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ภัทรพงศ์ เหล่าไพโรจน์

วิทยานิพนธ์ นีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสู ตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตร์ และนวัตกรรม)
คณะนิเทศศาสตร์ และนวัตกรรมการจัดการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2559

บทคัดย่ อ
ชื่อวิทยานิพนธ์ กลยุทธ์การสื่ อสาร และการรับรู ้โครงการความรับผิดชอบต่อ
สังคมของบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ผ่าน
ชุมชนออนไลน์
ชื่ อผู้เขียน
นายภัทรพงศ์ เหล่าไพโรจน์
ชื่อปริญญา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม)
ปี การศึกษา
2559

งานวิจยั เรื่ อง กลยุทธ์การสื่ อสาร และการรับรู ้โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของ
บริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ผ่านชุมชนออนไลน์ มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษา
รู ปแบบของการสื่ อสารขององค์กร ที่มีกบั ชุมชนออนไลน์เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของ
บริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด (2) เพื่อศึกษากลยุทธ์การสื่ อสารโครงการความ
รับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด (3) เพื่อศึกษาการรับรู้โครงการ
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ผ่านชุมชนออนไลน์ของบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย
จํากัด
งานวิจยั นี้ใช้วธิ ี การวิจยั เป็ น 2 รู ปแบบ คือการวิจยั เชิงคุณภาพ และเชิงปริ มาณ โดยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) ใช้การวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) และการวิจยั เชิง
ปริ มาณใช้การสํารวจกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คนโดยใช้แบบสอบถาม
สรุ ปผลการศึกษาเชิงคุณภาพพบว่า บริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ใช้กลยุทธ์
การสื่ อสารดังนี้ (1) สื่ อสังคมออนไลน์ (Social Network) เช่น Website (http://www.toyota.co.th/)
และ Facebook เป็ นเครื อข่ายทางสังคมแบบกลุ่ม (Social Community) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และ
แบ่งปั นข้อมูลระหว่างกัน (2) สื่ อสิ่ งพิมพ์ เช่น วารสาร หนังสื อพิมพ์เป็ นข้อมูลที่เข้าใจง่าย และ
ชัดเจนกับผูใ้ ช้งานชุมชนออนไลน์ (3) สื่ อมวลชนเป็ นการเก็บข้อมูล ข่าวสาร ความต้องการต่าง ๆ ที่
ผูบ้ ริ โภคร้องเรี ยนผ่านสื่ อมวลชน (4) สื่ อบุคคลมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจรับรู ้โครงการความ
รับผิดชอบต่อสังคมเนื่องจากเป็ นผูน้ าํ ความคิดไปสู่ ความร่ วมมือของผูท้ ี่เข้ามาใช้งานชุมชน
ออนไลน์ สรุ ปผลการวิจยั เชิงปริ มาณ พบว่า ปั จจัยภายนอกด้านการเปิ ดรับข่าวสาร การรับรู ้ข่าวสาร

(4)
โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม กับทัศนคติที่มีตอ่ โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม และการ
ยอมรับในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ทั้งนี้ ปั จจัยที่สามารถพยากรณ์ได้แก่ (1) การรับรู ้ข่าวสารโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม
ของบริ ษทั ฯ และ (2) ทัศนคติต่อโครงการรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั ฯ สามารถพยากรณ์ตวั
แปรการยอมรับโครงการรับผิดชอบทางสังคมของโตโยต้าได้ร้อยละ 67.5

ABSTRACT
Title of Thesis

Author
Degree
Year

Strategic Communications and Recognition of the Social
Responsibility of Toyota Motor Thailand Ltd. through
Online Communities
Mr. Phattarapong Laophairot
Master of Arts (Communication Arts an Innovation)
2016

Research on Strategic Communications and Recognition of the Social
Responsibility Programs of Toyota Motor Thailand Co., Ltd. Through an Online
Community aimed (1) To study the form of Corporate Communication of Toyota
Motor Thailand Co., Ltd. Through its Online Social Responsibility Activities, (2) To
study the Communication Strategies of the Social Responsibility of Toyota Motor
Thailand Co., Ltd. and the Recognition of Corporate Social Responsibility (CSR)
Activities Through its Online Community. This Research is composed of two parts: a
Qualitative and Quantitative studies. The Qualitative Research used Document
Analysis to collect the data. As for the Quantitative Research, a Survey using
Questionnaire was done with a sample of 400 respondents. The results of a Qualitative
study found that Toyota used many different types of Strategic Communications: (1)
Social Media such as Website (http://www.toyota.co.th/) and facebook and social
groups (online social community) to exchange knowledge and share information; (2)
Publications such as journals, newspapers which are easy to understand for local
community; (3) The information storage of customer complaints through all types of
mass media; and (4) Online influencers who persuade members of the community to

(6)

join social responsibility activities and act as opinion leaders in online community. The
results of Quantitative Research show that, exposure to external factors, Perception,
Attitudes towards social responsibility programs, and Acceptance of a social
responsibility are related with the statistical significance at 0.05 level. Findings show
that exposure to external factors, Perception, and Attitudes towards the social
responsibility programs can explain 67.5 percent of the Acceptance of the programs.
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
มนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้
เพราะทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม เป็ นสิ่ งที่เอื้ออํานวยประโยชน์ให้มนุษย์ได้รับปั จจัยสี่
ซึ่ งได้แก่ อาหาร เครื่ องนุ่งห่ม ยารักษาโรค และที่อยูอ่ าศัย แต่ขณะเดียวกัน การกระทําของมนุษย์เอง
ได้ส่งผลกระทบต่อสภาพของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม และเนื่องจากความจํากัดของ
ทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ วของจํานวนประชากรได้ส่งผลทําให้เกิดการ
แก่งแย่งในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมที่มีอยูจ่ าํ กัด และยิง่ ไปกว่านั้นมนุษย์ยงั ได้ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมอย่างฟุ่ มเฟื อย และไม่มีแผนการจัดการ โดยมุ่งหวังผลกําไรสู ง
สุ ดแต่เพียงอย่างเดียวจึงทําให้เกิดปั ญหาความเสื่ อมโทรม และการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ
รวมทั้งก่อให้เกิดปั ญหาสิ่ งแวดล้อมหรื อการแพร่ กระจายของภาวะมลพิษจากขบวนการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติน้ นั ๆ ด้วย
ประเทศไทยซึ่ งเป็ นประเทศกําลังพัฒนาได้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม
เพื่อการเร่ งรัดการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยขาดความระมัดระวัง และคํานึงถึงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม ที่มีอยูจ่ าํ กัดมาโดยตลอดจึงมีผลทําให้ปัญหาความเสื่ อมโทรม
ของทรัพยากรธรรมชาติ และการแพร่ กระจายของปั ญหามลพิษได้ทวีความรุ นแรงมากขึ้น และมีผล
ต่อคุณภาพชีวติ ของประชาชนอย่างเห็นได้ชดั ในปั จจุบนั อาทิเช่น พื้นที่ป่าไม้ถูกบุกรุ กทําลายจนมี
สัดส่ วนไม่เหมาะสมกับการรักษาสภาพความสมดุลของระบบธรรมชาติหรื อระบบนิเวศหรื อภาวะ
นํ้าเน่าเสี ยในแม่น้ าํ สายหลัก ทั้งแม่น้ าํ เจ้าพระยา แม่น้ าํ แม่กลอง แม่น้ าํ ท่าจีน และแม่น้ าํ บางปะกง
หรื อภาวะอากาศเสี ยในเขตกรุ งเทพมหานคร ปริ มณฑล และเมืองหลัก อันเนื่องมาจากควันพิษ
รถยนต์ การเกิดปรากฏการเรื อนกระจก (โลกร้อน) เป็ นต้น ดังนั้นเพื่อให้ ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่ งแวดล้อมซึ่ งเป็ นปั จจัยสําคัญของการพัฒนาประเทศมีสภาพที่พร้อมสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
ในอนาคตต่อไปนั้น การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมอย่างถูกต้อง และเหมาะสม
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ตามหลักวิชาการจึงเป็ นวิธีการที่จาํ เป็ นที่จะต้องเร่ งดําเนินการ
เพื่อที่จะสงวน และรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมไว้ให้มนุษย์ได้พ่ งึ พาอาศัยอย่างยัง่ ยืนต่อไป รวมทั้งยังจะ
ก่อให้เกิดความมัน่ คงแก่ประเทศด้วย
ปั จจุบนั รถยนต์ถือว่าเป็ นสิ่ งที่มีความสําคัญต่อการทํางาน และการดําเนินชีวติ เพื่อช่วย
อํานวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน เพราะรถยนต์ถือเป็ นพาหนะที่ใช้ในการคมนาคม
และการขนส่ งที่สะดวก และรวดเร็ ว ทําให้อุตสาหกรรมรถยนต์มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องประกอบ
กับประชาชนมีความต้องการรถยนต์ประเภทต่าง ๆ ที่ไม่เหมือนกันเพื่อให้เกิดความเหมาะสมของ
กิจกรรม และของผูป้ ระกอบธุ รกิจ ส่ งผลให้ปริ มาณการจําหน่ายรถยนต์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอด
หลายปี ที่ผา่ นมา โดยคนส่ วนใหญ่เน้นความสะดวกสบายกับโลกที่มีการพัฒนาทางเทคโนโลยีมาก
ขึ้น
บริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย ได้ดาํ เนินธุ รกิจผูผ้ ลิตรถยนต์ควบคู่ไปกับการดําเนิน
กิจกรรมเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่องกว่า 50 ปี ของการดําเนินกิจการในประเทศไทย นับตั้งแต่ก่อตั้ง
ครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2505 โดยเป็ นการปฏิบตั ิตามปรัชญาในการดําเนินธุ รกิจของ
มร.ซากิชิ โตโยดะ ผูก้ ่อตั้งธุ รกิจรถยนต์ โตโยต้า เมื่อกว่า 72 ปี ที่ผา่ นมาในการ ‚ส่ งเสริ มพัฒนาการ
อย่างยัง่ ยืนของสังคม และประเทศที่โตโยต้า เข้าไปดําเนินธุ รกิจ ‛ ทําให้ธุรกิจรถยนต์ของ โตโยต้า
ทัว่ โลกเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืนดังเช่น ปัจจุบนั บริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย ได้ขา้ มผ่านการ
เป็ น ‚Green Business‛ และปั จจุบนั กําลังพัฒนาไปสู่ กระบวนการ CSR แบบบูรณาการครบห่วงโซ่
ธุ รกิจ หรื อ Integrated CSR Across Value Chain โดยเริ่ มตั้งแต่การรับผิดชอบกระบวนการคัดเลือก
วัตถุดิบเข้ามายังโรงงานประกอบการผลิต
การส่ งมอบสิ นค้าที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าการขาย
ตลอดจนการให้บริ การหลังการขาย และยังมีนโยบายส่ งเสริ มให้บริ ษทั ในเครื อผูแ้ ทนจําหน่าย และ
ผูผ้ ลิตชิ้นส่ วนโตโยต้าที่ครอบคลุมไปยังทุกพื้นที่ของประเทศไทยได้มีส่วนร่ วมในการทํากิจกรรม
CSR แบบครบถ้วนสมบูรณ์ (Fully Integrated CSR Company) เพื่อเป้ าหมายเป็ นองค์กรที่ได้รับการ
ยอมรับ และชื่นชมมากที่สุดด้วยการผ่านมาตรฐาน ISO 14001 และต่อยอดสู่ การปลูกฝัง ‚CSR
DNA‛ ให้กบั พนักงานตลอดทั้งห่วงโซ่ธุรกิจจากต้นนํ้าจนถึงปลายนํ้าภายใต้ความร่ วมมืออย่างดียงิ่
ของ ‚ชมรมความร่ วมมือโตโยต้า ‛ และ ‚ชมรมผูแ้ ทนจําหน่ายโตโยต้า ‛ มุ่งสู่ การเป็ น ‚Responsible
Business Network‛ หรื อเครื อข่ายธุ รกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมสู งสุ ด ‛ ภายใต้แนวคิด ‚Fully
Integrated CSR Across Value Chain‛ ซึ่ งถือเป็ นความรับผิดชอบร่ วมกันของทุกส่ วนงานในวงจร
ธุ รกิจ โตโยต้า ทําให้เกิดความร่ วมมือกันเพื่อทํากิจกรรม CSR ตลอดทั้งห่วงโซ่ธุรกิจ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในการบริ หารจัดการที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมซึ่ งผ่านมาตรฐาน ISO 14001 จึงสามารถลด
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การปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ได้ถึง 230,000 ตัน (นับจากเริ่ มดําเนินโครงการในปี พ.ศ. 2544
จนถึงปัจจุบนั )
1.1.1 CSR Toyota จากต้ นนา้ ถึงปลายนา้ บริษัท โตโยต้ า มอเตอร์ ประเทศไทย จากัด
เริ่ มจากต้นนํ้าโดยบริ ษทั ผูผ้ ลิตชิ้นส่ วน (Supplier) ด้วยการบริ หารจัดการภายใต้หลักการ
‚Responsible Purchasing‛ ที่ส่งเสริ มให้ทาํ การผลิตโดยรับผิดชอบต่อสังคม และไม่ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่ งแวดล้อม สังคม และชุมชน อันเป็ นหลักการสําคัญของการจัดซื้ อชิ้นส่ วนในการประกอบ
รถยนต์แบบ ‚Green Purchasing‛ ที่โตโยต้านํามาใช้อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมา ซึ่งทําให้
สามารถลดการการปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ได้มากถึง 6,000 ตันต่อปี และในขั้นตอนของการ
ขนส่ งยังได้นาํ เชื้อเพลิงไบโอดีเซลมาใช้กบั รถบรรทุก ทําให้สามารถลด Co2 ได้ถึง 1,200 ตันต่อปี
เมื่อเข้าสู่ กระบวนการผลิตโรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้าทั้ง 3 แห่ง มุ่งมัน่ ดําเนินการ
ภายใต้หลักการ ‚Responsible Production‛ ซึ่ งทําการผลิตด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมอย่าง
เข้มข้นในทุกกระบวนการด้วยการเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม โดยนําเทคโนโลยีในการลดการใช้
พลังงาน และลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์สู่อากาศมาใช้อย่างต่อเนื่อง ทําให้สามารถ
ลด Co2 ได้มากถึง 10,000 ตันต่อปี เช่น การใช้แผงโซล่าเซลส์เพื่อผลิตไฟฟ้ าใช้ภายในสํานักงาน
การใช้สีสูตรนํ้า ‚Water Borne‛ รวมทั้งการบําบัดนํ้าเสี ย การใช้ทรัพยากรและวัตถุดิบในการผลิต
อย่างคุม้ ค่า และมีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด โดยได้รับรางวัล ‚Prime Minister Award‛ ทางด้านการ
บริ หารจัดการพลังงาน ประจําปี นี้จนถึงธุ รกิจปลายนํ้าด้วยการส่ งเสริ มให้ผแู ้ ทนจําหน่ายดําเนิน
ธุ รกิจภายใต้หลักการ ‚Responsible Operation‛ โดยมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า สังคม และชุมชน
พร้อมส่ งต่อความรับผิดชอบสู่ ลูกค้าซึ่ งเป็ นบุคคลที่มีความสําคัญสู งสุ ดของห่วงโซ่ธุรกิจอย่าง
สมํ่าเสมอ โดยจากการสํารวจของ เจ.ดี. พาวเวอร์ เอเชีย แปซิฟิ ก โตโยต้าสามารถคว้ารางวัลอันดับ
1 ทั้งทางด้านผลิตภัณฑ์ และการบริ การหลังการขายหลายรางวัลเช่นเดียวกันในขณะที่มีการบริ หาร
จัดการทางด้านพลังงานเพื่อลด Co2 ในเครื อข่ายศูนย์บริ การทั้งหมดได้ถึง 5,000 ตันต่อปี
1.1.2 หลักการความรับผิดชอบต่ อสั งคมของบริษัท โตโยต้ า มอเตอร์ ประเทศไทย จากัด
บริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด มุ่งมัน่ ที่จะรับผิดชอบต่อสังคมไทย ผ่านการ
บูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกขั้นตอนของการดําเนินงาน ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 3 ขั้นตอน
หลัก ดังนี้
1) การจัดซื้ อ และการผลิตที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม วัตถุดิบ และชิ้นส่ วนที่คดั สรร
ต้องได้รับความปลอดภัยด้วยมาตราฐานสากล บริ ษทั ผูผ้ ลิตต้องไม่กดขี่ดา้ นแรงงานหรื อใช้แรงงาน
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เด็ก รวมถึงมีการปฎิบตั ิที่เป็ นธรรม ดังที่ระบุไว้ใน "แนวปฎิบตั ิดา้ นความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ผูผ้ ลิตชิ้นส่ วนโตโยต้า " พยายามจะคัดสรรวัตถุดิบและชิ้นส่ วนที่ในระหว่างกระบวนการผลิต
สิ้ นเปลืองพลังงานน้อยหรื อไม่ปล่อยก๊าซเรื อนกระจกมากเกินไปรวมถึงเลือกใช้วตั ถุดิบที่สามารถ
นํากลับมาใช้ใหม่ดงั ที่ระบุไว้ในการจัดซื้ อที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมของโตโยต้า 2550
ในส่ วนของกระบวนการผลิต นอกเหนือจากการนําเกณฑ์มาตราฐาน ISO 14001 มา
เป็ นแนวปฎิบตั ิแล้วยังมีเป้ าหมายที่จะใช้พลังงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
และใช้พลังงาน
ทางเลือกหรื อพลังงานที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ลง
ให้ได้ทุกปี โดยที่ต้ งั ใจก่อให้เกิดของเสี ยน้อยที่สุดในระหว่างการผลิต มีการแยกของเสี ยกระตุน้ ให้
เกิดการนํากลับมาใช้ใหม่ และหลีกเลี่ยงการซื้ อวัตถุดิบหรื อชิ้นส่ วนที่ยากต่อการย่อยสลายมาใช้
2) การบริ หารจัดการ และการตลาดอย่างมีความรับผิดชอบ บริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์
ประเทศไทย จํากัด มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมในสถานที่ทาํ งานให้มีมาตราฐานสู งสุ ดทั้งในเรื่ อง
ของความปลอดภัย และสุ ขอนามัยให้ค่าตอบแทน และสวัสดิการอย่างยุติธรรมจัดอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพ และโอกาสก้าวหน้าทางตําแหน่งงานแก่พนักงานทุกระดับ รวมถึงต่อต้านการล่วงละเมิด
สิ ทธิมนุษยชนการคุกคามทางเพศ และการเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของพนักงาน และสามารถ
รับประกันได้วา่ การปฎิบตั ิงานด้วยความรับผิดชอบนั้นเกิดขึ้นในทุกวัน ทุกระดับ และทุกตําแหน่ง
ของบริ ษทั ปฎิบตั ิตามกฎหมายในและระหว่างประเทศโดยเปิ ดให้มีการแข่งขันอย่างเสรี
และ
ยุติธรรม และไม่ทาํ การให้สินบนแก่หน่วยงานของรัฐ ผูม้ ีอาํ นาจทางสังคมหรื อทางคู่คา้ ทางธุ รกิจ
ผลักดันให้ผแู ้ ทนจําหน่ายนําเกณฑ์มาตราฐาน ISO 14001 ไปใช้ปฎิบตั ิรวมถึงถ่ายทอดความรู ้ และ
เทคโนโลยีที่จาํ เป็ นให้แก่ผแู ้ ทนจําหน่าย และร่ วมมือกับผูแ้ ทนจําหน่ายในการดูแลลูกค้าอย่างดี
ที่สุด รักษาคุณภาพของชิ้นส่ วน และสํารองไว้ในจํานวนที่เพียงพอเสมอ แก้ปัญหาข้อบกพร่ องการ
ร้องเรี ยน และตอบคําถามด้วยความรวดเร็ ว และมีประสิ ทธิภาพ รวมถึงการเรี ยกรถคืนเพื่อทําการ
แก้ไข และซ่อมแซมชิ้นส่ วนที่มีปัญหาเพื่อให้ลูกค้า และสังคมได้รับความพอใจสู งที่สุด
3) การช่วยเหลือสังคม และชุมชน บริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัดให้
ความสําคัญสู งสุ ดกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย และชุมชนที่โรงงานตั้งอยูพ่ ฒั นาคุณภาพชีวติ ของชุมชน
บริ เวณโดยรอบของโรงงาน โดยพัฒนาคนในชุมชนช่วยรักษาสิ่ งแวดล้อม และส่ งเสริ มจารี ต
ประเพณี ของชุมชน ดําเนินธุ รกิจในฐานะพลเมืองที่ดีของสังคม และนํารายได้ส่วนหนึ่งของบริ ษทั
ไปใช้ในการดําเนินโครงการเพื่อสังคม เพื่อที่จะได้เป็ นส่ วนสําคัญในการพัฒนาสังคมไทยอย่าง
ยัง่ ยืนสื บไป
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1.1.3 การบูรณาการความรับผิดชอบต่ อสั งคมของบริษัท โตโยต้ า มอเตอร์ ประเทศไทย
จากัด
ในการดําเนินธุ รกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกกระบวนการทํางานนั้น ได้เชื้อ
เชิญให้องค์กรอื่น ๆ นําหลักปฎิบตั ิน้ ีไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมแนวปฏิบตั ิเรื่ องความ
รับผิดชอบขององค์กรโตโยต้า และได้บญั ญัติแนวปฎิบตั ิให้แก่พนักงานในทุกแผนก ทุกฝ่ าย ทุก
ระดับ ภายในครอบครัวโตโยต้า จะต้องมีจิตสํานึกในความรับผิดชอบของการทํางาน จะร่ วมกัน
ดําเนินการให้สัมฤทธิ์ ผลอย่างจริ งจัง โดยเดินหน้าปลูกฝัง ‚CSR DNA‛ ให้กบั พนักงานทุกคน ทุก
ฝ่ าย ทุกระดับ อย่างจริ งจัง และต่อเนื่อง ‚Toyota CSR Code of Conduct‛ มีหลักการสําคัญใน 8
ประเด็น ได้แก่
ตารางที่ 1.1 4R & 4I
4 R หรือ 4 ลด
Reduce CO2: ลดการ ภายใต้กระบวนการทํางานที่เป็ นมิตร
ปล่อยก๊าซ
กัสิ่งแวดล้อม และไม่ส่งผลกระทบ
คาร์บอนไดออกไซด์ ต่อสังคม และชุมชนรอบข้าง

4I หรือ 4 เพิม่
Improve Happy and
เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวติ
Green Workplace: เพิ่ม ที่ดี นํามาซึ่งคุณภาพของ
ความสุ ข และเพิ่มพื้นที่ส ผลิตภัณฑ์ และบริ การที่ดี
เขียวในการทํางาน
Reduce Energy
ซึ่งมีส่วนในการช่วยลดปัญหาโลก
Improve Employee &
เพิ่มความพึงพอใจให้กบั
Usage: ลดการใช้
ร้อนที่กาํ ลังทวีความรุ นแรงขึ้นใน
Stakeholder Satisfaction: พนักงาน และผูม้ ีส่วน
พลังงาน
ปัจจุบนั
เกี่ยวข้องในธุรกิจด้วยการ
บริ หารจัดการ และดูแลอย่าง
เด็มที่ ด้วยความโปร่ งใส และ
เป็ นธรรม
Reduce Water Usage: ด้วยการบริ หารจัดการที่สามารถใช้
Improve Employee’s
เพื่อให้พนักงานเกิดจิตอาสา
ลดการใช้น้ าํ
นํ้าได้อย่างมีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
Participation in CSR
ในการทําความดีเพื่อสังคม
รวมทั้งนํานํ้าที่ผา่ นการใช้งานแล้วมา Activities: เพิ่มโอกาสใน และกลายเป็ นเครื อข่าย CSR ที่
ผ่านกระบวนการบําบัดเพื่อนํากลับมา การทํากิจกรรมเพื่อสังคม ทรงพลังด้วยจํานวนพนักงาน
ใช้ใหม่
ให้กบั พนักงาน
ทั้งหมดกว่า 2 แสนคน ตลอด
ทั้งห่วงโซ่ธุรกิจ
Reduce Waste: ลด
ด้วยการใช้วตั ถุดิบที่นาํ มาใช้ในการ Improve TMT’s CSR
จากเครื อข่ายพนักงานขยาย
ปริ มาณขยะ
ผลิตอย่างคุม้ ค่าสู งสุ ด รวมทั้งการนํา Networking: เครื อข่ายใน ความร่ วมมือสู่ ชุมชน และ
กลับมาใช้ใหม่ผา่ นกระบวนการรี
การทําความดีเพื่อสังคม สังคม เพื่อร่ วมกันส่ งเสริ ม
ไซเคิล
พัฒนาการอย่างยัง่ ยืนของ
ประเทศ
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โดยที่ดีในเรื่ องของ 4R หรื อ 4 ลด ได้แก่ กระบวนการผลิตของเครื อข่ายโรงงาน โตโยต้า
ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ โรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้า สําโรง เกตเวย์ และบ้านโพธิ์ โดยเฉพาะอย่างยิง่
โรงงาน บ้านโพธิ์ ซึ่งเป็ นโรงงานที่ทนั สมัยที่สุดของโตโยต้า โดยได้รับการคัดเลือกให้เป็ น โรงงาน
แห่งความยัง่ ยืน หรื อ Sustainable Plant ที่มีการบริ หารจัดการภายใต้หลักการ 4R อย่างสําเร็ จเป็ น
รู ปธรรม และนอกจากนี้ยงั ได้ดาํ เนินโครงการเพื่อสิ่ งแวดล้อมป่ านิเวศน์ในโรงงานหรื อ Sustainable
Plant และแหล่งเรี ยนรู ้เชิงนิเวศน์ หรื อ Biotope พร้อมขยายความร่ วมมือ และหลักการทํางานอัน
เป็ นประโยชน์ ต่อสังคมไปยังเครื อข่ายธุ รกิจ ได้แก่ ผูผ้ ลิตชิ้นส่ วน และผูแ้ ทนจําหน่ายทัว่ ประเทศ
ทางด้านของ 4I หรื อ 4 เพิ่ม เพื่อมุ่งมัน่ สร้างความพึงพอใจให้กบั พนักงาน และผูม้ ีส่วนร่ วม
ตลอดทั้งห่วงโซ่ธุรกิจ เพื่อให้เกิดขวัญ และกําลังใจที่ดีในการทํางานตลอดจนมีความสุ ข และ
คุณภาพชีวติ ที่ดีท้ งั ทางด้านผลตอบแทน สวัสดิการ การบริ หารจัดการอย่างโปร่ งใส และเป็ นธรรม
โดยสิ่ งที่เป็ นหลักฐานถึงความพยายามดังกล่าว ได้แก่ การได้รับรางวัล Prime Minister Award ใน
ฐานะสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน เป็ นปี ที่ 9 ติดต่อกัน
รวมทั้งส่ งเสริ มให้พนักงานร่ วมกันแสดงพลังในการเป็ นเครื อข่าย CSR ด้วยการปลูกฝัง CSR DNA
ให้กบั พนักงานทุกคน ซึ่ งมีพนักงานจํานวนทั้งสิ้ นกว่า 2 แสนคนอยูใ่ นบริ ษทั ผูผ้ ลิตชิ้นส่ วน 251
แห่งโรงงานประกอบรถยนต์ 3 แห่ง และผูแ้ ทนจําหน่าย 119 แห่ง พร้อมขยายความร่ วมมือสู่ ชุมชน
และสังคมเพื่อส่ งเสริ มพัฒนาการอย่างยัง่ ยืนของสังคมไทย ดังเช่นปรัชญาในการดําเนินธุ รกิจของผู ้
ก่อตั้งธุ รกิจโตโยต้าที่ได้ให้ไว้เมื่อกว่า 72 ปี มาแล้ว และสําหรับเป้ าหมายในอนาคต โตโยต้า
มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด มีความมุ่งมัน่ ตั้งใจจริ งในการผลักดัน และขยายเครื อข่ายความร่ วมมือ
ในการทํากิจกรรม CSR ผ่านเครื อข่ายธุ รกิจ และเครื อข่ายพนักงาน พร้อมขยายสู่ ชุมชน และสังคม
รวมทั้งขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่ วมกิจกรรม 4R 4I ไปกับ Toyota ซึ่ งประกอบด้วยกิจกรรมอันเป็ น
ประโยชน์ต่อสังคมที่จะดําเนินการมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้เครื อข่ายการผลิตของ โตโยต้า ยัง
ได้รับการรับรองมาตรฐาน CSR-DIW แสดงถึงการเป็ นองค์กรที่ดาํ เนินธุ รกิจด้วยความรับผิดชอบ
ต่อสังคมจากการตรวจสอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ครบทั้ง 3
โรงงานเป็ นบริ ษทั แรกของไทย
1.1.4 โครงการถนนสี ขาว
บริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ได้ดาํ เนินธุ รกิจในประเทศไทยซึ่ งไม่เพียงแต่
มุ่งมัน่ พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ที่มีคุณภาพเท่านั้นบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ยัง
ได้ดาํ เนินกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมไทยในทุก ๆ
ด้านมาอย่างต่อเนื่องการสนับสนุนด้าน
การศึกษาสิ่ งแวดล้อมคุณภาพชีวติ ของชุมชน และโดยเฉพาะอย่างยิง่ เรื่ องความปลอดภัยในการใช้
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รถใช้ถนน ภายใต้โครงการถนนสี ขาวซึ่ งได้ดาํ เนินการนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อกระตุน้ และปลูกฝังจิตสํานึกของ ผูใ้ ช้รถใช้ถนนรวมถึงเยาวชนให้คาํ นึงถึงความปลอดภัยรู้
รักษากฎ และวินยั จราจรตลอดจนความมีน้ าํ ใจบนท้องถนน นอกจากนี้ยงั ได้จดั กิจกรรมให้มีความ
ครอบคลุม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การแก้ไขป้ องกันปั ญหาอุบตั ิเหตุจราจร โดยโตโยต้ายังได้
บูรณาการความร่ วมมือกับหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ อาทิ กรมการขนส่ งทางบก กรมทางหลวง กรม
ทางหลวงชนบท สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กองบังคับการตํารวจทางหลวง
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย และหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ เพื่อปฏิบตั ิงานร่ วมกันอย่างเป็ นระบบเพื่อ
มุ่งเน้นหาแนวทางป้ องกันการเกิดอุบตั ิเหตุในเชิงรุ กร่ วมกัน ดังนั้น ทุกภาคส่ วนจึงได้ประสานความ
ร่ วมมือเพื่อหาแนวทางป้ องกันการเกิด อุบตั ิเหตุพร้อมกับการเร่ งสร้างวินยั จราจรแก่ผใู ้ ช้รถใช้ถนน
ในทุกระดับ ซึ่ งถือได้วา่ เป็ นองค์ประกอบพื้นฐานที่สาํ คัญในการส่ งเสริ มการป้ องกันอุบตั ิเหตุทาง
ถนนอย่างยัง่ ยืน

ภาพที่ 1.1 สาเหตุของปัญหา
แหล่งทีม่ า: บริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด, 2531.
บริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด เล็งเห็นความสําคัญในการมีส่วนร่ วมในการ
รับผิดชอบต่อสังคมไทยอย่างยัง่ ยืน ดังนั้น บริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด จึงได้จดั ตั้ง
คณะกรรมการ และคณะทํางานด้านความรับผิดชอบขององค์กรที่มีต่อสังคมเพื่อให้การปฏิบตั ิ
เป็ นไปในทิศทางเดียวกันอีกทั้งยังคงมุ่งมัน่ ที่จะดําเนินธุ รกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็ น
ส่ วนหนึ่งในการขับเคลื่อน CSR ด้วยจิตสํานึกที่สร้างสรรค์รวมถึงการประสานความร่ วมมือภายใน
องค์กรให้แข็งแกร่ ง และบูรณาการความร่ วมมือไปยังผูแ้ ทนจําหน่ายและผูผ้ ลิตชิ้นส่ วนโตโยต้าทัว่
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ประเทศ และภายนอกองค์กรทุกภาคส่ วนซึ่ งเป็ นพลัง และกลไกสําคัญที่จะนําไปสู่ การพัฒนา
สังคมไทยให้มีความเจริ ญก้าวหน้า และยัง่ ยืนต่อไป
โลกธุ รกิจได้มีววิ ฒั นาการต่อเนื่องมาเป็ นลําดับ มีแนวคิดทางการจัดการในยุคต่าง ๆ ที่
นําเสนอออกมาในบริ บททางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในยุคน้นั ๆ จวบจนถึงปัจจุบนั มี
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีหลัก เช่นเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่ อสารนาโนเทคโนโลยี
ชีววิทยาศาสตร์ เป็ นต้น ประกอบกับการแข่งขันทางธุ รกิจที่รุนแรงขึ้นเรื่ อย ๆ ทําให้การที่จะดําเนิน
ธุ รกิจให้ประสบความสําเร็ จนั้นธุ รกิจจําเป็ นต้องมีการปรับตัวเรี ยนรู ้ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
อยูต่ ลอดเวลา และเพื่อให้เท่าทันกับยุคปั จจุบนั บริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด จึงได้มี
การร่ วมมือกลุ่มพนักงานโตโยต้า เครื อข่ายเพื่อสื่ งแวดล้อมที่ยงั่ ยืนกับโตโยต้า สมาชิกชมรมโตโยต้า
จิตอาสา สมาชิกเครื อข่าย Toyota CSR Facebook สมาชิกชุมชนออนไลน์ และประชาชนทัว่ ไป โดย
ใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อทําการประชาสัมพันธ์โครงการเช่นโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ที่จดั
ขึ้นมาตั้งแต่ปี พ .ศ. 2548 เพื่อเป็ นช่องทางให้กบั ผูท้ ี่สนใจในการรักษาสิ่ งแวดล้อมให้ได้ร่วมแสดง
พลัง และความคิดสร้างสรรค์ในการดูแลสิ่ งแวดล้อมร่ วมกัน โครงการถนนสี ขาวที่เป็ นการรณรงค์
ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กระตุน้ และปลูกฝังจิตสํานึกของผูใ้ ช้รถใช้ถนนรวมถึงเยาวชน
ให้คาํ นึงถึงความปลอดภัยรู้รักษากฎ และวินยั จราจรตลอดจนความมีน้ าํ ใจบนท้องถนน โดยสมาชิก
ของชุมชนออนไลน์ต่างให้ความร่ วมมือเข้าร่ วมกับโครงการนี้เป็ นอย่างมาก
การพัฒนาประเทศทัว่ โลกในช่วงทศวรรษที่ผา่ นมาทําให้วถิ ีชีวติ และความเป็ นอยูข่ อง
ประชาชนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ผลของการพัฒนาเหล่านี้ได้ก่อให้เกิดการขยายตัวของการ
ลงทุนในประเทศการบริ โภค และอุปโภคของประชาชน และรวมถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ต่าง ๆ ในปริ มาณที่สูงขึ้นจนทําให้เกิดปั ญหาต่อสังคม และสิ่ งแวดล้อม เช่น ปัญหาการใช้แรงงาน
เด็ก ปั ญหาความปลอดภัยของผูบ้ ริ โภคปั ญหาโลกร้อน ปั ญหาขาดแคลนนํ้ามัน ปั ญหาขาดแคลน
อาหาร เป็ นต้นซึ่ งปั ญหาเล่านี้ผลักดันให้ผคู ้ นในสังคมทุกกลุ่มเกิดความตระหนัก และหันมาสนใจ
ถึง คุณธรรม ความรับผิด ชอบในการดําเนินธุ รกิจ (จิรประภา อัครบวร, 2552, น.17)
เมื่อโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว เป็ นผลมาจากการพัฒนาแบบก้าวกระโดดของ
เทคโนโลยีทางด้านการสื่ อสารคมนาคมและคอมพิวเตอร์ ทาํ ให้การติดต่อสื่ อสาร การดําเนิน
ธุ รกรรมที่อาศัยการเชื่อมโยงระหว่างบุคคล และเอกสารถูกแทนที่ดว้ ยระบบสื่ อสารข้อมูลดิจิตอลที่
มีประสิ ทธิ ภาพกล่าวคือข้อมูลที่รับส่ งผ่านด้วยความเร็ วสู ง และมนุษย์สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุก
เวลาและทุกสถานที่ ทําให้เรี ยกสังคมนี้วา่ สังคมยุคไร้พรมแดนหรื อสังคมยุคดิจิตอล มี
ความก้าวหน้าไปไกล และมนุษย์ได้ใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางด้านการ
สื่ อสาร ก่อให้เกิดปรากฎการณ์ทางสังคมรู ปแบบใหม่ที่เรี ยกว่าชุมชนออนไลน์ อันเป็ นผลให้เกิด
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เป็ นสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ที่ผคู ้ นสามารถติดต่อผูกพันกันด้วยการสื่ อสารผ่านเครื่ อข่ายที่ไม่จาํ กัด
สถานที่ เวลา และตัวตน
ในปั จจุบนั ผลสําเร็ จทางธุ รกิจไม่ได้วดั หรื อประเมินเพียงแค่ผลประกอบการ และตัวเลข
ทางการเงิน ความพึงพอใจของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ หรื อพนักงานเท่านั้น แต่ตอ้ งสามารถทําได้ตาม
ความคาดหวังของสังคมที่มีต่อองค์กรธุ รกิจ โดยให้ผบู ้ ริ โภคเข้ามามีส่วนสําคัญในการกําหนดถึง
ความอยูร่ อด ความก้าวหน้าของธุ รกิจที่จะเติบโตอย่างยัง่ ยืนในอนาคต ‚ความรับผิดชอบต่อสังคม ‛
จึงเป็ นเรื่ องที่สาํ คัญ และจําเป็ นที่ภาคธุ รกิจต้องใส่ ใจ และทําการศึกษา (ประธาน ไตรจักรภพ, 2548)
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุ รกิจหรื อ Corporate Social Responsibility หรื อ CSR เป็ น
แนวคิดที่เป็ นกระแสไปทัว่ โลกองค์กรหรื อบริ ษทั ต่าง ๆ ได้เป็ นแนวในการดําเนินธุ รกิจ ควบคู่ไป
กับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) หมายถึง การเอื้อประโยชน์ต่อผูม้ ีส่วนได้ ส่ วนเสี ย
ทุกฝ่ ายอย่างเหมาะสม โดยไม่เบียดเบียนฝ่ ายใด องค์กรที่มี CSR ย่อมไม่ขดู รี ดลูกจ้าง แรงงาน ไม่
ฉ้อโกงลูกค้า ไม่เอาเปรี ยบคู่คา้ ไม่ทาํ ลายสิ่ งแวดล้อม หรื อทําร้ายชุมชนโดยรอบที่ต้ งั ขององค์กร
ด้วยการก่อมลพิษ เป็ นต้น องค์กรที่ขาด CSR ย่อมสะท้อนถึงการขาดความโปร่ งใส อัน ที่จริ งแล้ว
การมี CSR คือการทําธุ รกิจให้ถูกต้องตามกฎหมาย และจรรยาบรรณนัน่ เอง เช่น ไม่หลบเลี่ยง
กฎหมายแรงงาน กฎหมายแพ่ง และพาณิ ชย์ กฎหมายอาญาในกรณี ต่าง ๆ ทําให้พนักงานใน องค์กร
มีความสุ ขได้รับค่าจ้างที่เหมาะสม มีคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึน ไม่เบียดเบียนทําร้ายสังคม สิ่ งแวดล้อม
เป็ นต้น (สถาบันพัฒนาธุ รกิจอย่างยัง่ ยืน, 2556)
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุ รกิจ (CSR) เริ่ มแพร่ หลายขึ้นในประเทศไทย
ประมาณปี 2549 ทั้งบริ ษทั จดทะเบียนไทย บริ ษทั ข้ามชาติ และรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ก็ถือว่าเป็ นการ
สร้างภาพลักษณ์ขององค์กรไปด้วย ทําให้การดําเนินธุ รกิจของธุ รกิจนั้น ๆ เป็ นไปอย่างสะดวก
ประชาชนทัว่ ไปก็เห็นดีเห็นงามในการทําความดีต่อชุมชนสังคม และสิ่ งแวดล้อมแต่ความเป็ นจริ ง
องค์กรมักจะยึดมายาคติที่วา่ มี CSR คือ การทําบุญโดยที่บริ ษทั นั้น ๆ มีบุญคุณต่อสังคมเพราะแท้ที่
จริ งแล้ว CSR คือ การลงทุนอย่างหนึ่งซึ่ งคุม้ ค่าทางการเงิน และการตลาด ทําให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืน (สถาบันพัฒนาธุ รกิจอย่างยัง่ ยืน, 2556)
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุ รกิจ (CSR) จะต้องดูควบคู่ไปทั้ง 3 ด้าน คือ กําไร
สังคม และสิ่ งแวดล้อมโดยสังคมนั้น หมายถึง ‚ชุมชน ‛ หรื อ ‚คนในชุมชน ‛ ที่องค์กรตั้งอยู่
การดําเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมนั้นไม่เพียงแค่ปฏิบตั ิตามกฎหมายถูกหลักจริ ยธรรม
เท่านั้น หากแต่ยงั สามารถสร้างสรรค์หรื อลงทุน ด้วยโครงการต่าง ๆ เช่น การสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพเยาวชนการพัฒนาคุณภาพชีวติ คนเป็ นต้น
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1.1.5 ภาพลักษณ์องค์ กร
ในโลกของการแข่งขันสิ่ งที่องค์กรต้องเผชิญคือ ความไม่หยุดนิ่งของกระแสโลกจาก
สภาวการณ์ต่าง ๆ ที่จะนําม่ถึงผลกระทบในด้านใดด้านหนึ่ง การที่องค์กรจะประสบความสําเร็ จได้
คือความสามารถในการที่จะรับมือต่ อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในโลกได้ และจําเป็ นที่จะต้องมี
นวัตกรรมในเชิงสร้างสรรค์อยูต่ ลอดเวลา ไม่ใช่เพื่อการแข่งขันเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่จาํ เป็ นที่
จะต้องคํานึงถึงการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอีกด้วย ชื่อเสี ยงและภาพลักษณ์ของ
องค์กรก็เป็ นอีกสิ่ ง หนึ่งที่ตอ้ งใช้ความสามารถในการจัดการไม่นอ้ ยไปกว่าการบริ หารทรัพยากร
อื่น ๆ ขององค์กร
1.1.6 เมื่อการบริหารชื่ อเสี ยงภาพลักษณ์ ขององค์ กรเป็ นกลยุทธขององค์ กร
ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงขององค์กรมีองค์ประกอบที่สาํ คัญในการปรับตัวให้ทนั
กับเทคโนโลยี การวางแผนทรัพยากร และที่สาํ คัญที่สุดก็คือการจัดสรรค์การสื่ อสารที่มีคุณภาพทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร สําหรับการบริ หารชื่อเสี ยงขององค์กรนั้นเป็ นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่สาํ คัญ
ขององค์กรทั้งด้านภาพลักษณ์ และด้านธุ รกิจควบคู่กนั ในขณะที่การเติบโตทางธุ รกิจสะท้อน
ประสิ ทธิภาพ Efficiency ความมั้นคงของชื่อเสี ยง ภาพลักษณ์ขององค์กรก็เป็ นงานที่สะท้อน
ประสิ ทธิผล Effectiveness ได้เป็ นอย่างดี
1.1.7 ชื่อเสี ยงภาพลักษณ์สิ่งทีม่ ีค่ามากกว่าสิ นทรัพย์ขององค์ กร
ในการบริ หารภาพลักษณ์ขององค์กร Corporate Image & Brand Management ไม่วา่ จะ
พิจารณาจากด้านใด ก็จะพบว่าชื่อเสี ยงขององค์กรนั้นเป็ นต้นทุนที่สาํ คัญอย่างยิง่ ทั้งที่เป็ นองค์กร
ของภาครัฐ และเอกชน ทั้งที่เป็ นองค์กรธุ รกิจหรื อไม่เรื่ องธุ รกิจมาเกี่ยวข้องก็ตาม ทั้งนี้เพราะ
ชื่อเสี ยงขององค์กรก่อให้เกิดความศรัทธา การร่ วมมือ ตลอดจนแรงบันดาลใจที่จะใช้สินค้า บริ การ
ก่อให้เกิดความผูกพันธ์ระหว่างองค์กรกับลูกค้ารวมถึงสาธารณชน
หากพิจารณาถึงองค์กรขนาดใหญ่ท้ งั ระดับประเทศ
และระดับสากลจะพบว่าองค์กรส่ วน
ใหญ่ต่างให้ความสําคัญต่อการจัดทําแผนกลยุทธ์ในเชิงธุ รกิจขององค์กร และต่างทุ่มเททรัพยากร
เพื่อการนี้มากกว่าก่อน ในขณะที่มีองค์กรอีกไม่นอ้ ยที่เริ่ มใส่ ใจต่อการจัดการด้านชื่อเสี ยง และ
ภาพลักษณ์ขององค์กรอย่างจริ งจัง นําเรื่ องชื่อเสี ยงขององค์กรมาอยูใ่ นแผนการจัดการเชิงกลยุทธ์
Strategic Management ขององค์กรตั้งแต่การตรวจสอบชื่อเสี ยง ทัศนคติ ความคิดเห็น การรับรู ้
ข้อมูลข่าวสาร ความสนใจของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ทั้งลูกค้า นักลงทุน ผูถ้ ือหุ น้ สาธารณชน ชุมชน บุคคลที่
เป็ นผูน้ าํ ความคิด สื่ อมวลชน รวมไปจนถึงพนักงานในบริ ษทั ว่าในแต่ละกลุ่มมีความรู ้สึกนึกคิดต่อ
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องค์กรในระดับใด ทั้งความชื่นชม ความชื่นชอบ ปั จจัยสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดความรู ้สึกเหล่านั้น
ในทางกลับกันหากมีความคิดเห็นหรื อทัศนคติในเชิงลบหรื อแม่กระทัง่ สัญญาณบอกเหตุต่าง ๆ ที่
ทําให้ชื่อเสี ยงขององค์กรได้รับความเสี ยหายซึ่ งมีความจําเป็ นอย่างยิง่ ในการเร่ งรี บแก้ไขหรื อ
วางแผนป้ องกันผลกระทบที่จะทําให้ชื่อเสี ยงเสี ยหายเป็ นการด่วนทั้งที่เป็ นระยะสั้นและระยะยาว
ภาพลักษณ์เป็ นสิ่ งที่ปรากฎในใจลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายถ้าตรวจสอบกลุ่มเป้ าหมายแล้วมีคาํ ตอบที่
หลากหลายไม่เหมือนกันหรื อไม่สามารถบ่งบอกได้ชดั เจนว่าคืออะไรนัน่ หมายความว่ามี
ภาพลักษณ์ที่ไม่ชดั เจนไม่แข็งแรง ภาพลักษณ์สามารถสร้างผ่านการสื่ อสารต่าง ๆ เช่น การโฆษณา
การประชาสัมพันธ์ การให้บริ การลูกค้า การที่พดู ต่อ ๆ กันไป ทั้งหมดนี้เป็ นประสบการณ์ในทุกจุด
ที่ทาํ ให้องค์กรได้มีความสัมพันธ์กบั กลุ่มเป้ าหมาย
จากที่กล่าวมาข้างต้นจึงทําให้ผวู ้ จิ ยั มีความสนใจในการศึกษากลยุทธ์การสื่ อสาร และการ
รับรู ้โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริ ษทั โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ผ่านชุมชน
ออนไลน์

1.2 วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาถึงรู ปแบบของการสื่ อสารขององค์กร ที่มีกบั ชุมชนออนไลน์ดา้ นความ
รับผิดชอบต่อสังคมของ บริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด
2) เพื่อศึกษาถึงกลยุทธ์การสื่ อสารโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั โตโยต้า
มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด
3) เพื่อศึกษาถึงการรับรู้ ข่าวสาร ทัศนคติ และการยอมรับ โครงการความรับผิดชอบต่อ
สังคม (CSR) ผ่านชุมชนออนไลน์ของบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด

1.3 ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1) ทราบถึงกลยุทธการสื่ อสารความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยของ
บริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ผ่านชุมชนออนไลน์
2) ทราบถึงผลที่ได้รับจากการสื่ อสารความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
ของบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ผ่านชุมชนออนไลน์
3) ทราบถึงปั ญหาและอุปสรรคของการสื่ อสารความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีต่อชุมชน
ออนไลน์
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4) ทราบถึงแนวโน้มกลยุทธการสื่ อสารความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วยเสี ย
ของบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ผ่านชุมชนออนไลน์ในอนาคต

1.4 ขอบเขตของการศึกษา
การวิจยั ครั้งใช้ระเบียบวิธีวจิ ยั แบบผสม
(Mixed Methods) โดยมุง่ ศึกษาถึงกลยุทธ์การ
สื่ อสารโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม การรับรู้ ทัศนคติ และการยอมรับโครงการความ
รับผิดชอบต่อสังคมของ บริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ผ่านชุมชน การศึกษาในครั้งนี้
ครอบคลุมเฉพาะกลยุทธ์การสื่ อสารที่ใช้ในโครงการสื่ อสารกิจกรรมโครงการความรับผิดชอบต่อ
สังคมสังคม โดยศึกษาด้วยการรวบรวมข้อมูล จากเอกสาร ข้อมูล จากเว็บไซต์ต่าง ๆ และผูใ้ ช้งาน
ชุมชนออนไลน์ ศึกษาถึงการรับรู ้ ทัศนคติ และการยอมรับโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม
ในการศึกษานี้ผศู ้ ึกษาได้เป็ นส่ วนหนึ่งของชุมชนออนไลน์ เพื่อศึกษาบทบาท และลักษณะ
การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสมาชิกในชุมชนออนไลน์

1.5 ข้ อจากัดของงานวิจัย
งานวิจยั ครั้งนี้มุ่งศึกษาถึงกลยุทธ์การสื่ อสาร และการรับรู ้โครงการความรับผิดชอบต่อ
สังคมของ บริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ผ่านชุมชนออนไลน์ ซึ่ งเป็ นกิจกรรมที่ทาํ
ร่ วมกันระหว่างองค์กร และสมาชิกชุมชนออนไลน์ งานวิจยั นี้ ใช้ระเบียบวิธีวจิ ยั แบบผสม (Mixed
Methods) โดยมี การวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยการศึกษาวิเคราะห์เอกสาร
(Documentary Research) เพื่อศึกษากลยุทธ์ในการสื่ อสาร และการวิจยั เชิงปริ มาณด้วยวิธีการสํารวจ
(Survey Research) เพื่อศึกษาถึงการรับรู ้ข่าวสาร โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั
โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ผ่านผูใ้ ช้งานชุมชนออนไลน์เพียงเท่านั้น โดยมีระยะเวลาใน
การรวบรวมเก็บข้อมูลงานวิจยั ครั้งนี้เริ่ มตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2559-30 พฤษภาคม 2559 รวมเป็ น
ระยะเวลา 5 เดือน
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1.6 นิยามศัพท์
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุ รกิจ (CSR: Corporate Social Responsibility)
หมายถึง การดูแลรักษาไม่เฉพาะในส่ วนที่เป็ นกิจการแต่ยงั แผ่ขยายกว้างออกไปครอบคลุมในส่ วน
ที่เป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยทั้งหมดที่อยูโ่ ดยรอบกิจการโดยคํานึงถึงผูม้ ีส่วนได้เสี ยทั้งใน และนอกกิจการ
อย่างเท่าเทียมกัน
ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) หมายถึง กิจกรรม และโครงการเกี่ยวกับ
ความรับผิดชอบต่อ สังคมที่มีการดําเนินการโดยบริ ษทั โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด
โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด หมายถึง
โครงการความรับผิดชอบของสังคมของบริ ษทั ฯ แบ่งออกได้เป็ น 5 ด้านหลัก ๆ ได้แก่ ด้านสังคม ,
ด้านการศึกษา, ด้านสาธารณสุ ข, ด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านกีฬา
การรับรู้ (Perception) หมายถึง กระบวนการที่บุคคลแต่ละคนมีการเลือกการประมวล และ
การตีความเกี่ยวกับตัวกระตุน้ ออกมาให้ความหมาย และได้ภาพของโลกที่มีเนื้อหา
การสื่ อสาร (Communication) หมายถึง การให้ และการรับความหมาย การถ่ายทอด และ
การรับสาร ซึ่ งรวมถึงแนวคิดของการโต้ตอบแบ่งปั น และมีปฏิสัมพันธ์กนั
การสื่ อสารการตลาด (Marketing Communication) หมายถึง การผสมผสาน และประสาน
ช่องทางการสื่ อสารหลาย ๆ ทางเพื่อสื่ อเนื้อหาเกี่ยวกับองค์กร และผลิตภัณฑ์ได้อย่างชัดเจน
สอดคล้อง และเป็ นอันหนึ่งเดียวกัน
ทัศนคติ (Attitude) หมายถึง สภาวะทางจิต และสภาวะทางประสาทเกี่ยวกับความพร้อม ซึ่ง
เกิดขึ้นโดยอาศัยประสบการณ์เป็ นตัวนําหรื อมีอิทธิ พลเหนือการตอบสนองของแต่ละบุคคลที่มีต่อ
วัตถุ และสภาพการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั ความรู ้สึกในการที่จะชอบหรื อไม่ชอบ และ
ความรู้หรื อความเชื่อซึ่งอธิบายถึงลักษณะ ตลอดจนความสัมพันธ์ของสิ่ งหนึ่งที่มีต่อสิ่ งอื่น ๆ
นําไปสู่ พฤติกรรม และการยอมรับ
ชุมชนออนไลน์ (Online Comminity) หมายถึง กลุ่มคนที่รวมตัวกันผ่านทางเครื อข่าย
อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ โดยกลุ่มคนนี้จะมีปัจจัยร่ วมที่คล้ายคลึงกัน เช่น ความคิด ความเชื่อ ความ
สนใจ รสนิยม วัฒนธรรม เพศ อายุ ฯลฯ เป็ นแบบอย่างเดียวกัน หรื อมีเป้ าหมายร่ วมกันทําการใด ๆ
ให้สาํ เร็ จ โดยตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของการทํางานร่ วมกัน แบ่งปั นกัน ด้วยพลังของคนหลาย ๆ คน
กลยุทธ์การสื่ อสารทางการตลาด (Marketing Communication Strategy) หมายถึงกลยุทธ์
หรื อวิธีการการสื่ อสารทางการตลาด ของบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ที่ใช้ในการ
สื่ อสารเรื่ องโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม

14
การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) หมายถึงการติดต่อสื่ อสาร และการสร้าง
ความสัมพันธ์ของบริ ษทั กับกลุ่มชุมชนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ชุมชนเหล่านี้ได้แก่ลูกค้าผูข้ าย
ปัจจัยการผลิตผูถ้ ือหุน้ พนัก งานบริ ษทั รัฐบาล สาธารณชนทัว่ ไป และสังคมซึ่ งองค์การนั้น
ดําเนินงานอยู่
การโฆษณา (Advertising) หมายถึง ข่าวสารที่ส่งผ่านสื่ อมวลชนบางอย่างโดยมีผอู ้ ุปถัมภ์ที่
ระบุเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายในโฆษณานั้น
ภาพลักษณ์ (Image) หมายถึง ภาพที่คนรู ้สึกนึกคิดหรื อวาดขึ้นในใจจะเป็ นภาพของอะไรก็
ได้ ทั้งที่มีชีวติ หรื อไม่มีชีวติ เช่น ภาพของคน หน่วยงาน องค์กร สิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์เป็ นต้น
ภาพลักษณ์เกิดขึ้นจากการได้รับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารทั้งประสบการณ์ทางตรงหรื อทางอ้อมบวกกับ
ความรู ้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นในจิตใจหรื อเป็ นภาพในใจที่บุคคลรับรู ้ต่อบุคคล วัตถุ
สัตว์ สิ่ งของ
สถานที่
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย (Stakeholders) หมายถึง บุคคล/กลุ่มบุคคล หรื อหน่วยงานต่าง ๆ
ภายนอกที่อาจจะมีผลกระทบหรื อได้รับผลกระทบจากการดําเนินงานเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์
ขององค์การได้แก่ ผูก้ าํ หนดนโยบาย ส่ วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา สมาคมธุ รกิจ
สมาคมวิชาชีพ กลุ่มผลประโยชน์ นักการเมือง ชุมชน ทั้งนี้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยดังกล่าวอาจเป็ น
ผูส้ นับสนุนปั จจัยการผลิตเป็ นคู่แข่งหรื อผูถ้ ือหุ น้ ก็ได้ แต่ไม่รวมถึงผูม้ ีส่วนได้เสี ยภายในองค์การ
เช่น ผูบ้ ริ หาร และ เจ้าหน้าที่ ผูป้ ฏิบตั ิงานในองค์การ และลูกค้า ผูร้ ับบริ การ

บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
ในการศึกษากลยทุธ์การสื่ อสาร และการรับรู ้โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม ของ
บริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ผ่านชุมชนออนไลน์ ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาแนวความคิดทฤษฎี
และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็ นพื้นฐานในการวิจยั ดังนี้
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุ รกิจ
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการสื่ อสารกับสังคมภายนอก
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่ อสารผ่าน Facebook
2.4 แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู ้
2.5 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.6 กรอบแนวคิดและกลยุทธ์การสื่ อสารเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม

2.1 แนวคิดเกีย่ วกับความรับผิดชอบต่ อสั งคมขององค์ กรธุรกิจ (Corporate Social
Responsibility: CSR)
ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมนั้นได้มีนกั วิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายไว้
ดังนี้
Good (1973, p. 20) ให้ความหมายไว้วา่ ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็ นคุณธรรมที่เป็ น
ความคิดรวบยอดในความรู ้สึกผิดชอบชัว่ ดีอนั เป็ นเรื่ องเหนี่ยวรั้งควบคุมพฤติกรรมที่แสดงออกเพื่อ
สนองความปรารถนา สามารถมองเห็นว่าอะไรเป็ นสิ่ งที่พึงปรารถนาของคนกลุ่มใหญ่ และพร้อมที่
จะแสดงออกเมื่อมีเหตุการณ์หรื อสิ่ งแวดล้อมมากระตุน้
Mondy (1980, p. 22) ให้ความหมายไว้วา่ ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็ นข้อผูกมัดของ
ผูบ้ ริ หารในการหาวิธีที่จะรักษาหรื อปกป้ องผลประโยชน์ของส่ วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของ
องค์กรอย่างเดียว
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Najam (1999, p. 68) ให้ความหมายไว้วา่ ความมุง่ มัน่ หรื อพันธสัญญาที่ธุรกิจมีอยูอ่ ย่าง
ต่อเนื่องในการปฏิบตั ิอย่างมีจริ ยธรรม และมีส่วนร่ วมในการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยการปรับปรุ ง
คุณภาพชีวติ ของผูใ้ ช้แรงงานตลอดจนครอบครัวของเขา และมีส่วนร่ วมในการพัฒนาเศรษฐกิจใน
การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และสังคมในวงกว้าง
บัณฑิตา ทรัพย์กมล (2544, น. 15) ให้ความหมายไว้วา่ ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็ นเรื่ อง
ของจริ ยธรรม คุณธรรม บทบาท และหน้าที่รวมถึงนโยบายกิจกรรม ที่องค์กรภาคธุ รกิจจัดขี้น
เพื่อให้ความช่วยเหลือปรับปรุ ง และส่ งเสริ มให้สังคม และประชาชนมีความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ีน
มนตรี เลิศสกุลเจริ ญ (2547, น. 11) ให้ความหมายไว้วา่ ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็ นการ
แสดงออกของพฤติกรรมองค์กรต่อสังคมภายนอกเป็ นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรทําให้เกิด
การยอมรับจากสังคมการปฏิบตั ิขององค์กรจะต้องอยูใ่ นความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ กฎหมาย
จริ ยธรรม และการใช้ดุลยพินิจขององค์กรที่พึงเห็นสมควร ซึ้ งการจัดกิจกรรมหรื อการบริ การ
สามารถกระทําได้หลายรู ปแบบทั้งทางด้านพัฒนาชุมชนสุ ขภาพอนามัย การศึกษา สิ่ งแวดล้อม
สิ ทธิผบู้ ริ โภค และวัฒนธรรม
สถาบันไทยพัฒน์ (2555) ให้ความหมายไว้วา่ ความรับผิดชอบต่อสังคมหรื อบรรษัท
บริ บาล หมายถึง การดําเนินกิจกรรมภายใน และภายนอกองค์กรที่คาํ นึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้ง
ในระดับใกล้ และไกลด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยูใ่ นองค์กรหรื อทรัพยากรจากภายนอกองค์กร
เพื่อที่จะทําให้อยูร่ ่ วมกันในสังคมได้อย่างเป็ นปกติสุข
ดังนั้น ผูว้ จิ ยั สรุ ปได้วา่ ความรับผิดชอบต่อสังคมหมายถึง การดําเนินกิจกรรมภายในและ
ภายนอกองค์กรที่เป็ นความมุ่งมัน่ ในการพัฒนาและปรับปรุ งคุณภาพชีวติ ของผูใ้ ช้แรงงานตลอดจน
การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมในวงกว้างเพื่อสร้างประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม ในมุมมองของ
การสื่ อสาร ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดกรอบแนวคิดการวิจยั ไว้ดงั นี้
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บริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย

ผูบ้ ริ โภค

จํากัด
การให้ความหมายความรับผิดชอบต่อ

การให้ความหมายความรับผิดชอบต่อ

สังคม

สังคม

รู ปแบบโครงการ/กิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคม

รับรู ้รูปแบบโครงการ/กิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคม

กลยุทธ์การสื่ อสาร
ความรับผิดชอบต่อสังคม

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความรับผิดชอบต่อสังคม

ภาพที่ 2.1 รู ปแบบการสื่ อสารโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม
2.1.1 องค์ ประกอบของความรับผิดชอบต่ อสั งคมทีย่ อมรับในปัจจุบัน
แม้วา่ วิวฒั นาการของความรับผิดชอบต่อสังคมนั้นจะเป็ นเรื่ องที่ค่อนข้างซับซ้อน และไม่มี
มาตรฐานตายตัว อย่างไรก็ตามในการประยุกต์ความรับผิดชอบต่อสังคมเข้ากับธุ รกิจอย่างเป็ น
รู ปธรรมในทุกขนาดไม่วา่ จะเป็ นขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ หรื อระหว่างประเทศนั้นก็ได้มีการรวบรวม
ลักษณะรู ปธรรมในการดําเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ อยูส่ องมิติหลัก ๆ ก็คือมิติ
ภายในอันเป็ นการดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ที่ธุรกิจนั้นดําเนินการอยู่ และจัดการได้โดยตรง เช่น การ
จัดการแรงงานกระบวนการผลิตหรื อการจัดการด้านสิ่ งแวดล้อม และมิติภายนอกซึ่ งเกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมทางธุ รกิจที่บริ ษทั อาจจะควบคุมไม่ได้โดยตรง เช่น การดูแลลูกค้า การรับผิดชอบต่อ ผู้
จัดส่ งวัตถุดิบ (Supplier) และการสนับสนุนกิจกรรมด้านการพัฒนาสังคมเป็ นต้น
การจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมองค์กรต่าง ๆ ปัจจุบนั มีความ
ท้าทายที่จะต้องดึงพนักงานที่มีความสามารถ ดังนั้นธุ รกิจจึงควรส่ งเสริ มการจัดการทรัพยากรมนุษย์
อย่างมีความรับผิดชอบ เช่น ด้านการเรี ยนรู้ตลอดชีวติ Life-long Learning การให้ขอ้ มูลที่โปร่ งใส
กับพนักงานในทุก ๆ ด้านการให้ความสมดุลระหว่างงานชีวติ ครอบครัว และการพักผ่อน การ
ปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมทั้งด้าน การคัดเลือกเข้าทํางาน รายได้ และความก้าวหน้าทางการงาน
โดยเฉพาะกับผูห้ ญิง และผูพ้ ิการ การดูแลเอาใจใส่ พนักงานโดยเฉพาะที่ได้ร้บบาดเจ็บหรื อเกิด
ปั ญหาสุ ขภาพจากการทํางานนอกจากนั้นในด้านการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ ธุ รกิจควรที่จะให้ความสําคัญ
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กับการฝึ กอบรมในระดับต่าง ๆ หรื อแม้ตก่ ารมีนโยบายส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ที่สร้างสรรค์ เช่น การ
สนับสนุนช่วงต่อระหว่างโรงเรี ยนมาสู่ พนักงานสําหรับคนรุ่ นใหม่ โดยการให้การฝึ กอบรมพิเศษ
สําหรับคนกลุ่มนั้นอกจากนั้น ที่สาํ คัญที่สุดคือการสร้างสภาพแวดล้อมการเรี ยนรู ้ใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น
ในที่ทาํ งานให้ได้ดา้ นสุ ขภาพ และความปลอดภัยในการทํางานถึงแม้วา่ จะมีกฎหมายควบคุมดูแล
ด้านสุ ขภาพ และความปลอดภัยในการทํางานแต่กระแสการกระจายงานไปสู่ ผจู ้ ดั ส่ งวัตถุดิบ
(Supplier) ทําให้บริ ษทั ควบคุมไม่ทวั่ ถึงจึงเป็ นประเด็นที่น่าสนใจที่ควรจะช่วยกันดูแลหรื อตั้งเป็ น
นโยบายขององค์กรฯ เช่น เลือกร่ วมทําธุ รกิจหรื อเลือกใช้ผจู ้ ดั ส่ งวัตถุดิบ (Supplier) ที่มีคุณธรรม
จรรยาบรรณต่อพนักงานเพื่อเป็ นการควบคุมดูแล และอีกทางหนึ่งอีกทั้งยังเป็ นการบีบให้บริ ษทั อื่น
ๆ ที่ตอ้ งการจะทําธุ รกิจกับเราต้องพัฒนาตนเองตามไปด้วยเพราะมิเช่นนั้นหากเกิดผลร้ายจากการที่
ใช้ผจู ้ ดั ส่ งวัตถุดิบ (Supplier) ที่ไม่ใส่ ใจสุ ขภาพ และความปลอดภัยในการทํางานของลูกจ้างเมื่อเกิด
กรณี ข้ ึนมาภาพลักษณ์ที่ไม่ดีก็จะกลับขึ้นมาถึงบริ ษทั แม่ บริ ษทั ผูว้ า่ จ้างด้วย ในต่างประเทศได้มีการ
พัฒนามาตรฐานความปลอดภัยของอุปกรณ์ในการดําเนินงานทั้งในออฟฟิ ศ
และโรงงานตั้งแต่
เครื่ องเขียนไปจนถึงเครื่ องจักรเพื่อลด และป้ องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับพนักงานให้ได้มากที่สุด
ซึ่ งประเทศไทยน่าจะนํามาประยุกต์ใช้
ด้านการจัดการทรัพยากร และสิ่ งแวดล้อมในองค์กรการลดการใช้ทรัพยากร และการปล่อย
สารพิษของเสี ย ซึ่ งเป็ นการลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมย่อมเป็ นผลดีต่อองค์กรนัน่ เองในอันที่จะ
จัดการการผลิตสิ นค้า และบริ การให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น และยังเป็ นการลดต้นทุนด้านพลังงาน
และการจัดการของเสี ยต่าง ๆ อีกด้วยซึ่ งนําไปสู่ ผลกําไรที่สูงขึ้น ความสามารถในการแข่งขันทาง
การตลาดที่เพิ่มขึ้น และที่สาํ คัญเป็ นการสร้างภาพลักษณ์ให้กบั บริ ษทั ถือว่าได้ประโยชน์ต่อทุกฝ่ าย
(Win-Win)
การดูแลผูบ้ ริ โภคผูบ้ ริ โภคหรื อผูซ้ ้ื อสิ นค้า และบริ การขององค์กรเป็ นแหล่งที่มาของรายได้
ดังนั้นจึงต้องมีระบบการดูแลผูบ้ ริ โภคในทุก ๆ กระบวนการของสิ นค้า และบริ การตั้งแต่การผลิต
การขายไปจนถึงการทิ้งให้ปลอดภัยมีประสิ ทธิ ภาพทั้งในเชิงคุณภาพ
ราคา และมีจริ ยธรรม
นอกจากนั้นยังสามารถแสดงความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภคด้วยการเลือกผลิตจําหน่ายสิ นค้า และ
บริ การเฉพาะด้านให้เหมาะสมกับกลุ่มผูบ้ ริ โภคหรื อแม้แต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สามารถใช้ได้
กับทุกกลุ่มที่รวมถึงผูพ้ ิการด้วย (Design for All) เช่น เครื่ องใช้ไฟฟ้ าที่มีอกั ษรเบลล์หรื อสัง่ การด้วย
เสี ยงสําหรับคนปกติและคนตาบอดใช้ได้
ความรับผิดชอบต่อชุมชนใกล้เคียง (Local Communities) บริ ษทั ฯ ต่าง ๆ ตามปกติจะให้
ประโยชน์ต่อชุมชนอยูแ่ ล้ว เช่น จ้างแรงงานชุมชนซึ่ งนําสู่ รายได้สู่ชุมชน และรายได้ภาษีของพื้นที่
ซึ่ งนําไปสู่ ทุนสาธารณที่สามารถนํามาสร้างประโยชน์แก่ชุมชนได้อีก นอกจากนั้นบริ ษทั ฯ ยังต้อง
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พึ่งชุมชนรอบข้างในรู ปแบบของแรงงาน และอื่น ๆ ดังนั้นบริ ษทั จึงควรมีส่วนช่วยเหลือทั้งด้าน
สุ ขภาพ และสิ่ งแวดล้อมชุมชนผ่านการบริ จาคหรื อกิจกรรมสาธารณประโยชน์ใด ๆ ที่จะช่วยพัฒนา
ชุมชน และนําไปสู่ ความแข็งแรงของชุมชนนั้น ๆ ซึ่งผลตอบแทนที่บริ ษทั จะได้รับคือภาพลักษณ์ที่
ดีนาํ ไปสู่ ความร่ วมมือ และพร้อมจะช่วยเหลือบริ ษทั ฯ
ความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม บริ ษทั ต่าง ๆ ที่อยูใ่ นเมืองอาจไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
พื้นที่ในบริ เวณนั้น ๆ มากันกหรื อเป็ นบริ ษทั ที่มีสาขามากมายทัว่ ประเทศดังนั้นบริ ษทั เหล่านี้จึงควร
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้างโดยการบริ จาคทํากิจกรรมหรื อสนับสนุนในรู ปแบบ
ต่าง ๆ เพื่อแก้ไข และพัฒนาสังคมในประเด็นที่บริ ษทั เกี่ยวข้องสนใจ ซึ่งถือเป็ นการแสดงบทบาท
ผูน้ าํ ทางธุ รกิจต่อการสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อสังคมอย่างชัดเจน และควรเป็ นอย่างยิง่ ที่จะวัดผล
ได้จึงจําเป็ นที่จะต้องมีการวางแผน
และการหาพันธมิตรในการปฏิบตั ิงานที่ดีซ่ ึ งจะนํามาสู่
ภาพลักษณ์ที่ดี Corporate Citizenship ซึ่งเป็ นรากฐานสําคัญในการสร้างความไว้วางใจ และคุณค่า
ของบริ ษทั ในมุมมองของผูบ้ ริ โภค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การรับผิดชอบต่อโลก
เช่น
สิ่ งแวดล้อมสิ ทธิ มนุษยชน และประเด็นสําคัญอื่น ๆ ในระดับภูมิภาคหรื อระดับโลกตามความ
เหมาะสม และศักยภาพขององค์กรบริ ษทั สามารถร่ วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ น รัฐบาล
NGO สถาบันการศึกษา องค์กรธุ รกิจอื่น ๆ เพื่อร่ วมมือกันพัฒนาสังคมต่อไป
2.1.2 ระดับความรับผิดชอบต่ อสั งคมขององค์ กรธุรกิจ
ความรับผิดชอบที่ผบู ้ ริ หารควรจะมีต่อสังคมสามารถจัดแบ่งได้ 4 ระดับคือ
1) ความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ (Economic Responsibility) เพื่อผลิตสิ นค้า และ
บริ การตามที่ประชาชนต้องการ และนํามาขายเพื่อให้เกิดกําไรแก่เจ้าของกิจการ (ในกรณี ที่เห็น
องค์การทําเพื่อกําไร ) นับได้วา่ เป็ นความรับผิดชอบหลัก และความรับผิดชอบดั้งเดิมของการ
ดําเนินการ
2) ความรับผิดชอบทางกฎหมาย (Legal Responsibility) เพื่อดําเนินกิจการไปตาม
ครรลองของกฎหมาย และข้อบังคับต่าง ๆ อย่างไรก็ตามกฎหมาย และข้อบังคับไม่สามารถจะ
ครอบคลุมการกระทําทุกอย่างที่องค์การกระทําได้การกระทําบางอย่างไม่ผดิ กฎหมาย แต่องค์การ
ควรจะกระทําหรื อไม่น้ นั ขึ้นอยูก่ บั ความรับผิดชอบของผูบ้ ริ หารองค์การ
3) ความรับผิดชอบทางจริ ยธรรม (Ethical Responsibility) การกระทําบางอย่าง
ไม่ใช่สิ่งที่กฎหมายบังคับถ้าองค์การไม่ทาํ ก็ไม่ผดิ กฎหมาย แต่องค์การเลือกกระทําเพราะเห็นว่า
เป็ นความรับผิดชอบทางจริ ยธรรม เช่น การให้สวัสดิการด้านเสื้ อผ้า ที่อยูอ่ าศัย เงินกูย้ มื อาหาร
กลางวัน รถรับส่ งพนักงานเป็ นต้น
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4) ความรับผิดชอบในการใช้ดุลพินิจ (Discretionary Responsibility) ความ
รับผิดชอบในระดับนี้เป็ นความสมัครใจของผูบ้ ริ หารโดยตรง และขึ้นอยูก่ บั การตัดสิ นใจเลือก
กระทําของผูบ้ ริ หารแต่ละคน ความรับผิดชอบนี้ไม่ได้บงั คับไว้เป็ นกฎหมายหรื อเป็ นสิ่ งที่พนักงาน
คิดว่าควรได้รับตามหลักจริ ยธรรม เช่น ผูบ้ ริ หารไม่สนับสนุนให้พนักงานทํางานล่วงเวลา แต่กลับ
จ้างพนักงานเพิ่ม เพิ่มเครื่ องจักร เพิ่มเงินเดือน
ความรับผิดชอบต่อสังคมแสดงถึงความมีจริ ยธรรม และความมีจริ ยธรรมได้ดว้ ยการมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม ความรับผิดชอบต่อสังคม และจริ ยธรรมทางธุ รกิจจะมีมากน้อยเพียงใด
ขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของความสัม พันธ์ระหว่างผูไ้ ด้เสี ยกับธุ รกิจส่ วนหนึ่ง และความสัมพันธ์ระหว่าง
ธุ รกิจกั บสังคมอีกส่ วนหนึ่ง
2.1.3 การมีส่วนร่ วมรับผิดชอบต่ อสั งคม และความสามารถในการแข่ งขันขององค์ การ
(CSR and Organizational Competitiveness)
ปัญหาหนึ่งของการสนับสนุนโครงการ CSR ขององค์การ คือการขาดความเข้าใจเกี่ยวกับ
ผลของ CSR ที่มีต่อความสามารถในการแข่งขันขององค์การ ซึ่ งในอดีตที่ผา่ นมา ความสามารถใน
การแข่งขันมักใช้พดู ถึง แต่เพียงเฉพาะความแข็งแกร่ งขององค์การในด้านต่าง ๆ โดยเปรี ยบเทียบ
กับคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน อาทิ การศึกษาของ Porter (1985) ในเรื่ องการเข้ามาของคู่แข่ง
หน้าใหม่ อํานาจการต่อรองของผูส้ ่ งวัตถุดิบ อํานาจการต่อรองของผูซ้ ้ื อ การเข้ามาของสิ นค้าหรื อ
บริ การทดแทนอื่น และความแข็งแกร่ งขององค์การเทียบกับคู่แข่งหรื อของ Kay (1995) ที่กล่าว ถึง
ความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมการเชื่อมต่อที่มีประสิ ทธิ ภาพระหว่างภายในและภายนอก
องค์การ และการครอบครองกรรมสิ ทธิ์ ในทรัพย์สินทางยุทธศาสตร์
แต่ในปั จจุบนั ความสามารถในการแข่งขันได้ขยายขอบเขตออกไปถึงด้านภาพลักษณ์
(Image) ของการสร้างความน่าเชื่อถือ และชื่อเสี ยงในสายตาของผูซ้ ้ื อ ผูบ้ ริ โภค ผูใ้ ช้บริ การ และผูม้ ี
ส่ วนได้ส่วนเสี ยกับองค์การ (David, Kline, & Dai, 2005; Maignan & Ralston, 2002; Vilanova,
Lozano, & Arenas, 2008) หากองค์การใดเรี ยนรู้ที่จะนํา CSR มาใช้กบั องค์การผลดีก็จะตกกับ
องค์การในแง่ของการสร้างอัตลักษณ์ที่เด่นชัดในเรื่ องความรับผิดชอบต่อสังคม และประทับตรานั้น
ไว้ในใจของสาธารณชน ดังนั้น องค์การไม่วา่ ใหญ่หรื อเล็กจึงไม่ควรละเลยในเรื่ อง CSR ซึ่ งมีส่วน
ช่วยส่ งเสริ มภาพลักษณ์ขององค์การ สร้างความน่าเชื่อถือและชื่อเสี ยงในสายตาของสาธารณชนต่อ
ยอดให้กบั ความสามารถในการแข่งขันให้กบั องค์การนั้น ๆ ได้เป็ นอย่างดี
การศึกษาของ Cornelius, Wallace, and Tassabehji (2007) พบว่าโครงการ CSR ถือเป็ น
ส่ วนประกอบหนึ่งของอัตลักษณ์องค์การ นัน่ คือชื่อเสี ยง และภาพลักษณ์ขององค์การมีความ
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เกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั กิจกรรม CSR ที่ดาํ เนินการโดยองค์การ ในขณะที่การศึกษาของ Kolodinsky,
Madden, Zisk, and Henkel (2009) ยืนยันชัดเจนว่าภาพลักษณ์ขององค์การที่ดาํ เนินงานกิจกรรม
CSR ได้รับการพิจารณาว่าเป็ นองค์การที่ให้ความสําคัญ กับผูอ้ ื่นมากกว่าการสนใจจะหาแต่
ประโยชน์เข้าสู่ ตวั องค์การเพียงอย่างเดียว
Jones, Comfort, and Hillier (2008) ได้ศึกษาเรื่ องการสื่ อสารการตลาดเพื่อสร้างการมีส่วน
ร่ วมรับผิดชอบต่อสังคมในบริ ษทั ผูจ้ าํ หน่ายอาหารประเทศอังกฤษพบว่าสามารถนําการสื่ อสาร
CSR มาใช้ในการให้ขอ้ มูลกับลูกค้าเกี่ยวกับทั้งสิ นค้าแบบจําเพาะและสิ นค้าทัว่ ไปเพื่อแสดงให้เห็น
ถึงความใส่ ใจต่อสังคม และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แบรนด์ของบริ ษทั ได้เป็ นอย่างดี โครงการ CSR จึง
เป็ นเสมือนเครื่ องมือสื่ อสารชนิดหนึ่งที่สามารถนํามาใช้เป็ นกระจกสะท้อนให้เห็นว่าองค์การใดที่มี
การตื่นตัวให้ความสําคัญต่อสภาพปั ญหาของชุมชน และสังคมมากน้อยเพียงใด
2.1.4 การสื่ อสารกิจกรรมการมีส่วนร่ วมรับผิดชอบต่ อสั งคมผสมผสานแบบสองทาง
(Inside-out and Outside-in Approach)
ในหลายโอกาส และหลายกรณี การสื่ อสารกิจกรรม CSR อาจได้รับการพิจารณาว่าเป็ นการ
กระทําเพื่อการสร้างภาพลักษณ์ทที่ดีให้แก่องค์การมากกว่าเป็ นความมุ่งหัวงขององค์การในการเข้า
มามีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริ ง (Porter & Kramer, 2006) โดยเฉพาะเมื่อองค์การที่ดาํ เนิน
โครงการ CSR ของสิ นค้าหรื อบริ การที่เกี่ยวข้องกับอบายมุขสิ่ งเสพติดหรื อสิ่ งที่เป็ นพิษภัยต่อสังคม
(Ludescher & Mahsud, 2010) ความพยายามขององค์การที่กล่าวข้างต้นมักได้รับการพิจารณาว่าไม่
มีความจริ งใจ ตัวอย่างเช่นงาน วิจยั ของ Friedman (2009) ได้ศึกษาเทคนิคการสื่ อสารกิจกรรม CSR
ของบริ ษทั ผูผ้ ลิตบุหรี่ พบว่า แม้ผคู ้ นจะรับทราบถึงกิจกรรม CSR ที่บริ ษทั ผูผ้ ลิตบุหรี่ ได้พยายาม
ดําเนินการแต่พวกเขาก็ยงั คงมีทศั นคติในแง่ลบต่อบริ ษทั ผูผ้ ลิตบุหรี่ อยูอ่ ย่างมีนยั ยะสําคัญ ดังนั้น
การสื่ อสารโครงการ CSR จึงต้องดําเนินการอย่างมีข้ นั ตอนแยบยล และมีการไตร่ ตรองอย่างเป็ น
ระบบ
การที่กิจกรรม CSR ขาดการวางกลยุทธ์อย่างเป็ นระบบไม่เป็ นแบบแผนอาศัยการบอกต่อ
แบบปากต่อปากในการสื่ อสารไปยังกลุ่มเป้ าหมาย และมีการจัดการเป็ นไปแบบกระจัดกระจายเป็ น
ชิ้น ๆ ไม่สอดคล้องกับพันธกิจ และวิสัยทัศน์ขององค์การ ส่ งผลให้การสื่ อสารกิจกรรม CSR ไม่
ประสบผลสัมฤทธิ์ ได้เท่าที่ควรดังเห็นได้จากการวิจยั ของ Worthington, Ram, and Jones (2006) ที่
ศึกษาพบว่าองค์การส่ วนใหญ่โดยเฉพาะองค์การขนาดกลาง และขนาดเล็ก (SMEs) มักมีแนวโน้มที่
จะเข้าร่ วมในกิจกรรม CSR ที่หลากหลาย กระจัดกระจายตั้งแต่กิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อสิ่ งแวดล้อม
เพื่อสาธารณกุศลด้วยการบริ จาคทรัพย์แก่องค์การการกุศลระดับชุมชนรวมถึงการสนับสนุน
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กิจกรรมของชุมชน โรงเรี ยน ไปจนถึงการจัดกิจกรรมนําวัสดุสิ่งของเก่ามาใช้ใหม่ซ่ ึ งกิจกรรม CSR
ส่ วนใหญ่ที่กล่าวมานี้มีเป็ นไปแบบเฉพาะกิจตามความต้องการหรื อตามการตัดสิ นใจของคน ๆ
เดียวหรื อคนไม่กี่คนที่มีอาํ นาจในองค์การเป็ นหลัก และโดยส่ วนใหญ่กิจกรรม CSR เหล่านั้นไม่มี
เป้ าหมายที่แน่ชดั ในการสื่ อสารหรื อไม่มีการกําหนดตัวชี้วดั ผลสําเร็ จของกิจกรรมโครงการไว้อย่าง
ชัดเจน
Porter and Kramer (2006) ได้เสนอแนะแนวทางที่สอดคล้องกับการศึกษาของ Pater and
Van Lierop (2006) ที่วา่ การสื่ อสารนโยบาย CSR ขององค์การต้องผสมผสานแบบสองทางคือ แบบ
จากภายในสู่ ภายนอก (Inside-out Approach) และแบบจากภายนอกสู่ ภายใน (Outside-in Approach)
1) แบบจากภายในสู่ ภายนอก (Inside-out Approach) คือการใช้นโยบายเชิงรุ กของ
องค์การในการกระทํา ภารกิจด้าน CSR ที่เกิดจากแรงขับจากบุคลากรภายในองค์การที่มความ
กระตือรื อร้นอยากทํากิจกรรม CSR เป็ นรากฐานโดยจะเน้นความสอดคล้องระหว่างกิจกรรม CSR
ที่ดาํ เนินการกับพันธกิจ และวิสัยทัศน์ขององค์การให้เกิดความกลมกลืนกั น ซึ่ งการสร้างการมีส่วน
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์การในรู ปแบบนี้ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยจากภายนอกองค์การมีแนวโน้มที่
จะเข้ามามีส่วนสร้างความกดดันองค์การในเรื่ องกิจกรรม CSR น้อยมาก เพราะองค์การที่มุ่ง
ดําเนินงาน CSR ในรู ปแบบนี้จะให้ความสนใจักบเป้ าหมายระยะยาว และความต่อเนื่องของการทํา
CSR ที่ฝังรากในองค์การเป็ นสําคัญ
2) แบบจากภายนอกสู่ ภายใน (Outside-in Approach) คือการใช้ความต้องการของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสี ยที่เกี่ยวข้องกับองค์การเป็ นตัวกําหนดว่ากิจกรรม CSR ใดบ้างที่จะตอบสนองต่อ
ความต้องการของพวกเขาเหล่านั้นได้ดีที่สุด โดยองค์การจะพิจารณาดําเนินการกิจกรรม CSR ได้
หรื อไม่น้ นั จะเปรี ยบเทียบนํ้าหนักจากอํานาจต่อรองของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยความสําคัญของ
กิจกรรม CSR ที่เรี ยกร้อง และการทรงสิ ทธิ์ ในการเรี ยกร้องของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยเหล่านั้นที่มีต่อ
องค์การเป็ นสําคัญ ถ้าเห็นว่ามีน้ าํ หนักมากก็เป็ นกิจกรรม CSR ที่ตอ้ งเร่ งดําเนินการ ดังจะเห็นได้วา่
การดําเนินการ CSR ในรู ปแบบนี้จะมีลกั ษณะในเชิงของการตั้งรับมากกว่าเชิงรุ กที่มุ่งรักษา
เสถียรภาพระยะสั้นขององค์การในสายตาของสาธารณชนเป็ นหลักเมื่อประกอบกันทั้งแบบจาก
ภายในสู่ ภายนอก (Inside-out Approach) และแบบจากภายนอกสู่ ภายใน (Outside-in Approach)
องค์การจะสามารถสร้างความสอดคล้องในพันธกิจ และวิสัยทัศน์ขององค์การกับกิจกรรม CSR
และสร้างความแตกต่างในกิจกรรม CSR ขององค์การกับคู่แข่งออกมาอย่างเห็นได้ชดั
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2.1.5 กระบวนการสื่ อสารการมีส่วนร่ วมรับผิดชอบต่ อสั งคมขององค์ การ
(Communication Process for CSR)
ปั จจุบนั โครงการประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการสร้างการมีส่วนร่ วมรับผิดชอบที่มี
ประโยชน์ต่อส่ วนรวมในรู ปแบบต่าง ๆ ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่ อย ๆ งานวิจยั ในเรื่ องเกี่ยวกับ
กระบวนการในการสื่ อสารโครงการ CSR ไปยังกลุ่มเป้ าหมายทั้งใน และนอกองค์การจึงมีการ
พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง นักวิจยั ด้าน CSR กลุ่มทฤษฎีเน้นผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย Hannan and Freeman
(1984); Snider, Hill, and Martin (2003) เสนอแนะกระบวนการสื่ อสารในการสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับโครงการ CSR ไว้วา่ ควรมีข้ นั ตอนต่าง ๆ ประกอบด้วยขั้นตอนเปิ ด โอกาสให้ผู้ มีส่วนได้
ส่ วนเสี ยในทุกภาคส่ วนเข้ามามีส่วนในการร่ วมกําหนดนโยบายขั้นของการสื่ อสารกิจกรรม CSR ที่
กําหนดจัดทําให้แก่บุคลากรภายในองค์การเพื่อให้ทราบถึงเป้ าหมาย และวัตถุประสงค์ของการ
จัดทําโครงการ และขั้นของการกําหนดแผนกิจกรรม CSR ในระยะยาวเพื่อให้การประชาสัมพันธ์
งานด้าน CSR ประสบความสําเร็ จ และนําไปสู่ การเจริ ญเติบโตขององค์การอย่างยัง่ ยืน
Mamantov (2009) เสนอแนะว่ากระบวนการในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ
CSR ทั้งหมดจําเป็ นต้องมีการสื่ อสารเข้าไปรวมอยูใ่ นกระบวนการของการวางแผนด้วย
และ
แนวทางการกําหนดกลยุทธ์การสื่ อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่ วมในโครงการ CSR ขององค์การหนึ่ง
ๆ ไว้ดงั นี้
1) สร้างจุดเชื่อมของอารมณ์ร่วมกันให้เกิดขึ้น
การที่บุคลากรในองค์การจะเข้ามามีส่วนร่ วมกับโครงการ CSR ในองค์การได้น้ นั
จุดแรกที่จะต้องสร้างคือจุดเชื่อมร่ วมกันระหว่างบุคลากร และองค์การซึ่ งจุดเชื่อมที่ร่วมกันนี้
เกี่ยวเนื่องอยูบ่ นพื้นฐานของความสนใจ และความใส่ ใจในสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งร่ วมกันของบุคลากรใน
องค์การโดยอาจทําผ่านช่องทางการสื่ อสารแบบต่าง ๆ ได้ โดยผ่านไปยังกลุ่มผูน้ าํ ทางความคิดใน
กลุ่มพนักงานขององค์การหรื อผ่านการทําแบบสอบถามความสนใจหรื อความต้องการของบุคลากร
ในองค์การในเรื่ องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมรับผิดชอบต่อสังคมที่พนักงานเห็นว่าดี และมี
ประโยชน์
2) เปิ ดโอกาสในการรับฟังความเห็น
การเปิ ดโอกาสให้ฝ่ายบริ หาร และพนักงานได้มีการสื่ อสารถึงกันแลกเปลี่ยนในเรื่ อง
ต่าง ๆ อย่างเปิ ดเผย มีการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการในการดําเนินโครงการ CSR ที่
จัดขึ้นโดยองค์การนับว่าเป็ นองค์ประกอบสําคัญในการดึงดูดคนกลุ่มต่าง ๆ ขององค์การให้เข้า
มาร่ วม และแสดงให้เห็นถึงความจริ งใจในการสร้างการมีส่วนร่ วมในกลุ่มพนักงานขององค์การ
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ไม่ใช่เป็ นการทําแต่เพียงเพื่อผลประโยชน์ในด้านการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ขององค์การเพียง
อย่างเดียว (Sousa Filho, Wanderley, Gomez, & Farache, 2010)
3) ส่ งเสริ มค่านิยมแห่งการใส่ ใจสังคม
ค่านิยมแห่งการใส่ ใจสังคมเมื่อได้รับการเพาะบ่มผ่านกระบวนการของการหล่อ
หลอมโดยองค์การทั้งโดยความสมัครใจ และการสร้างแรงจูงใจให้เข้าร่ วมเมื่อพนักงานได้ตระหนัก
ถึงค่านิยมแห่งการสํานึกรับผิดชอบต่อสังคมร่ วมกับองค์การแล้วการทําให้บรรลุเป้ าหมายโครงการ
CSR ก็จะประสบผลสําเร็ จได้ง่ายขึ้น
4) สื่ อสารในรู ปแบบต่าง ๆ
การใช้เครื่ องมือสื่ อสารสารทั้งภายใน และภายนอกองค์การจะช่วยในการเผยแพร่
ค่านิยมแห่งการใส่ ใจต่อสังคม และโครงการ CSR ให้เป็ นที่รับรู ้และเข้าใจในหมู่พนักงานของ
องค์การ ทั้งนี้การสื่ อสารภายในอาจทําได้โดยผ่านทางการสนทนาเล่าเรื่ องราวตัวอย่างที่ดีของ
โครงการ CSR ที่ดาํ เนินการโดยองค์การในจดหมายข่าว บอร์ดประชาสัมพันธ์ และจดหมายเวียน
ภายในองค์การ เป็ นต้น (Jones, Comfort, & Hillier, 2008)
ในขณะที่การสื่ อสารภายนอกอาจทําได้โดยผ่านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ไปยัง
กลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยภายนอกให้รับรู ้ถึงความมุ่งมัน่ ในการทํางานร่ วมกันเพื่อสังคมของบุคลากร
ในองค์การ
Mamantov (2009) ได้ต้ งั ข้อสังเกตไว้วา่ การใส่ ใจต่อสังคมไม่ใช่เพียงการนําวัสดุที่เหลือใช้
มารี ไซเคิลแต่ควรต้องรวมถึงการสร้างการรับรู ้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในหมู่
พนักงานโดยตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของความจริ งจังในการปฏิบตั ิเน้นการมีส่วนร่ วม ปราศจากการปรุ ง
แต่งเพื่อผลประโยชน์แฝงทางธรุ กิจ จึงจะเห็นได้วา่ การสร้างตัวอย่างที่ดีในการส่ งเสริ มคุณค่าต่อ
สังคมจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อบุคลากรในองค์การรับรู ้ เข้าใจ และสมัครใจร่ วมลงมือทํากิจกรรม CSR
ร่ วมกับองค์การอย่างแท้จริ ง
นอกจากนี้ การสื่ อสารทางภาษา และคําที่ใช้ยงั เป็ นส่ วนประกอบที่สาํ คัญต่อความสําเร็ จใน
กระบวนการสื่ อสารกิจกรรม CSR ดังเห็นได้จากการศึกษาของ Cramer, Jonker, and Van Der
Heijden (2004) ที่พบว่าการใช้ภาษาสามารถมีส่วนทําให้เกิดการกระทําได้ การเปลี่ยนคําศัพท์ที่ยาก
ให้เข้าใจง่ายอาจเป็ นตัวแปรสําคัญในการดึงคนเข้ามามีส่วนร่ วมในโครงการ CSR ได้อย่างไม่น่าเชื่อ
หรื อกล่าวได้วา่ การเลือกคําที่ใช้อย่างถูกต้องสามารถสร้างแรงสนับสนุนภายในให้เกิดขึ้นได้
เมื่อบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัดได้เริ่ มทําโครงการ CSR ยังก่อให้เกิด
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อบริ ษทั โดย ‚ภาพลักษณ์ ‛ (Image) ในความหมายพจนานุกรรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง ภาพที่เกิดจากความนึกคิดหรื อที่คิดว่าควรจะเป็ นเช่น้ นั น ซึ่ง
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เดิมภาษาไทยใช้ ‚จินตภาพ‛ การสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร เป็ นแนวคิดที่แต่ละองค์กรในปั จจุบนั
ให้ความสําคัญมากอย่างหนึ่ง เพราะองค์กรจะประสบความสําเร็ จไม่ได้ หากองค์กรขาดภาพลักษณ์
ที่ดีต่อสังคม ในปั จจุบนั ได้นกั วิชาการหลายท่านได้ใหความหมายไว้ ดังนี้
Baines, Egan, and Jefkins (2007) ได้ให้ความหมายของ ภาพลักษณ์ขององค์กรธุ รกิจไว้วา่
ภาพลักษณ์ของบริ ษทั หรื อภาพลักษณ์ขององค์กรธุ รกิจ (Corporate Image) หมายถึงภาพขององค์กร
ใดองค์กรหนึ่งซึ่ งหมายรวมทุกสิ่ งทุกอย่างเกี่ยวกับ
องค์กรที่ประชาชนรู้จกั เข้าใจ และได้มี
ประสบการณ์ในการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรนั้น ส่ วน หนึ่งกระทําได้โดยอาศัยการนําเสนออัต
ลักษณ์ขององค์กร (Corporate Identity) ซึ่ งปรากฏแก่สายตา คนทัว่ ไปได้ง่าย เช่น สัญลักษณ์
เครื่ องแบบ
ประจวบ อินอ๊อด (2532, น. 96) ให้ความหมายของภาพลักษณ์เป็ นสิ่ งสะท้อนความรู ้สึกนึก
คิดของคนที่มีต่อกรณี บุคคลหรื อสถานที่หรื อสถาบัน เป็ นคุณค่าเพิ่มหรื อความนิยมซึ่ งเป็ นพลังแฝง
ที่จะนําไปสู่ พฤติกรรม
พรทิพย์ วรกิจโภคาทร (2537, น. 46) กล่าวว่า ภาพลักษณ์คือ ภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจของแต่
ละ คนซึ่ งสามารถสร้างจินตนาการภาพเกี่ยวกับสถาบัน้ นั นได้โดยเกิดจากการรับรู ้ได้ฟังได้เห็นหรื อ
มี ประสบการณ์จากอดีต และด้วยความประทับใจทัศนคติ ความเชื่อ ความประทับใจต่อบุคคลหรื อ
องค์การใดองค์การหนึ่งจะเรี ยกว่าชื่อเสี ยงก็ได้โดยธรรมชาติมนุษย์มกั จะสร้างภาพลักษณ์ที่ตน
พึงประสงค์ไว้ควบคู่กบั การสร้างสิ่ งที่เกิดขึ้น หรื อต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตซึ่ งภาพลักษณ์น้ ีจะ
เป็ นตัวสะท้อนการรับรู้
วิจิตร อาวะกุล (2539, น. 3) ภาพลักษณ์จึงอาจเป็ นภาพของสถาบันองค์กรหรื อบุคคลที่เกิด
ความรู ้สึกในจิตใจของคนเราว่าดีหรื อไม่ดี ชอบหรื อไม่ชอบ เชื่อถือหรื อไม่เชื่อถือ เห็นด้วยหรื อไม่
เห็นด้วย ฯลฯ หรื อรู้สึกเฉย ๆ เป็ นกลาง ไม่ดีไม่เลว ถ้าความคิดเห็นของคนส่ วนมากเป็ นเช่นไร
ภาพลักษณ์ของหน่วยงานก็จะเป็ นเช่น้ นั น ถ้าผลออกมาไม่ดีหรื อปานกลางก็จะต้องรี บเร่ งสร้าง
ภาพลักษณ์ให้ดีข้ ึน มิฉะนั้นหากภาพลักษณ์ตกตํ่าลงจะพาให้การดําเนินงานของสถาบันล้มเหลวได้
เจริ ญวิทย์ ฐิติวรารักษ์ (2544, น. 28-29) ได้กล่าวว่า ภาพลักษณ์หมายถึง ภาพที่เกิดขึ้นในใจ
ซึ่ งบุคคลมีความรู ้สึกนึกคิดต่อองค์กร
หรื อสถาบัน ภาพในใจดังกล่าวอาจจะได้มาจากทั้ง
ประสบการณ์โดยตรง และประสบการณ์ทางอ้อมของตัวเขาเองเช่นได้พบประสบมาด้วยตนเองหรื อ
ได้ยนิ ได้ฟังมาจากคําบอกเล่าของผูอ้ ื่นหรื อจากกิตติศพั ท์คาํ เล่าลือเป็ นต้น
ภาพลักษณ์จึงเป็ นกระบวนการที่เกิดขึ้นในระบบความคิดของคนเราซึ่ งไม่ได้มีเพียง
ประสบการณ์โดยตรงต่อโลกรอบตัว เช่นการสัมผัสลิ้มรสดมกลิ่นได้ยนิ และได้เห็นด้วยตาตนเอง
เท่านั้น แต่เรายังมีประสบการณ์ทางอ้อมอื่น ๆ ด้วยซึ่ งประสบการณ์เหล่านี้ตอ้ งอาศัยการตีความ
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และ ให้ความหมายแก่ตนเอง ภาพลักษณ์จึงเป็ นความรู ้สึกที่เกิดขึ้นจากการตีความ และภาพลักษณ์
เป็ น ความโน้มเอียงแต่เป็ นความโน้มเอียงที่จะนําไปสู่ การรับรู ้ และตีความสิ่ งเร้าถ้าทัศนคติเป็ น
ความโน้มนําที่จะนําไปสู่ พฤติกรรมที่มองเห็นได้ ภาพลักษณ์ก็จะเป็ นความโน้มนําที่จะนําไปสู่ การ
รับรู้และ ตีความซึ่ งเป็ นกระบวนการในระดับความรู ้สึก และความคิดซึ่ งไม่สามารถมองเห็นได้
ดังนั้น ความหมายของภาพลักษณ์จึงหมายถึงภาพที่คนรู ้สึกนึกคิดหรื อวาดขึ้นในใจ เป็ น
ความคิดเห็นทัศนคติความเชื่อความประทับใจต่อคนใดคนหนึ่งหรื อองค์กรใดองค์กรหนึ่งโดยเกิด
จากการได้รับสัมผัสหรื อรับรู ้ต่อองค์กรสถาบัน หน่วยงานบริ ษทั จะเรี ยกว่า ชื่อเสี ยงก็ได้
ภาพลักษณ์ คือมุมมองของประชาชนหรื อบุคคลเป็ นความรู้สึกนึกคิด กลุ่มชุมชนต่าง ๆ อาจเป็ น
ความตั้งใจหรื อไม่ต้ งั ใจนําเสนอให้สาธารณะชนรับรู ้ ภาพที่ปรากฎในมุมมองของผูร้ ับรู้หากเป็ น
ภาพลักษณ์ที่ดีก็จะทําให้ประชาชนหรื อบุคคลเกิดความประทับใจน่าเชื่อถือ แต่หากเป็ นภาพลักษณ์
ที่ไม่ดีก็จะทําให้เกิดความไม่ประทับใจ ไม่น่าเชื่อถือต่อองค์กร หรื อหน่วยงานนั้น ๆ
องค์กรสามารถกําหนดภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ได้ ดังนี้
1) ภาพลักษณ์ที่ถึงประสงค์ดา้ นบริ การ เช่นความน่าเชื่อถือบริ การมีความทันสมัยมี
เอกลักษณ์โดดเด่น มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
2) ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ดา้ นราคาโดยทัว่ ไปผูบ้ ริ โภคจะเริ่ มต้นจากจุดแรกคือ
คํานึงถึงราคาค่าบริ การที่มีความเหมาะสม และยุติธรรมแต่ในภาวะการแข่งขันที่รุนแรงนั้นเป้ าหมาย
ของภาพลักษณ์ดา้ นราคาอาจต้องปรับตัวสู่ อีกมิติหนึ่งนัน่ คือ
ค่าบริ การที่เหมาะสม ดอกเบี้ย
ค่าธรรมเนียมเป็ นต้น ขณะเดียวกันราคาที่สูงก็สามารถกําหนดระดับของผลิตภัณฑ์ได้เช่นกัน
3) ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ดา้ นช่องทางการบริ การมักจะมุ่งเน้นในประเด็นเรื่ อง
สถานที่บริ การ และเวลาที่ผบู ้ ริ โภคสามารถเข้าถึงได้สะดวกเช่น เครื อข่ายจํานวนสาขา พนักงาน
ความสวยงามโดดเด่นมีเอกลักษณ์ที่ชดั เจน เป็ นต้น
ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ดา้ นการส่ งเสริ มจําแนกออกเป็ นสองส่ วนคือ
1) ภาพลักษณ์ของกิจกรรมการสื่ อสารองค์กร เช่น การส่ งเสริ มด้วยกิจกรรมผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ สื่ อโฆษณา และประชาสัมพันธ์ที่ใช้มีความทันสมัย มีรสนิยมที่ดีนอกจากนี้ในแง่
ข่าวสารก็ตอ้ งมีความเป็ นเอกภาพจริ งใจไม่โอ้อวดสะท้อนเอกลักษณ์ได้ และตอบสนองได้ตรงกับ
ความต้องการของกลุ่มเป้ าหมาย
2) ภาพลักษณ์ของกิจกรรมส่ งเสริ มการขายในแง่ของรู ปแบบ และอรรถประโยชน์
ต่อผูบ้ ริ โภคทั้งนี้ยงั ครอบคลุมไปถึงกิจกรรม และอุปกรณ์ส่งเสริ มการขายว่ามีความทันสมัย และ
เหมาะสมกับสิ นค้า เช่น ของแจก ของแถม พรี เซ็นเตอร์ โดยกําหนดช่วงเวลาตามความเหมาะสม
สอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคม
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ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ดา้ นประสิ ทธิ ภาพของบริ การ เกิดขึ้นจากองค์ประกอบสําคัญสอง
ส่ วนคือพนักงาน และระบบธุ รกิจต้องพัฒนาทั้งระบบบริ การเพื่อให้มีภาพของความทันสมัย
ก้าวหน้า รวดเร็ ว และถูกต้องแม่ยาํ พร้อม ๆ กับพนักงานบริ การที่มีความเชียวชาญคล่องแคล่ว
สุ ภาพ มีบุคลิกภาพ และอัธยาศัยไมตรี อนั ดี เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายของการสร้างภาพลักษณ์ดา้ น
บริ การได้เต็มที่
ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ดา้ นองค์กร ถือว่าเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัวหรื ออัตตลักษณ์ของแต่
ละธุ รกิจที่ช้ ีชดั คุณลักษณะตัวตนขององค์กรว่าแตกต่างกันอย่างไรโดยยึดแนวคิ ดในการเป็ น องค์กร
ที่ดีของสังคม (Good Corporate Citizen)
ภาพลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับความรู ้ความสามารถ และคุณธรรมของเจ้าของธุ รกิจ และ
ผูบ้ ริ หารความมัน่ คงก้างหน้าของกิจการความทันสมัย และก้าวหน้าทางวิทยาการของธุ รกิจ ความรู้
ความสามารถ รวมถึงประสิ ทธิภาพการทํางาน และมนุษย์สัมพันธ์ของพนักงาน ความมีจริ ยธรรม
และรับผิดชอบต่อสังคมการทําคุณประโยชน์แก่สังคม เช่น ในด้านศิลปวัฒนธรรม การศึกษา
เยาวชน สิ่ งแวดล้อม ฯลฯ ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้เราจะเห็นได้วา่ องค์กรขนาดใหญ่แต่ละแห่งได้ดาํ เนินการ
อย่างต่อเนื่องซึ่ งภาพลักษณ์เหล่านั้นจะติดตรึ งใจกับผูใ้ ช้บริ การ และลูกค้าที่ทาํ ให้นึกถึงอยูเ่ สมอเมื่อ
เห็นตราสิ นค้าในทางทฤษฎี Kotler ได้กล่าวถึงภาพลักษณ์ในบริ บทของการตลาดได้วา่ ภาพลักษณ์
เป็ นวิถีที่ประชาชนรับรู ้เกี่ยวกับบริ ษทั หรื อผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั และภาพลักษณ์เป็ นสิ่ งที่เกิดขั้นได้
จากปั จจัยหลายประการภายในการควบคุมของธุ รกิจ (พจน์ ใจชาญสุ ขกิจ, 2552)
อย่างไรก็ตามความประทับใจของผูบ้ ริ โภคที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจนั้นบางครั้งก็มิได้เกิด
จากจุดแข็งด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์ทางการเงินแต่เพียงส่ วนเดียว หากยังขึ้นอยูก่ บั ส่ วนที่เป็ น
คุณค่าเพิ่ม Value Added อีกด้วย

2.2 แนวคิดเกีย่ วกับการสื่ อสารกับสั งคมภายนอก
การสื่ อสารคือ กระบวนการถ่ายทอดข่าวสารจากบุคคลหนึ่งซึ่ งเรี ยกว่าผูส้ ่ งสารไปยังอีก
บุคคลหนึ่งซึ่ งเรี ยกว่าผูร้ ับสาร (ปรมะ สตะเวทิน, 2540) กระบวนการสื่ อสารจึงประกอบด้วย
องค์ประกอบหลักคือ ผูส้ ่ งสาร สาร สื่ อ และผูร้ ับสาร
การติดต่อสื่ อสารมีบทบาทสําคัญอย่างมาต่อการดําเนินชีวติ ประจําวันของมนุษย์ Simon
(1976) กล่าวว่าถ้าองค์กรหรื อสังคมขาดการติดต่อสื่ อสารก็จะอยูไ่ ม่ได้ เนื่องจากการติดต่อสื่ อสาร
เป็ นเรื องของการทําความเข้าใจระหว่างบุคคล องค์กรหรื อสังคมจึงเป็ นปั จจัยที่สาํ คัญเกี่ยวข้องกับ
การติดต่อหรื อส่ งข่าวสาร
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1) ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อถือหรื อรับรู ้ (Cognitive Meterial) ได้แก่ เรื่ องราวต่าง ๆ
(Information) ข้อเท็จจริ ง (Fact) หรื อปั ญหาต่าง ๆ
2) ปั จจัยเกี่ยวกับการจูงใจ และอารมณ์ (Motivational and Emotional Material) ได้แก่
บรรยากาศที่เกี่ยวกับอารมณ์ ทัศนคติ และปฏิกิริยา ความจงรักภักดีหรื อท่าทีที่เป็ นศัตรู ความรู ้สึก
สนับสนุนหรื อไม่เป็ นด้วย และเป้ าหมายที่ตอ้ งการ
จะเห็นได้วา่ งานวิจยั ชิ้นนี้จาํ เป็ นที่จะต้องใช้หลักการทางการสื่ อสารเข้ามาใช้ในการ
ถ่ายทอดข่าวสารต่าง ๆ ของโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริ ษทั โตโยต้า
มอเตอร์
ประเทศไทย จํากัด ให้กบั ชุมชนออนไลน์ ผูว้ จิ ยั จึงได้นาํ เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการสื่ อสารเพื่อสร้าง
การมีส่วนร่ วมไว้ดว้ ย
ชื่นกมล ทิพยกุล (2542, น. 45) กล่าวว่า การมีส่วนร่ วม หมายถึง การเกี่ยวข้องด้านอารมณ์
และจิตใจ (Mental and Emotional Involvement) ของบุคคลหนึ่งในสภาพการกลุ่ม (Group
Situation) ซึ่ งผลของความเกี่ยวข้องดังกล่าวเป็ นเหตุเร้าใจที่ทาํ การให้
(Contribution) บรรลุ
จุดมุ่งหมายของกลุ่มนั้นกับทั้งทําให้เกิดความรู ้สึกรับผิดชอบกับกลุ่มดังกล่าวด้วย
แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่ วม โดยเฉพาะการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนนั้น
นับเป็ นกระแสของการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนขององค์ต่าง ๆ ทัว่ โลก ซึ่ งแนวคิดดังกล่าวมีฐานมาจาก
แนวคิดหลัก 3 ประการคือ
1) ความสนใจ และความห่วงกังวลร่ วมกันของบุคคล ซึ่ งกลายเป็ นความสนใจ และความ
ห่วงกัลวลร่ วมกันของส่ วนรวม
2) ความเดือดร้อน และความไม่พึงพอใจกันที่มีต่อสถานการณ์ที่เป็ นอยูน่ ้ นั ลงมือกระทํา
ร่ วมกันที่จะเปลี่ยนแปลงกลุ่ม หรื อชุมชนไปในทิศทางที่ปรารภนา
3) การตัดสิ นใจร่ วมกันนี้จะต้องรุ นแรงมากพอที่จะทําให้เกิดการริ เริ่ มที่จะสนองตอบ
ความเห็นชอบของคนส่ วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนั้น ๆ
ดังนั้นการมีส่วนร่ วม หมายถึงกระบวนการในการร่ วมกันทํากิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ระหว่างกัน และกันในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับของจิตใจ อารมณ์ สังคม เพื่อเอื้อให้เกิดประโยชน์
ร่ วมกัน
การสื่ อสารเป็ นหัวใจสําคัญของขั้นตอนการดําเนินงานทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์กรเนื่องจากการทํากิจกรรมต่าง ๆ ทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเป็ นการ
ดําเนินการกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกภาคส่ วนซึ่ งจําเป็ นจะต้องมีการสื่ อสารทั้งภายใน และภายนอก
องค์กร การสื่ อสารที่ดีนอกจากจะช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการดําเนินงาน และแก้ไขปรับปรุ งคุณ
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ภาพของสิ นค้า และบริ การให้ดียงิ่ ขึ้นแล้วยังเป็ นการส่ งเสริ มให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างองค์กร
กับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยต่าง ๆ ซึ่ งจะส่ งผลให้องค์กรมีความน่าเชื่อถือ และมีภาพลักษณ์ที่ดียงิ่ ขึ้น
การสื่ อสารมีความสําคัญสําหรับองค์กร และการดําเนินงานทางด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กรหรื อที่เรี ยกว่า (CSR) ในหลากหลายเหตุผล ทั้งนี้การสื่ อสารมีความสําคัญกับความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรในเบื้องต้นคือ เพื่อให้เกิดความเข้าใจว่าความหมายของความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรที่ถูกสร้างขึ้นเป็ นอย่างไรจะนําไปใช้ในองค์กรเพื่อให้บรรลผุล
สําเร็ จได้อย่างไร
Watzlawick (1977) ได้กล่าวถึง ความสําคัญของการสื่ อสารกับความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์กรอีกว่ารู ปแบบการสื่ อสารเป็ นสิ่ งที่จาํ เป็ นและเกิดขึ้นตามจริ งไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้
เป็ นไปไม่ได้ที่องค์กรจะไม่มีการสื่ อสารกับสาธารณะหรื อแม้แต่เพียงแค่ระดับปั จเจกบุคคล องค์กร
ก็ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงการสื่ อสารได้
ดังนั้นการสื่ อสารจึงเข้ามามีบทบาทสําคัญในการ
ดําเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร และทุกภาคส่ วนในกลยทุธ์ทางธุ รกิจ อีกทั้งการ
สื่ อสารยังช่วยให้เกิดการมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย และก่อให้เกิดการปฏิบตั ิทางจริ ยธรรม
ของธุ รกิจทั้งนี้ในปั จจุบนั ความรับผิดชอบ ต่อสังคมขององค์กรได้กลายเป็ นประเด็นร้อนสําหรับ
องค์กรใหญ่ ๆ หลายแห่งหรื อแม้แต่องค์กรขนาดเล็กที่วนั นี้กาํ ลังเริ่ มที่จะค้นหาหนทางในการ
ปรับปรุ งภาพลักษณ์ที่มีต่อสาธารณชน รวมถึงการเผชิญหน้ากับความต้องการจากผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสี ยภายใน และภายนอกเพื่อแสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือความรับผิดชอบ และความโปร่ งใส
เกี่ยวกับกิจกรรมขององค์กรในหลายบริ ษทั จึงให้ความสําคัญต่อการตอบสนองของการดําเนินงาน
ทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรผ่านทางการสื่ อสาร (Ihlen, Bartlett, & May 2011,
pp. 10-12)
กองบรรณาธิการ ประชาชาติธุรกิจ (2550, น. 49-50) ได้กล่าวถึง เหตุผลที่ตอ้ งมีการสื่ อสาร
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรโดยหยิบยกข้อมูล จาก APCO Worldwide 2004 ที่ระบุไว้วา่
ในการสื่ อสารความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
แบบมีกลยุทธ์น้ นั ต้องมีการกําหนด
กลุ่มเป้ าหมายที่ชดั เจน โดยในการสื่ อสารความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรที่เข้าถึงแต่ละกลุ่ม
เป้ าหมายนั้นย่อมมีการให้ประโยชน์ที่แตกต่างกันออกไป อาทิเช่น กลุ่มลูกค้าการสื่ อสารความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรจะสามารถสร้างความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นให้กบั องค์กร
และจะมี
อิทธิ พลสําคัญต่อยอดขาย และสามารถเพิ่มระดับความภักดีของลูกค้าที่มีต่อองค์กร ต่อมาคือกลุ่ม
พนักงานวัตถุประสงค์ของการสื่ อสารในลักษณะนี้เป็ นการสื่ อสารภายในที่การสื่ อสารจะมุ่งสร้าง
ความน่าเชื่อถือผ่าน Word of Mouth โดยกลุ่มพนักงาน ถือเป็ นช่องทางการสื่ อสารที่ทรงพลังของ
องค์กรนอกจากนี้การสื่ อสารความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรแบบมีกลยุทธ์ไม่เพียงแต่จะให้
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คนภายนอกรับรู ้วา่ องค์กรนั้นเป็ นคนดีหากแต่ยงั เป็ นการสื่ อสารโครงการเพื่อขยายการรับรู ้แก่ผทู ้ ี่จะ
เข้ามาเป็ นส่ วนร่ วมในโครงการ และกิจกรรมเพื่อสังคมที่องค์กรทํา และสิ่ งสําคัญที่เป็ นข้อระมัด
ระวังมากที่สุดในการสื่ อสารนั้นคือ องค์กรควรพูดแต่ความจริ ง ดังนั้น ความสําคัญของการสื่ อสาร
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรจึงมีความจาเป็ นในแง่ที่วา่ การสื่ อสารจะช่วยให้เห็นถึงระดับ
ของความโปร่ งใสขององค์กรจากการสํารวจทัศนคติของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยพบว่าการดําเนินงาน
ทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรนั้นมีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
กับองค์กร (Sen, Bhattacharya, & Korschun, 2006) อย่างไรก็ตามงานวิจยั พิสูจน์วา่ การตระหนักถึง
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรในสายตาของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยนั้นอยูใ่ นระดับตํ่า
(Pomering & Dolnicar, 2008) ดังนั้นแม้วา่ จะมีผรู ้ ายงานว่ากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กรอาจเป็ นเกณฑ์ตดั สิ นใจเมื่อต้องเลือกสิ นค้า และการบริ การแต่ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยก็ไม่ค่อย
ทราบข้อมลูเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรมากเท่าไหร่ นกั และสิ่ งนี้เป็ นปั ญหาอย่าง
มากต่อองค์กรเพราะการรับรู ้ผลักดันให้เกิดประโยชน์มากมาย และเป็ นประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ
จากความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
2.2.2 ช่ องทางการสื่ อสารความรับผิดชอบต่ อสั งคมขององค์ กร
รู ปแบบการสื่ อสารความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรสามารถสื่ อสารออกไปอย่างเป็ น
ทางการ และไม่เป็ นทางการ การสื่ อสารอย่างเป็ นทางการจะทําในนามขององค์กร ส่ วนการสื่ อสาร
แบบไม่เป็ นทางการจะเป็ นการกระทําโดยส่ วนตัวหรื อปกปิ ดแหล่งข่าวหรื อไม่ทราบแหล่งข่าว
นอกจากนั้นยังสามารถทําการสื่ อสารภายใน และภายนอกองค์กรการสื่ อสารภายนอกองค์กรจะมุ่ง
ไปยังผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ยหรื อชุมชน ส่ วนการสื่ อสารภายในองค์กรจะมุ่งพนักงานภายในองค์กร
เพื่อให้เกิดการรับรู ้ความภาคภูมิใจหรื อระดมส่ งเสริ มอาสาสมัครเป็ นต้น (พิพฒั น์ นนทนาธรณ์ ,
2553)

2.3 แนวคิด และทฤษฎีเกีย่ วกับการสื่ อสารผ่ าน Facebook
2.3.1 สื่ อใหม่
แต่เดิมสื่ อมวลชนจะมีลกั ษณะการให้ข่าวสารที่มาเป็ นท่อน ๆ เป็ นชิ้นเล็กชิ้นน้อยไม่
ปะติดปะต่อกัน ดังนั้นจึงยากต่อการเรี ยนรู ้หาไม่นาํ มาประกอบกันใหม่ให้เห็นเป็ นภาพรวมรวมทั้ง
สื่ อต่าง ๆ ก็จะมีกระบวนการทํางานที่ค่อนข้างแยกออกจากกัน สื่ อใหม่น้ นั จะมีคุณสมบัติที่ตรงข้าม
กันคือ เนื้อหาต่าง ๆ ของสื่ อใหม่จะมีการบูรณาการเข้าไว้ดว้ ยกัน เช่น การใช้ Hyper Text หรื อ
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Search Engine และคุณลักษณะของสื่ อใหม่ยงั พร้อมที่จะบูรณาการเข้ากับเนื้อหาความรู ้แบบเดิม ๆ
เช่นผูท้ ี่มีความรู ้เรื่ องการทําอาหารหรื อแต่งหน้าแล้ว หากได้เรี ยนรู ้ทกั ษะเรื่ องการสร้างเว็บไซต์หรื อ
การเขียนบล็อก (Blog) ก็จะสามารถผสานความรู ้เดิมเข้ากับทักษะใหม่ของการใช้สื่อใหม่ และใช้
พื้อนที่ของสื่ อใหม่เพื่อประโยชน์ดา้ นการเรี ยนรู ้ได้ (กาญจนา แก้วเทพ และนิคม ชัยขุนพล 2555,
น. 30)
คุณค่าภายในตัวบล็อก (Blog) นั้นเกิดมาจากการเป็ นโปรแกรมสําเร็ จรู ปที่ผใู ้ ช้งานไม่
จําเป็ นต้องอาศัยความรู ้เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่ลึกซึ้ ง อีกทั้งผูใ้ ช้งานยังสามารถตกแต่ง
ส่ วนประกอบเพิ่มเติมภายในบล็อก (Blog) ได้หลายอย่างและเป็ นอิสระในแง่วตั ถุประสงค์การใช้
งานบล็อก (Blog) สามารถใช้งานได้หลากหลายโดยตอบสนองเกือบทุกความต้องการของผูใชงาน
ด้วยการบูรณาการเนื้อหาหลายประเภทเข้าไว้ดว้ ยกัน และยังส่ งผลต่อคุณค่าภายนอกตามมาอีก
มากมาย ไม่วา่ จะเป็ นการสร้างความสัมพันธ์ การเป็ นเวทีสาธารณะ การสร้างชุมชนเสมือน เป็ น
พื้นที่แสดงอัตลักษณ์ เป็ นแหล่งสะสมข้อมูล เป็ นพื้นที่ระบายอารมณ์ เป็ นพื้นที่แสดงผลงาน เป็ น
เครื่ องมือทางการตลาด ฯลฯ (พรพรรณ ชินพงสานนท์, 2550)
McQuail (1987) แนวคิดเรื่ องการรวมกลุ่มชุมชนแบบใหม่ในยุคของสื่ อมวลชนนั้นได้เริ่ ม
ปรากฏริ้ วรอยมาตั้งแต่ในงานของสํานักคิดสํานัก Toronto เช่น Mcluhan (2005) แล้วเมื่อ Mcluhan
เสนอว่า ในกรณี ของสื่ อโทรทัศน์น้ นั น่าจะมีพลังในการรวบรวมผูค้ นให้รวมตัวกันเป็ นชุมชนใน
รู ปแบบใหม่ที่เรี ยกว่า Retribalizing แต่ดูเหมือนว่ากรณี ของสื่ อโทรทัศน์น้ นั จะยังไม่ชดั เจนมากนัก
จนกระทัง่ ถึงยุคของสื่ อคอมพิวเตอร์ ปรากฏการ Retribalizing จึงเริ่ มมองเห็นได้อย่างแพร่ หลาย เช่น
กลุ่มแฟนคลับต่าง ๆ เป็ นต้น
Logan (2010) สรุ ปว่า ชุมชนหรื อเครื อข่ายที่เกิดจากสื่ อใหม่น้ นั จะสามารถแปลงร่ าง
กลายเป็ นเครื อข่ายความรู ้ที่เปิ ดอยูต่ ลอด 24 ชัวโมง เปิ ดทําการทุกวัน และใช้เครื อข่ายนี้ในสถานที่
ใดก็ได้ ด้วยเหตุน้ ีเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ของสื่ อใหม่จึงช่วยสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมสําหรับการ
จัดการความรู้ (Knowlage Management) ในทั้ง 4 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนการสร้างความรู ้ การ
แลกเปลี่ยนความรู ้ การพัฒนาแนวคิดหรื อโครงการใหม่ ๆ เอาไว้ใช้ในครั้งต่อ ๆ ไป
นอกจากนี้ Toffler (1990) กล่าวถึงระบบสื่ อสารมวลชนโลกแบบใหม่ไว้ในหนังสื อ
Powershift: Knowledge, Wealth, and Violence at the Edge of the 21st Century ว่าสื่ อมวลชนโลก
แบบใหม่น้ นั ต้องมีความสามารถที่จะรองรับข้อมูลสารสนเทศได้ในปริ มาณมากทั้งยังส่ งผ่าน และ
แปรรู ปได้ในอัตราความเร็ วสู ง สิ่ งเหล่านี้จะเกิดขึ้นเมื่อสื่ อมวลชนมีลกั ษณะโครงสร้างพื้นฐาน
อิเล็กทรอนิกส์หรื อโครงสร้างของระบบโทรคมนาคม และอุปกรณ์เครื่ องใช้อิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
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1) มีคุณสมบัติดา้ นการปฏิสัมพันธ์ (Interactivity) หมายถึง การที่ผรู้ ับสารสามารถ
ปฏิสัมพันธ์กบั ข่าวสารข้อมูลที่ได้รับได้ และคู่สื่อสารได้ทนั ทีแต่เดิมการปฏิสัมพันธ์จะเกิดขึ้น
เฉพาะการสื่ อสารแบบเผชิญหน้าแต่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาททําให้เกิด
คุณสมบัติของสื่ อใหม่ที่สามารถตอบสนอง และสร้างปฏิสัมพันธ์ได้ทนั ที
2) มีคุณสมบัติดา้ นความเป็ นส่ วนตัว (Individualization) รู ปแบบการสื่ อสาร
มวลชนดั้งเดิมนั้นจะมีแต่สร้างให้เกิดการกระจายในวงกว้างทุกคนจะรับรายการเหมือนั กนในเวลา
เดียวกันแต่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่ อสารทําให้ผรู ้ ับสารสามารถมีทางเลือกมากขึ้น
ผูว้ จิ ยั นําเอาสภาพแวดล้อมของการสื่ อสารผ่านสื่ อใหม่ที่กล่าวมามาสํารวจว่าบริ ษทั
โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ใช้กลยุทธ์การสื่ อสารองค์กรอย่างไรต่อชุมชนออนไลน์
อย่างไรเพื่อให้เกิดการรับรู ้โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมว่าเกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก
อะไรบ้างภายใต้บริ บทการสื่ อสารนี้
Janowitz (1967) ได้แบ่งการสื่ อสารผ่านทางอินเทอร์ เน็ตไว้ 4 ประเภท โดยผูว้ จิ ยั ได้
ยกตัวอย่างรู ปแบบการสื่ อสารในเว็บไซต์ชุมชนออนไลน์ CSR Society with Toyota (Facebook)
แยกตามประเภทดังต่อไปนี้
1) การสื่ อสารระหว่างบุคคลกับบุคคลไม่พร้อมกันเช่น บริ การส่ งข้อมูลข่าวสารโดย
ในข้อนี้ตรงกับการแบ่งปั นข้อมูลข่าวสารในด้านต่าง ๆ เช่น มีการโพสต์ขอ้ ความขอความช่วยเหลือ
จากสมาชิก และเพื่อนสมาชิกในการเข้าถึงข้อมูลเพื่อช่วยกระจายข้อมูลข่าวสารที่สาํ คัญ และเมื่อมีผู้
ได้อ่านข้อมูลนั้นแล้วก็จะให้ความสําคัญกับเนื้อหาของข่าวสารที่ส่งออกไป
2) การสื่ อสารระหว่างบุคคลกับกลุ่มบุคคลไม่พร้อมกันเช่น การเขียนข้อความทิ้งไว้
ในกระดํานข่าวสารเช่น การเขียนข้อความเพื่อประชาสัมพันธ์ถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่บริ ษทั จัดขึ้นหรื อ
ไปร่ วมกันกับองค์กรรวมไปถึงการแบ่งปั นข้อมูลข่าวสารระหว่างองค์กรอื่น ๆ อีกด้วย
3) การสื่ อสารแบบทันทีทนั ใดทั้งแบบบุคคลกับบุคคล และบุคคลกับกลุ่มบุคคล
เช่น การใช้หอ้ งสนทนาหรื อเพจของคลับบนเฟสบุค๊ เพื่อใช้เป็ นห้องแชทรู มให้กบั สมาชิก ซึ่งห้อง
แชทรู มนี้ทาํ งานแบบโปรแกรม Instant Messaging แต่ตอ้ งสนทนากันผ่านหน้าเว็บหรื อโปรแกรม
บนอุปกรณ์สื่อสาร นอกจากนี้ยงั มีการสื่ อสารแบบทันทีทนั ใดรู ปแบบอื่นที่เกิดขึ้นในเว็บเช่น การใช้
โปรแกรมไลน์ อินสตาร์แกรม เป็ นต้น
4) การสื่ อสารแบบไม่พร้อมกันเช่น การให้บริ การข้อมูลในเว็บไซต์ที่เว็บไซต์จะ
นําเสนอ ข้อมูลที่ผใู ้ ช้บริ การจะเข้ามารับรู ้ขอ้ มูลต่าง ๆ เหล่านั้นเมื่อไหร่ ก็ได้ และอาจมีหลาย
ผูใ้ ช้บริ การหลายรายที่เข้ามาชมพร้อมกัน และแน่นอนว่าการสื่ อสารแบบไม่พร้อมกันเกิดขึ้นใน
เว็บไซต์ตลอดเวลา

33
2.3.2 ทฤษฎีเทคโนโลยีการสื่ อสารเป็ นตัวกาหนด (Communication Technology
Determinism)
ที่มาของทฤษฎีเทคโนโลยีการสื่ อสารเป็ นตัวกําหนดมีความสนใจในการวิเคราะห์พ้นื ฐาน
ของกลุ่มเศรษฐศาสตร์ การเมือง คือโครงสร้างส่ วนล่างทางเศรษฐกิจในส่ วนของพลังทางการผลิต
(Productive Force) จาก 2 มิติได้แก่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีกบั ทักษะความรู ้ของแรงงาน และ
มิติในเรื่ องความสัมพันธ์ทางการผลิต (กาญจนา แก้วเทพ, 2541) ผูว้ จิ ยั นําส่ วนของทฤษฏีเทคโนโลยี
การสื่ อสารเป็ นตัวกําหนดของสํานัก Toronto มาใช้ดงั นี้
Rogers (1976, อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ, 2541, น. 121) หนึ่งในนักคิดกลุ่มเทคโนโลยี
เป็ นตัวกําหนดมีความคิดพื้นฐานว่า ‚ปั จจัยด้านเทคโนโลยีการสื่ อสารบวกผสมกับปั จจัยอื่น ๆ จะ
ร่ วมกันเป็ นสาเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในสังคม‛ กล่าวคือ เขาเห็นว่าเทคโนโลยีการสื่ อสาร
เป็ นปั จจัยหลักที่สาํ คัญอย่างยิง่ ของการเปลี่ยนแปลงสังคมแต่วา่ ปั จจัยตัวนี้ตอ้ งทํางานร่ วมกันกับ
ปัจจัยอื่น ๆ ด้วย
McLuhan and Fiore (1967, อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ, 2541, น. 118-120) ให้ความ
สนใจกับรู ปแบบของสื่ อดังที่อยูใ่ นข้อสรุ ปสั้นๆ แต่เป็ นวลีอมตะของเขาที่วา่ ‚Medium is the
message.‛ เนื่องจากเขาคิดว่าเพียงแค่การเปลี่ยนตัวสื่ อเท่านั้นก็จะสร้างผลกระทบให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงกับประสบการณ์ของมนุษย์แล้วแนวคิดนี้สาํ คัญเพราะตัวเทคโนโลยีจะกํากับตัว
บุคลิกภาพของผูร้ ับสารด้วย เช่น สื่ อสิ่ งพิมพ์ก่อให้เกิดบุคลิกแบบแยกตัวโดดเดี่ยวเพราะต้องการ
ความเป็ นส่ วนตัวส่ วนสื่ ออินเทอร์ เน็ต และคอมพิวเตอร์ทาํ ให้มนุษย์ลืมสํานึกเรื่ องเวลา เป็ นต้น
กาญจนา แก้วเทพ และสมสุ ข หินวิมาน (2551) กล่าวถึงแนวคิดทฤษฎีของนักคิดสํานัก
โตรอนโตอย่าง Marshall McLuhan ว่าเขานิยามสื่ อด้วยวลีที่วา่ สื่ อเป็ นกระบวนการขยายศักยภาพ
ของมนุษย์ออกไป (The Extensions of Man) เพราะสื่ อสามารถกลายเป็ นเครื่ องมือในการขยาย
ขอบเขตการรับรู้ และทัศนะผ่านผัสสะของมนุษย์ที่มีต่อโลกออกไปบวกกับมิติของการกําหนดผ่าน
เทคโนโลยีการสื่ อสารที่ทาํ ให้เกิดผลกระทบของสื่ อต่อมิติดา้ นเวลา พื้นที่ และประสบการณ์ของ
มนุษย์
Gouldner (1967, อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ, 2541, น. 121) อธิ บายแนวคิดเกี่ยวกับ
เทคโนโลยี และอุดมการณ์วา่ เขาเชื่อในพลังแห่งเทคโนโลยีที่สามารถเปลี่ยนแปลงสังคม Gouldner
ได้กล่าวถึงอุดมการณ์ของสื่ อหนังสื อพิมพ์ในศตวรรษที่ 18–19 ว่าเมื่อเกิดสื่ อหนังสื อพิมพ์ข้ ึนมาก็มี
อุดมการณ์ใหม่ ๆ เกิดขึ้น เช่นการใช้เหตุผลอุดมการณ์เสรี นิยม อุดมการณ์ปัจเจกชนนิยม อุดมการณ์
สิ ทธิตามธรรมชาติ และสิ ทธิ ส่วนบุคคล เป็ นต้น ดังเช่น การเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ดา้ น
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การเมืองนั้นเป็ นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการสื่ อสาร
และขณะเดียวกันเมื่อเกิด
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ก็จะมีการปะทะกันกับอุดมการณ์เดิมของเทคโนโลยีเก่า
เมื่อเข้าสู่ ยคุ คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ตประชาชนเรี ยกร้องข้อมูลเท็จจริ งมากยิง่ ขึ้นทําให้
ประเทศต่าง ๆ ไม่สามารถครอบงําอุดมการณ์ได้แต่ในงานวิจยั ชิ้นนี้จะกล่าวถึงอุดมการณ์ที่ซ่อนอยู่
เบื้องหลังสื่ ออินเทอร์ เน็ต คือการรวมกลุ่มกันของผูท้ ี่ชอบในแบบเดียวกัน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ ร่ วมกัน และค่อย ๆ เพิ่มจํานวนสามชิกขึ้นจนเกิดเป็ นชุมชนออนไลน์ และยังเปิ ดให้
ผูค้ นสนใจจะรับข้อมูลข่าวสารแต่ไม่ได้สมัครเป็ นสมาชิกเข้ามามีส่วนร่ วมในข้อมูลข่าวสารได้
เท่านั้น และเว็บไซต์ชุมชนออนไลน์ โตโยต้าวีโก้ คลับ ถือเป็ นเว็บไซต์ที่เป็ นจุดเชื่อมโยงกันกับ
ผูใ้ ช้งานรถยนต์โตโยต้ากับทางบริ ษทั ผูผ้ ลิตรถยนต์เพราะรวบรวมในข้อมูลด้านการใช้งาน และแชร์
ประสบการณ์จากการใช้งานจากลูกค้าที่เป็ นสมาชิกในชุมชนแห่งนี้เพื่อนําข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการ
ปรับปรุ งหรื อแก้ไขข้อบกพร่ องต่าง ๆ ด้วย ทางด้าน บริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัดคือ
ให้ขอ้ มูลในเรื่ องของโปรโมชัน่ และกิจกรรมของทางบริ ษทั ต่อกลุ่มลูกค้าทําให้เทคโนโลยีใหม่
อย่างอินเทอร์ เน็ตเป็ นศูนย์กลางจนเกิดชุมชนออนไลน์เป็ นที่ตอ้ งการของกลุ่มคนที่ชื่นชอบในแบบ
เดียวกัน และกลุ่มบริ ษทั ผูผ้ ลิตสิ นค้าใช้เป็ นแหล่งข้อมูลที่สาํ คัญต่าง ๆ ได้อีกด้วย
ดังนี้ สมาชิกในเว็บไซต์ชุมชนออนไลน์อาศัยความได้เปรี ยบของเทคโนโลยีการสื่ อสาร
เว็บไซต์ และการแชร์ ขอ้ มูลข่าวสื่ อสารไปยังสมาชิกคนอื่น ๆ โดยไม่จาํ เป็ นต้องเดินทางไปสื่ อสาร
หรื อพูดคุยกันในสถานที่นดั พบในสังคมจริ งซึ่ งเป็ นการสื่ อสารชนิดสองทางโดยมีผสู ้ ่ งสารจํานวน
มากในขณะที่มีผรู ้ ับสารจํานวนมากเช่นเดียวกันสมาชิกในเว็บไซต์ชุมชนออนไลน์ได้อาศัยพื้นที่
สาธารณะนี้เป็ นแหล่งนัดพบรวมตัวเพื่อทํากิจกรรมต่าง ๆ ร่ วมกันโดยไม่จาํ เป็ นต้องพูดคุยกันใน
เวลาเดียวกันจากทฤษฎีน้ ีผวู ้ จิ ยั นําไปวิเคราะห์ การสื่ อสาร กันระหว่างบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์
ประเทศไทย จํากัด ที่มีต่อชุมชนออน ไลน์ ว่า การสื่ อสารจากองค์กรที่มีต่อชุมชนออนไลน์เป็ น
อย่างไร และแนวโน้มการใช้เทคโนโลยีจะออกมาในรู ปแบบใด
การสื่ อสารผ่านสื่ อกลางคอมพิวเตอร์ เป็ นสิ่ งใหม่ในสังคมที่ตอ้ งอาศัยการเรี ยนรู ้ (Social
Oriented) ความไม่เจาะจงในการสื่ อสารในรู ปแบบ CMC ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เรี ยกว่าการ
สื่ อสารแบบไม่เจาะจงผูร้ ับสาร หรื อปราศจากอารมณ์ในการสื่ อสารซึ่ งไม่เหมือนการสื่ อสารแบบ
เผชิญหน้า นอกจากนั้นการสื่ อสารผ่านสื่ อกลางคอมพิวเตอร์ เป็ นการสื่ อสารที่มีลกั ษณะไม่เป็ นกั
นเองคือไม่เร้าอารมณ์ และไม่เจาะจงผูร้ ับสารซึ่ งผูร้ ่ วมสื่ อสารแบบ CMC จะต้องปรับสภาพตัวเอง
เพื่อให้เข้ากับการสื่ อสารมากกว่าการสร้างปฏิสัมพันธ์ในการสื่ อสารแบบเผชิญหน้า
ความต่างของการสื่ อสารผ่านคอมพิวเตอร์ กบั สื่ อรุ่ นก่อนที่สาํ คัญคือ ความต่างในแง่ของ
ท่าทีการกระทําต่อสื่ อการ การสื่ อสารผ่านคอมพิวเตอร์ เป็ นสื่ อประเภทที่จะใช้เมื่อไรก็ได้
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(Transient) ไม่ติดเงื่อนไขของเวลามีการกระจายตัวเองอยูท่ วั่ ไป (Widely Distributed) มีความ
หลากหลายในแง่ของเส้นทางหรื อช่องทาง (Multi-channel) และการสื่ อสารผ่านคอมพิวเตอร์ ให้
โอกาสกับผูส้ ื่ อสารกระทําการใด ๆ กับเนื้อหา สารก็ยอ่ มได้ (Manipulation of Content) และการ
เกิดขึ้นของการสื่ อสารผ่านคอมพิวเตอร์ กระตุน้ ความสนใจของนักวิจยั ด้านการสื่ อสารระหว่าง
บุคคลดังจะเห็นได้จากงานวิจยั จํานวนมากที่ศึกษาธรรมชาติของการสื่ อสารในรู ปแบบนี้ โดยมุ่ง
ประเด็นความสนใจไปที่กระบวนการระหว่างบุคคล (Interpersonal Process) (กิตติ กันภัย, 2543)
เพ็ญพรรณ รวิโชติกุล (2544) สรุ ปลักษณะเด่น ๆ ของการสื่ อสารผ่านคอมพิวเตอร์ ไว้ ผูว้ จิ ยั
พยายามยกตัวอย่างลักษณะของเว็บไซต์ชุมชนออนไ ลน์ ที่ตรงกับลักษณะของการสื่ อสารผ่าน
คอมพิวเตอร์ ดังนี้ (1) การมีส่วนร่ วมแบบประชาธิ ปไตย (2) การตัดสิ นใจสะดวกรวดเร็ ว และ (3)
การมีตวั ตน และการมีประชาธิ ปไตยโดยที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั คือข้อ (1) กล่าวคือการมีส่วนร่ วม
แบบประชาธิปไตยถือเป็ นอุดมการณ์หนึ่ง การแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี ผูใ้ ช้กระด านข่าว
สามารถแสดงความคิดเห็นได้เต็มที่ ความสัมพันธ์ของสมาชิกทุกคนในเว็บไซต์เป็ นไปแบบเท่า
เทียมภายใต้กฏข้อบังคับของเว็บไซต์อาทิ กรณี ที่ผา่ นมาสมาชิกเคยถูกโกงค่ าสถิติ ทําให้เว็บ
มาสเตอร์ระงับความเป็ นสมาชิก แต่สมาชิกที่ถูกโกงสามารถร้องเรี ยนผ่านฟังชัน่ กฎได้ โดยมีผู้
ควบคุม หรื อที่เรี ยกตัวเองว่า Admin หรื อ เว็บมาสเตอร์ในเว็บไซต์เป็ นผูด้ ูแลความเรี ยบร้อย และ
ลงโทษผูก้ ระทําผิดกฎของเว็บโดยการตักเตือน และร้ายแรงที่สุดคือการลบความเป็ นสมาชิกออกไป
จากเว็บไซต์ เป็ นต้น

2.4 แนวคิด และทฤษฎีเกีย่ วกับการรับรู้
2.4.1 ความหมายของการรับรู้
เนื่องจากคนเรามีการรับรู ้ที่ต่างกัน ความล้มเหลวของการสื่ อสารอาจเกิดขึ้นได้ถา้ เราไม่ลด
ความแตกต่างของการรับรู ้ของผูย้ อมรับความแตกต่างในเรื่ องของแต่ละบุคคล ข่าวสาร การรับรู ้
เป็ นกระบวนการรับเอาตัววัตถุต่าง ๆ ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ซึ่ งตัวบุคคลแต่ละคนรับรู ้ และเอาสิ่ ง
ต่าง ๆ เข้ามา อีกทั้งการรับรู ้เป็ นตัวกําหนดพฤติกรรมการสื่ อสาร ทัศนคติ และความคาดหวังของผู ้
สื่ อสารเป็ นกระบวนการทางจิตที่ตอบสนองต่อสิ่ งเร้าที่ได้รับเป็ นกระบวนการเลือกรับสาร และ
ตีความสารที่ได้รับความเข้าใจและความรู้สึกของตนเอง (ภวิน อัธยาพร, 2546, น. 26)
การรับรู้ ( Perception) หมายถึง กระบวนการที่แต่ละบุคคลมีการเลือกประมวล และการ
ตีความเกี่ยวกับตัวกระตุน้ ออกมาให้มีความหมาย และได้ดูภาพของโลกที่มีเนี้อหา (Schiffman &
Kanuk, 2000, pp. 268)
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Assael (1998) ได้ให้ความหมายการรับรู ้ไว้วา่ กระบวนการเลือก การมีความเข้าใจต่อสิ่ งเร้า
และการตีความสิ่ งเร้าทางการตลาด สิ่ งแวดล้อมที่ทาํ ให้ผบู ้ ริ โภคนั้นมีความเข้าใจต่อสิ่ งที่รวบรวม
ได้ ทําให้เกิดภาพรวมที่ชดั เจน
Fill (1995, p. 96) ได้กล่าวว่า การรับรู ้เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับวิธีการที่แต่ละคนมอง และให้
ความเข้าใจต่อสิ่ งแวดล้อมรอบ ๆ ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่เกี่ยวกับการเลือก การรวบรวม และตีความสิ่ งเร้า
ต่าง ๆ โดยแต่ละคนซึ่ งจะทําให้เกิดความเข้าใจที่แตกต่างกันไปในแต่ละเหตุการณ์
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (
2538, น. 96) ได้กล่าวว่า จากกา รรับผูข้ องผูบ้ ริ โภคจะมีผลต่อการ
กระทําเนื่องจากบุคคลจะตัดสิ นใจ และมีพฤติกรรมโดยถือเกณฑ์จากสิ่ งที่เขารับรู ้ จึงเป็ นสิ่ งที่สาํ คัญ
สําหรับนักการตลาดที่จะทําความเข้าใจความคิดเกี่ยวกับการรับรู ้ท้ งั หมด ซึ่ งจะสามารถช่วยนักการ
ตลาดกําหนดกลยุทธ์และพัฒนางานโฆษณาที่สร้างโอกาที่ดีได้พบเห็น และสามารถจําได้จาก
ผูบ้ ริ โภคที่เป็ นเป้ าหมา ย ดังนั้นจึงจําเป็ นที่จะต้องศึกษาแนวคิดพื้นฐานของกระบวนการรับรู ้ซ่ ึ งสิ่ ง
กระตุน้ (Stiulus) ที่นาํ ผ่านประสาทสัมผัสเข้ามา เป็ นปั จจัยของมนุษย์หน่วยหนึ่ง
ดังนั้น สรุ ปได้วา่ การรับรู ้ (
Perception) หมายถึง ระดับความซับซ้อนของผูบ้ ริ โภคในการ
รับรู ้ถึงข้อมูลที่เจ้าของสิ นค้าส่ งออกมา และเกิดภาพ หรื อการรับรู ้ ความรู ้สึกในใจ
2.4.2 กระบวนการรับรู้
พัชนี เชยจรรยา, เมตตา กฤตวิทย์ และถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ (2534, น. 71-73) ได้กล่าวไว้
ว่า คนเราไม่สามารถให้ความสนใจกับสิ่ งต่าง ๆ รอบตัวได้ท้ งั หมด แต่จะเลือกรับรู ้เพียงบางส่ วน
เท่านั้น แต่ละคนมีความสนใจ และรับรู ้สิ่งต่าง ๆ รอบตัวต่างกัน ฉะนั้นเมื่อได้รับข่าวสารเดียวกัน
ผูร้ ับสารสองคนอาจให้ความสนใจและรับรู ้สารเดียวกันแตกต่างกัน โดยทัว่ ไปการรับรู ้ที่แตกต่าง
กันเกิดจากอิทธิ พลของตัวกรองบางอย่างคือ
1) แรงผลักดันหรื อแรงจูงใจ (Motivate) เรามักเห็นในสิ่ งที่เราต้องการเห็น และได้
ยินในสิ่ งที่เราต้องการได้ยนิ เพื่อตอบสนองความต้องารของตน
2) ประสบการณ์เดิม (Past Experience) คนเราต่างเติบโตในสภาพแวดล้อมต่างกัน
ถูกเลี้ยงด้วยวิธีที่ต่างกัน และคบหาสมาคมกับคนต่างกัน
3) กรอบอ้างอิง (Frame of Reference) ซึ่ งเกิดจากการสัง่ ส อนบรมทางครอบครัว
และสังคม ฉะนั้นคนเราที่มาจากต่างครอบครัวสถานภาพทางสังคมต่างกัน นับถือศาสนาต่างกัน จึง
มีการรับรู ้เรื่ งราวต่าง ๆ ที่ต่างกัน
4) สภาพแวดล้อม (Environment) คนที่อยูใ่ นสภาพแวดล้อมต่างกัน เช่น อุณหภูมิ
บรรยากาศ สถานที่ เป็ นคนจะเปิ ดรับข่าวสาร และตีความข่าวสารที่ได้รับต่างกัน
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5) สภาวะ จิตใจ และอารมณ์ ได้แก่ความโกรธ ความกลัว ฯลฯ ตัวอย่างเช่น เรามัก
มองความผิดเล็กน้อยเป็ นเรื่ องใหญ่โตขณะที่เราอารมณ์ไม่ดีหรื อหงุดหงิด แต่กลับมองปั ญหาหรื อ
อุปสรรคใหญ่หลวงเป็ นเรื่ องเล็กน้อยยขณะที่มีความรัก เป็ นต้น
นอกจากนี้ ดารา ทีปะปาล ( 2541, น. 65) กล่าวว่า โดยทัว่ ไปผูบ้ ริ โภคมีวธิ ี การ 2 วิธีที่จะ
ช่วยในการแปลความหมายการรับรู ้กระทําได้รวดเร็ วละมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
ด้วย การแยก
ประเภทการรับรู ้กบั การแปลความหมายการรับรู ้โดยเชื่อมโยงความสัมพันธ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) การแยกประเภทการรับรู้ (Perceptual Categorization) เป็ นการแยกข้อมูลเข้า
หมวดหมู่อย่างมีเหตุผลเพื่อให้ผบู ้ ริ โภคนํามาใช้กลัน่ กรองข้อความที่ผา่ นการรับรู ้มาแล้ได้อย่าง
รวดเร็ วขึ้น เมื่อมีการโฆษณาผงซักฟอกยีห่ อ้ ใหม่ ผูบ้ ริ โภคอาจคิดในใจว่า อ้อ...ฉันรู ้แล้วา่ เขาจะพูด“
ว่าอะไร ดังนั้นไม่จาํ เป็ นต้องให้ความสนใจมากนักก็ได้“ นอกจากนั้นการจัดประเภทข้อมูลยังช่วย
ให้ผบู ้ ริ โภคจัดข้อมูลใหม่เพิ่มขึ้นได้อีกด้วย
2) การแปลความหมายการรับรู้โดยการเชื่อมความสัมพันธ์
(Perceptual
Inferencces) เป็ นการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งเร้า 2 อย่าง อันเกิดจากประสบการณ์ และการ
เรี ยนรู ้ที่ผา่ นมาโดยไม่ตอ้ งประเมินใหม่ โดยอาศัยความเชื่อหรื อประสบการณ์เดิมมาเป็ นเกณฑ์
ตัดสิ นเพื่อลงความเห็น ตัวอย่างเช่น ผูบ้ ริ โภคอาจโยงความสัมพันธ์ระหว่างราคากับคุณภาพเป็ นต้น
Kapferer (1994) มองการรับรู้ (Perception) ว่าเป็ นการตระหนักรู ้ต่อตราสิ นค้าของผูบริ โภค
(Brand Awaness) โดยการวัดความรู ้ของผูบ้ ริ โภคเกี่ยวกับตราสิ นค้า (Know How) ว่าผูบ้ ริ โภครับรู ้
ในสิ่ งที่นกั การตลาดสื่ อสารเกี่ยวกับตราอย่างไรซึ่ งตระหนักรู ้ต่อตราสิ นค้า (Brand Awaness) แบ่ง
ออกได้เป็ น
1) การระลึกตราสิ นค้าเป็ นอันดับแรกในใจของผูบ้ ริ โภค (Top of Mind Awaness)
ซึ่งในเชิงการตลาดตราสิ นค้าที่ผบู้ ริ โภคนึกถึงเป็ นอันดับแรก (Top of mind brand) นั้นทําให้
ผูบ้ ริ โภคสามารถตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าได้อย่างรวดเร็ ว
2) การจําแนกโดยไม่มีการแนะ (Unaided Awaness) เป็ นการระลึกถึง (Recall) ต่อ
ตราสิ นค้าที่เกิดขึ้นในใจผูบ้ ริ โภคโดยไม่มีการกระตุน้ ให้เกิดการระลึกได้ ซึ่ งในเชิงการตลาดตรา
สิ นค้าที่ผบู ้ ริ โภคจําได้โดยไม่มีแนะ (Unaided Awaness) นั้นแสดงให้เห็นว่าตราสิ นค้าได้รับความ
สนใจจากผูบ้ ริ โภคซึ่ งมีแนวโน้มว่าผูบ้ ริ โภคจะตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าเป็ นอันดับแรก ๆ
3) การจําแนกโดยมีการแนะ (Aided Awaness) เป็ นการระลึกได้โดยที่ผบู้ ริ โภค
ได้รับการกระตุน้ ให้เกิดการจดจําได้ (Recognition) เช่น ถามผูบ้ ริ โภคความว่าเคยได้ยนิ ตราสิ นค้านี้
หรื อไม่ การที่ผบู ้ ริ โภคได้รับการกระตุน้ จึงสามารถระลึกถึงตราสิ นค้าได้น้ นั หมายความว่าผูบ้ ริ โภค
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รับรู ้ถึงตราสิ นค้าเพียงบางส่ วนเท่านั้น ในเชิงการตลาดมีแนวโน้มว่าตราสิ นค้าที่ผบู ้ ริ โภคจําได้เมื่อมี
การแนะนํานั้นผูข้ ายสามารถจูงใจให้ซ้ื อสิ นค้าได้ง่ายขึ้น
จากการที่ผบู ้ ริ โภคมีการรับรู ้เกี่ยวกับตราสิ นค้าอยูเ่ สมอ ๆ นั้น จะเป็ นผลให้ผบู ้ ริ โภคเกิด
ภาพลักษณ์ต่อตราสิ นค้าหรื ออีกนัยหนึ่งนั้นภาพลักษณ์ตราสิ นค้า (Brand Image) ถือเป็ นผลรวมของ
การรับรู ้ต่าง ๆ ที่ผบู ้ ริ โภคมีต่อตราสิ นค้านั้น ๆ และภาพลักษณ์ตราสิ นค้าที่อยูใ่ นการรับรู ้ของ
ผูบ้ ริ โภคนั้นมีความสําคัญในแง่ของการทําให้ผบู ้ ริ โภคสามารถแยกแยะตราสิ นค้าออกจากตรา
สิ นค้าของคู่แข่งอื่นได้ ซึ่ งองค์ประกอบสําคัญที่ทาํ ให้เกิดผลในการสร้างภาพลักษณ์เกี่ยวกับสิ นค้า
ให้เกิดกับผูบ้ ริ โภคนั้นคือ การวางตําแหน่งสิ นค้า (Product Position) ทั้งนี้การวงตําแหน่งสิ นค้า
(Positioning) มีความเกี่ยวพันอย่างยิง่ กับการรับรู ้ (Perception) ของผูบ้ ริ โภค ดังที่ Lynn B. Upshaw
ได้กล่าวว่า ตําแหน่งสิ นค้าเกิดขึ้นจากการที่คนทัว่ ไปมีการรับรู ้ต่อตราสิ นค้านั้น ๆ อย่างไร ซึ่ งมี
พื้นฐานจากลักษณะที่สินค้าแสดงออกมา เมื่อเทียบกับตราสิ นค้าอื่น ๆ (Upshaw, 1995, p. 23)
อย่างไรก็ตามบางครั้งผูบ้ ริ โภคไม่สามารถแยกแยะถึงความแตกต่างกันในส่ วนของ
ผลิตภัณฑ์ที่บริ ษทั ได้ผลิตขึ้นจึงต้องมีการสร้างปั จจัยต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ผบู ้ ริ โภคมองเห็นถึงความ
แตกต่างกันนอกเหนือไปจากรู ปลักษณภายนอกตัวสิ นค้า โดยการสร้างสรรค์กิจกรรมต่าง ๆ ทาง
การตลาดที่จะช่วยให้ผบู ้ ริ โภคมีการรับรู ้ในตราสิ นค้าที่แตกต่างกันไป
โดยประเด็นที่ผวู ้ จิ ยั นํามาประยุกต์ใช้กบั การศึกษาครั้งนี้ได้อา้ งอิงจากทฤษฎีของ
พัชนี เชยจรรยา , เมตตา กฤตวิทย์ , และถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ (2530, น. 71-73) ที่ได้กล่าวไว้วา่
คนเราไม่สามารถให้ความสนใจกับสิ่ งต่าง ๆ รอบตัวได้หมด แต่จะเลือกรับรู ้เพียงบางส่ วนเท่านั้น
แต่ละคนมีความสนใจ และรับรู ้สิ่งต่างรอบตัวต่างกัน ฉะนั้นเมื่อได้รับสารเดียวกันผูร้ ับสารสองคน
อาจให้ความสนใจ และรับรู ้สารเดียวกันแตกต่างกัน ผูร้ ับสารจะเลือกรับรู ้เฉพาะในส่ วนของสารที่
ตนสนใจ ซึ่ งทําให้สารแต่ละตัวที่ส่งมาผูบ้ ริ โภคอาจมีการตีความไปในทิศทางที่แตกต่างกัน ซึ้ งอาจ
สอดคล้องกับสิ่ งที่บริ ษทั สื่ ออกมาหรื อไม่สอดคล้องก็ได้ ซึ่ งการรับรู ้สารต่าง ๆ จากผูส้ ่ งสารก็จะมี
ความเกี่ยวเนื่องไปถึงภาพลักษณ์ที่ปรากฏขึ้นในใจ ซึ่ งจากที่ Fill (1995, p. 96) ได้กล่าวว่า การรับรู ้
เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับวิธีการที่แต่ละคนมอง และทําความเข้าใจต่อสิ่ งแวดล้อมรอบ ๆ ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่
เกี่ยวกับการเลือก การรวบรวม และตีความสิ่ งเร้าต่าง ๆ โดยแต่ละคน ซึ่ งจะทําให้เกิดเป็ นความ
เข้าใจที่แตกต่างไปในแต่ละเหตุการณ์ จึงทําให้ภาพลักษณ์ที่เกิดขึ้นมาจากการรับรู ้ของแต่ละคนมี
ความแตกต่างกันออกไปโดยจุดประสงค์ของผูส้ ่ งสารนั้นก็เพื่อให้ผรู ้ ับสารเกิดดารรับรู ้และตีความ
ไปในทิศทางที่สอดคล้องกับผูส้ ่ งสารมากน้อยเพียงใด
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2.5 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
เมธิณี วรรลยางกูร ( 2557) ได้ทาํ การศึกษาวิจยั เรื่ องกลยุทธ์การสื่ อสารการแสดงความ
รับผิดชอบของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร งานวิจยั นี้เพื่อศึกษากลยุทธ์ผลที่
ได้รับปัญหา และอุปสรรค ตลอดจนแนวโน้มกลยุทธ์การสื่ อสารความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีต่อผูม้ ี
ส่ วนได้ส่วนเสี ยของธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตรโดยใช้แบบสัมภาษณ์ก่ ึงมี
โครงการ โดยมีผใู้ ห้สัมภาษณ์จาํ นวน 3 ท่าน ร่ วมกับการศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้ว
นํามาวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนาเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจยั ผลที่ได้จากการวิจยั พบว่า (1) กล
ยุทธ์การสื่ อสารความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนการสื่ อสารความ
รับผิดชอบต่อสังคมภายในและภายนอกองค์กร โดยการสื่ อสารความรับผิดชอบต่อสังคมภายใน
องค์กรมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์การสื่ อสารของผูน้ าํ โดยผูน้ าํ จะต้องมีส่วนร่ วมในทุกกิจกรรมต่าง ๆ ของ
องค์กร และมีการปฏิบตั ิตนเป็ น แบบอย่างที่ดี (Role Model) เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรใน
องค์กรประพฤติปฏิบตั ิตาม ส่ วนการสื่ อสารความรับผิดชอบต่อสังคมภายนอกองค์กรมุ่งเน้นไปที่
กลยทุธ์การสื่ อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่ วมกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยโดยตรง เพื่อสร้างความเข้าใจอันดี
กับชุมชน และการมีส่วนร่ วมกับโครงการภายใต้แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่ งถือเป็ น
แนวทางการดําเนินงานหลักของธนาคาร (2) การสื่ อสารความรับผิดชอบต่อสังคมเป็ นตัวช่วย
ขับเคลื่อนให้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารประสบผลสําเร็ จอย่างเป็ นรู ปธรรมจน
ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ นอกจากนี้การสื่ อสารยังก่อให้เกิดการสร้างเครื อข่ายการมี
ส่ วนร่ วม เสริ มสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างธนาคารกับผูม้ ีส่วนได้สว่นเสี ย และเป็ นการ
เสริ มสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร (3) ปัญหาที่พบสําหรับการดําเนินงานสื่ อสารความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของธนาคารได้แก่ งบประมาณ ช่องทางการสื่ อสาร และความถี่ในการสื่ อสาร 4) ธนาคาร
มีแนวโน้มที่จะเพิม่ งบประมาณเพื่อขยายช่องทางการสื่ อสารไปยังผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยกลุ่มต่าง ๆ
โดยให้ความสําคัญกับช่องทางการสื่ อสารประเภทสื่ อสังคมออนไลน์ (Social Media) มากยิง่ ขึ้น
โชติรัตน์ ศรี สุข (
2554, บทคัดย่อ) ทําการศึกษาเรื่ อง ‚กลยุทธ์การสื่ อสาร และการรับรู้
รู ปแบบโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั
ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)‛ ผล
การศึกษาพบว่ากลยทุธ์การสื่ อสารการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมที่ใช้ได้จาํ แนกออกเป็ น 2
ประเภทคือ การสื่ อสารภายใน และการสื่ อสารภายนอกโดยการสื่ อสารภายในใช้การสื่ อสารจากบน
สู่ ล่างคือ การถ่ายทอดจากผูบ้ ริ หารระดับสู งลงสู่ ผบู ้ ริ หารระดับกลาง ไปจนถึงผูป้ ฏิบตั ิส่วนการ
สื่ อสารภายนอกใช้การสื่ อสารผ่านเครื่ องมือการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการหรื อ IMC ได้แก่
สื่ อภาพยนตร์ โฆษณา ป้ ายโฆษณา สื่ อกลางแจ้ง สื่ อสิ่ งพิมพ์ การจัดกิจกรรมพิเศษ การเป็ นผู้
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อุปถัมภ์ กิจกรรม และสื่ อออนไลน์เป็ นต้นส่ วนการรับรู ้รูปแบบโครงการ ผูบ้ ริ โภคเห็นว่าการทํา
โครงการ ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร
จิตติมา ปริ ยเมฆินทร์
(2552, บทคัดย่อ ) ศึกษาเรื่ อง ‚การดําเนินการเกี่ยวกับความ
รับผิดชอบ ต่อสังคมขององค์กรธุ รกิจขนาดใหญ่ในประเทศไทย ‛ ผลการศึกษาพบว่าแนวคิดความ
รับผิดชอบ ต่อสังคมขององค์กรธุ รกิจคือภาระที่องค์กรจะต้องดําเนินการอย่างถูกกฎหมายมี
จริ ยธรรมมีการ กํากับดูแลกิจการที่ดี และดําเนินงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่ วนรวมด้วยการทํา
กิจกรรมเพื่อสา ธารณะสังคมในรู ปแบบต่าง ๆ ด้วยความสมัครใจ มีส่วนร่ วมจากผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสี ยเป็ นแนวคิดพื้นฐานที่มีความสําคัญอย่างยิง่ ซึ่ งองค์กรธุ รกิจขนาดใหญ่ในประเทศไทยนํามาเป็ น
เสาหลักในการ ดําเนินธุ รกิจ และนํามาเป็ นแนวทางการพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
ธุ รกิจโดยกําหนดหลักการดําเนินธุ รกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริ หาร
จัดการ ดําเนินกิจกรรมให้เกิดเป็ นรู ปธรรมตามหลักการดําเนินธุ รกิจที่ได้กาํ หนดไว้เป็ นแนวทาง
ปฏิบตั ิ ร่ วมกันทั้งองค์กร และดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอ ศึกษาค้นคว้าหาแนวทางการ
ปรับปรุ ง ส่ งเสริ ม และพัฒนาการดําเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้มีคุณประโยชน์ต่อ
สังคมให้มาก ยิง่ ขึ้นต่อไป
งานวิจยั ด้านกลยุทธ์การสื่ อสารการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมเป็ นงานวิจยั ที่เกี่ยวกับ
ความรับผิดชอบต่อสังคม และเกี่ยวกับการรับรู ้โดยมีวตั ถุประสงค์ที่หลากหลายแตกต่างกันแม้วา่
ผลการวิจยั จะมีความแตกต่างกันตามบริ บทของงานวิจยั แต่ละชิ้นอย่างไรก็จะมีงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
เหล่านี้จะเป็ นข้อมูลพื้นฐานที่ดีต่อการ วิจยั เรื่ อง ‚กลยุทธ์การสื่ อสาร และการรับรู้โครงการความ
รับผิดชอบต่อสังคมของ บริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ผ่านชุมชนออนไลน์ ‛
เนื่องจากความรับผิดชอบต่อสังคมนั้นมีการแสดงออกในหลายรู ปแบบซึ่ งขึ้นอยูก่ บั นโยบายของ
องค์กรเอง และการทํากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในปั จจุบนั มีการทํากันอย่างกว้างขวางมาก
ขึ้นเพื่อใช้เป็ นเครื่ องในการแข่งขันทางการตลาดอันจะมีผลต่อการรับรู ้ถึงการมีอยูข่ องความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
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2.6 กรอบแนวคิดและกลยุทธ์ การสื่ อสารเกีย่ วกับความรับผิดชอบต่ อสั งคม
การวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั มุ่งศึกษาถึงการให้ความหมายรู ปแบบ และกลยุทธ์การสื่ อสารที่เกี่ยวกับ
ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ผ่านชุมชนออนไลน์ ใน
ส่ วนของผูบ้ ริ โภคมุ่งศึกษาการรับรู ้โครงการรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั โตโยต้ามอเตอร์
ประเทศไทย จํากัด การให้ความหมาย ผลจากการสื่ อสารที่มีต่อการรับรู ้โครงการ และความคิดเห็น
เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ในมุมมองของ
ผูบ้ ริ โภค ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดกรอบแนวคิดการวิจยั
การรับรู้ โครงการความรับผิดชอบต่ อสังคม
สิ่ งเร้า
การรู ้สึก
การคิด
การตัดสิ นใจ
พฤติกรรม

ทัศนคติทมี่ ตี ่ อโครงการความรับผิดชอบต่ อสังคม
ความพึงพอใจ (Person’ Affect)
ความตระหนัก (Congition)
ความตั้งใจ (Intention)

การยอมรับโครงการความรับผิดชอบต่ อสั งคม
ภาพที่ 2.2 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจยั

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจยั
การวิจยั เรื่ อง “กลยุทธ์การสื่ อสาร และการรับรู ้โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของ
บริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ผ่านชุมชนออนไลน์“ ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งระเบียบวิธีวจิ ยั
ออกเป็ น 2 ส่ วน เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อศึกษาถึงกลยุทธ์ในการสื่ อสาร
ของบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด และการวิจยั เชิงปริ มาณด้วยวิธีการสํารวจ ( Survey
Research) เพื่อศึกษาถึงการรับรู ้ข่าวสาร โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั โตโยต้า
มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ทัศนคติ และการร่ วมในกิจกรรม โดยมีข้ นั ตอนการศึกษาดังนี้

3.1 ส่ วนที่ 1 กลยุทธ์ การสื่ อสารโครงการความรับผิดชอบต่ อสั งคมของบริษทั โตโยต้ า
มอเตอร์ ประเทศไทย จากัด ผ่ านชุมชนออนไลน์
การศึกษาวิจยั ในส่ วนที่
1 เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ ( Qualitative Research) โดยผูว้ จิ ยั
รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ใช้การศึกษาวิเคราะห์เอกสาร ( Documentary Research)
รวบรวมข้อมูลจากการค้นคว้าหนังสื อ บทความ วารสาร เอกสาร รายงานประจําปี ของบริ ษทั โต
โยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด และงานวิจยั ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อมูลจากอินเทอร์ เน็ตเพื่อ
นํามาเป็ นแนวคิดในการดําเนินงานวิจยั
3.1.1 แหล่ งข้ อมูลทีใ่ ช้ ในการศึกษาวิจัย ประกอบด้ วย
แหล่งข้อมูลประเภทเอกสารต่าง ๆ โดยเป็ น ข้อมูลประเภทเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์
การสื่ อสารของบริ ษทั โตโยด้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด เช่น รายงานการพัฒนาเพื่อความยัง่ ยืน
รายงานประจําปี เอกสารเผยแพร่ ข่าวจากสื่ อต่าง ๆ เป็ นต้น
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3.1.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั รวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การสื่ อสารโครงการความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด และแยกสรุ ปเป็ นประเด็นหัวข้อเพื่อการ
นํามาใช้ในการประกอบข้อมูลที่ได้จากแบบสํารวจ ประเด็นที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากเอกสาร
ได้แก่
1) กลยุทธ์ในการสื่ อสารโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของของบริ ษทั โตโยต้า
มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด
2) วิธีในการนําเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์
ประเทศไทย จํากัด
3) ลักษณะการนําเสนอข้อมูลต่าง ๆ ของโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมผ่าน
ผูใ้ ช้งานชุมชนออนไลน์ เพจ (Facebook)
3.1.3 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
การศึกษาวิจยั ในส่ วนที่
1 เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ ( Qualitative Research) ประเด็นที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากเอกสาร
ผูว้ จิ ยั ได้ใช้แนวทางในการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่
ครบถ้วนตามที่ตอ้ งการศึกษา โดยกําหนดประเด็นตามวัตถุประสงค์ของงานวิจยั ได้แก่ กลยุทธ์ และ
วิธีในการสื่ อสารโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด
ผลกระทบจากการดําเนินงานโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั โตโยต้า
มอเตอร์
ประเทศไทย จํากัด
เครื่ องบันทึกเสี ยงพร้อมกระดาษจดบันทึกการสัมภาษณ์ผใู้ ช้งานชุมชนออนไลน์ถึง
ความสําคัญของการสื่ อสารกับชุมชนออนไลน์ ปัญหา และอุปสรรคในการ ร่ วมกินกรรมโครงการ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
3.1.4 ขั้นตอนในการดาเนินงานวิจัย
วิธีดาํ เนินงานวิจยั ในส่ วนที่
1 เป็ นการรวบรวมข้อมูลในเชิงคุณภาพเพื่อนําไปใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ จากแหล่งข้อมูลประเภทเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
สื่ อสารโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ประกอบ
ไปด้วยรายงานประจําปี เอกสารเผยแพร่ ข่าวจากสื่ อต่าง ๆ บทความ มาสรุ ปวิเคราะห์ผลอย่าง
ละเอียด เพื่อให้การวิจยั มีความชัดเจนครบถ้วน สามารถตอบปัญหาของการวิจยั ได้
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การสัมภาษณ์ผใู ้ ช้งานชุมชนออนไลน์ ถึงเป็ นเด็นปั ญหา และอุปสรรคในการร่ วมกิจกรรม
โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด และนําผลที่
ได้มาวิเคราะห์ร่วมกันกับข้อมูลเชิงปริ มาณ
3.1.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
เนื่องจากการศึกษาวิจยั ในส่ วนที่
1 เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงได้นาํ เสนอข้อมูล
โดยใช้วธิ ี การพรรณาเชิงวิเคราะห์เนื้อหา (Descriptive Analysis) เพื่อบรรยายถึงกลยุทธ์ทางการ
สื่ อสารโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด โดยนํา
ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลประเภทเอกสาร รวมทั้งการศึกษา
เปรี ยบเทียบกับหลักการ ทฤษฎีต่าง ๆ ตลอดจนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และนําเสนอไปพร้อม ๆ กัน

3.2 ส่ วนที่ 2 กลยุทธ์ การสื่ อสาร และการรับรู้ โครงการความรับผิดชอบต่ อสั งคมของ
บริษทั โตโยต้ า มอเตอร์ ประเทศไทย จากัด ผ่ านชุมชนออนไลน์
การวิจยั ในส่ วนที่ 2 เป็ นการการวิจยั เชิงปริ มาณด้วยวิธีการสํารวจ (Survey Research) โดย
การวัดตัวแปรเพียงครั้งเดียว (One Shot Descriptive Study) โดยผูว้ จิ ยั ได้สาํ รวจเกี่ยวกับการรับรู ้
ทัศนคติ และการยอมรับ โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศ
ไทย จํากัด โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการสํารวจ
3.2.1 ประชากรทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ประชากรที่นาํ มาศึกษาวิจยั ในครั้งนี้คือ กลุ่มผูใ้ ช้งานชุมชนออนไลน์
CSR Society with
Toyota ในเว็บไซต์ Facebook ซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิกที่เข้ามากด Like จํานวน 276,583 ข้อมูล ณ
วันที่ 28/01/59
3.2.2 กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้คือ ผูใ้ ช้งานชุมชนออนไลน์
CSR Society with Toyota
ในเว็บไซต์ Facebook ทั้งนี้เนื่องจากขนาดประชากร ที่มีจาํ นวนมากผูว้ จิ ยั จึงได้ประมาณค่าขนาด
ตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซี่ และมอร์ แกน (Krejcie & Morgan, 1970) และเผือ่ อัตราสู ญเสี ยของ
แบบสอบถามจึงได้ขนาดตัวอย่าง 400 คน
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3.2.3 วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างเพื่อตอบแบบสอบถามนั้น ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดกลุ่มตัวอย่างในการ
วิจยั ครั้งนี้ไม่ต่าํ กว่า 400 คน โดยวิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accident Sampling) เฉพาะกลุ่ม
ผูใ้ ช้งานชุมชนออนไลน์ Facebook CSR Society with Toyota ตามจํานวนตัวอย่างที่กาํ หนดไว้จนได้
ครบตามจํานวน โดยการสุ่ มตัวอย่างจากกลุ่มผูใ้ ช้งานชุมชนออนไลน์
3.2.4 ตัวแปรทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั มี
3 ตัวแปรหลัก ดังนี้
1) การรับรู ้ข่าวสารที่เกี่ยวกับโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั โตโยต้า
มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด
2) ทัศนคติที่มีต่อโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์
ประเทศไทย จํากัด
3) การยอมรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์
ประเทศไทย จํากัด
เมื่อแยกพิจารณาตามสมมติฐานของงานวิจยั เป็ นดังนี้
สมมติฐานที่ 1 การรับรู ้ขา่ วสารที่เกี่ยวกับโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั
โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด กับทัศนคติที่มีต่อโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ผูใ้ ช้งานชุมชนออนไลน์
1) ตัวแปรอิสระ: การรับรู ้ข่าวสารเกี่ยวกับโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของ
บริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด
2) ตัวแปรตาม : ทัศนคติที่มีต่อโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของ
บริ ษทั
โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด
สมมติฐานที่ 2 ทัศนคติที่มีตอ่ โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริ ษทั โตโยต้า
มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด กับการยอมรับในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั
โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด
1) ตัวแปรอิสระ : ทัศนคติที่มีต่อโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริ ษทั
โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด
2) ตัวแปรตาม: การยอมรับโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริ ษทั โตโยต้า
มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด
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สมมติฐานที่ 3 การรับรู ้ และทัศนคติตอ่ โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั
โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด กับการยอมรับในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ผูใ้ ช้งานชุมชนออนไลน์
1) ตัวแปรอิสระ: การรับรู ้ และทัศนคติเกี่ยวกับโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม
ของบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด
2) ตัวแปรตาม: การยอมรับโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั โตโยต้า
มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด
3.2.5 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
การวิจยั ในส่ วนที่ 2 ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เลือกมาศึกษา ซึ่ งผูว้ จิ ยั สร้างขึ้นเองจากข้อมูลการค้นคว้าวิจยั เชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) และงานวิจยั ที่ใกล้เคียงที่มีผวู ้ จิ ยั มาก่อนห น้า นี้ โดยในแบบสอบถาม
ประกอบด้วยคําถามปลายปิ ด (Close-ended Question) โดยแบ่งออกเป็ น 4 ส่ วนดังนี้
ส่ วนที่
1 คําถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วยคําถามที่มีคาํ ตอบให้เลือกตั้งแต่
1-5 จํานวน 5 ข้อ
ส่ วนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับการรับรู ้ข่าวสารโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั
โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ซึ่ งประกอบด้วยข้อมูลการรับรู ้ข่าวสารจากสื่ อต่าง ๆ ความถี่
ในการรับรู ้ข่าวสาร และความคิดเห็นต่อการให้ขอ้ มูลข่าวสารของบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศ
ไทย จํากัด จํานวน 8 ข้อแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนดังนี้
1) คําถามเกี่ยวกับความถี่ในการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการความ
รับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ข้อ 6
2) คําถามเกี่ยวกับการรับรู ้ข่าวสารเกี่ยวกับโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของ
บริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด จากสื่ อต่าง ๆ จํานวน 6 ข้อ โดยใช้คาํ ความแบบ
ประเมินค่าระดับของตัวแปร 5 ระดับดังนี้
มากที่สุด
= 5 คะแนน
มาก
= 4 คะแนน
ปานกลาง
= 3 คะแนน
น้อย
= 2 คะแนน
น้อยที่สุด
= 1 คะแนน
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โดยมีเกณฑ์แบ่งกลุ่มการให้คะแนนระดับการรับรู ้ข่าวสารเกี่ยวกับโครงการความรับผิดชอบต่อ
สังคมของบริ ษทั โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด จากสื่ อต่าง ๆ 5 ระดับดังนี้
ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 มีการรับรู ้ข่าวสารในระดับสู งมาก
ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.51-.450 มีการรับรู ้ข่าวสารในระดับสู ง
ระดับคะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 มีการรับรู ้ข่าวสารในระดับปานกลาง
ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 มีการรับรู ้ข่าวสารในระดับตํ่า
ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 มีการรับรู ้ข่าวสารในระดับตํ่ามาก
3) คําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการความ
รับผิดชอบต่อสังคมของ บริ ษทั โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด
ส่ วนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริ ษทั
โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด จํานวน 9 ข้อ
คําถามข้อที่ 15 ซึ่ งเป็ นการสอบถามความคิดเห็น ใช้คาํ ถามแบบประเมินค่าระดับของตัว
แปร 5 ระดับดังนี้
เห็นด้วยอย่างยิง่
= 5 คะแนน
เห็นด้วย
= 4 คะแนน
ไม่แน่ใจ
= 3 คะแนน
ไม่เห็นด้วย
= 2 คะแนน
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ = 1 คะแนน
คําถามข้อที่ 16-23 มีเกณฑ์การแบ่งกลุ่มให้คะแนนระดับทัศนคติที่มีต่อ 5 ระดับดังนี้
ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 มีทศั นคติในระดับดีมาก
ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 มีทศั นคติในระดับดี
ระดับคะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 มีทศั นคติในระดับปานกลาง
ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 มีทศั นคติในระดับตํ่า
ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 มีทศั นคติในระดับตํ่ามาก
ส่ วนที่ 4 คําถามเกี่ยวกับการร่ วมกิจกรรมโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริ ษทั
โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ของกลุ่มตัวอย่าง ตั้งแต่ขอ้ ที่ 24-32 จํานวน 9 ข้อ แบ่งออกเป็ น
2 ส่ วนดังนี้
1) คําถามเกี่ยวกับความถี่ในการร่ วมกิจกรรมโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม
ของบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ข้อที่ 24
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2) คําถามเกี่ยวกับการยอมรับโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั
โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด จํานวน 8 ข้อ ตั้งแต่ 25-32 โดยใช้คาํ ถามแบบประเมินค่าระดับ
ของตัวแปร 5 ระดับดังนี้
มากที่สุด
=
5 คะแนน
มาก
=
4 คะแนน
ปานกลาง =
3 คะแนน
น้อย
=
2 คะแนน
น้อยที่สุด =
1 คะแนน
โดยมีเกณฑ์แบ่งกลุ่มการให้คะแนนระดับการร่ วมกิจกกรรมโครงการความ
รับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด จากสื่ อต่าง ๆ 5 ระดับดังนี้
ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 มีการรับรู ้ข่าวสารในระดับสู งมาก
ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.51-.450 มีการรับรู ้ข่าวสารในระดับสู ง
ระดับคะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 มีการรับรู ้ข่าวสารในระดับปานกลาง
ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 มีการรับรู ้ข่าวสารในระดับตํ่า
ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 มีการรับรู ้ข่าวสารในระดับตํ่ามาก
เกณฑ์การจัดระดับค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเพื่อสรุ ปผลการวิจยั ซึ่ งมีค่า
ตั้งแต่ 0-1.00 ตามระดับค่าความสัมพันธ์ ดังนี้ (วิเชียร เกตุสิงห์, 2541)
ระดับความสัมพันธ์
0.00-0.20 มีความสัมพันธ์ในระดับตํ่ามาก
ระดับความสัมพันธ์
0.21-0.40 มีความสัมพันธ์ในระดับตํ่า
ระดับความสัมพันธ์
0.41-0.60 มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง
ระดับความสัมพันธ์
0.61-0.80 มีความสัมพันธ์ในระดับสู ง
ระดับความสัมพันธ์มากกว่า 0.80
มีความสัมพันธ์ในระดับสู งมาก
3.2.6 การตรวจสอบความน่ าเชื่ อถือของข้ อมูล
การศึกษาวิจยั ส่ วนที่
2 ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การตรวจสอบหาความเที่ยงตรง ( Validity) และความ
น่าเชื่อถือได้ (Reliability) ของแบบสอบถามดังนี้
1) การนําแบบสอบถามที่ได้เรี ยบเรี ยงแล้วให้อาจารย์ที่ปรึ กษา และคณะกรรมการ
วิทยานิพนธ์ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และความเหมาะสมของการใช้ภาษา
(Wording) เพื่อนําข้อเสนอแนะมาปรับปรุ งแก้ไขแบบสอบถามให้เหมาะสมก่อนการเก็บข้อมูลจริ ง
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2) นําแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแล้วไปทดสอบความเชื่อถือได้ (Reliability) โดยนํา
แบบทดสอบไปทดสอบจริ งกับกลุ่มผูใ้ ช้ชุมชนออนไลน์ จํานวน 30 ชุด และนําข้อมูลไปหาค่า
สัมประสิ ทธิ์ ความเชื่อมัน่ (Reliability Coefficient, Alpha) โดยการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ ของครอนบา ค
(Cronbach’s Coefficient Alpha) ได้ผลจากการคํานวณความน่าเชื่อถือได้ของแบบสอบถามดังนี้
ส่ วนที่ 2 การรับรู ้ข่าวสารของกลุ่มตัวอย่าง มีความน่าเชื่อถือ 0.839
ส่ วนที่ 3 ทัศนคติของกลุ่มตัวอย่าง
มีความน่าเชื่อถือ 0.941
ส่ วนที่ 4 การยอมรับกิจกรรมโครงการ
มีความน่าเชื่อถือ 0.929
การวิจยั ดังกล่าวพบว่า อยูใ่ นเกณฑ์ที่ยอมรับได้ดี คือมีระดับผลการตรวจสอบเครื่ องมือใน
ระดับความน่าเชื่อถือที่มากกว่า 0.75 จึงสามารถนําแบบสอบถามไปใช้เพื่อเก็บข้อมูลได้
3.2.7 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในส่ วนของแบบสอบถามผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การเก็บข้อมูลด้วยตนเองโดยมีข้ นั ตอนดังนี้
1) การเก็บข้อมูล
ผูว้ จิ ยั นําแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างด้วยการสร้างแบบสอบถาม
ออนไลน์โดยใช้ Google Docs ซึ่ งเป็ นโปรแกรมประยุกต์บนเว็บฟรี สามารถสร้างเอกสาร แก้ไข
และจัดเก็บแบบออนไลน์ สามารถเข้าถึงไฟล์เอกสารได้จากคอมพิวเตอร์ ทุกครั้งที่เชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตและ Web Browser และขอความร่ วมมือจาก บริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย
จํากัด ในการฝากแบบสอบถาม และความร่ วมมือจากกลุ่มผูใ้ ช้งานชุมชนออนไลน์ในการสละเวลา
ตอบแบบสอบถาม
2) กรรมวิธีขอ้ มูล
3) ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของแบบสอบถาม และ คัดเลือกแบบสอบถามที่
สามารถนําไปวิเคราะห์ขอ้ มูลได้จาํ นวน 400 ตัวอย่าง
4) นําแบบสอบถามที่คดั เลือกมากําหนดรหัส ถอดรหัส และเขียนรหัสลงใน
แบบสอบถาม
5) บันทึกเข้าเครื่ องคอมพิวเตอร์ และประมวลผลโดยโปรแกรมทางสถิติเพื่อการ
วิจยั ทางสังคมศาสตร์ (Statistical Package for the Social Science: SPSS)
6) แปลความหมายข้อมูลที่ได้ประมวลผลเรี ยบร้อยแล้วเพื่อจัดทํารายงายผลการวิจยั
ต่อไป
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3.2.8 การวิเคราะห์ ข้อมูล
เมื่อเก็บข้อมูลเรี ยบร้อยแล้วผูว้ จิ ยั ได้ตรวจสอบข้อมูล ลงรหัส และนํามาประมวลผลด้วย
โปรแกรมทางสถิติ เพื่อทําการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ (Statistical Package for the Social Science:
SPSS) เพื่อคํานวณค่าทางสถิติต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิจยั จากนั้นทําตารางวิเคราะห์ขอ้ มูลแปล
ความหมายที่ได้จากการประมวลผล ทํารายงานการวิจยั และสรุ ปผลการวิจยั โดยการแบ่งข้อมูลทาง
สถิติออกเป็ น 2 ประเภท
1) วิเคราะห์เบื้องต้นโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และนําเสนอในรู ปแบบตารางเพื่อธิ บายข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่างดังต่อไปนี้
(1) ลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง
(2) การรับรู ้ข่าวสารเกี่ยวกับโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของ
บริ ษทั
โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด
(3) ทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของ
บริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด
(4) การร่ วมกิจกรรมโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั โตโยต้า
มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัดของกลุ่มตัวอย่าง
2) วิเคราะห์เบื้องต้นโดยใช้สถิติอา้ งอิง (Inferential Statistics) โดยใช้การหาค่า
สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน (Pearson’s Product Moment Correction Coefficient) เพื่อหา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรคู่ต่าง ๆ และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ( Multiple Regression
Analysis) เพื่อหาค่าสัมประสิ ทธิ ที่จะอธิ บายตัวแปรตาม คือ การยอมรับโครงการความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด จากกลุ่มตัวอย่างที่ทาํ การสํารวจ

บทที่ 4
ผลการวิจยั
การวิจยั เรื่ อง กลยุทธ์การสื่ อสาร และการรับรู ้โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั
โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ผ่านชุมชนออนไลน์ ในครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั แบ่งการวิจยั ออกเป็ น 2
ส่ วน คือ ส่ วนที่เป็ นการศึกษากลยุทธ์การสื่ อสารของบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ต่อ
ชุมชนออนไลน์ และส่ วนที่เป็ นการศึกษาการรับรู ้โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั
โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงนําเสนอผลการวิจยั ให้สอดคล้องกับระเบียบ
วิธีการวิจยั โดยแบ่งการนําเสนอผลการวิจยั ออกเป็ น 2 ส่ วนดังนี้
4.1 ส่ วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์เอกสารด้านกลยุทธ์การสื่ อสารโครงการความรับผิดชอบต่อ
สังคมของ บริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ผ่านชุมชนออนไลน์
4.1.1 ความเป็ นมาของโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์
ประเทศไทย จํากัด
4.1.2 กลยุทธ์ในการสื่ อสารโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมกับชุมชนออนไลน์
4.1.3 การสื่ อสารโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านชุมชนออนไลน์
4.2 ส่ วนที่ 2 ผลการวิจยั เรื่ อง “กลยุทธ์การสื่ อสาร และการรับรู้โครงการความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของ บริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ผ่านชุมชนออนไลน์
4.2.1 ตอนที่ 1 ข้อมูลด้านลักษณะบุคคลากร
4.2.2 ตอนที่ 2 ข้อมูลการรับรู ้ข่าวสารโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั
โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด
4.2.3 ตอนที่ 3 ทัศนคติที่มีต่อโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั โตโยต้า
มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด
4.2.4 ตอนที่ 4 ข้อมูลพฤติกรรมของผูใ้ ช้งานชุมชนออนไลน์ต่อ โครงการความ
รับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด
4.2.5 ตอนที่ 5 การทดสอบสมมติฐาน
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4.1 ส่ วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ เอกสาร
4.1.1 ความเป็ นมาของโครงการความรับผิดชอบต่ อสั งคมของบริษัท โตโยต้ า มอเตอร์
ประเทศไทย จากัด
บริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ดําเนินธุ รกิจผูผ้ ลิตรถยนต์ควบคู่ไปกับการ
ดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่องกว่า 50 ปี นับตั้งแต่ก่อตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2505
โดยเป็ นการปฏิบตั ิตามปรัชญาในการดําเนินธุ รกิจของ มร.ซากิชิ โตโยดะ ผูก้ ่อตั้งธุ รกิจรถยนต์ โต
โยต้า เมื่อกว่า 72 ปี ที่ผา่ นมาในการ ‚ส่ งเสริ มพัฒนาการอย่างยัง่ ยืนของสังคม และประเทศที่โต
โยต้า เข้าไปดําเนินธุ รกิจ ‛ ทําให้ธุรกิจรถยนต์ของ โตโยต้า ทัว่ โลกเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืนดังเช่น
ปัจจุบนั บริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย ได้ขา้ มผ่านการเป็ น ‚Green Business‛ และปัจจุบนั
กําลังพัฒนาไปสู่ กระบวนการ CSR แบบบูรณาการครบห่วงโซ่ธุรกิจ หรื อ Integrated CSR Across
Value Chain โดยเริ่ มตั้งแต่การรับผิดชอบกระบวนการคัดเลือกวัตถุดิบเข้ามายังโรงงาน
ประกอบการผลิต การส่ งมอบสิ นค้าที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้า การขายตลอดจนการให้บริ การหลังการ
ขาย และยังมีนโยบายส่ งเสริ มให้บริ ษทั ในเครื อผูแ้ ทนจําหน่าย และผูผ้ ลิตชิ้นส่ วนโตโยต้าที่คลอบ
คลุมไปยังทุกพื้นที่ของประเทศไทยได้มีส่วนร่ วมในการทํากิจกรรม CSR แบบครบถ้วนสมบูรณ์
(Fully Integrated CSR Company) เพื่อเป้ าหมายเป็ นองค์กรที่ได้รับการยอมรับ และชื่นชมมากที่สุด
ด้วยการผ่านมาตรฐาน ISO 14001 และกําลังเดินหน้าต่อยอดสู่ การปลูกฝัง ‚CSR DNA‛ ให้กบั
พนักงานตลอดทั้งห่วงโซ่ธุรกิจจากต้นนํ้าจนถึงปลายนํ้าภายใต้ความร่ วมมืออย่างดียงิ่ ของ ‚ชมรม
ความร่ วมมือโตโยต้า ‛ และ ‚ชมรมผูแ้ ทนจําหน่ายโตโยต้า ‛ มุ่งสู่ การเป็ น ‚Responsible Business
Network‛ หรื อเครื อข่ายธุ รกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมสู งสุ ด ‛ ภายใต้แนวคิด ‚Fully Integrated
CSR Across Value Chain‛ ซึ่ งถือเป็ นความรับผิดชอบร่ วมกันของทุกส่ วนงานในวงจรธุ รกิจ โต
โยต้า ทําให้เกิดความร่ วมมือกันเพื่อทํากิจกรรม CSR ตลอดทั้งห่วงโซ่ธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ใน
การบริ หารจัดการที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมซึ่ งผ่านมาตรฐาน ISO14001
CSR Toyota จากต้นนํ้าถึงปลายนํ้า บริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด
จากการบูรณาการการทํางานร่ วมกันของบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด โดย
เริ่ มจากต้นนํ้าโดยบริ ษทั ผูผ้ ลิตชิ้นส่ วน
(Supplier) ด้วยการบริ หารจัดการภายใต้หลักการ
‚Responsible Purchasing‛ ที่ส่งเสริ มให้ทาํ การผลิตโดยรับผิดชอบต่อสังคม และไม่ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่ งแวดล้อม สังคม และชุมชน อันเป็ นหลักการสําคัญของการจัดซื้ อชิ้นส่ วนในการประกอบ
รถยนต์แบบ ‚Green Purchasing‛ ที่โตโยต้านํามาใช้อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมา ซึ่งทําให้
สามารถลดการการปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ได้มากถึง 6,000 ตันต่อปี และในขั้นตอนของการ
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ขนส่ งยังได้นาํ เชื้อเพลิงไบโอดีเซลมาใช้กบั รถบรรทุก ทําให้สามารถลดคาร์บอนไดออกไซด์ (Co2)
ได้ถึง 1,200 ตันต่อปี
เมื่อเข้าสู่ กระบวนการผลิตโรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้าทั้ง 3 แห่ง มุ่งมัน่ ดําเนินการ
ภายใต้หลักการ ‚Responsible Production‛ ซึ่ งทําการผลิตด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเข้มข้น
ในทุกกระบวนการด้วยการเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม โดยนําเทคโนโลยีในการลดการใช้พลังงาน
และลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์สู่อากาศมาใช้อย่างต่อเนื่อง ทําให้สามารถลด Co2
ได้มากถึง 10,000 ตันต่อปี เช่น การใช้แผงโซล่าเซลส์เพื่อผลิตไฟฟ้ าใช้ภายในสํานักงาน การใช้สี
สู ตรนํ้า ‚Water Borne‛ รวมทั้งการบําบัดนํ้าเสี ย การใช้ทรัพยากรและวัตถุดิบในการผลิตอย่างคุม้ ค่า
และมีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด โดยได้รับรางวัล ‚Prime Minister Award‛ ทางด้านการบริ หารจัด
การพลังงาน ประจําปี นี้จนถึงธุ รกิจปลายนํ้าด้วยการส่ งเสริ มให้ผแู ้ ทนจําหน่ายดําเนินธุ รกิจภายใต้
หลักการ ‚Responsible Operation‛ โดยมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า สังคม และชุมชน พร้อมส่ งต่อ
ความรับผิดชอบสู่ ลูกค้าซึ่ งเป็ นบุคคลที่มีความสําคัญสู งสุ ดของห่วงโซ่ธุรกิจอย่างสมํ่าเสมอ โดยจาก
การสํารวจของ เจ.ดี. พาวเวอร์ เอเชีย แปซิฟิ ก โตโยต้าสามารถคว้ารางวัลอันดับ 1 ทั้งทางด้าน
ผลิตภัณฑ์ และการบริ การหลังการขายหลายรางวัลเช่นเดียวกันในขณะที่มีการบริ หารจัดการ
ทางด้านพลังงานเพื่อลด Co2 ในเครื อข่ายศูนย์บริ การทั้งหมดได้ถึง 5,000 ตันต่อปี (บริ ษทั โตโยต้า
มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด, 2553ข)
4.1.2 กลยุทธ์ ในการสื่ อสารโครงการความรับผิดชอบต่ อสั งคมกับชุ มชนออนไลน์
จากผลการวิเคราะห์เอกสารด้านกลยุทธ์ในการสื่ อสาร พบว่า บริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์
ประเทศไทย จํากัด ได้ดาํ เนินการสื่ อสารกับชุมชนออนไลน์อย่างเป็ นขั้นตอน โดยมุ่งสร้างความ
เข้าใจอันดีกบั ชุมชนออนไลน์ถึงโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์
ประเทศไทย จํากัด โดยกลุ่มชุมชนออนไลน์เป็ นลูกค้าที่มีพลังในการสื่ อสารเป็ นอย่างมาก
นอกจากนั้นชุมชนแห่งนี้ยงั จะเป็ นแหล่งข้อมูลที่ดีที่จะสะท้อนความต้องการของลูกค้าที่ บริ ษทั
โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด จะสามารถนํามาต่อยอดใช้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ในอนาคต
ให้ตรงใจลูกค้าให้ได้มากที่สุด
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4.1.2.1 การศึกษาหาข้อมูล
บริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด มีการศึกษาข้อมูลในการดําเนินงาน เพื่อ
ใช้เป็ นแนวทางในดําเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่ งมีท้ งั ข้อมูลปฐมภูมิ และข้อมูลทุติย
ภูมิซ่ ึ งสามารถแบ่งออกดั้งนี้
ข้อมูลปฐมภูมิ เป็ นข้อมูลที่บริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัดได้ใช้เป็ น
แนวทางในการสื่ อสารกับชุมชนออนไลน์ ซึ่ งจากการ วิเคราะห์เอกสารต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ตพบว่าได้ขอ้ มูลมาจากหลาย ๆ ส่ วนดังนี้
ตั้งเพจสาธารณะ (Facebook) เพื่อรับทราบถึงปั ญหาและความต้องการต่าง ๆ ที่
ผูใ้ ช้งานชุมชนออนไลน์ตอ้ งการให้บริ ษทั โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ดําเนินการกับปั ญหา
และความต้องการนั้น ๆ โดยการตั้งประเด็นในการพูดคุยผูใ้ ช้งานชุมชนออนไลน์ เช่น เมื่อต้องการ
รณรงค์การขับรถให้ถูกกฏจราจรก็จะมีการโพสข้อความรณรงค์ และมีผใู ้ ช้งานชุมชนออนไลน์เข้า
มาร่ วมแสดงความคิดเห็นกับโพส

ภาพที่ 4.1 ข้อมูลการรณรงณค์ผา่ น Facebook
แหล่งทีม่ า: บริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด, 2559ก.
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พูดคุยกับสื่ อมวลชน เพื่อรับทราบถึงปั ญหาที่บางครั้งเกิดจากการที่ผใู ้ ช้รถยนต์
โตโยต้า ทําการร้องเรี ยนไปยังสื่ อมวลชนต่าง ๆ วิทยุ หรื อหนังสื อพิมพ์ แทนการติดต่อกับบริ ษทั
โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด โดยตรงซึ่ งจะใช้ขอ้ มูลจากสื่ อมวลชนติดตามข่าวสารที่
ผูใ้ ช้งานชุมชนออนไลน์ตอ้ งการให้ปรับปรุ งและแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้น
ข้อมูลทุติยภูมิ เป็ นข้อมูลที่บริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ได้มาจาก
หน่วยงานที่สรุ ปเอาไว้แล้วและข้อมูลจากหน่อยงานอื่น ๆ เช่นกรมพลาธิ การทหารบก กองทัพบก
และมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (ประเทศไทย ) โดยข้อมูลที่ใช้รวมไปถึง
ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ที่ดาํ เนินโครงการและกิจกรรม (บริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย
จํากัด, 2553ก)
4.1.2.2 การวางแผน
บริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด มีการวางแผนในการดําเนินงานสื่ อสาร
กับชุมชนออนไลน์ โดยมีข้ นั ตอนดังต่อไปนี้
วัตุถุประสงค์ บริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด มีวตั ถุประสงค์ในการ
ดําเนินงานในด้านการสื่ อสารกับชุมชนออนไลน์ CSR Society with Toyota เป็ นการรวมกันทํา
ความดีผา่ นทางเครื อข่ายออนไลน์ เป็ นศูนย์กลางในเชิญชวนให้คนมารวมตัวกันทําสิ่ งที่ดี ๆ และทํา
ประโยชน์ให้กบั ส่ วนรวมเพื่อให้เกิดสังคมแห่งการสร้างสรรค์
เพื่อยกระดับการพัฒนาด้าน
สิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืนให้ครอบคลุมทัว่ ประเทศ ส่ งเสริ มพัฒนาการ และสวัสดิการของประเทศ
ร่ วมกับการเจริ ญเติบโตของชุมชนที่โตโยต้าเข้าไปดําเนินธุ รกิจ คือปรัชญาของ มร.ซากิชิ โตโยดะ
ค.ศ. 1867-1930 ผูก้ ่อตั้งธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั โตโยต้า และผูร้ ิ เริ่ มธุ รกิจรถยนต์ โตโยต้าจึงได้ริเริ่ ม
แนวคิดที่จะให้ให้ทุกภาคส่ วนของธุ รกิจได้มีบทบาทและมีส่วนร่ วมต่อ การตอบแทนสังคม ใน
รู ปแบบของการบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้เกิดการรวมตัวเป็ นพลังที่สาํ คัญในการ
ร่ วมรับผิดชอบต่อสังคมในภาพรวมระดับประเทศ
เป้ าหมาย บริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด มีเป้ าหมายในการดําเนินงาน
ในด้านการสื่ อสารกับชุมชนออนไลน์ เพื่อเป็ นช่องทางการสื่ อสาร และสร้างความสัมพันธ์อนั ดี
ระหว่างโตโยต้ากับลูกค้า ผูส้ นใจทัว่ ไปและอาสาสมัครจากภาคส่ วนต่าง ๆ ให้ได้มีโอกาสร่ วมกัน
ตอบแทนสังคม และสิ่ งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็ นการปลูกจิตสํานึกให้กบั เยาวชนให้ได้รู้จกั อนุรักษ์
ธรรมชาติ โดยได้ดาํ เนินการมาแล้วเป็ นระยะเวลากว่า 6 ปี โดยลูกค้าและผูท้ ี่สนใจสามารถหาข้อมูล
ต่าง ๆเกี่ยวกับโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมได้ผา่ นชุมชนออนไลน์ไม่วา่ จะอยูท่ ี่ใดก็ตาม
(บริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด, 2553ก)
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4.1.2.3 การเลือกสื่ อเพื่อใช้ในการสื่ อสาร
ในการดําเนินงานด้านการสื่ อสารของบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด
กับชุมชนออนไลน์น้ นั ได้มีการสร้างเวปไซต์ (http://www.toyota.co.th) และเพจใน (Facebook)
เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นการประชาสัมพันธ์ถึงองค์กร ผลิตภัณฑ์ การ
แสดงผลงาน นวัตกรรมใหม่ ๆ โปรโมชัน่ กิจกรรมโครงการใหกับผูใ้ ช้งานชุมชนออน ไลน์ บริ ษทั
โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ได้ใช้การสื่ อสารกับชุมชนออนไลน์ดงั นี้
สื่ อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ บริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ได้
ยกระดับความสัมพันธ์กบั ลูกค้า โดยมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์กบั กลุ่มผูใ้ ช้งานชุมชนออนไลน์
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น และทํากิจกรรมร่ วมกัน คือ
สื่ อสังคมออนไลน์ ได้แก่ เว็ปไซต์ เพจของบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย
จํากัด และเพจทาง Facebook ของกลุ่มผูใ้ ช้งานชุมชนออนไลน์โดยเชื่อมโยง และประสานความ
ร่ วมมือกับเว็บไซท์ โตโยต้าคาร์คลับ ได้แก่
1) Wish club, https://www.wish-club.net
2) Camry club, https://www.camryclub.com
3) Altis club, https://www.altisclub.com และ https://www.newaltisclub.com
4) Vios club, https://www.vios-club.net และ https://www.newviosclub.net
5) Yaris club, https://www.yaris-club.net
6) Fortuner club, https://www.fortuner.com
7) Vigo club, https://www.vigothailand.com
8) Innova club, https://www.innovaclub.net
9) Avanza club, https://www.avanza.com
10) Youtube, https://www.youtube.com/user/ToyotaCSR
11) Facebook, https://www.facebook.com/ToyotaCSR/?fref=ts
สื่ อสิ่ งพิมพ์ ได้แก่ วารสาร รายงานประจําปี นิตยสาร รวมไปถึงบทความบน
อินเทอร์ เน็ต และบทความต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมโครงการของบริ ษทั (อาคม รวมสุ วรรณ,
2557)
สื่ อบุคคล ในการจัดโครงการเมืองจราจรปลอดภัย โตโยต้า ถนนสี ขาว บริ ษทั
โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ได้รวบรวมศิลปิ นนักแสดงเพื่อร่ วมกันเสวนาขับขี่ปลอดภัย
ด้วยวินยั จราจร ได้แก่ อัน๋ –วิทยา, ก้อย–รัชวิน รวมไปถึงการแสดงคอนเสิ ร์ทของ ETC, แคลลอรี่
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บลา บลา และ ชิน–ชินวุฒิ เพื่อเป็ นการเชิญชวนผูท้ ี่สนใจให้เข้าร่ วมกับโครงการเป็ นต้น (บริ ษทั
โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด, 2554)
สื่ อมวลชน ได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์ ผูส้ ื่ อข่าว
กิจกรรมสาธารณะ คือ กิจกรรมหรื อโครงการที่บริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศ
ไทย จํากัด ดําเนินงานร่ วมกับหน่วยงานอื่น เช่น โครงการปลูกป่ าชายเลน โดยบริ ษทั โตโยต้า
มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ร่ วมกับกรมพลาธิ การทหารบก กองทัพบก และ มูลนิธิสิ่งแวดล้อม
ศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (ประเทศไทย) มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
(ประเทศไทย)
การจัดตั้งศูนย์สอนขับรถ และพัฒนาศักยภาพผูข้ บั รถยนต์ร่วมมือกับกรมการขนส่ ง
ทางบก บริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ได้ร่วมมือกับกรมการขนส่ งทางบก จัดตั้ง
‚ศูนย์สอนขับรถและพัฒนาศักยภาพผูข้ บั รถยนต์กรมการขนส่ งทางบก ‛ บนพื้นที่ 7 ไร่ ณ วิภาวดี
รังสิ ต ประกอบด้วยอาคารอบรม และสนามฝึ กหัดขับเพื่อเป็ นศูนย์กลางการเผยแพร่ การเรี ยนการ
สอนตลอดจนฝึ กอบรมการขับขี่ปลอดภัย ให้แก่ผขู ้ บั ขี่รถยนต์ในทุกระดับ (บริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์
ประเทศไทย จํากัด, 2553ก)
สนับสนุน อุปกรณ์การเรี ยนให้เด็กและเยาวชน แก่โรงเรี ยนทัว่ ประเทศอย่างต่อเนื่อง
มากว่า 30 ปี (Cokeautospinn, 2015)
ซึ่ งในแต่ละกิจกรรมหรื อโครงการ บริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด จะ
เข้าไปมีส่วนร่ วมกับชุมชนต่างรอบที่ต้ งั โรงงาน และกลุ่มชุมชนออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อสร้างความ
เข้าใจ และชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ในการทําโครงการให้กบั ชุมชน และร่ วมมือกันพัฒนาสังคมใน
ประเทศไทยเพื่อการพัฒนาแบบยัง่ ยืน
4.1.2.4 การประเมินผล
บริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด มีการประเมินผลงานโดยการใช้คา้ KPI
เป็ นตัววัดผลการดําเนินงานนั้น ๆ ในการประเมินผลการทํางานกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ของบริ ษทั
โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ต่อความต้องการของชุมชนในพื้นที่โครงการ เพื่อใช้ในการ
ปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของแต่ละกิจกรรมโครงการ ให้เป็ นที่พอใจของประชาชน
ในชุมชน (บริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด, 2553ก)
4.1.2.5 ปัญหาและอุปสรรค
ในการสื่ อสารกลับกลุ่มผูใ้ ช้งานชุมชนออนไลน์ของบริ ษทั
โตโยต้า มอเตอร์
ประเทศไทย จํากัด มีปัญหาและอุปสรรคคือ ผูใ้ ช้งานชุมชนออนไลน์ยงั ขาดความเข้าใจในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรณ์ธรรมชาติเนื่องจากการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารด้านป่ าไม้ไม่ทวั่ ถึง
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อุปสรรคจากความเข้าใจผิดของผูใ้ ช้งานชุมชนไลน์ต่อกิจกรรมโครงความรับผิดชอบต่อสังคม และ
ไม่ให้ความร่ วมมือ เพราะบ่อยครั้งที่กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั จําเป็ นต้องขอ
อาศัยความร่ วมมือจากผูใ้ ช้งานชุมชนออนไลน์ แต่ผใู ้ ช้งานชุมชนออนไลน์บางส่ วนมักมองว่าเป็ น
การเพิม่ ภาระโดยไม่ได้ผลตอบแทน เพราะสิ่ งขอให้ทาํ ไม่ใช่หน้าที่ของเขา จึงไม่ได้รับความร่ วมมือ
จากผูง้ านชุมชนออนไลน์เท่าที่ควร เว้นแต่จะเป็ นความสมัครใจที่จะเข้าร่ วมโครงการเองจากกลุ่ม
ผูใ้ ช้งานชุมชนออนไลน์ คาร์ คลับเพื่อทํากิจกรรมร่ วมกันหรื อพบปะสังสรรค์กนั เพียงเท่านั้นเอง
4.1.3 การสื่ อสารโครงการความรับผิดชอบต่ อสั งคมผ่ านชุ มชนออนไลน์
การสื่ อสารโดยใช้สื่อแบบประสม บริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด มี
วัตถุประสงค์หลักในการสื่ อสารกับชุมชนออนไลน์ เพื่อสร้างความเข้าใจอันดี รวมถึงชี้แจงถึง
วัตถุประสงค์ในการทําโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมให้กบั กลุ่มผูใ้ ช้งานชุมชนออนไลน์ และ
เป็ นศูนย์กลางในเชิญชวนให้คนมารวมตัวกันทําสิ่ งที่ดี ๆ ผ่านทางเครื อข่ายออนไลน์ ทําประโยชน์
ให้กบั ส่ วนรวมเพื่อให้เกิดสังคมแห่งการสร้างสรรค์ ร่ วมมือกันพัฒนาสังคมในประเทศไทยเพื่อการ
พัฒนาแบบยัง่ ยืน สร้างการรับรู ้ ทัศนคติที่ดี และการยอมรับโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของ
บริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด จากการศึกษาพบว่ากลยุทธ์ในการสื่ อสารของบริ ษทั
โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ยังเป็ นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อส่ งเสริ มด้านการให้ความ
รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่ งแวดล้อม ดังนั้น เมื่อกล่าวถึงภาพลักษณ์เพื่อของบริ ษทั โตโยต้า
มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด จึงสื่ อความหมายรวมถึงภาพลักษณ์ทุกด้านที่ประกอบขึ้นจากส่ วน
ต่าง ๆ ของธุ รกิจ และสามารถส่ งผลต่อความเคลื่อนไหวของภาวะทางการตลาดของธุ รกิจทั้งใน
ทางตรง และทางอ้อม เช่น เมื่อผลิตภัณฑ์มีภาพลักษณ์ที่ดี ช่วยให้ผบู ้ ริ โภคต้องการซื้ อ ส่ งผลให้ยอด
จําหน่ายเพิม่ ขึ้น และหากภาพลักษณ์ของตัวองค์การดีดว้ ยอีกส่ วนหนึ่งย่อมก่อให้เกิดความเชื่อถือ
ไว้วางใจ จนอาจถึงขั้นชื่นชมและศรัทธา จึงมีผลต่อความจงรักภักดีในตรายีห่ อ้ ของสิ นค้า (Brand
Loyalty) ทําให้สินค้าอยูใ่ นตลาดได้อย่างยัง่ ยืน โดยบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ใช้
กลยุทธ์การสื่ อสารแบบ 2 ทาง (Two-way Communication) และ การสื่ อสารเพื่อชักจูงใจ
(Persuasive Communication) โดยดําเนินการอย่างเป็ นระบบตามขั้นตอนดังนี้
4.1.3.1 วิเคราะห์ส่วนผสมทางการตลาด และเป้ าหมายทางการตลาดของธุ รกิจ
บริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด กําหนดตําแหน่งทางการตลาดไว้วา่
‚โตโยต้า ขับเคลื่อนความสุ ข‛ โดยกําหนดพันธกิจไว้ 4 ด้าน ดังนี้
1) สร้างความแข็งแกร่ งในการปฏิบตั ิงาน และส่ งเสริ ม ให้เกิดความ
ร่ วมมือระหว่างเอเชียแปซิ ฟิก

59
2) บรรลุการเป็ นผูน้ าํ ในด้านความพึงพอใจของลูกค้า และในด้านสัดส่ วน
การตลาด
3) กําหนดให้ความปลอดภัยเป็ นกิจกรรมที่สาํ คัญที่สุดของกิจกรรม
รากฐานของบริ ษทั
4) สร้างสังคมที่มีคุณภาพโดยการทํากิจกรรมที่มีคุณค่าเพื่อสังคม
4.1.3.2 กําหนดเป้ าหมายเพื่อส่ งเสริ มภาพลักษณ์
บริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด กําหนดเป้ าหมายคงมุ่งมัน่ ที่จะดําเนิน
ธุ รกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยจิตสํานึกที่สร้างสรรค์ ที่จะนําไปสู่ การพัฒนาสังคมไทยให้
มีความเจริ ญก้าวหน้า และยัง่ ยืน เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี กําหนดภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ ระบุถึง
หัวข้อสําคัญหรื อแนวคิดหลักคือ “โตโยต้า ขับเคลื่อนความสุ ข“ ประกอบด้วย 3 เรื่ องที่เป็ นหัวใจ
สําคัญในการผลักดันบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ไปสู่ การพัฒนาที่ยงั่ ยืนได้แก่ การ
ดําเนินงานด้านสิ่ งแวดล้อม สังคม และธุ รกิจ โดยได้มีการจัดกิจกรรมโครงการความรับผิดชอบต่อ
สังคม เพื่อตอบแทนสังคม และสิ่ งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องกว่า 10 ปี (บริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์
ประเทศไทย จํากัด, 2553ก)
4.1.3.3 กําหนดเครื่ องมือ (Tools)
บริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด สื่ อสารการตลาด
และวางแผนการ
สื่ อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์เพื่อส่ งเสริ มการตลาด
โดยมีองค์ประกอบที่สาํ คัญของการสร้าง
ภาพลักษณ์เพื่อส่ งเสริ มการตลาด 2 ส่ วนดังนี้
1) บริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด มีการจัดกิจกรรมโครงการ
การทางการตลาด และการจัดโครงการรณรงค์เพื่อสังคม เช่น การจัดกิจกรรมทางการตลาดโตโยต้า
ชวนสัมผัสประสบการณ์ความมันส์ระดับโลก กับสุ ดยอดเทศกาลดนตรี อิเล็กทรอนิกส์แดนซ์
‚Corolla Altis ESport presents TOGETHER FESTIVAL 2016‛ การจัดโครงการรณรงค์เพื่อสังคม
โตโยต้ารวมจิตอาสาเครื อข่ายถนนสี ขาวรณรงค์ปีใหม่ 2557 (บริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย
จํากัด, 2559ข)
2) บริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด เลือกใช้เครื่ องมือในการ
สื่ อสารการตลาดและการวางแผนการสื่ อสาร ซึ่ งครอบคลุมทั้งแผนกิจกรรมและแผนการใช้สื่อใน
ทุก ๆ เครื่ องมือ เช่นสื่ อออนไลน์ สื่ อสิ่ งพิมพ์ โดยมีการควบคุมข่าวสารในทุกเครื่ องมือให้มีความ
เป็ นไปในทางเดียวกันตลอดทั้งโครงการ
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4.1.3.4 การสื่ อสารตามแผนกลยุทธ์
จากการ วิเคราะห์เอกสารและข้อมูลจากเว็บไซต์ พบว่า บริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์
ประเทศไทย จํากัด ได้มีการจัดกิจกรรมโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม และการออกแบบสื่ อให้
มีรูปลักษณ์ดึงดูดใจกลุ่มเป้ าหมาย พร้อม ๆ กับการสร้างสารให้สัมพันธ์กบั สื่ อที่ใช้ในปั จจุบนั โดย
เลือกสื่ อดังนี้
4.1.3.5 สื่ อสังคมออนไลน์ (Social Network)
1) สื่ อสังคมออนไลน์ จัดเป็ นสื่ อหลักที่ทางบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์
ประเทศไทย จํากัด ได้นาํ มาใช้ในกลยุทธ์การสื่ อสารเพื่อเป็ นไปตามวัตถุประสงค์น้ นั ๆ บริ ษทั
โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ใช้สื่อดิจิทลั ที่เป็ นเครื่ องมือในการปฏิบตั ิการทางสังคม เพื่อใช้
สื่ อสารระหว่างกันในเครื อข่ายทางสังคม (Social Network) ผ่านทางเว็บไซต์ ที่มีการเชื่อมต่อกับ
อินเทอร์เน็ต โดยเน้นให้ผใู ้ ช้ชุมชนออนไลน์ เป็ นผูส้ ่ งสาร และผูร้ ับสารมีส่วนร่ วมอย่างสร้างสรรค์
ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเองในรู ปของข้อมูล ภาพ และเสี ยง
2) Website คือ สื่ อออนไลน์บนอินเทอร์ เน็ตที่ใช้เผยแพร่ ขอ้ มูล ข่าวสาร
ความรู้ ข้อคิดเห็น โดยสามารถแบ่งปั นให้ผใู ้ ช้งานชุมชนออนไลน์สามารถเข้าไปอ่านหรื อแสดงความ
คิดเห็นเพิ่มเติมได้ ซึ่ งเนื้อหาของบล็อกนั้นจะเรี ยงลําดับจากเนื้อหาปั จจุบนั ไปสู่ เนื้อหาเก่า ผูใ้ ช้งาน
ชุมชนออนไลน์สามารถค้นหาเนื้อหาย้อนหลังเพื่ออ่านได้ตลอดเวลาเช่น http://www.toyota.co.th/
3) Social Networking หรื อเครื อข่ายทางสังคมออนไลน์ในอินเทอร์ เน็ต
ซึ่ งเป็ นเครื อข่ายทางสังคมแบบกลุ่ม (Social Community) ที่รวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนความรู ้ และ
แบ่งปั นข้อมูลระหว่างกันทั้งด้าน การศึกษา ซื้ อขายแลกเปลี่ยนอุปกรณ์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
โครงการ เช่น Facebook, Toyota Yaris Club Thailand
4.1.3.6 สื่ อสิ่ งพิมพ์
จากการ วิเคราะห์ขอ้ มูลจากเอกสารประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของบริ ษทั โตโยต้า
มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด พบว่าสื่ อสิ่ งพิมพ์จดั เป็ นสื่ อที่การบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย
จํากัด ได้นาํ มาใช้ในกลยุทธ์การสื่ อสาร เพื่อเป็ นไปตามวัตถุประสงค์น้ นั ๆ
เพื่อให้ขอ้ มูลข่าวสารบริ ษทั โตโยต้า
มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด จัดทํา
เอกสารรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนประจําแต่ละปี เพื่อสรุ ปผลงานให้กบั ผูใ้ ช้งานชุมชนออนไลน์
ที่สนใจได้ใช้เป็ นข้อมูล เช่น กิจกรรมโครงการเพื่อสังคม สิ่ งแวดล้อมการศึกษาและการถ่ายทอ ด
เทคโนโลยียานยนต์ กิจกรรมเพื่อสังคมต่าง ๆ
เพื่อให้ความรู้บริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ได้จดั ทําอินโฟกรา ฟฟิ ก
(Infographics) โดยการนําข้อมูลหรื อความรู้มาสรุ ปเป็ นสารสนเทศ ในลักษณะของข้อมูล และ
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กราฟิ กที่อาจเป็ นลายเส้น สัญลักษณ์ กราฟ แผนภูมิ แผนที่ ฯลฯ
ที่ออกแบบเป็ นภาพนิ่งหรื อ
ภาพเคลื่อนไหว ดูแล้วเข้าใจง่ายในเวลารวดเร็ วและชัดเจน สามารถสื่ อให้ผชู ้ มเข้าใจความหมายของ
ข้อมูลทั้งหมดได้โดยไม่จาํ เป็ นต้องมีผนู ้ าํ เสนอมาช่วยขยายความเข้าใจอีก
4.1.3.7 สื่ อมวลชน
จากการวิเคราะกลยุทธ์ขอ้ มูลอินเทอร์เน็ต และรายงานประจําปี ของบริ ษทั โตโยต้า
มอเตอร์ ประเทศไทยจํากัด พบว่าในการเผยแพร่ ข่าวสารของ บริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย
จํากัด ใช้สื่อมวลชนในการเผยแพร่ ข่าวสาร รวมไปถึงการใช้สื่อมวลชนในการเก็บข้อมูลข่าวสาร
หรื อความต้องการต่าง ๆ ที่ผบู ้ ริ โภคร้องเรี ยนผ่านสื่ อมวลชน โดยสื่ อมวลชนที่บริ ษทั โตโยต้า
มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัดใช้มีดงั นี้
วิทยุโทรทัศน์ โดยส่ วนมากจะเป็ นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการที่ทางบริ ษทั
โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด กําลังจะจัดขึ้น เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กบั ผูท้ ี่สนใจเข้าร่ วม
กิจกรรมโครงการใช้เป็ นข้อมูลในการตัดสิ นใจ
การใช้สื่อของบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ถือว่าเป็ นเครื่ องมือที่
สําคัญเพื่อใช้ในการส่ งข่าวสารไปยังกลุ่มผูใ้ ช้งานชุมชนออนไลน์ เพื่อให้เกิดความรู ้ความเข้าใจถึง
โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด การใช้สื่อ
ออนไลน์เพื่อส่ งข้อความ รู ปภาพกราฟิ ก ภาพเคลื่อนไหว หรื อเสี ยง สามารถสร้างแรงจูงใจในการ
เข้าร่ วมโครงการมากขึ้น ตลอดจนยังเป็ นการปลูกจิตสํานึกให้กบั เยาวชน และผูท้ ี่เข้าร่ วมโครงการ
ให้ได้รู้จกั อนุรักษ์ธรรมชาติ ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของ
บริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด

4.2 ส่ วนที่ 2 ผลการวิจัย
ผลการวิจยั เรื่ อง “กลยุทธ์การสื่ อสาร และการรับรู้ โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของ
บริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ผ่านชุมชนออนไลน์“
การวิจยั ในส่ วนที่ 2 เป็ นการการวิจยั เชิงปริ มาณด้วยวิธีการสํารวจ (Survey Research) โดย
การวัดตัวแปรเพียงครั้งเดียว (One-shot Descriptive Study) โดยผูว้ จิ ยั ได้สาํ รวจเกี่ยวกับการรับรู ้
ข่าวสารโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ทัศนคติ
และการร่ วมกิจกรรม โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการสํารวจ
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4.2.1 ตอนที่ 1 ข้ อมูลด้ านลักษณะบุคคลากร
จากผลการวิเคราะห์และแปรผลข้อมูลทางลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งเป็ น
ผูใ้ ช้งานชุมชนออนไลน์ที่เข้ามาใช้งานเพจ CSR Society with Toyota ในเว็บไซต์ Facebook ซึ่ง
ประกอบไปด้วยสมาชิกที่เข้ามากด Like จํานวน 276,583 ข้อมูล ณ วันที่ 28/01/59 ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตารางที่ 4.1 แสดงจํานวนร้อยละของการรับรู ้กิจกรรมโครงการ
การรับรู้ โครงการ
เคยได้ยนิ
เคยได้เห็น
เคยได้เขาร่ วมโครงการ
รวม
X=1.35

จานวน
292
77
31
400
S.D.= 0.619

ร้ อยละ
73
19.3
7.8
100.0

จากตารางที่ 4.1 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ที่ศึกษาในครั้งนี้ เคยได้ยนิ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
กิจกรรมโครงการมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 73 รองลงมาเป็ นการได้เห็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
กิจกรรมโครงการ คิดเป็ นร้อยละ 19.3 และเคยได้ร่วมกิจกรรมโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม
คิดเป็ นร้อยละ 7.8
ตารางที่ 4.2 แสดงจํานวนร้อยละของแต่ละกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน
176
224
400

ร้ อยละ
44.0
56.0
100.0

จากตารางที่ 4.2 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ที่ศึกษาในครั้งนี้ เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คิด
เป็ นร้อยละ 56 และเป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 44
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ตารางที่ 4.3 แสดงจํานวนร้อยละของแต่ละกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามอายุ
อายุ
15-20 ปี
21-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
60 ปี ขึ้นไป
รวม

จานวน
24
123
122
38
49
44
400

ร้ อยละ
6
30.8
30.5
9.5
12.3
11
100.0

จากตารางที่ 4.3 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ที่ศึกษาในครั้งนี้ อยูใ่ นช่วงอายุ 21-30 ปี มากที่สุด
คิดเป็ นร้อยละ 30.8 รองลงมากลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุ 31-40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 30.5 นอกจากนั้น
กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุอยูใ่ นช่วง 51-60 ปี คิดเป็ นร้อยละ 12.3 อยูใ่ นช่วง 60 ปี ขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 11
และอยูใ่ นช่วง 41-50 ปี คิดเป็ นร้อยละ 9.5 ตามลําดับ โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่อยูใ่ นช่วง 15-20 ปี
จํานวนน้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 6
ตารางที่ 4.4 แสดงจํานวนร้อยละของแต่ละกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามระดับการศึกษา
การศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริ ญญา/ปวส.
ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
สู งกว่าปริ ญญาตรี
รวม

จานวน
4
8
11
69
250
118
400

ร้ อยละ
1
2
2.8
2.3
62.5
29.5
100.0

จากตารางที่ 4.4 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ที่ศึกษาในครั้งนี้มีการศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี
หรื อเทียบเท่ามากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 62.5 รองลงมาอยูใ่ นระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ
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29.5 นอกจากนั้นกลุ่มตัวอย่างที่อยูใ่ นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย /ปวช. คิดเป็ นร้อยละ 2.8 ระดับ
อนุปริ ญญา/ปวส. คิดเป็ นร้อยละ 2.3 และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็ นร้อยละ 2 โดยมีกลุ่ม
ประถมศึกษา จํานวนน้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 1
ตารางที่ 4.5 แสดงจํานวนร้อยละของแต่ละกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามอาชีพ
อาชีพ
รับราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริ ษทั เอกชน
ค้าขาย/ธุ รกิจส่ วนตัว
รับจ้าง
นักเรี ยน/นักศึกษา
พ่อบ้าน/แม่บา้ น
ว่างงาน
อื่น ๆ
รวม

จานวน
50
16
151
37
14
71
18
15
28
400

ร้ อยละ
12.5
4
37.8
9.3
3.5
17.8
4.5
3.8
7
100.0

จากตารางที่ 4.5 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ที่ศึกษาในครั้งนี้ มีอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชนมาก
ที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 37.5 รองลงมาเป็ นนักเรี ยน /นักศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 17.8 นอกจากนั้นกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีอาชีพรับราชการ คิดเป็ นร้อยละ 12.5 มีอาชีพค้าขาย/ธุ รกิจส่ วนตัว คิดเป็ นร้อยละ 9.3 มี
อาชีพอื่น ๆ คิดเป็ นร้อยละ 7 เป็ นพ่อบ้าน/แม่บา้ น คิดเป็ นร้อยละ 4.5 มีอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ
คิดเป็ นร้อยละ 4 ว่างงาน คิดเป็ นร้อยละ 3.8 โดยมีอาชีพรับจ้าง จํานวนน้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 3.5
และอื่น ๆ คิดเป็ นร้อนละ 7 คือข้าราชการบํานาญ
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ตารางที่ 4.6 แสดงจํานวนร้อยละของแต่ละกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามรายได้
รายได้ เฉลีย่
ไม่มีรายได้
ตํ่ากว่า 5,000 บาท
5,001-10,000 บาท
10,000-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
มากกว่า 20,000 บาท
รวม

จานวน
22
34
54
38
69
183
400

ร้ อยละ
5.5
8.5
13.5
9.5
17.3
45.8
100.0

จากตารางที่ 4.6 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ที่ศึกษาในครั้งนี้ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า
20,000 บาท มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 45.8 รองลงมามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-20,000 บาท คิด
เป็ นร้อยละ 17.3 นอกจากนั้นกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,001-10,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ
13.5 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000-15,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 9.5 มีรายได้ต่าํ กว่า 5,000 บาท
คิดเป็ นร้อยละ 8.5 โดยไม่มีรายได้ จํานวนน้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 5.5
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4.2.2 ตอนที่ 2 ข้ อมูลการรับรู้ ข่าวสารโครงการความรับผิดชอบต่ อสั งคมของบริษัท
โตโยต้ า มอเตอร์ ประเทศไทย จากัด
จากผลการวิเคราะห์และแปรผลข้อมูลการรับรู ้ข่าวสารโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม
ของบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ซึ่ งประกอบไปด้วยข้อมูลการรับรู ้ข่าวสารจากสื่ อ
ต่าง ๆ ความถี่ในการรับรู ้ข่าวสาร และความคิดเห็นต่อการให้ขอ้ มูลข่าวสารของบริ ษทั โตโยต้า
มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 4.7 แสดงจํานวนร้อยละของแต่ละกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามความถี่ในการรับข้อมูลข่าวสาร
ได้ รับข่ าวสาร
ทุกสัปดาห์
เดือนละ 2-3 ครั้ง
เดือนละครั้ง
หลายเดือนต่อครั้ง
ไม่เคยได้รับเลย
รวม
X=3,57

จานวน
21
62
83
137
97
400
S.D.= 1.166

ร้ อยละ
5.3
15.5
20.8
34.3
24.3
100.0

จากตารางที่ 4.7 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ที่ศึกษาในครั้งนี้ ได้รับข้อมูลหลายเดือนต่อครั้ง มาก
ที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 34.3 รองลงมาไม่เคยได้รับเลย คิดเป็ นร้อยละ 24.3 เดือนละครั้ง คิดเป็ นร้อยละ
20.8 นอกจากนั้นกลุ่มตัวอย่างที่ ได้รับข้อมูลเดือนละ 2-4 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 15.5 โดยมีกลุ่ม
ตัวอย่างที่ได้รับข้อมูลทุกสัปดาห์ มีจาํ นวนน้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 5.3
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ตารางที่ 4.8 แสดงจํานวนร้อยละของแต่ละกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามระดับการเปิ ดรับข้อมูลข่าวสาร
จากสื่ อต่าง ๆ

สื่ อที่ได้ รับ
สื่ อบุคคล
วิทยุ
หนังสื อพิมพ์
โทรทัศน์
ป้ ายประชาสัมพันธ์
กิจกรรมออนไลน์

มาก
ที่สุด
52
(13)
23
(5.8)
38
(9.5)
76
(19)
43
(10.8)
42
(10.5)

ระดับการเปิ ดรับ
จานวน )ร้ อยละ(
ค่ าเฉลีย่
X
ปาน
มาก
น้ อย น้ อยที่สุด
กลาง
97
120
49
82
2.97
(24.3)
(30)
(12.3) (20.5)
55
78
85
159
2.24
(13.8) (19.5) (21.3) (39.8)
73
134
62
93
2.75
(18.3) (33.5) (15.5) (23.3)
128
111
50
35
3.40
(32)
(27.8) (12.5)
(8.8)
85
129
65
78
2.87
(21.3) (32.3) (16.3) (19.5)
62
98
70
128
2.53
(15.5) (24.5) (17.5)
(32)
รวม
2.79

S.D.

ระดับการ
เปิ ดรับ
ข่ าวสาร

1.307 ปานกลาง
1.266

ตํ่า

1.261 ปานกลาง
1.182 ปานกลาง
1.254 ปานกลาง
1.345 ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 4.8 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ที่ศึกษาในครั้งนี้ มีการเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด จากสื่ อต่าง ๆ
ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.79 โดยกลุ่มตัวอย่างเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารจากโทรทัศน์มากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 รองลงมาคือสื่ อบุคคล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.97 โดยการเปิ ดรับข่าวสารจากวิทยุ
ได้รับน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.24
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ตารางที่ 4.9 แสดงจํานวนร้อยละของแต่ละกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามระดับความคิดเห็นในการให้
ข้อมูลข่าวสาร
ความคิดเห็นกิจกรรม
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ต้องปรับปรุ ง
รวม
X=2,19

จานวน
ร้ อยละ
94
23.5
159
39.8
123
30.8
24
6
400
100.0
S.D.= 0.864

จากตารางที่
4.9 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ที่ศึกษาครั้งนี้มีความคิดเห็นในการให้ขอ้ มูลข่าวสาร
อยูใ่ นระดับดี มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 39.8 รองลงมามีความคิดเห็นในการให้ขอ้ มูลข่าวสารอยูใ่ น
ระดับปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 30.8 มีความคิดเห็นในการให้ขอ้ มูลข่าวสารอยูใ่ นระดับดีมาก คิด
เป็ นร้อยละ 23.5 โดยมีความคิดเห็นในการให้ขอ้ มูลข่าวสารต้องปรับปรุ งมีจาํ นวนน้อยที่สุด คิดเป็ น
ร้อยละ 6

168
(42)
159
(39.8)

114
(28.5)

95
(23.8)
124
(31)

34
(8.5)

27
(6.8)
37
(9.3)

8
(2)

10
(2.5)
8
(2)

3.96

1.023

1.030

ดี

ดี

ระดับการ
เปิ ดรับ
ข่าวสาร
ดี

S.D.

3.84

0.972

ดี

ค่าเฉลี่ย

3.80

0.949

ดี

X

3.62

0.975
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100
(25)
72
(18)

153
(38.3)

3.71

4.2.3 ตอนที่ 3 ทัศนคติทมี่ ีต่อโครงการความรับผิดชอบต่ อสั งคมของบริษัท โตโยต้ า มอเตอร์ ประเทศไทย จากัด
จากผลการวิเคราะห์และแปรผลข้อมูลทัศนคติที่มีต่อโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ดังต่อไปนี้

91
(22.8)

ระดับของทัศนคติ จํานวน (ร้อยละ)
เห็นด้วย
ไม่เห็น ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย ไม่แน่ใจ
อย่างยิ่ง
ด้วย
อย่างยิ่ง
150
126
94
18
12
(37.5)
(31.5)
(23.5)
(4.5)
(3)
129
119
123
17
12
(32.3)
(29.8)
(30.8)
(4.3)
(3)

ตารางที่ 4.10 แสดงจํานวนร้อยละของแต่ละกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามทัศนคติ

ทัศนคติ
โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่ งแวดล้อมของบริ ษทั
ทําให้เกิดผลดีกบั สิ่ งแวดล้อมในชุมชนและสังคม
เมื่อเกิดปัญหาสิ่ งแวดล้อมต่อพื้นที่โดยรอบโรงงานชุมชนสามารถ
ร้องเรี ยนต่อบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัดได้ทนั ที
ข้อมูลที่ได้รับจากบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด
มีความน่าเชื่อถือ
บริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ชี้แจงถึงปัญหาในการ
ดําเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม ต่อชุมชนที่จดั กิจกรรม
โครงการ
บริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ได้มีการจัดสรร
งบประมาณในการทํากิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมอย่างถูกต้อง

ตารางที่ 4.10 (ต่อ)

ทัศนคติ
สังคมและสิ่ งแวดล้อม ดีข้ ึนด้วยโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม
ของบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด
บริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ใช้งบประมาณใน
โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม
ท่านเห็นด้วยกับกิจกรรมโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของ
บริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด
โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมทําให้สภาพแวดล้อมของ
ประเทศดีข้ ึน

ระดับของทัศนคติ จํานวน (ร้อยละ)
เห็นด้วย
ไม่เห็น ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย ไม่แน่ใจ
อย่างยิ่ง
ด้วย
อย่างยิ่ง
79
154
123
36
8
(19.8)
(38.5)
(30.8)
(9)
(2)
98
142
120
32
8
(24.5)
(35.5)
(30)
(8)
(2)
136
153
89
16
6
(34)
(38.3)
(22.3)
(4)
(1.5)
115
153
107
15
10
(28.7)
(38.3)
(26.8)
(3.8)
(2.5)

3.99

3.72

3.65

ค่าเฉลี่ย
X

0.956

0.927

0.985

0.961

S.D.

ดี

ดี

ดี

ระดับการ
เปิ ดรับ
ข่าวสาร
ดี

ดี

3.87

3.79
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รวม

จากตารางที่ 4.10 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ที่ศึกษาในครั้งนี้ มีทศั นคติที่เห็นด้วยกับโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย
จํากัด ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 โดยกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยกับโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่ งแวดล้อมของบริ ษทั ทําให้เกิดผลดีกบั สิ่ งแวดล้อมใน
ชุมชนและสังคม มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 รองลงมาคือเห็นด้วยกับกิจกรรมโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 โดยบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ชี้แจงถึงปั ญหาในการดําเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม ต่อชุมชนที่จดั กิจกรรมโครงการ มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด เท่ากับ 3.62
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4.2.4 ตอนที่ 4 ข้ อมูลพฤติกรรมของผู้ใช้ งานชุ มชนออนไลน์ ต่อโครงการความรับผิดชอบ
ต่ อสั งคมของบริษัท โตโยต้ า มอเตอร์ ประเทศไทย จากัด
จากผลการวิเคราะห์และแปรผลข้อมูล พฤติกรรมของผูใ้ ช้งานชมชนออนไลน์ต่อ โครงการ
ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 4.11 แสดงจํานวนร้อยละของแต่ละกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามความถี่ของการเข้าร่ วม
กิจกรรมโครงการ
เคยเข้ าร่ วมกิจกรรม
บ่อยมาก
บ่อย
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
ไม่เคย
รวม
X=4.58

จานวน
3
31
97
52
34
183
400
S.D.= 1.485

ร้ อยละ
0.8
7.8
24.3
13
8.5
45.8
100.0

จากตารางที่ 4.11 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ที่ศึกษาในครั้งนี้ไม่เคยเข้าร่ วมกิจกรรมโครงการ มี
จํานวนมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 45.8 รองลงมาเป็ นการเข้าร่ วมกิจกรรมโครงการปานกลาง คิดเป็ น
ร้อยละ 24.3 นอกจากนั้นกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่ วมกิจกรรมโครงการน้อย คิดเป็ นร้อยละ 13 เคยเข้าร่ วม
กิจกรรมโครงการน้อยมาก คิดเป็ นร้อยละ 8.5 เคยร่ วมกิจกรรมโครงการบ่อย คิดเป็ นร้อยละ 7.8
โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่ วมกิจกรรมโครงการบ่อยมาก มีจาํ นวนน้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 0.8

80
(20)

95
(23.8)
90
(22.5)

มากที่สุด
85
(21.3)

155
(38.8)

174
(43.5)

165
(41.3)
157
(39.3)

มาก
169
(42.3)

102
(25.5)

105
(26.3)

103
(25.8)
117
(29.3)

28
(7)

31
(7.8)

27
(6.8)
26
(6.5)

10
(2.5)

10
(2.5)

10
(2.5)
10
(2.5)

3.79

3.70

3.72

3.77

3.70

ค่ าเฉลีย่
X

0.990

0.956

0.964

0.969

0.997

S.D.

สูง

สูง

สูง

สูง

ระดับการ
เปิ ดรับ
ข่ าวสาร
สูง
น้ อยที่สุด
16
(4)

105
(26.3)

ระดับการยอมรับ
จานวน )ร้ อยละ(
ปานกลาง น้ อย
106
24
(26.5)
(6)

ตารางที่ 4.12 แสดงจํานวนร้อยละของแต่ละกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามทัศนคติของผูใ้ ช้งานชุมชนโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั โตโยต้า
มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด

ทัศนคติ
ท่านยอมรับว่าโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของ
บริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด มีส่วนช่วย
ทําให้สิ่งแวดล้อมของประเทศดีข้ ึน
ท่านเชื่อว่าบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด
จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ทางสังคม
ท่านพอใจกับกิจกรรมโครงการที่บริ ษทั โตโยต้า
มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด จัดทําขึ้นเพื่อเป็ นการ
พัฒนาคุณภาพสังคมอย่างแท้จริ ง
ท่านเชื่อมัน่ ในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของ
บริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด จะ
สามารถพัฒนาสังคมได้อย่างยัง่ ยืน
ท่านเห็นด้วยว่าบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย
จํากัด ใช้งบประมาณในการปลูกป่ านิเวศเพื่อการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน ไปในทางที่ถกู ต้อง
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ตารางที่ 4.12 (ต่อ)

ทัศนคติ
ท่านเห็นด้วยว่าปัญหาป่ าชายเลนถูกทําลายได้รับการ
แก้ไขจากกิจกรรมโตโยต้าปลูกป่ าชายเลน
ท่านยินดีให้ความร่ วมมือกับโครงการความรับผิดชอบต่อ
สังคมของบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด
ท่านอยากร่ วมกิจกรรมโครงการความรับผิดชอบต่อ
สังคมของบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด

มากที่สุด
113
(28.2)
115
(28.7)
114
(28.5)

มาก
160
(40)
164
(41)
139
(34.8)

ระดับการยอมรับ
จานวน )ร้ อยละ(
ปานกลาง น้ อย
92
27
(23)
(6.8)
98
17
(24.5)
(4.3)
121
20
(30.3)
(5)

น้ อยที่สุด
8
(2)
6
(1.5)
6
(1.5)

3.91

3.85

ค่ าเฉลีย่
X

0.947

0.912

0.971

S.D.

สูง

สูง

ระดับการ
เปิ ดรับ
ข่ าวสาร
สูง

สู ง

3.83

3.79
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รวม

จากตารางที่ 4.12 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ที่ศึกษาในครั้งนี้ มีการยอมรับโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย
จํากัด ในระดับสู ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 โดยกลุ่มตัวอย่างยินดีให้ความร่ วมมือกับโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์
ประเทศไทย จํากัด มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 รองลงมาเห็นด้วยว่าปั ญหาป่ าชายเลนถูกทําลายได้รับการแก้ไขจากกิจกรรมโตโยต้าปลูกป่ าชายเลน
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 โดยกลุ่มตัวอย่างยอมรับว่าโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด มีส่วนช่วยทําให้
สิ่ งแวดล้อมของประเทศดีข้ ึน เท่ากันกับเชื่อมัน่ ในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด จะสามารถพัฒนา
สังคมได้อย่างยัง่ ยืน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70

74
4.2.5 ตอนที่ 5 การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานการวิจยั เรื่ อง
กลยุทธ์การสื่ อสาร และการรับรู ้โครงการความรับผิดชอบต่อ“
สังคมของบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ผ่านชุมชนออนไลน์
สมมติฐานที่ 1 การรับรู ้ข่าวสารที่เกี่ยวกับโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั
โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด กับทัศนคติที่มีต่อโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ผูใ้ ช้งานชุมชนออนไลน์
ตารางที่ 4.13 ตารางทดสอบสมมติฐานการรับรู ้โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมกับทัศนคติ
ที่มีต่อโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม

การรับรู้
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
ทัศนคติ
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

การรับรู้
1

ทัศนคติ ระดับความสั มพันธ์
.446**
ปานกลาง
.000

400

400

.446**
.000

1

400

400

หมายเหตุ: **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
จากสมมติฐานที่ 1 หมายความว่าการรับรู ้ มีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสามารถนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้ตามตารางต่อไปนี้
สมมติฐานที่ 1 หมายความว่าการรับรู ้ มีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติ
ตัวแปร
การรับรู้ -ทัศนคติ

r
.446**

p - value
0.000
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จากตารางที่ 4.13 แสดงว่าการรับรู ้ข่าวสาร ที่เกี่ยวกับโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม
ของบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด และทัศนคติที่มีต่อโครงการความรับผิดชอบต่อ
สังคมของบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัดมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 พบว่า การ
รับรู ้ข่าวสารเกี่ยวกับโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย
จํากัด มีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติของผูใ้ ช้งานชุมชนออนไลน์ที่มีต่อโครงการความรับผิดชอบต่อ
สังคม ของบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด โดยการรับรู ้ข่าวสารจากสื่ อโทรทัศน์ สื่ อ
บุคคล ป้ ายประชาสัมพันธ์ หนังสื อพิมพ์ กิจกรรมออนไลน์ และสื่ อวิทยุ ทัศนคติที่มีต่อโครงการ
ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด จะดีข้ ึนตามไปด้วย
อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับปานกลาง เท่านั้น
สมมติฐานที่ 2 ทัศนคติที่มีต่อโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั โตโยต้า
มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด กับการยอมรับในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั
โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด
ตารางที่ 4.14 ตารางทดสอบสมมติฐานทัศนคติที่มีต่อโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม
กับการยอมรับโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม

ทัศนคติ
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
การยอมรับ
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

ทัศนคติ การยอมรับ ระดับความสั มพันธ์
1
.800**
สู งมาก
.000
400

400

.800**
.000

1

400

400

หมายเหตุ: **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)
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จากสมมติฐานที่ 2 หมายความว่าการรับรู ้ มีความสัมพันธ์กบั การยอมรับอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01ซึ่งสามารถนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้ตามตารางต่อไปนี้
สมมติฐานที่ 2 หมายความว่าการรับรู ้ มีความสัมพันธ์กบั การยอมรับ
ตัวแปร
ทัศนคติ –การยอมรับ

r
.800**

p - value
0.000

จากตารางที่ 4.14 แสดงว่าทัศนคติ ที่เกี่ยวกับโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั
โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด และการยอมรับ โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั
โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัดมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 พบว่า ทัศนคติที่มีต่อ
โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด มีความสัมพันธ์
กับการยอมรับของ กลุ่มผูใ้ ช้งานชุมชนออนไลน์ โดยความสัมพันธ์ดงั กล่าวเป็ นความสัมพันธ์เชิง
บวก คือ กลุ่มตัวอย่าง มี ทีทศั นคติที่ดีต่อโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั โตโยต้า
มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ในทางบวก การยอมรับของผูใ้ ช้งานชุมชนออนไลน์ก็จะ มีการยอมรับ
มากขึ้นตามไปด้วย
สมมติฐานที่ 3 การรับรู ้ และทัศนคติต่อโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั โต
โยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด กับการยอมรับในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของผูใ้ ช้งาน
ชุมชนออนไลน์
ผลการวิเคราะห์การรับรู ้ข่าวสารที่เกี่ยวกับโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั
โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด (X 1) และทัศนคติที่มีต่อโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม
ของบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด (X 2) ที่มีต่อการยอมรับในโครงการความ
รับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด (Y)
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ตารางที่ 4.15 การวิเคราะห์ถดถอย Multiple Regression Analysis
ตัวแปร
R
พยากรณ์
X2
0.798a
X1
0.810b

R2
0.637
0.656

Adjusted
R2
0.636
0.654

b

S.E.est

β

t

Sig

0.653
0.167

0.029
0.036

0.731
0.152

22.144*
4.598*

0.000
0.000

หมายเหตุ: a = 5.212 S.E.est Y = 3.80453
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.15 แสดงว่าการรับรู ้ข่าวสาร ที่เกี่ยวกับโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม
ของบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด (X 1) และทัศนคติที่มีต่อโครงการความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด (X 2) สามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ การ
ยอมรับในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด (Y)
ได้อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05โดยตัวแปรทั้งสองร่ วมกันพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ ทางการ
ยอมรับในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ได้
ร้อยละ 65.4 มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์ (S.E.est 3.80453) พบว่า การรับรู้และ
ทัศนคติต่อโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมมีผลไปในทิศทางเดียวกัน ทําให้การยอมรับโครงการ
ความรับผิดชอบต่อสังคมมีผลไปในทางเดียวกัน ส่ งผลให้ผใู ้ ช้งานชุมชนออนไลน์มีการ
เปลี่ยนแปลงความคิดและการกระทําไปในทางเดียวกัน และเกิดความร่ วมมือต่อโครงการมากยิง่ ขึ้น
และสามารถเขียนสมการพยากรณ์ในรู ปคะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐานได้ ดังนี้
สมการพยากรณ์ในรู ปคะแนนดิบ Y = 5.212 + 0.653 X 1 + 0.167 X 3
สมการพยากรณ์ในรู ปคะแนนมาตรฐานได้ ดังนี้ Z r = 0.731 Z 1 + 0.152 Z 3

บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ องกลยุทธ์การสื่ อสาร และการรับรู ้โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั
โตโยต้า มอเตอร์ จํากัด ผ่านชุมชนออนไลน์ ในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ในการวิจยั 3 ประการดังนี้
1) เพื่อศึกษาถึงรู ปแบบของการสื่ อสารขององค์กร ที่มีกบั ชุมชนออนไลน์ดา้ นความ
รับผิดชอบต่อสังคมของ บริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด
2) เพื่อศึกษาถึงกลยุทธ์การสื่ อสารโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั โตโยต้า
มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด
3) เพื่อศึกษาถึงการรับรู ้โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ผ่านชุมชนออนไลน์
ของบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด

5.1 สรุปผลการวิจัย
โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด เกิ ดขึ้น
โดยปรัชญาในการดําเนินธุ รกิจของ มร.ซากิชิ โตโยดะ ผูก้ ่อตั้งธุ รกิจรถยนต์ โตโยต้า เมื่อกว่า 72 ปี
ที่ผา่ นมา โดยการส่ งเสริ มพัฒนาการอย่างยัง่ ยืนของสังคม และประเทศที่ โตโยต้า เข้าไปดําเนิน
ธุ รกิจ ทําให้ธุรกิจรถยนต์ของ โตโยต้า ทัว่ โลกเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืนดังเช่นปั จจุบนั และมุ่งมัน่
ตอบแทนสังคมไทยตลอดระยะเวลาเกือบ 50 ปี ของการดําเนินกิจการในประเทศไทย นับตั้งแต่
ก่อตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2505
บริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัดได้ขา้ มผ่านการเป็ น ‚Green Business‛ ตลอด
ทั้งห่วงโซ่ธุรกิจด้วยการผ่านมาตรฐาน ISO 14001 และยังต่อยอดสู่ การปลูกฝัง ‚CSR DNA‛ ให้กบั
พนักงานตลอดทั้งห่วงโซ่ธุรกิจ จากต้นนํ้า จนถึงปลายนํ้า ภายใต้ความร่ วมมืออย่างดียงิ่ ของ ‚ชมรม
ความร่ วมมือโตโยต้า ‛ และ ‚ชมรมผูแ้ ทนจําหน่ายโตโยต้า ‛ มุ่งสู่ การเป็ นเครื อข่ายธุ รกิจที่มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมสู งสุ ดภายใต้แนวคิด ‚Fully Integrated CSR across Value Chain‛ ทําให้เกิด
ความร่ วมมือกันเพื่อทํากิจกรรม CSR โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการบริ หารจัดการที่เป็ นมิตรกับ
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สิ่ งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ได้ถึง 230,000 ตัน นับจากเริ่ มดําเนินโครงการ
ในปี พ.ศ. 2544 จนถึงปัจจุบนั
บริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด มี นโยบายหลักในการทํากิจกรรมเพื่อสังคม
โดยมุ่งหวังพัฒนาศักยภาพ และความรู ้ของเยาวชนไทยให้กา้ วไกลยิง่ ขึ้นเพราะรากฐานสําคัญใน
การพัฒนาประเทศให้มีขีดความสามารถทัดเทียม กับนานาประเทศ ดังนั้นบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์
ประเทศไทย จํากัด จึงมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาสังคมให้เป็ นสังคมแห่งการเรี ยนรู ้โดยเริ่ มสนับสนุนด้าน
การศึกษา และถ่ายทอดเทคโนโลยี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 เป็ นต้นมา โดยได้ดาํ เนินการช่วยเหลือ
สังคม และชุมชนที่โรงงานตั้งอยู่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ของชุมชนบริ เวณโดยรอบของโรงงาน ช่วย
รักษาสิ่ งแวดล้อม และส่ งเสริ มคุณภาพทางการศึกษาในทุกระดับชั้น และได้ดาํ เนินการม าอย่าง
ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบนั
ในด้าน การดําเนินการสื่ อสารกับชุมชนออนไลน์ จากการศึกษาพบว่า บริ ษทั โตโยต้า
มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด มีวธิ ี ในการดําเนินงานในการสื่ อสารกับชุมชนออนไลน์ที่เป็ นขั้นตอน
โดยมุ่งสร้างความเข้าใจอันดีกบั ชุมชนออนไลน์ถึงโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั
โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด โดยชุมชนออนไลน์เป็ นอีกกลุ่มเป้ าหมายหลักของการ
ดําเนินการโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
5.1.1 การศึกษาหาข้ อมูล
บริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด มีการศึกษาข้อมูลในการดําเนินงาน เพื่อใช้เป็ น
แนวทางในดําเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่ งสามารถแบ่งออกดังนี้
1) ตั้งเพจสาธารณ ะ (Facebook) และการพูดคุยกับสื่ อมวลชน เป็ น การที่บริ ษทั
โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัดได้ใช้เป็ นแนวทางหลักในการสื่ อสารกับชุมชนออนไลน์ เพื่อ
การค้นหาและการนําเสนอ ข้อมูล โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์
ประเทศไทย จํากัด ให้กบั ผูใ้ ช้งานผูใ้ ช้งานชุมชนออนไลน์ โดยมี ข้อมูลลักษณะทางประชากร จาก
กลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 ตัวอย่าง มีการรับรู ้โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั โตโยต้า
มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ด้วยการได้ยนิ มากที่สุด และเป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุ
ระหว่าง 21-30 ปี มากที่สุด ซึ่ งส่ วนใหญ่มีการศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า และ
ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชนมากที่สุด โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยูท่ ี่ 20,000 ขึ้นไปเป็ น
ส่ วนใหญ่
2) การนําข้อมูลจากหน่วยงานที่สรุ ปเอาไว้แล้ว และข้อมูลจากหน่อยงานอื่น ๆ เช่น
กรมพลาธิการทหารบก กองทัพบก และมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (ประเทศ
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ไทย) โดยข้อมูลที่ใช้รวมไปถึงลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ที่ดาํ เนินโครงการ และกิจกรรม โดย
ผลการศึกษาการรับรู ้ข่าวสารโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์
ประเทศไทย จํากัด พบว่าส่ วนใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสารหลายเดือนต่อครั้ง คือร้อยละ 34.3 โดยการ
รับรู ้ข่าวสารจากสื่ อโทรทัศน์มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 รองลงมาคือสื่ อบุคคล มีค่าเฉลี่ย 2.97
โดยมีค่าเฉลี่ยการรับรู ้ช่าวสารจากสื่ อวิทยุอยูใ่ นระดับตํ่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.24 และส่ วนใหญ่มีความ
พอใจข้อมูลข่าวสารจากสื่ อต่าง ๆ อยูใ่ นระดับดีคิดเป็ นร้อยละ 39.8
5.1.2 ด้ านการวางแผน
ได้มีการกําหนดวัตถุประสงค์ ให้เพจ CSR Society with Toyota ทาง (Facebook) เป็ นการ
รวมกันทําความดีผา่ นทางเครื อข่ายออนไลน์ อีกทั้งยัง เป็ นศูนย์กลางในเชิญชวนให้คนมารวมตัวกัน
เพื่อทําสิ่ งที่ดี ๆ และทําประโยชน์ให้กบั ส่ วนรวม ให้เกิดสังคมแห่งการสร้างสรรค์ และยังเป็ นการ
ยกระดับการพัฒนาด้านสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืนให้ครอบคลุมทัว่ ประเทศ โดยกลุ่มเป้ าหมายในการ
ดําเนินงานโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด จาก
กิจกรรมโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมด้านต่าง ๆ ของบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย
จํากัด ตัวอย่างเช่น โครงการถนนสี ขาว โครงการส่ งเสริ มการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
โครงการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติ และสิ่ งแวดล้อม และโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ฯลฯ
โดยผลการศึกษาทัศนคติที่มีต่อโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์
ประเทศไทย จํากัด ของกลุ่มตัวอย่างพบว่าทัศนคติที่มีต่อโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม ของ
บริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด มีค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 3.79 โดยเห็นด้วยว่า
โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่ งแวดล้อมของบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด
ทําให้เกิดผลดีกบั สิ่ งแวดล้อมในชุมชน และสังคม มีค่าเฉลี่ย 3.99 รองลงมาคือเห็นด้วยกับกิจกรรม
โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ค่าเฉลี่ย 3.96
และได้รับความร่ วมมือที่ดีจาก ชุมชนที่โรงงานตั้งอยู่ อาสาสมัครจากภาคส่ วนต่าง ๆ ตลอดจน
ประชาชนทัว่ ไป ชุมชนออนไลน์ที่สนใจร่ วมกันตอบแทนสังคม และสิ่ งแวดล้อม ค่าเฉลี่ย 3.87
5.1.3 ด้ านการสื่ อสารกับชุ มชนออนไลน์
บริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ใช้การประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นประ
ประชาสัมพันธ์ถึงองค์กร ผลิตภัณฑ์ การแสดงผลงาน นวัตกรรมใหม่ ๆ โปรโมชัน่ กิจกรรม
โครงการ ฯลฯ โดยสื่ อที่บริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัดเลือกใช้ในการสื่ อสารกับุชมชน
ออนไลน์ ประกอบด้วย เว็ปไซต์ เพจของบริ ษทั โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด และเพจของ
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กลุ่มผูใ้ ช้งานชุมชนออนไลน์ ต่าง ๆ สื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ อมวลชน รวมไปถึงการสื่ อสารผ่านสื่ อกิจก รรม
สาธารณะต่าง ๆ ที่ทางบริ ษทั โตโยต้า ประเทศไทย จํากัด จัดขึ้นหรื อมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรม
โครงการที่บริ ษทั โยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด จัดขึ้นยังมีผใู ้ ช้งานชุมชนออนไลน์ ส่ วนที่ไม่
เคยร่ วมกิจกรรมโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด
คิดเป็ นร้อยละ 45 และยังมีผใู ้ ช้งานชุมชนออนไลน์ที่เคยเข้าร่ วมกิจกรรมโครงการความรับผิดชอบ
ต่อสังคม คิดเป็ นร้อยละ 24.3
5.1.4 ด้ านการประเมินผล
บริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด มีการประเมินผลงานโดยการใช้คา้ KPI เป็ นตัว
วัดผลการดําเนินงานการทํางานกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ของบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย
จํากัด ต่อความต้องการของชุมชนในพื้นที่โครงการ เพื่อใช้ในการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิบตั ิงานของแต่ละกิจกรรมโครงการ และให้เป็ นที่พอใจของประชาชนในชุมชน ออนไลน์ โดย
ทัศนคติของผูใ้ ช้งานชุมชนออนไลน์ที่ดีต่อโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั โตโยต้า
มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด มีผลในทางที่ดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 ผูใ้ ช้งานชุมชนออนไลน์ยนิ ดีให้
ความร่ วมมือกับโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด
มากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 และเห็นด้วยกับโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั
โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ว่ามีส่วนช่วยในการแก้ไขปั ญหาป่ าชายเลนถูกทําลาย มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 โดยในการพัฒนาสังคมอย่างยัง่ ยืนของบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย
จํากัด มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 3.70 เป็ นผลจากการที่ผใู ้ ช้งานชุมชนออนไลน์ไม่เคยร่ วมกิจกรรม
โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด คิดเป้ นร้อยละ
45.8 อีกทั้งด้านการให้ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมยังไม่ดีพอทําดังจะ
เห็นได้จากการรับรู ้ข่าวสารโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศ
ไทย จํากัด ได้รับข้อมูลหลายเดือนต่อครั้งคิดเป็ นร้อยละ 34.3 และมีผทู ้ ี่ได้รับข้อมูลข่าวสาร
ทุกสัปดาห์นอ้ ยที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 5.3
5.1.5 ปัญหาและอุปสรรค
การสื่ อสารด้านการปลูกฝังจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรณ์ธรรมชาติให้กบั ประชาชน
ยังไม่เพียงพอ การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารกิจกรรมโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม
ยังไม่ทวั่ ถึง
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5.1.6 กลยุทธ์ ในการสื่ อสารโครงการความรับผิดชอบต่ อสั งคมผ่ านชุ มชนออนไลน์
จากการศึกษาด้านกลยุทธ์ที่ใช้ในการสื่ อสารโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม ของบริ ษทั
โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ผ่านชุมชนออนไลน์พบว่า บริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศ
ไทย จํากัด ใช้กลยุทธ์การสื่ อสารแบบประสม คือการนําสื่ อหลากหลายประเภทมาใช้เพื่อรวบรวม
ข้อมูลข่าวสาร ปั ญหาด้านต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีกบั กลุ่มผูใ้ ช้งานชุมชนออนไลน์ และ
ทราบถึงวิธีในการแก้ไขปั ญหา ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ในการทําโครงการให้กบั
ผูใ้ ช้งาน ชุมชน
ออนไลน์ ซึ่ งส่ งผลให้เกิดทัศนคติที่ถูกต้อง รวมไปถึงการยอมรับโครงการความรับผิดของต่อสังคม
ของบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด จากกลุ่มตัวอย่างพบว่า การ ยอมรับโครงการความ
รับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด มีค่าเฉลี่ยในระดับสู ง โ ดยส่ วน
ใหญ่ยนิ ดีให้ความร่ วมมือกับโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์
ประเทศไทย จํากัด รองลงมาคือเห็นด้วยว่าปั ญหาป่ าชายเลนถูกทําลายได้รับการแก้ไขจากกิจกรรม
โตโยต้าปลูกป่ าชายเลน กลยุทธ์ในการสื่ อสารต้องประกอบไปด้วยการใช้สื่อต่าง ๆ ดังนี้
1) สื่ อสังคมออนไลน์ (Social Network) จัดเป็ นสื่ อหลักที่ทางบริ ษทั โตโยต้า
มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ได้นาํ มาใช้ในกลยุทธ์การสื่ อสาร เพื่อใช้การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ในรู ปของข้อมูล ภาพ และเสี ยง เช่น Website ของบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด
(www.toyoya.co.th) และเครื อข่ายสังคมออนไลน์ เพจ Facebook ซึ่ งเป็ นเครื อข่ายทางสังคมแบบ
กลุ่ม (Social Community) ที่รวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนความรู ้ และแบ่งปั นข้อมูลระหว่างกัน
2) สื่ อสิ่ งพิมพ์ เป็ นสื่ อที่การบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ได้นาํ มาใช้
เพื่อให้ขอ้ มูลข่าวสาร เพื่อให้ความรู ้ เพื่อสรุ ปผลงานให้กบั ผูท้ ี่สนใจ ได้ใช้เป็ นข้อมูล อ่านแล้วเข้าใจ
ง่ายในเวลาที่รวดเร็ ว และชัดเจน เช่น วารสาร หรื อหนังสื อพิมพ์
3) สื่ อมวลชน เพื่อการ สนับสนุน และเผยแพร่ ข่าวสาร ต่าง ๆ ของบริ ษทั โตโยต้า
มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด รวมไปถึงการเก็บข้อมูล ข่าวสาร หรื อความต้องการต่าง ๆ ที่ผบู ้ ริ โภค
ร้องเรี ยนผ่านสื่ อมวลชน
5.1.7 การรับรู้ ข่าวสาร ทัศนคติ และการยอมรับโครงการความรับผิดชอบต่ อสั งคมของ
บริษัท โตโยต้ า มอเตอร์ ประเทศไทย จากัด
การยอมรับโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย
จํากัด ของผูใ้ ช้งานชุมชนออนไลน์จะเกิดขึ้นได้ตอ้ งอาศัยการให้ขอ้ มูลข่าวสารด้านกิจกรรม
โครงการของบริ ษทั เพื่อสร้างการรับรู ้ให้กบั ผูใ้ ช้งานชุมชนออนไลน์ และยังเป็ นการสร้างทัศนคติ
ที่ดีให้กบั ผูท้ ี่ร่วมกิจกรรมโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศ
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ไทย จํากัด การรับรู ้ข่าวสาร ที่เกี่ยวกับโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั โตโยต้า
มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด และทัศนคติที่มีต่อโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั
โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด มีผลต่อเนื่องกับ การยอมรับในโครงการความรับผิดชอบต่อ
สังคมของบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด และการรับรู ้กบั ทัศนคติได้ผลไปในทาง
เดียวกันก็จะสามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ ทางการยอมรับในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของ
บริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ได้ การรับรู ้และทัศนคติต่อโครงการความรับผิดชอบ
ต่อสังคมมีผลไปในทิศทางเดียวกัน ทําให้การยอมรับโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมมีผลไป
ในทางเดียวกัน ส่ งผลให้ผใู ้ ช้งานชุมชนออนไลน์มีการเปลี่ยนแปลงความคิดและการกระทําไป
ในทางเดียวกัน และเกิดความร่ วมมือต่อโครงการมากยิง่ ขึ้น

5.2 อภิปรายผล
การสื่ อสารเป็ นปั จจัยสําคัญปั จจัยหนึ่งที่จะทําให้เกิดการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ของบริ ษทั
โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด เป็ นไปอย่างถูกต้อง และตรงกันทั้งภายในองค์กร และภายนอก
องค์กรที่ตอ้ งการสื่ อสารกับกลุ่มชุมชนออนไลน์ โดยเฉพาะในเรื่ องของการสร้างการรับรู ้โครงการ
ความรับผิดชอบต่อสังคม ซื่ งอาจเกิดผลกระทบต่อด้านลบต่อภาพลักษณ์ของบริ ษทั โตโยต้า
มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด จากความไม่เข้าในกิจกรรมโครงการ และเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่
ถูกต้องตรงกัน ดังที่ กองบรรณาธิ การ ประชาชาติธุรกิจ (2550, น. 49-50) ได้กล่าวถึงเหตุผลที่ตอ้ งมี
การสื่ อสารความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรโดยหยิบยกข้อมูล จาก APCO Worldwide 2004 ที่
ระบุไว้วา่ ในการสื่ อสารความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรแบบมีกลยุทธ์น้ นั ต้องมีการกําหนด
กลุ่มเป้ าหมายที่ชดั เจน โดยในการสื่ อสารความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรที่เข้าถึงแต่ละกลุ่ม
เป้ าหมายนั้นย่อมมีการให้ประโยชน์ที่แตกต่างกันออกไปอาทิเช่น
กลุ่มลูกค้าการสื่ อสารความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรจะสามารถสร้างความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นให้กบั องค์กร
และจะมี
อิทธิ พลสําคัญต่อยอดขาย และสามารถเพิม่ ระดับความภักดีของลูกค้าที่มีต่อองค์กร ต่อมาคือกลุ่ม
พนักงานวัตถุประสงค์ของการสื่ อสารในลักษณะนี้เป็ นการสื่ อสารภายในที่การสื่ อสารจะมุ่งสร้าง
ความน่าเชื่อถือผ่าน Word of Mouth โดยกลุ่มพนักงาน ถือเป็ นช่องทางการสื่ อสารที่ทรงพลังของ
องค์กร นอกจากนี้การสื่ อสารความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรแบบมีกลยุทธ์ไม่เพียงแต่จะให้
คนภายนอกรับรู ้วา่ องค์กรนั้นเป็ นคนดีหากแต่ยงั เป็ นการสื่ อสารโครงการเพื่อขยายการรับรู ้แก่ผทู ้ ี่จะ
เข้ามาเป็ นส่ วนร่ วมในโครงการ และกิจกรรมเพื่อสังคมที่องค์กรทํา
และสิ่ งสําคัญที่เป็ นข้อ
ระมัดระวังมากที่สุดในการสื่ อสารนั้นคือ องค์กรควรพูดแต่ความจริ ง นอกจากนี้การสื่ อสารจําเป็ น
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จะต้องอาศัยกลยุทธ์ในการดําเนินงานเพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ และแผนงานที่บริ ษทั โตโยต้า
มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัดได้วางไว้ ดังที่ (ธงชัย สันติวงษ์, 2540) ได้กล่าวไว้วา่ กลยุทธ์การสื่ อสาร
หมายถึง การสื่ อสารที่มีการเชื่อมโยงกับนโยบาย และเป้ าหมายตามพันธกิจ และโครงสร้างองค์กร
รวมทั้งมีความสอดคล้องกับทรัพยากร และบุคลากรที่องค์กรมีอยู่ โดยพิจารณาการบวนการสื่ อสาร
ที่มีประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผลอย่างครบถ้วนถ่องแท้
จากการศึกษาวิจยั พบว่าบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด กลยุทธ์ในการสื่ อสาร
โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการ ตั้งเพจสาธารณะ (Facebook) การพูดคุยกับสื่ อมวลชน
วิทยุ หรื อหนังสื อพิมพ์และหน่อยงานอื่น ๆ เช่น กรมพลาธิการทหารบก กองทัพบก และมูลนิธิ
สิ่ งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (ประเทศไทย) โดยได้มีการวางแผนเพื่อกําหนดว่าจะใช้
สื่ อใดบ้าง ไห้ตรงกับเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ของกิจกรรมโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่ ง
การกําหนดกลยุมธ์การสื่ อสารองค์กรตรงกับที่ ธงชัย สันติวงษ์ (2540) ได้กล่าวไว้ 3 ขั้นตอนดังนี้
1) การกําหนดกลยุทธ์ขององค์กรโดยรวมมีการกําหนดวัตถุประสงค์ในการดําเนินงานเพื่อ
ความเข้าใจ และชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ในการดําเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม จากนั้นจึง
พิจารณาหน่วยงานที่จะเข้าไปดําเนินการสื่ อสารกับชุมชนออนไลน์ เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและ
ป้ องกันการสื่ อสารที่บกพร่ อง
2) การวิเคราะห์กลุ่มผูร้ ับสารโดยกลุ่มเป้ าหมายของการดําเนินโครงการความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ซึ่ งถือได้วา่ เป็ นกลุ่มผูร้ ับสารที่แท้จริ งนั้นประกอบด้วย ชุมชนออนไลน์ อาสาสมัครจาก
ภาคส่ วนต่าง ๆ ตลอดจน ประชาชนทัว่ ไปที่มีความต้องการที่จะตอบแทนสังคม และสิ่ งแวดล้อม
3) การนําส่ งข้อมูลข่าวสารให้เหมาะสม โดยข้อมูลข่าวสารที่บริ ษทั โตโยต้า
มอเตอร์
ประเทศไทย จํากัด สื่ อสารกับกลุ่มเป้ าหมายนั้นเพื่อทําความเข้าใจและชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ในการ
ดําเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้สื่อสังคมออนไลน์เป็ นสื่ อหลักที่บริ ษทั โตโยต้า
มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ใช้ในการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
กลยุทธ์การสื่ อสารของบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ได้ใช้ สื่ อประสมเพื่อใช้
สื่ อในการสื่ อสาร โดยมุง้ เน้นในการใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็ นสื่ อหลัก เพื่อใช้สื่อสารระหว่างกันใน
เครื อข่ายทางสังคม (Social Network) ผ่านทางเว็บไซต์ ที่มีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์ เน็ต สื่ อสิ่ งพิมพ์
ใช้เพื่อให้เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารในรู ปแบบเอกสาร เช่นรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนประจําปี เพื่อ
สรุ ปผลงานกิจกรรมโครงการเพื่อสังคม และสิ่ งแวดล้อม การสนับสนุนศึกษา และการถ่ายทอ ด
เทคโนโลยียานยนต์ กิจกรรมเพื่อสังคมต่าง ๆ จัดทําอินโฟกราฟฟิ ก (Infographics) และนําข้อมูลมา
สรุ ปเป็ นสารสนเทศ และกราฟิ กที่อาจเป็ นลายเส้น สัญลักษณ์ กราฟ แผนภูมิ แผนที่ รวมถึงการใช้
สื่ อมวลชนในการสนับสนุน เผยแพร่ ข่าวสาร และเก็บข้อมูลความต้องการ ของผูบ้ ริ โภค ดังที่

85
ปรมะ สตะเวทิน ( 2540) ได้กล่าวถึงอิทธิ พลของสื่ อมวลชนไว้วา่ อิทธิ พลของสื่ อมวลชนที่มีต่อ
ประชาชนนั้นไม่ใช่อิทธิ พลโดยตรงหากแต่เป็ นอิทธิ พลโดยอ้อมเพราะมีปัจจัยต่าง ๆ สกัดกั้น
อิทธิ พลของสื่ อมวลชนเช่น ประชาชนจะเลือกรับสื่ อและสารที่สอดคล้องกับความคิดเห็นความ
สนใจของตน และจะหลีกเลี่ยงไม่ยอมรับสารที่ไม่สอดคล้องหรื อขัดแย้งกับความคิดเห็นและความ
สนใจของตน ในการตีความหมายของสารก็เช่นเดียวกัน ประชาชนจะพยายามตีความสารที่ตนอ่าน
ตามความเชื่อและค่านิยมที่ตนมีอยูเ่ ดิม ในทํานองเดียวกันกับประชาชนก็จะ เลือกจดจําเฉพาะสิ่ งที่
สนับสนุนความคิด และความเชื่อของตน ในบางกรณี สื่อมวลชนอาจทําหน้าที่เป็ นผูเ้ ปลี่ยนแปลง
ประชาชนได้เช่นกัน โดยจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อบุคคลมีความโน้มเอียงที่จะเปลี่ยนแปลงอยูก่ ่อนแล้ว
หากสื่ อมวลชนสามารถเสนอสิ่ งที่สอดคล้องกับความต้องการของเขาก็จะสามารถเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติหรื อพฤติกรรมได้ สื่ อมวลชน จึ งทําหน้าที่เป็ นเพียงผูเ้ สนอหนทางในการเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติและพฤติกรรมเท่านั้น

5.3 ข้ อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาครั้งนี้สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในเชิงการปฏิบตั ิซ่ ึ งผูว้ จิ ยั ได้จาํ แนก
ออกเป็ น 2 ประเด็น ดังนี้
1) ปั จจัยที่มีผลต่อ พฤติกรรมของผูใ้ ช้งานชุมชนออนไลน์ต่อ โครงการความรับผิดชอบต่อ
สังคมของบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด จากผลการศึกษาพบว่าด้านการสื่ อสารถึง
โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านการรับรู ้ประโยชน์ของโครงการ และทัศนคติของผูใ้ ช้งาน
ชุมชนออนไลน์เป็ นปั จจัยที่มีผลต่อภาพลักษณ์ของบริ ษทั ทั้งนี้ผทู ้ ี่ทาํ หน้าที่ในการประชาสัมพันธ์
โครงการจึงควรให้ความสําคัญในด้านการสื่ อสารถึงประโยชน์ของโครงการในเรื่ องการช่วยเหลือ
สังคม การเผยแพร่ ความรู ้ การอนุรักษ์ และรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างยัง่ ยืนให้มากยิง่ ขึ้น
รวมถึงในมุมมองการสื่ อสารถึงภาพลักษณ์ของบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด นัก
ประชาสัมพันธ์ควรเน้นการสื่ อสารถึงประโยชน์ของโครงการที่ทาํ เพื่อสังคมเพื่อทําให้ผใู้ ช้งาน
ชุมชนออนไลน์หนั มาให้ความสนใจ และบอกต่อถึงคุณประโยชน์ของโครงการความรับผิดชอบต่อ
สังคมของบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด
2) การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้สามารถนําผลการวิจยั ไปใช้ในการปรับปรุ งกลยุทธ์ในการ
สื่ อสาร และเพื่อใช้ในการพัฒนากระบวนการสื่ อสารจากภายในองค์กรสู่ ผูบ้ ริ โภค เพื่อให้เข้าใจ
ความหมายของข้อมูลข่าวสารที่ส่งไปและเกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน โดยอาศัยช่องทางในการ
ติดต่อสื่ อสารแบบออนไลน์เป็ นเครื่ อมือ และเทคโนโลยีในอนาคตต่อไป
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5.4 ข้ อเสนอแนะสาหรับการศึกษาวิจัยครั้งต่ อไป
1) งานวิจยั นี้เป็ นการทําวิจยั เพียงช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น ดังนั้นควรทําการวิจยั อย่างต่อเนื่อง
เพราะจะได้ติดตามพฤติกรรมผูใ้ ช้งานชุมชนออนไลน์ และผูท้ ี่สนใจเข้าร่ วมโครงการอย่างต่อเนื่อง
และนําข้อมูลมาปรับปรุ งพัฒนากลยุทธ์การสื่ อสารโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั
โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด เพื่อนําไปสู่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
2) การศึกษาในครั้งต่อไปผู ้ วิจยั ควรศึกษา เปรี ยบเทียบระหว่างบริ ษทั อื่น ๆ ที่ดาํ เนิน
โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อใช้ศึกษาเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการยอมรับโครงการความ
รับผิดชอบต่อสังคมระหว่างบริ ษทั
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ภาคผนวก
แบบสอบถามความคิดเห็น
เรื่อง การรับรู้ โครงการความรับผิดชอบต่ อสั งคมของบริษัท โตโยต้ า มอเตอร์ ประเทศไทย จากัด
แบบสอบถามนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของการทาวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญามหาบัณฑิต
1. ท่านได้รับรู ้โครงการ CSR ของบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ซึ่งเป็ นโครงการ
ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่ งแวดล้อม ผ่านการได้ยนิ ได้เห็น หรื อเคยเข้าร่ วมโครงการหรื อไม่
เคยได้ยนิ
เคยได้เห็น
เคยได้เข้าร่ วมโครงการ
ตอนที่ 1 คาถามเกีย่ วกับข้ อมูลส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
กรุ ณาตอบเพียวข้อเดียวโดยใส่ เครื่ องหมาย ในช่องว่าง ที่ตรงกับตัวท่านให้ครบทุกข้อ
1.1 เพศ
ชาย
หญิง
1.2 อายุ
15-20 ปี
21-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
60 ปี ขึ้นไป
1.3 ระดับการศึกษา
ตํ่ากว่าประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.
อนุปริ ญญา / ปวส.
ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
สู งกว่าปริ ญญาตรี
อื่นๆ โปรดระบุ
1.4 อาชีพ
รับราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริ ษทั เอกชน
ค้าขาย / ธุ รกิจส่ วนตัว
รับจ้าง
นักเรี ยน / นักศึกษา
พ่อบ้าน / แม่บา้ น
ว่างงาน
อื่นๆ โปรดระบุ
1.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ไม่มีรายได้
ตํ่ากว่า 5,000 บาท
5,001-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
มากกว่า 20,000 บาท
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ตอนที่ 2 คาถามเกีย่ วกับการรับรู้ ข่าวสารโครงการความรับผิดชอบต่ อสั งคมของบริษัท โตโยต้ า
มอเตอร์ ประเทศไทย จากัด
2.1 ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั โตโยต้า
มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด มากน้อยเพียงใด
ทุกสัปดาห์
เดือนละ 2-3 ครั้ง
เดือนละครั้ง
หลายเดือนต่อครั้ง
ไม่เคยได้รับเลย
2.2 ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั โตโยต้า
มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด จากการสื่ อสารต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด
สื่ อที่ได้รับ

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้อย

น้อยที่สุด

1. สื่ อบุคคล เช่น Admin Web / เพื่อน / โฆษณา
(Banner) / เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
2. วิทยุ
3. หนังสื อพิมพ์
4. โทรทัศน์
5. ป้ ายประชาสัมพันธ์
6. การเข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนออนไลน์

2.3 ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับการให้ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม
ของบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ต้องปรับปรุ ง
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ตอนที่ 3 คาถามเกีย่ วกับทัศนคติทมี่ ีต่อโครงการความรับผิดชอบต่ อสั งคมของบริษัท โตโยต้ า
มอเตอร์ ประเทศไทย จากัด
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์
ประเทศไทย จํากัด
ความคิดเห็น
1. โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่ งแวดล้อม
ของบริ ษทั ทําให้เกิดผลดีกบั สิ่ งแวดล้อมในชุมชน และ
สังคม
2. เมื่อเกิดปัญหาสิ่ งแวดล้อมต่อพื้นที่โดยรอบโรงงาน
ชุมชนสามารถร้องเรี ยนต่อบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์
ประเทศไทย จํากัดได้ทนั ที
3. ข้อมูลที่ได้รับจากบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศ
ไทย จํากัด มีความน่าเชื่อถือ
4. บริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ชี้แจง
ถึงปัญหาในดําเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม
ต่อชุมชนที่จดั กิจกรรมโครงการ
5. บริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ได้มี
การจัดสรรงบประมาณในการทํากิจกรรมเพื่อพัฒนา
สังคมอย่างถูกต้อง
6. สังคมและสิ่ งแวดล้อมดีข้ ึนด้วยโครงการความ
รับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์
ประเทศไทย จํากัด
7. บริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ได้ใช้
งบประมาณ ในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม
8. ท่านเห็นด้วยกับกิจกรรมโครงการความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย
จํากัด
9. โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมทําให้
สภาพแวดล้อมของประเทศชาติดีข้ ึน

เห็นด้วย
เห็นด้วย ไม่แน่ใจ
อย่างยิ่ง

ไม่เห็น
ด้วย

ไม่เห็น
ด้วยอย่าง
ยิ่ง
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ตอนที่ 4 คาถามเกีย่ วกับการยอมรับในโครงการความรับผิดชอบต่ อสั งคมของบริษัท โตโยต้ า
มอเตอร์ ประเทศไทย จากัด
4.1 ท่านเคยร่ วมกิจกรรมโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์
ประเทศไทย จํากัด
บ่อยมาก
บ่อย
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
ไม่เคย
4.2 ท่านยอมรับในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย
จํากัด มากน้อยเพียงใด
การยอมรับ

มาก
ปาน
มาก
น้อย
ที่สุด
กลาง

1. ท่านยอมรับว่าโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั โตโยต้า
มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด มีส่วนช่วยทําให้สิ่งแวดล้อมของประเทศดี
ขึ้น
2. ท่านเชื่อว่าบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด จัดกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อประโยชน์ทางสังคม
3. ท่านพอใจกับกิจกรรมโครงการที่บริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศ
ไทย จํากัด จัดทําขึ้นเพื่อเป็ นการพัฒนาคุณภาพสังคมอย่างแท้จริ ง
4. ท่านเชื่อมัน่ ในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั โตโยต้า
มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด จะสามารถพัฒนาสังคมได้อย่างยัง่ ยืน
5. ท่านเห็นด้วยว่าบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ใช้
งบประมาณในการปลูกป่ านิเวศเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ไปในทางที่
ถูกต้อง
6. ท่านเห็นด้วยว่าปัญหาป่ าชายเลนถูกทําลายได้รับการแก้ไขจาก
กิจกรรมโตโยต้าปลูกป่ าชายเลน
7. ท่านยินดีให้ความร่ วมมือกับโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของ
บริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด
8. ท่านอยากร่ วมกิจกรรมโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั
โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด

ขอขอบพระคุณทุกท่ านทีใ่ ห้ ความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถามครับ

น้อย
ที่สุด

ประวัตผิ ้เู ขียน
ชื่ อ นามสกุล
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