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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การสื่อสาร และการรับรู้โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษัท       
โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด ผ่านชุมชนออนไลน์ มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษารูปแบบของการ
สื่อสารขององค์กร ที่มีกับชุมชนออนไลน์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ 
ประเทศไทย จ ากัด (2) เพ่ือศึกษากลยุทธ์การสื่อสารโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท โตโยต้า 
มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด (3) เพ่ือศึกษาการรับรู้โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ผ่านชุมชน
ออนไลน์ของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด งานวิจัยนี้ใช้วิธีการวิจัยเป็น 2 ส่วนคือการวิจัย
เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ โดยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) วิเคราะห์เอกสาร (Documentary 
Analysis) และเชิงปริมาณด้วยการส ารวจกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คนโดยใช้แบบสอบถาม 

สรุปผลการศึกษาเชิงคุณภาพพบว่า บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด ใช้กลยุทธ์การ
สื่ อ ส า ร แ บ บ ป ร ะ ส ม  ( 1) สื่ อ สั ง ค ม อ อ น ไ ล น์  ( Social Network)  เ ช่ น  Website 
(http://www.toyota.co.th/) และFACEBOOK เป็นเครือข่ายทางสังคมแบบกลุ่ม (Social Community) 
เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และแบ่งปันข้อมูลระหว่างกัน (2) สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น วารสาร หนังสือพิมพ์เป็นข้อมูลที่
เข้าใจง่าย และชัดเจนกับผู้ใช้งานชุมชนออนไลน์ (3) สื่อมวลชนเป็นการเก็บข้อมูล ข่าวสาร ความต้องการ
ต่างๆ ที่ผู้บริโภคร้องเรียนผ่านสื่อมวลชน (4) สื่อบุคคลมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจรับรู้โครงการความ
รับผิดชอบต่อสังคมเนื่องจากเป็นผู้น าความคิดไปสู่ความร่วมมือของผู้ที่เข้ามาใช้งานชุมชนออนไลน์ 
 สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณพบว่า ปัจจัยภายนอกด้านการเปิดรับข่าวสาร การรับรู้ข่าวสาร
โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม กับทัศนคติที่มีต่อโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม และการยอมรับใน

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขานิเทศศาสตรแ์ละนวตักรรม 
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ 
2 ที่ปรึกษา ศาสตราจารย์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมมีความสัมพันธ์กับทัศนคติมีความสัมพันธ์กันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
0.05 ทั้งนี้ ปัจจัยที่สามารถพยากรณ์ตัวแปรการรับรู้ข่าวสารและทัศนคติที่มีต่อโครงการควารับผิดชอบต่อ
สังคม ได้แก่ (1) การยอมรับโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (2) ปัจจัยภายนอกด้านภาพลักษณ์ ซึ่ง
สามารถพยากรณ์ตัวแปรที่มีผลต่อการรับรู้ข่าวสารและทัศนคติที่มีต่อโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม ได้
ร้อยละ 67.5 

ค าส าคัญ: กลยุทธ์การสื่อสาร, การสื่อสาร, การรับโครงการ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ภาพลักษณ์, การ
ประชาสัมพันธ์ 
 
 

Abstract 
Research on Strategic Communications and Recognition of the Social 

Responsibility of Toyota Motor Thailand Co., Ltd. through an online community aimed (1) 
to study the form of corporate communication. With its online community of socially 
responsible companies. Toyota Motor Thailand Co., Ltd. (2) to study the communication 
strategies of the social responsibility of the company. Toyota Motor Thailand Co., Ltd. the 
recognition of corporate social responsibility (CSR) through its online community. Toyota 
Motor Thailand This research is limited to research into two parts: a qualitative study. And 
quantitative The qualitative (qualitative research) using in-depth interviews (In-Depth 
Interview) and document analysis (documentary analysis) and quantitative questionnaire 
was distributed to a sample of 400 people . 

The results of a qualitative study found that Toyota strategic communications mix 
type (1) social media (Social Network) as Website (http://www.toyota.co.th/) and 
facebook a network. Social group (social community) to exchange knowledge, and share 
information with each other (2) publications such as journals, newspapers are easy to 
understand. And the user community (3) the media information storage needs. Consumer 
complaints through the media (4) Personal media to influence the decision to recognize 
the social responsibility as thought leadership to the cooperation of the people coming 
to the online community. 

The results of quantitative research found. exposure to external factors ,the 
perception of social responsibility. Attitudes towards social responsibility projects,  and 
acceptance in a socially responsible attitude in relation to the relationship between the 
statistical significance level of 0.05. The factors that could predict variable perception and 
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attitudes towards social responsibility projects Aqua include (1) the recognition of 
corporate social responsibility     (2) external factors of the image. The predictive variables 
affecting the perception and attitudes towards social responsibility projects is 67.5 
percent. 
Keywords: Communication strategies , communication , recognition programs , social 
responsibility , corporate image , publicity 

 
บทน า  

อุตสาหกรรมรถยนต์มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องประกอบกับประชาชนมีความต้องการรถยนต์
ประเภทต่างๆ ที่ไม่เหมือนกันเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมของกิจกรรมและของผู้ประกอบธุรกิจ ส่งผลให้
ปริมาณการจ าหน่ายรถยนต์เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมา โดยคนส่วนใหญ่เน้นความ
สะดวกสบายกับโลกท่ีมีการพัฒนาทางเทคโนโลยีมากขึ้น  (คณาพจน์  ชัยรัตน์, 2553) 

บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยได้ด าเนินธุรกิจผู้ผลิตรถยนต์ควบคู่ไปกับการด าเนินกิจกรรม
เพ่ือสังคมมาอย่างต่อเนื่องกว่า 50 ปีของการด าเนินกิจการในประเทศไทยนับตั้งแต่ก่อตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 
5 ตุลาคม 2505 โดยเป็นการปฏิบัติตามปรัชญาในการด าเนินธุรกิจของ มร.ซากิชิโตโยดะ ผู้ก่อตั้งธุรกิจ
รถยนต์โตโยต้า เมื่อกว่า 72 ปีที่ผ่านมาในการ “ส่งเสริมพัฒนาการอย่างยั่งยืนของสังคมและประเทศที่โต
โยต้าเข้าไปด าเนินธุรกิจ” ท าให้ธุรกิจรถยนต์ของโตโยต้าทั่วโลกเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและปัจจุบันก าลัง
พัฒนาไปสู่กระบวนการ CSR แบบบูรณาการครบห่วงโซ่ธุรกิจหรือ Integrated CSR Across Value 
Chain โดยเริ่มตั้งแต่การรับผิดชอบกระบวนการคัดเลือกวัตถุดิบเข้ามายังโรงงานประกอบการผลิตการส่ง
มอบสินค้าที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้า การขายตลอดจนการให้บริการหลังการขายและยังมีนโยบายส่งเสริมให้
บริษัทในเครือผู้แทนจ าหน่ายและผู้ผลิตชิ้นส่วนโตโยต้าที่คลอบคลุมไปยังทุกพ้ืนที่ของประเทศไทยได้มีส่วน
ร่วมในการท ากิจกรรม CSR แบบครบถ้วนสมบูรณ์ (Fully Integrated CSR Company) เพ่ือเป้าหมาย
เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับและชื่นชมมากที่สุดด้วยการผ่านมาตรฐาน  ISO 14001 และต่อยอดสู่การ
ปลูกฝัง “CSR DNA” ให้กับพนักงานตลอดทั้งห่วงโซ่ธุรกิจจากต้นน้ าจนถึงปลายน้ าภายใต้ความร่วมมือ
อย่างดียิ่งของ “ชมรมความร่วมมือโตโยต้า” และ “ชมรมผู้แทนจ าหน่ายโตโยต้า” มุ่งสู่การเป็น 
“Responsible business network” หรือเครือข่ายธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมสูงสุด”ภายใต้
แนวคิด “Fully Integrated CSR across Value Chain” ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกส่วน
งานในวงจรธุรกิจโตโยต้าท าให้เกิดความร่วมมือกันเพ่ือท ากิจกรรม CSR ตลอดทั้งห่วงโซ่ธุรกิจโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในการบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งผ่านมาตรฐาน  ISO14001 จึงสามารถลดการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 230,000 ตัน (นับจากเริ่มด าเนินโครงการในปีพ.ศ.2544 จนถึงปัจจุบัน 

จากที่กล่าวมาข้างต้นจึงท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจในการศึกษากลยุทธ์การสื่อสาร และการรับรู้
โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทย จ ากัดผ่านชุมชนออนไลน์ 
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วัตถุประสงค์ในการท าวิจัย   
1. เพ่ือศึกษารูปแบบของการสื่อสารขององค์กร ที่มีกับชุมชนออนไลน์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ของบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจ ากัด 
2. เพ่ือศึกษากลยุทธ์การสื่อสารโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศ

ไทยจ ากัด 
3. เพ่ือศึกษาการรับรู้โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ผ่านชุมชนออนไลน์ของบริษัทโตโยต้า

มอเตอร์ประเทศไทยจ ากัด 
 

กลยุทธ์การสื่อสารเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม  
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาถึงการให้ความหมายรูปแบบ และกลยุทธ์การสื่อสารที่เกี่ยวกับ ความ

รับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด ผ่านชุมชนออนไลน์ ในส่วนของ
ผู้บริโภคมุ่งศึกษาการรับรู้โครงการรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท โตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทย จ ากัด การ
ให้ความหมาย ผลจากการสื่อสารที่มีต่อการรับรู้โครงการ และความคิดเห็นเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อ
สังคมของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด ในมุมมองของผู้บริหาร ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบ
แนวคิดการวิจัย 
1. กลยุทธ์การให้ข่าวสาร        2.กลยุทธ์การปฏิสัมพันธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (Corporate Social 
Responsibility :CSR) 
ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมนั้นได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายไว้ดังนี้ 

Carter V. Good (1973: 20) ให้ความหมายไว้ว่าความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นคุณธรรมที่เป็น
ความคิดรวบยอดในความรู้สึกผิดชอบชั่วดีอันเป็นเรื่องเหนี่ยวรั้งควบคุมพฤติกรรมที่แสดงออกเพ่ือสนอง

Jonker, J., & Witte, M. (2006). Management models for corporate social responsibility. New York : 
Springer. 
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ความปรารถนาสามารถมองเห็นว่าอะไรเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาของคนกลุ่มใหญ่และพร้อมที่จะแสดงออกเมื่อ
มีเหตุการณ์หรือสิ่งแวดล้อมมากระตุ้น 

R. Wayne Mondy (1980: 22) ให้ความหมายไว้ว่าความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นข้อผูกมัดของ
ผู้บริหารในการหาวิธีที่จะรักษาหรือปกป้องผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ขององค์กรอย่าง
เดียว 

สถาบันไทยพัฒน์ (2553) ให้ความหมายไว้ว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมหรือบรรษัทบริบาล
หมายถึงการด าเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กรที่ค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งในระดับใกล้ และ
ไกลด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรหรือทรัพยากรจากภายนอกองค์กรเพ่ือที่จะท าให้อยู่ร่วมกันใน
สังคมได้อย่างเป็นปกติสุข 

สถาบันธุรกิจเพ่ือสังคม (2554) ให้ความหมายไว้ว่าความรับผิดชอบต่อสังคมหมายถึงการเอ้ือ
ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเหมาะสมโดยไม่ไปเบียดเบียนฝ่ายใด 

ดังนั้น ผู้วิจัยสรุปได้ว่าความรับผิดชอบต่อสังคมหมายถึง การด าเนินกิจกรรมภายในและภายนอก
องค์กรที่เป็นความมุ่งมั่นในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานตลอดจนการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นและสังคมในวงกว้างเพ่ือสร้างประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม ในมุมมองของการสื่อสาร ผู้วิจัยได้
ก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัยไว้ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ระดับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ 
ความรับผิดชอบท่ีผู้บริหารควรจะมีต่อสังคมสามารถจัดแบ่งได้ 4 ระดับคือ 

1. ความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ (economic responsibility) เพ่ือผลิตสินค้า และบริการตามที่
ประชาชนต้องการ และน ามาขายเพ่ือให้เกิดก าไรแก่เจ้าของกิจการ (ในกรณีที่เห็นองค์การท าเพ่ือก าไร) นับ
ได้ว่าเป็นความรับผิดชอบหลัก และความรับผิดชอบดั้งเดิมของการด าเนินการ 

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย 

การให้ความหมายความรับผิดชอบตอ่

รูปแบบโครงการ/กิจกรรม 

ความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

กลยทุธ์การสือ่สาร 

ความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

ผู้บริโภค 

การให้ความหมายความรับผิดชอบตอ่

รับรู้รูปแบบโครงการ/กิจกรรม 

ความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

ความคิดเห็นเก่ียวกบั 

ความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
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2. ความรับผิดชอบทางกฎหมาย (legal responsibility) เพ่ือด าเนินกิจการไปตามครรลองของ
กฎหมาย  และข้อบังคับต่างๆ อย่างไรก็ตามกฎหมาย  และข้อบังคับไม่สามารถจะครอบคลุมการกระท าทุก
อย่างที่องค์การกระท าได้การกระท าบางอย่างไม่ผิดกฎหมาย แต่องค์การ ควรจะกระท าหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารองค์การ 

3. ความรับผิดชอบทางจริยธรรม (ethical responsibility) การกระท าบางอย่าง ไม่ใช่สิ่งที่
กฎหมายบังคับถ้าองค์การไม่ท าก็ไมผ่ิดกฎหมาย แต่องค์การเลือกกระท าเพราะเห็นว่า เป็นความรับผิดชอบ
ทางจริยธรรม เช่น การให้สวัสดิการด้านเสื้อผ้า ที่อยู่อาศัย เงินกู้ยืม อาหาร กลางวัน  รถรับส่งพนักงานเป็น
ต้น 

4. ความรับผิดชอบในการใช้ดุลพินิจ (discretionary responsibility) ความรับผิดชอบในระดับนี้
เป็นความสมัครใจของผู้บริหารโดยตรง และข้ึนอยู่กับการตัดสินใจเลือกกระท าของผู้บริหารแต่ละคน  ความ
รับผิดชอบนี้ไม่ได้บังคับไว้เป็นกฎหมายหรือเป็นสิ่งที่พนักงานคิดว่าควรได้รับตามหลักจริยธรรม เช่น 
ผู้บริหารไม่สนับสนุนให้พนักงานท างานล่วงเวลา แต่กลับจ้างพนักงานเพ่ิม เพ่ิมเครื่องจักร เพ่ิมเงินเดือน 
สถาบันธุรกิจเพ่ือสังคม (2554) 
 
การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม และความสามารถในการแข่งขันขององค์การ  (CSR and 
Organizational Competitiveness) 

ปัญหาหนึ่งของการสนับสนุนโครงการ CSR ขององค์การ คือการขาดความเข้าใจเกี่ยวกับผลของ 
CSR ที่มีต่อความสามารถในการแข่งขันขององค์การ ซึ่งในอดีตที่ผ่านมา ความสามารถในการแข่งขันมักใช้
พูดถึง แต่เพียงเฉพาะความแข็งแกร่งขององค์การในด้านต่างๆ โดยเปรียบเทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรม
เดียวกัน อาทิ การศึกษาของ Porter (1985) ในเรื่องการเข้ามาของคู่แข่งหน้าใหม่ อ านาจการต่อรองของผู้
ส่งวัตถุดิบ อ านาจการต่อรองของผู้ซื้อ การเข้ามาของสินค้าหรือบริการทดแทนอ่ืน และความแข็งแกร่งของ
องค์การเทียบกับคู่แข่งหรือของ Kay (1995) ที่กล่าวถึงความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมการเชื่อมต่อที่
มีประสิทธิภาพระหว่างภายในและภายนอกองค์การ และการครอบครองกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทาง
ยุทธศาสตร์ 

แต่ในปัจจุบันความสามารถในการแข่งขันได้ขยายขอบเขตออกไปถึงด้านภาพลักษณ์ (Image) ของ
การสร้างความน่าเชื่อถือ  และชื่อเสียงในสายตาของผู้ซื้อ ผู้บริโภค ผู้ใช้บริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
องค์การ (Vilanova, Lozano & Arenas, 2008; Maignan & Ralston, 2002; Basil & Erlandson, 
2008; David, Kline & Dai, 2005) หากองค์การใดเรียนรู้ที่จะน า CSR มาใช้กับองค์การผลดีก็จะตกกับ
องค์การในแง่ของการสร้างอัตลักษณ์ที่เด่นชัดในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม และประทับตรานั้นไว้ในใจ
ของสาธารณชน ดังนั้น องค์การไม่ว่าใหญ่หรือเล็กจึงไม่ควรละเลยในเรื่อง CSR ซึ่งมีส่วนช่วยส่งเสริม
ภาพลักษณ์ขององค์การ สร้างความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงในสายตาของสาธารณชนต่อยอดให้กับ
ความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์การนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี 
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การศึกษาของ Cornelius, Wallace และ Tassabehji (2007) พบว่าโครงการ CSR ถือเป็น
ส่วนประกอบหนึ่งของอัตลักษณ์องค์การ นั่นคือชื่อเสียง  และภาพลักษณ์ขององค์การมีความเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กับกิจกรรม CSR ที่ด าเนินการโดยองค์การ  ในขณะที่การศึกษาของ Kolodinsky, Madden, Zisk 
และ Henkel (2010) ยืนยันชัดเจนว่าภาพลักษณ์ขององค์การที่ด าเนินงานกิจกรรม  CSR ได้รับการ
พิจารณาว่าเป็นองค์การที่ให้ความส าคัญ กับผู้อ่ืนมากกว่าการสนใจจะหาแต่ประโยชน์เข้าสู่ตัวองค์การเพียง
อย่างเดียว 

Peter Jones และคณะ (Jones, Comfort, & Hillier, 2008) ได้ศึกษาเรื่องการสื่อสารการตลาด
เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมในบริษัทผู้จ าหน่ายอาหารประเทศอังกฤษพบว่าสามารถน าการ
สื่อสาร CSR มาใช้ในการให้ข้อมูลกับลูกค้าเกี่ยวกับทั้งสินค้าแบบจ าเพาะและสินค้าทั่วไปเพ่ือแสดงให้เห็น
ถึงความใส่ใจต่อสังคม และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แบรนด์ของบริษัทได้เป็นอย่างดี โครงการ CSR จึงเป็นเสมือน
เครื่องมือสื่อสารชนิดหนึ่งที่สามารถน ามาใช้เป็นกระจกสะท้อนให้เห็นว่าองค์การใดที่มีการตื่นตัวให้
ความส าคัญต่อสภาพปัญ หาของชุมชน และสังคมมากน้อยเพียงใด 
 
การสื่อสารกิจกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมผสมผสานแบบสองทาง (Inside-out and 
Outside-in Approach) 

ในหลายโอกาส และหลายกรณีการสื่อสารกิจกรรม CSR อาจได้รับการพิจารณาว่าเป็นการกระท า
เพ่ือการสร้างภาพลักษณ์ทที่ดีให้แก่องค์การมากกว่าเป็นความมุ่งหัวงขององค์การในการเข้ามามีส่วน
รับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง (Porter & Kramer, 2006) โดยเฉพาะเมื่อองค์การที่ด าเนินโครงการ CSR 
ของสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับอบายมุขสิ่งเสพติดหรือสิ่งที่เป็นพิษภัยต่อสังคม  (Ludescher & 
Mahsud, 2010) ความพยายามขององค์การที่กล่าวข้างต้นมักได้รับการพิจารณาว่าไม่มีความจริงใจ 
ตัวอย่างเช่นงาน วิจัยของ Friedman (2009) ได้ศึกษาเทคนิคการสื่อสารกิจกรรม CSR ของบริษัทผู้ผลิต
บุหรี่พบว่า แม้ผู้คนจะรับทราบถึงกิจกรรม CSR ที่บริษัทผู้ผลิตบุหรี่ได้พยายามด าเนินการแต่พวกเขาก็ยังคง
มีทัศนคติในแง่ลบต่อบริษัทผู้ผลิตบุหรี่อยู่อย่างมีนัยยะส าคัญ ดังนั้น การสื่อสารโครงการ  CSR จึงต้อง
ด าเนินการอย่างมีข้ันตอนแยบยล และมีการไตร่ตรองอย่างเป็นระบบ 

การที่กิจกรรม CSR ขาดการวางกลยุทธ์อย่างเป็นระบบไม่เป็นแบบแผนอาศัยการบอกต่อแบบ
ปากต่อปากในการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย และมีการจัดการเป็นไปแบบกระจัดกระจายเป็นชิ้นๆ ไม่
สอดคล้องกับพันธกิจ และวิสัยทัศน์ขององค์การ  ส่งผลให้การสื่อสารกิจกรรม CSR ไม่ประสบผลสัมฤทธิ์ได้
เท่าที่ควรดังเห็นได้จากการวิจัยของ Worthington, Ram และ Jones (2006) ที่ศึกษาพบว่าองค์การส่วน
ใหญ่โดยเฉพาะองค์การขนาดกลาง  และขนาดเล็ก (SMEs) มักมีแนวโน้มที่จะเข้าร่วมในกิจกรรม CSR ที่
หลากหลาย  กระจัดกระจายตั้งแต่กิจกรรมเพ่ือสังคม เพ่ือสิ่งแวดล้อมเพ่ือสาธารณกุศลด้วยการบริจาค
ทรัพย์แก่องค์การการกุศลระดับชุมชนรวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน โรงเรียน ไปจนถึงการจัด
กิจกรรมน าวัสดุสิ่งของเก่ามาใช้ใหม่ซึ่งกิจกรรม CSR ส่วนใหญ่ที่กล่าวมานี้มีเป็นไปแบบเฉพาะกิจตามความ
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ต้องการหรือตามการตัดสินใจของคนๆ เดียวหรือคนไม่กี่คนที่มีอ านาจในองค์การเป็นหลัก และโดยส่วน
ใหญ่กิจกรรม CSR เหล่านั้นไม่มีเป้าหมายที่แน่ชัดในการสื่อสารหรือไม่มีการก าหนดตัวชี้วัดผลส าเร็จของ
กิจกรรมโครงการไว้อย่างชัดเจน 
 
การสื่อสารนโยบาย CSR ขององค์การต้องผสมผสานแบบสองทางคือ แบบจากภายในสู่ภายนอก 
(Inside-out Approach) และแบบจากภายนอกสู่ภายใน (Outside-in Approach) 

1. แบบจากภายในสู่ภายนอก (Inside-out Approach) คือการใช้นโยบายเชิงรุกขององค์การใน
การกระท า ภารกิจด้าน CSR ที่เกิดจากแรงขับจากบุคลากรภายในองค์การที่มความกระตือรือร้นอยากท า
กิจกรรม CSR เป็นรากฐานโดยจะเน้นความสอดคล้องระหว่างกิจกรรม CSR ที่ด าเนินการกับพันธกิจ  และ
วิสัยทัศน์ขององค์การให้เกิดความกลมกลืนักน  ซึ่งการสร้างการมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การใน
รูปแบบนี้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายนอกองค์การมีแนวโน้มที่จะเข้ามามีส่วนสร้างความกดดันองค์การใน
เรื่องกิจกรรม CSR น้อยมาก เพราะองค์การที่มุ่งด าเนินงาน CSR ในรูปแบบนี้จะให้ความสนใจักบเป้าหมาย
ระยะยาว และความต่อเนื่องของการท า CSR ที่ฝังรากในองค์การเป็นส าคัญ 
2. แบบจากภายนอกสู่ภายใน (Outside-in Approach) คือการใช้ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
เกี่ยวข้องกับองค์การเป็นตัวก าหนดว่ากิจกรรม CSR ใดบ้างที่จะตอบสนองต่อความต้องการของพวกเขา
เหล่านั้นได้ดีที่สุด  โดยองค์การจะพิจารณาด าเนินการกิจกรรม CSR ได้หรือไม่นั้นจะเปรียบเทียบน้ าหนัก
จากอ านาจต่อรองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียความส าคัญของกิจกรรม CSR ที่เรียกร้อง และการทรงสิทธิ์ในการ
เรียกร้องของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านั้นที่มีต่อองค์การเป็นส าคัญ ถ้าเห็นว่ามีน้ าหนักมากก็เป็นกิจกรรม  
CSR ที่ต้องเร่งด าเนินการ ดังจะเห็นได้ว่าการด าเนินการ CSR ในรูปแบบนี้จะมีลักษณะในเชิงของการตั้งรับ
มากกว่าเชิงรุกที่มุ่งรักษาเสถียรภาพระยะสั้นขององค์การในสายตาของสาธารณชนเป็นหลักเมื่อประกอบ
กันทั้งแบบจากภายในสู่ภายนอก (Inside-out  Approach) และแบบจากภายนอกสู่ภายใน (Outside-in 
Approach) องค์การจะสามารถสร้างความสอดคล้องในพันธกิจ และวิสัยทัศน์ขององค์การกับกิจกรรม  
CSR และสร้างความแตกต่างในกิจกรรม CSR ขององค์การกับคู่แข่งออกมาอย่างเห็นได้ชัด 
 
กระบวนการสื่อสารการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ (Communication Process for 
CSR) 

ปัจจุบันโครงการประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการสร้างการมีส่วนร่วมรับผิดชอบที่มีประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมในรูปแบบต่างๆ ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ งานวิจัยในเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการในการสื่อสาร
โครงการ CSR ไปยังกลุ่มเป้าหมายทั้งใน  และนอกองค์การจึงมีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง นักวิจัยด้าน 
CSR กลุ่มทฤษฎีเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Snider, Hill & Martin, 2003; Freeman, 1984) เสนอแนะ
กระบวนการสื่อสารในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ CSR ไว้ว่าควรมีขั้นตอนต่างๆ ประกอบด้วย
ขั้นตอนเปิด โอกาสให้ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนในการร่วมก าหนดนโยบายขั้นของการ
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สื่อสารกิจกรรม CSR ที่ก าหนดจัดท าให้แก่บุคลากรภายในองค์การเพ่ือให้ทราบถึงเป้าหมาย   และ
วัตถุประสงค์ของการจัดท าโครงการ และขั้นของการก าหนดแผนกิจกรรม  CSR ในระยะยาวเพ่ือให้การ
ประชาสัมพันธ์งานด้าน CSR ประสบความส าเร็จ และน าไปสู่การเจริญเติบโตขององค์การอย่างยั่งยืน 
 

แนวทางการก าหนดกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในโครงการ  CSR  ของ
องค์การหนึ่งๆ ไว้ดังนี้ 
1. สร้างจุดเชื่อมของอารมณ์ร่วมกันให้เกิดขึ้น 

การที่บุคลากรในองค์การจะเข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการ CSR ในองค์การได้นั้น จุดแรกที่จะต้อง
สร้างคือจุดเชื่อมร่วมกันระหว่างบุคลากร  และองค์การซึ่งจุดเชื่อมที่ร่วมกันนี้เกี่ยวเนื่องอยู่บนพ้ืนฐานของ
ความสนใจ  และความใส่ใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งร่วมกันของบุคลากรในองค์การโดยอาจท าผ่านช่องทางการ
สื่อสารแบบต่างๆ ได้ โดยผ่านไปยังกลุ่มผู้น าทางความคิดในกลุ่มพนักงานขององค์การหรือผ่านการท า
แบบสอบถามความสนใจหรือความต้องการของบุคลากรในองค์การในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อสังคมที่พนักงานเห็นว่าดี และมีประโยชน์ 
2. เปิดโอกาสในการรับฟังความเห็น 

การเปิดโอกาสให้ฝ่ายบริหาร  และพนักงานได้มีการสื่อสารถึงกันแลกเปลี่ยนในเรื่องต่างๆ อย่าง
เปิดเผย มีการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการในการด าเนินโครงการ  CSR ที่จัดขึ้นโดยองค์การ
นับว่าเป็นองค์ประกอบส าคัญในการดึงดูดคนกลุ่มต่างๆ ขององค์การให้เข้ามาร่วม และแสดงให้เห็นถึง
ความจริงใจในการสร้างการมีส่วนร่วมในกลุ่มพนักงานขององค์การ ไม่ใช่เป็นการท าแต่เพียงเพ่ือ
ผลประโยชน์ในด้านการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ขององค์การเพียงอย่างเดียว  (Filho, Wanderley, 
Gomez & Farache, 2010) 
3. ส่งเสริมค่านิยมแห่งการใส่ใจสังคม 

ค่านิยมแห่งการใส่ใจสังคมเมื่อได้รับการเพาะบ่มผ่านกระบวนการของการหล่อหลอมโดยองค์การ
ทั้งโดยความสมัครใจ และการสร้างแรงจูงใจให้เข้าร่วมเมื่อพนักงานได้ตระหนักถึงค่านิยมแห่งการส านึก
รับผิดชอบต่อสังคมร่วมกับองค์การแล้วการท าให้บรรลุเป้าหมายโครงการ CSR ก็จะประสบผลส าเร็จได้ง่าย
ขึ้น 
4. สื่อสารในรูปแบบต่างๆ 

การใช้เครื่องมือสื่อสารสารทั้งภายใน และภายนอกองค์การจะช่วยในการเผยแพร่ค่านิยมแห่งการ
ใส่ใจต่อสังคม  และโครงการ CSR ให้เป็นที่รับรู้และเข้าใจในหมู่พนักงานขององค์การ ทั้งนี้การสื่อสาร
ภายในอาจท าได้โดยผ่านทางการสนทนาเล่าเรื่องราวตัวอย่างที่ดีของโครงการ  CSR ที่ด าเนินการโดย
องค์การในจดหมายข่าว บอร์ดประชาสัมพันธ์ และจดหมายเวียนภายในองค์การ  (Jones, Comfort & 
Hillier, 2008) เป็นต้น 
 



 324 หัวข้อ “นวัตกรรมนิเทศศาสตร์และการจัดการ”   

ความหมายของการรับรู้ 
 การรับรู้ (Perception) หมายถึง กระบวนการที่แต่ละบุคคลมีการเลือกประมวล และการตีความ
เกี่ยวกับตัวกระตุ้นออกมาให้มีความหมาย และได้ดูภาพของโลกที่มีเนี้อหา (Schiffman and 
Kanuk,1991:268-306) 
 Henry Assael (1998) ได้ให้ความหมายของการรับรู้ไว้ว่า คือ กระบวนการเลือก การรวบรวม 
และการตีความสิ่งเร้าทางการตลาด และสิ่งแวดล้อมที่ท าให้ผู้บริโภคมีความเข้าใจต่อสิ่งเร้านั้น ท าให้เกิด
ภาพรวมที่ชัดเจน 
 Chris Fill (1995: 96) ยังได้กล่าวว่า การรับรู้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับวิธีการที่แต่ละคนมอง และให้
ความเข้าใจต่อสิ่งแวดล้อมรอบๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่เก่ียวกับการเลือก การรวบรวม และตีความสิ่งเร้าต่างๆ โดยแต่
ละคนซึ่งจะท าให้เกิดความเข้าใจที่แตกต่างกันไปในแต่ละเหตุการณ์ 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538: 96) ได้กล่าวว่า จากการับผู้ของผู้บริโภคจะมีผลต่อการกระท าเนื่องจาก
บุคคลจะตัดสินใจ และมีพฤติกรรมโดยถือเกณฑ์จากสิ่งที่เขารับรู้จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญส าหรับนักการตลาดที่จะ
ท าความเข้าใจความคิดเกี่ยวกับการรับรู้ทั้งหมด ซึ่งจะสามารถช่วยนักการตลาดก าหนดกลยุทธ์และพัฒนา
งานโฆษณาที่สร้างโอกาที่ดีได้พบเห็น และสามารถจ าได้จากผู้บริโภคที่เป็นเป้าหมาน ดังนั้นจึงจ าเป็นที่
จะต้องศึกษาแนวคิดพ้ืนฐานของกระบวนการรับรู้ซึ่งสิ่งกระตุ้น (Stimulus) เป็นบัจจัยที่น าเข้าที่ผ่านเข้ามา
ในประสาทสัมผัสของมนุษย์หน่วยหนึ่ง  
 ดังนั้น อาจสรุปได้ว่าการรับรู้ (Perception) หมายถึง ระดับความซับซ้อนของผู้บริโภคในการรับรู้
ถึงข้อมูลที่เจ้าของสินค้างส่งออกมา และเกิดภาพหรือการรับรู้ความรู้สึกในใจ 
 
กระบวนการรับรู้ 
 พัชนี เชยจรรยา และคณะ (2534: 71-73) ได้กล่าวไว้ว่า คนเราไม่สามารถให้ความสนใจกับสิ่ง
ต่างๆ รอบตัวได้ทั้งหมดแต่จะเลือกรับรู้เพียงบางส่วนเท่านั้น แต่ละคนมีความสนใจ และรับรู้สิ่งต่างๆ 
รอบตัวต่างกัน ฉะนั้นเมื่อได้รับข่าวสารเดียวกันผ็รับสารสองคนอาจให้ความสนใจและรับรู้สารเดียวกัน
แตกต่างกัน โดยทั่วไปการรับรู้ที่แตกต่างกันเกิดจากอิทธิพลของตัวกรองบางอย่างคือ 
 1. แรงผลักดันหรือแรงจูงใจ (Motivate) เรามักเห็นในสิ่งที่เราต้องการเห็น และได้ยินในสิ่งที่เรา
ต้องการได้ยินเพ่ือตอบสนองความต้องารของตน 
 2. ประสบการณ์เดิม (Past Experience) คนเราต่างเติบโตในสภาพแวดล้อมต่างกันถูกเลี้ยงด้วย
วิธีที่ต่างกัน และคบหาสมาคมกับคนต่างกัน 
 3. กรอบอ้างอิง (Frame of Reference) ซึ่งเกิดจากการสั่งสมอบรมทางครอบครัว และสังคม 
ฉะนั้นคนเราที่มาจากต่างครอบครัวสถานภาพทางสังคมต่างกัน นับถือศาสนาต่างกัน จึงมีการรับรู้เรื่งราว
ต่างๆ ที่ต่างกัน 
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 4. สภาพแวดล้อม (Environment) คนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมต่างกัน เช่น อุณหภูมิ บรรยากาศ 
สถานที่ เป็นคนจะเปิดรับข่าวสาร และตีความข่าวสารที่ได้รับต่างกัน 
 5. สภาวะ จิตใจ และอารมณ์ ได้แก่ความโกรธ ความกลัว ฯลฯ ตัวอย่างเช่น เรามักมองความผิด
เล็กน้อยเป็นเรื่องใหญ่โตขณะที่เราอารมณ์ไม่ดีหรือหงุดหงิด แต่กลับมองปัญหาหรืออุปสรรคใหญ่หลวงเป็น
เรื่องเล็กน้อยขณะที่มีความรัก เป็นต้น 
 
แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารกับสังคมภายนอก 

การสื่อสารคือ กระบวนการถ่ายทอดข่าวสารจากบุคคลหนึ่งซึ่งเรียกว่าผู้ส่งสารไปยังอีกบุคคลหนึ่ง
ซึ่งเรียกว่าผู้รับสาร ดวงรัตน์ ด่านไทยน า อ้างถึงใน ปรมะ (2540) กระบวนการสื่อสารจึงประกอบด้วย
องค์ประกอบหลักคือ ผู้ส่งสาร สาร สื่อ และผู้รับสาร 

การติดต่อสื่อสารมีบทบาทส าคัญอย่างมาต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันของมนุษย์ (Herbert A. 
Simon, 1960) กล่าวว่าถ้าองค์กรหรือสังคมขาดการติดต่อสื่อสารก็จะอยู่ไม่ได้ เนื่องจากการติดต่อสื่อสาร
เป็นเรืองของการท าความเข้าใจระหว่างบุคคล องค์กรหรือสังคมจึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญเกี่ยวข้องกับการ
ติดต่อหรือส่งข่าวสาร 

1. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อถือหรือรับรู้ (Cognitive Material) ได้แก่ เรื่องราวต่างๆ 
(Information) ข้อเท็จจริง (Fact) หรือปัญหาต่างๆ 

2. ปัจจัยเกี่ยวกับการจูงใจ และอารมณ์ (Motivational and Emotional Material) ได้แก่
บรรยากาศที่เกี่ยวกับอารมณ์ ทัศนคติ และปฏิกิริยา ความจงรักภักดีหรือท่าทีที่เป็นศัตรู ความรู้สึก
สนับสนุนหรือไม่เป็นด้วย และเป้าหมายที่ต้องการ (Rensis Likert, 1961) 
จะเห็นได้ว่างานวิจัยชิ้นนี้จ าเป็นที่จะต้องใช้หลักการทางการสื่อสารเข้ามาใช้ในการถ่ายทอดข่าวสารต่างๆ 
ของโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด ให้กับชุมชน
ออนไลน์ ผู้วิจัยจึงได้น าเสนอแนวคิดเก่ียวกับการสื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมไว้ด้วย 

 
ระเบียบวิธีการวิจัย   

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือศึกษาถึงกลยุทธ์ในการ
สื่อสารของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-depth 
Interview) โดยสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) บุคคลของบริษัทท่ีเกี่ยวข้องในการวางกล
ยุทธ์การสื่อสารออนไลน์ แต่เนื่องด้วยข้อมูลที่ใช้ในการวางกลยุทธ์เป็นความลับของทางบริษัท จึงไม่ให้ท า
การสัมภาษณ์ ดังนั้นผู้วิจัยจึงใช้การศึกษาวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Research) รวบรวมข้อมูล
จากการค้นคว้าหนังสือ บทความ วารสาร เอกสาร รายงานประจ าปีของบริษัท โตโยต้ามอเตอร์ประเทศ
ไทยจ ากัด และงานวิจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพ่ือ
น ามาเป็นแนวคิดในการด าเนินงานวิจัย และการวิจัยเชิงปริมาณด้วยวิธีการส ารวจ (Survey Research) 
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โดยการวัดตัวแปรเพียงครั้งเดียว (One- shot Descriptive Study) และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
การส ารวจ ผู้วิจัยได้ใช้สูตรในการหาขนาดตัวอย่าง (วิเชียร เกตุสิงห์, 2537) จ านวน  400 ชุด วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accident Sampling) เฉพาะกลุ่มผู้ ใช้งานชุมชนออนไลน์ Facebook 
CSR Society with Toyota ตามจ านวนตัวอย่างที่ก าหนดไว้จนได้ครบตามจ านวน โดยการสุ่มตัวอย่างจาก
กลุ่มผู้ใช้งานชุมชนออนไลน์ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 
เครื่องมือในการเนินงานวิจัย 

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด มีการศึกษาข้อมูลในการด าเนินงาน เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในด าเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งมีทั้งข้อมูลปฐมภูมิ และข้อมูลทุติยภูมิซึ่งสามารถ
แบ่งออกดังนี้ 

(1) ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลที่บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัดได้ใช้เป็นแนวทางใน
การสื่อสารกับชุมชนออนไลน์ ซึ่งจากการศึกษาพบว่าได้ข้อมูลมาจากหลายๆ ส่วนดังนี้ 

- ตั้งเพจสาธารณะ (FACEBOOK) เพ่ือรับทราบถึงปัญหาและความต้องการต่างๆ ที่ผู้ใช้งานชุมชน
ออนไลน์ต้องการให้บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทย จ ากัด ด าเนินการกับปัญหาและความต้องการนั้นๆ 
โดยการตั้งประเด็นในการพูดคุยผู้ใช้งานชุมชนออนไลน์ เช่น เมื่อต้องการรณรงค์การขับรถให้ถูกกฏจราจรก็
จะมีการโพสข้อความรณรงค์ และมีผู้ใช้งานชุมชนออนไลน์เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นกับโพส 

- พูดคุยกับสื่อมวลชน เพ่ือรับทราบถึงปัญหาที่บางครั้งเกิดจากการที่ผู้ใช้รถยนต์โตโยต้า ท าการ
ร้องเรียนไปยังสื่อมวลชนต่างๆ วิทยุ หรือหนังสือพิมพ์แทนการติดต่อกับบริษัท โตโยต้ามอเตอร์ประเทศ
ไทย จ ากัด โดยตรงซึ่งจะใช้ข้อมูลจากสื่อมวลชนติดตามข่าวสารที่ผู้ใช้งานชุมชนออนไลน์ต้องการให้
ปรับปรุง และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ที่มา https://www.facebook.com/ToyotaCSR/?fref=ts 
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(2) ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลที่บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด ได้มาจากหน่วยงานที่
สรุปเอาไว้แล้ว และข้อมูลจากหน่อยงานอ่ืนๆ เช่นกรมพลาธิการทหารบก กองทัพบก และมูลนิธิ
สิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) โดยข้อมูลที่ใช้รวมไปถึงลักษณะทางกายภาพ
ของพ้ืนที่ที่ด าเนินโครงการ และกิจกรรม 
 

ส่วนที่ 1 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้การศึกษาวิเคราะห์เอกสาร 
(Documentary Research) รวบรวมข้อมูลจากการค้นคว้าหนังสือ บทความ วารสาร เอกสาร รายงาน
ประจ าปีของบริษัท โตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจ ากัด และงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ตทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพ่ือน ามาเป็นแนวคิดในการด าเนินงานวิจัย 

ส่วนที่ 2 เป็นการการวิจัยเชิงปริมาณด้วยวิธีการส ารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม
เป็นเรื่องมือในการส ารวจการรับรู้โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ประเทศ
ไทย จ ากัด ซึ่งเก็บข้อมูลจากตัวแทนประชากรจ านวน 400 ตัวอย่าง โดยใช้ตารางส าเร็จรูปของ Krejcie 
and morgan (1970) 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ส่วนที่ 1 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการการศึกษาวิเคราะห์เอกสาร 
(Documentary Research) 
กลยุทธ์ในการสื่อสารโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านชุมชนออนไลน์ 
(1) สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) 

จากการศึกษาพบว่าสื่อสังคมออนไลน์จัดเป็นสื่อหลักที่การบริษัท โตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทย 
จ ากัด ได้น ามาใช้ในกลยุทธ์การสื่อสารเพ่ือเป็นไปตามวัตถุประสงค์นั้นๆ บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ประเทศ
ไทย จ ากัด ใช้สื่อดิจิทัลที่เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติการทางสังคม เพ่ือใช้สื่อสารระหว่างกันในเครือข่ายทาง
สังคม (Social Network) ผ่านทางเว็บไซต์ ที่มีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต โดยเน้นให้ผู้ใช้ชุมชนออนไลน์ 
เป็นผู้ส่งสาร และผู้รับสารมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเองในรูปของข้อมูล 
ภาพ และเสียง 

 Website  คือ สื่อออนไลน์บนอินเทอร์เน็ตที่ใช้เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ข้อคิดเห็น 
โดยสามารถแบ่งปันให้ผู้ใช้งานชุมชนออนไลน์สามารถเข้าไปอ่าน หรือแสดงความคิดเห็น
เพ่ิมเติมได้ ซึ่งเนื้อหาของบล็อกนั้นจะเรียงล าดับจากเนื้อหาปัจจุบันไปสู่เนื้อหาเก่า ผ็ใช้
งานชุมชนออนไลน์สามารถค้นหาเนื้อหาย้อนหลังเ พ่ืออ่านได้ตลอดเวลา เช่น 
http://www.toyota.co.th/ 

 Social Networking หรือเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ในอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นเครือข่าย
ทางสังคมแบบกลุ่ม (Social Community) ที่รวมตัวกันเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ และ
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แบ่งปันข้อมูลระหว่างกันทั้งด้าน การศึกษา ซื้อขายแลกเปลี่ยนอุปกรณ์ ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมโครงการ เช่น Facebook, Toyota Yaris Club Thailand 

 
(2) สื่อสิ่งพิมพ ์

จากการศึกษาพบว่าสื่อสิ่งพิมพ์จัดเป็นสื่อหลักที่การบริษัท โตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทย จ ากัดได้
น ามาใช้ในกลยุทธ์การสื่อสาร เพ่ือเป็นไปตามวัตถุประสงค์นั้นๆ 

 เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสาร บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทย จ ากัด จัดท าเอกสารรายงาน
การพัฒนาอย่างยั่งยืนประจ าแต่ละปี เพื่อสรุปผลงานให้กับผู้ใช้งานชุมชนออนไลน์ที่สนใจ
ได้ใช้เป็นข้อมูล เช่น กิจกรรมโครงการเพ่ือสังคม สิ่งแวดล้อมการศึกษาและการถ่ายทอก
เทคโนโลยียานยนต์ กิจกรรมเพ่ือสังคมต่างๆ  

 เพ่ือให้ความรู้  บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทย จ ากัด ได้จัดท าอินโฟกราฟิกส์ 
(Infographics) โดยการน าข้อมูลหรือความรู้มาสรุปเป็นสารสนเทศในลักษณะของข้อมูล 
และกราฟิกที่อาจเป็นลายเส้น สัญลักษณ์ กราฟ แผนภูมิ  แผนที่ ฯลฯ ที่ออกแบบเป็น
ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว ดูแล้วเข้าใจง่ายในเวลารวดเร็วและชัดเจน สามารถสื่อให้ผู้ชม
เข้าใจความหมายของข้อมูลทั้งหมดได้โดยไม่จ าเป็นต้องมีผู้น าเสนอมาช่วยขยายความ
เข้าใจอีก 

(3) สื่อมวลชน 
จากการศึกษาพบว่าสื่อบริษัท โตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทย จ ากัด ใช้สื่อมวลชนในกี่เผยแพร่

ข่าวสารของบริษัท โตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทย จ ากัด รวมไปถึงการใช้สื่อมวลชนในการเก็บข้อมูล ข่าวสาร 
หรือความต้องการต่างๆ ที่ผู้บริโภคร้องเรียนผ่านสื่อมวลชน โดยสื่อมวลชนที่บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ 
ประเทศไทย จ ากัดใช้มีดังนี ้

 วิทยุโทรทัศน์ โดยส่วนมากจะเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการที่ทางบริษัท โตโยต้า
มอเตอร์ประเทศไทย จ ากัด ก าลังจะจัดขึ้น เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
โครงการใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ 

 การใช้สื่อประสมนี้ ถือว่าเป็นเครื่องมือที่ส าคัญเพ่ือใช้ในการส่งข่าวสารไปยังกลุ่มผู้ใช้งานชุมชน
ออนไลน์ เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจถึงโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท โตโยต้า
มอเตอร์ประเทศไทย จ ากัด การใช้สื่อประสมแบบข้อความ กราฟิก ภาพเคลื่อนไหว หรือเสียง 
สามารถสร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการมากขึ้น ตลอดจนยังเป็นการปลูกจิตส านึกให้กับ
เยาวชน และผู้ที่เข้าร่วมโครงการให้ได้รู้จักอนุรักษ์ธรรมชาติ ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท โตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทย จ ากัด   

 



 
ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2559 คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (1 ก.ค. 2559)   329 

ส่วนที่ 2 การวิจัยเชิงปริมาณด้วยวิธีการส ารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเรื่องมือ
ในการส ารวจการรับรู้โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ประเทศไทย จ ากัด 

ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยได้ยินข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรม
โครงการมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 67.7 รองลงมาเป็นการได้เห็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมโครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 22.2 และเคยได้ร่วมกิจกรรมโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม คิดเป็นร้อยละ 10.1 

เมื่อพิจารณาถึงข้อมูลลักษณะประชากรของผู้ตอบแบบสอบถามโดยผู้ใช้งานชุมชนออนไลน์  
พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 56 และเพศชาย คิดเป็น
ร้อยละ 44 

เมื่อพิจารณาถึงอายุพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อายุ 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.3 รองลงมาอายุ 
31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 29.8 รองลงมาอายุ 51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 10.9 รองลงมาอายุ 41-50 ปี คิด
เป็นร้อยละ 9.7 รองลงมาอายุ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 8.9  และน้อยสุดอายุ 15-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 
8.5 
 เมื่อพิจารณาถึงระดับการศึกษาสูงสุดของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่ามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 62.9 รองลงมาอยู่ในระดับสูงกว่า
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 28.2 และน้อยสุด ต่ ากว่าปริญญาตรีจ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.3 
รองลงมามกีารศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. คิดเป็นร้อยละ 2.8 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   ซึ่ง
เท่ากับอนุปริญญา/ปวส. คิดเป็นร้อยละ 2.4 และประถมศึกษา จ านวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 1.2 
 เมื่อพิจารณาถึงอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 35.5 รองลงมาเป็นนักเรียน /นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 22.6  
รองลงมามีอาชีพรับราชการ คิดเป็นร้อยละ 11.7 รองลงมามีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 8.5 
รองลงมาประกอบอาชีพอาชีพอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 5.6 รองลงมามีอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเท่ากันกับ
ว่างงาน คิดเป็นร้อยละ 4.4 และกลุ่มตัวอย่างที่น้อยที่สุดคือ อาชีพรับจ้าง ซึ่งเท่ากันกับ พ่อบ้าน/แม่บ้าน 
จ านวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 3.6 
 เมื่อพิจารณาถึงรายได้เฉลี่ยต่อเดือนพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า  
20,000 บาท มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 41.1 รองลงมามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-20,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 16.5 รองลงมา 5,001-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.9 รองลงมา ต่ ากว่า 5,000 บาท ซึ่งเท่ากัน
กับ 10,000-15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.9 และน้อยสุด ไม่มีรายได้ จ านวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
5.6 
 ผลการวิเคราะห์ค่าการรับรู้โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่ศึกษา
ได้รับข้อมูลหลายเดือนต่อครั้ง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 31 รองลงมาเดือนละครั้ง คิดเป็นร้อยละ 23.4 
รองลงมาไม่เคยได้รับเลย คิดเป็นร้อยละ 20.2 รองลงมาได้รับข้อมูลเดือนละ 2-4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 18.1 
และได้รับข้อมูลทุกสัปดาห์ มีจ านวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 7.3 
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 ผลการวิเคราะห์ค่าการเปิดรับข่าวสาร พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่ศึกษา มีการเปิดรับข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด จากสื่อ
ต่างๆ ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.93 และเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อบุคคลมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.13 รองลงมาคือป้ายประชาสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.02 และเปิดรับข่าวสารจากวิทยุน้อยที่สุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.46 
 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อการให้ข้อมูล่าวสาร พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่ศึกษามีความ
คิดเห็นในการให้ข้อมูลข่าวสารอยู่ในระดับดี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 41.1 รองลงมามีความคิดเห็นในการ
ให้ข้อมูลข่าวสารอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 31.9 รองลงมามีความคิดเห็นในการให้ข้อมูลข่าวสาร
อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 22.2 และความคิดเห็นในการให้ข้อมูลข่าวสารต้องปรับปรุงน้อยที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 4.8 
 ผลการวิเคราะห์ค่าทัศนคติต่อโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่
ศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่ศึกษามีทัศนคติที่เห็นด้วยกับโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของ
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 และเห็นด้วยกับโครงการความ
รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัทท าให้เกิดผลดีกับสิ่งแวดล้อมในชุมชนและสังคม มากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 รองลงมาคือเห็นด้วยกับกิจกรรมโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท โต
โยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 และบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด 
ชี้แจงถึงปัญหาในการด าเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม ต่อชุมชนที่จัดกิจกรรมโครงการน้อยที่สุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 
 ผลการวิเคราะห์การร่วมโครงการ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่ศึกษาไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรม
โครงการ มีจ านวนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 37.9 รองลงมาเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการปานกลาง คิด
เป็นร้อยละ 31.9 รองลงมามีการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการน้อย คิดเป็นร้อยละ 11.7 เคยร่วมกิจกรรม
โครงการบ่อย คิดเป็นร้อยละ 10.5 รองลงมาเคยเข้าร่วมกิจกรรมโครงการน้อยมาก คิดเป็นร้อยละ 6.9 
และเข้าร่วมกิจกรรมโครงการบ่อย มีจ านวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 1.2 

 ผลการวิเคราะห์การการยอมรับโครงการ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่ศึกษา มีการยอมรับ
โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.83 โดยกลุ่มตวัอย่างยินดีให้ความร่วมมือกับโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท โตโยต้า 
มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 รองลงมาเห็นด้วยว่าปัญหาป่าชายเลนถูก
ท าลายได้รับการแก้ไขจากกิจกรรม โตโยต้าปลูกป่าชายเลน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 และเชื่อมั่นในโครงการ
ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด จะสามารถพัฒนาสังคมได้อย่าง
ยั่งยืนน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 

ผลการวิเคราะห์สมมติฐานค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวแปรต้นที่มีต่อตัวแปรตาม 
พบว่า  
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การรับรู้ข่าวสาร กับทัศนคติต่อโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ 
ประเทศไทย จ ากัด มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยทางสถิติ ที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์เชิงบวก มีค่า
สัมประสิทธิ์ (r) เท่ากับ .456** หมายถึงมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน  

ทัศนคติ กับการยอมรับโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศ
ไทย จ ากัด มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยทางสถิติ ที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์เชิงบวก มีค่าสัมประสิทธิ์ (r) 
เท่ากับ .812** หมายถึงมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน 

การรับรู้ข่าวสาร กับการยอมรับโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ 
ประเทศไทย จ ากัด มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยทางสถิติ ที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์เชิงบวก มีค่า
สัมประสิทธิ์ (r) เท่ากับ .488** หมายถึงมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน  
 

อภิปรายผล 
ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์การสื่อสารที่บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด ใช้เพ่ือสร้าง

การรับรู้โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านชุมชนออนไลน์สามารถน ามาใช้ได้จริง และกลยุทธ์หลักคือ 
การสร้างการรับรู้ผ่านสื่อบุคคล สื่ออนไลน์ และสื่อโทรทัศน์ โดยมีการใช้กลยุทธ์ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การ
จัดกิจกรรมโครงการปลูกป่า โครงการถนนสีขาว การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การขับขีปลอดภัยในช่วง
เทศกาลส าคัญๆ การส่งเสริมด้านการศึกษา และถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมไปถึงการดูแลลูกค้า เพราะ
ประเด็นสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่โลกก าลังให้ความสนใจ 

การรับรู้โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับทัศนคติที่มีต่อโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมที่ระดับที่ 0.01 จึงท าให้ผู้ใช้งาน
ชุมชนออนไลน์มีความคิดเห็นด้านบวกกับโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมอยู่ในระดับสูง การรับรู้
โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมจากสื่อต่างๆ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการยอมรับในโครงการความ
รับผิดชอบต่อสังคม อย่างมีนัยส าคัญ ที่ระดับ 0.01 จึงท าให้ผู้ใช้งานชุมชนออนไลน์ยินดีให้ความร่วมมือ 
และอยากร่วมกิจกรรมโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท โตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทย จ ากัด 

 

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการศึกษาครั้งนี้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในเชิงการปฏิบัติ ซึ่งผู้วิจัยได้จ าแนกออกเป็น  2  

ประเด็น ดังนี้ 

1. ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท จากผลการศึกษาพบว่า
ด้านการสื่อสารถึงโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านการรับรู้ประโยชน์โยชน์ของโครงการ และ
ทัศนคติของผู้ใช้งานชุมชนออนไลน์เป็นปัจจัยที่มีผลต่อภาพลักษณ์ของบริษัท ทั้งนี้ผู้ที่ท าหน้าที่ในการ
ประชาสัมพันธ์โครงการจึงควรให้ความส าคัญในด้านการสื่อสารถึงประโยชน์ของโครงการในเรื่องการ
ช่วยเหลือสังคม การเผยแพร่ความรู้ การอนุรักษ์ และรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างยั่งยืนให้มากยิ่งขึ้น 
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รวมถึงในมุมมองการสื่อสารถึงภาพลักษณ์ของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด นัก
ประชาสัมพันธ์ควรเน้นการสื่อสารถึงประโยชน์ของโครงการที่ท าเพ่ือสังคม เพ่ือท าให้ผู้ใช้งานชุมชน
ออนไลน์หันมาให้ความสนใจ และบอกต่อถึงคุณประโยชน์ของโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท
โตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทย จ ากัด 

2. การศึกษาวิจัยในครั้งนี้สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ต้นแบบในการปรับปรุงกลยุทธ์ในการสื่อสาร 
และเพ่ือใช้ในการพัฒนากระบวนการสื่อสารจากภายในองค์กรสู่ภายนอกที่ถือได้ว่าเป็นการส่งข้ อมูล
ข่าวสารจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลหนึ่ง หรือหลายคน เพ่ือให้เข้าใจความหมายของข้อมูลข่าวสารที่ส่งไป 
และเกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน โดยอาศัยช่องทางในการติดต่อสื่อสารแบบออนไลน์เป็นเครื่อมือ และ
เทคโนโลยีในอนาคตต่อไป 
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