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การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ในการศึกษาดังนี้ 1) เพื่อศึกษากลยุทธ์การสื่ อสารด้านกิจกรรม
CSR ของบริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) 2) เพื่อศึกษาสื่ อด้านกิจกรรม CSR ของบริ ษทั ซี พี
ออลล์ จากัด (มหาชน) และ 3) เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็ จในการสื่ อสารด้านกิจกรรม
CSR ของบริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) ศึกษาโดยใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก (In-depth Interview)จากผูบ้ ริ หารระดับสู ง และบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการส่ งเสริ ม
กิจกรรมเพื่อสังคม และฝ่ ายประชาสัมพันธ์องค์กรของบริ ษทั ซี พีออลล์ จากัด (มหาชน)โดยใช้แนว
คาถามแบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) ผลการศึกษาพบว่า บริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด
(มหาชน) ใช้กลยุทธ์การสื่ อสารด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 3 กลยุทธ์ประกอบด้วย
1) กลยุทธ์การดาเนิ นกิจกรรม CSR แบบผสมผสาน ซึ่ งเป็ นการกาหนดกลยุทธ์ที่หลากหลายวิธีท้ งั
ในมิติแนวกว้างและแนวลึก โดยเริ่ มจากกลยุทธ์การรับรู ้ประเด็นทางสังคมการจัดส่ งอาสาสมัครเข้า
ไปช่วยเหลือชุมชน การส่ งเสริ มสังคมจากการทาการตลาด และกลยุทธ์การดาเนินธุ รกิจอย่างมีความ
รับผิดต่อสังคม 2) กลยุทธ์การสร้างการมีส่วนร่ วมในการดาเนิ นกิจกรรม CSR จากจากทุกภาคส่ วน
ในสังคม เป็ นการดาเนิ นกลยุทธ์เพื่อระดมกาลังกาย กาลังใจและกาลังสมองจากทุกส่ วนในสังคม
ไม่วา่ จะเป็ นประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนอื่นๆ รวมถึงพนักงานของบริ ษทั เพื่อเข้ามาร่ วม
คิ ด ร่ วมวางแผน ร่ วมท า ร่ วมติ ดตาม กากับ ดู แล และร่ วมรั บผลประโยชน์ที่ ได้จากการดาเนิ น
กิจกรรม และ 3) การใช้สื่อประชาสัมพันธ์ดา้ นกิจกรรม CSR แบบครบเครื่ องเป็ นการดาเนินการใช้
สื่ อประชาสั ม พันธ์ ที่ หลากหลายประเภท เป็ นแบบผสมผสานโดยการบู รณาการเนื้ อหาข้อมู ล
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เข้าด้วยกัน เพื่อที่จะสามารถสื่ อสารกับทุกภาคส่ วนใน
สังคมที่มีส่วนเกี่ ยวข้องหรื อเป็ นผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย (Stakeholder) กับการดาเนิ นกิ จกรรมความ

(4)
รับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) รวมถึงสามารถสร้างการรับรู้สร้างความ
เข้าใจและสร้ างทัศนคติ ที่ดีที่มีต่อบริ ษทั ให้เกิ ดขึ้ นแก่ ทุกภาคส่ วนในสังคมโดยใช้สื่อ 2 ประเภท
ได้แก่ สื่ อมวลชน สื่ อบุคคลและสื่ อเฉพาะกิจส่ วนปั จจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็ จในการสื่ อสารด้าน
กิ จกรรมความรั บผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) ประกอบไปด้วย ความ
น่าเชื่ อถื อของบริ ษทั การมีส่วนร่ วมของพนักงาน ความสัมพันธ์ที่ดีกบั ชุ มชน และประสิ ทธิ ภาพ
การสื่ อสาร
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The purpose of the study of this research: 1) Study strategies of Key success factors of
CP ALL communicating corporate social responsibility (CSR) activities and 2) Study what the
Key elements which is CP All operate their business and improve company’s image and social
activities by communicating corporate social responsibility (CSR) activities. This research Data
was collected through In-Depth interview toCP All management team with unstructured
Interview. From this research, the key findings to encourage CP ALL successful are as following:
First, CP All refers to strategies corporations or firms conduct their business in a way that
is ethical, society friendly and beneficial to community in terms of development by encourage
people to volunteers to make responsibility to communities and social change.
Second, CP All used Strategy combination in Strategic CSR publiccommunication
campaign such as media and various publications to involve various stakeholder groups which is
more significant to be keys successful.
From the resulted of study, CP ALL can improve the company’s business and various
projects in order to meet the expectation of stakeholders and to bring greater benefits to society
with communication CSR factor.

กิตติกรรมประกาศ
วิ ท ยานิ พ นธ์ เ รื่ อ ง ปั จ จัย แห่ ง ความส าเร็ จ ของกลยุ ท ธ์ ก ารสื่ อ สารด้า นกิ จ กรรมความ
รั บผิดชอบต่อสัง คม (CSR) ของบริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน)สาเร็ จลุ ล่วงได้อย่างราบรื่ น
เนื่องจากได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลหลายท่าน ได้แก่
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รู้สึกซาบซึ้ งปลื้มปิ ติเป็ นอย่างมากกราบขอบพระคุณอาจารย์เป็ นอย่างมากที่รักและเอ็นดูผวู้ ิจยั ตลอด
มาทัง่ นี้ผวู ้ จิ ยั ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุ จิ ซึ่ งได้ให้เกียรติมาเป็ น
ประธานกรรมการวิทยานิ พนธ์ และผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร.ลีลา เตี้ยงสู งเนิ น ที่ได้สละเวลามาเป็ น
กรรมการสอบวิทยานิ พนธ์ และได้ให้คาแนะนา ช่ วยเหลือผูว้ ิจยั เพื่อให้การวิจยั ครั้งนี้ สมบูรณ์มาก
ที่สุด
อี กทั้งผูว้ ิจยั กราบขอขอบพระคุ ณผูส้ นับสนุ นการเรี ย นอย่างเป็ นทางการ คุ ณพ่อ ณัฐวุฒิ
แสงทรัพย์สิน เป็ นคุณพ่อของผูว้ ิจยั ที่ให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนเรื่ องเรี ยนตลอดมา ถ้าไม่ได้
คุณพ่อคงไม่มีวนั นี้ วันที่ภาคภูมิใจของผูว้ จิ ยั พร้อมคุณแม่ที่คอยไต่ถามและให้กาลังใจเสมอมา และ
กราบขอบพระคุณพี่สื่อมวลชน พี่โจ้ ศิริพร ค่านคร หัวหน้าข่าวการตลาด หนังสื อพิมพ์สยามธุ รกิ จ
ที่ ค อยช่ วยเหลื อ และให้ค าแนะนาตลอดมาตั้ง แต่เริ่ มเรี ยนจนกระทัง่ ผูว้ ิจยั ทางานวิจยั จนสาเร็ จ
สมบูรณ์ ทา้ ยสุ ดนี้ ขอขอบคุ ณเพื่อนรัก เพื่อนสนิ ท ที่ให้กาลังใจเสมอมา ขอบคุ ณน้องๆ ที่นิดา้ ทุกๆ
คนที่ให้ความช่วยเหลือ และให้กาลังใจมาโดยตลอด โดยเฉพาะน้องรักน้องเอฟ และน้องเหมียว ที่
คอยเป็ นเพื่อนกันให้คาปรึ กษาในเรื่ องการเรี ยนพร้ อมทั้งให้กาลังใจรั บฟั งปั ญหากันเสมอมาจน
ประสบความสาเร็ จได้พร้ อมกันในวันนี้ ขอบคุ ณน้องเตย และขอบคุ ณเพื่อนจอยเพื่อนที่รัก และ
สนิทที่สุดในปริ ญญาโทนิดา้ นี้
สุ ดท้ายนี้ผวู ้ จิ ยั ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ประจาคณะนิ เทศศาสตร์ และนวัตกรรมการจัดการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ ทุก ท่าน ที่คอยช่วยเหลือ และอานวยความสะดวกในทุกๆ อย่าง
ตั้ง แต่ ว นั แรกที่ เริ่ ม เรี ย นจนถึ ง วันนี้ วันที่ ผูว้ ิ จยั ประสบความส าเร็ จ ในการศึ ก ษาระดับ ปริ ญญา
มหาบัณฑิตได้ในวันนี้
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ในปั จจุบนั ผลสำเร็ จทำงธุ รกิ จไม่ได้วดั หรื อประเมิ นเพียงแค่ผลประกอบกำร ตัวเลขทำง
กำรเงิน ควำมพึงพอใจของผูบ้ ริ หำร ผูถ้ ือหุ ้น หรื อพนักงำนเท่ำนั้น แต่ตอ้ งสำมำรถทำได้ตำมควำม
คำดหวังของสังคมที่มีผลต่อองค์กรธุ รกิจ โดยให้ผบู ้ ริ โภคเข้ำมำมีส่วนสำคัญในกำรกำหนดถึงควำม
อยู่รอด ควำมก้ำวหน้ำของธุ รกิ จที่จะเติบโตในอนำคตอย่ำงยัง่ ยืน “ควำมรับผิดชอบต่อสังคม” จึง
เป็ นเรื่ องที่สำคัญและจำเป็ นที่ภำคธุ รกิ จต้องใส่ ใจและทำกำรศึกษำ ควำมรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กรธุ รกิจ (Corporate Social Responsibility: CSR) เป็ นแนวคิดที่เป็ นกระแสไปทัว่ โลก องค์กร
หรื อบริ ษทั ต่ำงๆ ได้นำมำเป็ นแนวทำงในกำรดำเนินธุ รกิจ ซึ่ งหมำยถึงกำรเอื้อประโยชน์ต่อผูม้ ีส่วน
ได้ส่วนเสี ยทุกฝ่ ำยอย่ำงเหมำะสม โดยไม่เบียดเบียนฝ่ ำยใด องค์กรที่ขำด CSR ย่อมสะท้อนถึ งกำร
ขำดควำมโปร่ งใส อันที่จริ งแล้วกำรมี CSR คือกำรทำธุ รกิจให้ถูกต้องตำมกฎหมำยและจรรยำบรรณ
นัน่ เอง (ประธำน ไตรจักรภพ, 2548)
หำกพิจำรณำแยกเป็ นรำยคำศัพท์ คำว่ำ “Corporate” มุ่งหมำยถึ งกิ จกำรที่ดำเนิ นไปเพื่อ
แสวงหำผลกำไร (หมำยรวมถึงองค์กรประเภทอื่นได้ดว้ ย) ส่ วนคำว่ำ Social ในที่น้ ี มุ่งหมำยถึงกลุ่ม
คนที่มีควำมสัมพันธ์กนั หรื อมีวิถีร่วมกันทั้งโดยธรรมชำติหรื อโดยเจตนำ รวมถึ งสิ่ งมีชีวิตอื่นและ
สิ่ งแวดล้อมที่อยูร่ ำยรอบประกอบ และคำว่ำ “Responsibility” มุ่งหมำยถึ งกำรยอมรับทั้งผลที่ไม่ดี
และผลที่ดีในกิจกำรที่ได้ทำลงไปหรื อที่อยูใ่ นควำมดูแลของกิจกำรนั้นๆ ตลอดจนกำรรับภำระหรื อ
เป็ นธุ ระดำเนินกำรป้ องกันและปรับปรุ งแก้ไขผลที่ไม่ดี รวมถึงกำรสร้ำงสรรค์และบำรุ งรักษำผลที่ดี
ซึ่ งส่ งผลกระทบไปยังผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่ำงๆ (สถำบันไทยพัฒน์, 2557)
ควำมรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมขององค์ก รธุ ร กิ จ (CSR) เริ่ ม แพร่ ห ลำยขึ้ น ในประเทศไทย
ประมำณปี พ.ศ. 2549 ทั้งบริ ษทั จดทะเบียนไทย บริ ษทั ข้ำมชำติและรัฐวิสำหกิจต่ำงๆ ก็ถือว่ำเป็ น
กำรสร้ำงภำพลักษณ์ขององค์กรไปด้วย ทำให้กำรดำเนิ นธุ รกิจของธุ รกิจนั้นๆ เป็ นไปอย่ำงสะดวก
ประชำชนก็เห็นดีเห็นงำมในกำรทำควำมดีต่อชุ มชนและสิ่ งแวดล้อม แต่ควำมเป็ นจริ งองค์กรมักจะ
ยึดมำยำคติที่วำ่ มี CSR คือ กำรทำบุญ บริ ษทั นั้นๆ มีบุญคุณต่อสังคมเพรำะแท้ที่จริ งแล้ว CSR คือ
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กำรลงทุนอย่ำงหนึ่ งซึ่ งคุ ม้ ค่ำทำงกำรเงิ นและกำรตลำดทำให้เกิ ดกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน (สถำบัน
ธุ รกิจเพื่อสังคม, 2554)
องค์กรธุ รกิจหลำยแห่ งในปั จจุบนั ได้นำเรื่ องซี เอสอำร์ มำเป็ นประเด็นสื่ อสำรทำงกำรตลำด
บำงองค์กรขยำยผล เพื่อใช้ซีเอสอำร์ เป็ นรู ปแบบในกำรกีดกันกำรแข่งขันกำรค้ำ จนทำให้ซีเอสอำร์
กลำยเป็ นเครื่ องมื อที่ ใ ช้สนองประโยชน์ท ำงธุ รกิ จ แทนที่ จะใช้เพื่อเจตนำรมณ์ ของกำรมี ส ำนึ ก
รั บผิดชอบต่อสัง คมอย่ำ งแท้จริ ง กำรดำเนิ นกิ จกรรมซี เอสอำร์ ของกิ จกำรในทุ ก วันนี้ จึ งมี ท้ งั ที่
เกิ ดขึ้นโดยควำมเต็มใจและเกิ ดขึ้ นจำกควำมจำเป็ นทำงธุ รกิ จ กำรดำเนิ นกิ จกรรมซี เอสอำร์ ของ
องค์กรธุ รกิจที่ประกอบด้วยควำมสำนึ กรับผิดชอบต่อสังคมก็ยงั มีขอ้ ถกเถียงเพิ่มเติมอีกว่ำ ควรเป็ น
กำรดำเนิ นตำมหน้ำที่ตำมกฎหมำยที่ไม่สร้ ำงให้เกิดควำมเดือดร้อนแก่สังคมก็เพียงพอแล้ว หรื อว่ำ
ต้องเกิดขึ้นจำกกำรอำสำหรื อสมัครใจยินดีในกำรดำเนิ นกิจกรรมดูแลรับผิดชอบสังคม ซึ่ งอยูเ่ หนื อ
กำรปฏิ บตั ิตำมหน้ำที่หรื อตำมกฎหมำยเท่ำนั้น กำรดำเนิ นกิ จกรรมซี เอสอำร์ ไม่ว่ำจะเกิ ดจำกกำร
ปฏิบตั ิตำมควำมจำเป็ นหรื อตำมควำมสมัครใจ ถือเป็ นกำรดำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคมทั้งสองกรณี แตกต่ำงกันที่ระดับควำมเข้มข้นของกำรดำเนิ นกิ จกรรมและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
จำกกิ จกรรมนั้นๆ กิ จกรรมซี เอสอำร์ ที่เกิ ดจำกควำมจำเป็ นที่ จะต้องปฏิ บตั ิ ตำมหน้ำที่ หรื อตำม
ระเบียบข้อบังคับทำงกฎหมำยจัดอยู่ในชั้น (Class) ของซี เอสอำร์ ระดับพื้นฐำน ขณะที่กิจกรรมซี
เอสอำร์ ที่เกิดจำกกำรอำสำหรื อสมัครใจยินดีในกำรดำเนิ นกิจกรรมซี เอสอำร์ น้ นั ด้วยตัวเอง มิใช่เกิด
จำกควำมจำเป็ นที่ จะต้อ งปฏิ บ ัติตำมหน้ำที่ ห รื อตำมกฎหมำย จัดอยู่ใ นชั้นของซี เ อสอำร์ ระดับ
ก้ำวหน้ำ กิจกรรมซี เอสอำร์ ยงั สำมำรถแบ่งออกตำมทรัพยำกรที่ใช้ในกำรดำเนิ นกิจกรรม หำกเป็ น
กำรดำเนินกิจกรรมโดยใช้ทรัพยำกรที่มีอยูภ่ ำยในองค์กรเป็ นหลักจะจัดอยูใ่ นตระกูล (Order) ที่เป็ น
Corporate-driven CSR เช่น กำรที่องค์กรบริ จำคเงินที่ได้จำกกำไรในกิจกำร หรื อบริ จำคสิ นค้ำและ
บริ กำรของบริ ษทั เพื่อช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยสึ นำมิ ถือเป็ นกำรเสี ยสละทรัพยำกรที่เป็ นสิ่ งของหรื อ
เป็ นกำรลงเงิ น อย่ำ งหนึ่ ง หรื อ กำรที่ องค์ก รนำพนัก งำนลงพื้ นที่ เพื่ อเป็ นอำสำสมัค ร ช่ วยเหลื อ
ผูป้ ระสบภัย ถื อเป็ นกำรเสี ย สละทรัพยำกรด้ำนเวลำหรื อเป็ นกำรลงแรงอย่ำงหนึ่ ง หำกเป็ นกำร
ดำเนิ นกิจกรรมโดยใช้ทรัพยำกรนอกองค์กรเป็ นหลัก จะจัดอยูใ่ นตระกูลที่เป็ น Social-driven CSR
เช่น กำรเชิ ญชวนให้ลูกค้ำซื้ อสิ นค้ำและบริ กำรของบริ ษทั ในช่วงเวลำกำรรณรงค์โดยบริ จำครำยได้
จำกกำรขำยสิ นค้ำ และบริ กำรส่ วนหนึ่ ง ต่อทุ ก ๆ กำรซื้ อแต่ ละครั้ งให้แก่ หน่ วยงำนหรื อมู ลนิ ธิ ที่
ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยสึ นำมิ ถื อเป็ นกำรระดมเงิ นบริ จำคจำกกำรซื้ อของลูกค้ำ และมอบหมำยให้
ผูอ้ ื่นที่มิใช่พนักงำนในองค์กรลงแรงช่วยเหลือในพื้นที่ (สถำบันไทยพัฒน์, 2557)
กิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมนี้ มกั ถูกใช้สนับสนุ นประเด็นส่ วนใหญ่เกี่ยวกับอนำมัยชุ มชน
(เช่ น โรคเอดส์ กำรตรวจหำมะเร็ งเต้ำนมในระยะเริ่ มแรก กำรสร้ ำงภูมิคุม้ กันตำมกำหนดเวลำ)
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เกี่ยวกับควำมปลอดภัย (กำรอบรมผูข้ บั ขี่ กำรป้ องกันอำชญำกรรม กำรรณรงค์ใช้อุปกรณ์เพื่อควำม
ปลอดภัยในยำนพำหนะ) เกี่ยวกับกำรศึกษำ (รณรงค์กำรอ่ำนออกเขียนได้ กำรใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์
ในโรงเรี ยน กำรให้กำรศึก ษำพิเศษตำมควำมต้องกำร) เกี่ ยวเนื่ องกับกำรจ้ำงงำน (กำรฝึ กอำชี พ
กฎเกณฑ์กำรจ้ำงงำน ที่ต้ งั โรงงำน) เกี่ยวเนื่ องกับสภำพแวดล้อม (กำรรี ไซเคิลสิ่ งของที่ใช้แล้ว กำร
ห้ำ มใช้ส ำรเคมี ที่ เ ป็ นอัน ตรำย กำรลดขนำดบรรจุ ภ ัณ ฑ์ ) เกี่ ย วเนื่ อ งกับ กำรพัฒ นำชุ ม ชนและ
เศรษฐกิ จ (เงิ นกูด้ อกเบี้ยต่ ำเพื่อที่อยู่อำศัย) และเกี่ ยวเนื่ องต่อสิ่ งที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรขั้น
พื้นฐำนของมนุ ษย์ (ควำมหิ ว กำรไร้ที่อยูอ่ ำศัย ป้ องกันกำรทำรุ ณสัตว์) คอตเลอร์ , ลี, และมณี ยฉัตร
แก้วกิริยำ, ม.ร.ว. (2551)
องค์กรที่ตอบสนองต่อกระแสควำมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ในประเทศไทยมีมำกขึ้น
เรื่ อ ยๆ และกิ จ กรรมต่ ำ งๆ ที่ ท ำก็ ไ ด้มี ก ำรพัฒ นำให้ เ ป็ นรู ป ธรรมมำกยิ่ ง ขึ้ น แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง
ผลประโยชน์ที่สังคมจะได้รับอย่ำงชัดเจนประกอบกับมีกำรเผยแพร่ และประชำสัมพันธ์ต่ำงช่องทำง
ต่ำงๆ ขึ้ นอยู่กบั ควำมสำมำรถขององค์กรที่จะทำได้เพื่อเป็ นกำรสื่ อสำรให้สังคมรั บรู ้ กำรมีควำม
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ขององค์กรนั้น
กำรสื่ อสำรมีควำมสำคัญเป็ นอย่ำงยิง่ ต่อควำมรับผิดชอบทำงสังคมขององค์กรธุ รกิจ (CSR)
เพรำะกำรท ำกิ จกรรมต่ ำ งๆ ด้ำ นควำมรั บ ผิดชอบต่ อสั ง คมขององค์ก รธุ รกิ จ (CSR) เป็ นกำร
ดำเนินกำรกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยและชุมชนรอบข้ำง ซึ่ งจะต้องมีกำรสื่ อสำรทั้งภำยในและภำยนอก
องค์กร กำรสื่ อสำรที่ดีจะช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภำพในกำรใช้เทคโนโลยีและทักษะใหม่ๆ ช่วยปรับปรุ ง
คุ ณภำพสิ นค้ำ และบริ ก ำรช่ วยเพิ่ม กำรตอบสนองต่ อลู กค้ำ และเพิ่ ม นวัตกรรม นอกจำกนั้นกำร
สื่ อสำรยังช่วยเพิม่ ควำมน่ำเชื่อถือ ส่ งเสริ มให้เกิดควำมเข้ำใจที่ตรงกันได้ซ่ ึ งจะส่ งผลหรื ออิทธิ พลต่อ
พฤติกรรมที่เกิดขึ้นตำมมำ (พิพฒั น์ นนทนำธรณ์, 2533, น. 244)
ธุ รกิจค้ำปลีกมีควำมผูกพันใกล้ชิดกับประชำชนทุกระดับชนชั้นและขยำยกว้ำงครอบคลุ ม
ในทุกพื้นที่ เนื่ องจำกเป็ นกลุ่ มธุ รกิ จที่ตอ้ งมีกำรขยำยกิ จกำรเพื่อให้ครอบคลุ มควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำให้ได้มำกที่สุด ดังนั้นกำรขยำยกิจกำรเข้ำไปในทุกพื้นที่ยอ่ มต้องคำนึ งถึงชุ มชนในแต่ละพื้นที่
เพื่อสรรหำสิ นค้ำและบริ กำรที่ตรงกับควำมต้องกำร ดังนั้นกลยุทธ์กำรทำ CSR ของกลุ่มธุ รกิจค้ำ
ปลีกนับว่ำได้เปรี ยบในแง่ของกำรที่จะสำมำรถร่ วมพัฒนำชุ มชน สังคม ได้อย่ำงตรงควำมต้องกำร
ของชุมชน
ทั้งนี้ ธุรกิจค้ำปลีกในปี พ.ศ. 2556 ที่ผำ่ นมำ มีอตั รำกำรเติบโตคิดเป็ นร้อยละ 6-7 แบ่งเป็ น
กลุ่มไฮเปอร์ มำร์ เก็ตเติบโตร้ อยละ 3.5 ร้ำนสะดวกซื้ อเติบโตร้อยละ 10 ดีพำร์ ทเมนต์สโตร์ เติบโต
ร้อยละ 5.5% สเปเชียลตี้สโตร์ เติบโตร้อยละ 8.5 และซูเปอร์ มำร์ เก็ตเติบโตร้อยละ 8 ซึ่ งโดยภำพรวม
ของธุ รกิจค้ำปลีกมีกำรขยำยสำขำเพิ่มขึ้นมำกกว่ำ 2,000 สำขำ ขณะที่ปี พ.ศ. 2557 ขยำยตัวของค้ำ
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ปลี ก มี แนวโน้ม จะกระจำยไปสู่ ภู มิ ภำคมำกขึ้ น คำดว่ำ ในปี พ.ศ. 2560 สั ดส่ วนร้ ำ นค้ำ ปลี ก ใน
ต่ำ งจัง หวัดจะเพิ่ มเป็ นร้ อยละ 72 และในกรุ งเทพประมำณร้ อยละ 28 จำกปั จจุ บนั ที่ สัดส่ วนใน
ต่ำงจังหวัดร้อยละ 58 และกรุ งเทพร้อยละ 42
กลุ่มบริ ษทั เซ็นทรัล จำกัด นับเป็ นค้ำปลีกรำยใหญ่ เป็ นธุ รกิจยักษ์ใหญ่สัญชำติไทย ก่อตั้ง
ในปี พ.ศ. 2490 บริ หำรธุ รกิ จค้ำปลีกและกลุ่มอำหำรเป็ นหลัก มีกำรขยำยสำขำกระจำยสู่ ภูมิภำค
ต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่ อง ปั จจุ บนั มี จำนวนสำขำมำกถึ ง 23 สำขำทัว่ ประเทศ ทั้งนี้ กลุ่ มเซ็ นทรั ลได้ให้
ควำมสำคัญในกำรรับผิดชอบสังคมผ่ำนแนวคิ ด C.A.R.E. เพื่อขับเคลื่ อน CSR ให้สู่ประสิ ทธิ ผล
พร้อมทั้งได้มีกำรกำหนดเป็ นพันธกิจสำคัญของบริ ษทั เพื่อตอบแทนสังคมไทยที่ได้เกื้อหนุ นกันมำ
โดยมี กำรจัดตั้ง ฝ่ ำยกิ จกรรมเพื่อสั งคมเป็ นผูข้ บั เคลื่ อนและผลักดันโครงกำรต่ ำ งๆ โดยยึดหลัก
C.A.R.E คือ
Commitment : มุ่งมัน่ สร้ำงสรรค์สังคมไทยอย่ำงจริ งจัง เพื่อส่ งเสริ มคุณภำพชี วิตและพัฒนำ
ควำมเป็ นอยูข่ องสังคมไทยให้ดีข้ ึน
Awareness : ตระหนัก ที่ จะสร้ ำ งกระแสกำรรั บรู ้ ในกำรช่ วยเหลื อผูอ้ ื่ นและสังคม ในหมู่
พนักงำนตลอดจนขยำยผลสู่ สังคมภำยนอก
Rethinking : คิดอย่ำงสร้ ำงสรรค์ พร้ อมที่จะรับฟั งข้อเสนอแนะ เพื่อนำมำพิจำรณำ “คิด”
หำแนวทำงที่มีประสิ ทธิ ภำพมำกขึ้น
Encouragement : สร้ำงแรงบันดำลใจและเป็ นแรงผลักดันพนักงำน ชุมชน เพื่อสร้ำงสรรสิ่ ง
ดีๆ ให้สังคม
กิจกรรมหลักที่ให้กำรสนับสนุ นอยู่ 5 เรื่ องคือ 1) สนับสนุนกำรศึกษำ 2) ทำนุบำรุ งโบรำณ
สถำนและรักษำขนบธรรมเนียมประเพณี ไทย 3) ตอบแทนสังคม 4) สนับสนุ นกำรกีฬำ 5) อนุรักษ์
สิ่ งแวดล้อม (เซ็นทรัล รี เทล คอร์ ปอเรชัน่ , 2557)
บริ ษทั เดอะมอลล์ กรุ๊ ป จำกัด เริ่ มดำเนินกำรศูนย์กำรค้ำและห้ำงสรรพสิ นค้ำโดยเปิ ดสำขำ
แรกเมื่อวันที่ 25 มิถุนำยน พ.ศ. 2524 คือ เดอะมอลล์ สำขำรำชดำริ ปั จจุบนั มีศูนย์กำรค้ำ 8 ศูนย์
ครอบคลุ มกรุ งเทพฯ และหัวเมืองใหญ่อย่ำงนครรำชสี มำ กำรทำ CSR ของเดอะมอลล์ใช้วิธีคิด
เดียวกับกำรทำธุ รกิจที่คำนึ งถึงควำมยัง่ ยืน ดังนั้นพื้นฐำนของ CSR ที่วำงไว้คือยึดสังคมและผูกโยง
กับธุ รกิจ จึงได้กำหนดทิศทำงหลักหรื อ "แกนหลัก CSR" โดยแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน ส่ วนแรกคือ กำร
สร้ ำงสมดุ ลระหว่ำงธุ รกิ จและสังคม ส่ วนที่ 2 เป็ นกำรสร้ ำงกำรมีส่วนร่ วมทั้งภำยในองค์กรเอง
ผูบ้ ริ โภคและซัพพลำยเออร์ และส่ วนสุ ดท้ำยที่กำรเชื่ อมโยง CSR ไปสู่ กำรทำกำรจัดกำรควำมสัมพันธ์
กับลูกค้ำ CRM (Customer Relationship Management) และ CEM (Customer Experience Management)
ที่เป็ นกำรสร้ำงประสบกำรณ์ที่ดีให้กบั ลูกค้ำ (ประชำชำติธุรกิจ, 2552)
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ในปั จจุบนั จะเห็นได้วำ่ องค์กรภำคธุ รกิจหลำกหลำยองค์กร บริ หำรงำนภำยใต้กำรพัฒนำ
ที่ยงั่ ยืน (Sustainable Development: SD) โดยสถำบันนวัตกรรมวชิ รจันทร์ ได้ให้ควำมหมำยกำร
พัฒนำที่ ยงั่ ยืน (Sustainable Development) หมำยถึ ง “กำรตอบสนองควำมต้องกำรของคนรุ่ น
ปั จจุบนั โดยไม่มีผลกระทบในทางลบต่อความต้องการของคนรุ่ นต่อไปในอนาคต” (โอเคเนชัน่ ดอทเน็ต,
2557)
ดังนั้นแนวคิดในกำรที่จะให้เกิดกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืนในองค์กรหนึ่ง ต้องประกอบไปด้วยหลัก
Triple Bottom Line หรื อ TBL คือ "3P" ประกอบด้วย Profit ควำมรับผิดชอบแรกของธุ รกิจต่อ
หุ ้นส่ วน หรื อ ผูถ้ ื อหุ ้น People รั บ ผิด ชอบต่ อ ผูค้ น และ Planet รั บ ผิดชอบต่ อสิ่ ง แวดล้อ ม (ดนัย
จันทร์เจ้ำฉำย, 2551)

ภำพที่ 1.1 กำรพัฒนำที่ยงั่ ยืน
หลำยองค์กรอำจคุ น้ เคยกับกำรหำผลกระทบขององค์กรด้วยกำรทำ EIA หรื อ Environmental
Impact Assessment ซึ่ งเน้นเรื่ องสิ่ งแวดล้อม แต่ปัจจุบนั ขอบเขตของกำรหำผลกระทบได้ขยำยวง
กว้ำงขึ้นรวมถึง SIA หรื อ Social Impact Assessment โดยเรี ยกรวมเป็ น ESIA หรื อ Environmental
and Social Impact Assessment ซึ่ งครอบคลุมตั้งแต่กำรดูแลสิ่ งแวดล้อม กำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศ
กำรปล่อยมลพิษ กำรใช้พลังงำน ควำมหลำกหลำยทำงชี วภำพ ไปจนถึ งประเด็นต่ำงๆ ทำงสังคม
เช่น คุณภำพชีวติ สุ ขอนำมัย ควำมปลอดภัย เศรษฐกิจ สังคม ควำมเท่ำเทียม เป็ นต้น องค์กรควรใช้
เครื่ องมือที่สำมำรถวิเครำะห์ผลกระทบให้รอบด้ำน โดยเชื่อมโยงผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยและผลกระทบ
ที่เกิ ดจำกขั้นตอนกำรทำงำนต่ำงๆ เพื่อให้สำมำรถมองหำผลกระทบที่เกิ ดขึ้ นได้ในทุ กมิติ ไม่ใช่
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เพียงแค่หำผลกระทบเชิงลบที่เป็ นควำมเสี่ ยงเท่ำนั้น แต่ตอ้ งหำผลกระทบเชิงบวกซึ่ งหมำยถึงโอกำส
ทำงธุ รกิ จด้วย ตัวอย่ำงเช่น กรณี บริ ษทั ซี พีออลล์ จำกัด (มหำชน)จัดตั้งวิทยำลัยเทคโนโลยีปัญญำ
ภิวฒั น์เพื่อสร้ำงประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชำติเช่น ช่วยลดปั ญหำสังคมด้วยกำรพัฒนำคุณภำพ
และให้ควำมรู ้แก่เยำวชน ในขณะเดียวกัน นักเรี ยนก็ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำและมีโอกำสในกำร
ทำงำน ซึ่ งจะนำไปสู่ ควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำชี พ ส่ วนองค์กรเองก็สร้ำงโอกำสในกำรได้นกั เรี ยนมำ
ทำงำนรับจ้ำงเพื่อหำรำยได้พิเศษที่ร้ำนค้ำ 7-Elevenโดยเป็ นบุคลำกรที่มีทกั ษะและประสบกำรณ์
ตรงกับควำมต้องกำรขององค์กร
บริ ษทั ซี พี ออลล์ จำกัด (มหำชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2531 เป็ นบริ ษทั หลักในกลุ่มธุ รกิ จ
กำรตลำดและกำรจัด จ ำหน่ ำ ยของเครื อเจริ ญ โภคภัณฑ์ ประกอบธุ ร กิ จหลัก คื อ ธุ รกิ จค้ำ ปลี ก
ประเภทร้ ำนค้ำสะดวกซื้ อภำยใต้เครื่ องหมำยกำรค้ำ 7-Eleven บริ ษ ทั เป็ นผูด้ ำเนิ นธุ รกิ จค้ำปลี ก
ประเภทร้ำนสะดวกซื้ อ 7-Eleven โดยได้รับสิ ทธิ แต่เพียงผูเ้ ดียว (Exclusive Right) จำก 7-Eleven,
Inc. ให้ประกอบธุ รกิจภำยใต้เครื่ องหมำยกำรค้ำ “7-Eleven” ในประเทศไทย และได้เปิ ดร้ำนสำขำ
แรกที่ซอยพัฒน์พงษ์
นอกจำกนี้ยงั ประกอบธุ รกิจต่ำงๆ ที่เป็ นกำรสนับสนุนธุ รกิจหลัก เช่น ธุ รกิจเป็ นตัวแทนรับ
ชำระค่ำสิ นค้ำและบริ กำร (บริ ษทั เคำน์เตอร์ เซอร์ วิส จำกัด) ธุ รกิจผลิตและจำหน่ำยอำหำรแช่แข็ง
และเบเกอรี่ (บริ ษทั ซี .พี. ค้ำปลีกและกำรตลำด จำกัด) ธุ รกิจจำหน่ำยและซ่ อมแซมอุปกรณ์คำ้ ปลีก
(บริ ษ ทั ซี พี รี เ ทลลิ ง ค์ จำกัด ) ธุ รกิ จให้บ ริ ก ำรช ำระค่ ำ สิ นค้ำ และบริ ก ำรผ่ำ นบัตรสมำร์ ท กำร์ ด
(บริ ษทั ไทยสมำร์ ทคำร์ ด จำกัด) ธุ รกิจให้บริ กำรด้ำนระบบสำรสนเทศ (บริ ษทั โกซอฟท์ (ประเทศ
ไทย) จำกัด) ธุ รกิ จบริ กำรขนส่ งและกระจำยสิ นค้ำ (บริ ษทั ไดนำมิค แมนเนจเม้นท์ จำกัด) ธุ รกิ จ
ให้บริ กำรด้ำนกำรตลำด (บริ ษทั เอ็ม เอ เอ็ม ฮำร์ ท จำกัด) ธุ รกิ จโรงเรี ยนอำชี วะศึกษำด้ำนค้ำปลี ก
(บริ ษทั ศึกษำภิวฒั น์ จำกัด) และธุ รกิ จกำรจัดฝึ กอบรมกำรจัดกำรสัมมนำทำงวิชำกำรทำงธุ รกิ จ
(บริ ษทั ปั ญญธำรำ จำกัด และบริ ษทั ออลล์ เทรนนิ่ ง จำกัด) ธุ รกิ จ 7-Catalog Order เพื่อเป็ นกำร
ขยำยช่ องทำงธุ รกิ จด้ำนกำรสั่งซื้ อสิ นค้ำผ่ำนทำง “วำรสำรแคตตำล็อก” ธุ รกิ จบุ๊คสไมล์ (Book
Smile) เพื่อเป็ นช่ องทำงในกำรจำหน่ ำยหนังสื อและวำรสำรธุ รกิ จเอ็กซ์ต้ำ (eXta) โดยเป็ นร้ ำน
สุ ขภำพและควำมงำม ดำเนิ นธุ รกิ จจัดจำหน่ ำยสิ นค้ำประเภทยำและเวชภัณฑ์ สิ นค้ำสุ ขภำพ และ
เครื่ องสำอำง และธุ รกิจคัดสรร (Kudsan) เพื่อเป็ นช่ องทำงจำหน่ ำยสิ นค้ำที่คดั สรรพิเศษทั้งกำแฟ
และเบเกอรี่
สำหรับสำขำที่ให้บริ กำร ปั จจุบนั สิ้ นปี 2555 มีร้ำน 7-Eleven ทัว่ ประเทศรวม 6,822 สำขำ
โดยเป็ นร้ำนในกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล 3,177 สำขำ (คิดเป็ นร้อยละ 47) เป็ นร้ำนในต่ำงจังหวัด
3,645 สำขำ (คิดเป็ นร้อยละ 53) เมื่อแบ่งตำมประเภทของร้ำนพบว่ำ มีร้ำนสำขำบริ ษทั 2,984 สำขำ

7
(คิดเป็ นร้อยละ 44) ส่ วนที่เหลือเป็ นร้ำนแฟรนไชส์ 3,320 สำขำ (คิดเป็ นร้อยละ 48) และร้ำนค้ำที่
ได้รับสิ ทธิ ช่วงอำณำเขต 518 สำขำ (คิดเป็ นร้อยละ 8) ปั จจุบนั มีลูกค้ำเข้ำร้ำน 7-Eleven เฉลี่ยวันละ
8.3 ล้ำนคน และ ในปี พ.ศ. 2555 บริ ษทั ได้ขยำยสำขำร้ำน 7-Eleven อย่ำงต่อเนื่องรวม 546 สำขำ ทั้ง
ในรู ปแบบของร้ ำนในทำเลปกติ และร้ำนในสถำนี บริ กำรน้ ำมันของบริ ษทั ปตท. จำกัด (มหำชน)
เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ของลูกค้ำกลุ่มเป้ ำหมำยทั้งในกรุ งเทพฯ และต่ำงจังหวัด โดย ณ สิ้ นปี 2555
บริ ษทั มีร้ำนในทำเลปกติ 5,842 สำขำ (คิดเป็ นร้อยละ 86) และร้ำนในสถำนี บริ กำรน้ ำมัน ปตท. 980
สำขำ (คิดเป็ นร้อยละ 14) (บริ ษทั ซี พี ออลล์ จำกัด (มหำชน), 2554)
ปั จจุบนั กำรดำเนิ นธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั ซี พี ออลล์ มุ่งเน้นกำรดำเนิ นธุ รกิจภำยใต้แนวคิด
“ให้ทุ ก วันเป็ นวันที่ ดีของคุ ณ ” โดยมุ่ ง เน้นสร้ ำ งสรรค์องค์กรให้เป็ นองค์ก รที่มี ศกั ยภำพในกำร
พัฒนำคุณภำพชี วิตของผูค้ นให้ดีข้ ึน ยึดหลักธรรมำภิบำล จึงได้เกิ ดกำรสร้ำงสรรค์กิจกรรมอันเป็ น
ประโยชน์ท้ งั ลูกค้ำ พนักงำน ผูถ้ ือหุ ้น แฟรนไชส์ ซี คู่คำ้ ชุ มชนและสิ่ งแวดล้อมให้อยูร่ ่ วมกันอย่ำง
สมดุลโดยเน้นกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ สร้ำงงำน สร้ำงคน ให้เป็ นทั้งคนเก่งและคนดี อันจะนำไปสู่ กำร
พัฒนำสังคมไทยให้มีควำมก้ำวหน้ำอย่ำงมัน่ คงและยัง่ ยืน
ทั้งนี้ สิ่ งแรกที่ องค์กรให้ค วำมสำคัญคื อ บุคลำกรในองค์กร ภำยใต้ปณิ ธำน “นวัตกรรม
สร้ ำงปั ญญำ เพิ่มคุ ณค่ำ ทำได้จริ ง” เพื่อกระตุน้ ให้พนักงำนมีวฒั นธรรมในกำรทำงำนชัดเจนรู้จกั
กำรคิดนอกกรอบ กล้ำแสดงควำมคิดเห็น เกิดกำรสร้ำงสรรค์ ตลอดจนปลูกฝังเรื่ องกำรทำงำนแบบ
จิตอำสำ ทำงำนบนควำมรับผิดชอบผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย โดยร่ วมกันจัดกิ จกรรมบำเพ็ญประโยชน์
ให้แก่สังคมอย่ำงสม่ำเสมอ (บริ ษทั ซี พี ออลล์ จำกัด (มหำชน), 2554)
บริ ษ ทั ซี พี ออลล์ มุ่ ง เน้น กำรให้ ค วำมส ำคัญ ทำงกำรศึ ก ษำ โดยกว่ำ 20 ปี ที่ ผ่ำ นมำได้
ตระหนักเสมอว่ำ “กำรศึ กษำเป็ นรำกฐำนสำคัญในกำรสร้ ำงสรรค์สังคมให้เจริ ญก้ำวหน้ำอย่ำง
ยัง่ ยืน” จึงก่อให้เกิดโครงกำรต่ำงๆ มำกมำย ได้แก่
1) โครงกำร “ชุ มชนรักกำรอ่ำน” ที่เริ่ มดำเนิ นกำรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 โดยร่ วม
ระหว่ำงบริ ษทั และสำนักส่ งเสริ มกำรศึกษำตำมอัธยำศัย เพื่อส่ งเสริ มให้ประชำชนในชุ มชนแต่ละ
ท้องถิ่นตะหนักถึงควำมสำคัญของกำรอ่ำน โดยปั จจุบนั มีท้ งั สิ้ น 32 ชุมชน
2) โครงกำร “ประกวดหนังสื อดีเด่นเซเว่นอวอร์ ดบุ๊ค” ได้ดำเนิ นกำรต่อเนื่ องมำ
เป็ นระยะเวลำ 8 ปี เพื่อคัดเลือกและส่ งเสริ มหนังสื อดี มีคุณภำพรวม 7 ประเภท ได้แก่ นวนิ ยำย กวี
นิพนธ์ รวมเรื่ องสั้น สำรคดี นิยำยภำพ และรำงวัลนักเขียนรุ่ นเยำว์
3) จัดตั้งสถำบันกำรศึกษำ วิทยำลัยเทคโนโลยีปัญญำภิวฒั น์ เปิ ดสอนในระดับ
ปวช. และปวส. และสถำบันปั ญญำภิวฒั น์ เปิ ดสอนในระดับอุดมศึกษำ (บริ ษทั ซี พี ออลล์ จำกัด
(มหำชน), 2554)
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นอกจำกนี้ บริ ษทั ยังดำเนิ นธุ รกิ จโดยยึดคำสอนและส่ งเสริ มกิ จกรรมทำงพระพุทธศำสนำ
มำอย่ำงต่อเนื่ อง กับ "โครงกำรส่ งเสริ มธรรมศึกษำ" เป็ นอีกโครงกำรหนึ่ งที่ดำเนิ นงำนมำกระทัง่
ก้ำ วสู่ ปี ที่ 12 เพื่ อ ให้พ นัก งำนได้มี โอกำสศึ ก ษำหำควำมรู้ แ ละเข้ำ ใจในหลัก ธรรมค ำสอนทำง
พระพุทธศำสนำอย่ำงลึกซึ้ ง อันเป็ นแนวทำงก่อให้เกิดคุณธรรมและจริ ยธรรมที่ดีงำม สำมำรถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชี วิตประจำวันได้ง่ำยขึ้น นอกจำกนี้ ยงั ให้ควำมสำคัญกับกิ จกรรมเพื่อสังคมมำโดย
ตลอด ภำยใต้แนวคิดว่ำทุกๆ วันของ CP คือ CSR ซึ่ งจะดำเนิ นธุ รกิจบนหลักปรัชญำ 3 ประโยชน์
คือ ธุ รกิ จที่ทำต้องเป็ นประโยชน์ต่อประเทศชำติ ต่อประชำชน และต่อบริ ษทั โดยนำปรัชญำนี้ มำ
ถ่ำยทอดเป็ นค่ำนิ ยมขององค์กร หรื อ Core Value คือ กำรตอบแทนคุณแผ่นดิน (บริ ษทั ซี พี ออลล์
จำกัด (มหำชน), 2554)
ทั้งนี้ในกำรดำเนินงำนกิจกรรมด้ำน CSR บริ ษทั ซี พี ออลล์ ได้ร่วมกับองค์กรสำธำรณกุศล
คือ มูลนิธิพฒั นำชีวติ ชนบท ซึ่ งเป็ นองค์กรที่อยูภ่ ำยใต้กำรสนับสนุนกำรดำเนินงำนและงบประมำณ
จำกบริ ษทั ซี พี ออลล์ ดำเนิ นกิจกรรมด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชี วิตประชำชน ให้สอดคล้องกับแนว
พระรำชดำริ ผำ่ นกำรประสำนงำนกับทุกหน่วยงำนในองค์กร และหน่วยงำนภำยนอกหลำยภำคส่ วน
ตลอดจนอำสำสมัค ร องค์กรเอกชนและสำธำรณกุ ศล เพื่ อริ เริ่ มและสำนต่ อกิ จกรรมอันเป็ น
ประโยชน์ต่อสังคมในด้ำนต่ำงๆ โดยให้ควำมสำคัญและคำนึ งถึงลูกค้ำ สิ่ งแวดล้อม ชุ มชน สังคม ผู ้
ถือหุน้ พนักงำน และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย (บริ ษทั ซี พี ออลล์ จำกัด (มหำชน), 2554)
อย่ำงไรต็ตำม บริ ษทั ซี พี ออลล์ ยัง คำนึ งถึ งสิ่ งแวดล้อมเป็ นสำคัญด้วย โดยได้มีกำรจัด
โครงกำรต่ำงๆ ได้แก่ “45 วัน ลดถุงพลำสติกลดโลกร้อน” และโครงกำรทำดีเพื่อแผ่นดิ น ลด
คำร์ บอน ลดโลกร้อน “รวมพลังลดถุงพลำสติก ลดโลกร้อน” โดยให้พนักงำนของร้ำน 7-Eleven
ทุกสำขำทัว่ ประเทศมีบทบำทสำคัญในกำรสอบถำมลูกค้ำก่อนรับสิ นค้ำว่ำ “ไม่รับถุงพลำสติก ช่วย
ลดโลกร้อนได้ไหมคะ/ครับ” บันทึกสถิติลูกค้ำปฏิเสธรับถุงพลำสติก ตลอดระยะเวลำปี พ.ศ. 25522553 ที่ผำ่ นมำพบว่ำลดได้ประมำณ 2,702,700 ถุง
นอกจำกนี้ ยงั ได้จดั ตั้งโครงกำร “7 go Green” ซึ่ งนอกจำกกำรรณรงค์เรื่ องถุงพลำสติกแล้ว
ยังมีแผนเพิ่มชนิ ดสิ นค้ำที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม “Green Product” มำจำหน่ำยในร้ำนอีกกว่ำ 30
รำยกำรและจะเพิ่มในอัตรำส่ วนที่มำกขึ้นอย่ำงต่อเนื่ องและระหว่ำงนี้ กำลังอยูใ่ นช่วงทดสอบ “ร้ำน
ประหยัดพลังงำนต้นแบบ” โดยกำรเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ภำยในร้ำนให้ใช้พลังงำนน้อยที่สุด
เท่ำที่จะทำได้ เช่น ระบบไฟแสงสว่ำง พื้นที่ขำย ระบบปรับอำกำศอินเวอร์ เตอร์ ระบบแสงสว่ำง
LED ตู้ Open Showcase และ Vault ระบบทำควำมเย็น Open Showcase รวมถึงกำรรณรงค์กำรใช้
พลังงำนอย่ำงถูกวิธีเพื่อสิ่ งแวดล้อม อำนวยควำมสะดวกให้ลูกค้ำหำสิ นค้ำง่ำยขึ้นเอื้อต่อกำรทำงำน
ของพนักงำนร้ำน เป็ นร้ำนที่มีสุขอนำมัยที่ดี และเน้น“สภำพแวดล้อมที่ดีในชุมชน” จึงช่วยประหยัด
พลังงำนของร้ำน ของประเทศ และของโลก (บริ ษทั ซี พี ออลล์ จำกัด (มหำชน), 2554)
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จำกเหตุผลดังกล่ำว ผูว้ ิจยั จึงสนใจศึกษำปั จจัยแห่ งควำมสำเร็ จของกลยุทธ์กำรสื่ อสำรด้ำน
กิ จ กรรมควำมรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม (CSR) ของบริ ษัท ซี พี ออลล์ จ ำกัด (มหำชน) ทั้ง ด้ ำ น
กระบวนกำรและปั จจัยที่ส่งผลต่อควำมสำเร็ จในกำรสื่ อสำร เนื่ องจำกบริ ษทั ซี พี ออลล์มีกำรดำเนิน
กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมที่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชนและสังคมเป็ น
อย่ำงดี

1.2 ปัญหำกำรวิจัย
1.2.1 กลยุทธ์ กำรสื่ อสำรด้ำนกิ จกรรม CSR ของบริ ษทั ซี พี ออลล์ จำกัด (มหำชน) เป็ น
อย่ำงไร
1.2.2 สื่ อประชำสัมพันธ์ ดำ้ นกิ จกรรม CSR ของบริ ษทั ซี พี ออลล์ จำกัด (มหำชน) เป็ น
อย่ำงไร
1.2.3 ปั จจัยที่ส่งผลต่อควำมสำเร็ จของกลยุทธ์ในกำรสื่ อสำรด้ำนกิจกรรม CSR ของบริ ษทั
ซี พี ออลล์ จำกัด (มหำชน) เป็ นอย่ำงไร

1.3 วัตถุประสงค์
1.3.1 เพื่ อศึ ก ษำกลยุท ธ์ ก ำรสื่ อสำรด้ำ นกิ จ กรรม CSR ของบริ ษ ัท ซี พี ออลล์ จำกัด
(มหำชน)
1.3.2 เพื่ อ ศึ ก ษำสื่ อ ประชำสั มพัน ธ์ ด้ำ นกิ จกรรม CSR ของบริ ษ ัท ซี พี ออลล์ จ ำกัด
(มหำชน)
1.3.3 เพื่อศึกษำปั จจัยที่ส่งผลต่อควำมสำเร็ จของกลยุทธ์ในกำรสื่ อสำรด้ำนกิจกรรม CSR
ของบริ ษทั ซีพี ออลล์ จำกัด (มหำชน)

1.4 ข้ อสั นนิษฐำนกำรวิจัย
1.4.1 กลยุทธ์ ก ำรสื่ อสำรด้ำนกิ จกรรมควำมรั บผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริ ษทั ซี พี
ออลล์ จำกัด (มหำชน) ประกอบไปด้วย ประเภทของกิ จกรรม CSR กระบวนกำรสื่ อสำรด้ำน
กิจกรรม CSR และสื่ อประชำสัมพันธ์ดำ้ นกิจกรรม CSR
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1.4.2 สื่ อประชำสัม พันธ์ ด้ำ นกิ จกรรมควำมรั บ ผิดชอบต่ อสั งคม (CSR) ของบริ ษทั ซี พี
ออลล์ จำกัด (มหำชน) ประกอบไปด้วย สื่ อบุคคล วิทยุกระจำยเสี ยง โทรทัศน์ หนังสื อพิมพ์ และ
นิตยสำร
1.4.3 ปั จจัยแห่งควำมสำเร็ จของกลยุทธ์กำรสื่ อสำรด้ำนกิจกรรมควำมรับผิดชอบต่อสังคม
(CSR) ของบริ ษทั ซี พี ออลล์ จำกัด (มหำชน) ประกอบไปด้วย ควำมน่ำเชื่อถือของบริ ษทั กำรมีส่วน
ร่ วมกับพนักงำน ควำมสัมพันธ์กบั ชุมชน และประสิ ทธิภำพกำรสื่ อสำร

1.5 ขอบเขตกำรวิจัย
กำรศึกษำวิจยั ครั้งนี้มีขอบเขตกำรวิจยั ดังนี้
1.5.1 ขอบเขตด้ ำนเนือ้ หำ
กำรวิจยั ครั้งนี้ เป็ นงำนวิจยั เชิ งคุ ณภำพโดยมุ่งศึกษำกลยุทธ์กำรสื่ อสำรด้ำนกิ จกรรมควำม
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม (CSR) ของบริ ษัท ซี พี ออลล์ จ ำกั ด (มหำชน) เพื่ อ ศึ ก ษำกลยุ ท ธ์ สื่ อ
ประชำสัมพันธ์ดำ้ นกิ จกรรม CSR และศึกษำปั จจัยที่ส่งผลต่อควำมสำเร็ จในกำรสื่ อสำรด้ำน CSR
ของบริ ษ ัท ซี พี ออลล์ จ ำกัด (มหำชน) ด้ว ยวิธี ก ำรรวบรวมข้อ มู ล จำกกำรสั ม ภำษณ์ เอกสำร
วรรณกรรมต่ำงๆ และข้อมูลจำกเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1.5.2 ขอบเขตด้ ำนประชำกร
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสำคัญครั้ งนี้ ประกอบด้วยตัวอย่ำงของผูบ้ ริ หำร หัวหน้ำหน่ วยงำน พนักงำน
ระดับปฏิบตั ิกำร จำนวน 9 คน ดังนี้
1.5.2.1 กรรมกำรผูจ้ ดั กำรด้ำนกำรส่ งเสริ มกิ จกรรมเพื่อสังคมบริ ษทั ซี พี ออลล์
จำกัด (มหำชน)
1.5.2.2 ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยส่ งเสริ มกิจกรรมเพื่อสังคมบริ ษทั ซี พี ออลล์ จำกัด (มหำชน)
1.5.2.3 ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยประชำสัมพันธ์บริ ษทั ซี พี ออลล์ จำกัด (มหำชน)
1.5.2.4 หัวหน้ำฝ่ ำยส่ งเสริ มกิจกรรมเพื่อสังคมภูมิภำค (ประจำภำคเหนือ) บริ ษทั
ซี พี ออลล์ จำกัด (มหำชน)
1.5.2.5 หัวหน้ำฝ่ ำยส่ งเสริ มกิจกรรมเพื่อสังคมภูมิภำค (ประจำภำคตะวันออก
เฉียงเหนือ) บริ ษทั ซี พี ออลล์ จำกัด (มหำชน)
1.5.2.6 หัวหน้ำฝ่ ำยส่ งเสริ มกิจกรรมเพื่อสังคมภูมิภำค (ประจำภำคกลำง) บริ ษทั
ซี พี ออลล์ จำกัด (มหำชน)
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1.5.2.7 หัวหน้ำฝ่ ำยส่ งเสริ มกิจกรรมเพื่อสังคมภูมิภำค (ประจำภำคใต้) บริ ษทั ซีพี
ออลล์ จำกัด (มหำชน)
1.5.2.8 เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยส่ งเสริ มกิจกรรมเพื่อสังคมบริ ษทั ซี พี ออลล์ จำกัด (มหำชน)
1.5.2.9 เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยประชำสัมพันธ์บริ ษทั ซี พี ออลล์ จำกัด (มหำชน)
1.5.3 ขอบเขตด้ ำนระยะเวลำในกำรศึกษำ
กำรศึกษำวิจยั ในครั้งนี้ เริ่ มดำเนิ นกำรศึกษำในช่วงเดือนมกรำคม-สิ งหำคม พ.ศ. 2557 รวม
ระยะเวลำในกำรศึกษำทั้งสิ้ น 8 เดือน

1.6 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ ำจะได้ รับจำกกำรศึกษำ
1.6.1 เพื่อนำผลกำรศึกษำด้ำนปั จจัยที่ส่งผลต่อควำมสำเร็ จของกลยุทธ์ในกำรสื่ อสำรด้ำน
กิจกรรม CSR ของบริ ษทั ซี พี ออลล์ จำกัด (มหำชน) ไปเป็ นแนวทำงปฏิบตั ิให้กบั ธุ รกิจอื่นๆ ใน
เครื อ CP Group
1.6.2 เพื่อนำกลยุทธ์กำรสื่ อสำรด้ำนกิ จกรรม CSR ที่สร้ ำงควำมสำเร็ จให้กบั บริ ษทั ซี พี
ออลล์ จำกัด (มหำชน) ไปเป็ นแนวทำงในกำรปรับปรุ งประสิ ทธิ ภำพของกำรสื่ อสำรทำงด้ำน CSR
ให้กบั ธุ รกิจอื่นๆ ในเครื อ CP Group และธุ รกิจค้ำปลีกตรำยีห่ อ้ อื่นได้
1.6.3 เพื่อนำผลกำรศึกษำด้ำนสื่ อประชำสัมพันธ์ดำ้ นกิจกรรม CSR ของบริ ษทั ซี พี ออลล์
จำกัด (มหำชน) ไปเป็ นแนวทำงในกำรสร้ำงสรรค์สื่อทำงด้ำน CSR ให้กบั ธุ รกิ จอื่นๆ ในเครื อ CP
Group และธุ รกิจค้ำปลีกตรำยีห่ อ้ อื่นได้

1.7 นิยำมศัพท์ เฉพำะ
1.7.1 ปัจจัยแห่ งควำมสำเร็จ คือ ปั จจัยในกำรนำพำองค์กรไปสู่ ควำมสำเร็ จในกำรทำ CSR
เพื่อควำมยัง่ ยืนของบริ ษทั ซี พี ออลล์ จำกัด (มหำชน) ได้แก่ ควำมน่ำเชื่ อถือของบริ ษทั กำรมีส่วน
ร่ วมของพนักงำน ควำมสัมพันธ์กบั ชุมชน และประสิ ทธิภำพกำรสื่ อสำร
1.7.2 กลยุทธ์ หมำยถึง แนวทำงในกำรดำเนินงำนที่ทำให้องค์กรบรรลุเป้ ำหมำย อำทิ กำร
คิดค้นวิธีกำรใหม่ที่ดีและแตกต่ำง เพื่อให้เกิดควำมสำเร็ จตำมวิสัยทัศน์และเป้ ำหมำยองค์กร
1.7.3 กำรสื่ อสำร หมำยถึ ง กำรให้และกำรรับควำมหมำย กำรถ่ำยทอดและกำรรับสำร ซึ่ ง
รวมถึงแนวคิดของกำรตอบโต้ แบ่งปั น และมีปฏิสัมพันธ์กนั
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1.7.4 กลยุทธ์ กำรสื่ อสำร หมำยถึ ง แนวทำงใหม่ในกำรดำเนิ นงำนที่ทำให้ องค์กรบรรลุ
เป้ ำหมำย โดยใช้กำรถ่ำยทอดและกำรรับสำรไปยังกลุ่มเป้ ำหมำย
1.7.5 กลยุทธ์ ก ำรสื่ อ สำรแบบมีส่ วนร่ วม หมำยถึ ง แนวทำงใหม่ ในกำรดำเนิ นงำนของ
องค์กรให้บรรลุเป้ ำหมำยโดยอำศัยควำมร่ วมมือจำกกลุ่มคนต่ำงๆ
1.7.6 กลยุทธ์ กำรสื่ อสำรด้ วยกิจกรรม หมำยถึง แนวทำงใหม่ในกำรดำเนิ นงำนขององค์กร
ให้บรรลุเป้ ำหมำยด้วยกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสังคม ชุมชน และผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ย
1.7.7 ควำมรับผิดชอบต่ อสั งคม (CSR) หมำยถึง กำรแสดงออกของพฤติกรรมองค์กรที่
คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งในระดับใกล้และไกล เป็ นกำรสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีต่ององค์กรทำให้
เกิ ด กำรยอมรั บ จำกสั ง คม กำรปฏิ บ ัติข ององค์ก รจะต้อ งอยู่ใ นควำมรั บ ผิ ด ชอบทำงเศรษฐกิ จ
กฎหมำย จริ ยธรรม และกำรใช้ดุลยพินิจขององค์กำรที่พึงเห็นสมควร ซึ่ งกำรจัดกิ จกรรมหรื อกำร
บริ กำรสำมำรถกระทำได้หลำยรู ปแบบ ทั้งด้ำนพัฒนำชุ มชน สุ ขภำพอนำมัย กำรศึกษำสิ่ งแวดล้อม
สิ ทธิผบู้ ริ โภคและวัฒนธรรม
1.7.8 กิจกรรมด้ ำน CSR หมำยถึง กิจกรรมต่ำงๆ ที่ธุรกิจนั้นดำเนิ นกำรจัดกำรได้โดยตรง
ซึ่ งเป็ นกิ จกรรมที่เกี่ยวข้องกับสังคม ชุ มชน และผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ย ได้แก่ 1) กำรส่ งเสริ มกำร
รับรู้ประเด็นทำงสังคมในวงกว้ำง 2) กำรส่ งเสริ มสังคมจำกกำรทำกำรตลำด 3) กำรตลำดเพื่อสังคม
4) กำรบริ จำค 5) กำรอำสำสมัครช่วยเหลือชุ มชน 6) กำรดำเนิ นธุ รกิจอย่ำงมีควำมรับผิดชอบต่อ
สังคม
1.7.9 สื่ อด้ ำนกิจกรรม CSR หมำยถึง เครื่ องมือที่ใช้ในกำรเผยแพร่ หรื อกระจำยข่ำวสำร
ต่ ำ งๆ ไปยัง ผูม้ ี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย ได้รั บ ทรำบ เข้ำ ใจในกิ จ กรรมด้ำ น CSR ได้แ ก่ สื่ อ บุ ค คล
วิทยุกระจำยเสี ยง โทรทัศน์ หนังสื อพิมพ์ นิตยสำร
1.7.10 กระบวนกำรกำรสื่ อสำรด้ ำน CSR หมำยถึ ง กำรถ่ำยทอดข่ำวสำรกิ จกรรมด้ำน
CSR ของบริ ษทั ซี พี ออลล์ จำกัด (มหำชน) โดยผ่ำนสื่ อต่ำงๆ ไปยังผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ย โดยมี
วัตถุประสงค์ให้เกิ ดกำรรับรู ้ ร่วมกันและมีปฏิ กิริยำตอบสนองต่อกัน โดยวิธีดงั นี้ 1) สร้ำงจุดเชื่ อม
ของอำรมณ์ร่วมกัน 2) เปิ ดโอกำสในกำรรับฟังควำมคิดเห็น 3) ส่ งเสริ มค่ำนิ ยมแห่ งกำรใส่ ใจสังคม
4) สื่ อสำรในรู ปแบบต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอกองค์กำร สื่ อภำยในเช่ น บอร์ ดประชำสัมพันธ์
จดหมำยเวียน สื่ อภำยนอก เช่น กำรโฆษณำ ประชำสัมพันธ์
1.7.11 ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ย หมำยถึง บุคคล/กลุ่มบุ คคล หรื อหน่ วยงำนต่ำงๆ ภำยนอก ที่
อำจจะมีผลกระทบหรื อได้รับผลกระทบจำกกำรดำเนินงำนเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กำร
ได้แก่ ชุมชน
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1.7.12 กำรส่ งเสริ มกำรรั บรู้ ประเด็ นทำงสั งคม หมำยถึ ง แนวทำงที่ องค์ก รมุ่ งรณรงค์
ประเด็นปัญหำทำงสังคมให้เป็ นที่รับรู้ในสังคมโดยใช้ควำมสำมำรถทำงกำรสื่ อสำรประชำสัมพันธ์
เพื่อให้สังคมตระหนักและเกิดกำรสนับสนุน
1.7.13 กำรส่ งเสริ ม สั งคมจำกกำรทำกำรตลำด หมำยถึ ง แนวทำงที่ องค์ก รสนับสนุ น
ประเด็นทำงสังคมโดยกำรนำส่ วนแบ่งรำยได้หรื อกำไรจำกกำรขำยสิ นค้ำไปบริ จำคเพื่อสำธำรณ
กุศล
1.7.14 กำรอำสำสมัครช่ วยเหลือชุ มชน หมำยถึง แนวทำงที่มุ่งเน้นให้องค์กรกับผูม้ ีส่วนได้
ส่ วนเสี ยในสังคมเป้ ำหมำยมีควำมสัมพันธ์อนั ดี โดยกำรให้ผบู้ ริ หำร พนักงำน คู่คำ้ หรื อคู่แข่งเข้ำไป
มีส่วนร่ วมกับกิจกรรมเพื่อสังคมในพื้นที่ เช่น กำรร่ วมพัฒนำชุ มชนในท้องถิ่น กำรร่ วมกันสร้ำง
อำคำรหรื อสอนหนังสื อให้แก่เด็กนักเรี ยนในชนบทเป็ นต้น
1.7.15 กำรดำเนินธุ รกิจอย่ ำงมีควำมรั บผิดชอบต่ อสั งคม หมำยถึง แนวทำงกำรปรับปรุ ง
กำรดำเนิ นธุ รกิ จขององค์ก รเพื่อไม่ ใ ห้เกิ ดผลกระทบด้ำ นลบกับ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้อมหรื อให้
เกิดขึ้นน้อยที่สุดเท่ำที่จะเป็ นได้ เช่น กำรลดกำรใช้น้ ำ กำรใช้พลังงำนสะอำด เป็ นต้น
1.7.16 กำรสื่ อสำรในรู ปแบบต่ ำงๆ หมำยถึง กำรใช้เครื่ องมือกำรสื่ อสำรทั้งภำยในและ
ภำยนอกองค์กรช่วยในกำรเผยแพร่ ค่ำนิ ยมแห่ งกำรใส่ ใจต่อสังคมและโครงกำร CSR ให้เป็ นที่รับรู้
และเข้ำใจในหมู่พนักงำนขององค์กรและบุคคลภำยนอก ได้แก่ สื่ อประเภทกำรพูด วิทยุกระจำยเสี ยง
โทรทัศน์ หนังสื อพิมพ์ และนิตยสำร
1.7.17 สื่ อประชำสั มพันธ์ CSR ประกอบไปด้วยสื่ อภำยใน ได้แก่ โปสเตอร์ เว็บไซด์ สื่ อ
ภำยนอก ประกอบด้วย วิทยุกระจำยเสี ยง โทรทัศน์ หนังสื อพิมพ์ และนิตยสำร
ในบทต่อไปจะกล่ำวถึงแนวคิด ทฤษฎีและงำนวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
การศึกษาเรื่ องปั จจัยแห่งความสาเร็ จของกลยุทธ์การสื่ อสารด้านกิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (CSR) ของบริ ษทั ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทาการทบทวนวรรณกรรมใน
ส่ ว นที่ เ ป็ นแนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จ ัย ที่ เ กี่ ย วข้อ ง เพื่ อ น าองค์ ค วามรู ้ ที่ ไ ด้ จ ากการทบทวน
วรรณกรรมมากาหนดเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั และเพื่อเป็ นแนวทางในการดาเนิ นการวิจยั ซึ่ ง
วรรณกรรมในส่ วนที่ผวู ้ จิ ยั ได้ดาเนินการทบทวนประกอบไปด้วย
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ (Public Relations Concept)
2.2 ทฤษฎีดา้ นการสื่ อสาร (Communications Theory)
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม (Coporate Social Responsibility: CSR)
2.4 ปั จจัยแห่งความสาเร็ จของกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (Key Success Factors:
KSF of CSR)
2.5 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง (Related Research)
วรรณกรรมทั้งหมดที่ผวู ้ จิ ยั ได้ทบทวนมาจะนาเสนอโดยลาดับดังนี้

2.1 แนวคิดเกีย่ วกับการประชาสั มพันธ์
2.1.1 ความสาคัญ และความหมายของการประชาสั มพันธ์
นิเทศศาสตร์ เป็ นศาสตร์ ที่วา่ ด้วยการติดต่อสื่ อสารทุกรู ปแบบ ไม่วา่ จะเป็ นการสื่ อสารมวลชน
หรื อการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการพูดและการแสดง ทั้งนี้ เพราะคาว่า “นิ เทศ ”
หมายถึงการชี้แจง หรื อการแสดงนั้นเอง การประขาสัมพันธ์ (Public Relations) เป็ นคาที่ใช้กนั อย่าง
แพรหลายโดยเฉพาะอย่างยิง่ หน่วยงานภาครัฐทั้งนี้ เพราะ การประชาสัมพันธ์เป็ นกิจกรรมเพื่อสร้าง
ความเข้าใจ และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุ มชน และกลุ่มคนประเภทต่างๆ วิรัช ลภิรัตนกุล (2546,
น. 2, 22) ได้กล่าวถึงความสาคัญของการประชาสัมพันธ์วา่ เพื่อการชักจูงประชามติ (Public Opinion)
ด้วยวิธีการติดต่อสื่ อสาร (Communication) เพื่อให้กลุ่มเป้ าหมาย (Target Publics) เกิ ดมีความรู ้
ความเข้าใจ และความรู ้สึกนึ กคิดที่ดีต่อหน่วยงานองค์การ สถาบัน การประชาสัมพันธ์จึงเป็ นการ

15
เผยแพร่ ที่เป็ นในเชิ งการสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจแก่ประชาชน เป็ นงานส่ งเสริ ม
สัมพันธภาพระหว่างหน่วยงาน หรื อกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้องจึงเป็ นการสร้างค่านิ ยม (Goodwill)
แก่กลุ่มประชาชนต่างๆ ด้วยวิธีการบอกกล่าว (Inform) ชี้ แจงให้ประชาชนได้ทราบถึ งนโยบาย
วัตถุประสงค์ และสิ่ งซึ่ งองค์การ สถาบันได้ทาลงไป ในขณะที่ รัตนวดี ศิริทองถาวร (2546, น. 17)
ได้กล่าวถึ งการประชาสัมพันธ์ ต่อธุ รกิ จว่า การประชาสัมพันธ์เป็ นการดาเนิ นความพยายามของ
องค์การ สถาบัน หรื อหน่ วยงานต่างๆ ในการแสวงหาความร่ วมมือจากประชาชน ตลอดจนสร้าง
ภาพลักษณ์ (Image) และรักษาทัศนคติที่ดีของประชาชนเพื่อให้ประชาชนยอมรับ สนับสนุนและให้
ความร่ วมมือ การประกอบธุ รกิจนั้นต้องเกี่ยวข้องกับประชาชนหลายกลุ่ม หากได้รับความร่ วมมือ
และมีความสัมพันธ์ที่ดีกบั ประชาชนทุกกลุ่มก็จะทาให้การประกอบธุ รกิจประสบผล สาเร็ จ World
Book Dictionary (วิรัช ลภิรัตนกุล, 2538, น. 5) ได้อธิ บายความหมายของการประชาสัมพันธ์วา่
1) กิ จกรรมของหน่ วยงาน องค์การ สถาบัน หรื อบุ คคลที่ปฏิ บตั ิเพื่อชนะใจ
ประชาชนทัว่ ไป รวมทั้งส่ งเสริ มให้ประชาชนได้เข้าใจถึงนโยบาย และวัตถุประสงค์ขององค์การ
โดยการแพร่ กระจายข่าวสารทางเครื่ องมือสื่ อสารต่างๆ เช่น หนังสื อพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน์
และภาพยนตร์
2) ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อหน่วยงาน องค์การ สถาบัน
3) การดาเนินธุ รกิจ และอาชีพทางด้านนี้
ณัฐนันท์ ศิ ริเจริ ญ (2548, น. 110) ให้ความหมายของการประชาสั ม พันธ์ ว่า เป็ นการ
ติดต่อสื่ อสาร ระหว่างองค์กรกับสาธารณชน เพื่อบอกกล่าวให้ทราบ ชี้ แจงทาความเข้าใจให้ถูกต้อง
เกี่ยวกับความคิดเห็น (Opinion) ทัศนคติ (Attitude) และค่านิ ยม (Value) สร้างชื่อเสี ยงและภาพพจน์
ที่ดี สร้างเสริ มและรักษา (To Build and Sustain) ความสัมพันธ์ที่ดี นาไปสู่ การสนับสนุ น และความ
ร่ วมมือจากกลุ่มเป้ าหมาย
วิรัช ลภิรัตนกุล (2546, น. 5-6) ได้กล่าวถึงการประชาสัมพันธ์ ว่า "การประชาสัมพันธ์" นั้น
แปลมาจากศัพท์ภาษาอังกฤษคือ Public Relation ซึ่ งหากแยกเป็ นคาแล้วจะประกอบด้วยคาว่า
Public หรื อแปลเป็ นภาษาไทยคือ ประชา หรื อ หมู่คน Relation หรื อแปลเป็ นภาษาไทยคือ สัมพันธ์
หรื อ การผูกพัน
ดังนั้นการประชาสัมพันธ์ ถ้าแปลตามตัวอักษรก็จะได้ความหมายว่า การเกี่ยวข้องผูกพันกับ
หมู่คน
Cutlip, Center, & Broom (1994: 4 อ้างถึงใน รัตนวดี ศิริทองถาวร, 2546, น. 33) ได้ให้คา
จากัดความไว้วา่ การประชาสัมพันธ์คือ การติดต่อเผยแพร่ ข่าวสาร นโยบายของหน่ วยงานไปยัง
ประชาชนทั้งหลายที่มีส่วนสัมพันธ์ ขณะเดียวกันก็เป็ นแนวทางตรวจสอบความคิดเห็น ความรู้และ
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ความต้องการของประชาชนให้หน่วยงานหรื อองค์การทราบ เพื่อสร้างความสนับสนุ นอย่างแท้จริ ง
ให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ าย
สรุ ปความหมายของการประชาสัมพันธ์ คือ การที่องค์กรให้ขอ้ มูลสารไปยังประชาชน
เพื่อให้ทราบหรื อสร้างความเข้าใจกับ ประชาชน ทาให้เกิดทัศนคติและภาพพจน์ที่ดีต่อองค์กร
โดยทัว่ ไปความหมายของการประชาสัมพันธ์ คนทัว่ ไปมักจะเข้าใจผิดว่าหมายถึ ง การ
ประกาศ หรื อการโฆษณาสิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์ต่างๆ นอกจากนี้ ยงั อาจเข้าใจว่า เป็ นการสอบถาม
หรื องานติดต่อสอบถาม ทาให้เกิดการสับสนขึ้น
การประชาสัมพันธ์ จะประสบผลสาเร็ จได้ตอ้ งอาศัย การสื่ อสารที่มีประสิ ทธิ ภาพ ต้องมีการ
วางแผน กาหนดวัตถุ ประสงค์ และดาเนิ นการจริ งตามแผนที่ได้วางไว้ อย่างเหมาะสม สามารถ
ปรับแก้ไขได้บางกรณี ซ่ ึ งจะทาให้ได้ผลงานที่ดีกว่า
2.1.2 ศาสตร์ และศิลป์ ของการประชาสั มพันธ์
วิรัช ลภิรัตนกุล (2546, น. 27-28) ได้พูดถึงการประชาสัมพันธ์วา่ การประชาสัมพันธ์น้ นั
อาจพิจารณาได้วา่ เป็ นทั้งศาสตร์ และศิลปะพร้อมกันในตัวเอง กล่าวคือ
การประชาสัมพันธ์ที่เป็ นศาสตร์ ศาสตร์ ในที่น้ ี หมายถึ งวิทยาการ ความรู ้ ความเชื่อถือที่
กาหนดไว้เป็ นระบบระเบียบที่พึงเชื่ อถื อได้ สามารถศึกษาค้นคว้าหาความจริ งได้อย่างมีระเบียบ
แบบแผน และมีระบบวิชาการประชาสัมพันธ์ เป็ นวิชาที่มีระเบียบแบบแผน มีเหตุมีผลและอาจ
ศึกษาเรี ยนรู ้ ได้จากตาหรับตาราต่างๆ เป็ นการศึกษาค้นคว้าหาหลักและทฤษฎีที่น่าเชื่ อถือได้ไว้ใช้
เป็ นแนวทาง ในการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ มีการศึกษาค้นคว้าถึงกระบวนการในการสื่ อสาร
ประชาสัมพันธ์ของมนุษย์ เพื่ออธิ บายและวิเคราะห์พฤติกรรมของมนุ ษย์ที่มีปฏิกิริยาสัมพันธ์ต่อกัน
ในสังคม รวมทั้งการศึกษาวิจยั ถึ งประชามติ และความสัมพันธ์กนั ระหว่างกลุ่มบุคคลกับองค์กร
สถาบันที่เกี่ยวข้อง เป็ นต้น สิ่ งต่างๆ เหล่านี้ สามารถศึกษา เรี ยนรู ้วิธีการ และถ่ายทอดความรู ้ให้แก่
ผูอ้ ื่นได้ ฉะนั้น จึงกล่าวได้วา่ วิชาการประชาสัมพันธ์อยูใ่ นขอบเขตของศาสตร์ ทางด้านสังคมวิทยา
การประชาสัมพันธ์ที่เป็ นศิลปะ การประชาสัมพันธ์มีลกั ษณะการดาเนิ นงานที่ตอ้ งอาศัยความรู้
ความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์ และทักษะของแต่ละบุคคล เป็ นความสามารถเฉพาะตัว เช่ น
ความสามารถและทักษะในการสื่ อสาร ซึ่ งถ่ายทอดและลอกเลี ยนแบบกันได้ยาก ทั้งนี้ เนื่ องจาก
ความสามารถเฉพาะตัวของแต่ละคนย่อมไม่เหมือนกัน เทคนิ คอย่างหนึ่ งที่นกั ประชาสัมพันธ์คน
หนึ่ งนาไปใช้แล้วประสบผลสาเร็ จ หากนักประชาสัมพันธ์อีกผูห้ นึ่ งนาไปใช้อาจไม่ได้ผลและ
ประสบความล้มเหลวก็ได้ ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ความสามารถเฉพาะตัว ความเหมาะสมของสถานการณ์
สภาพแวดล้อม เวลา และสถานที่ เป็ นต้น รู ปการประชาสัมพันธ์เป็ นการนาเอาหลักการ ความรู้ที่ได้
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ศึกษามา ไปประยุกต์ใช้ จึงมีลกั ษณะเป็ นศิลปะ การดาเนิ นงานประชาสัมพันธ์จะยึดถือกฎเกณฑ์
หรื อระเบี ย บแบบแผนที่ ตายตัวไม่ ไ ด้ แต่จะต้องปรั บเปลี่ ย นกลยุท ธ์ และวิธี การให้สอดคล้อง
เหมาะสมกับเงื่ อนไขของ สถานการณ์ ที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น ทั้งนี้ ศิลปะของการประชาสัมพันธ์
จะต้องใช้ความสามารถพิเศษเฉพาะตัวเป็ นหลัก
2.1.3 หลักการและวัตถุประสงค์ ของการประชาสั มพันธ์
วิรัช ลภิรัตนกุล (2546, น. 145-148, 152-154) ได้สรุ ปหลักการประชาสัมพันธ์ในปั จจุบนั
ว่ามีหลักใหญ่ๆ ที่สาคัญอยู่ 3 ประการคือ
1) การบอกกล่าวหรื อชี้แจงเผยแพร่ ให้ทราบ คือการบอกกล่าวชี้แจงให้ประชาชน
ทราบถึงนโยบาย วัตถุประสงค์ การดาเนินงาน และผลงาน หรื อกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนข่าวคราว
ความเคลื่อนไหวขององค์กร สถาบันให้ประชาชนและกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้องได้ทราบ และรู้เห็น
ถึงสิ่ งดังกล่าว ทาให้สถาบันเป็ นที่รู้จกั เข้าใจ และเลื่อมใส ตลอดจนทาให้ประชาชนเกิดความรู ้สึกที่
ดีที่เป็ นไปในทางที่ดีต่อองค์การ สถาบัน ทาให้ได้รับความสนับสนุนร่ วมมือจากประชาชน
2) การป้ องกันและแก้ไขความเข้าใจผิด เป็ นการประชาสัมพันธ์ เพื่อป้ องกัน
(Preventive Public Relations) ซึ่ งมีความสาคัญมาก เพราะการป้ องกันไว้ก่อนย่อมดีกว่าทีตอ้ งมา
แก้ไขในภายหลัง โดยฝ่ ายที่มีหน้าที่รับผิดชอบต้องค้นหาสาเหตุที่อาจก่อให้ประชาชนเกิ ดความ
เข้าใจผิดในสถาบัน แล้วหาแนวทางในการให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อสถาบันก่อนที่จะมีความเข้าใจ
ผิด นั้นๆ เกิดขึ้น
3) การสารวจประชามติ เป็ นการสารวจวิจยั ประชามติ เพราะการดาเนิ นการ
ประชาสัมพันธ์อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพต้องรู ้ ถึงความรู ้ สึ กนึ ก คิ ดของประชาชน หรื อ ประชามิ ติ
(Public Opinion) โดยจะต้องทราบว่าประชาชนต้องการอะไร ไม่ตอ้ งการอะไร เพื่อตอบสนองสิ่ ง
ต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการและไม่ตอ้ งการของประชาชนที่เกี่ ยวข้อง การทาการสารวจ
วิจยั จึงเป็ นสิ่ งที่สาคัญในการดาเนินการประชาสัมพันธ์
ดังนั้นวัตถุประสงค์ทวั่ ไปของการประชาสัมพันธ์ จึงมีวตั ถุ ประสงค์และความมุ่งหมายได้
3 ประการคือ
1) เพื่อสร้างความนิยม (Good Will) ให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชน ซึ่ งความนิ ยมเป็ น
สิ่ ง ส าคัญที่ จะช่ ว ยส่ ง เสริ ม สนับ สนุ นการดาเนิ นงานและความอยู่รอดขององค์ก ารสถาบัน
ประกอบด้วย การปลุกกระตุน้ เพื่อสร้างและธารงไว้ซ่ ึ งความนิยม เชื่อถือ ศรัทธา จากประชาชนทา
ให้การดาเนินงานเป็ นไปด้วยความสะดวกราบรื่ นและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน
2) เพื่ อป้ องกันและรั ก ษาชื่ อเสี ย งสถาบันมิ ใ ห้เสื่ อมถอย เพราะชื่ อเสี ย งของ
สถาบันเป็ นสิ่ งที่สาคัญมากซึ่ งเกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ (Image) ของสถาบันด้วย การมีชื่อเสี ยงทาง
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ลบจะทาให้ประชาชนมีความรังเกี ยจ ไม่อยากให้ความร่ วมมือกับสถาบัน มีความระแวง ทาให้
สถาบันไม่สามารถดาเนินกิจกรรมต่างๆ จนไม่สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่สถาบันได้ต้ งั ไว้
3) เพื่อสร้างความสัมพันธ์ภายใน ซึ่ งหมายถึงความสัมพันธ์ของกลุ่มประชาชน
ภายในสถาบันซึ่ งแบ่งออกเป็ น การประชาสัมพันธ์ภายใน ได้แก่กลุ่มเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบตั ิงานภายใน
หน่วยงานเพื่อให้เกิดความสามัคคี เสริ มสร้างขวัญและความรักใคร่ ผกู พัน จงรักภักดีต่อหน่วยงาน
และการประชาสัมพันธ์ภายนอก ได้แก่ประชาชนทัว่ ไปเพื่อให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจในตัวสถาบัน
และให้ความร่ วมมือแก่สถาบันด้วยดี ซึ่ งจะได้กล่าวในประเภทของการประชาสัมพันธ์ต่อไป
2.1.4 การดาเนินงานประชาสั มพันธ์
การดาเนินงานประชาสัมพันธ์ หรื อการปฏิบตั ิงานประชาสัมพันธ์ขององค์การเป็ นกิจกรรม
ที่มีลาดับขั้นตอนการทางานเพื่อให้บรรลุ เป้ าหมายตามที่องค์การต้องการ โดยต้องดาเนิ นอย่าง
ต่อเนื่ องเรี ยกว่า PR Wheel หรื อกงล้อประชาสัมพันธ์ที่หมุนต่อเนื่ องกันไปไม่มีวนั หยุดนิ่ ง วิมล
พรรณ อากาเวท (2546, น. 24-25) วิรัช ลภิรัตนกุล (2546, น. 217) และ รัตนาวดี ศิริทองถาวร (2546,
น. 91-92) ได้กล่าวถึงการดาเนินงานประชาสัมพันธ์วา่ มีข้ นั ตอนการดาเนินงาน 4 ขั้นตอนคือ

ภาพที่ 2.1 กระบวนการดาเนินงานประชาสัมพันธ์
แหล่งทีม่ า: รัตนาวดี ศิริทองถาวร, 2546, น. 92.
2.4.1.1 ขั้นแสวงหาข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหา (Fact-finding and Analysis Problem)
เป็ น ขั้นตอนแรกของการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ ซึ่ งจะเป็ นการค้นหาข้อเท็จจริ งและข้อมูลต่างๆ
ที่เกี่ยวกับ สถานการณ์หรื อปั ญหาที่องค์กรประสบอยู่ โดยอาศัยวิธีการวิจยั การรับฟังความคิดเห็น
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(Research-listening) การวิจยั ทางการประชาสัมพันธ์เป็ นการสื่ อสารแบบสองทางระหว่างสถาบัน
องค์การกับกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้อง และครอบคลุมถึงการวิจยั ในด้านอื่นๆ ด้วยเช่น นโยบาย การ
ดาเนิ นงาน สิ่ งแวดล้อมเป็ นต้น โดยนาผลการวิจยั มาพิจารณาประกอบการตัดสิ นใจในการกาหนด
แผนการประชาสัมพันธ์ ต่อไป
2.4.1.2 ขั้นการวางแผน-การตัดสิ นใจ (Planning-decision Making) เป็ น การนา
ข้อมูล ข้อเท็จจริ งต่างๆ ที่ได้จากการทาวิจยั การรับฟั งความคิดเห็นมากาหนดเป็ นแผนการ กิจกรรม
ตลอดจนกาหนดนโยบายต่างๆ การดาเนิ นงานเป็ นการกาหนดแนวทางการตัดสิ นใจ และการ
ดาเนินงานอย่างมีระบบเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ การวางแผน (Planning) คือ
ขบวนการหนึ่งในการบริ หารงานเพื่อให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบายที่ กาหนดไว้ การ
วางแผนจึงเป็ นเรื่ องของข้อเท็จจริ ง มีการกาหนดวิธีปฏิบตั ิที่ชดั เจน ถูกต้องและมีเหตุผลเพื่อเป็ น
แนวทางในการดาเนิ นงาน การวางแผนประชาสัมพันธ์เป็ นขั้นตอนหนึ่ งในการดาเนิ นงานการ
ประชาสัมพันธ์ ซึ่ ง ศิริ ทองถาวร (2546, น. 100) ได้ให้นิยามของการวางแผนงานประชาสัมพันธ์
ธุ รกิจว่า เป็ นการกาหนดแนวทางหรื อกาหนดกรอบในการปฏิบตั ิงานประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่
ชื่ อเสี ยงเกี ยรติ คุณขององค์การธุ รกิ จให้ประชาชนกลุ่ มเป้ าหมาย ที่เกี่ ยวข้องได้เกิ ดความเข้าใจ
เลื่อมใสศรัทธา และให้การสนับสนุ นการดาเนิ นงานขององค์การธุ รกิจ รวมทั้งกาหนดแนวทางใน
การรับฟั งกระแสประชามติเพื่อเป็ นองค์ประกอบในการกาหนด วัตถุประสงค์และเป้ าหมายของ
องค์การธุ รกิจด้วย การจัดทาแผนการประชาสัมพันธ์จะเกี่ยว ข้องกับการกาหนดวัตถุประสงค์ และ
เป้ าหมายขององค์การโดยเริ่ มจากการนาเอานโยบาย วัตถุ ประสงค์ และเป้ าหมายทางธุ รกิ จ มา
พิจารณาวิเคราะห์เพื่อเป็ นหลักในการพิจารณา วิรัช ลภิรัตนกุล (2546, น. 245-246) ได้กาหนดหลัก
ในการประชาสัมพันธ์ 6 ขั้นตอนดังนี้
1) การกาหนดวัตถุประสงค์ (Objective) จะต้องกาหนดหรื อระบุไว้อย่าง
ชัดเจนว่า เพื่ออะไรบ้างหรื อต้องการแก้ปัญหา
2) การกาหนดกลุ่มประชาชนเป้ าหมาย (Target Public) จะต้องระบุให้แน่
ชัดว่ากลุ่มประชาชนเป้ าหมายคือใคร มีพ้ืนฐานการศึกษาหรื อภูมิหลังอย่างไร รวมทั้งรายละเอียด
ต่างๆ เช่น ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนด้านจิตวิทยาเช่น ในมีอิทธิ พลต่อการแพร่ กระจาย
ข่าวสาร เป็ นต้น
3) การกาหนดแนวหัวข้อเรื่ อง (Themes) จะต้องก าหนดให้แน่ นอนว่า
แนวหัวข้อเรื่ องนั้นจะเน้นไปทางใด ตลอดจนการกาหนดสัญลักษณ์หรื อข้อความสั้นๆ เป็ นคาขวัญ
ต่างๆ ที่จดจาได้ง่าย หรื อดึงดูดความสนใจได้ดี
4) การกาหนดช่วงระยะเวลา (Timing) จะต้องมีการกาหนดช่วงระยะหรื อ
จังหวะเวลาที่เหมาะสมในการปฏิบตั ิงานอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพเพื่อเป็ นการปูพ้นื ก่อน
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5) การกาหนดสื่ อและเทคนิ คต่างๆ (Media and Techniques) จะต้อง
กาหนดการใช้สื่อ หรื อเครื่ องมือ เทคนิคใดในการประชาสัมพันธ์
6) การกาหนดงบประมาณ (Budget) จะต้องกาหนดงบประมาณที่จะใช้ใน
การดาเนินการให้ชดั เจน รวมถึงบุคลากรที่ใช้ในการดาเนินการด้วย
2.4.1.3 ขั้นการดาเนิ นการตามแผนงาน (Implementation) หรื อ ขั้นตอนการสื่ อสาร
เป็ นขั้นตอนลงมือปฏิบตั ิงานตามแผนที่วางไว้ โดยการอาศัยวิธีการสื่ อสารในรู ปแบบต่างๆ รวมทั้ง
เทคนิ คการสื่ อสารในการเผยแพร่ แนวคิด หรื อกิจกรรมต่างๆ ที่ได้กาหนดไว้ในการวางแผนไปยัง
กลุ่มเป้ าหมายที่เกี่ยวข้องตามสถานการณ์ที่กาหนดไว้ ทั้งนี้ในการปฏิบตั ิการจะต้องให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ และทันเวลาจึงจะได้ผลเป็ นที่น่าพอใจ
2.4.1.4 ขั้นการประเมินผล (Evaluation) เป็ น ขั้นตอนที่วดั ผลการดาเนิ นงานว่า
ได้ผลตามที่กาหนดไว้ในแผนหรื อโครงการหรื อไม่ อย่างไรข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลจะเป็ น
ผลดี ต่อการดาเนิ นงานในครั้งต่อไป โดยแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทคือ การประเมินผลก่อนลงมือ
ปฏิบตั ิการ (Pretesting) ทาให้เราได้ทราบข้อบกพร่ องตั้งแต่ก่อนลงมือปฏิบตั ิจริ งเพื่อแก้ไขปรับปรุ ง
และการประเมินผลเมื่อปฏิ บตั ิงานตามโครงการเสร็ จสิ้ นแล้ว (Postesting) ทาให้เราทราบผลการ
ดาเนิ นงานและข้อบกผิดพลาดต่างๆ ที่เกิ ดขึ้นจากการปฏิบตั ิงาน และใช้ในการปรับปรุ งโครงการ
ในครั้งต่อไป
2.1.5 ลักษณะการประเมินผล มี 4 ลักษณะได้แก่
1) การประเมินผลเชิงข้อมูลข่าวสาร/ ความรู้ มีการประเมินใน 2 ลักษณะ
การประเมินการเปิ ดรับข่าวสาร ทาการโดยศึกษาจานวนชิ้นข่าวที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ ผา่ นสื่ อต่างๆ แล้วคานวณผูม้ ีโอกาสเปิ ดรับข่าวชิ้ นนั้นที่ลงตีพิมพ์ใน หนังสื อพิมพ์แต่ละ
ฉบับ โดยดูจากยอดจาหน่ายของหนังสื อพิมพ์แต่ละฉบับ - Counter ในอินเตอร์เน็ต
การประเมินความรู ้ความเข้าใจข้อมูลข่าวสาร ประเมินโดยแบบวัดความรู้ความเข้าใจ
ในเนื้ อหาสารที่เผยแพร่ ออกไป เช่น คู่มือความรู ้ นอกจากนี้ ยังสามารถประเมินความรู ้ความเข้าใจ
จากการสารวจความรู้ความเข้าใจ โดยใช้แบบสอบถาม/สัมภาษณ์ อันเป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ
2) การประเมินผลทัศนคติ วัดได้จากการวิจยั เชิ งสารวจ โดยอาจวัดว่า มีการสร้าง
ทัศนคติใหม่หรื อไม่เพียงใด ทัศนคติที่มีอยูแ่ ล้ว ถูกเสริ มแรงให้เข้มแข็งขึ้น หรื อยังคงหนักแน่นไม่
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรื อไม่เพียงใด มีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติตามที่พึงประสงค์หรื อไม่
3) การประเมินผลพฤติกรรม เป็ นการประเมินพฤติกรรมภายหลังที่ได้เปิ ดรับสื่ อ
หรื อข้อมูลข่าวสารแล้วโดยสอบถาม กลุ่มเป้ าหมายว่า ภายหลังที่เปิ ดรับข้อมูลข่าวสารหรื อเข้าร่ วม
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กิจกรรมแล้ว พฤติกรรมได้เปลี่ยนแปลงไปหรื อไม่ และอะไรที่เปลี่ยนแปลงไป หรื อพฤติกรรมใหม่
ที่เกิดขึ้นมีหรื อไม่ คืออะไร - การเลิกสู บบุหรี่
4) การประเมินผลผลิต (Output) ซึ่ งเกี่ยวข้องกับการใช้สื่อที่ควบคุมได้ และควบคุม
ไม่ ได้ และเป็ นการประเมิ นประสิ ทธิ ผลของการกระจายสื่ อ การจาหน่ า ยจ่า ยแจกสื่ อไปยัง
กลุ่มเป้ าหมายกลุ่มต่างๆ วิธีการประเมิน เช่น การนับจานวนชิ้นข่าวที่ส่งไปเผยแพร่ ยงั สื่ อมวลชน –
เป็ นการวัดประสิ ทธิภาพของการทางานด้านสื่ อ

ภาพที่ 2.2 ขั้นตอนการประเมินผลการประชาสัมพันธ์
แหล่งทีม่ า: วิรัช ลภิรัตนกุล, 2546, น. 217.
2.1.6 การประชาสั มพันธ์ ธุรกิจ
การประชาสัมพันธ์ของภาคธุ รกิจเป็ นการดาเนินงานประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสัมพันธ์
กับกลุ่ ม ประชาชน ได้แก่ บริ ษทั ธุ รกิ จ ด้วยการบอกกล่ า วเผยแพร่ ชี้ แจงเกี่ ย วกับ ข้อมูลบริ ษ ทั
นโยบาย ผลการดาเนิ นงาน การติดต่อ เพื่อสร้ างความเชื่ อถื อและ สร้ างภาพลักษณ์ ให้กบั บริ ษทั
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แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อพยายามรักษาลูกค้าให้คงอยูก่ บั บริ ษทั ให้นานที่สุด สื่ อที่ใช้
ได้แก่ วิทยุกระจายเสี ยง หนังสื อพิมพ์ วิทยุโทรทัศน์ เอกสารสิ่ งพิมพ์ ภาพข่าวและภาพยนตร์ การจัด
นิทรรศการและงานพิเศษ การจัดกิจกรรมพิเศษ เว็บไซต์ในอินเตอร์ เน็ต เป็ นต้น
2.1.7 สื่ อและการสื่ อสารเพือ่ การประชาสั มพันธ์ ทมี่ ีประสิ ทธิภาพ
ในการติดต่อสื่ อสารประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ การบอกกล่าว กระจายข่าวสารต่างๆ ของ
สถาบัน องค์การ หรื อหน่วยงานไปยังประชาชนกลุ่มเป้ าหมาย จาเป็ นต้องใช้สื่อเป็ นตัวกลางในการ
ถ่ายทอดซึ่ งจาเป็ นต้องเลือกใช้สื่อและ เรี ยนรู ้ถึงคุณสมบัติและลักษณะของสื่ อประเภทต่างๆ เพื่อให้
สามารถเลื อ กใช้ไ ด้อ ย่า งเหมาะสมกับ การด าเนิ น งานตามแผนงานที่ ไ ด้ก าหนด ไว้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิภาพ ดังนั้นการประชาสัมพันธ์ที่จะประสบผลสาเร็ จได้ผลดีประการใดย่อมขึ้นอยูก่ บั การ
ใช้สื่ อเป็ นปั จจัย สาคัญ ปั ญหาจึ งอยู่ที่ จะเลื อกใช้สื่ออย่า งไรจึ งจะไปถึ งกลุ่ มเป้ าหมายที่ ดีที่สุ ด
เหมาะสมที่สุด ชัยนันท์ นันทพันธ์ (2549, น. 64-65) และวิมลพรรณ อากาเวท (2546, น. 28-41) ได้
จาแนกประเภทสื่ อเพื่อการประชาสัมพันธ์แบ่งออกเป็ น 4 ประเภทคือ
1) สื่ อการพูด เป็ นสื่ อแรกที่มนุ ษย์สามารถสื่ อสารระหว่างกันได้ในชี วิตประจาวัน
เช่น การพูดทัว่ ๆไป การติดต่อ การสนทนา การปราศรัย การให้โอวาท การอบรม การสอน การพูด
โทรทัศน์ ข่าวลื อ เป็ นต้น การใช้การพูดเพื่อสร้างความเข้าใจ ความรู้ ตลอดจนชักจูงให้เกิ ดความ
เชื่ อถือคล้อยตาม อาจใช้ในการประชาสัมพันธ์ภายในสถาบัน องค์การ หรื อ การติ ดต่อสื่ อสาร
ภายนอกสถาบัน องค์การได้เป็ นอย่างดี รู ปแบบการใช้คาพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์เช่น การพูดใน
ที่ชุมชน การพูดสนทนาอย่างไม่เป็ นทางการ การประชุ มรู ปแบบต่างๆ การอภิปรายกลุ่ม การกล่าว
สุ นทรพจน์ การกล่าวปราศรัย การให้โอวาท การอบรมสัมมนา
ข้อดี ทาได้สะดวก ประหยัดค่าใช้จ่าย การสื่ อสารได้รับความสนใจมากเนื่องจากมี
การแสดงที่ใบหน้า กิ ริยาท่าทาง และแววตา สามารถติดต่อได้อย่างรวดเร็ ว ยึดหยุ่นได้ เหมาะ
สาหรับการเผยแพร่ ข่าวที่ไม่สลับซับซ้อน
ข้อเสี ย ต้องคิดให้รอบคอบ มีการตรวจสอบลาบาก ไม่คงทนถาวร ถ้าผูพ้ ูดขาดทักษะ
ในการพูดแล้ว คนฟังอาจจะฟังไม่รู้เรื่ อง น่าเบื่อ
2) สื่ อสิ่ งพิมพ์ เป็ นการสื่ อการพิมพ์ลงในกระดาษหรื อวัสดุอื่นๆ เพื่อการอ่าน เช่ น
แผนปลิ ว แผ่นพับ หนัง สื อเผยแพร่ เล่ ม เล็ ก หนัง สื อพิ ม พ์ เอกสารแนะนาประกอบหรื อคู่ มื อ
จดหมายข่าว แผ่นโฆษณา นิตยสาร วารสาร จุลสาร รายงานประจาปี เป็ นต้น
ข้อดี เป็ นหลักฐานสามารถตรวจสอบได้ เก็บไว้ได้นานและทนทาน ให้รายละเอียดได้
มากกว่าการพูด เก็บเป็ นหลักฐานได้ ให้ความสะดวกในการศึกษาหาความรู ้ จะอ่านเมื่อใดก็ได้ ราคา
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ถูก สามารถเข้าถึงกลุ่มต่างๆ ได้ สามารถนาเสนอเนื้ อหาได้ครั้งละมากๆ มีความถี่ในการนาเสนอ
ข่าวสาร
ข้อเสี ย ต้องใช้กบั ผูท้ ี่อ่านหนังสื อได้ และการพิมพ์ตอ้ งใช้เวลานานกว่าสื่ อการพูด มี
อายุส้ นั บางครั้งต้นทุนการผลิตสู ง ขาดความรวดเร็ วในการนาเสนอ
3) สื่ อแสงและเสี ยง เป็ นสื่ อที่ ต้ อ งอาศั ย แสงและเสี ยงในการสื่ อสาร เช่ น
วิทยุกระจายเสี ยง โทรทัศน์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ วิดีทศั น์ เป็ นต้น
ข้อดี สามารถสื่ อไปได้อย่างอย่างกว้างขวาง รวดเร็ ว ครอบคลุมหลายพื้นที่ มีผลทาง
จิตวิทยาสู ง และมีความน่าเชื่อถือในความรู ้สึกของประชาชน มีความใกล้ชิดกับผูฟ้ ัง และผูช้ ม
ข้อเสี ย ต้องเปิ ดรับชมตามเวลา ไม่สามารถให้รายละเอียดได้มาก จาเป็ นต้องใช้
เทคนิคความสามารถและความชานาญเป็ นพิเศษ ขาดความคงทนถาวร มีราคาแพง
ผูช้ มต้องใช้สมาธิ ไม่สามารถโต้ตอบได้ทนั ที
4) สื่ อประเภทกิจกรรม เป็ นกิจกรรมร่ วมกับชุ มชน หรื อประชาชนที่อาศัยร่ วมกัน
เช่น กิจกรรมทางศาสนา ประเพณี ต่างๆ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เป็ นต้น
อย่างไรก็ตามการใช้สื่อใหม่ในงานประชาสัมพันธ์ได้นาเอาระบบคอมพิวเตอร์ มาใช้
มากขึ้น เพื่อจัดทาเป็ นสื่ อในลักษณะของ สื่ อผสม (Multimedia) หรื อการนาเอาอินเตอร์ เน็ตมาใช้ใน
การประชาสัมพันธ์ เพื่อความสะดวกรวดเร็ ว แต่ก็มีขอ้ เสี ยคือ ต้องใช้การลงทุนจานวนมาก และต้อง
ใช้ผทู้ ี่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
2.1.8 การสื่ อสารทีม่ ีประสิ ทธิภาพ
1) ความน่ าเชื่ อถื อของแหล่งสาร รวมถึ งความน่ าไว้วางใจ ความน่ านับถื อ ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะ เสน่ห์ ความดึงดูดใจ ความคล้ายคลึงกันระหว่างแหล่งสารและผูร้ ับสาร ผูน้ าความ
คิดเห็น
2) ความเด่น/การกระตุน้ /ความดึงดูดใจความสนใจ
3) การใช้อวัจนภาษา ได้แก่ ภาษา สัญลักษณ์ อารมณ์ บรรยากาศ บริ บทของสถานที่
บุคคลากรที่ใช้ในงานที่จดั ขึ้น แขกที่เชิญมาในงาน ลักษณะของปฎิสัมพันธ์
4) การใช้วจั นภาษาได้แก่ ภาษาพูดและภาษาเขี ยน ซึ่ งต้องมี ความชัดเจน และ
เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมาย มีความ ถูกต้อง ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ภาษาง่าย
5) การสื่ อสารสองทาง สามารถมีปฎิสัมพันธ์ มีการโต้ตอบกันได้หรื อสามารถรับ
Feedback ได้ เช่น การตั้งตูร้ ับร้องเรื่ องราวร้องทุกข์หรื อกล่องรับความคิดเห็น
6) การสื่ อสารผ่านผูน้ าความคิดเห็น แล้วผูน้ าความคิดเห็นนาข้อมูลข่าวสารนั้นไป
ถ่ายทอดต่อ
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7) อิทธิ พลกลุ่มใช้อิทธิ พลของกลุ่มทาให้เกิดความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน
2.1.9 การเลือกเปิ ดรับข้ อมูลข่ าวสาร
การประชาสัมพันธ์ เป็ นกระบวนการและวิธีการในการสื่ อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ และ
สร้ างภาพลักษณ์ ให้แก่ตวั บุ คคลหรื อองค์กรภาครัฐ องค์กรเอกชน และองค์กรทางศาสนา ให้
ประสบความสาเร็ จตามที่คาดหวัง อันเกิดมาจากองค์ประกอบการรับข้อมูลข่าวสาร การคุน้ เคยและ
รู้จกั ชื่อเสี ยงในทางที่ดีขององค์กร เป็ นการทาให้ผรู้ ับสาร (Receive) ให้ทราบถึงโครงการกิจกรรม
ต่างๆ หรื อเพื่อนาเสนอชื่ อหรื อสัญลักษณ์ตวั องค์กรเองก็ตาม ซึ่ งในปั จจุบนั เทคโนโลยีดา้ นต่าง ๆ
มาสนับสนุนการประชาสัมพันธ์มีมากมายหลายหลายช่องทาง (Message) ด้วยกัน ตัวอย่างเช่น สื่ อ
โฆษณาทางหนังสื อพิมพ์ ป้ ายโฆษณา สื่ อที่เป็ นเสี ยง สื่ อที่เป็ นทั้งภาพและเสี ยง (โฆษณาผ่านทาง
คลื่ นวิท ยุ วิทยุโทรทัศ น์ ) สื่ อโฆษณาผ่านทางโทรศัพท์มือถื อ (Massage) ตลอดจนสื่ อทาง
อินเตอร์ เน็ตที่มีความสามารถส่ งสารอย่างรวดเร็ ว เป็ นต้น ผูบ้ ริ โภคสามารถเลือกใช้ได้ตามความ
เหมาะสมของแต่ละกลุ่มผูร้ ับสาร (Receiver) และตามความสามารถความรู ้ของผูต้ อ้ งการส่ งสาร
ด้วยการประชาสัมพันธ์ สาคัญอย่างหนึ่ งที่หน่ วยงานหรื อองค์กรในสังคมปั จจุบนั ให้ความสาคัญที่
นอกเหนือไปจากงานหลักที่มีการปฏิบตั ิตามปกติ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้เกิดการตอบสนองและ
การรับรู ้ ครื อความต้องการของหน่ วยงาน/องค์กรนั้นๆ ตามที่กาหนดไว้ เพื่อประโยชน์ในการ
แข่งขันในงานบริ การหรื องานทางด้านธุ รกิจต่างๆ ปัจจุบนั
2.1.10 ความสาคัญของการประชาสั มพันธ์
ถ้าเราจะตั้งคาถามว่า การประชาสัมพันธ์น้ นั มีความสาคัญมากน้อยเพียงใดเราก็จะได้คา
ตอบว่า การประชาชมพันธ์มีความสาคัญมากต่อการดาเนิ นงานของหน่วยงาน องค์การ สถาบัน
บริ ษทั ห้างร้าน มูลนิธิ และสมาคมต่างๆ ซึ่ งหน่วยงานที่มีอยูด่ งั กล่าวนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของระบบ
สังคม จึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปฏิสัมพันธ์กนั (Interaction) ซึ่ งอาจจะกระทบกระเทือนต่อ
สังคม และในขณะเดี ยวกันทัศนคติ และพฤติ กรรมของสังคมก็อาจจะส่ งผลกระทบต่อการการ
ทางานขององค์กรเหล่านั้น ดังนั้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างงานองค์การกับสาธารณชนที่
เกี่ยวข้องจะเป็ นสิ่ งที่ช่วยทาให้ระบบต่างๆ ของสังคมสามารถดาเนินงานได้อย่างราบรื่ น และการ
ร่ วมมือร่ วมใจที่ดีต่อกัน ตลอดจนเป็ นการส่ งเสริ ม และสนับสนุ นให้หน่วยงานองค์การ สถาบันละ
บริ ษทั ห้างร้ านมีความเจริ ญก้าวหน้า ในทางตรงกันข้าม หากระบบสังคมใดขาดการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกันและกัน ความเจริ ญก้าวหน้าและการพัฒนาย่อมเกิดได้ยาก
เป็ นที่ น่าสังเกตว่า การประชาสัมพันธ์เป็ นงานสื่ อสัมพันธ์ที่ สาคัญยิ่ง และมีขอบเขต
กว้างขวางเมื่อสังคมมีขนาดใหญ่โตขึ้น องค์การ หน่วยงาน สถาบันใด ยิ่งขยายขอบข่ายของการ
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บริ หารงานออกไปเท่าใด ระบบงานก็ยิ่งมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นเท่านั้น สภาพดังกล่าวจึงทาให้
การประชาสัมพันธ์มีความจาเป็ นเพื่อทาการสื่ อสารความเข้าใจ และปรับความเข้าใจกันระหว่าง
หน่ วยงานแลสาธารณชนที่เกี่ ยวข้อง ยิ่งไปกว่านั้นการประชาสัมพันธ์ยงั ช่ วยเสริ มสร้างลักษณะ
ความเป็ นผูน้ าขององค์การและบุคคล เพราะผูบ้ ริ หารการประชาสัมพันธ์ จะช่ วยเสริ มสร้ างการ
ปรับตัว และความว่องไวต่อข่าวสาร หรื อความเคลื่อนไหวต่อข่าวสารหรื อความเคลื่อนไหวในการ
ติดต่อสื่ อสารทั้งภายในองค์การและกับประชาชน ซึ่ งจะทาให้เป็ นผลดี ต่อการมองเห็ นภัยที่ จะ
คุกคามหน่วยงานอันเกิ ดจากกระแสประชามติ ทาให้เกิดแนวความคิดใหม่ๆ ในการปรับองค์การ
เพื่อให้สามารถเข้ากับสังคมได้ดีกว่า และมองเห็นช่องทางที่จะสร้างความสัมพันธ์กบั ประชาชนและ
สังคมได้ดีข้ ึนกว่าเดิม
2.1.11 ความเป็ นมาของการประชาสั มพันธ์
การประชาสัมพันธ์ เป็ นสิ่ งที่มนุ ษย์ใช้กนั มาตั้งแต่ครั้ งดึ กดาบรรพ์ ซึ่ งแอบแฝงมาใน
รู ปแบบง่ายๆ โดยที่มนุ ษย์ไม่รู้ตวั เมื่อมนุ ษย์ได้เริ่ มมีการรวมตัวกันเป็ นกลุ่มเป็ นก้อนขึ้น สมาชิ ก
ภายในกลุ่มจะมีการแบ่งปั นเป็ นผูป้ กครองและผูอ้ ยูใ่ ต้ปกครอง ดังนั้นการติดต่อสื่ อสารสัมพันธ์กนั
จึงเป็ นสิ่ งที่หลีกเลี่ยงมิได้ มนุษย์ในสังคมจึงมีการปฏิบตั ิตามกติกาและเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ได้มีการ
ชี้แจงบอกกล่าวและชักจูงจากผูน้ าหรื อผูป้ กครองของตน และในขณะเดียวกันกลุ่มคนเหล่านั้นก็จะ
มีหน้าที่ต่างๆ กันไป เมื่อเช่นนี้เราจึงกล่าวได้วา่ สังคมมนุษย์จึงเป็ นตัวผลักดันให้มีการประชาสัมพันธ์
ขึ้นในระยะต่อมา
อย่างไรก็ตามการประชาสัมพันธ์ที่มีมานานแล้ว เป็ นเพราะความพยามยามของมนุษย์ที่จะ
ติดต่อสื่ อสารกับผูอ้ ื่น และมุ่นเน้นการให้ความสาคัญกับประชามติ (Public Opinion) เพียงแต่อาจจะ
มีความแตกต่างกับการประชาสัมพันธ์ในยุคปั จจุบนั ในแง่ของการใช้เทคนิ ค เครื่ องมือและสื่ อการ
ประชาสัมพันธ์ ความชานานเฉพาะด้าน และความรอบรู ้ที่กว้างไกลกว่าในอดีตเท่านั้น ก่อนที่การ
ประชาสัมพันธ์จะมีฐานะเป็ นวิชาชี พ (Profession) นั้น หลักการประชาสัมพันธ์ และศิลปะการ
ประชาสัมพันธ์ก็ลว้ นแล้วแต่ที่เป็ นสิ่ งที่มนุ ษย์ได้เคยปฏิบตั ิมาแล้วทั้งสิ้ น จากประวัติความเป็ นมาที่
มียาวนานนี้ เราพอจะแยกวิวฒั นาการของการประชาสัมพันธ์ได้เป็ น 6 ยุคดังนี้ คือ
1) การประชาสัมพันธ์ยุคโบราณคดี มนุ ษย์ได้รู้จกั การประชาสัมพันธ์มาตั้งแต่
โบราณกาลแล้ว เมื่อมนุ ษย์มีการรวมตัว กันเป็ นเผ่า มีหัวหน้าเผ่าเป็ นผูน้ าจึงหากลวิธีต่างๆ ให้
สมาชิ กในเผ่าฟั งและปฏิ บตั ิตาม ด้วยการสร้ างความเชื่ อถื อความเลื่ อมใสความแกร่ งกล้าในตัว
หัวหน้าเผ่าให้เป็ นที่ประจักษ์วา่ หัวหน้าเผ่าเป็ นบุคคลศักดิ์สิทธิ์ ด้วยการอาศัยไสยศาสตร์ และลัทธิ
บูชาวิญญาณเทพเจ้าตลอดจนการประกอบวิธีกรรมของพวกพ่อมดหมอผีต่างๆ ต่อมาเมื่ อสังคม
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เจริ ญก้าวหน้าก็มีวิวฒั นาการในกลวิธีโฆษณาชักจูงใจสู งขึ้น มีการสร้างเทวสถาน การตีเกราะเคาะ
ไม้ ตีฆอ้ งร้องป่ าว การแต่งเพลงปลุกใจ การแต่งนิ ยาย ความศักดิ์สิทธิ์ และวีรกรรมของบรรพบุรุษ
เป็ นต้น เป็ นที่น่าสังเกตว่าการประชาสัมพันธ์ของหัวหน้าเผ่า หรื อผูน้ ากลุ่มในสมัยโบราณมักมี
จุ ดประสงค์เพี ย งเพื่อการชี้ แจงบอกกล่ าวให้ป ระชาชนได้ท ราบ และสร้ า งความเข้า ใจให้เกิ ด
สัมพันธภาพที่ดี หรื อเพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีและความกลมเกลียวเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกัน
ในหมู่คณะของตน เครื่ องมือที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ของยุคนี้ จึงมักเป็ นเครื่ องมือแบบง่ายๆ เช่น
คาพูด กริ ยาท่าทาง อาณัติสัญญาต่างๆ เสี ยงกลอง และควันไฟ เป็ นต้น
2) การประชาสัมพันธ์ยุคภาพเขียน เมื่อมนุ ษย์มีความเจริ ญขึ้นเป็ นลาดับมาแม้จะ
ยัง ไม่รู้จกั ประดิ ษ ฐ์อกั ษรขึ้ นใช้ในการสื่ อสาร แต่ ก็ รู้จกั การเขี ย นภาพเพื่อสื่ อความหมายและ
ประชาสัมพันธ์ มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ที่คน้ พบในประเทศต่างๆ ซึ้ งเป็ นภาพเขียนสี และภาพ
สลักบนผนังถ้า เช่น ในประเทศฝรั่งเศสและสเปน (ประมาณ 25,000-30,000 ปี มาแล้ว) ยิ่งไปกว่า
นั้นประเทศไทยยังมีการบันทึกภาพเหล่านี้ อยูใ่ นจังหวัดต่างๆ ในทุกภาคของประเทศประมาณกว่า
10 จังหวัด ภาพเขียนเหล่านี้ แสดงถึงวีถีชีวิตความเป็ นอยูข่ องคนในยุคนั้น นอกจากนี้ ยงั มีภาพเขียน
การทาสงคราม ชีวิตธรรมชาติของสัตว์ป่า ซึ่ งภาพเขียนเหล่านี้ จะเป็ นการถ่ายทอดความรู ้สึกนึ กคิด
และสื่ อความหมายให้แก่กนั นัน่ เอง
3) การประชาสัมพันธ์ยุคตัวอักษร เมื่อมนุษย์ได้มีการประดิษฐ์ตวั อักษรแล้วจึงมี
การประชาสัมพันธ์ด้วยการเขี ยนบันทึ กเรื่ องราวต่างๆ ด้วยตัวอักษรให้คนยุคหลังได้ทราบและ
ติดตามศึกษาต่อไป
ภายหลังจากที่มีการประดิษฐ์ตวั อักษรขึ้นใช้ ก็ได้มีการเผยแพร่ ดว้ ยตัวหนังสื อ เช่น
ได้มีผพู ้ บแผ่นจารึ กเก่าแก่อายุประมาณ 4,000 ปี ในประเทศอิรักปั จจุบนั ซึ่ งข้อความแผ่นจารึ ก
ดังกล่าวก็ได้ประกาศข้อความชี้ แจงแก่ประชาชนให้รู้จกั วิธีหว่านเมล็ดพืช วิธีทดน้ า การกาจัดหนูที่
ทาลายพืชในไร่ ตลอดจนวิธีการเก็บเกี่ยวในประเทศจีน ส่ วนในประเทศอินเดียก็มีการบันทึกคัมภีร์
พระเวทย์ของศาสนาพราหมณ์ จะเห็นได้วา่ ทั้งจีนและอินเดียต่างก็เป็ นที่ให้กาเนิดอารยะธรรมของ
ซี กโลกตะวันออก ในขณะเดี ยวกันทั้ง กรี กและโรมันต่างก็มีก ารตื่ นตัวในเรื่ องประชามติ และ
ประชาธิ ปไตยที่เป็ นแหล่งกาเนิดอารยะธรรมของซี กโลกตะวันตก ดังนั้นวิธีการจูงใจโน้มน้าวของ
ผูน้ าที่ใช้กบั ผูอ้ ยูใ่ ต้ปกครองจึงเปลี่ยนไปจากการใช้วิธีพูดจูงใจให้คล้อยตาม การข่มขู่ให้เกรงกลัว
โดยอ้างถึงสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ เหนือธรรมชาติ ได้เปลี่ยนมาเป็ นการเขียนบันทึกเพื่อการประชาสัมพันธ์และ
โน้มน้าวชักจูงในรู ปแบบต่างๆ เฉกเช่ นหลักฐานในสมัยอาณาจักโรมัน ในยุคนี้ จึงมีบทบาทของ
ประชามติเกิดขึ้น และผูน้ าหรื อผูป้ กครองเริ่ มให้ความสนใจและความสาคัญของพลังประชามติ ยุค
นี้นบั ว่าเป็ นยุคที่มีความตื่นตัวทางด้านการประชาสัมพันธ์อย่างมาก ยิง่ ไปกว่านั้นผูน้ าในยุคนี้ก็ได้ใช้
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การบันทึกเป็ นตัวอักษรเป็ นเครื่ องมือในการประชาสัมพันธ์ดว้ ยวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่นการบันทึก
ถ่อยคาบนกาแพงเมืองปอมเปอี เพือ่ กระตุน้ ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ ออกเสี ยงเลือกตั้ง หรื อสมัย
ซี ซาร์ ได้ประชาสัมพันธ์กบั ประชาชนออกแถลงข่าวประจาวัน เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ
ข่าวสารของทางราชการและของส่ วนรวม เช่น การประกาศกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ การ
ประกาศข่าวประจาวัน เช่น การเกิด การตาย ภัยธรรมชาติ เป็ นต้น
4) การประชาสัมพันธ์ยคุ บทกวีนิพนธ์และบทประพันธ์ ในสมัยกรี กโบราณ ได้มี
พวกนักกวีนิพนธ์แต่งบทประพันธ์ร้อยกรองต่างๆ และพวกนี้ได้นาเอาเทคนิควิธีการประชาสัมพันธ์
ไปใช้ได้อย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพจนถึ งกับมี การกล่ าวขนานนามกันว่า พวกนิ พ นธ์ เหล่ านี้ เป็ นนัก
ประชาสัมพันธ์ ต่อมาบทกวีและบทประพันธ์เหล่านั้นได้กลายเป็ นเครื่ องสะท้อนให้เกิดประชามติ
ในแง่มุมต่างๆ
5) การประชาสัมพันธ์ยคุ เครื่ องพิมพ์ ภายหลังที่มนุษย์ได้มีการประดิษฐ์ตวั อักษร
จึงได้มีความพยายามที่จะคิดค้นในด้านการพิมพ์หนังสื อ ซึ่ งเป็ นประโยชน์ต่อการประชาสัมพันธ์
ในปี ค.ศ. 454-455 จอห์น กูเตนเบอร์ ก (John Gutenburg) ชาวเยอรมัน ได้ประดิษฐ์คิดค้นเครื่ องพิมพ์
ครั้งแรก จากผลการคิดค้นเครื่ องพิมพ์ได้ทาให้การประชาสัมพันธ์กา้ วหน้าไปอย่างกว้างขวางรวดเร็ ว
เพราะสามารถเผยแพร่ ข่าวสารความรู ้ไปสู่ ประชาชนได้ในรู ปสิ่ งพิมพ์และหนังสื่ อต่างๆ การพิมพ์
ในยุคนี้ จึง มี ผ ลต่ อการประชาสั ม พันธ์ และสามารถโน้ม น้า วประชาชนทั้งด้า นการเผยแพร่ ล ัท ธิ
ศาสนา การสร้างอิทธิ พลต่อประชามติเพื่อประโยชน์ดา้ นการเมือง การปกครอง รวมทั้งทาให้เกิ ด
การติดต่อสื่ อสารสองทาง (Two-way Communication) ระหว่างรัฐบาลกับประชาชน
ในยุคเครื่ องพิมพ์น้ ี ทาให้หนังสื อพิมพ์เป็ นสื่ อโฆษณา (Advertising Media) ที่มี
อิทธิพลและบทบาทสาคัญยิง่ ต่อการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารต่างๆ ไปสู่ ประชาชนอย่างกว้างขวางมาก
ขึ้น เป็ นผลดีต่อการบริ หารประเทศและการปกครองระบอบประชาธิ ปไตย โดยมีหนังสื อพิมพ์เป็ น
ตัวกลางในการติดต่อสื่ อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
6) การประชาสัมพันธ์ ใ นยุคปั จจุ บนั เริ่ ม จากมนุ ษ ย์ไ ด้ป รั บ ปรุ ง พัฒนาและ
ประดิษฐ์คิดค้นเครื่ องมือเครื่ องใช้สื่อสารใหม่ๆ มาช่วยเสริ มให้งานประชาสัมพันธ์ดาเนินไปอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น เช่น วิทยุ โทรทัศน์ โทรเลข โทรพิมพ์ โทรสาร การสื่ อสารดาวเทียมและอื่นๆ
เครื่ องมือและสื่ อเหล่านี้ ทาให้งานการประชาสัมพันธ์ปัจจุบนั รวดเร็ วฉับไวและกว้างไกลขึ้น ส่ งผล
ดีต่อการประชาสัมพันธ์ที่จะบังเกิดแก่มวลมนุษย์ชาติ
2.1.12 การประชาสั มพันธ์ เริ่มต้ นจากฝ่ ายบริหารแล้ วสื่ อสารไปสู่ ประชาชน
ศาสตราจารย์ มาร์ สตัน ได้ให้ทศั นะและแนวความคิดในเชิ งทฤษฎีและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการ
ประชาสัมพันธ์วา่ การประชาสัมพันธ์เป็ นหน้าที่ของฝ่ ายบริ หารหรื อฝ่ ายจัดการ (Management) ซึ่ ง
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จะต้องทาหน้าที่ประเมินถึงทัศนะคติของประชาชน เพื่อดาเนินนโยบายและการกระทาอันคานึงถึง
ผลประโยชน์ของประชาชน แล้วทาการติดต่อสื่ อสารไปยังประชาชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและ
การยอมรับในตัวสถาบัน หมายความว่า
1) การประชาสั ม พัน ธ์ เป็ นภาระหน้า ที่ ข องฝ่ ายบริ ห ารหรื อ ฝ่ ายจัด การ
(Management) หรื อฝ่ ายบริ หารขององค์การ ซึ่ งฝ่ ายจัดการในที่น้ ี หมายถึ ง ฝ่ ายจัดการหรื อฝ่ าย
บริ หารขององค์การ/สถาบันทุกประเภท อันได้แก่ องค์การของรัฐ องค์การธุ รกิจเอกชนที่แสวงหา
กาไร (Nonprofit Organization)
2) หน้าที่และกระบวนการของการประชาสัมพันธ์ จะผนวกรวมอยูใ่ นการกระทา
ที่มีข้ นั ตอนและระเบียบแบบแผนในการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ขององค์การ/สถาบัน ซึ่ งได้แก่
การประเมินทัศนคติของประชาชน การสารวจวิจยั ประชามติ ซึ่ งถือเป็ นงานขั้นที่ (Step 1)
การนาเอาความรู้สึกนึกคิดและความต้องการของประชาชน มาพิจารณากาหนดนโยบายและการ
ดาเนินงานขององค์การโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็ นหลักการในการวางแผน ซึ่ งถือ
เป็ นงานขั้นที่ 2 (Step 2) การปฏิบตั ิการประชาสัมพันธ์ดว้ ยโครงการติดต่อสื่ อสารเพื่อสร้างความ
เข้าใจและการยอมรับจากประชาชน การสื่ อสารประชาสัมพันธ์ไปสู่ ประชาชน จึงถือเป็ นงานขั้นที่ 3
(Step 3) การประเมินผลหลังจากที่ได้ปฏิ บตั ิการประชาสัมพันธ์ไปแล้ว เพื่อทราบถึ งจุ ดอ่อน
ข้อ บกพร่ อง เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น การประเมิ น ผลเมื่ อปฏิ บตั ิ ง าน
ประชาสัมพันธ์เสร็ จสิ้ นไปแล้ว จึงถือเป็ นงานขั้นที่ 4 (Step 4)
สรุ ปได้วา่ การประชาสัมพันธ์ที่มีมานานด้วยความพยามยามของมนุ ษย์ที่จะติดต่อสื่ อสาร
กับผูอ้ ื่น ตั้งแต่โบราณกาล เริ่ มจากการตีเกราะเคาะไม้ ตีฆอ้ งร้องป่ าว การแต่งเพลงปลุกใจ การเขียน
ภาพและภาพสลักบนผนังถ้า ภายหลังจากที่มีการประดิษฐ์ตวั อักษรขึ้นใช้ ก็ได้มีการเผยแพร่ ดว้ ย
ตัวหนังสื อ การประชาสัมพันธ์ยุคเครื่ องพิมพ์เป็ นต้น เมื่อสังคมขอบเขตกว้างขวางมีขนาดใหญ่โต
ขึ้ น องค์ก าร หน่ วยงานการการประชาสัม พันธ์ มีค วามจาเป็ นเพื่ อท าการสื่ อสารความเข้าใจ
หน่วยงานและสาธารณชนที่เกี่ยวข้องการประชาสัมพันธ์ เพื่อช่วยเสริ มสร้างลักษณะความเป็ นผูน้ า
ขององค์การและบุ คคล โดยผูบ้ ริ หารมีหน้าที่ ด้านนโยบายการประชาสัมพันธ์ก ารสารวจวิจยั
ประชามติ พิจารณากาหนดนโยบาย การปฏิบตั ิการประชาสัมพันธ์ และการประเมินผลหลัง
ดาเนินการ นักประชาสัมพันธ์จะมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการประชาสัมพันธ์ การรวบรวม
ผลที่ได้จาการสารวจวิจยั ความคิดเห็นของประชาชน รายงานสู่ ฝ่ายบริ หารหรื อฝ่ ายจัดการองค์การ
ตลอดจนให้คาแนะนาปรึ กษาต่างๆ ในการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ
เป็ นการชักจูงประชามติ ที่เป็ นไปอย่างเหมาะสมและมีจริ ยธรรมหรื อมี ความรับผิดชอบต่อสังคม
(พงษ์จนั ทร์ ไกรสิ ทธุ์, 2556)
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2.1.13 วัตถุประสงค์ ของการประชาสั มพันธ์
การประชาสัมพันธ์ขององค์การสถาบันต่างๆ จะเกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลขึ้นมา
ได้เพราะองค์การ/สถาบันเหล่านั้น ได้มีการกาหนดวัตถุประสงค์การดาเนินงานประชาสัมพันธ์ที่
แตกต่างกัน แต่วตั ถุประสงค์หรื อเป้ าหมายที่ปฏิบตั ิกนั อยูน่ ้ นั เราสมารถแบ่งการดาเนินการได้
1) วัตถุ ประสงค์ทวั่ ไป (General Objective) ของการประชาสัมพันธ์จะเป็ นการ
เผยแพร่ ในเรื่ องของนโยบาย วัตถุประสงค์ วิธีการดาเนินงาน ความประพฤติปฏิบตั ิของหน่วยงาน
ผล และบริ การต่างๆ ระเบียบข้อบังคับ การปฏิบตั ิ ตลอดจนความเคลื่อนไหวของหน่วยงาน ทั้งนี้
เพื่อให้ประชาชนเกิ ดความรู ้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกิ ดความไว้เนื้ อเชื่ อใจ และเลื่อมใสศรัทธาใน
องค์กร/สถาบัน
2) วัตถุประสงค์เฉพาะงานหรื อกิจ (Specific Objective) การดาเนินกิจการของ
ภาครัฐและเอกชนในแต่ละงาน โครงการ จะมีการกาหนดวัตถุประสงค์เฉพาะกิจหรื อเฉพาะงานที่
แตกต่างกันไป วัตถุประสงค์การประชาสัมพันธ์ที่สาคัญของโครงการคือ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ
ของการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิ ทธิ ภาพในการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสาร ความรู้ เพื่อการพัฒนา
ยกระดับคุณภาพชีวิต สังคมจิตใจ และวัฒนธรรม รวมทั้งรักษาทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหา
สิ่ งแวดล้อม
3) วัตถุประสงค์เพื่อการบริ หาร (Administrative Objective) เป็ นการประชาสัมพันธ์
ที่ใช้เพื่อเป็ นส่ วนช่ วย หรื อส่ งเสริ มสนับสนุ นการบริ หารด้วยการดาเนิ นการเพื่อวัตถุประสงค์ใน
ด้านต่างๆ ดังนี้
(1) เพื่อเรี ยกร้ องความร่ วมมื อสนับสนุ นจากผูป้ ฏิ บตั ิ งานในองค์กรและจาก
ประชาชน เพื่อปรับปรุ งการบริ หารและบริ การชุมชนให้ถูกต้องยิง่ ขึ้น
(2) สร้างสัมพันธ์อนั ดีภายในหน่วยงานลดความตึงเครี ยด ความขัดแย้ง เพื่อให้
การบริ หารและการบริ การดาเนินไปอย่างราบรื่ น ให้เกิดความสานึกว่า องค์การนั้นเป็ นศูนย์รวมของ
ทุกคน
(3) ให้ข่าวสารความรู ้กบั พนักงาน เพื่อให้เข้าใจองค์การดีข้ ึนทั้งในแง่นโยบาย
วัตถุประสงค์ ระเบียบปฏิบตั ิ ฯลฯ
(4) พัฒนาระดับการติดต่อสื่ อสารภายในองค์การ ตลอดจนการตอบสนองต่อ
ความคิดเห็น ปฏิกิริยา ปัญหา และความรู ้สึกในด้านต่างๆ ภายในและภายนอกองค์การ
(5) เพื่อสร้างเสริ ม ช่วยเหลือ แนะนา แก้ไข ปรับปรุ งข้อบกพร่ องในเชิ งบริ หาร
ของหน่วยงาน
(6) เพื่อหาช่องทางให้เจ้าหน้าที่และประชาชนได้แสดงความคิดเห็น สะท้อน
การประพฤติปฏิบตั ิของหน่วยงานให้ฝ่ายบริ หารปรับปรุ งแก้ไข (พีรพงศ์ พีรสกฺโก, 2553)
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วัตถุ ประสงค์การประชาสัมพันธ์สรุ ปได้วา่ เป็ นการกระทาให้องค์การได้รับความสนับสนุ น
และทาให้อยูร่ อด เป็ นแนวทางในการควบคุมการทางานให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเตรี ยม
วิธีการเผชิญปั ญหาอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น ในการกาหนดวัตถุประสงค์ของแผนประชาสัมพันธ์ที่ดีน้ นั
จะต้องเป็ นวัตถุประสงค์ที่สามารถทาให้เป็ นจริ งได้ เป็ นวัตถุประสงค์ที่ทุกคนให้ความร่ วมมือหรื อ
สามารถปฏิ บตั ิได้ลุตามเป้ าหมายที่วางไว้ ถ้าหากตั้งวัตถุ ประสงค์ไว้แต่ไม่สามารถทาให้บรรลุ
เป้ าหมายตามที่ตอ้ งการและแผนการประชาสัมพันธ์ได้ ถือว่าล้มเหลว ในที่สุดก็ก่อให้เกิดทัศนคติ
ในทางลบต่อโครงการอื่ นที่ จะตามมา มีผลถึ งด้านจิ ตใจเกิ ดความคับข้องใจของผูป้ ฏิ บตั ิ การ
สนับสนุนจากสาธารณชนก็เสื่ อมถอยลงไปในที่สุด
2.1.14 หลักวิธีการประชาสั มพันธ์
นักประชาสัมพันธ์ที่มีชื่อเสี ยง อาจให้ความหมายของการประชาสัมพันธ์แตกต่างกันไปใน
เนื้อความ ถ้อยคา แต่ในความหมายนั้นจัดอยูใ่ นแนวเดียวกัน เมื่อประมวลความหมายแล้วกล่าวโดย
สรุ ปได้วา่
การประชาสัมพันธ์ คือ วิธีการของสถาบันอันมีแผนและการกระทาที่ต่อเนื่ องกันไปที่จะ
สร้างหรื อยังให้เกิดความสัมพันธ์อนั ดีกบั กลุ่มประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและ
ให้ความสนับสนุ นร่ วมมือซึ่ งกันและกัน อันเป็ นประโยชน์ให้สถาบันนั้นดาเนินไปได้ดว้ ยดี สม
ความมุ่งหมาย โดยมีประชามติเป็ นแนวบรรทัดฐานอันสาคัญด้วย
จากความหมายนี้จึงเป็ นเสมือนตัวบทหรื อแม่บทที่ตอ้ งขยายความออกไปได้อีกมากมาย ซึ ง
เป็ นบทบาทหน้าที่ของผูป้ ฏิ บตั ิงานด้านประชาสัมพันธ์โดยตรง จะต้องอาศัยเทคนิ ควิธีการอีก
มากมายถึงจะทาให้งานประชาสัมพันธ์ได้ผล เพื่อให้บรรลุความสาเร็ จไปตามเป้ าหมายดังกล่าว
จาเป็ นต้องมีการวิจยั การวางแผน การติดต่อสื่ อสาร และการประเมินผลซึ้ งเป็ นการปฏิ บตั ิงาน
เป็ นไปอย่างมีข้ นั ตอน ข่าวลือหรื อข่าวในทางไม่เสริ มภาพพจน์ก็มีส่วนทาให้เกิดขวัญและกาลังใจ
ของคนทางานเสี ยไปได้หรื อทาให้เกิดการแตกสามัคคี ไม่เข้าใจของคนที่ทางานร่ วมกันดังนั้นคนใน
องค์กรที่ทางานร่ วมกันจึงมีส่วนในบทบาททางช่วยงานประชาสัมพันธ์ขององค์การ เพราะเป็ นกลุ่ม
คนภายในที่ตอ้ งช่ วยกันประชาสัมพันธ์กบั กลุ่มคนภายนอก ดังนั้นการสร้ างความเข้าใจกับคน
ภายในองค์การให้เกิดความรัก ความสามัคคี เป็ นเรื่ องสาคัญของการบริ หารด้วย (พีรพงศ์ พีรสกฺโก,
2553)
2.1.15 การประชาสั มพันธ์ เชิ งรุ ก (Aggressive Public Relation (APR))
เป็ นการมุ่งสร้างโอกาสทางการให้ขอ้ มูลข่าวสารและชื่ อเสี ยง ภาพลักษณ์ขององค์กรใน
สภาวะการแข่งขันทางการตลาดอย่างรุ นแรง การประชาสัมพันธ์เชิ งรุ กมีความจาเป็ นอย่างมาก
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เพราะมุ่งวัตถุประสงค์ทางการแข่งขันเป็ นสาคัญ ประโยชน์การประชาสัมพันธ์เชิ งรุ กสามารถแบ่ง
ออกได้เป็ น 7 ประการ
1) ทาให้เกิดความไว้วางใจ เชื่อถือและศรัทธาในกิจกรรมและองค์กรมากขึ้น
2) ช่วยสร้างทัศนคติในเชิงบวกอันเป็ นผลประโยชน์ต่อการขายสิ นค้าบริ การ
3) ช่วยเสริ มสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและขจัดความรู ้สึกเชิงลบให้กบั กิจการและองค์กร
4) ช่วยให้การประชาสัมพันธ์มีประสิ ทธิ การเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย ลดการสู ญเปล่า
และความสับสน
5) สามารถสร้างการรับรู ้และมีอิทธิ พลเหนื อความคิดของกลุ่มเป้ าหมาย โดยอาศัย
จุดยืน และบุคลิกภาพ ของตราสิ นค้าเป็ นหลักในการสื่ อสารเนื้อหาไปยังกลุ่มเป้ าหมาย
6) สิ นค้าบางประเภทไม่สามารถทาโฆษณาได้ก็สามารถใช้การประชาสัมพันธ์เชิ ง
การตลาดแทน ซึ่ งให้ผลกระทบต่อสิ นค้าและองค์กรได้ไม่แตกต่างกัน
7) นาทั้งกลยุทธ์การตลาดและประชาสัมพันธ์ มาใช้ร่วมกันอย่างลงตัว (Pulling
Together) เพื่อให้กลยุทธ์น้ นั สอดคล้องและเป็ นไปในทิศทางเดียวกันหรื อที่เรี ยกว่า One Look-One
Voice (พีรพงศ์ พีรสกฺโก, 2553)
2.1.16 การกาหนดกลุ่มประชาชนเป้าหมาย
ในที่น้ ี หมายถึ งกลุ่มเป้ าหมายที่ตอ้ งการเข้าถึ งหรื อต้องการติดต่อมากที่สุดเป็ นอันดับแรก
และอันดับรอง การกาหนดกลุ่มเป้ าหมายมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผวู้ างแผนและผูน้ าแผนไปปฏิบตั ิ
รู ้จกั และเข้าใจประชาชนที่แผนนั้นต้องการเข้าถึง เพราะประชาชนแต่ละกลุ่มต่างมีความแตกต่างกัน
ในหลายด้าน ดังนั้นความสาคัญของเป้ าหมายแต่ละกลุ่มจึ งเป็ นเรื่ องที่ตอ้ งคานึ งถึ ง เพราะการ
กาหนดกลุ่มเป้ าหมายนั้น จะเกี่ยวข้องถึงการเข้าถึงกลุ่มประชาชนเหล่านั้นอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ในการก าหนดกลุ่ ม เป้ าหมาย จะแบ่ ง เป็ นกลุ่ ม เป้ าหมายในและกลุ่ ม ภายนอก การ
ประชาสัมพันธ์ภายใน กลุ่มเป้ าหมายหลักได้แก่ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เช่น เจ้าหน้าที่ พนักงานแต่ละ
แผนกภายในที่ มีความเกี่ ยวข้องกับงานและรายละเอียดของแผนก ก่ อนที่ จะมี การเริ่ มให้มีการ
ดาเนินการตามที่มีกาหนดในแผน ก็จะต้องประชาสัมพันธ์ให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ได้ทราบและ
เข้าใจในระเบียบและวิธีปฏิบตั ิให้ถูกต้องเสี ยก่อน เป็ นการสร้างความพร้อมเพรี ยงด้านพนักงานและ
การดาเนินกิจการของทุกสาขา และเพื่อป้ องกันการผิดพลาดและการไม่ได้รับความสะดวกต่อผูเ้ ข้า
มาใช้บริ การอันจะทาให้เสี ยภาพพจน์ขององค์กรได้ ในขณะเดียวกันกลุ่มเป้ าหมายภายนอกได้แก่ ผู้
ที่ติดต่อและเข้ามาใช้บริ การภายใน ทั้งที่เป็ นประชาชนทัว่ ไป สมาชิ ก เอกชน สถาบันการศึกษา
หน่วยงานต่างๆ ที่ติดต่อ ซึ่งจะต้องประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่ อต่างๆ ที่มีความเหมาะสมแต่ละช่องทางที่
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ใช้น้ นั การกาหนดกลุ่มเป้ าหมาย มีผลถึงขั้นตอนของการดาเนินการต่างๆ และการกาหนดกิจกรรม
และใช้สื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มแต่ละประเภท และยังเป็ นการแนะถึงการที่ผรู้ ับผิดชอบฝ่ ายอื่น จะได้
มีการเตรี ยมความพร้อมในการอานวยความสะดวก และการให้บริ การที่ถูกต้องรวดเร็ ว โดยใช้การ
ประชาสัมพันธ์ผา่ นทางวิธีการและสื่ อต่างๆ ทาให้เกิดการอานวยความสะดวกและรวดเร็ วให้กบั ผูท้ ี่
มีการติดต่อและมาใช้บริ การ
2.1.17 การส่ งสารหรือส่ งข่ าวสาร (Communication-action)
เมื่อมีการวางแผนการประชาสัมพันธ์แล้ว หน่วยงานจะดาเนินจะแบ่งเป็ นกลุ่มเป้ าหมายใน
และกลุ่มภายนอก ซึ่ งต้องคานึ งถึงกระบวนการสื่ อสารสองทาง คือการรับฟั งความต้องการและ
ความคิดเห็นหรื อปฏิกิริยาสะท้อนกลับ (Feedback) จากกลุ่มเป้ าหมายด้วย
การเลื อกใช้สื่อและการเข้าถึ งกลุ่ มเป้ าหมาย ในที่ น้ ี หมายถึ งกลุ่ มที่ ตอ้ งการเข้าถึ งหรื อ
ต้องการติดต่อ การกาหนดกลุ่มเป้ าหมายมีวตั ถุประสงค์ให้ผวู ้ างแผนและผูป้ ฏิบตั ิได้มีความรู ้ และ
ความเข้าใจประชาชน เมื่อทราบกลุ่มเป้ าหมายชัดเจนแล้วการหาวิธีและการใช้สื่อที่เหมาะสม ณ
ระยะเวลาใดเวลาหนึ่ ง เช่ น ช่ วงเวลาที่กาหนดไว้ ครอบคลุ มประชาชนควรได้มีโอกาสรับฟั ง
ข่าวสาร โดยทัว่ ไปกาหนดระยะเวลา 4 สัปดาห์ และพิจารณาความต่อเนื่ อง (Continuity) ที่ใช้
เผยแพร่ ข่าวสารออกไปในช่ วงระยะเวลาที่กาหนดไว้ เช่ น ในช่ วงการรณรงค์ ว่าจะใช้เวลานาน
เท่าใด ซึ่ งบางครั้ งอาจจะใช้ฤดู กาล เทศกาลหรื อวันสาคัญทางประเพณี เป็ นเครื่ องช่ วยในการ
พิจารณาตัดสิ นใจว่าจะใช้สื่อมีความต่อเนื่ องอย่างไร จะใช้สื่อตัวเนื่ องจากสื่ อตัวเดี ยวกันมีความ
หลากหลาย เช่ น หนังสื อพิมพ์รายวันและนิ ตยสาร ต่างมีความหลากหลายในเนื้ อหา รู ปแบบ
กลุ่มเป้ าหมาย หรื อสื่ อวิทยุการกระจายเสี ย ง สื่ อโทรทัศน์ซ่ ึ งมีหลากหลายสถานี ที่ มีรายการใน
ช่วงเวลาต่างๆ มากมาย แต่ละรายการมีความแตกต่างของกลุ่มเป้ าหมาย คือ ผูอ้ ่าน ผูฟ้ ัง ผูช้ ม อันมี
ผลต่อการจัดเนื้อหา รู ปแบบการนาเสนอเพื่อออกอากาศเผยแพร่ ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมายส่ วน
ใหญ่ จึงเลือกสื่ อเพื่อให้สื่อการประชาสัมพันธ์ได้ผลมากที่สุด (โชติรัตน์ ศรี สุข, 2554)
2.1.18 เครื่องมือและสื่ อทีใ่ ช้ ในการประชาสั มพันธ์
การเผยแผ่หรื อการกระจายข่าวสารต่างๆ จาเป็ นต้องใช้เครื่ องมือเป็ นตัวกลางการถ่ายทอด
ให้ประชาชนได้รับทราบ เข้าใจ นิยม ศรัทธา แต่ในทางการติดต่อสื่ อสารความเข้าใจกันไม่วา่ เป็ น
สื่ อคาพูด สิ่ งพิมพ์ โสตทัศนูปกรณ์ ตลอดจนสื่ ออื่นๆ ล้วนแต่ตอ้ งอาศัยสื่ อเป็ นตัวกลางในการสื่ อให้
เข้าใจกันทั้งสิ้ นเพื่อให้ผรู ้ ับ (Receiver) และผูฟ้ ัง (Source) ได้รับข่าวสาร (Message) และข้อมูล
ถูกต้องตรงกัน ดังนั้น เครื่ องมือและสื่ อจึงเป็ นหัวใจสาคัญของการประชาสัมพันธ์กบั ประชาชน
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กลุ่มเป้ าหมายต่างๆ ซึ่งอาจทาได้หลายวิธีโดยใช้เครื่ องมือสื่ อสารเข้ามาช่วยเสริ มให้การประชาสัมพันธ์
ของหน่วยงานองค์การมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ปั จจุบนั การดาเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ได้ขยาย
ไปอย่างกว้างขวางและรวดเร็ วองค์การ/สถาบันต่างๆ เล็งเห็นความสาคัญอย่างยิ่งที่จะต้องทาการ
บอกกล่าวชี้ แจงให้ประชาชนมีความรู ้ เข้าใจในเรื่ องต่างๆ การติต่อสื่ อสารการประชาสัมพันธ์กบั
กลุ่ ม ประชาชนเป้ าหมายย่อมอาจท าได้หลายวิธี การใช้เครื่ องมื อและสื่ อต่ า งๆ มาช่ วยงาน
ประชาสัมพันธ์มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น สามารถถึงกลุ่มของประชาชนเป้ าหมายได้อย่างรวดเร็ วและ
สู่ มวลชนจานวนมาก เครื่ องมือที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ปัจจุบนั มีอยู่หลายชนิ ดอาจแยกได้เป็ น
ประเภทได้
2.1.19 สื่ อการพูดหรือสื่ อบุคคล
สื่ อประเภทการพูด การติดต่อสื่ อสารด้วยวาจาหรื อคาพูดมีรูปแบบต่างๆ ซึ่ งใช้กนั มากมาย
พอสรุ ปได้ดงั นี้
1) การพูดคุยสนทนา เป็ นการติ ดต่อสื่ อสารระหว่างบุ คคลทัว่ ไปเช่ น สื่ อสาร
ระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง พ่อแม่กบั ลูก ฯลฯ
2) การบรรยายสรุ ป เป็ นการบรรยายชี้ แจงให้ผฟู ้ ั งมีความรู ้ ความเข้าใจในเรื่ องใด
เรื่ องหนึ่ งอย่างกว้างๆ ผูบ้ รรยายเป็ นผูม้ ีความรู ้ในเรื่ องที่พูดเป็ นอย่างดี เช่นการพูดเยี่ยมเยียน การ
บรรยายพิเศษ ฯลฯ
3) การประชุ มแบบต่างๆ มีการระดมความคิด (Brain Storming) การแลกเปลี่ยน
ความคิด การปรึ กษา และการเสนอความคิดเห็นต่างๆ
4) การอภิปรายกลุ่ม เป็ นการเสนอความเห็นหรื อการให้ทศั นะของผูท้ รงคุณวุฒิใน
หัวข้อเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งแก่ผเู ้ ข้าร่ วมประชุม
5) การกล่าวปราศรัย เป็ นการพูดที่มีพิธีกรเฉพาะเรื่ องหรื อเฉพาะโอกาส เช่น การ
กล่าวปราศรัยของนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันสาคัญต่างๆ
6) การให้โอวาท เป็ นการพูดเพื่อให้ขอ้ คิด คาแนะนา หรื อกระคุน้ เตือนในโอกาส
สาคัญต่างๆ เช่น พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
7) การกล่าวสุ นทรพจน์ เป็ นการพูดถ้อยคาไพเราะ เสนาะหู ในโอกาสต่างๆ ของ
ผูน้ าระดับประเทศ
8) การอบรมสัมมนา เป็ นการพูดของผูม้ ีความรู้สมารถสู ง มาถ่ายทอดให้แก่ผเู ้ ข้า
รับสัมมนาได้ฟัง เพื่อให้สามารนาไปประยุกต์ในการปฏิบตั ิงานได้
9) การพูดในที่ประชุ ม เป็ นการพูดที่มีความสาคัญในด้านการประชาสัมพันธ์
เพราะบ่อยครั้งนักประชาสัมพันธ์ตอ้ งมีการพูดลักษณะเช่นนี้อยูเ่ สมอ
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2.1.20 วิทยุกระจายเสี ยง
วิทยุกระจายเสี ยงเป็ นสื่ อในการประชาสัมพันธ์ที่มีบทบาทเป็ นอย่างยิง่ ในปั จจุบนั คลื่นวิทยุ
สามารถปกคลุมทัว่ พื้นที่ในประเทศไทย เกือบทุกครัวเรื อนได้รับคลื่นวิทยุเป็ นส่ วนมาก เป็ นสื่ อที่
สามารถเข้าถึงประชาชนอย่างทัว่ ถึง กว้างขวาง และรวดเร็ วโดยเฉพาะในชนบท
ข้อดีของวิทยุกระจายเสี ยง
1) วิทยุสามารถคลุมพื้นที่โดยไม่จากัดเวลาสถานที่
2) รวดเร็ วกว่าข่าวอื่น เมื่อเกิดข่าวด่วน ข่าวสด หรื อเหตุการณ์วกิ ฤติต่างๆ
3) มีผลทางด้านจิตวิทยาสู งในการเข้าถึงประชาชนสามารถเร้ าอารมณ์หรื อจูงใจได้
ง่ายโดยใช้คาพูดและน้ าเสี ยง
4) ไม่เสี ยเวลาในขั้นตอนการเข้าถึงเหมือนสื่ ออื่น
5) เข้าถึงคนได้ทุกระดับอาชีพ
6) สามารถเสนอเหตุการณ์ ติดตามรายงานเหตุการณ์ได้ตลอด
7) เครื่ องรับราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับสื่ อชนิดอื่น
2.1.21 โทรทัศน์
โทรทัศน์เป็ นสื่ อที่บทบาทสาคัญยิ่งในปั จจุบนั เพราะมีลกั ษณะที่เด่นและได้เปรี ยบกว่าสื่ อ
อื่นๆ นิ ยมแพร่ หลายจากมหาชนทัว่ โลกประชาชนสามารถรับชมข่าวสาร ความรู้ ความบันเทิง
รวมทั้งสามารถแพร่ ข่าวเหตุ การณ์ สาคัญต่างๆ ที่ เกิ ดขึ้ นสดๆ ร้อนๆ ทั้งเป็ นสื่ อที่ใช้ส่งเสริ ม
ศิลปวัฒนธรรม อนุรักสิ่ งแวดล้อมรายการเด็ก กีฬาสาระ บันเทิง ฯลฯ ได้อย่างกว้างขวางอีกด้วย
ข้อดีของโทรทัศน์
1) มีความรวดเร็ วสู ง เชื่อถือได้
2) ใช้นาเสนอเรื่ องที่เข้าใจยาก สามารถใช้ท้ งั คาพูด เสี ยง ภาพประกอบเพื่อดึงดูด
ความสนใจ
3) เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้มากเพราะส่ วนใหญ่ปัจจุบนั มีเครื่ องรับโทรทัศน์
4) ให้ความสนใจได้ดี เพราะประกอบด้วยภาพ สี สัน ความเคลื่อนไหว
5) มีลกั ษณะคล้ายสื่ อมวลชนหลายประเภท แต่ได้เปรี ยบกว่า
2.1.22 ภาพยนตร์
ภาพยนตร์ เป็ นสื่ อที่นามาใช้ในการประชาสัมพันธ์ค่อนข้างมาก เพราะเป็ นการสื่ อสารผ่าน
โสตประสาท ทางตา ด้วยภาพ แสง สี และเสี ยงประกอบกัน ซึ่ งช่วยให้ผชู ้ มเกิดการเข้าใจคล้อยตาม
ตลอดจนการสร้างทัศนคติแก่ผชู ้ มได้
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ข้อดีของภาพยนตร์
1) สามารถกระตุน้ ปลุกเร้าความสนใจให้ผชู้ มเกิ ดความประทับใจและเกิดความ
ทรงจาได้ดว้ ย แสง สี เสี ยงและการเคลื่อนไหว
2) อธิ บายเรื่ องราวต่างๆได้อย่างละเอียด เกิดความรู ้ความเข้าใจได้ดี
3) สามารถควบคุมความเร็ ว ช้า หยุดภาพได้ตามต้องการ
2.1.23 หนังสื อพิมพ์
หนังสื อพิมพ์ที่ประกอบไปด้วยเนื้ อหาสาระรวมทั้งสารคดีเกี่ยวกับข่าวต่างๆ ส่ วนใหญ่กาหนด
ออกเป็ นรายวัน รายสัปดาห์ เพื่อถ่ายทอดข้อเท็จจริ ง ความคิดเห็นจากนักหนังสื อพิมพ์ ขณะเดียวกัน
ก็ เ ป็ นตัว กลางถ่ า ยทอดเป็ นกระบอกเสี ย งให้ ป ระชาชนด้ว ย การประชาสั ม พัน ธ์ ที่ เ กี่ ย วกับ
หนังสื อพิมพ์ มุ่งเป็ นสื่ อกลางช่ วยนาข่าวสารไปเผยแผ่สู่ประชาชนโดยมิได้มุ่งหมายที่จะซื้ อเนื้ อที่
โฆษณา แต่ผกู สัมพันธ์กบั หนังสื อพิมพ์เพื่อคอยป้ อนข่าวให้ หรื อคอยบริ การความสะดวกแก่บรรดา
ผูแ้ ทนหนังสื อพิมพ์หรื อนักข่าวที่มาติดต่อหาข่าว
ข้อดีและบทบาทของหนังสื อพิมพ์
1) เป็ นเครื่ องมือในการประชาสัมพันธ์ที่ประชาชนหาอ่านได้งาย
2) กาหนดออกสม่าเสมอ
3) เข้าถึงประชาชนได้จานวนมาก
4) คงทนในการย้อนกลับทบทวนได้
5) ราคาไม่แพงนัก เพราะมีค่าโฆษณา
6) สามารถเข้าถึงกลุ่มต่างๆ ได้ เพราะเสนอข่าวสารได้หลายด้านมีหลายภาษา
7) ดึงดูดความสนใจโดยภาพประกอบต่างๆ
2.1.24 นิตยสาร
นิตยสาร เป็ นเป็ นสิ่ งที่เป็ นเครื่ องมือและสื่ อในการประชาสัมพันธ์ ปั จจุบนั บริ ษทั ธุ รกิจส่ วน
ใหญ่หนั มานิ ยมทาโฆษณาในนิ ตยสารมากขึ้น ในประเทศไทยปั จจุบนั มีนิตยสารมากมาย เพราะ
นิตยสารมีคุณภาพการพิมพ์ที่ดี สามารถโฆษณาสิ นค้าในรู ปที่สีสันชัดเจน สวยงามน่าอ่าน
ข้อดีของนิตยสาร
1) มีรูปเล่มสี สันประณี ตชวนให้น่าอ่านและน่าสนใจ
2) สามารถเสนอเนื้อหาได้ลึกซึ้ ง จูงใจ สามารถดึงดูดความสนใจได้ดี
3) สามารถถึงกลุ่มเป้ าหมายได้อย่างเฉพาะเจาะจง เช่น วัยรุ่ น สตรี นกั ศึกษา แม่บา้ น
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4) สามารถเปลี่ยนหรื อสร้างความเห็น ทัศนคติหรื อเป็ นแบบอย่างง่าย
5) มีความคงทน ถาวร ทบทวนข่าวสารได้ อายุนานกว่าหนังสื อพิมพ์
6) แนวโน้มนิตยสารในปั จจุบนั มีประโยชน์และมีเนื้ อหาสาระยิ่งกว่าในอดีต เช่น
มีการเสนอบทความ บทสัมภาษณ์ บทวิเคราะห์ต่อเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งได้
2.1.25 สิ่ งพิมพ์อนื่ ๆ
สิ่ งพิมพ์อื่นๆ ในปั จจุบนั ก็มีความสาคัญและมีบทบาทมากพอสมควรในการประชาสัมพันธ์
ขององค์การหน่วยงานต่างๆ ซึ่ งมีความเหมาะสมสาหรับงานต่างๆ ที่แตกต่างกันไป ได้แก่
1) วารสาร สิ่ ง พิม พ์ที่ จดั รู ปแบบเล่ ม มี สี สั นน่ า อ่ าน ส่ วนใหญ่ จดั ท าขึ้ นเพื่ อ
ประชาสัมพันธ์ท้ งั ในและ นอกองค์การหน่วยงาน มีกาหนดออกเป็ นทั้งแบบ รายสัปดาห์ รายปั กษ์
หรื อรายเดือน สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้ตามต้องการ มีความสม่าเสมอ ดึงดูดความสนใจได้ดี
มีเนื้อหาแสดงได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งค่าใช้จ่ายไม่สูงนัก
2) จดหมายข่าว มีรูปแบบเนื้ อหาคล้ายแบบข่าวในหนังสื อพิมพ์ มีหัวกระดาษ
สวยงามเป็ นสัญลักษณ์ขององค์การ ออกแบประณี ตตามต้องการ จึงเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการ
โฆษณาองค์การหน่วยงาน
3) แผ่นปลิวและใบแทรก โดยมากเป็ นกระดาษแผ่นเดียวในรู ปแบบแผ่นเดียวหรื อ
ใบปลิว มักแจกด้วยมือหรื อเป็ นใบแทรก (Insert) บางทีอาจใช้โปรยเป็ นใบปลิว
4) โปสเตอร์ หรื อแผ่นประกาศ ใช้ในการประชาสัมกันธ์เพื่อเผยแพร่ ให้ผดู ้ ูมีความรู้
เข้าใจและปฏิบตั ิตาม
5) จุลสาร เป็ นหนังสื อเล่มเล็กๆ ลักษณะเป็ นปกอ่อน แต่ละเล่มมีเรื่ องเดียวมักสรุ ป
เรื่ องเป็ นเรื่ องที่มีความสนใจของประชาชน สามารถจูงใจผูอ้ ่านด้วยสี อักษร เท็คนิ คต่างๆ อย่าง
เหมาะสม
6) แผ่นพับ มีลกั ษณะคล้ายใบปลิว พิมพ์แผนเดียว หน้าเดียวหรื อสองหน้าก็ได้ มุ่ง
หมายเพื่อเผยแพร่ ที่มีความละเอียดกว่าใบปลิว
7) อนุสาร เป็ นเอกสารที่คล้ายจุลสาร แตกต่างอยูท่ ี่มีรูปเล่มที่ใหญ่กว่า แนะนาหรื อ
ใช้สรุ ปเรื่ องราวต่างๆ
2.1.26 กิจกรรมต่ างๆ ในการประชาสั มพันธ์
สื่ อ กิ จ กรรมเป็ นสื่ อ ที่ มี ค วามนิ ย มมากอี ก อย่า งหนึ่ ง ด้ว ยการสร้ า งความสั ม พันธ์ ก ับ
กลุ่มเป้ าหมาย โดยการเผยแผ่ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับองค์การ/สถาบัน เพื่อสร้างความนิยม ศรัทธา
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ตลอดจนสร้างภาพพจน์ให้เกิดความรู้สึกหรื อทัศนคติของประชาชน ขณะเดียวกันก็พยามจูงใจให้
ประชาชนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่างๆ ขององค์การ/สถาบันด้วย สื่ อกิจกรรมต่างๆ มีดงั นี้ โชติรัตน์
ศรี สุข (2554)
1) การจัดนิทรรศการเพื่อการประชาสัมพันธ์ สามารถจัดได้ท้ งั ภายในและภายนอก
อาคาร (กลางแจ้ง) แบ่งออกได้เป็ น 1) นิทรรศการแบบถาวร แสดงเรื่ องราวจากอดีตส่ วนใหญ่
จัดเป็ นรู ปแบบพิพิธภัณฑ์ 2) นิ ทรรศการแบบชัว่ ครา เป็ นการแสดงเรื่ องราวต่างๆ ในปั จจุบนั หรื อ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ส่ วนใหญ่จดั ตามโรงแรม ห้องประชุ มต่างๆ 3) นิ ทรรศการเคลื่อนที่ เป็ น
นิทรรศการเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งที่น่าสนใจแล้วเคลื่อนไปตามที่ต่างๆ ตามกลุ่มประชาชนเป้ าหมาย
2) การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อประชาสัมพันธ์ เป็ นโครงการขนาดเล็กกว่านิ ทรรศการ
แต่มีจุดหมายวัตถุ ประสงค์คล้ายคลึงกัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อนั ดี ระหว่างองค์การ/สถาบันกับ
ประชาชน เป้ าหมายหรื อสาธารณะชนทัว่ ไป ได้แก่ การจัดแสดง ริ้ วขบวนต่างๆ
3) การเปิ ดให้สั ม ภาษณ์ แก่ สื่ อมวลชน แล้วเผยแพร่ ไ ปสู่ ส าธารณชน และ
ขณะเดียวกันก็เปิ ดรับฟังปฏิกิริยาสะท้อนกลับ เพื่อให้ทราบข้อมูลมาปรับปรุ งในหน่วยงานต่อไป
4) การเยี่ยมชมกิ จการ เป็ นการเตรี ยมการไว้เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มผูท้ ี่สนใจ
เพื่อเผยแผ่กระบวนการดาเนินงานให้เกิดความนิยม ความเชื่อศรัทธาแก่องค์การ/สถาบัน
2.1.27 สื่ อประชาสั มพันธ์ บนอินเทอร์ เน็ต
อินเทอร์ เน็ต (Internet) ได้เข้ามามีบทบาทสาคัญในชีวิตประจาวันของคนทัว่ ไป เนื่องจาก
เป็ นช่องทางที่สื่อสารง่ายและรวดเร็ วและสามารถทากิจกรรมได้หลายๆ อย่าง ผูใ้ ช้สามารถเข้าถึงได้
ง่ายและมีความต้องการเพิ่มขึ้นทุกวัน จากสถิติผใู้ ช้อินเทอร์ เน็ตในปี ค.ศ.2008 สารวจโดย Internet
World Stats พบว่า จานวนผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ตในทวีปเอเชียมี จานวน 578.5 ล้านคน ซึ่ งมีจานวนมาก
ที่สุด รองลงมาคือ ทวีปยุโรป 384.6 ล้านคน และอันดับสามคือ ทวีปอเมริ กาเหนือ 248.2 ล้านคน
ส่ วนในประเทศไทยมีผใู ้ ช้อินเทอร์ เน็ตประมาณ 3.4 ล้านคนและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี
จากข้อมูลของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิ คส์ และคอมพิวเตอร์ แห่ งชาติ พบว่าประเทศไทย
จานวนคนใช้คอมพิวเตอร์ สูงขึ้นมาก ในปี พ.ศ. 2534 มีจานวนคนใช้เพียง 30 คน จากนั้นในปี
พ.ศ. 2539 มีคนใช้มากถึง 70,000 คน จนมาถึงปี พ.ศ. 2547 ที่ 6,970,000 คน และคาดว่าในปี พ.ศ.
2550 คนใช้อินเทอร์ เน็ตในประเทศไทยสู งถึง 3,46,000 คน จากข้อมูลดังกล่าวทาให้ยืนยันได้วา่
อินเทอร์ เน็ ตเป็ นช่ องทางสื่ อสารช่ องทางหนึ่ งที่ที่นิยมและเติบโตอย่างรวดเร็ วจากคนในประเทศ
ไทยและทัว่ โลก
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ณ ปัจจุบนั ช่องทางการสื่ อสารมีมากมายหลายช่องทาง หากมองปริ มาณสื่ อเดิมๆ จะเห็นว่า
สื่ อโทรทัศน์มีนบั ร้ อยช่ อง นิ ตยสารก็มีมาก แม้แต่โทรศัพท์มือถื อก็มีส่วนเข้ามาแบ่งสันปั นส่ วน
ความสนใจไป แต่ละคนสามารถหาข้อมูลข่าวสารด้วยตัวเองได้โดยง่าย นัน่ คือที่มาของสังคมตลาด
ออนไลน์ ซึ่ งเป็ นอีกยุคของการทาตลาดที่พลิกกระบวนทัศน์ต่างๆ ออกไปจากเดิมจากที่มีลกั ษณะ
การสื่ อแบบทางเดี ยวในลักษณะขององค์กรที่มีต่อปั จเจกบุคคล (Individual) โดยที่ไม่ได้มีการ
ปฏิสัมพันธ์ต่อองค์กรจนถึงรู ้สึกว่าเป็ นพวกเดียวกัน สื่ ออินเทอร์ เน็ตจึงนับว่ามีความสาคัญสื่ อหนึ่ง
โดยเฉพาะเว็บไซด์ทางอินเทอร์ เน็ต ซึ่ งมีบทบาทมากในงานการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
ปั จจุบนั เนื่ องจากการสื่ อสารสามารถทาได้อย่างกว้างไกลไร้ขีดจากัด สามารถนาเสนอแพร่ ภาพ
ข้อความ ข้อมูลต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ ว ใครๆ ก็สามารถคลิกได้ตลอด 24 ชัว่ โมง สามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลต่างๆ ถึงกันได้ สามารถทราบข้อมูลของสิ นค้าและบริ การได้ง่าย มีระบบ Feedback จากผูเ้ ข้า
ดู ทาให้ทราบพฤติ กรรมในอดี ตและมีการเชื่ อมโยงข้อมูล ตามความประสงค์จากผูเ้ ข้าบริ ก ารได้
เครื่ องมือและสื่ อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์การกระตุน้ มุ่งที่กระทาเพื่อเสริ มสร้ างภาพพจน์ให้เกิ ด
ความนิ ยม ความไว้วางใจ การสร้างทัศนคติ การโน้มน้าวจิตใจและการสร้างความศรัทธาให้เกิ ด
ขึ้นกับองค์กร ตลอดถึ งการศึกษาเกี่ ยวกับการเปลี่ ยนแปลงทัศนคติ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างองค์การหรื อสถาบันนั้น การที่ผสู ้ ่ งและผูร้ ับจะสามารถเข้าใจกันได้ดีเพียงใดย่อมขึ้นอยูก่ บั
ทักษะ ทัศนคติ ความรู้ ระบบสังคมและวัฒนธรรมของทั้งสองฝ่ าย (โชติรัตน์ ศรี สุข, 2554)
2.1.28 สรุ ปแนวคิดด้ านประชาสั มพันธ์
หลักวิธีการและวัตถุประสงค์ของประชาสัมพันธ์ ก็เพื่อการสารวจความรู้ ทัศนคติ และการ
ปฏิบตั ิ (Kap Survey) การทาให้ประชาชนเกิดความเลื่อมใส และเกิดความศรัทธาให้การสนับสนุ น
องค์การนั้น ไม่ใช่เรื่ องที่ง่ายหรื อยากเกินไปแต่ตอ้ งอาศัยเทคนิ คและวิธีการ เพื่อช่ วยในการสร้าง
ภาพพจน์ชื่อเสี ยงให้กบั หน่วยงาน และขวัญกาลังใจของคนในองค์การ การประชาสัมพันธ์จะต้อง
ดาเนิ นการทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพราะเป็ นสาเหตุให้เกิดความสามัคคีและให้คนทางาน
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อให้เกิดความรู ้ในข่าวสารความเคลื่อนไหวความเข้าใจในกิจการของต่างๆ
ด้วยการใช้สื่อ ที่หลากหลายในการสร้างการรับรู้และมีอิทธิพลด้านความคิดตามวัตถุประสงค์ ได้แก่
การใช้คาพูด การใช้สื่อวิทยุ โทรทัศน์ สื่ อหนังสื อพิมพ์และสื่ ออินเทอร์ เน็ต และการใช้สื่อ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุ กเพื่อมุ่งสร้างในสภาวะการแข่งขันอย่างรุ นแรง เป็ นต้น
เครื่ องมือและสื่ อจึงเป็ นหัวใจสาคัญของการประชาสัมพันธ์กบั ประชาชนกลุ่ มเป้ าหมาย
ต่างๆ ซึ่ งอาจทาได้หลายวิธีโดยใช้เครื่ องมื อสื่ อสารเข้ามาช่ วยเสริ มให้การประชาสัมพันธ์ ของ
หน่วยงานองค์การมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นได้แก่ การติดต่อสื่ อสารด้วยวาจาการกล่าวปราศรัย การ
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อบรมสัมมนา วิทยุกระจายเสี ยงโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และ หนังสื อพิมพ์ เป็ นต้น เพื่อให้สอดคล้อง
กับความต้องการของคนส่ วนใหญ่ได้อย่างสมเหตุสมผล ด้วยการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่มีความ
เหมาะสมตลอดถึ งจะต้องอาศัยการสนับสนุ นความรู้ ความสามารถจากบุคลากรที่มีความรู้ เฉพาะ
ด้านในการทางาน เพื่อให้การดาเนินการประชาสัมพันธ์เป็ นไปตามขั้นตอน แผน และวิธีการที่
ถูกต้องในการการเลือกวิธีการเผยแพร่ ข่าวสารให้เหมาะสมต่อไป
2.1.29 แนววิธีการใช้ สื่อเพือ่ การประชาสั มพันธ์
1) การย้ าหรื อซ้ าบ่อยๆ (Repeating) จะช่ วยให้เกิ ดความน่ าสนใจเพิ่มขึ้ นคงทน
ถาวรมากขึ้ นเหมื อนการตอกย้ าหัวตะปู ยิ่ง ติ ดแน่ นแม่นยา แต่การใช้วิธีก ารนี้ ค วรระวังว่า ถ้าย้ า
บ่อยๆ และกระทาต่อเนื่ องกันนานอาจถึ งจุ ดอิ่ มตัวขึ้ นได้ ถ้าเมื่ อใดถึ งจุ ดอิ่ มตัวผลจะลดลงทันที
เพราะผูร้ ับจะเริ่ มเบื่อหน่ายหรื อชิ นชาเพราะฉะนั้นถ้าจะทาอยูเ่ รื่ อยๆ ควรให้มีท้ งั ความต่อเนื่ องและ
ความหลากหลาย
2) ให้โอกาสผูร้ ับมีส่วนร่ วม (Participation) เช่น ในรายการโทรทัศน์ที่ให้ผชู้ มเข้า
ร่ วมรายการด้วย จะมีอิทธิ พลดึงดูดความสนใจได้ดีกว่าที่ผจู ้ ดั รายการจะให้อะไรอย่างเดียว การให้
ผูร้ ับมีส่วนร่ วมนั้นสามารถทาได้ท้ งั รายการบันเทิง และรายการที่ให้ความรู ้
2.1.30 หลักการพิจารณาเลือกใช้ เพือ่ การประชาสั มพันธ์
เนื่ อ งจากสิ่ ง ที่ ใ ช้ ใ นการประชาสั ม พัน ธ์ มี อ ยู่ม ากมายหลายชนิ ด ด้ว ยกัน ฉะนั้น ผูท้ ี่ จ ะ
ตัดสิ นใจเลือกสื่ ออะไรมาใช้จะต้องพิจารณาให้รอบคอบเสี ยก่อน ว่าจะเหมาะสมและช่วยให้บรรลุ
เป้ าหมายหรื อไม่ การพิจารณาเลือกสื่ อมาใช้น้ นั ควรจะคานึงถึงลักษณะของสื่ อที่แตกต่างกัน ดังนี้
1) ด้านเนื้ อที่-เวลา (Space-Time) สิ่ งพิมพ์ รู ปภาพ เป็ นสื่ อที่คานึงถึงเฉพาะด้าน
เนื้ อที่ การพูดทาง โทรศัพท์ วิทยุ คานึ งเฉพาะด้าน เวลา ส่ วนการติดต่อธรรมดา โทรทัศน์และ
ภาพยนต์น้ นั คานึงถึง เนื้อที่-เวลา
2) การมีส่วนร่ วมของประชาชนเป้ าหมาย (Audience's Participation) หากจะเรี ยง
ล าดับ สื่ อ ที่ ป ระชาชนเป้ าหมายได้มี ส่ ว นร่ ว มมากที่ สุ ด ไปยัง น้ อ ยที่ สุ ด สามารถเรี ย งได้ดัง นี้
การสนทนาระหว่าบุคคล กลุ่มอภิปราย การประชุ มที่ไม่เป็ นทางการ โทรศัพท์ การประชุ มที่เป็ น
ทางการ ภาพยนตร์ เสี ยงในฟิ ล์ม โทรทัศน์ วิทยุกระจายเสี ยง โทรเลข จดหมายโต้ตอบระหว่า ง
บุคคล (ทั้งส่ วนตัวและกึ่ ง ราชการ) จดหมายติดต่อทัว่ ไป (จดหมายราชการหรื อที่มีรูปแบบเป็ น
ทางการ) หนังสื อพิมพ์ ใบประกาศและภาพโฆษณา นิตยสาร หนังสื อ
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3) ด้านความเร็ ว (Speed) สื่ อ ที่มีความเร็ วมากที่สุดคือ วิทยุและโทรทัศน์ และสื่ อที่
ช้า ที่ สุ ด คื อ พวกหนัง สื อ ลัก ษณะเหล่ า นี้ อาจกล่ า วได้ว่า หากเป็ นการติ ด ต่ อเผยแพร่ ข่ า วความ
เคลื่ อนไหว ก็ตอ้ งอาศัยความเร็ วสู ง แต่หากข่าวสารใดที่ตอ้ งการให้ประชาชนเป้ าหมายได้ศึกษา
วิเคราะห์อย่างละเอียด ก็ตอ้ งใช้สื่อที่มีความเร็ วต่า
4) ด้านความคงทน (Permanence) หนังสื อจัดได้ว่าเป็ นสื่ อที่มีความคงทนถาวร
มากกว่าสื่ อใดๆ วิทยุและโทรทัศน์จดั เป็ นสื่ อที่มีความคงทนน้อยที่สุด

2.2 ทฤษฎีด้านการสื่ อสาร
สื่ อหรื อช่องทางในการถ่ายทอดและวิธีการในการติดต่อเพื่อเป็ นแนวทางอย่างได้ผลดีที่สุด
สิ่ งสาคัญที่สุดอย่างหนึ่ งในกระบวนการสื่ อสารคือ การที่จะสื่ อความหมายอย่างไรเพื่อให้ผรู้ ับสาร
นั้น เข้า ใจได้อย่า งถู ก ต้องว่า ผูส้ ่ ง หมายความว่า อะไรในข่ า วสารนั้น มี นัก วิช าการหลายท่ า นได้
นาเสนอทฤษฏีการสื่ อสารที่นามาใช้เป็ นหลักในการศึกษาถึงวิธีการส่ งผ่านข้อมูลสารสนเทศการใช้
สื่ อและช่ องทางการสื่ อสาร ทฤษฏี การสื่ อสารเหล่ า นี้ ได้นามาใช้ใ นขอบข่า ยของเทคโนโลยี
การศึกษาตั้งแต่ทศวรรษ 980 เป็ นต้นมา เพื่อเอื้อประโยชน์สาหรับใช้เป็ นแนวทางในสื่ อสาร รวมถึง
การเลือกใช้สื่อเพื่อประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลในการเรี ยนรู ้ได้อย่างดี
2.2.1 ความหมายของการสื่ อสาร
คาว่า การสื่ อสาร (Communications) มี ที่ ม าจากรากศัพ ท์ภาษาลาติ นว่า Communis
หมายถึง ความเหมือนกันหรื อร่ วมกัน การสื่ อสาร (Communication) หมายถึงกระบวนการถ่ายทอด
ข่าวสาร ข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ ความรู้สึก ความคิดเห็น ความต้องการจากผูส้ ่ งสารโดยผ่าน
สื่ อต่างๆ ที่อาจเป็ นการพูด การเขียน สัญลักษณ์อื่นใด การแสดงหรื อการจัดกิ จกรรมต่างๆ ไปยัง
ผูร้ ับสาร ซึ่ งอาจจะใช้กระบวนการสื่ อสารที่แตกต่างกันไปตามความเหมาะสม หรื อความจาเป็ นของ
ตนเองและคู่สื่ อสาร โดยมี วตั ถุ ป ระสงค์ใ ห้เกิ ดการรั บรู ้ ร่วมกันและมี ปฏิ กิ ริย าตอบสนองต่ อ
กัน บริ บททางการสื่ อสารที่เหมาะสมเป็ น ปั จจัยสาคัญที่จะช่วยให้การสื่ อสารสัมฤทธิ์ ผล (เอราวัณ
วงค์กระโซ่, 2556)
2.2.2 ความสาคัญของการสื่ อสาร
1) การสื่ อสารเป็ นปัจจัยสาคัญในการดารงชีวติ ของมนุษย์ทุกเพศ ทุกวัย ไม่มีใครที่
จะดารงชีวติ ได้โดยปราศจากการสื่ อสาร ทุกสาขาอาชีพก็ตอ้ งใช้การสื่ อสารในการปฏิบตั ิงาน การ

41
ทาธุ รกิจต่างๆ โดยเฉพาะสังคมมนุษย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตลอดเวลา พัฒนาการทาง
สังคม จึงดาเนินไปพร้อมๆ กับพัฒนาการทางการสื่ อสาร
2) การสื่ อสารก่ อให้เกิ ดการประสานสั มพันธ์ ก ันระหว่างบุ ค คลและสั งคม ช่ วย
เสริ มสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างคนในสังคม ช่วยสื บทอดวัฒนธรรมประเพณี สะท้อนให้เห็น
ภาพความเจริ ญรุ่ งเรื อง วิถีชีวิตของผูค้ น ช่วยธารงสังคมให้อยูร่ ่ วมกันเป็ นปกติสุขและอยูร่ ่ วมกัน
อย่างสันติ
3) การสื่ อสารเป็ นปั จจัยสาคัญในการพัฒนาความเจริ ญก้าวหน้าทั้งตัวบุคคลและ
สังคม การพัฒนาทางสังคมในด้านคุณธรรม จริ ยธรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ฯลฯ รวมทั้ง
ศาสตร์ ในการสื่ อสาร จาเป็ นต้องพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง การสื่ อสารเป็ นเครื่ องมือในการพัฒนา
คุณภาพชีวติ ของมนุษย์และพัฒนาความเจริ ญ ก้าวหน้าในด้านต่างๆ (เอราวัณ วงค์กระโซ่, 2556)
2.2.3 แนวคิดทางด้ านการสื่ อสาร (Theories About Communication)
การสื่ อสารมีบทบาทในการพัฒนาระบบสังคมและวัฒนธรรม (Socio-Culture Systems)
พัฒนาประเทศและโลก ซึ่ งระบบสังคมและวัฒนธรรมของคนในแต่ละชาติเป็ นสิ่ งที่มีส่วนกาหนด
พฤติกรรมของประชาชนในประเทศนั้นๆ ซึ่ งเกี่ยวข้องไปถึงขนบธรรมเนี ยมประเพณี ที่ยึดถือปฏิบตั ิ
ด้วยหลักวิธีการนาเสนอเนื้ อหาจากผูส้ ่ งไปยังผูร้ ับ เป็ นกลไกทางสังคมที่เข้ามามีบทบาทในชี วิต
มนุ ษย์มาตั้งแต่ครั้งอดีตจนถึงปั จจุบนั คือ นอกจากการพัฒนาทางด้านด้านการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคมแล้ว มนุษย์มีความต้องการพัฒนาในด้านการสื่ อสารเพื่อให้เกิดความสะดวกในคุณประโยชน์
การสื่ อสารไม่แพ้กนั โดยมีการพัฒนาควบคู่กนั ไปเพื่อที่จะเอื้ออานวยในด้านข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ที่
เกิดขึ้นบนโลกนี้อย่างกว้างขวางและรวดเร็ วขึ้น มีความสัมพันธ์กบั ความต้องการที่สอดคล้องกันใน
การพัฒนาการข้อระบบทางสังคม ด้วยเหตุน้ ี เองทฤษฎีการสื่ อสารจึงมีบทบาทในการพัฒนาระบบ
สังคมและวัฒนธรรม (Socio-Culture Systems) พัฒนาประเทศและโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สังคม
และวัฒนธรรมในแต่ละชาติย่อมมีความแตกต่างกัน หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยใน
สหรัฐได้พฒั นาการศึกษานิเทศศาสตร์ ที่เน้นสอนการปฏิบตั ิงานทางวิชาชีพ (Professional Practice)
ไปสู่ การศึกษาวิจยั เพื่อสร้างทฤษฎีแนวปรัชญาวิทยาศาสตร์ โดยแรงผลักดันสู่ วนหนึ่ งจากอิทธิ พล
ทางปั ญญา (Intellectual Influence) ของนักวิชาการที่อพยพมาจากยุโรป อาทิ ลูอินและลาซาร์ ส
เฟลด์ ทฤษฎีของการสื่ อสารจึงเริ่ มก่อตั้งขึ้นโดยค่อยๆ แยกจากทฤษฎีทางสังคมวิทยา จิตวิทยาและ
ภาษา กลายมาเป็ นศาสตร์ ใหม่ในตัวของมันเองที่เรี ยกว่า การสื่ อสารมวลชน (Mass Communication
Study) มุ่งวิจยั ผลของสื่ อมวลชนที่มีต่อการเมือง สังคมและวัฒนธรรม เราเรี ยกทฤษฎีแนวปรัชญา
วิทยาศาสตร์ ในระยะเริ่ มแรกนี้ วา่ ทฤษฎีการสื่ อสารมวลชน (Mass Communication Theory) ซึ่ งจะ
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เห็นได้ชดั จากผลงานของวิลเบอร์ ชรามม์ เมลวิน เดอเฟอร์ และ เดนิส แมคเควล แต่กลุ่มทฤษฎี
ระบบ (Systems Theories) ของวีเนอร์ แชนนอน และ วีเวอร์ (Wiener-Sannon-Weaver) และในเชิง
การสื่ อสารของมนุ ษย์ (Human Communication) ของเบอร์ โล (Berlo) รวมทั้งในเชิ งการสื่ อสาร
ระหว่างบุคคล (Interpersonal Communication) ของไฮเดอร์ นิวคอมบ์ เฟสติงเกอร์ และออสกูด
(Heider-Newcomb-Festiger-Osgood) ส่ งผลให้การศึกษาด้านสื่ อสารมวลชนขยายตัวออกไปครอบคลุม
อาณาบริ เวณของการสื่ อสาร (Communication Spheres) ที่กว้างขวางขึ้นวิชาการสื่ อสารมวลชนจึง
ได้ปรับปรุ งตนเองและขยายตัวจากความเป็ นเพียงนิเทศศิลป์ (Communication Art) มาเป็ นนิเทศ
ศาสตร์ (Communication Art and Science หรื อที่เรี ยกสั้นๆ ว่า Communication Arts) สมบูรณ์ใน
สองทศวรรษสุ ดท้ายของศตวรรษที่ 20 สังคมที่ มีความหนาแน่ นและมี ความหลากหลายอย่าง
มากมายในปั จจุบนั ซึ่ งมีการแข่งขันกันมากในเรื่ องข้อมูลข่าวสาร ภายใต้ขอ้ จากัดในด้านเวลา
อย่างเช่นในปั จจุบนั เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ดังกล่าว ระบบการสื่ อสารที่ดีจึงมีความจาเป็ นมากขึ้น โดย
สามารถจาแนกถึงความจาเป็ นของการสื่ อสารออกเป็ น 6 ประการด้วยกัน
1) ความสาคัญต่องานในชีวติ ประจาวัน
2) ความสาคัญต่องานในสังคมสภาพแวดล้อมและผลกระทบต่างๆ
3) ความสาคัญต่องานด้านธุ รกิจและอุตสาหกรรม
4) ความสาคัญต่องานการเมืองการปกครอง
5) ความสาคัญต่อความมัน่ คงของชาติและระหว่างประเทศ
6) งานความสาคัญต่อการสื บทอดศาสนาวัฒนธรรมและการอนุรักษ์
2.2.4 ทฤษฎีการสื่ อสาร
การสื่ อสาร (Communication) คือกระบวนการของการถ่ายทอดสาร (Message) จากบุคคล
หนึ่ งซึ่ งเรี ยกว่า ผูส้ ่ งสาร (Source) ไปยังบุคคลอีกฝ่ ายหนึ่ งเรี ยกว่า ผูร้ ับสาร (Receiver) เป็ น
กระบวนการที่มีความเคลื่อนไหวและเป็ นการกระทาอย่างต่อเนื่ องในการส่ งและรับสารระหว่างผู ้
ส่ งสารกับผูร้ ับสารโดยผ่านสื่ อต่างๆ (Channels) อย่างมีวตั ถุประสงค์ที่ชดั เจน
2.2.5 องค์ ประกอบการสื่ อสาร
องค์ประกอบการสื่ อสารตามหลักการทฤษฎีการสื่ อสาร สามารถแบ่งออกเป็ น 4 ส่ วน
ได้แก่
1) ผูส้ ่ งสาร (Source) คือผูท้ ี่ทาหน้าที่ส่งข้อมูลสารไปยังผูร้ ับสารโดยผ่านช่องทางที่
เรี ยกว่าสื่ อ ถ้าหากเป็ นการสื่ อสารทางเดี ยวผูส้ ่ งจะทาหน้าที่ ส่งเพียงประการเดี ยวแต่ถา้ เป็ นการ
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สื่ อสาร 2 ทาง ผูส้ ่ งสารจะเป็ นผูร้ ับในบางครั้งด้วย ผูส้ ่ งสารจะต้องมีทกั ษะในการสื่ อสาร มีเจตคติ
ต่อตนเอง ต่อเรื่ องที่จะส่ ง ต้องมีความรู ้ในเนื้ อหาที่จะส่ งและอยูใ่ นระบบสังคมเดียวกับผูร้ ับก็จะทา
ให้การสื่ อสารมีประสิ ทธิภาพ
2) ข่าวสาร (Message) ในกระบวนการติดต่อสื่ อสารก็มีความสาคัญ ข่าวสารที่ดีตอ้ ง
แปลเป็ นรหัสเพื่อสะดวกในการส่ งการรับและตีความเนื้อหาสารของสารและการจัดสารก็จะต้องทา
ให้การสื่ อความหมายง่ายขึ้น
3) ช่องทางการสื่ อสารหรื อสื่ อ (Channels) คือ ช่องทางเพื่อใช้ในการรับรู ้ในประสาท
สัมผัสทั้งห้า คือตา หู จมูก ลิ้นและกายสัมผัส ตอลดจนตัวกลางที่มนุ ษย์สร้างขึ้นมา เช่น สิ่ งพิมพ์
กราฟิ ก สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ที่จะพาข่าวสารจากผูส้ ่ งสารไปยังผูร้ ับสาร ตามเกณฑ์ต่างๆ ได้แก่เกณฑ์
สื่ อที่เป็ นบุคคล เกณฑ์การมีส่วนร่ วมในสื่ อของผูร้ ับสารและเกณฑ์แหล่งกาเนิดสื่ อ
4) ผูร้ ับสาร (Receiver) คือผูท้ ี่เป็ นเป้ าหมายของผูส้ ่ งสาร การสื่ อสารจะมีประสิ ทธิ ภาพ
ผูร้ ับสารจะต้องมีประสิ ทธิ ภาพในการรับรู้ มีเจตคติที่ดีต่อข้อมูลข่าวสารต่อผูส้ ่ งสารและต่อตนเอง
ในการเลือกที่จะรับสารอย่างไร เช่น ถ้าผูร้ ับสารต้องการรับสารตามที่ผสู ้ ่ งสารกระทาอยูใ่ นขณะนั้น
และผูร้ ับสารสามารถทาความเข้าใจได้ในสารนั้น การสื่ อสารก็กระทาสาเร็ จโดยง่าย (กิติมา สุ รสนธิ ,
2548)
2.2.6 การสื่ อสารจาแนกแบบใช้ จานวนของผู้ทาการสื่ อสารเป็ นเกณฑ์
สามารถจาแนกได้เป็ น 5 ลักษณะ
1) การสื่ อสารภายในตัวบุคคล (Interpersonal Communication) เป็ นการสื่ อสาร
ของบุคคลคนเดียว โดยคนเดียวกันทาหน้าทีเป็ นทั้งผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสาร ตัวอย่าง เช่น การร้อง
เพลง การพูดกับตัวเอง การฟัง การเขียนจดหมาย
2) การสื่ อสารระหว่างบุคคลและการสื่ อสารกลุ่มเล็ก (Interpersonal and Small
Group Communication) คือการสื่ อสารที่ประกอบด้วยบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มาทาการสื่ อสาร
ลักษณะตัวต่อตัว กล่าว คือ ทั้งฝ่ ายผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสารสามารถที่จะแลกเปลี่ยนสารกันได้โดยตรง
ในขณะที่อีกคนส่ งสาร อีกคนทาหน้าที่รับสาร ดังนั้นการสื่ อสารระหว่างบุคคลจึงเกิดได้
ทั้ง 2 กรณี ตัวอย่าง เช่น การพูดคุยกันระหว่างคน 2 คน การเขียนจดหมายถึงกัน และ
การโทรศัพท์ถึงกันเป็ นต้นและกรณี ของกลุ่มย่อยที่มีคนมากกว่า 2 คนมารวมกันในลักษณะการ
ติดต่อแลกเปลี่ยนสารกันโดยตรง เช่น การเรี ยนหนังสื อในชั้นเรี ยน การประชุมกลุ่ม เป็ นต้น
3) การสื่ อสารกลุ่มใหญ่ (Large Group Communication) เป็ นการสื่ อสารในคน
จานวนมากซึ่ งอยูใ่ นสถานที่เดียวกันหรื อใกล้เคียงกัน เช่น การอภิปรายในที่ประชุม การหาเสี ยงใน
การเลือกตั้งและการปราศรัยในวาระต่างๆ เป็ นต้น
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4) การสื่ อสารในองค์กร (Organizational Communication) เป็ นการสื่ อสารระหว่าง
สมาชิ กองค์กรต่างๆ หรื อของหน่ วยงาน ประกอบด้วนผูบ้ งั ดับบัญชากับผูใ้ ต้บงั ดับบัญชา การ
สื่ อสารระหว่างผูร้ ่ วมงานระดับเดียวกันทุกระดับ ทุกหน่วยงาน โดยมีความสัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกัน
ภายใต้สภาพแวดล้อม บรรยากาศขององค์กรที่ส ามารถเปลี่ ยนไปตามกาลเทศะและตัวบุค คล
ตลอดจนสาระเรื่ องราวและวัตถุประสงค์ของการสื่ อสาร
5) การสื่ อสารมวลชน (Mass Communication) เป็ นการสื่ อสารข้อมูลอย่างเดียวกัน
จากองค์ก รหรื อสถาบันสื่ อสารมวลชนไปยังคนจานวนมากที่ อยู่ใ นที่ ต่า งกันและผูร้ ั บ สารจะมี
คุณลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกัน เป็ นการส่ งข่าวสารให้กบั คนจานวนมากที่มีความ
แตกต่างกัน อยูใ่ นถิ่นต่างๆ กันได้อย่างทัว่ ถึงในเวลาอันรวดเร็ วมีประสิ ทธิ ภาพและมีสมรรถภาพ
สื่ อประเภทนี้ เช่น หนังสื อพิมพ์ วิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ เป็ นต้น
2.2.7 การสื่ อสารของมนุษย์
สามารถแบ่งได้โดยใช้เกณฑ์ 5 ประการ คือ
1) การจาแนกประเภทโดยใช้จานวนผูท้ าการสื่ อสาร
(1) การสื่ อสารภายในบุคคล
(2) การสื่ อสารระหว่างบุคคล
(3) การสื่ อสารกลุ่มใหญ่ Large Group Com
(4) การสื่ อสารในองค์การ
(5) การสื่ อสารมวลชน Mass Com
2) การจาแนกประเภทโดยใช้ภาษา
(1) การสื่ อสารเชิงวัจจนะภาษา (Verbal Communication)
(2) การสื่ อสารเชิงอวัจจนะภาษา (Nonverbal Communication)
3) การจาแนกประเภทโดยใช้การเห็นหน้า
(1) การสื่ อสารแบบเห็นหน้ากัน
(2) การสื่ อสารแบบไม่เห็นหน้ากัน
4) การจาแนกประเภทโดยใช้ความแตกต่างระหว่างผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสาร
(1) การสื่ อสารระหว่างเชื้อชาติ
(2) การสื่ อสารระหว่างวัฒนธรรม
(3) การสื่ อสารระหว่างประเทศ
5) การจาแนกประเภทโดยใช้ลกั ษณะทางวิชาการ
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(1) ระบบข่าวสาร
(2) การสื่ อสารระหว่างบุคคล
(3) การสื่ อสารมวลชน
(4) การสื่ อสารในองค์การ
(5) การสื่ อสารระหว่างวัฒนธรรม
(6) การสื่ อสารการเมือง
(7) การสื่ อสารการสอน
(8) การสื่ อสารสาธารณสุ ข
การสื่ อสารแบ่งออกได้เป็ นสองลักษณะด้วยกัน คือ แบบที่มีการไหลของสารทางเดียว (One
way Communication) และแบบที่มีการไหลของสารในลักษณะสองทาง (Two Ways Communication)
ซึ่ งให้ความสาคัญกับปฏิกิริยาตอบกลับ (Feedback) คาอธิ บายแบบง่ายๆ ในรู ปแบบของการเขียน
ความจริ งหรื อข้อเท็จจริ งที่ตอ้ งการอธิ บายสิ่ งต่างๆ ในการกาหนดทฤษฎีดว้ ยกระบวนการสื่ อสารที่
ยุง่ ยากและซับซ้อน จึงมีผทู้ ี่คิดค้นแบบจาลองแต่ละแนวคิดแตกต่างกันตามความสนใจของแต่ละคน
ทฤษฏีต่างๆ ได้แก่
2.2.7.1 ทฤษฏี SMCR ของ เบอร์โล
Berlo (1960) ได้พฒั นาทฤษฎี ที่ผสู ้ ่ งจะส่ งสาร การแปลความหมายผูร้ ับ และการ
โต้ตอบกับสารนั้น ทฤษฏี SMCR ประกอบด้วย ผูส้ ่ ง (Source) ต้องเป็ นผูท้ ี่มีทกั ษะความชานาญใน
การสื่ อสารโดยมีความสามารถใน‚ การเข้ารหัส (Encode), เนื้ อหาข่าวสาร มีทศั นคติที่ดีต่อผูร้ ับเพื่อ
ผลในการสื่ อสารมีความรู ้ อย่างดี เกี่ ยวกับข้อมูลข่าวสารที่จะส่ งและควรจะมีความสามารถในการ
ปรับระดับของข้อมูลนั้นให้ให้เหมาะสมและง่ายต่อระดับความรู ้ ของผูร้ ับ ตลอดจนพื้นฐานทาง
สังคมและวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับผูร้ ับด้วยกระบวนการสื่ อสารของ Berlo (1960) ที่นามาใช้เป็ น
เครื่ อ งมื อ ในการศึ ก ษาในครั้ งนี้ สามารถอธิ บ ายส่ ว นประกอบของกระบวนการสื่ อ สารได้ดัง
รายละเอียด คือ
1) การส่ งสารเริ่ มตั้งแต่ผสู ้ ่ งสาร คือบุคคลที่ตอ้ งการส่ งสารไปยังผูอ้ ื่น โดย
ในการส่ งสารนั้นผูส้ ่ งสารทาการแปลสารให้อยู่ให้อยู่ในลักษณะที่มนุ ษย์ร่วมกันสร้ างขึ้นและเกิ ด
ความเข้าใจร่ วมกัน เช่น ภาษาและอากัปกริ ยาต่างๆ ดังนั้นในกระบวนการสื่ อสารนั้น ผูส้ ่ งสารจึงถือ
ได้วา่ เป็ นผูม้ ีสู่วนสาคัญที่ทาให้กระบวนการสื่ อสารนั้นเกิดขึ้น ด้วยเหตุน้ ี ผูส้ ่ งสารจึงมีหน้าที่และ
บทบาทสาคัญได้แก่
(1) ผูส้ ่ ง (Source) ต้องเป็ นผูท้ ี่มีทกั ษะความชานาญในการสื่ อสารโดยมี
ความสามารถในการเข้ารหัส (Encode) เนื้อหาข่าวสาร มีทศั นคติที่ดีต่อผูร้ ับ เพื่อผลในการสื่ อสารมี
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ความรู ้อย่างดีเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่จะส่ งและควรจะมีความสามารถในการปรับระดับของข้อมูล
นั้นให้ให้เหมาะสมและง่ายต่อระดับความรู้ของผูร้ ับ ตลอดจนพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมที่
สอดคล้องกับผูร้ ับด้วย ผูส้ ่ งสารนั้นสามารถแบ่งออกได้หลายประเภทตามหลักเกณฑ์ที่ในการแบ่ง
เช่น การแบ่งโดยใช้หลักเกณฑ์ของการสื่ อสาร คือผูส้ ่ งสารในการสื่ อสารระหว่างบุคคล ผูส้ ่ งสารใน
การสื่ อสารแบบสื่ อมวลชนและการแบ่งประเภทการสื่ อสารโดยใช้หลักเกณฑ์ตามหน้าที่ ในการ
สื่ อสาร เช่น ผูส้ ่ งสารที่มีหน้าที่ในการให้ความรู ้ ผูส้ ่ งสารมีหน้าที่ในการให้ขอ้ มูลข่าวสารหรื อมี
หน้าที่ในการให้ความบันเทิง เป็ นต้น
(2) ข้อมูลข่าวสาร (Message) เกี่ ยวข้องด้านเนื้ อหา สัญลักษณ์และ
วิธีการส่ งข่าวสาร ซึ่ งข่าวสารประกอบไปด้วยเรื่ องราวอันมีความหมายและแสดงออกต่างๆ โดย
ภาษาหรื อสัญลักษณ์ใดๆ เพื่อให้เกิดการรับรู ้ร่วมกันได้ สารเกิดจากความคิดต่างๆ ของผูส้ ่ งสารและ
มีความต้องการที่จะส่ งหรื อแสดงความคิดออกไปสู่ ผรู ้ ับสาร การส่ งสารจึงเป็ นการที่ผสู ้ ่ งสารแสดง
พฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ งหรื อหลายๆ อย่างเพื่อแทนความคิดต่างๆ ด้วยคาพูด การเขียน การวาด
และการแสดงอาการใดๆ ความสาคัญของสาร คือการทาหน้าที่เป็ นสิ่ งเร้าให้ผรู ้ ับสารเกิดการรับรู ้
ความหมายและมีปฏิกิริยาตอบสนองสารนั้น
(3) ช่องทางในการส่ ง (Channel) หมายถึง การที่จะส่ งข่าวสารโดยการ
ให้ผรู ้ ับได้รับข่าวสารข้อมูลโดยผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 หรื อเพียงสู่ วนใดสู่ วนหนึ่ ง คือการได้ยิน
การดู การสัมผัส การลิ้มรส หรื อการได้กลิ่ น เป็ นสื่ อหรื อตัวกลางที่ นาพาข่าวสารไปยังผูร้ ั บ
โดยทัว่ ไปสารที่ถ่ายทอดไปยังผูร้ ับ มีท้ งั แบบที่อยูต่ ่อหน้าและการสื่ อสารไปยังกลุ่มคนที่อยูห่ ่ างไกล
กัน หรื อเป็ นกลุ่มใหญ่ จึงมีความจาเป็ นต้องมีการใช้สื่อที่จะนาพาข่าวสารไปยังผูร้ ับที่ให้เหมาะสม
ต่อผูร้ ับ แต่โดยสาคัญแล้ว การแบ่งประเภทของช่องทางของสารหรื อสื่ อในกระบวนการสื่ อสารมี
ความสาคัญน้อยกว่าการพยายามเสนอให้ได้ทราบถึงยังผูร้ ับสารให้มีขอ้ มูลที่ได้รับครบมากที่สุด
เพราะการแบ่งสื่ อไม่ข้ ึนอยู่กบั การใช้หลักเกณฑ์อะไร บางสื่ อใช้เพียงอย่างเดี ยว บางครั้งอาจใช้
หลายๆ สื่ อก็ได้
(4) ผูร้ ับ (Receiver) คือองค์ประกอบสาคัญในกระบวนการสื่ อสาร
เพราะการสื่ อสารใดๆ ก็ตาม อาจไม่ประสบความสาเร็ จ หรื ออาจจะสาเร็ จไม่เต็ม ถ้าหากผูร้ ับสารไม่
เข้าใจบทบาทหน้าที่ในบทบาทของตนที่มีต่อการติดต่อสื่ อสารนั้น บทบาทหน้าที่ของผูร้ ับสารใน
กระบวนการสื่ อสารมีอยู่ 2 ประการ คือการรับรู ้ความหมายตามเรื่ องราวของผูส้ ่ งสารผ่านสื่ ออย่าง
ใดอย่างหนึ่งมาถึงตนและการแสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อผูส้ ่ งสารหรื อข่าวสารนั้น การแบ่งจาแนก
ประเภทของผูร้ ับสารก็เช่นกัน สามารถแบ่งได้หลายรู ปแบบด้วยเช่นกัน เช่นการแบ่งตามลักษณะ
การสื่ อสารเช่น กลุ่มระหว่างผูร้ ับสารระหว่างบุคคล ผูร้ ับสารแบบการสื่ อสารกลุ่ม หรื อผูร้ ับสารที่
เป็ นระบบสื่ อสารมวลชน เป็ นต้น
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2) ปัจจัยที่สาคัญต่อขีดความสามารถของผูส้ ่ งและรับ
จะทาการสื่ อสารความหมายนั้นได้ผลสาเร็ จหรื อไม่เพียงใด ตามลักษณะ
ของทฤษฏี SMCR นี้ ประกอบด้วย
(1) ทักษะในการสื่ อสาร (Communication Skills) หมายถึง ทักษะซึ่ ง
ทั้งผูส้ ่ งและผูร้ ับควรจะมีความชานาญในการส่ งและการรับการเพื่อให้เกิ ดความเข้าใจกันได้อย่าง
ถูกต้อง เช่น ผูส้ ่ งต้องมีความสามารถในการเข้ารหัสสาร มีการพูดโดยการใช้ภาษาพูดที่ถูกต้อง ใช้
คาพูดที่ชดั เจนฟั งง่าย มีการแสดงสี หน้าหรื อท่าทางที่เข้ากับการพูด ท่วงทานองลีลาในการพูดเป็ น
จังหวะน่าฟั ง หรื อการเขียนด้วยถ้อยคาสานวนที่ถูกต้องสละสลวยน่าอ่าน เหล่านี้ เป็ นต้น สู่ วนผูร้ ับ
ต้องมีความสามารถในการถอดรหัสและมีทกั ษะที่ให้เหมือนกันกับผูส้ ่ งโดยมีทกั ษะการฟั งที่ดี ฟั ง
ภาษาที่ผสู ้ ่ งพูดมารู ้เรื่ อง หรื อสามารถอ่านข้อความที่ส่งมานั้นได้ (กิติมา สุ รสนธิ , 2548)
(2) ทัศนคติ (Attitudes) เป็ นทัศนคติของผูส้ ่ งและผูร้ ับซึ่ งมีผลต่อการ
สื่ อสาร ถ้าผูส้ ่ งและผูร้ ับ มีทศั นคติที่ดีต่อกันจะทาให้การสื่ อสารได้ผลดี ทั้งนี้ เพราะทัศนคติยอ่ ม
เกี่ยวโยงไปถึงการยอมรับซึ่ งกันและกันระหว่างผูส้ ่ งและผูร้ ับด้วย เช่น ถ้าผูฟ้ ังมีความนิยมชมชอม
ในตัวผูพ้ ดู ก็มกั จะมีความเห็นคล้อยตามไปได้ง่าย แต่ในทางตรงข้าม ถ้าผูฟ้ ั งมีทศั นคติไม่ดีต่อผูพ้ ูดก็
จะฟังแล้วไม่เห็นชอบด้วยและมีความเห็นขัดแย้งในสิ่ งที่พดู มานั้น หรื อถ้าทั้งสองฝ่ ายมีทศั นคติไม่ดี
ต่อกันท่วงทานองหรื อน้ าเสี ยงในการพูดก็อาจจะห้วนห้าวไม่น่าฟั ง แต่ถา้ มีทศั นคติที่ดีต่อกันแล้ว
มักจะพูดกันด้วยความไพเราะอ่านหวานน่าฟัง เหล่านี้เป็ นต้น
(3) ระดับความรู้ (Knowledge Levels) ถ้าผูส้ ่ งและผูร้ ับมีระดับความ
รู ้เท่าเทียมกันก็จะทาให้การสื่ อสารนั้นลุล่วงไปด้วยดี แต่ถา้ หากความรู ้ของผูส้ ่ งและผูร้ ับมีระดับที่
แตกต่างกันย่อมจะต้องมีการปรับปรุ งความยากง่ายของข้อมูลที่จะส่ ง ความยากง่ายของภาษาและ
ถ้อยคาสานวนที่ใช้ เช่น ไม่ใช่คาศัพท์ทางวิชาการ ภาษาต่างประเทศ หรื อถ้อยคายาวๆ สานวน
สลับซับซ้อน ทั้งนี้เพื่อให้สะดวกและง่ายต่อความเข้าใจ ตัวอย่างเช่น การที่หมอรักษาคนไข้แล้วพูด
แต่คาศัพท์การแพทย์เกี่ ยวกับโรคต่างๆ ย่อมทาให้คนไข้ไม่เข้าใจว่าตนเองเป็ นโรคอะไรแน่ หรื อ
พัฒนาการจากส่ วนกลางออกไปพัฒนาหมู่บา้ นต่างๆ ในชนบทเพื่อให้คาแนะนาทางด้านการเกษตร
และเลี้ยงสัตว์แก่ชาวบ้าน ถ้าพูดแต่ศพั ท์ทางวิชาการโดยไม่อธิ บายด้ายถ้อยคาภาษาง่ายๆ หรื อไม่ใช้
ภาษาท้องถิ่ นก็จะทาให้ชาวบ้านไม่เข้าใจหรื อเข้าใจผิดได้ หรื อในกรณี ของการใช้ภาษามือของผู้
พิการทางโสต ถ้าผูร้ ับไม่เคยได้เรี ยนภาษามือมาก่อนทาให้ไม่เข้าใจและไม่สามารถสื่ อสารกันได้
เป็ นต้น
(4) ระบบสังคมและวัฒนธรรม (Socio-culture Systems) ระบบสังคม
และวัฒนธรรมในแต่ละชาติเป็ นสิ่ งที่มีส่วนกาหนดพฤติกรรมของประชาชนในประเทศนั้นๆ ซึ่ ง
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เกี่ ยวข้องไปถึ งขนบธรรมเนี ยมประเพณี ที่ยึดถื อปฏิ บตั ิ สังคมและวัฒนธรรมในแต่ละชาติย่อมมี
ความแตกต่างกัน เช่ น การให้ความเคารพต่อผูอ้ าวุโส หรื อวัฒนธรรมการกิ นอยู่ ดังนั้นในการ
ติดต่อสื่ อสารของบุคคลต่างชาติต่างภาษา จะต้องมีการศึกษาถึงกฎข้อบังดับทางศาสนาของแต่ละ
ศาสนาด้วย
2.2.7.2 การสื่ อสารของ ลาสเวลล์ (Lasswell)
กิติมา สุ รสนธิ (2548) กล่าวว่า Lasswell เป็ นนักรัฐศาสตร์ สนใจศึกษาการสื่ อสาร
จากการโฆษณาชวนเชื่อ (Propaganda) ได้ทาการวิจยั ในเรื่ องการสื่ อสารมวลชนไว้ในปี พ.ศ. 2549
และได้คิดสู ตรการสื่ อสารที่ถึงพร้อมด้วยกระบวนการสื่ อสารที่สอดคล้องกัน โดยในการสื่ อสารนั้น
จะต้องตอบคาถามต่อไปนี้ให้ได้ คือ สู ตรการสื่ อสารของลาสเวลล์เป็ นที่รู้จกั กันอย่างแพร่ หลายและ
เป็ นที่นิยมใช้กนั ทัว่ ไปโดยสามารถนามาเขียนเป็ นรู ปแบบจาลองและเปรี ยบเทียบกับองค์ประกอบ
ของการสื่ อสารในการที่จะจัดให้การเรี ยนการสอนเกิดขึ้นอย่างมีประสิ ทธิ ภาพดีน้ นั เราสามารถนา
สู ตรของ ลาสเวลล์ มาใช้ได้เช่นเดียวกับการสื่ อสารธรรมดา คือ
ใคร (Who) เป็ นผูส้ ่ งหรื อทาการสื่ อสาร เช่น ในการอ่านข่าว ผูอ้ ่านข่าวเป็ นผูส้ ่ ง
ข่าวสารไปยังผูฟ้ ั งทางบ้าน ในสถานการณ์ ในห้องเรี ยนธรรมดาก็เช่ นเดี ยวกันย่อมเป็ นการพูด
ระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รี ยน หรื อการที่ผเู ้ รี ยนกลายเป็ นผูส้ ่ งโดยการตอบสนองกลับไปยังผูส้ อน แต่ถา้
เป็ นการสอนโดยใช้ภาพยนตร์หรื อโทรทัศน์ ตัวผูส้ ่ งก็ คือภาพยนตร์ หรื อโทรทัศน์น้ นั
กล่าวอะไร ด้วยวัตถุประสงค์อะไร (Says What, With What Purpose) เป็ นสิ่ งที่
เกี่ยวกับเนื้อหาข่าวสารที่ส่งไป ผูส้ ่ งจะส่ งเนื้ อหาอะไรโดยจะเป็ นข่าวสารธรรมดาเพื่อให้ผรู ้ ับทราบ
ความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ต่างๆ ในแต่ละวัน หรื อเป็ นการให้ความรู้โดยที่ผสู้ อนจะต้องทราบ
ว่าจะสอนเรื่ องอะไร ทาไมจึงจะสอนเรื่ องนั้น สอนเพื่อวัตถุประสงค์อะไร และคาดว่าจะได้รับการ
ตอบสนองจากผูเ้ รี ยนอย่างไรบ้าง โดยใช้วิธีการและช่องทางใด (By What Means, in What Channel)
ผูส้ ่ งทาการส่ งข่าวสารโดยการพูด การแสดงกริ ยาท่าทาง ใช้ภาพ หรื ออาจจะใช้อุปกรณ์ระบบไฟฟ้ า
เช่น ไมโครโฟน หรื อเครื่ องเล่นวีซีดีเพื่อถ่ายทอดเนื้อหาข่าวสารให้ผรู ้ ับรับได้โดยสะดวก ถ้าเป็ นใน
ด้านการเรี ยนการสอน ผูส้ อนอาจจะสอนโดยการบรรยายหรื อใช้สื่อสารสอนต่างๆ เพื่อช่วยในการ
ส่ งเนื้อหาบทเรี ยนไปให้ผเู ้ รี ยนรับและเข้าใจได้อย่างถูกต้อง ทาให้เกิดการเรี ยนรู ้ข้ ึน
ผ่านช่องทาง (In Which Channel) เป็ นการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับช่องทางการสื่ อสาร
โดยดูถึงความสามารถหรื อประสิ ทธิ ภาพของสื่ อแต่ละชนิ ดประเภทว่า สื่ อนั้นมีอิทธิ พลอย่างไรต่อ
ผูร้ ับสาร หรื อดูความให้เหมาะสมของสื่ อในการสื่ อสารว่ามีการใช้สื่อต่างๆ อย่างให้เหมาะสม
หรื อไม่ ซึ่ งการศึกษาเรื่ องนี้เรี ยกว่า การวิเคราะห์สื่อที่ใช้ (Media Analysis)
ส่ งไปยังใคร ในสถานการณ์อะไร (To Whom, in What Situation) ผูส้ ่ งจะส่ งข่าวสาร
ไปยัง ผูร้ ับเป็ นใครบ้าง เนื่องในโอกาสอะไร เช่น การอ่านข่าวเพื่อให้ผฟู ้ ั งทางบ้านทราบถึงเหตุการณ์
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ประจาวัน หรื อแสดงการทากับข้าวให้กลุ่มแม่บา้ นชม ผูส้ ่ งย่อมต้องทราบว่าผูร้ ับเป็ นกลุ่มใดบ้างเพื่อ
สามารถเลือกสรรเนื้อหาและวิธีการส่ งให้ให้เหมาะสมกับผูร้ ับ การเรี ยนการสอนก็เช่นเดียวกัน การ
สอน ผูเ้ รี ยนอายุ 8 ปี กับอายุ 5 ปี ต้องมีวธิ ี การสอนและการใช้สื่อการสอนต่างกัน ผูส้ อนต้องทราบถึง
ระดับสติปัญญาความสามารถและภู มิหลังของผูเ้ รี ยนแต่ละคนว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง
ตลอดจนสิ่ งอานวยความสะดวกต่างๆ และสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพของการเรี ยน เช่น มีสื่อการสอน
อะไรที่จะนามาใช้สอนได้บา้ ง สภาพแวดล้อมห้องเรี ยนที่จะสอนเป็ นอย่างไร
ได้ผลอย่างไรในปั จจุบนั และอนาคต (With What Effect, Immediate and Long Term)
การส่ งข่าวสารนั้นเพื่อให้ผรู ้ ับฟั งผ่านไปเฉยๆ หรื อจดจาด้วยซึ่ งต้องอาศัยเทคนิ ควิธีการที่แตกต่าง
กันและเช่ นเดี ยวกันกับในการเรี ยนการสอนที่จะได้ผลนั้น ผูส้ อนจะต้องตระหนักอยู่เสมอว่าเมื่อ
สอนแล้ว ผูเ้ รี ยนจะได้รับความรู ้เกิดการเรี ยนรู ้มากน้อยเท่าใดและสามารถจดจาความรู ้ที่ได้รับนั้น
ได้นานเพียงใด โดยที่ผเู ้ รี ยนอาจได้รับความรู ้เพียงบางส่ วน หรื อไม่เข้าใจเลยก็ได้ การวัดผลของการ
ถ่ายทอดความรู ้น้ นั อาจทาได้ยากเพราะบางครั้งผูเ้ รี ยนอาจจะไม่แสดงการตอบสนองออกมา และ
บางครั้งการตอบสนองนั้นก็อาจจะวัดผลไม่ได้เช่นกัน
2.2.7.3 การสื่ อสารทางเดียวเชิงเส้นตรงของ Shannon and Weaver
Shannon, & Weaver (1949) ได้คิดทฤษฏีการสื่ อสารทางเดียวเชิงเส้นตรง การ
สื่ อสารเริ่ มด้วยผูส้ ่ งซึ่ งเป็ นแหล่งข้อมูลทาหน้าที่ส่งเนื้ อหาข่าวสารเพื่อส่ งไปยังผูร้ ับ โดยผ่านทาง
เครื่ องส่ งหรื อตัวถ่ายทอดในลักษณะของสัญญาณที่ถูกส่ งไปในช่องทางต่างๆ กันแล้วแต่ลกั ษณะ
ของการส่ งสัญญาณแต่ละประเภท เมื่อทางฝ่ ายผูไ้ ด้รับสัญญาณแล้ว สัญญาณที่ได้รับจะถูกปรับให้
ให้เหมาะสมกับเครื่ องรับหรื อการรับเพื่อทาการแปลสัญญาณให้เป็ นเนื้ อหาข่าวสารนั้นอีกครั้งหนึ่ ง
ให้ตรงกับที่ผสู ้ ่ งส่ งมาก ในขั้นนี้เนื้อหาที่รับจะไปถึงจุดหมายปลายทาง คือผูร้ ับตามที่ตอ้ งการ แต่ใน
บางครั้งสัญญาณที่ส่งไปอาจถูกรบกวนหรื ออาจมีบางสิ่ งบางอย่างมาขัดขวางสัญญาณนั้น ทาให้
สั ญ ญาณที่ ส่ ง ไปกับ สั ญ ญาณที่ ไ ด้รั บ มี ค วามแตกต่ า งกัน เป็ นเหตุ ใ ห้ เ นื้ อ หาข่ า วสารที่ ส่ ง จาก
แหล่งข้อมูลไปยังจุดหมายปลายทางอาจผิดเพี้ยนไปนับเป็ นความล้มเหลวของการสื่ อสารเนื่ องจาก
ที่ส่งไปกับข้อมูลที่ได้รับไม่ตรงกัน อันจะทาให้เกิ ดการแปลความหมายผิดหรื อความเข้าใจผิดใน
การสื่ อสารกันได้จากทฤษฏีการสื่ อสารนี้ พิจารณาได้ว่า แชนนันและวีเวอร์ สนใจว่าเมื่อมีการ
สื่ อสารกันจะมีอะไรเกิดขึ้นกับข้อมูลข่าวสารที่ส่งไปนั้น ไม่วา่ จะเป็ นการส่ งโดยผ่านอุปกรณ์ระบบ
ไฟฟ้ า หรื อการส่ งโดยใช้สัญญาณต่างๆ เช่น เมื่อมีการเปิ ดเพลงออกอากาศทางสถานีวิทยุ เสี ยงเพลง
นั้นจะถู กแปลงเป็ นสัญญาณและส่ งด้วยการกล้าสัญญาณ (Modulation) จากสถานี วิทยุไปยัง
เครื่ องรับวิทยุ โดยเครื่ องรับจะแปลงสัญญาณคลื่นนั้นเป็ นเพลงให้ผรู ้ ับได้ยิน ในขณะที่สัญญาณถูก
ส่ งไปจะมีสิ่งต่างๆ “สิ่ งรบกวน (Noise Source)” เช่น ในการส่ งวิทยุระบบ AM สัญญาณจะถูกรับ
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กวนโดยไฟฟ้ าในบรรยากาศ หรื อในขณะที่ฉายวีดีทศั น์ การรับภาพและเสี ยงของผูเ้ รี ยนถูกรบกวน
โดยสิ่ งรบกวนหลายอย่าง เช่น แสงที่ตกลงบนจอโทรทัศน์และเสี ยงพูดคุยจากภายนอก เป็ นต้น จึง
สรุ ปได้ว่า “สิ่ งรบกวน” คือสิ่ งที่ทาให้สัญญาณเสี ยไปภายหลังไปภายหลังที่ถูกส่ งจากผูส้ ่ งและ
ก่อนที่จะถึงผูร้ ับทาให้สัญญาณที่ส่งไปกับสัญญาณที่ได้รับมีลกั ษณะแตกต่างกันและอาจกล่าวได้วา่
เป็ นอุปสรรคของการสื่ อสารเนื่องจากทาให้การสื่ อสารไม่ได้ผลเต็มที่ถูกต้องตามที่ควรจะเป็ น
2.2.7.4 การสื่ อสารเชิงวงกลมของ Osgood and Schramm
Osgood, & Schramm (1954, อ้างถึงใน กิติมา สุ รสนธิ , 2548) ตามปกติแล้วในการ
สื่ อสารระหว่างบุคคลและแบบกลุ่มบุคคลนั้น ผูส้ ่ งและผูร้ ับจะมีการเปลี่ ยนบทบาทกันไปมาใน
ลักษณะการสื่ อสารสองทาง โดยเมื่อผูส้ ่ งได้ส่งข้อมูลข่าวสารไปแล้ว ทางฝ่ ายผูร้ ับ ทาการแปล
ความหมายข้อมูลที่รับมาและจะเปลี่ ยนบทบาทจากผูร้ ับกลับเป็ นผูส้ ่ งเดิมเพื่อตอบสนองต่อ สิ่ งที่
รับมา ในขณะเดียวกันผูส้ ่ งเดิมจะเปลี่ยนบทบาทเป็ นผูร้ ับเพื่อรับข้อมูลที่ส่งกลับมาและทาการแปล
ความหมายสิ่ งนั้น ถ้ามีขอ้ มูลที่จะต้องส่ งตอบกลับไปก็จะเปลี่ยนบทบาทเป็ นผูส้ ่ งอีกครั้งหนึ่ งเพื่อส่ ง
ข้อมูลกลับไปยังผูร้ ับเดิมการสื่ อสารในลักษณะที่ ท้ งั ผูส้ ่ งและผูร้ ับจะวนเวียนเปลี่ยนบทบาทกันไป
มาในลักษณะเชิ งวงกลมด้วยลักษณะดังกล่าวทาให้ Osgood, & Schramm (1954) ได้สร้างแบบจาลอง
การสื่ อสารเชิ งวงกลมขึ้น โดยเน้นถึ งไม่เพียงแต่องค์ประกอบของการสื่ อสารเท่านั้น แต่รวมถึ ง
พฤติกรรมของทั้งผูส้ ่ งและผูร้ ับด้วยโดยที่แบบจาลองการสื่ อสารเชิ งวงกลมนี้ จะมีลกั ษณะของการ
สื่ อสารสองทางซึ่ งตรงกันข้างอย่างเห็นได้ขดั กับการสื่ อสารทางเดียวเชิ งเส้นตรงของ แชนนันและวี
เวอร์ ข้อแตกต่างอีกประการ คือในขณะที่ความสนใจของ แชนนันและวีวเรอ์ อยู่ที่ช่องทางการ
ติดต่อระหว่างผูส้ ่ งและผูร้ ับ แต่ ออสกูดและชแรมม์ ได้มุ่งพิจารณาและเฉพาะพฤติกรรมของผูส้ ่ ง
และผูร้ ับซึ่ งเป็ นผูท้ ี่มีส่วนสาคัญในกระบวนการสื่ อสาร
กิติมา สุ รสนธิ (2548) ขอบข่ายประสบการณ์ในทฤษฏีการสื่ อสารของ ชแรมม์ ได้นา
ทฤษฏีการสื่ อสารทางเดียวเชิงเส้นตรงของเชนนันและวีเวอร์ มาใช้เพื่อเป็ นแนวทางในการอธิ บาย
การสื่ อสารที่เกิ ดขึ้นในการเรี ยนการสอน โดยเน้นถึงวัตถุประสงค์ของการสอน การสื่ อสารจะ
เกิดขึ้นได้อย่างดีมีประสิ ทธิ ภาพเฉพาะในส่ วนที่ผสู ้ ่ งและผูร้ ับทั้งสองฝ่ ายต่างมีวฒั นธรรม ประเพณี
ความเชื่อ ความรู้ฯลฯ ที่สอดคล้องคล้ายคลึงและมีประสงการณ์ร่วมกัน จึงจะทาให้สามารถเข้าใจ
ความหมายที่ สื่อกันนั้นได้ ทั้งนี้ เพราะผูส้ ่ งสามารถเข้า รหัส และผูร้ ั บ สามารถถอดรหัสเนื้ อหา
ข่าวสารในขอบข่าวประสบการณ์ที่แต่ละคนมีอยู่ เช่น ถ้าไม่เคยเรี ยนภาษารัสเซี ย เราคงไม่สามารถ
พูดหรื อแปลความหมายของภาษารัสเซี ยได้ ดังนี้ เป็ นต้น ถ้าสู่ วนของประสบการณ์ของทั้งผูส้ ่ งและ
ผูร้ ับซ้อนกันเป็ นวงกว้างมากเท่าใด จะทาให้การสื่ อสารนั้นเป็ นไปได้โดยสะดวกและง่ายมากยิ่งขึ้น
เพราะต่างฝ่ ายจะเข้าใจสิ่ งที่กล่าวถึงนั้นได้เป็ นอย่างดี แต่เมื่อใดที่วงของขอบข่ายประสบการณ์ซ้อน
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กันน้อยมากหรื อไม่ซ้อนกันเลย แสดงว่าทั้งผูส้ ่ งและผูร้ ับแทบจะไม่มีประสบการณ์ร่วมกันเลย การ
สื่ อสารนั้นจะทาได้ยากลาบากหรื อแทบจะสื่ อสารกันไม่ได้อย่างสิ้ นเชิ ง ซึ่ งสามารถทราบได้จากผล
ป้ อนกลับที่ผสู ้ ่ งกลับไปยังผูส้ ่ งนั้นเอง

2.3 แนวคิดเกีย่ วกับความรับผิดชอบต่ อสั งคม
2.3.1 ความหมายของความรับผิดชอบต่ อสั งคม
ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมนั้นได้มีนกั วิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายไว้
ดังนี้
บัณฑิตา ทรัพย์กมล (2544), Good (1973, p. 20) ให้ความหมายไว้วา่ ความรับผิดชอบต่อ
สังคมเป็ นคุ ณธรรมที่มีความคิดรวบยอดในความรู ้ สึกผิดชอบ ชัว่ ดี อันเป็ นเรื่ องเหนี่ ยวรัง ควบคุ ม
พฤติกรรมที่แสดงออกเพื่อสนองปรารถนา สามารถมองเห็ นว่าอะไรเป็ นสิ่ งที่พึงปรารถนาของคน
กลุ่มใหญ่ และพร้อมที่จะแสดงออกเมื่อมีเหตุการณ์หรื อสิ่ งแวดล้อมมากระตุน้
Mondy (1980, p. 22) ให้ความหมายไว้ว่า ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็ นข้อผูกมัดของ
ผูบ้ ริ หารในการหาวิธีที่จะรักษาหรื อปกป้ องผลประโยชน์ของส่ วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของ
องค์กรอย่างเดียว
World Business Council on Sustainable Development (2004, อ้างถึงใน จิรัชญา โยธาอภิรักษ์,
2551, น. 17) ให้ความหมายไว้ว่า เป็ นความมุ่งมัน่ หรื อพันธสัญญาธุ รกิจมีอยู่อย่างต่อเนื่ องในการ
ปฏิ บตั ิ อย่างมีจริ ยธรรมและมีส่วนร่ วมในการพัฒนาเศรษฐกิ จ ด้วยการปรั บปรุ งคุ ณภาพชี วิตของ
ผูใ้ ช้แรงงาน ตลอดจนครอบครัวของเขา และมีส่วนร่ วมในการพัฒนาเศรษฐกิจในการพัฒนาชุ มชน
ท้องถิ่นและสังคมในวงกว้าง
บัณฑิตา ทรัพย์กมล (2544, น. 15) ให้ความหมายไว้วา่ ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็ นเรื่ อง
ของจริ ยธรรม คุ ณธรรม บทบาท และหน้าที่ รวมถึ งนโยบาย กิ จกรรม ที่ องค์กรภาคธุ รกิ จจัดขึ้ น
เพื่อให้ความช่วยเหลือ ปรับปรุ งและส่ งเสริ มให้สังคมและประชาชนมีความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน
มนตรี เลิศสกุลเจริ ญ (2547, น. 11) ให้ความหมายไว้วา่ ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็ นการ
แสดงออกของพฤติกรรมองค์กรต่อสังคมภายนอก เป็ นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรทาให้เกิด
การยอมรับจากสังคม การปฏิบตั ิ ขององค์กรจะต้องอยูใ่ นความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ กฎหมาย
จริ ย ธรรม และการใช้ดุลยพิ นิจขององค์ก รที่ พึ ง เห็ นสมควร ซึ่ งการจัดกิ จกรรมหรื อการบริ ก าร
สามารถกระทาได้หลายรู ปแบบ ทั้งทางด้านพัฒนาชุ มชน สุ ขภาพอนามัย การศึกษาสิ่ งแวดล้อม
สิ ทธิผบู้ ริ โภค และวัฒนธรรม
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สถาบันไทยพัฒน์ (2553) ให้ค วามหมายไว้ว่า ความรั บผิดชอบต่ อสั ง คม หรื อ บรรษัท
บริ บาล หมายถึ ง การดาเนิ นกิ จกรรมภายในและภายนอกองค์กร ที่คานึ งถึงผลกระทบต่อสังคมทั้ง
ในระดับใกล้และไกล ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยูใ่ นองค์กรหรื อทรัพยากรจากภายนอกองค์กร ใน
อันที่จะทาให้อยูร่ ่ วมกันในสังคมได้อย่างเป็ นปกติสุข
สถาบันธุ รกิจเพื่อสังคม (2554) ให้ความหมายไว้วา่ ความรับผิดชอบต่อสังคม หมายถึง การ
เอื้อประโยชน์ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายอย่างเหมาะสมโดยไม่ไปเบียดเบียนฝ่ ายใด
2.3.2 แนวคิดความรับผิดชอบต่ อสั งคม
แนวคิดแรกคือ แนวคิดเกี่ยวกับความชอบธรรม (Legitimacy Theory) ซึ่ งเป็ นการอธิ บาย
ถึงอานาจในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรบุคคลของบริ ษทั สาหรับการ
ดาเนิ นธุ รกิ จ ภายใต้เงื่ อนไขในการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ต้องตรงตามความคาดหวังของสังคม
โดยรวม เช่น สิ นค้าและบริ การสามารถตอบสนองความต้องการให้แก่สังคมได้หรื อไม่ ในเชิงของ
CSR ก็คงยังไม่เพียงพอต้องมีมองย้อนกลับถึงธรรมาภิบาลของบริ ษทั กระบวนการดาเนิ นธุ รกิจมี
ผลกระทบทางลบต่อสังคมหรื อไม่ มีการทานุ บารุ งสังคมในวงกว้างหรื อไม่ ซึ่ งสังคมจะทาการ
ตรวจสอบอยูอ่ ย่างสม่าเสมอ ดังนั้น ความเจริ ญก้าวหน้าหรื อความอยูร่ อดของบริ ษทั จึงอยูท่ ี่บริ ษทั
ได้ดาเนินการตรงตามสิ่ งที่สังคมคาดหวังมากน้อยเพียงใด
แนวคิดที่สองคือ ความรับผิดต่อสาธารณะ (Public Responsibility) บริ ษทั ต้องระมัดระวัง
และใส่ ใจถึงผลที่ตามมา (Outcome) จากการดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ที่เกิดขึ้นในพื้นที่โดยตรงและ
พื้นที่ต่อเนื่ องอื่นๆ นอกเหนื อจากพื้นที่ภายในของตนเอง ซึ่ งกลายเป็ นประเด็นทางสังคม (Social
Issues) ต่างๆ ทั้งนี้ สังคมจะเป็ นผูก้ าหนดแนวทางการปฏิ บตั ิให้บริ ษทั เอง ซึ่ งต่อจากนั้นบริ ษทั มี
หน้าที่ จะต้องวางนโยบายและแนวทางการตัดสิ นใจให้ตรงตามวัตถุ ประสงค์และคุ ณค่าที่ สังคม
ปรารถนา
1) Stakeholder Theory ทฤษฎีเกี่ยวกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยนี้ มีเชื่ อมโยงอย่างเหนี ยว
แน่ นกับเรื่ องของความชอบธรรม (Legitimacy) โดยมุมมองจากแนวคิดนี้ มุ่งไปยังนโยบายของ
บริ ษทั ที่ สร้ างผลกระทบให้เกิ ดแก่ ผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ยที่ เกี่ ยวข้องกับบริ ษ ทั ไม่ว่าจะเป็ นลู กค้า
พนักงาน ผูถ้ ือหุ ้น คู่คา้ คู่แข่ง ภาครัฐและชุมชน เป็ นต้น โดยบริ ษทั มีภาระรับผิดชอบที่จะต้อง
ตอบสนองความต้องการให้แก่กลุ่มผูม้ ีส่วนส่ วนได้ส่วนเสี ยของตนเอง หรื ออีกนัยหนึ่ง แนวคิดนี้
เป็ นเรื่ องของการจัดการผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ย (Stakeholder Management) ของบริ ษทั โดยพิจารณา
ถึงความต้องการ (Need) และความสนใจ (Interest) และผลกระทบ (Effect) ที่เกิดขึ้นจากนโยบาย
และการดาเนินงานของบริ ษทั เพราะการที่บริ ษทั จะสามารถดารงอยู่ ดาเนิ นเจริ ญก้าวหน้าและล่ม
สลายถือเป็ นความชอบธรรมของผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ยกับบริ ษทั เป็ นผูก้ าหนดนัน่ เอง
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2) Business Ethics Theory จริ ยธรรมทางธุ รกิ จของบริ ษทั จะเกี่ ยวพันถึ งทฤษฎี
ปทัสถานหรื อ Norm Theory ซึ่ งหมายถึงการที่ผนู้ าของบริ ษทั ที่เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการใช้ศีลธรรม
(Moral) เป็ นเครื่ องมือตัดสิ นใจในการกาหนดนโยบายและกลยุทธ์ของบริ ษทั หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่ งก็
คือการมีผนู้ าที่มีศีลธรรม (Moral Leadership) เป็ นผูก้ าหนดแนวทางการปฏิบตั ิขององค์กรที่เกิ ด
คุณค่ามากกว่าข้อกาหนดของบริ ษทั หรื อตามความต้องการของผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ย แต่ยงั คานึ งถึง
คุณค่าทางจริ ยธรรมอื่นๆ เช่น ความเสมอภาค เสรี ภาพและความเป็ นธรรมอีกด้วย
3) Corporate Citizenship แนวความคิดนี้ เราว่ามองบริ ษทั เป็ นหน่วยหนึ่ งเทียบเท่า
กับบุคคล ดังนั้น บริ ษทั ต้องมีหน้าที่เป็ นพลเมืองที่ดีของรัฐเช่นเดียวกัน จากแนวคิดของ Carroll, &
Buchholz (1999) ความรับผิดชอบ 4 ประการของพลเมือง (Economic, Legal, Ethical และ Philanthropic
Responsibilities) ก็คือความรับผิดชอบด้านมนุ ษยธรรม (Philanthropic Responsibility) เพื่อช่วยให้
สังคมเกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน เป็ นการมองบริ ษทั ในระดับเดียวกับบุคคลนัน่ ก็คือ การบริ จาคโดย
ความสมัครใจเพื่อช่ วยให้สังคมดี ข้ ึนอย่างยัง่ ยืนนัน่ เองการสร้ างความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับความ
รับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั หรื อ CSR เป็ นหลักเบื้องต้นที่ทาให้เข้าใจถึ งแนวคิด บทบาทของ
บริ ษทั ในความรับผิดชอบต่อสังคมว่าทาไมจึงต้องมี ควรจะดาเนินไปในทิศทางใด และอยูส่ ่ วนไหน
ขององค์กร ซึ่ งจากแนวคิดหลายๆ แนวคิดดังกล่าว เห็นได้ว่า CSR ก็คือหน้าที่หนึ่ งของบริ ษทั ใน
ฐานะพลเมืองของสังคมเป็ นสิ่ งที่องค์กรต้องปฏิ บตั ิเพื่อให้ได้มาซึ่ งสิ ทธิ ในการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรที่มีในสังคมไม่ว่าจะเป็ นทรั พยากรมนุ ษย์หรื อธรรมชาติ เป็ นความรับผิดชอบที่จะต้อง
ตอบสนองต่อความคาดหวังจากสังคม สิ่ งสาคัญที่ตอ้ งการจะสื่ อก็คือ ถ้า CSR คือความรับผิดชอบที่
องค์กรควรจะต้องทาและทาให้สมกับความคาดหวังของสังคมแล้ว CSR น่าจะเป็ นสิ่ งที่สังคมอยาก
ได้ไม่ใช่แค่สิ่งที่องค์กรอยากทาเพียงเท่านั้น
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ภาพที่ 2.3 การกาหนดพื้นที่ทางสังคมที่เกี่ยวข้องและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
แหล่งทีม่ า: อนันตชัย ยูรประถม, 2550.
อนันตชัย ยูรประถม (5550) จากภาพที่ 2.1 แสดงให้เห็ นว่าหลักสาคัญของการดาเนิ น
กิจกรรม CSR สิ่ งที่ควรทานั้นคือสิ่ งที่สังคมต้องการ หรื อสิ่ งที่องค์กรทานั้นต้องเป็ นการผสาน
ประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับทั้งองค์กรและสังคมอย่างแท้จริ ง ดังนั้น สิ่ งที่ตอ้ งทราบก็คือเป้ าหมายที่ตอ้ ง
รับผิดชอบนั้นเป็ น “ใคร” และ “อยูท่ ี่ไหน”ความหมายอีกนัยหนึ่ งก็คือการกาหนดความหมายของ
“สังคม” และ “ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย” ว่าอยูท่ ี่ไหนและเป็ นใครนัน่ เอง อย่างไรก็ดี เนื่ องจากคาว่า
“สังคม” มีอาณาบริ เวณที่กว้างขวางและที่สาคัญ โดยบริ บททางสังคมของแต่ละองค์กรย่อมมีความ
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แตกต่างกัน โดยเบื้องต้น เราควรเริ่ มกาหนดจากพื้นที่สังคมภายใน ออกไปสู่ พ้ืนที่สังคมโดยรอบที่
ใกล้ชิดองค์กรมากที่สุดหรื อสังคมใกล้ จากนั้นค่อยๆ ขยายไปสู่ พ้ืนที่วงกว้างหรื อสังคมไกลออกไป
ซึ่ งโดยทัว่ ไปแล้วพื้นที่สังคมภายในก็คือตัวองค์กรเองแต่ที่จะมีความแตกต่างกันที่ การระบุ พ้ืนที่
สังคมใกล้และสังคมไกลซึ่ งอาจมีความเหมือนหรื อแตกต่างกันขึ้นอยู่กบั มิติที่แต่ละองค์กรใช้เป็ น
ตัวกาหนด เช่น ระยะทางความสัมพันธ์ ความร่ วมมือ ผลกระทบจากการดาเนิ นธุ รกิจ ข้อผูกพันทาง
การค้าและกฎหมายเป็ นต้น ทั้งนี้ องค์กรยังสามารถกาหนดพื้นที่ทางสังคมได้มากกว่า 3 พื้นที่
เบื้องต้น ขึ้นอยูก่ บั กรอบการพิจารณาความใกล้ชิดกับองค์กรด้วยปั จจัยดังกล่าว หลังจากการขีดวง
กาหนดพื้นที่ทางสังคมได้แล้ว สิ่ งที่องค์กรต้องกาหนดต่อมาก็คือ การหากลุ่มเป้ าหมาย คือการ
พิจารณาถึ งผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในวงสังคมนั้นว่าประกอบไปด้วยใครบ้าง ทั้งนี้ ก็เพื่อให้องค์กร
สามารถกาหนดความรั บผิดชอบได้อย่างชัดเจนนัน่ เอง ซึ่ งผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยของสังคมภายใน
องค์กรมักจะไม่ค่อยแตกต่างกัน เช่น ผูถ้ ือหุ ้น ผูบ้ ริ หาร พนักงาน แต่สาหรับสังคมใกล้สังคมไกล
และผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ย ภายในพื้นที่ สังคมอาจจะมี ความแตกต่างกันขึ้ นอยู่กบั ปั จจัย ที่ ใช้ใ นการ
กาหนดขอบเขตความใกล้ชิดและความสัมพันธ์ระหว่างสังคมกับองค์กร ดังเช่นกรณี ของโรงงาน
สามารถกาหนดได้วา่ พื้นที่รอบโรงงานภายในรัศมี 10 กิโลเมตร เป็ นสังคมใกล้ ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
ในสังคมใกล้ก็คือชุ มชน โรงเรี ยนส่ วนพื้นที่นอกเหนื อจากระยะทาง 10 กิ โลเมตรออกไปและ
ประชาชนทัว่ ประเทศก็คือสังคมไกลของโรงงาน
2.3.3 กาหนดประเด็นทางสั งคม
จิรัชญา โยธาอภิรักษ์ (2551) หลังจากที่เราได้แบ่งพื้นที่ทางสังคมและทราบถึ งผูม้ ีส่วนได้
ส่ วนเสี ยแล้ว ต่อมาก็คือการเลือกประเด็นทางสังคมให้หมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมายข้อที่เราใช้บอกว่า
เหมาะสมนั้นก็ คื อ ประเด็ นสั งคมที่ สอดคล้องกับความต้องการของผูท้ ี่ มีส่ วนได้ส่ วนเสี ย นั้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นทางสังคมที่เป็ นผลกระทบที่เกิดจากการดาเนิ นธุ รกิ จขององค์กร เช่ น
สาหรับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในสังคมใกล้ของโรงงานแล้ว ผลกระทบด้านมลภาวะรอบโรงงานเป็ น
ความจาเป็ นเร่ งด่วนที่โรงงานต้องทาความเข้าใจ ทาการปรับปรุ งแก้ไขจากกระบวนการผลิตของ
โรงงานเป็ นหลัก หรื อบริ ษทั ที่ทาธุ รกิจค้าปลีกได้สร้างผลกระทบทางด้านการค้ากับร้านค้าปลีกใน
สังคมใกล้ของตน ดังนั้น ประเด็นทางสังคมจึงควรจะเป็ นเรื่ องของการส่ งเสริ มเศรษฐกิ จท้องถิ่ น
โดยมุ่งพัฒนาร้านค้าปลีกในพื้นที่
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2.3.4 กิจกรรม CSR ทีเ่ หมาะสม
จิรัชญา โยธาอภิรักษ์ (2551) กิจกรรม CSR ที่ดีควรสามารถประสานประโยชน์ที่เกิดขึ้น
ให้แก่ท้ งั สังคมและองค์กรไปพร้อมๆ กันกิจกรรมที่เหมาะสมจะเป็ นส่ วนผสมของการสร้างคุณค่า
ให้เกิดขึ้นทั้งสองฝ่ าย ซึ่ งองค์กรควรกาหนดคุณค่าเป้ าหมายที่จะได้ไม่วา่ จะเป็ นคุณค่าภายในองค์กร
ตั้งแต่การสร้ างจิตสานึ กที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่ผบู ้ ริ หารและพนักงานเพื่อก่อให้เกิ ด
ความภาคภูมิใจ จงรักภักดีต่อองค์กร การสร้างคุณค่าให้แก่องค์กรสาหรับผูถ้ ือหุ ้น และเป็ นค่านิ ยม
หลักขององค์กรเพื่อนาไปสู่ การสื่ อสารในการสร้างแบรนด์ การส่ งเสริ มการตลาด หรื อแม้แต่การลด
ต้นทุนให้กบั องค์กร ซึ่งแนวทางการปฏิบตั ิ (Initiatives) สาหรับ CSR นั้นมีหลายรู ปแบบ เช่น
1) CSR ภายในกระบวนการ (In-process) ก็คือ CSR ที่อยูใ่ นกระบวน-การดาเนิน
ธุ รกิจของบริ ษทั ตั้งแต่กระบวนการจัดหาวัตถุดิบ การผลิต จนถึงการทาตลาด
2) CSR ที่อยูน่ อกเหนื อจากกระบวนการธุ รกิจ เช่น การบริ จาคให้แก่ชุมชน การ
พัฒนาการศึกษา เป็ นต้นหรื อแนวทางการปฏิบตั ิของ คอตเลอร์ , & ลี (2550) ที่ได้จดั กลุ่มไว้ 6
ประเภท คือ
ประเภทที่ 1 การส่ งเสริ มการรับรู ้ประเด็นทางสังคมในวงกว้าง (Cause Promotions)
แนวทางนี้ องค์ก รมุ่ง รณรงค์ประเด็ นปั ญหาทางสังคมหรื อองค์กรสาธารณกุศลให้เป็ นที่ รับ รู ้ ใ น
สังคมโดยใช้ความสามารถทางการสื่ อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อให้สังคมตระหนักและเกิ ดการ
สนับสนุนต่อไป
ประเภทที่ 2 การส่ งเสริ มสังคมจากการทาการตลาด (Cause-related Marketing)
องค์กรสนับสนุ นประเด็ นทางสังคมโดยการนาส่ วนแบ่ง รายได้หรื อก าไรจากการขายสิ นค้าไป
บริ จาคเพื่อสาธารณกุศล
ประเภทที่ 3 การตลาดเพื่อสังคม (Social Marketing) แนวทางนี้ เป็ นการใช้
เครื่ องมือทางการตลาดขององค์กรในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในสังคมเพื่อให้ ลด ละ เลิก
หรื อปฏิบตั ิในพฤติกรรมบางอย่างที่จะส่ งผลให้สังคมดีข้ ึน เช่ น การเลิกสู บบุหรี่ การสวมหมวก
กันน๊อค เป็ นต้น
ประเภทที่ 4 การบริ จาค (Corporate Philanthropy) รู ปแบบดั้งเดิมและง่ายที่สุด
ก็คือ การบริ จาคทั้งเงิน สิ นค้า หรื อสิ่ งของเพื่อเป็ นสาธารณกุศล เช่น ให้กบั มูลนิ ธิ โรงเรี ยน หรื อ
ชุมชน เป็ นต้น
ประเภทที่ 5 การอาสาสมัครช่วยเหลือชุ มชน (Volunteering) แนวทางนี้ มุ่งเน้น
ให้องค์กรกับ ผูม้ ี ส่ วนได้ส่วนเสี ยในสั งคมเป้ าหมายมี ความสั มพันธ์ อนั ดี โดยการให้ผูบ้ ริ หาร
พนักงานตลอดจนการชักชวนคู่คา้ หรื อคู่แข่งเข้าไปมีส่วนร่ วมกับกิ จกรรมเพื่อสังคมในพื้นที่ เช่ น
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การร่ วมพัฒนาชุ มชนในท้องถิ่ น การร่ วมกันสร้ างอาคารหรื อสอนหนังสื อให้แก่เด็กนักเรี ยนใน
ชนบทเป็ นต้น
ประเภทที่ 6 การดาเนิ น ธุ รกิ จอย่า งมี ค วามรั บ ผิดชอบต่ อสั ง คม (Socially
Responsible Business Practice) แนวทางนี้ จะเหมือนกับ CSR in Process นัน่ ก็คือการพัฒนา ปรับปรุ ง
การดาเนิ นธุ รกิ จขององค์ก รเพื่อไม่ ใ ห้เกิ ดผลกระทบด้า นลบกับ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้อมหรื อให้
เกิดขึ้นน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็ นได้ เช่น การลดการใช้น้ า การใช้พลังงานสะอาด เช่น พลังงานลมเพื่อ
ลดปริ มาณก๊าซที่ก่อให้เกิดภาวะเรื อนกระจก เป็ นต้น
2.3.5 องค์ ประกอบของความรับผิดชอบต่ อสั งคมทีย่ อมรับในปั จจุบัน
จิรัชญา โยธาอภิรักษ์ (2551) แม้วิวฒั นาการของความรับผิดชอบต่อสังคมนั้นจะเป็ นเรื่ องที่
ค่อนข้างซับซ้อนและไม่มีมาตรฐานตายตัว อย่างไรก็ตามในการประยุกต์ความรับผิดชอบต่อสังคม
เข้ากับธุ รกิจอย่างเป็ นรู ปธรรมในทุกขนาดไม่วา่ จะเป็ นขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ หรื อระหว่างประเทศ
นั้น ก็ได้มีการรวบรวมลักษณะรู ปธรรมในการดาเนิ นการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ อยูส่ อง
มิติหลักๆ ก็คือ มิติภายในอันเป็ นการดูแลกิ จกรรมต่างๆ ที่ธุรกิ จนั้นดาเนิ นการอยู่และจัดการได้
โดยตรง เช่น การจัดการแรงงาน กระบวนการผลิต หรื อการจัดการด้านสิ่ งแวดล้อม และมิติภายนอก
ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับกิ จกรรมทางธุ รกิ จที่ บริ ษทั อาจจะควบคุ มไม่ได้โดยตรง เช่ น การดู แลลู กค้า การ
รับผิดชอบต่อผูจ้ ดั ส่ งวัตถุ ดิบ (Supplier) และการสนับสนุ นกิ จกรรมด้านการพัฒนาสังคมเป็ นต้น
ดังนี้
2.3.5.1 มิติภายใน
1) การจัดการทรั พยากรมนุ ษย์อย่า งมี ค วามรั บ ผิดชอบต่อสัง คม องค์ก ร
ต่างๆ ปั จจุบนั มีความท้าทายที่จะต้องดึงพนักงานที่มีความสามารถ ดังนั้นธุ รกิจ จึงควรส่ งเสริ มการ
จัดการทรัพยากรมนุ ษย์อย่างมีความรับผิดชอบ เช่ น ด้านการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิต Life-long Learning
การให้ขอ้ มูลที่ โปร่ งใสกับพนักงานในทุ กๆด้าน การให้ความสมดุ ลระหว่างงาน ชี วิตครอบครั ว
และการพักผ่อน การปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมทั้งด้าน การคัดเลือกเข้าทางาน รายได้และความก้าวหน้า
ทางการงานโดยเฉพาะกับผูห้ ญิงและผูพ้ ิการ การดูแลเอาใจใส่ พนักงานโดยเฉพาะที่ได้รับบาดเจ็บ
หรื อเกิ ดปั ญหาสุ ขภาพจากการทางาน นอกจากนั้นในด้านการเรี ยนรู ้ ตลอดชี วิต ธุ รกิ จควรที่จะให้
ความสาคัญกับการฝึ กอบรมในระดับต่างๆ หรื อแม้แต่การมีนโยบายส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ที่สร้างสรรค์
เช่น การสนับสนุน ช่วงต่อระหว่าง โรงเรี ยนมาสู่ พนักงานสาหรับคนรุ่ นใหม่ โดยการให้การฝึ กอบ
รบพิเศษสาหรับคนกลุ่มนี้ นอกจากนั้นที่สาคัญที่สุดคือการสร้างสภาพแวดล้อมการเรี ยนรู ้ใหม่ๆ ให้
เกิดขึ้นในที่ทางานให้ได้
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2) สุ ขภาพและความปลอดภัยในการทางานถึ งแม้จะมีกฎหมายควบคุ ม
ดูแลด้านสุ ขภาพและความปลอดภัยในการทางาน แต่กระแสการกระจายงานไปสู่ ผจู ้ ดั ส่ งวัตถุ ดิบ
(Supplier) ทาให้บริ ษทั ควบคุ มไม่ถึงจึงเป็ นประเด็นที่น่าสนใจที่ควรจะช่ วยกันดูแล หรื อตั้งเป็ น
นโยบายขององค์กรฯ เช่น เลื อกร่ วมทาธุ รกิ จ หรื อเลื อกใช้ผจู ้ ดั ส่ งวัตถุ ดิบ (Supplier) ที่มีคุณธรรม
จรรยาบรรณ ต่อพนักงานเพื่อเป็ นการควบคุมดูแลอีกทางหนึ่ ง อีกทั้งยังเป็ นการบีบให้ บริ ษทั อื่นๆ
ที่ตอ้ งการจะทาธุ รกิจกับเราต้องพัฒนาตนเองตามไปด้วย เพราะมิเช่นนั้น หากเกิดผลร้ายจากการที่
ใช้ผจู ้ ดั ส่ งวัตถุดิบ (Supplier) ที่ไม่ใส่ ใจ และความปลอดภัยในการทางานของลูกจ้างเมื่อเกิ ดกรณี
ขึ้นมาภาพลักษณ์ที่ไม่ดีก็จะกลับขึ้นมาถึง บริ ษทั ม่าริ ษทั ผูว้ า่ จ้างด้วย
ในต่างประเทศได้มีการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยของอุปกรณ์ในการ
ดาเนินงานในออฟฟิ ศและโรงงาน ตั้งแต่เครื่ องเขียนไปจนถึงเครื่ องจักร เพื่อลดและปองกันอันตรา
ที่อาจเกิดขึ้นกับพนักงานให้ได้มากที่สุด ซึ่ งประเทศไทยน่าจะนามาประยุกต์ใช้
3) การปรับตัวต่อการเปลี่ ยนแปลงทางเศรษฐกิ จ สังคมและการเมืองการ
บริ หารองค์กร มี นโยบายที่ จะรั บผิดชอบพนักงานในกรณี ที่เกิ ดวิกฤตทางเศรษฐกิ จ สังคม หรื อ
การเมือง หรื อแม้แต่การปรับโครงสร้างภายในขององค์กรเอง โดยเฉพาะการควบรวมกิ จการต่างๆ
ซึ่ งมักจะนามาสู่ การเลิกจ้างพนักงานจานวนมาก ซึ้ งไม่ส่งผลดีต่อองค์กรเอง นอกเสี ยจากจะสุ ดวิสัย
จริ งๆ เพราะทาให้ความเชื่ อถือ ไว้วางใจ และความรู ้ สึกเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกับองค์กรต้องเสี ยไป
ทั้ง ที่ ใ นช่ วงที่ เกิ ดวิก ฤตในองค์กรนั้นๆ การปรึ ก ษาหารื อและสร้ า งความร่ วมมื อกันในกลุ่ ม ผูท้ ี่
เกี่ ยวข้องกับบริ ษทั ไม่ว่าจะเป็ นนักลงทุ น ผูบ้ ริ หาร พนักงาน หรื อแม้แต่ลูกค้า ย่อมนามาซึ่ งการ
แก้ไขปั ญหาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและยัง่ ยืนมากกว่า
4) การจัดการทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมในองค์กรการลดการใช้ทรัพยากร
และการปล่อยสารพิษของเสี ย ซึ่ งเป็ นการลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม ย่อมเป็ นผลดีต่อองค์กรนั้นๆ
เอง ในอันที่ จะจัดการผลิ ตสิ นค้าและบริ การ ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น และยังเป็ นการลดต้นทุ น
ด้านพลังงานและการจัดการของเสี ยต่างๆ อีกด้วยซึ่ งนาไปสู่ ผลกาไรที่สูงขึ้น ความสามารถในการ
แข่งขันในตลาดที่เพิ่มขึ้นและที่สาคัญเป็ นการสร้างภาพลักษณ์ ให้กบั บริ ษทั ถื อว่าได้ประโยชน์ต่อ
ทุกฝ่ าย ( Win-win)
5) บรรษัท ภิ บ าลและความโปร่ ง ใสในการดาเนิ นกิ จ การปั จจุ บ นั ความ
เชื่ อมัน่ ที่ มีต่อบริ ษ ทั ฯ เป็ นสิ่ ง ที่ ส าคัญที่ สุ ด โดยเฉพาะบริ ษ ทั ที่ จดทะเบี ยนในตลาดหลัก ทรั พ ย์
ดังนั้นความโปร่ งใส และขั้นตอนการตัดสิ นใจต่างๆ ของบริ ษทั ที่มีความชัดเจน ตรวจสอบได้ จึงมี
ความสาคัญอย่างยิ่งยวดทั้งต่อ ความมัน่ คงของบริ ษทั ในมุมมองของนักลงทุน และความมัน่ คงใน
สังคม ทั้งนี้ เป็ นเพราะว่าการบริ หารที่มีความโปร่ งใส ทางบัญชี และกระบวนการตัดสิ นใจในทุ ก
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ระดับนั้นย่อมนาไปสู่ ข้อมูลที่ชดั เจน ซึ่ งสามารถเข้าถึงได้โดยนักลงทุนและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ซึ่ งทาให้
เกิดระบบการลงทุนในสังคมโดยรวมที่มีประสิ ทธิ ภาพ ความผิดปกติทางการเงิน หรื อกระบวนการ
ตัดสิ นใจต่างๆ ย่อมจะสามารถถูกค้นพบและจัดการได้โดยองค์กรที่เกี่ ยวข้อง และลดโอกาสของ
ความสู ญเสี ยทั้งในด้านการเงินและทรัพยากรต่างๆ ที่ตอ้ งเสี ยไปกับการคอรัปชัน่ อีกด้วยซึ่ งนาไปสู่
สังคมที่มีความยัง่ ยืนและแข็งแรงทางเศรษฐกิจในที่สุด
2.3.5.2 มิติภายนอก
1) การจัดการกับ Supplier และหุ ้นส่ วนทางธุ รกิจ (Partners )ที่รับผิดชอบ
ต่อสังคมกล่ าวคื อการเลื อก Supplier และหุ ้นส่ วนทางธุ รกิ จ (Partners) ควรคานึ งถึงบทบาทการ
รับผิดชอบ ต่อสังคมขององค์กรนั้นๆ เพื่อเป็ นการขยายความรับผิดชอบต่อสังคม จากองค์กรของ
ตนไปสู่ อ งค์ก รอื่ น ๆที่ เ กี่ ย วข้อ ง และป้ องกัน ปั ญ หาที่ อ าจจะตามจากความซั บ ซ้ อ นของธุ ร กิ จ
สมัยใหม่ ที่ยากต่อการควบคุ มให้คลอบคลุ มไปทั้งห่ วงโซ่ อุปทาน (Supply Chain) ซึ่ งอาจจะมี
นโยบายหรื อกิ จกรรมที่ส่งเสริ มประเด็นเหล่านี้ อาทิ ส่ งเสริ มผูป้ ระกอบการใหม่ ที่จะเข้ามาเป็ นผู ้
จัดส่ งวัตถุดิบ (Supplier) ด้วยการส่ งที่ปรึ กษาไปช่วยพัฒนาระบบการทางานให้มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมเป็ นต้น
2) การดูแลผูบ้ ริ โภค ผูบ้ ริ โภคหรื อผูซ้ ้ื อสิ นค้าและบริ การขององค์กร เป็ น
แหล่งที่มาของรายได้ ดังนั้นจึงต้องมีระบบ การดูแลผูบ้ ริ โภคในทุกๆ กระบวนการของสิ นค้าและ
บริ การ ตั้งแต่การผลิต การขาย ไปจนถึงการทิ้งให้ปลอดภัย มีประสิ ทธิ ภาพทั้งในเชิ งคุ ณภาพและ
ราคา และมีจริ ยธรรม นอกจากนั้นยังสามารถแสดงความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภคด้วยการ เลือกผลิต
และจาหน่ ายสิ นค้าและบริ การเฉพาะด้านให้เหมาะสมกับกลุ่มผูบ้ ริ โภค หรื อแม้แต่การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ให้สามารถใช่ได้กลับทุกกลุ่ม รวมถึงผูพ้ ิการด้วย (Design for All) เช่น เครื่ องใช้ไฟฟ้ าที่มี
อักษรเบลล์ หรื อ สั่งการด้วยเสี ยง สาหรับคนปกติและคนตาบอดใช้ได้
3) ความรับผิดชอบต่อชุ มชนใกล้เคี ยง (Local Communities) บริ ษทั ฯ
ต่างๆ ตามปกติจะให้ประโยชน์ต่อชุ มชนอยู่แล้ว เช่น จ้างแรงงานชุ มชน ซึ่ งนาสู่ รายได้ชุมชน และ
รายได้ภาษีของพื้นที่ ซึ่ งนาไปสู่ ทุนสาธารณที่สามารถนามาสร้ างประโยชน์แก่ชุมชน และรายได้
ภาษีของพื้นที่ ซึ่ งนาไปสู่ ทุนสาธารณที่สามารถนามาสร้ างประโยชน์แก่ชุมชนได้อีกนอกจากนั้น
บริ ษ ทั ฯยัง ต้องพึ่ง ชุ ม ชนรอบข้าง ในรู ป แบบของ แรงงาน และอื่ นๆ ดังนั้นบริ ษทั จึ ง ควรมี ส่วน
ช่วยเหลื อทั้งด้านสุ ขภาพและสิ่ งแวดล้อมชุ มชน ผ่านการบริ จาค หรื อกิ จกรรมสาธารณประโยชน์
ใดๆ ที่จะช่ วยพัฒนาชุ มชนและนาไปสู่ ความแข็งแรงของชุ มชนนั้นๆ ซึ่ งผลตอบแทนที่บริ ษทั จะ
ได้รับคือภาพลักษณ์ที่ดี นาไปสู่ ความร่ วมมือพร้อมจะช่วยเหลือบริ ษทั ฯ
4) ความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวมบริ ษทั ต่างๆ ที่อยู่ในเมืองอาจไม่ได้
เกี่ ย วข้องโดยตรงกับ พื้ นที่ ใ นบริ เวณนั้นๆ มากนัก หรื อเป็ นบริ ษทั ที่ มี ส าขามากมายทัว่ ประเทศ

60
ดังนั้นบริ ษทั เหล่านี้ จึงควรแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในองค์กร โดยการบริ จาค ทากิ จกรรม
หรื อสนับสนุนในรู ปแบบต่างๆ เพื่อแก้ไข และพัฒนาสังคม ในประเด็นที่ บริ ษทั เกี่ยวข้องสนใจ ซึ่ ง
ถื อเป็ นการแสดงบทบาทผูน้ าทางธุ รกิ จ ต่อการสร้ างความเปลี่ ยนแปลงต่อสังคมอย่างชัดเจนและ
ควรเป็ นอย่า งยิ่ ง ที่ จ ะวัด ผลได้ จึ ง จ าเป็ นที่ จ ะต้อ งมี ก ารวางแผน และการหาพัน ธมิ ต รในการ
ปฏิบตั ิงานที่ดี ซึ่ งจะนามาสู่ ภาพลักษณ์ที่ดี Corporate Citizenship ซึ่งเป็ นรากฐานสาคัญในการสร้าง
ความไว้วางใจและคุณค่าของบริ ษทั ในมุมมองของผูบ้ ริ โภคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5) การรับผิดชอบต่อโลกในมิติต่างๆ เช่น สิ่ งแวดล้อม สิ ทธิ มนุ ษยชน และ
ประเด็นสาคัญอื่นๆ ในระดับภูมิภาค หรื อระดับโลก ตามความเหมาะสม และศักยภาพขององค์กร
บริ ษทั สามารถร่ วมมือกับองค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ น รัฐบาล NGO สถาบันการศึกษา องค์กรธุ รกิ จ
อื่นๆ เพื่อร่ วมมือกัน
2.3.6 ระดับความรับผิดชอบต่ อสั งคมขององค์ กรธุรกิจ
บัณฑิตา ทรัพย์กมล (2544) ความรับผิดชอบที่ผบู ้ ริ หารควรจะมีต่อสังคมสามารถจัดแบ่ง
ได้ 4 ระดับคือ
1) ความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ (Economic Responsibility) เพื่อผลิตสิ นค้าและ
บริ การตามที่ ประชาชนต้องการและนามาขายเพื่อให้เกิ ดกาไรแก่ เจ้าของกิ จการ (ในกรณี ที่เห็ น
องค์ก ารท าเพื่ อก าไร) นับ ได้ว่า เป็ นความรั บ ผิ ดชอบหลัก และความรั บ ผิ ด ชอบดั้ง เดิ ม ของการ
ดาเนินการ
2) ความรับผิดชอบทางกฎหมาย (Legal Responsibility) เพื่อดาเนิ นกิจการไปตาม
ครรลองของกฎหมายและข้อ บัง คับ ต่ า งๆ อย่า งไรก็ ต ามกฎหมายและข้อ บัง คับ ไม่ ส ามารถจะ
ครอบคลุ มการกระทาทุกอย่างที่องค์การกระทาได้ การกระทาบางอย่างไม่ผิดกฎหมายแต่องค์การ
ควรจะกระทาหรื อไม่น้ นั ขึ้นอยูก่ บั ความรับผิดชอบของผูบ้ ริ หารองค์การ
3) ความรั บ ผิดชอบต่ อจริ ยธรรม (Ethical Responsibility) การกระทาบางอย่า ง
ไม่ใช่ สิ่งที่กฎหมายบังคับ ถ้าองค์การไม่ทาก็ไม่ผิดกฎหมาย แต่องค์การเลื อกกระทาเพราะเห็ นว่า
เป็ นความรั บผิดชอบทางจริ ยธรรม เช่ น การให้สวัสดิ การด้านเสื้ อผ้า ที่ อยู่อาศัย เงิ นกู้ยืม อาหาร
กลางวัน รถรับส่ งพนักงาน เป็ นต้น
4) ความรับผิดชอบในการใช้ดุลพินิจ (Discretionary Responsibility) ความรับผิดชอบ
ในระดับนี้ เป็ นความสมัครใจของผูบ้ ริ หารโดยตรง และขึ้นอยูก่ บั การตัดสิ นใจเลือกการกระทาของ
ผูบ้ ริ หารแต่ละคน ความรับผิดชอบนี้ ไม่ได้บงั คับไว้เป็ นกฎหมาย หรื อเป็ นสิ่ งที่พนักงานคิดว่าควร
ได้รั บ ตามหลัก จริ ย ธรรม เช่ น ผูบ้ ริ หารไม่ ส นับ สนุ นให้พ นัก งานท างานล่ วงเวลา แต่ ก ลับ จ้า ง
พนักงานเพิ่ม เพิ่มเครื่ องจักร เพิ่มเงินเดือน
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ความรั บ ผิดชอบต่ อสัง คมแสดงถึ งความมี จริ ยธรรม และความมี จริ ยธรรมได้ด้วยการมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม ความรับผิดชอบต่อสังคมและจริ ยธรรมทางธุ รกิ จจะมีมากน้อยเพียงใด
ขึ้นอยู่กบั ลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างผูไ้ ด้เสี ยกับธุ รกิ จส่ วนหนึ่ งและความสัมพันธ์ระหว่าง
ธุ รกิจกับสังคมอีกส่ วนหนึ่ง

ระดับที่ 5
ระดับที่ 4

ระดับที่ 3
ระดับที่ 2
ระดับที่ 1

• ระดับความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งหมด
• ความรับผิดชอบในการใช้ดุลพินิจ (Discretionary Responsibility)
• ความรับผิดชอบทางจริ ยธรรม (Ethical Responsibility)
• ความรับผิดชอบทางกฎหมาย (Legal Responsibility)
• ความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ (Economic Responsibility)

ภาพที่ 2.4 ระดับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
แหล่งทีม่ า: ธุ รกิจ บัณฑิตา ทรัพย์กมล, 2544.
2.3.7 ประโยชน์ ของความรับผิดชอบต่ อสั งคมขององค์ กรธุรกิจ
โชติรัตน์ ศรี สุข (2554) สถาบันไทยพัฒน์ได้กล่าวถึงประโยชน์ของความรับผิดชอบต่อ
สังคมของธุ รกิ จ (CSR) องค์กรที่นาแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุ รกิ จ (CRS) ไป
ปฏิ บตั ิ จะเกิ ดผลลัพธ์ท้ งั ในส่ วนรู ปธรรมที่จบั ต้องได้ (Tangible) และในส่ วนนามธรรมที่จบั ต้อง
ไม่ได้ (Intangible) จากผูท้ ี่อยูใ่ นองค์กร ได้แก่ ผูถ้ ือหุ ้นและพนักงาน และจากผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
องค์กรโดยตรงและโดยอ้อม ดังนี้
1) ประโยชน์ที่เป็ นรู ปธรรม
ในแง่ของผูถ้ ือหุ ้นหรื อเจ้าของกิ จการ ราคาหุ ้นมีเสถียรภาพและมีส่วนล้ ามูลค่าหุ ้น
ในอัตราที่สูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ย เนื่ องจากเป็ นที่ตอ้ งการของนักลงทุน ปั จจุบนั เม็ดเงินลงทุนในธุ รกิจ
ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุ รกิจ (CSR) ซึ่ งเรี ยกกันเฉพาะว่า SRI (Social Responsibility

62
Investing) นั้น มีมูลค่าเกิน 2 ล้านล้านเหรี ยญ และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่ อยๆ เป็ นโอกาสที่องค์กร
สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้เพิม่ มากขึ้น ซึ่ งจะทาให้ตน้ ทุนทางการเงินมีแนวโน้มที่ต่ากว่าเกณฑ์ปกติ
ของตลาด
ในแง่ของพนักงาน เกิดความภาคภูมิใจในการทางานร่ วมกับองค์กร ได้รับความสุ ข
จากการปฏิ บตั ิงานในหน้าที่ นอกเหนื อจากผลตอบแทนในรู ปตัวเงิน ทาให้องค์กรสามารถที่จะ
รักษาพนักงานที่มีความสามารถไว้ และในขณะเดียวกัน ก็สามารถที่จะชักชวนบุคลากรที่มีคุณภาพ
และเป็ นที่ตอ้ งการ ให้เข้ามาทางานกับองค์กรได้
องค์กรสามารถสร้ างรายได้แ ละส่ วนแบ่งตลาดเพิ่ มขึ้ น จากการที่ ลูกค้า พิจารณา
เลื อกซื้ อสิ นค้าและบริ การจากองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และไม่ทาลายสิ่ งแวดล้อม เช่ น
การส่ งเสริ มการขายด้วยการบริ จาครายได้ส่วนหนึ่ งต่อทุกๆการซื้ อผลิ ตภัณฑ์ในแต่ละครั้ง ให้แก่
หน่วยงานหรื อมูลนิธิที่ช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ ฯลฯ
องค์ ก รยัง สามารถที่ จ ะลดรายจ่ า ยของกิ จ การ จากการด าเนิ น กิ จ กรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุ รกิจ (CSR) ตัวอย่างเช่น โรงไฟฟ้ ารณรงค์ให้ประชาชนประหยัด
พลังงาน เพื่อที่จะได้ไม่ตอ้ งลงทุนสร้างโรงไฟฟ้ าหรื อหาแหล่งพลังงานทดแทนแห่ งใหม่ หรื อ การ
ลดงบประมาณใช้ จ่ า ยด้า นโฆษณาในการเปิ ดตัว สิ น ค้า แปรรู ป ของบริ ษ ัท แห่ ง หนึ่ ง ที่ มี ส่ ว น
ช่ วยเหลื อเกษตรกรที่ ไ ด้รับความเดื อดร้ อนจากผลผลิ ตที่ ล้นตลาด โดยได้รับการสนับสนุ นด้า น
ประชาสัมพันธ์จากหลายภาคส่ วนในสังคม เปรี ยบเทียบกับงบโฆษณาสิ นค้าที่ไม่มีส่วนประสมของ
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุ รกิจ (CSR) ของบริ ษทั แห่งเดียวกัน
2) ประโยชน์ที่เป็ นนามธรรม
องค์ ก รสามารถได้ รั บ ประโยชน์ จ ากการวางต าแหน่ ง ตราผลิ ต ภัณ ฑ์ (Brand
Positioning) ให้อยู่ใ นใจของลู ก ค้า เป็ นอันดับ ต้นๆ ในประเภทสิ นค้า หรื อบริ ก ารนั้นๆ โดยการ
ดาเนิ นกิ จกรรมความรั บผิดชอบต่อสังคมร่ วมกับการทาตลาดผลิ ตภัณฑ์ เช่ น ร้ านกาแฟที่ รับซื้ อ
เมล็ดกาแฟในท้องถิ่นหรื อจากไร่ กาแฟที่ใช้เกษตรอินทรี ย ์ เป็ นต้น
สาหรับองค์กรที่มิได้ใช้ตราผลิตภัณฑ์เป็ นชื่อขององค์กร หรื อเป็ นองค์กรที่มีหลาย
ตราผลิ ตภัณฑ์ สามารถดาเนิ นกิ จกรรมความรั บผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุ รกิ จ (CSR) ที่เสริ ม
ภาพลักษณ์องค์กร (Corporate Image) นอกเหนื อจากการวางตาแหน่งตราผลิตภัณฑ์ โดยการสร้าง
ธรรมเนี ยมปฏิ บตั ิทางธุ รกิ จที่อานวยประโยชน์ต่อสังคมโดยสมัครใจมากกว่าเป็ นเพียงการปฏิ บตั ิ
ตามระเบียบข้อบังคับในอุตสาหกรรมหรื อกฎหมายบ้านเมืองในด้านต่างๆ เช่น การจัดหาและดูแล
ระบบบาบัดของเสี ยจากโรงงานให้ทางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มากกว่าเกณฑ์ข้ นั ต่าของกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง หรื อมากกว่าการมีระบบไว้เพียงเพื่อให้ผา่ นการตรวจสอบตามเกณฑ์ แต่มิได้เปิ ดใช้งาน
เป็ นต้น
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2.3.8 การดาเนินกิจการ CSR
2.3.8.1 ภายในองค์กร กิจกรรม CSR ไม่ควรถูกมองให้แยกออกจากองค์กร แต่ควร
รวมเป็ นส่ วนหนึ่ งขององค์กร ดังนั้นการเริ่ มต้นควรเป็ นการพัฒนาแนวคิด ข้อกาหนดแนวทาง การ
สร้างความรู ้สึกความเข้าใจและค่านิ ยมภายในองค์กรอย่างทัว่ ถึง ทั้งนี้ เพื่อให้กิจกรรม CSR เป็ นสิ่ ง
ที่ออกมาจากภายในองค์กรอย่างแท้จริ ง
1) CSR เริ่ มต้นจากพันธกิจ (Mission) เป้ าหามาย (Goal) และค่านิยมของ
องค์กร (Values) ดังที่ ได้กล่ าวมาแล้วข้างต้น CSR ไม่ควรแยกออกจากเป้ าหมายหลัก แต่ควร
สอดคล้องกับวิถีการดาเนิ นธุ รกิจที่องค์กรกระทาอยู่ เป้ าหมาย ค่านิ ยม ที่ถูกแสดงไว้อย่างชัดเจนว่า
องค์กรมีแนวคิดหรื อความคาดหวังถึ งการอยู่ร่วมกับสังคมและสิ่ งแวดล้อมอย่างไร รวมถึ งการที่
ผูน้ าวิธีการในการถ่ายทอดและปฏิบตั ิตนเป้ นอย่างให้กบั พนักงานระดับต่างๆอย่างไร
2) ที ม ผูด้ ู แลและรั บ ผิ ดชอบ เพื่ อให้อ งค์ก รสามารถดาเนิ นการเกี่ ย วกับ
CSR ได้อย่างประสิ ทธิ ภาพ องค์กรควรมีการกาหนดผูร้ ับผิดชอบในการทางานด้าน CSR อย่างเป็ น
รู ปธรรมตั้งแต่การศึกษาเตรี ยมการวางแผน การติดต่อประสานงานทั้งภายในองค์กรและภายนอก
องค์ก รการบริ หารจัดการอาสาสมัคร รวมถึ งกาติ ดตามและประเมิ นผลโครงการเพื่ อวิเคราะห์
ปรับปรุ งและรายงานผลให้กบั ผูบ้ ริ หารระดับต่อไป
3) การสื่ อสารภายในองค์กร การให้ขอ้ มูลข่าวสารถึงนโยบายและทิศทาง
เป้ าหมายและแผนงานเกี่ยวกับ CSR ขององค์กร กับพนักงานทุกระดับ ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานจะทา
องค์กรให้ดาเนิ นไปทิศทางเดี ยวกัน ไม่มีทศั นคติในเชิ งลบ แต่รู้สึกว่าเป็ นจิ ตสานึ กที่ทุกคนควรมี
และประพฤติปฏิบตั ิร่วมกัน
4) ปฏิบตั ิการเชิ งรุ ก (Proactive) องค์กรควรมองและเห็นมีนโยบายด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมในลักษณะเชิงรุ กทั้งแนวคิดและปฏิบตั ิ ซึ่ งสามารถสร้างผลกระทบให้เกิด
ขึ้นกับสังคมได้ชดั เจน ริ เริ่ มส่ งเสริ มกระตุน้ ให้เกิดการพัฒนากิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
อย่างแท้จริ งจัง สร้ างความเชื่ อมโยงไปยังกลุ่มผูเ้ กี่ ยวข้องและเข้าถึ งกลุ่มเป้ าหมายที่ตอ้ งการอย่าง
ถูกต้อง ซึ่ งต้องอาศัยกระบวนการคิด -วางแผน-ปฏิบตั ิ-ติดตามและประเมินผล-แก้ไขปรับปรุ งอย่าง
ต่อเนื่อง บริ ษทั ต้องยึดมัน่ ในเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ รักษาทาตามพันธสัญญาที่ได้ให้ไว้และดาเนิ นตามกล
ยุทธ์ที่วางไว้อย่างมุ่งมัน่
2.3.8.2 การเลือกประเด็นทางสังคม (Social Issus)
1) บริ ษทั ไม่ ควรเลื อกประเด็นทางสั ง คมมากเกิ นไป ควรก าหนดกรอบ
ขอบเขตในเรื่ องที่ตนเองสนอย่างชัดเจน เช่น ต้องการสนับสนุ นพัฒนาการศึกษาสาหรับเด็กยากจน
หรื อเด็ก ด้อยโอกาส หรื อบางบริ ษ ทั อาจสนใจในเรื่ องมะเร็ ง เต้า นม ทั้งนี้ ก ารก าหนดประเด็ นที่
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ชัด เจนและไม่ ห ลากหลายจนเกิ น ไป จะท าให้ บ ริ ษ ัท สามารถก าหนดกลยุ ท ธ์ ก ารท างานและ
กลุ่มเป้ าหมายที่ตอ้ งการเข้าถึ งได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ การที่บริ ษทั มุ่งเน้นเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งอย่าง
ต่อเนื่ องทาให้ภาพของบริ ษทั เกิ ดการเชื่ อมโยงไปยังการส่ งเสริ มสังคมต่อการประชาสัมพันธ์และ
ภาพลักษณ์องค์กรอย่างชัดเจน ง่ายต่อการเลือกพันธมิตร สาหรับการดาเนิ นงานในระยะยาวทาให้
องค์กรเกิ ดการสั่งสม ทักษะความรู ้ความชานาญและนาไปสู่ การเป็ นผูน้ าในการพัฒนาเฉพาะด้าน
ต่อไป
2) บริ ษทั ควรเลือกประเด็นปัญหาที่สังคมให้ความสนใจมองเห็นว่าเป็ นสิ่ ง
สาคัญเป็ นปั ญหาที่ ควรได้รับการแก้ไขพัฒนาเป็ นล าดับ ต้นๆ ในปั จจุ บนั เราอาจเห็ นว่า ประเด็ น
ปั ญหาเรื่ องสิ่ งแวดล้อม โดยเฉพาะโลกร้อนถูกมองว่าเป็ นสิ่ งที่ส่งผลกระทบให้กบั โลกอย่างรุ นแรง
รวมถึงปั ญหาด้านความไม่เท่าเทียมกันทางการศึกษา เป็ นต้น อย่างไรก็ตามความสาคัญของประเด็น
ปั ญหาถูกมองว่าแตกต่างกันไปในแต่ละชุมชน ขึ้นอยูก่ บั สถานการณ์และบริ บท ทางสังคม บางกรณี
การเกิ ดภัย พิ บ ตั ิ ต่า งๆ ก็ ถื อเป็ นกรณี เร่ ง ด่ วนและส าคัญทุ ก คนควรให้ก ารช่ วยเหลื อ นอกจากนี้
ประเด็นที่ทุกบริ ษทั ควรให้ความสาคัญเป็ นลาดับแรกก็คือ ผลกระทบที่เกิดจากการ บริ การและการ
ทาตลาดของบริ ษทั ควรจะได้รับการดูแลแก้ไข
3) การดู แ ลพัฒ นาชุ ม ชนในพื้ น ที่ ที่ บ ริ ษ ัท ด าเนิ น การอยู่ท้ งั ด้า นสั ง คม
สภาพความเป็ นอยูแ่ ละเศรษฐกิจ เป็ นสิ่ งสาคัญของบริ ษทั ที่ควรดาเนิ นการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ดูแลป้ องกัน และแก้ไขผลกระทบที่ชุมชนได้รับการจากการดาเนิ นการของบริ ษทั ซึ่ งจะเป็ นกุญแจ
สาคัญในการสร้ างความรู ้ สึกความเป็ นส่ วนร่ วมกับชุ มชน ลดการปฏิ เสธ มี ความเป็ นอันหนึ่ งอัน
เดี ยวกัน ทาให้องค์กรอยู่ได้อย่างมัน่ คงถาวร นอกจากนี้ ชุ มชนและสังคมเองก็เป็ นส่ วนหนึ่ งของ
ลูกค้าของบริ ษทั เช่นกัน
4) ในการดาเนิ นธุ รกิจ ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยกับองค์กร เช่นผูถ้ ือหุ ้น พนักงาน
ลูกค้า ผูส้ นับสนุ น สังคมและรัฐบาล เป็ นผูท้ ี่มีความสาคัญ บริ ษทั สามารถเลือกประเด็นทางสังคม
โดยพิจารณาถึงความเกี่ยวเนื่องกับผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ยกับองค์กรที่จุดเริ่ มต้น เช่น บริ ษทั มุ่งเน้นให้
ความสนใจในการพัฒนาสภาพความเป็ นอยู่ข องพนัก งานในโรงงานเป็ นล าดับแรก โดยจัดท า
โครงการความปลอดภัย การส่ งเสริ มเริ่ มสวัสดิ การของพนักงานและครอบครั ว การแก้ไขปั ญหา
หนี้ สิน เป็ นต้น หรื อร่ วมกับผูส้ ่ งมอบในการพัฒนากระบวนการผลิ ตวัตถุดิบที่ไม่ส่งผลกระทบกับ
สิ่ งแวดล้อม ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั การที่บริ ษทั เล็งเห็นถึงปั ญหาที่สาคัญและความจาเป็ นที่ส่งผลกระทบกับ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
5) โดยทัว่ ไปแล้วทุกบริ ษทั ล้วนแล้วแต่ดาเนิ นการผลิ ตสิ นค้าและบริ การ
ภายใต้พนั ธกิจที่ได้กาหนดไว้ และทาการส่ งมอบสิ นค้าในทางที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของบริ ษทั
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ซึ่ งเป็ นตัวกาหนดแนวทางการดาเนิ นการของบริ ษทั ดังนั้นบริ ษทั ควรพิจารณาประเด็นทางสังคมที่
เข้ากับพันธกิจเป้ าหมาย สิ นค้าและบริ การขององค์กร ซึ่ งความสอดคล้องระหว่างกันจะสามารถทา
ให้องค์กรดาเนิ นการสนับสนุ นประเด็นทางสังคมนั้นได้อย่างต่อเนื่ องเป็ นระยะเวลานาน ดังเช่ น
การที่ TNT สนับสนุน World Food Program ในการสนับสนุ นด้านอาหารให้กบั ผูค้ นที่อดอยากหิ ว
โหยโดนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร “การตระหนักต่อสังคม” ซึ่ งเป็ นพันธกิจหลักขององค์กร ทาให้
TNT สามารถดาเนินการสนับสนุนกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่องและยังส่ งเสริ มคุณค่าองค์กรให้เห็นอย่าง
ชัดเจนด้วยเช่นกัน
2.3.8.3 การสร้างพันธมิตร
การดาเนิ นงานกิ จกรรม CSR บางครั้ งองค์กรจาเป็ นต้องสร้ างความร่ วมมือ ทั้งนี้
เนื่ องจากข้อจากัดด้านทรัพยากรบุคคล ความรู ้ความชานาญเฉพาะเรื่ อง เครื อข่ายการเข้าถึง รวมถึ ง
ความสามารถพิเศษที่ บริ ษทั ไม่สามารถจัดหาได้ ดังนั้นการเลื อกหน่ วยงานพันธมิตรและรู ปแบบ
ความสัมพันธ์เป็ นปั จจัยของความสาเร็ จที่ สาคัญที่ก่อให้เกิ ดการสร้างคุ ณค่าร่ วมกันทั้งในส่ วนของ
องค์กร (Corporate Value) และคุณค่าทางสังคม (Social Value) ภายใต้กรอบแนวคิดของความเท่า
เทียมและการเป็ นพันธมิตรที่ยงั่ ยืน
1) เลื อกพันธมิตรที่มีความสอดคล้องกันทั้งในเรื่ องของพันธกิจเป้ าหมาย
ค่านิ ยมความท้าทายประการสาคัญคือการหาพันธมิตรที่มีพนั ธกิจ เป้ าหมายค่านิ ยมที่สอดคล้องกับ
บริ ษทั การทางานร่ วมกันภายใต้กรอบแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมผลที่เกิดขึ้นมีผลกระทบต่อ
สั ง คมอย่า งหลี ก เลี่ ย งไม่ ไ ด้ การเป็ นพันธมิ ต รเพื่ อ ให้ โครงการสามารถบรรลุ ภารกิ จ ตรงตาม
เป้ าหมายและสร้างการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีให้กบั ชุ มชน ต้องมาจากกายมีความคาดหวัง การมอง
อนาคตและสิ่ งที่จะเกิดขึ้น เป็ นอย่างเดียวกัน จะทาให้การวางแผน ดาเนิ นการ การพัฒนาเป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ไม่เกิดการเบี่ยงเบนไปจากเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้
2) การสร้ างความสัมพันธ์พบพื้นฐานของความเท่าเทียมกัน ความเชื่ อถือ
กันและการเปิ ดเผยระหว่างกัน การเป็ นพันธมิตรร่ วมกันในที่น้ ี มากกว่าความสัมพันธ์ในลักษณะ
ของผูใ้ ห้ (Donor) กับผูร้ ับ (Recipient) แต่เป็ นพันธมิตรบนพื้นฐานของความเท่าเทียมกันในลักษณะ
ขององค์กรร่ วม (Partnership) ให้ค วามเคารพและเชื่ อถื อ มี การก าหนดวัตถุ ประสงค์ วางแผน
วางเป้ าหมายร่ วมกัน แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันอย่างเปิ ดเผย ซึ่ งเป็ นคุณลักษณะของการ
เป็ นพันธมิตรที่ยงั่ ยืน (Long-Term Partnership) มากกว่าพันธมิตรชัว่ ข้ามคืน (One-Night Stand
Partnership)
3) การเป็ นพันธมิตรที่สนับสนุ นและแบ่งเป็ นทรัพยากรร่ วมกัน ลักษณะที่
สาคัญอีกประการหนึ่ งก็คือการสนับสนุ นช่วยเหลือแบ่งปั นทรัพยากรระหว่างกันทั้งในเรื่ องเงินทุน
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และทรัพยากรอื่นๆ เช่น ทรัพยากรบุคคล วัสดุ สิ่งของที่จาเป็ นทักษะ (Skill) ความรู้ (Knowledge)
ความสามารถต่างๆ นอกจากนี้ ยงั เป็ นการรวมเอาความสามารถพิเศษ (Core Competency) ของทั้ง
สองฝ่ ายเข้าด้วยกันเพื่อให้การดาเนินกิจกรรม CSR บรรลุตามวัตถุประสงค์
4) การร่ วมกันวางแผน (Plan) ปฏิบตั ิ (Do) ตรวจสอบ (Cheek) ปรับปรุ ง
ให้เหมาะสม (Act) บริ ษทั และองค์กรพันธมิตรควรมีส่วนร่ วมระหว่างในทุกขั้นตอนการทางาน
นับตั้งแต่การวางแผนโครงการ (Plan) มีการกาหนดวัตถุประสงค์เป้ าหมาย กลยุทธ์ แนวทางปฏิบตั ิ
ร่ วมกัน ก าหนดขั้นตอนการปฏิ บ ตั ิ (Do) ระบุ หน้า ที่ ข องแต่ ล ะองค์ก รอย่า งชัดเจน มี ก ารวาง
ข้อกาหนดในการติดตาม ตรวจสอบร่ วมกัน มีการกาหนดรอบระยะการรายงานและติดตามรายงาน
ผล จนกระทัง่ ถึงการนาผลการทางานมาวิเคราะห์สรุ ปผลเพื่อหาข้อปรับปรุ งในการทางานร่ วมกัน
ต่อไป ซึ่ งข้อดีของการมีส่วนร่ วม การทางานในทุกขั้นตอนเช่นนี้ จะทาให้ท้ งั สององค์กรมองเห็ น
ภาพของโครงการตรงกันอย่างชัดเจน รับรู ้ และร่ วมกันแก้ไขปั ญหาที่เกิ ดขึ้นจากการทางานเป็ นทีม
และก่ อให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ ร่วมกันและนาไปใช้ในการปรับปรุ งพัฒนาศักยภาพขององค์กรได้เป็ น
อย่างดี
2.3.8.4 การดาเนินกิจกรรม CSR
จากกรณี ศึกษา เราจะเห็นได้วา่ บริ ษทั มีกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate
Social Initiatives: CSI) ในหลายรู ปแบบซึ่ งอาจจะเป็ นทั้งกิ จกรรมที่อยูภ่ ายในกระบวนการ การ
ดาเนินธุ รกิจ (In-Process) เช่น การปรับปรุ งกระบวนการดาเนิ นธุ รกิจเพื่อลดไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ
สังคม ชุ มชนและสิ่ งแวดล้อม (Socially Responsible Business Practice) อย่างเช่นการใช้พลังงาน
งานบริ สุทธิ์ หรื อการปรับปรุ งกระบวนการผลิตเพื่ อลดมลพิษและกิ จกรรมที่อยู่นอกกระบวนการ
(After Process) อย่างเช่ น การบริ จาคเงิ นและสิ่ งของ (Philanthropy) การแบ่งกาไรจากการขาย
(Cause-Related Marketing) การส่ งเสริ มประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู ้ปัญหาสังคมและองค์กร
สาธารณะกุศล (Cause Promotion) การสนับสนุ นให้พนักงาน หุ ้นส่ วน คู่คา้ ผูส้ ่ งมอบเข้าร่ วม
อาสาสมัครในการทาประโยชน์ให้กบั ชุ มชน (Volunteering) การใช้เครื่ องมือทางการตลาดเพื่อ
ส่ งเสริ มโน้มน้าวให้ประชาชนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทั้งการลด ละเลิกและประพฤติปฏิบตั ิ
(Social Marketing) หรื อแม้แต่การประยุกต์กิจกรรมหลายประเภทเข้าด้วยกันทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ศักยภาพ
และการพิจารณาถึงความเหมาะสมต่อโครงการ
1) กิ จกรรมที่ สามารถตอบสนองวัตถุ ประสงค์และเป้ าหมายของบริ ษ ทั
ประเด็ นส าคัญในการเลื อกกิ จกรรม CSR นั้น ควรเริ่ ม ต้นตั้ง แต่ ข้ นั วางแผนโดยพิ จารณาจาก
วัตถุ ป ระสงค์และเป้ าหมายทางธุ รกิ จ เพื่ อนาไปกาหนดหากิ จกรรมที่ ส ามารถตอบสนองความ
ต้องการที่จาเป็ นได้ เช่ น การเพิ่มมูลค่าทางการตลาด การส่ งเสริ มชื่ อเสี ยงอันดี ของบริ ษทั , การ
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บริ หารจัดการและเป้ าหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงการโรงเรี ยนปั ญญาภิวฒั น์ของเครื อ ซี .พี. สามารถ
ตอบสนองในเรื่ องความต้องการด้านบุคลากรขององค์กร (American Express) ที่ใช้กิจกรรม Cause
Related เพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาด รวมทั้งการเพิ่มจานวนลูกค้าใหม่และการใช้สินค้าบริ การของ
บริ ษทั
(1) กิ จกรรมที่ ส ามารถตอบสนองต่ อประเด็ นปั ญหาได้อย่า งชัดเจน
บริ ษทั ต้องทาการศึกษาและประเมินว่ากิจกรรม CSR นั้น มีความเหมาะสมและมีศกั ยภาพในการ
แก้ไขปรั บ ปรุ ง ปั ญหาได้อย่า งแท้จริ ง ตรงตามความต้องการหรื อไม่ เช่ นปั ญหาสิ่ งแวดล้อมจาก
โรงงานที่ส่งผลกระทบกับชุมชน ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น โรงงานได้ทาการบริ จาค (Philanthropy)
สาหรับสิ่ งก่อสร้างให้กบั ชุ มชน เช่ น ถนน ศาลากลางหมู่บา้ นแทนที่โรงงานจะเลือกแก้ปัญหาจาก
กระบวนการผลิตของตนเอง เช่น การปรับปรุ งระบบบาบัดน้ าเสี ย การใช้พลังงานบริ สุทธิ์ การลด
ขยะ ซึ่ งเป็ นการแก้ไขปั ญหาที่มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
(2) กิจกรรมที่ส่งเสริ มความสัมพันธ์ให้กบั บริ ษทั องค์กรพันธมิตรและ
ชุมชน การกาหนดรู ปแบบกิจกรรม CSR ที่เหมาะสม ควรมีส่วนช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
บริ ษ ทั องค์ก รพัน ธมิ ตรและชุ ม ชนเป้ าหมาย ทั้ง นี้ เ พื่ อลดการต่ อต้า น และผลการตอบรั บ และ
ก่ อให้เกิ ดการพัฒนาอย่า งยัง่ ยืน เช่ น บริ ษทั MERCK สนใจในการพัฒนาชุ มชมจึ งได้ร่วมกับ
พันธมิตรคือมูลนิธิรักษ์ไทย ทาโครงการพัฒนาคุณภาพชี วิตชุ มชนในพื้นที่ชนบทของประเทศไทย
โดยส่ งเสริ มให้พนักงานขอบริ ษทั เข้าไปทางานในพื้นที่ (Vokunteering) ร่ วมกับมูลนิ ธิฯ ซึ่ งทาให้
ทั้ง สององค์ก รมี ก ารประสานความร่ วมมื อ มี ค วามสั ม พันธ์ ที่ ดี เกิ ดการยอมรั บ ระหว่า งกัน ทั้ง
พนักงานบริ ษทั เจ้าหน้าที่มูลนิ ธิ และคนในชุ มชน ส่ งผลให้เกิดความสาเร็ จที่ยงั่ ยืนและนาไปสู่ การ
พัฒนาโครงการอื่นๆ ต่อไป
2) กิจกรรมที่บริ ษทั และพันธมิตรสามารถมีศกั ยภาพในการทาให้บรรลุผล
สาเร็ จกิจกรรม CSR ที่ดีควรส่ งเสริ มให้เกิดการประสานความสามารถพิเศษ (CoreCompetencies)
ของแต่ละฝ่ ายเข้าด้วยกันเพื่อให้กิจกรรมประสบความสาเร็ จ ตามวัตถุประสงค์เป้ าหมาย กิจกรรมมี
ความโดดเด่นดึ งดูดความสนใจจากสาธารณะชน สร้ างการรับรู ้และสร้ างประโยชน์ร่วมกัน (WinWin-Win) ทั้งบริ ษทั -พันธมิตร-และสังคม เช่น TNT ใช้ความรู้แลความสามารถในเรื่ องของการ
ขนส่ งของบริ ษทั ในการวางแผน สร้างแผนที่เพื่อให้ World Food Program สามารถนาอาหารเข้าถึง
พื้นที่เป้ าหมายที่มีผคู ้ นอดอยากได้ ซึ่ งทั้งสององค์กรได้ทาการผสานความสามารถหลักของแต่ละ
องค์กร จนทาให้โครงการช่วยเหลือ ผูอ้ ดอยากนี้ สามารถช่วยผูค้ นได้เป็ นจานวนมหาศาลและขยาย
ไปทัว่ โลก
3) การเลือกกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อสนับสนุ นปละส่ งเสริ มให้บรรลุถึง
เป้ าหมายที่ ไ ด้ต้ งั ไว้ เพื่ อ ให้ บ รรลุ วตั ถุ ป ระสงค์แ ละเป้ าหมาย บริ ษ ัท อาจต้อ งมี ก ารผสมผสาน
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กิจกรรม CSR หลายรู ปแบบเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างความแข็งแกร่ ง และลดข้อด้อยของกิจกรรมแต่ละ
ประเภท เช่น Amax) ดาเนิ นกิจกรรม CSR เพื่อบูรณะอนุสาวรี ยเ์ ทพีเสรี ภาพโดยหักรายได้ (Cause
Related Marketing) จากการใช้บตั รและการสมัครสมาชิ กใหม่ นอกจากนี้ Amax ยังทาการ
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ประชาชนเกิดการรับรู ้เกี่ยวกับโครงการนี้ (Cause Promotion) โดยใช้สื่อ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็ นต้น
2.3.9 การสื่ อ สารกิจ กรรมการมีส่วนร่ วมรั บ ผิด ชอบต่ อสั งคมผสมผสานแบบสองทาง
(Inside-out and Outside-inApproach)
สุ เมธ กาญจนพันธุ์ (2551) การสื่ อสารกิ จกรรม CSR อาจได้รับการพิจารณาว่าเป็ นการ
กระทาเพื่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์การมากกว่าเป็ นความมุ่งหวังขององค์การในการเข้ามา
มีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริ ง (Porter, & Kramer, 2006)โดยเฉพาะเมื่อองค์การที่ดาเนิน
โครงการ CSR ของสิ นค้าหรื อบริ การที่เกี่ ยวข้องกับอบายมุข สิ่ งเสพติด หรื อสิ่ งที่เป็ นพิษภัยต่อ
สังคม (Ludescher, & Mahsud, 2010) ความพยายามขององค์การที่กล่าวข้างต้นมักได้รับการพิจารณาว่า
ไม่มีความจริ งใจ ตัวอย่างเช่นงานวิจยั ของ Friedman (2009) ที่ได้ศึกษาเทคนิ คการสื่ อสารกิจกรรม
CSR ของบริ ษทั ผูผ้ ลิ ตบุหรี่ พบว่า แม้ผคู ้ นจะรับทราบถึงกิจกรรม CSR ที่บริ ษทั ผูผ้ ลิตบุหรี่ ได้
พยายามดาเนินการ แต่พวกเขาก็ยงั คงมีทศั นคติในแง่ลบต่อบริ ษทั ผูผ้ ลิตบุหรี่ อยูอ่ ย่างมีนยั ยะสาคัญ
ดังนั้น การสื่ อสารโครงการ CSR จึงต้องดาเนิ นการอย่างมีข้ นั ตอนแยบยล และมีการไตร่ ตรองอย่าง
เป็ นระบบการที่กิจกรรม CSR ขาดการวางกลยุทธ์อย่างเป็ นระบบไม่เป็ นแบบแผน อาศัยการบอก
ต่อแบบปากต่อปากในการสื่ อสารไปยังกลุ่มเป้ าหมาย และมีการจัดการเป็ นไปแบบกระจัดกระจาย
เป็ นชิ้นๆ ไม่สอดคล้องกับพันธกิจและวิสัยทัศน์ขององค์การ ส่ งผลให้การสื่ อสารกิจกรรม CSR ไม่
ประสบผลสัมฤทธิ์ ได้เท่าที่ควรดังเห็นได้จากการวิจยั ของ Worthington, Ram, & Jones (2006) ที่
ศึกษาพบว่าองค์การส่ วนใหญ่ โดยเฉพาะองค์การขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) มักมีแนวโน้มที่
จะเข้าร่ วมในกิจกรรม CSR ที่หลากหลายกระจัดกระจาย ตั้งแต่กิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อสิ่ งแวดล้อม
เพื่อสาธารณกุศลด้วยการบริ จาคทรั พย์แก่ องค์การการกุศลระดับชุ มชน รวมถึ งการสนับสนุ น
กิจกรรมของชุมชน โรงเรี ยนไปจนถึงการจัดกิจกรรมนาวัสดุสิ่งของเก่ามาใช้ใหม่ ซึ่ งกิจกรรม CSR
ส่ วนใหญ่ที่กล่าวมานี้ มีเป็ นไปแบบเฉพาะกิ จ ตามความต้องการหรื อตามการตัดสิ นใจของคนๆ
เดียวหรื อคนไม่กี่คนที่มีอานาจในองค์การเป็ นหลัก และโดยส่ วนใหญ่กิจกรรม CSR เหล่านั้นไม่มี
เป้ าหมายที่แน่ชดั ในการสื่ อสาร หรื อไม่มีการกาหนดตัวชี้วดั ผลสาเร็ จของกิจกรรมโครงการไว้อย่าง
ชัดเจน
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สุ เมธ กาญจนพันธุ์ (2551) และ Porter, & Kramer (2006) ได้เสนอแนะแนวทางที่สอดคล้องกับ
การศึกษาของ Pater, Van Lierop (2006) ที่วา่ การสื่ อสารนโยบาย CSR ขององค์การต้องผสมผสาน
แบบสองทาง คือ แบบจากภายในสู่ ภายนอก (Inside-out Approach) และแบบจากภายนอกส่ ภูายใน
(Outside-in Approach)
1) แบบจากภายในสู่ ภายนอก (Inside-out Approach) คือการใช้นโยบายเชิงรุ กของ
องค์การในการกระทาภารกิ จด้าน CSRที่ เกิ ดจากแรงขับจากบุ คลากรภายในองค์การที่ มีความ
กระตือรื อร้นอยากทากิจกรรม CSR เป็ นรากฐาน โดยจะเน้นความสอดคล้องระหว่างกิจกรรม CSR
ที่ดาเนิ นการกับพันธกิจและวิสัยทัศน์ขององค์การให้เกิดความกลมกลืนกัน ซึ่ งการสร้างการมีส่วน
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์การในรู ปแบบนี้ ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยจากภายนอกองค์การมีแนวโน้มที่
จะเข้ามามีส่วนสร้ างความกดดันองค์การในเรื่ องกิ จกรรม CSR น้อยมาก เพราะองค์การที่มุ่ง
ดาเนินงาน CSRในรู ปแบบนี้ จะให้ความสนใจกับเป้ าหมายระยะยาวและความต่อเนื่ องของการทา
CSR ที่ฝังรากในองค์การเป็ นสาคัญ
2) แบบจากภายนอกสู่ ภายใน (Outside-in Approach) คือการใช้ความต้องการของ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยที่เกี่ยวข้องกับองค์การเป็ นตัวกาหนดว่ากิจกรรม CSR ใดบ้างที่จะตอบสนองต่อ
ความต้องการของพวกเขาเหล่านั้นได้ดีที่สุดโดยองค์การจะพิจารณาดาเนิ นการกิ จกรรม CSR ใด
หรื อไม่ น้ นั จะเปรี ยบเที ยบน้ า หนักจากอานาจต่อรองของผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ยความสาคัญของ
กิจกรรม CSR ที่เรี ยกร้อง และการทรงสิ ทธิ์ ในการเรี ยกร้องของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยเหล่านั้นที่มีต่อ
องค์การเป็ นสาคัญ ถ้าเห็นว่ามีน้ าหนักมากก็เป็ นกิจกรรม CSR ที่ตอ้ งเร่ งดาเนิ นการ ดังจะเห็นได้วา่
การดาเนิ นการ CSR ในรู ปแบบนี้ จะมีลกั ษณะในเชิ งของการตั้งรับมากกว่าเชิ งรุ ก ที่มุ่งรักษา
เสถียรภาพระยะสั้นขององค์การในสายตาของสาธารณชนเป็ นหลัก
เมื่ อประกอบกันทั้งแบบจากภายในสู่ ภายนอก (Inside-out Approach) และแบบจาก
ภายนอกสู่ ภายใน (Outside-in Approach) องค์การจะสามารถสร้างความสอดคล้องในพันธกิจและ
วิสัยทัศน์ขององค์การกับกิจกรรม CSR และสร้างความแตกต่างในกิจกรรม CSR ขององค์การกับ
คู่แข่งออกมาอย่างเห็นได้ชดั
2.3.10 กระบวนการสื่ อสารการมีส่วนร่ วมรับผิดชอบต่ อสั งคมขององค์ การ
(Communication Process for CSR)
วศินี นพคุณ (2551) ปั จจุบนั โครงการประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการสร้างการมีส่วน
ร่ วมรับผิดชอบที่มีประโยชน์ต่อส่ วนรวมในรู ปแบบต่างๆ ได้รับความนิ ยมมากขึ้นเรื่ อยๆ งานวิจยั
ในเรื่ องเกี่ ยวกับกระบวนการในการสื่ อสารโครงการ CSR ไปยังกลุ่มเป้ าหมายทั้งในและนอก
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องค์การจึงมีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่ อง นักวิจยั ด้าน CSR กลุ่มทฤษฎี เน้นผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
(Snider, Hill, & Martin, 2003, Freeman, 1984) เสนอแนะกระบวนการสื่ อสารในการสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับโครงการ CSR ไว้วา่ ควรมีข้ นั ตอนต่างๆ ประกอบด้วย ขั้นตอนเปิ ดโอกาสให้ผมู้ ีส่วน
ได้ส่วนเสี ยในทกุภาคส่ วนเข้ามามี ส่วนในการร่ วมกาหนดนโยบาย ขั้นของการสื่ อสารกิ จกรรม
CSR ที่กาหนดจัดทาให้แก่บุคลากรภายในองค์การเพื่อให้ทราบถึ งเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ของ
การจัดท าโครงการ และขั้นของการกาหนดแผนกิ จกรรม CSR ในระยะยาว เพื่ อให้การ
ประชาสัมพันธ์งานด้าน CSR ประสบความสาเรจ็และนาไปสู่ การเจริ ญเติบโตขององค์การอย่าง
ยัง่ ยืน
Manantov (2009) เสนอแนะว่ากระบวนการในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ CSR
ทั้งหมดจาเป็ นต้องมีการสื่ อสารเข้าไปรวมอยูใ่ นกระบวนการของการวางแผนด้วย และแนวทางการ
กาหนดกลยุทธ์การสื่ อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่ วมในโครงการCSR ขององค์การหนึ่งๆ ไว้ ดังนี้
1) สร้างจุดเชื่อมของอารมณ์ร่วมกันให้เกิดขึ้นการที่บุคลากรในองค์การจะเข้ามามี
ส่ วนร่ วมกับโครงการ CSR ในองค์การได้น้ นั จุดแรกที่จะต้องสร้ างคือจุดเชื่ อมร่ วมกันระหว่าง
บุคลากรและองค์การ ซึ่ งจุดเชื่อมที่ร่วมกันนี้เกี่ยวเนื่องอยูบ่ นพื้นฐานของความสนใจและความใส่ ใจ
ในสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งร่ วมกันของบุคลากรในองค์การ โดยอาจทาผ่านช่องทางการสื่ อสารแบบต่างๆ ได้
อาทิ ผ่านไปยังกลุ่มผูน้ าทางความคิดในกลุ่มพนักงานขององค์การ หรื อผ่านการทาแบบสอบถาม
ความสนใจหรื อความต้องการของบุ คลากรในองค์การในเรื่ องต่างๆ ที่ เกี่ ยวกับการมี ส่วนร่ วม
รับผิดชอบต่อสังคมที่พนักงานเห็นว่าดีและมีประโยชน์
2) เปิ ดโอกาสในการรับฟั งความเห็นการเปิ ดโอกาสให้ฝ่ายบริ หารและพนักงาน
ได้มีการสื่ อสารถึ งกัน แลกเปลี่ยนในเรื่ องต่างๆ อย่างเปิ ดเผย มีการรับฟั งความคิดเห็ นเกี่ ยวกับ
ขั้นตอน วิธีการในการดาเนินโครงการ CSR ที่จดั ขึ้นโดยองค์การนับว่าเป็ นองค์ประกอบสาคัญใน
การดึงดูดคนกล่มต่างๆ ขององค์การให้เข้ามาร่ วม และแสดงให้เห็นถึงความจริ งใจในการสร้างการ
มีส่วนร่ วมในกลุ่มพนักงานขององค์การ ไม่ใช่ เป็ นการทาแต่เพียงเพื่อผลประโยชน์ในด้านการ
ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ขององค์การเพียงอย่างเดียว (Filho, Wanderley, Gomez, & Farache, 2010)
3) ส่ งเสริ มค่านิ ยมแห่ งการใส่ ใจสังคมค่านิ ยมแห่ งการใส่ ใจสังคม เมื่อได้รับการ
เพาะบ่ ม ผ่า นกระบวนการของการหล่ อหลอมโดยองค์ก ารทั้ง โดยความสมัค รใจและการสร้ า ง
แรงจูงใจให้เข้าร่ วม เมื่อพนักงานได้ตระหนักถึงค่านิ ยมแห่ งการสานึ กรับผิดชอบต่อสังคมร่ วมกับ
องค์การแล้ว การทาให้บรรลุเป้ าหมายโครงการ CSR ก็จะประสบผลสาเร็ จได้ง่ายขึ้น
4) สื่ อสารในรู ปแบบต่างๆ การใช้เครื่ องมื อการสื่ อสารทั้งภายในและภายนอก
องค์การจะช่วยในการเผยแพร่ ค่านิ ยมแห่ งการใส่ ใจต่อสังคมและโครงการ CSR ให้เป็ นที่รับรู้และ
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เข้าใจในหมู่พนักงานขององค์การ ทั้งนี้ การสื่ อสารภายในอาจทาได้โดยผ่านทางการสนทนา เล่า
เรื่ องราวตัวอย่างที่ดีของโครงการ CSR ที่ดาเนิ นการโดยองค์การในจดหมายข่าว บอร์ ดประชาสัมพันธ์
และจดหมายเวียนภายในองค์การ (Jones, Comfort, & Hillier, 2008) เป็ นต้น
ในขณะที่การสื่ อสารภายนอกอาจทาได้โดยผ่านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มผูม้ ี
ส่ วนได้ส่ วนเสี ยภายนอกให้รับรู ้ ถึง ความมุ่ง มัน่ ในการทางานร่ วมกันเพื่อสังคมของบคุ ลากรใน
องค์การ
นอกจากนี้ Manantov (2009) ได้ต้ งั ข้อสังเกตไว้วา่ การใส่ ใจต่อสังคมไม่ใช่เพียงการนาวัสดุ
ที่เหลือใช้มารี ไซเคิล แต่ควรต้องรวมถึงการสร้างการรับรู้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมใน
หมู่พนักงาน โดยตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของความจริ งจังในการปฏิ บตั ิเน้นการมีส่วนร่ วมปราศจากการ
ปรุ งแต่งเพื่ผลประโยชน์แฝงทางธุ รกิจ จึงจะเห็นได้วา่ การสร้างตัวอย่างที่ดีในการส่ งเสริ มคุณค่าต่อ
สังคมจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อบุคลากรในองค์การรับรู้ เข้าใจ และสมัครใจร่ วมลงมือทากิจกรรม CSR
ร่ วมกับองค์การอย่างแท้จริ ง
นอกจากนี้ การสื่ อสารทางภาษาและคาที่ใช้ยงั เป็ นส่ วนประกอบที่สาคัญต่อความสาเร็ จใน
กระบวนการสื่ อสารกิจกรรม CSR ดังเห็นได้จากการศึกษาของ Cramer, Jonker, & Van der Heijden
(2004) ที่พบว่าการใช้ภาษาสามารถมีส่วนทาให้เกิดการกระทาได้ การเปลี่ยนคาศัพท์ที่ยากให้เข้าใจ
ง่ายอาจเป็ นตัวแปรสาคัญในการดึงคนเข้ามามีส่วนร่ วมในโครงการ CSR ได้อย่างไม่น่าเชื่ อ หรื อ
กล่าวได้วา่ การเลือกคาที่ใช้อย่างถูกต้องสามารถสร้างแรงสนับสนุนภายในให้เกิดขึ้นได้

2.4 ปัจจัยแห่ งความสาเร็จของกิจกรรมความรับผิดชอบต่ อสั งคม
อันนตชัย ยูรประถม (2550) กล่าวว่า การทา CSR สู่ เป้ าหมายที่ยงั่ ยืนประกอบด้วยค่านิ ยม
หลักคือ การมุ่งสร้ างความรับผิดชอบต่อสังคมจากภายในสู่ ภายนอก การนาองค์กรด้วยวิสัยทัศน์
ของความรับผิดชอบต่อสังคม การสร้ างการมีส่วนร่ วม การให้ความสาคัญแก่ผทู ้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ย
มุมมองเชิ งระบบ การสร้ างนวัตกรรมใหม่ การสร้ างความยัง่ ยืนในการทาธุ รกิ จ มุ่งเน้นการสร้ าง
คุณค่าให้แก่องค์กรและสังคมและการเป็ นพลเมืองที่ดีของสังคม
CSR ต้องอยูบ่ นทุกส่ วนขององค์กร (อันนตชัย ยูรประถม, 2550, น. 1-3) ในฐานะนักวิจยั
โครงการวิจยั กรอบตัวชี้ วดั ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุ รกิจ กล่าวว่า ผลการวิจยั ชี้ ให้เห็น
ว่าการนาพาองค์กรไปสู่ ความสาเร็ จในการทา CSR เพื่อความยัง่ ยืน จะบรรจุเรื่ องความรับผิดชอบ
ต่ อ สั ง คมไว้ใ นพัน ธกิ จ วิ สั ย ทัศ น์ มี ก ลยุ ท ธ์ ใ นการปฏิ บ ัติ มี ก รอบทิ ศ ทางที่ ชัด เจน มี ก ารตั้ง
คณะกรรมการ CSR ตั้งแต่ผบู ้ ริ หารและพนักงานให้ความสาคัญกี บผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ย ซึ่ งกรอบ
ตัวชี้วดั CSR ขององค์กร แบ่งเป็ น 10 ประเด็นประกอบด้วย
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1) การนาองค์กรของผูน้ าระดับสู ง การกาหนดวิสัยทัศน์ ค่านิ ยมและพันธะสัญญา
การถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิ บตั ิ บรรยากาศส่ งเสริ มการปฏิ บตั ิอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ไป
จนถึงธรรมาภิบาลในองค์กร
2) การวางแผนเชิ งกลยุทธ์ เน้นการมีส่วนร่ วมทุกภาคส่ วน การจัดทากลยุทธ์ดา้ น
ความรับผิดชอบต่อสังคมการจัดการความเสี่ ยง และการถ่ายทอดกลยุทธ์ลงสู่ การปฏิบตั ิ
3) ลูกค้าและการตลาด สร้ างผลิตภัณฑ์ที่มี คุณค่า การดู แลและคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภค
การให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การกับผูบ้ ริ โภคอย่างถูกต้อง และเหมาะสม การสนับสนุ นคู่คา้ ที่
มีความรับผิดชอบต่อสังคม
4) สิ่ งแวดล้อม ที่ องค์กรควรจะจัดการได้แก่ การจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมภายใน
องค์กร และสังคม
5) การวัดวิเคราะห์ และการจัดการความรู ้ โดยมุ่ งที่ จะเลื อก รวบรวม วิเคราะห์
จัดการและปรับปรุ งองค์ความรู ้ ดา้ นความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร รวมไปถึ งการถ่ายทอด
ความรู ้ต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
6) ทรัพยากรบุคคล ควรมีการปฏิบตั ิต่อบุคลากรขององค์กร โดยคานึ งถึงหลักสิ ทธิ
มนุษยชน การจ้างงานสิ ทธิ และการมีส่วนร่ วมของพนักงาน การพัฒนาและส่ งเสริ มพนักงาน
7) การสื่ อสาร โดยมองไปที่การสื่ อสารทั้งในมิติภายในองค์กรและภายนอกองค์กร
8) การจัดกระบวนการ สร้ างคุ ณค่าผลิ ตภัณฑ์และบริ การอย่างมี ความรับผิดชอบ
การป้ องกันและการจัดการผลกระทบจากธุ รกิ จ การจัดการของเสี ย (Waste Management) การ
จัดการทรัพยากร การพัฒนาและออกแบบกระบวนการเพื่อลดผลกระทบทางสังคมและสิ่ งแวดล้อม
9) ภาครัฐและสังคม การดาเนิ นการตามระเบียบการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาสังคม
โดนปฏิบตั ิตามกฎกมาย การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชนและสังคม รวมไปถึงการส่ งเสริ มความ
ร่ วมมือระหว่างองค์กร
10) ผลลัพธ์ ก ารดาเนิ นงานด้านความรั บ ผิดชอบต่อสั งคมด้า นต่า งๆ ขององค์ก ร
ด้านลูกค้า ตลาด สิ่ งแวดล้อม ทรัพยากรบุคคล การสื่ อสารความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรด้าน
กระบวนการดาเนินธุ รกิจ
จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับปั จจัยแห่ งความสาเร็ จของกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
สรุ ปได้วา่ ปั จจัยแห่ งความสาเร็ จของความรับผิดชอบต่อสังคม หมายถึง การทา CSR สู่ เป้ าหมายที่
ยัง่ ยืนควรมีกรอบทิศทางที่ชดั เจน การสนับสนุ นจากผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยซึ่ งสิ่ งนี้ จะเกิ ดขึ้นได้ดว้ ย
การสร้างความรู ้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีและนาไปสู่ การปฎิบตั ิ ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้นา
แนวคิดดังกล่าวที่ได้มารวบรวมไว้มาเป็ นแนวทางในการวิเคราะห์การดาเนิ นกิ จกรรมของบริ ษทั
ซี วพีออลล์ จากัด (มหาชน)
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2.5 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
โชติรัตน์ ศรี สุข (2554) ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่ องกลยุทธ์การสื่ อสาร และการรับรู้รูปแบบ
โครงการความรั บผิดชอบต่อสังคม ของบริ ษทั ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน) การวิจยั ครั้ งนี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการให้ความหมาย รู ปแบบ กลยุทธ์การสื่ อสารและการรับรู้รูปแบบโครงการ
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริ ษทั ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน) ลักษณะการศึกษาเป็ น
การวิจยั เชิ งคุ ณภาพ ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการวิจยั เอกสารและการสัมภาษณ์ แบบเจาะลึ ก
(In-Depth Interview) จากบุคลากรในบริ ษทั และผูบ้ ริ โภคผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเบียร์ ของบริ ษทั และใช้
วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณรา (Descriptive Analysis) เพื่อตอบวัถุประสงค์การวิจยั ผลการวิจยั
พบว่า 1) การให้ความหมาย : บริ ษทั ได้กาหนดความรับผิดชอบต่อสังคมไว้เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร
โดยมุ่ ง เน้นการสร้ า งสรรค์สิ่ ง ที่ ดีใ ห้แก่ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้อมด้วยการปลู กฝั ง คนนองค์ก รและ
ประชาชนทัว่ ไปให้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 2) รู ปแบบโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม : เป็ นรู ปแบบ
ของการบริ จาคเพื่อการกุศลเป็ นส่ วนมากเป็ น CSR-after-process คือการรับผิดชอบต่อสังคมทาอยู่
นอกกระบวนการบริ ษ ทั และเป็ น Strategic CSR การท าความรั บ ผิด ชอบต่ อสั ง คมในเชิ งรุ ก
(Proactive) ที่องค์กรสามารถริ เริ่ มกิจกรรมด้วยตัวเองให้แก่สังคม 3) กลยุทธ์การสื่ อสาร : จาแนก
เป็ น 2 ประเภท ได้แก่ การสื่ อสารภายในใช้การสื่ อสารจากบนสู่ ล่าง คือมีการถ่ายทอดจากผูบ้ ริ หาร
ระดับสู ง ลงสู่ ผบู ้ ริ หารระดับกลาง ไปถึ งผูป้ ฏิ บตั ิ และการสื่ อสารภายนอกผ่านเครื่ องมื อทางการ
สื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ได้แก่ สื่ อภาพยนต์โฆษณา สื่ อกลางแจ้ง สื่ อสิ่ งพิมพ์ การ
จักดิ จกรรมพิเศษ การเป็ นผู้อุปถัมถ์กิจกรรมและสื่ อออนไลน์ 4) การรับรู้รูปแบบโครงการความ
รั บ ผิ ดชอบต่ อ สั ง คม : ผูบ้ ริ โภคเห็ น ว่า การท าโครงการความรั บ ผิ ดชอบต่ อ สั ง คมของบริ ษ ทั มี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริ ษทั กิจกรรมที่ผบู ้ ริ โภครับรู ้จะอยูใ่ นรู ปแบบของการ
บริ จาคสิ่ งของหรื อสิ นค้าจากบริ ษทั เพื่อเป็ นการช่ วยเหลื อชุ มชน ซึ่ งโครงการที่ผบู ้ ริ โภครู ้ จกั และ
สามารถจดจาได้คื อ โครงการไทยเบฟ...รวมใจต้า นภัย หนาว โดยผูบ้ ริ โภครั บ รู ้ ว่า โครงการนี้
ดาเนิ นการโดยการออกไปแจกจ่ายผ้าห่ มให้แก่ผปู ้ ระสบภัยหนาวเป็ นประจาทุกปี ซึ่ งผูบ้ ริ โภคพบ
เห็นจากสื่ อทางโทรทัศน์
วรทัย ราวินิจ (2549) ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่ อง ประสิ ทธิ ภาพของการใช้แนวคิดตามความ
รับผิดชอบต่อสังคมในการสร้ างภาพลักษณ์ ของบริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จากัด งานวิจยั นี้ เพื่อ
ศึ ก ษาการน าแนวความคิ ด ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมขององค์ ก รไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการสร้ า ง
ภาพลัก ษณ์ ข องบริ ษ ัท เครื อ เจริ ญ โภคภัณ ฑ์ จ ากัด และเพื่ อ ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ลของการสร้ า ง
ภาพลักษณ์โดยใช้แนวคิดความรับ ผิดชอบต่อสังคมขององค์กร โดยใช้แบบวิจยั สารวจ ด้วยวิธีการ
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เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม จานวน 420 ชุ ด เพื่อสารวจความคิดเห็ นของกลุ่มตัวอย่างที่
สามารถเป็ นตัวแทนของประชากรที่ตอ้ งการศึกษาได้ ผลการวิจยั เชิ งคุณภาพพบว่า ประชาชนส่ วน
ใหญ่มีการเปิ ดรับสื่ อประชาสัมพันธ์ของบริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จากัด อยูใ่ นระดับต่า และมีการ
รับรู ้ ภาพลักษณ์ ของบริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จากัด อยู่ในเกณฑ์ดี การทาโครงการและกิ จกรรม
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมภายในองค์กร และความรับผิดชอบต่อสังคมภายนอกองค์กร โดยใน
การจัดท าโครงการมี ข้ นั ตอนส าคัญอยู่ 5 ขั้นตอน คื อ ขั้นตอนที่ 1 การเลื อกประเด็นทางสังคม
ขั้นตอนที่ 2 การเลื อกกิ จกรรม ขั้นตอนที่ 3 การวางแผนการดาเนิ นงาน ขั้นตอนที่ 4 การกาหนด
วิธีการประเมินผล ขั้นตอนที่ 5
การวางแผนการสื่ อสาร ซึ่ งในการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้ างภาพลักษณ์ของบริ ษทั เครื อ
เจริ ญโภคภัณฑ์ จากัด นั้น จะเป็ นการประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อแบบผสมผสาน ที่เน้นสื่ อที่ให้ความ
ร่ วมมือในการเผยแพร่ แบบให้เปล่า (Free Media) เป็ นหลัก ส่ วนการวิจยั เชิ งปริ มาณ ผลการวิจยั
พบว่า ประชาชนที่มีลกั ษณะทางประชากรแตกต่างกัน มีการเปิ ดรับสื่ อประชาสัมพันธ์ของบริ ษทั
เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จากัด แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาแยกตามตัวแปรแล้ว ประชากรที่มี
เพศแตกต่างกัน มีการเปิ ดรับข่าวสารจากสื่ อไม่แตกต่างกัน ส่ วนในด้านของภาพลักษณ์ การเปิ ดรับ
สื่ อประชาสัมพันธ์ มีความสัมพันธ์กบั การรั บรู ้ ภาพลักษณ์ ของบริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จากัด
นอกจากนี้ ผลการวิจยั ยังพบว่า การรับรู ้ ภาพลักษณ์ มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าหรื อ
บริ การของบริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จากัด
ศรายุทธ ศิริไปล์ (2550)ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่ อง การศึกษาการรับรู้การสื่ อสารการตลาด
เพื่อสร้ างภาพลักษณ์ ของเบี ยร์ สิงห์ไลท์เปรี ยบเทียบกับเบียร์ ช้างไลท์ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษา
เปรี ยบเทียบระดับการรับรู้การสื่ อสารการตลาดเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของเบียร์ สิงห์ไลท์เปรี ยบเทียบ
กับเบียร์ ช้างไลท์ ความสัมพันธ์ของการสื่ อสารการตลาดเพื่อสร้ างภาพลักษณ์ ของเบียร์ สิงห์ ไลท์
เปรี ยบเทียบกับเบียร์ ชา้ งไลท์ของกลุ่มเป้ าหมายกับระดับความพึงพอใจในตราสิ นค้าและระดับความ
ถักดี ในตราสิ นค้า และลักษณะประชากรศาสตร์ ของกลุ่มตัวอย่าง เช่ น อายุ เพศ การศึ กษา อาชี พ
รายได้ ความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจและความถักดี ในตราสิ นค้า ของสิ งห์ไลท์และช้างไลท์ใน
เขตกรุ งเทพมหานคร
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ โดยใข้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน พบว่า ในภาพรวมแล้วผูบ้ ริ โภคเบียร์ สิงห์ไลท์มีการ
รับรู ้การสื่ อสารการตลาดเพื่อสร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เกิด ความถักดี ในตราสิ นค้า (Brand Loyalty)
เบียร์ สิงห์ไลท์ ในระดับปานกลาง เมื่อศึกษาในรายละเอียดแล้ว พบว่า สิ่ งที่ทาให้ผบู ้ ริ โภคสิ งห์ไลท์
มีความภักดีในตราสิ นค้า (Brand Loyalty) มากที่สุด คือ รสชาติ นุ่มๆ ถูกคอ ของเบียร์ สิงห์ไลท์ ทา
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ให้ผบู ้ ริ โภคอยากดื่มเบียร์ สิงห์ไลท์ โดยมีความถักดีต่อเบียร์ สิงห์ไลท์ในระดับมาก สาหรับผูบ้ ริ โภค
เบียร์ ชา้ งไลท์ พบว่า มีการรับรู ้การสื่ อสารการตลาดเพื่อสร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เกิดความภักดีในตรา
สิ นค้า (Brand Loyalty) เบียร์ ชา้ งไลท์ ในระดับปานกลางเมื่อศึกษาในรายละเอียดแล้ว พบว่า สิ่ งที่
ทาให้ผบู้ ริ โภคเบียร์ ชา้ งไลท์มีความภักดีใ นตราสิ นค้า (Brand Loyalty) มากที่สุด คือ รสชาติ นุ่มๆ
ถูกคอ และราคาที่เหมาะสม ของเบียร์ ช้างไลท์ ทาให้ผบู้ ริ โภคอยากดื่มเบียร์ ช้างไลท์ โดยมีความ
ภักดีต่อเบียร์ ชา้ งไลท์ ในระดับปานกลาง
สายทิพย์ โสรัตน์ (2551) ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกประเด็ นทาง
สังคม เพื่อการดาเนิ นกิ จกรรมความรั บผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุ รกิ จโดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ
ศึกษาและวิเคราะห์หาหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลื อ กประเด็นทางสังคมเพื่อการดาเนิ นกิ จกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ขององค์กรธุ รกิจในบริ บทของสังคมไทยโดยใช้เทคนิคเดลฟายกับ
กลุ่มผูเ้ ชี่ ยวชาญ เพื่อสร้ างแบบสอบถามใช้สารวจความสนใจในการนาหลักเกณฑ์ดงั กล่าวไปใช้
ของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า สามารถแยกปั จจัยที่
ใช้เป็ น 2 กลุ่ม คือปั จจัยจากภายในองค์กร โดยหลักเกณฑ์ที่มีความสาคัญในระดับมากที่สุด คือ ผล
การดาเนิ นงานขององค์กรที่ มีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ต่อผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ยและต่อ
สิ่ งแวดล้อม กิจกรรมที่มีความเกี่ยวเนื่องกับบริ บทขององค์กร ทั้งในเรื่ องของนโยบาย เป้ าหมายและ
ธุ รกิจหลัก และกิจกรรม CSR ที่จะทานั้นสามารถใช้ทรัพยากรที่ลงทุนในการทา CSR ได้อย่างคุม้ ค่า
และปั จจัยจากภายนอกองค์กร คือ ปั ญหาที่กาลังเกิดขึ้นในชุ มชนรอบข้างที่องค์กรจะสามารถนามา
ดาเนิ นกิจกรรม CSR ได้ และระดับความรุ นแรงและเร่ งด่วนของปั ญหาทางสังคมที่ตอ้ งการแก้ไข
หรื อบรรเทาปัญหา
แม้วา่ CSR มีแนวคิดพื้นฐานจากการคานึ งถึงผลกระทบทางสังคมและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
แต่ผลการศึกษาได้สะท้อนว่า ปั จจัยที่ได้รับการให้ความสาคัญในระดับมากและมากที่สุด เป็ นปั จจัย
ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจขององค์กร ขณะเดียวกันองค์กรธุ รกิจยังให้ความสนใจน้อยในด้านการ
ตอบสนองความคาดหวังของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยภายในองค์กร และการกระจายการลงทุ นไปใน
กิจกรรม CSR ด้านต่างๆ อย่างทัว่ ถึง ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้คือ ควรคานึ งถึงความเหมาะสม
กับลักษณะพื้นฐานขององค์กร จึงควรนาหลักเกณฑ์ที่มีความสาคัญมากมาใช้ก่อน และควรพิจารณา
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่จะใช้ร่วมกันอย่างเหมาะสม ภายในกรอบกลยุทธ์ขององค์กรนั้นๆ
สุ เมธ กาณจนพันธุ์ (2551) ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่ อง กลยุทธ์การบริ หารจัดการด้านความ
รั บผิดชอบต่อสัง คม ขององค์กรธุ รกิ จโดยมี วตั ถุ ประสงค์เพื่ อ 1) ศึ กษาลัก ษณะ รู ปแบบ และ
กระบวนการในการดาเนิ นงานขององค์กรธุ รกิจในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุ รกิ จ
2) ศึกษาถึงความรู้ความเข้าใจขององค์กรธุ รกิ จที่มีต่อความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุ รกิ จ
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3) ศึกษาถึงแนวโน้มในการดาเนิ นงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุ รกิจในประเทศ
ไทย โดยใช้การศึกษาจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และศึกษาจากเอกสาร พบว่า ปั จจุบนั องค์กร
ธุ รกิจในประเทศไทยได้มีกลยุทธ์การบริ หารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในลักษณะที่เป็ น
เชิ งกลยุทธ์มากขึ้น โดยการใช้การวิเคราะห์ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกองค์กรประกอบการวาง
แผนการดาเนิ นงานเพื่อให้การดาเนิ นงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมี ประสิ ทธิ ภาพสู งที่ สุด
นอกจากนี้ องค์กรธุ รกิจยังมีความรู ้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดาเนิ นงานด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมว่าเป็ นวิธีการขับเคลื่อนให้องค์กรมีการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน แต่อย่างไรก็ตามบางองค์กรก็ยงั
ไม่ได้มีการดาเนิ นงานในด้านที่ครอบคลุ มทั้ง 3 มิติ ได้แก่ มิติดา้ นเศรษฐกิจ มิติดา้ นสังคม และมิติ
ด้านสิ่ งแวดล้อม โดยจะมุ่งเน้นใน 2 มิติเป็ นหลัก คือ มิติดา้ นเศรษฐกิจ และสิ่ งแวดล้อม และองค์กร
ธุ รกิ จยังมีความรู ้ ความเข้าใจไม่ถูกต้องในด้านการสื่ อสารประชาสัมพันธ์การดาเนิ นงาน สาหรั บ
แนวโน้ม ในการด าเนิ น งานด้า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมนั้น ในอนาคตองค์ ก รธุ ร กิ จ จะให้
ความสาคัญในการดาเนิ นงานมากยิ่งขึ้น มีการจัดตั้งหน่ วยงานที่รับผิดชอบการดาเนิ นงานด้านนี้
โดยเฉพาะ มีการมุ่งเน้นการเข้ามามีส่วนร่ วมของพนักงาน คู่คา้ มากขึ้น และจะมีการจัดทารายงาน
ผลการดาเนินงานในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุ รกิจโดยเฉพาะ

2.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องผูว้ จิ ยั มุ่งศึกษากลยุทธ์การสื่ อสาร กระบวนการ และ
สื่ อที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) โดยผูว้ ิจยั ได้กาหนด
กรอบแนวคิดการวิจยั ดังนี้
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กลยุทธ์การสื่ อสารด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคม (CSR) ของบริ ษทั ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)

ปัจจัยแห่ งความสาเร็จของกลยุทธ์
การสื่อสารด้ านกิจกรรม CSR ของ
บริษทั ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)
1.
2.
3.
4.

ความน่าเชื่อถือของบริ ษทั
การมีส่วนร่ วมของพนักงาน
ความสัมพันธ์กบั ชุมชน
ประสิ ทธิภาพการสื่ อสาร

กลยุทธ์ การดาเนินกิจกรรม CSR แบบ
ผสมผสานของบริษทั ซีพี ออลล์ จากัด
(มหาชน)
1. รับรู้ประเด็นทางสังคม
2. ส่งเสริ มสังคมจากการทาการตลาด
3. การตลาดเพื่อสังคม
4. อาสาสมัครช่วยเหลือชุมชน
5. ดาเนิ นธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
กลยุทธ์ การสร้ างการมีส่วนร่ วมในการ
ดาเนินกิจกรรม CSR จากทุกภาคส่ วนใน
สังคมของบริษทั ซีพี ออลล์ จากัด
(มหาชน)
1. การมีส่วนร่ วม
2. รับฟังความคิดเห็น
3. ส่งเสริ มค่านิ ยมแห่ งการใส่ใจสังคม
4. รู ปแบบการสื่ อสาร
- ภายใน
- ภายนอก

สื่อประชาสัมพันธ์ ด้านกิจกรรม CSR ของ
บริษทั ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)
1. สื่ อบุคคล
2. วิทยุกระจายเสี ยง
3. โทรทัศน์
4. หนังสื อพิมพ์
5. นิตยสาร

ภาพที่ 2.5 กรอบแนวคิดในการวิจยั

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวจิ ยั
การศึกษาเรื่ อง ปั จจัยแห่ งความสาเร็ จของกลยุทธ์การสื่ อสารด้านกิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (CSR) ของบริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) เป็ นการศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative
Approach)
การวิจยั เชิงคุณภาพ เป็ นการแสวงหาความรู้โดยอาศัยวิธีการเชิงประจักษ์ หรื อจากแหล่ง
ข้อมูลทุติยภูมิ เพื่อทาความเข้าใจกับระบบ กระบวนการดาเนิ นงานขององค์กร ความหมายของ
พฤติกรรมของบุคคล หรื อของวัฒนธรรมของชุมชน ที่ทาการศึกษา ในสภาพแวดล้อมที่เป็ นไปตาม
ธรรมชาติ โดยมีเป้ าหมายเพื่ อค้นหากฎเกณฑ์ สร้ างแนวคิดหรื อสมมติฐานใหม่ๆ จากแหล่งที่
ทาการศึกษา
สาหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งคุ ณภาพนั้นมีหลายวิธี เช่ น การวิเคราะห์เชิ งระบบ การ
วิเคราะห์เนื้อหาของเอกสาร การวิเคราะห์เชิงตรรก และการวิเคราะห์ความโยงใยของปรากฏการณ์
เพื่อสร้างข้อสรุ ปแบบอุปมาน หลักฐานที่ใช้สนับสนุ นข้อค้นพบของงานวิจยั เชิ งคุณภาพส่ วนมาก
จะเป็ นข้อเขียน หรื อคากล่าวของบุคคล พฤติกรรมที่ได้จากการสังเกต หลักฐานทางประวัติศาสตร์
เหตุ ก ารส าคัญๆ ที่ เกิ ดขึ้ นในช่ วงที่ ท าการศึ ก ษาหรื อตัวเลขในเชิ งปริ มาณ ในส่ วนของการ
ตีความหมายของผลการวิจยั นั้น งานวิจยั เชิ งคุณภาพจะให้อรรถาธิ บายจากัดแวดวงเฉพาะในบริ บท
(Contextualization) หรื อเฉพาะกรณี ที่ทาการศึกษามากกว่าที่จะเป็ นข้อสรุ ปทัว่ ไป (Generalization)
ทั้งนี้ เนื่ องจากความสัมพันธ์ระหว่างปรากฎการณ์ ที่ทาการศึกษา และสภาพแวดล้อมในแต่ละแห่ ง
ที/เป็ นกรณี ศึกษามีลกั ษณะเฉพาะตัว และนอกจากนี้ ขอ้ เท็จจริ งที่เสนอนั้น ก็สะท้อนออกมาจาก
ทัศนะของคนใน หรื อผูท้ ี่ถูกศึกษาในสถานที่น้ นั ๆ อีกด้วย
ข้อดีของการวิจยั เชิงคุณภาพ
1) ทาให้เข้าใจปรากฏการณ์ต่างๆ อย่างลึกซึ้ ง
2) ช่วยเสริ มสร้างการศึกษากระบวนการอย่างลึกซึ้ งรอบด้าน
3) เป็ นการศึกษาเพื่อหาข้อสมมติฐานเพื่อนาไปสู่ เชิงปริ มาณ
4) เป็ นประโยชน์เมื่อทาวิจยั ในกลุ่มคนขนาดเล็ก หรื อมีขอ้ จากัดบางประการ
5) เป็ นงานวิจยั ที่เอื้อต่อการวิจยั ในลักษณะที่เป็ นนามธรรม

79
6) ช่วยเสริ มงานวิจยั เชิงปริ มาณ ให้คาตอบที่ชดั เจนและหนักแน่นยิง่ ขึ้น
7) ส่ งเสริ มให้เกิดการมีส่วนร่ วมของประชาชน
ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดขั้นตอนในการศึกษาไว้ดงั นี้
1) สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interviews) เพื่อให้ได้ขอ้ มูลปรากฎการณ์ต่างๆ
อย่างลึ กซึ้ ง โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญของบริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) ถึงสื่ อด้านกิ จกรรม CSR
กระบวนการการสื่ อสารด้านกิ จกรรม CSR และปั จจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็ จในการสื่ อสารด้าน
กิจกรรม CSR
2) วิเคราะห์สื่อด้านกิจกรรม CSR กระบวนการการสื่ อสารด้านกิจกรรม CSR และ
ปั จจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็ จในการสื่ อสารด้านกิจกรรม CSR ของบริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน)

3.1 ขอบเขตในการวิจัย
3.1.1 ขอบเขตด้ านเนือ้ หา
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นงานวิจยั เชิ งคุ ณภาพโดยมุ่งศึกษาปั จจัยแห่ งความสาเร็ จของกลยุทธ์การ
สื่ อสารด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) เพื่อ
ศึกษาปั จจัย กลยุทธ์ และสื่ อของบริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) ขอบเขตของการศึกษาครั้งนี้
ครอบคลุมปั จจัยแห่ งความสาเร็ จ กลยุทธ์การสื่ อสารที่ใช้ในโครงการหรื อกิ จกรรมโดยศึกษาด้วย
วิธีการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร วรรณกรรมต่างๆ และข้อมูลจากเว็บไซต์
3.1.2 ขอบเขตด้ านประชากรวิจัย
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญครั้งนี้ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หาร หัวหน้าหน่วยงาน พนักงานระดับปฏิบตั ิการ
ที่ปฏิบตั ิงานอยูฝ่ ่ ายประชาสัมพันธ์และฝ่ ายส่ งเสริ มกิจกรรมเพื่อสังคมของบริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด
(มหาชน) จานวน 9 คน ดังนี้
3.1.2.1 กรรมการผูจ้ ดั การด้านการส่ งเสริ มกิ จกรรมเพื่อสังคมบริ ษทั ซี พี ออลล์
จากัด (มหาชน) ดารงตาแหน่งอยูป่ ั จจุบนั
3.1.2.2 ผูจ้ ดั การฝ่ ายส่ งเสริ มกิจกรรมเพื่อสังคมบริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน)
ดารงตาแหน่งอยูป่ ั จจุบนั
3.1.2.3 ผูจ้ ดั การฝ่ ายประชาสัมพันธ์บริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) ดารง
ตาแหน่งอยูป่ ั จจุบนั
3.1.2.4 หัวหน้าฝ่ ายส่ งเสริ มกิจกรรมเพื่อสังคมภูมิภาค (ประจาภาคเหนือ) บริ ษทั
ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) ดารงตาแหน่งอยูป่ ั จจุบนั
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3.1.2.5 หัวหน้าฝ่ ายส่ งเสริ มกิจกรรมเพื่อสังคมภูมิภาค (ประจาภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ) บริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) ดารงตาแหน่งอยูป่ ั จจุบนั
3.1.2.6 หัวหน้าฝ่ ายส่ งเสริ มกิจกรรมเพื่อสังคมภูมิภาค (ประจาภาคกลาง) บริ ษทั
ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) ดารงตาแหน่งอยูป่ ั จจุบนั
3.1.2.7 หัวหน้าฝ่ ายส่ งเสริ มกิจกรรมเพื่อสังคมภูมิภาค (ประจาภาคใต้) บริ ษทั ซีพี
ออลล์ จากัด (มหาชน) ดารงตาแหน่งอยูป่ ั จจุบนั
3.1.2.8 เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่ งเสริ มกิจกรรมเพื่อสังคมบริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน)
ดารงตาแหน่งปั จจุบนั
3.1.2.9 เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์บริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) ดารง
ตาแหน่งปั จจุบนั

3.2 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
แหล่งข้อมูลแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทดังนี้
3.2.1 แหล่ งปฐมภูมิ (Primary Data)
เป็ นข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ โดยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
(In-depth Interviews) ผูว้ ิจยั ทาการสัมภาษณ์โดยใช้แนวคาถามแบบไม่มีโครงสร้างคาถามแน่นอน
(Unstructured Interview) ซึ่ งไม่ได้กาหนดคาตอบไว้ตายตัว จึงมีความยืดหยุน่ สามารถปรับเปลี่ยน
ได้ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการศึกษา ผูว้ ิจยั ทาการสัมภาษณ์ดว้ ยตนเอง โดยใช้
วิธีการบันทึกเสี ยงและการจดบันทึกรายละเอียด เพื่อรวบรวมข้อมูลที่ ได้จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ
จานวน 9 คน
3.2.2 แหล่ งข้ อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
ซึ่ งเป็ นแหล่งข้อมูลประเภทเอกสารต่างๆ ดังต่อไปนี้
3.2.2.1 ข้อมูลเอกสารหนังสื อที่เป็ นแนวคิดและทฤษฎี ต่างๆ ที่เกี่ ยวข้องเพื่อศึกษา
และวิเคราะห์เกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่ อสารด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริ ษทั
ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน)
3.2.2.2 บทความจากเว็บไซต์ต่างๆ และเอกสารรายงานประจาปี ของบริ ษทั ซี พี
ออลล์ จากัด (มหาชน) ที่เกี่ยวข้องกับการใช้แนวคิด กลยุทธ์การสื่ อสาร โครงการด้านกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน)
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3.3 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งคุ ณภาพ (Qualitative Research) โดยผูว้ ิจยั ได้สร้างแนว
คาถามการวิจยั ขึ้นเพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการวิจยั ที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์ในการวิจยั ดังนี้
3.3.1 ตัวผูว้ จิ ยั ซึ่งเป็ นผูร้ วบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
3.3.2 เครื่ องบันทึกเสี ยง สาหรับรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ให้ได้ใจความที่
ละเอียดครบถ้วน สะดวกแก่การนามาถอดความเพื่อใช้ในการศึกษาควบคู่ไปกับการจดบันทึก
3.3.3 การจดบันทึกเพื่อให้สามารถบันทึกประเด็นที่ น่าสนใจเพิ่มเติม นอกจากแนว
คาถามที่เตรี ยมไว้ และสามารถเชื่ อมโยงข้อมูลและบันทึกเพิ่มเติมช่วยเตือนความจาระหว่างการ
สัมภาษณ์
3.3.4 แนวคาถามการวิจยั ที่ใช้ในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview)
เพื่อใช้สาหรับผูบ้ ริ หาร หัวหน้าหน่วยงาน พนักงานระดับปฏิบตั ิการที่ปฏิบตั ิงานอยูฝ่ ่ ายประชาสัมพันธ์
ของบริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน)
3.3.5 เพื่ อให้ไ ด้ข ้อมูล ที่ ครอบคลุ มประเด็นและปั ญหาการวิจยั ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการ
สัมภาษณ์โดยเป็ นคาถามแบบปลายเปิ ด (Open Question) เพื่อให้กลุ่มเป้ าหมายสามารถเล่าเรื่ องราว
ต่างๆ ได้อย่างละเอียด และเกิดการยืดหยุน่ ในการสัมภาษณ์ แนวทางคาถามมีดงั นี้
3.3.5.1 แนวทางคาถามเกี่ ยวกับวิธีในการสื่ อสารด้านกิ จกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (CSR) ซึ่ งแนวทางคาถามต่อไปนี้ พฒั นามาจากแนวคิดทฤษฎีดา้ นการสื่ อสารองค์กร และ
การสื่ อสารคนกลุ่ ม ใหญ่ และแนวคิ ด เกี่ ย วกับ ความรั บ ผิดชอบต่ อสั ง คม Stakeholder Theory
Corporate Citizenship และ ประสิ ทธิภาพการสื่ อสารในคาถามต่อไปนี้อย่างไร
1) วิธีการส่ งเสริ มการรับรู ้ประเด็นปั ญหาทางสังคมอย่างไร
2) วิธีการส่ งเสริ มสังคมจากการทาการตลาด เช่น การบริ จาค
3) วิธีการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม
4) วิธีการที่สนับสนุนให้ผบู ้ ริ หารและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยมีสัมพันธ์
อันดีต่อกัน
5) วิธีการปรับปรุ งการดาเนิ นธุ รกิจขององค์กรเพื่อไม่ให้เกิด
ผลกระทบด้านลบกับสังคมและสิ่ งแวดล้อม
3.3.5.2 แนวทางค าถามเกี่ ย วกับ กระบวนการการสื่ อ สารด้า นกิ จกรรมซึ่ ง
แนวทางคาถามต่อไปนี้ พฒั นามาจากแนวคิดองค์ประกอบของความรับผิดชอบต่อสังคมที่ยอมรับ
ในปัจจุบนั มิติภายในและมิติภายนอก และแนวคิดระดับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุ รกิจ
ในคาถามต่อไปนี้
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1) วิธีการสร้างการมีส่วนร่ วม
2) วิธีการส่ งเสริ มให้ฝ่ายบริ หารและพนักงานได้มีการสื่ อสาร
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
3) วิธีการส่ งเสริ มให้พนักงานความใส่ ใจต่อสังคม
4) กระบวนการสื่ อสารเพื่อให้รับรู ้กิจกรรมด้าน CSR ทั้งภายใน และ
ภายนอก
3.3.5.3 วิธีการการใช้สื่อในการเผยแพร่ กิจกรรม CSR ซึ่ งแนวทางคาถาม
ต่อไปนี้พฒั นามาจากแนวคิดเรื่ องของแนวคิดเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์เชิงรุ ก
เครื่ องมือและสื่ อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ และปั จจัยแห่ งความสาเร็ จของกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคมในคาถามต่อไปนี้
1) วิธีการการใช้สื่อบุคคลช่วยในการเผยแพร่ กิจกรรม CSR
2) วิธีการการใช้สื่อวิทยุช่วยในการเผยแพร่ กิจกรรม CSR
3) วิธีการมีการใช้สื่อโทรทัศน์ช่วยในการเผยแพร่ กิจกรรม CSR
4) วิธีการใช้สื่อสิ่ งพิมพ์ช่วยในการเผยแพร่ กิจกรรม CSR
5) วิธีการใช้สื่อนิตยสารช่วยในการเผยแพร่ กิจกรรม CSR
6) สาเหตุใดที่มีผลต่อการสื่ อสารกิจกรรม CSR ขององค์การ
7) ปั จจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็ จในด้านการสื่ อสารด้านกิจกรรม CSR

3.4 การตรวจสอบความน่ าเชื่อถือของข้ อมูล
การวิจยั เชิ งคุ ณภาพมี ค วามยืดหยุ่นสู ง ผูว้ ิจยั เป็ นเครื่ องมื อส าคัญที่ ใ ช้ใ นการเก็ บ ข้อมู ล
เพื่อให้ผลการวิจยั มีความน่ าเชื่ อถื อ และเกิ ดความไว้วางใจในคุ ณภาพของงานวิจยั เชิ งคุ ณภาพ
ผูว้ จิ ยั จึงต้องใช้วธิ ีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนนาไปวิเคราะห์ดงั นี้
3.4.1 ผลการวิ จ ัย ที่ ไ ด้ รั บ เปรี ยบเที ย บอ้ า งอิ ง กับ วารสารและสื่ อ ที่ ป รากฏต่ อ
สาธารณชน
3.4.2 ผลการวิจ ัย ที่ ไ ด้รั บ ถู ก ส่ ง กลับ ไปยัง ผูต้ อบค าถาม เพื่ อให้ต รวจสอบความ
ถูกต้องของคาตอบที่ให้ไว้
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3.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการศึกษาวิจยั ส่ วนนี้ ผูว้ จิ ยั ได้นาเอาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และ
แหล่ งข้อมูลจากเอกสารมาศึ กษาเปรี ยบเที ยบ และสรุ ปรวมประเด็นสาคัญ นาเสนอข้อมูลเชิ ง
พรรณนาตามที่กาหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของการวิจยั ครั้งนี้ โดยการบรรยายถึงกลยุทธ์การสื่ อสาร
ด้านกิจกรรม CSR ของบริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) สื่ อด้านกิจกรรม CSR ของบริ ษทั ซี พี
ออลล์ จากัด (มหาชน) และปั จจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็ จในการสื่ อสารด้านกิจกรรม CSR ของบริ ษทั
ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)
เทคนิควิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์โดยการจาแนกชนิดข้อมูล (Typological
Analysis) โดยอาศัยการการจาแนกข้อมูลในระดับมหภาค
การจาแนกข้อมูลในระดับมหภาค เป็ นการจาแนกข้อมูลตามเหตุการณ์ (Event) หรื อ การ
วิเคราะห์เหตุการณ์ ตามเรื่ องราว (Event Analysis) ที่ปรากฏ ซึ่ งเป็ นการวิเคราะห์เหตุการณ์แบบอิง
ทฤษฎี
การวิเคราะห์เหตุการณ์แบบอิงทฤษฎี คือ การแยกชนิ ดในเหตุการณ์ น้ นั ๆ โดย การยึด
แนวคิด หรื อกรอบการจาแนกเหตุการณ์โดยอาศัยทฤษฎีเป็ นกรอบการจาแนก ซึ่ งกรอบ การจาแนก
เหตุการณ์ที่นิยมใช้หรื อมีลกั ษณะกลางๆ ที่มกั นามาใช้ร่วมกันคือ การวิเคราะห์เหตุการณ์ออกเป็ น 6
ประเภท คือ ใคร ทาอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไรและทาไม นอกจากนี้ ยงั สามารถแยกชนิ ดออกเป็ น
6 ชนิด ตามกรอบปรากฏการณ์ ได้ดงั นี้ (Lofland, 1984, p. 14-15) ดังนี้
1) การกระทา (Acts) คือ พฤติกรรมของบุคคลในเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่
เกิดขึ้น ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ไม่ยาวนานหรื อต่อเนื่อง
2) กิจกรรม (Activities) คือ เหตุการณ์ หรื อสถานการณ์ขนบประเพณี ที่เกิดขึ้นใน
ลักษณะ ต่อเนื่อง กิจกรรมเป็ นการกระทาที่เกี่ยวข้องกับคนหลายคนมากกว่าจะเป็ นส่ วนบุคคลหรื อ
ส่ วนตัวและมักใช้เวลานานเป็ นวัน สัปดาห์ เดือนหรื อช่วงฤดู
3) ความหมาย (Meaning) คือ การให้ความหมายของการกระทาหรื อกิจกรรม โดย
คาพูดที่แสดงออกของผูใ้ ห้ขอ้ มูลอธิ บาย ให้คาจากัดความและทิศทางของการกระทาต่อสิ่ งของ
เหตุการณ์ และคุณลักษณะต่างๆ ของมนุษย์ เช่น ทาตามวัฒนธรรม ความเชื่อ บรรทัดฐาน อุดมการณ์
หรื ออคติต่างๆ ทั้งทางบวกและทางลบ
4) การมีส่วนร่ วมในกิจกรรม (Participation) คือ การที่บุคคลมีความผูกพันและเข้า
ร่ วมกิจกรรม สถานการณ์หรื อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
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5) ความสัมพันธ์ (Relationship) คือ ความเกี่ยวโยงระหว่างบุคคลหลายๆ คน ใน
สังคมหรื อเหตุการณ์ ที่ศึกษาที่เกิ ดขึ้นในช่ วงเวลา อาจเป็ นความสัมพันธ์ของกิ จกรรมที่เชื่ อมโยง
รู ปแบบต่างๆ
6) สถานการณ์หรื อสภาพการณ์ (Setting) คือ สถานการณ์หรื อสภาพการณ์ที่การ
กระทาหรื อกิจกรรมที่กาลังศึกษาอยู่ เกิดขึ้น
ในบทต่อไปจะกล่าวถึงผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลและสรุ ปผลการศึกษาในการวิจยั นี้

บทที่ 4
ผลการศึกษา
การศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยแห่ งความสาเร็ จของกลยุทธ์การสื่ อสารด้านกิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (CSR) ของบริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) ผูศ้ ึกษาใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) จากผูบ้ ริ หารระดับสู ง และบุคลากรที่รับผิดชอบด้าน
การส่ งเสริ มกิ จกรรมเพื่อสังคม และฝ่ ายประชาสัมพันธ์องค์กรของบริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน)
โดยใช้แนวคาถามแบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) ร่ วมกับการศึกษาจากข้อมูลประเภท
เอกสาร (Documentary Research) โดยมีผลการศึกษาวิจยั ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
4.1 ผลการศึกษากลยุทธ์ การสื่ อสารด้านกิ จกรรมความรั บผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ
บริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน)
4.2 ผลการศึกษาสื่ อประชาสัมพันธ์ ด้า นกิ จกรรมความรั บ ผิดชอบต่อสัง คม (CSR) ของ
บริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน)
4.3 ผลการศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็ จในการสื่ อสารด้านกิ จกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (CSR) ของบริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน)

4.1 ผลการศึกษากลยุทธ์ การสื่ อสารด้ านกิจกรรมความรับผิดชอบต่ อสั งคม (CSR) ของ
บริษทั ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)
ผลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ผูบ้ ริ หารระดับสู ง และบุคลากรที่
รับผิดชอบด้า นการส่ งเสริ มกิ จกรรมเพื่อสังคมและประชาสั มพันธ์ ของบริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด
(มหาชน) จานวน 9 คน ได้แก่ กรรมการผูจ้ ดั การด้านการส่ งเสริ มกิจกรรมเพื่อสังคม ผูจ้ ดั การฝ่ าย
กิจกรรมเพื่อสังคม ผูจ้ ดั การฝ่ ายประชาสัมพันธ์ หัวหน้าฝ่ ายส่ งเสริ มกิ จกรรมเพื่อสังคมภูมิภาค
(ประจาภาคเหนือ) หัวหน้าฝ่ ายส่ งเสริ มกิจกรรมเพื่อสังคมภูมิภาค (ประจาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ)
หัวหน้าฝ่ ายส่ งเสริ มกิจกรรมเพื่อสังคมภูมิภาค (ประจาภาคกลาง) หัวหน้าฝ่ ายส่ งเสริ มกิจกรรมเพื่อ
สัง คมภูมิ ภ าค (ประจาภาคใต้) เจ้า หน้า ที่ ฝ่ ายส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมเพื่อ สัง คม และเจ้า หน้าที่ฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ ผลการศึกษาพบว่า กลยุทธ์การสื่ อสารด้านกิ จกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
(CSR) ของบริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) ประกอบด้วย
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4.1.1 กลยุทธ์การดาเนินกิจกรรม CSR แบบผสมผสาน
4.1.2 กลยุทธ์ การสร้ างการมี ส่วนร่ วมในการดาเนิ นกิ จกรรม CSR จากทุ กภาคส่ วนใน
สังคม
ซึ่ งรายละเอียดของกลยุทธ์การสื่ อสารด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ในแต่
ละกลยุทธ์มีรายละเอียดดังนี้
4.1.1 กลยุทธ์ การดาเนินกิจกรรม CSR แบบผสมผสาน
ผลการศึกษาพบว่า กลยุทธ์การดาเนิ นกิ จกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) แบบ
ผสมผสานของบริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) เป็ นการกาหนดกลยุทธ์ที่หลากหลายวิธีและในมิติ
ทั้งในแนวกว้างและในแนวลึ ก เพื่อให้ผคู ้ นในสังคมทั้งในชุ มชนชนบทที่เป็ นแหล่งผลิ ตวัตถุ ดิบ
และสิ นค้าต่างๆ ของบริ ษทั และในชุมชนเมืองที่ เป็ นแหล่งบริ โภคสิ นค้าของบริ ษทั ได้รับรู้ถึงความ
เป็ นส่ วนหนึ่ งในสังคมของบริ ษทั รวมถึงการได้มีส่วนแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั
ในฐานะที่เป็ นหนึ่งในสมาชิกของสังคม เริ่ มจากกลยุทธ์การรับรู ้ประเด็นทางสังคมเพื่อที่จะเข้าไป
เติมเต็มในจุดที่ขาดหายไปของแต่ละชุ มชน จากนั้นจะเป็ นการดาเนิ นกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อ
สังคม (CSR) ที่เหมาะสมสาหรับแต่ละพื้นที่/ชุ มชน อาทิ การจัดส่ งอาสาสมัครเข้าไปช่วยเหลื อ
ชุ มชน ซึ่ งเป็ นการดาเนิ นกลยุทธ์ ในมิ ติด้านลึ ก ส่ วนการดาเนิ นกลยุทธ์ ในมิ ติด้านกว้างเป็ นการ
ดาเนินกลยุทธ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผูค้ นในสังคม ประกอบด้วยกลยุทธ์การส่ งเสริ มสังคม
จากการทาการตลาด กลยุทธ์การตลาดเพื่อสังคม และกลยุทธ์ การดาเนิ นธุ รกิ จอย่างมี ความ
รับผิดชอบต่อสังคม เป็ นต้น รายละเอียดของกลยุทธ์การดาเนิ นกิ จกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
(CSR) แบบผสมผสานสาหรับองค์ประกอบที่สาคัญที่บริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) ใช้กลยุทธ์
การดาเนินกิจกรรม CSR แบบผสมผสาน ประกอบด้วย
4.1.1.1 การรับรู้ประเด็นทางสังคม
4.1.1.2 ส่ งเสริ มสังคมจากการทาการตลาด
4.1.1.3 การตลาดเพื่อสังคม
4.1.1.4 อาสาสมัครช่วยเหลือชุมชน
4.1.1.5 ดาเนินธุ รกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
4.1.1.1 การรับรู้ประเด็นทางสังคม
การรับรู้ประเด็นทางสังคม บริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) ให้ความสาคัญในการ
ลงพื้นที่เพื่อศึกษาปั ญหาและความต้องการของชุมชน โดยจะให้ความสาคัญกับการเข้าถึงชุ มชนที่
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อาศัยอยู่รอบโรงงานเป็ นหลัก โดยเข้าไปดูภาพรวมร่ วมพูดคุ ยกับชาวบ้านเพื่อหาผลกระทบที่เกิ ด
ขึ้นกับภาพรวมของชุ มชนที่อยูร่ อบๆ โรงงาน เพื่อให้การไปตั้งโรงงานของบริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด
(มหาชน) ไม่เป็ นต้นเหตุแห่ งปั ญหาสังคมของชุ มชน รายละเอียดดังข้อมูลจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ
ต่อไปนี้

ภาพที่ 4.1 การเข้าร่ วมพูดคุยกับตัวแทนกลุ่มชุมชนเพื่อให้ทราบถึงปั ญหาและความต้องการ

ปกติในการคิดโครงการหนึ่ งๆ ขึ้นมานั้น นอกจากจะคิดจากภาพใหญ่ขององค์กร
และประสานโครงการและกิ จกรรมหลักๆ ขององค์กรแล้ว ก็จะพยายามดูพ้ืนที่
ส่ วนที่เราอยูอ่ ย่างเช่น ภาคเหนือเป็ นภูมิภาคที่ตอ้ งการส่ งเสริ มเรื่ องอะไร และควร
นาเรื่ องอะไรมาเติมเต็มสังคมให้เข้มแข็ง ซึ่ งหลักๆ จะเน้นเรื่ องของการสนับสนุ น
ทางด้านการศึกษา และสิ่ งแวดล้อมเป็ นหลัก เพราะเกี่ ยวเนื่ องผูกโยงกับชี วิตคน
เป็ นสาคัญ เมื่อรู ้วา่ จะทาโครงการหรื ออะไรแล้วก็จะทาการสื่ อสารให้บุคลากรใน
องค์ ก รได้รั บ ทราบว่า จะมี ก ารท ากิ จ กรรมหรื อ โครงการอะไร เพื่ อ อะไร ซึ่ ง
ส่ วนมากพนักงานก็จะสนับสนุนเพราะเป็ นบ้านเกิดตนเอง และเป็ นอีกทางในการ
ที่ จ ะทราบว่ า ปั ญ หาใด หรื อ เรื่ อ งใดที่ เ ราควรส่ ง เสริ มสนับ สนุ น และเข้า ไป
ช่ ว ยเหลื อ (หัว หน้า ฝ่ ายส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คมภู มิ ภ าคประจ าภาคเหนื อ ,
สัมภาษณ์, วันที่ 13 กรกฎาคม 2557)
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หน่ ว ยงานของเราจะเน้น การเข้า ถึ ง ชุ ม ชน ตั้ง แต่ ผู้บ ริ ห ารระดับ สู ง ผูบ้ ริ ห าร
ระดับกลางและพนักงานจะมีการพูดคุยกับชาวบ้านในชุ มชน เพื่อรับทราบการใช้
ชีวติ และร่ วมกันคิดโครงการ กิจกรรมดีๆ ที่สอดคล้องกับชุ มชนนั้นๆ โดยหลักๆ
จะเน้นเรื่ องของสิ่ ง แวดล้อมการดู แลแม่น้ า ล าคลอง การให้ทุ น การศึ ก ษา และ
สนับสนุ นให้คนในพื้นที่มีอาชี พ (หัวหน้าฝ่ ายส่ งเสริ มกิจกรรมเพื่อสังคมภูมิภาค
ประจาภาคกลาง, สัมภาษณ์, วันที่ 13 กรกฎาคม 2557)
ผูบ้ ริ หารจะลงพื้นที่เพื่อพูดคุยกับชาวบ้านในชุมชน เพื่อให้รับทราบวิถีชุมชนของ
แต่ละพื้นที่ รับทราบความต้องการ รับทราบปั ญหาของพื้นที่ เมื่อทราบปั ญหาเราก็
จะร่ วมกันคิดโครงการ กิ จกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับปั ญหาของชุ มชน แต่ส่วน
ใหญ่กิจกรรมหลักๆ ของเราจะเน้นเรื่ องสิ่ งแวดล้อมและด้านการศึกษา รวมถึ ง
สนับสนุ นให้คนในพื้นที่มีอาชี พ (หัวหน้าฝ่ ายส่ งเสริ มกิจกรรมเพื่อสังคมภูมิภาค
ประจาภาคกลาง, สัมภาษณ์, วันที่ 13 กรกฎาคม 2557)
ส่ ว นใหญ่ ค วามที่ ธุ ร กิ จ ของเราอยู่ก ับ ชุ ม ชน แทบจะทุ ก ประเภท ดัง นั้น เราจะ
รับทราบถึงปั ญหา ความต้องการของชุมชนอยูแ่ ล้ว ประกอบกับเราจะมีเจ้าหน้าที่
ในการศึกษาวิจยั วิเคราะห์สภาพปั ญหาต่างๆ ที่อาจเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามาเป็ น
ส่ วนช่ วยในการลงลึ ก ในปั ญหาต่ า งๆ ในแต่ ล ะพื้ นที่ ที่ เราเข้ามาอย่า งภาคใต้มี
ปั ญหาอะไร สิ นค้าอะไรนิ ยม อะไรต้องห้าม กิ จกรรมแบบไหนทาได้ ไม่ได้เรา
ต้องรู ้หมด ไม่ใช่กิจกรรมอย่างหนึ่ งจะทาได้ในทุกพื้นที่ เราต้องเข้าใจวัฒธรรมแต่
ละที่ดว้ ย เรี ยกว่าต้องรู ้ลึกรู ้จริ ง ก่อนที่จะลงมือคิดหรื อทาโครงการกิจกรรมอะไร
เพื่อให้ตรงความต้องการ (หัวหน้าฝ่ ายส่ งเสริ มกิ จกรรมเพื่อสังคมภูมิภาคประจา
ภาคใต้, สัมภาษณ์, วันที่ 13 กรกฎาคม 2557)
เห็นได้จากข้อมูลที่ให้สัมภาษณ์ บริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) จะเข้าไปพูดคุย
กับกลุ่มตัวแทนชุ มชน ประชุ มกลุ่ มย่อยเพื่อให้ทราบถึ งปั ญหาและความต้องการของชาวบ้านใน
ชุ มชนอย่างแท้จริ ง และดาเนิ นกิ จกรรมให้เป็ นไปตามความต้องการของพื้นที่น้ นั ๆ โดยปั ญหาและ
ความต้องการส่ วนใหญ่ของชุ มชนทุกภาคมีความคล้ายคลึงกัน ประกอบไปด้วย ปั ญหาสิ่ งแวดล้อม
ปั ญหาการขาดแคลนทุนการศึกษา และปั ญหาการว่างงาน

89
4.1.1.2 ส่ งเสริ มสังคมจากการทาการตลาด
การส่ งเสริ มสังคมจากการทาการตลาดบริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) ปัจจุบนั การ
ส่ งเสริ มการตลาดของบริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด(มหาชน) มีหลากหลายวิธี ซึ่ งการทา CSR ก็เป็ น
ช่องทางหนึ่งในการทาการตลาดโดยการเข้าถึงชุ มชนได้ทางตรงและเป็ นการทาประโยชน์ต่อสังคม
ส่ วนรวมด้วย บริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) จึงมีการจัดกิ จกรรม CSR แบบเชิ งรุ กในทุกพื้นที่
ของประเทศ เพื่ อ เป็ นการส่ ง เสริ ม การท าประโยชน์ ใ ห้ สั ง คมและช่ ว ยเหลื อ สั ง คมแบบยัง่ ยื น
รายละเอียดดังข้อมูลจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญต่อไปนี้

ภาพที่ 4.2 การเลี้ยงไก่ไข่ในระบบเรื อนปิ ดเรื อนเปิ ด และผลผลิตพืชผักของชาวบ้านที่เข้าร่ วม
โครงการ
ปั จจุบนั การทาธุ รกิจทุกธุ รกิจต้องคานึ งสังคมเป็ นส่ วนหนึ่ งในการกาหนดทิศทาง
การตลาดหรื อกลยุทธ์การตลาดของแต่ละองค์กร โดยเฉพาะซี พี ออลล์ เพราะเป็ น
ธุ รกิจที่เรี ยกได้วา่ เกี่ยวเนื่องผูกโยงกับชีวติ คนเกือบทุกส่ วนในกิจวัตร ไม่วา่ จะเป็ น
ธุ รกิ จค้าปลีกเซเว่นอิเลฟเว่น หรื อธุ รกิจอาหารซี พีเอฟ และก็ตอ้ งยอมรับว่าธุ รกิ จ
ของซี พีออลล์ เราส่ วนใหญ่อยู่กบั ชุ มชน เมื่อธุ รกิ จและชุ มชนต้องอยู่ร่วมกันการ
ถ้อยที ถ้อยอาศัยและการเกื้ อกูลกันจึงเป็ นเรื่ องที่ บริ ษทั ให้ความสาคัญ เราจะใช้
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หลักการในการบริ หารแบบธรรมาภิบาล ซึ่ งหมายถึ งความรับผิดชอบต่อสังคม
เน้นในเรื่ องของการคื นกาไรให้สังคม โดยเฉพาะเรื่ องของการศึกษา สิ่ งแวดล้อม
ซี พี เ ราเน้น การท ากิ จ กรรมเพื่ อ คื น ก าไรสู่ สั ง คมมาเป็ นเวลานานแล้ว มาอย่า ง
ต่อเนื่อง เช่นการให้ทุนการศึกษา (กรรมการผูจ้ ดั การด้านการส่ งเสริ มกิจกรรมเพื่อ
สังคม บริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน), สัมภาษณ์, วันที่ 13 กรกฎาคม 2557)
ทุ ก วันนี้ บ ริ ษ ทั ซี พี ออลล์ เราจะให้ความส าคัญเรื่ องของการท า CSR กับ กลุ่ ม
ชาวบ้านในชุมชนมาก จะเห็นได้จากกิจกรรมที่เราทามาต่อเนื่ องเช่น การนาของ
อุปโภคบริ โภคและเงิ นไปช่ วยเหลื อกลุ่มผูส้ ู งอายุ การให้ทุนการศึกษานักเรี ยนที่
เรี ยนดี แต่ ขาดแคลนทุ นทรั พย์ การส่ งเสริ ม อาชี พต่ า งๆ ไม่ ว่า จะเป็ นอาชี พทาง
การเกษตร อาชี พจักสาน อาชี พตัดเย็บเสื้ อผ้า ก็แล้วแต่ความต้องการของแต่ละ
พื้นที่ เพราะซี พี ไม่ได้มุ่งเน้นแต่ธุรกิ จเท่านั้น ถ้าไม่มีชุมชนซี พีเองก็อยูไ่ ม่ได้ เมื่อ
เราได้จ ากชุ ม ชนการคื น ให้ ชุ ม ชนบ้า งก็ เ ป็ นหน้า ที่ ข องเรา (ผูจ้ ัด ฝ่ ายส่ ง เสริ ม
กิ จกรรมเพื่อสังคม บริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน), สัมภาษณ์ , วันที่ 13
กรกฎาคม 2557)
บริ ษทั มีนโยบายให้แต่ละภาคดาเนิ นกิ จกรรมCSR กับกลุ่มชาวบ้านเสมอ เพราะ
เราเข้ามาใช้ประโยชน์จากพื้นที่ของชาวบ้าน ซึ่ งบางทีก็ไปส่ งผลกระทบต่อชี วิต
ความเป็ นอยูข่ องชาวบ้านแบบไม่รู้ตวั ตอนที่เราลงมาตั้งโรงงานใหม่ ๆ แต่พออยู่
ไปเขาก็เห็นว่าเราไม่ได้มาหาประโยชน์อย่างเดียวเรามีการลงไปดูแลชุ มชน มีการ
ฝึ กอาชี พ ให้เ ป็ นการคื นก าไรให้ชุ ม ชน ทัศ นคติ ต่ อองค์ก รจากชาวบ้า นก็ ดีข้ ึ น
(หัวหน้าฝ่ ายส่ งเสริ มกิ จกรรมเพื่อสังคมภูมิภาค (ประจาภาคเหนื อ ), สัมภาษณ์ ,
วันที่ 13 กรกฎาคม 2557)
เราจะให้ความสาคัญกับการลงทา CSR กับชาวบ้านมาก ทั้งลงไปทากิจกรรมและ
ลงไปร่ วมกิจกรรม ซึ่ งก็ได้รับการตอบรับจากชาวบ้านดี ทุกคนก็ไว้วางใจซี พี เวลา
มีกิจกรรมอะไรก็จะมาบอก มาขอการสนับสนุ นจากเรา โลโก้เราก็กลายเป็ นแบรนด์
ช่วยเหลือสังคม โดยเฉพาะเรื่ องการสนับสนุนทุนการศึกษาและการส่ งเสริ มอาชี พ
บางที เราก็ส นับสนุ นให้ช าวบ้า นปลู ก พื ชที่ เราต้องใช้ และเราก็ รับซื้ อมาใช้ก ับ
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โรงงานของเรา (หั ว หน้ า ฝ่ ายส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คมภู มิ ภ าคประจ าภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ, สัมภาษณ์, วันที่ 13 กรกฎาคม 2557)
สิ่ งที่ถือว่าเป็ นการส่ งเสริ มการตลาดที่คุม้ ค่าที่สุดก็คือการทากิจกรรม CSR เพราะ
นอกจากจะเป็ นกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดเราได้แล้ว ชาวบ้านยังได้ประโยชน์จาก
สิ่ งที่เขาต้องการจริ งๆ เช่น คนว่างงานจานวนมาก เราก็ลงไปส่ งเสริ มอาชี พให้เขา
หาคนไปอบรม หาที่จาหน่ายให้ในบางผลิตภัณฑ์มีฝีมือมากๆ เราก็ส่งเสริ มเข้ามา
ขายในเซเว่นของเรา ชาวบ้านก็มีความสุ ข เศรษฐกิ จชุ มชนก็ดีข้ ึ น (หัวหน้าฝ่ าย
ส่ งเสริ มกิจกรรมเพื่อสังคมภูมิภาคประจาภาคกลาง, สัมภาษณ์, วันที่ 13 กรกฎาคม
2557)
เราต้องมองว่า ธุ รกิ จกับ ชุ ม ชนตัดกันไม่ ได้จริ งๆ ดังนั้นการจะอยู่ร่วมกันให้ไ ด้
อย่างยัง่ ยืนก็ตอ้ งถ้อยที ถ้อยอาศัยกัน เราเข้ามาอยู่ในชุ มชนก็ตอ้ งส่ งเสริ มชุ มชน
เพราะชุ มชนเองก็อุดหนุ นสิ นค้าเรา ส่ วนใหญ่กิจกรรมหลักๆ ที่เราลงไปทามากๆ
ก็ เ ช่ น เรื่ อ งสิ่ ง แวดล้อ มดู แ ลแม่ น้ า ล าคลอง ส่ ง เสริ ม อาชี พ ส่ ง เสริ ม กี ฬ า และ
ทุ น การศึ ก ษา (หัว หน้า ฝ่ ายส่ ง เสริ ม กิ จกรรมเพื่ อสั ง คมภู มิ ภ าคประจาภาคใต้,
สัมภาษณ์, วันที่ 13 กรกฎาคม 2557)
เมื่ อองค์กรมี การลงไปดาเนิ นธุ รกิ จในชุ มชน เราก็การแบ่งกาไรส่ วนหนึ่ งคื นสู่
สังคมก็เป็ นเรื่ องที่ดี เพราะทาให้การอยู่ร่วมกันขององค์กรและชุ มชนมีความสุ ข
มากขึ้ น กิ จกรรมหลักๆ ที่ หน่ วยงานลงไปทาก็เป็ นพวกการส่ งเสริ มอาชี พ การ
สนับ สนุ นทุ นการศึ ก ษา (เจ้า หน้า ที่ ฝ่ ายส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมเพื่ อสั ง คมบริ ษ ทั ซี พี
ออลล์ จากัด (มหาชน), สัมภาษณ์, วันที่ 10 กรกฎาคม 2557)
จากข้อมูลที่ได้สัมภาษณ์บริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) เห็นว่าการแบ่งกาไรจาก
การดาเนิ นกิ จการขององค์กรลงไปดาเนิ นกิ จกรรมต่างๆ ทาง CSR ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุ ม ชน ถื อเป็ นกิ จกรรมส่ ง เสริ มการตลาดอี ก ทางหนึ่ ง และเป็ นการสร้ า งสั ม พันธภาพอันดี
ระหว่างองค์กรและชุ มชน ผ่านกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคมนั้นๆ อาทิ การรักษาสิ่ งแวดล้อม
การปลู ก ต้นไม้ การท าความสะอาดแม่ น้ า ล าคลอง การให้ทุนการศึ ก ษาแก่ นัก เรี ย นที่ เรี ย นดี แต่
ยากจน และการส่ งเสริ มอาชีพแก่ชาวบ้าน
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4.1.1.3 การตลาดเพื่อสังคม
การตลาดเพื่อสังคมของบริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) จะดาเนิ นกิ จกรรมแบบ
บูรณา คือ การให้การดูแลตั้งแต่เริ่ มต้นจนกระทัง่ แล้วเสร็ จ ซึ่ งให้ความสาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพ
ชี วิตของคนในชุ มชน โดยการส่ งเสริ มอาชี พที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรแล้วนาส่ ง
จาหน่ายในองค์กรเช่ น การส่ งเสริ มให้ทาการเกษตรในกลุ่มพืชที่บริ ษทั มีความต้องการหรื อการ
ส่ งเสริ มให้ผลิตสิ นค้าอุปโภคเช่น น้ ายาล้างจาน น้ ายาถูพ้ืน ทั้งนี้ จะมุ่งเน้นที่กลุ่มชาวบ้านที่อยูพ่ ้ืนที่
ใกล้โรงงาน และกลุ่มที่ว่างงาน เพื่อเป็ นการเพิ่มรายได้ ส่ งเสริ มการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
และส่ งเสริ มการมีอาชีพ รายละเอียดดังข้อมูลจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญต่อไปนี้

ภาพที่ 4.3 การส่ งเสริ มอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร
ของบางอย่างที่ขายในเซเว่นโรงงานเราก็เป็ นผูผ้ ลิ ตเองเช่ น พวกข้าวเวฟต่างๆ
ดังนั้นเรื่ องวัตถุ ดิบในการที่ตอ้ งใช้เพื่อการผลิ ตก็ตอ้ งใช้ปริ มาณมากๆ เราก็มีการ
ให้ชาวบ้านรอบๆ โรงงานหรื อพื้นที่บริ เวณใกล้เคียง ทาการเกษตร ปลูกพืชเช่ น
พวกใบกะเพรา มะเขือเทศ ส่ งขายในโรงงาน ก็เป็ นการเพิ่มรายได้จากการมีอาชี พ
ของชาวบ้าน และโรงงานเองก็ได้พืชผักที่ เพียงพอในการผลิ ตสิ นค้า (กรรมการ
ผูจ้ ดั การด้านการส่ งเสริ มกิจกรรมเพื่อสังคม, สัมภาษณ์, วันที่ 10 กรกฎาคม 2557)
เราจะส่ งเสริ มทั้งอาชีพหลักอาชีพเสริ มของชาวบ้าน อย่างที่อยูร่ อบๆ โรงงานเราก็
ก็ส่ งเสริ มเรื่ องการปลู ก ผัก ผลไม้ส่ งเข้า มาขายที่ โรงงานเรา หรื อสิ นค้าโอท็อป
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ต่างๆ เราก็ไ ปดู แลเรื่ องเพกเก็จให้และส่ งเสริ มการเข้ามาวางจาหน่ ายในเซเว่น
(ผูจ้ ดั การส่ งเสริ มกิจกรรมเพื่อสังคม, สัมภาษณ์, วันที่ 10 กรกฎาคม 2557)
ที่ เราส่ ง เสริ มหลักๆ ให้ชาวบ้า นปลู กก็พ วกมะเขื อเทศ ผลไม้ ผักบางชนิ ด เช่ น
พวกกะเพรา คะน้า พริ กไทย เพราะวัตถุ ดิบเหล่านี้ เราต้องนามาใช้ผลิ ตสิ นค้าใน
โรงงานเราอยู่แล้ว พอเราลงไปรณรงค์ชาวบ้านเขาก็รู้สึกดีใจ จากบางคนว่างงาน
นอนเฉยๆ เพราะไม่รู้จะทาอะไรไม่ได้มีความรู ้ ก็มาทาเป็ นอาชี พส่ งขายเรา หรื อ
บางคนก็ให้ลูกๆ เลิ กทางานในเมื องกลับมาช่ วยกันทาการเกษตร (หัวหน้าฝ่ าย
ส่ ง เสริ มกิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คมภู มิ ภ าคประจ าภาคเหนื อ , สั ม ภาษณ์ , วัน ที่ 13
กรกฎาคม 2557)
ในชุมชนบางชุมชนที่เราเข้าไปดูแลก็จะมีกลุ่มวัยรุ่ นติดยาบ้าง เกเรบ้าง เราก็ลงไป
พูดคุยนาคนกลุ่มนี้มาฝึ กหัดทางาน เช่นฝึ กทาเพ็กเกจสวยๆ ใส่ สินค้าเข้าไปขายใน
เซเว่ น หั ด ท าการเกษตรปลู ก ผัก ส่ ง ขายในโรงงาน ส่ ว นใหญ่ ค นกลุ่ ม นี้ ก็ มี
พฤติ ก รรมที่ ดีข้ ึ น (หัว หน้า ฝ่ ายส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คมภู มิ ภ าคประจาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ, สัมภาษณ์, วันที่ 13 กรกฎาคม 2557)
บางชุมชนที่เราลงไปทา CSR ปรากฎว่าชาวบ้านมีปัญหาเรื่ องการทาการเกษตร
มาก เพราะบางทีทาการเกษตรแบบที่เขาว่าดี พอเยอะจนล้นตลาดก็ขายได้ราคาไม่
ดี บางทีผลผลิตไม่ดี เราก็ลงไปให้ความรู้เรื่ องการทาการเกษตร โดยบางชุมชนเรา
ก็แนะนาให้เค้าปลูกพืชที่ทางโรงงานเราใช้ประจา เพื่อสามารถส่ งเข้ามาขายกับ
โรงงานได้ เป็ นรายได้ที่แน่ นอน ชาวบ้านก็ชอบเพราะเรามี คนคอยไปช่ วยดู แล
ตลอดและรับซื้ อตลอด (หัวหน้าฝ่ ายส่ งเสริ มกิจกรรมเพื่อสังคมภูมิภาคประจาภาค
กลาง, สัมภาษณ์, วันที่ 13 กรกฎาคม 2557)
เราจะเน้นเรื่ องของการส่ งเสริ มอาชี พ โดยจะเอากลุ่มแม่บา้ นที่วา่ งงาน แต่ยงั อยาก
หาเงิ นช่ วยเหลื อครอบครั ว มาฝึ กอบรมอาชี พ เช่ นการผลิ ตน้ ายาถูพ้ืน น้ ายาล้าง
จาน แล้วเราก็สั่งซื้ อสิ นค้าเหล่านี้ จากกลุ่มแม่บา้ นเข้าไปใช้ในโรงงานก็ถือว่าเป็ น
แรงกระตุน้ ทาให้กลุ่มสตรี มีการลุกมารวมตัวผลิตสิ่ งเหล่านี้ จานวนมากขึ้นเพราะ
เขาเห็ นผลตอบแทนที่ได้จริ ง ๆ เราจะเน้นกระบวนการช่ วยเหลื อแบบต้นจนถึ ง
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ปลายเลย (หัวหน้าฝ่ ายส่ งเสริ มกิจกรรมเพื่อสังคมภูมิภาคประจาภาคใต้, สัมภาษณ์,
วันที่ 13 กรกฎาคม 2557)
จากข้อมู ล ที่ไ ด้สัมภาษณ์ บริ ษ ทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) เห็ นได้ว่า บริ ษทั ซี พี
ออลล์ ให้ค วามส าคัญกับ การท ากิ จกรรมเพื่ อส่ ง เสริ ม สั ง คมมาโดยตลอด โดยการเข้า ไปมี ส่ วน
ร่ วมกับชุ มชนในการทากิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ หรื อการเข้าไปส่ งเสริ มสิ่ งที่ชุมชนแต่ละ
พื้นที่ตอ้ งการ ด้วยกระบวนการที่สามารถให้ชุมชนสามารถพัฒนาต่อได้อย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน
4.1.1.4 อาสาสมัครช่วยเหลือชุมชน
บริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) ส่ งเสริ มการช่ วยเหลื อชุ มชน โดยสนับสนุ นให้
พนักงานภายในองค์กรเข้าเป็ นอาสาสมัครช่วยเหลือชุ มชน โดยเพิ่มแรงจูงใจสาหรับพนักงานที่เข้า
ร่ วมเป็ นอาสาสมัครช่วยเหลื อชุ มชน โดยการเพิ่มขั้นเงิ นเดือน นอกจากนี้ ยงั เข้าร่ วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐ หน่วยงานท้องถิ่น ในนามขององค์กรเข้าช่วยเหลือชุ มชนด้วยรายละเอียดดังข้อมูลจากผูใ้ ห้
ข้อมูลสาคัญต่อไปนี้
การพยายามให้ทุกคนได้มีส่วนในการเข้าร่ วมกิจกรรมอาสาสมัครต่างๆ โดยเน้น
ให้เป็ นหนึ่ งในกิ จกรรมที่ พนักงานจะได้รับเพิ่มในส่ วนของแรงจูงใจที่ อยากทา
เช่น พิจารณาความสม่ าเสมอในการให้ความร่ วมมือในการเข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆ
ของบริ ษทั โดยเพิ่มขั้นเพื่อพิจารณาปรับเพิ่มเงินเดือน รวมถึงการพยายามสร้างให้
พนัก งานทุ ก คนตระหนัก คิ ดในการเป็ นส่ วนหนึ่ ง ในการช่ วยเหลื อสั ง คมอย่า ง
ภูมิใจ (กรรมการผูจ้ ดั การด้านการ้างเสริ มกิจกรรมเพื่อสังคม, สัมภาษณ์, วันที่ 3
กรกฎาคม 2557)
ส่ วนใหญ่รูปแบบของกิ จกรรมอาสาสมัครช่ วยเหลื อชุ มชนจะเป็ นไปในรู ปแบบ
ของการร่ วมด้วยช่วยกัน จากองค์กรหน่วยงานอื่นๆ ไม่วา่ จะเป็ นมูลนิ ธิ หน่วยงาน
ราชการ หน่วยงานท้องถิ่น เอกชน รวมถึงประชาชนในพื้นที่ ในการร่ วมกันจัดทา
กิจกรรมต่างๆ โดยวิธีการที่ใช้หลักๆ จะมีการระดมสมองในการคิดโครงการหรื อ
กิจกรรมหนึ่ งๆ ขึ้นมาเพื่อให้สอดคล้องกับปั ญหา หรื อพื้นที่ จากนั้นก็นามาจัดทา
แผนงาน โดยแบ่งตามหน้าที่จดั หางบประมาณ ดาเนินการ และทาผลสารวจความ
คิ ดเห็ นกลับ เพื่ อนามาวิเคราะห์ ผ ลส าเร็ จ และแนวทางแก้ไ ขต่ อไป (ผูจ้ ดั ฝ่ าย
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ส่ งเสริ มกิจกรรมเพื่อสังคม บริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน), สัมภาษณ์, วันที่ 13
กรกฎาคม 2557)
กิจกรรมของเราก่อนจะเริ่ มดาเนิ นการส่ วนใหญ่ก็จะต้องหาความต้องการที่ชดั เจน
ก่อน ส่ วนใหญ่เราจะทากิจกรรมแบบใช้อาสาสมัครร่ วมด้วยช่วยกันเป็ นส่ วนใหญ่
ไม่วา่ จะเป็ นบุคลากรในองค์กร ส่ วนราชการ เอกชน ท้องถิ่น และชาวบ้านเอง เช่น
โครงการส่ ง เสริ ม การเลี้ ยงไก่ ไ ข่ ที่ โ รงเรี ย นคนตาบอด โดยซี พี ก็ จ ะร่ ว มกับ
อาสาสมัค รของมู ล นิ ธิ พ ฒ
ั นาชนบทไทย และโรงเรี ย นคนตาบอดในพระบรม
ราชูปถัมภ์ เข้าไปให้การช่วยเหลือ ส่ งเสริ มให้ความรู ้ จนเด็กตาบอดสามารถเลี้ยง
ไก่ไข่ไว้ทานและขายได้ (หัวหน้าฝ่ ายส่ งเสริ มกิ จกรรมเพื่อสังคมภูมิภาคประจา
ภาคเหนือ, สัมภาษณ์, วันที่ 13 กรกฎาคม 2557)

ภาพที่ 4.4 นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้การเลี้ยงไก่ไข่และโรงเรี ยนมีรายได้จากการเลี้ยงไก่ไข่
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ในส่ ว นของกิ จ กรรมอาสาสมัค รช่ ว ยเหลื อ ชุ ม ชนนั้น จะเริ่ ม จากการดู ค วาม
ต้องการของชุ มชน จากนั้นจะวางแผนกิจกรรม วางขั้นตอน และประชาสัมพันธ์
กิ จกรรม เพื่อให้คนในองค์กรทราบว่าจะจัดกิ จกรรมอะไร ที่ไหน อย่างไร และ
สามารถมีส่วนร่ วมได้อย่างไรบ้าง นอกจากนี้ ก็จะมีการประชาสัมพันธ์กบั ชุ มชน
ซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกให้ทราบว่าเรากาลังจะทาอะไร และเพื่ออะไร ซึ่ งหากทุ ก
ฝ่ ายตกลงร่ ว มกัน ก็ เ ข้า สู่ ก ระบวนการด าเนิ น โครงการ จากนั้น ก็ น ามาจัด ท า
แผนงาน โดยแบ่งตามหน้าที่ จัดหางบประมาณ ดาเนินการ และทาผลสารวจความ
คิดเห็นกลับ เพื่อนามาวิเคราะห์ผลสาเร็ จ และแนวทางแก้ไขต่อไป (หัวหน้าฝ่ าย
ส่ งเสริ มกิ จกรรมเพื่อสังคมภูมิภาคประจาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ, สัมภาษณ์ ,
วันที่ 13 กรกฎาคม 2557)
เมื่อเรารู ้ว่าสังคม ชุ มชน ต้องการอะไรก็จะมาวางโครงการ คิดค้นวิธีที่ดีที่สุด จะ
เริ่ ม จากการวางแผนกิ จ กรรม วางขั้น ตอน และประชาสั ม พัน ธ์ กิ จ กรรม ให้
พนักงานในองค์กรทราบว่าจะจัดกิ จกรรมอะไร ที่ ไหน อย่างไร และสามารถมี
ส่ วนร่ วมได้อย่างไรบ้าง จากนั้นก็นามาจัดทาแผนงาน โดยแบ่งตามหน้าที่ หา
งบประมาณ ด าเนิ น การ และสุ ด ท้า ยก็ ท าผลส ารวจความคิ ด เห็ น เพื่ อ น ามา
วิเคราะห์ผลสาเร็ จ และแนวทางแก้ไขต่อไป (หัวหน้าฝ่ ายส่ งเสริ มกิ จกรรมเพื่อ
สังคมภูมิภาคประจาภาคกลาง, สัมภาษณ์, วันที่ 13 กรกฎาคม 2557)
อย่า งที่ บ อกว่า เราต้องเรี ย นรู ้ วฒั นธรรมของแต่ ล ะพื้ น ที่ ข้อจ ากัดต่ า งๆ ดัง นั้น
วิธีการที่เราจะจัดกิ จกรรมหนึ่ งเกิ ดขึ้น เราต้องทาบนพื้นฐานที่สามารถทาได้จริ ง
ไม่ขดั กับวัฒนธรรม ศาสนา และเน้นกิ จกรรมที่ชุมชนหรื อชาวบ้านเข้ามามีส่วน
ร่ วมได้จริ ง และเกิ ดประโยชน์จริ ง จากนั้นจะเริ่ มจากการวางแผนกิ จกรรม วาง
ขั้นตอน และประชาสัมพันธ์กิจกรรม เพื่อให้คนในองค์กรทราบว่าจะจัดกิจกรรม
อะไร ที่ ไ หน อย่า งไร และสามารถมี ส่วนร่ วมได้อย่า งไรบ้า ง นอกจากนี้ ก็ จะ
ประชาสัมพันธ์กบั ชุ มชนซึ่ งเป็ นบุ คคลภายนอกให้ทราบว่าเรากาลังจะทาอะไร
และเพื่ออะไร จากนั้นก็เข้าสู่ กระบวนการดาเนิ นโครงการ จากนั้นก็นามาจัดทา
แผนงาน โดยแบ่งตามหน้าที่ จัดหางบประมาณ ดาเนินการ และทาผลสารวจความ
คิดเห็น เพื่อนามาวิเคราะห์ผลสาเร็ จ และแนวทางแก้ไขในกิจกรรมต่อไป (หัวหน้า
ฝ่ ายส่ ง เสริ มกิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คมภู มิ ภ าคประจ าภาคใต้, สั ม ภาษณ์ , วัน ที่ 13
กรกฎาคม 2557)
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จากข้อมูลที่ได้สัมภาษณ์บริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) เห็นได้วา่ บริ ษทั ฯส่ งเสริ ม
การเป็ นอาสาสมัค รช่ วยเหลื อชุ มชน โดยเริ่ มจากการประชาสัมพันธ์ โครงการต่างๆ ที่จะเข้าไป
ช่วยเหลือสังคมให้พนักงานในองค์กรทราบ และสร้างแรงจูงใจต่อพนักงานในการช่วยเหลือสังคม
โดยนาผลตอบแทนพิเศษอย่างขั้นเงิ นเดื อนมาเป็ นแรงกระตุน้ ให้พนักงานสนใจเข้าร่ วมกิ จกรรม
และเพื่อปลูกฝังให้พนักงานมีจิตอาสาในการช่วยเหลือสังคม
4.1.1.5 ดาเนินธุ รกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม
บริ ษ ทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) ให้ค วามส าคัญกับ การท า CSR โดยดาเนิ น
โครงการต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่ อง เช่ น การส่ งเสริ มสนับสนุ นการพัฒนาด้าน
นวัตกรรม ในการลดปริ ม าณการใช้ไฟฟ้ าและคาร์ บอนไดออกไซด์ ซึ่ งเป็ นโครงการประหยัด
พลังงาน พร้อมทั้งสร้างร้านต้นแบบประหยัดพลังงานและรักษาสิ่ งแวดล้อม รายละเอียดดังข้อมูล
จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญต่อไปนี้

ภาพที่ 4.5 เยาวชนร่ วมในกิจกรรมค่ายปลูกจิตใต้สานึก “รักษาสิ่ งแวดล้อม” และกิจกรรมปลูกป่ า
เฉลิมพระเกียรติ
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เน้นเรื่ องของการทา CSR เป็ นหลัก คือเรามีแนวคิดว่า เราเข้าไปในชุ มชนไหน เรา
ควรมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชนนั้น เรี ยกว่าเป็ นผูใ้ ห้ดว้ ย นอกเหนื อจากว่าเป็ น
ผูร้ ับเท่านั้น โดนจะทาการวิเคราะห์สภาพของพื้นที่เพื่อให้สามารถกาหนดทิศทาง
ให้ในการจัดโครงการ หรื อกิ จกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับปั ญหาได้ เพื่อให้เกิ ด
ประโยชน์ ที่แท้จริ ง ไม่ใช่ แค่ท าไปเท่านั้น เพราะสิ่ งที่ เราต้องการเห็ นคื อสังคม
ชุ ม ชนพัฒนาไปพร้ อมๆ กับ องค์ก รของเรา (หัวหน้า ฝ่ ายส่ ง เสริ ม กิ จกรรมเพื่ อ
สังคมภูมิภาคประจาภาคกลาง, สัมภาษณ์, วันที่ 13 กรกฎาคม 2557)
จากข้อมูลที่ได้สัมภาษณ์ บริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) เห็ นได้ว่า บริ ษทั ดาเนิ นธุ รกิ จ
ควบคู่กบั การรับผิดชอบต่อส่ วนรวม โดยการดาเนิ นธุ รกิจที่เป็ นมิตรกับชุ มชนและสิ่ งแวดล้อม และ
สนับสนุ นการทาสาธารณประโยชน์ที่สอดคล้องกับพื้นที่ ซึ่ งเน้นพื้นที่ ที่โรงงานของบริ ษทั ซี พี
ออลล์ต้ งั แต่ดาเนิ นกิ จการ เพื่อให้ชุมชนที่อยู่รอบๆ โรงงานสามารถอยู่ร่วมกับโรงงานได้อย่างไม่
เดือดร้อน
4.1.2 กลยุ ทธ์ การสร้ างการมีส่ว นร่ วมในการดาเนิ นกิจกรรมความรั บผิดชอบต่ อสั งคม
(CSR) จากทุกภาคส่ วนในสั งคม
ผลการศึกษาพบว่า กลยุทธ์การสร้างการมีส่วนร่ วมในการดาเนิ นกิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (CSR) จากทุกภาคส่ วนในสังคม เป็ นการดาเนิ นกลยุทธ์เพื่อระดมกาลังกาย กาลังใจและ
กาลัง สัง สมองจากทุ กส่ วนในสัง คม ไม่ว่าจะเป็ นประชาชน หน่ วยงานภาครั ฐ ภาคเอกชนอื่ น ๆ
รวมถึงพนักงานของบริ ษทั เพื่อเข้ามาร่ วมคิด ร่ วมวางแผน ร่ วมทา ร่ วมติดตาม กากับ ดูแลและร่ วม
รับผลประโยชน์ที่ได้จากการดาเนิ นกิ จกรรม ซึ่ งจะทาให้การดาเนิ นกิ จกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคม (CSR) มีความยัง่ ยืน เนื่ องจากเป็ นกิ จกรรมที่เกิดขึ้นจากความต้องการของทุกภาคส่ วนใน
สังคมและทุกภาคส่ วนในสังคมจะมีความรู ้ สึกหวงแหนและมีความรู ้ สึกเป็ นเจ้าของในผลผลิ ตที่
เกิดขึ้นจากการดาเนินกิจกรรม เนื่องจากทุกภาคส่ วนได้เข้าไปมีส่วนร่ วมในทุกขั้นตอน รายละเอียด
ของกลยุทธ์การสร้างการมีส่วนร่ วมในการดาเนิ นกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) จากทุก
ภาคส่ วนในสังคมมีดงั ต่อไปนี้
4.1.2.1 การมีส่วนร่ วม
บริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด(มหาชน) ยังคงมุ่งเน้นการบริ หารงานแบบมีส่วนร่ วม เพื่อคง
ความยัง่ ยืนทางธุ รกิจและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารองค์กร โดยให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่ วม
และสนั บ สนุ น ให้ ทุ ก หน่ ว ยงานและพนั ก งานทุ ก ระดั บ คิ ด ค้น นวัต กรรม พัฒ นาปรั บ ปรุ ง
กระบวนการทางานให้ง่ายและคล่องตัว รายละเอียดดังข้อมูลจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญต่อไปนี้
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ภาพที่ 4.6 การร่ วมอบรมวิธีการทาน้ ายาอเนกประสงค์ให้กลุ่มผูส้ ู งอายุ
การพยายามให้ทุกคนได้มีส่วนในการเข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆ โดยเน้นให้เป็ นหนึ่ ง
ในกิจกรรมที่พนักงานจะได้รับเพิ่มในส่ วนของแรงจูงใจที่อยากทา เช่น พิจารณา
ความสม่ าเสมอในการให้ความร่ วมมื อในการเข้าร่ วมกิ จกรรมต่างๆ ของบริ ษทั
โดยเพิ่มขั้นเพื่อพิจารณาปรับเพิ่มเงิ นเดื อน รวมถึ งการพยายามสร้างให้พนักงาน
ทุ ก คนตระหนัก คิ ด ในการเป็ นส่ ว นหนึ่ งในการช่ ว ยเหลื อ สั ง คมอย่ า งภู มิ ใ จ
(กรรมการผูจ้ ดั การด้านการ้างเสริ มกิจกรรมเพื่อสังคม, สัมภาษณ์, วันที่ 13 กรกฎาคม
2557)
จากข้อมูลที่ได้สัมภาษณ์ บริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) เห็นได้วา่ บริ ษทั ฯ เน้น
การทางานแบบมีส่วนร่ วมทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร รวมทั้งการร่ วมมือกับหน่ วยงาน
ภาครัฐต่างๆ และภาคเอกชน
4.1.2.2 รับฟังความคิดเห็น
บริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) ยังยึดหลักว่า ธุ รกิ จจะประสบความสาเร็ จได้
พนักงานของบริ ษทั ถือเป็ นทรัพยากรที่มีส่วนสาคัญ บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้พนักงานทุกคนสามารถ
แสดงความคิดเห็นทั้งเรื่ องภายในองค์กร หรื อนาเสนอกิจกรรมต่างๆ ได้ โดยผ่านช่องทางใบแสดง
ความคิดเห็น อีเมลล์ รายละเอียดดังข้อมูลจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญต่อไปนี้
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ภาพที่ 4.7 พนักงานร่ วมกันแสดงความคิดเห็นจากสื่ อกิจกรรมต่างๆ
การที่ จ ะให้ฝ่ ายบริ ห ารและพนัก งานได้มี ก ารแลกเปลี่ ย นข้อ มู ล ความคิ ด เห็ น
ร่ วมกันนั้น เป็ นนโยบายการบริ หารงานที่สาคัญอย่างหนึ่ งของซี พีออลล์ โดยจะมี
การจัดกิ จกรรมประจาเดื อนและประจาปี ให้ผบู้ ริ หารได้มีโอกาสพบพนักงานใน
ทุกระดับ โดยในแต่ละครั้งก็จะมีการให้แลกเปลี่ยนพูดคุยในประเด็นต่างๆ เพื่อทา
ความเข้าใจร่ วมกัน และแลกเปลี่ ยนความเห็นร่ วมกัน (ผูจ้ ดั การฝ่ ายประชาสัมพันธ์ ,
สัมภาษณ์, วันที่ 13 กรกฎาคม 2557)
จากข้อมูลที่ได้สัมภาษณ์บริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) เห็นได้วา่ การจัดกิจกรรม
ต่างๆ ขององค์กรจะเน้นการรับฟังความต้องการจากชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็ นหลัก และเลือก
วิธีการดาเนินงานให้สอดคล้องกับรู ปแบบองค์กร เพื่อให้เป็ นประโยชน์กบั ชุมชนมากที่สุด
4.1.2.3 ส่ งเสริ มค่านิยมแห่งการใส่ ใจสังคม
การดาเนิ นธุ รกิ จของกลุ่มบริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) มุ่งเน้นองค์กรให้เป็ น
องค์กรที่มีศกั ยภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวติ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลโดยให้พนักงานทุกคนมีส่วน
ร่ วม โดยนาเรื่ องของรางวัลมาเป็ นแรงจูงใจเช่ น โครงการ President Awards โครงการ Process
Excellence Awards รายละเอียดดังข้อมูลจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญต่อไปนี้
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ภาพที่ 4.8 การรับรางวัลจากโครงการ โครงการ President Awards และโครงการ Process
Excellence Awards
ส่ วนใหญ่พนักงานก็เป็ นบุคลากรในพื้นที่จึงเข้าใจสภาพของชุ มชนหรื อภูมิภาค
ของตนเองดี แต่หลักๆ ที่ทาความเข้าใจคือ ธุ รกิจที่องค์กรกาลังดานิ นอยูน่ ้ นั มีขอ้ ดี
ข้อเสี ยอย่างไร เพื่อให้พนักงานทุกคนได้เข้าใจสภาพองค์กร และปั ญหา ที่ทุกคน
ควรตระหนักในการช่ วยกันช่ วยเหลื อสังคมหรื อชุ มชนของตนเอง (หัวหน้าฝ่ าย
ส่ งเสริ มกิ จกรรมเพื่อสังคมภูมิภาคประจาภาคเหนือ, สัมภาษณ์, วันที่ 13 กรกฎาคม
2557)
ส่ วนใหญ่พนักงานก็เป็ นบุคลากรในพื้นที่จึงเข้าใจสภาพของชุ มชนเป็ นอย่างดี จึง
มุ่งเน้นให้พนักงานเข้าใจองค์กรมากกว่า ว่าทาธุ รกิจอะไร มีประโยชน์ หรื อจากัด
อย่างไร ซึ่ งส่ งผลต่อสังคมอย่างไรบ้าง เพื่อให้ตระหนักร่ วมด้วยช่วยกันในการลด
หรื อแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น (หัวหน้าฝ่ ายส่ งเสริ มกิจกรรมเพื่อสังคมภูมิภาคประจา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, สัมภาษณ์, วันที่ 13 กรกฎาคม 2557)
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พนักงานทุกคนที่เข้ามาใหม่ตอ้ งเรี ยนรู้องค์กร เป้ าหมายองค์กร ปรัชญาการทางาน
ขององค์กรเป็ นหลักก่อน องค์กรเราให้ความสนใจสังคม ชุ มชน มากพอๆ กับ
ธุ ร กิ จ ขององค์ก ร เพราะฉะนั้นพนัก งานก็ ต้อ งเรี ย นรู ้ ว ฒ
ั นธรรมนี้ และเข้า ใจ
ร่ วมกัน ในการลดหรื อแก้ปัญหาที่อาจเกิ ดขึ้น (หัวหน้าฝ่ ายส่ งเสริ มกิ จกรรมเพื่อ
สังคมภูมิภาค ประจาภาคกลาง, สัมภาษณ์, วันที่ 13 กรกฎาคม 2557)
ให้พนักงานได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนกับคนในพื้นที่ และทาให้พนักงานคิดว่า
องค์กรที่ทางานเหมือนบริ ษทั เหมือนองค์กรของตนเอง และตระหนักในการส่ ง
ต่อความดี ความสุ ขให้ชุมชน และโอกาสต่างๆ แบบที่ตนเองได้รับจากการการ
ท างาน และจึ ง มุ่ ง เน้น ให้ พ นัก งานเข้า ใจองค์ก รมากกว่า ว่า ท าธุ ร กิ จ อะไร มี
ประโยชน์ หรื อมีขอ้ จากัดอย่างไร ซึ่ งส่ งผลต่อสังคมอย่างไรบ้าง เพื่อให้ตระหนัก
ร่ วมด้วยช่ วยกันในการลดหรื อแก้ปั ญหาที่ อาจเกิ ดขึ้ น (หัวหน้า ฝ่ ายส่ ง เสริ ม
กิจกรรมเพื่อสังคมภูมิภาค ประจาภาคใต้, สัมภาษณ์, วันที่ 13 กรกฎาคม 2557)
จากข้อมูลที่ได้สัมภาษณ์ บริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) เห็นได้วา่ บริ ษทั ฯ ให้
ความสาคัญต่อการชุมชน การพัฒนา รวมถึงการส่ งเสริ มสิ่ งที่เป็ นประโยชน์ โดยเริ่ มจากการปลูกฝัง
พนักงานในองค์กรให้ใส่ ใจต่อการทางานเพื่อนร่ วมงาน และสังคมรอบๆ ตัว โดยมีการให้รางวัลแก่
ผูท้ ี่บาเพ็ญตนเป็ นประโยชน์ต่อสาธารณชนอย่างสม่าเสมอ
4.1.2.3 รู ปแบบการสื่ อสาร
บริ ษทั ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)ให้ความสาคัญในการสื่ อสารสารกิจกรรมเพื่อ
สังคมโดยตลอดมา โดยให้ความสาคัญทั้งการสื่ อสารภายในองค์กร และการสื่ อสารภายนอกองค์กร
เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน
1) การสื่ อสารภายใน
บริ ษ ัท ซี พี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) เน้น การสื่ อ สารในองค์ก ร โดยให้
พนักงานมีส่วนร่ วมในการคิดรู ปแบบและวิธีการสื่ อสาร เน้นให้บุคลากรในองค์กรสามารถมีส่วน
ร่ วมในการแสดงความคิดเห็น โดยการสื่ อสารภายในแบ่งเป็ นการสื่ อสารภายในหน่วยงาน และต่าง
หน่วยงาน เพื่อให้เกิดการรับรู ้ร่วมกัน โดยส่ วนมากเน้นการสื่ อสารผ่านโซเชี่ยลมีเดีย อาทิ Facebook
Instargram และเว็บไซด์องค์กร (Intranet) บอร์ ดประชาสัมพันธ์ จดหมายเวียนในองค์กร รายละเอียดดัง
ข้อมูลจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญต่อไปนี้
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สาหรับกระบวนการด้านการสื่ อสารด้านกิจกรรมของซี พีออลล์น้ นั เน้นการสื่ อสาร
2 ทาง คือ ระหว่างองค์กรและลูกค้า โดยพยายามที่จะค้นหาวิถีทางที่ดีที่สุดเพื่อให้
เข้าถึงกลุ่มลูกค้า คู่คา้ โดยผ่านกระบวนการจัดโครงการ กิจกรรม และประชาสัมพันธ์
(กรรมการผูจ้ ดั การด้านการสร้ างเสริ มกิ จกรรมเพื่อสังคม, สัมภาษณ์ , วันที่ 13
กรกฎาคม 2557)
ในส่ วนงานของประชาสัมพันธ์ในการสื่ อสารด้านการรับรู ้กิจกรรม CSR ขององค์
ให้กบั บุคลากรภายในองค์กรนั้น จะเน้นใช้โซเชี ยลมี เดี ย อย่าง Facebook หรื อ
โปสเตอร์ ติดบอร์ ด รวมไปถึงทาหนังสื อแจ้งหัวหน้าส่ วนงานเพื่อให้ประชาสัมพันธ์
ลูกน้องในแผนกตนเองเพื่อให้รับรู ้วา่ มีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้น และจะมีส่วนร่ วมได้
อย่างไรบ้าง ในส่ วนของภายนอกอย่างลูกค้าและคู่คา้ จะทาผ่านสื่ อมีเดียวต่างๆ ทั้ง
ฟรี ทีวี หนังสื อพิมพ์ และการโฆษณา เพื่อให้รับรู ้วา่ มีกิจกรรมอะไรบ้าง และความ
คืบหน้าของโรงการกิจกรรมต่างๆ (ผูจ้ ดั การฝ่ ายประชาสัมพันธ์ , สัมภาษณ์, วันที่
13 กรกฎาคม 2557)
จากข้อมูลที่ได้สัมภาษณ์ บริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) เห็นได้วา่ การ
สื่ อสารภายในองค์กร เป็ นส่ วนสาคัญในการขับเคลื่อนธุ รกิจของซี พีออลล์ โดยทิศทางและเป้ าหมาย
ที่ชดั เจนถูกสื่ อสารไปถึงบุคลากรภายในองค์กรทุกภาคส่ วนในหลายช่องทาง เพื่อให้ทุกคนมุ่งไปสู่
เป้ าหมายร่ วมกัน มีทิศทางการดาเนิ นงานและการสื่ อสารออกสู่ ภายนอกไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่ ง
การเลือกใช้สื่อทางอินเตอร์ เน็ต ถือเป็ นสร้างความสะดวก ประหยัด และเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย แสดง
ถึงความเป็ นองค์กรที่ทนั สมัย ขณะที่สื่อโปสเตอร์ เป็ นตอกย้ าภารกิจนั้นๆ และสร้างบรรยากาศของ
การทางานเพื่อมุ่งเป้ าหมายร่ วมกันได้ดียงิ่ ขึ้น
2) การสื่ อสารภายนอก
บริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) ยังคงเน้นในการสื่ อสารภายนอกด้วย
เนื่ องจากเป็ นการสื่ อสารไปยังลูกค้า และผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ย โดยอาศัย กระบวนการสื่ อสารผ่าน
ช่องทางต่างๆ ทั้งการประชาสัมพันธ์ และการโฆษณาผ่านสื่ อหนังสื อพิมพ์ โทรทัศน์ และบิลบอร์ ด
ต่างๆ เพื่อให้เกิดการสื่ อสาร รายละเอียดดังข้อมูลจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญต่อไปนี้
สาหรับกระบวนการด้านการสื่ อสารด้านกิ จกรรมของซี พีออลล์น้ นั
เน้นการ
สื่ อสาร 2 ทาง คือ ระหว่างองค์กร และลู กค้า โดยพยายามที่จะค้นหาวิถีทางที่ ดี
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ที่สุดเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้า คู่คา้ โดยผ่านกระบวนการจัดโครงการ กิจกรรม และ
ประชาสัมพันธ์ (กรรมการผูจ้ ดั การด้านการ้างเสริ มกิจกรรมเพื่อสังคม, สัมภาษณ์
,วันที่ 3 กรกฎาคม 2557)
ในส่ วนงานของประชาสัมพันธ์ ในการสื่ อสารด้านการรับรู ้ กิจกรรม CSR ของ
องค์กรให้กบั บุ คลากรภายในองค์กรนั้น จะเน้นใช้โซเชี ยลมี เดี ยอย่าง Facebook
หรื อโปสเตอร์ ติ ด บอร์ ด รวมไปถึ ง ท าหนั ง สื อ แจ้ง หั ว หน้ า ส่ ว นงานเพื่ อ ให้
ประชาสัมพันธ์ลูกน้องในแผนกตนเองเพื่อให้รับรู ้วา่ มีกิจกรรมอะไรเกิ ดขึ้น และ
จะมีส่วนร่ วมได้อย่างไรบ้าง ในส่ วนของภายนอกอย่างลูกค้าและคู่คา้ จะทาผ่าน
สื่ อมีเดียต่างๆ ทั้งฟรี ทีวี หนังสื อพิมพ์ และการโฆษณา เพื่อให้รับรู ้ ว่ามีกิจกรรม
อะไรบ้าง และความคืบหน้าของโครงการกิจกรรมต่างๆ (ผูจ้ ดั การฝ่ ายประชาสัมพันธ์,
สัมภาษณ์, วันที่ 3 กรกฎาคม 2557)
จากข้อมูลที่ได้สัมภาษณ์ บริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) เห็ นได้วา่ การสื่ อสาร
ภายนอก ทั้งส่ วนของการประชาสัมพันธ์หรื อการตลาด ซี พีออลล์เลือกใช้ท้ งั สื่ อกระแสหลักอย่างทีวี
หนังสื อพิมพ์ หรื อวิทยุ เพื่อกระจายการสื่ อสารไปยังกลุ่มเป้ าหมายในวงกว้าง สอดคล้องกับสิ นค้า
และบริ การของซี พีออลล์ที่จบั กลุ่มเป้ าหมายทุกเพศทุกวัย แต่อย่างไรก็ตาม กระแสของสื่ อใหม่ใน
ช่องทางอินเตอร์ เน็ต ก็เป็ นสิ่ งสาคัญในการสร้างความถี่ในการรับรู ้ และเข้าถึงกลุ่มคนรุ่ นใหม่ และ
สามารถใส่ ขอ้ มูลที่จะสื่ อสารได้มากกว่าสื่ อกระแสหลัก จึงกล่าวได้วา่ ซี พีออลล์ เป็ นองค์กรที่ให้
ความสาคัญกับการสื่ อสารอย่างครบวงจร

4.2 ผลการศึกษาสื่ อประชาสั มพันธ์ ด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่ อสั งคม (CSR) ของ
บริษทั ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)
ผลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ผูบ้ ริ หารระดับสู ง และบุคลากรที่
รับผิดชอบด้านการส่ งเสริ มกิจกรรมเพื่อสังคมและประชาสัมพันธ์ ของบริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด
(มหาชน) จานวน 9 คนได้แก่ กรรมการผูจ้ ดั การด้านการส่ งเสริ มกิจกรรมเพื่อสังคม ผูจ้ ดั การฝ่ าย
กิ จกรรมเพื่อสังคม ผูจ้ ดั การฝ่ ายประชาสัมพันธ์ หัวหน้าฝ่ ายส่ งเสริ มกิ จกรรมเพื่อสังคมภูมิภาค
(ประจาภาคเหนือ) หัวหน้าฝ่ ายส่ งเสริ มกิจกรรมเพื่อสังคมภูมิภาค (ประจาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ)
หัวหน้าฝ่ ายส่ งเสริ มกิจกรรมเพื่อสังคมภูมิภาค (ประจาภาคกลาง) หัวหน้าฝ่ ายส่ งเสริ มกิจกรรมเพื่อ
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สังคมภูมิภาค (ประจาภาคใต้) เจ้าหน้าที่ ฝ่ายส่ งเสริ มกิ จกรรมเพื่อสังคม และเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ ผลการศึกษาพบว่า สื่ อประชาสัมพันธ์ ดา้ นกิ จกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
(CSR) ของบริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) ประกอบไปด้วยสื่ อ 2 ประเภท ดังนี้
1) สื่ อมวลชน (Mass Media) เป็ นสื่ อเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ ดา้ นกิ จกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริ ษทั ในส่ วนที่เป็ นการดาเนิ นการในมิติดา้ นกว้าง โดยมีเป้ าหมาย
สาคัญเพื่อสร้ างการรับรู ้ สร้ างความเข้าใจและสร้ างทัศนคติที่ดีต่อบริ ษทั จากการดาเนิ นกิ จกรรม
ความรั บผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั ในส่ วนที่ เป็ นกลยุทธ์เพื่อยกระดับคุ ณภาพชี วิตของผูค้ นใน
สังคม ซึ่ งสื่ อในกลุ่มนี้ประกอบด้วย วิทยุ โทรทัศน์ หนังสื อพิมพ์และนิตยสาร เป็ นต้น
2) สื่ อบุคคลและสื่ อเฉพาะกิจ (Personal Media and Specialized Media) เป็ นสื่ อที่
ใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์ดา้ นกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริ ษทั ในส่ วนที่เป็ น
การดาเนิ นการในมิติเชิ งลึก โดยมีเป้ าหมายเพื่อสร้างการรับรู้ถึงการเป็ นส่ วนหนึ่ งในชุ มชน/สังคม
ของบริ ษทั ที่จะเข้าไปมีส่วนร่ วมในการแก้ไขปั ญหาและพัฒนาชุ มชนสังคมนั้นๆ ซึ่ งสื่ อในกลุ่มนี้
ประกอบด้วย สื่ อบุคคลและสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่างๆ
ทั้งนี้สื่อบุคคลเป็ นวิธีการสื่ อสารที่เก่าแก่ที่สุดที่ใช้กนั ตั้งแต่เริ่ มมีมนุ ษย์ข้ ึนในโลก เป็ นสื่ อที่
ใช้ก ันมากในกลุ่ ม ประชาชนทัว่ ไป เครื่ องมื อของสื่ อบุ ค คลมี ท้ งั ที่ เป็ นค าพูด กริ ย าท่ า ทาง การ
แสดงออกทางอากัปกิริยาวิธีการสื่ อสารด้วยบุคคลจะเป็ นการใช้คาพูดเป็ นหลัก ด้วยวิธีการสนทนา
อภิปราย บรรยาย สาธิต ประชุม คาพูด (Spoken Word) เป็ นเครื่ องมือสื่ อสารที่ ทุกคนคุน้ เคยกันดีอยู่
แล้ว และทุกคนต้องใช้คาพูดในชี วิตประจาวัน ในงานอาชี พ ในชี วิตส่ วนตัว สื่ อคาพูดจึงเป็ นสื่ อที่
เก่าแก่ที่สุดชนิดหนึ่ง นอกจากนี้หากคาพูดนั้นพูดโดยบุคคลที่มีชื่อเสี ยงที่สังคมยกย่องนับถือก็จะยิง่
เพิ่ ม น้ า หนัก ในค าพูด นั้น มากขึ้ น เป็ นเงาตามตัว การพูด จึ ง เป็ นเครื่ องมื อในการถ่ า ยทอดชัก น า
ความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ออกมาให้ผอู้ ื่นได้ทราบและเข้าใจ คาพูดจึงเป็ นเครื่ องมือที่สาคัญที่จะทา
ให้มนุษย์เกิดความร่ วมมือร่ วมใจเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน
สาหรับสื่ อวิทยุเป็ นสื่ อประชาสัมพันธ์ที่ส่งข่าวสารได้รวดเร็ ว และเผยแพร่ ข่าวไปได้ไกล
มาก เป็ นที่นิยมทัว่ ไปทั้งในและต่างประเทศ ประชาชนมีใช้มากแม้ในชนบทที่อยูห่ ่ างไกลและยังไม่
มีไฟฟ้ าใช้ มีหลากหลายรายการ ทั้งข่าวสาร บันเทิง รายการเพลง รายการละคร
ในส่ วนของสื่ อโทรทัศน์เป็ นสื่ อที่ เจริ ญรุ ดหน้ามาก สามารถถ่ ายทอดข่าวสารได้ท้ งั โดย
คาพูด ข้อเขียน และรู ปภาพ เป็ นทั้งภาพสี ขาวดา และภาพนิ่ ง ภาพยนตร์ และอื่นๆ ถ่ายทอดข่าวสาร
ได้เร็ วมาก และส่ ง ภาพในระยะทางไกลๆได้ด้วย รายการทางโทรทัศ น์จะคล้ายกับ วิทยุ มี ความ
หลากหลายโทรทัศน์จึงเป็ นสื่ อที่มีบทบาทและมีผนู้ ิยมมาก
ทั้งนี้ สื่อหนังสื อพิมพ์เป็ นเครื่ องมือที่สาคัญในการเผยแพร่ และการประชาสัมพันธ์ เพราะ
หนังสื อพิมพ์เป็ นสื่ อมวลชนที่สามารถเข้าถึงประชาชนจานวนมาก และมีระยะเวลากาหนดออกที่
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แน่นอนเป็ นประจาสม่าเสมอ หนังสื อพิมพ์ผิดกับสื่ อชนิ ดอื่นๆ ตรงที่วา่ หนังสื อพิมพ์น้ นั อาจจะเป็ น
เครื่ องเร่ งเร้ าก่ อให้เกิ ดประชามติข้ ึ นในหมู่ประชาชนได้ และขณะเดี ยวกันก็จะส่ อประชามติ ของ
ประชาชนสะท้อนออกมาให้เห็นอีกด้วย เราจึงสามารถกล่าวได้อย่างเต็มปากว่า หนังสื อพิมพ์เป็ น
เครื่ องมืออันสาคัญยิ่งในวงการประชาสัมพันธ์ หนังสื อพิมพ์สามารถเสนอข่าวสารเรื่ องราวต่างๆ
หลายด้านปะปนผสมผสานกันไปในฉบับเดี ยวกัน มีท้ งั ข่าวสาร เรื่ องราว ที่ประชาชนเฉพาะกลุ่ม
และประชาชนทัว่ ไปสนใจ เช่น ข่าวการเมือง อาชญากรรม เศรษฐกิ จ สังคม กี ฬา บันเทิง เป็ นต้น
หนังสื อพิมพ์เป็ นสื่ อในการติดต่อ 2 ทาง (Two-Way Communication) เพราะเป็ นสื่ อในการถ่ายทอด
ความคิ ด เห็ น นโยบายการด าเนิ น งานของกิ จ การ แล้ว ยัง เป็ นสื่ อ แสดงความรู้ สึ ก นึ ก คิ ด ของ
ประชาชนที่มีต่อองค์กรด้วย เช่น การวิจารณ์การปฏิบตั ิงานหรื อนโยบายของรัฐบาล เพื่อองค์การที่
ถูกวิจารณ์ จะได้ปรับปรุ งนโยบายให้ดีข้ ึ น หรื อรัฐบาลใช้หนังสื อพิมพ์เป็ นสื่ อชี้ แจงให้ประชาชน
เข้าใจ เพื่อขอความร่ วมมือในการปฏิ บตั ิ ให้สาเร็ จลุ ล่วงตามเป้ าหมาย นอกจากนี้ หนังสื อพิมพ์ยงั
เป็ นสื่ อที่ ใช้ในการประชาสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ โดยใช้เป็ นสื่ อแถลงนโยบาย ข้อคิดเห็ นทาง
การเมืองเพื่อสร้ างความเข้าใจอันดี ต่อกัน ใช้ในการเผยแพร่ วฒั นธรรมให้เป็ นที่รู้จกั ของประเทศ
ต่างๆ หรื อแนะนาสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
และผลการศึกษาพบอีกว่า การใช้สื่อประชาสัมพันธ์ดา้ นกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
(CSR) ของบริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) เป็ นการดาเนินการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย
ประเภท และมีการใช้แบบผสมผสานโดยการบูรณาการเนื้ อหาข้อมูลกิ จกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคม (CSR) เข้าด้วยกัน เพื่อที่จะสามารถสื่ อสารกับทุกภาคส่ วนในสังคมที่มีส่วนเกี่ ยวข้องหรื อ
เป็ นผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย (Stakeholder) กับการดาเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั ซี พี
ออลล์ จากัด (มหาชน) รวมถึงสามารถสร้ างการรับรู ้ สร้ างความเข้าใจและสร้ างทัศนคติที่ดีที่มีต่อ
บริ ษ ัท ให้ เ กิ ด ขึ้ น แก่ ทุ ก ภาคส่ ว นในสั ง คม โดยการใช้ สื่ อ ประชาสั ม พัน ธ์ ด้า นกิ จ กรรมความ
รั บ ผิด ชอบต่ อสั ง คม (CSR) แบบครบเครื่ อง ซึ่ งรายละเอี ย ดของการใช้สื่ อประชาสั มพัน ธ์ ด้า น
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) แบบครบเครื่ องมีดงั ต่อไปนี้
4.2.1 สื่ อบุคคล
บริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) เน้นการใช้สื่อบุคคลในการสื่ อสารโดยเน้นที่ตวั ผูบ้ ริ หาร
CEO เพื่อสร้างความมัน่ ใจให้เกิดทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร โดยในส่ วนของภายในองกร์
นั้นจะมีการจัดกิ จกรรมให้ผูบ้ ริ หารพบพนักงานเพื่อแลกเปลี่ ยนความคิดเห็ นต่างๆ ในขณะที่การ
สื่ อสารภายนอกองค์กรเน้นให้ผบู้ ริ หารสามารถเข้าถึงได้ง่ายกับสื่ อมวลชนแขนงต่างๆ ทั้งในแง่ของ
การให้ความรู้ การแสดงความคิดเห็น และการชี้แจงต่างๆ โดยอาศัยการติดต่อสื่ อสารที่สะดวกอย่าง
โทรศัพท์ และอีเมลล์ รายละเอียดดังข้อมูลจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญต่อไปนี้
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สาหรับกระบวนการด้านการสื่ อสารด้านกิจกรรมของซี พีออลล์น้ นั เน้นการสื่ อสาร
2 ทาง คือ ระหว่างองค์กร และลูกค้า โดยพยายามที่จะค้นหาวิถีทางที่ดีที่สุดเพื่อให้
เข้าถึงกลุ่มลูกค้า คู่คา้ โดยผ่านกระบวนการจัดโครงการ กิจกรรม และประชาสัมพันธ์
(กรรมการผูจ้ ดั การด้านการสร้ างเสริ มกิ จกรรมเพื่อสังคม, สัมภาษณ์ , วันที่ 10
กรกฎาคม 2557)
ในส่ วนงานของประชาสัม พันธ์ ใ นการสื่ อสารด้า นการรั บรู ้ กิจกรรม CSR ของ
องค์กรให้กบั บุ คลากรภายในองค์กรนั้น จะเน้นใช้โซเชี ยลมี เดี ยอย่าง Facebook
หรื อโปสเตอร์ ติ ด บอร์ ด รวมไปถึ ง ท าหนั ง สื อ แจ้ง หั ว หน้ า ส่ ว นงานเพื่ อ ให้
ประชาสัมพันธ์ลูกน้องในแผนกตนเองเพื่อให้รับรู ้วา่ มีกิจกรรมอะไรเกิ ดขึ้น และ
จะมีส่วนร่ วมได้อย่างไรบ้าง ในส่ วนของภายนอกอย่างลูกค้าและคู่คา้ จะทาผ่าน
สื่ อมีเดี ยต่างๆ ทั้งฟรี ทีวี หนังสื อพิมพ์ และการโฆษณา เพื่อให้รับรู ้ ว่ามีกิจกรรม
อะไรบ้าง และความคืบหน้าของโรงการกิจกรรมต่างๆ (ผูจ้ ดั การฝ่ ายประชาสัมพันธ์ ,
สัมภาษณ์, วันที่ 13 กรกฎาคม 2557)
ปั จจุบนั การใช้สื่อในการสื่ อสารกิจกรรมทุกกิจกรรม ใช้ผา่ นช่องทางโซเชี่ ยลมีเดีย
เป็ นหลัก เนื่ องจากรวมเร็ วเข้าถึง และประหยัดงบประมาณมากที่สุด (เจ้าหน้าที่
ฝ่ ายส่ งเสริ มกิจกรรมเพื่อสังคม, สัมภาษณ์, วันที่ 13 กรกฎาคม 2557)
จากข้อ มู ล ที่ ไ ด้สั ม ภาษณ์ บ ริ ษ ัท ซี พี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) เห็ น ได้ว่า ผูบ้ ริ ห ารคื อ
ภาพลักษณ์ที่สาคัญขององค์กร ดังนั้นซี พีออลล์ จึงให้ความสาคัญกับการสื่ อสารผ่านทางตัวบุคคล
ผ่านทางผูบ้ ริ หารในแต่ละระดับ โดยเฉพาะซี อีโอ ซึ่ งเป็ นผูก้ าหนดทิศทางและนโยบายขององค์กร
ซึ่ งที่ผา่ นมาซี อีโอของซี พีออลล์เป็ นผูท้ าหน้าที่ในการสื่ อสารทั้งด้านวิสัยทัศน์และนโยบาย รวมทั้ง
ความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่างๆ ถือเป็ นการสื่ อสารที่มีน้ าหนักจากภาพลักษณ์ที่น่าเชื่ อถือของ
ตัวบุ คคล ทั้งนี้ ซีพีออลล์มีการใช้สื่อบุ คคลอย่างต่อเนื่ อง ผ่านการแถลงข่าวสาหรับสื่ อมวลชนใน
โอกาสต่างๆ อย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งนอกจากข้อมูลของการแถลงข่าวนั้นๆแล้ว ยังสามารถวิเคราะห์ถึง
ภาพรวมธุ รกิจหรื อสถานการณ์ทางเศรษฐกิ จของประเทศ ช่วยเสริ มภาพลักษณ์ขององค์กรชั้นแนว
หน้าของเมืองไทยอีกด้วย
4.2.2 สื่ อวิทยุกระจายเสี ยง
บริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) ยังคงใช้สื่อวิทยุกระจายเสี ยงในการประชาสัมพันธ์
กิ จกรรมต่างๆ ขององค์กร โดยเน้นการสื่ อสารในรู ปแบบของการโฆษณาผ่านสื่ อวิทยุ รวมไปถึ ง
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การเล่นเกมส์กบั รายการคลื่นวิทยุต่างๆ ถือเป็ นการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายได้โดยตรง รายละเอียด
ดังข้อมูลจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญต่อไปนี้
เราจะมีการวางแผนการใช้สื่อภายนอกทั้งการนาเสนอโดยวิธีการประชาสัมพันธ์
ข่าวสารผ่านวิทยุ โทรทัศน์ หนังสื อพิมพ์ และการวางแผนการซื้ อสื่ อ ซึ่ งรวมไปถึง
บิ ล บอร์ ด ต่ า งๆ ที่ ส ามารถเข้า ถึ ง กลุ่ ม เป้ าหมายที่ ต้อ งการสื่ อ สาร และจัด ท า
งบประมาณควบคู่ เพื่ อ ให้ สิ่ ง ที่ ต้อ งการสื่ อ สารเกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ภายใต้
งบประมาณที่จากัด (ผูจ้ ดั การฝ่ ายประชาสัมพันธ์, สัมภาษณ์, วันที่ 13 กรกฎาคม
2557)
การเป็ นพีอาร์ ตอ้ งรู ้วา่ เรากาลังทาอะไร สื่ อสารเรื่ องอะไร คุณค่าของงานที่เรากาลัง
จะสื่ อออกไป รู ้ จกั การวางแผนสื่ อ การวางแผนงาน ให้สอดคล้องกับงาน ตั้งแต่
การจัดแถลงข่าว การจัด Press Tour ในบางกิจกรรมหรื อโครงการที่สามารถจัดได้
เพื่อให้สื่อมวลชนเป็ นสื่ อกลางในการนาเสนอเรื่ องราว ในบางครั้งก็มีการจัดทาใน
ด้า นการโฆษณาผ่า นภาพยนตร์ โ ฆษณาในสื่ อ ที วี และแอดเวอร์ เ ทอเรี ย ล ใน
หนังสื อพิมพ์และนิ ยสารด้วย (เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ , สัมภาษณ์ , วันที่ 13
กรกฎาคม 2557)
จากข้อมูลที่ได้สัมภาษณ์ บริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) เห็ นได้วา่ สื่ อวิทยุเป็ นสื่ อที่
สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายในวงกว้าง และเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายเฉพาะที่สื่ออื่นๆไม่สามารถเข้าถึง
ได้ อาทิ กลุ่มผูใ้ ช้รถยนต์เป็ นยานพาหนะ กลุ่มธุ รกิจบริ การเช่ น ร้านเสริ มสวย ร้านอาหาร เป็ นต้น
เนื่องจากเป็ นสื่ อที่สามารถรับสารได้ในขณะที่ทากิจกรรมอื่นๆ นอกจากนั้นสื่ อวิทยุยงั สามารถแบ่ง
กลุ่มเป้ าหมายได้อย่างชัดเจน จากกลุ่มผูฟ้ ั งที่แตกต่างกันไปของแต่ละสถานี ดังนั้นการเลื อกใช้สื่อ
วิท ยุจึ ง มี ค วามจาเป็ นในการสื่ อสาร สอดคล้องกับ ซี พี ออลล์ซ่ ึ งมี ก ลุ่ ม เป้ าหมายที่ ห ลากหลาย
สามารถเลื อ กใช้ช่ อ งทางนี้ ใ นการสื่ อสารไปยัง กลุ่ ม เป้ าหมายที่ เฉพาะเจาะจงได้ รวมทั้ง ยัง ใช้
งบประมาณการลงทุนในสื่ อนี้นอ้ ยกว่าสื่ อทีวหี ลายเท่าตัว หมายเหตุ Press Tour คือการที่สื่อมวลชน
เข้าเยีย่ มชมกิจกรรมในพื้นที่จริ งๆ หรื อเข้าร่ วมกิจกรรม
4.2.3 สื่ อโทรทัศน์
บริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) ยังคงให้ความสาคัญกับการสื่ อสารด้วยสื่ อโทรทัศน์ โดย
จะเน้นการทาสกู๊ปพิเศษเพื่อนาเสนอกิ จกรรมต่างๆ ที่ได้ดาเนิ นการไปแล้ว และการทาสปอร์ ต
โฆษณาผ่านรายการโทรทัศน์ รายละเอียดดังข้อมูลจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญต่อไปนี้
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ภาพที่ 4.9 รายการ Energy Update นาเสนอข่าว CSR ของ CP all
หน้าที่ของประชาสัมพันธ์ คือ การที่พยายามสื่ อสารสิ่ งที่องค์กรต้องการให้สังคม
รับรู้ ออกสู่ สาธารณะ ดังนั้นการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอก ไดรับทราบถึง
โครงการคือ การใช้สื่อมีเดี ยเป็ นหลัก ผ่านการวางแผนพีอาร์ ตั้งแต่การจัดแถลง
ข่าว การจัด Group Interview การจัด Press Visit รวมถึงการจัด Press Tour ในบาง
กิ จกรรมหรื อโครงการที่ ส ามารถจัดได้เพื่ อ ให้สื่ อมวลชนเป็ นสื่ อกลางในการ
นาเสนอเรื่ องราว ส่ วนในการประชาสัมพันธ์ส่วนของสื่ อสิ่ งพิมพ์ก็มีการทา Scoop
ในบางครั้งก็มีการจัดทาในด้านการโฆษณาผ่านภาพยนตร์ โฆษณาในสื่ อทีวี และ
แอดเวอร์เทอเรี ยล ในหนังสื อพิมพ์และนิยสารด้วย (เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ,
สัมภาษณ์, วันที่ 13 กรกฎาคม 2557)
จากข้อมูลที่ได้สัมภาษณ์ บริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) เห็ นได้วา่ สื่ อทีวียงั เป็ นสื่ อที่
ได้รับความนิยมสู งสุ ดสาหรับการสื่ อสาร เนื่องจากสามารถกระจายสารไปยังผูร้ ับได้ในวงกว้างใน
เวลาอันรวดเร็ ว พร้ อมทั้งยังมีความสมบูรณ์ ของภาพและเสี ยง อีกทั้งเป็ นสื่ อที่ แสดงถึ งความเป็ น
องค์กรชั้นนา เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสู ง ซี พีออลล์ในฐานะองค์กรธุ รกิจชั้นนาของประเทศ จาเป็ นต้อง
สร้างความใกล้ชิดกับผูบ้ ริ โภค จึงต้องใช้สื่อทีวีในการสื่ อสารและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีอย่างต่อเนื่ อง
ไม่เฉพาะการโฆษณาสิ นค้า แต่รวมถึ งการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ องค์กร ผ่านข่าวหรื อรายการ
ต่างๆ
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4.2.4 สื่ อหนังสื อพิมพ์
บริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) ยังคงให้ความสาคัญกับสื่ อหนังสื อพิมพ์ เพื่อใช้เป็ น
เครื่ องมื อที่ ในการเผยแพร่ และการประชาสัมพันธ์ เพราะหนังสื อพิมพ์เป็ นสื่ อมวลชนที่สามารถ
เข้าถึ ง ประชาชนจานวนมาก สามารถเผยแพร่ ข่ าวสารด้านกิ จกรรมขององค์ก รได้อย่า งรวดเร็ ว
รายละเอียดดังข้อมูลจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ

ภาพที่ 4.10 CP all จัดโครงการ “คิดถุ๊ง คิดถุง ซี ซนั่ 3” ลงข่าวกรุ งเทพธุ รกิจ
“เครื อข่ายเยาวชนคิดถุ๊งคิดถุง”ของ CP all ลงคมชัดลึก
แหล่งทีม่ า: บริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน), 2554.
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หน้าที่ของประชาสัมพันธ์ คือ การที่พยายามสื่ อสารสิ่ งที่องค์กรต้องการให้สังคม
รับรู ้ ออกสู่ สาธารณะ ดังนั้นการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอก ไดรับทราบถึง
โครงการคือ การใช้สื่อมีเดียเป็ นหลัก ผ่านการวางแผนพีอาร์ ตั้งแต่การจัดแถลง
ข่าว การจัด Group Interview การจัด Press Visit รวมถึงการจัด Press Tour ในบาง
กิ จกรรมหรื อโครงการที่ ส ามารถจัดได้เพื่ อ ให้สื่ อมวลชนเป็ นสื่ อกลางในการ
นาเสนอเรื่ องราว ส่ วนในการประชาสัมพันธ์ส่วนของสื่ อสิ่ งพิมพ์ก็มีการทา Scoop
ในบางครั้งก็มีการจัดทาในด้านการโฆษณาผ่านภาพยนตร์ โฆษณาในสื่ อทีวี และ
แอดเวอร์เทอเรี ยลในหนังสื อพิมพ์และนิ ตยสารด้วย (เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์,
สัมภาษณ์, วันที่ 13 กรกฎาคม 2557)
จากข้อมูลที่ได้สัมภาษณ์บริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) เห็นได้วา่ สื่ อหนังสื อพิมพ์ เป็ น
ช่องทางการในเผยแพร่ เนื้ อหาที่ใช้ในการสื่ อสารได้มาก และสามารถเลื อกใช้ในรู ปแบบของการ
นาเสนอข่าวที่ไม่ใช่โฆษณาอีกด้วย ทาให้มีความน่าสนใจและน่าเชี่ อถือมากยิ่งขึ้น ซึ่ งซี พีอออลล์ มี
การแถลงข่าวต่อสื่ อมวลชนและเปิ ดโอกาสให้ผสู ้ ื่ อข่าวได้สัมภาษณ์ อย่างต่อเนื่ อง รวมทั้งการนา
สื่ อมวลชนไปสั มผัสกับธุ รกิ จที่ เกี่ ยวข้องขององค์กร นอกจากนั้นยังมี ทีม ประชาสั มพันธ์ ที่ค อย
ประสานงานและสร้ า งความผูก พันธ์ ก ับ สื่ อมวลชนอี ก ด้วย ทั้ง นี้ เนื้ อที่ ใ นหน้า หนัง สื อพิ ม พ์ย งั
สามารถแบ่งแยกเนื้อหาที่แตกต่างกันไปได้อย่างชัดเจน อาทิ ข่าวธุ รกิจ ข่าวสิ่ งแวดล้อม ข่าวภูมิภาค
ข่าวการเกษตร ฯลฯ ซึ่ งแต่ละกลุ่มเนื้ อหาล้วนเกี่ยวข้องกับธุ รกิ จของซี พีออลล์ จึงสามารถเลื อกใช้
เป็ นช่องทางการสื่ อสารได้หลากหลายแง่มุม ไม่เฉพาะข่าวเชิงธุ รกิจเท่านั้น
4.2.5 สื่ อนิตยสาร
บริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) ยังใช้สื่อนิ ตยสารในการเผยแพร่ ข่าวสารประชาสัมพันธ์
รายละเอียดของการดาเนิ นกิ จกรรมต่างๆ ที่ทางบริ ษทั ซี พี ออลล์ ได้ดาเนิ นการไปแล้ว เนื่องจาก
นิ ตยสารมีรูปเล่มที่ กะทัดรั ดสวยงาม และมีระบบการพิมพ์ที่ประณี ต มี สีสวยงามช่ วยดึ งดู ดความ
สนใจของผูอ้ ่านได้เป็ นอย่างดี รายละเอียดดังข้อมูลจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ
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ภาพที่ 4.11 ภาพข่าวกิจกรรม CSR ของ CP all ลงนิตยสาร HUG
แหล่งทีม่ า: บริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน), 2554.
หน้าที่ของประชาสัมพันธ์คือ การที่พยายามสื่ อสารสิ่ งที่องค์กรต้องการให้สังคม
รับรู ้ ออกสู่ สาธารณะ ดังนั้นการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอก ไดรับทราบถึง
โครงการคือ การใช้สื่อมีเดียเป็ นหลัก ผ่านการวางแผนพีอาร์ ตั้งแต่การจัดแถลง
ข่าว การจัด Group Interview การจัด Press Visit รวมถึงการจัด Press Tour ในบาง
กิ จกรรมหรื อโครงการที่ ส ามารถจัดได้เพื่ อ ให้สื่ อมวลชนเป็ นสื่ อกลางในการ
นาเสนอเรื่ องราว ส่ วนในการประชาสัมพันธ์ส่วนของสื่ อสิ่ งพิมพ์ก็มีการทา Scoop
ในบางครั้งก็มีการจัดทาในด้านการโฆษณาผ่านภาพยนตร์ โฆษณาในสื่ อทีวี และ
แอดเวอร์เทอเรี ยลในหนังสื อพิมพ์และนิ ตยสารด้วย (เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์,
สัมภาษณ์, วันที่ 13 กรกฎาคม 2557)
จากข้อมูลที่ได้สัมภาษณ์บริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) เห็นได้วา่ สื่ อนิตยสารเป็ นสื่ อที่
มี อายุยาวนานกว่า สื่ อหลายประเภท อี กทั้ง ยังมี ความสวยงามน่ าจับต้อง และเป็ นสื่ อที่สามารถ
ส่ ง เสริ ม ภาพลักษณ์ ข ององค์ก รได้ดี การสื่ อสารผ่านสื่ อนิ ตยสาร อาจจะมี ค วามซับซ้อนกว่าสื่ อ
หนังสื อพิมพ์ เนื่ องจากต้องการเนื้ อหาที่แตกต่างและเจาะลึ ก ซี พีออลล์จึงมีการเปิ ดโอกาสให้สื่อ
นิ ต ยสารเข้า สั ม ภาษณ์ ใ นกรณี ที่ แ ตกต่ า งกัน ซึ่ งส่ ว นใหญ่ จ ะอยู่ใ นแนวทางของการสั ม ภาษณ์
วิ สั ย ทัศ น์ ข องผูบ้ ริ ห าร นอกจากนั้น แล้ว ยัง สามารถใช้ เ ป็ นช่ อ งทางการประชาสั ม พัน ธ์ ค วาม
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เคลื่อนไหวขององค์กร ผ่านภาพข่าวสังคม หรื อ แอดเวอร์ เทอเรี ยล ขณะเดี ยวกันสื่ อนิ ตยสารก็เป็ น
อีกสื่ อหนึ่ งที่แบ่งกลุ่มเป้ าหมายชัดเจน ทั้งนิ ตยสารสาหรับเพศและวัยต่างๆ ประกอบด้วยนิ ตยสาร
สาหรับผูห้ ญิง ผูช้ าย วัยรุ่ น เป็ นต้น รวมทั้งนิ ตยสารยังแบ่งแยกความสนใจของแต่ละสาขาอาชี พ
หรื อ ข้อมู ล ความรู ้ ใ นด้า นต่ า งๆ เช่ น นิ ตยสารด้า นท่ อ งเที่ ย ว นิ ต ยสารด้า นไอที นิ ต ยสารด้า น
การตลาด เป็ นต้น

4.3 ผลการศึกษาปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อความสาเร็จของกลยุทธ์ ในการสื่ อสารด้ านกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่ อสั งคม (CSR) ของบริษทั ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)
ผลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ผูบ้ ริ หารระดับสู ง และบุคลากรที่
รั บ ผิดชอบด้า นการส่ ง เสริ ม กิ จกรรมเพื่ อสั ง คมและประชาสั ม พันธ์ ของบริ ษ ทั ซี พี ออลล์ จากัด
(มหาชน) จานวน 9 คนได้แก่ กรรมการผูจ้ ดั การด้านการส่ งเสริ มกิจกรรมเพื่อสังคม ผูจ้ ดั การฝ่ าย
กิ จกรรมเพื่อสังคม ผูจ้ ดั การฝ่ ายประชาสัมพันธ์ หัวหน้าฝ่ ายส่ งเสริ มกิ จกรรมเพื่อสังคมภูมิภาค
(ประจาภาคเหนือ) หัวหน้าฝ่ ายส่ งเสริ มกิจกรรมเพื่อสังคมภูมิภาค (ประจาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ)
หัวหน้าฝ่ ายส่ งเสริ มกิจกรรมเพื่อสังคมภูมิภาค (ประจาภาคกลาง) หัวหน้าฝ่ ายส่ งเสริ มกิจกรรมเพื่อ
สังคมภูมิภาค (ประจาภาคใต้) เจ้าหน้าที่ ฝ่ายส่ งเสริ มกิ จกรรมเพื่อสังคม และเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็ จในการสื่ อสารด้านกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) ประกอบไปด้วย
4.3.1 ความน่าเชื่อถือของบริ ษทั ความน่าเชื่ อถือของบริ ษทั เป็ นปั จจัยสาคัญต่อความสาเร็ จ
ในการสื่ อสารด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริ ษทั เนื่องจากเป็ นสิ่ งที่ทาให้การ
ดาเนินกิจกรรมความรับผิดชอบของบริ ษทั ได้รับความร่ วมมือเป็ นอย่างดีจากทุกภาคส่ วน
4.3.2 การมีส่วนร่ วมของพนักงาน การมีส่วนร่ วมของพนักงานทั้งการร่ วมคิด ร่ วมวางแผน
ร่ วมลงมื อปฏิ บ ตั ิ ร่ วมติ ดตามประเมิ นผล และร่ วมรั บ ผลประโยชน์จากผลผลิ ตของการดาเนิ น
กิจกรรม จะช่วยเพิ่มโอกาสในความสาเร็ จของการสื่ อสารด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
(CSR) ของบริ ษทั เนื่ องจากความรู ้ ประสบการณ์ และความเชี่ ยวชาญของพนักงานจะช่วยลดความ
ผิดพลาดและช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ผลในการดาเนินกิจกรรม
4.3.3 ความสัมพันธ์ กบั ชุ มชน ความสัมพันธ์ที่ดีของบริ ษทั กับชุ มชน จะทาให้การดาเนิ น
กิ จกรรมความรั บผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริ ษทั ได้รับความร่ วมมื อเป็ นอย่างดี จากชุ มชน
นอกจากนี้ชุมชนยังมีทศั นคติที่ดีต่อบริ ษทั ทาให้การสื่ อสารด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
(CSR) ของบริ ษทั ประสบความสาเร็ จได้ง่าย
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4.3.4 ประสิ ทธิ ภาพการสื่ อสาร การกาหนดเป้ าหมายและรายละเอียดที่ชดั เจนของข้อมูลที่
ต้องการสื่ อสาร รวมถึงการเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมาย ทาให้การสื่ อสารของบริ ษทั
เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งถื อเป็ นอี กส่ วนสาคัญของความสาเร็ จในการสื่ อสารด้านกิ จกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั
รายละเอียดของผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็ จในการสื่ อสารด้านกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) ในแต่ละปั จจัยมีรายละเอียดดังนี้
4.3.1 ความน่ าเชื่อถือของบริษัท
บริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่ อถือจาก บริ ษทั ฟิ ทช์ เรท
ติ้ ง ส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ที่ ร ะดับ “A+(tha)” ซึ่ งอัน ดับ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ดัง กล่ า วสะท้อ นถึ ง
ความสามารถในการดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่ องและมีผลการดาเนิ นงานที่
แข็งแกร่ ง นอกจากนี้ ยังสะท้อนให้เห็นถึงความเป็ นผูน้ าในธุ รกิจค้าปลีกของไทยมายาวนานกว่า 25
ปี ที่ให้บริ การความสะดวกกับทุกชุมชน ทุกทิศทัว่ ไทย ตลอด 24 ชัว่ โมง ทุกวัน
4.3.2 การมีส่วนร่ วมของพนักงาน
บริ ษ ทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) เน้นการมี ส่ วนร่ วมของพนัก งาน ต้องการให้เกิ ด การ
ตระหนักรู ้ในการช่วยเหลือสังคมเพื่อให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่ วมเพื่อให้องค์กรมุ่งสู่ ความเป็ นเลิศ
ซึ่ งเชื่อมัน่ ว่า องค์กรจะดีได้ตอ้ งประกอบกันทุกส่ วนในองค์กร ตั้งแต่ผบู ้ ริ หาร จนถึงพนักงาน และ
ระบบการทางานที่จะเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการพัฒนาองค์กร ทั้งนี้ สิ่งแรกที่องค์กรให้ความสาคัญ
คือบุคลากรในองค์กร ภายใต้ปณิ ธาน “นวัตกรรม สร้างปั ญญา เพิ่มคุณค่า ทาได้จริ ง” เพื่อกระตุน้ ให้
พนักงานมีวฒั นธรรมในการทางานชัดเจนรู้จกั การคิดนอกกรอบ กล้า แสดงความคิดเห็ น เกิ ดการ
สร้ างสรรค์ ตลอดจนปลูกฝั งเรื่ องการทางานแบบจิตอาสา ทางานบนความรับผิดชอบผูม้ ีส่วนได้
ส่ วนเสี ย โดยร่ วมกันจัดกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ให้แก่สังคมอย่างสม่าเสมอ
การพยายามให้ทุกคนได้มีส่วนในการเข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆ โดยเน้นให้เป็ นหนึ่ ง
ในกิ จกรรมที่พนักงานจะได้รับเพิ่มในส่ วนของแรงจูงใจที่อยากทาเช่น พิจารณา
ความสม่ าเสมอในการให้ความร่ วมมื อในการเข้าร่ วมกิ จกรรมต่างๆ ของบริ ษทั
โดยเพิ่มขั้นเพื่อพิจารณาปรับเพิ่มเงิ นเดื อน รวมถึ งการพยายามสร้างให้พนักงาน
ทุ ก คนตระหนัก คิ ด ในการเป็ นส่ ว นหนึ่ งในการช่ ว ยเหลื อ สั ง คมอย่ า งภู มิ ใ จ
(กรรมการผูจ้ ดั การด้านการสร้ างเสริ มกิ จกรรมเพื่อสังคม, สัมภาษณ์ , วันที่ 13
กรกฎาคม 2557)
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การที่ จ ะให้ฝ่ ายบริ หารและพนัก งานได้มี ก ารแลกเปลี่ ย น ข้อ มูล ความคิ ด เห็ น
ร่ วมกันนั้น เป็ นนโยบายการบริ หารงานที่สาคัญอย่างหนึ่ งของซี พีออลล์ โดยจะมี
การจัดกิจกรรมประจาเดือนและประจาปี ให้ผบู้ ริ หารได้มีโอกาสพบพนักงานใน
ทุกระดับ โดยในแต่ละครั้งก็จะมีการให้แลกเปลี่ยนพูดคุยในประเด็นต่างๆ เพื่อทา
ความเข้าใจร่ วมกัน และแลกเปลี่ยนความเห็นร่ วมกัน (ผูจ้ ดั การฝ่ ายประชาสัมพันธ์,
สัมภาษณ์, วันที่ 13 กรกฎาคม 2557)
4.3.3 ความสั มพันธ์ กบั ชุ มชน
บริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) ตระหนักมาเสมอว่า ประกอบธุ รกิจที่อยูค่ ู่กบั สังคมและ
ชุ มชนมาโดยตลอดระยะเวลากว่า 25 ปี ดังนั้นการให้ความสาคัญในการสร้างความพันธ์กบั ชุ มชน
เป็ นสาคัญ ซึ่ ง การจะคิ ดสร้ า งสรรค์เพื่ อชุ มชนได้น้ ัน ต้องผ่า นการศึ กษาข้อมู ล วิเคราะห์ ความ
ต้องการในแต่ละพื้นที่ เพื่อเป็ นส่ วนหนึ่ งในการสนับสนุ นผลักดันชุ มชนให้เป็ นสังคมของคนเก่ง
และคนดี โดยซี พีออลล์มุ่งเน้นการพัฒนาคน การศึกษาและสิ่ งแวดล้อมควบคู่กนั
ส่ วนใหญ่รูปแบบของกิจกรรมจะเป็ นไปในรู ปแบบของการร่ วมด้วยช่วยกัน จาก
องค์กรหน่ วยงานอื่ นๆ ไม่ ว่าจะเป็ นมูล นิ ธิ หรื อส่ วนบริ หารในท้องถิ่ น รวมถึ ง
ประชาชนในพื้นที่ในการร่ วมกันจัดทากิจกรรมต่างๆ โดยวิธีการที่ใช้หลักๆ จะมี
การระดมสมองในการคิดโครงการหรื อกิจกรรมต่างๆ ขึ้นมาเพื่อให้สอดคล้องกับ
ปั ญ หาหรื อพื้ น ที่ จากนั้ น ก็ น ามาจัด ท าแผนงาน โดยแบ่ ง ตามหน้ า ที่ จัด หา
งบประมาณ ดาเนิ นการ และทาผลสารวจความคิดเห็ นกลับ เพื่อนามาวิเคราะห์
ผลสาเร็ จ และแนวทางแก้ไขต่อไป (หัวหน้าฝ่ ายส่ งเสริ มกิจกรรมเพื่อสังคมภูมิภาค
ประจาภาคเหนือ, สัมภาษณ์, วันที่ 13 กรกฎาคม 2557)
ในส่ ว นของกิ จ กรรมนั้น จะเริ่ ม จากการวางแผนกิ จ กรรม วางขั้น ตอน และ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม เพื่อให้คนในองค์กรทราบว่าจะจัดกิ จกรรมอะไร ที่ไหน
อย่างไร และสามารถมีส่วนร่ วมได้อย่างไรบ้าง นอกจากนี้ ก็จะมีการประชาสัมพันธ์
กับชุมชนซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกให้ทราบว่าเรากาลังจะทาอะไร และเพื่ออะไร ซึ่ ง
หากทุ กฝ่ ายตกลงร่ วมกัน ก็เข้า สู่ ก ระบวนการดาเนิ นโครงการ จากนั้นก็ นามา
จัดทาแผนงาน โดยแบ่งตามหน้าที่ จัดหางบประมาณ ดาเนินการ และทาผลสารวจ
ความคิดเห็นกลับ เพื่อนามาวิเคราะห์ผลสาเร็ จ และแนวทางแก้ไขต่อไป (หัวหน้า
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ฝ่ ายส่ งเสริ มกิจกรรมเพื่อสังคมภูมิภาค ประจาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ, สัมภาษณ์,
วันที่ 13 กรกฎาคม 2557)
เมื่อเรารู ้ วา่ สังคม ชุ มชน ต้องการอะไรก็จะมาวางโครงการ คิดค้นวิธีที่ดีที่สุด จะ
เริ่ ม จากการวางแผนกิ จ กรรม วางขั้น ตอน และประชาสั ม พัน ธ์ กิ จ กรรม ให้
พนักงานในองค์กรทราบว่าจะจัดกิ จกรรมอะไร ที่ ไหน อย่างไร และสามารถมี
ส่ วนร่ วมได้อย่างไรบ้าง จากนั้นก็นามาจัดทาแผนงาน โดยแบ่งตามหน้าที่ หา
งบประมาณ ด าเนิ น การ และสุ ด ท้า ยก็ ท าผลส ารวจความคิ ด เห็ น เพื่ อ น ามา
วิเคราะห์ผลสาเร็ จ และแนวทางแก้ไขต่อไป (หัวหน้าฝ่ ายส่ งเสริ มกิ จกรรมเพื่อ
สังคมภูมิภาคประจาภาคกลาง, สัมภาษณ์, วันที่ 13 กรกฎาคม 2557)
4.3.4 ประสิ ทธิภาพการสื่ อสาร
การใช้สื่อในการสื่ อสารกิ จกรรมเพื่อสังคมของฝ่ าย จะเน้นในเรื่ องของการรับรู้
จึ ง ใช้ สื่ อในหลากหลายช่ อ งทาง เช่ น การใช้ โ ซเชี่ ย ลมี เ ดี ย การใช้ บ อร์ ด
ประชาสัมพันธ์ การใช้เสี ยงตามสาย เพื่อกระจายข่า วสารกิ จกรรมที่ จะเกิ ดขึ้ น
(เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่ งเสริ มกิจกรรมเพื่อสังคม, สัมภาษณ์, วันที่ 13 กรกฎาคม 2557)
ปั จจัยหนึ่ งที่สาคัญของการสื่ อสารคือ ทักษะในการสื่ อสารของผูส้ ื่ อสาร นับเป็ น
โจทย์ที่สาคัญของผูท้ ี่มีหน้าที่รับผิดชอบต้องมีคือต้องสื่ อสารได้ตรงประเด็นใน
เรื่ องที่เราต้องการสื่ อ และใช้ภาษาคาพูดที่เข้าใจง่าย เพราะต้องเข้าใจว่าคนฟั งหรื อ
ผูร้ ับสารมีหลากหลาย มีความแตกต่างกัน ด้วยเชื้ อชาติภาษา วัฒนธรรม การใส่ ใจ
ในรายละเอี ย ดด้ า นการสื่ อสารท าให้ เ ราสามารถที่ จ ะสื่ อสารได้ ต รงกั บ
กลุ่ ม เป้ าหมายหมาย และท าให้ อ งค์ก รตั้ง แต่ ผู ้บ ริ ห ารจนกระทั่ง ผู ้ป ฏิ บ ัติ ก าร
สามารถที่จะกาหนดเป้ าหมายในการกาหนดแผนงานได้ตรงมากขึ้น (เจ้าหน้าที่
ฝ่ ายส่ งเสริ มกิจกรรมเพื่อสังคม, สัมภาษณ์, วันที่ 13 กรกฎาคม 2557)
สาคัญมากคือ สื่ อที่เราต้องการจะสื่ อสารซึ่ งต้องเข้าใจง่าย ตรงประเด็นใช้ภาษา
คาพูดที่ เข้าใจง่ า ย เพราะต้องเข้าใจว่าคนฟั งหรื อผูร้ ั บสารมี หลากหลาย มี ความ
แตกต่างกัน ด้วยเชื้อชาติภาษา วัฒนธรรม การใส่ ใจในรายละเอียดด้านการสื่ อสาร
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ทาให้เราสามารถที่ จะสื่ อสารได้ตรงกับ กลุ่ ม เป้ าหมาย (เจ้า หน้า ที่ ฝ่ายส่ ง เสริ ม
กิจกรรมเพื่อสังคม, สัมภาษณ์, วันที่ 13 กรกฎาคม 2557)
จากข้อมูลที่ได้สัมภาษณ์ บริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) เห็นได้วา่ ปั จจัยความสาเร็ จใน
การสื่ อสารด้านกิ จกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบไปด้วยความน่ าเชื่ อถื อของบริ ษทั ซึ่ ง
บริ ษทั ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) เป็ นองค์กรใหญ่ที่ดาเนินธุ รกิจมาเป็ นระยะเวลานาน และมีการทา
กิ จกรรมเพื่อสังคมมาสม่ าเสมอ การมี ส่วนร่ วมของพนักงาน บริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน)
ส่ งเสริ มให้พนักงานเข้าร่ วมกิจกรรมเพื่อสังคมทั้งส่ วนกลางและส่ วนภูมิภาคทั้งกิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์ และกิจกรรมของชุ มชน ความสัมพันธ์ที่ดีกบั ชุ มชน บริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน)
จะให้ ค วามส าคัญ กับ การอยู่ร่ วมกับ ชุ ม ชนด้ว ยสั ม พันธ์ ภาพที่ ดีเ กื้ อ กูล ช่ ว ยเหลื อกันและไม่ ใ ห้
โรงงานสร้ างปั ญหากับชุ มชน ประสิ ทธิ ภาพการสื่ อสาร บริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) มีการ
สื่ อสารที่ชดั เจนทั้งการสื่ อสารกิ จกรรมเพื่อสังคมของบริ ษทั ฯ สู่ ชุมชน การสื่ อสารประชาสัมพันธ์
กิ จ กรรมต่ า งๆ ของบริ ษ ทั สู่ ภายในองค์ก รและภายนอกองค์ก รโดยผ่า นสื่ อ หลัก ๆ ทั้ง ที วี วิ ท ยุ
สิ่ งพิมพ์ และอินเตอร์ เน็ต
ในบทที่ 5 จะนาเสนอ สรุ ปผลการศึกษา การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะจากการศึ กษา
ครั้งนี้

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึก ษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัย แห่ ง ความส าเร็ จของกลยุท ธ์ ก ารสื่ อสารด้านกิ จกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) ผูศ้ ึกษาได้สรุ ป อภิปราย และ
ข้อเสนอแนะมีเนื้อหาดังนี้
5.1 สรุ ปผลการศึกษา
5.2 อภิปรายผล
5.3 ข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการศึกษา
การศึก ษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัย แห่ ง ความส าเร็ จของกลยุท ธ์ ก ารสื่ อสารด้านกิ จกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) ผูศ้ ึกษาใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) จากผูบ้ ริ หารระดับสู ง และบุคลากรที่รับผิดชอบ
ด้านการส่ งเสริ มกิ จกรรมเพื่อสังคม และฝ่ ายประชาสัมพันธ์องค์กรของบริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด
(มหาชน) โดยใช้แนวคาถามแบบไม่มีโครงสร้ าง (Unstructured Interview) มีวตั ถุ ประสงค์คือ 1) ผล
การศึกษากลยุทธ์การสื่ อสารด้านกิ จกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริ ษทั ซี พี ออลล์
จากัด (มหาชน) 2) ผลการศึกษาสื่ อด้านกิ จกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริ ษทั ซี พี
ออลล์ จากัด (มหาชน) 3) ผลการศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็ จในการสื่ อสารด้านกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน)
5.1.1 ผลการศึกษากลยุทธ์ การสื่ อสารด้ านกิจกรรมความรั บผิดชอบต่ อสั งคม (CSR) ของ
บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)
ผลการศึกษาพบว่า กลยุทธ์การสื่ อสารด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ
บริ ษ ัท ซี พี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ประกอบด้ว ย 1) กลยุ ท ธ์ ก ารด าเนิ น กิ จ กรรม CSR แบบ
ผสมผสาน 2) กลยุทธ์การสร้างการมีส่วนร่ วมในการดาเนินกิจกรรม CSR จากทุกภาคส่ วนในสังคม
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5.1.1.1 กลยุทธ์การดาเนินกิจกรรม CSR แบบผสมผสาน
เป็ นการกาหนดกลยุทธ์ที่หลากหลายวิธีและในมิติท้ งั ในแนวกว้างและในแนวลึกเริ่ ม
จากกลยุทธ์การรับรู ้ประเด็นทางสังคมการจัดส่ งอาสาสมัครเข้าไปช่วยเหลือชุ มชน การส่ งเสริ ม
สังคมจากการทาการตลาด และกลยุทธ์การดาเนินธุ รกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม
การรับรู้ประเด็นทางสังคม บริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) ให้ความสาคัญในการ
ลงพื้ นที่ เพื่ อศึ ก ษาปั ญหาและความต้องการของชุ ม ชน โดยเข้า ไปพูดคุ ย กับ กลุ่ ม ตัวแทนชุ ม ชน
ประชุ มกลุ่มย่อยเพื่อให้ทราบถึ งปั ญหาและความต้องการของชาวบ้านในชุ มชนอย่างแท้จริ ง และ
ดาเนิ นกิจกรรมให้เป็ นไปตามความต้องการของพื้นที่น้ นั ๆ โดยปั ญหาและความต้องการส่ วนใหญ่
ของชุ มชนทุกภาคมีความคล้ายคลึ งกัน ประกอบไปด้วยปั ญหาสิ่ งแวดล้อม ปั ญหาการขาดแคลน
ทุนการศึกษา และปั ญหาการว่างงาน
การส่ งเสริ มสังคมจากการทาการตลาด บริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) เห็นว่าการ
แบ่งกาไรจากการดาเนิ นกิจการขององค์กรลงไปดาเนิ นกิจกรรมต่างๆ ทาง CSR ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน ถือเป็ นกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดทางหนึ่ง และเป็ นการสร้างสัมพันธภาพ
อันดีระหว่าองค์กรและชุมชน อาทิ การรักษาสิ่ งแวดล้อม การปลูกต้นไม้ การทาความสะอาดแม่น้ า
ลาคลอง การให้ทุนการศึกษาแก่นกั เรี ยนที่เรี ยนดีแต่ยากจน และการส่ งเสริ มอาชีพแก่ชาวบ้าน
การตลาดเพื่อสังคมของบริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) จะดาเนิ นกิ จกรรมแบบ
บูรณาการคือ การให้การดู แลตั้งแต่เริ่ มต้นจนกระทัง่ แล้วเสร็ จ ซึ่ งให้ความสาคัญต่อการพัฒนา
คุณภาพชี วิตของคนในชุ มชน โดยการส่ งเสริ มอาชี พที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรแล้ว
นาส่ งจาหน่ ายในองค์กร เช่นการส่ งเสริ มให้ทาการเกษตรในกลุ่มพืชที่บริ ษทั มีความต้องการ หรื อ
การส่ งเสริ มให้ผลิตสิ นค้าอุปโภค เช่ นน้ ายาล้างจาน น้ ายาถูพ้ืน ทั้งนี้ จะมุ่งเน้นที่กลุ่มชาวบ้านที่อยู่
พื้ นที่ ใ กล้โรงงาน และกลุ่ ม ที่ ว่า งงาน เพื่ อเป็ นการเพิ่ ม รายได้ ส่ ง เสริ ม การใช้เ วลาว่า งให้ เป็ น
ประโยชน์ และส่ งเสริ มการมีอาชีพ
อาสาสมัครช่วยเหลือชุมชน บริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) ส่ งเสริ มการช่วยเหลือ
ชุ ม ชน โดยสนับ สนุ น ให้ พ นัก งานภายในองค์ก รเข้า เป็ นอาสาสมัค รช่ ว ยเหลื อชุ ม ชน โดยเพิ่ ม
แรงจูงใจสาหรั บพนักงานที่ เข้าร่ วมเป็ นอาสาสมัครช่ วยเหลื อชุ มชน โดยการเพิ่มขั้นเงิ นเดื อน
นอกจากนี้ยงั เข้าร่ วมกับหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานท้องถิ่น ในนามขององค์กรเข้าช่วยเหลือชุมชนด้วย
ดาเนินธุ รกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม บริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) ให้
ความสาคัญกับการทา CSR โดยดาเนิ นโครงการต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่ อง เช่น การ
ส่ งเสริ มสนับสนุ นการพัฒนาด้านนวัตกรรม ในการลดปริ มาณการใช้ไฟฟ้ าและคาร์ บอนไดออกไซด์
ซึ่ ง เป็ นโครงการประหยัด พลัง งาน พร้ อ มทั้ง สร้ า งร้ า นต้นแบบประหยัด พลัง งานและรั ก ษา
สิ่ งแวดล้อม
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5.1.1.2 กลยุทธ์การสร้ างการมีส่วนร่ วมในการดาเนิ นกิ จกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคม (CSR) จากทุกภาคส่ วนในสังคม
ผลการศึ ก ษาพบว่า กลยุท ธ์ ก ารสร้ า งการมี ส่ วนร่ วมในการดาเนิ นกิ จกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) จากทุกภาคส่ วนในสังคม เป็ นการดาเนิ นกลยุทธ์เพื่อระดมกาลังกาย
ก าลัง ใจและก าลัง สั ง สมองจากทุ ก ส่ ว นในสั ง คม ไม่ ว่ า จะเป็ นประชาชน หน่ ว ยงานภาครั ฐ
ภาคเอกชนอื่นๆ รวมถึ งพนักงานของบริ ษทั เพื่อเข้ามาร่ วมคิด ร่ วมวางแผน ร่ วมทา ร่ วมติ ดตาม
กากับ ดูแลและร่ วมรับผลประโยชน์ที่ได้จากการดาเนิ นกิ จกรรม ซึ่ งจะทาให้การดาเนิ นกิ จกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) มีความยัง่ ยืน เนื่องจากเป็ นกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากความต้องการของ
ทุกภาคส่ วนในสังคมและทุกภาคส่ วนในสังคมจะมีความรู ้สึกหวงแหนและมีความรู ้สึกเป็ นเจ้าของ
ในผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการดาเนินกิจกรรม เนื่ องจากทุกภาคส่ วนได้เข้าไปมีส่วนร่ วมในทุกขั้นตอน
รายละเอี ยดของกลยุทธ์ การสร้ างการมีส่วนร่ วมในการดาเนิ นกิ จกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
(CSR) จากทุกภาคส่ วนในสังคมมีดงั นี้
การมีส่วนร่ วมบริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) ยังคงมุ่งเน้นการบริ หารงานแบบมี
ส่ วนร่ วม เพื่อคงความยัง่ ยืนทางธุ รกิจและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารองค์กร โดยให้พนักงาน
ทุกคนมี ส่วนร่ วมและสนับสนุ นให้ทุกหน่ วยงานและพนักงานทุกระดับ คิ ดค้นนวัตกรรม พัฒนา
ปรับปรุ งกระบวนการทางานให้ง่ายและคล่องตัว
รับฟังความคิดเห็นบริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) ยังยึดหลักว่าธุ รกิจจะประสบ
ความสาเร็ จได้พนักงานของบริ ษทั ถือเป็ นทรัพยากรที่มีส่วนสาคัญ บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้พนักงาน
ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็ นทั้งเรื่ องภายในองค์กร หรื อนาเสนอกิ จกรรมต่างๆ ได้ โดยผ่าน
ช่องทางใบแสดงความคิดเห็น อีเมลล์
ส่ งเสริ มค่านิยมแห่งการใส่ ใจสังคมการดาเนินธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด
(มหาชน) มุ่งเน้นสร้างสรรค์องค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีศกั ยภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาลโดยให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่ วม โดยนาเรื่ องของรางวัลมาเป็ นแรงจูงใจ เช่น โครงการ
President Awards โครงการ Process Excellence Awards
รู ปแบบการสื่ อสาร บริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) ให้ความสาคัญในการสื่ อสาร
กิจกรรมเพื่อสังคม โดยให้ความสาคัญทั้งการสื่ อสารภายในองค์กร และการสื่ อสารภายนอกองค์กร
เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันโดยแบ่งเป็ นการสื่ อสารภายใน บริ ษทั ซี พีออลล์ จากัด (มหาชน)
เน้นการสื่ อสารในองค์กร โดยให้พนักงานมีส่วนร่ วมในการคิดรู ปแบบและวิธีการสื่ อสาร เน้นให้
บุคลากรในองค์กรสามารถมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น โดยการสื่ อสารภายในแบ่งเป็ นการ
สื่ อสารภายในหน่ วยงาน และต่ า งหน่ วยงาน เพื่อให้เกิ ดการรั บ รู ้ ร่วมกัน โดยส่ วนมากเน้นการ
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สื่ อสารผ่า นโซเชี ย ลมี เ ดี ย อาทิ Facebook Instargram และเว็บ ไซต์อ งค์ก ร (Intranet) บอร์ ด
ประชาสัมพันธ์ จดหมายเวียนในองค์กร การสื่ อสารภายนอก บริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน)
ยังคงเน้นในการสื่ อสารภายนอกด้วย เนื่ องจากเป็ นการสื่ อสารไปยังลูกค้า และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
โดยอาศัยกระบวนการสื่ อสารผ่านช่ องทางต่างๆ ทั้งการประชาสัมพันธ์ และการโฆษณาผ่านสื่ อ
หนังสื อพิมพ์ โทรทัศน์ และบิลบอร์ ดต่างๆ เพื่อให้เกิดการสื่ อสาร
5.1.2 ผลการศึกษาสื่ อประชาสั มพันธ์ ด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่ อสั งคม (CSR) ของ
บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)
ผลการศึกษาพบว่า สื่ อด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริ ษทั ซี พี ออลล์
จากัด (มหาชน) ประกอบไปด้วยสื่ อ 2 ประเภท ดังนี้
1) สื่ อมวลชน (Mass Media) เป็ นสื่ อเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ ดา้ นกิ จกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริ ษทั ในส่ วนที่เป็ นการดาเนิ นการในมิติดา้ นกว้าง โดยมีเป้ าหมาย
สาคัญเพื่อสร้างการรับรู้ สร้า งความเข้าใจและสร้ างทัศนคติที่ดีต่อบริ ษทั จากการดาเนิ นกิ จกรรม
ความรั บผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั ในส่ วนที่ เป็ นกลยุทธ์เพื่อยกระดับคุ ณภาพชี วิตของผูค้ นใน
สังคม ซึ่ งสื่ อในกลุ่มนี้ประกอบด้วย วิทยุ โทรทัศน์ หนังสื อพิมพ์ และนิตยสาร เป็ นต้น
2) สื่ อบุคคลและสื่ อเฉพาะกิจ (Personal Media and Specialized Media) เป็ นสื่ อที่
ใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์ดา้ นกิ จกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริ ษทั ในส่ วนที่เป็ น
การดาเนิ นการในมิติเชิ งลึก โดยมีเป้ าหมายเพื่อสร้างการรับรู้ถึงการเป็ นส่ วนหนึ่ งในชุ มชน/สังคม
ของบริ ษทั ที่จะเข้าไปมีส่วนร่ วมในการแก้ไขปั ญหาและพัฒนาชุ มชนสังคมนั้นๆ ซึ่ งสื่ อในกลุ่มนี้
ประกอบด้วยสื่ อบุคคลและสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่างๆ
และผลการศึกษาพบอีกว่า การใช้สื่อประชาสัมพันธ์ดา้ นกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคม (CSR) ของบริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) เป็ นการดาเนิ นการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ที่
หลากหลายประเภท และมี การใช้แบบผสมผสานโดยการบูรณาการเนื้ อหาข้อมูลกิ จกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เข้าด้วยกัน เพื่อที่จะสามารถสื่ อสารกับทุ กภาคส่ วนในสังคมที่ มีส่วน
เกี่ ย วข้องหรื อเป็ นผูม้ ี ส่ วนได้ส่วนเสี ย (Stakeholder) กับ การดาเนิ นกิ จกรรมความรั บ ผิดชอบต่ อ
สังคมของบริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) รวมถึงสามารถสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ และ
สร้างทัศนคติที่ดีที่มีต่อบริ ษทั ให้เกิดขึ้นแก่ทุกภาคส่ วนในสังคม โดยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ดา้ น
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) แบบครบเครื่ อง ซึ่ งรายละเอียดของการใช้สื่อประชาสัมพันธ์
ด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) แบบครบเครื่ องมีดงั ต่อไปนี้
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(1) สื่ อบุคคล บริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) เน้นการใช้สื่อบุคคลในการ
สื่ อสารโดยเน้นที่ ตวั ผูบ้ ริ หาร CEO เพื่ อสร้ า งความมัน่ ใจให้เกิ ดทั้ง ภายในองค์ก รและภายนอก
องค์กร โดยในส่ วนของภายในองกร์ น้ นั จะมีการจัดกิจกรรมให้ผบู ้ ริ หารพบพนักงานเพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิ ดเห็ นต่างๆ ในขณะที่การสื่ อสารภายนอกองค์กรเน้นให้ผบู้ ริ หาสามารถเข้าถึ ง ได้ง่ายกับ
สื่ อมวลชนแขนงต่างๆ ทั้งในแง่ของการให้ความรู้ การแสดงความคิดเห็น และการชี้ แจงต่างๆ โดย
อาศัยการติดต่อสื่ อสารที่สะดวกอย่างโทรศัพท์ และอีเมลล์
(2) สื่ อ วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง บริ ษัท ซี พี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ยัง คงใช้สื่ อ
วิทยุกระจายเสี ยงในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ขององค์กร โดยเน้นการสื่ อสารในรู ปแบบ
ของการโฆษณาผ่านสื่ อวิทยุ รวมไปถึ งการเล่ นเกมส์ กบั รายการคลื่ นวิทยุต่างๆ ถื อเป็ นการเข้าถึ ง
กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายได้โดยตรง
(3) สื่ อโทรทัศน์ บริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) ยังคงให้ความสาคัญกับการ
สื่ อสารด้วยสื่ อโทรทัศน์ โดยจะเน้นการทาสกู๊ปพิเศษเพื่อนาเสนอกิจกรรมต่างๆ ที่ได้ดาเนินการไป
แล้ว และการทาสปอตร์โฆษณาผ่านรายการโทรทัศน์
(4) สื่ อหนังสื อพิมพ์ บริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) ยังคงให้ความสาคัญกับ
สื่ อหนังสื อพิมพ์ เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือที่ในการเผยแพร่ และการประชาสัมพันธ์ เพราะหนังสื อพิมพ์
เป็ นสื่ อมวลชนที่สามารถเข้าถึ งประชาชนจานวนมาก สามารถเผยแพร่ ข่าวสารด้านกิ จกรรมของ
องค์กรได้อย่างรวดเร็ ว
(5) สื่ อนิ ตยสาร บริ ษ ทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) ยังใช้สื่อนิ ตยสารในการ
เผยแพร่ ข่าวสารประชาสัมพันธ์รายละเอียดของการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ที่ทางบริ ษทั ซี พี ออลล์ ได้
ดาเนินการไปแล้ว เนื่องจากนิตยสารมีรูปเล่มที่กะทัดรัดสวยงาม และมีระบบการพิมพ์ที่ประณี ต มีสี
สวยงามช่วยดึงดูดความสนใจของผูอ้ ่านได้เป็ นอย่างดี
5.1.3 ผลการศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส่ งผลต่ อ ความส าเร็ จ ในการสื่ อ สารด้ า นกิ จ กรรมความ
รับผิดชอบต่ อสั งคม (CSR) ของบริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)
ผลการศึ ก ษาพบว่ า ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความส าเร็ จ ในการสื่ อ สารด้า นกิ จ กรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) ประกอบไปด้วย
1) ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของบริ ษ ัท ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของบริ ษ ัท เป็ นปั จ จัย ส าคัญ ต่ อ
ความสาเร็ จในการสื่ อสารด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริ ษทั เนื่องจากเป็ นสิ่ ง
ที่ทาให้การดาเนินกิจกรรมความรับผิดชอบของบริ ษทั ได้รับความร่ วมมือเป็ นอย่างดีจากทุกภาคส่ วน
2) การมี ส่วนร่ วมของพนักงาน การมี ส่วนร่ วมของพนักงานทั้งการร่ วมคิ ด ร่ วม
วางแผน ร่ วมลงมื อปฏิ บตั ิ ร่ วมติดตามประเมิ นผล และร่ วมรั บผลประโยชน์จากผลผลิ ตของการ
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ดาเนิ นกิ จกรรมจะช่วยเพิ่มโอกาสในความสาเร็ จของการสื่ อสารด้านกิ จกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคม (CSR) ของบริ ษทั เนื่องจากความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ ยวชาญของพนักงานจะช่วย
ลดความผิดพลาดและช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ผลในการดาเนินกิจกรรม
3) ความสัมพันธ์ที่ดีกบั ชุ มชน ความสัมพันธ์ที่ดีของบริ ษทั กับชุ มชนจะทาให้การ
ดาเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริ ษทั ได้รับความร่ วมมือเป็ นอย่างดีจากชุ มชน
นอกจากนี้ชุมชนยังมีทศั นคติที่ดีต่อบริ ษทั ทาให้การสื่ อสารด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
(CSR) ของบริ ษทั ประสบความสาเร็ จได้ง่าย
4) ประสิ ทธิ ภาพการสื่ อสาร การก าหนดเป้ าหมายและรายละเอี ยดที่ ชัดเจนของ
ข้อมูลที่ตอ้ งการสื่ อสาร รวมถึงการเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมาย ทาให้การสื่ อสารของ
บริ ษทั เป็ นไปอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งถื อเป็ นอี กส่ วนสาคัญของความสาเร็ จในการสื่ อสารด้า น
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั

5.2 อภิปรายผล
จากผลการศึ ก ษาทั้ง หมดที่ เ ป็ นค าตอบของวัต ถุ ป ระสงค์ก ารศึ ก ษาทั้ง 3 ข้อ ตามที่ ไ ด้
นาเสนอผลการศึกษามาทั้งหมดในบทที่ 4 และในส่ วนของประเด็นสาคัญที่ได้สรุ ปผลการศึกษาใน
หัวข้อที่ได้นาเสนอข้างต้นสามารถนาประเด็นข้อค้นพบต่างๆ มาอภิปรายผลได้ดงั นี้
5.2.1 ผลการศึกษากลยุทธ์การสื่ อสารด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ
บริ ษทั ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) ที่พบว่า กลยุทธ์ที่ใช้ในการสื่ อสารด้านกิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคมกลยุทธ์หนึ่ งคือ การสื่ อสารด้านการดาเนิ นกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมแบบผสมผสาน
ซึ่งกลยุทธ์การสื่ อสารดังกล่าวนี้มีความสอดคล้องกับแนววิธีการใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ที่ให้มี
การใช้สื่อประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่ องและมีความหลากหลาย และผลการศึกษาในประเด็นข้างต้น
ยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของโชติรันต์ ศรี สุข (2554) ในเรื่ องกลยุทธ์การสื่ อสารและการรับรู้
รู ปแบบโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั ไทยเบฟเวอร์ เรจ จากัด (มหาชน) ที่มีขอ้ ค้น
พบว่า กลยุทธ์ การสื่ อสารภายนอกของบริ ษทั ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน) จะใช้การสื่ อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ได้แก่ สื่ อภาพยนตร์ โฆษณา สื่ อกลางแจ้ง สื่ อสิ่ งพิมพ์ การจัด
กิจกรรมพิเศษ การเป็ นผูอ้ ุปถัมภ์กิจกรรมและสื่ อออนไลน์ จากการใช้กลยุทธ์การสื่ อสารด้านการ
ดาเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมแบบผสมผสาน จึงเป็ นเหตุผลหนึ่งที่ทาให้การสื่ อสารด้าน
กิ จกรรมความรั บผิดชอบต่ อสั ง คมของบริ ษ ทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) ประสบความสาเร็ จ
เนื่องจากกลยุทธ์การสื่ อสารแบบผสมผสานจะช่วยเสริ มในเรื่ องความต่อเนื่ องในการใช้สื่อเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ เพราะจะทาให้ผรู ้ ับสื่ อไม่เกิดความเบื่อหน่ายหรื อชินชา
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นอกจากนี้ ยงั พบว่า บริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) มีการใช้กลยุทธ์การสื่ อสารด้าน
กิ จ กรรมความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม โดยการสร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มในการด าเนิ น กิ จ กรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมจากทุกภาคส่ วนในสังคม ซึ่ งกลยุทธ์การสื่ อสารดังกล่าวนี้ มีความสอดคล้องกับ
แนววิธีการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ที่ให้โอกาสผูร้ ับสารเข้ามามีส่วนร่ วม (Participation)ในกิ จกรรม
การสื่ อสาร นอกจากนี้ ผลการศึกษาในประเด็นดังกล่ าวนี้ ยงั สอดคล้องกับแนวคิ ดของ Manantor
(2009) เกี่ ยวกับแนวทางการกาหนดกลยุทธ์การสื่ อสารเพื่อสร้ างการมีส่วนร่ วมในโครงการ CSR
ขององค์กรหนึ่ ง ๆ ที่ ได้นาเสนอแนวทางการกาหนดกลยุทธ์ ไว้ว่าจะต้องมี การสร้ างจุ ดเชื่ อมของ
อารมณ์ ร่วมกันให้เกิ ดขึ้นระหว่างบุคลากรและองค์การ ต้องเปิ ดโอกาสในการรับฟั งความคิดเห็น
และเปิ ดโอกาสให้ฝ่ายบริ หารและพนักงานได้มีการสื่ อสารกันและต้องมีการส่ งเสริ มค่านิ ยมแห่ ง
การใส่ ใจสังคมให้แก่พนักงาน ซึ่ งจากการใช้กลยุทธ์การสื่ อสารด้วยการสร้างการมีส่วนร่ วมในการ
ดาเนิ นกิ จกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมจากทุกภาคส่ วนในสังคม จึงเป็ นอีกเหตุผลหนึ่ งที่ทาให้
การสื่ อสารด้านกิ จกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) ประสบ
ความสาเร็ จ เนื่องจากการเข้าไปมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วนจะทาให้เกิดการยอมรับและเกิดทัศนคติ
ที่ดีต่อการสื่ อสารด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั
5.2.2 ผลการศึกษาสื่ อประชาสัมพันธ์ ดา้ นกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ
บริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) ที่พบว่า สื่ อประชาสัมพันธ์ดา้ นกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
(CSR) ของบริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) ประกอบไปด้วยสื่ อ 2 ประเภทคือ สื่ อสารมวลชน (Mass
Media) ซึ่งใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์ในมิติดา้ นกว้าง โดยมีเป้ าหมายเพื่อสร้างการเรี ยนรู้ สร้างความ
เข้า ใจและสร้ า งทัศ นคติ ที่ ดีต่อบริ ษทั และสื่ อบุ ค คลและสื่ อเฉพาะกิ จ (Personal Media and
Specialized Media) ที่ใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์ในมิติดา้ นลึกและมีเป้ าหมายเพื่อสร้างการรับรู้ถึง
การเป็ นส่ วนหนึ่ ง ในชุ ม ชน/สัง คมของบริ ษทั ผลการศึ ก ษาดังกล่ า วนี้ ส อดคล้องกับทฤษฎี ก าร
สื่ อสารที่ได้กล่าวว่า การสื่ อสารมวลชน (Mass Media) เป็ นการส่ งข่าวให้กบั คนจานวนมากที่ มี
ความแตกต่างและอยูใ่ นท้องถิ่นต่างกันได้อย่างทัว่ ถึงในเวลาอันรวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพ และผล
การศึกษาดังกล่าวนี้ ยงั สอดคล้องกับแนวคิดของ Manantor (2009) ในเรื่ องแนวทางการกาหนดกล
ยุทธ์การสื่ อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่ วมในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ในองค์การที่
พบว่า องค์การต้องสร้างจุดเชื่ อมระหว่างบุคลากรและองค์การ โดยอาจทาผ่านช่ องทางการสื่ อสาร
แบบต่างๆ อาทิ สื่ อบุคคล (Personal Media) ด้วยการสื่ อสารผ่านทางกลุ่มผูน้ าทางความคิดในเรื่ อง
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่ งการใช้สื่อด้านกิ จกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคมของบริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) ทั้งสื่ อประเภทสื่ อสารมวลชนและสื่ อบุคคลและสื่ อ
เฉพาะกิ จ เป็ นเหตุ ผลสาคัญที่ ทาให้การประชาสัมพันธ์ ด้านกิ จกรรมความรั บผิดชอบสังคมของ
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บริ ษทั สามารถครอบคลุมได้ท้ งั มิติดา้ นกว้าง ซึ่ งกลุ่มเป้ าหมายมีจานวนมากและมีความแตกต่างกัน
และในมิติดา้ นลึกที่กลุ่มเป้ าหมายมีลกั ษณะที่เฉพาะเจาะจง
ข้อค้นพบอีกประการหนึ่ งที่พบว่า บริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด(มหาชน) ได้ใช้สื่อประชาสัมพันธ์
ด้านกิ จกรรมความรั บผิดชอบต่อสังคม (CSR) แบบครบเครื่ อง ในการสื่ อสารด้านกิ จกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคม ผลการศึกษาดังกล่าวนี้สอดคล้องกับการศึกษาของโชติรัตน์ ศรี สุข (2557) ใน
เรื่ องกลยุทธ์การสื่ อสารและการรับรู ้แบบโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั ไทยเบฟเวอเรจ
จากัด (มหาชน) ที่พบว่า การสื่ อสารโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั สู่ ภายนอกองค์การ มี
การใช้เครื่ องมือทางการสื่ อสารการตลาดแบบผสมผสาน(IMC) นอกจากนี้ผลการศึกษาดังกล่าวนี้ ยงั
มีความสอดคล้องกับการศึกษาของวรทัย ราวินิจ (2549) ในเรื่ องประสิ ทธิ ภาพของการใช้แนวคิด
ตามความรับผิดชอบต่อสังคมในการสร้างภาพลักษณ์ของบริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จากัด ที่มีขอ้
ค้นพบว่า บริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จากัด มี การวางแผนการสื่ อสารเพื่ อสร้ า งภาพลัก ษณ์ ของ
บริ ษ ทั โดยการประชาสั ม พันธ์ ด้วยสื่ อแบบผสมผสานและเน้นใช้สื่ อที่ ใ ห้ค วามร่ วมมื อในการ
เผยแพร่ แบบให้เปล่ า (Free Media) เป็ นหลัก ซึ่ งการใช้กลยุทธ์ ก ารใช้สื่ อประชาสัมพันธ์ด้าน
กิ จกรรมความรั บ ผิ ดชอบต่ อ สั ง คมแบบครบเครื่ องเป็ นอี ก เหตุ ผ ลหนึ่ ง ที่ ท าให้ ก ารสื่ อสารด้า น
กิ จกรรมความรั บ ผิดชอบต่ อสั ง คมของบริ ษ ทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) ประสบความส าเร็ จ
เนื่ องจากการใช้สื่อแบบผสมผสานจะทาให้การสื่ อสารกับทุกภาคส่ วนในสังคมที่มีส่วนเกี่ ยวข้อง
หรื อเป็ นผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย (Stakeholder) กับการดาเนิ นกิ จกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของ
บริ ษทั สามารถทาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและมีประสิ ทธิ ผล
5.2.3 ผลการศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็ จในการสื่ อสารด้านกิ จกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของบริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) ที่พบว่า ความน่าเชื่ อถือของบริ ษทั เป็ นปั จจัยที่
ส่ งผลต่อความสาเร็ จในการสื่ อสารด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั ผลการศึกษา
ดังกล่าวนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของ Carroll, & Buchholz (1999) ในเรื่ องขององค์ประกอบของ
ความรับผิดชอบต่อสังคมที่ยอมรับในปั จจุบนั ที่กล่าวไว้วา่ บรรษัทภิบาลและความโปร่ งใสในการ
ดาเนิ นกิ จการ และความเชื่ อมัน่ ที่มีต่อองค์การเป็ นสิ่ งที่มีความสาคัญที่สุดในด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององค์กร ซึ่งการที่บริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) เป็ นองค์การที่มีความน่าเชื่ อถือเป็ น
เหตุผลที่ทาให้การดาเนินกิจกรรมความรับผิดชอบของบริ ษทั ได้รับความร่ วมมือเป็ นอย่างดีทุกภาคส่ วน
ผลการศึ กษายังมี ขอ้ ค้นพบเพิ่มเติ มว่า การมี ส่วนร่ วมของพนักงานเป็ นปั จจัยที่ ส่งผลต่อ
ความสาเร็ จในการสื่ อสารด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด
(มหาชน) ด้วยเช่ นกัน ผลการศึ ก ษาดัง กล่ า วนี้ ส อดคล้องกับ แนวคิ ดของ Sinder, Hill & Martin,
Freeman (2003) ในเรื่ องกระบวนสื่ อสารสร้ างความเข้า ใจเกี่ ยวกับโครงการความรับผิดชอบต่อ
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สังคมว่า ควรเปิ ดโอกาสให้ผูม้ ี ส่วนได้ส่ วนเสี ยในทุ กภาคส่ วนเข้า มามี ส่ วนร่ วมในการก าหนด
นโยบาย และให้บุคลากรขององค์กรได้ร่วมรั บทราบเป้ าหมายและวัตถุ ประสงค์ของการจัดท า
โครงการ ตลอดจนขั้น ตอนของการด าเนิ น กิ จ กรรมความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม นอกจากนี้ ผล
การศึกษาดังกล่าวนี้ ยงั สอดคล้องกับแนวคิดของ Manantov (2009) ในเรื่ องกระบวนการสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมที่ได้เสนอแนะไว้วา่ การเปิ ดโอกาสในการรับฟั ง
ความคิ ดเห็ น การเปิ ดโอกาสให้ฝ่ายบริ หารและพนักงานได้มีการสื่ อสารกัน แลกเปลี่ ยนในเรื่ อง
ต่างๆ อย่างเปิ ดเผยจะเป็ นองค์ประกอบสาคัญในการดึ งดูดคนกลุ่มต่างๆ ขององค์การให้เข้ามาร่ วม
ซึ่ งการที่บริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) ได้เปิ ดโอกาสให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่ วมในกิ จกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั จะช่วยเพิ่มโอกาสในความสาเร็ จของการสื่ อสารด้านกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั และช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ผลในการดาเนินกิจกรรม
ผลการศึกษายังมีขอ้ ค้นพบเพิ่มเติมอีกว่าความสัมพันธ์ ที่ดีกบั ชุ มชนเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็ จในการสื่ อสารด้า นกิ จกรรมความรั บ ผิดชอบต่ อสั ง คมของบริ ษ ัท ซี พี ออลล์ จากัด
(มหาชน) เช่ นเดี ยวกับปั จจัยความน่ าเชื่ อถื อของบริ ษทั และปั จจัยการมีส่วนร่ วมของพนักงาน ผล
การศึกษาในประเด็นดังกล่าวนี้ สอดคล้องกับแนวคิดในเรื่ องหลักวิธีการประชาสัมพันธ์ ที่ให้มีการ
สร้างหรื อทาให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกบั กลุ่มประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีความรู ้ ความเข้าใจและ
ให้การสนับสนุ นและความร่ วมมื อ นอกจากนี้ ผลการศึ กษาในประเด็นนี้ ยงั มี ความสอดคล้องกับ
แนวคิดของสถาบันไทยพัฒน์ ในเรื่ องรู ปแบบของกิ จกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมที่ควรมีส่วน
ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรและชุ มชนเป้ าหมาย เพื่อลดการต่อต้านและทาให้เกิดผล
ต้อนรับที่ดีต่อกิจกรรมตลอดจนทาให้เกิ ดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ซึ่ งผลจากการที่บริ ษทั ซี พี ออลล์
จากัด (มหาชน) มีความสัมพันที่ ดีกบั ชุ มชนโดยรอบที่ ต้ งั ของกิ จการ จึ งทาให้บริ ษทั ได้รับความ
ร่ วมมื อเป็ นอย่า งดี จากชุ ม ชนในการด าเนิ น กิ จกรรมความรั บ ผิดชอบต่ อ สั ง คม และชุ ม ชนยัง มี
ทัศ นคติ ที่ ดีต่ อบริ ษ ัท และกิ จกรรมความรั บ ผิ ดชอบต่ อสั ง คมของบริ ษ ัท ท าให้ก ารสื่ อสารด้า น
กิจกรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั ประสบความสาเร็ จได้ง่ายขึ้น

5.3 ข้ อเสนอแนะ
จากผลการศึ ก ษาในประเด็ นที่ เป็ นข้อค้นพบสาคัญตามที่ ได้นาเสนอมาทั้งหมดข้า งต้น
สามารถนามากาหนดเป็ นข้อเสนอแนะสาหรับงานวิจยั ในครั้งนี้ได้ดงั นี้
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5.3.1 ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
5.3.1.1 จากผลการศึ ก ษาที่ พ บว่า ความน่ า เชื่ อถื อของบริ ษ ทั ซี พี ออลล์ จากัด
(มหาชน) เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็ จในการสื่ อสารด้านกิ จกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
(CSR) ของบริ ษทั ดังนั้นจึงเสนอให้บริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) ควรกาหนดนโยบายในการ
เร่ งสร้างความน่าเชื่ อถื อให้แก่องค์การ อาทิ การมุ่งสู่ การเป็ นบรรษัทภิบาล การสร้างความโปร่ งใส
ในการบริ ห ารงานองค์ ก าร เป็ นต้น เพื่ อ สร้ า งความส าเร็ จ ในการสื่ อ สารด้า นกิ จ กรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคม
5.3.1.2 ผลการศึ ก ษาที่ พ บว่า การมี ส่ วนร่ วมของพนัก งานเป็ นปั จจัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ
ความสาเร็ จในการสื่ อสารด้านกิ จกรรมความรั บผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริ ษทั ซี พี ออลล์
จากัด (มหาชน) ดังนั้นจึงเสนอให้บริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) ควรกาหนดนโยบายในการ
เสริ มสร้ างการมีส่วนร่ วมของพนักงานทั้งการร่ วมคิด ร่ วมวางแผน ร่ วมลงมือปฏิบตั ิ ร่ วมติดตาม
ประเมินผล และร่ วมรับผลประโยชน์จากผลผลิตของการดาเนิ นกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์การ เพื่อสร้างความสาเร็ จในการสื่ อสารด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
5.3.1.3 จากผลการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ที่ดีกบั ชุ มชนเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อ
ความสาเร็ จในการสื่ อสารด้านกิ จกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริ ษทั ซี พี ออลล์
จากัด (มหาชน) ดังนั้นจึงเสนอให้บริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) ควรกาหนดนโยบายในการเข้า
ไปช่วยแก้ไขปั ญหาและการพัฒนาชุมชนที่เป็ นที่ต้ งั ขององค์การ รวมทั้งชุมชนที่เป็ นที่พกั อาศัยของ
ลู ก ค้า องค์ก าร รวมทั้ง ชุ ม ชนที่ เ ป็ นที่ พ กั อาศัย ของลู ก ค้า องค์ก ารอย่า งต่ อ เนื่ อ ง ทั้ง นี้ เพื่ อ สร้ า ง
ความสัมพันธ์ และความร่ วมมื อที่ ดีจากชุ มชน และสร้ างความสาเร็ จในการสื่ อสารด้านกิ จกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคม
5.3.1.4 จากผลการศึ กษาพบว่า ประสิ ท ธิ ภาพการสื่ อสารเป็ นปั จจัยที่ ส่ งผลต่ อ
ความสาเร็ จในการสื่ อสารด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด
(มหาชน) ดังนั้นจึ งเสนอให้บริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) ควรกาหนดนโยบายการพัฒนา
ประสิ ทธิ ภาพการสื่ อสารด้านกิ จกรรมความรั บผิดชอบต่อสังคมอย่างจริ งจัง ทั้งในส่ วนของการ
กาหนดกลุ่มเป้ าหมาย ข้อมูลที่ตอ้ งการสื่ อสาร การเลื อกใช้สื่อที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมาย และ
กระบวนการสื่ อ สารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ เพื่ อ สร้ า งความส าเร็ จในการสื่ อ สารด้า นกิ จ กรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคม
5.3.2 ข้ อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
5.3.2.1 จากผลการศึกษาที่พบว่า กลยุทธ์การสื่ อสารด้านกิ จกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (CSR) กลยุทธ์หนึ่ งที่บริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) นามาใช้คือ กลยุทธ์การสื่ อสาร
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การดาเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมแบบผสมผสาน ดังนั้นจึงเสนอให้องค์การขนาดใหญ่ที่
ต้องการสร้ างความสาเร็ จในการสื่ อสารด้านกิ จกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ควรดาเนิ นกลยุทธ์
การสื่ อสารการดาเนิ นกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมที่หลากหลายวิธีและครอบคลุมมิติท้ งั ใน
แนวกว้างและแนวลึก เพื่อให้การสื่ อสารครอบคลุมทั้งกลุ่มเป้ าหมายจานวนมากที่มีความแตกต่าง
และกลุ่มเป้ าหมายพิเศษที่มีความเฉพาะเจาะจง
5.3.2.2 จากผลการศึกษาพบว่า กลยุทธ์การสร้ างการมีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่ วนใน
สังคมในการดาเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม เป็ นอีกหนึ่งกลยุทธ์การสื่ อสารด้านกิจกรรม
ความรั บ ผิดชอบต่ อสังคม (CSR) ของบริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) ดัง นั้นจึ งขอเสนอให้
องค์การที่ตอ้ งการสร้างความสาเร็ จในการสื่ อสารด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ควรดาเนิน
กลยุทธ์ในการระดมกาลังกาย กาลังใจ และกาลังสมองจากทุกภาคส่ วนในสังคม เข้ามาร่ วมกันใน
การดาเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่ งจะทาให้การดาเนินกิจกรรมเกิดความยัง่ ยืน
5.3.2.3 จากผลการศึกษาพบว่า กลยุทธ์การใช้สื่อประชาสัมพันธ์ดา้ นกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) แบบครบเครื่ อง เป็ นอีกหนึ่ งกลยุทธ์การสื่ อสารด้านกิ จกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) ดังนั้นจึงเสนอให้องค์การขนาดใหญ่ที่
ต้องการสร้างความสาเร็ จในการสื่ อสารด้านกิ จกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ควรดาเนิ นกลยุทธ์
ในด้านการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายประเภท และมีการใช้สื่อแบบผสมผสานโดยการ
บูรณาการเนื้ อหาข้อมูลกิ จกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การเข้าด้วยกัน เพื่อให้สามารถ
สื่ อสารกับทุกภาคส่ วนในสังคมที่มีส่วนเกี่ ยวข้องหรื อเป็ นผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย (Stakeholder) ใน
กิจกรรม
5.3.2.4 จากผลการศึกษาพบว่า บริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) มีการกาหนดสื่ อ
ด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั ทั้งสื่ อประเภทสื่ อสารมวลชน (Mass Media) และ
สื่ อประเภทสื่ อบุคคล และสื่ อเฉพาะกิจ (Personal Media and Specialized Media) ดังนั้นจึงเสนอให้
องค์การขนาดใหญ่ที่ตอ้ งต้องการสร้างคสามสาเร็ จในการสื่ อสารด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคม ควรใช้สื่อด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งสื่ อสารมวลชน เพื่อสร้างการรับรู ้ ความ
เข้าใจและสร้างทัศนคติที่ดีให้เกิ ดขึ้นแก่องค์การในวงกว้าง และใช้สื่อบุคคลและสื่ อเฉพาะกิ จเพื่อ
สร้างการรับรู้ที่ดีให้แก่ชุมชน/สังคมเฉพาะแห่ง
5.3.3 ข้ อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครั้งต่ อไป
5.3.3.1 เนื่ องจากการศึกษาในครั้งนี้ เป็ นการศึกษากลยุทธ์การสื่ อสารด้านกิ จกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ขนาดใหญ่ที่มี
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การดาเนิ นธุ รกิจประเภทค้าปลีก ดังนั้นในอนาคตควรมีการศึกษากลยุทธ์การสื่ อสารด้านกิ จกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจประเภทอื่นๆ โดยเฉพาะธุ รกิจที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านลบ
ต่อสังคม อาทิ ธุ รกิ จอุตสาหกรรม ธุ รกิ จพลังงาน เป็ นต้น และควรทาการศึกษาในกลุ่มของธุ รกิ จ
ขนาดกลางและธุ รกิจขนาดย่อม (SME) ด้วย
5.3.3.2 เนื่ องจากการศึกษาในครั้งนี้ เป็ นการศึกษาด้วยวิธีการแบบเชิ งคุ ณภาพหาก
กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ (Key-Informant) ที่เป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) ดังนั้น
ผลการศึกษาที่ได้อาจยังไม่ครอบคลุมมิติในด้านกว้างทั้งในส่ วนที่เป็ นพนักงานส่ วนใหญ่ของบริ ษทั
และประชาชนที่เป็ นลูกค้าของบริ ษทั ในอนาคต จึงควรมีการศึกษาในมุมมองของพนักงานของ
บริ ษทั และลูกค้าของบริ ษทั ที่มีต่อกลยุทธ์ การสื่ อสารด้านกิ จกรรมความรั บผิดชอบต่อสังคมของ
บริ ษทั เพิ่มเติม ด้วยวิธีการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) เช่น แบบสอบถามพนักงานใน
ด้านการรับรู ้การสื่ อกิจกรรม CSR ของ CP All
5.3.3.3 เนื่ องจากการศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็ จในการสื่ อสารด้านกิ จกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) ในครั้งนี้ เป็ นการศึกษา
ความสาเร็ จในการสื่ อสารกิ จกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั ในภาพรวม ดังนั้นเพื่อให้
สามารถนาข้อมูล จากการศึ กษาไปใช้สาหรั บการสร้ างความสาเร็ จในการสื่ อสารกิ จกรรมความ
รั บผิดชอบต่อสัง คมของบริ ษทั ได้อย่างมี ประสิ ท ธิ ภาพและมี ประสิ ทธิ ผล จึงควรมีการศึกษาใน
รายละเอียดของปั จจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็ จในการสื่ อสารด้านกิ จกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
ในแต่ละกิ จกรรม เช่ น ปั จจัยหลักที่ส่งผลต่อความสาเร็ จของการสื่ อสารภายในองค์การการสร้ าง
ความเข้าใขร่ วมกัน โดยการกาหนดไว้ต้ วั แต่ระกับนโยบาย วิสัยทัศน์ของผูบ้ ริ หารซึ่งเป็ นเรื่ องสาคัญ
มาก หากผูบ้ ริ ห ารให้ค วามส าคัญกับ การท ากิ จ กรรมความรั บ ผิดชอบต่ อสั ง คมจะส่ ง ผลถึ ง การ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานทุกระดับ การทากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรจะมีโอกาส
ประวบผลสาเร็ จมากยิง่ ขึ้น
5.3.3.4 ควรมี ก ารศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ในรายละเอี ย ดของแต่ล ะกิ จกรรมของการศึ ก ษา
ปั จจัยที่ส่งต่อความสาเร็ จในการสื่ อสารด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่
ละเอียดเพิ่มมากขึ้นและสามารถนาไปพัฒนาองค์กรให้มีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้นต่อไป เช่น การกาหนด
รู ปแบบกิ จกรรมให้ชดั เจน มีการสร้างเอกลักษณ์ ให้แก่โครงการโดยให้สอดคล้องกับรู ปแบบของ
กิจการ และทันต่อกระแสของสังคมในแต่ละช่วงเวลา เพื่อให้เป็ นที่สนใจของคนทัว่ ไป
5.3.3.5 ควรมีการทาวิจยั แบบต่อเนื่ องในองค์กรเกี่ ยวกับความสาเร็ จในการสื่ อสาร
ด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อเป็ นการประเมินผลและปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพในการใช้
สื่ อแต่ละประเภทในการสื่ อสารกิจกรรม

บรรณานุกรม
กิดานันท์ มลิทอง. (2548). เทคโนโลยีและการสื่ อสารเพื่อการศึกษา. กรุ งเทพฯ: อรุ ณการพิมพ์.
กิติมา สุ รสนธิ . (2548). ความรู้ ทางด้ านการสื่ อสาร (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุ งเทพฯ: จามจุรีโปรดักท์.
คอตเลอร์ , ฟิ ลิป, ลี, แนนซี่ และมณี ยฉัตร แก้วกิริยา, ม.ร.ว. (2551). บรรษัทบริ บาล (ความรั บผิดชอบ
ต่ อสังคมขององค์ กร):ทาการกุศลเพื่อภาพลักษณ์ ขององค์ กรและตอบสนองประเด็นสังคม.
กรุ งเทพฯ: ยูนเวอร์ แซล พับลิชิ่ง.
จิรัชญา โยธาอภิรักษ์. (2551). ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่ อภาพลักษณ์ ด้านความรั บผิดชอบต่ อสังคมของ
บริ ษัทปตท. (วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, กรุ งเทพฯ.
ชัยนันท์ นันทพันธ์. (2549). กลยุทธ์ การประชาสัมพันธ์ ยคุ ใหม่ : รวมบทความยอดฮิ ตสกิดใจ
คนทางานประชาสัมพันธ์ . กรุ งเทพฯ: โอเดียนสโตร์ .
ชาติชาย ทองสวัสดิ์. (2553). การศึกษารู ปแบบการสื่ อสารภายในองค์ กรการรั บรู้ ข้อมูลข่ าวสารของ
พนักงานบริ ษัท ชุมพรอุตสาหกรรมนา้ มันปาล์ ม จากัด (มหาชน). (วิทยานิพนธ์ปริ ญญา
มหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , กรุ งเทพฯ.
โชติรัตน์ ศรี สุข. (2554). กลยุทธ์ การสื่ อสารและการรั บรู้ รู ปแบบโครงการความรั บผิดชอบต่ อ
สังคมของบริ ษัทไทยเบฟเวอเรจจากัด(มหาชน). (วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต).
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุ งเทพฯ.
เซ็นทรัล รี เทล คอร์ เปอร์ เรชัน่ . (2557). กิจกรรมเพื่อสังคม: แนวคิด C.A.R.E. เคล็ดลับขับเคลื่อน
CSR สู่ประสิ ทธิ ผล. สื บค้นจาก http://www.centralretail.com/th/csr.php
ณัฐนันท์ ศิริเจริ ญ. (2548). หลักการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการสื่ อสารเพื่อการพัฒนาอย่ างมี
ประสิ ทธิ ภาพ. กรุ งเทพฯ: บายฮาร์ท มีเดีย.
ดนัย จันทร์เจ้าฉาย. (2552). กลยุทธ์ น่านนา้ สี ขาว. กรุ งเทพฯ: ดีเอ็มจี.
ดารา ทีปะปาล. (2546). การสื่ อสารการตลาด. กรุ งเทพฯ: อมรการพิมพ์.
บัณฑิตา ทรัพย์กมล. (2544). ความรั บผิดชอบต่ อสังคมขององค์ กรภาคธุรกิจ: กรณี ศึกษาเฉพาะ
กรณี โรงงานอุตสาหกรรมเขตพืน้ ที่กรุ งเทพมหานคร. (วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต).
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , กรุ งเทพฯ.
บริ ษทั ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน). (2554). รายงานประจาปี . สื บค้นจาก
http://www.cpall.co.th/images/FckUpload/.../Annual_Report_2011_TH.pdf.

131
ประธาน ไตรจักรภพ. (2548). พฤติกรรมทัศนคติของผู้บริ โภคกับความรั บผิดชอบต่ อสังคมของ
องค์ กรธุรกิจในประเทศไทย. (วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยศิลปากร,
นครปฐม.
พระพีรพงศ์ พีรสกฺโก (ศรี ฟ้า). (2553). ศึกษารู ปแบบและวิธีการประชาสัมพันธ์ ของยุวพุทธิกสมาคมแห่ ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ . ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
พิพฒั น์ นนทนาธรณ์. (2553). การจัดการความรั บผิดชอบต่ อสังคมขององค์ การ การสร้ างข้ อ
ได้ เปรี ยบในการแข่ งขันอย่ างยัง่ ยืน. นนทบุรี: ธิงค์ บียองค์ บุคส์.
ภิเษก ชัยนิรันดร์ . (2552). Marketing clic: กลเม็ดเคล็ดลับการตลาดออนไลน์ . กรุ งเทพฯ:
ซี เอ็ดยูเคชัน่ จากัด (มหาชน).
มนตรี เลิศสกุลเจริ ญ. (2547). แนวทางการพัฒนาความรั บผิดชอบต่ อสังคมขององค์ การธุรกิจ
ภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดนนทบุรี. (วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ , กรงเทพฯ.
ยุพา วงศ์ไชย. (2557). ความรั บผิดชอบต่ อสังคมขององค์ การธุรกิจและงานสวัสดิการสั งคม. สื บค้น
จาก http://yupawongchai.com/Research_Publications/scsrandsw.doc.
ยูทูปดอทคอม (2551). รายการEnergy update นาเสนอข่ าว CSR ของCP all. สื บค้นจาก
https://www.youtube.com/watch?v=J2hycRfQTQU
รัตนาวดี ศิริทองถาวร. (2546). การประชาสั มพันธ์ . กรุ งเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วรทัย ราวินิจ. (2549). ประสิ ทธิ ผลของการใช้ แนวคิดความรั บผิดชอบต่ อสังคมในการสร้ าง
ภาพลักษณ์ ของบริ ษัทเครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จากัด. (วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต).
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุ งเทพฯ.
วศินี นพคุณ.(2551). กลยุทธ์ เรื่ องการสื่ อสารเรื่ องความรั บผิดชอบต่ อสังคมและการมีส่วนร่ วมของ
ชุมชนด้ านสิ่ งแวดล้ อมของกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน. (วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต).
จุฬาลงกรณ์วทิ ยาลัย, กรุ งเทพฯ.
วิมลพรรณ อาภาเวท. (2546). การวางแผนการประชาสัมพันธ์ และการรณรงค์ . กรุ งเทพฯ: บุค๊
พอยท์.
วิรัช ลภิรัตนกุล. (2536). การประชาสัมพันธ์ ฉบับสมบูรณ์ . กรุ งเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิรัช ลภิรัตนกุล. (2546). การประชาสัมพันธ์ . กรุ งเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศรายุทธ ศิริไปล์. (2550). การรั บรู้ การสื่ อสารการตลาดเพื่อสร้ างภาพลัษณ์ ของเบียร์ สิงห์ ไลท์
เปรี ยบเทียบกับเบียร์ ช้างไลท์ . กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
สมควร กวียะ. (2546). ทฤษฎีการสื่ อสารประยุกต์ . กรุ งเทพฯ: อักษราพิพฒั น์.

132
สถาบันไทยพัฒน์. (2553). บันทึก CSR ประเทศไทย. กรุ งเทพฯ: วนิดาการพิมพ์.
สถาบันไทยพัฒน์. (2557ก). ซี เอสอาร์ คืออะไร. สื บค้นจาก http://www.thaicsr.com/2006/03/blogpost_20.html.
สถาบันไทยพัฒน์. (2557ข). รู ปแบบของซี เอสอาร์ . สื บค้นจาก
http://www.thaicsr.com/2008/01/blog-post.html.
สถาบันธุ รกิจเพื่อสังคม. (2554). แนวทางความรั บผิดชอบต่ อสังคมของกิจการ. กรุ งเทพฯ: สถาบัน.
สายทิพย์ โสรัตน์. (2551). หลักเกณฑ์ ในการคัดเลือกประเด็นทางสังคม เพื่อการดาเนินกิจกรรม
ความรั บผิดชอบต่ อสังคม ขององค์ ธุรกิจ. กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี.
สุ เมธ กาญจนพันธุ์. (2551). กลยุทธ์ การบริ หารจัดการด้ านความรั บผิดชอบต่ อสังคมขององค์ กร
ธุรกิจ. (วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุ งเทพฯ.
สุ รัตน์ ตรี สุกล. (2547). หลักนิเทศศาสตร์ . กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา.
อรุ ณีประภา หอมเศรษฐี. (2530). การสื่ อสารมวลชนเบือ้ งต้ น (พิมพ์ครั้งที่ 10X. กรุ งเทพฯ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
อนันตชัย ยูรประถม. (2550). เปิ ดตานาน พิสูจน์คุณค่าจากภาย. Productivity Word,
12(71), 25-30.
เอราวัณ วงค์กระโซ่. (2556). พืน้ ฐานเรื่ องการสื่ อสาร. นครพนม: มหาวิทยาลัยนครพนม.
โอเคเนชัน่ ดอทเน็ต. (2557). การพัฒนาที่ยงั่ ยืน. สื บค้นจาก http://www.oknation.net
Archie B. C., & Ann, K. B. (1999). Business and society: Ethics, sustainability and
Stakeholder management, (9th ed.). Mason, OH: Cengage learning.
Cramer, J., Jonker, J., & Heljden, A. (2004). Making sense of corporate social responsibility.
Journal of Business Ethics, 55, 215-222.
David, K, B. (1960). Process of communication. New York: Holt, Rinehart and Winton.
Etzioni, A. (1964). Modern Organizations. Englewood Cliffs, NJ.: Prentice-Hall.
Friedman, L. C. (2009). Tobacco industry use of corporate social responsibility tactics as a sword
and a shield on secondhand smoke issues. Journal of Law, Medicine & Ethics,
37(4), 819-827.
Good, C. V. (1973). Dictionary of education. New York: McGraw Hill.
Jones, P., Comfort, D., & Hillier, D. (2008). Corporate social responsibility and marketing
communications within stores: A case study study of U.K. food retailers. Journal of Food
Products Marketing, 14(4), 109-119.

133
Lasswell, H. D. (1948). The structure and function of communication in society. Retrieved from
http://www.themedfomscu.org/media/elip/The%20structure%20and% 20function%
20of.pdf
Lofland, J. (1984). Analyzing social settings. Belmont, Calif: Wadworth.
Ludescher, J. C., & Mahsud, R. (2010). Opening pandora’s box: Corporate social responsibility
exposed. The Independent Review, 15(1), 123-131.
Mamntov, C. (2009). The engine behind employee communication success.
Communication World, 26,5(September-October), 33-35.
Mondy, R. W. (1980). Management, concepts and practices. Boston: Allyn and Bacon.
Pater, A. & Van Lierop, K. (2006). Sense and sensitivity: The roles of organization and
stakeholders in managing corporate social responsibility. Business Ethics: A European
Review, 15,(4), 339-352.
Poter, M. E., & Kramer, R. (2006). Creating shared value. Retrieved form
https://hbr.org/2011/01/the-big-idea-creating-shared-value/ar/pr
Schramm, W. (1954). How communication works, chapter in the process and effects
of mass communication. Champaign, IL: University of Illinois Press.
Shannon, C, E., & Weaver, W. (1949). The mathematical theory of communication. Urbana:
University of Illinois Press.
Snider,J., Hill, R. P. & Martin,D. (2003). Corporate social responsibility in the 21st Century: A
view from The World’s most successful firms. Journal of Business Ethics, 48, 175-187.
Worthing, I., Ram, M., & Jones T. (2006). Giving something back: A study of corporate social
responsibility in UK South Asian small enterprises. Business ethics: A European Review,
15(1), 95-108.

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
แบบสัมภาษณ์

แนวคำถำม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษากลยุทธ์การสื่ อสารด้านกิจกรรม CSR ของบริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน)
2. เพือ่ ศึกษาสื่ อประชาสัมพันธ์ดา้ นกิจกรรม CSR ของบริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน)
3. เพื่อศึ กษาปั จจัยที่ ส่งผลต่อความสาเร็ จของกลยุทธ์ ในการสื่ อสารด้านกิ จกรรม CSR
ของบริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน)
1. ชื่อ – สกุล
………………………………………………………………………………………………
2. ตาแหน่ง
……………………………………………………………………………………………….
3. หน่วยงาน
………………………………………………………………………………………………
4. องค์กรของท่านมี วิธีในการสื่ อสารด้านกิ จกรรมความรั บผิดชอบต่อสังคม (CSR)ในประเด็น
ต่อไปนี้อย่างไร
4.1 องค์กรท่านมีวธิ ี การส่ งเสริ มการรับรู ้ประเด็นปัญหาทางสังคมอย่างไร
4.2 องค์กรท่านมีการการส่ งเสริ มสังคมจากการทาการตลาด เช่น การบริ จาค อย่างไร
4.3 องค์กรท่านมีการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมในการลดอบายมุข หรื อพฤติกรรม
ด้านลบของสังคมอย่างไร
4.4 องค์กรท่านมีการบริ จาคสิ่ งของเพื่อเป็ นสาธารณกุศลหรื อไม่ อะไรบ้าง
4.5 องค์กรท่านมีแนวทางที่มุ่งเน้นให้ผบู ้ ริ หารและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยมีสัมพันธ์อนั ดีต่อกัน
อย่างไร
4.6 องค์กรท่านมีการปรับปรุ งการดาเนิ นธุ รกิจขององค์กรท่านเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบด้าน
ลบกับสังคมและสิ่ งแวดล้อมอย่างไร
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5. องค์กรของท่านมีกระบวนการการสื่ อสารด้านกิจกรรมในประเด็นต่อไปนี้อย่างไรบ้าง
5.1 องค์กรท่านมีวธิ ี การสร้างการมีส่วนร่ วมอย่างไร
5.2 องค์กรท่านมีการเปิ ดโอกาสให้ฝ่ายบริ หารและพนักงานได้มีการสื่ อสารแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นแบบใด
5.3 องค์กรท่านมีการวิธีการส่ งเสริ มความใส่ ใจต่อสังคมกับพนักงานอย่างไร
5.4 องค์กรท่านมีกระบวนการสื่ อสารเพื่อให้รับรู ้กิจกรรมด้านCSR ทั้งภายใน และ
ภายนอกอย่างไร
6. องค์กรของท่านมีการใช้สื่อในการเผยแพร่ กิจกรรม CSR อย่างไร
6.1 องค์กรท่านมีการใช้สื่อบุคคลช่วยในการเผยแพร่ กิจกรรม CSR อย่างไร
6.2 องค์กรท่านมีการใช้สื่อวิทยุช่วยในการเผยแพร่ กิจกรรม CSR อย่างไร
6.3 องค์กรท่านมีการใช้สื่อโทรทัศน์ช่วยในการเผยแพร่ กิจกรรม CSR อย่างไร
6.4 องค์กรท่านมีการใช้สื่อสิ่ งพิมพ์ช่วยในการเผยแพร่ กิจกรรม CSR อย่างไร
6.5 องค์กรท่านมีการใช้สื่อนิตยสารช่วยในการเผยแพร่ กิจกรรม CSR อย่างไร
7. ท่านคิดว่าสาเหตุใดที่มีผลต่อการสื่ อสารกิจกรรม CSR ขององค์กรท่าน
8. ท่านคิดว่าปั จจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็ จ ในด้านการสื่ อสารด้านกิจกรรมCSR มีอะไรบ้าง
9. ท่านคิดว่าความน่าเชื่อถือของบริ ษทั มีผลต่อความสาเร็ จในด้านการสื่ อสารกิจกรรม CSR หรื อไม่
อย่างไร
10. ท่านคิ ดว่าการมี ส่วนร่ วมของพนักงาน มี ผลต่อความสาเร็ จในด้านการสื่ อสารกิ จกรรม CSR
หรื อไม่ อย่างไร
11. ท่านคิ ดว่าความสัมพันธ์ อนั ดี กบั ชุ มชนมี ผลต่อความสาเร็ จในด้านการสื่ อสารกิ จกรรม CSR
หรื อไม่ อย่างไร
12. ท่านคิดว่าประสิ ทธิภาพการสื่ อสารมีผลต่อความสาเร็ จในด้านการสื่ อสารกิจกรรม CSR หรื อไม่
อย่างไร

ประวัตผิ ้เู ขียน
ชื่อ นามสกุล
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