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Analysis, t-Test, ANOVA, LSD และ Correlation  

ผลการวิจัยพบวาผูใหการสนับสนุนหลักของกิจกรรมมากท่ีสุดคือ องคกรภาคเอกชน 
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มากท่ีสุดคือ เพศหญิง อาย ุแบงเปน  4  กลุม ซ่ึง อายุนอยกวา 30 ป มีมากท่ีสุดคือ รอยละ 33.2 
นอยท่ีสุดคือมากกวา 50 ป รอยละ 63.8 และนอยท่ีสุด คือ เพศชาย ระดบัการศึกษา แบงเปน  3  
กลุม มีมากท่ีสุด คือ ระดับการศึกษาปริญญาตรี  รอยละ 55.8 นอยท่ีสุดคือ ตํ่ากวาปริญญาตรี 
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ท่ีสุดคือ ไมเปนสมาชิกชมรมรอยละ 82.5 นอยท่ีสุดคือ เปนสมาชิกชมรม การเขารวมกิจกรรม
เพื่อสังคม แบงเปน  2  กลุม มีมากท่ีสุดคือเคยเขารวมกิจการเพ่ือสังคม รอยละ 75.8 นอยท่ีสุด
คือไมเคยเขารวมกิจการเพ่ือสังคม และผลการวิเคราะหจํานวนกลุมตัวอยางจําแนกตามการให
ความสําคัญของกิจกรรม เปนลําดับท่ีหนึง่ พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกิจกรรม
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ตัวแปรองคประกอบเชิงยืนยนัของปจจัยการเปดรับ
ขอมูลจากส่ือส่ิงพิมพ ส่ืออิเลคทรอนิค ส่ือบุคคล มีรูปแบบมีความสอดคลองกับขอมูลเชิง
ประจักษ ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย ในกรุงเทพมหานคร ไมมีผลตอการเปดรับขาวสารการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอ
สังคมของธุรกิจ  ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ในกรุงเทพมหานคร ไมมีผลตอทัศนคติการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอ
สังคมของธุรกิจ 
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ABSTRACT 

The objectives of this research are to study the attitude and information awareness 
behavior toward corporate social responsibility, to study influenced factors effects the 
attitude and information awareness behavior toward corporate social responsibility, and to 
study the relationship between information awareness behavior and attitude toward 
corporate social responsibility of the employees in the stock exchange of Thailand’s 
companies. Four hundred employees have been systematic sampled from several sectors 
in the set 50th stock exchange of Thailand’s companies. The frequency, percentage, 
arithmetic mean, standard deviation, factor analysis, t-Test, ANOVA, LSD, and 
correlation have been used for statistic analysis.  

The results have been shown that 48 percents of CSR event have been sponsored 
by private sector organizations. The majority samples are female, 64.2% are single, 63.8% 
are older than 30 years, 55% have a bachelor degree, 29.2% earn 45,000 bahts monthly 
income, 41.5% have more than eleven years experience in their companies, 82.5% are not 
a CSR member, 75.8% have an experience in CSR activities. In term of the importance 
activities factors, the samples rate 31.2% in education, 23.5% in environment, 19% in 
community, 12.8% in natural resource, 9.8% in religion, and 3.8% in culture, 
respectively. The information awareness to various type of media in CSR activities are 
high. The information awareness in electronic media, related persons, and printed media, 
are average at 3.55, 3.17, and 3.06, respectively. The important attitude of participations 
in the social responsibility of business can be divided into 7 aspects, promoting awareness 
of social issues, marketing on social issues, marketing in order to solve social problems, 
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donating to charity, volunteering to help the community, doing business and social 
responsibility, developing and delivering products based on purchasing power. All aspects 
are in medium rate.  

The hypothesis results have been shown that the confirmatory factors of the 
information awareness of printed media, electronic media, and related persons, are 
consistent with the empirical data. Personal factors of the samples have no effect to both 
attitude and the information awareness toward cooperate social responsibility of business. 
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กิติกรรมประกาศ 

งานวิจยันี้สําเร็จลุลวงไปไดอยางดี ดวยการสนับสนนุทุนการวิจัยจากวิทยาลัยราช
พฤกษ จึงขอขอบพระคุณผูบริหารเปนอยางยิ่งขอขอบคุณคณะกรรมการวิจัยของวิทยาลัย ท่ีให
คําแนะนํา ในการปรับขอเสนอโครงสรางการวิจยั ขอขอบคุณผูทรงคุณวฒุิทุกทานท่ีให
ขอเสนอแนะ คําปรึกษา เพือ่ปรับปรุงแกไขงานวิจยั และขอขอบคุณผูประสานงานในการเก็บ
ขอมูล ผูบริหารบริษัทหลักทรัพย และพนักงานทุกทานท่ีใหขอมูลทีเ่ปนประโยชน ตลอดจน
ขอขอบคุณผูเกี่ยวของท่ีมีสวนทําใหงานวจิัยคร้ังนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ผูวิจยัหวังวางานวิจยั
คร้ังนี้จะเปนประโยชนในการพัฒนาและนาํไปประยกุตใชดานการมีสวนรวมในความ
รับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจและการศกึษาวิจยัตอไป 
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บทท่ี 1 

  บทนํา 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ในปจจุบัน การมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ เปนเร่ืองท่ีทวีการให
ความสําคัญเพิ่มมากยิ่งข้ึนเร่ือยๆ จากแทบทุกองกรคธุรกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งในการดําเนินการ
ขององคกรธุรกิจขนาดใหญท่ีมีท้ังการสรางคุณประโยชนเชิงพาณิชย  สรางผลิตภัณฑเพื่อ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภค และในขณะเดียวกันก็คงจะตองยอมรับวาในสวนหน่ึงของ
การดําเนินธุรกิจสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของประชาชนและส่ิงแวดลอมดวยเชนกัน ดวย
เหตุนี้องคกรธุรกิจจึงมีความพยายามสรางเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมขึ้นมาเอง หรือเขามามีสวนรวม
ในความรับผิดชอบตอสังคม ท่ีองคกรอ่ืนๆ จัดทําข้ึน เพื่อลดผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจท่ี
สงผลเสียหายตอสังคมและส่ิงแวดลอม ตลอดจนลดโอกาสการเกิดทัศนคติเชิงลบท่ีอาจเกิดข้ึนได
ตอไปในอนาคต ดวยสาเหตุดังกลาวองคกรธุรกิจ จึงมีการสรางกิจกรรมเพ่ือสังคม ตลอดจนใหการ
สนับสนุน หรือเขามามีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมในรูปแบบตางๆ แตรูปแบบการให
ขอมูลขาวสารในแตละรูปแบบกิจกรรมอาจไมสอดคลองกับทัศนคติการเปดรับขอมูลขาวสารของ
ผูรับสารหรือผูท่ีสนใจเขารวมกิจกรรม ทําใหการสรางสรรคกิจกรรมไมมีประสิทธิภาพ และไม
เกิดประสิทธิผลตามจุดประสงค ทําใหสูญเสียปจจัยในหลายๆ ดาน มากกวาดุลยภาพที่ควรเกิดข้ึน 
การทําวิจัยเร่ืองนี้จึงเปนการหาขอมูลในเบื้องตนเพื่อหาแนวทางแหงการนําไปสรางโอกาสการ
สรางรูปแบบของการใหขอมูลขาวสารใหสอดคลองกับทัศนคติของผูรับสาร เพื่อใหเกิดแรงจูงใจ
ในการใหการสนับสนุน หรือเขารวมกิจกรรมตอไป ซ่ึงแรงบันดาลใจอีกประการของผูวิจัยท่ีมี
ความมุงม่ันต้ังใจจะทําการศึกษาวิจัยเร่ืองนี้ได เพื่อดําเนินตามแนวปณิธานของ ดร.กมล ชูทรัพย 
ดวย ซ่ึงทานเปนผูท่ีจัดต้ังวิทยาลัยราชพฤกษข้ึนมา ดวยหลักการวาเปน “สถาบันแหงการเรียนรูยุค
ใหม คุณภาพ คุณธรรม นําหนาสูสากล” มีวัตถุประสงคเพื่อจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และ
ความมุงม่ันจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวชนและสังคมของประเทศไทย โดยอาจารย ดร.วิภาพรรณ 
ชูทรัพย เปนผูสืบสานตอแนวคิดเพื่อตองการผลิตบัณฑิตใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู มีทักษะ
ความรู มีความเช่ียวชาญการตลาดยุคใหม สรางบุคลากรท่ีดี มีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรม เปน
ท่ีตองการของหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน อีกท้ังเปนบุคคลท่ีมุงม่ันจะเรียนรูและพัฒนาตนเอง
อยูตลอดเวลา มองเห็นคุณคาตนเอง อีกท้ังเพื่อใหบัณฑิตและบุคคลากรตระหนักถึงการมีสวนรวม
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พัฒนาตนเอง ชุมชน สังคมและเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติตอไป ดังนั้นการมีสวน
รวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ (Corporate Social Responsibility) (CSR)) จึงเปนส่ิงท่ี
ทุกองคกรควรใหความสําคัญ  ซ่ึงมีหลักการและเหตุผลดังนี้ คือมีการดําเนินกิจกรรมทั้งภายใน
และภายนอกองคกร โดยคํานึงถึงผลกระทบตอสังคมทั้งในระดับใกลและไกล ดวยการใช
ทรัพยากรที่มีอยูในองคกรหรือทรัพยากรจากภายนอกองคกร ในอันท่ีจะทําใหอยูรวมกันในสังคม
ไดอยางเปนปกติสุข จากกระแส CSR ในประเทศไทย ไดถูกจุดประกายข้ึนอยางเปนรูปธรรมในป 
พ.ศ. 2549 (CEO กุญแจสูความสําเร็จ CSR. ยุคทุนนิยมมีจิตสํานึก. สืบคนเม่ือวันท่ี 20 มีนาคม 
2553, จากhttp://www.give2all.com/writer/view.php?id=378) และไดถูกบรรจุเปนแนวปฏิบัติท่ี
ผนวกเขากับการดําเนินธุรกิจ แนวคิดในเร่ือง CSR จะมุงไปท่ีการสรางใหองคกรมีความ “ดี” ท่ี
กอใหเกิดความยั่งยืนของกิจการ เปนแนวคิดท่ีมีรากฐานมาจากหลักคุณธรรม ซ่ึงสอดคลองกับ
ปณิธานของวิทยาลัย และจึงเปนอีกพันธกิจพื้นฐานอยางหนึ่งท่ีวิทยาลัยตางตระหนักถึง
ความสําคัญ สรางสรรคกิจกรรมเพ่ือสังคม รวมมือกับองคกรท้ังภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนา
และสงเสริมการดําเนินงานตางๆ อยางสมํ่าเสมอ ดวยความตระหนักถึงคุณคาท่ีจะเกิดข้ึนตอเด็ก 
เยาวชน และประชาชนท่ัวไป ถาหากจะพิจารณาในรายละเอียดของความหมายและขอบเขตการ
ดําเนินงานสามารถอธิบายไดดังนี้กลาวคือในความหมายของความรับผิดชอบตอสังคมของกิจการ 
ถาจะพิจารณาต้ังแตผูมีสวนไดเสียในองคกร ไดแก ผูถือหุน ผูบริหาร พนักงาน และผูมีสวนไดเสีย
นอกองคกร สามารถแบงออกไดเปน 2 ระดับ ไดแก สังคมใกลและสังคมไกล ดังนี้  

สังคมใกล คือ ผูท่ีมีสวนเกี่ยวของใกลชิดกับองคกรโดยตรง ไดแก ลูกคา คูคา ครอบครัว
ของพนักงาน ชุมชนท่ีองคกรต้ังอยูซ่ึงรวมถึงส่ิงแวดลอมหรือระบบนิเวศ 

สังคมไกล คือ ผูท่ีเกี่ยวของกับองคกรโดยออม ไดแก คูแขงขันทางธุรกิจ ประชาชน
ท่ัวไป 

ในระดับของลูกคา ไดแก การสรางผลิตภัณฑท่ีเนนคุณคามากกวามูลคา ความรับผิดชอบใน
ผลิตภัณฑตอผูบริโภค การใหขอมูลขององคกรและตัวผลิตภัณฑอยางเพียงพอและอยางถูกตอง
เท่ียงตรงมีการใหบริการลูกคาอยางตรงไปตรงมาในระดับของคูคา ไดแก การแบงปนหรือการใช
ทรัพยากรรวมกันหรือการรวมกลุม ความรอบคอบระมัดระวังในการผสานประโยชนอยางเปน
ธรรมไมเอารัดเอาเปรียบตอคูคา 
ในระดับของชุมชนและสภาพแวดลอม ไดแก การสงเคราะหเกื้อกูลชุมชนท่ีองคกรต้ังอยู การ
สงเสริมแรงงานทองถ่ินใหมีโอกาสในตําแหนงงานตางๆ ในองคกร การสนับสนุนแนวทางการ
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ระมัดระวังในการดําเนินงานท่ีอาจสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม การเปดเผยขอมูลการดําเนินงานท่ี
อาจสงผลกระทบตอชุมชนท่ีองคกรต้ังอยู และการเรียนรูวัฒนธรรมทองถ่ินเพื่อการอยูรวมกัน
อยางปกติสุข 
ในระดับของประชาสังคม ไดแก การสรางความรวมมือระหวางกลุมหรือเครือขายอ่ืนๆ ในการ
พัฒนาสังคม การตรวจตราดูแลไมใหกิจการเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการลวงละเมิดสิทธิมนุษยชน 
การรับฟงขอมูลหรือทําประชาพิจารณตอการดําเนินกิจการท่ีสงผลกระทบตอสังคมโดยรวมและ
การทําหนาท่ีในการเสียภาษีอากรใหรัฐอยางตรงไปตรงมา 
ในระดับของคูแขงขันทางธุรกิจ ไดแก การดูแลกิจการมิใหมีสวนเกี่ยวของกับการแขงขันดวย
วิธีการทุมตลาด การดําเนินงานในทางตอตานการทุจริตรวมท้ังการกรรโชกและการใหสินบนใน
ทุกรูปแบบ องคกรท่ีนําแนวคิดนี้ไปปฏิบัติ จะเกิดผลลัพธท้ังในสวนรูปธรรมท่ีจับตองได 
(Tangible) และในสวนนามธรรมท่ีจับตองไมได (Intangible) จากผูท่ีอยูในองคกร เชน พนักงาน 
เกิดความภาคภูมิใจในการทํางานรวมกับองคกร ไดรับความสุขจากการปฏิบัติงานในหนาท่ี        
ลดรายจายของกิจการ เชน จากการรณรงคประหยัดพลังงาน ลูกคา พิจารณาเลือกซ้ือสินคาและ
บริการจากองคกรท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคม และไมทําลายส่ิงแวดลอม เสริมภาพลักษณองคกร 
(Corporate Image) และองคกรสามารถไดรับ ประโยชนจากการวางตําแหนงตราผลิตภัณฑ (Brand 
Positioning) ใหอยูในใจของลูกคาเปนอันดับตนๆ ในประเภทสินคาหรือบริการนั้นๆ นอกจากนี้ 
องคกรยังสามารถจัดทํารายงานของกิจการท่ีเรียกวา Sustainability Report ซ่ึงหนวยงาน Global 
Reporting Initiative (GRI) เปนผูวางกรอบและแนวทางไว เพื่อใชเผยแพรกิจกรรมทั้งในมิติ
เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอมขององคกร ซ่ึงเปน การผนวกจุดแข็งระหวางแผนงานของภาค
ประชาสังคมกับกระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ ในอันท่ีจะสรางใหเกิดประโยชน
สูงสุดแกสังคมโดยรวม  ดวยเหตุนี้จึงมีกิจกรรมเกิดข้ึนมากมาย ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินแนวทาง
ของการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ (สถาบันไทยพัฒน, 2553 มูลนิธิบูรณะ
ชนบทแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ)  

การวิจัยในคร้ังนี้ ผูวิจัยไดนําเสนอจากความเปนมาและความสําคัญของทัศนคติและการ
เปดรับขอมูลขาวสารการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ ตลอดจนแรงบันดาล
ใจท่ีจะสรางคุณคาและคุณประโยชนใหเกิดข้ึนดังท่ีไดกลาวมาแลวขางตนจะเห็นไดวาการมี
สวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมเปนเร่ืองท่ีประชาชนในทุกภาคสวนท่ัวโลกตางให
ความสําคัญ เปนท่ียอมรับอยางกวางขวาง และไดรับการสงเสริมสนับสนุน แตอยางไรก็ตาม
กิจกรรมเพ่ือสังคมที่เกิดข้ึนอยางมากมาย ในหลากหลายรูปแบบ อาจไมไดรับการเปดรับ
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ขาวสารจากประชาชนอยางท่ัวถึง ซ่ึงอาจเปนไปไดวาเกิดจากการสรางสรรครูปแบบขาวสารใน
แตละรูปแบบของกิจกรรมเพื่อสังคม ไมตรงกับความตองการของผูรับสารหรือสอดคลองกับ
ทัศนคติ ไมกระตุนจูงใจ  มากพอท่ีจะกอเกิดความสนใจในเร่ืองนั้นๆ หรือแมกระท่ังการ
กระจายขาวสารที่ไมครอบคลุมท่ัวถึง ขาดความตอเนื่อง  ก็เปนสาเหตุทําใหประชาชนเพิกเฉย 
หรือแมกระท่ังไมใหความรวมมือสนับสนุนในกิจกรรมตางๆ ท่ีไดสรางสรรคข้ึนไดเชนกัน 
ดังนั้นผูวิจัยจึงไดนําแนวคิดการทําการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมาใชในการวิจัย เพื่อลด
จุดบกพรองของการวิจัยแตละประเภทลง อีกท้ังไดมีการศึกษา  แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย
ตางๆ ท่ีเกี่ยวของเพ่ือใชประกอบเปนพื้นฐานการศึกษาวิจัยในหลากหลายแงมุม เปนไปตาม
จุดประสงคการวิจัย และสามารถตอบปญหาของการวิจัยในคร้ังนี้ใหไดรายละเอียดท่ีดียิ่งข้ึนซ่ึง
จะทําใหไดผลงานวิจัยท่ีมีรูปแบบสมบูรณ ซ่ึงผลสัมฤทธ์ิของการวิจัยในคร้ังนี้จะเกิด
อรรถประโยชนไดเปนอยางยิ่งตอประเทศไทยในการนําฐานขอมูลความรูท่ีไดไปพัฒนาตอไป 
อีกท้ังผูวิจัยคิดวาการทําการวิจัยในคร้ังนี้นอกจากผูตอบแบบสอบถามจะรูจักวิทยาลัยราชพฤกษ
แลว ผูตอบแบบสอบถามอาจมีโอกาสท่ีจะเปนกลุมเปาหมายในการเขามาศึกษาตอในวิทยาลัย
ราชพฤกษตอไปได ในโอกาสตอไปหากมีการประสานความรวมมือในการดําเนินกิจกรรมเพื่อ
สังคมในรูปแบบตางๆ ท่ีวิทยาลัยราชพฤกษจะจัดข้ึน ซ่ึงจะสามารถสรางพลังท่ีเปน กระแสการ
ตอบรับในเชิงบวกจากองคกรภาคเอกชนไดดีข้ึนและ เกิดประสานความรวมมือ ใหการ
สนับสนุน หรือเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ท่ีวิทยาลัยราชพฤกษ จัดข้ึน ตลอดจนการคัด
สรรคขอมูลขาวสารท่ีจะจัดสงขาวสารท่ีแตละบริษัทใหความสนใจก็จะสามารถดําเนินการไดดี
ยิ่งข้ึน ดังนั้นวิทยาลัยราชพฤกษจะไดทราบขอมูล ขอเท็จจริงและความรูท่ีเปนปจจุบันดวยหลัก
วิชาการจากการวิจัย อีกท้ังจากจุดประสงคดังกลาวของการวิจัยจะเปนประโยชนแกวิทยาลัยราช
พฤกษ ตอการสรางประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดสําหรับการดําเนินธุรกิจ สามารถหา
รูปแบบท่ีเหมาะสมของการวางแผนสรางกิจกรรมการตลาดเชิงรุก  และเปนไปตามปณิธานของ
ผูกอต้ัง ที่ไดมุงม่ันจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวชนและสังคมของประเทศไทยตอไป จากเหตุผล
ท่ีแสดงใหเห็นถึงคุณคาและความสําคัญดังท่ีไดกลาวมาแลว จะเห็นไดวาวิทยาลัยราชพฤกษเปน
สถานศึกษาท่ีมีความพรอมในหลายๆ ดาน เชน อาคารสถานท่ีสวยงาม พรอมดวยอุปกรณใน
การสอนและส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเพรียบพรอม มีหนวยงานสงเสริมทางดานวิชาการ เชน 
สํานักหอสมุด ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนยการเรียนรู การคนควาและวิจัย (Learning and 
Research Center) มีคณาจารย เจาหนาท่ีและนักศึกษา ท่ีมีประสิทธิภาพและเพียงพอในการ
รองรับการจัดประชุม สัมมนา การเขารวม การใหการสนับสนุนกิจกรรมกับองคกรตางๆ และ
สามารถจัดกิจกรรมประเภทตางๆ ในการใหบริการสรางสรรคกิจกรรมเพื่อสังคมในดานตางๆ 
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โดยมุงเนนประโยชนในการวางพื้นฐานการพัฒนาองคความรูใหมๆ เพื่อตอบสนองความ
ตองการของชุมชน หรือผูสนใจอยางสม่ําเสมอ จากการใชศักยภาพของวิทยาลัยสามารถชี้แนะ
แนวทางแกปญหาท่ีถูกตอง และสรางทัศนคติท่ีเหมาะสมแกประชาชนได ซ่ึงเปนการสราง
ภาพลักษณท่ีดีใหกับวิทยาลัยราชพฤกษเพิ่มข้ึนได อยางไรก็ตามจะเห็นไดวาวิทยาลัยราชพฤกษ 
ยังไมไดทําการศึกษาถึงทัศนคติและการเปดรับขอมูลขาวสารการมีสวนรวมในความรับผิดชอบ
ตอสังคมของธุรกิจ: กรณีศึกษาพนักงานบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย ในกรุงเทพมหานคร อยางจริงจัง ซ่ึงทําใหการเขาไปรวมกิจกรรมกับองคกรตางๆ หรือ การ
จัดโครงการสรางกิจกรรมตางๆ ตลอดจนการเผยแพรขอมูลขาวสารผานส่ือประเภทตางๆ ของ
วิทยาลัยราชพฤกษ ไมสามารถเขาถึงกลุมเปาหมาย หรือไดรับความสนใจ การรวมมือสนับสนนุ
มากเทาท่ีควร ทําใหไมเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากการดําเนินโครงการ อีกท้ังยังอาจ
ทําใหเกิดการสูญเสีย หรือไดรับผลตอบแทนไมคุมคา ในหลายๆ ดาน จากการจัดกิจกรรมตางๆ 
เชน งบประมาณ เวลา ทรัพยากร บุคคลากร และการประสานความรวมมือจากภาคสวนตางๆ 
ดังนั้น การทําการวิจัยในเร่ืองดังกลาวท้ังเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาประเด็นปญหา
ตางๆ ซ่ึงนําไปสูการคนพบคําตอบในรูปแบบหรือเนื้อหาสาระของกิจกรรม CSR ท่ีอยูในความ
สนใจและตรงตามความตองการท่ีแทจริงของประชาชน และเพื่อสรางการยอมรับ สนับสนุน 
หรือเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ท่ีวิทยาลัยราชพฤกษ จัดข้ึนมา ซ่ึงก็จะเปนการลดโอกาส
การสูญเสียทรัพยากร ลดความเส่ียงในผลกระทบดานลบดังกลาวได อีกท้ังยังกอใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการสรางสรรคกิจกรรม และการดําเนินงานในดานตางๆ ได
อยางเอนกอนันต 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

  1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปดรับขอมูลขาวสารและทัศนคติตอการมีสวนรวมในความ
รับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ: กรณีศึกษาพนักงานบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย 

2. เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเปดรับขอมูลขาวสารและทัศนคติตอการมี
สวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ  

3. เพื่อหารูปแบบความสัมพันธของพฤติกรรมการเปดรับขอมูลขาวสารและทัศนคติตอ
การมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ 
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1.3 สมมติฐานการวิจัย  

  1. ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ในกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเปดรับขาวสารการมีสวนรวมในความ
รับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ  

2. ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ในกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธตอลักษณะของกิจกรรมการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอ
สังคมของธุรกิจ 

3. พฤติกรรมการเปดรับขาวสารของพนักงานบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ในกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธกับทัศนคติตอการมีสวนรวมในความรับผิดชอบ
ตอสังคมของธุรกิจ  

1.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. เพื่อทราบขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของพนักงานบริษัทท่ีจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในกรุงเทพมหานครตอทัศนคติการเปดรับขาวสารการมีสวน
รวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ และลักษณะของกิจกรรมการมีสวนรวมในความ
รับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ สามารถนําขอมูลท่ีไดไปสรางกิจกรรมและการถายทอดขอมูล
ขาวสารผานส่ือโดยใหตรงกับความตองการของสนใจเขารวมกิจกรรม 

2. เพื่อหารูปแบบความสัมพันธของพฤติกรรมการเปดรับขาวสารและทัศนคติการมีสวน
รวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ ทําใหสงขอมูลขาวสารไปยังผู รับสารไดอยาง
สอดคลองกับรูปแบบการเปดรับขาวสารของผูรับแตละกลุมความสนใจในกิจกรรมเพ่ือสังคม ซ่ึง
จะไดไมเปนการสูญเสียคุณลักษณะท่ีดีดานการส่ือสาร 

3. เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเปดรับขาวสารการมีสวนรวมในความ
รับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ แลวนําขอมูลดังกลาวไปสรางสรรครูปแบบการผลิตส่ือ การ
นําเสนอขอมูล ขาวสารใหเกิดแรงจูงใจ และสรางทัศนคติท่ีดีแกผูสนใจเขารวมกิจกรรมเพ่ือสังคม
ใหมีผลตามจุดประสงคของการส่ือสาร 

4. เพื่อเปนแนวทางการประเมิน ตรวจสอบและควบคุมการนําเสนอกิจกรรมทางวิชาการ 
ในการทําผลงานวิจัย และสรางสรรคกิจกรรมท่ีเกี่ยวเนื่องกับสังคม ท่ีจะมีข้ึนในคร้ังตอๆ ไป ใหมี
รูปแบบท่ีเปนท่ีตองการของสังคม เกิดประโยชนอยางแทจริงตามหลักการ จุดประสงคและเปนไป
ตามเปาหมายของกิจกรรม 
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5. เพื่อนําขอมูลท่ีไดมาเปนแนวทางวางแผนพัฒนา และปรับปรุงมาตรฐานดานการวิจัย 
และงานสรางสรรคโครงการวิชาการหรือการดําเนินกิจกรรมการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอ
สังคมของธุรกิจเพื่อสังคม ท่ีจะกอเกิดอรรถประโยชนท่ีแทจริงตอสังคม 

6. เพื่อนําความรูท่ีไดจากการวิจัยไปใชเปนแนวทางการวางแผนดําเนินกิจกรรมเพ่ือสังคม 
และหาแนวคิดการทําการตลาดเชิงรุกของวิทยาลัยราชพฤกษ ใหบรรลุเปาหมายตอไป 

7. เพื่อสรางสัมพันธภาพท่ีดีในการเขาไปรวมกิจกรรมกับองคกรตางๆ และสงเสริมการ
เขามามีสวนรวม ในการดําเนินกิจกรรมในดานตางๆ ของวิทยาลัยราชพฤกษท่ีจะมีข้ึน จากหลายๆ 
ภาคสวน เพื่อการเสริมสรางและสนับสนุนการวางแผนของโครงการใหมีศักยภาพ และเกิดความ
ราบร่ืนในการปฎิบัติการซ่ึงจากการทราบขอมูลพื้นฐานความสนใจและการใหความรวมมือ
สนับสนุนในรูปแบบกิจกรรมท่ีแตละองคการใหความสําคัญท่ีแตกตางกันออกไป 

8. เพื่อประยุกตใชในการประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสาร และสรางแรงจูงใจในการ
เปดรับขาวสารในการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคมตางๆ ของวิทยาลัยราชพฤกษท่ีจะเกิดข้ึนอยาง
สรางสรรคในการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ ใหครอบคลุมและตรงตาม
ความสนใจของแตละองคกร 

 
1.5 นิยามศัพทเฉพาะ 
พฤติกรรมการเปดรับขาวสาร หมายถึง พฤติกรรมการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการมีสวนรวมใน
ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ 
ทัศนคติ  หมายถึง ส่ิงท่ีเกิดจากการเรียนรู จากแหลงทัศนคติตางๆ ท่ีมีอยู ไดแก ประสบการณ
เฉพาะอยาง การติดตอส่ือสารจากบุคคลอ่ืน ส่ิงท่ีเปนแบบอยาง และความเกี่ยวของกับสถาบัน 
กิจกรรมเพื่อสังคม หมายถึง การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมที่มีแผนการสรางสรรคข้ึน หรือไดจัด
กิจกรรมข้ึนแลว ในรูปแบบหรือแนวทางของการบริการวิชาการในดานตางๆ  เชน 1. การสงเสริม
การรับรูประเด็นปญหาทางสังคม 2. การตลาดท่ีเกี่ยวโยงกับประเด็นทางสังคม 3. การตลาดเพื่อมุง
แกไขปญหาสังคม 4. การบริจาคเพื่อการกุศล5. การอาสาชวยเหลือชุมชน 6. การประกอบธุรกิจ
อยางรับผิดชอบตอสังคม 7. การพัฒนาและสงมอบผลิตภัณฑและบริการตามกําลังซ้ือของคนใน
ระดับฐานราก เปนตน 
แนวคิดการทําการตลาดอยางยั่งยืน หมายถึง แนวคิดท่ีมีการเคล่ือนไหวไมหยุดนิ่ง   สรางข้ึนอยาง
มี  ปฎิสัมพันธอยางแนบแนนระหวางองคกร และสภาพทัศนแวดลอมทางธุรกิจอยางสม่ําเสมอ 
ความ สามารถในการทําการตลาดอยางยั่งยืนไมไดใชเวลาส้ันๆ ตองใชความพยายามสรางข้ึน       
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ทีละข้ันและทุมเทพัฒนาอยางตอเนื่อง จึงจะยังผลประโยชนท่ีทําใหเกิดการดําเนินธุรกิจไดอยางมี
เสถียรภาพท่ีความยั่งยืน ตอไป 
การสัมภาษณเชิงลึก หมายถึง การสัมภาษณเชิงลึกจากผูบริหารระดับสูงของบริษัทขนาดใหญ หรือ
ผูแทนท่ีจะเปนผูตัดสินใจริเร่ิมคัดสรรคหรือจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมใหกับบริษัทนั้นๆ  
การเปดรับขอมูลขาวสาร   หมายถึง  เคร่ืองมือท่ีมีสําคัญปจจัยหนึ่งในชีวิตมนุษยเพื่อใหไดมาซ่ึง
ความตองการใหบรรลุวัตถุประสงคในการดําเนินกิจกรรมใดๆ ของตนเอง และเพื่อการอยูรวมกับ
ผูอ่ืนในสังคม โดยมีกระบวนการเลือกสรร (Selective Process) ท่ีแตกตางกัน 

1.6 ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตดานประชากร ไดแก พนักงานบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ขอบเขตดานเนื้อหา ไดแก ศึกษาเฉพาะปจจัยสวนบุคคล ปจจัยทัศนคติตอการเปดรับขาวสารดาน
กิจกรรมเพ่ือสังคม ปจจัยลักษณะกิจกรรมเพ่ือสังคม 
ขอบเขตดานเวลา ไดแก ทบทวนวรรณกรรม 1 เดือน สรางแบบสัมภาษณเชิงลึก 15 วัน เก็บขอมูล
จากการสัมภาษณเชิงลึก 1 เดือน (ผูบริหารของบริษัทฯ) สรางแบบสอบถามและตรวจสอบคุณภาพ 
15 วัน เก็บขอมูลจากแบบสอบถาม 2 เดือน การเขียนรายงานการวิจัย 1 เดือน 
 
1.7 ระเบียบวิธีวิจัย 
       การวิจัยเร่ืองนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจเปนระเบียบวิธีวิจัยหลัก และใชการสัมภาษณซ่ึงเปน
การวิจัยเชิงคุณภาพเปนระเบียบวิธีวิจัยรอง โดยใชการสัมภาษณเชิงลึกผูบริหารของบริษัท ดวย
ตนเอง และนําความรูท่ีไดมาพัฒนาแบบสอบถาม กลุมตัวอยางไดแก จํานวนประมาณ 400 ราย 
เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูล คือ แบบสอบถาม ซ่ึงผูวิจัยไดจากการทบทวนวรรณกรรม และการ
สัมภาษณเชิงลึก จากนั้นนําไปใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบ และวัดคาความเช่ือม่ัน โดยแบบสอบถาม
แบงออกเปน 4 สวน ดังนี้ 
      สวนท่ี 1 คําถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ รายไดตอเดือน
ตอครอบครัว และ การเขารวมกิจกรรมเพ่ือสังคม เปนตน 
     สวนท่ี 2 ทัศนคติตอการเปดรับขาวสารจากส่ือประเภทตางๆ ดานกิจกรรมเพ่ือสังคม ไดแก ส่ือ
ส่ิงพิมพ(หนังสือพิมพ, นิตยสาร, หนังสือ, ใบปลิว) ส่ืออิเลคทรอนิค (ทีวี, วิทยุ, อินเตอรเน็ต, มือ
ถือ) ส่ือบุคคล (บุคคลสําคัญ, อาจารย, นักรอง, นักแสดง) 
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     สวนท่ี 3 คําถามเกี่ยวกับลักษณะกิจกรรมเพ่ือสังคม ไดแก 1. การสงเสริมการรับรูประเด็น
ปญหาทางสังคม 2. การตลาดท่ีเกี่ยวโยงกับประเด็นทางสังคม 3. การตลาดเพ่ือมุงแกไขปญหา
สังคม 4. การบริจาคเพื่อการกุศล5. การอาสาชวยเหลือชุมชน 6. การประกอบธุรกิจอยาง
รับผิดชอบตอสังคม 7. การพัฒนาและสงมอบผลิตภัณฑและบริการตามกําลังซ้ือของคนในระดับ
ฐานราก 
     สวนท่ี 4 ขอเสนอแนะ 
ระยะเวลาดําเนินการวิจัย 
      ต้ังแตเดือนกันยายน 2554 - กุมภาพันธ 2555 
สถานท่ีทําการวิจัย    
       บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
  การเก็บรวบรวมขอมูล 
      1. ทบทวนวรรณกรรมเพ่ือหาขอมูลทุติยภูมิท่ีเกี่ยวของ 
      2. สัมภาษณเชิงลึกดวยตนเองกับผูบริหารของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย 
      3. สงแบบสอบถามใหกลุมตัวอยาง คือ พนักงานบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย 

การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติวิเคราะหเชิงพรรณนา คือ คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ยเลข
คณิต สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเพ่ืออธิบายลักษณะของตัวแปรตาง ๆ  สถิติทดสอบสมมติฐาน คือ 
Factor Analysis, t-test, ANOVA, LSD และ Correlation 
 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 

ในการศึกษาคร้ังนี้ ใชกลุมตัวอยาง คือ พนักงานบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย โดยทําการแจกแบบสอบถาม ซ่ึงใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายข้ัน กําหนด
ขนาดตัวอยางตามสูตรของทาโร ยามาเน ท่ีระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 โดยประมาณประชากร
เปนจํานวนอนันตซ่ึงจะไดกลุมตัวอยางท่ีประมาณ 400 ราย โดยทําการแจกแบบสอบถามใหกับ
พนักงานบริษัท บริษัทละเทาๆ กัน สวนการสัมภาษณเชิงลึก ทําโดยการสัมภาษณผูบริหาร จํานวน 
3 แหง ๆ ละ 1 ทาน 
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เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
การวิจัยเชิงคุณภาพ ใชแบบสัมภาษณเชิงลึกแบบมีโครงสรางกับผูบริหารของบริษัทฯ การวิจัยเชิง
ปริมาณ ใชแบบสอบถามสําหรับพนักงานบริษัท 
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1.8 กรอบแนวคิดของการวิจัย 

                      ตัวแปรอิสระ          ตัวแปรตาม 

 

  
  

ขอมูลท่ัวไป 
ประเภทธุรกิจ 
ผูใหความรวมมือสนับสนุนในการดําเนิน
กิจกรรม 
เพศ 
การศึกษา 
รายไดตอเดือน 
สถานภาพสมรส 
การเปนสมาชิกชมรมที่เก่ียวกับ CSR 
การเขารวมกิจกรรมเพื่อสังคม 
การใหความสําคัญกับกิจกรรม 

ทัศนคติตอการมีสวนรวมในกิจกรรมเพื่อสังคม 

1. การสงเสริมการรับรูประเด็นปญหาทางสังคม  
2. การตลาดที่เก่ียวโยงกับประเด็นทางสังคม 

3. การตลาดเพ่ือมุงแกไขปญหาสังคม 

4. การบริจาคเพ่ือการกุศล 

5. การอาสาชวยเหลือชุมชน 

6. การประกอบธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม 

7. การพัฒนาและสงมอบผลิตภัณฑและบริการ
ตามกําลังซื้อของคนในระดับฐานราก 

พฤติกรรมการเปดรับขาวสารจากสื่อประเภทตางๆ 
ดานกิจกรรมเพื่อสังคม 
- สื่อสิ่งพิมพ 
(นิตยสาร,หนังสือ,ใบปลิว,นสพ., จดหมาย, อื่นๆ) 
- สื่ออิเลคโทรนิค 
(ทีวี,วิทยุ, อินเตอรเน็ต, มือถือ, อื่นๆ) 
- สื่อบุคคล 
(บุคคลสําคัญ, อาจารย, นักรอง, นักแสดง, อื่นๆ) 
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1.9 ระยะเวลาและแผนในการทําวิจัย  
ต้ังแตวันท่ี1 กันยายน 2554 – 29 กุมภาพันธ 2555 
 

กิจกรรม ส.ค.  

54 

ก.ย.  

54 

ต.ค  

54 

พ.ย.  

54 

ธ.ค.  

54 

ม.ค.  

55 

ก.พ.  

55 

1.กําหนดปญหาและจัดทําแบบเสนอ
โครงการวิจัย 

             

2.ขออนุมัติแบบเสนอโครงการวิจัย ทบทวน
วรรณกรรม 

             

3. สรางเครื่องมือในการวิจัย              

4. เก็บขอมูลภาคสนาม              

5. ลงรหัสขอมูล              

6. วิเคราะหและประมวลผลขอมูล               

7. จัดพิมพรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ              

8. นําเสนอผลการวิจัย              

9. สงรูปเลมรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ                      
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บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

การศึกษาวิจัยเร่ือง “ทัศนคติและการเปดรับขอมูลขาวสารการมีสวนรวมในความ
รับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ: กรณีศึกษาพนักงานของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย” เปนการศึกษาเพื่อศึกษาทัศนคติ และการเปดรับขอมูลขาวสารการมีสวนรวมใน
ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ และหารูปแบบความสัมพันธของทัศนคติการเปดรับขาวสาร
การมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมในความ
รับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ กิจกรรมเพ่ือสังคม และทฤษฎีการเปดรับส่ือ แนวคิดและทฤษฎีการ
รับรู ทฤษฎีการประชาสัมพันธทางการตลาด  แนวคิดการทําการตลาดอยางยั่งยืน  จากการทบทวน
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ ผูวิจัยขอนําเสนอแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ดังตอไปนี้  

1. แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ 
2. แนวคิดและทฤษฎีการรับรู 
3. แนวคิดและทฤษฎีการเปดรับส่ือและขาวสาร 
4. ทฤษฎีการเรียนรูพฤติกรรม 
5. ขอมูลเกี่ยวกับบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวท่ีของ 
 
2.1 แนวคิดเก่ียวกับการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ 

การดําเนินกิจกรรม CSR ไมวาจะเกิดจากการปฏิบัติตามความจําเปนหรือตามความสมัคร
ใจ ถือเปนการดําเนินงานท่ีเกี่ยวของกับความรับผิดชอบตอสังคมท้ังส้ิน แตกตางกันท่ีระดับความ
เขมขนของการดําเนินกิจกรรมและผลลัพธที่เกิดข้ึนจากกิจกรรมนั้นๆ กิจกรรม CSR ท่ีเกิดจาก
ความจําเปนท่ีจะตองปฏิบัติตามหนาท่ี หรือตามระเบียบขอบังคับทางกฎหมาย จัดอยูในช้ัน (Class) 
ของ CSR ระดับพื้นฐาน ขณะท่ี กิจกรรม CSR ท่ีเกิดจากการอาสาหรือสมัครใจยินดีในการดําเนิน
กิจกรรมดวยตัวเอง ท่ีไมใชเกิดจากความจําเปนท่ีจะตองปฏิบัติตามหนาท่ีหรือตามกฎหมาย จัดอยู
ในช้ันของ CSR ระดับกาวหนา กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนยังสามารถแบงออกตามทรัพยากรที่ใชในการ
ดําเนินกิจกรรม ถาเปนการดําเนินกิจกรรมโดยใชทรัพยากรที่มีอยูภายในองคกรเปนหลัก จะจัดอยู
ในกลุม (Order) ท่ีเปน Corporate-driven CSR เชน การท่ีองคกรบริจาคเงินท่ีไดจากกําไรในกิจการ 
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หรือบริจาคสินคาและบริการของบริษัทเพื่อชวยเหลือผูประสบภัย ถือเปนการเสียสละทรัพยากรที่
เปนส่ิงของหรือเปนการลงเงินอยางหน่ึง หรือการท่ีองคกรนําพนักงานลงพื้นท่ีเพื่อเปนอาสาสมัคร
ชวยเหลือผูประสบภัยถือเปนการเสียสละทรัพยากรดานเวลาหรือเปนการลงแรงอยางหน่ึง ถาเปน
การดําเนินกิจกรรมท่ีใชทรัพยากรนอกองคกรเปนหลัก จะจัดอยูในกลุมท่ีเปน Social-driven CSR 
เชน การเชิญชวนใหลูกคาซ้ือสินคาและบริการของบริษัทในชวงเวลาการรณรงคโดยบริจาครายได
จากการขายสินคาและบริการสวนหนึ่งตอทุกๆ การซ้ือแตละคร้ังใหแกหนวยงานหรือมูลนิธิท่ี
ชวยเหลือผูประสบภัย ถือเปนการระดมเงินบริจาคจากการซื้อของลูกคา และมอบหมายใหผูอ่ืนท่ี
มิใชพนักงานในองคกร ลงแรงชวยเหลือในพื้นท่ี 

ศ.ฟลิป คอตเลอร (2005) แหงมหาวิทยาลัยนอรธเวสเทิรน และแนนซ่ี ลี อาจารยสมทบ
แหงมหาวิทยาลัยวอชิงตัน และมหาวิทยาลัยซีแอตเต้ิล ไดจําแนกซีเอสอารไวเปน 7 ชนิด (Type) 
กิจกรรม ไดแก 

 
1. การสงเสริมการรับรูประเด็นปญหาทางสังคม (Cause Promotion) เปนการจัดหาเงินทุน วัสดุ
ส่ิงของ หรือทรัพยากรอ่ืนขององคกร เพื่อขยายการรับรูและความหวงใยตอประเด็นปญหาทาง
สังคมนั้น ตลอดจนสนับสนุนการระดมทุน การมีสวนรวม หรือการสรรคหาอาสาสมัครเพ่ือการ
ดังกลาว องคกรธุรกิจอาจริเร่ิมและบริหารงานสงเสริมนั้นดวยตนเอง หรือรวมมือกับองคกรหนึ่ง
องคกรใดหรือกับในหลายองคกรก็ได  
2. การตลาดท่ีเก่ียวโยงกับประเด็นทางสังคม (Cause-Related Marketing) เปนการอุดหนุนหรือการ
บริจาครายไดสวนหนึ่งจากการขายผลิตภัณฑเพื่อชวยเหลือหรือรวมแกไขประเด็นปญหาทาง
สังคม ซ่ึงสวนใหญมีชวงเวลาท่ีจํากัดแนนอน หรือดําเนินการแบบเฉพาะผลิตภัณฑ หรือใหแกการ
กุศลท่ีระบุไวเทานั้น สวนมากกิจกรรมชนิดนี้ องคกรธุรกิจจะรวมมือกับองคกรท่ีไมมี
วัตถุประสงคหากําไรเพื่อสรางสัมพันธภาพในประโยชนรวมกัน ดวยวิธีการเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ 
เพื่อนําเงินรายไดไปสนับสนุนกิจกรรมการกุศลนั้นๆ ในขณะเดียวกันก็เปนการเปดโอกาสใหแก
ผูบริโภคไดมีสวนรวมในการชวยเหลือการกุศลผานทางการซ้ือผลิตภัณฑโดยไมตองเสียคาใชจาย
อ่ืนใดเพิ่มเติม 
3. การตลาดเพื่อมุงแกไขปญหาสังคม (Corporate Social Marketing) เปนการสนับสนุนการพัฒนา
หรือการทําใหเกิดผลจากการรณรงคเพื่อเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในดานสาธารณสุข ดานความ
ปลอดภัย ดานส่ิงแวดลอม หรือดานสุขภาวะ ความแตกตางสําคัญระหวางการตลาดเพ่ือมุงแกไข
ปญหาสังคมกับการสงเสริมการรับรูประเด็นปญหาทางสังคม คือ การตลาดเพ่ือมุงแกไขปญหา
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สังคมจะเนนท่ี การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม (Behavior Change) เปนหลัก ในขณะท่ีการสงเสริม
การรับรูประเด็นปญหาทางสังคมจะเนนท่ี การสรางความตระหนัก (Awareness) ตลอดจนการ
สนับสนุนทรัพยากรดานทุนและอาสาสมัครเพ่ือใหรับรูถึงประเด็นปญหาดังกลาว 
4. การบริจาคเพื่อการกุศล (Corporate Philanthropy)  เปนการชวยเหลือไปท่ีประเด็นปญหาทาง
สังคมโดยตรง ในรูปของการบริจาคเงินหรือวัตถุส่ิงของ เปนกิจกรรมท่ีพบเห็นในแทบทุกองคกร
ธุรกิจ และโดยมากจะเปนไปตามกระแสความตองการจากภายนอกหรือมีผูเสนอใหทํา มากกวาจะ
เกิดจากการวางแผนหรือออกแบบกิจกรรมจากภายในองคกรเอง ทําใหไมเกิดการเช่ือมโยงเขากับ
เปาหมายหรือพันธกิจขององคกรเทาใดนัก 
5. การอาสาชวยเหลือชุมชน (Community Volunteering) เปนการสนับสนุนหรือจูงใจใหพนักงาน 
คูคารวมสละเวลาและแรงงานในการทํางานใหแกชุมชนท่ีองคกรต้ังอยูและเพื่อตอบสนองตอ
ประเด็นปญหาทางสังคมท่ีองคกรใหความสนใจหรือหวงใย องคกรธุรกิจอาจเปนผูดําเนินการเอง
โดยลําพัง หรือรวมมือกับองคกรหนึ่งองคกรใด และอาจเปนผูกําหนดกิจกรรมอาสาดังกลาว
นั้นเอง หรือใหพนักงานเปนผูคัดเลือกกิจกรรมแลวนําเสนอตอองคกรเพื่อพิจารณาใหการ
สนับสนุน โดยท่ีพนักงานสามารถไดรับการชดเชยในรูปของวันหยุดหรือวันลาเพิ่มเติม 
6. การประกอบธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม (Socially Responsible Business Practices) เปนการ
ดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจ โดยมีการพิจารณาอยางละเอียดท้ังในเชิงปองกันดวยการหลีกเล่ียงการ
กอใหเกิดปญหาทางสังคม หรือในเชิงรวมกันแกไขดวยการชวยเหลือเยียวยาปญหาทางสังคมนั้นๆ 
ดวยกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อการยกระดับสุขภาวะของชุมชนและการพิทักษส่ิงแวดลอม โดยท่ี
องคกรธุรกิจสามารถท่ีจะดําเนินการเองหรือเลือกท่ีจะรวมมือกับพันธมิตรภายนอกก็ได 
7. การพัฒนาและสงมอบผลิตภัณฑและบริการตามกําลังซ้ือของคนในระดับฐานราก (Developing 
and Delivering Affordable Products and Services) เปนการใชกระบวนการทางธุรกิจในการผลิต
และจําหนายสินคาและบริการสูตลาดท่ีเรียกวา The Bottom of the Pyramid (BoP) ในราคาท่ีไม
แพง เหมาะกับกําลังซ้ือของผูบริโภคในระดับฐานราก ใหสามารถเขาถึงสินคาและบริการเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตพรอมกันกับเปนโอกาสสําหรับธุรกิจในการเขาถึงตลาดปริมาณมหาศาล 
         การจําแนกกิจกรรม CSR ขางตน ถาพิจารณาตามกลุม (Order) ของ CSR จะพบวากิจกรรม 3 
ชนิดแรก เกี่ยวของกับพฤติกรรมทางการพูด หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวาเปนการส่ือสารการตลาดท่ีเขา
ขายการดําเนินกิจกรรมโดยใชทรัพยากรนอกองคกรเปนหลัก (Social-driven CSR) สวนกิจกรรม 4 
ชนิดหลัง เกี่ยวของกับพฤติกรรมทางการกระทํา หรือเปนการดําเนินกิจกรรมขององคกรโดยใช
ทรัพยากรท่ีมีอยูภายในองคกรเปนหลัก (Corporate-driven CSR) และถาจะพิจารณาโดยยึดท่ี
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กระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) ซีเอสอารในกลุม Corporate-driven CSR สามารถ
จําแนกออกเปนซีเอสอารจําพวก (Division) ท่ีอยูในกระบวนการทางธุรกิจ (CSR in Process) กับซี
เอสอารจําพวกท่ีอยูนอกกระบวนการทางธุรกิจหรือเกิดข้ึนภายหลังโดยแยกตางหากจาก
กระบวนการทางธุรกิจ (CSR After Process) 
          วิธีการพัฒนาซีเอสอารในองคกรใหประสบผลสําเร็จ จึงควรผนวกชวงแหงการเจริญเติบโต
เขากับองคประกอบของซีเอสอารนั่นคือ “คิดแบบเด็ก ทําแบบวัยรุน และพูดแบบผูใหญ” การ
ออกแบบและพัฒนากิจกรรมซีเอสอาร เปนงานท่ีตองอาศัยความคิดสรางสรรค และความจริงใจ 
ซ่ึงเปนคุณลักษณะท่ีมีอยูในวัยเด็ก การดําเนินกิจกรรมซีเอสอาร จําเปนท่ีองคกรควรเขามามีสวน
รวมในการใชหรือถายทอดความ “เกง” ดวยความมุงม่ันและพละกําลังซ่ึงเปนคุณลักษณะท่ีมีอยูใน
วัยรุน การติดตามและประเมินผลกิจกรรมซีเอสอาร เพื่อนําไปสูการส่ือสารท้ังกับคนในองคกร
และสังคมภายนอก เปนบทบาทท่ีตองอาศัยความรอบคอบระมัดระวัง และเปนบทบาทของผูใหญ 
ในการถายทอดขอมูลใหมีความถูกตองแมนยําและมีผลลัพธเชิงบวกกลับมาสูองคกรในท่ีสุด 
เง่ือนไขสําคัญในการพัฒนาซีเอสอารในองคกรใหประสบผลสําเร็จและเปนท่ียอมรับในสังคมไป
พรอมๆ กัน คือ การเช่ือมรอยกิจกรรมทางธุรกิจใหมีสวนประสมของความรับผิดชอบทางสังคม
อยางเปนเนื้อเดียวกัน  
 

Arthur D. Little (2002) ไดทําการศึกษาพบวาการทํา CSR มีผลดีตอธุรกิจได 8 ประการ 
คือ 1. การบริหารความนาเช่ือถือ ความนาเช่ือถือของบริษัทถูกกําหนดดวยความคาดหวังของผูมี
สวนไดเสียในบริษัท (Steak holder) พบวาความนาเช่ือถือมีความเช่ือมโยงกับความสามารถในการ
ประกอบการของบริษัท ซ่ึงพบวาบริษัทท่ีสามารถจัดการความสัมพันธ และความคาดหวังของผูมี
สวนไดเสียอยางเปนองคกรรวมไดนั้นจะสงผลตอยอดขายไดมากข้ึนถึง 4 เทา                                                            
 2. ประโยชนในการจัดการความเส่ียง การจัดการดานสังคมส่ิงแวดลอมและธรรมาภิบาล มี
ความสําคัญมาก ๆ ในการปองกันปญหาอันเกิดจากความเส่ียงท่ีควบคุมไมได โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ความเส่ียงท่ีเกิดจากการคาดการณของนักลงทุน                                                                   
3. ประโยชนดานการคัดเลือกและสรางแรงจูงใจในการทํางานและรักษาพนักงานดีๆ ใหอยูกับ
บริษัท ในการเลือกสมัครงานเขาทํางานและพนักงานในบริษัทใชความรับผิดชอบตอสังคมของ
บริษัท มาเปนเคร่ืองตัดสินในการเลือกหรือเปล่ียนไปทํางานกับบริษัท  
4. ประโยชนดานความสัมพันธของนักลงทุนและการเขาถึงเงินทุน นักลงทุนต่ืนตัวและเห็น
ประโยชนของการลงทุนท่ีรับผิดชอบตอสังคม  
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5. การเรียนรูและนวัตกรรม บริษัทท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคมสามารถใชเปาหมายในการ
สงเสริมความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมไปในแนวยั่งยืนได  
6. ความสามารถทางการแขงขันและจุดยืนในตลาดความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรนําไปสู
การตัดสินใจซ้ือสินคา มากกวาการสรางตราสินคา หรือความสําเร็จทางการเงินขององคกรนั้น  
7. ประสิทธิภาพของการดําเนินงาน คือการมุงเนนความรับผิดชอบตอสังคมท่ีจะนําไปสู
ความสําเร็จดานการเงิน ดวยการลดการใชวัตถุดิบ ลดการเกิดของเสียในกระบวนการผลิต ซ่ึง
นําไปสูการลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมดวย  
8. การยอมรับของสังคมตอการดําเนินงาน ความคาดหวังหรือทัศนคติของผูมีสวนไดเสียตอการ
แสดงความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท มีผลอยางมากตอการยอมรับใหบริษัทดําเนินธุรกิจใน
สังคมได  
 

1BPorter and Kramer (2006) ไดสรุปเกี่ยวกับเร่ือง Corporate Invlovement in Society: A 
Strategic Approach วิธีการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมภายใตรูปแบบท่ีเปน CSR เชิงกลยุทธนี้ 
กิจการไมเพียงแตสามารถปฏิบัติไดตามขอกําหนดหรือมาตรฐานอันเปนท่ียอมรับเทานั้น แตยังมี
การกําหนดจุดยืนท่ีเปนเอกลักษณท่ีแตกตางจากแนวปฏิบัติขององคกรอ่ืนๆ มีการสรางความ
แตกตาง (Differentiation) ในวิธีการที่มีอิสรภาพในการคัดเลือกประเด็นทางสังคม โดยท่ีปลอด
จากเง่ือนไขหรือขอเรียกรองเชนใน Responsive CSR ดวยวิธีการที่แตกตางและกิจกรรม CSR ท่ี
เหมาะสม ผลลัพธจากการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมภายใตรูปแบบท่ีเปน CSR เชิงกลยุทธนี้ 
จะทําใหเอ้ือตอการพัฒนาขีดความสามารถทางการแขงขัน (Competitiveness) ขององคกรในระยะ
ยาว จุดประสงคของ CSR เชิงกลยุทธ ท่ีผสมผสานการริเร่ิมท้ังจากภายในและการเช่ือมโยงจาก
ภายนอกจะกอใหเกิดคุณคารวมกัน (Shared Value) ระหวางธุรกิจและสังคมCSR เชิงกลยุทธ ซ่ึงดู
เสมือนจะเปนส่ิงที่ธุรกิจตองการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในปจจุบัน Strategic CSR พอรเตอรไดเสนอรูปแบบของ CSR ท่ีเรียกวา Strategic 
CSR ซ่ึงยกระดับจากการเปนเพียงบรรษัทพลเมืองท่ีมีความรับผิดชอบตอการบรรเทาปญหาหรือ
ผลกระทบที่เกิดจากกิจการ สูการทํา CSR ในเชิงรุก (Proactive) ท่ีองคกรสามารถริเร่ิมกิจกรรม 
CSR ดวยตนเองใหแกสังคมภายนอก (Inside-Out) ท่ีเช่ือมโยงสัมพันธกับความตองการหรือการ
ริเร่ิมจากภายนอก (Outside-In) 

2BCreative CSR ในชวง 4 ปท่ีผานมานี้ ก็ไมไดหยุดนิ่งอยูกับท่ี แตไดเจริญเติบโตข้ึนเปน
ลําดับ รูปแบบและวิธีการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของกิจการไดมีการพัฒนาในเร่ืองท่ีสอด
รับกับความเปล่ียนแปลงของสังคมตลอดมา ท้ังนี้ กระบวนการคิดเพื่อใหไดมาซ่ึงกิจกรรม CSR 
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เชิงกลยุทธ หรือการคิด CSR เชิง “ยุทธศาสตร” นั้น สวนใหญจะใชพลังจากสมองซีกซายในการ
วิเคราะหหาเหตุผล คํานวณความคุมคา ตนทุน ประสิทธิภาพ ฯลฯ ขณะท่ี CSR เชิงสรางสรรคนั้น 
จะออกมาจากสมองซีกขวา เปนการคิด CSR ในเชิง “ยุทธศิลป” ท่ีตองอาศัยความคิดสรางสรรค 
จินตนาการ และความรูสึกเปนสําคัญ Creative CSR เปนการทํา CSR ท่ีกาวขามบริบทของการรุก-
รับ แตเปนการพัฒนากิจกรรม CSR ในเชิงรวม (Collaborative) ท่ีเปดโอกาสใหเกิดการทํางาน
รวมกันระหวางธุรกิจและสังคมอยางไมแบงแยก กิจกรรม CSR ภายใตรูปแบบนี้ จะไมสามารถ
กําหนดไดอยางชัดเจนวาใครเปนผูริเร่ิมกอนหลัง เนื่องจากเสนแบงของการทํางานรวมกันระหวาง
กิจการและสังคมจะลดลงเร่ือยๆ สําหรับวิธีการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมภายใตรูปแบบ 
Creative CSR จะไมไดจํากัดเพียงการสรางความแตกตางในวิธีการที่มีอยู แตเปนการคิดคนวิธีการ
ข้ึนใหม เปนนวัตกรรม (Innovation) การดําเนินความรับผิดชอบตอสังคมท่ีเปนเอกลักษณแตกตาง
จากวิธีการอ่ืนๆ 

3Bตารางท่ี 2.1 การมีสวนรวมขององคกรในสังคม, Porter and Kramer, (2006) 

การตอบสนองความ
รับผิดชอบตอสังคม 

กลยุทธความรับผิดชอบตอ
สังคม 

การสรางสรรความรับผดิชอบ
ตอสังคม 

คุณคาองคกร คุณคารวมกนั คุณคาท่ัวไป 

การรวมกัน ความสามารถในการแขงขัน ความสามัคคี 

มาตราฐาน ความแตกตาง นวตกรรม 

จากนอกสูใน จากนอกสูใน จากในสูนอก ความไมชัดเจน 

การเปดกวาง เชิงรุก ความรวมมือ 

 
 ผลลัพธจากการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมภายใตรูปแบบท่ีเปน CSR เชิงสรางสรรคนี้ 
จะทําใหเอ้ือประโยชนตอการพัฒนาขีดความสัมพันธท่ีแนนแฟน (Cohesiveness) ระหวางผูมีสวน
ไดเสียกลุมตางๆ ท่ีจะกอใหเกิดคุณคาเดียวกัน (Common Value) ของท้ังกิจการและสังคม "ปรัชญา
ของการทํา CSR เชิงกลยุทธ คือ มุงท่ีจะเสริมสราง ขีดความสามารถในการแขงขัน 
(Competitiveness) ทางธุรกิจแตปรัชญาของการทํา CSR เชิงสรางสรรค คือ มุงเสริมสราง           
ขีดความสัมพันธท่ีแนนแฟน (Cohesiveness) กับสังคม" 
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ผลกระทบทางสังคมท่ัวไป ผลกระทบทางสังคมของหวง

โซคุณคา 
มิติทางสังคมของบริบท
ทางการแขงขัน 

พลเมืองท่ีดี บรรเทาอันตรายจากกิจกรรม
หวงโซคุณคา 

กลยุทธใจบุญท่ีสามารถใช
ประโยชนในการปรับปรุง
พื้นท่ีเงียบของบริบททางการ
แขงขัน 

การตอบสนองความ
รับผิดชอบตอสังคม 

แปลงกิจกรรมหวงโซคุณคา
ไปสูประโยชนตอสังคมใน
ขณะท่ีปรับใชกลยุทธ 

กลยุทธความรับผิดชอบตอ
สังคม 

 
ภาพท่ี 2. 1 การมีสวนรวมขององคกรในสังคม: แนวทางเชิงกลยุทธ  
ท่ีมา: (Porter and Kramer, 2006) 
 

วิธีการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมภายใตรูปแบบท่ีเปน CSR เชิงกลยุทธนี้ กิจการไม
เพียงแตสามารถปฏิบัติไดตามขอกําหนดหรือมาตรฐานซ่ึงเปนท่ียอมรับเทานั้น แตยังมีการกําหนด
จุดยืนท่ีเปนเอกลักษณท่ีแตกตางจากแนวปฏิบัติขององคกรอ่ืนๆ มีการสรางความแตกตาง 
(Differentiation) ในวิธีการ มีอิสรภาพในการคัดเลือกประเด็นทางสังคม โดยท่ีปลอดจาก
พันธนาการหรือขอเรียกรองเชนใน Responsive CSR ดวยวิธีการท่ีแตกตางและกิจกรรม CSR ท่ี
เหมาะสม ผลลัพธจากการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมภายใตรูปแบบท่ีเปน CSR เชิงกลยุทธนี้ 
จะทําใหเอ้ือตอการพัฒนาขีดความสามารถทางการแขงขัน (Competitiveness) ขององคกรในระยะ
ยาว จุดประสงคของ CSR เชิงกลยุทธ ท่ีผสมผสานการริเร่ิมท้ังจากภายในและการเช่ือมโยงจาก
ภายนอกจะกอใหเกิดคุณคารวมกัน (Shared Value) ระหวางธุรกิจและสังคม CSR เชิงกลยุทธ ซ่ึง
จะเปนคําตอบของธุรกิจท่ีตองการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลได โดยมีแนวคิดดังนี้ 
Rethink  คือ ความเปล่ียนแปลงจะเกิดข้ึน ก็ตอเม่ือมีความคิดท่ีจะเปล่ียนแปลงดวยตนเอง กระแส
การรณรงคเร่ืองส่ิงแวดลอมจะไมเกิดผลสําเร็จใดๆ ถาทุกคนท่ีไดรับฟงขอมูลไมตระหนักวาตอง
เปล่ียนแปลง การรอคอยใหผูอ่ืนทําไปกอน แลวจึงคอยคิดจะทํานั้นไมใชส่ิงท่ีดี 



 20

Reduce คือ เม่ือโลกรอน จากการเผาผลาญทรัพยากรเกินขีดจํากัดท่ีธรรมชาติจะหมุนเวียนไดทัน 
เพราะคนบริโภคมากเกินจนเกิดขยะและของเสียท่ีไมสามารถยอยสลายตามธรรมชาติไดทัน       
จงชวยกันลดการใชทรัพยากรใหเหลือแตเทาท่ีจําเปน และชวยกันลดการบริโภคเพื่อไมใหเกิดขยะ
และของเสียจํานวนมากอยางท่ีเปนอยู 
Reuse คือ สํารวจของท่ีซ้ือมาแลวหรือใชเพียงคร้ังเดียว สามารถใชประโยชนซํ้าไดหรือไม         
หาวิธีการใชบรรจุภัณฑซํ้า หรือหลีกเล่ียงบรรจุภัณฑชนิดใชคร้ังเดียวท้ิง การซ้ือของมีคุณภาพท่ี
ราคาสูงกวา แตใชงานไดทนนาน จะดีกวาซ้ือของท่ีดอยคุณภาพในราคาถูก แตใชงานไดเพียงไมกี่
คร้ัง 
Recycle คือ เปนการนําวัสดุท่ีหมดสภาพหรือท่ีใชแลวมาปรับสภาพเพ่ือนํามาใชใหม อาจเร่ิม
ปรับแตงของใชแลวในบานใหเกิดประโยชนใหม ชวยกันคัดแยกขยะหรือวัสดุเหลือใชที่ไม
สามารถรีไซเคิลไดเองมอบใหแกหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ดีกวาท้ิงใหเส่ือมโทรมหรือเก็บไว โดย
เปลาประโยชน 
Recondition คือ ของหลายอยางสามารถปรับแตงซอมแซมแลวนํากลับมาใชใหมไดดังเดิม ควร
พยายามใชของใหถูกวิธีเพื่อหลีกเล่ียงการชํารุดเสียหายกอนเวลาอันควร และหากส่ิงของใดมี
กําหนดเวลาท่ีตองบํารุงรักษา ใหหม่ันตรวจสอบและปฏิบัติตามตารางการบํารุงรักษา เพื่อยืดอายุ
การใชงานใหนานข้ึน 
Refuse คือ การปฏิเสธเปนชองทางหนึ่งท่ีชวยอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูอยางจํากัดไมให
ถูกนํามาใชหรือถูกทําลายเร็วข้ึน และเพื่อใหเวลาธรรมชาติในการฟนสภาพตามระบบนิเวศ เร่ิม
จากส่ิงนอกตัว เชน สินคาฟุมเฟอย ส่ิงท่ีตองเติมใสรางกาย เชน อาหารนําเขา จนถึงส่ิงท่ีอยูขางใน
กาย คือ จิตใจ เพราะเม่ือจิตรอน กายก็รอน ส่ิงรอบขางก็ไดรับกระแสรอน สุดทายท้ังโลกก็รอนข้ึน 
Return คือ หนาท่ีหนึ่งของมนุษยในฐานะผูอาศัยโลกเปนท่ีพักพิง คือ การตอบแทนคืนแกโลก 
ผูใชทรัพยากรใดจากธรรมชาตินั้นมาก ก็ตองคืนทรัพยากรนั้นกลับใหมากๆ พยายามอยาติดหนี้
โลก  
Green Governance คือ กลยุทธนานน้ําสีเขียว หรือ Green Ocean Strategy จึงเปนหนทางท่ีจะชวย
ธุรกิจยกระดับการทํางานเพื่อใหไดมาซ่ึงกําไรท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม และโอกาสในการเขาถึง
ตลาดท่ีมีความตองการเร่ืองการดูแลรักษาส่ิงแวดลอม การอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติ รวมท้ังการ
ตอบสนองตอพฤติกรรมผูบริโภคที่มีความหวงใยในความปลอดภัย สุขอนามัย และคุณภาพชีวิต 
ภายใตวิถี แหงการบริโภคท่ียั่งยืนซ่ึงเปนกระแสหลักของโลกอยูในขณะน้ี 
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Resource Efficiency คือ องคกรธุรกิจสามารถพัฒนาการผลิตหรือการใหบริการดวยการพิจารณา
ท่ีปจจัยนําเขา (Input) คือ การใชทรัพยากรทั้งท่ีเปนวัตถุดิบและพลังงานในกระบวนการผลิตหรือ
การใหบริการ เพื่อการบริหารการใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคาท่ีตนทางและการลดของ
เสียและมลพิษท่ีเกิดขึ้นในปลายทางแนวปฏิบัติในหมวดนี้ ไดแก มาตรการประหยัดพลังงาน การ
นําทรัพยากรกลับมาใชใหม การจัดหาทรัพยากรจากหนวยงานท่ีนําวัสดุท่ีหมดสภาพหรือท่ีใชแลว
มาปรับสภาพเพื่อนํามาใชใหม การซ้ือวัตถุดิบเทาท่ีจําเปนตอการผลิตหรือการใหบริการ และจาก
แหลงท่ีอยูใกลเคียงกอน เพื่อลดการขนสงจากระยะไกลซ่ึงเปนการเพ่ิมกาซเรือนกระจกอันเปน
ตนเหตุของภาวะโลกรอน การปฏิเสธการซ้ือวัตถุดิบท่ีเปนตนเหตุในการทําลายธรรมชาติหรือเปน
อันตรายตอส่ิงแวดลอมอยางชัดแจง การลดการใชทรัพยากรท่ีมีการใชบรรจุภัณฑอยางฟุมเฟอย
เกินความจําเปน การรณรงคใหผูสงมอบ (Suppliers) จัดหาวัตถุดิบหรือทรัพยากรที่เปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม 
 

ชนิตา ภระมรทัต, (2554) ไดนําเสนอแนวคิดจากบทความเร่ือง “สเต็ปท่ีเหนือกวา คือ 
CSR Report" สรุปไดดังนี้คือ 

"ในป พ.ศ.2554 โครงการ CSR DAY กําลังจะกาวสูชวงท่ี 3 และมีบริษัทเขารวมโครงการ
แลวกวา 200 แหง มีผูเขารวมกิจกรรมกวา 8,000 คน ในระยะเวลา 21 เดือน (มี.ค.2552 - ธ.ค.2553) 
ซ่ึงเปนท่ีนาพอใจของเจาของโครงการอันประกอบดวยสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย และสถาบันไทยพัฒน มูลนิธิบูรณะชนบทแหงประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ บมจ.โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน (ดีแทค) และ บมจ.บางจากปโตรเลียม แตยังมี
องคกรจํานวนมากท่ียังไมไดเขารวมโครงการนี้ ทําใหขอถกเถียงท่ีวา CSR DAY คืออะไร จึงยังไม
อาจมีบทสรุป ดังนั้นเนื้อหาและรูปแบบของกิจกรรมของโครงการน้ีในชวงที่ 3 จึงไมแตกตาง
อะไรจากชวง 1 - 2 ท่ีผานมา"  ซ่ึง ดร.พิพัฒน ยอดพฤติการ ผูอํานวยการ สถาบันไทยพัฒน มูลนิธิ
บูรณะชนบทแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ กลาวถึงความแปลกใหม และความ
สอดคลองตอสถานการณท่ีเปล่ียนแปลงไปของ CSR DAY ชวง 3 "กลาวคือเร่ืองของการเตรียม
ขอมูล เพื่อใหพนักงานไดมีสวนรวมในการจัดทํา "รายงานซีเอสอาร" (CSR Report) ขององคกร 
บนสมมติฐานที่วาผูท่ีเขียนไดดีท่ีสุดก็คือ องคกรเอง และผูท่ีมีขอมูลท่ีลึกท่ีสุดก็คือพนักงานท่ี
เกี่ยวของ " you can't manage what you can't measure ถาวัดไมไดก็บริหารจัดการไมได และ you 
can't measure what you can't describe ถาอธิบายไมไดก็วัดไมได ดร.พิพัฒนอธิบายถึงความสําคัญ
ของรายงานซีเอสอารวา "การที่องคกรจะออกมาพูดในเร่ืองของซีเอสอารได ยอมตองมีหลักฐาน มี
ขอเท็จจริงท่ีอางอิงได มากกวาการท่ีจะใหคนนอกหรือบริษัทเอเยนซีชวยคิดหรือชวยนําเสนอ หรือ
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ดําเนินการแทน "ขณะท่ีเนื้อหาและกระบวนการของการสอนก็คงยังมุงเนนใหพนักงานแตละ
องคกรไดเรียนรูและเขาใจซีเอสอารอยางถูกตอง และเปล่ียนความเช่ือท่ีวาซีเอสอารคือ กิจกรรมท่ี
ตองออกไปทํานอกเวลางาน ทํานอกองคกร ทําในวันหยุด ใหเปนซีเอสอารนั้นเกิดขึ้นไดโดยงาย
ภายในเวลางาน" ท่ีผานมาไดพยายามส่ือความงายๆ ถึงเร่ืองนี้วา อยาพยายามเอาซีเอสอารมาเปน
งาน แตจงทํางานใหมีซีเอสอาร" รูปแบบของการเรียนการสอนของ CSR DAY นั้นจะใชเวลา
ประมาณคร่ึงวัน ชวงแรกเปนการบรรยายใหความรูเร่ืองซีเอสอารท่ีถูกตอง หรือ learning session 
เปนการแนะนําวิธีคิดและการปฏิบัติใหพนักงาน เพราะเม่ือทําไดก็จะชวยทําใหพนักงานเกิดความ
ม่ันใจและสามารถนําพาองคกรไปในทิศทางของซีเอสอาร และแนนอนความรูในเร่ืองของการเก็บ
ขอมูลเพื่อเขียนรายงานจะบวกเพิ่มเขาไปในชวงเวลานี้จากนั้นจะเขาสูชวงของกิจกรรมการเรียนรู
รวมกันระหวางพนักงาน หรือ exercise session หมายถึงการเปดโอกาสใหทุกๆ คนไดมีสวนรวม
แสดงความคิดเห็น และชวงสุดทายก็คือ workshop session" สุดทายจะเปนเร่ืองท่ีดีมากถาให
พนักงานจับกลุมระดมสมอง เพื่อนําเสนอกิจกรรมซีเอสอารใหกับองคกร ท่ีเปนเอกลักษณก็คือจะ
คัดเลือกผูแทนพนักงานใหข้ึนมาเปน ผูวิพากษวิจารณเปนผูคอยแนะนํา เติมเต็ม ใหมุมมอง เพื่อให
มีความชัดเจนในความคิดใหดียิ่งข้ึน "ดร.พิพัฒนมองวาการมีผูช้ีแนะมีขอดีตรงท่ีทําใหบรรยากาศ
เกิดความเปนกันเอง ไมเครียดไมเกร็งเหมือนเวลาใหคนขางนอกเปนผูวิพากษวิจารณหรือเหมือน
ในรูปแบบงานท่ีเปนทางการ แตตรงกันขามถาคนเสนอแนะพูดไมเกง ติไมเปนก็อาจทําใหอะไรๆ 
ก็ไมนาสนใจ ดังนั้นการคัดเลือกบุคคลท่ีจะมาทําหนาท่ีดังกลาวทางทีมงานขององคกรนั้นๆ เอง
และทางทีมงานไทยพัฒนจะตองเปนผูคนหาผูที่มีความเหมาะสมใหถูกคน "อะไรดีก็วาดี อะไรไม
ดีก็ไมดี ตําหนิติเตียนกันไดอยางไมตองเกรงใจ ดังนั้นทําใหกิจกรรมที่เกิดจะถูกคัดกรองโดย
ปริยาย ทําใหการประชุมปฎิบัติการแตละคร้ังจะเกิดกิจกรรมเดนๆ 3-4 เร่ือง ที่องคกรสามารถ
นําไปปฏิบัติไดจริงๆ และท่ีไดอีกอยางหนึ่งคือ เม่ือผูคิดซ่ึงเปนผูปฏิบัติดวยก็จะขับเคล่ือนอยาง
ขะมักเขมนดวยความรูสึกถึงความเปนเจาของ" และหากใหมองยอนกลับไปเร่ิมจาก CSR DAY 
ชวงแรก ถึงวันนี้ ดร.พิพัฒนบอกวาไดเห็นถึงทัศนคติท่ีเปล่ียนแปลงไปของพนักงานท่ีเขารวม
โครงการวาท่ีแทซีเอสอารทําไดงายๆ ในเนื้องาน ไมไดเปนภาระหนักมาก ท่ีพนักงานตองคอย
แบกรับแตอยางใด อีกท้ังผลแสดงของการตอบรับเปนอยางดียิ่ง ท้ังจากบริษัทจดทะเบียนและ
บริษัทท่ีไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย รวมถึงหลายๆ กิจกรรมซีเอสอารท่ีถูกนําเสนอโดย
พนักงานก็ไดรับการพิจารณาจากองคกรใหนําไปดําเนินการ ซ่ึงชวยบงช้ีความสําเร็จของโครงการ
นี้ไดเปนอยางดี 

อรรถสิทธ์ิ เหมือนมาตย, (2553) ไดนําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ CSR (Corporate Social 
Responsibility) หรือ BSR (Business for Social Responsibility) ซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี้ กลาวคือ 
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CSR คือ โครงการหรืออาจเรียกไดวาเปนพันธกิจท่ีองคกรใหคําม่ันสัญญาท่ีจะสรางสรรค 
ชวยเหลือสังคมในรูปแบบตางๆ และ CSR เปนท่ีรูจักผานทางคําอ่ืนแตมีความหมายในขอบขาย
ใกลเคียงกัน เชน business ethics, corporate citizenship, corporate accountability CSR คือ 
โครงการหรืออาจเรียกไดวาเปนพันธกิจท่ีองคกรใหคําม่ันสัญญาท่ีจะสรางสรรค ชวยเหลือสังคม
ในรูปแบบตางๆ เปนเคร่ืองมือท่ีทําใหองคกรหลีกพนจากคําวา “เห็นแกตัว” ไดเปนอยางดี CSR ยิ่ง
มีผลกระทบ มากเทาไร ยิ่งสรางเกียรติคุณและภาพลักษณอันดีงามใหกับองคกรไดมากเทานั้น 
เพราะการทํา CSR ก็เหมือนกับ Reputation Management เปนการจัดการช่ือเสียงขององคกร ให
รักษาภาพลักษณใหดูดี มีความโอบออมเอ้ืออารีย โดยมาก CSR จะเปนภาระหนาท่ีขององคกร ซ่ึง
ตองจริงจังไมเสแสรง ในเม่ือไดจากสังคมแลว ตองรูจักท่ีจะคืนกลับโดยไมหวังผลตอบแทน ไมใช
กอบโกยเอาแตไดเพียงฝายเดียว ซ่ึง ดนัย จันทรเจาฉาย ประธานเจาหนาท่ีบริหาร บริษัท เอ็มดีเค 
คอนซัลแทนส (ประเทศไทย) จํากัด คือผูหนึ่งท่ีเช่ือวา CSR กําลังทวีความนิยมข้ึนเร่ือยๆ เพราะแม 
MDK  จะเปนบริษัท PR Consultant แตก็ใหความสําคัญกับ CSR ที่กําลังเปนคานิยมสําหรับเสริม
คุณคา ท่ีตราสินคาขนาดใหญท่ีนิยมทํากันท่ัวโลก ท้ังองคกรภาครัฐและเอกชน “บริษัท PR ก็มิควร
ละเลยสังคม ส่ิงไหนเห็นวาดีมีประโยชนตอสังคม MDK ก็พรอมท่ีจะสนับสนุนใช CRM รักษา
ลูกคา แตใช CSR รักษาและเยียวยาสังคม และนี่คือแนวทางท่ีจะเห็นไดชัดเจนจาก MDK อยาง
ตอเนื่องและยาวนาน”  ท้ังนี้ CSR อาจจะมีหลายรูปแบบไมแนนอน เชน เปนแบบ 100% ไมหวัง
ผลกําไร หรือ CSR ท่ีกอเกิดประโยชนแกสังคมอยางยิ่ง แตมีสวนเกื้อหนุนใหบริษัทมีรายไดท่ีเพิ่ม
มากข้ึน เชน แบรนดขาเทียม ขณะท่ีมีผูบริจาคฝาแบรนดมากข้ึน ยอดขายยอมเพิ่มมากข้ึนดวย
เชนกัน  หรือการใหแบบ 100% ในกรณีของ เคร่ืองสําอาง M.A.C ท่ีนําเงินรายไดจากการขาย 
lipstick รุน Viva Glam ชวยเหลือผูปวยโรคเอดสท่ัวโลก  ดนัย จันทรเจาฉาย วิเคราะหถึง CSR 
ขณะน้ีวา “CSR จะโตแบบกาวกระโดดถึง 5 เทา MDK เชน โครงการเชิญส่ือมวลชนปฏิบัติธรรม 
ซ่ึงใชงบ 200,000 บาทตอคร้ัง นอกจากนี้ยังมีโครงการรักการอาน ท่ีทําใหกับ The Pizza Company 
โครงการโกะหมากลอม ของ 7-Eleven โครงการบานเอมิเรตส สรางโรงเรียนท่ีสตูล ของสายการ
บินเอมิเรตส ซ่ึงเหลานี้เปนลูกคาของ MDK” นอกจากนี้การทํา CSR ขององคกร ยังมีการใชพลัง
ของผูท่ีมีช่ือเสียงเปนท่ียอมรับของสังคม มาสนับสนุนดวย ไดมีการนําผูท่ีมีช่ือเสียงเปนท่ียอมรับ
ของสังคม มาชวยอยางนอยๆ ก็ไดในแงของการตระหนัก ท่ีผูคนจะรับรู จดจํา และเกิดแรงจูงใจ 
อันจะนําไปสูการรวมแรงรวมใจเพื่อสังคมตอไป  CSR ท่ียิ่งใหญและทุมเทจะเปนประดุจภารกิจท่ี
ลํ้าคาในการชวยเหลือสังคมโลกใหพนภัยได องคกรแมจะไมไดรับผลประโยชนเปนเม็ดเงิน
โดยตรง แตช่ือเสียงและภาพลักษณอันดีงาม คือ รางวัล ท่ีหลีกเล่ียงไมได TNT ผูใหบริการขนสง
ดวนท่ีมีช่ือเสียงจากอัมสเตอรดัม เนเธอรแลนด จัดโครงการ “Walk the World” ชวยหาทุนและ
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ประชาสัมพันธโครงการอาหารโลกขององคการสหประชาชาติ (WFP; United Nations World 
Food Program) เพื่อตอสูกับภาวะความอดอยากท่ัวโลก ป 2546 ท่ีผานมา TNT ท่ัวโลกไดใหความ
ชวยเหลือเด็กนักเรียนผูขาดแคลนกวา 15 ลานคนใน 69 ประเทศ ขณะท่ีในไทย TNT จัดกิจกรรม
สนองนโยบาย Chairity program นี้ดวยการเดินการกุศล “ใหอาหาร ใหชีวิต” เพื่อสมทบทุนแกเด็ก
ท่ีหิวโหย ในโครงการอาหารโลก Unicef และเพื่อโครงการหองสมุดความรูในชุมชนคลองเตย  
STARBUCKS มี CSR ท่ีนาสนใจเชนกัน “ไมวาจะไปท่ีใดในโลก ไมเคยละท้ิงชุมชน” แอนดรู 
แมคบีน กรรมการผูจัดการ บริษัท สตารบัคส (ประเทศไทย) จํากัด กลาวอยูเสมอทุกคร้ังท่ีพบปะ
ส่ือมวลชน ตนกันยายนปท่ีแลว STARBUCKS เปดตัว “มวนใจ เบรนด” กาแฟในโครงการคําม่ัน
สัญญาตอแหลงเพาะปลูก เปน Commitment to Origins ข้ึนเปนคร้ังแรกในเอเชีย เปนการชวยเหลือ
และสนับสนุนชาวไรกาแฟและชุมชนดวยการรับซ้ือเมล็ดกาแฟในราคาท่ีเปนธรรม นอกเหนือการ
ชวยชุมชนแลวยังรักษดินและน้ําดวย เพราะเปน organic coffee ไมใชสารเคมีในการบํารุงพันธุ 
ปจจุบันครบรอบ 1 ปแลว STARBUCKS ไดชวยเหลือเกษตรกรชาวเหนือไปแลวกวา 480 หลังคา
เรือน STARBUCKS FOUNDATION คืออีกหนึ่งโครงการ CSR ของ Premium Coffee รายน้ี 
กอต้ังข้ึนเม่ือป 2540 เปนองคกรท่ีแยกตัวออกจากบริษัท สตารบัคส คอฟฟ เพื่อสรางความหวัง 
การคนหา และโอกาสใหกับชุมชน มุงเนนใหเกิดการรูหนังสือในเยาวชน ดวยความเช่ือใน “Power 
of Literacy” อยางแรงกลา McDonald’s มีมูลนิธิ Ronald McDonald’s House หรือ RMHC ต้ังข้ึน
ท่ี Philadelphia สหรัฐอเมริกาคร้ังแรกต้ังแตป พ.ศ.2517 ขณะนี้มีใน 44 ประเทศท่ัวโลก ใหเงิน
ชวยเหลือเพื่อการกุศลไปแลวกวา 340 ลานเหรียญสหรัฐ ในไทยกอต้ังเมื่อป 2544 มีวัตถุประสงค
เพื่อใหการสงเคราะหเด็กท่ีเจ็บปวยท้ังทางรางกายและจิตใจ เปนทุนทรัพยเพื่อบําบัดรักษาโรค เนน
การชวยเหลือเด็กเปนหลักสอดคลองกับธุรกิจขององคกร มูลนิธินี้มีหองสันทนาการ Ronald 
McDonald’s ณ สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติ มหาราชินี โรงพยาบาลเด็ก มูลนิธิสงเคราะหเด็ก 
สภากาชาดไทย และหอผูปวยเด็กสามัญ โรงพยาบาลตํารวจ โรงพยาบาลบําราศนราดูร เปนตน 
จากรายช่ือท่ีไลเรียงรายมา หากพิจารณาแลวจะพบวาลวนเปนองคกรท่ีมีช่ือเสียง ผานการสั่งสม
ประสบการณมายาวนาน มีความม่ันคงและเปนท่ีรูจักกันเปนอยางดี และน่ีคือขอบังคับท่ีสําคัญ
ของ CSR โดยมากจะไมไดผลดาน Commercial Benefit เพราะฉะน้ัน ถาองคกรยังไมม่ันคง ก็ไมม
ควรวางตัวเปน “นักบุญ” ควรเอาเวลาและทรัพยสินไปเรงพัฒนาแบรนดใหเข็มแข็ง สรางองคกร
ใหแข็งแกรงเสียกอนเม่ือถึงเวลาแลวคอยทําCSRก็ยังไมสาย 

 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) และ สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม 

(CSRI) และ เครือขายความรวมมือระหวางภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมเพื่อการพัฒนาท่ี ยั่งยืน 
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(เดอะ เนทเวิรค), (2553) ไดเสนอแนวความคิดจากการรวมกันจัดสัมมนาเกี่ยวกับธุรกิจกับความ
รับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility) เร่ือง : กระแส CSR สากล จากทฤษฎี สูการ
ปฏิบัติ (CSR Global Movement: From Theory to Implementation) ท่ีอาคาร ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ซ่ึงผูจัดมีจุดประสงคเพื่อท่ีจะนําเสนอทิศทางและขอมูลใหกับผูบริหารและ ผูท่ีดูแล
งาน CSR มีโอกาสรับรูและนําไปใชในองคกรของตนเอง พรอมกับแลกเปล่ียนความคิดเห็นใน
เร่ืองการพัฒนา CSR ในประเทศไทยวา มีความ เหมือนหรือแตกตางกันอยางไรในการพัฒนา
บทบาทของธุรกิจสูการสรางคุณคา และ บทบาทในการพัฒนาคุณคารวมท่ีมีตอการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืนโดยผูจัดไดเชิญ Dr. Wayne Visser ผูกอต้ัง CSR 
International และเปน ผูทรงคุณวุฒิและดํารงตําแหนงอาจารยจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ ท้ังยังเปน
ผูเขียนหนังสือ “A-Z of CSR” และ “CSR Version 2.0” มาเปนผูบรรยายพิเศษ และมุงหวังใหการ
สัมมนานี้เปนเวทีของการนําเสนอการดําเนินงาน CSR ในระดับสากล พัฒนาการของความหมาย  
องคประกอบของ CSR การเรียนรูและการปรับใชขององคกรธุรกิจจากนานา ชาติ และอนาคตของ 
CSR ซ่ึงการทํา CSR สวนใหญจะเช่ือมโยงกับกรอบความคิดเร่ือง ตางๆ ดังตอไปนี้ 

1. คุณธรรมของธุรกิจ  (Business Ethics)  
2. ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (Business & Human Rights) 
3. ความโปรงใสในการดําเนินธุรกิจ (Corporate Accountability)  
4. ความเปนพลเมืองดีของภาคธุรกิจ (Corporate Citizenship)  
5. ธุรกิจกับธรรมาภิบาล (Corporate Governance) 
6. ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ (Corporate Social Responsibility) 
7. ธุรกิจกับการพัฒนาท่ียั่งยืน (Corporate Sustainability) 
8.  การบริหารส่ิงแวดลอม (Environmental Management)  
9. ระบบสาธารณสุขและความปลอดภัยในอาชีพ (Occupational Health & Safety) 
10. การสรางการมีสวนรวมกับผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder Engagement) 
11.  กิจการเพ่ือสังคม (Social Enterprise)   

มีองคกรธุรกิจนําวิธีการและแนวทางดาน CSR มาปฏิบัติใชกันมากข้ึนและขยายวงกวาง
ไปสูองคกรธุรกิจในประเทศตางๆ ท่ัวโลก รวมท้ังในเอเซียและประเทศไทยดวย และในท่ีสุด
กรอบความคิดและรูปแบบ CSR ถูกจัดปรับและ พัฒนามาเปนการดําเนินการเชิงกลยุทธท่ีไมใช
เพียงการท่ีองคกรบริษัทให เงินบริจาคอีกตอไป ซ่ึงเปนการเคล่ือนไหวท่ีทําใหเกิดการจัดการ
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ความรูถึงกระบวนทัศนและแนวคิด ท่ีตกผลึกในการกําหนดบทบาทธุรกิจตอสังคม โดยแบง
ออกเปนสองกระแสทางเลือก คือ ทางเลือกท่ี 1 เปนการสงเสริมพัฒนาแนวความ คิดใหเปนกล
ยุทธและนวัตกรรมใหมในการบริหารธุรกิจ และการบริหารการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย
ในการดําเนินธุรกิจ เชน การทํา CSR ในกลยุทธการตลาด ทฤษฎีผูมีสวนไดสวนเสีย กลยุทธ 
CSR   สวนทางเลือกท่ี 2 ไดนําเสนอแนวคิดกระบวนทัศนการ ดําเนินธุรกิจใหมท่ีสรางความสมดลุ
ของฐานเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม ท่ีเรียกกันวา CSR Pyramid, Triple bottom line ซ่ึง 
ลําดับของกระบวนการและกลยุทธระหวางประเทศท่ีพัฒนาแลว และประเทศกําลังพัฒนา ก็มี
ความแตกตางกันไปตามลักษณะท่ีตางกันของทองถ่ิน ซ่ึงสามารถสรุปได 10 ประเด็น ดังนี้ 

10 ประเด็นหลัก CSR ในเอเซีย  

1. ความเปล่ียนแปลงของอากาศ (Climate Change)   

2. ธุรกิจธรรมาภิบาล (Corporate Governance)   

3. แรงงานและแหลงทรัพยากรบุคคล (Labour & Human Resources)   

4. ประเด็นดานสภาพแวดลอม (Environmental Issues)   

5. คูคาและผูมีสวนไดสวนเสีย (Partnerships with Stakeholders)  

6. กฏเกณฑและผูนําจากภาครัฐ (Regulation & Leadership from Fovernments)   

7. การลงทุนในชุมชนและการ แกไขความยากจน (Community  Investment & Pro-poor 
Development)   

8. ความรับผิดชอบในผลิตผล (Product Responsibility)   

9. ความเปนมืออาชีพดาน (CSR The Professionalisation of CSR)   

10. การติดสินบนและทุจริตคอรรัปช่ัน (Bribery & Corruption)   

เม่ือทบทวนดูผลการพัฒนาของ CSR ท่ีผานมาในชวงหนึ่งทศวรรษแลว บริษัทตางๆ เลือก
ท่ีจะทํา CSR เพียงเพื่อเปนการตอบสนองสถานการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึนกับองคกรตนเอง หรือไมก็ทํา
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ตามกระแสสังคมเทานั้น ดังนั้น CSR จึงไมทําใหสังคม ส่ิงแวดลอมและธุรกิจเองประสบ
ความสําเร็จเทาท่ีควร หากจะหาคําตอบ ก็คงตองกลับมาดูวิธีการเลือกท่ีจะทํา CSR ของบริษัท เปน
อยางไรบาง และเม่ือทําแลวจะเกิดผลอะไร ซ่ึงพอท่ีจะสรุปตามหลักการทํา CSR ท่ีผานมาไดดังนี้  

1. Incremental CSR คือการทํา CSR ท่ีทําเพียงกิจกรรมยอยๆ เฉพาะบางสวนบางแผนกของ
บริษัท จึงทําใหการทําไมสรางผลกระทบหรือเกิดการเปล่ียนแปลงได เลย CSR  

2. Peripheral CSR   การมอบ หนาท่ี CSR ใหกับบางแผนก เชน แผนก CSR  หรือ รายงานดาน 
CSR เพียงเพื่อเปนการทําตามมาตรฐานหรือกฎ CSR ตางๆ  การทําเพียงเทานี้ ก็ยังไม
สามารถแกไขความเส่ือมถอยของส่ิงแวดลอม หรือความลมเหลวของสังคมได   

3. Uneconomic CSR  การทําตามกระแส การเรียกรองใหมาดูแลส่ิงแวดลอม จากภาพยนตร
เร่ือง The ‘inconvenient truth’ ทําใหบริษัทเลือกท่ีจะทําส่ิงท่ี งายและประหยัด เชน Eco-
Efficiencies การจัดการขยะ และ พลังงาน แตกิจกรรมเหลานี้ก็ยังไมสามารถแกไขปญหา
ส่ิงแวดลอมเชิงกลยุทธ ซ่ึงตองการการลงทุนท่ีมากมาย แตไมเปนท่ีตองการของตลาด   

Life News Letter. Volume 02 December 11. p.8. ไดนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับ CSR .ในหัวขอ 
เอ็กโก กรุป ติด Top 5 บริษัทดีเดนดาน CSR ไดรับโลประกาศเกียรติคุณ 1 ใน 5 องคกรท่ีมีความ
เปนเลิศดานความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility Excellence) จากสมาคม
การจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร แหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย และบริษัทจีเอฟเคมารเก็ตไวส จํากัด ในงานพิธีมอบรางวัล “Thailand Corporate 
Excellence Award 2011” เพื่อมอบรางวัลใหแกองคกรท่ีมีความเปนเลิศดานการบริหารจัดการท่ีดี 
และเพื่อเปนศูนยกลางของนักธุรกิจในการแลกเปล่ียนความคิดเห็น ประสบการณดานบริหารธุรกิจ 
เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของธุรกิจ ในการบริหารจัดการองคกรอยางตอเนื่อง จะมีสวนชวย
นําไปสูการพัฒนาดานความเปนเลิศของธุรกิจและการเจริญเติบโตทางธุรกิจของประเทศตอไป 
สําหรับป 2554 องคกรท่ีไดรับพระราชทานรางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2010”  
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซ่ึงความเปนเลิศดานความรับผิดชอบตอ
สังคม ไดแก SCG  

นิตยสาร MMP Magazine, (2553) ซ่ึงรียบเรียงโดย  Marketing Compass ไดนําเสนอแนวคิด 
การทํา CSR ใหสัมฤทธ์ิผลไดจริงธุรกิจตองทําความเขาใจหลักการสําคัญของ CSR  ดังนี้ คือ ถา
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หากธุรกิจไมอยากซํ้ารอยการทํา CSR  แบบเดิมท่ียังไมสําเร็จเทาท่ีควร ธุรกิจควรเปล่ียนแปลง
วิธีการทํา CSR อยางท่ีเคยทํามา หากเปนไปไดอาจจะตองเปล่ียนวิธีการดําเนินธุรกิจท้ังระบบดวย 
ซ่ึงการเปล่ียนคร้ังนี้ มีท้ังหมด 5 หลักการ ท่ีทําให CSR เปนแบบ Corporate Sustainability and 
Responsibility หรือการฝง DNA ของ CSR แบบใหม ในองคกรธุรกิจ ดังนี้  

1. Creativity (C) ปญหาของการทํา CSR ท่ีกําหนดโดยกฎและมาตรฐานสากลตางๆ รวมท้ัง ISO 
26000 คือ การกําหนดใหมีเพียง Check list ท่ีตองทํา แตการแกปญหาส่ิงแวดลอมและสังคมนั้น
ซับซอนและยุงยาก จึงตองการความสรางสรรคในการแกไขปญหาท่ีซับซอนนี้ 

2. Scalability (S)  มีกรณีศึกษาของการทํา CSR ท่ีประสบความสําเร็จมากมายและแสดงออกซ่ึง
ความรับผิดชอบตอสังคมและ ส่ิงแวดลอมไดมากเทาท่ีควร แตปญหาของโครงการเหลานี้ คือไม
สามารถตอยอด และ การทําซํ้าท่ีอ่ืนไมได ตัวอยางโครงการท่ีดี ท่ีทําได เชน  โครงการไรฝาย
ปลอดสารพิษของวอลมารท รถ Eco-Efficient Nano ของ Tata โครงการธนาคารเพื่อคนยากจน 
Grameen Bank ของ Muhammad Yunus’ 

3. Responsiveness (R) ธุรกิจควรสรางความรวมมือกับภาคสวนอ่ืนๆ ในทุกระดับ ธุรกิจตอง
ยอมรับใหไดวามีบางอุตสาหกรรมท่ีเปนท้ังคําตอบและปญหาใหกับ สังคมหรือส่ิงแวดลอม จาก
นี้ตอไปธุรกิจตองพิจารณาตนเองท่ีจะตอบสนองตอปญหาท่ีสรางตอส่ิงแวดลอมหรือสราง
ปญหาใหชุมชน อยางท่ีธุรกิจอาจตองเปนผูท่ีเจ็บปวดเอง หรือตองเปล่ียนวีธีการดําเนินธุรกิจ 
เลิก หรือเปล่ียนธุรกิจไปเลย  

4.  Glocality (2) คําวา ‘Think Global, Act Local’ ยังคงมีความสําคัญโดยเฉพาะในยุคโลกาภิวัฒน
นี้ ท่ีบริษัทตองคิดวิธีการผสมผสานวัฒนธรรมสากล กับบริบทของวัฒนธรรมทองถ่ิน ท่ีไมใช
แตวาผลิตของออกมาหน่ึงอยางแตอยากใหท้ังโลกไดใชส่ิงเดียวกัน แตเปล่ียนมาเปนการรวม
พลังสากลและทองถ่ินท่ีเปดรับความหลากหลายได  

5. Circularity (0)  ปจจุบันสามารถเห็นความบกพรองเชิงพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจและการคาซ่ึง
ทําเสมือนวาไมมีขีดจํากัดของทรัพยากร  ปริมาณการบริโภค และ การกําจัดขยะของเสีย  คงถึง
เวลาท่ีควรหาวิธีลดข้ันตอนในกระบวนการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ และข้ันตอนการใชท่ี
ส้ันเกินไป  ขอใหผลิตใหนอยๆ แตดีมีคุณภาพ  ซ่ึงดีกวาการผลิตออกมาใหมาก แตดอยคุณภาพ 
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Porter ad Kramer, (2006) ไดสรุปเกี่ยวกับ รูปแบบของ CSR ในข้ันแรก ตามท่ีไมเคิล    
อี พอรเตอร ไดระบุไวในบทความเกี่ยวกับความเช่ือมโยงระหวาง CSR กับความไดเปรียบทางการ
แขงขัน คือ Responsive CSR ซ่ึงประกอบดวย 2 องคประกอบ ไดแก การปฏิบัติตัวเปนบรรษัท
พลเมืองท่ีดี (Good Corporate Citizen) และการบรรเทาผลกระทบเชิงลบท่ีเกิดข้ึนหรือท่ีคาดวาจะ
เกิดข้ึนจากกิจกรรมทางธุรกิจของตน โดยอาจจะยังไมไดลุกข้ึนมาสรางสรรคกิจกรรมเพ่ือสังคม
อะไรตอมิอะไรเพิ่มเติม ซ่ึงนาจะเรียกไดวาเปนการทํา CSR ในเชิงรับ (Receptive)กิจกรรม CSR 
ภายใตรูปแบบนี้ จะเกิดข้ึนก็ตอเม่ือมีปญหาหรือผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจไปสูสังคม หรือ
สังคมมีการเรียกรองใหกิจการดําเนินความรับผิดชอบอยางเหมาะสมตอผลกระทบเหลานั้น เปน
การผลักดันใหมีการริเร่ิมดําเนินงาน CSR จากผูมีสวนไดเสียท่ีอยูภายนอกองคกร (Outside-In) 
สวนวิธีการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมในข้ันนี้ กิจการสวนใหญจะศึกษาขอกฎหมาย 
กฎระเบียบ มาตรฐานหรือขอกําหนดท่ีเกี่ยวของ แลวนํามาปฏิบัติเพื่อปรับใหเขามาตรฐาน 
(Standardization) อันเปนท่ียอมรับโดยท่ัวไป ผลลัพธจากการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมดวย
วิธีการนี้ จะทําใหกิจการไดช่ือวาเปนบรรษัทพลเมืองท่ีมีความรับผิดชอบในการแกไขปญหาหรือ
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงาน และไดรับการยอมรับใหเปนสมาชิกหนึ่งในสังคมนั้นๆ 
(Inclusiveness)อยางไรก็ดี เปาประสงคของการทํา CSR ในข้ันนี้ แมผูท่ีไดรับประโยชนจาก
กิจกรรม CSR จะเปนบุคคลท่ีอยูภายนอกองคกร แตกิจการยังคงมุงรักษาไวซ่ึงคุณคาขององคกร 
(Corporate Value) เปนสําคัญStrategic CSR พอรเตอรไดเสนอรูปแบบของ CSR ท่ีเรียกวา 
Strategic CSR ซ่ึงยกระดับจากการเปนเพียงบรรษัทพลเมืองท่ีมีความรับผิดชอบตอการบรรเทา
ปญหาหรือผลกระทบท่ีเกิดจากกิจการ สูการทํา CSR ในเชิงรุก (Proactive) ท่ีองคกรสามารถริเร่ิม
กิจกรรม CSR ดวยตัวเองใหแกสังคมภายนอก (Inside-Out) ท่ีเช่ือมโยงสัมพันธกับความตองการ
หรือการริเร่ิมจากภายนอก(Outside-In) 

 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีการรับรู 
 

ปจจัยหนึ่งท่ีใชในการประกอบการตัดสินใจเลือกหรือการทํากิจกรรมตางๆ ของบุคคล 
ไดแก ขอมูลขาวสารท่ีไดรับรู เม่ือผูบริโภคตองการขอมูลในการตัดสินใจ ความตองการในขอมูล
ขาวสารกจะเพิ่มมากข้ึน ดังนั้นพฤติกรรมการเลือกรับขาวสารจะเกิดโดยการเรียนรู ผูรับสารจะทํา
การเลือกโดยตัวเองวาจะทําการส่ือสารตามความรูสึกหรือตามความตองการ หรือเลือกท่ีจะไมรับ
ขาวสารทุกอยางท่ีเขามาสูตนเองทั้งหมด หรือเลือกท่ีจะรับเพียงบางสวนเทานั้น แรงผลักดันท่ีทํา
ใหผูรับสารเลือกรับขาวสารจากส่ือตางๆ เกิดจากคุณสมบัติพื้นฐานของผูรับสารเอง ไดแก ดาน
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จิตใจ อาทิ กระบวนการเลือกรับขาวสาร การเลือกรับรูตามทัศนคติและประสบการณเดิม และ
องคประกอบทางดานสังคม เชน สภาพแวดลอม สภาพทางครอบครัว วัฒนธรรม ประเพณี ในการ
วางแผนกลยุทธการส่ือสารการตลาด (Marketing Communication Strategic) จําเปนอยางยิ่งท่ีนัก
ส่ือสารการตลาดในฐานะผูสงสารจะตองมีความรูและเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการติดตอส่ือสาร 
(Elements in the communication process) ไดแก ผูสงขาวสาร การใสรหัสขาวสาร ขาวสาร 
ชองทางขาวสาร การถอดรหัสขาวสาร ผูรับขาวสาร การตอบสนอง การปอนกลับ และส่ิงรบกวน 
ดังนั้นผูสงสารจะตองใหความสนใจในประเด็นตางๆ (Kotler, 2000 Marketing Management) 
 
 ปรมะ สตะเวทิน (2529) ไดกลาววา ผูรับสารท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตรตางๆ 
รวมกัน ยอมจะมีทัศนคติและพฤติกรรมคลายคลึงกัน ลักษณะทางประชากรศาสตรนั้นไดแก  

1. อายุ (Age) คือ ปจจัยท่ีทําใหคนมีความแตกตางกันในเร่ืองความคิดและพฤติกรรม
โดยท่ัวไปแลวคนท่ีมีอายุนอย สวนมากจะมีความคิดเสรีนิยม ยึดถืออุดมการณและ
มองโลกในแงดี มากกวาคนท่ีมีอายุมาก สาเหตุท่ีมีความตางกันเนื่องมาจากคนท่ีตาง
วัยกันมีประสบการณชีวิตแตกตางกัน จึงทําใหความรูสึกนึกคิดและพฤติกรรมตางกัน 
ลักษณะการใชส่ือมวลชนก็ตางกัน คนท่ีมีอายุมากกวา สวนใหญจะไมคอยฟงดนตรี
สมัยใหมแตจะฟงรายการที่หนักๆ เชนการวิเคราะหขาวและสถานการณเศรษฐกิจ
และการเมือง หรือรายการที่ใหสาระความรูท่ีมีประโยชน 

2. เพศ (Sex) ท่ีตางกันมีความแตกตางอยางมากในความคิด คานิยม และทัศนคติ ท้ังนี้
เพราะสังคมและวัฒนธรรมเปนผูกําหนดบทบาทและกิจกรรมของแตละเพศไวตางกนั 

3. สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ (Socio-Economic Status) เปนปจจัยท่ีทําใหคนท่ีมี
วัฒนธรรมตางกัน มีประสบการณ ทัศนคติ เปาหมาย และพฤติกรรมตางกัน ผูท่ีมี
รายไดสูงสวนใหญจะใชส่ือมวลชนมากและใชส่ือมวลชนเพ่ือแสวงหาขาวสารหรือ
เร่ืองราวท่ีหนักๆ 

4. การศึกษา (Education) เปนอีกปจจัยท่ีทําใหคนมีความแตกตางกัน คนท่ีมีการศึกษาสูง
จะไดเปรียบอยางมากในการเปนผูรับสารท่ีดี เพราะมีความรูกวางขวางและเขาใจสาร
ไดดี แตจะเปนคนท่ีไมเช่ืออะไรงายๆ ถาไมมีหลักฐานหรือเหตุผลเพียงพอ และสวน
ใหญใชส่ือส่ิงพิมพมากกวาคท่ีมีการศึกษาตํ่า 

 
Belch and Belch (2009) ไดอธิบายเร่ืองกระบวนการของการรับรูและการเลือกรับรู (The 
Selective Perception Process) นั้นแบงออกไดเปน 3 ข้ันตอน คือ  
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1. ข้ันความรู (Sensation) เปนข้ันตอนท่ีบุคคลจะตอบสนองโดยตรงตอประสาทสัมผัส
ท้ัง 5  ท่ีเปนสัญชาตญาณมนุษยกับส่ิงกระตุน เชน การโฆษณา การประชาสัมพันธ 
การรณรงค ดังนั้นผูสงสารหรือนักส่ือสารการตลาดจะตองพยายามออกแบบโฆษณา 
หรือขาวสารใหสามารถกระตุน ดึงดูดความสนใจของผูบริโภคใหได 

2. ข้ันการเลือกขอมูลขาวสาร (Selecting Information) ข้ันตอนนี้จะเปนตัวช้ีวาขอมูล
ขาวสารทางการตลาดตางๆ ท่ีเปนส่ิงกระตุนจะไดรับความสนใจหรือไม และจะ
ตีความอยางไร รวมถึงปจจัยทางจิตวิทยา เชน ความตองการ แรงจูงใจ ความคาดหวัง 
และประสบการณ ซ่ึงจะเปนส่ิงท่ีนํามาอธิบายถึงเหตุผลวาทําไมคนเลือกสนใจส่ิง
หนึ่งๆ แตกตางกันออกไป  

3. ข้ันการเลือกตีความ (Interpreting The Information) หลังจากท่ีบุคคลเลือกและสนใจ
ในส่ิงกระตุนหรือขอมูลขาวสารแลว การตีความหมายขอมูลขาวสารนั้นเปนส่ิงท่ี
เกิดข้ึนภายในแตละบุคคล ซ่ึงมาจากการไดรับอิทธิพลจากปจจัยภายในของแตละ
บุคคล ปจจัยภายนอกและธรรมชาติของส่ิงกระตุนนั้นดวย 
ดังนั้นการเลือก (Select) จะเกิดข้ึนในทุกๆ ข้ันตอนของกระบวนการเลือกรับรู 
(Selective Perception Process) ของผูรับสาร เพราะผูรับสารจะเปดรับขาวสาร ท่ี
สอดคลองกับความเช่ือและทัศนคติของตนเอง 

 
2.3 แนวคิดและทฤษฎีการเปดรับส่ือและขาวสาร 
 

Klapper, J.T.  (1960) กลาวไววา กระบวนการเลือกรับส่ือหรือเปดรับขาวสาร (The 
Selective Perception Process) เปรียบเสมือนเคร่ืองกรองขาวสารในการรับรูของมนุษย ซ่ึง
ประกอบดวยการกล่ันกรอง4ข้ันตามลําดับดังตอไปนี้ 
1. การเลือกเปดรับ (Selective Exposure) เปนข้ันแรกในการเลือกชองทางการส่ือสารบุคคลจะเลือก
เปดรับส่ือและขาวสารจากแหลงสารท่ีมีอยูดวยกันหลายแหลง เชน การเลือกซ้ือหนังสือพิมพฉบับ
ใดฉบับหนึ่ง เลือกเปดวิทยุกระจายเสียงสถานีใดสถานีหนึ่ง ตามความสนใจและความตองการ อีก
ท้ังทักษะและความชํานาญในการรับรูขาวสารของผูรับสารนั้นก็ตางกัน 
2. การเลือกใหความสนใจ (Selective Attention) ผูเปดรับขาวสารมีแนวโนมท่ีจะเลือกสนใจขาว
จากแหลงใดแหลงหนึ่ง โดยสวนมากจะเลือกตามความคิดเห็น ความสนใจของตนเอง เพื่อ
สนับสนุนทัศนคติเดิมท่ีมีอยู และหลีกเล่ียงส่ิงท่ีไมสอดคลองกับความรู ความเขาใจ หรือ ทัศนคติ
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เดิมท่ีมีอยูแลว เพื่อไมใหเกิดภาวะทางจิตใจท่ีไมสมดุลหรือมีความไมสบายใจ ท่ีเรียกวา ความไม
สอดคลองทางดานความเขาใจ (Cognitive Dissonance) 
3. การเลือกรับรูและตีความหมาย (Selective Perception and Interpretation) เม่ือบุคคลเปดรับ
ขอมูลขาวสารแลว ก็ใชวาจะรับรูขาวสารท้ังหมดตามเจตนารมณของ ผูสงสารเสมอไปเพราะผูรับ
สารสวนมากจะเลือกรับรู และตีความหมายสารแตกตางกันไปตามความสนใจ ทัศนคติ 
ประสบการณ ความเช่ือ ความตองการ ความคาดหวัง แรงจูงใจ สภาวะทางรางกาย หรือสภาวะทาง
อารมณและจิตใจ ฉะนั้นแตละบุคคลอาจตีความเฉพาะขาวสารท่ีสอดคลองกับลักษณะสวนบุคคล
ดังกลาว นอกจากจะทําใหขาวสารบางสวนถูกตัดท้ิงไปยังมีการบิดเบือนขาวสารใหมีทิศทางเปนท่ี
นาพอใจของแตละบุคคลดวย 
4. การเลือกจดจํา (Selective Retention) บุคคลจะเลือกจดจําขาวสารในสวนท่ีตรงกับความสนใจ 
ความตองการ ทัศนคติ ฯลฯ ของตนเอง และสวนใหญจะลืมหรือไมนําไป ถายทอดตอในสวนท่ี
ตนเองไมสนใจ ไมเห็นดวย หรือเร่ืองท่ีขัดแยงคานกับความคิดของตนเอง ขาวสารท่ีเลือกจดจําไว
นั้น สวนมาก มีเนื้อหาท่ีจะชวยสงเสริมหรือสนับสนุนความรูสึกนึกคิด ทัศนคติ คานิยม หรือความ
เช่ือของแตละบุคคลท่ีมีอยูเดิมใหมีความม่ันคงชัดเจนยิ่งข้ึนและเปล่ียนแปลงยากขึ้น เพื่อนําไปใช
เปนประโยชนในโอกาสตอไป สวนหนึ่งอาจนําไปใชเม่ือเกิดความรูสึกขัดแยงและมีส่ิงท่ีทําใหไม
สบายใจข้ึน                   

McCombs and Becker (1979) ไดใหแนวคิดวา โดยท่ัวไปบุคคลแตละคนมีการเปดรับ
ขาวสาร หรือการเปดรับส่ือ เพื่อตอบสนองความตองการ 4 ประการ คือ 
1. เพื่อใหเรียนรูเกี่ยวกับเหตุการณ (Surveillance) บุคคลสามารถติดตามความเคล่ือนไหวและ
สังเกตเหตุการณตางๆ รอบตัวจากการเปดรับขาวสาร ทําใหเปนผูท่ีทันเหตุการณ ทันสมัย 
2. เพื่อการตัดสินใจ (Decision) การเปดรับขาวสารทําใหบุคคลสามารถกําหนดความเห็นของ
ตนเองตอสภาวะ หรือเหตุการณตางๆ รอบตัว เพื่อการตัดสินใจโดยเฉพาะในเร่ืองท่ีเกี่ยวของ
ชีวิตประจําวัน 
3. เพื่อพูดคุยสนทนา (Discussion) บุคคลสามารถนําขอมูลขาวสารท่ีไดรับไปใชในการพูดคุยกับ
ผูอ่ืนได 
4. เพื่อการมีสวนรวม (Participation) เพื่อรับรูและมีสวนรวมในเหตุการณความเปนไปตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนในสังคมรอบๆ ตัว  
 Schramm (1973) ไดกลาวถึงองคประกอบในดานตางๆ ของการเลือกเปดรับสารของผูรับ
สาร ไดแก  

1. ประสบการณ 
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2. การประเมินสารประโยชนของขาวสาร 
3. ภูมิหลังท่ีแตกตางกัน  
4. การศึกษาสถานภาพทางสังคม 
5. ความสามารถในการรับสาร 
6. บุคลิกภาพ 
7. อารมณ 
8. ทัศนคติ 
 
Duncan (2005) ไดกลาวถึงการเลือกเปดรับส่ือของผูรับสารไวในลักษณะเดียวกันวา ผูรับสาร

มีแนวโนมท่ีจะเลือกเปดรับส่ือท่ีสามารถจัดหามาได และสะดวกในการเปดรับมากท่ีสุด รวมทั้ง
เปนส่ือท่ีผูรับสารเปดรับเปนประจํา ผูรับสารจะเปดรับสารมากนอยแตกตางกันไป และมีเกณฑใน
การกรองขาวสารที่สนใจเลือกรับ ตีความ เม่ือไดเปดรับขาวสารแลว จะมีบางสวนท่ีสนใจเนื่องจาก
ตรงกับความตองการ จากนั้นจะสนใจแสวงหามากข้ึน และเขาสูการตัดสินใจตอบสนอง ซ่ึงกวาจะ
ผานมาในแตละข้ันขางตน จํานวนผูรับสารจะลดนอยลงเร่ือยๆ กลาวไดอีกวานักส่ือสารการตลาด
พยายามท่ีจะสงขอมูลขาวสารใหเกิดประสิทธิภาพในการเปดรับสารใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได แต
ก็ไมอาจควบคุมขาวสารใหเขาสูกระบวนการความสนใจ การเปล่ียนแปลงทัศนคติ และจูงใจให
เกิดพฤติกรรมตามท่ีผูสงสารตองการไดท้ังหมด ซ่ึงสามารถสรุปไดดังภาพท่ี 2.2 ตอไปนี้ 
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การเปดรับขาวสาร ความสนใจในขาวสาร อานเพยีงเล็กนอย อานอยางละเอียด ตอบสนอง

 
 

ภาพท่ี 2.2 ความสัมพันธของการเปดรับขาวสารและระดับการตอบสนอง 
ท่ีมา : Principles of Advertising & IMC. (2 nd.edit.) Duncan (2005) New York McGraw Hill. 
p.38 
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การรับรูขอมูลขาวสารของผูรับสารนั้น เปนสวนหน่ึงของปจจัยดานจิตวิทยาสารจะตองเปน
สารท่ีตรงกับความสนใจ หรือสอดคลองกับความตองการของผูรับสาร ซ่ึงสงผลถึงการผลิตส่ือ
ตางๆ ใหอยูในกรอบของความสนใจและความตองการเปนสําคัญ ในการท่ีจะผลิตส่ือตางๆ เพื่อ
ตอบสนองใหอยูในการจดจําของผูรับสาร ดวยเหตุนี้ จึงทําใหนักส่ือสารการตลาดจําเปนตอง
วิเคราะหเกี่ยวกับผูรับสารโดยการประมวล กล่ันกรองขอมูลขาวสารกอนท่ีจะสงผานไปสูผูรับสาร
เพื่อใหสารนั้นตรงกับความตองการของผูรับสารสูงสุด ท่ีกอใหเกิดพฤติกรรมความพึงพอใจ ซ่ึงจะ
กอใหเกิดพฤติกรรมการตอบสนอง 
 
AIDA Model ประกอบดวยการสงเสริมการตลาดที่ตองการทําใหเกิดผลตอธุรกิจ มีข้ันตอน 4 
ประการไดแก  
Attention:  ดึงใหเกิดความสนใจและต้ังใจรับฟง 
Interest:    สามารถทําใหเกิดความสนใจติดตาม 
Desire:       กระตุนใหเกิดความตองการ 
Action:       กอใหเกิดพฤติกรรมการสนับสนุนและเขารวม 

 

ทฤษฎีเก่ียวกับการเปดรับขาวสาร (Media Exposure)  

                 การส่ือสารนั้นจัดไดวาเปนปจจัยท่ีสําคัญปจจัยหนึ่งในชีวิตของมนุษย นอกเหนือจาก
ปจจัยส่ีท่ีมีความจําเปนตอความอยูรอดของมนุษย แมวาการส่ือสารจะไมไดมีความเกี่ยวของ
โดยตรงกับความเปนความตายของมนุษยเหมือนกับปจจัยส่ี แตการท่ีจะใหไดมาซ่ึงปจจัยส่ี
เหลานั้น ยอมตองอาศัยการส่ือสารเปนเคร่ืองมืออยางแนนอน มนุษยตองอาศัยการส่ือสารเปน
เคร่ืองมือเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในการดําเนินกิจกรรมใดๆ ของตนเอง และเพื่อการอยูรวมกับ
คนอ่ืนๆ ในสังคม การส่ือสารจึงเปนพื้นฐานการติดตอของกระบวนการทางสังคม ยิ่งสังคมมีความ
สลับซับซอนมาก และประกอบดวยคนจํานวนมากข้ึนเทาใด การส่ือสารก็ยิ่งมีความสําคัญมากข้ึน
เทานั้น ท้ังนี้เพราะการเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และสังคมจะนํามาซ่ึงความ
สลับซับซอน หรือความสับสนตางๆ จนอาจกอใหเกิดความไมเขาใจและไมแนใจแกสมาชิกของ
สังคม ดังนั้น ตองอาศัยการส่ือสารเปนเคร่ืองมือเพื่อแกไขปญหา ดังกลาว (ยุพดี ฐิติกุลเจริญ, 
2537:3) 
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                  ขาวสารจึงเปนปจจัยสําคัญท่ีใชประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมตางๆ ของมนุษย 
ความตองการขาวสารจะเพิ่มมากข้ึนเม่ือบุคคลนั้นตองการขอมูลในการตัดสินใจหรือไมแนใจใน
เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง นอกจากนั้นขาวสารยังเปนส่ิงท่ีทําใหผูเปดรับมีความทันสมัย สามารถปรับตัวให
เขากับสถานการณของโลกปจจุบันไดดียิ่งข้ึน ดังท่ีชารลส เค อัทคิน (Charles k. Atkin, 1973:208) 
ไดกลาววา บุคคลท่ีเปดรับขาวสารมาก ยอมมีความรูความเขาใจในสภาพแวดลอมและทันสมัยทัน
เหตุการณกวาบุคคลท่ีเปดรับขาวสารนอย 

                   อยางไรก็ตาม บุคคลจะไมรับขาวสารทุกอยางท่ีผานมาสูทั้งหมด แตจะเลือกรับรูเพียง
บางสวนท่ีคิดวามีประโยชนตอตนเอง ดังนั้น ขาวสารที่หล่ังไหลผานเขามาไปยังบุคคลจาก
ชองทาง ตางๆ นั้น สวนมากจะถูกคัดเลือกตลอดเวลา ขาวสารท่ีนาสนใจ มีประโยชนและ
เหมาะสมตามความนึกคิดของผูรับสาร จะเปนขาวสารที่กอใหเกิดความสําเร็จในการส่ือสาร        
(กิติมา สุรสนธิ, 2533 : 46-47) 

                การเลือกสรรขาวสารของบุคคลเปนส่ิงท่ีอธิบายถึงพฤติกรรมการส่ือสารของแตละ
บุคคลวาความแตกตางกันทางสภาพสวนบุคคลหรือสภาพจิตวิทยามีผลตอการเปดรับขาวสาร โดย
มีกระบวนการเลือกสรร (Selective Process) ท่ีแตกตางกันซ่ึง 

                    โจเซฟ ที แคลปเปอร (Klapper, J.T., 1960: 19-25) ไดกลาวไววา กระบวนการเลือก
รับขาวสารหรือเปดรับขาวสารเปรียบเสมือนเคร่ืองกรองขาวสารในการรับรูของมนุษย ซ่ึง
ประกอบดวยการกล่ันกรอง 4  ข้ันตามลําดับดังตอไปนี้ 

1. การเลือกเปดรับ (Selective Exposure) เปนข้ันแรกในการเลือกชองทางการ
ส่ือสารบุคคลจะเลือกเปดรับส่ือและขาวสารจากแหลงสารท่ีมีอยูดวยกันหลาย
แหลง เชนการเลือกซ้ือหนังสือพิมพฉบับใดฉบับหนึ่ง เลือกเปดวิทยุกระจายเสียง
สถานีใดสถานีหนึ่งตามความสนใจและความตองการของตน อีกท้ังทักษะและ
ความชํานาญในการรับรูขาวสารนั้นก็ตางกัน บางคนถนัดท่ีจะฟงมากกวาอาน ก็
จะชอบฟงวิทยุ ดูโทรทัศนมากกวาอานหนังสือ เปนตน  

2. การเลือกใหความสนใจ (Selective Attention) ผูเปดรับขาวสารมีแนวโนมท่ีจะ
เลือกสนใจขาวจากแหลงใดแหลงหนึ่ง โดยสวนใหญจะเลือกตามความคิดเห็น 
ความสนใจ เพื่อสนับสนุนทัศนคติเดิมท่ีมีอยูและหลีกเล่ียงส่ิงท่ีไมสอดคลองกับ
ความรูความ เขาใจหรือ ทัศนคติเดิมท่ีมีอยูแลว เพื่อไมใหเกิดภาวะทางจิตใจท่ีไม
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สมดุลหรือมีความไมสบายใจ ท่ีเรียกวา ความไมสอดคลองทางดานความเขาใจ 
(Cognitive Dissonance)  

3. การเลือกรับรูและตีความหมาย (Selective Perception and Interpretation) เม่ือ
บุคคลเปดรับขอมูลขาวสารแลว ก็ไมไดหมายความวาจะรับรูขาวสารท้ังหมดตาม
เจตนารมณของผูสงสารเสมอไป เพราะสวนมากจะเลือกรับรูและตีความหมาย
สารแตกตางกันไปตามความสนใจ ทัศนคติ ประสบการณ ความเชื่อ ความ
ตองการ ความคาดหวัง แรงจูงใจ สภาวะทางรางกาย หรือสภาวะทางอารมณและ
จิตใจ ดังนั้นแตละคนอาจตีความเฉพาะขาวสารท่ีสอดคลองกับลักษณะสวน
บุคคลดังกลาว นอกจากจะทําใหขาวสารบางสวนถูกตัดท้ิงไปยังมีการบิดเบือน
ขาวสารใหมีทิศทางเปนท่ีนาพอใจของแตละบุคคลดวย  

4. การเลือกจดจํา (Selective Retention) บุคคลจะเลือกจดจําขาวสารในสวนท่ีตรง
กับความสนใจ ความตองการ ทัศนคติ ฯลฯ ของตนเอง และสวนมากจะลืม
หรือไมนําไป ถายทอดตอในสวนท่ีตนเองไมสนใจ ไมเห็นดวย หรือเร่ืองท่ี
ขัดแยงคานกับความคิดของตนเอง ขาวสารท่ีเลือกจดจําไวนั้น จึงมีเนื้อหาที่จะ
ชวยสงเสริมหรือสนับสนุนความรูสึกนึกคิด ทัศนคติ คานิยม หรือความเช่ือของ
แตละคนท่ีมีอยูเดิมใหมีความม่ันคงชัดเจนยิ่งข้ึนและเปล่ียนแปลงยากข้ึน เพื่อ
นําไปใชเปนประโยชนในโอกาสตอไป สวนหนึ่งอาจนําไปใชเม่ือเกิดความรูสึก
ขัดแยงและมีส่ิงท่ีทําใหไมสบายใจข้ึน 

                    สําหรับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกเปดรับขาวสารของบุคคลนั้น ทอดด ฮันท และ 
เบรนท ดี รูเบน (Todd Hunt and Brent d. Ruben, 1993:65 อางถึงในปรมะ สตะเวทิน, 2541: 122-
124) ไดกลาวถึงปจจัยท่ีมีอิธิพลตอการเลือกเปดรับขาวสารของบุคคลไวดังนี้  

1. ความตองการ (Need) ปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดปจจัยหนึ่งในกระบวนการเลือกของ
มนุษยคือความตองการ ความตองการทุกอยางของมนุษยท้ังความตองการทางกาย
และใจท้ังความตองการระดับสูงและความตองการระดับตํ่า ยอมเปนตัว
กําหนดการเลือก การเลือกตอบสนองความตองการของตนเอง เพื่อใหไดขาวสาร
ท่ีตองการ เพื่อแสดงรสนิยม เพื่อการยอมรับในสังคม เพื่อความพอใจ ฯลฯ  

2. ทัศนคติและคานิยม (Attitude and Values) ทัศนคติ คือความชอบและมีใจโนม
เอียง (Preference and Predisposition) ตอเร่ืองตางๆ สวนคานิยม คือหลักพื้นฐาน
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ท่ียึดถือ เปนความรูสึกท่ีวาควรจะทําหรือไมควรทําอะไรในการมีความสัมพันธ
กับส่ิงแวดลอมและบุคคลซ่ึงทัศนคติและคานิยมมีอิทธิพลอยางยิ่งตอการเลือกใช
ส่ือมวลชน การเลือกขาวสาร การเลือกตีความหมายและการเลือกจดจํา  

3. เปาหมาย (Goal) มนุษยทุกคนมีเปาหมาย มนุษยทุกคนกําหนดเปาหมายในการ
ดําเนินชีวิตท้ังในเร่ืองอาชีพ การเขาสมาคม การพักผอน เปาหมายของกิจกรรม 
ตางๆ ท่ีไดกําหนดข้ึนนี้จะมีอิทธิพลตอการเลือกใชส่ือมวลชน การเลือกขาวสาร 
การเลือกตีความหมาย และการเลือกจดจําเพื่อสนองเปาหมายของตนเอง 

4. ความสามารถ (Capability) ความสามารถท่ีเกี่ยวกับเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งรวมท้ัง
ความสามารถดานภาษามีอิทธิพลตอในการท่ีจะเลือกรับขาวสาร เลือก
ตีความหมาย และเลือกเก็บเนื้อหาของขาวนั้นไว  

5. การใชประโยชน (Utility) จะใหความสนใจและใชความพยายามในการท่ีจะ
เขาใจ และจดจําขาวสารที่สามารถนําไปใชประโยชนได  

6. ลีลาในการส่ือสาร (Communication Style) การเปนผูรับสารนั้นสวนหนึ่ง ข้ึนอยู
กับลีลาในการส่ือสารคือ ความชอบหรือไมชอบส่ือบางประเภท ดังนั้นบางคนจึง
ชอบฟงวิทยุ บางคนชอบดูโทรทัศน บางคนชอบอานหนังสือพิมพ ฯลฯ  

7. สภาวะ (Context) สภาวะในที่นี้หมายถึง สถานท่ี บุคคล และเวลาที่อยูใน
สถานการณ การส่ือสาร ส่ิงตางๆ เหลานี้มีอิทธิพลตอการเลือกของผูรับสาร การมี
คนอ่ืนอยูดวย มีอิทธิพลตรงตอการเลือกใชส่ือและขาวสาร การเลือกตีความหมาย
และเลือกจดจําขาวสาร การที่ตองถูกมองวาเปนอยางไร การที่คิดวาคนอ่ืนมอง
ตนเองอยางไร เช่ือวาคนอ่ืนคาดหวังอะไรจากตนเอง และการท่ีคิดวาคนอ่ืนคิดวา
ตนเองอยูในสถานการณอะไร ลวนแตมีอิทธิพลตอการเลือกของตนเอง  

8. ประสบการณและนิสัย (Experience and Habit) ในฐานะของผูรับสาร ผูรับสาร
แตละคนพัฒนานิสัยการรับสารอันเปนผลมาจากประสบการณในการรับขาวสาร 
การพัฒนาความชอบส่ือชนิดใดชนิดหนึ่ง รายการประเภทใดประเภทหน่ึง ดังนั้น
จึงเลือกใชส่ือชนิดใดชนิดหนึ่ง สนใจเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง ตีความหมายอยางใดอยาง
หนึ่ง และเลือกจดจําเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  

                    ในมุมมองของ ขวัญเรือน กิติวัฒน (2531: 23-26) มีความเห็นวา ปจจัยท่ีทําใหบุคคล  
มีการเปดรับขาวสารที่แตกตางกันคือ 
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1. ปจจัยดานบุคลิกภาพและจิตวิทยาสวนบุคคล มีแนวคิดวาแตละคนมีความ 
แตกตางเฉพาะตัวบุคคลอยางมากในดานโครงสรางทางจิตวิทยาสวนบุคคล ซ่ึง
เปนผลสืบเนื่องมาจากลักษณะการอบรมเล้ียงดูท่ีแตกตางกัน การดํารงชีวิตใน
สภาพ แวดลอมท่ีแตกตางไมเหมือนกัน ซ่ึงสงผลกระทบถึงระดับ สติปญญา 
ความคิด ทัศนคติ ตลอดจนกระบวนการของการรับรู การจูงใจ  

2. ปจจัยดานสภาพความสัมพันธทางสังคม เนื่องจากสวนมากจะยึดติดกับกลุม
สังคมท่ีตนสังกัดอยูเปนกลุมอางอิง (Reference Group) ในการตัดสินใจท่ีจะ
แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมใดๆ ก็ตาม นั่นคือ ซ่ึงจะคลอยตามกลุมในแงความคิด 
ทัศนคติ และพฤติกรรมเพ่ือใหเปนท่ียอมรับของกลุม  

3. ปจจัยดานสภาพแวดลอมนอกระบบการส่ือสาร เช่ือวาลักษณะตางๆ ไดแก เพศ 
อาชีพ ระดับการศึกษา รายได ทําใหเกิดความคลายคลึงของการเปดรับเนื้อหาของ
การส่ือสาร รวมถึงการตอบสนองตอเนื้อหาดังกลาวไมแตกตางกันดวย 

                   นอกจากนี้ วิลเบอร ชแรมม (Wilbur Schramm, 1973:121-122) ยังไดช้ีใหเห็นถึง
องคประกอบอ่ืนๆ ท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกรับขาวสารของบุคคลดังนี้ 

1. ประสบการณ ซ่ึงเปนปจจัยท่ีทําใหผูรับสงสารแสวงหาขาวสารที่แตกตางกัน  
2. การประเมินสาระประโยชนของขาวสารท่ีผูรับสารแสวงหาเพ่ือตอบสนอง 

จุดประสงคของตนเองอยางหนึ่งอยางใด  
3. ภูมิหลังท่ีแตกตางกันทําใหบุคคลมีความสนใจแตกตางกัน  
4. การศึกษาและสภาพแวดลอมทําใหมีความแตกตางในพฤติกรรมการเลือก รับสาร  
5. ความสามารถในการรับสาร ซ่ึงเกี่ยวกับสภาพรางกายและจิตใจท่ีทําให 

พฤติกรรมการเปดรับสารแตกตางกัน  
6. บุคลิกภาพ ทําใหมีผลตอการเปล่ียนแปลงทัศนคติ การโนมนาวใจ และ 

พฤติกรรมของผูรับสาร  
7. อารมณ สภาพทางอารมณของผูรับสาร จะทําใหเขาใจความหมายของ ขาวสาร 

หรืออาจเปนอุปสรรคตอความเขาใจความหมายของขาวสารได  
8. ทัศนคติ จะเปนตัวกําหนดทาทีของการรับและตอบสนองตอส่ิงเรา หรือ ขาวสาร

ท่ีไดพบเกี่ยวกับการเปดรับขาวสารนั้น 
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                    Wilbur Schram (1997)  ไดกลาวถึงหลักการท่ัวไปของการเลือกความสําคัญของ
ขาวสารวาข้ึนอยูกับการใชความพยายามนอยท่ีสุด (Least Effect) และผลที่จะได (Promise of 
Reward) ซ่ึงอยูในรูปของสูตรการเลือกรับขาวสารดังนี้                                      

การเลือกรับขาวสาร = ส่ิงตอบแทนท่ีคาดหวัง/ความพยายามท่ีตองใช 

จากสมการนี้จะเห็นไดวา บุคคลมีแนวโนมท่ีจะเปดรับขาวสารที่ใชความพยายามนอย เชน 
ขาวสารตางๆ ท่ีอยูใกลตัว สามารถเลือกรับไดงายและมีสาระประโยชนตอตนเอง ในการเลือกนั้น
อาจมีสาเหตุอ่ืน ๆ อีก เชน ประสบการณตางกัน ความสามารถในการประเมินสาระประโยชนของ
ขาวสาร ตลอดจนสภาวะทางสังคมและจิตใจของแตละคนดวย 

สําหรับความหมายของการเปดรับขาวสารนั้น แซมมวล เบคเกอร (Samuel L. Becker, 
1972) ไดใหความหมายของการเปดรับขาวสารโดยจําแนกตามพฤติกรรมการเปดรับขาวสารคือ  

1. การแสวงหาขอมูล (Information Seeking) กลาวคือ บุคคลท่ีจะแสวงหา ขอมูลเม่ือ
ตองการใหมีความคลายคลึงกับบุคคลอ่ืนในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือเร่ืองท่ัว ๆ ไป  

2. การเปดรับขอมูล (Information Receptivity) กลาวคือ บุคคลจะเปดรับ ขาวสารเพื่อ
ทราบขอมูลท่ีตนเองสนใจ อยากรู สนใจ หากมีขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับตนเองก็
จะใหความเอาใจใสอานหรือดูหรือฟงเปนพิเศษ  

3. การเปดรับประสบการณ (Experience Receptivity) กลาวคือ บุคคลที่จะเปดรับ
ขาวสารเพราะตองการกระทําส่ิงใดส่ิงหนึ่งหรือเพื่อผอนคลายอารมณ  

                  สําหรับเหตุผลในการที่มนุษยเลือกสนใจหรือต้ังใจรับขาวสารอยางไรจากส่ือใดนั้นมี
นักวิชาการหลายทานท่ีมีความเห็นสอดคลองกันดังนี้ 

                  ไฟรดสัน (Friedson) ไรเลย (Riley) และฟลาวเวอรแมน (Flowerman, 1951)                
มีความเห็นแนวเดียวกันวา แรงจูงใจท่ีตองการเปนท่ียอมรับของสมาชิก ภายในสังคมจะเปนส่ิงท่ี
ชวยกําหนดความสนใจเปดรับส่ือจากส่ือตางๆ ก็เพื่อตอบสนองความตองการของตน ซ่ึง
ปรากฎการณนี้เมอรตัน (Merton) ไรท (Wright) และวาบเลส (Waples) เรียกวา “พฤติกรรมในการ
แสวงหาขาวสาร” นักวิชาการเหลานี้มีความเห็นตรงกันวา ผูรับขาวสารจะเลือกรับขาวสารจากส่ือ
ใดนั้นยอมเปนไปตามบทบาทและสถานภาพทางสังคมของผูรับสารก็เพื่อนําไปเปนหัวขอในการ
สนทนาซ่ึงจะทําใหผูรับสารรูสึกวาตนเปนสวนหนึ่งของสังคม 
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                   ในเร่ืองของวัตถุประสงคของการเลือกรับขาวสาร หรือการบริโภคขาวสารของผูรับ
สารนั้น สุรพงษ โสธนะเสถียร ก็ไดจําแนกวัตถุประสงคของการเลือกเปดรับขาวสารไว 4 
ประการ คือ (สุรพงษ โสธนะเสถียร,2533:40-44) 

1. เพื่อการรับรู (Cognition) คือผูรับสารตองการสารสนเทศ (Information) เพื่อสนอง
ตอความตองการและความอยากรู  

2. เพื่อความหลากหลาย (Diversion) เชน การเปดรับส่ือเพื่อแสวงหาความ เราใจ 
ต่ืนเตน สนุกสนาน รวมท้ังการพักผอน  

3. เพื่ออรรถประโยชนทางสังคม (Social Utility)หมายถึง การตองการสราง
ความคุนเคยหรือการเปนสวนหนึ่งของสังคม เชนการใชภาษารวมสมัย เพื่อ
หลีกเล่ียงงานประจําหรือหลีกเล่ียงคนรอบขาง  

4. การผละสังคม (Withdrawal) เปนการเปดรับส่ือหรือเขาหาส่ือ เพื่อ หลีกเล่ียงงาน
ประจําหรือหลีกเล่ียงคนรอบขาง  

       McCombs and Becker, (1979: 51-52) ไดใหแนวคิดวา โดยท่ัวไปบุคคลแตละคนมี
การเปดรับขาวสาร หรือการเปดรับส่ือ เพื่อตอบสนองความตองการ 4 ประการคือ 

1. เพื่อใหเรียนรูเกี่ยวกับเหตุการณ (Surveillance) บุคคลสามารถติดตามความ
เคล่ือนไหวและสังเกตเหตุการณตาง ๆ รอบตัวจากการเปดรับขาวสาร ทําใหเปนผู
ท่ีทันเหตุการณ ทันสมัย  

2. เพื่อการตัดสินใจ (Decision) การเปดรับขาวสารทําใหบุคคลสามารถกําหนด
ความเห็นของตนตอสภาวะ หรือเหตุการณตางๆ รอบตัว เพื่อการตัดสินใจ
โดยเฉพาะในเร่ืองท่ีเกี่ยวของชีวิตประจําวัน  

3. เพื่อพูดคุยสนทนา (Discussion) บุคคลสามารถนําขอมูลขาวสารที่ไดรับไปใชใน
การพูดคุยกับผูอ่ืนได  

4. เพื่อการมีสวนรวม (Participation) เพื่อรับรูและมีสวนรวมในเหตุการณความ
เปนไปตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมรอบ ๆ ตัว  

                    อยางไรก็ตามแมวาบุคคลจะมีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารที่แตกตางกัน มี
วัตถุประสงคในการเปดรับขาวสารท่ีแตกตางกัน และมีความตองการในการเปดรับขาวสารที่
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แตกตางกันนั้น แตโดยท่ัวไปแลวบุคคลจะทําการเปดรับขาวสารอยู 3 ลักษณะ (ดวงฤทัย พงศ
ไพฑูรย, 2544: 13-14) คือ 

                   1. การเปดรับขาวสารจากส่ือมวลชน โดยผูรับสารมีความคาดหวังจากส่ือมวลชนวา 
การบริโภคขาวสารจากส่ือมวลชนจะชวยตอบสนองความตองการได ซ่ึงจะทําใหเกิดการ 
เปล่ียนแปลงทัศนคติหรือเปล่ียนลักษณะนิสัย เปล่ียนพฤติกรรมบางอยางไดโดยการเลือกบริโภค
ส่ือมวลชนนั้นจะข้ึนอยูกับความตองการ หรือแรงจูงใจของผูรับสารเอง เพราะแตละบุคคลยอมมี
วัตถุประสงคและความตั้งใจในการใชประโยชนแตกตางกันไป 

                   2. การเปดรับขาวสารจากส่ือบุคคล โดยส่ือบุคคล หมายถึง บุคคลผูท่ีนําขาวสารจาก
บุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหน่ึง โดยอาศัยการติดตอระหวางบุคคล (Interpersonal Communication) 
ท่ีจะมีปฏิกิริยาโตตอบระหวางกันโรเจอรสและชูเมกเกอร (Rogers and Shoemaker, 1971) กลาววา
ในกรณีท่ีตองการใหบุคคลใดเกิดการยอมรับสารนั้นควรท่ีจะใชการส่ือสารระหวางบุคคล โดยใช
ส่ือบุคคลเปนผูเผยแพรขาวสาร ส่ือบุคคลนี้จะมีประโยชนอยางมากในกรณีท่ีผูสงสารหวังผลให
ผูรับสารมีความเขาใจกระจางชัดเจนและตัดสินใจรับสารไดอยางม่ันใจยิ่งข้ึน ซ่ึงการส่ือสาร
ระหวางบุคคลนี้สามารถแบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้ (เสถียร เชยประทับ, 2525) 

2.1 การติดตอโดยตรง (Direct Contact) เปนการเผยแพรขาวสารเพ่ือสรางความเขาใจ
หรือชักจูงโนมนาวใจกับประชาชนโดยตรง 

2.2 การติดตอโดยกลุม (Group Contact of Community Public) โดยกลุมจะมีอิทธิพล
ตอบุคคลสวนรวม ชวยใหการส่ือสารของบุคคลบรรลุเปาหมายไดเพราะเม่ือกลุมมีความสนใจมุง
ไปในทิศทางใด บุคคลสวนใหญในกลุมก็จะมีความสนใจในทางนั้นดวย 

                   3. การเปดรับขาวสารจากส่ือเฉพาะกิจ โดยส่ือเฉพาะกิจ หมายถึง ส่ือท่ีถูกผลิตข้ึนมา 
โดยมีเนื้อหาสาระท่ีเฉพาะเจาะจงและมีจุดมุงหมายหลักอยูท่ีผูรับสารเฉพาะกลุม (ปรมะ สตะเวทิน 
2532: 99 อางถึงใน เกศินี จุฑาวิจิตร, 2540:135) ตัวอยางของ ส่ือเฉพาะกิจ เชน จุลสาร แผนพับ 
โปสเตอร ใบปลิว คูมือ นิทรรศการ เปนตน ดังนั้น การเปดรับขาวสารจากส่ือเฉพาะกิจนี้ ผูรับสาร
จะไดรับขอมูลขาวสารหรือความรูเฉพาะเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงอยางเฉพาะเจาะจง  

                   จากแนวความคิดเกี่ยวกับการเปดรับขาวสารนี้ จะเห็นไดวาขาวสารเปนปจจัยสําคัญ 
ในการนํามาประกอบการตัดสินใจของบุคคล ยิ่งบุคคลเกิดความไมแนใจเกี่ยวกับเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง
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มากเทาใดบุคคลน้ันยอมตองการเปดรับขาวสารมากข้ึนเทานั้น โดยไมจํากัดวาจะทําการเปดรับ 
ขาวสารจากส่ือใด ไมวาจะเปน ส่ือมวลชน ส่ือบุคคล หรือส่ือเฉพาะกิจ แตท้ังนี้บุคคลจะทําการ
เปดรับขาวสารเฉพาะเร่ืองท่ีใหความสนใจเทานั้นเนื่องจากขาวสารในปจจุบันมีมากเกินกวาท่ี ผูรับ
สารจะรับไวท้ังหมดได จึงทําใหเกิดกระบวนการเลือกรับขาวสารขึ้น อยางไรก็ตามบุคคล แตละ
คนก็จะมีเกณฑในการเลือกรับขาวสารที่แตกตางกันตามลักษณะสวนบุคคล สภาพแวดลอมใน
สังคมนั้น ๆ และวัตถุประสงคหรือความตองการที่จะเปดรับขาวสารของแตละบุคคลท่ีแตกตางกัน 
ยอมทําใหมีพฤติกรรม  การเปดรับขาวสารท่ีแตกตางกันไดดวย   (กลุมพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ  กองสุขศึกษา, 2554) 

2.4 แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรูพฤติกรรม 
 

พิพัฒน ยอดพฤติการ (2554) กลาวถึง การรับรูท่ีตกตํ่าลงเชนนี้ สวนหนึ่งไมไดมีสาเหตุมา
จากการไมไดทํา หรือทําไดไมดี แตมาจากความลมเหลวในการส่ือสารท่ีไมไดทําใหสังคมเช่ือถือ
ในส่ิงท่ีองคกรไดลงมือทําจริง ซ่ึงนําไปสูการลดทอนคุณคาของ CSR ใหเหลือไวเปนเพียงสวน
หนึ่งของการประชาสัมพันธขณะที่การเพิ่มข้ึนของความคาดหวังนั้น ก็ไมไดมีสาเหตุจากความ
ถดถอยในการทํา CSR ของภาคธุรกิจเพียงถายเดียว แตเกิดจากความลมเหลวในการทําหนาท่ีของ
รัฐ รวมถึงประสิทธิภาพของกลุมเอ็นจีโอตางๆ ในการตอบสนองความตองการของสังคมดวย จึง
ทําใหสังคมคาดหวังใหธุรกิจรับบทบาทในการทํา CSR เพิ่มข้ึน ในรายงาน ยังไดระบุดวยวา
จํานวนผูบริโภคท่ีปฏิเสธองคกรธุรกิจท่ีขาดความรับผิดชอบและใหการยอมรับองคกรธุรกิจท่ีมี
ความรับผิดชอบมีสัดสวนท่ีเพิ่มมากข้ึน ท้ังในสหรัฐและแคนาดา รวมถึงในตลาดของประเทศท่ี
กําลังพัฒนาขนาดใหญ อีกท้ังพนักงานก็ใหความสําคัญกับคุณคา CSR ในผูบริหารเพิ่มมากข้ึน โดย
มองวา CSR สามารถเพ่ิมแรงจูงใจในการทํางานและความภักดีใหแกองคกร 

นักลงทุนสวนใหญไดใหความเห็นตรงกันวา การลงทุนในองคกรท่ีมีความรับผิดชอบตอ
สังคมมีความเส่ียงนอยกวาองคกรท่ีขาดภาพลักษณในเร่ืองความรับผิดชอบตอสังคม สําหรับบาง
คนท่ียังไมเขาใจในเร่ืองธุรกิจกับความรับผิดชอบตอสังคม (CSR - Corporate Social 
Responsibility) ซ่ึงเปนแนวทางที่โลกตะวันตกคิดข้ึน คงตองทําความเขาใจกอนวามีไวใชควบคุม
หรือถวงดุลลัทธิทุนนิยม หรือมุงหวังผลกําไรสูงสุดจนกระท่ังลดความสําคัญเร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรม และความรับผิดชอบตอสังคม เปนกลไกควบคุมธุรกิจขนาดใหญ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ธุรกิจขามชาติ จําเปนตองประพฤติปฏิบัติในลักษณะท่ีแสดงความรับผิดชอบตอสังคมใน
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หลากหลายมิติ ซ่ึงหลักการของธุรกิจกับความรับผิดชอบตอสังคม ควรอยูบนฐานความเช่ือวา
ธุรกิจกับสังคมซ่ึงควรจะตองอยูรวมกัน ดวยการชวยเหลือเกื้อกูลเอ้ือประโยชนซ่ึงกันและกัน 

 ดังนั้น “CSR คือการปฏิบัติตามคําม่ันสัญญาอยางตอเนื่อง ของบริษัทในการดําเนินธุรกิจโดยใช
พื้นฐานของจริยธรรม เขามาเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาเศรษฐกิจควบคูไปพรอมๆ กับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตในการทํางาน และคุณภาพชุมชนทองถ่ิน รวมถึงสภาพสังคมโดยรวม” 

หมายความวาบริษัท หรือองคกรตองมีความซ่ือสัตยตอลูกคา หรือผูบริโภค เพื่อครองใจ
และรักษาความเช่ือม่ันท่ีมี เพื่อเพิ่มจํานวนลูกคาใหมากข้ึน จากความรับผิดชอบตอจริยธรรม CSR 
จึงเปนการดําเนินกิจกรรมภายใน และภายนอกองคกรท่ีคํานึงถึงผลกระทบตอสังคม ท้ังในระดับ
ใกลและระดับไกล ดวยการใชทรัพยากรที่มีอยูในองคกร หรือทรัพยากรจากภายนอกองคกร ท่ีจะ
ทําใหอยูรวมกันในสังคมไดอยางเปนปกติสุข 

กรับง

คมภาพท่ี 2.3 ระดับปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานดาน CSR ในบริษัท 

ท่ีมา :http://www.google.co.th/search?q=CSR+Model&hl=th&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&
sa=X&ei=mANGT9LWGcvirAfonuCnCw&ved=0CDcQsAQ&biw=1280&bih=598 

โดยท่ีหลายบริษัทตีความหรือเลือกปฏิบัติไปแตกตางกัน ดวยความรับผิดชอบตอสังคมมี
หลายรูปแบบ ท้ังดานส่ิงแวดลอม ดานการใชทรัพยากรธรรมชาติ ดานความเปนธรรมตอเพื่อน
มนุษย ดานจิตวิญญาณของผูคน และดานความรับผิดชอบในการประกอบธุรกิจ การท่ีบริษัทจะ
เลือกใชจริยธรรมเขามาปรับใช ก็สามารถสรางคุณธรรมใหเกิดข้ึนไดและไดผลตอบแทนท่ีคุมคา
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กลับไป ดังตัวอยาง แผนภูมิท่ีแสดงใหเห็นถึงบริษัทท่ีไมไดทําการสนับสนุน CSR ทําใหพนักงาน
ในองคกรทํางานอยางไมมีประสิทธิภาพ เพราะการหวงแตผลประโยชนของบริษัท จนละเลย
จริยธรรม ท่ีควรพึ่งกระทําตอพนักงาน ไมสรางความจงรักภักดีใหเกิดข้ึนกับองคกร ซ่ึงจะสังเกต
ไดจากการเขาออกของพนักงานในบริษัทวามากนอยเพียงใด 

จากผลการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคเกี่ยวกับ CSR ในกรุงเทพฯ พบวา ประชาชนสวน
ใหญมีระดับความรูความเขาใจท่ีเกี่ยวของกับความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจใน
ประเทศไทยอยูในระดับสูง และมีความคิดในการท่ีจะเลือกซ้ือสินคา และบริการขององคกรธุรกิจ
ท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคม มากกวาองคกรธุรกิจท่ีไมมีความรับผิดชอบตอสังคมยิ่งในยุคท่ีขอมูล
ขาวสารแพรถึงกันอยางรวดเร็ว ท้ังทางส่ือมวลชน หนังสือ อินเตอรเน็ต จึงไมเปนการยากท่ี
ผูบริโภคจะทราบวาบริษัทใดท่ีดําเนินธุรกิจโดยรับผิดชอบตอสังคมบางแตท่ีผานมา มีขาวท่ีปรากฏ
ความเสียหายของผูบริโภคอยูบาง อาจเปนเพราะวิสาหกิจท้ังขนาดเล็ก กลางและใหญหลายแหงมี
ปญหาการขาด CSR ซ่ึงสงผลใหธุรกิจไมยั่งยืน ผูบริหารจึงจําเปนตองพัฒนาวิสาหกิจของตนเอง
ใหมีการสรางตราสินคาท่ีเขมแข็ง ตองปฏิบัติตามกฎหมายที่ระบุไวโดยเครงครัด ประกอบอาชีพ
ตามกรอบมาตรฐาน ซ่ึงรวมท้ังจรรยาบรรณทางธุรกิจหรือของวิชาชีพ เพราะการเลือกท่ีจะบริจาค
เพื่อสรางช่ือเพียงอยางเดียวนั้น ไมสามารถทําใหธุรกิจยั่งยืนไดตลอดไป จึงตองทําดีต้ังแตภายใน
แลวสงผลออกสูภายนอก เพื่อการเติบโตอยางยั่งยืน โดยไมตองคอยมาแกไขปญหาในหลัง สราง
ช่ือเสียงดวย CSR ไมหลลวงผูบริโภค 

 ไมเคิล อี พอตเตอร (2010) ไดใหแนวคิดในรูปแบบของ CSR เชิงรับ ระบุไววา มี
จุดเร่ิมตนจากการทํางานในเชิงรับ ขององคกรซ่ึงเปนเพียงวิธีการแสดงความรับผิดชอบในระดับ
ของการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติตางๆ ท่ีจะใหผลลัพธท่ีทําใหธุรกิจไดรับการ
ยอมรับ เปนเพียงการบรรเทาผลกระทบในเชิงลบท่ีเกิดข้ึนและคาดวาจะเกิดข้ึนจากกิจกรรมทาง
ธุรกิจ โดยท่ีอาจจะยังไมไดมีกิจกรรมเพ่ือชวยเหลือสังคมภายนอก และจะเกิดข้ึนก็ตอเม่ือมีปญหา
ท่ีสังคมภายนอก เรียกรองใหธุรกิจตองมีความรับผิดชอบตอสังคม โดยท่ีองคกรยังมุงเนนเพียงการ
รักษาคุณคาขององคกรเปนสําคัญสวนในรูปแบบของ CSR เชิงกลยุทธ ซ่ึงเปนรูปแบบการทํางาน 
CSR ขององคกรธุรกิจในเชิงรุก โดยจะเปนรูปแบบท่ีจะสามารถนําไปสูการสรางความแตกตางใน
วิธีการทํางาน และเลือกประเด็นทางสังคมแลวนําไปสูการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน
ขององคกรในระยะยาว ท้ังยังสามารถสรางคุณคารวมใหกับท้ังองคกร และสังคมในรูปแบบนี้
องคกรจะสามารถเขามาเร่ิมกิจกรรม CSR ดวยตนเอง โดยไมไดถูกกดดันจากภายนอก โดย
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เช่ือมโยงกับความตองการของสังคม ซ่ึงเปนรูปแบบในการยกระดับการทํางาน CSR ท่ีไดเสนอ
และเช่ือวาจะนําไปสูการสรางประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินความรับผิดชอบ
มากกวารูปแบบแรก “แมวาไมอาจปฏิเสธไดวา CSR ในเชิงกลยุทธ นั้นเปนคําตอบของธุรกิจท่ี
ตองการแสดงถึงความรับผิดชอบตอสังคมอยางมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล แตกิจกรรม 
CSR ในเชิงกลยุทธ หรือการท่ีจะคิด CSR ในเชิงยุทธศาสตรจะมาจากสมองซีกซาย ในการ
วิเคราะหหาเหตุผล การคํานวณความคุมคา ตนทุนและประสิทธิภาพ ในขณะท่ี CSR ในเชิง
สรางสรรคจะมาจากสมองซีกขวาซ่ึงเปนการคิด CSR ในเชิงยุทธศิลปท่ีตองใช ความคิดสรางสรรค 
จินตนาการ และความรูสึกเปนสําคัญ และเช่ือวาในการทํา CSR หลายเร่ืองไมไดออกมา จาก
ความรูเพียงอยางเดียว แตตองมาจากความรูสึกเอ้ืออาทรและความตองการใหการชวยเหลือ” 

พิพัฒน ยอดพฤติการ  (2554) กลาวเพิ่มเติมวา “CSR ในเชิงสรางสรรคจะสรางผลลัพธใน
การพัฒนาขีดความสัมพันธท่ีแนนแฟนกับสังคม สังคมในท่ีนี้ครอบคลุมกวางขวางมาก หมายถึงผู
ท่ีมีสวนไดสวนเสียในทุกกลุม รวมถึงลูกคา ดังนั้นถาทํา CSR ในเชิงสรางสรรคประโยชนก็จะ
ยอนกลับมาสูองคกรในท่ีสุด และสรางคุณคาเพิ่มใหกับสังคมไดมากกวา” โดยจุดเดนของ CSR ใน
เชิงสรางสรรคนั้นอยูท่ีการพัฒนากิจกรรมในเชิงความรวมมือ ท่ีเปดโอกาสใหเกิดการทํางาน
รวมกัน ระหวางธุรกิจ และสังคมอยางไมแบงแยก ซ่ึงจะทําใหเสนแบงระหวางองคกร และสังคม
นอยลงมาก ขณะเดียวกันก็ข้ึนอยู ท่ีวิธีการในการทํากิจกรรม โดยตองใชนวัตกรรมในการ
ดําเนินงาน ซ่ึงจะกลายเปนเอกลักษณและลํ้าหนากวาเพียงการสรางความแตกตางของการทํา CSR 
เชิงกลยุทธ• ะดพ และไดยกตัวอยางนวัตกรรมของวิธีการในการทํากิจกรรม ไววา “นวัตกรรมใน
การแสดงความรับผิดชอบใน CSR เชิงสรางสรรค หมายถึง นวัตกรรมท่ีสรางข้ึนมาเพื่อใหการ
แสดงความรับผิดชอบขององคกรไมไดทําใหองคกรตองสูญเสีย เชน หลักการ “อีโคฟอนต” 
ฟอนตตัวอักษร ใหมท่ีมีชองวางตรงกลางท่ีทําใหลดการใชหมึกพิมพไดถึงรอยละ 20 ซ่ึงการจะ
รักษาส่ิงแวดลอมดวยการลดการใชหมึกพิมพโดยท่ีองคกรไมตองสูญเสีย ในส่ิงท่ีเคยทํา และ
สามารถพิมพเอกสารไดตามปกติ การใชหลอดไฟแบบไสกับหลอดแบบตะเกียบ บางองคกรเวลา
ประหยัดพลังงานอาจจําเปนตองปดไฟบางจุดทําใหอาจจะสงผลเสียตอการทํางาน ซ่ึงแทนท่ีจะปด
ไฟ ก็เปล่ียนมาใชหลอดตะเกียบท่ีใชพลังงานลดลง ก็ไมตองเสียสุขภาพสายตา แสดงใหเห็นวา
นวัตกรรมจะเปนวิธีการในการแสดงความรับผิดชอบท่ีองคกรไมตองสูญเสีย” กิดจากใจ 
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บทสรุป 

ไมวาจะเปนแนวทางใดก็ตาม การสรางสรรคส่ิงดีๆ เพื่อตอบแทนสังคมลวนมีสวนชวยให
คุณภาพ ชีวิตดียิ่งข้ึน ความรูสึกนึกคิดของนักอุตสาหกรรมท้ังหลาย กลาววาการหาผลประโยชน
แตเพียงอยางเดียวไมไดชวยใหสังคมนาอยู และเปนเพียงการเอาเปรียบชิงดีชิงเดน เพื่อใหไดในส่ิง
ท่ีหวังเทานั้น ฉะนั้น CSR จึงเปนเสมือนเคร่ืองมือท่ีคอยเตือนสติใหเอาใจใสดูแล และรับผิดชอบ
ตอส่ิงท่ีทําอยูตางหาก คือจุดเร่ิมตนของส่ิงใหมๆ ท่ีกําลังมาถึง 

2.5 ขอมูลเก่ียวกับบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

ประวัติความเปนมาของตลาดหลักทรัพยฯ 

(http://www.set.or.th/th/about/overview/history_p1.html) 

ตลาดทุนไทยยุคใหมมีจุดเร่ิมตนจากการประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2504 - 2509) เพื่อรองรับการเติบโตและสงเสริมความม่ันคงทางเศรษฐกิจ
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตอมา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 2 
(พ.ศ. 2510 - 2514) ไดเสนอใหมีการจัดต้ัง ตลาดหลักทรัพยที่มีระบบระเบียบข้ึนเปนคร้ังแรก โดย
เนนใหมีบทบาทสําคัญในการเปนแหลงระดมเงินทุน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมของประเทศ พัฒนาการของตลาดทุนของไทยในยุคใหมนั้น สามารถแบงออกไดเปน 
2 ยุค เร่ิมจาก "ตลาดหุนกรุงเทพ"(Bangkok Stock Exchange) ซ่ึงเปนองคกรเอกชน และตอมาเปน 
"ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย" ภายใตช่ือภาษาอังกฤษวา "The Securities Exchange of 
Thailand" ในป พ.ศ. 2515 รัฐบาลไดเขามามีบทบาทโดยการแกไข "ประกาศคณะปฏิวัติ ท่ี 58 
เกี่ยวกับการควบคุมธุรกิจ การคา ท่ีมีผลกระทบตอความปลอดภัยและความเปนอยูของประชาชน" 
การแกไขดังกลาวสงผลใหรัฐบาลสามารถกํากับดูแล การดําเนินงานของบริษัทเงินทุนและ
หลักทรัพย ซ่ึงทําใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีระเบียบและยุติธรรม หลังจาก นั้นในป พ.ศ. 
2517 ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พ.ศ. 2517 โดยมี
วัตถุประสงค เพื่อจะจัดใหมีแหลงกลางสําหรับการซ้ือขายหลักทรัพย เพื่อสงเสริมการออมทรัพย
และการระดมเงินทุนในประเทศ ตามมาดวยการแกไขบทบัญญัติเกี่ยวกับรายไดเพื่อใหสามารถนํา
เงินออมมาลงทุนในตลาดทุนได ในป พ.ศ. 2518 รูปแบบทางกฎหมายตางๆไดรับการปรับแกจน
ลงตัว และในวันท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2518 ตลาดหลักทรัพยแหง ประเทศไทย (ช่ือภาษาอังกฤษใน
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ขณะน้ันคือ The Securities Exchange of Thailand) ไดเปดทําการซ้ือขายข้ึนอยางเปน ทางการคร้ัง
แรกและไดทําการเปล่ียนช่ือภาษาอังกฤษเปน "The Stock Exchange of Thailand" (SET) เม่ือวันท่ี 
1 มกราคม พ.ศ. 2534 

นอกเหนือจากภารกิจหลักของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในการทําหนาท่ีเปน
กลไกสําคัญในการขับเคล่ือนระบบเศรษฐกิจของประเทศแลว ตลาดหลักทรัพยฯ ยังไดให
ความสําคัญตอการดําเนินงานดวยความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงเเวดลอม เพื่อสรางความยั่งยืน
ใหกับระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ใหสามารถเติบโตเคียงคูกันไปในอนาคต 

ตลาดหลักทรัพยฯ ไดกําหนดเเนวทางการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสังคม หรือ CSR เพื่อสราง
ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจแกสังคม ไว 3 ดานท่ีสําคัญ ไดแก  

1. ดานการพัฒนาการศึกษาและสงเสริมการเรียนรู สงเสริมการใหความรูดานการศึกษา 
และการบริหารเงินสวนบุคคลแกเยาวชน ต้ังเเตระดับประถมศึกษาตอนตน จนถึงระดับอุดมศึกษา 
เพื่อวางรากฐานในการดํารงคชีวิตแกเยาวชน และเปนการปูพื้นฐานสูการเปนผูลงทุนท่ีมีคุณภาพ
ในอนาคต 

2. ดานพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และส่ิงเเวดลอม สงเสริมการสรางความเขมแข็งทาง
เศรษฐกิจ และความเปนอยูใหแกชุมชนและสังคม รวมทั้ง สงเสริมการดําเนินงานขององคกร 
หนวยงาน และยกยองบุคคลที่ทําประโยชนเพื่อสังคม เพื่อขยายผลและตอยอดกิจกรรมหรือ
โครงการตางๆ ใหแผขยายสูสังคมในวงกวาง และเห็นผลอยางเปนรูปธรรมในทางปฏิบัติ 
นอกจากนี้ ยังสงเสริมใหเกิดการอนุรักษทรัพยากร และลดปญหาการทําลายส่ิงเเวดลอมในชุมชน
และสังคมอีกดวย 

3. ดานศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ใหความสําคัญกับการพัฒนาศาสนา ซ่ึงถือเปน
เคร่ืองมือในการยกระดับจิตใจของประชาชนจากสภาพเเวดลอมท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน รวมท้ัง
สงเสริมการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของไทยใหคงอยูสืบไป นอกจากนั้นแลว ตลาดหลักทรัพย
ฯ ยังเนนสงเสริมพัฒนาศักยภาพของเยาวไทยในวงการดนตรี ใหมีคุณภาพทัดเทียมกับระดับสากล 

จากการดําเนินงานเพื่อสังคมในรูปแบบตางๆ นั้นไดมุงช้ีใหเห็นวาตลาดหลักทรัพยฯ ได
ใหความสําคัญและทุมเททรัพยากร ดวยความมุงม่ันท่ีจะยืนหยัดเคียงขางสังคมไทย เพื่อชวยเหลือ
และสงเสริมคุณภาพชีวิตของเยาวชนและสังคมไทย ดวยมุงหวังวาจะเปนสวนหนึ่งของการ
สงเสริมสังคมไทยใหเขมแข็ง เพื่อเสริมสรางรากฐานสังคมของประเทศใหยั่งยืนตอไป  
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บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
 
ประโยชนตอบริษัท 
1. แหลงระดมเงินทุนระยะยาว 

บริษัทสามารถระดมทุนจากประชาชนเพื่อนําไปใช เปนเงินทุนหมุนเวียนหรือขยายธุรกิจ
ไดโดยงายและรวดเร็ว ซ่ึงกอใหเกิดความไดเปรียบในดานการแขงขัน รวมท้ังชวยใหมีโครงสราง
ทางการเงินท่ีเหมาะสมตอการดําเนินกิจการ นอกจากนี้ยังเปนการเปดโอกาสในการเลือกระดมทุน
ผานการออกหลักทรัพยประเภทอ่ืนๆ ไดงายข้ึนภายหลังการเขาจดทะเบียน เชน หุนกู หุนกูแปลง
สภาพ เปนตน 
 
2. ภาพลักษณ 

การเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ จะชวยเสริมสรางภาพลักษณท่ีดีใน
ฐานะท่ีบริษัทไดผานการพิจารณาจาก สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพยฯ ซ่ึงถือไดวาเปนบริษัทท่ีมีผลการดําเนินงานท่ีดี และมีฐานะม่ันคงในระดับหนึ่ง 
รวมท้ังมีการเปดเผยขอมูลท่ีโปรงใส ภาพลักษณท่ีดีนี้จะกอใหเกิดคุณประโยชนในดานตาง ๆ ท่ี
เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เชน ความนาเช่ือถือ อํานาจในการตอรอง และสราง
ความตระหนักตลอดจนความนิยมในผลิตภัณฑ/บริการของกิจการโดยทางออม นอกจากนี้การ
เผยแพรขาวสารและความเคล่ือนไหวของบริษัทผานส่ือตาง ๆ ของตลาดหลักทรัพยฯ และภาค
ธุรกิจ ลวนเปนส่ิงท่ีสามารถเกื้อกูลตอกิจการของบริษัทใหเปนท่ีรูจักและยอมรับของสาธารณชน
มากยิ่งข้ึน คุณประโยชนนี้หากสามารถตีคาเปนตัวเงินแลวยอมหมายถึงคาใชจายมูลคามหาศาล
สําหรับคูแขงท่ีมิไดอยูในตลาดหลักทรัพยฯ ท่ีจะตองใชในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธใหเปน
ท่ีรูจักและยอมรับของสาธารณชน 
 
3. จุดเร่ิมตนในการเชื่อมโยงหรือขยายธุรกิจกับธุรกิจตางประเทศ 

ในยุคโลกาภิวฒันการประกอบธุรกิจระหวางประเทศไดทวีความสําคัญมากข้ึน การมีแนว
รวมโดยเฉพาะแนวรวมจากกิจการในตางประเทศท่ีสามารถเก้ือกูลระหวางกันท้ังในดานการตลาด 
การผลิต เทคโนโลยี การเงิน และบุคลากร ยอมสงผลใหเกิดความไดเปรียบในเชิงแขงขัน การเปน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ยอมเปนจดุเร่ิมตนท่ีด ี และเปนแรงจูงใจใหเกิดความสนใจ
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ในการเขารวมลงทุนจากธุรกจิตางชาติซ่ึงจะเกื้อหนุนใหเกิดการขยายตัวทางธุรกิจอยางตอเนื่อง
และสามารถเพิ่มความแข็งแกรงใหแกบริษทัมากยิ่งข้ึน 
 
4. การสรางความรับผิดชอบและการบริหารแบบมืออาชีพ 

การเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ จะมีสวนชวยกระตุนใหบริษัทบริหารงานได
อยางมีประสิทธิภาพ และรัดกุมมากข้ึนเนื่องจากบริษัทจะอยูในความสนใจของผูลงทุนโดยมีราคา
หุนของบริษัทเปนตัวสะทอนความเชื่อม่ันของสาธารณชนท่ีมีตอกิจการในระดับหนึ่ง ใน
ขณะเดียวกันการเขาจดทะเบียนก็จะเปนเคร่ืองมือ ในการกํากับดูแลการบริหารกิจการใหเปนไปใน
ทิศทางท่ีควรจะเปน ซ่ึงจะชวยเสริมสรางประสิทธิภาพ ตลอดจนเพ่ิมพูนประสิทธิผลในการ
ประกอบธุรกิจอันจะเปนผลประโยชนแกทุกฝายท่ีมีสวนเกี่ยวของกับบริษัทโดยรวม 
 
5. ความภาคภูมิใจของบุคลากรของบริษัท 

คุณประโยชนท่ีสําคัญประการหนึ่งท่ีมักจะถูกมองขามจากการท่ีบริษัทเขาจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยฯ คือ ความภาคภูมิใจของพนักงานของบริษัท โดยหากบริษัทนั้นมีผล
ประกอบการและภาพลักษณท่ีดีมีช่ือเสียงเปนท่ียอมรับ และรูจักกันอยางแพรหลายยอมทําให
บุคลากรของบริษัทเกิดความรูสึกท่ีดีตอบริษัท หากผูบริหารรูจักใชส่ิงนี้ใหเปนประโยชนโดยการ
สรางความยึดม่ันหรือคานิยมรวม (Shared Value) ใหเกิดข้ึนในลักษณะของการกระตุนใหบุคลากร
ทุกฝายไดตระหนัก และมีสวนรวมตอการสรางช่ือเสียงและเกียรติคุณของบริษัท คุณประโยชนอัน
มหาศาลยอมจะเกิดข้ึนกับบริษัทในระยะยาว 
 
6. สิทธิประโยชนทางภาษีเงินปนผล 

บริษัทจดทะเบียนจะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีในกรณีท่ีบริษัทจดทะเบียนไปถือหุนของ
บริษัทอ่ืนท่ีจัดต้ังตามกฎหมายไทยหรือกองทุนรวม หรือบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทย เงินปนผลที่ไดรับจากบริษัทอ่ืนดังกลาวจะไดรับการยกเวนภาษีเงินได โดยไมตองนําเงินปน
ผลท่ีไดมารวมเปนรายไดของบริษัทเพื่อเสียภาษี แตเงินท่ีไดรับดังกลาวตองเปนเงินท่ีไดรับจากหุน
หรือหนวยลงทุนท่ีถือไวไมนอยกวา 3 เดือนกอน และหลังวันท่ีไดรับเงินได 
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2.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวท่ีของ 
 

งานวิจัยในประเทศ 
 

จิรัชญา โยธาอภิรักษ (2551) ไดศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอภาพลักษณดานความ
รับผิดชอบตอสังคมของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และผลของภาพลักษณตอทัศนคติท่ีมีตอตรา
สินคา ปตท.  ซ่ึงเปนการวิจัยเชิงสํารวจ มีวัตถุประสงคเพื่อใหทราบถึงอิทธิพลของปจจัยดาน
พฤติกรรมการเปดรับขาวสาร การรับรู ความรูเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อสังคมของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีมีตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมตอทัศนคติท่ีมีตอตราสินคา 
ปตท. โดยใชแบบสอบถาม เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 402 
คน การวิเคราะหขอมูลอาศัยสถิติเชิงพรรณนา ไดแก การคํานวณคารอยละ คาเฉล่ีย และ คา
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และการใชสถิติอางอิง ในการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะหการถดถอย
เชิงซอน และการวิเคราะหการถดถอยอยางงาย ผลการวิจัยพบวา 1. กลุมตัวอยางเปดรับขาวสาร
โดยรวมเกี่ยวกับกิจกรรมเพ่ือสังคมของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) อยูในระดับนอย ซ่ึงเปนการ
เปดรับขาวสารจากส่ือโทรทัศนในระดับมาก จากหนังสือพิมพในระดับปานกลาง และจากเว็บไซต
ของ ปตท. (http://www.pttplc.com) ในระดับนอยท่ีสุด โดยกลุมตัวอยางสวนใหญมีการรับรูและ
ความรูเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ในระดับปานกลาง 2. 
ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมโดยรวมของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ในสายตาของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครในระดับดีหรือเปนเชิงบวก 3. พฤติกรรมการเปดรับขาวสาร
เกี่ยวกับกิจกรรมเพ่ือสังคมไมมีอิทธิพลตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท 
ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนการรับรู และความรูเกี่ยวกับกิจกรรมเพ่ือสังคมมีอิทธิพลตอภาพลักษณ
ดานความรับผิดชอบตอสังคมของ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ในสายตาของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร 4. ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) มี
ผลตอทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีตอตราสินคาปตท.  

 
วศินี นพคุณ (2551) ไดทําการวิจัยเร่ือง กลยุทธการส่ือสารเร่ืองความรับผิดชอบตอสังคม 

และการมีสวนรวมของชุมชนดานส่ิงแวดลอมของกลุมอุตสาหกรรมพลังงาน ซ่ึงการวิจัยคร้ังนี้เปน
การวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากลยุทธการส่ือสารเร่ืองความรับผิดชอบตอสังคม 
และการมีสวนรวมของชุมชนดานส่ิงแวดลอมของกลุมอุตสาหกรรมพลังงานซ่ึงดําเนินการเก็บ
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ขอมูลโดยใชวิธีการเก็บขอมูลโดยใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก และการวิจัยเอกสารผลการวิจัย
พบวา 

กลยุทธการส่ือสารเร่ืองความรับผิดชอบตอสังคมของกลุมอุตสาหกรรมพลังงาน ไดแก กล
ยุทธการส่ือสารเพ่ือใหความรู กลยุทธการส่ือสารเพ่ือโนมนาวใจ กลยุทธการใชส่ือ และกลยุทธ
การส่ือสารเพ่ือการสรางเครือขาย 

กลยุทธการส่ือสารเพ่ือใหความรู คือ ใหความรู วัตถุประสงคดานการดําเนินความ
รับผิดชอบตอสังคมดานส่ิงแวดของบริษัทแกพนักงานเพ่ือใหเกิดความเขาใจรวมกัน และพนักงาน
สามารถปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทไดในทิศทางเดียวกัน 

กลยุทธการส่ือสารเพื่อการโนมนาวใจเปนการพูดโนมนาวใจใหพนักงานเห็นความสําคัญ
ของการดําเนินโครงการความรับผิดชอบตอสังคมดานส่ิงแวดลอม เพื่อใหพนักงานเกิดความสนใจ
ในการเขารวมโครงการ และเกิดการบอกกันปากตอปากใหเกิดเปนเครือขายภายในข้ึน กลยุทธการ
ใชส่ือพบวาส่ือท่ีใชในการดําเนินโครงการความรับผิดชอบตอสังคมดานส่ิงแวดลอม ไดแก ส่ือ
บุคคล ส่ือส่ิงพิมพ ส่ือเฉพาะกิจและส่ืออิเล็กทรอนิกส ซ่ึงส่ือบุคคลเปนส่ือท่ีสําคัญท่ีสุด จากการ
วิจัยพบวาควรมีการใชส่ืออ่ืนๆ เปนส่ือผสมมากกวานี้ 

 Hระพีพร H ศรีจันภา (2550) ไดนําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ CSR สรุปไดดังนี้ การขยายตัวของ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหรือเอ็มบีเออยางไรขีดจํากัดของมหาวิทยาลัยไทยตลอดระยะ 
10 ปท่ีผานมา พรอมกับความเปล่ียนแปลงดานเนื้อหาการสอน เพราะมีการบริหารจัดการทฤษฏี
ใหมๆ เพิ่มข้ึนมา ตลอดจนความหลากหลายท่ีเพิ่มข้ึน จากการแตกสายขยายพันธหลักสูตรใน
รูปแบบเจาะลึกในแตละธุรกิจ แตในปการศึกษา 2550 ส่ิงท่ีหลักสูตรเอ็มบีเอโดยเฉพาะในสถาบัน
ระดับแนวหนา เชน นิดา ธรรมศาสตร ศศินทร จุฬาฯ ใหความสําคัญเปนการเพ่ิมเติมเนื้อหา
เกี่ยวกับซีเอสอารหรือความรับผิดชอบท่ีธุรกิจพึงมีตอสังคมใหมีความชัดเจนและเขมขนในการ
สอนนักศึกษามากข้ึน วันนี้และในอนาคต กลยุทธในการบริหารจัดการธุรกิจ ผูบริหารไมสามารถ
มุงแสวงหากําไรสูงสุด เพียงอยางเดียวไดอีกตอไป เพราะธุรกิจท่ีประสบความสําเร็จมีภาระตอง
สรางสรรคกิจกรรมสาธารณะประโยชนคืนใหกับสังคม เปรียบไดกับนักบริหารตองเปนท้ังนัก
ธุรกิจและนักบุญไปพรอมๆ กัน เพื่อนําสูการเปนองคกรธุรกิจท่ีสามารถสรางสรรคกําไรแบบ
ยั่งยืน การปาฐกถาพิเศษเร่ือง การบริหารอนาคตดวยเอ็มบีเอ ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหมป 
2550 ของคณะบริหารธุรกิจ สถาบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร ศาสตราภิชาน ดร.สมคิด จาตุศรี
พิทักษ ไดกลาวไวในชวงทายวา การศึกษาเอ็มบีเอตอจากนี้ไปตองสามารถยกระดับธุรกิจเอกชน
ใหรูจักตอบแทนคืนใหกับสังคม เพราะถาสังคมโดยรวมมีความเปนอยูดีจะสงผลใหธุรกิจดีข้ึนตาม
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ไปดวย เพราะยอนเวลากลับไปเม่ือ 10 ปกอน แนวคิดการแสวงหากําไรสูงสุดของผูบริหารที่เรียน
หลักสูตรเอ็มบีเอถูกนํามาใชแบบผิดทาง เร่ิมจากการไปกูเงินจากตางประเทศเขามาลงทุนในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยจนเกินตัว  นําไปใชปนหุนและเทคโอเวอรบริษัทในตลาดหลักทรัพย เปนตน โดย
ไมไดคิดถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับสังคมโดยรวม สงผลใหเกิดวิกฤตข้ันรุนแรงกับเศรษฐกิจไทย 
และลุกลามสูเศรษฐกิจระดับโลก และตอนนี้ในชนบทตองการความชวยเหลือจากภาคเอกชนเขา
ไปสนับสนุนหลายดานดวย จากผลลัพธท่ีเกิดข้ึน นําสูการปรับวิธีการบริหารจัดการธุรกิจ ท่ี
องคกรธุรกิจไมเพียงตองมีธรรมาภิบาลภายในหนวยงานเทานั้น แตจําเปนตองใสใจตอผลกระทบ
กับสังคมดวย  เพราะถาสังคมโดยรวมแข็งแรง ธุรกิจยอมไดรับผลประโยชนตามไปดวย  
 
         เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน (2554) ไดนําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับเร่ืองทศวรรษซีเอสอารสรุปได
ดังนี้ ตอนนี้ไดปรับหลักสูตรใหอาจารยทุกคนออกแบบเนื้อหาในการสอนใหม โดยใหเพิ่มเนื้อหา
เกี่ยวกับธรรมาภิบาล การรับผิดชอบตอสังคมเขาไปในแตละวิชาท่ีสอนดวย เชน ปกติในหนึง่เทอม 
แตละวิชาจะสอนท้ังส้ิน 16 คร้ัง อาจารยจะตองมีเนื้อหาเกี่ยวของกับธรรมาภิบาลและความ
รับผิดชอบตอสังคมสอนนักศึกษาอยางนอย 1 คร้ัง รวมท้ังจะมีการจัดสัมมนาเชิญวิทยากรท่ี
เกี่ยวของดานความเปนผูนํากับจริยธรรมมาบรรยาย   เชน ดร.วรภัทร โตธนะเกษม คุณสิงห ตังฑัต
สวัสดิ์ คุณกรณ จาติกวณิช เปนตน นอกจากน้ีคณะบริหารธุรกิจ นิดา ยังไดต้ังงบประมาณสําหรับ
ใชในใหนักศึกษานําไปคิดโครงการดานกิจกรรมเพ่ือสังคม พรอมมีการจัดประกวดมอบรางวัล
ใหกับโครงการชนะเลิศ " กอนใหนักศึกษาไปคิดโครงการจะนํานักศึกษาไปเห็นตัวอยางใน
โครงการสมาคมพัฒนาชุมชนของ ดร.มีชัย วีระไวทยะ ท่ี อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย ใหเห็นวาทํา
ธุรกิจยุคนี้ตองสรางสรรคสังคมไปพรอมๆ กันดวย สวนโครงการประกวดของนักศึกษา ถาบริษัท
ไหนสนใจสามารถขอนําไปใชได" ดาน รศ.ศรีเพ็ญ ทรัพยมนชัย ผูอํานวยการหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ใหขอมูลวา 
ในหลักสูตรเอ็มบีเอท่ัวไปในปการศึกษา 2550 ไดเพิ่มวิชาการบริหารธุรกิจและความรับผิดชอบตอ
สังคมเปนวิชาบังคับ ในหมวดแนวคิดและวิชาการสมัยใหม จํานวน1.5 หนวยกิต ซ่ึงเนื้อหาจะสอน
เกี่ยวกับบทบาทหนาท่ีของธุรกิจท่ีมีตอผูมีสวนไดเสียในสังคม ต้ังแตผูถือหุน ลูกคา ส่ิงแวดลอม 
เปนตน สวนหลักสูตรเอ็มบีเอสําหรับผูบริหารไดเพิ่มวิชาธรรมาภิบาลในองคกร จํานวน 1.5 หนวย
กิตเชนเดียวกัน เนื้อหาจะเนนใหเห็นมุมมองเร่ืองจริยธรรมท่ีมีผลตอการประกอบธุรกิจท้ังภายใน
และภายนอกองคกร ใหผูเรียนซ่ึงเปนกลุมผูบริหารไดเห็นภาพกวางสามารถนําไปปรับใชกับการ
กําหนดนโยบายบริษัทได "ไดใหความสําคัญเร่ืองนี้มาตลอด ในหลักสูตรเกา เนื้อหาพวกนี้จะเปน
หัวขออยูในหลายวิชา อยาง การจัดการเชิงกลยุทธ บัญชี การตลาดเปนตน พอคณะปรับปรุง
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หลักสูตรใหมใหมีความกระชับและสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจท่ีซับซอนข้ึน เลยเปดใหเปนวชิา
เฉพาะ เพื่อความชัดเจนและเพ่ิมความเขมขนในการสอนกับนักศึกษา" เชนเดียวกับสถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทรไดเปดวิชาซีเอสอาร เปนวิชาเลือกวิชาใหมในปการศึกษา 2550 ซ่ึงได กิตติ
รัตน ณ ระนอง อดีตกรรมการผูจัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนอาจารยผูสอนวิชานี้ 
แมจะกําหนดเปนเพียงวิชาเลือก แตปรากฎวาวิชาซีเอสอารไดรับความสนใจจากนิสิตเอ็มบีเอท้ัง
หลักสูตรท่ัวไปและหลักสูตรสําหรับผูบริหารลงทะเบียนเรียนเกิน 80% ของนิสิตท้ังหมด "มีความ
เช่ือวานิสิตศศินทรมองเห็นวา คําวาซีเอสอารจะเปนหัวขอหลักในการบริหารจัดการธุรกิจไปอีก
ทศวรรษเปนทศวรรษของการเรียนรูทําความเขาใจพัฒนาวิธีคิดปฏิบัติเกี่ยวกับซีเอสอาร เหมือนกบั
ทศวรรษที่ผานมาท่ีใหความสําคัญกับเร่ืองธรรมาภิบาล แตไมไดหมายความวาธรรมาภิบาลตกยุค
ไปแลว ธรรมาภิบาลยังตองคงอยู" กิตติรัตนใหความเห็น ผลสํารวจความคิดเห็นผูบริหารระดับสูง
ขององคการธุรกิจช้ันนําในเมืองไทย 500 กวาบริษัทจากทุกอุตสาหกรรม เชน เครือปูนซิเมนตไทย 
เครือเจริญโภคภัณฑ ปตท. ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย ดีแทค ทรู เปนตน ของสมาคม
การจัดการธุรกิจแหงประเทศไทยในป 2550 โดยสมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย 
จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบขององคกรตอสังคมเปนหัวขอท่ีผูบริหารของบริษัทช้ันนํา
วางเปาหมายปรับปรุงและพัฒนาใหเกิดข้ึนกับธุรกิจสูงเปนอันดับสอง รองจากการพัฒนาคุณภาพ
ทรัพยากรบุคคลภายในองคกร สะทอนถึงการใหความสําคัญกับแนวคิดซีเอสอารท่ีเพิ่มข้ึนในธรุกจิ
ช้ันนําของเมืองไทย ซ่ึงนับเปนแนวโนมท่ีดีตอการพัฒนาสังคมโดยรวม แนวโนมการให
ความสําคัญกับจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจไทยท่ีเพิ่มข้ึนนั้น รศ.ศรี
เพ็ญใหเหตุผลวา เพราะปจจุบันผูบริโภคฉลาดข้ึน แลวเร่ิมมีลูกคาสวนหนึ่งท่ีซ้ือสินคา เพราะเห็น
วาบริษัทซ่ึงเปนผูผลิตสินคาเปบริษัทท่ีดีมีความรับผิดชอบตอสังคม โดยไมไดมองเร่ืองราคาเปน
หลัก ซ่ึงลูกคากลุมนี้มีจํานวนเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง เชนเดียวกับผลตอดานการแสวงหาแหลงทุนใน
การขยายกิจการท่ีกิจกรรมซีเอสอารของบริษัทเร่ิมมีผลกับการตัดสินใจของสถาบันการเงิน 
กองทุน รวมท้ังนักลงทุนมากข้ึน ท้ังนี้ดร.เอกชัย ใหขอมูลวา ตอนนี้สถาบันการเงิน กองทุนตางๆ 
เร่ิมจัดเรตต้ิงเร่ืองธรรมาภิบาล ซีเอสอารของบริษัทตางๆ ใชเปนสวนหนึ่งในขอมูลตัดสินใจลงทุน 
ซ่ึงถาบริษัทไหนเรตติ้งดานนี้ไมดีจะสงผลตอการตัดสินใจลงทุน หรืออนุมัติสินเช่ือ  

         ครรชิต  สิงหสุวรรณ (2008) ไดนําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับเร่ืองอาวุธทางความคิดของ
ผูประกอบการดังนี้ MBA เปนหลักสูตรการเรียนดานบริหารธุรกิจระดับปริญญาโท ท่ีไดรับความ
นิยมอยางตอเนื่องมาหลายสิบป โดยยังไมมีแนวโนมวาจะเส่ือมคลาย เรียกวา เศรษฐกิจจะรุงเรือง
หรือเศรษฐกิจจะถดถอยก็ตาม ซ่ึงก็ไมเคยเห็นวา ยอดผูสมัครหรือผูเรียน MBA ในแตละปจะลด
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ตํ่าลงแตอยางใด ผูท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร สาขาแพทยศาสตร สาขา
วิทยาศาสตร สาขานิติศาสตร สาขารัฐศาสตร สาขาศึกษาศาสตร หรือสาขาใดๆ ท่ีไมใชสาขา
บริหารธุรกิจ ตางก็มาสมัครเรียน MBA กันอยางมากมายเพ่ิมข้ึนทุกป เทาท่ีเคยสอบถามดู สวน
ใหญจะตอบวา พอทํางานมาถึงระยะเวลาหนึ่งหรือทํางานจนตําแหนงสูงข้ึนระดับหนึ่งแลว มี
ความรูสึกวา ยังขาดความรูอะไรบางอยางหรือหลายอยางในดานบริหารธุรกิจ แถมบางคนบอกวา 
มีลูกนองจบ MBA กันหลายคน มีความรูสึกวา เร่ิมจะฟงลูกนองคุยไมรูเร่ืองแลว ซ่ึงไมรูวาอีก
หนอย ใครจะเปนลูกนองใครจะเปนเจานาย ดังนั้นระหวางผูท่ีจบสาขาบริหารธุรกิจมาโดยตรง เม่ือ
เปรียบเทียบกับผูท่ีไมไดจบบริหารธุรกิจโดยตรงเชนตัวอยางท่ีกลาวมาแลว ใครนาจะไดประโยชน
มากกวากันเม่ือท้ังเจานายและลูกนองตางเขามาเรียน MBA ในหองเรียนเดียวกัน คําตอบก็คือ ผูท่ี
ไมไดจบสายตรงบริหารธุรกิจ จะไดประโยชนมากกวา เพราะจะไดเรียนรูส่ิงใหมๆ เปนการเพ่ิม
มูลคาใหกับชีวิตของตนเอง แตผูท่ีจบสายตรงดานบริหารธุรกิจมา ถาจะถามวา ไมไดประโยชนเลย
หรือ ความจริงก็ไมถึงกับอยางนั้น เรียกวา “ไดเหมือนกัน แตคงรับรองวา ไดไมเทาคนอื่น” 
เพราะวา หลายๆ เร่ืองท่ีสอนกันอยูในช้ันเรียนนั้น พวกท่ีจบสายตรงมา ตางก็รํ่าเรียนหลักการหรือ
ทฤษฎีกันมาแทบจะหมดแลว ไมมีอะไรใหมๆ เทาไรนัก Presentation หรือ Discussion หรือ Case 
Studies ของ Harvard อะไรทํานองนี้ ก็ทํากันมาอยางโชกโชนแลว ดังนั้น ถาในช้ันเรียน MBA ไม
มีการสอนทฤษฎีการบริหารจัดการใหมๆ หรือ Case Studies อะไรท่ีใหมๆ ทันสมัยดวยแลว จะ
เปนอะไรที่ “สูญเปลา” ทางการลงทุนของผูเรียนเปนอยางยิ่ง แลวทีนี้ จะทําอยางไร ทฤษฎีทางการ
บริหารจัดการ สวนใหญก็จะตามโลกธุรกิจไมใครทัน คือ “Case Study” จะเกิดข้ึนกอน จนถึงระยะ
หนึ่งแลว “ทฤษฎีทางการบริหารจัดการในเร่ืองนั้นๆ” จะเกิดข้ึนตามมา แลวสุดทายถึงจะมาปรากฏ
อยูใน “ตําราเรียนเลมหนาๆ” สรุปคือ “นักศึกษาตองมาเรียนตามหลังการเปล่ียนแปลงของโลก
ธุรกิจกันอยูเกือบตลอดเวลา” เร่ืองนี้สามารถเห็นไดชัดมาก ในเร่ืองวิชา การจัดการเชิงกลยุทธ 
(Strategic Management) หรือ การจัดการการตลาด (Marketing Management) ท่ีหลายหัวขอยังไม
มีปรากฏในตํารา ผลคือ นักศึกษา MBA หลายๆ คนท่ีทํางานอยูในระดับผูบริหารระดับสูงของ
องคกร หรือผูจัดการฝายการตลาด หรือผูจัดการฝายขาย ตางบนวา “เบ่ือ” สําหรับบางหัวขอใน
ตํารา เนื่องจากในชีวิตการทํางานจริงไมไดใชเทคนิคการบริหารหรือเทคนิคการตลาดแบบน้ัน คือ
ไดเลิกใชกันไปนานแลว โดยจะใชวิธีใหมๆ กันแลว แตอาจารยบางทานก็ยังอุตสาหต้ังหนาต้ังตา
สอนเทคนิคนั้นๆ กันอยูอยางจริงจัง และท่ีนาเศราใจไปมากกวานั้นก็คือ อาจารยบางทานก็ไม
เขาใจในทฤษฎีนั้นๆ เพราะไมเคยมีประสบการณจริงดานการบริหารหรือการตลาดในภาคธุรกิจ 
แตก็ต้ังหนาอธิบายกันแบบผิดบางถูกบาง โดยมีคะแนนในหองเรียนเปน “เดิมพัน” ผลก็คือ 
นักศึกษาท่ีรูคําตอบท่ีแทจริง ตองยอมฝนใจตอบขอสอบไปแบบท่ีตนเองก็คิดวา “มันไมนาจะใช” 
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แตตองให “ถูกใจ” อาจารยผูตรวจขอสอบบางทาน อยางเชน เร่ือง Real Time Strategic Response 
หรือ Strategic Issue Management (SIM Model) ภาคเอกชนไมวาจะเปนธนาคารพาณิชยหรือ
บริษัทอุตสาหกรรมใหญๆไดทํากันอยางเต็มรูปแบบไมตํ่ากวา 4-5 ป ตางประเทศแต การเรียนใน 
Business School มีนอยมากท่ีจะมีการสอน “หัวขอ” แบบนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่ง “หัวขอใหมๆ”  
ดังนั้น ผูเรียน MBA ท่ีไมไดจบสายตรงดานบริหารธุรกิจ เห็นไดวาเกือบทุกเร่ืองดูเหมือนจะเปน
เร่ืองใหมท้ังหมด เม่ือเปรียบเทียบกับผูเรียนท่ีจบสายตรงมา คือ เนื้อหาตางๆ ในหลักสูตร MBA 
นั้น ควรตองมีการปรับปรุงใหมี ความสด ใหม ทันสมัย อยูเสมอ และตลอดเวลา เนื่องจากโลก
ธุรกิจมีการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วมากกวาท่ีคิด นอกจากนี้ ผูสอน นอกจากจะตองมีประสบการณ
ในดานการสอนแลว ก็ควรจะมีประสบการณจริงในภาคธุรกิจในหัวขอหรือวิชาท่ีตนเองสอนอยู 
อีกท้ังวุฒิการศึกษาก็ไมควรต่ํากวาปริญญาเอกหรืออยางนอยไมตํ่ากวารองศาสตราจารย ส่ิงเหลานี้
จําเปน อยางนอยก็พอใหผูเรียนได “อุนใจ” ไดบางวา ผูสอนพอจะมีความรูท่ีจะสอนในระดับ
ปริญญาโทจริงๆ  

  รพีพร ศรีจันภา (2554) ไดนําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ CSR วา “ในมุมคนทํางาน CSR 
(Corporate Social Responsibility)  นอกจากตองทําจริงจัง ตองทําอยางตอเนื่องและควรเปน
นโยบายของผูบริหารระดับสูงท่ีคอยสนับสนุนอยางแทจริง เม่ือทํา CSRแลวหากไมมีการเผยแพร
ใหคนรับรูก็จะไมเกิดการแบงปนส่ิงดีๆ ใหกันและกันรับรู และส่ิงตองท่ีทําตอเนื่องคืองาน PR 
ความรูเร่ือง CSR ใหเกิดความเขาใจท่ีถูกตองและการขยายองคความรูCSR แบบทางออมใหสังคม
และชุมชนรับรูอีกดวย การดําเนินงาน CSR นี้ ทํามา 1 ปแลว ปท่ีแลวเปนปแรกแหงการนํารองใน
เร่ือง CSR และก็จะทําอีกตอๆ ไปเสมือนเปนการซึมซับให นศ. MBA ไดรูถึงการทํา CSR ดวย
จิตใจมิใชแคการสรางภาพเพื่อองคกร” โครงการ CSR ตางๆ ท่ี นศ. MBA ท่ีมหาวิทยาลัยศรีปทุม
ไดทํากันเอาไวอยางท่ีเห็นๆ นี้เร่ิมตนมาจากการทําเขียนโครงการตางๆ เพื่อใชประกอบการเรียน 
บางโครงการท่ี นศ. คิดๆ เขียนๆ เอาไวนั้นดีมากแตไมไดมีการสานตอใหเกิดเปนรูปธรรม เปนแค
แผนงานโครงการที่เปนกระดาษแลวพอเรียนจบ ทุกอยางก็จบไปดวย อาจารยเลยเห็นวานาจะมี
การกระทําโครงการใหเปนรูปธรรม หลักสูตรอยากใหโครงการตางๆ สามารถนํามาปฏิบัติได
จริงๆ ใหเกิดเปนรูปธรรมข้ึนและสามารถนํามาใชประโยชนตอสังคมไดจริงๆ โดยเนนทําเพื่อ
สังคม อาจารยมีวิธีการคิดใหมในเร่ืองการเรียนการสอน คือเรียนรูเพื่อใหประโยชนตอสังคม 
ประกอบกับชวงนี้ท่ีเปนกระแสอยางมากเรียกไดวาทุกบริษัทจะตองคํานึงถึงความรับผิดชอบตอ
สังคม  อาจารยก็เกรงวาบริษัทตางๆ นั้นมองและกระทํา CSR ตามกระแสเทานั้น โดยท่ีไมไดมอง
ถึงระยะยาว การทําCSR ไมใชทําเพื่อสรางภาพลักษณเพียงอยางเดียว จึงอยากใหนักศึกษาท่ีเรียน
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วิชาการจัดการเชิงกลยุทธมองการระยะยาว และนําวิสัยทัศนท่ีไดเรียนรูนั้นเขาไปนําเสนอ
โครงการ CSR นั้นๆ ใหบริษัทตางๆ หรือท่ีเรียกวา การทํา CSR  เชิงกลยุทธ การนําเสนอโครงการ
นั้นมีรายละเอียดมากมาย เร่ิมต้ังแตการวิเคราะหสถานการณ และความพรอมประโยชนท่ีทุกๆฝาย
จะไดรับอยางยั่งยืน แลวเขียนเปนโครงการ CSR เพื่อไปเสนอไอเดียใหบริษัทตางๆเม่ือบริษัท
เห็นชอบ นศ.จะเปนฝายปฏิบัติการในคร้ังท่ี 1 เพื่อเปนการนํารองใหดูกอน พอโครงการนํารองนี้
เห็นวาไปไดดวยดี ทางบริษัทเขาก็จะสานตอไปเร่ือยๆ ซ่ึงส่ิงนี้คือ ไอเดียของการเรียนการสอนของ
หลักสูตรMBAท่ี มหาวิทยาลัยศรีปทุม คือจะมองวาไมใชแคเรียนรูอยางเดียว คือเรียนรูแลวปฏิบัติ 
และจะตองปฏิบัติจริงท่ีเปนประโยชนกับสังคมอยางยั่งยืน ในปจจุบันบางคร้ังโครงการ CSR บาง
โครงการท่ีเห็นๆ ไมเกิดความยั่งยืน อาจารยจึงเกิดความคิดวา ทําไมไมเขียนโครงการ CSR เชิงกล
ยุทธท่ีนอกจากปฏิบัติไดจริงเปนประโยชนตอสังคมแลว ก็จะตองมีความ “ยั่งยืนตอๆ ไปไดดวย” 
อยางบางบริษัทเห็นตัวอยางโครงการพวกนี้ ก็จะไดสามารถนําไปดําเนินการตอไปไดเร่ือยๆ ซ่ึงดู
แลวก็เหมือนขายไอเดียแบบ ขายงานโฆษณา แตไมไดขายอยางเดียว ตองปฏิบัติใหดูกอนในครั้ง
แรก ปูแนวทางใหจากน้ัน ทางบริษัทก็สามารถสานตอไปไดอีก ซ่ึงบางโครงการไมตองใชเงินทุน
มากมายนัก แตก็เปนประโยชนตอสังคมไดจริง ผลตอบรับดีมากๆ ดวย เพราะในการทํางานแตละ
คร้ัง นศ.ก็จะทําผลวิจัยในการทํางานนั้นๆ ตลอด อยางเชนโครงการ “เพื่อสุขภาพดี” เปน CSR ท่ี 
นศ.นําเสนอใหกับ บริษัทบีทาเกนท ดูจากแบบสอบถาม หลายๆ คนจะบอกวา เปนโครงการท่ีดี
มาก อยากใหมีแบบนี้บอยๆ อยากใหมาอีกเร่ือยๆ    

วิภาดา วีระสัมฤทธ์ิ (2553) ไดศึกษาเร่ือง ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร (CSR) ท่ีมี
ผลตอความ จงรักภักดีของลูกคาของบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด(มหาชน) สรุปปจจัย
ท่ีเกื้อหนุน และปจจัยท่ีเปนอุปสรรคตอการดําเนินกิจกรรม CSR ภายในองคกรไดดังตอไปนี้ 
1. การสนับสนุนของผูบริหารขององคกร 
2. ความพรอมของพนักงาน 
3. วัฒนธรรมการทํางานเปนทีมหรือการรวมมือกัน เนื่องจากกิจกรรม CSR ไมไดเปนหนาท่ีของ 
ฝายใดฝายหนึ่งในองคกร แตเปนหนาท่ีของทุกๆ คนในองคกรท่ีตองรวมมือกัน 
4. ทําความรูความเขาใจวาทําไมตองมีการทํากิจกรรม CSR ภายในองคกร 
5. มีความรูความเขาใจถึงประโยชนท่ีทุกๆ ฝายจะไดรับจากการดําเนินกิจกรรม CSR ภายใน 
องคกร 
6. ความพรอมของงบประมาณท่ีจะตองใชในการดําเนินกิจกรรม 
7. ไมใชภาระหนาท่ีแตเปนความสมัครใจ ความจริงใจ และต้ังใจจริงท่ีจะทํา 
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 การทํา CSR ท่ีดีควรเร่ิมมาจากภายในองคกร ต้ังแตตัวพนักงาน และ ตัวผูบริหารที่ตองมี
การปรับทัศนคติ (Attitude) ใหตรงกัน เพื่อเปนการสรางความเขาใจอันดี และปองกันปญหาอัน
เกิดจากความเขาใจท่ีไมตรงกันในภายหลังได รวมถึงการตัดความคิดท่ีวา CSR เปนส่ิง ท่ีเพิ่มภาระ
ในการทํางานใหกับทุกฝาย ใหคิดวาเปนส่ิงสรางสรรค เปนกิจกรรมท่ีผอนคลาย (Play) นอกจากนี้ 
การรวมพลังเปนหนึ่งเดียวไมวาจะในการดําเนินกิจกรรม CSR หรือกิจกรรมอ่ืน ทุกคนควรรวมมือ
กัน ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน (Teamwork) เพื่อใหงานสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี สุดทายคือ การสราง
ความรับผิดชอบใหเกิดข้ึนในตัวบุคคล ตามระดับความสามารถ โดยเร่ิมจากความรับผิดชอบใน
สวนของงานท่ีตนเองเปนผูทําวาตองออกมา ดีท่ีสุด ปลอดภัยท่ีสุด จนเกิดความรับผิดชอบใน
ระดับองคกร ตอเนื่องออกไปสูความรับผิดชอบตอสังคม และผูท่ีมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย จน
ทายท่ีสุดจะสามารถเปนองคกรท่ียั่งยืนไดดวยตัวของตัวเอง และดวยความดีท่ีไมจําเปนตองเสียเงิน
โฆษณา 
โดยมีขอควรคํานึงถึงกิจกรรม CSR ดังนี้ 
- กิจกรรม สนับสนุน  
- กําไร (Margin)  
 - การบริการ (Services)  
 - การตลาดและการขาย (Marketing and Sales)  
 - การกระจายสินคา (Outbound Logistics)  
- การผลิต (Operations)  
- วัตถุดิบ (Inbound Logistics)  
- กิจกรรมหลัก  
 

เพลินทิพย โกเมศโสภา (2541) ไดศึกษาเร่ือง การจัดการดานการตลาดเพื่อส่ิงแวดลอม
ของบริษัทสินคาอุปโภคบริโภคช้ันนําในประเทศไทย พบวา ผลท่ีไดรับจากการตลาดเพ่ือ
ส่ิงแวดลอมนั้น ผูบริหารการตลาดสวนใหญใหความเห็นวา การตลาดเพ่ือส่ิงแวดลอมทําให
ภาพพจนของสินคาดีข้ึน ชวยสรางจิตสานึกใหแกสังคมและทําใหลูกคามีความพอใจมากข้ึน ซ่ึง
สะทอนใหเห็นถึงความสามารถในการบรรลุเปาหมายของธุรกิจท่ีใชการตลาดเพื่อส่ิงแวดลอม ซ่ึง
มีวัตถุประสงคเพื่อสรางภาพจนของสินคาและองคกรเปนอันดับท่ี 1 และเพื่อสรางจิตสํานึกใน
สังคมเปนอันดับท่ี 2 แตอยางไรก็ตาม ผูบริหารการตลาดสวนใหญใหความเห็นวาการตลาดเพื่อ
ส่ิงแวดลอมยังไมมีความสัมพันธกับประเภทสินคาและไมมีความสัมพันธกับระดับของการใช
การตลาดเพื่อส่ิงแวดลอมอีกดวย  
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เพ็ญทิพย เหลาบุญเจริญ สุมาลี รุงศรีสุทธิวงศ และจริยา ทับเอ่ียม (2539) ไดศึกษาเร่ือง
ผลของการใชกลยุทธการตลาด เพื่อส่ิงแวดลอม ท่ีมีตอพฤติกรรมการซ้ือสินคาประเภทอุปโภค
บริโภคของผูบริโภคและตอทัศนคติของผูประกอบการ (2539) การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาเร่ืองผล
ของการใชกลยุทธการตลาด เพื่อส่ิงแวดลอมท่ีมีตอพฤติกรรมการซื้อสินคา ประเภทอุปโภค
บริโภคของผูบริโภคและทัศนคติของผูประกอบการ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาผูบริโภค และ
ผูประกอบการโดยรวมถึงความคิดเห็นในเร่ือง การรักษาสภาพแวดลอม การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อท่ีจะกระตุนใหทุกคนตระหนักถึงกิจกรรมตางๆ เชน การลงทุน ของภาค
ธุรกิจเพื่อลดมลพิษ หรือการท่ีผูบริโภคซ้ือสินคาท่ีอนุรักษธรรมชาติและสงเสริมสภาพแวดลอมให
ดีข้ึน และจะเปนประโยชนตอนักการตลาดท่ีจะสามารถนําผลจากการวิเคราะหเขามาชวยใน การ
หากลยุทธในการจําหนายสินคาหรือสรางภาพพจนขององคกร และชวยในการหาเคร่ืองมือ หรือ 
วิธีการที่จะผลักดันใหประชาชนหรือกลุม ผูบริโภคมีจิตสํานึกในการรับผิดชอบตอสังคม ผลจาก
การศึกษาในดานของผูบริโภคพบวาผูบริโภคมีความเห็นวาปญหาส่ิงแวดลอมท่ีควรแกไขเปน
อันดับตน ๆ คือ ปญหามลภาวะทางอากาศ ปญหาการขาดแคลน ทรัพยากรปาไม และปญหาขยะ
มูลฝอย สวนลักษณะของวิธีการหรือกลยุทธของการ อนุรักษส่ิงแวดลอมท่ีดีจะเปนเร่ืองของการ
ไมท้ิงขยะ ส่ิงสกปรกในแมน้ําลําคลองและการ ใชน้ํามันไรสารตะก่ัว สําหรับลักษณะท่ีสําคัญของ
สินคาท่ีอนุรักษส่ิงแวดลอม ผูบริโภค เห็นวาจะตองมีคุณสมบัติท่ีอนุรักษส่ิงแวดลอมท่ีแทจริง 

เพชรสุภา  ทัศนพันธ (2542 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาแนวคิดเร่ือง “การเขาสมาคม” ท่ีเกิดข้ึน
ระหวาง พ.ศ. 2461 – 2475 นับต้ังแตรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวผูให
ความสําคัญตอบทบาท “การเขาสมาคม” ของสตรี โดยมีแนวพระราชดําริวาบทบาท  ดังกลาวของ
สตรีถือเปนสัญลักษณอยางหน่ึงท่ีแสดงใหเห็นถึงความเจริญรุงเรืองของชาติ   แนวคิดดังกลาว
ไดรับการยอมรับจากครอบครัวช้ันสูงและคนช้ันกลางในสังคมไทย  และยังไดใชโอกาสนี้ในการ
เล่ือนฐานะทางชนช้ัน  สรางความสัมพันธกับคนชั้นสูง  การแพรหลายของแนวความคิด “การเขา
สมาคม” เปนปจจัยหนึ่งท่ีทําใหสตรีช้ันสูงและช้ันกลางมีโอกาสไดรับการศึกษาแบบตะวันตกเพื่อ
ฝกหัดมารยาทสังคม  ยังสงผลใหสตรีไดเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมท่ีหลากหลาย อาทิ งานเล้ียง
สังสรรค  การเลนกีฬา การคบหาเพื่อนตางเพศ  ตลอดจนการปรับการแตงกายตามแบบ
ตะวันตก  แตาอยางไรก็ตามสตรีก็ยังคงถูกคาดหวังใหรักษามารยาทตามแบบจารีตของไทยจะเห็น
วางานวิจัยท่ีผานมา เปนการศึกษาการแสดงความคิดเห็นในแงของวัฒนธรรมไทยในภาพรวมท่ี
ควรอนุรักษและสงเสริมใหคงไว และเปนการศึกษาในเชิงปฏิบัติการโดยมีตัวแมแบบในการฝก
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ปฏิบัติการ ยังไมมีการศึกษาถึงรากฐานของมารยาทที่แทจริง ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษามารยาท : 
วัฒนธรรมบนรากฐานของพระพุทธศาสนา 

  ปารีณา ประยุกตวงศ และ แมท โอเซ็น (2552) ไดทําการวิจัยเร่ืองการพัฒนา CSR           
ในประเทศไทย และบทบาทอาสาสมัคร โดย เครือขายความรวมมือระหวางภาคธุรกิจและภาค
ประชาสังคม เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน เดอะเนทเวิรค (ประเทศไทย) ซ่ึงภาครัฐและองคกรพัฒนา
เอกชน ตางตระหนักถึงความสําคัญของธุรกิจในการเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาสังคมและ
ส่ิงแวดลอมมากข้ึน สวนธุรกิจเองก็มามีความรับผิดชอบตอผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจของ
ตนเองไมวาจะเปนส่ิงแวดลอม ผูบริโภค พนักงาน ชุมชน และผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมี
ความสัมพันธโดยตรงตอผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจตางๆ องคประกอบของความรับผิดชอบ
ตอสังคมของภาคธุรกิจหรือ Corporate Social Responsibility (CSR)โดยท่ัวไป ประกอบดวย สิทธิ
มนุษยชน มาตรฐานแรงงาน ส่ิงแวดลอม และธรรมาภิบาล (รวมถึงการตอตานคอรัปช่ัน) ซ่ึง
องคประกอบเหลานี้เปนท่ีสนใจรวมขององคกรพัฒนาเอกชน รัฐบาล และองคกรสนับสนุนภาค
ธุรกิจ สําหรับบริษัทสวนใหญตางเล็งเห็นประโยชนในการทํา CSR เพราะมองวาการทํา CSR จะ
ทําใหธุรกิจไดมีการสรางความนาเช่ือถือและความไววางใจ ประโยชนเหลานี้จะทําใหบริษัท
สามารถสรางช่ือเสียงของตัวเองได แตไมไดเปนคุณคาท่ีสําคัญท่ีจะสามารถทําใหธุรกิจทํา CSR 
ในฐานะการเปนพลเมืองท่ีสําคัญของประเทศท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบตอสังคม เม่ือมองดูฐานพุทธ
ศาสนาและสังคมไทยที่มุงใหทําความดี ดวยการบริจาคทานออก จึงเปนฐานท่ีสําคัญท่ีทําใหนัก
ธุรกิจไทยสนใจบริจาคและอาสาสมัครเม่ือมีโอกาส ซ่ึงแรงจูงใจนั้นมีความแตกตางจากการทํา 
CSR ตามแนวคิดตะวันตก สํานักงานโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ หรือยูเอ็นดีพี (UNDP) 
และโครงการอาสาสมัครแหงสหประชาชาติ หรือ UNV ประเทศไทย มองเห็นโอกาสในการ
ทํางานกับภาคธุรกิจผานการทํากิจกรรม CSR ของภาคธุรกิจ ซ่ึงการรวมมือคร้ังนี้เปนการรวมมือท่ี
ท้ัง UNDP และธุรกิจไดประโยชนรวมกัน งานวิจัยเร่ือง การพัฒนาCSR ในประเทศไทยน้ี จะทําให
ท้ัง UNDP และ UNV ประเทศไทยเขาใจสถานการณ การทํา CSR และ กิจกรรมอาสาสมัครภาค
ของธุรกิจในประเทศไทยมากข้ึน ปจจุบันมีมาตรฐานและหลักเกณฑการทํา CSR ท่ีพัฒนาโดย
หลากหลายสํานัก อาทิเชน The United Nations Global Compact (UNGC), Organization for 
Economic Cooperation and Development (OECD), International Organization for Standardization 
(ISO), Global Reporting Initiative (GRI), Principles for Responsible Investment (PRI) และ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (SEC) ทุกหลักเกณฑและมาตรฐาน
ในสาระลวมีเปาสูงสุดอยูท่ีการพัฒนาท่ียั่งยืน สําหรับประเทศไทยยังมีขอจํากัดตอการพัฒนา CSR 
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คือ การทําความเขาใจในเร่ืองการทํา CSR และตอคําถามเร่ืองความจริงใจของภาคธุรกิจในการทํา
CSR อยางไร หรือทํา CSR เพื่อลบลางความไมมีธรรมาภิบาลของธุรกิจ หรือทํา CSR เพียงหวัง
ภาพทางการตลาดความเขาใจที่ผิดๆในแนวคิดตะวันตกวาการทํา CSR บริษัทจะไดรับ
ผลประโยชนอะไรเปนตัวต้ัง และเพื่อทําบริษัทใหดูดีข้ึนเพื่อหลีกเล่ียงประเด็นความขัดแยงทาง
สังคม อยางไรก็ตามสังคมไทยยังมีพื้นฐานดีๆ ท่ีสําคัญในการพัฒนา CSR มุงสูการพัฒนาสังคมท่ี
ยั่งยืน งานวิจัยช้ินนี้ไดใชการวิจัยปฐมภูมิดวยการสัมภาษณเชิงลึก กับเจาหนาท่ีขาราชการไทย และ
เจาหนาทีองคกรสนับสนุนและการวิจัยทุติยภูมิดวยการคนหาขอมูลจากหนังสือและบทความตางๆ 
เกี่ยวกับ CSR งานวิจัยช้ินนี้คนพบไดขอสรุป 4 ขอดังนี้ 
1. ทามกลางภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลกท่ีเกิดข้ึนนี้ ธุรกิจไทยกําลังเผชิญชวงเวลาท่ียากลําบากในการ
ทํา CSR ท่ีจะนําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืน ในปจจุบันธุรกิจทํา CSR ในรูปแบบการทํากิจกรรมเพื่อ
สังคมเพื่อประชาสัมพันธสรางช่ือเสียง หรือมุงเปนเพียงกลยุทธการตลาดเทานั้น แตกระแสการ
พัฒนา CSR ในระดับโลกนั้น มุงไปท่ีการพัฒนาการทํา CSR ใหเปนเคร่ืองมือการพัฒนา ท่ีจะ
นําไปสูการสรางความเขมแข็งท่ีไมใชเพียงแตธุรกิจเทานั้น แตเปนการสรางคุณคาทางสังคมท่ี
ธุรกิจมีตอชุมชนและสังคม เพื่อใหเทาทันกระแสการพัฒนานี้ ธุรกิจจําเปนตองทําความเขาใจหาวิถี
การการทําCSRอยางบูรณาการในการดําเนินธุรกิจโดยท่ัวไป 
2. ความทาทายขององคกรสนับสนุนในประเทศไทย ท่ีมีตอการสงเสริมและสนับสนุนเร่ือง CSR 
อยางตอเนื่องและนําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืน ส่ิงท่ีเปนขอจํากัดสําหรับรัฐบาลไทยตอการพัฒนา 
CSR ในประเทศไทยก็คือ ไมปรากฏหนวยงานราชการไทยใดท่ีจะทําหนาท่ีเปนหนวยงาน
ประสานงานกลางท่ีจะประสานความรวมมือในการประสานการสงเสริมท่ีตางมีการสงเสริมท่ี
เปนไปตามวาระการพัฒนาขององคกรตนเองโดยเฉพาะ 
3. กระแสการพัฒนา CSR และการพัฒนาอาสาสมัครในประเทศไทย มีแนวโนนท่ีดีตอแนว
ทางการพัฒนาของ UNDP และแนวทางการสงเสริมเร่ืองอาสาสมัครของ UNV  
4. การรับรูเร่ืองหลักการสัญญาโลกแหงสหประชาชาติ (UN Global Compact) ในประเทศไทย ยัง
ไมมากนัก 
              จากการวิจัย นําไปสูขอเสนอแนะตอเร่ืองการเพิ่มความตระหนัก การแลกเปล่ียนความรู 
การรณรงค และ พัฒนาส่ิงแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวยตอการพัฒนา CSR โดยเฉพาะสําหรับ UNDP ควร
สงเสริมการพัฒนาดังนี้ 
1. ควรมีบทบาทการประสานวาระการพัฒนา CSR ขององคกรสนับสนุนท่ีมีเปาหมายและวาระท่ี
แตกตางกัน เพื่อใหเกิดการสนับสนุนการพัฒนา CSR ท่ีตอเนื่อง โดย UNDP ควรทํางาน
ประสานงานกับสํานักงานสถิติแหงชาติ และ Play a focal or coordinating role to align different 
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agendas of different supporting organizations to ensure continuous support to CSR development 
in Thailand. Within this, UNDP should work with the National Statistics Office (NSO) และ
สํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สภาพัฒนฯ) เพื่อพัฒนาตัวช้ีวัดการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน และการรวบรวมขอมูลการเปดเผยเกี่ยวกับการทํา CSR ท้ังมีผลกระทบท้ังดานบวกและลบ
จากการดําเนินธุรกิจ 

2. จัดพื้นท่ีการแลกเปล่ียนความรูเพื่อสงเสริมใหมีความเขาใจเร่ือง CSR และหลักการสัญญาโลก
แหงสหประชาชาติ ซ่ึงเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาใหกับภาคธุรกิจไทยในวงกวางมากข้ึน ใน
ปจจุบันนี้ควรมีการผลักดันใหสภาองคการนายจางแหงประเทศไทยสรางกลไกสําคัญในการ
สงเสริมในฐานะท่ีทําหนาท่ีเปนกองเลขาในระดับประเทศของ สัญญาโลกแหงสหประชาชาติ และ
ใหมีบทบาทมากข้ึน 
3. ควรพัฒนากลไกการสงเสริมท่ีจะนําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืนดวยการตอยอดฐานพุทธศาสนาและ
วัฒนธรรมไทยในการทํากิจกรรมเพ่ือสังคม การบริจาค และอาสาสมัคร ในการทําความดีดวยการ
บริจาคและการทําทานดวยการสงเสริมการแลกเปล่ียนตัวอยางกรณีศึกษาดีๆจากการทํากิจกรรม
ดังกลาว เสนอแนะการทํากิจกรรมเพ่ือสังคม การบริจาค และอาสาสมัครท่ีสงผลกระทบตอสังคม
ท่ีดีข้ึน 
4. มุงพัฒนาCSRใหเปนเคร่ืองมือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
5. รณรงคกลไกทางกฎขอบังคบทางกฎหมาย หรือในระดับระเบียบขอบังคับตางๆที่จะผลักดันให
บริษัทหันมาทํา CSR รวมท้ังพัฒนาแรงจูงใจใหธุรกิจหันมาทํา CSR ดวยความสมัครใจมากข้ึน 
เม่ือพิจารณาขอบเขตการพัฒนา ของ UNDP และ UNV ท้ังสองหนวยงานควร 1.แลกเปล่ียนความรู
เฉพาะดานในการพัฒนาส่ิงแวดลอมท่ียั่งยืน เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ การสรางเสริม
ธรรมาภิบาล งานดานเอชไอวี(เอดส) การพัฒนาตัวข้ันพื้นฐานและการบริหารการจัดการเร่ือง
อาสาสมัคร 2. ใช CSR เปนเคร่ืองช้ีวัดในเร่ืองการพัฒนามนุษย และเผยแพรขอมูลตัวนี้ในรายงาน
การพัฒนามนุษยเพื่อเปนการสงเสริมCSRในอีกแนวทางหนึ่ง 3. ศึกษาความรวมมือกับบริษัทตางๆ 
เพื่อเปนการแลกเปล่ียนทรัพยากร และรวมการออกแบบโครงการท่ีนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน  
       หากการพัฒนาเปนไปตามแนวทางท่ีเสนอแนะดังท่ีกลาวมาขางตน ก็จะสามารถทําใหเกิดการ
ประสาน การสงเสริมเร่ือง CSR ไปในแนวทางท่ีจะเกิดการผสานทรัพยากรสูการพัฒนาสังคมท่ี
ยั่งยืน หากCSR ในประเทศไทยไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่องประเทศไทยก็จะพัฒนานําไปสูความ
ยั่งยืนไดรวดเร็วข้ึน บทวิเคราะหและขอเสนอแนะในรายงานนี้ไมจําเปนตองเปนความเห็นของ
แผนงานสหประชาชาติเพื่อการพัฒนายูเอ็นดีพี (United Nations Development Programme-
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UNDP) หรือไมจําเปนตองเปนความเห็นของคณะกรรมการบริหาร หรือสมาชิกของประเทศ
สมาชิกของสหประชาชาติ รายงานฉบับนี้มีความเปนเอกเทศท่ีไดรับการวาจางโดย UNDP เทานั้น  

สุรพันธ สวัสดิพรรค (2545) ไดศึกษาเร่ือง ทัศนคติของผูบริโภคที่มีตอองคกรธุรกิจท่ีใช
นโยบายการตลาดเพ่ือส่ิงแวดลอม พบวาทัศนคติของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นดวยอยาง
ยิ่งกับบางประเด็นของนโยบายการตลาดเพ่ือสังคม และเม่ือศึกษาปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือสินคาพบวา มีความสัมพันธเชิงบวกกับทัศนคติของผูบริโภคท่ีมีตอองคกรธุรกิจ
ผูบริโภคท่ีมีอายุมาก จะมีทัศนคติตอองคกรท่ีใชนโยบายการตลาดเพื่อสังคมสูง ผูบริโภคท่ีเปนเพศ
หญิงมีทัศนคติตอองคกรธุรกิจท่ีใชนโยบายทางการตลาดเพ่ือสังคมสูงกวาเพศชาย ผูบริโภคท่ีมี
รายไดสูงจะมีทัศนคติตอองคกรธุรกิจท่ีใชนโยบายทางการตลาดเพ่ือสังคมสูงตามไปดวย และ
พบวาปจจัยดานอาชีพ การศึกษา ไมมีความสัมพันธกับทัศนคติตอองคกรธุรกิจท่ีใชนโยบายทาง
การตลาดเพื่อสังคม 

 
กุลนัดดา สุวรรณศรี (2551) ไดศึกษาเร่ืองความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร ท่ีมี

อิทธิพลตอคุณคาตราสินคา “ฮอนดา “ และแนวโนมพฤติกรรมของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร การวิจัยคร้ังนี้มีความมุงหมายเพื่อศึกษาขอมูลสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ 
สถานภาพระดับการศึกษา อาชีพ รายได และจานวนรถยนตนั่งสวนบุคคลในครอบครัวลักษณะ
บุคลิกภาพรูปแบบการดารงชีวิต และความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร ท่ีมีตอคุณคาตราสินคา 
“ฮอนดา”ตลอดจนความสัมพันธระหวางคุณคาตราสินคา “ฮอนดา” กับ แนวโนมพฤติกรรมของ
ผูบริโภคของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคือ กลุมผูบริโภคท่ีมี
อายุ 18 ปข้ึนไปเปนผูใชรถยนตนั่งสวนบุคคลยี่หอฮอนดา และอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร 
จานวน 420 คน ผลการวิจัยพบวาความรับผิดชอบตอสังคมมีผลทาใหผูบริโภคมีการรับรูคุณคาตรา
สินคาดานความซาบซ้ึงถึงคุณคาตราสินคา คือการทาใหลูกคามีความพอใจท่ีเกิดจากการท่ีลูกคา
ไดรับสินคาหรือบริการที่เหนือความคาดหมายของเขา มีผลทําใหลูกคาซ้ือสินคาของบริษัท ดังนั้น
ในการดาเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม จะตองดาเนินการและทาใหผูบริโภคไดรับรูให
มากท่ีสุด โดยเนนการประชาสัมพันธใหมากข้ึน เพื่อภาพลักษณท่ีดีของสินคาและองคกรท่ีไม
ทําลายส่ิงแวดลอมเทานั้น จะอุดหนุนสินคาท่ีนํามาขายเพ่ือหารายได ไปชวยเหลือผูดอยโอกาสทาง
สังคม จะเลือกซ้ือสินคาหรือบริการเฉพาะตราสินคาท่ีผูผลิตมีความรับผิดชอบตอสังคมเทานั้น จะ
ไมสนับสนุนสินคาและหรือบริการจากองคกรธุรกิจท่ีไมคานึงถึงความปลอดภัยของคนงาน และ
จะแนะนําตอใหกับสมาชิกในครอบครัวและญาติพี่นองใหชวยกันสนับสนุนสินคาและหรือบริการ
ท่ีไมทําลายส่ิงแวดลอม แตอยางไรก็ดี ปจจัยสําคัญในการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาและบริการสว
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ใหญในปจจุบัน ผูบริโภคยังคงพิจารณาจากคุณภาพ และราคาเปนหลัก หากสินคามีราคาและ
คุณภาพไมแตกตางกันโดยท่ีสินคายี่หอหนึ่งเปนของบริษัทท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคม และอีก
ยี่หอหนึ่งเปนของบริษัทท่ีไมมีความรับผิดชอบตอสังคม ผูบริโภคก็จะเลือกยี่หอของสินคาของ
บริษัทท่ีรับผิดชอบตอสังคม หากสินคาของบริษัทท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคมมีราคาสูงกวา แต
คุณภาพไมแตกตางกัน ผูบริโภคก็จะเลือกซ้ือสินคายี่หออ่ืนๆท่ีมีราคาตํ่ากวาถึงแมบริษัทเหลานั้น
ไมมีหรือมีความรับผิดชอบตอสังคมนอยก็ตาม สําหรับความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ
ในประเทศไทยท่ีชาวกรุงเทพฯ เห็นวาควรจะมีการพัฒนา 5 ลําดับแรก จากการสํารวจพฤติกรรม
และทัศนคติของผูบริโภคในคร้ังนี้ มีดังนี้คือ การรักษาส่ิงแวดลอม การสงเสริมการศึกษา และการ
กีฬาของเด็กและเยาวชน การใหความสําคัญกับความปลอดภัยในการผลิตและการบริโภค การผลิต
สินคาและบริการที่ไดมาตรฐานและมีคุณภาพ และการรณรงคและการสงเสริมกิจกรรมดานการ
ตอตานยาเสพติด  

 
ศูนยวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย โดยการสนับสนุนจากโครงการองคกรสนับสนุน

ธุรกิจ สถาบันคีนันแหงเอเชีย (2549) ไดศึกษาเร่ือง โครงการสํารวจพฤติกรรมและทัศนคติของ
ผูบริโภคเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม ขององคกรธุรกิจในประเทศไทย (Survey on 
Consumer’s Behavior and Attitude toward Corporate Social Responsibility of the Business 
organization in Thailand)วัตถุประสงคในการศึกษาพฤติกรรม และทัศนคติของผูบริโภคโดยการ
สํารวจจากตัวอยางชาวกรุงเทพฯ เพื่อใหทราบถึงความรูความเขาใจรวมถึงศึกษาพฤติกรรม และ
ทัศนคติ ตลอดจนความคิดเห็นของผูบริโภคที่มีตอความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจใน
ประเทศไทย โดยสามารถสรุปผลการวิจัย ไดดังนี้ ชาวกรุงเทพฯ สวนใหญมีระดับความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจในประเทศไทย อยูในระดับคอนขางมาก 
ดานทัศนคติและพฤติกรรมชาวกรุงเทพฯ ในการเลือกซ้ือสินคาและหรือบริการชาวกรุงเทพฯ สวน
ใหญรอยละ 50 มีความคิดท่ีจะเลือกซ้ือสินคาและหรือบริการขององคกรธุรกิจท่ีมีความรับผิดชอบ
ตอสังคม กลาวคือจะซ้ือผลิตภัณฑและ หรือบริการจากองคกรธุรกิจ ท่ีมีราคาถูก/ไมแพง และใช
แลว ไมเกิดอันตรายตอคน และผูบริโภคยังตองการให ผูประกอบการจัดกิจกรรมท่ีอนุรักษ 
ส่ิงแวดลอมท่ีเกี่ยวกับการปลูกปาหรือรณรงคใหทุกคนรวมกันปลูกตนไม ที่อนุรักษส่ิงแวดลอม
มากกวาดานอ่ืน ปรากฎวามีความพอใจในดานคุณสมบัติ ท่ีเคยใชสินคาอุปโภคบริโภคที่อนุรักษ
ส่ิงแวดลอม สําหรับความพอใจของผูบริโภค คุณภาพท่ีดีของสินคาในดานอนุรักษส่ิงแวดลอม
ตามมา แลวจึงพิจารณาดานคุณภาพที่ดีของสินคาท่ีสามารถตอบสนองความตองการเปนลําดับแรก 
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ผูบริโภคใชเหตุผลในการตัดสินใจซ้ือสินคาอุปโภคบริโภคที่อนุรักษส่ิงแวดลอมนั้น สําหรับ
เหตุผล ผลิตสินคาท่ีอนุรักษส่ิงแวดลอมจะมีผลตอการสรางภาพพจนเปนอยางมาก  
 

สุจริตรา กฤษณามนตรี (2554) จากงานวิจัยเร่ือง ความรับผิดชอบขององคกรท่ีมีตอสังคม 
: กรณีศึกษาในบริบทของการพัฒนาอยางยั่งยืน ไดสรุปแนวคิดเร่ืองความรับผิดชอบขององคกรท่ี
มีตอสังคม (Corporate Social Responsibility  หรือ CSR) เปนกระแสความคิดท่ีนานาชาตินําเขามา
เปนเคร่ืองมือในการบริหารการพัฒนาท้ังหลายท่ีกระทํากันอยูในขณะน้ี ใหเปนการพัฒนาท่ียั่งยืน
(Sustainable Development) มีขอเขียนมากมายท่ีช้ีใหเห็นวาการมีความรับผิดชอบตอสังคมของ
องคกรตางๆ นั้น มีมานานกวา 200  ปแลว  แตเม่ือโลกในทุกวันนี้มีสภาพเปน “หมูบานโลก” หรือ 
“ชุมชนโลก” ซ่ึงเปนสภาพท่ีไดประจักษแลววาเหตุการณหรืออุบัติภัยตางๆ ท่ีเกิดข้ึน (เชน ภาวะ
โลกรอน  น้ําทวม หรือเหตุการณใน 3 จังหวัดภาคใต) แตเปนผลจากการกระทําท่ีมนุษยในหมูบาน
โลกไดกระทําตอโลกในหลากหลายมิติ  ไมวาจะในมิติดานเวลาหรือมิติดานสถานท่ี ซ่ึงหมาย
รวมถึงการกระทําท่ีทํามานานแลว และท่ีเพิ่งกระทํา และท้ังท่ีกระทําในพื้นท่ีหางไกลและพื้นท่ี
ใกลเคียง ผลก็คือชาวโลกท้ังหลาย ตางก็ไดรับผลกระทบจากการกระทําเหลานั้นอยางถวนหนา 
โดยมีความรุนแรงมากนอยตางกัน ข้ึนอยูกับปจจัยแวดลอมท่ีแตกตางกันนานัปการ ดังนั้น  จึงมี
กลุมบุคคลท่ีเร่ิมเห็นความจําเปนของการแสวงหาวิธีการและความรวมมือรวมใจในอันท่ีจะ
สรางสรรค และกระทําส่ิงดี ๆ ท่ีมีคุณคาและเปนประโยชนตอสังคมโลก ซ่ึงแนนอนวาถาเปนส่ิงท่ี
มีการกระตุนและสนับสนุนจากชนช้ันผูนํา  โดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริหารประเทศ หรือผูบริหาร
ระดับสูงขององคกร ท้ังในภาคธุรกิจ ภาคราชการ และภาคประชาสังคม การกระทําเหลานั้น ก็จะ
สามารถบรรลุผลและประสบความสําเร็จไดดวยดี ขอเขียนนี้  มุงท่ีจะใหรายละเอียดหรือรายงาน
ผลของการดําเนินงานท่ีอยูในขอบขายของ CSR ซ่ึงประมวลจากรายงานขององคกรท่ีใชช่ือวา 
World Business Counsil for Sustainable Development หรือ WBCSD) รวมท้ังจะรายงานผลการ
ดําเนินงานในสวนของ กฟผ. คือ โครงการความรวมมือในการจัดต้ังวิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม
เมาะ  ซ่ึงเปนสวนหนึ่งในนโยบายดาน CSR ของ กฟผ. 

The World Business Counsil for Sustainable Development หรือ WBCSD เปนความ
รวมมือของบริษัทนานาชาติ รวม 120 แหง จาก 30 ประเทศ และจากมากกวา 20 ภาคอุตสาหกรรม 
โดยมีเปาหมายท่ีจะใชแนวคิดวาดวย CSR เปนตัวเรงสําหรับการเปล่ียนแปลงที่จะนําไปสูการ
พัฒนาอยางยั่งยืนและสนับสนุนความรวมมือระหวางภาคธุรกิจ ภาครัฐบาล ตลอดจนองคกรตางๆ 
ท่ีเกี่ยวของกับส่ิงแวดลอมและการพัฒนาอยางยั่งยืน  องคกรนี้มุงแสวงหาความรวมมือเพื่อ
เสริมสราง ใหธุรกิจคงความสามารถในการแขงขัน  ในขณะเดียวกันก็ยังสามารถสนับสนุน
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ชวยเหลือในการพัฒนาอยางยั่งยืนใหแกโลกอยางมีประสิทธิภาพ บริษัทธุรกิจในประเทศไทยท่ี
เปนสมาชิกขององคกรนี้  ไดแก ปตท.  และบริษัทปูนซีเมนตไทย WBCSD  ไดจัดประชุมในระดับ
นานาชาติคร้ังแรกเพื่อหารือกันเกี่ยวกับ CSR เม่ือป พ.ศ. 2541  และไดจัดพิมพรายงานข้ึนในป 
พ.ศ. 2543  โดยไดรายงานประเด็นตางๆ ซ่ึงในท่ีนี้จะนําเสนอเฉพาะประเด็นท่ีสําคัญๆ ดังตอไปนี้ 
 1.  ความเชื่อมโยงระหวาง CSR กับการพัฒนาอยางยั่งยืน จากรายงานไดกลาวถึงความหมายของ
คําวา   Corporate Social Responsibility  ตามท่ีผูเขารวมประชุมเห็นพองตองกันวา “ คือ คําม่ันหรือ
ขอผูกพันท่ีธุรกิจจะปฏิบัติตอสังคมอยางมีคุณธรรมและเปนไปอยางตอเนื่อง รวมท้ังการสนับสนุน
ในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของแรงงานตลอดจนครอบครัว ชุมชน และ
สังคม”  และไดระบุถึงความเช่ือมโยงระหวาง CSR กับ การพัฒนาอยางยั่งยืนวา CSR เปนสวน
ควบของการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable Development) ดังนั้น จึงจําเปนท่ีจะตองพิจารณาใน
บริบทเดียวกับคําวา  Sustainable Development ดังแผนผังแสดงความสัมพันธ ดังนี้ 
 

Corporate Responsibility 

Sustainable Development 

Corporate Financial Responsibility 

Corporate Environmental 

Social Responsibility 

ภาพท่ี 2.4 ความสัมพันธของ CSR กับการพัฒนาอยางยั่งยืน 

ท่ีมา: The World Business Counsil for Sustainable Development (2000) 

โดย CSR จึงเปนเร่ืองท่ีวาดวยความรับผิดชอบตอสังคมในประเด็นตางๆ เชน สิทธิ
มนุษยชน  สิทธิของพนักงาน/ลูกจาง การปองกันดานส่ิงแวดลอม การมีสวนรวมของชุมชน สิทธิ
ของผูมีสวนไดสวนเสีย ฯลฯ นอกจากนั้น บริษัทควรดําเนินการเพื่อสรางสมรรถนะในการ
ดําเนินงาน CSR เชน 

1) กําหนดหลักการที่ชัดเจนท่ีจะผลักดัน ดาน CSR ของบริษัท 
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2) การประเมินและกําหนดข้ันตอนของหลักการ กลยุทธ นโยบาย และคุณคาตางๆ ท่ีจะเกิดข้ึนจาก
การดําเนินงาน 
3) รวบรวมและเผยแพรตัวอยางการปฏิบัติท่ีไดผลดี (Good Practice)  
4) พัฒนาการฝกอบรม และระบบการใหรางวัลตอบแทน สําหรับพนักงานท่ีทําหนาท่ีดาน CSR ใน
ลักษณะเฉพาะเจาะจงตามพื้นท่ี 
5) จัดใหมีกระบวนการที่จะใหคําแนะนําตางๆ สําหรับผูมีสวนไดสวนเสีย โดยตองแนใจวาจะ
สามารถในการทําความเขาใจกับวัฒนธรรมของแตละพื้นท่ี   และดําเนินไปไดกับทุกข้ันตอนของ
การจัดการดาน CSR 
6) สรางใหเกิดความรูสึกของความเปนเจาของ (Sense of Ownership) ระหวางบุคลากรท่ีจัดต้ัง
โครงการ  กับผูท่ีจะดําเนินงาน CSR ตามโครงการนั้น ๆ 

2.  กรณีตัวอยางจากนานาประเทศ 

กิจกรรมท่ีบริษัทท่ีเปนสมาชิกไดดําเนินงานในภูมิภาคตางๆ ของโลก  รวมท้ังไดระบุถึง
ประโยชนท่ีไดรับ ซ่ึงในท่ีนี้จะยกมาเพียง 3 ตัวอยาง ดังตอไปนี้ 

(1) บริษัท Unilever Ceylon ไดสนับสนุนการฝกทักษะวิชาชีพสําหรับเยาวชนในเมือง 
Galgamuwa ประเทศศรีลังกา ดวยการสนับสนุนเงินเพื่อพัฒนาและดําเนินงานศูนยฝกวิชาชีพ
สําหรับเยาวชน (เชน ดานเคร่ืองกล ชางไม และอิเล็คทรอนิกส) โดยรวมมือกับองคกรตางๆ ใน
ทองถ่ิน เชน องคกรท่ีรับผิดชอบดานการฝกงานของศรีลังกา ซ่ึงเปนผูจายเงินสนับสนุนรายเดือน
ใหแกผูรับการฝก และมีธนาคารจัดหาเงินกู เพื่อกอต้ังธุรกิจขนาดเล็กใหแกผูผานการฝกงาน ซ่ึง
ประโยชนท่ีไดรับ คือ การสนับสนุนการฝกทักษะวิชาชีพใหแกเยาวชนของศรีลังกา เปนการสราง
ช่ือเสียงใหแกบริษัท 

 (2) บริษัท Deloitte & Touche ไดกอต้ังคณะทํางานเพ่ือศึกษาเหตุผลวาเหตุใดพนักงานท่ีเปนสตรี
จึงมีนอย และมีอัตราการพนจากการเปนพนักงานสูงกวาบุรุษ และจัดทําโครงการเพ่ือธํารงรักษา
พนักงานหญิงท่ีมีความสามารถสูง   รวมท้ังสงเสริมโอกาสของความกาวหนาในอาชีพ  โดยวิธีการ
จัดใหมีพี่เล้ียงชวยใหคําแนะนําการทํางาน (Mentoring) และวางแผนอาชีพ (Career planning) 
โครงการนี้ มีประธานกรรมการและ CEO เปนผูนํา ผลปรากฏวาการปรับปรุงเร่ืองการธํารงรักษา
พนักงานสตรีในกลุมวิชาชีพ ทําใหบริษัทกลายเปนบริษัทช้ันนําท่ีมีช่ือเสียง  ท้ังในดานการ
แกปญหาดานความกาวหนาในวิชาชีพของพนักงานสตรี และในดานการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรม
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ในการทํางาน โดยไดเปน 1 ใน 5 อันดับแรกของอเมริกา และในเดือนมกราคม 1999  นิตยสาร 
Fortune ไดจัดอันดับใหเปนบริษัทท่ีนาทํางานดวย ลําดับท่ี 8  ในจํานวน 100  บริษัทของอเมริกา 

 (3) บริษัท WMC Limited ไดชวยเหลือเปนท่ีปรึกษาใหแกชาวชุมชนบริเวณเหมืองทองแดงท่ีช่ือ
วา Tampakan Copper Project ท่ีเกาะมินดาเนา ประเทศฟลิปปนส เหมืองดังกลาว ต้ังอยูในพื้นท่ี
แถบภูเขาท่ีมีฝนตกชุก เหนือข้ึนไปจากพ้ืนท่ีท่ีมีพลเมืองอยูหนาแนน และยังเปนพื้นท่ีท่ีงายตอการ
พลังทลาย ดังนั้น จึงเปนเหมืองท่ีกลุม NGO ไดตรวจสอบติดตามอยางใกลชิด การใหคําปรึกษา
แนะนําครอบคลุมท้ังเร่ืองกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน ผลกระทบดานส่ิงแวดลอม การฝกฝนทักษะอาชีพ 
สุขภาพ การศึกษา ท่ีพักอาศัย รวมท้ังการยายถ่ินฐาน และคาชดเชยตาง ๆ    งานเหลานี้เปนการ
สรางความไวเนื้อเช่ือใจและความเชื่อม่ันในหมูผูมีสวนไดเสีย และไดชวยใหชุมชนไดมีการทํา
การเกษตรแบบย่ังยืน รวมท้ังการตรวจสอบติดตามดานส่ิงแวดลอม ซ่ึงบริษัทตองทําอยางโปรงใส
ในทุกข้ันตอน ซ่ึงประโยชนท่ีไดรับ คือ ไดปรับมาตรฐานการดํารงชีพ และสรางโอกาสในดานตาง 
ๆ ใหแกผูคนจํานวนมากในชุมชน 

3. กรณีตัวอยางความรับผิดชอบตอสังคมของ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  ท่ีดําเนินงาน
แบบมีสวนรวมจากหลายฝาย 

  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) มีนโยบายและการปฏิบัติในดาน CSR อยาง
มากมาย และตอเนื่องมานานแลว ท้ังในดานสิทธิมนุษยชน ส่ิงแวดลอม การมีสวนรวมในชุมชน 
ฯลฯ ซ่ึงอาจกลาวไดวา การมีสถานะเปนรัฐวิสาหกิจ  ยอมหลีกเล่ียงไมไดท่ีจะตองมีสวนในการ
เอ้ืออาทรตอสังคม และยิ่งถามองในแงของภารกิจในการผลิตพลังงานไฟฟารายใหญของประเทศ 
ซ่ึงจะตองมีสวนไปเกี่ยวของกับชุมชน ก็ยิ่งจําเปนตองวางแผนและมีการปฏิบัติดาน CSR อยาง
จริงจังและโปรงใสในทุกข้ันตอน  ซ่ึงนโยบาย ท่ีใหภาพท่ีชัดเจนวา กฟผ. เอาจริงเอาจังกับความ
รับผิดชอบตอสังคม คือ “นโยบายตอประชาชน” โดยมีโครงการท่ีเปนท่ีรับรูอยางกวางขวาง เชน 
โครงการพัฒนาพื้นท่ีและชุมชน กฟผ. แมเมาะ โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน โครงการ
ลางแอรเพื่อชาติ ฯลฯ โดยเฉพาะอยางยิ่ง โครงการสนับสนุนดานการศึกษา คือ โครงการความ
รวมมือในการจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แมเมาะ ซ่ึง กฟผ. ไมเพียงแตตกลงท่ีจะบริจาคเงิน
ประมาณ 372.47 ลานบาท ใหแกคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อ
สรางสถานศึกษาแหงใหมข้ึนเทานั้น แตในการดําเนินงานนับต้ังแต กฟผ. ไดอนุมัติโครงการฯ ยัง
ไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานจากภายนอกเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานดวย เชน 
ขาราชการและแกนนําชุมชนใน อ.แมเมาะ คณะผูบริหาร และอาจารยจาก สอศ. ท่ีสําคัญ คือ 
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สถานศึกษาแหงนี้ไดจัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ซ่ึงเนนเร่ืองการฝกอาชีพในภาคปฏิบัติอยาง
เขมขน โดย กฟผ. ไดเปดโอกาสใหนักศึกษาไดเขามารับการฝกอาชีพท่ีโรงไฟฟาแมเมาะ และ
เหมืองแมเมาะเปนจํานวนมาก ในการรับฝกอาชีพ กฟผ. ไดบริหารจัดการใหการฝกอาชีพเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ ดังตอไปนี้ 

(1) แตงต้ังครูฝกและผูควบคุมการฝก เพื่อทําหนาท่ีหลัก 4 ประการ คือ 

ก. รวมกับสถานศึกษาวิเคราะหงานใน กฟผ. และกําหนดงานท่ีนักศึกษาตองฝกอาชีพ เพื่อจัดทํา 
แบบสรุปการวิเคราะหงาน  แผนการฝกอาชีพตลอดหลักสูตร  และแผนการฝกอาชีพรายวิชา 

ข. ดําเนินการสอนงานตามแผนการฝกอาชีพตลอดหลักสูตร และประเมินผลเม่ือส้ินสุดภาค
เรียน  โดยการนําผลการฝกตามแผนการฝกรายวิชามาหาคาเฉล่ีย จากนั้น จึงสงผลการประเมิน
ใหกับสถานศึกษา 

ค. ตรวจสมุดบันทึกการฝกงานของนักศึกษาทุกสัปดาห เพื่อดูความเรียบรอยถูกตองของการเขียน
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน และรายละเอียดตางๆ จากงานท่ีไดปฏิบัติ รวมท้ัง เทคนิค เคล็ดลับ 
ประสบการณท่ีไดรับ ปญหาท่ีเกิดข้ึน วิธีแกปญหา ซ่ึงครูนิเทศจะมาลงนามเพ่ือตรวจสอบความ
เรียบรอยแลวทุกคร้ังท่ีมานิเทศ 

ง. ควบคุมดูแลความประพฤติของนักศึกษาใหปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติตางๆ รวมท้ังการมีทัศนคติ 
และจิตพิสัยท่ีเหมาะสม 

 (2) จัดสภาพแวดลอมในการฝกอาชีพ โดยคํานึงถึงความปลอดภัย จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการ
เรียนรู และอนุญาตใหนักศึกษาไดเขารวมกิจกรรมตางๆ ของ  กฟผ. และจัดกิจกรรมสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ตางๆ เชน พิธีไหวครู การปฐมนิเทศเพื่อสรางความรู ความเขาใจ และ
เสริมสรางจิตพิสัยดานคุณธรรมจริยธรรมอยางเหมาะสม  

 ประโยชนท่ีไดรับจากการดําเนินงาน 

 1. ประโยชนสําหรับ กฟผ. ในสวนของผูปฏิบัติงาน  

กลุมผูทําหนาท่ีครูฝก/ผูควบคุมการฝกในหลายฝายของโรงไฟฟาแมเมาะ และเหมืองแมเมาะ 
ซ่ึงถือเปนหนาท่ีอันมีเกียรติในฐานะผูประสิทธ์ิประสาทความรูและทักษะและเปนผู ทํา
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คุณประโยชนตอองคกร  ผูไดรับหนาท่ียอมตองขวนขวายและใสใจท่ีจะตองแสวงหาความรูและ
สรางความม่ันใจในการถายทอดความรู และปฏิบัติตนเปนตัวอยางท่ีดีแกผูรับการฝก โดยนัยนี้ ถือ
เปนวิธีการพัฒนาตนเองท่ีไดผลดียิ่ง นอกจากนั้นทาง สอศ. ยังไดจัดหลักสูตรฝกอบรมและสัมมนา
สําหรับครูฝก/ผูควบคุมการฝก รวมกับสถานประกอบการอื่น ๆ ดวย จึงเปนการพัฒนาและสราง
ความสัมพันธท่ีดีกับองคกรภายนอกไดเปนอยางดี ในการทําหนาท่ีครูฝก/ผูควบคุมการฝก เปน
ความรับผิดชอบพิเศษท่ีนอกเหนือจากงานประจํา โดยไมมีคาตอบแทนใด ๆ แตปรากฏวาครูฝก
สวนใหญไดทุมเทและมีความต้ังใจอยางสูง ในการถายทอดความรูและประสบการณ 

 2.  ประโยชนสําหรับ กฟผ. ในสวนขององคกร  

เปนการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมท่ีมีคุณคาตอความรูสึกนึกคิดของประชาชนอยาง
สูง เพราะการศึกษา คือ ความจําเปนพื้นฐานของชีวิต โดยเฉพาะอยางยิ่งการศึกษาดานวิชาชีพ เปน
การเพิ่มโอกาสใหแกเยาวชนท่ีดอยโอกาส (ซ่ึงหมายรวมถึง กลุมท่ีไมมีความสามารถเพียงพอท่ีจะ
เรียนในวิชาสามัญ) ใหไดรับการศึกษาโดยเทาเทียมกับกลุมอ่ืน ๆ ในสังคม ซ่ึงจะสงผลใหสามารถ
ดํารงชีพอยางมีศักดิ์ศรี และมีความสุข ดังนั้น จึงเปนการใหท่ีประชาชน (โดยเฉพาะผูเปนบิดา 
มารดา) จะรูสึกสํานึกในบุญคุณของผูทําหนาท่ีครูฝก และ กฟผ. ในภาพรวมเสริมสรางใหมี
ทัศนคติท่ีดีตอ กฟผ. นอกจากนั้น บุคลากรของ กฟผ. ยังสามารถเขารับการศึกษาเพิ่มวิทยฐานะ
ของตนเอง รวมท้ังการเตรียมความพรอมสูภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ซ่ึง กฟผ. มีแนวโนมท่ีจะตอง
ปรับสภาพไปสูธุรกิจท่ีตองแขงขันในอนาคต เหนืออ่ืนใด การเปนองคกรท่ีมีภารกิจอันกอใหเกิด
ผลกระทบตอหลายชุมชน ในทุกภาคของประเทศ จําเปนท่ีจะตองเสริมสรางใหเกิดความเช่ือมั่นวา 
กฟผ. เปนองคกรท่ีมีความจริงใจท่ีจะรับผิดชอบตอสังคมและยินดีกระทําส่ิงท่ีเกิดประโยชนตอ
ชุมชนอยางแทจริง 

 3.  ประโยชนสําหรับผูเรียน   

มีความไดเปรียบจากการไดฝกอาชีพท่ียาวนาน ในสถานท่ีจริง และเปนการปฏิบัติงานจริง 
และจะมีประสบการณเสมือนเปนพนักงาน กฟผ. โดย กฟผ. ไดจายคาอาหารกลางวันใหแกผูรับ
การฝกอาชีพ วันละ 50 บาท และจะออกใบรับรองการผานการฝกอาชีพ ซ่ึงลงนามโดยผูบริหาร
ระดับสูงของ กฟผ. แมเมาะ และผูอํานวยการสถานศึกษา ท่ีสําคัญคือ การเปนผูมีประสบการณใน
การทํางานจริงยอมเปนท่ีตองการของสถานประกอบการตางๆ และโอกาสในดานการประกอบ
อาชีพหรือการมีงานทําจะมีมากกวาผูจบการศึกษาโดยท่ัวไปนอกจากน้ัน  จากการท่ีโครงการได
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เชิญใหสถานประกอบการบางแหง และบางองคกร (เชน สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลําปาง) ไดมา
รับทราบความกาวหนา ตลอดจนรวมในการวางแผนการจัดการเรียนการสอน เปนการสรางความ
เช่ือม่ันวานักศึกษาจะมีความแกรงในภาคปฏิบัติ และสามารถติดตามผลอยางใกลชิด เปนการ 
“ปน” และ “สราง” บุคลากรใหมีคุณสมบัติตามท่ีตองการตั้งแตตน ซ่ึงเม่ือรับเขามาทํางานแลว ก็จะ
ไมตองเสียเวลาและคาใชจายในการเรียนรูงานอีก 

 4.  ประโยชนสําหรับชุมชน  

ชุมชนแมเมาะ จะไดรับโอกาสและความสะดวกในดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ท้ังใน
สวนของการพัฒนาวิชาชีพสําหรับเยาวชน และในสวนของประชาชนท่ัวไปท่ีสามารถไปรับการ
ฝกอาชีพระยะส้ันตางๆ ตลอดจนการศึกษาในรูปแบบการเทียบโอนประสบการณจากการประกอบ
อาชีพ  จึงเปนชุมชนท่ีไดรับการพัฒนาอยางยั่งยืน และลดปญหาการท้ิงถ่ินฐานของเยาวชนใน     
อ.แมเมาะ ท่ีตองไปศึกษาในตัวจังหวัดและจังหวัดอ่ืนๆ ซ่ึงจะทําใหเส่ียงตอการมีพฤติกรรมท่ีไม
เหมาะสมหรือเปนภัยตอสังคม และสามารถประหยัดรายจายตางๆ ลงไดอยางมาก 

5.      ประโยชนสําหรับสถานศึกษาและประเทศชาติ  

โครงการฯ นี้ เปนรูปธรรมท่ีชัดเจนของการเปนเครือขายแหงความรวมมือระหวาง กฟผ. 
กับ กระทรวงศึกษาธิการ และสอดคลองกับแนวนโยบายปฏิรูปการศึกษา ตาม พ.ร.บ. การศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542  ซ่ึงมุงเนนท่ีจะจัดการอาชีวศึกษา โดยใหมีความรวมมือระหวางภาครัฐกับ
เอกชน  และภาคประชาสังคม  ดังนั้น ความรวมมือท้ังปวงท่ีเกิดข้ึนแลว  และจะมีตอไป  จึงเปน
รูปแบบของการจัดการศึกษารวมกันระหวางภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งภาคประชาสังคม 
เพราะไดเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการสรางและพัฒนาหลักสูตร และสามารถจัดการสอนใหตรง
กับความตองการของตลาดแรงงาน นอกจากนั้น ครูอาจารยยังมีโอกาสไดแลกเปล่ียนความรูและ
เทคโนโลยีใหมท่ีทันสมัย และยังลดปญหาการขาดแคลนครูอาจารย และอุปกรณเคร่ืองมือท่ี
จะตองใชในการฝกอาชีพ เปนการประหยัดงบประมาณของประเทศ และเปนการใชทรัพยากรของ
ชาติอยางคุมคามากข้ึน ผลท่ีจะเกิดข้ึนอยางแนนอนในระยะตอไป คือ เม่ือ กฟผ.  ไดพัฒนาปจจัย
สําคัญท่ีจะนําไปสูความสําเร็จท่ีเกี่ยวของกับ CSR เชน มีการเสริมสรางการมีสวนรวมของภาค
ราชการและชุมชน  มีการสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาองคกรและกลไกตางๆ ท่ีเกี่ยวของ  รวมท้ัง
การเตรียมขยายความรวมมือไปยังสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา เชน สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาพระนครเหนือ (สจพ.) ทั้งยังจะขยายผลแหงความรวมมือไปยังประเทศเยอรมัน ซ่ึงเปน
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ตนแบบของระบบทวิภาคีอีกดวย  ดังนั้น  หากปจจัยแหงความสําเร็จไดมาหนุนและเสริมซ่ึงกัน
อยางเปนมรรคเปนผลเชนนี้  ประโยชนสูงสุดก็จะบังเกิดแกชุมชนและสังคม อยางไมอาจปฏิเสธ
ได ทุกคนในโลกน้ี  ตางก็มีบทบาทและหนาท่ีท่ีพึงปฏิบัติตอมนุษยดวยกัน หรือสังคมอยาง
หลากหลายตางกรรมตางวาระ  ยิ่งเม่ือคนมารวมตัวกันเปนองคกรตาง ๆ ไมวาจะเปนองคกรจะ
ขนาดเล็กหรือใหญก็ตาม องคกรเหลานั้นก็จะเปนภาครวมของหนาท่ีท่ีจะตองปฏิบัติตอสังคมและ
โลกอยางถวนหนา และโดยนัยของความเปนหมูบานโลก ก็คือ ความสามารถในการติดตอส่ือสาร
กันอยางสะดวกงายดาย รวดเร็ว และดวยความมีไมตรีจิตมิตรภาพ  ดังนั้น  ส่ิงใด  กิจกรรมใดท่ี
องคกรคิดท่ีจะทําหากกระทําดวยความมุงหวังใหเปนกิจกรรมท่ีเปนความยั่งยืนสําหรับสังคมหรือ
โลก  ก็ควรจะไดรับการรายงาน และทําใหชาวหมูบานโลกไดรับรู รับทราบ  และมีสวนรวมใน
การตรวจสอบประเมินผล  อยางสรางสรรคและจริงใจ และชวยกันสงเสริมใหส่ิงดี ๆ ท่ีเกิดข้ึนจาก
การกระทํา   นั้น ๆ สามารถยืนยงมั่นคงตอไปตราบนานเทานาน 

จริยา   จิรวาณิช  (2553) ไดรายงานเกี่ยวกับสรุปรายงานเกี่ยวกับไปดูงานเร่ืองความ
รับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม (CSR) ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย(กฟผ.)  
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงนําโดย คุณปราชญ บุณยวงศวิโรจน ประธานกรรมการ คุณ
วีระชัยคลายทอง กรรมการ คณะผูบริหาร กสท และคณะทํางานโครงการ CSR ไดเดินทางไปเยี่ยม
ชมดูงานดานความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม (CSR) ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทย (กฟผ.) เม่ือวันท่ี 19 ตุลาคม 2553 เพื่อแลกเปล่ียนความรู แนวคิดและมุมมองในการ
ดําเนินงานดาน CSRการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) เปนรัฐวิสาหกิจท่ีเล็งเห็น
ความสําคัญของการแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมขององคกร ดวยความ
สุจริตและจริงใจควบคูไปกับการบริหารกิจการตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี หรือ ธรรมาภิ
บาล (Good Corporate Governance) โดยมองวาจะเปนกลไกท่ีสรางความยั่งยืนใหแกองคกรและ
สรางความผาสุกใหแกสังคมไปพรอมๆ กัน การไปดูงานคร้ังนี้ไดเกิดประโยชนและไดรับทราบ
ขอมูลท่ีนาสนใจหลากหลายประเด็น ดังนี้ 

1. การดําเนินงาน CSR ของ กฟผ. เกิดจากความต้ังใจจริงของผูบริหารระดับสูงจนถึงพนักงานใน
ทุกระดับ 
2. กฟผ. มีความต่ืนตัวเร่ือง CSR ปรากฏชัดเจน โดยไดจัดทําแผนการดําเนินงาน CSR ท่ีสอดรับกบั
แนวทางมาตรฐาน ISO 26000 ประกอบดวย 7 ประเด็นหลักคือ ธรรมาภิบาลขององคกร สิทธิ
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มนุษยชน ขอปฏิบัติดานแรงงาน ส่ิงแวดลอม การดําเนินงานอยางเปนธรรม ผูบริโภค และการ
พัฒนาสังคม ซ่ึงตองสงเสริมสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอม โดยจะประกาศใชในปลายป 2553 
3. กฟผ. มีความพรอมตอการประเมินผลรัฐวิสาหกิจจากสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ(สคร.) ตามหลักเกณฑประเมินผลบทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงจะมีเร่ือง
การสงเสริมการดําเนินงานดาน CG และ CSR รวมอยูดวย 
4. กฟผ. ใหความสําคัญเร่ือง CSR เนื่องจากมีประสบการณท่ีเร่ิมดวยการกูเงินจาก World Bankซ่ึง
ในสัญญามีเง่ือนไขเร่ืองความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม กฟผ. จึงตองทํา CSR ต้ังแต
เร่ิมแรกและตองยึดหลัก CG ดวย โดยทาง World Bank ไดสงเจาหนาท่ีมาติดตามการดําเนินงาน 
จนถึงวันนี้คนรุนใหมของ กฟผ. มองงาน CSR เปนพื้นฐานจําเปน 
5. กฟผ. ไดมีการจัดโครงสรางองคกรท่ีสงผลตอการขับเคล่ือนองคกรใหเติบโตกาวหนา จากเดิมท่ี 
กฟผ. กําหนดใหเร่ือง CSR อยูในสายงานพัฒนา ซ่ึงใชกิจกรรมชุมชนเปนเคร่ืองมือทําความเขาใจ
กับประชาชนในพื้นท่ีสรางโรงไฟฟาเทานั้น เม่ือ กฟผ. ไดจัดโครงสรางองคกรใหมท่ีมีสายงาน 
CSR จึงเกิดการบริหารจัดการภารกิจ CSR ขององคกรอยางเปนระบบ อีกท้ังไดบูรณาการไปท่ัวท้ัง
องคกรในลักษณะCSR In Process โดยขับเคล่ือนดวยแผนแมบทความรับผิดชอบตอสังคม 
6. กฟผ. ไดจัดทําแผนแมบทความรับผิดชอบตอสังคมโดยไดนํา Guideline CSR สากลมาพัฒนา
เปนยุทธศาสตร CSR ของ กฟผ. เช่ือมโยงสอดคลองกับพันธกิจ และยุทธศาสตรองคกรครบทุก
ดาน 
7. ภาพรวมของ CSR กฟผ. ยึดหลัก 4 ขอ คือ 
7.1 สรางคุณคา เนนการมีสวนรวม ตอเนื่อง และยั่งยืน 
7.2 บูรณาการ CSR สูกระบวนการ 
7.3 สรางการมีสวนรวมและปลูกฝงวัฒนธรรมความรับผิดชอบตอสังคม 
7.4 สรางความเช่ือม่ันและไววางใจ สรางความเขาใจในภารกิจและจับมือกับพันธมิตร/เครือขา 
8. กฟผ. ดําเนินโครงการดาน CSR มาหลายโครงการ โดยคํานึงถึงการจัดทํา Outcome Mapping 
เพื่อใหเห็นผลลัพธในแตละข้ันตอนของการดําเนินโครงการ และสรางการมีสวนรวมของชุมชน
เพื่อ กฟผ. จะสงโครงการใหกับชุมชนรับไปดําเนินการตอเองได 
9. นโยบายหลักของ กฟผ. คือ ตองทําให กฟผ. เปนองคกรท่ีรัก ยอมรับ และเช่ือถือของประชาชน
ดวยการทํา CSR In Process และตองคํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสียอยางแทจริง นับเปนการสราง
จุดยืนดานความรับผิดชอบตอสังคมใหกับชาว กฟผ. จนเกิดเปนวัฒนธรรมองคกร กฟผ. ไดบรรจุ 
CSRเขาในหลักสูตรของการอบรมพนักงานใหม โดยมีการประสานระหวาง HR กับ CSR ท่ีมุงเนน
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สงเสริมงานจิตอาสา ดวยการจัดกิจกรรมสรางแรงบันดาลใจเพ่ือใหพนักงานเกิดความสมัครใจ
และเต็มใจเขารวมเปนสวนหนึ่งของงานจิตอาสา 
10. กฟผ. ใหความสําคัญกับ CSR In Process เปนหลัก เพราะเช่ือวากระบวนการทํางานท่ีสินคา
และบริการไมสงผลกระทบเสียหายตอสังคมนั้นจะสรางคุณูปการมหาศาล สวน CSR After 
Process จะข้ึนกับปจจัยทุนและกําลังคนท่ีมี เชน สรางจิตอาสาบริการรับใชชุมชน เปนตน อยางไร
ก็ดี CSR นั้นเร่ิมจากภายในสูภายนอกเสมอ เชน การท่ี กฟผ. ประกาศตัวเปนผูนําการคิดคน
พลังงานทดแทนและรณรงค รักษพลังงาน ภายใน กฟผ. เองก็มีแคมเปญ “ถอดปล๊ัก พักเที่ยง” และ
จัดการดานการใชไฟฟาดวยหลัก4 ลด คือ ลดใชไฟฟา ลดการใชทรัพยากร ลดผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอม และลดโลกรอน 
11.หลังจาก กฟผ. ไดกําหนดให CSR อยูในแผนยุทธศาสตรองคกร ทําให กฟผ. มี CSR ท่ีเขมแข็ง
ในระดับท่ีนาพอใจจนไดรับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเดนหลายรางวัล ซ่ึงทําใหเห็นวาการดําเนินงานท่ีมี
ความต้ังใจจริงตามนโยบายท่ีชัดเจนขององคกร สามารถดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมายและ
เปนท่ียอมรับของสังคมได 
 
งานวิจัยตางประเทศ 
 
 Hongmei Shen (2006) ไดทําการศึกษารูปแบบ 3 มิติของการจัดการดานการสรางความ
เขาใจในการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมในกิจกรรมเพ่ือสังคมจากบริษัทขามชาติ โดยศึกษา
จากพนักงานของบริษัท ในประเทศจีนท่ีมีเช้ือชาติแตกตางกัน 8 เช้ือชาติ ผลของการวิจัยแสดงถึง
การใหความสําคัญของ 2 ประเด็นคือ 1. กลยุทธการกําหนดทิศทางใหสอดคลองกับโลกภิวัฒน 2. 
การใหความสําคัญของการมีสวนรวมในกิจกรรมเพื่อสังคมในดานตางๆ ไดแก การดําเนินการ
ภายใตเอกสิทธ์ิ การใหความสําคัญดานการศึกษา ส่ิงแวดลอม และชุมชน  ซ่ึงตองเพิ่มการใชการ
ประชาสัมพันธและการเลือกใชส่ือเพื่อการส่ือสารและใหขอมูลขาวสารจากองคกรกับประชาชน 
ในการทํากิจกรรมเพ่ือสังคม เพื่อสรางการรับรู ยอมรับและใหการสนับสนุนในการดําเนินงานจาก
ประชาชนดวย ใหตระหนักถึงความรับผิดชอบรวมกันโดยมีการกําหนดหลักการเพ่ือสราง
ประโยชนในสังคม งานวิจัยนี้พยายามสนับสนุน พัฒนาคุณคาของการประชาสัมพันธในกิจกรรม
เพื่อสังคม ซ่ึงมีประสิทธิผลท่ัวถึงท้ังโลก   ท้ังนี้ควรตระหนักถึงความสัมพันธของบริษัทขามชาติ 
(Multi-National Company; MNCs) และกิจกรรมเพ่ือสังคม (Corporate Social Responsibility; 
CSR) ซ่ึงในมุมมองท่ัวโลกใหความสําคัญดานมาตราฐานสินคาและบริการ สิทธิมนุษยชน 
พนักงาน และส่ิงแวดลอม โดยปรับใหสอดคลองกับ CSR  กระบวนการตัดสินใจเพื่อการการมี
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สวนรวมใน CSR องคกรตองมีเหตุผลท่ีดีเพื่อสรางความรวมมือและการสนับสนุนจากสังคมซ่ึง
ตองใชการประชาสัมพันธท่ีสรางสรรค 

 
Maurice B. Mittelmark (2004) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการสงเสริมดานความรับผิดชอบ

ตอสังคมในเร่ืองสุขภาพ ซ่ึงสุขภาพสวนบุคคลมีผลกระทบตอสุขภาพโดยรวม และแนวนโยบาย
สาธารณสุขชุมชน โดยใชกลุมตัวอยางท่ีชุมชนของมหาวิทยาลัยเบอรเกน ประเทศนอรเว โดยให
ความรูเกี่ยวกับขอควรระวังในส่ิงท่ีทําลายสุขภาพ และใหตระหนักถึงการใสใจในสุขภาพ 
ตลอดจนผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนโดยรวมกับทองถ่ิน และสังคมมีการจัดสัมมนาเพ่ือหาขอสรุปทาง
ความคิดเห็นรวมกันและจัดทําเปนรายงาน ซ่ึงนําเสนอแนะแนวทางการแกไข และการสงเสริม
สุขอนามัย ซ่ึงสุขภาพอาจเปนผลมาจากความเจริญทางเทคโนโลยี ความตองการในเทคโนโลยี 
และความรูความชํานาญ ซ่ึงก็เปนเร่ืองพื้นฐานท่ีมีผลตอพฤติกรรมและสภาพแวดลอม และส่ิงท่ี
ชุมชนตองการการเปล่ียนแปลงใหมีสุขอนามัยท่ีดีข้ึน จากการมีเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพต่ํา ตองการ
เทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพสูงข้ึนและเหมาะกับชุมชนดวย มีนโยบายสนับสนุนสุขอนามัยในชุมชนท่ี
ชัดเจน การพัฒนาดานความรู นําเสนอความคิดท่ีถูกตองเพ่ือพัฒนาสุขภาพของชุมชนใหดีข้ึน 

0BJames C.Colins. & Jerry J. Porras (2011) ไดศึกษาเกี่ยวกับ สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม
กลาวถึง ความสําคัญในการทํา CSR ในการประกอบธุรกิจท่ัวไป  จะพบวาบางธุรกิจจะขาด
จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ  เชน  การกดคาจาง  การจางแรงงานเด็ก  การปลอยของเสียลงสู
แหลงน้ําธรรมชาติ  เปนตน  ซ่ึงบริษัทเหลานั้นอางวาทําไปเพื่อความอยูรอดของธุรกิจ  เพื่อลด
ตนทุนของธุรกิจ โดยไมไดคํานึงถึงผลกระทบที่ตามมา  ถาบริษัทเหลานั้นคํานึงถึงสังคมหรือ
ส่ิงแวดลอมมากข้ึน  จะทําใหธุรกิจสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางราบร่ืน และสามารถอยูรวมกับ
ชุมชนไดอยางยั่งยืนความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจเปนส่ิงท่ีธุรกิจทําแลวยอมกอใหเกิด
ประโยชน  ท้ังในดานผลประกอบการและการเขาถึงเงินทุน  ซ่ึงแตเดิมนักธุรกิจสวนใหญจะถูก
มองวาไมสนใจส่ิงแวดลอมและสังคม  ซ่ึงสามารถอางอิงไดจากงานเขียนของ “Builtto Last” ของ 
James C.Colins. & Jerry J. Porras. ผลการสํารวจการเปรียบเทียบ 18 บริษัทท่ีประสบความสําเร็จ
ในระยะ 50 ปท่ีผานมา พบวาการแยกความแตกตางระหวางกลุมท่ีประสบความสําเร็จสูงและ
ตอเนื่องยาวนาน  กับบริษัทท่ีประสบความสําเรจบางเปนบางคร้ังบางคราว คือการท่ีบริษัทเหลานีมี้
เปาหมายท่ีไกลกวาการมุงแสวงหากําไรอยางเปนรูปธรรมหรือมีนโยบายท่ีชัดเจนดานการแสดง
ความรับผิดชอบตอสังคม  ซ่ึงสามารถนํามาเปรียบเทียบในเชิงมูลคาได คือ เงินมูลคา 1 ดอลลาร
สหรัฐในป 1926 ในบริษัทท่ีรวมรับผิดชอบตอสังคมอยางเปนกิจลักษณะ ซ่ึงมีผลตอบแทนสูงถึง 
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6,356  ดอลลารสหรัฐในป 1990  ในขณะท่ีบริษัทท่ีมุงเนนเพียงกําไรเปนหลัก  จะมีสถิติ
ความสําเร็จแบบข้ึนๆ  ลงๆ  และไมประสบผลสําเร็จในเชิงรายไดสูงเทากับบริษัทกลุม
แรก  กลาวคือ 1 ดอลลารสหรัฐ ในป 1926 นํามาสูผลตอบแทน 955 ดอลลารสหรัฐในป 1990 ซ่ึง
จะเห็นไดวาบริษัทท่ีมีเปาหมายมากกวาเพียงการสรางกําไรนั้นสามารถสรางผลตอบแทนระยะยาว
ไดสูงถึง 6  เทาของบริษัทท่ีสนใจแตเร่ืองกําไรแตเพียงอยางเดียว และมหาวิทยาลัยฮารวารดไดทํา
การวิจัยพบวา  การสรางความเช่ือถือและความสามารถในการประกอบการของธุรกิจมีความ
เช่ือมโยงกัน  โดยพบวาบริษัทท่ีสามารถจัดการความสัมพันธและความคาดหวังของผูท่ีมีสวนได
สวนเสียอยางเปนองครวมไดจะสงผลตอยอดขายมากถึง 4  เทา  และมีการเจริญเติบโตของการจาง
งานถึง 8  เทาเม่ือเทียบกับบริษัทท่ีตอบสนองความตองการของผูถือหุนแตเพียงอยางเดียว 
เนื่องจากการทํา CSR ชวยสรางภาพลักษณท่ีดีตอสังคม บริษัทท่ีมีบทบาทแสดงความรับผิดชอบ
อยางตอเนื่องมีโอกาสจะไดรับการสนับสนุนจากลูกคามากกวาบริษัทท่ีไมทําเพื่อสังคม  และใน
นิตยสาร Fortune พบวาความนาเช่ือถือของบริษัทยังชวยเพิ่มระยะเวลาท่ีบริษัทจะสามารถสราง
ผลตอบแทนทางการเงินท่ีสูงกวาคาเฉล่ียในอุตสาหกรรมนั้นๆ ไดอยางตอเนื่อง ความรับผิดชอบ
ตอสังคม หรือ CSR ยังชวยสรางการเรียนรูและสรางนวัตกรรมใหมๆ เชน Toyota ท่ีเร่ิมผลิตรถ 
Hybrid ท่ีใชไดท้ังเช้ือเพลิงและไฟฟา ซ่ึง Hybrid ปลอยมลพิษเพียงรอยละ 10 เม่ือเทียบกับรถปกติ 
และใชน้ํามันเพียงคร่ึงหนึ่งของปกติ  ส่ิงประดิษฐใหมนี้ทําใหรถเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  และ
กลายเปนสินคาตัวใหมของบริษัท  บริษัท ฮิวเลตตแพ็คการด ท่ีเคยใหความชวยเหลือดาน
เทคโนโลยีในชุมชนหางไกลในอินเดียท่ีไมมีไฟฟาใช ไดคิดคนเคร่ืองพร้ินเตอรท่ีไมตองใชไฟฟา
เพื่อแกไขปญหาเร่ืองไฟฟา  ในท่ีสุดนวัตกรรมนี้ถูกนํามาใชเปนสินคาตัวหนึ่งของบริษัท และ
องคกร Play pumps International โดยไดนําเอาความคิดเร่ืองการทําเพลยปมมาใชแกปญหาเร่ือง
การขาดแคลนน้ําท่ีอัฟริกาใต ซ่ึงทําเพลยปมเปนมาหมุนสําหรับเด็กท่ีชวยสูบน้ําสะอาดสําหรับการ
อุปโภคบริโภคจากบอใตดินไปที่แทงคเก็บน้ํา และทุกๆ คร้ังท่ีเด็กๆ  หมุนเลนก็จะเปนการปมน้ํา
จากแทงคน้ํานี้ โดยไดเช่ือมตอกับทอน้ําในชุมชนเพื่อใหทุกคนไดมีน้ําสะอาดใช ซ่ึงถือเปน
ตัวอยางทดของนวัตกรรมทางวัตถุอุปกรณท่ีใหท้ังความสนุกสนานและประโยชน  ใหพื้นท่ีเลน
สนุกแกเด็กๆ ในขณะท่ียังใหน้ําสะอาดปลอดภัยแกชาวบานกวาลานคนในชุมชนหางไกลหลาย
แหง เปนตนอยางไรก็ตาม หลายคนมองวา CSR เปนส่ิงท่ีเพิ่มตนทุนของธุรกิจ แตในระยะยาวกลับ
ปรากฎวาการจัดกระบวนการผลิตท่ีสอดคลองกับแนวคิด CSR จะชวยในการลดตนทุนและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการดําเนินงาน เชน บริษัท ซี.พี. เซเวนอีเลฟเวน มีโครงการลดการใชไฟฟาโดยการ
ปรับเปล่ียนอุปกรณของบริษัทเม่ือป 2547  ทําการเปล่ียนหลอดไฟ 30  สาขาเปนหลอดประหยัด
พลังงานใชบัลลาสต อิเล็กทรอนิกส และบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศอยางมีประสิทธิภาพ เพียง 8 
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เดือน การเก็บตัวเลขพบวาประหยัดคาใชจายไดถึง 90 ลานบาท จะเห็นไดวาการดําเนินงาน CSR 
ไดชวยใหบริษัทลดของเสียในกระบวนการผลิตไดอยางมากรวมท้ังในปจจุบันกระแสการทํา CSR 
ของบริษัทขามชาติตางๆ กําลังเปนกระแสท่ัวโลก ซ่ึงบริษัทท่ีทํากิจกรรม CSR ยอมไดเปรียบกวา
บริษัทท่ีไมทํา CSR ในดานตางๆ ท่ีกลาวไวขางตน ซ่ึงเปนผลใหรัฐวิสาหกิจเร่ิมใหความสนใจกับ
การทํากิจกรรม CSR ไมวาจะเปนธนาคารของรัฐตางๆ การไฟฟา เปนตน ไดใหความสําคัญกับ
เร่ืองการตอบแทนสังคมมากข้ึนอีกดวย  
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บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีวจิัย 

 
3.1 ขอบเขตการวิจัย 
ขอบเขตดานประชากร ไดแก  พนักงานของบริษัทฯท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย และมีช่ือใน
บัญชี SET50 ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2554  
ขอบเขตดานเนื้อหา ไดแก ศึกษาเฉพาะปจจัยสวนบุคคล ปจจัยทัศนคติตอการเปดรับขาวสารดาน
กิจกรรมเพ่ือสังคม ปจจัยลักษณะกิจกรรมเพ่ือสังคม 
ขอบเขตดานเวลา ไดแก ทบทวนวรรณกรรม 1 เดือน สรางแบบสัมภาษณเชิงลึก 15 วัน เก็บขอมูล
จากการสัมภาษณเชิงลึก 1 เดือน (ผูบริหารของบริษัทฯ) สรางแบบสอบถามและตรวจสอบคุณภาพ 
15 วัน เก็บขอมูลจากแบบสอบถาม 2 เดือน การเขียนรายงานการวิจัย 1 เดือน 
 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 

ในการศึกษาคร้ังนี้ กําหนดขนาดตัวอยางตามสูตรของทาโร ยามาเน ท่ีระดับความเช่ือม่ัน
รอยละ 95 โดยประมาณประชากรเปนจํานวนอนันตซ่ึงจะไดกลุมตัวอยางท่ีประมาณ 400 ราย 
ข้ันตอนการเลือกกลุมตัวอยางใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายข้ัน กลุมตัวอยางเลือกไดจาก
พนักงานบริษัทฯท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยท่ีมีช่ือในบัญชี SET50 ซ่ึงสามารถแบงไดตาม
หมวดธุรกิจท้ังส้ินจํานวน 7 หมวดไดแก กลุมอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร กลุม
อุตสาหกรรมธุรกิจการเ งิน  กลุมอุตสาหกรรมสินคา อุตสาหกรรม  กลุมอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพยและกอสราง กลุมอุตสาหกรรมทรัพยากร กลุมอุตสาหกรรมบริการ กลุม
อุตสาหกรรมเทคโนโลยี ในการเลือกบริษัทของแตละหมวดนั้นกระทําโดยการสุมตัวอยางอยาง
งาย หมวดละ 1 บริษัท เพื่อเปนตัวแทนของแตละหมวด จากน้ันทําการแจกแบบสอบถามในบริษัท
ท่ีถูกเลือกบริษัทละเทาๆกัน สวนการสัมภาษณเชิงลึก ทําโดยการสัมภาษณผูบริหาร จํานวน 3 
แหงๆ ละ 1 ทาน เนื่องจากไมสามารถทําการสัมภาษณผูบริหารทั้ง 7 กลุมธุรกิจได จึงใชวิธีการสุม
ตัวอยางอยางงาย เลือกมาได 3 กลุมอุตสาหกรรม คือ อุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน กลุมอุตสาหกรรม
บริการ และกลุมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและกอสราง แลวทําการสุมตัวอยางอีกคร้ัง เพื่อ
เลือก บริษัทฯ ท่ีเปนผูแทนในกลุมอุตสาหกรรมนั้นๆ ออกมา 
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เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
การวิจัยเชิงคุณภาพ ใชแบบสัมภาษณเชิงลึกแบบมีโครงสรางกับผูบริหารของบริษัทฯ การวิจัยเชิง
ปริมาณ ใชแบบสอบถามสําหรับพนักงานบริษัท 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
       การวิจัยเร่ืองนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยใชการสัมภาษณเชิงลึกผูบริหารของบริษัท ดวย
ตนเอง และนําความรูท่ีไดมาพัฒนาแบบสอบถาม กลุมตัวอยางไดแก พนักงานบริษัทฯท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยท่ีมีช่ือในบัญชี SET50จํานวน 400 ราย เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูล 
คือ แบบสอบถาม ซ่ึงผูวิจัยไดจากการทบทวนวรรณกรรม และการสัมภาษณเชิงลึก จากนั้นนําไป
ใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบ และวัดคาความเช่ือม่ัน โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 4 สวน ดังนี้ 

สวนท่ี 1 คําถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ การศึกษา 
สถานภาพสมรส รายไดสวนบุคคล ระยะเวลาทํางาน และ การเขารวมกิจกรรมเพื่อสังคม ลําดับ
การใหความสําคัญของกิจกรรม 

สวนท่ี 2 ทัศนคติตอการเปดรับขาวสารจากส่ือประเภทตางๆ ดานกิจกรรมเพื่อสังคม 
ไดแก ส่ือส่ิงพิมพ (หนังสือพิมพ, นิตยสาร, หนังสือ, ใบปลิว) ส่ืออิเลคทรอนิค (ทีวี, วิทยุ, 
อินเตอรเน็ต, มือถือ) ส่ือบุคคล (บุคคลสําคัญ, อาจารย, นักรอง, นักแสดง) 

สวนท่ี 3 คําถามเก่ียวกับลักษณะกิจกรรมเพ่ือสังคม ไดแก การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ การ
รณรงคลดโลกรอน การสงเสริมอาชีพ การใหความรูทางการศึกษา การกีฬา 
 สวนท่ี 4 เปนคําถามปลายเปด เกี่ยวกับขอเสนอแนะดานทัศนคติและการเปดรับขอมูล
ขาวสารการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ 
ระยะเวลาดําเนินการวิจัย 
      ต้ังแตเดือนกันยายน2554- กุมภาพันธ 2555 
สถานท่ีทําการวิจัย    
       บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
      1. ทบทวนวรรณกรรมเพ่ือหาขอมูลทุติยภูมิท่ีเกี่ยวของ 
      2. สัมภาษณเชิงลึกดวยตนเองกับผูบริหารของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย 
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      3. สงแบบสอบถามใหกลุมตัวอยาง คือ พนักงานบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย 
การวิเคราะหขอมูล 

สถิติวิเคราะหเชิงพรรณนา คือ คาความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ียเลขคณิต สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเพ่ืออธิบายลักษณะของตัวแปรตาง ๆ  สถิติทดสอบสมมติฐาน คือ Factor Analysis, t-
test, ANOVA, LSD และ Chi-square 

ซ่ึงลักษณะคําถามแบบ Likert Scale แบงระดับความคิดเห็นของผูบริโภคเปน 5 ระดับ 
จัดเปนการวัดขอมูลประเภท อันตรภาคช้ัน (Interval Scale) ซ่ึงมีเกณฑการใหคะแนน คือ การ 
คํานวณหาอันตรภาคช้ันเพื่อแปรผลคะแนนในแตละชวงประกอบดวย  

มากท่ีสุด เกณฑการใหคะแนน 5 คะแนน  
มาก เกณฑการใหคะแนน 4 คะแนน  
ปานกลาง เกณฑการใหคะแนน 3 คะแนน  
นอย เกณฑการใหคะแนน 2 คะแนน  
นอยท่ีสุด เกณฑการใหคะแนน 1 คะแนน  
ผูวิจัยใชวิธีการแสดงระดับของคะแนนเฉลี่ย (Mean) พิจารณาจากคะแนนของคําตอบแลว 

นํามาแบงเปนอันตรภาคช้ันของคะแนน กําหนดเปน 5 อันตรภาคช้ัน (กัลยา วานิชยบัญชา . 2545 
:27) โดยมีเกณฑการแปลความหมายของระดับการรับรูของกลุมตัวอยางตอความรับผิดชอบตอ
สังคม  

 
คะแนนเฉล่ีย ระดับการรับรูของตอความรับผิดชอบตอสังคม  
4.21 – 5.00 การรับรูของกลุมตัวอยางตอความรับผิดชอบตอสังคมมากท่ีสุด  
3.41 – 4.20 การรับรูของกลุมตัวอยางตอความรับผิดชอบตอสังคมมาก  
2.61 – 3.40 การรับรูของกลุมตัวอยางตอความรับผิดชอบตอสังคมปานกลาง  
1.81 – 2.60 การรับรูของกลุมตัวอยางตอความรับผิดชอบตอสังคมนอย  
1.00 – 1.80 การรับรูของกลุมตัวอยางตอความรับผิดชอบตอสังคมนอยท่ีสุด  
 
3.2 ขั้นตอนในการสรางเคร่ืองมือวิจัย  
1. ศึกษาขอมูลทุติยภูมิจากตํารา เอกสาร บทความและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางในการ
สรางแบบสอบถาม  
2. สรางแบบสอบถามโดยอาศัยกรอบแนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร  
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3. นําแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนไปตรวจสอบความเท่ียงตรง และนํามาปรับปรุงแกไขตาม
ขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญกอนนําไปทดลองใช  
4. นําแบบสอบถาม ไปทดสอบ (Tryout) กับกลุมท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 ชุด เพื่อนํากลับ
มาทดสอบหาคาความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใชสัมประสิทธ์ิ Cronbach’s 
Alpha Coefficient โดยใชวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Coefficient) สูตรของครอนบราค (Cronbach) 
เพื่อหาคาความเช่ือม่ันของชุดคําถาม และทําการปรับปรุงแกไขขอบกพรองเพื่อใหไดขอคําถามท่ี
สมบูรณและมีคาความเช่ือม่ันตามเกณฑ 
3.3 การจัดทําและการวิเคราะหขอมูล 
การจัดกระทําขอมูล 
1. หลังจากเก็บขอมูลแลวนํา แบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของแบบ สอบถาม 
และคัดแบบสอบถามท่ีไมสมบูรณออก 
2. นําแบบสอบถามท่ีสมบูรณแลวมาลงรหัส (Coding) ในแบบลงรหัส สําหรับประมวลขอมูลดวย
คอมพิวเตอร 
3. นําขอมูลมาบันทึกลงคอมพิวเตอร เพื่อประมวลผล (Processing) ดวยโปรแกรมการประมวล
ขอมูล โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป เพื่อวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนาและเชิงอนุมาน 
สถิติการวิเคราะหขอมูล 
1. การวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยใชสถิติไดแก คารอยละ 
(Percentage) การแจกแจงความถ่ี (Frequency) คาคะแนนเฉล่ีย (Mean) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) เพื่อใชในการอธิบายลักษณะขอมูลจากแบบสอบถาม 
2. การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพื่อทดสอบสมมติฐาน ไดแก 
สถิติวิเคราะห T-test (Independent Statistic) เพื่อเปรียบเทียบคาเฉล่ียของกลุมตัวอยาง 2 กลุม สถิติ
วิเคราะหแบบการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) เพื่อ
เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุม สถิติคาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ (Correlation Coefficient) เพื่อใชหาคาความสัมพันธของตัวแปร 2 ตัวท่ีเปนอิสระจาก
กัน Factor Analysis เพื่อทดสอบปจจัยท่ีนํามาใช 
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บทท่ี 4 
ผลการวิจัย 

 
การศึกษาในคร้ังนี้  ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิจัย เร่ืองทัศนคติและการเปดรับขอมูลขาวสาร

การมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ: กรณีศึกษาพนักงานของบริษัทท่ีจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล  เปน 4  สวน ตามลําดับ 
ดังนี้  

สวนท่ี 1 ผลการสัมภาษณผูบริหารสัมภาษณแนวคิดของผูบริหาร เกี่ยวกับพฤติกรรมการ 
เปดรับขอมูลขาวสารทัศนคติตอการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ 

สวนท่ี 2  ผลการวิเคราะหขอมูลผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย ขอมูลท่ัวไป การ
เปดรับขาวสารจากส่ือประเภทตางๆ และทัศนคติการมีสวนรวมในกิจกรรมเพ่ือสังคม 

สวนท่ี 3  ผลการวิเคราะหขอมูลผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามภาคอุตสาหกรรมไดแก 
1.) กลุมอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน 2.) กลุมอุตสาหกรรมวัตถุดิบและสินคาอุตสาหกรรม 3.) กลุม
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและกอสราง 4.) กลุมอุตสาหกรรมทรัพยากร 5.) กลุมอุตสาหกรรม
ธุรกิจบริการ 6.) กลุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี   และ 7.) กลุมอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรม
อาหาร เกี่ยวกับการเปดรับขาวสารจากส่ือประเภทตางๆ และทัศนคติการมีสวนรวมในกิจกรรม
เพื่อสังคม 

สวนท่ี 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน ประกอบดวย 
สมมติฐานที่ 1 ตัวแปรองคประกอบเชิงยืนยันของปจจัยการเปดรับขอมูลจากส่ือส่ิงพิมพ ส่ือ
อิเลคทรอนิค ส่ือบุคคล มีรูปแบบมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 
สมมติฐานท่ี 2 ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย ไมมีความสัมพันธตอการเปดรับขาวสารการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิ
สมมติฐานท่ี 3 ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย ไมมีความสัมพันธตอทัศนคติการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ 
สมมติฐานท่ี 4 การเปดรับขาวสารของพนักงานบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ไมมีความสัมพันธกับทัศนคติการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ  
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4.1 ผลการสัมภาษณผูบริหาร 
จากสัมภาษณแนวคิดของผูบริหาร เกี่ยวกับพฤติกรรมการเปดรับขอมูลขาวสารทัศนคติต 

การมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ จากการศึกษาในคร้ังนี้ สรุปผลไดดังประเด็น
ตอไปนี้ 

• การถายทอดแนวคิด CSR ของบริษัทไปสูพนักงาน 
SCB: ใชอินทราเน็ต เครือขายสังคมออนไลน อยางตอเนื่อง และสมํ่าเสมอ  
 
THAI AIRWAY: ใชระบบเครือขายสังคมออนไลน ใชส่ือวิทยุกระจายเสียงภายในองคกร 
และมีการจัดทํารายการทีวีภายในเพื่อเผยแพรภาพกิจกรรมท่ีผานมาแลว และประชาสัมพันธ
กิจกรรมคร้ังตอๆ ไปท่ีจะมีข้ึน  
 
SCG: มีการอบรมต้ังแตเขามาในเดือนแรกเกือบท้ังเดือนใหรับทราบและเขาใจรวมกันใน
แนวทางขององคกร  
 

• การเผยแพรสูภายนอก เพื่อหาผูใหความรวมมือ สนับสนุน 
SCB: การเผยแพรและหาผูสนับสนุนจะดูรูปแบบของกิจกรรมกอน ทําการเผยแพรผานหลาย
รูปแบบ หลายชองทาง ทําผานแผนก PR โดยมีผูใหการสนับสนุนหลายภาคสวนไมเจาะจง 
 
THAI AIRWAY: ดวยการสงจดหมายถึงผูท่ีคาดหวังวาจะใหการรวมมือ สนับสนุนใน
กิจกรรมโดยตรงกิจกรรม ตามความเกี่ยวของของลักษณะกิจกรรมในโครงการแตละเร่ืองท่ีมี
ความแตกตางกันออกไป 
 
SCG: โดยทําหลากหลายแนวทางตามความเหมาะสมของแตละโครงการ ซ่ึงก็ไดรับการ
รวมมือ สนับสนุนเปนอยางดีท้ังภาครัฐ เอกชน และผูสนใจเขารวมท่ัวไป 
 

• กลยุทธการใชส่ือเพื่อการเผยแพรขอมูลขาวสารการประชาสัมพันธดาน CSR ของบริษัท 
SCB: ทําผานหลายรูปแบบหลายชองทาง อยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ ใชเครือขายในแตละ
สาขา และพันธมิตรทางธุรกิจ 
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THAI AIRWAY: ใชหลายรูปแบบตามความเหมาะสมตามแตละลักษณะของกิจกรรม เนื่อง
ดวยมีขอจํากัดในเร่ืองงบประมาณ 
 
SCG: ไมไดใชกลยุทธใดเปนพิเศษดูตามความเหมาะสม เพราะกิจกรรมเพื่อสังคมเม่ือมีการ
เผยแพรออกไป คอนขางท่ีจะไดรับการตอบรับเปนอยางดี 

 

• การยึดรูปแบบการดําเนินกิจกรรมอยางท่ีเคยทํามา หรือ การสรางสรรคกิจกรรมใหมๆ 
ตามสภาวะการณท่ีเปล่ียนไป 

SCB: คงรูปแบบท่ีมีมาคือเนนกิจกรรมเพื่อการศึกษาเด็กและเยาวชนและมีการปรับใน
รายละเอียดบางอยาง เสริมสรางจุดออน พัฒนาจุดแข็งทํางานตามความตองการของสังคมและ
ชุมชนอยางแทจริง และเปดโอกาสใหหพนักงานโครงการ นําเสนอแนวคิดใหมๆ ได 
 
THAI AIRWAY: สวนใหญกิจกรรมหลักขององคกรจะยึดรูปแบบเดิมๆ ท่ีเนนดานการให
ความสําคัญกับส่ิงแวดลอม ในการหาแนวทางปองกัน แกไข ฟนฟู และสรางความเขาใจอันดี
ตอประชาชนท้ังในและตางประเทศ  เนื่องจากรูปแบบขององคกรคอนขางจะสงผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอมชัดเจนกวาดานอ่ืน ซ่ึงก็มีหลายกิจกรรมที่พนักงานมีสวนรวมในการคิด และ
ดําเนินการในรูปแบบอ่ืนๆ เชน ดานการศึกษา ท่ีไดรับเสียงตอบรับท่ีดีไดแก โครงการกลุม
ชางจําปเหล็กเพื่อเด็กดอย ท่ีทําการจัดสรางโรงเรียนตางๆ 
 
SCG: ท่ีเคยทํามาจะครอบคลุมใน 4 กลุม  คือ Good Governance, Human Development, 
Enveloment, Social Contribution และกิจกรรมใหมๆ ท่ีมีโครงการท่ีดี นาสนใจก็ใหการ
สนับสนุน เชน สงเสริมใหพนักงาน รวมตัวกันต้ังแต 3 คนข้ึนไปจัดต้ังโครงการสรางสรรค
กิจกรรมใหมๆ ข้ึนนําเสนอ องคกรก็พรอมใหการสนับสนุน ในการใหทุนและการดําเนินการ 
   

• การวัดผลสําเร็จ การบรรลุเปาหมายในกิจกรรมในแตละโครงการไดมีตัวชี้วัด เพื่อประเมิน
โครงการ 

SCB: ใชปริมาณโครงการในรอบป การดําเนินการไดตามจุดประสงคของโครงการ และความ
พึงพอใจของกลุมเปาหมาย 
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THAI AIRWAY: ใชความพึงพอใจจากกลุมเปาหมายในกิจกรรมแตละครั้ง และการมีผูให
การสนับสนุนอยางตอเนื่อง 
 
SCG: ใชหลักการทั้ง Qualitative และ Quantitatve เชน Immage Servive Publice Hearing 
 

• การรักษากระแสนิยมดาน CSR ใหคงอยูอยางตอเนื่อง  
SCB: ในองคกรใหพนักงานมีสวนรวม ไมละเลยการทํา After Process ทําบนพื้นฐานความ
ตองการของชุมชน ทําอยางตอเนื่อง การสรางสรรคโครงการเพื่อสังคมอยางแทจริง ซ่ึงจะเปน
ท่ียอมรับ และไดรับการสนับสนุน 
 
THAI AIRWAY: เคยมีการมอบรางวัลเกียรต์ิยศใหโครงการดีเดน และใหเงินรางวัล
สนับสนุนโครงการ 
 
SCG: การปลูกฝงใหอยูใน DNA ของทุกคน 
 

• ส่ิงท่ีควรทําและไมควรทําในการทําCSR 
SCB: ควรทําตามจุดประสงคท่ีไดวางไวใหบรรลุผลสําเร็จในการทํางานแตละคร้ัง ไมควรทํา
ตามกระแสเพียงอยางเดียวตองดูความเหมาะสมและเปนไปไดจริงโครงการ 
 
THAI AIRWAY: ควรดําเนินกิจกรรมเพ่ือมุงหวังท่ีประโยชนของกลุมเปาหมายของกิจกรรม
คร้ังนั้นๆ เปนหลัก 
SCG:ไมมองวาส่ิงไหนควรหรือไมควรทํา แตจะมองวาอยางนอยท่ีสุดคือมุงหวังผลเพื่อคน 
ชุมชน หรือเปาหมายท่ีดีในจุดประสงคของการสรางกิจกรรมเพื่อสังคมข้ึนมา ซ่ึงก็ควร
โปรงใสตรวจสอบไดดวย 

 

• การพัฒนาท่ียั่งยืนดวยการสรางสมดุลใน 3 ดาน เก่ียวกับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 
SCB: ใหความสําคัญกับดานเศรษฐกิจนอยท่ีสุด การเช่ือมตอแตละสวนไมกระทบกัน
โดยเฉพาะตอสังคมและส่ิงแวดลอม 
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THAI AIRWAY : ใหความสําคัญกับดานส่ิงแวดลอม สังคม และเศรษฐกิจ ตามลําดับ 
 
SCG: .ใหความสําคัญเทาๆ กัน ซ่ึงก็ตองข้ึนอยูกับความถูกตอง เหมาะสมตรงกับความ
ตองการ และความเปนไปไดของพนท่ีนั้นๆ และจุดประสงคของการดําเนินงานดวย 
 

• CSR ในอนาคต กับการเชื่อมตอแนวคิด ISO 26000 
SCB: ยึดตามเกณฑมาตราฐาน GRI (Grobal Reporting Initiative)  มานานแลวซ่ึงเปนท่ี
ยอมรับโดยสากล และใชกันอยางแพรหลาย เนื่องจากไดรับการปรับปรุงอยางตอเนื่องโดย
หลายภาคสวนรวมมือกันทํา คือผูมีสวนไดสวนเสียทางสังคมรวมมือกันใหแนวความคิดเห็น
และหาแนวทางการพัฒนา ทําไดครอบคลุมมากกวา ซ่ึงในปจจุบันเปน G3 คือมีองคประกอบ 
3 สวน ไดแก รายงานของบริษัท วิธีบริหารจัดการ และตัวช้ีวัดประสิทธิผล เนนมากกวา ISO 
26000 ท่ีพึ่งจะมีข้ึนมา 
 
THAI AIRWAY: ดูเปนองคประกอบ แตจะเนนยึดตามหลักการของ GRI (Grobal Reporting 
Initiative)  มากกวา 
 
SCG: ดูเปนองคประกอบดวย ซ่ึงก็เห็นวาในปะเด็นสิทธิมนุษยชนควรพัฒนา และมีใหมากข้ึน 

 

• หัวใจของ CSR (แท/เทียม) 
SCB: เร่ิมท่ีผูบริหาร โดยผูบริหารสูงสุดเห็นความสําคัญของ CSR เช่ือใจในการทํางาน และ
ใหการสนับสนุนสงเสริมในดานตางๆ ดวยดี ซ่ึงตองทําใหเห็นผลไดจริง 2.ไมควรทํา CSR 
เพื่อ PR ควรใหรายละเอียด ทํางานอยางคมชัดจะทําใหเกิดความยั่งยืนได 3. การส่ือสารการทํา
ความเขาใจในหลักการและพรอมการทํางานรวมกันท้ังองคกร 
 
THAI AIRWAY: เร่ิมท่ีความตองการท่ีแทจริงท่ีมาจากชุมชน สังคมเปนหลักตองเห็นชอบ 
ไมใชการยัดเยียดจากคนอ่ืน หรือกลุมใดๆ ซ่ึงก็ตองรวมมือกันสรางสรรคโครงการหรือ
กิจกรรม ทําคนเดียวไมได เพราะจะไมใชหัวใจของการทํา CSR ท่ีแทจริง 
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SCG: คือความมุงม่ันต้ังใจท่ีดีในการสรางกิจกรรม โดยไมไดมีผลประโยชนของคนกลุมหนึ่ง
กลุมใดแอบแฝง 

 

• ตัวอยาง CSR ท่ีดี มีความโดดเดนนาสนใจ “Best Practices” ขององคกร และโดยสวนตัว 
SCB: กลาใหมใฝรู ของ SCB เอง 
 
THAI AIRWAY: โครงการแพทยนักบินและนางฟาพยาบาล ของการบินไทยเอง สวนของ
องคกรอ่ืนช่ืนชอบโครงการหญาแฝกของ ปตท. และอีกหลายโครงการขององคกรอ่ืนๆ ท่ี
ไดรับรางวัล 
 
SCG: ขององคกรคือโครงการฝายกั้นน้ํา เพราะเปนจุดเร่ิมตนท่ีดีของส่ิงตางๆ ท่ีจะตามมาอีก
มากมาย ขององคกรอ่ืน คือ โครงการกาแฟดอยชาง ท่ีเปน Social Interprice ไดประโยชนท้ัง 3 
สวนท่ีเห็นไดชัด คือ ชุมชน องคกร และประเทศชาติ ดวย 
 

• การปลูกฝง CSR ใหกับคนรุนใหม และผูบริหารอ่ืนๆ 
SCB: เร่ิมท่ีแตละคนมีจิตสํานึกท่ีดี ทุกคนชวยกันผลักดันสงเสริม สงเสริมเยาวชนใหมี
ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ปลูกฝงใหทํางานเปนทีม 
 
THAI AIRWAY: เร่ิมท่ีตัวเองกอนตองเขาใจหลักการอยางแทจริง ตองมีความม่ันคง 
พอประมาณ   
 
SCG: ความพยายามปลูกฝงใหอยูใน DNA สวนในผูบริหารองคกรนี้ ถือวาเปนโชคดีท่ี
ผูบริหารใหการสนับสนุนดวยดีตลอดมา แมจะมีการปรับเปล่ียนใหมทุก 3-4 ป ผูบริหาร
ตระหนักดีถึงความสําคัญ 
 

• งบประมาณในการทํา CSR ตอป 
SCB: มากกวา 100 ลาน ตอป 
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THAI AIRWAY: การพิจารณางบประมาณข้ึนอยูกับจุดประสงคในแตละโครงการและความ
เหมาะสมในแตละป 
 
SCG: มากกวา 300-400 ลานตอป 
 

• การใหความสําคัญตอกิจกรรมในดานตางๆ ตอไปนี้ ดานวัฒนธรรม ด า น ก า ร อ นุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติ  ดานส่ิงแวดลอม ดานการศึกษา ดานศาสนา ดานชุมชน 

SCB: ใหความสําคัญเกี่ยวกับการศึกษาเปนหลัก ส่ิงแวดลอมและวัฒนธรรม เปนลําดับตอไป 
 
THAI AIRWAY: ใหความสําคัญเกี่ยวกับดานส่ิงแวดลอมเปนหลัก ดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ  ดานชุมชน ดานการศึกษา ดานวัฒนธรรม และดานศาสนา ตามลําดับ 
 
SCG: ใหความสําคัญเกี่ยวกับดานส่ิงแวดลอมเปนหลัก ทรัพยากรธรรมชาติ ดานชุมชน ดาน
การศึกษา ดานวัฒนธรรม และดานศาสนา ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 4.1 การใหความสําคัญกับแนวความคิดในดานตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการทํา CSR   

ปจจัย นอย
ท่ีสุด 

นอย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ท่ีสุด 

1. คุณธรรมของธุรกิจ  (Business Ethics)      √ 
2. ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (Business & 
Human Rights) 

   √   

3. ความโปรงใสในการดําเนนิธุรกิจ 
(Corporate Accountability)  

     √  
 

4. ความเปนพลเมืองดีของภาคธุรกิจ 
(Corporate Citizenship)  

     √  
 

5. ธุรกิจกบัธรรมาภิบาล (Corporate 
Governance) 

     √  

6. ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ 
(Corporate Social Responsibility) 

     √  
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ตารางท่ี 4.1 การใหความสําคัญกับแนวความคิดในดานตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการทํา CSR (ตอ) 

ปจจัย นอย
ท่ีสุด 

นอย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ท่ีสุด 

7. ธุรกิจกับการพัฒนาท่ียัง่ยืน (Corporate 
Sustainability) 

      √ 

8. การบริหารส่ิงแวดลอม (Environmental 
Management)  

    √   

9. ระบบสาธารณสุขและความปลอดภยัใน
อาชีพ (Occupational Health & Safety) 

     √  

10. การสรางการมีสวนรวมกับผูมีสวนได
สวนเสีย (Stakeholder Engagement) 

     √ 
 

  

11. กิจการเพ่ือ สังคม (Social Enterprise)         √ 

 
√ : ผูใหสัมภาษณจากธนาคารไทยพาณิชยฯ ไดใหสัมภาษณเม่ือวันท่ี 19 มกราคม 2555  
    : ผูใหสัมภาษณจากบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) ไดใหสัมภาษณเม่ือวันท่ี 15 กุมภาพันธ 
2555 
      : ผูใหสัมภาษณจากบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) ไดใหสัมภาษณเม่ือวันท่ี 24 
กุมภาพันธ 2555 
 
ผูใหสัมภาษณ 
 คุณธาตรี  ลิขนะพิชิตกุล ตําแหนง VP. , Manager, Corporate Social Responsibility Corporate 
Communications Division ธนาคารไทยพาณิชยฯ ไดใหสัมภาษณเม่ือวันท่ี 19 มกราคม 2555  
 คุณร่ืนฤดี เอ่ียมจันทร ตําแหนง Chief, Corporate Social Responsibility Group Communications 
and Public Relations Department หัวหนากลุมกิจกรรมเพ่ือสังคม บริษัทการบินไทย  จํากัด 
(มหาชน) ไดใหสัมภาษณเม่ือวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2555 
คุณปารินทร  ขันธหิรัญ ตําแหนง Manager CSR Management . บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด 
(มหาชน) ไดใหสัมภาษณเม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2555 
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4.2  ผลการวิเคราะหขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม 
ไดแก 1.) กลุมอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน 2.) กลุมอุตสาหกรรมวัตถุดิบและสินคาอุตสาหกรรม 3.) 
กลุมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและกอสราง 4.) กลุมอุตสาหกรรมทรัพยากร 5.) กลุม
อุตสาหกรรมธุรกิจบริการ 6.) กลุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี   และ 7.) กลุมอุตสาหกรรมเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร 
ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ผูใหการสนับสนุนหลักของกิจกรรม เพศ   อายุ 
การศึกษา รายไดตอเดือน สถานะภาพ ระยะเวลาในการทํางาน การเปนสมาชิกชมรม การเขารวม
กิจกรรมเพ่ือสังคม การใหความสําคัญของกิจกรรมเพ่ือสังคม 
 
ตารางท่ี 4.2 ความถ่ีและรอยละจําแนกตามผูใหการสนับสนุนหลักของกิจกรรม 

 ความถ่ี รอยละ Cumulative Percent 

องคกรภาครัฐ 109 27.2 27.2 

องคกรภาคเอกชน 168 42.0 69.2 

มูลนิธิ 65 16.2 85.5 

บุคคล 46 11.5 97.0 

อ่ืนๆ 12 3.0 100.0 

รวม 400 100.0  

 
ผลการวิเคราะหจํานวนกลุมตัวอยางจําแนกตามผูใหการสนับสนุนหลักของกิจกรรม 

แบงเปน  5 กลุม ซ่ึงผูใหการสนับสนุนหลักของกิจกรรมมากท่ีสุดคือ องคกรภาคเอกชน รอยละ42 
นอยท่ีสุด คือ อ่ืนๆ มีรายละเอียดดังตาราง 
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ตารางท่ี 4.3 ความถ่ีและรอยละจําแนกตามเพศ 

 ความถ่ี รอยละ Cumulative Percent 

ชาย 145 36.2 36.2 

หญิง 255 63.8 100.0 

รวม 400 100.0  

 
ผลการวิเคราะหจํานวนกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ แบงเปน  2 กลุม ซ่ึงเพศ มีมากท่ีสุด

คือ เพศหญิง รอยละ63.8 และนอยท่ีสุด คือ เพศชายมีรายละเอียดดังตาราง 
 
ตารางท่ี 4.4 ความถ่ีและรอยละจําแนกตามอายุ 

 ความถ่ี รอยละ Cumulative Percent 

นอยกวา 30 ป 133 33.2 33.2 

31-40 ป 129 32.2 65.5 

41-50 ป 105 26.2 91.8 

มากกวา 50 ป 33 8.2 100.0 

รวม 400 100.0  

 
ผลการวิเคราะหจํานวนกลุมตัวอยางจําแนกตามอายุ แบงเปน  4  กลุม ซ่ึง อายุนอยกวา 30 

ป มีมากท่ีสุดคือ รอยละ33.2 นอยท่ีสุดคือมากกวา 50 ป มีรายละเอียดดังตาราง 
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ตารางท่ี 4.5 ความถ่ีและรอยละจําแนกตามระดับการศึกษา 

 ความถ่ี รอยละ Cumulative Percent 

ต่ํากวาปริญญาตรี 3 .8 .8 

ปริญญาตรี 223 55.8 56.5 

ปริญญาโท 174 43.5 100.0 

รวม 400 100.0  

 
ผลการวิเคราะหจํานวนกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับการศึกษา แบงเปน  3  กลุม มีมาก

ท่ีสุด คือ ระดับการศึกษาปริญญาตรี  รอยละ 55.8 นอยท่ีสุดคือ ต่ํากวาปริญญาตรี มีซ่ึงรายละเอียด
ดังตาราง 
 
ตารางท่ี 4.6 ความถ่ีและรอยละจําแนกตามรายไดตอเดือน 

 ความถ่ี รอยละ Cumulative Percent 

ต่ํากวา 15,000 บาท 46 11.5 11.5 

15,000-25,000 บาท 87 21.8 33.2 

25,001-35,000 บาท 78 19.5 52.8 

35,001-45,000 บาท 72 18.0 70.8 

มากกวา 45,000 บาท 117 29.2 100.0 

รวม 400 100.0  

 
ผลการวิเคราะหจํานวนกลุมตัวอยางจําแนกตามรายไดตอเดือน แบงเปน  5 กลุม ซ่ึง มีมาก

ท่ีสุดคือ มีรายไดมากกวา 45,000 บาท รอยละ29.2 นอยท่ีสุดคือ มีรายไดต่ํากวา 15,000 บาท มี
รายละเอียดดังตาราง 
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ตารางท่ี 4.7 ความถ่ีและรอยละจําแนกตามสถานะภาพ 

 ความถ่ี รอยละ Cumulative Percent 

โสด 257 64.2 64.2 

สมรส 133 33.2 97.5 

อ่ืนๆ 10 2.5 100.0 

รวม 400 100.0  

 
ผลการวิเคราะหจํานวนกลุมตัวอยางจําแนกตามสถานะภาพ แบงเปน  3  กลุมมีมากท่ีสุด

คือโสด รอยละ64.2 นอยท่ีสุดคืออ่ืนๆ มีรายละเอียดดังตาราง 
 
ตารางท่ี 4.8 ความถ่ีและรอยละจําแนกตามระยะเวลาในการทํางาน 

 ความถ่ี รอยละ Cumulative Percent 

ไมถึง1 ป 46 11.5 11.5 

1-5 ป 106 26.5 38.0 

6-10 ป 82 20.5 58.5 

ต้ังแต 11 ปข้ึนไป 166 41.5 100.0 

รวม 400 100.0  

 
ผลการวิเคราะหจํานวนกลุมตัวอยางจําแนกตามระยะเวลาในการทํางาน แบงเปน  4  กลุม 

มีมากท่ีสุดคือ ต้ังแต 11 ปข้ึนไป รอยละ41.5 นอยท่ีสุดคือไมถึง1 ป มีรายละเอียดดังตาราง 
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ตารางท่ี 4.9 ความถ่ีและรอยละจําแนกตามการเปนสมาชิกชมรม 

 ความถ่ี รอยละ Cumulative Percent 

เปนสมาชิกชมรม 70 17.5 17.5 

ไมเปนสมาชิกชมรม 330 82.5 100.0 

รวม 400 100.0  

 
ผลการวิเคราะหจํานวนกลุมตัวอยางจําแนกตามการเปนสมาชิกชมรม แบงเปน  2  กลุม มี

มากท่ีสุดคือ ไมเปนสมาชิกชมรมรอยละ82.5 นอยท่ีสุดคือ เปนสมาชิกชมรม มีรายละเอียดดัง
ตาราง 
 
ตารางท่ี 4.10 ความถ่ีและรอยละจําแนกตามการเขารวมกจิกรรมเพ่ือสังคม 

 ความถ่ี รอยละ Cumulative Percent 

ไมเคยเขารวมกิจการเพ่ือสังคม 97 24.2 24.2 

เคยเขารวมกิจการเพ่ือสังคม 303 75.8 100.0 

รวม 400 100.0  

 
ผลการวิเคราะหจํานวนกลุมตัวอยางจําแนกตามการเขารวมกิจกรรมเพ่ือสังคม แบงเปน  2  

กลุม มีมากท่ีสุดคือเคยเขารวมกิจการเพ่ือสังคม รอยละ75.8 นอยท่ีสุดคือไมเคยเขารวมกิจการเพ่ือ
สังคม มีรายละเอียดดังตาราง 
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ตารางท่ี 4.11  ลําดับการใหความสําคัญของกิจกรรมดานวฒันธรรม  

 ความถ่ี รอยละ Cumulative Percent 

ลําดับท่ี 1 15 3.8 3.8 

ลําดับท่ี 2 27 6.8 10.5 

ลําดับท่ี 3 57 14.2 24.8 

ลําดับท่ี 4 97 24.2 49.0 

ลําดับท่ี 5 105 26.2 75.2 

ลําดับท่ี 6 99 24.8 100.0 

รวม 400 100.0  

 
จากตารางพบวา  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญของกิจกรรมดานวัฒนธรรม อยูใน

ลําดับท่ี 5 คิดเปนรอยละ 26.2 
 

ตารางท่ี 4.12 ลําดับการใหความสําคัญของกิจกรรม ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

 ความถ่ี รอยละ Cumulative Percent 

ลําดับท่ี 1 51 12.8 12.8 

ลําดับท่ี 2 63 15.8 28.5 

ลําดับท่ี 3 107 26.8 55.2 

ลําดับท่ี 4 49 12.2 67.5 

ลําดับท่ี 5 76 19.0 86.5 

ลําดับท่ี 6 54 13.5 100.0 

รวม 400 100.0  

 
จากตารางพบวา  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญของกิจกรรมดานทรัพยากรธรรมชาติ 

อยูในลําดับท่ี 3 คิดเปนรอยละ 26.8 
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ตารางท่ี 4.13 ลําดับการใหความสําคัญของกิจกรรมดานส่ิงแวดลอม 

 ความถ่ี รอยละ Cumulative Percent 

ลําดับท่ี 1 94 23.5 23.5 

ลําดับท่ี 2 127 31.8 55.2 

ลําดับท่ี 3 59 14.8 70.0 

ลําดับท่ี 4 46 11.5 81.5 

ลําดับท่ี 5 51 12.8 94.2 

ลําดับท่ี 6 23 5.8 100.0 

รวม 400 100.0  

 
จากตารางพบวา  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญของกิจกรรมดานส่ิงแวดลอม อยูใน

ลําดับท่ี 2 คิดเปนรอยละ 31.8 
 

ตารางท่ี 4.14 ลําดับการใหความสําคัญของกิจกรรม ดานการศึกษา 

 ความถ่ี รอยละ Cumulative Percent 

ลําดับท่ี 1 125 31.2 31.2 

ลําดับท่ี 2 78 19.5 50.8 

ลําดับท่ี 3 72 18.0 68.8 

ลําดับท่ี 4 76 19.0 87.8 

ลําดับท่ี 5 34 8.5 96.2 

ลําดับท่ี 6 15 3.8 100.0 

รวม 400 100.0  

 
จากตารางพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญของกิจกรรมดานการศึกษา อยูใน

ลําดับท่ี 1 คิดเปนรอยละ 31.2 
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ตารางท่ี 4.15 ลําดับการใหความสําคัญของกิจกรรม ดานศาสนา 

 ความถ่ี รอยละ Cumulative Percent 

ลําดับท่ี 1 39 9.8 9.8 

ลําดับท่ี 2 41 10.2 20.0 

ลําดับท่ี 3 44 11.0 31.0 

ลําดับท่ี 4 71 17.8 48.8 

ลําดับท่ี 5 88 22.0 70.8 

ลําดับท่ี 6 117 29.2 100.0 

รวม 400 100.0  

 
จากตารางพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญของกิจกรรมดานศาสนา อยูในลําดับ

ท่ี 6 คิดเปนรอยละ 29.2 
 

ตารางท่ี 4.16 ลําดับการใหความสําคัญของกิจกรรม ดานชุมชน 

 ความถ่ี รอยละ Cumulative Percent 

ลําดับท่ี 1 76 19.0 19.0 

ลําดับท่ี 2 64 16.0 35.0 

ลําดับท่ี 3 61 15.2 50.2 

ลําดับท่ี 4 61 15.2 65.5 

ลําดับท่ี 5 46 11.5 77.0 

ลําดับท่ี 6 92 23.0 100.0 

รวม 400 100.0  

 
จากตารางพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญของกิจกรรมดานชุมชน อยูในลําดับท่ี 

6 คิดเปนรอยละ 23 
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 ตารางท่ี 4.17 การใหความสําคัญของกิจกรรม เปนลําดับท่ีหนึ่ง 

 ความถ่ี รอยละ Cumulative Percent 

ดานวัฒนธรรม 15 3.8 3.8 

ดานทรัพยากรธรรมชาติ 51 12.8 16.5 

ดานส่ิงแวดลอม 94 23.5 40.0 

ดานการศึกษา 125 31.2 71.2 

ดานศาสนา 39 9.8 81.0 

ดานชุมชน 76 19.0 100.0 

รวม 400 100.0  

 
ผลการวิเคราะหจํานวนกลุมตัวอยางจําแนกตามการใหความสําคัญของกิจกรรม เปนลําดับ

ท่ีหนึ่ง พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกิจกรรมตามลําดับคือ การศึกษา รอยละ 31.2 
ส่ิงแวดลอม รอยละ 23.5 ชุมชน รอยละ 19 ทรัพยากรธรรมชาติ รอยละ 12.8 ศาสนา รอยละ 9.8 
และวัฒนธรรม รอยละ 3.8 มีรายละเอียดดังตาราง  
 
ตารางท่ี 4.18 กลุมอุตสาหกรรม 

 ความถ่ี รอยละ Cumulative Percent 

การเงิน 57 14.2 14.2 

สินคาอุตสาหกรรม 57 14.2 28.5 

อสังหาริมทรัพยและกอสราง 57 14.2 42.8 

อุตสาหกรรมทรัพยากร 58 14.5 57.2 

อุตสาหกรรมบริการ 57 14.2 71.5 

อุตสาหกรรมเทคโนโลยี 57 14.2 85.8 

อุตสาหกรรมอาหาร 57 14.2 100.0 

รวม 400 100.0  
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การเปดรับขาวสารจากส่ือประเภทตางๆ ดานกิจกรรมเพื่อสังคมไดแก การเปดรับขอมูล
จากส่ือส่ิงพิมพ(นิตยสาร,หนังสือ,ใบปลิว/แผนพับ,หนังสือพิมพ,จดหมาย,อ่ืนๆ) การเปดรับ
ขอมูลจากส่ืออิเลคทรอนิค(ทีวี,วิทยุ,อินเตอรเนต็,มือถือ,อ่ืนๆ) และการเปดรับขอมูลจากส่ือบุคคล 
(บุคคลสําคัญ,อาจารย, นักรอง/ นักแสดง,เพื่อน,หัวหนา,บุคคลในครอบครัว,อ่ืนๆ) พบวาการ
เปดรับขาวสารจากส่ือประเภทตางๆ ดานกิจกรรมเพื่อสังคม  โดยภาพรวมของคาเฉล่ียและสวน
เบ่ียงเบนมาตราฐานพบวา กลุมตัวอยาง มีระดับการเปดรับขาวสารเฉล่ียอยูในระดับมาก  ดานการ
เปดรับขาวสารจากส่ืออิเลคทรอนิค คิดเปนคาเฉล่ีย 3.55     มีระดับการเปดรับขาวสารเฉล่ียอยูใน
ระดับปานกลาง  ดานการเปดรับขาวสารจากส่ือบุคคล คิดเปนคาเฉล่ีย 3.17    มีระดับการเปดรับ
ขาวสารเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง  ดานการเปดรับขาวสารจากส่ือส่ิงพิมพ คิดเปนคาเฉล่ีย 3.06  

จากกลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้ พบวา การเปดรับขอมูลจากส่ือส่ิงพิมพ มีการเปดรับ
ขาวสารเฉล่ียอยู ในระดับปานกลาง  คิดเปนคาเฉล่ีย 3.06 ในรายดานของประเภทส่ือ มีระดับการ
เปดรับขาวสารสวนใหญอยูในระดับปานกลาง ไดแก นิตยสาร หนังสือ จดหมาย ใบปลิวแผนพับ 
ระดับมาก คือ หนังสือพิมพ ระดับนอยคือ ส่ิงพิมพอ่ืนๆ              

การเปดรับขาวสารจากส่ืออิเลคทรอนิค มีการเปดรับขาวสารเฉลี่ยอยู ในระดับมาก  ดาน คิดเปน
คาเฉล่ีย 3.55    ในรายดานของประเภทส่ือ มีระดับการเปดรับขาวสารสวนใหญอยูใน ระดับมาก 
ไดแก ทีวี อินเตอรเน็ต มือถือ ในปานกลาง คือ  วิทยุ ระดับนอย คือ ส่ืออิเลคทรอนิคอ่ืน 

การเปดรับขอมูลจากส่ือบุคคล  มีการเปดรับขาวสารเฉล่ียอยู ในระดับปานกลาง  คิดเปนคาเฉล่ีย 
3.17 ในรายดานของประเภทส่ือ มีระดับการเปดรับขาวสารสวนใหญอยูในระดับมาก ไดแก 
บุคคลสําคัญ เพื่อน หัวหนา บุคคลในครอบครัว ในปานกลาง ไดแก อาจารย นักรองและ
นักแสดง ระดับนอย คือ จากบุคคลอ่ืน ซ่ึงมีรายละเอียดดังตารางตอไปนี้ 
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ตารางที  4.19 การเปดรับขอมูลจากส่ิงพิมพ 
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ความถ่ี 12 54 240 84 10 การเปดรับขอมูล 
จากสิ่งพิมพ รอยละ 3 13.5 60 21 2.5 

3.06 .750 
ปานกลาง 

ความถ่ี 21 59 205 102 13 นิตยสาร 

รอยละ 5.2 14.8 51.2 25.5 3.2 
3.07 .860 

ปานกลาง 

ความถ่ี 19 71 197 98 15 หนังสือ 

รอยละ 4.8 17.8 49.2 24.5 3.8 
3.05 .873 

ปานกลาง 

ความถ่ี 19 89 174 102 16 ใบปลิวแผนพับ 

รอยละ 4.8 22.2 43.5 25.5 4 
3.02 .911 

ปานกลาง 

ความถ่ี 9 36 133 157 65 หนังสือพิมพ 

รอยละ 2.2 9.0 33.2 39.2 16.2 
3.58 .941 

มาก 

ความถ่ี 121 116 132 31 0 จดหมาย 

รอยละ 30.2 29.0 33.0 7.8 0 
2.18 .955 

นอย 

ความถ่ี 153 124 96 25 2 สิ่งพิมพอื่น 

รอยละ 38.2 31.0 24.0 6.2 0.5 
2.00 .959 

นอย 
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ตารางที  4.20 การเปดรับขอมูลจากส่ืออิเลคทรอนิค 
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ความถ่ี 2 27 160 171 40 การเปดรับขอมูล
จากสื่อ
อิเลคทรอนิค 

รอยละ 0.5 6.8 40.0 42.8 10.0 
3.55 .784 

มาก 

ความถ่ี 1 9 66 194 130 ทีวี 

รอยละ 0.2 2.2 16.5 48.5 32.5 
4.11 .770 

มาก 

ความถ่ี 15 82 159 123 21 วิทยุ 

รอยละ 3.8 20.5 39.8 30.8 5.2 
3.13 .926 

ปานกลาง 

ความถ่ี 8 25 76 154 137 อินเตอรเน็ต 

รอยละ 2.0 6.2 19.0 38.5 34.2 
3.97 .982 

มาก 

ความถ่ี 43 84 105 118 50 มือถือ 

รอยละ 10.8 21.0 26.2 29.5 12.5 
3.12 1.193 

ปานกลาง 

ความถ่ี 138 117 113 29 3 สื่ออิเลคทรอนิค
อื่น รอยละ 34.5 29.2 28.2 7.2 0.8 

2.10 .988 
นอย 
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ตารางที  4.21 การเปดรับขอมูลจากส่ือบุคคล 
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ความถ่ี 13 46 207 127 7 การเปดรับขอมูล
จากสื่อบุคคล รอยละ 3.2 11.5 51.8 31.8 1.8 

3.17 .777 
ปานกลาง 

ความถ่ี 19 51 142 148 40 บุคคลสําคัญ 

รอยละ 4.8 12.8 35.5 37.0 10.0 
3.35 .984 

ปานกลาง 

ความถ่ี 46 83 165 95 11 อาจารย 

รอยละ 11.5 20.8 41.2 23.8 2.8 
2.85 .998 

ปานกลาง 

ความถ่ี 42 78 177 89 14 นักรอง นักแสดง 

รอยละ 10.5 19.5 44.2 22.2 3.5 
2.89 .983 

ปานกลาง 

ความถ่ี 4 41 130 184 41 เพ่ือน 

รอยละ 1.0 10.2 32.5 46.0 10.2 
3.54 .849 

มาก 

หัวหนา ความถ่ี 11 50 146 163 30 3.38 .896 ปานกลาง 

 รอยละ 2.8 12.5 36.5 40.8 7.5    

ความถ่ี 16 46 126 146 66 บุคคลใน
ครอบครัว รอยละ 4.0 11.5 31.5 36.5 16.5 

3.50 1.026 
มาก 

ความถ่ี 144 127 111 18 0 การเปดรับจากสื่อ
บุคคลอื่น รอยละ 36.0 31.8 27.8 4.5 0 

2.01 .905 
นอย 
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ทัศนคติการใหความสําคัญกับการมีสวนรวมในในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ 
จากกลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้ พบวา ทัศนคติการใหความสําคัญตอการมีสวนรวมใน

ในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ แบงออกเปน 7 ดาน ไดแก 1. การสงเสริมการรับรูประเด็น
ปญหาทางสังคม  2. การตลาดท่ีเกี่ยวโยงกับประเด็นทางสังคม 3. การตลาดเพื่อมุงแกไขปญหา
สังคม 4. การบริจาคเพื่อการกุศล 5. การอาสาชวยเหลือชุมชน 6. ประกอบธุรกิจอยางรับผิดชอบตอ
สังคม 7. พัฒนาและสงมอบผลิตภัณฑตามกําลังซ้ือ ซ่ึงมีระดับการใหความสําคัญของการมีสวน
รวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ ในประเด็นหลักอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงในประเด็น
ยอยของแตละดานจะมีระดับการใหความสําคัญแตกตางกันออกไปบาง  
 

ทัศนติการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ ไดแก การสงเสริมการรับรู
ประเด็นปญหาทางสังคม การตลาดที่เกี่ยวโยงกับประเด็นทางสังคม การตลาดเพื่อมุงแกไขปญหา
สังคม การบริจาคเพื่อการกุศล การอาสาชวยเหลือชุมชน การประกอบธุรกิจอยางรับผิดชอบตอ
สังคม การพัฒนาและสงมอบผลิตภัณฑและบริการตามกําลังซ้ือของคนในระดับฐานราก ของ
คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตราฐานพบวา กลุมตัวอยาง มีระดับปานกลาง Uยกเวน Uการสงเสริมการ
รับรูประเด็นปญหาทางสังคม มีรายละเอียดดงตารางตอไปนี้ 
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ตารางท่ี 4.22 ทัศนติการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ 
  

นอ
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ย 
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นก
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ง 
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ก 

มา
กท

ี่สุด
 

คา
เฉ
ลี่ย
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บี่ย

งเบ
น

มา
ตร
าฐ
าน

 

คว
าม
หม

าย
 

ความถ่ี 78 127 147 42 6 การสงเสริมการรับรู
ประเด็นปญหาทางสังคม รอยละ 19.5 31.8 36.8 10.5 1.5 

2.43 .968 
นอย 

ความถ่ี 82 127 141 40 10 รวมผลิตสื่อเพ่ือใหขอมูล
ขาวสารเผยแพร รอยละ 20.5 31.8 35.2 10.0 2.5 

2.52 1.522 
นอย 

ความถ่ี 97 136 134 27 6 จัดประชุมเสวนาวิชาการ 

รอยละ 24.2 34.0 33.5 6.8 1.5 
2.27 .954 

นอย 

ความถ่ี 167 123 93 13 4 เปนวิทยากร 

รอยละ 41.8 30.8 23.2 3.2 1.0 
1.91 .930 

นอย 

ความถ่ี 32 68 197 91 12 การตลาดท่ีเก่ียวโยงกับ
ประเด็นทางสังคม รอยละ 8.0 17.0 49.2 22.8 3.0 

2.96 .915 
ปานกลาง 

ความถ่ี 32 67 174 105 22 นํารายไดสวนหน่ึงจาก
การขายไปชวยสังคม รอยละ 8.0 16.8 43.5 26.2 5.5 

3.04 .985 
ปานกลาง 

ความถ่ี 30 84 195 76 15 จัดกิจกรรมการตลาดที่
สังคมตองการ รอยละ 7.5 21.0 48.8 19.0 3.8 

2.90 .918 
ปานกลาง 

ความถ่ี 26 52 189 111 22 สงเสริมกิจกรรม
การตลาดที่ไมขัดแยงกับ
สังคม 

รอยละ 6.5 13.0 47.2 27.8 5.5 3.13 .935 
ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.22 ทัศนติการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ (ตอ) 
  

นอ
ยท

ี่สุด
 

นอ
ย 

ปา
นก

ลา
ง 

มา
ก 

มา
กท

ี่สุด
 

คา
เฉ
ลี่ย

 

สว
นเ
บี่ย

งเบ
น

มา
ตร
าฐ
าน

 

คว
าม
หม

าย
 

ความถ่ี 39 83 172 93 13 การตลาดเพ่ือมุงแกไข
ปญหาสังคม รอยละ 9.8 20.8 43.0 23.2 3.2 

2.90 .975 
ปานกลาง 

ความถ่ี 44 86 161 93 16 วางนโยบายเพ่ือมุงแกไข
ปญหาสังคม รอยละ 11.0 21.5 40.2 23.2 4.0 

2.88 1.017 
ปานกลาง 

ความถ่ี 34 89 162 99 16 ปฏิบัติการเพ่ือมุงแกไข
ปญหาสังคม รอยละ 8.5 22.2 40.5 24.8 4.0 

2.93 .985 
ปานกลาง 

ความถ่ี 34 86 178 81 21 ประเมินผลและปรับปรุง
แกไขอยูเสมอ รอยละ 8.5 21.5 44.5 20.2 5.2 

2.92 .982 
ปานกลาง 

ความถ่ี 6 44 181 139 3 การบริจาคเพ่ือการกุศล 

รอยละ 1.5 11.0 45.2 34.8 7.5 
3.36 .832 

ปานกลาง 

ความถ่ี 7 52 181 128 32 ดานทรัพยากร ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม รอยละ 1.8 13.0 45.2 32.0 8.0 

3.31 .862 
ปานกลาง 

ความถ่ี 3 49 154 154 40 3.45 .860 มาก ดานการพัฒนาบุคคลและ
สังคม รอยละ 0.8 12.2 38.5 38.5 10.0    
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ตารางท่ี 4.22 ทัศนติการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ (ตอ) 
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ความถ่ี 11 45 145 146 53 ดานการทํานุบํารุง
ศาสนา รอยละ 2.8 11.2 36.2 36.5 13.2 

3.46 .952 
มาก 

ความถ่ี 19 44 190 124 23 การอาสาชวยเหลือ
ชุมชน รอยละ 4.8 11.0 47.5 31.0 5.8 

3.22 .891 
ปานกลาง 

ความถ่ี 19 44 159 127 51 องคกรเปนผูเลือก
กิจกรรม รอยละ 4.8 11.0 39.8 31.8 12.8 

3.37 .997 
ปานกลาง 

ความถ่ี 34 67 190 96 13 พนักงานเลือก
กิจกรรม รอยละ 8.5 16.8 47.5 24.0 3.2 

2.97 .937 
ปานกลาง 

ความถ่ี 21 52 190 116 21 เขารวมกับ
หนวยงานตางๆ รอยละ 5.2 13.0 47.5 29.0 5.2 

3.16 .940 
ปานกลาง 

ความถ่ี 16 48 174 132 30 3.28 .913 ปานกลาง ประกอบธุรกิจ
อยางรับผิดชอบ
ตอสังคม 

รอยละ 4.0 12.0 43.5 33.0 7.5    

ความถ่ี 14 61 171 115 39 3.26 .951 ปานกลาง ปฏิบัติการเชิง
ปองกัน รอยละ 3.5 15.2 42.8 28.8 9.8    

ความถ่ี 12 54 173 127 34 หลีกเล่ียงปญหาที่
อาจเกิดขึ้น รอยละ 3.0 13.5 43.2 31.8 8.5 

3.29 .911 
ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.22 ทัศนติการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ (ตอ) 

 
จากตารางพบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีใหความสําคัญกับดานวัฒนธรรมมีการเปดรับ

ขอมูลจากส่ือประเภทตางๆ แตกตางกันออกไป ไดแกการเปดรับขอมูลจากส่ือส่ิงพิมพสวนใหญอยู
ในระดับปานกลาง การเปดรับขอมูลจากส่ืออิเลคทรอนิคสวนใหญอยูในระดับมาก และการเปดรับ
ขอมูลจากส่ือบุคคลสวนใหญอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงมีรายละเอียดดังตาราง 

 

  

นอ
ยท

ี่สุด
 

นอ
ย 

ปา
นก

ลา
ง 

มา
ก 

มา
กท

ี่สุด
 

คา
เฉ
ลี่ย

 

สว
นเ
บี่ย

งเบ
น

มา
ตร
าฐ
าน

 

คว
าม
หม

าย
 

ความถ่ี 14 56 161 133 36 วางแผนแกไข 

รอยละ 3.5 14.0 40.2 33.2 9.0 
3.30 .940 

ปานกลาง 

ความถ่ี 22 51 187 116 24 พัฒนาและสงมอบ
ผลิตภัณฑตาม
กําลังซื้อ 

รอยละ 5.5 12.8 46.8 29.0 6.0 3.17 .922 
ปานกลาง 

ความถ่ี 27 48 185 115 25 ใหบุคคลมีรายได
นอยเขาถึงสินคา
คุณภาพ 

รอยละ 6.8 12.0 46.2 28.8 6.2 3.16 .951 
ปานกลาง 

ความถ่ี 25 53 175 115 32 รวมกิจกรรมที่
กระจายสินคาอยาง
ทั่วถึง 

รอยละ 6.2 13.2 43.8 28.8 8.0 3.19 .978 
ปานกลาง 

ความถ่ี 23 64 182 107 24 รวมกิจกรรมให
บุคคลรายไดนอย
เขาถึงสินคา 

รอยละ 5.8 16.0 45.5 26.8 6.0 3.11 .942 
 

ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.23  ลําดับดานวัฒนธรรม * การเปดรับขอมูลจากส่ิงพิมพ  

Crosstabulation การเปดรับขอมูลจากส่ิงพิมพ 

 นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด Total 

ดานวัฒนธรรม 0 2 12 1 0 15 

ดานทรัพยากรธรรมชาติ 0 6 19 2 0 27 

ดานส่ิงแวดลอม 0 13 31 13 0 57 

ดานการศึกษา 8 8 57 22 2 97 

ดานศาสนา 1 10 63 27 4 105 

ดานชุมชน 3 15 58 19 4 99 

รวม 12 54 240 84 10 400 

 
ตารางท่ี 4.24  ลําดับดานวัฒนธรรม * การเปดรับขอมูลจากส่ืออิเลคทรอนิค  

Crosstabulation การเปดรับขอมูลจากส่ืออิเลคทรอนิค 

 นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด Total 

ดานวัฒนธรรม 0 1 6 8 0 15 

ดานทรัพยากรธรรมชาติ 0 3 9 14 1 27 

ดานส่ิงแวดลอม 1 2 16 32 6 57 

ดานการศึกษา 0 8 40 35 14 97 

ดานศาสนา 1 7 51 38 8 105 

ดานชุมชน 0 6 38 44 11 99 

รวม 2 27 160 171 40 400 
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ตารางท่ี 4.25 ลําดับดานวัฒนธรรม * การเปดรับขอมูลจากส่ือบุคคล  

Crosstabulation การเปดรับขอมูลจากส่ือบุคคล 

 นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด Total 

ดานวัฒนธรรม 1 0 8 6 0 15 

ดานทรัพยากรธรรมชาติ 0 4 16 6 1 27 

ดานส่ิงแวดลอม 1 5 41 10 0 57 

ดานการศึกษา 5 13 58 18 3 97 

ดานศาสนา 4 10 39 50 2 105 

ดานชุมชน 2 14 45 37 1 99 

รวม 13 46 207 127 7 400 

 
จากตารางพบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีใหความสําคัญกับดานทรัพยากรธรรมชาติ มีการ

เปดรับขอมูลจากส่ือประเภทตางๆ แตกตางกันออกไป ไดแก การเปดรับขอมูลจากส่ือส่ิงพิมพสวน
ใหญอยูในระดับปานกลาง การเปดรับขอมูลจากส่ืออิเลคทรอนิคสวนใหญอยูในระดับมาก และ
การเปดรับขอมูลจากส่ือบุคคลสวนใหญอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงมีรายละเอียดดังตาราง 
 
ตารางท่ี 4.26 ลําดับดานทรัพยากรธรรมชาติ * การเปดรับขอมูลจากส่ิงพิมพ  

Crosstabulation การเปดรับขอมูลจากส่ิงพิมพ 

 นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด Total 

ดานวัฒนธรรม 2 7 21 18 3 51 

ดานทรัพยากรธรรมชาติ 2 4 47 8 2 63 

ดานส่ิงแวดลอม 4 16 70 17 0 107 

ดานการศึกษา 0 4 25 16 4 49 

ดานศาสนา 4 16 41 15 0 76 

ดานชุมชน 0 7 36 10 1 54 

รวม 12 54 240 84 10 400 
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ตารางท่ี 4.27 ลําดับดานทรัพยากรธรรมชาติ * การเปดรับขอมูลจากส่ืออิเลคทรอนิค  

Crosstabulation การเปดรับขอมูลจากส่ืออิเลคทรอนิค 

 นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด Total 

ดานวัฒนธรรม 0 6 16 24 5 51 

ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ 

0 4 21 23 15 63 

ดานส่ิงแวดลอม 1 12 40 46 8 107 

ดานการศึกษา 1 2 23 20 3 49 

ดานศาสนา 0 2 36 33 5 76 

ดานชุมชน 0 1 24 25 4 54 

รวม 2 27 160 171 40 400 

 
ตารางท่ี 4.28 ลําดับดานทรัพยากรธรรมชาติ * การเปดรับขอมูลจากส่ือบุคคล  

Crosstabulation การเปดรับขอมูลจากส่ือบุคคล 

 นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด Total 

ดานวัฒนธรรม 2 5 21 22 1 51 

ดานทรัพยากรธรรมชาติ 2 3 37 19 2 63 

ดานส่ิงแวดลอม 2 15 54 36 0 107 

ดานการศึกษา 1 6 20 21 1 49 

ดานศาสนา 4 14 39 16 3 76 

ดานชุมชน 2 3 36 13 0 54 

รวม 13 46 207 127 7 400 
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จากตารางพบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีใหความสําคัญกับดานส่ิงแวดลอม มีการเปดรับ
ขอมูลจากส่ือประเภทตางๆ แตกตางกันออกไป ไดแก การเปดรับขอมูลจากส่ือส่ิงพิมพสวนใหญ
อยูในระดับปานกลาง การเปดรับขอมูลจากส่ืออิเลคทรอนิคสวนใหญอยูในระดับปานกลาง และ
การเปดรับขอมูลจากส่ือบุคคลสวนใหญอยูในระดับมาก ซ่ึงมีรายละเอียดดังตาราง 
 
ตารางท่ี 4.29 ลําดับดานส่ิงแวดลอม * การเปดรับขอมูลจากส่ิงพิมพ  

Crosstabulation การเปดรับขอมูลจากส่ิงพิมพ 

 นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด Total 

ดานวัฒนธรรม 6 11 55 19 3 94 

ดานทรัพยากรธรรมชาติ 4 21 72 29 1 127 

ดานส่ิงแวดลอม 1 8 32 15 3 59 

ดานการศึกษา 1 7 33 5 0 46 

ดานศาสนา 0 2 36 10 3 51 

ดานชุมชน 0 5 12 6 0 23 

รวม 12 54 240 84 10 400 

 
ตารางท่ี 4.30 ลําดับดานส่ิงแวดลอม * การเปดรับขอมูลจากส่ืออิเลคทรอนิค  

Crosstabulation การเปดรับขอมูลจากส่ืออิเลคทรอนิค 

 นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด Total 

ดานวัฒนธรรม 1 6 39 36 12 94 

ดานทรัพยากรธรรมชาติ 1 12 45 59 10 127 

ดานส่ิงแวดลอม 0 4 27 22 6 59 

ดานการศึกษา 0 2 20 22 2 46 

ดานศาสนา 0 2 21 22 6 51 

ดานชุมชน 0 1 8 10 4 23 

รวม 2 27 160 171 40 400 
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ตารางท่ี 4.31 ลําดับดานส่ิงแวดลอม * การเปดรับขอมูลจากส่ือบุคคล  

Crosstabulation การเปดรับขอมูลจากส่ือบุคคล 

 นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด Total 

ดานวัฒนธรรม 2 16 59 15 2 94 

ดานทรัพยากรธรรมชาติ 4 19 55 49 0 127 

ดานส่ิงแวดลอม 6 4 18 30 1 59 

ดานการศึกษา 1 6 23 16 0 46 

ดานศาสนา 0 1 35 14 1 51 

ดานชุมชน 0 0 17 3 3 23 

รวม 13 46 207 127 7 400 

 
จากตารางพบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีใหความสําคัญกับดานการศึกษา มีการเปดรับ

ขอมูลจากส่ือประเภทตางๆ แตกตางกันออกไป ไดแก การเปดรับขอมูลจากส่ือส่ิงพิมพสวนใหญ
อยูในระดับปานกลาง การเปดรับขอมูลจากส่ืออิเลคทรอนิคสวนใหญอยูในระดับปานกลาง และ
การเปดรับขอมูลจากส่ือบุคคลสวนใหญอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงมีรายละเอียดดังตาราง 
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ตารางท่ี 4.32ลําดับดานการศึกษา * การเปดรับขอมูลจากส่ิงพิมพ  

Crosstabulation การเปดรับขอมูลจากส่ิงพิมพ 

 นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด Total 

ดานวัฒนธรรม 3 21 78 20 3 125 

ดานทรัพยากรธรรมชาติ 1 10 46 19 2 78 

ดานส่ิงแวดลอม 3 6 45 14 4 72 

ดานการศึกษา 1 12 46 17 0 76 

ดานศาสนา 3 4 21 5 1 34 

ดานชุมชน 1 1 4 9 0 15 

รวม 12 54 240 84 10 400 

 
ตารางท่ี 4.33 ลําดับดานการศึกษา * การเปดรับขอมูลจากส่ืออิเลคทรอนิค  

Crosstabulation การเปดรับขอมูลจากส่ืออิเลคทรอนิค 

 นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด Total 

ดานวัฒนธรรม 1 9 58 47 10 125 

ดานทรัพยากรธรรมชาติ 0 4 27 43 4 78 

ดานส่ิงแวดลอม 0 5 35 22 10 72 

ดานการศึกษา 1 9 32 26 8 76 

ดานศาสนา 0 0 6 22 6 34 

ดานชุมชน 0 0 2 11 2 15 

รวม 2 27 160 171 40 400 
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ตารางท่ี 4.34 ลําดับดานการศึกษา * การเปดรับขอมูลจากส่ือบุคคล  

Crosstabulation การเปดรับขอมูลจากส่ือบุคคล 

 นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด Total 

ดานวัฒนธรรม 6 10 72 37 0 125 

ดานทรัพยากรธรรมชาติ 1 9 41 27 0 78 

ดานส่ิงแวดลอม 0 9 37 22 4 72 

ดานการศึกษา 4 12 31 27 2 76 

ดานศาสนา 0 5 18 10 1 34 

ดานชุมชน 2 1 8 4 0 15 

รวม 13 46 207 127 7 400 

 
จากตารางพบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีใหความสําคัญกับดานศาสนา มีการเปดรับขอมูล

จากส่ือประเภทตางๆ แตกตางกันออกไป ไดแก การเปดรับขอมูลจากส่ือส่ิงพิมพสวนใหญอยูใน
ระดับปานกลาง การเปดรับขอมูลจากส่ืออิเลคทรอนิคสวนใหญอยูในระดับมาก และการเปดรับ
ขอมูลจากส่ือบุคคลสวนใหญอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงมีรายละเอียดดังตาราง 
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ตารางท่ี 4.35 ลําดับดานศาสนา * การเปดรับขอมูลจากส่ิงพิมพ  

Crosstabulation การเปดรับขอมูลจากส่ิงพิมพ 

 นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด Total 

ดานวัฒนธรรม 0 7 26 6 0 39 

ดานทรัพยากรธรรมชาติ 0 3 21 15 2 41 

ดานส่ิงแวดลอม 2 3 27 9 3 44 

ดานการศึกษา 0 12 50 8 1 71 

ดานศาสนา 2 14 51 19 2 88 

ดานชุมชน 8 15 65 27 2 117 

รวม 12 54 240 84 10 400 

 
ตารางท่ี 4.36 ลําดับดานศาสนา * การเปดรับขอมูลจากส่ืออิเลคทรอนิค  

Crosstabulation การเปดรับขอมูลจากส่ืออิเลคทรอนิค 

 นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด Total 

ดานวัฒนธรรม 0 2 16 15 6 39 

ดานทรัพยากรธรรมชาติ 0 2 18 17 4 41 

ดานส่ิงแวดลอม 0 3 20 18 3 44 

ดานการศึกษา 0 2 20 41 8 71 

ดานศาสนา 0 12 30 35 11 88 

ดานชุมชน 2 6 56 45 8 117 

รวม 2 27 160 171 40 400 
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ตารางท่ี 4.37 ลําดับดานศาสนา * การเปดรับขอมูลจากส่ือบุคคล  

Crosstabulation การเปดรับขอมูลจากส่ือบุคคล 

 นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด Total 

ดานวัฒนธรรม 1 7 17 13 1 39 

ดานทรัพยากรธรรมชาติ 3 2 23 10 3 41 

ดานส่ิงแวดลอม 1 4 25 14 0 44 

ดานการศึกษา 2 2 46 20 1 71 

ดานศาสนา 4 13 46 25 0 88 

ดานชุมชน 2 18 50 45 2 117 

รวม 13 46 207 127 7 400 

 
จากตารางพบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีใหความสําคัญกับดานชุมชน มีการเปดรับขอมูล

จากส่ือประเภทตางๆ แตกตางกันออกไป ไดแก การเปดรับขอมูลจากส่ือส่ิงพิมพสวนใหญอยูใน
ระดับปานกลาง การเปดรับขอมูลจากส่ืออิเลคทรอนิคสวนใหญอยูในระดับมาก และการเปดรับ
ขอมูลจากส่ือบุคคลสวนใหญอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงมีรายละเอียดดังตาราง 
 
ตารางท่ี 4.38 ลําดับดานชุมชน * การเปดรับขอมูลจากส่ิงพิมพ  

Crosstabulation การเปดรับขอมูลจากส่ิงพิมพ 

 นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด Total 

ดานวัฒนธรรม 1 6 48 20 1 76 

ดานทรัพยากรธรรมชาติ 5 10 35 11 3 64 

ดานส่ิงแวดลอม 2 8 35 16 0 61 

ดานการศึกษา 2 11 29 16 3 61 

ดานศาสนา 2 8 28 8 0 46 

ดานชุมชน 0 11 65 13 3 92 

รวม 12 54 240 84 10 400 
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ตารางท่ี 4.39 ลําดับดานชุมชน * การเปดรับขอมูลจากส่ืออิเลคทรอนิค  

Crosstabulation การเปดรับขอมูลจากส่ืออิเลคทรอนิค 

 นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด Total 

ดานวัฒนธรรม 0 3 25 41 7 76 

ดานทรัพยากรธรรมชาติ 1 2 40 15 6 64 

ดานส่ิงแวดลอม 0 1 22 31 7 61 

ดานการศึกษา 0 4 25 27 5 61 

ดานศาสนา 1 4 16 21 4 46 

ดานชุมชน 0 13 32 36 11 92 

รวม 2 27 160 171 40 400 

 
ตารางท่ี 4.40 ลําดับดานชุมชน * การเปดรับขอมูลจากส่ือบุคคล  

Crosstabulation การเปดรับขอมูลจากส่ือบุคคล 

 นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด Total 

ดานวัฒนธรรม 1 8 30 34 3 76 

ดานทรัพยากรธรรมชาติ 3 9 35 16 1 64 

ดานส่ิงแวดลอม 3 9 32 15 2 61 

ดานการศึกษา 0 7 29 25 0 61 

ดานศาสนา 1 3 30 12 0 46 

ดานชุมชน 5 10 51 25 1 92 

รวม 13 46 207 127 7 400 
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4.3  ผลการวิเคราะหขอมูลผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามภาคอุตสาหกรรม 

จากผลการวิจัยของกลุมอุตสาหกรรม 7 กลุม ไดแก 1.) กลุมอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน  
2.) กลุมอุตสาหกรรมวัตถุดิบและสินคาอุตสาหกรรม 3.) กลุมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและ
กอสราง 4.) กลุมอุตสาหกรรมทรัพยากร 5.) กลุมอุตสาหกรรมธุรกิจบริการ 6.) กลุม
อุตสาหกรรมเทคโนโลยี   และ 7.) กลุมอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร เกี่ยวกับการ
เปดรับขาวสารจากส่ือประเภทตางๆ การใหความสําคัญตอการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอ
สังคมของธุรกิจ  และการใหลําดับความสําคัญกิจกรรมเพ่ือสังคมในดานตางๆ 

การเปดรับขาวสารจากส่ือ 

จากผลการวิจัยจากกลุมอุตสาหกรรม 7 กลุม พบวา การใหความสําคัญตอการมีสวนรวม
ในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ  ไดแก การเปดรับขอมูลจากส่ิงพิมพ การเปดรับขอมูลจาก
ส่ืออิเลคทรอนิค และการเปดรับขอมูลจากส่ือบุคคล มีลําดับท่ีแตกตางกันออกไป ซ่ึงมีรายละเอียด
ดังตารางตอไปนี้ 
ตารางท่ี 4.41 ภาคอุตสาหกรรม * การเปดรับขอมูลจากส่ิงพิมพ  

Crosstabulation การเปดรับขอมูลจากส่ิงพิมพ 

 นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด Total 

การเงิน 3 6 33 14 1 57 

สินคาอุตสาหกรรม 0 1 50 6 0 57 

อสังหาริมทรัพยและ
กอสราง 

3 9 25 18 2 57 

อุตสาหกรรมทรัพยากร 1 3 42 12 0 58 

อุตสาหกรรมบริการ 0 14 33 6 4 57 

อุตสาหกรรมเทคโนโลยี 4 11 26 13 3 57 

อุตสาหกรรมอาหาร 1 10 31 15 0 57 

รวม 12 54 240 84 10 400 

 
กลุมอุตสาหกรรม 7 กลุม มีการเปดรับขอมูลจากส่ิงพิมพอยูในระดับปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.42 ภาคอุตสาหกรรม * การเปดรับขอมูลจากส่ืออิเลคทรอนิค  

Crosstabulation การเปดรับขอมูลจากส่ืออิเลคทรอนิค 

 นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด Total 

การเงิน 0 2 21 27 7 57 

สินคาอุตสาหกรรม 0 0 27 26 4 57 

อสังหาริมทรัพยและ
กอสราง 

0 6 13 30 8 57 

อุตสาหกรรมทรัพยากร 1 3 21 25 8 58 

อุตสาหกรรมบริการ 0 6 31 20 0 57 

อุตสาหกรรมเทคโนโลยี 1 7 21 20 8 57 

อุตสาหกรรมอาหาร 0 3 26 23 5 57 

รวม 2 27 160 171 40 400 

 
กลุมอุตสาหกรรม 7 กลุม มีการเปดรับขอมูลจากส่ืออิเลคทรอนิคโดยระดับการเปดรับ

ขอมูลสวนใหญ แตกตางกันไป ดังนี้ 1.) กลุมอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน อยูในระดับมาก 2.) กลุม
อุตสาหกรรมวัตถุดิบและสินคาอุตสาหกรรม อยูในระดับปานกลาง 3.) กลุมอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพยและกอสราง อยูในระดับมาก 4.) กลุมอุตสาหกรรมทรัพยากร อยูในระดับมาก 5.) 
กลุมอุตสาหกรรมธุรกิจบริการ อยูในระดับปานกลาง 6.) กลุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี อยูในระดับ
ปานกลาง และ 7.) กลุมอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร อยูในระดับปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.43 ภาคอุตสาหกรรม * การเปดรับขอมูลจากส่ือบุคคล  

Crosstabulation การเปดรับขอมูลจากส่ือบุคคล 

 นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด Total 

การเงิน 1 11 30 15 0 57 

สินคาอุตสาหกรรม 0 2 31 24 0 57 

อสังหาริมทรัพยและ
กอสราง 

2 6 20 27 2 57 

อุตสาหกรรมทรัพยากร 2 2 34 20 0 58 

อุตสาหกรรมบริการ 4 10 35 8 0 57 

อุตสาหกรรมเทคโนโลยี 4 10 29 12 2 57 

อุตสาหกรรมอาหาร 0 5 28 21 3 57 

รวม 13 46 207 127 7 400 

 
กลุมอุตสาหกรรม 7 กลุม มีการเปดรับขอมูลจากส่ือบุคคลโดยระดับการเปดรับขอมูลสวน

ใหญ แตกตางกันไป ดังนี้ 1.) กลุมอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน อยูในระดับปานกลาง 2.) กลุม
อุตสาหกรรมวัตถุดิบและสินคาอุตสาหกรรม อยูในระดับปานกลาง 3.) กลุมอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพยและกอสราง อยูในระดับมาก 4.) กลุมอุตสาหกรรมทรัพยากร อยูในระดับปาน
กลาง 5.) กลุมอุตสาหกรรมธุรกิจบริการ อยูในระดับปานกลาง 6.) กลุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี 
อยูในระดับปานกลาง และ 7.) กลุมอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร อยูในระดับปาน
กลาง 
 
การใหความสําคัญตอการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ 

จากผลการวิจัยจากกลุมอุตสาหกรรม 7 กลุม พบวา การใหความสําคัญตอการมีสวนรวม
ในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ  ไดแก การสงเสริมการรับรูประเด็นปญหาทางสังคม 
การตลาดท่ีเกี่ยวโยงกับประเด็นทางสังคม การตลาดเพื่อมุงแกไขปญหาสังคม การบริจาคเพื่อการ
กุศล การอาสาชวยเหลือชุมชน การประกอบธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม การพัฒนาและสงมอบ
ผลิตภณัฑตามกําลังซ้ือ มีลําดับท่ีแตกตางกันออกไป ซ่ึงมีรายละเอียดดังตารางตอไปนี้  
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ตารางท่ี 4.44 ภาคอุตสาหกรรม * การสงเสริมการรับรูประเด็นปญหาทางสังคม  

Crosstabulation การสงเสริมการรับรูประเด็นปญหาทางสังคม 

 นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด Total 

การเงิน 9 19 21 6 2 57 

สินคาอุตสาหกรรม 11 17 29 0 0 57 

อสังหาริมทรัพยและ
กอสราง 

14 17 15 11 0 57 

อุตสาหกรรมทรัพยากร 10 24 19 5 0 58 

อุตสาหกรรมบริการ 12 21 19 5 0 57 

อุตสาหกรรมเทคโนโลยี 15 18 19 4 1 57 

อุตสาหกรรมอาหาร 7 11 25 11 3 57 

รวม 78 127 147 42 6 400 

 
กลุมอุตสาหกรรม 7 กลุม ใหความสําคัญตอการสงเสริมการรับรูประเด็นปญหาทางสังคม 

โดยมีระดับสวนใหญ แตกตางกันไป ดังนี้ 1.) กลุมอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน อยูในระดับปาน
กลาง 2.) กลุมอุตสาหกรรมวัตถุดิบและสินคาอุตสาหกรรม อยูในระดับปานกลาง 3.) กลุม
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและกอสราง อยูในระดับนอย 4.) กลุมอุตสาหกรรมทรัพยากร อยูใน
ระดับนอย 5.) กลุมอุตสาหกรรมธุรกิจบริการ อยูในระดับนอย 6.) กลุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี 
อยูในระดับปานกลาง และ 7.) กลุมอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร อยูในระดับปาน
กลาง 
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ตารางท่ี 4.45 ภาคอุตสาหกรรม * การตลาดท่ีเกีย่วโยงกบัประเด็นทางสังคม  

Crosstabulation การตลาดท่ีเกีย่วโยงกับประเด็นทางสังคม 

 นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด Total 

การเงิน 7 4 28 13 5 57 

สินคาอุตสาหกรรม 2 4 39 12 0 57 

อสังหาริมทรัพยและ
กอสราง 

7 12 26 12 0 57 

อุตสาหกรรมทรัพยากร 3 9 35 9 2 58 

อุตสาหกรรมบริการ 10 18 23 6 0 57 

อุตสาหกรรมเทคโนโลยี 3 8 32 12 2 57 

อุตสาหกรรมอาหาร 0 13 14 27 3 57 

รวม 32 68 197 91 12 400 

 
กลุมอุตสาหกรรม 7 กลุม ใหความสําคัญตอการตลาดท่ีเกี่ยวโยงกับประเด็นทางสังคม 

โดยมีระดับสวนใหญ แตกตางกันไป ดังนี้ 1.) กลุมอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน อยูในระดับปาน
กลาง 2.) กลุมอุตสาหกรรมวัตถุดิบและสินคาอุตสาหกรรม อยูในระดับปานกลาง 3.) กลุม
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและกอสราง อยูในระดับปานกลาง 4.) กลุมอุตสาหกรรมทรัพยากร 
อยูในระดับปานกลาง 5.) กลุมอุตสาหกรรมธุรกิจบริการ อยูในระดับปานกลาง 6.) กลุม
อุตสาหกรรมเทคโนโลยี อยูในระดับปานกลาง และ 7.) กลุมอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรม
อาหาร อยูในระดับมาก 
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ตารางท่ี 4.46 ภาคอุตสาหกรรม * การตลาดเพื่อมุงแกไขปญหาสังคม  

Crosstabulation การตลาดเพื่อมุงแกไขปญหาสังคม 

 นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด Total 

การเงิน 4 14 23 15 1 57 

สินคาอุตสาหกรรม 2 13 17 25 0 57 

อสังหาริมทรัพยและ
กอสราง 

9 11 22 11 4 57 

อุตสาหกรรมทรัพยากร 4 14 29 10 1 58 

อุตสาหกรรมบริการ 10 11 31 5 0 57 

อุตสาหกรรมเทคโนโลยี 6 14 25 12 0 57 

อุตสาหกรรมอาหาร 4 6 25 15 7 57 

รวม 39 83 172 93 13 400 

 
กลุมอุตสาหกรรม 7 กลุม ใหความสําคัญตอการตลาดเพื่อมุงแกไขปญหาสังคม โดยมี

ระดับสวนใหญ แตกตางกันไป ดังนี้ 1.) กลุมอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน อยูในระดับปานกลาง 2.) 
กลุมอุตสาหกรรมวัตถุดิบและสินคาอุตสาหกรรม อยูในระดับมาก 3.) กลุมอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพยและกอสราง อยูในระดับปานกลาง 4.) กลุมอุตสาหกรรมทรัพยากร อยูในระดับ
ปานกลาง 5.) กลุมอุตสาหกรรมธุรกิจบริการ อยูในระดับปานกลาง 6.) กลุมอุตสาหกรรม
เทคโนโลยี อยูในระดับปานกลาง และ 7.) กลุมอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร อยูใน
ระดับปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.47 ภาคอุตสาหกรรม * การบริจาคเพื่อการกุศล  

Crosstabulation การบริจาคเพือ่การกุศล 

 นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด Total 

การเงิน 1 5 26 21 4 57 

สินคาอุตสาหกรรม 1 1 27 24 4 57 

อสังหาริมทรัพยและ
กอสราง 

0 6 27 21 3 57 

อุตสาหกรรมทรัพยากร 1 4 26 21 6 58 

อุตสาหกรรมบริการ 2 6 34 15 0 57 

อุตสาหกรรมเทคโนโลยี 1 7 29 16 4 57 

อุตสาหกรรมอาหาร 0 15 12 21 9 57 

รวม 6 44 181 139 30 400 

 
กลุมอุตสาหกรรม 7 กลุม ใหความสําคัญตอการบริจาคเพื่อการกุศล โดยมีระดับสวนใหญ 

แตกตางกันไป ดังนี้ 1.) กลุมอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน อยูในระดับปานกลาง 2.) กลุม
อุตสาหกรรมวัตถุดิบและสินคาอุตสาหกรรม อยูในระดับมาก 3.) กลุมอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพยและกอสราง อยูในระดับปานกลาง 4.) กลุมอุตสาหกรรมทรัพยากร อยูในระดับ
ปานกลาง 5.) กลุมอุตสาหกรรมธุรกิจบริการ อยูในระดับปานกลาง 6.) กลุมอุตสาหกรรม
เทคโนโลยี อยูในระดับปานกลาง และ 7.) กลุมอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร อยูใน
ระดับมาก 
 



 124

ตารางท่ี 4.48 ภาคอุตสาหกรรม * การอาสาชวยเหลือชุมชน  

Crosstabulation การอาสาชวยเหลือชุมชน 

 นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด Total 

การเงิน 3 6 21 25 2 57 

สินคาอุตสาหกรรม 2 0 24 25 6 57 

อสังหาริมทรัพยและ
กอสราง 

4 2 22 23 6 57 

อุตสาหกรรมทรัพยากร 3 6 36 11 2 58 

อุตสาหกรรมบริการ 1 16 36 4 0 57 

อุตสาหกรรมเทคโนโลยี 4 6 30 13 4 57 

อุตสาหกรรมอาหาร 2 8 21 23 3 57 

รวม 19 44 190 124 23 400 

 
กลุมอุตสาหกรรม 7 กลุม ใหความสําคัญตอการอาสาชวยเหลือชุมชน โดยมีระดับสวน

ใหญ แตกตางกันไป ดังนี้ 1.) กลุมอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน อยูในระดับมาก 2.) กลุม
อุตสาหกรรมวัตถุดิบและสินคาอุตสาหกรรม อยูในระดับมาก 3.) กลุมอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพยและกอสราง อยูในระดับมาก 4.) กลุมอุตสาหกรรมทรัพยากร อยูในระดับปาน
กลาง 5.) กลุมอุตสาหกรรมธุรกิจบริการ อยูในระดับปานกลาง 6.) กลุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี 
อยูในระดับปานกลาง และ 7.) กลุมอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร อยูในระดับมาก 
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ตารางท่ี 4.49 ภาคอุตสาหกรรม * ประกอบธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม  

Crosstabulation ประกอบธุรกจิอยางรับผิดชอบตอสังคม 

 นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด Total 

การเงิน 3 4 29 17 4 57 

สินคาอุตสาหกรรม 2 4 12 39 0 57 

อสังหาริมทรัพยและ
กอสราง 

4 2 17 24 10 57 

อุตสาหกรรมทรัพยากร 2 6 36 11 3 58 

อุตสาหกรรมบริการ 0 16 33 8 0 57 

อุตสาหกรรมเทคโนโลยี 3 11 30 11 2 57 

อุตสาหกรรมอาหาร 2 5 17 22 11 57 

รวม 16 48 174 132 30 400 

 
กลุมอุตสาหกรรม 7 กลุม ใหความสําคัญตอประกอบธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม โดย

มีระดับสวนใหญ แตกตางกันไป ดังนี้ 1.) กลุมอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน อยูในระดับปานกลาง 
2.) กลุมอุตสาหกรรมวัตถุดิบและสินคาอุตสาหกรรม อยูในระดับมาก 3.) กลุมอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพยและกอสราง อยูในระดับมาก 4.) กลุมอุตสาหกรรมทรัพยากร อยูในระดับปาน
กลาง 5.) กลุมอุตสาหกรรมธุรกิจบริการ อยูในระดับปานกลาง 6.) กลุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี 
อยูในระดับปานกลาง และ 7.) กลุมอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร อยูในระดับมาก 
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ตารางท่ี 4.50 ภาคอุตสาหกรรม * พัฒนาและสงมอบผลิตภัณฑตามกําลังซ้ือ  

Crosstabulation พัฒนาและสงมอบผลิตภัณฑตามกําลังซ้ือ 

 นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด Total 

การเงิน 1 7 29 16 4 57 

สินคาอุตสาหกรรม 0 2 30 25 0 57 

อสังหาริมทรัพยและ
กอสราง 

6 10 26 13 2 57 

อุตสาหกรรมทรัพยากร 5 6 22 22 3 58 

อุตสาหกรรมบริการ 4 12 34 7 0 57 

อุตสาหกรรมเทคโนโลยี 3 12 28 12 2 57 

อุตสาหกรรมอาหาร 3 2 18 21 13 57 

รวม 22 51 187 116 24 400 

 

กลุมอุตสาหกรรม 7 กลุม ใหความสําคัญตอประกอบธุรกิจดานการพัฒนาและสงมอบ
ผลิตภัณฑตามกําลังซ้ือ โดยมีระดับสวนใหญแตกตางกันไป ดังนี้ 1.) กลุมอุตสาหกรรมธุรกิจ
การเงิน อยูในระดับปานกลาง 2.) กลุมอุตสาหกรรมวัตถุดิบและสินคาอุตสาหกรรม อยูในระดับ
ปานกลาง 3.) กลุมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและกอสราง อยูในระดับปานกลาง 4.) กลุม
อุตสาหกรรมทรัพยากร อยูในระดับปานกลางและมาก 5.) กลุมอุตสาหกรรมธุรกิจบริการ อยูใน
ระดับปานกลาง 6.) กลุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี อยูในระดับปานกลาง และ 7.) กลุมอุตสาหกรรม
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร อยูในระดับมาก 
 
การใหลําดับความสําคัญของกิจกรรมเพื่อสังคม 

จากผลการวิจัยจากกลุมอุตสาหกรรม 7 กลุม ใหความสําคัญของกิจกรรมเพ่ือสังคม ไดแก 
ดานวัฒนธรรม ดานทรัพยากรธรรมชาติ ดานส่ิงแวดลอม ดานการศึกษา ดานศาสนา และดาน
ชุมชน มีลําดับท่ีแตกตางกันออกไป ซ่ึงมีรายละเอียดดังตารางตอไปนี้ 
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ตารางท่ี 4.51 ภาคอุตสาหกรรม * ลําดับดานวัฒนธรรม  

Crosstabulation ลําดับดานวัฒนธรรม 

 ลําดับท่ี 1 ลําดับท่ี 2 ลําดับท่ี 3 ลําดับท่ี 4 ลําดับท่ี 5 ลําดับท่ี 6 Total 

การเงิน 1 2 11 15 11 17 57 

สินคา
อุตสาหกรรม 

4 0 8 11 21 13 57 

อสังหาริมทรัพย
และกอสราง 

0 0 4 16 23 14 57 

อุตสาหกรรม
ทรัพยากร 

3 4 9 15 15 12 58 

อุตสาหกรรม
บริการ 

4 8 5 10 17 13 57 

อุตสาหกรรม
เทคโนโลยี 

3 4 6 11 15 18 57 

อุตสาหกรรม
อาหาร 

0 9 14 19 3 12 57 

รวม 15 27 57 97 105 99 400 

 
จากตารางพบวา ดานวัฒนธรรม กลุมอุตสาหกรรมวัตถุดิบและสินคาอุตสาหกรรม กลุม

อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและกอสราง กลุมอุตสาหกรรมทรัพยากร กลุมอุตสาหกรรมธุรกิจ
บริการ ใหความสําคัญอยูในลําดับท่ี 5  กลุมอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน กลุมอุตสาหกรรม
เทคโนโลยี ใหความสําคัญอยูในลําดับท่ี 4 สวนกลุมอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
ใหความสําคัญอยูในลําดับท่ี 3 
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ตารางท่ี 4.52  ภาคอุตสาหกรรม * ลําดับดานทรัพยากรธรรมชาติ  

Crosstabulation ลําดับดานทรัพยากรธรรมชาติ 

 ลําดับท่ี 1 ลําดับท่ี 2 ลําดับท่ี 3 ลําดับท่ี 4 ลําดับท่ี 5 ลําดับท่ี 6 Total 

การเงิน 11 12 13 4 11 6 57 

สินคา
อุตสาหกรรม 

8 10 17 6 9 7 57 

อสังหาริมทรัพย
และกอสราง 

8 13 19 10 3 4 57 

อุตสาหกรรม
ทรัพยากร 

7 11 10 7 12 11 58 

อุตสาหกรรม
บริการ 

2 10 19 8 10 8 57 

อุตสาหกรรม
เทคโนโลยี 

6 4 21 11 6 9 57 

อุตสาหกรรม
อาหาร 

9 3 8 3 25 9 57 

รวม 51 63 107 49 76 54 400 

 
จากตารางพบวาดานทรัพยากรธรรมชาติ  กลุมอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน  กลุม

อุตสาหกรรมวัตถุดิบและสินคาอุตสาหกรรม กลุมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและกอสราง กลุม
อุตสาหกรรมธุรกิจบริการ กลุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ใหความสําคัญอยูในลําดับท่ี 3  สวนกลุม
อุตสาหกรรมทรัพยากร กลุมอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ใหความสําคัญอยูใน
ลําดับท่ี 5 
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ตารางท่ี 4.53 ภาคอุตสาหกรรม * ลําดับดานส่ิงแวดลอม  

Crosstabulation ลําดับดานส่ิงแวดลอม 

 ลําดับท่ี 1 ลําดับท่ี 2 ลําดับท่ี 3 ลําดับท่ี 4 ลําดับท่ี 5 ลําดับท่ี 6 Total 

การเงิน 19 19 2 10 5 2 57 

สินคา
อุตสาหกรรม 

17 16 8 7 9 0 57 

อสังหาริมทรัพย
และกอสราง 

15 19 11 9 3 0 57 

อุตสาหกรรม
ทรัพยากร 

17 18 7 4 5 7 58 

อุตสาหกรรม
บริการ 

6 11 15 8 15 2 57 

อุตสาหกรรม
เทคโนโลยี 

12 25 10 3 6 1 57 

อุตสาหกรรม
อาหาร 

8 19 6 5 8 11 57 

รวม 94 127 59 46 51 23 400 

 
จากตารางพบวาดานส่ิงแวดลอม กลุมอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน กลุมอุตสาหกรรม

วัตถุดิบและสินคาอุตสาหกรรม ใหความสําคัญอยูในลําดับท่ี 1 กลุมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย
และกอสราง กลุมอุตสาหกรรมทรัพยากร กลุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี กลุมอุตสาหกรรมเกษตร
และอุตสาหกรรมอาหาร ใหความสําคัญอยูในลําดับท่ี 2  สวน กลุมอุตสาหกรรมธุรกิจบริการ ให
ความสําคัญอยูในลําดับท่ี 3 
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ตารางท่ี 4.54 ภาคอุตสาหกรรม * ลําดับดานการศึกษา  

Crosstabulation ลําดับดานการศึกษา 

 ลําดับท่ี 1 ลําดับท่ี 2 ลําดับท่ี 3 ลําดับท่ี 4 ลําดับท่ี 5 ลําดับท่ี 6 Total 

การเงิน 11 16 9 13 5 3 57 

สินคา
อุตสาหกรรม 

12 15 10 14 3 3 57 

อสังหาริมทรัพย
และกอสราง 

10 14 12 10 5 6 57 

อุตสาหกรรม
ทรัพยากร 

18 7 12 9 10 2 58 

อุตสาหกรรม
บริการ 

33 9 6 8 1 0 57 

อุตสาหกรรม
เทคโนโลยี 

18 11 12 11 4 1 57 

อุตสาหกรรม
อาหาร 

23 6 11 11 6 0 57 

รวม 125 78 72 76 34 15 400 

 
จากตารางพบวา ดานการศึกษา กลุมอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน กลุมอุตสาหกรรมวัตถุดิบ

และสินคาอุตสาหกรรม กลุมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและกอสราง ใหความสําคัญอยูใน
ลําดับท่ี 2 กลุมอุตสาหกรรมทรัพยากร กลุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี กลุมอุตสาหกรรมเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร กลุมอุตสาหกรรมธุรกิจบริการ ใหความสําคัญอยูในลําดับท่ี 1 
 



 131

ตารางท่ี 4.55  ภาคอุตสาหกรรม * ลําดับดานศาสนา  

Crosstabulation ลําดับดานศาสนา 

 ลําดับท่ี 1 ลําดับท่ี 2 ลําดับท่ี 3 ลําดับท่ี 4 ลําดับท่ี 5 ลําดับท่ี 6 Total 

การเงิน 8 2 10 7 15 15 57 

สินคา
อุตสาหกรรม 

4 4 6 15 6 22 57 

อสังหาริมทรัพย
และกอสราง 

3 2 4 3 20 25 57 

อุตสาหกรรม
ทรัพยากร 

5 8 10 14 10 11 58 

อุตสาหกรรม
บริการ 

5 11 8 13 8 12 57 

อุตสาหกรรม
เทคโนโลยี 

8 5 1 7 17 19 57 

อุตสาหกรรม
อาหาร 

6 9 5 12 12 13 57 

รวม 39 41 44 71 88 117 400 

 
จากตารางพบวา ดานศาสนา กลุมอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน กลุมอุตสาหกรรมวัตถุดิบ

และสินคาอุตสาหกรรม กลุมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและกอสราง กลุมอุตสาหกรรม
ทรัพยากร กลุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี กลุมอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ให
ความสําคัญอยูในลําดับท่ี 6 กลุมอุตสาหกรรมธุรกิจบริการ ใหความสําคัญอยูในลําดับท่ี 4 
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ตารางท่ี 4.56 ภาคอุตสาหกรรม * ลําดับดานชุมชน  

Crosstabulation ลําดับดานชุมชน 

 ลําดับท่ี 1 ลําดับท่ี 2 ลําดับท่ี 3 ลําดับท่ี 4 ลําดับท่ี 5 ลําดับท่ี 6 Total 

การเงิน 7 6 12 8 10 14 57 

สินคา
อุตสาหกรรม 

12 12 8 4 9 12 57 

อสังหาริมทรัพย
และกอสราง 

21 9 7 9 3 8 57 

อุตสาหกรรม
ทรัพยากร 

8 10 10 9 6 15 58 

อุตสาหกรรม
บริการ 

7 8 4 10 6 22 57 

อุตสาหกรรม
เทคโนโลยี 

10 8 7 14 9 9 57 

อุตสาหกรรม
อาหาร 

11 11 13 7 3 12 57 

รวม 76 64 61 61 46 92 400 

 
จากตารางพบวา  ดานชุมชน  กลุมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและกอสราง  ให

ความสําคัญอยูในลําดับท่ี 1 กลุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ใหความสําคัญอยูในลําดับท่ี 1 ดาน
ศาสนา กลุมอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน กลุมอุตสาหกรรมทรัพยากร กลุมอุตสาหกรรมเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร กลุมอุตสาหกรรมธุรกิจบริการ ใหความสําคัญอยูในลําดับท่ี 6 สวนกลุม
อุตสาหกรรมวัตถุดิบและสินคาอุตสาหกรรม ใหความสําคัญอยูในลําดับท่ี 1 และ 6 เทากัน 
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ตารางท่ี 4.57  ภาคอุตสาหกรรม * กิจกรรมเพ่ือสังคม 

 

ดา
นว

ัฒน
ธร
รม

 

ดา
นท

รัพ
ยา
กร
ธร
รม

ชา
ติ 

ดา
นสิ่

งแ
วด

ลอ
ม 

ดา
นก

าร
ศึก

ษา
 

ดา
นศ

าส
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ดา
นชุ

มช
น 
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tal

 

การเงิน 1 11 19 11 8 7 57 

สินคา
อุตสาหกรรม 

4 8 17 12 4 12 57 

อสังหาริมทรัพย
และกอสราง 

0 8 15 10 3 21 57 

อุตสาหกรรม
ทรัพยากร 

3 7 17 18 5 8 58 

อุตสาหกรรม
บริการ 

4 2 6 33 5 7 57 

อุตสาหกรรม
เทคโนโลยี 

3 6 12 18 8 10 57 

อุตสาหกรรม
อาหาร 

0 9 8 23 6 11 57 

รวม 15 51 94 125 39 76 400 

 
จากตารางพบวา กลุมอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน กลุมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและ

กอสราง กลุมอุตสาหกรรมวัตถุดิบและสินคาอุตสาหกรรม ใหความสําคัญดานส่ิงแวดลอมมาก
ท่ีสุด สวนกลุมกลุมอุตสาหกรรมทรัพยากร อุตสาหกรรมเทคโนโลยี กลุมอุตสาหกรรมธุรกิจ
บริการ กลุมอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ใหความสําคัญดานการศึกษาสูงท่ีสุด 
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4.4  ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐานที่ 1 ตัวแปรองคประกอบเชิงยืนยันของปจจัยการเปดรับขอมูลจากส่ือส่ิงพิมพ ส่ือ
อิเลคทรอนิค ส่ือบุคคล มีรูปแบบมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 
สมมติฐานท่ี 2 ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย ในกรุงเทพมหานคร ไมมีผลตอการเปดรับขาวสารการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคม
ของธุรกิจ   
สมมติฐานท่ี 3  ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย ในกรุงเทพมหานคร ไมมีผลตอทัศนคติการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ 
สมมติฐานท่ี 4 การเปดรับขอมูลขาวสารของพนักงานบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ในกรุงเทพมหานคร ไมมีความสัมพันธกับทัศนคติการมีสวนรวมในความรับผิดชอบ
ตอสังคมของธุรกิจ  
 
สมมติฐานที่ 1 ตัวแปรองคประกอบเชิงยืนยันของปจจัยการเปดรับขอมูลจากส่ือส่ิงพิมพ ส่ือ
อิเลคทรอนิค ส่ือบุคคล มีรูปแบบมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 
สมมติฐานท่ี 1.1 ตัวแปรองคประกอบเชิงยืนยันของปจจัยการเปดรับขอมูลจากส่ือส่ิงพิมพ มี
รูปแบบมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 
ผลการวิเคราะหตัวแปรองคประกอบเชิงยืนยันของปจจัยการเปดรับขอมูลจากส่ือส่ิงพิมพ 
 

 
ภาพท่ี 4.1   ตัวแปรองคประกอบเชิงยืนยันของปจจัยการเปดรับขอมูลจากส่ือส่ิงพิมพ 
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ตารางท่ี 4.58  ผลการวิเคราะหตัวแปรองคประกอบเชิงยืนยันของปจจัยการเปดรับขอมูลจากส่ือ
ส่ิงพิมพ 

Variable Estimate Standard Error 
(S.E.) 

R2 Critical Ratio 
(C.R.) 

P 

นิตยสาร 1.00  0.40 6.55 ** 
หนังสือ 1.08 0.17 0.36 5.57 ** 
ใบปลิวแผนพบั 0.58 0.10 0.71 5.14 ** 
หนังสือพิมพ 0.54 0.11 0.78  ** 
Chi-square = 3.93 df = 2 

ผลการวิเคราะหตัวแปรองคประกอบเชิงยืนยันของปจจัยการเปดรับขอมูลจากส่ือส่ิงพิมพ 
ซ่ึงประกอบดวย คาน้ําหนักองคประกอบ (estimate) ความคลาดเคล่ือนมาตราฐาน (S.E.) 
สัมประสิทธ์ิการทํานาย (R2) อัตราสวนวิกฤต (critical ratio or z-statistics) 
เม่ือพิจารณาอิทธิพลขององคประกอบตัวแปรท่ีสังเกตไดของปจจัยการเปดรับขอมูลจากส่ือ
ส่ิงพิมพ พบวา ปจจัย นิตยสาร หนังสือ ใบปลิวแผนพับ และหนังสือพิมพ  มีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p<0.05) โดยมีคาน้ําหนักองคประกอบอยูท่ี 0.54-1.08 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิการทํานาย (R2) ถึง
รอยละ 36 ถึงรอยละ78  
 
ตารางท่ี 4.59  ผลการวิเคราะหความกลมกลืนของรูปแบบองคประกอบเชิงยืนยันของปจจัยการ
เปดรับขอมูลจากส่ือส่ิงพิมพ 

Index Threshold Statistic results Conclusions 
CMIN <5 3.93 Pass 
Chi-square/df <2 1.97 Pass 

GFI ≤1 1.0 Pass 

AGFI >0.9 0.98 Pass 

RMR <0.05 0.02 Pass 

CFI >0.95 0.99 Pass 

RMSEA <0.05 0.05 Pass 
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หากพิจารณาความกลมกลืนของรูปแบบองคประกอบเชิงยืนยันของปจจัยการเปดรับ
ขอมูลจากส่ือส่ิงพิมพ พบวาคาดัชนี CMIN Ci-square/df DFI AGFI RMR CFI และ RMSEA ผาน
ตามขอกําหนดทุกดัชนี แสดงวารูปแบบมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 
 
สมมติฐานท่ี 1.2 ตัวแปรองคประกอบเชิงยืนยันของปจจัยการเปดรับขอมูลจากส่ืออิเลคทรอนิค    
มีรูปแบบมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 
 
ผลการวิเคราะหตัวแปรองคประกอบเชิงยืนยันของปจจัยการเปดรับขอมูลจากส่ืออิเลคทรอนิค 

 
ภาพท่ี 4.2   ตัวแปรองคประกอบเชิงยืนยันของปจจัยการเปดรับขอมูลจากส่ืออิเลคทรอนิค 

 
ตารางท่ี 4.60  ผลการวิเคราะหตัวแปรองคประกอบเชิงยืนยันของปจจัยการเปดรับขอมูลจากส่ือ
อิเลคทรอนิค 

Variable Estimate Standard Error 
(S.E.) 

R2 Critical Ratio 
(C.R.) 

P 

วิทย ุ 1  0.80  ** 
อินเตอรเน็ต 3.01 0.73 0.75 4.14 ** 
มือถือ 1.32 0.25 0.33 5.36 ** 
ส่ืออิเลคทรอนิค
อ่ืน 

0.7 0.18 0.85 3.91 ** 

Chi-square = 2.88 df = 2 



 137

ผลการวิเคราะหตัวแปรองคประกอบเชิงยืนยันของปจจัยการเปดรับขอมูลจากส่ือ
อิเลคทรอนิค ซ่ึงประกอบดวย คาน้ําหนักองคประกอบ (estimate) ความคลาดเคล่ือนมาตราฐาน 
(S.E.) สัมประสิทธ์ิการทํานาย (R2) อัตราสวนวิกฤต (critical ratio or z-statistics)  

เม่ือพิจารณาอิทธิพลขององคประกอบตัวแปรท่ีสังเกตไดของปจจัยการเปดรับขอมูลจาก
ส่ืออิเลคทรอนิค พบวา ปจจัย วิทยุ อินเตอรเน็ต มือถือ และส่ืออิเลคทรอนิคอ่ืน มีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p<0.05) โดยมีคาน้ําหนักองคประกอบอยูท่ี 0.7-3.01 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิการทํานาย (R2) 
ถึงรอยละ 33 ถึงรอยละ85 
 
ตารางท่ี 4.61  ผลการวิเคราะหความกลมกลืนของรูปแบบองคประกอบเชิงยืนยันของปจจัยการ
เปดรับขอมูลจากส่ืออิเลคทรอนิค 

Index Threshold Statistic results Conclusions 
CMIN <5 2.88 Pass 
Chi-square/df <2 1.44 Pass 

GFI ≤1 1 Pass 

AGFI >0.9 0.98 Pass 

RMR <0.05 0.02 Pass 

CFI >0.95 0.99 Pass 

RMSEA <0.05 0.03 Pass 

 
หากพิจารณาความกลมกลืนของรูปแบบองคประกอบเชิงยืนยันของปจจัยการเปดรับ

ขอมูลจากส่ืออิเลคทรอนิค พบวาคาดัชนี CMIN Ci-square/df DFI AGFI RMR CFI และ RMSEA 
ผานตามขอกําหนดทุกดัชนี แสดงวารูปแบบมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 
 
สมมติฐานท่ี 1.3 ตัวแปรองคประกอบเชิงยืนยันของปจจัยการเปดรับขอมูลจากส่ือบุคคล มีรูปแบบ
มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 
ผลการวิเคราะหตัวแปรองคประกอบเชิงยืนยันของปจจัยการเปดรับขอมูลจากส่ือบุคคล 
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ภาพท่ี 4.3 ตัวแปรองคประกอบเชิงยืนยันของปจจัยการเปดรับขอมูลจากส่ือบุคคล 

 
ตารางท่ี 4.62   ผลการวิเคราะหตัวแปรองคประกอบเชิงยืนยันของปจจัยการเปดรับขอมูลจากส่ือ
บุคคล 

Variable Estimate Standard Error 
(S.E.) 

R2 Critical Ratio 
(C.R.) 

P 

เพื่อน 1  0.45  ** 
หัวหนา 4.11 1.14 0.30 3.59 ** 
ครอบครัว 3.79 1.06 0.47 3.59 ** 
บุคคลอ่ืน 2.76 0.78 0.78 3.54 ** 
Chi-square = 3.05 df = 2 

ผลการวิเคราะหตัวแปรองคประกอบเชิงยืนยันของปจจัยการเปดรับขอมูลจากส่ือบุคคล 
ซ่ึงประกอบดวย คาน้ําหนักองคประกอบ (estimate) ความคลาดเคล่ือนมาตราฐาน (S.E.) 
สัมประสิทธ์ิการทํานาย (R2) อัตราสวนวิกฤต (critical ratio or z-statistics)  

เม่ือพิจารณาอิทธิพลขององคประกอบตัวแปรท่ีสังเกตไดของปจจัยการเปดรับขอมูลจาก
ส่ือบุคคล พบวา ปจจัย เพื่อน หัวหนา ครอบครับ และบุคคลอ่ืน มีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดย
มีคาน้ําหนักองคประกอบอยูท่ี 1-4.11 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิการทํานาย (R2) ถึงรอยละ 30 ถึงรอยละ
78 
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ตารางท่ี 4.63  ผลการวิเคราะหความกลมกลืนของรูปแบบองคประกอบเชิงยืนยันของปจจัยการ
เปดรับขอมูลจากส่ือบุคคล 

Index Threshold Statistic results Conclusions 
CMIN <5 3.05 Pass 
Chi-square/df <2 1.52 Pass 

GFI ≤1 1 Pass 

AGFI >0.9 0.98 Pass 

RMR <0.05 0.02 Pass 

CFI >0.95 1 Pass 

RMSEA <0.05 0.04 Pass 

 
หากพิจารณาความกลมกลืนของรูปแบบองคประกอบเชิงยืนยันของปจจัยการเปดรับ

ขอมูลจากส่ือบุคคล พบวาคาดัชนี CMIN Ci-square/df DFI AGFI RMR CFI และ RMSEA ผาน
ตามขอกําหนดทุกดัชนี แสดงวารูปแบบมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 
ในการพิจารณาความกลมกลืนของรูปแบบองคประกอบเชิงยืนยันของปจจัยการใชท่ีมาตามเกณฑ
ในตาราง 
ตารางท่ี 4.64 เกณฑการพิจารณาความกลมกลืนของรูปแบบองคประกอบเชิงยืนยันของปจจัย 

Index Meaning  Threshold Reference 
CMIN Minimum value of 

discrepancy 
<5 Wheaton et al. (1977) 

Chi-square/df Minimum value of 
discrepancy/degree of 

freedom 

<2 Byrne (1989) 

GFI Goodness of fit index ≤1 Jöreskog and Sörbom (1984) 

AGFI Adjust goodness of fit index >0.9 AMOS reference 
RMR Root mean square residual <0.05 AMOS reference 
CFI Comparative fit index >0.95 Bentler, 1990 

RMSEA Root mean square error of 
approximation 

<0.05 Browne and Cudeck (1993) 
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สมมติฐานท่ี 2 ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย ในกรุงเทพมหานคร ไมมีผลตอการเปดรับขาวสารการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคม
ของธุรกิจ   
ปจจัยสวนบุคคลของพนักงาน ไดแก  ผูใหการสนับสนุนหลักของกิจกรรม  เพศ อายุ การศึกษา
รายได สถานะภาพ ระยะเวลาการทํางาน การเปนสมาชิกชทรท การเขารวมกิจกรรม  
การเปดรับขาวสารการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ ไดแก การเปดรับขอมูล
จาก ส่ือส่ิงพิมพ การเปดรับขอมูลจากส่ืออิเลคทรอนิค และการเปดรับขอมูลจากส่ือบุคคล  
 
สมมติฐานท่ี 2.1 ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานดานเพศ ไมมีผลตอการเปดรับขาวสารการมีสวน
รวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ   
  H0: ดานเพศไมมีผลตอทัศนคติการเปดรับขาวสารการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอ
สังคมของธุรกิจ 

H1: ดานเพศมีผลตอทัศนคติการเปดรับขาวสารการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอ
สังคมของธุรก  

จากผลการทดสอบสมมติฐานพบวาดานเพศไมมีผลตอทัศนคติการเปดรับขาวสารการมี
สวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ  
 

ตารางท่ี  4.65  เพศ*การเปดรับขาวสาร (Group Statistics) 

 เพศ N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

ชาย 145 3.14 .707 .059 การเปดรับขอมูลจากสิ่งพิมพ 

หญิง 255 3.02 .771 .048 

ชาย 145 3.50 .826 .069 การเปดรับขอมูลจากสื่อ
อิเลคทรอนิค หญิง 255 3.58 .759 .048 

ชาย 145 3.26 .685 .057 การเปดรับขอมูลจากสื่อบุคคล 

หญิง 255 3.13 .823 .052 
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ตารางท่ี 4.66 เพศ*การเปดรับขาวสาร (Independent Samples Test) 

  Levene's Test for Equality 
of Variances t-test for Equality of Means 

  

  F Sig. t df Sig. (2-tailed) 

Equal variances 
assumed 

.224 .636 1.609 398 .108 
การเปดรับขอมูลจาก
สิ่งพิมพ 

Equal variances not 
assumed 

  
1.648 321.26 .100 

Equal variances 
assumed 

1.538 .216 -.896 398 .371 
การเปดรับขอมูลจาก
สื่ออิเลคทรอนิค 

Equal variances not 
assumed 

  
-.875 278.954 .382 

Equal variances 
assumed 

.361 .548 1.607 398 .109 
การเปดรับขอมูลจาก
สื่อบุคคล 

Equal variances not 
assumed 

  
1.690 345.438 .092 

 
 
สมมติฐานท่ี 2.2 ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานดานการเปนสมาชิกชมรม ไมมีผลตอการเปดรับ
ขาวสารการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ 
  H0: ดานการเปนสมาชิกชมรม ไมมีผลตอการเปดรับขาวสารการมีสวนรวมในความ
รับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ  

H1: ดานการเปนสมาชิกชมรม มีผลตอการเปดรับขาวสารการมีสวนรวมในความ
รับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ  
 จากผลการทดสอบสมมติฐานพบวาดานการเปนสมาชิกชมรม ไมมีผลตอการเปดรับ
ขาวสารการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ   
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ตารางท่ี 4.67 การเปนสมาชิกชมรมCSR*การเปดรับขาวสาร (Group Statistics) 

 การเปนสมาชิกชมรม CSR N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

เปนสมาชิกชมรม 70 3.21 .587 .070 การเปดรับขอมูลจากสิ่งพิมพ 

ไมเปนสมาชิกชมรม 330 3.03 .777 .043 

เปนสมาชิกชมรม 70 3.49 .583 .070 การเปดรับขอมูลจากสื่อ
อิเลคทรอนิค ไมเปนสมาชิกชมรม 330 3.56 .820 .045 

เปนสมาชิกชมรม 70 3.29 .745 .089 การเปดรับขอมูลจากสื่อบุคคล 

ไมเปนสมาชิกชมรม 330 3.15 .783 .043 

 

ตารางท่ี 4.68 การเปนสมาชิกชมรมCSR*การเปดรับขาวสาร (Independent Samples Test) 

  Levene's Test for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

  

  F Sig. t df Sig. (2-tailed) 

Equal variances assumed .051 .822 1.839 398 .067 การเปดรับขอมูลจาก
สิ่งพิมพ Equal variances not 

assumed 
  

2.202 126.141 .029 

Equal variances assumed 9.447 .002 -.755 398 .451 การเปดรับขอมูลจากสื่อ
อิเลคทรอนิค Equal variances not 

assumed 
  

-.938 133.991 .350 

Equal variances assumed .272 .602 1.343 398 .180 การเปดรับขอมูลจากสื่อ
บุคคล Equal variances not 

assumed 
  

1.387 103.941 .168 

 
สมมติฐานท่ี 2.3 ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานดานการเขารวมกิจกรรมเพ่ือสังคม ไมมีผลตอการ
เปดรับขาวสารการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ 
  H0: ดานการเขารวมกิจกรรมเพ่ือสังคม ไมมีผลตอการเปดรับขาวสารการมีสวนรวมใน
ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ  

H1: ดานการเขารวมกิจกรรมเพื่อสังคม มีผลตอการเปดรับขาวสารการมีสวนรวมในความ
รับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ  
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 จากผลการทดสอบสมมติฐานพบวาสวนใหญ ดานการเขารวมกิจกรรมเพ่ือสังคม ไมมีผล
ตอการเปดรับขาวสารการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ 
Uยกเวน U  การเปดรับขอมูลจากส่ือบุคคล 
 

ตารางท่ี 4.69  การเขารวมกจิกรรมเพ่ือสังคม*การเปดรับขาวสาร (Group Statistics) 

 การเขารวมกิจกรรมเพื่อสังคม N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

ไมเคยเขารวมกิจการเพ่ือ
สังคม 

97 2.94 .839 .085 
การเปดรับขอมูลจากสิ่งพิมพ 

เคยเขารวมกิจการเพื่อสังคม 303 3.11 .716 .041 

ไมเคยเขารวมกิจการเพ่ือ
สังคม 

97 3.43 .815 .083 
การเปดรับขอมูลจากสื่อ
อิเลคทรอนิค 

เคยเขารวมกิจการเพื่อสังคม 303 3.59 .771 .044 

ไมเคยเขารวมกิจการเพ่ือ
สังคม 

97 2.87 .812 .082 
การเปดรับขอมูลจากสื่อ
บุคคล 

เคยเขารวมกิจการเพื่อสังคม 303 3.27 .741 .043 

 

ตารางท่ี  4.70  การเขารวมกจิกรรมเพ่ือสังคม*การเปดรับขาวสาร (Independent Samples Test) 

  Levene's Test for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

  

  F Sig. t df Sig. (2-tailed) 

Equal variances assumed 1.669 .197 -1.921 398 .055 การเปดรับขอมูลจาก
สิ่งพิมพ Equal variances not 

assumed 
  

-1.770 143.401 .079 

Equal variances assumed .753 .386 -1.694 398 .091 การเปดรับขอมูลจากสื่อ
อิเลคทรอนิค Equal variances not 

assumed 
  

-1.645 154.770 .102 

Equal variances assumed .319 .572 -4.572 398 *.000 การเปดรับขอมูลจากสื่อ
บุคคล Equal variances not 

assumed 
  

-4.362 150.637 .000 
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สมมติฐานท่ี 2.4 ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานดานผูใหความรวมมือสนับสนุน ไมมีผลตอการ
เปดรับขาวสารการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ   
 H0: ผูใหความรวมมือสนับสนุนไมมีผลตอการเปดรับขาวสารการมีสวนรวมในความรับผิดชอบ
ตอสังคมของธุรกิจ 
 H1: ผูใหความรวมมือสนับสนุนมีผลตอการเปดรับขาวสารการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอ
สังคมของธุรกิจ 

จากตารางสรุปไดวา โดยสวนใหญ ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานดานผูใหความรวมมือ
สนับสนุน ไมมีผลตอการเปดรับขาวสารการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ 
Uยกเวน U    การเปดรับขอมูลจากส่ือบุคคล 
 

ตารางท่ี 4.71 การเปดรับขอมูลจากส่ือ * ผูใหความรวมมือสนับสนุน 

                                ANOVA  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .041 3 .014 .024 .995 

Within Groups 224.269 396 .566   

การเปดรับขอมูลจากสิ่งพิมพ 

Total 224.310 399    

Between Groups 5.981 3 1.994 3.303 *.020 

Within Groups 239.019 396 .604   

การเปดรับขอมูลจากสื่อ
อิเลคทรอนิค 

Total 245.000 399    

Between Groups 16.708 3 5.569 9.829 *.000 

Within Groups 224.389 396 .567   

การเปดรับขอมูลจากสื่อ
บุคคล 

Total 241.098 399    
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ตารางท่ี 4.72 LSD ของการเปดรับขอมูลจากส่ือ * ผูใหความรวมมือสนับสนุน 

Dependent Variable 
(I) ความรวมมือกับ
ผูอื่น 

(J) ความรวมมือกับ
ผูอื่น 

Mean Difference 
(I-J) Std. Error Sig. 

องคกรภาคเอกชน -.134 .096 .164 

มูลนิธิ -.200 .123 .105 

บุคคล -.221 .138 .109 

องคกรภาครัฐ 

อื่นๆ -.152 .238 .524 

องคกรภาครัฐ .134 .096 .164 

มูลนิธิ -.065 .114 .569 

บุคคล -.087 .130 .506 

องคกรภาคเอกชน 

อื่นๆ -.018 .234 .939 

องคกรภาครัฐ .200 .123 .105 

องคกรภาคเอกชน .065 .114 .569 

บุคคล -.021 .151 .887 

มูลนิธิ 

อื่นๆ .047 .246 .847 

องคกรภาครัฐ .221 .138 .109 

องคกรภาคเอกชน .087 .130 .506 

มูลนิธิ .021 .151 .887 

บุคคล 

อื่นๆ .069 .254 .786 

องคกรภาครัฐ .152 .238 .524 

องคกรภาคเอกชน .018 .234 .939 

มูลนิธิ -.047 .246 .847 

การเปดรับขอมูลจากสื่อ
อิเลคทรอนิค 

อื่นๆ 

บุคคล -.069 .254 .786 
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ตารางท่ี 4.72 LSD ของการเปดรับขอมูลจากส่ือ * ผูใหความรวมมือสนับสนุน (ตอ) 

Dependent Variable 
(I) ความรวมมือกับ
ผูอื่น 

(J) ความรวมมือกับ
ผูอื่น 

Mean Difference 
(I-J) Std. Error Sig. 

องคกรภาคเอกชน .112 .094 .234 

มูลนิธิ -.324* .120 .007 

บุคคล .075 .134 .578 

องคกรภาครัฐ 

อื่นๆ .267 .233 .252 

องคกรภาครัฐ -.112 .094 .234 

มูลนิธิ -.436* .112 .000 

บุคคล -.037 .127 .770 

องคกรภาคเอกชน 

อื่นๆ .155 .229 .499 

องคกรภาครัฐ .324* .120 .007 

องคกรภาคเอกชน .436* .112 .000 

บุคคล .399* .147 .007 

มูลนิธิ 

อื่นๆ .591* .240 .014 

องคกรภาครัฐ -.075 .134 .578 

องคกรภาคเอกชน .037 .127 .770 

มูลนิธิ -.399* .147 .007 

บุคคล 

อื่นๆ .192 .248 .439 

องคกรภาครัฐ -.267 .233 .252 

องคกรภาคเอกชน -.155 .229 .499 

มูลนิธิ -.591* .240 .014 

การเปดรับขอมูลจากสื่อบุคคล 

อื่นๆ 

บุคคล -.192 .248 .439 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.    
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สมมติฐานท่ี 2.5 ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานดานอายุ ไมมีผลธตอการเปดรับขาวสารการมีสวน
รวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ   
 H0: ดานอายุ ไมมีผลตอการเปดรับขาวสารการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ 
 H1: ดานอายุ มีผลตอการเปดรับขาวสารการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ 
 

จากตารางสรุปไดวา โดยสวนใหญ ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานดานอายุ มีผลตอการ
เปดรับขาวสารการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ 
Uยกเวน U    การเปดรับขอมูลจากส่ือส่ิงพิมพ  
 
ตารางท่ี 4.73  การเปดรับขอมูลจากส่ือ * อาย ุ
                                ANOVA  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .041 3 .014 .024 .995 

Within Groups 224.269 396 .566   

การเปดรับขอมูลจากสิ่งพิมพ 

Total 224.310 399    

Between Groups 5.981 3 1.994 3.303 *.020 

Within Groups 239.019 396 .604   

การเปดรับขอมูลจากสื่อ
อิเลคทรอนิค 

Total 245.000 399    

Between Groups 16.708 3 5.569 9.829 *.000 

Within Groups 224.389 396 .567   

การเปดรับขอมูลจากสื่อ
บุคคล 

Total 241.098 399    
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ตารางท่ี 4.74 LSD ของการเปดรับขอมูลจากส่ือ * อายุ 

Dependent Variable (I) อาย ุ (J) อายุ 
Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

31-40 ป -.025 .093 .789 

41-50 ป -.014 .098 .886 

นอยกวา 30 ป 

มากกวา 50 ป -.008 .146 .957 

นอยกวา 30 ป .025 .093 .789 

41-50 ป .011 .099 .913 

31-40 ป 

มากกวา 50 ป .017 .147 .908 

นอยกวา 30 ป .014 .098 .886 

31-40 ป -.011 .099 .913 

41-50 ป 

มากกวา 50 ป .006 .150 .968 

นอยกวา 30 ป .008 .146 .957 

31-40 ป -.017 .147 .908 

การเปดรับขอมูลจากสิ่งพิมพ 

มากกวา 50 ป 

41-50 ป -.006 .150 .968 

31-40 ป .088 .096 .362 

41-50 ป .305* .101 .003 

นอยกวา 30 ป 

มากกวา 50 ป .222 .151 .142 

นอยกวา 30 ป -.088 .096 .362 

41-50 ป .218* .102 .034 

31-40 ป 

มากกวา 50 ป .135 .152 .375 

นอยกวา 30 ป -.305* .101 .003 

31-40 ป -.218* .102 .034 

41-50 ป 

มากกวา 50 ป -.083 .155 .592 

นอยกวา 30 ป -.222 .151 .142 

31-40 ป -.135 .152 .375 

การเปดรับขอมูลจากสื่อ
อิเลคทรอนิค 

มากกวา 50 ป 

41-50 ป .083 .155 .592 
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ตารางท่ี 4.74 LSD ของการเปดรับขอมูลจากส่ือ * อายุ (ตอ) 

Dependent Variable (I) อาย ุ (J) อายุ 
Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

31-40 ป .189* .093 .042 

41-50 ป .381* .098 .000 

นอยกวา 30 ป 

มากกวา 50 ป .694* .146 .000 

นอยกวา 30 ป -.189* .093 .042 

41-50 ป .192 .099 .053 

31-40 ป 

มากกวา 50 ป .505* .147 .001 

นอยกวา 30 ป -.381* .098 .000 

31-40 ป -.192 .099 .053 

41-50 ป 

มากกวา 50 ป .313* .150 .038 

นอยกวา 30 ป -.694* .146 .000 

31-40 ป -.505* .147 .001 

การเปดรับขอมูลจากสื่อบุคคล 

มากกวา 50 ป 

41-50 ป -.313* .150 .038 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.    

 
สมมติฐานท่ี 2.6 ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานดานการศึกษา ไมมีผลตอการเปดรับขาวสารการมี
สวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ   
 H0: ดานการศึกษาไมมีผลตอการเปดรับขาวสารการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของ
ธุรกิจ 
 H1: ดานการศึกษามีผลตอการเปดรับขาวสารการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของ
ธุรกิจ 
 

จากตารางสรุปไดวา ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานดานการศึกษา ไมมีผลตอการเปดรับ
ขาวสารการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ 
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ตารางท่ี 4.75 การเปดรับขอมูลจากส่ือ * การศึกษา 

                                ANOVA  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1.118 2 .559 .994 .371 

Within Groups 223.192 397 .562   

การเปดรับขอมูลจากสิ่งพิมพ 

Total 224.310 399    

Between Groups .625 2 .312 .507 .602 

Within Groups 244.375 397 .616   

การเปดรับขอมูลจากสื่อ
อิเลคทรอนิค 

Total 245.000 399    

Between Groups 1.322 2 .661 1.094 .336 

Within Groups 239.776 397 .604   

การเปดรับขอมูลจากสื่อ
บุคคล 

Total 241.098 399    



 151

ตารางท่ี 4.76 LSD ของการเปดรับขอมูลจากส่ือ * การศึกษา 

 
    

 
 (I) การศึกษา (J) การศึกษา 

Mean Difference 
(I-J) Std. Error Sig. 

ปริญญาตรี .599 .436 .170 ต่ํากวาปริญญาตรี 

ปริญญาโท .615 .437 .160 

ต่ํากวาปริญญาตรี -.599 .436 .170 ปริญญาตรี 

ปริญญาโท .016 .076 .838 

ต่ํากวาปริญญาตรี -.615 .437 .160 

การเปดรับขอมูลจากสิ่งพิมพ 

ปริญญาโท 

ปริญญาตรี -.016 .076 .838 

ปริญญาตรี .448 .456 .326 ต่ํากวาปริญญาตรี 

ปริญญาโท .460 .457 .315 

ต่ํากวาปริญญาตรี -.448 .456 .326 ปริญญาตรี 

ปริญญาโท .011 .079 .886 

ต่ํากวาปริญญาตรี -.460 .457 .315 

การเปดรับขอมูลจากสื่อ
อิเลคทรอนิค 

ปริญญาโท 

ปริญญาตรี -.011 .079 .886 

ปริญญาตรี -.477 .452 .292 ต่ํากวาปริญญาตรี 

ปริญญาโท -.552 .453 .224 

ต่ํากวาปริญญาตรี .477 .452 .292 ปริญญาตรี 

ปริญญาโท -.075 .079 .341 

ต่ํากวาปริญญาตรี .552 .453 .224 

การเปดรับขอมูลจากสื่อบุคคล 

ปริญญาโท 

ปริญญาตรี .075 .079 .341 
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สมมติฐานท่ี 2.7 ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานดานรายได ไมมีผลตอการเปดรับขาวสารการมี
สวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ   
 H0: ดานรายได ไมมีผลตอการเปดรับขาวสารการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของ
ธุรกิจ 
 H1: ดานรายได มีผลตอการเปดรับขาวสารการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ 
 

จากตารางสรุปไดวา โดยสวนใหญ ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานดานรายได ไมมีผลตอ
การเปดรับขาวสารการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ 
ยกเวน    การเปดรับขอมูลจากส่ือบุคคล 
 

ตารางท่ี 4.77 การเปดรับขอมูลจากส่ือ * รายได 

                              ANOVA  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 4.465 4 1.116 2.006 .093 

Within Groups 219.845 395 .557   

การเปดรับขอมูลจากสิ่งพิมพ 

Total 224.310 399    

Between Groups .929 4 .232 .376 .826 

Within Groups 244.071 395 .618   

การเปดรับขอมูลจากสื่อ
อิเลคทรอนิค 

Total 245.000 399    

Between Groups 12.843 4 3.211 5.556 *.000 

Within Groups 228.255 395 .578   

การเปดรับขอมูลจากสื่อ
บุคคล 

Total 241.098 399    
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ตารางท่ี 4.78 LSD ของการเปดรับขอมูลจากส่ือ * รายได 

Dependent Variable (I) รายไดตอเดือน (J) รายไดตอเดือน 
Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

15,000-25,000 บาท .157 .139 .257 

25,001-35,000 บาท -.175 .141 .216 

35,001-45,000 บาท -.017 .143 .906 

ต่ํากวา 15,000 บาท 

มากกวา 45,000 บาท .312* .132 .019 

ต่ํากวา 15,000 บาท -.157 .139 .257 

25,001-35,000 บาท -.332* .119 .005 

35,001-45,000 บาท -.174 .121 .151 

15,000-25,000 บาท 

มากกวา 45,000 บาท .155 .108 .151 

ต่ํากวา 15,000 บาท .175 .141 .216 

15,000-25,000 บาท .332* .119 .005 

35,001-45,000 บาท .158 .124 .204 

25,001-35,000 บาท 

มากกวา 45,000 บาท .487* .111 .000 

ต่ํากวา 15,000 บาท .017 .143 .906 

15,000-25,000 บาท .174 .121 .151 

25,001-35,000 บาท -.158 .124 .204 

35,001-45,000 บาท 

มากกวา 45,000 บาท .329* .114 .004 

ต่ํากวา 15,000 บาท -.312* .132 .019 

15,000-25,000 บาท -.155 .108 .151 

25,001-35,000 บาท -.487* .111 .000 

การเปดรับขอมูลจากสื่อ
บุคคล 

มากกวา 45,000 บาท 

35,001-45,000 บาท -.329* .114 .004 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.    
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สมมติฐานท่ี 2.8 ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานดานสถานะภาพ ไมมีผลตอการเปดรับขาวสารการ
มีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ   
 H0: ดานสถานะภาพ ไมมีผลตอการเปดรับขาวสารการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคม
ของธุรกิจ 
 H1: ดานสถานะภาพ มีผลตอการเปดรับขาวสารการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของ
ธุรกิจ 
 

จากตารางสรุปไดวา โดยสวนใหญ ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานดานสถานะภาพ มีผล
ตอการเปดรับขาวสารการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ 
ยกเวน  การเปดรับขอมูลจากส่ืออิเลคทรอนิค 
 

ตารางท่ี 4.79 การเปดรับขอมูลจากส่ือ * สถานะภาพ   

                              ANOVA  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 5.011 2 2.506 4.536 *.011 

Within Groups 219.299 397 .552   

การเปดรับขอมูลจากสิ่งพิมพ 

Total 224.310 399    

Between Groups 1.522 2 .761 1.241 .290 

Within Groups 243.478 397 .613   

การเปดรับขอมูลจากสื่อ
อิเลคทรอนิค 

Total 245.000 399    

Between Groups 3.643 2 1.821 3.045 *.049 

Within Groups 237.455 397 .598   

การเปดรับขอมูลจากสื่อ
บุคคล 

Total 241.098 399    
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ตารางท่ี 4.80 LSD ของการเปดรับขอมูลจากส่ือ * สถานะภาพ 

Dependent Variable 
(I) 
สถานภาพ 

(J) 
สถานภาพ Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. 

สมรส .238* .079 .003 โสด 

อื่นๆ .148 .240 .537 

โสด -.238* .079 .003 สมรส 

อื่นๆ -.090 .244 .711 

โสด -.148 .240 .537 

การเปดรับขอมูลจากสิ่งพิมพ 

อื่นๆ 

สมรส .090 .244 .711 

สมรส .204* .083 .014 โสด 

อื่นๆ .041 .249 .869 

โสด -.204* .083 .014 สมรส 

อื่นๆ -.162 .254 .522 

โสด -.041 .249 .869 

การเปดรับขอมูลจากสื่อบุคคล 

อื่นๆ 

สมรส .162 .254 .522 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
 

  

สมมติฐานท่ี 2.9 ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานดานระยะเวลาในการทํางาน ไมมีผลตอการเปดรับ
ขาวสารการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ   
 H0: ดานระยะเวลาในการทํางาน ไมมีผลตอการเปดรับขาวสารการมีสวนรวมในความรับผิดชอบ
ตอสังคมของธุรกิจ 
 H1: ดานระยะเวลาในการทํางาน มีผลตอการเปดรับขาวสารการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอ
สังคมของธุรกิจ 

จากตารางสรุปไดวา โดยสวนใหญ ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานดานระยะเวลาในการ
ทํางาน ไมมีผลตอการเปดรับขาวสารการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ 
ยกเวน    การเปดรับขอมูลจากส่ือบุคคล 
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ตารางท่ี 4.81 การเปดรับขอมูลจากส่ือ *ระยะเวลาในการทํางาน  

ANOVA  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .371 3 .124 .218 .884 

Within Groups 223.939 396 .566   

การเปดรับขอมูลจากสิ่งพิมพ 

Total 224.310 399    

Between Groups 3.284 3 1.095 1.794 .148 

Within Groups 241.716 396 .610   

การเปดรับขอมูลจากสื่อ
อิเลคทรอนิค 

Total 245.000 399    

Between Groups 10.621 3 3.540 6.083 *.000 

Within Groups 230.477 396 .582   

การเปดรับขอมูลจากสื่อ
บุคคล 

Total 241.098 399    

 
ตารางท่ี 4.82 LSD ของการเปดรับขอมูลจากส่ือ *ระยะเวลาในการทํางาน 

Dependent Variable 
(I) ระยะเวลาในการ
ทํางาน 

(J) ระยะเวลาในการ
ทํางาน 

Mean Difference 
(I-J) Std. Error Sig. 

1-5 ป .292* .135 .031 

6-10 ป .220 .141 .119 

ไมถึง1 ป 

ต้ังแต 11 ปขึ้นไป .494* .127 .000 

ไมถึง1 ป -.292* .135 .031 

6-10 ป -.073 .112 .516 

1-5 ป 

ต้ังแต 11 ปขึ้นไป .202* .095 .034 

ไมถึง1 ป -.220 .141 .119 

1-5 ป .073 .112 .516 

6-10 ป 

ต้ังแต 11 ปขึ้นไป .274* .103 .008 

ไมถึง1 ป -.494* .127 .000 

1-5 ป -.202* .095 .034 

การเปดรับขอมูลจากสื่อบุคคล 

ต้ังแต 11 ปขึ้นไป 

6-10 ป -.274* .103 .008 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.    
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สมมติฐานท่ี 2.10 ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานท่ีใหความสําคัญดานกิจกรรมแตกตางกัน ไมมีผล
ตอการเปดรับขาวสารการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ   
 H0: ดานกิจกรรมไมมีผลตอการเปดรับขาวสารการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของ
ธุรกิจ 
 H1: ดานกิจกรรมมีผลตอการเปดรับขาวสารการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ 
 

จากตารางสรุปไดวา โดยสวนใหญ ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานท่ีใหความสําคัญดาน
วัฒนธรรม ไมมีผลตอการเปดรับขาวสารการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ 
ยกเวน  การเปดรับขอมูลจากส่ือบุคคล 
 

ตารางท่ี 4.83 การเปดรับขอมูลจากส่ือ * กิจกรรม 

                                ANOVA  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 4.346 5 .869 1.557 .171 

Within Groups 219.964 394 .558   

การเปดรับขอมูลจากสิ่งพิมพ 

Total 224.310 399    

Between Groups 3.098 5 .620 1.009 .412 

Within Groups 241.902 394 .614   

การเปดรับขอมูลจากสื่อ
อิเลคทรอนิค 

Total 245.000 399    

Between Groups 8.152 5 1.630 2.758 .018 

Within Groups 232.946 394 .591   

การเปดรับขอมูลจากสื่อ
บุคคล 

Total 241.098 399    
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ตารางท่ี 4.84 LSD ของการเปดรับขอมูลจากส่ือ * กิจกรรม 

Dependent Variable (I) กิจกรรมเพ่ือสังคม (J) กิจกรรมเพ่ือสังคม 
Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ 

-.027 .226 .903 

ดานส่ิงแวดลอม .277 .214 .195 

ดานการศึกษา .147 .210 .486 

ดานศาสนา .113 .234 .629 

ดานวัฒนธรรม 

ดานชุมชน -.128 .217 .556 

ดานวัฒนธรรม .027 .226 .903 

ดานส่ิงแวดลอม .305* .134 .023 

ดานการศึกษา .174 .128 .174 

ดานศาสนา .140 .164 .392 

ดานทรัพยากรธรรมชาติ 

ดานชุมชน -.101 .139 .470 

ดานวัฒนธรรม -.277 .214 .195 

ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ 

-.305* .134 .023 

ดานการศึกษา -.131 .105 .214 

ดานศาสนา -.164 .146 .262 

ดานส่ิงแวดลอม 

ดานชุมชน -.405* .119 .001 

ดานวัฒนธรรม -.147 .210 .486 

ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ 

-.174 .128 .174 

ดานส่ิงแวดลอม .131 .105 .214 

ดานศาสนา -.034 .141 .810 

การเปดรับขอมูลจากสื่อ
บุคคล 

ดานการศึกษา 

ดานชุมชน -.275* .112 .014 
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ตารางท่ี 4.84 LSD ของการเปดรับขอมูลจากส่ือ * กิจกรรม (ตอ) 

Dependent Variable (I) กิจกรรมเพ่ือสังคม (J) กิจกรรมเพ่ือสังคม 
Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

    

ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ 

-.140 .164 .392 

ดานส่ิงแวดลอม .164 .146 .262 

ดานการศึกษา .034 .141 .810 

ดานศาสนา ดานชุมชน -.241 .151 .113 

ดานวัฒนธรรม .128 .217 .556 

ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ 

.101 .139 .470 

ดานส่ิงแวดลอม .405* .119 .001 

ดานการศึกษา .275* .112 .014 

 

ดานชุมชน 

ดานศาสนา .241 .151 .113 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.  

 
สมมติฐานท่ี 2.11 ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานอยูในกลุมอุตสาหกรรมท่ีแตกตางกัน ไมมีผลตอ
การเปดรับขาวสารการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ   
 H0: ดานอุตสาหกรรมท่ีแตกตางกัน ไมมีผลตอการเปดรับขาวสารการมีสวนรวมในความ
รับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ 
 H1: ดานอุตสาหกรรมท่ีแตกตางกัน มีผลตอการเปดรับขาวสารการมีสวนรวมในความรับผิดชอบ
ตอสังคมของธุรกิจ 
 

จากตารางสรุปไดวา  โดยสวนใหญ  ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานท่ีอยู ในกลุม
อุตสาหกรรมท่ีแตกตางกัน มีผลตอการเปดรับขาวสารการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคม
ของธุรกิจ 
ยกเวน  การเปดรับขอมูลจากส่ือส่ิงพิมพ 
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ตารางท่ี 4.85  การเปดรับขอมูลจากส่ือ * อุตสาหกรรม 

                               ANOVA  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .892 6 .149 .261 .954 

Within Groups 223.418 393 .568   

การเปดรับขอมูลจากสิ่งพิมพ 

Total 224.310 399    

Between Groups 8.397 6 1.400 2.325 *.032 

Within Groups 236.603 393 .602   

การเปดรับขอมูลจากสื่อ
อิเลคทรอนิค 

Total 245.000 399    

Between Groups 18.091 6 3.015 5.314 *.000 

Within Groups 223.007 393 .567   

การเปดรับขอมูลจากสื่อ
บุคคล 

Total 241.098 399    

 
ตารางท่ี 4.86 LSD ของการเปดรับขอมูลจากส่ือ * อุตสาหกรรม 

Dependent Variable (I) ภาคอุตสาหกรรม (J) ภาคอุตสาหกรรม 
Mean 

Difference (I-J) Std. Error Sig. 

สินคาอุตสาหกรรม -.018 .141 .901 

อสังหาริมทรัพยและ
กอสราง 

-.053 .141 .710 

อุตสาหกรรมทรัพยากร -.051 .141 .720 

อุตสาหกรรมบริการ .070 .141 .620 

อุตสาหกรรมเทคโนโลยี .070 .141 .620 

ธนาคาร 

อุตสาหกรรมอาหาร .018 .141 .901 

ธนาคาร .018 .141 .901 

อสังหาริมทรัพยและ
กอสราง 

-.035 .141 .804 

อุตสาหกรรมทรัพยากร -.033 .141 .815 

อุตสาหกรรมบริการ .088 .141 .535 

อุตสาหกรรมเทคโนโลยี .088 .141 .535 

การเปดรับขอมูลจาก
สิ่งพิมพ 

สินคาอุตสาหกรรม 

อุตสาหกรรมอาหาร .035 .141 .804 
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ตารางท่ี 4.86 LSD ของการเปดรับขอมูลจากส่ือ * อุตสาหกรรม (ตอ) 

Dependent Variable (I) ภาคอุตสาหกรรม (J) ภาคอุตสาหกรรม 
Mean 

Difference (I-J) Std. Error Sig. 

ธนาคาร .053 .141 .710 

สินคาอุตสาหกรรม .035 .141 .804 

อุตสาหกรรมทรัพยากร .002 .141 .988 

อุตสาหกรรมบริการ .123 .141 .385 

อุตสาหกรรมเทคโนโลยี .123 .141 .385 

อสังหาริมทรัพยและ
กอสราง 

อุตสาหกรรมอาหาร .070 .141 .620 

ธนาคาร .051 .141 .720 

สินคาอุตสาหกรรม .033 .141 .815 

อสังหาริมทรัพยและ
กอสราง 

-.002 .141 .988 

อุตสาหกรรมบริการ .121 .141 .391 

อุตสาหกรรมเทคโนโลยี .121 .141 .391 

อุตสาหกรรมทรัพยากร 

อุตสาหกรรมอาหาร .068 .141 .629 

ธนาคาร -.070 .141 .620 

สินคาอุตสาหกรรม -.088 .141 .535 

อสังหาริมทรัพยและ
กอสราง 

-.123 .141 .385 

อุตสาหกรรมทรัพยากร -.121 .141 .391 

อุตสาหกรรมเทคโนโลยี .000 .141 1.000 

 

อุตสาหกรรมบริการ 

อุตสาหกรรมอาหาร -.053 .141 .710 
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ตารางท่ี 4.86 LSD ของการเปดรับขอมูลจากส่ือ * อุตสาหกรรม (ตอ) 

Dependent Variable (I) ภาคอุตสาหกรรม (J) ภาคอุตสาหกรรม 
Mean 

Difference (I-J) Std. Error Sig. 

อุตสาหกรรมเทคโนโลยี ธนาคาร -.070 .141 .620 

สินคาอุตสาหกรรม -.088 .141 .535 

อสังหาริมทรัพยและ
กอสราง 

-.123 .141 .385 

อุตสาหกรรมทรัพยากร -.121 .141 .391 

อุตสาหกรรมบริการ .000 .141 1.000 

 

อุตสาหกรรมอาหาร -.053 .141 .710 

ธนาคาร -.018 .141 .901 

สินคาอุตสาหกรรม -.035 .141 .804 

อสังหาริมทรัพยและ
กอสราง 

-.070 .141 .620 

อุตสาหกรรมทรัพยากร -.068 .141 .629 

อุตสาหกรรมบริการ .053 .141 .710 

 

อุตสาหกรรมอาหาร 

อุตสาหกรรมเทคโนโลยี .053 .141 .710 
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ตารางท่ี 4.86 LSD ของการเปดรับขอมูลจากส่ือ * อุตสาหกรรม (ตอ) 

Dependent Variable (I) ภาคอุตสาหกรรม (J) ภาคอุตสาหกรรม 
Mean 

Difference (I-J) Std. Error Sig. 

สินคาอุตสาหกรรม .088 .145 .546 

อสังหาริมทรัพยและ
กอสราง 

-.018 .145 .904 

อุตสาหกรรมทรัพยากร .064 .145 .661 

อุตสาหกรรมบริการ .439* .145 .003 

อุตสาหกรรมเทคโนโลยี .211 .145 .148 

ธนาคาร 

อุตสาหกรรมอาหาร .158 .145 .278 

ธนาคาร -.088 .145 .546 

อสังหาริมทรัพยและ
กอสราง 

-.105 .145 .469 

อุตสาหกรรมทรัพยากร -.024 .145 .867 

อุตสาหกรรมบริการ .351* .145 .016 

อุตสาหกรรมเทคโนโลยี .123 .145 .399 

สินคาอุตสาหกรรม 

อุตสาหกรรมอาหาร .070 .145 .629 

ธนาคาร .018 .145 .904 

สินคาอุตสาหกรรม .105 .145 .469 

อุตสาหกรรมทรัพยากร .081 .145 .576 

อุตสาหกรรมบริการ .456* .145 .002 

อุตสาหกรรมเทคโนโลยี .228 .145 .117 

การเปดรับขอมูลจากสื่อ
อิเลคทรอนิค 

อสังหาริมทรัพยและ
กอสราง 

อุตสาหกรรมอาหาร .175 .145 .228 
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ตารางท่ี 4.86 LSD ของการเปดรับขอมูลจากส่ือ * อุตสาหกรรม (ตอ) 

Dependent Variable (I) ภาคอุตสาหกรรม (J) ภาคอุตสาหกรรม 
Mean 

Difference (I-J) Std. Error Sig. 

ธนาคาร -.064 .145 .661 

สินคาอุตสาหกรรม .024 .145 .867 

อสังหาริมทรัพยและ
กอสราง 

-.081 .145 .576 

อุตสาหกรรมบริการ .375* .145 .010 

อุตสาหกรรมเทคโนโลยี .147 .145 .310 

อุตสาหกรรมทรัพยากร 

อุตสาหกรรมอาหาร .094 .145 .515 

ธนาคาร -.439* .145 .003 

สินคาอุตสาหกรรม -.351* .145 .016 

อสังหาริมทรัพยและ
กอสราง 

-.456* .145 .002 

อุตสาหกรรมทรัพยากร -.375* .145 .010 

อุตสาหกรรมเทคโนโลยี -.228 .145 .117 

อุตสาหกรรมบริการ 

อุตสาหกรรมอาหาร -.281 .145 .054 

ธนาคาร -.211 .145 .148 

สินคาอุตสาหกรรม -.123 .145 .399 

อสังหาริมทรัพยและ
กอสราง 

-.228 .145 .117 

อุตสาหกรรมทรัพยากร -.147 .145 .310 

อุตสาหกรรมบริการ .228 .145 .117 

อุตสาหกรรมเทคโนโลยี 

อุตสาหกรรมอาหาร -.053 .145 .717 

ธนาคาร -.158 .145 .278 

สินคาอุตสาหกรรม -.070 .145 .629 

อสังหาริมทรัพยและ
กอสราง 

-.175 .145 .228 

อุตสาหกรรมทรัพยากร -.094 .145 .515 

อุตสาหกรรมบริการ .281 .145 .054 

 

อุตสาหกรรมอาหาร 

อุตสาหกรรมเทคโนโลยี .053 .145 .717 
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ตารางท่ี 4.86 LSD ของการเปดรับขอมูลจากส่ือ * อุตสาหกรรม (ตอ) 

Dependent Variable (I) ภาคอุตสาหกรรม (J) ภาคอุตสาหกรรม 
Mean 

Difference (I-J) Std. Error Sig. 

สินคาอุตสาหกรรม -.351* .141 .013 

อสังหาริมทรัพยและ
กอสราง 

-.333* .141 .019 

อุตสาหกรรมทรัพยากร -.206 .140 .143 

อุตสาหกรรมบริการ .211 .141 .137 

อุตสาหกรรมเทคโนโลยี .070 .141 .619 

การเปดรับขอมูลจากสื่อ
บุคคล 

ธนาคาร 

อุตสาหกรรมอาหาร -.351* .141 .013 

ธนาคาร .351* .141 .013 

อสังหาริมทรัพยและ
กอสราง 

.018 .141 .901 

อุตสาหกรรมทรัพยากร .145 .140 .304 

อุตสาหกรรมบริการ .561* .141 .000 

อุตสาหกรรมเทคโนโลยี .421* .141 .003 

สินคาอุตสาหกรรม 

อุตสาหกรรมอาหาร .000 .141 1.000 

ธนาคาร .333* .141 .019 

สินคาอุตสาหกรรม -.018 .141 .901 

อุตสาหกรรมทรัพยากร .127 .140 .366 

อุตสาหกรรมบริการ .544* .141 .000 

อุตสาหกรรมเทคโนโลยี .404* .141 .004 

 

อสังหาริมทรัพยและ
กอสราง 

อุตสาหกรรมอาหาร -.018 .141 .901 
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ตารางท่ี 4.86 LSD ของการเปดรับขอมูลจากส่ือ * อุตสาหกรรม (ตอ) 

Dependent Variable (I) ภาคอุตสาหกรรม (J) ภาคอุตสาหกรรม 
Mean 

Difference (I-J) Std. Error Sig. 

ธนาคาร .206 .140 .143 

สินคาอุตสาหกรรม -.145 .140 .304 

อสังหาริมทรัพยและ
กอสราง 

-.127 .140 .366 

อุตสาหกรรมบริการ .417* .140 .003 

อุตสาหกรรมเทคโนโลยี .276* .140 .050 

อุตสาหกรรมทรัพยากร 

อุตสาหกรรมอาหาร -.145 .140 .304 

ธนาคาร -.211 .141 .137 

สินคาอุตสาหกรรม -.561* .141 .000 

อสังหาริมทรัพยและ
กอสราง 

-.544* .141 .000 

อุตสาหกรรมทรัพยากร -.417* .140 .003 

อุตสาหกรรมเทคโนโลยี -.140 .141 .321 

อุตสาหกรรมบริการ 

อุตสาหกรรมอาหาร -.561* .141 .000 

ธนาคาร -.070 .141 .619 

สินคาอุตสาหกรรม -.421* .141 .003 

อสังหาริมทรัพยและ
กอสราง 

-.404* .141 .004 

อุตสาหกรรมทรัพยากร -.276* .140 .050 

อุตสาหกรรมบริการ .140 .141 .321 

อุตสาหกรรมเทคโนโลยี 

อุตสาหกรรมอาหาร -.421* .141 .003 

ธนาคาร .351* .141 .013 

สินคาอุตสาหกรรม .000 .141 1.000 

อสังหาริมทรัพยและ
กอสราง 

.018 .141 .901 

อุตสาหกรรมทรัพยากร .145 .140 .304 

อุตสาหกรรมบริการ .561* .141 .000 

 

อุตสาหกรรมอาหาร 

อุตสาหกรรมเทคโนโลยี .421* .141 .003 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.    
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สมมติฐานที่ 2.12 ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานดานผูใหความรวมมือสนับสนุน ไมมีผลตอการ
เปดรับขาวสารการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ   
 H0: ดานผูใหความรวมมือสนับสนุนไมมีผลตอการเปดรับขาวสารการมีสวนรวมในความ
รับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ 
 H1: ดานผูใหความรวมมือสนับสนุนมีผลตอการเปดรับขาวสารการมีสวนรวมในความรับผิดชอบ
ตอสังคมของธุรกิจ 
 

จากตารางสรุปไดวา โดยสวนใหญ ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานดานผูใหความรวมมือ
สนับสนุน ไมมีผลตอการเปดรับขาวสารการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ 
ยกเวน  การเปดรับขอมูลจากส่ือบุคคล 
 

ตารางท่ี 4.87  การเปดรับขอมูลจากส่ือ * ผูใหความรวมมือสนับสนุน 

                                ANOVA  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1.106 4 .277 .489 .743 

Within Groups 223.204 395 .565   

การเปดรับขอมูลจากสิ่งพิมพ 

Total 224.310 399    

Between Groups 2.496 4 .624 1.017 .399 

Within Groups 242.504 395 .614   

การเปดรับขอมูลจากสื่อ
อิเลคทรอนิค 

Total 245.000 399    

Between Groups 10.005 4 2.501 4.275 *.002 

Within Groups 231.092 395 .585   

การเปดรับขอมูลจากสื่อ
บุคคล 

Total 241.098 399    

 



 168

ตารางท่ี 4.88 LSD ของการเปดรับขอมูลจากส่ือ * ผูใหความรวมมือสนับสนุน 

Dependent Variable 
(I) ความรวมมือกับ
ผูอื่น 

(J) ความรวมมือกับ
ผูอื่น 

Mean Difference 
(I-J) Std. Error Sig. 

องคกรภาคเอกชน -.022 .092 .809 

มูลนิธิ .024 .118 .837 

บุคคล -.097 .132 .463 

องคกรภาครัฐ 

อื่นๆ .222 .229 .333 

องคกรภาครัฐ .022 .092 .809 

มูลนิธิ .047 .110 .671 

บุคคล -.075 .125 .550 

องคกรภาคเอกชน 

อื่นๆ .244 .225 .278 

องคกรภาครัฐ -.024 .118 .837 

องคกรภาคเอกชน -.047 .110 .671 

บุคคล -.121 .145 .402 

มูลนิธิ 

อื่นๆ .197 .236 .404 

องคกรภาครัฐ .097 .132 .463 

องคกรภาคเอกชน .075 .125 .550 

มูลนิธิ .121 .145 .402 

บุคคล 

อื่นๆ .319 .244 .191 

องคกรภาครัฐ -.222 .229 .333 

องคกรภาคเอกชน -.244 .225 .278 

มูลนิธิ -.197 .236 .404 

การเปดรับขอมูลจากสิ่งพิมพ 

อื่นๆ 

บุคคล -.319 .244 .191 
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ตารางท่ี 4.88 LSD ของการเปดรับขอมูลจากส่ือ * ผูใหความรวมมือสนับสนุน (ตอ) 

Dependent Variable 
(I) ความรวมมือกับ
ผูอื่น 

(J) ความรวมมือกับ
ผูอื่น 

Mean Difference 
(I-J) Std. Error Sig. 

องคกรภาคเอกชน -.134 .096 .164 

มูลนิธิ -.200 .123 .105 

บุคคล -.221 .138 .109 

องคกรภาครัฐ 

อื่นๆ -.152 .238 .524 

องคกรภาครัฐ .134 .096 .164 

มูลนิธิ -.065 .114 .569 

บุคคล -.087 .130 .506 

องคกรภาคเอกชน 

อื่นๆ -.018 .234 .939 

องคกรภาครัฐ .200 .123 .105 

องคกรภาคเอกชน .065 .114 .569 

บุคคล -.021 .151 .887 

มูลนิธิ 

อื่นๆ .047 .246 .847 

องคกรภาครัฐ .221 .138 .109 

องคกรภาคเอกชน .087 .130 .506 

มูลนิธิ .021 .151 .887 

บุคคล 

อื่นๆ .069 .254 .786 

องคกรภาครัฐ .152 .238 .524 

องคกรภาคเอกชน .018 .234 .939 

มูลนิธิ -.047 .246 .847 

การเปดรับขอมูลจากสื่อ
อิเลคทรอนิค 

อื่นๆ 

บุคคล -.069 .254 .786 
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ตารางท่ี  4.88 LSD ของการเปดรับขอมูลจากส่ือ * ผูใหความรวมมือสนับสนุน (ตอ) 

Dependent Variable 
(I) ความรวมมือกับ
ผูอื่น 

(J) ความรวมมือกับ
ผูอื่น 

Mean Difference 
(I-J) Std. Error Sig. 

องคกรภาคเอกชน .112 .094 .234 

มูลนิธิ -.324* .120 .007 

บุคคล .075 .134 .578 

องคกรภาครัฐ 

อื่นๆ .267 .233 .252 

องคกรภาครัฐ -.112 .094 .234 

มูลนิธิ -.436* .112 .000 

บุคคล -.037 .127 .770 

องคกรภาคเอกชน 

อื่นๆ .155 .229 .499 

องคกรภาครัฐ .324* .120 .007 

องคกรภาคเอกชน .436* .112 .000 

บุคคล .399* .147 .007 

มูลนิธิ 

อื่นๆ .591* .240 .014 

องคกรภาครัฐ -.075 .134 .578 

องคกรภาคเอกชน .037 .127 .770 

มูลนิธิ -.399* .147 .007 

บุคคล 

อื่นๆ .192 .248 .439 

องคกรภาครัฐ -.267 .233 .252 

องคกรภาคเอกชน -.155 .229 .499 

มูลนิธิ -.591* .240 .014 

การเปดรับขอมูลจากสื่อบุคคล 

อื่นๆ 

บุคคล -.192 .248 .439 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.    
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สมมติฐานท่ี    3     ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ในกรุงเทพมหานคร ไมมีผลตอการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ 
 
ปจจัยสวนบุคคลของพนักงาน ไดแก  ผูใหการสนับสนุนหลักของกิจกรรม  เพศ อายุ การศึกษา
รายได สถานะภาพ ระยะเวลาการทํางาน การเปนสมาชิกชมรม การเขารวมกิจกรรม 
การมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ ไดแก การสงเสริมการรับรูประเด็นปญหา
ทางสังคม การตลาดท่ีเกี่ยวโยงกับประเด็นทางสังคม การตลาดเพื่อมุงแกไขปญหาสังคม การ
บริจาคเพื่อการกุศล การอาสาชวยเหลือชุมชน การประกอบธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม การ
พัฒนาและสงมอบผลิตภัณฑและบริการตามกําลังซ้ือของคนในระดับฐานราก 
 
ทัศนคติการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ 
 
สมมติฐานที่ 3.1 ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานดานผูใหการสนับสนุนหลักของกิจกรรมไมมีผล
ตอการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ 

 H0: ดานผูใหการสนับสนุนหลักของกิจกรรมไมมีผลตอการมีสวนรวมในความ
รับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ 
  H1: ดานผูใหการสนับสนุนหลักของกิจกรรมมีผลตอการมีสวนรวมในความรับผิดชอบ
ตอสังคมของธุรกิจ 



 172

 

ตารางท่ี 4.89 ผูใหการสนับสนุนหลัก  

                                ANOVA  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 8.976 4 2.244 2.429 *.047 

Within Groups 364.921 395 .924   

การสงเสริมการรับรูประเด็น
ปญหาทางสังคม 

Total 373.898 399    

Between Groups 10.952 4 2.738 3.345 *.010 

Within Groups 323.325 395 .819   

การตลาดท่ีเก่ียวโยงกับ
ประเด็นทางสังคม 

Total 334.278 399    

Between Groups 11.306 4 2.827 3.032 *.018 

Within Groups 368.284 395 .932   

การตลาดเพื่อมุงแกไขปญหา
สังคม 

Total 379.590 399    

Between Groups 15.672 4 3.918 5.947 *.000 

Within Groups 260.206 395 .659   

การบริจาคเพื่อการกุศล 

Total 275.878 399    

Between Groups 6.103 4 1.526 1.941 .103 

Within Groups 310.537 395 .786   

การอาสาชวยเหลือชุมชน 

Total 316.640 399    

Between Groups 18.061 4 4.515 5.670 *.000 

Within Groups 314.579 395 .796   

ประกอบธุรกิจอยาง
รับผิดชอบตอสังคม 

Total 332.640 399    

Between Groups 13.328 4 3.332 4.040 *.003 

Within Groups 325.769 395 .825   

พัฒนาและสงมอบผลิตภัณฑ
ตามกําลังซ้ือ 

Total 339.098 399    

 
จากตารางสรุปไดวา โดยสวนใหญ ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานดานผูใหการสนับสนุน

หลักของกิจกรรม มีผล ตอการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ 
ยกเวน     การอาสาชวยเหลือชุมชน 
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สมมติฐานท่ี 3.2 ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานดานเพศ ไมมีผลตอทัศนคติการมีสวนรวมในความ
รับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ   
  H0: ดานเพศไมมีผลตอทัศนคติการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ 

H1: ดานเพศมีผลตอทัศนคติการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ 
  

ตารางท่ี 4.90 เพศ * การมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคม (Group Statistics) 

 เพศ N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

ชาย 145 2.62 1.021 .085 การสงเสริมการรับรูประเด็นปญหา
ทางสังคม หญิง 255 2.32 .921 .058 

ชาย 145 2.95 .945 .078 การตลาดท่ีเก่ียวโยงกับประเด็นทาง
สังคม หญิง 255 2.96 .900 .056 

ชาย 145 3.01 1.014 .084 การตลาดเพื่อมุงแกไขปญหาสังคม 

หญิง 255 2.83 .948 .059 

ชาย 145 3.34 .916 .076 การบริจาคเพื่อการกุศล 

หญิง 255 3.36 .781 .049 

ชาย 145 3.18 .863 .072 การอาสาชวยเหลือชุมชน 

หญิง 255 3.24 .907 .057 

ชาย 145 3.37 .905 .075 ประกอบธุรกิจอยางรับผิดชอบตอ
สังคม หญิง 255 3.23 .915 .057 

ชาย 145 3.30 .908 .075 พัฒนาและสงมอบผลิตภัณฑตาม
กําลังซ้ือ หญิง 255 3.10 .923 .058 

 
จากตารางสรุปไดวา โดยสวนใหญ ดานเพศไมมีผลตอทัศนคติการมีสวนรวมในความ

รับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ 
ยกเวน   การสงเสริมการรับรูประเด็นปญหาทางสังคม การพัฒนาและสงมอบผลิตภัณฑตามกําลัง
ซ้ือ 
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ตารางท่ี 4.91  เพศ * การมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคม (Independent Samples Test) 

  Levene's Test for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

  

  F Sig. t df Sig. (2-tailed) 

Equal variances 
assumed 

1.730 .189 3.041 398 *.003 
การสงเสริมการรับรู
ประเด็นปญหาทาง
สังคม Equal variances not 

assumed 
  

2.955 274.622 .003 

Equal variances 
assumed 

.879 .349 -.095 398 .924 
การตลาดท่ีเก่ียวโยงกับ
ประเด็นทางสังคม 

Equal variances not 
assumed 

  
-.094 287.350 .925 

Equal variances 
assumed 

1.198 .274 1.842 398 .066 
การตลาดเพื่อมุงแกไข
ปญหาสังคม 

Equal variances not 
assumed 

  
1.809 283.210 .072 

Equal variances 
assumed 

5.379 .021 -.230 398 .819 
การบริจาคเพื่อการกุศล 

Equal variances not 
assumed 

  
-.220 262.415 .826 

Equal variances 
assumed 

.907 .341 -.688 398 .492 
การอาสาชวยเหลือ
ชุมชน 

Equal variances not 
assumed 

  
-.698 311.809 .486 

Equal variances 
assumed 

.254 .614 1.529 398 .127 
ประกอบธุรกิจอยาง
รับผิดชอบตอสังคม 

Equal variances not 
assumed 

  
1.534 302.319 .126 

Equal variances 
assumed 

.453 .501 2.152 398 *.032 
พัฒนาและสงมอบ
ผลิตภัณฑตามกําลังซ้ือ 

Equal variances not 
assumed 

  
2.162 303.697 .031 
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สมมติฐานท่ี 3.3 ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานดานอายุไมมีผลตอการมีสวนรวมในความ
รับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ 

H0: ดานอายุไมมีผลตอการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ 
  H1: ดานอายุมีผลตอการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ 
 

ตารางท่ี 4.92  อาย ุ 

                              ANOVA  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 4.909 3 1.636 1.756 .155 

Within Groups 368.988 396 .932   

การสงเสริมการรับรูประเด็น
ปญหาทางสังคม 

Total 373.898 399    

Between Groups 19.646 3 6.549 8.242 *.000 

Within Groups 314.632 396 .795   

การตลาดท่ีเก่ียวโยงกับ
ประเด็นทางสังคม 

Total 334.278 399    

Between Groups 27.698 3 9.233 10.390 *.000 

Within Groups 351.892 396 .889   

การตลาดเพื่อมุงแกไขปญหา
สังคม 

Total 379.590 399    

Between Groups 3.408 3 1.136 1.651 .177 

Within Groups 272.470 396 .688   

การบริจาคเพื่อการกุศล 

Total 275.877 399    

Between Groups 16.504 3 5.501 7.258 *.000 

Within Groups 300.136 396 .758   

การอาสาชวยเหลือชุมชน 

Total 316.640 399    

Between Groups 6.498 3 2.166 2.630 *.050 

Within Groups 326.142 396 .824   

ประกอบธุรกิจอยาง
รับผิดชอบตอสังคม 

Total 332.640 399    

Between Groups 14.803 3 4.934 6.025 *.001 

Within Groups 324.294 396 .819   

พัฒนาและสงมอบผลิตภัณฑ
ตามกําลังซ้ือ 

Total 339.097 399    
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จากตารางสรุปไดวา โดยสวนใหญ ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานดานอายุ มีผล ตอการมี
สวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ 
ยกเวน   การสงเสริมการรับรูประเด็นปญหาทางสังคม การบริจาคเพื่อการกุศล 
 
สมมติฐานท่ี 3.4 ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานดานการศึกษา  ไมมีผลตอการมีสวนรวมในความ
รับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ 
  H0: ดานการศึกษาไมมีผลตอการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ 
  H1: ดานการศึกษามีผลตอการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ 
 

ตารางท่ี 4.93 การศึกษา  

                                ANOVA  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 3.893 2 1.946 2.088 .125 

Within Groups 370.005 397 .932   

การสงเสริมการรับรูประเด็น
ปญหาทางสังคม 

Total 373.898 399    

Between Groups 10.742 2 5.371 6.590 *.002 

Within Groups 323.536 397 .815   

การตลาดท่ีเก่ียวโยงกับ
ประเด็นทางสังคม 

Total 334.278 399    

Between Groups 3.464 2 1.732 1.828 .162 

Within Groups 376.126 397 .947   

การตลาดเพื่อมุงแกไขปญหา
สังคม 

Total 379.590 399    

Between Groups 3.232 2 1.616 2.353 .096 

Within Groups 272.646 397 .687   

การบริจาคเพื่อการกุศล 

Total 275.878 399    

Between Groups 4.852 2 2.426 3.089 *.047 

Within Groups 311.788 397 .785   

การอาสาชวยเหลือชุมชน 

Total 316.640 399    

Between Groups 6.844 2 3.422 4.170 *.016 

Within Groups 325.796 397 .821   

ประกอบธุรกิจอยาง
รับผิดชอบตอสังคม 

Total 332.640 399    
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ตารางท่ี 4.93 การศึกษา (ตอ) 
                                ANOVA  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 4.709 2 2.355 2.795 .062 

Within Groups 334.388 397 .842   

พัฒนาและสงมอบผลิตภัณฑ
ตามกําลังซ้ือ 

Total 339.098 399    

 
 
จากตารางสรุปไดวา โดยสวนใหญ ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานดานการศึกษา ไมมีผล 

ตอการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ 
ยกเวน  การตลาดท่ีเกี่ยวโยงกับประเด็นทางสังคม  การบริจาคเพื่อการกุศล พัฒนาและสงมอบ
ผลิตภัณฑตามกําลังซ้ือ 
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สมมติฐานท่ี 3.5 ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานดานรายไดไมมีผลตอการมีสวนรวมในความ
รับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ 
  H0: ดานรายไดไมมีผลตอการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ 
  H1: ดานรายไดมีผลตอการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ 

ตารางท่ี 4.94รายได  

                             ANOVA  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 8.046 4 2.012 2.172 .071 

Within Groups 365.851 395 .926   

การสงเสริมการรับรูประเด็น
ปญหาทางสังคม 

Total 373.898 399    

Between Groups 12.251 4 3.063 3.757 *.005 

Within Groups 322.027 395 .815   

การตลาดท่ีเก่ียวโยงกับ
ประเด็นทางสังคม 

Total 334.277 399    

Between Groups 15.070 4 3.767 4.082 *.003 

Within Groups 364.520 395 .923   

การตลาดเพื่อมุงแกไขปญหา
สังคม 

Total 379.590 399    

Between Groups .275 4 .069 .099 .983 

Within Groups 275.602 395 .698   

การบริจาคเพื่อการกุศล 

Total 275.878 399    

Between Groups 2.391 4 .598 .752 .557 

Within Groups 314.249 395 .796   

การอาสาชวยเหลือชุมชน 

Total 316.640 399    

Between Groups 6.673 4 1.668 2.022 .091 

Within Groups 325.967 395 .825   

ประกอบธุรกิจอยาง
รับผิดชอบตอสังคม 

Total 332.640 399    

Between Groups 5.809 4 1.452 1.721 .144 

Within Groups 333.288 395 .844   

พัฒนาและสงมอบผลิตภัณฑ
ตามกําลังซ้ือ 

Total 339.098 399    

 
จากตารางสรุปไดวา โดยสวนใหญ ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานดานรายไดไมมีผลตอ

การมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ 
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ยกเวน  การตลาดท่ีเกี่ยวโยงกับประเด็นทางสังคม การตลาดเพื่อมุงแกไขปญหาสังคม 
 
สมมติฐานท่ี 3.6 ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานดานสถานะภาพไมมีผลตอการมีสวนรวมในความ
รับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ 

H0: ดานสถานะภาพไมมีผลตอการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ 
  H1: ดานสถานะภาพมีผลตอการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ 

ตารางท่ี 4.95 สถานภาพ  

                                ANOVA  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 3.985 2 1.992 2.138 .119 

Within Groups 369.913 397 .932   

การสงเสริมการรับรูประเด็น
ปญหาทางสังคม 

Total 373.898 399    

Between Groups 5.231 2 2.616 3.156 *.044 

Within Groups 329.046 397 .829   

การตลาดท่ีเก่ียวโยงกับ
ประเด็นทางสังคม 

Total 334.277 399    

Between Groups 8.047 2 4.024 4.299 *.014 

Within Groups 371.543 397 .936   

การตลาดเพื่อมุงแกไขปญหา
สังคม 

Total 379.590 399    

Between Groups 4.107 2 2.054 3.000 .051 

Within Groups 271.770 397 .685   

การบริจาคเพื่อการกุศล 

Total 275.878 399    

Between Groups 8.505 2 4.252 5.479 *.004 

Within Groups 308.135 397 .776   

การอาสาชวยเหลือชุมชน 

Total 316.640 399    

Between Groups 5.836 2 2.918 3.545 *.030 

Within Groups 326.804 397 .823   

ประกอบธุรกิจอยาง
รับผิดชอบตอสังคม 

Total 332.640 399    

Between Groups 11.905 2 5.952 7.222 *.001 

Within Groups 327.193 397 .824   

พัฒนาและสงมอบผลิตภัณฑ
ตามกําลังซ้ือ 

Total 339.098 399    
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จากตารางสรุปไดวา โดยสวนใหญ ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานดานสถานะภาพ มีผล 
ตอการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ 
ยกเวน  การสงเสริมการรับรูประเด็นปญหาทางสังคม  การบริจาคเพื่อการกุศล 
 
สมมติฐานท่ี 3.7 ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานดานระยะเวลาในการทํางานไมมีผลตอการมีสวน
รวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ 
  H0: ดานระยะเวลาในการทํางานไมมีผลตอการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคม
ของธุรกิจ 
  H1: ดานระยะเวลาในการทํางานมีผลตอการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของ
ธุรกิจ 
 

ตารางท่ี 4.96  ระยะเวลาในการทํางาน 

                                ANOVA  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 3.928 3 1.309 1.401 .242 

Within Groups 369.970 396 .934   

การสงเสริมการรับรูประเด็น
ปญหาทางสังคม 

Total 373.897 399    

Between Groups 26.267 3 8.756 11.257 *.000 

Within Groups 308.011 396 .778   

การตลาดท่ีเก่ียวโยงกับ
ประเด็นทางสังคม 

Total 334.278 399    

Between Groups 25.267 3 8.422 9.413 *.000 

Within Groups 354.323 396 .895   

การตลาดเพื่อมุงแกไขปญหา
สังคม 

Total 379.590 399    

Between Groups 4.018 3 1.339 1.951 .121 

Within Groups 271.860 396 .687   

การบริจาคเพื่อการกุศล 

Total 275.877 399    

Between Groups 14.558 3 4.853 6.361 *.000 

Within Groups 302.082 396 .763   

การอาสาชวยเหลือชุมชน 

Total 316.640 399    
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ตารางท่ี 4.96 ระยะเวลาในการทํางาน (ตอ) 
Between Groups 7.350 3 2.450 2.983 *.031 

Within Groups 325.290 396 .821   

ประกอบธุรกิจอยาง
รับผิดชอบตอสังคม 

Total 332.640 399    

Between Groups 5.022 3 1.674 1.984 .116 

Within Groups 334.075 396 .844   

พัฒนาและสงมอบผลิตภัณฑ
ตามกําลังซ้ือ 

Total 339.097 399    

 
จากตารางสรุปไดวา โดยสวนใหญ ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานดานระยะเวลาในการ

ทํางาน มีผลตอการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ 
ยกเวน  การสงเสริมการรับรูประเด็นปญหาทางสังคม  การบริจาคเพื่อการกุศล  พัฒนาและสงมอบ
ผลิตภัณฑตามกําลังซ้ือ 
 
สมมติฐานท่ี 3.8 ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานดานการเปนสมาชิกชมรม ไมมีผลตอทัศนคติการมี
สวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ 
  H0: ดานการเปนสมาชิกชมรม ไมมีผลตอทัศนคติการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอ
สังคมของธุรกิจ  

H1: ดานการเปนสมาชิกชมรม มีผลตอทัศนคติการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคม
ของธุรกิจ  
 จากผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ดานการเปนสมาชิกชมรม มีผลตอทัศนคติการมีสวน
รวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ 
ยกเวน  การบริจาคเพื่อการกุศล  การพัฒนาและสงมอบผลิตภัณฑตามกําลังซ้ือ 
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ตารางท่ี 4.97  Group Statistics 

 การเปนสมาชิกชมรม 
CSR N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

เปนสมาชิกชมรม 70 2.94 .832 .099 การสงเสริมการรับรูประเด็น
ปญหาทางสังคม ไมเปนสมาชิกชมรม 330 2.32 .961 .053 

เปนสมาชิกชมรม 70 3.17 .780 .093 การตลาดท่ีเก่ียวโยงกับประเด็น
ทางสังคม ไมเปนสมาชิกชมรม 330 2.91 .936 .052 

เปนสมาชิกชมรม 70 3.11 .808 .097 การตลาดเพื่อมุงแกไขปญหา
สังคม ไมเปนสมาชิกชมรม 330 2.85 1.002 .055 

เปนสมาชิกชมรม 70 3.41 .789 .094 การบริจาคเพื่อการกุศล 

ไมเปนสมาชิกชมรม 330 3.35 .841 .046 

เปนสมาชิกชมรม 70 3.44 .879 .105 การอาสาชวยเหลือชุมชน 

ไมเปนสมาชิกชมรม 330 3.17 .888 .049 

เปนสมาชิกชมรม 70 3.54 .943 .113 ประกอบธุรกิจอยางรับผิดชอบ
ตอสังคม ไมเปนสมาชิกชมรม 330 3.22 .898 .049 

เปนสมาชิกชมรม 70 3.31 .894 .107 พัฒนาและสงมอบผลิตภัณฑ
ตามกําลังซ้ือ ไมเปนสมาชิกชมรม 330 3.14 .926 .051 
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ตารางท่ี 4.98  Independent Samples Test 

  Levene's Test for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

  

  F Sig. t df Sig. (2-tailed) 

Equal variances 
assumed 

13.434 .000 5.052 398 .000 
การสงเสริมการรับรู
ประเด็นปญหาทางสังคม 

Equal variances not 
assumed 

  
5.546 111.659 *.000 

Equal variances 
assumed 

1.527 .217 2.163 398 *.031 
การตลาดท่ีเก่ียวโยงกับ
ประเด็นทางสังคม 

Equal variances not 
assumed 

  
2.435 115.414 .016 

Equal variances 
assumed 

2.919 .088 2.080 398 *.038 
การตลาดเพื่อมุงแกไข
ปญหาสังคม 

Equal variances not 
assumed 

  
2.389 118.682 .018 

Equal variances 
assumed 

.150 .698 .629 398 .530 
การบริจาคเพื่อการกุศล 

Equal variances not 
assumed 

  
.655 104.946 .514 

Equal variances 
assumed 

1.502 .221 2.317 398 *.021 
การอาสาชวยเหลือ
ชุมชน 

Equal variances not 
assumed 

  
2.332 101.105 .022 

Equal variances 
assumed 

1.723 .190 2.672 398 *.008 
ประกอบธุรกิจอยาง
รับผิดชอบตอสังคม 

Equal variances not 
assumed 

  
2.588 97.348 .011 

Equal variances 
assumed 

.019 .889 1.418 398 .157 
พัฒนาและสงมอบ
ผลิตภัณฑตามกําลังซ้ือ 

Equal variances not 
assumed 

  
1.452 102.927 .149 
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สมมติฐานท่ี 3.9 ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานดานการเขารวมกิจกรรมเพื่อสังคม ไมมีผลตอ
ทัศนคติการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ 
  H0: ดานการเขารวมกิจกรรมเพ่ือสังคม ไมมีผลตอทัศนคติการมีสวนรวมในความ
รับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ  

H1: ดานการเขารวมกิจกรรมเพื่อสังคม มีผลตอทัศนคติการมีสวนรวมในความรับผิดชอบ
ตอสังคมของธุรกิจ  

จากผลการทดสอบสมมติฐานพบวาดานการเขารวมกิจกรรมเพื่อสังคม มีผลตอทัศนคติ
การมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ  
 

ตารางท่ี 4.99  Group Statistics 

 การเขารวมกิจกรรมเพื่อสังคม N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

ไมเคยเขารวมกิจการเพ่ือ
สังคม 

97 2.00 1.021 .104 
การสงเสริมการรับรูประเด็น
ปญหาทางสังคม 

เคยเขารวมกิจการเพื่อสังคม 303 2.56 .911 .052 

ไมเคยเขารวมกิจการเพ่ือ
สังคม 

97 2.60 1.161 .118 
การตลาดท่ีเก่ียวโยงกับ
ประเด็นทางสังคม 

เคยเขารวมกิจการเพื่อสังคม 303 3.07 .790 .045 

ไมเคยเขารวมกิจการเพ่ือ
สังคม 

97 2.58 1.079 .110 
การตลาดเพื่อมุงแกไขปญหา
สังคม 

เคยเขารวมกิจการเพื่อสังคม 303 3.00 .919 .053 

ไมเคยเขารวมกิจการเพ่ือ
สังคม 

97 3.01 .860 .087 
การบริจาคเพื่อการกุศล 

เคยเขารวมกิจการเพื่อสังคม 303 3.47 .792 .046 

ไมเคยเขารวมกิจการเพ่ือ
สังคม 

97 2.68 1.036 .105 
การอาสาชวยเหลือชุมชน 

เคยเขารวมกิจการเพื่อสังคม 303 3.39 .764 .044 

ไมเคยเขารวมกิจการเพ่ือ
สังคม 

97 2.93 .992 .101 
ประกอบธุรกิจอยาง
รับผิดชอบตอสังคม 

เคยเขารวมกิจการเพื่อสังคม 303 3.39 .858 .049 

ไมเคยเขารวมกิจการเพ่ือ
สังคม 

97 2.86 1.118 .114 
พัฒนาและสงมอบผลิตภัณฑ
ตามกําลังซ้ือ 

เคยเขารวมกิจการเพื่อสังคม 303 3.27 .826 .047 
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ตารางท่ี 4.100  Independent Samples Test 
  Levene's Test for Equality 

of Variances t-test for Equality of Means 

  

  F Sig. t df Sig. (2-tailed) 

Equal variances assumed .071 .789 -5.155 398 *.000 การสงเสริมการรับรู
ประเด็นปญหาทางสังคม Equal variances not 

assumed 
  

-4.861 148.122 .000 

Equal variances assumed 38.271 .000 -4.554 398 .000 การตลาดท่ีเก่ียวโยงกับ
ประเด็นทางสังคม Equal variances not 

assumed 
  

-3.759 125.697 *.000 

Equal variances assumed 11.102 .001 -3.745 398 .000 การตลาดเพื่อมุงแกไข
ปญหาสังคม Equal variances not 

assumed 
  

-3.450 143.340 *.001 

Equal variances assumed 1.547 .214 -4.857 398 *.000 การบริจาคเพื่อการกุศล 

Equal variances not 
assumed 

  
-4.655 151.668 .000 

Equal variances assumed 14.585 .000 -7.288 398 .000 การอาสาชวยเหลือชุมชน 

Equal variances not 
assumed 

  
-6.248 131.052 *.000 

Equal variances assumed .055 .814 -4.467 398 *.000 ประกอบธุรกิจอยาง
รับผิดชอบตอสังคม Equal variances not 

assumed 
  

-4.146 144.820 .000 

Equal variances assumed 15.994 .000 -3.960 398 .000 พัฒนาและสงมอบ
ผลิตภัณฑตามกําลังซ้ือ Equal variances not 

assumed 
  

-3.399 131.251 *.001 
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สมมติฐานท่ี 3.10 ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานท่ีใหความสําคัญดานกิจกรรมเพ่ือสังคมแตกตาง
กัน ไมมีผลตอการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ 

 H0: ดานกิจกรรมเพื่อสังคมแตกตางกันไมมีผลตอการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอ
สังคมของธุรกิจ 
   H1: ดานกิจกรรมเพ่ือสังคมแตกตางกันมีผลตอการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอ
สังคมของธุรกิจ 

ตารางท่ี 4.101 กิจกรรมเพ่ือสังคม 

ANOVA  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 12.999 5 2.600 2.838 *.016 

Within Groups 360.898 394 .916   

การสงเสริมการรับรูประเด็น
ปญหาทางสังคม 

Total 373.898 399    

Between Groups 10.222 5 2.044 2.486 *.031 

Within Groups 324.055 394 .822   

การตลาดท่ีเก่ียวโยงกับ
ประเด็นทางสังคม 

Total 334.277 399    

Between Groups 6.397 5 1.279 1.351 .242 

Within Groups 373.193 394 .947   

การตลาดเพื่อมุงแกไขปญหา
สังคม 

Total 379.590 399    

Between Groups 7.924 5 1.585 2.330 *.042 

Within Groups 267.954 394 .680   

การบริจาคเพื่อการกุศล 

Total 275.878 399    

Between Groups 13.925 5 2.785 3.625 *.003 

Within Groups 302.715 394 .768   

การอาสาชวยเหลือชุมชน 

Total 316.640 399    

Between Groups 20.975 5 4.195 5.303 *.000 

Within Groups 311.665 394 .791   

ประกอบธุรกิจอยาง
รับผิดชอบตอสังคม 

Total 332.640 399    

Between Groups 9.034 5 1.807 2.157 .058 

Within Groups 330.063 394 .838   

พัฒนาและสงมอบผลิตภัณฑ
ตามกําลังซ้ือ 

Total 339.097 399    
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จากตารางสรุปไดวา โดยสวนใหญ ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานท่ีใหความสําคัญดาน
กิจกรรมเพ่ือสังคมแตกตางกัน มีผลตอการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ  
ยกเวน  การตลาดเพื่อมุงแกไขปญหาสังคม  การพัฒนาและสงมอบผลิตภัณฑตามกําลังซ้ือ 
 
สมมติฐานท่ี 3.11 ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานในดานภาคอุตสาหกรรมไมมีผลตอการมีสวน
รวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ 
  H0: ดานภาคอุตสาหกรรมไมมีผลตอการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของ
ธุรกิจ 
  H1: ดานภาคอุตสาหกรรมมีผลตอการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ 
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ตารางท่ี 4.102  ภาคอุตสาหกรรม 
 

                                ANOVA  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 15.016 6 2.503 2.741 *.013 

Within Groups 358.881 393 .913   

การสงเสริมการรับรูประเด็น
ปญหาทางสังคม 

Total 373.898 399    

Between Groups 28.557 6 4.759 6.118 *.000 

Within Groups 305.721 393 .778   

การตลาดท่ีเก่ียวโยงกับ
ประเด็นทางสังคม 

Total 334.278 399    

Between Groups 19.876 6 3.313 3.619 *.002 

Within Groups 359.714 393 .915   

การตลาดเพื่อมุงแกไขปญหา
สังคม 

Total 379.590 399    

Between Groups 6.920 6 1.153 1.685 .123 

Within Groups 268.957 393 .684   

การบริจาคเพื่อการกุศล 

Total 275.878 399    

Between Groups 25.304 6 4.217 5.689 *.000 

Within Groups 291.336 393 .741   

การอาสาชวยเหลือชุมชน 

Total 316.640 399    

Between Groups 33.257 6 5.543 7.276 *.000 

Within Groups 299.383 393 .762   

ประกอบธุรกิจอยาง
รับผิดชอบตอสังคม 

Total 332.640 399    

Between Groups 33.966 6 5.661 7.291 *.000 

Within Groups 305.131 393 .776   

พัฒนาและสงมอบผลิตภัณฑ
ตามกําลังซ้ือ 

Total 339.098 399    

 
จากตารางสรุปไดวา โดยสวนใหญ ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานดานภาคอุตสาหกรรม มี

ผล ตอการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ 
ยกเวน  การบริจาคเพื่อการกุศล 
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การทดสอบรายคูดวยวิธี LSD  
ในเร่ืองของกลุมอุตสาหกรรม 7 กลุม ไดแก 1.) กลุมอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน 2.) กลุม

อุตสาหกรรมวัตถุดิบและสินคาอุตสาหกรรม 3.) กลุมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและกอสราง 
4.) กลุมอุตสาหกรรมทรัพยากร 5.) กลุมอุตสาหกรรมธุรกิจบริการ 6.) กลุมอุตสาหกรรม
เทคโนโลยี และ 7.) กลุมอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร กับทัศนติการมีสวนรวมใน
ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ ไดแก การสงเสริมการรับรูประเด็นปญหาทางสังคม การตลาด
ท่ีเกี่ยวโยงกับประเด็นทางสังคม การตลาดเพื่อมุงแกไขปญหาสังคม การบริจาคเพื่อการกุศล การ
อาสาชวยเหลือชุมชน การประกอบธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม การพัฒนาและสงมอบ
ผลิตภัณฑและบริการตามกําลังซ้ือของคนในระดับฐานราก 

 
ในเร่ืองของการใหความสําคัญตอกิจกรรมเพื่อสังคมในดานตางๆ ไดแก ดานวัฒนธรรม 

ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  ดานส่ิงแวดลอม ดานการศึกษา ดานศาสนา ดานชุมชน กับ
ทัศนติการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ ไดแก การสงเสริมการรับรูประเด็น
ปญหาทางสังคม การตลาดท่ีเกี่ยวโยงกับประเด็นทางสังคม การตลาดเพ่ือมุงแกไขปญหาสังคม 
การบริจาคเพื่อการกุศล การอาสาชวยเหลือชุมชน การประกอบธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม การ
พัฒนาและสงมอบผลิตภัณฑและบริการตามกําลังซ้ือของคนในระดับฐานราก 

โดยมีรายละเอียดดังตารางตอไปนี้ 
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ตารางท่ี 4.103 LSD การสงเสริมการรับรูประเด็นปญหาทางสังคม 

 

 (I) ภาคอุตสาหกรรม (J) ภาคอุตสาหกรรม 
Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

สินคาอุตสาหกรรม .211 .179 .240 

อสังหาริมทรัพยและกอสราง .123 .179 .493 

อุตสาหกรรมทรัพยากร .199 .178 .266 

อุตสาหกรรมบริการ .228 .179 .203 

อุตสาหกรรมเทคโนโลยี .263 .179 .142 

การเงิน 

อุตสาหกรรมอาหาร -.333 .179 .063 

ธนาคาร -.211 .179 .240 

อสังหาริมทรัพยและกอสราง -.088 .179 .624 

อุตสาหกรรมทรัพยากร -.012 .178 .947 

อุตสาหกรรมบริการ .018 .179 .922 

อุตสาหกรรมเทคโนโลยี .053 .179 .769 

สินคาอุตสาหกรรม 

อุตสาหกรรมอาหาร -.544* .179 .003 

ธนาคาร -.123 .179 .493 

สินคาอุตสาหกรรม .088 .179 .624 

อุตสาหกรรมทรัพยากร .076 .178 .670 

อุตสาหกรรมบริการ .105 .179 .557 

อุตสาหกรรมเทคโนโลยี .140 .179 .433 

อสังหาริมทรัพยและกอสราง 

อุตสาหกรรมอาหาร -.456* .179 .011 

ธนาคาร -.199 .178 .266 

สินคาอุตสาหกรรม .012 .178 .947 

อสังหาริมทรัพยและกอสราง -.076 .178 .670 

อุตสาหกรรมบริการ .029 .178 .869 

อุตสาหกรรมเทคโนโลยี .064 .178 .718 

อุตสาหกรรมทรัพยากร 

อุตสาหกรรมอาหาร -.532* .178 .003 
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ตารางท่ี 4.103 การสงเสริมการรับรูประเด็นปญหาทางสังคม (ตอ) 

(I) ภาคอุตสาหกรรม (J) ภาคอุตสาหกรรม 
Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

ธนาคาร -.228 .179 .203 

สินคาอุตสาหกรรม -.018 .179 .922 

อสังหาริมทรัพยและกอสราง -.105 .179 .557 

อุตสาหกรรมทรัพยากร -.029 .178 .869 

อุตสาหกรรมเทคโนโลยี .035 .179 .845 

อุตสาหกรรมบริการ 

อุตสาหกรรมอาหาร -.561* .179 .002 

ธนาคาร -.263 .179 .142 

สินคาอุตสาหกรรม -.053 .179 .769 

อสังหาริมทรัพยและกอสราง -.140 .179 .433 

อุตสาหกรรมทรัพยากร -.064 .178 .718 

อุตสาหกรรมบริการ -.035 .179 .845 

อุตสาหกรรมเทคโนโลยี 

อุตสาหกรรมอาหาร -.596* .179 .001 

ธนาคาร .333 .179 .063 

สินคาอุตสาหกรรม .544* .179 .003 

อสังหาริมทรัพยและกอสราง .456* .179 .011 

อุตสาหกรรมทรัพยากร .532* .178 .003 

อุตสาหกรรมบริการ .561* .179 .002 

อุตสาหกรรมอาหาร 

อุตสาหกรรมเทคโนโลยี .596* .179 .001 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.   
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ตารางท่ี 4.104 การตลาดท่ีเกีย่วโยงกับประเด็นทางสังคม 

(I) ภาคอุตสาหกรรม (J) ภาคอุตสาหกรรม 
Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

สินคาอุตสาหกรรม .018 .165 .915 

อสังหาริมทรัพยและกอสราง .333* .165 .044 

อุตสาหกรรมทรัพยากร .122 .164 .458 

อุตสาหกรรมบริการ .649* .165 .000 

อุตสาหกรรมเทคโนโลยี .053 .165 .750 

การเงิน 

อุตสาหกรรมอาหาร -.263 .165 .112 

ธนาคาร -.018 .165 .915 

อสังหาริมทรัพยและกอสราง .316 .165 .057 

อุตสาหกรรมทรัพยากร .105 .164 .525 

อุตสาหกรรมบริการ .632* .165 .000 

อุตสาหกรรมเทคโนโลยี .035 .165 .832 

สินคาอุตสาหกรรม 

อุตสาหกรรมอาหาร -.281 .165 .090 

ธนาคาร -.333* .165 .044 

สินคาอุตสาหกรรม -.316 .165 .057 

อุตสาหกรรมทรัพยากร -.211 .164 .200 

อุตสาหกรรมบริการ .316 .165 .057 

อุตสาหกรรมเทคโนโลยี -.281 .165 .090 

อสังหาริมทรัพยและกอสราง 

อุตสาหกรรมอาหาร -.596* .165 .000 
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ตารางท่ี 4.104      การตลาดท่ีเกี่ยวโยงกับประเด็นทาง สังคม (ตอ)   

(I) ภาคอุตสาหกรรม (J) ภาคอุตสาหกรรม 
Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

ธนาคาร -.649* .165 .000 

สินคาอุตสาหกรรม -.632* .165 .000 

อสังหาริมทรัพยและกอสราง -.316 .165 .057 

อุตสาหกรรมทรัพยากร -.527* .164 .001 

อุตสาหกรรมเทคโนโลยี -.596* .165 .000 

อุตสาหกรรมบริการ 

อุตสาหกรรมอาหาร -.912* .165 .000 

ธนาคาร -.053 .165 .750 

สินคาอุตสาหกรรม -.035 .165 .832 

อสังหาริมทรัพยและกอสราง .281 .165 .090 

อุตสาหกรรมทรัพยากร .070 .164 .673 

อุตสาหกรรมบริการ .596* .165 .000 

อุตสาหกรรมเทคโนโลยี 

อุตสาหกรรมอาหาร -.316 .165 .057 

ธนาคาร .263 .165 .112 

สินคาอุตสาหกรรม .281 .165 .090 

อสังหาริมทรัพยและกอสราง .596* .165 .000 

อุตสาหกรรมทรัพยากร .385* .164 .020 

อุตสาหกรรมบริการ .912* .165 .000 

อุตสาหกรรมอาหาร 

อุตสาหกรรมเทคโนโลยี .316 .165 .057 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.   
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ตารางท่ี 4.105 การตลาดเพื่อมุงแกไขปญหาสังคม 

(I) ภาคอุตสาหกรรม (J) ภาคอุตสาหกรรม 
Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

สินคาอุตสาหกรรม -.228 .179 .204 

อสังหาริมทรัพยและกอสราง .088 .179 .625 

อุตสาหกรรมทรัพยากร .085 .178 .635 

อุตสาหกรรมบริการ .368* .179 .040 

อุตสาหกรรมเทคโนโลยี .158 .179 .379 

การเงิน 

อุตสาหกรรมอาหาร -.351 .179 .051 

ธนาคาร .228 .179 .204 

อสังหาริมทรัพยและกอสราง .316 .179 .079 

อุตสาหกรรมทรัพยากร .313 .178 .080 

อุตสาหกรรมบริการ .596* .179 .001 

อุตสาหกรรมเทคโนโลยี .386* .179 .032 

สินคาอุตสาหกรรม 

อุตสาหกรรมอาหาร -.123 .179 .494 

ธนาคาร -.088 .179 .625 

สินคาอุตสาหกรรม -.316 .179 .079 

อุตสาหกรรมทรัพยากร -.003 .178 .986 

อุตสาหกรรมบริการ .281 .179 .118 

อุตสาหกรรมเทคโนโลยี .070 .179 .696 

อสังหาริมทรัพยและกอสราง 

อุตสาหกรรมอาหาร -.439* .179 .015 

ธนาคาร -.085 .178 .635 

สินคาอุตสาหกรรม -.313 .178 .080 

อสังหาริมทรัพยและกอสราง .003 .178 .986 

อุตสาหกรรมบริการ .284 .178 .113 

อุตสาหกรรมเทคโนโลยี .073 .178 .682 

อุตสาหกรรมทรัพยากร 

อุตสาหกรรมอาหาร -.436* .178 .015 
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ตารางท่ี 4.105 การตลาดเพื่อมุงแกไขปญหาสังคม  (ตอ)   

(I) ภาคอุตสาหกรรม (J) ภาคอุตสาหกรรม 
Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

ธนาคาร -.368* .179 .040 

สินคาอุตสาหกรรม -.596* .179 .001 

อสังหาริมทรัพยและกอสราง -.281 .179 .118 

อุตสาหกรรมทรัพยากร -.284 .178 .113 

อุตสาหกรรมเทคโนโลยี -.211 .179 .241 

อุตสาหกรรมบริการ 

อุตสาหกรรมอาหาร -.719* .179 .000 

ธนาคาร -.158 .179 .379 

สินคาอุตสาหกรรม -.386* .179 .032 

อสังหาริมทรัพยและกอสราง -.070 .179 .696 

อุตสาหกรรมทรัพยากร -.073 .178 .682 

อุตสาหกรรมบริการ .211 .179 .241 

อุตสาหกรรมเทคโนโลยี 

อุตสาหกรรมอาหาร -.509* .179 .005 

ธนาคาร .351 .179 .051 

สินคาอุตสาหกรรม .123 .179 .494 

อสังหาริมทรัพยและกอสราง .439* .179 .015 

อุตสาหกรรมทรัพยากร .436* .178 .015 

อุตสาหกรรมบริการ .719* .179 .000 

อุตสาหกรรมอาหาร 

อุตสาหกรรมเทคโนโลยี .509* .179 .005 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.   
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ตารางท่ี 4.106 การอาสาชวยเหลือชุมชน 
(I) ภาคอุตสาหกรรม (J) ภาคอุตสาหกรรม Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. 

สินคาอุตสาหกรรม -.281 .161 .083 

อสังหาริมทรัพยและกอสราง -.140 .161 .385 

อุตสาหกรรมทรัพยากร .247 .161 .126 

อุตสาหกรรมบริการ .544* .161 .001 

อุตสาหกรรมเทคโนโลยี .175 .161 .277 

การเงิน 

อุตสาหกรรมอาหาร .000 .161 1.000 

ธนาคาร .281 .161 .083 

อสังหาริมทรัพยและกอสราง .140 .161 .385 

อุตสาหกรรมทรัพยากร .527* .161 .001 

อุตสาหกรรมบริการ .825* .161 .000 

อุตสาหกรรมเทคโนโลยี .456* .161 .005 

สินคาอุตสาหกรรม 

อุตสาหกรรมอาหาร .281 .161 .083 

ธนาคาร .140 .161 .385 

สินคาอุตสาหกรรม -.140 .161 .385 

อุตสาหกรรมทรัพยากร .387* .161 .016 

อุตสาหกรรมบริการ .684* .161 .000 

อุตสาหกรรมเทคโนโลยี .316 .161 .051 

อสังหาริมทรัพยและกอสราง 

อุตสาหกรรมอาหาร .140 .161 .385 

ธนาคาร -.247 .161 .126 

สินคาอุตสาหกรรม -.527* .161 .001 

อสังหาริมทรัพยและกอสราง -.387* .161 .016 

อุตสาหกรรมบริการ .297 .161 .065 

อุตสาหกรรมเทคโนโลยี -.071 .161 .658 

อุตสาหกรรมทรัพยากร 

อุตสาหกรรมอาหาร -.247 .161 .126 
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ตารางท่ี 4.106 การอาสาชวยเหลือชุมชน (ตอ) 

(I) ภาคอุตสาหกรรม (J) ภาคอุตสาหกรรม Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. 

ธนาคาร -.544* .161 .001 

สินคาอุตสาหกรรม -.825* .161 .000 

อสังหาริมทรัพยและ
กอสราง 

-.684* .161 .000 

อุตสาหกรรมทรัพยากร -.297 .161 .065 

อุตสาหกรรมเทคโนโลยี -.368* .161 .023 

อุตสาหกรรมบริการ 

อุตสาหกรรมอาหาร -.544* .161 .001 

ธนาคาร -.175 .161 .277 

สินคาอุตสาหกรรม -.456* .161 .005 

อสังหาริมทรัพยและ
กอสราง 

-.316 .161 .051 

อุตสาหกรรมทรัพยากร .071 .161 .658 

อุตสาหกรรมบริการ .368* .161 .023 

อุตสาหกรรมเทคโนโลยี 

อุตสาหกรรมอาหาร -.175 .161 .277 

ธนาคาร .000 .161 1.000 

สินคาอุตสาหกรรม -.281 .161 .083 

อสังหาริมทรัพยและ
กอสราง 

-.140 .161 .385 

อุตสาหกรรมทรัพยากร .247 .161 .126 

อุตสาหกรรมบริการ .544* .161 .001 

อุตสาหกรรมอาหาร 

อุตสาหกรรมเทคโนโลยี .175 .161 .277 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.   
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ตารางท่ี 4.107 ประกอบธุรกจิอยางรับผิดชอบตอสังคม 

(I) ภาคอุตสาหกรรม (J) ภาคอุตสาหกรรม 
Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

สินคาอุตสาหกรรม -.281 .163 .087 

อสังหาริมทรัพยและกอสราง -.333* .163 .042 

อุตสาหกรรมทรัพยากร .142 .163 .382 

อุตสาหกรรมบริการ .404* .163 .014 

อุตสาหกรรมเทคโนโลยี .298 .163 .069 

การเงิน 

อุตสาหกรรมอาหาร -.351* .163 .032 

ธนาคาร .281 .163 .087 

อสังหาริมทรัพยและกอสราง -.053 .163 .748 

อุตสาหกรรมทรัพยากร .423* .163 .010 

อุตสาหกรรมบริการ .684* .163 .000 

อุตสาหกรรมเทคโนโลยี .579* .163 .000 

สินคาอุตสาหกรรม 

อุตสาหกรรมอาหาร -.070 .163 .668 

ธนาคาร .333* .163 .042 

สินคาอุตสาหกรรม .053 .163 .748 

อุตสาหกรรมทรัพยากร .476* .163 .004 

อุตสาหกรรมบริการ .737* .163 .000 

อุตสาหกรรมเทคโนโลยี .632* .163 .000 

อสังหาริมทรัพยและกอสราง 

อุตสาหกรรมอาหาร -.018 .163 .915 
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ตารางท่ี4.107ประกอบธุรกจิอยางรับผิดชอบตอสังคม (ตอ)   

(I) ภาคอุตสาหกรรม (J) ภาคอุตสาหกรรม 
Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

ธนาคาร -.142 .163 .382 

สินคาอุตสาหกรรม -.423* .163 .010 

อสังหาริมทรัพยและกอสราง -.476* .163 .004 

อุตสาหกรรมบริการ .261 .163 .110 

อุตสาหกรรมเทคโนโลยี .156 .163 .339 

อุตสาหกรรมทรัพยากร 

อุตสาหกรรมอาหาร -.493* .163 .003 

ธนาคาร -.404* .163 .014 

สินคาอุตสาหกรรม -.684* .163 .000 

อสังหาริมทรัพยและกอสราง -.737* .163 .000 

อุตสาหกรรมทรัพยากร -.261 .163 .110 

อุตสาหกรรมเทคโนโลยี -.105 .163 .520 

อุตสาหกรรมบริการ 

อุตสาหกรรมอาหาร -.754* .163 .000 

ธนาคาร -.298 .163 .069 

สินคาอุตสาหกรรม -.579* .163 .000 

อสังหาริมทรัพยและกอสราง -.632* .163 .000 

อุตสาหกรรมทรัพยากร -.156 .163 .339 

อุตสาหกรรมบริการ .105 .163 .520 

อุตสาหกรรมเทคโนโลยี 

อุตสาหกรรมอาหาร -.649* .163 .000 

ธนาคาร .351* .163 .032 

สินคาอุตสาหกรรม .070 .163 .668 

อสังหาริมทรัพยและกอสราง .018 .163 .915 

อุตสาหกรรมทรัพยากร .493* .163 .003 

อุตสาหกรรมบริการ .754* .163 .000 

อุตสาหกรรมอาหาร 

อุตสาหกรรมเทคโนโลยี .649* .163 .000 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.   
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ตารางท่ี 4.108 การพัฒนาและสงมอบผลิตภัณฑตามกําลังซ้ือ 

(I) ภาคอุตสาหกรรม (J) ภาคอุตสาหกรรม 
Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

สินคาอุตสาหกรรม -.140 .165 .396 

อสังหาริมทรัพยและกอสราง .351* .165 .034 

อุตสาหกรรมทรัพยากร .056 .164 .732 

อุตสาหกรรมบริการ .491* .165 .003 

อุตสาหกรรมเทคโนโลยี .298 .165 .072 

การเงิน 

อุตสาหกรรมอาหาร -.421* .165 .011 

ธนาคาร .140 .165 .396 

อสังหาริมทรัพยและกอสราง .491* .165 .003 

อุตสาหกรรมทรัพยากร .197 .164 .232 

อุตสาหกรรมบริการ .632* .165 .000 

อุตสาหกรรมเทคโนโลยี .439* .165 .008 

สินคาอุตสาหกรรม 

อุตสาหกรรมอาหาร -.281 .165 .090 

ธนาคาร -.351* .165 .034 

สินคาอุตสาหกรรม -.491* .165 .003 

อุตสาหกรรมทรัพยากร -.295 .164 .074 

อุตสาหกรรมบริการ .140 .165 .396 

อุตสาหกรรมเทคโนโลยี -.053 .165 .750 

อสังหาริมทรัพยและกอสราง 

อุตสาหกรรมอาหาร -.772* .165 .000 

ธนาคาร -.056 .164 .732 

สินคาอุตสาหกรรม -.197 .164 .232 

อสังหาริมทรัพยและกอสราง .295 .164 .074 

อุตสาหกรรมบริการ .435* .164 .008 

อุตสาหกรรมเทคโนโลยี .242 .164 .142 

อุตสาหกรรมทรัพยากร 

อุตสาหกรรมอาหาร -.477* .164 .004 
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ตารางท่ี 4.108 การพัฒนาและสงมอบผลิตภัณฑตามกําลังซ้ือ (ตอ) 

 
 
 
 
 

(I) ภาคอุตสาหกรรม (J) ภาคอุตสาหกรรม 
Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

ธนาคาร -.491* .165 .003 

สินคาอุตสาหกรรม -.632* .165 .000 

อสังหาริมทรัพยและกอสราง -.140 .165 .396 

อุตสาหกรรมทรัพยากร -.435* .164 .008 

อุตสาหกรรมเทคโนโลยี -.193 .165 .243 

อุตสาหกรรมบริการ 

อุตสาหกรรมอาหาร -.912* .165 .000 

ธนาคาร -.298 .165 .072 

สินคาอุตสาหกรรม -.439* .165 .008 

อสังหาริมทรัพยและกอสราง .053 .165 .750 

อุตสาหกรรมทรัพยากร -.242 .164 .142 

อุตสาหกรรมบริการ .193 .165 .243 

อุตสาหกรรมเทคโนโลยี 

อุตสาหกรรมอาหาร -.719* .165 .000 

ธนาคาร .421* .165 .011 

สินคาอุตสาหกรรม .281 .165 .090 

อสังหาริมทรัพยและกอสราง .772* .165 .000 

อุตสาหกรรมทรัพยากร .477* .164 .004 

อุตสาหกรรมบริการ .912* .165 .000 

อุตสาหกรรมอาหาร 

อุตสาหกรรมเทคโนโลยี .719* .165 .000 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.   
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ตารางท่ี 4.109 การสงเสริมการรับรูประเด็นปญหาทางสังคม * กิจกรรมเพื่อสังคม 

Dependent Variable (I) กิจกรรมเพื่อสังคม 
(J) กิจกรรมเพื่อ
สังคม 

Mean 
Difference (I-J) Std. Error Sig. 

ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ 

-.122 .281 .666 

ดานสิ่งแวดลอม -.313 .266 .239 

ดานการศึกษา -.235 .262 .370 

ดานศาสนา -.123 .291 .672 

ดานวัฒนธรรม 

ดานชุมชน -.630* .270 .020 

ดานวัฒนธรรม .122 .281 .666 

ดานสิ่งแวดลอม -.192 .166 .250 

ดานการศึกษา -.113 .159 .477 

ดานศาสนา -.002 .204 .994 

ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ดานชุมชน -.508* .173 .004 

ดานวัฒนธรรม .313 .266 .239 

ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ 

.192 .166 .250 

ดานการศึกษา .079 .131 .547 

ดานศาสนา .190 .182 .297 

ดานสิ่งแวดลอม 

ดานชุมชน -.316* .148 .033 

ดานวัฒนธรรม .235 .262 .370 

ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ 

.113 .159 .477 

ดานสิ่งแวดลอม -.079 .131 .547 

ดานศาสนา .112 .176 .525 

การสงเสริมการรับรู
ประเด็นปญหาทาง
สังคม 

ดานการศึกษา 

ดานชุมชน -.395* .139 .005 
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ตารางท่ี 4.109 การสงเสริมการรับรูประเด็นปญหาทางสังคม * กิจกรรมเพื่อสังคม (ตอ) 

Dependent Variable (I) กิจกรรมเพื่อสังคม 
(J) กิจกรรมเพื่อ
สังคม 

Mean 
Difference (I-J) Std. Error Sig. 

ดานวัฒนธรรม .123 .291 .672 

ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ 

.002 .204 .994 

ดานสิ่งแวดลอม -.190 .182 .297 

ดานการศึกษา -.112 .176 .525 

การสงเสริมการรับรู
ประเด็นปญหาทาง
สังคม 

ดานศาสนา 

ดานชุมชน -.507* .189 .007 

ดานวัฒนธรรม .630* .270 .020 

ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ 

.508* .173 .004 

ดานสิ่งแวดลอม .316* .148 .033 

ดานการศึกษา .395* .139 .005 

 ดานชุมชน 

ดานศาสนา .507* .189 .007 
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ตารางท่ี 4.110 การตลาดท่ีเกีย่วโยงกับประเด็นทางสังคม * กิจกรรมเพ่ือสังคม 

Dependent Variable (I) กิจกรรมเพื่อสังคม (J) กิจกรรมเพื่อสังคม 

Mean 
Difference (I-

J) Std. Error Sig. 

ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ 

-.176 .266 .508 

ดานสิ่งแวดลอม .000 .252 1.000 

ดานการศึกษา .264 .248 .287 

ดานศาสนา .000 .276 1.000 

ดานวัฒนธรรม 

ดานชุมชน -.092 .256 .719 

ดานวัฒนธรรม .176 .266 .508 

ดานสิ่งแวดลอม .176 .158 .264 

ดานการศึกษา .440* .151 .004 

ดานศาสนา .176 .193 .361 

ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ดานชุมชน .084 .164 .608 

ดานวัฒนธรรม .000 .252 1.000 

ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ 

-.176 .158 .264 

ดานการศึกษา .264* .124 .034 

ดานศาสนา .000 .173 1.000 

การตลาดที่เก่ียวโยงกับ
ประเด็นทางสังคม 

ดานสิ่งแวดลอม 

ดานชุมชน -.092 .140 .511 
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ตารางท่ี 4.110 การตลาดท่ีเกีย่วโยงกับประเด็นทางสังคม * กิจกรรมเพ่ือสังคม (ตอ) 

Dependent Variable (I) กิจกรรมเพื่อสังคม (J) กิจกรรมเพื่อสังคม 

Mean 
Difference (I-

J) Std. Error Sig. 

ดานวัฒนธรรม -.264 .248 .287 

ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ 

-.440* .151 .004 

ดานสิ่งแวดลอม -.264* .124 .034 

ดานศาสนา -.264 .166 .113 

ดานการศึกษา 

ดานชุมชน -.356* .132 .007 

ดานวัฒนธรรม .000 .276 1.000 

ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ 

-.176 .193 .361 

ดานสิ่งแวดลอม .000 .173 1.000 

ดานการศึกษา .264 .166 .113 

ดานศาสนา 

ดานชุมชน -.092 .179 .606 

ดานวัฒนธรรม .092 .256 .719 

ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ 

-.084 .164 .608 

ดานสิ่งแวดลอม .092 .140 .511 

ดานการศึกษา .356* .132 .007 

การตลาดที่เก่ียวโยงกับ
ประเด็นทางสังคม 

ดานชุมชน 

ดานศาสนา .092 .179 .606 
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ตารางท่ี 4.111 การบริจาคเพือ่การกุศล * กจิกรรมเพ่ือสังคม 

Dependent Variable (I) กิจกรรมเพื่อสังคม (J) กิจกรรมเพื่อสังคม 

Mean 
Difference (I-

J) Std. Error Sig. 

ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ 

-.220 .242 .365 

ดานสิ่งแวดลอม .094 .229 .681 

ดานการศึกษา .195 .225 .388 

ดานศาสนา .287 .251 .252 

การบริจาคเพ่ือการกุศล ดานวัฒนธรรม 

ดานชุมชน .138 .233 .555 

ดานวัฒนธรรม .220 .242 .365 

ดานสิ่งแวดลอม .314* .143 .029 

ดานการศึกษา .414* .137 .003 

ดานศาสนา .507* .175 .004 

ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ดานชุมชน .357* .149 .017 

ดานวัฒนธรรม -.094 .229 .681 

ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ 

-.314* .143 .029 

ดานการศึกษา .100 .113 .373 

ดานศาสนา .193 .157 .220 

ดานสิ่งแวดลอม 

ดานชุมชน .043 .127 .733 

ดานวัฒนธรรม -.195 .225 .388 

ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ 

-.414* .137 .003 

ดานสิ่งแวดลอม -.100 .113 .373 

ดานศาสนา .093 .151 .541 

การบริจาคเพ่ือการกุศล 

ดานการศึกษา 

ดานชุมชน -.057 .120 .635 
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ตารางท่ี 4.111 การบริจาคเพือ่การกุศล * กจิกรรมเพ่ือสังคม (ตอ) 

Dependent Variable (I) กิจกรรมเพื่อสังคม (J) กิจกรรมเพื่อสังคม 

Mean 
Difference (I-

J) Std. Error Sig. 

ดานวัฒนธรรม -.287 .251 .252 

ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ 

-.507* .175 .004 

ดานสิ่งแวดลอม -.193 .157 .220 

ดานการศึกษา -.093 .151 .541 

 ดานศาสนา 

ดานชุมชน -.149 .162 .358 

ดานวัฒนธรรม -.138 .233 .555 

ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ 

-.357* .149 .017 

ดานสิ่งแวดลอม -.043 .127 .733 

ดานการศึกษา .057 .120 .635 

 ดานชุมชน 

ดานศาสนา .149 .162 .358 

 
 
ตารางท่ี 4.112 การอาสาชวยเหลือชุมชน * กิจกรรมเพ่ือสังคม 

Dependent Variable (I) กิจกรรมเพื่อสังคม (J) กิจกรรมเพื่อสังคม 

Mean 
Difference (I-

J) Std. Error Sig. 

ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ 

-.122 .257 .637 

ดานสิ่งแวดลอม -.207 .244 .396 

ดานการศึกษา .165 .240 .490 

ดานศาสนา -.123 .266 .644 

การอาสาชวยเหลือ
ชุมชน 

ดานวัฒนธรรม 

ดานชุมชน -.327 .248 .187 
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ตารางท่ี 4.112 การอาสาชวยเหลือชุมชน * กิจกรรมเพ่ือสังคม (ตอ) 

Dependent Variable (I) กิจกรรมเพื่อสังคม (J) กิจกรรมเพื่อสังคม 

Mean 
Difference (I-

J) Std. Error Sig. 

ดานวัฒนธรรม .122 .257 .637 

ดานสิ่งแวดลอม -.086 .152 .575 

ดานการศึกษา .287* .146 .050 

ดานศาสนา -.002 .186 .994 

ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ดานชุมชน -.206 .159 .196 

ดานวัฒนธรรม .207 .244 .396 

ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ 

.086 .152 .575 

ดานการศึกษา .372* .120 .002 

ดานศาสนา .084 .167 .615 

ดานสิ่งแวดลอม 

ดานชุมชน -.120 .135 .375 

ดานวัฒนธรรม -.165 .240 .490 

ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ 

-.287* .146 .050 

ดานสิ่งแวดลอม -.372* .120 .002 

ดานศาสนา -.288 .161 .074 

ดานการศึกษา 

ดานชุมชน -.493* .127 .000 

ดานวัฒนธรรม .123 .266 .644 

ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ 

.002 .186 .994 

ดานสิ่งแวดลอม -.084 .167 .615 

ดานการศึกษา .288 .161 .074 

การอาสาชวยเหลือ
ชุมชน 

ดานศาสนา 

ดานชุมชน -.204 .173 .238 
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ตารางท่ี 4.112 การอาสาชวยเหลือชุมชน * กิจกรรมเพ่ือสังคม (ตอ) 

Dependent Variable (I) กิจกรรมเพื่อสังคม (J) กิจกรรมเพื่อสังคม 

Mean 
Difference (I-

J) Std. Error Sig. 

ดานวัฒนธรรม .327 .248 .187 

ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ 

.206 .159 .196 

ดานสิ่งแวดลอม .120 .135 .375 

ดานการศึกษา .493* .127 .000 

การอาสาชวยเหลือ
ชุมชน 

ดานชุมชน 

ดานศาสนา .204 .173 .238 

 
ตารางท่ี 4.113 ประกอบธุรกจิอยางรับผิดชอบตอสังคม * กิจกรรมเพ่ือสังคม 

Dependent Variable (I) กิจกรรมเพื่อสังคม (J) กิจกรรมเพื่อสังคม 

Mean 
Difference (I-

J) Std. Error Sig. 

ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ 

-.039 .261 .881 

ดานสิ่งแวดลอม .078 .247 .753 

ดานการศึกษา .117 .243 .630 

ดานศาสนา .590* .270 .030 

ดานวัฒนธรรม 

ดานชุมชน -.285 .251 .257 

ดานวัฒนธรรม .039 .261 .881 

ดานสิ่งแวดลอม .117 .155 .449 

ดานการศึกษา .157 .148 .290 

ดานศาสนา .629* .189 .001 

ประกอบธุรกิจอยาง
รับผิดชอบตอสังคม 

ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ดานชุมชน -.246 .161 .128 
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ตารางท่ี 4.113ประกอบธุรกจิอยางรับผิดชอบตอสังคม * กิจกรรมเพ่ือสังคม (ตอ) 

Dependent Variable (I) กิจกรรมเพื่อสังคม (J) กิจกรรมเพื่อสังคม 

Mean 
Difference (I-

J) Std. Error Sig. 

ดานวัฒนธรรม -.078 .247 .753 

ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ 

-.117 .155 .449 

ดานการศึกษา .039 .121 .746 

ดานศาสนา .512* .169 .003 

ดานสิ่งแวดลอม 

ดานชุมชน -.363* .137 .008 

ดานวัฒนธรรม -.117 .243 .630 

ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ 

-.157 .148 .290 

ดานสิ่งแวดลอม -.039 .121 .746 

ดานศาสนา .472* .163 .004 

ดานการศึกษา 

ดานชุมชน -.402* .129 .002 

ดานวัฒนธรรม -.590* .270 .030 

ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ 

-.629* .189 .001 

ดานสิ่งแวดลอม -.512* .169 .003 

ดานการศึกษา -.472* .163 .004 

ดานศาสนา 

ดานชุมชน -.875* .175 .000 

ดานวัฒนธรรม .285 .251 .257 

ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ 

.246 .161 .128 

ดานสิ่งแวดลอม .363* .137 .008 

ดานการศึกษา .402* .129 .002 

ประกอบธุรกิจอยาง
รับผิดชอบตอสังคม 

ดานชุมชน 

ดานศาสนา .875* .175 .000 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.    
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การทดสอบรายคูดวย LSD ในเร่ืองของ การสงเสริมการรับรูประเด็นปญหาทางสังคม 
พบวากิจกรรมดานชุมชน มีความแตกตางกับกลุมอ่ืน ในเร่ืองของทัศนคติการใหความสําคัญใน
การสงเสริมการรับรูประเด็นปญหาทางสังคม 
 

จากผลการทดสอบรายคูดวย LSD ในเร่ืองของ การตลาดท่ีเก่ียวโยงกับประเด็นทางสังคม 
พบวากิจกรรมดานทรัพยากรธรรมชาติและดานการศึกษา, ดานส่ิงแวดลอมและดานการศึกษา, 
ดานการศึกษา ดานทรัพยากรธรรมชาติ ดานส่ิงแวดลอม และดานชุมชน,  ดานชุมชนและดาน
การศึกษา มีความแตกตางกัน ในเร่ืองของทัศนคติการใหความสําคัญในการตลาดท่ีเกี่ยวโยงกับ
ประเด็นทางสังคม 
 

จากผลการทดสอบรายคูดวย LSD ในเร่ืองของ การบริจาคเพื่อการกุศล พบวากิจกรรม
ดานทรัพยากรธรรมชาติ ดานส่ิงแวดลอม ดานการศึกษา ดานศาสนา และดานชุมชน,  ดาน
ส่ิงแวดลอมและดานทรัพยากรธรรมชาติ, ดานการศึกษาและดานทรัพยากรธรรมชาติ, ดานศาสนา
และดานทรัพยากรธรรมชาติ, ดานชุมชนและดานทรัพยากรธรรมชาติ มีความแตกตางกัน ในเร่ือง
ของทัศนคติการใหความสําคัญในการบริจาคเพื่อการกุศล 
 

จากผลการทดสอบรายคูดวย LSD ในเร่ืองของ การอาสาชวยเหลือชุมชน พบวากิจกรรม
ดานทรัพยากรธรรมชาติและดานการศึกษา, ดานส่ิงแวดลอมและดานการศึกษา, ดานการศึกษา 
ดานทรัพยากรธรรมชาติ ดานส่ิงแวดลอมและดานชุมชน, ดานชุมชนและดานการศึกษา มีความ
แตกตางกัน ในเร่ืองของทัศนคติการใหความสําคัญในการอาสาชวยเหลือชุมชน 
 

จากผลการทดสอบรายคูดวย LSD ในเร่ืองของ การประกอบธุรกิจอยางรับผิดชอบตอ
สังคม พบวากิจกรรมดานวัฒนธรรมและดานศาสนา,ดานทรัพยากรธรรมชาติและดานศาสนา, 
ดานส่ิงแวดลอม ดานศาสนา และดานชุมชน, ดานการศึกษา ดานศาสนา และดานชุมชน, ดาน
ศาสนา ดานวัฒนธรรม ดานทรัพยากรธรรมชาติ ดานส่ิงแวดลอม ดานการศึกษา และดานชุมชน, 
ดานชุมชน ดานส่ิงแวดลอม ดานการศึกษา และดานศาสนา มีความแตกตางกัน ในเร่ืองของ
ทัศนคติการใหความสําคัญในการประกอบธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม 
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สมมติฐานท่ี 4 การเปดรับขาวสารของพนักงานบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ในกรุงเทพมหานคร ไมมีความสัมพันธกับทัศนคติการมีสวนรวมในความ
รับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ  
การเปดรับขาวสารของพนักงาน ไดแก การเปดรับขอมูลจากส่ือส่ิงพิมพ การเปดรับขอมูลจากส่ือ
อิเลคทรอนิคและการเปดรับขอมูลจากส่ือบุคคล 
ทัศนคติการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ ไดแก การสงเสริมการรับรูประเด็น
ปญหาทางสังคม การตลาดท่ีเกี่ยวโยงกับประเด็นทางสังคม การตลาดเพ่ือมุงแกไขปญหาสังคม 
การบริจาคเพื่อการกุศล การอาสาชวยเหลือชุมชน การประกอบธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม การ
พัฒนาและสงมอบผลิตภัณฑและบริการตามกําลังซ้ือของคนในระดับฐานราก 
 
สมมติฐานท่ี 4.1 การเปดรับขาวสารของพนักงานดานการเปดรับขอมูลจากส่ือส่ิงพิมพ มี
ความสัมพันธกับทัศนคติการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ 

H0: ดานการเปดรับขอมูลจากส่ือส่ิงพิมพ ไมมีความสัมพันธกับทัศนคติการมีสวนรวมใน
ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ 

H1: ดานการเปดรับขอมูลจากส่ือส่ิงพิมพ มีความสัมพันธกับทัศนคติการมีสวนรวมใน
ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ 

จากผลการทดสอบสมมติฐานสามารถสรุปไดวาสวนใหญ ดานการเปดรับขอมูลจากส่ือ
ส่ิงพิมพ มีความสัมพันธกับทัศนคติการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ 

ยกเวน  การตลาดที่เกี่ยวโยงกับประเด็นทางสังคม การตลาดเพ่ือมุงแกไขปญหาสังคม การอาสา
ชวยเหลือชุมชน 
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ตารางท่ี 4.114 การเปดรับขอมูลจากส่ิงพิมพ*ทัศนคติการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคม 

  การเปดรับขอมูลจาก
สิ่งพิมพ 

การสงเสริมการรับรูประเด็นปญหาทางสังคม Pearson Correlation .207** 

 Sig. (2-tailed) *.000 

การตลาดที่เก่ียวโยงกับประเด็นทางสังคม Pearson Correlation .055 

 Sig. (2-tailed) .271 

การตลาดเพ่ือมุงแกไขปญหาสังคม Pearson Correlation .016 

 Sig. (2-tailed) .747 

พัฒนาและสงมอบผลิตภัณฑตามกําลังซื้อ Pearson Correlation .190** 

 Sig. (2-tailed) *.000 

การบริจาคเพ่ือการกุศล Pearson Correlation .156** 

 Sig. (2-tailed) *.002 

การอาสาชวยเหลือชุมชน Pearson Correlation .035 

 Sig. (2-tailed) .487 

Pearson Correlation .145** ประกอบธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม 

Sig. (2-tailed) *.004 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

สมมติฐานท่ี 4.2 การเปดรับขาวสารของพนักงานดานการเปดรับขอมูลจากส่ืออิเลคทรอนิค มี
ความสัมพันธกับทัศนคติการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ 

H0: ดานการเปดรับขอมูลจากส่ืออิเลคทรอนิค ไมมีความสัมพันธกับทัศนคติการมีสวน
รวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ 

H1: ดานการเปดรับขอมูลจากส่ืออิเลคทรอนิค มีความสัมพันธกับทัศนคติการมีสวนรวม
ในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ 

จากผลการทดสอบสมมติฐานสามารถสรุปไดวาสวนใหญ ดานการเปดรับขอมูลจากส่ือ
อิเลคทรอนิค มีความสัมพันธกับทัศนคติการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ 
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ยกเวน  การตลาดเพ่ือมุงแกไขปญหาสังคม  ประกอบธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม การพัฒนา
และสงมอบผลิตภัณฑตามกําลังซ้ือ 
 
ตารางท่ี 4.115 การเปดรับขอมูลจากส่ืออิเลคทรอนิค*ทัศนคติการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอ
สังคม 

  การเปดรับขอมูลจาก
สื่ออิเลคทรอนิค 

การสงเสริมการรับรูประเด็นปญหาทางสังคม Pearson Correlation .142** 

 Sig. (2-tailed) *.004 

การตลาดที่เก่ียวโยงกับประเด็นทางสังคม Pearson Correlation .099* 

 Sig. (2-tailed) *.048 

การตลาดเพ่ือมุงแกไขปญหาสังคม Pearson Correlation .046 

 Sig. (2-tailed) .356 

พัฒนาและสงมอบผลิตภัณฑตามกําลังซื้อ Pearson Correlation .083 

 Sig. (2-tailed) .096 

การบริจาคเพ่ือการกุศล Pearson Correlation .121* 

 Sig. (2-tailed) *.016 

การอาสาชวยเหลือชุมชน Pearson Correlation .117* 

 Sig. (2-tailed) *.019 

Pearson Correlation .036 ประกอบธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม 

Sig. (2-tailed) .467 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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สมมติฐานท่ี  4.3 การเปดรับขาวสารของพนักงานดานการเปดรับขอมูลจากส่ือบุคคล  มี
ความสัมพันธกับทัศนคติการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ 

H0: ดาน การเปดรับขอมูลจากส่ือบุคคล ไมมีความสัมพันธกับทัศนคติลักษณะของ
กิจกรรมการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ 

H1: ดานการเปดรับขอมูลจากส่ือบุคคล มีความสัมพันธกับทัศนคติการมีสวนรวมใน
ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ 

จากผลการทดสอบสมมติฐานสามารถสรุปไดวา ดาน การเปดรับขอมูลจากส่ือบุคคลมี
ความสัมพันธกับทัศนคติลักษณะของกิจกรรมการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของ
ธุรกิจ 
 
ตารางท่ี 4.116 การเปดรับขอมูลจากส่ือบุคคล*ทัศนคติการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคม 

  การเปดรับขอมูลจาก
สื่อบุคคล 

การสงเสริมการรับรูประเด็นปญหาทางสังคม Pearson Correlation .275** 

 Sig. (2-tailed) *.000 

การตลาดที่เก่ียวโยงกับประเด็นทางสังคม Pearson Correlation .327** 

 Sig. (2-tailed) *.000 

การตลาดเพ่ือมุงแกไขปญหาสังคม Pearson Correlation .411** 

 Sig. (2-tailed) *.000 

พัฒนาและสงมอบผลิตภัณฑตามกําลังซื้อ Pearson Correlation .298** 

 Sig. (2-tailed) *.000 

การบริจาคเพ่ือการกุศล Pearson Correlation .323** 

 Sig. (2-tailed) *.000 

การอาสาชวยเหลือชุมชน Pearson Correlation .329** 

 Sig. (2-tailed) *.000 

Pearson Correlation .331** ประกอบธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม 

Sig. (2-tailed) *.000 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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สรุปผล 

จากขอเสนอแนะเกี่ยวกับทัศนคติและการเปดรับขอมูลขาวสารการมีสวนรวมในความ
รับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ ไดดังนี้ 

• การลงมือกระทําดวยจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคมอยางแทจริง และมุงเนนให
สังคมนั้นๆ ไดรับประโยชนจากการทํา CSR แบบยั่งยืน ซ่ึงจะสามารถพัฒนาตอ
ไดดวยตัวเอง 

• องคกรยังไมไดมีการส่ือสารเร่ืองCSR อยางท่ัวถึงทําใหพนักงานขาดความ
สนใจ ไมปราถนาท่ีจะเขารวมกิจกรรมใดๆ การพัฒนาระบบส่ือสารภายใน
องคกรใหดียิ่งข้ึนโดยการใชส่ือภายในองคกรใหดียิ่งข้ึน และใชส่ือภายในให
เกิดประโยชนมากกวาท่ีเปนอยู 

• ควรปลูกฝงเร่ือง CSR ต้ังแตเด็กๆ โดยจัดใหมีกิจกรรมความรู เสริมสราง
ปลูกฝงเร่ิมต้ังแตภายในโรงเรียน ดวยการส่ือสารใหท่ัวถึง 

• การเปดโอกาสใหไดรับขอมูลขาวสาร เปนปจจัยท่ีจะชวยสรางทัศนคติท่ีดีของ
การมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคม ท้ังนี้ มีขอจํากัดในเร่ืองเวลาทําใหเสียโอกาส
ในการเขารวมกิจกรรม 

• งานดาน CSR ของสังคมไทยสวนมากองคกรจะเปนผูดําเนินการจัดต้ังโครงการ 
แลวพนักงานในองคกรจะเปนผูปฎิบัติตามแนวทางขององคกร 

• แนวทางที่ทํากิจกรรมเพ่ือสังคมบริษัทจะมีนโยบายอยูในแผนการดําเนินงานอยู
แลว 

• การประชาสัมพันธควรทําใหคนในองคกรทราบเปนระยะๆ ในกิจกรรมตางๆ 
เพื่อกระตุน ย้ําเตือน การตระหนักถึงและการมีสวนรวม 

• การทํากิจกรรมเพื่อสังคมในองคกร ควรเร่ิมตนทําจากพนักงานทุกคน และควร
ทําใหครบทุกดาน ท่ีธุรกิจขององคกรเกี่ยวของ โดยใหความสําคัญมากหรือนอย
ตามนโยบายท่ีกําหนดไว และมุงเนนใหพนักงานทุกคนมีสวนรวม 

• การทํากิจกรรมเพ่ือสังคมควรใหขอเท็จจริงกับผูบริโภคและ ประชาชน 

• โครงการกิจกรรมเพื่อสังคมตางๆ ในบางคร้ังไมแนใจวา จะดําเนินไปอยาง
ถูกตอง และอยากใหแตละโครงการ เนนโครงการในระยะยาวท่ีสามารถทําให
เกิดประโยชไดอยางแทจริง 
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• ขอมูลขาวสารควรเปนขอมูลในเชิงบวกท่ีเปนประโยชนตอสังคม รวดเร็ว และ
ถูกตองในรายละเอียด 

• การทํากิจกรรมเพื่อสังคมควรทําอยางตอเนื่อง สมํ่าเสมอ และจริงจังท้ังองคกร
ภาครัฐ และเอกชน 

• การประชาสัมพันธควรทําอยางตอเนื่องท้ังภายในและภายนอกองคกร 
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บทท่ี 5 
สรุปผล อภปิรายผล และขอเสนอแนะ 

 
การศึกษาวิจัย เร่ืองทัศนคติและการเปดรับขอมูลขาวสารการมีสวนรวมในความรับผิดชอบ

ตอสังคมของธุรกิจ: กรณีศึกษาพนักงานของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย ในคร้ังนี้มีวัถุประสงคของการวิจัย ดังนี้ (1) เพื่อศึกษาทัศนคติและการเปดรับขอมูลขาวสาร
การมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ: กรณีศึกษาพนักงานบริษัทท่ีจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (2) เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอทัศนคติและการเปดรับขาวสารการ
มีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ (3) เพื่อหารูปแบบความสัมพันธของทัศนคติการ
เปดรับขาวสารการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ และมีสมมติฐานการวิจัย 
ดังนี้ คือ (1) ตัวแปรองคประกอบเชิงยืนยันของปจจัยการเปดรับขอมูลจากส่ือส่ิงพิมพ ส่ือ
อิเลคทรอนิค ส่ือบุคคล มีรูปแบบมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ (2) ปจจัยสวนบุคคลของ
พนักงานบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไมมีความสัมพันธตอการเปดรับ
ขาวสารการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ (3) ปจจัยสวนบุคคลของพนักงาน
บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไมมีความสัมพันธตอทัศนคติการมีสวน
รวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ (4) การเปดรับขาวสารของพนักงานบริษัทท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไมมีความสัมพันธกับทัศนคติการมีสวนรวมใน
ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ โดยมีการเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ ดวยการคนควาขอมูลจาก 
เอกสาร งานวิจัย ทฤษฎี และรูปแบบแนวความคิดท่ีเกี่ยวของ และขอมูลปฐมภูมิ จากการสัมภาษณ
ผูบริหาร3 ทาน จาก ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน)  และ
บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) และใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือการวิจัยเชิงสํารวจ 
(Survey Research) โดยกลุมเปาหมายคือ พนักงานของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย จํานวน 400 คน ซ่ึงเปนการวัดผลคร้ังเดียว ในป พ.ศ. 2554  ใชการวิเคราะหขอมูล
ดวยสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) และสถิติทดสอบสมมติฐาน (Inferential Statistic) ดัง
รายละเอียดตอไปนี้ 

5.1  สรุปผลการวิจัย 
5.2  อภิปรายผลการวิจัย 
5.3  ขอเสนอแนะการวิจัยคร้ังนี้ 
5.4  ขอเสนอแนะการวิจัยคร้ังตอไป 
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5.5  การนําผลวิจัยไปประยุกตใช 
5.6  สรุป 
 

5.1  สรุปผลการวิจัย 
 
 ผลการวิจัยสามารถสรุปไดดังนี ้
สวนท่ี1  
 
5.1.1  บทสรุปการสัมภาษณจากขอมูลผูบริหาร 

จากสัมภาษณแนวคิดของผูบริหาร เกี่ยวกับทัศนคติและการเปดรับขอมูลขาวสารการมี 
สวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ จากการศึกษาในคร้ังนี้ สรุปผลไดดังประเด็น
ตอไปนี้ 

• การถายทอดแนวคิด CSR ของบริษัทไปสูพนักงาน 
SCB: ใชอินทราเน็ต เครือขายสังคมออนไลน อยางตอเนื่อง และสมํ่าเสมอ  
 
THAI AIRWAY: ใชระบบเครือขายสังคมออนไลน ใชส่ือวิทยุกระจายเสียงภายในองคกร 
และมีการจัดทํารายการทีวีภายในเพื่อเผยแพรภาพกิจกรรมท่ีผานมาแลว และประชาสัมพันธ
กิจกรรมคร้ังตอๆ ไปท่ีจะมีข้ึน  
 
SCG: มีการอบรมต้ังแตเขามาในเดือนแรกเกือบท้ังเดือนใหรับทราบและเขาใจรวมกันใน
แนวทางขององคกร  
 

• การเผยแพรสูภายนอก เพื่อหาผูใหความรวมมือ สนับสนุน 
SCB: การเผยแพรและหาผูสนับสนุนจะดูรูปแบบของกิจกรรมกอน ทําการเผยแพรผานหลาย
รูปแบบ หลายชองทาง ทําผานแผนก PR โดยมีผูใหการสนับสนุนหลายภาคสวนไมเจาะจง 
 
THAI AIRWAY: ดวยการสงจดหมายถึงผูท่ีคาดหวังวาจะใหการรวมมือ สนับสนุนใน
กิจกรรมโดยตรงกิจกรรม ตามความเกี่ยวของของลักษณะกิจกรรมในโครงการแตละเร่ืองท่ีมี
ความแตกตางกันออกไป 
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SCG: โดยทําหลากหลายแนวทางตามความเหมาะสมของแตละโครงการ ซ่ึงก็ไดรับการ
รวมมือ สนับสนุนเปนอยางดีท้ังภาครัฐ เอกชน และผูสนใจเขารวมท่ัวไป 
 

• กลยุทธการใชส่ือเพื่อการเผยแพรขอมูลขาวสารการประชาสัมพันธดาน CSR ของบริษัท 
SCB: ทําผานหลายรูปแบบหลายชองทาง อยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ ใชเครือขายในแตละ
สาขา และพันธมิตรทางธุรกิจ 
 
THAI AIRWAY: ใชหลายรูปแบบตามความเหมาะสมตามแตละลักษณะของกิจกรรม เนื่อง
ดวยมีขอจํากัดในเร่ืองงบประมาณ 
 
SCG: ไมไดใชกลยุทธใดเปนพิเศษดูตามความเหมาะสม เพราะกิจกรรมเพื่อสังคมเม่ือมีการ
เผยแพรออกไป คอนขางท่ีจะไดรับการตอบรับเปนอยางดี 

 

• การยึดรูปแบบการดําเนินกิจกรรมอยางท่ีเคยทํามา หรือ การสรางสรรคกิจกรรมใหมๆ 
ตามสภาวะการณท่ีเปล่ียนไป 

SCB: คงรูปแบบท่ีมีมาคือเนนกิจกรรมเพื่อการศึกษาเด็กและเยาวชนและมีการปรับใน
รายละเอียดบางอยาง เสริมสรางจุดออน พัฒนาจุดแข็งทํางานตามความตองการของสังคมและ
ชุมชนอยางแทจริง และเปดโอกาสใหหพนักงานโครงการ นําเสนอแนวคิดใหมๆ ได 
 
THAI AIRWAY: สวนใหญกิจกรรมหลักขององคกรจะยึดรูปแบบเดิมๆ ท่ีเนนดานการให
ความสําคัญกับส่ิงแวดลอม ในการหาแนวทางปองกัน แกไข ฟนฟู และสรางความเขาใจอันดี
ตอประชาชนท้ังในและตางประเทศ  เนื่องจากรูปแบบขององคกรคอนขางจะสงผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอมชัดเจนกวาดานอ่ืน ซ่ึงก็มีหลายกิจกรรมที่พนักงานมีสวนรวมในการคิด และ
ดําเนินการในรูปแบบอ่ืนๆ เชน ดานการศึกษา ท่ีไดรับเสียงตอบรับท่ีดีไดแก โครงการกลุม
ชางจําปเหล็กเพื่อเด็กดอย ท่ีทําการจัดสรางโรงเรียนตางๆ 
 
SCG: ท่ีเคยทํามาจะครอบคลุมใน 4 กลุม  คือ Good Governance, Human Development, 
Enveloment, Social Contribution และกิจกรรมใหมๆ ท่ีมีโครงการท่ีดี นาสนใจก็ใหการ
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สนับสนุน เชน สงเสริมใหพนักงาน รวมตัวกันต้ังแต 3 คนข้ึนไปจัดต้ังโครงการสรางสรรค
กิจกรรมใหมๆ ข้ึนนําเสนอ องคกรก็พรอมใหการสนับสนุน ในการใหทุนและการดําเนินการ 
   

• การวัดผลสําเร็จ การบรรลุเปาหมายในกิจกรรมในแตละโครงการไดมีตัวชี้วัด เพื่อประเมิน
โครงการ 

SCB: ใชปริมาณโครงการในรอบป การดําเนินการไดตามจุดประสงคของโครงการ และความ
พึงพอใจของกลุมเปาหมาย 
 
THAI AIRWAY: ใชความพึงพอใจจากกลุมเปาหมายในกิจกรรมแตละครั้ง และการมีผูให
การสนับสนุนอยางตอเนื่อง 
 
SCG: ใชหลักการทั้ง Qualitative และ Quantitatve เชน Immage Servive Publice Hearing 
 

• การรักษากระแสนิยมดาน CSR ใหคงอยูอยางตอเนื่อง  
SCB: ในองคกรใหพนักงานมีสวนรวม ไมละเลยการทํา After Process ทําบนพื้นฐานความ
ตองการของชุมชน ทําอยางตอเนื่อง การสรางสรรคโครงการเพื่อสังคมอยางแทจริง ซ่ึงจะเปน
ท่ียอมรับ และไดรับการสนับสนุน 
 
THAI AIRWAY: เคยมีการมอบรางวัลเกียรต์ิยศใหโครงการดีเดน และใหเงินรางวัล
สนับสนุนโครงการ 
 
SCG: การปลูกฝงใหอยูใน DNA ของทุกคน 
 

• ส่ิงท่ีควรทําและไมควรทําในการทําCSR 
SCB: ควรทําตามจุดประสงคท่ีไดวางไวใหบรรลุผลสําเร็จในการทํางานแตละคร้ัง ไมควรทํา
ตามกระแสเพียงอยางเดียวตองดูความเหมาะสมและเปนไปไดจริงโครงการ 
 
THAI AIRWAY: ควรดําเนินกิจกรรมเพ่ือมุงหวังท่ีประโยชนของกลุมเปาหมายของกิจกรรม
คร้ังนั้นๆ เปนหลัก 
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SCG:ไมมองวาส่ิงไหนควรหรือไมควรทํา แตจะมองวาอยางนอยท่ีสุดคือมุงหวังผลเพื่อคน 
ชุมชน หรือเปาหมายท่ีดีในจุดประสงคของการสรางกิจกรรมเพื่อสังคมข้ึนมา ซ่ึงก็ควร
โปรงใสตรวจสอบไดดวย 

 

• การพัฒนาท่ียั่งยืนดวยการสรางสมดุลใน 3 ดาน เก่ียวกับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 
SCB: ใหความสําคัญกับดานเศรษฐกิจนอยท่ีสุด การเช่ือมตอแตละสวนไมกระทบกัน
โดยเฉพาะตอสังคมและส่ิงแวดลอม 
 
THAI AIRWAY : ใหความสําคัญกับดานส่ิงแวดลอม สังคม และเศรษฐกิจ ตามลําดับ 
 
SCG: .ใหความสําคัญเทาๆ กัน ซ่ึงก็ตองข้ึนอยูกับความถูกตอง เหมาะสมตรงกับความ
ตองการ และความเปนไปไดของพนท่ีนั้นๆ และจุดประสงคของการดําเนินงานดวย 
 

• CSR ในอนาคต กับการเชื่อมตอแนวคิด ISO 26000 
SCB: ยึดตามเกณฑมาตราฐาน GRI (Grobal Reporting Initiative)  มานานแลวซ่ึงเปนท่ี
ยอมรับโดยสากล และใชกันอยางแพรหลาย เนื่องจากไดรับการปรับปรุงอยางตอเนื่องโดย
หลายภาคสวนรวมมือกันทํา คือผูมีสวนไดสวนเสียทางสังคมรวมมือกันใหแนวความคิดเห็น
และหาแนวทางการพัฒนา ทําไดครอบคลุมมากกวา ซ่ึงในปจจุบันเปน G3 คือมีองคประกอบ 
3 สวน ไดแก รายงานของบริษัท วิธีบริหารจัดการ และตัวช้ีวัดประสิทธิผล เนนมากกวา ISO 
26000 ที่พึ่งจะมีข้ึนมา 
 
THAI AIRWAY: ดูเปนองคประกอบ แตจะเนนยึดตามหลักการของ GRI (Grobal Reporting 
Initiative)  มากกวา 
 
SCG: ดูเปนองคประกอบดวย ซ่ึงก็เห็นวาในปะเด็นสิทธิมนุษยชนควรพัฒนา และมีใหมากข้ึน 

 

• หัวใจของ CSR (แท/เทียม) 
SCB: เร่ิมท่ีผูบริหาร โดยผูบริหารสูงสุดเห็นความสําคัญของ CSR เช่ือใจในการทํางาน และ
ใหการสนับสนุนสงเสริมในดานตางๆ ดวยดี ซ่ึงตองทําใหเห็นผลไดจริง 2.ไมควรทํา CSR 
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เพื่อ PR ควรใหรายละเอียด ทํางานอยางคมชัดจะทําใหเกิดความยั่งยืนได 3. การส่ือสารการทํา
ความเขาใจในหลักการและพรอมการทํางานรวมกันท้ังองคกร 
 
THAI AIRWAY: เร่ิมท่ีความตองการท่ีแทจริงท่ีมาจากชุมชน สังคมเปนหลักตองเห็นชอบ 
ไมใชการยัดเยียดจากคนอ่ืน หรือกลุมใดๆ ซ่ึงก็ตองรวมมือกันสรางสรรคโครงการหรือ
กิจกรรม ทําคนเดียวไมได เพราะจะไมใชหัวใจของการทํา CSR ท่ีแทจริง 
 
SCG: คือความมุงม่ันต้ังใจท่ีดีในการสรางกิจกรรม โดยไมไดมีผลประโยชนของคนกลุมหนึ่ง
กลุมใดแอบแฝง 

 

• ตัวอยาง CSR ท่ีดี มีความโดดเดนนาสนใจ “Best Practices” ขององคกร และโดยสวนตัว 
SCB: กลาใหมใฝรู ของ SCB เอง 
 
THAI AIRWAY: โครงการแพทยนักบินและนางฟาพยาบาล ของการบินไทยเอง สวนของ
องคกรอ่ืนช่ืนชอบโครงการหญาแฝกของ ปตท. และอีกหลายโครงการขององคกรอ่ืนๆ ท่ี
ไดรับรางวัล 
 
SCG: ขององคกรคือโครงการฝายกั้นน้ํา เพราะเปนจุดเร่ิมตนท่ีดีของส่ิงตางๆ ท่ีจะตามมาอีก
มากมาย ขององคกรอ่ืน คือ โครงการกาแฟดอยชาง ท่ีเปน Social Interprice ไดประโยชนท้ัง 3 
สวนท่ีเห็นไดชัด คือ ชุมชน องคกร และประเทศชาติ ดวย 
 

• การปลูกฝง CSR ใหกับคนรุนใหม และผูบริหารอ่ืนๆ 
SCB: เร่ิมท่ีแตละคนมีจิตสํานึกท่ีดี ทุกคนชวยกันผลักดันสงเสริม สงเสริมเยาวชนใหมี
ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ปลูกฝงใหทํางานเปนทีม 
 
THAI AIRWAY: เร่ิมท่ีตัวเองกอนตองเขาใจหลักการอยางแทจริง ตองมีความม่ันคง 
พอประมาณ   
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SCG: ความพยายามปลูกฝงใหอยูใน DNA สวนในผูบริหารองคกรนี้ ถือวาเปนโชคดีท่ี
ผูบริหารใหการสนับสนุนดวยดีตลอดมา แมจะมีการปรับเปล่ียนใหมทุก 3-4 ป ผูบริหาร
ตระหนักดีถึงความสําคัญ 
 

• งบประมาณในการทํา CSR ตอป 
SCB: มากกวา 100 ลาน ตอป 
 
THAI AIRWAY: การพิจารณางบประมาณข้ึนอยูกับจุดประสงคในแตละโครงการและความ
เหมาะสมในแตละป 
 
SCG: มากกวา 300-400 ลานตอป 
 

• การใหความสําคัญตอกิจกรรมในดานตางๆ ตอไปนี้ ดานวัฒนธรรม ด า น ก า ร อ นุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติ  ดานส่ิงแวดลอม ดานการศึกษา ดานศาสนา ดานชุมชน 

SCB: ใหความสําคัญเกี่ยวกับการศึกษาเปนหลัก ส่ิงแวดลอมและวัฒนธรรม เปนลําดับตอไป 
 
THAI AIRWAY: ใหความสําคัญเกี่ยวกับดานส่ิงแวดลอมเปนหลัก ดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ  ดานชุมชน ดานการศึกษา ดานวัฒนธรรม และดานศาสนา ตามลําดับ 
 
SCG: ใหความสําคัญเกี่ยวกับดานส่ิงแวดลอมเปนหลัก ทรัพยากรธรรมชาติ ดานชุมชน ดาน
การศึกษา ดานวัฒนธรรม และดานศาสนา ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 5.1 การใหความสําคัญกับแนวความคิดในดานตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการทํา CSR   

ปจจัย นอย
ท่ีสุด 

นอย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ท่ีสุด 

1. คุณธรรมของธุรกิจ  (Business Ethics)      √ 
2. ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (Business & 
Human Rights) 

   √   

3. ความโปรงใสในการดาํเนินธุรกิจ 
(Corporate Accountability)  

     √  
 

4. ความเปนพลเมืองดีของภาคธุรกิจ 
(Corporate Citizenship)  

     √  
 

5. ธุรกิจกับธรรมาภิบาล (Corporate 
Governance) 

     √  

6. ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ 
(Corporate Social Responsibility) 

     √  

7. ธุรกิจกับการพัฒนาท่ียั่งยนื (Corporate 
Sustainability) 

      √ 

8. การบริหารส่ิงแวดลอม (Environmental 
Management)  

    √   

9. ระบบสาธารณสุขและความปลอดภัยใน
อาชีพ (Occupational Health & Safety) 

     √  

10. การสรางการมีสวนรวมกบัผูมีสวนได
สวนเสีย (Stakeholder Engagement) 

     √ 
 

  

11. กิจการเพ่ือ สังคม (Social Enterprise)         √ 
 
√ : ผูใหสัมภาษณจาก ธนาคารไทยพาณิชยฯ ไดใหสัมภาษณเม่ือวันท่ี 19 มกราคม 2555  
    : ผูใหสัมภาษณจาก บริษัทการบินไทย  จํากัด (มหาชน) ไดใหสัมภาษณเม่ือวันท่ี 15 กุมภาพันธ 
2555 
      : ผูใหสัมภาษณจาก บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) ไดใหสัมภาษณเม่ือวันท่ี 24 
กุมภาพันธ 2555 
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5.1.2 สรุปผลการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากพนักงานของบริษัทฯ 

สวนท่ี 1 สรุปผลการวิเคราะหขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม 

สวนท่ี 2 สรุปผลการวิเคราะหขอมูลผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามภาคอุตสาหกรรม 

สวนท่ี 3 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

สวนท่ี 1 สรุปผลการวิเคราะหขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม 

จากขอมูลท่ัวไปของพนักงาน ผลการวิเคราะหของกลุมตัวอยาง สรุปไดวา 
ผูใหการสนับสนุนหลักของกิจกรรมมากท่ีสุดคือ องคกรภาคเอกชน รอยละ42 นอยท่ีสุด 

คือ อ่ืนๆ จํานวนกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ แบงเปน 2 กลุม ซ่ึงเพศ มีมากท่ีสุดคือ เพศหญิง อายุ 
แบงเปน  4  กลุม ซ่ึง อายุนอยกวา 30 ป มีมากท่ีสุดคือ รอยละ33.2 นอยท่ีสุดคือมากกวา 50 ป รอย
ละ63.8 และนอยท่ีสุด คือ เพศชาย ระดับการศึกษา แบงเปน 3  กลุม มีมากท่ีสุด คือ ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี  รอยละ 55.8 นอยท่ีสุดคือ ต่ํากวาปริญญาตรี รายไดตอเดือน แบงเปน  5 กลุม 
ซ่ึง มีมากท่ีสุดคือ มีรายไดมากกวา 45,000 บาท รอยละ29.2 นอยท่ีสุดคือ มีรายไดต่ํากวา 15,000 
บาท สถานะภาพ แบงเปน  3  กลุมมีมากท่ีสุดคือโสด รอยละ64.2 นอยท่ีสุดคือ อ่ืนๆ ระยะเวลาใน
การทํางาน แบงเปน  4  กลุม มีมากท่ีสุดคือ ต้ังแต 11 ปข้ึนไป รอยละ41.5 นอยท่ีสุดคือไมถึง1 ป 
ระยะเวลาในการทํางาน แบงเปน  4  กลุม มีมากท่ีสุดคือ ต้ังแต 11 ปข้ึนไป รอยละ41.5 นอยท่ีสุด
คือไมถึง1 ป การเปนสมาชิกชมรม แบงเปน  2  กลุม มีมากท่ีสุดคือ ไมเปนสมาชิกชมรมรอยละ 
82.5 นอยท่ีสุดคือ เปนสมาชิกชมรม การเขารวมกิจกรรมเพ่ือสังคม แบงเปน  2  กลุม มีมากท่ีสุด
คือเคยเขารวมกิจการเพ่ือสังคม รอยละ75.8 นอยท่ีสุดคือไมเคยเขารวมกิจการเพื่อสังคม และผล
การวิเคราะหจํานวนกลุมตัวอยางจําแนกตามการใหความสําคัญของกิจกรรม เปนลําดับท่ีหนึ่ง 
พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกิจกรรมตามลําดับคือ การศึกษา รอยละ 31.2 ส่ิงแวดลอม 
รอยละ 23.5 ชุมชน รอยละ 19 ทรัพยากรธรรมชาติ รอยละ 12.8 ศาสนา รอยละ 9.8 และวัฒนธรรม 
รอยละ 3.8 
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การเปดรับขาวสารการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ 

การเปดรับขาวสารจากส่ือประเภทตางๆ ดานกิจกรรมเพื่อสังคม  ไดแก การเปดรับขอมูลจากส่ือ
ส่ิงพิมพ (นิตยสาร,หนังสือ,ใบปลิว/แผนพับ,หนังสือพิมพ,จดหมาย,อ่ืนๆ) การเปดรับขอมูลจาก
ส่ืออิเลคทรอนิค(ทีวี,วิทยุ,อินเตอรเน็ต,มือถือ,อ่ืนๆ) และการเปดรับขอมูลจากส่ือบุคคล (บุคคล
สําคัญ,อาจารย, นักรอง/ นักแสดง,เพื่อน,หัวหนา,บุคคลในครอบครัว,อ่ืนๆ) พบวา การเปดรับ
ขาวสารจากส่ือประเภทตางๆ ดานกิจกรรมเพื่อสังคม  โดยภาพรวมพบวา กลุมตัวอยาง มีระดับ
การเปดรับขาวสารเฉล่ียอยูในระดับมาก  ดานการเปดรับขาวสารจากส่ืออิเลคทรอนิค คิดเปน
คาเฉล่ีย 3.55     มีระดับการเปดรับขาวสารเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง  ดานการเปดรับขาวสาร
จากส่ือบุคคล คิดเปนคาเฉล่ีย 3.17    มีระดับการเปดรับขาวสารเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง  ดาน
การเปดรับขาวสารจากส่ือส่ิงพิมพ คิดเปนคาเฉล่ีย 3.06               

ทัศนคติการใหความสําคัญตอการมีสวนรวมในในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ 

จากกลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้ พบวา ทัศนคติการใหความสําคัญตอการมีสวนรวมใน
ในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ แบงออกเปน 7 ดาน ไดแก 1. การสงเสริมการรับรู
ประเด็นปญหาทางสังคม  2. การตลาดท่ีเกี่ยวโยงกับประเด็นทางสังคม 3. การตลาดเพื่อมุงแกไข
ปญหาสังคม 4. การบริจาคเพื่อการกุศล 5. การอาสาชวยเหลือชุมชน 6. ประกอบธุรกิจอยาง
รับผิดชอบตอสังคม 7. พัฒนาและสงมอบผลิตภัณฑตามกําลังซ้ือ ซ่ึงมีระดับการใหความสําคัญ
ของการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ ในทุกประเด็นอยูในระดับปานกลาง ซ่ึง
ในประเด็นยอยของแตละดานจะมีระดับการใหความสําคัญแตกตางกันออกไปบาง  

สวนท่ี 2 สรุปผลการวิเคราะหขอมูลผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามภาคอุตสาหกรรม 

จากผลการวิจัยจากกลุมอุตสาหกรรม 7 กลุม พบวา การใหความสําคัญตอการมีสวนรวม
ในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ  ไดแก การเปดรับขอมูลจากส่ิงพิมพ การเปดรับขอมูลจาก
ส่ืออิเลคทรอนิค และการเปดรับขอมูลจากส่ือบุคคล มีลําดับท่ีแตกตางกันออกไป ซ่ึงมีรายละเอียด
ดังตารางตอไปนี้ 

กลุมอุตสาหกรรม 7 กลุม มีการเปดรับขอมูลจาก ส่ือส่ิงพิมพอยูในระดับปานกลาง 
จากส่ืออิเลคทรอนิคโดยระดับการเปดรับขอมูลสวนใหญ แตกตางกันไป ดังนี้ 1.) กลุม

อุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน อยูในระดับมาก 2.) กลุมอุตสาหกรรมวัตถุดิบและสินคาอุตสาหกรรม 
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อยูในระดับปานกลาง 3.) กลุมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและกอสราง อยูในระดับมาก 4.) กลุม
อุตสาหกรรมทรัพยากร อยูในระดับมาก 5.) กลุมอุตสาหกรรมธุรกิจบริการ อยูในระดับปานกลาง 
6.) กลุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี อยูในระดับปานกลาง และ 7.) กลุมอุตสาหกรรมเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร อยูในระดับปานกลาง 

จากส่ือบุคคลโดยระดับการเปดรับขอมูลสวนใหญ แตกตางกันไป ดังนี้ 1.) กลุม
อุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน อยูในระดับปานกลาง 2.) กลุมอุตสาหกรรมวัตถุดิบและสินคา
อุตสาหกรรม อยูในระดับปานกลาง 3.) กลุมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและกอสราง อยูใน
ระดับมาก 4.) กลุมอุตสาหกรรมทรัพยากร อยูในระดับปานกลาง 5.) กลุมอุตสาหกรรมธุรกิจ
บริการ อยูในระดับปานกลาง 6.) กลุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี อยูในระดับปานกลาง และ 7.) กลุม
อุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร อยูในระดับปานกลาง 

กลุมอุตสาหกรรม 7 กลุม ใหความสําคัญตอทัศนคติการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอ
สังคมในดานการมีสวนการสงเสริมการรับรูประเด็นปญหาทางสังคม โดยมีระดับสวนใหญ 
แตกตางกันไป ดังนี้ 1.) กลุมอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน อยูในระดับปานกลาง 2.) กลุม
อุตสาหกรรมวัตถุดิบและสินคาอุตสาหกรรม อยูในระดับปานกลาง 3.) กลุมอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพยและกอสราง อยูในระดับนอย 4.) กลุมอุตสาหกรรมทรัพยากร อยูในระดับนอย 5.) 
กลุมอุตสาหกรรมธุรกิจบริการ อยูในระดับนอย 6.) กลุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี อยูในระดับปาน
กลาง และ 7.) กลุมอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร อยูในระดับปานกลาง 

การตลาดท่ีเกี่ยวโยงกับประเด็นทางสังคม โดยมีระดับสวนใหญ แตกตางกันไป ดังนี้ 1.) 
กลุมอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน อยูในระดับปานกลาง 2.) กลุมอุตสาหกรรมวัตถุดิบและสินคา
อุตสาหกรรม อยูในระดับปานกลาง 3.) กลุมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและกอสราง อยูใน
ระดับปานกลาง 4.) กลุมอุตสาหกรรมทรัพยากร อยูในระดับปานกลาง 5.) กลุมอุตสาหกรรมธุรกิจ
บริการ อยูในระดับปานกลาง 6.) กลุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี อยูในระดับปานกลาง และ 7.) กลุม
อุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร อยูในระดับมาก 

การตลาดเพื่อมุงแกไขปญหาสังคม โดยมีระดับสวนใหญ แตกตางกันไป ดังนี้ 1.) กลุม
อุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน อยูในระดับปานกลาง 2.) กลุมอุตสาหกรรมวัตถุดิบและสินคา
อุตสาหกรรม อยูในระดับมาก 3.) กลุมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและกอสราง อยูในระดับปาน
กลาง 4.) กลุมอุตสาหกรรมทรัพยากร อยูในระดับปานกลาง 5.) กลุมอุตสาหกรรมธุรกิจบริการ อยู
ในระดับปานกลาง 6.) กลุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี อยูในระดับปานกลาง และ 7.) กลุม
อุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร อยูในระดับปานกลาง 
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การบริจาคเพื่อการกุศล โดยมีระดับสวนใหญ แตกตางกันไป ดังนี้ 1.) กลุมอุตสาหกรรม
ธุรกิจการเงิน อยูในระดับปานกลาง 2.) กลุมอุตสาหกรรมวัตถุดิบและสินคาอุตสาหกรรม อยูใน
ระดับมาก 3.) กลุมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและกอสราง อยูในระดับปานกลาง 4.) กลุม
อุตสาหกรรมทรัพยากร อยูในระดับปานกลาง 5.) กลุมอุตสาหกรรมธุรกิจบริการ อยูในระดับปาน
กลาง 6.) กลุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี อยูในระดับปานกลาง และ 7.) กลุมอุตสาหกรรมเกษตร
และอุตสาหกรรมอาหาร อยูในระดับมาก 

การอาสาชวยเหลือชุมชน โดยมีระดับสวนใหญ แตกตางกันไป ดังนี้ 1.) กลุม
อุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน อยูในระดับมาก 2.) กลุมอุตสาหกรรมวัตถุดิบและสินคาอุตสาหกรรม 
อยูในระดับมาก 3.) กลุมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและกอสราง อยูในระดับมาก 4.) กลุม
อุตสาหกรรมทรัพยากร อยูในระดับปานกลาง 5.) กลุมอุตสาหกรรมธุรกิจบริการ อยูในระดับปาน
กลาง 6.) กลุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี อยูในระดับปานกลาง และ 7.) กลุมอุตสาหกรรมเกษตร
และอุตสาหกรรมอาหาร อยูในระดับมาก 

การประกอบธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม โดยมีระดับสวนใหญ แตกตางกันไป ดังนี้ 1.) 
กลุมอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน อยูในระดับปานกลาง 2.) กลุมอุตสาหกรรมวัตถุดิบและสินคา
อุตสาหกรรม อยูในระดับมาก 3.) กลุมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและกอสราง อยูในระดับมาก 
4.) กลุมอุตสาหกรรมทรัพยากร อยูในระดับปานกลาง 5.) กลุมอุตสาหกรรมธุรกิจบริการ อยูใน
ระดับปานกลาง 6.) กลุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี อยูในระดับปานกลาง และ 7.) กลุมอุตสาหกรรม
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร อยูในระดับมาก 

การพัฒนาและสงมอบผลิตภัณฑตามกําลังซ้ือ โดยมีระดับสวนใหญแตกตางกันไป ดังนี้ 
1.) กลุมอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน อยูในระดับปานกลาง 2.) กลุมอุตสาหกรรมวัตถุดิบและสินคา
อุตสาหกรรม อยูในระดับปานกลาง 3.) กลุมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและกอสราง อยูใน
ระดับปานกลาง 4.) กลุมอุตสาหกรรมทรัพยากร อยูในระดับปานกลางและมาก 5.) กลุม
อุตสาหกรรมธุรกิจบริการ อยูในระดับปานกลาง 6.) กลุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี อยูในระดับปาน
กลาง และ 7.) กลุมอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร อยูในระดับมาก 

กลุมอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน กลุมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและกอสราง กลุม
อุตสาหกรรมวัตถุดิบและสินคาอุตสาหกรรม ใหความสําคัญดานส่ิงแวดลอมมากท่ีสุด สวนกลุม
กลุมอุตสาหกรรมทรัพยากร อุตสาหกรรมเทคโนโลยี กลุมอุตสาหกรรมธุรกิจบริการ กลุม
อุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ใหความสําคัญดานการศึกษาสูงท่ีสุด 
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สวนท่ี 3 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน  

สมมติฐานที่ 1 ตัวแปรองคประกอบเชิงยืนยันของปจจัยการเปดรับขอมูลจากส่ือส่ิงพิมพ ส่ือ
อิเลคทรอนิค ส่ือบุคคล มีรูปแบบมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 

อิทธิพลขององคประกอบตัวแปรท่ีสังเกตไดของปจจัยการเปดรับขอมูลจากส่ือส่ิงพิมพ 
พบวา ปจจัย นิตยสาร หนังสือ ใบปลิวแผนพับ และหนังสือพิมพ  มีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 
โดยมีคาน้ําหนักองคประกอบอยูท่ี 0.54-1.08 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิการทํานาย (R2) ถึงรอยละ 36 
ถึงรอยละ78 ความกลมกลืนของรูปแบบองคประกอบเชิงยืนยันของปจจัยการเปดรับขอมูลจากส่ือ
ส่ิงพิมพ พบวาคาดัชนี CMIN Ci-square/df DFI AGFI RMR CFI และ RMSEA ผานตาม
ขอกําหนดทุกดัชนี แสดงวารูปแบบมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 

อิทธิพลขององคประกอบตัวแปรท่ีสังเกตไดของปจจัยการเปดรับขอมูลจากส่ือ
อิเลคทรอนิค พบวา ปจจัย วิทยุ อินเตอรเน็ต มือถือ และส่ืออิเลคทรอนิคอ่ืน มีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p<0.05) โดยมีคาน้ําหนักองคประกอบอยูท่ี 0.7-3.01 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิการทํานาย (R2) ถึงรอย
ละ 33 ถึงรอยละ85 ความกลมกลืนของรูปแบบองคประกอบเชิงยืนยันของปจจัยการเปดรับขอมูล
จากส่ืออิเลคทรอนิค พบวาคาดัชนี CMIN Ci-square/df DFI AGFI RMR CFI และ RMSEA ผาน
ตามขอกําหนดทุกดัชนี แสดงวารูปแบบมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 

อิทธิพลขององคประกอบตัวแปรท่ีสังเกตไดของปจจัยการเปดรับขอมูลจากส่ือบุคคล 
พบวา ปจจัย เพื่อน หัวหนา ครอบครับ และบุคคลอื่น มีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยมีคา
น้ําหนักองคประกอบอยูท่ี 1-4.11 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิการทํานาย (R2) ถึงรอยละ 30 ถึงรอยละ78
ความกลมกลืนของรูปแบบองคประกอบเชิงยืนยันของปจจัยการเปดรับขอมูลจากส่ือบุคคล พบวา
คาดัชนี CMIN Ci-square/df DFI AGFI RMR CFI และ RMSEA ผานตามขอกําหนดทุกดัชนี 
แสดงวารูปแบบมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 
 
สมมติฐานท่ี 2 ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย ในกรุงเทพมหานคร ไมมีผลตอการเปดรับขาวสารการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคม
ของธุรกิจ   

จากผลการทดสอบสมมติฐานพบวาสวนใหญ  
ผูใหความรวมมือสนับสนุน ไมมีผลตอการเปดรับขาวสารการมีสวนรวมในความ

รับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ ยกเวน    การเปดรับขอมูลจากส่ือบุคคล 
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เพศไมมีผลตอทัศนคติการเปดรับขาวสารการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของ
ธุรกิจ  

อายุ มีผลตอการเปดรับขาวสารการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ 
ยกเวน    การเปดรับขอมูลจากส่ือส่ิงพิมพ 

การศึกษา ไมมีผลตอการเปดรับขาวสารการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของ
ธุรกิจ 

รายได ไมมีผลตอการเปดรับขาวสารการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ 
ยกเวน    การเปดรับขอมูลจากส่ือบุคคล 

สถานะภาพ มีผลตอการเปดรับขาวสารการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของ
ธุรกิจ ยกเวน  การเปดรับขอมูลจากส่ืออิเลคทรอนิค 

ระยะเวลาในการทํางาน ไมมีผลตอการเปดรับขาวสารการมีสวนรวมในความรับผิดชอบ
ตอสังคมของธุรกิจ ยกเวน    การเปดรับขอมูลจากส่ือบุคคล 

 
การเปนสมาชิกชมรม ไมมีผลตอการเปดรับขาวสารการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอ

สังคมของธุรกิจ   
การเขารวมกิจกรรมเพื่อสังคม ไมมีผลตอการเปดรับขาวสารการมีสวนรวมในความ

รับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ ยกเวน  การเปดรับขอมูลจากส่ือบุคคล 
พนักงานท่ีอยูในกลุมอุตสาหกรรมท่ีแตกตางกัน มีผลตอการเปดรับขาวสารการมีสวนรวม

ในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ ยกเวน  การเปดรับขอมูลจากส่ือส่ิงพิมพ 
 
สมมติฐานท่ี 3  ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย ในกรุงเทพมหานคร ไมมีผลตอทัศนคติการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ 
 

โดยสวนใหญ ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานดานผูใหการสนับสนุนหลักของกิจกรรม มี
ผล ตอการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ ยกเวน     การอาสาชวยเหลือชุมชน 

ดานเพศไมมีผลตอทัศนคติการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ ยกเวน   
การสงเสริมการรับรูประเด็นปญหาทางสังคม การพัฒนาและสงมอบผลิตภัณฑตามกําลังซ้ือ 

ดานอายุ มีผล ตอการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ ยกเวน   การ
สงเสริมการรับรูประเด็นปญหาทางสังคม การบริจาคเพื่อการกุศล 
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ดานการศึกษา ไมมีผล ตอการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ ยกเวน  
การตลาดท่ีเกี่ยวโยงกับประเด็นทางสังคม  การบริจาคเพื่อการกุศล พัฒนาและสงมอบผลิตภัณฑ
ตามกําลังซ้ือ 

ดานรายไดไมมีผลตอการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ ยกเวน  
การตลาดท่ีเกี่ยวโยงกับประเด็นทางสังคม การตลาดเพื่อมุงแกไขปญหาสังคม 

ดานสถานะภาพ มีผล ตอการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ ยกเวน  
การสงเสริมการรับรูประเด็นปญหาทางสังคม  การบริจาคเพื่อการกุศล 

ดานระยะเวลาในการทํางาน มีผลตอการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ 
ยกเวน  การสงเสริมการรับรูประเด็นปญหาทางสังคม  การบริจาคเพื่อการกุศล  พัฒนาและสงมอบ
ผลิตภัณฑตามกําลังซ้ือ 

ดานการเปนสมาชิกชมรม มีผลตอทัศนคติการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของ
ธุรกิจ ยกเวน  การบริจาคเพื่อการกุศล  การพัฒนาและสงมอบผลิตภัณฑตามกําลังซ้ือ 

ดานการเขารวมกิจกรรมเพื่อสังคม มีผลตอทัศนคติการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอ
สังคมของธุรกิจ 

พนักงานท่ีใหความสําคัญดานกิจกรรมเพื่อสังคมแตกตางกัน มีผลตอการมีสวนรวมใน
ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ ยกเวน  การตลาดเพื่อมุงแกไขปญหาสังคม  การพัฒนาและสง
มอบผลิตภัณฑตามกําลังซ้ือ 
 

จากผลการดสอบรายคูดวย LSD ในเร่ืองของ การสงเสริมการรับรูประเด็นปญหาทาง
สังคม  พบวากิจกรรมดานชุมชน มีความแตกตางกับกลุมอ่ืน ในเร่ืองของทัศนคติการให
ความสําคัญในการสงเสริมการรับรูประเด็นปญหาทางสังคม 
 

จากผลการดสอบรายคูดวย LSD ในเร่ืองของ การตลาดท่ีเก่ียวโยงกับประเด็นทางสังคม 
พบวากิจกรรมดานทรัพยากรธรรมชาติและดานการศึกษา, ดานส่ิงแวดลอมและดานการศึกษา, 
ดานการศึกษา ดานทรัพยากรธรรมชาติ ดานส่ิงแวดลอม และดานชุมชน,  ดานชุมชนและดาน
การศึกษา มีความแตกตางกัน ในเร่ืองของทัศนคติการใหความสําคัญในการตลาดท่ีเกี่ยวโยงกับ
ประเด็นทางสังคม 
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จากผลการดสอบรายคูดวย LSD ในเร่ืองของ การบริจาคเพื่อการกุศล พบวากิจกรรมดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ ดานส่ิงแวดลอม ดานการศึกษา ดานศาสนา และดานชุมชน,  ดานส่ิงแวดลอม
และดานทรัพยากรธรรมชาติ, 
ดานการศึกษาและดานทรัพยากรธรรมชาติ, ดานศาสนาและดานทรัพยากรธรรมชาติ, ดานชุมชน
และดานทรัพยากรธรรมชาติ มีความแตกตางกัน ในเร่ืองของทัศนคติการใหความสําคัญในการ
บริจาคเพื่อการกุศล 
 

จากผลการดสอบรายคูดวย LSD ในเรื่องของ การอาสาชวยเหลือชุมชน พบวากิจกรรม
ดานทรัพยากรธรรมชาติและดานการศึกษา, ดานส่ิงแวดลอมและดานการศึกษา, ดานการศึกษา 
ดานทรัพยากรธรรมชาติ ดานส่ิงแวดลอมและดานชุมชน, ดานชุมชนและดานการศึกษา มีความ
แตกตางกัน ในเร่ืองของทัศนคติการใหความสําคัญในการอาสาชวยเหลือชุมชน 
 

จากผลการดสอบรายคูดวย LSD ในเร่ืองของ การประกอบธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม 
พบวากิจกรรมดานวัฒนธรรมและดานศาสนา,ดานทรัพยากรธรรมชาติและดานศาสนา ,
 ดานส่ิงแวดลอม ดานศาสนา และดานชุมชน, ดานการศึกษา ดานศาสนา และดานชุมชน, 
ดานศาสนา ดานวัฒนธรรม ดานทรัพยากรธรรมชาติ ดานส่ิงแวดลอม ดานการศึกษา และดาน
ชุมชน, ดานชุมชน ดานส่ิงแวดลอม ดานการศึกษา และดานศาสนา มีความแตกตางกัน ในเร่ือง
ของทัศนคติการใหความสําคัญในการประกอบธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม 
 
สมมติฐานท่ี 4 การเปดรับขอมูลขาวสารของพนักงานบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ในกรุงเทพมหานคร ไมมีความสัมพันธกับทัศนคติการมีสวนรวมในความรับผิดชอบ
ตอสังคมของธุรกิจ  
 

จากผลการทดสอบสมมติฐานสามารถสรุปไดวาสวนใหญ ดานการเปดรับขอมูลจากส่ือ
ส่ิงพิมพ มีความสัมพันธกับทัศนคติการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ ยกเวน  
การตลาดท่ีเกี่ยวโยงกับประเด็นทางสังคม การตลาดเพื่อมุงแกไขปญหาสังคม การอาสาชวยเหลือ
ชุมชน 
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ดานการเปดรับขอมูลจากส่ืออิเลคทรอนิค มีความสัมพันธกับทัศนคติการมีสวนรวมใน
ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ ยกเวน  การตลาดเพื่อมุงแกไขปญหาสังคม  ประกอบธุรกิจ
อยางรับผิดชอบตอสังคม การพัฒนาและสงมอบผลิตภัณฑตามกําลังซ้ือ 

ดานการเปดรับขอมูลจากส่ือบุคคลมีความสัมพันธกับทัศนคติลักษณะของกิจกรรมการมี
สวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ 
 

5.2  อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ มีประเด็นท่ีนาสนใจสามารถนํามาอภิปรายผลได 

ดังประเด็นตอไปนี้ 

1. ขอมูลท่ัวไปของพนักงานบริษัท 
2. การเปดรับขาวสารการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ 
3. ทัศนคติการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ 

จากขอมูลท่ีไดจากการวิจัยในคร้ังนี้จะเห็นไดวาปจจัยสวนบุคคลท่ีมีความแตกตางกันไป 
ทางคุณลักษณะทางประชากรศาสตร มีผลทําใหมีทัศนคติและพฤติกรรมมีท้ังความเหมือนและ
แตกตางกันออกไปในบางเร่ืองไดดวยเชนกัน ท้ังดานการเปดรับขาวสารจากส่ือประเภทตางๆ 
ตลอดจนทัศนคติในการใหความสําคัญตอกิจกรรมเพ่ือสังคม และ/หรือการมีสวนรวมในความ
รับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจแตกตางกันออกไปดวยตามแตละปจจัยรวมท่ีแตละบุคคลมี ซ่ึงก็มี
ความสอดคลองกับ ปรมะ สตะเวทิน (2529) ท่ีไดกลาววา ผู รับสารท่ีมีลักษณะทาง
ประชากรศาสตรตางๆ รวมกัน ยอมจะมีทัศนคติและพฤติกรรมคลายคลึงกัน ลักษณะทาง
ประชากรศาสตรนั้นไดแก  

1. อายุ (Age) คือ ปจจัยท่ีทําใหคนมีความแตกตางกันในเร่ืองความคิดและพฤติกรรม 
2.  เพศ (Sex) ท่ีตางกันมีความแตกตางอยางมากในความคิด คานิยม และทัศนคติ ท้ังนี้

เพราะสังคมและวัฒนธรรมเปนผูกําหนดบทบาทและกิจกรรมของแตละเพศไวตางกนั 
3. สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ (Socio-Economic Status) เปนปจจัยท่ีทําใหคนท่ีมี

วัฒนธรรมตางกัน มีประสบการณ ทัศนคติ เปาหมาย และพฤติกรรมตางกัน ผูท่ีมี
รายไดสูงสวนใหญจะใชส่ือมวลชนมากและใชส่ือมวลชนเพ่ือแสวงหาขาวสารหรือ
เร่ืองราวท่ีหนักๆ 
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4. การศึกษา (Education) เปนอีกปจจัยท่ีทําใหคนมีความแตกตางกัน คนท่ีมีการศึกษา
สูงจะไดเปรียบอยางมากในการเปนผูรับสารท่ีดี เพราะมีความรูกวางขวางและเขาใจ
สารไดดี แตจะเปนคนท่ีไมเช่ืออะไรงายๆ ถาไมมีหลักฐานหรือเหตุผลเพียงพอ และ
สวนใหญใชส่ือส่ิงพิมพมากกวาคนท่ีมีการศึกษาตํ่า 

และสอดคลองกับ ในมุมมองของ ขวัญเรือน กิติวัฒน (2531: 23-26) มีความเห็นวา ปจจัย
ท่ีทําใหบุคคลมีการเปดรับขาวสารที่แตกตางกันคือ 

1. ปจจัยดานบุคลิกภาพและจิตวิทยาสวนบุคคล มีแนวคิดวาแตละคนมีความ แตกตาง
เฉพาะตัวบุคคลอยางมากในดานโครงสรางทางจิตวิทยาสวนบุคคล ซ่ึงเปนผลสืบ
เนื่องมาจากลักษณะการอบรมเล้ียงดูท่ีแตกตางกัน การดํารงชีวิตในสภาพ แวดลอมท่ี
แตกตางไมเหมือนกัน ซ่ึงสงผลกระทบถึงระดับ สติปญญา ความคิด ทัศนคติ 
ตลอดจนกระบวนการของการรับรู การจูงใจ  

2. ปจจัยดานสภาพความสัมพันธทางสังคม เนื่องจากสวนมากจะยึดติดกับกลุมสังคมท่ี
ตนสังกัดอยูเปนกลุมอางอิง (Reference Group) ในการตัดสินใจที่จะแสดงออกซ่ึง
พฤติกรรมใดๆ ก็ตาม นั่นคือ ซ่ึงจะคลอยตามกลุมในแงความคิด ทัศนคติ และ
พฤติกรรมเพ่ือใหเปนท่ียอมรับของกลุม  

3. ปจจัยดานสภาพแวดลอมนอกระบบการส่ือสาร เช่ือวาลักษณะตางๆ ไดแก เพศ อาชีพ 
ระดับการศึกษา รายได ทําใหเกิดความคลายคลึงของการเปดรับเนื้อหาของการ
ส่ือสาร รวมถึงการตอบสนองตอเนื้อหาดังกลาวไมแตกตางกันดวย 

จากขอมูลท่ีไดจากการวิจัยในคร้ังนี้จะเห็นไดวาแตละบุคคลมีการเปดรับขาวสารเพ่ือ
ตอบสนองความตองการท่ีแตกตางกันออกไปจะเห็นไดจากผูท่ีตอบแบบสอบถามจะไดรับทราบ
ขอมูลขาวสารจากส่ือประเภทตางๆ ในการรับรู เรียนรู และกอใหเกิดความเขาใจในมุมมองของ
การมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจมากหรือนอยตามความตองการที่แตกตางกัน
ออกไปตามความสนใจมากนอยตอเร่ืองหนึ่งเร่ืองใดตามระดับการใหความสําคัญมากหรือนอย
ตางกันออกไปเชนกัน ซ่ึงความสนใจในบางบุคคคล ในบางเร่ืองท่ีใหความสําคัญในระดับมากนอย
นี้ จึงเห็นไดวามีจํานวนไมนอยท่ีบุคคลเหลานั้นเขารวมเปนสมาชิกชมรมท่ีตนเองสนใจ และก็มีอีก
จํานวนมากที่แตละบุคคลตัดสินใจเขารวมกิจกรรม หรือสรางสรรคกิจกรรมเพื่อสังคมข้ึนมาเอง
โดยองคกรไมใชผูเดียวท่ีเปนผูตัดสินใจเลือกกิจกรรมใหพนักงานใหเขามามีสวนรวม หรือเปน
สวนหนึ่งของการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ ซ่ึงก็สอดคลองกับแนวคิดของ 
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McCombs and Becker (1979) ไดใหแนวคิดวา โดยท่ัวไปบุคคลแตละคนมีการเปดรับ
ขาวสาร หรือการเปดรับส่ือ เพื่อตอบสนองความตองการ 4 ประการ คือ 
1. เพื่อใหเรียนรูเกี่ยวกับเหตุการณ (Surveillance) บุคคลสามารถติดตามความเคล่ือนไหวและ
สังเกตเหตุการณตางๆ รอบตัวจากการเปดรับขาวสาร ทําใหเปนผูท่ีทันเหตุการณ ทันสมัย 
2. เพื่อการตัดสินใจ (Decision) การเปดรับขาวสารทําใหบุคคลสามารถกําหนดความเห็นของ
ตนเองตอสภาวะ หรือเหตุการณตางๆ รอบตัว เพื่อการตัดสินใจโดยเฉพาะในเร่ืองท่ีเกี่ยวของ
ชีวิตประจําวัน 
3. เพื่อพูดคุยสนทนา (Discussion) บุคคลสามารถนําขอมูลขาวสารท่ีไดรับไปใชในการพูดคุยกับ
ผูอ่ืนได 
4. เพื่อการมีสวนรวม (Participation) เพื่อรับรูและมีสวนรวมในเหตุการณความเปนไปตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนในสังคมรอบๆ ตัว  

และสอดคลองกับ Samuel L. Becker, 1972 ไดใหความหมายของการเปดรับขาวสารโดย
จําแนกตามพฤติกรรมการเปดรับขาวสารคือ  

1. การแสวงหาขอมูล (Information Seeking) กลาวคือ บุคคลท่ีจะแสวงหา ขอมูลเม่ือตองการ
ใหมีความคลายคลึงกับบุคคลอ่ืนในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือเร่ืองท่ัว ๆ ไป  

2. การเปดรับขอมูล (Information Receptivity) กลาวคือ บุคคลจะเปดรับ ขาวสารเพ่ือทราบ
ขอมูลท่ีตนเองสนใจ อยากรู สนใจ หากมีขอมูลขาวสารท่ีเกี่ยวของกับตนเองก็จะใหความ
เอาใจใสอานหรือดูหรือฟงเปนพิเศษ  

3. การเปดรับประสบการณ (Experience Receptivity) กลาวคือ บุคคลท่ีจะเปดรับขาวสาร
เพราะตองการกระทําส่ิงใดส่ิงหนึ่งหรือเพื่อผอนคลายอารมณ  

จากขอมูลท่ีไดจากการวิจัยในคร้ังนี้จะเห็นไดวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอยูในชวง
อายุนอยกวา 30 ป รองลงมาคือชวงอายุ ระหวาง 31- 40 ป ซ่ึงก็มีงานวิจัยหลายๆ เร่ืองสรุปวาเปน
กลุมท่ีใหความสนใจ ใหความสําคัญ และและเปนผูใชเทคโนโลยีในดานตางๆ จากผลของการ
วิจัยในคร้ังนี้สรุปไดวาการเปดรับขอมูลขาวสารดานการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคม
ของธุรกิจ จะเปนการเปดรับขาวสารจากส่ือิเลคทรอนิคอยูในระดับมากกวาส่ือประเภทอื่น ซ่ึงก็
สะทอนใหเห็นถึงความสะดวกในการเปดรับจากส่ือประเภทที่ตนเองมีอยู คุนเคย และเลือกรับ
สารตามความสนใจและตามความตองการของตนเอง ซ่ึงก็สอดคลองกับแนวความคิดขอ ง
Duncan (2005) ท่ีไดกลาวถึงการเลือกเปดรับส่ือของผูรับสารไวในลักษณะเดียวกันวา ผูรับสารมี



 237

แนวโนมท่ีจะเลือกเปดรับส่ือท่ีสามารถจัดหามาได และสะดวกในการเปดรับมากท่ีสุด รวมท้ัง
เปนส่ือท่ีผูรับสารเปดรับเปนประจํา ผูรับสารจะเปดรับสารมากนอยแตกตางกันไป และมีเกณฑ
ในการกรองขาวสารท่ีสนใจเลือกรับ ตีความ เม่ือไดเปดรับขาวสารแลว จะมีบางสวนท่ีสนใจ
เนื่องจากตรงกับความตองการ จากนั้นจะสนใจแสวงหามากข้ึน และเขาสูการตัดสินใจตอบสนอง 
ซ่ึงกวาจะผานมาในแตละข้ันตอน จํานวนผูรับสารจะลดนอยลงเร่ือยๆ กลาวไดอีกวานักส่ือสาร
การตลาดพยายามท่ีจะสงขอมูลขาวสารใหเกิดประสิทธิภาพในการเปดรับสารใหมากท่ีสุดเทาท่ี
จะทําได แตก็ไมอาจควบคุมขาวสารใหเขาสูกระบวนการความสนใจ การเปล่ียนแปลงทัศนคติ 
และจูงใจใหเกิดพฤติกรรมตามท่ีผูสงสารตองการไดท้ังหมด 

 จากขอมูลท่ีไดจากการวิจัยในคร้ังนี้จะเห็นไดวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ จะมีการ
เปดรับขาวสารจากส่ือหลายประเภทตามลําดับการใหความสําคัญ และในส่ือแตละประเภทก็มี
รายละเอียด องคประกอบรวมของส่ือ วัตถุประสงค และลักษณะความตองการการเปดรับขาวสาร
ท่ีตางกันออกไป ซ่ึงสอดคลองกับ ดวงฤทัย พงศไพฑูรย(2544: 13-14) คือ บุคคลจะมีพฤติกรรม
การเปดรับขาวสารที่แตกตางกัน มีวัตถุประสงคในการเปดรับขาวสารที่แตกตางกัน และมีความ
ตองการในการเปดรับขาวสารที่แตกตางกันนั้น แตโดยท่ัวไปแลวบุคคลจะทําการเปดรับขาวสาร
อยู 3 ลักษณะ  คือ 

                    1. การเปดรับขาวสารจากส่ือมวลชน โดยผูรับสารมีความคาดหวังจากส่ือมวลชนวา 
การบริโภคขาวสารจากส่ือมวลชนจะชวยตอบสนองความตองการได ซ่ึงจะทําใหเกิดการ 
เปล่ียนแปลงทัศนคติหรือเปล่ียนลักษณะนิสัย เปล่ียนพฤติกรรมบางอยางไดโดยการเลือกบริโภค
ส่ือมวลชนนั้นจะข้ึนอยูกับความตองการ หรือแรงจูงใจของผูรับสารเอง เพราะแตละบุคคลยอมมี
วัตถุประสงคและความตั้งใจในการใชประโยชนแตกตางกันไป 

                     2. การเปดรับขาวสารจากส่ือบุคคล โดยส่ือบุคคล หมายถึง บุคคลผูท่ีนําขาวสารจาก
บุคคลหน่ึงไปยังอีกบุคคลหนึ่ง โดยอาศัยการติดตอระหวางบุคคล (Interpersonal Communication) 
ท่ีจะมีปฏิกิริยาโตตอบระหวางกันโรเจอรสและชูเมกเกอร (Rogers and Shoemaker, 1971) กลาววา
ในกรณีท่ีตองการใหบุคคลใดเกิดการยอมรับสารนั้นควรท่ีจะใชการส่ือสารระหวางบุคคล โดยใช
ส่ือบุคคลเปนผูเผยแพรขาวสาร ส่ือบุคคลนี้จะมีประโยชนอยางมากในกรณีท่ีผูสงสารหวังผลให
ผูรับสารมีความเขาใจกระจางชัดเจนและตัดสินใจรับสารไดอยางม่ันใจยิ่งข้ึน ซ่ึงการส่ือสาร
ระหวางบุคคลนี้สามารถแบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้ (เสถียร เชยประทับ, 2525) 
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2.1 การติดตอโดยตรง (Direct Contact) เปนการเผยแพรขาวสารเพ่ือสรางความ 
เขาใจหรือชักจูงโนมนาวใจกับประชาชนโดยตรง 

2.2 การติดตอโดยกลุม (Group Contact of Community Public) โดยกลุมจะมี 
อิทธิพลตอบุคคลสวนรวม ชวยใหการส่ือสารของบุคคลบรรลุเปาหมายไดเพราะเม่ือกลุม
มีความสนใจมุงไปในทิศทางใด บุคคลสวนใหญในกลุมก็จะมีความสนใจในทางนั้นดวย 

                       3. การเปดรับขาวสารจากส่ือเฉพาะกิจ โดยส่ือเฉพาะกิจ หมายถึง ส่ือท่ีถูกผลิตข้ึนมา 
โดยมีเนื้อหาสาระท่ีเฉพาะเจาะจงและมีจุดมุงหมายหลักอยูท่ีผูรับสารเฉพาะกลุม (ปรมะ สตะเวทิน 
2532: 99 อางถึงใน เกศินี จุฑาวิจิตร, 2540:135) ตัวอยางของ ส่ือเฉพาะกิจ เชน จุลสาร แผนพับ 
โปสเตอร ใบปลิว คูมือ นิทรรศการ เปนตน ดังนั้น การเปดรับขาวสารจากส่ือเฉพาะกิจนี้ ผูรับสาร
จะไดรับขอมูลขาวสารหรือความรูเฉพาะเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงอยางเฉพาะเจาะจง 

 จากขอมูลท่ีไดจากการวิจัยในคร้ังนี้จะเห็นไดวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีทัศนคติ
การใหความสําคัญตอการมีสวนรวมในในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ แบงออกเปน 7 ดาน 
ไดแก 1. การสงเสริมการรับรูประเด็นปญหาทางสังคม  2. การตลาดท่ีเกี่ยวโยงกับประเด็นทาง
สังคม 3. การตลาดเพื่อมุงแกไขปญหาสังคม 4. การบริจาคเพื่อการกุศล 5. การอาสาชวยเหลือ
ชุมชน 6. ประกอบธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม 7. พัฒนาและสงมอบผลิตภัณฑตามกําลังซ้ือ ซ่ึง
มีระดับการใหความสําคัญของการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ ในประเด็น
หลักอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงในประเด็นยอยของแตละดานจะมีระดับการใหความสําคัญแตกตาง
กันออกไปบางตามความสนใจในรายละเอียดของชนิดกิจกรรม ตามท่ี ฟลิป คอตเลอร และแนนซ่ี 
ลี (2005) ไดจําแนกไวเปน 7 ชนิดกิจกรรม ไดแก 
1. การสงเสริมการรับรูประเด็นปญหาทางสังคม (Cause Promotion) เปนการจัดหาเงินทุน วัสดุ
ส่ิงของ หรือทรัพยากรอ่ืนขององคกร เพื่อขยายการรับรูและความหวงใยตอประเด็นปญหาทาง
สังคมนั้น ตลอดจนสนับสนุนการระดมทุน การมีสวนรวม หรือการสรรคหาอาสาสมัครเพ่ือการ
ดังกลาว องคกรธุรกิจอาจริเริ่มและบริหารงานสงเสริมนั้นดวยตนเอง หรือรวมมือกับองคกรหนึ่ง
องคกรใดหรือกับในหลายองคกรก็ได 
2. การตลาดท่ีเกี่ยวโยงกับประเด็นทางสังคม (Cause-Related Marketing) เปนการอุดหนุนหรือการ
บริจาครายไดสวนหนึ่งจากการขายผลิตภัณฑเพื่อชวยเหลือหรือรวมแกไขประเด็นปญหาทาง
สังคม ซ่ึงสวนใหญมีชวงเวลาท่ีจํากัดแนนอน หรือดําเนินการแบบเฉพาะผลิตภัณฑ หรือใหแกการ
กุศลท่ีระบุไวเทานั้น สวนมากกิจกรรมชนิดนี้ องคกรธุรกิจจะรวมมือกับองคกรท่ีไมมี
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วัตถุประสงคหากําไรเพื่อสรางสัมพันธภาพในประโยชนรวมกัน ดวยวิธีการเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ 
เพื่อนําเงินรายไดไปสนับสนุนกิจกรรมการกุศลนั้นๆ ในขณะเดียวกันก็เปนการเปดโอกาสใหแก
ผูบริโภคไดมีสวนรวมในการชวยเหลือการกุศลผานทางการซ้ือผลิตภัณฑโดยไมตองเสียคาใชจาย
อ่ืนใดเพิ่มเติม 
3. การตลาดเพื่อมุงแกไขปญหาสังคม (Corporate Social Marketing) เปนการสนับสนุนการพัฒนา
หรือการทําใหเกิดผลจากการรณรงคเพื่อเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในดานสาธารณสุข ดานความ
ปลอดภัย ดานส่ิงแวดลอม หรือดานสุขภาวะ ความแตกตางสําคัญระหวางการตลาดเพ่ือมุงแกไข
ปญหาสังคมกับการสงเสริมการรับรูประเด็นปญหาทางสังคม คือ การตลาดเพ่ือมุงแกไขปญหา
สังคมจะเนนท่ี การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม (Behavior Change) เปนหลัก ในขณะท่ีการสงเสริมการ
รับรูประเด็นปญหาทางสังคมจะเนนท่ีการสรางความตระหนัก(Awareness) ตลอดจนการ
สนับสนุนทรัพยากรดานทุนและอาสาสมัครเพ่ือใหรับรูถึงประเด็นปญหาดังกลาว 
4. การบริจาคเพื่อการกุศล (Corporate Philanthropy)  เปนการชวยเหลือไปท่ีประเด็นปญหาทาง
สังคมโดยตรง ในรูปของการบริจาคเงินหรือวัตถุส่ิงของ เปนกิจกรรมท่ีพบเห็นในแทบทุกองคกร
ธุรกิจ และโดยมากจะเปนไปตามกระแสความตองการจากภายนอกหรือมีผูเสนอใหทํา มากกวาจะ
เกิดจากการวางแผนหรือออกแบบกิจกรรมจากภายในองคกรเอง ทําใหไมเกิดการเช่ือมโยงเขากับ
เปาหมายหรือพันธกิจขององคกรเทาใดนัก 
5. การอาสาชวยเหลือชุมชน (Community Volunteering) เปนการสนับสนุนหรือจูงใจใหพนักงาน 
คูคารวมสละเวลาและแรงงานในการทํางานใหแกชุมชนท่ีองคกรต้ังอยูและเพื่อตอบสนองตอ
ประเด็นปญหาทางสังคมท่ีองคกรใหความสนใจหรือหวงใย องคกรธุรกิจอาจเปนผูดําเนินการเอง
โดยลําพัง หรือรวมมือกับองคกรหนึ่งองคกรใด และอาจเปนผูกําหนดกิจกรรมอาสาดังกลาว
นั้นเอง หรือใหพนักงานเปนผูคัดเลือกกิจกรรมแลวนําเสนอตอองคกรเพื่อพิจารณาใหการ
สนับสนุน โดยท่ีพนักงานสามารถไดรับการชดเชยในรูปของวันหยุดหรือวันลาเพิ่มเติม 
6. การประกอบธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม (Socially Responsible Business Practices) เปนการ
ดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจ โดยมีการพิจารณาอยางละเอียดท้ังในเชิงปองกันดวยการหลีกเล่ียงการ
กอใหเกิดปญหาทางสังคม หรือในเชิงรวมกันแกไขดวยการชวยเหลือเยียวยาปญหาทางสังคมนั้นๆ 
ดวยกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อการยกระดับสุขภาวะของชุมชนและการพิทักษส่ิงแวดลอม โดยท่ี
องคกรธุรกิจสามารถท่ีจะดําเนินการเองหรือเลือกท่ีจะรวมมือกับพันธมิตรภายนอกก็ได 
7.การพัฒนาและสงมอบผลิตภัณฑและบริการตามกําลังซ้ือของคนในระดับฐานราก (Developing 
and Delivering Affordable Products and Services) เปนการใชกระบวนการทางธุรกิจในการผลิต
และจําหนายสินคาและบริการสูตลาดท่ีเรียกวา The Bottom of the Pyramid (BoP) ในราคาท่ีไม
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แพง เหมาะกับกําลังซ้ือของผูบริโภคในระดับฐานราก ใหสามารถเขาถึงสินคาและบริการเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตพรอมกันกับเปนโอกาสสําหรับธุรกิจในการเขาถึงตลาดปริมาณมหาศาล  
 

จากขอมูลท่ีไดจากการวิจัยในคร้ังนี้จะเห็นไดวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกให
ความสําคัญกับกิจกรรมดานการศึกษาเปนอันดับท่ีหนึ่ง รองลงมาคือดานส่ิงแวดลอม และส่ือท่ีมี
การเปดรับมากท่ีสุดคือส่ืออิเลคทรอนิค รองลงมาคือส่ือบุคคล ซ่ึงมีความแตกตางกับงานวิจัย
ของวศินี นพคุณ (2551) ท่ีไดทําการวิจัยเร่ือง กลยุทธการส่ือสารเร่ืองความรับผิดชอบตอสังคม 
และการมีสวนรวมของชุมชนดานส่ิงแวดลอมของกลุมอุตสาหกรรมพลังงาน กลยุทธการส่ือสาร
เพื่อการโนมนาวใจเปนการพูดโนมนาวใจใหพนักงานเห็นความสําคัญของการดําเนินโครงการ
ความรับผิดชอบตอสังคมดานส่ิงแวดลอม เพื่อใหพนักงานเกิดความสนใจในการเขารวมโครงการ 
และเกิดการบอกกันปากตอปากใหเกิดเปนเครือขายภายในข้ึน กลยุทธการใชส่ือพบวาส่ือท่ีใชใน
การดําเนินโครงการความรับผิดชอบตอสังคมดานส่ิงแวดลอม ไดแก ส่ือบุคคล ส่ือส่ิงพิมพ ส่ือ
เฉพาะกิจและส่ืออิเล็กทรอนิกส ซ่ึงส่ือบุคคลเปนส่ือท่ีสําคัญท่ีสุด จากการวิจัยพบวาควรมีการใช
ส่ืออ่ืนๆ เปนส่ือผสมมากกวานี้ 

จากขอมูลท่ีไดจากการวิจัยในคร้ังนี้จะเห็นไดวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปดรับขาวสารจาก
ส่ือประเภทตางๆ ดานวัฒนธรรม มีเพียง 15 คน จาก 400 คน ซ่ึงเห็นไดวาผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญนอยมาก เม่ือเปรียบเทียบกับการเปดรับขาวสารจากส่ือประเภทตางๆ และกิจกรรมดาน
ตางๆ ผูวิจัยจึงีความเห็นวาควรไดรับการสงเสริมใหเห็นถึงความสําคัญดานวัฒนธรรมในรูปแบบ
ตางๆ ใหมีมากข้ึน และควรใชกลยุทธดานการสื่อสารใหมากข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ
กมล  รอดคลาย ( 2525 )  ท่ีไดศึกษาความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับบทบาทของครูในการอนุรักษ และ
สืบทอดวัฒนธรรมไทย การเผยแพรความรูแกชุมชนและการปฏิบัติในชีวิตประจําวัน ผลการวิจัย
พบวา ในการจัดกิจกรรมควรสงเสริมใหมีการฝกมารยาทและการปฏิบัติตนท่ีดีในสังคม  จัดต้ัง
ชุมนุมเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมไทย  จัดอบรมความรูดานวัฒนธรรมไทย  และวัฒนธรรม
ทองถ่ิน สงเสริมการนําแหลงความรูในชุมชน ครูควรมีบทบาทในการศึกษาคนควาโดยรวบรวม
ความรูดานวัฒนธรรม  จากแหลงความรูในชุมชนเขารวมกิจกรรมทองถ่ินและงานประเพณี
ตางๆ  ศึกษาและทําความเขาใจนโยบายวัฒนธรรมแหงชาติ บทบาทของครูในดานการเขารวม
กิจกรรมและเผยแพรความรูแกชุมชน  ครูควรจัดต้ังชมรมหรือสมาคมครูภาษาไทย  สงเสริมให
เยาวชน  ผูนําชุมชน  ทัศนศึกษาหรือเขารับการอบรมความรูดานวัฒนธรรมไทย บทบาทในดาน
การปฏิบัติในชีวิตประจําวัน  ครูควรใหคําแนะนําและเปนแบบอยางท่ีดีแกเยาวชน แสดงความ
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กตัญูกตเวทีตอบุพพการี มีความเมตตาตอผูอ่ืน  มีความเปนระเบียบเรียบรอยและแตงกาย
เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี 

จากขอมูลท่ีไดจากการวิจัยในคร้ังนี้จะเห็นไดวา ผูตอบแบบสอบถาม จะมีการให
ความสําคัญกับการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคม โดยสวนใหญบริษัทจะเปนผูนําหลักใน
การเลือกกิจกรรม แลวพนักงานก็สามารถสรางสรรค หรือไปเขารวมกิจกรรมกับองคกรอ่ืนๆ 
ตามลําดับ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ วิภาดา วีระสัมฤทธิ์ (2553) ท่ีไดศึกษาเร่ือง ความ
รับผิดชอบตอสังคมขององคกร (CSR) ท่ีมีผลตอความ จงรักภักดีของลูกคาของบริษัท แอดวานซ 
อินโฟร เซอรวิส จํากัด(มหาชน) สรุปปจจัยท่ีเกื้อหนุน และปจจัยท่ีเปนอุปสรรคตอการดําเนิน
กิจกรรม CSR ภายในองคกรไดดังตอไปนี้ 
1. การสนับสนุนของผูบริหารขององคกร 
2. ความพรอมของพนักงาน 
3. วัฒนธรรมการทํางานเปนทีมหรือการรวมมือกัน เนื่องจากกิจกรรม CSR ไมไดเปนหนาท่ีของ 
ฝายใดฝายหนึ่งในองคกร แตเปนหนาท่ีของทุกๆ คนในองคกรท่ีตองรวมมือกัน 
4. ทําความรูความเขาใจวาทําไมตองมีการทํากิจกรรม CSR ภายในองคกร 
5. มีความรูความเขาใจถึงประโยชนท่ีทุกๆ ฝายจะไดรับจากการดําเนินกิจกรรม CSR ภายใน 
องคกร 
6. ความพรอมของงบประมาณท่ีจะตองใชในการดําเนินกิจกรรม 
7. ไมใชภาระหนาท่ีแตเปนความสมัครใจ ความจริงใจ และต้ังใจจริงท่ีจะทํา 

 การทํา CSR ท่ีดีควรเร่ิมมาจากภายในองคกร ต้ังแตตัวพนักงาน และ ตัวผูบริหารที่ตองมี
การปรับทัศนคติ (Attitude) ใหตรงกัน เพื่อเปนการสรางความเขาใจอันดี และปองกันปญหาอัน
เกิดจากความเขาใจท่ีไมตรงกันในภายหลังได รวมถึงการตัดความคิดท่ีวา CSR เปนส่ิง ท่ีเพิ่มภาระ
ในการทํางานใหกับทุกฝาย ใหคิดวาเปนส่ิงสรางสรรค เปนกิจกรรมท่ีผอนคลาย (Play) นอกจากนี้ 
การรวมพลังเปนหนึ่งเดียวไมวาจะในการดําเนินกิจกรรม CSR หรือกิจกรรมอ่ืน ทุกคนควรรวมมือ
กัน ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน (Teamwork) เพื่อใหงานสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี สุดทายคือ การสราง
ความรับผิดชอบใหเกิดข้ึนในตัวบุคคล ตามระดับความสามารถ โดยเร่ิมจากความรับผิดชอบใน
สวนของงานท่ีตนเองเปนผูทําวาตองออกมา ดีท่ีสุด ปลอดภัยท่ีสุด จนเกิดความรับผิดชอบใน
ระดับองคกร ตอเนื่องออกไปสูความรับผิดชอบตอสังคม และผูท่ีมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย จน
ทายท่ีสุดจะสามารถเปนองคกรท่ียั่งยืนไดดวยตัวของตัวเอง และดวยความดีท่ีไมจําเปนตองเสียเงิน
โฆษณา 
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จากขอมูลท่ีไดจากการวิจัยในคร้ังนี้จะเห็นไดวาปจจัยสวนบุคคลท่ีมีความแตกตางกันไป 
ทางคุณลักษณะทางประชากรศาสตร มีผลและไมมีผลตอการเปดรับขาวสารจากส่ือประเภทตางๆ 
ตลอดจนมีผลและไมมีผลตอทัศนคติการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ ซ่ึง
ท้ังนี้การเปดรับขาวสารจากส่ือประเภทตางๆ ก็สงผลตอการมีความสัมพันธและการไมมี
ความสัมพันธ ตอทัศนคติการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ ซ่ึงแตกตางกัน
ออกไปตามแตละปจจัย และรายละเอียดของในแตละประเด็นดังผลของการวิจัยท่ีได และการ
อภิปรายผลการวิจัยดังท่ีไดกลาวมาแลวขางตน 

5.3 ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งน้ี 
  

1.  การวิจัยในคร้ังนี้ควรมีการจัดทําการสัมมนากลุมกับผูนําการดําเนินการกิจกรรมเพ่ือ 
สังคม เพื่อจะไดมีการระดมความคิดในการหาขอสรุปในการวางแผนดานกลยุทธทางการส่ือสาร
ใหเหมาะสมกับประเภทของการมีสวนรวมในกิจกรรมเพ่ือสังคม การสรางทัศนคติดานการมีสวน
รวมในกิจกรรมเพ่ือสังคม และไดขอมูลเชิงลึกท่ีดียิ่งข้ึน 

2.  ควรมีการจัดทําแบบสอบถามเปนภาษาอังกฤษดวย เพื่อท่ีจะไดกลุมตัวอยางพนักงานท่ี
เปนชาวตางประเทศอีกกลุมความคิดเห็นหนึ่ง ซ่ึงอาจจะไดทราบทัศนคติ มุมมองและแนวทางการ
มีสวนรวมในกิจกรรมเพ่ือสังคมอีกรูปแบบหนึ่ง 

3.  จากการดําเนินการวิจัยยังพบวาพนักงานใหความสําคัญกับการการมีสวนรวมใน 
กิจกรรมเพ่ือสังคมมากในหลายๆ ดาน ซ่ึงหนวยงานภาครัฐและเอกชนควรใหการสงเสริม
สนับสนุนในดานตางๆ อยางตอเนื่อง สมํ่าเสมอ ท้ังในการใหความรูและใหตระหนักถึง
ความสําคัญ คุณคา และคุณประโยชนท่ีจะเกิดข้ึนอยางอเนกอนันตตอไป จากการส่ือสารเผยแพร
กิจกรรมผานส่ือสูภายนอกออกดวย 

4.  ควรมีการใหความรู สรางความเช่ือม่ัน และการสรางความสนใจในการพัฒนา 
ทัศนคติการมีสวนรวมในกิจกรรมเพื่อสังคมในหลายๆ ดานอยางครอบคลุมใหมากข้ึน เพื่อสราง
สมดุลในความเจริญของประเทศอยางมีประสิทธิภาพ 

5.  การเปดรับส่ือของพนักงานใหความสําคัญในระดับมาก คือส่ืออิเลคทรอนิค ดังนั้น 
การพัฒนาการส่ือสารการตลาดในเร่ืองของการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ 
ควรจะสงเสริมการส่ือสารผานส่ือดานนี้เปนหลัก 
 6.  ทัศนคติการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ พนักงานใหความสําคัญ
ในประเด็นตางๆ ในระดับปานกลาง ยกเวน ประเด็นการสงเสริมการรับรูประเด็นปญหาทางสังคม 
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ซ่ึงพนักงานใหความสําคัญอยูในระดับนอย  สวนในเร่ืองรูปแบบกิจกรรม พนักงานท่ีให
ความสําคัญในอันดับแรกคือ  กิจกรรมดานส่ิงแวดลอม และรองลงมาไดแก กิจกรรมเกี่ยวกับการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ การศึกษาตามลําดับ ดังนั้นองคกรควรสรางสรรครูปแบบการ
นําเสนอใหเปนท่ีตองการในการตอบสนอง เพื่อการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของ
ธุรกิจ 

 

5.4 ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป 
 

1. ควรทําการศึกษากับประชาชนท่ัวไปพรอมกันไปดวย เพื่อท่ีจะไดความคิดเห็นใน 
ประเด็นตาง ๆ ใหเกิดความสามารถในการรับรู และเกิดทัศนคติการมีสวนรวมในกิจกรรมเพื่อ
สังคมใหมีความสอดคลองตรงกับความตองการที่แทจริงไดชัดเจนมากข้ึน 

2. การศึกษาจากพนักงานควรเปนชาวตางประเทศดวย และแบบสอบถามท่ีใชควรทําเปน 
ภาษาอังกฤษหรือภาษาอ่ืนๆ เพราะพนักงานบางบริษัทฯ เปนชาวตางประเทศ ซ่ึงไมไดใช
ภาษาไทยในการส่ือสาร ก็จะทําใหไดขอมูลท่ีครอบคลุมมากข้ึน หรือควรทําการศึกษาวิจัยใน
บริษัท หรือองคกรในตางประเทศดวยเพื่อใหไดมุมมองและแงมุมท่ีกวางขวางลึกซ้ึงมากข้ึน 

3. ควรมีระยะเวลาในการทําวิจัยมากข้ึนเพื่อท่ีจะสามารถเขารวมสัมมนาหรือเก็บขอมูลใน 
หัวขอท่ีเกี่ยวของไดมากข้ึน  เพื่อนําขอมูลมาประกอบการทําวิจัยใหดียิ่งข้ึน 

4. การศึกษาวิจัยในคร้ังตอไปควรมีการของบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากองคกรตาง ๆ ท่ี 
เกี่ยวของดวย เพราะผลการวิจัยท่ีไดมาสามารถใหองคกรท่ีมีหลายแหงนําผลสรุปไปใชใหเกิด
ประโยชนไดมาก จึงควรขอความชวยเหลือและประสานความรวมมือ เพื่อใหไดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการวิจัยท่ีดีข้ึนตอไป 
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SET50 Index Constituents Summary 

  English Name Thai Name จํานวนบริษัท 

  Agro & Food Industry  เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 4 

  Consumer Products  สินคาอุปโภคบริโภค  0 

  Financials  ธุรกิจการเงิน  8 

  Industrials  วัตถุดิบและสินคาอุตสาหกรรม  2 

  Property & Construction  อสังหาริมทรัพยและกอสราง  8 

  Resources  ทรัพยากร  11 

  Services  บริการ  12 

  Technology  เทคโนโลยี  5 
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รายชื่อหลักทรัพยท่ีนํามาใชในการคํานวณดัชนี SET50 Index 

สําหรับการคํานวณคาดัชนีระหวาง 1 ก.ค. 2552 ถึง 31 ธ.ค. 2552 

หมวดธุรกิจ ชื่อหลักทรัพย 

กลุมอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 

บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) CPF 
บริษัท น้ําตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน) KSL 
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) MINT 
บริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซน โปรดักส จํากัด (มหาชน) TUF 
กลุมอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) BAY 
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) BBL 
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) KBANK 
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) KTB 
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) SCB 
ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) SCIB 
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) TCAP 
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) TMB 
กลุมอุตสาหกรรมสินคาอุตสาหกรรม 

บริษัท ปตท.เคมิคอล จํากัด (มหาชน) PTTCH 
บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ จํากัด (มหาชน) TPC 
กลุมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและกอสราง 

บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด(มหาชน) SCC 
บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) SCCC 
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) TSTH 
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) CPN 
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จํากัด (มหาชน) ITD 
บริษัทแลนดแอนดเฮาส จํากัด (มหาชน) LH 
บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) MBK 
บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) PS 
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รายชื่อหลักทรัพยท่ีนํามาใชในการคํานวณดัชนี SET50 Index 

สําหรับการคํานวณคาดัชนีระหวาง 1 ก.ค. 2552 ถึง 31 ธ.ค. 2552 (ตอ) 

 
หมวดธุรกิจ ชื่อหลักทรัพย 

กลุมอุตสาหกรรมทรัพยากร 

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) BANPU 
บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) EGCO 
บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ESSO 
บริษัท โกลว พลังงาน จํากัด (มหาชน) GLOW 
บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) IRPC 
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) PTT 
บริษัท ปตท. อะโรเมติกสและการกล่ัน จํากัด (มหาชน) PTTAR 
บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) PTTEP 
บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) RATCH 
บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) TOP 
บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) TTW 
กลุมอุตสาหกรรมบริการ 

บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) BIGC 
บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) CPALL 
บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) MAKRO 
บริษัท บีอีซี เวิลด จํากัด (มหาชน) BEC 
บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) MCOT 
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด(มหาชน) BGH 
บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน) BH 
บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) AOT 
บริษัท ทางดวนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) BECL 
บริษัท พรีเชียส ชิพปง จํากัด (มหาชน) PSL 
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) THAI 
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) TTA 
กลุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี 

บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) ADVANC 
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) DTAC 
บริษัท แคล-คอมพ อีเล็คโทรนิคส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) CCET 
บริษัทเดลตา อีเลคโทรนิคส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) DELTA 
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) HANA 
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รายชื่อหลักทรัพยท่ีนํามาใชในการคํานวณดัชนี SET50 Index 

สําหรับการคํานวณคาดัชนีระหวาง 1 ก.ค. 2552 ถึง 31 ธ.ค. 2552 (ตอ) 

 

หมวดธุรกิจ ชื่อหลักทรัพย 

รายชื่อหลักทรัพยสํารอง สําหรับ SET50 Index (เรียงตามลําดับอักษร) 

บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากดั (มหาชน) BCP 
บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) GSTEEL 
บริษัท ควอลิต้ีเฮาส จํากัด (มหาชน) QH 
บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) TRUE 
บริษัท น้ํามันพืชไทย จํากัด (มหาชน) TVO 

 
 
 
 



 253

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

แบบสอบถาม 
 
 



 254

แบบสอบถามผูบริหาร 
 
แนวคิดของผูบริหาร เก่ียวกับการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคม 

• การถายทอดแนวคิด CSR ของบริษัทไปสูพนักงาน 

• การเผยแพรสูภายนอก เพื่อหาผูใหความรวมมือ สนับสนุน 

• กลยุทธการใชส่ือเพื่อการเผยแพรขอมูลขาวสารการประชาสัมพันธดานCSR ของ
บริษัท 

• การยึดรูปแบบการดําเนนิกิจกรรมอยางท่ีเคยทํามา หรือ การสรางสรรคกิจกรรม
ใหมๆ  
ตามสภาวะการณท่ีเปล่ียนไป 

• การวัดผลสําเร็จ การบรรลุเปาหมายในกิจกรรมในแตละโครงการไดมีตัวช้ีวดั 
เพื่อประเมินโครงการ 

• การรักษากระแสนิยมดาน CSR ใหคงอยูอยางตอเนื่อง โดย 

• ส่ิงท่ีควรทําและไมควรทําในการทําCSR 

• การพัฒนาท่ียัง่ยืนดวยการสรางสมดุลใน 3 ดาน เกีย่วกบัเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดลอม 

• CSR ในอนาคต กับการเช่ือมตอแนวคิด ISO 26ooo 

• หัวใจของ CSR (แท/เทียม) 

• ตัวอยาง CSR ท่ีดี มีความโดดเดนนาสนใจ “Best Practices” ขององคกร และโดย
สวนตัว 

• การปลูกฝง CSR ใหกับคนรุนใหม และผูบริหารอื่นๆ 

• งบประมาณในการทํา CSR ตอป 

• การใหความสําคัญตอกิจกรรมในดานตางๆตอไปนี้ ดานวฒันธรรม ดานการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  
ดานส่ิงแวดลอม ดานการศึกษา ดานศาสนา ดานชุมชน 

 



 255

การใหความสําคัญกับแนวความคิดในดานตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการทํา CSR 
                          

         มากท่ีสุด               นอยท่ีสุด 
ปจจัย 1 2 3 4 5 

1. คุณธรรมของธุรกิจ  (Business Ethics)       

2. ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (Business & Human Rights)      

3. ความโปรงใสในการดาํเนินธุรกิจ (Corporate 
Accountability)  

     

4. ความเปนพลเมืองดีของภาคธุรกิจ (Corporate Citizenship)       

5. ธุรกิจกับธรรมาภิบาล (Corporate Governance)      

6. ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ (Corporate Social 
Responsibility) 

     

7. ธุรกิจกับการพัฒนาท่ียั่งยนื (Corporate Sustainability)      

8. การบริหารส่ิงแวดลอม (Environmental Management)       

9. ระบบสาธารณสุขและความปลอดภัยในอาชีพ 
(Occupational Health & Safety) 

     

10. การสรางการมีสวนรวมกบัผูมีสวนไดสวนเสีย 
(Stakeholder Engagement) 

     

11. กิจการเพ่ือ สังคม (Social Enterprise)        
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แบบสอบถาม 
ทัศนคติและการเปดรับขอมูลขาวสารการมีสวนรวมในความรับผดิชอบตอสังคมของ

ธุรกิจ: กรณีศึกษาพนักงานของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
(ขอความกรุณาทานผูตอบแบบสอบถาม อานคําถามใหชัดเจน พรอมท้ังตอบคําถามใน
แบบสอบถามทุกขอ  ซ่ึงคําตอบของทานทุกขอจะเก็บรักษาเปนความลับ  และใชวิเคราะหใน
ภาพรวมเทานัน้)  
ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
1. นอกจากองคกรของทาน ผูใหความรวมมือสนับสนุนในการดําเนินกจิกรรมตางๆ มากท่ีสุด 
O องคกรภาครัฐ  O องคกรภาคเอกชน  O มูลนิธิ O บุคคล  O อ่ืนๆ 
2. เพศ 
O ชาย   O หญิง 
3. อายุ 
O นอยกวา 30 ป  O 31-40 ป   O 41-50 ป  O มากกวา 50 ป   
4. การศึกษา 
O ตํ่ากวาปริญญาตรี O ปริญญาตรี  O ปริญญาโท  O ปริญญาเอก 
5. รายไดตอเดอืน 
O ตํ่ากวา 15,000 บาท O 15,000-25,000 บาท O 25,001-35,000 บาท O 35,001-45,000 
บาทO ต้ังแต 45,001 บาทข้ึนไป 
6. สถานะภาพ 
O โสด   O สมรส  O อ่ืนๆ 
7. ระยะเวลาในการทํางาน 
O ไมถึง 1 ป  O 1-5 ป  O 6-10 ป O ต้ังแต 11 ป ข้ึนไป 
8. การเปนสมาชิกชมรมท่ีเกีย่วกับการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคม 
O เปนสมาชิกชมรม  O ไมเคยเปนสมาชิกชมรม 
9. การเขารวมกิจกรรมเพ่ือสังคม 
O ไมเคยเขารวมกิจกรรม O เคยเขารวมกิจกรรม 
10. เรียงลําดับการใหความสําคัญของกิจกรรมดังตอไปนีจ้ากมากไปหานอย ตามลําดับ 1-6 
..............ดานวฒันธรรม ..............ดานทรัพยากรธรรมชาติ ..............ดานส่ิงแวดลอม  
..............ดานการศึกษา ............. ดานศาสนา  ...............ดานชุมชน  
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ตอนท่ี 2 การเปดรับขาวสารจากส่ือประเภทตางๆ ดานกิจกรรมเพื่อสังคม 
 

ปจจัย นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

1. การเปดรับขอมูลจากส่ือส่ิงพิมพ      

1.1 นิตยสาร      

1.2 หนังสือ      

1.3 ใบปลิว, แผนพับ      

1.4 หนังสือพมิพ      

1.5 จดหมาย      

1.6 อ่ืนๆ      

2. การเปดรับขอมูลจากส่ืออิเลคทรอนิค      

2.1 ทีว ี      

2.2 วิทย ุ      

2.3 อินเตอรเนต็      

2.4 มือถือ      

2.5 อ่ืนๆ      

3. การเปดรับขอมูลจากส่ือบุคคล      

3.1 บุคคลสําคัญ      

3.2 อาจารย      

3.3 นักรอง, นกัแสดง      

3.4 เพื่อน      

3.5 หัวหนา      

3.6 บุคคลในครอบครัว      

3.7 อ่ืนๆ      
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ตอนท่ี 3 การใหความสําคัญเก่ียวกับทัศนคติการมีสวนรวมในกิจกรรมเพ่ือสังคม 
 

ปจจัย นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

1. การสงเสริมการรับรูประเด็นปญหาทางสังคม      

1.1 รวมผลิตส่ือเพื่อใหขอมูลขาวสารเผยแพร      

1.2 จัดประชุมเสวนาวิชาการ      

1.3 เปนวิทยากร      

2. การตลาดท่ีเก่ียวโยงกับประเด็นทางสังคม      

2.1 นํารายไดสวนหนึ่งจากการขายไปชวยสังคม      

2.2 จัดกิจกรรมการตลาดท่ีสังคมตองการ      

2.3 สงเสริมกิจกรรมการตลาดท่ีไมขัดแยงกับ
สังคม 

     

3. การตลาดเพ่ือมุงแกไขปญหาสังคม      

3.1 วางนโยบายเพื่อมุงแกไขปญหาสังคม      

3.2 ปฎิบัติการเพื่อมุงแกไขปญหาสังคม      

3.3 ประเมินผลและปรับปรุงแกไขอยูเสมอ      

4. การบริจาคเพื่อการกุศล      

4.1 ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม      

4.2 ดานการพฒันาบุคคลและสังคม      

4.3 ดานการทาํนุบํารุงศาสนา      

5. การอาสาชวยเหลือชุมชน      

5.1 องคกรเปนผูเลือกกิจกรรม      

5.2 พนักงานเปนผูเลือกกิจกรรม      

5.3 เขารวมกบัหนวยงานตางๆ      

6. การประกอบธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม      

6.1 ปฎิบัติการเชิงปองกัน      

6.2  หลีกเล่ียงปญหาท่ีอาจเกดิข้ึน      

6.3 วางแผนแกไข      

7. การพัฒนาและสงมอบผลิตภัณฑและบริการ      
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ปจจัย นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

ตามกําลังซ้ือของคนในระดับฐานราก 
7.1 ใหบุคคลท่ีมีรายไดนอยเขาถึงสินคาท่ีมี
คุณภาพ 

     

7.2  รวมกิจกรรมท่ีจะกระจายสินคาอยางท่ัวถึง      

7.3 รวมกิจกรรมท่ีใหบุคคลผูมีรายไดนอยเขาถึง
สินคาท่ีมีคุณภาพ 

     

ตอนท่ี 4 การใหความสําคัญกับแนวความคิดในดานตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการทํา CSR  

ปจจัย นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

1. คุณธรรมของธุรกิจ  (Business Ethics)      

2. ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (Business & Human 
Rights) 

     

3. ความโปรงใสในการดาํเนินธุรกิจ 
(Corporate Accountability) 

     

4. ความเปนพลเมืองดีของภาคธุรกิจ (Corporate 
Citizenship) 

     

5. ธุรกิจกับธรรมาภิบาล (Corporate 
Governance) 

     

6. ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ 
(Corporate Social Responsibility) 

     

7. ธุรกิจกับการพัฒนาท่ียั่งยนื (Corporate 
Sustainability) 

     

8. การบริหารส่ิงแวดลอม (Environmental 
Management)  

     

9. ระบบสาธารณสุขและความปลอดภัยใน
อาชีพ (Occupational Health & Safety) 

     

10. การสรางการมีสวนรวมกบัผูมีสวนไดสวน
เสีย (Stakeholder Engagement) 
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ปจจัย นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

11. กิจการเพ่ือ สังคม (Social Enterprise)        

 
ตอนท่ี 5  

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับทัศนคติและการเปดรับขอมูลขาวสารการมีสวนรวมในความ
รับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ 
...................................................................................................... 
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
............... 

“ขอขอบคุณผูตอบแบบสอบถามท่ีไดใหขอมูลท่ีเปนประโยชนในการทําวิจัยคร้ังนี้ ” 
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ภาคผนวก ค 
 

คาความเช่ือม่ัน 
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RELIABILITY 
  /VARIABLES=b1 b1.1 b1.2 b1.3 b1.4 b1.5 b1.6 b2 b2.1 b2.2 b2.3 b2.4 b2.5 b3 b3.1 b3.2 b3.3 b3.4 b3.5 b3.6 
b3.7 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA. 

 
 
Reliability 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.832 21

 
 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=c1 c1.1 c1.2 c1.3 c2 c2.1 c2.2 c2.3 c3 c3.1 c3.2 c3.3 c4 c4.1 c4.2 c4.3 c5 c5.1 c5.2 c5.3 c6 c6.1 
c6.2 c6.3 c7 c7.1 c7. 
   2 c7.3 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA. 

 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.942 28

 
 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=c1 c1.1 c1.2 c1.3 c2 c2.1 c2.2 c2.3 c3 c3.1 c3.2 c3.3 c4 c4.1 c4.2 c4.3 c5 c5.1 c5.2 c5.3 c6 c6.1 
c6.2 c6.3 c7 c7.1 c7. 
   2 c7.3 b1 b1.1 b1.2 b1.3 b1.4 b1.5 b1.6 b2 b2.1 b2.2 b2.3 b2.4 b2.5 b3 b3.1 b3.2 b3.3 b3.4 b3.5 b3.6 b3.7 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.934 49
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