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งานวจิยัเร่ือง  กลยทุธ์การส่ือสาร  และการรับรู้โครงการความรับผดิชอบต่อสังคมของ  

บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย  จาํกดั ผา่นชุมชนออนไลน์  มีวตัถุประสงค์  (1) เพื่อศึกษา
รูปแบบของการส่ือสารขององคก์ร  ท่ีมีกบัชุมชนออนไลน์เก่ียวกบัความรับผดิชอบต่อสังคมของ
บริษทั โตโยตา้  มอเตอร์  ประเทศไทย  จาํกดั (2) เพื่อศึกษากลยทุธ์การส่ือสารโครงการความ
รับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย  จาํกดั (3) เพื่อศึกษาการรับรู้โครงการ
ความรับผดิชอบต่อสังคม  (CSR) ผา่นชุมชนออนไลน์ของบริษทั  โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย  

จาํกดั  

 งานวจิยัน้ีใชว้ธีิการวจิยัเป็น  2 รูปแบบ คือการวจิยัเชิงคุณภาพ  และเชิงปริมาณ  โดยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) ใชก้ารวเิคราะห์เอกสาร  (Documentary Analysis) และการวจิยัเชิง
ปริมาณใชก้ารสาํรวจกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คนโดยใชแ้บบสอบถาม 

 สรุปผลการศึกษาเชิงคุณภาพพบวา่ บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย  จาํกดั ใชก้ลยทุธ์
การส่ือสารดงัน้ี  (1) ส่ือสังคมออนไลน์  (Social Network) เช่น Website (http://www.toyota.co.th/) 

และ Facebook เป็นเครือข่ายทางสังคมแบบกลุ่ม  (Social Community) เพื่อแลกเปล่ียนความรู้และ
แบ่งปันขอ้มูลระหวา่งกนั  (2) ส่ือส่ิงพิมพ์ เช่น วารสาร หนงัสือพิมพเ์ป็นขอ้มูลท่ีเขา้ใจง่าย  และ
ชดัเจนกบัผูใ้ชง้านชุมชนออนไลน์ (3) ส่ือมวลชนเป็นการเก็บขอ้มูล ข่าวสาร ความตอ้งการต่าง  ๆ ท่ี
ผูบ้ริโภคร้องเรียนผา่นส่ือมวลชน  (4) ส่ือบุคคลมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจรับรู้โครงการความ
รับผดิชอบต่อสังคมเน่ืองจากเป็นผูน้าํความคิดไปสู่ความร่วมมือของผูท่ี้เขา้มาใชง้านชุมชน
ออนไลน ์สรุปผลการวจิยัเชิงปริมาณ พบวา่ ปัจจยัภายนอกดา้นการเปิดรับข่าวสาร  การรับรู้ข่าวสาร



(4) 

โครงการความรับผดิชอบต่อสังคม  กบัทศันคติท่ีมีต่อโครงการความรับผดิชอบต่อสังคม  และการ
ยอมรับในโครงการความรับผดิชอบต่อสังคมมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  

0.05 ทั้งน้ี ปัจจยัท่ีสามารถพยากรณ์ไดแ้ก่  (1) การรับรู้ข่าวสารโครงการความรับผดิชอบต่อสังคม
ของบริษทัฯ  และ (2) ทศันคติต่อโครงการรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทัฯ   สามารถพยากรณ์ตวั
แปรการยอมรับโครงการรับผดิชอบทางสังคมของโตโยตา้ไดร้้อยละ 67.5 
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Research on Strategic Communications and Recognition of the Social 

Responsibility Programs of Toyota Motor Thailand Co., Ltd. Through an Online 

Community aimed (1) To study the form of Corporate Communication of Toyota 

Motor Thailand Co., Ltd. Through its Online Social Responsibility Activities, (2) To 

study the Communication Strategies of the Social Responsibility of Toyota Motor 

Thailand Co., Ltd. and the Recognition of Corporate Social Responsibility (CSR) 

Activities Through its Online Community. This Research is composed of two parts: a 

Qualitative and Quantitative studies. The Qualitative Research used Document 

Analysis to collect the data. As for the Quantitative Research, a Survey using 

Questionnaire was done with a sample of 400 respondents. The results of a Qualitative 

study found that Toyota used many different types of Strategic Communications: (1) 

Social Media such as Website (http://www.toyota.co.th/) and facebook and social 

groups (online social community) to exchange knowledge and share information; (2) 

Publications such as journals, newspapers which are easy to understand for local 

community; (3) The information storage of customer complaints through all types of 

mass media; and (4) Online influencers who persuade members of the community to 



(6) 

join social responsibility activities and act as opinion leaders in online community. The 

results of Quantitative Research show that, exposure to external factors, Perception, 

Attitudes towards social responsibility programs, and Acceptance of a social 

responsibility are related with the statistical significance at 0.05 level. Findings show 

that exposure to external factors, Perception, and Attitudes towards the social 

responsibility programs can explain 67.5 percent of the Acceptance of the programs. 
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บทที ่1 
 

บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 

มนุษย ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มมีความสัมพนัธ์เก่ียวเน่ืองกนัอยา่งใกลชิ้ด  ทั้งน้ี 

เพราะทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดลอ้ม  เป็นส่ิงท่ีเอ้ืออาํนวยประโยชน์ใหม้นุษยไ์ดรั้บปัจจยัส่ี  

ซ่ึงไดแ้ก่ อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค และท่ีอยูอ่าศยั แต่ขณะเดียวกนั การกระทาํของมนุษยเ์อง  

ไดส่้งผลกระทบต่อสภาพของทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดลอ้ม  และเน่ืองจากความจาํกดัของ
ทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งการเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วของจาํนวนประชากรไดส่้งผลทาํใหเ้กิดการ
แก่งแยง่ในการใชท้รัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอยูจ่าํกดั และยิง่ไปกวา่นั้นมนุษยย์งัไดใ้ช้
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มอยา่งฟุ่มเฟือย และไม่มีแผนการจดัการ  โดยมุ่งหวงัผลกาํไรสูง
สุดแต่เพียงอยา่งเดียวจึงทาํใหเ้กิดปัญหาความเส่ือมโทรม  และการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ  

รวมทั้งก่อใหเ้กิดปัญหาส่ิงแวดลอ้มหรือการแพร่กระจายของภาวะมลพิษจากขบวนการใช้
ทรัพยากรธรรมชาตินั้น ๆ ดว้ย  

ประเทศไทยซ่ึงเป็นประเทศกาํลงัพฒันาไดมี้การใชท้รัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดลอ้ม  
เพื่อการเร่งรัดการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ  โดยขาดความระมดัระวงั  และคาํนึงถึงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม ท่ีมีอยูจ่าํกดัมาโดยตลอดจึงมีผลทาํใหปั้ญหาความเส่ือมโทรม
ของทรัพยากรธรรมชาติ และการแพร่กระจายของปัญหามลพิษไดท้วคีวามรุนแรงมากข้ึน  และมีผล
ต่อคุณภาพชีวติของประชาชนอยา่งเห็นไดช้ดัในปัจจุบนัอาทิเช่น  พื้นท่ีป่าไมถู้กบุกรุกทาํลายจนมี
สัดส่วนไม่เหมาะสมกบัการรักษาสภาพความสมดุลของระบบธรรมชาติหรือระบบนิเวศหรือภาวะ
นํ้าเน่าเสียในแม่นํ้าสายหลกั  ทั้งแม่นํ้าเจา้พระยา  แม่นํ้าแม่กลอง  แม่นํ้าท่าจีน  และแม่นํ้าบางปะกง  

หรือภาวะอากาศเสียในเขตกรุงเทพมหานคร  ปริมณฑล  และเมืองหลกั  อนัเน่ืองมาจากควนัพิษ
รถยนต์ การเกิดปรากฏการเรือนกระจก  (โลกร้อน) เป็นตน้ ดงันั้นเพื่อให้  ทรัพยากรธรรมชาติ  และ
ส่ิงแวดลอ้มซ่ึงเป็นปัจจยัสาํคญัของการพฒันาประเทศมีสภาพท่ีพร้อมสนบัสนุนการพฒันาประเทศ
ในอนาคตต่อไปนั้น  การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดลอ้มอยา่งถูกตอ้ง  และเหมาะสม
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ตามหลกัวชิาการจึงเป็นวธีิการท่ีจาํเป็นท่ีจะตอ้งเร่งดาํเนินการ  เพื่อท่ีจะสงวน  และรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดลอ้มไวใ้หม้นุษยไ์ดพ้ึ่งพาอาศยัอยา่งย ัง่ยนืต่อไป  รวมทั้งยงัจะ
ก่อใหเ้กิดความมัน่คงแก่ประเทศดว้ย 

ปัจจุบนัรถยนตถื์อวา่เป็นส่ิงท่ีมีความสาํคญัต่อการทาํงาน และการดาํเนินชีวติเพื่อช่วย
อาํนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน เพราะรถยนตถื์อเป็นพาหนะท่ีใชใ้นการคมนาคม
และการขนส่งท่ีสะดวก และรวดเร็ว ทาํใหอุ้ตสาหกรรมรถยนตมี์การขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองประกอบ
กบัประชาชนมีความตอ้งการรถยนตป์ระเภทต่าง ๆ ท่ีไม่เหมือนกนัเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสมของ
กิจกรรม และของผูป้ระกอบธุรกิจ ส่งผลใหป้ริมาณการจาํหน่ายรถยนตเ์พิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองตลอด
หลายปีท่ีผา่นมา โดยคนส่วนใหญ่เนน้ความสะดวกสบายกบัโลกท่ีมีการพฒันาทางเทคโนโลยมีาก
ข้ึน 

บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย  ไดด้าํเนินธุรกิจผูผ้ลิตรถยนตค์วบคู่ไปกบัการดาํเนิน
กิจกรรมเพื่อสังคมมาอยา่งต่อเน่ืองกวา่  50 ปีของการดาํเนินกิจการในประเทศไทย  นบัตั้งแต่ก่อตั้ง
คร้ังแรกเม่ือวนัท่ี  5 ตุลาคม  2505 โดยเป็นการปฏิบติัตามปรัชญาในการดาํเนินธุรกิจของ   

มร.ซากิชิ โตโยดะ ผูก่้อตั้งธุรกิจรถยนต ์โตโยตา้ เม่ือกวา่ 72 ปี ท่ีผา่นมาในการ  ‚ส่งเสริมพฒันาการ
อยา่งย ัง่ยนืของสังคม  และประเทศท่ีโตโยตา้  เขา้ไปดาํเนินธุรกิจ ‛ ทาํใหธุ้รกิจรถยนตข์อง  โตโยตา้ 

ทัว่โลกเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนืดงัเช่น ปัจจุบนับริษทั  โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย  ไดข้า้มผา่นการ
เป็น ‚Green Business‛ และปัจจุบนักาํลงัพฒันาไปสู่กระบวนการ  CSR แบบบูรณาการครบห่วงโซ่
ธุรกิจ หรือ Integrated CSR Across Value Chain โดยเร่ิมตั้งแต่การรับผดิชอบกระบวนการคดัเลือก
วตัถุดิบเขา้มายงัโรงงานประกอบการผลิต  การส่งมอบสินคา้ท่ีมีคุณภาพใหแ้ก่ลูกคา้การขาย
ตลอดจนการใหบ้ริการหลงัการขาย และยงัมีนโยบายส่งเสริมใหบ้ริษทัในเครือผูแ้ทนจาํหน่าย  และ
ผูผ้ลิตช้ินส่วนโตโยตา้ท่ีครอบคลุมไปยงัทุกพื้นท่ีของประเทศไทยไดมี้ส่วนร่วมในการทาํกิจกรรม  

CSR แบบครบถว้นสมบูรณ์ (Fully Integrated CSR Company) เพื่อเป้าหมายเป็นองคก์รท่ีไดรั้บการ
ยอมรับ และช่ืนชมมากท่ีสุดดว้ยการผา่นมาตรฐาน  ISO 14001 และต่อยอดสู่การปลูกฝัง  ‚CSR 

DNA‛ ใหก้บัพนกังานตลอดทั้งห่วงโซ่ธุรกิจจากตน้นํ้าจนถึงปลายนํ้าภายใตค้วามร่วมมืออยา่งดียิง่
ของ ‚ชมรมความร่วมมือโตโยตา้ ‛ และ ‚ชมรมผูแ้ทนจาํหน่ายโตโยตา้ ‛ มุ่งสู่การเป็น  ‚Responsible 

Business Network‛ หรือเครือข่ายธุรกิจท่ีมีความรับผดิชอบต่อสังคมสูงสุด ‛ ภายใตแ้นวคิด  ‚Fully 

Integrated CSR Across Value Chain‛ ซ่ึงถือเป็นความรับผดิชอบร่วมกนัของทุกส่วนงานในวงจร
ธุรกิจ โตโยตา้ ทาํใหเ้กิดความร่วมมือกนัเพื่อทาํกิจกรรม  CSR ตลอดทั้งห่วงโซ่ธุรกิจ  โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ในการบริหารจดัการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มซ่ึงผา่นมาตรฐาน  ISO 14001 จึงสามารถลด
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การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดไ์ดถึ้ง  230,000 ตนั (นบัจากเร่ิมดาํเนินโครงการในปี  พ.ศ. 2544 

จนถึงปัจจุบนั) 
 

1.1.1 CSR Toyota จากต้นน า้ถึงปลายน า้ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากดั 

เร่ิมจากตน้นํ้าโดยบริษทัผูผ้ลิตช้ินส่วน  (Supplier) ดว้ยการบริหารจดัการภายใตห้ลกัการ  

‚Responsible Purchasing‛ ท่ีส่งเสริมใหท้าํการผลิตโดยรับผดิชอบต่อสังคม  และไม่ส่งผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดลอ้ม  สังคม  และชุมชน  อนัเป็นหลกัการสาํคญัของการจดัซ้ือช้ินส่วนในการประกอบ
รถยนตแ์บบ ‚Green Purchasing‛ ท่ีโตโยตา้นาํมาใชอ้ยา่งต่อเน่ืองตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา ซ่ึงทาํให้
สามารถลดการการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดไ์ดม้ากถึง 6,000 ตนัต่อปี และในขั้นตอนของการ
ขนส่งยงัไดน้าํเช้ือเพลิงไบโอดีเซลมาใชก้บัรถบรรทุก ทาํใหส้ามารถลด Co2 ไดถึ้ง 1,200 ตนัต่อปี 

เม่ือเขา้สู่กระบวนการผลิตโรงงานประกอบรถยนตโ์ตโยตา้ทั้ง  3 แห่ง มุ่งมัน่ดาํเนินการ
ภายใตห้ลกัการ  ‚Responsible Production‛ ซ่ึงทาํการผลิตดว้ยความรับผดิชอบต่อสังคมอยา่ง
เขม้ขน้ในทุกกระบวนการดว้ยการเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  โดยนาํเทคโนโลยใีนการลดการใช้
พลงังาน และลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดสู่์อากาศมาใชอ้ยา่งต่อเน่ือง  ทาํใหส้ามารถ
ลด Co2 ไดม้ากถึง  10,000 ตนัต่อปี เช่น การใชแ้ผงโซล่าเซลส์เพื่อผลิตไฟฟ้าใชภ้ายในสาํนกังาน  

การใชสี้สูตรนํ้า  ‚Water Borne‛ รวมทั้งการบาํบดันํ้าเสีย  การใชท้รัพยากรและวตัถุดิบในการผลิต
อยา่งคุม้ค่า  และมีประสิทธิภาพสูงสุด  โดยไดรั้บรางวลั  ‚Prime Minister Award‛ ทางดา้นการ
บริหารจดัการพลงังาน  ประจาํปีน้ีจนถึงธุรกิจปลายนํ้าดว้ยการส่งเสริมใหผู้แ้ทนจาํหน่ายดาํเนิน
ธุรกิจภายใตห้ลกัการ  ‚Responsible Operation‛ โดยมีความรับผดิชอบต่อลูกคา้  สังคม และชุมชน 

พร้อมส่งต่อความรับผดิชอบสู่ลูกคา้ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีมีความสาํคญัสูงสุดของห่วงโซ่ธุรกิจอยา่ง
สมํ่าเสมอ โดยจากการสาํรวจของ  เจ.ดี. พาวเวอร์ เอเชีย แปซิฟิก โตโยตา้สามารถควา้รางวลัอนัดบั  

1 ทั้งทางดา้นผลิตภณัฑ ์และการบริการหลงัการขายหลายรางวลัเช่นเดียวกนัในขณะท่ีมีการบริหาร
จดัการทางดา้นพลงังานเพื่อลด Co2 ในเครือข่ายศูนยบ์ริการทั้งหมดไดถึ้ง 5,000 ตนัต่อปี 

 

1.1.2 หลกัการความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากดั 

บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย  จาํกดั มุ่งมัน่ท่ีจะรับผดิชอบต่อสังคมไทย  ผา่นการ 
บูรณาการความรับผดิชอบต่อสังคมในทุกขั้นตอนของการดาํเนินงาน  ซ่ึงแบ่งออกเป็น  3 ขั้นตอน
หลกั ดงัน้ี 

1) การจดัซ้ือ และการผลิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  วตัถุดิบ และช้ินส่วนท่ีคดัสรร
ตอ้งไดรั้บความปลอดภยัดว้ยมาตราฐานสากล  บริษทัผูผ้ลิตตอ้งไม่กดข่ีดา้นแรงงานหรือใชแ้รงงาน
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เด็ก รวมถึงมีการปฎิบติัท่ีเป็นธรรม  ดงัท่ีระบุไวใ้น  "แนวปฎิบติัดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมของ
ผูผ้ลิตช้ินส่วนโตโยตา้ " พยายามจะคดัสรรวตัถุดิบและช้ินส่วนท่ีในระหวา่งกระบวนการผลิต
ส้ินเปลืองพลงังานนอ้ยหรือไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากเกินไปรวมถึงเลือกใชว้ตัถุดิบท่ีสามารถ
นาํกลบัมาใชใ้หม่ดงัท่ีระบุไวใ้นการจดัซ้ือท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มของโตโยตา้ 2550 

ในส่วนของกระบวนการผลิต นอกเหนือจากการนาํเกณฑม์าตราฐาน  ISO 14001 มา
เป็นแนวปฎิบติัแลว้ยงัมีเป้าหมายท่ีจะใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด  และใชพ้ลงังาน
ทางเลือกหรือพลงังานท่ีสามารถนาํกลบัมาใชใ้หม่ได้  เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดล์ง
ใหไ้ดทุ้กปี โดยท่ีตั้งใจก่อใหเ้กิดของเสียนอ้ยท่ีสุดในระหวา่งการผลิต  มีการแยกของเสียกระตุน้ให้
เกิดการนาํกลบัมาใชใ้หม่ และหลีกเล่ียงการซ้ือวตัถุดิบหรือช้ินส่วนท่ียากต่อการยอ่ยสลายมาใช ้

2) การบริหารจดัการ และการตลาดอยา่งมีความรับผดิชอบ  บริษทัโตโยตา้ มอเตอร์ 
ประเทศไทย จาํกดั มีการพฒันาสภาพแวดลอ้มในสถานท่ีทาํงานใหมี้มาตราฐานสูงสุดทั้งในเร่ือง
ของความปลอดภยั และสุขอนามยัใหค้่าตอบแทน  และสวสัดิการอยา่งยติุธรรมจดัอบรมเพื่อพฒันา
ศกัยภาพ และโอกาสกา้วหนา้ทางตาํแหน่งงานแก่พนกังานทุกระดบั  รวมถึงต่อตา้นการล่วงละเมิด
สิทธิมนุษยชนการคุกคามทางเพศ  และการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังาน  และสามารถ
รับประกนัไดว้า่การปฎิบติังานดว้ยความรับผดิชอบนั้นเกิดข้ึนในทุกวนั  ทุกระดบั และทุกตาํแหน่ง
ของบริษทั  ปฎิบติัตามกฎหมายในและระหวา่งประเทศโดยเปิดใหมี้การแข่งขนัอยา่งเสรี  และ
ยติุธรรม  และไม่ทาํการใหสิ้นบนแก่หน่วยงานของรัฐ  ผูมี้อาํนาจทางสังคมหรือทางคู่คา้ทางธุรกิจ   
ผลกัดนัใหผู้แ้ทนจาํหน่ายนาํเกณฑม์าตราฐาน  ISO 14001 ไปใชป้ฎิบติัรวมถึงถ่ายทอดความรู้ และ
เทคโนโลยท่ีีจาํเป็นใหแ้ก่ผูแ้ทนจาํหน่าย  และร่วมมือกบัผูแ้ทนจาํหน่ายในการดูแลลูกคา้อยา่งดี
ท่ีสุด รักษาคุณภาพของช้ินส่วน  และสาํรองไวใ้นจาํนวนท่ีเพียงพอเสมอ  แกปั้ญหาขอ้บกพร่องการ
ร้องเรียน  และตอบคาํถามดว้ยความรวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ  รวมถึงการเรียกรถคืนเพื่อทาํการ
แกไ้ข และซ่อมแซมช้ินส่วนท่ีมีปัญหาเพื่อใหลู้กคา้ และสังคมไดรั้บความพอใจสูงท่ีสุด 

3) การช่วยเหลือสังคม  และชุมชน  บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย  จาํกดัให้
ความสาํคญัสูงสุดกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  และชุมชนท่ีโรงงานตั้งอยูพ่ฒันาคุณภาพชีวติของชุมชน
บริเวณโดยรอบของโรงงาน  โดยพฒันาคนในชุมชนช่วยรักษาส่ิงแวดลอ้ม  และส่งเสริมจารีต
ประเพณีของชุมชน  ดาํเนินธุรกิจในฐานะพลเมืองท่ีดีของสังคม  และนาํรายไดส่้วนหน่ึงของบริษทั
ไปใชใ้นการดาํเนินโครงการเพื่อสังคม  เพื่อท่ีจะไดเ้ป็นส่วนสาํคญัในการพฒันาสังคมไทยอยา่ง
ย ัง่ยนืสืบไป 
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1.1.3 การบูรณาการความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย 
จ ากดั 

ในการดาํเนินธุรกิจอยา่งมีความรับผดิชอบต่อสังคมในทุกกระบวนการทาํงานนั้น ไดเ้ช้ือ
เชิญใหอ้งคก์รอ่ืน ๆ  นาํหลกัปฎิบติัน้ีไปประยกุตใ์ชต้ามความเหมาะสมแนวปฏิบติัเร่ืองความ
รับผดิชอบขององคก์รโตโยตา้ และไดบ้ญัญติัแนวปฎิบติัใหแ้ก่พนกังานในทุกแผนก  ทุกฝ่าย  ทุก
ระดบั ภายในครอบครัวโตโยตา้  จะตอ้งมีจิตสาํนึกในความรับผดิชอบของการทาํงาน  จะร่วมกนั
ดาํเนินการใหส้ัมฤทธ์ิผลอยา่งจริงจงั  โดยเดินหนา้ปลูกฝัง  ‚CSR DNA‛ ใหก้บัพนกังานทุกคน  ทุก
ฝ่าย ทุกระดบั อยา่งจริงจงั  และต่อเน่ือง  ‚Toyota CSR Code of Conduct‛ มีหลกัการสาํคญัใน  8 

ประเด็น ไดแ้ก่ 

 

ตารางที ่1.1 4R & 4I  

4 R หรือ 4 ลด 4I หรือ 4 เพิม่ 
Reduce CO2:  ลดการ
ปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด ์

ภายใตก้ระบวนการทาํงานที่เป็นมิตร
กส่ิังแวดลอ้ม และไม่ส่งผลกระทบ
ต่อสังคม และชุมชนรอบขา้ง 

Improve Happy and 

Green Workplace:  เพ่ิม
ความสุข และเพ่ิมพ้ืนท่ีส
เขียวในการทาํงาน 

เพื่อใหพ้นกังานมีคุณภาพชีวติ
ท่ีดี นาํมาซ่ึงคุณภาพของ
ผลิตภณัฑ ์และบริการท่ีดี 

Reduce Energy 

Usage:  ลดการใช้
พลงังาน 

ซ่ึงมีส่วนในการช่วยลดปัญหาโลก
ร้อนท่ีกาํลงัทวคีวามรุนแรงข้ึนใน
ปัจจุบนั 

Improve Employee & 

Stakeholder Satisfaction: 

เพ่ิมความพึงพอใจใหก้บั
พนกังาน และผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งในธุรกิจดว้ยการ
บริหารจดัการ และดูแลอยา่ง
เดม็ท่ี ดว้ยความโปร่งใส และ
เป็นธรรม 

Reduce Water Usage: 

ลดการใชน้ํ้ า 

ดว้ยการบริหารจดัการที่สามารถใช้
นํ้ าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 

รวมทั้งนาํนํ้าท่ีผา่นการใชง้านแลว้มา
ผา่นกระบวนการบาํบดัเพ่ือนาํกลบัมา
ใชใ้หม่ 

Improve Employee’s 

Participation in CSR 

Activities: เพ่ิมโอกาสใน
การทาํกิจกรรมเพ่ือสังคม
ใหก้บัพนกังาน 

เพ่ือใหพ้นกังานเกิดจิตอาสา
ในการทาํความดีเพื่อสังคม 

และกลายเป็นเครือข่าย CSR ท่ี
ทรงพลงัดว้ยจาํนวนพนกังาน
ทั้งหมดกวา่ 2 แสนคน ตลอด
ทั้งห่วงโซ่ธุรกิจ 

Reduce Waste:  ลด
ปริมาณขยะ 

ดว้ยการใชว้ตัถุดิบท่ีนาํมาใชใ้นการ
ผลิตอยา่งคุม้ค่าสูงสุด รวมทั้งการนาํ
กลบัมาใชใ้หม่ผา่นกระบวนการรี
ไซเคิล 

Improve TMT’s CSR 

Networking: เครือข่ายใน
การทาํความดีเพื่อสังคม 

จากเครือข่ายพนกังานขยาย
ความร่วมมือสู่ชุมชน และ
สังคม เพ่ือร่วมกนัส่งเสริม
พฒันาการอยา่งยัง่ยนืของ
ประเทศ 
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โดยท่ีดีในเร่ืองของ  4R หรือ 4 ลด ไดแ้ก่ กระบวนการผลิตของเครือข่ายโรงงาน  โตโยตา้ 

ทั้ง 3 แห่ง ไดแ้ก่ โรงงานประกอบรถยนตโ์ตโยตา้  สาํโรง เกตเวย์ และบา้นโพธ์ิ  โดยเฉพาะอยา่งยิง่
โรงงาน บา้นโพธ์ิ ซ่ึงเป็นโรงงานท่ีทนัสมยัท่ีสุดของโตโยตา้ โดยไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็น   โรงงาน
แห่งความย ัง่ยนื  หรือ Sustainable Plant ท่ีมีการบริหารจดัการภายใตห้ลกัการ  4R อยา่งสาํเร็จเป็น
รูปธรรม และนอกจากน้ียงัไดด้าํเนินโครงการเพื่อส่ิงแวดลอ้มป่านิเวศน์ในโรงงานหรือ  Sustainable 

Plant และแหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศน์  หรือ Biotope พร้อมขยายความร่วมมือ  และหลกัการทาํงานอนั
เป็นประโยชน์ ต่อสังคมไปยงัเครือข่ายธุรกิจ ไดแ้ก่ ผูผ้ลิตช้ินส่วน และผูแ้ทนจาํหน่ายทัว่ประเทศ 

ทางดา้นของ 4I หรือ 4 เพิ่ม เพื่อมุ่งมัน่สร้างความพึงพอใจใหก้บัพนกังาน  และผูมี้ส่วนร่วม
ตลอดทั้งห่วงโซ่ธุรกิจ  เพื่อใหเ้กิดขวญั  และกาํลงัใจท่ีดีในการทาํงานตลอดจนมีความสุข  และ
คุณภาพชีวติท่ีดีทั้งทางดา้นผลตอบแทน สวสัดิการ  การบริหารจดัการอยา่งโปร่งใส  และเป็นธรรม  

โดยส่ิงท่ีเป็นหลกัฐานถึงความพยายามดงักล่าว  ไดแ้ก่ การไดรั้บรางวลั  Prime Minister Award ใน
ฐานะสถานประกอบกิจการดีเด่นดา้นแรงงานสัมพนัธ์และสวสัดิการแรงงาน  เป็นปีท่ี 9 ติดต่อกนั 

รวมทั้งส่งเสริมใหพ้นกังานร่วมกนัแสดงพลงัในการเป็นเครือข่าย  CSR ดว้ยการปลูกฝัง  CSR DNA 

ใหก้บัพนกังานทุกคน ซ่ึงมีพนกังานจาํนวนทั้งส้ินกวา่  2 แสนคนอยูใ่นบริษทัผูผ้ลิตช้ินส่วน  251 

แห่งโรงงานประกอบรถยนต์ 3 แห่ง และผูแ้ทนจาํหน่าย  119 แห่ง พร้อมขยายความร่วมมือสู่ชุมชน  

และสังคมเพื่อส่งเสริมพฒันาการอยา่งย ัง่ยนืของสังคมไทย  ดงัเช่นปรัชญาในการดาํเนินธุรกิจของผู ้
ก่อตั้งธุรกิจโตโยตา้ท่ีไดใ้หไ้วเ้ม่ือกวา่  72 ปีมาแลว้  และสาํหรับเป้าหมายในอนาคต  โตโยตา้ 
มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั มีความมุ่งมัน่ตั้งใจจริงในการผลกัดนั  และขยายเครือข่ายความร่วมมือ
ในการทาํกิจกรรม  CSR ผา่นเครือข่ายธุรกิจ  และเครือข่ายพนกังาน  พร้อมขยายสู่ชุมชน  และสังคม
รวมทั้งขอเชิญชวนทุกท่านเขา้ร่วมกิจกรรม  4R 4I ไปกบั Toyota ซ่ึงประกอบดว้ยกิจกรรมอนัเป็น
ประโยชน์ต่อสังคมท่ีจะดาํเนินการมาอยา่งต่อเน่ือง  นอกจากน้ีเครือข่ายการผลิตของ  โตโยตา้  ยงั
ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน  CSR-DIW แสดงถึงการเป็นองคก์รท่ีดาํเนินธุรกิจดว้ยความรับผดิชอบ
ต่อสังคมจากการตรวจสอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม  ครบทั้ง  3 

โรงงานเป็นบริษทัแรกของไทย 

 

1.1.4 โครงการถนนสีขาว 

บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย  จาํกดั ไดด้าํเนินธุรกิจในประเทศไทยซ่ึงไม่เพียงแต่
มุ่งมัน่พฒันาเทคโนโลยยีานยนตท่ี์มีคุณภาพเท่านั้นบริษทั  โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย  จาํกดั ยงั
ไดด้าํเนินกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมไทยในทุก ๆ  ดา้นมาอยา่งต่อเน่ืองการสนบัสนุนดา้น
การศึกษาส่ิงแวดลอ้มคุณภาพชีวติของชุมชน  และโดยเฉพาะอยา่งยิง่เร่ืองความปลอดภยัในการใช้
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รถใชถ้นน  ภายใตโ้ครงการถนนสีขาวซ่ึงไดด้าํเนินการนบัตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2531 โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อกระตุน้  และปลูกฝังจิตสาํนึกของ  ผูใ้ชร้ถใชถ้นนรวมถึงเยาวชนใหค้าํนึงถึงความปลอดภยัรู้
รักษากฎ และวนิยัจราจรตลอดจนความมีนํ้าใจบนทอ้งถนน  นอกจากน้ียงัไดจ้ดักิจกรรมใหมี้ความ
ครอบคลุม และสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การแกไ้ขป้องกนัปัญหาอุบติัเหตุจราจร  โดยโตโยตา้ยงัได้
บูรณาการความร่วมมือกบัหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ  อาทิ กรมการขนส่งทางบก  กรมทางหลวง  กรม
ทางหลวงชนบท  สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กองบงัคบัการตาํรวจทางหลวง  

สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชีย และหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ เพื่อปฏิบติังานร่วมกนัอยา่งเป็นระบบเพื่อ
มุ่งเนน้หาแนวทางป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุในเชิงรุกร่วมกนั ดงันั้น ทุกภาคส่วนจึงไดป้ระสานความ
ร่วมมือเพื่อหาแนวทางป้องกนัการเกิด  อุบติัเหตุพร้อมกบัการเร่งสร้างวนิยัจราจรแก่ผูใ้ชร้ถใชถ้นน
ในทุกระดบั  ซ่ึงถือไดว้า่เป็นองคป์ระกอบพื้นฐานท่ีสาํคญัในการส่งเสริมการป้องกนัอุบติัเหตุทาง
ถนนอยา่งย ัง่ยนื  

 

 
ภาพที ่1.1 สาเหตุของปัญหา  

แหล่งทีม่า:  บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั, 2531. 
 

บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย  จาํกดั เล็งเห็นความสาํคญัในการมีส่วนร่วมในการ
รับผดิชอบต่อสังคมไทยอยา่งย ัง่ยนื  ดงันั้น บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย  จาํกดั จึงไดจ้ดัตั้ง
คณะกรรมการ และคณะทาํงานดา้นความรับผดิชอบขององคก์รท่ีมีต่อสังคมเพื่อใหก้ารปฏิบติั
เป็นไปในทิศทางเดียวกนัอีกทั้งยงัคงมุ่งมัน่ท่ีจะดาํเนินธุรกิจดว้ยความรับผดิชอบต่อสังคม  และเป็น
ส่วนหน่ึงในการขบัเคล่ือน CSR ดว้ยจิตสาํนึกท่ีสร้างสรรคร์วมถึงการประสานความร่วมมือภายใน
องคก์รใหแ้ขง็แกร่ง  และบูรณาการความร่วมมือไปยงัผูแ้ทนจาํหน่ายและผูผ้ลิตช้ินส่วนโตโยตา้ทัว่
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ประเทศ  และภายนอกองคก์รทุกภาคส่วนซ่ึงเป็นพลงั  และกลไกสาํคญัท่ีจะนาํไปสู่การพฒันา
สังคมไทยใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ และย ัง่ยนืต่อไป 

โลกธุรกิจไดมี้ววิฒันาการต่อเน่ืองมาเป็นลาํดบั  มีแนวคิดทางการจดัการในยคุต่าง ๆ  ท่ี
นาํเสนอออกมาในบริบททางการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคมในยคุน้นั ๆ  จวบจนถึงปัจจุบนัมี  

ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยหีลกั เช่นเทคโนโลยสีารสนเทศ และการส่ือสารนาโนเทคโนโลยี  

ชีววทิยาศาสตร์ เป็นตน้ ประกอบกบัการแข่งขนัทางธุรกิจท่ีรุนแรงข้ึนเร่ือย ๆ  ทาํใหก้ารท่ีจะดาํเนิน  

ธุรกิจใหป้ระสบความสาํเร็จนั้นธุรกิจจาํเป็นตอ้งมีการปรับตวัเรียนรู้ และมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง  

อยูต่ลอดเวลา และเพื่อใหเ้ท่าทนักบัยคุปัจจุบนั บริษทั  โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย  จาํกดั จึงไดมี้
การร่วมมือกลุ่มพนกังานโตโยตา้ เครือข่ายเพื่อส่ืงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยนืกบัโตโยตา้ สมาชิกชมรมโตโยตา้
จิตอาสา สมาชิกเครือข่าย Toyota CSR Facebook สมาชิกชุมชนออนไลน์ และประชาชนทัว่ไป โดย
ใชเ้ทคโนโลยต่ีาง ๆ เพื่อทาํการประชาสัมพนัธ์โครงการเช่นโครงการลดเมืองร้อนดว้ยมือเรา  ท่ีจดั
ข้ึนมาตั้งแต่ปี พ .ศ.  2548 เพื่อเป็นช่องทางใหก้บัผูท่ี้สนใจในการรักษาส่ิงแวดลอ้มใหไ้ดร่้วมแสดง
พลงั และความคิดสร้างสรรคใ์นการดูแลส่ิงแวดลอ้มร่วมกนั โครงการถนนสีขาวท่ีเป็นการรณรงค์
ความปลอดภยัในการใชร้ถใชถ้นน กระตุน้  และปลูกฝังจิตสาํนึกของผูใ้ชร้ถใชถ้นนรวมถึงเยาวชน
ใหค้าํนึงถึงความปลอดภยัรู้รักษากฎ และวนิยัจราจรตลอดจนความมีนํ้าใจบนทอ้งถนน  โดยสมาชิก
ของชุมชนออนไลน์ต่างใหค้วามร่วมมือเขา้ร่วมกบัโครงการน้ีเป็นอยา่งมาก 

การพฒันาประเทศทัว่โลกในช่วงทศวรรษท่ีผา่นมาทาํใหว้ถีิชีวติ และความเป็นอยูข่อง
ประชาชนเปล่ียนแปลงไปอยา่งมาก  ผลของการพฒันาเหล่าน้ีไดก่้อใหเ้กิดการขยายตวัของการ
ลงทุนในประเทศการบริโภค และอุปโภคของประชาชน และรวมถึงการใชท้รัพยากรธรรมชาติ   
ต่าง ๆ ในปริมาณท่ีสูงข้ึนจนทาํใหเ้กิดปัญหาต่อสังคม และส่ิงแวดลอ้ม  เช่น ปัญหาการใชแ้รงงาน
เด็ก ปัญหาความปลอดภยัของผูบ้ริโภคปัญหาโลกร้อน ปัญหาขาดแคลนนํ้ามนั ปัญหาขาดแคลน
อาหาร เป็นตน้ซ่ึงปัญหาเล่าน้ีผลกัดนัใหผู้ค้นในสังคมทุกกลุ่มเกิดความตระหนกั  และหนัมาสนใจ
ถึง คุณธรรม ความรับผดิ ชอบในการดาํเนินธุรกิจ (จิรประภา อคัรบวร, 2552, น.17) 

เม่ือโลกมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว เป็นผลมาจากการพฒันาแบบกา้วกระโดดของ
เทคโนโลยทีางดา้นการส่ือสารคมนาคมและคอมพิวเตอร์ทาํใหก้ารติดต่อส่ือสาร การดาํเนิน
ธุรกรรมท่ีอาศยัการเช่ือมโยงระหวา่งบุคคล และเอกสารถูกแทนท่ีดว้ยระบบส่ือสารขอ้มูลดิจิตอลท่ี
มีประสิทธิภาพกล่าวคือขอ้มูลท่ีรับส่งผา่นดว้ยความเร็วสูง และมนุษยส์ามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดทุ้ก
เวลาและทุกสถานท่ี ทาํใหเ้รียกสังคมน้ีวา่ สังคมยคุไร้พรมแดนหรือสังคมยคุดิจิตอล มี
ความกา้วหนา้ไปไกล และมนุษยไ์ดใ้ชป้ระโยชน์จากความกา้วหนา้ของเทคโนโลยทีางดา้นการ
ส่ือสาร ก่อใหเ้กิดปรากฎการณ์ทางสังคมรูปแบบใหม่ท่ีเรียกวา่ชุมชนออนไลน์ อนัเป็นผลใหเ้กิด
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เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ท่ีผูค้นสามารถติดต่อผกูพนักนัดว้ยการส่ือสารผา่นเคร่ือข่ายท่ีไม่จาํกดั
สถานท่ี  เวลา  และตวัตน 

ในปัจจุบนัผลสาํเร็จทางธุรกิจไม่ไดว้ดัหรือประเมินเพียงแค่ผลประกอบการ  และตวัเลข
ทางการเงิน  ความพึงพอใจของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้  หรือพนกังานเท่านั้น  แต่ตอ้งสามารถทาํไดต้าม
ความคาดหวงัของสังคมท่ีมีต่อองคก์รธุรกิจ  โดยใหผู้บ้ริโภคเขา้มามีส่วนสาํคญัในการกาํหนดถึง
ความอยูร่อด ความกา้วหนา้ของธุรกิจท่ีจะเติบโตอยา่งย ัง่ยนืในอนาคต  ‚ความรับผดิชอบต่อสังคม ‛ 
จึงเป็นเร่ืองท่ีสาํคญั และจาํเป็นท่ีภาคธุรกิจตอ้งใส่ใจ และทาํการศึกษา (ประธาน ไตรจกัรภพ, 2548) 
ความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รธุรกิจหรือ  Corporate Social Responsibility หรือ CSR เป็น
แนวคิดท่ีเป็นกระแสไปทัว่โลกองคก์รหรือบริษทัต่าง ๆ  ไดเ้ป็นแนวในการดาํเนินธุรกิจ  ควบคู่ไป
กบัการแสดงความรับผดิชอบต่อสังคม  (CSR) หมายถึง การเอ้ือประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนได้  ส่วนเสีย
ทุกฝ่ายอยา่งเหมาะสม โดยไม่เบียดเบียนฝ่ายใด องคก์รท่ีมี CSR ยอ่มไม่ขดูรีดลูกจา้ง  แรงงาน ไม่
ฉอ้โกงลูกคา้ ไม่เอาเปรียบคู่คา้ ไม่ทาํลายส่ิงแวดลอ้ม  หรือทาํร้ายชุมชนโดยรอบท่ีตั้งขององคก์ร
ดว้ยการก่อมลพิษ  เป็นตน้ องคก์รท่ีขาด  CSR ยอ่มสะทอ้นถึงการขาดความโปร่งใส  อนั ท่ีจริงแลว้
การมี CSR คือการทาํธุรกิจใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย และจรรยาบรรณนัน่เอง  เช่น ไม่หลบเล่ียง
กฎหมายแรงงาน กฎหมายแพง่ และพาณิชย ์กฎหมายอาญาในกรณีต่าง ๆ ทาํใหพ้นกังานใน  องคก์ร
มีความสุขไดรั้บค่าจา้งท่ีเหมาะสม  มีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน  ไม่เบียดเบียนทาํร้ายสังคม  ส่ิงแวดลอ้ม   
เป็นตน้ (สถาบนัพฒันาธุรกิจอยา่งย ัง่ยนื, 2556) 

ความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รธุรกิจ  (CSR) เร่ิมแพร่หลายข้ึนในประเทศไทย  

ประมาณปี  2549 ทั้งบริษทัจดทะเบียนไทย  บริษทัขา้มชาติ  และรัฐวสิาหกิจต่าง ๆ  ก็ถือวา่เป็นการ  

สร้างภาพลกัษณ์ขององคก์รไปดว้ย  ทาํใหก้ารดาํเนินธุรกิจของธุรกิจนั้น ๆ  เป็นไปอยา่งสะดวก  

ประชาชนทัว่ไปก็เห็นดีเห็นงามในการทาํความดีต่อชุมชนสังคม และส่ิงแวดลอ้มแต่ความเป็นจริง  

องคก์รมกัจะยดึมายาคติท่ีวา่มี  CSR คือ การทาํบุญโดยท่ีบริษทันั้น ๆ  มีบุญคุณต่อสังคมเพราะแทท่ี้
จริงแลว้ CSR คือ การลงทุนอยา่งหน่ึงซ่ึงคุม้ค่าทางการเงิน  และการตลาด  ทาํใหเ้กิดการพฒันาอยา่ง  

ย ัง่ยนื (สถาบนัพฒันาธุรกิจอยา่งย ัง่ยนื, 2556) 

ความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รธุรกิจ  (CSR) จะตอ้งดูควบคู่ไปทั้ง  3 ดา้น คือ กาํไร
สังคม และส่ิงแวดลอ้มโดยสังคมนั้น  หมายถึง ‚ชุมชน ‛ หรือ ‚คนในชุมชน ‛ ท่ีองคก์รตั้งอยู ่  
การดาํเนินกิจการดว้ยความรับผดิชอบต่อสังคมนั้นไม่เพียงแค่ปฏิบติัตามกฎหมายถูกหลกัจริยธรรม  

เท่านั้น หากแต่ยงัสามารถสร้างสรรคห์รือลงทุน  ดว้ยโครงการต่าง ๆ  เช่น การสนบัสนุนการพฒันา  

ศกัยภาพเยาวชนการพฒันาคุณภาพชีวติคนเป็นตน้ 
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1.1.5 ภาพลกัษณ์องค์กร 

 ในโลกของการแข่งขนัส่ิงท่ีองคก์รตอ้งเผชิญคือ ความไม่หยดุน่ิงของกระแสโลกจาก
สภาวการณ์ต่าง ๆ ท่ีจะนาํม่ถึงผลกระทบในดา้นใดดา้นหน่ึง การท่ีองคก์รจะประสบความสาํเร็จได้
คือความสามารถในการท่ีจะรับมือต่ อการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ในโลกได ้และจาํเป็นท่ีจะตอ้งมี
นวตักรรมในเชิงสร้างสรรคอ์ยูต่ลอดเวลา ไม่ใช่เพื่อการแข่งขนัเพียงอยา่งเดียวเท่านั้น แต่จาํเป็นท่ี
จะตอ้งคาํนึงถึงการปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงในอนาคตอีกดว้ย ช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ของ
องคก์รก็เป็นอีกส่ิง หน่ึงท่ีตอ้งใชค้วามสามารถในการจดัการไม่นอ้ยไปกวา่การบริหารทรัพยากร  
อ่ืน ๆ ขององคก์ร  
 

1.1.6 เมื่อการบริหารช่ือเสียงภาพลกัษณ์ขององค์กรเป็นกลยุทธขององค์กร 
 ในการรับมือกบัการเปล่ียนแปลงขององคก์รมีองคป์ระกอบท่ีสาํคญัในการปรับตวัใหท้นั
กบัเทคโนโลย ีการวางแผนทรัพยากร และท่ีสาํคญัท่ีสุดก็คือการจดัสรรคก์ารส่ือสารท่ีมีคุณภาพทั้ง
ภายในและภายนอกองคก์ร สาํหรับการบริหารช่ือเสียงขององคก์รนั้นเป็นอีกหน่ึงกลยทุธ์ท่ีสาํคญั
ขององคก์รทั้งดา้นภาพลกัษณ์ และดา้นธุรกิจควบคู่กนัในขณะท่ีการเติบโตทางธุรกิจสะทอ้น
ประสิทธิภาพ Efficiency ความมั้นคงของช่ือเสียง ภาพลกัษณ์ขององคก์รก็เป็นงานท่ีสะทอ้น
ประสิทธิผล Effectiveness ไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

1.1.7 ช่ือเสียงภาพลกัษณ์ส่ิงทีม่ีค่ามากกว่าสินทรัพย์ขององค์กร 
  ในการบริหารภาพลกัษณ์ขององคก์ร Corporate Image & Brand Management ไม่วา่จะ
พิจารณาจากดา้นใด ก็จะพบวา่ช่ือเสียงขององคก์รนั้นเป็นตน้ทุนท่ีสาํคญัอยา่งยิง่ทั้งท่ีเป็นองคก์ร
ของภาครัฐ และเอกชน ทั้งท่ีเป็นองคก์รธุรกิจหรือไม่เร่ืองธุรกิจมาเก่ียวขอ้งก็ตาม ทั้งน้ีเพราะ
ช่ือเสียงขององคก์รก่อใหเ้กิดความศรัทธา การร่วมมือ ตลอดจนแรงบนัดาลใจท่ีจะใชสิ้นคา้ บริการ 
ก่อใหเ้กิดความผกูพนัธ์ระหวา่งองคก์รกบัลูกคา้รวมถึงสาธารณชน 

 หากพิจารณาถึงองคก์รขนาดใหญ่ทั้งระดบัประเทศ  และระดบัสากลจะพบวา่องคก์รส่วน
ใหญ่ต่างใหค้วามสาํคญัต่อการจดัทาํแผนกลยทุธ์ในเชิงธุรกิจขององคก์ร และต่างทุ่มเททรัพยากร
เพื่อการน้ีมากกวา่ก่อน ในขณะท่ีมีองคก์รอีกไม่นอ้ยท่ีเร่ิมใส่ใจต่อการจดัการดา้นช่ือเสียง และ
ภาพลกัษณ์ขององคก์รอยา่งจริงจงั นาํเร่ืองช่ือเสียงขององคก์รมาอยูใ่นแผนการจดัการเชิงกลยทุธ์ 
Strategic Management ขององคก์รตั้งแต่การตรวจสอบช่ือเสียง ทศันคติ ความคิดเห็น การรับรู้
ขอ้มูลข่าวสาร ความสนใจของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ทั้งลูกคา้ นกัลงทุน ผูถื้อหุน้ สาธารณชน ชุมชน บุคคลท่ี
เป็นผูน้าํความคิด ส่ือมวลชน รวมไปจนถึงพนกังานในบริษทั วา่ในแต่ละกลุ่มมีความรู้สึกนึกคิดต่อ



11 

องคก์รในระดบัใด ทั้งความช่ืนชม ความช่ืนชอบ ปัจจยัสาเหตุหลกัท่ีก่อใหเ้กิดความรู้สึกเหล่านั้น 
ในทางกลบักนัหากมีความคิดเห็นหรือทศันคติในเชิงลบหรือแม่กระทัง่สัญญาณบอกเหตุต่าง ๆ ท่ี
ทาํใหช่ื้อเสียงขององคก์รไดรั้บความเสียหายซ่ึงมีความจาํเป็นอยา่งยิง่ในการเร่งรีบแกไ้ขหรือ
วางแผนป้องกนัผลกระทบท่ีจะทาํใหช่ื้อเสียงเสียหายเป็นการด่วนทั้งท่ีเป็นระยะสั้นและระยะยาว
ภาพลกัษณ์เป็นส่ิงท่ีปรากฎในใจลูกคา้กลุ่มเป้าหมายถา้ตรวจสอบกลุ่มเป้าหมายแลว้มีคาํตอบท่ี
หลากหลายไม่เหมือนกนัหรือไม่สามารถบ่งบอกไดช้ดัเจนวา่คืออะไรนัน่หมายความวา่มี
ภาพลกัษณ์ท่ีไม่ชดัเจนไม่แขง็แรง  ภาพลกัษณ์สามารถสร้างผา่นการส่ือสารต่าง ๆ  เช่น การโฆษณา 
การประชาสัมพนัธ์ การใหบ้ริการลูกคา้ การท่ีพดูต่อ ๆ  กนัไป ทั้งหมดน้ีเป็นประสบการณ์ในทุกจุด
ท่ีทาํใหอ้งคก์รไดมี้ความสัมพนัธ์กบักลุ่มเป้าหมาย 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้จึงทาํใหผู้ว้จิยัมีความสนใจในการศึกษากลยทุธ์การส่ือสาร และการ
รับรู้โครงการความรับผดิชอบต่อสังคมของ  บริษทัโตโยตา้มอเตอร์ประเทศไทย จาํกดั  ผา่นชุมชน
ออนไลน ์

 

1.2 วตัถุประสงค์ 
 

1) เพื่อศึกษาถึงรูปแบบของการส่ือสารขององคก์ร ท่ีมีกบัชุมชนออนไลน์ดา้นความ
รับผดิชอบต่อสังคมของ บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั 

2) เพื่อศึกษาถึงกลยทุธ์การส่ือสารโครงการความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั  โตโยตา้ 

มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั 

3) เพื่อศึกษาถึงการรับรู้ ข่าวสาร ทศันคติ และการยอมรับ โครงการความรับผดิชอบต่อ
สังคม (CSR) ผา่นชุมชนออนไลน์ของบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั 

 

1.3 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 

1) ทราบถึงกลยทุธการส่ือสารความรับผดิชอบต่อสังคมท่ีมีต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของ
บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั ผา่นชุมชนออนไลน์ 

2) ทราบถึงผลท่ีไดรั้บจากการส่ือสารความรับผดิชอบต่อสังคมท่ีมีต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
ของบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั ผา่นชุมชนออนไลน์ 

3) ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการส่ือสารความรับผดิชอบต่อสังคมท่ีมีต่อชุมชน
ออนไลน ์
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4) ทราบถึงแนวโนม้กลยทุธการส่ือสารความรับผดิชอบต่อสังคมท่ีมีต่อผูมี้ส่วนไดส่้วยเสีย
ของบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั ผา่นชุมชนออนไลน์ในอนาคต 

 

1.4 ขอบเขตของการศึกษา 
 

 การวจิยัคร้ังใชร้ะเบียบวธีิวจิยัแบบผสม (Mixed Methods) โดยมุ่งศึกษาถึงกลยทุธ์การ
ส่ือสารโครงการความรับผดิชอบต่อสังคม  การรับรู้ ทศันคติ และการยอมรับโครงการความ
รับผดิชอบต่อสังคมของ บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั  ผา่นชุมชน การศึกษาในคร้ังน้ี
ครอบคลุมเฉพาะกลยทุธ์การส่ือสารท่ีใชใ้นโครงการส่ือสารกิจกรรมโครงการความรับผดิชอบต่อ
สังคมสังคม โดยศึกษาดว้ยการรวบรวมขอ้มูล จากเอกสาร ขอ้มูล จากเวบ็ไซตต่์าง ๆ  และผูใ้ชง้าน
ชุมชนออนไลน์ ศึกษาถึงการรับรู้ ทศันคติ และการยอมรับโครงการความรับผดิชอบต่อสังคม  

ในการศึกษาน้ีผูศึ้กษาไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของชุมชนออนไลน์ เพื่อศึกษาบทบาท และลกัษณะ
การเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของสมาชิกในชุมชนออนไลน์ 
 

1.5 ข้อจ ากดัของงานวจิัย 
 

งานวจิยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาถึงกลยทุธ์การส่ือสาร และการรับรู้โครงการความรับผดิชอบต่อ
สังคมของ  บริษทั  โตโยตา้  มอเตอร์  ประเทศไทย จาํกดั  ผา่นชุมชนออนไลน์ ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีทาํ
ร่วมกนัระหวา่งองคก์ร และสมาชิกชุมชนออนไลน์ งานวจิยัน้ี ใชร้ะเบียบวธีิวจิยัแบบผสม (Mixed 

Methods) โดยมี การวจิยัเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) ดว้ยการศึกษาวเิคราะห์เอกสาร 
(Documentary Research) เพื่อศึกษากลยทุธ์ในการส่ือสาร และการวจิยัเชิงปริมาณดว้ยวธีิการสาํรวจ 
(Survey Research) เพื่อศึกษาถึงการรับรู้ข่าวสาร โครงการความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั  
โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย  จาํกดั ผา่นผูใ้ชง้านชุมชนออนไลน์เพียงเท่านั้น  โดยมีระยะเวลาใน
การรวบรวมเก็บขอ้มูลงานวจิยัคร้ังน้ีเร่ิมตั้งแต่ 1 กุมภาพนัธ์ 2559-30 พฤษภาคม 2559 รวมเป็น
ระยะเวลา 5 เดือน 
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1.6 นิยามศัพท์ 
 

ความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รธุรกิจ  (CSR: Corporate Social Responsibility) 
หมายถึง การดูแลรักษาไม่เฉพาะในส่วนท่ีเป็นกิจการแต่ยงัแผข่ยายกวา้งออกไปครอบคลุมในส่วน  

ท่ีเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งหมดท่ีอยูโ่ดยรอบกิจการโดยคาํนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งใน และนอกกิจการ  

อยา่งเท่าเทียมกนั 

ความรับผดิชอบต่อสังคม (Social Responsibility) หมายถึง กิจกรรม และโครงการเก่ียวกบั
ความรับผดิชอบต่อ สังคมท่ีมีการดาํเนินการโดยบริษทัโตโยตา้มอเตอร์ประเทศไทย จาํกดั 

โครงการความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทัโตโยตา้มอเตอร์ประเทศไทย จาํกดั หมายถึง 
โครงการความรับผดิชอบของสังคมของบริษทัฯ แบ่งออกไดเ้ป็น 5 ดา้นหลกั ๆ ไดแ้ก่ ดา้นสังคม , 

ดา้นการศึกษา, ดา้นสาธารณสุข, ดา้นศิลปวฒันธรรม และดา้นกีฬา 

การรับรู้ (Perception) หมายถึง กระบวนการท่ีบุคคลแต่ละคนมีการเลือกการประมวล และ
การตีความเก่ียวกบัตวักระตุน้ออกมาใหค้วามหมาย และไดภ้าพของโลกท่ีมีเน้ือหา 

การส่ือสาร  (Communication) หมายถึง การให ้และการรับความหมาย  การถ่ายทอด และ
การรับสาร ซ่ึงรวมถึงแนวคิดของการโตต้อบแบ่งปัน และมีปฏิสัมพนัธ์กนั 

การส่ือสารการตลาด  (Marketing Communication) หมายถึง การผสมผสาน และประสาน
ช่องทางการส่ือสารหลาย ๆ  ทางเพื่อส่ือเน้ือหาเก่ียวกบัองคก์ร และผลิตภณัฑไ์ดอ้ยา่งชดัเจน
สอดคลอ้ง และเป็นอนัหน่ึงเดียวกนั 

ทศันคติ (Attitude) หมายถึง สภาวะทางจิต และสภาวะทางประสาทเก่ียวกบัความพร้อม ซ่ึง
เกิดข้ึนโดยอาศยัประสบการณ์เป็นตวันาํหรือมีอิทธิพลเหนือการตอบสนองของแต่ละบุคคลท่ีมีต่อ
วตัถุ และสภาพการณ์ต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัความรู้สึกในการท่ีจะชอบหรือไม่ชอบ  และ
ความรู้หรือความเช่ือซ่ึงอธิบายถึงลกัษณะ  ตลอดจนความสัมพนัธ์ของส่ิงหน่ึงท่ีมีต่อส่ิงอ่ืน ๆ  

นาํไปสู่พฤติกรรม และการยอมรับ 

ชุมชนออนไลน์ (Online Comminity) หมายถึง  กลุ่มคนท่ีรวมตวักนัผา่นทางเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต  เวบ็ไซต์ โดยกลุ่มคนน้ีจะมีปัจจยัร่วมท่ีคลา้ยคลึงกนั  เช่น ความคิด ความเช่ือ  ความ
สนใจ รสนิยม วฒันธรรม เพศ อายุ ฯลฯ เป็นแบบอยา่งเดียวกนั  หรือมีเป้าหมายร่วมกนัทาํการใด ๆ  

ใหส้าํเร็จ โดยตั้งอยูบ่นพื้นฐานของการทาํงานร่วมกนั แบ่งปันกนั ดว้ยพลงัของคนหลาย ๆ คน 

กลยทุธ์การส่ือสารทางการตลาด (Marketing Communication Strategy) หมายถึงกลยทุธ์
หรือวธีิการการส่ือสารทางการตลาด  ของบริษทัโตโยตา้  มอเตอร์ ประเทศไทย  จาํกดั ท่ีใชใ้นการ
ส่ือสารเร่ืองโครงการความรับผดิชอบต่อสังคม 
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การประชาสัมพนัธ์  ( Public Relations) หมายถึงการติดต่อส่ือสาร และการสร้าง
ความสัมพนัธ์ของบริษทักบักลุ่มชุมชนต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัชุมชนเหล่าน้ีไดแ้ก่ลูกคา้ผูข้าย
ปัจจยัการผลิตผูถื้อหุน้  พนกั งานบริษทั รัฐบาล  สาธารณชนทัว่ไป  และสังคมซ่ึงองคก์ารนั้น
ดาํเนินงานอยู ่

การโฆษณา (Advertising) หมายถึง ข่าวสารท่ีส่งผา่นส่ือมวลชนบางอยา่งโดยมีผูอุ้ปถมัภท่ี์
ระบุเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายในโฆษณานั้น 

ภาพลกัษณ์ (Image) หมายถึง ภาพท่ีคนรู้สึกนึกคิดหรือวาดข้ึนในใจจะเป็นภาพของอะไรก็
ได ้ ทั้งท่ีมีชีวติหรือไม่มีชีวติ  เช่น ภาพของคน  หน่วยงาน  องคก์ร  สินคา้หรือผลิตภณัฑเ์ป็นตน้  

ภาพลกัษณ์เกิดข้ึนจากการไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสารทั้งประสบการณ์ทางตรงหรือทางออ้มบวกกบั
ความรู้สึกนึกคิดท่ีเกิดข้ึนในจิตใจหรือเป็นภาพในใจท่ีบุคคลรับรู้ต่อบุคคล วตัถุ  สัตว์ ส่ิงของ  

สถานท่ี 

ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  (Stakeholders) หมายถึง  บุคคล /กลุ่มบุคคล  หรือหน่วยงานต่าง ๆ 
ภายนอกท่ีอาจจะมีผลกระทบหรือไดรั้บผลกระทบจากการดาํเนินงานเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค์
ขององคก์ารไดแ้ก่ ผูก้าํหนดนโยบาย  ส่วนราชการ  รัฐวสิาหกิจ  สถาบนัการศึกษา  สมาคมธุรกิจ  

สมาคมวชิาชีพ  กลุ่มผลประโยชน์ นกัการเมือง ชุมชน ทั้งน้ีผูมี้ส่วนไดเ้สียดงักล่าวอาจเป็น
ผูส้นบัสนุนปัจจยัการผลิตเป็นคู่แข่งหรือผูถื้อหุน้ก็ได ้แต่ไม่รวมถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียภายในองคก์าร
เช่น ผูบ้ริหาร และ เจา้หนา้ท่ี ผูป้ฏิบติังานในองคก์าร และลูกคา้ ผูรั้บบริการ 

 



 

บทที ่2 

 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

ในการศึกษากลยทุธ์การส่ือสาร  และการรับรู้โครงการความรับผดิชอบต่อสังคม ของ  
บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั ผา่นชุมชนออนไลน์ ผูว้จิยัไดศึ้กษาแนวความคิดทฤษฎี  
และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นพื้นฐานในการวจิยัดงัน้ี 

2.1 แนวคิดเก่ียวกบัความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รธุรกิจ 

2.2 แนวคิดเก่ียวกบัการส่ือสารกบัสังคมภายนอก 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการส่ือสารผา่น Facebook 

2.4 แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัการรับรู้ 

2.5 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.6 กรอบแนวคิดและกลยทุธ์การส่ือสารเก่ียวกบัความรับผดิชอบต่อสังคม 

 

2.1 แนวคดิเกีย่วกบัความรับผดิชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกจิ (Corporate Social 

Responsibility: CSR) 
 

ความหมายของความรับผดิชอบต่อสังคมนั้นไดมี้นกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายไว้
ดงัน้ี 

Good (1973, p. 20) ใหค้วามหมายไวว้า่ความรับผดิชอบต่อสังคมเป็นคุณธรรมท่ีเป็น
ความคิดรวบยอดในความรู้สึกผดิชอบชัว่ดีอนัเป็นเร่ืองเหน่ียวร้ังควบคุมพฤติกรรมท่ีแสดงออกเพื่อ
สนองความปรารถนา สามารถมองเห็นวา่อะไรเป็นส่ิงท่ีพึงปรารถนาของคนกลุ่มใหญ่  และพร้อมท่ี
จะแสดงออกเม่ือมีเหตุการณ์หรือส่ิงแวดลอ้มมากระตุน้ 

Mondy (1980, p. 22) ใหค้วามหมายไวว้า่ความรับผดิชอบต่อสังคมเป็นขอ้ผกูมดัของ
ผูบ้ริหารในการหาวธีิท่ีจะรักษาหรือปกป้องผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกวา่ผลประโยชน์ของ
องคก์รอยา่งเดียว  
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Najam (1999, p. 68) ใหค้วามหมายไวว้า่  ความมุ่งมัน่หรือพนัธสัญญาท่ีธุรกิจมีอยูอ่ยา่ง
ต่อเน่ืองในการปฏิบติัอยา่งมีจริยธรรม  และมีส่วนร่วมในการพฒันาเศรษฐกิจดว้ยการปรับปรุง
คุณภาพชีวติของผูใ้ชแ้รงงานตลอดจนครอบครัวของเขา  และมีส่วนร่วมในการพฒันาเศรษฐกิจใน
การพฒันาชุมชนทอ้งถ่ิน และสังคมในวงกวา้ง 

บณัฑิตา ทรัพยก์มล  (2544, น. 15) ใหค้วามหมายไวว้า่  ความรับผดิชอบต่อสังคมเป็นเร่ือง
ของจริยธรรม  คุณธรรม  บทบาท  และหนา้ท่ีรวมถึงนโยบายกิจกรรม  ท่ีองคก์รภาคธุรกิจจดัข้ีน
เพื่อใหค้วามช่วยเหลือปรับปรุง และส่งเสริมใหส้ังคม และประชาชนมีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ีน 

มนตรี เลิศสกุลเจริญ  (2547, น. 11) ใหค้วามหมายไวว้า่  ความรับผดิชอบต่อสังคมเป็นการ
แสดงออกของพฤติกรรมองคก์รต่อสังคมภายนอกเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อองคก์รทาํใหเ้กิด
การยอมรับจากสังคมการปฏิบติัขององคก์รจะตอ้งอยูใ่นความรับผดิชอบทางเศรษฐกิจ  กฎหมาย  

จริยธรรม  และการใชดุ้ลยพินิจขององคก์รท่ีพึงเห็นสมควร  ซ้ึงการจดักิจกรรมหรือการบริการ
สามารถกระทาํไดห้ลายรูปแบบทั้งทางดา้นพฒันาชุมชนสุขภาพอนามยั  การศึกษา  ส่ิงแวดลอ้ม 
สิทธิผูบ้ริโภค และวฒันธรรม 

สถาบนัไทยพฒัน์  (2555) ใหค้วามหมายไวว้า่ ความรับผดิชอบต่อสังคมหรือบรรษทั
บริบาล หมายถึง การดาํเนินกิจกรรมภายใน  และภายนอกองคก์รท่ีคาํนึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้ง
ในระดบัใกล ้และไกลดว้ยการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่นองคก์รหรือทรัพยากรจากภายนอกองคก์ร
เพื่อท่ีจะทาํใหอ้ยูร่่วมกนัในสังคมไดอ้ยา่งเป็นปกติสุข 

ดงันั้น ผูว้จิยัสรุปไดว้า่ความรับผดิชอบต่อสังคมหมายถึง การดาํเนินกิจกรรมภายในและ
ภายนอกองคก์รท่ีเป็นความมุ่งมัน่ในการพฒันาและปรับปรุงคุณภาพชีวติของผูใ้ชแ้รงงานตลอดจน
การพฒันาชุมชนทอ้งถ่ินและสังคมในวงกวา้งเพื่อสร้างประโยชน์ไดอ้ยา่งเหมาะสม  ในมุมมองของ
การส่ือสาร ผูว้จิยัไดก้าํหนดกรอบแนวคิดการวจิยัไวด้งัน้ี 
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ภาพที ่2.1 รูปแบบการส่ือสารโครงการความรับผดิชอบต่อสังคม 
 

2.1.1 องค์ประกอบของความรับผดิชอบต่อสังคมทีย่อมรับในปัจจุบัน 

แมว้า่ววิฒันาการของความรับผดิชอบต่อสังคมนั้นจะเป็นเร่ืองท่ีค่อนขา้งซบัซอ้น  และไม่มี
มาตรฐานตายตวั  อยา่งไรก็ตามในการประยกุตค์วามรับผดิชอบต่อสังคมเขา้กบัธุรกิจอยา่งเป็น
รูปธรรมในทุกขนาดไม่วา่จะเป็นขนาดเล็ก  กลาง ใหญ่ หรือระหวา่งประเทศนั้นก็ไดมี้การรวบรวม  

ลกัษณะรูปธรรมในการดาํเนินการดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมไว้  อยูส่องมิติหลกั ๆ  ก็คือมิติ
ภายในอนัเป็นการดูแลกิจกรรมต่าง ๆ  ท่ีธุรกิจนั้นดาํเนินการอยู ่และจดัการไดโ้ดยตรง  เช่น การ
จดัการแรงงานกระบวนการผลิตหรือการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม  และมิติภายนอกซ่ึงเก่ียวขอ้งกบั
กิจกรรมทางธุรกิจท่ีบริษทัอาจจะควบคุมไม่ไดโ้ดยตรง  เช่น การดูแลลูกคา้  การรับผดิชอบต่อ  ผู้
จดัส่งวตัถุดิบ (Supplier) และการสนบัสนุนกิจกรรมดา้นการพฒันาสังคมเป็นตน้ 

การจดัการทรัพยากรมนุษยอ์ยา่งมีความรับผดิชอบต่อสังคมองคก์รต่าง ๆ  ปัจจุบนัมีความ
ทา้ทายท่ีจะตอ้งดึงพนกังานท่ีมีความสามารถ ดงันั้นธุรกิจจึงควรส่งเสริมการจดัการทรัพยากรมนุษย์
อยา่งมีความรับผดิชอบ  เช่น ดา้นการเรียนรู้ตลอดชีวติ  Life-long Learning การใหข้อ้มูลท่ีโปร่งใส
กบัพนกังานในทุก ๆ  ดา้นการใหค้วามสมดุลระหวา่งงานชีวติครอบครัว  และการพกัผอ่น การ
ปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมทั้งดา้น  การคดัเลือกเขา้ทาํงาน  รายได ้และความกา้วหนา้ทางการงาน
โดยเฉพาะกบัผูห้ญิง และผูพ้ิการ  การดูแลเอาใจใส่พนกังานโดยเฉพาะท่ีไดร้้บบาดเจบ็หรือเกิด
ปัญหาสุขภาพจากการทาํงานนอกจากนั้นในดา้นการเรียนรู้ตลอดชีวติธุรกิจควรท่ีจะใหค้วามสาํคญั

บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย 
จาํกดั 

การใหค้วามหมายความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

รูปแบบโครงการ/กิจกรรม 

ความรับผิดชอบต่อสงัคม 

 

กลยทุธ์การส่ือสาร 

ความรับผิดชอบต่อสงัคม 

ผูบ้ริโภค 

การใหค้วามหมายความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

รับรู้รูปแบบโครงการ/กิจกรรม 

ความรับผิดชอบต่อสงัคม 

 

ความคิดเห็นเก่ียวกบั 

ความรับผิดชอบต่อสงัคม 
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กบัการฝึกอบรมในระดบัต่าง ๆ  หรือแมต่้การมีนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีสร้างสรรค์  เช่น การ
สนบัสนุนช่วงต่อระหวา่งโรงเรียนมาสู่พนกังานสาํหรับคนรุ่นใหม่  โดยการใหก้ารฝึกอบรมพิเศษ
สาํหรับคนกลุ่มนั้นอกจากนั้น ท่ีสาํคญัท่ีสุดคือการสร้างสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ใหม่ ๆ  ใหเ้กิดข้ึน
ในท่ีทาํงานใหไ้ดด้า้นสุขภาพ  และความปลอดภยัในการทาํงานถึงแมว้า่จะมีกฎหมายควบคุมดูแล
ดา้นสุขภาพ  และความปลอดภยัในการทาํงานแต่กระแสการกระจายงานไปสู่ผูจ้ดัส่งวตัถุดิบ  

(Supplier) ทาํใหบ้ริษทัควบคุมไม่ทัว่ถึงจึงเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจท่ีควรจะช่วยกนัดูแลหรือตั้งเป็น
นโยบายขององคก์รฯ  เช่น เลือกร่วมทาํธุรกิจหรือเลือกใชผู้จ้ดัส่งวตัถุดิบ  (Supplier) ท่ีมีคุณธรรม
จรรยาบรรณต่อพนกังานเพื่อเป็นการควบคุมดูแล และอีกทางหน่ึงอีกทั้งยงัเป็นการบีบใหบ้ริษทัอ่ืน 
ๆ ท่ีตอ้งการจะทาํธุรกิจกบัเราตอ้งพฒันาตนเองตามไปดว้ยเพราะมิเช่นนั้นหากเกิดผลร้ายจากการท่ี
ใชผู้จ้ดัส่งวตัถุดิบ (Supplier) ท่ีไม่ใส่ใจสุขภาพ และความปลอดภยัในการทาํงานของลูกจา้งเม่ือเกิด
กรณีข้ึนมาภาพลกัษณ์ท่ีไม่ดีก็จะกลบัข้ึนมาถึงบริษทัแม่ บริษทัผูว้า่จา้งดว้ย ในต่างประเทศไดมี้การ
พฒันามาตรฐานความปลอดภยัของอุปกรณ์ในการดาํเนินงานทั้งในออฟฟิศ  และโรงงานตั้งแต่
เคร่ืองเขียนไปจนถึงเคร่ืองจกัรเพื่อลด และป้องกนัอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนกบัพนกังานใหไ้ดม้ากท่ีสุด
ซ่ึงประเทศไทยน่าจะนาํมาประยกุตใ์ช ้

ดา้นการจดัการทรัพยากร และส่ิงแวดลอ้มในองคก์รการลดการใชท้รัพยากร และการปล่อย
สารพิษของเสีย ซ่ึงเป็นการลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มยอ่มเป็นผลดีต่อองคก์รนัน่เองในอนัท่ีจะ
จดัการการผลิตสินคา้ และบริการใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน  และยงัเป็นการลดตน้ทุนดา้นพลงังาน  
และการจดัการของเสียต่าง ๆ  อีกดว้ยซ่ึงนาํไปสู่ผลกาํไรท่ีสูงข้ึน  ความสามารถในการแข่งขนัทาง
การตลาดท่ีเพิ่มข้ึน  และท่ีสาํคญัเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ใหก้บับริษทัถือวา่ไดป้ระโยชน์ต่อทุกฝ่าย  

(Win-Win) 

การดูแลผูบ้ริโภคผูบ้ริโภคหรือผูซ้ื้อสินคา้ และบริการขององคก์รเป็นแหล่งท่ีมาของรายได้
ดงันั้นจึงตอ้งมีระบบการดูแลผูบ้ริโภคในทุก ๆ  กระบวนการของสินคา้  และบริการตั้งแต่การผลิต  
การขายไปจนถึงการทิ้งใหป้ลอดภยัมีประสิทธิภาพทั้งในเชิงคุณภาพ  ราคา  และมีจริยธรรม  

นอกจากนั้นยงัสามารถแสดงความรับผดิชอบต่อผูบ้ริโภคดว้ยการเลือกผลิตจาํหน่ายสินคา้  และ
บริการเฉพาะดา้นใหเ้หมาะสมกบักลุ่มผูบ้ริโภคหรือแมแ้ต่การออกแบบผลิตภณัฑใ์หส้ามารถใชไ้ด้
กบัทุกกลุ่มท่ีรวมถึงผูพ้ิการดว้ย (Design for All) เช่น เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีมีอกัษรเบลลห์รือสั่งการดว้ย
เสียงสาํหรับคนปกติและคนตาบอดใชไ้ด ้

ความรับผดิชอบต่อชุมชนใกลเ้คียง  (Local Communities) บริษทัฯ ต่าง ๆ ตามปกติจะให้
ประโยชน์ต่อชุมชนอยูแ่ลว้  เช่น จา้งแรงงานชุมชนซ่ึงนาํสู่รายไดสู่้ชุมชน  และรายไดภ้าษีของพื้นท่ี
ซ่ึงนาํไปสู่ทุนสาธารณท่ีสามารถนาํมาสร้างประโยชน์แก่ชุมชนไดอี้ก  นอกจากนั้นบริษทัฯ  ยงัตอ้ง
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พึ่งชุมชนรอบขา้งในรูปแบบของแรงงาน  และอ่ืน ๆ  ดงันั้นบริษทัจึงควรมีส่วนช่วยเหลือทั้งดา้น
สุขภาพ และส่ิงแวดลอ้มชุมชนผา่นการบริจาคหรือกิจกรรมสาธารณประโยชน์ใด ๆ ท่ีจะช่วยพฒันา
ชุมชน และนาํไปสู่ความแขง็แรงของชุมชนนั้น ๆ  ซ่ึงผลตอบแทนท่ีบริษทัจะไดรั้บคือภาพลกัษณ์ท่ี
ดีนาํไปสู่ความร่วมมือ และพร้อมจะช่วยเหลือบริษทัฯ 

ความรับผดิชอบต่อสังคมโดยรวม บริษทัต่าง ๆ ท่ีอยูใ่นเมืองอาจไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งโดยตรงกบั
พื้นท่ีในบริเวณนั้น ๆ มากนักหรือเป็นบริษทัท่ีมีสาขามากมายทัว่ประเทศดงันั้นบริษทัเหล่าน้ีจึงควร
แสดงความรับผดิชอบต่อสังคมในวงกวา้งโดยการบริจาคทาํกิจกรรมหรือสนบัสนุนในรูปแบบ  
ต่าง ๆ เพื่อแกไ้ข  และพฒันาสังคมในประเด็นท่ีบริษทัเก่ียวขอ้งสนใจ  ซ่ึงถือเป็นการแสดงบทบาท
ผูน้าํทางธุรกิจต่อการสร้างความเปล่ียนแปลงต่อสังคมอยา่งชดัเจน  และควรเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะวดัผล
ไดจึ้งจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการวางแผน  และการหาพนัธมิตรในการปฏิบติังานท่ีดีซ่ึงจะนาํมาสู่
ภาพลกัษณ์ท่ีดี  Corporate Citizenship ซ่ึงเป็นรากฐานสาํคญัในการสร้างความไวว้างใจ  และคุณค่า
ของบริษทัในมุมมองของผูบ้ริโภค  และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง การรับผดิชอบต่อโลก  เช่น  

ส่ิงแวดลอ้มสิทธิมนุษยชน  และประเด็นสาํคญัอ่ืน ๆ  ในระดบัภูมิภาคหรือระดบัโลกตามความ
เหมาะสม  และศกัยภาพขององคก์รบริษทัสามารถร่วมมือกบัองคก์รต่าง ๆ  ไม่วา่จะเป็น  รัฐบาล  

NGO สถาบนัการศึกษา องคก์รธุรกิจอ่ืน ๆ เพื่อร่วมมือกนัพฒันาสังคมต่อไป 

 

2.1.2 ระดับความรับผดิชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกจิ 

ความรับผดิชอบท่ีผูบ้ริหารควรจะมีต่อสังคมสามารถจดัแบ่งได้ 4 ระดบัคือ 

1) ความรับผดิชอบทางเศรษฐกิจ  (Economic Responsibility) เพื่อผลิตสินคา้ และ
บริการตามท่ีประชาชนตอ้งการ  และนาํมาขายเพื่อใหเ้กิดกาํไรแก่เจา้ของกิจการ  (ในกรณีท่ีเห็น
องคก์ารทาํเพื่อกาํไร ) นบัไดว้า่เป็นความรับผดิชอบหลกั  และความรับผดิชอบดั้งเดิมของการ
ดาํเนินการ 

2) ความรับผดิชอบทางกฎหมาย  (Legal Responsibility) เพื่อดาํเนินกิจการไปตาม
ครรลองของกฎหมาย  และขอ้บงัคบัต่าง ๆ  อยา่งไรก็ตามกฎหมาย  และขอ้บงัคบัไม่สามารถจะ
ครอบคลุมการกระทาํทุกอยา่งท่ีองคก์ารกระทาํไดก้ารกระทาํบางอยา่งไม่ผดิกฎหมาย  แต่องคก์าร  

ควรจะกระทาํหรือไม่นั้นข้ึนอยูก่บัความรับผดิชอบของผูบ้ริหารองคก์าร 

3) ความรับผดิชอบทางจริยธรรม  (Ethical Responsibility) การกระทาํบางอยา่ง  

ไม่ใช่ส่ิงท่ีกฎหมายบงัคบัถา้องคก์ารไม่ทาํก็ไม่ผดิกฎหมาย  แต่องคก์ารเลือกกระทาํเพราะเห็นวา่  

เป็นความรับผดิชอบทางจริยธรรม  เช่น การใหส้วสัดิการดา้นเส้ือผา้  ท่ีอยูอ่าศยั  เงินกูย้มื  อาหาร 

กลางวนั รถรับส่งพนกังานเป็นตน้ 
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4) ความรับผดิชอบในการใชดุ้ลพินิจ  (Discretionary Responsibility) ความ
รับผดิชอบในระดบัน้ีเป็นความสมคัรใจของผูบ้ริหารโดยตรง  และข้ึนอยูก่บัการตดัสินใจเลือก
กระทาํของผูบ้ริหารแต่ละคน ความรับผดิชอบน้ีไม่ไดบ้งัคบัไวเ้ป็นกฎหมายหรือเป็นส่ิงท่ีพนกังาน
คิดวา่ควรไดรั้บตามหลกัจริยธรรม  เช่น ผูบ้ริหารไม่สนบัสนุนใหพ้นกังานทาํงานล่วงเวลา  แต่กลบั
จา้งพนกังานเพิ่ม เพิ่มเคร่ืองจกัร เพิ่มเงินเดือน  

ความรับผดิชอบต่อสังคมแสดงถึงความมีจริยธรรม  และความมีจริยธรรมไดด้ว้ยการมี
ความรับผดิชอบต่อสังคม  ความรับผดิชอบต่อสังคม  และจริยธรรมทางธุรกิจจะมีมากนอ้ยเพียงใด  

ข้ึนอยูก่บัลกัษณะของความสัม  พนัธ์ระหวา่งผูไ้ดเ้สียกบัธุรกิจส่วนหน่ึง  และความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ธุรกิจกับสังคมอีกส่วนหน่ึง 

 

2.1.3 การมีส่วนร่วมรับผดิชอบต่อสังคม และความสามารถในการแข่งขันขององค์การ 

(CSR and Organizational Competitiveness) 

ปัญหาหน่ึงของการสนบัสนุนโครงการ  CSR ขององคก์าร  คือการขาดความเขา้ใจเก่ียวกบั
ผลของ CSR ท่ีมีต่อความสามารถในการแข่งขนัขององคก์าร  ซ่ึงในอดีตท่ีผา่นมา  ความสามารถใน
การแข่งขนัมกัใชพ้ดูถึง  แต่เพียงเฉพาะความแขง็แกร่งขององคก์ารในดา้นต่าง ๆ  โดยเปรียบเทียบ
กบัคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกนั  อาทิ การศึกษาของ  Porter (1985) ในเร่ืองการเขา้มาของคู่แข่ง
หนา้ใหม่ อาํนาจการต่อรองของผูส่้งวตัถุดิบ  อาํนาจการต่อรองของผูซ้ื้อ  การเขา้มาของสินคา้หรือ
บริการทดแทนอ่ืน  และความแขง็แกร่งขององคก์ารเทียบกบัคู่แข่งหรือของ  Kay (1995) ท่ีกล่าว ถึง
ความสามารถในการพฒันานวตักรรมการเช่ือมต่อท่ีมีประสิทธิภาพระหวา่งภายในและภายนอก
องคก์าร และการครอบครองกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นทางยทุธศาสตร์ 

แต่ในปัจจุบนัความสามารถในการแข่งขนัไดข้ยายขอบเขตออกไปถึงดา้นภาพลกัษณ์  

(Image) ของการสร้างความน่าเช่ือถือ และช่ือเสียงในสายตาของผูซ้ื้อ ผูบ้ริโภค  ผูใ้ชบ้ริการ  และผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียกบัองคก์าร  (David, Kline, & Dai, 2005; Maignan & Ralston, 2002; Vilanova, 

Lozano, & Arenas, 2008) หากองคก์ารใดเรียนรู้ท่ีจะนาํ  CSR มาใชก้บัองคก์ารผลดีก็จะตกกบั
องคก์ารในแง่ของการสร้างอตัลกัษณ์ท่ีเด่นชดัในเร่ืองความรับผดิชอบต่อสังคม  และประทบัตรานั้น
ไวใ้นใจของสาธารณชน  ดงันั้น องคก์ารไม่วา่ใหญ่หรือเล็กจึงไม่ควรละเลยในเร่ือง  CSR ซ่ึงมีส่วน
ช่วยส่งเสริมภาพลกัษณ์ขององคก์าร สร้างความน่าเช่ือถือและช่ือเสียงในสายตาของสาธารณชนต่อ
ยอดใหก้บัความสามารถในการแข่งขนัใหก้บัองคก์ารนั้น ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี 

การศึกษาของ  Cornelius, Wallace, and Tassabehji (2007) พบวา่โครงการ  CSR ถือเป็น
ส่วนประกอบหน่ึงของอตัลกัษณ์องคก์าร  นัน่คือช่ือเสียง  และภาพลกัษณ์ขององคก์ารมีความ
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เก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบักิจกรรม  CSR ท่ีดาํเนินการโดยองคก์าร  ในขณะท่ีการศึกษาของ  Kolodinsky, 

Madden, Zisk, and Henkel (2009) ยนืยนัชดัเจนวา่ภาพลกัษณ์ขององคก์ารท่ีดาํเนินงานกิจกรรม  
CSR ไดรั้บการพิจารณาวา่เป็นองคก์ารท่ีใหค้วามสาํคญั  กบัผูอ่ื้นมากกวา่การสนใจจะหาแต่
ประโยชน์เขา้สู่ตวัองคก์ารเพียงอยา่งเดียว 

Jones, Comfort, and Hillier (2008) ไดศึ้กษาเร่ืองการส่ือสารการตลาดเพื่อสร้างการมีส่วน
ร่วมรับผดิชอบต่อสังคมในบริษทัผูจ้าํหน่ายอาหารประเทศองักฤษพบวา่สามารถนาํการส่ือสาร  

CSR มาใชใ้นการใหข้อ้มูลกบัลูกคา้เก่ียวกบัทั้งสินคา้แบบจาํเพาะและสินคา้ทัว่ไปเพื่อแสดงใหเ้ห็น
ถึงความใส่ใจต่อสังคม  และสร้างมูลค่าเพิ่มใหแ้บรนดข์องบริษทัไดเ้ป็นอยา่งดี  โครงการ  CSR จึง
เป็นเสมือนเคร่ืองมือส่ือสารชนิดหน่ึงท่ีสามารถนาํมาใชเ้ป็นกระจกสะทอ้นใหเ้ห็นวา่องคก์ารใดท่ีมี
การต่ืนตวัใหค้วามสาํคญัต่อสภาพปัญหาของชุมชน และสังคมมากนอ้ยเพียงใด 

 

2.1.4 การส่ือสารกจิกรรมการมีส่วนร่วมรับผดิชอบต่อสังคมผสมผสานแบบสองทาง  

(Inside-out and Outside-in Approach) 

ในหลายโอกาส และหลายกรณีการส่ือสารกิจกรรม  CSR อาจไดรั้บการพิจารณาวา่เป็นการ
กระทาํเพื่อการสร้างภาพลกัษณ์ทท่ีดีใหแ้ก่องคก์ารมากกวา่เป็นความมุ่งหวังขององคก์ารในการเขา้
มามีส่วนรับผดิชอบต่อสังคมอยา่งแทจ้ริง  (Porter & Kramer, 2006) โดยเฉพาะเม่ือองคก์ารท่ีดาํเนิน
โครงการ CSR ของสินคา้หรือบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัอบายมุขส่ิงเสพติดหรือส่ิงท่ีเป็นพิษภยัต่อสังคม  

(Ludescher & Mahsud, 2010) ความพยายามขององคก์ารท่ีกล่าวขา้งตน้มกัไดรั้บการพิจารณาวา่ไม่
มีความจริงใจ ตวัอยา่งเช่นงาน  วจิยัของ  Friedman (2009) ไดศึ้กษาเทคนิคการส่ือสารกิจกรรม  CSR 

ของบริษทัผูผ้ลิตบุหร่ีพบวา่  แมผู้ค้นจะรับทราบถึงกิจกรรม  CSR ท่ีบริษทัผูผ้ลิตบุหร่ีไดพ้ยายาม
ดาํเนินการแต่พวกเขาก็ยงัคงมีทศันคติในแง่ลบต่อบริษทัผูผ้ลิตบุหร่ีอยูอ่ยา่งมีนยัยะสาํคญั  ดงันั้น 

การส่ือสารโครงการ  CSR จึงตอ้งดาํเนินการอยา่งมีขั้นตอนแยบยล  และมีการไตร่ตรองอยา่งเป็น
ระบบ 

การท่ีกิจกรรม  CSR ขาดการวางกลยทุธ์อยา่งเป็นระบบไม่เป็นแบบแผนอาศยัการบอกต่อ
แบบปากต่อปากในการส่ือสารไปยงักลุ่มเป้าหมาย และมีการจดัการเป็นไปแบบกระจดักระจายเป็น
ช้ิน ๆ ไม่สอดคลอ้งกบัพนัธกิจ  และวสิัยทศัน์ขององคก์าร  ส่งผลใหก้ารส่ือสารกิจกรรม  CSR ไม่
ประสบผลสัมฤทธ์ิไดเ้ท่าท่ีควรดงัเห็นไดจ้ากการวจิยัของ  Worthington, Ram, and Jones (2006) ท่ี
ศึกษาพบวา่องคก์ารส่วนใหญ่โดยเฉพาะองคก์ารขนาดกลาง และขนาดเล็ก  (SMEs) มกัมีแนวโนม้ท่ี
จะเขา้ร่วมในกิจกรรม  CSR ท่ีหลากหลาย กระจดักระจายตั้งแต่กิจกรรมเพื่อสังคม  เพื่อส่ิงแวดลอ้ม
เพื่อสาธารณกุศลดว้ยการบริจาคทรัพยแ์ก่องคก์ารการกุศลระดบัชุมชนรวมถึงการสนบัสนุน
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กิจกรรมของชุมชน โรงเรียน ไปจนถึงการจดักิจกรรมนาํวสัดุส่ิงของเก่ามาใชใ้หม่ซ่ึงกิจกรรม  CSR 

ส่วนใหญ่ท่ีกล่าวมาน้ีมีเป็นไปแบบเฉพาะกิจตามความตอ้งการหรือตามการตดัสินใจของคน ๆ  

เดียวหรือคนไม่ก่ีคนท่ีมีอาํนาจในองคก์ารเป็นหลกั  และโดยส่วนใหญ่กิจกรรม  CSR เหล่านั้นไม่มี
เป้าหมายท่ีแน่ชดัในการส่ือสารหรือไม่มีการกาํหนดตวัช้ีวดัผลสาํเร็จของกิจกรรมโครงการไวอ้ยา่ง
ชดัเจน 

Porter and Kramer (2006) ไดเ้สนอแนะแนวทางท่ีสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ  Pater and 

Van Lierop (2006) ท่ีวา่การส่ือสารนโยบาย CSR ขององคก์ารตอ้งผสมผสานแบบสองทางคือ  แบบ
จากภายในสู่ภายนอก (Inside-out Approach) และแบบจากภายนอกสู่ภายใน (Outside-in Approach) 

1) แบบจากภายในสู่ภายนอก  (Inside-out Approach) คือการใชน้โยบายเชิงรุกของ
องคก์ารในการกระทาํ  ภารกิจดา้น CSR ท่ีเกิดจากแรงขบัจากบุคลากรภายในองคก์ารท่ีมความ
กระตือรือร้นอยากทาํกิจกรรม  CSR เป็นรากฐานโดยจะเนน้ความสอดคลอ้งระหวา่งกิจกรรม  CSR 

ท่ีดาํเนินการกบัพนัธกิจ และวสิัยทศัน์ขององคก์ารใหเ้กิดความกลมกลืนกัน  ซ่ึงการสร้างการมีส่วน
รับผดิชอบต่อสังคมขององคก์ารในรูปแบบน้ีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจากภายนอกองคก์ารมีแนวโนม้ท่ี
จะเขา้มามีส่วนสร้างความกดดนัองคก์ารในเร่ืองกิจกรรม  CSR นอ้ยมาก  เพราะองคก์ารท่ีมุ่ง
ดาํเนินงาน CSR ในรูปแบบน้ีจะใหค้วามสนใจกับเป้าหมายระยะยาว  และความต่อเน่ืองของการทาํ 
CSR ท่ีฝังรากในองคก์ารเป็นสาํคญั 

2) แบบจากภายนอกสู่ภายใน  (Outside-in Approach) คือการใชค้วามตอ้งการของผู ้
มีส่วนไดส่้วนเสียท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์ารเป็นตวักาํหนดวา่กิจกรรม  CSR ใดบา้งท่ีจะตอบสนองต่อ
ความตอ้งการของพวกเขาเหล่านั้นไดดี้ท่ีสุด  โดยองคก์ารจะพิจารณาดาํเนินการกิจกรรม  CSR ได้
หรือไม่นั้นจะเปรียบเทียบนํ้าหนกัจากอาํนาจต่อรองของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียความสาํคญัของ
กิจกรรม CSR ท่ีเรียกร้อง  และการทรงสิทธ์ิในการเรียกร้องของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเหล่านั้นท่ีมีต่อ
องคก์ารเป็นสาํคญั  ถา้เห็นวา่มีนํ้าหนกัมากก็เป็นกิจกรรม  CSR ท่ีตอ้งเร่งดาํเนินการ  ดงัจะเห็นไดว้า่
การดาํเนินการ  CSR ในรูปแบบน้ีจะมีลกัษณะในเชิงของการตั้งรับมากกวา่เชิงรุกท่ีมุ่งรักษา
เสถียรภาพระยะสั้นขององคก์ารในสายตาของสาธารณชนเป็นหลกัเม่ือประกอบกนัทั้งแบบจาก
ภายในสู่ภายนอก  (Inside-out Approach) และแบบจากภายนอกสู่ภายใน  (Outside-in Approach) 

องคก์ารจะสามารถสร้างความสอดคลอ้งในพนัธกิจ  และวสิัยทศัน์ขององคก์ารกบักิจกรรม  CSR 

และสร้างความแตกต่างในกิจกรรม CSR ขององคก์ารกบัคู่แข่งออกมาอยา่งเห็นไดช้ดั 
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2.1.5 กระบวนการส่ือสารการมีส่วนร่วมรับผดิชอบต่อสังคมขององค์การ 

(Communication Process for CSR) 

ปัจจุบนัโครงการประชาสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการสร้างการมีส่วนร่วมรับผดิชอบท่ีมี
ประโยชน์ต่อส่วนรวมในรูปแบบต่าง ๆ  ไดรั้บความนิยมมากข้ึนเร่ือย ๆ  งานวจิยัในเร่ืองเก่ียวกบั
กระบวนการในการส่ือสารโครงการ  CSR ไปยงักลุ่มเป้าหมายทั้งใน  และนอกองคก์ารจึงมีการ
พฒันาข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  นกัวจิยัดา้น  CSR กลุ่มทฤษฎีเนน้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  Hannan and Freeman 

(1984); Snider, Hill, and Martin (2003) เสนอแนะกระบวนการส่ือสารในการสร้างความเขา้ใจ
เก่ียวกบัโครงการ  CSR ไวว้า่ควรมีขั้นตอนต่าง ๆ  ประกอบดว้ยขั้นตอนเปิด  โอกาสใหผู้ ้ มีส่วนได้
ส่วนเสียในทุกภาคส่วนเขา้มามีส่วนในการร่วมกาํหนดนโยบายขั้นของการส่ือสารกิจกรรม  CSR ท่ี
กาํหนดจดัทาํใหแ้ก่บุคลากรภายในองคก์ารเพื่อใหท้ราบถึงเป้าหมาย  และวตัถุประสงคข์องการ
จดัทาํโครงการ  และขั้นของการกาํหนดแผนกิจกรรม  CSR ในระยะยาวเพื่อใหก้ารประชาสัมพนัธ์
งานดา้น CSR ประสบความสาํเร็จ และนาํไปสู่การเจริญเติบโตขององคก์ารอยา่งย ัง่ยนื 

Mamantov (2009) เสนอแนะวา่กระบวนการในการสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัโครงการ  

CSR ทั้งหมดจาํเป็นตอ้งมีการส่ือสารเขา้ไปรวมอยูใ่นกระบวนการของการวางแผนดว้ย  และ
แนวทางการกาํหนดกลยทุธ์การส่ือสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในโครงการ  CSR ขององคก์ารหน่ึง 
ๆ ไวด้งัน้ี 

1) สร้างจุดเช่ือมของอารมณ์ร่วมกนัใหเ้กิดข้ึน 

การท่ีบุคลากรในองคก์ารจะเขา้มามีส่วนร่วมกบัโครงการ  CSR ในองคก์ารไดน้ั้น  

จุดแรกท่ีจะตอ้งสร้างคือจุดเช่ือมร่วมกนัระหวา่งบุคลากร  และองคก์ารซ่ึงจุดเช่ือมท่ีร่วมกนัน้ี
เก่ียวเน่ืองอยูบ่นพื้นฐานของความสนใจ  และความใส่ใจในส่ิงใดส่ิงหน่ึงร่วมกนัของบุคลากรใน
องคก์ารโดยอาจทาํผา่นช่องทางการส่ือสารแบบต่าง ๆ  ได ้ โดยผา่นไปยงักลุ่มผูน้าํทางความคิดใน
กลุ่มพนกังานขององคก์ารหรือผา่นการทาํแบบสอบถามความสนใจหรือความตอ้งการของบุคลากร
ในองคก์ารในเร่ืองต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมรับผดิชอบต่อสังคมท่ีพนกังานเห็นวา่ดี  และมี
ประโยชน ์

2)  เปิดโอกาสในการรับฟังความเห็น 

การเปิดโอกาสใหฝ่้ายบริหาร และพนกังานไดมี้การส่ือสารถึงกนัแลกเปล่ียนในเร่ือง
ต่าง ๆ อยา่งเปิดเผย  มีการรับฟังความคิดเห็นเก่ียวกบัขั้นตอนวธีิการในการดาํเนินโครงการ  CSR ท่ี
จดัข้ึนโดยองคก์ารนบัวา่เป็นองคป์ระกอบสาํคญัในการดึงดูดคนกลุ่มต่าง ๆ  ขององคก์ารใหเ้ขา้
มาร่วม  และแสดงใหเ้ห็นถึงความจริงใจในการสร้างการมีส่วนร่วมในกลุ่มพนกังานขององคก์าร  
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ไม่ใช่เป็นการทาํแต่เพียงเพื่อผลประโยชน์ในดา้นการประชาสัมพนัธ์ภาพลกัษณ์ขององคก์ารเพียง
อยา่งเดียว (Sousa Filho, Wanderley, Gomez, & Farache, 2010) 

3) ส่งเสริมค่านิยมแห่งการใส่ใจสังคม 

ค่านิยมแห่งการใส่ใจสังคมเม่ือไดรั้บการเพาะบ่มผา่นกระบวนการของการหล่อ
หลอมโดยองคก์ารทั้งโดยความสมคัรใจ และการสร้างแรงจูงใจใหเ้ขา้ร่วมเม่ือพนกังานไดต้ระหนกั
ถึงค่านิยมแห่งการสาํนึกรับผดิชอบต่อสังคมร่วมกบัองคก์ารแลว้การทาํใหบ้รรลุเป้าหมายโครงการ  

CSR ก็จะประสบผลสาํเร็จไดง่้ายข้ึน 

4) ส่ือสารในรูปแบบต่าง ๆ 

การใชเ้คร่ืองมือส่ือสารสารทั้งภายใน และภายนอกองคก์ารจะช่วยในการเผยแพร่
ค่านิยมแห่งการใส่ใจต่อสังคม  และโครงการ  CSR ใหเ้ป็นท่ีรับรู้และเขา้ใจในหมู่พนกังานของ
องคก์าร  ทั้งน้ีการส่ือสารภายในอาจทาํไดโ้ดยผา่นทางการสนทนาเล่าเร่ืองราวตวัอยา่งท่ีดีของ
โครงการ  CSR ท่ีดาํเนินการโดยองคก์ารในจดหมายข่าว  บอร์ดประชาสัมพนัธ์  และจดหมายเวยีน
ภายในองคก์าร เป็นตน้ (Jones, Comfort, & Hillier, 2008) 

ในขณะท่ีการส่ือสารภายนอกอาจทาํไดโ้ดยผา่นการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ไปยงั
กลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภายนอกใหรั้บรู้ถึงความมุ่งมัน่ในการทาํงานร่วมกนัเพื่อสังคมของบุคลากร
ในองคก์าร 

Mamantov (2009) ไดต้ั้งขอ้สังเกตไวว้า่การใส่ใจต่อสังคมไม่ใช่เพียงการนาํวสัดุท่ีเหลือใช้
มารีไซเคิลแต่ควรตอ้งรวมถึงการสร้างการรับรู้ตระหนกัถึงความรับผดิชอบต่อสังคมในหมู่
พนกังานโดยตั้งอยูบ่นพื้นฐานของความจริงจงัในการปฏิบติัเนน้การมีส่วนร่วม ปราศจากการปรุง
แต่งเพื่อผลประโยชน์แฝงทางธรุกิจ  จึงจะเห็นไดว้า่การสร้างตวัอยา่งท่ีดีในการส่งเสริมคุณค่าต่อ
สังคมจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือบุคลากรในองคก์ารรับรู้  เขา้ใจ และสมคัรใจร่วมลงมือทาํกิจกรรม  CSR 

ร่วมกบัองคก์ารอยา่งแทจ้ริง 

นอกจากน้ี การส่ือสารทางภาษา และคาํท่ีใชย้งัเป็นส่วนประกอบท่ีสาํคญัต่อความสาํเร็จใน
กระบวนการส่ือสารกิจกรรม  CSR ดงัเห็นไดจ้ากการศึกษาของ  Cramer, Jonker, and Van Der 

Heijden (2004) ท่ีพบวา่การใชภ้าษาสามารถมีส่วนทาํใหเ้กิดการกระทาํได้  การเปล่ียนคาํศพัทท่ี์ยาก
ใหเ้ขา้ใจง่ายอาจเป็นตวัแปรสาํคญัในการดึงคนเขา้มามีส่วนร่วมในโครงการ CSR ไดอ้ยา่งไม่น่าเช่ือ
หรือกล่าวไดว้า่การเลือกคาํท่ีใชอ้ยา่งถูกตอ้งสามารถสร้างแรงสนบัสนุนภายในใหเ้กิดข้ึนได ้

เม่ือบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดัไดเ้ร่ิมทาํโครงการ CSR ยงัก่อใหเ้กิด
ภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อบริษทั โดย ‚ภาพลกัษณ์ ‛ (Image) ในความหมายพจนานุกรรมฉบบั
ราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง ภาพท่ีเกิดจากความนึกคิดหรือท่ีคิดวา่ควรจะเป็นเช่นั้นน  ซ่ึง
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เดิมภาษาไทยใช ้‚จินตภาพ‛ การสร้างภาพลกัษณ์ขององคก์ร เป็นแนวคิดท่ีแต่ละองคก์รในปัจจุบนั
ใหค้วามสาํคญัมากอยา่งหน่ึง เพราะองคก์รจะประสบความสาํเร็จไม่ได ้หากองคก์รขาดภาพลกัษณ์
ท่ีดีต่อสังคม ในปัจจุบนัไดน้กัวชิาการหลายท่านไดใ้หความหมายไว ้ดงัน้ี 

Baines, Egan, and Jefkins (2007) ไดใ้หค้วามหมายของ ภาพลกัษณ์ขององคก์รธุรกิจไวว้า่
ภาพลกัษณ์ของบริษทัหรือภาพลกัษณ์ขององคก์รธุรกิจ (Corporate Image) หมายถึงภาพขององคก์ร
ใดองคก์รหน่ึงซ่ึงหมายรวมทุกส่ิงทุกอยา่งเก่ียวกบั  องคก์รท่ีประชาชนรู้จกัเขา้ใจ  และไดมี้
ประสบการณ์ในการสร้างภาพลกัษณ์ขององคก์รนั้น  ส่วน หน่ึงกระทาํไดโ้ดยอาศยัการนาํเสนออตั
ลกัษณ์ขององคก์ร  (Corporate Identity) ซ่ึงปรากฏแก่สายตา  คนทัว่ไปไดง่้าย  เช่น สัญลกัษณ์  

เคร่ืองแบบ 

ประจวบ อินออ๊ด (2532, น. 96) ใหค้วามหมายของภาพลกัษณ์เป็นส่ิงสะทอ้นความรู้สึกนึก
คิดของคนท่ีมีต่อกรณีบุคคลหรือสถานท่ีหรือสถาบนั เป็นคุณค่าเพิ่มหรือความนิยมซ่ึงเป็นพลงัแฝง
ท่ีจะนาํไปสู่พฤติกรรม 

พรทิพย ์วรกิจโภคาทร  (2537, น. 46) กล่าววา่ ภาพลกัษณ์คือ  ภาพท่ีเกิดข้ึนในจิตใจของแต่
ละ คนซ่ึงสามารถสร้างจินตนาการภาพเก่ียวกบัสถาบนัั้นนไดโ้ดยเกิดจากการรับรู้ไดฟั้งไดเ้ห็นหรือ
มี ประสบการณ์จากอดีต และดว้ยความประทบัใจทศันคติ  ความเช่ือ  ความประทบัใจต่อบุคคลหรือ  

องคก์ารใดองคก์ารหน่ึงจะเรียกวา่ช่ือเสียงก็ไดโ้ดยธรรมชาติมนุษยม์กัจะสร้างภาพลกัษณ์ท่ีตน  
พึงประสงคไ์วค้วบคู่กบัการสร้างส่ิงท่ีเกิดข้ึน หรือตอ้งการใหเ้กิดข้ึนในอนาคตซ่ึงภาพลกัษณ์น้ีจะ
เป็นตวัสะทอ้นการรับรู้ 

วจิิตร อาวะกุล (2539, น. 3) ภาพลกัษณ์จึงอาจเป็นภาพของสถาบนัองคก์รหรือบุคคลท่ีเกิด  

ความรู้สึกในจิตใจของคนเราวา่ดีหรือไม่ดี  ชอบหรือไม่ชอบ  เช่ือถือหรือไม่เช่ือถือ  เห็นดว้ยหรือไม่  
เห็นดว้ย ฯลฯ หรือรู้สึกเฉย ๆ  เป็นกลาง  ไม่ดีไม่เลว  ถา้ความคิดเห็นของคนส่วนมากเป็นเช่นไร  

ภาพลกัษณ์ของหน่วยงานก็จะเป็นเช่นั้นน  ถา้ผลออกมาไม่ดีหรือปานกลางก็จะตอ้งรีบเร่งสร้าง  

ภาพลกัษณ์ใหดี้ข้ึน มิฉะนั้นหากภาพลกัษณ์ตกตํ่าลงจะพาใหก้ารดาํเนินงานของสถาบนัลม้เหลวได ้

เจริญวทิย ์ฐิติวรารักษ ์(2544, น. 28-29) ไดก้ล่าววา่ ภาพลกัษณ์หมายถึง  ภาพท่ีเกิดข้ึนในใจ  

ซ่ึงบุคคลมีความรู้สึกนึกคิดต่อองคก์ร  หรือสถาบนั  ภาพในใจดงักล่าวอาจจะไดม้าจากทั้ง  

ประสบการณ์โดยตรง และประสบการณ์ทางออ้มของตวัเขาเองเช่นไดพ้บประสบมาดว้ยตนเองหรือ  

ไดย้นิไดฟั้งมาจากคาํบอกเล่าของผูอ่ื้นหรือจากกิตติศพัทค์าํเล่าลือเป็นตน้ 

ภาพลกัษณ์จึงเป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนในระบบความคิดของคนเราซ่ึงไม่ไดมี้เพียง  

ประสบการณ์โดยตรงต่อโลกรอบตวั  เช่นการสัมผสัล้ิมรสดมกล่ินไดย้นิ และไดเ้ห็นดว้ยตาตนเอง  

เท่านั้น  แต่เรายงัมีประสบการณ์ทางออ้มอ่ืน ๆ ดว้ยซ่ึงประสบการณ์เหล่าน้ีตอ้งอาศยัการตีความ 
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และ ใหค้วามหมายแก่ตนเอง  ภาพลกัษณ์จึงเป็นความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนจากการตีความ  และภาพลกัษณ์
เป็น ความโนม้เอียงแต่เป็นความโนม้เอียงท่ีจะนาํไปสู่การรับรู้ และตีความส่ิงเร้าถา้ทศันคติเป็น
ความโนม้นาํท่ีจะนาํไปสู่พฤติกรรมท่ีมองเห็นได้  ภาพลกัษณ์ก็จะเป็นความโนม้นาํท่ีจะนาํไปสู่การ
รับรู้และ ตีความซ่ึงเป็นกระบวนการในระดบัความรู้สึก และความคิดซ่ึงไม่สามารถมองเห็นได ้

ดงันั้น ความหมายของภาพลกัษณ์จึงหมายถึงภาพท่ีคนรู้สึกนึกคิดหรือวาดข้ึนในใจ  เป็น 

ความคิดเห็นทศันคติความเช่ือความประทบัใจต่อคนใดคนหน่ึงหรือองคก์รใดองคก์รหน่ึงโดยเกิด
จากการไดรั้บสัมผสัหรือรับรู้ต่อองคก์รสถาบนั  หน่วยงานบริษทั  จะเรียกวา่  ช่ือเสียงก็ได้  
ภาพลกัษณ์  คือมุมมองของประชาชนหรือบุคคลเป็นความรู้สึกนึกคิด  กลุ่มชุมชนต่าง ๆ อาจเป็น
ความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนาํเสนอใหส้าธารณะชนรับรู้  ภาพท่ีปรากฎในมุมมองของผูรั้บรู้หากเป็น  

ภาพลกัษณ์ท่ีดีก็จะทาํใหป้ระชาชนหรือบุคคลเกิดความประทบัใจน่าเช่ือถือ  แต่หากเป็นภาพลกัษณ์  

ท่ีไม่ดีก็จะทาํใหเ้กิดความไม่ประทบัใจ ไม่น่าเช่ือถือต่อองคก์ร หรือหน่วยงานนั้น ๆ 

องคก์รสามารถกาํหนดภาพลกัษณ์ท่ีพึงประสงคไ์ด ้ดงัน้ี 

1) ภาพลกัษณ์ท่ีถึงประสงคด์า้นบริการ  เช่นความน่าเช่ือถือบริการมีความทนัสมยัมี
เอกลกัษณ์โดดเด่น มีความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ี

2)  ภาพลกัษณ์ท่ีพึงประสงคด์า้นราคาโดยทัว่ไปผูบ้ริโภคจะเร่ิมตน้จากจุดแรกคือ  

คาํนึงถึงราคาค่าบริการท่ีมีความเหมาะสม และยติุธรรมแต่ในภาวะการแข่งขนัท่ีรุนแรงนั้นเป้าหมาย
ของภาพลกัษณ์ดา้นราคาอาจตอ้งปรับตวัสู่อีกมิติหน่ึงนัน่คือ  ค่าบริการท่ีเหมาะสม  ดอกเบ้ีย  

ค่าธรรมเนียมเป็นตน้ ขณะเดียวกนัราคาท่ีสูงก็สามารถกาํหนดระดบัของผลิตภณัฑไ์ดเ้ช่นกนั 

3) ภาพลกัษณ์ท่ีพึงประสงคด์า้นช่องทางการบริการมกัจะมุ่งเนน้ในประเด็นเร่ือง
สถานท่ีบริการ  และเวลาท่ีผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงไดส้ะดวกเช่น เครือข่ายจาํนวนสาขา  พนกังาน  

ความสวยงามโดดเด่นมีเอกลกัษณ์ท่ีชดัเจน เป็นตน้ 

ภาพลกัษณ์ท่ีพึงประสงคด์า้นการส่งเสริมจาํแนกออกเป็นสองส่วนคือ 

1) ภาพลกัษณ์ของกิจกรรมการส่ือสารองคก์ร  เช่น การส่งเสริมดว้ยกิจกรรมผา่น
ช่องทางต่าง ๆ  ส่ือโฆษณา  และประชาสัมพนัธ์ท่ีใชมี้ความทนัสมยั มีรสนิยมท่ีดีนอกจากน้ีในแง่
ข่าวสารก็ตอ้งมีความเป็นเอกภาพจริงใจไม่โออ้วดสะทอ้นเอกลกัษณ์ได้  และตอบสนองไดต้รงกบั
ความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย 

2) ภาพลกัษณ์ของกิจกรรมส่งเสริมการขายในแง่ของรูปแบบ  และอรรถประโยชน์
ต่อผูบ้ริโภคทั้งน้ียงัครอบคลุมไปถึงกิจกรรม  และอุปกรณ์ส่งเสริมการขายวา่มีความทนัสมยั  และ
เหมาะสมกบัสินคา้  เช่น ของแจก  ของแถม พรีเซ็นเตอร์  โดยกาํหนดช่วงเวลาตามความเหมาะสม  

สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ทางสังคม  
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ภาพลกัษณ์ท่ีพึงประสงคด์า้นประสิทธิภาพของบริการ เกิดข้ึนจากองคป์ระกอบสาํคญัสอง
ส่วนคือพนกังาน และระบบธุรกิจตอ้งพฒันาทั้งระบบบริการเพื่อใหมี้ภาพของความทนัสมยั  

กา้วหนา้  รวดเร็ว  และถูกตอ้งแม่ยาํพร้อม ๆ  กบัพนกังานบริการท่ีมีความเชียวชาญคล่องแคล่ว  

สุภาพ มีบุคลิกภาพ  และอธัยาศยัไมตรีอนัดี  เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของการสร้างภาพลกัษณ์ดา้น
บริการไดเ้ตม็ท่ี 

ภาพลกัษณ์ท่ีพึงประสงคด์า้นองคก์ร  ถือวา่เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัหรืออตัตลกัษณ์ของแต่
ละธุรกิจท่ีช้ีชดัคุณลกัษณะตวัตนขององคก์รวา่แตกต่างกนัอยา่งไรโดยยดึแนวคิดในการเป็น  องคก์ร
ท่ีดีของสังคม (Good Corporate Citizen) 

ภาพลกัษณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรู้ความสามารถ  และคุณธรรมของเจา้ของธุรกิจ  และ
ผูบ้ริหารความมัน่คงกา้งหนา้ของกิจการความทนัสมยั  และกา้วหนา้ทางวทิยาการของธุรกิจ  ความรู้
ความสามารถ  รวมถึงประสิทธิภาพการทาํงาน  และมนุษยส์ัมพนัธ์ของพนกังาน  ความมีจริยธรรม
และรับผดิชอบต่อสังคมการทาํคุณประโยชน์แก่สังคม  เช่น ในดา้นศิลปวฒันธรรม  การศึกษา  

เยาวชน ส่ิงแวดลอ้ม  ฯลฯ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเราจะเห็นไดว้า่องคก์รขนาดใหญ่แต่ละแห่งไดด้าํเนินการ
อยา่งต่อเน่ืองซ่ึงภาพลกัษณ์เหล่านั้นจะติดตรึงใจกบัผูใ้ชบ้ริการ และลูกคา้ท่ีทาํใหนึ้กถึงอยูเ่สมอเม่ือ
เห็นตราสินคา้ในทางทฤษฎี  Kotler ไดก้ล่าวถึงภาพลกัษณ์ในบริบทของการตลาดไดว้า่  ภาพลกัษณ์
เป็นวถีิท่ีประชาชนรับรู้เก่ียวกบับริษทัหรือผลิตภณัฑข์องบริษทั  และภาพลกัษณ์เป็นส่ิงท่ีเกิดขั้นได้
จากปัจจยัหลายประการภายในการควบคุมของธุรกิจ (พจน์ ใจชาญสุขกิจ, 2552) 

อยา่งไรก็ตามความประทบัใจของผูบ้ริโภคท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจนั้นบางคร้ังก็มิไดเ้กิด
จากจุดแขง็ดา้นการตลาดของผลิตภณัฑท์างการเงินแต่เพียงส่วนเดียว  หากยงัข้ึนอยูก่บัส่วนท่ีเป็น
คุณค่าเพิ่ม Value Added อีกดว้ย 

 

2.2 แนวคดิเกีย่วกบัการส่ือสารกบัสังคมภายนอก 
 

การส่ือสารคือ กระบวนการถ่ายทอดข่าวสารจากบุคคลหน่ึงซ่ึงเรียกวา่ผูส่้งสารไปยงัอีก
บุคคลหน่ึงซ่ึงเรียกวา่ผูรั้บสาร  (ปรมะ  สตะเวทิน, 2540) กระบวนการส่ือสารจึงประกอบดว้ย
องคป์ระกอบหลกัคือ ผูส่้งสาร สาร ส่ือ และผูรั้บสาร 

การติดต่อส่ือสารมีบทบาทสาํคญัอยา่งมาต่อการดาํเนินชีวติประจาํวนัของมนุษย์  Simon 

(1976) กล่าววา่ถา้องคก์รหรือสังคมขาดการติดต่อส่ือสารก็จะอยูไ่ม่ได ้เน่ืองจากการติดต่อส่ือสาร
เป็นเรืองของการทาํความเขา้ใจระหวา่งบุคคล องคก์รหรือสังคมจึงเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัเก่ียวขอ้งกบั
การติดต่อหรือส่งข่าวสาร 
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1) ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่ือถือหรือรับรู้  (Cognitive Meterial) ไดแ้ก่ เร่ืองราวต่าง ๆ 
(Information) ขอ้เทจ็จริง (Fact) หรือปัญหาต่าง ๆ 

2) ปัจจยัเก่ียวกบัการจูงใจ และอารมณ์  (Motivational and Emotional Material) ไดแ้ก่
บรรยากาศท่ีเก่ียวกบัอารมณ์ ทศันคติ และปฏิกิริยา ความจงรักภกัดีหรือท่าทีท่ีเป็นศตัรู ความรู้สึก
สนบัสนุนหรือไม่เป็นดว้ย และเป้าหมายท่ีตอ้งการ 

จะเห็นไดว้า่งานวจิยัช้ินน้ีจาํเป็นท่ีจะตอ้งใชห้ลกัการทางการส่ือสารเขา้มาใชใ้นการ
ถ่ายทอดข่าวสารต่าง ๆ ของโครงการความรับผดิชอบต่อสังคมของ บริษทั โตโยตา้  มอเตอร์ 
ประเทศไทย จาํกดั ใหก้บัชุมชนออนไลน์ ผูว้จิยัจึงไดน้าํเสนอแนวคิดเก่ียวกบัการส่ือสารเพื่อสร้าง
การมีส่วนร่วมไวด้ว้ย 

ช่ืนกมล ทิพยกุล  (2542, น. 45) กล่าววา่ การมีส่วนร่วม  หมายถึง การเก่ียวขอ้งดา้นอารมณ์ 
และจิตใจ  (Mental and Emotional Involvement) ของบุคคลหน่ึงในสภาพการกลุ่ม  (Group 

Situation) ซ่ึงผลของความเก่ียวขอ้งดงักล่าวเป็นเหตุเร้าใจท่ีทาํการให้  ( Contribution) บรรลุ
จุดมุ่งหมายของกลุ่มนั้นกบัทั้งทาํใหเ้กิดความรู้สึกรับผดิชอบกบักลุ่มดงักล่าวดว้ย 

แนวคิดเก่ียวกบัการมีส่วนร่วม โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนนั้น 
นบัเป็นกระแสของการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืขององคต่์าง ๆ ทัว่โลก ซ่ึงแนวคิดดงักล่าวมีฐานมาจาก
แนวคิดหลกั 3 ประการคือ 

1) ความสนใจ และความห่วงกงัวลร่วมกนัของบุคคล ซ่ึงกลายเป็นความสนใจ และความ
ห่วงกลัวลร่วมกนัของส่วนรวม 

2) ความเดือดร้อน และความไม่พึงพอใจกนัท่ีมีต่อสถานการณ์ท่ีเป็นอยูน่ั้นลงมือกระทาํ
ร่วมกนัท่ีจะเปล่ียนแปลงกลุ่ม หรือชุมชนไปในทิศทางท่ีปรารภนา 

3) การตดัสินใจร่วมกนัน้ีจะตอ้งรุนแรงมากพอท่ีจะทาํใหเ้กิดการริเร่ิมท่ีจะสนองตอบ
ความเห็นชอบของคนส่วนใหญ่ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมนั้น ๆ 

ดงันั้นการมีส่วนร่วม หมายถึงกระบวนการในการร่วมกนัทาํกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
ระหวา่งกนั และกนัในระดบัต่าง ๆ ตั้งแต่ระดบัของจิตใจ อารมณ์ สังคม เพื่อเอ้ือใหเ้กิดประโยชน์
ร่วมกนั 

การส่ือสารเป็นหวัใจสาํคญัของขั้นตอนการดาํเนินงานทางดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม  

ขององคก์รเน่ืองจากการทาํกิจกรรมต่าง ๆ  ทางดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รเป็นการ  

ดาํเนินการกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกภาคส่วนซ่ึงจาํเป็นจะตอ้งมีการส่ือสารทั้งภายใน และภายนอก  

องคก์ร การส่ือสารท่ีดีนอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน และแกไ้ขปรับปรุงคุณ  
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ภาพของสินคา้ และบริการใหดี้ยิง่ข้ึนแลว้ยงัเป็นการส่งเสริมใหเ้กิดความเขา้ใจอนัดีระหวา่งองคก์ร
กบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียต่าง ๆ ซ่ึงจะส่งผลใหอ้งคก์รมีความน่าเช่ือถือ และมีภาพลกัษณ์ท่ีดียิง่ข้ึน  

การส่ือสารมีความสาํคญัสาํหรับองคก์ร และการดาํเนินงานทางดา้นความรับผดิชอบต่อ  

สังคมขององคก์รหรือท่ีเรียกวา่ (CSR) ในหลากหลายเหตุผล ทั้งน้ีการส่ือสารมีความสาํคญักบัความ
รับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รในเบ้ืองตน้คือ  เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจวา่ความหมายของความ
รับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รท่ีถูกสร้างข้ึนเป็นอยา่งไรจะนาํไปใชใ้นองคก์รเพื่อใหบ้รรลผลุ
สาํเร็จไดอ้ยา่งไร  

Watzlawick (1977) ไดก้ล่าวถึง  ความสาํคญัของการส่ือสารกบัความรับผดิชอบต่อสังคม
ขององคก์รอีกวา่รูปแบบการส่ือสารเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นและเกิดข้ึนตามจริงไม่สามารถท่ีจะหลีกเล่ียงได้  
เป็นไปไม่ไดท่ี้องคก์รจะไม่มีการส่ือสารกบัสาธารณะหรือแมแ้ต่เพียงแค่ระดบัปัจเจกบุคคล องคก์ร
ก็ไม่สามารถท่ีจะหลีกเล่ียงการส่ือสารได้  ดงันั้นการส่ือสารจึงเขา้มามีบทบาทสาํคญัในการ
ดาํเนินงานความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์ร และทุกภาคส่วนในกลยทุธ์ทางธุรกิจ อีกทั้งการ
ส่ือสารยงัช่วยใหเ้กิดการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และก่อใหเ้กิดการปฏิบติัทางจริยธรรม
ของธุรกิจทั้งน้ีในปัจจุบนัความรับผดิชอบ  ต่อสังคมขององคก์รไดก้ลายเป็นประเด็นร้อนสาํหรับ
องคก์รใหญ่ ๆ  หลายแห่งหรือแมแ้ต่องคก์รขนาดเล็กท่ีวนัน้ีกาํลงัเร่ิมท่ีจะคน้หาหนทางในการ
ปรับปรุงภาพลกัษณ์ท่ีมีต่อสาธารณชน  รวมถึงการเผชิญหนา้กบัความตอ้งการจากผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสียภายใน และภายนอกเพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงความน่าเช่ือถือความรับผดิชอบ และความโปร่งใส
เก่ียวกบักิจกรรมขององคก์รในหลายบริษทัจึงใหค้วามสาํคญัต่อการตอบสนองของการดาํเนินงาน
ทางดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รผา่นทางการส่ือสาร  (Ihlen, Bartlett, & May 2011,  

pp. 10-12) 

กองบรรณาธิการ ประชาชาติธุรกิจ (2550, น. 49-50) ไดก้ล่าวถึง  เหตุผลท่ีตอ้งมีการส่ือสาร  

ความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รโดยหยบิยกขอ้มูล  จาก APCO Worldwide 2004 ท่ีระบุไวว้า่  

ในการส่ือสารความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์ร  แบบมีกลยทุธ์นั้นตอ้งมีการกาํหนด
กลุ่มเป้าหมายท่ีชดัเจน  โดยในการส่ือสารความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รท่ีเขา้ถึงแต่ละกลุ่ม  

เป้าหมายนั้นยอ่มมีการใหป้ระโยชน์ท่ีแตกต่างกนัออกไป อาทิเช่น  กลุ่มลูกคา้การส่ือสารความ
รับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รจะสามารถสร้างความน่าเช่ือถือเพิ่มข้ึนใหก้บัองคก์ร  และจะมี
อิทธิพลสาํคญัต่อยอดขาย  และสามารถเพิ่มระดบัความภกัดีของลูกคา้ท่ีมีต่อองคก์ร ต่อมาคือกลุ่ม
พนกังานวตัถุประสงคข์องการส่ือสารในลกัษณะน้ีเป็นการส่ือสารภายในท่ีการส่ือสารจะมุ่งสร้าง
ความน่าเช่ือถือผา่น Word of Mouth โดยกลุ่มพนกังาน ถือเป็นช่องทางการส่ือสารท่ีทรงพลงัของ
องคก์รนอกจากน้ีการส่ือสารความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รแบบมีกลยทุธ์ไม่เพียงแต่จะให้
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คนภายนอกรับรู้วา่องคก์รนั้นเป็นคนดีหากแต่ยงัเป็นการส่ือสารโครงการเพื่อขยายการรับรู้แก่ผูท่ี้จะ  

เขา้มาเป็นส่วนร่วมในโครงการ และกิจกรรมเพื่อสังคมท่ีองคก์รทาํ  และส่ิงสาํคญัท่ีเป็นขอ้ระมดั  

ระวงัมากท่ีสุดในการส่ือสารนั้นคือ  องคก์รควรพดูแต่ความจริง  ดงันั้น ความสาํคญัของการส่ือสาร
ความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รจึงมีความจาเป็นในแง่ท่ีวา่การส่ือสารจะช่วยใหเ้ห็นถึงระดบั
ของความโปร่งใสขององคก์รจากการสาํรวจทศันคติของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียพบวา่การดาํเนินงาน
ทางดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รนั้นมีผลต่อความสัมพนัธ์ระหวา่งผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
กบัองคก์ร (Sen, Bhattacharya, & Korschun, 2006) อยา่งไรก็ตามงานวจิยัพิสูจน์วา่การตระหนกัถึง
กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รในสายตาของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียนั้นอยูใ่นระดบัตํ่า  

(Pomering & Dolnicar, 2008) ดงันั้นแมว้า่จะมีผูร้ายงานวา่กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมของ
องคก์รอาจเป็นเกณฑต์ดัสินใจเม่ือตอ้งเลือกสินคา้ และการบริการแต่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียก็ไม่ค่อย
ทราบขอ้มลูเก่ียวกบัความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รมากเท่าไหร่นกั  และส่ิงน้ีเป็นปัญหาอยา่ง
มากต่อองคก์รเพราะการรับรู้ผลกัดนัใหเ้กิดประโยชน์มากมาย  และเป็นประโยชน์ท่ีองคก์รจะไดรั้บ
จากความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์ร  

 

2.2.2 ช่องทางการส่ือสารความรับผดิชอบต่อสังคมขององค์กร 

รูปแบบการส่ือสารความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รสามารถส่ือสารออกไปอยา่งเป็น  

ทางการ และไม่เป็นทางการ  การส่ือสารอยา่งเป็นทางการจะทาํในนามขององคก์ร  ส่วนการส่ือสาร  

แบบไม่เป็นทางการจะเป็นการกระทาํโดยส่วนตวัหรือปกปิดแหล่งข่าวหรือไม่ทราบแหล่งข่าว
นอกจากนั้นยงัสามารถทาํการส่ือสารภายใน และภายนอกองคก์รการส่ือสารภายนอกองคก์รจะมุ่ง
ไปยงัผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียหรือชุมชน ส่วนการส่ือสารภายในองคก์รจะมุ่งพนกังานภายในองคก์ร  

เพื่อใหเ้กิดการรับรู้ความภาคภูมิใจหรือระดมส่งเสริมอาสาสมคัรเป็นตน้ (พิพฒัน์ นนทนาธรณ์ , 
2553) 

 

2.3 แนวคดิ และทฤษฎเีกีย่วกบัการส่ือสารผ่าน Facebook 
 

2.3.1 ส่ือใหม่ 

แต่เดิมส่ือมวลชนจะมีลกัษณะการใหข้่าวสารท่ีมาเป็นท่อน ๆ เป็นช้ินเล็กช้ินนอ้ยไม่
ปะติดปะต่อกนั ดงันั้นจึงยากต่อการเรียนรู้หาไม่นาํมาประกอบกนัใหม่ใหเ้ห็นเป็นภาพรวมรวมทั้ง
ส่ือต่าง ๆ ก็จะมีกระบวนการทาํงานท่ีค่อนขา้งแยกออกจากกนั ส่ือใหม่นั้นจะมีคุณสมบติัท่ีตรงขา้ม
กนัคือ เน้ือหาต่าง ๆ ของส่ือใหม่จะมีการบูรณาการเขา้ไวด้ว้ยกนั เช่น การใช ้ Hyper Text หรือ 
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Search Engine และคุณลกัษณะของส่ือใหม่ยงัพร้อมท่ีจะบูรณาการเขา้กบัเน้ือหาความรู้แบบเดิม ๆ 
เช่นผูท่ี้มีความรู้เร่ืองการทาํอาหารหรือแต่งหนา้แลว้ หากไดเ้รียนรู้ทกัษะเร่ืองการสร้างเวบ็ไซตห์รือ
การเขียนบล็อก  (Blog) ก็จะสามารถผสานความรู้เดิมเขา้กบัทกัษะใหม่ของการใชส่ื้อใหม่ และใช้
พื้อนท่ีของส่ือใหม่เพื่อประโยชน์ดา้นการเรียนรู้ได้  (กาญจนา แกว้เทพ และนิคม ชยัขนุพล  2555,  
น. 30) 

คุณค่าภายในตวับล็อก  (Blog) นั้นเกิดมาจากการเป็นโปรแกรมสาํเร็จรูปท่ีผูใ้ชง้านไม่
จาํเป็นตอ้งอาศยัความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ท่ีลึกซ้ึง อีกทั้งผูใ้ชง้านยงัสามารถตกแต่ง
ส่วนประกอบเพิ่มเติมภายในบล็อก  (Blog) ไดห้ลายอยา่งและเป็นอิสระในแง่วตัถุประสงคก์ารใช้
งานบล็อก  (Blog) สามารถใชง้านไดห้ลากหลายโดยตอบสนองเกือบทุกความตอ้งการของผใูชงาน
ดว้ยการบูรณาการเน้ือหาหลายประเภทเขา้ไวด้ว้ยกนั และยงัส่งผลต่อคุณค่าภายนอกตามมาอีก
มากมาย ไม่วา่จะเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ การเป็นเวทีสาธารณะ การสร้างชุมชนเสมือน เป็น
พื้นท่ีแสดงอตัลกัษณ์ เป็นแหล่งสะสมขอ้มูล เป็นพื้นท่ีระบายอารมณ์ เป็นพื้นท่ีแสดงผลงาน เป็น
เคร่ืองมือทางการตลาด ฯลฯ (พรพรรณ ชินพงสานนท,์ 2550) 

McQuail (1987) แนวคิดเร่ืองการรวมกลุ่มชุมชนแบบใหม่ในยคุของส่ือมวลชนนั้นไดเ้ร่ิม
ปรากฏร้ิวรอยมาตั้งแต่ในงานของสาํนกัคิดสาํนกั Toronto เช่น Mcluhan (2005) แลว้เม่ือ Mcluhan 

เสนอวา่ ในกรณีของส่ือโทรทศัน์นั้นน่าจะมีพลงัในการรวบรวมผูค้นใหร้วมตวักนัเป็นชุมชนใน
รูปแบบใหม่ท่ีเรียกวา่ Retribalizing แต่ดูเหมือนวา่กรณีของส่ือโทรทศัน์นั้นจะยงัไม่ชดัเจนมากนกั 
จนกระทัง่ถึงยคุของส่ือคอมพิวเตอร์ปรากฏการ Retribalizing จึงเร่ิมมองเห็นไดอ้ยา่งแพร่หลาย เช่น
กลุ่มแฟนคลบัต่าง ๆ เป็นตน้ 

Logan (2010) สรุปวา่ ชุมชนหรือเครือข่ายท่ีเกิดจากส่ือใหม่นั้นจะสามารถแปลงร่าง
กลายเป็นเครือข่ายความรู้ท่ีเปิดอยูต่ลอด  24 ชวัโมง เปิดทาํการทุกวนั และใชเ้ครือข่ายน้ีในสถานท่ี
ใดก็ได ้ดว้ยเหตุน้ีเครือข่ายการเรียนรู้ของส่ือใหม่จึงช่วยสร้างบรรยากาศท่ีเหมาะสมสาํหรับการ
จดัการความรู้  (Knowlage Management) ในทั้ง 4 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนการสร้างความรู้ การ
แลกเปล่ียนความรู้ การพฒันาแนวคิดหรือโครงการใหม่ ๆ เอาไวใ้ชใ้นคร้ังต่อ ๆ ไป 

นอกจากน้ี  Toffler (1990) กล่าวถึงระบบส่ือสารมวลชนโลกแบบใหม่ไวใ้นหนงัสือ  

Powershift: Knowledge, Wealth, and Violence at the Edge of the 21st Century วา่ส่ือมวลชนโลก
แบบใหม่นั้นตอ้งมีความสามารถท่ีจะรองรับขอ้มูลสารสนเทศไดใ้นปริมาณมากทั้งยงัส่งผา่น  และ
แปรรูปไดใ้นอตัราความเร็วสูง  ส่ิงเหล่าน้ีจะเกิดข้ึนเม่ือส่ือมวลชนมีลกัษณะโครงสร้างพื้นฐาน
อิเล็กทรอนิกส์หรือโครงสร้างของระบบโทรคมนาคม และอุปกรณ์เคร่ืองใชอิ้เล็กทรอนิกส์ ดงัน้ี 
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1) มีคุณสมบติัดา้นการปฏิสัมพนัธ์  (Interactivity) หมายถึง การท่ีผูรั้บสารสามารถ
ปฏิสัมพนัธ์กบัข่าวสารขอ้มูลท่ีไดรั้บได้  และคู่ส่ือสารไดท้นัทีแต่เดิมการปฏิสัมพนัธ์จะเกิดข้ึน
เฉพาะการส่ือสารแบบเผชิญหนา้แต่ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยเีขา้มามีบทบาททาํใหเ้กิด
คุณสมบติัของส่ือใหม่ท่ีสามารถตอบสนอง และสร้างปฏิสัมพนัธ์ไดท้นัที 

2) มีคุณสมบติัดา้นความเป็นส่วนตวั  (Individualization) รูปแบบการส่ือสาร  
มวลชนดั้งเดิมนั้นจะมีแต่สร้างใหเ้กิดการกระจายในวงกวา้งทุกคนจะรับรายการเหมือนักนในเวลา
เดียวกนัแต่ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยกีารส่ือสารทาํใหผู้รั้บสารสามารถมีทางเลือกมากข้ึน 

ผูว้จิยันาํเอาสภาพแวดลอ้มของการส่ือสารผา่นส่ือใหม่ท่ีกล่าวมามาสาํรวจวา่บริษทั  
โตโยตา้  มอเตอร์  ประเทศไทย  จาํกดั ใชก้ลยทุธ์การส่ือสารองคก์รอยา่งไรต่อชุมชนออนไลน์
อยา่งไรเพื่อใหเ้กิดการรับรู้โครงการความรับผดิชอบต่อสังคมวา่เกิดปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิก
อะไรบา้งภายใตบ้ริบทการส่ือสารน้ี 

Janowitz (1967) ไดแ้บ่งการส่ือสารผา่นทางอินเทอร์เน็ตไว้  4 ประเภท  โดยผูว้จิยัได้
ยกตวัอยา่งรูปแบบการส่ือสารในเวบ็ไซตชุ์มชนออนไลน์ CSR Society with Toyota (Facebook) 

แยกตามประเภทดงัต่อไปน้ี 

1) การส่ือสารระหวา่งบุคคลกบับุคคลไม่พร้อมกนัเช่น บริการส่งขอ้มูลข่าวสารโดย
ในขอ้น้ีตรงกบัการแบ่งปันขอ้มูลข่าวสารในดา้นต่าง ๆ  เช่น มีการโพสตข์อ้ความขอความช่วยเหลือ
จากสมาชิก และเพื่อนสมาชิกในการเขา้ถึงขอ้มูลเพื่อช่วยกระจายขอ้มูลข่าวสารท่ีสาํคญั  และเม่ือมีผู ้
ไดอ่้านขอ้มูลนั้นแลว้ก็จะใหค้วามสาํคญักบัเน้ือหาของข่าวสารท่ีส่งออกไป 

2) การส่ือสารระหวา่งบุคคลกบักลุ่มบุคคลไม่พร้อมกนัเช่น การเขียนขอ้ความทิ้งไว้
ในกระดาํนข่าวสารเช่น การเขียนขอ้ความเพื่อประชาสัมพนัธ์ถึงกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีบริษทัจดัข้ึนหรือ
ไปร่วมกนักบัองคก์รรวมไปถึงการแบ่งปันขอ้มูลข่าวสารระหวา่งองคก์รอ่ืน ๆ อีกดว้ย 

3) การส่ือสารแบบทนัทีทนัใดทั้งแบบบุคคลกบับุคคล  และบุคคลกบักลุ่มบุคคล
เช่น การใชห้อ้งสนทนาหรือเพจของคลบับนเฟสบุค๊เพื่อใชเ้ป็นหอ้งแชทรูมใหก้บัสมาชิก  ซ่ึงหอ้ง
แชทรูมน้ีทาํงานแบบโปรแกรม  Instant Messaging แต่ตอ้งสนทนากนัผา่นหนา้เวบ็หรือโปรแกรม
บนอุปกรณ์ส่ือสาร นอกจากน้ียงัมีการส่ือสารแบบทนัทีทนัใดรูปแบบอ่ืนท่ีเกิดข้ึนในเวบ็เช่น การใช้
โปรแกรมไลน์ อินสตาร์แกรม เป็นตน้ 

4) การส่ือสารแบบไม่พร้อมกนัเช่น  การใหบ้ริการขอ้มูลในเวบ็ไซตท่ี์เวบ็ไซตจ์ะ
นาํเสนอ  ขอ้มูลท่ีผูใ้ชบ้ริการจะเขา้มารับรู้ขอ้มูลต่าง ๆ  เหล่านั้นเม่ือไหร่ก็ได้  และอาจมีหลาย
ผูใ้ชบ้ริการหลายรายท่ีเขา้มาชมพร้อมกนั และแน่นอนวา่การส่ือสารแบบไม่พร้อมกนัเกิดข้ึนใน
เวบ็ไซตต์ลอดเวลา 
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2.3.2 ทฤษฎเีทคโนโลยกีารส่ือสารเป็นตัวก าหนด  (Communication Technology 

Determinism) 

ท่ีมาของทฤษฎีเทคโนโลยกีารส่ือสารเป็นตวักาํหนดมีความสนใจในการวเิคราะห์พื้นฐาน
ของกลุ่มเศรษฐศาสตร์การเมือง  คือโครงสร้างส่วนล่างทางเศรษฐกิจในส่วนของพลงัทางการผลิต  

(Productive Force) จาก 2 มิติไดแ้ก่ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยกีบัทกัษะความรู้ของแรงงาน  และ
มิติในเร่ืองความสัมพนัธ์ทางการผลิต (กาญจนา แกว้เทพ, 2541) ผูว้จิยันาํส่วนของทฤษฏีเทคโนโลยี
การส่ือสารเป็นตวักาํหนดของสาํนกั Toronto มาใชด้งัน้ี 

Rogers (1976, อา้งถึงใน  กาญจนา แกว้เทพ, 2541, น. 121) หน่ึงในนกัคิดกลุ่มเทคโนโลยี
เป็นตวักาํหนดมีความคิดพื้นฐานวา่  ‚ปัจจยัดา้นเทคโนโลยกีารส่ือสารบวกผสมกบัปัจจยัอ่ืน ๆ  จะ
ร่วมกนัเป็นสาเหตุแห่งการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ  ในสังคม‛ กล่าวคือ เขาเห็นวา่เทคโนโลยกีารส่ือสาร
เป็นปัจจยัหลกัท่ีสาํคญัอยา่งยิง่ของการเปล่ียนแปลงสังคมแต่วา่ปัจจยัตวัน้ีตอ้งทาํงานร่วมกนักบั
ปัจจยัอ่ืน ๆ ดว้ย 

McLuhan and Fiore (1967, อา้งถึงใน  กาญจนา แกว้เทพ, 2541, น. 118-120) ใหค้วาม
สนใจกบัรูปแบบของส่ือดงัท่ีอยูใ่นขอ้สรุปสั้นๆ  แต่เป็นวลีอมตะของเขาท่ีวา่  ‚Medium is the 

message.‛ เน่ืองจากเขาคิดวา่เพียงแค่การเปล่ียนตวัส่ือเท่านั้นก็จะสร้างผลกระทบใหเ้กิดการ
เปล่ียนแปลงกบัประสบการณ์ของมนุษยแ์ลว้แนวคิดน้ีสาํคญัเพราะตวัเทคโนโลยจีะกาํกบัตวั
บุคลิกภาพของผูรั้บสารดว้ย  เช่น ส่ือส่ิงพิมพก่์อใหเ้กิดบุคลิกแบบแยกตวัโดดเด่ียวเพราะตอ้งการ
ความเป็นส่วนตวัส่วนส่ืออินเทอร์เน็ต และคอมพิวเตอร์ทาํใหม้นุษยลื์มสาํนึกเร่ืองเวลา เป็นตน้ 

กาญจนา แกว้เทพ และสมสุข  หินวมิาน (2551) กล่าวถึงแนวคิดทฤษฎีของนกัคิดสาํนกั  

โตรอนโตอยา่ง  Marshall McLuhan วา่เขานิยามส่ือดว้ยวลีท่ีวา่ส่ือเป็นกระบวนการขยายศกัยภาพ
ของมนุษยอ์อกไป  (The Extensions of Man) เพราะส่ือสามารถกลายเป็นเคร่ืองมือในการขยาย
ขอบเขตการรับรู้ และทศันะผา่นผสัสะของมนุษยท่ี์มีต่อโลกออกไปบวกกบัมิติของการกาํหนดผา่น
เทคโนโลยกีารส่ือสารท่ีทาํใหเ้กิดผลกระทบของส่ือต่อมิติดา้นเวลา  พื้นท่ี และประสบการณ์ของ
มนุษย ์

Gouldner (1967, อา้งถึงใน  กาญจนา  แกว้เทพ , 2541, น. 121) อธิบายแนวคิดเก่ียวกบั
เทคโนโลย ีและอุดมการณ์วา่เขาเช่ือในพลงัแห่งเทคโนโลยท่ีีสามารถเปล่ียนแปลงสังคม  Gouldner 

ไดก้ล่าวถึงอุดมการณ์ของส่ือหนงัสือพิมพใ์นศตวรรษท่ี  18–19 วา่เม่ือเกิดส่ือหนงัสือพิมพข้ึ์นมาก็มี
อุดมการณ์ใหม่ ๆ เกิดข้ึน เช่นการใชเ้หตุผลอุดมการณ์เสรีนิยม อุดมการณ์ปัจเจกชนนิยม  อุดมการณ์
สิทธิตามธรรมชาติ  และสิทธิส่วนบุคคล  เป็นตน้  ดงัเช่น  การเปล่ียนแปลงประวติัศาสตร์ดา้น
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การเมืองนั้นเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยกีารส่ือสาร  และขณะเดียวกนัเม่ือเกิด
เทคโนโลยใีหม่ ๆ ก็จะมีการปะทะกนักบัอุดมการณ์เดิมของเทคโนโลยเีก่า 

เม่ือเขา้สู่ยคุคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตประชาชนเรียกร้องขอ้มูลเทจ็จริงมากยิง่ข้ึนทาํให้
ประเทศต่าง ๆ ไม่สามารถครอบงาํอุดมการณ์ไดแ้ต่ในงานวจิยัช้ินน้ีจะกล่าวถึงอุดมการณ์ท่ีซ่อนอยู่
เบ้ืองหลงัส่ืออินเทอร์เน็ต  คือการรวมกลุ่มกนัของผูท่ี้ชอบในแบบเดียวกนั เพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูล
ข่าวสารต่าง ๆ ร่วมกนั และค่อย ๆ เพิ่มจาํนวนสามชิกข้ึนจนเกิดเป็นชุมชนออนไลน์ และยงัเปิดให้
ผูค้นสนใจจะรับขอ้มูลข่าวสารแต่ไม่ไดส้มคัรเป็นสมาชิกเขา้มามีส่วนร่วมในขอ้มูลข่าวสารได้
เท่านั้น  และเวบ็ไซตชุ์มชนออนไลน์ โตโยตา้วโีก ้คลบั ถือเป็นเวบ็ไซตท่ี์เป็นจุดเช่ือมโยงกนักบั
ผูใ้ชง้านรถยนตโ์ตโยตา้กบัทางบริษทัผูผ้ลิตรถยนตเ์พราะรวบรวมในขอ้มูลดา้นการใชง้าน และแชร์
ประสบการณ์จากการใชง้านจากลูกคา้ท่ีเป็นสมาชิกในชุมชนแห่งน้ีเพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชใ้นการ
ปรับปรุงหรือแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ดว้ย  ทางดา้น บริษทั โตโยตา้  มอเตอร์ ประเทศไทย  จาํกดัคือ
ใหข้อ้มูลในเร่ืองของโปรโมชัน่ และกิจกรรมของทางบริษทัต่อกลุ่มลูกคา้ทาํใหเ้ทคโนโลยใีหม่
อยา่งอินเทอร์เน็ตเป็นศูนยก์ลางจนเกิดชุมชนออนไลน์เป็นท่ีตอ้งการของกลุ่มคนท่ีช่ืนชอบในแบบ
เดียวกนั และกลุ่มบริษทัผูผ้ลิตสินคา้ใชเ้ป็นแหล่งขอ้มูลท่ีสาํคญัต่าง ๆ ไดอี้กดว้ย 

ดงัน้ี สมาชิกในเวบ็ไซตชุ์มชนออนไลน์อาศยัความไดเ้ปรียบของเทคโนโลยกีารส่ือสาร
เวบ็ไซต์ และการแชร์ขอ้มูลข่าวส่ือสารไปยงัสมาชิกคนอ่ืน ๆ  โดยไม่จาํเป็นตอ้งเดินทางไปส่ือสาร
หรือพดูคุยกนัในสถานท่ีนดัพบในสังคมจริงซ่ึงเป็นการส่ือสารชนิดสองทางโดยมีผูส่้งสารจาํนวน
มากในขณะท่ีมีผูรั้บสารจาํนวนมากเช่นเดียวกนัสมาชิกในเวบ็ไซตชุ์มชนออนไลน์ไดอ้าศยัพื้นท่ี
สาธารณะน้ีเป็นแหล่งนดัพบรวมตวัเพื่อทาํกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกนัโดยไม่จาํเป็นตอ้งพดูคุยกนัใน
เวลาเดียวกนัจากทฤษฎีน้ีผูว้จิยันาํไปวเิคราะห์ การส่ือสาร กนัระหวา่งบริษทั โตโยตา้  มอเตอร์  

ประเทศไทย  จาํกดั ท่ีมีต่อชุมชนออน ไลน์ วา่ การส่ือสารจากองคก์รท่ีมีต่อชุมชนออนไลน์เป็น
อยา่งไร และแนวโนม้การใชเ้ทคโนโลยจีะออกมาในรูปแบบใด 

การส่ือสารผา่นส่ือกลางคอมพิวเตอร์เป็นส่ิงใหม่ในสังคมท่ีตอ้งอาศยัการเรียนรู้  (Social 

Oriented) ความไม่เจาะจงในการส่ือสารในรูปแบบ  CMC ทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงท่ีเรียกวา่การ
ส่ือสารแบบไม่เจาะจงผูรั้บสาร  หรือปราศจากอารมณ์ในการส่ือสารซ่ึงไม่เหมือนการส่ือสารแบบ
เผชิญหนา้  นอกจากนั้นการส่ือสารผา่นส่ือกลางคอมพิวเตอร์เป็นการส่ือสารท่ีมีลกัษณะไม่เป็นกั
นเองคือไม่เร้าอารมณ์  และไม่เจาะจงผูรั้บสารซ่ึงผูร่้วมส่ือสารแบบ  CMC จะตอ้งปรับสภาพตวัเอง
เพื่อใหเ้ขา้กบัการส่ือสารมากกวา่การสร้างปฏิสัมพนัธ์ในการส่ือสารแบบเผชิญหนา้ 

ความต่างของการส่ือสารผา่นคอมพิวเตอร์กบัส่ือรุ่นก่อนท่ีสาํคญัคือ  ความต่างในแง่ของ
ท่าทีการกระทาํต่อส่ือการ การส่ือสารผา่นคอมพิวเตอร์เป็นส่ือประเภทท่ีจะใชเ้ม่ือไรก็ได้  
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(Transient) ไม่ติดเง่ือนไขของเวลามีการกระจายตวัเองอยูท่ ัว่ไป  (Widely Distributed) มีความ
หลากหลายในแง่ของเส้นทางหรือช่องทาง  (Multi-channel) และการส่ือสารผา่นคอมพิวเตอร์ให้
โอกาสกบัผูส่ื้อสารกระทาํการใด ๆ  กบัเน้ือหา  สารก็ยอ่มได้ (Manipulation of Content) และการ
เกิดข้ึนของการส่ือสารผา่นคอมพิวเตอร์กระตุน้ความสนใจของนกัวจิยัดา้นการส่ือสารระหวา่ง
บุคคลดงัจะเห็นไดจ้ากงานวจิยัจาํนวนมากท่ีศึกษาธรรมชาติของการส่ือสารในรูปแบบน้ี  โดยมุ่ง
ประเด็นความสนใจไปท่ีกระบวนการระหวา่งบุคคล (Interpersonal Process) (กิตติ กนัภยั, 2543) 

เพญ็พรรณ รวโิชติกุล (2544) สรุปลกัษณะเด่น ๆ ของการส่ือสารผา่นคอมพิวเตอร์ไว้ ผูว้จิยั
พยายามยกตวัอยา่งลกัษณะของเวบ็ไซตชุ์มชนออนไ ลน์ ท่ีตรงกบัลกัษณะของการส่ือสารผา่น
คอมพิวเตอร์  ดงัน้ี (1) การมีส่วนร่วมแบบประชาธิปไตย  (2) การตดัสินใจสะดวกรวดเร็ว  และ (3) 

การมีตวัตน และการมีประชาธิปไตยโดยท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวจิยัคือขอ้  (1) กล่าวคือการมีส่วนร่วม
แบบประชาธิปไตยถือเป็นอุดมการณ์หน่ึง  การแสดงความคิดเห็นอยา่งเสรี  ผูใ้ชก้ระด านข่าว
สามารถแสดงความคิดเห็นไดเ้ตม็ท่ี  ความสัมพนัธ์ของสมาชิกทุกคนในเวบ็ไซตเ์ป็นไปแบบเท่า
เทียมภายใตก้ฏขอ้บงัคบัของเวบ็ไซตอ์าทิ  กรณีท่ีผา่นมาสมาชิกเคยถูกโกงค่ าสถิติ  ทาํใหเ้วบ็
มาสเตอร์ระงบัความเป็นสมาชิก  แต่สมาชิกท่ีถูกโกงสามารถร้องเรียนผา่นฟังชัน่กฎได้  โดยมีผู ้
ควบคุม หรือท่ีเรียกตวัเองวา่  Admin หรือ เวบ็มาสเตอร์ในเวบ็ไซตเ์ป็นผูดู้แลความเรียบร้อย  และ
ลงโทษผูก้ระทาํผดิกฎของเวบ็โดยการตกัเตือน และร้ายแรงท่ีสุดคือการลบความเป็นสมาชิกออกไป
จากเวบ็ไซต ์เป็นตน้ 

 

2.4 แนวคดิ และทฤษฎเีกีย่วกบัการรับรู้ 
 

2.4.1 ความหมายของการรับรู้ 
 เน่ืองจากคนเรามีการรับรู้ท่ีต่างกนั ความลม้เหลวของการส่ือสารอาจเกิดข้ึนไดถ้า้เราไม่ลด
ความแตกต่างของการรับรู้ของผูย้อมรับความแตกต่างในเร่ืองของแต่ละบุคคล ข่าวสาร การรับรู้ 
เป็นกระบวนการรับเอาตวัวตัถุต่าง ๆ ดว้ยประสาทสัมผสัทั้ง 5 ซ่ึงตวับุคคลแต่ละคนรับรู้  และเอาส่ิง
ต่าง ๆ เขา้มา อีกทั้งการรับรู้เป็นตวักาํหนดพฤติกรรมการส่ือสาร ทศันคติ และความคาดหวงัของผู ้
ส่ือสารเป็นกระบวนการทางจิตท่ีตอบสนองต่อส่ิงเร้าท่ีไดรั้บเป็นกระบวนการเลือกรับสาร และ
ตีความสารท่ีไดรั้บความเขา้ใจและความรู้สึกของตนเอง (ภวนิ อธัยาพร, 2546, น. 26) 
 การรับรู้ ( Perception) หมายถึง  กระบวนการท่ีแต่ละบุคคลมีการเลือกประมวล และการ
ตีความเก่ียวกบัตวักระตุน้ออกมาใหมี้ความหมาย และไดดู้ภาพของโลกท่ีมีเน้ีอหา  (Schiffman & 

Kanuk, 2000, pp. 268) 
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 Assael (1998) ไดใ้หค้วามหมายการรับรู้ไวว้า่ กระบวนการเลือก การมีความเขา้ใจต่อส่ิงเร้า 
และการตีความส่ิงเร้าทางการตลาด ส่ิงแวดลอ้มท่ีทาํใหผู้บ้ริโภคนั้นมีความเขา้ใจต่อส่ิงท่ีรวบรวม
ได ้ทาํใหเ้กิดภาพรวมท่ีชดัเจน 

 Fill (1995, p. 96) ไดก้ล่าววา่ การรับรู้เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัวธีิการท่ีแต่ละคนมอง และให้
ความเขา้ใจต่อส่ิงแวดลอ้มรอบ ๆ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเก่ียวกบัการเลือก การรวบรวม และตีความส่ิงเร้า  
ต่าง ๆ โดยแต่ละคนซ่ึงจะทาํใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีแตกต่างกนัไปในแต่ละเหตุการณ์ 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ( 2538, น. 96) ไดก้ล่าววา่ จากกา รรับผูข้องผูบ้ริโภคจะมีผลต่อการ
กระทาํเน่ืองจากบุคคลจะตดัสินใจ และมีพฤติกรรมโดยถือเกณฑจ์ากส่ิงท่ีเขารับรู้ จึงเป็นส่ิงท่ีสาํคญั
สาํหรับนกัการตลาดท่ีจะทาํความเขา้ใจความคิดเก่ียวกบัการรับรู้ทั้งหมด ซ่ึงจะสามารถช่วยนกัการ
ตลาดกาํหนดกลยทุธ์และพฒันางานโฆษณาท่ีสร้างโอกาท่ีดีไดพ้บเห็น และสามารถจาํไดจ้าก
ผูบ้ริโภคท่ีเป็นเป้าหมา ย ดงันั้นจึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งศึกษาแนวคิดพื้นฐานของกระบวนการรับรู้ซ่ึงส่ิง
กระตุน้ (Stiulus) ท่ีนาํผา่นประสาทสัมผสัเขา้มา เป็นปัจจยัของมนุษยห์น่วยหน่ึง  
 ดงันั้น สรุปไดว้า่ การรับรู้ ( Perception) หมายถึง ระดบัความซบัซอ้นของผูบ้ริโภคในการ
รับรู้ถึงขอ้มูลท่ีเจา้ของสินคา้ส่งออกมา และเกิดภาพ หรือการรับรู้ ความรู้สึกในใจ 

 

2.4.2 กระบวนการรับรู้ 

 พชันี เชยจรรยา, เมตตา กฤตวทิย์  และถิรนนัท ์อนวชัศิริวงศ์  (2534, น. 71-73) ไดก้ล่าวไว้
วา่ คนเราไม่สามารถใหค้วามสนใจกบัส่ิงต่าง ๆ รอบตวัไดท้ั้งหมด แต่จะเลือกรับรู้เพียงบางส่วน
เท่านั้นแต่ละคนมีความสนใจ และรับรู้ส่ิงต่าง ๆ รอบตวัต่างกนั ฉะนั้นเม่ือไดรั้บข่าวสารเดียวกนั
ผูรั้บสารสองคนอาจใหค้วามสนใจและรับรู้สารเดียวกนัแตกต่างกนั โดยทัว่ไปการรับรู้ท่ีแตกต่าง
กนัเกิดจากอิทธิพลของตวักรองบางอยา่งคือ 

1) แรงผลกัดนัหรือแรงจูงใจ  (Motivate) เรามกัเห็นในส่ิงท่ีเราตอ้งการเห็น และได้
ยนิในส่ิงท่ีเราตอ้งการไดย้นิเพื่อตอบสนองความตอ้งารของตน 

2) ประสบการณ์เดิม  (Past Experience) คนเราต่างเติบโตในสภาพแวดลอ้มต่างกนั
ถูกเล้ียงดว้ยวธีิท่ีต่างกนั และคบหาสมาคมกบัคนต่างกนั 

3) กรอบอา้งอิง  (Frame of Reference) ซ่ึงเกิดจากการสั่งส อนบรมทางครอบครัว 
และสังคม ฉะนั้นคนเราท่ีมาจากต่างครอบครัวสถานภาพทางสังคมต่างกนั นบัถือศาสนาต่างกนั จึง
มีการรับรู้เร่ืงราวต่าง ๆ ท่ีต่างกนั 

4) สภาพแวดลอ้ม  (Environment) คนท่ีอยูใ่นสภาพแวดลอ้มต่างกนั เช่น อุณหภูมิ 
บรรยากาศ สถานท่ี เป็นคนจะเปิดรับข่าวสาร และตีความข่าวสารท่ีไดรั้บต่างกนั 
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5) สภาวะ จิตใจ และอารมณ์ ไดแ้ก่ความโกรธ ความกลวั ฯลฯ ตวัอยา่งเช่น เรามกั
มองความผดิเล็กนอ้ยเป็นเร่ืองใหญ่โตขณะท่ีเราอารมณ์ไม่ดีหรือหงุดหงิด แต่กลบัมองปัญหาหรือ
อุปสรรคใหญ่หลวงเป็นเร่ืองเล็กนอ้ยยขณะท่ีมีความรัก เป็นตน้ 

 นอกจากน้ี ดารา ทีปะปาล ( 2541, น. 65) กล่าววา่ โดยทัว่ไปผูบ้ริโภคมีวธีิการ 2 วธีิท่ีจะ
ช่วยในการแปลความหมายการรับรู้กระทาํไดร้วดเร็วละมีประสิทธิภาพมากข้ึน ดว้ย การแยก
ประเภทการรับรู้กบัการแปลความหมายการรับรู้โดยเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1) การแยกประเภทการรับรู้  (Perceptual Categorization) เป็นการแยกขอ้มูลเขา้
หมวดหมู่อยา่งมีเหตุผลเพื่อใหผู้บ้ริโภคนาํมาใชก้ลัน่กรองขอ้ความท่ีผา่นการรับรู้มาแลไ้ดอ้ยา่ง
รวดเร็วข้ึน เม่ือมีการโฆษณาผงซกัฟอกยีห่อ้ใหม่ ผูบ้ริโภคอาจคิดในใจวา่ “ออ้...ฉนัรู้แลว้า่เขาจะพดู

วา่อะไร ดงันั้นไม่จาํเป็นตอ้งใหค้วามสนใจมากนกัก็ได“้ นอกจากนั้นการจดัประเภทขอ้มูลยงัช่วย
ใหผู้บ้ริโภคจดัขอ้มูลใหม่เพิ่มข้ึนไดอี้กดว้ย 

2) การแปลความหมายการรับรู้โดยการเช่ือมความสัมพนัธ์  (Perceptual 

Inferencces) เป็นการพฒันาความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงเร้า 2 อยา่ง อนัเกิดจากประสบการณ์ และการ
เรียนรู้ท่ีผา่นมาโดยไม่ตอ้งประเมินใหม่ โดยอาศยัความเช่ือหรือประสบการณ์เดิมมาเป็นเกณฑ์
ตดัสินเพื่อลงความเห็น ตวัอยา่งเช่น ผูบ้ริโภคอาจโยงความสัมพนัธ์ระหวา่งราคากบัคุณภาพเป็นตน้ 

 Kapferer (1994) มองการรับรู้ (Perception) วา่เป็นการตระหนกัรู้ต่อตราสินคา้ของผบูริโภค 
(Brand Awaness) โดยการวดัความรู้ของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัตราสินคา้  (Know How) วา่ผูบ้ริโภครับรู้
ในส่ิงท่ีนกัการตลาดส่ือสารเก่ียวกบัตราอยา่งไรซ่ึงตระหนกัรู้ต่อตราสินคา้ (Brand Awaness) แบ่ง
ออกไดเ้ป็น 

1) การระลึกตราสินคา้เป็นอนัดบัแรกในใจของผูบ้ริโภค  (Top of Mind Awaness) 
ซ่ึงในเชิงการตลาดตราสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคนึกถึงเป็นอนัดบัแรก  (Top of mind brand) นั้นทาํให้
ผูบ้ริโภคสามารถตดัสินใจซ้ือสินคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

2) การจาํแนกโดยไม่มีการแนะ (Unaided Awaness) เป็นการระลึกถึง  (Recall) ต่อ
ตราสินคา้ท่ีเกิดข้ึนในใจผูบ้ริโภคโดยไม่มีการกระตุน้ใหเ้กิดการระลึกได ้ซ่ึงในเชิงการตลาดตรา
สินคา้ท่ีผูบ้ริโภคจาํไดโ้ดยไม่มีแนะ (Unaided Awaness) นั้นแสดงใหเ้ห็นวา่ตราสินคา้ไดรั้บความ
สนใจจากผูบ้ริโภคซ่ึงมีแนวโนม้วา่ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือสินคา้เป็นอนัดบัแรก ๆ 

3) การจาํแนกโดยมีการแนะ (Aided Awaness) เป็นการระลึกไดโ้ดยท่ีผูบ้ริโภค
ไดรั้บการกระตุน้ใหเ้กิดการจดจาํได้  (Recognition) เช่น ถามผูบ้ริโภคความวา่เคยไดย้นิตราสินคา้น้ี
หรือไม่ การท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บการกระตุน้จึงสามารถระลึกถึงตราสินคา้ไดน้ั้น หมายความวา่ผูบ้ริโภค
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รับรู้ถึงตราสินคา้เพียงบางส่วนเท่านั้น ในเชิงการตลาดมีแนวโนม้วา่ตราสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคจาํไดเ้ม่ือมี
การแนะนาํนั้นผูข้ายสามารถจูงใจใหซ้ื้อสินคา้ไดง่้ายข้ึน 

 จากการท่ีผูบ้ริโภคมีการรับรู้เก่ียวกบัตราสินคา้อยูเ่สมอ ๆ นั้น จะเป็นผลใหผู้บ้ริโภคเกิด
ภาพลกัษณ์ต่อตราสินคา้หรืออีกนยัหน่ึงนั้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้ (Brand Image) ถือเป็นผลรวมของ
การรับรู้ต่าง ๆ ท่ีผูบ้ริโภคมีต่อตราสินคา้นั้น ๆ และภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีอยูใ่นการรับรู้ของ
ผูบ้ริโภคนั้นมีความสาํคญัในแง่ของการทาํใหผู้บ้ริโภคสามารถแยกแยะตราสินคา้ออกจากตรา
สินคา้ของคู่แข่งอ่ืนได ้ซ่ึงองคป์ระกอบสาํคญัท่ีทาํใหเ้กิดผลในการสร้างภาพลกัษณ์เก่ียวกบัสินคา้
ใหเ้กิดกบัผูบ้ริโภคนั้นคือ การวางตาํแหน่งสินคา้  (Product Position) ทั้งน้ีการวงตาํแหน่งสินคา้ 
(Positioning) มีความเก่ียวพนัอยา่งยิง่กบัการรับรู้ (Perception) ของผูบ้ริโภค ดงัท่ี Lynn B. Upshaw 

ไดก้ล่าววา่ ตาํแหน่งสินคา้เกิดข้ึนจากการท่ีคนทัว่ไปมีการรับรู้ต่อตราสินคา้นั้น ๆ อยา่งไร ซ่ึงมี
พื้นฐานจากลกัษณะท่ีสินคา้แสดงออกมา เม่ือเทียบกบัตราสินคา้อ่ืน ๆ (Upshaw, 1995, p. 23) 

 อยา่งไรก็ตามบางคร้ังผูบ้ริโภคไม่สามารถแยกแยะถึงความแตกต่างกนัในส่วนของ
ผลิตภณัฑท่ี์บริษทั ไดผ้ลิตข้ึนจึงตอ้งมีการสร้างปัจจยัต่าง ๆ เพื่อช่วยใหผู้บ้ริโภคมองเห็นถึงความ
แตกต่างกนันอกเหนือไปจากรูปลกัษณภายนอกตวัสินคา้ โดยการสร้างสรรคกิ์จกรรมต่าง ๆ ทาง
การตลาดท่ีจะช่วยใหผู้บ้ริโภคมีการรับรู้ในตราสินคา้ท่ีแตกต่างกนัไป 

 โดยประเด็นท่ีผูว้จิยันาํมาประยกุตใ์ชก้บัการศึกษาคร้ังน้ีไดอ้า้งอิงจากทฤษฎีของ  
พชันี เชยจรรยา , เมตตา กฤตวทิย์ , และถิรนนัท ์อนวชัศิริวงศ์  (2530, น. 71-73) ท่ีไดก้ล่าวไวว้า่ 
คนเราไม่สามารถใหค้วามสนใจกบัส่ิงต่าง ๆ รอบตวัไดห้มด แต่จะเลือกรับรู้เพียงบางส่วนเท่านั้น 
แต่ละคนมีความสนใจ และรับรู้ส่ิงต่างรอบตวัต่างกนั ฉะนั้นเม่ือไดรั้บสารเดียวกนัผูรั้บสารสองคน
อาจใหค้วามสนใจ และรับรู้สารเดียวกนัแตกต่างกนั ผูรั้บสารจะเลือกรับรู้เฉพาะในส่วนของสารท่ี
ตนสนใจ ซ่ึงทาํใหส้ารแต่ละตวัท่ีส่งมาผูบ้ริโภคอาจมีการตีความไปในทิศทางท่ีแตกต่างกนั ซ้ึงอาจ
สอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีบริษทัส่ืออกมาหรือไม่สอดคลอ้งก็ได ้ซ่ึงการรับรู้สารต่าง ๆ จากผูส่้งสารก็จะมี
ความเก่ียวเน่ืองไปถึงภาพลกัษณ์ท่ีปรากฏข้ึนในใจ ซ่ึงจากท่ี Fill (1995, p. 96) ไดก้ล่าววา่ การรับรู้
เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัวธีิการท่ีแต่ละคนมอง และทาํความเขา้ใจต่อส่ิงแวดลอ้มรอบ ๆ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ี
เก่ียวกบัการเลือก การรวบรวม และตีความส่ิงเร้าต่าง ๆ โดยแต่ละคน ซ่ึงจะทาํใหเ้กิดเป็นความ
เขา้ใจท่ีแตกต่างไปในแต่ละเหตุการณ์ จึงทาํใหภ้าพลกัษณ์ท่ีเกิดข้ึนมาจากการรับรู้ของแต่ละคนมี
ความแตกต่างกนัออกไปโดยจุดประสงคข์องผูส่้งสารนั้นก็เพื่อใหผู้รั้บสารเกิดดารรับรู้และตีความ
ไปในทิศทางท่ีสอดคลอ้งกบัผูส่้งสารมากนอ้ยเพียงใด 
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2.5 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

  
เมธิณี วรรลยางกรู ( 2557) ไดท้าํการศึกษาวจิยัเร่ืองกลยทุธ์การส่ือสารการแสดงความ

รับผดิชอบของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร งานวจิยัน้ีเพื่อศึกษากลยทุธ์ผลท่ี
ไดรั้บปัญหา และอุปสรรค ตลอดจนแนวโนม้กลยทุธ์การส่ือสารความรับผดิชอบต่อสังคมท่ีมีต่อผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียของธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตรโดยใชแ้บบสัมภาษณ์ก่ึงมี
โครงการ โดยมีผูใ้หส้ัมภาษณ์จาํนวน 3 ท่าน ร่วมกบัการศึกษาขอ้มูลจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งแลว้
นาํมาวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนาเพื่อตอบวตัถุประสงคก์ารวจิยั ผลท่ีไดจ้ากการวจิยัพบวา่ (1) กล
ยทุธ์การส่ือสารความรับผดิชอบต่อสังคมของธนาคารแบ่งออกเป็น 2 ส่วนการส่ือสารความ
รับผดิชอบต่อสังคมภายในและภายนอกองคก์ร โดยการส่ือสารความรับผดิชอบต่อสังคมภายใน
องคก์รมุ่งเนน้ไปท่ีกลยทุธ์การส่ือสารของผูน้าํโดยผูน้าํจะตอ้งมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมต่าง ๆ  ของ
องคก์ร และมีการปฏิบติัตนเป็น  แบบอยา่งท่ีดี  (Role Model) เพื่อสร้างแรงบนัดาลใจใหบุ้คลากรใน
องคก์รประพฤติปฏิบติัตาม  ส่วนการส่ือสารความรับผดิชอบต่อสังคมภายนอกองคก์รมุ่งเนน้ไปท่ี
กลยทุธ์การส่ือสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียโดยตรง เพื่อสร้างความเขา้ใจอนัดี
กบัชุมชน และการมีส่วนร่วมกบัโครงการภายใตแ้นวคิดหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงถือเป็น
แนวทางการดาํเนินงานหลกัของธนาคาร  (2) การส่ือสารความรับผดิชอบต่อสังคมเป็นตวัช่วย
ขบัเคล่ือนใหกิ้จกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมของธนาคารประสบผลสาํเร็จอยา่งเป็นรูปธรรมจน
ไดรั้บรางวลัจากหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ  นอกจากน้ีการส่ือสารยงัก่อใหเ้กิดการสร้างเครือข่ายการมี
ส่วนร่วม  เสริมสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งธนาคารกบัผูมี้ส่วนไดส้วน่เสีย และเป็นการ
เสริมสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อองคก์ร (3) ปัญหาท่ีพบสาํหรับการดาํเนินงานส่ือสารความรับผดิชอบ
ต่อสังคมของธนาคารไดแ้ก่  งบประมาณ  ช่องทางการส่ือสาร  และความถ่ีในการส่ือสาร  4) ธนาคาร
มีแนวโนม้ท่ีจะเพิ่มงบประมาณเพื่อขยายช่องทางการส่ือสารไปยงัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกลุ่มต่าง ๆ
โดยใหค้วามสาํคญักบัช่องทางการส่ือสารประเภทส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) มากยิง่ข้ึน 

 โชติรัตน์ ศรีสุข ( 2554, บทคดัยอ่)  ทาํการศึกษาเร่ือง  ‚กลยทุธ์การส่ือสาร  และการรับรู้  

รูปแบบโครงการความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั  ไทยเบฟเวอเรจ  จากดั  (มหาชน )‛ ผล
การศึกษาพบวา่กลยทุธ์การส่ือสารการแสดงความรับผดิชอบต่อสังคมท่ีใชไ้ดจ้าํแนกออกเป็น 2

ประเภทคือ การส่ือสารภายใน และการส่ือสารภายนอกโดยการส่ือสารภายในใชก้ารส่ือสารจากบน
สู่ล่างคือ  การถ่ายทอดจากผูบ้ริหารระดบัสูงลงสู่ผูบ้ริหารระดบักลาง  ไปจนถึงผูป้ฏิบติัส่วนการ
ส่ือสารภายนอกใชก้ารส่ือสารผา่นเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการหรือ   IMC ไดแ้ก่
ส่ือภาพยนตร์ โฆษณา ป้ายโฆษณา  ส่ือกลางแจง้  ส่ือส่ิงพิมพ์  การจดักิจกรรมพิเศษ  การเป็นผู ้
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อุปถมัภ์ กิจกรรม และส่ือออนไลน์เป็นตน้ส่วนการรับรู้รูปแบบโครงการ ผูบ้ริโภคเห็นวา่การทาํ
โครงการ ความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รมีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหแ้ก่องคก์ร 

จิตติมา ปริยเมฆินทร์  (2552, บทคดัยอ่ ) ศึกษาเร่ือง ‚การดาํเนินการเก่ียวกบัความ
รับผดิชอบ  ต่อสังคมขององคก์รธุรกิจขนาดใหญ่ในประเทศไทย ‛ ผลการศึกษาพบวา่แนวคิดความ
รับผดิชอบ  ต่อสังคมขององคก์รธุรกิจคือภาระท่ีองคก์รจะตอ้งดาํเนินการอยา่งถูกกฎหมายมี
จริยธรรมมีการ  กาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และดาํเนินงานท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อส่วนรวมดว้ยการทาํ
กิจกรรมเพื่อสา  ธารณะสังคมในรูปแบบต่าง ๆ  ดว้ยความสมคัรใจ  มีส่วนร่วมจากผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสียเป็นแนวคิดพื้นฐานท่ีมีความสาํคญัอยา่งยิง่ซ่ึงองคก์รธุรกิจขนาดใหญ่ในประเทศไทยนาํมาเป็น
เสาหลกัในการ ดาํเนินธุรกิจ และนาํมาเป็นแนวทางการพฒันาความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์ร
ธุรกิจโดยกาํหนดหลกัการดาํเนินธุรกิจอยา่งมีความรับผดิชอบต่อสังคมจดัตั้งหน่วยงานเพื่อบริหาร
จดัการ  ดาํเนินกิจกรรมใหเ้กิดเป็นรูปธรรมตามหลกัการดาํเนินธุรกิจท่ีไดก้าํหนดไวเ้ป็นแนวทาง
ปฏิบติั ร่วมกนัทั้งองคก์ร และดาํเนินกิจกรรมอยา่งต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ  ศึกษาคน้ควา้หาแนวทางการ
ปรับปรุง  ส่งเสริม และพฒันาการดาํเนินการดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมใหมี้คุณประโยชน์ต่อ
สังคมใหม้าก ยิง่ข้ึนต่อไป 

งานวจิยัดา้นกลยทุธ์การส่ือสารการแสดงความรับผดิชอบต่อสังคมเป็นงานวจิยัท่ีเก่ียวกบั
ความรับผดิชอบต่อสังคม และเก่ียวกบัการรับรู้โดยมีวตัถุประสงคท่ี์หลากหลายแตกต่างกนัแมว้า่
ผลการวจิยัจะมีความแตกต่างกนัตามบริบทของงานวจิยัแต่ละช้ินอยา่งไรก็จะมีงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง
เหล่าน้ีจะเป็นขอ้มูลพื้นฐานท่ีดีต่อการ  วจิยัเร่ือง ‚กลยทุธ์การส่ือสาร และการรับรู้โครงการความ
รับผดิชอบต่อสังคมของ  บริษทั โตโยตา้  มอเตอร์  ประเทศไทย  จาํกดั ผา่นชุมชนออนไลน์ ‛ 
เน่ืองจากความรับผดิชอบต่อสังคมนั้นมีการแสดงออกในหลายรูปแบบซ่ึงข้ึนอยูก่บันโยบายของ
องคก์รเอง และการทาํกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมในปัจจุบนัมีการทาํกนัอยา่งกวา้งขวางมาก
ข้ึนเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองในการแข่งขนัทางการตลาดอนัจะมีผลต่อการรับรู้ถึงการมีอยูข่องความ
รับผดิชอบต่อสังคมขององคก์ร 
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2.6 กรอบแนวคดิและกลยุทธ์การส่ือสารเกีย่วกบัความรับผดิชอบต่อสังคม 
 

การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัมุ่งศึกษาถึงการใหค้วามหมายรูปแบบ และกลยทุธ์การส่ือสารท่ีเก่ียวกบั  

ความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั โตโยตา้  มอเตอร์ ประเทศไทย  จาํกดั ผา่นชุมชนออนไลน์  ใน
ส่วนของผูบ้ริโภคมุ่งศึกษาการรับรู้โครงการรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั โตโยตา้มอเตอร์
ประเทศไทย จาํกดั การใหค้วามหมาย ผลจากการส่ือสารท่ีมีต่อการรับรู้โครงการ และความคิดเห็น
เก่ียวกบัความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั โตโยตา้  มอเตอร์ ประเทศไทย  จาํกดั ในมุมมองของ
ผูบ้ริโภค ผูว้จิยัไดก้าํหนดกรอบแนวคิดการวจิยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.2 แสดงกรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

การรับรู้โครงการความรับผดิชอบต่อสังคม 

ส่ิงเร้า 

การรู้สึก 

การคิด 

การตดัสินใจ 

พฤติกรรม 

ทศันคตทิีม่ต่ีอโครงการความรับผดิชอบต่อสังคม 

ความพึงพอใจ (Person’ Affect) 

ความตระหนกั (Congition) 

ความตั้งใจ (Intention) 

การยอมรับโครงการความรับผดิชอบต่อสังคม 



 

บทที ่3 
 

วธีิด าเนินการวจิยั 

 การวจิยัเร่ือง “กลยทุธ์การส่ือสาร และการรับรู้โครงการความรับผดิชอบต่อสังคมของ
บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั ผา่นชุมชนออนไลน์“ ผูว้จิยัไดแ้บ่งระเบียบวธีิวจิยั
ออกเป็น 2 ส่วน เป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) เพื่อศึกษาถึงกลยทุธ์ในการส่ือสาร
ของบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั และการวจิยัเชิงปริมาณดว้ยวธีิการสาํรวจ ( Survey 

Research) เพื่อศึกษาถึงการรับรู้ข่าวสาร โครงการความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั โตโยตา้  

มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั ทศันคติ และการร่วมในกิจกรรม โดยมีขั้นตอนการศึกษาดงัน้ี 

 

3.1 ส่วนที ่1 กลยุทธ์การส่ือสารโครงการความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั โตโยต้า 
มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากดั ผ่านชุมชนออนไลน์ 

 

 การศึกษาวจิยัในส่วนท่ี 1 เป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ ( Qualitative Research) โดยผูว้จิยั
รวบรวมขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งน้ีผูว้จิยัใชก้ารศึกษาวเิคราะห์เอกสาร ( Documentary Research) 
รวบรวมขอ้มูลจากการคน้ควา้หนงัสือ บทความ วารสาร เอกสาร รายงานประจาํปีของบริษทั โต
โยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั และงานวจิยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ตเพื่อ
นาํมาเป็นแนวคิดในการดาํเนินงานวจิยั 

 

3.1.1 แหล่งข้อมูลทีใ่ช้ในการศึกษาวจัิย ประกอบด้วย 

แหล่งขอ้มูลประเภทเอกสารต่าง ๆ  โดยเป็นขอ้มูลประเภทเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบักลยทุธ์
การส่ือสารของบริษทั โตโยดา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั เช่น รายงานการพฒันาเพื่อความย ัง่ยนื 
รายงานประจาํปี เอกสารเผยแพร่ ข่าวจากส่ือต่าง ๆ เป็นตน้ 
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3.1.2 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูว้จิยัรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบักลยทุธ์การส่ือสารโครงการความรับผดิชอบ
ต่อสังคมของบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั และแยกสรุปเป็นประเด็นหวัขอ้เพื่อการ
นาํมาใชใ้นการประกอบขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสาํรวจ ประเด็นท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลจากเอกสาร 
ไดแ้ก่ 

1) กลยทุธ์ในการส่ือสารโครงการความรับผดิชอบต่อสังคมของของบริษทั โตโยตา้ 
มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั 

2) วธีิในการนาํเนินโครงการความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ 
ประเทศไทย จาํกดั 

3) ลกัษณะ การนาํเสนอขอ้มูลต่าง ๆ ของโครงการความรับผดิชอบต่อสังคมผา่น
ผูใ้ชง้านชุมชนออนไลน์ เพจ (Facebook) 
 

3.1.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 การศึกษาวจิยัในส่วนท่ี 1 เป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ ( Qualitative Research) ประเด็นท่ีใชใ้น
การวเิคราะห์ขอ้มูลจากเอกสาร 

 ผูว้จิยัไดใ้ชแ้นวทางในการรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ี
ครบถว้นตามท่ีตอ้งการศึกษา โดยกาํหนดประเด็นตามวตัถุประสงคข์องงานวจิยัไดแ้ก่ กลยทุธ์ และ
วธีิในการส่ือสารโครงการความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั 
ผลกระทบจากการดาํเนินงานโครงการความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั โตโยตา้  มอเตอร์ 
ประเทศไทย จาํกดั  

เคร่ืองบนัทึกเสียงพร้อมกระดาษจดบนัทึกการสัมภาษณ์ผูใ้ชง้านชุมชนออนไลน์ถึง
ความสาํคญัของการส่ือสารกบัชุมชนออนไลน์  ปัญหา และอุปสรรคในการ ร่วมกินกรรมโครงการ
ความรับผดิชอบต่อสังคม 

 

3.1.4 ขั้นตอนในการด าเนินงานวจัิย 

 วธีิดาํเนินงานวจิยัในส่วนท่ี 1 เป็นการรวบรวมขอ้มูลในเชิงคุณภาพเพื่อนาํไปใชใ้นการ
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ จากแหล่งขอ้มูลประเภทเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ส่ือสารโครงการความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั ประกอบ
ไปดว้ยรายงานประจาํปี เอกสารเผยแพร่ ข่าวจากส่ือต่าง ๆ บทความ มาสรุปวเิคราะห์ผลอยา่ง
ละเอียด เพื่อใหก้ารวจิยัมีความชดัเจนครบถว้น สามารถตอบปัญหาของการวจิยัได้ 
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 การสัมภาษณ์ผูใ้ชง้านชุมชนออนไลน์ ถึงเป็นเด็นปัญหา และอุปสรรคในการร่วมกิจกรรม
โครงการความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั และนาํผลท่ี
ไดม้าวเิคราะห์ร่วมกนักบัขอ้มูลเชิงปริมาณ 

 
3.1.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 เน่ืองจากการศึกษาวจิยัในส่วนท่ี 1 เป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ ดงันั้นผูว้จิยัจึงไดน้าํเสนอขอ้มูล
โดยใชว้ธีิการพรรณาเชิงวเิคราะห์เน้ือหา (Descriptive Analysis) เพื่อบรรยายถึงกลยทุธ์ทางการ
ส่ือสารโครงการความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั โดยนาํ
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแหล่งขอ้มูลประเภทเอกสาร รวมทั้งการศึกษา
เปรียบเทียบกบัหลกัการ ทฤษฎีต่าง ๆ ตลอดจนงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง และนาํเสนอไปพร้อม ๆ กนั 

 
3.2 ส่วนที ่2 กลยุทธ์การส่ือสาร และการรับรู้โครงการความรับผดิชอบต่อสังคมของ

บริษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากดั ผ่านชุมชนออนไลน์ 
 

การวจิยัในส่วนท่ี 2 เป็นการการวจิยัเชิงปริมาณดว้ยวธีิการสาํรวจ  (Survey Research) โดย
การวดัตวัแปรเพียงคร้ังเดียว  (One Shot Descriptive Study) โดยผูว้จิยัไดส้าํรวจเก่ียวกบัการรับรู้  

ทศันคติ และการยอมรับ โครงการความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั โตโยตา้  มอเตอร์ ประเทศ
ไทย จาํกดั โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการสาํรวจ 

 

3.2.1 ประชากรทีใ่ช้ในการวจัิย 

 ประชากรท่ีนาํมาศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีคือ กลุ่มผูใ้ชง้านชุมชนออนไลน์  CSR Society with 

Toyota ในเวบ็ไซต ์Facebook ซ่ึงประกอบไปดว้ยสมาชิกท่ีเขา้มากด Like จาํนวน 276,583 ขอ้มูล ณ 
วนัท่ี 28/01/59  
 

3.2.2 กลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีคือ ผูใ้ชง้านชุมชนออนไลน์  CSR Society with Toyota 

ในเวบ็ไซต ์ Facebook ทั้งน้ีเน่ืองจากขนาดประชากร ท่ีมีจาํนวนมากผูว้จิยัจึงไดป้ระมาณค่าขนาด
ตวัอยา่งโดยใชต้ารางของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) และเผือ่อตัราสูญเสียของ
แบบสอบถามจึงไดข้นาดตวัอยา่ง 400 คน 
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3.2.3 วธีิการเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 

 ในการเลือกกลุ่มตวัอยา่งเพื่อตอบแบบสอบถามนั้น ผูว้จิยัไดก้าํหนดกลุ่มตวัอยา่งในการ
วจิยัคร้ังน้ีไม่ตํ่ากวา่ 400 คน โดยวธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ  (Accident Sampling) เฉพาะกลุ่ม
ผูใ้ชง้านชุมชนออนไลน์ Facebook CSR Society with Toyota ตามจาํนวนตวัอยา่งท่ีกาํหนดไวจ้นได้
ครบตามจาํนวน โดยการสุ่มตวัอยา่งจากกลุ่มผูใ้ชง้านชุมชนออนไลน์ 

 

3.2.4 ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจัิย 

 ตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยัมี 3 ตวัแปรหลกั ดงัน้ี 

1) การรับรู้ข่าวสารท่ีเก่ียวกบัโครงการความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั โตโยตา้ 
มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั 

2) ทศันคติท่ีมีต่อโครงการความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ 
ประเทศไทย จาํกดั 

3) การยอมรับกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ 
ประเทศไทย จาํกดั 
 เม่ือแยกพิจารณาตามสมมติฐานของงานวจิยั เป็นดงัน้ี  

สมมติฐานท่ี 1 การรับรู้ข่าวสารท่ีเก่ียวกบัโครงการความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั  
โตโยตา้  มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั กบัทศันคติท่ีมีต่อโครงการความรับผดิชอบต่อสังคมของ
ผูใ้ชง้านชุมชนออนไลน์ 

1) ตวัแปรอิสระ : การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัโครงการความรับผดิชอบต่อสังคมของ
บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั 

2) ตวัแปรตาม : ทศันคติท่ีมีต่อโครงการความรับผดิชอบต่อสังคมของ  บริษทั  
โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั 

สมมติฐานท่ี 2 ทศันคติท่ีมีต่อโครงการความรับผดิชอบต่อสังคมของ  บริษทั โตโยตา้
มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั กบัการยอมรับในโครงการความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั  
โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั 

1) ตวัแปรอิสระ : ทศันคติท่ีมีต่อโครงการความรับผดิชอบต่อสังคมของ  บริษทั  
โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั 

2) ตวัแปรตาม : การยอมรับโครงการความรับผดิชอบต่อสังคมของ  บริษทั โตโยตา้ 
มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั 
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สมมติฐานท่ี 3 การรับรู้ และทศันคติต่อโครงการความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั  
โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั กบัการยอมรับในโครงการความรับผดิชอบต่อสังคมของ
ผูใ้ชง้านชุมชนออนไลน์ 

1) ตวัแปรอิสระ : การรับรู้ และทศันคติเก่ียวกบัโครงการความรับผดิชอบต่อสังคม
ของบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั 

2) ตวัแปรตาม : การยอมรับโครงการความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั โตโยตา้ 
มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั 

 

3.2.5 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 การวจิยัในส่วนท่ี 2 ใชแ้บบสอบถาม  (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเลือกมาศึกษา ซ่ึงผูว้จิยัสร้างข้ึนเองจากขอ้มูลการคน้ควา้วจิยัเชิงคุณภาพ  

(Qualitative Research) และงานวจิยัท่ีใกลเ้คียงท่ีมีผูว้จิยัมาก่อนห นา้น้ี โดยในแบบสอบถาม
ประกอบดว้ยคาํถามปลายปิด (Close-ended Question) โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 คาํถามเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา 
อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ยคาํถามท่ีมีคาํตอบใหเ้ลือกตั้งแต่  
1-5 จาํนวน 5 ขอ้ 

 ส่วนท่ี 2 คาํถามเก่ียวกบัการรับรู้ข่าวสารโครงการความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั  
โตโยตา้  มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มูลการรับรู้ข่าวสารจากส่ือต่าง ๆ ความถ่ี
ในการรับรู้ข่าวสาร และความคิดเห็นต่อการใหข้อ้มูลข่าวสารของบริษทั โตโยตา้  มอเตอร์ ประเทศ
ไทย จาํกดั จาํนวน 8 ขอ้แบ่งออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 

1) คาํถามเก่ียวกบัความถ่ีในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัโครงการความ
รับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั ขอ้ 6 

2) คาํถามเก่ียวกบัการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัโครงการความรับผดิชอบต่อสังคมของ
บริษทั โตโยตา้  มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั จากส่ือต่าง ๆ จาํนวน 6 ขอ้ โดยใชค้าํความแบบ
ประเมินค่าระดบัของตวัแปร 5 ระดบัดงัน้ี 

มากท่ีสุด = 5 คะแนน 

มาก = 4 คะแนน 

ปานกลาง = 3 คะแนน 

นอ้ย = 2 คะแนน 

นอ้ยท่ีสุด = 1 คะแนน 



47 

โดยมีเกณฑแ์บ่งกลุ่มการใหค้ะแนนระดบัการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัโครงการความรับผดิชอบต่อ
สังคมของบริษทั โตโยตา้มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั จากส่ือต่าง ๆ 5 ระดบัดงัน้ี 

ระดบัคะแนนเฉล่ีย  4.51-5.00  มีการรับรู้ข่าวสารในระดบัสูงมาก 
ระดบัคะแนนเฉล่ีย  3.51-.450  มีการรับรู้ข่าวสารในระดบัสูง 
ระดบัคะแนนเฉล่ีย  2.51-3.50 มีการรับรู้ข่าวสารในระดบัปานกลาง 
ระดบัคะแนนเฉล่ีย  1.51-2.50  มีการรับรู้ข่าวสารในระดบัตํ่า 
ระดบัคะแนนเฉล่ีย  1.00-1.50  มีการรับรู้ข่าวสารในระดบัตํ่ามาก 

3) คาํถามเก่ียวกบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการใหข้อ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัโครงการความ
รับผดิชอบต่อสังคมของ บริษทั โตโยตา้มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั  

ส่วนท่ี 3 คาํถามเก่ียวกบัทศันคติท่ีมีต่อโครงการความรับผดิชอบต่อสังคมของ  บริษทั  
โตโยตา้มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั จาํนวน 9 ขอ้ 

คาํถามขอ้ท่ี 15 ซ่ึงเป็นการสอบถามความคิดเห็น ใชค้าํถามแบบประเมินค่าระดบัของตวั
แปร 5 ระดบัดงัน้ี 

เห็นดว้ยอยา่งยิง่ =  5 คะแนน 

เห็นดว้ย = 4 คะแนน 

ไม่แน่ใจ = 3 คะแนน 

ไม่เห็นดว้ย = 2 คะแนน 

ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ = 1 คะแนน 

คาํถามขอ้ท่ี 16-23 มีเกณฑก์ารแบ่งกลุ่มใหค้ะแนนระดบัทศันคติท่ีมีต่อ 5 ระดบัดงัน้ี 

ระดบัคะแนนเฉล่ีย  4.51-5.00  มีทศันคติในระดบัดีมาก 
ระดบัคะแนนเฉล่ีย  3.51-4.50  มีทศันคติในระดบัดี 
ระดบัคะแนนเฉล่ีย  2.51-3.50  มีทศันคติในระดบัปานกลาง 
ระดบัคะแนนเฉล่ีย  1.51-2.50  มีทศันคติในระดบัตํ่า 
ระดบัคะแนนเฉล่ีย  1.00-1.50  มีทศันคติในระดบัตํ่ามาก 

ส่วนท่ี 4 คาํถามเก่ียวกบัการร่วมกิจกรรมโครงการความรับผดิชอบต่อสังคมของ  บริษทั  
โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั ของกลุ่มตวัอยา่ง ตั้งแต่ขอ้ท่ี 24-32 จาํนวน 9 ขอ้ แบ่งออกเป็น 
2 ส่วนดงัน้ี 

1) คาํถามเก่ียวกบัความถ่ีในการร่วมกิจกรรมโครงการความรับผดิชอบต่อสังคม
ของบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั ขอ้ท่ี 24 
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2) คาํถามเก่ียวกบัการยอมรับโครงการความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั  
โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั จาํนวน 8 ขอ้ ตั้งแต่ 25-32 โดยใชค้าํถามแบบประเมินค่าระดบั
ของตวัแปร 5 ระดบัดงัน้ี 

มากท่ีสุด = 5 คะแนน 

มาก = 4 คะแนน 

ปานกลาง = 3 คะแนน 

นอ้ย = 2 คะแนน 

นอ้ยท่ีสุด = 1 คะแนน 

โดยมีเกณฑแ์บ่งกลุ่มการใหค้ะแนนระดบัการร่วมกิจกกรรมโครงการความ
รับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั โตโยตา้มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั จากส่ือต่าง ๆ 5 ระดบัดงัน้ี 

ระดบัคะแนนเฉล่ีย  4.51-5.00  มีการรับรู้ข่าวสารในระดบัสูงมาก 
ระดบัคะแนนเฉล่ีย  3.51-.450  มีการรับรู้ข่าวสารในระดบัสูง 
ระดบัคะแนนเฉล่ีย  2.51-3.50  มีการรับรู้ข่าวสารในระดบัปานกลาง 
ระดบัคะแนนเฉล่ีย  1.51-2.50  มีการรับรู้ข่าวสารในระดบัตํ่า 
ระดบัคะแนนเฉล่ีย  1.00-1.50  มีการรับรู้ข่าวสารในระดบัตํ่ามาก 

เกณฑก์ารจดัระดบัค่าความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรเพื่อสรุปผลการวจิยั ซ่ึงมีค่า
ตั้งแต่ 0-1.00 ตามระดบัค่าความสัมพนัธ์ ดงัน้ี (วเิชียร เกตุสิงห์, 2541) 

ระดบัความสัมพนัธ์  0.00-0.20  มีความสัมพนัธ์ในระดบัตํ่ามาก 

ระดบัความสัมพนัธ์ 0.21-0.40 มีความสัมพนัธ์ในระดบัตํ่า  

ระดบัความสัมพนัธ์  0.41-0.60  มีความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง 

ระดบัความสัมพนัธ์  0.61-0.80  มีความสัมพนัธ์ในระดบัสูง 

ระดบัความสัมพนัธ์มากกวา่  0.80  มีความสัมพนัธ์ในระดบัสูงมาก 

 

3.2.6 การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูล 

 การศึกษาวจิยัส่วนท่ี 2 ผูว้จิยัไดท้าํการตรวจสอบหาความเท่ียงตรง ( Validity) และความ
น่าเช่ือถือได ้(Reliability) ของแบบสอบถามดงัน้ี 

1) การนาํแบบสอบถามท่ีไดเ้รียบเรียงแลว้ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษา และคณะกรรมการ
วทิยานิพนธ์ตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) และความเหมาะสมของการใชภ้าษา  
(Wording) เพื่อนาํขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามใหเ้หมาะสมก่อนการเก็บขอ้มูลจริง 
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2) นาํแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลว้ไปทดสอบความเช่ือถือได้  (Reliability) โดยนาํ
แบบทดสอบไปทดสอบจริงกบักลุ่มผูใ้ชชุ้มชนออนไลน์ จาํนวน 30 ชุด และนาํขอ้มูลไปหาค่า
สัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ (Reliability Coefficient, Alpha) โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิของครอนบา ค 
(Cronbach’s Coefficient Alpha) ไดผ้ลจากการคาํนวณความน่าเช่ือถือไดข้องแบบสอบถามดงัน้ี 

ส่วนท่ี 2 การรับรู้ข่าวสารของกลุ่มตวัอยา่ง มีความน่าเช่ือถือ 0.839 

ส่วนท่ี 3 ทศันคติของกลุ่มตวัอยา่ง มีความน่าเช่ือถือ  0.941 

ส่วนท่ี 4 การยอมรับกิจกรรมโครงการ มีความน่าเช่ือถือ  0.929 

การวจิยัดงักล่าวพบวา่ อยูใ่นเกณฑท่ี์ยอมรับไดดี้ คือมีระดบัผลการตรวจสอบเคร่ืองมือใน
ระดบัความน่าเช่ือถือท่ีมากกวา่ 0.75 จึงสามารถนาํแบบสอบถามไปใชเ้พื่อเก็บขอ้มูลได ้

 
3.2.7 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ในส่วนของแบบสอบถามผูว้จิยัไดท้าํการเก็บขอ้มูลดว้ยตนเองโดยมีขั้นตอนดงัน้ี  

1) การเก็บขอ้มูล 

ผูว้จิยันาํแบบสอบถามไปเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งดว้ยการสร้างแบบสอบถาม
ออนไลน์โดยใช ้ Google Docs ซ่ึงเป็นโปรแกรมประยกุตบ์นเวบ็ฟรี สามารถสร้างเอกสาร แกไ้ข 
และจดัเก็บแบบออนไลน์ สามารถเขา้ถึงไฟลเ์อกสารไดจ้ากคอมพิวเตอร์ทุกคร้ังท่ีเช่ือมต่อ
อินเตอร์เน็ตและ Web Browser และขอความร่วมมือจาก บริษทั โตโยตา้  มอเตอร์ ประเทศไทย 
จาํกดั ในการฝากแบบสอบถาม และความร่วมมือจากกลุ่มผูใ้ชง้านชุมชนออนไลน์ในการสละเวลา
ตอบแบบสอบถาม 

2) กรรมวธีิขอ้มูล 

3) ตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของแบบสอบถาม และ คดัเลือกแบบสอบถามท่ี
สามารถนาํไปวเิคราะห์ขอ้มูลไดจ้าํนวน 400 ตวัอยา่ง 

4) นาํแบบสอบถามท่ีคดัเลือกมากาํหนดรหสั ถอดรหสั และเขียนรหสัลงใน
แบบสอบถาม 

5) บนัทึกเขา้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และประมวลผลโดยโปรแกรมทางสถิติเพื่อการ
วจิยัทางสังคมศาสตร์ (Statistical Package for the Social Science: SPSS) 

6) แปลความหมายขอ้มูลท่ีไดป้ระมวลผลเรียบร้อยแลว้เพื่อจดัทาํรายงายผลการวจิยั
ต่อไป 
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3.2.8 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 เม่ือเก็บขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ผูว้จิยัไดต้รวจสอบขอ้มูล ลงรหสั และนาํมาประมวลผลดว้ย
โปรแกรมทางสถิติ เพื่อทาํการวจิยัทางสังคมศาสตร์  (Statistical Package for the Social Science: 

SPSS) เพื่อคาํนวณค่าทางสถิติต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการวจิยั จากนั้นทาํตารางวเิคราะห์ขอ้มูลแปล
ความหมายท่ีไดจ้ากการประมวลผล ทาํรายงานการวจิยั และสรุปผลการวจิยัโดยการแบ่งขอ้มูลทาง
สถิติออกเป็น 2 ประเภท 

1) วเิคราะห์เบ้ืองตน้โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชค้่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย และนาํเสนอในรูปแบบตารางเพื่อธิบายขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบักลุ่มตวัอยา่งดงัต่อไปน้ี 

(1) ลกัษณะทางประชากรของกลุ่มตวัอยา่ง 

(2) การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัโครงการความรับผดิชอบต่อสังคมของ  บริษทั  
โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั 

(3) ทศันคติของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อโครงการความรับผดิชอบต่อสังคมของ
บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั 

(4) การร่วมกิจกรรมโครงการความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั โตโยตา้  
มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดัของกลุ่มตวัอยา่ง 

2) วเิคราะห์เบ้ืองตน้โดยใชส้ถิติอา้งอิง  (Inferential Statistics) โดยใชก้ารหาค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน  (Pearson’s Product Moment Correction Coefficient) เพื่อหา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรคู่ต่าง ๆ  และการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ ( Multiple Regression 

Analysis) เพื่อหาค่าสัมประสิทธิท่ีจะอธิบายตวัแปรตาม คือ การยอมรับโครงการความรับผดิชอบ
ต่อสังคมของบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั จากกลุ่มตวัอยา่งท่ีทาํการสาํรวจ 

 



 

บทที ่4 
 

ผลการวจิยั 

การวจิยัเร่ือง กลยทุธ์การส่ือสาร และการรับรู้โครงการความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั 
โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั  ผา่นชุมชนออนไลน์ ในคร้ังน้ีผูว้จิยัแบ่งการวจิยัออกเป็น 2 

ส่วน คือ ส่วนท่ีเป็นการศึกษากลยทุธ์การส่ือสารของบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั ต่อ
ชุมชนออนไลน์ และส่วนท่ีเป็นการศึกษาการรับรู้โครงการความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั  
โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั ดงันั้นผูว้จิยัจึงนาํเสนอผลการวจิยัใหส้อดคลอ้งกบัระเบียบ
วธีิการวจิยั โดยแบ่งการนาํเสนอผลการวจิยัออกเป็น 2 ส่วนดงัน้ี 

4.1 ส่วนท่ี 1 ผลการวเิคราะห์เอกสารดา้นกลยทุธ์การส่ือสารโครงการความรับผดิชอบต่อ
สังคมของ บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั ผา่นชุมชนออนไลน์  

4.1.1 ความเป็นมาของโครงการความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ 
ประเทศไทย จาํกดั 

4.1.2 กลยทุธ์ในการส่ือสารโครงการความรับผดิชอบต่อสังคมกบัชุมชนออนไลน์ 

4.1.3 การส่ือสารโครงการความรับผดิชอบต่อสังคมผา่นชุมชนออนไลน์  

4.2 ส่วนท่ี 2 ผลการวจิยัเร่ือง “กลยทุธ์การส่ือสาร และการรับรู้โครงการความรับผดิชอบ
ต่อสังคมของ บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั ผา่นชุมชนออนไลน์ 

4.2.1 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลดา้นลกัษณะบุคคลากร 

4.2.2 ตอนท่ี 2 ขอ้มูลการรับรู้ข่าวสารโครงการความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั 
โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั 

4.2.3 ตอนท่ี 3 ทศันคติท่ีมีต่อโครงการความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั โตโยตา้ 
มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั 

4.2.4 ตอนท่ี 4 ขอ้มูลพฤติกรรมของผูใ้ชง้านชุมชนออนไลน์ต่อโครงการความ
รับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั  

4.2.5 ตอนท่ี 5 การทดสอบสมมติฐาน 



52 

4.1 ส่วนที ่1 ผลการวเิคราะห์เอกสาร 
 

4.1.1 ความเป็นมาของโครงการความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ 

ประเทศไทย จ ากดั 

บริษทั โตโยตา้  มอเตอร์  ประเทศไทย  จาํกดั ดาํเนินธุรกิจผูผ้ลิตรถยนตค์วบคู่ไปกบัการ
ดาํเนินกิจกรรมเพื่อสังคมมาอยา่งต่อเน่ืองกวา่ 50 ปี นบัตั้งแต่ก่อตั้งคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี  5 ตุลาคม 2505 

โดยเป็นการปฏิบติัตามปรัชญาในการดาํเนินธุรกิจของ  มร.ซากิชิ โตโยดะ  ผูก่้อตั้งธุรกิจรถยนต์  โต
โยตา้ เม่ือกวา่ 72 ปี ท่ีผา่นมาในการ  ‚ส่งเสริมพฒันาการอยา่งย ัง่ยนืของสังคม  และประเทศท่ีโต
โยตา้ เขา้ไปดาํเนินธุรกิจ ‛ ทาํใหธุ้รกิจรถยนตข์อง  โตโยตา้ ทัว่โลกเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนืดงัเช่น  

ปัจจุบนับริษทั  โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย  ไดข้า้มผา่นการเป็น  ‚Green Business‛ และปัจจุบนั
กาํลงัพฒันาไปสู่กระบวนการ  CSR แบบบูรณาการครบห่วงโซ่ธุรกิจ  หรือ Integrated CSR Across 

Value Chain โดยเร่ิมตั้งแต่การรับผดิชอบกระบวนการคดัเลือกวตัถุดิบเขา้มายงัโรงงาน
ประกอบการผลิต การส่งมอบสินคา้ท่ีมีคุณภาพใหแ้ก่ลูกคา้ การขายตลอดจนการใหบ้ริการหลงัการ
ขาย และยงัมีนโยบายส่งเสริมใหบ้ริษทัในเครือผูแ้ทนจาํหน่าย  และผูผ้ลิตช้ินส่วนโตโยตา้ท่ีคลอบ
คลุมไปยงัทุกพื้นท่ีของประเทศไทยไดมี้ส่วนร่วมในการทาํกิจกรรม  CSR แบบครบถว้นสมบูรณ์  

(Fully Integrated CSR Company) เพื่อเป้าหมายเป็นองคก์รท่ีไดรั้บการยอมรับ และช่ืนชมมากท่ีสุด
ดว้ยการผา่นมาตรฐาน  ISO 14001 และกาํลงัเดินหนา้ต่อยอดสู่การปลูกฝัง  ‚CSR DNA‛ ใหก้บั
พนกังานตลอดทั้งห่วงโซ่ธุรกิจจากตน้นํ้าจนถึงปลายนํ้าภายใตค้วามร่วมมืออยา่งดียิง่ของ  ‚ชมรม
ความร่วมมือโตโยตา้ ‛ และ ‚ชมรมผูแ้ทนจาํหน่ายโตโยตา้ ‛ มุ่งสู่การเป็น  ‚Responsible Business 

Network‛ หรือเครือข่ายธุรกิจท่ีมีความรับผดิชอบต่อสังคมสูงสุด ‛ ภายใตแ้นวคิด  ‚Fully Integrated 

CSR Across Value Chain‛ ซ่ึงถือเป็นความรับผดิชอบร่วมกนัของทุกส่วนงานในวงจรธุรกิจ  โต
โยตา้ ทาํใหเ้กิดความร่วมมือกนัเพื่อทาํกิจกรรม  CSR ตลอดทั้งห่วงโซ่ธุรกิจ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ใน
การบริหารจดัการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มซ่ึงผา่นมาตรฐาน ISO14001  

CSR Toyota จากตน้นํ้าถึงปลายนํ้า บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั 

จากการบูรณาการการทาํงานร่วมกนัของบริษทัโตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั โดย
เร่ิมจากตน้นํ้าโดยบริษทัผูผ้ลิตช้ินส่วน  (Supplier) ดว้ยการบริหารจดัการภายใตห้ลกัการ  

‚Responsible Purchasing‛ ท่ีส่งเสริมใหท้าํการผลิตโดยรับผดิชอบต่อสังคม  และไม่ส่งผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดลอ้ม  สังคม  และชุมชน  อนัเป็นหลกัการสาํคญัของการจดัซ้ือช้ินส่วนในการประกอบ
รถยนตแ์บบ ‚Green Purchasing‛ ท่ีโตโยตา้นาํมาใชอ้ยา่งต่อเน่ืองตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา ซ่ึงทาํให้
สามารถลดการการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดไ์ดม้ากถึง 6,000 ตนัต่อปี และในขั้นตอนของการ
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ขนส่งยงัไดน้าํเช้ือเพลิงไบโอดีเซลมาใชก้บัรถบรรทุก ทาํใหส้ามารถลดคาร์บอนไดออกไซด์  (Co2) 
ไดถึ้ง 1,200 ตนัต่อปี 

เม่ือเขา้สู่กระบวนการผลิตโรงงานประกอบรถยนตโ์ตโยตา้ทั้ง  3 แห่ง มุ่งมัน่ดาํเนินการ
ภายใตห้ลกัการ ‚Responsible Production‛ ซ่ึงทาํการผลิตดว้ยความรับผดิชอบต่อสังคมอยา่งเขม้ขน้
ในทุกกระบวนการดว้ยการเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  โดยนาํเทคโนโลยใีนการลดการใชพ้ลงังาน  

และลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดสู่์อากาศมาใชอ้ยา่งต่อเน่ือง  ทาํใหส้ามารถลด  Co2 

ไดม้ากถึง  10,000 ตนัต่อปี เช่น การใชแ้ผงโซล่าเซลส์เพื่อผลิตไฟฟ้าใชภ้ายในสาํนกังาน  การใชสี้
สูตรนํ้า ‚Water Borne‛ รวมทั้งการบาํบดันํ้าเสีย การใชท้รัพยากรและวตัถุดิบในการผลิตอยา่งคุม้ค่า  

และมีประสิทธิภาพสูงสุด  โดยไดรั้บรางวลั  ‚Prime Minister Award‛ ทางดา้นการบริหารจดั
การพลงังาน  ประจาํปีน้ีจนถึงธุรกิจปลายนํ้าดว้ยการส่งเสริมใหผู้แ้ทนจาํหน่ายดาํเนินธุรกิจภายใต้
หลกัการ ‚Responsible Operation‛ โดยมีความรับผดิชอบต่อลูกคา้  สังคม และชุมชน  พร้อมส่งต่อ
ความรับผดิชอบสู่ลูกคา้ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีมีความสาํคญัสูงสุดของห่วงโซ่ธุรกิจอยา่งสมํ่าเสมอ โดยจาก
การสาํรวจของ  เจ.ดี. พาวเวอร์  เอเชีย แปซิฟิก โตโยตา้สามารถควา้รางวลัอนัดบั  1 ทั้งทางดา้น
ผลิตภณัฑ์  และการบริการหลงัการขายหลายรางวลัเช่นเดียวกนัในขณะท่ีมีการบริหารจดัการ
ทางดา้นพลงังานเพื่อลด  Co2 ในเครือข่ายศูนยบ์ริการทั้งหมดไดถึ้ง  5,000 ตนัต่อปี (บริษทั โตโยตา้ 
มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั, 2553ข) 

 

4.1.2 กลยุทธ์ในการส่ือสารโครงการความรับผดิชอบต่อสังคมกบัชุมชนออนไลน์ 

 จากผลการวเิคราะห์เอกสารดา้นกลยทุธ์ในการส่ือสาร พบวา่ บริษทั  โตโยตา้  มอเตอร์  

ประเทศไทย  จาํกดั ไดด้าํเนินการส่ือสารกบัชุมชนออนไลน์อยา่งเป็นขั้นตอน โดยมุ่งสร้างความ
เขา้ใจอนัดีกบัชุมชนออนไลน์ถึงโครงการความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั  โตโยตา้  มอเตอร์  

ประเทศไทย  จาํกดั โดยกลุ่มชุมชนออนไลน์เป็นลูกคา้ท่ีมีพลงัในการส่ือสารเป็นอยา่งมาก 
นอกจากนั้นชุมชนแห่งน้ียงัจะเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีดีท่ีจะสะทอ้นความตอ้งการของลูกคา้ท่ี  บริษทั   

โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั จะสามารถนาํมาต่อยอดใชใ้นการพฒันาดา้นต่าง ๆ ในอนาคต
ใหต้รงใจลูกคา้ใหไ้ดม้ากท่ีสุด 
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4.1.2.1 การศึกษาหาขอ้มูล 

บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั มีการศึกษาขอ้มูลในการดาํเนินงาน เพื่อ
ใชเ้ป็นแนวทางในดาํเนินโครงการความรับผดิชอบต่อสังคม ซ่ึงมีทั้งขอ้มูลปฐมภูมิ และขอ้มูลทุติย
ภูมิซ่ึงสามารถแบ่งออกดั้งน้ี 

ขอ้มูลปฐมภูมิ เป็นขอ้มูลท่ีบริษทั  โตโยตา้ มอเตอร์  ประเทศไทย  จาํกดัไดใ้ชเ้ป็น
แนวทางในการส่ือสารกบัชุมชนออนไลน์ ซ่ึงจากการ วเิคราะห์เอกสารต่าง ๆ รวมถึงขอ้มูลจาก
อินเทอร์เน็ตพบวา่ไดข้อ้มูลมาจากหลาย ๆ ส่วนดงัน้ี  

ตั้งเพจสาธารณะ  (Facebook) เพื่อรับทราบถึงปัญหาและความตอ้งการต่าง ๆ ท่ี
ผูใ้ชง้านชุมชนออนไลน์ตอ้งการใหบ้ริษทั โตโยตา้มอเตอร์ประเทศไทย จาํกดั ดาํเนินการกบัปัญหา
และความตอ้งการนั้น ๆ โดยการตั้งประเด็นในการพดูคุยผูใ้ชง้านชุมชนออนไลน์ เช่น เม่ือตอ้งการ
รณรงคก์ารขบัรถใหถู้กกฏจราจรก็จะมีการโพสขอ้ความรณรงค ์และมีผูใ้ชง้านชุมชนออนไลน์เขา้
มาร่วมแสดงความคิดเห็นกบัโพส 

 

ภาพที ่4.1 ขอ้มูลการรณรงณคผ์า่น Facebook 

แหล่งทีม่า:  บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั, 2559ก. 
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พดูคุยกบัส่ือมวลชน เพื่อรับทราบถึงปัญหาท่ีบางคร้ังเกิดจากการท่ีผูใ้ชร้ถยนต์  
โตโยตา้ ทาํการร้องเรียนไปยงัส่ือมวลชนต่าง ๆ วทิย ุหรือหนงัสือพิมพ ์แทนการติดต่อกบับริษทั  
โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั โดยตรงซ่ึงจะใชข้อ้มูลจากส่ือมวลชนติดตามข่าวสารท่ี
ผูใ้ชง้านชุมชนออนไลน์ตอ้งการใหป้รับปรุงและแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

ขอ้มูลทุติยภูมิ เป็นขอ้มูลท่ีบริษทั  โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย  จาํกดั ไดม้าจาก
หน่วยงานท่ีสรุปเอาไวแ้ลว้และขอ้มูลจากหน่อยงานอ่ืน ๆ เช่นกรมพลาธิการทหารบก  กองทพับก  

และมูลนิธิส่ิงแวดลอ้มศึกษาเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื  (ประเทศไทย ) โดยขอ้มูลท่ีใชร้วมไปถึง
ลกัษณะทางกายภาพของพื้นท่ีท่ีดาํเนินโครงการและกิจกรรม (บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย 
จาํกดั, 2553ก) 

4.1.2.2 การวางแผน  
บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย  จาํกดั มีการวางแผนในการดาํเนินงานส่ือสาร

กบัชุมชนออนไลน์ โดยมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

วตุัถุประสงค ์บริษทั  โตโยตา้  มอเตอร์  ประเทศไทย  จาํกดั มีวตัถุประสงคใ์นการ
ดาํเนินงานในดา้นการส่ือสารกบัชุมชนออนไลน์  CSR Society with Toyota เป็นการรวมกนัทาํ
ความดีผา่นทางเครือข่ายออนไลน์ เป็นศูนยก์ลางในเชิญชวนใหค้นมารวมตวักนัทาํส่ิงท่ีดี ๆ  และทาํ
ประโยชน์ใหก้บัส่วนรวมเพื่อใหเ้กิดสังคมแห่งการสร้างสรรค์  เพื่อยกระดบัการพฒันาดา้น
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนืใหค้รอบคลุมทัว่ประเทศ  ส่งเสริมพฒันาการ  และสวสัดิการของประเทศ 
ร่วมกบัการเจริญเติบโตของชุมชนท่ีโตโยตา้เขา้ไปดาํเนินธุรกิจ คือปรัชญาของ  มร.ซากิชิ โตโยดะ 

ค.ศ. 1867-1930 ผูก่้อตั้งธุรกิจของกลุ่มบริษทัโตโยตา้  และผูริ้เร่ิมธุรกิจรถยนต ์โตโยตา้จึงไดริ้เร่ิม
แนวคิดท่ีจะใหใ้หทุ้กภาคส่วนของธุรกิจไดมี้บทบาทและมีส่วนร่วมต่อ การตอบแทนสังคม  ใน
รูปแบบของการบูรณาการความรับผดิชอบต่อสังคม เพื่อใหเ้กิดการรวมตวัเป็นพลงัท่ีสาํคญัในการ
ร่วมรับผดิชอบต่อสังคมในภาพรวมระดบัประเทศ  

เป้าหมาย บริษทั  โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย  จาํกดั มีเป้าหมายในการดาํเนินงาน
ในดา้นการส่ือสารกบัชุมชนออนไลน์ เพื่อเป็นช่องทางการส่ือสาร  และสร้างความสัมพนัธ์อนัดี
ระหวา่งโตโยตา้กบัลูกคา้  ผูส้นใจทัว่ไปและอาสาสมคัรจากภาคส่วนต่าง ๆ  ใหไ้ดมี้โอกาสร่วมกนั
ตอบแทนสังคม และส่ิงแวดลอ้ม อีกทั้งยงัเป็นการปลูกจิตสาํนึกใหก้บัเยาวชนใหไ้ดรู้้จกัอนุรักษ์
ธรรมชาติ โดยไดด้าํเนินการมาแลว้เป็นระยะเวลากวา่ 6 ปี โดยลูกคา้และผูท่ี้สนใจสามารถหาขอ้มูล
ต่าง ๆเก่ียวกบัโครงการความรับผดิชอบต่อสังคมไดผ้า่นชุมชนออนไลน์ไม่วา่จะอยูท่ี่ใดก็ตาม 
(บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั, 2553ก) 
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4.1.2.3 การเลือกส่ือเพื่อใชใ้นการส่ือสาร 

ในการดาํเนินงานดา้นการส่ือสารของบริษทั  โตโยตา้ มอเตอร์  ประเทศไทย  จาํกดั 
กบัชุมชนออนไลน์นั้น ไดมี้การสร้างเวปไซต์  (http://www.toyota.co.th) และเพจใน (Facebook) 

เพื่อใชใ้นการประชาสัมพนัธ์ต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นการประชาสัมพนัธ์ถึงองคก์ร ผลิตภณัฑ ์การ
แสดงผลงาน นวตักรรมใหม่ ๆ โปรโมชัน่ กิจกรรมโครงการใหกบัผูใ้ชง้านชุมชนออน ไลน์ บริษทั  

โตโยตา้มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั ไดใ้ชก้ารส่ือสารกบัชุมชนออนไลน์ดงัน้ี 

ส่ือท่ีใชใ้นการประชาสัมพนัธ์  บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั ได้
ยกระดบัความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ โดยมุ่งเนน้การสร้างความสัมพนัธ์กบักลุ่มผูใ้ชง้านชุมชนออนไลน์  

เพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลความคิดเห็น และทาํกิจกรรมร่วมกนั คือ  
ส่ือสังคมออนไลน์ ไดแ้ก่ เวป็ไซต ์เพจของบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย 

จาํกดั และเพจทาง Facebook ของกลุ่มผูใ้ชง้านชุมชนออนไลน์โดยเช่ือมโยง  และประสานความ
ร่วมมือกบัเวบ็ไซท ์โตโยตา้คาร์คลบั ไดแ้ก่ 

1) Wish club, https://www.wish-club.net 

2) Camry club, https://www.camryclub.com 

3) Altis club, https://www.altisclub.com และ https://www.newaltisclub.com 

4) Vios club, https://www.vios-club.net และ https://www.newviosclub.net 

5) Yaris club, https://www.yaris-club.net 

6) Fortuner club, https://www.fortuner.com 

7) Vigo club, https://www.vigothailand.com 

8) Innova club, https://www.innovaclub.net 

9) Avanza club, https://www.avanza.com 

10)   Youtube, https://www.youtube.com/user/ToyotaCSR 

11)   Facebook, https://www.facebook.com/ToyotaCSR/?fref=ts 

ส่ือส่ิงพิมพ ์ไดแ้ก่ วารสาร รายงานประจาํปี นิตยสาร รวมไปถึงบทความบน
อินเทอร์เน็ต และบทความต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมโครงการของบริษทั  (อาคม รวมสุวรรณ , 
2557) 

ส่ือบุคคล ในการจดัโครงการเมืองจราจรปลอดภยั  โตโยตา้  ถนนสีขาว บริษทั  
โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั ไดร้วบรวมศิลปินนกัแสดงเพื่อร่วมกนัเสวนาขบัข่ีปลอดภยั
ดว้ยวนิยัจราจร ไดแ้ก่ อัน๋ –วทิยา, กอ้ย–รัชวนิ รวมไปถึงการแสดงคอนเสิร์ทของ  ETC, แคลลอร่ี 
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บลา บลา และ ชิน–ชินวฒิุ เพื่อเป็นการเชิญชวนผูท่ี้สนใจใหเ้ขา้ร่วมกบัโครงการเป็นตน้ (บริษทั  
โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั, 2554) 

ส่ือมวลชน ไดแ้ก่ วทิย ุโทรทศัน์ ผูส่ื้อข่าว 

กิจกรรมสาธารณะ คือ กิจกรรมหรือโครงการท่ีบริษทั  โตโยตา้  มอเตอร์  ประเทศ
ไทย จาํกดั ดาํเนินงานร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน เช่น  โครงการปลูกป่าชายเลน  โดยบริษทั โตโยตา้ 
มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั ร่วมกบักรมพลาธิการทหารบก  กองทพับก  และ มูลนิธิส่ิงแวดลอ้ม
ศึกษาเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื  (ประเทศไทย ) มูลนิธิส่ิงแวดลอ้มศึกษาเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื  

(ประเทศไทย) 

การจดัตั้งศูนยส์อนขบัรถ และพฒันาศกัยภาพผูข้บัรถยนตร่์วมมือกบักรมการขนส่ง
ทางบก บริษทั  โตโยตา้  มอเตอร์  ประเทศไทย  จาํกดั ไดร่้วมมือกบักรมการขนส่งทางบก  จดัตั้ง 

‚ศูนยส์อนขบัรถและพฒันาศกัยภาพผูข้บัรถยนตก์รมการขนส่งทางบก ‛ บนพื้นท่ี 7 ไร่ ณ วภิาวดี
รังสิต ประกอบดว้ยอาคารอบรม และสนามฝึกหดัขบัเพื่อเป็นศูนยก์ลางการเผยแพร่การเรียนการ
สอนตลอดจนฝึกอบรมการขบัข่ีปลอดภยั ใหแ้ก่ผูข้บัข่ีรถยนตใ์นทุกระดบั  (บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ 
ประเทศไทย จาํกดั, 2553ก) 

สนบัสนุน อุปกรณ์การเรียนใหเ้ด็กและเยาวชน แก่โรงเรียนทัว่ประเทศอยา่งต่อเน่ือง
มากวา่ 30 ปี (Cokeautospinn, 2015) 

ซ่ึงในแต่ละกิจกรรมหรือโครงการ บริษทั  โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย  จาํกดั จะ
เขา้ไปมีส่วนร่วมกบัชุมชนต่างรอบท่ีตั้งโรงงาน และกลุ่มชุมชนออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อสร้างความ
เขา้ใจ และช้ีแจงถึงวตัถุประสงคใ์นการทาํโครงการใหก้บัชุมชน และร่วมมือกนัพฒันาสังคมใน
ประเทศไทยเพื่อการพฒันาแบบยัง่ยนื  

4.1.2.4 การประเมินผล 

บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย  จาํกดั มีการประเมินผลงานโดยการใชค้า้ KPI 

เป็นตวัวดัผลการดาํเนินงานนั้น ๆ ในการประเมินผลการทาํงานกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ของบริษทั  

โตโยตา้ มอเตอร์  ประเทศไทย  จาํกดั ต่อความตอ้งการของชุมชนในพื้นท่ีโครงการ เพื่อใชใ้นการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของแต่ละกิจกรรมโครงการ ใหเ้ป็นท่ีพอใจของประชาชน
ในชุมชน (บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั, 2553ก) 

4.1.2.5 ปัญหาและอุปสรรค 

ในการส่ือสารกลบักลุ่มผูใ้ชง้านชุมชนออนไลน์ของบริษทั  โตโยตา้ มอเตอร์  

ประเทศไทย  จาํกดั มีปัญหาและอุปสรรคคือ ผูใ้ชง้านชุมชนออนไลน์ยงัขาดความเขา้ใจในการ
อนุรักษท์รัพยากรณ์ธรรมชาติเน่ืองจากการประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารดา้นป่าไมไ้ม่ทัว่ถึง 
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อุปสรรคจากความเขา้ใจผดิของผูใ้ชง้านชุมชนไลน์ต่อกิจกรรมโครงความรับผดิชอบต่อสังคม  และ
ไม่ใหค้วามร่วมมือ เพราะบ่อยคร้ังท่ีกิจกรรมดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทัจาํเป็นตอ้งขอ
อาศยัความร่วมมือจากผูใ้ชง้านชุมชนออนไลน์  แต่ผูใ้ชง้านชุมชนออนไลน์บางส่วนมกัมองวา่เป็น
การเพิ่มภาระโดยไม่ไดผ้ลตอบแทน เพราะส่ิงขอใหท้าํไม่ใช่หนา้ท่ีของเขา  จึงไม่ไดรั้บความร่วมมือ
จากผูง้านชุมชนออนไลน์เท่าท่ีควร  เวน้แต่จะเป็นความสมคัรใจท่ีจะเขา้ร่วมโครงการเองจากกลุ่ม
ผูใ้ชง้านชุมชนออนไลน์ คาร์คลบัเพื่อทาํกิจกรรมร่วมกนัหรือพบปะสังสรรคก์นัเพียงเท่านั้นเอง 
 

4.1.3 การส่ือสารโครงการความรับผดิชอบต่อสังคมผ่านชุมชนออนไลน์ 

การส่ือสารโดยใชส่ื้อแบบประสม  บริษทั  โตโยตา้  มอเตอร์  ประเทศไทย  จาํกดั มี
วตัถุประสงคห์ลกัในการส่ือสารกบัชุมชนออนไลน์ เพื่อสร้างความเขา้ใจอนัดี รวมถึงช้ีแจงถึง
วตัถุประสงคใ์นการทาํโครงการความรับผดิชอบต่อสังคมใหก้บักลุ่มผูใ้ชง้านชุมชนออนไลน์ และ
เป็นศูนยก์ลางในเชิญชวนใหค้นมารวมตวักนัทาํส่ิงท่ีดี ๆ  ผา่นทางเครือข่ายออนไลน์ ทาํประโยชน์
ใหก้บัส่วนรวมเพื่อใหเ้กิดสังคมแห่งการสร้างสรรค ์ร่วมมือกนัพฒันาสังคมในประเทศไทยเพื่อการ
พฒันาแบบยัง่ยนื สร้างการรับรู้ ทศันคติท่ีดี และการยอมรับโครงการความรับผดิชอบต่อสังคมของ
บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั จากการศึกษาพบวา่กลยทุธ์ในการส่ือสารของบริษทั  
โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั ยงัเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีเพื่อส่งเสริมดา้นการใหค้วาม
รับผดิชอบต่อสังคม  และส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้น  เม่ือกล่าวถึงภาพลกัษณ์เพื่อของบริษทั โตโยตา้ 
มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั  จึงส่ือความหมายรวมถึงภาพลกัษณ์ทุกดา้นท่ีประกอบข้ึนจากส่วน  
ต่าง ๆ  ของธุรกิจ  และสามารถส่งผลต่อความเคล่ือนไหวของภาวะทางการตลาดของธุรกิจทั้งใน
ทางตรง และทางออ้ม เช่น เม่ือผลิตภณัฑมี์ภาพลกัษณ์ท่ีดี ช่วยใหผู้บ้ริโภคตอ้งการซ้ือ  ส่งผลใหย้อด
จาํหน่ายเพิ่มข้ึน  และหากภาพลกัษณ์ของตวัองคก์ารดีดว้ยอีกส่วนหน่ึงยอ่มก่อใหเ้กิดความเช่ือถือ
ไวว้างใจ  จนอาจถึงขั้นช่ืนชมและศรัทธา  จึงมีผลต่อความจงรักภกัดีในตรายีห่อ้ของสินคา้  (Brand 

Loyalty) ทาํใหสิ้นคา้อยูใ่นตลาดไดอ้ยา่งย ัง่ยนื โดยบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั ใช้
กลยทุธ์การส่ือสารแบบ  2 ทาง  (Two-way Communication) และ  การส่ือสารเพื่อชกัจูงใจ  

(Persuasive Communication) โดยดาํเนินการอยา่งเป็นระบบตามขั้นตอนดงัน้ี 

4.1.3.1 วเิคราะห์ส่วนผสมทางการตลาด และเป้าหมายทางการตลาดของธุรกิจ 

บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั กาํหนดตาํแหน่งทางการตลาดไวว้า่   

‚โตโยตา้ ขบัเคล่ือนความสุข‛ โดยกาํหนดพนัธกิจไว ้4 ดา้น ดงัน้ี 

1) สร้างความแขง็แกร่งในการปฏิบติังาน  และส่งเสริม  ใหเ้กิดความ  

ร่วมมือระหวา่งเอเชียแปซิฟิก 
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2) บรรลุการเป็นผูน้าํ  ในดา้นความพึงพอใจของลูกคา้  และในดา้นสัดส่วน
การตลาด 

3) กาํหนดใหค้วามปลอดภยัเป็นกิจกรรมท่ีสาํคญัท่ีสุดของกิจกรรม
รากฐานของบริษทั 

4) สร้างสังคมท่ีมีคุณภาพโดยการทาํกิจกรรมท่ีมีคุณค่าเพื่อสังคม 

4.1.3.2 กาํหนดเป้าหมายเพื่อส่งเสริมภาพลกัษณ์ 

บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั กาํหนดเป้าหมายคงมุ่งมัน่ท่ีจะดาํเนิน
ธุรกิจดว้ยความรับผดิชอบต่อสังคมดว้ยจิตสาํนึกท่ีสร้างสรรค์  ท่ีจะนาํไปสู่การพฒันาสังคมไทยให้
มีความเจริญกา้วหนา้  และย ัง่ยนื  เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี กาํหนดภาพลกัษณ์ท่ีพึงประสงค ์ระบุถึง
หวัขอ้สาํคญัหรือแนวคิดหลกัคือ  “โตโยตา้ ขบัเคล่ือนความสุข“ ประกอบดว้ย 3 เร่ืองท่ีเป็นหวัใจ
สาํคญัในการผลกัดนับริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั ไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนืไดแ้ก่ การ
ดาํเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และธุรกิจ โดยไดมี้การจดักิจกรรมโครงการความรับผดิชอบต่อ
สังคม  เพื่อตอบแทนสังคม และส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ืองกวา่ 10 ปี (บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ 
ประเทศไทย จาํกดั, 2553ก) 

4.1.3.3 กาํหนดเคร่ืองมือ (Tools) 

บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั ส่ือสารการตลาด  และวางแผนการ
ส่ือสารเพื่อสร้างภาพลกัษณ์เพื่อส่งเสริมการตลาด  โดยมีองคป์ระกอบท่ีสาํคญัของการสร้าง
ภาพลกัษณ์เพื่อส่งเสริมการตลาด 2 ส่วนดงัน้ี 

1) บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั มีการจดักิจกรรมโครงการ
การทางการตลาด และการจดัโครงการรณรงคเ์พื่อสังคม  เช่น การจดักิจกรรมทางการตลาดโตโยตา้
ชวนสัมผสัประสบการณ์ความมนัส์ระดบัโลก  กบัสุดยอดเทศกาลดนตรีอิเล็กทรอนิกส์แดนซ์  

‚Corolla Altis ESport presents TOGETHER FESTIVAL 2016‛ การจดัโครงการรณรงคเ์พื่อสังคม
โตโยตา้รวมจิตอาสาเครือข่ายถนนสีขาว รณรงคปี์ใหม่  2557 (บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย 
จาํกดั, 2559ข) 

2) บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั เลือกใชเ้คร่ืองมือในการ
ส่ือสารการตลาดและการวางแผนการส่ือสาร  ซ่ึงครอบคลุมทั้งแผนกิจกรรมและแผนการใชส่ื้อใน
ทุก ๆ เคร่ืองมือ เช่นส่ือออนไลน์ ส่ือส่ิงพิมพ์  โดยมีการควบคุมข่าวสารในทุกเคร่ืองมือใหมี้ความ
เป็นไปในทางเดียวกนัตลอดทั้งโครงการ 
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4.1.3.4 การส่ือสารตามแผนกลยทุธ์  
จากการ วเิคราะห์เอกสารและขอ้มูลจากเวบ็ไซต์ พบวา่ บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ 

ประเทศไทย จาํกดั ไดมี้การจดักิจกรรมโครงการความรับผดิชอบต่อสังคม  และการออกแบบส่ือให้
มีรูปลกัษณ์ดึงดูดใจกลุ่มเป้าหมาย  พร้อม ๆ  กบัการสร้างสารใหส้ัมพนัธ์กบัส่ือท่ีใชใ้นปัจจุบนั โดย
เลือกส่ือดงัน้ี 

4.1.3.5 ส่ือสังคมออนไลน์ (Social Network) 

1) ส่ือสังคมออนไลน์  จดัเป็นส่ือหลกัท่ีทางบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ 
ประเทศไทย จาํกดั ไดน้าํมาใชใ้นกลยทุธ์การส่ือสารเพื่อเป็นไปตามวตัถุประสงคน์ั้น ๆ บริษทั  
โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั ใชส่ื้อดิจิทลัท่ีเป็นเคร่ืองมือในการปฏิบติัการทางสังคม  เพื่อใช้
ส่ือสารระหวา่งกนัในเครือข่ายทางสังคม  (Social Network) ผา่นทางเวบ็ไซต ์ท่ีมีการเช่ือมต่อกบั
อินเทอร์เน็ต โดยเนน้ใหผู้ใ้ชชุ้มชนออนไลน์ เป็นผูส่้งสาร และผูรั้บสารมีส่วนร่วมอยา่งสร้างสรรค์  

ในการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารเองในรูปของขอ้มูล ภาพ และเสียง 

2) Website คือ ส่ือออนไลน์บนอินเทอร์เน็ตท่ีใชเ้ผยแพร่ขอ้มูล  ข่าวสาร 

ความรู้ ขอ้คิดเห็น โดยสามารถแบ่งปันใหผู้ใ้ชง้านชุมชนออนไลน์สามารถเขา้ไปอ่าน หรือแสดงความ
คิดเห็นเพิ่มเติมได้ ซ่ึงเน้ือหาของบล็อกนั้นจะเรียงลาํดบัจากเน้ือหาปัจจุบนัไปสู่เน้ือหาเก่า  ผูใ้ชง้าน
ชุมชนออนไลน์สามารถคน้หาเน้ือหายอ้นหลงัเพื่ออ่านไดต้ลอดเวลา เช่น http://www.toyota.co.th/ 

3) Social Networking หรือเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ในอินเทอร์เน็ต  

ซ่ึงเป็นเครือข่ายทางสังคมแบบกลุ่ม  (Social Community) ท่ีรวมตวักนัเพื่อแลกเปล่ียนความรู้ และ
แบ่งปันขอ้มูลระหวา่งกนัทั้งดา้น  การศึกษา ซ้ือขายแลกเปล่ียนอุปกรณ์ ประชาสัมพนัธ์กิจกรรม
โครงการ เช่น Facebook, Toyota Yaris Club Thailand 

4.1.3.6 ส่ือส่ิงพิมพ ์

จากการ วเิคราะห์ขอ้มูลจากเอกสารประชาสัมพนัธ์ต่าง ๆ ของบริษทัโตโยตา้ 
มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั พบวา่ส่ือส่ิงพิมพจ์ดัเป็นส่ือท่ีการบริษทั โตโยตา้  มอเตอร์ ประเทศไทย 
จาํกดั ไดน้าํมาใชใ้นกลยทุธ์การส่ือสาร เพื่อเป็นไปตามวตัถุประสงคน์ั้น ๆ 

เพื่อใหข้อ้มูลข่าวสารบริษทั โตโยตา้  มอเตอร์  ประเทศไทย จาํกดั จดัทาํ
เอกสารรายงานการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืประจาํแต่ละปี เพื่อสรุปผลงานใหก้บัผูใ้ชง้านชุมชนออนไลน์
ท่ีสนใจไดใ้ชเ้ป็นขอ้มูล เช่น กิจกรรมโครงการเพื่อสังคม ส่ิงแวดลอ้มการศึกษาและการถ่ายทอ ด
เทคโนโลยยีานยนต ์กิจกรรมเพื่อสังคมต่าง ๆ  

เพื่อใหค้วามรู้บริษทั โตโยตา้  มอเตอร์  ประเทศไทย จาํกดั ไดจ้ดัทาํอินโฟกรา ฟฟิก 
(Infographics) โดยการนาํขอ้มูลหรือความรู้มาสรุปเป็นสารสนเทศ  ในลกัษณะของขอ้มูล และ
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กราฟิกท่ีอาจเป็นลายเส้น สัญลกัษณ์ กราฟ แผนภูมิ แผนท่ี ฯลฯ  ท่ีออกแบบเป็นภาพน่ิงหรือ
ภาพเคล่ือนไหว ดูแลว้เขา้ใจง่ายในเวลารวดเร็วและชดัเจน สามารถส่ือใหผู้ช้มเขา้ใจความหมายของ
ขอ้มูลทั้งหมดไดโ้ดยไม่จาํเป็นตอ้งมีผูน้าํเสนอมาช่วยขยายความเขา้ใจอีก 

4.1.3.7 ส่ือมวลชน 
จากการวเิคราะกลยทุธ์ขอ้มูลอินเทอร์เน็ต และรายงานประจาํปีของบริษทั โตโยตา้ 

มอเตอร์ ประเทศไทยจาํกดั พบวา่ในการเผยแพร่ข่าวสารของ บริษทั โตโยตา้  มอเตอร์ ประเทศไทย 
จาํกดั ใชส่ื้อมวลชนในการเผยแพร่ข่าวสาร รวมไปถึงการใชส่ื้อมวลชนในการเก็บขอ้มูลข่าวสาร 
หรือความตอ้งการต่าง ๆ ท่ีผูบ้ริโภคร้องเรียนผา่นส่ือมวลชน โดยส่ือมวลชนท่ีบริษทั โตโยตา้  

มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดัใชมี้ดงัน้ี 

วทิยโุทรทศัน์ โดยส่วนมากจะเป็นการประชาสัมพนัธ์กิจกรรมโครงการท่ีทางบริษทั 
โตโยตา้  มอเตอร์  ประเทศไทย จาํกดั กาํลงัจะจดัข้ึน เพื่อสร้างแรงจูงใจใหก้บัผูท่ี้สนใจเขา้ร่วม
กิจกรรมโครงการใชเ้ป็นขอ้มูลในการตดัสินใจ 

การใชส่ื้อของบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั ถือวา่เป็นเคร่ืองมือท่ี
สาํคญัเพื่อใชใ้นการส่งข่าวสารไปยงักลุ่มผูใ้ชง้านชุมชนออนไลน์ เพื่อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจถึง
โครงการความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั การใชส่ื้อ
ออนไลน์เพื่อส่งขอ้ความ  รูปภาพกราฟิก  ภาพเคล่ือนไหว  หรือเสียง  สามารถสร้างแรงจูงใจในการ
เขา้ร่วมโครงการมากข้ึน ตลอดจนยงัเป็นการปลูกจิตสาํนึกใหก้บัเยาวชน และผูท่ี้เขา้ร่วมโครงการ
ใหไ้ดรู้้จกัอนุรักษธ์รรมชาติ ตรงตามวตัถุประสงคข์องโครงการความรับผดิชอบต่อสังคมของ
บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั  
 

4.2 ส่วนที ่2 ผลการวจิัย 
 

ผลการวจิยั เร่ือง “กลยทุธ์การส่ือสาร  และการรับรู้ โครงการความรับผดิชอบต่อสังคมของ  
บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั ผา่นชุมชนออนไลน์“ 

 การวจิยัในส่วนท่ี 2 เป็นการการวจิยัเชิงปริมาณดว้ยวธีิการสาํรวจ  (Survey Research) โดย
การวดัตวัแปรเพียงคร้ังเดียว  (One-shot Descriptive Study) โดยผูว้จิยัไดส้าํรวจเก่ียวกบัการรับรู้
ข่าวสารโครงการความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั ทศันคติ 
และการร่วมกิจกรรม โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการสาํรวจ 
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4.2.1 ตอนที ่1 ข้อมูลด้านลกัษณะบุคคลากร 

 จากผลการวเิคราะห์และแปรผลขอ้มูลทางลกัษณะทางประชากรของกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงเป็น
ผูใ้ชง้านชุมชนออนไลน์ท่ีเขา้มาใชง้านเพจ CSR Society with Toyota ในเวบ็ไซต ์ Facebook ซ่ึง
ประกอบไปดว้ยสมาชิกท่ีเขา้มากด Like จาํนวน 276,583 ขอ้มูล ณ วนัท่ี  28/01/59 ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

ตารางที ่4.1 แสดงจาํนวนร้อยละของการรับรู้กิจกรรมโครงการ  

 

การรับรู้โครงการ จ านวน ร้อยละ 

เคยไดย้นิ 292 73 

เคยไดเ้ห็น 77 19.3 

เคยไดเ้ขาร่วมโครงการ 31 7.8 

รวม 400 100.0 

X=1.35 S.D.= 0.619  

 

 จากตารางท่ี 4.1 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ท่ีศึกษาในคร้ังน้ี เคยไดย้นิขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบั
กิจกรรมโครงการมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 73 รองลงมาเป็นการไดเ้ห็นขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบั
กิจกรรมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 19.3 และเคยไดร่้วมกิจกรรมโครงการความรับผดิชอบต่อสังคม  

คิดเป็นร้อยละ 7.8 

 

ตารางที ่4.2 แสดงจาํนวนร้อยละของแต่ละกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามเพศ 

 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 176 44.0 

หญิง 224 56.0 

รวม 400 100.0 

 

 จากตารางท่ี 4.2 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ท่ีศึกษาในคร้ังน้ี เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย คิด
เป็นร้อยละ 56 และเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 44 
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ตารางที ่4.3 แสดงจาํนวนร้อยละของแต่ละกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 

15-20 ปี 24 6 

21-30 ปี 123 30.8 

31-40 ปี 122 30.5 

41-50 ปี 38 9.5 

51-60 ปี 49 12.3 

60 ปีข้ึนไป 44 11 

รวม 400 100.0 

 

 จากตารางท่ี 4.3 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ท่ีศึกษาในคร้ังน้ี อยูใ่นช่วงอาย ุ 21-30 ปี มากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 30.8 รองลงมากลุ่มตวัอยา่งท่ีมีช่วงอาย ุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.5 นอกจากนั้น
กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายอุยูใ่นช่วง 51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 12.3 อยูใ่นช่วง 60 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 11 

และอยูใ่นช่วง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 9.5 ตามลาํดบั โดยมีกลุ่มตวัอยา่งท่ีอยูใ่นช่วง 15-20 ปี 
จาํนวนนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 6  

 

ตารางที ่4.4 แสดงจาํนวนร้อยละของแต่ละกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามระดบัการศึกษา 

 

การศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษา 4 1 

มธัยมศึกษาตอนตน้ 8 2 

มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 11 2.8 

อนุปริญญา/ปวส. 69 2.3 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 250 62.5 

สูงกวา่ปริญญาตรี 118 29.5 

รวม 400 100.0 

 

จากตารางท่ี 4.4 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ท่ีศึกษาในคร้ังน้ีมีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี
หรือเทียบเท่ามากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 62.5 รองลงมาอยูใ่นระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 
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29.5 นอกจากนั้นกลุ่มตวัอยา่งท่ีอยูใ่นระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย /ปวช. คิดเป็นร้อยละ  2.8 ระดบั
อนุปริญญา /ปวส. คิดเป็นร้อยละ  2.3 และระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  คิดเป็นร้อยละ 2 โดยมีกลุ่ม
ประถมศึกษา จาํนวนนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 1 

 

ตารางที ่4.5 แสดงจาํนวนร้อยละของแต่ละกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามอาชีพ 

 
อาชีพ จ านวน ร้อยละ 

รับราชการ 50 12.5 

พนกังานรัฐวสิาหกิจ 16 4 

พนกังานบริษทัเอกชน 151 37.8 

คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 37 9.3 

รับจา้ง 14 3.5 

นกัเรียน/นกัศึกษา 71 17.8 

พอ่บา้น/แม่บา้น 18 4.5 

วา่งงาน 15 3.8 

อ่ืน  ๆ 28 7 

รวม 400 100.0 

 

 จากตารางท่ี 4.5 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ท่ีศึกษาในคร้ังน้ี มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชนมาก
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 37.5 รองลงมาเป็นนกัเรียน /นกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ 17.8 นอกจากนั้นกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีอาชีพรับราชการ คิดเป็นร้อยละ 12.5 มีอาชีพคา้ขาย /ธุรกิจส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 9.3 มี
อาชีพอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 7 เป็นพอ่บา้น /แม่บา้น คิดเป็นร้อยละ 4.5 มีอาชีพพนกังานรัฐวสิาหกิจ 
คิดเป็นร้อยละ 4 วา่งงาน คิดเป็นร้อยละ 3.8 โดยมีอาชีพรับจา้ง จาํนวนนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 3.5 

และอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อนละ 7 คือขา้ราชการบาํนาญ 
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ตารางที ่4.6 แสดงจาํนวนร้อยละของแต่ละกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามรายได้ 
 

รายได้เฉลีย่ จ านวน ร้อยละ 

ไม่มีรายได ้ 22 5.5 

ตํ่ากวา่ 5,000 บาท 34 8.5 

5,001-10,000 บาท 54 13.5 

10,000-15,000 บาท 38 9.5 

15,001-20,000 บาท 69 17.3 

มากกวา่ 20,000 บาท 183 45.8 

รวม 400 100.0 

 

 จากตารางท่ี 4.6 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ท่ีศึกษาในคร้ังน้ี มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกวา่  

20,000 บาท มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ  45.8 รองลงมามีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001-20,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ 17.3 นอกจากนั้นกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 5,001-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
13.5 และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000-15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.5 มีรายไดต้ ํ่ากวา่ 5,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 8.5 โดยไม่มีรายได ้จาํนวนนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 5.5 

 

  



66 

4.2.2 ตอนที ่2 ข้อมูลการรับรู้ข่าวสารโครงการความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษัท  
โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากดั 

 จากผลการวเิคราะห์และแปรผลขอ้มูลการรับรู้ข่าวสารโครงการความรับผดิชอบต่อสังคม
ของบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั ซ่ึงประกอบไปดว้ยขอ้มูลการรับรู้ข่าวสารจากส่ือ
ต่าง ๆ ความถ่ีในการรับรู้ข่าวสาร และความคิดเห็นต่อการใหข้อ้มูลข่าวสารของบริษทั โตโยตา้ 
มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั ดงัต่อไปน้ี 

 

ตารางที ่4.7 แสดงจาํนวนร้อยละของแต่ละกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามความถ่ีในการรับขอ้มูลข่าวสาร  

ได้รับข่าวสาร จ านวน ร้อยละ 

ทุกสัปดาห์ 21 5.3 

เดือนละ 2-3 คร้ัง 62 15.5 

เดือนละคร้ัง 83 20.8 

หลายเดือนต่อคร้ัง 137 34.3 

ไม่เคยไดรั้บเลย 97 24.3 

รวม 400 100.0 

X=3,57 S.D.= 1.166  

 

 จากตารางท่ี 4.7 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ท่ีศึกษาในคร้ังน้ี ไดรั้บขอ้มูลหลายเดือนต่อคร้ัง มาก
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 34.3 รองลงมาไม่เคยไดรั้บเลย คิดเป็นร้อยละ 24.3 เดือนละคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 
20.8 นอกจากนั้นกลุ่มตวัอยา่งท่ี  ไดรั้บขอ้มูลเดือนละ 2-4 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 15.5 โดยมีกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีไดรั้บขอ้มูลทุกสัปดาห์ มีจาํนวนนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 5.3 
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ตารางที ่4.8 แสดงจาํนวนร้อยละของแต่ละกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามระดบัการเปิดรับขอ้มูลข่าวสาร
จากส่ือต่าง ๆ 

ส่ือที่ได้รับ 

ระดบัการเปิดรับ 

จ านวน (ร้อยละ)  ค่าเฉลีย่ 

X 
S.D. 

ระดบัการ
เปิดรับ
ข่าวสาร 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

ส่ือบุคคล 52 

(13) 

97 

(24.3) 

120 

(30) 

49 

(12.3) 

82 

(20.5) 

2.97 1.307 ปานกลาง 

วิทย ุ 23 

(5.8) 

55 

(13.8) 

78 

(19.5) 

85 

(21.3) 

159 

(39.8) 

2.24 1.266 ตํ่า 

หนงัสือพิมพ ์ 38 

(9.5) 

73 

(18.3) 

134 

(33.5) 

62 

(15.5) 

93 

(23.3) 

2.75 1.261 ปานกลาง 

โทรทศัน ์ 76 

(19) 

128 

(32) 

111 

(27.8) 

50 

(12.5) 

35 

(8.8) 

3.40 1.182 ปานกลาง 

ป้ายประชาสมัพนัธ์ 43 

(10.8) 

85 

(21.3) 

129 

(32.3) 

65 

(16.3) 

78 

(19.5) 

2.87 1.254 ปานกลาง 

กิจกรรมออนไลน์ 42 

(10.5) 

62 

(15.5) 

98 

(24.5) 

70 

(17.5) 

128 

(32) 

2.53 1.345 ปานกลาง 

รวม 2.79  ปานกลาง 
 

 จากตารางท่ี 4.8 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ท่ีศึกษาในคร้ังน้ี มีการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบั
โครงการความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั จากส่ือต่าง ๆ 
ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.79 โดยกลุ่มตวัอยา่งเปิดรับขอ้มูลข่าวสารจากโทรทศัน์มากท่ีสุด มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.40 รองลงมาคือส่ือบุคคล มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.97 โดยการเปิดรับข่าวสารจากวทิย ุ
ไดรั้บนอ้ยท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.24 
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ตารางที ่4.9 แสดงจาํนวนร้อยละของแต่ละกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามระดบัความคิดเห็นในการให้
ขอ้มูลข่าวสาร 

ความคิดเห็นกจิกรรม จ านวน ร้อยละ 

ดีมาก 94 23.5 

ดี 159 39.8 

ปานกลาง 123 30.8 

ตอ้งปรับปรุง 24 6 

รวม 400 100.0 

X=2,19 S.D.= 0.864  

 

 จากตารางท่ี 4.9 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ท่ีศึกษาคร้ังน้ีมีความคิดเห็นในการใหข้อ้มูลข่าวสาร
อยูใ่นระดบัดี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 39.8 รองลงมามีความคิดเห็นในการใหข้อ้มูลข่าวสารอยูใ่น
ระดบัปานกลาง  คิดเป็นร้อยละ  30.8 มีความคิดเห็นในการใหข้อ้มูลข่าวสารอยูใ่นระดบัดีมาก คิด
เป็นร้อยละ 23.5 โดยมีความคิดเห็นในการใหข้อ้มูลข่าวสารตอ้งปรับปรุงมีจาํนวนนอ้ยท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 6 
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4.2.3 ตอนที ่3 ทศันคติทีม่ีต่อโครงการความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากดั 
 

จากผลการวเิคราะห์และแปรผลขอ้มูลทศันคติที่มีต่อโครงการความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั ดงัต่อไปนี้ 
 ตารางที ่4.10  แสดงจาํนวนร้อยละของแต่ละกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามทศันคติ 

ทศันคติ 
ระดบัของทศันคติ จาํนวน (ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย 
X

 
S.D

. 

ระดบัการ
เปิดรับ
ข่าวสาร 

เห็นดว้ย
อยา่งยิ่ ง 

เห็นดว้ย 
ไม่แน่ใจ 

ไม่เห็น
ดว้ย 

ไม่เห็นดว้ย
อยา่งยิ่ ง 

โครงการความรับผิดชอบต่อสงัคม และสิ่งแวดลอ้มของบริษทั
 

ทาํใหเ้กิดผลดีกบัสิ่งแวดลอ้มในชุมชนและสงัคม 
150 

(37.5) 

126 

(31.5) 

94 

(23.5) 

18 

(4.5) 

12 

(3) 

3.96 
1.030 

ดี 

เมื่อเกิดปัญหาสิ่งแวดลอ้มต่อพื้นที่โดยรอบโรงงานชุมชนสามารถ
ร้องเรียนต่อบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดัไดท้นัที

 

129 

(32.3) 

119 

(29.8) 

123 

(30.8) 

17 

(4.3) 

12 

(3) 

3.84 
1.023 

ดี 

ขอ้มลูที่ไดร้ับจากบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั 
 

มีความน่าเชื่อถือ 
100 

(25) 

168 

(42) 

95 

(23.8) 

27 

(6.8) 

10 

(2.5) 

3.80 
0.972 

ดี 

บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั ชี้แจงถึงปัญหาในการ
ดาํเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสงัคม ต่อชุมชนที่จดักิจกรรม
โครงการ 

72 

(18) 

159 

(39.8) 

124 

(31) 

37 

(9.3) 

8 

(2) 

3.62 
0.949 

ดี 

บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั ไดม้ีการจดัสรร
งบประมาณในการทาํกิจกรรมเพื่อพฒันาสงัคมอยา่งถกูตอ้ง 

91 

(22.8) 

153 

(38.3) 

114 

(28.5) 

34 

(8.5) 

8 

(2) 

3.71 
0.975 

ดี 
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ตารางที ่4.10  (ต่อ) 
 

            

จากตารางที่ 4.10 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ที่ศึกษาในครั้งนี้ มีทศันคติที่เห็นดว้ยกบัโครงการความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย 
จาํกดั ในระดบัดี มีค ่าเฉลี่ยเท ่ากบั 

3.79 โดยกลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยกบัโครงการความรับผดิชอบต่อสังคม และสิ่งแวดลอ้มของบริษทัทาํใหเ้กิดผลดีกบัสิ่งแวดลอ้มใน
ชุมชนและสังคม มากที่สุด มีค ่าเฉลี่ยเท ่ากบั 3.99 รองลงมาคือเห็นดว้ยกบักิจกรรมโครงการความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั โตโยตา้มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั มี
ค ่าเฉลี่ยเท ่ากบั 3.96 โดยบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั ชี้แจงถึงปัญหาในการดาํเนินโครงการความรับผดิชอบต่อสังคม ต่อชุมชนที่จดักิจกรรมโครงการ มี
ค ่าเฉลี่ยนอ้ยที่สุด เท ่ากบั 3.62 ทศันคติ 

ระดบัของทศันคติ จาํนวน (ร้อยละ) 
ค่าเฉลี่ย 

X 
S.D

. 

ระดบัการ
เปิดรับ
ข่าวสาร 

เห็นดว้ย
อยา่งยิ่ ง 

เห็นดว้ย 
ไม่แน่ใจ 

ไม่เห็น
ดว้ย 

ไม่เห็นดว้ย
อยา่งยิ่ ง 

สงัคมและสิ่งแวดลอ้ม ดีขึ้นดว้ยโครงการความรับผิดชอบต่อสงัคม
ของบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั 

79 

(19.8) 

154 

(38.5) 

123 

(30.8) 

36 

(9) 

8 

(2) 

3.65 
0.961 

ดี 

บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั ใชง้บประมาณใน
โครงการความรับผิดชอบต่อสงัคม 

98 

(24.5) 

142 

(35.5) 

120 

(30) 

32 

(8) 

8 

(2) 

3.72 
0.985 

ดี 

ท่านเห็นดว้ยกบักิจกรรมโครงการความรับผิดชอบต่อสงัคมของ
บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั 

136 

(34) 

153 

(38.3) 

89 

(22.3) 

16 

(4) 

6 

(1.5) 

3.99 
0.927 

ดี 

โครงการความรับผิดชอบต่อสงัคมทาํใหส้ภาพแวดลอ้มของ
ประเทศดีขึ้น 

115 

(28.7) 

153 

(38.3) 

107 

(26.8) 

15 

(3.8) 

10 

(2.5) 

3.87 
0.956 

ดี 

รวม 
3.79 

 
ด ี
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4.2.4 ตอนที ่4 ข้อมูลพฤติกรรมของผู้ใช้งานชุมชนออนไลน์ต่อโครงการความรับผดิชอบ
ต่อสังคมของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากดั  

 จากผลการวเิคราะห์และแปรผลขอ้มูล พฤติกรรมของผูใ้ชง้านชมชนออนไลน์ต่อ โครงการ
ความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั ดงัต่อไปน้ี 

 
ตารางที ่4.11  แสดงจาํนวนร้อยละของแต่ละกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามความถ่ีของการเขา้ร่วม  

 กิจกรรมโครงการ 

เคยเข้าร่วมกจิกรรม จ านวน ร้อยละ 

บ่อยมาก 3 0.8 

บ่อย 31 7.8 

ปานกลาง 97 24.3 

นอ้ย 52 13 

นอ้ยมาก 34 8.5 

ไม่เคย 183 45.8 

รวม 400 100.0 

X=4.58 S.D.= 1.485  

 

 จากตารางท่ี 4.11 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ท่ีศึกษาในคร้ังน้ีไม่เคยเขา้ร่วมกิจกรรมโครงการ มี
จาํนวนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 45.8 รองลงมาเป็นการเขา้ร่วมกิจกรรมโครงการปานกลาง คิดเป็น
ร้อยละ 24.3 นอกจากนั้นกลุ่มตวัอยา่งท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมโครงการนอ้ย คิดเป็นร้อยละ 13 เคยเขา้ร่วม
กิจกรรมโครงการนอ้ยมาก คิดเป็นร้อยละ  8.5 เคยร่วมกิจกรรมโครงการบ่อย คิดเป็นร้อยละ 7.8 

โดยมีกลุ่มตวัอยา่งท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมโครงการบ่อยมาก มีจาํนวนนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 0.8 
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ตารางที ่4.12  แสดงจาํนวนร้อยละของแต่ละกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามทศันคติของผูใ้ชง้านชุมชนโครงการความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั โตโยตา้  
 มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั 

ทัศนคต ิ
ระดบัการยอมรับ 
จ านวน 

(
ร้อยละ
)

 
ค่าเฉลีย่ 

X 
S.D. 

ระดบัการ
เปิดรับ
ข่าวสาร 

มากที่สุด 
มาก 

ปานกลาง 
น้อย 

น้อยที่สุด 
ท่านยอมรับวา่โครงการความรับผิดชอบต่อสงัคมของ
บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั มีส่วนช่วย
ทาํใหส้ิ่งแวดลอ้มของประเทศดีขึ้น 

85 

(21.3) 

169 

(42.3) 

106 

(26.5) 

24 

(6) 

16 

(4) 

3.70 
0.997 

สูง 

ท่านเชื่อวา่บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั 
จดักิจกรรมต่าง ๆ เพื่อประโยชนท์างสงัคม 

95 

(23.8) 

165 

(41.3) 

103 

(25.8) 

27 

(6.8) 

10 

(2.5) 

3.77 
0.969 

สูง 

ท่านพอใจกบักิจกรรมโครงการที่บริษทั โตโยตา้ 
มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั จดัทาํขึ้นเพื่อเป็นการ
พฒันาคุณภาพสงัคมอยา่งแทจ้ริง 

90 

(22.5) 

157 

(39.3) 

117 

(29.3) 

26 

(6.5) 

10 

(2.5) 

3.72 
0.964 

สูง 

ท่านเชื่อมัน่ในโครงการความรับผิดชอบต่อสงัคมของ
บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั จะ
สามารถพฒันาสงัคมไดอ้ยา่งยัง่ยืน 

80 

(20) 

174 

(43.5) 

105 

(26.3) 

31 

(7.8) 

10 

(2.5) 

3.70 
0.956 

สูง 

ท่านเห็นดว้ยวา่บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย 
จาํกดั ใชง้บประมาณในการปลกูป่านิเวศเพื่อการ
พฒันาอยา่งยัง่ยืน ไปในทางที่ถกูตอ้ง 

105 

(26.3) 

155 

(38.8) 

102 

(25.5) 

28 

(7) 

10 

(2.5) 

3.79 
0.990 

สูง 
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ตารางที ่4.12  (ต่อ) 
 

ทัศนคต ิ
ระดบัการยอมรับ 
จ านวน 

(
ร้อยละ
)

 
ค่าเฉลีย่ 

X 
S.D. 

ระดบัการ
เปิดรับ
ข่าวสาร 

มากที่สุด 
มาก 

ปานกลาง 
น้อย 

น้อยที่สุด 
ท่านเห็นดว้ยวา่ปัญหาป่าชายเลนถกูทาํลายไดร้ับการ
แกไ้ขจากกิจกรรมโตโยตา้ปลกูป่าชายเลน 

113 

(28.2) 

160 

(40) 

92 

(23) 

27 

(6.8) 

8 

(2) 

3.85 
0.971 

สูง 

ท่านยินดีใหค้วามร่วมมือกบัโครงการความรับผิดชอบต่อ
สงัคมของบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั 

115 

(28.7) 

164 

(41) 

98 

(24.5) 

17 

(4.3) 

6 

(1.5) 

3.91 
0.912 

สูง 

ท่านอยากร่วมกิจกรรมโครงการความรับผิดชอบต่อ
สงัคมของบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั 

114 

(28.5) 

139 

(34.8) 

121 

(30.3) 

20 

(5) 

6 

(1.5) 

3.83 
0.947 

สูง 

รวม 
3.79 

 
สูง 

  
จากตารางที่ 4.12 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ที่ศึกษาในครั้งนี้ มีการยอมรับโครงการความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย 

จาํกดั ในระดบัสูง มีค ่าเฉลี่ยเท ่ากบั 
3.79 โดยกลุ่มตวัอยา่งยนิดีใหค้วามร่วมมือกบัโครงการความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ 

 

ประเทศไทย จาํกดั มากที่สุด มีค ่าเฉลี่ยเท ่ากบั 
3.91 รองลงมาเห็นดว้ยวา่ปัญหาป่าชายเลนถูกทาํลายไดร้ับการแกไ้ขจากกิจกรรมโตโยตา้ปลูกป่าชายเลน 

 

มีค ่าเฉลี่ยเท ่ากบั 3.85 โดยกลุ่มตวัอยา่งยอมรับวา่โครงการความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั มีส่วนช่วยทาํให้
สิ่งแวดลอ้มของประเทศดีขึ้น

 เท ่ากนักบัเชื่อมัน่ในโครงการความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั จะสามารถพฒันา
สังคมไดอ้ยา่งยัง่ยนื มีค ่าเฉลี่ยนอ้ยที่สุด มีค ่าเฉลี่ยเท ่ากบั 3.70 



74 

4.2.5 ตอนที ่5 การทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานการวจิยัเร่ือง “กลยทุธ์การส่ือสาร และการรับรู้โครงการความรับผดิชอบต่อ
สังคมของ บริษทัโตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั ผา่นชุมชนออนไลน์ 

สมมติฐานท่ี 1 การรับรู้ข่าวสารท่ีเก่ียวกบัโครงการความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั  
โตโยตา้  มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั กบัทศันคติท่ีมีต่อโครงการความรับผดิชอบต่อสังคมของ
ผูใ้ชง้านชุมชนออนไลน์ 

 

ตารางที ่4.13  ตารางทดสอบสมมติฐานการรับรู้โครงการความรับผดิชอบต่อสังคมกบัทศันคติ  
 ท่ีมีต่อโครงการความรับผดิชอบต่อสังคม 

 การรับรู้ ทศันคติ ระดับความสัมพนัธ์ 
การรับรู้ 

Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

N 

1 .446** ปานกลาง 

 .000  

400 400  

ทศันคติ 

Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

N 

.446** 1  

.000   

400 400  

 

หมายเหตุ:  **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

จากสมมติฐานท่ี 1 หมายความวา่การรับรู้ มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงสามารถนาํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล  ไดต้ามตารางต่อไปน้ี 

 สมมติฐานท่ี 1 หมายความวา่การรับรู้ มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติ 

 

ตวัแปร r p - value 

การรับรู้ -ทศันคติ .446** 0.000 
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จากตารางท่ี 4.13 แสดงวา่การรับรู้ข่าวสาร ท่ีเก่ียวกบัโครงการความรับผดิชอบต่อสังคม
ของบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั  และทศันคติท่ีมีต่อโครงการความรับผดิชอบต่อ
สังคมของบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์  ประเทศไทย จาํกดัมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01 พบวา่ การ
รับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัโครงการความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย 
จาํกดั มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติของผูใ้ชง้านชุมชนออนไลน์ท่ีมีต่อโครงการความรับผดิชอบต่อ
สังคม ของบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั โดยการรับรู้ข่าวสารจากส่ือโทรทศัน์ ส่ือ
บุคคล ป้ายประชาสัมพนัธ์ หนงัสือพิมพ ์กิจกรรมออนไลน์ และส่ือวทิย ุทศันคติท่ีมีต่อโครงการ
ความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั จะดีข้ึนตามไปดว้ย 
อยา่งไรก็ตามความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง เท่านั้น 

สมมติฐานท่ี 2 ทศันคติท่ีมีต่อโครงการความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั โตโยตา้
มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั กบัการยอมรับในโครงการความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั  
โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั 

 

ตารางที ่4.14  ตารางทดสอบสมมติฐานทศันคติท่ีมีต่อโครงการความรับผดิชอบต่อสังคม  
 กบัการยอมรับโครงการความรับผดิชอบต่อสังคม 

 ทศันคติ การยอมรับ ระดับความสัมพนัธ์ 
ทศันคติ 

Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

N 

1 .800** สูงมาก 

 .000  

400 400  

การยอมรับ 

Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

N 

.800** 1  

.000   

400 400  

 

หมายเหตุ:  **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 
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จากสมมติฐานท่ี  2 หมายความวา่การรับรู้  มีความสัมพนัธ์กบัการยอมรับอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01ซ่ึงสามารถนาํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล  ไดต้ามตารางต่อไปน้ี 

 สมมติฐานท่ี 2 หมายความวา่การรับรู้ มีความสัมพนัธ์กบัการยอมรับ 

 

ตวัแปร r p - value 

ทศันคติ –การยอมรับ .800** 0.000 

 

จากตารางท่ี 4.14 แสดงวา่ทศันคติ ท่ีเก่ียวกบัโครงการความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั 
โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั  และการยอมรับโครงการความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั 
โตโยตา้ มอเตอร์  ประเทศไทย จาํกดัมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01 พบวา่ ทศันคติท่ีมีต่อ
โครงการความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั มีความสัมพนัธ์
กบัการยอมรับของ กลุ่มผูใ้ชง้านชุมชนออนไลน์ โดยความสัมพนัธ์ดงักล่าวเป็นความสัมพนัธ์เชิง
บวก คือ  กลุ่มตวัอยา่ง มีทีทศันคติท่ีดีต่อโครงการความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั โตโยตา้ 
มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั ในทางบวก การยอมรับของผูใ้ชง้านชุมชนออนไลน์ก็จะ มีการยอมรับ
มากข้ึนตามไปดว้ย 

สมมติฐานท่ี 3 การรับรู้ และทศันคติต่อโครงการความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั โต
โยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั กบัการยอมรับในโครงการความรับผดิชอบต่อสังคมของผูใ้ชง้าน
ชุมชนออนไลน์ 

ผลการวเิคราะห์การรับรู้ข่าวสารท่ีเก่ียวกบัโครงการความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั  
โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั  (X 1) และทศันคติท่ีมีต่อโครงการความรับผดิชอบต่อสังคม
ของบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์  ประเทศไทย จาํกดั  (X 2) ท่ีมีต่อการยอมรับในโครงการความ
รับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั (Y) 
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ตารางที ่4.15  การวเิคราะห์ถดถอย Multiple Regression Analysis 

ตวัแปร
พยากรณ์ 

R R2 
Adjusted 

R2 
b S.E.est β  t Sig 

X 2 0.798a 0.637 0.636 0.653 0.029 0.731 22.144* 0.000 

X 1 0.810b 0.656 0.654 0.167 0.036 0.152 4.598* 0.000 

 

หมายเหตุ: a  =   5.212    S.E.est Y  =   3.80453 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.15 แสดงวา่การรับรู้ข่าวสาร ท่ีเก่ียวกบัโครงการความรับผดิชอบต่อสังคม
ของบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั  (X 1) และทศันคติท่ีมีต่อโครงการความรับผดิชอบ
ต่อสังคมของบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์  ประเทศไทย จาํกดั  (X 2) สามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิการ
ยอมรับในโครงการความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั  (Y) 

ไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05โดยตวัแปรทั้งสองร่วมกนัพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิทางการ
ยอมรับในโครงการความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั ได้
ร้อยละ 65.4 มีความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการพยากรณ์ (S.E.est 3.80453) พบวา่ การรับรู้และ
ทศันคติต่อโครงการความรับผดิชอบต่อสังคมมีผลไปในทิศทางเดียวกนั ทาํใหก้ารยอมรับโครงการ
ความรับผดิชอบต่อสังคมมีผลไปในทางเดียวกนั ส่งผลใหผู้ใ้ชง้านชุมชนออนไลน์มีการ
เปล่ียนแปลงความคิดและการกระทาํไปในทางเดียวกนั และเกิดความร่วมมือต่อโครงการมากยิง่ข้ึน  

และสามารถเขียนสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐานได ้ ดงัน้ี 

 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ Y   =    5.212 + 0.653 X 1 + 0.167 X 3 

 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐานได ้ ดงัน้ี  Z r  =   0.731 Z 1  + 0.152 Z 3 

 



 

บทที ่5 
 

สรุปผลการวจิยั อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวจิยัเร่ืองกลยทุธ์การส่ือสาร และการรับรู้โครงการความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั 
โตโยตา้ มอเตอร์ จาํกดั ผา่นชุมชนออนไลน์ ในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคใ์นการวจิยั 3 ประการดงัน้ี 

1) เพื่อศึกษาถึงรูปแบบของการส่ือสารขององคก์ร ท่ีมีกบัชุมชนออนไลน์ดา้นความ
รับผดิชอบต่อสังคมของ บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั 

2) เพื่อศึกษาถึงกลยทุธ์การส่ือสารโครงการความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั  โตโยตา้ 

มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั 

3) เพื่อศึกษาถึงการรับรู้โครงการความรับผดิชอบต่อสังคม (CSR) ผา่นชุมชนออนไลน์
ของบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั 

 

5.1 สรุปผลการวจิัย 
 

โครงการความรับผดิชอบต่อสังคมของ บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย  จาํกดั เกิดข้ึน
โดยปรัชญาในการดาํเนินธุรกิจของ  มร.ซากิชิ โตโยดะ  ผูก่้อตั้งธุรกิจรถยนต์  โตโยตา้ เม่ือกวา่  72 ปี
ท่ีผา่นมา โดยการส่งเสริมพฒันาการอยา่งย ัง่ยนืของสังคม  และประเทศท่ี  โตโยตา้  เขา้ไปดาํเนิน
ธุรกิจ ทาํใหธุ้รกิจรถยนตข์อง  โตโยตา้  ทัว่โลกเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนืดงัเช่นปัจจุบนั และมุ่งมัน่
ตอบแทนสังคมไทยตลอดระยะเวลาเกือบ  50 ปี ของการดาํเนินกิจการในประเทศไทย  นบัตั้งแต่
ก่อตั้งคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 5 ตุลาคม 2505 

บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย  จาํกดัไดข้า้มผา่นการเป็น  ‚Green Business‛ ตลอด
ทั้งห่วงโซ่ธุรกิจดว้ยการผา่นมาตรฐาน  ISO 14001 และยงัต่อยอดสู่การปลูกฝัง  ‚CSR DNA‛ ใหก้บั
พนกังานตลอดทั้งห่วงโซ่ธุรกิจ จากตน้นํ้า จนถึงปลายนํ้า  ภายใตค้วามร่วมมืออยา่งดียิง่ของ  ‚ชมรม
ความร่วมมือโตโยตา้ ‛ และ ‚ชมรมผูแ้ทนจาํหน่ายโตโยตา้ ‛ มุ่งสู่การเป็นเครือข่ายธุรกิจท่ีมีความ
รับผดิชอบต่อสังคมสูงสุดภายใตแ้นวคิด  ‚Fully Integrated CSR across Value Chain‛ ทาํใหเ้กิด
ความร่วมมือกนัเพื่อทาํกิจกรรม  CSR โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการบริหารจดัการท่ีเป็นมิตรกบั
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ส่ิงแวดลอ้ม  ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดไ์ดถึ้ง  230,000 ตนั นบัจากเร่ิมดาํเนินโครงการ
ในปี พ.ศ. 2544 จนถึงปัจจุบนั 

บริษทั  โตโยตา้  มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั มี นโยบายหลกัในการทาํกิจกรรมเพื่อสังคม  

โดยมุ่งหวงัพฒันาศกัยภาพ  และความรู้ของเยาวชนไทยใหก้า้วไกลยิง่ข้ึนเพราะรากฐานสาํคญัใน
การพฒันาประเทศใหมี้ขีดความสามารถทดัเทียม กบันานาประเทศ  ดงันั้นบริษทั  โตโยตา้  มอเตอร์ 
ประเทศไทย จาํกดั จึงมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาสังคมใหเ้ป็นสังคมแห่งการเรียนรู้โดยเร่ิมสนบัสนุนดา้น
การศึกษา  และถ่ายทอดเทคโนโลยี  นบัตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2516 เป็นตน้มา โดย ไดด้าํเนินการช่วยเหลือ
สังคม และชุมชนท่ีโรงงานตั้งอยู ่พฒันาคุณภาพชีวติของชุมชนบริเวณโดยรอบของโรงงาน  ช่วย
รักษาส่ิงแวดลอ้ม  และส่งเสริมคุณภาพทางการศึกษาในทุกระดบัชั้น  และไดด้าํเนินการม าอยา่ง
ต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั 

ในดา้น การดาํเนินการส่ือสารกบัชุมชนออนไลน์  จากการศึกษาพบวา่ บริษทั โตโยตา้
มอเตอร์ประเทศไทย จาํกดั มีวธีิในการดาํเนินงานในการส่ือสารกบัชุมชนออนไลน์ท่ีเป็นขั้นตอน 
โดยมุ่งสร้างความเขา้ใจอนัดีกบัชุมชนออนไลน์ถึงโครงการความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั   
โตโยตา้  มอเตอร์  ประเทศไทย  จาํกดั โดยชุมชนออนไลน์เป็นอีกกลุ่มเป้าหมายหลกัของการ
ดาํเนินการโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 

5.1.1 การศึกษาหาข้อมูล  
บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั มีการศึกษาขอ้มูลในการดาํเนินงาน เพื่อใชเ้ป็น

แนวทางในดาํเนินโครงการความรับผดิชอบต่อสังคมซ่ึงสามารถแบ่งออกดงัน้ี 

1) ตั้งเพจสาธารณ ะ (Facebook) และการพดูคุยกบัส่ือมวลชน เป็น การ ท่ีบริษทั   
โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย  จาํกดัไดใ้ชเ้ป็นแนวทางหลกัในการส่ือสารกบัชุมชนออนไลน์ เพื่อ
การคน้หาและการนาํเสนอ ขอ้มูลโครงการความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ 
ประเทศไทย จาํกดั ใหก้บัผูใ้ชง้านผูใ้ชง้านชุมชนออนไลน์ โดยมี ขอ้มูลลกัษณะทางประชากร จาก
กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 ตวัอยา่ง มีการรับรู้โครงการความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั โตโยตา้ 
มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั ดว้ยการไดย้นิมากท่ีสุด และเป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย มีอายุ
ระหวา่ง 21-30 ปี มากท่ีสุด ซ่ึงส่วนใหญ่มีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ
ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชนมากท่ีสุด โดยมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูท่ี่ 20,000 ข้ึนไปเป็น
ส่วนใหญ่ 

2) การนาํขอ้มูลจากหน่วยงานท่ีสรุปเอาไวแ้ลว้ และขอ้มูลจากหน่อยงานอ่ืน ๆ เช่น
กรมพลาธิการทหารบก กองทพับก และมูลนิธิส่ิงแวดลอ้มศึกษาเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื  (ประเทศ
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ไทย) โดยขอ้มูลท่ีใชร้วมไปถึงลกัษณะทางกายภาพของพื้นท่ีท่ีดาํเนินโครงการ และกิจกรรม  โดย
ผลการศึกษาการรับรู้ข่าวสารโครงการความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ 
ประเทศไทย จาํกดั พบวา่ส่วนใหญ่ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารหลายเดือนต่อคร้ัง  คือร้อยละ 34.3 โดยการ
รับรู้ข่าวสารจากส่ือโทรทศัน์มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.40 รองลงมาคือส่ือบุคคล มีค่าเฉล่ีย 2.97 
โดยมีค่าเฉล่ียการรับรู้ช่าวสารจากส่ือวทิยอุยูใ่นระดบัตํ่ามีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.24 และส่วนใหญ่มีความ
พอใจขอ้มูลข่าวสารจากส่ือต่าง ๆ อยูใ่นระดบัดีคิดเป็นร้อยละ 39.8 

 

5.1.2 ด้านการวางแผน 

ไดมี้การกาํหนด วตัถุประสงค์ใหเ้พจ CSR Society with Toyota ทาง (Facebook) เป็นการ
รวมกนัทาํความดีผา่นทางเครือข่ายออนไลน์ อีกทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางในเชิญชวนใหค้นมารวมตวักนั
เพื่อทาํส่ิงท่ีดี ๆ  และทาํประโยชน์ใหก้บัส่วนรวม  ใหเ้กิดสังคมแห่งการสร้างสรรค์  และยงัเป็นการ
ยกระดบัการพฒันาดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนืใหค้รอบคลุมทัว่ประเทศ  โดยกลุ่มเป้าหมายในการ
ดาํเนินงานโครงการความรับผดิชอบต่อสังคมบริษทั  โตโยตา้  มอเตอร์  ประเทศไทย  จาํกดั จาก
กิจกรรมโครงการความรับผดิชอบต่อสังคมดา้นต่าง ๆ ของบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย 
จาํกดั ตวัอยา่งเช่น โครงการถนนสีขาว โครงการส่งเสริมการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
โครงการดา้นการพฒันาคุณภาพชีวติและส่ิงแวดลอ้ม และโครงการลดเมืองร้อนดว้ยมือเรา ฯลฯ 
โดยผลการศึกษาทศันคติท่ีมีต่อโครงการความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ 
ประเทศไทย จาํกดั ของกลุ่มตวัอยา่งพบวา่ทศันคติท่ีมีต่อโครงการความรับผดิชอบต่อสังคม ของ
บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั  มีค่าเฉล่ียอยู่ ในระดบัดีค่าเฉล่ีย 3.79 โดยเห็นดว้ยวา่
โครงการความรับผดิชอบต่อสังคม และส่ิงแวดลอ้มของบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั 
ทาํใหเ้กิดผลดีกบัส่ิงแวดลอ้มในชุมชน และสังคม มีค่าเฉล่ีย  3.99 รองลงมาคือเห็นดว้ยกบักิจกรรม
โครงการความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั  ค่าเฉล่ีย  3.96 

และไดรั้บความร่วมมือท่ีดีจาก ชุมชนท่ีโรงงานตั้งอยู ่อาสาสมคัรจากภาคส่วนต่าง ๆ  ตลอดจน  

ประชาชนทัว่ไป ชุมชนออนไลน์ท่ีสนใจร่วมกนัตอบแทนสังคม และส่ิงแวดลอ้ม ค่าเฉล่ีย 3.87 

 

5.1.3 ด้านการส่ือสารกบัชุมชนออนไลน์ 

บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย  จาํกดั ใชก้ารประชาสัมพนัธ์ต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นประ
ประชาสัมพนัธ์ถึงองคก์ร ผลิตภณัฑ ์การแสดงผลงาน นวตักรรมใหม่ ๆ โปรโมชัน่ กิจกรรม
โครงการ ฯลฯ โดยส่ือท่ีบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดัเลือกใชใ้นการส่ือสารกบุัชมชน
ออนไลน์ ประกอบดว้ย เวป็ไซต ์เพจของบริษทั  โตโยตา้มอเตอร์  ประเทศไทย จาํกดั และเพจของ
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กลุ่มผูใ้ชง้านชุมชนออนไลน์ ต่าง ๆ ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือมวลชน รวมไปถึงการส่ือสารผา่นส่ือกิจก รรม
สาธารณะต่าง ๆ ท่ีทางบริษทั โตโยตา้  ประเทศไทย จาํกดั จดัข้ึนหรือมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม
โครงการท่ีบริษทั โยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั จดัข้ึนยงัมีผูใ้ชง้านชุมชนออนไลน์ ส่วนท่ีไม่
เคยร่วมกิจกรรมโครงการความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั 
คิดเป็นร้อยละ 45 และยงัมีผูใ้ชง้านชุมชนออนไลน์ท่ีเคยเขา้ร่วมกิจกรรมโครงการความรับผดิชอบ
ต่อสังคม คิดเป็นร้อยละ 24.3 

 

5.1.4 ด้านการประเมินผล  
บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั มีการประเมินผลงานโดยการใชค้า้ KPI เป็นตวั

วดัผลการดาํเนินงานการทาํงานกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ของบริษทั  โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย  

จาํกดั  ต่อความตอ้งการของชุมชนในพื้นท่ีโครงการ เพื่อใชใ้นการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานของแต่ละกิจกรรมโครงการ และใหเ้ป็นท่ีพอใจของประชาชนในชุมชน ออนไลน์  โดย
ทศันคติของผูใ้ชง้านชุมชนออนไลน์ท่ีดีต่อโครงการความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั โตโยตา้ 
มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั มีผลในทางท่ีดี ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.79 ผูใ้ชง้านชุมชนออนไลน์ยนิดีให้
ความร่วมมือกบัโครงการความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั 
มากท่ีสุดมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.91 และเห็นดว้ยกบัโครงการความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั  
โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั วา่มีส่วนช่วยในการแกไ้ขปัญหาป่าชายเลนถูกทาํลาย มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.85 โดยในการพฒันาสังคมอยา่งย ัง่ยนืของบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย 
จาํกดั มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 3.70 เป็นผลจากการท่ีผูใ้ชง้านชุมชนออนไลน์ไม่เคยร่วมกิจกรรม
โครงการความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั คิดเป้นร้อยละ 
45.8 อีกทั้งดา้นการใหข้อ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัโครงการความรับผดิชอบต่อสังคมยงัไม่ดีพอทาํดงัจะ
เห็นไดจ้ากการรับรู้ข่าวสารโครงการความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทัโตโยตา้ มอเตอร์ประเทศ
ไทย จาํกดั ไดรั้บขอ้มูลหลายเดือนต่อคร้ังคิดเป็นร้อยละ 34.3 และมีผูท่ี้ไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร  
ทุกสัปดาห์นอ้ยท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 5.3  

 
5.1.5 ปัญหาและอุปสรรค  
การส่ือสารดา้นการปลูกฝังจิตสาํนึกในการอนุรักษท์รัพยากรณ์ธรรมชาติใหก้บัประชาชน

ยงัไม่เพียงพอ การประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารกิจกรรมโครงการความรับผดิชอบต่อสังคม
ยงัไม่ทัว่ถึง 
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5.1.6 กลยุทธ์ในการส่ือสารโครงการความรับผดิชอบต่อสังคมผ่านชุมชนออนไลน์ 

จากการศึกษาดา้นกลยทุธ์ท่ีใชใ้นการส่ือสารโครงการความรับผดิชอบต่อสังคม ของบริษทั 
โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั  ผา่นชุมชนออนไลน์พบวา่ บริษทั  โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศ
ไทย จาํกดั ใชก้ลยทุธ์การส่ือสารแบบประสม  คือการนาํส่ือหลากหลายประเภทมาใชเ้พื่อรวบรวม
ขอ้มูลข่าวสาร ปัญหาดา้นต่าง ๆ เพื่อสร้างความเขา้ใจอนัดีกบักลุ่มผูใ้ชง้านชุมชนออนไลน์ และ
ทราบถึงวธีิในการแกไ้ขปัญหา ช้ีแจงถึงวตัถุประสงคใ์นการทาํโครงการใหก้บั ผูใ้ชง้าน ชุมชน
ออนไลน ์ซ่ึงส่งผลใหเ้กิดทศันคติท่ีถูกตอ้ง รวมไปถึงการยอมรับโครงการความรับผดิของต่อสังคม
ของบริษทั โตโยตา้  มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั จากกลุ่มตวัอยา่งพบวา่ การ ยอมรับโครงการความ
รับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั  มีค่าเฉล่ียในระดบัสูง โ ดยส่วน
ใหญ่ยนิดีใหค้วามร่วมมือกบัโครงการความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ 
ประเทศไทย จาํกดั รองลงมาคือเห็นดว้ยวา่ปัญหาป่าชายเลนถูกทาํลายไดรั้บการแกไ้ขจากกิจกรรม 
โตโยตา้ปลูกป่าชายเลน กลยทุธ์ในการส่ือสารตอ้งประกอบไปดว้ยการใชส่ื้อต่าง ๆ ดงัน้ี 

1) ส่ือสังคมออนไลน์  (Social Network) จดัเป็นส่ือหลกัท่ีทางบริษทั โตโยตา้  

มอเตอร์ประเทศไทย จาํกดั ไดน้าํมาใชใ้นกลยทุธ์การส่ือสาร  เพื่อใชก้ารแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร  

ในรูปของขอ้มูล  ภาพ และเสียง เช่น  Website ของบริษทั โตโยตา้  มอเตอร์  ประเทศไทย จาํกดั  

(www.toyoya.co.th) และเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพจ Facebook ซ่ึงเป็นเครือข่ายทางสังคมแบบ
กลุ่ม (Social Community) ท่ีรวมตวักนัเพื่อแลกเปล่ียนความรู้ และแบ่งปันขอ้มูลระหวา่งกนั 

2) ส่ือส่ิงพิมพ ์เป็นส่ือท่ีการบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั  ไดน้าํมาใช ้
เพื่อใหข้อ้มูลข่าวสาร เพื่อใหค้วามรู้ เพื่อสรุปผลงานใหก้บัผูท่ี้สนใจ  ไดใ้ชเ้ป็นขอ้มูล อ่านแลว้เขา้ใจ
ง่ายในเวลาท่ีรวดเร็ว และชดัเจน เช่น วารสาร หรือหนงัสือพิมพ ์

3) ส่ือมวลชน เพื่อการ สนบัสนุน และเผยแพร่ข่าวสาร ต่าง ๆ ของบริษทั โตโยตา้  
มอเตอร์  ประเทศไทย จาํกดั รวมไปถึงการเก็บขอ้มูล ข่าวสาร หรือความตอ้งการต่าง ๆ ท่ีผูบ้ริโภค
ร้องเรียนผา่นส่ือมวลชน 

 

5.1.7 การรับรู้ข่าวสาร ทศันคติ และการยอมรับโครงการความรับผดิชอบต่อสังคมของ
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากดั 

การยอมรับโครงการความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทัโตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย 
จาํกดั ของผูใ้ชง้านชุมชนออนไลน์จะเกิดข้ึนไดต้อ้งอาศยัการใหข้อ้มูลข่าวสารดา้นกิจกรรม
โครงการของบริษทัเพื่อสร้างการรับรู้ใหก้บัผูใ้ชง้านชุมชนออนไลน์ และยงัเป็นการสร้างทศันคติ  
ท่ีดีใหก้บัผูท่ี้ร่วมกิจกรรมโครงการความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศ
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ไทย จาํกดั การรับรู้ข่าวสาร ท่ีเก่ียวกบัโครงการความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั โตโยตา้ 
มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั และทศันคติท่ีมีต่อโครงการความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั  
โตโยตา้ มอเตอร์  ประเทศไทย จาํกดั  มีผลต่อเน่ืองกบั การยอมรับในโครงการความรับผดิชอบต่อ
สังคมของบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั  และการรับรู้กบัทศันคติไดผ้ลไปในทาง
เดียวกนัก็จะสามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิทางการยอมรับในโครงการความรับผดิชอบต่อสังคมของ
บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั ได้  การรับรู้และทศันคติต่อโครงการความรับผดิชอบ
ต่อสังคมมีผลไปในทิศทางเดียวกนั ทาํใหก้ารยอมรับโครงการความรับผดิชอบต่อสังคมมีผลไป
ในทางเดียวกนั ส่งผลใหผู้ใ้ชง้านชุมชนออนไลน์มีการเปล่ียนแปลงความคิดและการกระทาํไป
ในทางเดียวกนั และเกิดความร่วมมือต่อโครงการมากยิง่ข้ึน 

 
5.2 อภิปรายผล 
 

การส่ือสารเป็นปัจจยัสาํคญัปัจจยัหน่ึงท่ีจะทาํใหเ้กิดการดาํเนินงานดา้นต่าง ๆ ของบริษทั  
โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั เป็นไปอยา่งถูกตอ้ง และตรงกนัทั้งภายในองคก์ร และภายนอก
องคก์รท่ีตอ้งการส่ือสารกบักลุ่มชุมชนออนไลน์ โดยเฉพาะในเร่ืองของการสร้างการรับรู้โครงการ
ความรับผดิชอบต่อสังคม ซ่ืงอาจเกิดผลกระทบต่อดา้นลบต่อภาพลกัษณ์ของบริษทั โตโยตา้
มอเตอร์ประเทศไทย จาํกดั จากความไม่เขา้ในกิจกรรมโครงการ และเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจท่ี
ถูกตอ้งตรงกนั ดงัท่ี กองบรรณาธิการ ประชาชาติธุรกิจ  (2550, น. 49-50) ไดก้ล่าวถึงเหตุผลท่ีตอ้งมี
การส่ือสารความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รโดยหยบิยกขอ้มูล  จาก APCO Worldwide 2004 ท่ี
ระบุไวว้า่ในการส่ือสารความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รแบบมีกลยทุธ์นั้นตอ้งมีการกาํหนด
กลุ่มเป้าหมายท่ีชดัเจน  โดยในการส่ือสารความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รท่ีเขา้ถึงแต่ละกลุ่ม  

เป้าหมายนั้นยอ่มมีการใหป้ระโยชน์ท่ีแตกต่างกนัออกไปอาทิเช่น  กลุ่มลูกคา้การส่ือสารความ
รับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รจะสามารถสร้างความน่าเช่ือถือเพิ่มข้ึนใหก้บัองคก์ร  และจะมี
อิทธิพลสาํคญัต่อยอดขาย  และสามารถเพิ่มระดบัความภกัดีของลูกคา้ท่ีมีต่อองคก์ร ต่อมาคือกลุ่ม
พนกังานวตัถุประสงคข์องการส่ือสารในลกัษณะน้ีเป็นการส่ือสารภายในท่ีการส่ือสารจะมุ่งสร้าง
ความน่าเช่ือถือผา่น Word of Mouth โดยกลุ่มพนกังาน ถือเป็นช่องทางการส่ือสารท่ีทรงพลงัของ
องคก์ร นอกจากน้ีการส่ือสารความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รแบบมีกลยทุธ์ไม่เพียงแต่จะให้
คนภายนอกรับรู้วา่องคก์รนั้นเป็นคนดีหากแต่ยงัเป็นการส่ือสารโครงการเพื่อขยายการรับรู้แก่ผูท่ี้จะ
เขา้มาเป็นส่วนร่วมในโครงการ และกิจกรรมเพื่อสังคมท่ีองคก์รทาํ  และส่ิงสาํคญัท่ีเป็นขอ้
ระมดัระวงัมากท่ีสุดในการส่ือสารนั้นคือ องคก์รควรพดูแต่ความจริง นอกจากน้ีการส่ือสารจาํเป็น
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จะตอ้งอาศยักลยทุธ์ในการดาํเนินงานเพื่อใหบ้รรลุถึงวตัถุประสงค ์และแผนงานท่ีบริษทั โตโยตา้
มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดัไดว้างไว ้ดงัท่ี (ธงชยั สันติวงษ,์ 2540) ไดก้ล่าวไวว้า่ กลยทุธ์การส่ือสาร
หมายถึง การส่ือสารท่ีมีการเช่ือมโยงกบันโยบาย และเป้าหมายตามพนัธกิจ และโครงสร้างองคก์ร 
รวมทั้งมีความสอดคลอ้งกบัทรัพยากร และบุคลากรท่ีองคก์รมีอยู ่โดยพิจารณาการบวนการส่ือสาร
ท่ีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอยา่งครบถว้นถ่องแท ้

จากการศึกษาวจิยัพบวา่บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั กลยทุธ์ในการส่ือสาร
โครงการความรับผดิชอบต่อสังคมโดยการ ตั้งเพจสาธารณะ  (Facebook) การพดูคุยกบัส่ือมวลชน 
วทิย ุหรือหนงัสือพิมพแ์ละหน่อยงานอ่ืน ๆ เช่น  กรมพลาธิการทหารบก  กองทพับก  และมูลนิธิ
ส่ิงแวดลอ้มศึกษาเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื (ประเทศไทย) โดยไดมี้การวางแผนเพื่อกาํหนดวา่จะใช้
ส่ือใดบา้ง ไหต้รงกบัเป้าหมายและวตัถุประสงคข์องกิจกรรมโครงการความรับผดิชอบต่อสังคมซ่ึง
การกาํหนดกลยมุธ์การส่ือสารองคก์รตรงกบัท่ี ธงชยั สันติวงษ ์(2540) ไดก้ล่าวไว ้3 ขั้นตอนดงัน้ี 

1) การกาํหนดกลยทุธ์ขององคก์รโดยรวมมีการกาํหนดวตัถุประสงคใ์นการดาํเนินงานเพื่อ
ความเขา้ใจ และช้ีแจงถึงวตัถุประสงคใ์นการดาํเนินโครงการความรับผดิชอบต่อสังคม จากนั้นจึง
พิจารณาหน่วยงานท่ีจะเขา้ไปดาํเนินการส่ือสารกบัชุมชนออนไลน์ เพื่อสร้างความเขา้ใจอนัดีและ
ป้องกนัการส่ือสารท่ีบกพร่อง 

2) การวเิคราะห์กลุ่มผูรั้บสารโดยกลุ่มเป้าหมายของการดาํเนินโครงการความรับผดิชอบ
ต่อสังคม ซ่ึงถือไดว้า่เป็นกลุ่มผูรั้บสารท่ีแทจ้ริงนั้นประกอบดว้ย ชุมชนออนไลน์ อาสาสมคัรจาก
ภาคส่วนต่าง ๆ ตลอดจน ประชาชนทัว่ไปท่ีมีความตอ้งการท่ีจะตอบแทนสังคม และส่ิงแวดลอ้ม  

3) การนาํส่งขอ้มูลข่าวสารใหเ้หมาะสม โดยขอ้มูลข่าวสารท่ีบริษทั โตโยตา้  มอเตอร์
ประเทศไทย จาํกดั ส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมายนั้นเพื่อทาํความเขา้ใจและช้ีแจงถึงวตัถุประสงคใ์นการ
ดาํเนินโครงการความรับผดิชอบต่อสังคม ทั้งน้ีส่ือสังคมออนไลน์เป็นส่ือหลกัท่ีบริษทั โตโยตา้
มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั ใชใ้นการแจง้ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ 

 กลยทุธ์การส่ือสารของบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั ไดใ้ช้ ส่ือประสมเพื่อใช้
ส่ือในการส่ือสาร โดยมุง้เนน้ในการใชส่ื้อสังคมออนไลน์เป็นส่ือหลกั เพื่อใชส่ื้อสารระหวา่งกนัใน
เครือข่ายทางสังคม  (Social Network) ผา่นทางเวบ็ไซต ์ท่ีมีการเช่ือมต่อกบัอินเทอร์เน็ต  ส่ือส่ิงพิมพ์
ใชเ้พื่อใหเ้ผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารในรูปแบบเอกสาร เช่นรายงานการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืประจาํปี เพื่อ
สรุปผลงานกิจกรรมโครงการเพื่อสังคม และส่ิงแวดลอ้ม การสนบัสนุนศึกษา และการถ่ายทอ ด
เทคโนโลยยีานยนต ์กิจกรรมเพื่อสังคมต่าง ๆ จดัทาํอินโฟกราฟฟิก  (Infographics) และนาํขอ้มูลมา
สรุปเป็นสารสนเทศ และกราฟิกท่ีอาจเป็นลายเส้น สัญลกัษณ์ กราฟ แผนภูมิ แผนท่ี  รวมถึงการใช้
ส่ือมวลชนในการสนบัสนุน เผยแพร่ข่าวสาร และ เก็บขอ้มูลความตอ้งการ ของ ผูบ้ริโภค ดงัท่ี   
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ปรมะ สตะเวทิน ( 2540) ได้กล่าวถึงอิทธิพลของส่ือมวลชนไวว้า่ อิทธิพลของส่ือมวลชนท่ีมีต่อ
ประชาชนนั้นไม่ใช่อิทธิพลโดยตรงหากแต่เป็นอิทธิพลโดยออ้มเพราะมีปัจจยัต่าง ๆ สกดักั้น
อิทธิพลของส่ือมวลชนเช่น ประชาชนจะเลือกรับส่ือและสารท่ีสอดคลอ้งกบัความคิดเห็นความ
สนใจของตน และจะหลีกเล่ียงไม่ยอมรับสารท่ีไม่สอดคลอ้งหรือขดัแยง้กบัความคิดเห็นและความ
สนใจของตน ในการตีความหมายของสารก็เช่นเดียวกนั ประชาชนจะพยายามตีความสารท่ีตนอ่าน
ตามความเช่ือและค่านิยมท่ีตนมีอยูเ่ดิม ในทาํนองเดียวกนักบัประชาชนก็จะ เลือกจดจาํเฉพาะส่ิงท่ี
สนบัสนุนความคิด และความเช่ือของตน ในบางกรณีส่ือมวลชนอาจทาํหนา้ท่ีเป็นผูเ้ปล่ียนแปลง
ประชาชนไดเ้ช่นกนั โดยจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือบุคคลมีความโนม้เอียงท่ีจะเปล่ียนแปลงอยูก่่อนแลว้ 
หากส่ือมวลชนสามารถเสนอส่ิงท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของเขาก็จะสามารถเปล่ียนแปลง
ทศันคติหรือพฤติกรรมได ้ส่ือมวลชน จึงทาํหนา้ท่ีเป็นเพียงผูเ้สนอหนทางในการเปล่ียนแปลง
ทศันคติและพฤติกรรมเท่านั้น 

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
 

จากผลการศึกษาคร้ังน้ีสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นเชิงการปฏิบติัซ่ึงผูว้จิยัไดจ้าํแนก
ออกเป็น 2 ประเด็น ดงัน้ี 

1) ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของผูใ้ชง้านชุมชนออนไลน์ต่อ โครงการความรับผดิชอบต่อ
สังคมของบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั จากผลการศึกษาพบวา่ดา้นการส่ือสารถึง
โครงการความรับผดิชอบต่อสังคม ดา้นการรับรู้ประโยชน์ของโครงการ และทศันคติของผูใ้ชง้าน
ชุมชนออนไลน์เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อภาพลกัษณ์ของบริษทั ทั้งน้ีผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีในการประชาสัมพนัธ์
โครงการจึงควรใหค้วามสาํคญัในดา้นการส่ือสารถึงประโยชน์ของโครงการในเร่ืองการช่วยเหลือ
สังคม การเผยแพร่ความรู้ การอนุรักษ ์และรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนืใหม้ากยิง่ข้ึน 
รวมถึงในมุมมองการส่ือสารถึงภาพลกัษณ์ของบริษทั โตโยตา้  มอเตอร์  ประเทศไทย จาํกดั นกั
ประชาสัมพนัธ์ควรเนน้การส่ือสารถึงประโยชน์ของโครงการท่ีทาํเพื่อสังคมเพื่อทาํใหผู้ใ้ชง้าน
ชุมชนออนไลน์หนัมาใหค้วามสนใจ และบอกต่อถึงคุณประโยชน์ของโครงการความรับผดิชอบต่อ
สังคมของบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั 

2) การศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีสามารถนาํผลการวจิยัไปใชใ้นการปรับปรุงกลยทุธ์ในการ
ส่ือสาร และเพื่อใชใ้นการพฒันากระบวนการส่ือสารจากภายในองคก์รสู่ ผูบ้ริโภค  เพื่อใหเ้ขา้ใจ
ความหมายของขอ้มูลข่าวสารท่ีส่งไปและเกิดความเขา้ใจอนัดีระหวา่งกนั  โดยอาศยัช่องทางในการ
ติดต่อส่ือสารแบบออนไลน์เป็นเคร่ือมือ และเทคโนโลยใีนอนาคตต่อไป 
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5.4 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาวจิัยคร้ังต่อไป 
 

1) งานวจิยัน้ีเป็นการทาํวจิยัเพียงช่วงเวลาหน่ึงเท่านั้น ดงันั้นควรทาํการวจิยัอยา่งต่อเน่ือง
เพราะจะไดติ้ดตามพฤติกรรมผูใ้ชง้านชุมชนออนไลน์ และผูท่ี้สนใจเขา้ร่วมโครงการอยา่งต่อเน่ือง
และนาํขอ้มูลมาปรับปรุงพฒันากลยทุธ์การส่ือสารโครงการความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั  
โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั เพื่อนาํไปสู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

2) การศึกษาในคร้ังต่อไปผู ้ วจิยั ควรศึกษา เปรียบเทียบระหวา่งบริษทัอ่ืน ๆ ท่ีดาํเนิน
โครงการความรับผดิชอบต่อสังคมเพื่อใชศึ้กษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการยอมรับโครงการความ
รับผดิชอบต่อสังคมระหวา่งบริษทั  
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ภาคผนวก 

แบบสอบถามความคิดเห็น 

เร่ือง การรับรู้โครงการความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากดั 

แบบสอบถามนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการท าวทิยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิต 

1. ท่านไดรั้บรู้โครงการ CSR ของบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั  ซ่ึงเป็นโครงการ
ความรับผดิชอบต่อสังคม และส่ิงแวดลอ้ม ผา่นการไดย้นิ ไดเ้ห็น หรือเคยเขา้ร่วมโครงการหรือไม่ 

� เคยไดย้นิ  � เคยไดเ้ห็น  � เคยไดเ้ขา้ร่วมโครงการ 

ตอนที ่1 ค าถามเกีย่วกบัข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

กรุณาตอบเพียวขอ้เดียวโดยใส่เคร่ืองหมาย 3 ในช่องวา่ง � ท่ีตรงกบัตวัท่านใหค้รบทุกขอ้ 

1.1 เพศ   � ชาย   � หญิง 

1.2 อาย ุ  � 15-20 ปี  � 21-30 ปี 

   � 31-40 ปี  � 41-50 ปี 

   � 51-60 ปี  � 60 ปีข้ึนไป 

1.3 ระดบัการศึกษา 

   � ตํ่ากวา่ประถมศึกษา  � ประถมศึกษา 

   � มธัยมศึกษาตอนตน้  � มธัยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 
   � อนุปริญญา / ปวส.  � ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

   � สูงกวา่ปริญญาตรี  � อ่ืนๆ โปรดระบุ 

1.4 อาชีพ 

   � รับราชการ   � พนกังานรัฐวสิาหกิจ 

   � พนกังานบริษทัเอกชน � คา้ขาย / ธุรกิจส่วนตวั 

   � รับจา้ง   � นกัเรียน / นกัศึกษา 

   � พอ่บา้น / แม่บา้น  � วา่งงาน 

   � อ่ืนๆ โปรดระบุ 

1.5 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

   � ไม่มีรายได ้  � ต ํ่ากวา่ 5,000 บาท 

   � 5,001-10,000 บาท  � 10,001-15,000 บาท 

   � 15,001-20,000 บาท  � มากกวา่ 20,000 บาท 
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ตอนที ่2 ค าถามเกีย่วกบัการรับรู้ข่าวสารโครงการความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษัท โตโยต้า 
มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากดั 

2.1 ท่านไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัโครงการความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั โตโยตา้ 
มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั มากนอ้ยเพียงใด 

 � ทุกสัปดาห์    � เดือนละ 2-3 คร้ัง 

 � เดือนละคร้ัง    � หลายเดือนต่อคร้ัง 

 � ไม่เคยไดรั้บเลย 

2.2 ท่านไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัโครงการความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั โตโยตา้ 
มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั จากการส่ือสารต่อไปน้ีมากนอ้ยเพียงใด 

ส่ือท่ีไดรั้บ มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

1. ส่ือบุคคล เช่น Admin Web / เพ่ือน / โฆษณา 
(Banner) / เจา้หนา้ท่ีประชาสมัพนัธ์ 

     

2. วิทย ุ      

3. หนงัสือพิมพ ์      

4. โทรทศัน ์      

5. ป้ายประชาสมัพนัธ์      

6. การเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนออนไลน ์      

 

2.3 ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรกบัการใหข้อ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัโครงการความรับผดิชอบต่อสังคม
ของบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั 

 � ดีมาก   � ดี 

 �ปานกลาง   � ตอ้งปรับปรุง 
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ตอนที ่ 3 ค าถามเกีย่วกบัทศันคติทีม่ีต่อโครงการความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษัท โตโยต้า 
มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากดั 

ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรต่อโครงการความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์
ประเทศไทย จาํกดั 

ความคิดเห็น 
เห็นดว้ย
อยา่งยิ่ง 

เห็นดว้ย ไม่แน่ใจ 
ไม่เห็น

ดว้ย 

ไม่เห็น
ดว้ยอยา่ง

ยิ่ง 

1. โครงการความรับผิดชอบต่อสงัคม และส่ิงแวดลอ้ม
ของบริษทัทาํใหเ้กิดผลดีกบัส่ิงแวดลอ้มในชุมชน และ
สงัคม 

     

2. เม่ือเกิดปัญหาส่ิงแวดลอ้มต่อพ้ืนท่ีโดยรอบโรงงาน 
ชุมชนสามารถร้องเรียนต่อบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ 
ประเทศไทย จาํกดัไดท้นัที 

     

3. ขอ้มลูท่ีไดรั้บจากบริษทัโตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศ
ไทย จาํกดั มีความน่าเช่ือถือ 

     

4. บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั ช้ีแจง
ถึงปัญหาในดาํเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสงัคม 
ต่อชุมชนท่ีจดักิจกรรมโครงการ 

     

5. บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั ไดมี้
การจดัสรรงบประมาณในการทาํกิจกรรมเพ่ือพฒันา
สงัคมอยา่งถกูตอ้ง 

     

6. สงัคมและส่ิงแวดลอ้มดีข้ึนดว้ยโครงการความ
รับผิดชอบต่อสงัคมของบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ 
ประเทศไทย จาํกดั 

     

7. บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั  ไดใ้ช้
งบประมาณ ในโครงการความรับผิดชอบต่อสงัคม 

     

8. ท่านเห็นดว้ยกบักิจกรรมโครงการความรับผิดชอบ
ต่อสงัคมของบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย 
จาํกดั 

     

9. โครงการความรับผิดชอบต่อสงัคมทาํให้
สภาพแวดลอ้มของประเทศชาติดีข้ึน 
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ตอนที ่ 4 ค าถามเกีย่วกบัการยอมรับในโครงการความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษัท โตโยต้า 
มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากดั 
4.1 ท่านเคยร่วมกิจกรรมโครงการความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์  

ประเทศไทย จาํกดั 

 � บ่อยมาก    � บ่อย 

 � ปานกลาง    � นอ้ย 

 � นอ้ยมาก    � ไม่เคย 

 4.2 ท่านยอมรับในโครงการความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์  ประเทศไทย 
จาํกดั มากนอ้ยเพียงใด 

การยอมรับ 

 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ท่ีสุด 

1. ท่านยอมรับวา่โครงการความรับผิดชอบต่อสงัคมของบริษทั โตโยตา้ 
มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั มีส่วนช่วยทาํใหส่ิ้งแวดลอ้มของประเทศดี
ข้ึน 

     

2. ท่านเช่ือวา่บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั จดักิจกรรม
ต่างๆ เพ่ือประโยชนท์างสงัคม 

     

3. ท่านพอใจกบักิจกรรมโครงการท่ีบริษทั โตโยตา้  มอเตอร์  ประเทศ
ไทย จาํกดั จดัทาํข้ึนเพ่ือเป็นการพฒันาคุณภาพสงัคมอยา่งแทจ้ริง 

     

4. ท่านเช่ือมัน่ในโครงการความรับผิดชอบต่อสงัคมของบริษทั โตโยตา้ 
มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั จะสามารถพฒันาสงัคมไดอ้ยา่งย ัง่ยืน 

     

5. ท่านเห็นดว้ยวา่บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั ใช้
งบประมาณในการปลกูป่านิเวศเพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน ไปในทางท่ี
ถกูตอ้ง 

     

6. ท่านเห็นดว้ยวา่ปัญหาป่าชายเลนถกูทาํลายไดรั้บการแกไ้ขจาก
กิจกรรมโตโยตา้ปลกูป่าชายเลน 

     

7. ท่านยินดีใหค้วามร่วมมือกบัโครงการความรับผิดชอบต่อสงัคมของ
บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั 

     

8. ท่านอยากร่วมกิจกรรมโครงการความรับผิดชอบต่อสงัคมของบริษทั 
โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั  

     

ขอขอบพระคุณทุกท่านทีใ่ห้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามครับ



 

ประวตัผู้ิเขยีน 

ช่ือ นามสกุล นายภทัรพงศ ์เหล่าไพโรจน์ 
 

ประวตัิการศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฎัจงัหวดันครสวรรค ์ 
ปีการศึกษา 2555 

 

ประสบการณ์การท างาน มหาวทิยาลยัเจา้พระยา 
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