมวลชนไวใ้นปี พ.ศ. 2549 
และไดคิ้ดสูตรการส่ือสารท่ีถึงพร้อมดว้ยกระบวนการส่ือสารท่ีสอดคลอ้งกนั โดยในการส่ือสารนั้น
จะตอ้งตอบค าถามต่อไปน้ีใหไ้ด ้คือ สูตรการส่ือสารของลาสเวลล์เป็นท่ีรู้จกักนัอยา่งแพร่หลายและ
เป็นท่ีนิยมใชก้นัทัว่ไปโดยสามารถน ามาเขียนเป็นรูปแบบจ าลองและเปรียบเทียบกบัองคป์ระกอบ
ของการส่ือสารในการท่ีจะจดัใหก้ารเรียนการสอนเกิดข้ึนอยา่งมีประสิทธิภาพดีนั้น  เราสามารถน า
สูตรของ ลาสเวลล ์มาใชไ้ดเ้ช่นเดียวกบัการส่ือสารธรรมดา คือ  

ใคร (Who) เป็นผูส่้งหรือท าการส่ือสาร เช่น ในการอ่านข่าว ผูอ่้านข่าวเป็นผูส่้ง
ข่าวสารไปยงัผูฟั้งทางบา้น ในสถานการณ์ในห้องเรียนธรรมดาก็เช่นเดียวกนัย่อมเป็นการพูด
ระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียน หรือการท่ีผูเ้รียนกลายเป็นผูส่้งโดยการตอบสนองกลบัไปยงัผูส้อน แต่ถา้
เป็นการสอนโดยใชภ้าพยนตร์หรือโทรทศัน์ ตวัผูส่้งก็ คือภาพยนตร์หรือโทรทศัน์นั้น  

กล่าวอะไร ดว้ยวตัถุประสงคอ์ะไร (Says What, With What Purpose) เป็นส่ิงท่ี
เก่ียวกบัเน้ือหาข่าวสารท่ีส่งไป ผูส่้งจะส่งเน้ือหาอะไรโดยจะเป็นข่าวสารธรรมดาเพื่อให้ผูรั้บทราบ
ความเคล่ือนไหวของเหตุการณ์ต่างๆ ในแต่ละวนั หรือเป็นการให้ความรู้โดยท่ีผูส้อนจะตอ้งทราบ
วา่จะสอนเร่ืองอะไร ท าไมจึงจะสอนเร่ืองนั้น สอนเพื่อวตัถุประสงคอ์ะไร และคาดวา่จะไดรั้บการ
ตอบสนองจากผูเ้รียนอยา่งไรบา้ง โดยใชว้ิธีการและช่องทางใด (By What Means, in What Channel) 
ผูส่้งท าการส่งข่าวสารโดยการพดู การแสดงกริยาท่าทาง ใชภ้าพ หรืออาจจะใชอุ้ปกรณ์ระบบไฟฟ้า 
เช่น ไมโครโฟน หรือเคร่ืองเล่นวซีีดีเพื่อถ่ายทอดเน้ือหาข่าวสารใหผู้รั้บรับไดโ้ดยสะดวก ถา้เป็นใน
ดา้นการเรียนการสอน ผูส้อนอาจจะสอนโดยการบรรยายหรือใชส่ื้อสารสอนต่างๆ เพื่อช่วยในการ
ส่งเน้ือหาบทเรียนไปใหผู้เ้รียนรับและเขา้ใจไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ท าใหเ้กิดการเรียนรู้ข้ึน  

ผา่นช่องทาง (In Which Channel) เป็นการศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัช่องทางการส่ือสาร 
โดยดูถึงความสามารถหรือประสิทธิภาพของส่ือแต่ละชนิดประเภทวา่ ส่ือนั้นมีอิทธิพลอยา่งไรต่อ
ผูรั้บสาร หรือดูความให้เหมาะสมของส่ือในการส่ือสารว่ามีการใช้ส่ือต่างๆ อย่างให้เหมาะสม
หรือไม่ ซ่ึงการศึกษาเร่ืองน้ีเรียกวา่ การวเิคราะห์ส่ือท่ีใช ้(Media Analysis)  

ส่งไปยงัใคร ในสถานการณ์อะไร (To Whom, in What Situation) ผูส่้งจะส่งข่าวสาร
ไปยงั ผูรั้บเป็นใครบา้ง เน่ืองในโอกาสอะไร เช่น การอ่านข่าวเพื่อให้ผูฟั้งทางบา้นทราบถึงเหตุการณ์ 
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ประจ าวนั หรือแสดงการท ากบัขา้วใหก้ลุ่มแม่บา้นชม ผูส่้งยอ่มตอ้งทราบวา่ผูรั้บเป็นกลุ่มใดบา้งเพื่อ
สามารถเลือกสรรเน้ือหาและวธีิการส่งใหใ้หเ้หมาะสมกบัผูรั้บ การเรียนการสอนก็เช่นเดียวกนั การ
สอน ผูเ้รียนอาย ุ8 ปีกบัอาย ุ5 ปีตอ้งมีวธีิการสอนและการใชส่ื้อการสอนต่างกนั ผูส้อนตอ้งทราบถึง
ระดบัสติปัญญาความสามารถและภูมิหลงัของผูเ้รียนแต่ละคนว่ามีความแตกต่างกนัอย่างไรบา้ง 
ตลอดจนส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ และส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพของการเรียน เช่น มีส่ือการสอน
อะไรท่ีจะน ามาใชส้อนไดบ้า้ง สภาพแวดลอ้มหอ้งเรียนท่ีจะสอนเป็นอยา่งไร  

ไดผ้ลอยา่งไรในปัจจุบนัและอนาคต (With What Effect, Immediate and Long Term) 
การส่งข่าวสารนั้นเพื่อให้ผูรั้บฟังผา่นไปเฉยๆ หรือจดจ าดว้ยซ่ึงตอ้งอาศยัเทคนิควิธีการท่ีแตกต่าง
กนัและเช่นเดียวกนักบัในการเรียนการสอนท่ีจะไดผ้ลนั้น ผูส้อนจะตอ้งตระหนกัอยู่เสมอวา่เม่ือ
สอนแลว้ ผูเ้รียนจะไดรั้บความรู้เกิดการเรียนรู้มากนอ้ยเท่าใดและสามารถจดจ าความรู้ท่ีไดรั้บนั้น
ไดน้านเพียงใด โดยท่ีผูเ้รียนอาจไดรั้บความรู้เพียงบางส่วน หรือไม่เขา้ใจเลยก็ได ้การวดัผลของการ
ถ่ายทอดความรู้นั้นอาจท าไดย้ากเพราะบางคร้ังผูเ้รียนอาจจะไม่แสดงการตอบสนองออกมา และ
บางคร้ังการตอบสนองนั้นก็อาจจะวดัผลไม่ไดเ้ช่นกนั 

2.2.7.3 การส่ือสารทางเดียวเชิงเส้นตรงของ Shannon and Weaver 
Shannon, & Weaver (1949) ไดคิ้ดทฤษฏีการส่ือสารทางเดียวเชิงเส้นตรง  การ

ส่ือสารเร่ิมดว้ยผูส่้งซ่ึงเป็นแหล่งขอ้มูลท าหนา้ท่ีส่งเน้ือหาข่าวสารเพื่อส่งไปยงัผูรั้บ โดยผ่านทาง
เคร่ืองส่งหรือตวัถ่ายทอดในลกัษณะของสัญญาณท่ีถูกส่งไปในช่องทางต่างๆ กนัแลว้แต่ลกัษณะ
ของการส่งสัญญาณแต่ละประเภท เม่ือทางฝ่ายผูไ้ดรั้บสัญญาณแลว้ สัญญาณท่ีไดรั้บจะถูกปรับให้
ใหเ้หมาะสมกบัเคร่ืองรับหรือการรับเพื่อท าการแปลสัญญาณให้เป็นเน้ือหาข่าวสารนั้นอีกคร้ังหน่ึง
ใหต้รงกบัท่ีผูส่้งส่งมาก ในขั้นน้ีเน้ือหาท่ีรับจะไปถึงจุดหมายปลายทาง คือผูรั้บตามท่ีตอ้งการ แต่ใน
บางคร้ังสัญญาณท่ีส่งไปอาจถูกรบกวนหรืออาจมีบางส่ิงบางอย่างมาขดัขวางสัญญาณนั้น ท าให้
สัญญาณท่ีส่งไปกับสัญญาณท่ีได้รับมีความแตกต่างกันเป็นเหตุให้เน้ือหาข่าวสารท่ีส่งจาก
แหล่งขอ้มูลไปยงัจุดหมายปลายทางอาจผิดเพี้ยนไปนบัเป็นความลม้เหลวของการส่ือสารเน่ืองจาก
ท่ีส่งไปกบัขอ้มูลท่ีไดรั้บไม่ตรงกนั อนัจะท าให้เกิดการแปลความหมายผิดหรือความเขา้ใจผิดใน
การส่ือสารกนัไดจ้ากทฤษฏีการส่ือสารน้ีพิจารณาได้ว่า แชนนนัและวีเวอร์ สนใจว่าเม่ือมีการ
ส่ือสารกนัจะมีอะไรเกิดข้ึนกบัขอ้มูลข่าวสารท่ีส่งไปนั้น ไม่วา่จะเป็นการส่งโดยผา่นอุปกรณ์ระบบ
ไฟฟ้า หรือการส่งโดยใชส้ัญญาณต่างๆ เช่น เม่ือมีการเปิดเพลงออกอากาศทางสถานีวิทยุ เสียงเพลง
นั้นจะถูกแปลงเป็นสัญญาณและส่งด้วยการกล้าสัญญาณ (Modulation) จากสถานีวิทยุไปยงั
เคร่ืองรับวทิย ุโดยเคร่ืองรับจะแปลงสัญญาณคล่ืนนั้นเป็นเพลงให้ผูรั้บไดย้ิน ในขณะท่ีสัญญาณถูก
ส่งไปจะมีส่ิงต่างๆ “ส่ิงรบกวน (Noise Source)” เช่น ในการส่งวิทยุระบบ AM สัญญาณจะถูกรับ
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กวนโดยไฟฟ้าในบรรยากาศ หรือในขณะท่ีฉายวีดีทศัน์ การรับภาพและเสียงของผูเ้รียนถูกรบกวน
โดยส่ิงรบกวนหลายอยา่ง เช่น แสงท่ีตกลงบนจอโทรทศัน์และเสียงพูดคุยจากภายนอก  เป็นตน้ จึง
สรุปไดว้่า  “ส่ิงรบกวน” คือส่ิงท่ีท าให้สัญญาณเสียไปภายหลงัไปภายหลงัท่ีถูกส่งจากผูส่้งและ
ก่อนท่ีจะถึงผูรั้บท าใหส้ัญญาณท่ีส่งไปกบัสัญญาณท่ีไดรั้บมีลกัษณะแตกต่างกนัและอาจกล่าวไดว้า่
เป็นอุปสรรคของการส่ือสารเน่ืองจากท าใหก้ารส่ือสารไม่ไดผ้ลเตม็ท่ีถูกตอ้งตามท่ีควรจะเป็น  

2.2.7.4 การส่ือสารเชิงวงกลมของ Osgood and Schramm 
Osgood, & Schramm (1954, อา้งถึงใน กิติมา สุรสนธิ, 2548)  ตามปกติแลว้ในการ

ส่ือสารระหว่างบุคคลและแบบกลุ่มบุคคลนั้น ผูส่้งและผูรั้บจะมีการเปล่ียนบทบาทกนัไปมาใน
ลกัษณะการส่ือสารสองทาง โดยเม่ือผูส่้งไดส่้งขอ้มูลข่าวสารไปแล้ว ทางฝ่ายผูรั้บท าการแปล
ความหมายขอ้มูลท่ีรับมาและจะเปล่ียนบทบาทจากผูรั้บกลบัเป็นผูส่้งเดิมเพื่อตอบสนองต่อ ส่ิงท่ี
รับมา ในขณะเดียวกนัผูส่้งเดิมจะเปล่ียนบทบาทเป็นผูรั้บเพื่อรับขอ้มูลท่ีส่งกลบัมาและท าการแปล
ความหมายส่ิงนั้น ถา้มีขอ้มูลท่ีจะตอ้งส่งตอบกลบัไปก็จะเปล่ียนบทบาทเป็นผูส่้งอีกคร้ังหน่ึงเพื่อส่ง 
ขอ้มูลกลบัไปยงัผูรั้บเดิมการส่ือสารในลกัษณะท่ีทั้งผูส่้งและผูรั้บจะวนเวียนเปล่ียนบทบาทกนัไป
มาในลกัษณะเชิงวงกลมดว้ยลกัษณะดงักล่าวท าให้ Osgood, & Schramm (1954) ไดส้ร้างแบบจ าลอง
การส่ือสารเชิงวงกลมข้ึน โดยเนน้ถึงไม่เพียงแต่องค์ประกอบของการส่ือสารเท่านั้น แต่รวมถึง
พฤติกรรมของทั้งผูส่้งและผูรั้บดว้ยโดยท่ีแบบจ าลองการส่ือสารเชิงวงกลมน้ีจะมีลกัษณะของการ
ส่ือสารสองทางซ่ึงตรงกนัขา้งอยา่งเห็นไดข้ดักบัการส่ือสารทางเดียวเชิงเส้นตรงของ แชนนนัและวี
เวอร์ ขอ้แตกต่างอีกประการ คือในขณะท่ีความสนใจของ แชนนนัและวีวเรอ์ อยู่ท่ีช่องทางการ
ติดต่อระหวา่งผูส่้งและผูรั้บ แต่ ออสกูดและชแรมม์ ไดมุ้่งพิจารณาและเฉพาะพฤติกรรมของผูส่้ง
และผูรั้บซ่ึงเป็นผูท่ี้มีส่วนส าคญัในกระบวนการส่ือสาร  

กิติมา สุรสนธิ (2548) ขอบข่ายประสบการณ์ในทฤษฏีการส่ือสารของ ชแรมม ์ไดน้ า
ทฤษฏีการส่ือสารทางเดียวเชิงเส้นตรงของเชนนนัและวีเวอร์มาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการอธิบาย
การส่ือสารท่ีเกิดข้ึนในการเรียนการสอน โดยเน้นถึงวตัถุประสงค์ของการสอน การส่ือสารจะ
เกิดข้ึนไดอ้ยา่งดีมีประสิทธิภาพเฉพาะในส่วนท่ีผูส่้งและผูรั้บทั้งสองฝ่ายต่างมีวฒันธรรม ประเพณี  
ความเช่ือ ความรู้ฯลฯ ท่ีสอดคลอ้งคลา้ยคลึงและมีประสงการณ์ร่วมกนั จึงจะท าให้สามารถเขา้ใจ
ความหมายท่ีส่ือกันนั้นได้ ทั้งน้ีเพราะผูส่้งสามารถเขา้รหัสและผูรั้บสามารถถอดรหัสเน้ือหา
ข่าวสารในขอบข่าวประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมีอยู ่เช่น ถา้ไม่เคยเรียนภาษารัสเซีย เราคงไม่สามารถ
พูดหรือแปลความหมายของภาษารัสเซียได้ ดงัน้ีเป็นตน้ ถา้สู่วนของประสบการณ์ของทั้งผูส่้งและ
ผูรั้บซอ้นกนัเป็นวงกวา้งมากเท่าใด จะท าใหก้ารส่ือสารนั้นเป็นไปไดโ้ดยสะดวกและง่ายมากยิ่งข้ึน
เพราะต่างฝ่ายจะเขา้ใจส่ิงท่ีกล่าวถึงนั้นไดเ้ป็นอยา่งดี แต่เม่ือใดท่ีวงของขอบข่ายประสบการณ์ซ้อน
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กนันอ้ยมากหรือไม่ซ้อนกนัเลย แสดงวา่ทั้งผูส่้งและผูรั้บแทบจะไม่มีประสบการณ์ร่วมกนัเลย การ
ส่ือสารนั้นจะท าไดย้ากลาบากหรือแทบจะส่ือสารกนัไม่ไดอ้ยา่งส้ินเชิง ซ่ึงสามารถทราบไดจ้ากผล
ป้อนกลบัท่ีผูส่้งกลบัไปยงัผูส่้งนั้นเอง  

 

2.3  แนวคดิเกีย่วกบัความรับผดิชอบต่อสังคม   
 
2.3.1   ความหมายของความรับผดิชอบต่อสังคม 
ความหมายของความรับผดิชอบต่อสังคมนั้นไดมี้นกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายไว้

ดงัน้ี 
บณัฑิตา ทรัพยก์มล (2544), Good (1973, p.  20) ให้ความหมายไวว้า่ ความรับผิดชอบต่อ

สังคมเป็นคุณธรรมท่ีมีความคิดรวบยอดในความรู้สึกผิดชอบ ชัว่ดี อนัเป็นเร่ืองเหน่ียวรัง ควบคุม
พฤติกรรมท่ีแสดงออกเพื่อสนองปรารถนา สามารถมองเห็นว่าอะไรเป็นส่ิงท่ีพึงปรารถนาของคน
กลุ่มใหญ่ และพร้อมท่ีจะแสดงออกเม่ือมีเหตุการณ์หรือส่ิงแวดลอ้มมากระตุน้  

Mondy (1980, p. 22) ให้ความหมายไวว้่า ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นขอ้ผูกมดัของ
ผูบ้ริหารในการหาวิธีท่ีจะรักษาหรือปกป้องผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกวา่ผลประโยชน์ของ
องคก์รอยา่งเดียว  

World Business Council on Sustainable Development (2004, อา้งถึงใน  จิรัชญา โยธาอภิรักษ,์ 
2551, น. 17) ให้ความหมายไวว้่า เป็นความมุ่งมัน่หรือพนัธสัญญาธุรกิจมีอยู่อยา่งต่อเน่ืองในการ
ปฏิบติัอย่างมีจริยธรรมและมีส่วนร่วมในการพฒันาเศรษฐกิจ ด้วยการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของ
ผูใ้ชแ้รงงาน ตลอดจนครอบครัวของเขา และมีส่วนร่วมในการพฒันาเศรษฐกิจในการพฒันาชุมชน
ทอ้งถ่ินและสังคมในวงกวา้ง  

บณัฑิตา ทรัพยก์มล (2544, น. 15) ให้ความหมายไวว้า่ ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นเร่ือง
ของจริยธรรม คุณธรรม บทบาท และหน้าท่ี รวมถึงนโยบาย กิจกรรม ท่ีองค์กรภาคธุรกิจจดัข้ึน
เพื่อใหค้วามช่วยเหลือ ปรับปรุงและส่งเสริมใหส้ังคมและประชาชนมีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน 

มนตรี เลิศสกุลเจริญ (2547, น. 11) ให้ความหมายไวว้า่ ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นการ
แสดงออกของพฤติกรรมองคก์รต่อสังคมภายนอก เป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อองคก์รท าให้เกิด
การยอมรับจากสังคม การปฏิบติัขององค์กรจะตอ้งอยูใ่นความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ กฎหมาย 
จริยธรรม และการใช้ดุลยพินิจขององค์กรท่ีพึงเห็นสมควร ซ่ึงการจดักิจกรรมหรือการบริการ
สามารถกระท าได้หลายรูปแบบ ทั้งทางดา้นพฒันาชุมชน สุขภาพอนามยั การศึกษาส่ิงแวดล้อม 
สิทธิผูบ้ริโภค และวฒันธรรม 
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สถาบนัไทยพฒัน์ (2553) ให้ความหมายไวว้่า ความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ บรรษทั 
บริบาล หมายถึง การด าเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กร ท่ีค  านึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้ง
ในระดบัใกลแ้ละไกล ดว้ยการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่นองคก์รหรือทรัพยากรจากภายนอกองคก์ร ใน
อนัท่ีจะท าใหอ้ยูร่่วมกนัในสังคมไดอ้ยา่งเป็นปกติสุข 

สถาบนัธุรกิจเพื่อสังคม (2554) ใหค้วามหมายไวว้า่ ความรับผดิชอบต่อสังคม หมายถึง การ
เอ้ือประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอยา่งเหมาะสมโดยไม่ไปเบียดเบียนฝ่ายใด 

 
2.3.2   แนวคิดความรับผดิชอบต่อสังคม 
แนวคิดแรกคือ  แนวคิดเก่ียวกบัความชอบธรรม (Legitimacy Theory) ซ่ึงเป็นการอธิบาย

ถึงอ านาจในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรบุคคลของบริษทัส าหรับการ
ด าเนินธุรกิจ ภายใตเ้ง่ือนไขในการด าเนินธุรกิจของบริษทัตอ้งตรงตามความคาดหวงัของสังคม
โดยรวม เช่น สินคา้และบริการสามารถตอบสนองความตอ้งการให้แก่สังคมไดห้รือไม่ ในเชิงของ 
CSR ก็คงยงัไม่เพียงพอตอ้งมีมองยอ้นกลบัถึงธรรมาภิบาลของบริษทั กระบวนการด าเนินธุรกิจมี
ผลกระทบทางลบต่อสังคมหรือไม่ มีการท านุบ ารุงสังคมในวงกวา้งหรือไม่ ซ่ึงสังคมจะท าการ
ตรวจสอบอยูอ่ยา่งสม ่าเสมอ ดงันั้น ความเจริญกา้วหนา้หรือความอยูร่อดของบริษทัจึงอยูท่ี่บริษทั
ไดด้ าเนินการตรงตามส่ิงท่ีสังคมคาดหวงัมากนอ้ยเพียงใด 

แนวคิดท่ีสองคือ ความรับผดิต่อสาธารณะ (Public Responsibility) บริษทัตอ้งระมดัระวงั 
และใส่ใจถึงผลท่ีตามมา (Outcome) จากการด าเนินธุรกิจของบริษทัท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีโดยตรงและ
พื้นท่ีต่อเน่ืองอ่ืนๆ นอกเหนือจากพื้นท่ีภายในของตนเอง ซ่ึงกลายเป็นประเด็นทางสังคม (Social 
Issues) ต่างๆ ทั้งน้ีสังคมจะเป็นผูก้  าหนดแนวทางการปฏิบติัให้บริษทัเอง ซ่ึงต่อจากนั้นบริษทัมี
หน้าท่ีจะตอ้งวางนโยบายและแนวทางการตดัสินใจให้ตรงตามวตัถุประสงค์และคุณค่าท่ีสังคม
ปรารถนา 

1) Stakeholder Theory ทฤษฎีเก่ียวกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียน้ีมีเช่ือมโยงอยา่งเหนียว
แน่นกบัเร่ืองของความชอบธรรม (Legitimacy) โดยมุมมองจากแนวคิดน้ีมุ่งไปยงันโยบายของ
บริษทัท่ีสร้างผลกระทบให้เกิดแก่ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียท่ีเก่ียวข้องกบับริษทั ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า 
พนกังาน ผูถื้อหุ้น คู่คา้คู่แข่ง ภาครัฐและชุมชน เป็นตน้ โดยบริษทัมีภาระรับผิดชอบท่ีจะตอ้ง
ตอบสนองความตอ้งการให้แก่กลุ่มผูมี้ส่วนส่วนไดส่้วนเสียของตนเอง หรืออีกนยัหน่ึง แนวคิดน้ี
เป็นเร่ืองของการจดัการผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholder Management) ของบริษทัโดยพิจารณา
ถึงความตอ้งการ (Need) และความสนใจ (Interest) และผลกระทบ (Effect) ท่ีเกิดข้ึนจากนโยบาย
และการด าเนินงานของบริษทั เพราะการท่ีบริษทัจะสามารถด ารงอยู ่ ด าเนินเจริญกา้วหนา้และล่ม
สลายถือเป็นความชอบธรรมของผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียกบับริษทัเป็นผูก้  าหนดนัน่เอง 
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2) Business Ethics Theory จริยธรรมทางธุรกิจของบริษทัจะเก่ียวพนัถึงทฤษฎี
ปทสัถานหรือ Norm Theory ซ่ึงหมายถึงการท่ีผูน้ าของบริษทัท่ีเป็นผูรั้บผิดชอบในการใชศี้ลธรรม  
(Moral) เป็นเคร่ืองมือตดัสินใจในการก าหนดนโยบายและกลยทุธ์ของบริษทัหรือกล่าวอีกนยัหน่ึงก็
คือการมีผูน้ าท่ีมีศีลธรรม (Moral Leadership) เป็นผูก้  าหนดแนวทางการปฏิบติัขององค์กรท่ีเกิด
คุณค่ามากกวา่ขอ้ก าหนดของบริษทัหรือตามความตอ้งการของผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสีย แต่ยงัค านึงถึง
คุณค่าทางจริยธรรมอ่ืนๆ เช่น ความเสมอภาค เสรีภาพและความเป็นธรรมอีกดว้ย 

3) Corporate Citizenship แนวความคิดน้ีเราวา่มองบริษทัเป็นหน่วยหน่ึงเทียบเท่า
กบับุคคล ดงันั้น บริษทัตอ้งมีหนา้ท่ีเป็นพลเมืองท่ีดีของรัฐเช่นเดียวกนั จากแนวคิดของ Carroll, & 
Buchholz (1999) ความรับผิดชอบ 4 ประการของพลเมือง (Economic, Legal, Ethical และ Philanthropic 
Responsibilities) ก็คือความรับผิดชอบดา้นมนุษยธรรม (Philanthropic Responsibility) เพื่อช่วยให้
สังคมเกิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน เป็นการมองบริษทัในระดบัเดียวกบับุคคลนัน่ก็คือ การบริจาคโดย
ความสมคัรใจเพื่อช่วยให้สังคมดีข้ึนอย่างย ัง่ยืนนัน่เองการสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความ
รับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัหรือ CSR เป็นหลกัเบ้ืองตน้ท่ีท าให้เขา้ใจถึงแนวคิด บทบาทของ
บริษทัในความรับผดิชอบต่อสังคมวา่ท าไมจึงตอ้งมี ควรจะด าเนินไปในทิศทางใด และอยูส่่วนไหน
ขององคก์ร ซ่ึงจากแนวคิดหลายๆ แนวคิดดงักล่าว เห็นไดว้่า CSR ก็คือหน้าท่ีหน่ึงของบริษทัใน
ฐานะพลเมืองของสังคมเป็นส่ิงท่ีองค์กรตอ้งปฏิบติัเพื่อให้ได้มาซ่ึงสิทธิในการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรท่ีมีในสังคมไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรมนุษยห์รือธรรมชาติ เป็นความรับผิดชอบท่ีจะตอ้ง
ตอบสนองต่อความคาดหวงัจากสังคม ส่ิงส าคญัท่ีตอ้งการจะส่ือก็คือ ถา้ CSR คือความรับผิดชอบท่ี
องคก์รควรจะตอ้งท าและท าให้สมกบัความคาดหวงัของสังคมแลว้ CSR น่าจะเป็นส่ิงท่ีสังคมอยาก
ไดไ้ม่ใช่แค่ส่ิงท่ีองคก์รอยากท าเพียงเท่านั้น 
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ภาพที ่2.3  การก าหนดพื้นท่ีทางสังคมท่ีเก่ียวขอ้งและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  
แหล่งทีม่า:  อนนัตชยั ยรูประถม, 2550. 

 
อนนัตชยั ยูรประถม (5550) จากภาพท่ี 2.1 แสดงให้เห็นว่าหลกัส าคญัของการด าเนิน

กิจกรรม CSR ส่ิงท่ีควรท านั้นคือส่ิงท่ีสังคมตอ้งการ หรือส่ิงท่ีองค์กรท านั้นตอ้งเป็นการผสาน
ประโยชน์ใหเ้กิดข้ึนกบัทั้งองคก์รและสังคมอยา่งแทจ้ริง ดงันั้น ส่ิงท่ีตอ้งทราบก็คือเป้าหมายท่ีตอ้ง
รับผิดชอบนั้นเป็น “ใคร” และ “อยูท่ี่ไหน”ความหมายอีกนยัหน่ึงก็คือการก าหนดความหมายของ 
“สังคม” และ “ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย” ว่าอยูท่ี่ไหนและเป็นใครนัน่เอง อยา่งไรก็ดี เน่ืองจากค าว่า 
“สังคม” มีอาณาบริเวณท่ีกวา้งขวางและท่ีส าคญั โดยบริบททางสังคมของแต่ละองคก์รยอ่มมีความ
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แตกต่างกนั โดยเบ้ืองตน้ เราควรเร่ิมก าหนดจากพื้นท่ีสังคมภายใน ออกไปสู่พื้นท่ีสังคมโดยรอบท่ี
ใกลชิ้ดองคก์รมากท่ีสุดหรือสังคมใกล ้จากนั้นค่อยๆ ขยายไปสู่พื้นท่ีวงกวา้งหรือสังคมไกลออกไป 
ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้พื้นท่ีสังคมภายในก็คือตวัองค์กรเองแต่ท่ีจะมีความแตกต่างกนัท่ีการระบุพื้นท่ี
สังคมใกลแ้ละสังคมไกลซ่ึงอาจมีความเหมือนหรือแตกต่างกนัข้ึนอยู่กบัมิติท่ีแต่ละองค์กรใชเ้ป็น
ตวัก าหนด เช่น ระยะทางความสัมพนัธ์ ความร่วมมือ ผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจ ขอ้ผกูพนัทาง
การคา้และกฎหมายเป็นตน้ ทั้งน้ีองค์กรยงัสามารถก าหนดพื้นท่ีทางสังคมไดม้ากกว่า 3 พื้นท่ี
เบ้ืองตน้ ข้ึนอยูก่บักรอบการพิจารณาความใกลชิ้ดกบัองคก์รดว้ยปัจจยัดงักล่าว หลงัจากการขีดวง
ก าหนดพื้นท่ีทางสังคมไดแ้ลว้ ส่ิงท่ีองค์กรตอ้งก าหนดต่อมาก็คือ การหากลุ่มเป้าหมาย คือการ
พิจารณาถึงผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียในวงสังคมนั้นว่าประกอบไปดว้ยใครบา้ง ทั้งน้ีก็เพื่อให้องค์กร
สามารถก าหนดความรับผิดชอบได้อย่างชดัเจนนัน่เอง ซ่ึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของสังคมภายใน
องคก์รมกัจะไม่ค่อยแตกต่างกนั เช่น ผูถื้อหุ้น ผูบ้ริหาร พนกังาน แต่ส าหรับสังคมใกลส้ังคมไกล
และผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียภายในพื้นท่ีสังคมอาจจะมีความแตกต่างกนัข้ึนอยู่กบัปัจจยัท่ีใช้ในการ
ก าหนดขอบเขตความใกลชิ้ดและความสัมพนัธ์ระหว่างสังคมกบัองค์กร ดงัเช่นกรณีของโรงงาน
สามารถก าหนดไดว้า่พื้นท่ีรอบโรงงานภายในรัศมี 10 กิโลเมตร เป็นสังคมใกล ้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
ในสังคมใกลก้็คือชุมชน โรงเรียนส่วนพื้นท่ีนอกเหนือจากระยะทาง 10 กิโลเมตรออกไปและ
ประชาชนทัว่ประเทศก็คือสังคมไกลของโรงงาน 

 
2.3.3   ก าหนดประเด็นทางสังคม 
จิรัชญา โยธาอภิรักษ์ (2551) หลงัจากท่ีเราไดแ้บ่งพื้นท่ีทางสังคมและทราบถึงผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสียแลว้ ต่อมาก็คือการเลือกประเด็นทางสังคมให้หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายขอ้ท่ีเราใชบ้อกวา่
เหมาะสมนั้นก็คือ ประเด็นสังคมท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผูท่ี้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นทางสังคมท่ีเป็นผลกระทบท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจขององค์กร เช่น 
ส าหรับผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในสังคมใกลข้องโรงงานแลว้ ผลกระทบดา้นมลภาวะรอบโรงงานเป็น
ความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีโรงงานตอ้งท าความเขา้ใจ ท าการปรับปรุงแกไ้ขจากกระบวนการผลิตของ
โรงงานเป็นหลกั หรือบริษทัท่ีท าธุรกิจคา้ปลีกไดส้ร้างผลกระทบทางดา้นการคา้กบัร้านคา้ปลีกใน
สังคมใกลข้องตน ดงันั้น ประเด็นทางสังคมจึงควรจะเป็นเร่ืองของการส่งเสริมเศรษฐกิจทอ้งถ่ิน
โดยมุ่งพฒันาร้านคา้ปลีกในพื้นท่ี 
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2.3.4   กจิกรรม CSR ทีเ่หมาะสม 
จิรัชญา โยธาอภิรักษ ์(2551) กิจกรรม CSR ท่ีดีควรสามารถประสานประโยชน์ท่ีเกิดข้ึน

ให้แก่ทั้งสังคมและองคก์รไปพร้อมๆ กนักิจกรรมท่ีเหมาะสมจะเป็นส่วนผสมของการสร้างคุณค่า
ใหเ้กิดข้ึนทั้งสองฝ่าย ซ่ึงองคก์รควรก าหนดคุณค่าเป้าหมายท่ีจะไดไ้ม่วา่จะเป็นคุณค่าภายในองคก์ร 
ตั้งแต่การสร้างจิตส านึกท่ีดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่ผูบ้ริหารและพนกังานเพื่อก่อให้เกิด
ความภาคภูมิใจ จงรักภกัดีต่อองคก์ร การสร้างคุณค่าให้แก่องคก์รส าหรับผูถื้อหุ้น และเป็นค่านิยม
หลกัขององคก์รเพื่อน าไปสู่การส่ือสารในการสร้างแบรนด ์การส่งเสริมการตลาด หรือแมแ้ต่การลด
ตน้ทุนใหก้บัองคก์ร ซ่ึงแนวทางการปฏิบติั (Initiatives) ส าหรับ CSR นั้นมีหลายรูปแบบ เช่น 

1) CSR ภายในกระบวนการ (In-process) ก็คือ CSR ท่ีอยูใ่นกระบวน-การด าเนิน
ธุรกิจของบริษทั ตั้งแต่กระบวนการจดัหาวตัถุดิบ การผลิต จนถึงการท าตลาด 

2) CSR ท่ีอยูน่อกเหนือจากกระบวนการธุรกิจ เช่น การบริจาคให้แก่ชุมชน การ
พฒันาการศึกษา เป็นตน้หรือแนวทางการปฏิบติัของ คอตเลอร์, & ลี (2550) ท่ีไดจ้ดักลุ่มไว ้ 6 
ประเภท คือ 

ประเภทท่ี 1 การส่งเสริมการรับรู้ประเด็นทางสังคมในวงกวา้ง (Cause Promotions) 
แนวทางน้ีองค์กรมุ่งรณรงค์ประเด็นปัญหาทางสังคมหรือองค์กรสาธารณกุศลให้เป็นท่ีรับรู้ใน
สังคมโดยใช้ความสามารถทางการส่ือสารประชาสัมพนัธ์  เพื่อให้สังคมตระหนักและเกิดการ
สนบัสนุนต่อไป 

ประเภทท่ี 2 การส่งเสริมสังคมจากการท าการตลาด (Cause-related Marketing) 
องค์กรสนับสนุนประเด็นทางสังคมโดยการน าส่วนแบ่งรายได้หรือก าไรจากการขายสินค้าไป
บริจาคเพื่อสาธารณกุศล 

ประเภทท่ี 3 การตลาดเพื่อสังคม (Social Marketing) แนวทางน้ีเป็นการใช้
เคร่ืองมือทางการตลาดขององคก์รในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของคนในสังคมเพื่อให้ ลด ละ เลิก 
หรือปฏิบติัในพฤติกรรมบางอยา่งท่ีจะส่งผลให้สังคมดีข้ึน เช่น การเลิกสูบบุหร่ี การสวมหมวก
กนัน๊อค เป็นตน้ 

ประเภทท่ี 4 การบริจาค (Corporate Philanthropy) รูปแบบดั้งเดิมและง่ายท่ีสุด 
ก็คือ การบริจาคทั้งเงิน สินคา้ หรือส่ิงของเพื่อเป็นสาธารณกุศล เช่น ให้กบัมูลนิธิ โรงเรียน หรือ
ชุมชน เป็นตน้ 

ประเภทท่ี 5 การอาสาสมคัรช่วยเหลือชุมชน (Volunteering) แนวทางน้ีมุ่งเนน้
ให้องค์กรกบัผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียในสังคมเป้าหมายมีความสัมพนัธ์อนัดี โดยการให้ผูบ้ริหาร 
พนกังานตลอดจนการชกัชวนคู่คา้หรือคู่แข่งเขา้ไปมีส่วนร่วมกบักิจกรรมเพื่อสังคมในพื้นท่ี เช่น 
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การร่วมพฒันาชุมชนในทอ้งถ่ิน การร่วมกนัสร้างอาคารหรือสอนหนงัสือให้แก่เด็กนกัเรียนใน
ชนบทเป็นตน้ 

ประเภทท่ี 6 การด าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Socially 
Responsible Business Practice) แนวทางน้ีจะเหมือนกบั CSR in Process นัน่ก็คือการพฒันา ปรับปรุง
การด าเนินธุรกิจขององค์กรเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบด้านลบกบัสังคมและส่ิงแวดล้อมหรือให้
เกิดข้ึนนอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นได ้เช่น การลดการใชน้ ้ า การใชพ้ลงังานสะอาด เช่น พลงังานลมเพื่อ
ลดปริมาณก๊าซท่ีก่อใหเ้กิดภาวะเรือนกระจก เป็นตน้ 
 

2.3.5   องค์ประกอบของความรับผิดชอบต่อสังคมทีย่อมรับในปัจจุบัน 
จิรัชญา โยธาอภิรักษ ์(2551) แมว้ิวฒันาการของความรับผิดชอบต่อสังคมนั้นจะเป็นเร่ืองท่ี

ค่อนขา้งซบัซ้อนและไม่มีมาตรฐานตายตวั อยา่งไรก็ตามในการประยุกตค์วามรับผิดชอบต่อสังคม 
เขา้กบัธุรกิจอยา่งเป็นรูปธรรมในทุกขนาดไม่วา่จะเป็นขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ หรือระหวา่งประเทศ
นั้น ก็ไดมี้การรวบรวมลกัษณะรูปธรรมในการด าเนินการดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมไว ้อยูส่อง
มิติหลกัๆ ก็คือ มิติภายในอนัเป็นการดูแลกิจกรรมต่างๆ ท่ีธุรกิจนั้นด าเนินการอยู่และจดัการได้
โดยตรง เช่น การจดัการแรงงาน กระบวนการผลิต หรือการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม และมิติภายนอก
ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมทางธุรกิจท่ีบริษทัอาจจะควบคุมไม่ได้โดยตรง เช่น การดูแลลูกคา้ การ
รับผิดชอบต่อผูจ้ดัส่งวตัถุดิบ (Supplier) และการสนบัสนุนกิจกรรมดา้นการพฒันาสังคมเป็นตน้ 
ดงัน้ี 

2.3.5.1 มิติภายใน 
1) การจดัการทรัพยากรมนุษยอ์ย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม องค์กร

ต่างๆ ปัจจุบนัมีความทา้ทายท่ีจะตอ้งดึงพนกังานท่ีมีความสามารถ  ดงันั้นธุรกิจ จึงควรส่งเสริมการ
จดัการทรัพยากรมนุษยอ์ย่างมีความรับผิดชอบ เช่น ดา้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต Life-long Learning 
การให้ขอ้มูลท่ีโปร่งใสกบัพนกังานในทุกๆด้าน การให้ความสมดุลระหว่างงาน ชีวิตครอบครัว 
และการพกัผอ่น การปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมทั้งดา้น การคดัเลือกเขา้ท างาน รายไดแ้ละความกา้วหน้า
ทางการงานโดยเฉพาะกบัผูห้ญิงและผูพ้ิการ การดูแลเอาใจใส่พนกังานโดยเฉพาะท่ีไดรั้บบาดเจ็บ 
หรือเกิดปัญหาสุขภาพจากการท างาน นอกจากนั้นในดา้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต ธุรกิจควรท่ีจะให้
ความส าคญักบัการฝึกอบรมในระดบัต่างๆ หรือแมแ้ต่การมีนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีสร้างสรรค ์
เช่น การสนบัสนุน ช่วงต่อระหวา่ง โรงเรียนมาสู่พนกังานส าหรับคนรุ่นใหม่ โดยการให้การฝึกอบ
รบพิเศษส าหรับคนกลุ่มน้ี นอกจากนั้นท่ีส าคญัท่ีสุดคือการสร้างสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ใหม่ๆ ให้
เกิดข้ึนในท่ีท างานใหไ้ด ้
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2) สุขภาพและความปลอดภยัในการท างานถึงแมจ้ะมีกฎหมายควบคุม 
ดูแลดา้นสุขภาพและความปลอดภยัในการท างาน แต่กระแสการกระจายงานไปสู่ผูจ้ดัส่งวตัถุดิบ
(Supplier) ท าให้บริษทัควบคุมไม่ถึงจึงเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจท่ีควรจะช่วยกนัดูแล หรือตั้งเป็น
นโยบายขององคก์รฯ เช่น เลือกร่วมท าธุรกิจ หรือเลือกใช้ผูจ้ดัส่งวตัถุดิบ (Supplier) ท่ีมีคุณธรรม
จรรยาบรรณ ต่อพนกังานเพื่อเป็นการควบคุมดูแลอีกทางหน่ึง อีกทั้งยงัเป็นการบีบให้ บริษทัอ่ืนๆ 
ท่ีตอ้งการจะท าธุรกิจกบัเราตอ้งพฒันาตนเองตามไปดว้ย เพราะมิเช่นนั้น หากเกิดผลร้ายจากการท่ี
ใช้ผูจ้ดัส่งวตัถุดิบ (Supplier) ท่ีไม่ใส่ใจ และความปลอดภยัในการท างานของลูกจา้งเม่ือเกิดกรณี
ข้ึนมาภาพลกัษณ์ท่ีไม่ดีก็จะกลบัข้ึนมาถึง บริษทัม่าริษทัผูว้า่จา้งดว้ย 

ในต่างประเทศไดมี้การพฒัน ามาตรฐานความปลอดภยัของอุปกรณ์ในการ
ด าเนินงานในออฟฟิศและโรงงาน ตั้งแต่เคร่ืองเขียนไปจนถึงเคร่ืองจกัร เพื่อลดและปองกนัอนัตรา
ท่ีอาจเกิดข้ึนกบัพนกังานใหไ้ดม้ากท่ีสุด ซ่ึงประเทศไทยน่าจะน ามาประยกุตใ์ช ้

3) การปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองการ
บริหารองค์กร มีนโยบายท่ีจะรับผิดชอบพนักงานในกรณีท่ีเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ สังคม หรือ
การเมือง หรือแมแ้ต่การปรับโครงสร้างภายในขององคก์รเอง โดยเฉพาะการควบรวมกิจการต่างๆ 
ซ่ึงมกัจะน ามาสู่การเลิกจา้งพนกังานจ านวนมาก ซ้ึงไม่ส่งผลดีต่อองคก์รเอง นอกเสียจากจะสุดวิสัย
จริงๆ เพราะท าให้ความเช่ือถือ ไวว้างใจ และความรู้สึกเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัองคก์รตอ้งเสียไป 
ทั้งท่ีในช่วงท่ีเกิดวิกฤตในองค์กรนั้นๆ การปรึกษาหารือและสร้างความร่วมมือกันในกลุ่มผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบับริษทั ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุน ผูบ้ริหาร พนักงาน หรือแมแ้ต่ลูกคา้ ย่อมน ามาซ่ึงการ
แกไ้ขปัญหาอยา่งมีประสิทธิภาพและย ัง่ยนืมากกวา่ 

4) การจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในองคก์รการลดการใชท้รัพยากร
และการปล่อยสารพิษของเสีย ซ่ึงเป็นการลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ยอ่มเป็นผลดีต่อองคก์รนั้นๆ 
เอง ในอนัท่ีจะจดัการผลิตสินคา้และบริการ ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน และยงัเป็นการลดตน้ทุน
ดา้นพลงังานและการจดัการของเสียต่างๆ อีกดว้ยซ่ึงน าไปสู่ผลก าไรท่ีสูงข้ึน ความสามารถในการ
แข่งขนัในตลาดท่ีเพิ่มข้ึนและท่ีส าคญัเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ให้กบับริษทั ถือวา่ไดป้ระโยชน์ต่อ
ทุกฝ่าย ( Win-win)  

5)  บรรษทัภิบาลและความโปร่งใสในการด าเนินกิจการปัจจุบนัความ
เช่ือมัน่ ท่ีมีต่อบริษทัฯ เป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด โดยเฉพาะบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
ดงันั้นความโปร่งใส และขั้นตอนการตดัสินใจต่างๆ ของบริษทัท่ีมีความชดัเจน ตรวจสอบได ้จึงมี
ความส าคญัอยา่งยิ่งยวดทั้งต่อ ความมัน่คงของบริษทั ในมุมมองของนกัลงทุน และความมัน่คงใน
สังคม ทั้งน้ีเป็นเพราะว่าการบริหารท่ีมีความโปร่งใส ทางบญัชี และกระบวนการตดัสินใจในทุก
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ระดบันั้นยอ่มน าไปสู่ ขอ้มูลท่ีชดัเจน ซ่ึงสามารถเขา้ถึงไดโ้ดยนกัลงทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ซ่ึงท าให้
เกิดระบบการลงทุนในสังคมโดยรวมท่ีมีประสิทธิภาพ ความผิดปกติทางการเงิน หรือกระบวนการ
ตดัสินใจต่างๆ ย่อมจะสามารถถูกคน้พบและจดัการไดโ้ดยองค์กรท่ีเก่ียวขอ้ง และลดโอกาสของ
ความสูญเสียทั้งในดา้นการเงินและทรัพยากรต่างๆ ท่ีตอ้งเสียไปกบัการคอรัปชัน่อีกดว้ยซ่ึงน าไปสู่
สังคมท่ีมีความย ัง่ยนืและแขง็แรงทางเศรษฐกิจในท่ีสุด 

2.3.5.2 มิติภายนอก 
1) การจดัการกบั Supplier และหุ้นส่วนทางธุรกิจ (Partners )ท่ีรับผิดชอบ

ต่อสังคมกล่าวคือการเลือก Supplier และหุ้นส่วนทางธุรกิจ (Partners) ควรค านึงถึงบทบาทการ
รับผิดชอบ ต่อสังคมขององคก์รนั้นๆ เพื่อเป็นการขยายความรับผิดชอบต่อสังคม จากองคก์รของ
ตนไปสู่องค์กรอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง และป้องกันปัญหาท่ีอาจจะตามจากความซับซ้อนของธุรกิจ
สมยัใหม่ ท่ียากต่อการควบคุมให้คลอบคลุมไปทั้งห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ซ่ึงอาจจะมี
นโยบายหรือกิจกรรมท่ีส่งเสริมประเด็นเหล่าน้ี อาทิ ส่งเสริมผูป้ระกอบการใหม่ ท่ีจะเขา้มาเป็นผู ้
จดัส่งวตัถุดิบ (Supplier) ดว้ยการส่งท่ีปรึกษาไปช่วยพฒันาระบบการท างานให้มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมเป็นตน้ 

2)  การดูแลผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคหรือผูซ้ื้อสินคา้และบริการขององคก์ร เป็น
แหล่งท่ีมาของรายได ้ดงันั้นจึงตอ้งมีระบบ การดูแลผูบ้ริโภคในทุกๆ กระบวนการของสินคา้และ
บริการ ตั้งแต่การผลิต การขาย ไปจนถึงการทิ้งให้ปลอดภยั มีประสิทธิภาพทั้งในเชิงคุณภาพและ
ราคา และมีจริยธรรม นอกจากนั้นยงัสามารถแสดงความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภคดว้ยการ เลือกผลิต
และจ าหน่ายสินคา้และบริการเฉพาะดา้นให้เหมาะสมกบักลุ่มผูบ้ริโภค หรือแมแ้ต่การออกแบบ
ผลิตภณัฑใ์หส้ามารถใช่ไดก้ลบัทุกกลุ่ม รวมถึงผูพ้ิการดว้ย (Design for All) เช่น เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีมี
อกัษรเบลล ์หรือ สั่งการดว้ยเสียง ส าหรับคนปกติและคนตาบอดใชไ้ด ้

3)  ความรับผิดชอบต่อชุมชนใกล้เคียง (Local Communities) บริษทัฯ 
ต่างๆ ตามปกติจะให้ประโยชน์ต่อชุมชนอยู่แลว้ เช่น จา้งแรงงานชุมชน ซ่ึงน าสู่รายไดชุ้มชน และ
รายไดภ้าษีของพื้นท่ี ซ่ึงน าไปสู่ทุนสาธารณท่ีสามารถน ามาสร้างประโยชน์แก่ชุมชน และรายได้
ภาษีของพื้นท่ี ซ่ึงน าไปสู่ทุนสาธารณท่ีสามารถน ามาสร้างประโยชน์แก่ชุมชนไดอี้กนอกจากนั้น 
บริษทัฯยงัตอ้งพึ่งชุมชนรอบข้าง ในรูปแบบของ แรงงาน และอ่ืนๆ ดังนั้นบริษทัจึงควรมีส่วน
ช่วยเหลือทั้งดา้นสุขภาพและส่ิงแวดลอ้มชุมชน ผ่านการบริจาค หรือกิจกรรมสาธารณประโยชน์
ใดๆ ท่ีจะช่วยพฒันาชุมชนและน าไปสู่ความแข็งแรงของชุมชนนั้นๆ ซ่ึงผลตอบแทนท่ีบริษทัจะ
ไดรั้บคือภาพลกัษณ์ท่ีดี น าไปสู่ความร่วมมือพร้อมจะช่วยเหลือบริษทัฯ 

4)  ความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวมบริษทัต่างๆ ท่ีอยู่ในเมืองอาจไม่ได้
เก่ียวข้องโดยตรงกับพื้นท่ีในบริเวณนั้นๆ มากนักหรือเป็นบริษทัท่ีมีสาขามากมายทัว่ประเทศ 
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ดงันั้นบริษทั เหล่าน้ีจึงควรแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในองค์กร โดยการบริจาค ท ากิจกรรม 
หรือสนบัสนุนในรูปแบบต่างๆ เพื่อแกไ้ข และพฒันาสังคม ในประเด็นท่ี บริษทัเก่ียวขอ้งสนใจ ซ่ึง
ถือเป็นการแสดงบทบาทผูน้ าทางธุรกิจ ต่อการสร้างความเปล่ียนแปลงต่อสังคมอย่างชดัเจนและ
ควรเป็นอย่างยิ่งท่ีจะวดัผลได้ จึงจ าเป็นท่ีจะต้องมีการวางแผน และการหาพนัธมิตรในการ
ปฏิบติังานท่ีดี ซ่ึงจะน ามาสู่ภาพลกัษณ์ท่ีดี Corporate Citizenship ซ่ึงเป็นรากฐานส าคญัในการสร้าง
ความไวว้างใจและคุณค่าของบริษทัในมุมมองของผูบ้ริโภคและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

5)  การรับผดิชอบต่อโลกในมิติต่างๆ เช่น ส่ิงแวดลอ้ม สิทธิมนุษยชน และ 
ประเด็นส าคญัอ่ืนๆ ในระดบัภูมิภาค หรือระดบัโลก ตามความเหมาะสม และศกัยภาพขององคก์ร 
บริษทัสามารถร่วมมือกบัองคก์รต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น รัฐบาล NGO สถาบนัการศึกษา องคก์รธุรกิจ
อ่ืนๆ เพื่อร่วมมือกนั 
  

2.3.6   ระดับความรับผดิชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกจิ 
 บณัฑิตา ทรัพยก์มล (2544) ความรับผิดชอบท่ีผูบ้ริหารควรจะมีต่อสังคมสามารถจดัแบ่ง
ได ้4 ระดบัคือ 

1)  ความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ (Economic Responsibility) เพื่อผลิตสินคา้และ
บริการตามท่ีประชาชนตอ้งการและน ามาขายเพื่อให้เกิดก าไรแก่เจา้ของกิจการ (ในกรณีท่ีเห็น
องค์การท าเพื่อก าไร) นับได้ว่าเป็นความรับผิดชอบหลักและความรับผิดชอบดั้ งเดิมของการ
ด าเนินการ 

2)  ความรับผิดชอบทางกฎหมาย (Legal Responsibility) เพื่อด าเนินกิจการไปตาม
ครรลองของกฎหมายและข้อบงัคบัต่างๆ อย่างไรก็ตามกฎหมายและข้อบังคับไม่สามารถจะ
ครอบคลุมการกระท าทุกอย่างท่ีองคก์ารกระท าได ้การกระท าบางอยา่งไม่ผิดกฎหมายแต่องคก์าร
ควรจะกระท าหรือไม่นั้นข้ึนอยูก่บัความรับผดิชอบของผูบ้ริหารองคก์าร 

3)  ความรับผิดชอบต่อจริยธรรม (Ethical Responsibility) การกระท าบางอย่าง
ไม่ใช่ส่ิงท่ีกฎหมายบงัคบั ถา้องคก์ารไม่ท าก็ไม่ผิดกฎหมาย แต่องค์การเลือกกระท าเพราะเห็นว่า
เป็นความรับผิดชอบทางจริยธรรม เช่น การให้สวสัดิการดา้นเส้ือผา้ ท่ีอยู่อาศยั เงินกู้ยืม อาหาร
กลางวนั รถรับส่งพนกังาน เป็นตน้ 

4)  ความรับผิดชอบในการใชดุ้ลพินิจ (Discretionary Responsibility) ความรับผิดชอบ
ในระดบัน้ีเป็นความสมคัรใจของผูบ้ริหารโดยตรง และข้ึนอยูก่บัการตดัสินใจเลือกการกระท าของ
ผูบ้ริหารแต่ละคน ความรับผิดชอบน้ีไม่ไดบ้งัคบัไวเ้ป็นกฎหมาย หรือเป็นส่ิงท่ีพนกังานคิดว่าควร
ได้รับตามหลักจริยธรรม เช่น ผูบ้ริหารไม่สนับสนุนให้พนักงานท างานล่วงเวลา แต่กลับจ้าง
พนกังานเพิ่ม เพิ่มเคร่ืองจกัร เพิ่มเงินเดือน 
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 ความรับผิดชอบต่อสังคมแสดงถึงความมีจริยธรรม และความมีจริยธรรมได้ด้วยการมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม ความรับผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรมทางธุรกิจจะมีมากน้อยเพียงใด
ข้ึนอยู่กบัลกัษณะของความสัมพนัธ์ระหว่างผูไ้ดเ้สียกบัธุรกิจส่วนหน่ึงและความสัมพนัธ์ระหว่าง
ธุรกิจกบัสังคมอีกส่วนหน่ึง 
 

 
 
ภาพที ่2.4  ระดบัความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์ร 
แหล่งทีม่า:  ธุรกิจ บณัฑิตา ทรัพยก์มล, 2544. 
 

2.3.7   ประโยชน์ของความรับผดิชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกจิ 
 โชติรัตน์ ศรีสุข (2554) สถาบนัไทยพฒัน์ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของความรับผิดชอบต่อ
สังคมของธุรกิจ (CSR) องค์กรท่ีน าแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (CRS) ไป
ปฏิบติั จะเกิดผลลพัธ์ทั้งในส่วนรูปธรรมท่ีจบัตอ้งได ้(Tangible) และในส่วนนามธรรมท่ีจบัตอ้ง
ไม่ได ้(Intangible) จากผูท่ี้อยูใ่นองคก์ร ไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้นและพนกังาน และจากผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบั
องคก์รโดยตรงและโดยออ้ม ดงัน้ี 

1) ประโยชน์ท่ีเป็นรูปธรรม 
ในแง่ของผูถื้อหุ้นหรือเจา้ของกิจการ ราคาหุ้นมีเสถียรภาพและมีส่วนล ้ ามูลค่าหุ้น

ในอตัราท่ีสูงกวา่เกณฑ์เฉล่ีย เน่ืองจากเป็นท่ีตอ้งการของนกัลงทุน  ปัจจุบนั เม็ดเงินลงทุนในธุรกิจ
ท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์รธุรกิจ (CSR) ซ่ึงเรียกกนัเฉพาะว่า SRI (Social Responsibility 

ระดบัที ่5 
• ระดบัความรับผดิชอบต่อสังคมทั้งหมด 

ระดบัที ่4 
• ความรับผดิชอบในการใชดุ้ลพินิจ (Discretionary Responsibility) 

ระดบัที ่3 
• ความรับผดิชอบทางจริยธรรม (Ethical Responsibility) 

ระดบัที ่2 
• ความรับผดิชอบทางกฎหมาย (Legal Responsibility) 

ระดบัที ่1 
• ความรับผดิชอบทางเศรษฐกิจ (Economic Responsibility) 
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Investing) นั้น มีมูลค่าเกิน 2 ลา้นลา้นเหรียญ และมีแนวโนม้เพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ เป็นโอกาสท่ีองคก์ร
สามารถเขา้ถึงแหล่งทุนไดเ้พิ่มมากข้ึน ซ่ึงจะท าให้ตน้ทุนทางการเงินมีแนวโนม้ท่ีต ่ากวา่เกณฑ์ปกติ
ของตลาด 

ในแง่ของพนกังาน เกิดความภาคภูมิใจในการท างานร่วมกบัองคก์ร ไดรั้บความสุข
จากการปฏิบติังานในหน้าท่ี นอกเหนือจากผลตอบแทนในรูปตวัเงิน ท าให้องค์กรสามารถท่ีจะ
รักษาพนกังานท่ีมีความสามารถไว ้และในขณะเดียวกนั ก็สามารถท่ีจะชกัชวนบุคลากรท่ีมีคุณภาพ
และเป็นท่ีตอ้งการ ใหเ้ขา้มาท างานกบัองคก์รได ้

องค์กรสามารถสร้างรายได้และส่วนแบ่งตลาดเพิ่มข้ึน จากการท่ีลูกคา้พิจารณา
เลือกซ้ือสินคา้และบริการจากองคก์รท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม และไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม เช่น 
การส่งเสริมการขายดว้ยการบริจาครายไดส่้วนหน่ึงต่อทุกๆการซ้ือผลิตภณัฑ์ในแต่ละคร้ัง ให้แก่
หน่วยงานหรือมูลนิธิท่ีช่วยเหลือสังคมในดา้นต่างๆ ฯลฯ 

องค์กรย ังสามารถท่ีจะลดรายจ่ายของกิจการ จากการด าเนินกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององคก์รธุรกิจ (CSR) ตวัอยา่งเช่น โรงไฟฟ้ารณรงคใ์ห้ประชาชนประหยดั
พลงังาน เพื่อท่ีจะไดไ้ม่ตอ้งลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าหรือหาแหล่งพลงังานทดแทนแห่งใหม่ หรือ การ
ลดงบประมาณใช้จ่ายด้านโฆษณาในการเปิดตัวสินค้าแปรรูปของบริษัทแห่งหน่ึง ท่ีมีส่วน
ช่วยเหลือเกษตรกรท่ีได้รับความเดือดร้อนจากผลผลิตท่ีล้นตลาด โดยได้รับการสนับสนุนด้าน
ประชาสัมพนัธ์จากหลายภาคส่วนในสังคม เปรียบเทียบกบังบโฆษณาสินคา้ท่ีไม่มีส่วนประสมของ
ความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รธุรกิจ (CSR) ของบริษทัแห่งเดียวกนั 

2) ประโยชน์ท่ีเป็นนามธรรม 
องค์กรสามารถได้รับประโยชน์จากการวางต าแหน่งตราผลิตภัณฑ์ (Brand 

Positioning) ให้อยู่ในใจของลูกค้าเป็นอนัดับต้นๆ ในประเภทสินค้าหรือบริการนั้นๆ โดยการ
ด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกบัการท าตลาดผลิตภณัฑ์ เช่น ร้านกาแฟท่ีรับซ้ือ
เมล็ดกาแฟในทอ้งถ่ินหรือจากไร่กาแฟท่ีใชเ้กษตรอินทรีย ์เป็นตน้ 

ส าหรับองคก์รท่ีมิไดใ้ชต้ราผลิตภณัฑ์เป็นช่ือขององคก์ร หรือเป็นองคก์รท่ีมีหลาย
ตราผลิตภณัฑ์ สามารถด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (CSR) ท่ีเสริม
ภาพลกัษณ์องคก์ร (Corporate Image) นอกเหนือจากการวางต าแหน่งตราผลิตภณัฑ์ โดยการสร้าง
ธรรมเนียมปฏิบติัทางธุรกิจท่ีอ านวยประโยชน์ต่อสังคมโดยสมคัรใจมากกว่าเป็นเพียงการปฏิบติั
ตามระเบียบขอ้บงัคบัในอุตสาหกรรมหรือกฎหมายบา้นเมืองในดา้นต่างๆ เช่น การจดัหาและดูแล
ระบบบ าบดัของเสียจากโรงงานใหท้ างานอยา่งมีประสิทธิภาพ มากกวา่เกณฑ์ขั้นต ่าของกฎระเบียบ
ท่ีเก่ียวขอ้ง หรือมากกวา่การมีระบบไวเ้พียงเพื่อให้ผา่นการตรวจสอบตามเกณฑ์ แต่มิไดเ้ปิดใชง้าน 
เป็นตน้  
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2.3.8 การด าเนินกจิการ CSR 
2.3.8.1 ภายในองคก์ร กิจกรรม CSR ไม่ควรถูกมองให้แยกออกจากองคก์ร แต่ควร

รวมเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร ดงันั้นการเร่ิมตน้ควรเป็นการพฒันาแนวคิด ขอ้ก าหนดแนวทาง การ
สร้างความรู้สึกความเขา้ใจและค่านิยมภายในองคก์รอยา่งทัว่ถึง ทั้งน้ีเพื่อให้กิจกรรม CSR  เป็นส่ิง
ท่ีออกมาจากภายในองคก์รอยา่งแทจ้ริง 

1) CSR เร่ิมตน้จากพนัธกิจ (Mission) เป้าหามาย (Goal) และค่านิยมของ
องค์กร (Values) ดงัท่ีได้กล่าวมาแล้วขา้งตน้ CSR ไม่ควรแยกออกจากเป้าหมายหลกั แต่ควร
สอดคลอ้งกบัวิถีการด าเนินธุรกิจท่ีองคก์รกระท าอยู ่เป้าหมาย ค่านิยม ท่ีถูกแสดงไวอ้ยา่งชดัเจนวา่
องค์กรมีแนวคิดหรือความคาดหวงัถึงการอยู่ร่วมกบัสังคมและส่ิงแวดล้อมอย่างไร รวมถึงการท่ี
ผูน้ าวธีิการในการถ่ายทอดและปฏิบติัตนเป้นอยา่งใหก้บัพนกังานระดบัต่างๆอยา่งไร 

2) ทีมผูดู้แลและรับผิดชอบ เพื่อให้องค์กรสามารถด าเนินการเก่ียวกับ 
CSR ไดอ้ยา่งประสิทธิภาพ องคก์รควรมีการก าหนดผูรั้บผิดชอบในการท างานดา้น CSR อยา่งเป็น
รูปธรรมตั้งแต่การศึกษาเตรียมการวางแผน การติดต่อประสานงานทั้งภายในองคก์รและภายนอก
องค์กรการบริหารจดัการอาสาสมคัร รวมถึงกาติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อวิเคราะห์
ปรับปรุงและรายงานผลใหก้บัผูบ้ริหารระดบัต่อไป 

3) การส่ือสารภายในองค์กร การให้ขอ้มูลข่าวสารถึงนโยบายและทิศทาง
เป้าหมายและแผนงานเก่ียวกบั CSR ขององคก์ร กบัพนกังานทุกระดบั ทั้งน้ีเพื่อให้พนกังานจะท า
องค์กรให้ด าเนินไปทิศทางเดียวกนั ไม่มีทศันคติในเชิงลบ แต่รู้สึกว่าเป็นจิตส านึกท่ีทุกคนควรมี
และประพฤติปฏิบติัร่วมกนั 

4) ปฏิบติัการเชิงรุก (Proactive) องค์กรควรมองและเห็นมีนโยบายดา้น
ความรับผดิชอบต่อสังคมในลกัษณะเชิงรุกทั้งแนวคิดและปฏิบติั ซ่ึงสามารถสร้างผลกระทบให้เกิด
ข้ึนกบัสังคมไดช้ดัเจน ริเร่ิมส่งเสริมกระตุน้ใหเ้กิดการพฒันากิจกรรมดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม
อย่างแทจ้ริงจงั สร้างความเช่ือมโยงไปยงักลุ่มผูเ้ก่ียวขอ้งและเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการอย่าง
ถูกตอ้ง ซ่ึงตอ้งอาศยักระบวนการคิด-วางแผน-ปฏิบติั-ติดตามและประเมินผล-แกไ้ขปรับปรุงอยา่ง
ต่อเน่ือง บริษทัตอ้งยดึมัน่ในเป้าหมายท่ีตั้งไว ้รักษาท าตามพนัธสัญญาท่ีไดใ้ห้ไวแ้ละด าเนินตามกล
ยทุธ์ท่ีวางไวอ้ยา่งมุ่งมัน่ 

2.3.8.2 การเลือกประเด็นทางสังคม (Social Issus) 
1) บริษทัไม่ควรเลือกประเด็นทางสังคมมากเกินไป ควรก าหนดกรอบ

ขอบเขตในเร่ืองท่ีตนเองสนอยา่งชดัเจน เช่น ตอ้งการสนบัสนุนพฒันาการศึกษาส าหรับเด็กยากจน 
หรือเด็กด้อยโอกาส หรือบางบริษทัอาจสนใจในเร่ืองมะเร็งเตา้นม ทั้งน้ีการก าหนดประเด็นท่ี
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ชัดเจนและไม่หลากหลายจนเกินไป จะท าให้บริษัทสามารถก าหนดกลยุทธ์การท างานและ
กลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการเขา้ถึงไดอ้ยา่งชดัเจน นอกจากน้ีการท่ีบริษทัมุ่งเนน้เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงอยา่ง
ต่อเน่ืองท าให้ภาพของบริษทัเกิดการเช่ือมโยงไปยงัการส่งเสริมสังคมต่อการประชาสัมพนัธ์และ
ภาพลกัษณ์องคก์รอย่างชดัเจน ง่ายต่อการเลือกพนัธมิตร ส าหรับการด าเนินงานในระยะยาวท าให้
องคก์รเกิดการสั่งสม ทกัษะความรู้ความช านาญและน าไปสู่การเป็นผูน้ าในการพฒันาเฉพาะดา้น
ต่อไป 

2) บริษทัควรเลือกประเด็นปัญหาท่ีสังคมให้ความสนใจมองเห็นวา่เป็นส่ิง
ส าคญัเป็นปัญหาท่ีควรได้รับการแก้ไขพฒันาเป็นล าดบัตน้ๆ ในปัจจุบนัเราอาจเห็นว่าประเด็น
ปัญหาเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะโลกร้อนถูกมองวา่เป็นส่ิงท่ีส่งผลกระทบให้กบัโลกอยา่งรุนแรง
รวมถึงปัญหาดา้นความไม่เท่าเทียมกนัทางการศึกษา เป็นตน้ อยา่งไรก็ตามความส าคญัของประเด็น
ปัญหาถูกมองวา่แตกต่างกนัไปในแต่ละชุมชน ข้ึนอยูก่บัสถานการณ์และบริบท ทางสังคม บางกรณี
การเกิดภยัพิบติัต่างๆ ก็ถือเป็นกรณีเร่งด่วนและส าคญัทุกคนควรให้การช่วยเหลือ นอกจากน้ี
ประเด็นท่ีทุกบริษทัควรให้ความส าคญัเป็นล าดบัแรกก็คือ ผลกระทบท่ีเกิดจากการ บริการและการ
ท าตลาดของบริษทัควรจะไดรั้บการดูแลแกไ้ข 

3) การดูแลพฒันาชุมชนในพื้นท่ี ท่ีบริษัทด าเนินการอยู่ทั้ งด้านสังคม 
สภาพความเป็นอยูแ่ละเศรษฐกิจ เป็นส่ิงส าคญัของบริษทัท่ีควรด าเนินการ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการ
ดูแลป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบท่ีชุมชนไดรั้บการจากการด าเนินการของบริษทั ซ่ึงจะเป็นกุญแจ
ส าคญัในการสร้างความรู้สึกความเป็นส่วนร่วมกบัชุมชน ลดการปฏิเสธ มีความเป็นอนัหน่ึงอนั
เดียวกนั ท าให้องค์กรอยู่ได้อย่างมัน่คงถาวร นอกจากน้ี ชุมชนและสังคมเองก็เป็นส่วนหน่ึงของ
ลูกคา้ของบริษทัเช่นกนั 

4) ในการด าเนินธุรกิจ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบัองคก์ร เช่นผูถื้อหุ้น พนกังาน
ลูกคา้ ผูส้นบัสนุน สังคมและรัฐบาล เป็นผูท่ี้มีความส าคญั บริษทัสามารถเลือกประเด็นทางสังคม
โดยพิจารณาถึงความเก่ียวเน่ืองกบัผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียกบัองคก์รท่ีจุดเร่ิมตน้ เช่น บริษทัมุ่งเนน้ให้
ความสนใจในการพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของพนักงานในโรงงานเป็นล าดับแรก โดยจดัท า
โครงการความปลอดภยั การส่งเสริมเร่ิมสวสัดิการของพนักงานและครอบครัว การแกไ้ขปัญหา
หน้ีสิน เป็นตน้ หรือร่วมกบัผูส่้งมอบในการพฒันากระบวนการผลิตวตัถุดิบท่ีไม่ส่งผลกระทบกบั
ส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการท่ีบริษทัเล็งเห็นถึงปัญหาท่ีส าคญัและความจ าเป็นท่ีส่งผลกระทบกบั
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

5) โดยทัว่ไปแลว้ทุกบริษทัลว้นแลว้แต่ด าเนินการผลิตสินคา้และบริการ
ภายใตพ้นัธกิจท่ีไดก้ าหนดไว ้และท าการส่งมอบสินคา้ในทางท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงคุณค่าของบริษทั 
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ซ่ึงเป็นตวัก าหนดแนวทางการด าเนินการของบริษทั ดงันั้นบริษทัควรพิจารณาประเด็นทางสังคมท่ี
เขา้กบัพนัธกิจเป้าหมาย สินคา้และบริการขององคก์ร ซ่ึงความสอดคลอ้งระหวา่งกนัจะสามารถท า
ให้องค์กรด าเนินการสนบัสนุนประเด็นทางสังคมนั้นได้อย่างต่อเน่ืองเป็นระยะเวลานาน ดงัเช่น 
การท่ี TNT สนบัสนุน World Food Program ในการสนบัสนุนดา้นอาหารให้กบัผูค้นท่ีอดอยากหิว
โหยโดนในพื้นท่ีห่างไกลทุรกนัดาร “การตระหนกัต่อสังคม” ซ่ึงเป็นพนัธกิจหลกัขององคก์ร ท าให ้
TNT สามารถด าเนินการสนบัสนุนกิจกรรมน้ีอยา่งต่อเน่ืองและยงัส่งเสริมคุณค่าองคก์รให้เห็นอยา่ง
ชดัเจนดว้ยเช่นกนั 

2.3.8.3 การสร้างพนัธมิตร 
การด าเนินงานกิจกรรม CSR บางคร้ังองค์กรจ าเป็นตอ้งสร้างความร่วมมือ ทั้งน้ี

เน่ืองจากขอ้จ ากดัดา้นทรัพยากรบุคคล ความรู้ความช านาญเฉพาะเร่ือง เครือข่ายการเขา้ถึง รวมถึง
ความสามารถพิเศษท่ีบริษทัไม่สามารถจดัหาได ้ดงันั้นการเลือกหน่วยงานพนัธมิตรและรูปแบบ
ความสัมพนัธ์เป็นปัจจยัของความส าเร็จท่ีส าคญัท่ีก่อให้เกิดการสร้างคุณค่าร่วมกนัทั้งในส่วนของ
องคก์ร (Corporate Value) และคุณค่าทางสังคม (Social Value) ภายใตก้รอบแนวคิดของความเท่า
เทียมและการเป็นพนัธมิตรท่ีย ัง่ยนื 

1) เลือกพนัธมิตรท่ีมีความสอดคลอ้งกนัทั้งในเร่ืองของพนัธกิจเป้าหมาย
ค่านิยมความทา้ทายประการส าคญัคือการหาพนัธมิตรท่ีมีพนัธกิจ เป้าหมายค่านิยมท่ีสอดคลอ้งกบั
บริษทัการท างานร่วมกนัภายใตก้รอบแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมผลท่ีเกิดข้ึนมีผลกระทบต่อ
สังคมอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ การเป็นพนัธมิตรเพื่อให้โครงการสามารถบรรลุภารกิจ ตรงตาม
เป้าหมายและสร้างการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีใหก้บัชุมชน ตอ้งมาจากกายมีความคาดหวงั การมอง
อนาคตและส่ิงท่ีจะเกิดข้ึน เป็นอยา่งเดียวกนั จะท าให้การวางแผน ด าเนินการ การพฒันาเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั ไม่เกิดการเบ่ียงเบนไปจากเป้าหมายท่ีตั้งไว ้

2) การสร้างความสัมพนัธ์พบพื้นฐานของความเท่าเทียมกนั ความเช่ือถือ
กนัและการเปิดเผยระหว่างกนั การเป็นพนัธมิตรร่วมกนัในท่ีน้ีมากกว่าความสัมพนัธ์ในลกัษณะ
ของผูใ้ห ้(Donor) กบัผูรั้บ (Recipient) แต่เป็นพนัธมิตรบนพื้นฐานของความเท่าเทียมกนัในลกัษณะ
ขององค์กรร่วม (Partnership) ให้ความเคารพและเช่ือถือ มีการก าหนดวตัถุประสงค์ วางแผน
วางเป้าหมายร่วมกนั แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารระหวา่งกนัอยา่งเปิดเผย ซ่ึงเป็นคุณลกัษณะของการ
เป็นพนัธมิตรท่ีย ัง่ยืน (Long-Term Partnership) มากกว่าพนัธมิตรชัว่ขา้มคืน (One-Night Stand 
Partnership) 

3) การเป็นพนัธมิตรท่ีสนบัสนุนและแบ่งเป็นทรัพยากรร่วมกนั ลกัษณะท่ี
ส าคญัอีกประการหน่ึงก็คือการสนบัสนุนช่วยเหลือแบ่งปันทรัพยากรระหวา่งกนัทั้งในเร่ืองเงินทุน
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และทรัพยากรอ่ืนๆ เช่น ทรัพยากรบุคคล วสัดุส่ิงของท่ีจ าเป็นทกัษะ (Skill) ความรู้ (Knowledge) 
ความสามารถต่างๆ นอกจากน้ียงัเป็นการรวมเอาความสามารถพิเศษ (Core Competency) ของทั้ง
สองฝ่ายเขา้ดว้ยกนัเพื่อใหก้ารด าเนินกิจกรรม CSR บรรลุตามวตัถุประสงค ์

4) การร่วมกนัวางแผน (Plan) ปฏิบติั (Do) ตรวจสอบ (Cheek) ปรับปรุง
ให้เหมาะสม (Act) บริษทัและองค์กรพนัธมิตรควรมีส่วนร่วมระหว่างในทุกขั้นตอนการท างาน
นบัตั้งแต่การวางแผนโครงการ (Plan) มีการก าหนดวตัถุประสงคเ์ป้าหมาย กลยุทธ์ แนวทางปฏิบติั
ร่วมกัน ก าหนดขั้นตอนการปฏิบติั (Do) ระบุหน้าท่ีของแต่ละองค์กรอย่างชัดเจน มีการวาง
ขอ้ก าหนดในการติดตาม ตรวจสอบร่วมกนั มีการก าหนดรอบระยะการรายงานและติดตามรายงาน
ผล จนกระทัง่ถึงการน าผลการท างานมาวิเคราะห์สรุปผลเพื่อหาขอ้ปรับปรุงในการท างานร่วมกนั
ต่อไป ซ่ึงขอ้ดีของการมีส่วนร่วม การท างานในทุกขั้นตอนเช่นน้ี จะท าให้ทั้งสององค์กรมองเห็น
ภาพของโครงการตรงกนัอยา่งชดัเจน รับรู้และร่วมกนัแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการท างานเป็นทีม 
และก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกนัและน าไปใช้ในการปรับปรุงพฒันาศกัยภาพขององค์กรได้เป็น
อยา่งดี 

2.3.8.4 การด าเนินกิจกรรม CSR 
จากกรณีศึกษา เราจะเห็นไดว้า่บริษทัมีกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate 

Social Initiatives: CSI) ในหลายรูปแบบซ่ึงอาจจะเป็นทั้งกิจกรรมท่ีอยูภ่ายในกระบวนการ การ
ด าเนินธุรกิจ (In-Process) เช่น การปรับปรุงกระบวนการด าเนินธุรกิจเพื่อลดไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ
สังคม ชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม (Socially Responsible Business Practice) อยา่งเช่นการใชพ้ลงังาน
งานบริสุทธ์ิ หรือการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดมลพิษและกิจกรรมท่ีอยู่นอกกระบวนการ 
(After Process) อย่างเช่น การบริจาคเงินและส่ิงของ (Philanthropy) การแบ่งก าไรจากการขาย 
(Cause-Related Marketing) การส่งเสริมประชาสัมพนัธ์เพื่อสร้างการรับรู้ปัญหาสังคมและองคก์ร
สาธารณะกุศล (Cause Promotion) การสนับสนุนให้พนักงาน หุ้นส่วน คู่คา้ ผูส่้งมอบเขา้ร่วม
อาสาสมคัรในการท าประโยชน์ให้กบัชุมชน (Volunteering) การใช้เคร่ืองมือทางการตลาดเพื่อ
ส่งเสริมโนม้นา้วใหป้ระชาชนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมทั้งการลด ละเลิกและประพฤติปฏิบติั 
(Social Marketing) หรือแมแ้ต่การประยกุตกิ์จกรรมหลายประเภทเขา้ดว้ยกนัทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัศกัยภาพ
และการพิจารณาถึงความเหมาะสมต่อโครงการ 

1) กิจกรรมท่ีสามารถตอบสนองวตัถุประสงค์และเป้าหมายของบริษทั
ประเด็นส าคญัในการเลือกกิจกรรม CSR นั้น ควรเร่ิมต้นตั้งแต่ขั้นวางแผนโดยพิจารณาจาก
วตัถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจ เพื่อน าไปก าหนดหากิจกรรมท่ีสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการท่ีจ าเป็นได ้เช่น การเพิ่มมูลค่าทางการตลาด การส่งเสริมช่ือเสียงอนัดีของบริษทั, การ
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บริหารจดัการและเป้าหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น โครงการโรงเรียนปัญญาภิวฒัน์ของเครือ ซี.พี. สามารถ
ตอบสนองในเร่ืองความตอ้งการดา้นบุคลากรขององคก์ร (American Express) ท่ีใชกิ้จกรรม Cause 
Related เพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาด รวมทั้งการเพิ่มจ านวนลูกคา้ใหม่และการใชสิ้นคา้บริการของ
บริษทั 

(1) กิจกรรมท่ีสามารถตอบสนองต่อประเด็นปัญหาได้อย่างชัดเจน
บริษทัตอ้งท าการศึกษาและประเมินวา่กิจกรรม CSR นั้น มีความเหมาะสมและมีศกัยภาพในการ
แก้ไขปรับปรุงปัญหาได้อย่างแท้จริงตรงตามความต้องการหรือไม่ เช่นปัญหาส่ิงแวดล้อมจาก
โรงงานท่ีส่งผลกระทบกบัชุมชน ในการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน โรงงานไดท้  าการบริจาค (Philanthropy) 
ส าหรับส่ิงก่อสร้างให้กบัชุมชน เช่น ถนน ศาลากลางหมู่บา้นแทนท่ีโรงงานจะเลือกแกปั้ญหาจาก
กระบวนการผลิตของตนเอง เช่น การปรับปรุงระบบบ าบดัน ้ าเสีย การใช้พลงังานบริสุทธ์ิ การลด
ขยะ ซ่ึงเป็นการแกไ้ขปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

(2) กิจกรรมท่ีส่งเสริมความสัมพนัธ์ให้กบับริษทั องคก์รพนัธมิตรและ
ชุมชน การก าหนดรูปแบบกิจกรรม CSR ท่ีเหมาะสม ควรมีส่วนช่วยสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่ง
บริษทั องค์กรพนัธมิตรและชุมชนเป้าหมาย ทั้งน้ีเพื่อลดการต่อต้าน และผลการตอบรับและ
ก่อให้เกิดการพฒันาอย่างย ัง่ยืน เช่น บริษทั MERCK สนใจในการพฒันาชุมชมจึงได้ร่วมกับ
พนัธมิตรคือมูลนิธิรักษไ์ทย ท าโครงการพฒันาคุณภาพชีวิตชุมชนในพื้นท่ีชนบทของประเทศไทย 
โดยส่งเสริมให้พนกังานขอบริษทัเขา้ไปท างานในพื้นท่ี (Vokunteering) ร่วมกบัมูลนิธิฯ ซ่ึงท าให้
ทั้ งสององค์กรมีการประสานความร่วมมือ มีความสัมพนัธ์ท่ีดี เกิดการยอมรับระหว่างกัน ทั้ ง
พนกังานบริษทั เจา้หนา้ท่ีมูลนิธิและคนในชุมชน ส่งผลให้เกิดความส าเร็จท่ีย ัง่ยืนและน าไปสู่การ
พฒันาโครงการอ่ืนๆ ต่อไป 

2) กิจกรรมท่ีบริษทัและพนัธมิตรสามารถมีศกัยภาพในการท าให้บรรลุผล
ส าเร็จกิจกรรม CSR ท่ีดีควรส่งเสริมให้เกิดการประสานความสามารถพิเศษ (CoreCompetencies) 
ของแต่ละฝ่ายเขา้ดว้ยกนัเพื่อให้กิจกรรมประสบความส าเร็จ ตามวตัถุประสงคเ์ป้าหมาย กิจกรรมมี
ความโดดเด่นดึงดูดความสนใจจากสาธารณะชน สร้างการรับรู้และสร้างประโยชน์ร่วมกนั (Win-
Win-Win) ทั้งบริษทั-พนัธมิตร-และสังคม เช่น TNT ใชค้วามรู้แลความสามารถในเร่ืองของการ
ขนส่งของบริษทัในการวางแผน สร้างแผนท่ีเพื่อให้ World Food Program สามารถน าอาหารเขา้ถึง
พื้นท่ีเป้าหมายท่ีมีผูค้นอดอยากได ้ซ่ึงทั้งสององค์กรไดท้  าการผสานความสามารถหลกัของแต่ละ
องคก์ร จนท าให้โครงการช่วยเหลือ ผูอ้ดอยากน้ีสามารถช่วยผูค้นไดเ้ป็นจ านวนมหาศาลและขยาย
ไปทัว่โลก 

3) การเลือกกิจกรรมท่ีหลากหลายเพื่อสนบัสนุนปละส่งเสริมให้บรรลุถึง
เป้าหมายท่ีได้ตั้ งไว ้เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมาย บริษัทอาจต้องมีการผสมผสาน
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กิจกรรม CSR หลายรูปแบบเขา้ดว้ยกนั เพื่อสร้างความแข็งแกร่ง และลดขอ้ดอ้ยของกิจกรรมแต่ละ
ประเภท เช่น Amax) ด าเนินกิจกรรม CSR เพื่อบูรณะอนุสาวรียเ์ทพีเสรีภาพโดยหกัรายได ้(Cause 
Related Marketing) จากการใช้บตัรและการสมคัรสมาชิกใหม่ นอกจากน้ี Amax ยงัท าการ
ประชาสัมพนัธ์ รณรงคใ์ห้ประชาชนเกิดการรับรู้เก่ียวกบัโครงการน้ี (Cause Promotion) โดยใชส่ื้อ
โฆษณาประชาสัมพนัธ์ เป็นตน้ 

 
2.3.9  การส่ือสารกิจกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมผสมผสานแบบสองทาง  

(Inside-out and Outside-inApproach) 
สุเมธ กาญจนพนัธ์ุ (2551) การส่ือสารกิจกรรม CSR อาจไดรั้บการพิจารณาว่าเป็นการ

กระท าเพื่อการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหแ้ก่องคก์ารมากกวา่เป็นความมุ่งหวงัขององคก์ารในการเขา้มา
มีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมอยา่งแทจ้ริง (Porter, & Kramer, 2006)โดยเฉพาะเม่ือองคก์ารท่ีด าเนิน
โครงการ CSR ของสินคา้หรือบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัอบายมุข ส่ิงเสพติด หรือส่ิงท่ีเป็นพิษภยัต่อ
สังคม (Ludescher, & Mahsud, 2010) ความพยายามขององคก์ารท่ีกล่าวขา้งตน้มกัไดรั้บการพิจารณาวา่
ไม่มีความจริงใจ ตวัอยา่งเช่นงานวิจยัของ Friedman (2009) ท่ีไดศึ้กษาเทคนิคการส่ือสารกิจกรรม 
CSR ของบริษทัผูผ้ลิตบุหร่ีพบว่า  แมผู้ค้นจะรับทราบถึงกิจกรรม CSR ท่ีบริษทัผูผ้ลิตบุหร่ีได้
พยายามด าเนินการ แต่พวกเขาก็ยงัคงมีทศันคติในแง่ลบต่อบริษทัผูผ้ลิตบุหร่ีอยูอ่ยา่งมีนยัยะส าคญั
ดงันั้น การส่ือสารโครงการ CSR จึงตอ้งด าเนินการอยา่งมีขั้นตอนแยบยล และมีการไตร่ตรองอยา่ง
เป็นระบบการท่ีกิจกรรม CSR ขาดการวางกลยุทธ์อยา่งเป็นระบบไม่เป็นแบบแผน อาศยัการบอก
ต่อแบบปากต่อปากในการส่ือสารไปยงักลุ่มเป้าหมาย และมีการจดัการเป็นไปแบบกระจดักระจาย
เป็นช้ินๆ ไม่สอดคลอ้งกบัพนัธกิจและวสิัยทศัน์ขององคก์าร ส่งผลให้การส่ือสารกิจกรรม CSR ไม่
ประสบผลสัมฤทธ์ิไดเ้ท่าท่ีควรดงัเห็นไดจ้ากการวิจยัของ Worthington, Ram,  & Jones (2006) ท่ี
ศึกษาพบวา่องคก์ารส่วนใหญ่ โดยเฉพาะองคก์ารขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) มกัมีแนวโนม้ท่ี
จะเขา้ร่วมในกิจกรรม CSR ท่ีหลากหลายกระจดักระจาย ตั้งแต่กิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อส่ิงแวดลอ้ม 
เพื่อสาธารณกุศลด้วยการบริจาคทรัพยแ์ก่องค์การการกุศลระดบัชุมชน รวมถึงการสนับสนุน
กิจกรรมของชุมชน โรงเรียนไปจนถึงการจดักิจกรรมน าวสัดุส่ิงของเก่ามาใชใ้หม่ ซ่ึงกิจกรรม CSR 
ส่วนใหญ่ท่ีกล่าวมาน้ีมีเป็นไปแบบเฉพาะกิจ ตามความตอ้งการหรือตามการตดัสินใจของคนๆ 
เดียวหรือคนไม่ก่ีคนท่ีมีอ านาจในองคก์ารเป็นหลกั และโดยส่วนใหญ่กิจกรรม CSR เหล่านั้นไม่มี
เป้าหมายท่ีแน่ชดัในการส่ือสาร หรือไม่มีการก าหนดตวัช้ีวดัผลส าเร็จของกิจกรรมโครงการไวอ้ยา่ง
ชดัเจน 
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สุเมธ กาญจนพนัธ์ุ (2551) และ Porter, & Kramer (2006) ไดเ้สนอแนะแนวทางท่ีสอดคลอ้งกบั
การศึกษาของ Pater, Van Lierop (2006) ท่ีวา่การส่ือสารนโยบาย CSR ขององคก์ารตอ้งผสมผสาน
แบบสองทาง คือ แบบจากภายในสู่ภายนอก (Inside-out Approach) และแบบจากภายนอกส่ภูายใน
(Outside-in Approach) 

1)  แบบจากภายในสู่ภายนอก (Inside-out Approach) คือการใชน้โยบายเชิงรุกของ
องค์การในการกระท าภารกิจด้าน CSRท่ีเกิดจากแรงขบัจากบุคลากรภายในองค์การท่ีมีความ
กระตือรือร้นอยากท ากิจกรรม CSR เป็นรากฐาน โดยจะเนน้ความสอดคลอ้งระหวา่งกิจกรรม CSR 
ท่ีด าเนินการกบัพนัธกิจและวิสัยทศัน์ขององคก์ารให้เกิดความกลมกลืนกนั ซ่ึงการสร้างการมีส่วน
รับผดิชอบต่อสังคมขององคก์ารในรูปแบบน้ี ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจากภายนอกองคก์ารมีแนวโนม้ท่ี
จะเขา้มามีส่วนสร้างความกดดนัองค์การในเร่ืองกิจกรรม CSR น้อยมาก เพราะองค์การท่ีมุ่ง
ด าเนินงาน CSRในรูปแบบน้ีจะให้ความสนใจกบัเป้าหมายระยะยาวและความต่อเน่ืองของการท า 
CSR ท่ีฝังรากในองคก์ารเป็นส าคญั 

2)  แบบจากภายนอกสู่ภายใน (Outside-in Approach) คือการใชค้วามตอ้งการของ
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์ารเป็นตวัก าหนดวา่กิจกรรม CSR ใดบา้งท่ีจะตอบสนองต่อ
ความตอ้งการของพวกเขาเหล่านั้นไดดี้ท่ีสุดโดยองคก์ารจะพิจารณาด าเนินการกิจกรรม CSR ใด
หรือไม่นั้น จะเปรียบเทียบน ้ าหนกัจากอ านาจต่อรองของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียความส าคญัของ
กิจกรรม CSR ท่ีเรียกร้อง และการทรงสิทธ์ิในการเรียกร้องของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเหล่านั้นท่ีมีต่อ
องคก์ารเป็นส าคญั ถา้เห็นวา่มีน ้ าหนกัมากก็เป็นกิจกรรม CSR ท่ีตอ้งเร่งด าเนินการ ดงัจะเห็นไดว้า่
การด าเนินการ CSR ในรูปแบบน้ีจะมีลกัษณะในเชิงของการตั้งรับมากกว่าเชิงรุก ท่ีมุ่งรักษา
เสถียรภาพระยะสั้นขององคก์ารในสายตาของสาธารณชนเป็นหลกั 

เม่ือประกอบกนัทั้งแบบจากภายในสู่ภายนอก (Inside-out Approach) และแบบจาก
ภายนอกสู่ภายใน (Outside-in Approach) องคก์ารจะสามารถสร้างความสอดคลอ้งในพนัธกิจและ
วิสัยทศัน์ขององคก์ารกบักิจกรรม CSR และสร้างความแตกต่างในกิจกรรม CSR ขององคก์ารกบั
คู่แข่งออกมาอยา่งเห็นไดช้ดั 

 
2.3.10  กระบวนการส่ือสารการมีส่วนร่วมรับผดิชอบต่อสังคมขององค์การ 

(Communication Process for CSR) 
วศินี นพคุณ (2551) ปัจจุบนัโครงการประชาสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการสร้างการมีส่วน 

ร่วมรับผิดชอบท่ีมีประโยชน์ต่อส่วนรวมในรูปแบบต่างๆ ไดรั้บความนิยมมากข้ึนเร่ือยๆ งานวิจยั
ในเร่ืองเก่ียวกบักระบวนการในการส่ือสารโครงการ CSR ไปยงักลุ่มเป้าหมายทั้งในและนอก
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องค์การจึงมีการพฒันาข้ึนอย่างต่อเน่ือง นกัวิจยัดา้น CSR กลุ่มทฤษฎีเน้นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
(Snider, Hill, & Martin, 2003, Freeman, 1984) เสนอแนะกระบวนการส่ือสารในการสร้างความ
เขา้ใจเก่ียวกบัโครงการ CSR ไวว้า่ควรมีขั้นตอนต่างๆ ประกอบดว้ย ขั้นตอนเปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสียในทกุภาคส่วนเขา้มามีส่วนในการร่วมก าหนดนโยบาย ขั้นของการส่ือสารกิจกรรม 
CSR ท่ีก าหนดจดัท าให้แก่บุคลากรภายในองค์การเพื่อให้ทราบถึงเป้าหมายและวตัถุประสงคข์อง
การจดัท าโครงการ และขั้นของการก าหนดแผนกิจกรรม CSR ในระยะยาว เพื่อให้การ
ประชาสัมพนัธ์งานดา้น CSR ประสบความส าเรจ็และน าไปสู่การเจริญเติบโตขององค์การอย่าง
ย ัง่ยนื 

Manantov (2009) เสนอแนะวา่กระบวนการในการสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัโครงการ CSR 
ทั้งหมดจ าเป็นตอ้งมีการส่ือสารเขา้ไปรวมอยูใ่นกระบวนการของการวางแผนดว้ย และแนวทางการ
ก าหนดกลยทุธ์การส่ือสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในโครงการCSR ขององคก์ารหน่ึงๆ ไว ้ดงัน้ี 

1)  สร้างจุดเช่ือมของอารมณ์ร่วมกนัใหเ้กิดข้ึนการท่ีบุคลากรในองคก์ารจะเขา้มามี
ส่วนร่วมกบัโครงการ CSR ในองค์การไดน้ั้น จุดแรกท่ีจะตอ้งสร้างคือจุดเช่ือมร่วมกนัระหว่าง
บุคลากรและองคก์าร ซ่ึงจุดเช่ือมท่ีร่วมกนัน้ีเก่ียวเน่ืองอยูบ่นพื้นฐานของความสนใจและความใส่ใจ
ในส่ิงใดส่ิงหน่ึงร่วมกนัของบุคลากรในองคก์าร โดยอาจท าผา่นช่องทางการส่ือสารแบบต่างๆ ได ้
อาทิ ผา่นไปยงักลุ่มผูน้ าทางความคิดในกลุ่มพนกังานขององคก์าร หรือผา่นการท าแบบสอบถาม
ความสนใจหรือความตอ้งการของบุคลากรในองค์การในเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวกับการมีส่วนร่วม
รับผดิชอบต่อสังคมท่ีพนกังานเห็นวา่ดีและมีประโยชน์ 

2)  เปิดโอกาสในการรับฟังความเห็นการเปิดโอกาสให้ฝ่ายบริหารและพนกังาน
ไดมี้การส่ือสารถึงกนั แลกเปล่ียนในเร่ืองต่างๆ อย่างเปิดเผย มีการรับฟังความคิดเห็นเก่ียวกบั
ขั้นตอน วิธีการในการด าเนินโครงการ CSR ท่ีจดัข้ึนโดยองคก์ารนบัวา่เป็นองคป์ระกอบส าคญัใน
การดึงดูดคนกล่มต่างๆ ขององคก์ารให้เขา้มาร่วม และแสดงให้เห็นถึงความจริงใจในการสร้างการ
มีส่วนร่วมในกลุ่มพนักงานขององค์การ ไม่ใช่เป็นการท าแต่เพียงเพื่อผลประโยชน์ในดา้นการ
ประชาสัมพนัธ์ภาพลกัษณ์ขององคก์ารเพียงอยา่งเดียว (Filho, Wanderley, Gomez, & Farache, 2010) 

3)  ส่งเสริมค่านิยมแห่งการใส่ใจสังคมค่านิยมแห่งการใส่ใจสังคม เม่ือไดรั้บการ
เพาะบ่มผ่านกระบวนการของการหล่อหลอมโดยองค์การทั้งโดยความสมคัรใจและการสร้าง
แรงจูงใจให้เขา้ร่วม เม่ือพนกังานไดต้ระหนกัถึงค่านิยมแห่งการส านึกรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกบั
องคก์ารแลว้ การท าใหบ้รรลุเป้าหมายโครงการ CSR ก็จะประสบผลส าเร็จไดง่้ายข้ึน 

4)  ส่ือสารในรูปแบบต่างๆ การใช้เคร่ืองมือการส่ือสารทั้งภายในและภายนอก
องคก์ารจะช่วยในการเผยแพร่ค่านิยมแห่งการใส่ใจต่อสังคมและโครงการ CSR ให้เป็นท่ีรับรู้และ
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เขา้ใจในหมู่พนกังานขององค์การ ทั้งน้ีการส่ือสารภายในอาจท าไดโ้ดยผา่นทางการสนทนา เล่า
เร่ืองราวตวัอยา่งท่ีดีของโครงการ CSR ท่ีด าเนินการโดยองคก์ารในจดหมายข่าว บอร์ดประชาสัมพนัธ์ 
และจดหมายเวยีนภายในองคก์าร (Jones, Comfort, & Hillier, 2008) เป็นตน้ 

ในขณะท่ีการส่ือสารภายนอกอาจท าไดโ้ดยผา่นการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ไปยงักลุ่มผูมี้
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอกให้รับรู้ถึงความมุ่งมัน่ในการท างานร่วมกนัเพื่อสังคมของบคุลากรใน
องคก์าร 

นอกจากน้ี Manantov (2009) ไดต้ั้งขอ้สังเกตไวว้า่การใส่ใจต่อสังคมไม่ใช่เพียงการน าวสัดุ
ท่ีเหลือใชม้ารีไซเคิล แต่ควรตอ้งรวมถึงการสร้างการรับรู้ตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อสังคมใน
หมู่พนกังาน โดยตั้งอยูบ่นพื้นฐานของความจริงจงัในการปฏิบติัเนน้การมีส่วนร่วมปราศจากการ
ปรุงแต่งเพื่ผลประโยชน์แฝงทางธุรกิจ จึงจะเห็นไดว้า่การสร้างตวัอยา่งท่ีดีในการส่งเสริมคุณค่าต่อ
สังคมจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือบุคลากรในองคก์ารรับรู้ เขา้ใจ และสมคัรใจร่วมลงมือท ากิจกรรม CSR 
ร่วมกบัองคก์ารอยา่งแทจ้ริง 

นอกจากน้ี การส่ือสารทางภาษาและค าท่ีใชย้งัเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัต่อความส าเร็จใน
กระบวนการส่ือสารกิจกรรม CSR ดงัเห็นไดจ้ากการศึกษาของ Cramer, Jonker,  & Van der Heijden 
(2004) ท่ีพบวา่การใชภ้าษาสามารถมีส่วนท าใหเ้กิดการกระท าได ้การเปล่ียนค าศพัทท่ี์ยากให้เขา้ใจ
ง่ายอาจเป็นตวัแปรส าคญัในการดึงคนเขา้มามีส่วนร่วมในโครงการ CSR ไดอ้ยา่งไม่น่าเช่ือ หรือ
กล่าวไดว้า่การเลือกค าท่ีใชอ้ยา่งถูกตอ้งสามารถสร้างแรงสนบัสนุนภายในใหเ้กิดข้ึนได ้
 

2.4  ปัจจัยแห่งความส าเร็จของกจิกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม   
 
 อนันตชยั ยรูประถม (2550) กล่าววา่ การท า CSR สู่เป้าหมายท่ีย ัง่ยืนประกอบดว้ยค่านิยม
หลกัคือ การมุ่งสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมจากภายในสู่ภายนอก การน าองค์กรดว้ยวิสัยทศัน์
ของความรับผิดชอบต่อสังคม การสร้างการมีส่วนร่วม การให้ความส าคญัแก่ผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสีย 
มุมมองเชิงระบบ การสร้างนวตักรรมใหม่ การสร้างความย ัง่ยืนในการท าธุรกิจ มุ่งเน้นการสร้าง
คุณค่าใหแ้ก่องคก์รและสังคมและการเป็นพลเมืองท่ีดีของสังคม  
 CSR ตอ้งอยูบ่นทุกส่วนขององคก์ร (อนันตชยั ยรูประถม, 2550, น. 1-3) ในฐานะนกัวิจยั
โครงการวจิยักรอบตวัช้ีวดัความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์รธุรกิจ กล่าววา่ ผลการวิจยัช้ีให้เห็น
วา่การน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จในการท า CSR เพื่อความย ัง่ยืน จะบรรจุเร่ืองความรับผิดชอบ
ต่อสังคมไว้ในพันธกิจ วิสัยทัศน์มีกลยุทธ์ในการปฏิบัติ มีกรอบทิศทางท่ีชัดเจน มีการตั้ ง
คณะกรรมการ CSR ตั้งแต่ผูบ้ริหารและพนักงานให้ความส าคญักีบผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ซ่ึงกรอบ
ตวัช้ีวดั CSR ขององคก์ร แบ่งเป็น 10 ประเด็นประกอบดว้ย  
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1) การน าองค์กรของผูน้ าระดบัสูง การก าหนดวิสัยทศัน์ ค่านิยมและพนัธะสัญญา 
การถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบติั บรรยากาศส่งเสริมการปฏิบติัอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ไป
จนถึงธรรมาภิบาลในองคก์ร 

2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน การจดัท ากลยุทธ์ดา้น
ความรับผดิชอบต่อสังคมการจดัการความเส่ียง และการถ่ายทอดกลยทุธ์ลงสู่การปฏิบติั  

3) ลูกคา้และการตลาด สร้างผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณค่า การดูแลและคุม้ครองผูบ้ริโภค 
การใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสินคา้และบริการกบัผูบ้ริโภคอยา่งถูกตอ้ง และเหมาะสม การสนบัสนุนคู่คา้ท่ี
มีความรับผดิชอบต่อสังคม  

4) ส่ิงแวดล้อม ท่ีองค์กรควรจะจดัการได้แก่ การจดัการด้านส่ิงแวดล้อมภายใน
องคก์ร และสังคม  

5) การวดัวิเคราะห์และการจดัการความรู้ โดยมุ่งท่ีจะเลือก รวบรวม วิเคราะห์ 
จดัการและปรับปรุงองค์ความรู้ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร รวมไปถึงการถ่ายทอด
ความรู้ต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  

6) ทรัพยากรบุคคล ควรมีการปฏิบติัต่อบุคลากรขององคก์ร โดยค านึงถึงหลกัสิทธิ
มนุษยชน การจา้งงานสิทธิและการมีส่วนร่วมของพนกังาน การพฒันาและส่งเสริมพนกังาน  

7) การส่ือสาร โดยมองไปท่ีการส่ือสารทั้งในมิติภายในองคก์รและภายนอกองคก์ร  
8) การจดักระบวนการ สร้างคุณค่าผลิตภณัฑ์และบริการอย่างมีความรับผิดชอบ

การป้องกนัและการจดัการผลกระทบจากธุรกิจ การจดัการของเสีย (Waste Management) การ
จดัการทรัพยากร การพฒันาและออกแบบกระบวนการเพื่อลดผลกระทบทางสังคมและส่ิงแวดลอ้ม  

9) ภาครัฐและสังคม การด าเนินการตามระเบียบการมีส่วนร่วมในการพฒันาสังคม 
โดนปฏิบติัตามกฎกมาย การมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนและสังคม รวมไปถึงการส่งเสริมความ
ร่วมมือระหวา่งองคก์ร  

10) ผลลัพธ์การด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมด้านต่างๆ ขององค์กร 
ดา้นลูกคา้ ตลาด ส่ิงแวดลอ้ม ทรัพยากรบุคคล การส่ือสารความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์รดา้น
กระบวนการด าเนินธุรกิจ  

จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัแห่งความส าเร็จของกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม 
สรุปไดว้า่ ปัจจยัแห่งความส าเร็จของความรับผิดชอบต่อสังคม หมายถึง การท า CSR สู่เป้าหมายท่ี
ย ัง่ยืนควรมีกรอบทิศทางท่ีชดัเจน การสนบัสนุนจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียซ่ึงส่ิงน้ีจะเกิดข้ึนไดด้ว้ย
การสร้างความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง เพื่อให้เกิดทศันคติท่ีดีและน าไปสู่การปฎิบติั ซ่ึงผูว้ิจยัไดน้ า
แนวคิดดงักล่าวท่ีไดม้ารวบรวมไวม้าเป็นแนวทางในการวิเคราะห์การด าเนินกิจกรรมของบริษทั 
ซีวพีออลล ์จ ากดั (มหาชน)  
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2.5  งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง  
 

โชติรัตน์ ศรีสุข (2554) ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ืองกลยุทธ์การส่ือสาร และการรับรู้รูปแบบ 
โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม ของบริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) การวิจยัคร้ังน้ีมี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการใหค้วามหมาย รูปแบบ กลยทุธ์การส่ือสารและการรับรู้รูปแบบโครงการ
ความรับผดิชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษทัไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) ลกัษณะการศึกษาเป็น
การวิจยัเชิงคุณภาพ ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการวิจยัเอกสารและการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
(In-Depth Interview) จากบุคลากรในบริษทั และผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ์ในกลุ่มเบียร์ของบริษทั และใช้
วธีิการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณรา (Descriptive Analysis) เพื่อตอบวถุัประสงคก์ารวิจยั ผลการวิจยั
พบวา่ 1) การให้ความหมาย : บริษทัไดก้ าหนดความรับผิดชอบต่อสังคมไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 
โดยมุ่งเน้นการสร้างสรรค์ส่ิงท่ีดีให้แก่สังคมและส่ิงแวดล้อมด้วยการปลูกฝังคนนองค์กรและ
ประชาชนทัว่ไปใหอ้นุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 2) รูปแบบโครงการความรับผดิชอบต่อสังคม : เป็นรูปแบบ
ของการบริจาคเพื่อการกุศลเป็นส่วนมากเป็น CSR-after-process คือการรับผิดชอบต่อสังคมท าอยู่
นอกกระบวนการบริษทั และเป็น Strategic CSR การท าความรับผิดชอบต่อสังคมในเชิงรุก 
(Proactive) ท่ีองคก์รสามารถริเร่ิมกิจกรรมดว้ยตวัเองให้แก่สังคม 3) กลยุทธ์การส่ือสาร : จ าแนก
เป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ การส่ือสารภายในใชก้ารส่ือสารจากบนสู่ล่าง คือมีการถ่ายทอดจากผูบ้ริหาร
ระดบัสูง ลงสู่ผูบ้ริหารระดบักลาง ไปถึงผูป้ฏิบติั และการส่ือสารภายนอกผ่านเคร่ืองมือทางการ
ส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ไดแ้ก่ ส่ือภาพยนตโ์ฆษณา ส่ือกลางแจง้ ส่ือส่ิงพิมพ ์การ
จกัดิจกรรมพิเศษ การเป็นผู ้อุปถมัถ์กิจกรรมและส่ือออนไลน์ 4) การรับรู้รูปแบบโครงการความ
รับผิดชอบต่อสังคม : ผูบ้ริโภคเห็นว่าการท าโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั มี
วตัถุประสงคเ์พื่อสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้แก่บริษทั กิจกรรมท่ีผูบ้ริโภครับรู้จะอยูใ่นรูปแบบของการ
บริจาคส่ิงของหรือสินคา้จากบริษทัเพื่อเป็นการช่วยเหลือชุมชน ซ่ึงโครงการท่ีผูบ้ริโภครู้จกัและ
สามารถจดจ าได้คือ โครงการไทยเบฟ...รวมใจต้านภยัหนาว โดยผูบ้ริโภครับรู้ว่าโครงการน้ี
ด าเนินการโดยการออกไปแจกจ่ายผา้ห่มให้แก่ผูป้ระสบภยัหนาวเป็นประจ าทุกปี ซ่ึงผูบ้ริโภคพบ
เห็นจากส่ือทางโทรทศัน์ 

วรทยั ราวินิจ (2549) ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ือง ประสิทธิภาพของการใชแ้นวคิดตามความ
รับผิดชอบต่อสังคมในการสร้างภาพลกัษณ์ของบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ์ จ  ากดั งานวิจยัน้ีเพื่อ
ศึกษาการน าแนวความคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรไปประยุกต์ใช้ในการสร้าง
ภาพลักษณ์ของบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จ  ากัด และเพื่อศึกษาประสิทธิผลของการสร้าง
ภาพลกัษณ์โดยใชแ้นวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์ร โดยใช้แบบวิจยัส ารวจ ดว้ยวิธีการ
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เก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม จ านวน 420 ชุด เพื่อส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างท่ี
สามารถเป็นตวัแทนของประชากรท่ีตอ้งการศึกษาได ้ผลการวิจยัเชิงคุณภาพพบวา่ ประชาชนส่วน
ใหญ่มีการเปิดรับส่ือประชาสัมพนัธ์ของบริษทัเครือเจริญโภคภณัฑ์ จ  ากดั อยูใ่นระดบัต ่า และมีการ
รับรู้ภาพลกัษณ์ของบริษทัเครือเจริญโภคภณัฑ์ จ  ากดั อยู่ในเกณฑ์ดี การท าโครงการและกิจกรรม
ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมภายในองคก์ร และความรับผิดชอบต่อสังคมภายนอกองคก์ร โดยใน
การจดัท าโครงการมีขั้นตอนส าคญัอยู่ 5 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 การเลือกประเด็นทางสังคม 
ขั้นตอนท่ี 2 การเลือกกิจกรรม ขั้นตอนท่ี 3 การวางแผนการด าเนินงาน ขั้นตอนท่ี 4 การก าหนด
วธีิการประเมินผล ขั้นตอนท่ี 5 

การวางแผนการส่ือสาร ซ่ึงในการประชาสัมพนัธ์เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ของบริษทั เครือ
เจริญโภคภณัฑ ์จ ากดั นั้น จะเป็นการประชาสัมพนัธ์โดยใชส่ื้อแบบผสมผสาน ท่ีเนน้ส่ือท่ีให้ความ
ร่วมมือในการเผยแพร่แบบให้เปล่า (Free Media) เป็นหลกั ส่วนการวิจยัเชิงปริมาณ ผลการวิจยั
พบว่า ประชาชนท่ีมีลกัษณะทางประชากรแตกต่างกนั มีการเปิดรับส่ือประชาสัมพนัธ์ของบริษทั
เครือเจริญโภคภณัฑ ์จ ากดั แตกต่างกนั อยา่งไรก็ตามเม่ือพิจารณาแยกตามตวัแปรแลว้ ประชากรท่ีมี
เพศแตกต่างกนั มีการเปิดรับข่าวสารจากส่ือไม่แตกต่างกนั ส่วนในดา้นของภาพลกัษณ์ การเปิดรับ
ส่ือประชาสัมพนัธ์ มีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ภาพลกัษณ์ของบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ์ จ  ากดั 
นอกจากน้ี ผลการวิจยัยงัพบวา่ การรับรู้ภาพลกัษณ์ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือ
บริการของบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จ ากดั 

ศรายุทธ ศิริไปล์ (2550)ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ือง การศึกษาการรับรู้การส่ือสารการตลาด
เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ของเบียร์สิงห์ไลท์เปรียบเทียบกบัเบียร์ช้างไลท์ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา
เปรียบเทียบระดบัการรับรู้การส่ือสารการตลาดเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ของเบียร์สิงห์ไลทเ์ปรียบเทียบ
กบัเบียร์ช้างไลท์ ความสัมพนัธ์ของการส่ือสารการตลาดเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ของเบียร์สิงห์ไลท์
เปรียบเทียบกบัเบียร์ชา้งไลทข์องกลุ่มเป้าหมายกบัระดบัความพึงพอใจในตราสินคา้และระดบัความ
ถกัดีในตราสินคา้ และลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง เช่น อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ 
รายได ้ความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจและความถกัดีในตราสินคา้ ของสิงห์ไลท์และช้างไลท์ใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยใขแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน พบวา่ ในภาพรวมแลว้ผูบ้ริโภคเบียร์สิงห์ไลทมี์การ
รับรู้การส่ือสารการตลาดเพื่อสร้างภาพลกัษณ์เพื่อให้เกิด ความถกัดีในตราสินคา้ (Brand Loyalty)
เบียร์สิงห์ไลท ์ในระดบัปานกลาง เม่ือศึกษาในรายละเอียดแลว้ พบวา่ ส่ิงท่ีท าให้ผูบ้ริโภคสิงห์ไลท์
มีความภกัดีในตราสินคา้ (Brand Loyalty) มากท่ีสุด คือ รสชาติ นุ่มๆ ถูกคอ ของเบียร์สิงห์ไลท ์ท า
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ใหผู้บ้ริโภคอยากด่ืมเบียร์สิงห์ไลท ์โดยมีความถกัดีต่อเบียร์สิงห์ไลทใ์นระดบัมาก ส าหรับผูบ้ริโภค
เบียร์ชา้งไลท ์พบวา่ มีการรับรู้การส่ือสารการตลาดเพื่อสร้างภาพลกัษณ์เพื่อใหเ้กิดความภกัดีในตรา
สินคา้ (Brand Loyalty) เบียร์ชา้งไลท ์ในระดบัปานกลางเม่ือศึกษาในรายละเอียดแลว้ พบวา่ ส่ิงท่ี
ท าให้ผูบ้ริโภคเบียร์ชา้งไลทมี์ความภกัดีในตราสินคา้ (Brand Loyalty) มากท่ีสุด คือ รสชาติ นุ่มๆ 
ถูกคอ และราคาท่ีเหมาะสม ของเบียร์ช้างไลท์ ท าให้ผูบ้ริโภคอยากด่ืมเบียร์ช้างไลท์ โดยมีความ
ภกัดีต่อเบียร์ชา้งไลท ์ในระดบัปานกลาง 

สายทิพย ์โสรัตน์ (2551) ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ือง หลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกประเด็นทาง
สังคม เพื่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาและวิเคราะห์หาหลกัเกณฑ์ท่ีใช้ในการคดัเลือกประเด็นทางสังคมเพื่อการด าเนินกิจกรรม
ความรับผดิชอบต่อสังคม (CSR) ขององคก์รธุรกิจในบริบทของสังคมไทยโดยใชเ้ทคนิคเดลฟายกบั
กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อสร้างแบบสอบถามใช้ส ารวจความสนใจในการน าหลกัเกณฑ์ดงักล่าวไปใช ้
ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา่ สามารถแยกปัจจยัท่ี
ใชเ้ป็น 2 กลุ่ม คือปัจจยัจากภายในองคก์ร โดยหลกัเกณฑ์ท่ีมีความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด คือ ผล
การด าเนินงานขององค์กรท่ีมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางออ้ม ต่อผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียและต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม กิจกรรมท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกบับริบทขององคก์ร ทั้งในเร่ืองของนโยบาย เป้าหมายและ
ธุรกิจหลกั และกิจกรรม CSR ท่ีจะท านั้นสามารถใชท้รัพยากรท่ีลงทุนในการท า CSR ไดอ้ยา่งคุม้ค่า 
และปัจจยัจากภายนอกองคก์ร คือ ปัญหาท่ีก าลงัเกิดข้ึนในชุมชนรอบขา้งท่ีองคก์รจะสามารถน ามา
ด าเนินกิจกรรม CSR ได ้และระดบัความรุนแรงและเร่งด่วนของปัญหาทางสังคมท่ีตอ้งการแกไ้ข
หรือบรรเทาปัญหา 

แมว้า่ CSR มีแนวคิดพื้นฐานจากการค านึงถึงผลกระทบทางสังคมและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
แต่ผลการศึกษาไดส้ะทอ้นวา่ ปัจจยัท่ีไดรั้บการใหค้วามส าคญัในระดบัมากและมากท่ีสุด เป็นปัจจยั
ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจขององคก์ร ขณะเดียวกนัองคก์รธุรกิจยงัให้ความสนใจนอ้ยในดา้นการ
ตอบสนองความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภายในองค์กร และการกระจายการลงทุนไปใน
กิจกรรม CSR ดา้นต่างๆ อยา่งทัว่ถึง ขอ้เสนอแนะในการน าไปใชคื้อ ควรค านึงถึงความเหมาะสม
กบัลกัษณะพื้นฐานขององคก์ร จึงควรน าหลกัเกณฑท่ี์มีความส าคญัมากมาใชก่้อน และควรพิจารณา
หลกัเกณฑต่์างๆ ท่ีจะใชร่้วมกนัอยา่งเหมาะสม ภายในกรอบกลยทุธ์ขององคก์รนั้นๆ 

สุเมธ กาณจนพนัธ์ุ (2551) ได้ท าการศึกษาวิจยัเร่ือง กลยุทธ์การบริหารจดัการดา้นความ
รับผิดชอบต่อสังคม ขององค์กรธุรกิจโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาลกัษณะ รูปแบบ และ
กระบวนการในการด าเนินงานขององคก์รธุรกิจในดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์รธุรกิจ
2) ศึกษาถึงความรู้ความเขา้ใจขององค์กรธุรกิจท่ีมีต่อความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ    
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3) ศึกษาถึงแนวโนม้ในการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์รธุรกิจในประเทศ
ไทย โดยใชก้ารศึกษาจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และศึกษาจากเอกสาร พบวา่ ปัจจุบนัองค์กร
ธุรกิจในประเทศไทยไดมี้กลยุทธ์การบริหารจดัการดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมในลกัษณะท่ีเป็น
เชิงกลยุทธ์มากข้ึน โดยการใช้การวิเคราะห์ปัจจยัทั้งภายในและภายนอกองค์กรประกอบการวาง
แผนการด าเนินงานเพื่อให้การด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุด 
นอกจากน้ี องคก์รธุรกิจยงัมีความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบ
ต่อสังคมวา่เป็นวิธีการขบัเคล่ือนให้องคก์รมีการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน แต่อยา่งไรก็ตามบางองคก์รก็ยงั
ไม่ไดมี้การด าเนินงานในดา้นท่ีครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ไดแ้ก่ มิติดา้นเศรษฐกิจ มิติดา้นสังคม และมิติ
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยจะมุ่งเนน้ใน 2 มิติเป็นหลกั คือ มิติดา้นเศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้ม และองคก์ร
ธุรกิจยงัมีความรู้ความเขา้ใจไม่ถูกตอ้งในดา้นการส่ือสารประชาสัมพนัธ์การด าเนินงาน ส าหรับ
แนวโน้มในการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมนั้ นในอนาคตองค์กรธุรกิจจะให้
ความส าคญัในการด าเนินงานมากยิ่งข้ึน มีการจดัตั้งหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการด าเนินงานด้านน้ี
โดยเฉพาะ มีการมุ่งเนน้การเขา้มามีส่วนร่วมของพนกังาน คู่คา้ มากข้ึน และจะมีการจดัท ารายงาน
ผลการด าเนินงานในดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รธุรกิจโดยเฉพาะ 
 

2.6  กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 
 จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งผูว้จิยัมุ่งศึกษากลยุทธ์การส่ือสาร กระบวนการ และ
ส่ือท่ีเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษทัซีพี ออลล์ จ  ากดั (มหาชน) โดยผูว้ิจยัไดก้  าหนด
กรอบแนวคิดการวจิยัดงัน้ี 
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กลยทุธ์การส่ือสารดา้นกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สงัคม (CSR) ของบริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) 

           
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.5  กรอบแนวคิดในการวจิยั 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จของกลยุทธ์
การส่ือสารด้านกจิกรรม CSR ของ
บริษทั ซีพ ี ออลล์ จ ากดั (มหาชน) 

 
1. ความน่าเช่ือถือของบริษทั 

2. การมีส่วนร่วมของพนกังาน  
3. ความสมัพนัธ์กบัชุมชน 

4. ประสิทธิภาพการส่ือสาร 

 

กลยุทธ์การด าเนินกจิกรรม CSR  แบบ     
ผสมผสานของบริษทั ซีพ ี ออลล์ จ ากัด 
(มหาชน) 

1. รับรู้ประเด็นทางสังคม 
2. ส่งเสริมสงัคมจากการท าการตลาด 
3. การตลาดเพื่อสังคม 
4. อาสาสมคัรช่วยเหลือชุมชน 
5. ด าเนินธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบ

ต่อสงัคม 
 

กลยุทธ์การสร้างการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินกจิกรรม CSR จากทุกภาคส่วนใน
สังคมของบริษทั ซีพ ีออลล์ จ ากดั 
(มหาชน) 

1. การมีส่วนร่วม 

2. รับฟังความคิดเห็น 

3. ส่งเสริมค่านิยมแห่งการใส่ใจสงัคม 

4. รูปแบบการส่ือสาร 
- ภายใน 

- ภายนอก 

 

ส่ือประชาสัมพนัธ์ด้านกจิกรรม CSR ของ  
บริษทั ซีพ ีออลล์ จ ากดั (มหาชน) 

1. ส่ือบุคคล 
2. วิทยกุระจายเสียง 
3. โทรทศัน์ 
4. หนงัสือพิมพ ์

5. นิตยสาร  



 

 

 

 
บทที ่3 

 

ระเบียบวธีิวจิยั 
 

การศึกษาเร่ือง ปัจจยัแห่งความส าเร็จของกลยุทธ์การส่ือสารดา้นกิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (CSR) ของบริษทั ซีพี ออลล์ จ  ากดั (มหาชน) เป็นการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Approach)  

การวิจยัเชิงคุณภาพ เป็นการแสวงหาความรู้โดยอาศยัวิธีการเชิงประจกัษ์ หรือจากแหล่ง 
ขอ้มูลทุติยภูมิ เพื่อท าความเขา้ใจกบัระบบ กระบวนการด าเนินงานขององค์กร ความหมายของ
พฤติกรรมของบุคคล หรือของวฒันธรรมของชุมชน ท่ีท าการศึกษา ในสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นไปตาม
ธรรมชาติ โดยมีเป้าหมายเพื่อคน้หากฎเกณฑ์ สร้างแนวคิดหรือสมมติฐานใหม่ๆ จากแหล่งท่ี
ท าการศึกษา  

ส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพนั้นมีหลายวิธี เช่น การวิเคราะห์เชิงระบบ การ
วเิคราะห์เน้ือหาของเอกสาร การวิเคราะห์เชิงตรรก และการวิเคราะห์ความโยงใยของปรากฏการณ์ 
เพื่อสร้างขอ้สรุปแบบอุปมาน หลกัฐานท่ีใช้สนบัสนุนขอ้คน้พบของงานวิจยัเชิงคุณภาพส่วนมาก
จะเป็นขอ้เขียน หรือค ากล่าวของบุคคล พฤติกรรมท่ีไดจ้ากการสังเกต หลกัฐานทางประวติัศาสตร์ 
เหตุการส าคญัๆ ท่ีเกิดข้ึนในช่วงท่ีท าการศึกษาหรือตวัเลขในเชิงปริมาณ  ในส่วนของการ
ตีความหมายของผลการวิจยันั้น งานวิจยัเชิงคุณภาพจะให้อรรถาธิบายจ ากดัแวดวงเฉพาะในบริบท 
(Contextualization) หรือเฉพาะกรณีท่ีท าการศึกษามากกวา่ท่ีจะเป็นขอ้สรุปทัว่ไป (Generalization) 
ทั้งน้ีเน่ืองจากความสัมพนัธ์ระหวา่งปรากฎการณ์ ท่ีท าการศึกษา และสภาพแวดลอ้มในแต่ละแห่ง
ที/เป็นกรณีศึกษามีลกัษณะเฉพาะตวั และนอกจากน้ีขอ้เท็จจริงท่ีเสนอนั้น ก็สะทอ้นออกมาจาก
ทศันะของคนใน หรือผูท่ี้ถูกศึกษาในสถานท่ีนั้นๆ อีกดว้ย 

ขอ้ดีของการวจิยัเชิงคุณภาพ 
1) ท าใหเ้ขา้ใจปรากฏการณ์ต่างๆ อยา่งลึกซ้ึง 
2) ช่วยเสริมสร้างการศึกษากระบวนการอยา่งลึกซ้ึงรอบดา้น 
3) เป็นการศึกษาเพื่อหาขอ้สมมติฐานเพื่อน าไปสู่เชิงปริมาณ 
4) เป็นประโยชน์เม่ือท าวจิยัในกลุ่มคนขนาดเล็ก หรือมีขอ้จ ากดับางประการ 
5) เป็นงานวิจยัท่ีเอ้ือต่อการวิจยัในลกัษณะท่ีเป็นนามธรรม 
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6) ช่วยเสริมงานวจิยัเชิงปริมาณ ใหค้  าตอบท่ีชดัเจนและหนกัแน่นยิง่ข้ึน 
7) ส่งเสริมใหเ้กิดการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ผูว้จิยัไดก้  าหนดขั้นตอนในการศึกษาไวด้งัน้ี 
1)   สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interviews) เพื่อให้ไดข้อ้มูลปรากฎการณ์ต่างๆ 

อย่างลึกซ้ึง โดยผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัของบริษทั ซีพี ออลล์ จ  ากดั (มหาชน) ถึงส่ือดา้นกิจกรรม CSR 
กระบวนการการส่ือสารดา้นกิจกรรม CSR และปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการส่ือสารดา้น
กิจกรรม CSR   

2)   วเิคราะห์ส่ือดา้นกิจกรรม CSR กระบวนการการส่ือสารดา้นกิจกรรม CSR และ
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการส่ือสารดา้นกิจกรรม CSR ของบริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) 
 
3.1  ขอบเขตในการวจิัย 
 
 3.1.1  ขอบเขตด้านเนือ้หา  
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพโดยมุ่งศึกษาปัจจยัแห่งความส าเร็จของกลยุทธ์การ
ส่ือสารดา้นกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษทั ซีพี ออลล์ จ  ากดั (มหาชน) เพื่อ
ศึกษาปัจจยั กลยุทธ์  และส่ือของบริษทั ซีพี ออลล์ จ  ากดั (มหาชน) ขอบเขตของการศึกษาคร้ังน้ี
ครอบคลุมปัจจยัแห่งความส าเร็จ กลยุทธ์การส่ือสารท่ีใช้ในโครงการหรือกิจกรรมโดยศึกษาดว้ย
วธีิการรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร วรรณกรรมต่างๆ และขอ้มูลจากเวบ็ไซต ์ 
 
 3.1.2  ขอบเขตด้านประชากรวจัิย 
 ผูใ้หข้อ้มูลส าคญัคร้ังน้ีประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร หวัหนา้หน่วยงาน พนกังานระดบัปฏิบติัการ
ท่ีปฏิบติังานอยูฝ่่ายประชาสัมพนัธ์และฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษทั ซีพี ออลล์ จ  ากดั 
(มหาชน) จ านวน 9 คน ดงัน้ี 

3.1.2.1   กรรมการผูจ้ดัการด้านการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมบริษทั ซีพี ออลล ์
จ ากดั (มหาชน) ด ารงต าแหน่งอยูปั่จจุบนั 

3.1.2.2 ผูจ้ดัการฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมบริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) 
ด ารงต าแหน่งอยูปั่จจุบนั 

3.1.2.3  ผูจ้ดัการฝ่ายประชาสัมพนัธ์บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) ด ารง 
ต าแหน่งอยูปั่จจุบนั 

3.1.2.4 หวัหนา้ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมภูมิภาค (ประจ าภาคเหนือ) บริษทั 
ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) ด ารงต าแหน่งอยูปั่จจุบนั 
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3.1.2.5 หวัหนา้ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมภูมิภาค (ประจ าภาคตะวนัออก 
เฉียงเหนือ) บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) ด ารงต าแหน่งอยูปั่จจุบนั 

3.1.2.6 หวัหนา้ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมภูมิภาค (ประจ าภาคกลาง) บริษทั  
ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) ด ารงต าแหน่งอยูปั่จจุบนั 

3.1.2.7 หวัหนา้ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมภูมิภาค (ประจ าภาคใต)้ บริษทั ซีพี  
ออลล ์จ ากดั (มหาชน) ด ารงต าแหน่งอยูปั่จจุบนั 

3.1.2.8 เจา้หนา้ท่ีฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมบริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) 
ด ารงต าแหน่งปัจจุบนั 

3.1.2.9 เจา้หนา้ท่ีฝ่ายประชาสัมพนัธ์บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) ด ารง 
ต าแหน่งปัจจุบนั 
  
3.2  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

แหล่งขอ้มูลแบ่งออกเป็น  2  ประเภทดงัน้ี 
  

3.2.1   แหล่งปฐมภูมิ (Primary Data)   
เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมจากผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั โดยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 

(In-depth Interviews) ผูว้ิจยัท าการสัมภาษณ์โดยใชแ้นวค าถามแบบไม่มีโครงสร้างค าถามแน่นอน 
(Unstructured Interview) ซ่ึงไม่ไดก้  าหนดค าตอบไวต้ายตวั  จึงมีความยืดหยุน่สามารถปรับเปล่ียน
ได ้ เพื่อให้ไดข้อ้มูลตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการศึกษา ผูว้ิจยัท าการสัมภาษณ์ดว้ยตนเอง   โดยใช้
วิธีการบนัทึกเสียงและการจดบนัทึกรายละเอียด  เพื่อรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั
จ านวน 9  คน 

 
 3.2.2  แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  

ซ่ึงเป็นแหล่งขอ้มูลประเภทเอกสารต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
3.2.2.1   ขอ้มูลเอกสารหนงัสือท่ีเป็นแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อศึกษา

และวิเคราะห์เก่ียวกบักลยุทธ์การส่ือสารดา้นกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษทั 
ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) 

3.2.2.2   บทความจากเว็บไซต์ต่างๆ และเอกสารรายงานประจ าปีของบริษทั  ซีพี 
ออลล ์จ ากดั (มหาชน) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชแ้นวคิด กลยทุธ์การส่ือสาร โครงการดา้นกิจกรรมความ
รับผดิชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) 
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3.3  เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative  Research) โดยผูว้ิจยัได้สร้างแนว
ค าถามการวจิยั ข้ึนเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวจิยัท่ีครอบคลุมวตัถุประสงคใ์นการวจิยัดงัน้ี 

3.3.1 ตวัผูว้จิยั ซ่ึงเป็นผูร้วบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง 
3.3.2 เคร่ืองบนัทึกเสียง ส าหรับรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ใหไ้ดใ้จความท่ี

ละเอียดครบถว้น สะดวกแก่การน ามาถอดความเพื่อใชใ้นการศึกษาควบคู่ไปกบัการจดบนัทึก 
3.3.3  การจดบนัทึกเพื่อให้สามารถบนัทึกประเด็นท่ีน่าสนใจเพิ่มเติม นอกจากแนว

ค าถามท่ีเตรียมไว ้ และสามารถเช่ือมโยงขอ้มูลและบนัทึกเพิ่มเติมช่วยเตือนความจ าระหว่างการ
สัมภาษณ์ 

3.3.4   แนวค าถามการวิจยัท่ีใช้ในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) 
เพื่อใชส้ าหรับผูบ้ริหาร หวัหนา้หน่วยงาน พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีปฏิบติังานอยูฝ่่ายประชาสัมพนัธ์ 
ของบริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) 

3.3.5   เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีครอบคลุมประเด็นและปัญหาการวิจยั ผูว้ิจยัด าเนินการ
สัมภาษณ์โดยเป็นค าถามแบบปลายเปิด (Open Question) เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเล่าเร่ืองราว
ต่างๆ ไดอ้ยา่งละเอียด  และเกิดการยดืหยุน่ในการสัมภาษณ์ แนวทางค าถามมีดงัน้ี  

3.3.5.1 แนวทางค าถามเก่ียวกบัวิธีในการส่ือสารดา้นกิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (CSR) ซ่ึงแนวทางค าถามต่อไปน้ีพฒันามาจากแนวคิดทฤษฎีดา้นการส่ือสารองคก์ร และ
การส่ือสารคนกลุ่มใหญ่ และแนวคิดเก่ียวกับความรับผิดชอบต่อสังคม Stakeholder Theory    
Corporate Citizenship และ ประสิทธิภาพการส่ือสารในค าถามต่อไปน้ีอยา่งไร 

1)  วธีิการส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทางสังคมอยา่งไร 
2)  วธีิการส่งเสริมสังคมจากการท าการตลาด เช่น การบริจาค  
3)  วธีิการจดักิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม  
4)  วธีิการท่ีสนบัสนุนใหผู้บ้ริหารและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมีสัมพนัธ์

อนัดีต่อกนั  
5)  วธีิการปรับปรุงการด าเนินธุรกิจขององคก์รเพื่อไม่ให้เกิด

ผลกระทบดา้นลบกบัสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
3.3.5.2   แนวทางค าถามเก่ียวกับกระบวนการการส่ือสารด้านกิจกรรมซ่ึง

แนวทางค าถามต่อไปน้ีพฒันามาจากแนวคิดองค์ประกอบของความรับผิดชอบต่อสังคมท่ียอมรับ
ในปัจจุบนัมิติภายในและมิติภายนอก และแนวคิดระดบัความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์รธุรกิจ
ในค าถามต่อไปน้ี 
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1)  วธีิการสร้างการมีส่วนร่วม 
2)  วธีิการส่งเสริมใหฝ่้ายบริหารและพนกังานไดมี้การส่ือสาร

แลกเปล่ียนความคิดเห็น 
3)  วธีิการส่งเสริมใหพ้นกังานความใส่ใจต่อสังคม 
4)  กระบวนการส่ือสารเพื่อใหรั้บรู้กิจกรรมดา้น CSR ทั้งภายใน และ

ภายนอก 
3.3.5.3   วิธีการการใช้ส่ือในการเผยแพร่กิจกรรม CSR ซ่ึงแนวทางค าถาม

ต่อไปน้ีพฒันามาจากแนวคิดเร่ืองของแนวคิดเก่ียวกบัการประชาสัมพนัธ์ การประชาสัมพนัธ์เชิงรุก 
เคร่ืองมือและส่ือท่ีใชใ้นการประชาสัมพนัธ์ และปัจจยัแห่งความส าเร็จของกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคมในค าถามต่อไปน้ี 

1)  วธีิการการใชส่ื้อบุคคลช่วยในการเผยแพร่กิจกรรม CSR  
2)  วธีิการการใชส่ื้อวทิยชุ่วยในการเผยแพร่กิจกรรม CSR  
3)  วธีิการมีการใชส่ื้อโทรทศัน์ช่วยในการเผยแพร่กิจกรรม CSR  
4)  วธีิการใชส่ื้อส่ิงพิมพช่์วยในการเผยแพร่กิจกรรม CSR  
5)  วธีิการใชส่ื้อนิตยสารช่วยในการเผยแพร่กิจกรรม CSR  
6)  สาเหตุใดท่ีมีผลต่อการส่ือสารกิจกรรม CSR ขององคก์าร 
7)  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในดา้นการส่ือสารดา้นกิจกรรม CSR  

 

3.4  การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูล 
 
 การวิจยัเชิงคุณภาพมีความยืดหยุ่นสูง ผูว้ิจยัเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล
เพื่อให้ผลการวิจยัมีความน่าเช่ือถือ  และเกิดความไวว้างใจในคุณภาพของงานวิจยัเชิงคุณภาพ  
ผูว้จิยัจึงตอ้งใชว้ธีิการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลก่อนน าไปวเิคราะห์ดงัน้ี 

3.4.1 ผลการวิจัย ท่ีได้รับเปรียบเทียบอ้างอิงกับวารสารและส่ือท่ีปรากฏต่อ
สาธารณชน 

3.4.2 ผลการวิจัยท่ีได้รับถูกส่งกลับไปยงัผูต้อบค าถาม เพื่อให้ตรวจสอบความ
ถูกตอ้งของค าตอบท่ีใหไ้ว ้
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3.5  การวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาวจิยัส่วนน้ี  ผูว้จิยัไดน้ าเอาขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์และ
แหล่งข้อมูลจากเอกสารมาศึกษาเปรียบเทียบ  และสรุปรวมประเด็นส าคญัน าเสนอขอ้มูลเชิง
พรรณนาตามท่ีก าหนดไวใ้นวตัถุประสงคข์องการวจิยัคร้ังน้ี  โดยการบรรยายถึงกลยุทธ์การส่ือสาร
ดา้นกิจกรรม CSR ของบริษทั ซีพี ออลล์ จ  ากดั (มหาชน) ส่ือดา้นกิจกรรม CSR ของบริษทั ซีพี 
ออลล ์จ ากดั (มหาชน) และปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการส่ือสารดา้นกิจกรรม CSR ของบริษทั
ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) 

เทคนิควเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ ใชก้ารวิเคราะห์โดยการจ าแนกชนิดขอ้มูล (Typological 
Analysis) โดยอาศยัการการจ าแนกขอ้มูลในระดบัมหภาค 

การจ าแนกขอ้มูลในระดบัมหภาค เป็นการจ าแนกขอ้มูลตามเหตุการณ์ (Event) หรือ การ
วิเคราะห์เหตุการณ์ ตามเร่ืองราว (Event Analysis) ท่ีปรากฏ ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์เหตุการณ์แบบอิง
ทฤษฎี 

การวิเคราะห์เหตุการณ์แบบอิงทฤษฎี คือ การแยกชนิดในเหตุการณ์นั้นๆ โดย การยึด
แนวคิด หรือกรอบการจ าแนกเหตุการณ์โดยอาศยัทฤษฎีเป็นกรอบการจ าแนก ซ่ึงกรอบ การจ าแนก
เหตุการณ์ท่ีนิยมใชห้รือมีลกัษณะกลางๆ ท่ีมกัน ามาใชร่้วมกนัคือ การวิเคราะห์เหตุการณ์ออกเป็น 6 
ประเภท คือ ใคร ท าอะไร ท่ีไหน เม่ือไร อยา่งไรและท าไม นอกจากน้ียงัสามารถแยกชนิดออกเป็น 
6 ชนิด ตามกรอบปรากฏการณ์ ไดด้งัน้ี (Lofland, 1984, p. 14-15) ดงัน้ี  

1)  การกระท า (Acts) คือ พฤติกรรมของบุคคลในเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ี
เกิดข้ึน ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึง ไม่ยาวนานหรือต่อเน่ือง  

2)  กิจกรรม (Activities) คือ เหตุการณ์หรือสถานการณ์ขนบประเพณีท่ีเกิดข้ึนใน 
ลกัษณะ ต่อเน่ือง กิจกรรมเป็นการกระท าท่ีเก่ียวขอ้งกบัคนหลายคนมากกวา่จะเป็นส่วนบุคคลหรือ
ส่วนตวัและมกัใชเ้วลานานเป็นวนั สัปดาห์ เดือนหรือช่วงฤดู  

3)  ความหมาย (Meaning) คือ การให้ความหมายของการกระท าหรือกิจกรรม โดย
ค าพูดท่ีแสดงออกของผูใ้ห้ขอ้มูลอธิบาย ให้ค  าจ  ากดัความและทิศทางของการกระท าต่อส่ิงของ 
เหตุการณ์ และคุณลกัษณะต่างๆ ของมนุษย ์ เช่น ท าตามวฒันธรรม ความเช่ือ บรรทดัฐาน อุดมการณ์
หรืออคติต่างๆ ทั้งทางบวกและทางลบ  

4)  การมีส่วนร่วมในกิจกรรม (Participation) คือ การท่ีบุคคลมีความผกูพนัและเขา้ 
ร่วมกิจกรรม สถานการณ์หรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน  
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5)  ความสัมพนัธ์ (Relationship) คือ ความเก่ียวโยงระหวา่งบุคคลหลายๆ คน ใน
สังคมหรือเหตุการณ์ท่ีศึกษาท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลา อาจเป็นความสัมพนัธ์ของกิจกรรมท่ีเช่ือมโยง
รูปแบบต่างๆ  

6)  สถานการณ์หรือสภาพการณ์ (Setting) คือ สถานการณ์หรือสภาพการณ์ท่ีการ
กระท าหรือกิจกรรมท่ีก าลงัศึกษาอยู ่เกิดข้ึน  

ในบทต่อไปจะกล่าวถึงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปผลการศึกษาในการวจิยัน้ี  



 
บทที ่4 

 

ผลการศึกษา  
 

การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัแห่งความส าเร็จของกลยุทธ์การส่ือสารดา้นกิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (CSR) ของบริษทั ซีพี ออลล์ จ  ากดั (มหาชน) ผูศึ้กษาใช้วิธีเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) จากผูบ้ริหารระดบัสูง และบุคลากรท่ีรับผิดชอบดา้น
การส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม และฝ่ายประชาสัมพนัธ์องคก์รของบริษทั ซีพี ออลล์ จ  ากดั (มหาชน)
โดยใชแ้นวค าถามแบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) ร่วมกบัการศึกษาจากขอ้มูลประเภท
เอกสาร (Documentary Research) โดยมีผลการศึกษาวจิยัตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

4.1  ผลการศึกษากลยุทธ์การส่ือสารด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ
บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) 

4.2  ผลการศึกษาส่ือประชาสัมพนัธ์ด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ
บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) 

4.3  ผลการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการส่ือสารดา้นกิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (CSR) ของบริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) 
 

4.1  ผลการศึกษากลยุทธ์การส่ือสารด้านกจิกรรมความรับผดิชอบต่อสังคม (CSR) ของ 
       บริษทั ซีพ ีออลล์ จ ากดั (มหาชน) 
 

ผลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ผูบ้ริหารระดบัสูง และบุคลากรท่ี
รับผิดชอบด้านการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมและประชาสัมพนัธ์ ของบริษทั ซีพี ออลล์ จ  ากัด
(มหาชน) จ านวน 9 คน ไดแ้ก่ กรรมการผูจ้ดัการดา้นการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม  ผูจ้ดัการฝ่าย
กิจกรรมเพื่อสังคม  ผูจ้ดัการฝ่ายประชาสัมพนัธ์  หวัหนา้ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมภูมิภาค
(ประจ าภาคเหนือ) หวัหนา้ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมภูมิภาค (ประจ าภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ)  
หวัหนา้ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมภูมิภาค (ประจ าภาคกลาง)  หวัหนา้ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมเพื่อ
สังคมภูมิภาค (ประจ าภาคใต้)  เจา้หน้าที่ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม และเจา้หน้าที่ฝ่าย
ประชาสัมพนัธ์  ผลการศึกษาพบว่า กลยุทธ์การส่ือสารดา้นกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม 
(CSR) ของบริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ย  
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4.1.1  กลยทุธ์การด าเนินกิจกรรม CSR แบบผสมผสาน  
4.1.2   กลยุทธ์การสร้างการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม CSR จากทุกภาคส่วนใน

สังคม  
ซ่ึงรายละเอียดของกลยุทธ์การส่ือสารดา้นกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ในแต่

ละกลยทุธ์มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 4.1.1  กลยุทธ์การด าเนินกจิกรรม CSR แบบผสมผสาน 
 ผลการศึกษาพบว่า กลยุทธ์การด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) แบบ
ผสมผสานของบริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) เป็นการก าหนดกลยทุธ์ท่ีหลากหลายวิธีและในมิติ
ทั้งในแนวกวา้งและในแนวลึก  เพื่อให้ผูค้นในสังคมทั้งในชุมชนชนบทท่ีเป็นแหล่งผลิตวตัถุดิบ
และสินคา้ต่างๆ ของบริษทัและในชุมชนเมืองท่ีเป็นแหล่งบริโภคสินคา้ของบริษทัไดรั้บรู้ถึงความ
เป็นส่วนหน่ึงในสังคมของบริษทั  รวมถึงการไดมี้ส่วนแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั
ในฐานะท่ีเป็นหน่ึงในสมาชิกของสังคม  เร่ิมจากกลยุทธ์การรับรู้ประเด็นทางสังคมเพื่อท่ีจะเขา้ไป
เติมเต็มในจุดท่ีขาดหายไปของแต่ละชุมชน  จากนั้นจะเป็นการด าเนินกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อ
สังคม (CSR) ท่ีเหมาะสมส าหรับแต่ละพื้นท่ี/ชุมชน อาทิ  การจดัส่งอาสาสมคัรเขา้ไปช่วยเหลือ
ชุมชน  ซ่ึงเป็นการด าเนินกลยุทธ์ในมิติด้านลึก ส่วนการด าเนินกลยุทธ์ในมิติด้านกวา้งเป็นการ
ด าเนินกลยุทธ์เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตของผูค้นในสังคม  ประกอบดว้ยกลยุทธ์การส่งเสริมสังคม
จากการท าการตลาด  กลยุทธ์การตลาดเพื่อสังคม  และกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจอย่างมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม เป็นตน้ รายละเอียดของกลยุทธ์การด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
(CSR) แบบผสมผสานส าหรับองคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีบริษทั ซีพี ออลล์ จ  ากดั (มหาชน) ใชก้ลยุทธ์
การด าเนินกิจกรรม CSR แบบผสมผสาน ประกอบดว้ย 

4.1.1.1  การรับรู้ประเด็นทางสังคม 
4.1.1.2  ส่งเสริมสังคมจากการท าการตลาด 
4.1.1.3  การตลาดเพื่อสังคม 
4.1.1.4  อาสาสมคัรช่วยเหลือชุมชน 
4.1.1.5  ด าเนินธุรกิจอยา่งมีความรับผดิชอบต่อสังคม 
ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
4.1.1.1   การรับรู้ประเด็นทางสังคม 
การรับรู้ประเด็นทางสังคม บริษทั ซีพี ออลล์ จ  ากดั (มหาชน) ให้ความส าคญัในการ

ลงพื้นท่ีเพื่อศึกษาปัญหาและความตอ้งการของชุมชน โดยจะให้ความส าคญักบัการเขา้ถึงชุมชนท่ี
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อาศยัอยู่รอบโรงงานเป็นหลกั โดยเขา้ไปดูภาพรวมร่วมพูดคุยกบัชาวบา้นเพื่อหาผลกระทบท่ีเกิด
ข้ึนกบัภาพรวมของชุมชนท่ีอยูร่อบๆ โรงงาน เพื่อให้การไปตั้งโรงงานของบริษทั ซีพี ออลล์ จ  ากดั 
(มหาชน) ไม่เป็นตน้เหตุแห่งปัญหาสังคมของชุมชน รายละเอียดดงัขอ้มูลจากผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั
ต่อไปน้ี 
 

                         
 
ภาพที ่4.1  การเขา้ร่วมพดูคุยกบัตวัแทนกลุ่มชุมชนเพื่อให้ทราบถึงปัญหาและความตอ้งการ 
  
           

ปกติในการคิดโครงการหน่ึงๆ ข้ึนมานั้น นอกจากจะคิดจากภาพใหญ่ขององคก์ร 
และประสานโครงการและกิจกรรมหลกัๆ ขององค์กรแลว้ ก็จะพยายามดูพื้นท่ี
ส่วนท่ีเราอยูอ่ยา่งเช่น ภาคเหนือเป็นภูมิภาคท่ีตอ้งการส่งเสริมเร่ืองอะไร และควร
น าเร่ืองอะไรมาเติมเตม็สังคมให้เขม้แข็ง ซ่ึงหลกัๆ จะเนน้เร่ืองของการสนบัสนุน
ทางดา้นการศึกษา และส่ิงแวดลอ้มเป็นหลกั เพราะเก่ียวเน่ืองผูกโยงกบัชีวิตคน
เป็นส าคญั เม่ือรู้วา่จะท าโครงการหรืออะไรแลว้ก็จะท าการส่ือสารให้บุคลากรใน
องค์กรได้รับทราบว่าจะมีการท ากิจกรรมหรือโครงการอะไร เพื่ออะไร ซ่ึง
ส่วนมากพนกังานก็จะสนบัสนุนเพราะเป็นบา้นเกิดตนเอง และเป็นอีกทางในการ
ท่ีจะทราบว่าปัญหาใด หรือเร่ืองใดท่ีเราควรส่งเสริมสนับสนุนและเข้าไป
ช่วยเหลือ (หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมภูมิภาคประจ าภาคเหนือ, 
สัมภาษณ์, วนัท่ี 13 กรกฎาคม 2557)  
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หน่วยงานของเราจะเน้นการเข้าถึงชุมชน ตั้ งแต่ผู ้บริหารระดับสูง ผูบ้ริหาร
ระดบักลางและพนกังานจะมีการพูดคุยกบัชาวบา้นในชุมชน เพื่อรับทราบการใช้
ชีวติ  และร่วมกนัคิดโครงการ กิจกรรมดีๆ ท่ีสอดคลอ้งกบัชุมชนนั้นๆ โดยหลกัๆ 
จะเน้นเร่ืองของส่ิงแวดล้อมการดูแลแม่น ้ าล าคลอง การให้ทุนการศึกษา และ
สนบัสนุนให้คนในพื้นท่ีมีอาชีพ (หัวหนา้ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมภูมิภาค 
ประจ าภาคกลาง, สัมภาษณ์, วนัท่ี 13 กรกฎาคม 2557) 

 
ผูบ้ริหารจะลงพื้นท่ีเพื่อพูดคุยกบัชาวบา้นในชุมชน เพื่อให้รับทราบวิถีชุมชนของ
แต่ละพื้นท่ี รับทราบความตอ้งการ รับทราบปัญหาของพื้นท่ี เม่ือทราบปัญหาเราก็
จะร่วมกนัคิดโครงการ กิจกรรมต่างๆ ท่ีสอดคลอ้งกบัปัญหาของชุมชน แต่ส่วน
ใหญ่กิจกรรมหลกัๆ ของเราจะเน้นเร่ืองส่ิงแวดล้อมและด้านการศึกษา รวมถึง
สนบัสนุนให้คนในพื้นท่ีมีอาชีพ  (หัวหนา้ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมภูมิภาค 
ประจ าภาคกลาง, สัมภาษณ์, วนัท่ี 13 กรกฎาคม 2557) 

 
ส่วนใหญ่ความท่ีธุรกิจของเราอยู่กับชุมชน แทบจะทุกประเภท ดังนั้ นเราจะ
รับทราบถึงปัญหา ความตอ้งการของชุมชนอยูแ่ลว้ ประกอบกบัเราจะมีเจา้หนา้ท่ี
ในการศึกษาวจิยั วเิคราะห์สภาพปัญหาต่างๆ ท่ีอาจเปล่ียนแปลงตลอดเวลามาเป็น
ส่วนช่วยในการลงลึกในปัญหาต่างๆ ในแต่ละพื้นท่ีท่ีเราเข้ามาอย่างภาคใต้มี
ปัญหาอะไร สินคา้อะไรนิยม อะไรตอ้งห้าม กิจกรรมแบบไหนท าได ้ไม่ไดเ้รา
ตอ้งรู้หมด ไม่ใช่กิจกรรมอยา่งหน่ึงจะท าไดใ้นทุกพื้นท่ี เราตอ้งเขา้ใจวฒัธรรมแต่
ละท่ีดว้ย เรียกวา่ตอ้งรู้ลึกรู้จริง ก่อนท่ีจะลงมือคิดหรือท าโครงการกิจกรรมอะไร
เพื่อให้ตรงความตอ้งการ (หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมภูมิภาคประจ า
ภาคใต,้ สัมภาษณ์, วนัท่ี 13 กรกฎาคม 2557) 

 
เห็นไดจ้ากขอ้มูลท่ีให้สัมภาษณ์ บริษทั ซีพี ออลล์ จ  ากดั (มหาชน) จะเขา้ไปพูดคุย

กบักลุ่มตวัแทนชุมชน ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อให้ทราบถึงปัญหาและความตอ้งการของชาวบา้นใน
ชุมชนอยา่งแทจ้ริง และด าเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามความตอ้งการของพื้นท่ีนั้นๆ โดยปัญหาและ
ความตอ้งการส่วนใหญ่ของชุมชนทุกภาคมีความคลา้ยคลึงกนั ประกอบไปดว้ย ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
ปัญหาการขาดแคลนทุนการศึกษา และปัญหาการวา่งงาน 
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4.1.1.2  ส่งเสริมสังคมจากการท าการตลาด 
การส่งเสริมสังคมจากการท าการตลาดบริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) ปัจจุบนัการ

ส่งเสริมการตลาดของบริษทั ซีพี ออลล์ จ  ากดั(มหาชน) มีหลากหลายวิธี ซ่ึงการท า CSR ก็เป็น
ช่องทางหน่ึงในการท าการตลาดโดยการเขา้ถึงชุมชนไดท้างตรงและเป็นการท าประโยชน์ต่อสังคม
ส่วนรวมดว้ย บริษทั ซีพี ออลล์ จ  ากดั (มหาชน) จึงมีการจดักิจกรรม CSR แบบเชิงรุกในทุกพื้นท่ี
ของประเทศ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท าประโยชน์ให้สังคมและช่วยเหลือสังคมแบบยัง่ยืน 
รายละเอียดดงัขอ้มูลจากผูใ้หข้อ้มูลส าคญัต่อไปน้ี 
 

     

 
 
ภาพที ่4.2  การเล้ียงไก่ไข่ในระบบเรือนปิดเรือนเปิด และผลผลิตพืชผกัของชาวบา้นท่ีเขา้ร่วม 
                  โครงการ 

 
ปัจจุบนัการท าธุรกิจทุกธุรกิจตอ้งค านึงสังคมเป็นส่วนหน่ึงในการก าหนดทิศทาง
การตลาดหรือกลยทุธ์การตลาดของแต่ละองคก์ร โดยเฉพาะซีพี ออลล์ เพราะเป็น
ธุรกิจท่ีเรียกไดว้า่เก่ียวเน่ืองผกูโยงกบัชีวติคนเกือบทุกส่วนในกิจวตัร ไม่วา่จะเป็น
ธุรกิจคา้ปลีกเซเว่นอิเลฟเวน่ หรือธุรกิจอาหารซีพีเอฟ และก็ตอ้งยอมรับว่าธุรกิจ
ของซีพีออลล์ เราส่วนใหญ่อยู่กบัชุมชน เม่ือธุรกิจและชุมชนตอ้งอยู่ร่วมกนัการ
ถอ้ยทีถ้อยอาศยัและการเก้ือกูลกนัจึงเป็นเร่ืองท่ีบริษทัให้ความส าคญั เราจะใช้
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หลกัการในการบริหารแบบธรรมาภิบาล ซ่ึงหมายถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 
เนน้ในเร่ืองของการคืนก าไรให้สังคม โดยเฉพาะเร่ืองของการศึกษา ส่ิงแวดลอ้ม 
ซีพีเราเน้นการท ากิจกรรมเพื่อคืนก าไรสู่สังคมมาเป็นเวลานานแล้วมาอย่าง
ต่อเน่ือง เช่นการใหทุ้นการศึกษา (กรรมการผูจ้ดัการดา้นการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อ
สังคม บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน), สัมภาษณ์, วนัท่ี 13 กรกฎาคม 2557) 
 
ทุกวนัน้ีบริษทั ซีพี ออลล์ เราจะให้ความส าคญัเร่ืองของการท า CSR กับกลุ่ม
ชาวบา้นในชุมชนมาก จะเห็นไดจ้ากกิจกรรมท่ีเราท ามาต่อเน่ืองเช่น การน าของ
อุปโภคบริโภคและเงินไปช่วยเหลือกลุ่มผูสู้งอายุ การให้ทุนการศึกษานกัเรียนท่ี
เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ การส่งเสริมอาชีพต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอาชีพทาง
การเกษตร อาชีพจกัสาน อาชีพตดัเย็บเส้ือผา้ ก็แล้วแต่ความตอ้งการของแต่ละ
พื้นท่ี เพราะซีพี ไม่ไดมุ้่งเนน้แต่ธุรกิจเท่านั้น ถา้ไม่มีชุมชนซีพีเองก็อยูไ่ม่ได ้เม่ือ
เราได้จากชุมชนการคืนให้ชุมชนบ้างก็เป็นหน้าท่ีของเรา (ผูจ้ ัดฝ่ายส่งเสริม
กิจกรรมเพื่อสังคม บริษทั ซีพี ออลล์ จ  ากดั (มหาชน), สัมภาษณ์, วนัท่ี 13 
กรกฎาคม 2557) 

 
บริษทัมีนโยบายให้แต่ละภาคด าเนินกิจกรรมCSR กบักลุ่มชาวบา้นเสมอ เพราะ
เราเขา้มาใช้ประโยชน์จากพื้นท่ีของชาวบา้น ซ่ึงบางทีก็ไปส่งผลกระทบต่อชีวิต
ความเป็นอยูข่องชาวบา้นแบบไม่รู้ตวั ตอนท่ีเราลงมาตั้งโรงงานใหม่ ๆ แต่พออยู่
ไปเขาก็เห็นวา่เราไม่ไดม้าหาประโยชน์อยา่งเดียวเรามีการลงไปดูแลชุมชน มีการ
ฝึกอาชีพให้เป็นการคืนก าไรให้ชุมชน ทัศนคติต่อองค์กรจากชาวบ้านก็ดีข้ึน 
(หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมภูมิภาค (ประจ าภาคเหนือ), สัมภาษณ์, 
วนัท่ี 13 กรกฎาคม 2557) 
 
เราจะให้ความส าคญักบัการลงท า CSR กบัชาวบา้นมาก ทั้งลงไปท ากิจกรรมและ
ลงไปร่วมกิจกรรม ซ่ึงก็ไดรั้บการตอบรับจากชาวบา้นดี ทุกคนก็ไวว้างใจซีพี เวลา
มีกิจกรรมอะไรก็จะมาบอก มาขอการสนบัสนุนจากเรา โลโกเ้ราก็กลายเป็นแบรนด์
ช่วยเหลือสังคม โดยเฉพาะเร่ืองการสนบัสนุนทุนการศึกษาและการส่งเสริมอาชีพ 
บางทีเราก็สนับสนุนให้ชาวบ้านปลูกพืชท่ีเราตอ้งใช้ และเราก็รับซ้ือมาใช้กับ
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โรงงานของเรา (หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมภูมิภาคประจ าภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ, สัมภาษณ์, วนัท่ี 13 กรกฎาคม 2557) 
 
ส่ิงท่ีถือวา่เป็นการส่งเสริมการตลาดท่ีคุม้ค่าท่ีสุดก็คือการท ากิจกรรม CSR เพราะ
นอกจากจะเป็นกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเราไดแ้ลว้ ชาวบา้นยงัไดป้ระโยชน์จาก
ส่ิงท่ีเขาตอ้งการจริงๆ เช่น คนวา่งงานจ านวนมาก เราก็ลงไปส่งเสริมอาชีพให้เขา 
หาคนไปอบรม หาท่ีจ าหน่ายให้ในบางผลิตภณัฑ์มีฝีมือมากๆ เราก็ส่งเสริมเขา้มา
ขายในเซเว่นของเรา ชาวบา้นก็มีความสุข เศรษฐกิจชุมชนก็ดีข้ึน (หัวหน้าฝ่าย
ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมภูมิภาคประจ าภาคกลาง, สัมภาษณ์, วนัท่ี 13 กรกฎาคม 
2557) 
 
เราตอ้งมองว่าธุรกิจกบัชุมชนตดักนัไม่ได้จริงๆ ดังนั้นการจะอยู่ร่วมกันให้ได้
อย่างย ัง่ยืนก็ตอ้งถ้อยทีถ้อยอาศยักนั เราเขา้มาอยู่ในชุมชนก็ตอ้งส่งเสริมชุมชน 
เพราะชุมชนเองก็อุดหนุนสินคา้เรา ส่วนใหญ่กิจกรรมหลกัๆ ท่ีเราลงไปท ามากๆ 
ก็เช่นเร่ืองส่ิงแวดล้อมดูแลแม่น ้ าล าคลอง ส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมกีฬา และ
ทุนการศึกษา (หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมภูมิภาคประจ าภาคใต้, 
สัมภาษณ์, วนัท่ี 13 กรกฎาคม 2557) 
 
เม่ือองค์กรมีการลงไปด าเนินธุรกิจในชุมชน เราก็การแบ่งก าไรส่วนหน่ึงคืนสู่
สังคมก็เป็นเร่ืองท่ีดี เพราะท าให้การอยู่ร่วมกนัขององค์กรและชุมชนมีความสุข
มากข้ึน กิจกรรมหลกัๆ ท่ีหน่วยงานลงไปท าก็เป็นพวกการส่งเสริมอาชีพ การ
สนับสนุนทุนการศึกษา (เจ้าหน้าท่ีฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมบริษทั ซีพี 
ออลล ์จ ากดั (มหาชน), สัมภาษณ์, วนัท่ี 10 กรกฎาคม 2557) 
 

จากขอ้มูลท่ีไดส้ัมภาษณ์บริษทั ซีพี ออลล์ จ  ากดั (มหาชน) เห็นวา่การแบ่งก าไรจาก
การด าเนินกิจการขององคก์รลงไปด าเนินกิจกรรมต่างๆ ทาง CSR ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของชุมชน ถือเป็นกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอีกทางหน่ึง และเป็นการสร้างสัมพนัธภาพอนัดี
ระหวา่งองคก์รและชุมชน ผา่นกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมนั้นๆ อาทิ การรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
การปลูกต้นไม ้การท าความสะอาดแม่น ้ าล าคลอง การให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนท่ีเรียนดีแต่
ยากจน และการส่งเสริมอาชีพแก่ชาวบา้น 
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4.1.1.3  การตลาดเพื่อสังคม 
การตลาดเพื่อสังคมของบริษทั ซีพี ออลล์ จ  ากดั (มหาชน) จะด าเนินกิจกรรมแบบ

บูรณา คือ การให้การดูแลตั้งแต่เร่ิมตน้จนกระทัง่แลว้เสร็จ ซ่ึงให้ความส าคญัต่อการพฒันาคุณภาพ
ชีวิตของคนในชุมชน โดยการส่งเสริมอาชีพท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการขององค์กรแล้วน าส่ง
จ าหน่ายในองค์กรเช่น  การส่งเสริมให้ท าการเกษตรในกลุ่มพืชท่ีบริษทัมีความตอ้งการหรือการ
ส่งเสริมใหผ้ลิตสินคา้อุปโภคเช่น น ้ ายาลา้งจาน น ้ ายาถูพื้น ทั้งน้ีจะมุ่งเนน้ท่ีกลุ่มชาวบา้นท่ีอยูพ่ื้นท่ี
ใกลโ้รงงาน และกลุ่มท่ีว่างงาน เพื่อเป็นการเพิ่มรายได ้ ส่งเสริมการใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
และส่งเสริมการมีอาชีพ รายละเอียดดงัขอ้มูลจากผูใ้หข้อ้มูลส าคญัต่อไปน้ี 

 

         
ภาพที ่4.3  การส่งเสริมอาชีพท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการขององคก์ร 
 

ของบางอย่างท่ีขายในเซเว่นโรงงานเราก็เป็นผูผ้ลิตเองเช่น พวกขา้วเวฟต่างๆ 
ดงันั้นเร่ืองวตัถุดิบในการท่ีตอ้งใชเ้พื่อการผลิตก็ตอ้งใช้ปริมาณมากๆ เราก็มีการ
ให้ชาวบา้นรอบๆ โรงงานหรือพื้นท่ีบริเวณใกลเ้คียง ท าการเกษตร ปลูกพืชเช่น  
พวกใบกะเพรา มะเขือเทศ ส่งขายในโรงงาน ก็เป็นการเพิ่มรายไดจ้ากการมีอาชีพ
ของชาวบา้น และโรงงานเองก็ไดพ้ืชผกัท่ีเพียงพอในการผลิตสินคา้ (กรรมการ
ผูจ้ดัการดา้นการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม, สัมภาษณ์, วนัท่ี 10 กรกฎาคม 2557) 
 
เราจะส่งเสริมทั้งอาชีพหลกัอาชีพเสริมของชาวบา้น อยา่งท่ีอยูร่อบๆ โรงงานเราก็
ก็ส่งเสริมเร่ืองการปลูกผกัผลไมส่้งเขา้มาขายท่ีโรงงานเรา หรือสินค้าโอท็อป
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ต่างๆ เราก็ไปดูแลเร่ืองเพกเก็จให้และส่งเสริมการเขา้มาวางจ าหน่ายในเซเว่น 
(ผูจ้ดัการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม, สัมภาษณ์, วนัท่ี 10 กรกฎาคม 2557) 
 
ท่ีเราส่งเสริมหลกัๆ ให้ชาวบา้นปลูกก็พวกมะเขือเทศ ผลไม ้ผกับางชนิด เช่น 
พวกกะเพรา คะน้า พริกไทย เพราะวตัถุดิบเหล่าน้ีเราตอ้งน ามาใช้ผลิตสินคา้ใน
โรงงานเราอยู่แลว้ พอเราลงไปรณรงค์ชาวบา้นเขาก็รู้สึกดีใจ จากบางคนวา่งงาน
นอนเฉยๆ เพราะไม่รู้จะท าอะไรไม่ไดมี้ความรู้ ก็มาท าเป็นอาชีพส่งขายเรา หรือ
บางคนก็ให้ลูกๆ เลิกท างานในเมืองกลบัมาช่วยกนัท าการเกษตร (หัวหน้าฝ่าย
ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมภูมิภาคประจ าภาคเหนือ, สัมภาษณ์,  ว ันท่ี  13 
กรกฎาคม 2557) 
 
ในชุมชนบางชุมชนท่ีเราเขา้ไปดูแลก็จะมีกลุ่มวยัรุ่นติดยาบา้ง เกเรบา้ง เราก็ลงไป
พดูคุยน าคนกลุ่มน้ีมาฝึกหดัท างาน เช่นฝึกท าเพก็เกจสวยๆ ใส่สินคา้เขา้ไปขายใน
เซเว่น หัดท าการเกษตรปลูกผักส่งขายในโรงงาน ส่วนใหญ่คนกลุ่มน้ีก็มี
พฤติกรรมท่ีดีข้ึน (หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมภูมิภาคประจ าภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ, สัมภาษณ์, วนัท่ี 13 กรกฎาคม 2557) 
 
บางชุมชนท่ีเราลงไปท า CSR ปรากฎวา่ชาวบา้นมีปัญหาเร่ืองการท าการเกษตร
มาก เพราะบางทีท าการเกษตรแบบท่ีเขาวา่ดี พอเยอะจนลน้ตลาดก็ขายไดร้าคาไม่
ดี บางทีผลผลิตไม่ดี เราก็ลงไปใหค้วามรู้เร่ืองการท าการเกษตร โดยบางชุมชนเรา
ก็แนะน าให้เคา้ปลูกพืชท่ีทางโรงงานเราใช้ประจ า เพื่อสามารถส่งเขา้มาขายกบั
โรงงานได ้เป็นรายได้ท่ีแน่นอน ชาวบา้นก็ชอบเพราะเรามีคนคอยไปช่วยดูแล
ตลอดและรับซ้ือตลอด (หวัหนา้ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมภูมิภาคประจ าภาค
กลาง, สัมภาษณ์, วนัท่ี 13 กรกฎาคม 2557)  
 
เราจะเนน้เร่ืองของการส่งเสริมอาชีพ โดยจะเอากลุ่มแม่บา้นท่ีวา่งงาน แต่ยงัอยาก
หาเงินช่วยเหลือครอบครัว มาฝึกอบรมอาชีพ เช่นการผลิตน ้ ายาถูพื้น น ้ ายาล้าง
จาน แลว้เราก็สั่งซ้ือสินคา้เหล่าน้ีจากกลุ่มแม่บา้นเขา้ไปใช้ในโรงงานก็ถือว่าเป็น
แรงกระตุน้ ท าให้กลุ่มสตรีมีการลุกมารวมตวัผลิตส่ิงเหล่าน้ีจ  านวนมากข้ึนเพราะ
เขาเห็นผลตอบแทนท่ีได้จริงๆ เราจะเน้นกระบวนการช่วยเหลือแบบตน้จนถึง
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ปลายเลย (หวัหนา้ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมภูมิภาคประจ าภาคใต,้ สัมภาษณ์, 
วนัท่ี 13 กรกฎาคม 2557) 
 

จากขอ้มูลท่ีได้สัมภาษณ์บริษทั ซีพี ออลล์ จ  ากดั (มหาชน) เห็นได้ว่าบริษทั ซีพี 
ออลล์ ให้ความส าคญักับการท ากิจกรรมเพื่อส่งเสริมสังคมมาโดยตลอด โดยการเข้าไปมีส่วน
ร่วมกบัชุมชนในการท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ หรือการเขา้ไปส่งเสริมส่ิงท่ีชุมชนแต่ละ
พื้นท่ีตอ้งการ ดว้ยกระบวนการท่ีสามารถใหชุ้มชนสามารถพฒันาต่อไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยนื  

4.1.1.4   อาสาสมคัรช่วยเหลือชุมชน 
บริษทั ซีพี ออลล์ จ  ากดั (มหาชน) ส่งเสริมการช่วยเหลือชุมชน โดยสนบัสนุนให้

พนกังานภายในองคก์รเขา้เป็นอาสาสมคัรช่วยเหลือชุมชน โดยเพิ่มแรงจูงใจส าหรับพนกังานท่ีเขา้
ร่วมเป็นอาสาสมคัรช่วยเหลือชุมชน โดยการเพิ่มขั้นเงินเดือน นอกจากน้ียงัเขา้ร่วมกบัหน่วยงาน
ภาครัฐ หน่วยงานทอ้งถ่ิน ในนามขององคก์รเขา้ช่วยเหลือชุมชนดว้ยรายละเอียดดงัขอ้มูลจากผูใ้ห้
ขอ้มูลส าคญัต่อไปน้ี 

 
การพยายามให้ทุกคนไดมี้ส่วนในการเขา้ร่วมกิจกรรมอาสาสมคัรต่างๆ  โดยเนน้
ให้เป็นหน่ึงในกิจกรรมท่ีพนกังานจะไดรั้บเพิ่มในส่วนของแรงจูงใจท่ีอยากท า 
เช่น พิจารณาความสม ่าเสมอในการให้ความร่วมมือในการเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ 
ของบริษทั โดยเพิ่มขั้นเพื่อพิจารณาปรับเพิ่มเงินเดือน รวมถึงการพยายามสร้างให้
พนักงานทุกคนตระหนักคิดในการเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยเหลือสังคมอย่าง
ภูมิใจ (กรรมการผูจ้ดัการดา้นการ้างเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม, สัมภาษณ์, วนัท่ี 3 
กรกฎาคม 2557) 
 
ส่วนใหญ่รูปแบบของกิจกรรมอาสาสมคัรช่วยเหลือชุมชนจะเป็นไปในรูปแบบ
ของการร่วมดว้ยช่วยกนั จากองคก์รหน่วยงานอ่ืนๆ ไม่วา่จะเป็นมูลนิธิ หน่วยงาน
ราชการ หน่วยงานทอ้งถ่ิน เอกชน รวมถึงประชาชนในพื้นท่ี ในการร่วมกนัจดัท า
กิจกรรมต่างๆ โดยวธีิการท่ีใชห้ลกัๆ จะมีการระดมสมองในการคิดโครงการหรือ
กิจกรรมหน่ึงๆ ข้ึนมาเพื่อให้สอดคลอ้งกบัปัญหา หรือพื้นท่ี จากนั้นก็น ามาจดัท า
แผนงาน โดยแบ่งตามหนา้ท่ีจดัหางบประมาณ ด าเนินการ และท าผลส ารวจความ
คิดเห็นกลับ เพื่อน ามาวิเคราะห์ผลส าเร็จ และแนวทางแก้ไขต่อไป (ผูจ้ดัฝ่าย
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ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม บริษทั ซีพี ออลล์ จ  ากดั (มหาชน), สัมภาษณ์, วนัท่ี 13 
กรกฎาคม 2557) 

 
กิจกรรมของเราก่อนจะเร่ิมด าเนินการส่วนใหญ่ก็จะตอ้งหาความตอ้งการท่ีชดัเจน
ก่อน ส่วนใหญ่เราจะท ากิจกรรมแบบใชอ้าสาสมคัรร่วมดว้ยช่วยกนัเป็นส่วนใหญ่ 
ไม่วา่จะเป็นบุคลากรในองคก์ร ส่วนราชการ เอกชน ทอ้งถ่ิน และชาวบา้นเอง เช่น
โครงการส่งเสริมการเล้ียงไก่ไข่ท่ีโรงเรียนคนตาบอด โดยซีพีก็จะร่วมกับ
อาสาสมคัรของมูลนิธิพฒันาชนบทไทย และโรงเรียนคนตาบอดในพระบรม
ราชูปถมัภ ์เขา้ไปให้การช่วยเหลือ ส่งเสริมให้ความรู้ จนเด็กตาบอดสามารถเล้ียง
ไก่ไข่ไวท้านและขายได้ (หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมภูมิภาคประจ า
ภาคเหนือ, สัมภาษณ์, วนัท่ี 13 กรกฎาคม 2557) 
 

 
 
ภาพที ่4.4  นกัเรียนไดเ้รียนรู้การเล้ียงไก่ไข่และโรงเรียนมีรายไดจ้ากการเล้ียงไก่ไข่ 
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 ในส่วนของกิจกรรมอาสาสมัครช่วยเหลือชุมชนนั้น จะเร่ิมจากการดูความ
ตอ้งการของชุมชน จากนั้นจะวางแผนกิจกรรม วางขั้นตอน และประชาสัมพนัธ์
กิจกรรม เพื่อให้คนในองค์กรทราบว่าจะจดักิจกรรมอะไร ท่ีไหน อย่างไร และ
สามารถมีส่วนร่วมไดอ้ยา่งไรบา้ง  นอกจากน้ีก็จะมีการประชาสัมพนัธ์กบัชุมชน
ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกให้ทราบว่าเราก าลงัจะท าอะไร และเพื่ออะไร ซ่ึงหากทุก
ฝ่ายตกลงร่วมกัน ก็เข้าสู่กระบวนการด าเนินโครงการ จากนั้นก็น ามาจัดท า
แผนงาน โดยแบ่งตามหนา้ท่ี จดัหางบประมาณ ด าเนินการ และท าผลส ารวจความ
คิดเห็นกลบั เพื่อน ามาวิเคราะห์ผลส าเร็จ และแนวทางแกไ้ขต่อไป (หัวหน้าฝ่าย
ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมภูมิภาคประจ าภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ, สัมภาษณ์, 
วนัท่ี 13 กรกฎาคม 2557)  

 
เม่ือเรารู้ว่าสังคม ชุมชน ตอ้งการอะไรก็จะมาวางโครงการ คิดคน้วิธีท่ีดีท่ีสุด จะ
เร่ิมจากการวางแผนกิจกรรม วางขั้นตอน และประชาสัมพันธ์กิจกรรม ให้
พนักงานในองค์กรทราบว่าจะจดักิจกรรมอะไร ท่ีไหน อย่างไร และสามารถมี
ส่วนร่วมไดอ้ย่างไรบา้ง  จากนั้นก็น ามาจดัท าแผนงาน โดยแบ่งตามหน้าท่ี  หา
งบประมาณ ด าเนินการ และสุดท้ายก็ท าผลส ารวจความคิดเห็น เพื่อน ามา
วิเคราะห์ผลส าเร็จ และแนวทางแก้ไขต่อไป (หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมเพื่อ
สังคมภูมิภาคประจ าภาคกลาง, สัมภาษณ์, วนัท่ี 13 กรกฎาคม 2557) 
  
อย่างท่ีบอกว่าเราต้องเรียนรู้วฒันธรรมของแต่ละพื้นท่ี ข้อจ ากัดต่างๆ ดังนั้ น
วิธีการท่ีเราจะจดักิจกรรมหน่ึงเกิดข้ึน เราตอ้งท าบนพื้นฐานท่ีสามารถท าไดจ้ริง
ไม่ขดักบัวฒันธรรม ศาสนา และเน้นกิจกรรมท่ีชุมชนหรือชาวบา้นเขา้มามีส่วน
ร่วมได้จริง และเกิดประโยชน์จริง จากนั้นจะเร่ิมจากการวางแผนกิจกรรม วาง
ขั้นตอน และประชาสัมพนัธ์กิจกรรม เพื่อให้คนในองคก์รทราบวา่จะจดักิจกรรม
อะไร ท่ีไหน อย่างไร และสามารถมีส่วนร่วมได้อย่างไรบ้าง  นอกจากน้ีก็จะ
ประชาสัมพนัธ์กบัชุมชนซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกให้ทราบว่าเราก าลงัจะท าอะไร 
และเพื่ออะไร จากนั้นก็เขา้สู่กระบวนการด าเนินโครงการ จากนั้นก็น ามาจดัท า
แผนงาน โดยแบ่งตามหนา้ท่ี จดัหางบประมาณ ด าเนินการ และท าผลส ารวจความ
คิดเห็น เพื่อน ามาวเิคราะห์ผลส าเร็จ และแนวทางแกไ้ขในกิจกรรมต่อไป (หวัหนา้
ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมภูมิภาคประจ าภาคใต้, สัมภาษณ์, ว ันท่ี 13 
กรกฎาคม 2557) 
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จากขอ้มูลท่ีไดส้ัมภาษณ์บริษทั ซีพี ออลล์ จ  ากดั (มหาชน) เห็นไดว้า่  บริษทัฯส่งเสริม
การเป็นอาสาสมคัรช่วยเหลือชุมชน โดยเร่ิมจากการประชาสัมพนัธ์โครงการต่างๆ ท่ีจะเขา้ไป
ช่วยเหลือสังคมให้พนกังานในองคก์รทราบ และสร้างแรงจูงใจต่อพนกังานในการช่วยเหลือสังคม 
โดยน าผลตอบแทนพิเศษอย่างขั้นเงินเดือนมาเป็นแรงกระตุน้ให้พนกังานสนใจเขา้ร่วมกิจกรรม 
และเพื่อปลูกฝังใหพ้นกังานมีจิตอาสาในการช่วยเหลือสังคม 

4.1.1.5   ด าเนินธุรกิจอยา่งมีความรับผดิชอบต่อสังคม 
บริษทั ซีพี ออลล์ จ  ากัด (มหาชน) ให้ความส าคญักับการท า CSR โดยด าเนิน

โครงการต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเน่ือง เช่น การส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันาดา้น
นวตักรรม ในการลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าและคาร์บอนไดออกไซด์ ซ่ึงเป็นโครงการประหยดั
พลงังาน พร้อมทั้งสร้างร้านตน้แบบประหยดัพลงังานและรักษาส่ิงแวดลอ้ม รายละเอียดดงัขอ้มูล
จากผูใ้หข้อ้มูลส าคญัต่อไปน้ี 

 

 
 
ภาพที ่4.5  เยาวชนร่วมในกิจกรรมค่ายปลูกจิตใตส้ านึก “รักษาส่ิงแวดลอ้ม”  และกิจกรรมปลูกป่า 
           เฉลิมพระเกียรติ 
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เนน้เร่ืองของการท า CSR  เป็นหลกั คือเรามีแนวคิดวา่ เราเขา้ไปในชุมชนไหน เรา
ควรมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนนั้น เรียกวา่เป็นผูใ้ห้ดว้ย นอกเหนือจากวา่เป็น
ผูรั้บเท่านั้น โดนจะท าการวเิคราะห์สภาพของพื้นท่ีเพื่อให้สามารถก าหนดทิศทาง
ให้ในการจดัโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกบัปัญหาได้ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ท่ีแทจ้ริง ไม่ใช่แค่ท าไปเท่านั้น เพราะส่ิงท่ีเราต้องการเห็นคือสังคม 
ชุมชนพฒันาไปพร้อมๆ กับองค์กรของเรา (หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมเพื่อ
สังคมภูมิภาคประจ าภาคกลาง, สัมภาษณ์, วนัท่ี 13 กรกฎาคม 2557) 
 

 จากขอ้มูลท่ีไดส้ัมภาษณ์บริษทั ซีพี ออลล์ จ  ากดั (มหาชน) เห็นไดว้่า บริษทัด าเนินธุรกิจ
ควบคู่กบัการรับผดิชอบต่อส่วนรวม โดยการด าเนินธุรกิจท่ีเป็นมิตรกบัชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม และ
สนับสนุนการท าสาธารณประโยชน์ท่ีสอดคล้องกบัพื้นท่ี ซ่ึงเน้นพื้นท่ีท่ีโรงงานของบริษทั ซีพี 
ออลล์ตั้งแต่ด าเนินกิจการ เพื่อให้ชุมชนท่ีอยู่รอบๆ โรงงานสามารถอยู่ร่วมกบัโรงงานไดอ้ย่างไม่
เดือดร้อน 
 

4.1.2  กลยุทธ์การสร้างการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
(CSR) จากทุกภาคส่วนในสังคม  

ผลการศึกษาพบวา่ กลยุทธ์การสร้างการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (CSR) จากทุกภาคส่วนในสังคม เป็นการด าเนินกลยุทธ์เพื่อระดมก าลงักาย ก าลงัใจและ
ก าลงัสังสมองจากทุกส่วนในสังคม ไม่ว่าจะเป็นประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนอ่ืนๆ 
รวมถึงพนกังานของบริษทั เพื่อเขา้มาร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมท า ร่วมติดตาม ก ากบั ดูแลและร่วม
รับผลประโยชน์ท่ีได้จากการด าเนินกิจกรรม ซ่ึงจะท าให้การด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคม (CSR) มีความย ัง่ยืน เน่ืองจากเป็นกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากความตอ้งการของทุกภาคส่วนใน
สังคมและทุกภาคส่วนในสังคมจะมีความรู้สึกหวงแหนและมีความรู้สึกเป็นเจา้ของในผลผลิตท่ี
เกิดข้ึนจากการด าเนินกิจกรรม เน่ืองจากทุกภาคส่วนไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน รายละเอียด
ของกลยทุธ์การสร้างการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) จากทุก
ภาคส่วนในสังคมมีดงัต่อไปน้ี  

4.1.2.1   การมีส่วนร่วม 
บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั(มหาชน) ยงัคงมุ่งเนน้การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม เพื่อคง

ความย ัง่ยนืทางธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารองคก์ร โดยให้พนกังานทุกคนมีส่วนร่วม
และสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานและพนักงานทุกระดับ คิดค้นนวัตกรรม พัฒนาปรับปรุง
กระบวนการท างานใหง่้ายและคล่องตวั รายละเอียดดงัขอ้มูลจากผูใ้หข้อ้มูลส าคญัต่อไปน้ี 
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ภาพที ่4.6  การร่วมอบรมวธีิการท าน ้ายาอเนกประสงคใ์ห้กลุ่มผูสู้งอาย ุ

 
การพยายามให้ทุกคนได้มีส่วนในการเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ โดยเนน้ให้เป็นหน่ึง
ในกิจกรรมท่ีพนกังานจะไดรั้บเพิ่มในส่วนของแรงจูงใจท่ีอยากท า เช่น พิจารณา
ความสม ่าเสมอในการให้ความร่วมมือในการเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของบริษทั 
โดยเพิ่มขั้นเพื่อพิจารณาปรับเพิ่มเงินเดือน รวมถึงการพยายามสร้างให้พนกังาน
ทุกคนตระหนักคิดในการเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยเหลือสังคมอย่างภูมิใจ 
(กรรมการผูจ้ดัการดา้นการ้างเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม, สัมภาษณ์, วนัท่ี 13 กรกฎาคม 
2557) 
 

จากขอ้มูลท่ีไดส้ัมภาษณ์บริษทั ซีพี ออลล์ จ  ากดั (มหาชน) เห็นไดว้า่ บริษทัฯ เนน้
การท างานแบบมีส่วนร่วมทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร รวมทั้งการร่วมมือกบัหน่วยงาน
ภาครัฐต่างๆ และภาคเอกชน  

4.1.2.2  รับฟังความคิดเห็น 
บริษทั ซีพี ออลล์ จ  ากดั (มหาชน) ยงัยึดหลกัวา่  ธุรกิจจะประสบความส าเร็จได้

พนกังานของบริษทัถือเป็นทรัพยากรท่ีมีส่วนส าคญั  บริษทัฯ เปิดโอกาสใหพ้นกังานทุกคนสามารถ
แสดงความคิดเห็นทั้งเร่ืองภายในองคก์ร หรือน าเสนอกิจกรรมต่างๆ ได ้โดยผา่นช่องทางใบแสดง
ความคิดเห็น อีเมลล ์  รายละเอียดดงัขอ้มูลจากผูใ้หข้อ้มูลส าคญัต่อไปน้ี 
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ภาพที ่4.7  พนกังานร่วมกนัแสดงความคิดเห็นจากส่ือกิจกรรมต่างๆ 
 

การท่ีจะให้ฝ่ายบริหารและพนักงานได้มีการแลกเปล่ียนข้อมูลความคิดเห็น
ร่วมกนันั้น เป็นนโยบายการบริหารงานท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงของซีพีออลล์  โดยจะมี
การจดักิจกรรมประจ าเดือนและประจ าปีให้ผูบ้ริหารไดมี้โอกาสพบพนกังานใน
ทุกระดบั โดยในแต่ละคร้ังก็จะมีการใหแ้ลกเปล่ียนพูดคุยในประเด็นต่างๆ เพื่อท า
ความเขา้ใจร่วมกนั และแลกเปล่ียนความเห็นร่วมกนั  (ผูจ้ดัการฝ่ายประชาสัมพนัธ์, 
สัมภาษณ์, วนัท่ี 13 กรกฎาคม 2557) 
 

จากขอ้มูลท่ีไดส้ัมภาษณ์บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) เห็นไดว้า่ การจดักิจกรรม
ต่างๆ ขององคก์รจะเนน้การรับฟังความตอ้งการจากชุมชน หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเป็นหลกั และเลือก
วธีิการด าเนินงานใหส้อดคลอ้งกบัรูปแบบองคก์ร เพื่อใหเ้ป็นประโยชน์กบัชุมชนมากท่ีสุด 

4.1.2.3  ส่งเสริมค่านิยมแห่งการใส่ใจสังคม 
การด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั ซีพี ออลล์ จ  ากดั (มหาชน) มุ่งเน้นองค์กรให้เป็น

องคก์รท่ีมีศกัยภาพในการพฒันาคุณภาพชีวติโดยยดึหลกัธรรมาภิบาลโดยให้พนกังานทุกคนมีส่วน
ร่วม โดยน าเร่ืองของรางวลัมาเป็นแรงจูงใจเช่น  โครงการ President Awards โครงการ Process 
Excellence Awards รายละเอียดดงัขอ้มูลจากผูใ้หข้อ้มูลส าคญัต่อไปน้ี 
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ภาพที ่4.8  การรับรางวลัจากโครงการ โครงการ President Awards และโครงการ Process  
   Excellence Awards 
  

ส่วนใหญ่พนกังานก็เป็นบุคลากรในพื้นท่ีจึงเขา้ใจสภาพของชุมชนหรือภูมิภาค
ของตนเองดี แต่หลกัๆ ท่ีท าความเขา้ใจคือ ธุรกิจท่ีองคก์รก าลงัด านินอยูน่ั้น มีขอ้ดี 
ขอ้เสียอย่างไร เพื่อให้พนกังานทุกคนไดเ้ขา้ใจสภาพองค์กร และปัญหา ท่ีทุกคน
ควรตระหนกัในการช่วยกนัช่วยเหลือสังคมหรือชุมชนของตนเอง (หัวหน้าฝ่าย
ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมภูมิภาคประจ าภาคเหนือ, สัมภาษณ์, วนัท่ี 13 กรกฎาคม 
2557) 

 
ส่วนใหญ่พนกังานก็เป็นบุคลากรในพื้นท่ีจึงเขา้ใจสภาพของชุมชนเป็นอยา่งดี จึง
มุ่งเนน้ให้พนกังานเขา้ใจองคก์รมากกวา่ วา่ท าธุรกิจอะไร มีประโยชน์ หรือจ ากดั
อยา่งไร ซ่ึงส่งผลต่อสังคมอยา่งไรบา้ง เพื่อให้ตระหนกัร่วมดว้ยช่วยกนัในการลด
หรือแกปั้ญหาท่ีอาจเกิดข้ึน (หวัหนา้ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมภูมิภาคประจ า
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ, สัมภาษณ์, วนัท่ี 13 กรกฎาคม 2557) 
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พนกังานทุกคนท่ีเขา้มาใหม่ตอ้งเรียนรู้องคก์ร เป้าหมายองคก์ร ปรัชญาการท างาน
ขององค์กรเป็นหลกัก่อน องค์กรเราให้ความสนใจสังคม ชุมชน มากพอๆ กบั
ธุรกิจขององค์กร  เพราะฉะนั้นพนักงานก็ต้องเรียนรู้วฒันธรรมน้ีและเข้าใจ
ร่วมกนั ในการลดหรือแกปั้ญหาท่ีอาจเกิดข้ึน (หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมเพื่อ
สังคมภูมิภาค ประจ าภาคกลาง, สัมภาษณ์, วนัท่ี 13 กรกฎาคม 2557) 

 
ใหพ้นกังานไดมี้โอกาสพดูคุยแลกเปล่ียนกบัคนในพื้นท่ี และท าให้พนกังานคิดวา่
องค์กรท่ีท างานเหมือนบริษทัเหมือนองคก์รของตนเอง  และตระหนกัในการส่ง
ต่อความดี ความสุขให้ชุมชน และโอกาสต่างๆ แบบท่ีตนเองได้รับจากการการ
ท างาน และจึงมุ่งเน้นให้พนักงานเข้าใจองค์กรมากกว่า ว่าท าธุรกิจอะไร มี
ประโยชน์ หรือมีขอ้จ ากดัอยา่งไร ซ่ึงส่งผลต่อสังคมอยา่งไรบา้ง เพื่อให้ตระหนกั
ร่วมด้วยช่วยกันในการลดหรือแก้ปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน (หัวหน้าฝ่ายส่งเสริม
กิจกรรมเพื่อสังคมภูมิภาค ประจ าภาคใต,้ สัมภาษณ์, วนัท่ี 13 กรกฎาคม 2557) 

 
จากขอ้มูลท่ีไดส้ัมภาษณ์บริษทั ซีพี ออลล์ จ  ากดั (มหาชน) เห็นไดว้า่ บริษทัฯ ให้

ความส าคญัต่อการชุมชน การพฒันา รวมถึงการส่งเสริมส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ โดยเร่ิมจากการปลูกฝัง
พนกังานในองคก์รใหใ้ส่ใจต่อการท างานเพื่อนร่วมงาน และสังคมรอบๆ ตวั โดยมีการให้รางวลัแก่
ผูท่ี้บ  าเพญ็ตนเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนอยา่งสม ่าเสมอ 

4.1.2.3  รูปแบบการส่ือสาร 
บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน)ใหค้วามส าคญัในการส่ือสารสารกิจกรรมเพื่อ 

สังคมโดยตลอดมา โดยใหค้วามส าคญัทั้งการส่ือสารภายในองคก์ร และการส่ือสารภายนอกองคก์ร
เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีตรงกนั  

1) การส่ือสารภายใน 
บริษัท ซีพี  ออลล์ จ  ากัด (มหาชน) เน้นการส่ือสารในองค์กร โดยให้

พนกังานมีส่วนร่วมในการคิดรูปแบบและวิธีการส่ือสาร  เนน้ให้บุคลากรในองคก์รสามารถมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็น โดยการส่ือสารภายในแบ่งเป็นการส่ือสารภายในหน่วยงาน และต่าง
หน่วยงาน เพื่อใหเ้กิดการรับรู้ร่วมกนั โดยส่วนมากเนน้การส่ือสารผา่นโซเช่ียลมีเดีย อาทิ Facebook  
Instargram และเวบ็ไซด์องคก์ร (Intranet) บอร์ดประชาสัมพนัธ์ จดหมายเวียนในองคก์ร รายละเอียดดงั
ขอ้มูลจากผูใ้หข้อ้มูลส าคญัต่อไปน้ี 
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ส าหรับกระบวนการดา้นการส่ือสารดา้นกิจกรรมของซีพีออลลน์ั้นเนน้การส่ือสาร 
2 ทาง คือ ระหวา่งองคก์รและลูกคา้ โดยพยายามท่ีจะคน้หาวิถีทางท่ีดีท่ีสุดเพื่อให้
เขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ คู่คา้ โดยผา่นกระบวนการจดัโครงการ กิจกรรม และประชาสัมพนัธ์ 
(กรรมการผูจ้ดัการดา้นการสร้างเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม, สัมภาษณ์, วนัท่ี 13 
กรกฎาคม 2557) 

 
ในส่วนงานของประชาสัมพนัธ์ในการส่ือสารดา้นการรับรู้กิจกรรม CSR ขององค์
ให้กบับุคลากรภายในองค์กรนั้น จะเน้นใช้โซเชียลมีเดีย อย่าง Facebook หรือ
โปสเตอร์ติดบอร์ด รวมไปถึงท าหนงัสือแจง้หัวหนา้ส่วนงานเพื่อให้ประชาสัมพนัธ์
ลูกนอ้งในแผนกตนเองเพื่อให้รับรู้วา่มีกิจกรรมอะไรเกิดข้ึน และจะมีส่วนร่วมได้
อยา่งไรบา้ง  ในส่วนของภายนอกอยา่งลูกคา้และคู่คา้จะท าผา่นส่ือมีเดียวต่างๆ ทั้ง
ฟรีทีว ีหนงัสือพิมพ ์และการโฆษณา เพื่อใหรั้บรู้วา่มีกิจกรรมอะไรบา้ง และความ
คืบหนา้ของโรงการกิจกรรมต่างๆ (ผูจ้ดัการฝ่ายประชาสัมพนัธ์, สัมภาษณ์, วนัท่ี 
13 กรกฎาคม 2557) 
 

จากขอ้มูลท่ีไดส้ัมภาษณ์บริษทั ซีพี ออลล์ จ  ากดั (มหาชน) เห็นไดว้า่  การ
ส่ือสารภายในองคก์ร เป็นส่วนส าคญัในการขบัเคล่ือนธุรกิจของซีพีออลล ์โดยทิศทางและเป้าหมาย
ท่ีชดัเจนถูกส่ือสารไปถึงบุคลากรภายในองคก์รทุกภาคส่วนในหลายช่องทาง เพื่อให้ทุกคนมุ่งไปสู่
เป้าหมายร่วมกนั  มีทิศทางการด าเนินงานและการส่ือสารออกสู่ภายนอกไปในทิศทางเดียวกนั ซ่ึง
การเลือกใชส่ื้อทางอินเตอร์เน็ต ถือเป็นสร้างความสะดวก ประหยดั และเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย แสดง
ถึงความเป็นองคก์รท่ีทนัสมยั ขณะท่ีส่ือโปสเตอร์เป็นตอกย  ้าภารกิจนั้นๆ และสร้างบรรยากาศของ
การท างานเพื่อมุ่งเป้าหมายร่วมกนัไดดี้ยิง่ข้ึน 

2)  การส่ือสารภายนอก 
บริษทั ซีพี ออลล์ จ  ากัด (มหาชน) ยงัคงเน้นในการส่ือสารภายนอกด้วย 

เน่ืองจากเป็นการส่ือสารไปยงัลูกคา้และผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย โดยอาศยักระบวนการส่ือสารผ่าน
ช่องทางต่างๆ ทั้งการประชาสัมพนัธ์ และการโฆษณาผา่นส่ือหนงัสือพิมพ ์โทรทศัน์ และบิลบอร์ด
ต่างๆ เพื่อใหเ้กิดการส่ือสาร  รายละเอียดดงัขอ้มูลจากผูใ้หข้อ้มูลส าคญัต่อไปน้ี 
 

 ส าหรับกระบวนการดา้นการส่ือสารดา้นกิจกรรมของซีพีออลล์นั้น  เน้นการ
ส่ือสาร 2 ทาง คือ ระหว่างองค์กร และลูกคา้ โดยพยายามท่ีจะคน้หาวิถีทางท่ีดี
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ท่ีสุดเพื่อใหเ้ขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ คู่คา้ โดยผา่นกระบวนการจดัโครงการ กิจกรรม และ
ประชาสัมพนัธ์ (กรรมการผูจ้ดัการดา้นการ้างเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม, สัมภาษณ์
,วนัท่ี 3 กรกฎาคม 2557) 

 
ในส่วนงานของประชาสัมพนัธ์ในการส่ือสารดา้นการรับรู้กิจกรรม CSR ของ
องค์กรให้กบับุคลากรภายในองค์กรนั้น จะเน้นใช้โซเชียลมีเดียอย่าง Facebook 
หรือโปสเตอร์ติดบอร์ด รวมไปถึงท าหนังสือแจ้งหัวหน้าส่วนงานเพื่อให้
ประชาสัมพนัธ์ลูกน้องในแผนกตนเองเพื่อให้รับรู้วา่มีกิจกรรมอะไรเกิดข้ึน และ
จะมีส่วนร่วมไดอ้ย่างไรบา้ง  ในส่วนของภายนอกอย่างลูกคา้และคู่คา้ จะท าผา่น
ส่ือมีเดียต่างๆ ทั้งฟรีทีวี หนงัสือพิมพ ์และการโฆษณา เพื่อให้รับรู้ว่ามีกิจกรรม
อะไรบา้ง และความคืบหนา้ของโครงการกิจกรรมต่างๆ  (ผูจ้ดัการฝ่ายประชาสัมพนัธ์, 
สัมภาษณ์, วนัท่ี 3 กรกฎาคม 2557) 

 
จากขอ้มูลท่ีไดส้ัมภาษณ์บริษทั ซีพี ออลล์ จ  ากดั (มหาชน) เห็นไดว้่า การส่ือสาร

ภายนอก ทั้งส่วนของการประชาสัมพนัธ์หรือการตลาด ซีพีออลลเ์ลือกใชท้ั้งส่ือกระแสหลกัอยา่งทีว ี
หนงัสือพิมพ ์หรือวิทยุ เพื่อกระจายการส่ือสารไปยงักลุ่มเป้าหมายในวงกวา้ง สอดคลอ้งกบัสินคา้
และบริการของซีพีออลล์ท่ีจบักลุ่มเป้าหมายทุกเพศทุกวยั แต่อย่างไรก็ตาม กระแสของส่ือใหม่ใน
ช่องทางอินเตอร์เน็ต ก็เป็นส่ิงส าคญัในการสร้างความถ่ีในการรับรู้ และเขา้ถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ และ
สามารถใส่ขอ้มูลท่ีจะส่ือสารไดม้ากกว่าส่ือกระแสหลกั จึงกล่าวไดว้า่ ซีพีออลล์ เป็นองคก์รท่ีให้
ความส าคญักบัการส่ือสารอยา่งครบวงจร  

 

4.2  ผลการศึกษาส่ือประชาสัมพนัธ์ด้านกจิกรรมความรับผดิชอบต่อสังคม (CSR) ของ 
       บริษทั ซีพ ีออลล์ จ ากดั (มหาชน) 
 

ผลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ผูบ้ริหารระดบัสูง และบุคลากรท่ี
รับผิดชอบดา้นการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมและประชาสัมพนัธ์ ของบริษทั ซีพี ออลล์ จ  ากดั
(มหาชน) จ านวน 9 คนไดแ้ก่  กรรมการผูจ้ดัการด้านการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม ผูจ้ดัการฝ่าย
กิจกรรมเพื่อสังคม ผูจ้ดัการฝ่ายประชาสัมพนัธ์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมภูมิภาค
(ประจ าภาคเหนือ) หวัหนา้ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมภูมิภาค (ประจ าภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ)
หวัหนา้ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมภูมิภาค (ประจ าภาคกลาง) หวัหนา้ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมเพื่อ
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สังคมภูมิภาค (ประจ าภาคใต้) เจา้หน้าท่ีฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม และเจา้หน้าท่ีฝ่าย
ประชาสัมพนัธ์  ผลการศึกษาพบว่า  ส่ือประชาสัมพนัธ์ดา้นกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม 
(CSR) ของบริษทั   ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) ประกอบไปดว้ยส่ือ 2 ประเภท ดงัน้ี 

1)  ส่ือมวลชน (Mass Media) เป็นส่ือเพื่อใช้ประชาสัมพนัธ์ดา้นกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษทัในส่วนท่ีเป็นการด าเนินการในมิติดา้นกวา้ง โดยมีเป้าหมาย
ส าคญัเพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความเขา้ใจและสร้างทศันคติท่ีดีต่อบริษทั จากการด าเนินกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัในส่วนท่ีเป็นกลยุทธ์เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตของผูค้นใน
สังคม ซ่ึงส่ือในกลุ่มน้ีประกอบดว้ย วทิย ุโทรทศัน์ หนงัสือพิมพแ์ละนิตยสาร เป็นตน้  

2)  ส่ือบุคคลและส่ือเฉพาะกิจ (Personal Media and Specialized Media) เป็นส่ือท่ี
ใชเ้พื่อการประชาสัมพนัธ์ดา้นกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษทัในส่วนท่ีเป็น
การด าเนินการในมิติเชิงลึก โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างการรับรู้ถึงการเป็นส่วนหน่ึงในชุมชน/สังคม
ของบริษทัท่ีจะเขา้ไปมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาและพฒันาชุมชนสังคมนั้นๆ ซ่ึงส่ือในกลุ่มน้ี
ประกอบดว้ย ส่ือบุคคลและส่ือส่ิงพิมพต่์างๆ  

ทั้งน้ีส่ือบุคคลเป็นวธีิการส่ือสารท่ีเก่าแก่ท่ีสุดท่ีใชก้นัตั้งแต่เร่ิมมีมนุษยข้ึ์นในโลก เป็นส่ือท่ี
ใช้กันมากในกลุ่มประชาชนทัว่ไป เคร่ืองมือของส่ือบุคคลมีทั้งท่ีเป็นค าพูด กริยาท่าทาง การ
แสดงออกทางอากปักิริยาวิธีการส่ือสารดว้ยบุคคลจะเป็นการใชค้  าพูดเป็นหลกั ดว้ยวิธีการสนทนา 
อภิปราย บรรยาย สาธิต ประชุม ค าพูด (Spoken Word) เป็นเคร่ืองมือส่ือสารท่ีทุกคนคุน้เคยกนัดีอยู่
แลว้ และทุกคนตอ้งใชค้  าพูดในชีวิตประจ าวนั ในงานอาชีพ ในชีวิตส่วนตวั ส่ือค าพูดจึงเป็นส่ือท่ี
เก่าแก่ท่ีสุดชนิดหน่ึง นอกจากน้ีหากค าพดูนั้นพดูโดยบุคคลท่ีมีช่ือเสียงท่ีสังคมยกยอ่งนบัถือก็จะยิ่ง
เพิ่มน ้ าหนักในค าพูดนั้นมากข้ึนเป็นเงาตามตัว การพูดจึงเป็นเคร่ืองมือในการถ่ายทอดชักน า
ความรู้สึกนึกคิดของมนุษยอ์อกมาใหผู้อ่ื้นไดท้ราบและเขา้ใจ ค าพูดจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัท่ีจะท า
ใหม้นุษยเ์กิดความร่วมมือร่วมใจเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั  

ส าหรับส่ือวิทยุเป็นส่ือประชาสัมพนัธ์ท่ีส่งข่าวสารไดร้วดเร็ว และเผยแพร่ข่าวไปไดไ้กล
มาก เป็นท่ีนิยมทัว่ไปทั้งในและต่างประเทศ ประชาชนมีใชม้ากแมใ้นชนบทท่ีอยูห่่างไกลและยงัไม่
มีไฟฟ้าใช ้มีหลากหลายรายการ ทั้งข่าวสาร บนัเทิง รายการเพลง รายการละคร  

ในส่วนของส่ือโทรทศัน์เป็นส่ือท่ีเจริญรุดหน้ามาก สามารถถ่ายทอดข่าวสารได้ทั้งโดย
ค าพดู ขอ้เขียน และรูปภาพ เป็นทั้งภาพสี ขาวด า และภาพน่ิง ภาพยนตร์และอ่ืนๆ ถ่ายทอดข่าวสาร
ได้เร็วมาก และส่งภาพในระยะทางไกลๆได้ด้วย รายการทางโทรทศัน์จะคล้ายกบัวิทยุ มีความ
หลากหลายโทรทศัน์จึงเป็นส่ือท่ีมีบทบาทและมีผูนิ้ยมมาก  

ทั้งน้ีส่ือหนงัสือพิมพเ์ป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการเผยแพร่และการประชาสัมพนัธ์ เพราะ
หนงัสือพิมพเ์ป็นส่ือมวลชนท่ีสามารถเขา้ถึงประชาชนจ านวนมาก และมีระยะเวลาก าหนดออกท่ี
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แน่นอนเป็นประจ าสม ่าเสมอ หนงัสือพิมพผ์ิดกบัส่ือชนิดอ่ืนๆ ตรงท่ีวา่หนงัสือพิมพน์ั้นอาจจะเป็น
เคร่ืองเร่งเร้าก่อให้เกิดประชามติข้ึนในหมู่ประชาชนได้ และขณะเดียวกนัก็จะส่อประชามติของ
ประชาชนสะทอ้นออกมาให้เห็นอีกดว้ย เราจึงสามารถกล่าวไดอ้ย่างเต็มปากว่า หนงัสือพิมพเ์ป็น
เคร่ืองมืออนัส าคญัยิ่งในวงการประชาสัมพนัธ์ หนงัสือพิมพส์ามารถเสนอข่าวสารเร่ืองราวต่างๆ 
หลายดา้นปะปนผสมผสานกนัไปในฉบบัเดียวกนั มีทั้งข่าวสาร เร่ืองราว ท่ีประชาชนเฉพาะกลุ่ม
และประชาชนทัว่ไปสนใจ เช่น ข่าวการเมือง อาชญากรรม เศรษฐกิจ สังคม กีฬา บนัเทิง เป็นตน้ 
หนงัสือพิมพเ์ป็นส่ือในการติดต่อ 2 ทาง (Two-Way Communication) เพราะเป็นส่ือในการถ่ายทอด
ความคิดเห็น นโยบายการด าเนินงานของกิจการ แล้วยงัเป็นส่ือแสดงความรู้สึกนึกคิดของ
ประชาชนท่ีมีต่อองคก์รดว้ย เช่น การวิจารณ์การปฏิบติังานหรือนโยบายของรัฐบาล เพื่อองคก์ารท่ี
ถูกวิจารณ์จะได้ปรับปรุงนโยบายให้ดีข้ึน หรือรัฐบาลใช้หนังสือพิมพเ์ป็นส่ือช้ีแจงให้ประชาชน
เขา้ใจ เพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบติัให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย นอกจากน้ี หนงัสือพิมพย์งั
เป็นส่ือท่ีใช้ในการประชาสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ โดยใช้เป็นส่ือแถลงนโยบาย ขอ้คิดเห็นทาง
การเมืองเพื่อสร้างความเขา้ใจอนัดีต่อกนั ใช้ในการเผยแพร่วฒันธรรมให้เป็นท่ีรู้จกัของประเทศ
ต่างๆ หรือแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวเพื่อดึงดูดนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ 

และผลการศึกษาพบอีกวา่ การใชส่ื้อประชาสัมพนัธ์ดา้นกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม 
(CSR) ของบริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) เป็นการด าเนินการใชส่ื้อประชาสัมพนัธ์ท่ีหลากหลาย
ประเภท และมีการใชแ้บบผสมผสานโดยการบูรณาการเน้ือหาขอ้มูลกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคม (CSR) เขา้ดว้ยกนั เพื่อท่ีจะสามารถส่ือสารกบัทุกภาคส่วนในสังคมท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งหรือ
เป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholder) กบัการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัซีพี 
ออลล์ จ  ากดั (มหาชน) รวมถึงสามารถสร้างการรับรู้ สร้างความเขา้ใจและสร้างทศันคติท่ีดีท่ีมีต่อ
บริษัทให้เกิดข้ึนแก่ทุกภาคส่วนในสังคม โดยการใช้ส่ือประชาสัมพันธ์ด้านกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) แบบครบเคร่ือง ซ่ึงรายละเอียดของการใช้ส่ือประชาสัมพนัธ์ด้าน
กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคม (CSR) แบบครบเคร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

 
4.2.1  ส่ือบุคคล 
บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) เนน้การใชส่ื้อบุคคลในการส่ือสารโดยเนน้ท่ีตวัผูบ้ริหาร 

CEO เพื่อสร้างความมัน่ใจใหเ้กิดทั้งภายในองคก์รและภายนอกองคก์ร โดยในส่วนของภายในองกร์
นั้นจะมีการจดักิจกรรมให้ผูบ้ริหารพบพนกังานเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นต่างๆ ในขณะท่ีการ
ส่ือสารภายนอกองคก์รเนน้ใหผู้บ้ริหารสามารถเขา้ถึงไดง่้ายกบัส่ือมวลชนแขนงต่างๆ ทั้งในแง่ของ
การใหค้วามรู้ การแสดงความคิดเห็น และการช้ีแจงต่างๆ โดยอาศยัการติดต่อส่ือสารท่ีสะดวกอยา่ง
โทรศพัท ์และอีเมลล์ รายละเอียดดงัขอ้มูลจากผูใ้หข้อ้มูลส าคญัต่อไปน้ี 
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ส าหรับกระบวนการดา้นการส่ือสารดา้นกิจกรรมของซีพีออลลน์ั้นเนน้การส่ือสาร 
2 ทาง คือ ระหวา่งองคก์ร และลูกคา้ โดยพยายามท่ีจะคน้หาวถีิทางท่ีดีท่ีสุดเพื่อให้
เขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ คู่คา้ โดยผา่นกระบวนการจดัโครงการ กิจกรรม และประชาสัมพนัธ์ 
(กรรมการผูจ้ดัการด้านการสร้างเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม, สัมภาษณ์, วนัท่ี 10 
กรกฎาคม 2557) 
 
ในส่วนงานของประชาสัมพนัธ์ในการส่ือสารด้านการรับรู้กิจกรรม CSR ของ
องค์กรให้กบับุคลากรภายในองค์กรนั้น จะเน้นใช้โซเชียลมีเดียอย่าง Facebook 
หรือโปสเตอร์ติดบอร์ด รวมไปถึงท าหนังสือแจ้งหัวหน้าส่วนงานเพื่อให้
ประชาสัมพนัธ์ลูกน้องในแผนกตนเองเพื่อให้รับรู้วา่มีกิจกรรมอะไรเกิดข้ึน และ
จะมีส่วนร่วมไดอ้ย่างไรบา้ง  ในส่วนของภายนอกอย่างลูกคา้และคู่คา้ จะท าผา่น
ส่ือมีเดียต่างๆ ทั้งฟรีทีวี หนงัสือพิมพ ์และการโฆษณา เพื่อให้รับรู้ว่ามีกิจกรรม
อะไรบา้ง และความคืบหนา้ของโรงการกิจกรรมต่างๆ (ผูจ้ดัการฝ่ายประชาสัมพนัธ์, 
สัมภาษณ์, วนัท่ี 13 กรกฎาคม 2557) 
 
ปัจจุบนัการใชส่ื้อในการส่ือสารกิจกรรมทุกกิจกรรม ใชผ้า่นช่องทางโซเช่ียลมีเดีย 
เป็นหลกั เน่ืองจากรวมเร็วเขา้ถึง และประหยดังบประมาณมากท่ีสุด  (เจา้หน้าท่ี
ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม, สัมภาษณ์, วนัท่ี 13 กรกฎาคม 2557) 
 
จากข้อมูลท่ีได้สัมภาษณ์บริษัท ซีพี ออลล์ จ  ากัด (มหาชน) เห็นได้ว่าผูบ้ริหารคือ

ภาพลกัษณ์ท่ีส าคญัขององคก์ร ดงันั้นซีพีออลล์ จึงให้ความส าคญักบัการส่ือสารผ่านทางตวับุคคล 
ผา่นทางผูบ้ริหารในแต่ละระดบั โดยเฉพาะซีอีโอ ซ่ึงเป็นผูก้  าหนดทิศทางและนโยบายขององคก์ร 
ซ่ึงท่ีผา่นมาซีอีโอของซีพีออลล์เป็นผูท้  าหนา้ท่ีในการส่ือสารทั้งดา้นวิสัยทศัน์และนโยบาย รวมทั้ง
ความรับผดิชอบต่อสังคมในดา้นต่างๆ ถือเป็นการส่ือสารท่ีมีน ้าหนกัจากภาพลกัษณ์ท่ีน่าเช่ือถือของ
ตวับุคคล ทั้งน้ีซีพีออลล์มีการใช้ส่ือบุคคลอย่างต่อเน่ือง ผ่านการแถลงข่าวส าหรับส่ือมวลชนใน
โอกาสต่างๆ อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงนอกจากขอ้มูลของการแถลงข่าวนั้นๆแลว้ ยงัสามารถวิเคราะห์ถึง
ภาพรวมธุรกิจหรือสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศ ช่วยเสริมภาพลกัษณ์ขององคก์รชั้นแนว
หนา้ของเมืองไทยอีกดว้ย 

 
4.2.2  ส่ือวทิยุกระจายเสียง 
บริษทั ซีพี ออลล์ จ  ากดั (มหาชน) ยงัคงใช้ส่ือวิทยุกระจายเสียงในการประชาสัมพนัธ์

กิจกรรมต่างๆ ขององค์กร โดยเน้นการส่ือสารในรูปแบบของการโฆษณาผ่านส่ือวิทยุ รวมไปถึง
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การเล่นเกมส์กบัรายการคล่ืนวทิยตุ่างๆ ถือเป็นการเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดโ้ดยตรง รายละเอียด
ดงัขอ้มูลจากผูใ้หข้อ้มูลส าคญัต่อไปน้ี 
 

เราจะมีการวางแผนการใชส่ื้อภายนอกทั้งการน าเสนอโดยวิธีการประชาสัมพนัธ์
ข่าวสารผา่นวทิย ุโทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์และการวางแผนการซ้ือส่ือ ซ่ึงรวมไปถึง
บิลบอร์ดต่างๆ ท่ีสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการส่ือสาร และจัดท า
งบประมาณควบคู่ เพื่อให้ส่ิงท่ีต้องการส่ือสารเกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้
งบประมาณท่ีจ ากดั (ผูจ้ดัการฝ่ายประชาสัมพนัธ์, สัมภาษณ์, วนัท่ี 13 กรกฎาคม 
2557) 
 
การเป็นพีอาร์ตอ้งรู้วา่เราก าลงัท าอะไร ส่ือสารเร่ืองอะไร คุณค่าของงานท่ีเราก าลงั
จะส่ือออกไป รู้จกัการวางแผนส่ือ การวางแผนงาน ให้สอดคลอ้งกบังาน ตั้งแต่
การจดัแถลงข่าว การจดั Press Tour ในบางกิจกรรมหรือโครงการท่ีสามารถจดัได้
เพื่อใหส่ื้อมวลชนเป็นส่ือกลางในการน าเสนอเร่ืองราว ในบางคร้ังก็มีการจดัท าใน
ด้านการโฆษณาผ่านภาพยนตร์โฆษณาในส่ือทีวี และแอดเวอร์เทอเรียล ใน
หนงัสือพิมพแ์ละนิยสารดว้ย (เจา้หน้าท่ีฝ่ายประชาสัมพนัธ์, สัมภาษณ์, วนัท่ี 13 
กรกฎาคม 2557) 

 
จากขอ้มูลท่ีได้สัมภาษณ์บริษทั ซีพี ออลล์ จ  ากดั (มหาชน) เห็นได้ว่าส่ือวิทยุเป็นส่ือท่ี

สามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายในวงกวา้ง  และเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะท่ีส่ืออ่ืนๆไม่สามารถเขา้ถึง
ได ้อาทิ กลุ่มผูใ้ช้รถยนตเ์ป็นยานพาหนะ กลุ่มธุรกิจบริการเช่น ร้านเสริมสวย ร้านอาหาร เป็นตน้ 
เน่ืองจากเป็นส่ือท่ีสามารถรับสารไดใ้นขณะท่ีท ากิจกรรมอ่ืนๆ นอกจากนั้นส่ือวิทยุยงัสามารถแบ่ง
กลุ่มเป้าหมายไดอ้ย่างชดัเจน จากกลุ่มผูฟั้งท่ีแตกต่างกนัไปของแต่ละสถานี ดงันั้นการเลือกใชส่ื้อ
วิทยุจึงมีความจ าเป็นในการส่ือสาร  สอดคล้องกับซีพีออลล์ซ่ึงมีกลุ่มเป้าหมายท่ีหลากหลาย 
สามารถเลือกใช้ช่องทางน้ีในการส่ือสารไปยงักลุ่มเป้าหมายท่ีเฉพาะเจาะจงได้ รวมทั้ งยงัใช้
งบประมาณการลงทุนในส่ือน้ีนอ้ยกวา่ส่ือทีวหีลายเท่าตวั หมายเหตุ Press Tour คือการท่ีส่ือมวลชน
เขา้เยีย่มชมกิจกรรมในพื้นท่ีจริงๆ หรือเขา้ร่วมกิจกรรม 
 
 4.2.3  ส่ือโทรทัศน์ 

บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) ยงัคงใหค้วามส าคญักบัการส่ือสารดว้ยส่ือโทรทศัน์ โดย
จะเน้นการท าสกู๊ปพิเศษเพื่อน าเสนอกิจกรรมต่างๆ ท่ีได้ด าเนินการไปแล้ว  และการท าสปอร์ต
โฆษณาผา่นรายการโทรทศัน์ รายละเอียดดงัขอ้มูลจากผูใ้หข้อ้มูลส าคญัต่อไปน้ี  
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ภาพที ่4.9  รายการ Energy Update น าเสนอข่าว CSR ของ  CP all  
 

หนา้ท่ีของประชาสัมพนัธ์คือ  การท่ีพยายามส่ือสารส่ิงท่ีองคก์รตอ้งการให้สังคม
รับรู้ออกสู่สาธารณะ ดงันั้นการประชาสัมพนัธ์ให้บุคคลภายนอก ไดรับทราบถึง
โครงการคือ  การใช้ส่ือมีเดียเป็นหลกั ผา่นการวางแผนพีอาร์ ตั้งแต่การจดัแถลง
ข่าว การจดั Group Interview การจดั Press Visit รวมถึงการจดั Press Tour ในบาง
กิจกรรมหรือโครงการท่ีสามารถจดัได้เพื่อให้ส่ือมวลชนเป็นส่ือกลางในการ
น าเสนอเร่ืองราว ส่วนในการประชาสัมพนัธ์ส่วนของส่ือส่ิงพิมพก์็มีการท า Scoop 
ในบางคร้ังก็มีการจดัท าในดา้นการโฆษณาผ่านภาพยนตร์โฆษณาในส่ือทีวี และ
แอดเวอร์เทอเรียล ในหนงัสือพิมพแ์ละนิยสารดว้ย (เจา้หนา้ท่ีฝ่ายประชาสัมพนัธ์, 
สัมภาษณ์, วนัท่ี 13 กรกฎาคม 2557) 
 
จากขอ้มูลท่ีไดส้ัมภาษณ์บริษทั ซีพี ออลล์ จ  ากดั (มหาชน) เห็นไดว้่าส่ือทีวียงัเป็นส่ือท่ี

ไดรั้บความนิยมสูงสุดส าหรับการส่ือสาร เน่ืองจากสามารถกระจายสารไปยงัผูรั้บไดใ้นวงกวา้งใน
เวลาอนัรวดเร็ว พร้อมทั้งยงัมีความสมบูรณ์ของภาพและเสียง อีกทั้งเป็นส่ือท่ีแสดงถึงความเป็น
องคก์รชั้นน า เน่ืองจากมีค่าใชจ่้ายสูง ซีพีออลล์ในฐานะองคก์รธุรกิจชั้นน าของประเทศ จ าเป็นตอ้ง
สร้างความใกลชิ้ดกบัผูบ้ริโภค จึงตอ้งใชส่ื้อทีวีในการส่ือสารและสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีอยา่งต่อเน่ือง 
ไม่เฉพาะการโฆษณาสินคา้ แต่รวมถึงการประชาสัมพนัธ์ภาพลกัษณ์องคก์ร ผา่นข่าวหรือรายการ
ต่างๆ 
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4.2.4  ส่ือหนังสือพมิพ์  
บริษทั ซีพี ออลล์ จ  ากดั (มหาชน) ยงัคงให้ความส าคญักบัส่ือหนังสือพิมพ์ เพื่อใช้เป็น

เคร่ืองมือท่ีในการเผยแพร่และการประชาสัมพนัธ์ เพราะหนังสือพิมพ์เป็นส่ือมวลชนท่ีสามารถ
เข้าถึงประชาชนจ านวนมาก สามารถเผยแพร่ข่าวสารด้านกิจกรรมขององค์กรได้อย่างรวดเร็ว 
รายละเอียดดงัขอ้มูลจากผูใ้หข้อ้มูลส าคญั 

 

 
 
ภาพที ่4.10  CP all จดัโครงการ “คิดถุ๊ง คิดถุง ซีซัน่ 3” ลงข่าวกรุงเทพธุรกิจ 
     “เครือข่ายเยาวชนคิดถุ๊งคิดถุง”ของ CP all ลงคมชดัลึก 
แหล่งทีม่า:  บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน), 2554. 
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หน้าท่ีของประชาสัมพนัธ์คือ การท่ีพยายามส่ือสารส่ิงท่ีองคก์รตอ้งการให้สังคม
รับรู้ ออกสู่สาธารณะ ดงันั้นการประชาสัมพนัธ์ให้บุคคลภายนอก ไดรับทราบถึง
โครงการคือ การใช้ส่ือมีเดียเป็นหลกั ผ่านการวางแผนพีอาร์ ตั้งแต่การจดัแถลง
ข่าว การจดั Group Interview การจดั Press Visit รวมถึงการจดั Press Tour ในบาง
กิจกรรมหรือโครงการท่ีสามารถจดัได้เพื่อให้ส่ือมวลชนเป็นส่ือกลางในการ
น าเสนอเร่ืองราว ส่วนในการประชาสัมพนัธ์ส่วนของส่ือส่ิงพิมพก์็มีการท า Scoop 
ในบางคร้ังก็มีการจดัท าในดา้นการโฆษณาผ่านภาพยนตร์โฆษณาในส่ือทีวี และ
แอดเวอร์เทอเรียลในหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสารดว้ย (เจา้หนา้ท่ีฝ่ายประชาสัมพนัธ์, 
สัมภาษณ์, วนัท่ี 13 กรกฎาคม 2557) 
 

 จากขอ้มูลท่ีไดส้ัมภาษณ์บริษทั ซีพี ออลล์ จ  ากดั (มหาชน) เห็นไดว้า่ ส่ือหนงัสือพิมพ ์เป็น
ช่องทางการในเผยแพร่เน้ือหาท่ีใช้ในการส่ือสารไดม้าก และสามารถเลือกใช้ในรูปแบบของการ
น าเสนอข่าวท่ีไม่ใช่โฆษณาอีกดว้ย ท าให้มีความน่าสนใจและน่าเช่ีอถือมากยิ่งข้ึน ซ่ึงซีพีอออลล์ มี
การแถลงข่าวต่อส่ือมวลชนและเปิดโอกาสให้ผูส่ื้อข่าวไดส้ัมภาษณ์อย่างต่อเน่ือง รวมทั้งการน า
ส่ือมวลชนไปสัมผสักับธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งขององค์กร นอกจากนั้นยงัมีทีมประชาสัมพนัธ์ท่ีคอย
ประสานงานและสร้างความผูกพนัธ์กับส่ือมวลชนอีกด้วย  ทั้ งน้ีเน้ือท่ีในหน้าหนังสือพิมพ์ยงั
สามารถแบ่งแยกเน้ือหาท่ีแตกต่างกนัไปไดอ้ยา่งชดัเจน อาทิ ข่าวธุรกิจ ข่าวส่ิงแวดลอ้ม ข่าวภูมิภาค 
ข่าวการเกษตร ฯลฯ ซ่ึงแต่ละกลุ่มเน้ือหาลว้นเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของซีพีออลล์ จึงสามารถเลือกใช้
เป็นช่องทางการส่ือสารไดห้ลากหลายแง่มุม ไม่เฉพาะข่าวเชิงธุรกิจเท่านั้น 
  

4.2.5  ส่ือนิตยสาร 
บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) ยงัใชส่ื้อนิตยสารในการเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพนัธ์

รายละเอียดของการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ท่ีทางบริษทั ซีพี ออลล์ ไดด้ าเนินการไปแลว้ เน่ืองจาก 
นิตยสารมีรูปเล่มท่ีกะทดัรัดสวยงาม และมีระบบการพิมพท่ี์ประณีต มีสีสวยงามช่วยดึงดูดความ
สนใจของผูอ่้านไดเ้ป็นอยา่งดี รายละเอียดดงัขอ้มูลจากผูใ้หข้อ้มูลส าคญั 
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ภาพที ่4.11  ภาพข่าวกิจกรรม  CSR ของ CP all ลงนิตยสาร HUG 
แหล่งทีม่า:  บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน), 2554. 
  

หน้าท่ีของประชาสัมพนัธ์คือ การท่ีพยายามส่ือสารส่ิงท่ีองคก์รตอ้งการให้สังคม
รับรู้ ออกสู่สาธารณะ ดงันั้นการประชาสัมพนัธ์ให้บุคคลภายนอก ไดรับทราบถึง
โครงการคือ การใช้ส่ือมีเดียเป็นหลกั ผ่านการวางแผนพีอาร์ ตั้งแต่การจดัแถลง
ข่าว การจดั Group Interview การจดั Press Visit รวมถึงการจดั Press Tour ในบาง
กิจกรรมหรือโครงการท่ีสามารถจดัได้เพื่อให้ส่ือมวลชนเป็นส่ือกลางในการ
น าเสนอเร่ืองราว ส่วนในการประชาสัมพนัธ์ส่วนของส่ือส่ิงพิมพก์็มีการท า Scoop 
ในบางคร้ังก็มีการจดัท าในดา้นการโฆษณาผ่านภาพยนตร์โฆษณาในส่ือทีวี และ
แอดเวอร์เทอเรียลในหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสารดว้ย (เจา้หนา้ท่ีฝ่ายประชาสัมพนัธ์, 
สัมภาษณ์, วนัท่ี 13 กรกฎาคม 2557) 

 
 จากขอ้มูลท่ีไดส้ัมภาษณ์บริษทั ซีพี ออลล์ จ  ากดั (มหาชน) เห็นไดว้า่ ส่ือนิตยสารเป็นส่ือท่ี
มีอายุยาวนานกว่าส่ือหลายประเภท  อีกทั้งยงัมีความสวยงามน่าจบัต้อง  และเป็นส่ือท่ีสามารถ
ส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรได้ดี การส่ือสารผ่านส่ือนิตยสาร อาจจะมีความซับซ้อนกว่าส่ือ
หนงัสือพิมพ ์เน่ืองจากตอ้งการเน้ือหาท่ีแตกต่างและเจาะลึก ซีพีออลล์จึงมีการเปิดโอกาสให้ส่ือ
นิตยสารเข้าสัมภาษณ์ในกรณีท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงส่วนใหญ่จะอยู่ในแนวทางของการสัมภาษณ์
วิสัยทัศน์ของผูบ้ริหาร นอกจากนั้นแล้วยงัสามารถใช้เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ความ
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เคล่ือนไหวขององคก์ร ผา่นภาพข่าวสังคม หรือ แอดเวอร์เทอเรียล ขณะเดียวกนัส่ือนิตยสารก็เป็น
อีกส่ือหน่ึงท่ีแบ่งกลุ่มเป้าหมายชดัเจน ทั้งนิตยสารส าหรับเพศและวยัต่างๆ ประกอบดว้ยนิตยสาร
ส าหรับผูห้ญิง ผูช้าย วยัรุ่น เป็นตน้ รวมทั้งนิตยสารยงัแบ่งแยกความสนใจของแต่ละสาขาอาชีพ
หรือข้อมูลความรู้ในด้านต่างๆ  เช่น นิตยสารด้านท่องเท่ียว นิตยสารด้านไอที นิตยสารด้าน
การตลาด เป็นตน้ 
 

4.3  ผลการศึกษาปัจจัยทีส่่งผลต่อความส าเร็จของกลยุทธ์ในการส่ือสารด้านกจิกรรม 
       ความรับผดิชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษทั ซีพ ีออลล์ จ ากดั (มหาชน) 
 

ผลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ผูบ้ริหารระดบัสูง และบุคลากรท่ี
รับผิดชอบด้านการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมและประชาสัมพนัธ์ ของบริษทัซีพีออลล์ จ  ากัด
(มหาชน) จ านวน 9 คนไดแ้ก่  กรรมการผูจ้ดัการด้านการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม ผูจ้ดัการฝ่าย
กิจกรรมเพื่อสังคม ผูจ้ดัการฝ่ายประชาสัมพนัธ์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมภูมิภาค
(ประจ าภาคเหนือ) หวัหนา้ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมภูมิภาค (ประจ าภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ)
หวัหนา้ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมภูมิภาค (ประจ าภาคกลาง) หวัหนา้ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมเพื่อ
สังคมภูมิภาค (ประจ าภาคใต้) เจา้หน้าท่ีฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม และเจา้หน้าท่ีฝ่าย
ประชาสัมพนัธ์  ผลการศึกษาพบวา่  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการส่ือสารดา้นกิจกรรมความ
รับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) ประกอบไปดว้ย  

4.3.1   ความน่าเช่ือถือของบริษทั ความน่าเช่ือถือของบริษทัเป็นปัจจยัส าคญัต่อความส าเร็จ
ในการส่ือสารดา้นกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษทั เน่ืองจากเป็นส่ิงท่ีท าให้การ
ด าเนินกิจกรรมความรับผดิชอบของบริษทัไดรั้บความร่วมมือเป็นอยา่งดีจากทุกภาคส่วน 

4.3.2  การมีส่วนร่วมของพนกังาน การมีส่วนร่วมของพนกังานทั้งการร่วมคิด ร่วมวางแผน 
ร่วมลงมือปฏิบติั ร่วมติดตามประเมินผล และร่วมรับผลประโยชน์จากผลผลิตของการด าเนิน
กิจกรรม จะช่วยเพิ่มโอกาสในความส าเร็จของการส่ือสารดา้นกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
(CSR) ของบริษทั เน่ืองจากความรู้ ประสบการณ์และความเช่ียวชาญของพนกังานจะช่วยลดความ
ผดิพลาดและช่วยเพิ่มประสิทธิผลในการด าเนินกิจกรรม 

4.3.3  ความสัมพนัธ์กบัชุมชน ความสัมพนัธ์ท่ีดีของบริษทักบัชุมชน จะท าให้การด าเนิน
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษทัได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชุมชน 
นอกจากน้ีชุมชนยงัมีทศันคติท่ีดีต่อบริษทั  ท าให้การส่ือสารดา้นกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
(CSR) ของบริษทัประสบความส าเร็จไดง่้าย 
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4.3.4   ประสิทธิภาพการส่ือสาร การก าหนดเป้าหมายและรายละเอียดท่ีชดัเจนของขอ้มูลท่ี
ตอ้งการส่ือสาร รวมถึงการเลือกใช้ส่ือท่ีเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย ท าให้การส่ือสารของบริษทั
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงถือเป็นอีกส่วนส าคญัของความส าเร็จในการส่ือสารดา้นกิจกรรม
ความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั 

รายละเอียดของผลการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการส่ือสารดา้นกิจกรรมความ
รับผดิชอบต่อสังคมของบริษทัซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) ในแต่ละปัจจยัมีรายละเอียดดงัน้ี  

 
4.3.1  ความน่าเช่ือถือของบริษัท 
 บริษทัซีพี ออลล์ จ  ากดั (มหาชน) ไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือจาก บริษทั ฟิทช์ เรท

ต้ิงส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ท่ีระดับ “A+(tha)” ซ่ึงอันดับความน่าเช่ือถือดังกล่าวสะท้อนถึง
ความสามารถในการด าเนินธุรกิจของบริษทัท่ีมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองและมีผลการด าเนินงานท่ี
แขง็แกร่ง นอกจากน้ี ยงัสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเป็นผูน้ าในธุรกิจคา้ปลีกของไทยมายาวนานกวา่ 25 
ปี ท่ีใหบ้ริการความสะดวกกบัทุกชุมชน ทุกทิศทัว่ไทย ตลอด 24 ชัว่โมง ทุกวนั 

 
 4.3.2  การมีส่วนร่วมของพนักงาน 

บริษทัซีพี ออลล์ จ  ากดั (มหาชน) เน้นการมีส่วนร่วมของพนักงาน ตอ้งการให้เกิดการ
ตระหนกัรู้ในการช่วยเหลือสังคมเพื่อให้พนกังานทุกคนมีส่วนร่วมเพื่อให้องคก์รมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ซ่ึงเช่ือมัน่วา่  องคก์รจะดีไดต้อ้งประกอบกนัทุกส่วนในองคก์ร ตั้งแต่ผูบ้ริหาร จนถึงพนกังาน และ
ระบบการท างานท่ีจะเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการพฒันาองคก์ร ทั้งน้ีส่ิงแรกท่ีองคก์รให้ความส าคญั
คือบุคลากรในองคก์ร ภายใตป้ณิธาน “นวตักรรม สร้างปัญญา เพิ่มคุณค่า ท าไดจ้ริง” เพื่อกระตุน้ให้
พนกังานมีวฒันธรรมในการท างานชดัเจนรู้จกัการคิดนอกกรอบ กลา้แสดงความคิดเห็น เกิดการ
สร้างสรรค์ ตลอดจนปลูกฝังเร่ืองการท างานแบบจิตอาสา ท างานบนความรับผิดชอบผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย โดยร่วมกนัจดักิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ใหแ้ก่สังคมอยา่งสม ่าเสมอ 

 
การพยายามให้ทุกคนได้มีส่วนในการเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ โดยเนน้ให้เป็นหน่ึง
ในกิจกรรมท่ีพนกังานจะไดรั้บเพิ่มในส่วนของแรงจูงใจท่ีอยากท าเช่น พิจารณา
ความสม ่าเสมอในการให้ความร่วมมือในการเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของบริษทั 
โดยเพิ่มขั้นเพื่อพิจารณาปรับเพิ่มเงินเดือน รวมถึงการพยายามสร้างให้พนกังาน
ทุกคนตระหนักคิดในการเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยเหลือสังคมอย่างภูมิใจ 
(กรรมการผูจ้ดัการด้านการสร้างเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม, สัมภาษณ์, วนัท่ี 13 
กรกฎาคม 2557) 
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การท่ีจะให้ฝ่ายบริหารและพนักงานได้มีการแลกเปล่ียน ข้อมูลความคิดเห็น
ร่วมกนันั้น เป็นนโยบายการบริหารงานท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงของซีพีออลล์  โดยจะมี
การจดักิจกรรมประจ าเดือนและประจ าปี ให้ผูบ้ริหารไดมี้โอกาสพบพนกังานใน
ทุกระดบั โดยในแต่ละคร้ังก็จะมีการใหแ้ลกเปล่ียนพูดคุยในประเด็นต่างๆ เพื่อท า
ความเขา้ใจร่วมกนั และแลกเปล่ียนความเห็นร่วมกนั (ผูจ้ดัการฝ่ายประชาสัมพนัธ์, 
สัมภาษณ์, วนัท่ี 13 กรกฎาคม 2557) 
 
4.3.3  ความสัมพนัธ์กบัชุมชน 

 บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) ตระหนกัมาเสมอวา่ ประกอบธุรกิจท่ีอยูคู่่กบัสังคมและ
ชุมชนมาโดยตลอดระยะเวลากวา่ 25 ปี ดงันั้นการให้ความส าคญัในการสร้างความพนัธ์กบัชุมชน
เป็นส าคญั ซ่ึงการจะคิดสร้างสรรค์เพื่อชุมชนได้นั้น ต้องผ่านการศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ ความ
ตอ้งการในแต่ละพื้นท่ี เพื่อเป็นส่วนหน่ึงในการสนบัสนุนผลกัดนัชุมชนให้เป็นสังคมของคนเก่ง
และคนดี โดยซีพีออลลมุ์่งเนน้การพฒันาคน การศึกษาและส่ิงแวดลอ้มควบคู่กนั 
  

ส่วนใหญ่รูปแบบของกิจกรรมจะเป็นไปในรูปแบบของการร่วมดว้ยช่วยกนั จาก
องค์กรหน่วยงานอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิ หรือส่วนบริหารในทอ้งถ่ิน รวมถึง
ประชาชนในพื้นท่ีในการร่วมกนัจดัท ากิจกรรมต่างๆ โดยวิธีการท่ีใชห้ลกัๆ จะมี
การระดมสมองในการคิดโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ข้ึนมาเพื่อให้สอดคลอ้งกบั
ปัญหาหรือพื้นท่ี จากนั้ นก็น ามาจัดท าแผนงาน โดยแบ่งตามหน้าท่ี จัดหา
งบประมาณ ด าเนินการ และท าผลส ารวจความคิดเห็นกลบั เพื่อน ามาวิเคราะห์
ผลส าเร็จ และแนวทางแกไ้ขต่อไป (หวัหนา้ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมภูมิภาค 
ประจ าภาคเหนือ, สัมภาษณ์, วนัท่ี 13 กรกฎาคม 2557)  

 
ในส่วนของกิจกรรมนั้ น จะเร่ิมจากการวางแผนกิจกรรม วางขั้นตอน และ
ประชาสัมพนัธ์กิจกรรม เพื่อให้คนในองคก์รทราบวา่จะจดักิจกรรมอะไร ท่ีไหน 
อยา่งไร และสามารถมีส่วนร่วมไดอ้ย่างไรบา้ง  นอกจากน้ีก็จะมีการประชาสัมพนัธ์
กบัชุมชนซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกให้ทราบวา่เราก าลงัจะท าอะไร และเพื่ออะไร ซ่ึง
หากทุกฝ่ายตกลงร่วมกัน ก็เข้าสู่กระบวนการด าเนินโครงการ จากนั้นก็น ามา
จดัท าแผนงาน โดยแบ่งตามหนา้ท่ี จดัหางบประมาณ ด าเนินการ และท าผลส ารวจ
ความคิดเห็นกลบั เพื่อน ามาวิเคราะห์ผลส าเร็จ และแนวทางแกไ้ขต่อไป (หวัหนา้
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ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมภูมิภาค ประจ าภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ, สัมภาษณ์, 
วนัท่ี 13 กรกฎาคม 2557)  

 
เม่ือเรารู้วา่สังคม ชุมชน ตอ้งการอะไรก็จะมาวางโครงการ คิดคน้วิธีท่ีดีท่ีสุด จะ
เร่ิมจากการวางแผนกิจกรรม วางขั้นตอน และประชาสัมพันธ์กิจกรรม ให้
พนักงานในองค์กรทราบว่าจะจดักิจกรรมอะไร ท่ีไหน อย่างไร และสามารถมี
ส่วนร่วมไดอ้ย่างไรบา้ง  จากนั้นก็น ามาจดัท าแผนงาน โดยแบ่งตามหน้าท่ี  หา
งบประมาณ ด าเนินการ และสุดท้ายก็ท าผลส ารวจความคิดเห็น เพื่อน ามา
วิเคราะห์ผลส าเร็จ และแนวทางแก้ไขต่อไป (หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมเพื่อ
สังคมภูมิภาคประจ าภาคกลาง, สัมภาษณ์, วนัท่ี 13 กรกฎาคม 2557) 

  
 4.3.4  ประสิทธิภาพการส่ือสาร 
 

การใช้ส่ือในการส่ือสารกิจกรรมเพื่อสังคมของฝ่าย จะเน้นในเร่ืองของการรับรู้  
จึงใช้ส่ือในหลากหลายช่องทาง เช่น การใช้โซเช่ียลมี เดีย  การใช้บอร์ด
ประชาสัมพนัธ์ การใช้เสียงตามสาย เพื่อกระจายข่าวสารกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึน 
(เจา้หนา้ท่ีฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม, สัมภาษณ์, วนัท่ี 13 กรกฎาคม 2557) 
 

ปัจจยัหน่ึงท่ีส าคญัของการส่ือสารคือ ทกัษะในการส่ือสารของผูส่ื้อสาร นบัเป็น
โจทยท่ี์ส าคญัของผูท่ี้มีหน้าท่ีรับผิดชอบตอ้งมีคือตอ้งส่ือสารได้ตรงประเด็นใน
เร่ืองท่ีเราตอ้งการส่ือ และใชภ้าษาค าพดูท่ีเขา้ใจง่าย เพราะตอ้งเขา้ใจวา่คนฟังหรือ
ผูรั้บสารมีหลากหลาย มีความแตกต่างกนั ดว้ยเช้ือชาติภาษา วฒันธรรม การใส่ใจ
ในรายละเอียดด้านการส่ือสารท าให้ เราสามารถท่ีจะส่ือสารได้ตรงกับ
กลุ่มเป้าหมายหมาย และท าให้องค์กรตั้ งแต่ผู ้บริหารจนกระทั่งผู ้ปฏิบัติการ 
สามารถท่ีจะก าหนดเป้าหมายในการก าหนดแผนงานไดต้รงมากข้ึน (เจา้หน้าท่ี
ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม, สัมภาษณ์, วนัท่ี 13 กรกฎาคม 2557) 

 
ส าคญัมากคือ  ส่ือท่ีเราตอ้งการจะส่ือสารซ่ึงตอ้งเขา้ใจง่าย ตรงประเด็นใช้ภาษา
ค าพูดท่ีเขา้ใจง่าย เพราะตอ้งเขา้ใจว่าคนฟังหรือผูรั้บสารมีหลากหลาย มีความ
แตกต่างกนั ดว้ยเช้ือชาติภาษา วฒันธรรม การใส่ใจในรายละเอียดดา้นการส่ือสาร
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ท าให้เราสามารถท่ีจะส่ือสารได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย (เจ้าหน้าท่ีฝ่ายส่งเสริม
กิจกรรมเพื่อสังคม, สัมภาษณ์, วนัท่ี 13 กรกฎาคม 2557) 

 
 จากขอ้มูลท่ีไดส้ัมภาษณ์บริษทัซีพี ออลล์ จ  ากดั (มหาชน) เห็นไดว้า่ ปัจจยัความส าเร็จใน
การส่ือสารดา้นกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบไปดว้ยความน่าเช่ือถือของบริษทั ซ่ึง
บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) เป็นองคก์รใหญ่ท่ีด าเนินธุรกิจมาเป็นระยะเวลานาน และมีการท า
กิจกรรมเพื่อสังคมมาสม ่าเสมอ การมีส่วนร่วมของพนักงาน บริษทั ซีพี ออลล์ จ  ากดั (มหาชน) 
ส่งเสริมให้พนกังานเขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั้งกิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์ และกิจกรรมของชุมชน ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัชุมชน บริษทั ซีพี ออลล์ จ  ากดั (มหาชน) 
จะให้ความส าคญักับการอยู่ร่วมกับชุมชนด้วยสัมพนัธ์ภาพท่ีดีเก้ือกูลช่วยเหลือกันและไม่ให้
โรงงานสร้างปัญหากบัชุมชน ประสิทธิภาพการส่ือสาร บริษทั ซีพี ออลล์ จ  ากดั (มหาชน) มีการ
ส่ือสารท่ีชดัเจนทั้งการส่ือสารกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษทัฯ สู่ชุมชน การส่ือสารประชาสัมพนัธ์
กิจกรรมต่างๆ ของบริษทัสู่ภายในองค์กรและภายนอกองค์กรโดยผ่านส่ือหลักๆ ทั้งทีวี วิทย ุ
ส่ิงพิมพ ์และอินเตอร์เน็ต 

ในบทท่ี 5 จะน าเสนอ สรุปผลการศึกษา การอภิปรายผลและขอ้เสนอแนะจากการศึกษา
คร้ังน้ี  



 
บทที ่5 

 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัแห่งความส าเร็จของกลยุทธ์การส่ือสารด้านกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษทั ซีพี ออลล์ จ  ากดั (มหาชน)  ผูศึ้กษาไดส้รุป อภิปราย และ
ขอ้เสนอแนะมีเน้ือหาดงัน้ี  
 5.1  สรุปผลการศึกษา  
 5.2  อภิปรายผล 
 5.3  ขอ้เสนอแนะ 
 

5.1  สรุปผลการศึกษา 
 

การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัแห่งความส าเร็จของกลยุทธ์การส่ือสารด้านกิจกรรมความ
รับผดิชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษทั ซีพี ออลล์ จ  ากดั (มหาชน)  ผูศึ้กษาใชว้ิธีเก็บรวบรวมขอ้มูล
จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) จากผูบ้ริหารระดบัสูง  และบุคลากรท่ีรับผิดชอบ
ดา้นการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม  และฝ่ายประชาสัมพนัธ์องค์กรของบริษทั ซีพี ออลล์ จ  ากดั 
(มหาชน)  โดยใช้แนวค าถามแบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) มีวตัถุประสงค์คือ 1) ผล
การศึกษากลยุทธ์การส่ือสารดา้นกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษทั ซีพี ออลล ์
จ ากดั (มหาชน) 2) ผลการศึกษาส่ือดา้นกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษทั ซีพี 
ออลล ์จ ากดั (มหาชน) 3) ผลการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการส่ือสารดา้นกิจกรรมความ
รับผดิชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) 
 

5.1.1 ผลการศึกษากลยุทธ์การส่ือสารด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ
บริษัท ซีพ ีออลล์ จ ากดั (มหาชน)  

ผลการศึกษาพบวา่ กลยุทธ์การส่ือสารดา้นกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ
บริษัท ซีพี  ออลล์ จ  ากัด (มหาชน) ประกอบด้วย 1) กลยุทธ์การด าเนินกิจกรรม CSR แบบ
ผสมผสาน 2) กลยทุธ์การสร้างการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม CSR จากทุกภาคส่วนในสังคม  
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5.1.1.1 กลยทุธ์การด าเนินกิจกรรม CSR แบบผสมผสาน  
เป็นการก าหนดกลยทุธ์ท่ีหลากหลายวธีิและในมิติทั้งในแนวกวา้งและในแนวลึกเร่ิม

จากกลยุทธ์การรับรู้ประเด็นทางสังคมการจดัส่งอาสาสมคัรเขา้ไปช่วยเหลือชุมชน  การส่งเสริม
สังคมจากการท าการตลาด  และกลยทุธ์การด าเนินธุรกิจอยา่งมีความรับผดิชอบต่อสังคม 

การรับรู้ประเด็นทางสังคม บริษทั ซีพี ออลล์ จ  ากดั (มหาชน) ให้ความส าคญัในการ
ลงพื้นท่ีเพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการของชุมชน โดยเข้าไปพูดคุยกับกลุ่มตวัแทนชุมชน 
ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อให้ทราบถึงปัญหาและความตอ้งการของชาวบา้นในชุมชนอย่างแทจ้ริง และ
ด าเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามความตอ้งการของพื้นท่ีนั้นๆ โดยปัญหาและความตอ้งการส่วนใหญ่
ของชุมชนทุกภาคมีความคลา้ยคลึงกนั ประกอบไปดว้ยปัญหาส่ิงแวดล้อม ปัญหาการขาดแคลน
ทุนการศึกษา และปัญหาการวา่งงาน 

การส่งเสริมสังคมจากการท าการตลาด บริษทั ซีพี ออลล์ จ  ากดั (มหาชน) เห็นวา่การ
แบ่งก าไรจากการด าเนินกิจการขององคก์รลงไปด าเนินกิจกรรมต่างๆ ทาง CSR ให้สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของชุมชน  ถือเป็นกิจกรรมส่งเสริมการตลาดทางหน่ึง และเป็นการสร้างสัมพนัธภาพ
อนัดีระหวา่องคก์รและชุมชน อาทิ การรักษาส่ิงแวดลอ้ม การปลูกตน้ไม ้การท าความสะอาดแม่น ้ า
ล าคลอง การใหทุ้นการศึกษาแก่นกัเรียนท่ีเรียนดีแต่ยากจน และการส่งเสริมอาชีพแก่ชาวบา้น 

การตลาดเพื่อสังคมของบริษทั ซีพี ออลล์ จ  ากดั (มหาชน) จะด าเนินกิจกรรมแบบ
บูรณาการคือ  การให้การดูแลตั้งแต่เร่ิมตน้จนกระทัง่แล้วเสร็จ  ซ่ึงให้ความส าคญัต่อการพฒันา
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน โดยการส่งเสริมอาชีพท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการขององค์กรแลว้
น าส่งจ าหน่ายในองค์กร เช่นการส่งเสริมให้ท าการเกษตรในกลุ่มพืชท่ีบริษทัมีความตอ้งการ หรือ
การส่งเสริมให้ผลิตสินคา้อุปโภค เช่นน ้ ายาลา้งจาน น ้ ายาถูพื้น ทั้งน้ีจะมุ่งเน้นท่ีกลุ่มชาวบา้นท่ีอยู่
พื้นท่ีใกล้โรงงาน และกลุ่มท่ีว่างงาน เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้  ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ และส่งเสริมการมีอาชีพ 

อาสาสมคัรช่วยเหลือชุมชน บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) ส่งเสริมการช่วยเหลือ
ชุมชน โดยสนับสนุนให้พนักงานภายในองค์กรเข้าเป็นอาสาสมคัรช่วยเหลือชุมชน โดยเพิ่ม
แรงจูงใจส าหรับพนักงานท่ีเขา้ร่วมเป็นอาสาสมคัรช่วยเหลือชุมชน โดยการเพิ่มขั้นเงินเดือน 
นอกจากน้ียงัเขา้ร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานทอ้งถ่ิน ในนามขององคก์รเขา้ช่วยเหลือชุมชนดว้ย 

ด าเนินธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบต่อสังคม บริษทั  ซีพี ออลล์ จ  ากดั (มหาชน) ให้
ความส าคญักบัการท า CSR โดยด าเนินโครงการต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมอยา่งต่อเน่ือง เช่น การ
ส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันาดา้นนวตักรรม ในการลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าและคาร์บอนไดออกไซด ์
ซ่ึงเป็นโครงการประหยดัพลังงาน  พร้อมทั้ งสร้างร้านต้นแบบประหยดัพลังงานและรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม 
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5.1.1.2 กลยุทธ์การสร้างการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคม (CSR) จากทุกภาคส่วนในสังคม 

ผลการศึกษาพบว่า กลยุทธ์การสร้างการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) จากทุกภาคส่วนในสังคม  เป็นการด าเนินกลยุทธ์เพื่อระดมก าลงักาย 
ก าลังใจและก าลังสังสมองจากทุกส่วนในสังคม ไม่ว่าจะเป็นประชาชน หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชนอ่ืนๆ รวมถึงพนักงานของบริษทั เพื่อเขา้มาร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมท า ร่วมติดตาม 
ก ากบั ดูแลและร่วมรับผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากการด าเนินกิจกรรม ซ่ึงจะท าให้การด าเนินกิจกรรม
ความรับผดิชอบต่อสังคม (CSR) มีความย ัง่ยนื เน่ืองจากเป็นกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากความตอ้งการของ
ทุกภาคส่วนในสังคมและทุกภาคส่วนในสังคมจะมีความรู้สึกหวงแหนและมีความรู้สึกเป็นเจา้ของ
ในผลผลิตท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินกิจกรรม เน่ืองจากทุกภาคส่วนไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน 
รายละเอียดของกลยุทธ์การสร้างการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
(CSR) จากทุกภาคส่วนในสังคมมีดงัน้ี 

การมีส่วนร่วมบริษทั ซีพี ออลล์ จ  ากดั (มหาชน) ยงัคงมุ่งเนน้การบริหารงานแบบมี
ส่วนร่วม เพื่อคงความย ัง่ยืนทางธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารองคก์ร โดยให้พนกังาน
ทุกคนมีส่วนร่วมและสนบัสนุนให้ทุกหน่วยงานและพนกังานทุกระดบั คิดคน้นวตักรรม พฒันา
ปรับปรุงกระบวนการท างานใหง่้ายและคล่องตวั 

รับฟังความคิดเห็นบริษทั ซีพี ออลล์ จ  ากดั (มหาชน) ยงัยึดหลกัว่าธุรกิจจะประสบ
ความส าเร็จไดพ้นกังานของบริษทัถือเป็นทรัพยากรท่ีมีส่วนส าคญั บริษทัฯ เปิดโอกาสให้พนกังาน
ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นทั้งเร่ืองภายในองค์กร หรือน าเสนอกิจกรรมต่างๆ ได้ โดยผ่าน
ช่องทางใบแสดงความคิดเห็น อีเมลล ์   

ส่งเสริมค่านิยมแห่งการใส่ใจสังคมการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั ซีพี ออลล์ จ  ากดั 
(มหาชน) มุ่งเนน้สร้างสรรคอ์งคก์รใหเ้ป็นองคก์รท่ีมีศกัยภาพในการพฒันาคุณภาพชีวิตโดยยึดหลกั
ธรรมาภิบาลโดยให้พนกังานทุกคนมีส่วนร่วม โดยน าเร่ืองของรางวลัมาเป็นแรงจูงใจ เช่น  โครงการ 
President Awards โครงการ Process Excellence Awards 

รูปแบบการส่ือสาร บริษทั ซีพี ออลล์ จ  ากดั (มหาชน) ให้ความส าคญัในการส่ือสาร
กิจกรรมเพื่อสังคม โดยใหค้วามส าคญัทั้งการส่ือสารภายในองคก์ร และการส่ือสารภายนอกองคก์ร
เพื่อให้เกิดความเขา้ใจท่ีตรงกนัโดยแบ่งเป็นการส่ือสารภายใน บริษทั ซีพีออลล์ จ  ากดั (มหาชน) 
เนน้การส่ือสารในองค์กร โดยให้พนกังานมีส่วนร่วมในการคิดรูปแบบและวิธีการส่ือสาร เน้นให้
บุคลากรในองคก์รสามารถมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น โดยการส่ือสารภายในแบ่งเป็นการ
ส่ือสารภายในหน่วยงาน และต่างหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการรับรู้ร่วมกัน โดยส่วนมากเน้นการ
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ส่ือสารผ่านโซเชียลมีเดีย อาทิ Facebook Instargram และเว็บไซต์องค์กร (Intranet) บอร์ด
ประชาสัมพนัธ์ จดหมายเวียนในองค์กร การส่ือสารภายนอก บริษทั ซีพี ออลล์ จ  ากดั (มหาชน) 
ยงัคงเนน้ในการส่ือสารภายนอกดว้ย เน่ืองจากเป็นการส่ือสารไปยงัลูกคา้ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
โดยอาศยักระบวนการส่ือสารผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งการประชาสัมพนัธ์ และการโฆษณาผ่านส่ือ
หนงัสือพิมพ ์โทรทศัน์ และบิลบอร์ดต่างๆ เพื่อใหเ้กิดการส่ือสาร 

 
5.1.2 ผลการศึกษาส่ือประชาสัมพันธ์ด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ

บริษัท ซีพ ีออลล์ จ ากดั (มหาชน) 
ผลการศึกษาพบวา่  ส่ือดา้นกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษทัซีพี ออลล ์

จ ากดั (มหาชน) ประกอบไปดว้ยส่ือ 2 ประเภท ดงัน้ี 
1)   ส่ือมวลชน (Mass Media) เป็นส่ือเพื่อใช้ประชาสัมพนัธ์ดา้นกิจกรรมความ

รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษทัในส่วนท่ีเป็นการด าเนินการในมิติดา้นกวา้ง โดยมีเป้าหมาย
ส าคญัเพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความเขา้ใจและสร้างทศันคติท่ีดีต่อบริษทั จากการด าเนินกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัในส่วนท่ีเป็นกลยุทธ์เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตของผูค้นใน
สังคม ซ่ึงส่ือในกลุ่มน้ีประกอบดว้ย วทิย ุโทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์ และนิตยสาร  เป็นตน้  

2)   ส่ือบุคคลและส่ือเฉพาะกิจ (Personal Media and Specialized Media) เป็นส่ือท่ี
ใช้เพื่อการประชาสัมพนัธ์ดา้นกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษทัในส่วนท่ีเป็น
การด าเนินการในมิติเชิงลึก โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างการรับรู้ถึงการเป็นส่วนหน่ึงในชุมชน/สังคม
ของบริษทัท่ีจะเขา้ไปมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาและพฒันาชุมชนสังคมนั้นๆ ซ่ึงส่ือในกลุ่มน้ี
ประกอบดว้ยส่ือบุคคลและส่ือส่ิงพิมพต่์างๆ  

และผลการศึกษาพบอีกวา่ การใชส่ื้อประชาสัมพนัธ์ดา้นกิจกรรมความรับผดิชอบต่อ
สังคม (CSR) ของบริษทั ซีพี ออลล์ จ  ากดั (มหาชน)  เป็นการด าเนินการใช้ส่ือประชาสัมพนัธ์ท่ี
หลากหลายประเภท และมีการใช้แบบผสมผสานโดยการบูรณาการเน้ือหาขอ้มูลกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เขา้ดว้ยกนั เพื่อท่ีจะสามารถส่ือสารกบัทุกภาคส่วนในสังคมท่ีมีส่วน
เก่ียวข้องหรือเป็นผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) กบัการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคมของบริษทั ซีพี ออลล์ จ  ากดั (มหาชน) รวมถึงสามารถสร้างการรับรู้  สร้างความเขา้ใจ  และ
สร้างทศันคติท่ีดีท่ีมีต่อบริษทัให้เกิดข้ึนแก่ทุกภาคส่วนในสังคม โดยการใชส่ื้อประชาสัมพนัธ์ดา้น
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) แบบครบเคร่ือง ซ่ึงรายละเอียดของการใชส่ื้อประชาสัมพนัธ์
ดา้นกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคม (CSR) แบบครบเคร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 
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(1) ส่ือบุคคล บริษทั ซีพี ออลล์ จ  ากดั (มหาชน) เน้นการใช้ส่ือบุคคลในการ
ส่ือสารโดยเน้นท่ีตวัผูบ้ริหาร CEO เพื่อสร้างความมัน่ใจให้เกิดทั้งภายในองค์กรและภายนอก
องคก์ร โดยในส่วนของภายในองกร์นั้นจะมีการจดักิจกรรมใหผู้บ้ริหารพบพนกังานเพื่อแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นต่างๆ ในขณะท่ีการส่ือสารภายนอกองค์กรเน้นให้ผูบ้ริหาสามารถเขา้ถึงได้ง่ายกบั
ส่ือมวลชนแขนงต่างๆ ทั้งในแง่ของการให้ความรู้ การแสดงความคิดเห็น และการช้ีแจงต่างๆ โดย
อาศยัการติดต่อส่ือสารท่ีสะดวกอยา่งโทรศพัท ์และอีเมลล ์ 

(2) ส่ือวิทยุกระจายเสียง  บริษัท ซีพี ออลล์ จ  ากัด (มหาชน) ย ังคงใช้ส่ือ
วิทยุกระจายเสียงในการประชาสัมพนัธ์กิจกรรมต่างๆ ขององค์กร โดยเน้นการส่ือสารในรูปแบบ
ของการโฆษณาผ่านส่ือวิทยุ รวมไปถึงการเล่นเกมส์กบัรายการคล่ืนวิทยุต่างๆ ถือเป็นการเขา้ถึง
กลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดโ้ดยตรง 

(3) ส่ือโทรทศัน์  บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) ยงัคงให้ความส าคญักบัการ
ส่ือสารดว้ยส่ือโทรทศัน์ โดยจะเนน้การท าสกู๊ปพิเศษเพื่อน าเสนอกิจกรรมต่างๆ ท่ีไดด้ าเนินการไป
แลว้  และการท าสปอตร์โฆษณาผา่นรายการโทรทศัน์  

(4) ส่ือหนงัสือพิมพ ์ บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) ยงัคงให้ความส าคญักบั
ส่ือหนงัสือพิมพ ์เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือท่ีในการเผยแพร่และการประชาสัมพนัธ์ เพราะหนงัสือพิมพ์
เป็นส่ือมวลชนท่ีสามารถเขา้ถึงประชาชนจ านวนมาก สามารถเผยแพร่ข่าวสารดา้นกิจกรรมของ
องคก์รไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

(5) ส่ือนิตยสาร  บริษทั ซีพี ออลล์ จ  ากัด (มหาชน) ยงัใช้ส่ือนิตยสารในการ
เผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพนัธ์รายละเอียดของการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ท่ีทางบริษทั ซีพี ออลล์ ได้
ด าเนินการไปแลว้ เน่ืองจากนิตยสารมีรูปเล่มท่ีกะทดัรัดสวยงาม และมีระบบการพิมพท่ี์ประณีต มีสี
สวยงามช่วยดึงดูดความสนใจของผูอ่้านไดเ้ป็นอยา่งดี  
 

5.1.3 ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการส่ือสารด้านกิจกรรมความ
รับผดิชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัท ซีพ ีออลล์ จ ากดั (มหาชน) 

ผลการศึกษาพบว่า  ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการส่ือสารด้านกิจกรรมความ
รับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) ประกอบไปดว้ย  

1)   ความน่าเช่ือถือของบริษัท  ความน่าเช่ือถือของบริษัทเป็นปัจจัยส าคัญต่อ
ความส าเร็จในการส่ือสารดา้นกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษทั เน่ืองจากเป็นส่ิง
ท่ีท าใหก้ารด าเนินกิจกรรมความรับผดิชอบของบริษทัไดรั้บความร่วมมือเป็นอยา่งดีจากทุกภาคส่วน 

2)   การมีส่วนร่วมของพนักงาน  การมีส่วนร่วมของพนกังานทั้งการร่วมคิด ร่วม
วางแผน ร่วมลงมือปฏิบติั ร่วมติดตามประเมินผล และร่วมรับผลประโยชน์จากผลผลิตของการ
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ด าเนินกิจกรรมจะช่วยเพิ่มโอกาสในความส าเร็จของการส่ือสารดา้นกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคม (CSR) ของบริษทั  เน่ืองจากความรู้  ประสบการณ์  และความเช่ียวชาญของพนกังานจะช่วย
ลดความผดิพลาดและช่วยเพิ่มประสิทธิผลในการด าเนินกิจกรรม 

3)   ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัชุมชน  ความสัมพนัธ์ท่ีดีของบริษทักบัชุมชนจะท าให้การ
ด าเนินกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษทัไดรั้บความร่วมมือเป็นอยา่งดีจากชุมชน 
นอกจากน้ีชุมชนยงัมีทศันคติท่ีดีต่อบริษทั ท าให้การส่ือสารดา้นกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
(CSR) ของบริษทัประสบความส าเร็จไดง่้าย 

4)  ประสิทธิภาพการส่ือสาร การก าหนดเป้าหมายและรายละเอียดท่ีชัดเจนของ
ขอ้มูลท่ีตอ้งการส่ือสาร รวมถึงการเลือกใช้ส่ือท่ีเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย  ท าให้การส่ือสารของ
บริษทัเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงถือเป็นอีกส่วนส าคญัของความส าเร็จในการส่ือสารด้าน
กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั 

 

5.2  อภิปรายผล 
 
 จากผลการศึกษาทั้ งหมดท่ีเป็นค าตอบของวตัถุประสงค์การศึกษาทั้ ง 3 ข้อ ตามท่ีได้
น าเสนอผลการศึกษามาทั้งหมดในบทท่ี 4 และในส่วนของประเด็นส าคญัท่ีไดส้รุปผลการศึกษาใน
หวัขอ้ท่ีไดน้ าเสนอขา้งตน้สามารถน าประเด็นขอ้คน้พบต่างๆ มาอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

5.2.1   ผลการศึกษากลยุทธ์การส่ือสารด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ
บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) ท่ีพบวา่  กลยุทธ์ท่ีใชใ้นการส่ือสารดา้นกิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคมกลยุทธ์หน่ึงคือ  การส่ือสารดา้นการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมแบบผสมผสาน  

ซ่ึงกลยทุธ์การส่ือสารดงักล่าวน้ีมีความสอดคลอ้งกบัแนววธีิการใชส่ื้อเพื่อการประชาสัมพนัธ์ท่ีให้มี
การใชส่ื้อประชาสัมพนัธ์อยา่งต่อเน่ืองและมีความหลากหลาย  และผลการศึกษาในประเด็นขา้งตน้
ยงัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของโชติรันต์ ศรีสุข (2554) ในเร่ืองกลยุทธ์การส่ือสารและการรับรู้
รูปแบบโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัไทยเบฟเวอร์เรจ จ ากดั (มหาชน) ท่ีมีขอ้คน้
พบว่า กลยุทธ์การส่ือสารภายนอกของบริษทัไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) จะใช้การส่ือสาร
การตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ไดแ้ก่ ส่ือภาพยนตร์ โฆษณา ส่ือกลางแจง้ ส่ือส่ิงพิมพ ์การจดั
กิจกรรมพิเศษ การเป็นผูอุ้ปถมัภกิ์จกรรมและส่ือออนไลน์  จากการใชก้ลยุทธ์การส่ือสารดา้นการ
ด าเนินกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมแบบผสมผสาน  จึงเป็นเหตุผลหน่ึงท่ีท าใหก้ารส่ือสารดา้น
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั  ซีพี ออลล์ จ  ากัด (มหาชน) ประสบความส าเร็จ  
เน่ืองจากกลยุทธ์การส่ือสารแบบผสมผสานจะช่วยเสริมในเร่ืองความต่อเน่ืองในการใชส่ื้อเพื่อการ
ประชาสัมพนัธ์  เพราะจะท าใหผู้รั้บส่ือไม่เกิดความเบ่ือหน่ายหรือชินชา  
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 นอกจากน้ียงัพบว่า  บริษทั ซีพี ออลล์ จ  ากดั (มหาชน) มีการใช้กลยุทธ์การส่ือสารด้าน
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการสร้างการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมความ
รับผดิชอบต่อสังคมจากทุกภาคส่วนในสังคม  ซ่ึงกลยทุธ์การส่ือสารดงักล่าวน้ีมีความสอดคลอ้งกบั
แนววิธีการใช้ส่ือประชาสัมพนัธ์ท่ีให้โอกาสผูรั้บสารเขา้มามีส่วนร่วม (Participation)ในกิจกรรม
การส่ือสาร  นอกจากน้ีผลการศึกษาในประเด็นดงักล่าวน้ียงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Manantor 
(2009) เก่ียวกบัแนวทางการก าหนดกลยุทธ์การส่ือสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในโครงการ CSR 
ขององค์กรหน่ึงๆ ท่ีได้น าเสนอแนวทางการก าหนดกลยุทธ์ไวว้่าจะตอ้งมีการสร้างจุดเช่ือมของ
อารมณ์ร่วมกนัให้เกิดข้ึนระหวา่งบุคลากรและองค์การ  ตอ้งเปิดโอกาสในการรับฟังความคิดเห็น
และเปิดโอกาสให้ฝ่ายบริหารและพนกังานไดมี้การส่ือสารกนัและตอ้งมีการส่งเสริมค่านิยมแห่ง
การใส่ใจสังคมใหแ้ก่พนกังาน  ซ่ึงจากการใชก้ลยทุธ์การส่ือสารดว้ยการสร้างการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมจากทุกภาคส่วนในสังคม จึงเป็นอีกเหตุผลหน่ึงท่ีท าให้
การส่ือสารดา้นกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั ซีพี ออลล์ จ  ากดั (มหาชน) ประสบ
ความส าเร็จ เน่ืองจากการเขา้ไปมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจะท าให้เกิดการยอมรับและเกิดทศันคติ
ท่ีดีต่อการส่ือสารดา้นกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั 

5.2.2   ผลการศึกษาส่ือประชาสัมพนัธ์ดา้นกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ
บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) ท่ีพบวา่ ส่ือประชาสัมพนัธ์ดา้นกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม 
(CSR) ของบริษทั ซีพี ออลล์ จ  ากดั (มหาชน) ประกอบไปดว้ยส่ือ 2 ประเภทคือ  ส่ือสารมวลชน (Mass 
Media) ซ่ึงใชเ้พื่อการประชาสัมพนัธ์ในมิติดา้นกวา้ง โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างการเรียนรู้ สร้างความ
เข้าใจและสร้างทศันคติท่ีดีต่อบริษทั และส่ือบุคคลและส่ือเฉพาะกิจ (Personal Media and 
Specialized Media) ท่ีใช้เพื่อการประชาสัมพนัธ์ในมิติดา้นลึกและมีเป้าหมายเพื่อสร้างการรับรู้ถึง
การเป็นส่วนหน่ึงในชุมชน/สังคมของบริษทั  ผลการศึกษาดังกล่าวน้ีสอดคล้องกับทฤษฎีการ
ส่ือสารท่ีไดก้ล่าวว่า การส่ือสารมวลชน (Mass Media) เป็นการส่งข่าวให้กบัคนจ านวนมากท่ีมี
ความแตกต่างและอยูใ่นทอ้งถ่ินต่างกนัไดอ้ยา่งทัว่ถึงในเวลาอนัรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และผล
การศึกษาดงักล่าวน้ียงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Manantor (2009) ในเร่ืองแนวทางการก าหนดกล
ยุทธ์การส่ือสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ในองคก์ารท่ี
พบวา่ องคก์ารตอ้งสร้างจุดเช่ือมระหวา่งบุคลากรและองค์การ โดยอาจท าผา่นช่องทางการส่ือสาร
แบบต่างๆ อาทิ ส่ือบุคคล (Personal Media) ดว้ยการส่ือสารผา่นทางกลุ่มผูน้ าทางความคิดในเร่ือง
ต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม  ซ่ึงการใชส่ื้อดา้นกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคมของบริษทั ซีพี ออลล์ จ  ากดั (มหาชน) ทั้งส่ือประเภทส่ือสารมวลชนและส่ือบุคคลและส่ือ
เฉพาะกิจ เป็นเหตุผลส าคญัท่ีท าให้การประชาสัมพนัธ์ด้านกิจกรรมความรับผิดชอบสังคมของ
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บริษทัสามารถครอบคลุมไดท้ั้งมิติดา้นกวา้ง  ซ่ึงกลุ่มเป้าหมายมีจ านวนมากและมีความแตกต่างกนั
และในมิติดา้นลึกท่ีกลุ่มเป้าหมายมีลกัษณะท่ีเฉพาะเจาะจง 

ขอ้คน้พบอีกประการหน่ึงท่ีพบว่า บริษทั ซีพี ออลล์ จ  ากดั(มหาชน) ไดใ้ชส่ื้อประชาสัมพนัธ์
ดา้นกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) แบบครบเคร่ือง ในการส่ือสารด้านกิจกรรมความ
รับผดิชอบต่อสังคม ผลการศึกษาดงักล่าวน้ีสอดคลอ้งกบัการศึกษาของโชติรัตน์   ศรีสุข (2557) ใน
เร่ืองกลยุทธ์การส่ือสารและการรับรู้แบบโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั ไทยเบฟเวอเรจ 
จ ากดั (มหาชน) ท่ีพบวา่ การส่ือสารโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัสู่ภายนอกองคก์าร มี
การใชเ้คร่ืองมือทางการส่ือสารการตลาดแบบผสมผสาน(IMC) นอกจากน้ีผลการศึกษาดงักล่าวน้ียงั
มีความสอดคลอ้งกบัการศึกษาของวรทยั ราวินิจ (2549) ในเร่ืองประสิทธิภาพของการใช้แนวคิด
ตามความรับผิดชอบต่อสังคมในการสร้างภาพลกัษณ์ของบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ์ จ  ากดั ท่ีมีขอ้
คน้พบว่า บริษทัเครือเจริญโภคภณัฑ์ จ  ากดั มีการวางแผนการส่ือสารเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ของ
บริษทั โดยการประชาสัมพนัธ์ด้วยส่ือแบบผสมผสานและเน้นใช้ส่ือท่ีให้ความร่วมมือในการ
เผยแพร่แบบให้เปล่า (Free Media) เป็นหลกั ซ่ึงการใช้กลยุทธ์การใช้ส่ือประชาสัมพนัธ์ด้าน
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมแบบครบเคร่ืองเป็นอีกเหตุผลหน่ึงท่ีท าให้การส่ือสารด้าน
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั ซีพี ออลล์ จ  ากัด (มหาชน) ประสบความส าเร็จ  
เน่ืองจากการใช้ส่ือแบบผสมผสานจะท าให้การส่ือสารกบัทุกภาคส่วนในสังคมท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง
หรือเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholder) กบัการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของ
บริษทัสามารถท าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

5.2.3   ผลการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการส่ือสารดา้นกิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของบริษทั ซีพี ออลล์ จ  ากดั (มหาชน) ท่ีพบวา่  ความน่าเช่ือถือของบริษทัเป็นปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อความส าเร็จในการส่ือสารดา้นกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั  ผลการศึกษา
ดงักล่าวน้ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Carroll, & Buchholz (1999) ในเร่ืองขององค์ประกอบของ
ความรับผิดชอบต่อสังคมท่ียอมรับในปัจจุบนัท่ีกล่าวไวว้า่ บรรษทัภิบาลและความโปร่งใสในการ
ด าเนินกิจการ และความเช่ือมัน่ท่ีมีต่อองคก์ารเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัท่ีสุดในดา้นความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององคก์ร  ซ่ึงการท่ีบริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) เป็นองคก์ารท่ีมีความน่าเช่ือถือเป็น
เหตุผลท่ีท าใหก้ารด าเนินกิจกรรมความรับผดิชอบของบริษทัไดรั้บความร่วมมือเป็นอยา่งดีทุกภาคส่วน 

ผลการศึกษายงัมีขอ้คน้พบเพิ่มเติมว่า การมีส่วนร่วมของพนักงานเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการส่ือสารดา้นกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษทั ซีพี ออลล์ จ  ากดั 
(มหาชน) ด้วยเช่นกัน ผลการศึกษาดังกล่าวน้ีสอดคล้องกับแนวคิดของ Sinder, Hill & Martin, 
Freeman (2003) ในเร่ืองกระบวนส่ือสารสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัโครงการความรับผิดชอบต่อ
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สังคมว่า  ควรเปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วนเขา้มามีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบาย  และให้บุคลากรขององค์กรได้ร่วมรับทราบเป้าหมายและวตัถุประสงค์ของการจดัท า
โครงการ ตลอดจนขั้นตอนของการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากน้ีผล
การศึกษาดงักล่าวน้ียงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Manantov (2009) ในเร่ืองกระบวนการสร้างความ
เขา้ใจเก่ียวกบัโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีไดเ้สนอแนะไวว้า่ การเปิดโอกาสในการรับฟัง
ความคิดเห็น การเปิดโอกาสให้ฝ่ายบริหารและพนักงานได้มีการส่ือสารกนั แลกเปล่ียนในเร่ือง
ต่างๆ อยา่งเปิดเผยจะเป็นองคป์ระกอบส าคญัในการดึงดูดคนกลุ่มต่างๆ ขององคก์ารให้เขา้มาร่วม 
ซ่ึงการท่ีบริษทั ซีพี ออลล์ จ  ากดั (มหาชน) ไดเ้ปิดโอกาสให้พนกังานเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรม
ความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั  จะช่วยเพิ่มโอกาสในความส าเร็จของการส่ือสารดา้นกิจกรรม
ความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั และช่วยเพิ่มประสิทธิผลในการด าเนินกิจกรรม 

ผลการศึกษายงัมีขอ้คน้พบเพิ่มเติมอีกว่าความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัชุมชนเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการส่ือสารด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ซีพี ออลล์ จ  ากัด
(มหาชน) เช่นเดียวกบัปัจจยัความน่าเช่ือถือของบริษทัและปัจจยัการมีส่วนร่วมของพนกังาน  ผล
การศึกษาในประเด็นดงักล่าวน้ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดในเร่ืองหลกัวิธีการประชาสัมพนัธ์ท่ีให้มีการ
สร้างหรือท าให้เกิดความสัมพนัธ์ท่ีดีกบักลุ่มประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเขา้ใจและ
ให้การสนบัสนุนและความร่วมมือ นอกจากน้ีผลการศึกษาในประเด็นน้ียงัมีความสอดคล้องกบั
แนวคิดของสถาบนัไทยพฒัน์  ในเร่ืองรูปแบบของกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีควรมีส่วน
ช่วยสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งองคก์รและชุมชนเป้าหมาย  เพื่อลดการต่อตา้นและท าให้เกิดผล
ตอ้นรับท่ีดีต่อกิจกรรมตลอดจนท าให้เกิดการพฒันาอย่างย ัง่ยืน ซ่ึงผลจากการท่ีบริษทั ซีพี ออลล ์
จ ากดั (มหาชน) มีความสัมพนัท่ีดีกบัชุมชนโดยรอบท่ีตั้งของกิจการ จึงท าให้บริษทัได้รับความ
ร่วมมือเป็นอย่างดีจากชุมชนในการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม และชุมชนยงัมี
ทศันคติท่ีดีต่อบริษัทและกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ท าให้การส่ือสารด้าน
กิจกรรมและความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทัประสบความส าเร็จไดง่้ายข้ึน 

 

5.3  ข้อเสนอแนะ 
 

จากผลการศึกษาในประเด็นท่ีเป็นข้อคน้พบส าคญัตามท่ีได้น าเสนอมาทั้งหมดขา้งต้น 
สามารถน ามาก าหนดเป็นขอ้เสนอแนะส าหรับงานวจิยัในคร้ังน้ีไดด้งัน้ี 
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5.3.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
5.3.1.1   จากผลการศึกษาท่ีพบว่า ความน่าเช่ือถือของบริษทั ซีพี ออลล์ จ  ากัด 

(มหาชน) เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการส่ือสารด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
(CSR) ของบริษทั  ดงันั้นจึงเสนอให้บริษทั ซีพี ออลล์ จ  ากดั (มหาชน) ควรก าหนดนโยบายในการ
เร่งสร้างความน่าเช่ือถือให้แก่องคก์าร อาทิ การมุ่งสู่การเป็นบรรษทัภิบาล การสร้างความโปร่งใส
ในการบริหารงานองค์การ เป็นต้น เพื่อสร้างความส าเร็จในการส่ือสารด้านกิจกรรมความ
รับผดิชอบต่อสังคม 

5.3.1.2   ผลการศึกษาท่ีพบว่า การมีส่วนร่วมของพนักงานเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการส่ือสารด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษทั ซีพี ออลล ์
จ ากดั (มหาชน) ดงันั้นจึงเสนอให้บริษทั ซีพี ออลล์ จ  ากดั (มหาชน) ควรก าหนดนโยบายในการ
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของพนกังานทั้งการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมลงมือปฏิบติั ร่วมติดตาม
ประเมินผล และร่วมรับผลประโยชน์จากผลผลิตของการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององคก์าร เพื่อสร้างความส าเร็จในการส่ือสารดา้นกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคม 

5.3.1.3   จากผลการศึกษาพบว่า  ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัชุมชนเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการส่ือสารดา้นกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษทั ซีพี ออลล ์
จ ากดั (มหาชน) ดงันั้นจึงเสนอให้บริษทั ซีพี ออลล์ จ  ากดั (มหาชน) ควรก าหนดนโยบายในการเขา้
ไปช่วยแกไ้ขปัญหาและการพฒันาชุมชนท่ีเป็นท่ีตั้งขององคก์าร  รวมทั้งชุมชนท่ีเป็นท่ีพกัอาศยัของ
ลูกค้าองค์การ รวมทั้ งชุมชนท่ีเป็นท่ีพกัอาศัยของลูกค้าองค์การอย่างต่อเน่ือง ทั้ งน้ีเพื่อสร้าง
ความสัมพนัธ์และความร่วมมือท่ีดีจากชุมชน และสร้างความส าเร็จในการส่ือสารด้านกิจกรรม
ความรับผดิชอบต่อสังคม 

5.3.1.4   จากผลการศึกษาพบว่า  ประสิทธิภาพการส่ือสารเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการส่ือสารดา้นกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษทั ซีพี ออลล์ จ  ากดั 
(มหาชน) ดงันั้นจึงเสนอให้บริษทั ซีพี ออลล์ จ  ากดั (มหาชน) ควรก าหนดนโยบายการพฒันา
ประสิทธิภาพการส่ือสารด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจงั ทั้งในส่วนของการ
ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย  ขอ้มูลท่ีตอ้งการส่ือสาร การเลือกใช้ส่ือท่ีเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย และ
กระบวนการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความส าเร็จในการส่ือสารด้านกิจกรรมความ
รับผดิชอบต่อสังคม 
 

5.3.2  ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
5.3.2.1   จากผลการศึกษาท่ีพบว่า กลยุทธ์การส่ือสารดา้นกิจกรรมความรับผิดชอบ

ต่อสังคม (CSR) กลยุทธ์หน่ึงท่ีบริษทั ซีพี ออลล์ จ  ากดั (มหาชน) น ามาใชคื้อ กลยุทธ์การส่ือสาร
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การด าเนินกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมแบบผสมผสาน ดงันั้นจึงเสนอใหอ้งคก์ารขนาดใหญ่ท่ี
ตอ้งการสร้างความส าเร็จในการส่ือสารดา้นกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ควรด าเนินกลยุทธ์
การส่ือสารการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีหลากหลายวิธีและครอบคลุมมิติทั้งใน
แนวกวา้งและแนวลึก  เพื่อให้การส่ือสารครอบคลุมทั้งกลุ่มเป้าหมายจ านวนมากท่ีมีความแตกต่าง 
และกลุ่มเป้าหมายพิเศษท่ีมีความเฉพาะเจาะจง 

5.3.2.2   จากผลการศึกษาพบวา่ กลยุทธ์การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนใน
สังคมในการด าเนินกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคม  เป็นอีกหน่ึงกลยุทธ์การส่ือสารดา้นกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษทั ซีพี ออลล์ จ  ากดั (มหาชน) ดงันั้นจึงขอเสนอให้
องคก์ารท่ีตอ้งการสร้างความส าเร็จในการส่ือสารดา้นกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคม ควรด าเนิน
กลยุทธ์ในการระดมก าลงักาย ก าลงัใจ และก าลงัสมองจากทุกภาคส่วนในสังคม เขา้มาร่วมกนัใน
การด าเนินกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคม ซ่ึงจะท าใหก้ารด าเนินกิจกรรมเกิดความย ัง่ยนื 

5.3.2.3   จากผลการศึกษาพบวา่  กลยทุธ์การใชส่ื้อประชาสัมพนัธ์ดา้นกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) แบบครบเคร่ือง เป็นอีกหน่ึงกลยุทธ์การส่ือสารดา้นกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั ซีพี ออลล์ จ  ากดั (มหาชน) ดงันั้นจึงเสนอให้องคก์ารขนาดใหญ่ท่ี
ตอ้งการสร้างความส าเร็จในการส่ือสารดา้นกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ควรด าเนินกลยุทธ์
ในด้านการใช้ส่ือประชาสัมพนัธ์ท่ีหลากหลายประเภท และมีการใช้ส่ือแบบผสมผสานโดยการ  
บูรณาการเน้ือหาขอ้มูลกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์ารเขา้ดว้ยกนั เพื่อให้สามารถ
ส่ือสารกบัทุกภาคส่วนในสังคมท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งหรือเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholder) ใน
กิจกรรม 

5.3.2.4   จากผลการศึกษาพบวา่ บริษทั ซีพี ออลล์ จ  ากดั (มหาชน) มีการก าหนดส่ือ
ดา้นกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั ทั้งส่ือประเภทส่ือสารมวลชน (Mass Media) และ
ส่ือประเภทส่ือบุคคล และส่ือเฉพาะกิจ (Personal Media and Specialized Media) ดงันั้นจึงเสนอให้
องค์การขนาดใหญ่ท่ีตอ้งตอ้งการสร้างคสามส าเร็จในการส่ือสารดา้นกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคม  ควรใชส่ื้อดา้นกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งส่ือสารมวลชน เพื่อสร้างการรับรู้ ความ
เขา้ใจและสร้างทศันคติท่ีดีให้เกิดข้ึนแก่องค์การในวงกวา้ง และใช้ส่ือบุคคลและส่ือเฉพาะกิจเพื่อ
สร้างการรับรู้ท่ีดีใหแ้ก่ชุมชน/สังคมเฉพาะแห่ง 
  

5.3.3  ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
5.3.3.1  เน่ืองจากการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษากลยุทธ์การส่ือสารดา้นกิจกรรม

ความรับผดิชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัขนาดใหญ่ท่ีมี
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การด าเนินธุรกิจประเภทคา้ปลีก  ดงันั้นในอนาคตควรมีการศึกษากลยุทธ์การส่ือสารดา้นกิจกรรม
ความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกิจประเภทอ่ืนๆ โดยเฉพาะธุรกิจท่ีก่อใหเ้กิดผลกระทบทางดา้นลบ
ต่อสังคม อาทิ ธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจพลงังาน เป็นตน้ และควรท าการศึกษาในกลุ่มของธุรกิจ
ขนาดกลางและธุรกิจขนาดยอ่ม (SME) ดว้ย 

5.3.3.2   เน่ืองจากการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาดว้ยวิธีการแบบเชิงคุณภาพหาก
กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลส าคญั (Key-Informant) ท่ีเป็นผูบ้ริหารของบริษทั ซีพี ออลล์ จ  ากดั (มหาชน) ดงันั้น
ผลการศึกษาท่ีไดอ้าจยงัไม่ครอบคลุมมิติในดา้นกวา้งทั้งในส่วนท่ีเป็นพนกังานส่วนใหญ่ของบริษทั 
และประชาชนท่ีเป็นลูกคา้ของบริษทัในอนาคต  จึงควรมีการศึกษาในมุมมองของพนกังานของ
บริษทัและลูกคา้ของบริษทัท่ีมีต่อกลยุทธ์การส่ือสารดา้นกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของ
บริษทัเพิ่มเติม ดว้ยวิธีการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เช่น แบบสอบถามพนกังานใน
ดา้นการรับรู้การส่ือกิจกรรม CSR ของ CP All 

5.3.3.3   เน่ืองจากการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการส่ือสารดา้นกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษทั ซีพี ออลล์ จ  ากดั (มหาชน) ในคร้ังน้ี เป็นการศึกษา
ความส าเร็จในการส่ือสารกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัในภาพรวม ดงันั้นเพื่อให้
สามารถน าขอ้มูลจากการศึกษาไปใช้ส าหรับการสร้างความส าเร็จในการส่ือสารกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล จึงควรมีการศึกษาใน
รายละเอียดของปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการส่ือสารดา้นกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
ในแต่ละกิจกรรม เช่น ปัจจยัหลกัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการส่ือสารภายในองค์การการสร้าง
ความเขา้ใขร่วมกนั โดยการก าหนดไวต้ั้วแต่ระกบันโยบาย วสิัยทศัน์ของผูบ้ริหารซ่ึงเป็นเร่ืองส าคญั
มาก หากผูบ้ริหารให้ความส าคญักับการท ากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมจะส่งผลถึงการ
ปฏิบติังานของพนกังานทุกระดบั การท ากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์รจะมีโอกาส
ประวบผลส าเร็จมากยิง่ข้ึน  

5.3.3.4   ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในรายละเอียดของแต่ละกิจกรรมของการศึกษา
ปัจจยัท่ีส่งต่อความส าเร็จในการส่ือสารดา้นกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม  เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ี
ละเอียดเพิ่มมากข้ึนและสามารถน าไปพฒันาองคก์รให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนต่อไป เช่น การก าหนด
รูปแบบกิจกรรมให้ชดัเจน มีการสร้างเอกลกัษณ์ให้แก่โครงการโดยให้สอดคลอ้งกบัรูปแบบของ
กิจการ และทนัต่อกระแสของสังคมในแต่ละช่วงเวลา เพื่อใหเ้ป็นท่ีสนใจของคนทัว่ไป 

5.3.3.5   ควรมีการท าวิจยัแบบต่อเน่ืองในองค์กรเก่ียวกบัความส าเร็จในการส่ือสาร
ดา้นกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมเพื่อเป็นการประเมินผลและปรับปรุงประสิทธิภาพในการใช้
ส่ือแต่ละประเภทในการส่ือสารกิจกรรม 
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3. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของกลยุทธ์ในการส่ือสารด้านกิจกรรม CSR 

ของบริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน)  
 
1. ช่ือ – สกุล 
……………………………………………………………………………………………… 
2. ต าแหน่ง 
………………………………………………………………………………………………. 
3. หน่วยงาน 
……………………………………………………………………………………………… 
 
4. องค์กรของท่านมีวิธีในการส่ือสารด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)ในประเด็น
ต่อไปน้ีอยา่งไร 

4.1 องคก์รท่านมีวธีิการส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทางสังคมอยา่งไร 
4.2 องคก์รท่านมีการการส่งเสริมสังคมจากการท าการตลาด เช่น การบริจาค อยา่งไร 
4.3 องคก์รท่านมีการจดักิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมในการลดอบายมุข หรือพฤติกรรม

ดา้นลบของสังคมอยา่งไร 
4.4 องคก์รท่านมีการบริจาคส่ิงของเพื่อเป็นสาธารณกุศลหรือไม่ อะไรบา้ง 
4.5 องคก์รท่านมีแนวทางท่ีมุ่งเนน้ใหผู้บ้ริหารและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมีสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั

อยา่งไร  
4.6 องคก์รท่านมีการปรับปรุงการด าเนินธุรกิจขององคก์รท่านเพื่อไม่ใหเ้กิดผลกระทบดา้น

ลบกบัสังคมและส่ิงแวดลอ้มอยา่งไร 
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5. องคก์รของท่านมีกระบวนการการส่ือสารดา้นกิจกรรมในประเด็นต่อไปน้ีอยา่งไรบา้ง 
5.1 องคก์รท่านมีวธีิการสร้างการมีส่วนร่วมอยา่งไร 
5.2 องคก์รท่านมีการเปิดโอกาสใหฝ่้ายบริหารและพนกังานไดมี้การส่ือสารแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นแบบใด 
5.3 องคก์รท่านมีการวธีิการส่งเสริมความใส่ใจต่อสังคมกบัพนกังานอยา่งไร 
5.4 องคก์รท่านมีกระบวนการส่ือสารเพื่อใหรั้บรู้กิจกรรมดา้นCSR ทั้งภายใน และ 

ภายนอกอยา่งไร 
  

6. องคก์รของท่านมีการใชส่ื้อในการเผยแพร่กิจกรรม CSR อยา่งไร 
 6.1  องคก์รท่านมีการใชส่ื้อบุคคลช่วยในการเผยแพร่กิจกรรม CSR อยา่งไร 
 6.2  องคก์รท่านมีการใชส่ื้อวทิยชุ่วยในการเผยแพร่กิจกรรม CSR อยา่งไร 
 6.3  องคก์รท่านมีการใชส่ื้อโทรทศัน์ช่วยในการเผยแพร่กิจกรรม CSR อยา่งไร 
 6.4  องคก์รท่านมีการใชส่ื้อส่ิงพิมพช่์วยในการเผยแพร่กิจกรรม CSR อยา่งไร 
 6.5  องคก์รท่านมีการใชส่ื้อนิตยสารช่วยในการเผยแพร่กิจกรรม CSR อยา่งไร 
 
7. ท่านคิดวา่สาเหตุใดท่ีมีผลต่อการส่ือสารกิจกรรม CSR ขององคก์รท่าน  
8. ท่านคิดวา่ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ ในดา้นการส่ือสารดา้นกิจกรรมCSR มีอะไรบา้ง 
9. ท่านคิดวา่ความน่าเช่ือถือของบริษทัมีผลต่อความส าเร็จในดา้นการส่ือสารกิจกรรม CSR หรือไม่
อยา่งไร 
10. ท่านคิดว่าการมีส่วนร่วมของพนักงาน มีผลต่อความส าเร็จในด้านการส่ือสารกิจกรรม CSR 
หรือไม่ อยา่งไร 
11. ท่านคิดว่าความสัมพนัธ์อนัดีกบัชุมชนมีผลต่อความส าเร็จในด้านการส่ือสารกิจกรรม CSR 
หรือไม่ อยา่งไร 
12. ท่านคิดวา่ประสิทธิภาพการส่ือสารมีผลต่อความส าเร็จในดา้นการส่ือสารกิจกรรม CSR หรือไม่ 
อยา่งไร 
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