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การวิจัยเรื่อง กลยุทธการสื่อสารของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง ที่ทําใหเกิดการมีสวน
รวมระหวางศูนยการคาและชุมชน มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาใน 3 ประเด็น 1) เพื่อศึกษารูปแบบการ
สื่อสารภายในองคกรของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง ที่ทําใหคนในองคกรรับรูนโยบายการ
แสดงความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร 2) เพื่อศึกษาการใชกลยุทธของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด
สําโรง ที่ทําใหเกิดการมีสวนรวมระหวางศูนยการคาฯ และชุมชน 3) เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลใหคนใน
องค กรและชุ มชนเข า มามี ส ว นร ว มในกิ จ กรรมเชิ ง สัง คมของศู น ยก ารค า อิ มพี เ รีย ล เวิ ล ด สํา โรง
งานวิจัยชิ้นนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยผูวิจัยใชวิธีการศึกษา 2
รูปแบบ ไดแก การศึกษาจากรายงานประจําปของ วิจัยเอกสาร ไดแก เอกสารรายงานประจําปของ
ศูนยการคาฯ ขอมูลชุมชนจากเว็บไซตของเทศบาลตําบลสําโรงเหนือ และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ
และการสัมภาษณแบบเจาะลึกกับผูใหขอมูล 3 กลุม ไดแก กลุมที่ 1 ผูบริหารของศูนยการคาอิมพี
เรียล เวิลด สําโรง จํานวน 3 ทาน กลุมที่ 2 ผูที่มีสวนเกี่ยวของอยูในโครงสรางการบริหารจัดการทีม
อิมพีเรียลจิตอาสา จํานวน 4 ทาน กลุมที่ 3 ทีมอิมพีเรียลจิตอาสา ไดแก คนในองคกร และคนใน
ชุมชนที่ไดเขารวมกิจกรรมเชิงสังคมของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง อยางนอย 2 โครงการ
จํานวน 5 ทาน
ผลการวิจัยพบวา
1) ศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง มีรูปแบบการสื่อสารภายในองคกร 2 แบบ ไดแก 1)
แบบเดิม คือ การสื่อสารแบบบนลงลาง ผานการประชุมประจําเดือน 2) แบบใหม คือ การสื่อสาร
แบบมีสวนรวม ผานทางรายการวิทยุภายในองคกร คือ “IM RADIO” อีกทั้งยังมีสื่อกิจกรรมภายใน
องคกร ไดแก กิจกรรมทําบุญวันเกิดพนักงาน กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ และสื่อสังคมออนไลน ไดแก
ไลน กลุ มภายในองค ก ร ทั้ ง นี้ การสื่อ สารทั้ง หมดมีก ารสรา งการมีสว นร ว มระหวา งผู บ ริห ารและ
พนักงานภายในองคกร และยังมีเนื้อหาที่เนนสรางจิตสํานึกแหงความรับผิดชอบใหแกพนักงาน
2) ศูนยการคาฯ ใชกลยุทธการสื่อสารแบบมีสวนรวมกับชุมชน โดยใช “สื่อบุคคล” ภายใน
องคกรเขาไปทํากิจกรรมรวมกับชุมชน โดยไดสรางกลุมตัวแทนขึ้นมาในชื่อ “ทีมอิมพีเรียลจิตอาสา”
โดยเริ่มจากพนักงานเพราะพนักงานในองคกรสวนใหญเปนคนในชุมชน ทําใหมีความผูกพันกับชุมชน

(4)
และมีความรักในพื้นที่ทําใหสามารถรวมกันนําเสนอปญหาและแนวทางการแกไขไดเปนอยางดี เพราะ
ไดรับความไววางใจจากคนในชุมชน
3) ป จ จั ย ที่ทํ าให ค นในองค กรและชุม ชนเข ามามี สว นร ว มในกิ จ กรรมเชิง สัง คมของศู น ย
การคาฯ พบวา ปจจัยดานองคกร มีสวนสําคัญที่ทําใหชุมชนมารวมกิจกรรม เพราะองคกรมีชื่อเสียง
และมีความสัมพันธกับชุมชนมาเปนเวลายาวนาน ปจจัยดานเศรษฐกิจและสังคม พบวา บริบทชุมชน
มีความตองการ (Need) ใหชุมชนมีการพัฒนา และปจจัยดานการสื่อสาร พบวา สื่อที่มีประสิทธิภาพ
ที่สุด คือ สื่อบุคคล ไดแก ผูบริหารของศูนยการคาฯ และผูนําชุมชน รองลงมาคือ สื่อกิจกรรม ในขณะ
ที่สื่อที่มีประสิทธิภาพนอย คือ สื่อออนไลน
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The present study aimed to explore the relationship between Imperial World
Shopping Center, Samrong with its surrounding communities by trying to find synergy
to serve common CSR goals. The study focused upon three main issues, namely : 1)
Communication methods and processes used by Imperial World to gain
understanding and participation of the company team members concerning the CSR
programs. 2) The main strategies deployed by Imperial World to gain synergistic
cooperation between the company and the communities. 3) The factors that
motivated Imperial World team members to participate in the company CSR
programs. Study method was qualitative research in nature using documentary
research as well as in-depth interviews with three groups of subjects. Group one
involved 3 top executives of Imperial World. Group two included 4 managers who
are the leading members of the Imperial World CSR team. And group 3 were from
Imperial World CSR team members as well as members of the communities from
examples of 2 projects (5 persons).
Study results indicated the following:
1) Communication methods and processes of Imperial World combined the
conventional method of relaying top-down messages through monthly meeting with
a modern mean through internal radio programs called “Im Radio” broadcasting
every morning. The company also communicated the programs through internal
activities such as Im Personnel Birthday Celebration, Sport events, social media,
group lines as well as the monthly meeting between the company top executives
with all the personnel. The CSR messages had been emphasized and hi-lighted in all
the activities.

(6)
2) As far as communication with the communities were concerned, Imperial
World focused on using personal contacts with the community members using CSR
activities as means to meet with the local. Since most of the Imperial personnel
came from the local areas, bondage and relationship could be created in a short
period of time, resulting in a combined team of the local and Imperial World
members to work together on various CSR projects. The combined team would
explore community needs and created a common project that would benefit the
society.
3) The research also indicated that the most influential factor that drew
people from the community to join in the program is the trust on the Imperial Brand
and Image. The long-term commitments by Imperial World to the community is
another significant factor. The research also revealed that the community need
development in many areas: health, education and economic. The most effective
mean of communication is of personal nature, especially through Imperial World
executives and the communities leaders. Activities also played a very important role
in communication. Social media proved to be the least effective.
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ประเทศไทยนับ เปนประเทศหนึ่งที่กระแสโลกาภิวัฒ นไดเคลื่อนเขามาเชนเดียวกับ นานา
ประเทศทั่วทุกมุมโลก ทําใหวิถีการดําเนินชีวิตของคนไทยไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่มีการดําเนิน
ชีวิตในสังคมแบบเกษตรกรรมแปรเปลี่ยนไปเปนสังคมอุตสาหกรรมภายใตนโยบายการขับเคลื่อนดาน
เศรษฐกิจของประเทศ มีผลทําใหวัฒนธรรมในการบริโภคของผูคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไป จากการ
บริโภคสิ่งตางๆ ที่อยูใกลตัวอยางเรียบงายเพื่อการดํารงอยูอยางปกติสุข พัฒนาเปนการบริโภคที่ตอง
ตอบสนองสนองดานตางๆ อยางเชน ความสะดวกสบาย ความพึงพอใจ หรือแมแตบริการ ซึ่งจาก
ความตองการแบบใหมนี้ทําใหหลายองคกรธุรกิจตางตองแขงขันกันเพื่อตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภคใหเขากับยุคสมัย และทําใหเกิดธุรกิจประเภทหนึ่งขึ้นมา คือ “ธุรกิจคาปลีก”
ภัทราวรรณ สุขพันธุ (2547, น. 20) กลาววา ธุรกิจคาปลีกมาเฟองฟูในป พ.ศ. 2520 ผนวก
กับการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็วในป พ.ศ. 2529-2538 และมีการเปดเสรีทางการเงินทําใหมี
การเคลื่อนยายทุนจากตางประเทศเขามาลงทุน และเงินกูตางประเทศอัตราดอกเบี้ยต่ํา ทําใหเกิด
ผูประกอบการใหม นําหุนมาลงทุนธุรกิจคาปลีกสมัยใหมเปนจํานวนมาก ธุรกิจคาปลีกมีการขยายตัว
เรื่อยมาจนพัฒนาไปเปน “ศูนยการคา” ที่มีสินคาและบริการครบครันเพื่อตอบสนองตอผูบริโภคยุค
ใหมธุรกิจศูนยการคา
Dawson (1983 อางถึงใน ธิดารัตน สินธุรัตน, 2554, น. 15) กลาววา ศูนยการคาไดเกิดขึ้น
ครั้งแรกในทวีปยุโรป เพื่อตอบสนองความตองการของมนุษยในเรื่องของความสะดวกสบายในการ
เลือกซื้ อสิน คา และบริ การที่มีอยู หลากหลาย ตอมาเมื่อศูนยการคาไดแพรขยายเขาไปในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ศูนยการคาก็ไดเจริญเติบโตเปนอยางมาก ณ ที่นั้น ปจจุบันนี้มีศูนยการคาเกิดขึ้นตาม
เมืองตางๆ ทั่วโลก แมแตในประเทศที่มีรูปแบบของวัฒนธรรมและนโยบายการเมืองที่แตกตางกันก็ยัง
สามารถพบศูนยการคาไดในเมืองสมัยใหมทุกๆ เมืองของประเทศเหลานั้น
ศูนยการคา เปนธุรกิจที่มีการใชการสื่อสารทางการตลาดที่หลากหลาย เชน การโฆษณา
(Advertising) การประชาสัมพันธ (Public Relations) การสื่อสารการตลาดทางตรง (Direct
Marketing Communication) การสื่ อ สารเพื่ อ ส ง เสริ ม การขาย (Sale Promotion
Communication) สื่อสารแบบสวนตัว (Personal Communication) และการสนับสนุนกิจกรรม
ทางการตลาด (Sponsorship and Event) มาโดยตลอด เพราะศูนยการคาถือเปนคนกลางรายใหญ
ในการจําหนายสินคาจากผูผลิตไปยังผูบริโภค ศูนยการคาสวนใหญจะตั้งอยูในทําเลที่ตั้งที่มีผูคนอาศัย
อยูเ ปน จํานวนมากและสวนใหญจะตั้งอยูในเมืองหรือยานเศรษฐกิจ มีลักษณะเปนพื้น ที่ที่อํานวย
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สะดวกใหแกผูบริโภคในดานการขายและเปนแหลงรวมกิจกรรมตางๆ ระหวางศูนยการคากับผูบริโภค
เอง เพราะรูปแบบของศูนยการคานั้นเปนธุรกิจที่เนนการขายสินคาและบริการในดานตางๆ จึงตองมี
การสื่อสารทางการตลาดโดยการทํากิจกรรมตางๆ เพื่อกระตุนพฤติกรรมของผูบริโภคใหเขามาใช
บริการ เชน การมีกิจกรรมที่ตื่นตาตื่นใจ การทําโปรโมชั่นตางๆ ลด แลก แจก แถม การขายตัวสินคา
เพื่อตอบสนองดานความรูสึก เชน มีโรงภาพยนตรใหไดมาพักผอนโดยการดูหนัง ฟงเพลง ฯลฯ จาก
หลากหลายตัวสินคาที่มีอยูในศูนยการคา ทําใหธุรกิจศูนยการคามีการขยายตัวอยางมากมาย จนเมื่อ
มาถึงป พ.ศ.2540 ประเทศไทยนั้นไดเกิดสภาวะปญหาทางเศรษฐกิจ วิกฤตเศรษฐกิจป 2540 เปน
วิกฤตเศรษฐกิจที่รุนแรงที่สุดของประเทศไทย ซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่ภาพลักษณของเศรษฐกิจไทยมีความ
เข ม แข็ ง และมี ก ารขยายตั ว ทางเศรษฐกิจ ที่ ดี แต เ มื่อ วิ ก ฤตเกิด ขึ้ น กลั บ เป น ที่ ป ระจัก ษ ว า ระบบ
เศรษฐกิจไทยมีปญหาหลายภาคสวน ซึ่งปญหาเหลานี้สะทอนถึงการดําเนินนโยบายและการปฏิบัติที่
ขัดกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ประสพโชค มั่งสวัสดิ์ และนิรมล อริยอาภากมล, 2555, น. 2)
วิกฤตการณทางเศรษฐกิจเมื่อป 2540 เปนตนมา สงผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศและชีวิต
ความเปนอยูของประชาชนทุกกลุมอยางรุนแรง รัฐยึดกิจการธนาคารเอกชนกวา 5 แหง ธนาคาร
พาณิชยของไทยบางแหงถูกตางชาติเขามาซื้อกิจการ บริษัทนับพัน แหงลมละลาย (กิตติคุณ ผุส ดี
ทิพทัส, 2553, น. 1-2)
จากป ญ หาดั งกล า วทํ า ให เ จ า ของกิจ การที่ล งทุน ใน “ธุ ร กิ จ ศูน ยก ารค า” หลายแหง ตอ ง
ยอนกลับไปมองถึงกุญแจสําคัญของการดําเนินธุรกิจ ใหประสบความสําเร็จอยางยั่งยืน นั่นก็คือตัว
ผูบริโภคที่อยูในชุมชนและสังคมรอบขาง เพราะธุรกิจศูนยการคา จะอยูไดก็เพราะผูบริโภคโดยเฉพาะ
อย า งยิ่ งผู คนในชุ มชน เพราะนอกจากจะเปน ผูมาใชบริการศูน ยการคาอยูเปน ประจํา ซึ่งก็ทําให
ศูนยการคาไดขายสินคาและบริการนําไปสูรายไดและผลกําไรแลว ผูคนเหลานี้ยังชวยสรางและพัฒนา
สังคมรอบขางใหมีคุณภาพที่ดีขึ้นมาได และหากชุมชนเกิดการพัฒนาในทางที่ดี ยอมนําไปสูการพัฒนา
ของธุรกิจศูนยการคาไดดวยเชนกัน ทําใหธุรกิจศูนยการคาจําเปนตองหาแนวทางในการดําเนินธุรกิจ
แบบใหม แนวทางสื่อสารเพื่อที่จะสามารถสรางความสัมพันธที่ดีระหวางศูนยการคากับชุมชนใหไดซึ่ง
ตองเปนการดําเนินธุรกิจที่เขาใจ ใสใจ และชวยเหลือผูบริโภคในดานตางๆ ได ซึ่งในยุคหลังมานี้มี
แนวคิดหนึ่งที่หลายองคกรนําไปใชเปนกลยุทธในการดําเนินธุรกิจ นั่นก็คือ แนวคิดเกี่ยวกับความ
รับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ (Corporate Social Responsibility : CSR)
สุทธิศักดิ์ ไกสรสุธาสินี (2556, น. 43) กลาวไววา การเติบโตของธุรกิจอยางยั่งยืนในที่นี้จึง
มิไดปฏิเสธการสรางผลกําไร เพราะผลกําไรทําใหธุรกิจเจริญเติบโต หากแตกําไรหรือการเติบโตนั้น
จะตองสะอาด ตรงไปตรงมา ซื่อสัตยสุจริต มิไดเกิดมาจากการเอารัดเอาเปรียบผูอื่นซึ่งก็คือผูที่มีทั้ง
สวนไดและสวนเสีย (Stakeholders) จากการดําเนินกิจการตั้งแตเจาของหรือผูถือหุน พนักงาน
ชุมชน ลูกคา คูคา ไปจนถึงสังคมสวนรวม กลาวคือ ธุรกิจที่มี CSR สามารถสรางผลประกอบการที่ดี
ควบคูไปกับการรับผิดชอบตอผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอมจากทุกขั้นตอนในการดําเนินกิจการ
ดวยการใหความสําคัญตอคุณคาของมนุษยและทรัพยากรธรรมชาติ ความซื่อสัตยสุจริตตอลูกคาและคู
คา ความเปนธรรมในการคา การรูจักความพอเหมาะพอดีในการสรางผลกําไร รวมไปถึงการมีน้ําใจ
เอื้อเฟอเผื่อแผตอผูดอยโอกาสในสังคม
World Business Council on Sustainable Development (2004 อางถึงใน จิรัชญา
โยธาอภิรักษ, 2551, น. 17) ใหความหมาย CSR ไววา เปนความมุงมั่นหรือพันธสัญญาที่ธุรกิจมีอยู
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อยางตอเนื่องในการปฏิบัติอยางมีจริยธรรมและมีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจ ดวยการปรับปรุง
คุณภาพชีวิตของผูใชแรงงาน ตลอดจนครอบครัวของเขา และมีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจในการ
พัฒนาชุมชนทองถิ่นและสังคมในวงกวาง
ในปจจุบันนี้จึงมีหลายองคกรที่นําแนวคิด CSR ไปใชและถูกกําหนดอยูในระดับนโยบาย เพื่อ
สรางธุรกิจนั้นๆ ใหมีความแข็งแรงและสรางภาพลักษณที่ดีใหกับตัวธุรกิจเอง ตัวอยางงานวิจัยของ กํา
พล เติมกิจอนันต (2556) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการสื่อสารการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม
ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) โครงการรักษปา สรางคน 84 ตําบล วิถีพอเพียง กรณีศึกษา ตําบล
แมทา อํ าเภอแมออน จั งหวั ดเชียงใหม เปนการดําเนินกิจกรรมที่แยกจากการดําเนินธุร กิจที่เปน
กระบวนการหลักของกิจการ และสรางประโยชนใหเกิดแกสังคม ชุมชน ในดานตางๆ รวมถึงการนอม
นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ มาประยุกตใชในการดําเนิน
กิจกรรมเพื่อสังคม โดยมุงเนนการพัฒนาคนเปนศูนยการ กลาวคือ ประชาชนรับรูถึงปญหา เขาใจ
เขาถึงและรวมกันแกไขปญหา ตลอดจนการกําหนด โครงสราง กลไก และเครื่องมือในการจัดการ
ทรัพยากรใหอยูอยางพอเพียงซึ่งจะเอื้อใหชุมชน สังคม ทองถิ่นมีความสามารถในการจัดการตนเองได
อยางยั่งยืน ซึ่งผลการศึกษาก็พบวา การสื่อสารในโครงการรักษปา สรางคน 84 ตําบล วิถีพอเพียง
กรณี ศึ ก ษา ตํ า บลแม ท า อํ า เภอแม อ อน จั ง หวั ด เชี ย งใหม นั่ น ทํ า ให ค นในชุ ม ชนเกิ ด การรั บ รู ว า
โครงการฯ ต องการให ชุ มชนเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจนนําไปสูความพอเพีย งและที่สําคัญ
ตองการใหเกิดความรวมมือ รวมใจ ภายในชุมชนในการสรางความสุขอยางยั่งยืน ซึ่งสอดคลองกับ
เจตนารมณของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
จากการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ แบบใหมที่ตระหนักถึง ความสําคัญ ของชุมชนนี้ ทําใหเกิดโครงการ
มากมาย ที่จะชวยสรางความสัมพันธระหวางตัวองคกรเองกับชุมชน ซึ่งทําใหเกิดการรวมมือและรวม
พัฒนาชุมชนไปพรอมกับพัฒนาธุรกิจใหมั่นคง ที่สําคัญคือการใชแนวความคิดความรับผิดชอบตอ
สังคม (CSR) ยังสามารถสรางความเขาใจที่ดีตอกันและกัน สรางความสัมพันธใหใกลชิดกันมากกวา
เปนพียงธุรกิจที่ตองการขายสินคา ซึ่งสงผลดีกับทั้งสองฝายในฐานะที่เปนผูมีสวนไดสวนเสียรวมกัน
ดังนั้นธุรกิจศูนยการคาก็เชนกัน ศูนยการคาในยุคใหมจึงตองปรับกลยุทธในการดําเนินธุรกิจ
โดยยึดหลักการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม เพื่อสรางความสัมพันธระหวางศูนยการคากับชุมชนให
แนนแฟน และชวยกัน พัฒนาทั้งธุรกิจและคุณภาพชีวิตของผูบริโภคในชุมชนใหสามารถเติบโตไป
พรอมๆ กัน มีการสื่อสารผานรูปแบบการสื่อสารทางการตลาดแบบใหม โดยสื่อสารผานสื่อกิจกรรมใน
พื้นที่ของศูนยการคา เพื่อเปดโอกาสใหผูบริโภคไดสัมผัส เรียนรูและศึกษาไปพรอมๆ กับการตัดสินใจ
ซื้อในเวลาเดียวกัน โดยสามารถเห็นไดจากศูนยการคาชั้นนําหลายแหงที่มีการจัดกิจกรรมโดยคํานึงถึง
การพัฒนาของชุมชนใกลเคียง
ตัวอยางเชน ศูนยการคาเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม แอรพอรต รวมกับ สํานักงานมูลนิธิชัย
พัฒนา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอยางยั่งยืนคณะผลิต
กรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ ไดสรางกิจกรรมนิทรรศการสิ่งมีชีวิต “หนึ่งทศวรรษการพัฒนา
ภูมิสังคมอยางยั่งยืน” เมื่อวันที่ 21-22 มกราคม พ.ศ. 2558 ณ บริเวณเชียงใหมฮอลล ศูนยการคา
เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต มีการจําหนาย ผลิตภัณฑจากโครงการหลวง อาทิ สตรอเบอรรี่
ดอยคํา ผักและผักและผลไมออรแกนิค การนําเสนอผลงานทางวิชาการที่คูควรตอการศึกษา การ
เสวนาเกี่ยวกับการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การบริหารการพัฒนาแกไขปญหา
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สังคมและชุมชนทองถิ่น, การเสวนาเรื่องศาสธรรมในเศรษฐกิจพอเพียง, ภูมิปญญาบายศรีกับวิถี
ชุมชน, ผักตบชวาไมไรคา สูการพัฒนาที่ยั่งยืน เปนตน ซึ่งก็เปนการสรางการมีสวนรวมของชุมชน
ตางๆ ในจังหวัดเชียงใหม ใหมีโอกาสไดใชพื้นที่ในการขายสินคา และเผยแพรความรู ประชาสัมพันธ
วัฒนธรรมประเพณี ใหกับลูกคาที่มาใชบริการไดรับรู (ทีมวาไรตี้ เดลินิวส, 2558)
ศูน ย การคา เดอะมอลล ก็ไดส รางกิจ กรรมที่เปน เอกลักษณที่จัดตอเนื่องมาหลายป เชน
“งานประมงนอมใจ ไทยทั่วหลา” เปนการประกวดปลาสวยงาม โดยเดอะมอลลรวมกับรวมกับมูลนิธิ
คุณแม คุณภาพ ชมรมผู นิ ยมปลาสวยงาม ประเทศไทย และ บริษัทเมืองไทย ประกัน ชีวิต จํากัด
(มหาชน) จัดงานขึ้น ในป พ.ศ.2558 นี้เปนครั้งที่ 14 แลว ซึ่งนับเปนการเปดพื้นที่ใหผูที่มีความสนใจ
ในดานนี้ ไดเขามามีสวนรวมในกิจกรรม และเกิดเครือขายของชมรมผูนิยมปลาสวยงาม ถือเปนการ
สรางการมีสวนรวมใหกับผูบริโภคในแงมุมที่สรางสรรค (ทีมวาไรตี้ เดลินิวส, 2558)
แมแตศูนยการคาขนาดใหญระดับภูมิภาคอยางเซ็นทรัลเวิลด ก็ยังใชความเปนพื้นที่ใจกลาง
กรุงเทพมหานคร สรางพื้นที่สื่อกลางในการจัดกิจกรรมเพื่อลดความขัดแยงในมิติทางการเมืองเมื่อป
พ.ศ. 2557 ที่ผานมา เพราะเซ็นทรัลเวิลด ถือวาการเขามามีสวนรวมในการแกปญหาของสวนรวม
นับเปนหนาที่ของภาคธุรกิจที่ตองทํา ทําใหมีการจัดพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรูในการอยูรวมกัน
บนความแตกตาง ผานนิทรรศการ กิจกรรมฟอรั่ม 4 วัน 4 ธีม เชื่อมโยงเครือขายภาคพลเมือง รวม
สรางสังคมอยูดีมีสุข (ASTV ผูจัดการออนไลน, 2557)
ศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง นับเปนศูนยการคาขนาดกลางที่มีทําเลที่ตั้งอยูในพื้นที่ของ
จังหวัดสมุทรปราการ อยูทามกลางเสนทางคมนาคมสายหลักหลายสาย เปนศูนยการคาที่มีลูกคา
จํานวนมากที่สุดแหงหนึ่งในประเทศไทย มีลูกคาเขามาใชบริการในพื้นที่ศูนยการคา ในวันธรรมดา
ประมาณ 60,000 คน วันเสาร 90,000-100,000 คน และในวันอาทิตย 120,000-140,000 คน
(พรชัย ศรีประไพ, 2550ข) และดําเนินธุรกิจมาถึง 32 ป และไดผานชวงวิกฤตทางเศรษฐกิจในป พ.ศ.
2540 มาโดยยากลําบาก มีการปรับตัวในการทําธุรกิจนับตั้งแตนั้น ผูบริหารของศูนยการคาอิมพีเรียล
เวิลด สําโรง ไดกลับมาวางแผนและกลยุทธในการดําเนินธุรกิจใหมทั้งหมดเพื่อจะทําใหธุรกิจอยูรอด
และดํ า เนิ น ต อ ไปได จึ ง หั น มาให ค วามสํา คัญ กับ ชุมชนรอบข าง โดยสรา งความเชื่ อมั่ น และสรา ง
ความสัมพันธกับผูบริโภคในชุมชนโดยใชกลยุทธการสื่อสารในรูปแบบตางๆ เพื่อติดตอสื่อสารและ
สรางความสัมพันธกับผูบริโภค ศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง มีการสื่อสารผานกิจกรรมตางๆ
อยางตอเนื่องเชนเดียวกับศูนยการคาหลายแหง และใหความสําคัญกับความตองการของผูบริโภคและ
มองถึงการมีสวนรวมของผูคนในชุมชนควบคูกันไป เพราะเชื่อวา “ศูนยการคา” เปนสวนหนึ่งของ
ผูบริโภคในชุมชนและสังคม มีความผูกกันกันมาอยางยาวนาน และเติบโตมาพรอมๆ กับคนในชุมชน
และชุมชนก็เปนลูกคาคนสําคัญที่จะนําพาธุรกิจใหกาวตอไปและสามารถแขงขันและยืนอยูกับชุมชน
นั้ น ๆ ได อ ย า งยั่ ง ยื น เพราะป จ จุ บั น เกิด ธุ ร กิ จ ค า ปลี กสมั ย ใหม ขึ้ น มาตามชานเมื อ งมากมาย เช น
ศูนย การคา ขนาดใหญ คอมมู นิตี้มอลล อเวนิว เปนตน ซึ่งหากศูนยการคาเองไมดูแลชุมชนอยาง
ใกลชิด อาจทําใหธุรกิจรายใหญเขามายึดพื้นที่ในการทําธุรกิจแหงนี้ไปได จึงไดใชพื้นที่ของศูนยการคา
สรางกิจกรรมที่เปนประโยชนมากมาย โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบตอคนในชุมชน และสราง
ความสั มพัน ธ และการมีส ว นร ว มกับ ชุมชน ใหรับ รูถึงความเปน เจาของในพื้น ที่แหงนี้รวมกัน เชน
กิจกรรมดานศาสนา มีการจัดงานหลอเทียนพรรษาขึ้นทุกป โดยใชพื้นที่ลานกิจกรรมหนาศูนยการคา
เปนพื้นที่ในการใหผูคนในชุมชนมารวมกันหลอเทียนพรรษา และสืบเนื่องไปจนถึงการแหเทียนพรรษา
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รอบเขตพื้นที่สําโรงเหนือพรอมกับคนในชุมชนแหงนี้ นําไปสูวัดที่เปนแหลงยึดเหนี่ยวทางจิตใจของ
ผูคนในชุมชนและสังคมของสําโรง แมแตกิจกรรมการประกวดตางๆ เชน การประกวดรองเพลงลูกทุง
และลูกกรุงในระดับเยาวชน โดยไดทําตอเนื่องมาเปนปที่ 10 แลว เปนการสนับสนุนเยาวชนทั้งใน
พื้นที่สมุทรปราการและนอกเขตพื้นที่ ใหมีการแสดงออกโชวความสามารถและมีการผลักดันไปใน
ระดับภูมิภาคและประเทศมากมาย ฯลฯ ซึ่งมีหลากหลายกิจกรรมที่ทางศูนยการคาไดใชพื้นที่ภายใน
ศูนยการคา เพื่อสื่อสารและสรางการรับรูและรวมพัฒนาชุมชนและสังคมใหเติบโตไปพรอมๆ กัน
ศูนยการคา ถึงแมจะมีกิจกรรมภายในพื้นที่ของศูนยฯ แลว ยังไดทําการสื่อสารกับภายนอก
ซึ่งถือเปนภารกิจหลักในการดําเนินธุรกิจที่จะสามารถชวยพัฒนาคนในชุมชนใหเกิดการเรียนรูรวมกัน
เพราะศูนยการคาเองเปนองคกรธุรกิจที่มีศักยภาพในการรวมกันสรางสรรคสังคมได ดังที่ศูนยการคา
อิมพีเรียล เวิลด สําโรง ไดทํากิจกรรมภายนอกศูนยการคา โดยนําเอาปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนมา
วิเคราะหและรวมแกปญหาเหลานั้นผานกิจกรรมเชิงสังคมของศูนยการคา ผานโครงการตางๆ ในนาม
“ทีมอิมพีเรียลจิตอาสา” โดยมีกลุมพนักงานและผูบริหารที่มีจิตอาสา รวมกันสรางเครือขายกับผูนํา
ของแตละชุมชนภายในพื้นที่ใกลเคียง เพื่อรับรูถึงสถานการณหรือปญหาตางๆ ภายในพื้นที่ชุมชน แลว
นํามาวิเคราะหและออกแบบกิจกรรมเพื่อสรางการมีสวนรวมของคนภายในชุมชนในการรวมกันทํา
กิจกรรมเพื่อวัตถุประสงคในการแกไขปญหาและสรางความรูความเขาใจอันดีรวมกัน เชน กิจกรรม
ดานศาสนา มีการทํา กิจกรรม “อิ มอาสา...ลางวัด สรางบุญ สุขใจ” โดยวัตถุประสงคของการทํา
กิ จ กรรมนี้ คื อ วั ดต า งๆ ในชุ มชนรอบศูน ย การคา เปน วั ดที่อ ยูคูกับ ชาวชุมชนมาเปน ระยะเวลา
ยาวนาน แตเมื่อพื้นที่ถูกพัฒนาขึ้น กระแสสังคม คานิยมก็เปลี่ยนไปทําใหคนรุนใหมๆ หางไกลวัดและ
ไมใสใจสถานที่แหงนี้ จึงทําใหวัดมีความทรุดโทรมและขาดผูดูแลไป แตในขณะเดียวกันคนในชุมชน
สวนหนึ่งยังเปนคนรุนกอน ซึ่งยังมีความใกลชิดกับวัดและมาทํากิจกรรมทางศาสนาอยูเปนประจํา ทํา
ใหเกิดกิจกรรม “อิมอาสา...ลางวัด สรางบุญ สุขใจ” โดยทีมอิมพีเรียลจิตอาสา พัฒนาชุมชน รวมกับ
ชุมชน ไปทําความสะอาดวัดกอนวันที่จะมีกิจกรรมใหญทางศาสนา เชน วันเขาพรรษา วันวิสาขบูชา
ฯลฯ เปนกุสโลบายใหคนรุนใหมไดมารวมกันทําเพื่อสวนรวม ซึ่งก็เหมือนเปนการทําพื้นที่วัดใหสะอาด
เพื่อตอนรับผูที่มาทํากิจกรรมทางศาสนานั่นก็คือ ผูสูงอายุในชุมชนที่อาจจะเปนญาติพี่นองดวยกันเอง
และตัวอยางกิจกรรมเชิงสังคมดานวัฒนธรรมประเพณี ศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง ไดสราง
กิจกรรมผานโครงการ “อิมพีเรียลสืบสานประเพณีทองถิ่น” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางการมีสวน
รวมระหวางศูนยการคากับคนในชุมชน โดยผานการทํากิจกรรมประเพณีทองถิ่น เชน ประเพณีรับบัว
ซึ่งเปนประเพณีสําคัญของชาวบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยศูนยการคามีการรวมกันทําดอกบัว
เพื่อนําไปใหชุมชนเจาภาพ เปนการสรางความรูจักกันกับคนในชุมชน เพราะประเพณีรับบัวถือเปน
กิจกรรมที่สรางความเปนมิตรกันระหวางชุมชน คือการรับบัวเปนเสมือนการตอนรับชุมชนอื่นที่จะมา
เยี่ยมเยือน ชาวบางพลีก็จะใหดอกบัวเพื่อเปนการรับมิตรภาพของชุมชนอื่นๆ ที่เขามา และชุมชนที่
เขาเยี่ยมเยียนก็จะนําดอกบัวมาแลกกัน และพบปะพูดคุยกันตลอดทางที่ลองเรือในชุมชนบางพลี
นอกจากนี้ยั งมี กิจกรรมเชิงสังคมด านการศึกษา ที่ศูน ยการคารวมสนับสนุน คาใชจายและสิ่งของ
เครื่องใชใหโครงการตางๆ ของโรงเรียนในชุมชน และในแผนงานป พ.ศ. 2559 ก็จะมีโครงการ
“แหลงเรียนรูคูสําโรง” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางเยาวชนในโรงเรียนภายในชุมชน ใหมีความรู และ
สามารถเขามาจัดการพื้นที่แหงการเรียนรูดวยตนเองได โดยไดใชพื้นที่สวนหนึ่งของศูนยการคาสราง
แหลงเรี ย นรู และวางแผนใหเยาวชนในโรงเรีย นใกลเคีย งเขามาใชบ ริการเพื่อการเรียนรู และยัง
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ตองการสรางใหนักเรียนเหลานี้สามารถบริหารจัดการกับพื้นที่แหงนี้ดวยตนเองได เชน เปนผูนําใน
การสรางกิจกรรมตางๆ ในพื้นที่ หรือสรางเครือขายการเรียนรูในสิ่งที่ตองการและเปนประโยชน ฯลฯ
ซึ่งเปนเปาหมายที่ศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง ตองการใหเกิดขึ้นจริง
จากประเด็นดังที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญของกลยุทธที่ใชในการดําเนิน
ธุรกิจของศูนยการคาฯ ที่ทําการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม ผานการทํากิจกรรมเชิงสังคมของ
ศู น ย ก ารค า ฯ ที่ มีทีม อิ มพี เ รี ย ลจิ ตอาสาเปน ผูขับ เคลื่อ นโครงการตา งๆ ซึ่งเปน ทีม ที่ ถูก สร า งจาก
พนักงานภายในองคกรเองและขยายไปสูคนในชุมชน และมีศักยภาพในการสื่อสารเพื่อสรางการมีสวน
รวมระหวางศูนยการคาฯ กับชุมชน และสามารถตอยอดในดานการพัฒนาสังคมและชุมชนที่เปน
ผูบริโภคที่ใชบริการธุรกิจประเภทนี้ เพราะศูนยการคามีบทบาทเกี่ยวของและมีความสัมพันธกับคนใน
สังคมและชุมชนอยางใกลชิด จึงมีความสนใจเปนอยางยิ่งที่จะศึกษาเรื่อง “ กลยุทธการสื่อสารของ
ศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง ที่ทําใหเกิดการมีสวนรวมระหวางศูนยการคาและชุมชน ” วา
ศูนยการคามีการกําหนดนโยบายขององคกรในการรวมสรางการมีสวนรวมและพัฒนาชุมชนอยางไร
ศูนยการคาใชกลยุทธอยางไรในการถายทอดเรื่องราวตางๆ เพื่อสรางการมีสวนรวมใหกับชุมชน และมี
ปจจัยอะไรที่ทําใหคนในองคกรและชุมชนเขามามีสวนรวมในทีมอิมพีเรียลจิตอาสา

1.2 ปญหานําการวิจัย
1.2.1 ศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง มีรูปแบบการสื่อสารภายในองคกรอยางไร ที่ทําให
คนในองคกรรับรูนโยบายการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร
1.2.2 ศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง ใชกลยุทธอะไรที่ทําใหเกิดการมีสวนรวมระหวาง
ศูนยการคาฯ และชุมชน
1.2.3 ปจจัยอะไรที่สงผลใหคนในองคกรและชุมชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมเชิงสังคมของ
ศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง

1.3 วัตถุประสงคของการวิจัย
1.3.1 เพื่อศึกษารูปแบบการสื่อสารภายในองคกรของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง ที่
ทําใหคนในองคกรรับรูนโยบายการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร
1.3.2 เพื่อศึกษาการใชกลยุทธของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง ที่ทําใหเกิดการมีสวน
รวมระหวางศูนยการคาฯ และชุมชน
1.3.3 เพื่อศึกษาปจจัย ที่สงผลใหคนในองคกรและชุมชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมเชิง
สังคมของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง
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1.4 ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผูศึกษามุงศึกษาเกี่ยวกับ “กลยุทธการสื่อสารของศูนยการคาอิมพี
เรียล เวิลด สําโรง ที่ทําใหเกิดการมีสวนรวมระหวางศูนยการคาและชุมชน” โดยมุงศึกษาศูนยการคา
อิ มพี เ รี ย ล เวิ ล ด สํ า โรง ตั้ งอยู ในจั งหวั ดสมุทรปราการ และชุ มชนโดยรอบศูน ยการคาในรัศมี 5
กิ โ ลเมตร (ภายในเขตเทศบาลสํ า โรงเหนือ อํา เภอเมือ ง จั งหวัดสมุทรปราการ) ระหวา งวัน ที่ 1
เมษายน 2558-31 สิงหาคม 2558 รวมเปนระยะเวลา 4 เดือน

1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ชุมชน

1.5.1 เพื่อใหทราบแนวทางการดําเนินงานของศูนยการคาในการสื่อสารความรับผิดชอบกับ

1.5.2 เพื่อนําขอมูลที่ไดไปปรับใชทั้งในดานรูปแบบและวิธีการสื่อสารองคกรใหกับองคกร
หรือศูนยการคาอื่นๆ ที่ตองการสรางความสัมพันธกับชุมชนเพื่อสรางความยั่งยืนในการดําเนินธุรกิจ
1.5.3 เพื่อนําไปเปนฐานในการพัฒนาเปนขอมูลตนแบบและนําไปใชเพื่อพัฒนาการสื่อสาร
แบบใหมของศูนยการคา โดยสามารถเปนตัวอยางในการวางนโยบายของการทําธุรกิจศูนยการคาให
ประสบความสําเร็จและสรางชุมชนแบบยั่งยืนได

1.6 นิยามศัพท
1.6.1 รูปแบบการสื่อสารภายในองคกร ในที่นี้ หมายถึง การประชุม การใชเสียงตามสาย
ภายในองค กร การจั ดกิ จกรรมภายในองคกร สื่อสังคมออนไลน ของศูนยการคาอิมพีเรีย ล เวิล ด
สําโรง
1.6.2 นโยบายความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร ในที่นี้ หมายถึง แนวทางการดําเนิน
ธุรกิจของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง ที่ผูบริหารไดระบุไวในแผนการดําเนินธุรกิจป 2550 คือ
การแสดงความรับผิดชอบตอสังคม โดยถือเปนหลักปฏิบัติในการขับเคลื่อนธุรกิจ
1.6.3 ทีมอิมพีเรียลจิตอาสา หมายถึง คนในองคกรและคนในชุมชนที่ยอมรับวัตถุประสงค
ของการดําเนินกิจกรรมเชิงสังคมของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง คือ “การสรางจิตสํานึกแหง
ความรับผิดชอบ” และเขารวมกิจกรรมเชิงสังคมที่ศูนยการคาไดจัดขึ้น
1.6.4 สื่อกิจกรรมเชิงสังคม ในที่นี้ หมายถึง กิจกรรมของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง
ที่มีการกําหนดไว แบงออกเปน 3 ดาน คือ ดานการศึกษา ดานศาสนา และดานวัฒนธรรม/ประเพณี
1.6.5 ปจจัยทางดานเศรษฐกิจและสังคม ในที่นี้ หมายถึง ลักษณะทางดานประชากรศาสตร
ของชุมชนยานสําโรง ไดแก อายุ ระดับรายได ระดับการศึกษา และลักษณะทางดานจิตวิทยา ไดแก
ความตองการ (Need) แรงจูงใจ (Motive) การรับรู (Perception) ความเชื่อ (Belief) เปนตน
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1.6.6 ปจจัยดานการสื่อสาร ในที่นี้ หมายถึง วิธีการสื่อสารของคนในชุมชนยานสําโรง ผาน
สื่อตางๆ ไดแก สื่อบุคคล สื่อกิจกรรม สื่อสิ่งพิมพ และสื่ออนไลน

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาวิจัยเรื่อง “กลยุทธการสื่อสารของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง ที่ทําใหเกิด
การมีสวนรวมระหวางศูนยการคาและชุมชน” ผูศึกษาไดใชแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
สามารถ นํามาใชเปนกรอบแนวคิดในการศึกษาดังตอไปนี้
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารภายในองคกร
2.2 แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ความรับ ผิด ชอบต อสั งคมขององคก รธุ ร กิ จ (Corporate Social
Responsibility : CSR)
2.3 แนวคิดกลยุทธการสื่อสาร
2.4 แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารแบบมีสวนรวม
2.5 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารภายในองคกร
2.1.1 ความหมายของการสื่อสารภายในองคกร
โชติรัตน ศรีสุข (2554, น. 28-33) ไดรวบรวมความหมายของการสื่อสารองคกรจาก
นักวิชาการหลายทาน ไดแก กรีช สืบสินธิ์, ทองใบ สุดชา, Huse and Browditch ไวดังนี้
กรีช สืบสินธิ์ (2525 อางถึงใน โชติรัตน ศรีสุข, 2554, น. 28-33) ใหความหมายวาการ
สื่อสารในองคกร (Organizational Communication) คือ กระบวนการแลกเปลี่ยนขาวสารระหวาง
บุคคล ทุกระดับหนวยงาน โดยมีความสัมพันธกันภายใตสภาพแวดลอม บรรยากาศขององคกร ซึ่ง
สามารถปรับเปลี่ยน ไปตามกาลเทศะ บุคคล ตลอดจน สาระเรื่องราวและวัตถุประสงคของการสื่อสาร
ทองใบ สุดชารี (2542 อางถึงใน โชติรัตน ศรีสุข, 2554, น. 28-33) ใหความหมายไววา การ
สื่อสารในองคกรคือ การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและความรูในหมูสมาชิกขององคกรเพื่อใหบรรลุ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกร การสื่อสารขององคกรมีหลายระดับ ไดแก ระดับปจเจก
บุคคล ระดับกลุม และระดับองคกรดังนั้น องคกรจึงจําเปนตองมีการสื่อสารดวยเหตุผลหลายประการ
Huse and Browditch (1973 อางถึงใน โชติรัตน ศรีสุข, 2554, น. 28-33) เห็นวาการ
สื่อสารภายในองคกรขึ้นอยูกับรูปแบบของการจัดองคกร แรงผลักดันใหเกิดกําลังใจในการทํางานและ
ความสามารถ ความชํานาญในการสื่อสาร เชน การฟง การพูด การเขียน การสัมภาษณ การอภิปราย
เปนตน
จากการศึกษา สามารถสรุปไดวา การสื่อสารภายในองคกร หมายถึง การแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารต างๆ ระหว างบุคคลที่ อยู ภายในองคกร ซึ่งในงานวิจัย นี้ การสื่อสารภายในองคกรในที่นี้
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หมายถึง การสื่อสารระหวางผูบริหารกับพนักงานที่มีสวนเกี่ยวของของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด
สําโรง ผานชองทางตางๆ เชน เสียงตามสายภายในองคกร กิจกรรมระหวางคนภายในองคกร เปนตน
2.1.2 บทบาทและวัตถุประสงคของการสื่อสารในองคการ
2.1.2.1 บทบาทของการสื่อสารในองคการ
การสื่อสารในองคการมีบทบาทตอสมาชิกในองคการ 2 ประการ คือ (Krep, 1986
อางถึงใน ชาติชาย ทองสวัสดิ์, 2553, น. 8)
1) บทบาทในการปรับ ตัว (Adaptive Mechanism) สมาชิก ใชขอมู ล
ขาวสารในองค การในการตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งทางบวกและลบในองคการ เพื่อที่จะได
ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ไดทันทวงทีและมีประสิทธิภาพ เชน หัวหนางานใชการสื่อสาร
เพื่ ออธิ บ ายให พ นั ก งานทราบเกี่ ย วกั บ นโยบายและกฎระเบี ย บขององคก ารที่ เปลี่ย นไปเพื่ อที่ ว า
พนักงานจะไดปฏิบัติตนใหสอดคลอง รวมถึงเพื่อรับฟงความคิดเห็นของพนักงานในเรื่องตางๆ เปนตน
2) บทบาทในการรวมมือ (Cooperative Mechanism) สมาชิกในองคการ
สามารถใชการสื่อสารเพื่อขอความชวยเหลือจากบุคคล และ/หรือหนวยงานตางๆ เพื่อใหการปฏิบัติ
ลุลวงไปดวยดี เชน ฝายขายจําเปนตองประสานงานกับฝายผลิต เพื่อที่วาจะไดมีสินคาหมุนเวียนอยูใน
ตลาดอยางเพียงพอ เปนตน
2.1.2.2 วัตถุประสงคของการสื่อสารในองคการ ไดแก
1) ชวยใหสมาชิกในองคการสามารถรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับองคการ
และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในองคการ
2) สง เสริ ม ให ส มาชิ ก ในองค ก ารสามารถแลกเปลี่ ย นประสบการณ แ ละ
พัฒนาขาวสารที่เกี่ยวของ ซึ่งชวยใหเขาใจกิจกรรมที่ซับซอนขององคการและการเปลี่ยนแปลงใน
องคการ
3) ชวยใหสมาชิกขององคการบรรลุถึงเปาประสงคของตนเองและองคการ
โดยทําใหสมาชิกเขาใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และเชื่อมโยงความตองการของตนเขากับความ
รับผิดชอบตอหนาที่การงานในองคการ
4) รวบรวมขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของใหกับสมาชิกในองคการ
5) ชวยในการกําหนดทิศทางความเปลี่ยนแปลงในองคการ โดยผานทาง
กิจกรรมที่สมาชิกในองคการตองกระทํารวมกัน
2.1.2.3 การสื่อสารในองคการที่มีประสิทธิภาพ กอใหเกิดผลดังตอไปนี้
1) ทําใหสมาชิกในองคการ ไดรับขอมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับเปาประสงคของ
องคการภาระหนาที่ตองปฏิบัติ กิจกรรมและปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น
2) ชวยพนักงานเขาใจสถานภาพปจจุบันขององคการ
3) ตระหนักถึงบทบาทของตนในองคการ
4) สามารถกํ า หนดกลยุ ท ธ กิ จ กรรมที่ จํ า เป น เพื่ อ ที่ จ ะสามารถบรรลุ
ภาระหนาที่ที่ตองกระทํา รวมถึงสามารถบรรลุเปาหมายที่วางไวทั้งของตนเองและขององคการอีกดวย
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2.1.3 ประเภทของขาวสารในองคกร
พงษ วิเศษสังข (2550 อางถึงใน ชาติชาย ทองสวัสดิ์, 2553, น. 9) ไดจํากัดความประเภท
ขาวสารในองคการ โดย แบงออกเปน 4 ประเภท ดังตอไปนี้
ขาวสารเกี่ยวกับงาน (Task Messages) เปนขาวสารเกี่ยวกับสินคา การบริการและกิจกรร
ขององคกร เชน ขาวสารเกี่ยวกับการพัฒนาผลผลิต การเพิ่มยอดขาย คุณภาพของสินคาและบริการ
และการเขาโจมตีตลาดใหม ขาวสารเกี่ยวกับการพัฒนาผลผลิต การเพิ่มยอดขายคุณภาพของสินคา
และบริการ และการเขาโจมตีตลาดใหม ขาวสารประเภทจําเปนสําหรับพนักงานในการปฏิบัติงาน
ดังนั้น ขาวสารเกี่ยวกับการอบรม (Training) การปฐมนิเทศ (Orientation Session) การประกาศ
เปาหมายขององคกรก็เปนขาวประเภท Task Messages
ข า วสารเกี่ ย วกั บ กฏระเบี ย บ (Regulation/Policy Messages) ข า วสารประเภทนี้ มี
ความสําคัญในการอยูรอดขององคกร เชน ขาวสารเกี่ยวกับนโยบาย ขั้นตอนการทํางาน เรื่องสําคัญใน
การประชุม (Agenda) คําสั่งและกฎระเบียบตางๆ เชน หามสามีและภรรยาทํางานในแผนกบัญชี
ดวยกัน
ขาวสารเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ (Human Messages) เปนขาวสารที่กอใหเกิดความสัมพันธ
ในองคกร เชนการชมเชย ยอยอง การประเมินการปฎิบัติงาน การแกไขขอขัดแยง ขาวลือ การแนะ
แนว การพูดคุยชวงเบรกหรือสังสรรคในงานฉลองเทศกาลตางๆ ของคกร
ขาวสารเกี่ยวกับสิ่งใหมๆ (Innovative Messages) เปนขาวสารที่ชวยใหองคกร ไดพัฒนา
หรือปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนไป เชน ขาวสารเกี่ยวกับโครงการตางๆ สินค้ําและการบริการ
ใหมๆ ขาวสารในการปะชุมวางแผน การระดมความคิดเห็น หลายๆองคกรมักมีงานประชุมประจําป
เพื่อแจงความกาวหนาและการเปลี่ยนแปลงใหพนักงานทราบ
2.1.4 โครงสรางของการสื่อสารองคกร
โครงสรางของการสื่อสารแบบทางการหากพิจารณาจากรูปแบบการสื่อสารแบงออกได ดังนี้
(Adler & Elemhorst, 1996 อางถึงใน ชาติชาย ทองสวัสดิ์, 2553, น. 10)
1) การสื่อสารแบบทางการ (Formal Communication) หมายถึง ระบบการสื่อสาร
ในองค ก ารที่ กํ า หนดไว โ ดยฝ า ยบริ ห าร โดยอาจอยู ใ นรู ป ของแผนภู มิ โ ครงสร า งองค ก าร
(Organizational Chart) ซึ่งจะระบุถึงลําดับขั้นและผูรับผิดชอบในการบรอการงานอยางชัดเจน
รวมถึงระบุถึงรูปแบบการสื่อสารที่อาจเกิดขึ้นอีกดวย
2) การสื่อสารแบบไมเปนทางการ (Informal Communication) หมายถึง รูปแบบ
การสื่อสารในองคการซึ่งเกิดขึ้นจากความสัมพันธระหวางผูสื่อสารหรือสอดคลองกับความสนใจตางๆ
ที่ผูสื่อสารมีรวมกัน การสื่อสารแบบไมเปนทางการมีหนาที่ดังตอไปนี้
(1) ยืนยันขาวสารที่เปนทางการ (Confirming)
(2) อธิบายความขาวสารที่เปนทางการเพิ่มเติม (Expanding)
(3) ทําใหการสงผานขาวสารเปนไปโดยรวดเร็วขึ้น (Expediting) โดยปกติแลว
ขาวสารจะไหลผานชองทางการสื่อสารแบบไมเปนทางการไดรวดเร็วกวาชองทางสื่อสารที่เปนทางการ
(4) ทําใหผูสื่อสารสามารถรับ-สงขอมูลกัน ไดโดยมิตองผานชองทางแบบปกติที่
มักจะไมสะดวกและเสียเวลา (Circumventing)
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(5) เป น ช อ งทางเสริ ม (Supplementing) เพื่ อ ทํ า ให ก ารสื่ อ สารในองค ก ารมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
3) การสื่อสารบุคคล (Personal Communication) หมายถึง การสื่อสารระหวาง
สมาชิกในองคการซึ่งอาจเกี่ยวของหรือไมเกี่ยวของหรือไมเกี่ยวของกับภารกิจในองคการก็ได ทั้งนี้
ขึ้นกับความสัมพันธระหวางสมาธิกในองคการ
2.1.5 รูปแบบการสื่อสาร
ลักษณะหรือประเภทของการติดตอสื่อสารภายในองคกรนั้น สามารถจําแนกรูปแบบไดหลาย
ลั ก ษณะ ขึ้ น อยู กับ ว า ต องการมุ งเนน พิ จ ารณาประเด็ น ใด โดยรูป แบบการสื่ อสารภายในองค ก ร
สามารถพิจารณาออกตามทิศทางการสื่อสาร ไดดังนี้
1) การติดตอสื่อสารจากบนสูลาง (Downward Communication)
เปนลักษณะการติดตอสื่อสารในองคกรแบบดั้งเดิม โดยการติดตอสื่อสารลักษณะนี้จะ
เปนไปตามลําดับสายการบังคับบัญชา เชน จากประธานลงมาที่รองประธานผูจัดการแผนก หัวหนา
สว น หั ว หน างาน ลงมาถึ งพนั กงาน ลดหลั่น กันตามอํานาจหนาที่และความรับ ผิดชอบ และสิ่งที่
ผูบริหารควรพิจารณาในการติดตอสื่อสารแบบนี้ คือ ขาวสารแบบนี้ คือขาวสารอะไรที่ควรสงจาก
ผูบริหารลงมาถึงพนักงาน และการสงขาวสารควรกระทําอยางไรจึงจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดย
ลักษณะของชองทางในการติดตอสื่อสารมักเปน การสั่งงานตามลําดับขั้น โปสเตอรและกระดาษปด
ประกาษปดประกาศ วารสารของบริษัท จดหมายถึงพนักงาน โดยตรง คูมือพนักงาน ที่เสียบขาวสาร
รายงานประจําป ระบบสื่อสารทางเครื่องกระจายเสียง ขาวสารที่ใสในซองเงินเดือน สหภาพแรงงาน
การประชุมกลุม (แบบแจงเพื่อทราบและปฏิบัติตาม) อีเมล เปนตน
2) การติดตอสื่อสารจากลางสูบน (Upward Communication)
เปนการติดตอสื่อสารจากผูใตบังคับบัญชา ไปยังผูบังคับบัญชาที่อยูเหนือตนขึ้นไป
โดยปกติมักจะเปนการสื่อสารเพื่อแสวงหาคําตอบเพิ่มเติม การรายงานผลการปฏิบัติอุปสรรคขัดของ
ในการปฏิบัติงาน หรือการแสดงความคิด การใหขอเสนอแนะ การปรึกษาหารือ การรองทุกข เปนตน
การสื่ อสารประเภทนี้ จ ะมี ผ ลต อ การเสริมสรางขวัญ และกํา ลังใจในการทํา งานและ ทัศนคติของ
บุคคลากร สารที่ไดจากบุคลากรเปนสิ่งที่มีคุณคาแกผูบริหาร เปนแรงกระตุนใหบุคลากร ไดเขามารวม
ในการกํ าหนดและตัดสิน ใจในการทํางานขององคกร ถือเปนองคประกอบสําคัญ ที่ชวยใหเกิดการ
ปรับปรุงการสื่อสารจากบนสูลาง เปนการสงเสริมการทํางานภายใตระบอบประชาธิปไตย เปนการ
สนับสนุนการสื่อสารสองทางอีกดวย
3) การติดตอสื่อสารตามแนวนอน (Horizontal Communication)
เปนการสื่อสารที่เกิดขึ้นระหวางบุคคลที่ดํารงตําแหนงในระดับเดียวกันในองคกรมีการ
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร ความคิดเห็นและการแกปญหาระหวางพนักงานที่อยูในหนวยงานเดียวกัน
มีผูบังคับบัญชาเดียวกัน เปนการประสานงานเพื่อขอคําแนะนําและขอมูลอยางไมเปนทางการ ซึ้ง
ไมไดขึ้นอยูสายบังคับบัญชา และเพื่อสรางความเขาใจรวมกันเมื่อมีการเปลี่ยนแผนงาน ลดความ
ขัดแยงจากความคิดเห็นที่แตกตางกันและเพื่อพัฒนาความสัมพันธระหวางบุคลลจะกอใหเกิดผลในแง
พฤติกรรมของบุคคลากรที่ไดติดตอกับเพื่อนรวมงานในระดับฐานะเดียวกันหรือใกลเคียงกันในองคกร
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มีสวนชวยในการสนองความตองการทางสังคมขิงแตละบุคคลเพราะบุคคลจะรูสึกคลองตัวในการ
ไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนมากกวาบุคคลที่อยูในฐานะสูงกวาหรือต่ํากวาบุคคลนั้น
4) การติดตอสื่อสารขามสายงาน (Cross-channel Communication)
การติดตอสื่อสารขามสายงาน หรือเรียกอีกอยางวา การสื่อสารในแนวไขว ในองคกร
สวนใหญพนักงานตางมีความจําเปนที่ตองแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกับบุคคลที่อยูกันคนละหนวยงาน
หรือคนละหนาที่ ที่ไมไดเปนผูใตบังคับหรือผูใตบังคับบัญชาของเขาเอง เชน แผนกวิศวกรรม แผนก
วิจัย แผนกบัญชา และแผนกบุคคล จะรวบรวมขอมูล รายงาน เตรียมแผนงานประสานกิจกรรมและ
ใหคําแนะนําแกผูบริหาร ในทุกสวนขององคกร โดยเปนการขามสายงานบุคคลเหลานั้นไมมีอํานาจ
หนาที่ตามสายงานที่จะสั่งการบุคคลที่เขาติดตอสื่อสารดวย เพียงแตเขาตองใขการขายความคิดเห็น
ของเขาเทานั้น การติดตอสื่อสารขามสายงานนั้น ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานถือวาเปนความรับผิดชอบ
ของพวกเขาที่จะแสดงผลงานใหไปเกิดขึ้นกับแผนกงานอื่น เชน แผนกฝกอบรมและพัฒนา อาจจะ
ติดตอกับแผนกขาย แผนกผลิต แผนกจัดซื้อและแผนกวิศวกรรมเพื่อการฝกอบรมและผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะดานจะติดตออยางใกลชิดกับผูบริหารระดับสูงอยางเสมอทําใหมีอํานาจในการทํางานมากขึ้น
กอใหเกิดผลดีและผลเสีย ผลดี คือการทําใหการติดตอสื่อสารรวดเร็วและลดขั้นตอนลง เพราะเปน
การสงเสริมการสื่อสารในแนวดิ่ง (ลางสูบนและบนสูลาง) ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แตผลเสีย คือ ทํา
ใหผูบังคับบัญชาระดับรองลงไปไมมีความแนนอนและรูสึกวิตกวาขอมูลตางๆ ถูกนําเสนอขามหัวขึ้นไป
โดยไมมีการเสนอแนะ
จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารภายในองคกร ทําใหสามารถสรุปไดวา การ
สื่อสารภายในองคกร คือ การที่บุคคลภายในองคกรมีการแลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสารระหวางกัน ซึ่งทํา
ใหเกิดการรับรูซึ่งกันและกันจนสามารถนําไปสูการบรรลุเปาหมายรวมกันได โดยมีรูปแบบของการ
สื่อสารทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ ทั้งจากบนสูลาง จากลางสูบน จากการติดตอสื่อสารตาม
แนวนอน และจากการติดตอสื่อสารขามสายงาน ซึ่งแนวคิดนี้จะนํามาเปนกรอบในการวิเคราะหถึง
รูปแบบและวิธีการสื่อสารภายในองคกร

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ (Corporate Social
Responsibility : CSR )
2.2.1 ความหมายของความรับผิดชอบตอสังคม
สุทธิศักดิ์ ไกรสรสุทธาสินี (2556, น. 41-42) ไดรวบรวมความหมายของความรับผิดชอบตอ
สังคมของนักวิชาการและเว็บไซตที่เกี่ยวของ ไวดังนี้
Geneva (2000 อางถึงใน สุทธิศักดิ์ ไกรสรสุทธาสินี, 2556, น. 41-42) ใหความหมายไววา
ความรับผิดชอบตอสังคม คือ ความมุงมั่นอยางตอเนื่องขององคกรตอการปฏิบัติตามพันธสัญญาใน
การดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรม เพื่อสรางความเจริญกาวหนาตอการพัฒนาเศรษฐกิจพรอมไปกับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานและครอบครัว ตลอดจนชุมชนและสังคม
The European Commission (2011 อางถึงใน สุทธิศักดิ์ ไกรสรสุทธาสินี, 2556, น. 4142) ใหคําจํากัดความของ CSR ไววา CSR เปนแนวคิดที่ผสานความใสใจตอสังคมและสิ่งแวดลอมไวใน
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กระบวนการดําเนินธุรกิจและการมีปฏิสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสีย ภายใตพื้นฐานการกระทําตาม
ความสมัครใจ
กําพล แสงทรัพยสิน (2557, น. 51-52) ไดรวบรวมความหมายของความรับผิดชอบตอสังคม
ของสถาบันตางๆ ไวดังนี้
สถาบันไทยพัฒน (2553 อางถึงใน กําพล แสงทรัพยสิน, 2557, น. 51-52) ใหความหมายไว
วา ความรับผิดชอบตอสังคม หรือ บรรษัทบริบาล หมายถึง การดําเนินกิจกรรมภายในและภายนอก
องคกร ที่คํานึงถึงผลกระทบตอสังคมทั้งในระดับใกลและระดับไกล ดวยการใชทรัพยากรที่มีอยูใน
องคกรหรือทรัพยากรจากภายนอกองคกรในอันที่จะทําใหอยูรวมกันในสังคมไดอยางเปนปกติสุข
สถาบั น ธุ ร กิ จ เพื่ อสั งคม (2554 อ างถึ งใน กําพล แสงทรัพยสิน , 2557, น. 51-52) ให
ความหมายไววา ความรับผิดชอบตอสังคม หมายถึง การเอื้อประโยชนตอผูมีสวนไดเสียทุกฝายอยาง
เหมาะสมโดยไมเบียดเบียนฝายใด
จากการศึกษาความหมายของความรับผิดชอบตอสังคม สรุปไดวา ความรับผิดชอบตอสังคม
หมายถึ ง ความใส ใ จตลอดจนถึ งการปฏิบัติสิ่ งใดๆ ที่ทําใหเกิด ประโยชนตอ ผูมีสว นไดสว นเสีย ที่
เกี่ยวของกันกับองคกรดวยการใชทรัพยากรที่มีอยูภายในเปนตัวขับเคลื่อนใหเกิดการปฏิบัติในอันจะ
ทําใหเกิดประโยชนตางๆ ซึ่งนํามาอธิบายความหมายของความรับผิดชอบตอสังคมของศูนยการคา
อิมพีเรียล เวิลด สําโรง
2.2.2 ประเภทของความรับผิดชอบตอสังคม
Kotler and Lee (2005 อางถึงใน สุทธิศักดิ์ ไกรสรสุทธาสินี, 2556, น. 58-59)
ไดจําแนกรูปแบบของความรับผิดชอบตอสังคมออกเปน 6 รูปแบบ ดังตอไปนี้
1) การชวยสงเสริมการรับรูประเด็นหรือกิจกรรมทางสังคม (Cause Promotion) ซึ่ง
ทําโดยการนําความเชี่ยวชาญของกิจการในดานการสงเสริมการตลาดไปชวยองคกรภาครัฐ องคกร
พัฒนาเอกชนในการรณรงคสงเสริมกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคมใหเปนที่สนใจในวงกวาง เชน
บริษัทผูผลิตรองเทาและอุปกรณกีฬาวางแผนการรณรงคใหผูมีจิตศรัทธาซื้อสายยางคลองมือเพื่อนํา
รายไดไปสมทบทุนมูลนิธิที่เผยแพรความรูในการดูแลแกผูปวยโรคมะเร็ง อีกทั้งยังทําใหมูลนิธินี้เปนที่
รูจักในวงกวางยิ่งขึ้น บริษัทผูผลิตเครื่องสําอางจัดรายการแขงขันวิ่งการกุศลเพื่อนํารายไดไปมอบให
มูลนิธิชวยเหลือผูปวยมะเร็งเตานม
2) การตลาดที่เกี่ยวโยงกับประเด็นทางสังคม (Cause-Related Marketing) เปนการ
ที่บ ริ ษัทนํ า รายได ห รื อกํ าไรส ว นหนึ่งจากการขายสิน คาไปบริจ าคเพื่อสาธารณกุศล โดยมักทํา ใน
ชวงเวลาจํากัดเพื่อกระตุนยอดขาย เชน บริษัทผูผลิตเสื้อผานํากําไรจากการขายสินคาที่ออกแบบเปน
พิเศษมอบใหกับมูลนิธิอนุรักษชาง บริษัทผูผลิตซุปไกสกัดรณรงคใหลูกคาสงฝาขวดของสินคากลับไป
ใหบริษัทรวบรวมเพื่อสงตอใหมูลนิธิทําขาเทียมบริจาคใหกับเด็กพิการ
3) การใชตลาดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคนในสังคม (Corporate Social Marketing)
วิธีนี้ใชการตลาดโนมนาวใหกลุมเปาหมายเปลี่ยนพฤติกรรมในลักษณะที่ตองการ เชน บริษัทผูผลิต
จักรยานยนต ชว ยรณรงค ให ผูขับ ขี่ส วมหมวกนิร ภัย ปองกัน อุบัติเหตุ บริษัทผูผลิตไฟฟารณรงคให
ประชาชนใชไฟฟาอยางประหยัด บริษัทผูผลิตรายการเพลงในวิทยุที่เนนกลุมผูฟงวัยรุนชวยรณรงค
ปองกันการตั้งทองในวัยเรียน
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4) การแสดงความเอื้ออาทรของบริษัท (Corporate Philanthropy) เปนกิจกรรม
สังคมสงเคราะหของบริษัทดวยการใหแกผูยากไรในสังคมในรูปแบบตางๆ ทั้งเงิน สิ่งของ ตลอดจน
ความชวยเหลือในรูปแบบอื่นๆ เชน บริษัทผูผลิตบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปและสินคาอุปโภคบริโภคบริจาค
สินคาและเงินใหแกผูยากไรที่ประสบอุทกภัย บริษัทผูผลิตน้ํามันเชื้อเพลิงบริจาคเงินทุนเพื่อใชในการป
ลูปปาทั่วประเทศ เปนตน
5) การอาสาชวยเหลือชุมชน (Community Volunteering) เปนโครงการในลักษณะ
จิตอาสาเชื่อมความสัมพันธระหวางบุคลากรของบริษัทกับคนในชุมชนโดยรอบและชุมชนหางไกล เชน
บริษัทผูผลิตน้ํามันเชื้อเพลิงสนับสนุนใหพนักงานเปนอาสาสมัครชวยสอนวิธีปองกันเพลิงไหมและการ
รักษาความปลอดภัยใหแกชุมชนรอบโรงกลั่น บริษัทผูผลิตอุปกรณกอสรางสงเสริมใหพนักงานชวย
สรางฝายกั้นน้ํารวมกับชาวบานในชุมชนหางไกล
6) การดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคม (Socially Responsible Business
Practices) เปนการทํางานที่ทาทายที่สุด แตสําคัญที่สุดเพราะตองยอนกลับมาพิจารณาตนเองอยาง
ตรงไปตรงมาวา ที่ผานไดแสดงความรับผิดชอบอยางจริงจังและเปนรูปธรรมมากนอยเพีย งใดตอ
ผลกระทบจากการดําเนินกิจการ ทั้งตอแรงงาน ลูกคา คูคา คูแขง ชุมชน ตลอดจนผูมีสวนไดสวนเสีย
ตางๆ เชน บริษัทผูผลิตสินคาเกษตรและอาหารตองหาทางลดใชสารเคมีตลอดกระบวนการ เพิ่มความ
ปลอดภัยในการบริโภครวมถึงลดการกดขี่เกษตรกรและคูแขงรายเล็ก บริษัทผูผลิตรถยนตตองเรง
ดําเนินการลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ จัดการกับปญหาจราจรคับ
คั่งบนทองถนนและปญหาซากรถใชแลวจํานวนมาก เปนตน
สถาบันไทยพัฒน (2551 อางถึงใน ภาธินี ศรัทธาธรรมกุล, 2557, น. 28) ไดใหความเห็นวา
เมื่อพิจารณาความรับผิดชอบตอสังคมตามบทบาทและความเกี่ยวของขององคกร จะสามารถจําแนก
ออกเปน 3 ประเภท ไดแก
1) CSR-after-Process หรือเรียกวา “กิจกรรมเพื่อสังคม” คือ การดําเนินกิจกรรม
(Activities) ของหนวยงานซึ่งโดยมากเปนองคกรธุรกิจที่แสวงหากําไร เพื่อสรางใหเกิดประโยชนแก
สั ง คมในด า นต า งๆ โดยกิ จ กรรมที่ ดํ า เนิ น การนั้ น มั ก แยกต า งหากจากการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ที่ เ ป น
กระบวนการ (Process) หลักของกิจการและเกิดขึ้นภายหลัง เชน การแกไขเยียวยาชุมชนที่ไดรับ
ผลกระทบทางมลพิ ษจากการประกอบการ การแจกจายสิ่งของชวยบรรเทาสาธารณภัย การเป น
อาสาสมัครชวยบําเพ็ญสาธารณประโยชน ซึ่งกิจกรรมเพื่อสังคมเหลานี้มักเปนกิจกรรมที่อยูนอกเหนือ
เวลาทํางานตามปกติ
2) CSR-in-Process หรือเรียกวา “ธุรกิจเพื่อสังคม”เปนการดําเนินความรับผิดชอบ
ตอสังคมที่อยูในกระบวนหลักของกิจการหรือเปนการทําธุรกิจที่หากําไรอยางมีความรับผิดชอบ เชน
การปองกันหรือกําจัดมลพิษในกระบวนการผลิตเพื่อไมใหสงผลกระทบตอชุมชน การผลิตสินคาและ
บริการที่มีคุณภาพและไดมาตราฐานตามขอกําหนดในฉลากผลิตภัณฑ การเปดเผยขอมูลผลิตภัณฑตอ
ผูบริโภคอยางถูกตองครบถวน การชดเชยความเสียหายใหแกลูกคาที่เกิดจากความผิดพลาดและความ
บกพร อ งของพนั ก งาน
ซึ่ ง การดํ า เนิ น ความรั บ ผิ ด ชอบเหล า นี้ ถื อ เป น กิ จ กรรมที่ อ ยู ใ น
เวลาทํางานปกติของกิจการ
2) CSR-as-Process หรือเรียกวา “กิจการเพื่อสังคม”เพื่อใหแตกตางจากสองจําพวก
ขางตนที่เปนบทบาทขององคกรธุรกิจโดยตรง กิจการในพวกที่สามนี้มักเปนองคกรที่ดําเนินงานโดยไม
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แสวงหาผลกําไรใหแกตนเอง กลาวอีกนัยหนึ่ง คือ เปนหนวยงานที่กอตั้งขึ้นเพื่อยังประโยชนใหแก
สังคมในทุกกระบวนการของกิจการ ตัวอยางของกิจการที่อาจจัดใหอยูในขายนี้ ไดแก มูลนิธิ องคกร
สาธารณประโยชน องคกรประชาชน และสวนราชการตางๆ กิจการเพื่อสังคมเหลานี้เกิดจากการ
ผสมผสานอุดมการณในแบบนักพัฒนาสังคมเขากับการบริหารจัดการในแบบผูประกอบการ ซึ่งเปน
การผนวกจุดแข็งระหวางแผนงานของภาคประชาสังคมกับกระบวนการที่มีประสิทธิภาพของภาค
ธุรกิจในอันที่จะสรางใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสงัคมโดยรวม ขณะเดียวกันกิจการก็สามารถอยูรอดได
ดวยการพึ่งพาการดํ าเนินงานของตนเอง แทนการสนับสนุนจากแหลงทุน ภายนอกหรือไดรับ การ
อุ ด หนุ น จากภาษี ข องประชาชน เรี ย กว า เป น องค ก รที่ ห ากํ า ไรให แ ก สั ง คม (Social Profit
Organization) โดยที่เจาของกิจการเหลานี้มักเรียกตัวเองวาเปนผูประกอบการทางสังคม (Social
Entrepreneur)
Porter and Kramer (2006 อางถึงใน บริษัท แบรนดเอจ จํากัด, 2557, น. 71-72) ไดแบง
ประเภทของความรับผิดชอบตอสังคม ออกเปน 2 ประเภท ดังนี้
1) CSR เชิงรับ (Responsive CSR) เมื่อทุกขั้นตอนในการดําเนินธุรกิจยอมสงผล
กระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอมภายนอก การทํา CSR เชิงรับจึงเปนความจําเปนที่มุงรับผิดชอบ
แกไข ปรับปรุง และปองกันผลกระทบที่เกิดขึ้น หรือลดผลกระทบที่จะนําไปสูปญหา เชน การที่ธุรกิจ
ติดตั้งเครื่องบําบัดน้ําเสียกอนปลอยสูแมน้ํา ลําคลอง หรือการกรองควันพิษและกลิ่นไมพึงประสงค
จากกระบวนการผลิต อันเปนการแสดงความรับผิดชอบตามเกณฑมาตราฐานที่ถูกกําหนดโดยสังคม
ทั้งในรูปของกฏหมาย กฏระเบียบขอบังคับ เปนการทําดีผานกิจกรรมเพื่อสังคม เปนการแสดงความ
รับผิดชอบทั้งกับสังคมภายนอกและสังคมภายในองคกรอยางมีธรรมาภิบาล Responsive CSR เปน
บรรทัดฐานในการบริหารจัดการธุรกิจในประเทศที่พัฒนาแลวและในประเทศที่กําลังพัฒนา ยังมีความ
เปนมาตราฐานที่ถูกบัญญัติโดยการจับตามองกันและกันของสังคมเพื่อใหไดรับการยอมรับ และสราง
ภาพลักษณที่ดีขององคกร เมื่อเปรัยบเทียบกับธุรกิจที่ไมทํา CSR เลย หรือตัวอยางของบริษัทยักษ
ใหญ Mattel ผูผลิตของเลนเดกหลากหลายชนิด รวมถึงตุกตายอดฮิตตลอดกาลอยาง Barbie ใน
สหรั ฐ อเมริ ก า ประกาศหยุ ด ซื้ อ กล อ งกระดาษบรรจุ ภั ณ ฑ ต ามการรณรงค ข องเหล า สมาชิ ก
Greenpeace ที่เรียกรองวาที่มาของบรรจุภัณฑสําหรับของเลนที่แสนจะนารักทั้งหลายเหลานั้นมา
จากการทําลายปาฝนในเขตรอนในประเทศอินโดนีเซีย ที่เปนแหลงที่อยุอาศัยของสัตวปานานาชนิด
รวมถึงเสือสุมาตราที่ใกลจะสูญพันธ ดังนั้น เมื่อปลายป 2011 บริษัท Mattel จึงตัดสินใจประกาศงด
ใชบริการธุรกิจบรรจุภัณฑจากบริษัทที่ใชเยื่อกระดาษที่ทําลายปาไม แตประกาศสนับสนุนใหแกบริษัท
บรรจุภัณฑจากกระดาษรีไซเคิลแทน
2) CSR เชิงรุก (Strategic CSR) การแสดงความรับผิดชอบอยางสรางสรรค เชื่อมโยง
ความสามารถหลักขององคกรเขากับการรุกเขาไปมีสวนชวยเหลือ แกไขปญหาสังคม นํามาปฏิบัติให
เกิดประโยชนทั้งธุรกิจและสังคมในเวลาเดียวกัน ตัวอยางเชน ระบบ Hybrid ในรถโตโยตา สรางความ
ภาคภูมิใจที่มีสวนรวมรักษโลก ลดมลภาวะใหกับผูบริโภคและธุรกิจแลวยังตองยอมรับวาในทางธุรกิจ
ถือวาโตโยตาประสบความสําเร็จกับการสรางรายไดทางธุรกิจจากนวัตกรรมใหมที่คิดคนขึ้น หรืออีก
ตัวอยาง เชน น้ําดื่มน้ําทิพย ของบริษัทไทยน้ําทิพย ไดพัฒนาระบบการผลิตเพื่อการประหยัดพลังงาน
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ผานบรรจุภัณฑ Eco-Crush ที่สอดคลองกับ Concept ที่สรางขึ้นวา “ น้ํา
ทิพย คิดมาเพื่อโลก ” โดยใชนวัตกรรมบรรจุขวด PET ที่ลดการใชพลาสติกกวา 30% ทําใหขวดมี
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ความบางเบาพิเศษ ลดการใชทรัพยากรและชวยลดน้ําหนักในการขนสง โดยไมอาจปฏิเสธไดวาการ
เปลี่ยนขวดบรรจุภัณฑครั้งนี้ไดสรางประโยชนทางธุรกิจใหกับบริษัทไทยน้ําทิพย ในการลดตนทุน
ควบคูไปกับการไดแสดงความรับผิดชอบสูสังคม ผูบริโภคเองก็ไดความรูสึกภาคภูมิใจที่ไดเปนสวนหนึ่ง
ของการรวมอนุรักษธรรมชาติ
2.2.3 แบบจําลอง (Model) ความรับผิดชอบตอสังคมในเชิงกลยุทธ (Strategic CSR)
สุทธิศักดิ์ ไกรสรสุธาสินี (2556, น. 150-156) กลาววา ความรับผิดชอบตอสังคมในเชิงกล
ยุทธ (Stratagic CSR) โดยการบูรณาการความรับผิดชอบตอสังคมเขาไปในกลยุทธขององคกรเพื่อ
สรางประโยชนในทางธุรกิจนั้นมีแนวทางหรือตัวแบบจําลอง (Model) ที่หลากหลายตางกันไปตาม
การตีความ เปาประสงค และสถานการณของแตละองคกร ในที่นี้จึงเสนอใหแบงตามการมุงเนนได 2
ประเภท ดังนี้
1) ตัวแบบการวางกลยุทธมุงลดผลกระทบ ในประเภทแรกที่มุงลดความกังวล ความ
เดื อดร อน หรื อความไม พอใจของผูมีสว นไดสว นเสียกลุมตางๆ ที่ไดรับ ผลกระทบจากการดําเนิน
กิจการนั้น หากทําสําเร็จก็จะชวยใหองคกรไดรับประโยชนในดานตางๆ เชน การไดรับอนุญาตหรือ
เห็นชอบจากสังคมใหดําเนินกิจการ (Social License to Operate) การลดความเสี่ยงทางสังคมและ
สิ่งแวดลอม ผลตอบแทนจากความรับผิดชอบเหลานี้ชวยสรางความราบรื่นในการปฏิบัติงานแตก็ยังไม
สามารถสรางความมั่งคั่งใหกิจการไดอยางรวดเร็วหรือชัดเจนนัก อยางไรก็ตามที่นาสนใจในกลุมนี้เปน
ของ Moan, Lindgreen, and Swaen (2009 อางถึงใน สุทธิศักดิ์ ไกรสรสุธาสินี, 2556, น. 150156) ซึ่งไดนําตัวแบบจําลองในการเปลี่ยนแปลง (Change Model) ของ Lewin (1951 อางถึงใน
สุทธิศักดิ์ ไกรสรสุธาสินี, 2556, น. 150-156) เปนพื้นฐานในการพัฒนากรอบเชิงบูรณาการในการ
ออกแบบและดําเนินงานดาน CSR ที่ไดแบงเปน 4 ระยะ 9 ขั้นตอน ดังภาพที่ 2.1
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ภาพที่ 2.1 การวางกลยุทธดาน CSR
ระยะแรก เปนการกระตุน (Sensitize) ที่ผูบริหารตองสรางความตระหนักรับรูเรื่อง
CSR ใหเกิดขึ้นภายในองคกรเปนขั้นแรก โยพิจารณาตามปจจัยขับเคลื่อนตางๆ เชน สังคม เศรษฐกิจ
การเมือง และคานิยมสวนบุคคลของผูบริหารเอง
ระยะที่สอง เปนการละลาย (Unfreeze) พฤติกรรมการทํางานแบบเดิมๆ ที่อาจเปน
อุปสรรคการขัดขวางการทํา CSR เชน ความกังวลในเรื่องเสถียรภาพความมั่นคง ความกลัวตอการ
เปลี่ยนแปลง ความรูสึกวาการมุงเนนทํา CSR จะทําใหกิจกาละเลยตอเปาหมายและคานิยมหลักของ
องคกร ระยะของการวางแผนนี้จึงประกอบไปดวยหลายขั้นหลายตอนยอย ในขั้นที่ 2 ผูบริหารจึงตอง
ประเมินเจตนารมณทางสังคมขององคกร โดยยอนกลับไปพิจารณาธรรมเนียมปฏิบัติและคานิย ม
ตลอดจนระบบตางๆ ในองคกร พรอมกับกําหนดผูมีสวนไดสวนเสียและประเด็นสําคัญตางๆ จากนั้น
จึงเริ่มกําหนดวิสัยทัศนและความหมายในทางปฏิบัติ (Working Definition) ดาน CSR ขององคกรใน
ขั้นที่ 3 สวนในขั้นที่ 4 เปนการประเมินสถานการณดาน CSR ที่เปนอยูตามความเปนจริงของกิจการ
เปรียบเทียบกับมาตราฐานแนวปฏิบัติตางๆ รวมถึงการทํา CSR ของบริษัทคูแขง ตามดวยการ
วางแผนดาน CSR และการนํา CSR ไปผนวกในกลยุทธองคกรในขั้นที่ 5
ระยะที่สาม เปนระยะของการเคลื่อนไหว (Moving) ที่แบงเปนชวงการลงมือปฏิบัติ
ตามแผนที่วางไวในขั้นที่ 6 พรอมๆ กับการเริ่มสื่อสารความมุงมั้นและผลการดําเนินงานดาน CSR
ของกิจการออกไปสูผูมีสวนไดสวนเสียและสาธารณะในขั้นที่ 7 (ซึ่งการสื่อสารนี้จะทําตอเนื่องไปถึง
ระยะสุดทาย)
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ระยะสุดทาย เปนเสมือนการแชแข็ง (Refreeze) ระบบที่ออกแบบมาใหหยุดนิ่งอีกครั้ง
เพื่อเริ่มปฏิบัติงาน นั่นคือการกอตั้ง CSR เปนแนวทางหลักในขั้นที่ 9 โดยนําการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่
ผานมาสรางเปนระบบตางๆ ตลอดจนคานิยมและวัฒนธรรมขององคกรใหบุคลากรทุกคนไดเรียนรู
และปฏิบัติตอไป จนเมื่อปจจัยตางๆ เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาจึงยอนกลับมาเริ่มตนใหมที่ระยะที่
หนึ่งอีกครั้ง สิ่งที่ลืมไมไดก็คือในทุกระยะ ทุกขั้น ตอนที่เกิดขึ้นควรตองมีการสานเสวนารับฟงและ
หารือกับผูมีสวนไดสวนเสียตลอดเวลา
2) ตัวแบบการวางกลยุทธมุงสรางโอกาสทางธุรกิจ Epstein (2008 อางถึงใน สุทธิ
ศักดิ์ ไกรสรสุธาสินี, 2556, น. 150-156) ไดเสนอตัวแบบดังกลาวไวอยางชัดเจน โดยเริ่มจากการมอง
ภาพทั้งหมดเปนเหมือนระบบที่ประกอบดวยปจจัยนําเขา (Input) กระบวนการ (Process) ผล
ประกอบการที่รวมถึงผลที่เกิดขึ้น (Output) และผลที่ตามมา (Outcome) จากนั้นจึงตอดวย
องคประกอบยอยของแตละสวน ปจจัยนําเขานั้นแบงไดเปน 4 กลุม ไดแก บริบทภายนอก (External
Context) เช น กฏระเบี ย บข อบังคับ และตําแหนงที่ตั้งทางภูมิศาสตร บริบ ทภายใน (Internal
Context) เชน พันธกิจ กลยุทธ และโครงสรางขององคกร บริบททางธุรกิจ (Business Context)
เชน ประเภทของธุรกิจ/อุตสาหกรรม ลูกคา สินคา/บริการ และกลุมสุดทายคือทรัพยากรดานการเงิน
และบุคลากร ปจจัยทั้งหมดนี้เปนทั้งโอกาสและขอจํากัดที่ผูนําองคกรใชพิจารณาในการขับเคลื่อน
ความรั บ ผิ ดชอบขององค กรต อสั งคมเพื่อใหไดผ ลตอบแทนทางธุร กิจ ตามที่ว างไว จากนั้น จึงวาง
กระบวนการที่เหมาะสมในการสรางความยั่งยืนใหเกิดขึ้นหรือพัฒนาใหดียิ่งขึ้น ไมวาจะเปนกลยุทธ
โครงสราง ระบบ โครงการ และแผนการปฏิบัติ โดยจะตองพิจารณาใน 3 ประเด็นสําคัญ ไดแก
ตนทุนและผลประโยชน (ตอองคกร) ที่เกิดขึ้นทันทีหรือในระยะสั้นจากการปฏิบัติ ผลกระทบตอสังคม
และสิ่งแวดลอม รวมไปถึงผลกระทบตอสภาวะทางการเงินของกิจการในระยะยาว จากนั้นการปฏิบัติ
ตามแผนงานทั้งหมดนี้ก็จะนําไปสูผลการดําเนินงานดานความรับผิดชอบ (ทั้งในแงบวกและแงลบ)
ปฏิกิริยาตอบสนองของผูมีสวนไดสวนเสีย และผลประกอบการในระยะยาว สุดทายตัวแบบนี้ยังได
แสดงใหเห็นถึงเสนทางของขอมูลตางๆ ตลอดการดําเนินการที่สามารถยอนกลับไปใชเปนประโยชน
ตอการพัฒนาความยั่งยืนของทั้งกิจการ สิ่งแวดลอม และสังคมตอไป (ดังภาพที่ 2.2)
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ภาพที่ 2.2 ตัวแบบความยั่งยืนของกิจการ
2.2.4 การสื่อสาร CSR
สุเมธ กาญจนพันธุ (2551) และ Porter and Kramer (2006) ไดเสนอแนะแนวทางที่
สอดคลองกับการศึกษาของ Pater, Van Lierop (2006) ที่วา การสื่อสารนโยบาย CSR ขององคการ
ตองผสมผสานแบบสองทาง คือ แบบจากภายในสูภายนอก (Inside-out Approach) และ แบบจาก
ภายนอกสูภายใน (Outside-in Approach) (สุเมธ กาญจนพันธุ, 2551 อางถึงใน กําพล แสง
ทรัพยสิน, 2557, น. 69)
1) แบบจากภายในสูภายนอก (Inside-out Approach) เปนการใชนโยบายเชิงรุก
ขององคการในการกระทําภารกิจดาน CSR ที่เกิดจากแรงขับจากบุคลากรภายในองคการที่มีความ
กระตือรือรนอยากทํากิจกรรม CSR เปนรากฐาน โดยจะเนนความสอดคลองระหวางกิจกรรม CSR ที่
ดํา เนิน การกั บ พัน ธกิจ และวิ สั ยทั ศนขององคการใหเกิดความกลมกลืน กัน ซึ่งการสรางการมีสว น
รับผิดชอบตอสังคมขององคการในรูปแบบนี้ ผูมีสวนไดสวนเสียจากภายนอกองคการมีแนวโนมที่จะ
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เขามามีสวนสรางความกดดันองคการในเรื่องกิจกรรม CSR นอยมาก เพราะองคการที่มุงดําเนิน CSR
ในรูปแบบนี้จะใหความสนใจกับเปาหมายระยะยาวและความตอเนื่องของการทํา CSR ที่ฝงรากใน
องคการเปนสําคัญ
2) แบบจากภายนอกสูภายใน (Outside-in Approach) เปนการใชความตองการของ
ผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของกับองคการเปนตัวกําหนดวากิจกรรม CSR ใดบางที่จะตอบสนองตอ
ความตองการของพวกเขาเหลานั้นไดดีที่สุดโดยองคการจะพิจารณาดําเนินการกิจกรรม CSR ใด
หรือไมนั้น จะเปรียบเทียบน้ําหนักจากอํานาจตอรองของผูมีสวนไดสวนเสียความสําคัญของกิจกรรม
CSR ที่เรียกรอง และการทรงสิทธิ์ในการเรียกรองของผูมีสวนไดสวนเสียเหลานั้นที่มีตอองคการเปน
สําคัญ ถาเห็นวามีน้ําหนักมากก็เปนกิจกรรม CSR ที่ตองเรงดําเนินการ ดังจะเห็นไดวาการดําเนินการ
CSR ในรูปแบบนี้จะมีลักษณะในเชิงของการตั้งรับมากกวาเชิงรุก ที่มุงรักษาเสถียรภาพระยะสั้นของ
องคการในสายตาของสาธารณชนเปนหลัก
เมื่อประกอบกันทั้งแบบจากภายในสูภายนอก (Inside-out Approach) และ แบบ
จากภายนอกสูภายใน (Outside-in Approach) องคการจะสามารถสรางความสอดคลองในพันธกิจ
และวิสัยทัศนขององคการกับกิจกรรม CSR และสรางความแตกตางในกิจกรรม CSR ขององคการกับ
คูแขงออกมาไดอยางชัดเจน
จากการศึ ก ษาแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมขององค ก รธุ ร กิ จ (CSR)
สรุปไดวา ความรับผิดชอบตอสังคม หมายถึง ความใสใจตลอดจนถึงการปฏิบัติสิ่งใดๆ ที่ทําใหเกิด
ประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของกันกับองคกรดวยการใชทรัพยากรที่มีอยูภายในเปนตัว
ขั บ เคลื่ อ นให เ กิ ด การปฏิ บั ติ ใ นอั น จะทํ า ให เ กิ ด ประโยชน ต า งๆ และทราบถึ ง ประเภทของความ
รับผิดชอบตอสังคม ซึ่งสามารถนําแนวคิดนี้มาอธิบายในโจทยวิจัยขอ 1 เรื่องนโยบายของศูนยการคา
อิมพีเรียล เวิลด สําโรง ไดวา ศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง ไดใช CSR (ความรับผิดชอบตอ
สังคม) เปนสวนหนึ่งของกลยุทธ (CSR Strategy) ในการขับเคลื่อนธุรกิจใหประสบความสําเร็จอยาง
ยั่งยืน ซึ่งจากการศึกษาจะเห็นวาศูนยการคาฯ ใช CSR อยูในกระบวนหลักของการดําเนินธุรกิจ (CSR
In-Process) โดยเห็นไดจากการวางวิสัยทัศนขององคกร ที่ใหความสําคัญกับผูมีสวนไดสวนเสียกับ
องคกร เริ่มตั้งแต พนักงาน มิตรรวมธุรกิจ ลูกคา สังคมชุมชน ซึ่งเปนจากใหความสําคัญจากภายในสู
ภายนอก (Inside-out Approach)

2.3 แนวคิดกลยุทธการสื่อสาร
2.3.1 ความหมายกลยุทธการสื่อสาร
กลยุ ทธ การสื่ อสาร หมายถึง การเลือกสื่อ และการเลือกสารและออกแบบสาร เปน การ
นําเสนอเนื้ อหาผ า นสื่ อที่ อาศั ย กลยุทธการสื่อสารหลายประการ เพื่อใหการสื่อสารบรรลุผ ลตาม
วัตถุประสงค โดยมีความสอดคลองกับกลุมผูรับสารและบริบทดวย (กาญจนา แกวเทพ และคณะ,
2549, น. 110)
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กลยุทธการสื่อสาร หมายถึง การผสมผสานระหวางการใชรูปแบบของสื่อ สาร และแนวทาง
การใชสื่อ ทั้งนี้เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว (ชวรัตน เชิดชัย และคณะ, 2546 อางถึงใน นนทญา
หงษรัตน, 2550, น. 51)
2.3.2 กลยุทธเกี่ยวกับผูสงสาร
อรวรรณ ปลันธนโอวาท (2537) กลาววา กลยุทธเกี่ยวกับผูสงสาร (S) ในปจจุบันเทคโนโลยีมี
ความเจริญกาวหนาเปนอยางมาก มีสื่อชนิดตางๆ มาชวย แมมนุษยรับสารจากเทคโนโลยีแลวมนุษย
ยังมีการสงสารนั้นตอไป และมีผูรับสารบางคนไมไดรับสารโดยตรงจากเครืองมือสื่อสารชนิดใหมก็ยัง
ตองอาศัยผูอื่นสงตอขาวสารนั้นมาให ฉะนั้นผูสื่อสารสงตอจึงมีอิทธิพลอยางมากในการที่จะสราง
ความนาเชื่อถือใหแกสารดวยคุณลักษณะของผูสื่อสารเอง (อรวรรณ ปลันธนโอวาท, 2549, น. 119)
การกําหนดกลยุทธตางๆ ซึ่งอิทธิพลที่สําคัญของผูสงสารนั่นคือความนาเชื่อถือของผูสงสารนั่นเอง
(อรวรรณ ปลันธนโอวาท, 2537 อางถึงใน อดิพล เอื้อจรัสพันธุ, 2553, น. 38) ไดแก
1) บุ ค ลิ ก ภาพของผู ส ง สาร ได แ ก ความเป น ผู นํ า ความมี อํ า นาจ ลั ก ษณะที่ ก าร
แสดงออก ลักษณนิสัยอื่นๆ เชน ความนอบนอม การปรับตัวเองใหเขากับบริบท วุฒิภาวะ ความนา
ไววางใจ เปนตน
2) ความรูและความสามารถของผูส งสาร ไดแก ระดับ การศึกษาขั้น สูงสุด ความรู
เกี่ยวกับผูรับสาร ความเชี่ยวชาญ ความรูเกี่ยวกับบริบทและสิ่งแวดลอม ประสบการณการทํางาน การ
ฝกอบรม เปนตน
3) คุณสมบัติในการสื่อสาร หรือเชื่อมโยงสารไปยังผูรับสาร ไดแก ความสามารถใน
การสื่อสาร ไมวาจะเปนการพูด การรับฟง การโนมนาวใจ เปนตน
4) ความมีพลัง หมายถึง ผูสงสารที่มองดูแลวมีความชัดเจน กระตือรือรน ความ
เชื่อมั่น และความเขาใจในตัวผูรับสาร
5) การมี พื้น ฐานร ว มกัน ระหวางแหล งสารกับ ผูรับ สารในเรื่องคานิ ย ม ความเชื่ อ
ทัศนคติ ฯลฯ เมื่อผูรับสารรูวาผูสงสารมีพื้นฐานรวมกันกับตน จึงสามารถคลอยตามไดงาย
นอกจากองคประกอบทางดานความนาเชื่อถือของผูสงสารแลวนั้น ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับผู
สงสารที่มีอิทธิพลตอการโนมนาวใจ ซึ่งประกอบดวย (อรวรรณ ปลันธนโอวาท, 2549, น. 124)
1) ดานสถานภาพ บุคคลแตละคนยอมจะมีตําแหนงของบทบาท (Role Position) ใน
สังคมแตกตางกันออกไป ในการโนมนาวใจนั้นสิ่งสําคัญไมใชบทบาทที่แทจริง (Actual Role) ซึ่งผูสง
สารหรือผูรับสารมีอยู แตเปนสภาพความสัมพันธระหวางบทบาทของผูสงสารกับผูรับสารซึ่งบทบาท
เหลานี้เรียกวา สถานภาพ (Status) หรือเรียกวา เกียรติยศ (Prestige) ซึ่งเกี่ยวของกับบทบาทนั้น
เชน นายกรัฐมนตรียอมมีสถานภาพหรือเกียรติยศเหนือกวารัฐมนตรีกระทรวงตางๆ เพราะมีตําแหนง
บทบาทเหนือกวา เปนตน
2) ดานผูนําความคิดเห็น มิไดเปนบุคคลที่มีสถานภาพทางสังคมสูงกวาบุคคลที่เขาม
อิทธิพลเหนืออยูแตอยางใด อาจจะไมไดมีหนาที่การงานที่ดีกวา อาจจะไมไดมีตําแหนงเปนประธาน
หรือหัวหนากลุมใดๆ แตทรรศนะของเขาไดรับการรับฟง และมีอิทธิพลในการเปลี่ยนทัศนคติ เบอเรล
สัน ลาชารลเฟลดและแมคฟ ไดศึกษาและอธิบายลักษณะผูนําทางความคิดไว คือ
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(1) เปนตนแบบ (Model) ของสมาชิกในกลุม เปนผูที่สมาชิกตามความ
คิดเห็นของเขาและเขาจะใหคําแนะนํา
(2) มักมีสถานภาพทางสังคมสูงกวาผูตามความคิด
(3) ไดรับการถายทอดขาวสารที่เขาเปนผูนําความคิดในเรื่องนั้นซึ่งเขา
เปนผูนําดีกวาบุคคลอื่นๆ
(4) รับสื่อมวลชนมากกวาบุคคลอื่นๆ
(5) ไดรับความรูจากเนื้อหาของสื่อมวลชนที่เกี่ยวกับหัว ขอหรือเรื่องที่
สมาชิกไดรับอิทธิพลอยูดีกวาสมาชิก
(6) ในสถานการณที่มีการเลือกตั้งผูนําทางความคิดจะใหความสนใจกับ
การเลือกตั้งมากกวาบุคคลอื่น และมีขอมูลในการเลือกตั้งดีกวาบุคคลอื่นๆ และเขารูสึกวาเขามีสวน
รวมในการเลือกตั้งมากกวาบุคคลอื่น
(7) มักมีการศึกสูงกวาสมาชิกคนอื่นๆ
3) ความคลายคลึงกัน ความคลายคลึงกัน (Similarity) ระหวางผูสงสาร และผูรับสาร
อาจจะเกิดขึ้นในลักษณะใดก็ได เชน ความคลายคลึงกันดานอายุและเพศ ความคลายคลึงกันดาน
การศึ ก ษา หรื อ ความคล า ยคลึ ง กั น ด า นทั ศ นคติ แต อ ย า งไรก็ ต าม ความคล า ยคลึ ง กั น ด า น
ประชากรศาสตร มีความสําคัญนอยกวาความคลายคลึงกันในดานทัศนคติ และตองระลึกอยูเสมอวา
ความคลายคลึงนั้นจะตองเปนความเห็นของผูรับสารมิใชความเห็นของผูสงสาร
4) อํานาจ (Power) อํานาจเปนเรื่องที่บุคคลคนหนึ่งเห็นหรือรับรูและยอมรับวาบุคคล
อีกคนหนึ่งมีเหนือตน ถาผูสงสารหรือผูรับสารฝายใดฝายหนึ่งไมยอมรับวา ฝายหนึ่งฝายใดมีอํานาจ
เหนือตน ก็จะไมมีตัวแปรดานอํานาจในการสื่อสาร พูดอยางงายๆคือ ผูสงสารจะมีอํานาจเหนือผูรับ
สารก็ตอเมื่อผูรับสารยอมรับความสัมพันธนั้นๆ
5) การโนมนาวใจตนเอง แนวคิดของการโนมนาวใจตนเองมีวา บุคคลที่จะโนมนาวใจ
ตนเองนั้นจะอยูในสภาวะที่มีการเลนบทบาทหนึ่งบทบาทใด (Role-Play) ยกตัวอยางเชน การใหคน
ติดบุหรี่พยายามเลิกสูบบุหรี่ นักวิจัยชื่อ เจนิส และแมนน บอกใหผูรับการทดลองเลนบทบาทวา พวก
เขามีหนาที่บอกคนอื่นๆพวกเขาตองอดบุหรี่เนื่องจากเปนมะเร็งในปอด พวกผูรับการทดลองตอง
พยายามหาถอยคําและกริยาทาทางที่เหมาะสมกับสถานการณ ผลการทดลองปรากฏวา บุคคลที่ถูก
ขอใหเลนบทบาทที่มีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมมากยิ่งกวาผูรับการทดลองที่นั่งฟงการ
โนมนาวใจเฉยๆ แตการโนมนาวใจตนเองมีขอยากที่วาจะหาสถานกาณที่เหมาะสมมาเลนบทบาทได
คอนขางยาก
2.3.3 กลยุทธการใชสื่อ (Media Strategy)
ภาธินี ศรัทธาธรรมกุล (2557, น. 42-43) กลาววา การสื่อสารที่ประสบความสําเร็จ นอกจาก
จะมีสาร (Message) ที่ดีแลว ปจจัยที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ สื่อ (Media) หรือชองทางในการ
นําเสนอสารไปถึงผูรับสาร ซึ่งผูสงสารจําเปนตองมีการกําหนดกลยุทธการใชสื่อ (Media Strategy)
เพื่อใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคของการสื่อสารซึ่งการเลือกใชสื่อประเภทตางๆ นั้น จะตองพิจารณา
ป จ จั ย ต า งๆ ประกอบดั งต อไปนี้ ใหส อดคล องกับ ลั กษณะทางประชากรศาสตรและลัก ษณะทาง
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จิตวิทยาของผูรับสาร คุณสมบัติของสื่อแตละประเภท ตลอดจนสอดคลองกับเนื้อหาของสาร เพื่อให
บรรลุวัตถุประสงคขององคกร
2.3.3.1 การเลือกใชสื่อในการสื่อสาร ตองมีการวางแผนการใชสื่อใหเหมาะสม ซึ่งมี
ปจจัยที่ตองพิจารณาประกอบการตัดสินใจ (ทัศไนย สุนทรวิภาค, 2556, น. 11-12)
1) การกําหนดผูรับสารเปาหมาย (Target Audience) เปนการคนหา
กลุ ม เป า หมายที่ แ ท จ ริ ง ที่ ผู รั บ สารต อ งการส ง สารไปถึ ง ซึ่ ง สามารถจํ า แนกตามลั ก ษณะทาง
ประชากรศาสตร (Demographics Characteristics) ลักษณะทางภูมิศาสตร (Geographics
Characteristics) และลักษณะทางจิตวิทยา (Psychographics Characteristics) ของผูรับสาร
2) การพิจารณาคุณสมบัติของสื่อ (Media Characteristics) เนื่องจากสื่อแต
ละประเภทมีคุณสมบัติตางกัน มีขอดีกับขอเสียตางกัน การเลือกสื่อจึงตองพิจารณาคุณสมบัติของสื่อ
การใชงาน ความเหมาะสมระหวางวิธีการนําเสนอสารกับสื่อ เชน สื่อวิทยุกระจายเสียงอาจไมเหมาะ
กับการใชวิธีสาธิต หรือสื่อหนังสือพิมพเหมาะกับสินคาประเภทบานจัดสรรที่เนนความยิ่งใหญ แต
สินคาประเภทเครื่องสําอางควรเลือกใชสื่อนิตยสารมากกวา
3) การพิจารณาการเขาถึงและความถี่ (Reach and Frequency) เปนหัวใจ
สําคัญของการกําหนดกลยุทธการใชสื่อ เพราะเครื่องวัดวาสารไดไปถึงกลุมเปาหมายหรือไม ซึ่งการ
เขาถึง (Reach) หมายถึง จํานวนผูรับสารที่ไดรับสารนั้นๆ โดยไมคํานึงถึงจํานวนครั้งที่เห็น สวน
ความถี่ (Frequency) หมายถึง คาเฉลี่ยของจํานวนครั้งที่ผูรับสารไดรับสารภายในชวงระยะเวลาหนึ่ง
4) การพิจารณาความตอเนื่องในการใชสื่อ (Continuity) หมายถึง รูปแบบ
การจัดชวงเวลาในการเผยแพรสื่อใหกระจายออกไปภายในชวงระยะเวลาของแคมเปญสื่อสาร ซึ่ง
รูปแบบของความตอเนื่อง (Continuity) แบงออกเปน 3 แบบ คือ
(1) แบบตอเนื่องสม่ําเสมอ (Continuous) หมายถึง รูปแบบของ
การสื่อสารอยางตอเนื่องโดยใหน้ําหนักสื่ออยางเทาเทียมกันตลอดทุกเดือน การใชรูปแบบตอเนื่องนี้
มักใชกับตราสินคาที่มีงบประมาณดานการสื่อสารสูง และมักเปนผลิตภัณฑที่มีความตองการบริโภค
อยางสม่ําเสมอตลอดทั้งป และมักเปนตราสินคาที่ไดรับการยอมรับเหนือคูแขง
(2) แบบมุงเฉพาะชวงเวลา (Fighting) หมายถึง รูปแบบของการ
สื่อที่มีการวางแผนการเปนชวงๆ วาจะมีชวงเวลาที่ทําการสื่อสารสลับกับชวงที่ไมไดทําการสื่อสาร
มุงเนนเฉพาะชวงเวลาสําคัญ ขึ้นอยูกับเหตุผลตางๆ เชน ฤดูกาล (Season) ทั้งนี้ผูสงสารหวังวาชวงที่
มีการสื่อสารจะสามารถสรางผลกระทบแกความทรงจําของกลุมเปาหมายอยางตอเนื่อง แมในชวง
เวลาที่ไมมีการสื่อสาร กลุมเปาหมายยังมีความทรงจําเกี่ยวกับตราสินคาอยู (Memory Effect)
(3) แบบมุงเปนจังหวะ (Pulsing) หมายถึง รูปแบบของการใชสื่อ
ที่ผสมผสานระหวางแบบตอเนื่อง (Continuous) และแบบมุงเฉพาะชวงเวลา (Fighting) โดยจะมีการ
สื่อสารตลอดระยะเวลาของแคมเปญสื่อสาร เพื่อใหกลุมเปาหมายมีการรับรูในตราสินคาอยางตอเนื่อง
แตจะมีการเนนน้ําหนักการสื่อสารเปนชวงๆ
5) การสื่อสารของคูแขงขัน (Competition) นอกจากการสื่อสารตราสินคา
ของตนเองแลว องคกรผูสงสารยังตองพิจารณาถึงการสื่อสารของคูแขงขันดวยวามีการสื่อสารมาก
นอยเพียงใดและมีรูปแบบใด ซึ่งขั้นตอนการเลือกใชสื่อจะตองแตกตางและเหนือกวาคูแขง
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2.3.3.2 ประเภทของสื่อ สื่อแตล ะประเภทก็มีความแตกตางกันไปตามชนิดของสื่อ
และการเลือกใชสื่อแตละประเภทตองพิจารณาถึงปจจัยดังตอไปนี้
เกศินี จุฑาวิจิตร (2540, น. 47) ไดเสนอเกณฑในการเลือกชองทางการสื่อสารหรือสื่อ
ที่ผูสงสารสามารถตัดสินใจในการเลือกดังนี้
1) มีสื่ออะไรใหเลือกบาง เชน ในชนบทบางพื้นที่อาจไมมีกระแสไฟฟา ไมมี
โทรศัพท หรือชาวบานสวนใหญไมมีเครื่องรับโทรทัศน ผูสงสารจะตองเลือกใชสื่อประเภทอื่นๆ แทนที่
2) มีงบประมาณมากนองเพียงไร ผูสงสารจะถูกจํากัดการเลือกโดยเงินหรือ
งบประมาณ เพราะสื่อแตละชนิดยอมมีคาใชจายในการดําเนินงานแตกตางกันไป เชน โฆษณาทาง
โทรทัศนยอมแพงกวาโฆษณาทางวิทยุ
3) ความนิยมของผูสงสาร ผูสงสารบางคนอาจมีความผูกพัน หรือิยมที่จะใช
สื่อชนิดใดชนิดหนึ่งโดยเฉพาะ เชน เลือกใชสถานีโทรทัศนชองหนึ่งมากกวาชองอื่นๆ เพราะมีความ
พอใจในเจาหนาที่ พิธีกร หรือรายการของสถานีนั้น
4) สื่อใดเขาถึงประชาชนมากที่สุดโดยเสียคาใชจายนอยที่สุด ในการสื่อสาร
โดยอาศัยสื่อมวลชนเพื่อใหสารไปถึงคนจํานวนมากนั้น ผูสงสารจะตองคํานึงถึงสมรรถนะในการเขาถึง
คนจํานวนมาก โดยเสียคาใชจายนอยที่สุดเปนเกณฑดวย
5) สื่อใดมีอิทธิพลมากที่สุด คือการพิจารณาดูอิทธิพลของสื่อแตละชนิดวาสื่อ
ใดมีอทธิพลมากกวากัน ทั้งนี้ยอมขึ้นอยูกับสถานการณ สถานที่ และผูรับสารดวย
6) สื่อใดมีความเหมาะสมกับวัตถุประสงคของผูสงสารมากที่สุด ผูสงสารอาจ
มีวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่ง เชน ใหความรู ใหขาวสาร ใหความบันเทิง หรือชักจูงใจ ผูสงสารตอง
พิจารณาดูวา สื่อใดจะเหมาะสมกับวัตถุประสงคของตนมากที่สุด
7) สื่อใดเหมาะสมกับเนื้อหาของสารมากที่สุด เนื้อหาของสารก็มีสวนที่ผูสง
สารจะสามารถใชเปนเกณฑในการพิจารณาเลือกใชสื่อของตนไดดวย เนื้อหาของสารประเภทหนึ่งอาจ
ตองใชสื่อประเภทหนึ่ง ในขณะที่เนื้อหาของสารอีกประเภทหนึ่ง สามารถใชสื่ออีกประเภทหนึ่งหรือ
ประเภทอื่นๆ ได
2.3.3.3 สื่อบุคคล
1) ลักษณะของสื่อบุคคล
วศินี นพคุณ (2551 อางถึงใน ภาธินี ศรัทธาธรรมกุล, 2557, น. 44) ได
กลาวถึง สื่อบุคคล ไววา สื่อบุคคล (Personal Media) เปนการนําเอาบุคคลมาใชเปนตัวกลางในการ
ในการสงผานสารขององคกรไปยังกลุมเปาหมาย โดยสวนมากมักใชบุคคลที่มีชื่อเสียงที่เปนที่ยอมรับ
ในสังคมหรือเจาหนาที่ราชการเปนผูนําเสนอสาร โดยอาศัยรูปแบบการสื่อสารระหวางบุคคลและการ
สื่ อ สารในกลุ ม ย อ ย โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการสร า งทั ศ นคติ และโน ม น า วใจกลุ ม เป า หมายให มี
พฤติกรรมไปในทิศทางที่องคกรตองการ เพื่อสรางความเขาใจ รับรูปฏิกิริยาตอสารของกลุมเปาหมาย
และยั งสร า งความไว ว างใจจากกลุ ม เปาหมายที่ เกิดจากการพูดคุย อยางเปน กัน เองโดยสื่อบุคคล
สามารถปรั บ ตั ว และยื ด หยุ น สาร และรู ป แบบในการนํ า เสนอสารแก ก ลุ ม เป า หมายที่ แ ตกต า ง
กันเปรายๆ ไป ที่สําคัญ คือ กลุมเปาหมายมีแนวโนมสูงที่จะปฏิบัติตามบุคคลที่ไววางใจและมีความ
นาเชื่อถือ
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กาญจนา แกว เทพ และคณะ (2549, น. 17-23) กลาววา สื่อบุคคล มี
คุณลักษณะรวมกับสื่อประเภทอื่นๆ เชน เปนตัวกลางเชื่อมโยงระหวางผูสงกับผูรับสาร เปนสิ่งที่แบก
รับเนื้อหาและความหมาย ฯลฯ อยางไรก็ตาม “สื่อบุคคล” เปนสื่อที่เปนมนุษย ดังนั้น สื่อบุคคลจึงมี
คุณลักษณะบางอยางที่เฉพาะตัว ดังนี้
1) สื่อบุ คคลมีลักษณะที่ยืดหยุน สูงมาก คุณลักษณะขอนี้ยืน ยัน ไดจ าก
ผลการวิ จั ยเรื่องประธานชุ มชนและงานวิจัย พระพยอม ซึ่งคณะวิจัยพบวา เมื่อศึกษากลยุทธการ
สื่อสารของสื่อบุคคล เชน ประธานชุมชน คณะวิจัยพบวา มีการใชกลยุทธการสื่อสารถึง 9 กลยุทธ
เชน กลยุทธการสื่อสารเพื่อบริหารจัดการ จัดการกับความขัดแยง สรางความเปนหนึ่งเดียวของชุมชน
ไปจนกระทั่งถึงการสรางความศรัทธา
2) สื่อบุคคลมีโอกาสที่จะใชการสื่อสารเพื่อการพัฒนาแบบกระบวนทัศน
การแกปญหาแบบทางเลือก (Alternative Paradigm) และใชการสื่อสารแบบมีสวนรวมไดสูงกวา
แบบอื่นๆ
3) เปนสื่อที่พัฒนาไดอยางมีศักยภาพ อมรรัตนและคณะ พบวา สื่อบุคคล
ในตําแหนงประธานชุมชนนั้น เปนสื่อขนาดเล็ก แตมากไปดวยพลังการพัฒนา อยางไรก็ตามคําอธิบาย
ก็อาจจะไมไดอยูที่ “ตัวสื่อ” เทานั้น หากแตอยูที่ “วิธีการใชสื่อ” และ “ศักยภาพของสื่อ”
4) เปนสื่อที่มีการสื่อสารภายในจิตใจ ในการจัดแบงระดับของการสื่อสาร
นั้นจะเริ่มไลไปตามลําดับชั้นดังนี้
Mass Com
Public Com
Organizational Com
Group Com
Interpersonal Com
Intrapersonal Com

ภาพที่ 2.3 ระดับของการสื่อสาร
สําหรับการสื่อสารแตละระดับนั้น บรรดาสื่อประเภทอื่นๆ เชน สื่อเฉพาะกิจ
(โปสเตอร แผนพับ) และสื่อมวลชน สามารถจะทํางานไดทุกระดับ ยกเวน การสื่อสารระดับภายใน
จิตใจ (Intrapersonal Communication) ซึ่งทั้งผูสงสารและผูรับสารเปนคนๆ เดียวกัน ตัวอยาง
รูปแบบการสื่อสารนี้ก็เชน การขบคิด การทบทวนไตรตรอง การทําสมาธิ การเขียนไดอารี่ การพูดกับ
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ตัวเอง การลงมือทํางานศิลปะ การเลนกีฬา ฯลฯ ซึ่งรูปแบบการสื่อสารระดับนี้มีแต สื่อบุคคล เทานั้น
ที่สามารถจะทําได
(1) สื่อบุคคลเปนสื่อที่มีเจตนา/แรงจูงใจ ดวยคุณสมบัติที่เปน “มนุษย”
คนหนึ่ง ทําใหสื่อบุคคลแตกตางไปจากกลองถายรูปตัวหนึ่ง กลาวคือ ในการสื่อสารนั้น สื่อบุคคลจะไม
ทําหนาที่เปนเพียง “สะพานที่ไรเจตจํานง” เทานั้น หากทวา ในสื่อบุคคลนั้น จะมีเจตนา/แรงจูงใจ
(Motive) ในการสงสารอยูเสมอ
(2) สื่ อ บุ ค คลมี ทั้ ง มิติ ที่ เ ปน “เรื่อ งส ว นตั ว ” และ “เรื่ อ งการทํ า งาน/
สวนรวม” เนื่องจากลักษณะที่เปน “มนุษย” นี้เอง ทําใหสื่อบุคคลมีลักษณะพิเศษมากกวาสื่อประเภท
อื่นๆ คือ เปนสื่อที่มีเรื่องสวนตัว มีชีวิตครอบครัว และมีเรื่องชีวิตการทํางานควบคูไปพรอมๆ กัน โดย
มิติเหลานี้จะเขามาพัวพันเกี่ยวโยงอยูกับเรื่องการสื่อสารอยางแยกกันไมออกตลอดเวลา
(3) สื่อบุคคลมีลักษณะหลายโฉมหนา/หลายสถานะ (Multi-Faceted
Media) หากเรามีเครื่องรับโทรทัศนอยูเครื่องหนึ่ง เราก็จะมองเห็นไดโดยงายวา เครื่องรับโทรทัศนนั้น
ก็เปน “สื่อประเภทอิเล็คทรอนิกส” ประเภทหนึ่ง มีเสียงและภาพ ฯลฯ ในทางตรงกันขาม ถาเรามี
“สื่อบุคคล” อยูทานหนึ่ง ไมวาจะเปนพระพยอม ประธานชุมชนบานคลองเจริญ จ.อุดรธานี หรือ
อบต.หญิงที่ ต.ริมดอย จ.เชียงใหม บรรดาสื่อบุคคลเหลานี้ตางก็มีหลากโฉมหนาและหลายสถานะ
อย า งยิ่ ง เริ่ ม ตั้ ง แต ใ นแง โ ฉมหน า ของการสื่ อสาร สื่ อ บุ ค คลเหลา นี้ มี ฐ านะเปน ได ทั้ ง “ผู ส ง สาร”
(Sender) “ชองทาง/สื่อ” (Channel) และเปนไดทั้ง “ตัวเนื้อหาเอง” (Message)
ในมิติทางสังคม สื่อบุคคลเหลานี้ตางก็มีคุณลักษณะทางสังคมติดมาดวย เชน
เปนพระภิกษุหรือเปนบุคคลธรรมดา เปนผูหญิงหรือผูชาย เปนผูมีการศึกษาระดับใด เปนลูกเตาเหลา
ใคร มีตําแหนงเปนผูบริหารหรือสมาชิกธรรมดา มีความอาวุโสมากนอยแคไหน เปนตน
ในมิติทางประวัติศาสตร สื่อบุคคลนั้นทํางานอยูคูกับชุมชน/สาธารณะมามาก
นอยเพียงใดแลว มิตินี้เปนที่มาของแนวคิดเรื่อง “ความนาไววางใจ” อันเปนคุณลักษณะที่สําคัญของ
สื่อบุคคล
2) ประสิทธิภาพของสื่อบุคคล
กาญจนา แกวเทพ และคณะ (2549, น. 26-27) กลาววา เกณฑการวัด
ประสิทธิภาพของสื่อบุคคล คํานึงจาก ตัวลักษณะของสื่อบุคคล (ที่สรางผลกระทบในเชิงความสัมพันธ
กับผูรับสาร) โดยเกณฑที่นิยมวัดมากที่สุดก็คือ
(1) ความนาเชื่อถือของผูสงสาร/สื่อบุคคล (Credibility) คุณสมบัติขอนี้
ไดมาจากความรู/ความสามารถ/และความเชี่ยวชาญของสื่อบุคคล เชน ชาวบานจะรับรูวา ถาเกิดมี
ปญหาเรื่องการใชปุย/ยาฆาแมลง/โรคพืช จะตองไปหาเกษตรตําบล/เกษตรอําเภอ เพราะเปนผูที่มี
ความรูความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกลาว
(2) ความนาไววางใจของสื่อบุคคล (Trustworthiness) คุณสมบัติขอนี้
เกิ ด มาจากลั ก ษณะความสั ม พั น ธ ท างสั ง คมระหว า งสื่ อ บุ ค คลกั บ ผู รั บ สาร โดยที่ ผู รั บ สารจะมี
ประสบการณอันยาวนานมาวา สื่อบุคลนั้นเปนผูที่มีเจตนาดีตอตน เปนผูพรอมใหความชวยเหลือเปน
ผูมีคุณธรรม เสียสละเพื่อสวนรวม ฯลฯ เชน บรรดาผูนําตามธรรมชาติของชุมชน ปราชญพื้นบาน
ศิลปนพื้นบาน พระภิกษุ หมอพื้นบาน ฯลฯ
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3) ความเปนผูทันสมัย (Modern Man) เมื่อครั้งที่แบบจําลองเรื่องการ
สื่ อ สารเพื่ อ การพั ฒ นายั ง ถื อ คํ า นิ ย ามของการพั ฒ นาว า เป น กระบวนการทํ า ให สั ง คมทั น สั ม ย
(Modernized Society) ในขั้นตอนของการลงมือปฏิบัติก็ตองมองหาสวนเสี้ยวที่ “ทันสมัยที่สุด”
เพื่ อ จะได ถ า ยโอนความทั น สมั ย นั้ น ให ไ หลลงไปสู ส ว นอื่ น ๆ ของชุ ม ชน/สั ง คม ในแง นี้ การวั ด
คุณลักษณะของ สื่อบุคคล จึงใชเกณฑ “ความทันสมัย” มาเปนตัวแปรวัดประสิทธิภาพของสื่อบุคคล
องค ประกอบของความเปนคนที่ทันสมัยก็ถูกนํามาใชวัด เชน ลักษณะการติดตอกับโลกภายนอก
(Cosmopolitan) การเปนบุคคลที่กวางขวางเปนที่รูจัก (Sociable) การเปนผูที่รูจักปรับตัว ฯลฯ
4) ทักษะทางดานการสื่อสาร (Communication Skill) เปนคุณสมบัติ
อีกประการหนึ่ งของสื่ อบุ คคลที่ มักจะถูกนํามาใชวัด ตัว อยางเชน งานชุดที่ศึกษาสื่อบุคคลที่เปน
พระสงฆนักพัฒนา ซึ่งใหขอสรุปตรงกันวา คุณสมบัติทั้ง 3 ประการที่ทําใหพระสงฆเปนสื่อบุคคลเพื่อ
การพัฒนาไดก็คือ มีความนาไววางใจ มีความนาเชื่อถือ และสุดทายคือ มีทักษะในการสื่อสาร
จากการศึกษาเรื่อง “สื่อบุคคล” นั้น ทําใหเขาใจถึงลักษณะและประสิทธิภาพ
ของสื่อบุคคลที่สามารถใชเปนตัวกลางในการสื่อสารไปยังผูรับได โดยที่คุณลักษณะที่โดดเดนของสื่อ
บุคคล คือ เปนสื่อชนิดเดียวที่มีความคิดภายในจิตใจและสามารถพัฒนาไดอยางมีศักยภาพ ทําให
ประสิทธิภาพในการสื่อสารเกิดจากตัวของสื่อบุคคลเอง ซึ่งแนวคิดนี้ผูวิจัยสามรถนําไปอธิบายถึงกล
ยุทธเลือกใชสื่อของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง โดยจากการศึกษานั้น ศูนยการคาฯ มีการ
จัดตั้งทีมอิมพีเรียลจิตอาสา ขึ้นมา โดยทีมจิตอาสานี้เปนเสมือน “สื่อบุคคล” ที่ทําใหสื่อสารไปยังผูรับ
คือ “ชุมชน” ใหรับรูและเขารวมกิจกรรมเชิงสังคมที่ทางศูนยการคาฯ ไดจัดขึ้น โดยมีการคัดเลือกผูที่
เขามาอยูในทีมอิมพีเรียลจิตอาสาจากการถูกเลือกตามโครงสรางขององคกร และเลือกจากผูที่ทํางาน
ในระดับ Middle Line และอีกสวนที่สําคัญคือ ผูที่อยูในองคกรสวนใหญก็คือคนที่อาศัยอยูในชุมชน
ยานสําโรงอยูแลว
2.3.4 กลยุทธการสรางสาร (Message Strategy)
อดิพล เอื้อจรัสพันธุ (2553, น. 39) กลาววา กลยุทธการสรางสาร (M) หมายถึง การวางแผน
ในการเขารหัสของขอมูล ซึ่งก็คือสาร ไมวาจะเปนสัญลักษณใดๆ เชน คํา ขอความ รูปภาพ ทาทาง
เพื่อสื่อไปยังผูรับสารใหบรรลุวัตถุประสงคของการสื่อสารที่วางไว ซึ่งกลยุทธการสรางนี้ประกอบดวย
สวนสําคัญ 2 สวน คือ ตัวสาร และวิธีการนําเสนอสาร ซึ่งองคประกอบของกลยุทธการสรางสาร
ไดแก วัตถุประสงคของการสื่อสาร และการกําหนดผูรับสารเปาหมาย จากการวิเคราะหลักษณะทาง
ประชากรศาสตรและลักษณะทางจิตวิทยาเนื้อหาหลักของสารหลักฐานสนับสนุนและลีลาอารมณของ
สาร
2.3.4.1 องคประกอบของกลยุทธการสรางสาร ไดแก
1) วัตถุป ระสงคของการสื่อสาร ไดแก การสรางสารเพื่อเรียนรูและคนหา
การสรางสารเพื่อสรางความสัมพันธ การสรางสารเพื่อชวยเหลือ การสรางสารเพื่อโนมนาวใจ และการ
สรางสารเพื่อความเพลิดเพลิน
2) การกํ า หนดผู รั บ สารเป า หมาย โดยการวิ เ คราะห ลั ก ษณะทาง
ประชากรศาสตรและลักษณะทางจิตวิทยา
3) เนื้อหาหลักของสาร
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4) หลักฐานสนับสนุน
5 ลีลาอารมณของสาร
2.3.4.2 การกําหนดเนื้อหาของสาร
พนม คลี่ฉายา (2549 อางถึงใน นนทญา หงษรัตน, 2550, น. 43) กลาววา ในการ
กําหนดเนื้อหาหลักของสาร (Theme) เพื่อสงไปยังผูรับสารเปาหมาย ควรพิจารณาจากสิ่งสําคัญ ดังนี้
1) อะไรบางที่กลุมเปาหมายตองการทราบ
2) ผูรับสารมีความรูสึกอยางไรกับเนื้อหานั้น
3) ทําไมผูรับสารจึงไมพรอมปฏิบัติตามแนวทางของสาร
4) วิธีการแกปญหาที่เหมาะที่สุด
กลยุทธในการนําเสนอสาร ที่สามารถจะชวยใหการสื่อสารระหวางคนในเครือขายให
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั้น สามารถนําเสนอเปนประเด็นหลักๆ ดังนี้ (วิระชัย ตั้งสกุล, 2549 อางถึง
ใน อดิพล เอื้อจรัสพันธุ, 2553, น. 40)
1) การนําเสนอสารแบบดานเดียวและสารสองดาน (One-Sided or TwoSided Message) ซึ่งการนําเสนอสารดานเดียวจะเปนการนําเสนอเฉพาะขอมูลที่สอดคลองเปน
ประโยชนหรือสนับสนุนประเด็นที่ตองการสื่อสาร สวนนําการนําเสนอสารสองดานจะมีทั้งขอมูล
สนับสนุนและขอมูลโตแยงหรือขอมูลที่นําเสนอมุมมองในทางตรงกันขามกับประเด็นที่จะสื่อสาร
2) การนํ า เสนอสารเชิงเหตุผ ลหรือารมณ (Rational or Emotional
Message) การสรางสารโดยเลือกกลยุทธสารวาจะใชสารเชิงเหตุผล (Rational Message) หรือสาร
เชิงอารมณ (Emotional Message) โดยใชหลักของการโนมนาวใจ (Persuasion)
3) การใชผลของสารตนหรือผลของสารปลาย (Primacy or Recency
Effect) เกิดขึ้นในกรณีที่ผูรับสารมีแนวโนมที่จะใหความสําคัญหรือประทับใจกับเนื้อหาที่ปรากฏกอน
มากกวาเนื้อหาที่ปรากฏในลําดับตอๆ มา ในขณะที่ผลของสารปลาย (Recency Effect) เปนไปใน
ทิศทางตรงกันขาม กลาวคือ ผูรับสารมีแนวโนมที่จะใหความสําคัญหรือประทับใจกับเนื้อหาที่ไดรับใน
ลําดับสุดทายมากกวาเนื้อหาที่ปรากฏลําดับแรกๆ
4) การใช ขอสรุป ที่ชัดเจนหรือขอสรุป โดยนัย (Explicit or Implicit
Conclusion) การสร า งสารต อ งพิ จ ารณาว า สารที่ ส ร า งขึ้ น จะประกอบไปด ว ยข อ สรุ ป ที่ ชั ด เจน
(Explicit Conclusion) หรือขอสรุปโดยนัย (Implicit Conclusion) ที่จะใหผูรับสารตีความหมาย หา
ขอสรุป จากสารนั้นเอง
2.3.4.3 การจูงใจในสาร (Message Appeals)
อรวรรณ ปลันธนโอวาท (2549, น. 229) กลาวถึง จุดจูงใจที่ใชกันทั่วไป ไดแก
1) จุดจูงใจโดยใชความกลัว (Fear Appeals) อยางของจุดจูงใจประเภทนี้
เชน เลิกสูบบุรี่เสียเถิดเพราะการสูบบุหรี่จะทําใหเกิดมะเร็งปอด มีการศึกษาดานการใชจูงใจโดยใช
ความกลัว ปรากฏวาความกลัวในระดับต่ํามีผลในทางโนมนาวใจมากกวาความกลัวในระดับสูง ถา
ความกลัวมีมากเกินไปแลว ผูรับสารอาจจะเกิดความกระวนกระวาย ฉะนั้นแทนที่เขาจะสนใจในสาร
เขาจะสนใจในความกระวนกระวายของเขาแทน ในการวิจัยที่สหรัฐในยุคตอๆ มา นักวิจัยคนพบวา
ระดับของการใชความกลัวแปรไปในทางเดียวกับความนาเชื่อถือของผูสงสาร นั่นก็คือ ถาผูสงสารมี
ความนาเชื่อถือสูง เขาสามารถใชความกลัวในระดับสูงมาโนมนาวใจ ถาผูสงสารมีความนาเชื่อถือต่ํา ผู
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สงสารสามารถใชความกลัวในระดับต่ํามาโนมนาวใจ นอกจากนี้นักวิจัยยังคนพบวา ความสัมพันธของ
หัวขอของการโนมนาวใจก็สัมพันธกับระดับของความกลัวที่จะใชกับผูรับสาร คือ ถาผูรับสารรูสึกวา
ตัวเองเกี่ยวของกับหัวขอนั้น ผูสงสารอาจใชความกลัวในระดับสูงมาโนมนาวใจได เชน ถาผูสงสารพูด
ถึงอันตรายจากโคเลสเตอรอล และผูฟงเปนผูสูงอายุ การใชความกลัวในระดับสูงมาโนมนาวใจจะ
ไดผลมากกวาถาผูฟงเปนเพียงเด็กๆ
2) จูงใจโดยใชอารมณ (Emotional Appeals) นักวิจัยชาวตะวันตกไดทํา
การทดลองและพบวา สารที่ใชอารมณจะโนมนาวใจไดมากกวาสารที่ไมใชอารมณตามปกติ การโนม
นาวใจโดยใชอารมณจะมีวิธีการดังตอไปนี้
(1) การใช ภ าษาที่ เ จื อ อารมณ เ พื่ อ บรรยายสถานการณ ห นึ่ ง
สถานการณใด ซึ่งการใชภาษาเจืออารมณนั้น จะกอใหเกิดความตระหนัก (Awareness) ในตัวผูรับ
สาร แตอาจสรางทัศนคติไดทั้งบวกและลบ
(2) การเชื่ อ มโยงความคิ ด ที่ เ ราเสนอใหม กั บ ความคิ ด เก า
ความคิดเก า บางอยา งเป นที่ รั งเกี ย จเดีย ดฉันท ถาผูสงสารสามารถเชื่อมโยงความคิดใหมนี้ไดกับ
ความคิดเกา ก็อาจจะจูงใจทางอารมณใหผูรับสารคลอยตามได ไมวาจะเลือกความคิดเกาที่เปนบวก
หรือลบก็ได
(3) การเชื่อมโยงความคิดที่เสนอเขากับ อวัจสารที่ส ามารถเร า
อารมณได เชน การพูดปลุกใจใหรักชาติ อาจจะมีรูปนํา ธงชาติ เพื่อสรางบรรยากาศ
(4) การทําใหวัจนสารและอวัจนสารสอดคลองกันโดยผูสงสาร
กรณีนี้เปนกรณีพิเศษสําหรับการพูด ถาผูพูดพูดเรื่องที่ตองใชอารมณเขาเจือปน ผูพูดตองมีอากัป
กริยาทาทางน้ําเสียงประกอบดวย ผูฟงจึงจะคลอยตาม ถาผูพูดพูดดวยเนื้อหาที่เจืออารมณและมีทาที
เฉยเมย ผูฟงก็คงจะถูกโนมนาวใจไดยาก
3) จุดจูงใจโดยใชแรงจูงใจ (Motivational Appeals) แทที่จริงแลวจุงจูงใจ
ทุกชนิดที่กลาวมาแลวถือเปนแรงจูงใจ แตมีแรงจูงจบางอยางที่มนุษยเรียนรูเมื่อมีประสบการณผาน
เขามาในชีวิต แรงจูงใจเหลานี้ไดแก ความรักชาติ ความรักเพื่อนมนุษย ศาสนา คานิยมตางๆ การที่จะ
สื่อสารโดยใชแรงจูงใจตองมีการวิเคราะหผูฟงอยางมาก เพราะคุณธรรม คานิยม หรือแรงจูงใจอยาง
หนึ่งอาจจะมีความหมายมากตอผูฟงคนหนึ่งในขณะที่ผูฟงอีกคนหนึ่งอาจจะไมรูสึกอะไรเลย
2.3.5 กลยุทธเกี่ยวกับผูรับสาร
กลยุทธเกี่ยวกับผูรับ สาร (R) แนวทางการสรางกลยุทธดานผูรับสาร ไดแก การวิเคราะห
กลุมเปาหมาย (Target Audience) ซึ่งการวิเคราะหกลุมผูรับสารเปาหมายนี้ จะทําใหผูสื่อสาร
สามารถรูจักลักษณะทางประชากรของผูรับสารและจะชวยใหเขาใจและสามารถคาดคะเนพฤติกรรม
การรับสารของผูรับสารไวลวงหนาได เพราะฉะนั้นการสื่อสารทุกครั้งผูสื่อสารควรวิเคราะหผูรับสาร
กอน เพื่อเลือกผูรับสาร เนื้อหาการสื่อสารและชองทางการสื่อสารไดตรงกับความสนใจ (วิทยาธร ทอ
แกว, 2549 อางถึงใน อดิพล เอื้อจรัสพันธุ, 2553, น. 43)
การวิเคราะหกลุมเปาหมายโดยทั่วไปนั้นจะสามารถพิจาณาขอมูล 2 ลักษณะสําคัญ คือ
ลักษณะทางดานประชากรศาสตร (Demographic Characteristics) และลักษณะทางจิตวิทยา
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(Phycographic Characteristics) เพื่อที่ผูสรางสรรคสารจะไดนําขอมูลไปใชในการออกแบบสาร การ
เลือกใชสื่อและการผลิตสื่อเพื่อการพัฒนาตอไป (ธิติพัฒน เอี่ยมนิรันดร, 2558, น. 214)
2.3.5.1 การวิเคราะหผูรับสาร
เสรี วงษมณฑา และสุมน อยูสิน (2540 อางถึงใน ธิติพัฒน เอี่ยมนิรันดร, 2558,
น. 214-215) กลาววา การวิเคราะหกลุมเปาหมาย สามารถแบงไดตามลักษณะของผูรับ 2 ดาน คือ
1) ดานประชากรศาสตร (Demographic Characteristics)
(1) เพศ ผูหญิงและผูชายมีลักษณะทางจิตวิทยาแตกตางกัน มี
โลกทัศนไมเหมือนกัน ทําใหรสนิยม การมอง การยอมรับ และความพอใจกับสิ่งตางๆ แตกตางกัน
(2) อายุ วัยที่แตกตางกัน เชน วัยเด็ก วัยรุน วัยกลางคน วัยชรา
มีผลทําใหรสนิยม การมอง การยอมรับและความพอใจกับสิ่งตางๆ แตกตางกัน
(3) รายได ผูมีฐ านะทางเศรษฐกิจแตกตางกันทําใหอํานาจซื้อ
และการตัดสินใจแตกตางกัน
(4) อาชีพ เปน ตัว กําหนดบทบาทรายไดของคนในสังคม จาก
บทบาทนี้จะทําใหเกิดการเรียนรู คานิยม ทัศนคติ และโลกทัศนแตกตางกัน
(5) การศึกษา การศึกษาจะชวยใหเคนเรามีพื้นฐานความรูและ
ประสบกาณแตกตางกันไป และทําใหความสามารถในการรับสารของแตละคนแตกตางกัน
(6) ภูมิลําเนา ผูที่อยูในเมือง และในสวนภูมิภ าคจะมีความคิด
และการมองโลกแตกตางกัน
(7) สถานภาพการสมรส ผูที่เปนโสด กับผูที่สมรสแลวจะมีความ
ตองการแตกตางกัน คนที่สมรสแลวจะสรางฐานะในขณะที่คนโสดจะมีการตัดสินใจใชจายไดงายกวา
(8) วั ฏ จั ก รชี วิ ต ครอบครั ว ผู ที่ อ ยู ใ นวั ย ที่ แ ตกต า งกั น คนโสด
ผูใหญ มีครอบครัว คนในแตละชวงชีวิตมีความคิด ความปรารถนา ความทะเยอทะยาน และกิจกรรม
ในชีวิตที่แตกตางกันไป
(9) ขนาดครอบครัว ครอบครัวขนาดใหญ ขนาดเล็ก จะมีผลตอ
การจับจายใชสอย ครอบครัวขนาดใหญจะประหยัดและออมมากกวาครอบครัวขนาดเล็ก และการ
บริโภคของครอบครัวใหญจะบริโภคมากกวา
2) ดานจิตวิทยา (Phycographic Characteristics)
(1) ความต องการ (Needs) เปน สิ่ งที่ ติด ตั ว มาแต กํา เนิ ด ไม ว า
ความตองการนั้นจะเปนเรื่องทางรางกายหรือความตองการทางดานจิตใจก็ตาม ไมไดเกิดจาการเรียนรู
ของมนุษย แตเปนธรรมชาติที่มีอยูในตัวมนุษยที่จะเรียนรูและตอบสนองความตองการ ซึ่งนักจิตวิทยา
ใชลําดับขั้นของความตองการ (History of Needs) ของ มาสโลว (Maslow) ดังนี้
(1.1) ความตองการทางกาย
(1.2) ความตองการดานความปลอดภัย
(1.3) ความตองการทางสังคม
(1.4) ความตองการการยอมรับและการยกยอง
(1.5) ความตองการรูจักตนเองตามความเปนจริง
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(2) แรงจู ง ใจ (Motive) คื อ สิ่ ง ที่ ม ากระตุ น ให ค นเราแสดง
พฤติกรรมออกมาเพื่อใหบรรลุเปาหมายอยางใดอยางหนึ่ง โดยแบงเปน แรงจูงใจภายใน เปนแรงจูงใจ
ที่เกิดขึ้นในตัวบุคคลเอง เชน ความตองการ ความพอใจ ความสนใจ แจงจูงใจประเภทนี้จะกระตุนให
มนุษยแสดงพฤติกรรมเพื่อตอบสนองความตองการของตน และแรงจูงใจภายนอก เปนแรงจูงใจที่เกิด
จากสิ่งเราภายนอกมากระตุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรมตามเปาหมาย โดยสิ่งเราภายนอกที่มีอิทธิพล
ตอการแสดงพฤติกรรมโดยใชกระบวนการเสริมแรง 2 ลักษณะ คือ การเสริมแรงทางบวก คือ การทํา
ใหพฤติกรรมเกิดขึ้นอันเปนผลจากการไดรับสิ่งเราที่พึงพอใจ เชน การไดรับรางวัล การชมเชย เปนตน
และการเสริมแรงทางลบ คือ การทําใหพฤติกรรมเกิดขึ้นอันเปนผลจากการไดรับสิ่งไมพึงพอใจ เชน
การลงโทษ การตําหนิ เปนตน
(3) การรับรู (Preception) เปนกระบวนการที่รางกายสัมผัสสิ่ง
เร า จากสิ่ ง แวดล อ มภายนอกโดยประสาทสั ม ผั ส แล ว สิ่ ง เร า สู ร ะบบประสาทส ว นกลางที่ จ ะแปล
ความหมายโดยใชความรูเดิม และประสบกาณเดิมเปนเครื่องชวยแปลความหมาย สิ่งนั้นออกมาเปน
ความรู ความเขาใจ จนเปนประสบกาณที่มีความหมาย โดยการรับรูนั้นจะทําใหกลุมเปาหมายรับรูวา
แนวความคิดหลักที่จะทําการสื่อสารกับกลุมเปาหมายคืออะไร ผูที่ทําการสื่อสารจะตองทําการรับรูนั้น
มีคุณคาแกกลุมเปาหมาย เชน การปลูกปาจะชวยใหดินอุมน้ําไวใชตลอดป และจะเปนที่อยูอาศัยของ
สัตวปา ประชาชนจะสามารถใชปาเปนแหลงอาหารและทํามาหากิน
(4) การเรียนรู (Learning) หมายถึง กระบวนการที่ทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเนื่องมาจากการไดรับประสบการณทั้งทางตรง และทางออมแลวสามารถ
นําประสบการณนั้นมาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (สมร ทองดี, 2544 อางถึงใน ธิติพัฒน เอี่ยมนิรันดร,
2558, น. 216) ดังนั้นวิธีการสรางประสบการณแกผูรบสารทั้งทางตรงทางออมจะกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือการเรียนรูนั่นเอง ซึ่งการเรียนรูเกิดจาก 2 ประเภทดวยกันคือ
(4.1) การเรียนรูจากการสังเกต (Observational Learning)
มนุษญเรียนรูการแสดงพฤติกรรมจากการสังเกตตนแบบ (Model) โดยอาศัยสื่อตางๆซึ่งสื่อของตัว
แบบในการเรียนรูนั้นไดจากการสังเกต ไดแก การมีตัวแบบทางพฤติกรรม การมีตัวแบบทางวาจา การ
มีตัวแบบทางสัญลักษณ และการมีแบบทางสัมผัส
(4.2) การเรีย นรู จ ากการกระทํ า (Enactive Learning)
หมายถึง การเรียนรูที่เกิดจากบุคคลสังเกตจากผลของพฤติกรรมหนึ่งๆ ที่แสดงออกมา ถาผลของการ
กระทํานั้นประสบความสําเร็จก็จะจดจําการกระทํานั้นไว เพื่อจะทําในโอกาสตอไป ในทางตรงกันขาม
ถาหากการกระทําสงผลที่ไมพึงประสงคก็อาจจะไมทําเชนนั้นซ้ําอีก หรืออาจดัดแปลงพฤติกรรมสิ่ง
ใหม ดังนั้น การเรียนรูจากการกระทําจึงเปนการเรียนรูจากผลของการกระทําหรือผลของกรรมนั้นๆ
(5) ทัศนคติ (Attitude) หมายถึง ทาทีหรือความรูสึกของบุคคล
ตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ทัศนคติของผูรับสารคือ การเปลี่ยนแปลงองคประกอบ 3 ประการ คือ
(5.1) ความรู (Cognitive) การที่จ ะมีทัศนคติอยางใดอยาง
หนึ่ง เขาตองมีความรูเกี่ยวกับสิ่งนั้น
(5.2) ความรูสึก (Affective) บุคคลตองมีความรูสึกตอสิ่งนั้น
วาชอบหรือไมชอบ เห็นคุณคาหรือไม
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(5.3) พฤติกรรม (Behavioral) เมื่อบุคคลมีความรูสึกตอสิ่ง
นั้น กํจะมีแนวโนมที่จะแสดงพฤติกรรมออกมา
ดังนั้น การสื่อสารเพื่อการพัฒนาตองเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ผูรับสารก็คือการเปลี่ยนแปลงทัศนคติทั้ง 3 ประการคือ การใหกลุมเปาหมายมีความรู ความรูสึก และ
พฤติกรรม
(6) ความเชื่อ (Belief) หมายถึง ความคิดและความเขาใจของ
บุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันเปนสาเหตุใหบุคคลแสดงพฤติกรรม
(6.1) ความเชื่อตามที่เปนอยู เปนการเชื่อในสิ่งหนึ่งสิ่งใดวา
เท็จ-จริง ถูก-ผิด เชน เชื่อวาโลกกลม พระอาทิตยขึ้นทางทิศตะวันออก เปนตน
(6.2) ความเชื่ อ เชิ ง ประเมิ น ค า เป น ความเชื่ อ ที่ แ ฝง
ความรูสึก รวมทั้งมีการประเมินในขณะเดียวกัน เชน เชื่อวาบุหรี่เปนสิ่งที่เปนอันตรายตอสุขภาพ เปน
ตน
(6.3) ความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งที่ควรทํา ไมควรทํา เปนความเชื่อ
วาสิ่งใดพึงปรารถนา-ไมพึงปรารถนา เชน เชื่อวาเด็กควรตองเชื่อฟงผูใหญ
(6.4) ความเชื่อเกี่ย วกับสาเหตุ เปน นความเชื่อในสภาพที่
กอใหเกิดผลอยางใดอยางหนึ่งตามมา เชน เชื่อวาการตัดไมทําลายปาทําใหเกิดภัยแลง การสรางรถไฟ
ใตดินจะชวยลดปญหาการจราจรในกรุงเทพฯ เปนตน
(7) คานิยม หมายถึง ความคิดของบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง วา
สิ่งนั้นเปนสิ่งที่มีคุณคา ซึ่งเปนผลใหบุคคลใชเปนเกณฑมาตรฐานที่นํามาประเมินหรือตัดสินสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง อันเปนสิ่งที่กําหนดพฤติกรรม (สมร ทองดี, 2544 อางถึงใน ธิติพัฒน เอี่ยมนิรันดร, 2558, น.
216)
(8) บุ ค ลิ ก ภาพ (Personality) คื อ ผลรวมของความคิ ด ท า ที
และนิ สั ย ที่ สร างสมจากข อมู ล ฐานองคประกอบทางจิตและทางกายภาพของบุคคล อันถายทอด
ชีววิทยาและจากแบบวัฒนธรรมที่ถยทอดทางสังคม รวมถึงการปรับเหตุจูงใจ ความปรารถนา และ
ความมุงประสงคของบุคคลนั้นใหเขากับความตองการและสิ่งแวดลอมทั้งทางสังคมและไมเกี่ยวกับ
สังคม การออกแบบสารที่นําเรื่องบุคลิกภาพมาใชเชน การออกแบบเสื้อผา ทรงผม การแตงตัวให
เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย การวงบุคลิกภาพของผูนําเสนอชิ้นในชิ้นงานใหเหมาะสมกับบทบาทที่
นําเสนอ เชน การใชสายตาที่มองดูเด็กดวยความเอ็นดู การแตงตัวใหดูภูมิฐานของผูบริหาร
จากการศึกษาเรื่องกลยุทธผูรับสาร สามารถสรุปไดวา กลยุทธผูรับสาร คือ การวิเคราะห
กลุ ม เป า หมาย(ผู รั บ สาร) โดยทั่ ว ไปสามารถวิ เ คราะห ไ ด จ าก 2 ส ว น คื อ ลั ก ษณะทางด า น
ประชากรศาสตร (Demographic Characteristics) และลักษณะทางจิตวิทยา (Phycographic
Characteristics) ซึ่งการวิเคราะหนั้นจะทําใหผูสื่อสารรูจักและเขาใจกลุมเปาหมายไดชัดเจนมากขึ้น
และนําไปสูการสรางสารและเลือกชองที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมายทําใหการสื่อสารมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น และในสวนของงานวิจัยชิ้นนี้ ผูวิจัยสามารถนํากลยุทธผูรับสารที่ไดศึกษานี้ นํามาอธิบาย
ชุมชนยานสําโรง ในฐานะที่เปนกลุมเปาหมายของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง ที่ตองการสราง
ความสัมพันธผานการทํากิจกรรมเชิงสังคม วาผูคนที่อาศัยอยูในชุมชนยานสําโรงเปนผูรับที่มีลักษณะ
อยางไร
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2.4 แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารแบบมีสวนรวม
2.4.1 แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารแบบมีสวนรวม
อัศรินทร นนทิหทัย (2551) ไดรวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารแบบมีสว นรวมจาก
นักวิชาการดานการสื่อสารเพื่อการพัฒนา ซึ่งไดชวยกันอธิบายถึง “ภาพ” ของการสื่อสารแบบมีสวน
รวมในมิติตางๆ ดังตัวอยางตอไปนี้
Ascroft (1987 อางถึงใน อัศรินทร นนทิหทัย, 2551) ไดใหนิยามเกี่ยวกับการสื่อสารแบบมี
สวนรวมโดยคํานึงถึงกระบวนการในการสื่อสารแบบมีสวนรวม โดยมองวา การสื่อสารแบบมีสวนรวม
เปนกระบวนการที่กลุมบุคคลตางๆ ซึ่งมีความตั้งใจ และมีความเกี่ยวของกับประเด็นปญหาหนึ่งๆ ได
กาวเขามามีบทบาทในกระบวนการแลกเปลี่ยนความรูและการสรางความเขาใจรวมกัน
Nair and White (1993 อางถึงใน อัศรินทร นนทิหทัย, 2551) เปนกลุมบุคคลสําคัญที่ทํา
ใหแนวคิดเรื่องการสื่อสารแบบมีสวนรวมโดดเดนขึ้นมาในวงการดานการสื่อสารและการพัฒนา พวก
เขาอธิบายใหเห็นวา การสื่อสารแบบมีสวนรวมเปนการออกแบบกระบวนการสื่อสาร โดยมุงเนนให
ผูเกี่ยวของสามารถสื่อสารกันไดในลักษณะของ “การปรึกษาหารือ” (Dialogue) รวมกัน Nair and
White ไดย้ําวา การกระทําดังกลาวสะทอนใหเห็นภาพของ “การมีปฏิสัมพันธอยางตอเนื่อง” ระหวาง
ผูสงสารและผูรับสาร ในขณะเดียวกันยังมองวา การสื่อสารแบบมีสวนรวมเกี่ยวของกับการรวมกัน
ระบุความจําเปนและสภาพปญหาในการพัฒนา การรวมกันคิดเชิงสรางสรรคเกี่ยวกับสถานการณ
ตางๆ ในเรื่องที่จําเปนตอการพัฒนา ตลอดจนการลงมือปฏิบัติการพัฒนาภายใตสถานการณของความ
รวมมือกัน
Bordenave (1994 อางถึงใน อัศรินทร นนทิหทัย, 2551) ใหนิยามเกี่ยวกับการสื่อสาร
แบบมีสวนรวม โดยคํานึงถึงหลักการเชิงปรัชญาที่อยูเบื้องหลังกระบวนการสื่อสารแบบมีสวนรวม โดย
มองวาการสื่อสารแบบมีสวนรวมเปนรูปแบบหนึ่งของการสื่อสารที่สะทอนความเปนอิสระและความ
เทาเทียม Bordenave ย้ําวา ความเปนอิสระและความเทาเทียมกันของบุคคล สามารถเกิดขึ้นไดใน
กรณีที่บุคคลมีโอกาสเขาถึงชองทางการสื่อสารชุมชน และมีโอกาสไดแสดงมุมมอง ความรูสึกและ
ประสบการณ ตา งๆ ของตนอย า งเต็ มที่ ทั้ งนี้เพราะเขามองวาสิ่ง ดังกล าวเป น พื้น ฐานสํา คัญ ที่จ ะ
สนับสนุนใหบุคคลกลุมตางๆ สามารถตัดสินใจลงมือกระทําในเรื่องที่พวกเขาสนใจและรวมมือกัน
แกปญหาตางๆ ตลอดจนพัฒนาสังคมใหดีขึ้น
Jacobson (1994 อางถึงใน อัศรินทร นนทิหทัย, 2551) ใหนิยามการสื่อสารแบบมีสวน
รวมโดยคํานึงถึงรูปแบบตางๆ ในการสื่อสารแบบมีสวนรวม และรากฐานสําคัญที่อยูเบื้องหลังการ
สื่ อ สารแบบมี ส ว นร ว ม เขากล า วว า การสื่ อ สารแบบมี ส ว นร ว มเกี่ ย วข อ งกั บ การเข า ร ว ม
(Involvement) ของประชาชนในโครงการตางๆ ที่เกี่ยวของกับการสื่อสารในทุกระดับ ไมวาจะมี
พื้นฐานเกี่ยวของกับการสื่อสารระหวางบุคคล หรือการสื่อสารผานสื่อมวลชนหรือการสื่อสารผานสื่อ
ประเพณีก็ตาม โดยมีความไววางใจกัน เปน ฐานสําคัญที่อยูเบื้องหลังกระบวนการสื่อสารและการ
พัฒนาตางๆ
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2.4.2 ระดับของการสื่อสารแบบมีสวนรวม
อภิญญา กังสนารักษ (2544 อางถึงใน เอกวิทย นวเศรษฐ, 2554, น. 9-10) กลาวถึง
การมี ส ว น ร ว ม ค ือ ก า ร เ ขา ม า มีส ว น รว ม ข อ ง ป ร ะ ช า ช น ใ น ช ุม ช น เ พื ่อ ก า ร ก ร ะ ทํ า
กิจ กรรมใดกิจ กรรมหนึ่งใหเกิดประโยชนตอชุมชนนั้น และไดนําเสนอขั้น ตอนการมีสวนรว มของ
ชุมชนวา ชุมชนตองมีสวนรวมใน 4 ขั้นตอน คือ
1) การมีสวนรวมในการริเริ่มโครงการ รวมคนหาปญหาและสาเหตุของปญหาภายใน
ชุมชน รวมตัดสินใจกําหนดความตองการและรวมลําดับความสําคัญของความตองการ
2) การมี ส ว นร ว มในขั้ น การวางแผนกํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค วิ ธี ก าร แนวทางการ
ดําเนินงาน รวมถึงทรัพยากรและแหลงวิทยากรที่จะใชในโครงการ
3) การมีสวนรวมในขั้นตอนการดําเนินโครงการ ทําประโยชนใหแกโครงการ โดยรวม
ชวยเหลือดานทุนทรัพย วัสดุอุปกรณ และแรงงาน
4) การมีสวนรวมในการประเมินผลโครงการ เพื่อใหรูวาผลจากการดํานินงานบรรลุ
วัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม โดยสามารถกําหนดการประเมินผลเปนระยะตอเนื่องหรือประเมินผล
รวมทั้งโครงการในคราวเดียวก็ได
กาญจนา แกวเทพ และคณะ (2543) ไดแบงการมีสวนรวมในการสื่อสารออกเปน 3 ระดับ ดังนี้
1) การมี ส ว นร ว มในฐานะผู ช ม/ผู รั บ สาร/ผู ใ ช ส าร (Audience/Receiver/Users)
ไดแก รับชมรายการอยูเสมอ จดหมายหรือโทรศัพทเขามาแสดงความคิดเห็น ติชมเสนอแนะ รายงาน
ผลการรับชมใหผูผลิตทราบ เปนตัวแทนสงขาวสาร รวมแจงขาวสาร ตรวจสอบขาวสารกับพื้นที่ รอง
ทุกข รองเรียนปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น รวมงานและกิจกรรมตางๆ ที่จัดขึ้น เสนอแนะรูปแบบรายการ
ชวยประชาสัมพันธรายการ ฯลฯ
2) การมีสวนรวมในฐานะผูสง/ผูผ ลิต/ผูรว มผลิต/ผูแสดง (Sender/Producer/Co
producer/Performance) เปนระดับการมีสวนรวมที่สูงขึ้นมา ซึ่งแบงไดหลายขั้นตอนตามหลัก
แนวคิดเรื่องกระบวนการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน คือ
(1) ขั้นกอนการผลิต (Pre-Production Stage) หรือการเตรียมการกอน
การผลิตไดแก การเลือกประเด็นหัวขอ แงมุมที่จะนําเสนอ รวบรวมขอเท็จจริงที่นํามาใชเปนวัตถุดิบ
การเขียนบท การคัดเลือกฉากและตัวแสดง ฯลฯ
(2) ขั้นการผลิต (Production Stage) คือ การลงมือถายทํา
(3) ขั้นหลังการผลิต (Post-Production Stage) คือ ขั้นตอนหลังการถาย
ทําเสร็จสิ้นแลว ไดแก การตัดตอ การลงเสียง การเพิ่มเทคนิคดานภาพ ฯลฯ
3) การมีสวนรวมในระดับบริหารงาน (Policy Maker/Planner) ไดแก การเปนผู
วางแผนกําหนดนโยบายเกี่ยวกับรายการโทรทัศน ซึ่งถือวาเปนระดับสูงสุดของการมีสวนรวม
อคิน รพีพัฒน และคณะ (2525 อางถึงใน เอกวิทย นวเศรษฐ, 2554, น. 8-9) ไดกลาวถึง
การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาตนเองไววา การมีสวนรวมของประชาชน มิใชการบังคับ
การขอร อ ง การขู เ ข็ ญ หรื อ การเสี ย สละ และแตกต า งจากการให ค วามร ว มมื อ โดยทั่ ว ไป
การมีสวนรวมของประชาชนอาจแบงออกไดเปน 5 ระดับดวยกัน คือ
1) ประชาชนมี ส ว นร ว มในการค น หาป ญ หาและความต อ งการของชุ ม ชน
ตลอดจนจัดเรียงลําดับความสําคัญของปญหารวมกับผูปฏิบัติงานในสนาม (Organizer)
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2) ประชาชนมี ส ว นร ว มในการวิ เ คราะห ห าสาเหตุ แ ห ง ป ญ หาและแนวทางต า งๆ
ที่อาจนำมาใชในการแกไขปญหา
3) ประชาชนมีสวนรวมในการพิจารณาแนวทางและวิธีการที่จะใชในการแกไขปญหา
และวางแผนเพื่อแกปญหารวมกันกับผูปฏิบัติงานสนาม
4) ประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานตามแผนเพื่อแกปญหา
5) ประชาชนมีสวนรวมในการติดตามผลการปฏิบัติงานรวมกับผูปฏิบัติงานสนาม
ปรากฏการณที่เกิดขึ้นอยูเสมอๆ ในการพัฒนาชุมชน คือ ประชาชนไดมีสวนรวมในระดับที่ 4
เทานั้น สวนการมีสวนรวมในระดับที่ 1, 2, 3 และ 5 นั้นขาดหายไป แตผูบริหารโครงการก็มักจะถือ
วาประชาชนไดมีสวนรวมแลว ความจริงการมีสวนรวมในระดับที่ 1, 2, และ 3 อาจถือไดวาเปนหัวใจ
ของการมีสวนรวมทีเดียว เพราะการที่ประชาชนไดมีสวนรวมในการคนหา ปญหาวิเคราะหถึงสาเหตุแหงปญหา
และเลือกสรรวิธีการ ตลอดจนวางแผนการแกปญหา จะเปนสิ่งที่เสริมสรางประชาชนใหมีความสามารถพึ่งตนเอง
ได อคิ น รพี พัฒน ได ยกตั วอย างให เห็ นว า การร วมทํ างานด วยมิใช จะเป นการมี สวนรวมเสมอไป อย างเช น
การคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนในเมืองที่หนวยงานรัฐเขาไปจัดตั้งวา ผูที่ไดรับการคัดเลือก เปน
กรรมการมักจะลาออกในภายหลังเนื่องจากการเปนคณะกรรมการชุมชนไมไดแกไขปญหาใหกับพวก
เขา ตรงกันขามกลับเพิ่มภาระใหพวกเขาทําใหไมมีเวลาไปทํางานของตนเอง ฐานะย่ําแยลงมากจึง
อยากจะลาออก ลักษณะเชนนี้ ไมเรียกวาการมีสวนรวม (Peoples’ Participation in their own
Development) เรียกวาการมีสวนรวม (Peoples’ Participation in their own Development)
จากขอมูลที่ไดศึกษา จึงสรุปไดวา การสื่อสารแบบมีสวนรวม คือ การที่บุคคลมีการพบปะ
พูดคุย มีความตั้งใจหรือเปาหมายเดียวกัน หรือทํากิจกรรมใดๆ รวมกันในขั้นตอนตางๆ และขั้นตอน
ในการมีสวนรวมในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้น มีระดับของการมีสวนรวมที่สําคัญคือ การมีสวนรวมในการคิด
การมีสวนรวมในการปฏิบัติ และมีสวนรวมในการประเมินผล ผูวิจัยไดนําแนวคิดของการมีสวนรวม
มาใชเพื่อเปนแนวทางในการวิเคราะหวา ศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง ไดใชกลยุทธการสื่อสาร
แบบมีสวนรวมกับคนในองคกรและชุมชนอยางไร

2.5 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ผูวิจัยไดทําการศึกษางานวิจัย ที่เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางในการประกอบการวิจัยครั้งนี้
ดังตอไปนี้
กําพล เติมกิจอนันต (2556) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการสื่อสารการดําเนินกิจกรรม
เพื่อสังคมของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) โครงการรักษปา สรางคน 84 ตําบล วิถีพอเพียง เปนการ
วิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาถึงรูปแบบกิจกรรมเพื่อสังคมภายใตความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร
ธุรกิจและศึกษาถึงกระบวนการสื่อสารในโครงการรักษปา สรางคน 84 ตําบล วิถีพอเพียง รวมทั้ง
ศึกษาการรับ รูกิจ กรรมเพื่อสังคมตามมุมมองของคนในชุมชนตําบลแมทา อําเภอแมออน จังหวัด
เชียงใหม ที่มีตอบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) รูปแบบกิจกรรมเพื่อสังคมภายใตความรับผิดชอบตอ
สังคมขององคกรธุรกิจ (CSR) ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) โครงการรักษปา สรางคน 84 ตําบล
วิถีพอเพียง กรณีศึกษา ตําบลแมทา อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม เปนการดําเนินกิจกรรมที่แยก
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จากการดําเนินธุรกิจที่เปนกระบวนการหลักของกิจการ และสรางประโยชนใหเกิดแกสังคม ชุมชน ใน
ดานตางๆ รวมถึงการนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ มา
ประยุ ก ต ใ ช ใ นการดํ า เนิ น กิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คม โดยมุ ง เน น การพั ฒ นาคนเป น ศู น ย ก าร กล า วคื อ
ประชาชนรับรูถึงปญหา เขาใจ เขาถึงและรวมกันแกไขปญหา ตลอดจนการกําหนด โครงสราง กลไก
และเครื่ อ งมื อ ในการจั ด การทรั พ ยากรให อ ยู อ ย า งพอเพี ย งซึ่ ง จะเอื้ อ ให ชุ ม ชน สั ง คม ท อ งถิ่ น มี
ความสามารถในการจัดการตนเองไดอยางยั่งยืน ในเรื่องกระบวนการสื่อสารความรับผิดชอบตอสังคม
ขององคกรธุรกิจ (CSR) ในโครงการรักษปา สรางคน 84 ตําบล วิถีพอเพียง กรณีศึกษาชุมชนตําบล
แมทา อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม มีกระบวนการ 2 ขั้นตอน คือ 1) กระบวนการสื่อสารจาก
ผูรับผิดชอบโครงการฯ ไปยังผูนําและแกนนํา 2) กระบวนการสื่อสารจากผูนําและแกนนําไปยังชุมชน
ตําบลแมทา อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม สวนเรื่องการรับรูของคนในชุมชนตําบลแมทา อําเภอแม
ออน จังหวัดเชียงใหม ที่มีตอโครงการรักษปา สรางคน 84 ตําบล วิถีพอเพียง ของบริษัท ปตท. จํากัด
(มหาชน) นั้น พบวา สื่อที่มีประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธกิจกรรมของโครงการฯ สูงสุด คือ สื่อ
บุคคล ไดแก ผูนําและแกนนํา ลูกหลานในชุมชน เจาหนาที่ประจําตําบล คณะกรรมการโครงการ
ตําบล เจาหนาที่ประจําภาคและหนวยงานภาคีพัฒนาในทองถิ่น รองลงมา คือ สื่อชุมชน เชน หอ
กระจายขาว ศูนยวิทยุชุมชนคนฮักแมทา และสื่อสิ่งพิมพรูปแบบจดหมายขาว ตามลําดับ ในขณะที่สื่อ
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพน อ ยที่ สุ ด คื อ สื่ อ สั ง คมออนไลน เพราะชาวบ า นส ว นใหญ ยั ง ไม ส ามารถเข า ถึ ง
อิ น เทอร เ น็ ต และสื่ อ สั ง คมออนไลน อ ย า งทั่ ว ถึ ง ส ว นในเรื่ อ งการรั บ รู เ นื้ อ หาประชาสั ม พั น ธ ข อง
โครงการฯ นั้น บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ตองการสื่อสารแนวคิด “พลิกใจใหพอเพียง เพื่อสุขที่
ยั่งยื น” ตามหลักปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งชาวบานตําบลแมทา เขาใจและรับรูวาโครงการฯ
ตองการใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจนนําไปสูความพอเพียงและที่สําคัญตองการใหเกิดความ
รวมมือรวมใจภายในชุมชนในการสรางความสุขที่ยั่งยืน ซึ่งสอดคลองกับเจตนารมณของบริษัท ปตท.
จํากัด (มหาชน)
กุลทิพย ศาสตระรุจิ และทัณฑกานต ดวงรัตน (2557) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การสื่อสารรณรงค
พื้นที่สุขภาวะในชุมชนเมืองในมิติของการสื่อสารเพื่อความรับผิดชอบตอสังคม มีวัตถุประสงคของการ
วิจัย คือ 1) เพื่อศึกษาการสื่อสารการรณรงค 2) เพื่อศึกษากระบวนการสื่อสารดานความรับผิดชอบ
ตอสังคม CSR ในการใชพื้นที่สุขภาวะในชุมชนเมืองในเขตพื้นที่ชุมชนหัวตะเข ตั้งแตเดือน สิงหาคม
2555 ถึง ตุลาคม 2556 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิธีการ
สัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) และการสนทนากลุม (Focus Group Discussion)
และวิธีการสังเกตการณ (Observation) กับกลุมประชาชนในพื้นที่ชุมชนหัวตะเข เขตลาดกะบัง
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา การสื่อสารดานความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) นั้นเปน
กระบวนการสื่อสารผาน มิติภายนอกขององคกรการศึกษา คือ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ไดดําเนิน
กิจกรรมในรูปแบบการทําโครงการสื่อสารรณรงคในการแกไขและพัฒนาสังคม ผานสื่อกิจกรรมภายใต
โครงการ “สายน้ําจากสายธารสูแม” สะทอนใหเห็นถึงวาองคกรการศึกษาไดแสดงบทบาทของการ
เปนผูนําทางการศึกษาตอการสรางความเปลี่ยนแปลงตอสังคมอยางมีวิธีการ ซึ่งไดใชจุดแข็งของ
มหาวิทยาลัยที่มีคณะนิเทศศาสตร จัดทําโครงการของคณะและมีการวางแผนใหคณาจารย นักศึกษา
ได เ ข า มามี ส ว นร ว มในกระบวนการสื่ อ สารกั บ ชุ ม ชน ซึ่ ง จะนํ า มาสู ภ าพลั ก ษณ ที่ ดี (Corporate
Citizenship) อันเปนรากฐานสําคัญในการสรางความไววางใจและคุณคาของมหาวิทยาลัยในมุมมอง
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ของผูบริโภค ทั้งนี้ไดเนนองคประกอบของการสื่อสาร CSR ในดานการพัฒนาชุมชน (Community
Involvement and Development) กลยุทธการสื่อสาร CSR ผานสื่อกิจกรรมนี้ประกอบดวย 3
องคประกอบ คือ 1) องคกรเปนผูทําหนาที่สงขอมูล 2) ผูมีสวนไดสวนเสีย หมายถึง คนหรือกลุมคนที่
ไดรับสาร คือ คนในชุมชนและเครือขายที่สงสารไป และ 3) ภาพลักษณหรือสารที่สงออก
กําพล แสงทรัพยสิน (2557) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยแหงความสําเร็จของกลยุทธการ
สื่อสารดานกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ของบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) โดยมี
วัตถุประสงคในการศึกษาดังนี้ 1) เพื่อศึกษากลยุทธการสื่อสารดานกิจกรรม CSR ของบริษัท ซีพี
ออลล จํากัด (มหาชน) 2) เพื่อศึกษาสื่อดานกิจกรรม CSR ของบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)
และ 3) เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการสื่อสารดานกิจกรรม CSR ของบริษัท ซีพี ออลล
จํ า กั ด (มหาชน) ศึ ก ษาโดยใช วิ ธี เ ก็ บ รวบรวมข อ มู ล จากการสั ม ภาษณ แ บบเจาะลึ ก (In-Depth
Interview) จากผูบริหารระดับสูง และบุคลากรที่รับผิดชอบดานการสงเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม และ
ฝายประชาสัมพันธองคกรของบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) โดยใชแนวคําถามแบบไมมีโครงสราง
(Unstructured Interview) ผลการศึกษาพบวา บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) ใชกลยุทธการ
สื่อสารดานกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) 3 กลยุทธ ประกอบดวย 1) กลยุทธการดําเนิน
กิจกรรม CSR แบบผสมผสาน ซึ่งเปนการกําหนดกลยุทธที่หลากหลายวิธีทั้งในมิติแนวกวางและแนว
ลึก โดยเริ่มจากกลยุทธการรับรูประเด็นทางสังคม การจัดสงอาสาสมัครเขาไปชวยเหลือชุมชน การ
สงเสริมสังคมจากการทําการตลาด และกลยุทธการดําเนิน ธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม
2) กลยุทธการสรางการมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม CSR จากทุกภาคสวนในสังคม เปนการ
ดําเนินกลยุทธเพื่อระดมกําลังกาย กําลังใจและกําลังสมองจากทุกสวนในสังคมไมวาจะเปนประชาชน
หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนอื่นๆ รวมถึงพนักงานของบริษัท เพื่อเขามารวมคิด รวมวางแผน รวมทํา
รวมติดตาม กํากับ ดูแล และรวมรับผลประโยชนที่ไดจากการดําเนินกิจกรรม และ 3) การใชสื่อ
ประชาสั มพั น ธ ดา นกิ จ กรรม CSR แบบครบเครื่ องเป น การดํ าเนิน การใชสื่ อประชาสั มพั น ธ ที่
หลากหลายประเภท เปนแบบผสมผสานโดยการบูรณาการเนื้อหาขอมูลกิจกรรมความรับผิดชอบตอ
สังคม (CSR) เขาดวยกัน เพื่อที่จะสามารถสื่อสารกับทุกภาคสวนในสังคมที่มีสวนเกี่ยวของหรือเปนผูมี
สวนไดสวนเสีย (Stakeholder) กับการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของ บริษัท ซีพี
ออลล จํากัด (มหาชน) รวมถึงสามารถสรางการรับรู สรางความเขาใจและสรางทัศนคติที่ดีที่มีตอ
บริษัทใหเกิดขึ้นแกทุกภาคสวนในสังคมโดยใชสื่อ 2 ประเภท ไดแก สื่อมวลชน สื่อบุคคลและสื่อ
เฉพาะกิจ สวนปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการสื่อสารดานกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของ
บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) ประกอบไปดวย ความนาเชื่อถือของบริษัท การมีสวนรวมของ
พนักงาน ความสัมพันธที่ดีกับชุมชน และประสิทธิภาพการสื่อสาร
โชติรัตน ศรีสุข (2554) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง กลยุทธการสื่อสารและการรับรูรูปแบบ
โครงการความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) การวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อการศึกษา การใหความหมาย รูปแบบ กลยุทธการสื่อสารและการรับรูรูปแบบ
โครงการความรับผิดชอบตอสังคมสังคม (CSR) ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ลักษณะ
การศึกษาเปนการวิจัยเชิงคุณภาพทําการเก็บรวบรวม ขอมูลโดยการวิจัยเอกสารและการสัมภาษณ
แบบเจาะลึ ก (In-Depth
Interview)
จากบุ ค ลากรในบริ ษั ท และผู บ ริ โ ภคผลิ ต ภั ณ ฑ
ในกลุ ม เบี ย ร ข องบริ ษั ท และใช วิ ธี วิ เ คราะห ข อ มู ล เชิ ง พรรณนา (Descriptive Analysis)
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เพื่ อตอบวั ตถุ ป ระสงค การวิ จั ย ผลการวิจัย พบวา (1) การใหความหมาย: บริษัทไดกําหนดความ
รั บ ผิ ด ช อ บ ต อ สั ง ค ม ไ ว เ ป น ล า ย ลั ก ษ ณ อั ก ษ ร โ ด ย มุ ง เ น น ก า ร ส ร า ง ส ร ร ค สิ่ ง ที่ ดี
ใหแกสังคมและสิ่งแวดลอมดวยการปลูกฝงคนในองคกรและประชาชนทั่วไปใหอนุรักษและรักษา
สิ่งแวดลอม (2) รูปแบบโครงการความรับผิดชอบตอสังคม: เปนรูปแบบของการบริจาคเพื่อการกุศล
เปนสว นมากเปนCSR-after-Process คือการรับ ผิดชอบตอสังคมทําอยูนอกกระบวนการบริษัท
และเปน Strategic-CSR การทําความรับรับผิดชอบตอสังคมในเชิงรุก (Proactive) ที่องคกรสามารถ
ริเริ่มกิจกรรมดวยตัวเองใหแกสังคม (3) กลยุทธการสื่อสาร: จําแนกเปน 2 ประเภท ไดแก การสื่อสาร
ใชการสื่อสารจากบนสูลาง คือมีการถายทอดจากผูบริหารระดับสูง ลงสูผูบริหารระดับกลางไปถึงผู
ปฏิบัติและการสื่อสารภายนอกผานเครื่องมือทางการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ IMC) ไดแก สื่อ
ภาพยนตรโฆษณา ปายโฆษณา สื่อกลางแจง สื่อสิ่งพิมพ การจัดกิจกรรมพิเศษ การเปนผูอุปถัมภ
กิจกรรม และสื่อออนไลน (4) การรับรูรูปแบบโครงการความรับผิดชอบตอสังคม: ผูบริโภคเห็นวาการทําโครงการ
ความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท มีวัตถุประสงคเพื่อสรางภาพลักษณที่ดีใหแกบริษัทกิจกรรมที่ผูบริโภค
รับรูจะอยู ในรูปแบบของการบริจาคสิ่งของหรือสินคาจากบริษัท เพื่อเปน การชวยเหลือชุมชน ซึ่ง
โครงการที่ผูบริโภครูจักและสามารถจดจําไดดีคือ โครงการไทยเบฟ...รวมใจตานภัยหนาว โดย
ผูบริโภครับรูวาโครงการนี้ดําเนินการโดยการออกไปแจกจายผาหมใหแกผูประสบภัยหนาวเปนประจํา
ทุกป ซึ่งผูบริโภคพบเห็นไดจากสื่อโฆษณาทางโทรทัศน

บทที่ 3
ระเบียบวิธีการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง “กลยุทธการสื่อสารของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง ที่ทําใหเกิด
การมีสวนรวมระหวางศูนยการคาและชุมชน” เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ที่
เน น การหาความสั มพั น ธ เ ชิ งเหตุ แ ละผล เพื่อ ใหไ ดข อมู ล ที่ ครอบคลุม และสามารถอธิบ ายใน 3
ประเด็นหลักที่ผูวิจัยตองการที่จะศึกษา คือ
1) เพื่อศึกษารูปแบบการสื่อสารภายในองคกรของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง ที่ทํา
ใหคนในองคกรรับรูนโยบายการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร
2) เพื่อศึกษาการใชกลยุทธของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง ที่ทําใหเกิดการมีสวนรวม
ระหวางศูนยการคาฯ และชุมชน
3) เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลใหคนในองคกรและชุมชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมเชิงสังคม
ของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง
โดยผูวิจัยใชวิธีการศึกษา 2 วิธี ไดแก
1) การศึกษาจากรายงาน วิจัยเอกสาร (Documentary Research) ไดแก (1)
เอกสารรายงาน เรื่อง “มรดกทางปญญาของกิจเลิศไพโรจน” ป พ.ศ. 2550 (2) เอกสารเอกสารเรื่อง
แนวทางการบริหารศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง ป พ.ศ. 2550 (3) เอกสารายงานประจําปของ
ศูนยการคาฯ ของป พ.ศ. 2554-2556 (4) เอกสารแผนงานประชุมผูบริหารพบพนักงานประจําเดือน
ป พ.ศ. 2558 (5) เว็บไซตของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง www.imperialplaza.co.th (6)
ขอมูลชุมชนจากเว็บไซตของเทศบาลตําบลสําโรงเหนือ www.samrongnua.go.th
2) การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interview) ทั้งหมด 3 กลุม ไดแก กลุมที่ 1
คือ ผูบริหารและผูที่มีสวนเกี่ยวของในการกําหนดนโยบายในดานกิจกรรมเชิงสังคมของศูนยการคา
อิมพีเรียล เวิลด สําโรง จํานวน 4 ทาน ในประเด็นคําถามชุดที่ 1 คือ คําถามเกี่ยวกับรูปแบบการ
สื่อสารภายในองคกรของศูนยการคาฯและนโยบายดานความรับผิดชอบตอสังคมของศูนยการคาฯ
กลุมที่ 2 คือ ผูที่มีสวนเกี่ยวของอยูในโครงสรางการบริหารจัดการทีมอิมพีเรียลจิตอาสา จํานวน 3
ทาน ในประเด็นคําถามชุดที่ 2 คือ กลยุทธที่ศูนยการคาใชเพื่อใหเกิดการมีสวนรวมระหวาง
ศูนยการคาฯ กับชุมชน และกลุมที่ 3 คือ ทีมอิมพีเรียลจิตอาสา ไดแก คนในองคกร และชุมชนในรัศมี
5 กิโลเมตร รอบศูนยการคา (ในเขตเทศบาลตําบลสําโรงเหนือ) ที่เคยเขารวมกิจกรรมเชิงสังคมของ
ศูนยการคาอยางนอย 2 โครงการ จํานวน 5 ทาน ในประเด็นคําถามชุดที่ 3 คือ ปจจัยที่ทําใหคนใน
องคกรและคนในชุมชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมเชิงสังคมของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง
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3.1 กรอบแนวคิดการวิจัย
รูปแบบการสื่อสารภายในองคกรของศูนยการคาฯ
นโยบายของ
ศูนยการคา
อิมพีเรียล เวิลด สําโรง

S

- ผูบริหาร/ผูวางนโยบาย

M+C

การสื่อสารภายใน
องคกร
ในการรับรูกิจกรรม
เชิงสังคม

ทีมทํากิจกรรมเชิง
สังคมของศูนยการคา
อิมพีเรียล เวิลด สําโรง
- ทีมอิมพีเรียลจิตอาสา

กลยุทธของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง ที่ใหเกิดการมีสวนรวมระหวาง
ศูนยการคาฯ และชุมชน
- ทีมอิมพีเรียลจิตอาสา
- กิจกรรมเชิงสังคมของศูนย์การค้ าฯ

ปจจัยที่ทําใหคนในองคกรและชุมชนเขามามีสวนรวมใน
กิจกรรมเชิงสังคมของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง

R

- ปจจัยดานตัวองคกร
- ปจจัยดานเศรษฐกิจและสังคม
o ลักษณะทางดานประชากรศาสตร
o ลักษณะทางดานจิตวิทยา
- ปจจัยดานการสื่อสาร
o การรับขาวสารจากชองทางสื่อตางๆ

ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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3.2 แหลงขอมูลวิจัย ประชากรและผูใหขอมูลสําคัญ
3.2.1 แหลงขอมูลวิจัย (Research Resources)
แหลงขอมูลที่ใชในการวิจัยครั้งนี้แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก
1) ประเภทบุคคล ใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ทั้งหมด 3
กลุม ไดแก
กลุมที่ 1 คื อ ผู บ ริ ห ารและผู ที่ มี ส ว นเกี่ ย วข อ งในการกํ า หนดนโยบายในด า น
กิจกรรมเชิงสังคมของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง
กลุมที่ 2 คือ ผูที่มีสวนเกี่ยวของอยูในโครงสรางการบริหารจัดการทีมอิมพีเรียลจิต
อาสา
กลุมที่ 3 คือ ที ม อิม พี เรี ย ลจิ ตอาสา ได แ ก คนในองคก ร และชุ มชนในรั ศมี 5
กิโลเมตร รอบศูนยการคา (ในเขตเทศบาลตําบลสําโรงเหนือ) ที่เคยเขารวมกิจกรรมเชิงสังคมของ
ศูนยการคาอยางนอย 2 โครงการ
2) ประเภทรายงาน วิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาจากเอกสาร
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินกิจกรรมเชิงสังคมของศูนยการอิมพีเรียล เวิลด สําโรง และเอกสารที่
เกี่ยวกับชุมชนในรัศมี 5 กิโลเมตร รอบศูนยการคาฯ (ในเขตเทศบาลตําบลสําโรงเหนือ)
3.2.2 ประชากร (Population)
ประชากรและผูใหขอมูลสําคัญในการวิจัยครั้งนี้มีทั้งหมด 3 กลุม ไดแก
กลุมที่ 1 คื อ ผู บ ริ ห ารและผู ที่ มี ส ว นเกี่ ย วข อ งในการกํ า หนดนโยบายในด า น
กิจกรรมเชิงสังคมของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง จํานวน 3 ทาน
กลุมที่ 2 คือ ผูที่มีสวนเกี่ยวของอยูในโครงสรางการบริหารจัดการทีมอิมพีเรียลจิต
อาสา จํานวน 4 ทาน
กลุมที่ 3 คือ ที ม อิม พี เรี ย ลจิ ตอาสา ได แ ก คนในองคก ร และชุ มชนในรั ศมี 5
กิโลเมตร รอบศูน ยการคา(ในเขตเทศบาลตําบลสําโรงเหนือ)ที่เคยเขารว มกิจกรรมเชิงสังคมของ
ศูนยการคาอยางนอย 2 โครงการ จํานวน 5 ทาน
3.2.3 การไดมาของผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informant)
การไดมาของผูใหขอมูลสําคัญ คือ ทําการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดย
แบงกลุมผูใหสัมภาษณเจาะลึก 3 กลุม ดังนี้
1) กลุมที่ 1 คือ ผูบริหารและผูที่มีสวนเกี่ยวของในการกําหนดวิสัยทัศนและนโยบาย
ในของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง จํานวน 3 ทาน ใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth
Interview) เพื่อนํามารวบรวมขอมูล ความคิดเห็นและทิศทางในการกําหนดนโยบายของศูนยการคา
อิมพีเรียล เวิลด สําโรง ตลอดจนสามารถทราบถึงวิธีการสื่อสาร และปจจัยตางๆ ที่ทําใหเกิดการทํา
กิจกรรมเชิงสังคมของศูนยการคาแหงนี้ โดยขอความอนุเคราะหในการขอสัมภาษณผูบริหารและผูที่มี
สวนเกี่ยวของ ดังนี้
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(1) ดร.พรชัย ศรี ประไพ รองกรรมการผูจัดการใหญ ศูนยการคาอิมพี
เรียล เวิลด สําโรง ทําหนาที่รวมกําหนดนโยบายของศูนยการคา และกําหนดโครงสรางขององคกร
ทํางานมาเปนระยะเวลารวม 19 ป
(2) คุ ณ กุ ล ริ ส า กลิ่ น ชู ก ร ผู จั ด การแผนกพั ฒ นาองค ก ร ฝ า ยบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคล ศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง ทําหนาที่กําหนดกลยุทธการสื่อสารภายในองคกร
ทํางานมาเปนระยะเวลารวม 3 ป
(3) คุ ณ สุ ว รรณา ประคองทรั พ ย หั ว หน า แผนกกลยุ ท ธ ก ารพั ฒ นา
ทรัพยากรบุคคลและบริหารงานฝกอบรม ฝายบริหารทรัพยากรบุคคล ทําหนาที่รวมคิดวิธีการสื่อสาร
ภายในองคกร ทํางานมาเปนระยะเวลารวม 3 ป
2) กลุมที่ 2 คือ ผูที่มีสวนเกี่ยวของอยูในโครงสรางการบริหารจัดการทีมอิมพีเรียลจิต
อาสา จํานวน 4 ทาน ซึ่งมีบทบาทหนาที่ในการวางแผนหรือเปนผูดําเนินกิจกรรมเชิงสังคมของ
ศูน ยการคาฯ และมีร ะยะเวลาการทํางานในองคกรมาแลวอยางนอย 3 ปขึ้น ไป โดยใชวิ ธีการ
สัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) เพื่อนํามารวบรวมขอมูลเพื่อวิเคราะหการสราง
กิจกรรมเชิงสังคมของศูนยการคาฯ ผานโครงการตางๆ วามีการกําหนดเปาหมายตลอดจนวิธีการ
ดําเนินโครงการอยางไร ใชกลยุทธใดในการสื่อสารกิจกรรมเชิงสังคมของศูนยการอิมพีเรียล เวิลด
สําโรง
(1) คุณโอฬาร กิจ เลิ ศไพโรจน ประธานที่ป รึกษาชมรมอิม พีเ รีย ลจิ ต
อาสา/ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง ทําหนาที่กําหนดเปาหมายของ
กิจกรรมเชิงสังคมในโครงการตางๆ ทํางานมาเปนระยะเวลารวม 20 ป
(2) คุณวนาลี มณีธนธรณ ฝายกิจกรรมชมรมอิมพีเรียลจิตอาสา ทํา
หนาที่เปนผูคิดโครงการตางๆ ของชมรมอิมพีเรียลจิตอาสาตามเปาหมายที่ไดกําหนดไวรวมกัน ทํางาน
มาเปนระยะเวลารวม 3 ป
(3) คุณศุภัชชา เขมสุนทร ฝายประสานงานชมรมอิมพีเรียลจิตอาสา ทํา
หนาที่ประสานงานกับหนวยงานทั้งภายในองคและภานนอก (ชุมชน) ทํางานมาเปนระยะเวลารวม 3
ป
(4) คุณพงษศักดิ์ รุงโรจนการคา สมาชิกชมรมอิมพีเรียลจิตอาสาระดับ
Middle Line ทําหนาที่เปน Leader ในการสรางเครือขายจิตอาสาภายในองคกร ทํางานมาเปน
ระยะเวลารวม 5 ป
3) กลุมที่ 3 คือ ทีมอิมพีเรียลจิตอาสา ไดแก คนในองคกร และชุมชนในรัศมี 5
กิโลเมตร รอบศูน ยการคา(ในเขตเทศบาลตําบลสําโรงเหนือ)ที่เคยเขารว มกิจกรรมเชิงสังคมของ
ศูนยการคาอยางนอย 2 โครงการ จากทั้งหมด 6 โครงการ จํานวน 5 ทาน ใชวิธีการสัมภาษณแบบ
เจาะลึก (In-Depth Interview) เพื่อนํามารวบรวมขอมูลเพื่อวิเคราะหถึงปจจัยที่ทําใหมีสวนรวมใน
กิจกรรมเชิงสังคมของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง
(1) คุณยุทธพงษ ปะตังถาโต พนักงานของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด
สําโรง ทํางานมาเปนระยะเวลารวม 3 ป เปนสมาชิกของทีมอิมพีเรียลจิตอาสา ไดเคยเขารวม
กิจกรรมดานศาสนา ในโครงการ “อิมอาสา...ลางวัด สรางบุญ สุขใจ ณ วัดดานสําโรง” โครงการ “อิม
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พีเรียลแหเทียนพรรษามหามงคล” และ “โครงการทอผาปาการศึกษา” และโครงการดานการศึกษา
ในโครงการ “อิมพีเรียล...กาวนี้เพื่อนองครั้งที่ 1 มอบรองเทาเพื่อกาวของนอง”
(2) คุณชินกฤช ธรรมเปรมปรีดา ประธานสมาชิกสภาเทศบาลตําบล
สําโรงเหหนือ ซึ่งเปนผูนําชุมชนยานสําโรง ในเขตรัศมี 5 กิโลเมตร รอบศูนยการคาฯ (เขต 1 เทศบาล
ตําบลสําโรงเหนือ) ทําหนาที่เปนตัว แทนในการติดตอสื่อสารระหวางศูน ยการคาอิมพีเรีย ล เวิล ด
สําโรง กับชุมชน ทํางานอยูในชุมชนมาเปนระยะเวลารวม 10 ป ไดเคยเขารวมกิจกรรมดานศาสนา
ในโครงการ “อิมอาสา...ลางวัด สรางบุญ สุขใจ ณ วัดดานสําโรง” และโครงการ “อิมพีเรียลแหเทียน
พรรษามหามงคล”
(3) คุณสนอง บุญเผือก สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสําโรงเหนือ ซึ่งเปน
ผูนําชุมชนยานสําโรง ในเขตรัศมี 5 กิโลเมตร รอบศูนยการคาฯ (เขต 2 เทศบาลตําบลสําโรงเหนือ)
ทําหนาที่เปนตัวแทนในการติดตอสื่อสารระหวางศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง กับชุมชน ทํางาน
อยูในชุมชนมาเปนระยะเวลารวม 30 ป ไดเขารวมกิจกรรมดานศาสนา ในโครงการ “อิมอาสา...ลาง
วัด สรางบุญ สุขใจ ณ วัดไตรสามัคคี” และโครงการ “อิมพีเรียลแหเทียนพรรษามหามงคล”
(4) คุณอุนเรือน หมูแกว ครูชํานาญการโรงเรียนวัดดานสําโรง ตัวแทน
จากโรงเรี ย นรั ฐ บาลในชุ ม ชนย า นสํ า โรง ซึ่ ง เป น โรงเรี ย นที่ เ ข า ร ว มกิ จ กรรมด า นการศึ ก ษาของ
ศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง มาเปนระยะเวลากวา 5 ป ทํางานอยูในชุมชนมาเปนระยะเวลา
รวม 6 ป ไดเขารวมกิจกรรมดานการศึกษา ในโครงการ “อิมพีเรียล...กาวนี้เพื่อนองครั้งที่ 1 มอบ
รองเทาเพื่อกาวของนอง” และโครงการ “อิมพีเรียลทอดผาปาการศึกษา”
(5) คุ ณ ปราณี รุ ง เรื อ ง ครู ผู ส อน รั บ ผิ ด ชอบกิ จ กรรมพั ฒ นาผู เ รี ย น
ลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด โรงเรียนดรุณรัตน ตัวแทนจากโรงเรียนเอกชนในชุมชนยานสําโรง ซึ่ง
เปนโรงเรียนที่เขารวมกิจกรรมดานการศึกษาของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง มาเปนระยะเวลา
กวา 5 ป ทํางานอยูในชุมชนมาเปนระยะเวลารวม 15 ป ไดเขารวมกิจกรรมดานศาสนา ในโครงการ
“อิมอาสา...ลางวัด สรางบุญ สุขใจ ณ วัดดานสําโรง” และกิจกรรมดานวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นใน
โครงการ “อิมพีเรียลสืบสานประเพณีทองถิ่น”

3.3 วิธีการเขาถึงขอมูลและการเก็บขอมูล
การเก็ บ รวบรวมข อมู ล จะเก็บ ขอมูล จากประชากรผูใหขอมูล สําคัญ 3 กลุม ไดแก 1)
ผูบริหาร/ผูกําหนดนโยบาย 2) ทีมอิมพีเรียลจอตอาสา 3) ชุมชนยานสําโรง ซึ่งใชวิธีการเก็บรวบรวม
ข อ มู ล แบ งออกเป น 2 วิ ธี คื อ 1) รวบรวมข อ มู ล จากรายงาน วิจั ย เอกสาร (Documentary
Research) 2) รวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interview
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ตารางที่ 3.1 แสดงรายละเอียดและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
กลุมประชากรผูใหขอมูลสําคัญ
วิธีการเก็บขอมูล

กลุมที่ 1 ผูบริหาร / ผู
กําหนดนโยบาย
- ศึกษาจากเอกสารเอกสาร
แนวทางการบริหาร
ศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด
สําโรง ป2550
- ศึกษาจากเอกสารเรื่อง
มรดกทางปญญาของกิจเลิศ
ไพโรจน ป 2550
- ศึกษาจากรายงานประจําป
ตั้งแตป พ.ศ. 2555 – 2557
- ศึกษาจากเว็บไซตของ
ศูนยการคาฯ
ติดตอขอขอมูลจากฝาย
บริหารงานองคกร ของ
ศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด
สําโรง

กลุมที่ 2
ทีมอิมพีเรียลจิตอาสา
- ศึกษาแผนการดําเนินงาน
ของทีมอิมพีเรียลจิตอาสา
- ศึกษาจากเอกสารแผนงาน
กิจกรรมเชิงสังคมของ
ศูนยการคา

กลุมที่ 3
ชุมชน
- ศึกษาจากเอกสารเกี่ยวกับ
ชุมชน เชน ลักษณะ ความ
เปนอยู สภาพแวดลอม หรือ
ปญหาของชุมชน
- ศึกษาจากเว็บไซตของเทศบาล
ตําบลสําโรงเหนือ (เขตชุมชน
ยานสําโรง)

ติดตอขอขอมุลจากประธาน
ทีมอิมพีเรียลจิตอาสา ของ
ศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด
สําโรง

ติดตอขอขอมูลจากหนวยงาน
ราชการ เชน เจาหนาที่เทศบาล
หรือ ผูนําชุมชนในพื้นที่

ชุดคําถามในประเด็น
วิธีการสัมภาษณแบบ เกี่ยวกับ
เจาะลึก (In-depth - นโยบายและวิสัยทัศนของ
องคกร
interview)
- รูปแบบของกิจกรรมเชิง
สังคม
- โครงสรางองคกร
- การสื่อสารภายในองคกร
จํานวนผูใหสัมภาษณ
3 ทาน

ชุดคําถามในประเด็นเกี่ยวกับ
- กลยุทธการสื่อสารที่ใชกับ
ชุมชน

ชุดคําถามในประเด็นเกี่ยวกับ
- ปจจัยที่ทําใหเขารวมกิจกรรม
เชิงสังคมของศูนยการคาฯ คือ
อะไร

4 ทาน

5 ทาน

วิธีศึกษาจากรายงาน
วิจัยเอกสาร
(Documentary
Research)

วิธีการขอขอมูล

3.4 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3.3.1 แบบสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) เปนเครื่องมือที่ผูวิจัยใชในการสัมภาษณ
ผูใหขอมูลสําคัญ ซึ่งเครื่องมือนี้ไดออกแบบโดยการศึกษาจากแนวคิด ทฤษฏี งานวิจัยที่เกี่ยวของที่
กลาวไวในบทที่ 2 และเทคนิคการสรางแบบสัมภาษณ จะมีลักษณะเปนคําถามที่เขาใจงาย เปน
คําถามปลายเปด (Open Ended Question) เพื่อใหเกิดการตอบคําถามไดอยางอิสระ แสดงความ
คิดเห็นไดเต็มที่ แนวคําถามการสัมภาษณจะครอบคลุมแนวคิด ทฤษฏีและอยูภายใตขอบเขตการวิจัย
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว โดยผูวิจัยไดอกแบบแนวคําถามปลายเปด 3 ชุด สําหรับบุคคลผู
ถูกสัมภาษณ 3 กลุม ดังนี้
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ตารางที่ 3.2 แนวคําถามปลายเปด ชุดที่ 1 สําหรับกลุมผูบริหาร/ผูกําหนดนโยบายของศูนยการคา
คําถามชุดที่ 1
วัตถุประสงค : เพื่อศึกษารูปแบบการสื่อสารภายในองคกรของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง
ที่ทําใหคนในองคกรรับรูน โยบายการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร
ประเด็นหลัก
ประเด็นรอง
1. ขอมูลทั่วไปของผูให
- ทานมีตําแหนงหนาที่อะไรในองคกร
สัมภาษณ (ผูบริหาร
- ทานทํางานในองคกรนี้มาเปนระยะเวลานานเทาใด
ศูนยการคา)
2. นโยบายหรือวิสัยทัศน
- นโยบายหรือวิสัยทัศนหลักขององคกรคืออะไร
ของศูนยการคาอิมพีเรียล - นโยบายใดที่สอดคลองกับการทํากิจกรรมเชิงสังคม (CSR)
เวิลด สําโรง เปนอยางไร
- รูปแบบของกิจกรรมเชิงสังคมทีศ่ ูนยการคาฯ ทําที่ผานมาและในอนาคตเปน
อยางไร
3. การสื่อสารภายในองคกร - รูปแบบการสื่อสารใดที่ทําใหพนักงานรับรูนโยบายดานกิจกรรมเชิงสังคม
เปนอยางไร
- หนวยงานใดในองคกรที่เปนผูรับนโยบายดานกิจกรรมเชิงสังคมไปสานตอ
- วิธีการสื่อสารใดที่ทําใหเกิดความเขมแข็งของหนวยงานที่ทํากิจกรรมเชิงสังคมกับ
ชุมชน

ตารางที่ 3.3 แนวคําถามปลายเปด ชุดที่ 2 สําหรับผูที่มีสวนเกี่ยวของอยูในโครงสรางการบริหาร
จัดการทีมอิมพีเรียลจิตอาสา
คําถามชุดที่ 2
วัตถุประสงค : เพื่อศึกษาการใชกลยุทธของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง ที่ทําใหเกิดการมีสวนรวม
ระหวางศูนยการคาฯ และชุมชน
ประเด็นหลัก
ประเด็นรอง
1. ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ (ผูที่ - ทานทําหนาที่ดานใดภายในทีมอิมพีเรียลจิตอาสา
มีสวนเกี่ยวของอยูในโครงสรางการ
- ทานทํางานในองคกรนี้มาเปนระยะเวลานานเทาใด
บริหารจัดการทีมอิมพีเรียลจิตอาสา)
2. ศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง - ทานมีแนวคิดอยางไรในการเขาบริหารจัดการทีมอิมพีเรียลจิตอาสา
ใชกลยุทธอะไร ที่ทําใหเกิดการมีสว น - ทานมีวิธีการคัดเลือกสมาชิกเขามารวมในทีมอิมพีเรียลจิตอาสาอยางไร
รวมระหวางศูนยการคาฯ และชุมชน - ทานมีวิธีการคัดเลือกกิจกรรมทีศ่ ูนยการคาฯ ตองการทําใหกับสังคม
อยางไร
- ทานมีการวิเคราะหกลุม เปาหมายหรือไม อยางไร
- ทานมีตัวอยางโครงการที่ทําผานมาเปนอยางไร
- ทานมีวิธีสังเกตและวัดผลการตอบรับของกิจกรรมของทานผานชองทาง
ใด
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ตารางที่ 3.4 แนวคําถามปลายเปด ชุดที่ 3 สําหรับทีมอิมพีเรียลจิตอาสา
คําถามชุดที่ 3
วัตถุประสงค : เพื่อศึกษาปจจัยทีส่ งผลใหคนในองคกรและชุมชนเขามามีสวนรวม
ในกิจกรรมเชิงสังคมของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง
ประเด็นหลัก
1. ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ (คนใน
ชุมชนยานสําโรง)

ประเด็นรอง
- ทานเคยเขารวมกิจกรรมเชิงสังคมของศูนยการคาอิมพีเรียล
เวิลด สําโรง ในโครงการใดบาง
- ทานทําหนาที่สวนใดในชุมชนยานสําโรง หรือมีความสัมพันธกับ
ชุมชนแหงนี้ในรูปแบบใด เปนระยะเวลานานเทาใด

2. ปจจัยดานตัวองคกร ที่ทําใหชุมชนยาน
สําโรงเขามารวมกิจกรรมเชิงสังคมที่
ศูนยการคาฯ จัดขึ้น

- ทานเห็นวาศูนยการคาฯ มีสวนสําคัญในการตัดสินใจเขารวม
กิจกรรมเชิงสังคมที่ศูนยการคาฯ ไดจัดขึ้นหรือไม อยางไร

3. ปจจัยดานชุมชน ที่ทําใหชุมชนยาน
สําโรงเขามารวมกิจกรรมเชิงสังคมที่
ศูนยการคาฯ จัดขึ้น

- ทานเห็นวาลักษณะและผูคนที่อาศัยอยูในชุมชนยานสําโรงเปน
อยางไร
- ทานคิดวาเหตุใดที่ทําใหคนในชุมชนยานนี้เขารวมกิจกรรมเชิง
สังคมของศูนยการคาฯ
- ทานทราบขาวเรื่องกิจกรรมเชิงสังคมของศูนยการคาอิมพีเรียล
เวิลด สําโรง จากแหลงใดบาง
- ทานคิดวาสื่อใดที่มีประสิทธิภาพในการสื่อสารกับคนในชุมชน
ยานนี้

4. ปจจัยดานการสื่อสาร ที่ทําใหชุมชนยาน
สําโรงเขามารวมกิจกรรมเชิงสังคมที่
ศูนยการคาฯ จัดขึ้น

3.5 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ผูวิจัยไดนําเครื่องมือการวิจัย คือ แบบสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) และคนหา
เอกสารเพิ่มเติม ซึ่งจะทําการสัมภาษณกลุมตัวอยางที่แตกตางกัน และใชเครื่องมือการวิจัยที่แตกตาง
กัน ซึ่งอยูภายใตการแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาในงานวิจัยชิ้นนี้ เพื่อพิจารณาถึงความถูกตองและ
เหมาะสม ทั้งนี้ประเด็นคําถามจะตองครอบคลุมวัตถุประสงคที่มุงศึกษา อีกทั้งผูวิจัยจะตองฝกฝนการ
สังเกตปฏิกิริยาของผูถูกสัมภาษณ และผูรวมสนทนาที่มีการตอบคําถามในแตละประเด็นคําถาม และ
หากพบวาขอคําถามในเครื่องมือนั้นมีขอบกพรองเกิดขึ้นจะนํามารับปรุงแกไขเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
มากที่สุดกอนจะนําไปเก็บขอมูลจริงจากกลุมตัวอยาง
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3.6 การวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอขอมูล
การวิเ คราะห ขอมู ล ในแตล ะประเด็นที่ศึกษา ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้ไดเก็บขอมูล ตามกรอบ
แนวคิด ทฤษฏีที่กําหนดไว ไดแก
1) แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารภายในองคกร
2) แนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ (Corporate Social
Responsibility : CSR)
3) แนวคิดกลยุทธการสื่อสาร
4) แนวคิดการสื่อสารแบบมีสวนรวม
5) เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
และใชวิธีการตีความขอมูล (Interpretation) เพื่อสรุปรวบรวมประเด็นสําคัญและนําเสนอ
เปนขอมูลเชิงพรรณนา การนําขอมูลตางๆ ดังกลาวมาวิเคราะหหาขอสรุป แยกแยะประเด็นตางๆ
เพื่อใหไดคําตอบที่มุงจะศึกษาและตีความ อธิบายเพื่อตอบปญหานําวิจัยที่กําหนดไวโดยวิเคราะหตาม
กรอบทฤษฏีที่อางอิงในบทที่ 2
3.6.1 การวิเคราะหขอมูล
1) การวิเคราะหขอมูลในแตละประเด็นที่ศึกษา ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ไดเก็บขอมูลหลาย
รูปแบบ ทั้งขอมูล ที่มาจากเอกสาร การสัมภาษณเชิงลึก โดยเปนขอมูลที่เกี่ย วกับการแสดงความ
คิ ด เห็ น ทั ศ นคติ ที่ มี ต อ ประเด็ น ต า งๆ และข อ มู ล ที่ ไ ด รั บ นั้ น ผู วิ จั ย ได ทํ า การวิ เ คราะห โ ดยการ
ตีความหมาย รวมทั้งจัดเปนระบบหมวดหมูตามความเกี่ยวของของขอบเขตการวิจัย
2) การวิเคราะหในแตละประเด็นที่ศึกษา โดยการนําเอาขอมูลทั้งหมดที่เกี่ยวของมา
รวบรวมเพื่อนําไปสูขอสรุป ซึ่งในแตละประเด็นจะตองตีความหมายของขอมูลเพื่อนําไปสรางขอสรุป
แบบอุปนัย (Inductive Method) และเพื่อตอบคําถามตามปญหานําวิจัยที่กําหนดไว
3.6.2 การนําเสนอขอมูล
การวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยนําเสนอขอมูลที่สรุปและรวบรวมประเด็นจากการวิเคราะหตามกรอบ
แนวคิด และทฤษฏีที่เกี่ยวของ และนํามาเขียนในรูปแบบพรรณนาและบรรยายตามวัตถุประสงคของ
การวิจัยครั้งนี้ โดยแบงการนําเสนอออกเปน 3 สวน คือ
1) ศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง มีนโยบายหรือแผนการสื่อสารอยางไร ที่ทําให
เกิดกิจกรรมเชิงสังคมของศูนยการคาฯ
2) ศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง ใชกลยุทธการสื่อสารในกิจกรรมเชิงสังคมของ
ศูนยการคาฯ อยางไร
3) ปจจัย อะไรที่ทําใหชุมชนยานสําโรงเกิดการมีสวนรว มในกิจกรรมเชิงสังคมของ
ศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง
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3.7 ระยะเวลาการเก็บขอมูล
ระหวางวันที่ 1 เมษายน 2558-31 สิงหาคม 2558 รวมเปนระยะเวลา 4 เดือน

บทที่ 4
ผลการวิจัย
การศึกษาเรื่อง “กลยุทธการสื่อสารของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง ที่ทําใหเกิดการมี
สวนรวมระหวางศูนยการคาและชุมชน” เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ที่ผูวิจัย
ตองการที่จะศึกษาใน 3 ประเด็น คือ
1) เพื่อศึกษารูปแบบการสื่อสารภายในองคกรของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง
ที่ทําใหคนในองคกรรับรูนโยบายการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร
2) เพื่อศึกษาการใชกลยุทธของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง ที่ทําใหเกิดการมี
สวนรวมระหวางศูนยการคาฯ และชุมชน
3) เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลใหคนในองคกรและชุมชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมเชิง
สังคมของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง
โดยใชระยะเวลาในการเก็บขอมูลระหวางวันที่ 1 เมษายน 2558-31 สิงหาคม 2558 รวม
เปนระยะเวลา 4 เดือน เครื่องมือที่ใช ไดแก วิธีศึกษาจากรายงาน วิจัยเอกสาร (Documentary
Research) และวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ตามตารางแสดงรายละเอียด
และวิธีการเก็บขอมูลจากประชากรผูใหขอมูลสําคัญเพื่อวัตถุประสงคที่ตองการศึกษา ดังตอไปนี้

4.1 ขอมูลประวัติเชิงลึกของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง
ผูวิ จั ย นํ า เสนอประวั ติเ ชิงลึกของศูน ยการคาอิมพีเรีย ล เวิล ด สําโรง จากเอกสารเรื่อง
“มรดกทางปญญาของกิจเลิศไพโรจน” ป 2550 เขียนโดย ดร. พรชัย ศรีประไพ รองกรรมการ
ผูจัดการใหญอาวุโสของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานเพื่อใหทราบถึง
ประวัติความเปนมาของศูนยการคาแหงนี้ ซึ่งจะแสดงใหเห็นถึงภาพรวมในการกําหนดนโยบายในการ
ดําเนินธุรกิจ และจะมีขอมูลที่สอดคลองกับการวางโครงสรางองคกรในสวนตางๆ
เครืออิมพีเรียล กอตั้งโดยกลุมกิจเลิศไพโรจน ดําเนินธุรกิจหลักตั้งแตป พ.ศ. 2509 ในนาม
ของหางหุนสวนจํากัด ก.เจริญ ที่นําเขาและจัดจําหนายของเลนเด็กใหกับหางสรรพสินคาหลายแหง
และรานคาทั่วประเทศไทย จนเปนที่รูจักกันเปนอยางดี
กลยุทธการกอตั้งหางสรรพสินคาในยุคเริ่มตนนั้น ทางกลุมกิจเลิศไพโรจนมองเห็นโอกาส
ทางธุรกิจที่จะดําเนินกิจการหางสรรพสินคาในเขตชานเมือง แทนที่จะเขามาแขงขันในเมืองที่มีการ
แขงขันสูงอยูแลว กลุมเห็นวาครอบครัวรุนใหมจะแยกออกไปอยูตามชานเมือง มีกําลังซื้อสูง มี
การศึกษาดี พิถีพิถันที่จะเลือกใชสินคาและบริการ กลยุทธประสพความสําเร็จดวยดีจนสามารถ

51
ขยายสาขาออกไปทั้งหมดรวมเปน 7 สาขา
ป พ.ศ. 2526 ไดเริ่มธุรกิจหางสรรพสินคาภายใตชื่อ หางสรรพสินคา อิมพีเรียล สําโรง
ป พ.ศ. 2527 เปดหางสรรพสินคาอิมพีเรียล สาขานนทบุรี
ป พ.ศ. 2529 เปดหางสรรพสินคาอิมพีเรียล สาขาบางกะป
ป พ.ศ. 2530 เปดหางสรรพสินคาอิมพีเรียล สาขางามวงศวาน
ป พ.ศ. 2535 เปดศูนยการคาอิมพีเรียลเวิลด สําโรง ที่เปนศูนยการคาครบวงจรภายใต
คอนเซปต THE ALL IN ONE
ป พ.ศ. 2535 เปดหางสรรพสินคาอิมพีเรียล สาขาบางนา
ป พ.ศ. 2538 เปดศูนยการคาอิมพีเรียลเวิลด สาขาลาดพราว
ป พ.ศ. 2539 ปรับเปลี่ยนหางสรรพสินคาอิมพีเรียล 3 สาขา คือ งามวงศวาน สําโรง
และบางกะป เปนรูปแบบซูเปอรสโตร ภายใตชื่อ ซูเปอรเซฟ
1) อิมพีเรียลเวิลดสําโรง (พ.ศ. 2535) : ศูนยแหงความครบครัน
พื้นที่ของโครงการแบงเปนศูนยการคาขนาดใหญ ที่มีทั้งหางสรรพสินคาและพื้นที่
พลาซา โดยมีพื้นที่ขายกวา 140,000 ตารางเมตร ซึ่งเปนศูนยการคาที่ใหญที่สุดแหงหนึ่งในประเทศ
ไทยยุคนั้น ศูนยการคา Imperial World Shopping Center เปดในป พ.ศ. 2535 ทามกลางความ
ภาคภูมิใจของชาวสําโรงที่กลุมอิมพีเรียลไดเลือกทําเลนี้ที่จะพัฒนาพื้นที่ใหเจริญรุงเรืองมากขึ้นไปอีก
เมื่อมีทั้งหางสรรพสินคาและศูนยการคา ลูกคาในยานนี้ก็มีโอกาสเลือกใชสินคาและบริการไดเทาเทียม
กั บ ห า งใหญ ใ จกลางเมื อ ง โดยไม ต อ งเดิ น ทางไกลเข า ไปในเมื อ ง อิ ม พี เ รี ย ลเวิ ล ด สํ า โรงประสบ
ความสําเร็จอยางไมนาเชื่อ กลายเปนศูนยที่มี Traffic ของลูกคามากไมแพศูนยชั้นนํา เปนศูนยที่มี
สินคาและบริการทุกอยางเทาที่ศูนยขนาดใหญพึงมี
รอบๆ ศูนยการคามีการพัฒนาพื้นที่ใหเปนตลาดสด 2 ตลาด ที่เปนตลาดคาปลีก
และคาสงที่ทันสมัย เปนตลาดที่มีสินคาอุปโภคและบริโภคคอนขางจะครบ และเปนที่นิยมของพอคา
แมคาประชาชน มีตึกอพารทเมนต 2 ตึกสูง 16 ชั้น ภายใตชื่อวา Jonathan Mansion ใหบริการที่อยู
อาศั ย กั บ คนต า งถิ่ น ที่ มาทํ า ธุ ร กิ จ ในเขตสํ าโรงและสมุท รปราการ มี อาคารพาณิช ยจํา นวนมากที่
ใหบริการดานสินคา ดานการเงิน ดานการบริการตางๆ ภายใตโครงการพัฒนาพื้นที่ดังกลาว สําโรง
กลายเปนทําเลธุรกิจสําคัญ สรางความเจริญเติบโตใหกับจังหวัดสมุทรปราการใหทัดเทียมกับยานใจ
กลางเมืองของกรุงเทพฯ
2) เศรษฐกิจผกผัน “ตมยํากุง” ที่ทําลายเศรษฐกิจไทยในป พ.ศ. 2540
การเติบโตอยางกาวกระโดดของเศรษฐกิจไทยในยุค 2530-2540 ทําใหสภาวะฟอง
สบูโดยเฉพาะอยางยิ่งธุรกิจอสังหาริมทรัพย ที่แขงขันกันเปดโครงการอยางไมมีขอบเขต การปลอยเสรี
ทางการเงินทําใหมีการกูเงินจากตางประเทศเขามามากโดยมีดอกเบี้ยต่ํา กูงายหลักประกันก็ไมตองมี
อะไรมาก ทําใหเกิดความไมมั่นคงทางการเงินอยางรุนแรง สภาพเงินบาทไมตรงกับขอเท็จจริงของ
เศรษฐกิจ จึงถูกโจมตี และเมื่อธนาคารแหงประเทศไทยออกไปปกปองคาเงินบาท โดยเอาเงินทุน
สํารองมาสูกับอัตราแลกเปลี่ยน ฐานะการคลังของประเทศก็สั่นคลอน จนตองมีการลดคาเงินบาท
กระทันหัน จากดอลลารละ 25 บาทมาเปน 30 บาท แลวคาเงินบาทก็ตกลงไปเรื่อยๆ จนถึงจุดต่ําสุด
ที่ 50 กวาบาทตอดอลลาร
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ภาวะดังกลาว ทําใหสถาบันการเงินหลายแหงตองปดตัวลง ธุรกิจไมสามารถหมุนเงิน
จากสถาบันการเงินได เริ่มขาดสภาพคลองอยางรุนแรง ภาวะหนี้สินจากตางประเทศเพิ่มขึ้น 100%
ภายในพริบตา ขณะที่อํานาจการหาเงินลดลง ภาวะเชนนี้กระทบกับแทบทุกธุรกิจในประเทศไทย
ธุรกิจภาคการเงินถูกปดตัวหรือถูกเทคโอเวอรไปหลายแหง ธุรกิจอสังหาริมทรัพยลมละลายกันทั่วหนา
ธุรกิจคาปลีกของทุกคายไดรับผลกระทบหมด อิมพีเรียลเองก็ตองผจญกับภาวะหนี้จากตางประเทศที่
เพิ่มขึ้นเทาตัว ประกอบกับการขาดสภาพคลองอยางรุนแรง เพราะธุรกิจหลายแหงยังอยูในชวงที่ตอง
ปรับตัว ทางออกทางเดียวที่ทําไดก็คือปดสาขาที่ไมสามารถดําเนินการตอไปได ขณะเดียวกันก็หาทาง
เจรจาประนอมหนี้กับธนาคารตางๆ เพื่อความอยูรอด สุดทายก็เหลือสาขาอิมพีเรียลเวิลดสําโรง และ
อิมพีเรียลเวิลดลาดพราวที่ยังยืนหยัดตอสูกับกระแสเศรษฐกิจที่ใชเวลานานกวาจะฟนตัว
3) อิมพีเรียลยุคใหม : สดใสดวยคุณคา
กลุมกิจเลิศไพโรจนไดพบกับความทาทายอีกครั้งในชวงเศรษฐกิจตกต่ํา การประคอง
ธุรกิจใหอยูรอดในชวงนั้นตองถือวาเปนความสามารถอยางนาชื่นชม ธุรกิจคาปลีกของคนไทยที่เคย
เติบโตมาเคียงขางกับอิมพีเรียลในยุครุงเรือง พากันปดตัว ลมหายตายจากไป แตอิมพีเรียลยังคงอยู
ดวยความสามารถในการจัดการดานการเงิน โดยมีการเจรจาขอลดหนี้ (Hair Cut) กับธนาคารจน
สามารถประคองตัวไปได ดวยความสามารถทางธุรกิจที่มีการเจรจากับมิตรรวมธุรกิจจนทําใหธุรกิจที่
เหลือดําเนินตอไป และดวยความมานะบากบั่น ความทุมเทจนสามารถทําใหธุรกิจพลิกฟนตัวอีกครั้ง
4) บทเรียนจากอดีต
อิมพีเรียล เวิลด ยุคใหมนอกจากจะมีการปรับปรุงพื้นที่ ปรับปรุงการตบแตงโดยเนน
Lay-Out ที่ ทันสมัย Traffic Flow ที่ลื่นไหล การจัด Zoning ที่ใหความสะดวกกับลูกคา
กลุมเปาหมายแลว ยังมีความจําเปนที่จะตองวางโครงสรางของการบริหารจัดการใหมใหเพิ่มคุณคาทั้ง
กับศูนยเอง กับมิตรรวมธุรกิจ กับพนักงาน และกับชุมชนทั่วๆ ไป บทเรียนที่ผานมาสอนใหรูวา การ
เติ บ โตอย า งรวดเร็ ว การขยายสาขา และการรุ ก ทางธุ ร กิ จ นั้ น ต อ งอาศั ย ระบบการทํ า งานที่ ไ ด
มาตรฐาน อาศั ย โครงสร า งการบริ ห ารที่ เ ป น สากล อาศั ย การวางแผนล ว งหน า ให ส อดคล อ งกั บ
วิสัยทัศนและกลยุทธธุรกิจ และที่สําคัญที่สุดคือ จะตองมีทีมงานที่เขมแข็ง มีความรู ความสามารถ
และความเขาใจทางธุรกิจ กลุมกิจเลิศไพโรจนเองไดทําหนาที่มาอยางดีในการสรางโอกาสในการลงทุน
ในการวางแนวทางการทําธุรกิจอยางชัดเจน และในการวางรากฐานธุรกิจใหมั่นคงในอนาคต แตใน
ที่สุ ดแล ว พนักงานและทีมงานทุ กคน คือ องคป ระกอบที่สําคัญ ที่จ ะรว มผลักดันธุร กิจ ใหไปสู
เปาหมาย ไปสูวิสัยทัศนแหงอนาคตอยางมั่นคง อิมพีเรียลจึงวางตนใหเปนประดุจสถาบันที่จะชวย
อบรม ชวยพัฒนาพนักงานทุกคนใหมีความรูทั้งดานธุรกิจและความรูทั่วๆไป ใหมีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห แกปญหาโดยอาศัยขอมูลและประสบการณ ใหมีทักษะที่จําเปนสําหรับการทํางาน และ
เสริมสรางทัศนคติที่จะชวยใหพนักงานทุกคนประสบความสําเร็จในชีวิต หนาที่การงานและครอบครัว
อิมพีเรียลยุคใหมพยายามสรางวัฒนธรรมองคกรที่มุงเนนความรับผิดชอบ หรือความ
เปนเจาของ การทํางานเปนทีมที่ชวยสรางพลัง (Synergy) ใหกับทุกคน และความใสใจในบริการที่
เปนหัวใจของธุรกิจ วัฒนธรรมองคกรที่เขมแข็งจะกลายเปนวิถีชีวิตใหมของการทํางาน เปนแนวทางที่
สอนใหพนักงานทํางานอยางมีคุณคาทั้งกับตัวเองและสังคม วัฒนธรรมองคกรดังกลาวสะทอนใหเห็น
ถึงมรดกทางปญญา ที่กลุมกิจเลิศไพโรจนไดมอบเอาไวใหกับอิมพีเรียล นั่นก็คือ ความมานะบากบั่น
พากเพียร ดวยความรับผิดชอบอยางสูง การสรางสายสัมพันธทางธุรกิจที่อาศัยความสุภาพนอบนอม
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ถอมตนเปนที่รักใครของคนทั่วๆ ไป ทําใหใครๆ ก็อยากจะมารวมทํางานดวย และการใสใจที่จะดูแล
ทุกคนดวยความรัก ความเมตตา การใหบริการที่มาจากใจ
อิมพีเรียลยุคใหมจะกาวไกลตอไป โดยมีจุดยืนที่เปนสโลแกนวา IMPERIAL : THE
ALL IN ONE หรืออิมพีเรียลศูนยแหงความครบครัน อิมพีเรียลไมเพียงตองการที่จะเสนอสินคาและ
บริการที่ทันสมัยใหกับกลุมลูกคาเปาหมายทุกคนเทานั้น แตอิมพีเรียลมุงสรางตนเองใหเปน ศูนยแหง
ชุมชน เปนบานที่ 3 ของประชาชนใน Catchment Area เปนแหลงรวมของกิจกรรมที่สรางสรรคและ
เปนประโยชนตอสังคม เปนแหลงพบปะของคนทุกเพศ วัย อาชีพ และสถานะทางสังคม อิมพีเรียล
ตองการมีสวนรวมในการชวยพัฒนาสังคมทั้งทางดานสิ่งแวดลอม ชีวิตความเปนอยู การศึกษา ศาสนา
ประเพณีวัฒนธรรม การกีฬา และการมีชีวิตที่เปยมไปดวยความสุขและความพึงพอใจ
ผลจากการศึกษาเอกสารมรดกทางปญญาของกิจเลิศไพโรจน เขียนโดย ดร.พรชัย
ศรีประไพ รองกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส ศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง สามารถสรุปไดวา
ศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง มีการดําเนินธุรกิจโดยเริ่มมาจากกลุมตระกูลกิจเลิศไพโรจน ที่เห็น
ถึงโอกาสในการดําเนินธุรกิจประเภทนี้ และไดขยายตัวอยางรวดเร็วในยุคที่ธุรกิจศูนยการคาเฟองฟู
แตก็ตองประสบกับปญหาทางเศรษฐกิจครั้งใหญในป 2540 เพราะผลจากการขยายตัวทางธุรกิจอยาง
รวดเร็ว มีการกูเงินจากสถาบันทางการเงินมาเพื่อขยายสาขา แตเมื่อเกิดสภาวะฟองสบูแตก ทําให
อิมพีเรียลจําเปนตองปดตัวลงทีละสาขาจนเหลือเพียง 2 สาขา คือ สําโรง และลาดพราวเทานั้น ซึ่งทํา
ใหผูบริหารจําเปนตองปรับกลยุทธในการดําเนินธุรกิจเสียใหม ซึ่งเปนจุดพลิกผันที่ทําใหเกิดแนวคิด
ศูนยการคาแหงชุมชนขึ้น และจุดเริ่มตน นี้ ทําใหศูนยการคาอิมพี เรีย ล เวิลด สําโรง ยืนหยัดและ
ดําเนินธุรกิจมาไดจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งมีการกําหนดกลยุทธในการดําเนินธุรกิจที่แตกตางไปจากในอดีต
อยางสิ้นเชิง (พรชัย ศรีประไพ, 2550ก, น. 1-5)
5) ทําเลที่ตั้งปจจุบันของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง
ศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง ตั้งอยูเลขที่ 999 หมู 1 ถนนสุขุมวิท ตําบลสําโรง
เหนือ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ทําเลที่ตั้งอยูทามกลางเสนทางคมนาคมสายหลักหลายสาย
ทางดานหนาอาคารติดถนนสุขุมวิท ดานหลังอาคารติดกับถนนทางรถไฟเกาและสายปากน้ํา มีที่ดิน
ประมาณ 31 ไร 25 ตารางวา (49,700 ตารางเมตร) เปนอาคารศูนยการคา 7 ชั้น มีขนาดพื้นที่ทั้งสิ้น
ประมาณ 225,000 ตารางเมตร อันประกอบไปดวยพื้นที่ขายประมาณ 104,000 ตารางเมตร พื้นที่
สวนกลางประมาณ 41,000 ตารางเมตร และพื้นที่ลานจอดรถประมาณ 80,000 ตารางเมตร (ศูนย
การคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง, 2558ก)
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ภาพที่ 4.1 ทําเลที่ตั้งปจจุบันของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง
แหลงที่มา: ศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง, 2558ก.
ศูน ย การค าฯ ตั้ งอยู ในจั งหวัดสมุทรปราการ โดยปจ จุบัน จังหวัดสมุทรปราการมีจํานวน
ประชากรมากเปนอันดับ 2 ของภาคกลาง รองจากกรุงเทพมหานคร เนื่องจากตั้งแตแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 5 กําหนดใหสมุทรปราการ เปนจังหวัดที่รองรับการขยายตัวจากกรุงเทพมหานครทั้งในดาน
การผลิต คือ อุตสาหกรรมและการกระจายตัวของประชากร ทําใหสมุทรปราการมีประชากรที่อื่นยาย
ถิ่นเขามาในจังหวัดเปนจํานวนมาก ซึ่งประชากรที่เคลื่อนยายเขามาในจังหวัดนี้ มีทั้งที่ยายและไมยาย
ทะเบียนราษฎร ทําใหประชากรที่มีอยูจริงสูงกวาจํานวนประชากรในทะเบียน ราษฏรประชากร คน
สวนใหญในจังหวัดสมุทรปราการมีเชื้อชาติไทย แตในบางพื้นที่ก็มีเชื้อชาติมอญอาศัยอยูกันมา เชน ใน
เขตอําเภอพระประแดง คนในจังหวัดสวนใหญนับถือศาสนาพุทธรอยละ 89.75 ศาสนาอิสลาม
รอยละ 6.91 ศาสนาศริสต รอยละ 1.19 และอื่นๆ รอยละ 2.15 (“Samutprakan,” 2554, น. 67)

4.2 ผลการวิจัยตามปญหานําการวิจัย
4.2.1 นโยบายและการสื่อสารภายในองคกรของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง ที่ทํา
ใหคนในองคกรรับรูการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร
นโยบายและวิสัยทัศนของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง
1) การศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research)
ผูวิจัยไดทําการศึกษาเอกสารแนวทางการบริหารธุรกิจของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด
สําโรง เขียนโดยดร.พรชัย ศรีประไพ (2550) รองกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส ศูนยการคาอิมพีเรียล
เวิลด สําโรง มีเนื้อหาระบุถึงกลยุทธที่ใชในการดําเนินธุรกิจดังนี้
กลยุทธขององคกรประการหนึ่งคือ กลยุทธ CSR หรือที่เรียกวา ความรับผิดชอบตอ
สังคม (Corporate Social Responsibility) กลยุทธนี้คือกลยุทธที่จะสรางความเขมแข็งใหกับองคกร
ตั้งแตพนักงานเอง (ภายในหาง) ออกไปจนถึงชุมชนรอบๆ องคกร (รั้วบาน) และไปสูสังคมทั่วๆ ไป
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CSR ไมใชเปนการออกไปชวยสังคมอยางที่เขาใจกัน แต CSR เปนขบวนการที่ “สรางจิตสํานึกแหง
ความรับผิดชอบ” ใหกับพนักงานกอนที่จะออกไปทํางานเพื่อสังคม การทํา CSR ที่ถูกตองนั้นจะตองมี
ลําดับชั้นนั้นและวิธีการดังกลาวตอไปนี้ (พรชัย ศรีประไพ, 2550ข, น. 40-41)
(1) เปาหมายและวิสัยทัศนขององคกรจะตองสอดคลองกับแนวทาง CSR
และถูกนําไปพัฒนาอบรมปลูกฝงกับพนักงานอยางจริงจัง
(2) สร า งจิ ต สํ า นึ ก แห ง ความรั บ ผิ ด ชอบให กั บ พนั ก งาน
ผ า น
ขบวนการสรางวัฒนธรรมองคกร (ของอิมพีเรียล คือ ขอที่เกี่ยวกับ Entrepreneurships และ
Service Orientation)
(3) ใหสํานึกแหงความรับผิดชอบนี้กระจายไปในวิธีการทํางาน วิธีคิด วิธี
ปฏิบัติงาน จนกลายเปนนิสัยหรือวัฒนธรรมองคกร
(4) กระจายสํานึกแหงความรับผิดชอบออกไปสูผูรวมธุรกิจ Suppliers
โดยปฏิเสธที่จะรวมทางานกับบุคคลบริษัทหรือองคกรที่มีแนวคิด หรือวิธีการทางานที่ไมเปนธรรมาภิ
บาล ที่ทาลายธรรมชาติหรือใชศักยภาพของคนเอารัดเอาเปรียบสังคม และสิ่งแวดลอม
(5) กระจายความรับผิดชอบออกไปสูชุมชนรอบๆ องคกร โดยเขาไปมี
สวนรวมกับชุมชนในกิจกรรมที่เปนประโยชนกับทั้งองคกรและชุมชน ไมวาจะเปนกิจกรรมทางดาน
การกุศล กิจกรรมศาสนา กิจกรรมการศึกษา สุขอนามัย ฯลฯ
(6) มุงเขาสูประเด็นปญหาใหญของสังคมหรือสิ่งแวดลอม วางจุดยืนดาน
CSR ใหชัดเจนวา จะทํางานดานสิ่งแวดลอม โลกรอน หรือดานสังคม เชน การดูแลเด็ก การศึกษา
ฯลฯ
(7) โฆษณาประชาสัมพันธจุดยืนเหลานั้น เมื่อแนใจวาจะเปนผลดีกับ
ภาพลักษณ และการทำงานขององคกรอยางจริงจัง
จากการศึกษาเอกสารแนวทางการบริหารธุรกิจของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง
เขียนโดยดร.พรชัย ศรีประไพ (2550ข) รองกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส ศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด
สําโรง พบวา กลยุทธของการดําเนินธุรกิจใหประสบความสําเร็จ คือ การแสดงความรับผิดชอบตอ
สังคม ที่ทําผานการสรางความสัมพันธกับกลุมตางๆ ที่มีสวนไดสวนเสียกับธุรกิจนี้ คือ พนักงาน มิตร
รวมธุรกิจ ลูกคา สังคมและชุมชน ซึ่งกลยุทธที่จะสรางความสัมพันธกับกลุมเหลานี้ได คือ การสราง
ทีมอิมพีเรียลจิตอาสา ซึ่งจะเปนทีมที่ขับเคลื่อนกิจกรรมเชิงสังคมของศูนยการคาอืมพีเรียล เวิลด
สําโรง โดยเริ่มสรางทีมจากพนักงานภายในองคกรเปนอันดับแรกแลวจึงขยายทีมไปสูคนในชุมชน
2) การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) (Documentary Research)
ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณ ดร.พรชัย ศรีประไพ (15 เมษายน 2558, การสัมภาษณ)
รองกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส ศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง ในเรื่องของแนวคิดของการใชกล
ยุทธในการดําเนินธุรกิจศูนยการคาฯ ใหดําเนินตอไปในอนาคตอยางมั่นคง ไดบทสัมภาษณดังนี้
หลายองคกรที่เปนระดับ Top 500 ของโลก ภายในระยะเวลา 10-15 ปที่ผานมา จํานวน
60-70% ถึงไดลมหายไปทั้งๆ ที่เคยเปนองคกรขนาดใหญและประสบความสําเร็จอยางมาก
แตในขณะเดียวกันกลับมีองคกรอีก 30-40% ที่อยูรอดไดและอยูอยางคงทนถาวร ซึ่งจาก
หนังสือ “Good to Great” ของ Jim Collins จะบอกไววาสวนใหญองคกรเหลานี้เปน
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องคกรที่สรางคุณคาใหกับสังคม ซึ่งผมมาในยุคที่อิมพีเรียลประสบปญหาชวงป 40 และ
ตองการฟนฟูธุรกิจนี้ โดยมีความตั้งใจลึกๆ ไววาองคกรนี้จะตองอยูบนรากฐานของการสราง
คุณคา ซึ่งผมมองวาเราตองสรางคุณคาใหกับกลุมคน 4 กลุม โดยใชคําแทนการสรางคุณคา
วา “ประโยชนสูงสุด” ซึ่งจะอยูในวิสัยทัศนของเรา เราตองการสรางประโยชนสูงสุดใหแก 4
กลุม คือ กลุมแรกคือผูรวมทุนซึ่งหมายถึงพนักงาน กลุมที่ 2 คือ มิตรรวมธุรกิจ คนที่มาทํา
ธุรกิจรวมกับเรา กลุมที่ 3 คือ กลุมลูกคา ทําอยางไรใหลูกคาไดผลประโยชนสูงสุด และกลุม
ที่ 4 คือ ชุมชนและสังคม ซึ่งจากประสบการณในการทําธุรกิจมา ผมมองเห็นวาหากเราจะ
ทําใหอิมพีเรียลเติบโตอยางมั่นคงและยั่งยืนไดนั้น เราจะตองสรางคุณคาใหกับคนกลุมนี้ ซึ่ง
ทั้ง 4 กลุมนี้เราจึงตองสรางความสัมพันธกับทั้ง 4 กลุม โดยเฉพาะอยางยิ่งกุญแจที่จะทําให
ธุรกิจสามารถเติบโตไปไดก็คือ “ชุมชน” เพราะเราคิดเสมอวาเราเปนสวนหนึ่งของชุมชน
เราไมสามารถเติบโตไปไดหากชุมชนไปโตไปพรอมกับเรา เราจึงเขาไปมีสวนรวมกับชุมชน
ผานกิจกรรมตางๆ” (พรชัย ศรีประไพ, 15 เมษายน 2558, การสัมภาษณ)
ผลจากการสัมภาษณเชิงลึก ดร.พรชัย ศรีประไพ ผูบริหารศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด
สํ า โรง พบว า ทิ ศ ทางและแนวทางการบริ ห ารธุ ร กิ จ ของศู น ย ก ารค า แห ง นี้ ต อ งการมุ ง เน น ให
ศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง เปนศูนยการคาที่มีความรับผิดชอบตอสังคม ซึ่งเห็นไดจากการให
ความสําคัญกับกลุมที่มีสวนเกี่ยวของเริ่มจากคนภายในองคกรจนไปถึงสังคมชุมชน
การแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง
1) การศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research)
จากการศึกษาเอกสารรายงานประจําปของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง ตั้งแตป
2554-2558 แสดงถึงรูปแบบของการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมผานการทํากิจกรรมเชิงสังคมของ
ศูนยการคาที่ทําใหกับชุมชนยานสําโรง
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“ ศูนยการคาฯ ยึดนโยบายการทํา
CSR ที่จะอํานวยประโยชนใหกับ
สังคม ทั้งสังคมภายในหางของเรา
เอง สัง คมรอบๆ รั้ว ของศูน ย ก าร
ค า ฯ คื อ ชุ ม ชนต า งๆ ในจั ง หวั ด
สมุทรปราการ และสังคมทั่วไป ”

ภาพที่ 4.2 ภาพแสดงการรายงานการสรางความสัมพันธกับชุมชน ป 2554
แหลงที่มา: ศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง, 2554, น. 6.
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“กลยุทธ : สรางความ
เปนศูนยแหงชุมชน”

“ เราทุมเทกับกิจกรรม CSR ดวย
จิต สํ า นึ ก ว าเราเป น สว นหนึ่ ง ของ
สังคม ถาสังคมเจริญเติบโต มีการ
พั ฒ น าที่ ยั่ งยื น อิ ม พี เ รี ย ล จ ะ
ประสบผลสําเร็จตามไปดวย เราจึง
พยายามปลู ก ฝ ง จิ ต สํ า นึ ก ความ
รั บ ผิ ด ชอบ จิ ต สํ า นึ ก แห ง สั ง คม
โดยมุงใหอิมพีเรียล เปนศูนยกลาง
ของกิจกรรมตางๆ ของสังคมในทุก
ดาน ”

ภาพที่ 4.3 ภาพแสดงการรายงานการสรางความสัมพันธกับชุมชน ป 2555
แหลงที่มา: ศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง, 2555ข, น. 9, 14.
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“ศู น ย ก ารค า อิ ม พี เ รี ย ล
เวิ ล ด สํ า โ รง บริ จ าคตู
หนั ง สื อ ให แ ก โ รงเรี ย น
อนุบาลในเขตชุมชน”
“ศู น ย ก ารค า อิ ม พี เ รี ย ล เวิ ล ด
สําโรง บริจ าคเงิน สนับ สนุน ใน
การจัดทําเสื้อ โครงการ ศิลปะ
กะเด็ ก ด า น ให โ รงเรี ย นมั ธ ยม
ดานสําโรง”
“ศู น ย ก ารค า อิ ม พี เ รีย ล เวิ ล ด
สํ า โรง บริ จ าคข าวสารในงาน
ศาลเจาพอทัพประจําป” (เปน
งานที่มีชื่อเสีย งประจําจังหวัด
สมุทรปราการ)

ภาพที่ 4.4 ภาพการทํากิจกรรมเชิงสังคมของศูนยการคาฯ ในชวงป 2554-2555
จากการศึกษาจากรายงานประจําปของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง ป 25542555 พบวา ในชวงป 2554-2555 จะเปนการทํากิจกรรมเชิงสังคมในลักษณะของการสนับสนุน
หนวยงานตางๆ โดยเฉพาะดานการศึกษา และศาสนา เปน การมอบเงิน เพื่อชวยสนับ สนุน และมี
ตัวแทนของศูนยการคาฯ เขารวมกิจกรรมที่ทางโรงเรียนหรือวัดจัดขึ้น โดยไปเปนผูสนับสนุนหลัก
หลักและเปนผูรวมสนับสนุนในกิจกรรมอื่นๆ ที่ทางหนวยงานทั้งการศึกษาและศาสนาไดขอมา
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“กลุมสังคมและชุมชน เปนกลุมที่มีความใกลชิดเหมือนครอบครัวของอิมพีเรียล”
ภาพที่ 4.5 ภาพแสดงกรอบความคิดแนวทางการทํางานเพื่อสรางความสัมพันธกับกลุมตางๆ ป
2556
แหลงที่มา: ศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง, 2556, น. 2.
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“อิมพีเรียลเติบโตมาพรอมกับชุมชน เราจึงมีความมุงมั่นที่จะเขา
ไปมี ส ว นร ว มในการพั ฒ นาชุ มชนและสัง คมผ านกิ จ กรรม CSR
และกิจกรรมทางสังคม ศาสนาและการเมือง ที่ผูนําและพนักงาน
เข า ไปมี ส ว นร ว มด ว ยจิ ต มุ ง มั่ น ที่ จ ะช ว ยให สั ง คม น า อยู แ ละมี
ความสุข”
ภาพที่ 4.6 ภาพแสดงการรายงานการสรางความสัมพันธกับชุมชน ป 2556
แหลงที่มา: ศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง, 2556, น. 8.
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“ทีมอิมพีเรียลจิตอาสารวมกันทํา
กิจกรรมงานประเพณีรับบัว โดย
รวมกันทําดอกบัวที่ใชในงานนําไป
โยน ให บ านเ รื อ นริ ม น้ํ า เป น
วัฒนธรรมการโยนบัวของอําเภอ
บางพลี จ.สมุทรปราการ และรวม
ทํ า กิ จก ร รม บ นเ รื อกั บ คน ใน
ชุมชน”

“ทีมอิมพีเรียลจิตอาสา นําโดย
คุณโอฬาร กิจเลิศไพโรจน รอง
กรรมการผู จั ด การใหญ และ
ประธานชมรมจิตอาสา ไปรวม
กิจกรรมสานความสัมพันธของ
โรงเรียนมัธยมดานสําโรง”

“ที ม อิ ม พี เ รี ย ลจิ ต อาสา จั ด
ขบวนไปร ว มงานแห ผ า พระ
สมุทรเจดีย งานประจําจังหวัด
สมุทรปราการ”

ภาพที่ 4.7 ภาพการทํากิจกรรมเชิงสังคมของศูนยการคาฯ ในชวงป 2556-2558
จากการศึกษาจากรายงานประจําปของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง ป 25562558 พบวา ตั้งแตป 2556 เปนตนมา ศูนยการคาฯ มีการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมผานการทํา
กิจกรรมเชิงสังคม โดยมีการสรางการมีสวนรวมตั้งแตทีมงานภายในองคกรเอง คือ ทีมอิมพีเรียลจิต
อาสา ใหมีการสรางเครือขายจนมีจํานวนสมาชิกเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และมีการริเริ่มสรางโครงการ
ตางๆ ที่ใหทั้งคนภายในองคกรและภายนอก (ชุมชนยานสําโรง) มีปฏิสัมพันธกันมากขึ้น ไมเพียงแต
เปนผูที่ใหการสนับสนุนเปนตัวเงินเพียงอยางเดียวเหมือนปกอนหนานี้ แตสรางทีมภายในองคกรที่มี
จิต สํ านึ กความรั บ ผิดชอบขยายไปยังชุมชน โดยโครงการสว นใหญก็ยังเนนไปที่ดานศาสนา ดา น
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การศึกษา และดานวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น ตามลําดับ และโครงการสวนใหญจะใชกิจกรรมเพื่อ
สรางการรับรูและการมีสวนรวมระหวางศูนยการคาฯ และชุมชน เชน โครงการทอดผาปาการศึกษา
โครงการอิมพีเรียลแหเทียนพรรษามหามงคล โครงการอิมอาสา “ลางวัด สรางบุญ สุขใจ” ณ วัดดาน
สําโรง และ วัดไตรสามัคคี โครงการอิมพีเรียล กาวนี้เพื่อนอง ป 1 “มอบรองเทาเพื่อกาวของนอง”
โครงการอิมพีเรียลกาวนี้เพื่อนอง ป 2 “สรางคลังสมองเพื่อเด็กพิเศษ” และโครงการอิมพีเรียลสืบ
สานประเพณีทองถิ่น
2) การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) (Documentary Research)
ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณ คุณโอฬาร กิจเลิศไพโรจน ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ/
ประธานที่ปรึกษาชมรมอิมพีเรียลจิตอาสา ศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง ในเรื่องของแนวคิดใน
การแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของศูนยการคาฯ ที่ไดทําผานมา ไดบทสัมภาษณดังนี้
2

ตองยอมรับวากอนหนานี้ทางศูนยการคาฯ ของเรามีการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมแบบ
ที่มุงเนนชวยเหลือหนวยงานราชการตางๆ เชน โรงเรียน วัด หรือสถานสงเคราะหในจังหวัด
เพราะเรารูวาหนวยงานเหลานี้ยังขาดปจจัยอีกมากที่จะเอามาพัฒนา อยางเชนโรงเรียนใน
ยานนี้ยังเปนโรงเรียนขนาดเล็ก คุณภาพการศึกษาก็ยังไมคอยดี เพราะงบประมาณที่ถูกเท
ลงมาในส วนนี้อาจยั งไมมากพอ แนนอนวาทําใหขาดการพัฒนาอยางตอเนื่อง แลวทาง
โรงเรียนเหลานั้นเขาก็ตองการความชวยเหลือ เวลาที่ผมไปเจอ ผอ. โรงเรียนเคาก็เลาใหผม
ฟงถึงปญหาและก็ขอการสนับสนุนมา เราเองก็ยินดีที่จะชวยเหลือและสนับสนุนหากสิ่งที่ขอ
มามันทําประโยชนไดจริง” (โอฬาร กิจเลิศไพโรจน, 15 มิถุนายน 2558, การสัมภาษณ)
พอเราไดใกลชิดกับชุมชนมากขึ้น มัน ก็ทําใหทั้งผมและทีมงานไดเรียนรูเพิ่มขึ้น พอยิ่งได
พู ดคุ ย กั น มั น ก็ ทํ า ให เ รารู ป ญ หาที่ แท จ ริ ง รูวา ชุม ชนขาดอะไร รูว าเราจะพัฒ นาเขาได
ตรงไหนอยางไรบาง เลยทําใหเกิดโครงการขึ้นมาหลายโครงการ และกิจกรรมพวกนี้มันก็ทํา
ใหชุมชนไดเรียนรูไปดวยกันและทําใหความสัมพันธระหวางเรากับชุมชนก็ดีมากขึ้น การทํา
กิจกรรมดวยกันผมวามันเปนชองทางที่งายนะ มันไดมาทําดวยกันบางงานก็เยอะบางงานก็
นอย แตเราก็พยายามสรางกิจกรรมที่ทําใหแตละกลุมไดมีสวนรวมและพยายามเขาเขาใจ
วัตถุประสงคของแตละงานที่จัด ที่เราตองทํากิจกรรมมากมายขนาดนี้เพราะเมื่อกอนเราถูก
มองในภาพลบๆ มาตลอด ยังมีหลายคนที่ติดภาพวาเราเปนแหลงมั่วสุม หางเรามีแตเด็ก
แวนซเด็กสกอยส ซึ่งผมก็บอกตรงนี้วาผมเปลี่ยนอดีตไมได แตผมรูวาผมจะสรางอนาคต
ยั ง ไง ถ า ทุ กคนเข า ใจผม ที มงานเข าใจ ชุ มชนใหค วามร ว มมือ เราก็เ ดิน ไปดว ยกั น ได ”
(โอฬาร กิจเลิศไพโรจน, 15 มิถุนายน 2558, การสัมภาษณ)
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ผมยินดีมากที่พนักงานจะมารวมกันเวลาที่มีกิจกรรม จะในเวลางานหรือนอกเวลา
งานผมเองสนับสนุนตลอด เพราะอยางที่บอกวาการทํา CSR ใหประสบความสําเร็จ
มันตองเริ่มมาจากภายในก็คือพนักงานทุกคนในบริษัทตองมีความเต็มใจที่จะทํามัน
กอน” (โอฬาร กิจเลิศไพโรจน, 15 มิถุนายน 2558, การสัมภาษณ)
ผลจากการศึ ก ษาข อ มู ล และการสั ม ภาษณ คุ ณ โอฬาร กิ จ เลิ ศ ไพโรจน ในฐานะ
ประธานที่ปรึกษาชมรมอิมพีเรียลจิตอาสา และดํารงตําแหนงรองผูชวยกรรมการผูจัดการใหญของ
ศูนยการคา พบวาพนักงานของศูนยการคาฯ มีความเขาใจชุมชนมากขึ้นผานการทํากิจกรรมเชิงสังคม
เพราะได ร ว มพูดคุ ย กั บ คนในชุ มชนทําใหเห็น ถึงสภาพปญ หาและสิ่งที่ชุมชนตองการ จึงไดมีการ
ปรับเปลี่ยรูปแบบของการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมเปนแบบใหมโดยการสราง ”ทีมอิมพีเรียลจิต
อาสา” ขึ้นมาโดยเริ่มจากคนภายในองคกร เพื่อสรางการมีสวนรวมระหวางศูนยการคาและชุมชนมาก
ขึ้น โดยการคิดโครงการแตละโครงการก็ไดมีการศึกษาบริบทชุมชนรวมกับชุมชนเอง จนทําใหเกิด
กิจกรรมที่หลากหลายขึ้นกวาในอดีตที่เนนแตการสนับสนับสนุนดวยปจจัยเปนเงิน และอีกประการที่
สําคัญ คือ มีการสื่อสารภายในองคกรที่ตอกย้ําใหเกิดความรับผิดชอบตอสังคมผานมิติภายใน คือ ตัว
ผู บ ริ ห ารมี ค วามยิ น ดี แ ละสนั บ สนุ น การทํ า กิ จ กรรมของพนั ก งานเพราะเชื่ อ ว า การแสดงความ
รับผิดชอบตอสังคมตองเริ่มมาจาก คนภายในองคกรเปนสําคัญ จึงสามารถใหพนักงานรวมกันทํา
กิจกรรมในชวงเวลาการทํางานได
การสื่อสารภายในองคกรที่ชวยสรางจิตสํานึกความรับผิดชอบใหกับพนักงานในองคกร
1) การศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research)
ผูวิจัยไดทําการศึกษาจากเอกสารแผนงานของฝายกลยุทธการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
และบริหารงานฝกอบรม ในป 2558 เพื่อใหทราบถึงรูปแบบของการสื่อสารภายในองคกรของ
ศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง ที่ทําใหพนักงานรับรูนโยบายขององคกร ดังนี้
การสื่อสารแบบเปนทางการศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง มีการสื่อสารแบบเปน
ทางการ 1 แบบ จากการประชุมประจําเดือน กลาวคือ
การประชุมผูบริหารพบพนักงานประจําเดือน ทุกหนวยงานจะตองเขารวมประชุม
พรอมกัน ในวันและเวลาที่กําหนด เพื่อรับทราบถึงทิศทางของบริษัทและตองย้ําเรื่องนโยบายและ
วิสัยทัศนของศูนยการคาฯ ในรูปแบบของการบรรยายของผูบริหารสลับกับการทํากิจกรรมในแตละ
เดือนตามหัวขอของการอบรม
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“หัวขอแตละเดือนถูกกําหนดจากฝายบริหารรวมกับฝายกลยุทธการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
และบริหารงานฝกอบรม โดยวัตถุประสงคคือการแจงใหทุกทราบถึงนโยบายและดําเนินงาน
ไปใหเปนทิศทางเดียวกัน”
ภาพที่ 4.8 แผนการประชุมผูบริหารพบพนักงานประจําเดือนป 2558
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“ผูบรรยายการประชุม เปนผูบ ริหาร
ระดับสูง หรือวิทยากรจากภายนอกที่
เชิญเขามาจัดการประชุม”

“ระดับเจาหนาที่ขึ้นไปถึงผูจัดการ
ฝายจะตองเขารวมประชุมเพื่อรับ
ฟงทิศทางตามหัว ขอการประชุม
ในแตละเดือน”

“มีการทํากิจกรรมเพื่อสรางการมีสวนรวม
ในการประชุม เพื่อใหเขาใจวัตถุประสงค
และไดรวมคิดตาม”
ภาพที่ 4.9 ภาพประชุมผูบริหารพบพนักงานประจําเดือน
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2) การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) (Documentary Research)
ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณ คุณกุลริสา กลิ่นชูกร, ผูจัดการแผนกพัฒนาองคกร ฝา ย
ทรัพยากรบุคคล ศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง เรื่องการสื่อสารภายในองคกรแบบเปนทางการ
ไดบทสัมภาษณดังนี้
เราจะมีการประชุมผูบริหารพบพนักงานทุกเดิอน เพราะทุกคนตองรับรูวาทิศทางของเราวา
เปนยังไง ตองแจงและตอกย้ํากับพนักงานกันทุกเดือน พนักงานที่นี่มีจํานวนมากถือเปน
บริษัทใหญ การประชุมยอยของแผนกบางทีก็ไมพอ ผูจัดการฝายเวลาประชุมยอยในแผนกก็
จะลงเรื่อง Action Plan แตพนักงานในระดับปฏิบัติงาน อาจยังไมเขาใจเปาหมายใหญ
จริงๆ ระดับผูจัดการฝายหรือผูจัดการแผนกบางคนก็อาจจะยังไมเขาใจ 100% เราถึงตอง
จัดใหมีการประชุมพรอมกันทุกระดับทุกฝายทุกเดือน จะไดเดินไปพรอมๆ กันได (กุลริสา
กลิ่นชูกร, 6 พฤษภาคม 2558, การสัมภาษณ)
ผลจากการศึกษาขอมูลดังกลาวและสัมภาษณ กุลริสา กลิ่นชูกร ผูจัดการแผนกพัฒนา
องคกร ฝายทรัพยากรบุคคล จึงสามารถสรุปไดวาการสื่อสารแบบเปนทางการขององคกรนี้ มีการ
สื่ อ สารผ า นการประชุ ม ประจํ า เดื อ น ซึ่ง เป น ลัก ษณะการสื่ อสารแบบบนลงล าง โดยผู ส งสารคื อ
ผูบริหารระดับสูง ใชวิธีการบรรยายใหผูฟง คือ พนักงาน ทราบถึงวิสัยทัศนและนโยบายขององคกร
การสื่อสารแบบไมเปนทางการศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง มีการสื่อสารแบบไม
เปนทางการภายในองคกร 3 แบบ ดังนี้
1) เสียงตามสายในองคกร รายการ “Im Radio” ออกอากาศวันจันทร-ศุกร
เวลา 09.00-10.30 น. มีการกําหนด Theme Concept แบงเปนเดือนจากแผนกพัฒนาองคกร ฝาย
ทรัพยากรบุคคล
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ตารางที่ 4.1 รายการและเนื้อหาการจัดรายการของ “IM Radio”
วันที่จัด
รายการ
วันจันทร

วันอังคาร
วันพุธ

วัน
พฤหัสบดี
วันศุกร

ชื่อ
เนื้อหารายการ
รายการ
สปอรตธรรม 1. เรื่องแวดวงกี ฬา อัพเดทขา วสารดา นการกีฬ า
แนะนําเทคนิคการเลนกีฬา
2. เรื่องธรรมะประจําวัน แทรกขอคิดดีๆ ในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน
เรื่องเกาเลา 1. ยอนเรื่องเกาในอดีต เรื่องวัฒนธรรม การดําเนิน
ดวง
ชีวิต
2. เลาดวง พรอมสอดแทรกขอคิดการดําเนินชีวิต
2 สาว
1. เรื่องแฟชั่นทั่วไป อัพเดทขาวสารบันเทิงตางๆ เกาะ
Around
กระแสแฟชั่น
the World 2. ขอมูลขาวสารดานสินคาและบริการใหมๆ เทคนิค
การบริการลูกคา
ครอครัว
1.เรื่องราวของการดูแลและแบงปนตางๆ เชน คลิป
ความดีที่เปนกระแสใน Social Media
อิมพีเรียล
2. เรื่องราวขาวสาร กิจกรรมดีๆ ของอิมพีเรียล
ศุกรสุขภาพ 1. เรื่องสุขภาพ การดูแลสุขภาพ การเลือกรับประทาน
อาหาร เทคนิคการออกกําลังกาย

ประเภท
รายชื่อดีเจ
เพลง
เพลงทั่ ว ไป ดีเจหมงหมง
ฟงสบายๆ ดีเจกอลฟฟ
เ พ ล ง เ ก า ดีเจพี่หมู
ยอนยุค
เพลงทั่ ว ไป ดีเจโบวลิ่ง
ทั้ ง ไทยและ ดีเจฟรุงฟริ้ง
สากล
เพลงทั่ ว ไป ดีเจตุง
ฟงสบายๆ ดีเจเต
เพลงทั่ ว ไป ดีเจปาไก
ฟงสบายๆ

จากตารางที่ 4.1 การใหความสําคัญกับพนักงานและมิตรรวมธุรกิจรานคา
ภายในศูนยการ คาฯ ผานเนื้อหาในแตละวัน จะมีการสอดแทรกขอคิดในการดําเนินชีวิตประจําวัน
และมีการบอกเลาเรื่องของการแบงปนในวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห
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ตารางที่ 4.2 สคริปสหัวขอขาวประชาสัมพันธ ของรายการ Im Radio ที่ฝายทรัพยากรบุคคลกําหนด
ในการดําเนินรายการของ วันจันทรที่ 27 เมษายน-วันศุกรที่ 1 พฤษภาคม 2558
ลําดับ
หัวขอ
1 ตอนรับสมาชิกใหม
2

วันคลายวันเกิด

3

แอโรบิคเพื่อสุขภาพ

4

โครงการผูบริหารพบ
พนักงาน

5

Swiss Coffee
(Promotion)

รายละเอียด

หมายเหตุ

ยินดีตอนรับพนักงานใหมที่มารวมเปนสวนหนึ่งของ
ครอบครัวอิมพีเรียลเราในสัปดาหนี้
วันที่ 28 เม.ย. คุณรัตติกาล กานอย ฝายรักษาความ
สะอาด
วันที่ 30 เม.ย. คุณศุภโชค อาจคงหาญ แผนกขายพื้นที่
วันที่ 1 พ.ค. คุณสุทิน ชอบธรรม ฝายรักษาความสะอาด
วันที่ 1 พ.ค. คุณฤทธิไกร ญาติกลาง แผนกการเงินรับ
วันที่ 3 พ.ค. คุณวันเพ็ญ แกวตาล แผนกขายพื้นที่
วันที่ 3 พ.ค. คุณสุนา คํายืน พนักงานรักษาความสะอาด
งด กิจกรรมแอโรบิค วันศุกรที่ 1 พฤษภาคม 2558
เนื่องในวันแรงงานแหงชาติ
เชิญชาวอิมแฟมิลี่ เขารวมกิจกรรมผูบริหารพบพนักงาน
"ภาพนี้ตองขยาย" เพื่อมาติดตามกันวาภาพไหนที่เรา
ตองขยาย และเราจะรวมกันสรางช็อตเด็ด ในวันอังคาร
ที่ 28 เมษายน 2558 เริ่มลงทะเบียน 8.00 น.
โปรโมชั่นสําหรับพนักงานอิมพีเรียล…!!
เพียงแสดงบัตรพนักงานอิมพีเรียล (บัตรแข็งติดรูป ระบุ
แผนก) สามารถรับสิทธิ์ไดทันที..กาแฟ/ชา (รอน/เย็น)
ลดเหลือ 45 บาท อิตาเลี่ยนโซดา ลดเหลือ 40 บาท
ตั้งแตวันนี้ถึง 30 มิถนุ ายน 2558

แหลงที่มา: ศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง, 2558ข.
จากตารางที่ 4.2 โครงการผูบริหารพบพนักงาน “มีสคริปสใหดีเจพูดในเรื่อง
ขาวประชาสัมพัน ธในแตล ะสัปดาหเพื่อใหผูฟงรับทราบถึงขาวสารและสิ่งที่ตองปฏิบัติ อยางเชน
สัป ดาห มีการประชุ มผู บริ ห ารพบพนักงาน ที่ทุกคนตองมาประชุมพรอมกัน ก็มีการแจงผานวิทยุ
ภายในองคกรนี้”
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ตารางที่ 4.3 สคริปสหัวขอขาวประชาสัมพันธ ของรายการ Im Radio ที่ฝายทรัพยากรบุคคลกําหนด
ในการดําเนินรายการของ วันจันทรที่ 4-วันศุกรที่ 8 พฤษภาคม 2558
ลําดับ
หัวขอ
1 ตอนรับสมาชิกใหม
2

วันคลายวันเกิด

3

แอโรบิคเพื่อสุขภาพ

4

Swiss Coffee
(Promotion)

รายละเอียด

หมายเหตุ

ยินดีตอนรับพนักงานใหมที่มารวมเปนสวนหนึ่งของ
ครอบครัวอิมพีเรียลเราในสัปดาหนี้
วันที่ 12 คุณธนพร สุขเปรม แผนกกิจกรรมการตลาดฯ
วันที่ 12 คุณวิลัยศักดิ์ ชินสุทธิ แผนกระบบอาคาร
(วิศวกรรม)
วันที่ 14 คุณอุไรวรรณ จงปน แผนกการเงินรับ PZ
FOOD
วันที่ 14 คุณพินิจ เรืองตอวงศ แผนกบริการสํานักงาน
วันที่ 14 คุณปรีชา ศรีจริยาพรกุล ฝายรักษาความสะอาด
วันที่ 16 คุณเสาวณี ฉิมเจริญ แผนกอาคารพาณิชย เดย&
ไนท
วันที่ 17 คุณสิรภพ หวยมะโกก แผนก Convention
กิจกรรมดีๆ เพื่อคนรักสุขภาพ สรางความแข็งแรงของ
รางกาย "สุขภาพดี สรางได"ณ เวทีกิจกรรมชั้น 5 (หนา
ไอซสเก็ต) ทุกวันจันทร พุธ และศุกร เวลา 18.3019.30 น.
โปรโมชั่นสําหรับพนักงานอิมพีเรียล…!!
เพียงแสดงบัตรพนักงานอิมพีเรียล (บัตรแข็งติดรูป ระบุ
แผนก) สามารถรับสิทธิ์ไดทันที..
กาแฟ/ชา (รอน/เย็น) ลดเหลือ 45 บาท
อิตาเลี่ยนโซดา ลดเหลือ 40 บาท
ตั้งแตวันนี้ถึง 30 มิถนุ ายน 2558

แหลงที่มา: ศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง, 2558ข.
จากตารางที่ 4.3 กิจกรรมวันคลายวันเกิดเปนการใหความสําคัญกับพนักงาน
ในองคกร เริ่มตั้งแตการยินดีตอนรับเขาสูองคกร อวยพรในวันคลายวันเกิด ผานเสียงตามสายในภาย
องคกร และกิจกรรม แอโรบิคเพื่อสุขภาพ เปนการจัดกิจกรรมเพื่อพนักงานในองคกร โดยสามารถใช
เวลากอนเลิกงานในการไปรวมกิจ กรรมได (ปกติเวลาเลิกงานคือ 19.30 น. แตส ามารถมารว ม
กิจกรรมไดตั้งแต 18.30 น.) และมีการประชาสัมพันธผานเสียงตามสายภายในองคกร
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ตารางที่ 4.4 สคริปสหัวขอขาวประชาสัมพันธ ของรายการ Im Radio ที่ฝายทรัพยากรบุคคลกําหนด
ในการดําเนินรายการของ วันจันทรที่ 2-วันศุกรที่ 7 มิถุนายน 2558
ลําดับ
หัวขอ
รายละเอียด
1 ตอนรับสมาชิกใหม ยินดีตอนรับพนักงานใหมที่มารวมเปนสวนหนึ่งของ
2

วันคลายวันเกิด

3

แอโรบิคเพื่อ
สุขภาพ

4

กิจกรรมวันเกิด

5

Swiss Coffee
(Promotion)

หมายเหตุ

ครอบครัวอิมพีเรียลเราในสัปดาหนี้
วันที่ 1 คุณมธุพร ขุมทอง แผนกบริการพื้นที่ศูนยอาหาร
วันที่ 1 คุณสุวรรณ สาสาย แผนกขายเครื่องดื่ม
วันที่ 1 คุณพิทยา ธัญพิทยาพาณิชย แผนกกิจกรรมการ
ตลาดฯ
วันที่ 1 คุณชํานาญ ทับทอง พนักงานเก็บเงินลานจอด
วันที่ 3 คุณปกรณ นอยถนอม แผนกสรางสรรคและตกแตง
วันที่ 6 คุณสมัย ปดชาวงษ แผนกขายเครื่องดื่ม
วันที่ 7 คุณพวน ถิ่นแถว ฝายรักษาความสะอาด
วันที่ 7 คุณเทียนชัย วงศนวภรณ ฝายบัญชี
กิจกรรมดีๆ เพื่อคนรักสุขภาพ สรางความแข็งแรงของรางกาย
"สุขภาพดี สรางได"ณ เวทีกิจกรรมชั้น 5 (หนาไอซสเก็ต) ทุก
วันจันทร พุธ และศุกร เวลา 18.30-19.30 น.
เชิญผูที่เกิดในเดือน เมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน เขารวม
ทําบุญวันคลายวันเกิด ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2558 ณ
Convention Hall ชั้น 6 เวลา 09.00 - 13.00 น.
โปรโมชั่นสําหรับพนักงานอิมพีเรียล…!! เพียงแสดงบัตร
พนักงานอิมพีเรียล (บัตรแข็งติดรูป ระบุแผนก) สามารถรับสิทธิ์
ไดทันที..กาแฟ/ชา (รอน/เย็น) ลดเหลือ 45 บาท อิตาเลีย่ น
โซดา ลดเหลือ 40 บาท ตั้งแตวันนี้ถึง 30 มิถนุ ายน 2558

จากตารางที่ 4.4 กิจกรรมวันเกิด เปนการใหความสําคัญกับพนักงานโดยมี
การจัดกิจกรรมทําบุญวันเกิด ใหพนักงานไดมารวมทําบุญในเดือนเกิดของพนักงานเอง โดยจัดทุก 3
เดือน 1 ครั้ง
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“ดีเจพี่หมู คุณพงษศักดิ์ รุงโรจนการคา สมาชิกชมรมอิมพีเรียล
จิตอาสา ในระดับ Middle Line ”
ภาพที่ 4.10 ภาพการจัดรายการ Im Radio
Research)

การสั ม ภาษณ แ บบเจาะลึ ก (In-Depth

Interview) (Documentary

ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณ คุณสุวรรณา ประคองทรัพย หัวหนาแผนกกลยุทธ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและบริหารงานฝกอบรม และคุณพงษศักดิ์ รุงโรจนการคา สมาชิกชมรม
อิมพีเรียลจิตอาสาระดับ Middle Line ศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง เรื่องการสื่อสารภายใน
องค กรแบบเป น ไม เป น ทางการผ า นเสียงตามสายภายในองคกร รายการ “Im Radio” ไดบ ท
สัมภาษณดังนี้
IM RADIO” เปนชองทางการสื่อสารใหมภายในองคกร ที่เราทําขึ้น เพราะรูปแบบที่ผานมา
เราใชสื่อสารแบบเปนทางการอยางเดียว มีแตการประชุม มันฟงแลวนาเบื่อ พี่คิดวาบางที
การรับรูของคนมันไมเทากัน การที่ผูบริหารมาประชุมบอกเลาทิศทางหรือสรุปงานใหฟง
บางทีใชศัพทยากๆ อะ มันก็ยิ่งเขาใจยาก บางคนไมไมเขาใจ ตามไมทัน แตรายการวิทยุมัน
สอดแทรกความบันเทิงเขาไปดวย เวลาดีเจพูดก็ฟงแลวสนุกไมนาเบื่อ แตทีมงานพัฒนา
องคกรก็กําหนด Theme Concept ภาพใหญใหดีเจรับทราบและพูดใหอยูใน Main
Theme นี้ (สุวรรณา ประคองทรัพย, 7 พฤษภาคม 2558, การสัมภาษณ)
ดีเจแตละวันมี Concept รายการของตัวเองคะ วันจันทรเปน สปอรตธรรม วันอังคารเปน
เรื่องเกาเลาดวง วันพุธเปนแฟชั่น 2 สาวอราวเดอะเวิลด วันพฤหัสเปน ครอบครัวอิมพีเรียล
วันศุกรเปนเรื่องศูกรสุขภาพ มีเรื่องที่หลากหลาย แตทุกคนสามารถนําเสนอผูฟงไดอยางต็ม
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ที่ภายใต Main Theme คะ” (สุวรรณา ประคองทรัพย, 7 พฤษภาคม 2558, การ
สัมภาษณ)
ผมมองวาเปนเรื่องดีที่บริษัทใหโอกาสพนักงานทั้งผมและนองๆ มาดําเนินรายการ บางคน
ถูกคัดเลือกมา บางคนเต็มใจเสนอตัวมาเองอยางผม ...(หัวเราะ) เพราะทุกคนอยากชวยกัน
สรางสีสันใหบริษัทนี้ เรื่องที่เราพูดเวลาจัดรายการก็เปนเรื่องดีๆ ทางบุคคลก็เปดโอกาสใหดี
เจบอกเล า สิ่ งที่ ส นใจ ให ช ว ยนําเสนอเรื่องที่จ ะพูดได มัน ดีตรงนี้ที่บ ริษัทไมไดบังคับ เรา
จนเกินไป (พงษศักดิ์ รุงโรจนการคา, 7 พฤษภาคม 2558, การสัมภาษณ)
ผลจากการศึกษาเอกสาร รายการและเนื้อหาการจัดรายการของ “ IM
Radio” และสคริปสหัวขอขาวประชาสัมพันธ ของรายการ Im Radio และจากการสัมภาษณ คุณ
สุววรณา ประคองทรัพย หัวหนาแผนกกลยุทธการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและบริหารงานฝกอบรม
และคุณพงษศักดิ์ รุงโรจนการคา สมาชิกชมรมอิมพีเรียลจิตอาสาระดับ Middle Line พบวา เนื้อหา
ของรายการจะเปนการสอดแทรกขอคิดในการดําเนินชีวิตประจําวัน และมีการบอกเลาเรื่องของการ
แบงปนในวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห ซึ่งเปนเนื้อหาที่ชวยในการสรางจิตสํานึกที่ดีใหกับผูฟง(คนใน
องคกร)ได และในสคริปสขาวประชาสัมพันธในแตละวัน ก็จะมีเนื้อหาที่ชวยสรางทัศนคติที่ดีระหวาง
ตัวองคกรและพนักงาน เชน มีการกลาวยินดีตอนรับสมาชิกใหม การจัดกิจกรรมทําบุญวันเกิ ดให
พนักงาน เปนตน โดยการสื่อสารผานเสียงตามสายโดยดีเจซึ่งเปนพนักงานภายในองคกรเดียวกัน
2) สื่อกิจกรรม มีการจัดกิจกรรมภายในองคกรตามวันสําคัญ หรือประเพณี
ตางๆ เชน กิจกรรมวันเกิดพนักงานประจําเดือน กิจกรรมปใหมประจําป กิจกรรมวันสงกรานตรดน้ํา
ขอพรผูบริหาร กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ เปนตน
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ภาพที่ 4.11 ภาพกิจกรรมภายในองคกร
การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) (Documentary Research)
ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณ คุณสุวรรณา ประคองทรัพย หัวหนาแผนกกลยุทธ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและบริหารงานฝกอบรม และกุลริสา กลิ่นชูกร ผูจัดการแผนกพัฒนา
องคกร ฝายทรัพยากรบุคคล ศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง เรื่องการสื่อสารภายในองคกรแบบ
เปนไมเปนทางการผานสื่อกิจกรรมภายในองคกร ไดบทสัมภาษณดังนี้ “กิจกรรมภายในสําคัญมากคะ
ผูบริหารก็ใหความสําคัญมาก เพราะมันทําใหพนักงานไดมารวมกันทําสิ่งเดียวกัน ทั้งสนุกและลด
ความเครียดจากงาน แลวยังรูจักกันมากขึ้นดวย” (สุวรรณา ประคองทรัพย, 7 พฤษภาคม 2558, การ
สัมภาษณ)
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กิจกรรมที่ศูนยการคาฯ จัดขึ้นใหกับพนักงาน คือ กิจกรรมกีฬาชวงเย็นคะ ปกติแลวเราเลิก
งานกันทุมครึ่ง แตผูบริหารใหทุกคนสามารถมาเลนกีฬากันไดตั้งแตหกโมงครึ่ง แลวแตวา
ใครสนใจอยากเลนก็เลน ใครไมเลนก็ทํางานตอ ตั้งแตเริ่มถึงวันนี้ 2 ปกวาๆ สมาชิกเพิ่ม
ขึ้ น มาตลอดไม น อ ยลงเลย เราทํ า กั น จนชิ น แล ว ผู บ ริ ห ารตั้ ง ใจให เ กิ ด กิ จ กรรมนี้ โดย
วัตถุประสงค คือ ไดมารวมกันทํากิจกรรม รูแพ รูชนะ รูอภัย มีน้ําใจนักกีฬา ดูแลวเชยๆ แต
ที่ผานมามัน เปนแบบนั้นจริงๆ คะ ทุกคนรูจักกันมากขึ้น เวลาเลนก็เลนรวมกันไมมีแบง
แผนก ซึ่งเปนเรื่องที่ดีมาก (กุลริสา กลิ่นชูกร, 6 พฤษภาคม 2558, การสัมภาษณ)
ผลจากการสัมภาษณคุณสุวรรณา ประคองทรัพย หัวหนาแผนกกลยุทธการ
พัฒนาทรัพยากรบุ คคลและบริ หารงานฝกอบรม และคุณกุล ริสา กลิ่นชูกร ผูจัดการแผนกพัฒนา
องคกร ฝายทรัพยากรบุคคล พบวา องคกรใชสื่อกิจกรรมเพื่อสรางทัศนคติที่ดีใหแกพนักงานภายใน
องคกร โดยการจัดกิจกรรมที่สรางความสัมพันธในทุกหนวยงาน โดยมีการใหใชเวลางานชวงกอนเลิก
งาน 1 ชั่วโมง สามารถมารวมกิจกรรมกันไดอยางอิสระ ซึ่งกิจกรรมที่ไดจัดขึ้น เชน กิจกรรมกีฬาสาน
สัมพันธ ชวยใหพนักงานภายในองคกรเกิดการแบงปน มีน้ําใจ รูแพ รูชนะ
3) สื่อสังคมออนไลน มีการตั้งไลนกลุมของอิมพีเรียล โดยวัตถุประสงคเพื่อ
การแลกเปลี่ยนและสงตอขอมูลขาวสารทั้งเรื่องงาน และขาวสารกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นใหตัวแทนแตละ
หนวยงานรับทราบ ชื่อกลุมวา “We drive the future” ปจจุบันมีจํานวนผูเขารวมที่ 73 คน
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“ผูบริหาร
ระดับสูงอยูใน
กลุม และได
แชรขอคิดดีๆ”

“เจาหนาที่
และพนักงานมี
การรายงาน
สถานการณ
การการทํางาน
ลงในไลน
กลุม”

ภาพที่ 4.12 ภาพบทสนทนาในไลนกลุม “We drive the future”
การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) (Documentary Research)
ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณ คุณสุวรรณา ประคองทรัพย หัวหนาแผนกกลยุทธ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและบริหารงานฝกอบรม ศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง เรื่องการ
สื่อสารภายในองคกรแบบเปนไมเปนทางการผานสื่อสังคมออนไลน กลุม “We drive the future”
ไดบทสัมภาษณดังนี้
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ไลนกลุมอันนี้เราตั้งขึ้นมาเพราะเห็นวาตอนนี้ทุกคนใชไลนพูดคุยกัน มีกรุปยอยๆ ในแผนก
ในฝาย เราเองก็อยูในแผนกกลยุทธพัฒนาทรัพยากรบุคคล ก็ยังตั้งไลนกลุมเราเอง บางที
เจานายก็สั่งงานกับเราผานทางไลน ฮาฮาฮา... เลยทําใหฝายบุคคลตั้งไลนกลุมใหญนี้ขึ้นมา
ตั้งชื่อวา “We drive the future” เพื่อใชคุยกันเรื่องงาน การประสานงานอะไรมันก็เร็วขึ้น
แลวมันก็ทําใหทุกแผนกทุกฝายรูจักการทํางานของแตละสวนมากขึ้นดวย บางทีเราไมเคยรู
เรื่องระบบไฟฟา เชามาชางก็แจงวาเชานี้ระบบไฟฟา แอร เรียบรอยหรือผิดปกติอะไรยังไง
เราก็รูไปดวย บางทีเราไมเคยคุยดวยแตเราก็รูจักชางคนนี้เพราะเคามารายงานใหเราฟงทุก
วันในไลน (สุวรรณา ประคองทรัพย, 7 พฤษภาคม 2558, การสัมภาษณ)
จากการสั มภาษณคุณสุว รรณา ประคองทรัพย หัว หนาแผนกกลยุทธการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลและบริหารงานฝกอบรม พบวาการใชสื่อสังคมออนไลน คือ ไลนกรุป นั่นเปน
การชวยสรางและกระตุนเตือนจิตสํานึกของความรับผิดชอบทั้งในดานของการทํางานและดานการ
ชวยเหลือแบงปนความรูหรือขาวสารกันภายใน เปนการตอกย้ําใหพนักงานเกิดความรูสึกและทัศนคติ
ในดานบวกอยูตลอดเวลา
ผลจากการศึกษาขอมูลดังกลาว จึงสามารถสรุปไดวาการสื่อสารแบบไมเปน
ทางการขององคกรนี้ มีรูปแบบการสื่อสารที่หลากหลาย เชน เสียงตามสายภายในองคกร สื่อกิจกรรม
และสื่อสังคมออนไลน ซึ่งทําใหเกิดการมีสวนรวมของพนักงานภายในบริษัทในทุกระดับ สามารถ
ติ ด ต อ สื่ อ สารกั น ข า มสายงานได และสามารถสร า งความสั ม พั น ธ กั น ผ า นรู ป แบบการสื่ อ สารที่
หลากหลายดังกลาว
สรุปไดวาการสื่อสารภายในองคกรแหงนี้ ที่ทําใหพนักงานรับรูถึงเปาหมาย นโยบายการ
แสดงความรั บ ผิดชอบต อสังคมของศูน ยการคาฯ มาจากการสื่อสารผานการประชุมผูบ ริหารพบ
พนักงานประจําเดือน ซึ่งมีรูปแบบเปนทางการแตก็มีกิจกรรมบางตามหัวขอของการบรรยายในแตละ
เดือน ซึ่งลักษณะนี้ถือไดวาเปนการสื่อสารแบบเปนทางการ เพราะมีการกําหนดการประชุม ออก
ขอบังคับใหมาประชุมตามนัดหมายเพื่อแจกแจงเรื่องราวตางๆ ใหรับทราบอยางพรอมเพรียงกัน โดย
ผูที่บรรยาย คือ ผูบริหารระดับสูง และการสื่อสารอีกรูปแบบหนึ่งเปนการสื่อสารแบบไมเปนทางการ
ไดแก การสื่อสารผานเสียงตามสายภายในองคกร “IM Radio” ซึ่งใชดีเจเปนสื่อบุคคลในการ
ถายทอดเรื่องราว โดยที่ Theme หลักของการนําเสนอในแตละวันมีเนื้อหาที่เปนประโยชนและ
สอดแทรกขอคิดตางๆ ในการดําเนินชีวิต แตรูปแบบในการนําเสนอจะผสมผสานความบันเทิง ใน
ลักษณะเปน แนวคิด เกร็ดความรู สนุกสนาน ทําใหผูฟงไมเกิดความเบื่อหนาย ซึ่งสว นเนื้อหานั้น
สะทอนใหเห็นถึงการที่องคกรพยายามปลูกฝงคานิยมของการแบงปนใหกับพนักงานและมิตรรวม
ธุรกิจรานคาภายในศูนยการคาฯ และสรางจิตสํานึกและทัศนคติที่ดี เชน การมีเนื้อหาที่เลาเรื่องราว
ชองการแบ ง ป น ทั้ งจากข า วภายนอกทั่ว ไป และกิ จ กรรมที่ศู น ย การคา ฯ จัด ขึ้น การสื่ อสารผา น
กิจกรรมภายในองคกร โดยมีการกิจกรรมตามวันสําคัญหรือปรเพณี เพื่อใหพนักงานภายในองคกรเกิด
ปฏิสัมพันธกัน สรางการมีสวนรวมและสรางความสัมพันธระหวางหนวยงานไดเปนอยางดี และการ
สื่อสารผานสังคมออนไลน ก็เปนการติดตอสื่อสารกันผานไลนกลุม “We drive the future” ซึ่งมี
วัตถุประสงคในการตั้งขึ้ นเพื่อการแลกเปลี่ย นขอมูลขาวสารระหวางคนภายในองคกร แชรความ
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คิดเห็นและประชาสัมพันธโครงการตางๆ ไดงาย รวดเร็ว และยังเปนการกระตุนเตือนจิตสํานึกทั้งใน
ดานของการทํางานและการแบงปนความรูกัน
4.2.2 กลยุทธของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง ที่ทําใหเกิดการมีสวนรวมระหวาง
ศูนยการคาฯ และชุมชน
4.2.2.1 “ทีมอิมพีเรียลจิตอาสา”
1) การสั มภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interview) (Documentary
Research)
ผูวิจัยไดสัมภาษณ คุณโอฬาร กิจเลิศไพโรจน ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ/
ประธานที่ปรึกษาชมรมอิมพีเรียลจิตอาสา เพื่อใหทราบวาจากนโยบายการแสดงความรับผิดชอบตอ
สังคม ศูนยการคาเองแสดงความรับผิดชอบตอสังคมโดยทําใหเกิดการมีสวนรวมระหวางศูนยการคาฯ
กับชุมชนไดอยางไร
ทีมอิมพีเรียลจิตอาสา” ถูกกําหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนตัวแทนขององคกรที่ทํางาน
ร ว มกั บ ชุ ม ชน ในการเข า ไปมี ส ว นร ว มในการแก ไ ขป ญ หาและช ว ยพั ฒ นาชุ ม ชนรอบ
ศูนยการคา ผูที่ถูกคัดเลือกเขามาในทีมสวนหนึ่ง คือ กลุมผูนําขององคกร (Leader) หรือ
กลุม Middle Line ในระดับหัวหนาหรือผูจัดการแผนก ซึ่งปจจัยหลักที่เลือกคนกลุมนี้มา
เปนแกนหลักของทีมจิตอาสา เพราะเชื่อวา สื่อบุคคลมีประสิทธิภาพในการสื่อสารเพื่อสราง
พลังการรับรูใหแกระดับเจาหนาที่ ไมใชเพียงแตบทบาทหนาที่ที่สามารถบอกบังคับ แตเปน
ความสามารถในการดึงพลังรวมจากผูใตบังคับบัญชาในหนวยงานของตัวเอง ใหรูและเขาใจ
ถึงเปาหมายขององคกร และวัฒนธรรมองคกร (โอฬาร กิจเลิศไพโรจน, 15 มิถุนายน 2558,
การสัมภาษณ)
ความจริงแลวเปาหมายที่แทจริงของการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของเรา มันตองเริ่ม
มาจากตัวของพนักงานเองที่ตองสรางจิตสํานึกความรับผิดชอบภายในตัวเอง ภายในองคกร
ของเรา แล ว ค อ ยออกไปรั บ ผิ ด ชอบต อ ชุ ม ชนข า งนอก การที่ ศู น ย ก ารค า ฯ ของเราจะ
รับผิดชอบตอสังคมนั่น ผมถือวามันคือหนาที่ของเรา เรารับผิดชอบตอเขาโดยการใหโอกาส
และสรางความสัมพันธระหวางเขากับเราใหเกิดขึ้น เพราะหากเขาไววางใจเราแลว เขาจะ
กลาบอกปญหาหรือความตองการใหเรารับรูได และนั่นจะทําใหเราสามารถพัฒนาชุมชนให
เติบโตไปดวยกันได คุณสงคราม (ประธานกรรมการผูจัดการใหญ) พูดเสมอวา เราเองไม
สามารถเปนปราสาททามกลางสลัมได เพราะฉะนั้นเราที่หนาที่ชวยพัฒนาและใหโอกาส
ชุมชน ใหเติบโตไปพรอมๆ กับศูนยการคาฯ ของเรา (พรชัย ศรีประไพ, 15 เมษายน 2558,
การสัมภาษณ)

79
ผลจากการสัมภาษณ คุณโอฬาร กิจเลิศไพโรจน ผูชวยกรรมการผูจัดการ
ใหญ/ประธานที่ปรึกษาชมรมอิมพีเรียลจิตอาสา และ ดร.พรชัย ศรีประไพ รองกรรมการผูจัดการใหญ
อาวุโส พบวา ศูนยการคาฯ ไดสราง “ทีมอิมพีเรียลจิตอาสา” ขึ้นมาเพื่อเปนตัวแทนขององคกรที่
ทํางานรวมกับชุมชน และรวมกันแกไขปญหาและพัฒนาชุมชนรอบศูนยการคาฯ
2) การศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research)
ผูวิจัยไดทําการศึกษาจากเอกสารแผนการดําเนินงานแสดงความรับผิดชอบ
ตอสังคมขององคกร ป 2555 เพื่อใหทราบถึงโครงสรางของ “ทีมอิมพีเรียลจิตอาสา” และการ
คัดเลือกคนที่เขามารวมในทีม

ภาพที่ 4.13 โครงสรางทีมอิมพีเรียลจิตอาสา
แหลงที่มา: ศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง, 2555ก.
บริษัทสนับสนุนและสรางบทบาทของกลุม Middle Line (หัวหนาแผนก Up) ใหเปนผูนําใน
ทุ กๆ กิ จ กรรม เริ่ มต น จากการเพิ่มพูน ฝก ฝนและพัฒ นาดานระบบวิธีคิด การวางแผน
มุมมองตางๆ มอบหมายบทบาทที่สําคัญๆ ใหเปนผูนําในการขับเคลื่อนการเรียนรูที่ดีและ
รวดเร็ว คือการเรียนรูจากตนแบบที่ดี มีบุคคลที่เปน Idol ประโยชนของการผลักดันกลุม
Middle Line นอกจากจะเปนการวางแผนการเติบโตในอนาคตของเขาเองแลว ผูนํากลุมนี้
เนื่องจากมีความใกลชิดกับผูปฏิบัติงานที่เปนผูใตบังคับบัญชาของตน ยอมเขาใจการทํางาน
ความต อ งการ จุ ดแข็ ง จุ ดออน ก็เปน เรื่องงายที่เราจะคอยๆ ปรับ พฤติกรรม ความคิ ด
ศักยภาพในตัวของพนักงาน ทั้งในเรื่องงานภายในฝาย การประสานงานกับฝายตางๆ การ
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ใหความรวมมือในดานกิจกรรมภายในและภายนอกองคกร ทั้งหมดนี้ลวนเกิดมากจากการ
สื่อสารและการปฏิบัติทั้งสิ้น ขึ้นอยูกับวาเราจะใชเครื่องมือนี้ในรูปแบบใด นั่นก็ขึ้นอยูกับ
เปาหมายและผลลัพธที่เราตองการ (กุลริสา กลิ่นชูกร, 6 พฤษภาคม 2558, การสัมภาษณ)
คนที่จะขับเคลื่อนองคกรจริงๆ คือ กลุมคนที่อยูในระดับ Middle Line ทั้งหัวหนาแผนก
และผูจัดการแผนก เพราะเปนคนที่จะบิ้วทีมของตัวเองนั่นก็คือคนกลุมนี้ ซึ่งคนกลุมนี้จะ
เปนกลุมที่ถูกวางตัวไว แตเมื่อคนกลุมนี้พาคนในทีมไป คนอื่นๆ ในทีมก็จะรูเองวาเขาไปแลว
ไดอะไร แลวครั้งตอไปเราก็ไมจําเปนตองบังคับใหเขาไปอีก เพราะเขาจะรูดวยตัวเอง นั่น
แหละจะทําใหเราไดคนที่มีจิตอาสาจริงๆ เขามาอยูในทีมเอง (สุวรรณา ประคองทรัพย, 7
พฤษภาคม 2558, การสัมภาษณ)
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ผูนําในระดับ Middle Line ของกลุมงานบัญชีและ
การเงิน ก็จะไปบิ้วทีมและสรางเครือขายของตัวเอง ทํา
ใหเครือขายของทีมอิมพีเรียลจิตอาสาเพิ่มมากขึ้น

ภาพที่ 4.14 เครือขายทีมอิมพีเรียลจิตอาสา
แหลงที่มา: ศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง, 2555ค.
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3) พนักงานคือคนในพื้นที่
“อยางหนึ่งคือ พนักงานที่นี่สวนใหญเปนคนแถวนี้ บางคนมาเดินอิมพีเรียล
ตั้งแตเด็กจนโต จนเรียนจบก็ยังไดมาทํางานที่นี่ เพราะฉะนั้นผมเชื่อวาทุกคนก็รักอิมพีเรียล จะมาก
หรือนอยก็ขึ้นอยูกับความผูกพัน” (โอฬาร กิจเลิศไพโรจน, 15 มิถุนายน 2558,การสัมภาษณ)
“พี่ทํางานในฝายบุคคลมาหลายที่ มันก็เปนโลจิกอยูแลววาคนสวนใหญอยาก
ทํางานใกลบาน จะไดไมตองเดินทางไกล เพราะสมัยนี้เดินทางก็เหนื่อยแลว ขนาดพี่เองเมื่อกอนก็
ทํางานแถวลาดพราวยังไมไหวกับการเดินทางเลย พอมาอยูที่นี่ก็ใกลขึ้นมาก” (สุวรรณา ประคอง
ทรัพย, 7 พฤษภาคม 2558, การสัมภาษณ)
“บานอยูปากน้ําคะ ปกติก็นั่งรถสองแถวหนาตลาดมาลงหนาหางไดเลย ตอ
เดียวก็ถึง ถือวาเปนที่ทํางานที่ใกลบาน” (วนาลี มณีธนธรณ, 15 มิถุนายน 2558, การสัมภาษณ)
“เวลามีกิจกรรมที่วัดดานนะ พนักงานมากันเยอะมาก เพราะหลายคนก็มี
บานอยูแถวนี้” (สุวรรณา ประคองทรัพย, 7 พฤษภาคม 2558, การสัมภาษณ,)
จากการสัมภาษณผูบริหารและพนักงานในองคกรทั้ง 3 ทาน สามารถสรุปได
วา ศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง มีการใชนโยบายการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม ผานการ
สรางตัวแทนขององคกรขึ้นมาในชื่อ “ทีมอิมพีเรียลจิตอาสา” โดยเริ่มจากพนักงานภายในองคกรที่ถูก
กําหนดบทบาทหนาที่จากผูบริหาร ซึ่งพนักงานในองคกรสวนใหญนั่นเปนคนในพื้นที่ยานสําโรง ทําให
มีความผูกพันกับชุมชนอยูเปนทุนเดิมอยูแลว และพวกเขาเหลานั้นยอมมีความรักในพื้นที่และยินดีใน
การทํากิจกรรมใหกับชุมชน ซึ่ง “ทีมอิมพีเรียลจิตอาสา” ก็จะเปนผูที่เขาใจชุมชนและสามารถรวมกัน
นําเสนอปญหาและแนวทางการแกไข หรือเปนตัวกลางระหวางชุมชนกับศูนยการคาฯ ไดเปนอยางดี
เพราะจะได รับ ความไว ว างใจจากคนในชุมชนและมีความมั่น ใจในการนําเสนอกิจกรรมที่จ ะเปน
ประโยชนแกชุมชนเอง
2

2

2

2
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4) สรุปขั้นตอนการสราง “ทีมอิมพีเรียลจิตอาสา”
รับรูนโยบายการแสดงความรับผิดชอบ
ตอสังคมของศูนยการคาฯ

สื่อสารแบบเปนทางการ

ประชุม

สื่อสารแบบไมเปนทางการ

เสียงตามสาย
สื่อกิจกรรม
ไลนกลุม

กอตั้งอิมพีเรียลจิตอาสาภายในองคกร

สมาชิกทีมระดับที่ 1
มาจากผูบริหารกําหนด

สมาชิกทีมระดับที่ 2
มาจากเครือขายของ
สมาชิกทีมในระดับ Middle Line

พนักงานภายในองคกร
ระดับ Middle Line
(หัวหนา – ผูจัดการแผนก)

พนักงานภายในองคกร
ที่อยูภายใตบังคับบัญชาของ
หัวหนา – ผูจัดการแผนก

พนักงานในระดับเจาหนาที่สวนใหญ
เปนคนในชุมชนรอบศูนยการคาฯ
ภาพที่ 4.15 วิธีการสราง “ทีมอิมพีเรียลจิตอาสา”
5) แนวทางการดําเนินงานที่ทําใหทีมอิมพีเรียลจิตอาสาในองคกรเพิ่มขึ้นและ
มารวมกิจกรรมอยางตอเนื่อง
ผูวิจัยไดสัมภาษณสมาชิกที่อยูในโครงสรางของทีมอิมพีเรียลจิตอาสา เพื่อให
ทราบถึงวิธีการที่ทําใหเกิดกลุมจิตอาสาเพิ่มขึ้นในองคกร ไดทราบดังนี้
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Research)

การสั ม ภาษณ แ บบเจาะลึ ก (In-depth

Interview) (Documentary

(1) คําชื่นชมเปนแรงกระตุน

ตัวผมเองชวยงานกับมูลนิธิกระจกเงามาหลายงาน อยางลาสุดโครงการรถหมูแดง “Food
For Friends” ของมูลนิธิกระจกเงา ผมก็ไดประสานงานเชิญมาในงานเลี้ยงหางปลายปที่
แลว มารับบริจาคเงินไปชวยสนับสนุนโครงการ เวลาผมจัดรายการชวงผมเอง (รายการ Im
Radio) จะพูดใหเพื่อนพนักงานฟงเปนประจําเรื่องการแบงปน มีแลวตองรูจักให รับแลว
ตองรูจักพอ ผมจะพูดขอบคุณจิตอาสาเสมอ ทั้งของเราเองและของคนอื่น เพราะผมคิดวา
ใครทําดีเราตองบอกตอ ถาผมพูดไดผมจะพูด (พงษศักดิ์ รุงโรจนการคา, 7 พฤษภาคม
2558, การสัมภาษณ)
“ผู บ ริ ห ารเราน า รั ก ดร. ท า นจะชมจิ ต อาสาตลอดเวลาที่ ไ ปทํ า
กิจกรรมทั้งขางในและขางนอก มันทําใหคนที่ทํารูสึกภูมิใจนะ ยิ่งระดับเจาหนาที่ การที่เจานายชมอะ
มันเปนอะไรที่รูสึกดี ” (สุวรรณา ประคองทรัพย, 7 พฤษภาคม 2558, การสัมภาษณ)
ตัวผมเองสวนใหญจะไปทํากิจกรรมดวยตัวเองตลอด เพราะผมรูวาการที่เราเปนตนแบบที่ดี
ทําใหลูกนองเห็นวาเราเปนยังไง มันจะทําใหเขาเขาใจและสัมผัสตัวตนของผมไดมากขึ้น เขา
ทําผมก็ทํา เขากวาด ผมก็กวาด มันเปนเรื่องที่คนที่เปนผูนําตองทําใหได และการที่ผมและ
พนักงานมาทํากิจกรรมจิตอาสารวมกัน มันมีแตสิ่งดีๆ (โอฬาร กิจเลิศไพโรจน, 15 มิถุนายน
2558, การสัมภาษณ)
“อีกอยางนึงพนักงานที่นี่สวนใหญเปนคนแถวนี้ บางคนมาเดินอิมพี
เรียลตั้งแตเด็กจนโต จนเรียนจบก็ยังมาทํางานที่นี่” (กุลริสา กลิ่นชูกร, 6 พฤษภาคม 2558, การ
สัมภาษณ)
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“มีการแสดงความชื่นชมและมอบของขวัญใหกับผูที่ไดทําความดี เชน การไปทํากิจกรรมจิต
อาสา การทําความดีในขณะปฏิบัติหนาที่ (เก็บกระเปาสตางคสงคืนลูกคา, ชวยเหลือบริการ
ลูกคาอยางนาประทับใจ ฯลฯ)”
ภาพที่ 4.16 ภาพการชื่นชมและมอบของที่ระลึกใหพนักงานในองคการ
จากการสัมภาษณสมาชิกอิมพีเรียลจิตอาสาทั้ง 4 ทาน พบวาสวนหนึ่งของ
การดําเนินงานของทีมอิมพีเรียลจิตอาสา คือ การที่ผูบริหารและผูนําในทีมใหความสําคัญกับการชื่น
ชมสมาชิกภายในทีม ทําใหเกิดความภาคภูมิใจที่ไดรวมกิจกรรมและเปนแรงกระตุนใหกลับมารวม
กิจกรรมไดอยางตอเนื่อง
(2) รางวัลจิตอาสายอดเยี่ยม
มีบางกิจกรรมครับที่มีการใหรางวัลกับทีมจิตอาสา แตผมคิดวาทุกคนไมไดมาทําเพราะอยาก
ไดรางวัลหรอกนะ เพราะมันเปนแครางวัลเล็กๆ นอยๆ อยางครั้งที่จิตอาสาไปลางวัดดาน
ครั้งแรก ก็มีการใหรางวัลแตไมไดบอกลวงหนานะ ตัวผมก็เองไดรางวัลดวย ยังงงเลยวาได
ยังไง ฮาๆๆ ผมเองยังไมรูเลยวามีรางวัลกันดวย มาเฉลยตอนมาสรุปผลการทํากิจกรรม
(โอฬาร กิจเลิศไพโรจน, 15 มิถุนายน 2558, การสัมภาษณ)
“ตอนนั้นจําไดวารางวัลที่ใหเปนขนมอะไรสักอยางอะคะ...(หัวเราะ)
แตคนที่ไดนาจะภูมิใจมากกวาเพราะมีคนเห็นพวกเราทํางาน แคนั้นเอง...รางวัลเราก็คิดกันขึ้นมา
เลนๆ ในทีมประสานงานอะคะ วานาจะมีอะไรเปนสีสันสักหนอย ชวยๆ กันโหวต” (วนาลี มณีธน
ธรณ, 15 มิถุนายน 2558, การสัมภาษณ)
2

2

2
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คุณโอฬาร กิจเลิศไพโรจน
ประธานที่ปรึกษาชมรมอิมพีเรียลจิตอาสา
ไดรางวัลขวัญใจมหาชน

คุณภิญญดา เชาวสังเกตุ
ประธานชมรมอิมพีเรียลจิตอาสา
ไดรางวัลจิตอาสาตัวแม

คุณศันสนีย เผาบุญมี
สมาชิกชมรมอิมพีเรียลจิตอาสา
ไดรางวัลขวัญโพสยอดเยี่ยม

ภาพที่ 4.17 ภาพผูที่ไดรางวัลจิตอาสายอดเยี่ยม
จากการสัมภาษณผูที่อยูในชมรมอิมพีเรียลจิตอาสา ทั้ง 4 ทาน คือ ประธาน
ที่ปรึกษาชมรม และสมาชิกชมรม ทําใหเห็นวา การใชสื่อบุคคล (Personal Media) ในการสื่อสาร
สามารถสรางและขยายเครือขายสมาชิกของชมรมได ซึ่งมีการสรางใหเกิดการรับรูและตอกย้ําเรื่อง
การแบงปน การเสียสละ จากการพูดผานดีเจ อีกสวนหนึ่งคือ ความรูสึกภาคภูมิใจที่ไดเขามาเปนทีม
อิมพีเรียลจิตอาสา โดยมีการยกยองชื่นชมจากผูบริหารระดับสูง และมีการใหรางวัลยกยองชมเชย ทํา
ใหทีมจิตอาสามีความเขมแข็งในดานจิตใจไดในระดับที่ดี
4.2.2.2 การแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของศูนยการคาฯ ผานสื่อกิจกรรมเชิง
สังคม
ผูวิจัยไดสัมภาษณคุณโอฬาร กิจเลิศไพโรจน ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ/ประธานที่
ปรึ กษาชมรมอิ มพี เรี ยลจิ ตอาสา ศูน ยการคาอิมพีเรียล เวิล ด สําโรง เพื่อใหทราบถึงรูป แบบของ
กิ จ กรรมที่ “ที ม อิ ม พี เ รี ย ลจิ ต อาสา” ได เ ลื อ กกิ จ กรรมเพื่ อ ช ว ยแก ป ญ หาและพั ฒ นาชุ ม ชนรอบ
ศูนยการคาฯ
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1) การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) (Documentary Research)
สื่อกิจกรรม มีบทบาทสําคัญอยางมาก เพราะเปนรูปแบบสื่อมีสามารถสรางการมีสวนรวม
ระหว า งศู น ย ก ารค า ฯ กั บ ชุ ม ชนได เ ป น อย า งดี ศู น ย ก ารค า อิ ม พี เ รี ย ล เวิ ล ด สํ า โรง มี
กระบวนการเลือกทํากิจกรรมเชิงสังคมจากการวิเคราะหกลุมเปาหมายในชุมชน วามีปญหา
หรือมีชองวางสวนใดที่ศูนยการคาฯ ในฐานะหนวยงานเอกชน จะสามารถเขาไปมีสวนรวม
ในการพั ฒ นาชุ ม ชนได เพราะเป น เป า หมายและเป น ภารกิ จ ที่ ศู น ย ก ารค า ฯ ต อ งสร า ง
ความสัมพันธกับชุมชน และรวมพัฒนาชุมชนยานสําโรงนี้ใหเติบโตปพรอมๆ กับการดําเนิน
ธุรกิจนี้ โดยมีโครงการมากมายดังที่กลาวไวขางตน เชน โครงการทอดผาปาการศึกษา/โครง
การอิมพีเรียลแหเทียนพรรษามหามงคล/โครงการอิมอาสา...ลางวัด สรางบุญ สุขใจ/โครง
การอิมพีเรียล กาวนี้เพื่อนอง ป 1 มอบรองเทาเพื่อกาวของนอง/ โครงการอิมพีเรียลกาวนี้
เพื่อนอง ป 2 สรางคลังความรูเพื่อเด็กพิเศษ/โครงการอิมพีเรียลสืบสานประเพณีทองถิ่น
(โอฬาร กิจเลิศไพโรจน, 15 มิถุนายน 2558, การสัมภาษณ)
2

2

2) การศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research)
ผู วิ จั ย ได ทํ า การศึ ก ษาจากเอกสารการนํ า เสนอกิ จ กรรมเชิ ง สั ง คมของ
ศูนยการคาฯ จากทีมอิมพีเรียลจิตอาสา ในโครงการดานศาสนาและดานการศึกษา เพื่อใหทราบถึง
รูปแบบของกิจกรรมที่ไดจัดขึ้น
โครงการดานศาสนา
“อิมอาสา... ลางวัด สรางบุญ สุขใจ” ณ วัดดานสําโรง
วัตถุป ระสงคของการทํากิจกรรมนี้ คือ วัดตางๆ ในชุมชนรอบศูนยการคา
เปนวัดที่อยูคูกับชาวชุมชนยานสําโรงมาเปนระยะเวลายาวนาน แตเมื่อพื้นที่ถูกพัฒนาขึ้น กระแส
สังคม คานิยมก็เปลี่ยนไปทําใหคนรุนใหมๆ หางไกลวัดและไมใสใจสถานที่แหงนี้ จึงทําใหวัดมีความ
ทรุดโทรมและขาดผูดูแลไป แตในขณะเดียวกันคนในชุมชนสวนหนึ่งยังเปนคนรุนกอน ซึ่งยังมีความ
ใกลชิดกับวัดและมาทํากิจกรรมทางศาสนาอยูเปนประจํา ทําใหเกิดกิจกรรม “อิมอาสา...ลางวัด สราง
บุญ สุขใจ” โดยทีมอิมพีเรียลจิตอาสาจะรวมกันกับชุมชน ไปทําความสะอาดวัดกอนวันที่จะมีกิจกรรม
ใหญทางศาสนา เชน วันเขาพรรษา วันวิสาขบูชา ฯลฯ เปนกุสโลบายใหคนรุนใหมไดมารวมกันทําเพื่อ
สวนรวม ซึ่งก็เหมือนเปนการทําพื้นที่วัดใหสะอาดเพื่อตอนรับผูที่มาทํากิจกรรมทางศาสนานั่นก็คือ
ผูสูงอายุในชุมชนที่อาจจะเปนญาติพี่นองดวยกันเอง โดยโครงการนี้มีการจัดทําสื่อประชาสัมพันธทั้ง
ภายในองคกรและภายนอกองคกร
1) การสื่อสารภายในองคกร : การใชสื่อภายในองคกร ไดแก เสียง
ตามสายภายในองคกรรายการ “IM RADIO”, สื่อสิ่งพิมพ เชน โปสเตอรในลิตฟพนักงาน, สื่อบุคคล
คือ สมาชิกทีมอิมพีเรียลจิตอาสา
2) ภายนอกองคกร : การใชสื่อสิ่งพิมพ เชน ใบปลิว ปายโฆษณาติด
หนาวัด, สื่อบุคคล ไดแก ผูนําชุมชน ผูใหญบาน ตัวแทนดานกิจกรรมของโรงเรียน, สื่อออนไลน ไดแก
เฟสบุคแฟนเพจของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง, วิทยุชุมชนคลื่น 98.75 (วิทยุชุมชนคนสําโรง),
และสื่อเคเบิลชุมชน ชองปราการนิวส
2
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รูปแบบสื่อประชาสัมพันธ

ภาพที่ 4.18 รูปแบบสื่อประชาสัมพันธภายในองคกร
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ภาพที่ 4.19 รูปแบบสื่อประชาสัมพันธภายนอกองคกร
2
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ภาพที่ 4.20 กิจกรรมในโครงการ “อิมอาสา... ลางวัด สรางบุญ สุขใจ” ณ วัดดานสําโรง
2

2

ผูวิจัยไดสัมภาษณทีมอิมพีเรียลจิตอาสาภายในองคกรและตัวแทนชุมชนที่ได
เขารวมกิจกรรมเชิงสังคมที่ศูนยการคาไดขึ้น ในโครงการดานศาสนา “อิมอาสา...ลางวัด สรางบุญ สุข
ใจ” ณ วัดดานสําโรง เพื่อใหทราบถึงผลของการจัดกิจกรรมในโครงการนี้ ซึ่งไดบทสัมภาษณดังนี้
การสั ม ภาษณ แ บบเจาะลึ ก (In-Depth
Interview) (Documentary
Research)
การจัดกิจกรรมเชิงสังคมของศูนยการคาฯ ดานศาสนาในโครงการ “ อิมอาสา...พาเขาวัด
ลางวัด สรางบุญ สุขใจ ” ซึ่งในป 2558 นี้จัดเปนปที่ 3 พบวา มีจํานวนผูเขารวมกิจกรรม
มากขึ้นทุกปจากปแรกจํานวน 50 คน ปที่ 2 จํานวน 98 คน และปที่ 3 จํานวน 154 คน
(ขอมูลสรุปงานกิจกรรมโครงการอิมอาสา ลางวัด สรางบุญ สุขใจ ณ วัดดานสําโรง, 2556 -
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2558) ซึ่งแสดงใหเห็นวา คนในชุมชนเริ่มหันมาใหความสําคัญและตระหนักถึงคุณคาในอีก
ดานหนึ่งที่เปนนามธรรม (โอฬาร กิจเลิศไพโรจน, 15 มิถุนายน 2558, การสัมภาษณ)
โครงการนี้พี่ถือวาประสบความสําเร็จมากนะคะ เพราะมีคนเขามารวมมากกวาที่ตั้งเปาไว มี
คนมาเยอะกวาปแรกอีก อยางภายในเราเองพอติดโปสเตอรที่ลิฟตพนักงานก็มีคนเดินมา
ถามเลย...(ยิ้มๆ) พี่คิดวาเพราะดวยตัวกิจกรรมมันนาสนใจ มันสรางความรูสึกที่ดีถาไดไปทํา
เพราะเรื่องวัดมันเปนเรื่องเซนซิทีฟ เปนเรื่องที่ทําแลวรูสึกวามันเปนมุมบวกๆ เปนความเชื่อ
ดวยแหละ เลยทําใหมีคนอยากมาทํา มารวมเยอะกวาที่คิดไวมาก (ศุภัชชา เขมสุนทร, 15
มิถุนายน 2558, การสัมภาษณ)
“ก็มีลูกคาเยอะเหมือนกันนะที่โทรเขามาถามเรื่องกิจกรรม สวนใหญบอก
เห็นจากปายไวนิลที่ติดหนาวัด เพราะมันใหญมาก555 และก็มีอีกเยอะเหมือนกันที่บอกวาเห็นจาก
โปสเตอรในลิฟต” (ยุทธพงษ ปะตังถาโต, 15 มิถุนายน 2558, การสัมภาษณ)
คนสวนใหญในชุมชนยานสําโรงนับถือศาสนาพุทธ และมีศาสนสถานที่สําคัญ
ในเขตเทศบาลสําโรงเหนืออยูเพียง 2 แหง คือ วัดดานสําโรง และวัดไตรสามัคคี
2

ในเขตสําโรงเหนือ วัดใหญก็มีแค 2 วัด คือ วัดดาน กับ วัดไตร วัดก็อยูในชุมชนเลย ถาหนู
อยูในพื้นที่หนูจะเห็นเลยวาเวลาที่มีงานบุญ วันสําคัญ คนจะมาวัดเยอะมาก มีทุกรุนจริงๆ
วัยรุนก็ไมนอย ผมคิดวาวัดยังเปนสถานที่ที่สําคัญกับชุมชนนี้ ยังยึดเหนี่ยวจิตใจคนแถวไดอยู
แนนอน (ชินกฤช ธรรมเปรมปรีดา, 22 มิถุนายน 2558, การสัมภาษณ)
“ผมวามันสะทอนอะไรบางอยางนะ ที่ชวงหลังๆ คนเขาวัดกันมากขึ้น วัยรุน
ก็เขา วัยทํางานก็มาวัด คุณลองไปวัดดานตอนเชาๆ วันธรรมดาสิ มีคนทํางานมาทําสังฆทานทุกวัน”
(ชินกฤช ธรรมเปรมปรีดา, 22 มิถุนายน 2558, การสัมภาษณ)
บานผมอยูใกลวัดไตร เวลาจะนัดคนในชุมชนรวมตัวกันก็นัดกันที่วัดนี่แหละทุกคนก็จะมากัน
สะดวก กิจกรรมที่วัดมีงานอะไรก็มารวมกันทุกงาน คนแถวนี้ยังมีความเชื่อเรื่องศาสนาอยู
มาก เลยมีคนมาวัดเยอะตลอดไมลดลงเลย และผมยังมีชมรมเตนแอโรบิคในชุมชนอีกนะ ก็
ยังยืมที่วัดมาใชเปนที่เตนกัน (คุณสนอง บุญเผือก, 22 มิถุนายน 2558, การสัมภาษณ)
วัดดานอยูใกลโรงเรียนมาก เดินไปยังไดเลย...(หัวเราะ) นักเรียนกับวัดก็ผูกพันกันคะ เพราะ
วิชาพระพุทธศาสนา ทางโรงเรียนก็นิมนตพระอาจารยมาสอนนักเรียนทุกชั้นเรียนเลย แลว
โรงเรียนก็มีใหนักเรียนไปบําเพ็ญประโยชนที่วัดดวยเพราะถูกบรรจุลงไปในวิชาลูกเสือ เนตร
นารี ยุวกาชาด ที่มีชม. เรียนที่ตองไปบําเพ็ญประโยชนที่วัดดานดวย (ปราณี รุงเรือง, 25
มิถุนายน 2558, การสัมภาษณ)
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จากการสัมภาษณททีมอิมพีเรียลจิตอาสาภายในองคกรและตัวแทนชุมชนที่
ไดเขารวมกิจกรรมเชิงสังคมที่ศูนยการคาไดขึ้น ในโครงการดานศาสนา “อิมอาสา...ลางวัด สรางบุญ
สุขใจ” ณ วัดดานสําโรง พบวา กิจกรรมที่จัดขึ้นไดรับการตอบรับที่ดี เห็นไดจากการเพิ่มขึ้นของผูที่
มารวมกิจกรรม และตัวแทนของชุมชนก็เห็นดวยในการจัดกิจกรรม เพราะเปนการชวยพัฒนาวัดของ
ชุมชนใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอยและสะอาดมากขึ้นและสามารถสรางใหคนในชุมชนหันมา
ดูแลศาสนสถานของชุมชนเพิ่มขึ้น
4.2.3 ปจจัยที่สงผลใหคนในองคกรและชุมชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมเชิงสังคมของ
ศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง
4.2.3.1 ปจจัยดานตัวองคกร
การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interview) (Documentary Research)
ศูน ย ก ารค า อิ ม พี เ รี ย ล เวิล ด สํ าโรง ดํ าเนิ น ธุร กิจ ศู น ยก ารค าในยานสําโรงมาเป น
ระยะเวลากวา 30 ป ทําใหเกิดความผูกพันกับชุมชนในยานนี้ เพราะคนในชุมชนไดเติบโตมาพรอมๆ
กับ ศู น ย ฯ แห งนี้ และมี ความใกล ชิด เพราะตัว ตึกของศูน ยการคาตั้งอยูทามกลางชุมชนดั้งเดิมที่
ลอมรอบอยู 360 องศา

ภาพที่ 4.21 ภาพการประชุมปรึกษาหารือระหวางตัวแทนศูนยการคาฯ กับตัวแทนชุมชน
หางอิมพีเรียล มีความคุนเคยกับชุมชนมานานแลว ทุกคนในชุมชนรูจักอิมพีเรียล ทําใหเวลา
ผมบอกเรื่องกิจกรรมของหางอะไรไป คนในชุมชนก็พรอมมารวมอยูแลว และก็เปนสิ่งที่ดีที่
ทางหางมีทีมจิตอาสามาคุยกับผมกับชาวบานวาจริงๆ เขามีปญหาอะไรกันหรืออยากใหชวย
อะไร เพื่ออะไร ผมเลยรูสึกวามันแกปญหาไดตรงจุด ทําใหผลลัพธมันเห็นชัดกวาที่ไมคุย
อะไรกันเลยแลวมาทํา ถาผมไมรู ชาวบานไมรู ก็อาจไมมีใครมารวมกิจกรรม (คุณสนอง บุญ
เผือก, 22 มิถุนายน 2558, การสัมภาษณ)
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ความรวมมือของคนในชุมชน สิ่งหนึ่งคือ “ความผูกพัน” ผูกพันระหวางผมกับชุมชน ผูกพัน
ระหวางอิมพีเรียลเองกับชุมชน ความผูกพันที่มีมานานนั่นแหละทําใหพวกเขารูและตัดสินใจ
มารวม และอีกอยางก็คือกิจกรรมที่ทํามันทําใหเขาไดทําในสิ่งที่เขาทําได มันเปนสิ่งที่เขา
ใกลชิด เขาเลยไมปฏิเสธที่จะมารวมทํา (ชินกฤช ธรรมเปรมปรีดา, 22 มิถุนายน 2558, การ
สัมภาษณ)
“อิมพีเรีลเปนหางใหญอยูใกลโรงเรียน หางชวยโรงเรียนมาหลายอยางคะ สนับสนุน
เงินกับอุปกรณการเรียนมาตลอด ออ...ยังมีเรื่องทุนการศึกษาใหเด็กๆ ดวยทุกป เวลาหางมาขอความ
รวมมือหรือมีกิจกรรมดี โรงเรียนก็เขารวมอยูแลวคะ ” (อุนเรือน หมูแกว, 23 มิถุนายน 2558, การ
สัมภาษณ)
ทางโรงเรียนเราก็เขารวมกิจกรรมกับอิมพีเรียลบอยนะคะ เพราะกิจกรรมที่อิมพีเรียลจัดก็มี
ดีๆ เยอะ เห็นสองสามปมานี้ มีจัดประกวดเด็กๆ หลายเวที เด็กของเรายังไปประกวดเตน
(งาน อิมพีเรียล พาวเวอรแดนซ คอนเทสต) แลวไดรางวัลมาเลย สวนงานที่ไปลางวัดก็มีมา
หลายครั้งแลว เด็กของเราก็ไปรวมทุกครั้ง อิมพีเรียลก็ดูแลเด็กๆ ดีทําใหเด็กๆ ก็ไดเรียนรูได
ดวยคะ (ปราณี รุงเรือง, 25 มิถุนายน 2558, การสัมภาษณ)
จากการสัมภาษณตัวแทนชุมชนทั้ง 4 ทาน พบวา ปจจัยดานตัวองคกร มีสวน
สําคัญที่ทําใหชุมชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมเชิงสังคมที่ศูนยการคาจัดขึ้น เพราะศูนยการคา
เองดําเนินธุรกิจในพื้นที่มาเปนระยะเวลายาวนาน เรียกไดวาเติบโตมาพรอมๆ กับคนในชุมชน
ยานสํ าโรงนี้ ทํ า ให เป น ที่ รูจั กดี อยูแลว และศูน ยการคาอิมพีเรีย ล เวิล ด สําโรง ก็มีการสราง
ความสัมพันธกับชุมชนมาโดยตลอดหลายป ทําใหเกิดความผูกพันกับชุมชน โดยเฉพาะโรงเรียน
และวัด ที่มีการสรางความสัมพันธทั้งในรูปแบบของการชวยเหลือสนับสนุนในโครงการตางๆ แลว
ยังมีการพูดคุยกับตัวแทนและคนในชุมชนเองจนเกิดกิจกรรมที่ชุมชนตองการ ทําใหชุมชนเกิด
ความเชื่อใจศูนยการคา จนทําใหเกิดการมีสวนรวมในกิจกรรมหลายๆ โครงการ ซึ่งเห็นไดจาก
การรวบรวมรายชื่ อและจํ านวนผูเ ขารว มในกิจ กรรมแตล ะครั้งที่ศูน ยการคาอิมพีเรีย ล เวิล ด
สําโรง จัดขึ้นตลอดมา
4.2.3.2 ปจ จั ย ด า นเศรษฐกิจ และสังคม ไดแก ลักษณะทางประชากรศาสตร และ
ลักษณะทางดานจิตวิทยา
1) การศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research)
ผูวิจัยไดศึกษาจากเอกสารและเว็บไซตของเทศบาลตําบลสําโรงเหนือ และ
เว็บไซตของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อใหทราบลักษณะทางประชากรศาสตร
ของชุมชนรอบศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง ใน 5 กิโลเมตร ซึ่งไดขอมูลดังนี้
ลักษณะทางประชากรศาสตรของชุมชนรอบศูนยการคา รัศมี 5 กม.
ชุมชนยานสําโรง มีผูอาศัยอยูคอนขางหนาแนน เนื่องจากเปนชุมชนที่ถูก
ขยายตัวออกมาจากเมืองเมื่อหลายสิบปกอน จึงทําใหยานสําโรงนี้ สวนหนึ่งผูคนขยายถิ่นฐานออกมา
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จากเมืองและอีกสวนหนึ่งคือผูอาศัยที่เติบโตมาจากพื้นที่ยานนี้ เมื่อเมืองมีการพัฒนามากขึ้น การ
ขยายตัวของสิ่งตางๆ ในยานนี้ก็มีการขยายตัวตามไมวาจะเปน ลักษณะการใชชีวิต การอุปโภคบริโภค
อาชีพและการศึกษา ทําใหลักษณะทางประชากรศาสตรของชุมชนในยานสําโรงคอยๆ พัฒนามา
ตามลําดับ
ชุมชนยานสําโรง หมายถึง ชุมชนที่อยูในรัศมี 5 กิโลเมตรรอบศูนยการคา
อิมพีเรียล เวิลด สําโรง ซึ่งจะอยูในเขตการปกครองของเทศบาลตําบลสําโรงเหนือ จะประกอบไปดวย
ชุมชนยอย 12 ชุมชนดังนี้
1) ชุมชนแสงสุข เขต 1
2) ชุมชนอยูสบาย เขต 1
3) ชุมชนสัมพันธ เขต 1
4) ชุมชนเบญจพล เขต 1
5) ชุมชนสเตทพันธพฤกษ เขต 1
6) ชุมชนตลาดเอี่ยมเจริญ เขต 1
7) ชุมชนแถมนวลปรางค เขต 1
8) ชุมชนประจักษสิน เขต 2
9) ชุมชนบุญสนอง เขต 2
10 ชุมชนรวมน้ําใจ เขต 2
11) ชุมชนสามัคคี เขต 2
12) ชุมชนทานตะวัน เขต 2
โดยแตละชุมชนจะมีผูนําชุมชนทั้งในรูปแบบของผูใหญบานและสมาชิกสภา
เทศบาลตําบลสําโรงเหนือ เปนผูนําในการดูแลชุมชนและแกไขปญหาของชุมชนใหชุมชนเกิดการ
พัฒนา แมวาความเปนเมืองจะเริ่มขยายตัวเขามามากขึ้นเรื่อยๆ แตชุมชนยานสําโรงนี้ก็คอยๆ ปรับวิถี
การดําเนินชีวิตอยางคอยเปนคอยไป เพราะยังคงมีคนพื้นเพและมีถิ่นกําเนิดที่ยังคงอยูในยานนี้อยูเปน
จํานวนมาก
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ที่มา : Samrongnua Municipality

ภาพที่ 4.22 พื้นที่ชุมชนยานสําโรง
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ภาพที่ 4.23 ภาพแสดงจํานวนประชากรและบาน จําแนกเปนรายอําเภอและรายตําบลจังหวัด
สมุทรปราการ พ.ศ. 2553
แหลงที่มา: กระทรวงมหาดไทย. กรมการปกครอง. สํานักบริหารการทะเบียน, 2558.
ชุ มชนย า นสํ าโรง คือ ผูที่อาศัย อยู ในเขตเทศบาลตํ าบลสํ าโรงเหนือ ซึ่ง มี
ประชากรผูอยูอาศัยเปนจํานวนประมาณ 72,033 คน เปนเพศชาย 34,305 คน เพศหญิง 37,728 คน
และมีบานเรือนจํานวน 30,416 หลังคาเรือน
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ภาพที่ 4.24 ภาพแสดงตารางแสดงไดตอครัวเรือนตอเดือนของประชากรในจังหวัดสมุทรปราการ ป
2558
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ภาพที่ 4.25 ภาพตารางแสดงระดับการศึกษาของประชากรในจังหวัดสมุทรปราการ ป 2558
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ภาพที่ 4.26 ภาพตารางแสดงสถานศึกษาในเขตเทศบาลตําบลสําโรงเหนือ
แหลงที่มา: สํานักงานเทศบาลตําบลสําโรงเหนือ, 2558.
มี ส ถานศึ กษาสั ง กัด สํา นัก งานคณะกรรมการการศึก ษาเอกชน จํ านวน 9
โรงเรี ย น และมี ส ถานศึ ก ษาสั งกั ดสํานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษา จํานวน 3 โรงเรี ย น โดยเป น
สถานศึกษาขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
ผลจากการศึกษาเอกสารและเว็บไซตของเทศบาลตําบลสําโรงเหนือ และ
เว็บไซตของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ สรุปไดวา ลักษณะทางประชากรศาสตรของ
ชุมชนรอบศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง ใน 5 กิโลเมตร มีกลุมผูคนที่อาศัยอยูเปนคนพื้นที่ดั้งเดิม
มีรากฐานอาชีพในกลุมของโรงงานอุตสาหกรรม มีลักษณะทางประชากรศาสตร (Demographic
Characteristics) คือ ระดับรายไดและระดับการศึกษาอยูในระดับต่ําและปานกลางเปนสวนใหญ ทํา
ใหคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคมยานสําโรงนี้ยังไมสามารถพัฒนาไดอยางเต็มที่ การพัฒนาจึงเปนไป
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อยางชาๆ แบบคอยเปนคอยไป ถึงแมวามีชุมชนเกิดใหมๆ ทั้งบานจัดสรรและคอนโด แตคนในชุมชนก็
ยังไมไดรับวัฒนธรรมแบบใหมเขามาทั้งหมด แตมีการปรับตัวตามสภาพแวดลอมไปอยางชาๆ เชนกัน
2) การสั มภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interview) (Documentary
Research)
ผูวิจัยไดสัมภาษณตัวแทนของชุมชน จํานวน 4 ทาน เพื่อใหทราบลักษณะ
ทางประชากรศาสตรของชุมชนรอบศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง ใน 5 กิโลเมตร ซึ่งไดบท
สัมภาษณดังนี้
สําโรงเหนือ เปนพื้นที่อยูติดกับกรุงเทพฯ มากที่สุดและเปนพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยูเยอะ
ที่สุดในจังหวัดสมุทรปราการ แตก็กลับเปนพื้นที่ทีประชากรมีระดับการศึกษาและรายได
นอยถึงปานกลาง มันเปนที่นาแปลกใจวาทําไมพื้นที่ที่อยูใกลความเปนเมืองมากที่สุดแตกลับ
มีขอมูลแสดงออกมาเชนนี้ ผมในฐานะที่เปนคนพื้นเพในพื้นที่สําโรงเหนือ สิ่งหนึ่ง คือ ชุมชน
ยานนี้เปนชุมชนเกา คนที่อาศัยดั้งเดิมเปนคนโรงงาน เพราะแตกอนสมุทรปราการเปนเขต
โรงงานอุ ต สาหกรรม ซึ่ ง พอเป น อย า งนี้ ทํ า ให พื้ น ฐานอาชี พ ของคนที่ อ าศั ย อยู แ ถวนี้ มี
การศึ ก ษาและรายได ไ ม สู ง ซึ่ งมั น ก็ เ ป น ป ญ หาใหญ ที่ ตอ งได รั บ การแก ไ ขจากทุ ก ส ว นที่
เกี่ยวของ เพราะหากเราตองการพัฒนาพื้นที่ มันตองเริ่มตนมาจากการพัฒนาปจจัยพื้นฐาน
กอน (ชินกฤช ธรรมเปรมปรีดา, 22 มิถุนายน 2558, การสัมภาษณ)
ถาพูดถึงคนในชุมชนจริงๆ คือคนที่อยูมาดั้งเดิมในชุมชนนะ เขายังมีรายไดนอย หาเชากินค่ํา
ก็เยอะ เรื่องเงินเปนเรื่องใหญ มันก็มีความเปนเมืองขยายเขามานะครับ แบบคอยๆ ขยายมี
หมูบาน คอนโด เริ่มขึ้นเยอะอยางที่เห็น ผมวามันก็มีความเหลื่อมล้ําเพิ่มขึ้นครับ แตอยางที่
บอกว า มั น ค อ ยเป น ค อยไป คนเก า ที่ อ ยู ก็ ต องค อ ยๆ ปรั บ ตั ว (คุณ สนอง บุญ เผื อ ก, 22
มิถุนายน 2558, การสัมภาษณ,)
โรงเรียนวัดดาน มีนักเรียนเยอะเพราะเปนโรงเรียนของรัฐคะ ไมมีคาเทอม เด็กที่มาเขาเรียน
สวนใหญเลยเปนเด็กที่พอแมยากจน แตทางโรงเรียนก็พยายามเต็มที่ทุกดานนะคะ การดาน
เรี ย นการสอน เราก็ มี ค รู ที่ มี ค วามสามารถ แต ถ า เป น วิ ช าที่ เ ฉพาะทางจริ ง ๆ อย า ง
ภาษาอังกฤษ...ทางโรงเรียนก็มีจางครูพิเศษมาสอน แตปญหาคือ งบประมาณที่จะจางครูก็มี
จํากัด ปกติเราจะไดรับเงินสนับสนุนจากทางรัฐมาหนึ่งปการศึกษา จัดจางครูพิเศษ 4 คน
แตอยางปนี้เราก็ถูกตัดงบเหลือแคเทอมเดียว มันก็เปนปญหาใหญนะคะ เพราะมันอาจทําให
ผลสัมฤทธิ์การเรียนของเด็กไมเปนไปตามเปาหมาย และอีกปญหาหนึ่งในปนี้คือ ตอนนี้
โรงเรียนไมไดรับงบประมาณคาอาหารกลางวัน ปกติรัฐจะให 20 บาทตอคนตอวัน แตไมรูวา
เกิดจากอะไรทางโรงเรียนไมไดรับเงินสวนนี้มาตั้งแตตนป โรงเรียนก็ตองใชเงินที่มี มาจาก
รายไดการกุศลที่อิมพีเรียลเปนเจาภาพจัดใหอะคะ อยางงาน “คืนสูเหยาาชาวตรีสีน้ําเงิน
เหลือง” และที่อิมพีเรียลทําใหทุกปคือ ทอดผาปาการศึกษา ก็ไดเงินมาสวนหนึ่ง ตอนนี้ก็
เอาเงินนั้นมาใชเปนคาอาหารกลางวันใหเด็ก แตตอนนี้เงินหมดแลว เด็กๆ เลยตองหอขาว
มากินเอง 2 อาทิตยแลวคะ (อุนเรือน หมูแกว, 23 มิถุนายน 2558, การสัมภาษณ)
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ภาพที่ 4.27 ภาพผาปาการศึกษาโรงเรียนวัดดานสําโรง
โรงเรียนดรุณรัตน เปนโรงเรียนเอกชนสอนตั้งแตระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา แตมีพื้นที่ไม
ใหญมากคะ เด็กที่มาเขาเรียนสวนใหญทางครอบครัวก็จะมีฐานะดีระดับหนึ่งแตไมไดมาก
เพราะถามีฐานะดีสวนใหญก็จะเลือกโรงเรียนที่มีชื่อเสียงและใหญกวา ที่ใกลๆ นี้ก็มีโรงเรียน
ลาซาล โรงเรียนเซนโยเซฟบางนา ฯลฯ ความตองการของผูปกครองเขาคาดหวังวาอยากให
ลูกเรียนเกง และก็มีชื่อเสียงดานกิจกรรม เพราะโรงเรียนเราจะมีชื่อเสียงดานกีฬา และ
กิจกรรมประกวดความสามารถตางๆ คะ แตดวยพื้นที่โรงเรียนคอนขางเล็กทําใหไมไดทํา
กิจกรรมอยางเต็มที่ (ปราณี รุงเรือง, 25 มิถุนายน 2558, การสัมภาษณ)
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“ พื้ น ที่ ภ า ย ใ น
โรงเรียนดรุณรัตน
มี ข นาดเล็ ก มาก
เมื่อมีกิจกรรมของ
โรงเรียน”

ภาพที่ 4.28 โรงเรียนดรุณรัตน
จากการสัมภาษณตัวแทนชุมชนทั้ง 4 ทาน และศึกษาจากขอมูลดังกลาวทําใหสรุปได
วา ชุมชนยานสําโรงนั้นมีสภาพความเปนอยูที่ไมดีนัก คนในชุมชนที่เปนผูอยูอาศัยดั้งเดิมยังมีอาชีพที่
ไมมั่นคง และยังไดรับผลกระทบจากการขยายตัวของเมืองเขามา ทําใหชุมชนคอยๆ กลายเปนเมือง
มากขึ้น จึงเกิดความเหลื่อมล้ําขึ้นในพื้นที่ ทําใหผูนําชุมชนตองดูแลชุมชนมากขึ้นเพื่อลดชองวางให
นอยลง และจากเหตุที่พื้นฐานทางดานเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนยานสําโรงมีคุณภาพต่ํา จึงทําให
สงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตตั้งแตระดับเด็กและเยาวชน และยังเห็นอีกวาโรงเรียนในพื้นที่ชุมชน
ยังมีกลุมที่ขาดโอกาสพื้นฐานดานการศึกษา ทําใหยังตองการความชวยเหลือที่เปนตัวเงิน เพื่อนํามาใช
จายใหเกิดการพัฒนาจากเดิมที่เปนอยู สวนในอีกดานอีกที่เปนโรงเรียนเอกชนในพื้นที่ชุมชนยาน
สําโรงนี้ แมเด็กไมไดปญหาในดานเงิน แตผูปกครองก็มีความคาดหวังในดานการเรียนและกิจกรรม
ซึ่งโรงเรียนในชุมชนนี้ก็ยังเปนโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งมีพื้นที่ภายในโรงเรียนนอย จึงเปนอุปสรรคตอ
การพัฒนาการเรียนรูในดานกิจกรรม
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ลักษณะทางจิตวิทยาของชุมชนรอบศูนยการคา รัศมี 5 กม.
ผูวิจัยไดศึกษาจากเอกสารสํานักงานจังหวัดสมุทรปราการ (2558) เพื่อให
ทราบลักษณะทางจิตวิทยาของชุมชนรอบศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง ใน 5 กิโลเมตร ดังนี้
1) การศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research)
คนสวนใหญในชุมชนยานสําโรงเปนคนที่อาศัยอยูมาตั้งแตดั้งเดิม เติบโต
มาพรอมๆ กับการพัฒนาพื้นที่ จากเมื่อกอนที่เปนชุมชนขนาดเล็ก จนเมื่อความเปนเมืองเริ่มขยายเขา
มา ชุมชนก็ขยายตาม ปจจุบันเริ่มขยายตัวอยางรวดเร็วมากยิ่ง มีระบบสาธารณูปโภคตางๆ ที่อํานวย
ความสะดวก มีการเขาลงทุนในพื้นที่มากมาย ทําใหเกิดชุมชนใหมๆ กลุมผูอาศัยใหมๆ เขามาในพื้นที่
ชุมชนยานสําโรงมากขึ้น ภายนอกที่อาจจะดูเหมือนความเจริญเขามาในพื้นที่มากก็ยิ่งจะดี แตอีกดาน
หนึ่งพบวา พื้นที่แหงนี้กําลังจะพบกับปญหาความแตกตางและความเหลื่อมล้ําในเรื่องของการใชชีวิต
การเปนอยู ทําใหคนที่อยูดั้งเดิมตองมีการปรับตัวตาม ซึ่งมีผลกับทั้งกายภาพและสภาวะดานจิตใจ
สํานักงานจังหวัดสมุทรปราการ (2558) กลาววา ผลการพัฒนาที่ผานมา
แม ว า จั ง หวั ด สมุ ท รปราการจะบรรลุ เ ป า หมายการเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ก็ ต าม แต ก็ ทํ า ให
ประชาชนและสังคมมีความเปนวัตถุนิยมมากขึ้น กอใหเกิดปญหาดานพฤติกรรมของคนในสังคม การ
ยอหยอนในศีลธรรมขาดระเบียบวินัย เกิดการเอารัดเอาเปรียบ สงผลใหวิถีชีวิตและคานิยมดั้งเดิมที่ดี
งามเริ่มจางหายไป วัยรุนสมัยใหมรับเอาวัฒนธรรมตางชาติเขามาปฏิบัติในชีวิตประจําวันมากขึ้น
จากการรณรงคสงเสริมกิจกรรมดานพุทธศาสนาของภาคสวนตางๆ และ
ปญหาความบีบคั้นทางดานจิตใจของผูคนในสังคมเมือง สงผลใหมีประชาชนเขาวัดมากขึ้นในปจจุบัน
และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แตจํานวนวัดในจังหวัดสมุทรปราการมีเพียง 123 วัด และมีขอจํากัด
ดานพื้นที่ใชสอยของวัด จึงเปนความจําเปนเรงดว นที่จังหวัดฯ จะตองเรงพัฒ นาศาสนสถานเพื่อ
รองรับการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ในชวงวันนักขัตฤกษและการ
ประกอบกิจกรรมที่จําเปนของมนุษย รวมทั้งการใชวัดเปนสถานที่จัดกิจกรรมปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด และพัฒนาวัดใหเปนสถานที่ทองเที่ยว ทั้งในดานประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรมและการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ (สํานักงานจังหวัดสมุทรปราการ, 2558, น. 40)
ผลจากการศึกษาข อมูล เอกสารของสํานักงานจังหวัดสมุทรปราการใน
โครงการจัดทําศูนยพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Town Center) สามารถสรุปไดวา ใน
ภาพรวมของทั้งจังหวัดสมุทรปราการ ปจจุบันก็พบปญหาดานพฤติกรรมของคนในสังคม ซึ่งเกิดจาก
ความบีบคั้นทางดานจิตใจ สงผลใหประชาชนมีการเขาวัดมากขึ้นโดยเห็นไดจากกิจกรรมการรณรงค
ดานพุทธศาสนาในภาคสวนตางๆ ซึ่งชุมชนยานสําโรง ก็เปนชุมชนหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ และ
เปนชุมชนขนาดใหญและเปนพื้นที่ที่ความเปนเมืองขยาสยเขามากอนพื้นที่อื่นๆ ในจังหวัด เนื่องจากมี
พื้นที่ติดกับกรุงเทพมหานคร ทําใหผูคนที่อาศัยอยูในชุมชนยานสําโรงนี้ กําลังพบกับความบีบคั้นดาน
จิตใจเชนเดียวกัน ซึ่งการที่ศูนยการคาฯ จัดกิจกรรมดานศาสนา จึงพบวามีผูคนในชุมชนเขามารวมใน
กิจกรรมมากขึ้นทุกป ซึ่งสอดคลองกับขอมูลของการพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ
จากขอมูลที่ไดศึกษาในสวนปจจัยดานเศรษฐกิจและสังคมนี้ สรุปไดวา
ลักษณะทางดานประชากรศาสตร(Demographic Characteristics) และลักษณะทางดานจิตวิทยา
(Phycographic Characteristics) มีความสําคัญอยางมากในการที่ทําใหชุมชนเขามามีสวนรวมใน
กิจกรรมเชิงสังคมของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง จากขอมูลจะเห็นวา คนที่อาศัยอยูในชุมชน
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ยานสําโรงนี้ สวนใหญเปนคนพื้นที่ดั้งเดิม มี มีรายไดและระดับการศึกษาที่ไมสูงนัก ทําใหการพัฒนา
เปนไปอยางชาๆ แบบคอยเปนคอยไป แตจากการขยายเมืองมามากขึ้นทําใหเกิดชุมชนใหมๆ ขึ้นมา
ในพื้ น ที่ จึ งมี ป ญ หาเรื่ องความแตกตา งในการใชชีวิ ตและวิธีคิ ด ทํ าให คนในชุมชนหัน กลับ มาให
ความสํ า คั ญ ทางด า นจิ ต ใจเพื่ อ เป น สิ่ ง ยึ ด เหนี่ ย วสิ่ ง หนึ่ ง ให กั บ การดํ า เนิ น ชี วิ ต ท า มกลางความ
เปลี่ยนแปลง
4.2.3.3 ปจจัยดานการสื่อสาร ไดแก การเปดรับขาวสารของชุมชน
1) การสั มภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interview) (Documentary
Research)
ผูวิจัยไดสัมภาษณทีมอิมพีเรียลจิตอาสาและตัวแทนชุมชน ในดานการเปดรับ
ขาวสารผานชองทางตางๆ เพื่อใหทราบถึงปจจัยที่ทําใหคนในองคกรและชุมชนเขามารวมในกิจกรรม
เชิงสังคมของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง
(1) ผูนําชุมชน (สื่อบุคคล)
1)

ภาพที่ 4.29 ภาพสื่อบุคคลกับชุมชน
“ผมอยูในวงการเมืองทองถิ่นมา 30 ป ความคุน เคยกันกั บ
ชาวบานมันเปนธรรมดาไปแลว เขาใหความเชื่อถือ ใหความไววางใจกับเรา ถึงเลือกเราเขามาชวย
พัฒนาชุมชน ผมเองก็ลงพื้นที่ตลอด เลยใกลชิดกันมาก เวลาลงชุมชนชาวบานก็จะเขามาแจงปญหา
ในชุมชนกับผม” (คุณสนอง บุญเผือก, 22 มิถุนายน 2558, การสัมภาษณ)
“เวลามีกิจกรรมอะไร เราก็เรียกหัวหนาชุมชน เพราะอยางเขต
2 มีตั้งสิบกวาชุมชน แตละชุมชนก็มีหัวหนาชุมชนอีกที เราก็เรียกมานั่งคุยกันวาจะมีกิจกรรมนี้นะ ให
ทุกคนไปกระจายขาวในชุมชนตัวเอง” (คุณสนอง บุญเผือก, 22 มิถุนายน 2558, การสัมภาษณ,)
“เราเปนครูอะเนอะ เวลาสอนอะไร พูดอะไร เด็กๆ ก็ฟงและให
ความรวมมืออยูแลว มันเปนหนาที่ของเราที่ตองสอนเด็กเชื่อเรา เพราะที่ครูสอนหรื อบอกอะไร ก็
ตองการใหเด็กพัฒนา” (ปราณี รุงเรือง, 25 มิถุนายน 2558, การสัมภาษณ)
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จากการสัมภาษณตัวแทนชุมชนทั้ง 2 ทาน พบวา สื่อบุคคลมี
ความสําคัญอยางมากในการสงขาวสารและแจงขอมูลตางๆไปยังชุมชน เพราะชุมชนจะมีความใกลชิด
กั บ ผู นํ า ของชุ มชน อย า งเช น ผู ใ หญบ าน เพราะจะเป น ผูที่ อยูใ นชุ มชนมายาวนาน แตถ าเป น ใน
โรงเรียน คุณครู ก็จะมีบทบาทสําคัญอยางมากในการสื่อสารกับนักเรียน เพราะเปนผูที่มีความรูและ
นาเชื่อถือ
(2) สื่อกิจกรรม

ภาพที่ 4.30 ภาพการทํากิจกรรมระหวางศูนยการคากับชุมชน
“ชาวบานชอบมาทํากิจกรรมที่หางจัดครับ ยิ่งเปนกิจกรรมพวก
วัด งานแหเทียน งานสงกรานต งานโยนบัว ชาวบานจะชอบที่ไดแสดงออก อยางงานแหเทียนจะ
ไดมาเตนกัน แหเทียนเขาวัด มันสนุกและไดบุญดวย” (คุณสนอง บุญเผือก, 22 มิถุนายน 2558, การ
สัมภาษณ)
“นักเรียนชอบมารวมกิจกรรมคะ มีกิจกรรมบางก็ดีกวาเรียนอยู
แตในหองอยางเดียว เวลามีกิจกรรมนักเรียนจะตั้งใจมาก” (อุนเรือน หมูแกว, 23 มิถุนายน 2558,
การสัมภาษณ)
“การทํากิจกรรมทําใหทุกคนมารวมมือรวมใจกัน ไมวางานเล็ก
หรืองานใหญ ชาวบานที๋มารวมเขาจะตั้งใจมา ถายกตัวอยาง อยางงานลางวัด ขนาดหางเตรีย ม
อุปกรณไวให ชาวบานเขายังหาซื้อมาเอง พอทํากิจกรรมเสร็จเขาก็เอาของถวายวัด ก็ไดบุญอีก”
(ชินกฤช ธรรมเปรมปรีดา, 22 มิถุนายน 2558, การสัมภาษณ)
จากการสัมภาษณตัวแทนชุมชนทั้ง 3 ทาน จะเห็นไดวา ชุมชนมี
การเปดรับสื่อกิจกรรมเปนอยางดี เพราะสื่อกิจกรรมมีขอดี ที่สามารถมารวมกันทํากิจกรรมได และสื่อ
กิจกรรมยังเปนสื่อที่สรางความสนุกสนานและไมนาเบื่อเพราะไดลงมือกระทํา ผูรับสามารตอบโตได
โดยการลงมือปฏิบัติ ทําใหสื่อกิจกรรมเปนสื่อที่มีประสิทธิภาพในการสื่อสารเพื่อสรางการมีสวนรวม
ใหกัชุมชนยานสําโรงนี้ได
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(3) สื่อออนไลน
หนาเว็บไซตของศูนยการคา www.imperialplaza.co.th โดย มี
การแจงขาวสารกิจกรรมตางๆ ของศูนยการคาผานชองทางนี้
0

ภาพที่ 4.31 ภาพหนาเว็บไซตของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง
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(3.1) เฟซบุกแฟนเพจ Imperialworld Samrong เปน
ชองทางสําหรับการประชาสัมพันธและแจงขาวสารแบบอัพเดททุกวัน

ภาพที่ 4.32 ภาพเฟซบุกแฟนเพจ Imperialworld Samrong
(3.2) ไลน Official ของศู น ย ก ารค า Imperialworld
Samrong เปนชองทางใหมในการแจงขาวสารโปรโมชั่นตางๆ โดยสามารถพิมพคียเวิลดเพื่อรับขอมูล
กิจกรรมได
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ภาพที่ 4.33 ภาพไลน Official ของศูนยการคา Imperialworld Samrong
“ชาวบานไมคอยไดเลนอินเทอรเน็ตหรอกครับ แตสมัยนี้ก็มีไลน
คนแกหลายคนก็เลนไลนไดนะครับ แตมันชากวาที่เรามาพูดคุยกับเขา เวลาจะทํากิจกรรมอะไรเรียก
กันมาคุยใหเห็น หนา เขาจะเขาใจมากกวา” (คุณสนอง บุญ เผือก, 22 มิถุนายน 2558, การ
สัมภาษณ)
“ไมมีเลยนะครับที่บอกวารูกิจกรรมมาจากเว็บไซต ถามีก็เห็น
จากปายในซอยมากกวาเพราะเปนปายใหญ มีเยอะหลายปาย คนในชุมชนขี่รถเขาออกเห็นไดงาย
กวา ที่มาถามผมก็เห็นมาจากตรงนี้มากกวา” (ชินกฤช ธรรมเปรมปรีดา, 22 มิถุนายน 2558, การ
สัมภาษณ)
“มีบางคะที่เด็กรูขาวมาจากเฟสบุคของหาง เพราะเด็กทุกคน
เลนเฟสบุคกันหมด เด็กหลายคนรูจักคุณโอฬาร (เจาของหาง) เพราะมาทํากิจกรรมกับโรงเรียนบอย
แลวก็แอดเฟสบุคกันไป ครูก็มีนะคะ ...(หัวเราะ) คุณโอฬารก็จะบอกใหเด็กๆ กดไลคเพจของอิมพี
เรียล ก็ที่มีประกวดเตน เด็กๆ ก็รูขาวจากในเฟสนี่แหละคะ ” (ปราณี รุงเรือง, 25 มิถุนายน 2558,
การสัมภาษณ)
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จากการสัมภาษณตัวแทนชุมชนทั้ง 3 ทาน พบวา คนในชุมชนยานสําโรง
นี้ ยังมีการเปดรับสื่ออินเทอรเน็ตหรือสื่ออนไลนนอย เปนเพราะบริบทของชุมชนทําใหการเปดรับสื่อ
แตละประเภทมีขอจํากัด แตในวัยเด็ก เริ่มมีการเปดรับสื่อในชองทางนี้มากขึ้น เพราะปจจุบันมีการใช
เครื่องมือสื่อสารกันอยางแพรหลายมากกวาในอดีต เด็กรุนใหมจึงสามารถเขาถึงขอมูลตางๆ ผานทาง
ชองทางนี้ไดมากกวาคนรุนอื่น

บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การศึกษาเรื่อง “กลยุทธการสื่อสารของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง ที่ทําใหเกิดการมี
สวนรวมระหวางศูนยการคาและชุมชน” เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ที่ผูวิจัย
ตองการที่จะศึกษาใน 3 ประเด็น คือ
1) เพื่อศึกษารูปแบบการสื่อสารภายในองคกรของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง
ที่ทําใหคนในองคกรรับรูนโยบายการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร
2) เพื่อศึกษาการใชกลยุทธของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง ที่ทําใหเกิดการมี
สวนรวมระหวางศูนยการคาฯ และชุมชน
3) เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลใหคนในองคกรและชุมชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมเชิง
สังคมของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง

5.1 สรุปผลการศึกษา
5.1.1 ประวัติความเปนมา
ศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง อยูในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งอยูเลขที่ 999 หมู 1
ถนนสุขุมวิท ตําบลสําโรงเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เรียกยานนี้วา “สําโรง” ทําเลที่ตั้ง
อยูทามกลางเสนทางคมนาคมสายหลักหลายสาย ทางดานหนาอาคารติดถนนสุขุมวิท ดานหลังอาคาร
ติดกับถนนทางรถไฟเกาและสายปากน้ํา เปนอาคารศูนยการคา 7 ชั้น มีขนาดพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ
225,000 ตารางเมตร ซึ่งปจจุบันจากการที่จังหวัดสมุทรปราการมีจํานวนประชากรมากเปนอันดับ 2
ของภาคกลาง รองจากกรุ งเทพมหานคร เนื่ อ งจากตั้ ง แต แ ผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 5 กํ า หนดให
สมุ ท รปราการ เป น จั ง หวั ด ที่ ร องรั บ การขยายตั ว จากกรุ ง เทพมหานครทั้ ง ในด า นการผลิ ต คื อ
อุตสาหกรรมและการกระจายตัว ของประชากร ทําใหยานสําโรงมีผูอยูอาศัยในพื้นที่ยานนี้อยูเปน
จํานวนหนาแนนมาก เห็นไดจากผังเมืองของสมุทรปราการป 2556 ที่มีรายละเอียดแสดงประเภทการ
ใชที่ดิน โดยยานสําโรงอยูในพื้นที่ที่แดง คือ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยความหนาแนน
มาก
ศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง ดําเนินธุรกิจมาตั้งแตป พ.ศ. 2526 และมีการเติบโตทาง
ธุรกิจดีตอเนื่องเรื่อยมา จนเมื่อมาถึงป 2540 นั้นไดเกิดสภาวะปญหาทางเศรษฐกิจทั่วโลก ทําให
ประเทศไทยไดรับผลกระทบอยางมากมายมหาศาล ทําใหศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง เกิด
ปญหาดานการเงินอยางรุนแรง ทําใหเกิดสภาวะหนี้สินรุมเราจนตองปรับลดพนักงานและคางจาย
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เงินเดือน สงผลตอการดําเนินธุรกิจที่ตองหาวิธีประคองใหอยูรอดใหได
จากปญหาดังกลาวทําใหหลายศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง จึงมีการปรับกลยุทธในการ
ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ แบบใหม และหาแนวทางสื่ อ สารเพื่ อ ที่ จ ะสามารถสร า งความสั ม พั น ธ ที่ ดี ร ะหว า ง
ศูนยการคากับชุมชนใหได เพราะเชื่อวาชุมชนยานนี้คือลูกคาประจําของเรา นํามาซึ่งการทํากิจกรรม
เชิ ง สัง คมมากมาย ณ ป จ จุบั น เช น กิ จ กรรมด านศาสนา กิ จ กรรมด านการศึ กษา กิ จ กรรมด า น
วัฒนธรรมประเพณี ฯลฯ
5.1.2 รูปแบบการสื่อสารภายในองคกรของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง ที่ทําใหคน
ในองคกรรับรูนโยบายการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร
5.1.2.1 นโยบายของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง
ทิศทางและแนวทางการบริหารธุรกิจของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง ใชแนวคิด
ในการดําเนินธุร กิจโดยยึดหลักการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม มีเปาหมายให อิมพีเรียลเปน
“ศูนยการคาแหงชุมชน” เพราะไดมีการเรียนรูจากความผิดพลาดในอดีต จนเมื่อเกิดวิกฤตจึงมีการ
ปรับกลยุทธในการดําเนินธุรกิจใหม โดยใหความสําคัญกับผูมีสวนไดสวนเสียกับองคกรทั้ง 4 กลุม
ไดแก พนักงาน มิตรรวมธุรกิจ ลูกคา สังคมชุมชน ในฐานะที่เปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนใหธุรกิจ
อยู ต อไปได อย า งมั่ น คง จึ งมี การกํ า หนดลงในแนวทางการบริห ารธุร กิจ ใหตองมีการแสดงความ
รับผิดชอบตอสังคม ผานดําเนินโครงการกิจกรรมเชิงสังคม 3 ดาน ไดแก ดานศาสนา ดานการศึกษา
ดานสังคมวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น โดยสราง “ทีมอิมพีเรียลจิตอาสา” จากพนักงานภายในองคกร
ที่มีจิตสํานึกแหงความรับผิดชอบ เพื่อเปนตัวแทนขององคกร เพื่อออกไปแสดงความรับผิดชอบตอ
สังคม ผานกิจกรรมเชิงสังคมเพื่อชวยแกปญหาและพัฒนาชุมชนรอบศูนยการคาฯ
5.1.2.2 การแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง
การแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง เริ่มตั้งแตป
พ.ศ. 2554 โดยจากการศึกษาพบวา ในชวงป 2554-2555 จะเปนการทํากิจกรรมเชิงสังคมใน
ลักษณะของการสนับสนุนหนวยงานตางๆ โดยเฉพาะดานการศึกษา และศาสนา เปนการมอบเงินเพื่อ
ชวยสนับสนุนและมีตัวแทนของศูนยการคาฯ เขารวมกิจกรรมที่ทางโรงเรียนหรือวัดจัดขึ้น โดยไปเปน
ผูสนับสนุนหลักหลักและเปนผูรวมสนับสนุนในกิจกรรมอื่นๆ ที่ทางหนวยงานทั้งการศึกษาและศาสนา
ไดขอมา แตเมื่อป 2556 เปนตนมา ศูนยการคาฯ มีการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมผานการทํา
กิจกรรมเชิงสังคม โดยมีการสรางจิตสํานึกแหงความรับผิดชอบเริ่มจากพนักงานภายในองคกร โดย
สราง “ทีมอิมพีเรียลจิตอาสา” ขึ้นมาเพื่อเปนตัวแทนขององคกรในการแสดงความรับผิดชอบตอ
สังคม โดยออกไปปฏิบัติภารกิจแกไขปญหาและรวมพัฒนาชุมชนกับคนในชุมชนเอง โดยโครงการ
สวนใหญที่ ทีมอิมพีเรียลจิตอาสา ไดคิดโครงการขึ้นมา เปนโครงการดานศาสนา ดานการศึกษา และ
ดานวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น ตามลําดับ และโครงการสวนใหญจะใชกิจกรรมเพื่อสรางการรับรูและ
การมีสวนรวมระหวางศูนยการคาฯ และชุมชน เชน โครงการทอดผาปาการศึกษา โครงการอิมพีเรียล
แหเทียนพรรษามหามงคล โครงการอิมอาสา “ลางวัด สรางบุญ สุขใจ” ณ วัดดานสําโรง และวัดไตร
สามัคคี โครงการอิมพีเรียล กาวนี้เพื่อนอง ป 1 “มอบรองเทาเพื่อกาวของนอง” โครงการอิมพีเรียล
กาวนี้เพื่อนอง ป 2 “สรางคลั่งสมองเพื่อเด็กพิเศษ” และโครงการอิมพีเรียลสืบสานประเพณีทองถิ่น
เปนตน
2

2
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5.1.2.3 การสื่อสารภายในองคกรที่ทําใหคนในองคกรรับรูนโยบายการแสดงความ
รับผิดชอบตอสังคมขององคกร
การสื่ อสารภายในองค กรของศู น ยก ารค าอิมพี เรีย ล เวิล ด สํา โรง ที่ทํ าให คนใน
องคกรรับรูนโยบายการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร มีรูปแบบของการสื่อสาร 2 แบบ
ดังนี้
1) การสื่อสารแบบเปนทางการ
การสื่อสารผานการประชุม ในกิจกรรมการประชุมผูบริหารพบพนักงาน
ประจําเดือน โดยมีการกําหนดการประชุม ออกขอบังคับใหมาประชุมตามนัดหมายเพื่อแจกแจง
เรื่องราวตางๆ ใหรับทราบอยางพรอมเพรียงกัน โดยผูที่บรรยาย คือ ผูบริหารระดับสูง

ภาพที่ 5.1 สรุปการสื่อสารแบบเปนทางการขององคกร
2) การสื่อสารแบบมีสวนรวม
(1) การสื่อสารผานเสียงตามสายภายในองคกร ชื่อรายการ “IM
Radio” ซึ่งใชดีเจในการถายทอดเรื่องราว โดยดีเจคือพนักงานที่อยูภายในองคกร เนื้อหาหลักของ
รายการจะเป น การสอดแทรกข อคิดในการดําเนินชีวิตประจําวัน และมีการบอกเลาเรื่องของการ
แบงปนในวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห ซึ่งเปนเนื้อหาที่ชวยในการสรางจิตสํานึกที่ดีใหกับผูฟง(คนใน
องคกร)ได และในสคริปสขาวประชาสัมพันธในแตละวัน ก็จะมีเนื้อหาที่ชวยสรางทัศนคติที่ดีระหวาง
ตัวองคกรและพนักงาน เชน มีการกลาวยินดีตอนรับสมาชิกใหม การจั ดกิจกรรมทําบุญวันเกิดให
พนักงาน เปนตน และผูฟงสามารถโทรเขามาในรายการเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชวงเวลา
จัดรายการได
(2) การสื่อสารผานสื่อกิจกรรมภายในองคกร ศูนยการคาอิมพี
เรียล เวิลด สําโรง ใชสื่อกิจกรรมเพื่อสรางทัศนคติที่ดีใหแกพนักงานภายในองคกร โดยมีการกิจกรรม
ตามวันสําคัญหรือประเพณี เพื่อใหพนักงานภายในองคกรเกิดปฏิสัมพันธกัน สรางการมีสวนรวมและ
สรางความสัมพันธร ะหวางหนวยงานได โดยกิจกรรมที่ไดจัดขึ้นเปนกิจกรรมที่ “ทีมอิมพีเรียลจิต
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อาสา” และพนักงานภายในองคกร รวมกับฝายทรัพยากรบุคคล รวมกันคิดและนําเสนอกิจกรรมที่
พนักงานสนใจหรือเปนประโยชน เชน กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ ชวยใหพนักงานภายในองคกรเกิด
การแบงปน มีน้ําใจ รูแพ รูชนะ กิจกรรมทําวันบุญวันเกิดพนักงาน ก็เปนกิจกรรมที่สรางทัศนคติที่ดี
ระหวางองคกรและตัวพนักงานเองได
(3) การสื่อสารผานสังคมออนไลน ศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด
สําโรง ใชสื่อสังคมออนไลน เพื่อเปนการติดตอสื่อสารกันผานไลนกลุม “We drive the future” ซึ่งมี
วัตถุประสงคในการตั้งขึ้ นเพื่อการแลกเปลี่ย นขอมูลขาวสารระหวางคนภายในองคกร แชรความ
คิดเห็นและประชาสัมพันธโครงการตางๆ ไดงายและรวดเร็ว และเปนการชวยสรางและกระตุนเตือน
จิตสํานึกของความรับผิดชอบทั้งในดานของการทํางานและดานการชวยเหลือแบงปนความรูหรือ
ขาวสารกันภายใน เปนการตอกย้ําใหพนักงานเกิดความรูสึกและทัศนคติในดานบวกอยูตลอดเวลา
โดยที่พนักงานในทุกระดับที่อยูในกลุมไลนนี้สามารถแสดงการมีสวนรวมในการพูดคุยไดกับทั้งเพื่อน
พนักงานและผูบริหารระดับสูงซึ่งไดอยูในกลุมไลนนี้ดวย

ภาพที่ 5.2 สรุปการสื่อสารแบบมีสวนรวมขององคกร
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5.1.3 กลยุทธของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง ที่ทําใหเกิดการมีสวนรวมระหวาง
ศูนยการคาฯ และชุมชน
5.1.3.1 “ทีมอิมพีเรียลจิตอาสา”
ศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง มีการใชนโยบายการแสดงความรับผิดชอบตอ
สังคม ผานการสรางตัวแทนขององคกรขึ้นมาในชื่อ “ทีมอิมพีเรียลจิตอาสา” โดยเริ่มจากพนักงาน
ภายในองคกรที่ถูกกําหนดบทบาทหนาที่จากผูบริหาร ในกลุมระดับหัวหนาแผนก ถึง ผูจัดการแผนก
(ระดับ Middle Line) ใหเขามาอยูในโครงสรางหลักของ “ทีมอิมพีเรียลจิตอาสา” แลวผูนําที่ถูกเลือก
มาจะเปนผูทําหนาที่ในการขยายเครือขายของทีม โดยสวนหนึ่งคือพนักงานที่อยูภายใตบังคับบัญชา
ของผูนําในระดับ Middle Line และองคกรก็ทราบดีวาพนักงานในองคกรสวนใหญนั่นเปนคนในพื้นที่
ยานสําโรงอยูแลว ทําใหมีความผูกพันกับชุมชนอยูเปนทุนเดิม ทําใหเกิดความรักในพื้นที่และยินดีใน
การทํากิจกรรมใหกับชุมชน ทําให “ทีมอิมพีเรียลจิตอาสา” เปนตัวแทนขององคกรในการแสดงความ
รับ ผิ ดชอบต อสั งคมและสามารถร วมกัน นําเสนอปญ หาและแนวทางการแกไข หรือเปนตัว กลาง
ระหวางชุมชนกับศูนยการคาฯ ไดเปนอยางดี เพราะจะไดรับความไววางใจจากคนในชุมชนและมี
ความมั่นใจในการนําเสนอกิจกรรมที่จะเปนประโยชนแกชุมชนเอง
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สรุปขั้นตอนการสราง “ทีมอิมพีเรียลจิตอาสา”
รับรูนโยบายการแสดงความรับผิดชอบตอ
สังคมของศูนยการคาฯ

สื่อสารแบบเปนทางการ

ประชุม

สื่อสารแบบไมเปนทางการ

เสียงตามสาย
สื่อกิจกรรม
ไลนกลุม

กอตั้งอิมพีเรียลจิตอาสาภายในองคกร

สมาชิกทีมระดับที่ 1
มาจากผูบริหารกําหนด

สมาชิกทีมระดับที่ 2
มาจากเครือขายของ
สมาชิกทีมในระดับ Middle Line

พนักงานภายในองคกร
ระดับ Middle Line
(หัวหนา – ผูจัดการแผนก)

พนักงานภายในองคกร
ที่อยูภายใตบังคับบัญชาของ
หัวหนา – ผูจัดการแผนก

พนักงานในระดับเจาหนาที่สวนใหญ
เปนคนในชุมชนรอบศูนยการคาฯ
ภาพที่ 5.3 วิธีการสราง “ทีมอิมพีเรียลจิตอาสา”
5.1.3.2 การแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง
ผานสื่อกิจกรรมเชิงสังคม
ทีมอิมพีเรียลจิตอาสา ใชสื่อกิจกรรมเพื่อสรางการมีสวนรวมระหวางศูนยการคาฯ กับ
ชุมชน โดยทีมอิมพีเรียลจิตอาสา มีกระบวนการเลือกทํากิจกรรมเชิงสังคมจากการวิเคราะหชุมชน
ปญหาในชุมชน เลือกกลุมเปาหมายในชุมชน กําหนดกิจกรรม และลงมือดําเนินงานกิจกรรม โดยมี
โครงการที่ดําเนินงานไปแลวหลายโครงการ เชน โครงการทอดผาปาการศึกษา/โครงการอิมพีเรียลแห
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เทียนพรรษามหามงคล/โครงการอิมอาสา...ลางวัด สรางบุญ สุขใจ/โครงการอิมพีเรียล กาวนี้เพื่อนอง
ป 1 มอบรองเทาเพื่อกาวของนอง/ โครงการอิมพีเรียลกาวนี้เพื่อนอง ป 2 สรางคลังความรูเพื่อเด็ก
พิเศษ/โครงการอิมพีเรียลสืบสานประเพณีทองถิ่น
ผลจากการดําเนินโครงการดานศาสนา ในกิจกรรม “ อิมอาสา...ลางวัด สรางบุญ สุข
ใจ ” ณ วัดดานสําโรง ป พ.ศ. 2557 พบวา กิจกรรมที่จัดขึ้นไดรับการตอบรับที่ดี เห็นไดจากการ
เพิ่มขึ้นของผูที่มารวมกิจกรรม และตัวแทนของชุมชนก็เห็นดวยในการจัดกิจกรรม เพราะเปนการชวย
พัฒนาวัดของชุมชนใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอยและสะอาดมากขึ้นและสามารถสรางใหคนใน
ชุมชนหันมาดูแลศาสนสถานของชุมชนเพิ่มขึ้น
2

2

ภาพที่ 5.4 สรุปการดําเนินงานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด
สําโรง
2
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5.1.4 ปจจัยที่สงผลใหคนในองคกรและชุมชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมเชิงสังคมของ
ศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง
5.1.4.1 ปจจัยดานตัวองคกร
ปจจัยดานตัวองคกร มีสวนสําคัญที่ทําใหชุมชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมเชิง
สังคมที่ศูนยการคาจัดขึ้น เพราะศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง ไดดําเนินธุรกิจในพื้นที่มาเปน
ระยะเวลากวา 30 ป ในพื้นที่ยานชุมชน ทําใหเปนที่รูจักเปนอยางดี และศูนยการคาอิมพีเรียล
เวิลด สําโรง ก็มีการสรางความสัมพันธกับชุมชนมาโดยตลอดหลายป ทําใหเกิดความผูกพันกับ
ชุมชน โดยเฉพาะโรงเรียนและวัด ที่มีการสรางความสัมพันธทั้งในรูปแบบของการชวยเหลือ
สนับสนุนในโครงการตางๆ แลวยังมีการพูดคุยกับตัวแทนและคนในชุมชนเองจนเกิดกิจกรรมที่
ชุมชนตองการ ทําใหชุมชนเกิดความเชื่อใจศูนยการคา จนทําใหเกิดการมีสวนรวมในกิจกรรม
หลายๆ โครงการ ซึ่งเห็นไดจากการรวบรวมรายชื่อและจํานวนผูเขารวมในกิจกรรมแตละครั้งที่
ศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง จัดขึ้น
5.1.4.2 ปจ จั ย ด า นเศรษฐกิจ และสังคม ไดแก ลักษณะทางประชากรศาสตร และ
ลักษณะทางดานจิตวิทยา
คนสวนใหญในชุมชนเปนผูอยูอาศัยดั้งเดิม มีรากฐานอาชีพในกลุมของโรงงาน และ
ไดรับผลกระทบจากการขยายตัวของเมืองเขามา ทําใหชุมชนคอยๆ กลายเปนเมืองมากขึ้น จึงมีความ
เหลื่อมล้ําขึ้นในพื้นที่ จากการศึกษาระดับการศึกษาและระดับรายไดของคนในชุมชน พบวา ระดับ
การศึกษาสวนใหญอยูในระดับมัธยมศึกษาถึงปริญญาตรี และระดับรายไดอยูในระดับปานกลางถึงต่ํา
เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนยานสําโรงมีคุณภาพต่ํา จึงทําใหสงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตตั้งแต
ระดับเด็กและเยาวชน และจากการศึกษาบริบทของชุมชนพบวา โรงเรียนในพื้นที่ชุมชน ยังมีกลุมคน
ที่ขาดโอกาสพื้นฐานดานการศึกษา ทําใหยังตองการความชวยเหลือที่เปนตัวเงิน เพื่อนํามาใชจายให
เกิดการพัฒนาจากเดิมที่เปนอยู สวนในอีกดานอีกที่เปนโรงเรียนเอกชนในพื้นที่ชุมชนยานสําโรงนี้
แมเด็กไมไดมีปญหาในดานการเงิน แตผูปกครองก็มีความคาดหวังในดานการเรียนและกิจกรรม ซึ่ง
โรงเรียนในชุมชนนี้ก็ยังเปนโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งมีพื้นที่ภายในโรงเรียนนอย จึงเปนอุปสรรคตอการ
พัฒนาการเรียนรูในดานกิจกรรม
5.1.4.3 ปจจัยดานการสื่อสาร ไดแก การเปดรับขาวสารของชุมชน
1) สื่อบุคคล
คนในชุมชนมีการเปดรับสื่อบุคคล โดยเปนสื่อที่มีความสําคัญอยางมากในการ
สงขาวสารและแจงขอมูลตางๆไปยังชุมชน เพราะชุมชนจะมีความใกลชิดกับผูนําของชุมชน อยางเชน
ผูใหญบาน เพราะจะเปนผูที่อยูในชุมชนมายาวนาน แตถาเปนในโรงเรียน คุณครู ก็จะมีบทบาทสําคัญ
อยางมากในการสื่อสารกับนักเรียน เพราะเปนผูที่มีความรูและนาเชื่อถือ
2) สื่อกิจกรรม
คนในชุมชนมีการเปดรับสื่อกิจกรรมเปนอยางดี เพราะสื่อกิจกรรมมีขอดี ที่
สามารถมารวมกันทํากิจกรรมได และสื่อกิจกรรมยังเปนสื่อที่สรางความสนุกสนานและไมนาเบื่อ
เพราะได ล งมื อ กระทํ า ผู รั บ สามารตอบโต ไ ด โ ดยการลงมื อ ปฏิ บั ติ ทํ า ให สื่ อ กิ จ กรรมเป น สื่ อ ที่ มี
ประสิทธิภาพในการสื่อสารเพื่อสรางการมีสวนรวมใหกัชุมชนยานสําโรงนี้ได
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3) สื่อออนไลน
คนในชุมชนยานสําโรง มีการเปดรับสื่ออินเทอรเน็ตหรือสื่ออนไลนนอยกวา
สื่อประเภทอื่น เพราะลักษณะทางประชากรศาสตรของคนในชุมชนเปนขอจํากัด ทําใหการเปดรับสื่อ
แตละประเภทมีขอจํากัดตามมา แตในวัยเด็กเริ่มมีการเปดรับสื่อในชองทางนี้มากขึ้น เพราะปจจุบันมี
การใชเครื่องมือสื่อสารกันอยางแพรหลายมากกวาในอดีต เด็กรุนใหมจึงสามารถเขาถึงขอมูลตางๆ
ผานทางชองทางนี้ไดมากกวาคนรุนอื่น
ปจจัยที่สงผลใหคนในองคกรและชุมชนเขามามีสวนรวมใน กิจกรรมเชิงสังคม
ของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง

ดานตัวองคกร

- ความนาเชื่อถือ
- ชื่อเสียง
- ความมั่นใจ
- ความผูกพัน

ดานเศรษฐกิจและสังคม

- ระดับรายได
- ระดับการศึกษา
- บริบทชุมชน
- แรงจูงใจ
- ความเชื่อ

ดานการสื่อสาร

- สื่อบุคคล
- สื่อกิจกรรม
- สื่ออนไลน

เกิดการมีสวนรวมในกิจกรรมเชิงสังคมของศูนยการคา
อิมพีเรียล เวิลด สําโรง
ภาพที่ 5.5 ปจจัยที่สงผลใหคนในองคกรและชุมชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมเชิงสังคมของ
ศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง
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ศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง

สื่อสารแบบเดิม
- ประชุมประจําเดือน

สื่อสารแบบใหม
- เสียงตามสายในองคกร / สื่อกิจกรรม / ไลนกลุม
พนักงานภายในองคกร

รับรูนโยบายการแสดงความรับผิดชอบตอ
สังคมของศูนยการคาฯ

เกิด “ ทีมอิมพีเรียลจิต ” อาสาภายในองคกร

วิเคราะหบริบทชุมชน คนหาปญหา
และนําเสนอแนวทางการแกไข

คนในชุมชน ไดแก ผูนาํ ชุมชน ตัวแทนของโรงเรียน
ในชุมชน ตัวแทนของวัดในชุมชน

ไมสําเร็จ

เกิดโครงการ
1. กิจกรรมดาน
ศาสนา
2. กิจกรรมดาน
การศึกษา
3. กิจกรรมดาน
วัฒนธรรมปรพเณี
ทองถิ่น

ประเมินผลของ
กิจกรรม

สําเร็จ

ภาพที่ 5.6 สรุปกลยุทธการสื่อสารของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรงระหวางตัวองคกร พนักงาน
ภายในองคกรและชุมชน
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5.2 อภิปรายผลการศึกษา
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “กลยุทธการสื่อสารของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง ที่ทําให
เกิดการมีสวนรวมระหวางศูนยการคาและชุมชน” เมื่อพิจารณาผลการศึกษาพบวา มีหลายประเด็นที่
จะนํามาอภิปรายเพื่อกอใหเกิดความชัดเจนและเปนประโยชน ซึ่งผูวิจัยไดนํากรอบแนวคิดทฤษฏีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ มาเปน เครื่องมือในการตรวจสอบ โดยสามารถอภิปรายผลการวิจัยเพื่อตอบ
วัตถุประสงคการวิจัยได
อภิปรายผลประเด็นที่ 1 : จากการศึ ก ษาพบว า รู ป แบบการสื่ อ สารภายในองค ก รของ
ศูนยการคา อิมพีเรียล เวิลด สําโรง ที่ทําใหพนักงานภายในองคกรรับรูถึงนโยบายดานการแสดงความ
รับผิดชอบตอสังคม ขององคกรนั้น มีการใชการสื่อสารทั้งแบบเดิม คือ การสื่อสารแบบบนลงลาง
และการสื่อสารแบบใหม คือ การสื่อสารแบบมีสวนรวม
1) การสื่อสารแบบเดิม ศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง ใชการสื่อสารแบบบนสู
ลาง (Downward Communication) ผานการประชุมประจําเดือน โดยเปนการประชุมระหวาง
ผูบริหารและพนักงานภายในองคกรที่เนื้อหาการประชุม ไดแก นโยบายขององคกร การปลูกจิตสํานึก
ความรับผิดชอบและจิตสํานึกความเปนเจาของและการบริการ โดยการประชุมนี้ ทุกหนวยงานตองมา
ประชุมอยางพรอมเพรียงกัน โดยผูที่บรรยาย คือ ผูบริหารระดับสูง จะพูดถึงเนื้อหาใหพนักงานใน
องคกรรับฟงเพื่อนําไปปฏิบัติตอไป ซึ่งการประชุมถือเปนการสื่อสารแบบเปนทางการ โดยสอดคลอง
กับแนวคิดของ Adler and Elemhorst (1996 อางถึงใน ชาติชาย ทองสวัสดิ์, 2553, น. 10) ที่กลาว
วา การติดตอสื่อสารจากบนลงลาง (Downward Communication) เปนลักษณะการติดตอสื่อสาร
ในองคกรแบบดั้งเดิม โดยการติดตอสื่อสารลักษณะนี้จะเปนไปตามลําดับสายการบังคับบัญชา เชน
จากประธานลงมาที่รองประธานผูจัดการแผนก หัวหนาสวน หัวหนางาน ลงมาถึงพนักงาน ลดหลั่น
กันตามอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ และสิ่งที่ผูบริหารควรพิจารณาในการติดตอสื่อสารแบบนี้
คือ ขาวสารแบบนี้ คือขาวสารอะไรที่ควรสงจากผูบริหารลงมาถึงพนักงาน และการสงขาวสารควร
กระทําอยางไรจึงจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยลักษณะของชองทางในการติดตอสื่อสารมักเปน การ
สั่งงานตามลําดับขั้น โปสเตอรและกระดาษปดประกาศ วารสารของบริษัท จดหมายถึงพนักงาน
โดยตรง คู มือพนั กงาน ที่ เ สี ย บข า วสารรายงานประจํ าป ระบบสื่อ สารทางเครื่ องกระจายเสี ย ง
ขาวสารที่ใสในซองเงินเดือน สหภาพแรงงาน การประชุมกลุม (แบบแจงเพื่อทราบและปฏิบัติตาม)
อีเมล เปนตน
2) การสื่อสารแบบใหม ศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง ใชการสื่อสารอีกรูปแบบ
หนึ่งในการสื่อสารภายในองคกรเพื่อใหพนักงานรับรูนโยบายขององคกร คือ การสื่อสารแบบมีสวน
รวม ผานชองทางการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบภายในองคกร ไดแก 1) การสื่อสารผานเสียงตาม
สายภายในองคกร ชื่อรายการ “IM Radio” ซึ่งใชดีเจในการถายทอดเรื่องราวและพนักงานสามารถ
พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในรายการกันได 2) การสื่อสารผานสื่อกิจกรรมภายในองคกร ไดแก
กิจกรรมทํ าบุ ญวั นเกิดพนั กงาน กิ จกรรมกีฬาสานสัมพัน ธ เพื่อใหพนักงานภายในองคกรเกิดการ
ปฏิสัมพันธและมีสวนรวมระหวางกัน โดยกิจกรรมที่ไดจัดขึ้นเปนกิจกรรมที่ “ทีมอิมพีเรียลจิตอาสา”
และพนักงานภายในองคกร รวมกับฝายทรัพยากรบุคคล รวมกันคิดและนําเสนอกิจกรรมที่พนักงาน
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สนใจหรือเปนประโยชน เชน กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ ชวยใหพนักงานภายในองคกรเกิดการแบงปน
มีน้ําใจ รูแพ รูชนะ กิจกรรมทําวันบุญวันเกิดพนักงาน ก็เปนกิจกรรมที่สรางทัศนคติที่ดีระหวางองคกร
และตัวพนักงานเองได และ 3) การสื่อสารผานไลนกลุม “We drive the future” ซึ่งมีวัตถุประสงค
ในการตั้ ง ขึ้ น เพื่ อการแลกเปลี่ ย นข อมู ล ขา วสารระหวา งคนภายในองคกร แชรความคิ ดเห็ น และ
ประชาสัมพันธโครงการตางๆ ไดงาย และยังสามารถแสดงการมีสวนรวมในการพูดคุยไดกับทั้งเพื่อน
พนักงานและผูบริหารระดับ สูงซึ่งไดอยูในกลุมไลนนี้ดว ย ซึ่งการสื่อสารในรูปแบบนี้สอดคลองกับ
แนวคิดของ Ascroft (1987 อางถึงใน อัศรินทร นนทิหทัย, 2551) ที่กลาววา การสื่อสารแบบมีสวน
รวมเปนกระบวนการที่กลุมบุคคลตางๆ ซึ่งมีความตั้งใจ และมีความเกี่ยวของกับประเด็นปญหาหนึ่งๆ
ไดกาวเขามามีบทบาทในกระบวนการแลกเปลี่ยนความรูและการสรางความเขาใจรวมกัน และยัง
สอดคลองกับแนวคิดของ Nair and White (1993 อางถึงใน อัศรินทร นนทิหทัย, 2551) ที่กลาววา
การสื่อสารแบบมีสวนรวมเปนการออกแบบกระบวนการสื่อสาร โดยมุงเนนใหผูเกี่ยวของสามารถ
สื่อสารกันไดในลักษณะของ “การปรึกษาหารือ” (Dialogue) รวมกัน Nair and White (1993 อาง
ถึงใน อัศรินทร นนทิหทัย, 2551) ไดย้ําวา การกระทําดังกลาวสะทอนใหเห็นภาพของ “การมี
ปฏิสัมพันธอยางตอเนื่อง” ระหวางผูสงสารและผูรับสาร ในขณะเดียวกันยังมองวา การสื่อสารแบบมี
สวนรวมเกี่ยวของกับการรวมกันระบุความจําเปนและสภาพปญหาในการพัฒนา การรวมกันคิดเชิง
สรางสรรคเกี่ยวกับสถานการณตางๆ ในเรื่องที่จําเปนตอการพัฒนา ตลอดจนการลงมือปฏิบัติการ
พัฒนาภายใตสถานการณของความรวมมือกัน และจากการศึกษายังพบวา ทีมอิมพีเรียลจิตอาสา/
พนั กงานภายในองค กร/และฝ า ยทรัพ ยากรบุ คคล ยังมีส ว นรว มในการคิดตั้ งแตขั้น ตอนของการ
วิเคราะหเพื่อนําเสนอปญหาและรวมกันวางแผนการดําเนินโครงการตลอดจนปฏิบัติและประเมินผล
ของกิจกรรม ซึ่งก็สอดคลองกับแนวคิดของ อภิญญา กังสนารักษ
(2544 อางถึงใน เอกวิทย
นวเศรษฐ, 2554, น. 9-10) ที่กลาววา การมีสวนรวม คือ การเขามามีสวนรวมของประชาชนในชุมชน
เพื่ อ การกระทํ า กิ จ กรรมใดกิ จ กรรมหนึ่ ง ให เ กิ ด ประโยชน ต อ ชุ ม ชนนั้ น และได นํ า เสนอ
ขั้นตอนการมีสวนรวมของชุมชนวา ชุมชนตองมีสวนรวมใน 4 ขั้นตอน 1) การมีสวนรวมในการริเริ่มโครงการ รวม
ค น หาป ญ หาและสาเหตุ ของป ญ หาภายในชุมชน รว มตัดสิ น ใจกําหนดความตองการและร วม
ลําดับความสําคัญของความตองการ 2) การมีสวนรวมในขั้นการวางแผน กําหนดวัตถุประสงค วิธีการ
แนวทางการ
ดําเนินงาน รวมถึงทรัพยากรและแหล งวิทยากรที่ จะใช ในโครงการ 3) การมีสวนรวมในขั้นตอนการ
ดํ าเนิ นโครงการ ทํ าประโยชน ให แก โครงการ โดยร วมช วยเหลื อด านทุ นทรั พย วั สดุ อุปกรณ และแรงงาน 4)
การมีสวนรวมในการประเมินผลโครงการ เพื่ อให รูวาผลจากการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม
โดยสามารถ
กําหนดการประเมินผลเปนระยะตอเนื่องหรือประเมินผลรวมทั้งโครงการในคราวเดียวก็ได
และสอดคล องกับ งานวิ จัยของ มณฑา จําปาเหลือง และคณะ (2558, น. 995) ที่ผลจากการวิจัย
สรุปวา ผูมีสวนไดสวนเสียทางการศึกษาในการสรางบทเรียนภูมิปญญาทองถิ่นดานวิทยาศาสตรของ
จังหวัดเพชรบุรีนั้นมีรูปแบบการมีสวนรวมใน 5 กระบวนการคือ 1) การมีสวนรวมคิดและรว ม
ตัดสินใจ 2) ขั้นตอนการวางแผน 3) การมีสวนรวมในการดําเนินงาน 4) การมีสวนรวมติดตามและ
ประเมินผล และ 5) การมีสวนรวมรับผลประโยชน
อภิปรายผลประเด็นที่ 2 : จากการศึกษาพบวา ศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง ใชกลยุทธ
การสื่อสารแบบมีสวนรวมโดยใช “สื่อบุคคล” ภายในองคกรเขาไปทํากิจกรรมรวมกับชุมชน
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โดยศูนยการคาฯ ไดสรางกลุมตัวแทนขององคกรขึ้นมาในชื่อ “ทีมอิมพีเรียลจิตอาสา” โดยเริ่มจาก
พนักงานภายในองคกรที่ถูกกําหนดบทบาทหนาที่จากผูบริหาร ในกลุมระดับหัวหนาแผนก ถึง
ผูจัดการแผนก (ระดับ Middle Line) ใหเขามาอยูในโครงสรางหลักของ “ทีมอิมพีเรียลจิตอาสา”
แลวผูนําที่ถูกเลือกมาจะเปนผูทําหนาที่ในการขยายเครือขายของทีม โดยสวนหนึ่งคือพนักงานที่อยู
ภายใตบังคับบัญชาของผูนําในระดับ Middle Line เอง และอีกสวนหนึ่งคือพนักงานทั่วไปในองคกร
เพราะสวนใหญแลวพนักงานในองคกรเปนคนในพื้นที่ยานสําโรง ทําใหมีความผูกพันกับชุมชนอยูเปน
ทุนเดิม ทําใหเกิดความรักในพื้นที่และยินดีในการทํากิจกรรมใหกับชุมชน ทําให “ทีมอิมพีเรียลจิต
อาสา” เปนตัวแทนขององคกรในการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสามารถรวมกันนําเสนอ
ปญหาและแนวทางการแกไข และเปนตัวกลางระหวางชุมชนกับศูนยการคาฯ ไดเปนอยางดี เพราะจะ
ไดรับความไววางใจจากคนในชุมชนและมีความมั่นใจในการนําเสนอกิจกรรมที่จะเปนประโยชนแก
ชุมชนเอง โดยทีมอิมพีเรียลจิตอาสา ถือเปนสื่อบุคคลที่สําคัญในการสื่อสารแบบมีสวนรวมระหวาง
ศูนยการคาฯ กับชุมชน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ วศินี นพคุณ (2551 อางถึงใน ภาธินี ศรัทธา
ธรรมกุล, 2557, น. 44) ที่กลาวถึงความสําคัญของสื่อบุคคล ไววา สื่อบุคคล (Personal Media) เปน
การนําเอาบุคคลมาใชเปนตัวกลางในการสงผานสารขององคกรไปยังกลุมเปาหมาย โดยสวนมากมักใช
บุคคลที่มีชื่อเสียงที่เปนที่ยอมรับในสังคมหรือเจาหนาที่ราชการเปนผูนําเสนอสาร โดยอาศัยรูปแบบ
การสื่อสารระหวางบุคคลและการสื่อสารในกลุมยอย โดยมีวัตถุประสงคในการสรางทัศนคติ และโนม
นาวใจกลุมเปาหมายใหมีพฤติกรรมไปในทิศทางที่องคกรตองการ เพื่อสรางความเขาใจ รับรูปฏิกิริยา
ตอสารของกลุมเปาหมาย และยังสรางความไววางใจจากกลุมเปาหมายที่เกิดจากการพูดคุยอยางเปน
กันเองโดยสื่อบุคคลสามารถปรับตัวและยืดหยุนสาร และรูปแบบในการนําเสนอสารแกกลุมเปาหมาย
ที่แตกตางกันเปรายๆ ไป ที่สําคัญ คือ กลุมเปาหมายมีแนวโนมสูงที่จะปฏิบัติตามบุคคลที่ไววางใจและ
มีความนาเชื่อถือ และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ กําพล เติมกิจอนันต (2556) ที่ไดทําการศึกษาวิจัย
เรื่อง รูปแบบการสื่อสารการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) โครงการรักษ
ปา สรางคน 84 ตําบล วิถีพอเพียง เปนการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาถึงรูปแบบกิจกรรมเพื่อสังคม
ภายใตความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจและศึกษาถึงกระบวนการสื่อสารในโครงการรักษปา
สรางคน 84 ตําบล วิถีพอเพียง รวมทั้งศึกษาการรับรูกิจกรรมเพื่อสังคมตามมุมมองของคนในชุมชน
ตําบลแมทา อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม ที่มีตอบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) พบวา กระบวนการ
สื่อสารความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ (CSR) ในโครงการรักษปา สรางคน 84 ตําบล วิถี
พอเพียง กรณีศึกษาชุมชนตําบลแมทา อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม มีกระบวนการ 2 ขั้นตอน คือ
1) กระบวนการสื่อสารจากผูรับผิดชอบโครงการฯ ไปยังผูนําและแกนนํา 2) กระบวนการสื่อสารจาก
ผูนําและแกนนําไปยังชุมชน ตําบลแมทา อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม สวนเรื่องการรับรูของคนใน
ชุมชนตําบลแมทา อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม ที่มีตอโครงการรักษปา สรางคน 84 ตําบล วิถี
พอเพียง ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) นั้น พบวา สื่อที่มีประสิทธิภาพในการประชาสัมพัน ธ
กิจกรรมของโครงการฯ สูงสุด คือ สื่อบุคคล ไดแก ผูนําและแกนนํา ลูกหลานในชุมชน เจาหนาที่
ประจําตําบล คณะกรรมการโครงการตําบล เจาหนาที่ประจําภาคและหนวยงานภาคีพัฒนาในทองถิ่น
อภิปรายผลประเด็นที่ 3 : จากการศึกษาพบวา ปจจัยสําคัญที่สงผลใหคนในองคกรและชุมชน
เขามามีสวนรวมในกิจกรรมเชิงสังคมของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง ไดแก ปจ จัยดาน
เศรษฐกิจและสังคม โดยศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง ไดให “ทีมอิมพีเรียลจิตอาสา” ซึ่งเปน
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ตัวแทนองคกร ศึกษาถึงสภาพบริบทชุมชน ความเปนอยู สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว
คนในชุมชน จึงทําใหเห็นปญหาของชุมชนในดานเศรษฐกิจและสังคม สงผลใหมีการเลือกกิจกรรมที่
ตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมาย คือ คนในองคกรซึ่งสวนใหญเปนคนในพื้นที่และคนใน
ชุมชนเอง ไดแก กิจกรรมดานการศึกษา ที่เปนการเขาไปชวยสนับสนุนปจจัยและจัดกิจกรรมใหกับ
นักเรียนในโรงเรียนของชุมชน และกิจกรรมดานศาสนา โดยจัดกิจกรรมที่สรางแรงจูงใจใหกับคนใน
องคกรและคนในชุมชน โดยใชความเชื่อที่มีอยูมาเปนแรงกระตุนใหเขามารวมกิจกรรมที่จัดขึ้น ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดของ เสรี วงษมณฑา และสุมน อยูสิน (2540 อางถึงใน ธิติพัฒน เอี่ยมนิรันดร,
2558, น. 215) ที่ วิ เ คราะห ก ลุ ม เป า หมายตามลั ก ษณะทางด า นจิ ต วิ ท ยา(Phycographic
Characteristics) ที่วา 1) แรงจูงใจ (Motive) คือ สิ่งที่มากระตุนใหคนเราแสดงพฤติกรรมออกมา
เพื่อใหบรรลุเปาหมายอยางใดอยางหนึ่ง โดยแบงเปน แรงจูงใจภายใน เปนแรงจูงใจที่เกิดขึ้นในตัว
บุคคลเอง เชน ความตองการ ความพอใจ ความสนใจ แจงจูงใจประเภทนี้จะกระตุนใหมนุษยแสดง
พฤติกรรมเพื่อตอบสนองความตองการของตน 2) การรับรู (Preception) เปนกระบวนการที่รางกาย
สัมผัสสิ่งเราจากสิ่งแวดลอมภายนอกโดยประสาทสัมผัสแลวสิ่งเราสูระบบประสาทสวนกลางที่จะแปล
ความหมายโดยใชความรูเดิม และประสบกาณเดิมเปนเครื่องชวยแปลความหมาย สิ่งนั้นออกมาเปน
ความรู ความเขาใจ จนเปนประสบกาณที่มีความหมาย โดยการรับรูนั้นจะทําใหกลุมเปาหมายรับรูวา
แนวความคิดหลักที่จะทําการสื่อสารกับกลุมเปาหมายคืออะไร ผูที่ทําการสื่อสารจะตองทําการรับรูนั้น
มีคุณคาแกกลุมเปาหมาย เชน การปลูกปาจะชวยใหดินอุมน้ําไวใชตลอดป และจะเปนที่อยูอาศัยของ
สัต วปา ประชาชนจะสามารถใชป า เปนแหลงอาหารและทํามาหากิน และ 3) ความเชื่อ (Belief)
หมายถึ ง ความคิ ด และความเข า ใจของบุ ค คลที่ มี ต อ สิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง อั น เป น สาเหตุ ใ ห บุ ค คลแสดง
พฤติกรรม

5.3 ขอเสนอแนะ
5.3.1 ขอเสนอแนะในงานวิจัย
จากการศึกษาเรื่อง กลยุทธการสื่อสารของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง ที่ทําใหเกิดการ
มีสวนรวมระหวางศูนยการคาและชุมชน ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1) ขอเสนอแนะที่ 1
จากวัตถุประสงคของงานวิจัยในขอ 1 คือ การศึกษารูปแบบการสื่อสารภายในองคกร
ของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง ที่ทําใหคนในองคกรรับรูนโยบายการแสดงความรับผิดชอบตอ
สังคมขององคกร ผูวิจัยสรุปไดวา องคกร (ศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง) ใชกลยุทธการสื่อสารที่
หลากหลายและผสมผสาน โดยเริ่มจากการสื่อสารภายในองคกรเพื่อใหพนักงานรับรูนโยบายดาน
ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร โดยมีการสื่อสาร 2 รูปแบบ คือ 1) แบบเดิม เปนการสื่อสาร
แบบบนลงลาง ผานการประชุมประจําเดือน และ 2) แบบใหม เปนการสื่อสารแบบมีสวนรวม ผาน
ทางรายการวิทยุภายในองคกร คือ “IM RADIO สื่อกิจกรรมภายในองคกร และสื่อสังคมออนไลน
ภายในองคกร ซึ่งถือวาสามารถสรางการรับรูใหกับพนักงานภายในองคกรไดสวนหนึ่ง แตเนื่องจาก
พนักงานภายในองคกรมีจํานวนมากถึง 400 คน และมีกลุมอายุและระดับการศึกษาที่แตกตางกัน
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เพราะฉะนั้นการเลือกใชสื่อบางประเภทอาจไมเหมาะสมกับผูรับสาร องคกรจึงควรเลือกวิธีการสื่อสาร
ทั้งแบบเดิมและแบบใหม โดยคํานึงถึงผูรับสาร (พนักงานภายในองคกร) ที่มีความแตกตางกัน เพื่อให
การสื่อสารภายในองคกรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2) ขอเสนอแนะที่ 2
จากวัตถุประสงคของงานวิจัยในขอ 2 คือ การศึกษากลยุทธของศูนยการคาอิมพีเรียล
เวิลด สําโรง ที่ทําใหเกิดการมีสวนรวมระหวางศูนยการคาฯ และชุมชน ผูวิจัยสรุปไดวา ศูนยการคาฯ
ไดใชกลยุทธ “ทีมอิมพีเรียลจิตอาสา” มาใชในการสรางการมีสวนรวมระหวางศูนยการคาฯ กับชุมชน
โดยทีมอิมพีเรียลจิตอาสา เปนกลยุทธที่ผูบริหารตองการสรางขึ้นมาเพื่อใหเปนตัวแทนขององคกรที่
เขาไปทํางานในการแกไขปญหาและพัฒนาชุมชนรวมกับคนในชุมชน จากการศึกษาพบวาทีมอิมพี
เรียลจิตอาสา คือ พนักภายในองคกร ซึ่งรับรูนโยบายและวัตถุประสงคของการดําเนินงานไดจาก
ผูบริหารภายในองคกร และมีการใชวิธีการสื่อสารตางๆ เพื่อสรางจิตสํานึกแหงความรับผิดชอบให
เกิดขึ้นในตัวพนักงาน แตเมื่อองคกรสรางทีมอิมพีเรียลจิตอาสาขึ้นมาแลว องคกรควรมีการฝกอบรม
และใหความรูในดานของทัศนคติ หรือตัวอยางกรณีศึกษาของการแกไขและพัฒนาชุมชนขององคกร
อื่นๆ เพื่อใหพนักงานเกิดการรับรูและเขาใจในการดําเนินงานแสดงความรับผิดชอบตอสังคมมากขึ้น
และอีกสวนหนึ่ง คือ การสราง “ทีมอิมพีเรียลจิตอาสาภายนอกองคกร” ซึ่งจากการศึกษายังไมพบ
วิธีการทํางานในการสรางเครือขายของทีมอิมพีเรียลจิตอาสาภายนนอกองคกร วามีการดําเนินงาน
อย างไร ถ า หากคนในชุ มชนต อ งการเป น ที มอิ ม พีเ รีย ลจิ ตอาสาซึ่ง เป น มากกว า การเปน ผูม าร ว ม
กิจกรรมที่จัดขึ้นตองทําอยางไร แลวคนในชุมชนสามารถเขามามีสวนรวมในการแกปญหาและรวม
พัฒนาชุมชนไดในระดับไหน
5.3.2 ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาที่เกี่ยวของในอนาคต
จากการศึกษาเรื่องปจจัยที่ทําใหคนในองคกรและชุมชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมเชิงสังคม
ที่ศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง จัดขึ้นนั้น ผูวิจัยเห็นถึงปจจัยที่เกิดขึ้น ซึ่งในงานวิจัยชิ้นนี้ได
สัมภาษณตามวัตถุป ระสงคของงานวิจัย แตในอนาคตหากมีการศึกษาตอเกี่ย วกับ การพัฒ นาของ
ชุมชนที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไดมาเขารวมกิจกรรมเชิงสังคมที่ศูนยการคาจัดขึ้น วาชุมชนมีการพัฒนาขึ้น
หรือไมอยางไร หรือคนในชุมชนสามารถสรางเครือขายของคนภายในชุมชนเองใหสามารถรับรูและ
เขาใจบริบทของชุมชน เพื่อการนําไปสูการพัฒนาชุมชนเพื่อใหมีความยั่งยืนไดหรือไม
5.3.3 ขอจํากัดในการทําวิจัย
1) เนื่ อ งจากโครงสร า งองค ก รของศู น ย ก ารค า อิ ม พี เ รี ย ล เวิ ล ด สํ า โรง มี ก าร
ปรับเปลี่ยนตามนโยบายและวิสัยทัศนใหมหลังจากป 2540 จึงทําใหอยูในชวงของการพัฒนาแตละกล
ยุทธ โดยเฉพาะอยางยิ่งกลยุทธ CSR จึงทําใหบางชวงของการสัมภาษณผูบริหารอาจพูดเปนภาพรวม
ที่กวางๆ ทําใหผูวิจัยตองมีการทําความเขาใจและใชขอมูลสวนอื่นๆ มาประกอบในการวิเคราะหมาก
ขึ้น
2) ในการวิจัยในครั้งนี้ การไดมาซึ่งคําตอบตามวัตถุประสงค มีผูเกี่ยวของจากหลาย
ฝาย ทั้งผูบริหาร ผูปฏิบัติ (ทีมอิมพีเรียลจิตอาสา) ผูรับ (ชุมชน) ทําใหตองมีการวางแผนการสัมภาษณ
ลวงหนาเปนระยะเวลาหนึ่ง ทําใหเกิดความลาชาในการรวบรวมขอมูล
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