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 การวิจัยวิจัยเรื่อง รูปแบบ  และวิธีการสื่อสารความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร
ภาครัฐและเอกชนท่ีปรากฏในนิตยสารแพรว เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากนิตยสารแพรว  ตั้งแต
เดือนกรกฎาคม 2553 ถึง เดือนมิถุนายน 2554 จํานวน 24 ฉบับ เปนการวิจัยโดยใชวิธีการวิเคราะห
เน้ือหาเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร รวมกับการสัมภาษณเชิงลึกบุคคลที่เกี่ยวของกับการนําเสนอ
และการสื่อสารความรับผิดชอบตอสังคม คือบรรณาธิการนิตยสาร และผูอานนิตยสารแพรว จาก
การศึกษาพบวา  
 1. รูปแบบกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรภาครัฐและเอกชนที่นําเสนอ
ผานนิตยสารแพรวอันดับแรก คือ สงเสริมประเด็นสังคม รอยละ 42.28  นอยที่สุด คือ การพัฒนา
ผลิตภัณฑและบริการฐานราก รอยละ 4.55 โดยประเภทองคกรที่นําเสนอกิจกรรมเพื่อสังคมมากที่สุด 
คือ สื่อมวลชน รอยละ 40.00  และองคกรธุรกิจที่นําเสนอกิจกรรมเพ่ือสังคมนอยที่สุด คือ สถาบัน
การเงินและการบริการขนสง รอยละ 0.33  และวัตถุประสงคในการนําเสนอกิจกรรมเพื่อสังคม
มากท่ีสุดเปนไปเพ่ือใหความรูและแจงขาวสารการดําเนินเกี่ยวกับการดําเนินงานดานความรับผิดชอบ
ตอสังคม รอยละ 30.57  และนอยที่สุดคือการเชิญชวนรวมกิจกรรม พบเพียงรอยละ  11.54 
 2. วิธีการสื่อสารความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรภาครัฐ  และเอกชนที่ปรากฏ
ในนิตยสารแพรว พบวา เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2553 มีการนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับกิจกรรม
เพื่อสังคมมากสุดถึงรอยละ 56.42 และลดลงในเดือนมกราคม - มิถุนายน 2554 เปนรอยละ 43.58  
โดยวิธีการนําเสนอผานบทความมากท่ีสุด รอยละ 28.62  และนอยสุดคือบทความแฝงโฆษณา เพียง
รอยละ 14.63 และมีการนําเสนอในเนื ้อหาโฆษณาทั่วไปในเลมมากที่สุด  ถึงรอยละ  53.96  
รองลงมาจะนําเสนอผานเนื้อหา On the Move รอยละ 26.39  ซึ่งนําเสนอกิจกรรมและประชาสัมพันธ
องคกรตางๆ มีทั้งภาครัฐและเอกชน ที่รวมทํากิจกรรมเพื่อสังคม 
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 For the research of forms and ways of communication for corporate social  
responsibility (CSR) of government and private sector found in  PRAEW  Magazine, data is 
collected from 24 issues of PRAEW  Magazine from July 2553 to June 2554. 
 Methodology used for this research is content analysis of  the data collection from 
the document. Together with in-depth interviews of a magazine editorial and reader of 
PRAEW magazine are implemented.  
 The research shows: 
 1. Activity that becomes the most common types of CSR for government and 
private sector in Thailand is promoting social issue which accounts for 42.28%, and Product 
development and the foundation is the least one (4.55%). Besides, type of company that has 
the highest rate to present CSR is mass medium (40.00%). Financial institution and business 
services are  the least ones (0.33%).  In Thailand, the most important objective to present 
activity for CSR is knowledge and inform the information (30.57%) rather than Invited to 
participate activity which is considered as the least important objective (11.54%). 
 2. According to the Praew Megazine, the months that present about issue of CRS 
are from July 2553 to November 2553 (56.42%). This rate has been decreased to 43.58% 
from January 2554 to June 2554. CSR is presented mostly through “article” 28.62 % and 
“Advertorial or Infomercials” is the least one (14.63%), and “General Advertising” is the most 
space was shown CSR (53.96). and next “On the Move” 26.39%   
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 วิทยานิพนธเร่ือง  รูปแบบ และวิธีการสื่อสารความรับผิดชอบตอสังคมของภาครัฐและ
เอกชนที่ปรากฏในนิตยสารแพรว ฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาของอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธทั้ง  3 ทาน คือ  ผูชวยศาสตราจารย  ดร. พิทักษ   ศิริวงศ   ดร.ไพโรจน วิไลนุช  และ  
ดร.ธนินทรัฐ  รัตนพงศภิญโญ    ผูซึ่งใหความรู  ขอคิด คําปรึกษา คําแนะนําที่เปนประโยชน   ทําให
ผูวิจยัสามารถพัฒนางานจนสมบูรณ  จึงขอกราบขอบพระคุณอยางสูงไว ณ ที่นี้    
 นอกจากน้ี  ผูวิจัยใครขอแสดงความขอบคุณบุคคลตางๆ  ที่มีสวนเกี่ยวของ   รายนาม
ดังตอไปน้ี ภัทรนันท  ชัยพงษเกษม บรรณาธิการสํานักพิมพนิตยสารแพรว   คุณชูศักดิ์  กวางทอง  
คุณมณฑา ประดิษฐขํา และโดยเฉพาะแฟนพันธุแทของนิตยสารแพรวมานานกวา 20 ป  
คุณอชิรญา โกมุทสกุณี ที่กรุณาสละเวลาใหสัมภาษณ รวมทั้งใหขอมูลและขอคิดเห็นที่เปน
ประโยชนยิ่งในการวิจัย 
 ขอกราบขอบพระคุณ คุณแมที่เปนแรงผลักดันและสนับสนุนในทุกๆ ดาน  พี่ชาย พี่สาว 
และญาติ ที่เปนกําลังใจที่สําคัญยิ่งแกผูวิจัยมาโดยตลอด  และเพื่อนๆ ปริญญาโท  ถึงเพ่ิงไดเจอกัน
ไมนานมากนัก แตทุกคนก็คอยชวยเหลือกันและแบงปนความรู แลกเปลี่ยนประสบการณ ซึ่งสราง
มิตรภาพที่ดีตลอดเวลาท่ีเรียนดวยกัน 
 ขอบคุณคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ที่เปดหลักสูตรน้ีขึ้น  ทําใหผูวิจัย
ไดรูจักคุณคาของการศึกษางานวิจัย  พัฒนาความคิด สติปญญา ความสามารถ  รูจักวางแผนการใช
ชีวิตอยางรอบครอบและมีความสมดุจกันท้ังการเรียน การงาน และครอบครัว  ที่สําคัญผูวิจัยได
เรียนรูถึงคุณคาของการใหและการรับ ทั้งเพ่ือสวนตัวและเพื่อสังคมอยางแทจริง 
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