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การวิจัยเรื่อง กลยุทธการสื่อสารของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง ท่ีทําใหเกิดการมีสวน

รวมระหวางศูนยการคาและชุมชน มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาใน 3 ประเด็น 1) เพ่ือศึกษารูปแบบการ
สื่อสารภายในองคกรของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง ท่ีทําใหคนในองคกรรับรูนโยบายการ
แสดงความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร 2) เพ่ือศึกษาการใชกลยุทธของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด 
สําโรง ท่ีทําใหเกิดการมีสวนรวมระหวางศูนยการคาฯ และชุมชน  3) เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลใหคนใน
องคกรและชุมชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมเชิงสังคมของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง 
งานวิจัยชิ้นนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยผูวิจัยใชวิธีการศึกษา 2 
รูปแบบ ไดแก การศึกษาจากรายงานประจําปของ วิจัยเอกสาร ไดแก เอกสารรายงานประจําปของ
ศูนยการคาฯ ขอมูลชุมชนจากเว็บไซตของเทศบาลตําบลสําโรงเหนือ และเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
และการสัมภาษณแบบเจาะลึกกับผูใหขอมูล 3 กลุม ไดแก กลุมท่ี 1 ผูบริหารของศูนยการคาอิมพี
เรียล เวิลด สําโรง จํานวน 3 ทาน กลุมท่ี 2 ผูท่ีมีสวนเก่ียวของอยูในโครงสรางการบริหารจัดการทีม
อิมพีเรียลจิตอาสา จํานวน 4 ทาน กลุมท่ี 3 ทีมอิมพีเรียลจิตอาสา ไดแก คนในองคกร และคนใน
ชุมชนท่ีไดเขารวมกิจกรรมเชิงสังคมของศูนยการคาอิมพีเรียล 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”  อีกท้ังยังมีสื่อกิจกรรมภายใน
องคกร ไดแก กิจกรรมทําบุญวันเกิดพนักงาน กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ  และสื่อสังคมออนไลน ไดแก 
ไลนกลุมภายในองคกร ท้ังนี้ การสื่อสารท้ังหมดมีการสรางการมีสวนรวมระหวางผูบริหารและ
พนักงานภายในองคกร และยังมีเนื้อหาท่ีเนนสรางจิตสํานึกแหงความรับผิดชอบใหแกพนักงาน 

2) ศูนยการคาฯ ใชกลยุทธการสื่อสารแบบมีสวนรวมกับชุมชน โดยใช “สื่อบุคคล” ภายใน
องคกรเขาไปทํากิจกรรมรวมกับชุมชน โดยไดสรางกลุมตัวแทนข้ึนมาในชื่อ “ทีมอิมพีเรียลจิตอาสา” 
โดยเริ่มจากพนักงานเพราะพนักงานในองคกรสวนใหญเปนคนในชุมชน ทําใหมีความผูกพันกับชุมชน



(4) 

และมีความรักในพ้ืนท่ีทําใหสามารถรวมกันนําเสนอปญหาและแนวทางการแกไขไดเปนอยางดี เพราะ
ไดรับความไววางใจจากคนในชุมชน 

3) ปจจัยท่ีทําใหคนในองคกรและชุมชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมเชิงสังคมของศูนย     
การคาฯ พบวา ปจจัยดานองคกร มีสวนสําคัญท่ีทําใหชุมชนมารวมกิจกรรม เพราะองคกรมีชื่อเสียง
และมีความสัมพันธกับชุมชนมาเปนเวลายาวนาน ปจจัยดานเศรษฐกิจและสังคม พบวา บริบทชุมชน
มีความตองการ (Need) ใหชุมชนมีการพัฒนา และปจจัยดานการสื่อสาร พบวา สื่อท่ีมีประสิทธิภาพ
ท่ีสุด คือ สื่อบุคคล ไดแก ผูบริหารของศูนยการคาฯ และผูนําชุมชน รองลงมาคือ สื่อกิจกรรม ในขณะ
ท่ีสื่อท่ีมีประสิทธิภาพนอย 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. 
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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. 
 
 



กิตติกรรมประกาศ 
 

ขอขอบพระคุณ รศ.ดร. กุลทิพย ศาสตระรุจิ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ซ่ึงทานไดคอย
สอนแนวคิด วิธีการทํางานท้ังเรื่องการเรียนและการทํางาน อาจารยใหคําแนะนําอยางเต็มท่ี และให
กําลังใจตลอดมา รศ.ดร. กําจร หลุยะพงศ คณะกรรมการ เปนผูท่ีชวยชี้แนะใหเห็นถึงประเด็นท่ี
นาสนใจท่ีสุดในงานวิจัยชิ้นนี้และทําใหงานวิจัยชิ้นนี้มีคุณคาเพ่ิมข้ึน รวมถึงชวยใหผูวิจัยเขาใจเรื่อง
กระบวนการคิดในเชิงการพัฒนาไดอยางชัดเจน และ อ.ดร. พรพรรณ ประจักษเนตร ประธาน
กรรมการ ผูซ่ึงใหคําแนะนําและตรวจสอบสิ่งท่ีขาดตกบกพรองในงานวิจัยชิ้นนี้จนสมบูรณมากข้ึน 

ขอขอบพระคุณทานอาจารยดวงพร ทรัพยลักษณ สําหรับคําแนะนําท่ีดีและเอ้ือเฟอเวลาใน
การอานบทความวิจัย รวมถึงใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงการเขียนบทความวิจัยเพ่ือสงตีพิมพ 

ขอขอบคุณ พ่ีนุก และอารม เพ่ือนนิเทศ นิดา ภาคพิเศษ รุน 3 สําหรับความอดทนและความ
ขยันหม่ันเพียรท่ีชวยกันผลักดันใหเราท้ังสามคนจบไปพรอมๆ กัน 

ขอขอบคุณ ศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด  สําโรง ในฐานะท่ีเปนสถานท่ีทํางานท่ีให
ประสบการณมากมาย และสรางแรงบันดาลใจใหผูวิจัยอยากศึกษาเรื่องการสื่อสารขององคกรนี้ 

ขอขอบคุณ ดร. พรชัย ศรีประไพ และ คุณโอฬาร กิจเลิศไพโรจน ผูบริหารศูนยการคาอิมพี
เรียล เวิลด ท่ีใหคําชี้แนะและชวยอธิบายเรื่องราวของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง จนทําให
ผูวิจัยสามารถเขาใจการดําเนินธุรกิจนี้ไดอยางชัดเจน และ ดร. พรชัย ศรีประไพ ยังชวยใหคําปรึกษา
ดานการเขียน Abstract จนทําใหงานวิจัยชิ้นนี้สมบูรณ 

ขอขอบคุณทุกทานท่ีใหขอมูลในงานวิจัยชิ้นนี้ เพ่ือนๆ พ่ีๆ นองๆ ในศูนยการคาอิมพีเรียล 
เวิลด ตัวแทนชุมชน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสําโรงเหนือ คุณครูโรงเรียนวัดดานสําโรง และโรงเรียน
ดรุณรัตน ท่ีใหขอมูลท่ีเปนประโยชนตองานวิจัยชิ้นนี้ 

สุดทายนี้ผูวิจัยตองกราบขอบพระคุณ ปาปา ท่ีคอยสนับสนุนดานการเรียนของลูกตลอดมา 
มามาและเจินๆ ผูท่ีเปนกําลังใจและผลักดันใหการศึกษาของลูกในครั้งนี้สําเร็จโดยเร็ว 
 

สุพิชญา เลิศประภานนท 
                                                                                   มีนาคม 2559 
 



สารบัญ 
 

หนา 
 

บทคัดยอ  (3) 
ABSTRACT (5) 
กิตติกรรมประกาศ (7) 
สารบัญ (8) 
สารบัญตาราง (10) 
สารบัญภาพ (11) 
 
บทท่ี 1 บทนํา  1 
 1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  1 
 1.2 ปญหานําวิจัย  6 
 1.3 วัตถุประสงคของการวิจัย  6 
 1.4 ขอบเขตของการวิจัย  7 
 1.5 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  7 
 1.6 นิยามศัพท  7 
บทท่ี 2 แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  9 
 2.1 แนวคิดเก่ียวกับการสื่อสารภายในองคกร  9 
 2.2 แนวคิดเก่ียวกับความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ (Corporate Social 13 
  Responsibility : CSR) 
 2.3 แนวคิดกลยุทธการสื่อสาร  21 
 2.4 แนวคิดและทฤษฎกีารสื่อสารแบบมีสวนรวม 34 
 2.5 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  36 
บทท่ี 3  ระเบียบวิธีการวิจัย  40 
 3.1 กรอบแนวคิดการวิจัย  41 
 3.2 แหลงขอมูลวิจัย ประชากรและผูใหขอมูลสําคัญ 42 
 3.3 วิธีการเขาถึงขอมูลและการเก็บขอมูล  44 
 3.4 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  45 
 3.5 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  47 
 3.6 การวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอขอมูล 48 
 3.7 ระยะเวลาการเก็บขอมูล  49 



(9) 

บทท่ี 4 ผลการวิจัย  50 
 4.1 ขอมูลประวัติเชิงลึกของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง 50 
 4.2 ผลการวิจัยตามปญหานําการวิจัย  54 
บทท่ี 5 สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 110 
 5.1 สรุปผลการศึกษา  110 
 5.2 อภิปรายผลการศึกษา  120 
 5.3 ขอเสนอแนะ  123 
 
บรรณานุกรม  125 
ประวัติผูเขียน  129 



 

สารบัญตาราง 
 
ตารางที่  หนา 
 

 3.1 แสดงรายละเอียดและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 45 
 3.2 แนวคําถามปลายเปด ชุดท่ี 1 สําหรับกลุมผูบริหาร/ผูกําหนดนโยบายของ 46 
  ศูนยการคา 
 3.3 แนวคําถามปลายเปด ชุดท่ี 2 สําหรับผูท่ีมีสวนเก่ียวของอยูในโครงสราง 46 
  การบริหารจัดการทีมอิมพีเรียลจิตอาสา 
 3.4 แนวคําถามปลายเปด ชุดท่ี 3 สําหรับทีมอิมพีเรียลจิตอาสา 47 
 4.1 รายการและเนื้อหาการจัดรายการของ “IM Radio” 68 
 4.2 สคริปสหัวขอขาวประชาสัมพันธ ของรายการ Im Radio ท่ีฝายทรัพยากรบุคคล 69 
  กําหนดในการดําเนินรายการของ วันจันทรท่ี 27 เมษายน-วันศุกรท่ี 1 พฤษภาคม   
  2558  
 4.3 สคริปสหัวขอขาวประชาสัมพันธ ของรายการ Im Radio ท่ีฝายทรัพยากรบุคคล 70 
  กําหนดในการดําเนินรายการของ วันจันทรท่ี 4-วันศุกรท่ี 8 พฤษภาคม 2558  
 4.4 สคริปสหัวขอขาวประชาสัมพันธ ของรายการ Im Radio ท่ีฝายทรัพยากรบุคคล 71 
  กําหนดในการดําเนินรายการของ วันจันทรท่ี 2-วันศุกรท่ี 7 มิถุนายน 2558 
  



 

สารบัญภาพ 
 
ภาพที่  หนา 
 
 2.1 การวางกลยุทธดาน CSR 18 
 2.2 ตัวแบบความยั่งยืนของกิจการ 20 
 2.3 ระดับของการสื่อสาร 26 
 3.1 กรอบแนวคิดการวิจัย 41 
 4.1 ทําเลท่ีตั้งปจจุบันของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง 54 
 4.2 ภาพแสดงการรายงานการสรางความสัมพันธกับชุมชน ป 2554 57 
 4.3 ภาพแสดงการรายงานการสรางความสัมพันธกับชุมชน ป 2555 58 
 4.4 ภาพการทํากิจกรรมเชิงสังคมของศูนยการคาฯ ในชวงป 2554-2555 59 
 4.5 ภาพแสดงกรอบความคิดแนวทางการทํางานเพ่ือสรางความสัมพันธกับกลุม 60 
  ตางๆ ป 2556  
 4.6 ภาพแสดงการรายงานการสรางความสัมพันธกับชุมชน ป 2556 61 
 4.7 ภาพการทํากิจกรรมเชิงสังคมของศูนยการคาฯ ในชวงป 2556-2558 62 
 4.8 แผนการประชุมผูบริหารพบพนักงานประจําเดือนป 2558 65 
 4.9 ภาพประชุมผูบริหารพบพนักงานประจําเดือน 66 
 4.10 ภาพการจัดรายการ Im Radio 72 
 4.11 ภาพกิจกรรมภายในองคกร 74 
 4.12 ภาพบทสนทนาในไลนกลุม “We drive the future” 76 
 4.13 โครงสรางทีมอิมพีเรียลจิตอาสา 79 
 4.14 เครือขายทีมอิมพีเรียลจิตอาสา 81 
 4.15 วิธีการสราง “ทีมอิมพีเรียลจิตอาสา” 83 
 4.16 ภาพการชื่นชมและมอบของท่ีระลึกใหพนักงานในองคการ 85 
 4.17 ภาพผูท่ีไดรางวัลจิตอาสายอดเยี่ยม 86 
 4.18 รูปแบบสื่อประชาสัมพันธภายในองคกร 88 
 4.19 รูปแบบสื่อประชาสัมพันธภายนอกองคกร 89 
 4.20 กิจกรรมในโครงการ 3“อิมอาสา...ลางวัด สรางบุญ สุขใจ” ณ วัดดานสําโรง 90 
 4.21 ภาพการประชุมปรึกษาหารือระหวางตัวแทนศูนยการคาฯ กับตัวแทนชุมชน 92 
 4.22 พ้ืนท่ีชุมชนยานสําโรง 95



(12) 

 4.23 ภาพแสดงจํานวนประชากรและบาน จําแนกเปนรายอําเภอและรายตําบล 96 
  จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2553  
 4.24 ภาพแสดตารางแสดงไดตอครัวเรือนตอเดือนของประชากรในจังหวัด 97 
  สมุทรปราการ ป 2558 
 4.25 ภาพตารางแสดงระดับการศึกษาของประชากรในจังหวัดสมุทรปราการ 98 
  ป 2558 
 4.26 ภาพตารางแสดงสถานศึกษาในเขตเทศบาลสําโรงเหนือ 99 
 4.27 ภาพผาปาการศึกษาโรงเรียนวัดดานสําโรง 101 
 4.28 โรงเรียนดรุณรัตน 102 
 4.29 ภาพสื่อบุคคลกับชุมชน 104 
 4.30 ภาพการทํากิจกรรมระหวางศูนยการคากับชุมชน 105 
 4.31 ภาพหนาเว็บไซตของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง 106 
 4.32 ภาพเฟซบุกแฟนเพจ Imperialworld Samrong 107 
 4.33 ภาพไลน Official ของศูนยการคา Imperialworld Samrong 108 
 5.1 สรุปการสื่อสารแบบเปนทางการขององคกร 112 
 5.2 สรุปการสื่อสารแบบมีสวนรวมขององคกร 113 
 5.3 วิธีการสราง “ทีมอิมพีเรียลจิตอาสา” 115 
 5.4 สรุปการดําเนินงานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของศูนยการคา 116 
  อิมพีเรียล เวิลด สําโรง  
 5.5 ปจจัยท่ีสงผลใหคนในองคกรและชุมชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมเชิงสังคม 118 
  ของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง  
 5.6 สรุปกลยุทธการสื่อสารของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรงระหวางตัว 119 
  องคกรภายในองคกรและชุมชน 



บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

ประเทศไทยนับเปนประเทศหนึ่งท่ีกระแสโลกาภิวัฒนไดเคลื่อนเขามาเชนเดียวกับนานา
ประเทศท่ัวทุกมุมโลก ทําใหวิถีการดําเนินชีวิตของคนไทยไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมท่ีมีการดําเนิน
ชีวิตในสังคมแบบเกษตรกรรมแปรเปลี่ยนไปเปนสังคมอุตสาหกรรมภายใตนโยบายการขับเคลื่อนดาน
เศรษฐกิจของประเทศ มีผลทําใหวัฒนธรรมในการบริโภคของผูคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไป จากการ
บริโภคสิ่งตางๆ ท่ีอยูใกลตัวอยางเรียบงายเพ่ือการดํารงอยูอยางปกติสุข พัฒนาเปนการบริโภคท่ีตอง
ตอบสนองสนองดานตางๆ อยางเชน ความสะดวกสบาย ความพึงพอใจ หรือแมแตบริการ ซ่ึงจาก
ความตองการแบบใหมนี้ทําใหหลายองคกรธุรกิจตางตองแขงขันกันเพ่ือตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภคใหเขากับยุคสมัย และทําใหเกิดธุรกิจประเภทหนึ่งข้ึนมา 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” ท่ีมีสินคาและบริการครบครันเพ่ือตอบสนองตอผูบริโภคยุค
ใหมธุรกิจศูนยการคา  

Dawson (1983 อางถึงใน ธิดารัตน สินธุรัตน, 2554, น. 15) กลาววา ศูนยการคาไดเกิดข้ึน
ครั้งแรกในทวีปยุโรป เพ่ือตอบสนองความตองการของมนุษยในเรื่องของความสะดวกสบายในการ
เลือกซ้ือสินคาและบริการท่ีมีอยูหลากหลาย ตอมาเม่ือศูนยการคาไดแพรขยายเขาไปในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ศูนยการคาก็ไดเจริญเติบโตเปนอยางมาก ณ ท่ีนั้น ปจจุบันนี้มีศูนยการคาเกิดข้ึนตาม
เมืองตางๆ ท่ัวโลก แมแตในประเทศท่ีมีรูปแบบของวัฒนธรรมและนโยบายการเมืองท่ีแตกตางกันก็ยัง
สามารถพบศูนยการคาไดในเมืองสมัยใหมทุกๆ เมืองของประเทศเหลานั้น  

ศูนยการคา เปนธุรกิจท่ีมีการใชการสื่อสารทางการตลาดท่ีหลากหลาย เชน การโฆษณา
(Advertising) การประชาสัมพันธ (Public Relations) การสื่อสารการตลาดทางตรง (Direct 
Marketing Communication) การสื่อสารเพ่ือสงเสริมการขาย (Sale Promotion 
Communication) สื่อสารแบบสวนตัว (Personal Communication) และการสนับสนุนกิจกรรม
ทางการตลาด (Sponsorship and Event) มาโดยตลอด เพราะศูนยการคาถือเปนคนกลางรายใหญ
ในการจําหนายสินคาจากผูผลิตไปยังผูบริโภค ศูนยการคาสวนใหญจะตั้งอยูในทําเลท่ีตั้งท่ีมีผูคนอาศัย
อยูเปนจํานวนมากและสวนใหญจะตั้งอยูในเมืองหรือยานเศรษฐกิจ มีลักษณะเปนพ้ืนท่ีท่ีอํานวย
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สะดวกใหแกผูบริโภคในดานการขายและเปนแหลงรวมกิจกรรมตางๆ ระหวางศูนยการคากับผูบริโภค
เอง  เพราะรูปแบบของศูนยการคานั้นเปนธุรกิจท่ีเนนการขายสินคาและบริการในดานตางๆ จึงตองมี
การสื่อสารทางการตลาดโดยการทํากิจกรรมตางๆ เพ่ือกระตุนพฤติกรรมของผูบริโภคใหเขามาใช
บริการ เชน การมีกิจกรรมท่ีตื่นตาตื่นใจ การทําโปรโมชั่นตางๆ ลด แลก แจก แถม การขายตัวสินคา
เพ่ือตอบสนองดานความรูสึก เชน มีโรงภาพยนตรใหไดมาพักผอนโดยการดูหนัง ฟงเพลง ฯลฯ จาก
หลากหลายตัวสินคาท่ีมีอยูในศูนยการคา ทําใหธุรกิจศูนยการคามีการขยายตัวอยางมากมาย จนเม่ือ
มาถึงป พ.ศ.2540 ประเทศไทยนั้นไดเกิดสภาวะปญหาทางเศรษฐกิจ วิกฤตเศรษฐกิจป 2540 เปน
วิกฤตเศรษฐกิจท่ีรุนแรงท่ีสุดของประเทศไทย ซ่ึงเกิดข้ึนในขณะท่ีภาพลักษณของเศรษฐกิจไทยมีความ
เขมแข็ง และมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ีดี แตเม่ือวิกฤตเกิดข้ึนกลับเปนท่ีประจักษวาระบบ
เศรษฐกิจไทยมีปญหาหลายภาคสวน ซ่ึงปญหาเหลานี้สะทอนถึงการดําเนินนโยบายและการปฏิบัติท่ี
ขัดกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ประสพโชค ม่ังสวัสดิ์ และนิรมล อริยอาภากมล, 2555, น. 2) 
วิกฤตการณทางเศรษฐกิจเม่ือป 2540 เปนตนมา สงผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศและชีวิต
ความเปนอยูของประชาชนทุกกลุมอยางรุนแรง รัฐยึดกิจการธนาคารเอกชนกวา 5 แหง ธนาคาร
พาณิชยของไทยบางแหงถูกตางชาติเขามาซ้ือกิจการ บริษัทนับพันแหงลมละลาย (กิตติคุณ ผุสดี 
ทิพทัส, 2553, น. 1-2) 

จากปญหาดังกลาวทําใหเจาของกิจการท่ีลงทุนใน “ธุรกิจศูนยการคา” หลายแหงตอง
ยอนกลับไปมองถึงกุญแจสําคัญของการดําเนินธุรกิจ ใหประสบความสําเร็จอยางยั่งยืน นั่นก็คือตัว
ผูบริโภคท่ีอยูในชุมชนและสังคมรอบขาง เพราะธุรกิจศูนยการคา จะอยูไดก็เพราะผูบริโภคโดยเฉพาะ
อยางยิ่งผูคนในชุมชน เพราะนอกจากจะเปนผูมาใชบริการศูนยการคาอยูเปนประจํา ซ่ึงก็ทําให
ศูนยการคาไดขายสินคาและบริการนําไปสูรายไดและผลกําไรแลว ผูคนเหลานี้ยังชวยสรางและพัฒนา
สังคมรอบขางใหมีคุณภาพท่ีดีข้ึนมาได และหากชุมชนเกิดการพัฒนาในทางท่ีดี ยอมนําไปสูการพัฒนา
ของธุรกิจศูนยการคาไดดวยเชนกัน ทําใหธุรกิจศูนยการคาจําเปนตองหาแนวทางในการดําเนินธุรกิจ
แบบใหม แนวทางสื่อสารเพ่ือท่ีจะสามารถสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางศูนยการคากับชุมชนใหไดซ่ึง
ตองเปนการดําเนินธุรกิจท่ีเขาใจ ใสใจ และชวยเหลือผูบริโภคในดานตางๆ ได ซ่ึงในยุคหลังมานี้มี
แนวคิดหนึ่งท่ีหลายองคกรนําไปใชเปนกลยุทธในการดําเนินธุรกิจ นั่นก็คือ แนวคิดเก่ียวกับความ
รับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ (Corporate Social Responsibility : CSR) 

สุทธิศักดิ์ ไกสรสุธาสินี (2556, น. 43) กลาวไววา การเติบโตของธุรกิจอยางยั่งยืนในท่ีนี้จึง
มิไดปฏิเสธการสรางผลกําไร เพราะผลกําไรทําใหธุรกิจเจริญเติบโต หากแตกําไรหรือการเติบโตนั้น
จะตองสะอาด ตรงไปตรงมา ซ่ือสัตยสุจริต มิไดเกิดมาจากการเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืนซ่ึงก็คือผูท่ีมีท้ัง
สวนไดและสวนเสีย (Stakeholders) จากการดําเนินกิจการตั้งแตเจาของหรือผูถือหุน พนักงาน 
ชุมชน ลูกคา คูคา ไปจนถึงสังคมสวนรวม กลาวคือ ธุรกิจท่ีมี CSR สามารถสรางผลประกอบการท่ีดี
ควบคูไปกับการรับผิดชอบตอผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอมจากทุกข้ันตอนในการดําเนินกิจการ 
ดวยการใหความสําคัญตอคุณคาของมนุษยและทรัพยากรธรรมชาติ ความซ่ือสัตยสุจริตตอลูกคาและคู
คา ความเปนธรรมในการคา การรูจักความพอเหมาะพอดีในการสรางผลกําไร รวมไปถึงการมีน้ําใจ
เอ้ือเฟอเผื่อแผตอผูดอยโอกาสในสังคม  

World Business Council on Sustainable Development (2004 อางถึงใน จิรัชญา 
โยธาอภิรักษ, 2551, น. 17) ใหความหมาย CSR ไววา เปนความมุงม่ันหรือพันธสัญญาท่ีธุรกิจมีอยู
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อยางตอเนื่องในการปฏิบัติอยางมีจริยธรรมและมีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจ ดวยการปรับปรุง
คุณภาพชีวิตของผูใชแรงงาน ตลอดจนครอบครัวของเขา และมีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจในการ
พัฒนาชุมชนทองถ่ินและสังคมในวงกวาง  

ในปจจุบันนี้จึงมีหลายองคกรท่ีนําแนวคิด CSR ไปใชและถูกกําหนดอยูในระดับนโยบาย เพ่ือ
สรางธุรกิจนั้นๆ ใหมีความแข็งแรงและสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับตัวธุรกิจเอง ตัวอยางงานวิจัยของ กํา
พล เติมกิจอนันต (2556) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการสื่อสารการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสังคม
ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) โครงการรักษปา สรางคน 84 ตําบล วิถีพอเพียง กรณีศึกษา ตําบล
แมทา อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม เปนการดําเนินกิจกรรมท่ีแยกจากการดําเนินธุรกิจท่ีเปน
กระบวนการหลักของกิจการ และสรางประโยชนใหเกิดแกสังคม ชุมชน ในดานตางๆ รวมถึงการนอม
นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ มาประยุกตใชในการดําเนิน
กิจกรรมเพ่ือสังคม โดยมุงเนนการพัฒนาคนเปนศูนยการ กลาวคือ ประชาชนรับรูถึงปญหา เขาใจ 
เขาถึงและรวมกันแกไขปญหา ตลอดจนการกําหนด โครงสราง กลไก และเครื่องมือในการจัดการ
ทรัพยากรใหอยูอยางพอเพียงซ่ึงจะเอ้ือใหชุมชน สังคม ทองถ่ินมีความสามารถในการจัดการตนเองได
อยางยั่งยืน ซ่ึงผลการศึกษาก็พบวา การสื่อสารในโครงการรักษปา สรางคน 84 ตําบล วิถีพอเพียง 
กรณีศึกษา ตําบลแมทา อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม นั่นทําใหคนในชุมชนเกิดการรับรูวา
โครงการฯ ตองการใหชุมชนเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจนนําไปสูความพอเพียงและท่ีสําคัญ
ตองการใหเกิดความรวมมือ รวมใจ ภายในชุมชนในการสรางความสุขอยางยั่งยืน ซ่ึงสอดคลองกับ
เจตนารมณของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

จากการดําเนินธุรกิจแบบใหมท่ีตระหนักถึงความสําคัญของชุมชนนี้ ทําใหเกิดโครงการ
มากมาย ท่ีจะชวยสรางความสัมพันธระหวางตัวองคกรเองกับชุมชน ซ่ึงทําใหเกิดการรวมมือและรวม
พัฒนาชุมชนไปพรอมกับพัฒนาธุรกิจใหม่ันคง ท่ีสําคัญคือการใชแนวความคิดความรับผิดชอบตอ
สังคม (CSR) ยังสามารถสรางความเขาใจท่ีดีตอกันและกัน สรางความสัมพันธใหใกลชิดกันมากกวา
เปนพียงธุรกิจท่ีตองการขายสินคา ซ่ึงสงผลดีกับท้ังสองฝายในฐานะท่ีเปนผูมีสวนไดสวนเสียรวมกัน 

ดังนั้นธุรกิจศูนยการคาก็เชนกัน ศูนยการคาในยุคใหมจึงตองปรับกลยุทธในการดําเนินธุรกิจ 
โดยยึดหลักการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม เพ่ือสรางความสัมพันธระหวางศูนยการคากับชุมชนให
แนนแฟน และชวยกันพัฒนาท้ังธุรกิจและคุณภาพชีวิตของผูบริโภคในชุมชนใหสามารถเติบโตไป
พรอมๆ กัน มีการสื่อสารผานรูปแบบการสื่อสารทางการตลาดแบบใหม โดยสื่อสารผานสื่อกิจกรรมใน
พ้ืนท่ีของศูนยการคา เพ่ือเปดโอกาสใหผูบริโภคไดสัมผัส เรียนรูและศึกษาไปพรอมๆ กับการตัดสินใจ
ซ้ือในเวลาเดียวกัน โดยสามารถเห็นไดจากศูนยการคาชั้นนําหลายแหงท่ีมีการจัดกิจกรรมโดยคํานึงถึง
การพัฒนาของชุมชนใกลเคียง 

ตัวอยางเชน ศูนยการคาเซ็นทรัล 1พลาซา เชียงใหม แอรพอรต 1รวมกับ สํานักงานมูลนิธิชัย
พัฒนา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอยางยั่งยืนคณะผลิต
กรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ ไดสรางกิจกรรมนิทรรศการสิ่งมีชีวิต  “หนึ่งทศวรรษการพัฒนา 
ภูมิสังคมอยางยั่งยืน” 1 1เม่ือวันท่ี 21-22 มกราคม พ.ศ. 2558 1ณ บริเวณเชียงใหมฮอลล ศูนยการคา
เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต มีการจําหนาย 1ผลิตภัณฑจากโครงการหลวง อาทิ สตรอเบอรรี่
ดอยคํา ผักและผักและผลไมออรแกนิค การนําเสนอผลงานทางวิชาการท่ีคูควรตอการศึกษา การ
เสวนาเก่ียวกับการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การบริหารการพัฒนาแกไขปญหา
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สังคมและชุมชนทองถ่ิน, การเสวนาเรื่องศาสธรรมในเศรษฐกิจพอเพียง, ภูมิปญญาบายศรีกับวิถี
ชุมชน, ผักตบชวาไมไรคา สูการพัฒนาท่ียั่งยืน เปนตน ซ่ึงก็เปนการสรางการมีสวนรวมของชุมชน
ตางๆ ในจังหวัดเชียงใหม ใหมีโอกาสไดใชพ้ืนท่ีในการขายสินคา และเผยแพรความรู ประชาสัมพันธ
วัฒนธรรมประเพณี ใหกับลูกคาท่ีมาใชบริการไดรับรู (ทีมวาไรตี้ เดลินิวส, 2558) 

ศูนยการคา เดอะมอลล ก็ไดสรางกิจกรรมท่ีเปนเอกลักษณท่ีจัดตอเนื่องมาหลายป เชน 
“งานประมงนอมใจ ไทยท่ัวหลา” เปนการประกวดปลาสวยงาม โดยเดอะมอลลรวมกับรวมกับมูลนิธิ
คุณแมคุณภาพ ชมรมผูนิยมปลาสวยงาม ประเทศไทย และ บริษัทเมืองไทย ประกันชีวิต จํากัด
(มหาชน) จัดงานข้ึน ในป พ.ศ.2558 นี้เปนครั้งท่ี 14 แลว ซ่ึงนับเปนการเปดพ้ืนท่ีใหผูท่ีมีความสนใจ
ในดานนี้ ไดเขามามีสวนรวมในกิจกรรม และเกิดเครือขายของชมรมผูนิยมปลาสวยงาม ถือเปนการ
สรางการมีสวนรวมใหกับผูบริโภคในแงมุมท่ีสรางสรรค (ทีมวาไรตี้ เดลินิวส, 2558) 

แมแตศูนยการคาขนาดใหญระดับภูมิภาคอยางเซ็นทรัลเวิลด ก็ยังใชความเปนพ้ืนท่ีใจกลาง
กรุงเทพมหานคร สรางพ้ืนท่ีสื่อกลางในการจัดกิจกรรมเพ่ือลดความขัดแยงในมิติทางการเมืองเม่ือป 
พ.ศ. 2557 ท่ีผานมา เพราะเซ็นทรัลเวิลด ถือวาการเขามามีสวนรวมในการแกปญหาของสวนรวม
นับเปนหนาท่ีของภาคธุรกิจท่ีตองทํา ทําใหมีการจัดพ้ืนท่ีเพ่ือแลกเปลี่ยนการเรียนรูในการอยูรวมกัน
บนความแตกตาง ผานนิทรรศการ กิจกรรมฟอรั่ม 4 วัน 4 ธีม เชื่อมโยงเครือขายภาคพลเมือง รวม
สรางสังคมอยูดีมีสุข (ASTV ผูจัดการออนไลน, 2557) 

ศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง นับเปนศูนยการคาขนาดกลางท่ีมีทําเลท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีของ
จังหวัดสมุทรปราการ อยูทามกลางเสนทางคมนาคมสายหลักหลายสาย เปนศูนยการคาท่ีมีลูกคา
จํานวนมากท่ีสุดแหงหนึ่งในประเทศไทย มีลูกคาเขามาใชบริการในพ้ืนท่ีศูนยการคา 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 ไดกลับมาวางแผนและกลยุทธในการดําเนินธุรกิจใหมท้ังหมดเพ่ือจะทําใหธุรกิจอยูรอด
และดําเนินตอไปได จึงหันมาใหความสําคัญกับชุมชนรอบขาง โดยสรางความเชื่อม่ันและสราง
ความสัมพันธกับผูบริโภคในชุมชนโดยใชกลยุทธการสื่อสารในรูปแบบตางๆ เพ่ือติดตอสื่อสารและ
สรางความสัมพันธกับผูบริโภค ศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง มีการสื่อสารผานกิจกรรมตางๆ 
อยางตอเนื่องเชนเดียวกับศูนยการคาหลายแหง และใหความสําคัญกับความตองการของผูบริโภคและ
มองถึงการมีสวนรวมของผูคนในชุมชนควบคูกันไป เพราะเชื่อวา “ศูนยการคา” เปนสวนหนึ่งของ
ผูบริโภคในชุมชนและสังคม มีความผูกกันกันมาอยางยาวนาน และเติบโตมาพรอมๆ กับคนในชุมชน 
และชุมชนก็เปนลูกคาคนสําคัญท่ีจะนําพาธุรกิจใหกาวตอไปและสามารถแขงขันและยืนอยูกับชุมชน
นั้นๆ ไดอยางยั่งยืน เพราะปจจุบันเกิดธุรกิจคาปลีกสมัยใหมข้ึนมาตามชานเมืองมากมาย เชน 
ศูนยการคาขนาดใหญ คอมมูนิตี้มอลล อเวนิว เปนตน ซ่ึงหากศูนยการคาเองไมดูแลชุมชนอยาง
ใกลชิด อาจทําใหธุรกิจรายใหญเขามายึดพ้ืนท่ีในการทําธุรกิจแหงนี้ไปได จึงไดใชพ้ืนท่ีของศูนยการคา 
สรางกิจกรรมท่ีเปนประโยชนมากมาย โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบตอคนในชุมชน และสราง
ความสัมพันธและการมีสวนรวมกับชุมชน ใหรับรูถึงความเปนเจาของในพ้ืนท่ีแหงนี้รวมกัน เชน 
กิจกรรมดานศาสนา มีการจัดงานหลอเทียนพรรษาข้ึนทุกป โดยใชพ้ืนท่ีลานกิจกรรมหนาศูนยการคา
เปนพ้ืนท่ีในการใหผูคนในชุมชนมารวมกันหลอเทียนพรรษา และสืบเนื่องไปจนถึงการแหเทียนพรรษา
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รอบเขตพ้ืนท่ีสําโรงเหนือพรอมกับคนในชุมชนแหงนี้ นําไปสูวัดท่ีเปนแหลงยึดเหนี่ยวทางจิตใจของ
ผูคนในชุมชนและสังคมของสําโรง แมแตกิจกรรมการประกวดตางๆ เชน การประกวดรองเพลงลูกทุง
และลูกกรุงในระดับเยาวชน โดยไดทําตอเนื่องมาเปนปท่ี 10 แลว เปนการสนับสนุนเยาวชนท้ังใน
พ้ืนท่ีสมุทรปราการและนอกเขตพ้ืนท่ี ใหมีการแสดงออกโชวความสามารถและมีการผลักดันไปใน
ระดับภูมิภาคและประเทศมากมาย ฯลฯ ซ่ึงมีหลากหลายกิจกรรมท่ีทางศูนยการคาไดใชพ้ืนท่ีภายใน
ศูนยการคา เพ่ือสื่อสารและสรางการรับรูและรวมพัฒนาชุมชนและสังคมใหเติบโตไปพรอมๆ กัน 

ศูนยการคา ถึงแมจะมีกิจกรรมภายในพ้ืนท่ีของศูนยฯ แลว ยังไดทําการสื่อสารกับภายนอก 
ซ่ึงถือเปนภารกิจหลักในการดําเนินธุรกิจท่ีจะสามารถชวยพัฒนาคนในชุมชนใหเกิดการเรียนรูรวมกัน 
เพราะศูนยการคาเองเปนองคกรธุรกิจท่ีมีศักยภาพในการรวมกันสรางสรรคสังคมได ดังท่ีศูนยการคา
อิมพีเรียล เวิลด สําโรง ไดทํากิจกรรมภายนอกศูนยการคา โดยนําเอาปญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชนมา
วิเคราะหและรวมแกปญหาเหลานั้นผานกิจกรรมเชิงสังคมของศูนยการคา ผานโครงการตางๆ ในนาม 
“ทีมอิมพีเรียลจิตอาสา” โดยมีกลุมพนักงานและผูบริหารท่ีมีจิตอาสา รวมกันสรางเครือขายกับผูนํา
ของแตละชุมชนภายในพ้ืนท่ีใกลเคียง เพ่ือรับรูถึงสถานการณหรือปญหาตางๆ ภายในพ้ืนท่ีชุมชน แลว
นํามาวิเคราะหและออกแบบกิจกรรมเพ่ือสรางการมีสวนรวมของคนภายในชุมชนในการรวมกันทํา
กิจกรรมเพ่ือวัตถุประสงคในการแกไขปญหาและสรางความรูความเขาใจอันดีรวมกัน เชน กิจกรรม
ดานศาสนา มีการทํากิจกรรม “อิมอาสา...ลางวัด สรางบุญ สุขใจ” โดยวัตถุประสงคของการทํา
กิจกรรมนี้ คือ วัดตางๆ ในชุมชนรอบศูนยการคา เปนวัดท่ีอยูคูกับชาวชุมชนมาเปนระยะเวลา
ยาวนาน แตเม่ือพ้ืนท่ีถูกพัฒนาข้ึน กระแสสังคม คานิยมก็เปลี่ยนไปทําใหคนรุนใหมๆ หางไกลวัดและ
ไมใสใจสถานท่ีแหงนี้ จึงทําใหวัดมีความทรุดโทรมและขาดผูดูแลไป แตในขณะเดียวกันคนในชุมชน
สวนหนึ่งยังเปนคนรุนกอน ซ่ึงยังมีความใกลชิดกับวัดและมาทํากิจกรรมทางศาสนาอยูเปนประจํา ทํา
ใหเกิดกิจกรรม “อิมอาสา...ลางวัด สรางบุญ สุขใจ” โดยทีมอิมพีเรียลจิตอาสา พัฒนาชุมชน รวมกับ
ชุมชน ไปทําความสะอาดวัดกอนวันท่ีจะมีกิจกรรมใหญทางศาสนา เชน วันเขาพรรษา วันวิสาขบูชา 
ฯลฯ เปนกุสโลบายใหคนรุนใหมไดมารวมกันทําเพ่ือสวนรวม ซ่ึงก็เหมือนเปนการทําพ้ืนท่ีวัดใหสะอาด
เพ่ือตอนรับผูท่ีมาทํากิจกรรมทางศาสนานั่นก็คือ ผูสูงอายุในชุมชนท่ีอาจจะเปนญาติพ่ีนองดวยกันเอง 
และตัวอยางกิจกรรมเชิงสังคมดานวัฒนธรรมประเพณี ศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง ไดสราง
กิจกรรมผานโครงการ “อิมพีเรียลสืบสานประเพณีทองถ่ิน” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางการมีสวน
รวมระหวางศูนยการคากับคนในชุมชน โดยผานการทํากิจกรรมประเพณีทองถ่ิน เชน ประเพณีรับบัว 
ซ่ึงเปนประเพณีสําคัญของชาวบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยศูนยการคามีการรวมกันทําดอกบัว
เพ่ือนําไปใหชุมชนเจาภาพ เปนการสรางความรูจักกันกับคนในชุมชน เพราะประเพณีรับบัวถือเปน
กิจกรรมท่ีสรางความเปนมิตรกันระหวางชุมชน คือการรับบัวเปนเสมือนการตอนรับชุมชนอ่ืนท่ีจะมา
เยี่ยมเยือน ชาวบางพลีก็จะใหดอกบัวเพ่ือเปนการรับมิตรภาพของชุมชนอ่ืนๆ ท่ีเขามา และชุมชนท่ี
เขาเยี่ยมเยียนก็จะนําดอกบัวมาแลกกัน และพบปะพูดคุยกันตลอดทางท่ีลองเรือในชุมชนบางพลี 
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเชิงสังคมดานการศึกษา ท่ีศูนยการคารวมสนับสนุนคาใชจายและสิ่งของ
เครื่องใชใหโครงการตางๆ ของโรงเรียนในชุมชน และในแผนงานป พ.ศ. 2559 ก็จะมีโครงการ 
“แหลงเรียนรูคูสําโรง” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางเยาวชนในโรงเรียนภายในชุมชน ใหมีความรู และ
สามารถเขามาจัดการพ้ืนท่ีแหงการเรียนรูดวยตนเองได โดยไดใชพ้ืนท่ีสวนหนึ่งของศูนยการคาสราง
แหลงเรียนรู และวางแผนใหเยาวชนในโรงเรียนใกลเคียงเขามาใชบริการเพ่ือการเรียนรู และยัง
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ตองการสรางใหนักเรียนเหลานี้สามารถบริหารจัดการกับพ้ืนท่ีแหงนี้ดวยตนเองได เชน เปนผูนําใน
การสรางกิจกรรมตางๆ ในพ้ืนท่ี หรือสรางเครือขายการเรียนรูในสิ่งท่ีตองการและเปนประโยชน ฯลฯ 
ซ่ึงเปนเปาหมายท่ีศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง ตองการใหเกิดข้ึนจริง 

จากประเด็นดังท่ีกลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญของกลยุทธท่ีใชในการดําเนิน
ธุรกิจของศูนยการคาฯ ท่ีทําการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม ผานการทํากิจกรรมเชิงสังคมของ
ศูนยการคาฯ ท่ีมีทีมอิมพีเรียลจิตอาสาเปนผูขับเคลื่อนโครงการตางๆ ซ่ึงเปนทีมท่ีถูกสรางจาก
พนักงานภายในองคกรเองและขยายไปสูคนในชุมชน และมีศักยภาพในการสื่อสารเพ่ือสรางการมีสวน
รวมระหวางศูนยการคาฯ กับชุมชน และสามารถตอยอดในดานการพัฒนาสังคมและชุมชนท่ีเปน
ผูบริโภคท่ีใชบริการธุรกิจประเภทนี้ เพราะศูนยการคามีบทบาทเก่ียวของและมีความสัมพันธกับคนใน
สังคมและชุมชนอยางใกลชิด จึงมีความสนใจเปนอยางยิ่งท่ีจะศึกษาเรื่อง “ กลยุทธการสื่อสารของ
ศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง ท่ีทําใหเกิดการมีสวนรวมระหวางศูนยการคาและชุมชน ” วา
ศูนยการคามีการกําหนดนโยบายขององคกรในการรวมสรางการมีสวนรวมและพัฒนาชุมชนอยางไร 
ศูนยการคาใชกลยุทธอยางไรในการถายทอดเรื่องราวตางๆ เพ่ือสรางการมีสวนรวมใหกับชุมชน และมี
ปจจัยอะไรท่ีทําใหคนในองคกรและชุมชนเขามามีสวนรวมในทีมอิมพีเรียลจิตอาสา 

 

1.2 ปญหานําการวิจัย 
 

1.2.1 ศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง มีรูปแบบการสื่อสารภายในองคกรอยางไร ท่ีทําให
คนในองคกรรับรูนโยบายการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร 

1.2.2 ศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง ใชกลยุทธอะไรท่ีทําใหเกิดการมีสวนรวมระหวาง
ศูนยการคาฯ และชุมชน 

1.2.3 ปจจัยอะไรท่ีสงผลใหคนในองคกรและชุมชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมเชิงสังคมของ
ศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง 
 

1.3 วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

1.3.1 เพ่ือศึกษารูปแบบการสื่อสารภายในองคกรของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง ท่ี
ทําใหคนในองคกรรับรูนโยบายการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร 

1.3.2 เพ่ือศึกษาการใชกลยุทธของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง ท่ีทําใหเกิดการมีสวน
รวมระหวางศูนยการคาฯ และชุมชน 

1.3.3 เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลใหคนในองคกรและชุมชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมเชิง
สังคมของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง 
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1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผูศึกษามุงศึกษาเก่ียวกับ “กลยุทธการสื่อสารของศูนยการคาอิมพี
เรียล เวิลด สําโรง ท่ีทําใหเกิดการมีสวนรวมระหวางศูนยการคาและชุมชน” โดยมุงศึกษาศูนยการคา
อิมพีเรียล เวิลด สําโรง ตั้งอยูในจังหวัดสมุทรปราการ และชุมชนโดยรอบศูนยการคาในรัศมี 5 
กิโลเมตร (ภายในเขตเทศบาลสําโรงเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ) ระหวางวันท่ี 1 
เมษายน 2558-31 สิงหาคม 2558 รวมเปนระยะเวลา 4 เดือน 

 

1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 

1.5.1 เพ่ือใหทราบแนวทางการดําเนินงานของศูนยการคาในการสื่อสารความรับผิดชอบกับ
ชุมชน 

1.5.2 เพ่ือนําขอมูลท่ีไดไปปรับใชท้ังในดานรูปแบบและวิธีการสื่อสารองคกรใหกับองคกร
หรือศูนยการคาอ่ืนๆ ท่ีตองการสรางความสัมพันธกับชุมชนเพ่ือสรางความยั่งยืนในการดําเนินธุรกิจ 

1.5.3 เพ่ือนําไปเปนฐานในการพัฒนาเปนขอมูลตนแบบและนําไปใชเพ่ือพัฒนาการสื่อสาร
แบบใหมของศูนยการคา โดยสามารถเปนตัวอยางในการวางนโยบายของการทําธุรกิจศูนยการคาให
ประสบความสําเร็จและสรางชุมชนแบบยั่งยืนได 

 

1.6 นิยามศัพท 
 

1.6.1 รูปแบบการสื่อสารภายในองคกร ในท่ีนี้ หมายถึง การประชุม การใชเสียงตามสาย
ภายในองคกร การจัดกิจกรรมภายในองคกร สื่อสังคมออนไลน ของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด 
สําโรง 

1.6.2 นโยบายความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร ในท่ีนี้ หมายถึง แนวทางการดําเนิน
ธุรกิจของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง ท่ีผูบริหารไดระบุไวในแผนการดําเนินธุรกิจป 2550 คือ 
การแสดงความรับผิดชอบตอสังคม โดยถือเปนหลักปฏิบัติในการขับเคลื่อนธุรกิจ 

1.6.3 ทีมอิมพีเรียลจิตอาสา หมายถึง คนในองคกรและคนในชุมชนท่ียอมรับวัตถุประสงค
ของการดําเนินกิจกรรมเชิงสังคมของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง คือ “การสรางจิตสํานึกแหง
ความรับผิดชอบ” และเขารวมกิจกรรมเชิงสังคมท่ีศูนยการคาไดจัดข้ึน 

1.6.4 สื่อกิจกรรมเชิงสังคม ในท่ีนี้ หมายถึง กิจกรรมของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง 
ท่ีมีการกําหนดไว แบงออกเปน 3 ดาน คือ ดานการศึกษา ดานศาสนา และดานวัฒนธรรม/ประเพณี 

1.6.5 ปจจัยทางดานเศรษฐกิจและสังคม ในท่ีนี้ 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 ในท่ีนี้ หมายถึง วิธีการสื่อสารของคนในชุมชนยานสําโรง ผาน
สื่อตางๆ ไดแก สื่อบุคคล สื่อกิจกรรม สื่อสิ่งพิมพ และสื่ออนไลน 



 

บทท่ี 2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “กลยุทธการสื่อสารของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง ท่ีทําใหเกิด

การมีสวนรวมระหวางศูนยการคาและชุมชน” ผูศึกษาไดใชแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ
สามารถ นํามาใชเปนกรอบแนวคิดในการศึกษาดังตอไปนี้ 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับการสื่อสารภายในองคกร 
2.2 แนวคิดเก่ียวกับความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ (Corporate Social 

Responsibility : CSR) 
2.3 แนวคิดกลยุทธการสื่อสาร 
2.4 แนวคิดและทฤษฎกีารสื่อสารแบบมีสวนรวม 
2.5 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารภายในองคกร 
 

2.1.1 ความหมายของการส่ือสารภายในองคกร 
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 ซ่ึง
สามารถปรับเปลี่ยน ไปตามกาลเทศะ บุคคล ตลอดจน สาระเรื่องราวและวัตถุประสงคของการสื่อสาร 

ทองใบ สุดชารี (2542 อางถึงใน โชติรัตน ศรีสุข, 2554, น. 28-33) ใหความหมายไววา การ
สื่อสารในองคกรคือ การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและความรูในหมูสมาชิกขององคกรเพ่ือใหบรรลุ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกร การสื่อสารขององคกรมีหลายระดับ ไดแก ระดับปจเจก
บุคคล ระดับกลุม และระดับองคกรดังนั้น องคกรจึงจําเปนตองมีการสื่อสารดวยเหตุผลหลายประการ 

Huse and Browditch (1973 อางถึงใน โชติรัตน ศรีสุข, 2554, น. 28-33) เห็นวาการ
สื่อสารภายในองคกรข้ึนอยูกับรูปแบบของการจัดองคกร แรงผลักดันใหเกิดกําลังใจในการทํางานและ
ความสามารถ ความชํานาญในการสื่อสาร เชน การฟง การพูด การเขียน การสัมภาษณ การอภิปราย 
เปนตน 

จากการศึกษา สามารถสรุปไดวา การสื่อสารภายในองคกร หมายถึง การแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารตางๆ ระหวางบุคคลท่ีอยูภายในองคกร ซ่ึงในงานวิจัยนี้ การสื่อสารภายในองคกรในท่ีนี้ 
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หมายถึง การสื่อสารระหวางผูบริหารกับพนักงานท่ีมีสวนเก่ียวของของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด 
สําโรง ผานชองทางตางๆ เชน เสียงตามสายภายในองคกร กิจกรรมระหวางคนภายในองคกร เปนตน 

 
2.1.2 บทบาทและวัตถุประสงคของการส่ือสารในองคการ 

2.1.2.1 บทบาทของการสื่อสารในองคการ 
การสื่อสารในองคการมีบทบาทตอสมาชิกในองคการ 2 ประการ คือ (Krep, 1986 

อางถึงใน ชาติชาย ทองสวัสดิ์, 2553, น. 8) 
1) บทบาทในการปรับตัว (Adaptive Mechanism) สมาชิกใชขอมูล

ขาวสารในองคการในการตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงท้ังทางบวกและลบในองคการ เพ่ือท่ีจะได
ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ไดทันทวงทีและมีประสิทธิภาพ เชน หัวหนางานใชการสื่อสาร
เพ่ืออธิบายใหพนักงานทราบเก่ียวกับนโยบายและกฎระเบียบขององคการท่ีเปลี่ยนไปเพ่ือท่ีวา
พนักงานจะไดปฏิบัติตนใหสอดคลอง รวมถึงเพ่ือรับฟงความคิดเห็นของพนักงานในเรื่องตางๆ เปนตน 

2) บทบาทในการรวมมือ (Cooperative Mechanism) สมาชิกในองคการ
สามารถใชการสื่อสารเพ่ือขอความชวยเหลือจากบุคคล และ/หรือหนวยงานตางๆ เพ่ือใหการปฏิบัติ
ลุลวงไปดวยดี เชน ฝายขายจําเปนตองประสานงานกับฝายผลิต เพ่ือท่ีวาจะไดมีสินคาหมุนเวียนอยูใน
ตลาดอยางเพียงพอ เปนตน 

2.1.2.2 วัตถุประสงคของการสื่อสารในองคการ ไดแก 
1) ชวยใหสมาชิกในองคการสามารถรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของกับองคการ

และการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนภายในองคการ 
2) สงเสริมใหสมาชิกในองคการสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณและ

พัฒนาขาวสารท่ีเก่ียวของ ซ่ึงชวยใหเขาใจกิจกรรมท่ีซับซอนขององคการและการเปลี่ยนแปลงใน
องคการ 

3) ชวยใหสมาชิกขององคการบรรลุถึงเปาประสงคของตนเองและองคการ 
โดยทําใหสมาชิกเขาใจการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน และเชื่อมโยงความตองการของตนเขากับความ
รับผิดชอบตอหนาท่ีการงานในองคการ 

4) รวบรวมขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของใหกับสมาชิกในองคการ 
5) ชวยในการกําหนดทิศทางความเปลี่ยนแปลงในองคการ โดยผานทาง

กิจกรรมท่ีสมาชิกในองคการตองกระทํารวมกัน 
2.1.2.3 การสื่อสารในองคการท่ีมีประสิทธิภาพ กอใหเกิดผลดังตอไปนี้ 

1) ทําใหสมาชิกในองคการ ไดรับขอมูลท่ีเพียงพอเก่ียวกับเปาประสงคของ
องคการภาระหนาท่ีตองปฏิบัติ กิจกรรมและปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึน 

2) ชวยพนักงานเขาใจสถานภาพปจจุบันขององคการ 
3) ตระหนักถึงบทบาทของตนในองคการ 
4) สามารถกําหนดกลยุทธกิจกรรมท่ีจําเปนเ พ่ือท่ีจะสามารถบรรลุ

ภาระหนาท่ีท่ีตองกระทํา รวมถึงสามารถบรรลุเปาหมายท่ีวางไวท้ังของตนเองและขององคการอีกดวย 
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2.1.3 ประเภทของขาวสารในองคกร 
พงษ วิเศษสังข (2550 อางถึงใน ชาติชาย ทองสวัสดิ์, 2553, น. 9) ไดจํากัดความประเภท

ขาวสารในองคการ โดย แบงออกเปน 4 ประเภท ดังตอไปนี้ 
ขาวสารเก่ียวกับงาน (Task Messages) เปนขาวสารเก่ียวกับสินคา การบริการและกิจกรร

ขององคกร เชน ขาวสารเก่ียวกับการพัฒนาผลผลิต การเพ่ิมยอดขาย คุณภาพของสินคาและบริการ 
และการเขาโจมตีตลาดใหม ขาวสารเก่ียวกับการพัฒนาผลผลิต การเพ่ิมยอดขายคุณภาพของสินคา 
และบริการ และการเขาโจมตีตลาดใหม ขาวสารประเภทจําเปนสําหรับพนักงานในการปฏิบัติงาน 
ดังนั้น ขาวสารเก่ียวกับการอบรม (Training) การปฐมนิเทศ (Orientation Session) การประกาศ
เปาหมายขององคกรก็เปนขาวประเภท Task Messages 

ขาวสารเก่ียวกับกฏระเบียบ (Regulation/Policy Messages) ขาวสารประเภทนี้มี
ความสําคัญในการอยูรอดขององคกร เชน ขาวสารเก่ียวกับนโยบาย ข้ันตอนการทํางาน เรื่องสําคัญใน
การประชุม (Agenda) คําสั่งและกฎระเบียบตางๆ เชน หามสามีและภรรยาทํางานในแผนกบัญชี
ดวยกัน 

ขาวสารเก่ียวกับมนุษยสัมพันธ (Human Messages) เปนขาวสารท่ีกอใหเกิดความสัมพันธ
ในองคกร เชนการชมเชย ยอยอง การประเมินการปฎิบัติงาน การแกไขขอขัดแยง ขาวลือ การแนะ
แนว การพูดคุยชวงเบรกหรือสังสรรคในงานฉลองเทศกาลตางๆ ของคกร 

ขาวสารเก่ียวกับสิ่งใหมๆ (Innovative Messages) เปนขาวสารท่ีชวยใหองคกร ไดพัฒนา
หรือปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมท่ีเปลี่ยนไป เชน ขาวสารเก่ียวกับโครงการตางๆ สินคํ้าและการบริการ
ใหมๆ ขาวสารในการปะชุมวางแผน การระดมความคิดเห็น หลายๆองคกรมักมีงานประชุมประจําป
เพ่ือแจงความกาวหนาและการเปลี่ยนแปลงใหพนักงานทราบ 
 

2.1.4 โครงสรางของการส่ือสารองคกร 
โครงสรางของการสื่อสารแบบทางการหากพิจารณาจากรูปแบบการสื่อสารแบงออกได ดังนี้ 

(Adler & Elemhorst, 1996 อางถึงใน ชาติชาย ทองสวัสดิ์, 2553, น. 10) 
1) การสื่อสารแบบทางการ (Formal Communication) หมายถึง ระบบการสื่อสาร

ในองคการ ท่ี กําหนดไว โดยฝายบริหาร โดยอาจอยู ในรูปของแผนภู มิ โครงสรางองคการ 
(Organizational Chart) ซ่ึงจะระบุถึงลําดับข้ันและผูรับผิดชอบในการบรอการงานอยางชัดเจน
รวมถึงระบุถึงรูปแบบการสื่อสารท่ีอาจเกิดข้ึนอีกดวย 

2) การสื่อสารแบบไมเปนทางการ (Informal Communication) หมายถึง รูปแบบ
การสื่อสารในองคการซ่ึงเกิดข้ึนจากความสัมพันธระหวางผูสื่อสารหรือสอดคลองกับความสนใจตางๆ
ท่ีผูสื่อสารมีรวมกัน การสื่อสารแบบไมเปนทางการมีหนาท่ีดังตอไปนี้ 

(1) ยืนยันขาวสารท่ีเปนทางการ (Confirming) 
(2) อธิบายความขาวสารท่ีเปนทางการเพ่ิมเติม (Expanding) 
(3) ทําใหการสงผานขาวสารเปนไปโดยรวดเร็วข้ึน (Expediting) โดยปกติแลว

ขาวสารจะไหลผานชองทางการสื่อสารแบบไมเปนทางการไดรวดเร็วกวาชองทางสื่อสารท่ีเปนทางการ 
(4) ทําใหผูสื่อสารสามารถรับ-สงขอมูลกัน ไดโดยมิตองผานชองทางแบบปกติท่ี

มักจะไมสะดวกและเสียเวลา (Circumventing) 
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(5) เปนชองทางเสริม (Supplementing) เพ่ือทําใหการสื่อสารในองคการมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

3) การสื่อสารบุคคล (Personal Communication) หมายถึง การสื่อสารระหวาง
สมาชิกในองคการซ่ึงอาจเก่ียวของหรือไมเก่ียวของหรือไมเก่ียวของกับภารกิจในองคการก็ได ท้ังนี้ 
ข้ึนกับความสัมพันธระหวางสมาธิกในองคการ 
 

2.1.5 รูปแบบการส่ือสาร 
ลักษณะหรือประเภทของการติดตอสื่อสารภายในองคกรนั้น สามารถจําแนกรูปแบบไดหลาย

ลักษณะ ข้ึนอยูกับวาตองการมุงเนนพิจารณาประเด็นใด โดยรูปแบบการสื่อสารภายในองคกร 
สามารถพิจารณาออกตามทิศทางการสื่อสาร ไดดังนี้ 

1) การติดตอสื่อสารจากบนสูลาง (Downward Communication) 
เปนลักษณะการติดตอสื่อสารในองคกรแบบดั้งเดิม โดยการติดตอสื่อสารลักษณะนี้จะ

เปนไปตามลําดับสายการบังคับบัญชา เชน จากประธานลงมาท่ีรองประธานผูจัดการแผนก หัวหนา
สวน หัวหนางาน ลงมาถึงพนักงาน ลดหลั่นกันตามอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ และสิ่งท่ี
ผูบริหารควรพิจารณาในการติดตอสื่อสารแบบนี้ คือ ขาวสารแบบนี้ คือขาวสารอะไรท่ีควรสงจาก
ผูบริหารลงมาถึงพนักงาน และการสงขาวสารควรกระทําอยางไรจึงจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดย
ลักษณะของชองทางในการติดตอสื่อสารมักเปน การสั่งงานตามลําดับข้ัน โปสเตอรและกระดาษปด
ประกาษปดประกาศ วารสารของบริษัท จดหมายถึงพนักงาน โดยตรง คูมือพนักงาน ท่ีเสียบขาวสาร
รายงานประจําป ระบบสื่อสารทางเครื่องกระจายเสียง ขาวสารท่ีใสในซองเงินเดือน สหภาพแรงงาน 
การประชุมกลุม (แบบแจงเพ่ือทราบและปฏิบัติตาม) อีเมล เปนตน 

2) การติดตอสื่อสารจากลางสูบน (Upward Communication) 
เปนการติดตอสื่อสารจากผูใตบังคับบัญชา ไปยังผูบังคับบัญชาท่ีอยูเหนือตนข้ึนไป 

โดยปกติมักจะเปนการสื่อสารเพ่ือแสวงหาคําตอบเพ่ิมเติม การรายงานผลการปฏิบัติอุปสรรคขัดของ
ในการปฏิบัติงาน หรือการแสดงความคิด การใหขอเสนอแนะ การปรึกษาหารือ การรองทุกข เปนตน 
การสื่อสารประเภทนี้จะมีผลตอการเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการทํางานและ ทัศนคติของ
บุคคลากร สารท่ีไดจากบุคลากรเปนสิ่งท่ีมีคุณคาแกผูบริหาร เปนแรงกระตุนใหบุคลากร ไดเขามารวม
ในการกําหนดและตัดสินใจในการทํางานขององคกร ถือเปนองคประกอบสําคัญท่ีชวยใหเกิดการ
ปรับปรุงการสื่อสารจากบนสูลาง เปนการสงเสริมการทํางานภายใตระบอบประชาธิปไตย เปนการ
สนับสนุนการสื่อสารสองทางอีกดวย 

3) การติดตอสื่อสารตามแนวนอน (Horizontal Communication) 
เปนการสื่อสารท่ีเกิดข้ึนระหวางบุคคลท่ีดํารงตําแหนงในระดับเดียวกันในองคกรมีการ

แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร ความคิดเห็นและการแกปญหาระหวางพนักงานท่ีอยูในหนวยงานเดียวกัน 
มีผูบังคับบัญชาเดียวกัน เปนการประสานงานเพ่ือขอคําแนะนําและขอมูลอยางไมเปนทางการ ซ้ึง
ไมไดข้ึนอยูสายบังคับบัญชา และเพ่ือสรางความเขาใจรวมกันเม่ือมีการเปลี่ยนแผนงาน ลดความ
ขัดแยงจากความคิดเห็นท่ีแตกตางกันและเพ่ือพัฒนาความสัมพันธระหวางบุคลลจะกอใหเกิดผลในแง
พฤติกรรมของบุคคลากรท่ีไดติดตอกับเพ่ือนรวมงานในระดับฐานะเดียวกันหรือใกลเคียงกันในองคกร 
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มีสวนชวยในการสนองความตองการทางสังคมขิงแตละบุคคลเพราะบุคคลจะรูสึกคลองตัวในการ 
ไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือนมากกวาบุคคลท่ีอยูในฐานะสูงกวาหรือต่ํากวาบุคคลนั้น 

4) การติดตอสื่อสารขามสายงาน (Cross-channel Communication) 
การติดตอสื่อสารขามสายงาน หรือเรียกอีกอยางวา การสื่อสารในแนวไขว ในองคกร

สวนใหญพนักงานตางมีความจําเปนท่ีตองแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกับบุคคลท่ีอยูกันคนละหนวยงาน
หรือคนละหนาท่ี ท่ีไมไดเปนผูใตบังคับหรือผูใตบังคับบัญชาของเขาเอง เชน แผนกวิศวกรรม แผนก
วิจัย แผนกบัญชา และแผนกบุคคล จะรวบรวมขอมูล รายงาน เตรียมแผนงานประสานกิจกรรมและ
ใหคําแนะนําแกผูบริหาร ในทุกสวนขององคกร โดยเปนการขามสายงานบุคคลเหลานั้นไมมีอํานาจ
หนาท่ีตามสายงานท่ีจะสั่งการบุคคลท่ีเขาติดตอสื่อสารดวย เพียงแตเขาตองใขการขายความคิดเห็น
ของเขาเทานั้น การติดตอสื่อสารขามสายงานนั้น ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานถือวาเปนความรับผิดชอบ
ของพวกเขาท่ีจะแสดงผลงานใหไปเกิดข้ึนกับแผนกงานอ่ืน เชน แผนกฝกอบรมและพัฒนา อาจจะ
ติดตอกับแผนกขาย แผนกผลิต แผนกจัดซ้ือและแผนกวิศวกรรมเพ่ือการฝกอบรมและผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะดานจะติดตออยางใกลชิดกับผูบริหารระดับสูงอยางเสมอทําใหมีอํานาจในการทํางานมากข้ึน 
กอใหเกิดผลดีและผลเสีย ผลดี คือการทําใหการติดตอสื่อสารรวดเร็วและลดข้ันตอนลง เพราะเปน
การสงเสริมการสื่อสารในแนวดิ่ง (ลางสูบนและบนสูลาง) ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน แตผลเสีย คือ ทํา
ใหผูบังคับบัญชาระดับรองลงไปไมมีความแนนอนและรูสึกวิตกวาขอมูลตางๆ ถูกนําเสนอขามหัวข้ึนไป
โดยไมมีการเสนอแนะ 

จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการสื่อสารภายในองคกร ทําใหสามารถสรุปไดวา การ
สื่อสารภายในองคกร คือ การท่ีบุคคลภายในองคกรมีการแลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสารระหวางกัน ซ่ึงทํา
ใหเกิดการรับรูซ่ึงกันและกันจนสามารถนําไปสูการบรรลุเปาหมายรวมกันได โดยมีรูปแบบของการ
สื่อสารท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ ท้ังจากบนสูลาง จากลางสูบน จากการติดตอสื่อสารตาม
แนวนอน และจากการติดตอสื่อสารขามสายงาน ซ่ึงแนวคิดนี้จะนํามาเปนกรอบในการวิเคราะหถึง
รูปแบบและวิธีการสื่อสารภายในองคกร 
 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ (Corporate Social 
Responsibility : CSR ) 

 
2.2.1 ความหมายของความรับผิดชอบตอสังคม 
สุทธิศักดิ์ ไกรสรสุทธาสินี (2556, น. 41-42) ไดรวบรวมความหมายของความรับผิดชอบตอ

สังคมของนักวิชาการและเว็บไซตท่ีเก่ียวของ ไวดังนี้  
Geneva (2000 อางถึงใน สุทธิศักดิ์ ไกรสรสุทธาสินี, 2556, น. 41-42) ใหความหมายไววา 

ความรับผิดชอบตอสังคม คือ ความมุงม่ันอยางตอเนื่องขององคกรตอการปฏิบัติตามพันธสัญญาใน
การดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรม เพ่ือสรางความเจริญกาวหนาตอการพัฒนาเศรษฐกิจพรอมไปกับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานและครอบครัว ตลอดจนชุมชนและสังคม 

The European Commission (2011 อางถึงใน สุทธิศักดิ์ ไกรสรสุทธาสินี, 2556, น. 41-
42) ใหคําจํากัดความของ CSR ไววา CSR เปนแนวคิดท่ีผสานความใสใจตอสังคมและสิ่งแวดลอมไวใน
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กระบวนการดําเนินธุรกิจและการมีปฏิสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสีย ภายใตพ้ืนฐานการกระทําตาม
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 ท่ีคํานึงถึงผลกระทบตอสังคมท้ังในระดับใกลและระดับไกล ดวยการใชทรัพยากรท่ีมีอยูใน
องคกรหรือทรัพยากรจากภายนอกองคกรในอันท่ีจะทําใหอยูรวมกันในสังคมไดอยางเปนปกติสุข 

สถาบันธุรกิจเพ่ือสังคม (2554 อางถึงใน กําพล แสงทรัพยสิน, 2557, น. 51-52) ให
ความหมายไววา ความรับผิดชอบตอสังคม หมายถึง การเอ้ือประโยชนตอผูมีสวนไดเสียทุกฝายอยาง
เหมาะสมโดยไมเบียดเบียนฝายใด 

จากการศึกษาความหมายของความรับผิดชอบตอสังคม สรุปไดวา ความรับผิดชอบตอสังคม 
หมายถึง ความใสใจตลอดจนถึงการปฏิบัติสิ่งใดๆ ท่ีทําใหเกิดประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสียท่ี
เก่ียวของกันกับองคกรดวยการใชทรัพยากรท่ีมีอยูภายในเปนตัวขับเคลื่อนใหเกิดการปฏิบัติในอันจะ
ทําใหเกิดประโยชนตางๆ ซ่ึงนํามาอธิบายความหมายของความรับผิดชอบตอสังคมของศูนยการคา
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) ซ่ึง

ทําโดยการนําความเชี่ยวชาญของกิจการในดานการสงเสริมการตลาดไปชวยองคกรภาครัฐ องคกร
พัฒนาเอกชนในการรณรงคสงเสริมกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอสังคมใหเปนท่ีสนใจในวงกวาง เชน 
บริษัทผูผลิตรองเทาและอุปกรณกีฬาวางแผนการรณรงคใหผูมีจิตศรัทธาซ้ือสายยางคลองมือเพ่ือนํา
รายไดไปสมทบทุนมูลนิธิท่ีเผยแพรความรูในการดูแลแกผูปวยโรคมะเร็ง อีกท้ังยังทําใหมูลนิธินี้เปนท่ี
รูจักในวงกวางยิ่งข้ึน บริษัทผูผลิตเครื่องสําอางจัดรายการแขงขันวิ่งการกุศลเพ่ือนํารายไดไปมอบให
มูลนิธิชวยเหลือผูปวยมะเร็งเตานม 

2) การตลาดท่ีเก่ียวโยงกับประเด็นทางสังคม (Cause-Related Marketing) เปนการ
ท่ีบริษัทนํารายไดหรือกําไรสวนหนึ่งจากการขายสินคาไปบริจาคเพ่ือสาธารณกุศล โดยมักทําใน
ชวงเวลาจํากัดเพ่ือกระตุนยอดขาย เชน บริษัทผูผลิตเสื้อผานํากําไรจากการขายสินคาท่ีออกแบบเปน
พิเศษมอบใหกับมูลนิธิอนุรักษชาง บริษัทผูผลิตซุปไกสกัดรณรงคใหลูกคาสงฝาขวดของสินคากลับไป
ใหบริษัทรวบรวมเพ่ือสงตอใหมูลนิธิทําขาเทียมบริจาคใหกับเด็กพิการ 

3) การใชตลาดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคนในสังคม (Corporate Social Marketing) 
วิธีนี้ใชการตลาดโนมนาวใหกลุมเปาหมายเปลี่ยนพฤติกรรมในลักษณะท่ีตองการ เชน บริษัทผูผลิต
จักรยานยนตชวยรณรงคใหผูขับข่ีสวมหมวกนิรภัยปองกันอุบัติเหตุ บริษัทผูผลิตไฟฟารณรงคให
ประชาชนใชไฟฟาอยางประหยัด บริษัทผูผลิตรายการเพลงในวิทยุท่ีเนนกลุมผูฟงวัยรุนชวยรณรงค
ปองกันการตั้งทองในวัยเรียน 
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4) การแสดงความเอ้ืออาทรของบริษัท (Corporate Philanthropy) เปนกิจกรรม
สังคมสงเคราะหของบริษัทดวยการใหแกผูยากไรในสังคมในรูปแบบตางๆ ท้ังเงิน สิ่งของ ตลอดจน
ความชวยเหลือในรูปแบบอ่ืนๆ เชน บริษัทผูผลิตบะหม่ีก่ึงสําเร็จรูปและสินคาอุปโภคบริโภคบริจาค
สินคาและเงินใหแกผูยากไรท่ีประสบอุทกภัย บริษัทผูผลิตน้ํามันเชื้อเพลิงบริจาคเงินทุนเพ่ือใชในการป
ลูปปาท่ัวประเทศ เปนตน 

5) การอาสาชวยเหลือชุมชน (Community Volunteering) เปนโครงการในลักษณะ
จิตอาสาเชื่อมความสัมพันธระหวางบุคลากรของบริษัทกับคนในชุมชนโดยรอบและชุมชนหางไกล เชน 
บริษัทผูผลิตน้ํามันเชื้อเพลิงสนับสนุนใหพนักงานเปนอาสาสมัครชวยสอนวิธีปองกันเพลิงไหมและการ
รักษาความปลอดภัยใหแกชุมชนรอบโรงกลั่น บริษัทผูผลิตอุปกรณกอสรางสงเสริมใหพนักงานชวย
สรางฝายก้ันน้ํารวมกับชาวบานในชุมชนหางไกล 

6) การดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคม (Socially Responsible Business 
Practices) เปนการทํางานท่ีทาทายท่ีสุด แตสําคัญท่ีสุดเพราะตองยอนกลับมาพิจารณาตนเองอยาง
ตรงไปตรงมาวา ท่ีผานไดแสดงความรับผิดชอบอยางจริงจังและเปนรูปธรรมมากนอยเพียงใดตอ
ผลกระทบจากการดําเนินกิจการ ท้ังตอแรงงาน ลูกคา คูคา คูแขง ชุมชน ตลอดจนผูมีสวนไดสวนเสีย
ตางๆ เชน บริษัทผูผลิตสินคาเกษตรและอาหารตองหาทางลดใชสารเคมีตลอดกระบวนการ เพ่ิมความ
ปลอดภัยในการบริโภครวมถึงลดการกดข่ีเกษตรกรและคูแขงรายเล็ก บริษัทผูผลิตรถยนตตองเรง
ดําเนินการลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ จัดการกับปญหาจราจรคับ
ค่ังบนทองถนนและปญหาซากรถใชแลวจํานวนมาก เปนตน 

สถาบันไทยพัฒน (2551 อางถึงใน ภาธินี ศรัทธาธรรมกุล, 2557, น. 28) ไดใหความเห็นวา 
เม่ือพิจารณาความรับผิดชอบตอสังคมตามบทบาทและความเก่ียวของขององคกร จะสามารถจําแนก
ออกเปน 3 ประเภท ไดแก 

1) CSR-after-Process หรือเรียกวา “กิจกรรมเพ่ือสังคม” คือ การดําเนินกิจกรรม 
(Activities) ของหนวยงานซ่ึงโดยมากเปนองคกรธุรกิจท่ีแสวงหากําไร เพ่ือสรางใหเกิดประโยชนแก
สังคมในดานตางๆ โดยกิจกรรมท่ีดําเนินการนั้นมักแยกตางหากจากการดําเนินธุรกิจท่ีเปน
กระบวนการ (Process) หลักของกิจการและเกิดข้ึนภายหลัง เชน การแกไขเยียวยาชุมชนท่ีไดรับ
ผลกระทบทางมลพิษจากการประกอบการ การแจกจายสิ่งของชวยบรรเทาสาธารณภัย การเปน
อาสาสมัครชวยบําเพ็ญสาธารณประโยชน ซ่ึงกิจกรรมเพ่ือสังคมเหลานี้มักเปนกิจกรรมท่ีอยูนอกเหนือ
เวลาทํางานตามปกติ 

2) CSR-in-Process หรือเรียกวา “ธุรกิจเพ่ือสังคม”เปนการดําเนินความรับผิดชอบ
ตอสังคมท่ีอยูในกระบวนหลักของกิจการหรือเปนการทําธุรกิจท่ีหากําไรอยางมีความรับผิดชอบ เชน 
การปองกันหรือกําจัดมลพิษในกระบวนการผลิตเพ่ือไมใหสงผลกระทบตอชุมชน  การผลิตสินคาและ
บริการท่ีมีคุณภาพและไดมาตราฐานตามขอกําหนดในฉลากผลิตภัณฑ การเปดเผยขอมูลผลิตภัณฑตอ
ผูบริโภคอยางถูกตองครบถวน การชดเชยความเสียหายใหแกลูกคาท่ีเกิดจากความผิดพลาดและความ
บกพรองของพนักงาน ซ่ึงการดําเนินความรับผิดชอบเหลานี้  ถือเปนกิจกรรมท่ีอยู ใน
เวลาทํางานปกติของกิจการ 

2) CSR-as-Process  หรือเรียกวา “กิจการเพ่ือสังคม”เพ่ือใหแตกตางจากสองจําพวก
ขางตนท่ีเปนบทบาทขององคกรธุรกิจโดยตรง กิจการในพวกท่ีสามนี้มักเปนองคกรท่ีดําเนินงานโดยไม
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แสวงหาผลกําไรใหแกตนเอง กลาวอีกนัยหนึ่ง คือ เปนหนวยงานท่ีกอตั้งข้ึนเพ่ือยังประโยชนใหแก
สังคมในทุกกระบวนการของกิจการ ตัวอยางของกิจการท่ีอาจจัดใหอยูในขายนี้ ไดแก มูลนิธิ องคกร
สาธารณประโยชน องคกรประชาชน และสวนราชการตางๆ กิจการเพ่ือสังคมเหลานี้เกิดจากการ
ผสมผสานอุดมการณในแบบนักพัฒนาสังคมเขากับการบริหารจัดการในแบบผูประกอบการ ซ่ึงเปน
การผนวกจุดแข็งระหวางแผนงานของภาคประชาสังคมกับกระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพของภาค
ธุรกิจในอันท่ีจะสรางใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสงัคมโดยรวม ขณะเดียวกันกิจการก็สามารถอยูรอดได
ดวยการพ่ึงพาการดําเนินงานของตนเอง แทนการสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอกหรือไดรับการ
อุดหนุนจากภาษีของประชาชน เรียกวา เปนองคกรท่ีหากําไรใหแกสังคม (Social Profit 
Organization) โดยท่ีเจาของกิจการเหลานี้มักเรียกตัวเองวาเปนผูประกอบการทางสังคม (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) เม่ือทุกข้ันตอนในการดําเนินธุรกิจยอมสงผล
กระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอมภายนอก การทํา CSR เชิงรับจึงเปนความจําเปนท่ีมุงรับผิดชอบ 
แกไข ปรับปรุง และปองกันผลกระทบท่ีเกิดข้ึน หรือลดผลกระทบท่ีจะนําไปสูปญหา เชน การท่ีธุรกิจ
ติดตั้งเครื่องบําบัดน้ําเสียกอนปลอยสูแมน้ํา ลําคลอง หรือการกรองควันพิษและกลิ่นไมพึงประสงค
จากกระบวนการผลิต อันเปนการแสดงความรับผิดชอบตามเกณฑมาตราฐานท่ีถูกกําหนดโดยสังคม 
ท้ังในรูปของกฏหมาย กฏระเบียบขอบังคับ เปนการทําดีผานกิจกรรมเพ่ือสังคม เปนการแสดงความ
รับผิดชอบท้ังกับสังคมภายนอกและสังคมภายในองคกรอยางมีธรรมาภิบาล Responsive CSR เปน
บรรทัดฐานในการบริหารจัดการธุรกิจในประเทศท่ีพัฒนาแลวและในประเทศท่ีกําลังพัฒนา ยังมีความ
เปนมาตราฐานท่ีถูกบัญญัติโดยการจับตามองกันและกันของสังคมเพ่ือใหไดรับการยอมรับ และสราง
ภาพลักษณท่ีดีขององคกร เม่ือเปรัยบเทียบกับธุรกิจท่ีไมทํา CSR เลย หรือตัวอยางของบริษัทยักษ
ใหญ Mattel ผูผลิตของเลนเดกหลากหลายชนิด รวมถึงตุกตายอดฮิตตลอดกาลอยาง Barbie ใน
สหรัฐอเมริกา ประกาศหยุดซ้ือกลองกระดาษบรรจุภัณฑตามการรณรงคของเหลาสมาชิก 
Greenpeace ท่ีเรียกรองวาท่ีมาของบรรจุภัณฑสําหรับของเลนท่ีแสนจะนารักท้ังหลายเหลานั้นมา
จากการทําลายปาฝนในเขตรอนในประเทศอินโดนีเซีย ท่ีเปนแหลงท่ีอยุอาศัยของสัตวปานานาชนิด 
รวมถึงเสือสุมาตราท่ีใกลจะสูญพันธ ดังนั้น เม่ือปลายป 2011 บริษัท Mattel จึงตัดสินใจประกาศงด
ใชบริการธุรกิจบรรจุภัณฑจากบริษัทท่ีใชเยื่อกระดาษท่ีทําลายปาไม แตประกาศสนับสนุนใหแกบริษัท
บรรจุภัณฑจากกระดาษรีไซเคิลแทน 

2) CSR เชิงรุก (Strategic CSR) การแสดงความรับผิดชอบอยางสรางสรรค เชื่อมโยง
ความสามารถหลักขององคกรเขากับการรุกเขาไปมีสวนชวยเหลือ แกไขปญหาสังคม นํามาปฏิบัติให
เกิดประโยชนท้ังธุรกิจและสังคมในเวลาเดียวกัน ตัวอยางเชน ระบบ Hybrid ในรถโตโยตา สรางความ
ภาคภูมิใจท่ีมีสวนรวมรักษโลก ลดมลภาวะใหกับผูบริโภคและธุรกิจแลวยังตองยอมรับวาในทางธุรกิจ
ถือวาโตโยตาประสบความสําเร็จกับการสรางรายไดทางธุรกิจจากนวัตกรรมใหมท่ีคิดคนข้ึน หรืออีก
ตัวอยาง เชน น้ําดื่มน้ําทิพย ของบริษัทไทยน้ําทิพย ไดพัฒนาระบบการผลิตเพ่ือการประหยัดพลังงาน 
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ผานบรรจุภัณฑ Eco-Crush ท่ีสอดคลองกับ Concept ท่ีสรางข้ึนวา “ น้ํา
ทิพย คิดมาเพ่ือโลก ” โดยใชนวัตกรรมบรรจุขวด PET ท่ีลดการใชพลาสติกกวา 30% ทําใหขวดมี
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ความบางเบาพิเศษ ลดการใชทรัพยากรและชวยลดน้ําหนักในการขนสง โดยไมอาจปฏิเสธไดวาการ
เปลี่ยนขวดบรรจุภัณฑครั้งนี้ไดสรางประโยชนทางธุรกิจใหกับบริษัทไทยน้ําทิพย ในการลดตนทุน
ควบคูไปกับการไดแสดงความรับผิดชอบสูสังคม ผูบริโภคเองก็ไดความรูสึกภาคภูมิใจท่ีไดเปนสวนหนึ่ง
ของการรวมอนุรักษธรรมชาติ 

 
2.2.3 แบบจําลอง (Model) ความรับผิดชอบตอสังคมในเชิงกลยุทธ (Strategic CSR) 
สุทธิศักดิ์ ไกรสรสุธาสินี (2556, น. 150-156) กลาววา ความรับผิดชอบตอสังคมในเชิงกล

ยุทธ (Stratagic CSR) โดยการบูรณาการความรับผิดชอบตอสังคมเขาไปในกลยุทธขององคกรเพ่ือ
สรางประโยชนในทางธุรกิจนั้นมีแนวทางหรือตัวแบบจําลอง (Model) ท่ีหลากหลายตางกันไปตาม
การตีความ เปาประสงค และสถานการณของแตละองคกร ในท่ีนี้จึงเสนอใหแบงตามการมุงเนนได 2 
ประเภท ดังนี้  

1) ตัวแบบการวางกลยุทธมุงลดผลกระทบ ในประเภทแรกท่ีมุงลดความกังวล ความ
เดือดรอน หรือความไมพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียกลุมตางๆ ท่ีไดรับผลกระทบจากการดําเนิน
กิจการนั้น หากทําสําเร็จก็จะชวยใหองคกรไดรับประโยชนในดานตางๆ เชน การไดรับอนุญาตหรือ
เห็นชอบจากสังคมใหดําเนินกิจการ (Social License to Operate) การลดความเสี่ยงทางสังคมและ
สิ่งแวดลอม ผลตอบแทนจากความรับผิดชอบเหลานี้ชวยสรางความราบรื่นในการปฏิบัติงานแตก็ยังไม
สามารถสรางความม่ังค่ังใหกิจการไดอยางรวดเร็วหรือชัดเจนนัก อยางไรก็ตามท่ีนาสนใจในกลุมนี้เปน
ของ Moan, Lindgreen, and Swaen (2009 อางถึงใน สุทธิศักดิ์ ไกรสรสุธาสินี, 2556, น. 150-
156) ซ่ึงไดนําตัวแบบจําลองในการเปลี่ยนแปลง (Change Model) ของ Lewin (1951 อางถึงใน 
สุทธิศักดิ์ ไกรสรสุธาสินี, 2556, น. 150-156) เปนพ้ืนฐานในการพัฒนากรอบเชิงบูรณาการในการ
ออกแบบและดําเนินงานดาน CSR ท่ีไดแบงเปน 4 ระยะ 9 ข้ันตอน ดังภาพท่ี 2.1 
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ภาพท่ี 2.1  การวางกลยุทธดาน CSR 
 

ระยะแรก เปนการกระตุน (Sensitize) ท่ีผูบริหารตองสรางความตระหนักรับรูเรื่อง 
CSR ใหเกิดข้ึนภายในองคกรเปนข้ันแรก โยพิจารณาตามปจจัยขับเคลื่อนตางๆ เชน สังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง และคานิยมสวนบุคคลของผูบริหารเอง 

ระยะท่ีสอง เปนการละลาย (Unfreeze) พฤติกรรมการทํางานแบบเดิมๆ ท่ีอาจเปน
อุปสรรคการขัดขวางการทํา CSR เชน ความกังวลในเรื่องเสถียรภาพความม่ันคง ความกลัวตอการ
เปลี่ยนแปลง ความรูสึกวาการมุงเนนทํา CSR จะทําใหกิจกาละเลยตอเปาหมายและคานิยมหลักของ
องคกร ระยะของการวางแผนนี้จึงประกอบไปดวยหลายข้ันหลายตอนยอย ในข้ันท่ี 2 ผูบริหารจึงตอง
ประเมินเจตนารมณทางสังคมขององคกร โดยยอนกลับไปพิจารณาธรรมเนียมปฏิบัติและคานิยม
ตลอดจนระบบตางๆ ในองคกร พรอมกับกําหนดผูมีสวนไดสวนเสียและประเด็นสําคัญตางๆ จากนั้น
จึงเริ่มกําหนดวิสัยทัศนและความหมายในทางปฏิบัติ (Working Definition) ดาน CSR ขององคกรใน
ข้ันท่ี 3 สวนในข้ันท่ี 4 เปนการประเมินสถานการณดาน CSR ท่ีเปนอยูตามความเปนจริงของกิจการ
เปรียบเทียบกับมาตราฐานแนวปฏิบัติตางๆ รวมถึงการทํา CSR ของบริษัทคูแขง ตามดวยการ
วางแผนดาน CSR และการนํา CSR ไปผนวกในกลยุทธองคกรในข้ันท่ี 5 

ระยะท่ีสาม เปนระยะของการเคลื่อนไหว (Moving) ท่ีแบงเปนชวงการลงมือปฏิบัติ
ตามแผนท่ีวางไวในข้ันท่ี 6 พรอมๆ กับการเริ่มสื่อสารความมุงม้ันและผลการดําเนินงานดาน CSR 
ของกิจการออกไปสูผูมีสวนไดสวนเสียและสาธารณะในข้ันท่ี 7 (ซ่ึงการสื่อสารนี้จะทําตอเนื่องไปถึง
ระยะสุดทาย) 
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ระยะสุดทาย เปนเสมือนการแชแข็ง (Refreeze) ระบบท่ีออกแบบมาใหหยุดนิ่งอีกครั้ง
เพ่ือเริ่มปฏิบัติงาน นั่นคือการกอตั้ง CSR เปนแนวทางหลักในข้ันท่ี 9 โดยนําการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ  ท่ี
ผานมาสรางเปนระบบตางๆ ตลอดจนคานิยมและวัฒนธรรมขององคกรใหบุคลากรทุกคนไดเรียนรู
และปฏิบัติตอไป จนเม่ือปจจัยตางๆ เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาจึงยอนกลับมาเริ่มตนใหมท่ีระยะท่ี
หนึ่งอีกครั้ง สิ่งท่ีลืมไมไดก็คือในทุกระยะ ทุกข้ันตอนท่ีเกิดข้ึนควรตองมีการสานเสวนารับฟงและ
หารือกับผูมีสวนไดสวนเสียตลอดเวลา 

2) ตัวแบบการวางกลยุทธมุงสรางโอกาสทางธุรกิจ Epstein (2008 อางถึงใน สุทธิ
ศักดิ์ ไกรสรสุธาสินี, 2556, น. 150-156) ไดเสนอตัวแบบดังกลาวไวอยางชัดเจน โดยเริ่มจากการมอง
ภาพท้ังหมดเปนเหมือนระบบท่ีประกอบดวยปจจัยนําเขา (Input) กระบวนการ (Process) ผล
ประกอบการท่ีรวมถึงผลท่ีเกิดข้ึน (Output) และผลท่ีตามมา (Outcome) จากนั้นจึงตอดวย
องคประกอบยอยของแตละสวน ปจจัยนําเขานั้นแบงไดเปน 4 กลุม ไดแก บริบทภายนอก (External 
Context) เชน กฏระเบียบขอบังคับและตําแหนงท่ีตั้งทางภูมิศาสตร บริบทภายใน (Internal 
Context) เชน พันธกิจ กลยุทธ และโครงสรางขององคกร บริบททางธุรกิจ (Business Context) 
เชน ประเภทของธุรกิจ/อุตสาหกรรม ลูกคา สินคา/บริการ และกลุมสุดทายคือทรัพยากรดานการเงิน
และบุคลากร ปจจัยท้ังหมดนี้เปนท้ังโอกาสและขอจํากัดท่ีผูนําองคกรใชพิจารณาในการขับเคลื่อน
ความรับผิดชอบขององคกรตอสังคมเพ่ือใหไดผลตอบแทนทางธุรกิจตามท่ีวางไว จากนั้นจึงวาง
กระบวนการท่ีเหมาะสมในการสรางความยั่งยืนใหเกิดข้ึนหรือพัฒนาใหดียิ่งข้ึน ไมวาจะเปนกลยุทธ 
โครงสราง ระบบ โครงการ และแผนการปฏิบัติ โดยจะตองพิจารณาใน 3 ประเด็นสําคัญ ไดแก 
ตนทุนและผลประโยชน (ตอองคกร) ท่ีเกิดข้ึนทันทีหรือในระยะสั้นจากการปฏิบัติ ผลกระทบตอสังคม
และสิ่งแวดลอม รวมไปถึงผลกระทบตอสภาวะทางการเงินของกิจการในระยะยาว จากนั้นการปฏิบัติ
ตามแผนงานท้ังหมดนี้ก็จะนําไปสูผลการดําเนินงานดานความรับผิดชอบ (ท้ังในแงบวกและแงลบ) 
ปฏิกิริยาตอบสนองของผูมีสวนไดสวนเสีย และผลประกอบการในระยะยาว สุดทายตัวแบบนี้ยังได
แสดงใหเห็นถึงเสนทางของขอมูลตางๆ ตลอดการดําเนินการท่ีสามารถยอนกลับไปใชเปนประโยชน
ตอการพัฒนาความยั่งยืนของท้ังกิจการ สิ่งแวดลอม และสังคมตอไป (ดังภาพท่ี 2.2) 
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ภาพท่ี 2.2 ตัวแบบความยั่งยืนของกิจการ 
 

2.2.4 การส่ือสาร CSR 
สุเมธ กาญจนพันธุ (2551) และ Porter and Kramer (2006) ไดเสนอแนะแนวทางท่ี

สอดคลองกับการศึกษาของ Pater, Van Lierop (2006) ท่ีวา 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 ท่ีเกิดจากแรงขับจากบุคลากรภายในองคการท่ีมีความ
กระตือรือรนอยากทํากิจกรรม CSR เปนรากฐาน โดยจะเนนความสอดคลองระหวางกิจกรรม CSR ท่ี
ดําเนินการกับพันธกิจและวิสัยทัศนขององคการใหเกิดความกลมกลืนกัน ซ่ึงการสรางการมีสวน
รับผิดชอบตอสังคมขององคการในรูปแบบนี้   ผูมีสวนไดสวนเสียจากภายนอกองคการมีแนวโนมท่ีจะ 
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เขามามีสวนสรางความกดดันองคการในเรื่องกิจกรรม CSR นอยมาก เพราะองคการท่ีมุงดําเนิน CSR 
ในรูปแบบนี้จะใหความสนใจกับเปาหมายระยะยาวและความตอเนื่องของการทํา CSR ท่ีฝงรากใน
องคการเปนสําคัญ 

2) แบบจากภายนอกสูภายใน (Outside-in Approach) เปนการใชความตองการของ
ผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของกับองคการเปนตัวกําหนดวากิจกรรม CSR ใดบางท่ีจะตอบสนองตอ
ความตองการของพวกเขาเหลานั้นไดดีท่ีสุดโดยองคการจะพิจารณาดําเนินการกิจกรรม CSR ใด
หรือไมนั้น จะเปรียบเทียบน้ําหนักจากอํานาจตอรองของผูมีสวนไดสวนเสียความสําคัญของกิจกรรม 
CSR ท่ีเรียกรอง และการทรงสิทธิ์ในการเรียกรองของผูมีสวนไดสวนเสียเหลานั้นท่ีมีตอองคการเปน
สําคัญ ถาเห็นวามีน้ําหนักมากก็เปนกิจกรรม CSR ท่ีตองเรงดําเนินการ ดังจะเห็นไดวาการดําเนินการ 
CSR ในรูปแบบนี้จะมีลักษณะในเชิงของการตั้งรับมากกวาเชิงรุก ท่ีมุงรักษาเสถียรภาพระยะสั้นของ
องคการในสายตาของสาธารณชนเปนหลัก 

เม่ือประกอบกันท้ังแบบจากภายในสูภายนอก (Inside-out Approach) และ แบบ
จากภายนอกสูภายใน (Outside-in Approach) องคการจะสามารถสรางความสอดคลองในพันธกิจ
และวิสัยทัศนขององคการกับกิจกรรม CSR และสรางความแตกตางในกิจกรรม CSR ขององคการกับ
คูแขงออกมาไดอยางชัดเจน 

จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ (CSR) 
สรุปไดวา ความรับผิดชอบตอสังคม หมายถึง ความใสใจตลอดจนถึงการปฏิบัติสิ่งใดๆ ท่ีทําใหเกิด
ประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของกันกับองคกรดวยการใชทรัพยากรท่ีมีอยูภายในเปนตัว
ขับเคลื่อนใหเกิดการปฏิบัติในอันจะทําใหเกิดประโยชนตางๆ และทราบถึงประเภทของความ
รับผิดชอบตอสังคม  ซ่ึงสามารถนําแนวคิดนี้มาอธิบายในโจทยวิจัยขอ 1 เรื่องนโยบายของศูนยการคา
อิมพีเรียล เวิลด สําโรง ไดวา ศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง ไดใช CSR (ความรับผิดชอบตอ
สังคม) เปนสวนหนึ่งของกลยุทธ (CSR Strategy) ในการขับเคลื่อนธุรกิจใหประสบความสําเร็จอยาง
ยั่งยืน ซ่ึงจากการศึกษาจะเห็นวาศูนยการคาฯ ใช CSR อยูในกระบวนหลักของการดําเนินธุรกิจ (CSR 
In-Process) โดยเห็นไดจากการวางวิสัยทัศนขององคกร ท่ีใหความสําคัญกับผูมีสวนไดสวนเสียกับ
องคกร เริ่มตั้งแต พนักงาน มิตรรวมธุรกิจ ลูกคา สังคมชุมชน ซ่ึงเปนจากใหความสําคัญจากภายในสู
ภายนอก (Inside-out Approach)  
 

2.3 แนวคิดกลยุทธการสื่อสาร 
 

2.3.1 ความหมายกลยุทธการส่ือสาร 
กลยุทธการสื่อสาร หมายถึง การเลือกสื่อ และการเลือกสารและออกแบบสาร เปนการ

นําเสนอเนื้อหาผานสื่อท่ีอาศัยกลยุทธการสื่อสารหลายประการ เพ่ือใหการสื่อสารบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค โดยมีความสอดคลองกับกลุมผูรับสารและบริบทดวย (กาญจนา แกวเทพ และคณะ, 
2549, น. 110) 
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กลยุทธการสื่อสาร หมายถึง การผสมผสานระหวางการใชรูปแบบของสื่อ สาร และแนวทาง
การใชสื่อ ท้ังนี้เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไว (ชวรัตน เชิดชัย และคณะ, 2546 อางถึงใน นนทญา 
หงษรัตน, 2550, น. 51) 

 
2.3.2 กลยุทธเกี่ยวกับผูสงสาร 
อรวรรณ ปลันธนโอวาท (2537) กลาววา กลยุทธเก่ียวกับผูสงสาร (S) ในปจจุบันเทคโนโลยีมี

ความเจริญกาวหนาเปนอยางมาก มีสื่อชนิดตางๆ มาชวย แมมนุษยรับสารจากเทคโนโลยีแลวมนุษย
ยังมีการสงสารนั้นตอไป และมีผูรับสารบางคนไมไดรับสารโดยตรงจากเครืองมือสื่อสารชนิดใหมก็ยัง
ตองอาศัยผูอ่ืนสงตอขาวสารนั้นมาให ฉะนั้นผูสื่อสารสงตอจึงมีอิทธิพลอยางมากในการท่ีจะสราง
ความนาเชื่อถือใหแกสารดวยคุณลักษณะของผูสื่อสารเอง (อรวรรณ ปลันธนโอวาท, 2549, น. 119) 
การกําหนดกลยุทธตางๆ ซ่ึงอิทธิพลท่ีสําคัญของผูสงสารนั่นคือความนาเชื่อถือของผูสงสารนั่นเอง 
(อรวรรณ ปลันธนโอวาท, 2537 อางถึงใน อดิพล เอ้ือจรัสพันธุ, 2553, น. 38) ไดแก 

1) บุคลิกภาพของผูสงสาร ไดแก ความเปนผูนํา ความมีอํานาจ ลักษณะท่ีการ
แสดงออก ลักษณนิสัยอ่ืนๆ เชน ความนอบนอม การปรับตัวเองใหเขากับบริบท วุฒิภาวะ ความนา
ไววางใจ เปนตน 

2) ความรูและความสามารถของผูสงสาร ไดแก ระดับการศึกษาข้ันสูงสุด ความรู
เก่ียวกับผูรับสาร ความเชี่ยวชาญ ความรูเก่ียวกับบริบทและสิ่งแวดลอม ประสบการณการทํางาน การ
ฝกอบรม เปนตน 

3) คุณสมบัติในการสื่อสาร หรือเชื่อมโยงสารไปยังผูรับสาร ไดแก ความสามารถใน
การสื่อสาร ไมวาจะเปนการพูด การรับฟง การโนมนาวใจ เปนตน 

4) ความมีพลัง หมายถึง ผูสงสารท่ีมองดูแลวมีความชัดเจน กระตือรือรน ความ
เชื่อม่ัน และความเขาใจในตัวผูรับสาร 

5) การมีพ้ืนฐานรวมกัน ระหวางแหลงสารกับผูรับสารในเรื่องคานิยม ความเชื่อ 
ทัศนคติ ฯลฯ เม่ือผูรับสารรูวาผูสงสารมีพ้ืนฐานรวมกันกับตน จึงสามารถคลอยตามไดงาย 

นอกจากองคประกอบทางดานความนาเชื่อถือของผูสงสารแลวนั้น  ไดทําการวิจัยเก่ียวกับผู
สงสารท่ีมีอิทธิพลตอการโนมนาวใจ ซ่ึงประกอบดวย (อรวรรณ ปลันธนโอวาท, 2549, น. 124) 

1) ดานสถานภาพ บุคคลแตละคนยอมจะมีตําแหนงของบทบาท (Role Position) ใน
สังคมแตกตางกันออกไป ในการโนมนาวใจนั้นสิ่งสําคัญไมใชบทบาทท่ีแทจริง (Actual Role) ซ่ึงผูสง
สารหรือผูรับสารมีอยู แตเปนสภาพความสัมพันธระหวางบทบาทของผูสงสารกับผูรับสารซ่ึงบทบาท
เหลานี้เรียกวา สถานภาพ (Status) หรือเรียกวา เกียรติยศ (Prestige) ซ่ึงเก่ียวของกับบทบาทนั้น 
เชน นายกรัฐมนตรียอมมีสถานภาพหรือเกียรติยศเหนือกวารัฐมนตรีกระทรวงตางๆ เพราะมีตําแหนง
บทบาทเหนือกวา เปนตน 

2) ดานผูนําความคิดเห็น มิไดเปนบุคคลท่ีมีสถานภาพทางสังคมสูงกวาบุคคลท่ีเขาม
อิทธิพลเหนืออยูแตอยางใด อาจจะไมไดมีหนาท่ีการงานท่ีดีกวา อาจจะไมไดมีตําแหนงเปนประธาน
หรือหัวหนากลุมใดๆ แตทรรศนะของเขาไดรับการรับฟง และมีอิทธิพลในการเปลี่ยนทัศนคติ เบอเรล
สัน ลาชารลเฟลดและแมคฟ ไดศึกษาและอธิบายลักษณะผูนําทางความคิดไว คือ 
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(1) เปนตนแบบ (Model) ของสมาชิกในกลุม เปนผูท่ีสมาชิกตามความ
คิดเห็นของเขาและเขาจะใหคําแนะนํา 

(2) มักมีสถานภาพทางสังคมสูงกวาผูตามความคิด 
(3) ไดรับการถายทอดขาวสารท่ีเขาเปนผูนําความคิดในเรื่องนั้นซ่ึงเขา

เปนผูนําดีกวาบุคคลอ่ืนๆ 
(4) รับสื่อมวลชนมากกวาบุคคลอ่ืนๆ 
(5) ไดรับความรูจากเนื้อหาของสื่อมวลชนท่ีเก่ียวกับหัวขอหรือเรื่องท่ี

สมาชิกไดรับอิทธิพลอยูดีกวาสมาชิก 
(6) ในสถานการณท่ีมีการเลือกตั้งผูนําทางความคิดจะใหความสนใจกับ

การเลือกตั้งมากกวาบุคคลอ่ืน และมีขอมูลในการเลือกตั้งดีกวาบุคคลอ่ืนๆ และเขารูสึกวาเขามีสวน
รวมในการเลือกตั้งมากกวาบุคคลอ่ืน 

(7) มักมีการศึกสูงกวาสมาชิกคนอ่ืนๆ 
3) ความคลายคลึงกัน ความคลายคลึงกัน (Similarity) ระหวางผูสงสาร และผูรับสาร

อาจจะเกิดข้ึนในลักษณะใดก็ได เชน ความคลายคลึงกันดานอายุและเพศ ความคลายคลึงกันดาน
การศึกษา หรือความคลายคลึงกันดานทัศนคติ แตอยางไรก็ตาม ความคลายคลึงกันดาน
ประชากรศาสตร มีความสําคัญนอยกวาความคลายคลึงกันในดานทัศนคติ และตองระลึกอยูเสมอวา
ความคลายคลึงนั้นจะตองเปนความเห็นของผูรับสารมิใชความเห็นของผูสงสาร 

4) อํานาจ (Power) อํานาจเปนเรื่องท่ีบุคคลคนหนึ่งเห็นหรือรับรูและยอมรับวาบุคคล
อีกคนหนึ่งมีเหนือตน ถาผูสงสารหรือผูรับสารฝายใดฝายหนึ่งไมยอมรับวา ฝายหนึ่งฝายใดมีอํานาจ
เหนือตน ก็จะไมมีตัวแปรดานอํานาจในการสื่อสาร พูดอยางงายๆคือ ผูสงสารจะมีอํานาจเหนือผูรับ
สารก็ตอเม่ือผูรับสารยอมรับความสัมพันธนั้นๆ 

5) การโนมนาวใจตนเอง แนวคิดของการโนมนาวใจตนเองมีวา บุคคลท่ีจะโนมนาวใจ
ตนเองนั้นจะอยูในสภาวะท่ีมีการเลนบทบาทหนึ่งบทบาทใด (Role-Play) ยกตัวอยางเชน การใหคน
ติดบุหรี่พยายามเลิกสูบบุหรี่ นักวิจัยชื่อ เจนิส และแมนน บอกใหผูรับการทดลองเลนบทบาทวา พวก
เขามีหนาท่ีบอกคนอ่ืนๆพวกเขาตองอดบุหรี่เนื่องจากเปนมะเร็งในปอด พวกผูรับการทดลองตอง
พยายามหาถอยคําและกริยาทาทางท่ีเหมาะสมกับสถานการณ ผลการทดลองปรากฏวา บุคคลท่ีถูก
ขอใหเลนบทบาทท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมมากยิ่งกวาผูรับการทดลองท่ีนั่งฟงการ
โนมนาวใจเฉยๆ แตการโนมนาวใจตนเองมีขอยากท่ีวาจะหาสถานกาณท่ีเหมาะสมมาเลนบทบาทได
คอนขางยาก 

 
2.3.3 กลยุทธการใชส่ือ (Media Strategy) 
ภาธินี ศรัทธาธรรมกุล (2557, น. 42-43) กลาววา การสื่อสารท่ีประสบความสําเร็จ นอกจาก

จะมีสาร (Message) ท่ีดีแลว ปจจัยท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งคือ สื่อ (Media) หรือชองทางในการ
นําเสนอสารไปถึงผูรับสาร ซ่ึงผูสงสารจําเปนตองมีการกําหนดกลยุทธการใชสื่อ (Media Strategy) 
เพ่ือใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคของการสื่อสารซ่ึงการเลือกใชสื่อประเภทตางๆ นั้น จะตองพิจารณา
ปจจัยตางๆ ประกอบดังตอไปนี้ ใหสอดคลองกับลักษณะทางประชากรศาสตรและลักษณะทาง
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จิตวิทยาของผูรับสาร คุณสมบัติของสื่อแตละประเภท ตลอดจนสอดคลองกับเนื้อหาของสาร เพ่ือให
บรรลุวัตถุประสงคขององคกร  

2.3.3.1 การเลือกใชสื่อในการสื่อสาร ตองมีการวางแผนการใชสื่อใหเหมาะสม ซ่ึงมี
ปจจัยท่ีตองพิจารณาประกอบการตัดสินใจ (ทัศไนย สุนทรวิภาค, 2556, น. 11-12) 

1) การกําหนดผูรับสารเปาหมาย (Target Audience) เปนการคนหา
กลุมเปาหมายท่ีแทจริงท่ีผูรับสารตองการสงสารไปถึง ซ่ึงสามารถจําแนกตามลักษณะทาง
ประชากรศาสตร (Demographics Characteristics) ลักษณะทางภูมิศาสตร (Geographics 
Characteristics) และลักษณะทางจิตวิทยา (Psychographics Characteristics) ของผูรับสาร 

2) การพิจารณาคุณสมบัติของสื่อ (Media Characteristics) เนื่องจากสื่อแต
ละประเภทมีคุณสมบัติตางกัน มีขอดีกับขอเสียตางกัน การเลือกสื่อจึงตองพิจารณาคุณสมบัติของสื่อ 
การใชงาน ความเหมาะสมระหวางวิธีการนําเสนอสารกับสื่อ เชน สื่อวิทยุกระจายเสียงอาจไมเหมาะ
กับการใชวิธีสาธิต หรือสื่อหนังสือพิมพเหมาะกับสินคาประเภทบานจัดสรรท่ีเนนความยิ่งใหญ แต
สินคาประเภทเครื่องสําอางควรเลือกใชสื่อนิตยสารมากกวา 

3) การพิจารณาการเขาถึงและความถ่ี (Reach and Frequency) เปนหัวใจ
สําคัญของการกําหนดกลยุทธการใชสื่อ เพราะเครื่องวัดวาสารไดไปถึงกลุมเปาหมายหรือไม ซ่ึงการ
เขาถึง (Reach) หมายถึง จํานวนผูรับสารท่ีไดรับสารนั้นๆ โดยไมคํานึงถึงจํานวนครั้งท่ีเห็น สวน
ความถ่ี (Frequency) หมายถึง คาเฉลี่ยของจํานวนครั้งท่ีผูรับสารไดรับสารภายในชวงระยะเวลาหนึ่ง 

4) การพิจารณาความตอเนื่องในการใชสื่อ (Continuity) หมายถึง รูปแบบ
การจัดชวงเวลาในการเผยแพรสื่อใหกระจายออกไปภายในชวงระยะเวลาของแคมเปญสื่อสาร ซ่ึง
รูปแบบของความตอเนื่อง (Continuity) แบงออกเปน 3 แบบ คือ 

(1) แบบตอเนื่องสมํ่าเสมอ (Continuous) หมายถึง รูปแบบของ
การสื่อสารอยางตอเนื่องโดยใหน้ําหนักสื่ออยางเทาเทียมกันตลอดทุกเดือน การใชรูปแบบตอเนื่องนี้
มักใชกับตราสินคาท่ีมีงบประมาณดานการสื่อสารสูง และมักเปนผลิตภัณฑท่ีมีความตองการบริโภค
อยางสมํ่าเสมอตลอดท้ังป และมักเปนตราสินคาท่ีไดรับการยอมรับเหนือคูแขง 

(2) แบบมุงเฉพาะชวงเวลา (Fighting) หมายถึง รูปแบบของการ
สื่อท่ีมีการวางแผนการเปนชวงๆ วาจะมีชวงเวลาท่ีทําการสื่อสารสลับกับชวงท่ีไมไดทําการสื่อสาร
มุงเนนเฉพาะชวงเวลาสําคัญ ข้ึนอยูกับเหตุผลตางๆ เชน ฤดูกาล (Season) ท้ังนี้ผูสงสารหวังวาชวงท่ี
มีการสื่อสารจะสามารถสรางผลกระทบแกความทรงจําของกลุมเปาหมายอยางตอเนื่อง แมในชวง
เวลาท่ีไมมีการสื่อสาร กลุมเปาหมายยังมีความทรงจําเก่ียวกับตราสินคาอยู (Memory Effect) 

(3) แบบมุงเปนจังหวะ (Pulsing) หมายถึง รูปแบบของการใชสื่อ
ท่ีผสมผสานระหวางแบบตอเนื่อง (Continuous) และแบบมุงเฉพาะชวงเวลา (Fighting) โดยจะมีการ
สื่อสารตลอดระยะเวลาของแคมเปญสื่อสาร เพ่ือใหกลุมเปาหมายมีการรับรูในตราสินคาอยางตอเนื่อง 
แตจะมีการเนนน้ําหนักการสื่อสารเปนชวงๆ 

5) การสื่อสารของคูแขงขัน (Competition) นอกจากการสื่อสารตราสินคา
ของตนเองแลว องคกรผูสงสารยังตองพิจารณาถึงการสื่อสารของคูแขงขันดวยวามีการสื่อสารมาก
นอยเพียงใดและมีรูปแบบใด ซ่ึงข้ันตอนการเลือกใชสื่อจะตองแตกตางและเหนือกวาคูแขง 
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2.3.3.2 ประเภทของสื่อ สื่อแตละประเภทก็มีความแตกตางกันไปตามชนิดของสื่อ 
และการเลือกใชสื่อแตละประเภทตองพิจารณาถึงปจจัยดังตอไปนี้ 

เกศินี จุฑาวิจิตร (2540, น. 47) ไดเสนอเกณฑในการเลือกชองทางการสื่อสารหรือสื่อ 
ท่ีผูสงสารสามารถตัดสินใจในการเลือกดังนี้  

1) มีสื่ออะไรใหเลือกบาง เชน ในชนบทบางพ้ืนท่ีอาจไมมีกระแสไฟฟา ไมมี
โทรศัพท หรือชาวบานสวนใหญไมมีเครื่องรับโทรทัศน ผูสงสารจะตองเลือกใชสื่อประเภทอ่ืนๆ แทนท่ี 

2) มีงบประมาณมากนองเพียงไร ผูสงสารจะถูกจํากัดการเลือกโดยเงินหรือ
งบประมาณ เพราะสื่อแตละชนิดยอมมีคาใชจายในการดําเนินงานแตกตางกันไป เชน โฆษณาทาง
โทรทัศนยอมแพงกวาโฆษณาทางวิทย ุ

3) ความนิยมของผูสงสาร ผูสงสารบางคนอาจมีความผูกพัน หรือิยมท่ีจะใช
สื่อชนิดใดชนิดหนึ่งโดยเฉพาะ เชน เลือกใชสถานีโทรทัศนชองหนึ่งมากกวาชองอ่ืนๆ เพราะมีความ
พอใจในเจาหนาท่ี พิธีกร หรือรายการของสถานีนั้น 

4) สื่อใดเขาถึงประชาชนมากท่ีสุดโดยเสียคาใชจายนอยท่ีสุด ในการสื่อสาร
โดยอาศัยสื่อมวลชนเพ่ือใหสารไปถึงคนจํานวนมากนั้น ผูสงสารจะตองคํานึงถึงสมรรถนะในการเขาถึง
คนจํานวนมาก โดยเสียคาใชจายนอยท่ีสุดเปนเกณฑดวย 

5) สื่อใดมีอิทธิพลมากท่ีสุด คือการพิจารณาดูอิทธิพลของสื่อแตละชนิดวาสื่อ
ใดมีอทธิพลมากกวากัน ท้ังนี้ยอมข้ึนอยูกับสถานการณ สถานท่ี และผูรับสารดวย 

6) สื่อใดมีความเหมาะสมกับวัตถุประสงคของผูสงสารมากท่ีสุด ผูสงสารอาจ
มีวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่ง เชน ใหความรู ใหขาวสาร ใหความบันเทิง หรือชักจูงใจ ผูสงสารตอง
พิจารณาดูวา สื่อใดจะเหมาะสมกับวัตถุประสงคของตนมากท่ีสุด 

7) สื่อใดเหมาะสมกับเนื้อหาของสารมากท่ีสุด เนื้อหาของสารก็มีสวนท่ีผูสง
สารจะสามารถใชเปนเกณฑในการพิจารณาเลือกใชสื่อของตนไดดวย เนื้อหาของสารประเภทหนึ่งอาจ
ตองใชสื่อประเภทหนึ่ง ในขณะท่ีเนื้อหาของสารอีกประเภทหนึ่ง สามารถใชสื่ออีกประเภทหนึ่งหรือ
ประเภทอ่ืนๆ 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 โดยสวนมากมักใชบุคคลท่ีมีชื่อเสียงท่ีเปนท่ียอมรับ
ในสังคมหรือเจาหนาท่ีราชการเปนผูนําเสนอสาร โดยอาศัยรูปแบบการสื่อสารระหวางบุคคลและการ
สื่อสารในกลุมยอย โดยมีวัตถุประสงคในการสรางทัศนคติ และโนมนาวใจกลุมเปาหมายใหมี
พฤติกรรมไปในทิศทางท่ีองคกรตองการ เพ่ือสรางความเขาใจ รับรูปฏิกิริยาตอสารของกลุมเปาหมาย 
และยังสรางความไววางใจจากกลุมเปาหมายท่ีเกิดจากการพูดคุยอยางเปนกันเองโดยสื่อบุคคล
สามารถปรับตัวและยืดหยุนสาร และรูปแบบในการนําเสนอสารแกกลุมเปาหมายท่ีแตกตาง
กันเปรายๆ ไป ท่ีสําคัญ คือ กลุมเปาหมายมีแนวโนมสูงท่ีจะปฏิบัติตามบุคคลท่ีไววางใจและมีความ
นาเชื่อถือ  
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กาญจนา แกวเทพ และคณะ (2549, น. 17-23) กลาววา สื่อบุคคล มี
คุณลักษณะรวมกับสื่อประเภทอ่ืนๆ เชน เปนตัวกลางเชื่อมโยงระหวางผูสงกับผูรับสาร เปนสิ่งท่ีแบก
รับเนื้อหาและความหมาย ฯลฯ อยางไรก็ตาม “สื่อบุคคล” เปนสื่อท่ีเปนมนุษย ดังนั้น สื่อบุคคลจึงมี
คุณลักษณะบางอยางท่ีเฉพาะตัว ดังนี้ 

1) สื่อบุคคลมีลักษณะท่ียืดหยุนสูงมาก คุณลักษณะขอนี้ยืนยันไดจาก
ผลการวิจัยเรื่องประธานชุมชนและงานวิจัยพระพยอม ซ่ึงคณะวิจัยพบวา เม่ือศึกษากลยุทธการ
สื่อสารของสื่อบุคคล เชน ประธานชุมชน คณะวิจัยพบวา มีการใชกลยุทธการสื่อสารถึง 9 กลยุทธ 
เชน กลยุทธการสื่อสารเพ่ือบริหารจัดการ จัดการกับความขัดแยง สรางความเปนหนึ่งเดียวของชุมชน 
ไปจนกระท่ังถึงการสรางความศรัทธา 

2) สื่อบุคคลมีโอกาสท่ีจะใชการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาแบบกระบวนทัศน
การแกปญหาแบบทางเลือก (Alternative Paradigm) และใชการสื่อสารแบบมีสวนรวมไดสูงกวา
แบบอ่ืนๆ 

3) เปนสื่อท่ีพัฒนาไดอยางมีศักยภาพ อมรรัตนและคณะ พบวา สื่อบุคคล 
ในตําแหนงประธานชุมชนนั้น เปนสื่อขนาดเล็ก แตมากไปดวยพลังการพัฒนา อยางไรก็ตามคําอธิบาย
ก็อาจจะไมไดอยูท่ี “ตัวสื่อ” เทานั้น หากแตอยูท่ี “วิธีการใชสื่อ” และ “ศักยภาพของสื่อ” 

4) เปนสื่อท่ีมีการสื่อสารภายในจิตใจ ในการจัดแบงระดับของการสื่อสาร
นั้นจะเริ่มไลไปตามลําดับชั้นดังนี้ 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

   
 
 
 

 
ภาพท่ี 2.3  ระดับของการสื่อสาร 
 

สําหรับการสื่อสารแตละระดับนั้น บรรดาสื่อประเภทอ่ืนๆ เชน สื่อเฉพาะกิจ 
(โปสเตอร แผนพับ) และสื่อมวลชน สามารถจะทํางานไดทุกระดับ ยกเวน การสื่อสารระดับภายใน
จิตใจ (Intrapersonal Communication) ซ่ึงท้ังผูสงสารและผูรับสารเปนคนๆ เดียวกัน ตัวอยาง
รูปแบบการสื่อสารนี้ก็เชน การขบคิด การทบทวนไตรตรอง การทําสมาธิ การเขียนไดอารี่ การพูดกับ

Mass Com 

Public Com 

Organizational Com 

Group Com 

Interpersonal Com 

Intrapersonal Com 
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ตัวเอง การลงมือทํางานศิลปะ การเลนกีฬา ฯลฯ ซ่ึงรูปแบบการสื่อสารระดับนี้มีแต สื่อบุคคล เทานั้น
ท่ีสามารถจะทําได 

(1) สื่อบุคคลเปนสื่อท่ีมีเจตนา/แรงจูงใจ ดวยคุณสมบัติท่ีเปน “มนุษย” 
คนหนึ่ง ทําใหสื่อบุคคลแตกตางไปจากกลองถายรูปตัวหนึ่ง กลาวคือ ในการสื่อสารนั้น สื่อบุคคลจะไม
ทําหนาท่ีเปนเพียง “สะพานท่ีไรเจตจํานง” เทานั้น หากทวา ในสื่อบุคคลนั้น จะมีเจตนา/แรงจูงใจ 
(Motive) ในการสงสารอยูเสมอ 

(2) สื่อบุคคลมีท้ังมิติท่ีเปน “เรื่องสวนตัว” และ “เรื่องการทํางาน/
สวนรวม” เนื่องจากลักษณะท่ีเปน “มนุษย” นี้เอง ทําใหสื่อบุคคลมีลักษณะพิเศษมากกวาสื่อประเภท
อ่ืนๆ คือ เปนสื่อท่ีมีเรื่องสวนตัว มีชีวิตครอบครัว และมีเรื่องชีวิตการทํางานควบคูไปพรอมๆ กัน โดย
มิติเหลานี้จะเขามาพัวพันเก่ียวโยงอยูกับเรื่องการสื่อสารอยางแยกกันไมออกตลอดเวลา 

(3) สื่อบุคคลมีลักษณะหลายโฉมหนา/หลายสถานะ (Multi-Faceted 
Media) หากเรามีเครื่องรับโทรทัศนอยูเครื่องหนึ่ง เราก็จะมองเห็นไดโดยงายวา เครื่องรับโทรทัศนนั้น
ก็เปน “สื่อประเภทอิเล็คทรอนิกส” ประเภทหนึ่ง มีเสียงและภาพ ฯลฯ ในทางตรงกันขาม ถาเรามี 
“สื่อบุคคล” อยูทานหนึ่ง ไมวาจะเปนพระพยอม ประธานชุมชนบานคลองเจริญ จ.อุดรธานี หรือ 
อบต.หญิงท่ี ต.ริมดอย จ.เชียงใหม บรรดาสื่อบุคคลเหลานี้ตางก็มีหลากโฉมหนาและหลายสถานะ
อยางยิ่ง เริ่มตั้งแตในแงโฉมหนาของการสื่อสาร สื่อบุคคลเหลานี้มีฐานะเปนไดท้ัง “ผูสงสาร” 
(Sender) “ชองทาง/สื่อ” (Channel) และเปนไดท้ัง “ตัวเนื้อหาเอง” (Message) 

ในมิติทางสังคม สื่อบุคคลเหลานี้ตางก็มีคุณลักษณะทางสังคมติดมาดวย เชน 
เปนพระภิกษุหรือเปนบุคคลธรรมดา เปนผูหญิงหรือผูชาย เปนผูมีการศึกษาระดับใด เปนลูกเตาเหลา
ใคร มีตําแหนงเปนผูบริหารหรือสมาชิกธรรมดา มีความอาวุโสมากนอยแคไหน เปนตน 

ในมิติทางประวัติศาสตร สื่อบุคคลนั้นทํางานอยูคูกับชุมชน/สาธารณะมามาก
นอยเพียงใดแลว มิตินี้เปนท่ีมาของแนวคิดเรื่อง “ความนาไววางใจ” อันเปนคุณลักษณะท่ีสําคัญของ
สื่อบุคคล 

2) ประสิทธิภาพของสื่อบุคคล 
กาญจนา แกวเทพ และคณะ (2549, น. 26-27) กลาววา เกณฑการวัด

ประสิทธิภาพของสื่อบุคคล คํานึงจาก ตัวลักษณะของสื่อบุคคล (ท่ีสรางผลกระทบในเชิงความสัมพันธ
กับผูรับสาร) โดยเกณฑท่ีนิยมวัดมากท่ีสุดก็คือ  

(1) ความนาเชื่อถือของผูสงสาร/สื่อบุคคล (Credibility) คุณสมบัติขอนี้
ไดมาจากความรู/ความสามารถ/และความเชี่ยวชาญของสื่อบุคคล เชน ชาวบานจะรับรูวา ถาเกิดมี
ปญหาเรื่องการใชปุย/ยาฆาแมลง/โรคพืช จะตองไปหาเกษตรตําบล/เกษตรอําเภอ เพราะเปนผูท่ีมี
ความรูความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกลาว 

(2) ความนาไววางใจของสื่อบุคคล (Trustworthiness) คุณสมบัติขอนี้
เกิดมาจากลักษณะความสัมพันธทางสังคมระหวางสื่อบุคคลกับผูรับสาร โดยท่ีผูรับสารจะมี
ประสบการณอันยาวนานมาวา สื่อบุคลนั้นเปนผูท่ีมีเจตนาดีตอตน เปนผูพรอมใหความชวยเหลือเปน
ผูมีคุณธรรม เสียสละเพ่ือสวนรวม ฯลฯ เชน บรรดาผูนําตามธรรมชาติของชุมชน ปราชญพ้ืนบาน 
ศิลปนพ้ืนบาน พระภิกษุ หมอพ้ืนบาน ฯลฯ 
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3) ความเปนผูทันสมัย (Modern Man) เม่ือครั้งท่ีแบบจําลองเรื่องการ
สื่อสารเพ่ือการพัฒนายังถือคํานิยามของการพัฒนาวา เปนกระบวนการทําใหสังคมทันสัมย 
(Modernized Society) ในข้ันตอนของการลงมือปฏิบัติก็ตองมองหาสวนเสี้ยวท่ี “ทันสมัยท่ีสุด” 
เพ่ือจะไดถายโอนความทันสมัยนั้นใหไหลลงไปสูสวนอ่ืนๆ ของชุมชน/สังคม ในแงนี้  การวัด
คุณลักษณะของ สื่อบุคคล จึงใชเกณฑ “ความทันสมัย” มาเปนตัวแปรวัดประสิทธิภาพของสื่อบุคคล 
องคประกอบของความเปนคนท่ีทันสมัยก็ถูกนํามาใชวัด เชน ลักษณะการติดตอกับโลกภายนอก 
(Cosmopolitan) การเปนบุคคลท่ีกวางขวางเปนท่ีรูจัก (Sociable) การเปนผูท่ีรูจักปรับตัว ฯลฯ 

4) ทักษะทางดานการสื่อสาร (Communication Skill) เปนคุณสมบัติ
อีกประการหนึ่งของสื่อบุคคลท่ีมักจะถูกนํามาใชวัด ตัวอยางเชน งานชุดท่ีศึกษาสื่อบุคคลท่ีเปน
พระสงฆนักพัฒนา ซ่ึงใหขอสรุปตรงกันวา คุณสมบัติท้ัง 3 ประการท่ีทําใหพระสงฆเปนสื่อบุคคลเพ่ือ
การพัฒนาไดก็คือ มีความนาไววางใจ มีความนาเชื่อถือ และสุดทายคือ มีทักษะในการสื่อสาร 

จากการศึกษาเรื่อง “สื่อบุคคล” นั้น ทําใหเขาใจถึงลักษณะและประสิทธิภาพ
ของสื่อบุคคลท่ีสามารถใชเปนตัวกลางในการสื่อสารไปยังผูรับได โดยท่ีคุณลักษณะท่ีโดดเดนของสื่อ
บุคคล คือ เปนสื่อชนิดเดียวท่ีมีความคิดภายในจิตใจและสามารถพัฒนาไดอยางมีศักยภาพ ทําให
ประสิทธิภาพในการสื่อสารเกิดจากตัวของสื่อบุคคลเอง ซ่ึงแนวคิดนี้ผูวิจัยสามรถนําไปอธิบายถึงกล
ยุทธเลือกใชสื่อของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง โดยจากการศึกษานั้น ศูนยการคาฯ มีการ
จัดตั้งทีมอิมพีเรียลจิตอาสา ข้ึนมา โดยทีมจิตอาสานี้เปนเสมือน “สื่อบุคคล” ท่ีทําใหสื่อสารไปยังผูรับ 
คือ “ชุมชน” ใหรับรูและเขารวมกิจกรรมเชิงสังคมท่ีทางศูนยการคาฯ ไดจัดข้ึน โดยมีการคัดเลือกผูท่ี
เขามาอยูในทีมอิมพีเรียลจิตอาสาจากการถูกเลือกตามโครงสรางขององคกร และเลือกจากผูท่ีทํางาน
ในระดับ Middle Line และอีกสวนท่ีสําคัญคือ ผูท่ีอยูในองคกรสวนใหญก็คือคนท่ีอาศัยอยูในชุมชน
ยานสําโรงอยูแลว 

 
2.3.4 กลยุทธการสรางสาร (Message Strategy) 
อดิพล เอ้ือจรัสพันธุ (2553, น. 39) กลาววา กลยุทธการสรางสาร (M) หมายถึง การวางแผน

ในการเขารหัสของขอมูล ซ่ึงก็คือสาร ไมวาจะเปนสัญลักษณใดๆ เชน คํา ขอความ รูปภาพ ทาทาง 
เพ่ือสื่อไปยังผูรับสารใหบรรลุวัตถุประสงคของการสื่อสารท่ีวางไว ซ่ึงกลยุทธการสรางนี้ประกอบดวย
สวนสําคัญ 2 สวน คือ ตัวสาร และวิธีการนําเสนอสาร ซ่ึงองคประกอบของกลยุทธการสรางสาร 
ไดแก วัตถุประสงคของการสื่อสาร และการกําหนดผูรับสารเปาหมาย จากการวิเคราะหลักษณะทาง
ประชากรศาสตรและลักษณะทางจิตวิทยาเนื้อหาหลักของสารหลักฐานสนับสนุนและลีลาอารมณของ
สาร  

2.3.4.1 องคประกอบของกลยุทธการสรางสาร ไดแก 
1) วัตถุประสงคของการสื่อสาร ไดแก การสรางสารเพ่ือเรียนรูและคนหา 

การสรางสารเพ่ือสรางความสัมพันธ การสรางสารเพ่ือชวยเหลือ การสรางสารเพ่ือโนมนาวใจ และการ
สรางสารเพ่ือความเพลิดเพลิน 

2) การ กําหนดผู รั บสาร เป าหมาย  โดยการวิ เคราะห ลั กษณะทาง
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) เพ่ือสงไปยังผูรับสารเปาหมาย ควรพิจารณาจากสิ่งสําคัญ ดังนี้ 
1) อะไรบางท่ีกลุมเปาหมายตองการทราบ 
2) ผูรับสารมีความรูสึกอยางไรกับเนื้อหานั้น 
3) ทําไมผูรับสารจึงไมพรอมปฏิบัติตามแนวทางของสาร 
4) วิธีการแกปญหาท่ีเหมาะท่ีสุด 

กลยุทธในการนําเสนอสาร ท่ีสามารถจะชวยใหการสื่อสารระหวางคนในเครือขายให
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนนั้น สามารถนําเสนอเปนประเด็นหลักๆ ดังนี้ (วิระชัย ตั้งสกุล, 2549 อางถึง
ใน อดิพล เอ้ือจรัสพันธุ, 2553, น. 40) 

1) การนําเสนอสารแบบดานเดียวและสารสองดาน (One-Sided or Two-
Sided Message) ซ่ึงการนําเสนอสารดานเดียวจะเปนการนําเสนอเฉพาะขอมูลท่ีสอดคลองเปน
ประโยชนหรือสนับสนุนประเด็นท่ีตองการสื่อสาร สวนนําการนําเสนอสารสองดานจะมีท้ังขอมูล
สนับสนุนและขอมูลโตแยงหรือขอมูลท่ีนําเสนอมุมมองในทางตรงกันขามกับประเด็นท่ีจะสื่อสาร 

2) การนําเสนอสารเชิงเหตุผลหรือารมณ (Rational or Emotional 
Message) การสรางสารโดยเลือกกลยุทธสารวาจะใชสารเชิงเหตุผล (Rational Message) หรือสาร
เชิงอารมณ (Emotional Message) โดยใชหลักของการโนมนาวใจ (Persuasion) 

3) การใชผลของสารตนหรือผลของสารปลาย (Primacy or Recency 
Effect) เกิดข้ึนในกรณีท่ีผูรับสารมีแนวโนมท่ีจะใหความสําคัญหรือประทับใจกับเนื้อหาท่ีปรากฏกอน
มากกวาเนื้อหาท่ีปรากฏในลําดับตอๆ มา ในขณะท่ีผลของสารปลาย (Recency Effect) เปนไปใน
ทิศทางตรงกันขาม กลาวคือ ผูรับสารมีแนวโนมท่ีจะใหความสําคัญหรือประทับใจกับเนื้อหาท่ีไดรับใน
ลําดับสุดทายมากกวาเนื้อหาท่ีปรากฏลําดับแรกๆ 

4) การใชขอสรุปท่ีชัดเจนหรือขอสรุปโดยนัย (Explicit or Implicit 
Conclusion) การสรางสารตองพิจารณาวาสารท่ีสรางข้ึนจะประกอบไปดวยขอสรุปท่ีชัดเจน 
(Explicit Conclusion) หรือขอสรุปโดยนัย (Implicit Conclusion) ท่ีจะใหผูรับสารตีความหมาย หา
ขอสรุป จากสารนั้นเอง 

2.3.4.3 การจูงใจในสาร (Message Appeals)  
อรวรรณ ปลันธนโอวาท (2549, น. 229) กลาวถึง จุดจูงใจท่ีใชกันท่ัวไป ไดแก  

1) จุดจูงใจโดยใชความกลัว (Fear Appeals)  อยางของจุดจูงใจประเภทนี้ 
เชน เลิกสูบบุรี่เสียเถิดเพราะการสูบบุหรี่จะทําใหเกิดมะเร็งปอด มีการศึกษาดานการใชจูงใจโดยใช
ความกลัว ปรากฏวาความกลัวในระดับต่ํามีผลในทางโนมนาวใจมากกวาความกลัวในระดับสูง ถา
ความกลัวมีมากเกินไปแลว ผูรับสารอาจจะเกิดความกระวนกระวาย ฉะนั้นแทนท่ีเขาจะสนใจในสาร
เขาจะสนใจในความกระวนกระวายของเขาแทน ในการวิจัยท่ีสหรัฐในยุคตอๆ มา นักวิจัยคนพบวา 
ระดับของการใชความกลัวแปรไปในทางเดียวกับความนาเชื่อถือของผูสงสาร นั่นก็คือ ถาผูสงสารมี
ความนาเชื่อถือสูง เขาสามารถใชความกลัวในระดับสูงมาโนมนาวใจ ถาผูสงสารมีความนาเชื่อถือต่ํา ผู
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สงสารสามารถใชความกลัวในระดับต่ํามาโนมนาวใจ นอกจากนี้นักวิจัยยังคนพบวา ความสัมพันธของ
หัวขอของการโนมนาวใจก็สัมพันธกับระดับของความกลัวท่ีจะใชกับผูรับสาร คือ ถาผูรับสารรูสึกวา
ตัวเองเก่ียวของกับหัวขอนั้น ผูสงสารอาจใชความกลัวในระดับสูงมาโนมนาวใจได เชน ถาผูสงสารพูด
ถึงอันตรายจากโคเลสเตอรอล และผูฟงเปนผูสูงอายุ การใชความกลัวในระดับสูงมาโนมนาวใจจะ
ไดผลมากกวาถาผูฟงเปนเพียงเด็กๆ 

2) จูงใจโดยใชอารมณ (Emotional Appeals) นักวิจัยชาวตะวันตกไดทํา
การทดลองและพบวา สารท่ีใชอารมณจะโนมนาวใจไดมากกวาสารท่ีไมใชอารมณตามปกติ การโนม
นาวใจโดยใชอารมณจะมีวิธีการดังตอไปนี้ 

(1) การใชภาษาท่ีเจืออารมณเพ่ือบรรยายสถานการณหนึ่ง
สถานการณใด ซ่ึงการใชภาษาเจืออารมณนั้น จะกอใหเกิดความตระหนัก (Awareness) ในตัวผูรับ
สาร แตอาจสรางทัศนคติไดท้ังบวกและลบ 

(2) การเชื่อมโยงความคิดท่ีเราเสนอใหม กับความคิดเกา 
ความคิดเกาบางอยางเปนท่ีรังเกียจเดียดฉันท ถาผูสงสารสามารถเชื่อมโยงความคิดใหมนี้ไดกับ
ความคิดเกา ก็อาจจะจูงใจทางอารมณใหผูรับสารคลอยตามได ไมวาจะเลือกความคิดเกาท่ีเปนบวก
หรือลบก็ได 

(3) การเชื่อมโยงความคิดท่ีเสนอเขากับอวัจสารท่ีสามารถเรา
อารมณได เชน การพูดปลุกใจใหรักชาติ อาจจะมีรูปนํา ธงชาติ เพ่ือสรางบรรยากาศ 

(4) การทําใหวัจนสารและอวัจนสารสอดคลองกันโดยผูสงสาร 
กรณีนี้เปนกรณีพิเศษสําหรับการพูด ถาผูพูดพูดเรื่องท่ีตองใชอารมณเขาเจือปน ผูพูดตองมีอากัป
กริยาทาทางน้ําเสียงประกอบดวย ผูฟงจึงจะคลอยตาม ถาผูพูดพูดดวยเนื้อหาท่ีเจืออารมณและมีทาที
เฉยเมย ผูฟงก็คงจะถูกโนมนาวใจไดยาก 

3) จุดจูงใจโดยใชแรงจูงใจ (Motivational Appeals) แทท่ีจริงแลวจุงจูงใจ
ทุกชนิดท่ีกลาวมาแลวถือเปนแรงจูงใจ แตมีแรงจูงจบางอยางท่ีมนุษยเรียนรูเม่ือมีประสบการณผาน
เขามาในชีวิต แรงจูงใจเหลานี้ไดแก ความรักชาติ ความรักเพ่ือนมนุษย ศาสนา คานิยมตางๆ การท่ีจะ
สื่อสารโดยใชแรงจูงใจตองมีการวิเคราะหผูฟงอยางมาก เพราะคุณธรรม คานิยม หรือแรงจูงใจอยาง
หนึ่งอาจจะมีความหมายมากตอผูฟงคนหนึ่งในขณะท่ีผูฟงอีกคนหนึ่งอาจจะไมรูสึกอะไรเลย 

 
2.3.5 กลยุทธเกี่ยวกับผูรับสาร 
กลยุทธเก่ียวกับผูรับสาร (R) แนวทางการสรางกลยุทธดานผูรับสาร ไดแก การวิเคราะห

กลุมเปาหมาย (Target Audience) ซ่ึงการวิเคราะหกลุมผูรับสารเปาหมายนี้ จะทําใหผูสื่อสาร
สามารถรูจักลักษณะทางประชากรของผูรับสารและจะชวยใหเขาใจและสามารถคาดคะเนพฤติกรรม
การรับสารของผูรับสารไวลวงหนาได เพราะฉะนั้นการสื่อสารทุกครั้งผูสื่อสารควรวิเคราะหผูรับสาร
กอน เพ่ือเลือกผูรับสาร เนื้อหาการสื่อสารและชองทางการสื่อสารไดตรงกับความสนใจ (วิทยาธร ทอ
แกว, 2549 อางถึงใน อดิพล เอ้ือจรัสพันธุ, 2553, น. 43) 

การวิเคราะหกลุมเปาหมายโดยท่ัวไปนั้นจะสามารถพิจาณาขอมูล 2 ลักษณะสําคัญ คือ 
ลักษณะทางดานประชากรศาสตร (Demographic Characteristics) และลักษณะทางจิตวิทยา 
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(Phycographic Characteristics) เพ่ือท่ีผูสรางสรรคสารจะไดนําขอมูลไปใชในการออกแบบสาร การ
เลือกใชสื่อและการผลิตสื่อเพ่ือการพัฒนาตอไป (ธิติพัฒน เอ่ียมนิรันดร, 2558, น. 214) 

2.3.5.1 การวิเคราะหผูรับสาร 
เสรี วงษมณฑา และสุมน อยูสิน (2540 อางถึงใน ธิติพัฒน เอ่ียมนิรันดร, 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 วัยท่ีแตกตางกัน เชน วัยเด็ก วัยรุน วัยกลางคน วัยชรา 
มีผลทําใหรสนิยม การมอง การยอมรับและความพอใจกับสิ่งตางๆ แตกตางกัน 

(3) รายได ผูมีฐานะทางเศรษฐกิจแตกตางกันทําใหอํานาจซ้ือ
และการตัดสินใจแตกตางกัน 

(4) อาชีพ เปนตัวกําหนดบทบาทรายไดของคนในสังคม จาก
บทบาทนี้จะทําใหเกิดการเรียนรู คานิยม ทัศนคติ และโลกทัศนแตกตางกัน 

(5) การศึกษา การศึกษาจะชวยใหเคนเรามีพ้ืนฐานความรูและ
ประสบกาณแตกตางกันไป และทําใหความสามารถในการรับสารของแตละคนแตกตางกัน 

(6) ภูมิลําเนา ผูท่ีอยูในเมือง และในสวนภูมิภาคจะมีความคิด
และการมองโลกแตกตางกัน 

(7) สถานภาพการสมรส ผูท่ีเปนโสด กับผูท่ีสมรสแลวจะมีความ
ตองการแตกตางกัน คนท่ีสมรสแลวจะสรางฐานะในขณะท่ีคนโสดจะมีการตัดสินใจใชจายไดงายกวา 

(8) วัฏจักรชีวิตครอบครัว ผู ท่ีอยูในวัยท่ีแตกตางกัน คนโสด 
ผูใหญ มีครอบครัว คนในแตละชวงชีวิตมีความคิด ความปรารถนา ความทะเยอทะยาน และกิจกรรม
ในชีวิตท่ีแตกตางกันไป 

(9) ขนาดครอบครัว ครอบครัวขนาดใหญ ขนาดเล็ก จะมีผลตอ
การจับจายใชสอย ครอบครัวขนาดใหญจะประหยัดและออมมากกวาครอบครัวขนาดเล็ก และการ
บริโภคของครอบครัวใหญจะบริโภคมากกวา 

2) ดานจิตวิทยา (Phycographic Characteristics) 
(1) ความตองการ (Needs) เปนสิ่งท่ีติดตัวมาแตกําเนิดไมวา

ความตองการนั้นจะเปนเรื่องทางรางกายหรือความตองการทางดานจิตใจก็ตาม ไมไดเกิดจาการเรียนรู
ของมนุษย แตเปนธรรมชาติท่ีมีอยูในตัวมนุษยท่ีจะเรียนรูและตอบสนองความตองการ ซ่ึงนักจิตวิทยา
ใชลําดับข้ันของความตองการ (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) แรงจูงใจ (Motive) คือ สิ่ ง ท่ีมากระตุนใหคนเราแสดง
พฤติกรรมออกมาเพ่ือใหบรรลุเปาหมายอยางใดอยางหนึ่ง โดยแบงเปน แรงจูงใจภายใน เปนแรงจูงใจ
ท่ีเกิดข้ึนในตัวบุคคลเอง เชน ความตองการ ความพอใจ ความสนใจ แจงจูงใจประเภทนี้จะกระตุนให
มนุษยแสดงพฤติกรรมเพ่ือตอบสนองความตองการของตน และแรงจูงใจภายนอก เปนแรงจูงใจท่ีเกิด
จากสิ่งเราภายนอกมากระตุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรมตามเปาหมาย โดยสิ่งเราภายนอกท่ีมีอิทธิพล
ตอการแสดงพฤติกรรมโดยใชกระบวนการเสริมแรง 2 ลักษณะ คือ การเสริมแรงทางบวก คือ การทํา
ใหพฤติกรรมเกิดข้ึนอันเปนผลจากการไดรับสิ่งเราท่ีพึงพอใจ เชน การไดรับรางวัล การชมเชย เปนตน 
และการเสริมแรงทางลบ คือ การทําใหพฤติกรรมเกิดข้ึนอันเปนผลจากการไดรับสิ่งไมพึงพอใจ เชน 
การลงโทษ การตําหนิ เปนตน 

(3) การรับรู (Preception) เปนกระบวนการท่ีรางกายสัมผัสสิ่ง
เราจากสิ่งแวดลอมภายนอกโดยประสาทสัมผัสแลวสิ่งเราสูระบบประสาทสวนกลางท่ีจะแปล
ความหมายโดยใชความรูเดิม และประสบกาณเดิมเปนเครื่องชวยแปลความหมาย สิ่งนั้นออกมาเปน
ความรู ความเขาใจ จนเปนประสบกาณท่ีมีความหมาย โดยการรับรูนั้นจะทําใหกลุมเปาหมายรับรูวา 
แนวความคิดหลักท่ีจะทําการสื่อสารกับกลุมเปาหมายคืออะไร ผูท่ีทําการสื่อสารจะตองทําการรับรูนั้น
มีคุณคาแกกลุมเปาหมาย เชน การปลูกปาจะชวยใหดินอุมน้ําไวใชตลอดป และจะเปนท่ีอยูอาศัยของ
สัตวปา ประชาชนจะสามารถใชปาเปนแหลงอาหารและทํามาหากิน 

(4) การเรียนรู (Learning) หมายถึง กระบวนการท่ีทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเนื่องมาจากการไดรับประสบการณท้ังทางตรง และทางออมแลวสามารถ
นําประสบการณนั้นมาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (สมร ทองดี, 2544 อางถึงใน ธิติพัฒน เอ่ียมนิรันดร, 
2558, น. 216) ดังนั้นวิธีการสรางประสบการณแกผูรบสารท้ังทางตรงทางออมจะกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือการเรียนรูนั่นเอง ซ่ึงการเรียนรูเกิดจาก 2 ประเภทดวยกันคือ 

(4.1) การเรียนรูจากการสังเกต (Observational Learning) 
มนุษญเรียนรูการแสดงพฤติกรรมจากการสังเกตตนแบบ (Model) โดยอาศัยสื่อตางๆซ่ึงสื่อของตัว
แบบในการเรียนรูนั้นไดจากการสังเกต ไดแก การมีตัวแบบทางพฤติกรรม การมีตัวแบบทางวาจา การ
มีตัวแบบทางสัญลักษณ และการมีแบบทางสัมผัส 

(4.2) การเรียนรูจากการกระทํา (Enactive Learning) 
หมายถึง การเรียนรูท่ีเกิดจากบุคคลสังเกตจากผลของพฤติกรรมหนึ่งๆ ท่ีแสดงออกมา ถาผลของการ
กระทํานั้นประสบความสําเร็จก็จะจดจําการกระทํานั้นไว เพ่ือจะทําในโอกาสตอไป ในทางตรงกันขาม 
ถาหากการกระทําสงผลท่ีไมพึงประสงคก็อาจจะไมทําเชนนั้นซํ้าอีก หรืออาจดัดแปลงพฤติกรรมสิ่ง
ใหม ดังนั้น การเรียนรูจากการกระทําจึงเปนการเรียนรูจากผลของการกระทําหรือผลของกรรมนั้นๆ 

(5) ทัศนคติ (Attitude) หมายถึง ทาทีหรือความรูสึกของบุคคล
ตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ทัศนคติของผูรับสารคือ การเปลี่ยนแปลงองคประกอบ 3 ประการ คือ 

(5.1) ความรู (Cognitive) การท่ีจะมีทัศนคติอยางใดอยาง
หนึ่ง เขาตองมีความรูเก่ียวกับสิ่งนั้น 

(5.2) ความรูสึก (Affective) บุคคลตองมีความรูสึกตอสิ่งนั้น
วาชอบหรือไมชอบ เห็นคุณคาหรือไม 
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(5.3) พฤติกรรม (Behavioral) เม่ือบุคคลมีความรูสึกตอสิ่ง
นั้น กํจะมีแนวโนมท่ีจะแสดงพฤติกรรมออกมา 

ดังนั้น การสื่อสารเพ่ือการพัฒนาตองเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ผูรับสารก็คือการเปลี่ยนแปลงทัศนคติท้ัง 3 ประการคือ การใหกลุมเปาหมายมีความรู ความรูสึก และ
พฤติกรรม 

(6) ความเชื่อ (Belief) หมายถึง ความคิดและความเขาใจของ
บุคคลท่ีมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันเปนสาเหตุใหบุคคลแสดงพฤติกรรม 

(6.1) ความเชื่อตามท่ีเปนอยู เปนการเชื่อในสิ่งหนึ่งสิ่งใดวา 
เท็จ-จริง ถูก-ผิด เชน เชื่อวาโลกกลม พระอาทิตยข้ึนทางทิศตะวันออก เปนตน 

(6.2) ความเชื่ อ เชิ งประเ มินค า  เปน ความเชื่ อ ท่ีแฝง
ความรูสึก รวมท้ังมีการประเมินในขณะเดียวกัน เชน เชื่อวาบุหรี่เปนสิ่งท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ เปน
ตน 

(6.3) ความเชื่อเก่ียวกับสิ่งท่ีควรทํา ไมควรทํา เปนความเชื่อ
วาสิ่งใดพึงปรารถนา-ไมพึงปรารถนา เชน เชื่อวาเด็กควรตองเชื่อฟงผูใหญ 

(6.4) ความเชื่อเก่ียวกับสาเหตุ เปนนความเชื่อในสภาพท่ี
กอใหเกิดผลอยางใดอยางหนึ่งตามมา เชน เชื่อวาการตัดไมทําลายปาทําใหเกิดภัยแลง การสรางรถไฟ
ใตดินจะชวยลดปญหาการจราจรในกรุงเทพฯ เปนตน 

(7) คานิยม หมายถึง ความคิดของบุคคลท่ีมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง วา
สิ่งนั้นเปนสิ่งท่ีมีคุณคา ซ่ึงเปนผลใหบุคคลใชเปนเกณฑมาตรฐานท่ีนํามาประเมินหรือตัดสินสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง อันเปนสิ่งท่ีกําหนดพฤติกรรม (สมร ทองดี, 2544 อางถึงใน ธิติพัฒน เอ่ียมนิรันดร, 2558, น. 
216) 

(8) บุคลิกภาพ (Personality) คือ ผลรวมของความคิด ทาที 
และนิสัย ท่ีสรางสมจากขอมูลฐานองคประกอบทางจิตและทางกายภาพของบุคคล อันถายทอด
ชีววิทยาและจากแบบวัฒนธรรมท่ีถยทอดทางสังคม รวมถึงการปรับเหตุจูงใจ ความปรารถนา และ
ความมุงประสงคของบุคคลนั้นใหเขากับความตองการและสิ่งแวดลอมท้ังทางสังคมและไมเก่ียวกับ
สังคม การออกแบบสารท่ีนําเรื่องบุคลิกภาพมาใชเชน การออกแบบเสื้อผา ทรงผม การแตงตัวให
เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย การวงบุคลิกภาพของผูนําเสนอชิ้นในชิ้นงานใหเหมาะสมกับบทบาทท่ี
นําเสนอ เชน การใชสายตาท่ีมองดูเด็กดวยความเอ็นดู การแตงตัวใหดูภูมิฐานของผูบริหาร 

จากการศึกษาเรื่องกลยุทธผูรับสาร สามารถสรุปไดวา กลยุทธผูรับสาร คือ การวิเคราะห
กลุมเปาหมาย(ผูรับสาร) โดยท่ัวไปสามารถวิเคราะหไดจาก 2 สวน คือ ลักษณะทางดาน
ประชากรศาสตร (Demographic Characteristics) และลักษณะทางจิตวิทยา (Phycographic 
Characteristics) ซ่ึงการวิเคราะหนั้นจะทําใหผูสื่อสารรูจักและเขาใจกลุมเปาหมายไดชัดเจนมากข้ึน 
และนําไปสูการสรางสารและเลือกชองท่ีเหมาะสมกับกลุมเปาหมายทําใหการสื่อสารมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน และในสวนของงานวิจัยชิ้นนี้ ผูวิจัยสามารถนํากลยุทธผูรับสารท่ีไดศึกษานี้ นํามาอธิบาย
ชุมชนยานสําโรง ในฐานะท่ีเปนกลุมเปาหมายของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง ท่ีตองการสราง
ความสัมพันธผานการทํากิจกรรมเชิงสังคม วาผูคนท่ีอาศัยอยูในชุมชนยานสําโรงเปนผูรับท่ีมีลักษณะ
อยางไร 
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2.4 แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารแบบมีสวนรวม 
 

2.4.1 แนวคิดเกี่ยวกับการส่ือสารแบบมีสวนรวม 
อัศรินทร นนทิหทัย (2551) ไดรวบรวมแนวคิดเก่ียวกับการสื่อสารแบบมีสวนรวมจาก

นักวิชาการดานการสื่อสารเพ่ือการพัฒนา ซ่ึงไดชวยกันอธิบายถึง “ภาพ” ของการสื่อสารแบบมีสวน
รวมในมิติตางๆ ดังตัวอยางตอไปนี้ 

Ascroft (1987 อางถึงใน อัศรินทร นนทิหทัย, 2551) ไดใหนิยามเก่ียวกับการสื่อสารแบบมี
สวนรวมโดยคํานึงถึงกระบวนการในการสื่อสารแบบมีสวนรวม โดยมองวา การสื่อสารแบบมีสวนรวม
เปนกระบวนการท่ีกลุมบุคคลตางๆ ซ่ึงมีความตั้งใจ และมีความเก่ียวของกับประเด็นปญหาหนึ่งๆ ได
กาวเขามามีบทบาทในกระบวนการแลกเปลี่ยนความรูและการสรางความเขาใจรวมกัน  

Nair and White (1993 อางถึงใน อัศรินทร นนทิหทัย, 2551) เปนกลุมบุคคลสําคัญท่ีทํา
ใหแนวคิดเรื่องการสื่อสารแบบมีสวนรวมโดดเดนข้ึนมาในวงการดานการสื่อสารและการพัฒนา พวก
เขาอธิบายใหเห็นวา การสื่อสารแบบมีสวนรวมเปนการออกแบบกระบวนการสื่อสาร โดยมุงเนนให
ผูเก่ียวของสามารถสื่อสารกันไดในลักษณะของ “การปรึกษาหารือ” (Dialogue) รวมกัน Nair and 
White ไดย้ําวา การกระทําดังกลาวสะทอนใหเห็นภาพของ “การมีปฏิสัมพันธอยางตอเนื่อง” ระหวาง
ผูสงสารและผูรับสาร ในขณะเดียวกันยังมองวา การสื่อสารแบบมีสวนรวมเก่ียวของกับการรวมกัน
ระบุความจําเปนและสภาพปญหาในการพัฒนา การรวมกันคิดเชิงสรางสรรคเก่ียวกับสถานการณ
ตางๆ ในเรื่องท่ีจําเปนตอการพัฒนา ตลอดจนการลงมือปฏิบัติการพัฒนาภายใตสถานการณของความ
รวมมือกัน 

Bordenave (1994 อางถึงใน อัศรินทร นนทิหทัย, 2551) ใหนิยามเก่ียวกับการสื่อสาร
แบบมีสวนรวม โดยคํานึงถึงหลักการเชิงปรัชญาท่ีอยูเบื้องหลังกระบวนการสื่อสารแบบมีสวนรวม โดย
มองวาการสื่อสารแบบมีสวนรวมเปนรูปแบบหนึ่งของการสื่อสารท่ีสะทอนความเปนอิสระและความ
เทาเทียม Bordenave ย้ําวา ความเปนอิสระและความเทาเทียมกันของบุคคล สามารถเกิดข้ึนไดใน
กรณีท่ีบุคคลมีโอกาสเขาถึงชองทางการสื่อสารชุมชน และมีโอกาสไดแสดงมุมมอง ความรูสึกและ
ประสบการณตางๆ ของตนอยางเต็มท่ี ท้ังนี้เพราะเขามองวาสิ่งดังกลาวเปนพ้ืนฐานสําคัญท่ีจะ
สนับสนุนใหบุคคลกลุมตางๆ สามารถตัดสินใจลงมือกระทําในเรื่องท่ีพวกเขาสนใจและรวมมือกัน
แกปญหาตางๆ ตลอดจนพัฒนาสังคมใหดีข้ึน 

Jacobson (1994 อางถึงใน อัศรินทร นนทิหทัย, 2551) ใหนิยามการสื่อสารแบบมีสวน
รวมโดยคํานึงถึงรูปแบบตางๆ ในการสื่อสารแบบมีสวนรวม และรากฐานสําคัญท่ีอยูเบื้องหลังการ
สื่อสารแบบมีสวนร วม เขากลาวว าการสื่ อสารแบบมีสวนรวมเ ก่ียวของ กับการเข าร วม 
(Involvement) ของประชาชนในโครงการตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการสื่อสารในทุกระดับ ไมวาจะมี
พ้ืนฐานเก่ียวของกับการสื่อสารระหวางบุคคล หรือการสื่อสารผานสื่อมวลชนหรือการสื่อสารผานสื่อ
ประเพณีก็ตาม โดยมีความไววางใจกันเปนฐานสําคัญท่ีอยูเบื้องหลังกระบวนการสื่อสารและการ
พัฒนาตางๆ 

 
 



35 

2.4.2 ระดับของการส่ือสารแบบมีสวนรวม 
อภิญญา กังสนารักษ (2544 อางถึงใน เอกวิทย นวเศรษฐ, 2554, น. 9-10) กลาวถึง      

การ มี ส ว น ร ว ม  ค ือ  ก า ร เ ข า ม าม ีส ว น ร ว มขอ ง ป ร ะช าช น ใ นช ุม ช น  เ พื ่อ ก า ร ก ร ะ ทํ า
กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งใหเกิดประโยชนตอชุมชนนั้น และไดนําเสนอข้ันตอนการมีสวนรวมของ
ชุมชนวา ชุมชนตองมีสวนรวมใน 4 ข้ันตอน คือ 

1) การมีสวนรวมในการริเริ่มโครงการ รวมคนหาปญหาและสาเหตุของปญหาภายใน
ชุมชน รวมตัดสินใจกําหนดความตองการและรวมลําดับความสําคัญของความตองการ 

2) การมีสวนรวมในข้ันการวางแผนกําหนดวัตถุประสงค วิธีการ แนวทางการ
ดําเนินงาน รวมถึงทรัพยากรและแหลงวิทยากรท่ีจะใชในโครงการ 

3) การมีสวนรวมในข้ันตอนการดําเนินโครงการ ทําประโยชนใหแกโครงการ โดยรวม
ชวยเหลือดานทุนทรัพย วัสดุอุปกรณ และแรงงาน 

4) การมีสวนรวมในการประเมินผลโครงการ เพ่ือใหรูวาผลจากการดํานินงานบรรลุ
วัตถุประสงคท่ีกําหนดไวหรือไม โดยสามารถกําหนดการประเมินผลเปนระยะตอเนื่องหรือประเมินผล
รวมท้ังโครงการในคราวเดียวก็ได 

กาญจนา แกวเทพ และคณะ (2543) ไดแบงการมีสวนรวมในการสื่อสารออกเปน 3 ระดับ ดังนี้ 
1) การมีสวนรวมในฐานะผูชม/ผูรับสาร/ผูใชสาร (Audience/Receiver/Users) 

ไดแก รับชมรายการอยูเสมอ จดหมายหรือโทรศัพทเขามาแสดงความคิดเห็น ติชมเสนอแนะ รายงาน
ผลการรับชมใหผูผลิตทราบ เปนตัวแทนสงขาวสาร รวมแจงขาวสาร ตรวจสอบขาวสารกับพ้ืนท่ี รอง
ทุกข รองเรียนปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึน รวมงานและกิจกรรมตางๆ ท่ีจัดข้ึน เสนอแนะรูปแบบรายการ 
ชวยประชาสัมพันธรายการ ฯลฯ 

2) การมีสวนรวมในฐานะผูสง/ผูผลิต/ผูรวมผลิต/ผูแสดง (Sender/Producer/Co 
producer/Performance) เปนระดับการมีสวนรวมท่ีสูงข้ึนมา ซ่ึงแบงไดหลายข้ันตอนตามหลัก
แนวคิดเรื่องกระบวนการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน คือ 

(1) ข้ันกอนการผลิต (Pre-Production Stage) หรือการเตรียมการกอน
การผลิตไดแก การเลือกประเด็นหัวขอ แงมุมท่ีจะนําเสนอ รวบรวมขอเท็จจริงท่ีนํามาใชเปนวัตถุดิบ 
การเขียนบท การคัดเลือกฉากและตัวแสดง ฯลฯ 

(2) ข้ันการผลิต (Production Stage) คือ การลงมือถายทํา 
(3) ข้ันหลังการผลิต (Post-Production Stage) คือ ข้ันตอนหลังการถาย

ทําเสร็จสิ้นแลว ไดแก การตัดตอ การลงเสียง การเพ่ิมเทคนิคดานภาพ ฯลฯ 
3) การมีสวนรวมในระดับบริหารงาน (Policy Maker/Planner) ไดแก การเปนผู

วางแผนกําหนดนโยบายเก่ียวกับรายการโทรทัศน ซ่ึงถือวาเปนระดับสูงสุดของการมีสวนรวม 
อคิน รพีพัฒน และคณะ (2525 อางถึงใน เอกวิทย นวเศรษฐ, 2554, น. 8-9) ไดกลาวถึง 

การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาตนเองไววา การมีสวนรวมของประชาชน มิใชการบังคับ 
การขอรอง การขู เ ข็ญ หรือการเสียสละ และแตกตางจากการใหความรวมมือ โดยท่ัวไป 
การมีสวนรวมของประชาชนอาจแบงออกไดเปน 5 ระดับดวยกัน คือ  

1) ประชาชนมีส วนร วมในการคนหาปญหาและความตองการของชุมชน 
ตลอดจนจัดเรียงลําดับความสําคัญของปญหารวมกับผูปฏิบัติงานในสนาม (Organizer) 
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2) ประชาชนมีสวนรวมในการวิเคราะหหาสาเหตุแหงปญหาและแนวทางตางๆ 
ท่ีอาจนำมาใชในการแกไขปญหา 

3) ประชาชนมีสวนรวมในการพิจารณาแนวทางและวิธีการท่ีจะใชในการแกไขปญหา
และวางแผนเพ่ือแกปญหารวมกันกับผูปฏิบัติงานสนาม 

4) ประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานตามแผนเพ่ือแกปญหา 
5) ประชาชนมีสวนรวมในการติดตามผลการปฏิบัติงานรวมกับผูปฏิบัติงานสนาม 

ปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนอยูเสมอๆ ในการพัฒนาชุมชน คือ ประชาชนไดมีสวนรวมในระดับท่ี 4 
เทานั้น สวนการมีสวนรวมในระดับท่ี 1, 2, 3 และ 5 นั้นขาดหายไป แตผูบริหารโครงการก็มักจะถือ
วาประชาชนไดมีสวนรวมแลว ความจริงการมีสวนรวมในระดับท่ี 1, 2, และ 3 อาจถือไดวาเปนหัวใจ
ของการมีสวนรวมทีเดียว เพราะการที่ประชาชนไดมีสวนรวมในการคนหา ปญหาวิเคราะหถึงสาเหตุแหงปญหา 
และเลือกสรรวิธีการ ตลอดจนวางแผนการแกปญหา จะเปนสิ่งที่เสริมสรางประชาชนใหมีความสามารถพึ่งตนเอง
ได อคิน รพีพัฒน ไดยกตัวอยางใหเห็นวา การรวมทํางานดวยมิใชจะเปนการมีสวนรวมเสมอไป อยางเชน
การคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนในเมืองท่ีหนวยงานรัฐเขาไปจัดตั้งวา ผูที่ไดรับการคัดเลือก เปน
กรรมการมักจะลาออกในภายหลังเนื่องจากการเปนคณะกรรมการชุมชนไมไดแกไขปญหาใหกับพวก
เขา ตรงกันขามกลับเพ่ิมภาระใหพวกเขาทําใหไมมีเวลาไปทํางานของตนเอง ฐานะย่ําแยลงมากจึง
อยากจะลาออก ลักษณะเชนนี้ ไมเรียกวาการมีสวนรวม (Peoples’ Participation in their own 
Development) เรียกวาการมีสวนรวม (Peoples’ Participation in their own Development)  

จากขอมูลท่ีไดศึกษา จึงสรุปไดวา การสื่อสารแบบมีสวนรวม คือ การท่ีบุคคลมีการพบปะ 
พูดคุย มีความตั้งใจหรือเปาหมายเดียวกัน หรือทํากิจกรรมใดๆ รวมกันในข้ันตอนตางๆ และข้ันตอน
ในการมีสวนรวมในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้น มีระดับของการมีสวนรวมท่ีสําคัญคือ การมีสวนรวมในการคิด 
การมีสวนรวมในการปฏิบัติ และมีสวนรวมในการประเมินผล ผูวิจัยไดนําแนวคิดของการมีสวนรวม 
มาใชเพ่ือเปนแนวทางในการวิเคราะหวา ศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง ไดใชกลยุทธการสื่อสาร
แบบมีสวนรวมกับคนในองคกรและชุมชนอยางไร 
 

2.5 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

ผูวิจัยไดทําการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนแนวทางในการประกอบการวิจัยครั้งนี้
ดังตอไปนี้ 

กําพล เติมกิจอนันต (2556) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการสื่อสารการดําเนินกิจกรรม
เพ่ือสังคมของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) โครงการรักษปา สรางคน 84 ตําบล วิถีพอเพียง เปนการ
วิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือศึกษาถึงรูปแบบกิจกรรมเพ่ือสังคมภายใตความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร
ธุรกิจและศึกษาถึงกระบวนการสื่อสารในโครงการรักษปา สรางคน 84 ตําบล วิถีพอเพียง รวมท้ัง
ศึกษาการรับรูกิจกรรมเพ่ือสังคมตามมุมมองของคนในชุมชนตําบลแมทา อําเภอแมออน จังหวัด
เชียงใหม ท่ีมีตอบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) รูปแบบกิจกรรมเพ่ือสังคมภายใตความรับผิดชอบตอ
สังคมขององคกรธุรกิจ (CSR) ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) โครงการรักษปา สรางคน 84 ตําบล 
วิถีพอเพียง กรณีศึกษา ตําบลแมทา อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม เปนการดําเนินกิจกรรมท่ีแยก
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จากการดําเนินธุรกิจท่ีเปนกระบวนการหลักของกิจการ และสรางประโยชนใหเกิดแกสังคม ชุมชน ใน
ดานตางๆ รวมถึงการนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ มา
ประยุกตใชในการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสังคม โดยมุงเนนการพัฒนาคนเปนศูนยการ กลาวคือ 
ประชาชนรับรูถึงปญหา เขาใจ เขาถึงและรวมกันแกไขปญหา ตลอดจนการกําหนด โครงสราง กลไก 
และเครื่องมือในการจัดการทรัพยากรใหอยูอยางพอเพียงซ่ึงจะเอ้ือใหชุมชน สังคม ทองถ่ินมี
ความสามารถในการจัดการตนเองไดอยางยั่งยืน ในเรื่องกระบวนการสื่อสารความรับผิดชอบตอสังคม
ขององคกรธุรกิจ (CSR) ในโครงการรักษปา สรางคน 84 ตําบล วิถีพอเพียง กรณีศึกษาชุมชนตําบล
แมทา อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม มีกระบวนการ 2 ข้ันตอน คือ 1) กระบวนการสื่อสารจาก
ผูรับผิดชอบโครงการฯ ไปยังผูนําและแกนนํา 2) กระบวนการสื่อสารจากผูนําและแกนนําไปยังชุมชน 
ตําบลแมทา อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม สวนเรื่องการรับรูของคนในชุมชนตําบลแมทา อําเภอแม
ออน จังหวัดเชียงใหม ท่ีมีตอโครงการรักษปา สรางคน 84 ตําบล วิถีพอเพียง ของบริษัท ปตท. จํากัด 
(มหาชน) นั้น พบวา สื่อท่ีมีประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธกิจกรรมของโครงการฯ สูงสุด คือ สื่อ
บุคคล ไดแก ผูนําและแกนนํา ลูกหลานในชุมชน เจาหนาท่ีประจําตําบล คณะกรรมการโครงการ
ตําบล เจาหนาท่ีประจําภาคและหนวยงานภาคีพัฒนาในทองถ่ิน รองลงมา คือ สื่อชุมชน เชน หอ
กระจายขาว ศูนยวิทยุชุมชนคนฮักแมทา และสื่อสิ่งพิมพรูปแบบจดหมายขาว ตามลําดับ ในขณะท่ีสื่อ
มีประสิทธิภาพนอยท่ีสุด คือ สื่อสังคมออนไลน เพราะชาวบานสวนใหญยังไมสามารถเขาถึง
อินเทอรเน็ตและสื่อสังคมออนไลนอยางท่ัวถึง สวนในเรื่องการรับรูเนื้อหาประชาสัมพันธของ
โครงการฯ นั้น บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ตองการสื่อสารแนวคิด “พลิกใจใหพอเพียง เพ่ือสุขท่ี
ยั่งยืน” ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงชาวบานตําบลแมทา เขาใจและรับรูวาโครงการฯ 
ตองการใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจนนําไปสูความพอเพียงและท่ีสําคัญตองการใหเกิดความ
รวมมือรวมใจภายในชุมชนในการสรางความสุขท่ียั่งยืน ซ่ึงสอดคลองกับเจตนารมณของบริษัท ปตท. 
จํากัด (มหาชน) 

กุลทิพย ศาสตระรุจิ และทัณฑกานต ดวงรัตน (2557) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การสื่อสารรณรงค
พ้ืนท่ีสุขภาวะในชุมชนเมืองในมิติของการสื่อสารเพ่ือความรับผิดชอบตอสังคม มีวัตถุประสงคของการ
วิจัย คือ 1) เพ่ือศึกษาการสื่อสารการรณรงค 2) เพ่ือศึกษากระบวนการสื่อสารดานความรับผิดชอบ
ตอสังคม CSR ในการใชพ้ืนท่ีสุขภาวะในชุมชนเมืองในเขตพ้ืนท่ีชุมชนหัวตะเข ตั้งแตเดือน สิงหาคม 
2555 ถึง ตุลาคม 2556 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิธีการ
สัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) และการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) 
และวิธีการสังเกตการณ (Observation) กับกลุมประชาชนในพ้ืนท่ีชุมชนหัวตะเข เขตลาดกะบัง 
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา การสื่อสารดานความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) นั้นเปน
กระบวนการสื่อสารผาน มิติภายนอกขององคกรการศึกษา คือ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ไดดําเนิน
กิจกรรมในรูปแบบการทําโครงการสื่อสารรณรงคในการแกไขและพัฒนาสังคม ผานสื่อกิจกรรมภายใต
โครงการ “สายน้ําจากสายธารสูแม” สะทอนใหเห็นถึงวาองคกรการศึกษาไดแสดงบทบาทของการ
เปนผูนําทางการศึกษาตอการสรางความเปลี่ยนแปลงตอสังคมอยางมีวิธีการ ซ่ึงไดใชจุดแข็งของ
มหาวิทยาลัยท่ีมีคณะนิเทศศาสตร จัดทําโครงการของคณะและมีการวางแผนใหคณาจารย นักศึกษา
ไดเขามามีสวนรวมในกระบวนการสื่อสารกับชุมชน ซ่ึงจะนํามาสูภาพลักษณท่ีดี (Corporate 
Citizenship) อันเปนรากฐานสําคัญในการสรางความไววางใจและคุณคาของมหาวิทยาลัยในมุมมอง
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ของผูบริโภค ท้ังนี้ไดเนนองคประกอบของการสื่อสาร CSR ในดานการพัฒนาชุมชน (Community 
Involvement and Development) กลยุทธการสื่อสาร CSR ผานสื่อกิจกรรมนี้ประกอบดวย 3 
องคประกอบ คือ 1) องคกรเปนผูทําหนาท่ีสงขอมูล 2) ผูมีสวนไดสวนเสีย หมายถึง คนหรือกลุมคนท่ี
ไดรับสาร คือ คนในชุมชนและเครือขายท่ีสงสารไป และ 3) ภาพลักษณหรือสารท่ีสงออก 

กําพล แสงทรัพยสิน (2557) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยแหงความสําเร็จของกลยุทธการ
สื่อสารดานกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ของบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) โดยมี
วัตถุประสงคในการศึกษาดังนี้ 1) เพ่ือศึกษากลยุทธการสื่อสารดานกิจกรรม CSR ของบริษัท ซีพี 
ออลล จํากัด (มหาชน) 2) เพ่ือศึกษาสื่อดานกิจกรรม CSR ของบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) 
และ 3) เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จในการสื่อสารดานกิจกรรม CSR ของบริษัท ซีพี ออลล 
จํากัด (มหาชน) ศึกษาโดยใชวิธีเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth 
Interview) จากผูบริหารระดับสูง และบุคลากรท่ีรับผิดชอบดานการสงเสริมกิจกรรมเพ่ือสังคม 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 ซ่ึงเปนการกําหนดกลยุทธท่ีหลากหลายวิธีท้ังในมิติแนวกวางและแนว
ลึก โดยเริ่มจากกลยุทธการรับรูประเด็นทางสังคม การจัดสงอาสาสมัครเขาไปชวยเหลือชุมชน การ
สงเสริมสังคมจากการทําการตลาด และกลยุทธการดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม     
2) กลยุทธการสรางการมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม CSR จากทุกภาคสวนในสังคม เปนการ
ดําเนินกลยุทธเพ่ือระดมกําลังกาย กําลังใจและกําลังสมองจากทุกสวนในสังคมไมวาจะเปนประชาชน 
หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนอ่ืนๆ รวมถึงพนักงานของบริษัท เพ่ือเขามารวมคิด รวมวางแผน รวมทํา 
รวมติดตาม กํากับ ดูแล และรวมรับผลประโยชนท่ีไดจากการดําเนินกิจกรรม และ 3) การใชสื่อ
ประชาสัมพันธดานกิจกรรม CSR แบบครบเครื่องเปนการดําเนินการใชสื่อประชาสัมพันธท่ี
หลากหลายประเภท เปนแบบผสมผสานโดยการบูรณาการเนื้อหาขอมูลกิจกรรมความรับผิดชอบตอ
สังคม (CSR) เขาดวยกัน เพ่ือท่ีจะสามารถสื่อสารกับทุกภาคสวนในสังคมท่ีมีสวนเก่ียวของหรือเปนผูมี
สวนไดสวนเสีย (Stakeholder) กับการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของ บริษัท ซีพี 
ออลล จํากัด (มหาชน) รวมถึงสามารถสรางการรับรู สรางความเขาใจและสรางทัศนคติท่ีดีท่ีมีตอ
บริษัทใหเกิดข้ึนแกทุกภาคสวนในสังคมโดยใชสื่อ 2 ประเภท ไดแก สื่อมวลชน สื่อบุคคลและสื่อ
เฉพาะกิจ สวนปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จในการสื่อสารดานกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของ
บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) ประกอบไปดวย ความนาเชื่อถือของบริษัท การมีสวนรวมของ
พนักงาน ความสัมพันธท่ีดีกับชุมชน และประสิทธิภาพการสื่อสาร  

โชติรัตน ศรีสุข (2554) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง กลยุทธการสื่อสารและการรับรูรูปแบบ
โครงการความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) การวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงคเพ่ือการศึกษา การใหความหมาย รูปแบบ กลยุทธการสื่อสารและการรับรูรูปแบบ
โครงการความรับผิดชอบตอสังคมสังคม (CSR) ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ลักษณะ
การศึกษาเปนการวิจัยเชิงคุณภาพทําการเก็บรวบรวม ขอมูลโดยการวิจัยเอกสารและการสัมภาษณ 
แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) จากบุคลากรในบริษัท และผูบริโภคผลิตภัณฑ 
ในกลุมเบียรของบริ ษัท และใชวิธีวิ เคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descript ive Analysis) 
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เพ่ือตอบวัตถุประสงคการวิจัย ผลการวิจัยพบวา (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 ท่ี ดี
ใหแกสังคมและสิ่งแวดลอมดวยการปลูกฝงคนในองคกรและประชาชนท่ัวไปใหอนุรักษและรักษา
สิ่งแวดลอม (2) รูปแบบโครงการความรับผิดชอบตอสังคม: เปนรูปแบบของการบริจาคเพ่ือการกุศล
เปนสวนมากเปนCSR-after-Process คือการรับผิดชอบตอสังคมทําอยูนอกกระบวนการบริษัท 
และเปน Strategic-CSR การทําความรับรับผิดชอบตอสังคมในเชิงรุก (Proactive) ท่ีองคกรสามารถ
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
รับรูจะอยูในรูปแบบของการบริจาคสิ่งของหรือสินคาจากบริษัท เพ่ือเปนการชวยเหลือชุมชน  ซ่ึง
โครงการท่ีผูบริโภครูจักและสามารถจดจําไดดีคือ โครงการไทยเบฟ...รวมใจตานภัยหนาว โดย
ผูบริโภครับรูวาโครงการนี้ดําเนินการโดยการออกไปแจกจายผาหมใหแกผูประสบภัยหนาวเปนประจํา
ทุกป ซ่ึงผูบริโภคพบเห็นไดจากสื่อโฆษณาทางโทรทัศน 
 



 

บทท่ี 3 
 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “กลยุทธการสื่อสารของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง ท่ีทําใหเกิด
การมีสวนรวมระหวางศูนยการคาและชุมชน” เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ท่ี
เนนการหาความสัมพันธเชิงเหตุและผล เพ่ือใหไดขอมูลท่ีครอบคลุม และสามารถอธิบายใน 3 
ประเด็นหลักท่ีผูวิจัยตองการท่ีจะศึกษา คือ 

1) เพ่ือศึกษารูปแบบการสื่อสารภายในองคกรของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง ท่ีทํา
ใหคนในองคกรรับรูนโยบายการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร 

2) เพ่ือศึกษาการใชกลยุทธของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง ท่ีทําใหเกิดการมีสวนรวม
ระหวางศูนยการคาฯ และชุมชน 

3) เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลใหคนในองคกรและชุมชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมเชิงสังคม
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) ท้ังหมด 3 กลุม ไดแก กลุมท่ี 1 
คือ ผูบริหารและผูท่ีมีสวนเก่ียวของในการกําหนดนโยบายในดานกิจกรรมเชิงสังคมของศูนยการคา
อิมพีเรียล เวิลด สําโรง จํานวน 4 ทาน ในประเด็นคําถามชุดท่ี 1 คือ คําถามเก่ียวกับรูปแบบการ
สื่อสารภายในองคกรของศูนยการคาฯและนโยบายดานความรับผิดชอบตอสังคมของศูนยการคาฯ 
กลุมท่ี 2 คือ ผูท่ีมีสวนเก่ียวของอยูในโครงสรางการบริหารจัดการทีมอิมพีเรียลจิตอาสา จํานวน 3 
ทาน ในประเด็นคําถามชุดท่ี 2 คือ กลยุทธท่ีศูนยการคาใชเพ่ือใหเกิดการมีสวนรวมระหวาง
ศูนยการคาฯ กับชุมชน และกลุมท่ี 3 คือ ทีมอิมพีเรียลจิตอาสา ไดแก คนในองคกร และชุมชนในรัศมี 
5 กิโลเมตร รอบศูนยการคา (ในเขตเทศบาลตําบลสําโรงเหนือ) ท่ีเคยเขารวมกิจกรรมเชิงสังคมของ
ศูนยการคาอยางนอย 2 โครงการ จํานวน 5 ทาน ในประเด็นคําถามชุดท่ี 3 คือ ปจจัยท่ีทําใหคนใน
องคกรและคนในชุมชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมเชิงสังคมของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง 

http://www.imperialplaza.co.th/
http://www.samrongnua.go.th/
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3.1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 3.1  กรอบแนวคิดการวิจัย 

นโยบายของ 
ศูนยการคา 

อิมพีเรียล เวิลด สําโรง 
 
 - ผูบริหาร/ผูวางนโยบาย 

 

การส่ือสารภายใน
องคกร 

ในการรับรูกิจกรรม
เชิงสังคม 

     
 

กลยุทธของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง ท่ีใหเกิดการมีสวนรวมระหวาง

ศูนยการคาฯ และชุมชน 

- ทีมอิมพีเรียลจิตอาสา 

- กิจกรรมเชิงสงัคมของศนูย์การค้าฯ  

ปจจัยท่ีทําใหคนในองคกรและชุมชนเขามามีสวนรวมใน 
กิจกรรมเชิงสังคมของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง 

 
- ปจจัยดานตัวองคกร 
- ปจจัยดานเศรษฐกิจและสังคม 

o ลักษณะทางดานประชากรศาสตร 
o ลักษณะทางดานจิตวิทยา 

- ปจจัยดานการสื่อสาร 
o การรับขาวสารจากชองทางสื่อตางๆ 

S 

R 

M + C  

ทีมทํากิจกรรมเชิง
สังคมของศูนยการคา 
อิมพีเรียล เวิลด สําโรง 
 
- ทีมอิมพีเรียลจิตอาสา 

รูปแบบการสื่อสารภายในองคกรของศูนยการคาฯ 
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3.2 แหลงขอมูลวิจัย ประชากรและผูใหขอมูลสําคัญ 
 

3.2.1 แหลงขอมูลวิจัย (Research Resources) 
แหลงขอมูลท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก 

1) ประเภทบุคคล ใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ท้ังหมด 3 
กลุม ไดแก 

กลุมท่ี 1 คือ ผูบริหารและผู ท่ีมีสวนเก่ียวของในการกําหนดนโยบายในดาน
กิจกรรมเชิงสังคมของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง  

กลุมท่ี 2 คือ ผูท่ีมีสวนเก่ียวของอยูในโครงสรางการบริหารจัดการทีมอิมพีเรียลจิต
อาสา  

กลุมท่ี 3 คือ ทีมอิมพีเรียลจิตอาสา ไดแก คนในองคกร และชุมชนในรัศมี 5 
กิโลเมตร รอบศูนยการคา (ในเขตเทศบาลตําบลสําโรงเหนือ) ท่ีเคยเขารวมกิจกรรมเชิงสังคมของ
ศูนยการคาอยางนอย 2 โครงการ 

2) ประเภทรายงาน วิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาจากเอกสาร
ตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินกิจกรรมเชิงสังคมของศูนยการอิมพีเรียล เวิลด สําโรง และเอกสารท่ี
เก่ียวกับชุมชนในรัศมี 5 กิโลเมตร รอบศูนยการคาฯ (ในเขตเทศบาลตําบลสําโรงเหนือ) 

 
3.2.2 ประชากร (Population) 
ประชากรและผูใหขอมูลสําคัญในการวิจัยครั้งนี้มีท้ังหมด 3 กลุม ไดแก 

กลุมท่ี 1 คือ ผูบริหารและผู ท่ีมีสวนเก่ียวของในการกําหนดนโยบายในดาน
กิจกรรมเชิงสังคมของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง จํานวน 3 ทาน 

กลุมท่ี 2 คือ ผูท่ีมีสวนเก่ียวของอยูในโครงสรางการบริหารจัดการทีมอิมพีเรียลจิต
อาสา จํานวน 4 ทาน 

กลุมท่ี 3 คือ ทีมอิมพีเรียลจิตอาสา ไดแก คนในองคกร และชุมชนในรัศมี 5 
กิโลเมตร รอบศูนยการคา(ในเขตเทศบาลตําบลสําโรงเหนือ)ท่ีเคยเขารวมกิจกรรมเชิงสังคมของ
ศูนยการคาอยางนอย 2 โครงการ จํานวน  5 ทาน 

 
3.2.3 การไดมาของผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informant) 
การไดมาของผูใหขอมูลสําคัญ คือ ทําการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดย

แบงกลุมผูใหสัมภาษณเจาะลึก 3 กลุม ดังนี้ 
1) กลุมท่ี 1 คือ ผูบริหารและผูท่ีมีสวนเก่ียวของในการกําหนดวิสัยทัศนและนโยบาย

ในของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง จํานวน 3 ทาน ใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth 
Interview) เพ่ือนํามารวบรวมขอมูล ความคิดเห็นและทิศทางในการกําหนดนโยบายของศูนยการคา
อิมพีเรียล เวิลด สําโรง ตลอดจนสามารถทราบถึงวิธีการสื่อสาร และปจจัยตางๆ ท่ีทําใหเกิดการทํา
กิจกรรมเชิงสังคมของศูนยการคาแหงนี้ โดยขอความอนุเคราะหในการขอสัมภาษณผูบริหารและผูท่ีมี
สวนเก่ียวของ ดังนี้ 
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(1) ดร.พรชัย ศรีประไพ รองกรรมการผูจัดการใหญ ศูนยการคาอิมพี
เรียล เวิลด สําโรง ทําหนาท่ีรวมกําหนดนโยบายของศูนยการคา และกําหนดโครงสรางขององคกร 
ทํางานมาเปนระยะเวลารวม 19 ป 

(2) คุณกุลริสา กลิ่นชูกร ผูจัดการแผนกพัฒนาองคกร ฝายบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง ทําหนาท่ีกําหนดกลยุทธการสื่อสารภายในองคกร 
ทํางานมาเปนระยะเวลารวม 3 ป 

(3) คุณสุวรรณา ประคองทรัพย หัวหนาแผนกกลยุทธการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลและบริหารงานฝกอบรม ฝายบริหารทรัพยากรบุคคล ทําหนาท่ีรวมคิดวิธีการสื่อสาร
ภายในองคกร ทํางานมาเปนระยะเวลารวม 3 ป 

2) กลุมท่ี 2 คือ ผูท่ีมีสวนเก่ียวของอยูในโครงสรางการบริหารจัดการทีมอิมพีเรียลจิต
อาสา จํานวน 4 ทาน ซ่ึงมีบทบาทหนาท่ีในการวางแผนหรือเปนผูดําเนินกิจกรรมเชิงสังคมของ
ศูนยการคาฯ และมีระยะเวลาการทํางานในองคกรมาแลวอยางนอย 3 ปข้ึนไป โดยใชวิธีการ
สัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) เพ่ือนํามารวบรวมขอมูลเพ่ือวิเคราะหการสราง
กิจกรรมเชิงสังคมของศูนยการคาฯ ผานโครงการตางๆ วามีการกําหนดเปาหมายตลอดจนวิธีการ
ดําเนินโครงการอยางไร ใชกลยุทธใดในการสื่อสารกิจกรรมเชิงสังคมของศูนยการอิมพีเรียล เวิลด 
สําโรง 

(1) คุณโอฬาร กิจเลิศไพโรจน ประธานท่ีปรึกษาชมรมอิมพีเรียลจิต
อาสา/ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง ทําหนาท่ีกําหนดเปาหมายของ
กิจกรรมเชิงสังคมในโครงการตางๆ ทํางานมาเปนระยะเวลารวม 20 ป 

(2) คุณวนาลี มณีธนธรณ ฝายกิจกรรมชมรมอิมพีเรียลจิตอาสา ทํา
หนาท่ีเปนผูคิดโครงการตางๆ ของชมรมอิมพีเรียลจิตอาสาตามเปาหมายท่ีไดกําหนดไวรวมกัน ทํางาน
มาเปนระยะเวลารวม 3 ป 

(3) คุณศุภัชชา เขมสุนทร ฝายประสานงานชมรมอิมพีเรียลจิตอาสา ทํา
หนาท่ีประสานงานกับหนวยงานท้ังภายในองคและภานนอก (ชุมชน) ทํางานมาเปนระยะเวลารวม 3 
ป 

(4) คุณพงษศักดิ์ รุงโรจนการคา สมาชิกชมรมอิมพีเรียลจิตอาสาระดับ 
Middle Line ทําหนาท่ีเปน Leader ในการสรางเครือขายจิตอาสาภายในองคกร ทํางานมาเปน
ระยะเวลารวม 5 ป 

3) กลุมท่ี 3 คือ ทีมอิมพีเรียลจิตอาสา ไดแก คนในองคกร และชุมชนในรัศมี 5 
กิโลเมตร รอบศูนยการคา(ในเขตเทศบาลตําบลสําโรงเหนือ)ท่ีเคยเขารวมกิจกรรมเชิงสังคมของ
ศูนยการคาอยางนอย 2 โครงการ จากท้ังหมด 6 โครงการ จํานวน 5 ทาน ใชวิธีการสัมภาษณแบบ
เจาะลึก (In-Depth Interview) เพ่ือนํามารวบรวมขอมูลเพ่ือวิเคราะหถึงปจจัยท่ีทําใหมีสวนรวมใน
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...กาวนี้เพ่ือนองครั้งท่ี 1 มอบรองเทาเพ่ือกาวของนอง” 

(2) คุณชินกฤช ธรรมเปรมปรีดา ประธานสมาชิกสภาเทศบาลตําบล
สําโรงเหหนือ ซ่ึงเปนผูนําชุมชนยานสําโรง ในเขตรัศมี 5 กิโลเมตร รอบศูนยการคาฯ (เขต 1 เทศบาล
ตําบลสําโรงเหนือ) ทําหนาท่ีเปนตัวแทนในการติดตอสื่อสารระหวางศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด 
สําโรง กับชุมชน ทํางานอยูในชุมชนมาเปนระยะเวลารวม 10 ป ไดเคยเขารวมกิจกรรมดานศาสนา 
ในโครงการ “อิมอาสา...ลางวัด สรางบุญ สุขใจ ณ วัดดานสําโรง” และโครงการ “อิมพีเรียลแหเทียน
พรรษามหามงคล” 

(3) คุณสนอง บุญเผือก สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสําโรงเหนือ ซ่ึงเปน
ผูนําชุมชนยานสําโรง ในเขตรัศมี 5 กิโลเมตร รอบศูนยการคาฯ (เขต 2 เทศบาลตําบลสําโรงเหนือ) 
ทําหนาท่ีเปนตัวแทนในการติดตอสื่อสารระหวางศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง กับชุมชน ทํางาน
อยูในชุมชนมาเปนระยะเวลารวม 30 ป ไดเขารวมกิจกรรมดานศาสนา ในโครงการ “อิมอาสา...ลาง
วัด สรางบุญ สุขใจ ณ วัดไตรสามัคคี” และโครงการ “อิมพีเรียลแหเทียนพรรษามหามงคล” 

(4) คุณอุนเรือน หมูแกว ครูชํานาญการโรงเรียนวัดดานสําโรง ตัวแทน
จากโรงเรียนรัฐบาลในชุมชนยานสําโรง ซ่ึงเปนโรงเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมดานการศึกษาของ
ศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง มาเปนระยะเวลากวา 5 ป ทํางานอยูในชุมชนมาเปนระยะเวลา
รวม 6 ป ไดเขารวมกิจกรรมดานการศึกษา ในโครงการ “อิมพีเรียล...กาวนี้เพ่ือนองครั้งท่ี 1 มอบ
รองเทาเพ่ือกาวของนอง” และโครงการ “อิมพีเรียลทอดผาปาการศึกษา” 

(5) คุณปราณี รุงเรือง ครูผูสอน รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาผู เรียน 
ลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด โรงเรียนดรุณรัตน ตัวแทนจากโรงเรียนเอกชนในชุมชนยานสําโรง ซ่ึง
เปนโรงเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมดานการศึกษาของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง มาเปนระยะเวลา
กวา 5 ป ทํางานอยูในชุมชนมาเปนระยะเวลารวม 15 ป ไดเขารวมกิจกรรมดานศาสนา ในโครงการ 
“อิมอาสา...ลางวัด สรางบุญ สุขใจ ณ วัดดานสําโรง” และกิจกรรมดานวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ินใน
โครงการ “อิมพีเรียลสืบสานประเพณีทองถ่ิน” 
 

3.3 วิธีการเขาถึงขอมูลและการเก็บขอมูล 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล จะเก็บขอมูลจากประชากรผูใหขอมูลสําคัญ 3 กลุม ไดแก 1) 
ผูบริหาร/ผูกําหนดนโยบาย 2) ทีมอิมพีเรียลจอตอาสา 3) ชุมชนยานสําโรง ซ่ึงใชวิธีการเก็บรวบรวม
ขอมูล แบงออกเปน 2 วิธี คือ 1) รวบรวมขอมูลจากรายงาน วิจัยเอกสาร (Documentary 
Research) 2) รวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interview 
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ตารางท่ี 3.1  แสดงรายละเอียดและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 

 

3.4 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 

3.3.1 แบบสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) เปนเครื่องมือท่ีผูวิจัยใชในการสัมภาษณ
ผูใหขอมูลสําคัญ ซ่ึงเครื่องมือนี้ไดออกแบบโดยการศึกษาจากแนวคิด ทฤษฏี งานวิจัยท่ีเก่ียวของท่ี
กลาวไวในบทท่ี 2 และเทคนิคการสรางแบบสัมภาษณ จะมีลักษณะเปนคําถามท่ีเขาใจงาย เปน
คําถามปลายเปด (Open Ended Question) เพ่ือใหเกิดการตอบคําถามไดอยางอิสระ แสดงความ
คิดเห็นไดเต็มท่ี แนวคําถามการสัมภาษณจะครอบคลุมแนวคิด ทฤษฏีและอยูภายใตขอบเขตการวิจัย
เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว โดยผูวิจัยไดอกแบบแนวคําถามปลายเปด 3 ชุด สําหรับบุคคลผู
ถูกสัมภาษณ 3 กลุม ดังนี้ 
 

วิธีการเก็บขอมูล 

กลุมประชากรผูใหขอมูลสําคัญ 

กลุมท่ี 1  ผูบริหาร / ผู
กําหนดนโยบาย 

กลุมท่ี 2                             
ทีมอิมพีเรียลจิตอาสา 

กลุมท่ี 3                           
ชุมชน                             

 
วิธีศึกษาจากรายงาน 
วิจัยเอกสาร 
(Documentary 
Research) 

- ศึกษาจากเอกสารเอกสาร
แนวทางการบริหาร
ศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด 
สําโรง ป2550 
- ศึกษาจากเอกสารเรื่อง 
มรดกทางปญญาของกิจเลิศ
ไพโรจน ป 2550 
- ศึกษาจากรายงานประจําป 
ต้ังแตป พ.ศ. 2555 – 2557 
- ศึกษาจากเว็บไซตของ
ศูนยการคาฯ 

- ศึกษาแผนการดําเนินงาน
ของทีมอิมพีเรียลจิตอาสา 
- ศึกษาจากเอกสารแผนงาน
กิจกรรมเชิงสังคมของ
ศูนยการคา 
 

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

 
วิธีการขอขอมูล 

ติดตอขอขอมูลจากฝาย
บริหารงานองคกร ของ
ศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด 
สําโรง 

ติดตอขอขอมุลจากประธาน
ทีมอิมพีเรียลจิตอาสา ของ
ศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด 
สําโรง 

ติดตอขอขอมูลจากหนวยงาน
ราชการ เชน เจาหนาท่ีเทศบาล 
หรือ ผูนําชุมชนในพ้ืนท่ี 

 
วิธีการสัมภาษณแบบ
เจาะลึก (In-depth 
interview) 
 

ชุดคําถามในประเด็น
เกี่ยวกับ 
- นโยบายและวิสัยทัศนของ
องคกร 
- รูปแบบของกิจกรรมเชิง
สังคม 
- โครงสรางองคกร 
- การส่ือสารภายในองคกร 

ชุดคําถามในประเด็นเกี่ยวกับ  
- กลยุทธการส่ือสารท่ีใชกับ
ชุมชน 
 

ชุดคําถามในประเด็นเกี่ยวกับ 
- ปจจัยท่ีทําใหเขารวมกิจกรรม
เชิงสังคมของศูนยการคาฯ คือ
อะไร    

จํานวนผูใหสัมภาษณ 3 ทาน 4 ทาน 5 ทาน 
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ตารางท่ี 3.2  แนวคําถามปลายเปด ชุดท่ี 1 สําหรับกลุมผูบริหาร/ผูกําหนดนโยบายของศูนยการคา 
 

คําถามชุดท่ี 1 
วัตถุประสงค : เพ่ือศึกษารูปแบบการสื่อสารภายในองคกรของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง 

ท่ีทําใหคนในองคกรรับรูนโยบายการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร 

ประเด็นหลัก ประเด็นรอง 

1. ขอมูลท่ัวไปของผูให
สัมภาษณ (ผูบริหาร
ศูนยการคา) 

- ทานมีตําแหนงหนาท่ีอะไรในองคกร 
- ทานทํางานในองคกรน้ีมาเปนระยะเวลานานเทาใด 

2. นโยบายหรือวิสัยทัศน
ของศูนยการคาอิมพีเรยีล 
เวิลด สําโรง เปนอยางไร 
 

- นโยบายหรือวิสัยทัศนหลักขององคกรคืออะไร 
- นโยบายใดท่ีสอดคลองกับการทํากิจกรรมเชิงสังคม (CSR)  
- รูปแบบของกิจกรรมเชิงสังคมท่ีศูนยการคาฯ ทําท่ีผานมาและในอนาคตเปน
อยางไร 

3. การสื่อสารภายในองคกร
เปนอยางไร 

- รูปแบบการสื่อสารใดท่ีทําใหพนักงานรับรูนโยบายดานกิจกรรมเชิงสังคม 
- หนวยงานใดในองคกรท่ีเปนผูรับนโยบายดานกิจกรรมเชิงสังคมไปสานตอ 
- วิธีการสื่อสารใดท่ีทําใหเกิดความเขมแข็งของหนวยงานท่ีทํากิจกรรมเชิงสังคมกับ
ชุมชน 

 
ตารางท่ี 3.3 แนวคําถามปลายเปด ชุดท่ี 2 สําหรับผูท่ีมีสวนเก่ียวของอยูในโครงสรางการบริหาร

จัดการทีมอิมพีเรียลจิตอาสา 
 

คําถามชุดท่ี 2 
วัตถุประสงค : เพ่ือศึกษาการใชกลยุทธของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง ท่ีทําใหเกิดการมีสวนรวม

ระหวางศูนยการคาฯ และชุมชน 
ประเด็นหลัก ประเด็นรอง 

1. ขอมูลท่ัวไปของผูใหสัมภาษณ (ผูท่ี
มีสวนเก่ียวของอยูในโครงสรางการ
บริหารจดัการทีมอิมพีเรยีลจติอาสา) 

- ทานทําหนาท่ีดานใดภายในทีมอิมพีเรียลจิตอาสา 
- ทานทํางานในองคกรน้ีมาเปนระยะเวลานานเทาใด 

2. ศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง 
ใชกลยุทธอะไร ท่ีทําใหเกิดการมสีวน
รวมระหวางศูนยการคาฯ และชุมชน 
 

- ทานมีแนวคิดอยางไรในการเขาบริหารจดัการทีมอิมพีเรยีลจติอาสา 
- ทานมีวิธีการคัดเลือกสมาชิกเขามารวมในทีมอิมพีเรียลจิตอาสาอยางไร 
- ทานมีวิธีการคัดเลือกกิจกรรมท่ีศูนยการคาฯ ตองการทําใหกับสังคม
อยางไร 
- ทานมีการวิเคราะหกลุมเปาหมายหรือไม อยางไร 
- ทานมีตัวอยางโครงการท่ีทําผานมาเปนอยางไร 
- ทานมีวิธีสังเกตและวัดผลการตอบรับของกิจกรรมของทานผานชองทาง
ใด 

 
 
 
 



47 

ตารางท่ี 3.4  แนวคําถามปลายเปด ชุดท่ี 3 สําหรับทีมอิมพีเรียลจิตอาสา 
 

 

3.5 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 

ผูวิจัยไดนําเครื่องมือการวิจัย คือ แบบสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) และคนหา
เอกสารเพ่ิมเติม ซ่ึงจะทําการสัมภาษณกลุมตัวอยางท่ีแตกตางกัน และใชเครื่องมือการวิจัยท่ีแตกตาง
กัน ซ่ึงอยูภายใตการแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษาในงานวิจัยชิ้นนี้ เพ่ือพิจารณาถึงความถูกตองและ
เหมาะสม ท้ังนี้ประเด็นคําถามจะตองครอบคลุมวัตถุประสงคท่ีมุงศึกษา อีกท้ังผูวิจัยจะตองฝกฝนการ
สังเกตปฏิกิริยาของผูถูกสัมภาษณ และผูรวมสนทนาท่ีมีการตอบคําถามในแตละประเด็นคําถาม และ
หากพบวาขอคําถามในเครื่องมือนั้นมีขอบกพรองเกิดข้ึนจะนํามารับปรุงแกไขเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ
มากท่ีสุดกอนจะนําไปเก็บขอมูลจริงจากกลุมตัวอยาง 

 
 
 
 
 

คําถามชุดท่ี 3 
วัตถุประสงค : เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลใหคนในองคกรและชุมชนเขามามีสวนรวม 

ในกิจกรรมเชิงสังคมของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง 

ประเด็นหลัก ประเด็นรอง 
1. ขอมูลท่ัวไปของผูใหสัมภาษณ (คนใน
ชุมชนยานสําโรง) 

- ทานเคยเขารวมกิจกรรมเชิงสังคมของศูนยการคาอิมพีเรียล 
เวิลด สําโรง ในโครงการใดบาง 
- ทานทําหนาท่ีสวนใดในชุมชนยานสําโรง หรือมีความสัมพันธกับ
ชุมชนแหงน้ีในรูปแบบใด เปนระยะเวลานานเทาใด 

2. ปจจัยดานตัวองคกร ท่ีทําใหชุมชนยาน
สําโรงเขามารวมกิจกรรมเชิงสังคมท่ี
ศูนยการคาฯ จัดข้ึน 

- ทานเห็นวาศูนยการคาฯ มีสวนสาํคัญในการตดัสินใจเขารวม
กิจกรรมเชิงสังคมท่ีศูนยการคาฯ ไดจัดข้ึนหรือไม อยางไร 

3. ปจจัยดานชุมชน ท่ีทําใหชุมชนยาน
สําโรงเขามารวมกิจกรรมเชิงสังคมท่ี
ศูนยการคาฯ จัดข้ึน 
 

- ทานเห็นวาลักษณะและผูคนท่ีอาศัยอยูในชุมชนยานสําโรงเปน
อยางไร 
- ทานคิดวาเหตุใดท่ีทําใหคนในชุมชนยานน้ีเขารวมกิจกรรมเชิง
สังคมของศูนยการคาฯ 

4. ปจจัยดานการสื่อสาร ท่ีทําใหชุมชนยาน
สําโรงเขามารวมกิจกรรมเชิงสังคมท่ี
ศูนยการคาฯ จัดข้ึน 
 

- ทานทราบขาวเรื่องกิจกรรมเชิงสงัคมของศูนยการคาอิมพีเรียล
เวิลด สําโรง จากแหลงใดบาง 
- ทานคิดวาสื่อใดท่ีมีประสิทธิภาพในการสื่อสารกับคนในชุมชน
ยานน้ี 
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3.6 การวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอขอมูล  
 
การวิเคราะหขอมูลในแตละประเด็นท่ีศึกษา ซ่ึงการวิจัยในครั้งนี้ไดเก็บขอมูลตามกรอบ

แนวคิด ทฤษฏีท่ีกําหนดไว ไดแก 
1) แนวคิดเก่ียวกับการสื่อสารภายในองคกร 
2) แนวคิดเก่ียวกับความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ (Corporate Social 

Responsibility : CSR) 
3) แนวคิดกลยุทธการสื่อสาร 
4) แนวคิดการสื่อสารแบบมีสวนรวม 
5) เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

และใชวิธีการตีความขอมูล (Interpretation) เพ่ือสรุปรวบรวมประเด็นสําคัญและนําเสนอ
เปนขอมูลเชิงพรรณนา การนําขอมูลตางๆ ดังกลาวมาวิเคราะหหาขอสรุป แยกแยะประเด็นตางๆ 
เพ่ือใหไดคําตอบท่ีมุงจะศึกษาและตีความ อธิบายเพ่ือตอบปญหานําวิจัยท่ีกําหนดไวโดยวิเคราะหตาม
กรอบทฤษฏีท่ีอางอิงในบทท่ี 2 

 
3.6.1 การวิเคราะหขอมูล 

1) การวิเคราะหขอมูลในแตละประเด็นท่ีศึกษา ซ่ึงการวิจัยครั้งนี้ไดเก็บขอมูลหลาย
รูปแบบ ท้ังขอมูลท่ีมาจากเอกสาร การสัมภาษณเชิงลึก โดยเปนขอมูลท่ีเก่ียวกับการแสดงความ
คิดเห็น ทัศนคติท่ีมีตอประเด็นตางๆ และขอมูลท่ีไดรับนั้น ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหโดยการ
ตีความหมาย รวมท้ังจัดเปนระบบหมวดหมูตามความเก่ียวของของขอบเขตการวิจัย 

2) การวิเคราะหในแตละประเด็นท่ีศึกษา โดยการนําเอาขอมูลท้ังหมดท่ีเก่ียวของมา
รวบรวมเพ่ือนําไปสูขอสรุป ซ่ึงในแตละประเด็นจะตองตีความหมายของขอมูลเพ่ือนําไปสรางขอสรุป
แบบอุปนัย (Inductive Method) และเพ่ือตอบคําถามตามปญหานําวิจัยท่ีกําหนดไว 

 
3.6.2 การนําเสนอขอมูล 
การวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยนําเสนอขอมูลท่ีสรุปและรวบรวมประเด็นจากการวิเคราะหตามกรอบ

แนวคิด และทฤษฏีท่ีเก่ียวของ และนํามาเขียนในรูปแบบพรรณนาและบรรยายตามวัตถุประสงคของ
การวิจัยครั้งนี้ โดยแบงการนําเสนอออกเปน 3 สวน คือ 

1) ศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง มีนโยบายหรือแผนการสื่อสารอยางไร ท่ีทําให
เกิดกิจกรรมเชิงสังคมของศูนยการคาฯ 

2) ศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง ใชกลยุทธการสื่อสารในกิจกรรมเชิงสังคมของ
ศูนยการคาฯ อยางไร 

3) ปจจัยอะไรท่ีทําใหชุมชนยานสําโรงเกิดการมีสวนรวมในกิจกรรมเชิงสังคมของ
ศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง 
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3.7 ระยะเวลาการเก็บขอมูล 
 

ระหวางวันท่ี 1 เมษายน 2558-31 สิงหาคม 2558 รวมเปนระยะเวลา 4 เดือน 



 

บทท่ี 4 
 

ผลการวิจัย 

 
การศึกษาเรื่อง “กลยุทธการสื่อสารของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง ท่ีทําใหเกิดการมี

สวนรวมระหวางศูนยการคาและชุมชน” เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ท่ีผูวิจัย
ตองการท่ีจะศึกษาใน 3 ประเด็น คือ 

1) เพ่ือศึกษารูปแบบการสื่อสารภายในองคกรของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง 
ท่ีทําใหคนในองคกรรับรูนโยบายการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร 

2) เพ่ือศึกษาการใชกลยุทธของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง ท่ีทําใหเกิดการมี
สวนรวมระหวางศูนยการคาฯ และชุมชน 

3) เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลใหคนในองคกรและชุมชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมเชิง
สังคมของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง 

โดยใชระยะเวลาในการเก็บขอมูลระหวางวันท่ี 1 เมษายน 2558-31 สิงหาคม 2558 รวม
เปนระยะเวลา 4 เดือน เครื่องมือท่ีใช ไดแก วิธีศึกษาจากรายงาน วิจัยเอกสาร (Documentary 
Research) และวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ตามตารางแสดงรายละเอียด
และวิธีการเก็บขอมูลจากประชากรผูใหขอมูลสําคัญเพ่ือวัตถุประสงคท่ีตองการศึกษา ดังตอไปนี้ 
 

4.1 ขอมูลประวัติเชิงลึกของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง 
 

ผูวิจัยนําเสนอประวัติเชิงลึกของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง จากเอกสารเรื่อง 
“มรดกทางปญญาของกิจเลิศไพโรจน” ป 2550 เขียนโดย ดร. พรชัย ศรีประไพ รองกรรมการ
ผูจัดการใหญอาวุโสของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานเพ่ือใหทราบถึง
ประวัติความเปนมาของศูนยการคาแหงนี้ ซ่ึงจะแสดงใหเห็นถึงภาพรวมในการกําหนดนโยบายในการ
ดําเนินธุรกิจ และจะมีขอมูลท่ีสอดคลองกับการวางโครงสรางองคกรในสวนตางๆ  

เครืออิมพีเรียล กอตั้งโดยกลุมกิจเลิศไพโรจน ดําเนินธุรกิจหลักตั้งแตป พ.ศ. 2509 ในนาม
ของหางหุนสวนจํากัด ก.เจริญ  ท่ีนําเขาและจัดจําหนายของเลนเด็กใหกับหางสรรพสินคาหลายแหง 
และรานคาท่ัวประเทศไทย จนเปนท่ีรูจักกันเปนอยางดี 

กลยุทธการกอตั้งหางสรรพสินคาในยุคเริ่มตนนั้น ทางกลุมกิจเลิศไพโรจนมองเห็นโอกาส
ทางธุรกิจท่ีจะดําเนินกิจการหางสรรพสินคาในเขตชานเมือง แทนท่ีจะเขามาแขงขันในเมืองท่ีมีการ
แขงขันสูงอยูแลว  กลุมเห็นวาครอบครัวรุนใหมจะแยกออกไปอยูตามชานเมือง มีกําลังซ้ือสูง มี
การศึกษาดี พิถีพิถันท่ีจะเลือกใชสินคาและบริการ กลยุทธประสพความสําเร็จดวยดีจนสามารถ 

 



51 

ขยายสาขาออกไปท้ังหมดรวมเปน 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 ท่ีเปนศูนยการคาครบวงจรภายใต  

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 
พ้ืนท่ีของโครงการแบงเปนศูนยการคาขนาดใหญ ท่ีมีท้ังหางสรรพสินคาและพ้ืนท่ี

พลาซา โดยมีพ้ืนท่ีขายกวา 140,000 ตารางเมตร ซ่ึงเปนศูนยการคาท่ีใหญท่ีสุดแหงหนึ่งในประเทศ
ไทยยุคนั้น ศูนยการคา Imperial World Shopping Center เปดในป พ.ศ. 2535 ทามกลางความ
ภาคภูมิใจของชาวสําโรงท่ีกลุมอิมพีเรียลไดเลือกทําเลนี้ท่ีจะพัฒนาพ้ืนท่ีใหเจริญรุงเรืองมากข้ึนไปอีก  
เม่ือมีท้ังหางสรรพสินคาและศูนยการคา ลูกคาในยานนี้ก็มีโอกาสเลือกใชสินคาและบริการไดเทาเทียม
กับหางใหญใจกลางเมือง โดยไมตองเดินทางไกลเขาไปในเมือง อิมพีเรียลเวิลดสําโรงประสบ
ความสําเร็จอยางไมนาเชื่อ กลายเปนศูนยท่ีมี Traffic ของลูกคามากไมแพศูนยชั้นนํา เปนศูนยท่ีมี
สินคาและบริการทุกอยางเทาท่ีศูนยขนาดใหญพึงมี 

รอบๆ ศูนยการคามีการพัฒนาพ้ืนท่ีใหเปนตลาดสด 2 ตลาด ท่ีเปนตลาดคาปลีก
และคาสงท่ีทันสมัย เปนตลาดท่ีมีสินคาอุปโภคและบริโภคคอนขางจะครบ และเปนท่ีนิยมของพอคา 
แมคาประชาชน มีตึกอพารทเมนต 2 ตึกสูง 16 ชั้น ภายใตชื่อวา Jonathan Mansion ใหบริการท่ีอยู
อาศัยกับคนตางถ่ินท่ีมาทําธุรกิจในเขตสําโรงและสมุทรปราการ มีอาคารพาณิชยจํานวนมากท่ี
ใหบริการดานสินคา ดานการเงิน ดานการบริการตางๆ ภายใตโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีดังกลาว สําโรง
กลายเปนทําเลธุรกิจสําคัญ สรางความเจริญเติบโตใหกับจังหวัดสมุทรปราการใหทัดเทียมกับยานใจ
กลางเมืองของกรุงเทพฯ 

2) เศรษฐกิจผกผัน “ตมยํากุง” ท่ีทําลายเศรษฐกิจไทยในป พ.ศ. 2540    
การเติบโตอยางกาวกระโดดของเศรษฐกิจไทยในยุค 2530-2540 ทําใหสภาวะฟอง

สบูโดยเฉพาะอยางยิ่งธุรกิจอสังหาริมทรัพย ท่ีแขงขันกันเปดโครงการอยางไมมีขอบเขต การปลอยเสรี
ทางการเงินทําใหมีการกูเงินจากตางประเทศเขามามากโดยมีดอกเบี้ยต่ํา กูงายหลักประกันก็ไมตองมี
อะไรมาก ทําใหเกิดความไมม่ันคงทางการเงินอยางรุนแรง สภาพเงินบาทไมตรงกับขอเท็จจริงของ
เศรษฐกิจจึงถูกโจมตี และเม่ือธนาคารแหงประเทศไทยออกไปปกปองคาเงินบาท โดยเอาเงินทุน
สํารองมาสูกับอัตราแลกเปลี่ยน ฐานะการคลังของประเทศก็สั่นคลอน จนตองมีการลดคาเงินบาท
กระทันหัน จากดอลลารละ 25 บาทมาเปน 30 บาท แลวคาเงินบาทก็ตกลงไปเรื่อยๆ จนถึงจุดต่ําสุด
ท่ี 50 กวาบาทตอดอลลาร 
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ภาวะดังกลาว ทําใหสถาบันการเงินหลายแหงตองปดตัวลง ธุรกิจไมสามารถหมุนเงิน
จากสถาบันการเงินได เริ่มขาดสภาพคลองอยางรุนแรง ภาวะหนี้สินจากตางประเทศเพ่ิมข้ึน 100% 
ภายในพริบตา ขณะท่ีอํานาจการหาเงินลดลง ภาวะเชนนี้กระทบกับแทบทุกธุรกิจในประเทศไทย 
ธุรกิจภาคการเงินถูกปดตัวหรือถูกเทคโอเวอรไปหลายแหง ธุรกิจอสังหาริมทรัพยลมละลายกันท่ัวหนา 
ธุรกิจคาปลีกของทุกคายไดรับผลกระทบหมด อิมพีเรียลเองก็ตองผจญกับภาวะหนี้จากตางประเทศท่ี
เพ่ิมข้ึนเทาตัว ประกอบกับการขาดสภาพคลองอยางรุนแรง เพราะธุรกิจหลายแหงยังอยูในชวงท่ีตอง
ปรับตัว ทางออกทางเดียวท่ีทําไดก็คือปดสาขาท่ีไมสามารถดําเนินการตอไปได ขณะเดียวกันก็หาทาง
เจรจาประนอมหนี้กับธนาคารตางๆ เพ่ือความอยูรอด  สุดทายก็เหลือสาขาอิมพีเรียลเวิลดสําโรง และ
อิมพีเรียลเวิลดลาดพราวท่ียังยืนหยัดตอสูกับกระแสเศรษฐกิจท่ีใชเวลานานกวาจะฟนตัว  

3) อิมพีเรียลยุคใหม : สดใสดวยคุณคา 

กลุมกิจเลิศไพโรจนไดพบกับความทาทายอีกครั้งในชวงเศรษฐกิจตกต่ํา การประคอง
ธุรกิจใหอยูรอดในชวงนั้นตองถือวาเปนความสามารถอยางนาชื่นชม ธุรกิจคาปลีกของคนไทยท่ีเคย
เติบโตมาเคียงขางกับอิมพีเรียลในยุครุงเรือง พากันปดตัว ลมหายตายจากไป แตอิมพีเรียลยังคงอยู
ดวยความสามารถในการจัดการดานการเงิน โดยมีการเจรจาขอลดหนี้ (Hair Cut) กับธนาคารจน
สามารถประคองตัวไปได ดวยความสามารถทางธุรกิจท่ีมีการเจรจากับมิตรรวมธุรกิจจนทําใหธุรกิจท่ี
เหลือดําเนินตอไป และดวยความมานะบากบั่น ความทุมเทจนสามารถทําใหธุรกิจพลิกฟนตัวอีกครั้ง 

4) บทเรียนจากอดีต 

อิมพีเรียล เวิลด ยุคใหมนอกจากจะมีการปรับปรุงพ้ืนท่ี ปรับปรุงการตบแตงโดยเนน 
Lay-Out ท่ีทันสมัย Traffic Flow ท่ีลื่นไหล การจัด Zoning ท่ีใหความสะดวกกับลูกคา
กลุมเปาหมายแลว ยังมีความจําเปนท่ีจะตองวางโครงสรางของการบริหารจัดการใหมใหเพ่ิมคุณคาท้ัง
กับศูนยเอง กับมิตรรวมธุรกิจ กับพนักงาน และกับชุมชนท่ัวๆ ไป บทเรียนท่ีผานมาสอนใหรูวา การ
เติบโตอยางรวดเร็ว การขยายสาขา และการรุกทางธุรกิจนั้น ตองอาศัยระบบการทํางานท่ีได
มาตรฐาน อาศัยโครงสรางการบริหารท่ีเปนสากล อาศัยการวางแผนลวงหนาใหสอดคลองกับ
วิสัยทัศนและกลยุทธธุรกิจ และท่ีสําคัญท่ีสุดคือ จะตองมีทีมงานท่ีเขมแข็ง มีความรู ความสามารถ 
และความเขาใจทางธุรกิจ กลุมกิจเลิศไพโรจนเองไดทําหนาท่ีมาอยางดีในการสรางโอกาสในการลงทุน 
ในการวางแนวทางการทําธุรกิจอยางชัดเจน และในการวางรากฐานธุรกิจใหม่ันคงในอนาคต แตใน
ท่ีสุดแลว พนักงานและทีมงานทุกคน คือ องคประกอบท่ีสําคัญ ท่ีจะรวมผลักดันธุรกิจใหไปสู
เปาหมาย ไปสูวิสัยทัศนแหงอนาคตอยางม่ันคง อิมพีเรียลจึงวางตนใหเปนประดุจสถาบันท่ีจะชวย
อบรม ชวยพัฒนาพนักงานทุกคนใหมีความรูท้ังดานธุรกิจและความรูท่ัวๆไป ใหมีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห แกปญหาโดยอาศัยขอมูลและประสบการณ ใหมีทักษะท่ีจําเปนสําหรับการทํางาน และ
เสริมสรางทัศนคติท่ีจะชวยใหพนักงานทุกคนประสบความสําเร็จในชีวิต หนาท่ีการงานและครอบครัว 

อิมพีเรียลยุคใหมพยายามสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีมุงเนนความรับผิดชอบ หรือความ
เปนเจาของ การทํางานเปนทีมท่ีชวยสรางพลัง (Synergy) ใหกับทุกคน และความใสใจในบริการท่ี
เปนหัวใจของธุรกิจ วัฒนธรรมองคกรท่ีเขมแข็งจะกลายเปนวิถีชีวิตใหมของการทํางาน เปนแนวทางท่ี
สอนใหพนักงานทํางานอยางมีคุณคาท้ังกับตัวเองและสังคม วัฒนธรรมองคกรดังกลาวสะทอนใหเห็น
ถึงมรดกทางปญญา ท่ีกลุมกิจเลิศไพโรจนไดมอบเอาไวใหกับอิมพีเรียล นั่นก็คือ ความมานะบากบั่น 
พากเพียร ดวยความรับผิดชอบอยางสูง การสรางสายสัมพันธทางธุรกิจท่ีอาศัยความสุภาพนอบนอม
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ถอมตนเปนท่ีรักใครของคนท่ัวๆ ไป ทําใหใครๆ ก็อยากจะมารวมทํางานดวย และการใสใจท่ีจะดูแล
ทุกคนดวยความรัก ความเมตตา การใหบริการท่ีมาจากใจ 

อิมพีเรียลยุคใหมจะกาวไกลตอไป โดยมีจุดยืนท่ีเปนสโลแกนวา IMPERIAL : THE 
ALL IN ONE หรืออิมพีเรียลศูนยแหงความครบครัน อิมพีเรียลไมเพียงตองการท่ีจะเสนอสินคาและ
บริการท่ีทันสมัยใหกับกลุมลูกคาเปาหมายทุกคนเทานั้น แตอิมพีเรียลมุงสรางตนเองใหเปน ศูนยแหง
ชุมชน เปนบานท่ี 3 ของประชาชนใน Catchment Area เปนแหลงรวมของกิจกรรมท่ีสรางสรรคและ
เปนประโยชนตอสังคม เปนแหลงพบปะของคนทุกเพศ วัย อาชีพ และสถานะทางสังคม อิมพีเรียล
ตองการมีสวนรวมในการชวยพัฒนาสังคมท้ังทางดานสิ่งแวดลอม ชีวิตความเปนอยู การศึกษา ศาสนา 
ประเพณีวัฒนธรรม การกีฬา และการมีชีวิตท่ีเปยมไปดวยความสุขและความพึงพอใจ 

ผลจากการศึกษาเอกสารมรดกทางปญญาของกิจเลิศไพโรจน เขียนโดย ดร.พรชัย 
ศรีประไพ รองกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส ศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง สามารถสรุปไดวา 
ศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง มีการดําเนินธุรกิจโดยเริ่มมาจากกลุมตระกูลกิจเลิศไพโรจน ท่ีเห็น
ถึงโอกาสในการดําเนินธุรกิจประเภทนี้ และไดขยายตัวอยางรวดเร็วในยุคท่ีธุรกิจศูนยการคาเฟองฟู 
แตก็ตองประสบกับปญหาทางเศรษฐกิจครั้งใหญในป 2540 เพราะผลจากการขยายตัวทางธุรกิจอยาง
รวดเร็ว มีการกูเงินจากสถาบันทางการเงินมาเพ่ือขยายสาขา แตเม่ือเกิดสภาวะฟองสบูแตก ทําให
อิมพีเรียลจําเปนตองปดตัวลงทีละสาขาจนเหลือเพียง 2 สาขา คือ สําโรง และลาดพราวเทานั้น ซ่ึงทํา
ใหผูบริหารจําเปนตองปรับกลยุทธในการดําเนินธุรกิจเสียใหม ซ่ึงเปนจุดพลิกผันท่ีทําใหเกิดแนวคิด
ศูนยการคาแหงชุมชนข้ึน และจุดเริ่มตนนี้ ทําใหศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง ยืนหยัดและ
ดําเนินธุรกิจมาไดจนถึงทุกวันนี้ ซ่ึงมีการกําหนดกลยุทธในการดําเนินธุรกิจท่ีแตกตางไปจากในอดีต
อยางสิ้นเชิง (พรชัย ศรีประไพ, 2550ก, น. 1-5) 

5) ทําเลท่ีตั้งปจจุบันของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง 
ศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง ตั้งอยูเลขท่ี 999 หมู 1 ถนนสุขุมวิท ตําบลสําโรง

เหนือ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ทําเลท่ีตั้งอยูทามกลางเสนทางคมนาคมสายหลักหลายสาย 
ทางดานหนาอาคารติดถนนสุขุมวิท ดานหลังอาคารติดกับถนนทางรถไฟเกาและสายปากน้ํา มีท่ีดิน
ประมาณ 31 ไร 25 ตารางวา (49,700 ตารางเมตร) เปนอาคารศูนยการคา 7 ชั้น มีขนาดพ้ืนท่ีท้ังสิ้น
ประมาณ 225,000 ตารางเมตร อันประกอบไปดวยพ้ืนท่ีขายประมาณ 104,000 ตารางเมตร พ้ืนท่ี
สวนกลางประมาณ 41,000 ตารางเมตร และพ้ืนท่ีลานจอดรถประมาณ 80,000 ตารางเมตร (ศูนย
การคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง, 2558ก) 
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ภาพท่ี 4.1  ทําเลท่ีตั้งปจจุบันของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง 
แหลงท่ีมา:  ศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง, 2558ก. 

 
ศูนยการคาฯ ตั้งอยูในจังหวัดสมุทรปราการ โดยปจจุบันจังหวัดสมุทรปราการมีจํานวน

ประชากรมากเปนอันดับ 2 ของภาคกลาง รองจากกรุงเทพมหานคร เนื่องจากตั้งแตแผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 5 กําหนดใหสมุทรปราการ เปนจังหวัดท่ีรองรับการขยายตัวจากกรุงเทพมหานครท้ังในดาน
การผลิต คือ อุตสาหกรรมและการกระจายตัวของประชากร ทําใหสมุทรปราการมีประชากรท่ีอ่ืนยาย
ถ่ินเขามาในจังหวัดเปนจํานวนมาก ซ่ึงประชากรท่ีเคลื่อนยายเขามาในจังหวัดนี้ มีท้ังท่ียายและไมยาย
ทะเบียนราษฎร ทําใหประชากรท่ีมีอยูจริงสูงกวาจํานวนประชากรในทะเบียน ราษฏรประชากร คน
สวนใหญในจังหวัดสมุทรปราการมีเชื้อชาติไทย แตในบางพ้ืนท่ีก็มีเชื้อชาติมอญอาศัยอยูกันมา เชน ใน
เขตอําเภอพระประแดง คนในจังหวัดสวนใหญนับถือศาสนาพุทธรอยละ 89.75 ศาสนาอิสลาม      
รอยละ 6.91 ศาสนาศริสต รอยละ 1.19 และอ่ืนๆ รอยละ 2.15 (“Samutprakan,” 2554, น. 67) 
 

4.2 ผลการวิจัยตามปญหานําการวิจัย 
 

4.2.1 นโยบายและการส่ือสารภายในองคกรของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง ท่ีทํา
ใหคนในองคกรรับรูการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร 

นโยบายและวิสัยทัศนของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง 
1) การศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) 
ผูวิจัยไดทําการศึกษาเอกสารแนวทางการบริหารธุรกิจของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด 

สําโรง เขียนโดยดร.พรชัย ศรีประไพ (2550) รองกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส ศูนยการคาอิมพีเรียล 
เวิลด สําโรง มีเนื้อหาระบุถึงกลยุทธท่ีใชในการดําเนินธุรกิจดังนี้ 

กลยุทธขององคกรประการหนึ่งคือ กลยุทธ CSR หรือท่ีเรียกวา ความรับผิดชอบตอ
สังคม (Corporate Social Responsibility) กลยุทธนี้คือกลยุทธท่ีจะสรางความเขมแข็งใหกับองคกร 
ตั้งแตพนักงานเอง (ภายในหาง) ออกไปจนถึงชุมชนรอบๆ องคกร (รั้วบาน) และไปสูสังคมท่ัวๆ ไป 
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CSR ไมใชเปนการออกไปชวยสังคมอยางท่ีเขาใจกัน แต CSR เปนขบวนการท่ี “สรางจิตสํานึกแหง
ความรับผิดชอบ” ใหกับพนักงานกอนท่ีจะออกไปทํางานเพ่ือสังคม การทํา CSR ท่ีถูกตองนั้นจะตองมี
ลําดับชั้นนั้นและวิธีการดังกลาวตอไปนี้ (พรชัย ศรีประไพ, 2550ข, น. 40-41) 

(1) เปาหมายและวิสัยทัศนขององคกรจะตองสอดคลองกับแนวทาง CSR 
และถูกนําไปพัฒนาอบรมปลูกฝงกับพนักงานอยางจริงจัง 

(2) สรางจิตสํานึกแหงความรับผิดชอบให กับพนักงาน ผาน
ขบวนการสรางวัฒนธรรมองคกร (ของอิมพีเรียล คือ ขอท่ีเก่ียวกับ Entrepreneurships และ 
Service Orientation)  

(3) ใหสํานึกแหงความรับผิดชอบนี้กระจายไปในวิธีการทํางาน วิธีคิด วิธี
ปฏิบัติงาน จนกลายเปนนิสัยหรือวัฒนธรรมองคกร 

(4) กระจายสํานึกแหงความรับผิดชอบออกไปสูผูรวมธุรกิจ Suppliers 
โดยปฏิเสธท่ีจะรวมทางานกับบุคคลบริษัทหรือองคกรท่ีมีแนวคิด หรือวิธีการทางานท่ีไมเปนธรรมาภิ
บาล ท่ีทาลายธรรมชาติหรือใชศักยภาพของคนเอารัดเอาเปรียบสังคม และสิ่งแวดลอม 

(5) กระจายความรับผิดชอบออกไปสูชุมชนรอบๆ องคกร โดยเขาไปมี
สวนรวมกับชุมชนในกิจกรรมท่ีเปนประโยชนกับท้ังองคกรและชุมชน ไมวาจะเปนกิจกรรมทางดาน
การกุศล กิจกรรมศาสนา กิจกรรมการศึกษา สุขอนามัย ฯลฯ 

(6) มุงเขาสูประเด็นปญหาใหญของสังคมหรือสิ่งแวดลอม วางจุดยืนดาน 
CSR ใหชัดเจนวา จะทํางานดานสิ่งแวดลอม โลกรอน หรือดานสังคม เชน การดูแลเด็ก การศึกษา 
ฯลฯ 

(7) โฆษณาประชาสัมพันธจุดยืนเหลานั้น เม่ือแนใจวาจะเปนผลดีกับ
ภาพลักษณ และการทำงานขององคกรอยางจริงจัง  

จากการศึกษาเอกสารแนวทางการบริหารธุรกิจของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง 
เขียนโดยดร.พรชัย ศรีประไพ (2550ข) รองกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส ศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด 
สําโรง พบวา กลยุทธของการดําเนินธุรกิจใหประสบความสําเร็จ คือ การแสดงความรับผิดชอบตอ
สังคม ท่ีทําผานการสรางความสัมพันธกับกลุมตางๆ ท่ีมีสวนไดสวนเสียกับธุรกิจนี้ คือ พนักงาน มิตร
รวมธุรกิจ ลูกคา สังคมและชุมชน ซ่ึงกลยุทธท่ีจะสรางความสัมพันธกับกลุมเหลานี้ได คือ การสราง
ทีมอิมพีเรียลจิตอาสา ซ่ึงจะเปนทีมท่ีขับเคลื่อนกิจกรรมเชิงสังคมของศูนยการคาอืมพีเรียล เวิลด 
สําโรง โดยเริ่มสรางทีมจากพนักงานภายในองคกรเปนอันดับแรกแลวจึงขยายทีมไปสูคนในชุมชน 

2) การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) (Documentary Research) 
ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณ ดร.พรชัย ศรีประไพ (15 เมษายน 2558, การสัมภาษณ) 

รองกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส ศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง ในเรื่องของแนวคิดของการใชกล
ยุทธในการดําเนินธุรกิจศูนยการคาฯ ใหดําเนินตอไปในอนาคตอยางม่ันคง ไดบทสัมภาษณดังนี้ 

 
หลายองคกรท่ีเปนระดับ Top 500 ของโลก ภายในระยะเวลา 10-15 ปท่ีผานมา จํานวน 
60-70% ถึงไดลมหายไปท้ังๆ ท่ีเคยเปนองคกรขนาดใหญและประสบความสําเร็จอยางมาก 
แตในขณะเดียวกันกลับมีองคกรอีก 30-40% ท่ีอยูรอดไดและอยูอยางคงทนถาวร ซ่ึงจาก
หนังสือ “Good to Great” ของ Jim Collins จะบอกไววาสวนใหญองคกรเหลานี้เปน
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องคกรท่ีสรางคุณคาใหกับสังคม ซ่ึงผมมาในยุคท่ีอิมพีเรียลประสบปญหาชวงป 40 และ
ตองการฟนฟูธุรกิจนี้ โดยมีความตั้งใจลึกๆ ไววาองคกรนี้จะตองอยูบนรากฐานของการสราง
คุณคา ซ่ึงผมมองวาเราตองสรางคุณคาใหกับกลุมคน 4 กลุม โดยใชคําแทนการสรางคุณคา
วา “ประโยชนสูงสุด” ซ่ึงจะอยูในวิสัยทัศนของเรา เราตองการสรางประโยชนสูงสุดใหแก 4 
กลุม คือ กลุมแรกคือผูรวมทุนซ่ึงหมายถึงพนักงาน กลุมท่ี 2 คือ มิตรรวมธุรกิจ คนท่ีมาทํา
ธุรกิจรวมกับเรา กลุมท่ี 3 คือ กลุมลูกคา ทําอยางไรใหลูกคาไดผลประโยชนสูงสุด และกลุม
ท่ี 4 คือ ชุมชนและสังคม ซ่ึงจากประสบการณในการทําธุรกิจมา ผมมองเห็นวาหากเราจะ
ทําใหอิมพีเรียลเติบโตอยางม่ันคงและยั่งยืนไดนั้น เราจะตองสรางคุณคาใหกับคนกลุมนี้ ซ่ึง
ท้ัง 4 กลุมนี้เราจึงตองสรางความสัมพันธกับท้ัง 4 กลุม โดยเฉพาะอยางยิ่งกุญแจท่ีจะทําให
ธุรกิจสามารถเติบโตไปไดก็คือ “ชุมชน” เพราะเราคิดเสมอวาเราเปนสวนหนึ่งของชุมชน 
เราไมสามารถเติบโตไปไดหากชุมชนไปโตไปพรอมกับเรา เราจึงเขาไปมีสวนรวมกับชุมชน
ผานกิจกรรมตางๆ” (พรชัย ศรีประไพ, 15 เมษายน 2558, การสัมภาษณ) 

 
ผลจากการสัมภาษณเชิงลึก ดร.พรชัย ศรีประไพ ผูบริหารศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด 

สําโรง พบวา ทิศทางและแนวทางการบริหารธุรกิจของศูนยการคาแหงนี้  ตองการมุงเนนให
ศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง เปนศูนยการคาท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคม ซ่ึงเห็นไดจากการให
ความสําคัญกับกลุมท่ีมีสวนเก่ียวของเริ่มจากคนภายในองคกรจนไปถึงสังคมชุมชน 

การแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง 
1) การศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) 
จากการศึกษาเอกสารรายงานประจําปของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง ตั้งแตป 

2554-2558 แสดงถึงรูปแบบของการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมผานการทํากิจกรรมเชิงสังคมของ
ศูนยการคาท่ีทําใหกับชุมชนยานสําโรง  
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ภาพท่ี 4.2  ภาพแสดงการรายงานการสรางความสัมพันธกับชุมชน ป 2554 
แหลงท่ีมา:  ศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง, 2554, น. 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

“ ศูนยการคาฯ ยึดนโยบายการทํา 
CSR ท่ีจะอํานวยประโยชนใหกับ
สังคม ท้ังสังคมภายในหางของเรา
เอง สังคมรอบๆ รั้วของศูนยการ 
คาฯ คือ ชุมชนตางๆ ในจังหวัด
สมุทรปราการ และสังคมท่ัวไป ” 
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ภาพท่ี 4.3  ภาพแสดงการรายงานการสรางความสัมพันธกับชุมชน ป 2555 
แหลงท่ีมา:  ศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง, 2555ข, น. 9, 14. 
 
 

“กลยุทธ : สรางความ
เปนศูนยแหงชุมชน” 

“ เราทุมเทกับกิจกรรม CSR ดวย
จิตสํานึกวาเราเปนสวนหน่ึงของ
สังคม ถาสังคมเจริญเติบโต มีการ
พัฒนา ท่ี ยั่ ง ยื น  อิม พี เ รี ย ล จะ
ประสบผลสําเร็จตามไปดวย เราจึง
พยายามปลูกฝงจิตสํานึกความ
รับผิดชอบ จิตสํานึกแหงสังคม 
โดยมุงใหอิมพีเรียล เปนศูนยกลาง
ของกิจกรรมตางๆ ของสังคมในทุก
ดาน ” 
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ภาพท่ี 4.4  ภาพการทํากิจกรรมเชิงสังคมของศูนยการคาฯ ในชวงป 2554-2555 
 

จากการศึกษาจากรายงานประจําปของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง ป 2554-
2555 พบวา ในชวงป 2554-2555 จะเปนการทํากิจกรรมเชิงสังคมในลักษณะของการสนับสนุน
หนวยงานตางๆ โดยเฉพาะดานการศึกษา และศาสนา เปนการมอบเงินเพ่ือชวยสนับสนุนและมี
ตัวแทนของศูนยการคาฯ เขารวมกิจกรรมท่ีทางโรงเรียนหรือวัดจัดข้ึน โดยไปเปนผูสนับสนุนหลัก
หลักและเปนผูรวมสนับสนุนในกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีทางหนวยงานท้ังการศึกษาและศาสนาไดขอมา 

 
 
 
 
 
 
 
 

“ ศูนยการค า อิม พี เรี ยล 
เ วิ ลด  สํ า โ ร ง  บริ จ าคตู
หนั ง สื อ ให แ ก โ ร ง เ รี ย น
อนุบาลในเขตชุมชน” 

“ศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด 
สําโรง บริจาคเงินสนับสนุนใน
การจัดทําเสื้อ โครงการ ศิลปะ
กะเด็กดาน ใหโรงเรียนมัธยม
ดานสําโรง” 

“ศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด 
สําโรง บริจาคขาวสารในงาน
ศาลเจาพอทัพประจําป” (เปน
งานท่ีมีชื่อเสียงประจําจังหวัด
สมุทรปราการ) 
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ภาพท่ี 4.5 ภาพแสดงกรอบความคิดแนวทางการทํางานเพ่ือสรางความสัมพันธกับกลุมตางๆ ป 

2556 
แหลงท่ีมา: ศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง, 2556, น. 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“กลุมสังคมและชุมชน เปนกลุมท่ีมีความใกลชิดเหมือนครอบครัวของอิมพีเรียล” 
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ภาพท่ี 4.6  ภาพแสดงการรายงานการสรางความสัมพันธกับชุมชน ป 2556 
แหลงท่ีมา: ศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง, 2556, น. 8. 
 
 
 

 

“อิมพีเรียลเติบโตมาพรอมกับชุมชน เราจึงมีความมุงม่ันท่ีจะเขา

ไปมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและสังคมผานกิจกรรม CSR 

และกิจกรรมทางสังคม ศาสนาและการเมือง ท่ีผูนําและพนักงาน

เขาไปมีสวนรวมดวยจิตมุงม่ันท่ีจะชวยใหสังคม นาอยูและมี

ความสุข” 
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ภาพท่ี 4.7  ภาพการทํากิจกรรมเชิงสังคมของศูนยการคาฯ ในชวงป 2556-2558 
 

จากการศึกษาจากรายงานประจําปของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง ป 2556-
2558 พบวา ตั้งแตป 2556 เปนตนมา ศูนยการคาฯ มีการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมผานการทํา
กิจกรรมเชิงสังคม โดยมีการสรางการมีสวนรวมตั้งแตทีมงานภายในองคกรเอง คือ ทีมอิมพีเรียลจิต
อาสา ใหมีการสรางเครือขายจนมีจํานวนสมาชิกเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ และมีการริเริ่มสรางโครงการ
ตางๆ ท่ีใหท้ังคนภายในองคกรและภายนอก (ชุมชนยานสําโรง) มีปฏิสัมพันธกันมากข้ึน ไมเพียงแต
เปนผูท่ีใหการสนับสนุนเปนตัวเงินเพียงอยางเดียวเหมือนปกอนหนานี้ แตสรางทีมภายในองคกรท่ีมี
จิตสํานึกความรับผิดชอบขยายไปยังชุมชน โดยโครงการสวนใหญก็ยังเนนไปท่ีดานศาสนา ดาน

“ทีมอิมพีเรียลจิตอาสารวมกันทํา
กิจกรรมงานประเพณีรับบัว โดย
รวมกันทําดอกบัวท่ีใชในงานนําไป
โยน ให บ าน เ รื อนริ ม นํ้ า  เป น
วัฒนธรรมการโยนบัวของอําเภอ
บางพลี จ.สมุทรปราการ และรวม
ทํ า กิ จก ร รมบน เ รื อ กั บคน ใน
ชุมชน” 

“ทีมอิมพีเรียลจิตอาสา นําโดย 
คุณโอฬาร กิจเลิศไพโรจน รอง
กรรมการผูจัดการใหญ และ
ประธานชมรมจิตอาสา ไปรวม
กิจกรรมสานความสัมพันธของ
โรงเรียนมัธยมดานสําโรง” 

“ ทีม อิมพี เรียลจิตอาสา จัด
ขบวนไปรวมงานแหผ าพระ
สมุทรเจดีย งานประจําจังหวัด
สมุทรปราการ” 
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การศึกษา และดานวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน ตามลําดับ และโครงการสวนใหญจะใชกิจกรรมเพ่ือ
สรางการรับรูและการมีสวนรวมระหวางศูนยการคาฯ และชุมชน เชน โครงการทอดผาปาการศึกษา 
โครงการอิมพีเรียลแหเทียนพรรษามหามงคล โครงการอิมอาสา “ลางวัด สรางบุญ สุขใจ” ณ วัดดาน
สําโรง และ วัดไตรสามัคคี โครงการอิมพีเรียล 2กาวนี้เพ่ือนอง ป 1 “มอบรองเทาเพ่ือกาวของนอง” 
โครงการอิมพีเรียลกาวนี้เพ่ือนอง ป 2 “สรางคลังสมองเพ่ือเด็กพิเศษ” และโครงการอิมพีเรียลสืบ
สานประเพณีทองถ่ิน 

2) การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) (Documentary Research) 
ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณ คุณโอฬาร กิจเลิศไพโรจน ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ/

ประธานท่ีปรึกษาชมรมอิมพีเรียลจิตอาสา ศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง ในเรื่องของแนวคิดใน
การแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของศูนยการคาฯ ท่ีไดทําผานมา ไดบทสัมภาษณดังนี้ 

 
ตองยอมรับวากอนหนานี้ทางศูนยการคาฯ ของเรามีการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมแบบ
ท่ีมุงเนนชวยเหลือหนวยงานราชการตางๆ เชน โรงเรียน วัด หรือสถานสงเคราะหในจังหวัด 
เพราะเรารูวาหนวยงานเหลานี้ยังขาดปจจัยอีกมากท่ีจะเอามาพัฒนา อยางเชนโรงเรียนใน
ยานนี้ยังเปนโรงเรียนขนาดเล็ก คุณภาพการศึกษาก็ยังไมคอยดี เพราะงบประมาณท่ีถูกเท
ลงมาในสวนนี้อาจยังไมมากพอ  แนนอนวาทําใหขาดการพัฒนาอยางตอเนื่อง แลวทาง
โรงเรียนเหลานั้นเขาก็ตองการความชวยเหลือ เวลาท่ีผมไปเจอ ผอ. โรงเรียนเคาก็เลาใหผม
ฟงถึงปญหาและก็ขอการสนับสนุนมา เราเองก็ยินดีท่ีจะชวยเหลือและสนับสนุนหากสิ่งท่ีขอ
มามันทําประโยชนไดจริง” (โอฬาร กิจเลิศไพโรจน, 15 มิถุนายน 2558, การสัมภาษณ) 

 
พอเราไดใกลชิดกับชุมชนมากข้ึนมันก็ทําใหท้ังผมและทีมงานไดเรียนรูเพ่ิมข้ึน พอยิ่งได
พูดคุยกัน มันก็ทําใหเรารูปญหาท่ีแทจริง รูวาชุมชนขาดอะไร รูวาเราจะพัฒนาเขาได
ตรงไหนอยางไรบาง เลยทําใหเกิดโครงการข้ึนมาหลายโครงการ และกิจกรรมพวกนี้มันก็ทํา
ใหชุมชนไดเรียนรูไปดวยกันและทําใหความสัมพันธระหวางเรากับชุมชนก็ดีมากข้ึน การทํา
กิจกรรมดวยกันผมวามันเปนชองทางท่ีงายนะ มันไดมาทําดวยกันบางงานก็เยอะบางงานก็
นอย แตเราก็พยายามสรางกิจกรรมท่ีทําใหแตละกลุมไดมีสวนรวมและพยายามเขาเขาใจ
วัตถุประสงคของแตละงานท่ีจัด ท่ีเราตองทํากิจกรรมมากมายขนาดนี้เพราะเม่ือกอนเราถูก
มองในภาพลบๆ มาตลอด ยังมีหลายคนท่ีติดภาพวาเราเปนแหลงม่ัวสุม หางเรามีแตเด็ก
แวนซเด็กสกอยส ซ่ึงผมก็บอกตรงนี้วาผมเปลี่ยนอดีตไมได แตผมรูวาผมจะสรางอนาคต
ยังไง ถาทุกคนเขาใจผม ทีมงานเขาใจ ชุมชนใหความรวมมือ เราก็เดินไปดวยกันได” 
(โอฬาร กิจเลิศไพโรจน, 15 มิถุนายน 2558, การสัมภาษณ) 
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ผมยินดีมากท่ีพนักงานจะมารวมกันเวลาท่ีมีกิจกรรม จะในเวลางานหรือนอกเวลา
งานผมเองสนับสนุนตลอด เพราะอยางท่ีบอกวาการทํา CSR ใหประสบความสําเร็จ
มันตองเริ่มมาจากภายในก็คือพนักงานทุกคนในบริษัทตองมีความเต็มใจท่ีจะทํามัน
กอน” (โอฬาร กิจเลิศไพโรจน, 15 มิถุนายน 2558, การสัมภาษณ) 

 
ผลจากการศึกษาขอมูลและการสัมภาษณ คุณโอฬาร กิจเลิศไพโรจน ในฐานะ

ประธานท่ีปรึกษาชมรมอิมพีเรียลจิตอาสา และดํารงตําแหนงรองผูชวยกรรมการผูจัดการใหญของ
ศูนยการคา พบวาพนักงานของศูนยการคาฯ มีความเขาใจชุมชนมากข้ึนผานการทํากิจกรรมเชิงสังคม 
เพราะไดรวมพูดคุยกับคนในชุมชนทําใหเห็นถึงสภาพปญหาและสิ่งท่ีชุมชนตองการ จึงไดมีการ
ปรับเปลี่ยรูปแบบของการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมเปนแบบใหมโดยการสราง ”ทีมอิมพีเรียลจิต
อาสา” ข้ึนมาโดยเริ่มจากคนภายในองคกร เพ่ือสรางการมีสวนรวมระหวางศูนยการคาและชุมชนมาก
ข้ึน โดยการคิดโครงการแตละโครงการก็ไดมีการศึกษาบริบทชุมชนรวมกับชุมชนเอง จนทําใหเกิด
กิจกรรมท่ีหลากหลายข้ึนกวาในอดีตท่ีเนนแตการสนับสนับสนุนดวยปจจัยเปนเงิน และอีกประการท่ี
สําคัญ คือ มีการสื่อสารภายในองคกรท่ีตอกย้ําใหเกิดความรับผิดชอบตอสังคมผานมิติภายใน คือ ตัว
ผูบริหารมีความยินดีและสนับสนุนการทํากิจกรรมของพนักงานเพราะเชื่อวา การแสดงความ
รับผิดชอบตอสังคมตองเริ่มมาจาก คนภายในองคกรเปนสําคัญ จึงสามารถใหพนักงานรวมกันทํา
กิจกรรมในชวงเวลาการทํางานได 

การสื่อสารภายในองคกรท่ีชวยสรางจิตสํานึกความรับผิดชอบใหกับพนักงานในองคกร 
1) การศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) 
ผูวิจัยไดทําการศึกษาจากเอกสารแผนงานของฝายกลยุทธการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

และบริหารงานฝกอบรม ในป 2558 เพ่ือใหทราบถึงรูปแบบของการสื่อสารภายในองคกรของ
ศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง ท่ีทําใหพนักงานรับรูนโยบายขององคกร ดังนี้ 

การสื่อสารแบบเปนทางการศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง มีการสื่อสารแบบเปน
ทางการ 1 แบบ จากการประชุมประจําเดือน กลาวคือ 

การประชุมผูบริหารพบพนักงานประจําเดือน ทุกหนวยงานจะตองเขารวมประชุม
พรอมกัน ในวันและเวลาท่ีกําหนด เพ่ือรับทราบถึงทิศทางของบริษัทและตองย้ําเรื่องนโยบายและ
วิสัยทัศนของศูนยการคาฯ ในรูปแบบของการบรรยายของผูบริหารสลับกับการทํากิจกรรมในแตละ
เดือนตามหัวขอของการอบรม 
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ภาพท่ี 4.8  แผนการประชุมผูบริหารพบพนักงานประจําเดือนป 2558 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“หวัขอแตละเดือนถูกกําหนดจากฝายบริหารรวมกับฝายกลยุทธการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
และบริหารงานฝกอบรม โดยวัตถุประสงคคือการแจงใหทุกทราบถึงนโยบายและดําเนินงาน
ไปใหเปนทิศทางเดียวกัน” 
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ภาพท่ี 4.9  ภาพประชุมผูบริหารพบพนักงานประจําเดือน 

 
 
 
 
 
 

“ผูบรรยายการประชุม เปนผูบริหาร
ระดับสูง หรือวิทยากรจากภายนอกท่ี
เชิญเขามาจัดการประชุม” 

“มีการทํากิจกรรมเพ่ือสรางการมีสวนรวม
ในการประชุม เพ่ือใหเขาใจวัตถุประสงค
และไดรวมคิดตาม” 

“ระดับเจาหนาท่ีข้ึนไปถึงผูจัดการ
ฝายจะตองเขารวมประชุมเพ่ือรับ
ฟงทิศทางตามหัวขอการประชุม
ในแตละเดือน” 
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2) การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) (Documentary Research) 
ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณ คุณกุลริสา กลิ่นชูกร, ผูจัดการแผนกพัฒนาองคกร ฝาย

ทรัพยากรบุคคล ศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง เรื่องการสื่อสารภายในองคกรแบบเปนทางการ 
ไดบทสัมภาษณดังนี้ 

 
เราจะมีการประชุมผูบริหารพบพนักงานทุกเดิอน เพราะทุกคนตองรับรูวาทิศทางของเราวา
เปนยังไง ตองแจงและตอกย้ํากับพนักงานกันทุกเดือน พนักงานท่ีนี่มีจํานวนมากถือเปน
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
สื่อสารผานการประชุมประจําเดือน ซ่ึงเปนลักษณะการสื่อสารแบบบนลงลาง โดยผูสงสารคือ 
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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ตารางท่ี 4.1 รายการและเนื้อหาการจัดรายการของ “IM Radio” 
 
วันท่ีจัด
รายการ 

  ชื่อ
รายการ 

            เนื้อหารายการ ประเภท
เพลง 

รายชื่อดีเจ 

วันจันทร สปอรตธรรม 1. เรื่องแวดวงกีฬา อัพเดทขาวสารดานการกีฬา 
แนะนําเทคนิคการเลนกีฬา 
2. เรื่องธรรมะประจําวัน แทรกขอคิดดีๆ ในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน 

เพลงท่ัวไป 
ฟงสบายๆ 

ดีเจหมงหมง 
ดีเจกอลฟฟ 

วันอังคาร เรื่องเกาเลา
ดวง 

1. ยอนเรื่องเกาในอดีต เรื่องวัฒนธรรม การดําเนิน
ชีวิต  
2. เลาดวง พรอมสอดแทรกขอคิดการดําเนินชีวิต  

เ พ ล ง เ ก า 
ยอนยุค 

ดีเจพ่ีหมู 

วันพุธ 2 สาว 
Around 
the World 

1. เรื่องแฟช่ันท่ัวไป อัพเดทขาวสารบันเทิงตางๆ เกาะ
กระแสแฟช่ัน 
2. ขอมูลขาวสารดานสินคาและบริการใหมๆ เทคนิค
การบริการลูกคา 

เพลงท่ัวไป 
ท้ังไทยและ
สากล 

ดีเจโบวลิ่ง 
ดีเจฟรุงฟริ้ง 

วัน
พฤหัสบด ี

ครอครัว        
อิมพีเรียล 

1.เรื่องราวของการดูแลและแบงปนตางๆ เชน คลิป
ความดีท่ีเปนกระแสใน Social Media 
2. เรื่องราวขาวสาร กิจกรรมดีๆ ของอิมพีเรียล 

เพลง ท่ัว ไป 
ฟงสบายๆ 

ดีเจตุง 
ดีเจเต 

วันศุกร ศุกรสุขภาพ 1. เรื่องสุขภาพ การดูแลสุขภาพ การเลือกรับประทาน
อาหาร เทคนิคการออกกําลังกาย 

เพลงท่ัวไป 
ฟงสบายๆ 

ดีเจปาไก 

 

จากตารางท่ี 4.1 การใหความสําคัญกับพนักงานและมิตรรวมธุรกิจรานคา
ภายในศูนยการ คาฯ ผานเนื้อหาในแตละวัน จะมีการสอดแทรกขอคิดในการดําเนินชีวิตประจําวัน 
และมีการบอกเลาเรื่องของการแบงปนในวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห 
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ตารางท่ี 4.2 สคริปสหัวขอขาวประชาสัมพันธ ของรายการ Im Radio ท่ีฝายทรัพยากรบุคคลกําหนด
ในการดําเนินรายการของ วันจันทรท่ี 27 เมษายน-วันศุกรท่ี 1 พฤษภาคม 2558 

 

ลําดับ หัวขอ รายละเอียด หมายเหตุ 

1 ตอนรับสมาชกิใหม ยินดีตอนรับพนักงานใหมท่ีมารวมเปนสวนหน่ึงของ
ครอบครัวอิมพีเรียลเราในสัปดาหน้ี  

2 วันคลายวันเกิด วันท่ี 28 เม.ย. คุณรัตติกาล กานอย ฝายรักษาความ
สะอาด 
วันท่ี 30 เม.ย. คุณศุภโชค อาจคงหาญ แผนกขายพ้ืนท่ี 
วันท่ี 1 พ.ค. คุณสุทิน ชอบธรรม ฝายรักษาความสะอาด 
วันท่ี 1 พ.ค. คุณฤทธิไกร ญาติกลาง แผนกการเงินรับ 
วันท่ี 3 พ.ค. คุณวันเพ็ญ แกวตาล  แผนกขายพ้ืนท่ี 
วันท่ี 3 พ.ค. คุณสุนา คํายืน พนักงานรักษาความสะอาด  

3 แอโรบิคเพ่ือสุขภาพ งด กิจกรรมแอโรบิค วันศุกรท่ี 1 พฤษภาคม 2558  
เนื่องในวันแรงงานแหงชาติ 

  

4 โครงการผูบริหารพบ
พนักงาน 

เชิญชาวอิมแฟมิลี่ เขารวมกิจกรรมผูบรหิารพบพนักงาน 
"ภาพน้ีตองขยาย" เพ่ือมาติดตามกันวาภาพไหนท่ีเรา
ตองขยาย และเราจะรวมกันสรางช็อตเด็ด ในวันอังคาร
ท่ี 28 เมษายน 2558 เริ่มลงทะเบียน 8.00 น. 

  

5 Swiss Coffee 
(Promotion) 

โปรโมชั่นสําหรับพนักงานอิมพีเรียล…!! 
เพียงแสดงบัตรพนักงานอิมพีเรียล (บัตรแข็งติดรูป ระบุ
แผนก) สามารถรับสิทธ์ิไดทันที..กาแฟ/ชา (รอน/เย็น)  
ลดเหลือ 45 บาท อิตาเลี่ยนโซดา  ลดเหลือ 40 บาท 
ต้ังแตวันนี้ถึง 30 มิถนุายน 2558 

  

 
แหลงท่ีมา: ศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง, 2558ข. 

 
จากตารางท่ี 4.2 โครงการผูบริหารพบพนักงาน “มีสคริปสใหดีเจพูดในเรื่อง

ขาวประชาสัมพันธในแตละสัปดาหเพ่ือใหผูฟงรับทราบถึงขาวสารและสิ่งท่ีตองปฏิบัติ อยางเชน 

สัปดาหมีการประชุมผูบริหารพบพนักงาน ท่ีทุกคนตองมาประชุมพรอมกัน ก็มีการแจงผานวิทยุ

ภายในองคกรนี้” 
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ตารางท่ี 4.3 สคริปสหัวขอขาวประชาสัมพันธ ของรายการ Im Radio ท่ีฝายทรัพยากรบุคคลกําหนด
ในการดําเนินรายการของ วันจันทรท่ี 4-วันศุกรท่ี 8 พฤษภาคม 2558 

 

ลําดับ หัวขอ รายละเอียด หมายเหตุ 

1 ตอนรับสมาชกิใหม ยินดีตอนรับพนักงานใหมท่ีมารวมเปนสวนหน่ึงของ
ครอบครัวอิมพีเรียลเราในสัปดาหน้ี   

2 วันคลายวันเกิด วันท่ี 12 คุณธนพร สุขเปรม แผนกกิจกรรมการตลาดฯ 
วันท่ี 12 คุณวิลัยศักดิ์ ชินสุทธิ แผนกระบบอาคาร 
(วิศวกรรม) 
วันท่ี 14 คุณอุไรวรรณ จงปน แผนกการเงินรับ PZ 
FOOD 
วันท่ี 14 คุณพินิจ เรืองตอวงศ แผนกบริการสํานักงาน 
วันท่ี 14 คุณปรีชา ศรจีริยาพรกุล ฝายรักษาความสะอาด 
วันท่ี 16 คุณเสาวณี ฉิมเจรญิ แผนกอาคารพาณิชย เดย&
ไนท 
วันท่ี 17 คุณสริภพ หวยมะโกก แผนก Convention   

3 แอโรบิคเพ่ือสุขภาพ กิจกรรมดีๆ เพ่ือคนรักสุขภาพ สรางความแข็งแรงของ
รางกาย "สุขภาพดี สรางได"ณ เวทีกิจกรรมช้ัน 5 (หนา
ไอซสเก็ต) ทุกวันจันทร พุธ และศกุร เวลา 18.30- 
19.30 น.   

  

4 Swiss Coffee 
(Promotion) 

โปรโมชั่นสําหรับพนักงานอิมพีเรียล…!! 
เพียงแสดงบัตรพนักงานอิมพีเรียล (บัตรแข็งติดรูป ระบุ
แผนก) สามารถรับสิทธ์ิไดทันที.. 
กาแฟ/ชา (รอน/เย็น)  ลดเหลือ 45 บาท 
อิตาเลี่ยนโซดา  ลดเหลือ 40 บาท 
ต้ังแตวันนี้ถึง 30 มิถนุายน 2558 

  

 
แหลงท่ีมา: ศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง, 2558ข. 

 
จากตารางท่ี 4.3 กิจกรรมวันคลายวันเกิดเปนการใหความสําคัญกับพนักงาน

ในองคกร เริ่มตั้งแตการยินดีตอนรับเขาสูองคกร อวยพรในวันคลายวันเกิด ผานเสียงตามสายในภาย
องคกร และกิจกรรม แอโรบิคเพ่ือสุขภาพ เปนการจัดกิจกรรมเพ่ือพนักงานในองคกร โดยสามารถใช
เวลากอนเลิกงานในการไปรวมกิจกรรมได (ปกติเวลาเลิกงานคือ 19.30 น. แตสามารถมารวม
กิจกรรมไดตั้งแต 18.30 น.) และมีการประชาสัมพันธผานเสียงตามสายภายในองคกร 
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ตารางท่ี 4.4 สคริปสหัวขอขาวประชาสัมพันธ ของรายการ Im Radio ท่ีฝายทรัพยากรบุคคลกําหนด
ในการดําเนินรายการของ วันจันทรท่ี 2-วันศุกรท่ี 7 มิถุนายน 2558 

 

ลําดับ หัวขอ รายละเอียด หมายเหตุ 

1 ตอนรับสมาชกิใหม ยินดีตอนรับพนักงานใหมท่ีมารวมเปนสวนหน่ึงของ
ครอบครัวอิมพีเรียลเราในสัปดาหน้ี   

2 วันคลายวันเกิด วันท่ี 1 คุณมธุพร ขุมทอง  แผนกบริการพ้ืนท่ีศูนยอาหาร 
วันท่ี 1 คุณสุวรรณ สาสาย  แผนกขายเครื่องดื่ม 
วันท่ี 1 คุณพิทยา ธัญพิทยาพาณชิย  แผนกกิจกรรมการ   
ตลาดฯ 
วันท่ี 1 คุณชํานาญ ทับทอง  พนักงานเก็บเงินลานจอด 
วันท่ี 3 คุณปกรณ นอยถนอม  แผนกสรางสรรคและตกแตง 
วันท่ี 6 คุณสมัย ปดชาวงษ  แผนกขายเครื่องดื่ม 
วันท่ี 7 คุณพวน ถ่ินแถว  ฝายรักษาความสะอาด 
วันท่ี 7 คุณเทียนชัย วงศนวภรณ  ฝายบัญชี   

3 แอโรบิคเพ่ือ
สุขภาพ 

กิจกรรมดีๆ เพ่ือคนรักสุขภาพ สรางความแข็งแรงของรางกาย 
"สุขภาพดี สรางได"ณ เวทีกิจกรรมช้ัน 5 (หนาไอซสเก็ต) ทุก
วันจันทร พุธ และศุกร เวลา 18.30-19.30 น.   

  

4 กิจกรรมวันเกิด เชิญผูท่ีเกิดในเดือน เมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน เขารวม
ทําบุญวันคลายวันเกิด ในวันพฤหัสบดีท่ี 11 มิถุนายน 2558 ณ 
Convention Hall ช้ัน 6 เวลา 09.00 - 13.00 น. 

  

5 Swiss Coffee 
(Promotion) 

โปรโมชั่นสําหรับพนักงานอิมพีเรียล…!! เพียงแสดงบัตร
พนักงานอิมพีเรียล (บัตรแข็งติดรปู ระบุแผนก) สามารถรับสิทธ์ิ
ไดทันที..กาแฟ/ชา (รอน/เย็น)  ลดเหลือ 45 บาท อิตาเลีย่น
โซดา  ลดเหลือ 40 บาท ต้ังแตวันนี้ถึง 30 มิถนุายน 2558 

  

 
จากตารางท่ี 4.4 กิจกรรมวันเกิด เปนการใหความสําคัญกับพนักงานโดยมี

การจัดกิจกรรมทําบุญวันเกิด ใหพนักงานไดมารวมทําบุญในเดือนเกิดของพนักงานเอง โดยจัดทุก 3 
เดือน 1 ครั้ง 
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ภาพท่ี 4.10  ภาพการจัดรายการ Im Radio 
 

การสัมภาษณแบบเจาะลึก ( In-Depth Interview) (Documentary 
Research) 

ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณ คุณสุวรรณา ประคองทรัพย หัวหนาแผนกกลยุทธ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและบริหารงานฝกอบรม  และคุณพงษศักดิ์ รุงโรจนการคา สมาชิกชมรม
อิมพีเรียลจิตอาสาระดับ Middle Line ศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง เรื่องการสื่อสารภายใน
องคกรแบบเปนไมเปนทางการผานเสียงตามสายภายในองคกร รายการ “Im Radio” ไดบท
สัมภาษณดังนี้ 

 
IM RADIO” เปนชองทางการสื่อสารใหมภายในองคกร ท่ีเราทําข้ึน เพราะรูปแบบท่ีผานมา
เราใชสื่อสารแบบเปนทางการอยางเดียว มีแตการประชุม มันฟงแลวนาเบื่อ พ่ีคิดวาบางที
การรับรูของคนมันไมเทากัน การท่ีผูบริหารมาประชุมบอกเลาทิศทางหรือสรุปงานใหฟง 
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 มีเรื่องท่ีหลากหลาย แตทุกคนสามารถนําเสนอผูฟงไดอยางต็ม

“ดีเจพ่ีหมู คุณพงษศักดิ์ รุงโรจนการคา สมาชิกชมรมอิมพีเรียล
จิตอาสา ในระดับ Middle Line ” 
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ท่ีภายใต Main Theme คะ” (สุวรรณา ประคองทรัพย, 7 พฤษภาคม 2558, การ
สัมภาษณ) 

 
ผมมองวาเปนเรื่องดีท่ีบริษัทใหโอกาสพนักงานท้ังผมและนองๆ มาดําเนินรายการ บางคน
ถูกคัดเลือกมา บางคนเต็มใจเสนอตัวมาเองอยางผม ...(หัวเราะ) เพราะทุกคนอยากชวยกัน
สรางสีสันใหบริษัทนี้ เรื่องท่ีเราพูดเวลาจัดรายการก็เปนเรื่องดีๆ ทางบุคคลก็เปดโอกาสใหดี
เจบอกเลาสิ่งท่ีสนใจ ใหชวยนําเสนอเรื่องท่ีจะพูดได มันดีตรงนี้ท่ีบริษัทไมไดบังคับเรา
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 ซ่ึงเปนเนื้อหาท่ีชวยในการสรางจิตสํานึกท่ีดีใหกับผูฟง(คนใน
องคกร)ได และในสคริปสขาวประชาสัมพันธในแตละวัน ก็จะมีเนื้อหาท่ีชวยสรางทัศนคติท่ีดีระหวาง
ตัวองคกรและพนักงาน เชน มีการกลาวยินดีตอนรับสมาชิกใหม การจัดกิจกรรมทําบุญวันเกิดให
พนักงาน เปนตน โดยการสื่อสารผานเสียงตามสายโดยดีเจซ่ึงเปนพนักงานภายในองคกรเดียวกัน 

2) สื่อกิจกรรม มีการจัดกิจกรรมภายในองคกรตามวันสําคัญหรือประเพณี
ตางๆ เชน กิจกรรมวันเกิดพนักงานประจําเดือน กิจกรรมปใหมประจําป กิจกรรมวันสงกรานตรดน้ํา
ขอพรผูบริหาร กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ เปนตน 
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ภาพท่ี 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 ท้ังสนุกและลด
ความเครียดจากงาน แลวยังรูจักกันมากข้ึนดวย” (สุวรรณา ประคองทรัพย, 7 พฤษภาคม 2558, การ
สัมภาษณ) 
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กิจกรรมท่ีศูนยการคาฯ จัดข้ึนใหกับพนักงาน คือ กิจกรรมกีฬาชวงเย็นคะ ปกติแลวเราเลิก
งานกันทุมครึ่ง แตผูบริหารใหทุกคนสามารถมาเลนกีฬากันไดตั้งแตหกโมงครึ่ง แลวแตวา
ใครสนใจอยากเลนก็เลน ใครไมเลนก็ทํางานตอ ตั้งแตเริ่มถึงวันนี้ 2 ปกวาๆ สมาชิกเพ่ิม
ข้ึนมาตลอดไมนอยลงเลย เราทํากันจนชินแลว ผูบริหารตั้งใจใหเกิดกิจกรรมนี้ โดย
วัตถุประสงค คือ ไดมารวมกันทํากิจกรรม รูแพ รูชนะ รูอภัย มีน้ําใจนักกีฬา ดูแลวเชยๆ แต
ท่ีผานมามันเปนแบบนั้นจริงๆ คะ ทุกคนรูจักกันมากข้ึน เวลาเลนก็เลนรวมกันไมมีแบง
แผนก ซ่ึงเปนเรื่องท่ีดีมาก (กุลริสา กลิ่นชูกร, 6 พฤษภาคม 2558, การสัมภาษณ) 

 
ผลจากการสัมภาษณคุณสุวรรณา ประคองทรัพย หัวหนาแผนกกลยุทธการ

พัฒนาทรัพยากรบุคคลและบริหารงานฝกอบรม และคุณกุลริสา กลิ่นชูกร ผูจัดการแผนกพัฒนา
องคกร ฝายทรัพยากรบุคคล พบวา องคกรใชสื่อกิจกรรมเพ่ือสรางทัศนคติท่ีดีใหแกพนักงานภายใน
องคกร โดยการจัดกิจกรรมท่ีสรางความสัมพันธในทุกหนวยงาน โดยมีการใหใชเวลางานชวงกอนเลิก
งาน 1 ชั่วโมง สามารถมารวมกิจกรรมกันไดอยางอิสระ ซ่ึงกิจกรรมท่ีไดจัดข้ึน เชน กิจกรรมกีฬาสาน
สัมพันธ ชวยใหพนักงานภายในองคกรเกิดการแบงปน มีน้ําใจ รูแพ รูชนะ 

3) สื่อสังคมออนไลน มีการตั้งไลนกลุมของอิมพีเรียล โดยวัตถุประสงคเพ่ือ
การแลกเปลี่ยนและสงตอขอมูลขาวสารท้ังเรื่องงาน และขาวสารกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึนใหตัวแทนแตละ
หนวยงานรับทราบ ชื่อกลุมวา “We drive the future” ปจจุบันมีจํานวนผูเขารวมท่ี 73 คน 
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ภาพท่ี 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 

“ผูบริหาร
ระดับสูงอยูใน
กลุม และได

แชรขอคิดดีๆ” 

“เจาหนาท่ี
และพนักงานมี
การรายงาน
สถานการณ

การการทํางาน
ลงในไลน
กลุม” 
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ไลนกลุมอันนี้เราตั้งข้ึนมาเพราะเห็นวาตอนนี้ทุกคนใชไลนพูดคุยกัน มีกรุปยอยๆ ในแผนก 
ในฝาย เราเองก็อยูในแผนกกลยุทธพัฒนาทรัพยากรบุคคล ก็ยังตั้งไลนกลุมเราเอง บางที
เจานายก็สั่งงานกับเราผานทางไลน ฮาฮาฮา... เลยทําใหฝายบุคคลตั้งไลนกลุมใหญนี้ข้ึนมา 
ตั้งชื่อวา “We drive the future” เพ่ือใชคุยกันเรื่องงาน การประสานงานอะไรมันก็เร็วข้ึน 
แลวมันก็ทําใหทุกแผนกทุกฝายรูจักการทํางานของแตละสวนมากข้ึนดวย บางทีเราไมเคยรู
เรื่องระบบไฟฟา เชามาชางก็แจงวาเชานี้ระบบไฟฟา แอร เรียบรอยหรือผิดปกติอะไรยังไง 
เราก็รูไปดวย บางทีเราไมเคยคุยดวยแตเราก็รูจักชางคนนี้เพราะเคามารายงานใหเราฟงทุก
วันในไลน (สุวรรณา ประคองทรัพย, 7 พฤษภาคม 2558, การสัมภาษณ) 

  
จากการสัมภาษณคุณสุวรรณา ประคองทรัพย หัวหนาแผนกกลยุทธการ

พัฒนาทรัพยากรบุคคลและบริหารงานฝกอบรม พบวาการใชสื่อสังคมออนไลน คือ ไลนกรุป นั่นเปน
การชวยสรางและกระตุนเตือนจิตสํานึกของความรับผิดชอบท้ังในดานของการทํางานและดานการ
ชวยเหลือแบงปนความรูหรือขาวสารกันภายใน เปนการตอกย้ําใหพนักงานเกิดความรูสึกและทัศนคติ
ในดานบวกอยูตลอดเวลา 

ผลจากการศึกษาขอมูลดังกลาว จึงสามารถสรุปไดวาการสื่อสารแบบไมเปน
ทางการขององคกรนี้ มีรูปแบบการสื่อสารท่ีหลากหลาย เชน เสียงตามสายภายในองคกร สื่อกิจกรรม 
และสื่อสังคมออนไลน ซ่ึงทําใหเกิดการมีสวนรวมของพนักงานภายในบริษัทในทุกระดับ สามารถ
ติดตอสื่อสารกันขามสายงานได และสามารถสรางความสัมพันธกันผานรูปแบบการสื่อสารท่ี
หลากหลายดังกลาว 

สรุปไดวาการสื่อสารภายในองคกรแหงนี้ ท่ีทําใหพนักงานรับรูถึงเปาหมาย นโยบายการ
แสดงความรับผิดชอบตอสังคมของศูนยการคาฯ มาจากการสื่อสารผานการประชุมผูบริหารพบ
พนักงานประจําเดือน ซ่ึงมีรูปแบบเปนทางการแตก็มีกิจกรรมบางตามหัวขอของการบรรยายในแตละ
เดือน ซ่ึงลักษณะนี้ถือไดวาเปนการสื่อสารแบบเปนทางการ เพราะมีการกําหนดการประชุม ออก
ขอบังคับใหมาประชุมตามนัดหมายเพ่ือแจกแจงเรื่องราวตางๆ ใหรับทราบอยางพรอมเพรียงกัน โดย
ผูท่ีบรรยาย คือ ผูบริหารระดับสูง และการสื่อสารอีกรูปแบบหนึ่งเปนการสื่อสารแบบไมเปนทางการ 
ไดแก การสื่อสารผานเสียงตามสายภายในองคกร “IM Radio” ซ่ึงใชดีเจเปนสื่อบุคคลในการ
ถายทอดเรื่องราว โดยท่ี Theme หลักของการนําเสนอในแตละวันมีเนื้อหาท่ีเปนประโยชนและ
สอดแทรกขอคิดตางๆ ในการดําเนินชีวิต แตรูปแบบในการนําเสนอจะผสมผสานความบันเทิง ใน
ลักษณะเปนแนวคิด เกร็ดความรู สนุกสนาน ทําใหผูฟงไมเกิดความเบื่อหนาย ซ่ึงสวนเนื้อหานั้น
สะทอนใหเห็นถึงการท่ีองคกรพยายามปลูกฝงคานิยมของการแบงปนใหกับพนักงานและมิตรรวม
ธุรกิจรานคาภายในศูนยการคาฯ และสรางจิตสํานึกและทัศนคติท่ีดี เชน การมีเนื้อหาท่ีเลาเรื่องราว
ชองการแบงปนท้ังจากขาวภายนอกท่ัวไป และกิจกรรมท่ีศูนยการคาฯ จัดข้ึน การสื่อสารผาน
กิจกรรมภายในองคกร โดยมีการกิจกรรมตามวันสําคัญหรือปรเพณี เพ่ือใหพนักงานภายในองคกรเกิด
ปฏิสัมพันธกัน สรางการมีสวนรวมและสรางความสัมพันธระหวางหนวยงานไดเปนอยางดี และการ
สื่อสารผานสังคมออนไลน ก็เปนการติดตอสื่อสารกันผานไลนกลุม “We drive the future” ซ่ึงมี
วัตถุประสงคในการตั้งข้ึนเพ่ือการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางคนภายในองคกร แชรความ
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คิดเห็นและประชาสัมพันธโครงการตางๆ ไดงาย รวดเร็ว และยังเปนการกระตุนเตือนจิตสํานึกท้ังใน
ดานของการทํางานและการแบงปนความรูกัน 

 
4.2.2 กลยุทธของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง ท่ีทําใหเกิดการมีสวนรวมระหวาง

ศูนยการคาฯ และชุมชน 
4.2.2.1 “ทีมอิมพีเรียลจิตอาสา” 

1) การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interview) (Documentary 
Research) 

ผูวิจัยไดสัมภาษณ คุณโอฬาร กิจเลิศไพโรจน ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ/
ประธานท่ีปรึกษาชมรมอิมพีเรียลจิตอาสา เพ่ือใหทราบวาจากนโยบายการแสดงความรับผิดชอบตอ
สังคม  ศูนยการคาเองแสดงความรับผิดชอบตอสังคมโดยทําใหเกิดการมีสวนรวมระหวางศูนยการคาฯ 
กับชุมชนไดอยางไร 

 
ทีมอิมพีเรียลจิตอาสา” ถูกกําหนดข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนตัวแทนขององคกรท่ีทํางาน
รวมกับชุมชน ในการเขาไปมีสวนรวมในการแกไขปญหาและชวยพัฒนาชุมชนรอบ
ศูนยการคา ผูท่ีถูกคัดเลือกเขามาในทีมสวนหนึ่ง คือ กลุมผูนําขององคกร (Leader) หรือ
กลุม Middle Line ในระดับหัวหนาหรือผูจัดการแผนก ซ่ึงปจจัยหลักท่ีเลือกคนกลุมนี้มา
เปนแกนหลักของทีมจิตอาสา เพราะเชื่อวา สื่อบุคคลมีประสิทธิภาพในการสื่อสารเพ่ือสราง
พลังการรับรูใหแกระดับเจาหนาท่ี ไมใชเพียงแตบทบาทหนาท่ีท่ีสามารถบอกบังคับ แตเปน
ความสามารถในการดึงพลังรวมจากผูใตบังคับบัญชาในหนวยงานของตัวเอง ใหรูและเขาใจ
ถึงเปาหมายขององคกร และวัฒนธรรมองคกร (โอฬาร กิจเลิศไพโรจน, 15 มิถุนายน 2558,
การสัมภาษณ) 

 
ความจริงแลวเปาหมายท่ีแทจริงของการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของเรา มันตองเริ่ม
มาจากตัวของพนักงานเองท่ีตองสรางจิตสํานึกความรับผิดชอบภายในตัวเอง ภายในองคกร
ของเรา แลวคอยออกไปรับผิดชอบตอชุมชนขางนอก การท่ีศูนยการคาฯ ของเราจะ
รับผิดชอบตอสังคมนั่น ผมถือวามันคือหนาท่ีของเรา เรารับผิดชอบตอเขาโดยการใหโอกาส 
และสรางความสัมพันธระหวางเขากับเราใหเกิดข้ึน เพราะหากเขาไววางใจเราแลว เขาจะ
กลาบอกปญหาหรือความตองการใหเรารับรูได และนั่นจะทําใหเราสามารถพัฒนาชุมชนให
เติบโตไปดวยกันได คุณสงคราม (ประธานกรรมการผูจัดการใหญ) พูดเสมอวา เราเองไม
สามารถเปนปราสาททามกลางสลัมได เพราะฉะนั้นเราท่ีหนาท่ีชวยพัฒนาและใหโอกาส
ชุมชน ใหเติบโตไปพรอมๆ กับศูนยการคาฯ ของเรา (พรชัย ศรีประไพ, 15 เมษายน 2558, 
การสัมภาษณ) 
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ผลจากการสัมภาษณ คุณโอฬาร กิจเลิศไพโรจน ผูชวยกรรมการผูจัดการ
ใหญ/ประธานท่ีปรึกษาชมรมอิมพีเรียลจิตอาสา และ ดร.พรชัย ศรีประไพ รองกรรมการผูจัดการใหญ
อาวุโส พบวา ศูนยการคาฯ ไดสราง “ทีมอิมพีเรียลจิตอาสา” ข้ึนมาเพ่ือเปนตัวแทนขององคกรท่ี
ทํางานรวมกับชุมชน และรวมกันแกไขปญหาและพัฒนาชุมชนรอบศูนยการคาฯ 

2) การศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) 
ผูวิจัยไดทําการศึกษาจากเอกสารแผนการดําเนินงานแสดงความรับผิดชอบ

ตอสังคมขององคกร ป 2555 เพ่ือใหทราบถึงโครงสรางของ “ทีมอิมพีเรียลจิตอาสา” และการ
คัดเลือกคนท่ีเขามารวมในทีม 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.13  โครงสรางทีมอิมพีเรียลจิตอาสา 
แหลงท่ีมา:  ศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง, 2555ก. 

 
บริษัทสนับสนุนและสรางบทบาทของกลุม Middle Line (หัวหนาแผนก Up) ใหเปนผูนําใน
ทุกๆ กิจกรรม เริ่มตนจากการเพ่ิมพูน ฝกฝนและพัฒนาดานระบบวิธีคิด การวางแผน 
มุมมองตางๆ มอบหมายบทบาทท่ีสําคัญๆ ใหเปนผูนําในการขับเคลื่อนการเรียนรูท่ีดีและ
รวดเร็ว คือการเรียนรูจากตนแบบท่ีดี มีบุคคลท่ีเปน Idol ประโยชนของการผลักดันกลุม 
Middle Line นอกจากจะเปนการวางแผนการเติบโตในอนาคตของเขาเองแลว ผูนํากลุมนี้ 
เนื่องจากมีความใกลชิดกับผูปฏิบัติงานท่ีเปนผูใตบังคับบัญชาของตน ยอมเขาใจการทํางาน 
ความตองการ จุดแข็ง จุดออน ก็เปนเรื่องงายท่ีเราจะคอยๆ ปรับพฤติกรรม ความคิด 
ศักยภาพในตัวของพนักงาน ท้ังในเรื่องงานภายในฝาย การประสานงานกับฝายตางๆ การ 
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ใหความรวมมือในดานกิจกรรมภายในและภายนอกองคกร ท้ังหมดนี้ลวนเกิดมากจากการ
สื่อสารและการปฏิบัติท้ังสิ้น ข้ึนอยูกับวาเราจะใชเครื่องมือนี้ในรูปแบบใด นั่นก็ข้ึนอยูกับ
เปาหมายและผลลัพธท่ีเราตองการ (กุลริสา กลิ่นชูกร, 6 พฤษภาคม 2558, การสัมภาษณ) 
คนท่ีจะขับเคลื่อนองคกรจริงๆ คือ กลุมคนท่ีอยูในระดับ Middle Line ท้ังหัวหนาแผนก
และผูจัดการแผนก เพราะเปนคนท่ีจะบิ้วทีมของตัวเองนั่นก็คือคนกลุมนี้ ซ่ึงคนกลุมนี้จะ
เปนกลุมท่ีถูกวางตัวไว แตเม่ือคนกลุมนี้พาคนในทีมไป คนอ่ืนๆ ในทีมก็จะรูเองวาเขาไปแลว
ไดอะไร แลวครั้งตอไปเราก็ไมจําเปนตองบังคับใหเขาไปอีก เพราะเขาจะรูดวยตัวเอง นั่น
แหละจะทําใหเราไดคนท่ีมีจิตอาสาจริงๆ เขามาอยูในทีมเอง (สุวรรณา ประคองทรัพย, 7 
พฤษภาคม 2558, การสัมภาษณ) 
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ภาพท่ี 4.14  เครือขายทีมอิมพีเรียลจิตอาสา 
แหลงท่ีมา:  ศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง, 2555ค. 

 
 
 
 
 

ผูนําในระดับ Middle Line ของกลุมงานบัญชีและ
การเงิน ก็จะไปบ้ิวทีมและสรางเครือขายของตัวเอง ทํา
ใหเครือขายของทีมอิมพีเรียลจิตอาสาเพ่ิมมากข้ึน 
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3) พนักงานคือคนในพ้ืนท่ี  
“อยางหนึ่งคือ พนักงานท่ีนี่สวนใหญเปนคนแถวนี้ บางคนมาเดินอิมพีเรียล

ตั้งแตเด็กจนโต จนเรียนจบก็ยังไดมาทํางานท่ีนี่ เพราะฉะนั้นผมเชื่อวาทุกคนก็รักอิมพีเรียล จะมาก
หรือนอยก็ข้ึนอยูกับความผูกพัน” (โอฬาร กิจเลิศไพโรจน, 15 มิถุนายน 2558,การสัมภาษณ)  

“พ่ีทํางานในฝายบุคคลมาหลายท่ี มันก็เปนโลจิกอยูแลววาคนสวนใหญอยาก
ทํางานใกลบาน จะไดไมตองเดินทางไกล เพราะสมัยนี้เดินทางก็เหนื่อยแลว ขนาดพ่ีเองเม่ือกอนก็
ทํางานแถวลาดพราวยังไมไหวกับการเดินทางเลย พอมาอยูท่ีนี่ก็ใกลข้ึนมาก” (สุวรรณา ประคอง
ทรัพย, 7 พฤษภาคม 2558, การสัมภาษณ) 

“บานอยูปากน้ําคะ  ปกติก็นั่งรถสองแถวหนาตลาดมาลงหนาหางไดเลย ตอ
เดียวก็ถึง ถือวาเปนท่ีทํางานท่ีใกลบาน” 2(วนาลี มณีธนธรณ, 215 มิถุนายน 2558, การ2สัมภาษณ2) 

“เวลามีกิจกรรมท่ีวัดดานนะ พนักงานมากันเยอะมาก เพราะหลายคนก็มี
บานอยูแถวนี้” (สุวรรณา ประคองทรัพย, 7 พฤษภาคม 2558, การสัมภาษณ,) 

จากการสัมภาษณผูบริหารและพนักงานในองคกรท้ัง 3 ทาน สามารถสรุปได
วา ศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง  มีการใชนโยบายการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม ผานการ
สรางตัวแทนขององคกรข้ึนมาในชื่อ “ทีมอิมพีเรียลจิตอาสา” โดยเริ่มจากพนักงานภายในองคกรท่ีถูก
กําหนดบทบาทหนาท่ีจากผูบริหาร ซ่ึงพนักงานในองคกรสวนใหญนั่นเปนคนในพ้ืนท่ียานสําโรง ทําให
มีความผูกพันกับชุมชนอยูเปนทุนเดิมอยูแลว และพวกเขาเหลานั้นยอมมีความรักในพ้ืนท่ีและยินดีใน
การทํากิจกรรมใหกับชุมชน ซ่ึง “ทีมอิมพีเรียลจิตอาสา” ก็จะเปนผูท่ีเขาใจชุมชนและสามารถรวมกัน
นําเสนอปญหาและแนวทางการแกไข หรือเปนตัวกลางระหวางชุมชนกับศูนยการคาฯ ไดเปนอยางดี 
เพราะจะไดรับความไววางใจจากคนในชุมชนและมีความม่ันใจในการนําเสนอกิจกรรมท่ีจะเปน
ประโยชนแกชุมชนเอง 
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4) สรุปข้ันตอนการสราง “ทีมอิมพีเรียลจิตอาสา” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ภาพท่ี 4.15  วิธีการสราง “ทีมอิมพีเรียลจิตอาสา” 
 

5) แนวทางการดําเนินงานท่ีทําใหทีมอิมพีเรียลจิตอาสาในองคกรเพ่ิมข้ึนและ
มารวมกิจกรรมอยางตอเนื่อง 

ผูวิจัยไดสัมภาษณสมาชิกท่ีอยูในโครงสรางของทีมอิมพีเรียลจิตอาสา เพ่ือให
ทราบถึงวิธีการท่ีทําใหเกิดกลุมจิตอาสาเพ่ิมข้ึนในองคกร ไดทราบดังนี้ 

 

กอตั้งอิมพีเรียลจิตอาสาภายในองคกร 

 
สมาชิกทีมระดับท่ี 1 

มาจากผูบริหารกําหนด 
 

สมาชิกทีมระดับท่ี 2 
มาจากเครือขายของ 

สมาชิกทีมในระดับ Middle Line 

รับรูนโยบายการแสดงความรับผิดชอบ

ตอสังคมของศูนยการคาฯ 
สื่อสารแบบเปนทางการ 

สื่อสารแบบไมเปนทางการ 

ประชุม 

เสียงตามสาย 

สื่อกิจกรรม 

ไลนกลุม 

พนักงานภายในองคกร 
ระดับ Middle Line 

(หัวหนา – ผูจัดการแผนก) 
 

พนักงานภายในองคกร 
ท่ีอยูภายใตบังคับบัญชาของ 
 หัวหนา – ผูจัดการแผนก 

พนักงานในระดับเจาหนาท่ีสวนใหญ

เปนคนในชุมชนรอบศูนยการคาฯ 
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การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) (Documentary 
Research) 

(1) คําชื่นชมเปนแรงกระตุน 
 

ตัวผมเองชวยงานกับมูลนิธิกระจกเงามาหลายงาน อยางลาสุดโครงการรถหมูแดง “Food 
For Friends” ของมูลนิธิกระจกเงา ผมก็ไดประสานงานเชิญมาในงานเลี้ยงหางปลายปท่ี
แลว มารับบริจาคเงินไปชวยสนับสนุนโครงการ เวลาผมจัดรายการชวงผมเอง (รายการ Im 
Radio) จะพูดใหเพ่ือนพนักงานฟงเปนประจําเรื่องการแบงปน มีแลวตองรูจักให รับแลว
ตองรูจักพอ ผมจะพูดขอบคุณจิตอาสาเสมอ ท้ังของเราเองและของคนอ่ืน เพราะผมคิดวา
ใครทําดีเราตองบอกตอ ถาผมพูดไดผมจะพูด (พงษศักดิ์ รุงโรจนการคา, 7 พฤษภาคม 
2558, การสัมภาษณ) 

 
“ผูบริหารเรานารัก ดร. ทานจะชมจิตอาสาตลอดเวลาท่ีไปทํา

กิจกรรมท้ังขางในและขางนอก มันทําใหคนท่ีทํารูสึกภูมิใจนะ ยิ่งระดับเจาหนาท่ี การท่ีเจานายชมอะ 
มันเปนอะไรท่ีรูสึกดี ” (สุวรรณา ประคองทรัพย, 7 พฤษภาคม 2558, การสัมภาษณ) 

 
ตัวผมเองสวนใหญจะไปทํากิจกรรมดวยตัวเองตลอด เพราะผมรูวาการท่ีเราเปนตนแบบท่ีดี 
ทําใหลูกนองเห็นวาเราเปนยังไง มันจะทําใหเขาเขาใจและสัมผัสตัวตนของผมไดมากข้ึน เขา
ทําผมก็ทํา เขากวาด ผมก็กวาด มันเปนเรื่องท่ีคนท่ีเปนผูนําตองทําใหได และการท่ีผมและ
พนักงานมาทํากิจกรรมจิตอาสารวมกัน มันมีแตสิ่งดีๆ (โอฬาร กิจเลิศไพโรจน, 15 มิถุนายน 
2558, การสัมภาษณ) 

 
“อีกอยางนึงพนักงานท่ีนี่สวนใหญเปนคนแถวนี้ บางคนมาเดินอิมพี

เรียลตั้งแตเด็กจนโต จนเรียนจบก็ยังมาทํางานท่ีนี่” (กุลริสา กลิ่นชูกร, 6 พฤษภาคม 2558, การ
สัมภาษณ) 
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ภาพท่ี 4.16  ภาพการชื่นชมและมอบของท่ีระลึกใหพนักงานในองคการ 
 

จากการสัมภาษณสมาชิกอิมพีเรียลจิตอาสาท้ัง 4 ทาน พบวาสวนหนึ่งของ
การดําเนินงานของทีมอิมพีเรียลจิตอาสา คือ การท่ีผูบริหารและผูนําในทีมใหความสําคัญกับการชื่น
ชมสมาชิกภายในทีม ทําใหเกิดความภาคภูมิใจท่ีไดรวมกิจกรรมและเปนแรงกระตุนใหกลับมารวม
กิจกรรมไดอยางตอเนื่อง 

(2) รางวัลจิตอาสายอดเยี่ยม 
 

มีบางกิจกรรมครับท่ีมีการใหรางวัลกับทีมจิตอาสา แตผมคิดวาทุกคนไมไดมาทําเพราะอยาก
ไดรางวัลหรอกนะ เพราะมันเปนแครางวัลเล็กๆ นอยๆ อยางครั้งท่ีจิตอาสาไปลางวัดดาน
ครั้งแรก ก็มีการใหรางวัลแตไมไดบอกลวงหนานะ ตัวผมก็เองไดรางวัลดวย ยังงงเลยวาได
ยังไง ฮาๆๆ ผมเองยังไมรูเลยวามีรางวัลกันดวย มาเฉลยตอนมาสรุปผลการทํากิจกรรม 
(โอฬาร กิจเลิศไพโรจน, 15 มิถุนายน 2558, การสัมภาษณ) 

 
“ตอนนั้นจําไดวารางวัลท่ีใหเปนขนมอะไรสักอยางอะคะ...(หัวเราะ) 

แตคนท่ีไดนาจะภูมิใจมากกวาเพราะมีคนเห็นพวกเราทํางาน แคนั้นเอง...รางวัลเราก็คิดกันข้ึนมา
เลนๆ ในทีมประสานงานอะคะ วานาจะมีอะไรเปนสีสันสักหนอย ชวยๆ กันโหวต” 2(วนาลี มณีธน
ธรณ, 215 มิถุนายน 2558, การสัมภาษณ2) 

 
 
 
 
 

“มีการแสดงความชื่นชมและมอบของขวัญใหกับผูท่ีไดทําความดี เชน การไปทํากิจกรรมจิต
อาสา การทําความดีในขณะปฏิบัติหนาท่ี (เก็บกระเปาสตางคสงคืนลูกคา, ชวยเหลือบริการ
ลูกคาอยางนาประทับใจ ฯลฯ)” 
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ภาพท่ี 4.17  ภาพผูท่ีไดรางวัลจิตอาสายอดเยี่ยม 
 

จากการสัมภาษณผูท่ีอยูในชมรมอิมพีเรียลจิตอาสา ท้ัง 4 ทาน คือ ประธาน
ท่ีปรึกษาชมรม และสมาชิกชมรม ทําใหเห็นวา การใชสื่อบุคคล (Personal Media) ในการสื่อสาร
สามารถสรางและขยายเครือขายสมาชิกของชมรมได ซ่ึงมีการสรางใหเกิดการรับรูและตอกย้ําเรื่อง 
การแบงปน การเสียสละ จากการพูดผานดีเจ อีกสวนหนึ่งคือ ความรูสึกภาคภูมิใจท่ีไดเขามาเปนทีม
อิมพีเรียลจิตอาสา โดยมีการยกยองชื่นชมจากผูบริหารระดับสูง และมีการใหรางวัลยกยองชมเชย ทํา
ใหทีมจิตอาสามีความเขมแข็งในดานจิตใจไดในระดับท่ีดี 

4.2.2.2 การแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของศูนยการคาฯ ผานสื่อกิจกรรมเชิง
สังคม 

ผูวิจัยไดสัมภาษณคุณโอฬาร กิจเลิศไพโรจน ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ/ประธานท่ี
ปรึกษาชมรมอิมพีเรียลจิตอาสา ศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง เพ่ือใหทราบถึงรูปแบบของ
กิจกรรมท่ี “ทีมอิมพีเรียลจิตอาสา” ไดเลือกกิจกรรมเพ่ือชวยแกปญหาและพัฒนาชุมชนรอบ
ศูนยการคาฯ 

 

คุณโอฬาร กิจเลิศไพโรจน 

ประธานท่ีปรึกษาชมรมอิมพีเรียลจิตอาสา 

ไดรางวัลขวัญใจมหาชน 

คุณภิญญดา เชาวสังเกตุ 

ประธานชมรมอิมพีเรียลจิตอาสา 

ไดรางวัลจิตอาสาตัวแม 

คุณศันสนีย เผาบุญมี 

สมาชิกชมรมอิมพีเรียลจิตอาสา 

ไดรางวัลขวัญโพสยอดเยี่ยม 



87 

1) การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) (Documentary Research) 
 

สื่อกิจกรรม มีบทบาทสําคัญอยางมาก เพราะเปนรูปแบบสื่อมีสามารถสรางการมีสวนรวม
ระหวางศูนยการคาฯ กับชุมชนไดเปนอยางดี ศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง มี
กระบวนการเลือกทํากิจกรรมเชิงสังคมจากการวิเคราะหกลุมเปาหมายในชุมชน วามีปญหา
หรือมีชองวางสวนใดท่ีศูนยการคาฯ ในฐานะหนวยงานเอกชน จะสามารถเขาไปมีสวนรวม
ในการพัฒนาชุมชนได เพราะเปนเปาหมายและเปนภารกิจท่ีศูนยการคาฯ ตองสราง
ความสัมพันธกับชุมชน และรวมพัฒนาชุมชนยานสําโรงนี้ใหเติบโตปพรอมๆ กับการดําเนิน
ธุรกิจนี้ โดยมีโครงการมากมายดังท่ีกลาวไวขางตน เชน โครงการทอดผาปาการศึกษา/โครง
การอิมพีเรียลแหเทียนพรรษามหามงคล/โครงการอิมอาสา...ลางวัด สรางบุญ สุขใจ/โครง
การอิมพีเรียล 2กาวนี้เพ่ือนอง ป 1 มอบรองเทาเพ่ือกาวของนอง/ 2โครงการอิมพีเรียลกาวนี้
เพ่ือนอง ป 2 สรางคลังความรูเพ่ือเด็กพิเศษ/โครงการอิมพีเรียลสืบสานประเพณีทองถ่ิน  
(โอฬาร กิจเลิศไพโรจน, 15 มิถุนายน 2558, การสัมภาษณ) 

 
2) การศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) 
ผูวิจัยไดทําการศึกษาจากเอกสารการนําเสนอกิจกรรมเชิงสังคมของ

ศูนยการคาฯ จากทีมอิมพีเรียลจิตอาสา ในโครงการดานศาสนาและดานการศึกษา เพ่ือใหทราบถึง
รูปแบบของกิจกรรมท่ีไดจัดข้ึน 

โครงการดานศาสนา 
“อิมอาสา... ลางวัด สรางบุญ สุขใจ” ณ วัดดานสําโรง 
วัตถุประสงคของการทํากิจกรรมนี้ คือ วัดตางๆ ในชุมชนรอบศูนยการคา 

เปนวัดท่ีอยูคูกับชาวชุมชนยานสําโรงมาเปนระยะเวลายาวนาน แตเม่ือพ้ืนท่ีถูกพัฒนาข้ึน กระแส
สังคม คานิยมก็เปลี่ยนไปทําใหคนรุนใหมๆ หางไกลวัดและไมใสใจสถานท่ีแหงนี้ จึงทําใหวัดมีความ
ทรุดโทรมและขาดผูดูแลไป แตในขณะเดียวกันคนในชุมชนสวนหนึ่งยังเปนคนรุนกอน ซ่ึงยังมีความ
ใกลชิดกับวัดและมาทํากิจกรรมทางศาสนาอยูเปนประจํา ทําใหเกิดกิจกรรม “อิมอาสา...ลางวัด สราง
บุญ สุขใจ” โดยทีมอิมพีเรียลจิตอาสาจะรวมกันกับชุมชน ไปทําความสะอาดวัดกอนวันท่ีจะมีกิจกรรม
ใหญทางศาสนา เชน วันเขาพรรษา วันวิสาขบูชา ฯลฯ เปนกุสโลบายใหคนรุนใหมไดมารวมกันทําเพ่ือ
สวนรวม ซ่ึงก็เหมือนเปนการทําพ้ืนท่ีวัดใหสะอาดเพ่ือตอนรับผูท่ีมาทํากิจกรรมทางศาสนานั่นก็คือ 
ผูสูงอายุในชุมชนท่ีอาจจะเปนญาติพ่ีนองดวยกันเอง โดยโครงการนี้มีการจัดทําสื่อประชาสัมพันธท้ัง
ภายในองคกรและภายนอกองคกร 

1) การสื่อสารภายในองคกร : การใชสื่อภายในองคกร ไดแก เสียง
ตามสายภายในองคกรรายการ “IM RADIO”, สื่อสิ่งพิมพ เชน โปสเตอรในลิตฟพนักงาน, สื่อบุคคล 
คือ สมาชิกทีมอิมพีเรียลจิตอาสา 

2) ภายนอกองคกร : การใชสื่อสิ่งพิมพ เชน ใบปลิว ปายโฆษณาติด
หนาวัด, สื่อ2บุคคล ไดแก ผูนําชุมชน ผูใหญบาน ตัวแทนดานกิจกรรมของโรงเรียน, สื่อออนไลน ไดแก 
เฟสบุคแฟนเพจของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง, วิทยุชุมชนคลื่น 98.75 (วิทยุชุมชนคนสําโรง), 
และสื่อเคเบิลชุมชน ชองปราการนิวส  
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รูปแบบสื่อประชาสัมพันธ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ผูวิจัยไดสัมภาษณทีมอิมพีเรียลจิตอาสาภายในองคกรและตัวแทนชุมชนท่ีได
เขารวมกิจกรรมเชิงสังคมท่ีศูนยการคาไดข้ึน ในโครงการดานศาสนา “อิมอาสา...ลางวัด สรางบุญ สุข
ใจ” ณ วัดดานสําโรง เพ่ือใหทราบถึงผลของการจัดกิจกรรมในโครงการนี้ ซ่ึงไดบทสัมภาษณดังนี้ 

การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) (Documentary 
Research) 

 
การจัดกิจกรรมเชิงสังคมของศูนยการคาฯ ดานศาสนาในโครงการ “ อิมอาสา...พาเขาวัด 
ลางวัด สรางบุญ สุขใจ ” ซ่ึงในป 2558 นี้จัดเปนปท่ี 3 พบวา มีจํานวนผูเขารวมกิจกรรม
มากข้ึนทุกปจากปแรกจํานวน 50 คน ปท่ี 2 จํานวน 98 คน และปท่ี 3 จํานวน 154 คน 
(ขอมูลสรุปงานกิจกรรมโครงการอิมอาสา ลางวัด สรางบุญ สุขใจ ณ วัดดานสําโรง, 2556 - 
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2558) ซ่ึงแสดงใหเห็นวา คนในชุมชนเริ่มหันมาใหความสําคัญและตระหนักถึงคุณคาในอีก
ดานหนึ่งท่ีเปนนามธรรม (โอฬาร กิจเลิศไพโรจน, 15 มิถุนายน 2558, การสัมภาษณ) 

 
โครงการนี้พ่ีถือวาประสบความสําเร็จมากนะคะ เพราะมีคนเขามารวมมากกวาท่ีตั้งเปาไว มี
คนมาเยอะกวาปแรกอีก อยางภายในเราเองพอติดโปสเตอรท่ีลิฟตพนักงานก็มีคนเดินมา
ถามเลย...(ยิ้มๆ) พ่ีคิดวาเพราะดวยตัวกิจกรรมมันนาสนใจ มันสรางความรูสึกท่ีดีถาไดไปทํา 
เพราะเรื่องวัดมันเปนเรื่องเซนซิทีฟ เปนเรื่องท่ีทําแลวรูสึกวามันเปนมุมบวกๆ เปนความเชื่อ
ดวยแหละ เลยทําใหมีคนอยากมาทํา มารวมเยอะกวาท่ีคิดไวมาก (ศุภัชชา เขมสุนทร, 15 
มิถุนายน 2558, การสัมภาษณ) 

 
2“ก็มีลูกคาเยอะเหมือนกันนะท่ีโทรเขามาถามเรื่องกิจกรรม สวนใหญบอก

เห็นจากปายไวนิลท่ีติดหนาวัด เพราะมันใหญมาก555 และก็มีอีกเยอะเหมือนกันท่ีบอกวาเห็นจาก
โปสเตอรในลิฟต” (ยุทธพงษ ปะตังถาโต, 15 มิถุนายน 2558, การสัมภาษณ) 

คนสวนใหญในชุมชนยานสําโรงนับถือศาสนาพุทธ และมีศาสนสถานท่ีสําคัญ
ในเขตเทศบาลสําโรงเหนืออยูเพียง 2 แหง คือ วัดดานสําโรง และวัดไตรสามัคคี 

 
ในเขตสําโรงเหนือ วัดใหญก็มีแค 2 วัด คือ วัดดาน กับ วัดไตร วัดก็อยูในชุมชนเลย ถาหนู
อยูในพ้ืนท่ีหนูจะเห็นเลยวาเวลาท่ีมีงานบุญ วันสําคัญ คนจะมาวัดเยอะมาก มีทุกรุนจริงๆ 
วัยรุนก็ไมนอย ผมคิดวาวัดยังเปนสถานท่ีท่ีสําคัญกับชุมชนนี้ ยังยึดเหนี่ยวจิตใจคนแถวไดอยู
แนนอน (ชินกฤช ธรรมเปรมปรีดา, 22 มิถุนายน 2558, การสัมภาษณ) 

 
“ผมวามันสะทอนอะไรบางอยางนะ ท่ีชวงหลังๆ คนเขาวัดกันมากข้ึน วัยรุน

ก็เขา วัยทํางานก็มาวัด คุณลองไปวัดดานตอนเชาๆ วันธรรมดาสิ มีคนทํางานมาทําสังฆทานทุกวัน” 
(ชินกฤช ธรรมเปรมปรีดา, 22 มิถุนายน 2558, การสัมภาษณ) 

 
บานผมอยูใกลวัดไตร เวลาจะนัดคนในชุมชนรวมตัวกันก็นัดกันท่ีวัดนี่แหละทุกคนก็จะมากัน
สะดวก กิจกรรมท่ีวัดมีงานอะไรก็มารวมกันทุกงาน คนแถวนี้ยังมีความเชื่อเรื่องศาสนาอยู
มาก เลยมีคนมาวัดเยอะตลอดไมลดลงเลย และผมยังมีชมรมเตนแอโรบิคในชุมชนอีกนะ ก็
ยังยืมท่ีวัดมาใชเปนท่ีเตนกัน (คุณสนอง บุญเผือก, 22 มิถุนายน 2558, การสัมภาษณ) 
 
วัดดานอยูใกลโรงเรียนมาก เดินไปยังไดเลย...(หัวเราะ) นักเรียนกับวัดก็ผูกพันกันคะ เพราะ
วิชาพระพุทธศาสนา ทางโรงเรียนก็นิมนตพระอาจารยมาสอนนักเรียนทุกชั้นเรียนเลย แลว
โรงเรียนก็มีใหนักเรียนไปบําเพ็ญประโยชนท่ีวัดดวยเพราะถูกบรรจุลงไปในวิชาลูกเสือ เนตร
นารี ยุวกาชาด ท่ีมีชม. เรียนท่ีตองไปบําเพ็ญประโยชนท่ีวัดดานดวย (ปราณี รุงเรือง, 25 
มิถุนายน 2558, การสัมภาษณ) 
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จากการสัมภาษณททีมอิมพีเรียลจิตอาสาภายในองคกรและตัวแทนชุมชนท่ี
ไดเขารวมกิจกรรมเชิงสังคมท่ีศูนยการคาไดข้ึน ในโครงการดานศาสนา “อิมอาสา...ลางวัด สรางบุญ 
สุขใจ” ณ วัดดานสําโรง พบวา กิจกรรมท่ีจัดข้ึนไดรับการตอบรับท่ีดี เห็นไดจากการเพ่ิมข้ึนของผูท่ี
มารวมกิจกรรม และตัวแทนของชุมชนก็เห็นดวยในการจัดกิจกรรม เพราะเปนการชวยพัฒนาวัดของ
ชุมชนใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอยและสะอาดมากข้ึนและสามารถสรางใหคนในชุมชนหันมา
ดูแลศาสนสถานของชุมชนเพ่ิมข้ึน 
 

4.2.3 ปจจัยท่ีสงผลใหคนในองคกรและชุมชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมเชิงสังคมของ
ศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง 
4.2.3.1 ปจจัยดานตัวองคกร 
การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interview) (Documentary Research) 
ศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง ดําเนินธุรกิจศูนยการคาในยานสําโรงมาเปน

ระยะเวลากวา 30 ป ทําใหเกิดความผูกพันกับชุมชนในยานนี้ เพราะคนในชุมชนไดเติบโตมาพรอมๆ 
กับศูนยฯ แหงนี้ และมีความใกลชิด เพราะตัวตึกของศูนยการคาตั้งอยูทามกลางชุมชนดั้งเดิมท่ี
ลอมรอบอยู 360 องศา 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.21  ภาพการประชุมปรึกษาหารือระหวางตัวแทนศูนยการคาฯ กับตัวแทนชุมชน 
 

หางอิมพีเรียล มีความคุนเคยกับชุมชนมานานแลว ทุกคนในชุมชนรูจักอิมพีเรียล ทําใหเวลา
ผมบอกเรื่องกิจกรรมของหางอะไรไป คนในชุมชนก็พรอมมารวมอยูแลว และก็เปนสิ่งท่ีดีท่ี
ทางหางมีทีมจิตอาสามาคุยกับผมกับชาวบานวาจริงๆ เขามีปญหาอะไรกันหรืออยากใหชวย
อะไร เพ่ืออะไร ผมเลยรูสึกวามันแกปญหาไดตรงจุด ทําใหผลลัพธมันเห็นชัดกวาท่ีไมคุย
อะไรกันเลยแลวมาทํา ถาผมไมรู ชาวบานไมรู ก็อาจไมมีใครมารวมกิจกรรม (คุณสนอง บุญ
เผือก, 22 มิถุนายน 2558, การสัมภาษณ) 
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ความรวมมือของคนในชุมชน สิ่งหนึ่งคือ “ความผูกพัน” ผูกพันระหวางผมกับชุมชน ผูกพัน
ระหวางอิมพีเรียลเองกับชุมชน ความผูกพันท่ีมีมานานนั่นแหละทําใหพวกเขารูและตัดสินใจ
มารวม และอีกอยางก็คือกิจกรรมท่ีทํามันทําใหเขาไดทําในสิ่งท่ีเขาทําได มันเปนสิ่งท่ีเขา
ใกลชิด เขาเลยไมปฏิเสธท่ีจะมารวมทํา (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 เพราะกิจกรรมท่ีอิมพีเรียลจัดก็มี
ดีๆ เยอะ เห็นสองสามปมานี้ มีจัดประกวดเด็กๆ หลายเวที เด็กของเรายังไปประกวดเตน 
(งาน อิมพีเรียล พาวเวอรแดนซ คอนเทสต) แลวไดรางวัลมาเลย สวนงานท่ีไปลางวัดก็มีมา
หลายครั้งแลว เด็กของเราก็ไปรวมทุกครั้ง อิมพีเรียลก็ดูแลเด็กๆ ดีทําใหเด็กๆ ก็ไดเรียนรูได
ดวยคะ (ปราณี รุงเรือง, 25 มิถุนายน 2558, การสัมภาษณ) 
 

จากการสัมภาษณตัวแทนชุมชนท้ัง 4 ทาน พบวา ปจจัยดานตัวองคกร มีสวน
สําคัญท่ีทําใหชุมชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมเชิงสังคมท่ีศูนยการคาจัดข้ึน เพราะศูนยการคา
เองดําเนินธุรกิจในพ้ืนท่ีมาเปนระยะเวลายาวนาน เรียกไดวาเติบโตมาพรอมๆ กับคนในชุมชน
ยานสําโรงนี้ ทําใหเปนท่ีรูจักดีอยูแลว และศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง ก็มีการสราง
ความสัมพันธกับชุมชนมาโดยตลอดหลายป ทําใหเกิดความผูกพันกับชุมชน โดยเฉพาะโรงเรียน
และวัด ท่ีมีการสรางความสัมพันธท้ังในรูปแบบของการชวยเหลือสนับสนุนในโครงการตางๆ แลว
ยังมีการพูดคุยกับตัวแทนและคนในชุมชนเองจนเกิดกิจกรรมท่ีชุมชนตองการ ทําใหชุมชนเกิด
ความเชื่อใจศูนยการคา จนทําใหเกิดการมีสวนรวมในกิจกรรมหลายๆ โครงการ ซ่ึงเห็นไดจาก
การรวบรวมรายชื่อและจํานวนผูเขารวมในกิจกรรมแตละครั้งท่ีศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด 
สําโรง จัดข้ึนตลอดมา 

 
4.2.3.2 ปจจัยดานเศรษฐกิจและสังคม ไดแก ลักษณะทางประชากรศาสตร และ

ลักษณะทางดานจิตวิทยา 
1) การศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) 
ผูวิจัยไดศึกษาจากเอกสารและเว็บไซตของเทศบาลตําบลสําโรงเหนือ และ

เว็บไซตของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือใหทราบลักษณะทางประชากรศาสตร
ของชุมชนรอบศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง ใน 5 กิโลเมตร ซ่ึงไดขอมูลดังนี้ 

ลักษณะทางประชากรศาสตรของชุมชนรอบศูนยการคา รัศมี 5 กม. 
ชุมชนยานสําโรง มีผูอาศัยอยูคอนขางหนาแนน เนื่องจากเปนชุมชนท่ีถูก

ขยายตัวออกมาจากเมืองเม่ือหลายสิบปกอน จึงทําใหยานสําโรงนี้ สวนหนึ่งผูคนขยายถ่ินฐานออกมา
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จากเมืองและอีกสวนหนึ่งคือผูอาศัยท่ีเติบโตมาจากพ้ืนท่ียานนี้ เม่ือเมืองมีการพัฒนามากข้ึน การ
ขยายตัวของสิ่งตางๆ ในยานนี้ก็มีการขยายตัวตามไมวาจะเปน ลักษณะการใชชีวิต การอุปโภคบริโภค 
อาชีพและการศึกษา ทําใหลักษณะทางประชากรศาสตรของชุมชนในยานสําโรงคอยๆ พัฒนามา
ตามลําดับ 

ชุมชนยานสําโรง หมายถึง ชุมชนท่ีอยูในรัศมี 5 กิโลเมตรรอบศูนยการคา
อิมพีเรียล เวิลด สําโรง ซ่ึงจะอยูในเขตการปกครองของเทศบาลตําบลสําโรงเหนือ 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) ชุมชนตลาดเอ่ียมเจริญ 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 

โดยแตละชุมชนจะมีผูนําชุมชนท้ังในรูปแบบของผูใหญบานและสมาชิกสภา
เทศบาลตําบลสําโรงเหนือ เปนผูนําในการดูแลชุมชนและแกไขปญหาของชุมชนใหชุมชนเกิดการ
พัฒนา แมวาความเปนเมืองจะเริ่มขยายตัวเขามามากข้ึนเรื่อยๆ แตชุมชนยานสําโรงนี้ก็คอยๆ ปรับวิถี
การดําเนินชีวิตอยางคอยเปนคอยไป เพราะยังคงมีคนพ้ืนเพและมีถ่ินกําเนิดท่ียังคงอยูในยานนี้อยูเปน
จํานวนมาก 
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ท่ีมา : Samrongnua Municipality 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 4.22  พ้ืนท่ีชุมชนยานสําโรง 
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ภาพท่ี 4.23 ภาพแสดงจํานวนประชากรและบาน จําแนกเปนรายอําเภอและรายตําบลจังหวัด

สมุทรปราการ พ.ศ. 2553 
แหลงท่ีมา: กระทรวงมหาดไทย. กรมการปกครอง. สํานักบริหารการทะเบียน, 2558. 
 

ชุมชนยานสําโรง คือ ผูท่ีอาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบลสําโรงเหนือ ซ่ึงมี
ประชากรผูอยูอาศัยเปนจํานวนประมาณ 72,033 คน เปนเพศชาย 34,305 คน เพศหญิง 37,728 คน 
และมีบานเรือนจํานวน 30,416 หลังคาเรือน 
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ภาพท่ี 4.24 ภาพแสดงตารางแสดงไดตอครัวเรือนตอเดือนของประชากรในจังหวัดสมุทรปราการ ป 
2558 
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ภาพท่ี 4.25  ภาพตารางแสดงระดับการศึกษาของประชากรในจังหวัดสมุทรปราการ ป 2558 
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ภาพท่ี 4.26  ภาพตารางแสดงสถานศึกษาในเขตเทศบาลตําบลสําโรงเหนือ 
แหลงท่ีมา: สํานักงานเทศบาลตําบลสําโรงเหนือ, 2558. 

 
มีสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จํานวน 9 

โรงเรียน และมีสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จํานวน 3 โรงเรียน โดยเปน
สถานศึกษาขนาดเล็กถึงขนาดกลาง 

ผลจากการศึกษาเอกสารและเว็บไซตของเทศบาลตําบลสําโรงเหนือ และ
เว็บไซตของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ สรุปไดวา ลักษณะทางประชากรศาสตรของ
ชุมชนรอบศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง ใน 5 กิโลเมตร มีกลุมผูคนท่ีอาศัยอยูเปนคนพ้ืนท่ีดั้งเดิม 
มีรากฐานอาชีพในกลุมของโรงงานอุตสาหกรรม มีลักษณะทางประชากรศาสตร (Demographic 
Characteristics) คือ ระดับรายไดและระดับการศึกษาอยูในระดับต่ําและปานกลางเปนสวนใหญ ทํา
ใหคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคมยานสําโรงนี้ยังไมสามารถพัฒนาไดอยางเต็มท่ี การพัฒนาจึงเปนไป
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อยางชาๆ แบบคอยเปนคอยไป ถึงแมวามีชุมชนเกิดใหมๆ ท้ังบานจัดสรรและคอนโด แตคนในชุมชนก็
ยังไมไดรับวัฒนธรรมแบบใหมเขามาท้ังหมด แตมีการปรับตัวตามสภาพแวดลอมไปอยางชาๆ เชนกัน 

2) การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interview) (Documentary 
Research) 

ผูวิจัยไดสัมภาษณตัวแทนของชุมชน จํานวน 4 ทาน เพ่ือใหทราบลักษณะ
ทางประชากรศาสตรของชุมชนรอบศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง ใน 5 กิโลเมตร ซ่ึงไดบท
สัมภาษณดังนี้ 

 
สําโรงเหนือ เปนพ้ืนท่ีอยูติดกับกรุงเทพฯ มากท่ีสุดและเปนพ้ืนท่ีท่ีมีประชากรอาศัยอยูเยอะ
ท่ีสุดในจังหวัดสมุทรปราการ แตก็กลับเปนพ้ืนท่ีทีประชากรมีระดับการศึกษาและรายได
นอยถึงปานกลาง มันเปนท่ีนาแปลกใจวาทําไมพ้ืนท่ีท่ีอยูใกลความเปนเมืองมากท่ีสุดแตกลับ
มีขอมูลแสดงออกมาเชนนี้ ผมในฐานะท่ีเปนคนพ้ืนเพในพ้ืนท่ีสําโรงเหนือ สิ่งหนึ่ง คือ ชุมชน
ยานนี้เปนชุมชนเกา คนท่ีอาศัยดั้งเดิมเปนคนโรงงาน เพราะแตกอนสมุทรปราการเปนเขต
โรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงพอเปนอยางนี้ทําใหพ้ืนฐานอาชีพของคนท่ีอาศัยอยูแถวนี้ มี
การศึกษาและรายไดไมสูง ซ่ึงมันก็เปนปญหาใหญท่ีตองไดรับการแกไขจากทุกสวนท่ี
เก่ียวของ เพราะหากเราตองการพัฒนาพ้ืนท่ี มันตองเริ่มตนมาจากการพัฒนาปจจัยพ้ืนฐาน
กอน (ชินกฤช ธรรมเปรมปรีดา, 22 มิถุนายน 2558, การสัมภาษณ) 

 
ถาพูดถึงคนในชุมชนจริงๆ คือคนท่ีอยูมาดั้งเดิมในชุมชนนะ เขายังมีรายไดนอย หาเชากินคํ่า
ก็เยอะ เรื่องเงินเปนเรื่องใหญ มันก็มีความเปนเมืองขยายเขามานะครับ แบบคอยๆ ขยายมี
หมูบาน คอนโด เริ่มข้ึนเยอะอยางท่ีเห็น ผมวามันก็มีความเหลื่อมล้ําเพ่ิมข้ึนครับ แตอยางท่ี
บอกวามันคอยเปนคอยไป คนเกาท่ีอยูก็ตองคอยๆ ปรับตัว (คุณสนอง บุญเผือก, 22 
มิถุนายน 2558, การสัมภาษณ,) 

 
โรงเรียนวัดดาน มีนักเรียนเยอะเพราะเปนโรงเรียนของรัฐคะ ไมมีคาเทอม เด็กท่ีมาเขาเรียน
สวนใหญเลยเปนเด็กท่ีพอแมยากจน แตทางโรงเรียนก็พยายามเต็มท่ีทุกดานนะคะ การดาน
เรียนการสอน เราก็มีครู ท่ีมีความสามารถ แตถาเปนวิชาท่ีเฉพาะทางจริงๆ อยาง
ภาษาอังกฤษ...ทางโรงเรียนก็มีจางครูพิเศษมาสอน แตปญหาคือ งบประมาณท่ีจะจางครูก็มี
จํากัด ปกติเราจะไดรับเงินสนับสนุนจากทางรัฐมาหนึ่งปการศึกษา จัดจางครูพิเศษ 4 คน 
แตอยางปนี้เราก็ถูกตัดงบเหลือแคเทอมเดียว มันก็เปนปญหาใหญนะคะ เพราะมันอาจทําให
ผลสัมฤทธิ์การเรียนของเด็กไมเปนไปตามเปาหมาย และอีกปญหาหนึ่งในปนี้คือ ตอนนี้
โรงเรียนไมไดรับงบประมาณคาอาหารกลางวัน ปกติรัฐจะให 20 บาทตอคนตอวัน แตไมรูวา
เกิดจากอะไรทางโรงเรียนไมไดรับเงินสวนนี้มาตั้งแตตนป โรงเรียนก็ตองใชเงินท่ีมี มาจาก
รายไดการกุศลท่ีอิมพีเรียลเปนเจาภาพจัดใหอะคะ อยางงาน “คืนสูเหยาาชาวตรีสีน้ําเงิน
เหลือง” และท่ีอิมพีเรียลทําใหทุกปคือ ทอดผาปาการศึกษา ก็ไดเงินมาสวนหนึ่ง ตอนนี้ก็
เอาเงินนั้นมาใชเปนคาอาหารกลางวันใหเด็ก แตตอนนี้เงินหมดแลว เด็กๆ เลยตองหอขาว
มากินเอง 2 อาทิตยแลวคะ (อุนเรือน หมูแกว, 23 มิถุนายน 2558, การสัมภาษณ) 
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ภาพท่ี 4.27  ภาพผาปาการศึกษาโรงเรียนวัดดานสําโรง 
 

โรงเรียนดรุณรัตน เปนโรงเรียนเอกชนสอนตั้งแตระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา แตมีพ้ืนท่ีไม
ใหญมากคะ เด็กท่ีมาเขาเรียนสวนใหญทางครอบครัวก็จะมีฐานะดีระดับหนึ่งแตไมไดมาก 
เพราะถามีฐานะดีสวนใหญก็จะเลือกโรงเรียนท่ีมีชื่อเสียงและใหญกวา ท่ีใกลๆ นี้ก็มีโรงเรียน
ลาซาล โรงเรียนเซนโยเซฟบางนา ฯลฯ ความตองการของผูปกครองเขาคาดหวังวาอยากให
ลูกเรียนเกง และก็มีชื่อเสียงดานกิจกรรม เพราะโรงเรียนเราจะมีชื่อเสียงดานกีฬา และ
กิจกรรมประกวดความสามารถตางๆ คะ แตดวยพ้ืนท่ีโรงเรียนคอนขางเล็กทําใหไมไดทํา
กิจกรรมอยางเต็มท่ี (ปราณี รุงเรือง, 25 มิถุนายน 2558, การสัมภาษณ) 
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ภาพท่ี 4.28  โรงเรียนดรุณรัตน 
 

จากการสัมภาษณตัวแทนชุมชนท้ัง 4 ทาน และศึกษาจากขอมูลดังกลาวทําใหสรุปได
วา ชุมชนยานสําโรงนั้นมีสภาพความเปนอยูท่ีไมดีนัก คนในชุมชนท่ีเปนผูอยูอาศัยดั้งเดิมยังมีอาชีพท่ี
ไมม่ันคง และยังไดรับผลกระทบจากการขยายตัวของเมืองเขามา ทําใหชุมชนคอยๆ กลายเปนเมือง
มากข้ึน จึงเกิดความเหลื่อมล้ําข้ึนในพ้ืนท่ี ทําใหผูนําชุมชนตองดูแลชุมชนมากข้ึนเพ่ือลดชองวางให
นอยลง และจากเหตุท่ีพ้ืนฐานทางดานเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนยานสําโรงมีคุณภาพต่ํา จึงทําให
สงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตตั้งแตระดับเด็กและเยาวชน และยังเห็นอีกวาโรงเรียนในพ้ืนท่ีชุมชน 
ยังมีกลุมท่ีขาดโอกาสพ้ืนฐานดานการศึกษา ทําใหยังตองการความชวยเหลือท่ีเปนตัวเงิน เพ่ือนํามาใช
จายใหเกิดการพัฒนาจากเดิมท่ีเปนอยู สวนในอีกดานอีกท่ีเปนโรงเรียนเอกชนในพ้ืนท่ีชุมชนยาน
สําโรงนี้ แมเด็กไมไดปญหาในดานเงิน แตผูปกครองก็มีความคาดหวังในดานการเรียนและกิจกรรม 
ซ่ึงโรงเรียนในชุมชนนี้ก็ยังเปนโรงเรียนขนาดเล็ก ซ่ึงมีพ้ืนท่ีภายในโรงเรียนนอย จึงเปนอุปสรรคตอ
การพัฒนาการเรียนรูในดานกิจกรรม 

“ พ้ื น ท่ี ภ า ย ใ น
โรงเรียนดรุณรัตน 
มีขนาดเล็กมาก
เม่ือมีกิจกรรมของ
โรงเรียน” 
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ลักษณะทางจิตวิทยาของชุมชนรอบศูนยการคา รัศมี 5 กม. 
ผูวิจัยไดศึกษาจากเอกสารสํานักงานจังหวัดสมุทรปราการ (2558) เพ่ือให

ทราบลักษณะทางจิตวิทยาของชุมชนรอบศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง ใน 5 กิโลเมตร ดังนี้ 
1) การศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) 
คนสวนใหญในชุมชนยานสําโรงเปนคนท่ีอาศัยอยูมาตั้งแตดั้งเดิม เติบโต

มาพรอมๆ กับการพัฒนาพ้ืนท่ี จากเม่ือกอนท่ีเปนชุมชนขนาดเล็ก จนเม่ือความเปนเมืองเริ่มขยายเขา
มา ชุมชนก็ขยายตาม ปจจุบันเริ่มขยายตัวอยางรวดเร็วมากยิ่ง มีระบบสาธารณูปโภคตางๆ ท่ีอํานวย
ความสะดวก มีการเขาลงทุนในพ้ืนท่ีมากมาย ทําใหเกิดชุมชนใหมๆ กลุมผูอาศัยใหมๆ เขามาในพ้ืนท่ี
ชุมชนยานสําโรงมากข้ึน ภายนอกท่ีอาจจะดูเหมือนความเจริญเขามาในพ้ืนท่ีมากก็ยิ่งจะดี แตอีกดาน
หนึ่งพบวา พ้ืนท่ีแหงนี้กําลังจะพบกับปญหาความแตกตางและความเหลื่อมล้ําในเรื่องของการใชชีวิต
การเปนอยู ทําใหคนท่ีอยูดั้งเดิมตองมีการปรับตัวตาม ซ่ึงมีผลกับท้ังกายภาพและสภาวะดานจิตใจ 

สํานักงานจังหวัดสมุทรปราการ (2558) กลาววา ผลการพัฒนาท่ีผานมา 
แมวาจังหวัดสมุทรปราการจะบรรลุเปาหมายการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจก็ตาม แตก็ทําให
ประชาชนและสังคมมีความเปนวัตถุนิยมมากข้ึน กอใหเกิดปญหาดานพฤติกรรมของคนในสังคม การ
ยอหยอนในศีลธรรมขาดระเบียบวินัย เกิดการเอารัดเอาเปรียบ สงผลใหวิถีชีวิตและคานิยมดั้งเดิมท่ีดี
งามเริ่มจางหายไป วัยรุนสมัยใหมรับเอาวัฒนธรรมตางชาติเขามาปฏิบัติในชีวิตประจําวันมากข้ึน 

จากการรณรงคสงเสริมกิจกรรมดานพุทธศาสนาของภาคสวนตางๆ และ
ปญหาความบีบค้ันทางดานจิตใจของผูคนในสังคมเมือง สงผลใหมีประชาชนเขาวัดมากข้ึนในปจจุบัน 
และมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ แตจํานวนวัดในจังหวัดสมุทรปราการมีเพียง 123 วัด และมีขอจํากัด
ดานพ้ืนท่ีใชสอยของวัด จึงเปนความจําเปนเรงดวนท่ีจังหวัดฯ จะตองเรงพัฒนาศาสนสถานเพ่ือ
รองรับการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของพุทธศาสนิกชนในพ้ืนท่ีในชวงวันนักขัตฤกษและการ
ประกอบกิจกรรมท่ีจําเปนของมนุษย รวมท้ังการใชวัดเปนสถานท่ีจัดกิจกรรมปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด และพัฒนาวัดใหเปนสถานท่ีทองเท่ียว ท้ังในดานประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรมและการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศ (สํานักงานจังหวัดสมุทรปราการ, 2558, น. 40) 

ผลจากการศึกษาขอมูลเอกสารของสํานักงานจังหวัดสมุทรปราการใน
โครงการจัดทําศูนยพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Town Center) สามารถสรุปไดวา ใน
ภาพรวมของท้ังจังหวัดสมุทรปราการ ปจจุบันก็พบปญหาดานพฤติกรรมของคนในสังคม ซ่ึงเกิดจาก
ความบีบค้ันทางดานจิตใจ สงผลใหประชาชนมีการเขาวัดมากข้ึนโดยเห็นไดจากกิจกรรมการรณรงค
ดานพุทธศาสนาในภาคสวนตางๆ ซ่ึงชุมชนยานสําโรง ก็เปนชุมชนหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ และ
เปนชุมชนขนาดใหญและเปนพ้ืนท่ีท่ีความเปนเมืองขยาสยเขามากอนพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ในจังหวัด เนื่องจากมี
พ้ืนท่ีติดกับกรุงเทพมหานคร ทําใหผูคนท่ีอาศัยอยูในชุมชนยานสําโรงนี้ กําลังพบกับความบีบค้ันดาน
จิตใจเชนเดียวกัน ซ่ึงการท่ีศูนยการคาฯ จัดกิจกรรมดานศาสนา จึงพบวามีผูคนในชุมชนเขามารวมใน
กิจกรรมมากข้ึนทุกป ซ่ึงสอดคลองกับขอมูลของการพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ 

จากขอมูลท่ีไดศึกษาในสวนปจจัยดานเศรษฐกิจและสังคมนี้ สรุปไดวา  
ลักษณะทางดานประชากรศาสตร(Demographic Characteristics) และลักษณะทางดานจิตวิทยา
(Phycographic Characteristics) มีความสําคัญอยางมากในการท่ีทําใหชุมชนเขามามีสวนรวมใน
กิจกรรมเชิงสังคมของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง จากขอมูลจะเห็นวา คนท่ีอาศัยอยูในชุมชน
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ยานสําโรงนี้ สวนใหญเปนคนพ้ืนท่ีด้ังเดิม มี มีรายไดและระดับการศึกษาท่ีไมสูงนัก ทําใหการพัฒนา
เปนไปอยางชาๆ แบบคอยเปนคอยไป แตจากการขยายเมืองมามากข้ึนทําใหเกิดชุมชนใหมๆ ข้ึนมา
ในพ้ืนท่ี จึงมีปญหาเรื่องความแตกตางในการใชชีวิตและวิธีคิด ทําใหคนในชุมชนหันกลับมาให
ความสําคัญทางดานจิตใจเพ่ือเปนสิ่งยึดเหนี่ยวสิ่งหนึ่งใหกับการดําเนินชีวิตทามกลางความ
เปลี่ยนแปลง 

4.2.3.3 ปจจัยดานการสื่อสาร ไดแก การเปดรับขาวสารของชุมชน 
1) การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interview) (Documentary 

Research) 
ผูวิจัยไดสัมภาษณทีมอิมพีเรียลจิตอาสาและตัวแทนชุมชน ในดานการเปดรับ

ขาวสารผานชองทางตางๆ เพ่ือใหทราบถึงปจจัยท่ีทําใหคนในองคกรและชุมชนเขามารวมในกิจกรรม
เชิงสังคมของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง 

(1) ผูนําชุมชน (สื่อบุคคล) 
 

1)  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.29  ภาพสื่อบุคคลกับชุมชน 
 

“ผมอยูในวงการเมืองทองถ่ินมา 30 ป ความคุนเคยกันกับ
ชาวบานมันเปนธรรมดาไปแลว เขาใหความเชื่อถือ ใหความไววางใจกับเรา ถึงเลือกเราเขามาชวย
พัฒนาชุมชน ผมเองก็ลงพ้ืนท่ีตลอด 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 มันเปนหนาท่ีของเราท่ีตองสอนเด็กเชื่อเรา เพราะท่ีครูสอนหรือบอกอะไร ก็
ตองการใหเด็กพัฒนา” (ปราณี รุงเรือง, 25 มิถุนายน 2558, การสัมภาษณ) 
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จากการสัมภาษณตัวแทนชุมชนท้ัง 2 ทาน พบวา สื่อบุคคลมี
ความสําคัญอยางมากในการสงขาวสารและแจงขอมูลตางๆไปยังชุมชน เพราะชุมชนจะมีความใกลชิด
กับผูนําของชุมชน อยางเชน ผูใหญบาน เพราะจะเปนผูท่ีอยูในชุมชนมายาวนาน แตถาเปนใน
โรงเรียน คุณครู ก็จะมีบทบาทสําคัญอยางมากในการสื่อสารกับนักเรียน เพราะเปนผูท่ีมีความรูและ
นาเชื่อถือ  

(2) สื่อกิจกรรม 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.30  ภาพการทํากิจกรรมระหวางศูนยการคากับชุมชน 
 

“ชาวบานชอบมาทํากิจกรรมท่ีหางจัดครับ ยิ่งเปนกิจกรรมพวก
วัด งานแหเทียน งานสงกรานต งานโยนบัว ชาวบานจะชอบท่ีไดแสดงออก อยางงานแหเทียนจะ
ไดมาเตนกัน แหเทียนเขาวัด มันสนุกและไดบุญดวย” (คุณสนอง บุญเผือก, 22 มิถุนายน 2558, การ
สัมภาษณ) 

“นักเรียนชอบมารวมกิจกรรมคะ มีกิจกรรมบางก็ดีกวาเรียนอยู
แตในหองอยางเดียว เวลามีกิจกรรมนักเรียนจะตั้งใจมาก” (อุนเรือน หมูแกว, 23 มิถุนายน 2558, 
การสัมภาษณ) 

“การทํากิจกรรมทําใหทุกคนมารวมมือรวมใจกัน ไมวางานเล็ก
หรืองานใหญ ชาวบานท๋ีมารวมเขาจะตั้งใจมา ถายกตัวอยาง อยางงานลางวัด ขนาดหางเตรียม
อุปกรณไวให ชาวบานเขายังหาซ้ือมาเอง พอทํากิจกรรมเสร็จเขาก็เอาของถวายวัด ก็ไดบุญอีก”  
(ชินกฤช ธรรมเปรมปรีดา, 22 มิถุนายน 2558, การสัมภาษณ) 

 
จากการสัมภาษณตัวแทนชุมชนท้ัง 3 ทาน จะเห็นไดวา ชุมชนมี

การเปดรับสื่อกิจกรรมเปนอยางดี เพราะสื่อกิจกรรมมีขอดี ท่ีสามารถมารวมกันทํากิจกรรมได และสื่อ
กิจกรรมยังเปนสื่อท่ีสรางความสนุกสนานและไมนาเบื่อเพราะไดลงมือกระทํา ผูรับสามารตอบโตได
โดยการลงมือปฏิบัติ ทําใหสื่อกิจกรรมเปนสื่อท่ีมีประสิทธิภาพในการสื่อสารเพ่ือสรางการมีสวนรวม
ใหกัชุมชนยานสําโรงนี้ได 
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(3) สื่อออนไลน 
หนาเว็บไซตของศูนยการคา www.imperialplaza.co.th โดย 0มี

การแจงขาวสารกิจกรรมตางๆ ของศูนยการคาผานชองทางนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 4.32  ภาพเฟซบุกแฟนเพจ Imperialworld Samrong 
 

(3.2) ไลน Official ของศูนยการคา Imperialworld 
Samrong เปนชองทางใหมในการแจงขาวสารโปรโมชั่นตางๆ โดยสามารถพิมพคียเวิลดเพ่ือรับขอมูล
กิจกรรมได 
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ภาพท่ี 4.33  ภาพไลน Official ของศูนยการคา Imperialworld Samrong 

 
“ชาวบานไมคอยไดเลนอินเทอรเน็ตหรอกครับ แตสมัยนี้ก็มีไลน 

คนแกหลายคนก็เลนไลนไดนะครับ แตมันชากวาท่ีเรามาพูดคุยกับเขา เวลาจะทํากิจกรรมอะไรเรียก
กันมาคุยใหเห็นหนา เขาจะเขาใจมากกวา” (คุณสนอง บุญเผือก, 22 มิถุนายน 2558, การ
สัมภาษณ) 

“ไมมีเลยนะครับท่ีบอกวารูกิจกรรมมาจากเว็บไซต ถามีก็เห็น
จากปายในซอยมากกวาเพราะเปนปายใหญ มีเยอะหลายปาย คนในชุมชนข่ีรถเขาออกเห็นไดงาย
กวา ท่ีมาถามผมก็เห็นมาจากตรงนี้มากกวา” (ชินกฤช ธรรมเปรมปรีดา, 22 มิถุนายน 2558, การ
สัมภาษณ) 

“มีบางคะท่ีเด็กรูขาวมาจากเฟสบุคของหาง เพราะเด็กทุกคน
เลนเฟสบุคกันหมด เด็กหลายคนรูจักคุณโอฬาร (เจาของหาง) เพราะมาทํากิจกรรมกับโรงเรียนบอย 
แลวก็แอดเฟสบุคกันไป ครูก็มีนะคะ ...(หัวเราะ) คุณโอฬารก็จะบอกใหเด็กๆ กดไลคเพจของอิมพี
เรียล ก็ท่ีมีประกวดเตน เด็กๆ ก็รูขาวจากในเฟสนี่แหละคะ ” (ปราณี รุงเรือง, 25 มิถุนายน 2558, 
การสัมภาษณ) 
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จากการสัมภาษณตัวแทนชุมชนท้ัง 3 ทาน พบวา คนในชุมชนยานสําโรง
นี้ ยังมีการเปดรับสื่ออินเทอรเน็ตหรือสื่ออนไลนนอย เปนเพราะบริบทของชุมชนทําใหการเปดรับสื่อ
แตละประเภทมีขอจํากัด แตในวัยเด็ก เริ่มมีการเปดรับสื่อในชองทางนี้มากข้ึน เพราะปจจุบันมีการใช
เครื่องมือสื่อสารกันอยางแพรหลายมากกวาในอดีต เด็กรุนใหมจึงสามารถเขาถึงขอมูลตางๆ ผานทาง
ชองทางนี้ไดมากกวาคนรุนอ่ืน 



 

บทท่ี 5 
 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
การศึกษาเรื่อง “กลยุทธการสื่อสารของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง ท่ีทําใหเกิดการมี

สวนรวมระหวางศูนยการคาและชุมชน” เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ท่ีผูวิจัย
ตองการท่ีจะศึกษาใน 3 ประเด็น คือ  

1) เพ่ือศึกษารูปแบบการสื่อสารภายในองคกรของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง 
ท่ีทําใหคนในองคกรรับรูนโยบายการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร 

2)  เพ่ือศึกษาการใชกลยุทธของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง ท่ีทําใหเกิดการมี
สวนรวมระหวางศูนยการคาฯ และชุมชน 

3)  เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลใหคนในองคกรและชุมชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมเชิง
สังคมของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง 
 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
  

5.1.1 ประวัติความเปนมา 
ศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง อยูในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรปราการ ตั้งอยูเลขท่ี 999 หมู 1 

ถนนสุขุมวิท ตําบลสําโรงเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เรียกยานนี้วา “สําโรง” ทําเลท่ีตั้ง
อยูทามกลางเสนทางคมนาคมสายหลักหลายสาย ทางดานหนาอาคารติดถนนสุขุมวิท ดานหลังอาคาร
ติดกับถนนทางรถไฟเกาและสายปากน้ํา เปนอาคารศูนยการคา 7 ชั้น มีขนาดพ้ืนท่ีท้ังสิ้นประมาณ 
225,000 ตารางเมตร ซ่ึงปจจุบันจากการท่ีจังหวัดสมุทรปราการมีจํานวนประชากรมากเปนอันดับ 2 
ของภาคกลาง รองจากกรุงเทพมหานคร เนื่องจากตั้งแตแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 5 กําหนดให
สมุทรปราการ เปนจังหวัดท่ีรองรับการขยายตัวจากกรุงเทพมหานครท้ังในดานการผลิต คือ 
อุตสาหกรรมและการกระจายตัวของประชากร ทําใหยานสําโรงมีผูอยูอาศัยในพ้ืนท่ียานนี้อยูเปน
จํานวนหนาแนนมาก เห็นไดจากผังเมืองของสมุทรปราการป 2556 ท่ีมีรายละเอียดแสดงประเภทการ
ใชท่ีดิน โดยยานสําโรงอยูในพ้ืนท่ีท่ีแดง คือ ท่ีดินประเภทพาณิชยกรรมและท่ีอยูอาศัยความหนาแนน
มาก 

ศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง ดําเนินธุรกิจมาตั้งแตป พ.ศ. 2526 และมีการเติบโตทาง
ธุรกิจดีตอเนื่องเรื่อยมา จนเม่ือมาถึงป 2540 นั้นไดเกิดสภาวะปญหาทางเศรษฐกิจท่ัวโลก ทําให
ประเทศไทยไดรับผลกระทบอยางมากมายมหาศาล ทําใหศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง เกิด
ปญหาดานการเงินอยางรุนแรง ทําใหเกิดสภาวะหนี้สินรุมเราจนตองปรับลดพนักงานและคางจาย
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เงินเดือน สงผลตอการดําเนินธุรกิจท่ีตองหาวิธีประคองใหอยูรอดใหได 
จากปญหาดังกลาวทําใหหลายศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง จึงมีการปรับกลยุทธในการ

ดําเนินธุรกิจแบบใหม และหาแนวทางสื่อสารเพ่ือท่ีจะสามารถสรางความสัมพันธท่ีดีระหวาง
ศูนยการคากับชุมชนใหได เพราะเชื่อวาชุมชนยานนี้คือลูกคาประจําของเรา นํามาซ่ึงการทํากิจกรรม
เชิงสังคมมากมาย ณ ปจจุบัน เชน กิจกรรมดานศาสนา กิจกรรมดานการศึกษา กิจกรรมดาน
วัฒนธรรมประเพณี ฯลฯ 

 
5.1.2 รูปแบบการส่ือสารภายในองคกรของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง ท่ีทําใหคน

ในองคกรรับรูนโยบายการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร 
5.1.2.1 นโยบายของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง 
ทิศทางและแนวทางการบริหารธุรกิจของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง ใชแนวคิด

ในการดําเนินธุรกิจโดยยึดหลักการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม  มีเปาหมายให อิมพีเรียลเปน 
“ศูนยการคาแหงชุมชน” เพราะไดมีการเรียนรูจากความผิดพลาดในอดีต จนเม่ือเกิดวิกฤตจึงมีการ
ปรับกลยุทธในการดําเนินธุรกิจใหม โดยใหความสําคัญกับผูมีสวนไดสวนเสียกับองคกรท้ัง 4 กลุม 
ไดแก พนักงาน มิตรรวมธุรกิจ ลูกคา สังคมชุมชน  ในฐานะท่ีเปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนใหธุรกิจ
อยูตอไปไดอยางม่ันคง จึงมีการกําหนดลงในแนวทางการบริหารธุรกิจ ใหตองมีการแสดงความ
รับผิดชอบตอสังคม ผานดําเนินโครงการกิจกรรมเชิงสังคม 3 ดาน ไดแก  ดานศาสนา ดานการศึกษา 
ดานสังคมวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน โดยสราง “ทีมอิมพีเรียลจิตอาสา” จากพนักงานภายในองคกร 
ท่ีมีจิตสํานึกแหงความรับผิดชอบ เพ่ือเปนตัวแทนขององคกร เพ่ือออกไปแสดงความรับผิดชอบตอ
สังคม ผานกิจกรรมเชิงสังคมเพ่ือชวยแกปญหาและพัฒนาชุมชนรอบศูนยการคาฯ 

5.1.2.2 การแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง 
การแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง เริ่มตั้งแตป 

พ.ศ. 2554 โดยจากการศึกษาพบวา ในชวงป 2554-2555 จะเปนการทํากิจกรรมเชิงสังคมใน
ลักษณะของการสนับสนุนหนวยงานตางๆ โดยเฉพาะดานการศึกษา และศาสนา เปนการมอบเงินเพ่ือ
ชวยสนับสนุนและมีตัวแทนของศูนยการคาฯ เขารวมกิจกรรมท่ีทางโรงเรียนหรือวัดจัดข้ึน โดยไปเปน
ผูสนับสนุนหลักหลักและเปนผูรวมสนับสนุนในกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีทางหนวยงานท้ังการศึกษาและศาสนา
ไดขอมา แตเม่ือป 2556 เปนตนมา ศูนยการคาฯ มีการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมผานการทํา
กิจกรรมเชิงสังคม โดยมีการสรางจิตสํานึกแหงความรับผิดชอบเริ่มจากพนักงานภายในองคกร โดย
สราง “ทีมอิมพีเรียลจิตอาสา” ข้ึนมาเพ่ือเปนตัวแทนขององคกรในการแสดงความรับผิดชอบตอ
สังคม โดยออกไปปฏิบัติภารกิจแกไขปญหาและรวมพัฒนาชุมชนกับคนในชุมชนเอง โดยโครงการ
สวนใหญท่ี ทีมอิมพีเรียลจิตอาสา ไดคิดโครงการข้ึนมา เปนโครงการดานศาสนา ดานการศึกษา และ
ดานวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน ตามลําดับ และโครงการสวนใหญจะใชกิจกรรมเพ่ือสรางการรับรูและ
การมีสวนรวมระหวางศูนยการคาฯ และชุมชน เชน โครงการทอดผาปาการศึกษา โครงการอิมพีเรียล
แหเทียนพรรษามหามงคล โครงการอิมอาสา “ลางวัด สรางบุญ สุขใจ” ณ วัดดานสําโรง และวัดไตร
สามัคคี โครงการอิมพีเรียล 2กาวนี้เพ่ือนอง ป 1 “มอบรองเทาเพ่ือกาวของนอง” 2โครงการอิมพีเรียล
กาวนี้เพ่ือนอง ป 2 “สรางคลั่งสมองเพ่ือเด็กพิเศษ” และโครงการอิมพีเรียลสืบสานประเพณีทองถ่ิน 
เปนตน  
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5.1.2.3 การสื่อสารภายในองคกรท่ีทําใหคนในองคกรรับรูนโยบายการแสดงความ
รับผิดชอบตอสังคมขององคกร 

การสื่อสารภายในองคกรของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง ท่ีทําใหคนใน
องคกรรับรูนโยบายการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร มีรูปแบบของการสื่อสาร 2 แบบ 
ดังนี้ 

1) การสื่อสารแบบเปนทางการ 
การสื่อสารผานการประชุม ในกิจกรรมการประชุมผูบริหารพบพนักงาน

ประจําเดือน โดยมีการกําหนดการประชุม ออกขอบังคับใหมาประชุมตามนัดหมายเพ่ือแจกแจง
เรื่องราวตางๆ ใหรับทราบอยางพรอมเพรียงกัน โดยผูท่ีบรรยาย คือ ผูบริหารระดับสูง  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5.1  สรุปการสื่อสารแบบเปนทางการขององคกร 
 

2) การสื่อสารแบบมีสวนรวม 
(1) การสื่อสารผานเสียงตามสายภายในองคกร ชื่อรายการ “IM 

Radio” ซ่ึงใชดีเจในการถายทอดเรื่องราว โดยดีเจคือพนักงานท่ีอยูภายในองคกร เนื้อหาหลักของ
รายการจะเปนการสอดแทรกขอคิดในการดําเนินชีวิตประจําวัน และมีการบอกเลาเรื่องของการ
แบงปนในวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห ซ่ึงเปนเนื้อหาท่ีชวยในการสรางจิตสํานึกท่ีดีใหกับผูฟง(คนใน
องคกร)ได และในสคริปสขาวประชาสัมพันธในแตละวัน ก็จะมีเนื้อหาท่ีชวยสรางทัศนคติท่ีดีระหวาง
ตัวองคกรและพนักงาน เชน มีการกลาวยินดีตอนรับสมาชิกใหม การจัดกิจกรรมทําบุญวันเกิดให
พนักงาน เปนตน และผูฟงสามารถโทรเขามาในรายการเพ่ือพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชวงเวลา
จัดรายการได 

(2) การสื่อสารผานสื่อกิจกรรมภายในองคกร ศูนยการคาอิมพี
เรียล เวิลด สําโรง ใชสื่อกิจกรรมเพ่ือสรางทัศนคติท่ีดีใหแกพนักงานภายในองคกร โดยมีการกิจกรรม
ตามวันสําคัญหรือประเพณี เพ่ือใหพนักงานภายในองคกรเกิดปฏิสัมพันธกัน สรางการมีสวนรวมและ
สรางความสัมพันธระหวางหนวยงานได โดยกิจกรรมท่ีไดจัดข้ึนเปนกิจกรรมท่ี “ทีมอิมพีเรียลจิต
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อาสา” และพนักงานภายในองคกร รวมกับฝายทรัพยากรบุคคล รวมกันคิดและนําเสนอกิจกรรมท่ี
พนักงานสนใจหรือเปนประโยชน เชน กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ ชวยใหพนักงานภายในองคกรเกิด
การแบงปน มีน้ําใจ รูแพ รูชนะ  กิจกรรมทําวันบุญวันเกิดพนักงาน ก็เปนกิจกรรมท่ีสรางทัศนคติท่ีดี
ระหวางองคกรและตัวพนักงานเองได 

(3) การสื่อสารผานสังคมออนไลน ศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด 
สําโรง ใชสื่อสังคมออนไลน เพ่ือเปนการติดตอสื่อสารกันผานไลนกลุม “We drive the future” ซ่ึงมี
วัตถุประสงคในการตั้งข้ึนเพ่ือการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางคนภายในองคกร แชรความ
คิดเห็นและประชาสัมพันธโครงการตางๆ ไดงายและรวดเร็ว และเปนการชวยสรางและกระตุนเตือน
จิตสํานึกของความรับผิดชอบท้ังในดานของการทํางานและดานการชวยเหลือแบงปนความรูหรือ
ขาวสารกันภายใน เปนการตอกย้ําใหพนักงานเกิดความรูสึกและทัศนคติในดานบวกอยูตลอดเวลา 
โดยท่ีพนักงานในทุกระดับท่ีอยูในกลุมไลนนี้สามารถแสดงการมีสวนรวมในการพูดคุยไดกับท้ังเพ่ือน
พนักงานและผูบริหารระดับสูงซ่ึงไดอยูในกลุมไลนนี้ดวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5.2  สรุปการสื่อสารแบบมีสวนรวมขององคกร 
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5.1.3 กลยุทธของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง ท่ีทําใหเกิดการมีสวนรวมระหวาง
ศูนยการคาฯ และชุมชน 
5.1.3.1 “ทีมอิมพีเรียลจิตอาสา” 
ศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง  มีการใชนโยบายการแสดงความรับผิดชอบตอ

สังคม ผานการสรางตัวแทนขององคกรข้ึนมาในชื่อ “ทีมอิมพีเรียลจิตอาสา” โดยเริ่มจากพนักงาน
ภายในองคกรท่ีถูกกําหนดบทบาทหนาท่ีจากผูบริหาร  ในกลุมระดับหัวหนาแผนก ถึง ผูจัดการแผนก 
(ระดับ Middle Line) ใหเขามาอยูในโครงสรางหลักของ “ทีมอิมพีเรียลจิตอาสา” แลวผูนําท่ีถูกเลือก
มาจะเปนผูทําหนาท่ีในการขยายเครือขายของทีม โดยสวนหนึ่งคือพนักงานท่ีอยูภายใตบังคับบัญชา
ของผูนําในระดับ Middle Line และองคกรก็ทราบดีวาพนักงานในองคกรสวนใหญนั่นเปนคนในพ้ืนท่ี
ยานสําโรงอยูแลว ทําใหมีความผูกพันกับชุมชนอยูเปนทุนเดิม ทําใหเกิดความรักในพ้ืนท่ีและยินดีใน
การทํากิจกรรมใหกับชุมชน ทําให “ทีมอิมพีเรียลจิตอาสา” เปนตัวแทนขององคกรในการแสดงความ
รับผิดชอบตอสังคมและสามารถรวมกันนําเสนอปญหาและแนวทางการแกไข หรือเปนตัวกลาง
ระหวางชุมชนกับศูนยการคาฯ ไดเปนอยางดี เพราะจะไดรับความไววางใจจากคนในชุมชนและมี
ความม่ันใจในการนําเสนอกิจกรรมท่ีจะเปนประโยชนแกชุมชนเอง 
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สรุปข้ันตอนการสราง “ทีมอิมพีเรียลจิตอาสา” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
ภาพท่ี 5.3  วิธีการสราง “ทีมอิมพีเรียลจิตอาสา” 

 
5.1.3.2 การแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง 

ผานสื่อกิจกรรมเชิงสังคม 
ทีมอิมพีเรียลจิตอาสา ใชสื่อกิจกรรมเพ่ือสรางการมีสวนรวมระหวางศูนยการคาฯ กับ

ชุมชน โดยทีมอิมพีเรียลจิตอาสา มีกระบวนการเลือกทํากิจกรรมเชิงสังคมจากการวิเคราะหชุมชน 
ปญหาในชุมชน เลือกกลุมเปาหมายในชุมชน กําหนดกิจกรรม และลงมือดําเนินงานกิจกรรม โดยมี
โครงการท่ีดําเนินงานไปแลวหลายโครงการ เชน โครงการทอดผาปาการศึกษา/โครงการอิมพีเรียลแห

กอตั้งอิมพีเรียลจิตอาสาภายในองคกร 

 
สมาชิกทีมระดับท่ี 1 

มาจากผูบริหารกําหนด 
 

สมาชิกทีมระดับท่ี 2 
มาจากเครือขายของ 

สมาชิกทีมในระดับ Middle Line 

รับรูนโยบายการแสดงความรับผิดชอบตอ

สังคมของศูนยการคาฯ 
สื่อสารแบบเปนทางการ 

สื่อสารแบบไมเปนทางการ 

ประชุม 

เสียงตามสาย 

สื่อกิจกรรม 

ไลนกลุม 

พนักงานภายในองคกร 
ระดับ Middle Line 

(หัวหนา – ผูจัดการแผนก) 
 

พนักงานภายในองคกร 
ท่ีอยูภายใตบังคับบัญชาของ 
 หัวหนา – ผูจัดการแผนก 

พนักงานในระดับเจาหนาท่ีสวนใหญ

เปนคนในชุมชนรอบศูนยการคาฯ 
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เทียนพรรษามหามงคล/โครงการอิมอาสา...ลางวัด สรางบุญ สุขใจ/โครงการอิมพีเรียล 2กาวนี้เพ่ือนอง 
ป 1 มอบรองเทาเพ่ือกาวของนอง/ 2โครงการอิมพีเรียลกาวนี้เพ่ือนอง ป 2 สรางคลังความรูเพ่ือเด็ก
พิเศษ/โครงการอิมพีเรียลสืบสานประเพณีทองถ่ิน  

ผลจากการดําเนินโครงการดานศาสนา ในกิจกรรม  “ อิมอาสา...ลางวัด สรางบุญ สุข
ใจ ” ณ วัดดานสําโรง ป พ.ศ. 2557 พบวา กิจกรรมท่ีจัดข้ึนไดรับการตอบรับท่ีดี เห็นไดจากการ
เพ่ิมข้ึนของผูท่ีมารวมกิจกรรม และตัวแทนของชุมชนก็เห็นดวยในการจัดกิจกรรม เพราะเปนการชวย
พัฒนาวัดของชุมชนใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอยและสะอาดมากข้ึนและสามารถสรางใหคนใน
ชุมชนหันมาดูแลศาสนสถานของชุมชนเพ่ิมข้ึน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 5.4 2สรุปการดําเนินงานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด 

สําโรง 
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5.1.4 ปจจัยท่ีสงผลใหคนในองคกรและชุมชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมเชิงสังคมของ
ศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง 
5.1.4.1 ปจจัยดานตัวองคกร 
ปจจัยดานตัวองคกร มีสวนสําคัญท่ีทําใหชุมชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมเชิง

สังคมท่ีศูนยการคาจัดข้ึน เพราะศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง ไดดําเนินธุรกิจในพ้ืนท่ีมาเปน
ระยะเวลากวา 30 ป ในพ้ืนท่ียานชุมชน ทําใหเปนท่ีรูจักเปนอยางดี และศูนยการคาอิมพีเรียล 
เวิลด สําโรง ก็มีการสรางความสัมพันธกับชุมชนมาโดยตลอดหลายป ทําใหเกิดความผูกพันกับ
ชุมชน โดยเฉพาะโรงเรียนและวัด ท่ีมีการสรางความสัมพันธท้ังในรูปแบบของการชวยเหลือ
สนับสนุนในโครงการตางๆ แลวยังมีการพูดคุยกับตัวแทนและคนในชุมชนเองจนเกิดกิจกรรมท่ี
ชุมชนตองการ ทําใหชุมชนเกิดความเชื่อใจศูนยการคา จนทําใหเกิดการมีสวนรวมในกิจกรรม
หลายๆ โครงการ ซ่ึงเห็นไดจากการรวบรวมรายชื่อและจํานวนผูเขารวมในกิจกรรมแตละครั้งท่ี
ศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง จัดข้ึน 

5.1.4.2 ปจจัยดานเศรษฐกิจและสังคม ไดแก ลักษณะทางประชากรศาสตร และ
ลักษณะทางดานจิตวิทยา 

คนสวนใหญในชุมชนเปนผูอยูอาศัยดั้งเดิม มีรากฐานอาชีพในกลุมของโรงงาน และ
ไดรับผลกระทบจากการขยายตัวของเมืองเขามา ทําใหชุมชนคอยๆ กลายเปนเมืองมากข้ึน จึงมีความ
เหลื่อมล้ําข้ึนในพ้ืนท่ี จากการศึกษาระดับการศึกษาและระดับรายไดของคนในชุมชน พบวา ระดับ
การศึกษาสวนใหญอยูในระดับมัธยมศึกษาถึงปริญญาตรี และระดับรายไดอยูในระดับปานกลางถึงต่ํา 
เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนยานสําโรงมีคุณภาพต่ํา จึงทําใหสงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตตั้งแต
ระดับเด็กและเยาวชน และจากการศึกษาบริบทของชุมชนพบวา โรงเรียนในพ้ืนท่ีชุมชน ยังมีกลุมคน
ท่ีขาดโอกาสพ้ืนฐานดานการศึกษา ทําใหยังตองการความชวยเหลือท่ีเปนตัวเงิน เพ่ือนํามาใชจายให
เกิดการพัฒนาจากเดิมท่ีเปนอยู สวนในอีกดานอีกท่ีเปนโรงเรียนเอกชนในพ้ืนท่ีชุมชนยานสําโรงนี้  
แมเด็กไมไดมีปญหาในดานการเงิน แตผูปกครองก็มีความคาดหวังในดานการเรียนและกิจกรรม  ซ่ึง
โรงเรียนในชุมชนนี้ก็ยังเปนโรงเรียนขนาดเล็ก ซ่ึงมีพ้ืนท่ีภายในโรงเรียนนอย จึงเปนอุปสรรคตอการ
พัฒนาการเรียนรูในดานกิจกรรม  

5.1.4.3 ปจจัยดานการสื่อสาร ไดแก การเปดรับขาวสารของชุมชน 
1) สื่อบุคคล 
คนในชุมชนมีการเปดรับสื่อบุคคล โดยเปนสื่อท่ีมีความสําคัญอยางมากในการ

สงขาวสารและแจงขอมูลตางๆไปยังชุมชน เพราะชุมชนจะมีความใกลชิดกับผูนําของชุมชน อยางเชน 
ผูใหญบาน เพราะจะเปนผูท่ีอยูในชุมชนมายาวนาน แตถาเปนในโรงเรียน คุณครู ก็จะมีบทบาทสําคัญ
อยางมากในการสื่อสารกับนักเรียน เพราะเปนผูท่ีมีความรูและนาเชื่อถือ  

2) สื่อกิจกรรม 
คนในชุมชนมีการเปดรับสื่อกิจกรรมเปนอยางดี เพราะสื่อกิจกรรมมีขอดี ท่ี

สามารถมารวมกันทํากิจกรรมได และสื่อกิจกรรมยังเปนสื่อท่ีสรางความสนุกสนานและไมนาเบื่อ
เพราะไดลงมือกระทํา ผูรับสามารตอบโตไดโดยการลงมือปฏิบัติ ทําใหสื่อกิจกรรมเปนสื่อท่ีมี
ประสิทธิภาพในการสื่อสารเพ่ือสรางการมีสวนรวมใหกัชุมชนยานสําโรงนี้ได 
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3) สื่อออนไลน 
คนในชุมชนยานสําโรง มีการเปดรับสื่ออินเทอรเน็ตหรือสื่ออนไลนนอยกวา

สื่อประเภทอ่ืน เพราะลักษณะทางประชากรศาสตรของคนในชุมชนเปนขอจํากัด ทําใหการเปดรับสื่อ
แตละประเภทมีขอจํากัดตามมา แตในวัยเด็กเริ่มมีการเปดรับสื่อในชองทางนี้มากข้ึน เพราะปจจุบันมี
การใชเครื่องมือสื่อสารกันอยางแพรหลายมากกวาในอดีต เด็กรุนใหมจึงสามารถเขาถึงขอมูลตางๆ 
ผานทางชองทางนี้ไดมากกวาคนรุนอ่ืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5.5 ปจจัยท่ีสงผลใหคนในองคกรและชุมชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมเชิงสังคมของ

ศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง 
 
 
 
 
 

ปจจัยท่ีสงผลใหคนในองคกรและชุมชนเขามามีสวนรวมใน กิจกรรมเชิงสังคม
ของศูนยการคาอิมพีเรยีล เวิลด สาํโรง 

 

ดานตัวองคกร 

 

ดานเศรษฐกิจและสังคม 

 
ดานการสื่อสาร 

 

- ความนาเช่ือถือ 
- ช่ือเสียง 
- ความมั่นใจ 
- ความผูกพัน 
 

- ระดับรายได 
- ระดับการศึกษา 
- บริบทชุมชน 
- แรงจูงใจ 
- ความเช่ือ 
 

- สื่อบุคคล 
- สื่อกิจกรรม 
- สื่ออนไลน 
 

เกิดการมีสวนรวมในกิจกรรมเชิงสังคมของศูนยการคา
อิมพีเรียล เวิลด สําโรง 
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ภาพท่ี 5.6 สรุปกลยุทธการสื่อสารของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรงระหวางตัวองคกร พนักงาน 
ภายในองคกรและชุมชน 

 

ประเมินผลของ
กิจกรรม 

สื่อสารแบบเดิม 
- ประชุมประจําเดือน 

สื่อสารแบบใหม 
- เสียงตามสายในองคกร / สื่อกิจกรรม / ไลนกลุม 

พนักงานภายในองคกร 

เกิด “ ทีมอิมพีเรียลจิต ” อาสาภายในองคกร 

รับรูนโยบายการแสดงความรับผิดชอบตอ
สังคมของศูนยการคาฯ 

วิเคราะหบริบทชุมชน คนหาปญหา 
และนาํเสนอแนวทางการแกไข 

คนในชุมชน ไดแก ผูนาํชุมชน ตัวแทนของโรงเรียน

ในชุมชน ตัวแทนของวัดในชุมชน 

เกิดโครงการ 
1. กิจกรรมดาน
ศาสนา 
2. กิจกรรมดาน
การศึกษา 
3. กิจกรรมดาน
วัฒนธรรมปรพเณ ี
ทองถ่ิน 

สําเร็จ ไมสําเร็จ 

ศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สาํโรง 
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5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “กลยุทธการสื่อสารของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง ท่ีทําให

เกิดการมีสวนรวมระหวางศูนยการคาและชุมชน” เม่ือพิจารณาผลการศึกษาพบวา มีหลายประเด็นท่ี
จะนํามาอภิปรายเพ่ือกอใหเกิดความชัดเจนและเปนประโยชน ซ่ึงผูวิจัยไดนํากรอบแนวคิดทฤษฏีและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ มาเปนเครื่องมือในการตรวจสอบ โดยสามารถอภิปรายผลการวิจัยเพ่ือตอบ
วัตถุประสงคการวิจัยได 

อภิปรายผลประเด็นท่ี 1 : จากการศึกษาพบวา รูปแบบการสื่อสารภายในองคกรของ
ศูนยการคา อิมพีเรียล เวิลด สําโรง ท่ีทําใหพนักงานภายในองคกรรับรูถึงนโยบายดานการแสดงความ
รับผิดชอบตอสังคม ขององคกรนั้น มีการใชการสื่อสารท้ังแบบเดิม คือ การสื่อสารแบบบนลงลาง 
และการสื่อสารแบบใหม คือ การสื่อสารแบบมีสวนรวม 

1) การสื่อสารแบบเดิม ศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง  ใชการสื่อสารแบบบนสู
ลาง (Downward Communication) ผานการประชุมประจําเดือน โดยเปนการประชุมระหวาง
ผูบริหารและพนักงานภายในองคกรท่ีเนื้อหาการประชุม ไดแก นโยบายขององคกร การปลูกจิตสํานึก
ความรับผิดชอบและจิตสํานึกความเปนเจาของและการบริการ โดยการประชุมนี้ ทุกหนวยงานตองมา
ประชุมอยางพรอมเพรียงกัน โดยผูท่ีบรรยาย คือ ผูบริหารระดับสูง จะพูดถึงเนื้อหาใหพนักงานใน
องคกรรับฟงเพ่ือนําไปปฏิบัติตอไป ซ่ึงการประชุมถือเปนการสื่อสารแบบเปนทางการ โดยสอดคลอง
กับแนวคิดของ Adler and Elemhorst (1996 อางถึงใน ชาติชาย ทองสวัสดิ์, 2553, น. 10) ท่ีกลาว
วา การติดตอสื่อสารจากบนลงลาง (Downward Communication) เปนลักษณะการติดตอสื่อสาร
ในองคกรแบบดั้งเดิม โดยการติดตอสื่อสารลักษณะนี้จะเปนไปตามลําดับสายการบังคับบัญชา เชน 
จากประธานลงมาท่ีรองประธานผูจัดการแผนก หัวหนาสวน หัวหนางาน ลงมาถึงพนักงาน ลดหลั่น
กันตามอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ และสิ่งท่ีผูบริหารควรพิจารณาในการติดตอสื่อสารแบบนี้ 
คือ ขาวสารแบบนี้ คือขาวสารอะไรท่ีควรสงจากผูบริหารลงมาถึงพนักงาน และการสงขาวสารควร
กระทําอยางไรจึงจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยลักษณะของชองทางในการติดตอสื่อสารมักเปน การ
สั่งงานตามลําดับข้ัน โปสเตอรและกระดาษปดประกาศ วารสารของบริษัท จดหมายถึงพนักงาน 
โดยตรง  คูมือพนักงาน ท่ีเสียบขาวสารรายงานประจําป ระบบสื่อสารทางเครื่องกระจายเสียง 
ขาวสารท่ีใสในซองเงินเดือน สหภาพแรงงาน การประชุมกลุม (แบบแจงเพ่ือทราบและปฏิบัติตาม) 
อีเมล เปนตน 

2) การสื่อสารแบบใหม ศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง ใชการสื่อสารอีกรูปแบบ
หนึ่งในการสื่อสารภายในองคกรเพ่ือใหพนักงานรับรูนโยบายขององคกร คือ การสื่อสารแบบมีสวน
รวม ผานชองทางการสื่อสารท่ีหลากหลายรูปแบบภายในองคกร ไดแก 1) การสื่อสารผานเสียงตาม
สายภายในองคกร ชื่อรายการ “IM Radio” ซ่ึงใชดีเจในการถายทอดเรื่องราวและพนักงานสามารถ
พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในรายการกันได 2) การสื่อสารผานสื่อกิจกรรมภายในองคกร ไดแก 
กิจกรรมทําบุญวันเกิดพนักงาน กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ เพ่ือใหพนักงานภายในองคกรเกิดการ
ปฏิสัมพันธและมีสวนรวมระหวางกัน โดยกิจกรรมท่ีไดจัดข้ึนเปนกิจกรรมท่ี “ทีมอิมพีเรียลจิตอาสา” 
และพนักงานภายในองคกร รวมกับฝายทรัพยากรบุคคล รวมกันคิดและนําเสนอกิจกรรมท่ีพนักงาน
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สนใจหรือเปนประโยชน เชน กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ ชวยใหพนักงานภายในองคกรเกิดการแบงปน 
มีน้ําใจ รูแพ รูชนะ กิจกรรมทําวันบุญวันเกิดพนักงาน ก็เปนกิจกรรมท่ีสรางทัศนคติท่ีดีระหวางองคกร
และตัวพนักงานเองได และ 3) การสื่อสารผานไลนกลุม “We drive the future” ซ่ึงมีวัตถุประสงค
ในการตั้งข้ึนเพ่ือการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางคนภายในองคกร แชรความคิดเห็นและ
ประชาสัมพันธโครงการตางๆ ไดงาย และยังสามารถแสดงการมีสวนรวมในการพูดคุยไดกับท้ังเพ่ือน
พนักงานและผูบริหารระดับสูงซ่ึงไดอยูในกลุมไลนนี้ดวย ซ่ึงการสื่อสารในรูปแบบนี้สอดคลองกับ
แนวคิดของ Ascroft (1987 อางถึงใน อัศรินทร นนทิหทัย, 2551) ท่ีกลาววา การสื่อสารแบบมีสวน
รวมเปนกระบวนการท่ีกลุมบุคคลตางๆ ซ่ึงมีความตั้งใจ และมีความเก่ียวของกับประเด็นปญหาหนึ่งๆ 
ไดกาวเขามามีบทบาทในกระบวนการแลกเปลี่ยนความรูและการสรางความเขาใจรวมกัน  และยัง
สอดคลองกับแนวคิดของ  Nair and White (1993 อางถึงใน อัศรินทร นนทิหทัย, 2551)  ท่ีกลาววา 
การสื่อสารแบบมีสวนรวมเปนการออกแบบกระบวนการสื่อสาร โดยมุงเนนใหผูเก่ียวของสามารถ
สื่อสารกันไดในลักษณะของ “การปรึกษาหารือ” (Dialogue) รวมกัน Nair and White (1993 อาง
ถึงใน อัศรินทร นนทิหทัย, 2551) ไดย้ําวา การกระทําดังกลาวสะทอนใหเห็นภาพของ “การมี
ปฏิสัมพันธอยางตอเนื่อง” ระหวางผูสงสารและผูรับสาร ในขณะเดียวกันยังมองวา การสื่อสารแบบมี
สวนรวมเก่ียวของกับการรวมกันระบุความจําเปนและสภาพปญหาในการพัฒนา การรวมกันคิดเชิง
สรางสรรคเก่ียวกับสถานการณตางๆ ในเรื่องท่ีจําเปนตอการพัฒนา ตลอดจนการลงมือปฏิบัติการ
พัฒนาภายใตสถานการณของความรวมมือกัน และจากการศึกษายังพบวา ทีมอิมพีเรียลจิตอาสา/
พนักงานภายในองคกร/และฝายทรัพยากรบุคคล ยังมีสวนรวมในการคิดตั้งแตข้ันตอนของการ
วิเคราะหเพ่ือนําเสนอปญหาและรวมกันวางแผนการดําเนินโครงการตลอดจนปฏิบัติและประเมินผล
ของกิจกรรม ซ่ึงก็สอดคลองกับแนวคิดของ อภิญญา กังสนารักษ  (2544 อางถึงใน เอกวิทย         
นวเศรษฐ, 2554, น. 9-10) ท่ีกลาววา การมีสวนรวม คือ การเขามามีสวนรวมของประชาชนในชุมชน 
เ พ่ือการกระทํา กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ ง ให เ กิดประโยชนตอชุมชนนั้น  และไดนํ า เสนอ
ข้ันตอนการมีสวนรวมของชุมชนวา ชุมชนตองมีสวนรวมใน 4 ข้ันตอน 1) การมีสวนรวมในการริเริ่มโครงการ รวม
คนหาปญหาและสาเหตุของปญหาภายในชุมชน รวมตัดสินใจกําหนดความตองการและรวม
ลําดับความสําคัญของความตองการ  2) การมีสวนรวมในข้ันการวางแผน กําหนดวัตถุประสงค วิธีการ 
แนวทางการดําเนินงาน รวมถึงทรัพยากรและแหลงวิทยากรท่ีจะใชในโครงการ 3) การมีสวนรวมในข้ันตอนการ
ดําเนินโครงการ ทําประโยชนใหแกโครงการ โดยรวมชวยเหลือดานทุนทรัพย วัสดุอุปกรณ และแรงงาน 4) 
การมีสวนรวมในการประเมินผลโครงการ เพ่ือใหรูวาผลจากการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวหรือไม 
โดยสามารถกําหนดการประเมินผลเปนระยะตอเนื่องหรือประเมินผลรวมท้ังโครงการในคราวเดียวก็ได 
และสอดคลองกับงานวิจัยของ มณฑา จําปาเหลือง และคณะ (2558, น. 995) ท่ีผลจากการวิจัย
สรุปวา ผูมีสวนไดสวนเสียทางการศึกษาในการสรางบทเรียนภูมิปญญาทองถ่ินดานวิทยาศาสตรของ
จังหวัดเพชรบุรีนั้นมีรูปแบบการมีสวนรวมใน 5 กระบวนการคือ 1) การมีสวนรวมคิดและรวม
ตัดสินใจ 2) ข้ันตอนการวางแผน 3) การมีสวนรวมในการดําเนินงาน     4) การมีสวนรวมติดตามและ
ประเมินผล และ 5) การมีสวนรวมรับผลประโยชน 

อภิปรายผลประเด็นท่ี 2 : จากการศึกษาพบวา ศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง ใชกลยุทธ
การสื่อสารแบบมีสวนรวมโดยใช “สื่อบุคคล” ภายในองคกรเขาไปทํากิจกรรมรวมกับชุมชน         
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โดยศูนยการคาฯ ไดสรางกลุมตัวแทนขององคกรข้ึนมาในชื่อ “ทีมอิมพีเรียลจิตอาสา” โดยเริ่มจาก
พนักงานภายในองคกรท่ีถูกกําหนดบทบาทหนาท่ีจากผูบริหาร  ในกลุมระดับหัวหนาแผนก ถึง 
ผูจัดการแผนก (ระดับ Middle Line) ใหเขามาอยูในโครงสรางหลักของ “ทีมอิมพีเรียลจิตอาสา” 
แลวผูนําท่ีถูกเลือกมาจะเปนผูทําหนาท่ีในการขยายเครือขายของทีม โดยสวนหนึ่งคือพนักงานท่ีอยู
ภายใตบังคับบัญชาของผูนําในระดับ Middle Line เอง และอีกสวนหนึ่งคือพนักงานท่ัวไปในองคกร 
เพราะสวนใหญแลวพนักงานในองคกรเปนคนในพ้ืนท่ียานสําโรง ทําใหมีความผูกพันกับชุมชนอยูเปน
ทุนเดิม ทําใหเกิดความรักในพ้ืนท่ีและยินดีในการทํากิจกรรมใหกับชุมชน ทําให “ทีมอิมพีเรียลจิต
อาสา” เปนตัวแทนขององคกรในการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสามารถรวมกันนําเสนอ
ปญหาและแนวทางการแกไข และเปนตัวกลางระหวางชุมชนกับศูนยการคาฯ ไดเปนอยางดี เพราะจะ
ไดรับความไววางใจจากคนในชุมชนและมีความม่ันใจในการนําเสนอกิจกรรมท่ีจะเปนประโยชนแก
ชุมชนเอง โดยทีมอิมพีเรียลจิตอาสา ถือเปนสื่อบุคคลท่ีสําคัญในการสื่อสารแบบมีสวนรวมระหวาง
ศูนยการคาฯ กับชุมชน  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ วศินี นพคุณ (2551 อางถึงใน ภาธินี ศรัทธา
ธรรมกุล, 2557, น. 44) ท่ีกลาวถึงความสําคัญของสื่อบุคคล ไววา สื่อบุคคล (Personal Media) เปน
การนําเอาบุคคลมาใชเปนตัวกลางในการสงผานสารขององคกรไปยังกลุมเปาหมาย โดยสวนมากมักใช
บุคคลท่ีมีชื่อเสียงท่ีเปนท่ียอมรับในสังคมหรือเจาหนาท่ีราชการเปนผูนําเสนอสาร โดยอาศัยรูปแบบ
การสื่อสารระหวางบุคคลและการสื่อสารในกลุมยอย โดยมีวัตถุประสงคในการสรางทัศนคติ และโนม
นาวใจกลุมเปาหมายใหมีพฤติกรรมไปในทิศทางท่ีองคกรตองการ เพ่ือสรางความเขาใจ รับรูปฏิกิริยา
ตอสารของกลุมเปาหมาย และยังสรางความไววางใจจากกลุมเปาหมายท่ีเกิดจากการพูดคุยอยางเปน
กันเองโดยสื่อบุคคลสามารถปรับตัวและยืดหยุนสาร และรูปแบบในการนําเสนอสารแกกลุมเปาหมาย
ท่ีแตกตางกันเปรายๆ ไป ท่ีสําคัญ คือ กลุมเปาหมายมีแนวโนมสูงท่ีจะปฏิบัติตามบุคคลท่ีไววางใจและ
มีความนาเชื่อถือ และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ กําพล เติมกิจอนันต (2556) ท่ีไดทําการศึกษาวิจัย
เรื่อง รูปแบบการสื่อสารการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) โครงการรักษ
ปา สรางคน 84 ตําบล วิถีพอเพียง เปนการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือศึกษาถึงรูปแบบกิจกรรมเพ่ือสังคม
ภายใตความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจและศึกษาถึงกระบวนการสื่อสารในโครงการรักษปา 
สรางคน 84 ตําบล วิถีพอเพียง รวมท้ังศึกษาการรับรูกิจกรรมเพ่ือสังคมตามมุมมองของคนในชุมชน
ตําบลแมทา อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม ท่ีมีตอบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) พบวา กระบวนการ
สื่อสารความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ (CSR) ในโครงการรักษปา สรางคน 84 ตําบล วิถี
พอเพียง กรณีศึกษาชุมชนตําบลแมทา อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม มีกระบวนการ 2 ข้ันตอน คือ 
1) กระบวนการสื่อสารจากผูรับผิดชอบโครงการฯ ไปยังผูนําและแกนนํา 2) กระบวนการสื่อสารจาก
ผูนําและแกนนําไปยังชุมชน ตําบลแมทา อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม สวนเรื่องการรับรูของคนใน
ชุมชนตําบลแมทา อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม ท่ีมีตอโครงการรักษปา สรางคน 84 ตําบล วิถี
พอเพียง ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) นั้น พบวา สื่อท่ีมีประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ
กิจกรรมของโครงการฯ สูงสุด คือ สื่อบุคคล ไดแก ผูนําและแกนนํา ลูกหลานในชุมชน เจาหนาท่ี
ประจําตําบล คณะกรรมการโครงการตําบล เจาหนาท่ีประจําภาคและหนวยงานภาคีพัฒนาในทองถ่ิน  

อภิปรายผลประเด็นท่ี 3 : จากการศึกษาพบวา ปจจัยสําคัญท่ีสงผลใหคนในองคกรและชุมชน
เขามามีสวนรวมในกิจกรรมเชิงสังคมของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง ไดแก ปจจัยดาน
เศรษฐกิจและสังคม โดยศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง ไดให “ทีมอิมพีเรียลจิตอาสา” ซ่ึงเปน
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ตัวแทนองคกร ศึกษาถึงสภาพบริบทชุมชน ความเปนอยู สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว
คนในชุมชน จึงทําใหเห็นปญหาของชุมชนในดานเศรษฐกิจและสังคม สงผลใหมีการเลือกกิจกรรมท่ี
ตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมาย คือ คนในองคกรซ่ึงสวนใหญเปนคนในพ้ืนท่ีและคนใน
ชุมชนเอง ไดแก กิจกรรมดานการศึกษา ท่ีเปนการเขาไปชวยสนับสนุนปจจัยและจัดกิจกรรมใหกับ
นักเรียนในโรงเรียนของชุมชน และกิจกรรมดานศาสนา โดยจัดกิจกรรมท่ีสรางแรงจูงใจใหกับคนใน
องคกรและคนในชุมชน โดยใชความเชื่อท่ีมีอยูมาเปนแรงกระตุนใหเขามารวมกิจกรรมท่ีจัดข้ึน ซ่ึง
สอดคลองกับแนวคิดของ เสรี วงษมณฑา และสุมน อยูสิน (2540 อางถึงใน ธิติพัฒน เอ่ียมนิรันดร, 
2558,  น .  215) ท่ี วิ เคราะหกลุ ม เป าหมายตามลักษณะทางด านจิตวิทยา (Phycographic 
Characteristics) ท่ีวา 1) แรงจูงใจ (Motive) คือ สิ่งท่ีมากระตุนใหคนเราแสดงพฤติกรรมออกมา
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายอยางใดอยางหนึ่ง โดยแบงเปน แรงจูงใจภายใน เปนแรงจูงใจท่ีเกิดข้ึนในตัว
บุคคลเอง เชน ความตองการ ความพอใจ ความสนใจ แจงจูงใจประเภทนี้จะกระตุนใหมนุษยแสดง
พฤติกรรมเพ่ือตอบสนองความตองการของตน  2) การรับรู (Preception) เปนกระบวนการท่ีรางกาย
สัมผัสสิ่งเราจากสิ่งแวดลอมภายนอกโดยประสาทสัมผัสแลวสิ่งเราสูระบบประสาทสวนกลางท่ีจะแปล
ความหมายโดยใชความรูเดิม และประสบกาณเดิมเปนเครื่องชวยแปลความหมาย สิ่งนั้นออกมาเปน
ความรู ความเขาใจ จนเปนประสบกาณท่ีมีความหมาย โดยการรับรูนั้นจะทําใหกลุมเปาหมายรับรูวา 
แนวความคิดหลักท่ีจะทําการสื่อสารกับกลุมเปาหมายคืออะไร ผูท่ีทําการสื่อสารจะตองทําการรับรูนั้น
มีคุณคาแกกลุมเปาหมาย เชน การปลูกปาจะชวยใหดินอุมน้ําไวใชตลอดป และจะเปนท่ีอยูอาศัยของ
สัตวปา ประชาชนจะสามารถใชปาเปนแหลงอาหารและทํามาหากิน และ 3) ความเชื่อ (Belief) 
หมายถึง ความคิดและความเขาใจของบุคคลท่ีมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันเปนสาเหตุใหบุคคลแสดง
พฤติกรรม 
 

5.3 ขอเสนอแนะ 
 

5.3.1 ขอเสนอแนะในงานวิจัย 
จากการศึกษาเรื่อง กลยุทธการสื่อสารของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง ท่ีทําใหเกิดการ

มีสวนรวมระหวางศูนยการคาและชุมชน ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
1) ขอเสนอแนะท่ี 1 
จากวัตถุประสงคของงานวิจัยในขอ 1 คือ การศึกษารูปแบบการสื่อสารภายในองคกร

ของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง ท่ีทําใหคนในองคกรรับรูนโยบายการแสดงความรับผิดชอบตอ
สังคมขององคกร ผูวิจัยสรุปไดวา องคกร (ศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง) ใชกลยุทธการสื่อสารท่ี
หลากหลายและผสมผสาน  โดยเริ่มจากการสื่อสารภายในองคกรเพ่ือใหพนักงานรับรูนโยบายดาน
ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร โดยมีการสื่อสาร 2 รูปแบบ คือ 1) แบบเดิม เปนการสื่อสาร
แบบบนลงลาง ผานการประชุมประจําเดือน และ 2) แบบใหม เปนการสื่อสารแบบมีสวนรวม ผาน
ทางรายการวิทยุภายในองคกร คือ “IM RADIO สื่อกิจกรรมภายในองคกร และสื่อสังคมออนไลน
ภายในองคกร ซ่ึงถือวาสามารถสรางการรับรูใหกับพนักงานภายในองคกรไดสวนหนึ่ง แตเนื่องจาก
พนักงานภายในองคกรมีจํานวนมากถึง 400 คน และมีกลุมอายุและระดับการศึกษาท่ีแตกตางกัน 
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เพราะฉะนั้นการเลือกใชสื่อบางประเภทอาจไมเหมาะสมกับผูรับสาร องคกรจึงควรเลือกวิธีการสื่อสาร
ท้ังแบบเดิมและแบบใหม โดยคํานึงถึงผูรับสาร (พนักงานภายในองคกร) ท่ีมีความแตกตางกัน เพ่ือให
การสื่อสารภายในองคกรมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

2) ขอเสนอแนะท่ี 2 
จากวัตถุประสงคของงานวิจัยในขอ 2 คือ การศึกษากลยุทธของศูนยการคาอิมพีเรียล 

เวิลด สําโรง ท่ีทําใหเกิดการมีสวนรวมระหวางศูนยการคาฯ และชุมชน ผูวิจัยสรุปไดวา ศูนยการคาฯ 
ไดใชกลยุทธ “ทีมอิมพีเรียลจิตอาสา” มาใชในการสรางการมีสวนรวมระหวางศูนยการคาฯ กับชุมชน 
โดยทีมอิมพีเรียลจิตอาสา เปนกลยุทธท่ีผูบริหารตองการสรางข้ึนมาเพ่ือใหเปนตัวแทนขององคกรท่ี
เขาไปทํางานในการแกไขปญหาและพัฒนาชุมชนรวมกับคนในชุมชน จากการศึกษาพบวาทีมอิมพี
เรียลจิตอาสา คือ พนักภายในองคกร ซ่ึงรับรูนโยบายและวัตถุประสงคของการดําเนินงานไดจาก
ผูบริหารภายในองคกร และมีการใชวิธีการสื่อสารตางๆ เพ่ือสรางจิตสํานึกแหงความรับผิดชอบให
เกิดข้ึนในตัวพนักงาน แตเม่ือองคกรสรางทีมอิมพีเรียลจิตอาสาข้ึนมาแลว องคกรควรมีการฝกอบรม
และใหความรูในดานของทัศนคติ หรือตัวอยางกรณีศึกษาของการแกไขและพัฒนาชุมชนขององคกร
อ่ืนๆ เพ่ือใหพนักงานเกิดการรับรูและเขาใจในการดําเนินงานแสดงความรับผิดชอบตอสังคมมากข้ึน  
และอีกสวนหนึ่ง คือ การสราง “ทีมอิมพีเรียลจิตอาสาภายนอกองคกร” ซ่ึงจากการศึกษายังไมพบ
วิธีการทํางานในการสรางเครือขายของทีมอิมพีเรียลจิตอาสาภายนนอกองคกร วามีการดําเนินงาน
อยางไร ถาหากคนในชุมชนตองการเปนทีมอิมพีเรียลจิตอาสาซ่ึงเปนมากกวาการเปนผูมารวม
กิจกรรมท่ีจัดข้ึนตองทําอยางไร แลวคนในชุมชนสามารถเขามามีสวนรวมในการแกปญหาและรวม
พัฒนาชุมชนไดในระดับไหน 

 
5.3.2 ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาท่ีเกี่ยวของในอนาคต  
จากการศึกษาเรื่องปจจัยท่ีทําใหคนในองคกรและชุมชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมเชิงสังคม

ท่ีศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง จัดข้ึนนั้น ผูวิจัยเห็นถึงปจจัยท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงในงานวิจัยชิ้นนี้ได
สัมภาษณตามวัตถุประสงคของงานวิจัย แตในอนาคตหากมีการศึกษาตอเก่ียวกับการพัฒนาของ
ชุมชนท่ีเกิดข้ึนหลังจากท่ีไดมาเขารวมกิจกรรมเชิงสังคมท่ีศูนยการคาจัดข้ึน วาชุมชนมีการพัฒนาข้ึน
หรือไมอยางไร หรือคนในชุมชนสามารถสรางเครือขายของคนภายในชุมชนเองใหสามารถรับรูและ
เขาใจบริบทของชุมชน เพ่ือการนําไปสูการพัฒนาชุมชนเพ่ือใหมีความยั่งยืนไดหรือไม 

 
5.3.3 ขอจํากัดในการทําวิจัย 

1) เนื่องจากโครงสรางองคกรของศูนยการคาอิมพีเรียล เวิลด สําโรง มีการ
ปรับเปลี่ยนตามนโยบายและวิสัยทัศนใหมหลังจากป 2540 จึงทําใหอยูในชวงของการพัฒนาแตละกล
ยุทธ โดยเฉพาะอยางยิ่งกลยุทธ CSR จึงทําใหบางชวงของการสัมภาษณผูบริหารอาจพูดเปนภาพรวม
ท่ีกวางๆ ทําใหผูวิจัยตองมีการทําความเขาใจและใชขอมูลสวนอ่ืนๆ มาประกอบในการวิเคราะหมาก
ข้ึน 

2) ในการวิจัยในครั้งนี้ การไดมาซ่ึงคําตอบตามวัตถุประสงค มีผูเก่ียวของจากหลาย
ฝาย ท้ังผูบริหาร ผูปฏิบัติ (ทีมอิมพีเรียลจิตอาสา) ผูรับ (ชุมชน) ทําใหตองมีการวางแผนการสัมภาษณ
ลวงหนาเปนระยะเวลาหนึ่ง ทําใหเกิดความลาชาในการรวบรวมขอมูล 
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