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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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บทท่ี  1 

บทนํา 
 
ความสําคัญและความเปนมาของปญหา 
 ปจจุบันทุกองคกรไมวาจะเปนภาครัฐหรือเอกชนคํานึงถึงการดําเนินธุรกิจที่มีความ
รับผิดชอบตอสังคม (CSR : Corporate Social Responsibility)   แสดงใหเห็นวาไดเปนสวนหน่ึงใน
การชวยสังคม และมีความปรารถนาท่ีดีที่จะทําสิ่งดีดีตอบแทนสังคมท่ีตนอยู (Corporate Citizenship) 
ทั้งทางตรงและทางออม ซึ่งทุกวันนี้ธุรกิจตองรวมรับผิดชอบตอสวนรวมและสังคมที่ลึกกวาเดิม 
ชวยเหลือสังคม ขจัดความยากจน ปองกันสิ่งแวดลอม (ฟลิป คอตเลอร  2554) โดยองคกรจะตองใช
งบประมาณจํานวนไมนอยในการทําการดําเนินงาน แตในขณะเดียวกัน องคกรท่ีมีการจัดดําเนินงาน
ดานความรับผิดชอบตอสังคมจะทําใหประชาชน รูสึกดีตอองคกร และเลือกที่จะสินคาหรือการบริการ
ขององคกรนั้นๆ แทนที่จะไปใชของคูแขง 
 บทบาทของความรับผิดชอบตอสังคมของภาคธุรกิจมีความสําคัญยิ่งในการเปนกลไก
และเคร่ืองมือในการสรางคุณคาใหแกองคกร เสริมสรางความเขมแข็งในการดําเนินธุรกิจตลอดจน
เปนการลดชองวางระหวาง ผูผลิตกับสิ่งแวดลอมและชุมชน เนื่องจากความรับผิดชอบตอสังคมของ
ภาคธุรกิจไมใชเพียงการบริจาคเปนคร้ังคราว หรือเปนการโฆษณาประชาสัมพันธ แตเปนการสราง
คุณคาตอสังคมรวมถึงการพัฒนาธุรกิจใหยั่งยืน การท่ีบริษัทตองการดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบ
ตอสังคมนั้น ธุรกิจตองดําเนินการโดยคํานึงถึงในทัศนคติของผูมีสวนไดเสีย ทั้งภายใน คือ ผูถือหุน 
พนักงาน  และภายนอกองคกร คือ ลูกคา ชุมชน สิ่งแวดลอม เสมอ เพื่อใหการดําเนินกิจกรรมน้ัน
กอใหเกิดประโยชนทั้งตอองคกรและสวนรวม (สุทธิ สินทอง  2550 : 28) ซึ่งการดําเนินกิจกรรม
ภายในและภายนอกองคกรตองคํานึงถึงผลกระทบตอสังคมท้ังในระดับใกลและไกลดวยการใช
ทรัพยากรที่มีอยูในองคกรหรือทรัพยากรจากภายนอกองคกรที่ทําใหอยูรวมกันไดอยางสมดุลและ
ยั่งยืน (พิพัฒน  ยอดพฤติการ และคณะ2551) 
 องคกรธุรกิจยังคงมีจุดมุงหมายในเร่ืองของการแสวงหากําไรอยูซึ่งผลกําไรที่ไดหมายถึง
ความอยูรอดของธุรกิจ การประชาสัมพันธจึงเนนเขามามีบทบาทในการเผยแพรและยํ้าเตือนถึง
ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรใหกับสาธารณชนไดรับรูการประชาสัมพันธมีความสําคัญของ
ความรับผิดชอบตอสังคม เนื่องจากการประชาสัมพันธ การนําเสนอผลงานที่ไดดําเนินการไปให
สังคมและประชาชนรับรู  การทําเร่ืองความรับผิดชอบตอสังคมไมใชการปดทองหลังพระ หากเปน
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การนําคุณงามความดีที่ไดทํามาบอกเลาใหประชาชนรับทราบเพ่ือเปนตัวอยางท่ีดีในการดําเนินธุรกิจ 
ซึ่งถือวาเปนประชาสัมพันธเชิงรุก (แรมใจ  พันธเพ็ง 2552 : 17) 
 การสื่อสารการตลาด (Marketing Communication) เปนการสื่อสารเพื่อสงเสริมการตลาด  
โดยการโฆษณา  ประชาสัมพันธ  การรณรงค  การสงเสริมการขาย  การสื่อสารระหวางบุคคล  หรือ
การสื่อสารมวลชน (ชื่นจิตต  แจงเจนกิจ 2548 : 29)  ซึ่งสื่อมวลชนที่มีความรับผิดชอบตอสังคม
ไมควรเปนเคร่ืองมือของนายทุน หรือคํานึงถึงผลประโยชนของผูบริโภคนอยกวาผูจายเงินโฆษณา
ที่ทําใหสื่อมวลชนอยูได แตบทบาทหลักของสื่อมวลชนคือการนําเสนอขาวที่เที่ยงตรง (โสภณ  
พรโชคชัย 2551 : 43) ซึ่งบริษัทตองแสดงบทบาทเปนผูสื่อสาร (Communicator) และผูสงเสริม 
(Promoter) โดยจะตองพิจารณาวาจะสื่อกับอะไร กับใคร ดวยความถี่เทาไหร ฟลิป คอทเลอร  
(Kotler 2001 : 721) โดยแนวทางสําหรับองคกรท่ีจะแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
อยางสมบูรณ ตองมีการใชสื่อสรางสรรคเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม  เพราะการใชสื่อโฆษณา
ประชาสัมพันธเปนเคร่ืองมือในการกระตุนเตือนและใชสื่อสารจากองคกรไปสูสังคม ไมวาจะเปน
สื่อโทรทัศน หนังสือพิมพ วิทยุ ฯลฯ จึงเปนสวนหน่ึงท่ีขาดไมไดในชีวิตประจําวันของผูคนสวนใหญ
ในสังคม ทําใหสื่อโฆษณาประชาสัมพันธมีศักยภาพในการสรางผลกระทบตอผูบริโภคอยางมาก  
(อานันท ปนยารชุน : 2552)  ซึ่งสื่อสิ่งพิมพประเภทหนึ่งท่ีไดรับความนิยมมาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน 
คือ นิตยสาร  ซึ่งสามารถแบงออกเปนนิตยสารประเภทอ่ืนๆ ไดอีกหลายประเภท  โดยขึ้นอยูกับ
กลุมเปาหมาย  เพศ  วัย  ความสนใจ  และความตองการเปนสําคัญ (ฐปนนท  ออนศรี 2550 : 2)  เชน 
นิตยสารแนวบันเทิง  แนวสารคดีและความรู  แนวทองเที่ยว เปนตน   
 เนื่องจากบริษัท อมรินทรพร้ินต้ิงแอนดพับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน)  เปนบริษัทหนึ่งท่ีมี
การดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม มีการบริหารจัดการองคกรอยางระมัดระวังและมี
ประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการบริหารที่โปรงใสตามหลักธรรมาภิบาลท่ีดีมีการจัดทําแผนธุรกิจที่
ชัดเจน เสริมสรางองคกรใหแข็งแรงท้ังดานการบริหารสภาพคลองและการพัฒนาบุคลากรอยาง
ตอเน่ือง จึงทําใหบริษัทสามารถมีผลการดําเนินงานท่ีดีตลอดมา ถึงแมภาวะเศรษฐกิจในปที่ผานมา 
จะยังทรงตัวและมีแนวโนมไมดีมากนัก บริษัทมีความมุงมั่นที่จะเติบโตอยางตอเนื่อง  โดยมุงเนน
ธุรกิจที่พัฒนาคุณภาพชีวิตของคน เพ่ือสรางสรรคสิ่งท่ีดีแกครอบครัวและสังคมไทยอีกท้ังเปนการ
สรางยอดขายเพิ่มเติมในสินคาใหมหรือชองทางใหม เพื่อใหสามารถรักษาการเติบโตของรายได
และผลกําไรอยางตอเนื่อง โดยใชวิธีตอยอดจากขอมูล (Content) ที่เรามีอยู ซึ่งเรานิยามธุรกิจหลัก
ของบริษัทคือ Content Business (บริษัท อมรินทรพร้ินต้ิงแอนดพับลิชช่ิง จํากัด(มหาชน) 2554 :19) 
 จากการศึกษา รายงานประจําป 2552 และ ป 2553 ของบริษัทอมรินทรพริ้นติ้งแอนด
พับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน)  พบวานิตยสารแพรว ครองอันดับ 1 ทั้งยอดขาย และยอดโฆษณาในกลุม
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นิตยสารผูหญิง ดวยสวนแบงการตลาดสูงสุด รอยละ 14.93 (รายงานประจําป 2552 : 55) เนื่องจาก
เปนนิตยสารท่ีสรางแรงบันดาลใจใหกับผูหญิงทันสมัยใฝรูสําหรับสาวยุคใหมวัยทํางานท่ีทันสมัย  
สรางแรงบันดาลใจใหกับผูหญิงในทุกดาน มีเนื้อหาสาระและความบันเทิงครบครัน ตั้งแตแฟชั่น 
ความงาม สุขภาพ ขาวคราวความเคลื่อนไหวในสังคม บทสัมภาษณบุคคลที่นาสนใจ และเร่ืองราว
ตางๆ ที่ผูหญิงควรรู และมีการปรับโฉมใหมใหทันสมัยและนาอานย่ิงข้ึนอยูตลอดเวลาจึงทําใหยอด
จําหนายหนังสือเลมยังสามารถทํารายไดใหบริษัทเพ่ิมขึ้น กลาวไดวานิตยสารของ บริษัท อมรินทร 
พร้ินต้ิงแอนดพับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน)  มียอดขายสูงสุดเมื่อเทียบกับนิตยสารประเภทเดียวกัน และ
ลวนเปนนิตยสารชั้นนําของประเทศทุกฉบับ ซึ่งแสดงใหเห็นวาการขยายตัวของกลุมผูอานยังมีอยาง
ตอเน่ือง และจะยังมีตอๆ ไป (รายงานประจําป 2553 : 47-48) 
 ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงมีความประสงคในการศึกษาถึงรูปแบบ และวิธีการสื่อสารความ
รับผิดชอบตอสังคมท่ีปรากฏในนิตยสารแพรว โดยศึกษายอนหลัง 1 ป เพื่อทราบถึงรูปแบบและ
วิธีการสื่อสารเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมที่ปรากฏในนิตยสารแพรววามีแนวทางอยางไร  
และเพื่อใหองคกรธุรกจิที่มีความสนใจเกี่ยวกับกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมไดนําไปศึกษา
และใชเปนแนวทางปฏิบัติ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรท้ังภาครัฐและเอกชน และนําไปสู
การพัฒนาประเทศชาติไดอยางยั่งยืน 
 
วัตถุประสงคในการวิจัย  
 1. เพื่อศึกษารูปแบบความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรภาครัฐและเอกชนท่ีปรากฏใน
นิตยสารแพรว 
 2. เพื่อศึกษาวิธีการสื่อสารความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรภาครัฐและเอกชนที่ปรากฏ
ในนิตยสารแพรว 

 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. ทราบถึงรูปแบบการดําเนินกิจกรรม ดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ
ในประเทศไทย  เพื่อเปนขอมูลและเปนโยชนในการนําไปประยุกตใชกับองคกรไดอยางเหมาะสม 
 2. ทราบถึงวิธีการสื่อสารในนิตยสารแพรว เพื่อรูวิธีการสื่อสารและการดําเนินงานดาน
สังคมของธุรกิจที่สงผลตอประชาชนในประเทศไทยท้ังทางตรงและทางออม  
 3. สามารถนําความรูเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางสังคมมาประยุกตใชในงานปจจุบัน
เพื่อนํามาปรับปรุงองคกรใหสอดคลองกับสภาพสังคมปจจุบันและเปนการพัฒนาอยางยั่งยืน 
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ขอบเขตของการศึกษา 
 1. ขอบเขตดานเนื้อหา  ศึกษาถึงรูปแบบ และวิธีการสื่อสารความรับผิดชอบตอสังคมที่
ปรากฏในนิตยสารแพรว 
 2. ขอบเขตดานเวลา ระยะเวลาการเก็บขอมูลจากนิตยสารแพรวทุกเดือนกรกฎาคม 
พ.ศ. 2553 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2554   ทุกฉบับ จํานวน 24 ฉบับ 
 3. ขอบเขตดานประชากร  เลือกเก็บขอมูลกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร
ภาครัฐและเอกชนทั้งหมดที่ปรากฏในนิตยสารแพรวทุกฉบับเปนระยะเวลา 1 ป  และสัมภาษณ
เชิงลึกบุคคลท่ีเกี่ยวของกับการนําเสนอกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม คือ บรรณาธิการนิตยสาร
แพรว และผูรับสาร 
 
    ส
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บทท่ี 2 

วรรณกรรมที่เก่ียวของ 

 

 การศึกษา เร่ือง “รูปแบบและวิธีการสื่อสารความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรภาครัฐ
และเอกชนที่ปรากฏในนิตยสารแพรว” มีแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาคร้ังน้ี 
ดังนี ้

 1. แนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ 
 2. แนวคิดเก่ียวกับการประชาสัมพันธองคการ  

 3. แนวคิดเก่ียวกับความรับผิดชอบตอสังคม กับการสื่อสารการตลาด 
 4. แนวคิดเก่ียวกับอิทธิพลของสื่อ 
 5. แนวคิดเก่ียวกับการวิเคราะหเนื้อหา 
 6. ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัทอมรินทรพร้ินต้ิงแอนดพับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน) 
 7. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

1. แนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ  
 1.1 ความหมายของความรับผิดชอบตอสังคม 

   สถาบันไทยพัฒน (2553) หมายถึง การดําเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองคกร ที่
คํานึงถึงผลกระทบตอสังคมท้ังในระดับใกลและไกล ดวยการใชทรัพยากรที่มีอยูในองคกรหรือ
ทรัพยากรจากภายนอกองคกร ในอันท่ีจะทําใหอยูรวมกันในสังคมไดอยางเปนปกติสุข 

  สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (2551 : 6) ไดใหนิยามของความรับผิดชอบสังคมวา การดําเนิน
ธุรกิจควบคูไปกับการใสใจและดูแลรักษาสังคมและสิ่งแวดลอมภายใตหลักจริยธรรม การกํากับ
ธุรกิจการที่ดี และการนําไปปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ เพ่ือนําไปสูการดําเนินธุรกิจท่ี
ประสบความสําเร็จอยางยั่งยืน 

  องคกรระหวางประเทศวาดวยการมาตรฐาน (International Organization for 

Standardization : ISO) นิยามความรับผิดชอบตอสังคมไววา “ความรับผิดชอบตอสังคม เปนเรื่อง
ของการท่ีองคกรตอบสนองตอประเด็นดานเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอม โดยมุงท่ีการใหประโยชน
กับคน ชุมชน และสังคม นอกจากน้ันยังเปนเร่ืองของบทบาทขององคกรธุรกิจในสังคม โดยจะตอง
ทําดวยความสมัครใจและผูบริหารจะตองมีบทบาทเกี่ยวของกิจกรรมตาง ๆ โดยสามารถวัดผลไดใน 
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3 มิติ คือ การวัดผลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม นําไปสูการพัฒนาอยางย่ังยืน” (อโณทัย  
ไพฑูรย  2551) 
  โกวิทย สวัสด์ิมงคล (2550 : 16) สรุปความหมายไววา ความรับผิดชอบตอสังคม 
หมายถึง บทบาทหนาที่หรือขอผูกพันของบุคคลหรือองคกร ซึงตองตระหนักถึงความสําคัญของ
การดําเนินธุรกิจหรือองคกร โดยไมสรางความเดือดรอนแกสังคมและสิ่งแวดลอม ตองพยายาม
หลีกเลี่ยงไมกระทําการใดๆ ใหบุคคลอ่ืนและสังคมเสียหายดวย รวมท้ังปกปองและยังผลประโยชน
ตอสังคมโดยรวม เพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นดวย 

  วัชรพงศ ทองรุง (2550 : 14) ไดสรุปความหมายของความรับผิดชอบตอสังคม  
องคกรวาหมายถึง ความรับผิดชอบของผูที่มีสวนไดสวนเสียทุกคนในองคกรที่จะตองดําเนินการให
บรรลุเปาหมายท้ังธุรกิจและสังคม โดยคํานึงถึงหลักคุณธรรมควบคูไปกับการแสวงผมกําไรซึ่งจะ
ชวยใหทั้งคนที่อยูภายในองคกร ไดแก พนักงาน ผูบริหาร ผูถือหุน และคนอ่ืนที่เกี่ยวของกับองคกร
ทั้งสังคมใกลๆไดแก ชุมชนใกลเคียงและสังคมรอบนอก มีคุณภาพชีวิตข้ันพื้นฐานท่ีดีกวาเดิม 

  พิพัฒน  ยอดพฤติการ และคณะ (2551) ศึกษาวิจัยเรื่องความรับผิดชอบตอสังคม
ของภาคธุรกิจของสังคม โดยการสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให
ความหมายของความรับผิดชอบตอสังคมไววา เปนความรับผิดชอบตอสังคมเชิงบรรษัท หมายถึง 
การดําเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองคกรท่ีคํานึงถึงผลกระทบตอสังคมท้ังในระดับใกลและไกล
ดวยการใชทรัพยากรท่ีมีอยูในองคกรหรือทรัพยากรจากภายนอกองคกรที่ทําใหอยูรวมกันไดอยาง
สมดุลและยั่งยืน 
   European Commission Green papea (อางถึงใน กุลนัดดา สุวรรณศรี 2551 : 72-73) 

ใหความหมายของความรับผิดชอบตอสังคมไววา ความรับผิดชอบตอสังคมเปนแนวคิดท่ีบริษัทจะ
บูรณาการ งานทางดานสังคมและสิ่งแวดลอมเขาไปในกิจกรรมของประเทศและการปฎิสัมพันธ
ของผูมีสวนรวมเก่ียวของ (Stakeholder) โดยสมัครใจ   

  Business for social Responsibility (2004, อางถึงใน รมณียฉัตร แกวกิริยา 2551 : 4) 

ใหคํานิยามของบรรษัทบริบาลวา พฤติกรรมในการทําธุรกิจที่ไดมาตรฐานหรือเกินมาตรฐานทาง
จริยธรรม กฎหมาย การพาณิชยและความคาดหวังของสาธารณชน เปนการรวมเอาการตัดสินใจทาง
ธุรกิจอันเกี่ยวเนื่องกับ คุณคาทางจริยธรรม ขอกําหนอทางกฎหมาย เชนเดียวกับการคํานึงถึง
ประชาชน ชุมชน และสภาวะแวดลอม 

  ไพบูลย วัฒนศิริธรรม (วรรณา ประยุกตวงศ 2550 : 1) กลาววา ความรับผิดชอบตอ
สังคมของธุรกิจ หรือ “CSR” (Corporate Social Responsibility) คือ การดําเนินการท่ี (1) ไมทําสิ่งท่ี
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เปนผลเสียตอสังคมท้ังทางตรงและทางออม (2) ทําสิ่งท่ีเปนประโยชนตอสังคมท้ังทางตรงและทางออม 
(3) พัฒนาตัวเองใหมีคุณธรรม คุณภาพ และประสิทธิภาพ อยางดีที่สุด 

  กองบรรณาธิการประชาชาติธุรกิจ (2550 : 7) ใหความหมายของความรับผิดชอบตอ
สังคมขององคกรไววา CSR หมายถึง การดําเนินกิจกรรม การวางแผน การตัดสินใจ การสื่อสาร 
การประชาสัมพันธ การบริหารจัดการ และการดําเนินงานขององคกร ที่คํานึงถึงผมกระทบตอสังคม
ในระดับที่ใกล ที่หมายถึง ผูมีสวนเกี่ยวของกับองคกร ไดแก ลูกคา คูคา พนักงาน ชุมชนท่ีองคกร
ตั้งอยูและสังคมระดับไกล หรือผูที่เกี่ยวของกับองคกรในทางออม ไดแก คูแขงทางธุรกิจและ
ประชาชนทั่วไป เปนตน 

  ราชสีห  เสหะวงศ (2550 : 8) ใหความหมายของความรับผิดชอบตอสังคมไววา
ความรับผิดชอบที่ในฐานะเปนสถาบันทางสังคมสถาบันหน่ึงท่ีตองยอมรับในสิ่งที่ไดกระทําหรือ
สงผลตอกลุมตางๆ ทั้งในแงดีและแงไมดี โดยใชหลักการแกไขอันจะทําใหเกิดประโยชนแกสังคม
หมูมากรวมท้ังองคกรหรือสถาบันนั้นๆ ดวย 
  กิตติรัตน ณ ระนอง (2549 : 5) ใหความหมายของความรับผิดชอบตอสังคมของ
ธุรกิจไววา ความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกคนที่เกี่ยวของกับบริษัทโดยทางตรงและทางออม 
ซึ่งควรจะเรียงลําดับผูที่มีสวนไดสวนเสียที่ตองใหความสําคัญ คือ ผูถือหุน พนักงาน ลูกคา รัฐบาล 
และชุมชนแวดลอมทั้งที่อยูใกลและไกล และอาจจะไดรับผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

  สภาธุรกิจของโลกเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน (World Business Council for  

Sustainble Development : WBCSD) ในป 2540 นิยามความรับผิดชอบตอสังคมไววา “ความ
รับผิดชอบตอสังคม คือ ความมุงม่ันหรือพันธะสัญญาท่ีธุรกิจมีอยูอยางตอเน่ือง ในการท่ีจะปฏิบัติ
อยางมีจริยธรรม และมีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจ ดวยการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผูใช
แรงงานตลอดจนครอบครัว และมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนทองถิ่นและสังคมในวงกวาง”  เข็มทิศ
เพื่อธุรกิจกับสังคม (2547) 
  บัณฑิตา  ทรัพยกมล (2545 : 15) ใหความหมายความรับผิดชอบตอสังคมวาเปน
เร่ืองของหลักจริยธรรม คุณธรรม บทบาท และหนาท่ี รวมถึงนโยบาย กิจกรรม ที่องคกรภาคธุรกิจ
ไดจัดข้ึน เพื่อใหความชวยเหลือ ปรับปรุง และสงเสริมใหสังคม และประชาชนมีความเปนอยู
ที่ดีขึ้น  
  จากการจํากัดความขางตน  ความหมายของคําวา “ความรับผิดชอบตอสังคม”  
สามารถกลาวโดยสรุป  คือ  การดําเนินธุรกิจตามกฎหมายโดยมีคุณธรรมและจริยธรรม  โดย
คํานึงถึงประโยชนของผูที่มีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของตอความสําเร็จขององคกร  ไดแก  พนักงาน  
ผูถือหุน  ลูกคา  คูแขงขัน  เจาหน้ี  ตลอดจนผูที่ไดรับผลกระทบจากการประกอบธุรกิจทางตรงและ
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ทางออม  ไดแก  ชุมชน  รัฐบาล  กลุมรณรงค  สื่อมวลชน  สาธารณชน  โดยดําเนินการอยาง
ตอเน่ือง  ดังนั้น ธุรกิจตองแสดงบทบาทเปนผูนําในสิ่งที่ถูกตองและเปนประโยชนตอสังคม  ชุมชน  
และสิ่งแวดลอม 

  ทั้งนี้ผูวิจัยจะนําแนวคิดดังกลาวไปใชเปนแนวทางในการศึกษา และวิเคราะหขอมูล
ดานความรับผิดชอบของสังคมโดยใหมีความสอดคลองกับแนวทางการดําเนินงานขององคกรธุรกิจ 
และสามารถนํามาเปรียบเทียบความสัมพันธการดําเนินงานในอดีตกับปจจุบัน เพื่อใหมีแนวทางการ
ดําเนินงานเปนไปในทางเดียวกัน และมีปะโยชนรวมกัน 

 1.2 รูปแบบของความรับผิดชอบตอสังคม 
  ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2539 : 57-61) ไดกลาวถึงความรับผิดชอบตอสังคม
ขององคกร ประกอบดวย องคประกอบ 4 ดาน ดังนี้ 
  1. ความรับผิดชอบทางดานเศรษฐกิจ (Economic Responsibility) เปนการพิจารณา
วาองคการจะตองมีความรับผิดชอบตอสังคม นอกเหนือจากการแสวงกําไร 

  2. ความรับผิดชอบดานกฎหมาย (Legal Responsibility) เปนกิจกรรมท่ีตองปฎิบัติ
ตามกฎหมายและขอกําหนอท้ังหมด 

  3. ความรับผิดชอบดานจรรณยาบรรณ (Ethical Responsibility) เปนภาระความ
รับผิดชอบขององคการเก่ียวกับศิลธรรมและคานิยม ซึ่งควบคุมการทํางานและการตัดสินใจของ
องคกร 

  4. ความรับผิดชอบในการใชดุลยพินิจ (Discretionary Responsibility) ความรับผิดชอบ
ดานน้ีขึ้นอยูกับวิจารณญาณ และทางเลือกสวนตัว โดยบริษัทควรมี ซึ่งไมไดเกี่ยวของกับกฎหมาย 
  Philip Kotler and Nancy Lee (2552 : 294) ไดใหรูปแบบของความรับผิดชอบตอ
สังคมขององคกรได 7 แบบดวยกัน 

  1. การสงเสริมการรับรูประเด็นปญหาทางสังคม (Cause Promotion) เปนการจัดหา
เงินทุน วัสดุสิ่งของ หรือทรัพยากรอ่ืนขององคกร เพ่ือขยายการรับรูและความหวงใยตอประเด็น
ปญหาทางสังคมน้ัน ตลอดจนสนับสนุนการระดมทุน การมีสวนรวม หรือการเฟนหาอาสาสมัคร
เพื่อการดังกลาว องคกรธุรกิจอาจริเร่ิมและบริหารงานสงเสริมนั้นดวยตนเอง หรือรวมมือกับองคกร
หนึ่งองคกรใด หรือกับหลายๆ องคกรก็ได 
  2. การตลาดที่เกี่ยวโยงกับประเด็นทางสังคม (Cause-Related Marketing) เปนการ
อุดหนุนหรือการบริจาครายไดสวนหนึ่งจากการขายผลิตภัณฑเพื่อชวยเหลือหรือรวมแกไขประเด็น
ปญหาทางสังคมจําเพาะหนึ่งๆ ซึ่งมักมีชวงเวลาที่จํากัดแนนอน หรือดําเนินการแบบจําเพาะ
ผลิตภัณฑ หรือใหแกการกุศลท่ีระบุไวเทาน้ัน กิจกรรมซีเอสอารชนิดน้ี องคกรธุรกิจมักรวมมือกับ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 

9 

 

องคกรที่ไมมีวัตถุประสงคหากําไรเพื่อสรางสัมพันธภาพในประโยชนรวมกัน ดวยวิธีการเพ่ิม
ยอดขายผลิตภัณฑ เพื่อนําเงินรายไดไปสนับสนุนกิจกรรมการกุศลนั้นๆ ในขณะเดียวกันก็เปน
การเปดโอกาสใหแกผูบริโภคไดมีสวนรวมในการชวยเหลือการกุศลผานทางการซื้อผลิตภัณฑโดย
ไมตองเสียคาใชจายอื่นใดเพ่ิมเติม 

  3. การตลาดเพ่ือมุงแกไขปญหาสังคม (Corporate Social Marketing) เปนการสนับสนุน
การพัฒนาหรือการทําใหเกิดผลจากการรณรงคเพื่อเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในดานสาธารณสุข ดาน
ความปลอดภัย ดานสิ่งแวดลอม หรือดานสุขภาวะ ความแตกตางสําคัญระหวางการตลาด เพ่ือมุง
แกไขปญหาสังคมกับการสงเสริมการรับรูประเด็นปญหาทางสังคม คือ การตลาดเพื่อมุงแกไข
ปญหาสังคมจะเนนที่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Behavior Change) เปนหลัก ในขณะท่ีการสงเสริม
การรับรูประเด็นปญหาทางสังคมจะเนนที่การสรางความตระหนัก (Awareness) ตลอดจนการ
สนับสนุนทรัพยากรดานทุนและอาสาสมัครเพื่อใหรับรูถึงประเด็นปญหาดังกลาว 

  4. การบริจาคเพ่ือการกุศล (Corporate Philanthropy) เปนการชวยเหลือไปท่ีประเด็น
ปญหาทางสังคมโดยตรง ในรูปของการบริจาคเงินหรือวัตถุสิ่งของ เปนกิจกรรมซีเอสอารที่พบเห็น
ในแทบทุกองคกรธุรกิจ และโดยมากมักจะเปนไปตามกระแสความตองการจากภายนอกหรือมี
ผูเสนอใหทํา มากกวาจะเกิดจากการวางแผนหรือออกแบบกิจกรรมจากภายในองคกรเอง ทําให
ไมเกิดการเช่ือมโยงเขากับเปาหมายหรือพันธกิจขององคกรเทาใดนัก 

  5. การอาสาชวยเหลือชุมชน (Community Volunteering) เปนการสนับสนุนหรือจูงใจ
ใหพนักงาน คูคารวมสละเวลาและแรงงานในการทํางานใหแกชุมชนที่องคกรตั้งอยูและเพ่ือตอบสนอง
ตอประเด็นปญหาทางสังคมท่ีองคกรใหความสนใจหรือหวงใย องคกรธุรกิจอาจเปนผูดําเนินการเอง
โดยลําพัง หรือรวมมือกับองคกรหนึ่งองคกรใด และอาจเปนผูกําหนดกิจกรรมอาสาดังกลาวน้ันเอง 
หรือใหพนักงานเปนผูคัดเลือกกิจกรรมแลวนําเสนอตอองคกรเพื่อพิจารณาใหการสนับสนุน โดยท่ี
พนักงานสามารถไดรับการชดเชยในรูปของวันหยุดหรือวันลาเพิ่มเติม 

  6. การประกอบธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม (Socially Responsible Business 
Practices) เปนการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจอยางพินิจพิเคราะหทั้งในเชิงปองกันดวยการหลีกเลี่ยง
การกอใหเกิดปญหาทางสังคม หรือในเชิงรวมกันแกไขดวยการชวยเหลือเยียวยาปญหาทางสังคม
นั้นๆ ดวยกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อการยกระดับสุขภาวะของชุมชนและการพิทักษสิ่งแวดลอม 
โดยท่ีองคกรธุรกิจสามารถที่จะดําเนินการเอง หรือเลือกที่จะรวมมือกับพันธมิตรภายนอกก็ได 
  7. การพัฒนาและสงมอบผลิตภัณฑและบริการตามกําลังซื้อของคนในระดับฐานราก 
(Developing and Delivering Affordable Products and Services) เปนการใชกระบวนการทางธุรกิจ
ในการผลิตและจําหนายสินคาและบริการสูตลาดที่เรียกวา The Bottom of the Pyramid (BoP) ใน
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ราคาที่ไมแพง เหมาะกับกําลังซื้อของผูบริโภคในระดับฐานราก ใหสามารถเขาถึงสินคาและบริการ
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต พรอมกันกับเปนโอกาสสําหรับธุรกิจในการเขาถึงตลาดปริมาณมหาศาล 

  จากการจํากัดความขางตน สามารถกลาวโดยสรุปวา “รูปแบบของความรับผิดชอบ
ตอสังคม”  สามารถแบงไดหลายรูปแบบขึ้นอยูกับแนวความคิดของแตละบุคคล พบวาการแบง
รูปแบบน้ันคือการแบงรูปแบบทรัพยากรใหเกิดประโยชนรวมกัน โดยอาจแบงความรับผิดชอบ
ออกเปนดานตางๆ เชน ดานเศรษฐกิจ ดานกฎหมาย ดานจรรณยาบรรณ และการใชดุลยพินิจตางๆ 
เปนตน เพื่อใหสามารถแบงแยกรูปแบบไดอยางชัดเจน และสรางความเขาใจไปในทิศทางเดียวกัน  

  ซึ่งสามารถนําไปใชเปนฐานขอมูลในการสรางตารางเก็บขอมูลวิเคราะหดาน
ความรับผิดชอบตอสังคมที่ปรากฏในนิตยสารแพรว ที่สรางแนวคิดและแรงบัลดาลใจในการ
สรางสรรคและการดําเนินงานเพ่ือสังคม 
 1.3 ขนาดความรับผิดชอบตอสังคม 

  การพิจารณาเก่ียวกับระดับความรับผิดชอบตอสังคมของหนวยงานธุรกิจวา ควรมี
มากนอยเพียงใดและอยางไรน้ัน จะใชวิธีพิจารณา “ระดับของการตระหนักถึงปญหาทางสังคม” 

หรือระดับความมากนอยในการตระหนักถึงพันธะขอผูกพันขององคกรที่พึงมีตอสังคม โดยการ
ติดตามดูวา ธุรกิจดําเนินแกไขปญหาตางๆ เพื่อปลดเปลื้องขอปญหาทางสังคมท่ีธุรกิจมีภาระผูกพัน
อยูและควรตองเขาชวยเหลือแกไขไดอยางมีประสิทธิภาพเพียงใด สามารถแบงออกเปน 3 แบบ คือ 
(ธงชัย สันติวงษ 2546 : 96-98) 

  1.3.1 การรับผิดชอบตอสังคมตามขอผูกพัน (Social Obligation Approach) หรือการ
รับผิดชอบเฉพาะเทาที่เปนขั้นตํ่าสุดตามบังคับกฎหมายเทานั้น กิจการที่มีแนวคิดแบบนี้จะเสียสละ
ทรัพยากรขององคกรเฉพาะเพียงเทาที่กฎหมายบังคับใหตองทําเทานั้น 

  1.3.2 การรับผิดชอบตอสังคม (Social Responsibility Approach) คือ การยอมรับวา
ธุรกิจมีความรับผิดชอบทั้งสองทางคูกัน คือ การทํากําไรทางเศรษฐกิจ และการรับผิดชอบตอสังคม
ในแงของความรับผิดชอบในทางเศรษฐกิจนั้น คือ การมุงทํากําไรและเพ่ิมสวนทุนของผูถือหุนให
สูงข้ึน สวนอีกทางหน่ึง คือ ความรับผิดชอบตอสังคม ซึ่งหมายถึง การมุงสนใจปญหาทางสังคมท่ี
กําลังจะเกิดขึ้น แตขอบเขตการเขาไปชวยแกปญหาทางสังคมน้ันจะถูกกําจัดโดยจะมีเฉพาะภายใน
กรอบท่ีจะไมทําใหองคกรตองสูญเสียประโยชนทางดานเศรษฐกิจจนเกิดความเสียหาย 

  1.3.3 การระวังไวตอปญหาสังคม (Social Responsiveness Approach) โดยเนนวา
ธุรกิจมิใชจะมีความรับผิดชอบในดานเศรษฐกิจและสังคมคูเทานั้น แตจะมองการณไกลออกไป  
โดยคาดหมายถึง ปญหาในทางสังคมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตไวลวงหนาแลว และอุทิศทรัพยากร
ขององคกรเพื่อชวยแกไขปญหาเหลาน้ันท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอีกดวย วิธีลักษณะแบบน้ีจะเปนการ
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กระทําแบบ “กันไวดีกวาแก” โดยคาดหมายถึงปญหาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตแลวรีบเขาไปลงมือ
แกไขทันทีทันใด 

 1.4 ขอบเขตความรับผิดชอบตอสังคม 

  ขอบเขตความรับผิดชอบตอสังคม (Areas of Social Responsibility) มีทั้งหมด 
7 ดานโดยมีรายละเอียดดังน้ี (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ 2545 : 95) 

  1.4.1 ดานชุมชน (The Community) องคกรที่รับผิดชอบตอสังคมจะตองสราง
จุดเดนขึ้นใหมในชุมชน เชน เปนผูนําในการชวยเหลือและแกปญหาใหสังคม 

  1.4.2 ดานสุขภาพและสวัสดิการ (Health and welfare) องคกรมีความเช่ือวา การ
ลงทุนในสุขภาพและการจัดสวัสดิการใหกับชุมชน เปนความรับผิดชอบดานสังคม ท่ีมีคุณคาและ
จําเปนสําหรับพนักงาน บริษัท และชุมชนขนาดใหญ ตัวอยางโครงการทางดานสุขภาพและสังคม
จะสรางคานิยมในชุมชน ซึ่งจะทําใหบริษัทมีอิทธิพลตอผูลงทุนและสรางที่ดีใหแกบริษัท 

  1.4.3 ดานการศึกษา (Education) องคการจํานวนมากมีความสนใจในความรับผิดชอบ
ดานการศึกษา ผูบริหารมีความตระหนักวาจะตองปรับปรุงการศึกษาทั้งระดับประถมมัธยมศึกษา  
วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย ทั้งในดานบริจาคเงิน ดานการศึกษา ประชาสัมพันธและดานอื่นๆ 

  1.4.4 ดานสิทธิมนุษย (Human rights) บางองคกรมุงความรับผิดชอบดานสังคมใน
การรณรงคสิทธิมนุษยชน เชน ความเทาเทียมของเพศชายและเพศหญิงในการไดรับการจางงาน 

  1.4.5 ดานสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ (The natural environment) องคกรจํานวน
มากไดตัดสินใจเลือก การแกปญหาสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และการสรางจิตสํานึกในการรักษาสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ เชน ผลิตสินคาท่ีไมเปนอันตราย
ตอสิ่งแวดลอม ไดแก การไมใชสาร CFC เคร่ืองปรับอากาศและตูเย็น 

  1.4.6 ดานสิทธิของผูบริโภค (Consumer rights) บางองคกรไดเนนเร่ืองสิทธิผูบริโภค 
โดยคํานึงถึงผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย และการโฆษณาที่เปนความจริง 

  1.4.7 ดานวัฒนธรรม (Culture) เปนการเรียนรูและการคิดรวม ตลอดจนการ
แสดงออกระหวางบุคคลหรือสังคม ธุรกิจที่ใหการสนับสนุนทางดานศิลปวัฒนธรรมเชื่อวา เปน
ความรูสึกและทัศนคติที่ดีใหเกิดกับบริษัทได แนวคิดท่ีใหการสนับสนุนเหตุการณดานวัฒนธรรม
ถือวาเปนการลงทุนทางดานคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นสําหรับลูกคาชุมชนในทองถิ่นบุคลากร และผูมี
สวนเก่ียวของกับองคกรถือวาสามารถสรางวัฒนธรรมที่ดีใหกับกลุมเหลานี้ได 
 1.5 ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ 

  European Commission (อางถึงใน สุทธิศักดิ์ ไกรสรสุธาสินี 2550 : 8) ไดกลาวถึง 
ลักษณะรูปธรรมในการดําเนินการดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรไววา ความรับผิดชอบ
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ตอสังคมองคกรนั้นมีอยูสองมิตหิลัก คือมิติภายในอันเปนการดูแลกิจกรรมตางๆ ที่ธุรกิจนั้นดําเนินการ
อยูและจัดการไดโดยตรง และมิติภายนอก ซึ่งเกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจที่บริษัทอาจจะควบคุม
ไมไดโดยตรง เชน การดูแลลูกคา การรับผิดชอบตอผูสงมอบ และการสนับสนุนกิจกรรมดาน
การพัฒนาสังคม 

  มิติภายใน 
  1. การจัดการทรัพยากรมนุษยอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม องคกรตางๆใน
ปจจุบันมีความทาทายท่ีจะตองดึงพนักงานท่ีมีความสามารถ ดังน้ัน ธุรกิจจึงควรสงเสริมการจัดการ
ทรัพยากรมนุษยอยางมีความรับผิดชอบ เชน ดานการเรียนรูตลอดชีวิต การใหขอมูลที่โปรงใสกับ
พนักงานในทุกๆดาน การใหความสมดุลระหวางงาน ชีวิต ครอบครัว และการพักผอน การปฏิบัติ
อยางเทาเทียมทั้งดานการคัดเลือกเขาทํางาน รายได และความกาวหนาทางการงานโดยเฉพาะกับ
ผูหญิงและผูพิการ การดูแลเอาใจใสพนักงานโดยเฉพาะท่ีไดรับบาดเจ็บ และหรือเกิดปญหาสุขภาพ
จากการทํางานนอกจากนั้น ในดานการเรียนรูตลอดชีวิตธุรกิจควรท่ีจะใหความสําคัญในการฝกอบรม
ในระดับตางๆ หรือแมแตมีนโยบายสงเสริมการเรียนรูที่สรางสรรค เชน การสนับสนุนชวงตอ
ระหวางโรงเรียนมาสูพนักงานสําหรับคนรุนใหม โดยการฝกอบรมพิเศษสําหรับกลุมคนกลุมน้ี  
นอกจากน้ันสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการสรางสภาพแวดลอมการเรียนรูใหมๆใหเกิดข้ึนที่ทํางานได 
  2. สุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน ถึงแมจะมีกฎหมายควบคุมดานสุขภาพ
และความปลอดภัย ถึงแมจะมีกฎหมายควบคุมดูแลดานสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางานแต
กระแสจะกระจายงานไปสูผูสงมอบทําใหบริษัทควบคุมไมถึง จึงเปนประเด็นที่นาสนใจในการ
ชวยกันดูแล หรือตั้งเปนนโยบายขององคกร เชน เลือกรวมธุรกิจหรือเลือกใชผูสงมอบ ที่มีคุณธรรม
จรรยาบรรณตอพนักงาน เพื่อเปนการควบคุมและอีกทางหน่ึง อีกทั้งยังเปนการกําหนดใหบริษัทอ่ืน
ที่ตองการจะทําธุรกิจกับเราตองพัฒนาตนเองตามไปดวย เพราะหากเกิดผลรายจากการใชผูสงมอบ
ที่ไมใสใจสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางานของลูกจางภาพลักษณที่ไมดีก็จะสะทอนมายงั
บริษัทผูวาจางไดอีกดวย 

  3. การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง การบริหาร
องคการท่ีมีนโยบายที่จะรับผิดชอบพนักงานในกรณีเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการเมือง 
หรือแมแตการปรับโครงสรางภายในองคกรเองโดยเฉพาะการรวบรวมกิจกรรมตางๆ ซึ่งนํามาสูการ
เลิกจางพนักงานจํานวนมาก ซึ่งไมสงผลดีตอองคกรเองนอกเสียจากจะสุดวิสัยจริงๆ เพราะทําให
ความเชื่อถือ ไววางใจ และความรูสึกเปนอันหน่ึงอันเดียวกับองคกรตองเสียไป ทั้งน้ีที่เกิดชวงวิกฤต
ในองคกรนั้นๆการปรึกษาหารือ และสรางความรวมมือรวมใจในกลุมผูที่เกี่ยวของกับบริษัท  ไมวา
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จะเปนผูลงทุน ผูบริหาร หรือพนักงาน หรือแมแตลูกคา ยอมนํามาสูซึ่ งการแกไขปญหาอยางมี
ประสิทธิภาพและยั้งยืนมากกวา 
  4. การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในองคกร การลดการใชทรัพยากรและการ
ปลอยสารพิษ/ของเสีย ซึ่งเปนการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมยอมเปนผลดีขององคกรนั้นๆ เองใน
อันที่จะจัดการผลิตสินคา/บริการ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และยังเปนการลดตนทุนดานพลังงาน 
และการจัดการของเสียตางๆ อีกดวย ซึ่งนําไปสูผลกําไรที่สูงข้ึน ความสามารถในการแขงขันใน
ตลาดท่ีเพิ่มขึ้น และที่สําคัญเปนการสรางภาพลักษณใหกับบริษัท ถือวาไดประโยชนตอทุกฝาย 

  5. บรรษัทภิบาลและความโปรงใสในการดําเนินกิจการ ปจจุบันความเช่ือมั่นท่ีมีตอ
บริษัทเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด โดยเฉพาะบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ดังน้ัน ความโปรงใส
และข้ันตอนในการตัดสินใจตางๆ ของบริษัทที่มีความชัดเจน ตรวจสอบได จึงมีความสําคัญอยาง
ยิ่งยวดท้ังตอความม่ันคงตอบริษัท ในมุมมองของนักลงทุนและความมั่นคงในสังคม ทั้งนี้เปน
เพราะวาบริษัทจัดการมีความโปรงใส ทางบัญชีและกระบวนการตัดสินใจในทุกระดับนั้นย่ิงนําไปสู
ขอมูลที่ชัดเจน ซึ่งสามารถเขาถึงนักลงทุนและผูที่เกี่ยวของ ซึ่งทําใหเกิดระบบการลงทุนในสังคม
โดยรวมมีประสิทธิภาพ ความผิดปกติทางการเงินหรือกระบวนการตัดสินใจตางๆ ยอมจะสามารถ
จัดการไดเองโดยองคกรที่เกี่ยวของ และลดโอกาสการสูญเสียท้ังในดานการเงินและทรัพยากรตางๆ 
ที่ตองเสียไปกับการคอรัปชั่นอีกดวย ซึ่งนําไปสูสังคมที่ยั่งยืนแข็งแรงทางเศรษฐกิจในที่สุด 

  มิติภายนอก 

  1. การจัดการผูสงมอบ (Supplier) และหุนสวนทางธุรกิจ (Partners) กลาวคือการ
เลือกผูสงมอบ และหุนสวนทางธุรกิจ ควรคํานึงถึงบทบาทการรับผิดชอบตอสังคมขององคกรนั้นๆ 
เพ่ือเปนการขยายความรับผิดชอบตอสังคม จากองคกรของตนไปสูองคกรอื่นๆ  ที่เกี่ยวของและ
ปองกันปญหาท่ีจะตามมาจากความซับซอนของระบบธุรกิจสมัยใหมที่ยากตอการควบคุมครอบคลุม
ไปทั้ง Supply Chain ซึ่งอาจจะมีนโยบายหรือกิจกรรมที่สงเสริมประเด็นเหลานี้ อาทิ สงเสริม
ผูประกอบการใหมๆ ที่เขามาเปนผูสงมอบดวยการสงท่ีปรึกษาไปชวยพัฒนาระบบการทํางานใหมี
ความรับผิดชอบตอสังคม เปนตน 

  2. การดูแลผูบริโภค ผูบริโภคหรือผูซื้อสินคา/บริการขององคกร เปนแหลงท่ีมาจาก
รายได ดังน้ันจึงตองมีระบบผูดูแลผูบริโภคในทุกๆ กระบวนการของสินคา/บริการตั้งแต การผลิต 
การขาย ไปจนถึงการท้ิงใหปลอดภัย ใหมีประสิทธิภาพท้ังในเชิงคุณภาพและราคาและมีจริยธรรม 
นอกจากนั้น ยังสามารถแสดงความรับผิดชอบตอผูบริโภคดวยการผลิต/จําหนายสินคา/บริการเฉพาะ
ดานใหเหมาะแกผูบริโภค หรือแมแตการออกแบบผลิตภัณฑใหสามารถใชไดกับทุกกลุม รวมถึง
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ผูพิการ เชน เคร่ืองใชไฟฟาท่ีมีอักษรเบรลลและ /หรือ สั่งการดวยเสียง สําหรับคนปกติและคน
ตาบอดใชได 
  3. ความรับผิดชอบตอชุมชนใกลเคียง ตามปกติ บริษัทตางๆ จะเอื้อประโยชนตอ
ชุมชนอยูแลว เชน การจางแรงงานชุมชน ซึ่งทําใหชุมชนมีรายไดและรายไดภาษีของพื้นท่ี ซึ่ง
นําไปสูทุนสาธารณะที่สามารถนําไปใชประโยชนแกชุมชนไดอีก ทางบริษัทจึงควรมีสวนชวยเหลือ
ทั้งดานสุขภาพและสิ่งแวดลอม ผานการบริจาค หรือกิจกรรมสาธารณประโยชนใดๆ  ที่จะชวยให
พัฒนาชุมชนและนําไปสูความแข็งแรงของชุมชนนั้นๆ  ซึ่งผลตอบแทนที่บริษัทจะไดรับคือ
ภาพลักษณที่ดี นําไปสูความรวมมือและพรอมที่จะชวยเหลือบริษัท 

  4. ความรับผิดชอบตอสังคมโดยรวม บริษัทที่อยูในเมืองไทย หรือบริษัทใหญหรือ
บริษัทที่มีสาขามากมายท่ัวประเทศ ควรแสดงความรับผิดชอบตอสังคมในวงกวาง โดยการบริจาค
ทํากิจกรรม หรือสนับสนุนในรูปแบบตางๆ เพื่อแกไขปญหาและพัฒนาสังคม ในประเด็นท่ีบริษัท
เก่ียวของสนใจ ซึ่งถือเปนการแสดงบทบาทผูนําทางธุรกิจตอการสรางความเปลี่ยนแปลงตอสังคม
อยางชัดเจนและควรอยางย่ิงท่ีจะตองวัดผลได จึงจําเปนท่ีจะตองวางแผนและการหาพันธมิตรใน
การปฏิบัติงานที่ดี ซึ่งจะนํามาสูภาพลักษณที่ดี เปนรากฐานสําคัญในการสรางความไววางใจและ
คุณคาของบริษัทในมุมมองของผูบริโภคและหนวยงานที่เกี่ยวของ 

  5. การรับผิดชอบตอโลก ในมิติตางๆ เชน สิ่งแวดลอม สิทธิมนุษยชน และประเด็น
สําคัญอ่ืนๆ ในระดับภูมิภาคและ/หรือ ระดับโลก ตามความเหมาะสมและศักยภาพขององคกร โดย
สามารถรวมมือกับหนวยงานตางๆ เชน รัฐบาล NGO สถาบันศึกษา องคกร ธุรกิจ อื่นๆ เปนตน 

 1.6 CSR กับ ISO 26000 มาตรฐานเพ่ือความรับผิดชอบตอสังคม 

  ISO 26000 จะเปนเอกสารการคําแนะนํา (Guidance Document) ที่ทั้งรัฐและเอกชน
พึงปฏิบัต ิโดยจัดทําจากความคิดเห็นขององคกรตางๆ ทั่วโลกมุงเนนที่ประโยชนตอสังคมและ
คุณภาพชีวิตของประชากร  (คุณพีระดา ภักดีพาณิชย  :2554) ไดกําหนด 7 ขอเกี่ยวกับความ
รับผิดชอบตอสังคม ไดแก 
  1. การกํากับดูแลองคกร (Organization Governance)โดยใชหลักความรับผิดชอบ 
ความโปรงใส จริยธรรมเคารพตอผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสีย และเคารพตอกฎหมาย  

นอกจากน้ีการตัดสินใจขององคกรควรคํานึงถึง สิ่งแวดลอม  ใชทรัพยากรดานการเงินธรรมชาติ 
และมนุษยอยางมีประสิทธิภาพ และสงเสริมการมีสวนรวมในการตัดสินใจ  

  2. สิทธิมนุษยชน (Human Rights)  องคกรควรมีการตรวจสอบและประเมินสถานะ
องคกรในเร่ืองสิทธิมนุษยชน และจัดการตอสถานการณที่มีความเสี่ยงในเร่ืองสิทธิมนุษยชน หลีกเลี่ยง
การรวมกระทําผิดในการละเมิดสิทธิมนุษยชน กําหนดแนวทางการแกไขปญหาจากการเรียกรอง
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ความเปนธรรม ละเวนการเลือกปฏิบัติตอกลุมผูที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ  ยอมรับในสิทธิ
การเปนพลเมือง สิทธิทางการเมือง สิทธิดานเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม และสิทธิขั้นพื้นฐานในการ
ทํางานของลูกจาง  

  3. การปฏิบัติดานแรงงาน (Labor Practices) ปฏิบัติตอลูกจางและเงื่อนไขในการทํางาน
และการคุมครองทางสังคมตองเปนไปตามกฎหมาย ยอมรับการรวมกลุมทางสังคมของลูกจาง เปน
สมาคม หรือองคกรลูกจาง คํานึงถึงอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทํางาน และมีการพัฒนา
บุคลากร และการอบรมในพ้ืนที่การปฏิบัติงาน (OJT)  

  4. สิ่งแวดลอม (Environment)  มีการปองกันมลภาวะ (น้ํา, อากาศ, ดิน) ใชทรัพยากร
อยางยั่งยืน (น้ํา, พลังงาน และทรัพยากรอ่ืน) ปรับและการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ(ภาวะเรือนกระจก) และดําเนินการปองกันและฟนฟูสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ  
(ระบบนิเวศ)  
  5. การดําเนินธุรกิจอยางเปนธรรม (Fair Operating Practices)ไมสนับสนุนการ
คอรัปชั่น สนับสนุนและมีสวนรวมทางการเมืองอยางรับผิดชอบ  แขงขันอยางเปนธรรมสงเสริม
ความรับผิดชอบตอสังคมใหกับหนวยงานที่ไดรับผลกระทบจากองคกร และเคารพตอสิทธิใน
ทรัพยสิน 

  6. ประเด็นผูบริโภค (Consumer Issues) ทําการตลาดท่ีเปนธรรม ขอมูลที่เปนจริง
และไมเบี่ยงเบนและการปฏิบัติทางสัญญาท่ีเปนธรรม  คํานึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของ
ผูบริโภค ใหความสําคัญกับการพัฒนาสินคา/บริการท่ีเปนประโยชนตอสิ่งแวดลอม มีกระบวนการ
เรียกคืนสินคาเม่ือพบวาไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนด ตองรักษาความลับของลูกคา เปดโอกาสให
ผูบริโภคไดรับทราบขอมูล และเสริมสรางความตระหนัก และใหความรูในการใชสินคาอยาง
เหมาะสม  

  7. การพัฒนาและการมีสวนรวมของชุมชน (Community Involvement and 

Development) มีสวนรวมในกิจกรรมกับชุมชน สงเสริมการศึกษาและกิจกรรมทางวัฒนธรรมของ
ชุมชน สนับสนุนสรางงานในทองถิ่น และพัฒนาทักษะของคนในชุมชน สรางรายไดและความมั่งค่ัง
ใหกับชุมชน สนับสนุนการมีสุขภาพที่ดีแกชุมชน และสงเสริมกิจกรรมท่ีสรางศักยภาพใหแกชุมชน 

 1.7 ทิศทาง CSR ป 2554 

  สถาบันไทยพัฒน ในฐานะหนวยงานท่ีดําเนินการศึกษาวิจัยเร่ืองบรรษัทบริบาลใน
เมืองไทยมาอยางตอเนื่อง และเปนผูประเมินทิศทางซีเอสอารของไทยเปนประจําทุกป ทําการ
ประมวลภาพความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาของซีเอสอารจากป 2550 สูป 2554 สําหรับเปนแนวทาง
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ในการสํารวจและทบทวนการวางตําแหนง (Repositioning) ซีเอสอารขององคกร เพ่ือสรางสมให
เกิดเปนคุณคา CSR ขององคกรที่สังคมตระหนักในระยะยาว 

  สถาบันไทยพัฒน มูลนิธิบูรณะชนบทแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 
สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (พิพัฒน 2554) ไดประมวล
ขอมูลช้ีใหเห็นทิศทางและแนวโนมในป 2554 เมื่อวันท่ี 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 โดยมีทั้งหมด 6
ทิศทาง ดังนี้ 
  ทิศทางที่ 1 คือ ธุรกิจจะพัฒนาเร่ืองความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมจากเดิมท่ีทําเพ่ือลด
ตนทุนมาสูการสรางการเติบโต ซึ่งเราเรียกวา Greener 

  ทิศทางที่  2 คือ การใหและการอาสาชวยเหลือสังคมในรูปแบบ "PRO BONO 

ENGAGEMENT" ซึ่งจะเปนทางเลือกของธุรกิจที่มุงประสิทธิภาพในกิจกรรมเพ่ือสังคมขององคกร  

  ทิศทางที่  3 คือ การจัดทํารายงาน พัฒนาจากการรวบรวมความเคลื่อนไหวการ
ดําเนินกิจกรรมซีเอสอารในรอบปมาเปนการรายงานผลการดําเนินงานซีเอสอารในบริบทของการ
พัฒนาที่ยั่งยืนมากขึ้น 

  ทิศทางที่  4 วิสาหกิจขนาดกลางและยอมในสายอุปทาน จะถูกผลักดันใหทําซีเอสอาร
เพื่อรักษาสถานะของการเปนผูสงมอบ (suppliers) หรือผูคา (dealers) ในระบบตอไป  

  ทิศทางท่ี 5 สื่อสังคมออนไลนจะแผอิทธิพลสูการดําเนินงานความรับผิดชอบตอ
สังคมขององคกรนอกเหนือจากการใชเพื่อสงเสริมการขาย  สรางภาพลักษณ และกระชับ
ความสัมพันธกับลูกคา เพราะศักยภาพของโซเชียลมีเดียถานํามาใชในกิจกรรมซีเอสอารสามารถ
ทําไดทั้งแบบรับและแบบรุก 

  ทิศทางที่ 6 ผูบริโภคจะตองเรียนรูและรับมือกับธุรกิจ (ฟอก) เขียว ที่ใชวิธีโฆษณา
ชวนเชื่อผลิตภัณฑและองคกรตามกระแสสิ่งแวดลอมที่เติบโตข้ึน  

  จากแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมตามทฤษฎีทั้งหมดขางตน จึงพอสรุปไดวา แม
รูปแบบของกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรตางๆ จะแตกตางกันไป แตความรับผิดชอบ
ตอสังคมเปนตัวชวยในการสรางความพึงพอใจใหกับพนักงาน และนําองคกรไปสูความสุข และยัง
เปนตัวชวยในการสรางความสุขใหกับพนักงานในองคกรนอกนอกเหนือจากงานท่ีทํา และผูวิจัยจะ
นําความรูเกี่ยวกับรูปแบบของความรับผิดชอบตอสังคมของฟลิป คอทเลอรมาใชเปนแนวในการ
ออกแบบสรางตารางบันทึกขอมูล ที่ใชในการเก็บขอมูลจากนิตยสารแพรว เพื่อใหทราบถึงรูปแบบ
การสื่อสารความรับผิดชอบตอสังคมสวนใหญที่องคกรธุรกิจในประเทศไทยนิยมใชในการดําเนิน
กิจกรรมรับผิดชอบตอสังคม 
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2. แนวคิดเกี่ยวกับการประชาสัมพันธองคการ (Corporate Public Relation:CPR)   
 2.1 ความหมายและขอบเขตของประชาสัมพันธองคการ 

  จากการสืบคนแหลงขอมูลทางวิชาการพบวา คําวา การประชาสัมพันธองคการ  
(Corporate Public Relations หรือ CPR) นั้นยังไมคอยปรากฏนิยามเปนหลักฐานอยางชัดเจนนัก มี
เพียงการอธิบายความหมายของคําวา การประชาสัมพันธ (Public Relations) ซึ่งบงช้ีถึงแกนของ
ศาสตรและศิลปดานวิชาการและวิชาชีพแขนงน้ีไวเปนแนวทางเทาน้ัน ดังเชนท่ี Cutlip, Center และ 
Broom (2006: 5) อธิบายวา การประชาสัมพันธ (Public Relations) เปนภารกิจดานการจัดการ 
(Management Function) ซึ่งมีบทบาทในการสรางเสริมและรักษาไวซึ่งความสัมพันธที่ตั้งอยูบน
พื้นฐานของผลประโยชนรวมกัน (Mutually Beneficial Relationships) ระหวางองคกร (Organization) 

กับสาธารณชนกลุมตาง ๆ (Publics) ซึ่งมีอิทธิพลตอความสําเร็จหรือความลมเหลวขององคกร 
  อยางไรก็ตาม เปนที่รับรูและยอมรับกันโดยทั่วไปวา การประชาสัมพันธองคการ  

หรือ CPR ที่กลาวถึงกันมากในปจจุบันนั้น แทที่จริงแลวก็คือการนําเอาหลักการและแนวคิดของ
การประชาสัมพันธที่มีมาแตด้ังเดิมมาอธิบายอยางเจาะจง โดยสืบเนื่องมาจากการพัฒนาองคความรู
และแนวทางปฏิบัติทางการสื่อสารขององคกรตาง ๆ ที่มีการปรับตัวไปตามสภาพการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมและธุรกิจ จวบจนกระทั่งปจจุบัน การประชาสัมพันธถูกนําไปใชเปนเคร่ืองมือทางการ
สื่อสาร (Communication Tools) ที่มุงเนน 2 เปาหมายใหญ ๆ ดังท่ีกลาวไวขางตน ทําใหเร่ิมมีการ
จําแนกการทําประชาสัมพันธที่มีจุดมุงหมายเพ่ือสรางภาพลักษณและช่ือเสียงขององคการเปนหลัก 
ออกจากการทําประชาสัมพันธอีกแนวทางหนึ่งที่มีจุดมุงหมายเพ่ือสงเสริมการตลาดของผลิตภัณฑ 
  อนึ่ง เพื่อใหสามารถเชื่อมโยงถึงศัพทเฉพาะ (Terminology) ที่ใชกันอีกคําหน่ึงใน
โลกของการสื่อสารท่ีเกี่ยวของกับองคการทุก ๆ ประเภท ในท่ีนี้จึงขอใหพิจารณาคําวา “การสื่อสาร
องคการ” (Corporate Communication) ควบคูกันไปดวย โดยมีนักวิชาการและนักวิชาชีพทางการ
ประชาสัมพันธจํานวนหนึ่งกลาววา ทั้ง “การสื่อสารองคการ” และ “การประชาสัมพันธองคการ” นั้น
แทจริงแลวเสมือนสิ่งเดียวกัน แตก็มีอีกฝายหนึ่งซึ่งมีความเห็นตางกันไดอธิบายวา การประชาสัมพันธ
เปนเพียงสวนหนึ่งของการสื่อสารองคการ อยางไรก็ตาม เนื่องจากในภาคทฤษฎีและภาควิชาชีพ
สมัยใหมหันมานิยมใชคําวาการสื่อสารองคการเพ่ือเรียกขานการดําเนินงานในลักษณะของการ
ประชาสัมพันธองคการท่ีทํากันมาแตดั้งเดิมมากข้ึน ดังน้ัน จึงสมควรทําความเขาใจนิยามของการ
สื่อสารองคการดวย เพื่อเปนสวนหน่ึงท่ีชวยสรางความกระจางแกผูสนใจเรื่องการประชาสัมพันธ
องคการ โดยในที่นี้ขอใหพิจารณาจากนิยามท่ี Riel และ Fombrun (2007: 25)  ไดอธิบายไววา การ
สื่อสารองคการ (Corporate Communication) เปนชุดของกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการ
และการสอดประสานกันอยางลงตัวของการสื่อสารภายในและการสื่อสารภายนอกทั้งหมด (All Internal 
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and External Communications) เพื่อมุงสรางสิ่งท่ีจะกอใหเกิดความพึงพอใจแกกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย
ตาง ๆ (Stakeholders) ที่องคกรตองพ่ึงพา  
  เปนที่นาสังเกตวา ทั้งนิยามของการประชาสัมพันธและนิยามของการสื่อสารองคการ
ที่ยกมาแนะนําไวขางตนนั้น สะทอนใหเห็นองคประกอบรวมที่สําคัญบางประการคือ องคประกอบ
เก่ียวกับบทบาททางการจัดการ ความสัมพันธและความพึงพอใจ และกลุมผูมีสวนเกี่ยวของตาง ๆ 
ดังน้ัน เพื่อใหครอบคลุมองคประกอบตาง ๆ อยางครบถวนยิ่งข้ึน ในท่ีนี้จึงเนนอธิบายโดยมุงไปที่
เปาหมายของการประชาสัมพันธองคการวา การประชาสัมพันธองคการ หรือ Corporate Public 

Relations (CPR) นั้นหมายถึง 

  1. ภารกิจดานการจัดการโดยอาศัยสื่อหรือชองทางตาง ๆ ในการถายทอดขอมูล
ขาวสารและความคิดเห็นตาง ๆ ที่เนนเร่ืองราวเกี่ยวกับองคกร (Organization or Corporate) เปน
ศูนยกลาง มิใชเนนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ (Products)  

  2. มีจุดมุงหมายเพ่ือสรางความเขาใจ การยอมรับ และความสัมพันธอันดีกับกลุม
ประชาชนเปาหมายตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองคกร  
  3. เพื่อเปาหมายสูงสุดคือ กอใหเกิดภาพลักษณและช่ือเสียงเชิงบวกแกองคกร อัน
นําไปสูการสนับสนุนการดําเนินงานดานตาง ๆ ขององคกรในระยะยาว 

 2.2 คุณคา และ ความสําคัญของการประชาสัมพันธองคการ 

  การประชาสัมพันธองคการมีความสําคัญและเปนเครื่องมือที่จําเปนอยาง ยิ่งซึ่ง
หนวยงานทุกประเภทจะขาดเสียมิได ในการทําประชาสัมพันธองคการใหประสบความสําเร็จไดนั้น 
ไมวาจะเปนหนวยงานภาครัฐ หนวยงานภาคเอกชนที่ไมมุงแสวงกําไร หรือหนวยงานภาคธุรกิจก็ตาม 
จําเปนตองคํานึงถึงความสอดคลองกับปริบททางสังคม ชีวิตความเปนอยู วัฒนธรรม ศาสนา เศรษฐกิจ 
และการเมืองของสังคมที่องคกรดําเนินงานอยูเสมอ 

  นักวิชาการดานการประชาสัมพันธ 3 ทานคือ Newsom, Turk และ Kruckeberg 

(2010: 13-14) ไดกลาวถึงคุณคาและความสําคัญของการประชาสัมพันธไวหลายประการ ซึ่งขอนํามา
แจกแจงและขยายความบางสวนในแงมุมของการประชาสัมพันธองคการ ดังนี้  
  1. การประชาสัมพันธสามารถสะทอนถึงความตองการท่ีจําเปน (Needs) ความสนใจ 
(Interests) และความปรารถนา (Desires) จากกลุมสาธารณชนตาง ๆ ขององคกรไปยังฝายบริหาร
ขององคกรได และสามารถนําทัศนะจากฝายบริหารไปทําความเขาใจกับกลุมเปาหมายได ถือเปน
การเปดเวทีสนทนาตามครรลองของการสื่อสารสองทาง (A Dialogue) ระหวางองคกรกับกลุมประชาชน
ที่เปนเปาหมายซึ่งไดรับผลกระทบจากองคกรในทางใดทางหน่ึง 
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   ทั้งนี้ การสนทนาแลกเปลี่ยนดังกลาวสามารถเสริมสรางการปรับตัวซึ่งกันและกัน
ระหวางองคกรและสังคมไดอยางสอดคลองกัน 

  2. การประชาสัมพันธในสํานึกอยางกวางตองมุงท่ีสังคม และควรดําเนินการเพื่อ
ตอบสนองความสนใจและ/หรือผลประโยชน (Interests) หลักของสังคม มากกวาท่ีจะเนนสวนของ
องคกร 

  3. ในระหวางการดําเนินงานเพื่อผลประโยชนที่ดีที่สุดสําหรับสังคมนั้น การทํา
ประชาสัมพันธสามารถใชโอกาสน้ีเพ่ือปรับปรุงความรวมมือระหวางองคกรกับกลุมประชาชนท่ี
เปนเปาหมายได และบางทีก็อาจชวยใหสามารถรอดพนจากการบีบบังคับบางอยางจากภาครัฐไดดวย 

  4. การประชาสัมพันธชวยใหขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนแกประชาชนในสวนท่ี
เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตดานตาง ๆ ได 
  5. นักประชาสัมพันธตองชวยชี้ใหผูบริหารไดรับรูถึงประเด็นตาง ๆ และความวิตก
กังวลของสาธารณชนที่เกี่ยวของกับองคกร โดยการย้ําเตือนใหคํานึงถึงความรับผิดชอบอยาง
มีคุณธรรม (Ethical Responsibilities) 

  6. การประชาสัมพันธชวยเอ้ือใหฝายบริหารสามารถกําหนด (Formulate) สนับสนุน 
(Advocate) และถายทอดวัตถุประสงคในการดําเนินงานขององคกรอยางมีเหตุผลสมบูรณยิ่งขึ้น 

  7. หลักการประชาสัมพันธเปนสิ่งท่ีสะทอนถึงธรรมชาติพื้นฐานของความรวมมือกัน
ของผูคน ดังนั้น ฝายประชาสัมพันธ(และตัวองคกรเอง)ก็ยอมจะไดรับชื่อเสียงในฐานะท่ีเปนผูแกไข
ปญหา (Problem Solvers) 

  ทั้งนี้ นักวิชาการดานการประชาสัมพันธทั้ง 3 ทานดังกลาวไดระบุไววา องคกรใด ๆ 
ก็ตามจะตองยืนหยัดในการดําเนินงานตามขอพันธะตาง ๆ (Obligations) ดังกลาวขางตน จึงจะถือไดวา
องคกรนั้นรับผิดชอบตอสังคม (Being Socially Responsible) 

 2.3 วัตถุประสงค และ แนวทางการดําเนินงานประชาสัมพันธองคการ 

   กิจกรรมการประชาสัมพันธทุกอยางลวนจัดวาเปนการดําเนินงานอยางมีจุดมุงหมาย 
(Purposive) เสมอ นั่นคือ หนวยงานใดหนวยงานหนึ่งตองมีเจตนาจัดทําขึ้น โดยมีการออกแบบ
วางแผนการจัดทํากิจกรรมตางๆ เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของแผนกลยุทธของหนวยงานนั้น  
  อยางไรก็ตาม แนวทางการดําเนินงานประชาสัมพันธองคการอาจมีลักษณะเปนเชิงรุก 
(Proactive) หรืออาจมีลักษณะเปนเชิงตอบสนอง (Reactive) ซึ่งมักจะเรียกกันวาเปนเชิงรับก็ได 
อาจกลาวไดวาโดยสวนใหญแลว กิจกรรมการประชาสัมพันธตางๆ มักเปนกิจกรรมเชิงรุกซึ่งถูก
ผลักดันเน่ืองมาจากความจําเปนท่ีจะตองชวยสนับสนุนใหกลยุทธขององคกรสามารถดําเนินไปได

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 

20 

 

อยางราบร่ืน (Ristino 2007: 59) เพื่อใหเขาใจไดงายย่ิงข้ึน ในท่ีนี้จึงจําแนกพิจารณาวัตถุประสงค
ของการประชาสัมพันธองคการตามแนวทางการดําเนินงาน 2 ลักษณะ ดังนี้ 
  1. กิจกรรมการประชาสัมพันธเชิงรับ (Reactive PR Activities) เปนการดําเนินงาน
ประชาสัมพันธเพื่อเนนตอบสนองความตองการจากภายนอก (External Demands) เชน การสอบถาม
จากสื่อมวลชน เพื่อหาขอมูล การรองทุกขของลูกคา ความกังวลในปญหาของสาธารณชนท่ีเกี่ยวของ
กับองคกร เปนตน อยางไรก็ตาม การสื่อสารเชิงตอบสนองหรือเชิงรับ (Reactive Communications) 

ของหนวยงานก็ตองเนนที่ความสอดคลองรวมถึงการสนับสนุนวิสัยทัศน (Vision) พันธกิจ (Mission) 
และคานิยม (Values) ขององคกรดวย (Ristino 2007: 59-60) เชน การเปดเผยขอมูลเมื่อสื่อมวลชน
รองขอนั้นโดยมุงใหสอดคลองกับกลยุทธการสรางความไววางใจและความสัมพันธที่ดีกับสื่อ 

การจัดกิจกรรมรับฟงความคิดเห็นจากชุมชนทองถิ่นโดยคํานึงถึงสิทธิมนุษยชนและความรับผิดชอบ
ตอสังคม เปนตน 

  2. กิจกรรมการประชาสัมพันธ เชิงรุก (Proactive PR Activities) สําหรับองคกร
สมัยใหมตาง ๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงองคกรในภาคธุรกิจซึ่งปจจัยแวดลอมตาง  ๆ  นับวันจะทวี
ความซับซอนมากข้ึนและมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ไมวาจะเปนการนําเสนอผลิตภัณฑใหม ๆ 
ของบรรดาธุรกิจคูแขง การควบรวมกิจการ (Mergers and Acquisitions: M&A) การลดจํานวน
พนักงานเพื่อใหบริษัทอยูรอด  หรือขอกฎหมายท่ีตราข้ึนใหม และเทคโนโลยีที่กาวหนาล้ําสมัย    
รวมไปถึงความสัมพันธระหวางตัวองคกรธุรกิจกับภาคประชาชน (Publics) ดังนั้น องคกรที่ตองการ
จะประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจจึงจําเปนตองใชมาตรการเชิงรุกและกลยุทธการสื่อสารที่
ชัดเจนและตรงประเด็น พรอมกับการสื่อสารที่เปดกวางและตรงไปตรงมา โดยพิจารณาใหสอดคลอง
กับวัตถุประสงคในการดําเนินธุรกิจของตนเอง  เพื่อชวยใหองคกรสามารถเผชิญกับปจจัยแวดลอมท่ี
ซับซอนดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ   อีกทั้งยังสามารถคาดหมายและกําหนดทิศทางรวมถึง
ปรับเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติใหสอดคลองกับความตองการของสังคมไดอีกดวย ซึ่งสิ่งตางๆ เหลาน้ี
ลวนสงผลกระทบตอภาพลักษณและช่ือเสียงของบริษัทไดทิ้งสิ้น    

  ในการทําประชาสัมพันธองคการในเชิงรุกนั้น หนวยงานท่ีทําประชาสัมพันธมัก
ออกแบบกิจกรรมการสื่อสารตาง ๆ ในรูปของแผนงานหรือโครงการรณรงค (Campaign) ทั้งระยะ
สั้นและระยะยาว โครงการระยะสั้นอาจใชเวลาเพียง 1 สัปดาห หรือนาน 1-6 เดือน (Ristino 2007: 

60) เชน การจัดกิจกรรมประกวดสื่อมัลติมีเดียและแอนิเมช่ัน หัวขอ “เทคโนโลยีสารสนเทศกับ
ปญหาโลกรอน” โดยศูนยกลางความรูแหงชาติ เปนตน ในขณะท่ีแผนงานหรือโครงการเชิงรุกใน
ระยะยาวอาจกินเวลานานนับป หรือหลายๆ ปก็ได เชน โครงการรักษน้ําเพ่ืออนาคต ของ บมจ .
ปูนซิเมนตไทย หรือ โครงการปลูกตนไมถวายพอ ของ บมจ.ปตท. เปนตน 
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  อนึ่ง Mills (1939, cited by Ristino 2007: 57-58) ไดชี้ชัดถึงวัตถุประสงคพื้นฐาน 
4 ประการสําหรับการจัดทําโครงการประชาสัมพันธเชิงรุก (Proactive Public Relations Program) 

สําหรับหนวยงานดานสุขภาพ ซึ่งในที่นี้จะนํามาประยุกตใชอธิบายสําหรับการทําประชาสัมพันธ
ของหนวยงานประเภทอื่นๆ  โดยทั่วไป โดยสามารถอธิบายวัตถุประสงคที่สําคัญของการ
ประชาสัมพันธเชิงรุกสําหรับองคการประเภทตางๆ ไดดังนี้ 
  1. เพื่อใหกลุมประชาชนเปาหมาย (Publics) มีความเขาใจในพันธกิจขององคกร 
และเกิดความรูสึกชื่นชมในบทบาทขององคกรที่เกี่ยวของกับสังคม (Societal Roles) พรอมๆ กับ
สนับสนุนใหกลุมเปาหมายเหลาน้ันไดบงช้ีถึงความตองการและความกังวล (Needs and Concerns) 
ที่ตนม ี

  2. เพื่อเปนการปลูกฝง (Cultivating) และเปนการสนับสนุนการใหความชวยเหลือ
แกเพื่อนมนุษย (Philanthropic Support) ในรูปแบบตางๆ 

  3. เพื่อสรางความเขาใจ (Understanding) และกอใหเกิดการสนับสนุนทางการเงิน 
(Financial Support) ในวงกวางแกองคกร ที่สามารถชวยใหองคกรสามารถเติบโตตอไปไดในระยะยาว  
  4. เพื่อใหการศึกษา (Educating) แกกลุมประชาชนเปาหมายเกี่ยวกับเร่ืองท่ีองคกร
รับผิดชอบดําเนินงานอยู รวมทั้งใหความรูความเขาใจและสงเสริมชีวิตความเปนอยูที่ดีแกสาธารณชน  
  ทั้งนี้ จะเห็นไดวาการทําประชาสัมพันธเชิงรุกจําเปนตองเนนการสื่อสารสองทาง  
(Two-Way Communication) ดังท่ีปรากฏในวัตถุประสงคขอแรก อนึ่ง หนวยงานตางประเภทกัน
อาจมีวัตถุประสงคที่เนนหนักแตกตางกันออกไป เชน หนวยงานสาธารณประโยชนหรือองคกร
สาธารณกุศลตองเนนการทํากิจกรรมประชาสัมพันธเชิงรุกเพื่อใหประชาชนรูจักองคกรและเขาใจ
ในสิ่งที่องคกรทําเพื่อชวยเหลือสังคม ทําใหกลุมประชาชนเปาหมายเห็นคุณคาของการชวยยกระดับ
ความเปนอยูที่ดี นอกจากน้ี ยังมีจุดมุงหมายเพ่ือใหไดรับการบริจาคเงินอุดหนุนการดําเนินงานดวย 
สวนหนวยงานธุรกิจก็ตองการทําประชาสัมพันธองคการในเชิงรุกเพื่อใหสาธารณชนรูจักและเขาใจ
องคกรเชนกัน โดยหนวยงานธุรกิจสมัยใหมหันมาแสดงบทบาทเชิงรุกดวยการใหความชวยเหลือ
และสนับสนุนสังคมมากข้ึน ซึ่งเปาหมายหลักก็คือเพื่อเสริมสรางภาพลักษณและช่ือเสียงเชิงบวกแก
องคกร อยางไรก็ตาม ธุรกิจจําเปนตองกําหนดจุดมุงหมายเชิงรุกเพื่อเนนใหผูบริโภคและประชาชน
ไววางใจและสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ขององคกร โดยเฉพาะอยางย่ิงการสนับสนุนกิจกรรมทาง
ธุรกิจโดยการอุดหนุนผลิตภัณฑของบริษัทดวย 

 2.4 กลุมประชาชนเปาหมาย กับ ขอบเขตการดําเนินงานประชาสัมพันธองคการ 

  ในการทาํประชาสัมพันธองคการ หนวยงานทุกประเภทและทุกแหงมักกําหนดกลุม
ประชาชนโดยจําแนกเปนกลุมที่เปนเปาหมายหลัก (Primary Publics) และกลุมเปาหมายรอง 
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(Secondary Publics) ซึ่งประกอบดวยกลุมยอยตางๆ อยางไรก็ตาม ไมวาจะเปนองคกรในภาครัฐ  
องคกรเอกชนที่ไมแสวงกําไร หรือองคกรเอกชนประเภทธุรกิจซึ่งมุงแสวงกําไรเปนหลัก ตางก็มี
กลุมประชาชนเปาหมายจําเพาะของตนแตกตางกันออกไปในรายละเอียด โดยทั่วไปแลว อาจพิจารณา
จําแนกกลุมประชาชนเปาหมายที่สําคัญออกเปน 2 กลุมใหญ ๆ คือ 

  1. กลุมประชาชนภายในองคกร (Internal Publics) อาทิ พนักงานหรือลูกจาง ผูถือหุน 
สหภาพแรงงาน เปนตน 
  2. กลุมประชาชนภายนอกองคกร (External Publics) อาทิ ชุมชน สื่อมวลชน นักลงทุน 
ผูบริจาค รัฐ ผูปอนวัตถุดิบ ธุรกิจที่เปนคูคา ผูบริโภค ผูใชบริการหรือลูกคา  เปนตน 
  ในที่นี้ จะอธิบายขอบเขตการดําเนินงานประชาสัมพันธองคการเพื่อใหเขาใจควบคู
ไปกับการทําความรูจักกลุมประชาชนเปาหมายกลุมยอยๆ ภายใตสองกลุมใหญๆ ขางตน ซึ่งเน้ือหา
ในบทนี้จะยังไมครอบคลุมถึงกลุมลูกคาและกลุมผูบริโภคท่ีเปาหมายเน่ืองจะไดกลาวถึงในบทตอไป
เกี่ยวกับการประชาสัมพันธการตลาด โดยมีรายละเอียดดังนี้ (Cutlip, Center, and Broom 2006: 

222-230, 268-270, 20-21, 397 ; Lattimore 2009: 346-348) 
  2.4.1 กลุมพนักงานหรือลูกจาง (Employees) กับ การประชาสัมพันธภายในองคการ 
(Internal Relations) และพนักงานสัมพันธ (Employee Relations) 

   การสรางความเขาใจและความสัมพันธอันดีกับพนักงานทุกระดับภายใน
หนวยงานเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งยวด โดยคําวา กลุมประชาชนภายในองคการ (Internal Publics) หรือ 
กลุมประชาชนท่ีเปนพนักงาน (Employee Publics) นั้นหมายรวมท้ังบุคลากรระดับจัดการ (Management) 

และกลุมผูใตบังคับบัญชา กลุมประชาชนเหลานี้ถือเปนทรัพยากร (Resource) ที่มีคาตอองคกร
เปนอยางยิ่ง 

  การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับกลุมพนักงานจะชวยเสริมสรางความเขาใจอันดี
ระหวางองคกรกับพนักงาน กอใหเกิดความกลมเกลียวกันของพนักงาน  รวมทั้งชวยสรางแรงจูงใจ
ใหพนักงานที่มีความสามารถอยูกับองคกร ซึ่งผลเหลาน้ีทําใหเกิดคุณคาซึ่งนําไปสูการทํางานรวมกัน
เปนทีม ชวยกระตุนความคิดริเร่ิมสรางสรรค เสริมสรางกําลังใจและทัศนคติที่ดี รวมไปถึงการมี
พันธะสัญญารวมกันของพนักงานทุกระดับในการปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายสูงสุดขององคกร
ไดในทุกๆ ดาน (Bottom-Line Results) ไมวาจะเปนดานการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ การใหบริการ
ลูกคา และชวยยกระดับการผลิตไดอีกดวย  

  รูปแบบของการสื่อสารภายในกับพนักงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงนั้นจะตองมี
ลักษณะเปนการสื่อสารสองทาง (Two-Way Communication) ระหวางฝายบริหารกับพนักงานเสมอ 
โดยไมมุงเจาะจงเพียงการสื่อสารจากบนลงลาง (Downward Communication) ในลักษณะของการ
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บังคับบัญชาเพียงอยางเดียว แตฝายบริหารมีหนาท่ีตองทําใหเกิดการสื่อสารจากพนักงานระดับลางๆ 
ขึ้นไปสูผูบริหาร (Upward Communication) โดยผานชองทางตาง ๆ อยางเพียงพอดวย การสื่อสาร
รูปแบบตาง ๆ ดังกลาวอาจทําไดทั้งในลักษณะท่ีเปนทางการ เชน การประชุม บันทึก เปนตน และ
ผานชองทางท่ีไมเปนทางการ เชน การพบปะพูดคุย เปนตน  

  นอกเหนือจากการสื่อสารเพ่ือการติดตอประสานงานแลว การสื่อสารภายใน
ยังตองทําใหเกิดความสัมพันธอันดีระหวางฝายบริหารองคกรกับพนักงาน และระหวางพนักงาน
ดวยกัน โดยหนวยงานจํานวนมากมักนิยมจัดกิจกรรมที่ชวยกระชับความสัมพันธ เชน กิจกรรมกีฬา
และทองเที่ยว เปนตน แตในบางคร้ังก็เปนกิจกรรมที่กอใหเกิดคุณคาแกสังคมและชวยสราง
ความรูสึกภาคภูมิใจแกพนักงานไดดี เชน กิจกรรมจิตอาสาเพื่อชวยเหลือสังคมในดานตางๆ เปนตน 

  2.4.2 กลุมชุมชน (Community) กับ งานชุมชนสัมพันธ (Community Relations) 

  กลุมประชาชนภายนอกองคกร (External Publics) กลุมแรกที่จะกลาวถึงคือ 

กลุมชุมชน (Community) ซึ่งในท่ีนี้ขอเนนอธิบายถึงสวนที่เกี่ยวของกับกลุมชุมชนในบริเวณที่ตั้ง
ขององคกรหรือที่เรียกกันวา กลุมชุมชนทองถิ่น (Local Community) เปนสําคัญ เนื่องจากเปน
ชุมชนที่มีความใกลชิดกับองคกรในทางกายภาพ โดยประกอบดวยสมาชิกคือประชาชนทุกเพศและ
ทุกวัยที่อาศัยและ/หรือทํางานอยูในทองถิ่นนั้น เชน กลุมชุนในบริเวณท่ีตั้งสํานักงานใหญ กลุมชุมชน
บริเวณท่ีตั้งโรงงานในจังหวัดภูมิภาค เปนตน ซึ่งกลุมชุมชนเหลาน้ีสามารถเอ้ือประโยชนแกองคกร
ไดทั้งในทางตรงและทางออม ในขณะเดียวกันก็เปนกลุมท่ีไดรับผลกระทบจากการดําเนินงานของ
องคกร ไมวาจะเปนเชิงบวกหรือเชิงลบไดเชนกัน ดังนั้น จึงเปนความรับผิดชอบขององคกรท่ี
จะตองพยายามประสานผลประโยชนรวมกันระหวางท้ังสองฝายในแนวทางตาง ๆ เชน องคกรตอง
ดําเนินงานโดยคํานึงถึงความสําคัญของการวาจางแรงงานในทองถิ่น การนําวัตถุดิบในทองถิ่นมาใช
ในการผลิต การพิทักษสิ่งแวดลอมในชุมชน การใหความชวยเหลือแกสังคมหรือชุมชนนั้น เปนตน 

  ดวยเหตุที่ชุมชนกับองคกรมีความเก่ียวของกันและมีผลกระทบถึงกันและกัน
โดยตรงดังกลาว การทําประชาสัมพันธองคการจึงจําเปนตองใหความสําคัญแกกลุมชุมชนในฐานะ
กลุมประชาชนเปาหมายอันดับตน ๆ การทําชุมชนสัมพันธ (Community Relations) จึงมีจุดมุงหมาย
ที่สําคัญคือ เพื่อสื่อสารและสรางความสัมพันธอันดีกับประชาชนในชุมชน ทําใหชุมชนไดเขาใจ
การดําเนินงานขององคกร และเกิดความไววางใจ พรอมที่จะใหการสนับสนุนแกองคกรในดานตางๆ 
นอกจากน้ี ความสัมพันธอันดีกับชุมชนยังเปนการชวยดึงดูดพนักงานช้ันดีและชวยพัฒนาคุณภาพ
ของการใหบริการแกสาธารณชนดวย ยิ่งไปกวาน้ัน ความสัมพันธที่ดีจะชวยสงเสริมการขายไดใน
ทางออม เพราะหากองคกรธุรกิจมีความสัมพันธที่ดีกับชุมชนรอบขางหรือแมกระทั่งกับชุมชน
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ประเภทใดประเภทหนึ่งที่มีการรวมตัวกันเพื่อจุดมุงหมายพิเศษ (เชน ชุมชนคนรักษปา) ชุมชน
เหลานั้นก็พรอมจะใหการสนับสนุนสินคาและบริการขององคกรเชนกัน  

  การทําชุมชนสัมพันธมักอาศัยเทคนิควิธีการสื่อสารที่เขาถึงประชาชนท้ังใน
ลักษณะของการใหขอมูลขาวสารอยางไมเปนทางการผานสื่อบุคคล (Personal Channel) ซึ่งมี
ลักษณะเปนกันเอง รวมท้ังสื่อประเภทอ่ืนๆ และการจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อเสริมสรางความสัมพันธ
โดยตรง ซึ่งกิจกรรมสวนใหญที่องคกรจัดทําข้ึนจะตองคํานึงถึงความตองการและคุณคาแกชุมชน
เปนหลัก ซึ่งในปจจุบันการดําเนินงานตามแนวทางน้ีกลายเปนสวนหนึ่งของการแสดงความรับผิดชอบ
ตอสังคมขององคกรดวย เชน การจัดหนวยแพทย/อนามัยเคลื่อนที่เพื่อใหบริการแกประชาชนใน
ทองถิ่น การบริจาคทุนอุดหนุนการศึกษาในชุมชน การสรางศาลาวัดในหมูบาน การรวมงาน
ประเพณีในจังหวัด การพากลุมผูนําชุมชนไปศึกษาดูงานนอกพื้นที่ เปนตน 

  2.4.3 กลุมสื่อมวลชน (Mass Media or Media or Press) กับ งานสื่อมวลชนสัมพันธ 
(Media Relations) 

  เมื่อเปรียบเทียบกับกลุมสาธารณชนภายนอกองคกรกลุมอ่ืนๆ แลว กลาวไดวา
สื่อมวลชนจัดเปนกลุมประชาชนเปาหมายของการประชาสัมพันธองคการที่มี ขนาดเล็ก โดย
ประกอบดวยสมาชิกหรือผูที่ปฏิบัติงานอยูในองคกรสื่อสารมวลชนแขนงตางๆ ทั้งประเภทหนังสือพิมพ 
นิตยสาร วิทยุ และโทรทัศน ซึ่งมีบทบาทในการนําเสนอเนื้อหาขาวสารในสื่อนั้นๆ ไดแก ผูสื่อขาว
หรือนักขาว (Reporters) หัวหนาขาวหรือบรรณาธิการขาว (Section Editors) บรรณาธิการบริหาร 
(Editors) คอมลัมนิสต (Columnists)  

  แมสื่อมวลชนจะมีจํานวนไมมาก แตเนื่องจากเปนกลุมท่ีมีบทบาทอยางใหญหลวง
ในฐานะเปน “บุคคลท่ียืนอยูตรงกลาง” (The Person in the Middle) คือ เปนตัวกลางในการถายทอด
ขาวสารที่เกี่ยวของกับองคกรไปสูสาธารณชนทุกกลุมไดอยางกวางขวางและรวดเร็วมาก หนวยงาน
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงจําเปนตองใหความสําคัญกับการทําสื่อมวลชนสัมพันธ (Media Relations) 
โดยมีจุดมุงหมายคลายคลึงกัน นั่นคือ เพื่อใหไดรับความเขาใจ ไดรับความเห็นใจและการ
สนับสนุนจากบรรดาส่ือมวลชนในประเด็นตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับองคกร นอกจากน้ี ยังมีจุดมุงหมาย
เพ่ืออาศัยสื่อมวลชนเปนชองทางในการบอกเลาเร่ืองราวขององคกรในดานตางๆ ไปสูกลุมอ่ืนๆ 
เพื่อกอใหเกิดภาพลักษณเชิงบวกแกองคกรดวย 

   ในทางปฏิบัติ การทําประชาสัมพันธองคการกับกลุมสื่อมวลชนตั้งอยูบน
พื้นฐานของความสัมพันธที่มีผลประโยชนรวมกัน (Mutual Beneficial Relationship) คือ ในขณะท่ี
องคกรไดรับประโยชนจากการเผยแพรขาวสารของตนผานทางสื่อมวลชน สื่อมวลชนก็ไดรับการ
สนับสนุนจากองคกรทําใหมีเนื้อหาขาวสารที่มีคุณคาไปนําเสนอตอผูรับสาร อยางไรก็ตาม ในทาง
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กลับกัน บางคร้ังองคกรอาจถูกเรียกรองจากสื่อขอใหเปดเผยขอมูลบางดานที่ยังปกปดอยู หรือสื่อ
เองก็อาจถูกรองขอจากฝายประชาสัมพันธองคกรใหชวยนําเสนอหรืองดนําเสนอเร่ืองราวบางอยาง
ของตนไดเชนกัน 

   การทําสื่อมวลชนสัมพันธอาศัยวิธีการท่ีหลากหลาย ทั้งเทคนิควิธีการสื่อสาร
เพื่อมุงถายทอดขอมูลขาวสารเกี่ยวกับองคกรไปสูสื่อมวลชน อาทิ การสงขาวหรือภาพขาว
ประชาสัมพันธ (News or Photo Release) การจัดใหผูบริหารใหสัมภาษณแกสื่อมวลชน (Press 

Interview) เปนตน และอีกสวนหนึ่งคือ เทคนิควิธีการเสริมสรางความสัมพันธอันดีกับสื่อมวลชน 
เชน การจัดกิจกรรมขอบคุณสื่อ (Thanks Press) การเย่ียมเยียนสื่อในโอกาสสําคัญๆ (Press Visit) 

เปนตน 

  2.4.4 กลุมนักลงทุน (Investor) กับ งานนักลงทุนสัมพันธ (Investor Relations) 

   การประชาสัมพันธองคการกับกลุมท่ีเกี่ยวของกับการลงทุนหรือการครอบครอง
หุนขององคกรธุรกิจนั้น นอกจากจะเรียกวาเปนการทํากิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ (Investor Relations) 
แลว ยังอาจเรียกอีกอยางหน่ึงวา เปนการสรางความสัมพันธดานการเงิน (Financial Relations) ซึ่ง
กลุมสาธารณชนที่เปนเปาหมายนั้นหมายถึงชุมชนการลงทุน (Investment Community) ทั้งหมด 
อันประกอบดวยกลุมที่สําคัญๆ คือ กลุมผูถือหุน (Stockholders or Shareholders) ซึ่งเปนผูที่
ครอบครองหุนขององคกรอยูแลว กลุมนักลงทุน (Investors) ทั้งที่เปนนักลงทุนรายใหญประเภท
สถาบันทางการเงินตาง ๆ และนักลงทุนรายยอยประเภทบุคคล นอกจากน้ี ยังรวมไปถึงนักวิเคราะห
หลักทรัพย (Stock or Financial Analysts) ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญดานขอมูลการลงทุนที่สามารถให
ขอมูลและคําแนะนํา ตลอดจนช้ีชวนการลงทุนในธุรกิจตางๆ ใหแกนักลงทุนได 

   การสรางความเขาใจและความสัมพันธอันดีกับชุมชนการลงทุนเปนการ
ดําเนินงานประชาสัมพันธองคการท่ีทวีความสําคัญ ซึ่งสงผลตอการอยูรอดและการเติบโตของ
องคกรธุรกิจสมัยใหมมากข้ึนเร่ือย ๆ โดยมีวัตถุประสงคที่สําคัญคือ เพื่อชวยใหธุรกิจสามารถดึงดูด
เงินลงทุนไวไดตามเปาหมาย   นอกจากนี้ยังมีจุดมุงหมายทางการเงินอื่นๆ ไดแก การคงไวซึ่งทุน
สํารองของบริษัทในจํานวนท่ีเหมาะสม เสริมสรางความเชื่อมั่นในแหลงเงินทุน และตอบสนองตอ
ความตองการและคําถามของนักลงทุนตางๆ ไดอยางมั่นใจ 

   การทําดําเนินงานนักลงทุนสัมพันธมักอาศัยชองทางการสื่อสารเฉพาะบางชนิด
ที่สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายท่ีกลาวไวขางตนไดดี ธุรกิจขนาดใหญมักนิยมนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับ
สถานะขององคกรธุรกิจ การดําเนินงาน และผลประกอบการ แกนักลงทุนและผูถือหุน รวมถึงกลุม
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับการลงทุนผานทางเว็บไซตของบริษัท (Company’s Website) การจัดประชุม
ผูถือหุน (Shareholder Conference) การจัดประชุมแถลงขาวแกสื่อมวลชนดานการเงินและการลงทุน 
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(Press Conference for Financial Media) นอกจากน้ี ยังอาศัยสื่อสิ่งพิมพเฉพาะกิจ เชน รายงาน
ประจําป (Annual Report) จุลสาร (Bulletin) เปนตน 

  2.4.5 กลุมรัฐ (Government) กับ งานรัฐสัมพันธ (Government Relations) 

  เมื่อเอยถึงรัฐ (Government) ในท่ีนี้มิไดมุงหมายท่ีตัวรัฐบาลเพียงลําพัง แต
หมายรวมถึงองคกรตาง ๆ ในภาครัฐ (Governmental Organizations) และเจาหนาท่ีหรือพนักงาน
ของภาครัฐ (Governmental Officers) ที่เกี่ยวของกับองคกรใดองคกรหนึ่งในมิติตาง ๆ ดวย  

   การประชาสัมพันธองคการกับหนวยงานในภาครัฐเรียกวา งานรัฐสัมพันธ  
(Government Relations) ซึ่งในบางคร้ังก็มีการอธิบายกันในความหมายอยางกวางโดยใชคําวา  
กิจการสาธารณะ (Public Affairs) ซึ่งหมายถึงการดําเนินงานของเอกชนท่ีเกี่ยวของกับรัฐในระดับตางๆ 
ดวยเหตุที่ทั้งองคกรเอกชนประเภทธุรกิจและมิใชธุรกิจตางก็ตองมีภารกิจเกี่ยวพัน กับภาครัฐใน
หลายแงมุม อาทิ ธุรกิจโรงแรมและการทองเท่ียวมักเกี่ยวของกับสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การลงทุน การทองเที่ยวแหงประเทศไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม 
สวนมูลนิธิหรือองคกรสาธารณประโยชนดานสุขภาพก็ตองเกี่ยวของกับกระทรวงสาธารณสุข 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปนตน การตัดสินใจของภาครัฐโดยเฉพาะอยางยิ่งการ
ตัดสินใจเชิงนโยบายยอมมีผลกระทบโดยตรงตอองคกรเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่งผลที่เกิดขึ้นตอ
องคกรธุรกิจ ไมวาจะเปนดานขีดความสามารถในการจัดการ ขอบังคับ สัมปทาน การเก็บภาษี  
กฎหมายแรงงาน และนโยบายการคากับตางประเทศ ซึ่งสงผลตอเนื่องถึงความสําเร็จในการ
ประกอบการขององคกรทั้งสิ้น ดังน้ันจึงสรุปไดวา งานรัฐสัมพันธมีความสําคัญอยางย่ิงตอองคกร 
โดยมีวัตถุประสงคคือ เพื่อสรางความเขาใจและสานสัมพันธอันดีกับหนวยงานของรัฐและเจาหนาท่ี
ของหนวยงานรัฐ เพื่อกอใหเกิดการยอมรับในแนวคิดและการดําเนินงานขององคกร หรือแมกระท่ัง
การที่องคกรเอกชนพยายามเขาไปสื่อสารเพื่อมีบทบาทตอการตัดสินใจดานนโยบายของรัฐท่ี
สงผลกระทบตอองคกรก็เปนได  
   วิธีการสื่อสารกับภาครัฐ โดยเฉพาะอยางย่ิงการสื่อสารกับเจาหนาที่ระดับสูง
ของภาครัฐมักอาศัยชองทาการติดตอระหวางบุคคล เทคนิควิธีการท่ีใชจึงอาจเปนการพบปะเจรจา  
(Personal Meeting) เพื่อพูดคุยใหขอมูลและชักจูงใจในลักษณะท่ีเรียกกันวา การล็อบบี้ (Lobbying) 

หรือ อาจเปนการสงจดหมาย (Mail or E-Mail) โดยตรงไปยังผูมีอํานาจรัฐ นอกจากน้ี อาจใชวิธีการ
ประชุมรวมกัน (Meeting) ระหวางภาคีของพันธมิตรทางธุรกิจกับผูแทนภาครัฐ ทั้งน้ี อาจเปนไป
อยางเปดเผยหรือเปนแบบลับเฉพาะก็ได 
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 2.5 บทบาทและความสําคัญของผูบริหารสูงสุด (CEO) ในการประชาสัมพันธองคการ  

  ในองคกรธุรกิจแทบทุกแหงมักจะมีผูบริหารระดับสูง  (Chief Executive Officer or 

CEO)  ที่คอยควบคุมนโยบายและการดําเนินงานขององคกรใหเปนไปอยางราบร่ืน  ดังน้ัน การปฏิบัติ
ตนใหเปนผูบริหารสูงสุดที่ดีขององคกรจึงเปนสิ่งท่ีสําคัญอยางย่ิง  โดยผูบริหารพึงระลึกไวเสมอวา 
ลูกคาและสาธารณชนสวนใหญมักมีความคาดหวังตอองคกรสูงเสมอ  อยางไรก็ตาม ผูบริหารสูงสุด
สามารถยกระดับความเช่ือมั่นใหแกองคกรไดดวยการบริหารงานอยางโปรงใส บทบาทท่ีสําคัญของ
ผูบริหารสูงสุดขององคกรคือ การเขารวมการสื่อสารเชิงรุกขององคกรในทุกกรณี   การสนับสนุน
ความคิดริเร่ิมสรางสรรคของพนักงานในการปฏิบัติงาน และการใหความรวมมือกับองคกรในการ
แสดงความรับผิดชอบตอสังคมดวย  
   จากการศึกษาของ Ketchum (2010) พบวา ลูกคาและสาธารณชนมักไมคอยเชื่อมั่น
องคกรใน 3 ประเด็นสําคัญคือ เร่ืองสิ่งแวดลอม  เร่ืองจริยธรรม และเร่ืองพนักงาน  เพราะพวกเขา
พบวาองคกรมักไมคอยปฏิบัติตามคําพูดที่ไดใหไวในการรับผิดชอบตอสังคมและชุมชนรอบขาง   
ดังน้ันในกรณเีหลาน้ีการกระทําใหเห็นจริงอยางจริงใจยอมสําคัญกวาคําพูด และโดยเฉพาะอยางยิ่ง
หากองคกรทําธุรกิจที่เกี่ยวกับเงินๆ ทอง ๆ ไมวาจะเปนธนาคาร บริษัทประกันภัย  หรือสหกรณ
ออมทรัพยก็ตาม องคกรอาจจําเปนตองวาจางหนวยงานตรวจสอบบัญชีจากภายนอกเขามา
ตรวจสอบบัญชีขององคกรใหเปนท่ีประจักษ  เพื่อสรางความโปรงใส ชวยเรียกความเช่ือมั่นใหแก
องคกร และทําใหมีความไดเปรียบคูแขงขันในตลาดดวย    
  นอกจากน้ี สิ่งท่ีสําคัญประการหนึ่งเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางผูบริหารสูงสุดกับ
ตัวองคกรก็คือ การทําใหประชาชนสามารถเช่ือมโยงช่ือเสียงของผูบริหารระดับสูงกับตัวองคกรให
ได หากจะยกตัวอยางใหเห็นชัดเจนก็คือ กรณีที่ประชาชนรับรูภาพของคุณตัน ภาสกรนที  อดีต
ผูบริหารสูงสุดของ บริษัท โออิชิ กรุปจํากัด (มหาชน) กับภาพของผลิตภัณฑโออิชิควบคูกัน  ซึ่ง
หากคนรูสึกเช่ือมั่นในตัวผูบริหารระดับสูงเชนคุณตันแลว ก็จะทําใหมั่นใจในผลิตภัณฑของโออิชิ
ทุกผลิตภัณฑได  อยางไรก็ตามแนวคิดเชนนี้ก็มีขอเสียเชนกัน   เพราะเมื่อบริษัทและผูบริหาร
ระดับสูงกลายเปนภาพเดียวกัน หากผูบริหารปฏิบัติตนไมดี   ภาพลบของผูบริหารก็อาจทําใหบริษัท
เสี่ยงตอการสูญเสียความเชื่อมั่นหรือออนไหวตอภาวะลมละลายมากข้ึน ดังน้ันประเด็นสําคัญที่ตอง
พิจารณาคือ การคนหาแนวทางที่บริษัทจะไดรับผลประโยชนจากภาพลักษณที่ดีของผูบริหาร
ระดับสูงน่ันเอง  อยางไรก็ตาม มีขอเตือนใจวา ชื่อเสียงและภาพลักษณที่ดีของบริษัทมิไดมาจาก
ผูบริหารทานใดทานหน่ึงเทาน้ัน แตจําเปนตองมาจากภาพรวมทั้งหมดของการดําเนินงานของ
บริษัทนั้น ๆ เปนสําคัญ  
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  บทบาทและความสําคัญของผูบริหารระดับสูงในการประชาสัมพันธองคการอีก
ประการหนึ่งคือ   การมีผูบริหารที่ใหความสําคัญกับการสื่อสารภายในองคกร   ผูบริหารระสูงสุด
ตองมี “ภาวะผูนําทางการสื่อสารท่ีเขมแข็ง” เพราะการประชาสัมพันธองคการน้ันตองใชทักษะใน
การสื่อสารอยางมาก ซึ่งขอดีของการมีผูบริหารสูงสุดท่ีใหความสําคัญกับเร่ืองของการสื่อสารและ
ความสัมพันธภายในองคกรยอมกอใหเกิดผลดีตอขวัญและกําลังใจของพนักงานโดยรวม เชน หาก
พนักงานมีขอมูลที่พวกเขาตองการจากผูบริหารสูงสุดอยางถูกตอง ครบถวน ก็จะกอใหเกิดการ
ตัดสินใจที่ดีที่ และสามารถนําไปสูองคกรที่มีศักยภาพสูง ในขณะเดียวกัน ก็ชวยดึงดูดพนักงานช้ัน
ดีซึ่งมีทักษะความชํานาญสูงและพรอมที่ชวยขับเคลื่อนองคกรสูความสําเร็จในการแขงขัน เปนตน 

 2.6 บทบาทของการประชาสัมพันธ กับ การแสดงความรับผิดชอบตอสังคมขององคการ 

  ความรับผิดชอบตอสังคมขององคการ (Corporate Social Responsibility) หรือที่มัก
เรียกกันอยางยอ ๆ วา ซีเอสอาร (CSR) นั้น เปนหลักการซึ่งไดรับการพัฒนาข้ึนอยางเปนระบบเปน
คร้ังแรกจาก ที่ประชุม World Economic Forum ของสหประชาชาติเมื่อป ค.ศ. 1999 เพื่อมุงผลักดัน
ใหองคกรตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งองคกรประเภทธุรกิจ ที่จะตองดําเนินงานอยางมีความรับผิดชอบ
ตอสังคม (Socially Responsible)   

  Carroll (1979, cited by  Goi 2009: 46) กลาวถึงความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร
ไววา ความรับผิดชอบตอสังคม (Social Responsibility) ของธุรกิจนั้น เกี่ยวของกับความคาดหวัง
ตางๆ (Expectations) ที่สังคมมีตอองคกร ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ทั้งความคาดหวังท่ีเกี่ยวของกับ
เศรษฐกิจ (Economic) กฎหมาย (Legal) จริยธรรม (Ethical) และดุลยพินิจในการดําเนินงาน 
(Discretionary) ซึ่งจากนิยามท่ียกมานี้สะทอนใหเห็นวา การท่ีองคกรธุรกิจใด ๆ จะดําเนินงานเพื่อ
บรรลุเปาหมายในการแสวงหากําไรน้ัน ธุรกิจจะตองคํานึงถึงสังคม ชุมชน คุณธรรม สิ่งแวดลอม 
และอ่ืน ๆ ที่เปนผลประโยชนของสังคมควบคูกันเสมอ ดังน้ัน การประชาสัมพันธองคการจึงเขามา
มีบทบาทสําคัญในการจัดการการสื่อสารเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอสังคมที่องคกรยึดถือปฏิบัติ 
  Dennis L. Wilcox ศาสตราจารยดานการประชาสัมพันธกลาววา การประชาสัมพันธ
มีบทบาทอยางสําคัญตอการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจเมื่อผูบริหารขององคกร
ตระหนักถึงการท่ีองคกรแสดงตนเปนพลเมืองของสังคม (Corporate Citizenship) ดวยการกระทํา 
(Action) มิใชเพียงคําพูดหรือวาทกรรม (Rhetoric) เพราะน่ันคือกลไกหลักในการขับเคลื่อนช่ือเสียง
ของบริษัท (Wilcox  2008: 9) โดยไดเสนอบทบาทและแนะแนวทางบางประการซึ่งสรุปไดวาการทํา
ประชาสัมพันธองคการเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอสังคมมีดังนี้ (Wilcox  2008: 9 - 13) 

  1. การสื่อสารเพื่อสนับสนุนและเสริมสรางสํานึกในการแสดงความโปรงใส
(Transparency) และการตัดสินใจอยางมีจริยธรรม (Ethical Decision-Making) ขององคกร 
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  2. การประชาสัมพันธเพื่อแสดงถึงความมีใจบุญสูนทาน (Philanthropy) ขององคกร
ซึ่งมีคุณคาเชิงกลยุทธสําหรับธุรกิจ โดยเก่ียวของกับการบริจาคเงิน อุปกรณ และการใหบริการตาง ๆ 
แกสังคม 

  3. การติดตามประเด็นตาง ๆ (Issues) และประเมินความเสี่ยง (Risk) ของประเด็น
เหลานั้นที่อาจสงผลตอสมรรถนะในการดําเนินงานและช่ือเสียงของธุรกิจ โดยเรียกการดําเนินงาน
ในลักษณะนี้วา การจัดการประเด็น (Issue Management)  

  4. การเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับการทํากิจกรรมแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของ
องคกร (CSR’s Activities) ไปสูกลุมผูมีสวนไดสวนเสียตาง ๆ (Stakeholders) เพื่อสรางการรับรู
และกอใหเกิดความนิยมชมชอบ 

  5. การสื่อสารเพื่อใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับเรื่องราวที่ซับซอนตาง ๆ ซึ่ง
เก่ียวของกับหลักการความรับผิดชอบตอสังคม อาทิ องคประกอบของ CSR ประเด็นเก่ียวกับภาวะ
โลกรอน การอนุรักษสิ่งแวดลอม ความยั่งยืน เปนตน  
  6. การประสานงานกับกลุมตาง ๆ ในสังคมที่อาจมีความเห็นไมลงรอยกันกับองคกร 
โดยอาศัยเทคนิคการแกไขความขัดแยง (Conflict Resolution) และการเจรจาตอรอง (Negotiation) 

เพื่อเปดพื้นที่สําหรับการหารือและแกไขปญหารวมกัน   
  กลาวโดยสรุป การประชาสัมพันธองคการ เปนการดําเนินงานดานการจัดการ
ทางการสื่อสารที่สําคัญ ซึ่งองคกรทุกประเภท โดยเฉพาะอยางยิ่งองคกรธุรกิจจําเปนตองใชเปน
เคร่ืองมือเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการดําเนินงาน การทําประชาสัมพันธองคการที่มีประสิทธิภาพ
จะชวยสงผลใหการดําเนินงานขององคกรเปนไปดวยความราบร่ืน ไดรับการยอมรับจากสาธารณชน
ที่เกี่ยวของ รวมทั้งพนักงานขององคกรเองและกลุมประชาชนภายนอกกลุมตางๆ อาทิ ชุมชน  
สื่อมวลชน นักลงทุน ฯลฯ และที่สําคัญสําหรับองคกรประเภทธุรกิจก็คือ ความพึงพอใจของ
สาธารณชนท่ีเล็งเห็นวาองคกรไดคํานึงถึงประโยชนของสังคมอาจมีสวนชวยเพิ่มยอดขายองคกรธุรกิจ
โดยทางออม  
  ทั้งนี้บุคคลท่ีมีบทบาทสําคัญอยางย่ิงในการผลักดันใหการประชาสัมพันธองคการ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพก็คือผูบริหารสูงสุด ซึ่งจะตองเล็งเห็นความสําคัญและสนับสนุนการ
ดําเนินงานประชาสัมพันธองคการอยางจริงจังท้ังระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ โดยองคกร
สมัยใหมตองสามารถสื่อสารองคกรของตนเกี่ยวกับบทบาทความรับผิดชอบตอสังคมไดอยาง
สอดคลองกับปริบทความสนใจและความคาดหวังของสังคมดวย 
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3. แนวคิดเกี่ยวกับ CSR กับการสื่อสารการตลาด 

 การตลาดยุคใหมมิใชเพียงการพัฒนาผลิตภัณฑที่ดี การกําหนดราคาเหมาะสม และทําให
ผูบริโภคหาซื้อสินคาไดเทาน้ัน แตยังตองทําการสื่อสารกับผูมีสวนไดเสียทั้งปจจุบันและอนาคต
ตลอดจนสาธารณะชนทั่วไป บริษัทจึงตองแสดงบทบาทเปนผูสื่อสาร (Communicator) และผูสงเสริม 
(Promoter) ซึ่งในบทบาทดังกลาวนี้ จะตองพิจารณาวาจะสื่อกับอะไร กับใคร ดวยความถี่เทาไหร 
ฟลิป คอทเลอร (Kotler 2001 : 721) 

 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ (Integrated Marketing Communication) คือ 
การสื่อสารการตลาดท่ีมีการผสมการสื่อสารประเภทตางๆ เขาดวยกันอยางสอดประสารเปนหนึ่งเดียว
ในเชิงกลยุทธ อาศัยจังหวะของการตลาด จิตวิทยาประชาชนของผูบริโภคและขอมูลสถิติของคูแขง 
รวมถึงการใชอาวุธสื่ออยางประสารเหมาะสม การโฆษณา การประชาสัมพันธ การรณรงคการสงเสริม
การขาย การสงเสริมระหวางบุคคล การสื่อสารมวลชนและอ่ืนๆ  จะตองพรอมท่ีนําเอามาใชอยาง
สนับสนุนกันและทันทวงที เพื่อประสิทธิภาพในการแขงขันทางการตลาด บางทีเรียกวา การสื่อสาร
การตลาดอยางครบวงจร ซึ่งเนนท่ีความครบถวนของการสื่อสาร มากกวาความเปนหน่ึงเดียวของ
กระบวนยุทธ (สมควร กวียะ 2540 : 148) 

 อานันท ปนยารชุน (2552) ไดใหแนวทางสําหรับองคกรที่จะแสดงความรับผิดชอบตอ
สังคมและสิ่งแวดลอมอยางสมบูรณ ตองมีการใชสื่อสรางสรรคเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอมเพราะการ
ใชสื่อโฆษณาประชาสัมพันธเปนเคร่ืองมือในการใชสื่อสารจากองคกรไปสูสังคม ซึ่งไมเพียงแตเปน
การเผยแพรขอมูลการดําเนินงานขององคกร และแสดงเจตจํานงในการรับผิดชอบตอสังคมเทาน้ัน
สามารถใชเปนเคร่ืองมือกระตุนเตือนใหสังคมใหความสําคัญกับการรับผิดชอบตอสังคมมากข้ึนดวย 
เพราะสามารถบรรลุประโยชนทั้งสองทาง กลาวคือ สามารถตอบสนองเปาหมายในเชิงธุรกิจเพื่อ
สรางความนิยมในกลุมผูบริโภคและสรางความโดดเดนเหนือคูแขงขณะเดียวกันยังทําหนาท่ีเปนสื่อ
แหงการเรียนรูที่เขาถึงผูบริโภคไดอยางแพรหลายและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากปจจุบันเปนยุคของ
ขอมูลขาวสาร การบริโภคสิ่งตางๆ ไมวาจะเปนสื่อโทรทัศน หนังสือพิมพ วิทยุ ฯลฯ จึงเปนสวนหนึ่ง
ที่ขาดไมไดในชีวิตประจําวันของผูคนสวนใหญในสังคม ทําใหสื่อโฆษณาประชาสัมพันธมีศักยภาพ
ในการสรางผลกระทบตอผูบริโภคอยางที่เราคาดไมถึง 

 โดยสรุปเห็นไดวาการสื่อสารการตลาดเก่ียวกับเร่ืองความรับผิดชอบตอสังคมกลายเปน
ที่ยอมรับกันอยางกวางขวางวามีความสําคัญ  แตตองเลือกสื่อสารอยางเหมาะสม  และการโฆษณา
เพ่ือสรางภาพลักษณองคกรก็เปนที่นิยมมากข้ึน ผูวิจัยไดนําแนวคิดน้ีมาเปนแนวทางในการออกแบบ
ตารางการบันทึกขอมูล  เพื่อใชเก็บขอมูลในการวิจัย  และใชเปนแนวทางในการวิเคราะหและ
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อภิปรายผล  ในแงของวัตถุประสงคในการนําเสนอความรับผิดชอบตอสังคมที่ปรากฏในนิตยสาร
แพรวในการนําเสนอกิจกรรมเพื่อสังคมขององคกรธุรกิจในประเทศไทย 

 
4. แนวคิดเกี่ยวกับอิทธิพลของสื่อ 
 4.1 ทฤษฎีเก่ียวกับสื่อมวลชน 

  4.1.1 ทฤษฎีความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม (KAP Throry) 

   นักวิชาการทางดานสื่อมวลชนที่ไดศึกษาอิทธิพลของการโฆษณาชวนเช่ือของ
สหรัฐอเมริกาในระหวางการทําสงครามกับสเปน ของคอมมิวนิสตรัสเซียหลังสงครามโลกคร้ังท่ีหนึ่ง 
และของนาซีเยอรมันกอนและระหวางสงครามโลกคร้ังท่ีสอง ก็ไดมีความเช่ืออยางกวางขวางวา  
สารนิเทศจากสื่อมวลชน สามารถสรางความเปลี่ยนแปลงในดานความรู ทัศนคติ และ พฤติกรรม
ของมวลชนผูที่ไดรับขาวสารไดเปนอยางมาก จึงไดมีการสรางทฤษฎีเข็มฉีดยา (Hypodermic Needle 

Theory) ทฤษฎีกระสุนเงิน (Silver Bullet Theory) ทฤษฎีการปลูกฝ (Inoculation Theory) ทฤษฎี
การปลูกฝง (Cultivation Theory) มากข้ึน สองทฤษฎีแรกเชื่อวาผลนั้นเปนไปอยางรุนแรงและ
รวดเร็ว สองทฤษฎีหลังเช่ือวาผลน้ันคอยๆ บังเกิดขึ้นทีละนอย แตทายสุดก็ปรากฏใหเห็นชัดเจน 

  4.1.2 ทฤษฎีจิตรบําบัด (Psychotherapy) 

   เปนทฤษฎีของศาสตราจารยชาวเบลเยี่ยม โรเยร โกลสส เปนแนวคิดท่ีพัฒนา
มาจากทฤษฎีจิตวิเคราะหของฟรอยด เพราะเปนเร่ืองของการบําบัดทางจิต โกลสส เขียนไววา
สื่อมวลชนสามารถบําบัดทางจิตได และเสนอขาวสารในแตละวันกอใหเกิดผลในการบําบัดรักษา
จิตใจของผูรับสาร ในขณะที่ ฟรอยดใชการสื่อสารระหวางบุคคล โกลสสไดมองเลยไปถึง
สื่อมวลชน สื่อมวลชนมีบทบาทหนาท่ี 2 ดานคือ ดานการสื่อสารท่ีมีผลตอสติปญญาของมนุษย 
ไดแก การใหขาวสาร การใหการศึกษาอบรม การแสดงความคิดเห็น การกดดันใหเปลี่ ยนแปลง 
สวนดานจิตวิทยาสังคม ไดแก การสรางความสัมพันธทางสังคม การใหความบันเทิงเริงรมยและ
การบําบัดทางจิต 

   การบําบัดทางจิตตามทฤษฎีของโกลสส หมายถึง การผอนคลายความตึงเครียด
การทดแทนชดเชยความไมสมหวัง โดยการพูดใหฟง การเขียนใหอาน การถามใหตอบ หรือ
การสะกดจิตทางไกล โดยอาศัยสื่อมวลชน (สมควร กวียะ 2540 : 99) 

  4.1.3 ทฤษฎีกระบวนการเลือกสรร (Selective Processes)  

   ตามแนวคิดทฤษฎีนี้ ผูรับสารมีกระบวนการเลือกรับรูขาวสารท่ีแตกตางกันไป
ตามประสบการณ ความตองการ ความเช่ือ ทัศนคติหรือความรูสึกนึกคิด แมวาจะมีการเตรียมการ
อยางดีในการสื่อสาร ใชผูสงสารที่มีความสามารถและความนาเช่ือถือ หรือใชสื่อที่มีสมรรถนะสูง 
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แตการสื่อสารก็อาจจะลมเหลวได ถาขาวสารเหลานั้นไมสอดคลองกับทัศนคติหรือความตองการ
ของผูรับสาร 

   4.1.3.1 การเลือกแสวงหาขาวสาร (Selective Information Seeking) บุคคล
มักจะแสวงหาขาวสารที่ใหความรูและความบันเทิง แตจะตัดสินใจเลือกที่จะใหผลตอบแทนสูงเพ่ือ
เปรียบเทียบกับการลงทุนลงแรง หรือพันธะผูกพันที่จะตามมา 
   4.1.3.2 การเลือกเปดรับหรือเลือกสนใจ (Selective Exposure or Selective 

attention) คือ แนวโนมท่ีผูรับสารจะเลือกเปดรับ หรือเลือกสนใจขาวสารท่ีสอดคลองกับความรู 
ทัศนคติ ความเชื่อ หรือ สถานภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม นั้นคือเหตุผลที่ วาคนหน่ึง
ชอบอานไทยรัฐ แตอีกคนหนึ่งชอบอานขาวสด 

   4.1.3.3 การเลือกรับรูหรือตีความ (Selective Perception or Selective  

Interpretation) คือการที่ผูรับสารเกิดการรับรู ความหมาย หรือตีความหมายของขาวสารแตกตางกัน
ไหม ตามความรู ความเขาใจ ความเชื่อ ความคิดเห็นของตนเอง การรับรูและการตีความเปนลักษณะ
จําเพาะทางจิตวิทยาของมนุษย 
   4.1.3.4 การเลือกจดจํา (Selective Retention) เปนแนวโนมในการเลือกจดจํา
ขาวสารตามความตองการ ความสนใจ หรือทัศนคติ ความเชื่อของแตละคน (สมควร กวียะ 2540 : 
114-115) ทั้งนี้ ประสิทธิผลของสื่อมวลชนขึ้นอยูกับ 3 ปจจัย 

    4.1.3.4.1 ผูรับสาร เปนปจจัยที่สําคัญสุดที่สุด เพราะเปนผูที่เปดรับ
สื่อมวลชน เปนผูรับผลจากสื่อมวลชน ถาไมมีผูรับสาร ผลของสื่อมวลชนก็เกิดข้ึนไมได ผลจะเกิดข้ึน
ที่ความรู ทัศนคติ หรือพฤติกรรมของผูรัยสารเสมอ แตจะเกิดมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับระดับการ
พึ่งพาขาวสารจากสื่อมวลชนของผูรับสารแตละคน 

    4.1.3.4.2 ระบบสื่อสารมวลชน 

    4.1.3.4.3 ระบบสังคม ถาสังคมมีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงมากและ
เกิดความขัดแยงสูง คนในสังคมก็มีความตองการขาวสารมากและตองพ่ึงพึงสื่อมวลชนมาก  
   จากแนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับอิทธิพลและประเภทของสื่อ  สรุปไดวาสื่อมวลชน
มีบทบาทสําคัญตอการนําเสนอขาวในสังคม  โดยเฉพาะสังคมท่ีมีการแขงขันทางธุรกิจทวีความรุนแรง
มากข้ึน  เร่ือยๆ ทําใหขอมูลขาวสารมีความจําเปนตอผูบริหารและองคกรมากขึ้น  เพราะเปนสวนสําคัญ
ที่ชวยประกอบการตัดสินใจ  ผูวิจัยจะนําแนวคิดเก่ียวกับประเภทของขาวมาใชในการออกแบบ
ตารางบันทึกขอมูลเพื่อวิเคราะห  และนําแนวคิดเร่ืองอิทธิพลของสื่อมาใชในการวิเคราะห  และ
อภิปรายผล  การใชพื้นท่ีสื่อของนิตยสารแพรวในการนําเสนอกิจกรรมเพ่ือสังคมขององคกรธุรกิจ
ในประเทศไทย 
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5. แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะหเน้ือหา ( Content analysis) 
 5.1 ประวัติการวิเคราะหเน้ือหา 
  การวิจัยโดยการวิเคราะหเนื้อหา  มีผูศึกษาวิจัยมานานแลวและศึกษาวิจัยกับสื่อ
ทุกประเภททั้งท่ีเปนตัวอักษร  เชน  หนังสือ  และที่ไม เปนตัวอักษร เชน ดนตรี ภาพยนตร  ใน
ระยะแรกๆ สื่อที่มีผูสนใจวิเคราะหเนื้อหากันมาก คือ  หนังสือพิมพ  ตอมาไดสนใจวิเคราะหเนื้อหา
สื่อประเภทอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้น  เชน ขอสนทนา  หนังสือสาขาวิชาตางๆ วิทยานิพนธ  หลักสูตร
การเรียนการสอน  บทความในวารสาร นิตยสารตาง ๆ 
  ยุคแรกของการวิเคราะหเนื้อหา  คือในชวงป ค .ศ.1930  ในยุคนั้นการวิเคราะห
เน้ือหาไดทําเปนคร้ังแรก  โดยนักศึกษาวิชาหนังสือพิมพของมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย  โดยไดทําการ
วิเคราะหเนื้อหาหนังสือพิมพอเมริกันที่กําลังเปนที่นิยมอานกันอยางแพรหลายในขณะน้ัน  เพ่ือศึกษา
ความสนใจในเน้ือหาดานตางๆ วิธีการวิเคราะหในการจําแนกกลุมหัวขอเนื้อหาตามที่ปรากฏใน
หนังสือพิมพ เชน การเมือง  แรงงาน อาชญากรรม การหยาราง  กีฬา  นอกจากน้ีในชวงนี้ก็ไดมี  
การวิเคราะหเนื้อหาหนังสือดานวรรณคดีอีกดวย  สื่อการวิเคราะหเนื้อหาหนังสือประเภทรอยแกว
จําแนกตามความยาวของประโยค  กริยา  สันธาน ฯลฯ  แตยังศึกษาวิจัยกันไมมากนัก 

  ตอมาประมาณชวงปลายป ค.ศ.1930  การวิเคราะหเนื้อหาเจริญรุดหนาไปมากเรียก
ไดวาเปนยุคฟนฟูของการวิเคราะหเนื้อหา  สิ่งท่ีกระตุนใหการวิเคราะหเน้ือหาไดมีพัฒนาการรุดหนา
ไปมากก็คือ  ผลงานของ ฮาโรล ดี ลาสเวลล  และผูรวมงานของเขาทั้งความสนใจในเรื่อง  
ความคิดเห็นของสาธารณชนที่มีตอการโฆษณาชวนเชื่อ  ที่ไดรับฟงจากวิทยุ  ซึ่งเปนสื่อที่ไดรับ
ความนิยมและแพรหลายในขณะน้ัน  ลาสเวลล ไดตั้งแงคิดตางๆ ที่เกี่ยวกับการสื่อสารและทฤษฏี
ทางการเมืองและอธิบายความหมายทางการเมืองไวใหดวยหลักของลาสเลลประกอบดวยชุดของคํา
นิยาม ทางการเมืองรายช่ือสัญลักษณตางๆ ทางการเมืองที่ใชวิเคราะหการเมืองของโลก กลุมวิธีที่ใช
ศึกษา  คานิยมทางการเมือง  และการตัดสินขอบขายคานิยมน้ันทั้งปญหาและหัวขอตางๆ  ที่กําหนด
นี้เรียกวา Lasswellian Analysis  ความเกี่ยวพันระหวางผลงานของลาสเวลล และคนอ่ืนๆ รวมกับ
แนวคิดเห็นของสาธารณชนท่ีมีตอการโฆษณาชวนเช่ือ  ทําใหเกิดการวิเคราะหเนื้อหาสื่อตางๆ 
มากขึ้น ในชวงระยะดังกลาววิทยุไดรับความสนใจอยางกวางขวาง  พอล เอฟ ลาซารสเฟต  แห ง
หนวยวิจัยสังคมประยุกตของมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย จึงไดทําการวิเคราะหเนื้อหารายการวิทยุขึ้น   
นอกจากนี้ยังมีกลุมวิชาชีพอ่ืน ๆ ที่สนใจเร่ืองการศึกษาผูใหญไดคนควาหาวิธีตางๆ ทําใหการวิเคราะห
เน้ือหาไดมีพัฒนาการกวางขวางยิ่งขึ้น 

  ในระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 หนวยงานของสหรัฐอเมริกาหลายแหงไดศึกษาวิจัย
สื่อโดยใชวิธีวิเคราะหเนื้อหา  เชน  รัฐสภาอเมริกันภายใตคําแนะนําของลาสเวลล  ไดตั้งหนวยงาน
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ที่ทําหนาท่ีศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารในระหวางสงครามขึ้น  โดยมีวัตถุประสงคที่จะสํารวจความสนใจ
สวนใหญในขณะนั้นดวยการวิเคราะหเนื้อหาจากหนังสือพิมพที่สําคัญ ๆ อีกโครงการหนึ่งท่ี
คลายกันไดรับความชวยเหลือทางการเงินจากมูลนิธิในการทําวิจัย คือ  โครงการศึกษาวิจัยการ
สื่อสารแบบรวมอํานาจซึ่ง เอิรนสต คริส  และ ฮันส   สไพเออร  แหง New School for Social 

Research ในนครนิวยอรค เปนผูใหคําแนะนําในการวิจัย  นอกจากน้ีหนวยสื่อสารสงคราม  จาก
หนังสือพิมพ  นิตยสาร  รายการวิทยุ  ภาพยนตร  รวมทั้งการตูนตางๆ และแมแตใน กระบวนการ
ยุติธรรม ใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหาในการสอบสวน  เกี่ยวกับการโฆษณาชวนเชื่อทั้งขององคการ
และสวนบุคคลที่อยูในขายสงสัย ในทางการคา  การวิเคราะหเนื้อหาก็ถูกนํามาใชประโยชนดวย
เชนเดียวกัน  เชน  วารสารภาษาอังกฤษช่ือ Fortune Magazine ไดใหเงินทุนวิเคราะห Magazine  
ฉบับเดือนตุลาคม ค.ศ.1944  ปจจุบันบริษัทที่รับจางวิเคราะหเนื้อหาธุรกิจตางๆ ก็ยังอยู ซึ่งจะหาไดจาก 
Press Intelligence,Inc ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี 
  จะเห็นไดวาการวิเคราะหเนื้อหาไดพัฒนากวางขวางและนิยมกันมากขึ้น  มีวิธีการ
ศึกษาวิเคราะหใหมๆ ทั้งในรูปแบบของการวิเคราะหขอบเขตของเนื้อหาวิชาสาขาตางๆ ประเภท
ของสื่อสารตางๆ และเพื่อจุดมุงหมายตางๆ กัน (ชะมัยภรณ  ยอดจันทร และคณะ 2549 : 8) 
 5.2 ความหมายของการวิเคราะหเน้ือหา 
  ชวรงค  ลิมปปทมาปาณี  หนังมือพิมพไทยรัฐ (อางถึงใน ศิริวรรณ  ศิริภิรมย 2544 : 
48)  อธิบายความหมายของการวิเคราะหเนื้อหาไววา เปนรูปแบบของวิธีวิจัยประเภทหนึ่งซึ่งไดรับ
การนิยมเปนอยางมากซึ่งตองอาศัยเวลาและความละเอียดรอบคอบในการแยกแยะเนื้อหา  ตองเปน
การวิจัยที่ประหยัดคาใชจายในการออกเปนขอมูลในภาคสนาม 

  1. หลักและวิธีการวิเคราะหเนื้อหา 
  2. กําหนด “ประเด็น” หรือเร่ืองที่ตองการวิเคราะห 
  3. รวบรวมขอมูลที่จะนํามาใชในการวิเคราะหจากแหลงขอมูลตางๆ  
  4. แจกแจง “หัวเร่ือง” ที่ตองการนํามาวิเคราะห 
  5. แยกแยะขอมูลที่รวบรวมมา ตามหัวเร่ืองที่กําหนดไว 
  6. วิเคราะหขอมูลเชิงสถิติที่ไดจากการแยกแยะเน้ือหา 
  การวิเคราะหเนื้อหา อาจใหคําจํากัดความวาเปนการวิจัยเชิงปริมาณ ที่ทําการ
วิเคราะหเนื้อหาอยางเปนระบบ และมีวัตถุประสงค  รวบถึงการตรวจสอบปฎิสัมพันธของมนุษย
อยางพิถีพิถัน  ผานการวิเคราะหในรูปแบบตางๆ เชน การโฆษณาทางโทรทัศน  ภาพยนตร  
วรรณกรรมการวิเคราะหผานการใชคําในขาวประชาสัมพันธ  การใชคําในคอมพิวเตอร  อ่ืนๆ มีการใช
การวิเคราะหเนื้อหาในการศึกษาวิจัยในดานตางๆ มากมาย และแพรขยายเปนสูวงการตางๆ เพิ่มข้ึน
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เร่ือยๆ จากอัตราการใชการวิเคราะหเนื้อหาในขาวและบทความในสื่อมวลชนในชวงป 1971 ที่มีเพียง 
6.3% เพิ่มข้ึนเปน 34.8% ในป 1995 รวมถึงมีการบรรจุการเรียนการสอนดานการวิเคราะหเนื้อหา
เขาไวในหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยในลอนดอน (Neuendorf 2002:27) 
 

  พีระ จิรโสภณ (2535 : 67-69) ไดกลาวถึงวัตถุประสงคของการวิเคราะหเน้ือหาไว
ดังนี้ 
  1. พรรณนาเนื้อหาการสื่อสาร การวิจัยเชิงวิเคราะหเนื้อหาแตเดิมน้ันมีวัตถุประสงค
เพ่ือสํารวจ และอธิบายลักษณะเนื้อหาที่ปรากฏอยู เปนสวนใหญ และอาจพิจารณาแนวโนมของ
เน้ือหาในแตละชวงเวลา 
  2. ทดสอบสมมุติฐานเก่ียวกับลักษณะขาวสาร ไมวาจะเกี่ยวของกับหัวเรื่อง การใช
คําแบบแผน หรือสํานวนการเขียนมักจะเปนเครื่องชี้ถึงลักษณะแหลงสารหรือผูเขียนวาเปนใคร 
เปนเด็กหญิงหรือเด็กชาย เด็กหรือผูใหญ 
  3. เปรียบเทียบเนื้อหาสื่อมวลชนกับโลกที่แทจริง การวิเคราะหเนื้อหาเปนเคร่ืองมือ
ตรวจสอบความเปนจริง โดยเปรียบเทียบเนื้อหาที่สื่อมวลชนเสนอกับสภาพความเปนจริง 

  4. ประเมินภาพลักษณของกลุมบุคคลในสังคม การวิเคราะหเนื้อหาสื่อมวลชนจะ
ชวยใหสามารถประเมินภาพลักษณของกลุมบุคคลได 
  5. ศึกษาผลกระทบของสื่อมวลชน นักวิจัยหลายคนพยายามที่จะศึกษาผลกระทบ
ของเนื้อหาสื่อมวลชนตอผูรับสาร โดยเฉพาะการวิจัยที่เรียกวา “การวิเคราะหผลเกิดจากการปลูกฝง
ของสื่อมวลชน” 

  จะเห็นวาทฤษฏีเกี่ยวกับการวิเคราะหเนื้อหาเปนสิ่งสําคัญที่ตองศึกษาใหเขาใจอยาง
ถองแทเนื่องจากเปนเทคนิควิธีการวิจัยที่นํามาใชและไดรับการยอมรับมากข้ึนเร่ือยๆ ในปจจุบัน
โดยเฉพาะในดานการสื่อสาร  ผูวิจัยเลือกใชวิธีนี้ในการศึกษาเน่ืองจากเปนงานท่ีเกี่ยวกับการสื่อสาร
ซึ่งตองอาศัยเวลาและความละเอียดรอบคอบในการแยกแยะเนื้อหา  แตเปนการวิจัยที่ประหยัด
คาใชจายในการออกเก็บขอมูลในภาคสนาม  ดังนั้นผูวิจัยจะนําแนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะหเน้ือหาน้ี
เปนหลักเกณฑในการวิจัย  การสรุปผล  และการอภิปราย  เรื่อง “รูปแบบ และวิธีการสื่อสาร
ความรับผิดชอบตอสังคมที่ปรากฏในนิตยสารแพรว” เพื่อใหเปนไปอยางถูกตอง 
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6. ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับบริษัทอมรินทรพร้ินติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน) 
 6.1 ความเปนมา 
  จากรายงานประจําป 2553 ของบริษัทอมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จํากัด  
(มหาชน) ระบุวา บริษัทอมรินทรพร้ินต้ิงแอนดพับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน) มาจากจุดเร่ิมตนของกอง
บรรณาธิการเล็กๆ ที่คุณชูเกียรติ อุทกะพันธุ ไดรวบรวมสมัครพรรคพวกและพนักงานจํานวนเพียง
ไมกี่คน รวมกันจัดต้ังหางหุนสวนจํากัด วารสารบานและสวน เพื่อเร่ิมผลิตนิตยสาร“บานและสวน” 
ฉบับแรกออกวางจําหนายในเดือนกันยายน พ.ศ. 2519 โดยในสมัยนั้นยังตองอาศัยการพิมพจาก
โรงพิมพภายนอก ซึ่งในชวงตอมาจึงไดมีการกอตั้งโรงพิมพขึ้นในรูปของหางหุนสวนจํากัด อมรินทร
การพิมพ เพื่อจัดพิมพนิตยสารเอง ขณะเดียวกันก็รับจางงานพิมพอ่ืนดวยถึงแมจะมีพนักงานจํานวน
ไมกี่คน แตก็เปนจุดเร่ิมตนท่ียิ่งใหญที่สงผลใหกิจการขยายตัวเพิ่มมากข้ึนในระยะตอมาทาํใหมี
ความจําเปนตองระดมทุนและแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน  

  ไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อป 2536  พรอมกับเปลี่ยน
ชื่อเปน “บริษัทอมรินทรพร้ินต้ิงแอนดพับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน)” ในปเดียวกัน บริษัทไดขยาย
กิจการดานการจัดจําหนาย โดยการกอต้ังบริษัทอมรินทรบุคเซ็นเตอร จํากัดเพ่ือดูแลการจัดจําหนาย
สิ่งพิมพทั้งหมด รวมถึงการจัดตั้งรานคาปลีกขึ้นโดยใหชื่อวา  “รานนายอินทร” อันเปนชื่อที่ขอ
พระราชทานนามมาจากพระราชนิพนธแปลในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เร่ือง “นายอินทรผูปด
ทองหลังพระ” จากปริมาณผูอานท่ีเร่ิมตนขึ้นจากคนเพียงไมกี่กลุม  กลับขยายตัวเพิ่มและมีความ
หลากหลายมากย่ิงข้ึน  

  บริษัทอมรินทรพร้ินติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน) จึงเริ่มผลิตนิตยสารอื่นๆ 

ตามมาเพื่อตอบสนองความตองการของผูอาน  โดยมีนิตยสารแนวผูหญิงออกตามมาคือ  แพรว, 

แพรวสุดสัปดาห,  WE, InStyle และ Shape จนปจจุบันบริษัทมีนิตยสารทั้งสิ้น 13 หัว ผลิตหนังสือ
เลมปละหลายรอยเลม รับจางพิมพและขยายออกไปสูธุรกิจอื่นอีกหลากหลาย 

 6.2 ผลิตภัณฑ 
  จากรายงานประจําป 2552 ของบริษัทอมรินทรพร้ินติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน) 
ไดแบงนิตยสาร 5 กลุมคือ  

  1. กลุมนิตยสารผูหญิง ไดแก แพรว, สุดสัปดาห, WE, In style  

  2. กลุมนิตยสารอาหารและสุขภาพ ไดแก ชีวจิต, Health & Cuisine, SHAPE,Secret  

  3. กลุมนิตยสารแมและลูก ไดแก Real Parenting  

  4. กลุมนิตยสารบานและการตกแตง ไดแก บานและสวน, room, My Home 

  5. กลุมนิตยสารสารคดี ไดแก National Geographic  
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  6.3 วิสัยทัศน (Vision)  เครืออมรินทร 
   6.3.1 อมรินทรคือองคกรอันดับหนึ่งของประเทศ ที่มอบสาระ ความรู ความร่ืนรมย 

ดวยรูปแบบที่ครบวงจร 

  6.3.2 อมรินทรมุงสงเสริมคุณภาพชีวิตแกลูกคาทุกเพศทุกวัย 

  6.3.3 อมรินทรเปนองคกรท่ีมีความสุข และสามัคคีเปนหนึ่งเดียว 

 6.4 ภาวะผูนําและปณิธาน 

  คณะกรรมการบริษัทมีภาวะผูนํา วิสัยทัศน และรวมกําหนดนโยบาย กลยุทธ 
เปาหมาย และแผนธุรกิจของบริษัทและกํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนินงานตามนโยบายและแผนงาน
อยางมีประสิทธิภาพสูงสุดดวยการสานตอนโยบายการดําเนินธุรกิจอยางตอเน่ือง  โดยปรับปรุง
พัฒนาดานเทคโนโลยี บุคลากร รวมทั้งปรับกลยุทธใหมีความหลากหลายและสอดคลองกับ
แผนการดําเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนขยายฐานธุรกิจใหมีสวนแบงการตลาดดวยการสรางสรรค
นิตยสารและสิ่งพิมพใหมๆ  ซึ่งมีเนื้อหาที่หลากหลาย  และยึดมั่นในการสรางสรรคสิ่งที่ดีแก
ครอบครัวและสังคมโดยรวม ภายใตปณิธาน “เราจะทํางานเพื่อความสุขและความรุงโรจนของ
สังคม” เพราะเราเปนสวนหนึ่งของสังคมไทย 

 6.5 จริยธรรมธุรกิจ 

  คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายดําเนินธุรกิจตามแนวทางแหงความถูกตอง เที่ยงธรรม 

ซื่อสัตยสุจริต ในการปฏิบัติตอบริษัท พนักงาน สาธารณชน สังคมโดยรวม และผูมีสวนไดเสีย
ทุกกลุม ยึดมั่นสรางสรรคสิ่งที่ดีและถูกตองดํารงความเปนกลาง  มีอิสระในการนําเสนอขอมูล
ขาวสาร ทั้งหมดน้ีบริษัทไดกําหนดขอพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการฝายจัดการ
และพนักงาน ติดตามดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณอยางสมํ่าเสมอ และไดกําหนดโทษทางวินัย
ในกรณีละเมิดจรรยาบรรณไวดวย  
 6.6 กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม ตัวอยางเชน 

  6.6.1 งานอมรินทรรวมใจ เปดทายขายของ จัดขึ้นในชวงปลายปของทุกป เพื่อ
สังสรรคระหวางพนักงานทั้งหมดของอมรินทร  สานความสัมพันธ สงเสริมความสามัคคี รวม
ชวยเหลือสังคมและชวยเหลือพนักงานภายในท่ีไดรับความเดือดรอนดวยภายในงานจะมีกิจกรรม
การออกรานขายของ ทั้งอาหารและเคร่ืองด่ืม ขาวของเคร่ืองใชตางๆ ของพนักงาน เพื่อหารายได
และกิจกรรมการแสดงดนตรีบนเวที เพื่อสรางความสนุกสนาน การรวมบริจาคหนังสือใหโรงเรียน
ที่อยูละแวกใกลเคียงกับอมรินทร 
  6.6.2  The Star Project เปนโครงการท่ีจัดข้ึนเพ่ือใหความสําคัญกับพนักงานที่เปน
กําลังสาํคัญในการขับเคลื่อนองคกรคือ พนักงานท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีเลิศและมีทัศนคติที่ดีตอ
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องคกร โดยพนักงานกลุมน้ีจะไดรับการพัฒนาศักยภาพรายบุคคล  เพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับ
การเจริญเติบโตในอนาคต 

  6.6.3 การบรรยายธรรม จัดข้ึนเดือนละ 1 คร้ัง โดยนิมนตพระสงฆมาบรรยายธรรม
ใหพนักงาน ครอบครัวพนักงานและผูที่สนใจฟงในหัวขอตางๆ ที่ทันกับสถานการณที่กําลังเกิดข้ึน
ในปจจุบัน และใหพนักงานสามารถนําหลักธรรมมาปฏิบัติในการใชชีวิตประจําวันได 
  6.6.4 กิจกรรมรวมทําบุญทอดกฐิน ทอดผาปาตามเทศกาลตางๆ ซึ่งจะเปดโอกาสให
พนักงานและครอบครัวไปรวมทําบุญกับบริษัทเปนประจําตลอดท้ังป 
  6.6.5 การจัดฝกอบรมวิปสสนากรรมฐาน ทางบริษัทสงเสริมเร่ืองน้ีเปนอยางย่ิง จัด
ขึ้นทุกป อยางนอยปละ 7 ครั้ง เพื่อใหพนักงานและครอบครัวของพนักงานไดมีโอกาสฝกการ
พัฒนาสติ การเจริญสติ ใหสามารถรูแจงเห็นแจงความเปนจริงของธรรมชาติของใจ  สามารถ
รูเทาทันใจอันเปนบอเกิดของกิเลส สาเหตุของความทุกข เพื่อใหสามารถใชชีวิตไดอยางมีความสุข  

  6.6.6 กิจกรรมโครงการปนความรักดวยความรู รวมบริจาคหนังสือ อุปกรณการเรียน 

อุปกรณกีฬา และสรางหองสมุดใหโรงเรียนตางๆ ที่ขาดแคลน 

  6.6.7 การรวมบริจาคโลหิตและบริจาครางกายใหสภากาชาดไทยปละ 2 คร้ัง 

  6.6.8 การตั้งจุดรับบริจาคเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยตางๆ ที่เกิดขึ้น เชน ภัยน้ําทวม  

  6.6.9 การรวมบริจาคเงินเพ่ือสมทบทุนชวยเหลือองคกรสาธารณกุศลตางๆ เปนตน 

  กลาวโดยสรุปคือ จากการทบทวนวรรณกรรม  เกี่ยวกับบริษัทอมรินทรพริ้นติ้ง
แอนดพับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทขนาดใหญในอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ ที่ดูแลการจัดจําหนาย
สิ่งพิมพทั้งหมด ทั้งธุรกิจสํานักพิมพ, ธุรกิจโรงพิมพ และธุรกิจจัดจําหนาย ซึ่งการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทน้ันมดีําเนินกิจการควบคูไปกับการดูแลสังคม และผูมีสวนไดสวนเสียทั้งภายในและภายนอก
องคกรธุรกิจตลอดมา โดยบริษัทมุงเนนในพนักงานมีพฤติกรรมรวมรับผิดชอบตอสังคมภายนอก
องคกร   
  ผูวิจัยนําความรูทั่วไปเกี่ยวกับบริษัทอมรินทรพร้ินติ้งแอนดพับลิชช่ิง จํากัด (มหาชน) 
มาใชในการวิจัยในครั้งนี้ เพื่อนํามาศึกษารูปแบบและวิธีการสื่อสารความรับผิดชอบตอสังคมท่ี
ปรากฏในนิตยสารแพรววามีรูปแบบและการสื่อสารความรับผิดชอบตอสังคมเปนอยางไร และ
นํามาเปนแนวทางในต้ังคําถาม การสัมภาษณ แบบเจาะลึก (In-Depth Interview)  
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7. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 นพดล   ชิวปรีชา (2553) การวิจัยเร่ืองรูปแบบและวิธีการสื่อสารความรับผิดชอบตอ
สังคมที่ปรากฏในนิตยสารเนชั่นแนลจีโอกราฟฟก ฉบับภาษาไทย  โดยเก็บขอมูล ตั้งแตเดือน
กรกฎาคม 2550-มิถุนายน 2553 รวมท้ังสิ้น 36 ฉบับ ใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหาในการศึกษา  ใช
แบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนในการเก็บขอมูล  ใชคารอยละในการวิเคราะหขอมูลรวมกับการ
สัมภาษณเชิงลึกบุคคลที่เกี่ยวของกับการนําเสนอขาว คือ ผูบริหารองคกรธุรกิจ บรรณาธิการ
นิตยสาร รวมถึงผูรับสาร จากการศึกษาพบวารูปแบบกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร
ธุรกิจในประเทศไทยอันดับแรก คือ สงเสริมประเด็นสังคม รอยละ 42.65  นอยที่สุด คือ การบริจาค
รายไดสวนหน่ึงจากการทํากิจกรรมเพ่ือสังคม รอยละ 0.98  โดยประเภทองคกรที่นําเสนอกิจกรรม
เพ่ือสังคมมากท่ีสุด คือ บริษัทพลังงาน รอยละ 49.51 และนําเสนอนอยที่สุดไดแก สถาบันการเงิน 
และบริษัทผลิตยางรถยนต รอยละ 0.49 และวัตถุประสงคในการนําเสนอกิจกรรมเพ่ือสังคมเปนไป
เพ่ือปลุกจิตสํานึกมากท่ีสุด  รอยละ 23.04  และนอยที่สุดคือ การปกปองรักษาช่ือเสียง ซึ่งพบเพียง
รอยละ 1.47 โดยวิธีการสื่อสารความรับผิดชอบตอสังคมท่ีปรากฏในนิตยสารเนช่ันแนลจีโอกราฟฟก 
ฉบับภาษาไทย เดือนกรกฎาคม 2550-มิถุนายน 2551 มีการนําเสนอเร่ืองราวเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อ
สังคมมากท่ีสุด รอยละ 37.25 ลดลงในเดือน กรกฎาคม 2551-มิถุนายน 2552 เปนรอยละ29.90  และ
เพ่ิมข้ึนในเดือนกรกฎาคม 2552-มิถุนายน 2553 เปนรอยละ 32.84 โดยนําเสนอผานโฆษณามาก
ที่สุด รอยละ 35.29 รองลงมาคือ บทความแฝงโฆษณาเพ่ือความนาเช่ือถือมากข้ึน รอยละ 24.02 
สวนวิธีนําเสนอที่ใชนอยที่สุดคือ ขาว พบเพียงรอยละ 1.96  และมีการนําเสนอในเน้ือหาโฆษณา
ทั่วไปในเลมมากท่ีสุด ถึงรอยละ 58.33 

 นําชัย  ทนุธรรมนิธิ (2553) การวิจัยเร่ืองรูปแบบ และการสื่อสารความรับผิดชอบตอ
สังคมของธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาคนควา 
วิเคราะหเอกสาร และการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณเจาะลึกนักสื่อสารองคกรของธนาคารทิสโก 
จํากัด (มหาชน) ที่ทําหนาที่สื่อสารการดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาถึงรูปแบบการดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม และเพื่อศึกษาถึงกระบวนการ
สื่อสารกับผูมีสวนไดสวนเสียทั้งภายในและภายนอกองคกรเพื่อใหเกิดการดําเนินธุรกิจอยาง
รับผิดชอบตอสังคม ตลอดจนกระบวนการสื่อสารการดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคมของ
องคกรไปสูสาธารณะ ผลการศึกษาพบวาธนาคารทิสโกฯ มีนโยบายท่ีสอดคลองกับแนวทางการ
ดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคมพรอมท้ังปฏิบัติที่ตอเน่ืองและยาวนาน โดยมีแนวทางการ
ดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคมที่เร่ิมจากมิติภายในกอน คือการพัฒนาตนเองเพื่อดําเนินธุรกิจ
อยางยั่งยืน โดยการใหความสําคัญกับการกํากับดูแลองคกร ตามหลักธรรมาภิบาลจากน้ันขยายไปสู
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มิติภายนอก คือการรับผิดชอบตอชุมชน ซึ่งกระบวนการสื่อสารกับผูมีสวนไดสวนเสียภายในคือ
พนักงาน เพื่อใหเกิดการตระหนัก เขาใจ และปฏิบัติงานในแนวทางท่ีสอดคลองกับนโยบายของ
ธนาคาร  สวนกระบวนการสื่อสารกับผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกองคกร จะเปนการสื่อสารกับผูถือ
หุน เจาหน้ี คูคา คูแขง ลูกคา และชุมชน เพ่ือแจงขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวขององคกรใหเกิด
การรับรูเขาใจใหความรวมมือ และสนับสนุนองคกรใหสามารถดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม
ไดอยางยั่งยืน และการสื่อสารการดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคมขององคกรสูสาธารณะเปน
การโฆษณา ประชาสัมพันธผานสื่อมวลตางๆ เพ่ือเสริมภาพลักษณใหเปนท่ียอมรับและนาเช่ือถือ 
สวนการจัดทํารายงานพิเศษเปนการนําเสนอขอมูลการดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคมได
ครบถวนที่สุด ในขณะที่การจัดโครงการหรือกิจกรรมการรณรงคตางๆ สามารถแสดงถึงความ
รับผิดชอบตอสังคมขององคกรมากที่สุด รวมทั้งสามารถกอใหเกิดผลดีทั้งตอองคกรและสังคม
โดยรวม 

 สมฤดี  พุฒิมานรดีกุล (2553) การวิจัยเร่ือง การใหความหมาย ที่มาของความหมาย 
รูปแบบ และกิจกรรมการดําเนินธุรกิจ อยางมีความรับผิดชอบตอสังคม ในความตองการของ
พนักงาน บริษัทเสริมสุข จํากัด (มหาชน) สาขานครปฐม เปนการวิจัยเชิงคุณภาพดวยวิธีวิทยาการ
สรางทฤษฏีฐานราก จากผูใหขอมูลหลักจํานวน 33 คน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการให
ความหมาย ที่มาของความหมาย รูปแบบ กิจกรรม ในทัศนคติของพนักงาน ผลการศึกษาพบวา
พนักงานใหความหมาย ความรับผิดชอบตอสังคมคือ การคืนกําไรสูสังคม การดูแลสิ่งแวดลอม การ
สรางสัมพันธภาพท่ีดีกับชุมชนและสังคม การสรางภาพลักษณที่ดีใหกับบริษัท การทําบุญตามหลัก
ศาสนา การรวมกิจกรรมภายในองคกร การดูแลและชวยเหลือสังคม และการทําใหองคกรพัฒนา
อยางย่ังยืน ที่มาของความหมายของพนักงานเกิดจากความตระหนักถึงความสําคัญของการอยูรวมกัน
ระหวางพนักงาน บริษัท สิ่งแวดลอมสังคม และการดูแลลูกคา สวนรูปแบบกิจกรรมในทัศนคติของ
พนักงานคือ การสงเสริมการรับรูประเด็นปญหาทางสังคม การตลาดเพ่ือมุงแกไขปญหาสังคม การ
บริจาคเพ่ือการกุศล การอาสาชวยเหลือชุมชน และ ขอปฏิบัติทางธุรกิจเพื่อแสดงความรับผิดชอบ
ตอสังคม ดังนั้นบริษัทเสริมสุข จํากัด (มหาชน) สาขานครปฐม มีแนวทางในการดําเนินธุรกิจอยางมี
ความรับผิดชอบตอสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหพนักงานมีศักยภาพในการทํางาน ควบคูกับ
การดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาบริษัท
ใหยั่งยืนตอไป 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 

41 

 

 แรมใจ พันธเพ็ง (2552) ศึกษารูปแบบ กลยุทธ และแนวทางในการใชพื้นที่สื ่อ
หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ เพื่อนําเสนอกิจกรรมเพื่อสังคมขององคกรธุรกิจในประเทศไทย โดย
การเก็บขอมูลจากหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม ป พ.ศ. 2551 ถึงวันท่ี 30 
มิถุนายน พ.ศ. 2552 รวมท้ังสิ้น 365 ฉบับ ใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหาในการศึกษา โดยใชแบบบันทึก
ขอมูลที่ผูวิจัยสรางขึ้นในการเก็บขอมูล ใชคารอยละในการวิเคราะหขอมูลรวมกับการสัมภาษณเชิง
ลึกบุคคลท่ีเกี่ยวของกับการนําเสนอขาว คือ ผูบริหารองคกรธุรกิจ และ บรรณาธิการขาวการตลาด 
ผลการวิจัยพบวารูปแบบของ CSR ที่พบมากคือ การตลาดเพื่อสังคม รอยละ 26.75 นอยที่สุด คือ
การบริจาครายไดสวนหน่ึงจากการทํากิจกรรมเพ่ือสังคม (รอยละ 5.19) โดยองคกรประเภทผูผลิต
สินคาอุปโภค บริโภค นําเสนอ CSR ตอสังคมมากท่ีสุดรอยละ 20.39 และนอยที่สุดคือองคกร
ประเภทอสังหาริมทรัพย รอยละ 1.30 กลยุทธในการนําเสนอกิจกรรม CSR ขององคกรธุรกิจใน
ประเทศไทยในหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจมีวัตถุประสงคในการประชาสัมพันธและสรางภาพลักษณ
มากท่ีสุดรอยละ 51.43 โดยนําเสนอในรูปแบบของภาพขาวเปนสวนใหญ รอยละ 38.05 สวนวิธีการ
นําเสนอที ่ใชนอยที ่สุดคือ บทวิเคราะห พบเพียง รอยละ 0.91 และแนวทางการใชพื ้นที ่สื ่อ
หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจเพื่อนําเสนอกิจกรรมเพ่ือสังคมขององคกรธุรกิจในประเทศไทย ชวงตน
ป 2552 ลดลงกวาปลายป 2551 โดยดูจากจํานวนชิ้นงานท่ีปรากฏในอัตรารอยละ 54.29 และ 45.71 
ตามลําดับทั้งนี้มีการนําเสนอผานขาวประเภทธุรกิจการตลาดมากที่สุดรอยละ 30.39   
 ภัชภิชา  เกิดโมลี (2552) การวิจัยเร่ืองการใหความหมาย รูปแบบ กลยุทธ และผลตอบ
รับจากการดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท ไทยเพรซิเดนทฟูดส จํากัด  
(มหาชน) เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาคนควาเอกสารตางๆ ไดแก รายงานประจําป หนังสือ 
บทความ วารสาร เอกสาร วิทยานิพนธ และงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
และเว็บไซตขององคกรประกอบกับการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interviews) จากผล
การศึกษาพบวา ไดใหความหมายของความรับผิดชอบตอสังคม ผานทางนโยบายของบริษัทอยาง
ชัดเจนท่ีจะคืนประโยชนสูสังคมในทุกๆ ดาน ดานในฐานะเปนผูนําในตลาดบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป 
ความสําเร็จมาจากความรวมมือรวมใจของพนักงานทุกคนเพื่อผลิตสินคาที่มีคุณภาพและการ
สนับสนุนของผูบริโภค และผลการวิเคราะหรูปแบบของกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมโดยใช
หลักการกําหนดรูปแบบของฟลลิป คอตเลอร และแนนซี่ ลี พบวามีรูปแบบการดําเนินกิจกรรม
ความรับผิดชองตอสังคมที่โดดเดนที่สุด ไดแก การสงเสริมประเด็นสังคม โดยประเด็นหลักที่
นํามาใชในการดําเนินกิจกรรม คือ การสนับสนุนดานกีฬา รองลงมาไดแก การบริจาค ดานกลยุทธ
การดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม บริษัทใหความสําคัญการมีสวนรวมในการพัฒนา
สังคมเร่ิมจากภายในองคกร โดยการสนับสนุนใหพนักงานมีสวนรวมในการรับผิดชอบตอสังคม 
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พรอมกําหนดเปนนโยบายบริษัทอยางชัดเจน  ผานกลยุทธ 3 ดาน ไดแก ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม 
และดานสิ่งแวดลอม ผลตอบรับจากการดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม ทําใหบริษัท
ไดรับความไววางใจจากผูที่มีสวนไดสวนเสียทุกฝาย กิจกรรมตางๆ ลวนมีประโยชนตอทั้งองคกร
และสังคมในระยะยาว รวมท้ังกอใหเกิดช่ือเสียงและภาพลักษณที่ดีตอองคกร ทําใหบริษัทสามารถ
ดํารงอยูรวมกับสังคมไดอยางราบร่ืน และกอใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนแกสังคมตอไป 

 ดุจตะวัน  วิไลวงษ (2551) การวิจัยเร่ืองการใหความหมาย รูปแบบและกลยุทธทางดาน
ความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ของบริษัทผูผลิตชิ้นสวนอุตสาหกรรมและเคร่ืองจักร เปนงานวิจัย
เชิงคุณภาพ โดยศึกษาคนควาเอกสารตางๆ ไดแก รายงานประจําป หนังสือ บทความ วารสาร 
เอกสาร วิทยานิพนธ และงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเว็บไซตของ
องคกรประกอบกับการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interviews) ซึ่งทําการศึกษาทั้งหมด 3 

บริษัท ไดแก บริษัท ไทยนอคซ สเตนเลส จํากัด (มหาชน) บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด 
(มหาชน) และ บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนสูงสุด 3 อันดับแรก
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หมวดธุรกิจ : ผูผลิตช้ินสวนอุตสาหกรรมและเคร่ืองจักร และ
ใชขอมูลกิจกรรมทางดาน CSR ของแตละบริษัทยอนหลังเปนเวลา 3 ป เร่ิมต้ังแตป พ.ศ. 2548-2550  

ผลการศึกษาพบวาบริษัทผูผลิตชิ้นสวนอุตสาหกรรมและเคร่ืองจักร ไดใหความหมายทางดาน CSR 
ที่คลายคลึงกันโดยจะเนนสุขอนามัยที่ดี ชุมชนเขมแข็งและสิ่งแวดลอมที่ดีเปนหลัก สวนรูปแบบ
กิจกรรมทางดาน CSR ไดจัดรูปแบบกิจกรรม ตามแนวความคิดของ ฟลลิป คอตเลอร และแนนซี่ ลี 
ดังนั้น ทั้ง 3 บริษัทไดมีรูปแบบกิจกรรมทางดาน CSR ที่เหมือนกัน ไดแก กิจกรรมสงเสริมประเด็น
สังคม กิจกรรมการบริจาคเพ่ือการกุศลขององคกร กิจกรรมบุคลากรอาสาสมัครชวยชุมชนของ
องคกร และขอปฏิบัติทางธุรกิจเพื่อแสดงความรับความรับผิดชอบตอสังคม ในสวนของกลยุทธ
ทางดาน CSR ทั้ง 3 บริษัทมีจุดมุงหมายเชนเดียวกัน กลาวคือ ตองการสรางความเขาใจอันดีตอ
ประชาชนในชุมชน สงเสริมและพัฒนาสังคมใหเกิดความเจริญกาวหนาท้ังในระดับทองถิ่นและใน
ระดับประเทศ ปราศจากมลพิษท่ีมาทําลายสิ่งแวดลอมและความเปนอยูของคนในชุมชนเพื่อให
บริษัทของตนน้ันสามารถประกอบธุรกิจตอไปไดและเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนตอไป ทั้งหมดน้ีเปน
หัวใจสําคัญของการจัดทํากิจกรรมทางดาน CSR ของบริษัทผูผลิตชิ้นสวนอุตสาหกรรมและ
เคร่ืองจักร (อุตสาหกรรมผลิตเหล็กแปรรูป) 
 นันทวิภา  ชีวะอุดม (2551) การวิจัยเร่ืองการใหความหมาย รูปแบบและกลยุทธทางดาน
ความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) โดยจําแนกเปนองคประกอบ
ตางๆ ไดแก การใหความหมาย รูปแบบ กลยุทธ และผลตอบรับของสังคมตอการดําเนินธุรกิจอยาง
รับผิดชอบตอสังคม ผลการศึกษาพบวา ความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
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(มหาชน) คือธนาคารที่ลูกคา ผูถือหุน พนักงาน และสังคมเลือก ดวยการดําเนินงานอยางมีธรรมาภิบาล 
และมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอมรวมทั้งมีความสามารถในการให  
ผลประโยชนตอบแทนท่ีเหมาะสมตอผูมีสวนไดสวนเสีย นอกจากนี้ธนาคารมีการดําเนินธุรกิจ
อยางรับผิดชอบตอสังคม ซึ่งตรงตามหลักการดําเนินธุรกิจอยางย่ังยืนใน 3 ดาน ไดแกดานเศรษฐกิจ 
ดานสังคม และดานสิ่งแวดลอม  ผลการวิเคราะหรูปแบบของกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของ 
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) โดยใชหลักการกําหนดรูปแบบของฟลลิป คอตเลอร และแนน
ซี่ ลี พบวา ธนาคารมีรูปแบบการดําเนินกิจกรรมท่ีมีความโดดเดนท่ีสุด คือ การสงเสริมประเด็น
สังคม (Cause Promotion) สวนประเด็นดานการพัฒนาเยาวชน กลยุทธการดําเนินงานดานกิจกรรม
เพ่ือสังคมของธนาคารเร่ิมจากภายในองคกรโดยกําหนดเปนนโยบายอยางชัดเจน และมีโครงสราง
องคกรรองรับการขับเคลื่อนการดําเนินงาน มีการสื่อสารใหภายในองคกรไดรับทราบถึงนโยบาย
องคกร มีการกําหนดงบประมาณใหชัดเจน และเลือกประเด็นสังคมท่ีมีความจําเปน จากนั้นมีการ
ดําเนินการและสื่อสารไปยังภายนอกไดรับทราบขอมูล อีกทั้งมีการประเมินผลสําเร็จของกิจกรรม
หลังเสร็จสิ้นการดําเนินงาน ผลตอบรับของสังคมเปนอยางดีจากผูมีสวนไดสวนเสีย รวมทั้งได 
ผลตอบรับที่ดีจากกลุมเปาหมายในการเขารวมกิจกรรมเพื่อสังคม 

 เขมิกา  ทับทิมใส (2551) การวิจัยเร่ืองการใหความหมาย รูปแบบ และกลยุทธการดําเนิน
ธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทที่ไดรางวัลบริษัทจดทะเบียนดีเดนดาน CSR ประจําป 
2551 โดยศึกษาคนควาเอกสาร (Documentary Study) ไดแก รายงานประจําป รายงานการพัฒนา
อยางยั่งยืน ประกอบกับการสัมภาษณเจาะลึก (In-depth Interview) ผูที่ไดรางวัลดานกิจกรรม
ความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทจดทะเบียนดีเดนดาน CSR ประจําป 2551 จํานวน 3 บริษัท 
ไดแก บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษัท
ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) และวิเคราะหขอมูลโดยแยกเปน 3 องคประกอบ ไดแก การให
ความหมาย รูปแบบ และกลยุทธการดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม จากผลการวิ จัย
พบวา (1) การใหความหมาย : นโยบายท้ัง 3 บริษัทเปนนโยบายท่ีกําหนดไวเปนลายลักษณอักษร
อยางชัดเจน สอดคลองกับแนวทางการดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม  คือใหความสําคัญท้ัง
ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม และดานสิ่งแวดลอม เพื่อมุงใหเกิดการพัฒนาอยางย่ังยืนตอท้ังองคกรและ
สังคมสวนรวม (2) รูปแบบการดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม : ใชรูปแบบกิจกรรมเพื่อ
สังคมตามแนวคิดของฟลลิป คอตเลอร และแนนซี่ ลี เปนการเปรียบเทียบโดยรวมแลวทั้ง 3 บริษัท 
มีรูปแบบกิจกรรมเพ่ือสังคมท่ีคลายคลึงกัน คือ การสงเสริมประเด็นสังคม การบริจาคตรง อาสาสมัคร
ชวยเหลือชุมชน และขอปฏิบัติทางธุรกิจ มุงเนนการทําโครงการหรือกิจกรรมดานสังคมที่มี
สวนเกี่ยวของกับผูมีสวนไดสวนเสียทั้งภายในและภายนอกองคกร โดยมีเปาหมายเพ่ือสงเสริม
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ความเจริญกาวหนาขององคกรและสังคมในการอยูรวมกันอยางย่ังยืน (3) กลยุทธการดําเนินธุรกิจ
อยางรับผิดชอบตอสังคม : ทั้ง 3 บริษัท มีกลยุทธที่คลายคลึงกัน คือ เร่ิมจากมิติภายในองคกร แลว
ขยายสูการดําเนินงานภายนอกองคกรเพียงแตมีวิธีการปฏิบัติที่หลากหลาย 

 สรายุทธ  ยหะกร  (2541)  ศึกษาเร่ืองการวิเคราะหเนื้อหาของหนังสือพิมพไทยรายวัน
ในเชิงบทบาททางเศรษฐกิจในภาวะวิกฤตโดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเปรียบเทียบบทบาท
การปฏิบัติหนาท่ีทางเศรษฐกิจของหนังสือพิมพของหนังสือพิมพไทยในชวงกอนวิกฤตกับชวง
วิกฤตเศรษฐกิจในดานการใหขอมูลขาวสาร  การอธิบายเชื่อมโยงเร่ืองราว  การใหความรูและสราง
ความตอเนื่องทางสังคม  การผลักดันใหเกิดความเคลื่อนไหวทางสังคม  โดยการเลือกศึกษา
หนังสือพิมพไทยรัฐและมติชน  เปนตัวแทนหนังสือพิมพคุณภาพและปริมาณ ผลการวิจัยพบวา   
ในชวงวิกฤตเศรษฐกิจหนังสือพิมพแสดงบทบาทดานการใหขอมูลขาวสารมากที่สุด  รองลงมา
ไดแกอธิบายเช่ือมโยงประสารเร่ืองราว  การใหความรู  โดยมีการปฏิบัติหนาท่ีไดมากกวาชวงกอน
วิกฤตเศรษฐกิจ 

 ชุติมา ซุนเจริญ (2539)  ศึกษาเรื่องการวิเคราะหนโยบาย  เนื้อหา  และผูอานของ
หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ  ฉบับแยกสวน “จุดประกาย”  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธ
ระหวางนโยบาย  ความคิดเห็นของกองบรรณาธิการ  กับเนื้อการที่นําเสนอ  และความคิดเห็นดาน
เน้ือหาของผูอาน  ผลการวิจัยพบวา  กองบรรณาธิการมีความคิดเห็นสอดคลองกับลักษณะเนื้อหาท่ี
นําเสนอในระดับปานกลาง  สวนความคิดเห็นตอสาระสําคัญของเน้ือหาท่ีนําเสนอในฉบับแยกสวน
จุดประกาย  ทั้งกองบรรณาธิการและผูอานมีความคิดเห็นสอดคลองตรงกันทุกประการ 

 จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของ สามารถสรุปไดวา การวิเคราะหเนื้อหาเปนวิธีการ
ศึกษาวิจัยที่ ใชวิเคราะหสื่อในแบบตางๆไดแก สื่อสิ่งพิมพ  สื่อโทรทัศน และสื่อวิทยุ เปนตน  มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะเนื้อหา  หรือแนวคิดของสังคมในระยะหนึ่งระยะใด อาจมีวัตถุประสงค
ที่จะศึกษาในเชิงปริมาณของเนื้อหาสาระตางๆ ที่ปรากฏอยูในสื่อนั้น  และจากการทบทวนงานวิจัย
ที่เก่ียวของกับการวิเคราะหเนื้อหานี้  ผูวิจัยนํามาใชประโยชนเปนแนวทางในการเก็บขอมูล  วิเคราะห  
แยกประเภท  เพื่อนํามาวิเคราะหเนื้อหาในภาพรวม  เรื่อง “รูปแบบ และวิธีการสื่อสารความ
รับผิดชอบตอสังคมท่ีปรากฏในนิตยสารแพรว” และเปนการสะทอนแนวความคิดดานความ
รับผิดชอบของสังคมขององคกรธุรกิจตางๆ ที่ปรากฏในสังคม  
 กลาวโดยสรุปคือ จากการทบทวนวรรณกรรม งานวิจัยที่เกี่ยวของพบวางานวิจัยที่มี
ผูวิจัยผานมาน้ีสวนใหญเปนการศึกษารูปแบบ กิจกรรม การดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคมท่ี
บริษัทไดดําเนินการ ผลของกิจกรรมที่เกิดข้ึนท่ีกลับคืนสูบริษัท รองลงมาศึกษากลยุทธ รูปแบบใน
การสื่อสารของกิจกรรม วาแตละกิจกรรมมีกลยุทธอะไรที่บริษัทดําเนินการ สุดทายเปนการศึกษา
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ผลความพึงพอใจของผูที่มีสวนไดสวนเสียในการดําเนินกิจกรรมนั้นๆ ซึ่งความรูที่ไดจากการรวบรวม
งานวิจัยที่ผานมาดังกลาว ผูวิจัยนํามาเปนแนวทางในการศึกษาและวิเคราะหขอมูลที่มุงศึกษาผูมีสวน
ไดเสียภายนอกองคกร โดยสามารถนํารูปแบบการสื่อสารจากการวิจัยบางสวนท่ีศึกษามาใสในแบบ
วิเคราะหขอมูลเพื่อชวยในใหงานวจิัยสมบูรณและครอบคลุมมากข้ึน  
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บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

 การศึกษาเร่ือง “รูปแบบ และวิธีการสื่อสารความรับผิดชอบตอสังคมของภาครัฐและ
เอกชนที่ปรากฏในนิตยสารแพรว” วิธีการศึกษาเปนการวิเคราะหเน้ือหา โดยใชการศึกษาเชิงปริมาณ 
และเชิงคุณภาพ ประกอบกัน ในเชิงปริมาณ พิจารณาจากบทความ บทวิเคราะห บทบรรณาธิการ  
ชิ้นงานโฆษณา ภาพประกอบ และพ้ืนท่ีขาว ที่ปรากฏในนิตยสารแพรวต้ังแตเดือนกรกฎาคม 2553 
ถึง เดือนมิถุนายน 2554 ทุกฉบับติดตอกัน เพื่อหาปริมาณความถี่ของประเด็นท่ีวิเคราะห แลวนํามา
หาคารอยละ สวนเชิงคุณภาพ ทําโดยการศึกษาคนควาเอกสาร และตําราตางๆ ที่เกี่ยวของ ดังกลาว
ไวในบทที่ 2 เปนแนวทางในการวิเคราะห และการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึกบุคคล    
ที่เก่ียวของกับการใหขาวคือ บรรณาธิการสํานักพิมพนิตยสาร และผูอานนิตยสารแลวนํามาวิเคราะห
เน้ือหา อธิบายเชิงพรรณนา 
 
ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการศึกษานี้ คือ นิตยสารแพรว  ตั้งแตเดือนตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2553 
ถึง เดือนมิถุนายน 2554 โดยศึกษาจากเน้ือหาทุกหนา ตลอดเลม และทุกฉบับ ไดจํานวนนิตยสาร
แพรว รวมท้ังสิ้น 24 ฉบับ 
 นอกจากน้ียังมีการสัมภาษณเชิงลึก โดยมุงสัมภาษณผูเกี่ยวของกับการเสนอขาวความ
รับผิดชอบตอสังคมของนิตยสารแพรว  คือ บรรณาธิการสํานักพิมพนิตยสาร และผูอานนิตยสาร 
 
เกณฑการเลือกกลุมตัวอยาง 
 1. เลือกวิเคราะหเฉพาะขาว ภาพประกอบ บทความ บทวิเคราะห บทบรรณาธิการ หรือ
ชิ้นงานโฆษณา ที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจเพ่ือสังคม 
 2. การสัมภาษณเชิงลึก เปนการสุมแบบเจาะจง ผูเกี่ยวของกับขาวความรับผิดชอบตอ
สังคม 
  2.1 บรรณาธิการสํานักพิมพนิตยสาร รับผิดชอบการคัดเลือกขาว เพ่ือลงในนิตยสาร
แพรว 
  2.2 ผูรับสาร ผูอานนิตยสารแพรว  จํานวน 3 คน 
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เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
 เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา เร่ือง “รูปแบบ และวิธีการสื่อสารความรับผิดชอบตอสังคม
ของภาครัฐและเอกชนที่ปรากฏในนิตยสารแพรว  เพื่อนําเสนอกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ของ
องคกรธุรกิจในประเทศไทย” แบงออกเปน 2 สวน 
 ในการวิจัยเชิงปริมาณ ไดแก แบบวิเคราะหขอมูลการใชพื้นที่สื่อเพื่อนําเสนอกิจกรรม
ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ ซึ่งผูศึกษาไดสรางข้ึน โดยแบงออกเปน 6 หัวขอใหญ 
ไดแก 
 1. รูปแบบของกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม 
 2. ชื่อและประเภทองคกรธุรกิจที่ดําเนินกิจกรรมรับผิดชอบตอสังคม 
 3. วัตถุประสงคในการนําเสนอกิจกรรมเพื่อสังคม 
 4. วิธีการนําเสนอกิจกรรมเพื่อสังคม 
 5. จํานวนชิ้นงานการนําเสนอกิจกรรมเพื่อสังคม 
 6. ประเภทคอลัมนที่นําเสนอกิจกรรมเพื่อสังคม 
 ทั้งนี้ผูศึกษาไดออกแบบ แบบบันทึกขอมูล ดังปรากฏในภาคผนวก ก เพื่อนํามาแยกตาม
หัวขอการวิเคราะห คือ 
 ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของรูปแบบกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร
ภาครัฐและเอกชนที่ปรากฏในนิตยสารแพรว 
 ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละของประเภทองคกรที่ลงขาวความรับผิดชอบตอสังคมของ
องคกรภาครัฐและเอกชนที่ปรากฏในนิตยสารแพรว 
 ตารางที่  3  จํานวนและรอยละของวัตถุประสงคในการนําเสนอกิจกรรมความ
รับผิดชอบตอสังคมขององคกรภาครัฐและเอกชนท่ีปรากฏในนิตยสารแพรว 
 ตารางที่ 4 จํานวนและรอยละของวิธีการนําเสนอกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของ
องคกรภาครัฐและเอกชนที่ปรากฏในนิตยสารแพรว 
 ตารางที่ 5 จํานวนและรอยละของช้ินงานการนําเสนอกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม
ขององคกรภาครัฐและเอกชนท่ีปรากฏในนิตยสารแพรว 
 ตารางที่ 6 จํานวนและรอยละแยกตามเนื้อหาของกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของ
องคกรภาครัฐและเอกชนที่ปรากฏในนิตยสารแพรว 
 สวนการวิจัยเชิงคุณภาพ เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บขอมูลคือ แนวคําถามสาํหรับการ
สัมภาษณผูเกี่ยวของกับความรับผิดชอบตอสังคม โดยแบงคําถามเปน 3 สวนหลัก 
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 1. ขอมูลเก่ียวกับผูใหสัมภาษณ หนาที่และความรับผิดชอบเก่ียวกับขาวความรับผิดชอบ
ตอสังคม 
 2. ความคิดเห็นเก่ียวกับการใชพื้นที่สื่อนิตยสารแพรว  การนําเสนอกิจกรรมความ
รับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจท้ังภาครัฐและเอกชน 
 
วิธีสรางเครื่องมือ 
 1. เชิงปริมาณ 

 1.1 สรางแบบบันทึกขอมูล โดยระบุรายการ คือ วันเดือนป ชื่อคอลัมน ชื่อบทความ 
ขาว บทวิเคราะห บทบรรณาธิการ เลขหนา ภาพประกอบ วัตถุประสงคของขาว พื้นที่ขาว รูปแบบ
ของกิจกรรม CSR เพื่อศึกษาถึงรูปแบบ  และวิธีการสื่อสารความรับผิดชอบตอสังคมนําเสนอ
กิจกรรมเพื่อสังคมขององคกรธุรกิจ 

 1.2  นําแบบบันทึกขอมูลที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญ และอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบ
และนํากลับมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะที่ไดรับ เพื่อใหแบบบันทึกมีความสมบูรณยิ่งขึ้น 
 2. เชิงคุณภาพ 
  2.1 สรางแนวคําถาม โดยมีแนวคําถาม ดังนี้ 

 2.1.1 บรรณาธิการสํานักพิมพนิตยสารแพรว 
    ความหมาย CSR ในทัศนะของบรรณาธิการ 
    ความคิดเห็นเกี่ยวกับ CSR ขององคกรธุรกิจในปจจุบัน 
    นิตยสารมีการจัดการเกี่ยวกับพื้นที่ในการโฆษณาหรือลงกิจกรรมตางๆ 
ขององคกรธุรกิจอยางไร และใหความสําคัญอยางไร 
    รูปแบบและวิธีการสื่อสารที่ปรากฏในนิตยสาร ใครเปนผูคิดหรือกําหนด 

 2.1.2  ผูรับสาร หรือผูอานนิตยสาร 
    เขาใจและใหความหมาย CSR วาอยางไร 
    ความคิดเห็นและความรูสึกเกี่ยวกับกิจกรรมรับผิดชอบตอสังคมในนิตยสาร
ที่ผานมา 
  2.2  คําถามที่สรางขึ้นไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบและนํากลับมาปรับปรุงแกไข
ตามขอเสนอแนะท่ีไดรับ เพื่อใหแบบบันทึกมีความสมบูรณยิ่งข้ึน  จากน้ันนําไปสัมภาษณบุคคลท่ี
เกี่ยวของ และนํามาปรับตามความเหมาะสม 
   กอนการสัมภาษณทุกคร้ังผูวิจัยขออนุญาตผูใหขอมูลบันทึกเสียงและภาพดวย
เคร่ืองบันทึก และแจงวาขอมูลใชในการวิจัยในระดับปริญญาโทเทานั้น 
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การรวบรวมและการวิเคราะหขอมูล 
 การศึกษาเร่ือง “รูปแบบ และวิธีการสื่อสารความรับผิดชอบตอสังคมของภาครัฐและ
เอกชนท่ีปรากฏในนิตยสารแพรว เพื่อนําเสนอกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ขององคกรธุรกิจใน
ประเทศไทย” มีจุดมุงหมายเพื่อจะวิเคราะหเนื้อหาบทความ บทวิเคราะห บทบรรณาธิการ 
ภาพประกอบและชิ้นงานโฆษณาของนิตยสารแพรว ตั้งแตเดือนกรกฎาคม พ .ศ. 2553 ถึงเดือน
มิถุนายน พ.ศ.2554  โดยวิธีการวิเคราะหเนื้อหาท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
 1. เชิงคุณภาพ  
  1.1 ศึกษาและรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูล คือ หนังสือ คูมือ ทฤษฎี เกี่ยวกับ
รูปแบบของกิจกรรมเพ่ือสังคม เพื่อนํามาประกอบการพิจารณาในการวิเคราะหนิตยสารในดาน
บทความ บทบรรณาธิการ ภาพประกอบและชิ้นงานโฆษณา เพื่อศึกษาถึงรูปแบบ และวิธีการ
สื่อสารความรับผิดชอบตอสังคมที่ปรากฏในนิตยสารแพรวในการนําเสนอกิจกรรมเพ่ือสังคมของ
องคกรธุรกิจ 
  1.2 นําเนื้อหามาจําแนกวิเคราะหออกเปนลักษณะตางๆ ตามหัวขอวัตถุประสงค โดย
ยึดแนวทางในการวิเคราะหเนื้อหาท่ีไดศึกษาไวในบทที่ 2 รวมถึงสรางแนวคําถามเพ่ือใชในการ
สัมภาษณบรรณาธิการบริหารนิตยสาร และผูอานนิตยสาร 
  1.3 สัมภาษณบรรณาธิการสํานักพิมพนิตยสาร และผูอานนิตยสาร จากน้ันนําบท
สัมภาษณที่ไดมาวิเคราะหตามหัวขอวัตถุประสงค 
  1.4 นําผลการวิจัยเชิงคุณภาพ ไปวิเคราะหประกอบกับเชิงปริมาณ 
  1.5 เพื่อสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และขอเสนอแนะ  

2. เชิงปริมาณ 
  ในเชิงปริมาณ ใชในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห โดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้ 
  2.1 ศึกษาและรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูล คือ หนังสือ คูมือ ทฤษฎี เกี ่ยวกับ
รูปแบบของกิจกรรมเพ่ือสังคม เพื่อนํามาประกอบการพิจารณาในการวิเคราะหนิตยสารในดาน
เน้ือหา ขาว ภาพประกอบ บทความ บทบรรณาธิการ และช้ินงานโฆษณา เพื่อศึกษาถึงรูปแบบ  และ
วิธีการสื่อสารความรับผิดชอบตอสังคมที่ปรากฏในนิตยสารแพรวในการนําเสนอกิจกรรมเพื่อสังคม
ขององคกรธุรกิจ 
  2.2 ศึกษาและรวบรวมนิตยสารแพรว ตั้งแตเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2552 ถึงเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2554 ที่มีบทความ บทบรรณาธิการ และชิ้นงานโฆษณา เกี่ยวของกับกิจกรรมเพื่อ
สังคมขององคกรตางๆ ในประเทศไทย 
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  2.3 อานนิตยสารแพรวและวิเคราะหรายละเอียดเกี่ยวกับ วันเดือนป ชื่อคอลัมน ชื่อ
บทความ ขาว บทบรรณาธิการ เลขหนา ภาพประกอบ วัตถุประสงคของขาว พื้นท่ีขาว รูปแบบของ
กิจกรรม CSR แลวทําเคร่ืองหมายลงในแบบบันทึกและวิเคราะหขอมูล ตามหัวขอท่ีตรงกับกิจกรรม
รับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจในประเทศไทย 
  2.4 รวบรวมขอมูลจากแบบบันทึก และนํามาวิเคราะหจําแนกตามวันที่ ขาว  
ภาพประกอบ  บทความ บทบรรณาธิการ ชิ้นงานโฆษณา รูปแบบกิจกรรม CSR และวัตถุประสงค
ของการนําเสนอขาวกิจกรรมรับผิดชอบตอสังคม 
  2.5 นําขอมูลมาคํานวณคาสถิติ รอยละ แลวนําเสนอผลการวิเคราะหในรูปตาราง
เปรียบเทียบ โดยแยกผลการศึกษาในดานตางๆ ตามหัวขอในแบบวิเคราะหขอมูล 
  2.6 นําผลการวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ มาวิเคราะหเนื้อหาประกอบกัน เพื่อ
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และขอเสนอแนะ  

 
การสรางความนาเชื่อถือของเคร่ืองมือและแนวทางการวิเคราะหขอมูล 
 ผูศึกษาไดสรางเคร่ืองมือแนวทางการวิเคราะหขอมูล จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฏีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ จนสามารถสรุปเปนตารางบันทึกขอมูลเบื้องตน และไดนําไปใหอาจารย   
ที่ปรึกษาพิจารณา  จากน้ันนํามาปรับปรุง แกไข แลวนําไปทดสอบเก็บขอมูล และแกไขอีกคร้ังหน่ึง
เสนอใหอาจารยที่ปรึกษาพิจารณาซํ้า เพื่อแกไขปรับปรุงจนสมบูรณกอนนําไปบันทึกและวิเคราะห
ขอมูลที่ไดจากการศึกษาตอไป    
 
สถิติท่ีใชในการวิจัย 

ใชคารอยละในการคํานวณ   จากนั้นนําขอมูลรอยละไดมาเปรียบเทียบกันในประเด็นตางๆ   
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 จากการวิเคราะหนิตยสารแพรว ฉบับเดือนกรกฎาคม 2553 ถึง เดือนมิถุนายน 2554 

ทุกฉบับ เปนเวลา 1 ป  รวมทั้งสิ้น 24 ฉบับ พบวามีการนําเสนอกิจกรรมเพ่ือสังคมขององคกรธุรกิจ
ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยจําแนกผลการวิเคราะหเปนดังนี้ 
 สวนท่ี 1 รูปแบบกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจทั้งภาครัฐและ
เอกชน ที่นําเสนอผานนิตยสารแพรว  
 ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของรูปแบบกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร
ภาครัฐและเอกชนที่ปรากฏในนิตยสารแพรว 

 ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละของประเภทองคกรที่ลงขาวความรับผิดชอบตอสังคมของ
องคกรภาครัฐและเอกชนที่ปรากฏในนิตยสารแพรว 

 ตารางที่ 3 จํานวนและรอยละของวัตถุประสงคในการนําเสนอกิจกรรมความรับผิดชอบ
ตอสังคมขององคกรภาครัฐและเอกชนท่ีปรากฏในนิตยสารแพรว 

 สวนที่ 2 วิธีการสื่อสารความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชน 
ที่นําเสนอผานนิตยสารแพรว  
 ตารางที่ 4 จํานวนและรอยละของวิธีการนําเสนอกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของ
องคกรภาครัฐและเอกชนท่ีปรากฏในนิตยสารแพรว 

 ตารางที่ 5 จํานวนและรอยละของช้ินงานการนําเสนอกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม
ขององคกรภาครัฐและเอกชนที่ปรากฏในนิตยสารแพรว 

 ตารางที่ 6 จํานวนและรอยละแยกตามเน้ือหาของกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของ
องคกรภาครัฐและเอกชนที่ปรากฏในนิตยสารแพรว 
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สวนท่ี 1 รูปแบบกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ ท้ังภาครัฐและเอกชนใน
ประเทศไทย ท่ีนําเสนอผานนิตยสารแพรว  
 

ตารางท่ี 1 จํานวนและรอยละของรูปแบบกิจกรรมเพื่อสังคมในนิตยสารแพรว 

 

ลําดับ รูปแบบกิจกรรม 
ก.ค. - ธ.ค. 2553 ม.ค. - มิ.ย. 2554 จํานวนรวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1 สงเสริมประเด็นสังคม 152 43.80 108 40.30 260 42.28 

2 สงเสริมสถาบันกษัตริย 54 15.56 29 10.82 83 13.50 

3 การตลาดเพื่อสงัคม 42 12.10 32 11.94 74 12.03 

4 บริจาครายไดสวนหนึ่ง 14 4.03 38 14.18 52 8.46 

5 เปลี่ยนแปลงบริษัทเพื่อสังคม 32 9.22 15 5.60 47 7.64 

6 การบริจาคตรง 19 5.48 21 7.84 40 6.50 

7 อาสาสมัครชวยชุมชน 15 4.32 16 5.97 31 5.04 

8 
พัฒนาผลิตภัณฑและบริการ
ฐานราก 

19 5.48 9 3.36 28 4.55 

  รวม 347 100 268 100 615 100 

 

 ผลการวิเคราะหขอมูลในภาพรวมพบวา รูปแบบกิจกรรมเพื่อสังคมที่นําเสนอใน
นิตยสารแพรวมากท่ีสุด คือ สงเสริมประเด็นสังคม รอยละ 42.28 รองลงมาคือ สงเสริมสถาบันกษัตริย 
รอยละ 13.50 และการตลาดเพื่อสังคม รอยละ 12.03 ตามลําดับ ซึ่งนอยที่สุด คือ พัฒนาผลิตภัณฑ
และบริการระดับฐานราก รอยละ 4.55  เนื่องจากนิตยสารแพรวเปนสวนใหญจะเนนสังคมกลุม
คุณผูหญิงและแฟชั่น รวมถึงการเชิญดารามารวมทํากิจกรรมเปนสวนมาก  จึงปรากฏเรื่องพัฒนา
ผลิตภัณฑและบริการระดับฐานรากคอนขางนอย แตยังพบบางในรูปแบบของบทความที่แสดงให
ถึงการส่ือและสะทอนสังคมไปถึงระดับฐานราก 

 เปนที่นาสังเกตวารูปแบบกิจกรรมเพื่อสังคมในบริบทไทย กิจกรรมที่สงเสริมสถาบัน
กษัตริย มีมากเปนลําดับสอง จะเห็นวาในหนังสือทุกฉบับจะมีการเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย 
อยางเชน การจัดงานเพ่ือสังคมแลวมอบรายไดใหมูลนิธิตางๆ ตามพระราชดําริ หรือการเรียนเชิญ
เปนเกียรติเปดงานท่ีสําคัญมากมาย ซึ่งมากกวาการตลาดเพื่อสังคมอันเปนรูปแบบของความรับผิดชอบ
ตอสังคมโดยท่ัวไป 
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 ตัวอยางกิจกรรมเพื่อสังคมประเภทที่ 1 การสงเสริมประเด็นสังคม  คือ การที่องคกรเขาไป
สนับสนุนมูลนิธิหรือองคกรในการสงเสริมประเด็นสังคม หรืออาจริเร่ิมจัดกิจกรรมข้ึนเอง ประเด็น
สังคมท่ีพบมาก ไดแก การอนุรักษสัตวปา  ธรรมชาติ  ทรัพยากรสิ่งแวดลอม การพัฒนาเด็กและ
เยาวชน  เปนตน ตัวอยางขาวและบทความ เชน 
 สมาคมมะเร็งนรีเวชไทยรวมกับสถาบันมะเร็งแหงชาติ จัดโครงการผูหญิงปกปองผูหญิง
จากมะเร็งปากมดลูก เนื่องจากสถิติพบวาผูหญิงไทยเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกถึงวันละ 7 คน ซึ่ง
สาเหตุไมไดเกิดจากกรรมพันธุแตเกิดจากการติดเช้ือHPV ชนิดกอมะเร็ง อาจใชเวลา 10-15 ป ตั้งแต
ติดเช้ือจนเปนมะเร็ง ฉะนั้นผูหญิงสามารถปองกันไดดวยการตรวจคัดกรองเปนประจํารวมกับ
การฉีดวัคซีน HPV 

 

 
 

ภาพที่ 1  โครงการผูหญิงปกปองผูหญิงจากมะเร็งปากมดลูก 

ที่มา : “สมาคมมะเร็งนรีเวชไทยรวมกับสถาบันมะเร็งแหงชาติ,” แพรว 742 (กรกฎาคม 2553) : 119. 

 

 สํานักสิ่งแวดลอม กรุงเทพมหานคร เชิญชวนมาสวนสาธารณะยอดนิยมของชาวสุขุมวิท 
ไดแก อุทยานเบญจสิริ มีเนื้อที่ 29 ไร ใหความรูสึกเหมือนหลุดเขาไปอีกโลก ดื่มดํ่ากับธรรมชาติ 
เพราะพ้ืนที่สีเขียวของสวนแหงนี้ชวยดูดซับและฟอกมลพิษในอากาศ ใหความรมรื่นรมเย็น สุขภาพ 
ความบันเทิง และผอนคลาย 
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ภาพที่ 2  กรุงเทพฯ มหานครสีเขียว 
ที่มา : “สํานักสิ่งแวดลอม กรุงเทพมหานคร,”  แพรว 752 (ธันวาคม 2553) : 229. 

 

 AIS จัด โครงการสานรัก สนับสนุนสถาบันครอบครัว ดวยความเชื่อมั่นวา “ครอบครัว” 

เปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาไปสูสังคมที่ดี  เพราะหากครอบครัวไทยแข็งแรง  ยอมสงผลให
ประเทศชาติแข็งแรงไปดวย จึงรณรงคใหทําอะไรดวยกันก็ไดแคอาทิตยละคร้ังสรางครอบครัว
อบอุน แข็งแรง เพื่อสนับสนุน และสงเสริมความสัมพันธที่ดีของสมาชิกในครอบครัว 

 

 
 

ภาพที่ 3  โครงการสานรัก สนับสนุนสถาบันครอบครัว จาก AIS 

ที่มา : “โครงการสานรัก สนับสนุนสถาบันครอบครัว,”  แพรว 757 (มีนาคม 2554) : 49. 
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 ตัวอยางกิจกรรมเพื่อสังคมประเภทที่ 2  สงเสริมสถาบันกษัตริย  คือ กิจกรรมเพ่ือสังคม
ที่เนนความจงรักภักดี เฉลิมพระเกียรติ สถาบันพระมหากษัตริยและราชวงศ 
 กระทรวงพลังงาน  เทิดพระเกียติโครงการในพระราชดําริอันเกี่ยวเนื่องกับพลังงานทดแทน 
ทรงศึกษาวิจัยพลังงานหลายรูปแบบมากกวา 40 ป และทรงพระราชทานผลการศึกษาวิจัยมากมาย 
โดยเฉพาะโครงการสวนพระองคสวนจิตรดา จึงเปนรากฐานสําคัญที่กอใหเกิดโครงการพลังงาน
ทดแทนภายในประเทศ จนสามารถนํามาใชไดทันทวงทีเมื่อเกิดวิกฤติน้ํามันในปจจุบัน ซึ่งดวย
พระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทําใหพสกนิกรไทยสามารถพลิกวิกฤติสู
การพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน อันยากจะหาพระมหากษัตริยพระองคใดในโลกเสมอเหมือน 

 

 
 

ภาพที่ 4   พลังที่พอให  พลังงานทดแทน 
ที่มา : “กระทรวงพลังงาน,”   แพรว 705 (พฤศจิกายน 2553)  : 102-103. 

 

 สํานักพระราชวัง รวมกับบริษัทซีเอ็ม ออรกาไนเซอร จํากัด (มหาชน) และบริษัท กันตนา   
ออรกาไนเซอร แอนด เมเนจเมนท จํากัด แถลงขาวการจัดแสดงแสง เสียง และสื่อผสม วัฒนธรรมทอง
แหงกรุงรัตนโกสินทร 84 พรรษา มหาราชา เพ่ือเฉลิมพระเกียรติในโอกาสท่ีป พ .ศ.2554 จะเปน
ปมหามงคลท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา 
 

 

   ส
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56 

 
 

ภาพที่ 5   วัฒนธรรมทองแหงกรุงรัตนโกสินทร 84 พรรษา 
ที่มา : “สํานักพระราชวัง รวมกับบริษัทซีเอ็ม ออรกาไนเซอรฯ,”   แพรว 752 (ธันวาคม 2553) : 70. 

 

 โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชันย 
สื่อภาพพระมิ่งขวัญ สรรเสริญพระบารมี กตัญูกตเวที ทําดีตามรอยพอ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและ
นอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนแสดงความจงรักภักดีตอองคสมเด็จพระเจาอยูหัวของ
ปวงชนชาวไทย เน่ืองในวโรกาสท่ีทรงมีพระชนมายุ 84 พรรษาในป 2554 

 

 
 

ภาพที่ 6   โครงการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชันย 
ที่มา : “โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง,”   แพรว 752 (ธันวาคม 2553) : 128-129. 

 

 บริษัทเวิรคพอยท เอ็นเทอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) ประกอบพิธีไหวครูมหา
อาจาริยปูชามังคลาภิเษก พระพิฆเนศวรปางมหาเทพ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว 
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ภาพที่ 7   พิธีไหวครูเวิรคพอยท เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 
ที่มา : “บริษัทเวิรคพอยท เอ็นเทอรเทนเมนท จํากัด(มหาชน),”   แพรว 762 (พฤษภาคม 2554) : 82. 

 

 ตัวอยางกิจกรรมเพื่อสังคมประเภทที่ 3 การตลาดเพื่อสังคมขององคกร  คือ กิจกรรมที่
กอประโยชนตอสังคมหรือการสนับสนุนโครงการท่ีมีผลทําใหบุคคลมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
โดยมีสวนเกี่ยวเนื่องกับการตลาดและผลิตภัณฑขององคกร 

 บริษัทเอส.ซี ยอหสัน แอนด ซัน จํากัด  จัดกิจกรรม “ไบกอนชวนบริจาคเลือดให
สภากาชาด ดีกวาบริจาคเลือดใหยุง” เชิญชวนใหมารวมบริจาคเลือด ณ ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ 
สภากาชาดไทย โดยจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพ่ือชวยผูปวยที่ตองการโลหิต และกระตุนใหประชาชนหันมา
ใสใจกับการปองกันตนเองจากยุงราย 

 

 
 

ภาพที่ 8  บริจาคเลือดใหสภากาชาด ดีกวาบริจาคเลือดใหยุง 
ที่มา : “บริษัทเอส.ซี ยอหสัน แอนด ซัน จํากัด,”  แพรว 742 (กรกฎาคม 2553) : 145. 
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 หลุยส  วิตตอง จัดนิทรรศการภาพศิลป เปนสื่อความงามของกรุงเทพมหานคร ผานภาพ
จิตรกรรมของ 9 ศิลปนชื่อดัง มีลูกคาวีไอพีมารวมประมูลในงานโดยนํารายไดทุกบาททุกสตางค
มอบสมบททุนมูลนิธิชัยพัฒนา  
 

 
 

ภาพที่ 9   หลุยส  วิตตอง ชวนทําความดี 
ที่มา : “หลุยส  วิตตอง ชวนทําความดี,”   แพรว 756 (กุมภาพันธ 2554) : 74. 

 

บริษัท ฟอรด ประเทศไทย จัดโครงการ Driving Skills for Life ฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย ปที่ 3  
ทั้งภาคทฤษฎีและลงสนามจริงกับพาหนะคูใจฟอรด เฟยสตา ระยะทางกรุงเทพฯ ถึงพระนครศรีอยุธยา 
 

 
 

ภาพที่ 10  โครงการฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย ปที่ 3 

ที่มา : “บริษัท ฟอรด ประเทศไทย,”  แพรว 757 (มีนาคม 2554) : 100. 

 

 ตัวอยางกิจกรรมเพ่ือสังคมประเภทที่ 4  การบริจาครายไดสวนหนึ่ง คือ บริจาคเงินสวนแบง
จากการขายสินคาหรือบริการ ภายในชวงเวลาท่ีกําหนดใหกับองคกรในสังคม 

 บริษัทคอลเกต-ปาลมโอลีฟ (ประเทศไทย) จํากัด จัดกิจกรรมรณรงค “มือสะอาด บาย บาย 
ไขหวัด” ณ โรงเรียนผาสุกมณีจักร เมืองทองธานี พรอมมอบสบูโพรเทคสและสื่อการสอนลางมือ 
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7 ขั้นตอน รวมมูลคา 4 ลานบาทใหกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ 
เพื่อกระจายสู 30,000 โรงเรียนทั่วประเทศ 

 

 
 

ภาพที่ 11  สอนลางมือ 
ที่มา : “บริษัทคอลเกต-ปาลมโอลีฟ (ประเทศไทย) จํากัด,”  แพรว 744 (สิงหาคม 2553) : 84. 

 

 ชุดช้ันในวาโก (Wacoal) จัดกิจกรรมครบรอบ 40 ป  ไดรับพระกรุณาธิคุณจากพระเจา
หลานเธอพระองคเจาสิริวัณณวรีรัตน ประทานคอลเล็คช่ันชุดช้ันใน PRINCESS COLLECTION 

ซึ่งเปนคอลเลคช่ันพิเศษที่ทรงจัดทําขึ้นเพื่อทรงนํารายไดจากการจัดจําหนายหลังหักคาใชจาย
สมทบทุนการสรางศูนยมะเร็งเตานม ณ สถาบันมะเร็งแหงชาติ  
 

 
       
ภาพที่ 12  PRINCESS COLLECTION นํารายไดจัดสรางศูนยมะเร็งเตานม 
ที่มา : “บริษัทไทยวาโก จํากัด(มหาชน),”  แพรว 753 (มกราคม 2554) : 241, 243-245. 
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 บริษัทโอซีซี จํากัด(มหาชน) จัดกิจกรรมเพ่ือสังคมดวยการเปดโครงการ Gifts for Give 
มอบรายได 3 เปอรเซ็น จากการขายผลิตภัณฑ ใหมูลนิธิอาสาเพื่อพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย 
ในโครงการฟนฟูผูประสบภัยตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 
 

ภาพที่ 13  ความสุขจากการให 
ที่มา : “บริษัทโอซีซี จํากัด(มหาชน),”  แพรว 754 (มกราคม 2554) : 82. 
 

 ตัวอยางกิจกรรมเพื่อสังคมประเภทที่ 5 การปรับเปลี่ยนการดําเนินธุรกิจเพ่ือสังคม  คือ 
การปรับเปลี่ยนการดําเนินธุรกิจหรือการลงทุนทางธุรกิจเพื่อการพัฒนาความเปนอยูของชุมชนและ
การปกปองสิ่งแวดลอม 

 เมอรเซเดส-เบนซ นําคุณสูมาตรฐานการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ล้ําหนาของเคล่ือนยนตประหยัดน้ํามัน และเปนมิตรแตสิ่งแวดลอมมากข้ึน 

 

 
 

ภาพที่ 14   เมอรเซเดส-เบนซ คําตอบทรงคุณคาสําหรับปญหามลพิษสิ่งแวดลอม 
ที่มา : “เมอรเซเดส-เบนซ,”   แพรว 760 (เมษายน 2554)  : 249. 
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 บริษัท บางจาก  ดําเนินกิจการเปนผูนําแหงการสรางสรรคนวัตกรรมพลังงานสะอาด 
โดยมีโครงการผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยใหญที่สุดในเอเชีย  ลดการนําเขาเชื้อเพลิง 17,000 ตัน
ตอป ลดการปลอยกาซเรือนกระจก 30,000 ตันตอป 
 

 
 

ภาพที่ 15  บางจากกาวลํ้าผูนําพลังงานสะอาด 
ที่มา : “บางจากกาวลํ้าผูนําพลังงานสะอาด,”   แพรว 107 (มิถุนายน 2553) : 15. 
 

 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) และสมาคมทองเที่ยวเชิงอนุรักษและผจญภัย 
(TEATA) รวมงานเทศกาลสงเสริมการทองเท่ียวระดับโลกงาน World Traval Market 2010 (WTM 

2010) โดย ททท.นํานิทรรศการศิลปแผนดิน และสงเสริมการทองเท่ียวไทย พรอมมอบรางวัลแก
บริษัทนําเที่ยว โรงแรม และสื่อมวลชนที่สนับสนุนการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
 

 
 

ภาพที่ 16   งาน World Traval Market 2010  
ที่มา : “ททท. และสมาคมทองเที่ยวเชิงอนุรักษและผจญภัย (TEATA),” แพรว 755 (กุมภาพันธ 2554) : 
91. 
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 ตัวอยางกิจกรรมเพื่อสังคมประเภทที่ 6 การบริจาคตรง คือ การทําการกุศลโดยตรง เปน
การบริจาคเงินหรือสิ่งของ เพื่อสวนรวมและเปนประโยชนตอสังคม อาจจัดในรูปแบบของกิจกรรม
ตางๆ 
 เอสซีจี แบงปนความสุขใหนองๆ สนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สรางสรรคประโยชนเพื่อสังคมอยางตอเนื่อง มอบเงินจํานวน 2.4 ลานบาท แกมูลนิธิและองคกร  
สาธารณกุศลรวม 6 แหง ไดแก สถานสงเคราะหเด็กออนพิการทางสมองและปญญา บานเฟองฟา , 
สถานสงเคราะหเด็กออนพิการทางสมองและปญญา บานราชาวดีชาย , สถานสงเคราะหเด็กออน
พิการทางสมองและปญญา บานราชาวดีหญิง, สถานสงเคราะหเด็กออนพิการทางสมองและปญญา 
บานนนทภูมิ, มูลนิธิอนุเคราะหคนพิการในพระบรมราชูปถัมภของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชินี 
และมูลนิธิสงเคราะหเด็กออนพญาไท 

 

 
 

ภาพที่ 17   เอสซีจี แบงปนความสุขใหนองๆ  
ที่มา : “เอสซีจี แบงปนความสุขใหนองๆ,”   แพรว 745 (กันยายน 2553)  : 292. 

 

 นิตยสาร Shape ขอเชิญชวนผูหญิงที่ใสในสุขภาพทุกวัย มารวมเปนสวนหนึ่งใน Shape 

Run (Thailand) 2010 กิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพและการกุศลคร้ังยิ่งใหญที่สุดของไทยที่รวมพลังผูหญิง
รวมสรางสรรคสิ่งดีๆ ใหสังคม รายไดจากคาสมัคร 250 บาท ไมหักคาใชจาย มอบใหสถาบันมะเร็ง
แหงชาติ กรมการแพทย เพื่อนําไปใชในกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับโรคมะเร็งเตานม  
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ภาพที่ 18   Shape Run (Thailand) 2010  
ที่มา : “นิตยสาร Shape,”   แพรว 753 (มกราคม 2554)  : 96. 

 

 ดิ เอ็มโพเร่ียม ชอปปง คอมเพล็กซ จัดงาน “Emporium Pet-à-Porter : Dog’s Day Out 

for Charity” รวมพลคนรักสัตว มาทํากิจกรรมการกุศล เพื่อหารายไดรวมสมทบทุนองคกรการกุศล  

นําไปชวยเหลือฟนฟูสุนัขและสัตวอ่ืนๆ ที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณอุทกภัยในหลายพ้ืนท่ี 
โดยไมหักคาใชจายแตอยางใด 

 

 
 

ภาพที่ 19   รวมพลคนรักสัตว  
ที่มา : “ดิ เอ็มโพเร่ียม ชอปปง คอมเพล็กซ,”   แพรว 755 (กุมพาพันธ 2554)  : 82. 

 

 ตัวอยางกิจกรรมเพื่อสังคมประเภทที่ 7 อาสาสมัครชวยเหลือชุมชน คือ การสนับสนุน
ใหพนักงาน คูคา เปนอาสาสมัครรวมทํากิจกรรมกับชุมชน  

 

   ส
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 มี้ด จอหสัน นิวทริชั่น รวมกับมูลนิธิชัยพัฒนา สานตอกิจกรรมคืนประโยชนแกสังคมป
ที่ 6  นําพนักงานกวา 200 คน พรอมดารา ลงพ้ืนที่ฟนฟูโรงเรียนท่ีประสบภัยน้ําทวม พรอมมอบสื่อ
การเรียนและอาหารกลางวัน 

 

 
 

ภาพที่ 20   มี้ด จอหสัน นิวทริชั่น รวมกับมูลนิธิชัยพัฒนา 
ที่มา : “มี้ด จอหสัน Helping Hand,”   แพรว 758 (มีนาคม 2554)  : 110. 

 

 บริษัท แคนนอน สนับสนุนการใชพลังงานทดแทนจากลมซึ่งเปนพลังงานสะอาด  
ปราศจากมลพิษ ดวยการติดต้ังกังหันลมผลิตกระแสไฟฟาใหกับโรงเรียนชนบทหางไกลทั่วไทย
และขยายผลการใชพลังงานทดแทน เพ่ือกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอชุมชนตอไป 

 

 
 

ภาพที่ 21   โครงการพลังงานสีขาว เพื่อโลกสีเขียว 
ที่มา : “แคนนอน,”   แพรว 751 (ธันวาคม 2553) : 347. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 บริษัท ฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด ไดตระหนักถึงความสําคัญถึงการ
ปลูกฝงใหเด็กไดเรียนรูจัดโครงการท่ีจะอยูกับธรรมชาติไดอยางสมดุลและพ่ึงพากัน จึงจัดกิจกรรม
ดีเพ่ือสิ่งแวดลอมกับ Honda Green Camp คร้ังท่ี 2 มีการทํากิจกรรมเพ่ือสิ่งแวดลอม ไดรับความรู
เกี่ยวกับธรรมชาติ และการปลูกปาชายเลน ซึ่งสรางความสุขและความประทับใจกันถวนหนา 
 

 
 

ภาพที่ 22  โครงการ Honda Green Camp คร้ังที่ 2  
ที่มา : “บริษัท ฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด,”   แพรว 741 (ธันวาคม 2553) : 80-81. 

 

 ตัวอยางกิจกรรมเพื่อสังคมประเภทที่ 8 การพัฒนาผลิตภัณฑและบริการระดับฐานราก
คือ การพัฒนาและสงมอบผลิตภัณฑและบริการตามกําลังซื้อของคนในระดับฐาน เปนการใช
กระบวนการทางธุรกิจในการผลิตและจําหนายสินคาและบริการสูตลาดในราคาที่ไมแพง เหมาะกับ
กําลังซื้อของผูบริโภคในระดับฐานราก  
 บริษัทปาใหญ ครีเอชั่น ตนตํารับคนทํางานสิ่งแวดลอม ตัวอยางคนดังขานรับไลฟสไตล 
พลังงานทดแทน ทดแทนพลังงาน ไมใชเทรนด ไมตามกระแส เพราะแครณรงคอาจไมทัน ตองทําจริง 
เห็นผลจริงทาใหลอง ไดแกการจัดสรรแปลงผักปลอดสารใกลตัวเพ่ือโลก เพ่ือสุขภาพ รณรงคให
คนกินผักปลอดสาร เพราะทุกวันนี้ธุรกิจการปลูกพืชเชิงเดี่ยวแบบสมัยใหมนํามาซึ่งการใชยาฆาแมลง 
ตราบใดที่ไมสามารถลางพิษออกหมดปลูกกินเองปลอดภัยที่สุด เปนตน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 23   คนดังขานรับไลฟสไตล พลังงานทดแทน ทดแทนพลังงาน 
ที่มา : “พลังงานทดแทน ทดแทนพลังงาน,”   แพรว 741 (กรกฎาคม 2553) : 202. 

 

 สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม จัดประกวดออกแบบเสื้อผา 
“จากเสนใยสูภูมิปญญา  จากภูมิปญญาสูอาภรณ” โดยมีกฎวางานออกแบบทุกชุดตองใชผาไหมไทย
หรือวัสดุที่มาจากภูมิปญญาไทยเปนสวนประกอบหลัก ผูชนะเลิศจะไดรางวัลเปนเงินสด 200,000 
บาท พรอมโลเกียรติยศไปตั้งโชวความภูมิใจตอที่บาน ซึ่งเปนสงเสริมภูมิปญญาไทยและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนไทยไดอีกทางหนึ่ง 

 

 
 

ภาพที่ 24   จากเสนใยสูภูมิปญญา  จากภูมิปญญาสูอาภรณ 
ที่มา : “สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม,”   แพรว 757 (มีนาคม 2554) : 46. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 นิตยสารแพรวเสนอบทความสะทอนสังคมใหเห็นวา ไมใชแคในบานเราท่ีขาวเร่ิมยาก 
หมากแพงขึ้นทุกวัน ธนาคารโลกฟนธงแลววา วิกฤติอาหารแพงคร้ังน้ีผลักดันใหกวา 44 ลานคนใน
ประเทศกําลังพัฒนาตกไปสูความยากจน 

 

 
 

ภาพที่ 25   ยุคขาวยาก 
ที่มา : “คอลัมน เก็บจากขาว,”   แพรว 758 (มีนาคม 2554) : 52. 

 
ตารางท่ี 2 จํานวนและรอยละของประเภทขาวความรับผิดชอบตอสังคมในนิตยสารแพรว 
 

ลําดับ ประเภทองคกร 
ก.ค. - ธ.ค. 2553 ม.ค. - มิ.ย. 2554 จํานวนรวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1 สื่อมวลชน/ นิตยสารแพรว 139 40.06 107 39.93 246 40.00 

2 
มูลนิธ/ิ องคกร/ สมาคม/ ชมรม/ 
สํานักงาน 

62 17.87 45 16.79 107 17.40 

3 ยานยนต / ยานพาหนะ 37 10.66 28 10.45 65 10.57 

4 พลังงาน 21 6.05 23 8.58 44 7.15 

5 
มหาวิทยาลัย/ สถาบัน/ ศูนยวิจัย/ 
กระทรวง 

28 8.07 15 5.60 43 6.99 

6 สินคาอุปโภค บริโภค 19 5.48 11 4.10 30 4.88 

7 โรงพยาบาล 9 2.59 11 4.10 20 3.25 

8 อาหารเสริม 9 2.59 5 1.87 14 2.28 

9 สื่อสาร/ ไอที 4 1.15 8 2.99 12 1.95 

10 ปูนซิเมนต 8 2.31 2 0.75 11 1.79 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 2 (ตอ) 
 

ลําดับ ประเภทองคกร 
ก.ค. - ธ.ค. 2553 ม.ค. - มิ.ย. 2554 จํานวนรวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

11 เครื่องใชไฟฟา 5 1.44 6 2.24 10 1.63 

12 เหลา เบียร เครื่องดื่มชูกําลัง 2 0.58 3 1.12 5 0.81 

13 หางสรรพสินคา 3 0.86 1 0.37 4 0.65 

14 บริการขนสง 0 0.00 2 0.75 2 0.33 

15 สถาบันการเงิน 1 0.29 1 0.37 2 0.33 

   รวม 347 100 268 100 615 100 

  

 จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลในภาพรวมพบวา ประเภทองคกรที่นําเสนอ
กิจกรรมเพ่ือสังคมมากท่ีสุด ไดแก สื่อมวลชน (รอยละ 40.00)  รองลงมาคือ มูลนิธิ/ องคกร/ 
สมาคม/ ชมรม (รอยละ 17.40) ตามดวย ยานยนต/ ยานพาหนะ (รอยละ 10.57) และนอยที่สุดไดแก 
การบริการขนสงและสถาบันการเงิน(รอยละ 0.33) จะพบวาองคกรที่ตระหนักถึงความรับผิดชอบ
ตอสังคมมากสุดของสื่อมวลชนคือนิตยสารแพรว ที่มีการนําเสนอดานความรับผิดชอบตอสังคมอยู
ในรูปแบบตางๆ อยางตอเน่ืองนั้นเอง 
 

ตารางท่ี 3 จํานวนและรอยละของวัตถุประสงคในการนําเสนอกิจกรรมเพื่อสังคมในนิตยสารแพรว 

 

ลําดับ วัตถุประสงค 
ก.ค. - ธ.ค. 2553 ม.ค. - มิ.ย. 2554 จํานวนรวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1 ใหความรู / แจงขาวสาร 101 29.11 87 32.46 188 30.57 

2 
ประชาสัมพันธ เสริม
ภาพลักษณ 

82 23.63 58 21.64 140 22.76 

3 ปลูกจิตสํานึก 65 18.73 55 20.52 120 19.52 

4 สื่อสารการตลาด 51 14.70 45 16.79 96 15.61 

5 เชิญชวนรวมกิจกรรม 48 13.83 23 8.58 71 11.54 

   รวม 347 100 268 100 615 100 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ผลการวิเคราะหขอมูลในภาพรวมพบวา วัตถุประสงคของนิตยสารการนําเสนอกิจกรรม
เพื่อสังคมขององคกรธุรกิจตางๆ ในประเทศไทยนั้นเปนไปเพื่อใหความรูและแจงขาวสาร รอยละ 
30.57  รองลงมาคือประชาสัมพันธ เสริมภาพลักษณ รอยละ 22.76 และนอยที่สุดคือ เชิญชวนรวม
กิจกรรม ซึ่งพบเพียงรอยละ 11.54  พบวานิตยสารแพรวมีวัตถุประสงคที่จะใหความรูและขาวสาร
ตางๆ เกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมทั้งในรูปของบทความ หรือบทสัมภาษณ เปนตน 
 1. ใหความรู และแจงขาวสาร ทําใหผูอานไดรับรูขอมูลดานกิจกรรมเพ่ือสังคมในภาพรวม
ของสังคมมากข้ึน โดยถายทอดความรูจากเร่ืองราวที่เกิดขึ้นจริง ไมมีการแตงเติมความคิดเห็น
สวนตัวของผูเขียน ขอมูลของขาวมักมาจากเหตุการณจริงท่ีเกิดขึ้น โดยเนนที่เนื้อหา ไมเนนการ
โฆษณาประชาสัมพันธ หรือสรางภาพลักษณ มีการระบุแหลงที่มาของขาวอยางชัดเจน  สามารถ
ตรวจสอบขอมูลได ตัวอยางเชน 

  จากการวิเคราะหเนื้อหาบทสัมภาษณคุณรสนา  โตสิตระกูล  ผูนําเทรนดสมุนไพร  
และมือปราบคอรัปช่ันในสังคมไทย ตําแหนงวุฒิสมาชิกจากกรุงเทพฯ พบวา การสงเสริมสมุนไพรไทย 
โดยใหความรูวาการท่ีคนเราจะสุขภาพดีนั้นข้ึนอยูกับอาหารและสิ่งแวดลอมดวย จึงสงเสริมให
คนเมืองบริโภคอาหารปลอดสารพิษ  และอีกบทบาทคือการตรวจสอบกรณีทุจริตตางๆ อันโดงดัง 
เชน เร่ืองการจัดซื้อยาในกระทรวงสาธารณสุข ป พ .ศ.2541 จนนําไปสูการยึดทรัพยและจําคุกอดีต
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข และการตรวจสอบการแปรรูปการไฟฟาฝายผลิต  เปนตน 
เปนการสะทอนใหเห็นถึงตัวอยางดีๆ ของผูที่ทํางานเพื่อสังคมอยางแทจริง โดยไมหวังผลประโยชน
สวนตน นําไปสูปาหมายที่ทําใหสังคมมีความเหลื่อมล้ํานอยลง มีความเทาเทียมและมีสุขภาวะมากขึ้น 

 

 
 

ภาพที่ 26   ผูนําเทรนดสมุนไพร และมือปราบคอรัปชั่นในสังคมไทย 
ที่มา : บทสัมภาษณคุณรสนา  โตสิตระกูล,”   แพรว 743 (สิงหาคม 2553) : 144-148. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 

70 

  ขาวสารเร่ืองเด็กรุนใหม ในสังคมจีนกําลังต้ังคําถามเกี่ยวกับการเลียงดูเด็กรุนใหม  
เร่ืองมาจากวามีผูชายซิ่งรถแลวเฉ่ียวผูหญิงต้ังทอง แทนที่จะลงไปชวยเหลือ แตกลับใชมีดแทงพรุน
ถึง 8 แผลจนตาย โดยอางวาเห็นเธอมองทะเบียนรถ กลัวเปนคดีความ คดีนี้จึงเปนการจุดกระแสให
สังคมหันมาสนใจเร่ืองการอบรมเลี้ยงดูลูกหลาน โดยเฉพาะลูกคนรวยที่ไดรับการปรนเปรอดาน
วัตถุ แตกลับละเลยดานคุณธรรม 
 

 
 

ภาพที่ 27   เด็กรุนใหม 
ที่มา : “เก็บจากขาว,”   แพรว 753 (มกราคม 2554) : 48. 
 

 “คิดบวกสิปป”   เกิดจากการรวมตัวของรุนพ่ีรุนนองท่ีมีใจรักษศิลปวัฒนธรรมไทยและ
มีชื่อเสียงจนเปนท่ีชื่นชมและยอมรับจากเวที “Thailand Got Talent” ซึ่งไดรับการตอบรับดีมาก มี
คนเขียนชม ขอบคุณท่ีแสดงศิลปะที่งดงามของชาติ ซึ่งคําพูดเหลาน้ีคือรางวัลที่มีคา ใหตั้งใจสรางสรรค
งานนาฏศิลปไทยตอไป และพรอมรวมกับทุกหนวยงานที่จะชวยอนุรักษ พัฒนา และถายทอดศิลปะ
ของชาติสงตอไปยังคนรุนใหม ถาเปรียบทหารเปนเหมือนผูปกปองชาติ พวกเราขอเปนผูดูแล
สมบัติของชาติ เพื่อตนไมของวัฒนธรรมจะผลิดอกสวยงามตอไปอยางยังยืน 

 

 

ภาพที่ 28   คิดบวกสิปป นาฏศิลปไทยหัวใจเกินรอย 
ที่มา : “ คอลัมน Live Stories,”   แพรว 762 (พฤษภาคม 2554) : 214-215. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  การวิเคราะหเนื้อหาในภาพรวมพบวา ลักษณะของขาวหรือบทความท่ีเปนไปเพ่ือให
ความรู หรือแจงขาวสารนั้น ตองทําใหผูอานไดรับรูขอมูลดานกิจกรรมเพื่อสังคมในภาพรวมของ
สังคมมากข้ึน โดยถายทอดความรูจากเร่ืองราวที่เกิดข้ึนจริง ไมมีการแตงเติมความคิดเห็นสวนตัว
ของผูเขียน ทั้งน้ีสังเกตจากคําท่ีใชในขาว จะไมมีคําวา “คิดวา” “อยาก” “ปรารถนา” “ความเห็น” 
“วิเคราะห” ซึ่งเปนการแสดงความเห็นของผูเขียนโดยเด็ดขาด ขอมูลของขาวอาจมาจากเหตุการณ
ตางๆ ที่เกิดข้ึน การสัมภาษณ การเสวนา ทั้งน้ีเนนเนื้อหาของเร่ืองท่ีหยิบยกมา โดยไมเนนการ
โฆษณาประชาสัมพันธ หรือสรางภาพลักษณ มีการระบุแหลงท่ีมาของขางอยางชัดเจน สามารถ
ตรวจสอบขอมูลได 
 2. ประชาสัมพันธ และ เสริมภาพลักษณ เปนการนําเสนอเรื่องราว หรือกิจกรรมเพ่ือ
สังคมที่องคกรทําใหผูอานไดรับรู เพื่อภาพลักษณที่ดีของสินคาและองคกร และเกิดเปนการยอมรับ
นําไปสูการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาหรือบริการในอนาคต  ทั้งนี้จะทําใหผูอานเขาใจสถานการณดี
ขึ้น และยังคงเช่ือถือในบริษัท 

 

  บริษัทเอสซีจี มุงมั่นสูการเปนองคกรตนแบบขององคกรพัฒนาอยางยั่งยืน โดย
ดําเนินกลยุทธเพื่อสรางความสมดุลในทุกๆ ดาน ทั้งดานสังคม ดวยการมุงดูแลชุมชนและสังคม
เพื่อใหอุตสาหกรรมและชุมชนอยูกันอยางเก้ือกูลและย่ังยืน  ดานสิ่งแวดลอม พัฒนาผลิตภัณฑและ
บริการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ภายใตฉลาก SCG eco value และดานเศรษฐกิจ ดวยนวัตกรรม
สินคาและบริการที่ตอบสนองความตองการท่ีแทจริงของผูบริโภค เพราะเอสซีจีเชื่อมั่นวาการพัฒนา
อยางยั่งยืน จะนําพาธุรกิจและสังคมเติบโตพรอมกันอยางยั่งยืน 
 

 
 

ภาพที่ 29   96 ป SCG องคกรตนแบบการพัฒนาอยางยั่งยืน 
ที่มา : “บริษัท เอสซีจี,”   แพรว 744 (สิงหาคม 2553) : 278. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  บริษัท แคร จับมือกับโรงพยาบาลกรุงเทพ เปดแคมเปอร “หมดหวงเรื่องผดผื่น 
เพราะปกปองดวยแคร” พรอมมอบวัคซีนปองกันโรคอีสุกอีใส 1,500 เข็ม โดยไมเสียคาใชจาย 
โครงการน้ีจัดกิจกรรมใหความรูวิธีปองกันผดผื่น และประชาสัมพันธ แปงเด็กแคร สูตรฮาย-ขมิ้น มี
สูตรปกปองผิวลูกนอย สามารถปองกันผดผื่นที่เกิดขึ้นจากความเปยกข้ึน   
 

 
 

ภาพที่ 30   หมดหวงเร่ืองผดผื่น เพราะปกปองดวยแคร 
ที่มา : “แปงเด็กแคร ฮายขมิ้น,”   แพรว 751 (ธันวาคม 2553) : 196-197. 

 

  โตโยตา พริอุส ตนแบบรถไฮบริด คือรถยนตที่มีการทํางานผสมระหวางเคร่ืองยนต
กับพลังงานไฟฟา ทุกอยางออกแบบมาใหทํางานอัตโนมัติ  ที่มีเปาหมายในการลดการใชน้ํามันและ
ลดมลพิษใหไดมากที่สุด เปนการสรางภาพลักษณและมูลคาใหกับสินคา 
 

 
 

ภาพที่ 31   โตโยตา พริอุส ยนตรกรรมไฮบริด 
ที่มา : “โตโยตา พริอุส ยนตรกรรมไฮบริด,”   แพรว 755 (กุมภาพันธ 2554) : 230-235. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  จากการวิเคราะหเนื้อหา พบวาวัตถุประสงคในการนําเสนอขาวกิจกรรมเพื่อสังคม
เพ่ือการประชาสัมพันธ และเสริมภาพลักษณองคกรหรือตราสินคาน้ัน ตองมีตราสัญลักษณของ
องคกรเพื่อใหงายตอการสังเกตและจดจํา พรอมคําบรรยายที่สามารถสื่อสารได องคกรใด ทํา
กิจกรรมเพ่ือสังคมอะไร เมื่อใด และเพ่ือใคร และเปนการทําใหผูบริโภคม่ันใจในสินคาและบริการ
อยางเจาะลึก ในขณะท่ีองคกรธุรกิจสามารถแสดงความรับผิดชอบตอสังคมไดโดยการสื่อสารกับ
ผูบริโภคอยางจริงใจ โดยใชการนําเสนอขาวอยางตอเนื่อง อันจะทําใหผูบริโภคเกิดความม่ันใจและ
เชื่อมั่นในองคกร ตราสินคาในระยะยาว 

 

 3. ปลูกจิตสํานึก เปนเนื้อหาท่ีกระตุน ทาํใหผูอานเห็นความสําคัญของประเด็นสังคมท่ี
นําเสนอ และคลอยตาม ไมเนนเรื่องราวของสินคา ตัวอยางเชน 

  บริษัท ปตท . จัดโครงการ “1 ลานกลา ถวายพอ” เปนโครงการดีๆ ที่ชวยให
สิ่งแวดลอมดีขึ้น คนไทยตองชวยกันคืนตนไมใหกับโลก ทําอยางจริงจังเปนกระแสนิยม โดยปลูก
จิตสํานึกไปดวยกันโดยเฉพาะเด็กรุนใหมวา นี่คือหนาท่ีของทุกคน  ถึงเวลาแลวที่ทุกคนจะชวยกัน
รักษาแผนดินของเรา ดวยการเพิ่มเพ่ือนที่ชื่อ “ตนไม” ใหมากขึ้น 
 

 
 

ภาพที่ 32   ปลูกกลาลงผืนดิน ปลูกจิตสํานึกใหหัวใจ 
ที่มา : “ปตท. พลังที่ยั่งยืนเพื่อไทย,”   แพรว 741 (กรกฎาคม 2553) : 137. 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  กรุงเทพมหานครและคณะกรรมการการพลังงาน วุฒิสภา ไดจัดอบรมโครงการ  

“ยุวชน กทม. รักษโลก รักษพลังงาน” ใหกับครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครโดย
มีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจ  เกี่ยวกับการอนุรักษพลังงานและการลดสภาวะ
โลกรอน และเพ่ือปลูกจิตสํานึกแกนักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ใหตระหนักถึงการดําเนินการ
ประหยัดและอนุรักษพลังงาน ตลอดจนนําความรูที่ไดรับจากการเขารวมการฝกอบรมไปเผยแพร  
และรณรงคดานการประหยัดและอนุรักษพลังงาน เพื่อสรางเครือขายและขยายความรูที่ไดรับไปสู
โรงเรียน ครอบครัว และชุมชนตอไป 
 

 
 

ภาพที่ 33   ยุวชน กทม. รักษโลก รักษพลังงาน 
ที่มา : “คณะกรรมาธิการพลังงานวุฒิสภา และ กทม.,”   แพรว 753 (มกราคม 2554) : 102. 
 

 ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมกับโครงการคนไทยหัวใจสีขาว ที่
ตระหนักถึงการปลูกจิตสํานึกที่ถูกตองและดีงามแกเยาวชนในดานความรูควบคูคุณธรรม ซึ่งเปน
ที่มาโครงการทูตความดีแหงประเทศไทย 2533 และไดจัดเสวนา “ธุรกิจหนังสือกับบทบาทการสราง
เยาวชนสายพันธุใหม” โดยผูประกอบการสายธุรกิจสิ่งพิมพแถวหนาของเมืองไทย 3บริษัท 
 

  
 

ภาพที่ 34   เสียงจากชาวสื่อสิ่งพิมพ 
ที่มา : “คณะกรรมาธิการพลังงานวุฒิสภา และ กทม.,”   แพรว 755 (กุมภาพัธ 2554) : 88. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  จากการวิเคราะหเนื้อหาในภาพรวม พบวา ขาว บทความหรือ โฆษณาท่ีเขาลักษณะน้ี
มักจะมีเนื้อหาสั้น ๆ ที่กระชับ แตชัดเจน ไดใจความพุงตรงไปที่ประเด็นท างสังคมที่ตองการ
นําเสนอ ซึ่งสามารถกระตุนหรือโนมนาวใหผูอานคลอยตาม โดยไมมีการกลาวถึงเรื่องราวของ
สินคา 
 4. สื่อสารการตลาด เปนการบอกกลาวกิจกรรมการตลาดเพื่อสังคมที่องคกรจัดทําขึ้น  
ในชวงระยะเวลาหน่ึง ๆ อาจเปนกิจกรรมที่จบไปแลว และองคกรนํามารายงานผลใหเห็นภาพรวม
ของกิจกรรม หรือเปนการบอกกลาววิธีการที่ผูอานจะสามารถมีสวนรวมในกิจกรรมที่กําลังจะมีขึ้น 

  บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด ริเร่ิมโครงการถนนสีขาวตั้งแตป 2531 

โดยมีกิจกรรมท่ีตอเนื่องมาถึงวันน้ี คือ “เมืองจราจรจําลอง”  ฝกเยาวชนใหรูจักใชรถใชถนนอยาง
ถูกตองและปลอดภัย เพื่อกระตุนและปลูกจิตสํานึกของผูใชถนน รวมถึงเยาวชนใหคํานึกถึงความ
ปลอดภัย รักษากฎระเบียบและวินัยจราจร ตลอดจนมีน้ําใจแกกันอันเปนองคประกอบพื้นฐานใน
การสงเสริมและปองกันอุบัติเหตุทางถนนอยางย่ังยืน ซึ่งแสดงใหเห็นวาโตโยตามีความใสใจตอ
สังคมไทย 
 

 
 

ภาพที่ 35   โตโยตาบุกอีสาน...เปดเมืองจําลอง 3 

ที่มา : “บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด,”   แพรว 745 (กันยายน 2553) : 374-375. 

 

  บริษัทยางมิชลิน ไพรมาซี่ แอลซี เปลี่ยนใหปลอดภัยยิ่งข้ึน ผานการทดสอบแลววา
เบรกไดสั้นถึง 1.7 เมตร ดวยเทคโนโลยีที่ล้ําหนา สูตรเนื้อยาง High Flexible Tread และซิลิกา 
100% ที่ทําใหชีวิตคุณปลอดภัยยิ่งข้ึน มากไปกวาน้ันยังใหอายุการใชงานท่ียาวนาน และประสิทธิภาพ
การประหยัดน้ํามันตามแบบฉบับของยางมิชลิน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 36  ยางมิชลิน ไพรมาซี่ แอลซี 
ที่มา : “ยางมิชลิน ไพรมาซี่ แอลซี,”   แพรว 743 (สิงหาคม 2553) : 279. 

 

  บริษัท คอตโตไดรวมกับโครงการจิมม่ี-โรสลิน คารเตอร สรางบาน ลุมนํ้าโขง 2552 

โดยมูลนิธิที่อยูอาศัยเพื่อมนุษยชาติ (Habitat for Humanity) และอาสาสมัครจากนานาประเทศท่ัว
โลก ไปชวยกันสรางบานจํานวน 82 หลัง ใหกับชุมชน 82 เปยมสุข ซึ่งเดิมช่ือหมูบานหนองกนครุ 
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม เพื่อรวมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  เนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 82 พรรษา พรอมกันนี้คอตโตยังไดมอบสุขภัณฑและกอกน้ําเพ่ือใช
โครงการนี้ นับเปนหน่ึงในกิจกรรมดีๆ ที่ชวยสงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดี สรางโอกาสใหคนในชุมชน
มีบานเปนของตัวเอง 

 

 
 

ภาพที่ 37  คอตโต รวมใจ สรางหองน้ําสุขอนามัยใหชุมชน  
ที่มา : “คอตโตไดรวมกับโครงการจิมมี่-โรสลิน คารเตอร,”   แพรว 753 (มกราคม 2554) : 101. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  จากการวิเคราะหเนื้อหาในภาพรวม พบวา วัตถุประสงคในการนําเสนอกิจกรรม 
CSR เพื่อการสื่อสารทางการตลาดน้ัน สวนใหญเปนกรณีที่องคกรธุรกิจจัดทํากิจกรรมเพ่ือสังคมใน
รูปแบบของสงเสริมประเด็นสังคม ซึ่งมีระยะเวลาดําเนินโครงการท่ีแนนอน ทั้งน้ีเพื่อแจงใหสังคม
ไดทราบถึงรายละเอียดของโครงการที่องคกรธุรกิจจัดทําขึ้น ตั้งแตชื่อโครงการ วัตถุประสงค  
ระยะเวลา เจาของโครงการ ชื่อองคกรหรือตราสินคาที่โดดเดน เปนการกระจายขาวเกี่ยวกับ  
โครงการใหแพรหลายออกไป ทั้งน้ีอาจเปนการสรุปโครงการท่ีจัดไปแลว หรือสื่อสารถึงโครงการ
ที่กําลังจะจัดขึ้นก็ได 
 5. เชิญชวนรวมกิจกรรม เปนเนื้อหาท่ีบอกรายละเอียดกิจกรรมที่องคกรตาง ๆ จะจัดข้ึน 
และเชิญชวนใหผูอานมีสวนรวม ดวยวิธีใดวิธีหน่ึง อาจเปนการบริจาค หรือ การไปรวม 

  โครงการแพรวแชริตี้เพื่อรณรงคหาเงินชวยเด็ก สตรี ผูยากไร และสัตวทุกขยาก  โดย
นิตยสารแพรวเชิญผูอานใหรวมบริจาคโดยมีเปาหมายวา ทานบริจาคเงินจํานวนเทาไร แพรวจะ
สมทบใหเทาน้ัน โดยจะรวบรวมเงินมอบใหมูลนิธิตางๆ ซึ่งในคอลัมนนี่เปนเร่ือง “สี่ขาตกยาก” 
โดยจะมอบเงินใหบานสงเคราะหหมาจรจัด ฟารีดา เยาวะนิจ ออนนุช 

 

 
 

ภาพที่ 38  โครงการแพรวแชริตี้เพื่อรณรงคหาเงินชวยเด็ก สตรี ผูยากไร และสัตวทุกขยาก 
ที่มา : “แพรวแชริตี้,”  แพรว 743 (สิงหาคม 2553) : 312-313. 

 

  การทองเท่ียวแหงประเทศไทย จัดโครงการรักเมืองไทยเท่ียวไทยเชิงเกษตร ภายใต
แคมเปญ “เมืองไทย ใครๆ ก็รัก” พรอมเปดตัว 5 คนดังที่มาแนะเสนทางการทองเที่ยวเชิงเกษตรตาม
สไตลที่ตนเองชอบ  
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ภาพที่ 39  ททท. ชวนเที่ยวไทย 
ที่มา : “การทองเที่ยวแหงประเทศไทย,”   แพรว 744 (สิงหาคม 2553) : 88. 

 

  งานสัปดาหหนังสือแหงชาติ คร้ังท่ี 39 และงานสัปดาหหนังสือนานาชาติ คร้ังท่ี 9 

ภายใตแนวคิด “เปดหนังสือคือเปดโลกกวางไมรูจบ” ณ ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์ โดยมีสมเด็จ
ประเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปนประทานเปดงานคร้ังน้ี และพระราชทาน
รางวัลผูชนะการประกวดหนังสือดีเดน ประจําป 2554 ในปนี้มีสํานักพิมพไทยและตางประเทศเขา
รวมกวา 400 แหง และแตสํานักพิมพจะเปดตัวหนังสือดีมีคุณภาพ ทุกรูปแบบ งานน้ีจึงเหมือนเปด
โลกกวางผานหนังสือลานเลมที่รวบรวมไวเพื่อคนที่รักหนังสือ 
 

 
 

ภาพที่ 40   งานสัปดาหหนังสือแหงชาติ 
ที่มา : “งานสัปดาหหนังสือแหงชาติ,”   แพรว 761 (พฤษภาคม 2554) : 102-103. 

 

 จากการวิเคราะหเนื้อหา พบวา ขาว บทความ หรือโฆษณา ที่มีวัตถุประสงคในการเชิญ
ชวนรวมกิจกรรมน้ัน ตองเปนกิจกรรมที่ยังไมเกิดข้ึน หรือเกิดข้ึนแลวแตยังไมสิ้นสุดโครงการ โดย
ไดระบุชื่อหนวยงาน องคกร หรือตราสัญลักษณของผูจัดกิจกรรมอยางชัดแจง พรอมทั้งรายละเอียด
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ของกิจกรรม พรอมระบุวัน เวลา สถานท่ีของกิจกรรมหรือกรอบเวลาโดยละเอียด ซึ่งทําใหผูอานมี
ขอมูลเพียงพอในการพิจารณาเขารวมกิจกรรมเพื่อสังคม และที่สําคัญคือมีขอความเชิญชวนใหผูอาน
ที่สนใจสามารถรวมกิจกรรมไดโดยตรง เปนท่ีนาสังเกตโฆษณาในลักษณะนี้มักจะมีการออกแบบ
โฆษณาใหนาสนใจ และใชสีเพื่อชวยดึงดูดความสนใจดวย 

  

 

สวนท่ี 2 วิธีการนําเสนอกิจกรรมเพื่อสังคมขององคกรภาครัฐและเอกชนในนิตยสารแพรว 
 
ตารางท่ี 4 จํานวนและรอยละของวิธีการนําเสนอกิจกรรมเพื่อสังคมในนิตยสารแพรว 

 

ลําดับ รูปแบบขาว 
ก.ค. - ธ.ค. 2553 ม.ค. - มิ.ย. 2554 จํานวนรวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1 บทความ 124 35.73 52 19.40 176 28.62 

2 โฆษณา 60 17.29 82 30.60 142 23.09 

3 ภาพขาว ภาพประกอบขาว 46 13.26 63 23.51 109 17.72 

4 บทสัมภาษณ 59 17.00 39 14.55 98 15.93 

5 บทความแฝงโฆษณา 58 16.71 32 11.94 90 14.63 

   รวม 347 100 268 100 615 100 

 

 ผลการวิเคราะหในภาพรวมพบวา รูปแบบวิธีการนําเสนอกิจกรรมเพื่อสังคมที่นิยมใช
มากท่ีสุดในนิตยสารแพรวคือ บทความ พบถึงรอยละ 28.62 รองลงมาคือ โฆษณารอยละ 23.09 
และภาพขาว รอยละ 17.72 ตามลําดับ จึงจะเห็นวิธีนําเสนอแตละรูปแบบมีสัดสวนไมแตกตางกัน
มากนัก เนื่องจากสามารถตอบโจทยของผูอานทุกกลุม จึงมีรูปแบบที่หลากหลาย ไมเนนท่ีกลุมใด
กลุมหนึ่ง 

 1. บทความ คือ งานเขียนท่ีมุงเสนอความรู ความคิดเห็น หรือความเพลิดเพลิน เปนการ
เขียนที่อาศัยขอเท็จจริงและหลักฐานที่นาเช่ือถือ โดยเขียนในลักษณะรอยแกว และตองเปนเร่ืองท่ี
อยูในความสนใจของผูคนทั่วไป บทความจึงเปนงานเขียนที่ถือเปนสารอันหนึ่งในกระบวนการ
สื่อสาร ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อใหขาวสาร เพื่อการอธิบาย เพื่อแสดงความคิดเห็น เพื่อการโนมนาวใจ 
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และเพ่ือความบันเทิง จึงมีผลโดยตรงตอผูอาน บทความมีหลายประเภท เชน บทความเชิงสารคดี 
บทความเชิงวิชาการ เปนตน 

  บทความเพ่ือประชาสัมพันธของสํานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
จัดโครงการอาหารกลางวันเด็กประถม เสริมอาหารครบถวน เพื่อสุขภาพและสติปญญาเด็กไทย  
โดยปจจุบันรัฐบาลมีการสนับสนุนงบประมาณคาอาหารกลางวันสําหรับเด็กตั้งแตระดับอนุบาลถึง
ประถมศึกษาปที่ 6  แตในชวงปดเทอมเด็กอยูบานก็ไมมีอาหารกินครบม้ือ  ดังน้ันจึงมีกิจกรรม
สอดคลองกันไปถึงบาน เชน รณรงคใหปลูกผัก เลี้ยงไก ใหเด็กมีอาหารเพียงพอ ไมใชมีเฉพาะ
มื้อกลางวันในโรงเรียนเทาน้ัน จากขอมูลพบวาเด็กไทยไมไดขาดอาหาร แตขาดสารอาหาร เปน
ปริมาณถึง 2/3 สวนของเด็กทั่วประเทศ ซึ่งตองการแกปญหาโดยการโภชนาการ 
 

 
 

ภาพที่ 41  โครงการอาหารกลางวันเด็กเพื่อเด็กประถม 
ที่มา : “สํานักคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ,”   แพรว 747 (ตุลาคม 2553) :276. 

 

  บทความของ SCG  สื่อถึงฉลาก SCG eco value รับรองสินคาและบริการที่ผาน
กระบวนการผลิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เต็มเปยมไปดวยคุณภาพการออกแบบที่ตอบโจทยไลฟ
สไตลในการใชชีวิตของคุณและโลกยังไดสิ่งแวดลอมท่ียั่งยืน ซึ่งผูหญิงก็มีสวนรวมในการดูแล
สิ่งแวดลอมได แครูจักเลือกใชผลิตภัณฑที่ดีตอคุณและดีตอโลก คุณก็อาจกลายเปนคนหนึ่งใน
ผูหญิงที่ทําใหโลกน้ีสวยงามไดเหมือนกัน 
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ภาพที่ 42   ผูหญิง...สิ่งที่ทําใหโลกน้ีสวย 
ที่มา : “SCG eco value นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดลอม,”   แพรว 752 (ธันวาคม 2553) : 31. 

 

  บทความท่ีเชิญชวนใหลดการใชพลังงานดวยการข่ีจักรยาน เที่ยวสถานท่ีตางๆ ใกล
กรุงเทพฯ เดินทางไมถึงช่ัวโมง ไดแก “บางกะเจา” กับ “บางน้ําผ้ึง”  อยูในพ้ืนท่ีของอําเภอพระ
ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ที่นี้สามารถข่ีจักรยานทาสายลมไปทุกที่ สัมผัสแสงแดดยามเชา และ
สูดอากาศเขาปอดไดอยางเต็มที่  
 

 
 

ภาพที่ 43  ขี่จักรยานเที่ยวยานเกา 
ที่มา : “1,000 เดียวเที่ยวได ,”   แพรว 761 (พฤษภาคม 2554) : 268-270. 
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 2. โฆษณา เปนการนําเสนอภาพลักษณขององคกรในดานความรับผิดชอบตอสังคม โดย
การซื้อพื้นที่โฆษณาในนิตยสาร รูปแบบของโฆษณาเปนไปตามที่องคกรกําหนด ทั้งพื้นที่สี เน้ือหา 
และขอความ เนนการดีไซน และการใชคําที่กะทัดรัด ชัดเจน มีชื่อองคกร ตราสัญลักษณที่โดดเดน 

  บริษัทอีซีบาย จัดโครงการ “ทุกฝนเล็กๆ ยิ่งใหญไดเสมอ”  เนื่องจากเห็นความสําคัญ
ของการศึกษา จนถึงวันนี้ครบรอบ 15 ป และมีความมุงม่ันอยางตอเนื่อง ในการสนับสนุนความ
พรอมทางการศึกษาแกโรงเรียนที่หางไกลและขาดแคลน โฆษณาในลักษณะชูประเด็นกิจกรรมเพ่ือ
สังคมที่องคกรทําไป  โดยจะใชถอยคําที่กระชับ เนนรูปที่สวยงามนาสนใจ รวมถึงตราสินคาชัดเจน 
 

 
 

ภาพที่ 44   ทุกฝนเล็กๆ ยิ่งใหญไดเสมอ 

ที่มา : “บริษัทอีซีบาย,”   แพรว 755 (กุมภาพันธ 2554) : 51. 
 

  บริษัทโคเลอร  นําเสนอกอกน้ํา นวัตกรรมเพ่ือการอนุรักษน้ํา ใชน้ํานอย โดดเดนดวย
ประสิทธิผลคุณภาพสายนํ้า เทคโนโลยีของปากกรองแบบประหยัดนํ้า (Low Flow Aerator) และ
วาลวควบคุมปริมาณน้ํา (Detent Valve) ทําใหใชน้ํานอยลงแตยังคงประสิทธิภาพไดยอดเย่ียม 
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ภาพที่ 45   โคเลอร สุขภัณฑระดับเวิรลดคลาส 

ที่มา : “โคเลอร สุขภัณฑระดับเวิรลดคลาส,”   แพรว 756 (กุมภาพันธ 2554) : 81. 

 

  บริษัท  PTT Blue Innovation  ผลิตนวัตกรรมนํ้ามันระดับพรีเมียม BlueGasohol E20 

ที่มีสารชะลาง Inno Protection คุณภาพสูงสุดมาตรฐาน U.S. Top Tier ทําความสะอาดระบบเช้ือเพลิง 
ลดคราบสกปรกได และดวยคาออกเทนที่สูง จึงใหพลังงานแรง เต็มสมรรถนะ เผาไหมหมดจด 
ลดมลพิษใหโลก 
 

 
 

ภาพที่ 46   แรง...รักษโลก คืนลมหายใจใหธรรมชาติ 
ที่มา : “PTT Blue Innovation,”   แพรว 764 (มิถุนายน 2554) : 273. 
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  จากการวิเคราะหเนื้อหาโดยรวม พบวา การโฆษณาโดยใชความรับผิดชอบตอสังคม
นําน้ัน ไดรับความนิยมมาก เพราะเปนการบอกกลาวผูอานใหเห็นถึงสิ่งท่ีองคกรทําเพ่ือสังคม ใน
รูปแบบและเน้ือหาที่องคกรตองการ โดยองคกรเปนผูกําหนด ไมใชนักเขียน นักขาว การซื้อสื่อ
โฆษณา นั้นเปนอํานาจขององคกรไมใชนิตยสาร  นิตยสารเพียงตรวจคัดเลือกวาเหมาะกับประเภท
ของนิตยสารหรือไมเนื่องจากเปนนิตยสารเฉพาะทาง  จากการสัมภาษณองคกรธุรกิจ พบวา องคกร
ที่มีงบประมาณเพียงพอ มักเลือกใชวิธีการนี้ประกอบในการเผยแพรกิจกรรมเพื่อสังคม เนื่องจาก
สามารถสื่อสารเนื้อหาไดตรงตามความตองการ สามารถวางแผนลวงหนาในเร่ืองเวลาและงบประมาณ
การตีพิมพ  
 3 ภาพขาว เปนการนําเสนอขาวดวยภาพเปนหลัก มีคําบรรยายภาพประกอบเพื่อให
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีตองการนําเสนอ เปนการแสดงใหเห็นถึงการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสังคม 

  บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท รวมแรงรวมใจมอบความสุขใหมูลนิธิสันติสุข ฉลองกรุง 
ภายใตโครงการS&P เติมรอยนิ้มใหนอง ปที่5 โดยมีผูบริหารและพนักงานมามอบอาหารกลางวัน
และทํากิจกรรมสันทนาการกับนองๆ เรียกวาสนุกจนลืมวัย 
 

 
 

ภาพที่ 47  เติมรอยยิ้มใหนองๆ 
ที่มา : “บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท,”   แพรว 760 (เมษายน 2553) : 96. 

 

  ภาพขาวกระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงานภาคีที่เกี่ยวของ  จึงรวมกันนอมรําลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี ถวายเปนราชสักการะ ดวยการจัดงาน 5 ป สายใยรัก
แหงครอบครัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และ
พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศมิ์ฯ โดยใชแนวยุทธศาสตร 5 ประเด็นเปนหลักเรียงรอยกัน 
ไดแก การเลี้ยงลูกดวยนมแมและสรางสุขอนามัยในครัวเรือน  การพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจ
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พอเพียง การเสริมสรางครอบครัวอบอุน  การสนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิต  และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน 

 
 

ภาพที่ 48   5 ปสายใยรักแหงครอบครัว 
ที่มา : “กระทรวงศึกษาธิการฯ,”   แพรว 753 (มกราคม 2554) : 84. 

 

  สมาคมแฟช่ันดีไซเนอรกรุงเทพฯ ขอแรงดีไซเนอรไทย 11 แบรนดดังออกไอเดียลง
บนเสื้อยืดคอลเล็คชั่นพิเศษ ภายใตคอนเซ็ปต “คําวาให...ไมมีที่สิ้นสุด” พรอมวางขายในงานท่ี
เซ็นทรัลเวิลด รายไดทั้งหมดสมทบมูลนิธิรามาธิบดี สําหรับซื้อเคร่ืองมือทางกรแพทย    
 

 
 

ภาพที่ 49   อนุภาคของการให 
ที่มา : “สมาคมแฟชั่นดีไซเนอรกรุงเทพฯ,”   แพรว 764 (มิถุนายน 2554) : 78. 

 

  จากการวิเคราะหเนื้อหาภาพขาวโดยรวมพบวา ภาพสามารถสื่อความหมายไดชัดเจน 
และ นาสนใจกวาขอความ องคประกอบที่จะเพิ่มความนาสนใจใหภาพขาว ไดแก ภาพท่ีสวย บุคคล
สําคัญในภาพซึ่งเปนที่รูจัก ภาพฉากดานหลัง สัญลักษณที่โดดเดนในภาพ เปนตน องคกรธุรกิจจึง
มักเนนตรา สัญลักษณขององคกรในภาพขาวนั้น เพื่อสรางความจดจํา พรอมขอความสั้น ๆ ที่ผูอาน
เพียงมองผานก็สามารถรับรูได นอกจากตราสัญลักษณ สีก็เปนอีกองคประกอบที่จะเพิ่มความ
นาสนใจใหภาพขาว  
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 4. บทสัมภาษณ เปนการนําเสนอเร่ืองราว กิจกรรมเพื่อสังคมขององคกร เนนถายทอด
แนวคิด ความรูสึกในมุมมองของผูใหสัมภาษณ รูปแบบของบทสัมภาษณจะมีการอางถึงขอความท่ี
ผูใหสัมภาษณไดกลาวไวแบบคําตอคํา   หรือเปนการผลัดกันถามตอบ 

  บทสัมภาษณอัศวิน ขวัญเมือง ผูมีฉายา “มือปราบ อัศวินปดจอบ” “โรโบค็อป” 
“บิ๊กวิน” เนื่องจากเปนตัวอยางผูที่ปฏิบัติหนาท่ีรักษาสันติราชและปดคดีสําคัญตางๆ เชน คดีคายา
เสพติด จิ๊บ-โจก ไผเขียว หรือการดําเนินคดีกับ ส.ส.ที่กระทําผิด เปนตน  ซึ่งเปนตัวยางของตํารวจดี 
มีความรับผิดชอบตอสังคมทํางานเพ่ือรับใชราษฎรมาโดยตลอด  และยศพลตํารวจเอกเปนการ
แสดงเห็นวาการทําความดียอมไดดีและเปนการกันรันตีความสําเร็จในการทํางาน 
 

 
 

ภาพที่ 50  มือปราบปดจอบ พลตํารวจเอก อัศวิน  ขวัญเมือง 

ที่มา : “มือปราบปดจอบ พลตํารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง,”  แพรว 755 (กุมภาพันธ 2554) : 186-193. 
 

  บทสัมภาษณชนะ พุมคชา  เปนบุคคลตัวอยางท่ีชอบทํากิจกรรมเพื่อประโยชนตอ
สังคม ตั้งแตทํางานประจํากวา 10 ป ก็ทํากิจกรรม CSR ของบริษัทบอยๆ เชน การดํานํ้าเก็บขยะใต
ทะเล รณรงคใชไฟฟาอยางประหยัด ลดการใชถุงพลาสติก ฯลฯ และยังอาสาสมัครนอกเวลาให
องคกรพัฒนาเอกชนตางๆ เก็บเงินไดจนถึงจุดหน่ึงก็ตัดสินใจลาออกจากงานประจําแลวมาทํางาน
เพื่อสังคมท่ีสํานักความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ หรือไทกา สังกัดกระทรวงการ
ตางประเทศ และไดทํางานเปนอาสาสมัครไทยไปทํางานท่ีภูฏาน ตําแหนงไอที ดวยที่พอแมของ
คุณชนะมีคําสอนในการดําเนินชีวิตวา “ชีวิตท่ีดีงามไมใชแคการไมสรางความเดือดรอนใหใคร แต
ควรสรางประโยชนใหผูอ่ืนดวย” ซึ่งการดําเนินชีวิตแบบเรียบงายและทําประโยชนเพื่อสังคมน้ีเปน
แบบอยางที่ดีใหคนรุนหลังไดปฏิบัติตาม 
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ภาพที่ 51   เรียนรู เพื่อ เปนอยู ของชนะ พุมคชา 
ที่มา : “เรียนรู เพื่อ เปนอยู ของชนะ พุมคชา,”  แพรว 762 (พฤษภาคม 2554) : 294-297. 

 

  บทสัมภาษณรตยา  จันทรเทียร ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ไดเร่ิมตนภารกิจ
ปกปองผืนปาตะวันตกท่ีมีเขตรักษาพันธุสัตวปา “ทุงใหญนเรศวร” และ “หวยขาแขง” มรดกโลก
ของประเทศไทย ออกนโยบายวา จะไมใชพื้นที่ปาทําอะไรอีกแลว ไมตัดถนนเขาไป ไมทําเข่ือน 
อางเก็บน้ํา ไมใหคนเชา  และความจริงตนไมก็ไมไดยืนน่ิงอยูเฉยๆ เขาใหประโยชนกับเรามากมาย 
เปนทั้งธนาคารของความหลากหมายทางชีวภาพ บานของพรรณพืชสมุนไพร ที่รองรับกาซคารบอนฯ 
ปองกันโลกรอน หรือเวลาเขาไปอยูในปาจะรูสึกสงบและมีความสุข จึงอยากใหทุกคนรักษาสิ่งท่ี
เทวดาปลูกไวใหเหมือนกับบานของเราทุกคน 
 

 
 

ภาพที่ 52   นางสิงหเฝาปา รตยา  จันทรเทียร 
ที่มา : “นางสิงหเฝาปา รตยา  จันทรเทียร,”  แพรว 764 (มิถุนายน 2554) : 166-174. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  จากการวิเคราะหบทสัมภาษณ เปนการนําเสนอเร่ืองราว การทําประโยชนเพื่อสังคม 
มีถายทอดแนวความคิดการดําเนินงานอยางตอเนื่อง มีการบรรยายประวัติการดําเนินงานเพื่อสังคม
ที่เปนแบบอยางสามารถปฏิบัติตามได และมีการใชภาพประกอบเพ่ือเพิ่มความนาสนใจ ซึ่งตัวอยาง
ที่ยกมาน้ีจะเห็นวาแตละทานไดทําคุณประโยชนใหสังคมและมีชื่อเสียงเปนที่ประจักษโดยทั่ว 
 5. บทความแฝงโฆษณา เปนทั้งบทความและโฆษณาในช้ินเดียวกัน โดยองคกรซื้อพื้นท่ี
โฆษณาในนิตยสาร เพื่อบอกกลาวใหผูอานรับทราบถึงนโยบาย หรือกิจกรรมเพ่ือสังคมท่ีองคกรได
ทํา แตจะไมเปนการโฆษณาโดยเดนชัด ผูอานทั่วไปที่ไมอยูในวงการสิ่งพิมพอาจเขาใจผิดคิดวาเปน
บทความได ซึ่งอาจสังเกตไดจากบทความชนิดน้ี มีชื่อองคกร และสัญลักษณองคกร เพ่ือใหผูอาน
เห็นไดอยางชัดเจน กลมกลืนกัน 

  บริษัท เสนาดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) เกษรา ธัญลักษณภาคย กรรมการบริษัท 
กลาวถึงโครงการ “บานรวมทางฝน” ที่เปนความภูมิใจของบริษัทฯ คือวิธีบริจาคเงินใหการกุศล
อยางท่ีทุกคนมีสวนรวม ทุกบาททุกสตางคของกําไรจากโครงการนี้ ยกใหการกุศลหมด ซึ่งเปนการ
ริเร่ิมต้ังคุณพอยังบริหารเสนาฯ แบบธุรกิจครอบครัวมาเปนบริษัทหลักทรัพยอยางทุกวันนี้ ซึ่งได
มอบเงินใหโรงพยาบาลตํารวจ และศิริราชกวา 80 ลานบาท และยืนยันวาจะทําโครงการน้ีตอโดยที่
คุณพอไมตองสั่งแลว ตองบอกวาเปนความภูมิใจ 

 

 
 

ภาพที่ 53   30ป เสนา 
ที่มา : “บริษัท เสนาดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน),” แพรว 760 (เมษายน 2553) :95. 
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  ปตท. จํากัด (มหาชน) จัดงานสัมมนาวิชาการและนิทรรศการ “ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ” เพื่อชวยกระตุนใหประชาชนไดเห็นความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ  และให
ความรวมมือในการอนุรักษและใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพอยางถูกทาง ให
ตระหนักถึงความสําคัญและคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมผานการดําเนินกิจกรรม
ดานการอนุรักษและสงเสริมการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพอยางย่ังยืนในมิติตางๆ ในการ
นําเสนอจะใชการบรรยายในลักษณะบทความเพ่ือสรางความนาเช่ือถือ ควบคูกับรูปภาพประกอบ
ตาง ๆ และเนนที่ชื่อและตราสัญลักษณองคกร 

 

 
 

ภาพที่ 54  รอยเรียงชีวิตผานความหลากหลายทางชีวภาพ 
ที่มา : “บริษัท ปตท.,”   แพรว 753 (มกราคม 2554) : 160-161. 

 

  ฮอนดาฟรีด จัดกิจกรรมครอบครัวแรลลี่ ภายใตอิสระในทุกไลฟสไตล ตอบรับพลัง
สรางสรรคในตัวคุณ  ชวนครอบครัวมาทํากิจกรรมดีๆ คืนสูสังคม มีการปลูกตนกลา เพื่อสรางสรรค
สีเขียวคืนสูธรรมชาติ และมอบอุปกรณการเรียน อุปกรณกีฬาแกนักเรียน ตลอดจนทุนการศึกษา 
และกิจกรรมตางๆ มากมาย 
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ภาพที่ 55   ฮอนดาฟรีด จัดกิจกรรมครอบครัวแรลลี่ 
ที่มา : “ฮอนดาฟรีด จัดกิจกรรมครอบครัวแรลลี่,”  แพรว 754 (มกราคม 2554) : 152-153. 

 

 จากการวิเคราะหเน้ือหาในภาพรวมพบวา บทความแฝงโฆษณาน้ี มีรูปแบบที่ดูกลมกลืน
ไปกับขาวและบทความ เพียงแตตองสังเกตวาบทความชนิดน้ี จะมีชื่อองคกร และตราสัญลักษณ 
ปรากฏอยูอยางชัดเจน ซึ่งจะไมมีในขาวและบทความทั่วไป รูปแบบการนําเสนอจัดทําโดยองคกรเอง 
แตทั้งนี้ตองไดรับอนุมัติจากองคกรกอนการตีพิมพ 
 
ตารางท่ี 5 จํานวนและรอยละของชิ้นงานการนําเสนอกิจกรรมเพื่อสังคมขององคกรภาครัฐและเอกชน

ในนิตยสารแพรว 

 

ชิ้นงานการนําเสนอ 
ก.ค. - ธ.ค. 2553 ม.ค. - มิ.ย. 2554 จํานวนรวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

จํานวนชิ้นงานการนําเสนอ 347 56.42 268 43.58 615 100 

 

 ผลการวิเคราะหในภาพรวมพบวา เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2553 มีการนําเสนอ
เร่ืองราวเก่ียวกับกิจกรรมเพ่ือสังคมมากสุดถึงรอยละ 56.42   และลดลงในเดือนมกราคม - มิถุนายน 
2554 เปนรอยละ 43.58  ทั้งนี้จากการศึกษาพบวาชวงครึ่งปหลังจะมีวันสําคัญตางๆ เกี่ยวกับราชวงค
อยูหลายวัน เชน วันพอ, วันแม และวันปยมหาราช เปนตน จึงพบวาท้ังองคกรภาครัฐและเอกชนมี
การทํากิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคมเพ่ือถวายในหลวง เชน ปตท.จัดโครงการปลูกปาถวาย
ในหลวง  เปนตน และมีการเขียนบทความเทิดทูล สงเสริมสถาบันกษัตริย เพื่อรําลึกถึงคุณงามความดี
ที่ราชวงคทรงเสียสละตอประเทศชาติอยางหาท่ีเปรียบมิไดเปนจํานวนมาก  
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ตารางท่ี 6 จํานวนและรอยละแยกตามเน้ือหาท่ีนําเสนอกิจกรรมเพื่อสังคมในนิตยสารแพรว 

 

ลําดับ เน้ือหา 
ก.ค. - ธ.ค. 2553 ม.ค. - มิ.ย. 2554 จํานวนรวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1 โฆษณาท่ัวไป 102 50.25 82 59.42 184 53.96 

2 On the Move 42 20.69 48 34.78 90 26.39 

3 เก็บจากขาว 28 13.79 26 18.84 54 15.84 

4 
สัมภาษณ/ Mr.Preaw/ The 

Influencer 
40 19.70 12 8.70 52 15.25 

5 วันพิเศษ/ วันราย 24 11.82 24 17.39 48 14.08 

6 แพรวแชริตี้ 26 12.81 13 9.42 39 11.44 

7 สองกระจกขามโลก 17 8.37 15 10.87 32 9.38 

8 360 o Health Handbook 19 9.36 12 8.70 31 9.09 

9 Live stories 23 11.33 0 0.00 23 6.74 

10 สารคดีทองเที่ยว 10 4.93 4 2.90 14 4.11 

11 ธรรมชาติ 0 0.00 13 9.42 13 3.81 

12 ขาวพิเศษ 10 4.93 3 2.17 13 3.81 

13 Know What Know Why 4 1.97 8 5.80 12 3.52 

14 คร้ังหนึ่ง 2 0.99 8 5.80 10 2.93 

  รวม 347 100 268 100 615 100 

 

 ผลการวิเคราะหขอมูลในภาพรวมพบวา นิตยสารแพรวนําเสนอกิจกรรมเพ่ือสังคมของ
องคกรภาครัฐและเอกชน  ผานทางโฆษณาท่ัวไป (รอยละ 53.96)  รองลงมาไดแก On the Move คือ 
ขาวสังคมตางๆ ที่มีการชวยเหลือสังคม (รอยละ 26.39) สวนเน้ือหาท่ีนําเสนอกิจกรรมเพื่อสังคม
นอยที่สุดคือ ครั้งหน่ึง  (อยางละรอยละ 2.93) ซึ่งคอลัมน “คร้ังหนี่ง”เปนบทสัมภาษณเร่ืองราวและ
ประสบการณการดําเนินชีวิตของบุคคลถึงวิธีการฝาวิกฤตจนประสบความสําเร็จ เพื่อสามารถนํามา
เปนอุทาหรณอยางหนึ่งในการดําเนินชีวิต  
 จะเห็นวานอกจากการนําเสนอเน้ือหาในรูปแบบโฆษณาที่เปนที่นิยมแลวนั้นยังมี “On 

the Move” คือ ขาวสังคมตางๆ ที่มีจํานวนมากเปนอันดับสองน้ัน เนื่องจากในปจจุบัน วงสังคมของ
ผูที่มีชื่อเสียง หรือที่มีชื่อเลนติดปากก็คือ ไฮโซ ไดรับความสนใจไมแพกับดารานักรอง และยังเปน
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ผูมีกําลังทรัพยมากในการชวยเหลือและทําประโยชนใหแกสังคม  และยังมีอีกเนื้อหาท่ีนาสนใจ 
ไดแก เนื้อหา “แพรวแชริตี้” ซึ่งเปนการคือกําไรสูสังคม และไดทําตอเนื่องมาหลายป จะพบวามี
ปรากฏในทุกฉบับของนิตยสารแพรว และที่สําคัญตอนน้ีมีการจัดโครงการรณรงคชวยเหลือเด็กสตรี 
ผูยากไร และสัตวทุกขยาก ซึ่งสามารถใหผูอานท่ีสนใจมีชองทางในการบริจาคใหแกมูลนิธิตางๆ 
ไดดวย 

 
 จากขอมูลการวิจัย และการวิเคราะหเนื้อหาของการนําเสนอกิจกรรมเพื่อสังคมท้ังหมด
ที่กลาวมาแลว ผูวิจัยไดสัมภาษณความคิดเห็นของบุคคลท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการนําเสนอกิจกรรม
เพื่อสังคมขององคกรธุรกิจในประเทศไทย ซึ่งประกอบดวย บรรณาธิการสํานักพิมพนิตยสารแพรว 
และผูรับสาร คือ ผูอาน เพื่อใชประกอบในการวิเคราะหและสรุปผลใหสมบูรณขึ้น ทั้งน้ีขอนําเสนอ
เปนแบบสรุปประเด็นการสัมภาษณ ดังตอไปนี้ 
มุมมองของบรรณาธิการสํานักพิมพนิตยสารแพรวกับกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของ
องคกรธุรกิจ 

สําหรับบทบาทของสื่อมวลชน โดยเฉพาะนิตยสารแพรวในดานความรับผิดชอบตอ
สังคมน้ัน จากการสัมภาษณผูวิจัยพบวา นิตยสารแพรว  มีมุมมองเก่ียวกับ CSR ใน 2  บทบาท คือ 
บทบาทตอคนอาน โดยทําใหขอมูลที่ออกไปถูกตองที่สุดเทาที่จะทําได  และบทบาทตอคูคา รองรับ
ความตองการลูกคา และทําใหลูกคาพอใจ ภายใตขอจํากัดของนิตยสาร นั่นคือ นิตยสารตองอยูได 
คูคาพอใจ ขณะเดียวกันสังคมตองไดรับการดูแล คงตองยอมรับวา นิตยสารอยูไดดวยเงิน ดังน้ัน 
นิตยสารจึงตองพยายามหารายไดเพิ่มข้ึน  กิจกรรมรูปแบบตางๆ จึงเกิดขึ้น เชน 

1. การจัดทําโครงการเผยแพรองคกรสรางสรรคกิจกรรมเพ่ือสังคม เพื่อเปนการเผยแพร
การทํากิจกรรมที่ดี อันจะนําไปสูการสรางสรรคสังคม และชวยกระตุนใหอีกหลายๆ องคกรที่สนใจ
ไดนําไปปฏิบัติอยางเกิดผลเปนรูปธรรม เชน เนื้อหา “On the Move” เปนการเพิ่มชองทางการ
สื่อสารขาวสังคมตางๆ หรือกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจอีกทางหนึ่ง และ
เปนเคร่ืองมือเสริมใหฝายขายโฆษณา โดยไมเสียคาใชจายเพิ่มเติมจากเดิม 

2. การรวมมือกับองคกรธุรกิจ นําเสนอกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม ในรูปแบบ
ของโฆษณา บทความแฝงโฆษณา และอาจมีบางท่ีองคกรธุรกิจ ซึ่งใหการสนับสนุนการดําเนินงาน
ของนิตยสารรองขอใหนําเสนอเร่ืองราวในรูปแบบท่ีเอาตัวนิตยสารไปการันตีใหกับองคกรธุรกิจ     
บรรณาธิการนิตยสาร ไมเห็นดวยอยางย่ิง เพราะหากมีบทความหรือขาวลักษณะน้ีจํานวนมาก จะทําให
นิตยสารขาดจุดยืน เสียเอกลักษณ  ซึ่งในระยะยาวผูอานก็จะรับรูไดวามีอะไรแฝงอยู  โดยทางนิตยสาร
จะมีการตรวจสอบการทํากิจกรรมเพื่อสังคมและการนํารายไดไปบริจาคจริงตามวัตถุประสงค 
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 3. การจัดทํากิจกรรมพิเศษ โดยนิตยสารเปนผูคิดหาโครงการหรือกิจกรรมพิเศษเพื่อ
สังคม เชน โครงการรณรงคชวยเหลือเด็ก สตรี ผูยากไร และสัตวทุกขยาก ของแพรวแชริตี้ หรือ
ประมูลของรักของหวงจากดารา แลวมีการทบทวนเงินรายไดหนึ่งเทา เปนตน เพ่ือนํารายไดไป
ใหแกมูลนิธิตางๆ  

จากการสัมภาษณภัทรนันท  ชัยพงษเกษม บรรณาธิการสํานักพิมพนิตยสารแพรว ให
ความเห็นเก่ียวกับ CSR วา  
 นิตยสารแพรวมีการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมมานานหลายปนานแลว 
ไดแกการเขียนคอลัมน แพรวแชริตี้(Charity) เปนการรณรงคชวยเหลือเด็ก สตรี ผูยากไร และสัตว
ทุกขยาก เน่ืองจากสื่อมวลชนเปนแขนงหน่ึงตองมีความรับผิดชอบตอสังคมตามสโลแกนที่วา “เรา
จะทํางานเพื่อความสุข และความรุงโรจนของสังคม” ชวงหลังองคกรตางๆ หันมาสนใจดานสังคม
มากขึ้น ทั้งในรูปแบบมูลนิธิชวยเหลือตางๆ โดยมีรูปแบบหลากหลาย เชน การใชดารามายืน
ดานหนากังหันลม เพื่อสื่อใหใชพลังงานธรรมชาตินั้นคือการใชพลังงานลม เปนตน ซึ่งการคัดเลือก
องคกรตางๆ มาลงในนิตยสารนั้น จะไมเฉพาะเจาะจง จะเลือกองคกรที่ทําดีจริงๆ ทําประโยชนตอ
สังคมจริงๆ อยางชวงนี้ทาง บก.จะเนนการชวยเหลือสุนัข เพราะเห็นวาสุนัขพูดไมได ชวยเหลือ
ตนเองไมได จึงมีคอลัมนเชิญชวนผูอานมารวมบริจาคสิ่งของและมีการจัดบูธเพ่ือนํารายไดมอบให
มูลนิธิที่ชวยเหลือสุนัข  ซึ่งรูปแบบการนําเสนอของหนังสือจะเปดกวางในทีมงานทุกคนแสดง
ความคิดเห็น หมุนเวียนกัน และทําในสิ่งท่ีสนใจ เพ่ือตองการแนวความคิดท่ีแตกตาง แปลกใหม 
และเปนประโยชนตอสังคม จึงมีรูปแบบท่ีทําใหผูรับสารนั้นมีทุกระดับและผูอานทุกคนสามารถ
เขาถึงไดงาย (ภัทรนันท  ชัยพงษเกษม 2554) 
มุมมองของผูอานนิตยสารแพรวกับกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ 
 จากการสัมภาษณผูอานท้ังหมด พบวาเบ้ืองตนผูอานบางคนไมทราบวา CSR คืออะไร 
แตพออธิบายวาคือความรับผิดชอบตอสังคม ผูอานทราบวานิตยสารมีการนําเสนอบทความ เร่ือง
สั้นสะทอนสังคม และกิจกรรมตางๆ นํารายไดเพ่ือชวยเหลือสังคม มีการใหพื้นท่ีโฆษณาองคกรท่ี
ตระหนักการใชทรัพยากรอยางคุมคา ซึ่งเปนการตอบแทนสังคมทั้งทางตรงและทางออม มีการ
กระตุนใหผูอานอยากมีสวนรวมในกิจกรรมเพ่ือสังคม เชน การอาสาสมัครสอนหนังสือเด็กจรจัด 
การใหเงินชวยเหลือสุนัขยากไร เปนตน และทําใหทราบวาท้ังภาครัฐและเอกชนมีการดําเนินงาน
และจัดกิจกรรมเพ่ือสังคม โดยนําเสนอผานนิตยสารใหทุกคนไดทราบ เพื่อเปนการสรางภาพลักษณ
ที่ดีขององคกร และสรางมูลคาใหกับผลิตภัณฑ จึงทําใหองคกรตางๆ หันมาสนใจการดําเนิน
กิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคมมากข้ึน แตไมทราบขอเท็จจริงวาแตละองคกรไดทําจริงหรือเปลา 
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แตอยางนอยก็ยังดีกวาองคกรที่ไมคิดจะทําอะไรเพ่ือตอบแทนสังคมเลย ซึ่งยังคาดหวังใหทุกองคกร
มีแนวคิดเร่ืองความรับผิดชอบตอสังคมและลงมือปฏิบัติอยางจริงจัง 

ซึ่งจากการสัมภาษณผูอานนิตยสารแพรว  ใหความเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาที่เกี่ยวของกับ 
CSR ขององคกรธุรกิจ โดยตัวอยางการสัมภาษณ ไดแก 

ไดอานนิตยสารแพรวมาประมาณ 20 ป คิดวา CSR เปนการปลูกฝงใหเยาวชนไทย
และทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคม ทั้งกิจกรรมของโรงเรียน มูลนิธิ และ
สามารถสงเสริมในชีวิตประจําวันใหเปนนิสัย  ซึ่งนิตยสารแพรวเปนสื่อหนึ่งท่ีชี้ชองทางหรือ
กิจกรรมเพ่ือสังคม เชน การชวยเหลือสุนัขยากไร การประมวลของรักของหวงของดารา เพ่ือนํา
รายไดไปใหกับมูลนิธิตางๆ หรืออาสาสมัครสอนหนังสือใหเด็กจรจัดในสวนสาธารณะ เพื่อใหเด็ก
ใชเวลาวางอยางมีประโยชนไมไปยุงเก่ียวกับยาเสพติด เปนตน จากชองทางนี้ทําใหผูอานสามารถ
ทราบแหลงขอมูลในการบริจาคหนังสือ อุปกณการเรียน ตามที่อยูและเบอรติดตอที่ทางนิตยสาร
แจงใหทราบ ทําใหสะทอนใหเห็นวาทุกองคกรและประชาชนทั่วไป สามารถมีสวนรวมในการทํา
กิจกรรมเพื่อสังคมได และอยากใหคงความเปนนิตยสารที่มีเนื้อหาหลากหลาย พรอมทั้งมีการ
สงเสริมกิจกรรมดีๆ เพื่อสังคมอยางน้ีตอไป (อชิรญา โกมุทสกุณี 2554) 
 ในมุมมองคิดวาการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบของสังคมน้ันเหมือนจิกซอที่ทุกคน
ตองมีสวนรวมในการทํากิจกรรมนี้ เร่ิมต้ังแตจุดเล็กๆ ไดแกที่บาน จนไปถึงชุมชน องคกร และ
ประเทศชาติ ดวยเนื้อหาท่ีมีการสอดแทรกกิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคม นอกเหนือจาก
แฟช่ัน จึงเปนแรงกระตุนหน่ึงใหสังคมเกิดการขับเคลื่อนในการทํากิจกรรมดานความรับผิดชอบตอ
สังคม  เน่ืองจากนิตยสารแพรวเปนหนังสือที่ขายดีติดตลาดมานาน และมีผูอานท่ีหลากหลาย ทําให
เขาไดถึงทุกกลุมและมีสวนชวยชักนําสังคมใหดีขึ้น โดยมีความคาดหวังวานิตยสารจะคัดสรรขอมูล
ที่ดี เปนจริง และมีประโยชนตอสังคมสวนรวมอยางตอเน่ือง (มณฑา  ประดิษฐขํา 2554) 
 คิดวา CSR เปนกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบของธุรกิจที่มีใหตอสังคม คลายๆ การ
คืนกําไรใหลูกคา และผูมีสวนไดสวนเสีย เพราะเราใชทรัพยากรธรรมชาติ มีการเบียดเบียน
ธรรมชาติ เชนปลอยมลพิษตอสิ่งแวดลอม ดังน้ันจึงถือวาเปนกิจกรรมที่ตอบแทนสังคม และเปน
การสรางภาพลักษณที่ดีขององคกร  เชน การสนับสนุนเงินหรืออุปกรณในการว่ิงการกุศลเพื่อนํา
รายไดเขามูลนิธิตางๆ โดยมีการจัดทําปายตราสินคาโฆษณาตามจุดตางๆ เพื่อเปนการประชาสัมพันธ
องคกร  ถึงแมปจจุบันการดําเนินกิจกรรมของบางองคกรจะคํานึงถึงผลประโยชนทางธุรกิจมากกวา
สังคมก็ตาม แตก็ยังดีกวาบริษัทที่ไมเคยคิดจะตอบแทนสังคมเลย จึงหวังวานิตยสารแพรวเปนสื่อหนึ่ง
ที่สะทอนแนวความคิดและเปดโลกใหมใหทุกคนเห็นถึงการดําเนินงานดานความ รับผิดชอบตอ
สังคมอยางจริงจังโดยคํานึกถึงประโยชนของสังคมอยางแทจริง (ชูศักดิ์  กวางทอง 2554)   
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บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

สรุปผลการวิจัย 
 จากการเก็บรวบรวมขาวและเร่ืองราวท่ีเกี่ยวกับกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของ
องคกรภาครัฐและเอกชน ซึ่งตีพิมพในนิตยสารแพรว ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2553 ถึง เดือนมิถุนายน 
2554 จํานวน 24 ฉบับ  พบวามีการนําเสนอกิจกรรมเพ่ือสังคมขององคกรธุรกิจทั้งหมด 615 ชิ้น 
โดยแบงเปนเดือนกรกฎาคม 2553- ธันวาคม 2553 จํานวน 347 ชิ้น (รอยละ 56.42)  เดือนมกราคม 
2554 - มิถุนายน 2554 จํานวน 268 ชิ้น (รอยละ 43.58) และจากการวิเคราะหเนื้อหาที่แบงเปน 
2 กลุม พบวา 
 1. รูปแบบกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรภาครัฐและเอกชนที่นําเสนอ
ผานนิตยสารแพรวอันดับแรก คือ สงเสริมประเด็นสังคม รอยละ 42.28  นอยท่ีสุด คือ การพัฒนา
ผลิตภัณฑและบริการฐานราก รอยละ 4.55 โดยประเภทองคกรที่นําเสนอกิจกรรมเพื่อสังคมมากที่สุด 
คือ สื่อมวลชน รอยละ 40.00  และองคกรธุรกิจที่นําเสนอกิจกรรมเพ่ือสังคมนอยที่สุด คือ สถาบัน
การเงินและการบริการขนสง รอยละ 0.49  และวัตถุประสงคในการนําเสนอกิจกรรมเพื่อสังคม
มากท่ีสุดเปนไปเพื่อใหความรูและแจงขาวสารการดําเนินเกี่ยวกับการดําเนินงานดานความรับผิดชอบ
ตอสังคม รอยละ 30.57  รองมาคือ การประชาสัมพันธและเสริมภาพลักษณ รอยละ 22.76  และนอย
ที่สุดคือการเชิญชวนรวมกิจกรรม พบเพียงรอยละ  11.54 
 2. วิธีการสื่อสารความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรภาครัฐและเอกชนที่ปรากฏใน
นิตยสารแพรว พบวา เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2553 มีการนําเสนอเร่ืองราวเกี่ยวกับกิจกรรมเพ่ือ
สังคมมากสุดถึงรอยละ 56.42   และลดลงในเดือนมกราคม - มิถุนายน 2554 เปนรอยละ 43.58  โดย
วิธีการนําเสนอผานบทความมากท่ีสุด รอยละ 28.62  และนอยสุดคือบทความแฝงโฆษณา เพียงรอยละ 
14.63 และมีการนําเสนอในเนื้อหาโฆษณาทั่วไปในเลมมากที่สุด ถึงรอยละ 53.96  รองลงมาจะ
นําเสนอผานเนื้อหา “On the Move” รอยละ 26.39  ซึ่งนําเสนอกิจกรรมและประชาสัมพันธองคกร
ตางๆ มีทั้งภาครัฐและเอกชน ที่รวมทํากิจกกรมเพ่ือสังคม 
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อภิปรายผล 
 จากการศึกษาและวิเคราะหเนื้อหา ผูวิจัยขอแยกประเด็นการอภิปรายตามผลการศึกษา
ตามวัตถุประสงค โดยแบงเปน 2 กลุมหลัก ดังนี้ 
 สวนท่ี 1  รูปแบบกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจทั้งภาครัฐและ
เอกชน ที่นําเสนอผานนิตยสารแพรว  
  1.1 จํานวนและรอยละของรูปแบบกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรภาครัฐ
และเอกชนที่ปรากฏในนิตยสารแพรว 
   รูปแบบกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรภาครัฐและเอกชนท่ีนําเสนอ
ผานนิตยสารแพรวอันดับแรก คือ สงเสริมประเด็นสังคม รอยละ 42.28 รองลงมาคือ สงเสริม
สถาบันกษัตริย รอยละ 13.50 และการตลาดเพื่อสังคม รอยละ 12.03 ตามลําดับ ซึ่งนอยท่ีสุด คือ 
พัฒนาผลิตภัณฑและบริการระดับฐานราก รอยละ 4.55 เน่ืองจากนิตยสารแพรวเปนสวนใหญจะเนน
สังคมกลุมคุณผูหญิงและแฟชั่น รวมถึงการเชิญดารามารวมทํากิจกรรมเปนสวนมาก  จึงปรากฏ
เร่ืองพัฒนาผลิตภัณฑและบริการระดับฐานรากคอนขางนอย แตยังพบบางในรูปแบบของบทความ
ที่แสดงใหถึงการส่ือและสะทอนสังคมไปถึงระดับฐานราก 
   เน่ืองจากการสงเสริมประเด็นสังคม เปนรูปแบบกิจกรรมที่องคกรไมกลาวอางถึง
ตัวผลิตภัณฑ จะกลาวอางถึงองคกรเสียมากกวา  จึงทําใหรูปแบบนี้องคกรนําใชมากที่สุด เพื่อ
ปองกันภาพการตั้งใจประชาสัมพันธมากเกินไป จนทําใหผูรับสารไมมั่นใจวาเปนการทําจริงหรือ
เปนการประชาสัมพันธเพียงเทานั้น ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของธงชัย สันติวงษ (2546 : 96) 
ตอนหนึ่งท่ีกลาววาความรับผิดชอบตอสังคม หมายถึง การมุงสนใจปญหาทางสังคมท่ีกําลังจะเกิดข้ึน 
แตขอบเขตการเขาไปชวยแกปญหาทางสังคมน้ันจะถูกกําจัดโดยจะมีเฉพาะภายในกรอบที่จะไมทําให
องคกรตองสูญเสียประโยชนทางดานเศรษฐกิจ  
   รูปแบบของกิจกรรมเพ่ือสังคมขององคกรธุรกิจตางๆ ในประเทศไทย นอกจาก
จะมีรูปแบบจากทฤษฎีของฟลิป คอตเลอร และแนนซี  ลี (Kotler and Lee  2005 : 26) ซึ่งให
แนวทางการดําเนินงานดานสังคมขององคกรธุรกิจไว 7 รูปแบบหลัก ดังกลาวในบทที่ 2 ทั้งน้ีเพราะ
สังคมไทยมีเอกลักษณเฉพาะ ในดานของความจงรักภักดีและการเทิดทูนสถาบันกษัตริย เนื่องจาก
สถาบันกษัตริยเปนท่ีเคารพและเปนศูนยรวมจิตใจของชาวไทยมาชานานดวยพระปรีชาสามารถ
และพระราชกรณียกิจ มากถึงรอยละ 13.50  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของนพดล  ชิวปรีชา (2553 : 
90) ตอนหน่ึงที่ระบุวา “การทํากิจกรรมเพ่ือสังคมในประเทศไทยรูปแบบหน่ึงท่ีแตกตางจากประเทศ
อ่ืนคือ  การสงเสริมพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ รวมถึงการเชิดชูโครงการใน
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พระราชดําริตางๆ มากมาย ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่งเปนเอกลักษณเฉพาะของ
ประเทศไทย”  การทํา CSR ขององคกรธุรกิจนั้นจึงจําเปนอยางย่ิงตองพิจารณาในประเด็นนี้ดวย
เปนสําคัญ 
  1.2 จํานวนและรอยละของประเภทองคกรท่ีลงขาวความรับผิดชอบตอสังคมของ
องคกรภาครัฐและเอกชนที่ปรากฏในนิตยสารแพรว 
   ประเภทองคกรที่นําเสนอกิจกรรมเพ่ือสังคมมากท่ีสุด ไดแก สื่อมวลชน (รอยละ 
40.00)  รองลงมาคือ มูลนิธิ/ องคกร/ สมาคม/ ชมรม (รอยละ 17.40) ตามดวย ยานยนต/ ยานพาหนะ 
(รอยละ 10.57) และนอยที่สุดไดแก การบริการขนสงและสถาบันการเงิน(รอยละ 0.33) จะพบวา
องคกรที่ตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคมมากสุดของสื่อมวลชนคือนิตยสารแพรว ที่มีการนําเสนอ
ดานความรับผิดชอบตอสังคมอยูในรูปแบบตางๆ อยางตอเนื่องนั้นเอง ตัวอยางเชนการนําเสนอ
เร่ืองราวจึงที่สะทอนสังคมหรือแนวทางการปฏิบัติตนใหอยูไดในสังคมปจจุบันควบคูกับการพัฒนา
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
       สวนองคกรที่นําเสนอกิจกรรมเพื่อสังคมนอยที่สุด คือ สถาบันการเงิน และ
บริษัทผลิตยางรถยนต เปนประเด็นที่นาสนใจ เนื่องจากสถาบันทางการเงินและการบริการขนสง 
ตองการความเช่ือมั่นในองคกร สินคาและบริการสูง เพราะ และเก่ียวของกับทรัพยสิน และความ
ปลอดภัยในชีวิตของผูใชบริโภคดวย  ซึ่งถาผูบริโภคขาดความเช่ือมั่นจะไมใชบริการหรือใชบริการ
กับองคกรอ่ืนท่ีมีสินคาและบริการเหมือนกันเปนจํานวนมาก  แตเนื่องจากผลกระทบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอมจากธุรกิจนี้มีนอยจึงทําใหมีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมนอยตามไปดวยสวนมากจะเปน
การโฆษณาประชาสัมพันธเพียงอยางเดียว 
  1.3 จํานวนและรอยละของวัตถุประสงคในการนําเสนอกิจกรรมความรับผิดชอบตอ
สังคมขององคกรภาครัฐและเอกชนท่ีปรากฏในนิตยสารแพรว 
   วัตถุประสงคของนิตยสารการนําเสนอกิจกรรมเพ่ือสังคมขององคกรธุรกิจตางๆ 
ในประเทศไทยน้ันเปนไปเพื่ อใหความรูและแจงขาวสาร รอยละ 30.57 รองลงมาคือการ
ประชาสัมพันธและเสริมภาพลักษณ รอยละ 22.76 และนอยที่สุดคือ เชิญชวนรวมกิจกรรม ซึ่งพบ
เพียงรอยละ 11.54   
   จากการวิเคราะหในภาพรวม พบวาองคกรทั้งหมดท่ีนําเสนอผานนิตยสารแพรวมี
วัตถุประสงคที่จะใหความรูและขาวสารตางๆ ซึ่งนับเปนวัตถุประสงคหลักที่นิตยสารสามารถ
นําเสนอไดอยางอิสระ โดยไมมีอิทธิพลขององคกรธุรกิจในการโฆษณา ในขณะท่ีนิตยสารเองก็มี
นโยบายในการตอบสนองความตองการของลูกคาเพ่ือใหธุรกิจเติบโตจึงเปนความตองการท่ี
สอดคลองเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน  และวัตถุประสงครองมาคือประชาสัมพันธและเสริมภาพลักษณ 
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เปนการสงเสริมทําใหผูบริโภคเกิดความมั่นใจและเชื่อมั่นในองคกร ตราสินคาในระยะยาว  ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดท่ีวากิจกรรมการประชาสัมพันธตางๆ มักเปนกิจกรรมเชิงรุกซึ่งถูกผลักดัน
เนื่องมาจากความจําเปนที่จะตองชวยสนับสนุนใหกลยุทธขององคกรสามารถดําเนินไปไดอยาง
ราบร่ืน (Ristino 2007: 59) ทําใหผูอานสามารถรับรูและคลอยตามไดงาย  
   จากท้ังหมดท่ีกลาวมาแสดงใหเห็นวานิตยสารใหความสําคัญกับการใหความรู 
และแจงขาวสาร หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือนิตยสารแพรวมีผูนําท่ีมีวิสัยทัศนกวางไกลและสนับสนุน
กิจกรรมเพ่ือสังคม ซึ่งจะพบเห็นประธานนิตยสารแพรวไปเปดงานหรือรวมกิจกรรมเพื่อสังคม
อยางตอเน่ือง 
 สวนท่ี 2 วิธีการส่ือสารความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจท้ังภาครัฐและ
เอกชน ที่นําเสนอผานนิตยสารแพรว  
  2.1 จํานวนและรอยละของวิธีการนําเสนอกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของ
องคกรภาครัฐและเอกชนที่ปรากฏในนิตยสารแพรว 
   วิธีการนําเสนอกิจกรรมเพ่ือสังคมท่ีนิยมใชมากท่ีสุดในนิตยสารแพรวคือ บทความ 
พบถึงรอยละ 28.62 รองลงมาคือ โฆษณารอยละ 23.09 และภาพขาว รอยละ 17.72 ตามลําดับ จึงจะเห็น
วิธีนําเสนอแตละรูปแบบมีสัดสวนไมแตกตางกันมากนัก เนื่องจากสามารถตอบโจทยของผูอาน
ทุกกลุม จึงมีรูปแบบที่หลากหลาย ไมเนนที่กลุมใดกลุมหนึ่ง 
   จากการวิเคราะหพบวาบทความที่ใหความรูตางๆ ในนิตยสารจะมีการนํารูปแบบ
และสีสวนที่ดึงดูดผูอาน และวิธีการนําเสนอที่มีสัดสวนไมแตกตางกันมากนักคือ โฆษณา ที่
สามารถใชรูปผลิตภัณฑ หรือตราสินคามาเพ่ิมความสนใจไดมาก จากการศึกษาผูอานพบวา ผูอาน
สวนใหญไมชอบการอานหนังสือยาว ๆ ยกเวนเร่ืองท่ีนาสนใจและตองการรายละเอียด ภาพสวย ๆ 
และคําบรรยายสั้น ๆ ที่ไดใจความก็เพียงพอสําหรับการนําเสนอกิจกรรมเพื่อสังคมได เพราะไมตอง
ใชเวลาในการอานมาก องคกรธุรกิจสวนใหญจึงบอกกลาวกิจกรรมของตนผานโฆษณา  
   จากผลการศึกษาดังกลาว และการวิเคราะหเนื้อหาท้ังหมด จึงสรุปไดวา การ
นําเสนอกิจกรรมเพ่ือสังคมขององคกรธุรกิจตาง ๆ ในประเทศไทย ในนิตยสารแพรว บทบาทของ
องคกรธุรกิจยังคงมีอยูสูง ทั้งน้ีสอดคลองกับความเปนจริงท่ีวา แหลงรายไดที่สําคัญสําหรับธุรกิจ
นิตยสารมาจากการโฆษณา ซึ่งปริมาณจะเคล่ือนไหวตามภาวะเศรษฐกิจ และดวยการที่เปนนิตยสาร
เฉพาะทางทําใหองคกรท่ีสามารถเลือกลงโฆษณาไดมีจํากัดเฉพาะ นิตยสารจึงตองสรางความสัมพันธ
อันดีกับองคกรธุรกิจ  เพื่อใหไดรับการสนับสนุนในดานงบประมาณอยาง ดังนั้นการนําเสนอ
กิจกรรมเพ่ือสังคมขององคกรธุรกิจจึงเปนวิธีหนึ่งที่นิตยสารใชในการหารายได โดยองคกรธุรกิจ
ก็ไดรับผลประโยชนในดานของภาพลักษณที่ดีในแบบเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน 
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  2.2 จํานวนและรอยละของช้ินงานการนําเสนอกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของ
องคกรภาครัฐและเอกชนที่ปรากฏในนิตยสารแพรว 
   ผลการวิเคราะหในภาพรวมพบวา เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2553 มีการ
นําเสนอเร่ืองราวเกี่ยวกับกิจกรรมเพ่ือสังคมมากสุดถึงรอยละ 56.42   และลดลงในเดือนมกราคม - 
มิถุนายน 2554 เปนรอยละ 43.48  ทั้งนี้จากการศึกษาพบวาชวงครึ่งปหลังจะมีวันสําคัญตางๆ  
เกี่ยวกับราชวงศอยูหลายวัน เชน วันพอ, วันแม และวันปยมหาราช เปนตน จึงพบวาท้ังองคกร
ภาครัฐและเอกชนมีการทํากิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคมเพ่ือถวายในหลวง เชน ปตท.จัด
โครงการปลูกปาถวายในหลวง เปนตน และมีการเขียนบทความเทิดทูล สงเสริมสถาบันกษัตริย เพื่อ
รําลึกถึงคุณงามความดีที่ราชวงศทรงเสียสละตอประเทศชาติอยางหาท่ีเปรียบมิไดเปนจํานวนมาก  
   ผลการศึกษาในประเด็นน้ีผูวิจัยมีขอจํากัดบางประการที่วา การศึกษาคร้ังน้ีเปน
การศึกษาเปรียบเทียบจํานวนชิ้นขาวความรับผิดชอบตอสังคมซึ่งนําเสนอในคร่ึงปหลังของ พ .ศ. 
2553 ถึงครึ่งปแรกของ พ.ศ. 2554 ซึ่งหากมีการเก็บขอมูลแบบปตอปอาจมีผลที่แตกตางออกไปตาม
สถานการณที่เกิดขึ้นจริง 
  2.3 จํานวนและรอยละแยกตามเน้ือหาของกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของ
องคกรภาครัฐและเอกชนที่ปรากฏในนิตยสารแพรว 

   ผลการวิเคราะหขอมูลในภาพรวมพบวา นิตยสารแพรวนําเสนอกิจกรรมเพื่อ
สังคมขององคกรภาครัฐและเอกชน  ผานทางโฆษณาท่ัวไป (รอยละ 53.96)  รองลงมาไดแกคอลัมน 
On the Move คือ ขาวสังคมตางๆ ที่มีการชวยเหลือสังคม (รอยละ 26.39)  สวนเนื้อหาท่ีนําเสนอ
กิจกรรมเพื่อสังคมนอยที่สุดคือ คร้ังหน่ึง (อยางละรอยละ 2.93) ซึ่งคอลัมน “คร้ังหน่ีง”เปนบท
สัมภาษณเรื่องราวและประสบการณการดําเนินชีวิตของบุคคลถึงวิธีการฝาวิกฤตจนประสบ
ความสําเร็จ เพื่อสามารถนํามาเปนอุทาหรณอยางหนึ่งในการดําเนินชีวิต  
   จะเห็นวานอกจากการนําเสนอเน้ือหาในรูปแบบโฆษณาที่ เปนท่ีนิยม  ซึ่ง
สอดคลองกับการเลือกจดจําขาวสารตามความตองการ ความสนใจ หรือทัศนคติ ความเช่ือของแต
ละบุคคล (สมควร กวียะ 2540 : 114-115) เนื่องจากรูปแบบโฆษณามีเนื้อหาท่ีสั้น เขาใจงาย ทําให
เกิดความนาสนใจและสามารถจดจําไดงาย นอกจากน้ันยังมีคอลัมน “On the Move” คือ ขาวสังคม
ตางๆ ที่มีจํานวนมากเปนอันดับสองน้ัน เนื่องจากในปจจุบัน วงสังคมของผูที่มีชื่อเสียง หรือที่มีชื่อ
เลนติดปากก็คือ ไฮโซ ไดรับความสนใจไมแพกับดารานักรอง และยังเปนผูมีกําลังทรัพยมากในการ
ชวยเหลือและทําประโยชนใหแกสังคม  และยังมีอีกเนื้อหาท่ีนาสนใจ ไดแก เนื้อหา “แพรวแชริตี้” 
ซึ่งเปนการคอืกําไรสูสังคม และไดทําตอเนื่องมาหลายป จะพบวามีปรากฏในทุกฉบับของนิตยสาร
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แพรว และท่ีสําคัญตอนน้ีมีการจัดโครงการรณรงคชวยเหลือเด็ก สตรี ผูยากไร และสัตวทุกขยาก  
ซึ่งสามารถใหผูอานที่สนใจมีชองทางในการบริจาคใหแกมูลนิธิตางๆ ไดดวย 
   สรุปจากการเก็บรวมรวมขอมูลและวิเคราะหรูปแบบและวิธีการสื่อสารความ
รับผิดชอบตอสังคมขององคภาครัฐและเอกชนท่ีปรากฏในนิตยสารแพรวในภาพรวม พบวาองคกร
เอกชนที่นําเสนอกิจกรรมเพื่อสังคมผานนิตยสารแพรวลวนแตแฝงความตองการประชาสัมพันธ
และเสริมภาพลักษณที่ดีขององคกร แตในการนําเสนอน้ันองคกรตองหาวัตถุประสงคของการจัด
กิจกรรมตางๆ เพื่อสรางความนาเชื่อถือใหผูอานและอาจสงผลทําใหสามารถเพ่ิมยอดการขายสินคา
ได  สวนการดําเนินกิจกรรมของภาครัฐนั้นเปนการประชาสัมพันธและเชิญชวนประชาชนใหมี
สวนรวมในกิจกรรม เชน การรณรงคใหผูหญิงตรวจมะเร็งปากมดลูก ของสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย
รวมกับสถาบันมะเร็งแหงชาติ เปนตน  
   โดยองคกรทั้งภาครัฐและเอกชนที่นําเสนอผานนิตยสารแพรวลวนแตแฝงความ
ตองการประชาสัมพันธองคกร สรางภาพลักษณที่ดี แตในการนําเสนอนั้นองคกรตองหาวัตถุประสงค
การจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อสรางความนาเชื่อถือใหแกผูบริโภคและเพื่อปองกันภาพการตั้งใจ
ประชาสัมพันธมากเกินไปจนผูรับสารไมมั่นใจเชื่อในสิ่งที่ดําเนินการไป  วัตถุประสงคของกิจกรรม
นั้นๆ  ยอมแตกตางกันไป จะพบวาเนื้อหาสวนใหญจะกระตุนใหผูอานเห็นความสําคัญของประเด็น
สังคมที่นําเสนอ และคลอยตาม ไมเนนเร่ืองราวของสินคามากนัก  แตจะมีตราสินคาแสดงใหเห็น
ซึ่งทําใหผูอานสามารถรับรูและคลอยตามไดงาย  ถึงการมีสวนรวมหรือการทําประโยชนเพื่อสังคม
ขององคกรนั้นๆ  
 
ขอเสนอแนะจากงานวิจัย 
 สําหรับนิตยสาร 
 จากการศึกษาพบวา  องคกรธุรกิจมีบทบาทคอนขางสูงในการนําเสนอกิจกรรมเพ่ือสังคม
ในนิตยสารแพรวซ่ึงเห็นไดจากวัตถุประสงคในการนําเสนอกิจกรรมเพื่อสังคมโดยการนําเสนอ
ความรูและขาวสารดานความรับผิดชอบตอสังคม พรอมชองทางใหผูอานไดมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานเพื่อสังคม ถึงรอยละ 30.57 และใชการนําเสนอในรูปแบบโฆษณาและ  บทความแฝง
โฆษณา มากท่ีสุด ซึ่งนิตยสารไมมีอิสระในการนําเสนอ ทั้งน้ีมีสาเหตุจากรายไดหลักของนิตยสาร
มาจากโฆษณา ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากองคกรธุรกิจ ทางนิตยสารจําเปนตองรักษาความสัมพันธ
อันดีเพื่อไดรับการสนับสนุนอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตามเพื่อใหใหนิตยสารรักษาบทบาทของ
สื่อมวลชนที่ดีเอาไว  ผูวิจัยมีความเห็นวา  
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1. สื่อมวลชนควรศึกษาและทําความเขาใจของคําวาความรับผิดชอบตอสังคม เพื่อจะได
นําเสนอขอมูลที่ถูกตองแมนยํา เนื่องจากเปนดานแรกในการเสริมสรางความรูความเขาใจในเรื่อง  
CSR ใหแกสังคมไทย และสงเสริมการโฆษณาประชาสัมพันธดาน CSR อยางมีจรรยาบรรณ และ
คุณธรรมตอไป 

2. ทางนิตยสารควรใหการสนับสนุนการเผยแพรกิจกรรมเพื่อสังคมอยางรูเทาทัน 
องคกรธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชน โดยตองมีความรูความเขาใจในเรื่องความรับผิดชอบตอสังคม
อยางถองแท และสามารถแยกแยะไดวาเรื่องใดเปนกิจกรรมเพื่อสังคม เรื่องใดเปนกิจกรรมเพื่อ
ธุรกิจ อยาใหองคกรธุรกิจใชสื่อเปนเคร่ืองมือในการประชาสัมพันธความรับผิดชอบตอสังคมท่ีมุง
เพียงสรางภาพ เน่ืองจากการส่ือสารเร่ือง CSR ในปจจุบันทวีความซับซอนมากขึ้น  

3. ทางนิตยสารควรเสริมสรางบทบาทใหแกคนระดับฐานราก มีการเขาถึงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ และการพัฒนาอยางยั้งยืนตอไป 
 สําหรับองคกรธุรกิจ 
 จากการศึกษา พบวาองคกรธุรกิจสวนใหญทํากิจกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบ “ปลูก
จิตสํานึก” ซึ่งเนนสนับสนุนโครงการท่ีกระตุนทําใหบุคคลมีความตระหนัก มีจิตสํานึกในเร่ืองตาง ๆ 
นับเปนแนวโนมท่ีดี เนื่องจากในอดีตท่ีผานมาหากพูดถึงการทําเพ่ือสังคม พบวาองคกรธุรกิจลวน
มุงเนนไปท่ีการบริจาคเงิน หรือสิ่งของ อันเปนอัตลักษณของคนไทยมาชานาน แสดงใหเห็นวามี
การพัฒนาแนวคิดในการทํากิจกรรมเพื่อสังคม ไปสูรูปแบบของกิจกรรมที่มีประโยชนตอสังคม
มากข้ึน  อยางไรก็ตาม ผูวิจัยมีความเห็นวา 
 1. การที่องคกรธุรกิจจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมข้ึนมากมาย ไมวาจะเปน บริจาคเงิน ชวยเหลือ
เด็ก ชวยเหลือสังคม อนุรักษธรรมชาติ สัตวปา แตในทางกลับกันเห็นการสนับสนุนความเปนอยู
หรือการสงเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรในองคกรนอยมาก  

2. องคกรธุรกิจควรเลือกประเภทความรับผิดชอบตอสังคมใหเหมาะสมกับองคกรของ
ตนเอง หรือ วัตถุประสงคหลักขององคกร นําความเชี่ยวชาญและประสบการณขององคกรไปรวม
สนับสนุนสังคมในดานที่ชํานาญ เพราะผลประโยชนที่เกิดขึ้นก็จะเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ทําใหการ
ทํางานรวมกันกับสังคมกลมกลืนและเปนไปในทางเดียวกัน 
 3. การมีสวนรวมของพนักงาน การสื่อสารท่ีชัดเจนในเร่ืองความรับผิดชอบตอสังคมใน
องคกรเปนสิ่งจําเปน และจะสงผลสําคัญของการสรางการมีสวนรวมของพนักงานตอกิจกรรมความ
รับผิดชอบตอสังคมของบริษัท 
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 4. องคกรธุรกิจควรใหความสําคัญกับความตอเน่ืองในการทํากิจกรรมเพ่ือสังคม เพื่อให
ชุมชน คนในพื้นที่ และสังคม เห็นวาองคกรมีความจริงใจ ทํากิจกรรมอยางตอเนื่อง จริงจัง ไมใช
เปนแบบไฟไหมฟาง 
 5. องคกรธุรกิจควรเลือกใชวิธีการสื่อสารที่เหมาะสม ทั้งตอพนักงานและประชาชน
ทั่วไป ตองมีคุณธรรมในการนําเสนอเรื่องราวกิจกรรมเพื่อสังคม ไมโออวดเกินความเปนจริง 
ไมบิดเบือนเร่ืองราว ไมนํากิจกรรมเพ่ือสังคมมาใชเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธอันมุงหวังสรางภาพ
แตเพียงอยางเดียว เพราะในระยะยาวสังคมจะรับรูถึงความจริงได 
 
ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยครั้งตอไป 

1. จากการวิจัยวาการส่ือสารดานความรับผิดชอบตอสังคมท่ีปรากฏขององคภาครัฐและ
เอกชนที่ปรากฏในนิตยสารแพรวนั้น เปนเพียงชองทางหนึ่งเทาน้ัน ดังน้ันการวิจัยในคร้ังตอไป  
ควรศึกษากิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมที่นําเสนอผานสื่ออื่นๆ ในชวงเวลาเดียวกันหรือใน
ชวงเวลาท่ีเปนปจจุบัน เชน สื่อนิตยสารอ่ืนๆ  สื่อหนังสือพิมพรายวัน  สื่อโทรทัศน วิทยุ และสื่อ
อินเตอรเน็ต เพื่อไดเห็นถึงภาพรวมและแนวโนมของกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร
ธุรกิจในประเทศไทยไดชัดเจนข้ึน  และเปนแนวทางใหกับองคกรธุรกิจอ่ืนๆ ตอไป 
 2. ควรมีการศึกษาลงลึกในแงผูรับสารวารูปแบบและวิธีการสื่อสารความรับผิดชอบตอ
สังคมแบบไหน ที่มีอิทธิพลตอความเช่ือของผูอาน  
 3. ควรมีการศึกษาวาการสื่อสารความรับผิดชอบตอสังคมท่ีองคการธุรกิจนําเสนอ
ออกไปน้ัน ผูอานรับรูไดมากนอยแคไหน หรือมีความรูสึกอยางไรกับองคกรนั้นๆ  
 4. ศึกษาเปรียบเทียบเนื้อหากับนิตยสารเชิงสารคดีฉบับอ่ืนๆ ที่ไดรับความนิยม เพ่ือดู
ความแตกตางและแนวโนมของพ้ืนที่ในการนําเสนอเน้ือหากิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม 
 5. ควรมีการจัดกิจกรรมหึความรูแกบุคคลระดับฐานราก มีการถายทอดความรูและ
สงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑและชุมชนระดับฐานราก เพื่อลดชองวางและไมใหเกิดความเหลื่อมล้ํา
ทางสังคม 
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