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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. อาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธ: รศ.ดร. ณักษ กุลิสร.

การวิจัยคร้ังน้ี มีความมุงหมายเพื่อศึกษาขอมูลสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดับการศึกษาและระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับองคกร ท่ีมีผลตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบ
ตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย และศึกษาความสัมพันธ

ระหวางพฤติกรรมการเปดรับขาวสารดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมขององคกร
ความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสียขององคกร ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของ

องคกร และการประชาสัมพันธดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมขององคกร กับ
ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศ

ไทย กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคือ พนักงานบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย จํานวน 282
คน เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบความแตกตางของกลุมตัวอยางโดยใชการทดสอบคาที การวิเคราะหความแปรปรวนทาง

เดียว การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคู โดยใชวิธีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
นอยท่ีสุดและการวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน

ผลการวิจัยพบวา

1. ผลจากการศึกษาดานประชากรศาสตร พบวา พนักงานของบริษัทในเครือของ ดาว ใน

ประเทศไทย สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 26 – 35 ป มีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี และมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับองคกร 6 – 10 ป

2. ผลจากการศึกษาพฤติกรรมการเปดรับขาวสารดานความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอมของพนักงานบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย จากทุกสื่อโฆษณาและ

ประชาสัมพันธโดยรวม อยูในระดับบางคร้ัง เม่ือจําแนกประเภทสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ
พบวา พนักงานฝายประชาสัมพันธ อินเตอรเน็ต/ อินทราเน็ต และบอรด/ ปายประกาศ อยูในระดับ

บอยคร้ัง สวนวารสาร/ นิตยสาร อยูในระดับบางคร้ัง 
3. ผลจากการศึกษาดานความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสียขององคกรโดยรวม 

พนักงานใหความคิดเห็นดานความรับผิดชอบตอสังคมตอผูมีสวนไดสวนเสียขององคกรโดยรวม อยู
ในระดับดีมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานความรับผิดชอบตอลูกคาขององคกร และดาน

ความรับผิดชอบตอคูคา อยูในระดับดี สวนดานความรับผิดชอบตอพนักงานขององคกร อยูในระดับ
ดีมาก 



4. ผลจากการศึกษาดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมขององคกรโดยรวม

พนักงานใหความคิดเห็นดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมขององคกรโดยรวม อยูใน
ระดับดีมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการตลาดสีเขียวและดานการบริจาค อยูในระดับดี

มาก สวนดานความรับผิดชอบตอชุมชนขององคกร อยูในระดับดี
5. ผลจากการศึกษาการประชาสัมพันธดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของ

บริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย ซ่ึงพนักงานใหความคิดเห็นดานการประชาสัมพันธดาน
ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมขององคกรโดยรวม อยูในระดับดี

6. การวิเคราะหขอมูลเพื่อการทดสอบสมมติฐาน
6.1 พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาท่ีแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดาน

ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทยแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05

6.2 พนักงานท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับองคกรท่ีแตกตางกัน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ใน

ประเทศไทยแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05
6.3 พฤติกรรมการเปดรับขาวสาร ดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของ

พนักงานบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทยโดยรวม มีความสัมพันธกับภาพลักษณดานความ

รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย โดยมีความสัมพันธ
ระดับคอนขางต่ําในทิศทางเดียวกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยจําแนกประเภท ดังน้ี 

6.3.1 สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ ประเภท บอรด/ ปายประกาศ และวารสาร/
นิตยสาร มีความสัมพันธกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทใน

เครือของ ดาว ในประเทศไทย โดยมีความสัมพันธระดับคอนขางต่ําในทิศทางเดียวกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01

6.3.2 สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ ประเภท อินเตอรเน็ต/ อินทราเน็ต และ 
พนักงานฝายประชาสัมพันธ มีความสัมพันธกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย โดยมีความสัมพันธระดับต่ํามากในทิศทาง
เดียวกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01

6.4 ความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสียขององคกรโดยรวม ไดแก ดานความ
รับผิดชอบตอลูกคาขององคกร ดานความรับผิดชอบตอพนักงานขององคกร และดานความ

รับผิดชอบตอคูคา มีความสัมพันธกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของ
บริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย โดยมีความสัมพันธระดับคอนขางสูงในทิศทางเดียวกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01



6.5 ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมขององคกรโดยรวม มีความสัมพันธกับ

ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศ
ไทย โดยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันท่ีมีความสัมพันธสูงมาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.01 โดยจําแนกเปนรายดาน ดังน้ี 
6.5.1. ความรับผิดชอบดานการตลาดสีเขียว มีความสัมพันธกับภาพลักษณดาน

ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย โดยมี
ความสัมพันธระดับคอนขางสูงในทิศทางเดียวกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01

6.5.2 ความรับผิดชอบดานการบริจาค มีความสัมพันธกับภาพลักษณดานความ
รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย โดยมีความสัมพันธ

ระดับปานกลางในทิศทางเดียวกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01
6.5.3 ดานความรับผิดชอบตอชุมชนขององคกร มีความสัมพันธกับภาพลักษณ

ดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย โดยมี
ความสัมพันธระดับคอนขางสูงในทิศทางเดียวกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01

6.6 การประชาสัมพันธกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอมขององคกรโดยรวม มี
ความสัมพันธกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ 

ดาว ในประเทศไทย โดยมีความสัมพันธระดับคอนขางสูงมากในทิศทางเดียวกัน อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.01
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The purpose of this research was to study demographic factor which included
gender, age, marital status, education level and working duration affected Corporate Social

Responsibilities (CSR) Image of The Company of Dow in Thailand. In addition, it included
the relationship of media exposure behavior on Corporate Social Responsibility (CSR) news

and information, stockholders, public relations and Corporate Social Responsibility (CSR)
Image of The Company of Dow in Thailand. The sample size of the research was based on

282 employees of The Company of Dow in Thailand. Data was gathered through a
questionnaire.

The statistical methods used in data analysis are percentage, mean, standard
deviation, t-test, one-way analysis of variance, pair difference analyzed by using Least

Significant Difference, and Pearson product moment correlation coefficient.

The results of this research are summarized as follows:
1. The majority of samples is female, age over 26 – 35 years old, single with

bachelor degree and 6 – 10 years of working duration.
2. The overall media exposure behavior in the aspect of public relations

employees, Internet/ Intranet, Sign Board/ Poster were at frequency level, and Journal/
Magazine were at sometime level.

3. The employees’ opinion toward overall the stakeholders and each aspect;
customers’ responsibility and suppliers’ responsibility were at good level, and employees’

responsibility was at very good level.
4. The employees’ opinion toward overall Corporate Social Responsibilities (CSR)

and each aspect; Green Marketing and Cause Related Marketing were at very good level,
and Community Responsibility was at good level.

5. The employees’ opinion toward overall public relations was at good level.
6. The results of hypotheses testing were as follows:

6.1 The employees with the difference in education level have affected

Corporate Social Responsibilities (CSR) Image of The Company of Dow in Thailand at
statistically significant different levels of 0.05.



6.2 The employees with the difference in working duration have affected

Corporate Social Responsibilities (CSR) Image of The Company of Dow in Thailand at
statistically significant different levels of 0.05.

6.3. The overall media exposure behavior correlated to Corporate Social
Responsibilities (CSR) Image of The Company of Dow in Thailand was at rather low level in

positive direction with statistical significance of 0.01 levels which can be classified as
follows:

6.3.1 The advertisement and public relations of public affair employees,
Intranet / Intranet Sign Board/ Poster correlated to Corporate Social Responsibilities (CSR)

Image of The Company of Dow in Thailand were at rather low level in positive direction with
statistical significance of 0.01 levels.

6.3.2 The advertisement and public relations of Journal/ Magazine
correlated to Corporate Social Responsibilities (CSR) Image of The Company of Dow in

Thailand were at rather very low level in positive direction with statistical significance of 0.01
levels.

6.4 The overall Stakeholders and each aspect; customers’ responsibility,

employees’ responsibility and suppliers’ responsibility correlated to Corporate Social
Responsibilities (CSR) Image of The Company of Dow in Thailand were at rather low level

in positive direction with statistical significance of 0.01 levels.
6.5 The overall Corporate Social Responsibilities (CSR) correlated to

Corporate Social Responsibilities (CSR) Image of The Company of Dow in Thailand were at
very high level in positive direction with statistical significance of 0.01 levels which can be

classified as follows:
6.5.1 The Green Marketing correlated to Corporate Social Responsibilities

(CSR) Image of The Company of Dow in Thailand was at rather high level in positive
direction with statistical significance of 0.01 levels.

6.5.2 The cause of related marketing correlated to Corporate Social
Responsibilities (CSR) Image of The Company of Dow in Thailand was at moderate level in

positive direction with statistical significance of 0.01 levels.
6.5.3 The aspect of community responsibility correlated to Corporate

Social Responsibilities (CSR) Image of The Company of Dow in Thailand at rather high

level in positive direction with statistical significance of 0.01 levels.



6.6 The overall public relations correlated to Corporate Social Responsibilities

(CSR) Image of The Company of Dow in Thailand was at very high level in positive
direction with statistical significance of 0.01 levels.
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ประกาศคณุูปการ

สารนิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไดดวยดี เน่ืองจากความกรุณาและความชวยเหลือเปนอยางดี
ย่ิงจากผูชวยศาสตราจารย ดร.ณักษ กุลิสร อาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธ ท่ีไดกรุณาเสียสละเวลาอันมี

คา นับตั้งแตเร่ิมตนจนเสร็จเรียบรอยสมบูรณ ในการใหคําปรึกษา คําแนะนํา ชวยเหลือ และ

ตรวจสอบแกไขขอบกพรองตางๆ จนทําใหสารนิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไดดวยดี ผูวิจัยรูสึกซาบซ้ึง
ในความกรุณาและขอกราบขอบพระคุณอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี

  ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย สุพาดา สิริกุตตา และรองศาสตราจารย  
ศิริวรรณ เสรีรัตน ท่ีกรุณาเปนกรรมการเพิ่มเติมในการสอบสารนิพนธ และใหขอเสนอแนะตางๆ

เพื่อปรับปรุง แกไขขอบกพรองอันเปนประโยชน และกรุณาใหความอนุเคราะหเปนผูเช่ียวชาญตรวจ
คุณภาพของเคร่ืองมือ อีกท้ังยังใหคําแนะนําในการวิจัยคร้ังน้ีและใหความเมตตาดวยดีเสมอมา

ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทุกทาน ในภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ท่ีประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู ตลอดจนประสบการณท่ี

ดีแกผูวิจัย
ผูวิจัยขอบขอบคุณเจาหนาท่ีมหาวิทยาลัยทุกทาน ท้ังน้ีรวมไปถึงเพื่อนๆ นิสิต MBA รุนท่ี

10 ท่ีใหความชวยเหลือ อํานวยความสะดวก และคอยใหกําลังใจแกผูวิจัยดวยดีเสมอมา  

ผูวิจัยขอขอบพระคุณ คุณโสมรสา พงษเพิ่มพฤกษ ตําแหนง Public Affair Manager และ
คุณฐิติพร พจนอนันต ตําแหนง Thailand Communication Specialist บริษัทในเครือของ ดาว ใน

ประเทศไทย ท่ีไดอนุเคราะหใหผูวิจัยดําเนินการวิจัยและอนุญาตใหเก็บขอมูล ขอขอบคุณผูบริหาร
และพนักงานทุกทานท่ีไดใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม สนับสนุนขอมูลตางๆ จนทําให

สารนิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไดดวยดี
ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม และพี่ๆ ผูซ่ึงใหกําลังใจ ความรัก ความอบอุน 

สนุบสนุนและเปนแรงบันดาลใจใหมีวันน้ี

สุดทายน้ี คุณงามความดีและประโยชนอันเกิดจากสารนิพนธฉบับน้ี ผูวิจัยขอมอบบูชา
ทดแทนพระคุณบิดามารดา ครูและอาจารยทุกทานท่ีไดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู อบรมสั่งสอน

ปลูกฝงคุณงามความดี และวางรากฐานแหงการศึกษาแกผูวิจัยจนกระท้ังประสบผลสําเร็จใน
การศึกษาคร้ังน้ี 

รจนา หม่ืนสอน
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บทท่ี 1

บทนํา

ภูมิหลัง
Corporate Social Responsibility: CSR เร่ิมเปนท่ีสนใจในระดับสากลมาตั้งแตการประชุม

ระดับโลก (Earth Summit) ท่ีกรุงริโอเดอจาเนโร สหพันธสาธารณรัฐบราซิล เม่ือป 2535 ท่ีมีการ
ขานรับกระแสการตื่นตัวของแนวความคิดของการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development) ซ่ึง

เทากับวายอมรับท่ีจะตองนําเอาปญหาท้ังปวง ท่ีผลพวงของการพัฒนาระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ทบทวนอยางเปนจริงจังและไดมีความสนใจกันอยางเขมขน ในการประชุมการพัฒนาแหงสหัสวรรษ

(Millennium Development Goals: MDGs) ท่ีสํานักงานใหญแหงสหประชาชาติกรุงนิวยอรค 

สหรัฐอเมริกา เม่ือป 2543 โดยกลุมบรรษัทขามชาติและธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญ (สุนทร 
คุณชัยมัง. 2551: ออนไลน)

ในกรณีของประเทศไทย หากยอนหลังไปถึงป 2534 ในสมัยรัฐบาลท่ีมีนายอานันท 
ปนยารชุน เปนนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล ไดผลักดันกฎหมายสําคัญท่ีมีผลตอการเปลี่ยนแปลงการ

บริหารจัดการประเทศ ไมวาจะเปน พรบ.สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535

(ปรับปรุงแกไข) พรบ.รวมการงานระหวางรัฐและเอกชน พ.ศ. 2535 พรบ. โรงงาน พ.ศ. 2535
(ปรับปรุงแกไข) พรบ.เหลาน้ี ลวนแลวแตนําเอาหลักการของการบริหารงานจัดการสมัยใหมบรรจุ

เขาไป โดยเฉพาะอยางย่ิงหลักของความโปรงใส (transparency) ซ่ึงนับไดวาเปนปรากฏการณใหม
ท่ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางสําคัญตอทุกองคาพยพของสังคมไทย และถือเปนหน่ึงของรากฐาน

ท่ีสําคัญตอพัฒนาการระบบประชาธิปไตย (democratization) และการเมืองไทย นอกจากน้ัน

แนวความคิดเหลาน้ียังสงผลไปยังการยกรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ท่ีเปด
กวางใหภาคสวนอื่นท่ีมิใชรัฐ โดยเฉพาะอยางย่ิงภาคประชาชนเขามามีบทบาทในการบริหารจัดการ

ประเทศโดยตรง “รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 น้ัน ผูรางตองการเห็นสังคมไทยมีลักษณะธรรมาภิบาล
(good governance) ท้ังในดานการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน (Participation) ความ

โปรงใสของสังคมการเมือง (transparency) และความรับผิดชอบของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง

(accountability)” (สุนทร คุณชัยมัง. 2551: ออนไลน)
Corporate Social Responsibility: CSR เปนการแสดงถึงความมุงม่ันอยางตอเน่ืองของ

องคกรในการบริหารจัดการอยางรับผิดชอบตอสังคม โดยมีองคประกอบท่ีสําคัญ ไดแก การใชหลัก
ธรรมาภิบาล การผลิตสินคาและบริการท่ีปลอดภัยและเปนมิตรตอผูบริโภคและสิ่งแวดลอม การ

คํานึงถึงสิทธิมนุษยชน แรงงานและความเทาเทียมในสังคม การสรางคุณคาใหกับองคกรจากการ

ดําเนินการท่ีโปรงใส ซ่ือสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบตอการสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาทางการคา
และการลงทุนเพื่อชุมชนท่ีองคกรอยูรวม ท้ังจากการสนับสนุนทางดานการพัฒนาในดานตางๆ เชน
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การสงเสริมการสรางรายได การศึกษา รวมถึงสุขภาพของคนในทองถิ่นท่ีองคกรอยูรวมดวย ท้ังน้ี

ตองสอดคลองกับลักษณะของธุรกิจท่ีองคกรดําเนินการและเนนการมีสวนรวมของบุคคลากรใน
องคกร ซ่ึงนอกเหนือจากการใหบริจาคโดยโปรยเม็ดเงินลงไปสูชุมชนเพื่อภาพลักษณขององคกร

ตรงท่ีมีความย่ังยืนกวา (สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดลอมไทย. 2552:
ออนไลน)

ดวยแนวคิดท่ีเล็งเห็นวาธุรกิจไมสามารถอยูรอดได โดยไมคํานึงถึงสังคมน้ันไดเปนจริง

เปนจังมากข้ึนเม่ือกระแส CSR: Corporate Social Responsibility ไดพัดมาจากฝงตะวันตกและ
กลายเปนเร่ืองท่ีถูกจับตามองไปทันที เม่ือ ISO องคการระหวางประเทศวาดวยการมาตรฐาน ไดตั้ง

คณะทํางานจัดทํารางมาตรฐานดานน้ีข้ึน ในช่ือ ISO 26000: Guidance on Social Responsibility
(ศันสนียา สุประดิษฐ ณ อยุธยา. 2552: ออนไลน) ซ่ึงวัตถุประสงคของการมีมาตรฐานฉบับน้ี คือ

1. ชวยใหองคกรตางๆ ไดตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคม ดวยความเคารพตอความ

แตกตางทางวัฒนธรรม สังคม สิ่งแวดลอมและกฎหมาย รวมท้ังสภาวะของการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
2. ใหขอแนะนําในการนําไปปฏิบัติเร่ืองความรับผิดชอบทางสังคม การช้ีบงและความ 

สัมพันธกับกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย สงเสริมความเช่ือถือของรายงานและขอกลาวอางทางดานความ
รับผิดชอบตอสังคม

3. เนนผลการดําเนินงานและการปรับปรุงพัฒนาใหดีย่ิงข้ึน

4. เพิ่มความเช่ือม่ันและความพึงพอใจตอองคกรของลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสียของ
องคกร

5. มีความสอดคลองและไมขัดแยงกับเอกสารท่ีมีอยูแลว ไมวาจะเปนสนธิสัญญาระหวาง
ประเทศ อนุสัญญาและมาตรฐาน ISO ตาง ๆ

6. ไมไดมีจุดมุงหมายท่ีจะลดทอนอํานาจหนาท่ีของภาครัฐเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอ

สังคมขององคกรตาง ๆ
7. สงเสริมคํานิยามท่ัวไปท่ีใชในวงการความรับผิดชอบทางสังคมและทําใหเกิดความ

ตระหนักในวงกวางในเร่ืองความรับผิดชอบตอสังคม
8. ทําใหเกิดความตระหนักในวงกวางในเร่ืองความรับผิดชอบตอสังคม

สําหรับบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย น้ัน ไดตระหนักและใหความสําคัญดาน

ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมอยางตอเน่ืองเสมอมา โดยเฉพาะชุมชนใกลเคียงพื้นท่ีตั้ง
โรงงานของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง โดย

องคกรไดมีการสงเสริม สนับสนุนกิจกรรมและริเร่ิมดําเนินโครงการตางๆ เพื่อชุมชน สังคมและ
สิ่งแวดลอมอยางตอเน่ือง นอกจากน้ันยังเปนการสรางสรรคกิจกรรมรวมกัน มีการแลกเปลี่ยน

ประสบการณ ความคิดเห็นและเผยแพรขอมูลขาวสารและแนวปฏิบัติทางดานสิ่งแวดลอมท่ี

เหมาะสมใหวงการธุรกิจและประชาชนท่ัวไป เพื่อการอยูรวมกันในสังคมท่ีพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน
ไดอยางมีสันติสุข  ซ่ึงการนําหลักการความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) มาประยุกตใชในองคกรน้ัน 

ถือวาเปนทางเลือกท่ีดีท่ีสุดท่ีองคกรจะสามารถคืนกําไรกลับสูสังคมไดอยางท่ัวถึง โดยองคกร
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สามารถนําเสนอรูปแบบดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมไดหลากหลาย เพื่อเปนการ

สรางคุณประโยชนใหกับชุมชนและสังคม สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดลอม สภาพความ
เปนอยูของชุมชนและสังคมใหดีย่ิงข้ึน  

ซ่ึงจะเห็นไดใน The Dow in Thailand Public Report 2004 – 2006 Result สาสนจาก 
นายฉางเฟง หลิว กรรมการผูจัดการ บริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย ไดกลาวไววา องคกร

เนน “องคประกอบท่ีเปนมนุษย” ในทุกๆ สิ่งท่ีองคกรทํา ตั้งแตการจัดใหมีการฝกอบรมระดับโลก ซ่ึง

ทําใหพนักงานสามารถพัฒนาเสนทางความ กาวหนาในสายอาชีพของเขาไปจนถึงการท่ีองคกรเนน
เสมอมาท่ีจะปรับปรุงอนามัยสิ่งแวดลอม เพื่อปกปองพนักงานขององคกรและวัฒนธรรมองคกร ท่ีให

โอกาสพนักงานไดมีสวนรวมในกิจกรรมสําคัญของบริษัทฯ และการยอมรับในความแตกตาง
หลากหลาย ซ่ึงสิ่งเหลาน้ี ยอมแสดงใหเห็นถึงความตระหนักในความสําคัญขององคประกอบท่ีเปน

มนุษยขององคกร

เม่ือพูดถึง “องคประกอบท่ีเปนมนุษย” (Human Element) สิ่งท่ีองคกรหมายถึงจริงๆ ก็คือ
พันธะผูกพันขององคกร ในเร่ืองการประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ ไมเฉพาะในประเทศไทย

แตในทุกท่ีๆ องคกรประกอบธุรกิจซ่ึงหมายความวาองคกรตองทําสิ่งตางๆ เพื่อใหการสนับสนุนท่ีดี
ย่ิงข้ึนแก “ครอบครัวแรก” ขององคกร ท้ังพนักงานขององคกรและผูคนในชุมชนท่ีองคกรใกลชิดอยู

ดวยทุกวัน  

การเนนถึง “องคประกอบท่ีเปนมนุษย” มิได หมายถึง การทําใหสถานประกอบการของ
องคกรปลอดภัยเทาน้ัน แตยังรวมไปถึงการปฏิบัติตัวเปนเพื่อนบานและหุนสวนท่ีดีดวยการรวมมือ

กับชุมชนในทองถิ่น เพื่อใหการสนับสนุนสิ่งท่ีมีความสําคัญเปนอยางย่ิงตอความเปนอยูท่ีดี และ
ความเจริญกาวหนาของชุมชนเหลาน้ัน 

จากท่ีกลาวมาขางตนจะเห็นไดวา กระแสการตอบรับเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม

และสิ่งแวดลอมขององคกรธุรกิจในประเทศไทยมีความชัดเจน กําลังแพรหลายและเปนท่ียอมรับ
มากข้ึนตามลําดับ ซ่ึงบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย เองก็ไดตระหนักและใหความสําคัญใน

การแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมอยางเสมอมา จึงทําใหผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษา
เกี่ยวกับภาพลักษณความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ใน

ประเทศไทย ตามการรับรูของพนักงานบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทยวามีการรับรูและมี

ทัศนคติเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมขององคกรอยางไร งานวิจัยน้ี อาจเปน
แนวทางในการธํารงคไวซ่ึงภาพลักษณท่ีพึงประสงคขององคกร โดยนําผลสํารวจความคิดเห็นท่ี

ไดมาปรับใชเพื่อสรางความรูสึก ความคิดเห็นและการยอมรับ รวมท้ังสรางความแตกตางเพื่อใหตรง
กับความตองการของพนักงานมากข้ึน 



4

ความมุงหมายของการวิจัย
ในการวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังน้ี
1. เพื่อศึกษาลักษณะทางดานประชากรศาสตรในดานตางๆ ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดับการศึกษาและระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับองคกรของพนักงานบริษัทในเครือของ ดาว ใน
ประเทศไทย ท่ีมีผลตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือ

ของ ดาว ในประเทศไทย

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปดรับขาวสารดานความรับผิดชอบตอ
สังคมและสิ่งแวดลอมของพนักงานบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย กับภาพลักษณดานความ

รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสีย กับภาพลักษณ

ดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย

4. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม กับภาพ
ลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย

5. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการประชาสัมพันธดานความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม กับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว 

ในประเทศไทย

ความสําคัญของการวิจัย
1. ทําใหทราบถึงนโยบายและแนวทางการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย
2. ทําใหทราบถึงพฤติกรรมการเปดรับขาวสารของพนักงานดานความรับผิดชอบตอสังคม

และสิ่งแวดลอม 

3. ทําใหทราบถึงความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ
4. ทําใหทราบถึงการประชาสัมพันธดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของ

องคกร
5. ทําใหทราบถึงความคิดเห็น ความรูสึกและความภาคภูมิใจของพนักงานท่ีมีตอองคกร

ในดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

6. สามารถนําผลการวิจัยมาใชเปนแนวทางในการนําแนวคิดดานความรับผิดชอบตอ
สังคมและสิ่งแวดลอมมาประยุกตใชเพื่อปรับกลยุทธในดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

ขององคกร
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ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัย

ผูวิจัยมีความมุงหมายท่ีจะศึกษาเกี่ยวกับ “ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย” ซ่ึงเปนการศึกษาความคิดเห็นของพนักงาน

เกี่ยวกับพฤติกรรมการเปดรับขอมูลขาวสารดานความรับผิดชอบตอสังคม ความรับผิดชอบตอผูมี
สวนไดสวนเสีย ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม และการประชาสัมพันธดานความ

รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมขององคกร มีความสัมพันธกับภาพลักษณความรับผิดชอบตอ

สังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย ซ่ึงจะศึกษาจากเอกสารการ
เผยแพรท่ีเกี่ยวของ เชน รายงานประจําป เอกสารการเผยแพรขอมูลขาวสาร บทความ บท

สัมภาษณ วารสาร นิตยสาร และเจาหนาท่ีฝายประชาสัมพันธของบริษัทฯ เปนตน ซ่ึงการศึกษาคร้ัง
น้ีเปนการสํารวจความคิดเห็นของพนักงานท่ีปฏิบัติงานของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย

ประชากรที่ใชในการวิจัย

ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี เปนพนักงานของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย
ท่ีปฏิบัติงานในป 2552 จํานวน 710 คน โดยแบงพนักงานตามสถานท่ีปฏิบัติงานของบริษัทในเครือ

ของ ดาว ในประเทศไทย ดังตาราง 1

ตาราง 1 แสดงจํานวนกลุมตัวอยางพนักงานของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย ตาม

สถานท่ีปฏิบัติงานระหวางสํานักงานใหญและโรงงาน 

รายช่ือบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย
สํานักงานใหญ

(จํานวน

พนักงาน)

โรงงาน 
(จํานวน

พนักงาน)

จํานวน
พนักงานรวม

ท้ังหมด

บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จํากัด
บริษัท ดาว อะโกรไซแอนส (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท สยามโพลีสไตรีน จํากัด
บริษัท สยาม โพลีเอททิลีน จํากัด
บริษัท สยาม เลเทกซ สังเคราะห จํากัด
บริษัท สยาม สไตรีน โมโนเมอร จํากัด
บริษัท คารไบด เคมิคอล (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท เอ็มทีพี เอชพีพีโอ แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด

จํานวนพนักงานรวมทั้งหมด 138 570 708

ท่ีมา: บริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย. (2552). จํานวนพนักงานของบริษัทในเครือ
ของ ดาว ในประเทศไทย
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กลุมตัวอยาง

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก พนักงานของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศ
ไทย ปฏิบัติงานในป 2552 จํานวน 710 คน ซ่ึงผูวิจัยสามารถทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอน จึง

กําหนดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรการหาขนาดตัวอยางของ Yamane (Taro Yamane. 1970: 580 –

581) กําหนดวาความคลาดเคลื่อนท่ีรอยละ 5 หรือเทากับ 0.05 ระดับความเช่ือม่ัน  95% จะได
ขนาดตัวอยางในการศึกษาจํานวน 256 คน และผูวิจัยเก็บตัวอยางเพิ่มอีก 26 คน สํารองเผื่อการ

สูญเสียของแบบสอบถาม เม่ือแทนคาในสูตร (กัลยา วานิชยบัญชา. 2545: 26) ดังน้ี

เม่ือ  n =   ขนาดของกลุมตัวอยาง 
N =   ขนาดของประชากร

e =   คาความคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยาง

ดังน้ันจึงสามารถแทนคา ไดดังน้ี 

n = 255.6 ประมาณ 256 คน

จากการคํานวณกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยท้ังสิ้น 256 คน และทางผูวิจัยไดเพิ่มขนาด

กลุมตัวอยางกลุมตัวอยาง 10% เปนจํานวน 26 คน รวมท้ังสิ้น 282 คน โดยการเลือกกลุมตัวอยาง

จะใชวิธีเลือกแบบตามข้ันตอน ดังน้ี
ข้ันท่ี 1. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยในคร้ังน้ีคือ พนักงานของบริษัทในเครือของ ดาว ใน

ประเทศไทย ซ่ึงในกรณีน้ีทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอน (Finite Population) ดังน้ัน จึงใชวิธีการ
สุมตัวอยางเปนในแตละระดับช้ันอยางเปนสัดสวน (Proportional Stratified Random Sampling)

จากจํานวนตัวอยางท่ีได โดยแบงตามสถานท่ีในการปฏิบัติงาน ระหวางสํานักงานใหญและโรงงาน 

ซ่ึงจะไดขนาดของกลุมตัวอยางในแตละสถานท่ีในการปฏิบัติงาน ดังตาราง 2
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ตาราง 2 แสดงการเก็บจํานวนตัวอยางพนักงานของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย ตาม

สถานท่ีปฏิบัติงานระหวางสํานักงานใหญและโรงงาน

จํานวนพนักงาน (คน)

จํานวนประชากร สัดสวน ขนาดตัวอยาง

สํานักงานใหญ 138 19.44% 55

โรงงาน 572 80.56% 227

รวมพนักงานทั้งส้ิน 710 100.00% 282

ข้ันท่ี 2 ในการเก็บขอมูลของแตละสถานท่ีในการปฏิบัติงานตามขนาดตัวอยางท่ีคํานวณ

ไดในตาราง 2 โดยจะใชวิธีการสุมตัวอยางโดยใชความสะดวก (Convenience sampling) ซ่ึงจะเลือก
สอบถามเฉพาะพนักงานของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย ท่ีใหความรวมมือหรือยินดีใน

การตอบแบบสอบถาม โดยเลือกจากกลุมตัวอยางท่ีใชบริการหองอาหารของบริษัทฯ ท้ังสํานักงาน
ใหญและโรงงาน และผูท่ีเขารวมกิจกรรมประจําปขององคกร เชน กิจกรรมทองเท่ียว กิจกรรมงาน

เลี้ยงสังสรรค และกิจกรรมตางๆ เชน การแขงขันโบวลิ่ง การบริจาคโลหิต เปนตน

ผูวิจัยไดแจกแบบสอบถามดวยตนเองใหกับกลุมตัวอยางท่ีเปนพนักงาน โดยกลุมตัวอยาง
เม่ือตอบแบบสอบถามเสร็จแลวจะสงคืนแบบสอบถามใหกับผูวิจัย

ตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจัย

ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) แบงเปนดังน้ี
1. ลักษณะทางดานประชากรศาสตร ไดแก

1.1. เพศ
1.1.1. ชาย 

1.1.2. หญิง

1.2. อายุ
1.2.1. ต่ํากวาหรือเทากับ 25 ป

1.2.2. 26 – 35 ป
1.2.3. 36 – 45 ป

1.2.4. 46 ปข้ึนไป
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1.3. สถานภาพสมรส

1.3.1. โสด
1.3.2. สมรส/ อยูดวยกัน

1.3.3. หมาย/ หยาราง/ แยกกันอยู
1.4. ระดับการศึกษา

1.4.1. ต่ํากวาปริญญาตรี

1.4.2. ปริญญาตรี
1.4.3. สูงกวาปริญญาตรี

1.5. ระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับองคกร
1.5.1. 1 – 5 ป

1.5.2. 6 – 10 ป

1.5.3. 11 – 15 ป
1.5.4. 16 – 20 ป

1.5.5. 21 – 25 ป
1.5.6. 26 ข้ึนไป

2. ตัวแปรดานพฤติกรรมการเปดรับขอมูลขาวสารดานความรับผิดชอบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอมของพนักงานบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย
3. ความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสียขององคกร

3.1. ลูกคา
3.2 พนักงาน

3.3 คูคา (supplier)

4. ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมขององคกร
4.1 ความรับผิดชอบดานสภาพแวดลอมทางนิเวศวิทยาขององคกร

4.1.1 ความรับผิดชอบดานการตลาดสีเขียว (Green Marketing)
4.1.2 ความรับผิดชอบดานการบริจาค (Cause Related Marketing)

4.2. ดานความรับผิดชอบตอชุมชนขององคกร

5. การประชาสัมพันธดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมขององคกร

ตัวแปรตาม (Dependent variable) ไดแก

ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว 
ในประเทศไทย
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นิยามศัพทเฉพาะ

1. ประชากรศาสตร หมายถึง ลักษณะของพนักงานท่ีปฏิบัติงานอยูในบริษัทในเครือของ 
ดาว ในประเทศไทย แตละคนแตกตางกัน โดยความแตกตางทางประชากรศาสตร

2. ปจจัยสวนบุคคล หมายถึง ลักษณะท่ัวๆ ไปทางดานประชากรศาสตร ซ่ึงประกอบไป

ดวยเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาและระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับองคกรของพนักงาน
บริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย

3. พฤติกรรมการเปดรับขอมูลขาว หมายถึง ชองทาง วิธีการ หรือแหลงขาวสารท่ี

พนักงานบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย ท่ีใชในการเสาะแสวงหาขาวสารดานความ
รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมเพื่อนํามาประเมินทางเลือกในการตัดสินใจ โดยพิจารณาจาก

ความถี่ในการรับขาวสาร ชองทางการรับขาวสารประเภทตางๆ ไดแก บอรด ปายประกาศ พนักงาน
ฝาย ประชาสัมพันธ วารสาร / นิตยสาร แผนปลิว/ โปสเตอร อินเตอรเน็ต/ อินทราเน็ต และอื่นๆ 

4. กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการท่ีบริษัทในเครือของ 

ดาว ในประเทศไทยไดจัดข้ึนเพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบตอสังคมในการแสดงความเอาใจใสและ
ชวยเหลือ สนับสนุนและสงเสริมสังคมใหมีคุณภาพชีวิตและสภาพความเปนอยูท่ีดีข้ึนของคนใน

ชุมชน รวมถึงการมีสิ่งแวดลอมท่ีดี
5. ความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสีย หมายถึง ผูท่ีมีสวนเกี่ยวของใกลชิดกับองคกร

ท้ังทางตรงและทางออม ซ่ึงครอบคลุมไมเพียงแตผูถือหุน แตรวมถึงพนักงาน ลูกคา คูคาตางๆ 

ราชการ หุนสวนธุรกิจ รัฐบาล รวมถึงชุมชนท่ีอยูแวดลอมท่ีตั้งของโรงงานบริษัทในเครือของ ดาว ใน
ประเทศไทย ซ่ึงตั้งอยูท่ีเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง ซ่ึงรวมถึง

สิ่งแวดลอมหรือระบบนิเวศ
6. ชุมชน หมายถึง ชุมชนในละแวกใกลเคียงซ่ึงความหมายของชุมชนในละแวกใกลเคียง

คือ กลุมประชาชนท่ีอาศัยอยูใกลกับสถานท่ีตั้งโรงงานของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย

เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง  
7. สภาพแวดลอมทางนิเวศวิทยา หมายถึง การศึกษาถึงความสัมพันธท่ีมีตอกันระหวาง

สิ่งมีชีวิต สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอมและองคประกอบตางๆ ท่ีเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมโดยเนนท่ีใหความ 
สําคัญเกี่ยวกับการนําคุณประโยชนจากสิ่งแวดลอมมาประยุกตใชในการดําเนินธุรกิจขององคกร

8. ความรับผิดชอบดานการตลาดสีเขียว (Green Marketing) หมายถึง การทําการตลาด

เกี่ยวกับสินคาท่ีไมทําลายสิ่งแวดลอมและไมเปนอันตรายตอผูบริโภคและสภาพแวดลอมโลก รวมถึง
ยังสรางจิตสํานึกในการรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมโดยรวมใหแกชุมชนท่ีอาศัยอยูใกลกับ

สถานท่ีตั้งโรงงานท่ีองคกรดําเนินธุรกิจ 
9. ความรับผิดชอบดานการบริจาค (Cause Related Marketing) หมายถึง การทํา

กิจกรรมสงเสริมการตลาดดวยการท่ีองคกรนําสวนหน่ึงของรายไดหรือกําไรจากการจําหนาย

สินคาหรือบริการไปบริจาคเพื่อสาธารณกุศล โดยนําไปชวยเหลือในรูปของการสราง
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สาธารณประโยชนตางๆ เชน สรางหองสมุด โรงเรียน หรือ บริจาคเงิน/ สิ่งของใหกับมูลนิธิหรือ

องคกรตางๆ โดยตรง หรือในรูปกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อชวยเหลือชุมชนรอบดานของโรงงาน
10.การประชาสัมพันธดานความรับผิดชอบตอสังคม หมายถึง การเผยแพร การนําเสนอ

สาสนสัมพันธ รวมถึงการกระจายขอมูลขาวสารดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมแก
พนักงานภายในองคกรและชุมชนท่ีอาศัยอยูในพื้นท่ีใกลเคียงกับโรงงาน  เพื่อใหทราบขอมูลอยาง

ถูกตองและกวางขวาง

11. ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมขององคกร (Corporate
Social Responsibility: CSR) หมายถึง ความมุงม่ันหรือพันธะสัญญาในการดําเนินธุรกิจอยางมี

ความรับผิดชอบอยางตอเน่ืองขององคกร โดยมีสวนประกอบท่ีสําคัญ 3 ประการ (The Dow in
Thailand Public Report 2004 – 2006 Result) ไดแก ความเปนอยูท่ีดีของพนักงานในองคกร การ

ดําเนินธุรกิจโดยยึดหลักจริยธรรมธรรมและการคํานึงถึงสภาวะความเปนอยูของชุมชน เพื่อสงเสริม

คุณภาพชีวิตของชุมชนท่ีองคกรดําเนินธุรกิจอยู ดังน้ัน องคกรไดสนับสนุนกิจกรรมตางๆ เพื่อสราง
คุณประโยชนแกชุมชน ท้ังทางดานการเงินและการบริจาคผลิตภัณฑ และนอกจากน้ีแลว พนักงาน

ของบริษัทฯ เอง ก็ยังเสียสละเวลาอาสาทํางานนําความรูชํานาญของตนมาแบงปนแกชุมชนรอบๆ 
โรงงาน เพื่อใหผูคนในชุมชนมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน นอกจากน้ี องคกรยังตองใสใจตอสุขภาพและ

ความปลอดภัยของชุมชน รวมท้ังการปกปองสิ่งแวดลอม
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

ในการศึกษาเร่ือง “ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทใน
เครือของ ดาว ในประเทศไทย” น้ันสามารถกําหนดแนวคิดความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัว

แปรตามในการวิจัย ไดดังน้ี

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวความคิดในการศึกษาวิจัย

ภาพลักษณดานความรับผิดชอบ

ตอสังคมและสิ่งแวดลอมของ
บริษัทในเครือของ ดาว 

ในประเทศไทย

ปจจัยสวนบุคคล

1. เพศ
2. อายุ

3. สถานภาพ
4. ระดับการศึกษา

5. ระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับองคกร

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม

พฤติกรรมการเปดรับขาวสารดานความรับผิดชอบ

ตอสังคมและสิ่งแวดลอม

ความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสีย

- ลูกคา

- พนักงาน

- คูคา (supplier)

การประชาสัมพันธดานความรับผิดชอบตอสังคม

และสิ่งแวดลอม

ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

- ดานสภาพแวดลอมทางนิเวศวิทยา

การตลาดสีเขียว (Green Marketing)
การบริจาค (Cause Related Marketing)

- ดานความรับผิดชอบตอชุมชน



12

สมมติฐานในการวิจัย
1. ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย ไดแก เพศ อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษาและระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับองคกรแตกตางกัน มีความคิดเห็น

เกี่ยวกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ใน
ประเทศไทย แตกตางกัน

2. พฤติกรรมการเปดรับขาวสาร ดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของ

พนักงานบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทยมีความสัมพันธ กับภาพลักษณดานความ
รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย

3. ความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสียมีความสัมพันธ กับภาพลักษณดานความ
รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย 

4. ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมมีความสัมพันธ กับภาพลักษณดานความ

รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย
5. การประชาสัมพันธดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมมีความสัมพันธ กับ

ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศ
ไทย



บทท่ี 2

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ

ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของและไดนําเสนอตามหัวขอ

ตอไปน้ี

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเปดรับขอมูลขาวสาร

3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม
4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ

5. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู

6. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาพลักษณ 
7. ประวัติความเปนมาของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย

8. บทความและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ

1. แนวคิดเก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตร

1.1. ความหมายของประชากรศาสตร

ประชากรศาสตร หมายถึง ลักษณะของแตละบุคคลท่ีแตกตางกันไป โดยความแตกตาง
ทางประชากรศาสตรจะมีอิทธิพลตอการสื่อสาร ลักษณะประชากรศาสตร คือ (พรทิพย วรกิจโคาทร.

2529: 312 – 315)

1. เพศ (Sex) มีงานวิจัยท่ีพิสูจนวา คุณลักษณะบางอยางของเพศชายและเพศหญิงท่ี
ตางกันสงผลใหการสื่อสารของชายและหญิงตางกัน แตก็มีงานวิจัยหลายช้ินท่ีแสดงวาชายและหญิง

มีการสื่อสารและรับสื่อไมตางกัน
2. อายุ (Age) การจะสอนผูท่ีอายุตางกันใหเช่ือฟงหรือเปลี่ยนทัศนคติ หรือเปลี่ยน

พฤติกรรมน้ันมีความยากงายตางกันย่ิงมีอายุมากกวาท่ีจะสอนใหเช่ือฟง ใหเปลี่ยนทัศนคติและ

เปลี่ยนพฤติกรรมก็ย่ิงยากข้ึน การวิจัยโดยซี.เมเบิล (C.Maple) และไอ แอล เจนิสและดีเรฟ 
(I.L.Janis & D.Rife) ไดทําการวิจัยและใหผลสรุปวา การชักจูงจิตใจหรือโนมนาวจิตใจของคนจะยาก

ข้ึนตามอายุของคนท่ีเพิ่มข้ึน  อายุยังมีความสัมพันธของขาวสารและสื่ออีกดวย เชน  ภาษาท่ีใชใน
วัยตางกันก็ยังมีความแตกตางกัน  โดยจะพบภาษาใหมๆ แปลกๆ จะพบในคนหนุมสาวสูงกวา

ผูสูงอายุ เปนตน

3. การศึกษา (Education) การศึกษาเปนตัวแปรท่ีสําคัญท่ีมีผลตอประสิทธิภาพของการ
สื่อสารของผูรับสาร ดังงานวิจัยหลายช้ินท่ีช้ีวา การศึกษาของผูรับสารน้ันทําใหผูรับสารมีพฤติกรรม

การสื่อสารตางกันไป เชน บุคคลท่ีมีการศึกษาสูงจะสนใจขาวสาร ไมคอยเช่ืออะไรงายๆ และมัก
เปดรับสื่อสิ่งพิมพมาก
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4.  ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ (Social and Economic Status) หมายถึง อาชีพ รายได

ตอเดือน เช้ือชาติ ตลอดจนภูมิหลังของครอบครัว ลักษณะท่ีอยูอาศัย จํานวนสมาชิกท่ีอาศัยอยู
รวมกัน เปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคล โดยมีรายงานหลายเร่ืองท่ีได

พิสูจนแลววา ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจน้ัน มีอิทธิพลตอทัศนคติและพฤติกรรมของคน
มนุษยมีความแตกตางกันในทางสัญลักษณของรางกาย บุคลิกลักษณะ พื้นเพของ

วัฒนธรรม  ความสามารถและตําแหนงหนาท่ีการงานท่ีไดรับมอบหมาย ทัศนคติ และในเร่ืองความ

สนใจหรือผล ประโยชนท่ีตนพึงมีพึงไดในเร่ืองประสบการณในอดีตและยังมีเร่ืองตางๆ อีกหลาย
อยางท่ีทําใหมนุษยเราน้ีแตกตางกัน (จุไร คุวานเสน. 2514: 36)

คนท่ีมีลักษณะประชากรศาสตรตางกัน  จะมีลักษณะทางจิตวิทยาตางกัน  โดยวิเคราะห
จากปจจัย ดังน้ี (ปรมะ สตะเวทิน. 2533: 112)

1. เพศ ความแตกตางทางเพศ ทําใหบุคคลมีพฤติกรรมของการติดตอสื่อสารตางกัน คือ  

เพศหญิงมีแนวโนมมีความตองการท่ีจะสงและรับขาวสารมากกวาเพศชาย ในขณะท่ีเพศชายไมไดมี
ความตองการท่ีจะสงและรับขาวสารเพียงอยางเดียวเทาน้ัน แตมีความตองการจะสรางความสัมพันธ

อันดีใหเกิดข้ึนจากการรับและสงขาวสารน้ันดวย (ปรมะ สตะเวทิน. 2533)
นอกจากน้ีเพศหญิงและเพศชายมีความแตกตางกันอยางมากในเร่ืองความคิด คานิยมและ

ทัศนคติ ท้ังน้ีเพราะวัฒนธรรมและสังคม กําหนดบทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศไวตางกัน

2. อายุ เปนปจจัยท่ีทําใหคนมีความแตกตางกันในเร่ืองของความคิดและพฤติกรรม คนท่ี
อายุนอยมักจะมีความคิดเสรีนิยมยึดถืออุดมการณและมองโลกในแงดีมากกวาคนท่ีอายุมาก ในขณะ

ท่ีคนท่ีอายุมากมักจะมีความคิดท่ีอนุรักษนิยม ยึดถือการปฏิบัติ ระมัดระวัง มองโลกในแงรายกวาคน
ท่ีมีอายุนอย เน่ืองมาจากผานประสบการณชีวิตท่ีแตกตางกัน ลักษณะการใชสื่อมวลชนก็ตางกันคน

ท่ีมีอายุมากมักจะใชสื่อเพื่อแสวงหาขาวสารหนักๆมากกวาความบันเทิง

3. การศึกษา เปนปจจัยท่ีทําใหคนมีความคิด คานิยม ทัศนคติและพฤติกรรมแตกตางกัน  
คนท่ีมีการศึกษาสูงจะไดเปรียบอยางมากในการเปนผูรับสารท่ีดี เพราะเปนผูมีความกวางขวางและ

เขาใจสารไดดี แตจะเปนคนไมเช่ืออะไรงายๆ ถาไมมีหลักฐานหรือเหตุผลเพียงพอในขณะท่ีคนมีการ 
ศึกษาต่ํา มักจะใชสื่อประเภทวิทยุโทรทัศนและภาพยนตร หากผูมีการศึกษาสูงมีเวลาวางพอก็จะใช

สื่อสิ่งพิมพ วิทยุ โทรทัศนและภาพยนตร แตหากมีเวลาจํากัดก็มักจะแสวงหาขาวสารจากสื่อสิ่งพิมพ

มากกวาประเภทอื่น
4. สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ หมายถึง อาชีพ รายได ลักษณะท่ีอยูอาศัย และ

สถานภาพทางสังคมของบุคคล จํานวนสมาชิกท่ีอาศัยอยูรวมกัน มีอิทธิพลอยางสําคัญตอปฏิกิริยา
ของผูรับสารท่ีมีตอผูสงสาร เพราะแตละคนมีวัฒนธรรม ประสบการณ ทัศนคติ คานิยม และ

เปาหมายท่ีตางกัน
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ทฤษฎีความแตกตางระหวางปจเจกบุคคล (Individual Differences Theory) เดอเฟอร

(Defleur. 1996) มีหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎีความแตกตางระหวางปจเจกบุคคล ดังน้ี
1. มนุษยเรามีความแตกตางอยางมากในองคประกอบทางจิตวิทยาบุคคล

2. ความแตกตางน้ี บางสวนมาจากลักษณะแตกตางทางชีวภาพหรือทางรางกายของแต
ละบุคคล แตสวนใหญแลวจะมาจากความแตกตางกันท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนรู

3. มนุษยซ่ึงถูกชุบเลี้ยงภายใตสถานการณตางๆ จะเปดรับความคิดเห็นแตกตางกันไป

อยางกวางขวาง
4. จากการเรียนรูสิ่งแวดลอมทําใหทัศนคติ คานิยม และความเช่ือถือท่ีรวมเปนลักษณะ

ทางจิตวิทยาสวนบุคคลท่ีแตกตางกันไป ความแตกตางดังกลาวน้ี ไดกลายเปนสภาวะเงื่อนไขท่ี
กําหนดการรับรูขาวสารมีบทบาทอยางสําคัญตอการรับรูขาวสาร

จากแนวคิดและทฤษฎีท่ีกลาวมา ผูวิจัยไดวางกรอบแนวความคิดน้ีมาใชเปนแนวทางใน

การหาคําตอบเกี่ยวกับลักษณะดานประชากรศาสตร เชน เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาและ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับองคกรของพนักงานท่ีแตกตางกัน สงผลตอประโยชนท่ีจะไดรับ

เกี่ยวกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ใน
ประเทศไทย

2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการเปดรับขอมูลขาวสาร

2.1. ความหมายของการเปดรับสื่อ
2.2. ประเภทสื่อ

2.3. ปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอการเปดรับขาวสาร
2.4. ลักษณะการเปดรับสื่อของผูรับสาร

2.5. กระบวนการในการเลือกรับขาวสาร

2.1 ความหมายของการเปดรับสื่อ

พรกมล รัชนาภรณ. (2542: 24) ไดใหความหมายของการเปดรับขาวสาร โดยจําแนกตาม

พฤติกรรมการเปดรับขาวสาร คือ

1. การแสวงหาขอมูล (Information Seeking) กลาวคือ บุคคลจะแสวงหาขอมูลเม่ือ
ตองการใหมีความคลายคลึงกับบุคคลอื่นในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง หรือเร่ืองท่ัวๆ ไป

2. การเปดรับขอมูล (Information Receptivity) กลาวคือ บุคคลจะเปดรับขาวสารเพื่อ
ตองการทราบขอมูลท่ีตนเองสนใจอยากจะรู เชน เปดดูโทรทัศนเฉพาะรายการท่ีตนสนใจหรือมีผู

แนะนําหรือขณะอานหนังสือพิมพหรือชมรายการโทรทัศน หากมีขอมูลขาวสารท่ีมีความสําคัญ

เกี่ยวกับตนเอง ก็จะใหความเอาใจใสอานหรือเปดดูเปนพิเศษ
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3. การเปดรับประสบการณ (Experience Receptivity) กลาวคือ บุคคลจะเปดรับขาวสาร

เพราะตองการกระทําสิ่งใดสิ่งหน่ึง หรือเพื่อผอนคลายอารมณ
แม็คลอดร (Mcleod. 1972: 123) กลาววาตัวช้ีวัด (Index) ท่ีใชวัดพฤติกรรมการเปดรับ

สื่อ (Media Exposure) สวนใหญใชกัน 2 อยาง คือ
1. วัดจากเวลาท่ีใชวัดสื่อ

2. วัดจากความถี่ของการใชสื่อแยกตามประเภทของเน้ือหารายการท่ีแตกตางกัน

แม็คลอดร กลาววา การวัดในเร่ืองเวลาท่ีใชกับสื่อ มีขอเสียตรงท่ีวา คําตอบข้ึนอยูกับ
ปจจัยหลายอยาง เชน ความสนใจของผูฟง เวลาวางท่ีคนมีอยูและการมีสื่อใกลตัว (Availability of

medium) ดวยเหตุน้ี คําตอบท่ีเกี่ยวกับเวลาท่ีใชสื่อ จึงมักไมสามารถแปลความหมายไดในเชิงจิต 
วิทยาและมักไมใหผลท่ีชัดเจน เม่ือนําไปเช่ือมโยงความสัมพันธกับตัวแปรอื่นและเพื่อแกปญหา

ความไมชัดเจนในเร่ืองน้ีจึงไดมีการวัดตัวแปรการเปดรับสื่อมวลชนโดยใชความถี่ของการอานขาวท่ี

มีเน้ือหาหนักในดานหนังสือพิมพ ความถี่ของการชมรายการโทรทัศนและความถี่ของการรับฟง
รายการวิทยุ เปนตน

กลาวโดยสรุป การเปดรับสื่อ หมายถึง ความถี่ในการเปดรับขาวสาร ระยะเวลา ชวงเวลา
รวมไปถึงจํานวนสื่อท่ีใชในการเปดรับขาวสารดวย โดยจะเลือกเปดรับขาวสารเฉพาะท่ีตนเองสนใจ

หรือเลือกเปดรับสารบางสวนท่ีเกี่ยวของและเปนประโยชนตอตนเองเทาน้ัน 

2.2. ประเภทสื่อ

ปรมะ สตะเวทิน (2541: 134 – 135) ไดกลาววา สื่อเปนตัวเช่ือมระหวางผูสงสารและผูรับ

สารใหติดตอกัน ดังน้ัน สื่อจึงเปนองคประกอบประการหน่ึง ซ่ึงมีอิทธิพลตอประสิทธิผลของ

พฤติกรรมการสื่อสาร ในการสื่อสารผูสงสารจึงจําเปนตองเลือกใชสื่อท่ีเหมาะสม เน่ืองจากสื่อแตละ
ชนิดมีความ สามารถเขาสูระบบของการรับรูของผูรับสาร โดยผานประสาทสัมผัสท่ีแตกตางกัน เชน

การเห็นจากสื่อสิ่งพิมพ การไดยินจากวิทยุกระจายเสียงและการเห็นและไดยินจากภาพยนตร
โทรทัศน ซ่ึงสื่อท่ีใชในการสื่อสารแบงออกเปน 3 ประเภท ดังน้ี

1. สื่อมวลชน (Mass Media) หมายถึง สื่อท่ีสามารถนําสารจากผูสงสารไปสูผูรับสาร ซ่ึง

ประกอบไปดวยคนจํานวนมาก ไดอยางรวดเร็วภายในเวลาเดียวกันหรือในเวลาท่ีใกลเคียงกัน ไดแก
หนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน นิตยสารและภาพยนตร ซ่ึงสื่อมวลชนมีคุณสมบัติท่ีดี

กลาวคือ สามารถเผยแพรขาวสารไปยังผูรับสารจํานวนมากไดในเวลาอันรวดเร็ว สามารถใหความรู
และขาวสารแกผูรับสารไดเปนอยางดี

2. สื่อเฉพาะกิจ (Specialized Media) หมายถึง สื่อท่ีถูกผลิตข้ึนมาโดยมีเน้ือหาเฉพาะและ

จุดมุงหมายหลักอยูท่ีผูรับสารเฉพาะกลุม เชน หนังสือ คูมือ จุลสาร แผนพับ โปสเตอร ภาพสไลด
นิทรรศการ เปนตน ซ่ึงคุณสมบัติท่ีดีของสื่อเฉพาะกิจก็คือ ผูสงสารสามารถสงขาวเฉพาะเร่ืองใหกับ

ผูรับสารเปาหมายไดอยางสอดคลองเหมาะสมเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการสื่อสารน้ัน สื่อ
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สามารถทําใหผูรับสารเปาหมายไดรับทราบขาวสาร ความรูโดยตรงและถูกตอง อันจะสงผลตอการ

ตัดสินใจและลงมือปฏิบัติไปในแนวทางท่ีผูสงสารตองการได
3. สื่อบุคคล (Person Media) หมายถึง ตัวคนท่ีถูกนํามาใชในการสื่อสารกับผูสาร

เผชิญหนาท้ังในรูปของการสนทนาหรือในรูปของการประชุมกลุม ซ่ึงการใชสื่อบุคคลในการ
ติดตอสื่อสาร กอใหเกิดผลดี คือ สามารถนําขาวสารท่ีตองการเผยแพรขาวสารท่ีเปนไปในลักษณะท่ี

ยืดหยุนปรับใหเขากับผูรับสารเปนรายๆ ไปไดและยังทําใหรับทราบความรูสึกนึกคิดของผูรับสารได

ทันที
ศลีลา ปนเพชร (2541: 26) ไดกลาววา ในสวนของประสิทธิภาพของสื่อมวลชนและสื่อ

บุคคลน้ัน นักวิชาการทางการสื่อสารสวนใหญมีความเห็นวาสื่อมวลชนมีประสิทธิภาพมากกวาสื่อ
บุคคลในการใหขาวสารแกคนจํานวนมากเพื่อกอใหเกิดการรับรู ความเขาใจในเร่ืองเร่ืองหน่ึงอยาง

ถูกตอง สวนสื่อบุคคลจะมีประสิทธิภาพมากกวาในการชักจูงใหบุคคลมีทัศนคติตอเร่ืองน้ันตาม

แนวทางท่ีมุงหวัง

2.3. ปจจัยที่มีความสัมพันธตอการเปดรับขาวสาร

สมมาตร คงช่ืนสิน (2539: 18 – 19) ไดกลาววา คนเราทุกคนมีธรรมชาติในการเปดรับ

ขาวสารอยูตลอดเวลา แตจะเปดรับสื่ออยางไรน้ัน ข้ึนอยูกับปจจัยท่ีเปนตัวกําหนด คือ
1. ปจจัยท่ีมองจากแงมุมของผูรับสารเอง ซ่ึงเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญมาก แบงออกเปน

2 สวน ดังน้ี
1.1 ปจจัยท่ีวิเคราะหตามทฤษฎีการสื่อสาร วิเคราะหถึงปจจัยของการสื่อสารของผูรับ

สารในแบบจําลองกระบวนการสื่อสาร ดังน้ี

1.1.1 ทักษะในการสื่อสาร (Communication Skills) ถาผูรับสารไมสามารถฟง
อาน หรือ คิด เขาจะไมสามารถรับสารท่ีผูสงสารสงไปได

1.1.2 ทัศนคติ (Attitude) ผูรับสารจะถอดรหัสขาวสารอยางไร มีสาเหตุบางสวน
มาจากทัศนคติ ท้ังทัศนคติตอตนเอง ผูสงสารและขาวสาร ซ่ึงจะมีผลตอการเปดรับสาร การแปล

ขาวสารของผูรับสารท้ังสิน

1.1.3 ระดับความรู (Knowledge Level) ผูรับสารท่ีมีระดับความรูแตกตางกัน มี
แนวโนมท่ีจะรับรูสิ่งรอบขางแตกตางกันและมีแนวโนมท่ีจะแปลความหมายของขาวสารแตกตางกัน

1.1.4 ระบบสังคม (Social System) มนุษยทุกคนมีบทบาทหนาท่ีในสังคม
แตกตางกัน เชน นักศึกษา ลูกจาง อาจารยฯลฯ สถานภาพท่ีแตกตางกัน มีผลทําใหการเปดรับการ

ตีความขาวสารท่ีแตกตางกัน

1.1.5 วัฒนธรรม (Culture) หมายถึง ลักษณะท่ีแสดงถึงความเปนระเบียบ 
เรียบรอย ความกลมเกลียว ศีลธรรมอันดีของประชาชนและระบบหรือวิถีการดําเนินชีวิตของผูคนใน
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สังคม และเปนตัวช้ีวัดใหเห็นความแตกตางระหวางสังคม วัฒนธรรมของผูรับสาร จึงเปนปจจัยท่ี

สําคัญอยางหน่ึงท่ีมีผลตอการเปดรับและตีความขาวสาร
1.2 ปจจัยท่ีวิเคราะหตามหลักประชากรศาสตร ผูรับสารแตละคนมีลักษณะทาง

ประชากรศาสตรเฉพาะบุคคล โดยเฉพาะความแตกตางในเร่ือง เพศ อายุ การศึกษา ฐานะทางสังคม
และเศรษฐกิจ ภูมิลําเนา

2. ปจจัยดานบุคลิกภาพและจิตวิทยาสวนบุคคล มีแนวคิดวาคนเราแตละคนมีความ

แตกตางเฉพาะตัวบุคคลอยางมากในดานโครงสรางทางจิตวิทยาสวนบุคคล ซ่ึงเปนผลสืบ
เน่ืองมาจากการอบรมเลี้ยงดูท่ีแตกตางกัน การดํารงชีวิตในสภาพแวดลอมทางสังคมท่ีไมเหมือนกัน

ซ่ึงสงผลกระทบถึงระดับสติปญญา ความคิด ทัศนคติ ตลอดจนกระบวนการรับรู เรียนรู การจูงใจ
3. ปจจัยดานสภาพความสัมพันธทางสังคม เน่ืองจากคนเรามักยึดติดกับกลุมสังคมท่ีตน

สังกัดอยูเปนกลุมอางอิงในการตัดสินใจท่ีแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมใดๆ ก็ตาม น่ันคือ มักจะคลอยตาม

กลุมในแงความคิด ทัศนคติและพฤติกรรม เพื่อใหเปนท่ียอมรับของกลุม จากแนวคิดดานปจจัยท่ีมี
ความสัมพันธตอการเปดรับขาวสารน้ัน จะเห็นไดวาผูรับสารแตละคนตางก็มีพฤติกรรมการเปดรับ

สื่อมวลชนตามแบบเฉพาะของตนเองท่ีแตกตางกันไปดวย
เมอรรลิน; และโลเวนสไตน (Merrill; & Lowenstian. 1971: 134–135) ไดสรุปแรงผลักดัน

ใหบุคคลใดบุคคลหน่ึงเลือกรับสื่อวาเกิดจากพื้นฐาน 4 ประการ คือ

1. ความเหงา เม่ือบุคคลตองอยูตามลําพัง ไมสามารถท่ีจะติดตอสังสรรคกับบุคคลอื่นๆ
ในสังคมได สิ่งท่ีดีท่ีสุดคือ การอยูกับสื่อ สื่อมวลชนจึงเปนเพื่อนแกเหงาไดในบางคร้ัง บางคนก็พอใจ

ท่ีจะอยูกับสื่อมวลชนมากกวาอยูกับบุคคล เพราะสื่อมวลชนไมสรางแรงกดดันในการสนทนาหรือแรง
กดดันทางสังคมในแกตนเอง

2. ความอยากรูอยากเห็น มนุษยมีความอยากรูอยากเห็นในสิ่งตางๆ อยูแลวตาม

ธรรมชาติ ดังน้ัน สื่อมวลชนจึงถือเอาจุดน้ีเปนหลักสําคัญในการเสนอขาวสาร โดยเร่ิมเสนอจากสิ่ง
ใกลตัวกอนไปจนถึงสิ่งท่ีอยูหางตัวออกไป

3. ประโยชนใชสอยของตนเอง มนุษยจะแสวงหาขาวสารและการใชสารเพื่อเปนประโยชน
ของตนเอง เพื่อชวยใหความคิดของตนเองบรรลุ เพื่อใหขาวสารท่ีไดรับมาเสริมบารมี การชวยให

ตนเองสะดวกสบายหรือใหความบันเทิงแกตนเอง โดยจะเลือกสื่อท่ีใชความพยายามนอยท่ีสุดและได

ผลประโยชนตอบแทนท่ีดีท่ีสุด (สุภาพงษ ระรวยทรง. 2535: 19)
4. ลักษณะเฉพาะของสื่อแตละอยางมีสวนทําใหผูรับสารแสวงหาและไดประโยชนไม

เหมือนกันผูรับสารแตละคนยอมจะเขาใจในลักษณะบางอยางจากสื่อท่ีสนองความตองการและทําให
ตนเองเกิดความพึงพอใจ
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2.4. ลักษณะการเปดรับสื่อของผูรับสาร

พรทิพย วรกิจโภคาทร (2529: 292) ไดสรุปถึงการเปดรับสื่อของผูรับสารวา ผูรับสารจะ
เลือกเปดรับสื่อตามลักษณะ ดังตอไปน้ี

1. เลือกสื่อท่ีสามารถจัดหามาได (Availability) ธรรมชาติของมนุษยน้ัน จะใชความ

พยายามเพียงระดับหน่ึงเทาน้ัน อะไรท่ียากๆ มักจะไมไดรับการเลือก แตถาสามารถไดมาไมยากนัก 
มักเลือกในสิ่งน้ันเชนเดียวกับสื่อ ผูรับสารจะเลือกสื่อท่ีไมตองใชความพยายามมาก เชน ในชนบท

ประชาชนสวนใหญจะเปดรับวิทยุเปนสําคัญ เพราะตนเองสามารถจัดหาวิทยุมาไดงายกวาสื่ออื่น 

เปนตน
2. เลือกสื่อท่ีสอดคลอง (Consistency) กับความรู คานิยม ความเช่ือ และทัศนคติของตน

เชน นิสิตนักศึกษาและนักวิชาการ มักนิยมอานหนังสือพิมพมติชน หรือสยามรัฐมากกวา 
หนังสือพิมพอื่น เพราะหนังสือพิมพดังกลาวใหขาวสารสาระ ความรู ในแงวิชาการท่ีสอดคลองกับตน

3. เลือกสื่อท่ีสะดวก (Convenience) ปจจุบันผูรับสารสามารถเลือกรับสื่อไดท้ังทางวิทยุ

โทรทัศน วิทยุกระจายเสียง หนังสือพิมพ นิตยสารและสื่อบุคคล แตละคนก็จะมีพฤติกรรมการรับสื่อ
ท่ีแตกตางกันตามท่ีตนสะดวก เชน บางคนมักนิยมรับฟงขาวสารทางวิทยุกระจายเสียงขณะขับรถ

บางคนชอบน่ังหรือนอนชมวิทยุโทรทัศน บางคนชอบอานหนังสือในหองสมุด เปนตน
4. เลือกสื่อตามความเคยชิน (Accustomedness) ปกติจะมีบุคคลกลุมหน่ึงในทุกสังคม ท่ี

จะไมคอยเปลี่ยนแปลงการรับสื่อท่ีตนเคยรับอยู ซ่ึงมักจะพบในบุคคลท่ีมีอายุมาก เชน เคยรับฟง

วิทยุ กระจายเสียงเปนประจํา มักไมสนใจวิทยุโทรทัศนหรือสื่ออยางอื่น เปนตน
5. ลักษณะเฉพาะของสื่อ จากท่ีกลาวมาท้ังสี่ขอ เปนความตองการสื่อของผูรับสารเปน

หลักแตในขอน้ีกลับเปนคุณลักษณะเฉพาะของสื่อ ท่ีมีผลตอการเลือกสื่อของผูรับสาร เชน ลักษณะ
เดนของหนังสือพิมพ คือ สามารถใหขาวสารในรายละเอียดดีกวา ราคาถูกและสามารถติดตัวไปได

ทุกหนทุกแหงหรือวิทยุโทรทัศนทําใหภาพเปนจริงได เราใจ มีความรูสึกเหมือนอยูรวมในเหตุการณ 

มีแสงสีดึงดูดใจในขณะดู วิทยุ โทรทัศน สามารถพักผอนอิริยาบถไดสบาย เปนตน
นอกจากน้ี ความสัมพันธกับผูรับสารตอขาวสารวามีอยู 4 อยาง คือ

1. ความตองการขาวสารท่ีเปนประโยชน (Utilization) ผูรับสารจะเปดรับขาวสาร ท่ีเปน
ประโยชนแกตนเองเปนสําคัญ เชน ฟงเพลงเพื่อความบันเทิง ฟงหรืออานขาวกีฬาท่ีตนเองเลนหรือ

อานขาวท่ีเปนประโยชนในการประกอบอาชีพ เปนตน

2. ความตองการขาวสารท่ีสอดคลอง (Consistency) กับคานิยม ความเช่ือและทัศนคติ
ของผูรับสาร ผูรับสารมักจะเปดรับขาวสารท่ีสอดคลองกับความเช่ือ คานิยม ทัศนคติของตนขาวสาร

ใดท่ีไมสอดคลองมักไมไดรับความสนใจ หรือไดรับการปฏิเสธจากผูรับสาร
3. ความตองการขาวสารท่ีสะดวกในการไดมา (Availability) ผูรับสารน้ันจะมีขอจํากัด ใน

การเปดรับขาวสาร ถึงแมวาขาวสารจะเปนประโยชนและสอดคลองกับตัวเอง แตถาขาวสารไดมา
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ดวยความยากลําบากหรือไมสะดวก ผูรับสารก็ไมอาจเปดรับขาวสารน้ันได ดังน้ันพฤติกรรมหน่ึง

ของผูรับสารคือ ความสะดวกในการรับขาวสารน้ันมา
4. ความอยากรูอยากเห็น (Curiosity) เปนความตองการท่ีอยากมีประสบการณใหมๆ ซ่ึง

เปนธรรมชาติของมนุษยอยางหน่ึงและย่ิงอยูในสังคมปจจุบันท่ีมีอะไรเปลี่ยนแปลง มีประสบการณ
ใหมๆ ตลอดเวลา สิ่งเหลาน้ีเปนสิ่งสําคัญท่ีทําใหมนุษยเปดรับขาวสาร

จากแนวคิดเกี่ยวกับการเปดรับสื่อ จะเห็นไดวามนุษยมีความจําเปนท่ีจะตองติดตอสื่อสาร

ระหวางกัน โดยการติดตอสื่อสารน้ัน จําเปนท่ีจะตองอาศัยสื่อเปนตัวกลางในการสื่อสารและเปดรับ
ขอมูลขาวสาร ดังน้ันการเลือกใชสื่อท่ีเปนตัวกลางในการเผื่อแพรขาวสารขององคกรไดอยาง

เหมาะสมสอดคลองกับความสนใจ พฤติกรรมของผูรับสาร ก็ยอมสงผลใหการเผยแพรขาวสาร 
ภาพลักษณขององคกรน้ันเขาถึงกลุมเปาหมายหรือประชาชนไดมากข้ึนเชนกัน   

2.5. กระบวนการในการเลือกรับขาวสาร

แคลบเปอร (Klapper. 1960: 19 – 25) ไดกลาววา การเลือกรับขาวสารน้ันประกอบดวย
กระบวนการในการเลือกรับสาร (Selective Processes) ซ่ึงประกอบดวยการกลั่นกรอง 3 ช้ัน ดังน้ี

1. การเลือกเปดรับ (Selective) แนวโนมท่ีผูรับสารจะเลือกสนใจหรือเปดรับสารท่ี

สอดคลองกับความคิดเห็น ความสนใจท่ีมีอยูเดิมและพยายามหลีกเลี่ยงขาวสารท่ีไมสอดคลองกับ
ทัศนคติและความคิดเห็นเดิมของตน ท้ังน้ีเพราะการไดรับขาวสารท่ีไมสอดคลองกับความรู ความ

เขาใจหรือทัศนคติท่ีมีอยูเดิมจะกอใหเกิดภาวะความไมสมดุลทางจิตใจท่ีเรียกวา “Cognitive
Dissonance” ซ่ึงบุคคลอาจจะลดภาวะความไมสมดุลน้ีได โดยการเปลี่ยนทัศนคติ ความรู หรือ

พฤติกรรมการแสดงออก หรือเลือกสรรเฉพาะขาวสารท่ีสอดคลองกับความคิดเห็นเดิมของตน

2. การเลือกรับรู (Selective Perception) เม่ือบุคคลเลือกเปดรับขาวสารจากแหลงใด 
แหลงหน่ึงแลว ผูรับสารจะเลือกรับรูหรือเลือกตีความหมายของสารน้ันตามทัศนคติ ประสบการณ 

ความเช่ือ ความตองการ ความคาดหวัง แรงจูงใจ สภาวะรางกาย หรือสภาวะอารมณในขณะน้ัน 
เปนตน ดังน้ัน ผูรับสารจะตีความผิดพลาดหรือบิดเบือนขาวสารใหมีทิศทางท่ีตนเองพึงพอใจ ให

สอดคลองกับความคิดเห็น ความสนใจ หรือทัศนคติท่ีมีอยูเดิม

3. การเลือกจดจํา (Selective Retention) เปนแนวโนมในการเลือกจดจําขาวสารเฉพาะ
สวนท่ีตรงกับความสนใจ ความตองการ ทัศนคติ ฯลฯ ของตนเอง และมักจะลืมในสวนท่ีตนเองไม

สนใจเร่ืองท่ีขัดแยง หรือเร่ืองท่ีคานกับความคิดเห็นของตนเอง ดังน้ัน การเลือกจดจําเน้ือหาของสาร
ท่ีไดรับจึงเปนการชวยเสริมทัศนคติ หรือเสริมความเช่ือเดิมของผูรับสารใหมีความม่ันคงย่ิงข้ึนและ

เปลี่ยนแปลงยากข้ึน กลาวคือความพรอมท่ีจะจดจําสารของผูรับสารจึงมักเกิดข้ึนกับคนท่ีพรอมจะ

เขาใจและพรอมท่ีจะลืมสําหรับคนท่ีไมพรอมจะเขาใจ ดังน้ัน กระบวนการเลือกสรรของมนุษยจึง
เปรียบเสมือนเคร่ืองกรอง (Fitters) ขาวสารในการรับรูของมนุษยเรา ซ่ึงสามารถแสดงได ดังน้ี
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ภาพประกอบ 2 แสดงกระบวนการในการเลือกรับสื่อ
ท่ีมา: Klapper. (1960). The effects of mass communication. p.25

อดุลย จาตุรงคกุล (2543: 295) ไดใหความหมายของการดําเนินกรรมวิธีเกี่ยวกับขาวสาร
คือ “กระบวนการท่ีตัวกระตุนมีการรับแปลความหมาย เก็บไวในความทรงจําและสุดทายก็นํามาใช

อีกคร้ังหน่ึง” จากความหมายจะเห็นไดวามีความสําคัญตอการตลาด โดยเฉพาะอยางย่ิงกับการ
โฆษณาเปนอยางมากและไดอธิบายข้ันตอนของการดําเนินกรรมวิธีเกี่ยวกับขาวสาร 5 ข้ันตอน ดังน้ี

1. การเปดรับ (Exposure) รับตัวกระตุนผานทักษะ 1 ใน 5 หรือมากกวาน้ัน

2. ความตั้งใจ (Attention) จัดสรรความพยายามในการดําเนินกรรมวิธีขาวสารแก
ตัวกระตุนท่ีรับมา

3. ความเขาใจ (Perception / Comprehension) ทําการแปลตัวกระตุน
4. การยอมรับ (Acceptance) ระดับการกออิทธิพลของตัวกระตุนท่ีมีตอความรูและหรือ

ทัศนคติของผูบริโภค

5. การเก็บรักษา (Retention) การยายตัวกระตุนท่ีแปลความหมายแลวไปยังความทรงจํา
ระยะยาว

จากแนวคิดเกี่ยวกับการเปดรับขอมูลขาวสาร จะเห็นไดวามนุษยมีความจําเปนท่ีจะตอง
ติดตอสื่อสารซ่ึงกันและกัน และจะเลือกเปดรับขาวสารขอมูลตางๆ เฉพาะท่ีตนเองสนใจ เปน

ประโยชนแกตนเองเปนสําคัญ เพื่อตอบสนองความตองการของตนเองและจะเปดรับขาวสารท่ี

สอดคลองกับความรู ความเช่ือ คานิยมและทัศนคติของตัวเอง โดยจะเลือกสื่อท่ีใกลตัว จัดหามาได
งาย เพื่อความสะดวกตอการรับขาวสาร  จากแนวคิดน้ีผูวิจัยสามารถนํามาประยุกตใชกับงานวิจัย

เร่ือง “ภาพลักษณความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศ
ไทย” เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการสรางกรอบแนวคิดในการวิจัยและแบบสอบถามเกี่ยวกับ

พฤติกรรมการเปดรับขอมูลดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ชองทางการเปดรับ
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ขาวสาร ความถี่ในการเปดรับขอมูลขาวสารดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของ

พนักงานบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย

3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

3.1 ความหมายของความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ

3.2 องคประกอบของ CSR ท่ียอมรับในปจจุบัน
3.3 ขอบเขตของความรับผิดชอบตอสังคม 

3.4 กิจกรรมเพื่อสังคม ทางเลือกในการทําการกุศล 
3.5 เหตุผลท่ีธุรกิจตองรับผิดชอบตอสังคม 

3.6. หลัก CSR ท่ีจะนํามาประยุกตใชควบคูกับธุรกิจ

3.7 แนวปฏิบัติในเร่ืองความรับผิดชอบตอสังคม (CSR)
3.8 แนวโนม ของความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) โลกกับการพัฒนาองคกร 

3.9 “CSR ไทย” ในยุคเศรษฐกิจถดถอย 
3.10 ปจจัยสูความสําเร็จในการทํา CSR ภายใตภาวะวิกฤต 

3.11 ประโยชนของซีเอสอาร 

3.12 ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย

3.1. ความหมายของความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ (CSR: Corporate

Social Responsibility)

อภิรัฐ ตั้งกระจาง; และคณะ. (2546: 67) ไดใหความหมาย ความรับผิดชอบตอสังคมของ
องคกรธุรกิจ CSR: Corporate Social Responsibility) น้ัน หมายถึง การดําเนินธุรกิจไปตาม

ครรลองของกฎหมายและจริยธรรม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูท่ีเกี่ยวของ ท้ังผูท่ีมีความ
เกี่ยวของโดยตรงตอความสําเร็จขององคกร ไดแก พนักงาน ผูถือหุนและเจาของ ลูกคา ผูจําหนาย

วัตถุดิบ คูแขงขัน ผูจัดจําหนายสินคาและเจาหน้ี ตลอดจนผูท่ีไดรับผลกระทบจากการประกอบธุรกิจ

ท้ังทางตรงและทางออม ไดแก ชุมชน รัฐบาล กลุมรณรงค สื่อมวลชน สาธารณชน และกลุม
สนับสนุนธุรกิจตางๆ ธุรกิจจะตองแสดงบทบาทความเปนผูนําในสิ่งท่ีถูกตองและเปนประโยชนตอ

สังคม มีความหวงใยในชุมชนและสิ่งแวดลอม รวมท้ังยินดีท่ีจะเสียสละผลกําไรบางสวนขององคกร  
เพื่อพัฒนาชุมชนใหดีข้ึนตลอด จนเพื่อแกไขปญหาทางดานสิ่งแวดลอมตางๆ 

สุพานี สฤษฎวานิช (2544: 36) ไดกลาวไววา ความรับผิดชอบตอสังคมจะเปนขอผูกผัน

ขององคการธุรกิจท่ีมีตอสังคม ซ่ึงเปนความสมัครใจ (Voluntary) ขององคการธุรกิจเอง อันเน่ืองจาก
ผูบริหารและองคการมีจิตสํานึกท่ีตองการเปนประชากรท่ีดีของสังคม (Good Corporate

Citizenship) เพื่อชวยสรางคุณภาพชีวิตของคนในสังคมใหดีย่ิงข้ึน ความรับผิดชอบตอสังคมน้ี จะ
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เคลื่อนจากความรับผิดชอบตามวิถีปฏิบัติของธุรกิจไปสูความรับผิดชอบตามกฎหมายและตามหลัก

จริยธรรม จนถึงเต็มใจรับผิดชอบโดยสมัครใจ 
ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคณะ. (2545: 91) ไดใหความหมายของความรับผิดชอบตอสังคม 

(Social responsibility) เปนสิ่งท่ีองคการมีเงื่อนไขท่ีจะกระทําตอสังคม นอกเหนือจากการบรรลุ
เปาหมายขององคการ นักวิชาการ นักสังคมวิทยา และผูบริหารไดอภิปรายถึงความสัมพันธระหวาง

องคการและสังคม ประเด็นสําคัญคือการพิจารณาถึง (1) ความรับผิดชอบขององคการท่ีเกี่ยวของกับ

สังคมท้ังดานบวกและดานลบ (2) การพิจารณาความรับผิดชอบขององคการท่ีมีสวนในการแกปญหา
สังคม ท้ัง 2 ประเด็นน้ี ถือวาเปนความรับผิดชอบตอสังคม 

สถาบันไทยพัฒน (2550: ออนไลน) ไดใหความหมาย ความรับผิดชอบตอสังคมของ
องคกรธุรกิจ CSR: Corporate Social Responsibility คือ บรรษัทบริบาล มาจากคําวา บรรษัท +

บริ (แปลวา ท้ังหมดออกไป โดยรอบ) + บาล (แปลวา การปกครอง การรักษา) หมายถึง การดูแล

รักษาไมเฉพาะในสวนท่ีเปนกิจการ แตยังแผขยายกวางออกไปครอบคลุมในสวนท่ีเปนผูมีสวนได
สวนเสียท้ังหมดท่ีอยูโดยรอบกิจการ ดวยเงื่อนไขของความสํานึกรับผิดชอบตอสังคมในฐานะ

พลเมืองบริษัท (Corporate Citizen) การมีคุณธรรมโดยคํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสียท้ังในและนอก
กิจการอยางเทาเทียม

เสนาะ ติเยาว (2544) ไดใหความหมายของความรับผิดชอบตอสังคมไววา เปนการ

พิจารณาถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการตัดสินใจของกลุมธุรกิจตางๆ ท้ังหมดภายในสังคมน้ัน 
ภายหลังจากการพิจารณาถึงผลกระทบดังกลาวน้ีแลว ผูบริหารควรทําการตัดสินใจในลักษณะท่ีเปน

ประโยชนตอบุคคลสวนมาก คือ ใหความยุติธรรมกับกลุมตางๆ ภายในสังคมมากท่ีสุด 
คารเตอร วี กูด (Carter V. Good, Dictionary of Education. New York: McGraw – Hill,

1973) ไดอธิบายความรับผิดชอบตอสังคมวา หมายถึง คุณธรรมท่ีเปนความคิดรวบยอดใน

ความรูสึกผิดชอบช่ัวดี อันเปนเคร่ืองเหน่ียวร้ังควบคุมพฤติกรรมท่ีแสดงออกเพื่อสนองความ
ปรารถนา สามารถมองเห็นวาอะไรเปนสิ่งท่ีพึงปรารถนาของคนกลุมใหญและพรอมท่ีจะแสดงออก

เม่ือมีเหตุการณหรือสิ่งแวดลอมมากระตุน 
มอนดี้ อาร เวน (Mondy R. Wayne, Management (New Jersey: Prentice Hall, 1995)

กลาววา ความรับผิดชอบตอสังคม หมายถึง ขอผูกมัดของผูบริหารในการหาวิธีท่ีจะรักษาหรือ

ปกปองผลประโยชนสวนรวมมากกวาผลประโยชนขององคกรเพียงอยางเดียว
สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดลอมไทย (2552: ออนไลน)

Corporate Social Responsibility: CSR เปนการแสดงถึงความมุงม่ันอยางตอเน่ืองขององคกรใน
การบริหารจัดการอยางรับผิดชอบตอสังคม โดยมีองคประกอบท่ีสําคัญ ไดแก การใชหลัก

ธรรมาภิบาล การผลิตสินคาและบริการท่ีปลอดภัยและเปนมิตรตอผูบริโภคและสิ่งแวดลอม การ

คํานึงถึงสิทธิมนุษยชน แรงงานและความเทาเทียมในสังคม การสรางคุณคาใหกับองคกรจากการ
ดําเนินการท่ีโปรงใส ซ่ือสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบตอการสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาทางการคา

และการลงทุนเพื่อชุมชนท่ีองคกรอยูรวม ท้ังจากการสนับสนุนทางดานการพัฒนาในดานตางๆ เชน 
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การสงเสริมการสรางรายได การศึกษา รวมถึงสุขภาพของคนในทองถิ่นท่ีองคกรอยูรวมดวย ท้ังน้ี

ตองสอดคลองกับลักษณะของธุรกิจท่ีองคกรดําเนินการและเนนการมีสวนรวมของบุคลากรในองคกร
ซ่ึงนอกเหนือจากการใหบริจาคโดยโปรยเม็ดเงินลงไปสูชุมชนเพื่อภาพลักษณขององคกรตรงท่ีมี

ความย่ังยืนกวา
สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม. (2551: ออนไลน) ไดใหคํานิยามเกี่ยวกับ CSR วา “การดําเนิน

ธุรกิจควบคูไปกับการใสใจและดูแลรักษาสังคมและสิ่งแวดลอมภายใตหลักจริยธรรม การกํากับดูแล

กิจการท่ีดีและการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ เพื่อนําไปสูการดําเนินธุรกิจท่ีประสบ
ความสําเร็จอยางย่ังยืน”

ท้ังน้ี การปฏิบัติตามนิยาม CSR ท่ีสามารถยกระดับตนเองไปสูการพัฒนาท่ีย่ังยืนไดเปน
ผลสําเร็จโดยไมผิดศีลธรรมจรรยา ไมเบียดเบียนทุกฝายยอมสรางสรรคความสุขท่ีแทจริงใหกับท้ัง

ตนเอง ธุรกิจ รวมท้ังสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม. (2552: ออนไลน) ไดจํากัดคํานิยามวา ความรับผิดชอบตอ
สังคม หมายถึง ความรับผิดชอบของผูประกอบการอุตสาหกรรมตอผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอสังคมและ

สิ่งแวดลอม อันเกิดจากการตัดสินใจหรือกิจกรรมรวมถึงผลิตภัณฑและบริการของผูประกอบการ
อุตสาหกรรมผานพฤติกรรมท่ีโปรงใสและมีจรรยาบรรณ ซ่ึงสอดคลองกับการพัฒนาอยางย่ังยืนและ

สวัสดิการของสังคม คํานึงถึงความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย เปนไปตามกฎหมายและ

สอดคลองกับพฤติกรรมตามมาตรฐานสากลและบูรณาการท่ัวท้ังองคกร 
ดังน้ัน สามารถสรุปไดวา ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม (CSR) น้ัน เปนการ

แสดงถึงความมุงม่ันอยางตอเน่ืองขององคกร ในการบริหารจัดการอยางรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม โดยมีองคประกอบท่ีสําคัญ ไดแก การใชหลักธรรมาภิบาลมาใชการดําเนินงานของ

องคกร การสรางคุณคาใหกับองคกรจากการดําเนินการท่ีโปรงใส ซ่ือสัตยสุจริต การแสดงความ

รับผิดชอบตอผูมีสวนสวนไดสวนเสียและใหการสนับสนุนทางดานการพัฒนาในดานตางๆ เชน การ
สงเสริมการสรางรายได การศึกษา รวมถึงสภาพความเปนอยูของชุมชนใกลเคียง ท้ังน้ีตอง

สอดคลองกับลักษณะของเปาหมายขององคกร กฎหมายและมาตรฐานการดําเนินงานตามหลัก
สากล โดยเนนการมีสวนรวมของบุคลากรในองคกรดวย 

3.2. องคประกอบของ CSR ที่ยอมรับในปจจุบัน

แมวิวัฒนาการของ CSR น้ันเปนเร่ืองท่ีคอนขางซับซอนไมมีมาตรฐานตายตัว แตก็ไดมี
การรวบรวมลักษณะรูปธรรมในการดําเนินการดาน CSR ไวอยูสองมิติหลักๆ คือ

1. มิติภายใน
1.1 การจัดการทรัพยากรมนุษยอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมธุรกิจ ควรมีการ

สงเสริมการจัดการทรัพยากรมนุษยอยางมีความรับผิดชอบ เชน ดานการเรียนรูตลอดชีวิต (Life –

long learning) การใหขอมูลท่ีโปรงใสกับพนักงานในทุกๆ ดานการใหความสมดุลระหวางงาน ชีวิต
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ครอบครัวและการพักผอน การปฏิบัติอยางเทาเทียมกันดานการคัดเลือกเขาทํางาน รายไดและ

ความกาวหนาทางการงานโดยเฉพาะกับผูหญิงและผูพิการ นอกจากในดานการเรียนรูตลอดชีวิต
แลว ธุรกิจควรท่ีจะใหความสําคัญกับการฝกอบรมในระดับตาง

1.2 สุขภาพและความปลอดภัยในการทํางานการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัย
ของอุปกรณในการดําเนินงานท้ังในออฟฟศและโรงงาน เพื่อลดและปองกันอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนกับ

พนักงานใหไดมากท่ีสุด

1.3 การปรับตัวตอการแปลงเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและการเมือง การ
ปรึกษาหารือและสรางความรวมมือกันในกลุมผูท่ีเกี่ยวของกับบริษัท ไมวาจะเปนนักลงทุน ผูบริหาร

พนักงานหรือแมแตลูกคา ยอมนํามาซ่ึงการแกปญหาอยางมีประสิทธิภาพ
1.4 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในองคกร การลดการใชทรัพยากรและการ

ปลอยสารพิษหรือของเสียยอมเปนผลดีตอองคกรน้ันๆ ในดานการจัดการผลิตสินคาและบริการใหมี

ประสิทธิภาพมากท่ีสุดและยังเปนการลดตนทุนดานพลังงาน และการจัดการของเสียตางๆ และท่ี
สําคัญเปนการสรางภาพลักษณใหกับบริษัท

1.5 บรรษัทภิบาลและความโปรงใสในการดําเนินกิจการ ปจจุบันความเช่ือม่ันท่ีมีตอ
บริษัทเปนสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุด ดังน้ัน ความโปรงใสและข้ันตอนการตัดสินใจตางๆ ของบริษัทท่ีมีความ

ชัดเจน ตรวจสอบได จึงมีความสําคัญอยางย่ิงยวดท้ังตอความม่ันคงของบริษัทและความม่ันคงใน

สังคมซ่ึงนําไปสูสังคมท่ีย่ังยืนและแข็งแรงทางเศรษฐกิจในท่ีสุด
2. มิติภายนอก

2.1  การจัดการกับ supplier และหุนสวนทางธุรกิจท่ีรับผิดชอบตอสังคมองคกรควร
คํานึงถึงบทบาทการรับผิดชอบตอสังคมขององคกรน้ันๆ เพื่อเปนการขยายความรับผิดชอบตอ

สังคม องคกรของตนไปสูองคกรอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพื่อปองกันปญหาท่ีอาจจะตามจากความซับซอน

ของระบบธุรกิจสมัยใหม
2.2 การดูแลผูบริโภค ผูบริโภคหรือผูซ้ือสินคา เปนแหลงท่ีมาของรายได การแสดง

ความรับผิดชอบตอผูบริโภคดวยการเลือกผลิตและจําหนายสินคาหรือบริการใหเหมาะสมกับกลุม
ผูบริโภค

2.3 ความรับผิดชอบตอชุมชนใกลเคียง องคกรควรมีสวนชวยเหลือชุมชนรอบขาง 

ท้ังดานสุขภาพและสิ่งแวดลอมผานการบริจาคหรือกิจกรรมสาธารณประโยชนใดๆ ท่ีจะชวยพัฒนา
ชุมชนและนําไปสูความแข็งแรงของชุมชนน้ันๆ ผลตอบแทนท่ีบริษัทจะได คือ ภาพลักษณท่ีดีของ

องคกรนําไปสูความรวมมือและพรอมท่ีจะชวยเหลือบริษัท
2.4 ความรับผิดชอบตอสังคมโดยรวมองคกร ควรแสดงความรับผิดชอบตอสังคมใน

วงกวางเพื่อแกไขและพัฒนาสังคม ซ่ึงจะนํามาสูภาพลักษณท่ีดีซ่ึงเปนรากฐานสําคัญในการสราง

ความวางใจและคุณคาของบริษัทในมุมมองของผูบริโภคและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
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2.5 ความรับผิดชอบตอโลกองคกรควรมีความรับผิดชอบตอโลกในมิติตางๆ เชน

สิ่งแวดลอม สิทธิมนุษยชน และประเด็นสําคัญอื่นๆ ตามความเหมาะสมและศักยภาพขององคกร
กระบวนการทํา CSR สามารถเร่ิมจากวัตถุดิบ การผลิต ไปถึงการใชของผูบริโภค แลวก็ท้ิงสินคา

CSR ทําไดในทุกๆ ข้ันตอนของหวงโซคุณคา (Value chain) กระทบทุกๆ มิติของการทําธุรกิจ

ภาพประกอบ 3 สายโซแหงคุณคา
ท่ีมา: Michel E Porter. (1985). Marketing Management. p. 254.

นอกจากการผลิตหรือประกอบธุรกิจแลว องคกรยังตองมีบทบาททางดานสังคม เร่ิมจาก

การดูแลพนักงานมีการใหการศึกษาอบรมและใหโอกาสความกาวหนาในการทํางาน มีการปฏิบัติท่ี

เปนธรรมตอพนักงานตั้งแตบริษัทตนเองไปจนถึงซัพพลายเออรผูผลิตวัตถุดิบใหการเปดโอกาสให
พนักงานมีสวนรวมในการดูแลชุมชน CSR จึงเปนเร่ืองกวางๆ ครอบคลุมทุกดานในการทํางานของ

ธุรกิจ
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ภาพประกอบ 4 ความสัมพันธระหวางองคกรกับสภาพแวดลอมภายนอก

ท่ีมา: พัฒนามาจากงานของ Hubbard (2000). The One-Dimentional Model. p.26.

ระดับการทํากิจกรรมตางๆ ท้ังทางธุรกิจและสังคมท่ีถือวาเปน CSR คือการเร่ิมตนจาก

การทําโดยสมัครใจ เปนการทําท่ีมากกวาขอกําหนดบังคับกฎหมาย ระดับท่ีดีถือวาประสบผลสําเร็จ
ในการทํา CSR ไปสรางความแตกตางทําเปนยุทธศาสตรของบริษัทและผลิตภัณฑ

ภาพประกอบ 5 ปรามิดของความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร
ท่ีมา: CSR literature by Carroll (1994). Sustainable Development Strategies. p.56
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3.3. ขอบเขตของความรับผิดชอบตอสังคม

ขอบเขตความรับผิดชอบตอสังคม (Area of Social Responsibility) สามารถแบงออกได
เปน 7 ประการ ดังน้ี (ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคณะ. 2539: 95)

1. ดานชุมชน (The community) องคการท่ีรับผิดชอบตอสังคมจะตองสรางจุดเดนข้ึนใน

ชุมชนโดยเปนผูนําในการชวยเหลือและแกปญหาใหกับสังคม
2. ดานสุขภาพและสวัสดิการ (Health and Welfare) องคการเช่ือวา การลงทุนในสุขภาพ

และจัดสวัสดิการใหกับชุมชน เปนความรับผิดชอบดานสังคมท่ีมีคุณคาและจําเปนสําหรับพนักงาน

บริษัทและชุมชนขนาดใหญ ตัวอยาง โครงการดานสุขภาพและสังคมจะสรางคานิยมในชุมชน ซ่ึงจะ
ทําใหบริษัทมีอิทธิพลตอผูลงทุนและสรางภาพลักษณท่ีดีใหเกิดกับบริษัทดวย 

3. ดานการศึกษา (Education) องคการจํานวนมากมีความสนใจในความรับผิดชอบดาน
การศึกษา ผูบริหารระลึกวาจะตองปรับปรุงการศึกษาระดับประถม มัธยม วิทยาลัย มหาวิทยาลัย 

ท้ังในดานการบริจาคเงิน ดานการศึกษา การประชาสัมพันธดานอื่นๆ

4. สิทธิมนุษยชน (Human Rights) บางองคการมุงความรับผิดชอบดานสังคมในการ
รณรงคสิทธิมนุษยชน 

5. สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ (The Natural Environment) องคการจํานวนมากไดตัดสินใจ
เลือกการแกปญหาดานสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการสรางจิต 

สํานึกในการรักษาสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ 

6. สิทธิของผูบริโภค (Consumer Rights) บางองคการไดเนนเร่ืองของสิทธิผูบริโภค โดย
คํานึงถึงผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพ มีความปลอดภัยและการโฆษณาท่ีเปนความจริง (Truthful

Advertising)
7. วัฒนธรรม (Culture) ธุรกิจ ซ่ึงไดรับการสนับสนุนดานศิลปวัฒนธรรมเช่ือวาเปน

รูปแบบหน่ึงของความรับผิดชอบตอสังคม ซ่ึงสามารถสงเสริมการรูจักบริษัทและสรางความรูสึก 

ทัศนคติท่ีดีใหเกิดกับบริษัทได ทัศนะท่ีใหการสนับสนุนเหตุการณดานวัฒนธรรมถือวาเปนการลงทุน
ท่ีมีคุณภาพ เปนการลงทุนดานคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนสําหรับชุมชน ลูกคา ชุมชนในทองถิ่น บุคลากร 

และผูมีสวนในผลประโยชนขององคการ

3.4. กิจกรรมเพื่อสังคม ทางเลือกในการทําการกุศล 

ฟลิป คอตเลอร และแนนซ่ี ลี (Philip Kotler; & Nancy Lee. 2551) บรรษัทบริบาล (ความ

รับผิดชอบตอสังคมขององคกร). แปลโดย ม.ร.ว.รมณียฉัตร แกวกิริยา. (2551: 24 – 26) ได
กลาวถึงกิจกรรมหลักๆ 6 ประเภท ท่ีมักเกี่ยวเน่ืองกับการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม ดังน้ี 

1. การสงเสริมประเด็นสังคม (Cause Promotion) องคกรจัดหาเงินทุน การชวยเหลือใน

รูปแบบอื่นๆ หรือทรัพยากรตางๆ ขององคกร เพื่อเพิ่มการตระหนักรูและความหวงใยตอประเด็น
ปญหาสังคมบางประการหรือ เพื่อสนับสนุนการหาเงินบริจาคการเขารวมหรือหาอาสาสมัครเพื่อ
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สนองตอบตอประเด็นใดประเด็นหน่ึง องคกรอาจเปนผูริเร่ิมและบริหารจัดการสงเสริมประเด็นสังคม

ดวยตนเอง 
2. การตลาดเกี่ยวเน่ืองกับประเด็นสังคม (Cause Related Marketing) องคกรกําหนด

พันธะสัญญาวาจะบริจาครายไดเปนรอยละของสินคาท่ีขายได เพื่อสนองตอประเด็นบางประการ
สวนมากขอเสนอน้ีจะประกาศใชเฉพาะบางชวงเวลา เฉพาะสินคาบางตัวและเพื่อการกุศลเฉพาะบาง

เร่ือง ในกรณีน้ีองคกรมักจะจับมือกับองคกรไมแสวงผลกําไร สรางสัมพันธภาพเพื่อผลประโยชนรวม

ท้ังเพื่อเพิ่มยอดขายสินคาและเพื่อใหไดเงินสนับสนุนเขาการกุศล 
3. การตลาดเพื่อสังคมขององคกร (Corporate Social Marketing) องคกรสนับสนุนและ/

หรือทําโครงการรณรงคเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษยในการพัฒนาสุขอนามัยประชาชน ความ
ปลอดภัย สิ่งแวดลอมหรือความเปนอยูท่ีดีข้ึนของชุมชน จุดเดนของโครงการคือการมุงเนนการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซ่ึงแตกตางจากการสงเสริมประเด็นสังคมท่ีมุงในเร่ืองการสรางความตระหนัก

รู การหาเงินทุนหรือหาอาสาสมัครมาชวยในโครงการองคกรอาจพัฒนาและจัดทําโครงการรณรงค
เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไดดวยตนเอง 

4. การบริจาคตรง (Corporate Philanthropy) องคกรบริจาคโดยตรงตอองคกรการกุศล
หรือเพื่อสนองตอประเด็นสังคมหน่ึง สวนมากเปนในรูปของกองทุนเงินชวยเหลือ เงินสดหรือวัสดุ

สิ่งของกิจกรรมน้ีเปนรูปแบบท่ีทํากันมาแตดั้งเดิม สวนใหญเปนการตอบสนองตอคําขอหรือเปนกรณี

พิเศษเฉพาะกาล 
5. อาสาสมัครชวยเหลือชุมชน (Community Volunteering) องคกรสนับสนุนและสงเสริม

ใหพนักงาน คูคา และ/ หรือสมาชิกแฟรนไซสใหสละเวลาของตนเองเพื่อชวยเหลือกิจกรรมชุมชน
และสนองตอบตอประเด็นสังคม กิจกรรมน้ีอาจเปนกิจกรรมเดี่ยวๆ (เชน พนักงานบริษัทดาน

เทคโนโลยีไปชวยติวทักษะการใชคอมพิวเตอรแกเด็กๆ ในโรงเรียน) หรืออาจจัดทําโดยจับมือกับ

พันธมิตรกับองคกรไมแสวงผลกําไร กิจกรรมอาสาอาจเปนกิจกรรมท่ีจัดโดยองคกร หรือพนักงาน
อาจเลือกกิจกรรมของตนเองและขอการสนับสนุนจากบริษัทโดยการอนุญาตใหลาไปหรือการสราง

ฐานขอมูลพนักงานเหลาน้ีเพื่อตอบแทนดวยโครงการเพื่อพนักงานอื่นๆ 
6. ขอปฏิบัติทางธุรกิจเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอสังคม (Social Responsible

Business Practices) องคกรสรางขอปฏิบัติทางธุรกิจตางๆ รวมถึงการลงทุนท่ีสนับสนุนประเด็น

ปญหาสังคมตางๆ เพื่อพัฒนาความเปนอยูของชุมชนรวมถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม องคกรอาจ
เปนผูริเร่ิมและปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองหรืออาจจับมือกับองคกรอื่นๆ

3.5. เหตุผลที่ธุรกิจตองรับผิดชอบตอสังคม 

คีธ เดวิส (Keith Davis) ไดเสนอประเด็นท่ีวา ทําไมนักธุรกิจตองรับผิดชอบตอสังคมและ
จะรับผิดชอบอยางไร (จินตนา บุญบงการ จริยธรรมทางธุรกิจ. 2543: 61)
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1. ความรับผิดชอบตอสังคมเพิ่มข้ึน เน่ืองจากอิทธิพลของธุรกิจมาจากแนวคิดท่ีวาธุรกิจมี

อิทธิพลอยางมากในเร่ืองของเศรษฐกิจ การวาจางแรงงาน การสรางความเนาเสียในสิ่งแวดลอม 
ธุรกิจจะกอใหเกิดปญหาหรือปองกันปญหาไมใหเกิดไดในสังคมท่ีทุกคนตองอยูรวมกัน และตอง

พึ่งพาอาศัยกัน ดังน้ันธุรกิจตองมีความรับผิดชอบในการปองกันไมใหเกิดปญหาแกสังคม หรือถา
เกิดปญหาข้ึนแลวตองชวยแกไขปญหาน้ัน

2. ธุรกิจจะดําเนินการเปนระบบเปดสองทาง โดยเปดรับสิ่งท่ีเปนแนวความตองการจาก

สังคมและเปดเผยวิธีการดําเนินงานใหสังคมไดรับรู ขอเสนอน้ีทําใหนักธุรกิจมีความปรารถนารับฟง
ตัวแทนของสังคมในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับปญหาตางๆ ของสังคมและการปรับปรุงสวัสดิการในสังคม 

ในทางกลับกัน สังคมตองมีความปรารถนาจะรับฟงการรายงานจากธุรกิจ วาไดทําอะไรอันเปนการ
แสดงถึงความรับผิดชอบตอสังคม ซ่ึงท้ัง 2 ฝายตองรายงานตอกันอยางเปดเผย 

3. การบริการ ผลผลิต หรือกิจกรรมท่ีจะเปนผลเสียและผลดีตอสังคม ตองมีการคิด

คํานวณอยางถี่ถวนในการตัดสินใจจะดําเนินการ โดยเนนวาการพิจารณาแตในแงความเปนไปได
ทางเทคนิคหรือไดกําไรทางเศรษฐกิจยังไมใชปจจัยท่ีเพียงพอในการพิจารณา แตตองคํานึงถึงสังคม

ท่ีจะไดรับผลกระทบตอไปท้ังในระยะสั้นและระยะยาว
4. ผลเสียตอสังคมท่ีเกี่ยวกับแตละกิจกรรม ผลผลิตหรือบริการจะตองมีผลถึงผูบริโภค 

ผลเสียท่ีเกิดข้ึนจากธุรกิจ ท่ีมีตอสังคมจริงๆ จะตกอยูกับผูบริโภคในตนทุนท่ีสูงกวามากเกินกวาท่ี

สังคมจะคาดคิดได ธุรกิจจําตองคํานึงถึงประเด็นน้ีและตองดําเนินการไมใหผลเสียตกอยูกับผูบริโภค
5. สถาบันทางธุรกิจในฐานะท่ีเปนสมาชิกของสังคมมีความรับผิดชอบในปญหาของสังคม

ท่ีอยู นอกเหนือจากการดําเนินงานปกติ ถาธุรกิจจัดจางผูเช่ียวชาญมาแกไขปญหาของสังคม ท่ี
ไมไดเกี่ยวของกับธุรกิจโดยตรงจะเปนการแสดงความรับผิดชอบตอการแกปญหาสังคม เหตุผลคือ 

ในท่ีสุดธุรกิจจะไดรับกําไรเพิ่มข้ึนจากการท่ีชวยปรับปรุงสังคมโดยท่ัวไป ธุรกิจจึงควรมีความ

รับผิดชอบกับสมาชิกของสังคมท้ังหมดเพื่อปรับปรุงสังคมท่ัวไปใหดีข้ึน 

3.6. หลัก CSR ที่จะนํามาประยุกตใชควบคูกับธุรกิจ

สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility Institute: CSRI) เข็มทิศธุรกิจ

สังคม (2551: 7 – 28) ไดนําเสนอการปฏิบัติหลัก CSR ท่ีจะนํามาประยุกตใชควบคูกับธุรกิจ
สามารถแบงไดเปน 4 ข้ัน ดังน้ี 

ขั้นที่ 1 Mandatory Level: ขอกําหนดตามกฎหมาย (legislation) หมายถึง การท่ี

ธุรกิจมีหนาท่ีตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายและกฎเกณฑท่ีเกี่ยวของเชน กฎหมายคุมครอง
ผูบริโภค กฎหมายแรงงาน การจายภาษี เปนตน

ขั้นที่ 2 Elementary Level: ประโยชนทางเศรษฐกิจ (economic profit) หมายถึง การ

ท่ีธุรกิจคํานึงถึงความสามารถในการอยูรอดและใหผลตอบแทนแกผูถือหุน ซ่ึงในข้ันน้ีธุรกิจควรหม่ัน
ตรวจตราวากําไรท่ีไดน้ันตองมิใชกําไรซ่ึงเกิดจากการเบียดเบียนสังคม



31

ขั้นที่ 3 Preemptive Level: จรรยาบรรณทางธุรกิจ (business code of conduct)

หมายถึง การท่ีธุรกิจสามารถสรางกําไรแกผูถือหุนไดในอัตราท่ีเหมาะสมและผูประกอบธุรกิจไดใสใจ
เพื่อใหประโยชนตอบแทนแกสังคมมากข้ึน โดยเฉพาะสังคมใกลท่ีอยูรอบขางท่ีมีความคาดหวังวาจะ

ไดรับการดูแลหรือเอาใจใสจากผูประกอบธุรกิจ

ขั้นที่ 4 Voluntary Level: ความสมัครใจ (voluntary action) หมายถึง การดําเนิน

ธุรกิจควบคูกับการปฏิบัติตามแนวทาง CSR ดวยความสมัครใจ โดยไมไดถูกเรียกรองจากสังคมแต
อยางใด ซ่ึงในข้ันน้ี การประกอบธุรกิจจะอยูบนพื้นฐานของการมุงประโยชนของสังคมเปนสําคัญ

และการดําเนินการ CSR ในสวนน้ีสมควรไดรับความยกยองช่ืนชมจากสังคมอยางแทจริง
ท้ังน้ี ธุรกิจตองดําเนินการตามเกณฑในข้ันท่ี 1 เปนอยางนอย สวนการดําเนินการในข้ัน

ตอไป ใหข้ึนกับความพรอมของธุรกิจแตละแหงท่ีแตกตางกัน โดยหลักสําคัญของการปฏิบัติตาม

แนวทาง CSR ควรอยูบนหลักพอประมาณ ท่ีธุรกิจตองไมเบียดเบียนตนเองและขณะเดียวกันก็ตอง
ไมเบียดเบียนสังคม

3.7. แนวปฏิบัติในเร่ืองความรับผิดชอบตอสังคม (CSR)

สําหรับแนวปฏิบัติในเร่ือง CSR แบงไดเปน 8 หัวขอ ดังน้ี

3.7.1. การกํากับดูแลกิจการท่ีดี

3.7.2. การประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม
3.7.3. การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม

3.7.4. ความรับผิดชอบตอผูบริโภค
3.7.5. การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม

3.7.6. การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม

3.7.7. นวัตกรรมและการเผยแพรนวัตกรรมการดําเนินความรับผิดชอบตอสังคม
3.7.8. การจัดทํารายงานดานสังคมและสิ่งแวดลอม

สําหรับแนวปฏิบัติท้ัง 8 หัวขอท่ีกลาวมา ควรมีการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา

ปรับใชอยางบูรณาการ เพื่อความพอประมาณ มีเหตุผลและมีภูมิคุมกันรวมท้ังมีการใชความรูควบคู

การมีคุณธรรมในทุกกิจกรรมท่ีดําเนินการดวย ท้ังน้ี แนวปฏิบัติท่ีปรากฏใน “เข็มทิศธุรกิจเพื่อสังคม”
เปนการรวบรวมแนวปฏิบัติท่ีดีจากแหลงขอมูลท่ีเกี่ยวของ โดยนําเสนอเฉพาะแนวปฏิบัติในข้ันท่ี 2,

3 และ 4 เทาน้ัน สวนแนวปฏิบัติในข้ันท่ี 1 ไมไดกลาวถึงไวในท่ีน้ี เน่ืองจากธุรกิจมีหนาท่ีตองปฏิบัติ
ใหถูกตองตามกฎหมายและกฎเกณฑท่ีเกี่ยวของอยูแลว โดยธุรกิจสามารถนําแนวปฏิบัติ CSR ไป

ปรับใชใหสอดคลองกับทรัพยากรและลักษณะองคกรของธุรกิจแตละแหงตอไปได จากประสบการณ

ตรงของธุรกิจท่ีไดดําเนินการเร่ือง CSR ควบคูไปดวยน้ัน พบวา จะทําใหไดรับผลดีตอบแทนกลับมา
ท้ังประโยชนทางตรงและทางออม เชน การสรางมูลคาเพิ่มใหแกธุรกิจ การคนพบนวัตกรรม
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(Innovative business) การไดรับความนิยมช่ืนชอบและความไววางใจจากลูกคา ตลอดจนการมี

ภาพลักษณท่ีดีข้ึนท้ังจากมุมมองของพนักงาน ผูถือหุน ผูลงทุน ฯลฯ

3.7.1. แนวปฏิบัติ CSR: การกํากับดูแลกิจการที่ดี

หลักการ การกํากับดูแลกิจการท่ีดี เปนการจัดใหมีระบบบริหารจัดการอยางรู หนาท่ี มี

ความรับผิดชอบในการจัดการอยางโปรงใส เทาเทียม เปนธรรม มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบ
ได ซ่ึงจะชวยสรางความเช่ือม่ันและความม่ันใจตอผูถือหุน ผูลงทุน ผูมีสวนไดเสียและผูเกี่ยวของทุก

ฝาย อันจะนําไปสูความเติบโตและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอยางย่ังยืนของธุรกิจ

แนวปฏิบัติ:

ศึกษาและปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในเร่ืองหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีท่ีออกโดยหนวยงาน

กํากับดูแลหรือสมาคมท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจ เชน “หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจด

ทะเบียนป 2549 ” ท่ีจัดทําโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ท้ังน้ี หลักการดังกลาวไดรับการ

ปรับปรุงใหสอดคลองกับ หลักการกํากับดูแลกิจการของ OECD (OECD Principles of

Corporate Governance, 2004) ซ่ึงเน้ือหาของหลักการแบงออกเปน 5 หมวด คือ

- สิทธิของผูถือหุน
- การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน

- บทบาทของผูมีสวนไดเสีย

- การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
- ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ในแตละหมวดขางตนประกอบดวยสวนท่ีเปนหลักการสําคัญและสวนท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดี
เพื่อใหบริษัทจดทะเบียนสามารถปฏิบัติตามหลักการ ดังกลาวนอกจากน้ี สําหรับกรรมการบริษัทจด

ทะเบียนควรศึกษาเอกสาร “คูมือกรรมการ” ท่ีออกโดยสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อให

เขาใจถึงบทบาทหนาท่ีของกรรมการไดชัดเจนย่ิงข้ึน

3.7.2. แนวปฏิบัติ CSR: การประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม

หลักการ ประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรมยอมกอใหเกิดความเช่ือม่ันกับผูเกี่ยวของ อัน

จะสงผลดีตอกิจการในระยะยาว ท้ังน้ีธุรกิจควรถือปฏิบัติตามแนวทางเพื่อใหเกิดความเปนธรรมใน

การดําเนินธุรกิจ โดยไมเห็นแกผลประโยชนอื่นท่ีอาจไดมาจากการดําเนินงานท่ีไมถูกตอง ตาม
ทํานองคลองธรรมบัติ

แนวปฏิบัติ

1. หลีกเลี่ยงการดําเนินการท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน หรือหากพบวา
มีความขัดแยงทางผลประโยชนเกิดข้ึน ก็ควรจัดใหมีกระบวนการไกลเกลี่ยท่ีเปนธรรมและมีการ

เปดเผยขอมูลท่ีสําคัญอยางครบถวน
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2. สงเสริมการแขงขันทางการคาอยางเสรี หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการเลนพรรคเลนพวก

หรือรวมสมคบคิด (ฮั้ว) กัน
3. ไมสนับสนุนการดําเนินการท่ีมีลักษณะเปนการละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ์

ตรวจสอบพบไดโดยไมชักชา รวมถึงมีกระบวนการแกไขปญหาท่ีมีประสิทธิภาพพรอมกับใหความ
เปนธรรมหากเกิดกรณีดังกลาวข้ึน

5. รณรงคใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงานเห็นความสําคัญของการ

3.7.3. แนวปฏิบัติ CSR: การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติตอแรงงานอยาง

เปนธรรม

หลักการ การเคารพสิทธิมนุษยชน เปนรากฐานของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล อันมีสวน

สัมพันธกับธุรกิจในลักษณะการเพิ่มคุณคาและทรัพยากรบุคคลนับเปนปจจัยสําคัญของธุรกิจในการ
สรางมูลคาเพิ่มและเพิ่มผลผลิต ดังน้ัน ธุรกิจควรปรับปรุงสภาพแวดลอมและเงื่อนไขในการทํางาน

ใหพนักงานมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและไดมีโอกาสแสดงศักยภาพ ตลอดจนไดรับโอกาสในการฝกฝนและ

เพิ่มพูนทักษะในการทํางาน

แนวปฏิบัติ 

1. สนับสนุนและเคารพในการปกปองสิทธิมนุษยชน โดยหม่ันตรวจตรา ดูแลมิใหธุรกิจ

ของตนเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการลวงละเมิดสิทธิมนุษยชน เชน ไมสนับสนุนการบังคับใชแรงงาน
(forced lab our) ตอตานการใชแรงงานเด็ก (child lab our) เปนตน

2. สงเสริมใหมีการเฝาระวังการปฏิบัติตามขอกําหนดดานสิทธิมนุษยชน ภายในธุรกิจของ

ตน และกระตุนใหมีการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล โดยความรับผิดชอบ
ของธุรกิจดานสิทธิมนุษยชนยังครอบคลุมไปถึงบริษัทในเครือ ผูรวมทุน และคูคา

3. จัดใหมีระบบการทํางาน ท่ีมุงเนนความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานท่ีทํางานอยาง
เหมาะสม เชน การมีระบบปองกันมลพิษท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวางการปฏิบัติงาน การจัดใหมีสถานท่ี

ทํางานท่ีสะอาด เพื่อความปลอดภัยจากอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนท้ังจากอุบัติภัยและโรคภัย

4. พัฒนาพนักงานเพื่อฝกฝนทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ โดยเปดโอกาสใหพนักงานมี
การเรียนรูและเลื่อนตําแหนงเม่ือมีโอกาสท่ีเหมาะสม

5. จัดใหมีเงื่อนไขการจางงานท่ีเปนธรรมสําหรับพนักงานและใหพนักงานไดรับ
คาตอบแทนท่ีเหมาะสมตามศักยภาพ

6. จัดใหมีกระบวนการรองเรียนอยางเหมาะสมสําหรับพนักงานท่ีไดรับการปฏิบัติอยางไม

เปนธรรม
7. จัดใหมีการดูแลในเร่ืองสวัสดิการแกพนักงานตามสมควร เชน จัดใหมีวันลาพักผอน

ประจําป การทํางานลวงเวลาท่ีสมเหตุสมผล การรักษาพยาบาลตามความจําเปนและสมควร เปนตน
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8. สงเสริมใหพนักงานมีดุลยภาพในการใชชีวิตระหวางชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว มี

การพิจารณาใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสงเสริมใหพนักงานมีโอกาสบําเพ็ญประโยชน ทํา
ความดีเพื่อสังคม รวมท้ังการปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาตางๆ อยางเทาเทียมกัน

9. จัดใหมีนโยบายปกปองพนักงาน ไมกลั่นแกลงหรือลงโทษทางวินัยกับพนักงานท่ีมีการ
รายงานอยางสุจริตตอผูบริหารหรือหนวยงานของรัฐเกี่ยวกับการกระทําท่ีไมถูกตอง ท่ีเกิดข้ึนภายใน

องคกรธุรกิจ (whistleblower protection)

10. ใหขอมูลท่ีสําคัญแกพนักงานและตัวแทนพนักงาน เพื่อใหทราบผลการดําเนินงานและ
สภาพท่ีแทจริงขององคกรธุรกิจ

11. สนับสนุนการหารือ/ ความรวมมือระหวางนายจางกับพนักงานและตัวแทนพนักงาน
เพื่อ เพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางาน

12. เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน ซ่ึงครอบคลุมถึงการมีอิสระในการ

ใหความเห็นโดยปราศจากการแทรกแซง การไดรับขอมูลหรือความคิดเห็นผานสื่อตางๆ รวมท้ังจัด
ใหมีชองทางการสื่อสารเพื่อรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียอยางเสรี

3.7.4. แนวปฏิบัติ CSR: ความรับผิดชอบตอผูบริโภค

หลักการ สินคาและ/หรือบริการของธุรกิจ ไมควรกอใหเกิดความเสี่ยงหรืออันตรายตอผู

บริโภค ท้ังน้ี ธุรกิจควรปรับปรุงมาตรฐานของสินคาและบริการใหมีความเปนสากลและใหทุกคน
สามารถเขาถึงได รวมท้ังควรพัฒนาสินคาและบริการเพื่อเปนประโยชนในการชวยแกไขปญหาของ

สังคมดวย

แนวปฏิบัติ

1. ผลิตสินคา/ บริการท่ีปลอดภัยและไววางใจได โดยไมผลิตสินคาท่ีเปนอันตรายตอ

สุขภาพของผูบริโภครวมถึงมีกระบวนการเรียกคืนสินคา/ บริการท่ีไมปลอดภัย
2. จัดเก็บขอมูลผูบริโภคอยางปลอดภัย ไมสงตอขอมูลผูบริโภคใหกับผูอื่น นอกจากจะ

ไดรับความยินยอมจากผูบริโภคกอน

3. ใหขอมูลท่ีถูกตองและเพียงพอแกผูบริโภค โดยคํานึงถึงสุขภาพและความเปนอยูท่ีดี
ของผูบริโภคเปนสําคัญ เชน ไมโฆษณาเกินจริง ฉลากสินคาควรมีขอมูลท่ีถูกตอง ครบถวน ใช

ภาษาเรียบงายตอการทําความเขาใจ บอกวิธีการใชสินคาอยางปลอดภัยรวมถึงการกําจัดซากขยะ
หลังการใชงาน เปนตน

4. กระตุนใหผูบริโภคและผูผลิตเห็นความสําคัญของการใชสินคาและบริการ ท่ีคํานึงถึง

เร่ืองสิ่งแวดลอมและสังคมมากข้ึน
5. พัฒนาผลิตภัณฑ สินคาและบริการของธุรกิจใหเกิดประโยชนตอองคกรควบคูไปกับ

การนําพาสังคมผูบริโภคใหเปนสังคมคนดี มีวัฒนธรรมและคุณธรรม ท่ียังใหเกิดการพัฒนาใหดี
ย่ิงข้ึนไดตลอดไปอยางย่ังยืน



35

3.7.5. แนวปฏิบัติ CSR: การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม

หลักการ ชุมชนและสังคมท่ีเขมแข็งและมีการพัฒนาท่ีย่ังยืนน้ัน มีความสําคัญย่ิงในฐานะ

เปนปจจัยเอื้อตอการดําเนินงานของธุรกิจ ดังน้ัน ธุรกิจควรจัดกิจกรรมทางสังคมและ/ หรือมีสวน
รวมในการสงเสริมความเขมแข็งใหแกชุมชนและสังคมท่ีไดรับผลกระทบจากกระบวนการผลิตสินคา

และบริการของธุรกิจ โดยการแสดงตัวเปนพลเมืองท่ีดีของชุมชนน้ัน พรอมกับคิดคนวิธีการท่ีจะลด

และหยุดผลกระทบในทางลบตอชุมชนและสังคมท่ีเกิดจากกระบวนการดําเนินงานของธุรกิจในท่ีสุด

แนวปฏิบัติ

1. สํารวจ ตรวจสอบสภาพชุมชน และสังคมโดยรอบท่ีตั้งของธุรกิจท้ังใกลและไกลวาไดรับ

ผล กระทบในทางลบจากการดําเนินการของธุรกิจหรือโครงการท่ีจะดําเนินการในอนาคตมากนอย
เพียงใด เพื่อนํามาพิจารณาแกไข/ปรับปรุง การดําเนินการมิใหเกิดผลกระทบในทางลบและสราง

ความเสียหายตอชุมชนและสังคมท้ังโดยทางตรงและทางออม
2. สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมอาสาท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาชุมชนและสังคม

3. รวมกันรักษาสภาพแวดลอมในชุมชนและสังคมใหนาอยู

4. สนับสนุนใหชุมชนและสังคมมีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานตางๆ อยางเพียงพอ เชน
สถานศึกษา สถานพยาบาล ถนน เปนตน

5. สนับสนุนและมีสวนรวมในการบําเพ็ญประโยชนสาธารณะ เชน การจัดกิจกรรมสงเสริม

การทําความดี ลดอบายมุข เพื่อความอยูดีมีสุขภายใตหลักเศรษฐกิจพอเพียง เปนตน
6. ในการจัดกิจกรรมหรือมีสวนรวมในการเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนและสังคม

ธุรกิจ สามารถขอคําปรึกษาและขอเสนอแนะไดจาก ก.ล.ต. สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (Corporate
Social Responsibility Institute หรือ CSRI) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ศูนยสงเสริมธุรกิจ

เพื่อสังคม (CSR) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยและหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ

กับ “เข็มทิศธุรกิจเพื่อสังคม” น้ี

3.7.6. แนวปฏิบัติ CSR: การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม

หลักการ การเพิ่มข้ึนของจํานวนประชากรโลก บวกกับปจจัยความเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจ นอกจากเปนสาเหตุของการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติจํานวนมหาศาล เกินกวาความ

จําเปนยังกอใหเกิดมลภาวะท้ังทางนํ้า อากาศ ขยะ สารพิษ ฯลฯ ซ่ึงสงผลใหเกิดภาวะโลกรอน
ตามมา โดยภาวะโลกรอนดังกลาว จะกระทบตอมนุษยและระบบนิเวศนตอไป ดังน้ัน ธุรกิจจึงมี

หนาท่ีในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตมนุษยดวยการจัดการปญหาสิ่งแวดลอม โดยถือวาการดูแลรักษา
สิ่งแวดลอมเปนหนาท่ีรวมกันของทุกคน
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แนวปฏิบัติ

1. จัดใหมีระบบการบริหารงานดานสิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสมและติดตามประเมินผล การ
ดําเนินการดังกลาวอยางสมํ่าเสมอ รวมท้ังศึกษาหาความรูเกี่ยวกับประเด็นสิ่งแวดลอม เชน ระบบ

นิเวศน ปญหาโลกรอน มลภาวะ ฯลฯ

2. ใชเทคโนโลยีและข้ันตอนการผลิตท่ีมีมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม โดยคํานึงถึงการลด
ปริมาณ และการบําบัดมลพิษกอนปลอยสูธรรมชาติ

3. ใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ มีมาตรการประหยัดพลังงานและมีการนําทรัพยากร

กลับมาใชใหม
4. พัฒนาสินคาและบริการท่ีไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมมีความปลอดภัยในการใชงาน

5. ใหขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบตอสิ่งแวดลอมความปลอดภัยและระบบสาธารณสุขแก
พนักงานและสาธารณชน

6. สงเสริมใหลูกคาตระหนักถึงขอพึงระวังดานสิ่งแวดลอมท่ีเกิดจากการใชสินคาและ

บริการของบริษัท
7. ใหความรูและฝกอบรมพนักงานในเร่ืองสิ่งแวดลอม ความปลอดภัยและสาธารณสุข

8. จัดเตรียมแผนฉุกเฉินเพื่อจัดการกับปญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ังจัด
ใหมีระบบการรายงานตอหนวยงานกํากับดูแลทันทีท่ีเกิดเหตุการณ ดังกลาว

3.7.7. แนวปฏิบัติ CSR: นวัตกรรมและการเผยแพรนวัตกรรม จากการดําเนิน

ความรับผิดชอบตอสังคม

หลักการ ในการดําเนินธุรกิจควรนําแนวคิด CSR มาประยุกตผสมผสานปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงใหเหมาะสมและสอดคลองกับการวางแผนกลยุทธทางธุรกิจอยางกลมกลืน โดยนํา

ความรูท่ีเกิดจากประสบการณการดําเนินงานดาน CSR มาพัฒนาปรับใชและคิดคนใหเกิดนวัตกรรม

ทางธุรกิจท่ีสามารถสรางประโยชน ความสามารถในการแขงขันและมูลคาเพิ่ม ท้ังตอธุรกิจและสังคม
ไปพรอมๆ กัน (competitiveness with innovative business)

แนวปฏิบัติ

1. สํารวจกระบวนการตางๆ ของธุรกิจท่ีดําเนินการอยูในปจจุบันวา กอใหเกิดความเสี่ยง
หรือมีผลกระทบในทางลบตอสังคมและสิ่งแวดลอมหรือไมอยางไร และศึกษาหาแนวทางแกไขเพื่อ

ลดผลกระทบดังกลาว นอกจากน้ันควรศึกษา พิจารณาและวิเคราะหกระบวนการทํางานอยาง

ละเอียดและครอบคลุมทุกดาน เพื่อสรางโอกาสในการพัฒนาไปสูการคนพบนวัตกรรมทางธุรกิจ
2. เปดเผยนวัตกรรมท่ีคนพบในสิ่งท่ีเปนประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอม เพื่อกระตุนให 

ธุรกิจและผูประกอบการรายอื่นไดปฏิบัติตาม
3. หม่ันวิเคราะหแนวทางแกไขปญหา ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมตลอดเวลา โดยควรเปน

กระบวนการท่ีดําเนินการตอเน่ืองอยางไมหยุดน่ิง เพื่อสรางโอกาสในการคิดคนผลิตภัณฑใหมและ
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เพื่อความเจริญเติบโตควบคูการสรางผลกําไรของธุรกิจอยางย่ังยืน เน่ืองจากความตองการของ

ผูบริโภค ในศตวรรษท่ี 21 จะเปลี่ยนไปสูความตองการสินคาและบริการท่ีมีองคประกอบดาน CSR
มากข้ึน หากธุรกิจไมสามารถปรับตัวตอบสนองความตองการไดทันทวงที อาจสูญเสียตลาดและ

โอกาสทางธุรกิจได

3.7.8. แนวปฏิบัติ CSR: การจัดทํารายงานดานสังคมและสิ่งแวดลอม

หลักการ ธุรกิจควรใหความสําคัญกับการเปดเผยขอมูล ท่ีสะทอนใหเห็นการปฏิบัติตาม

แนวทาง CSR ท่ีกลาวมาอยางครบถวน โดยขอมูลท่ีเปดเผยน้ี นอกจากจะเปนประโยชนตอผูมีสวน

ไดเสีย (stakeholders) ทุกฝายยังชวยในการสอบทานใหธุรกิจทราบไดวาไดดําเนินการในเร่ือง CSR
ตรงกับเปาหมายท่ีวางไวหรือไม อยางไร

แนวปฏิบัติ

1. จัดทํารายงานเปดเผยการดําเนินงานดานสังคมและสิ่งแวดลอม (CSR report) โดยอาจ
ระบุไวในรายงานประจําป (annual report) หรือจัดทําเปนฉบับแยกตางหากจากรายงานประจําป ท่ี

เรียกวา รายงานความยั่งยืน (sustainability report) ตามรูปแบบท่ีสากลยอมรับและควร

ครอบคลุมเน้ือหาในหัวขอดังตอไปน้ีเปนอยางนอย

1.1 การดําเนินงานดานธุรกิจ กลาวถึง วิสัยทัศนและกลยุทธของธุรกิจท่ีสะทอน

หลักการและแนวทางปฏิบัติตามหลัก CSR โครงสราง การกํากับดูแลกิจการท่ีดีและผลการ

ดําเนินงาน

1.2 การดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย กลาวถึงนโยบายการ

บริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยกระบวนการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม และ

การฟนฟูธรรมชาติและกระบวนการจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช จากกระบวนการผลิต ลักษณะ

ของผลิตภัณฑและบริการท่ีเปนประโยชน มีคุณคาตอผูบริโภค สังคม และสิ่งแวดลอม

1.3 การดําเนินงานดานสังคม กลาวถึง นโยบายการจัดการดานแรงงานและ

พนักงาน สวัสดิภาพในการทํางานของพนักงาน การพัฒนาและฝกอบรมพนักงาน และการสงเสริม

และพัฒนาชุมชน และสังคมโดยรอบพื้นท่ีตั้งของธุรกิจ
2. จัดทําขอมูลในรายงานใหชัดเจน กระชับ ใชภาษาท่ีเขาใจงายหลีกเลี่ยงขอมูลท่ีไม

จําเปน โดยสรุปการดําเนินการท้ังดานดีและดานไมดีตามขอเท็จจริง หากมีการอางอิงแหลงขอมูล

จากภายนอกใหระบุแหลงท่ีมาของขอมูล และกลั่นกรองความถูกตองของขอมูล กอนนํามาเปดเผย
ไวในรายงาน

3. จัดใหมีชองทางการเผยแพรขอมูลท่ีหลากหลาย เพื่อใหผูอานสามารถเขาถึงขอมูลได 
โดยสะดวก เชน จัดทํารายงานท้ังในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงการเผยแพรขอมูล

ผานเว็บไซตของธุรกิจ/ บริษัท



38

3.8. แนวโนม ของความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) โลก กับการพัฒนาองคกร 

กลยุทธในการดําเนินธุรกิจ ซ่ึงทําใหเกิดแนวโนมการพัฒนาใน 6 ทิศทางหลัก (กันตชนม 
ศิวะพิมล. 2552: ประชาชาติธุรกิจ) ซ่ึงประกอบดวย

3.8.1. Multisector partnership แนวทางการพัฒนาระบบ CSR น้ี เปนเร่ืองของการ

สรางเครือขายพันธมิตร (partnership) เชิงบูรณาการ คือ การสรางเครือขายท่ีมีพันธมิตรจากหลาย

สาขา ซ่ึงจะเกิดความหลากหลายขององคความรู ความสามารถในการบริหารจัดการท่ีรอบดานและ
เปนการเพิ่มประสิทธิภาพของเครือขาย ผลพลอยไดท่ีสําคัญมากของแนวทางการพัฒนาน้ี คือการ

ลดความเสี่ยงจากความขัดแยงระหวางกลุมตางๆ เน่ืองจากโครงสรางความสัมพันธท่ีแข็งแกรงและ
การประสานงานอันดีซ่ึงกันและกันระหวางพันธมิตร ทําใหมีแนวทางการบริหารเปนแนวทาง

เดียวกัน

3.8.2. Creative philanthropy หรือ corporate philanthropy การบริจาค ถือเปนแนว

ทางการทํา CSR ท่ีแพรหลายมากในสมัยกอน เน่ืองจากการใหถือเปนพื้นฐานของการทําดี เพียงแต

การบริจาคท่ีเปนการใหเปลา ซ่ึงยังมีขอเสียคือ ไมสามารถตอบโจทยกรอบความคิดท้ังดาน

เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมได ดังน้ัน แนวทางท่ีไดรับการพัฒนาข้ึนใหม คือ การบริจาคอยางมี
กลยุทธ (creative philanthropy) เปนการนํากลยุทธในเชิง CSR มาใชเพื่อเช่ือมโยงประเด็นปญหา

ทางสังคม สิ่งแวดลอม  เศรษฐกิจขององคกร และผูมีสวนเกี่ยวของเขาดวยกันกับแนวทางการ

บริจาค ซ่ึงความมีรากฐานและเหตุผลในการให จะทําใหเกิดการใหอยางย่ังยืนในระยะยาว และ
กอใหเกิดประโยชนแกองคกรผูบริจาคไดอยางมีประสิทธิภาพ

ภาพประกอบ 6 CSR Trend

ท่ีมา: กันตชนม ศิวะพิมล. (2552). กลยุทธในการดําเนินธุรกิจ ซ่ึงทําใหเกิดแนวโนมการ
พัฒนาใน 6 ทิศทางหลัก: ประชาชาติธุรกิจ.
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3.8.3. Green innovation เดิมการคิดคนนวัตกรรมของธุรกิจจะทําเพื่อตอบสนองความ

ตองการทางเศรษฐกิจเปนหลัก แตในปจจุบันการคิดคนน้ัน จะตองมีแนวคิดท่ีเพิ่มคุณลักษณะท่ีตอบ
โจทยทางสังคมและสิ่งแวดลอมเขาไปในกระบวนการการ ออกแบบนวัตกรรมใหม ซ่ึงจะสรางความ

ไดเปรียบทางเศรษฐกิจในการสรางตําแหนงใหมๆ ทางการตลาดและมีแนวโนมวากลุมผูบริโภคท่ีให

ความสําคัญกับสินคาประเภทน้ีกําลังมีเพิ่มมากข้ึนท่ัวโลก

3.8.4. New effective communication วัตถุประสงคในการสื่อสาร CSR ในรูปแบบใหม

ไมใชการโฆษณาประกาศความดีท่ีองคกรทํา แตวัตถุประสงคท่ีแทจริงของการกําหนดการสื่อสารคือ

ทําเพื่อสื่อสารใหผูมีสวนเกี่ยวของรับรูและเขาใจถึงสิ่งท่ีกําลังดําเนินการ เพื่อความตื่นตัวและเกิดการ
พัฒนาไปพรอมๆ กันกับองคกร ซ่ึงมี 2 สวน คือ 

1. Message องคกรจะตองกําหนดขอความท่ีจะสื่อสารไปสูผูมีสวนเกี่ยวของ ซ่ึงจะตอง

เปนขอความท่ีหนักแนนและครอบคลุมวัตถุประสงคขององคกร 
2. Channel ชองทางท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุดคือ อินเทอรเน็ต เชน การจัดทําขอมูลและ

สื่อประชาสัมพันธผานระบบไฟล MP3, MP4 เพื่อใหผูมีสวนเกี่ยวของสามารถดาวนโหลดท้ังภาพ
และเสียงได นอกจากน้ีองคกรสวนใหญยังมีการวางระบบสื่อสารผานอินทราเน็ต (Intranet) ซ่ึงเปน

การสื่อสารภายในองคกร เพื่อสรางประสิทธิภาพและเช่ือมโยงการบริหารงานภายในใหดีและสะดวก

ข้ึนแกพนักงานดวย

3.8.5. Back to basic of reduce reuse and recycle ท่ีผานมาแมจะมีระบบบริหาร

ใหมๆ มา แตแนวโนมปจจุบันองคกรสวนใหญกําลังหันกลับไปมองกระบวนการพื้นฐานท่ีสุด ในการ

ดูแลสิ่งแวดลอมอยาง reduce reuse และ recycle เพราะกระบวนการน้ีสามารถตอบโจทยองคกร
ไดท้ัง 3 ดานอยางมีประสิทธิภาพ โดยในดานสิ่งแวดลอม กระบวนการน้ีชวยประหยัด ลดการใช

ทรัพยากรธรรมชาติอยางฉลาดและลดปญหามลพิษทางสิ่งแวดลอม ดานสังคม กระบวนการน้ีลด

การรบกวนจากขยะ มลพิษและการทําลายทรัพยากรทองถิ่น ทําใหผูคนมีโอกาสเขาถึงทรัพยากรได
มากข้ึนและย่ังยืน สวนดานเศรษฐกิจองคกรสามารถลดตนทุนการผลิต ลดการทําลายสิ่งแวดลอมท้ัง

ยังเพิ่มภาพลักษณท่ีดีใหกับองคกร

6. Multistakeholder engagement กลยุทธการเช่ือมโยงผูท่ีมีสวนไดสวนเสียในเชิง

บูรณาการ หรือ multistakeholder engangement ถือเปนแนวทางการพัฒนาCSR องคกรตาง

ประเทศ สวนใหญคํานึงถึงเปนเร่ืองแรกๆ และไดรับความนิยมมากในยุคปจจุบัน โดยพัฒนามาจาก 
stakeholder engagement

การเช่ือมโยงในเชิงบูรณาการ คือ การรวบรวมมุมมองของทุกกลุมผูมีสวนเกี่ยวของใน

การสื่อสารรวม การตัดสินใจรวม โดยคํานึงถึงความเทาเทียมกันของทุกกลุม ความเทาเทียมในการ
มีสวนรวม ความเทาเทียมในการเขาถึงท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ซ่ึงความเทา

เทียมน้ีจะใหผลลัพธออกมาเปนขอตกลงรวมกันทางประโยชน (consensus) และจะทําใหทุกกลุมผูมี
สวนเกี่ยวของสามารถอยูรวมกันและพัฒนาไปพรอมๆ กับองคกรไดอยางย่ังยืน
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3.9. “CSR ไทย” ในยุคเศรษฐกิจถดถอย 

ไมเพียงการดําเนินธุรกิจในวันน้ี จะตกอยูในสถานการณท่ีทาทาย จากปจจัยวิกฤตของ 
เศรษฐกิจ ท่ีรุมเรา แตดูเหมือนวาแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร (Corporate Social

Responsibility: CSR) ท่ีกลายเปนกระแสในแวดวงธุรกิจไทยเม่ือชวงปทีผานมาก็กําลังตกอยูใน

สภาวะท่ีถูกทาทายไมแพกัน
นายไฟฉาย. (2552). CSR ไทยในยุคเศรษฐกิจถดถอย: CAT MAGAZINE. ไดกําหนด

ทิศทาง 5 ทิศทางท่ีเกี่ยวของกับแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร (Corporate Social

Responsibility: CSR) ท่ีเช่ือวาจะเกิดข้ึนในปน้ี ประกอบดวย  

3.9.1. บริษัทลดงบประมาณ – เพิ่มประสิทธิภาพ

แมในองคกรขนาดใหญหลายแหงจะออกมาประกาศตั้งแตชวงปลายป 2551 วาจะไมมีการ

ตัดลดงบประมาณในการทํากิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร หากแตในความ
เปนจริง ถาตรวจสอบองคกรสวนใหญ จะเห็นวาทิศทางท่ีปฏิเสธไมได คือ งบประมาณท่ีลดลงอาจจะ

กลายเปนขอจํากัดในการขับเคลื่อน CSR ขององคกร ซ่ึงไหแนวโนมในปน้ี หลายองคกรจึงอยูใน
สถานการณท่ีตองทํางานขับเคลื่อน CSR อยางยากลําบาก ดังน้ัน จะเปนวาประเด็นในเร่ืองของ

ประสิทธิผลจากการดําเนินโครงการเพื่อสังคม จึงเปนโจทยท่ีทาทายอันดับหน่ึง

3.9.2. ธุรกิจเตรียมปรับตัวรับมาตรฐาน CSR

ในขณะน้ี มาตรฐานวาดวยความรับผิดชอบตอสังคม (SR) หรือ ISO 26000 ซ่ึงเปน
มาตรฐานวาดวยความรับผิดชอบในระดับนานาชาติกําลังจะเปนท่ียอมรับคร้ังแรกท่ัวโลก และอยูใน

ข้ันตอนพิจารณาของคณะกรรมการชุดสุดทาย  กอนท่ีจะประกาศใชอยางเปนทางการในป 2553 ท่ี
จะถึง ซ่ึงความทาทายของมาตรฐานอยูท่ีสถานะอันไมเพียงอาจจะถูกนํามาใชเปนมาตรการกีดกัน

ทางการคา ในเวลาเดียวกัน มีหลายประเด็นท่ีออนไหวท่ีธุรกิจจําเปนตองใหความสําคัญ นอกจากน้ี

ยังมีมาตรฐานในการดําเนินธุรกิจอีกมาก โดยเฉพาะองคกรท่ีทําธุรกิจระหวางประเทศ หรือเปน
ธุรกิจในซัพพลายเชนของบริษัทขามชาติ ท่ีกําลังกลายเปนแรงกดดันท่ีทําใหธุรกิจตองปรับตัวอีก

ดวย

3.9.3. การมาถึงของมาตรฐานการเปดเผยขอมูล (GRI)

แมวาการเปดเผยขอมูลดาน CSR ในไทยอาจจะยังไมเปนท่ีแพรหลายมากนัก แตหากดู

ความเคลื่อนไหวลาสุดในขณะน้ี องคกรจํานวนไมนอยท่ีอยูในระหวางการจัดทํารายงาน CSR
Report หรือ SR Report ดังน้ัน ใหจับตาวาตั้งแตเดือนมีนาคมเปนตนไป เราอาจมีโอกาสไดยลโฉม

รายงาน CSR ขององคกรไทยกันมากข้ึน ซ่ึงหลายๆ องคกรก็ไดยึดรูปแบบ GRI หรือ Global

Reporting Initiative ซ่ึงถือเปนมาตรฐานการเปดเผยขอมูลดาน CSR ท่ีไดรับการยอมรับมากท่ีสุด
ของบริษัทท่ัวโลก ท่ีกอตั้งโดย CERES เอ็นจีโอขนาดใหญของสหรัฐอเมริกา ซ่ึงปจจุบันไมเพียงเปน

หลักการท่ีบริษัทหลายพันแหงท่ัวโลกนํามาใช ขณะน้ีคณะทํางานสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคม
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และสิ่งแวดลอมของทุกๆ บริษัทท่ีจัดทําหลักการและแนวทางเบ้ืองตนในการจัดทํารายงาน CSR

โดยอิงมาตรฐาน GRI ดังน้ัน ในอนาคตอันใกลการเปดเผยขอมูลในไทย ยอมมีแนวโนมท่ีชัดเจนข้ึน 

3.9.4. โอกาสของการเกิดนโยบาย CSR แหงชาติ

ในชวงป 2551 ท่ีผานมา สถาบันไทยพัฒนรวมกับศูนยธุรกิจเพื่อสังคม กระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ลงพื้นท่ีท่ัวประเทศในการระดมสมองและเก็บขอมูลในการ
จัดทําขอเสนอ CSR เชิงนโยบายท่ีจะนําไปสูการเสนอคณะรัฐมนตรีและจัดทําเปนยุทธศาสตร CSR

ในระดับประเทศ เพื่อใหกลไกภาครัฐเอื้อตอการทํากิจกรรม เพื่อแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของ

ธุรกิจ รวมถึงการควบคุมใหองคกรธุรกิจตองใหความสนใจตอสังคมและสิ่งแวดลอม อาทิ เพิ่มการ
บังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ สวนจะกลายเปนความจริงมากนอยแคไหนคงตองติดตาม

ตอไป

3.9.5. การเติบโตของผูบริโภคและนักลงทุนที่มีความรับผิดชอบ

หลายคนอาจจะประเมินวา “ผูบริโภค” ท่ีมีความรับผิดชอบ หรือตระหนักตอสังคมและ

สิ่งแวดลอมยังมีไมมากพอท่ีจะกลายเปนแรงกดดันของธุรกิจ แตหากมองความเคลื่อนไหวของ
องคกรผูบริโภคซ่ึงเปนองคกรพัฒนาเอกชนในไทยอยางมีมูลนิธิเพื่อผูบริโภคและเครือขายแลว จะ

เห็นวาในปน้ีเปนคร้ังแรกท่ีมีการประกาศผลบริษัทยอดเย่ียมและยอดแย โดยมีวัตถุประสงคท่ีจะ

กระตุนเตือนบริษัทใหดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมมากย่ิงข้ึน ปจจุบันอาจจะยังไม
เกิดข้ึนจริงในไทย แตความพยายามในการสงเสริมการลงทุนอยางมีความรับผิดชอบ (Social

Responsibility Investing) จะเปนทางเลือกใหมใหแกนักลงทุนท่ีนาสนใจลงทุนในกิจการท่ี
บริหารงานอยางมีความรับผิดชอบไดมากข้ึน 

สําหรับแนวทางการปรับแผนการทํา CSR เพื่อสรางคุณคาใหองคกร สังคม และ

สิ่งแวดลอมมากท่ีสุด สิ่งท่ีองคกรตองทําอันดับแรกกลับมาเร่ิมตนทบทวนความคิดของตัวเองเสีย
ใหมวาสิ่งท่ีทําอยูน้ันใชหรือไม 

สําหรับกรอบการดําเนิน CSR เพื่อสรางความย่ังยืนใหแกองคกรน้ัน สถาบันพัฒนาธุรกิจ
อยางย่ังยืน หรือ (SBDI) ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีใหคําปรึกษาในการทํา CSR ไดใหแนวทางในการ

พัฒนาอยู 2 แบบ ดังน้ี 

รูปแบบท่ี 1 พัฒนาจากกิจกรรมสูการวางกรอบความย่ังยืน ซ่ึงเหมาะสําหรับองคกรท่ีมี
การบมเพาะแนวคิด CSR จากการทํากิจกรรมสังคมท่ีหลากหลาย โดยสามารถเร่ิมไดจากการ

ทบทวน ประเมินตนเอง วางกรอบยุทธศาสตร สรางการเช่ือมโยงระหวางวิสัยทัศน นโยบาย 
เปาหมายการดําเนินกิจการกับกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอมท่ีดําเนินการอยู รวมถึงการจัดทํา

แผนแมบทกิจกรรมหลักเพื่อสรางความชัดเจนใหกิจกรรมยอย อันสามารถพิสูจนใหผูมีสวนไดสวน

เสียเปนถึงคุณคาท่ีองคกรทําได 
รูปแบบท่ี 2 วางกรอบความย่ังยืนตั้งแตเร่ิมตน คือ เร่ิมจากวิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยม

ขององคกร นําไปสูนโยบาย กลยุทธ และการปฏิบัติท้ังหมดขององคกรโดยจะตองมีการจัดทําแผน
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แมบทดาน CSR ขององคกรและแผนปฏิบัติการ เพื่อนําไปสูการพัฒนาท้ังองคกร ซ่ึงเหมาะสําหรับ

องคกรท่ีเพิ่งเร่ิมตนทํา CSR โดยภายใตรูปแบบน้ี จะตองมีการเร่ิมตนพัฒนาอยางเปนข้ันตอนจาก
การประเมินตนเองสรางความรูความเขาใจใหทุกสวนงาน 

3.10. ปจจัยสูความสําเร็จในการทํา CSR ภายใตภาวะวิกฤต

ซ่ึงเปนหัวใจสําคัญท่ีจะทําใหองคกรประสบผลสําเร็จในการทํา CSR ในภาวะวิกฤติ คือ 

เลือกทํา CSR อยางถูกทาง ใชองคความรูท่ีมีอยูหรือท่ีแสวงหามาอยางเหมาะสม และเลิกลองผิด

ลองถูก โดยมีปจจัยหลักท่ีองคกรจะตองนําไปพิจารณาทบทวน ดังน้ี
1. Leadership เร่ิมตนท่ีผูนําองคกรจะตองมีความเขาใจ ตองเห็นดวยและใหความสําคัญ 

หากผูนําเขาใจวาการทํา CSR เปนเพียงงานประชาสัมพันธก็จะไมเกิดคุณคาใดๆ ดังน้ัน ผูนําคือ
บุคคลแรกท่ีมีบทบาทตอการสนับสนุนและพัฒนาแนวคิด CSR สูการปฏิบัติอยางแทจริง

2. CRS หรือ SD Committee เพราะ CSR ไมใชหนาท่ีของใครคนใดคนหน่ึงหรือเปน

หนาท่ีของฝายประชาสัมพันธ หากแตเปนหนาท่ีท่ีทุกสวนงานในองคกรตองกระทํารวมกัน จึงตองมี
คณะ ทํางานท่ีมีผูนําเปนระดับบริหารขององคกร จึงจะสามารถขับเคลื่อนผลักดัน ตลอดจน

ประสานงานกับทุกภาคสวนได โดยคณะทํางานน้ีจะตองมีความรูความเขาใจและสามารถให
คําแนะนํากับฝายอื่นๆ ไดเปนอยางดี 

3. Understand External and Internal Contexts จะตองมีการศึกษาและทําความเขาใจ

บริบทภายนอกและภายในองคกร ซ่ึงมาตรฐานและแนวปฏิบัติตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ CSR น้ันมี
รายละเอียดปลีกยอยจํานวนมาก องคกรจะตองเลือกและหาทางเช่ือมโยงใหเขากับองคกรมากท่ีสุด 

จะไดไมเสีย เวลาทําซํ้าแลวซํ้าอีกหรือใชเวลานานเกินไปกับการลองผิดลองถูก
4. Stakeholder Collaborations จะตองมีการกําหนดผูมีสวนไดสวนเสียใหชัดเจน มีการ

วางกรอบความเช่ือมโยงและแผนการสื่อสารอยางเปนระบบ เพื่อสรางความรวมมือระหวางผูมีสวน

ไดสวนเสียใหเกิดข้ึนกับองคกรอยางแทจริง 
5. CSR Framework & Tools จะตองมีกรอบแนวทางการพัฒนาองคกรไปสูความย่ังยืน

และมีเคร่ืองมือในการขับเคลื่อนท่ีเหมาะสม เน่ืองจาก CSR เปนเร่ืองใหม มีการพัฒนาองคความ
รูอยูตลอดเวลา การทํา CSR โดยไมมีเคร่ืองมือจะทําใหผลท่ีออกมาเปนเพียงกิจกรรม ท้ังยังไมชวย

แกไขปญหาท่ีเคยเกิดข้ึนและไมเกิดความคุมคารังแตจะเสียเงินไปเปลาๆ

6. Communication Design คือ การออกแบบการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อการ
ขับเคลื่อนภายใน ซ่ึงไมใชเพียงการสื่อสารมวลชน (Mass Communication) แตจะตองสื่อสารกับผูมี

สวนไดสวนเสียกับบริษัท (Stakeholder Communication) ดวย ในท่ีน้ีคือตองการใหเกิดการ
ขับเคลื่อนภายในท่ีจะไปกระตุนใหเกิดการขับเคลื่อนภายนอก จนกอใหเกิดการยอมรับและเกิดการ

สนับสนุนตามมา
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7. Knowledge Management การจัดการความรูจากกระบวนการทํา CSR และกระจาย

ความรูสูสวนงานตางๆ รวมถึงความโปรงใสในการทํางานท่ีสามารถพิสูจนใหผูมีสวนไดสวนเสียรับ 
ทราบขอเท็จจริงไดทุกเม่ือ

ท้ังหมดน้ีสามารถนํามาใชขับเคลื่อน CSR ในองคกรไดจริง โดยเปนท้ังกรอบและ
เคร่ืองมือท่ีนอกจากจะทําใหองคกรสามารถประเมินตนเองและทราบระดับการทํางาน เพื่อกําหนด

เปาหมายไดแลวยังนําไปสูการพัฒนางานดาน CSR อยางตอเน่ือง แนวปฏิบัติดังกลาวไมเพียงสงผล

ดีตอสังคมแตยังสอดคลองกับขอกําหนด รวมถึงแนวทางปฏิบัติตางๆ จากตางประเทศ อาทิ ISO
26000, UN Global Compact, GRI, SRI และเข็มทิศธุรกิจอีกดวย 

3.11. ประโยชนของซีเอสอาร 

องคกรท่ีนําแนวคิดซีเอสอารไปปฏิบัติ จะเกิดผลลัพธท้ังในสวนรูปธรรมท่ีจับตองได
(Tangible) และในสวนนามธรรมท่ีจับตองไมได (Intangible) จากผูท่ีอยูในองคกร ไดแก ผูถือหุน 

และพนักงาน และจากผูท่ีมีสวนเกี่ยวของกับองคกรโดยตรงและโดยออม (สถาบันไทยพัฒน. 2551:
ออนไลน) ประกอบดวย 

ประโยชนที่เปนรูปธรรม

ในแงของผูถือหุนหรือเจาของกิจการ ราคาหุนมีเสถียรภาพและมีสวนล้ํามูลคาหุนในอัตรา
ท่ีสูงกวาเกณฑเฉลี่ย เน่ืองจากเปนท่ีตองการของนักลงทุน ปจจุบันเม็ดเงินลงทุนในธุรกิจท่ีมีซีเอส

อาร ซ่ึงเรียกกันเฉพาะวา SRI (Social Responsibility Investing) น้ัน มีมูลคาเกิน 2 ลานลาน
เหรียญและมีแนวโนมเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ เปนโอกาสท่ีองคกรสามารถเขาถึงแหลงทุนไดเพิ่มมากข้ึน 

ซ่ึงจะทําใหตนทุนทางการเงินมีแนวโนมท่ีต่ํากวาเกณฑปกติของตลาด

ในแงของพนักงาน เกิดความภาคภูมิใจในการทํางานรวมกับองคกร ไดรับความสุขจาก
การปฏิบัติงานในหนาท่ี นอกเหนือจากผลตอบแทนในรูปตัวเงิน ยังทําใหองคกรสามารถท่ีจะรักษา

พนักงานท่ีมีความสามารถไวและในขณะเดียวกันก็สามารถท่ีจะชักชวนบุคลากรท่ีมีคุณภาพและเปน
ท่ีตองการใหเขามาทํางานกับองคกรได

องคกรสามารถสรางรายไดและสวนแบงตลาดเพิ่มข้ึน จากการท่ีลูกคาพิจารณาเลือกซ้ือ

สินคาและบริการจากองคกรท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคมและไมทําลายสิ่งแวดลอม เชน การสงเสริม
การขายดวยการบริจาครายไดสวนหน่ึงตอทุกๆ การซ้ือผลิตภัณฑในแตละคร้ังใหแกหนวยงานหรือ

มูลนิธิท่ีชวยเหลือสังคมในดานตางๆ ฯลฯ 
องคกรยังสามารถท่ีจะลดรายจายของกิจการ จากการดําเนินกิจกรรมซีเอสอาร ตัวอยาง

เชน โรงไฟฟารณรงคใหประชาชนประหยัดพลังงาน เพื่อท่ีจะไดไมตองลงทุนสรางโรงไฟฟา หรือหา

แหลงพลังงานทดแทนแหงใหม หรือการลดงบประมาณใชจายดานโฆษณาในการเปดตัวสินคาแปร
รูปของบริษัทแหงหน่ึง ท่ีมีสวนชวยเหลือเกษตรกรท่ีไดรับความเดือดรอนจากผลผลิตท่ีลนตลาดโดย
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ไดรับการสนับสนุนดานประชาสัมพันธจากหลายภาคสวนในสังคม เปรียบเทียบกับงบโฆษณาสินคา

ท่ีไมมีสวนประสมของซีเอสอารของบริษัทแหงเดียวกัน

ประโยชนที่เปนนามธรรม

องคกรสามารถไดรับประโยชนจากการวางตําแหนงตราผลิตภัณฑ ( ฺBrand Positioning)
ใหอยูในใจของลูกคาเปนอันดับตนๆ ในประเภทสินคาหรือบริการน้ันๆ โดยการดําเนินกิจกรรมซีเอส

อารรวมกับการทําตลาดผลิตภัณฑ เชน รานกาแฟท่ีรับซ้ือเมล็ดกาแฟในทองถิ่นหรือจากไรกาแฟท่ี

ใชเกษตรอินทรีย เปนตน 
สําหรับองคกรท่ีมิไดใชตราผลิตภัณฑเปนช่ือขององคกร หรือเปนองคกรท่ีมีหลายตรา

ผลิตภัณฑ สามารถดําเนินกิจกรรมซีเอสอารท่ีเสริมภาพลักษณองคกร (Corporate Image) นอก 
เหนือจากการวางตําแหนงตราผลิตภัณฑโดยการสรางธรรมเนียมปฏิบัติทางธุรกิจท่ีอํานวยประโยชน

ตอสังคม โดยสมัครใจมากกวาเปนเพียงการปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับในอุตสาหกรรม หรือ

กฎหมายบานเมืองในดานตางๆ เชน การจัดหา และดูแลระบบบําบัดของเสียจากโรงงานใหทํางาน
อยางมีประสิทธิภาพมากกวาเกณฑข้ันต่ําของกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ หรือมากกวาการมีระบบไว

เพียงเพื่อใหผานการตรวจ สอบตามเกณฑแตมิไดเปดใชงาน เปนตน
นอกจากน้ี องคกรยังสามารถจัดทํารายงานของกิจการท่ีเรียกวา Sustainability Report

ซ่ึงหนวยงาน Global Reporting Initiative (GRI) เปนผูวางกรอบและแนวทางไว เพื่อใชเผยแพร

กิจกรรมท้ังในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมขององคกร โดยในปจจุบัน มีองคกรธุรกิจท่ีจัดทํา
รายงานดังกลาวน้ีแลวนับพันแหงท่ัวโลก

3.12. ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย

แนวทางการดําเนินงาน

การดําเนินงานโดยยึดหลักการพัฒนาอยางย่ังยืนไดทวีความสําคัญมากข้ึนเร่ือยๆ สําหรับ

บริษัทท่ีประกอบธุรกิจในศตวรรษท่ี 21 และสําหรับบริษัท ดาว เอง ก็ไดมีการตั้งเปาหมายเพื่อการ

พัฒนาอยางย่ังยืนเชนเดียวกัน คือ 2015 Sustainability Goal ซ่ึงเปนเปาหมายท่ีย่ังยืนของบริษัท 
ดาว ในป พ.ศ. 2558 และครอบคลุมขอบเขตการปฏิบัติงาน 7 ดาน (Dow in Thailand Public

Report 2007 – 2008 Results) ไดแก 
- การใชสารเคมีอยางย่ังยืน

- การคิดคนเทคโนโลยีแบบใหมเพื่อแกปญหาระดับโลก

- การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ
- การหาหนทางแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโลก 

- การเสริมสรางเพื่อความสําเร็จของชุมชน
- การเปนผูนําดานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ
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- การปกปองอาชีวอนามัยของมนุษยชนและสิ่งแวดลอมในทองถิ่น 

นอกจากน้ียังมีแนวความคิดในเร่ืองการพัฒนาอยางย่ังยืนใหเปนวิธีปฏิบัติดวยการใช
รูปแบบธุรกิจซ่ึงองคกรเรียกวา “ผลการดําเนินงานท้ังสามดาน” หรือ Triple Bottom Line องคกรถือ

วารูปแบบธุรกิจดังกลาวน้ี คือ “บรรทัดสุดทายท่ีแทจริง” ของงบดุลเพราะเปนการวัดความกาวหนา
ขององคกรในสามดานคือ สังคม สิ่งแวดลอม และเศรษฐกิจ (The Dow in Thailand Public Report.

2004 – 2006 Results).

1. ความรับผิดชอบดานสังคม

1.1 ความเปนอยูของพนักงาน

สิทธิของพนักงาน เคารพในสิทธิของพนักงานซ่ึงรวมถึงสิทธิในการมีเสรีภาพในการ

สมาคมและสงเสริมการเจรจาอยางสรางสรรคระหวางพนักงานกับนายจาง

วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทํางานอยางรับผิดชอบ สงเสริมวิธีการปฏิบัติงานใน

สถานท่ีทํางานอยางรับผิดชอบและการปฏิบัติตอพนักงานอยางเหมาะสม  ซ่ึงรวมถึงการไมมีสวน

รวมใดๆ ในการเกณฑหรือบังคับใชแรงงาน การใชแรงงานเด็ก การลงโทษโดยการทํารายรางกาย
และการทารุณกรรมทางกายตอพนักงาน

สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน จัดใหมีสถานท่ีทํางานท่ีถูกสุขลักษณะ และ

ปลอดภัย ซ่ึงรวมถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน การ
บริหารความเสี่ยงดานสุขภาพและความปลอดภัยในสถานท่ีทํางานและการใหการอบรมแกพนักงาน

ความสมดุลในการทํางานกับการใชชีวิตสวนตัว สงเสริมการรักษาสมดุลระหวางการ

ทํางานและการใชชีวิตสวนตัวหรือชีวิตครอบครัวของพนักงาน  ตัวอยางของโครงการและการปฏิบัติ
ในเร่ืองน้ี ไดแกการใหเลือกเวลาในการเขางานท่ียืดหยุน  การใหบริการดูแลเด็กเล็ก นโยบายให

หยุดงานโดยไดคาตอบแทนและโปรแกรมตางๆ ดานสุขภาพและความเปนอยูท่ีดี

การเคารพในความแตกตาง สนับสนุนความแตกตางหลากหลาย ในฐานะท่ีเปนท่ีมา

ของการเกิดนวัตกรรม ขจัดการเลือกปฏิบัติและการขมเหงรังควานไมวาดวยเหตุใด เชน สีผิว เช้ือ
ชาติ เพศ อายุ ความพิการทุพพลภาพ ความโนมเอียงทางเพศ หรือศาสนา 

ผลประโยชนพนักงาน (คาจางแรงงานและผลประโยชนอื่นๆ) จายผลตอบแทนให

พนักงานอยางเปนธรรม โดยไมเลือกปฏิบัติและในลักษณะท่ีอยางนอยก็ใหพนักงานสามารถสนอง
ตอความจําเปนพื้นฐานได

1.2 ความเปนอยูของชุมชนและสังคม

ความเสมอภาคทางสังคม  พยายามท่ีจะขจัดสิ่งท่ีเปนอุปสรรคตอความเสมอภาคทาง

สังคม  ซ่ึงหมายถึงการเขาถึงบริการทางสังคม หรือบริการสาธารณะอยางยุติธรรมและเปนธรรมโดย
ไมคํานึงถึงสถานภาพทางเศรษฐกิจหรือสังคม  การดําเนินการตาง ๆ ในเร่ืองน้ีอาจรวมไปถึงการมี
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สนับสนุนการจัดทํานโยบายสาธารณะ โครงการของภาคธุรกิจ ภาครัฐ โครงการระหวางรัฐบาลกับ

รัฐบาลและโครงการดานการศึกษาซ่ึงสงเสริมคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน

ความจําเปนขั้นพื้นฐานของมนุษย ชวยเหลือในการแกไขปญหาเกี่ยวกับความจําเปน

ข้ันพื้นฐานของมนุษยผานทางกิจกรรมหลักของบริษัทฯ โดยใหการสนับสนุนดานสาธารณสุข 

โภชนาการ การศึกษา ท่ีอยูอาศัย สุขาภิบาล นํ้าสะอาด การขนสงและการสื่อสารในชุมชนตางๆ ท่ี
บริษัทฯ ดําเนินการและสังคมโดยรวม 

ทุนมนุษย พัฒนาและสงเสริมความสามารถของบุคคล และชุมชนในการท่ีจะพัฒนา

ตนเองโดยการดําเนินกิจกรรมตางๆ เชน การสรางงาน การฝกอบรมและพัฒนา

1.3 จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ

สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ปกปองและยึดม่ันในสิทธิมนุษยชนข้ันพื้นฐาน ซ่ึงทุกคนมี

สิทธิไดรับโดยไมข้ึนกับเช้ือชาติ สัญชาติ เพศ สถานภาพทางเศรษฐกิจ หรือศาสนา

ผลกระทบเปนบวก  พิจารณาถึงผลกระทบท้ังหมดทางดานสังคม เศรษฐกิจ และสภาพ 

แวดลอมท่ีมีตอชุมชนอันเกี่ยวเน่ืองกับการดําเนินงานของบริษัทฯ อยางรอบดาน และดําเนินการให 

ผลกระทบเหลาน้ันโดยรวมแลวเปนไปในทางบวก

วัฒนธรรมของทองถ่ินและประชาชนในพื้นที่ ใหความเคารพตอบูรณภาพแหง

วัฒนธรรมทองถิ่นและประชาชนในพื้นท่ี ประชาชนในพื้นท่ีหมายถึงบุคคลในยุคปจจุบันซ่ึงสืบ

สายโลหิตมาจากคนดั้งเดิมท่ีเคยอยูอาศัยในภูมิภาคหรือประเทศน้ันๆ 

การแขงขันที่เปนธรรมและเสรี  ทําการแขงขันในลักษณะท่ีเปนธรรมและเสรี ไมเสนอท่ี

จะจายหรือรับสินบนหรือเงินท่ีไมสุจริตและละเวนการใชขอมูลของคูแขง ซ่ึงไดมาโดยผิดกฎหมาย

หรือโดยไมมีจริยธรรม

2. ความสําเร็จดานเศรษฐกิจ

2.1 การสรางคุณคาใหแกผูถือหุน

ผลตอบแทนที่ดีและการปกปองสินทรัพย  การรวมการพัฒนาอยางย่ังยืนเขาไวในวิธี

คิดดานการจัดการและการปฏิบัติตางๆ เพื่อสรางผลตอบแทนการลงทุนท่ีดีแกผูถือหุน รวมท้ังรักษา  

ปกปองและเพิ่มพูนสินทรัพยของบริษัทฯ

ชื่อเสียงและตราสินคา สรางช่ือเสียงของบริษัทฯ และภาพลักษณของตราสินคาโดย

การบูรณาการความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาอยางย่ังยืนเขาไปไวในการดําเนินธุรกิจ

2.2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจการกระตุนการพัฒนาในทองถ่ิน

สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจโดยการรวมมือกับธุรกิจในพื้นท่ีจางพนักงานและผูจําหนายสินคาใน

พื้นท่ีและสนับสนุนทุน สําหรับเคร่ืองมือในการลงทุน ซ่ึงจะกระตุนความเติบโตของธุรกิจในทองถิ่น
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การชวยเหลือชุมชนดอยโอกาส ชวยเหลือสภาพเศรษฐกิจของชุมชนท่ีมีรายไดนอย

และเขาถึงบริการตางๆ ไดนอย โดยการจัดหางาน ชวยเหลือในการถายทอดความรูและเทคโนโลยี
และกระตุนใหเกิดความเปนนักประกอบการ

3. การรักษาสิ่งแวดลอม

3.1 การลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

การปลอยอากาศเสียและของเสีย ลดผลรายท่ีมีตอสิ่งแวดลอมและผลกระทบตอ

สุขภาพของมนุษยจากการปลอยอากาศเสีย การท้ิงของเสีย กลิ่นเหม็น เสียงท่ีดังมากเกินไป ขยะ

ของแข็งและขยะอันตรายท่ีเกี่ยวของกับสินคา การบริการและการปฏิบัติการ (รวมไปถึงการขนสง
และการใชพาหนะของบริษัทฯ)

อุบัติการณจากการดําเนินการ ลดหรือขจัดการร่ัวซึมของสารเคมี การปลอยสารเคมี 

อุบัติเหตุและปญหาอื่น ๆ ซ่ึงอาจจะเกิดผลเสียตอประชาชนหรือสิ่งแวดลอม

สินคาและบริการ พัฒนาและจัดจําหนายสินคาและบริการซ่ึงไดมีการประเมินผลกระทบ

ตอสภาพแวดลอมและมนุษยและลดผลกระทบดังกลาวใหเหลือนอยท่ีสุดแลว พิจารณาวาสินคาหรือ

บริการใหมอาจจะสงผลกระทบในทางท่ีดีหรือในทางฟนฟูสภาพของโลกธรรมชาติไดอยางไร

3.2 การปกปองทรัพยากรธรรมชาติ

ทรัพยากรท่ีมีชีวิต  สงเสริมการอนุรักษและการใชทรัพยากรท่ีมีชีวิตอยางย่ังยืน ซ่ึงรวมท้ัง
การคุมครองและฟนฟูถิ่นท่ีอยูของพืชหรือสัตวท่ีเสี่ยงตอความเสียหาย เชนปา พื้นท่ีชุมนํ้า แนว

ปะการังและท่ีหลบภัยของสัตวทะเล รวมท้ังมาตรการคุมครองสัตวท่ีใกลสูญพันธ แหลงพันธุกรรม 

ความหลากหลายทางชีวภาพ ในความหมายท่ีงายท่ีสุดก็คือความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตบนโลก
และระบบท่ีสนับสนุนสิ่งมีชีวิตเหลาน้ัน

พลังงาน อนุรักษพลังงานและปรับปรุงประสิทธิภาพของการใชพลังงาน ในการปฏิบัติการ 

สินคาและบริการท่ีขาย ในกรณีท่ีเหมาะสมในทางปฏิบัติจะรวมไปถึงการอนุรักษและการใชเช้ือเพลิง
จากฟอสซิลอยางมีประสิทธิภาพและการเปลี่ยนไปใชแหลงพลังงานท่ีปลอดภัยตอสภาพแวดลอม

และย่ังยืนใหมากข้ึน

นํ้า อนุรักษนํ้าและปรับปรุงคุณภาพนํ้าโดยการใชนํ้าอยางมีประสิทธิภาพและวางแผน

อยางรัดกุม รวมท้ังการปรับปรุงประสิทธิภาพในการใชนํ้าของโรงงาน กระบวนการผลิต และ

ผลิตภัณฑ และลดหรือยกเลิกกระบวนการผลิตท่ีมีการปลอยของเสียและนํ้าเสีย

วัตถุดิบ  ชวยอนุรักษแหลงปฐมภูมิของทรัพยากร เชน แรธาตุ ปาไม และผลิตภัณฑการ 

เกษตร โดยลดการใชวัตถุดิบในกระบวนการผลิต การบรรจุผลิตภัณฑและการผลิต รวมถึงการใชซํ้า  

การรีไซเคิลและการนําวัสดุท่ีใชในกระบวนการอุตสาหกรรม เชน โลหะ กระดาษ พลาสติก และวัสดุ
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กอสรางกลับคืนมา ตลอดจนการพิจารณาวาจะทดแทนดวยทรัพยากรท่ีสามารถนํากลับมาใชใหมได

อยางไร

การรักษาสิ่งแวดลอม

“ความย่ังยืน” เปนสิ่งท่ีองคกรใหความสําคัญอยางย่ิง จุดมุงเนนในการดําเนินงานตางๆ 

ขององคกรอยูท่ีการปรับปรุงสภาพความเปนอยูของมนุษยในทุกๆ สิ่งท่ีองคกรทํา ซ่ึงเร่ิมตนดวยการ
เอาใจใสดูแลสิ่งแวดลอม ท่ีบริษัทฯ ทําเชนน้ีมิใชเพียง เพื่อปกปองพนักงานขององคกรหรือชุมชนท่ี

อยูรอบๆ เทาน้ัน แตเพื่อใหทรัพยากรธรรมชาติอันมีคายังคงมีอยูใหคนรุนหลังไดใชตอไป
ในป พ.ศ. 2539 ดาว ประกาศเปาหมายในการปรับปรุงการดําเนินงานท่ีเกี่ยวกับ

สิ่งแวดลอม  สุขภาพและความปลอดภัย (EH&S) หลายประการ ซ่ึงถือวาเปนเปาหมายท่ีทําไดยาก

มากและองคกรก็มีการดําเนินการรุดหนาเพื่อบรรลุเปาหมายดังกลาวในป 2548
แมวาองคกรจะภาคภูมิใจในความสําเร็จ แตองคกรจะไมหยุดย้ังจนกวาองคกรจะบรรลุเปา 

หมาย “อุบัติเหตุเปนศูนย” หรือ “Vision of Zero” ซ่ึงประกอบไปดวยการเกิดอุบัติการณเปนศูนย 
การบาดเจ็บ ความเจ็บปวย อุบัติเหตุและอันตรายตอสภาพแวดลอมเปนศูนย

การดูแลสิ่งแวดลอม 

การมีทีมงานท่ีดีทําใหองคกรสามารถแสดงใหเห็นวา “ศูนย” ไมเพียงเปนแคเปาหมายท่ีตั้ง
เอาไวเทาน้ัน แตบริษัทฯ สามารถจะทําใหได “ศูนย” จริงๆ ตัวอยางเชน บริษัทฯ มีอุบัติเหตุข้ันหยุด

งานเปนศูนย (ZERO Days Away from Work Case - DAWC) มากกวา 2 ปแลว นับตั้งแตไดเกิด

เหตุการณคร้ังหลังสุด ท่ีพนักงานไดรับบาดเจ็บหรือเจ็บปวย อันสืบเน่ืองมาจากการทํางานท่ีมีความ 
รุนแรงในระดับท่ีตองบันทึกและไมสามารถมาทํางานไดในวันรุงข้ึน ซ่ึงคิดเปนช่ัวโมงทํางานมากถึง 

3 ลานคน/ ช่ัวโมงทีเดียว
นอกจากน้ี องคกรยังมีอุบัติการณดานความปลอดภัยในกระบวนการเปนศูนย (zero

process safety) มาเปนเวลา 6 ป และไมเคยมีอุบัติการณในการจัดจําหนายสินคาในระหวางการ

ขนสงสินคาและวัตถุดิบมากกวา 240,000 เท่ียวซ่ึงรวมแลวคิดเปนนํ้าหนักมากกวา 3.5 ลานตัน
ความกาวหนาในการบรรลุเปาหมายของป 2548 ทําใหองคกรมีพื้นฐานอันแข็งแกรงท่ีจะ

ใชในการสานตอ  เพราะเปาหมายสําหรับทศวรรษหนาก็จะย่ิงยากข้ึนอีก เปาหมายของป 2558 จะ
สะทอนถึงพันธะสัญญาระยะยาวท่ีองคกรมีตอหลักการ “ดูแลดวยความรับผิดชอบ” หรือ 

Responsible Care™ สวนหน่ึงท่ีเปนความพยายามขององคกรในการรักษาสิ่งแวดลอม ก็คือการท่ี

องคกรไดรับ ISO 14001 และการท่ีนโยบายดาน EH&S ขององคกรน้ันอยูในมาตรฐานเดียวกัน 
หรือสูงกวามาตรฐานท้ังหมดท่ีรัฐบาลไทยกําหนด 
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เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนป 2558

รวมมือ สรางนวัตกรรม  ยกระดับ

เปาหมายดานการพัฒนาอยางย่ังยืนสําหรับป 2558 แสดงใหเห็นถึงพันธะสัญญาของดาวท่ี
มีตอหลัก Responsible Care® และมีจุดมุงเนนภายนอกท่ีกวางขวาง อันไดแก การเสริมสรางความ 

สัมพันธกับชุมชนซ่ึงองคกรดําเนินงานอยูใหแนนแฟนย่ิงข้ึน การปรับปรุงงานดานการดูแล

ผลิตภัณฑ (Product stewardship) และการสรางนวัตกรรมตอไป และการลดการสรางความเสียหาย
ใหกับโลก บริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย ท้ังหลายมีพันธะสัญญาท่ีจะสนับสนุนการ

ดําเนินการในระดับโลกของ ดาว ใน 3 เร่ืองหลัก

องคกรจะรวมมือกับประชาชนในชุมชนขององคกรและชุมชนอื่นๆ เพื่อชวยกันสราง

ชุมชนท่ีแข็งแกรงข้ึนและมีความปลอดภัยย่ิงข้ึน เปาหมายขององคกรคือ

- การปกปองสุขภาพของมนุษยและสิ่งแวดลอมในทองถิ่น
-  การชวยเหลือในการสรางความสําเร็จของชุมชน

องคกรจะสรางนวัตกรรมใหมๆ เพื่อใหผลิตภัณฑขององคกรไดรับความเช่ือถือย่ิงข้ึน วา

เปนผลิตภัณฑท่ีไดรับ การจัดการอยางปลอดภัยตลอดท้ังวงจรชีวิตของผลิตภัณฑน้ันๆ และจะ

พัฒนาผลิตภัณฑท่ีจะสงผลดีอยางยาวนานแกโลก เปาหมายขององคกรคือ
- การรักษาพันธะสัญญาเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ

- การใชสารเคมีอยางย่ังยืน (Sustainable Chemistry)
- การออกแบบผลิตภัณฑเพื่อแกปญหาตางๆ ของโลก

องคกรจะยกระดับความเขาใจขององคกรในเร่ืองผลกระทบตอระบบนิเวศของโลกและ

หาทางใชทรัพยากรอันมีคาขององคกรใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เปาหมายขององคกรคือ
- การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและการอนุรักษพลังงาน

- การหาหนทางแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโลก

องคกรขอเชิญทานติดตามความกาวหนาขององคกรในอีก 10 ปขางหนา  ท่ีเปาหมายการ
พัฒนาอยางย่ังยืนในป 2558 ขององคกรและในรายงานขององคกร และน่ีคือการพัฒนาอยางย่ังยืน

ขององคกรชาวดาว

ความรับผิดชอบตอสังคม 

องคกรเขาใจดีวา องคกรมีความรับผิดชอบท้ังตอพนักงานและชุมชนซ่ึงเปนท่ี ๆ องคกร

อาศัยและทํางาน  พนักงานขององคกร (และความรูท่ีอยูในตัวพวกเขา) คือสินทรัพยท่ีมีคาท่ีสุดอยาง
หน่ึงขององคกร เพราะเปนสิ่งซ่ึงทําใหสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมตางๆ เกิดข้ึนได ซ่ึงเปนผลให

องคกรมีความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหมๆ เพิ่มข้ึนอยางตอเน่ืองและเชนเดียวกัน องคกร

ตระหนักดีวา องคกรมีความรับผิดชอบในการสงเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนท่ีองคกรดําเนินการอยู 
ท้ังบริษัทฯ และพนักงานเองตางก็ใหความสําคัญตอความรับผิดชอบในเร่ืองน้ีอยางจริงจัง



50

ทุกๆ ป องคกรใหการสนับสนุนกิจกรรมตางๆ มากมายท่ีใหประโยชนแกชุมชน ท้ังในดาน

การ เงินและการบริจาคผลิตภัณฑ พนักงานของบริษัทฯ เองก็เสียสละเวลาอาสาทํางานนําความรู
ชํานาญของตนมาแบงปนแกชุมชนรอบๆ โรงงาน เพื่อใหผูคนในชุมชนเหลาน้ีมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน

บริษัทฯ ภูมิใจเปนอยางย่ิงท่ีกิจกรรมหลายอยางท่ีองคกรใหการสนับสนุนเปนกิจกรรมท่ี
ริเร่ิมมาจากพนักงาน เพราะน่ันเปนการแสดงวาคนท่ีทํางานกับองคกรเขาใจความสําคัญของการ

ตอบแทนสังคม

ในชวงสามปท่ีผานมา บริษัทฯ ไดบริจาคเงิน กวา 27 ลานบาทใหแกกิจกรรมท่ีมีประโยชน
ในดานตางๆ  หลายกรณีเปนเร่ืองท่ีพนักงานเปนผูริเร่ิมและนําเสนอตอบริษัทฯ

องคกรภูมิใจเปนอยางย่ิงท่ีไมเคยมีอุบัติการณใดๆ ในระหวางการกระจายสินคาเลยมา
เปนเวลาหาปแลว ความสําเร็จน้ีเปนสิ่งท่ีบอกถึงความมุงม่ันของพนักงานขององคกรและความ

พยายามขององคกรท่ีจะทํางานรวมกันกับผูคารายยอยในการใชวิธีปฏิบัติท่ีดี และการดําเนินระบบ

บริหารจัดการท่ีเขมแข็ง   
หากองคกรไมไดรับการสนับสนุนและความรวมมืออยางดีจากหุนสวนดานลอจิสติกสของ

องคกร องคกรก็คงไมสามารถสรางสถิติน้ีไดและแมวาอุบัติเหตุดานยานยนตรจะเพิ่มข้ึนในรอบสอง
ป แตก็ยังโชคดีท่ีเปนอุบัติเหตุเล็กนอยท้ังหมด และคร่ึงหน่ึงเปนอุบัติเหตุท่ีไมอาจหลีกเลี่ยงได (เชน 

รถยนตของดาวถูกชนทายขณะจอดติดไฟแดง) แตกระน้ันก็ตาม องคกรยังคงเนนความสําคัญของ

การขับข่ียานพาหนะเชิงปองกันอุบัติเหตุ (Defensive driving) ดวยการฝกอบรมและการทดสอบ 
(ท้ังทฤษฏีและปฏิบัติ) พนักงานและผูรับเหมา อันท่ีจริงแลว การขับข่ีโดยใชเสียงควบคุมสมาธิ 

(commentary drives) โดยมี supervisor ใหคําแนะนําเปนขอบังคับสําหรับพนักงานขับรถท่ีไดรับ
อนุญาตของดาวในประเทศไทยทุกคน 

ท่ีบริษัทดาวในประเทศไทย องคกรใสใจอยางมากตอความปลอดภัยของพนักงาน ดังน้ัน

เม่ือเกิดการบาดเจ็บและความเจ็บปวยของพนักงาน องคกรจึงมีการใชตารางการประเมินความ
รุนแรงท่ีเขมงวด และมีการสอบสวนหาสาเหตุท่ีแทจริงอยางละเอียดถี่ถวนเพื่อจะไดนํามาใชกําหนด

มาตรการปองกันอุบัติการณในอนาคต องคกรมีการติดตามผลและบันทึกขอมูลเกี่ยวกับการบาดเจ็บ
และความเจ็บปวยตางๆ แมแตอุบัติการณเล็กๆ นอยๆ เชนพนักงานถูกตัวตอกัด เปนตน

ความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทฯ มีสวนประกอบสามประการ ไดแก ความเปนอยูท่ีดี
ของพนักงาน  จริยธรรมทางธุรกิจ และสภาวะความเปนอยูของชุมชน ตอไปน้ีเปนตัวอยางของการ
ดําเนินการขององคกรในการท่ีจะชวยใหสังคมไทยดีข้ึน
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สุขภาพ

* ใหการสนับสนุนดานการเงินแกมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผาตัดหัวใจเด็ก (Pediatric
Cardiac Surgery Foundation) เพื่อชวยเหลือเด็กท่ีเปนโรคหัวใจพิการแตกําเนิด 

* ใหการสนับสนุนดานการเงินอยางตอเน่ืองแก “มูลนิธิสรางรอยย้ิม” (Operation Smile

Foundation) ซ่ึงชวยเหลือทําศัลยกรรมตกแตงใหแกเด็กท่ีมีความผิดปกติท่ีใบหนา เชน ปากแหวง 
เพดานโหว แผลไฟไหมนํ้ารอนลวกและเน้ืองอก 

* ใหการสนับสนุนกิจกรรมของศูนยคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร จังหวัดระยองและจัด

หาเคร่ืองมือแพทยใหแกโรงพยาบาลมาบตาพุด เพื่อเปนการชวยปรับปรุงคุณภาพการใหบริการดาน
สุขภาพในชุมชนท่ีองคกรดําเนินการอยู

การศึกษาและเยาวชน

* พนักงานกลุมหน่ึงท่ีตองการทําประโยชนแกชุมชนท่ีขาดแคลนเปนการตอบแทนสังคม 

โดยเฉพาะอยางย่ิงชุมชนท่ีอยูใกล ๆ โรงงานผลิตในจังหวัดระยองไดจัดตั้งชมรมข้ึนช่ือ “ชมรมเพื่อ

ชนบทของดาว” ชมรมน้ีจะเสาะหาโรงเรียนท่ีพวกเขาสามารถจะชวยเหลือ โดยท่ีบริษัทฯ จะเปน
ผูสนับสนุนดานการเงินในขณะท่ีสมาชิกชมรมจะสละเวลาในการสรางหรือปรับปรุงอาคารตางๆ ใน

ชุมชนเหลาน้ัน

* “นํ้าหมึกสรางฝน เพื่อชุมชนนาอยู” เปนโครงการท่ีริเร่ิมโดยพนักงาน โครงการน้ี
สนับสนุนใหนักเรียนในจังหวัดระยอง เขารวมประกวดเรียงความบรรยายความฝนท่ีจะปรับปรุง

โรงเรียนของตนเอง
* ทุกๆ ป เปนเวลากวาคร่ึงทศวรรษแลวท่ีเราไดใหการสนับสนุนโครงการ “Adopt a

School” ท่ีดําเนินการโดยหอการคาอเมริกัน โดยการบริจาคทุนทรัพย เพื่อจัดหาระบบกรองนํ้า 

หองสมุดและสนามเด็กเลน ใหแกโรงเรียนท่ีขาดแคลน
* มอบทุนทรัพยเพื่อจัดซ้ืออุปกรณดานความปลอดภัยใหแกวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ซ่ึง

เปนโครงการท่ีริเร่ิมโดยพนักงาน โดยพนักงานจะใหความรูทางเทคนิคเกี่ยวกับความสําคัญและการ
ใชเคร่ืองมืออยางถูกตองแกนักศึกษา

* โครงการนํารองการศึกษาดานสิ่งแวดลอมของดาว (The Dow Participatory Environ

mental Education Model – PEEM) เปนโครงการท่ีผนวกความรับผิดชอบตอสังคมและการรักษา
สิ่งแวดลอมของบริษัทฯ เขาดวยกัน  โครงการน้ี ซ่ึงมีระยะเวลาดําเนินการสามป ใชหลักสูตรอบรมท่ี

มุงเนนดานสิ่งแวดลอมเปนรูปแบบในการใหการศึกษาแกเยาวชนและการพัฒนาชุมชนในพื้นท่ี
ชนบทของจังหวัดระยองรวมท้ังบริเวณรอบๆ มาบตาพุด 
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การพัฒนาชุมชน

* เน่ืองในวโรกาสพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป ของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ บริษัทฯ ไดใหการสนับสนุนโครงการปลูกปาซ่ึงมีระยะดําเนินงานสามป 

รวมท้ังมูลนิธิชัยพัฒนาซ่ึงสนับสนุนการดําเนินโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ และโครงการ

พัฒนาอื่นๆ
* หลังจากท่ีประเทศไทยประสบมหันตภัยจากคลื่นยักษสึนามิในป 2004 ดาว ไดใหการ

สนับสนุนโครงการตางๆ มากมาย ท้ังในการบรรเทาทุกขฉุกเฉิน การชวยเหลือดานอาชีพ การ

พัฒนาระยะกลางแกผูท่ีไดรับผลกระทบในจังหวัดกระบ่ี พังงาและภูเก็ต 
* สนับสนุนโครงการคายผูนําสําหรับเยาวชนดอยโอกาสของ American Corporations in

Thailand (ACT) ในการจัดทําคายผูนําสําหรับเยาวชนท่ีดอยโอกาส นอกเหนือจากเงินสนับสนุนจาก
บริษัทฯ แลวพนักงานของบริษัทฯ ยังอาสาทําหนาท่ีเปนพี่เลี้ยงแกนักเรียนท่ีมี “แวว” เหลาน้ีดวย 

* นับเปนปท่ีสี่ติดตอกันแลวท่ีเราไดรวมมือกับเพื่อนบานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

ใหการสนับสนุนโครงการ “วันอนุรักษชายฝงสากล” (International Coastal Cleanup Day) ใน
จังหวัดระยองและจัดวันทําความสะอาดข้ึนเปนพิเศษสําหรับนักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมคายพัฒนา

ความเปนผูนําของสโมสรโรตารี

การตอบแทนสังคม  

“สรางรอยยิ้ม”

ถาถามพอแมคนไหนก็ตาม ไมวาจะยากจนหรือรํ่ารวยวาสิ่งใดท่ีมีคุณคาสําหรับเขามาก

ท่ีสุด คําตอบท่ีไดอาจเปน “รอยย้ิม” บนใบหนาของผูเปนลูก
แตทุกๆ ป จะมีพอแมจํานวนนับหม่ืนคนท่ีลูกของเขาเกิดมามีใบหนาท่ีผิดรูปและถาไมมี

เงินท่ีจะใชจายในการผาตัดซ่ึงเปนการผาตัดธรรมดาๆคนเหลาน้ีก็จะไมวันไดเห็นรอยย้ิมของลูกของ
เขาเลย

เม่ือไมไดรับการรักษาอยางเหมาะสม เด็กเหลาน้ีก็จะประสบความเจ็บปวดท้ังทางดาน

รางกายและจิตใจ หลายคนมีปญหาในการหายใจ การพูด และการรับประทานอาหาร สวนปญหา
ทางสังคมท่ีเด็กๆ เหลาน้ีตองเผชิญ คือการตองอยูอยางโดดเดี่ยว หรือบางคร้ังก็ถึงกับถูกทอดท้ิง 

เม่ือตกอยูในสภาพการณเชนน้ี เด็กเหลาน้ีก็ไมอาจจะเปนสมาชิกสังคมท่ีมีคุณคาไดเต็มศักยภาพ
โครงการ “สรางรอยย้ิม” เปนโครงการท่ีมุงม่ันท่ีจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กท่ีถูกลืม

เหลาน้ีดวยการจัดใหมีการทําศัลยกรรมแกไขความพิการ โดยไมเสียคาใชจายใหแกเด็กท่ีมีความ

พิการบนใบหนา เชน ปากแหวง เพดานโหว แผลจากไฟไหม และเน้ืองอก ภายใตโครงการน้ี จะมี
บุคคลากรทางการแพทยจากท่ัวโลกเดินทางไปยังประเทศตางๆ ท่ีรวมอยูในโครงการเปนเวลาสอง

สัปดาห เพื่อใหการรักษาเด็กเหลาน้ี
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ตั้งแตป 2540 เปนตนมา โครงการ “สรางรอยย้ิม” ไดปฏิบัติภารกิจในพื้นท่ีหกแหงใน

ประเทศไทย อาสาสมัครทางการแพทยไดใหการรักษาเด็กและเยาวชนในประเทศไทยจํานวนกวา 
4,000 คน ผานทางคณะอาสาสมัครทางการแพทยนานาชาติและของประเทศไทย คณะอาสาสมัคร

ท้ังท่ีเปนแพทยและท่ีไมใชแพทยจากประเทศแคนาดา นิวซีแลนด ฟลิปปนส และสหรัฐอเมริกา ได
ทํางานรวมกับคณะอาสาสมัครของประเทศไทยเพื่อมอบ “รอยย้ิม” และความหวังใหมแกเด็กใน

ประเทศไทย 

นับตั้งแตโครงการ“สรางรอยย้ิม” ไดเร่ิมงานในประเทศไทยเปนตนมา บริษัทฯ ไดใหการ
สนับสนุนอยางสมํ่าเสมอ ในป 2549 องคกรไดบริจาคเงินสนับสนุนการฝกพูดสําหรับเด็กท่ีไดรับการ

ผาตัดและจําเปนตองไดรับการสอนวิธีการพูดท่ีถูกตอง

การทํางานอาสาสมัครของพนักงาน: โครงการพัฒนาผูนําเยาวชนของ ACT

โครงการพัฒนาผูนําเยาวชนของ ACT (The American Corporations for Thailand

Student Leadership Program)  เปนโครงการท่ีใหโอกาสแกเด็กนักเรียนยากจนท่ีมีศักยภาพสูงท่ี
จะพัฒนาตนเองเพื่อเปนผูนําของประเทศไทยในอนาคต โดยการใหทุนการศึกษา ใหคําปรึกษาและ

การจัดคายผูนํา  โครงการน้ีบริหารโดยสถาบันคีนันแหงเอเชีย (Kenan Institute Asia) และไมไดให

โอกาสเฉพาะดานการศึกษาเทาน้ัน แตยังใหโอกาสนักเรียนเลาน้ีไดพัฒนาทักษะความเปนผูนําของ
เขา อีกท้ังยังใหโอกาสพวกเขาไดพบปะกับนักธุรกิจท่ีประสพความสําเร็จจากบริษัทตางๆ ท่ีเปนผู

บริจาคของ ACT ดวย คายผูนําท่ีดําเนินการในโครงการน้ีเนนท่ีการพัฒนาความเปนผูนํา การเปน
สมาชิกชุมชนท่ีดี การมีจิตสํานึกในดานสิ่งแวดลอมและการปกปองสิ่งแวดลอม ความเปนนัก

ประกอบการและความรับผิดชอบดานการเงิน การพัฒนาทักษะความเปนผูนําเยาวชนมีวัตถุประสงค

ท่ีจะชวยใหเยาวชนท่ีมีศักยภาพสูงสามารถใชศักยภาพของตนเองในฐานะผูนําในอนาคต การ
เสริมสรางทักษะความเปนผูนําจะทําใหเยาวชนมีความสามารถในการท่ีจะนําการเปลี่ยนแปลงในทาง

ท่ีดีมาสูชุมชนหรือในสถานท่ีทํางานของตน

โครงการนํารองการศึกษาดานสิ่งแวดลอม

โครงการนํารองการศึกษาดานสิ่งแวดลอมของ ดาว (Dow Participatory Environmental

Education Model หรือ PEEM) เปนวิธีการหน่ึงของดาวท่ีจะผสมผสานความรับผิดชอบทางสังคม
กับการดูแลสิ่งแวดลอมเขาดวยกัน

โครงการ PEEM ซ่ึงมีระยะเวลาสามปเปนโครงการท่ีดาวดําเนินการรวมกับสถาบันคีนัน

แหงเอเชีย โดยมีวัตถุประสงคในการจัดวางแนวทางการมีสวนรวมของโรงเรียนและชุมชนโดยใช
หลักสูตรท่ีมุงเนนสิ่งแวดลอมใหเปนวิธีการท่ีมีประสิทธิผล ในการพัฒนาการศึกษาของเยาวชนและ

การพัฒนาชุมชนในพื้นท่ีชนบทของจังหวัดระยองและพื้นท่ีรอบๆ มาบตาพุด
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แนวทางน้ีใชประโยชนจากการท่ีโรงเรียนในชุมชนขนาดเล็กในชนบทของประเทศไทย

จํานวนมากเปนสถานท่ีๆ เหมาะสมในการสรางความรูเกี่ยวกับปญหาของชุมชน โครงการน้ีจะทําให
เด็กๆ และผูใหญในชุมชนไดตัดสินใจจัดการกับปญหาเหลาน้ี นอกจากน้ัน รูปแบบท่ีใชในโครงการ  

PEEM ยังชวยสงเสริมการเรียนรูในโรงเรียนอีกดวย เพราะเปนการทําใหนักเรียนไดเห็นวาเขา
สามารถนําความรูและทักษะไปใชในการปรับปรุงชุมชนของเขาไดอยางไร ซ่ึงจะเปนเหตุจูงใจให

อยากเรียนรูมากย่ิงข้ึน  

การมีสวนรวมของบริษัทฯ ในโครงการ PEEM อยูในสองลักษณะคือ นอกจากจะบริจาค
เงินเพื่อสนับสนุนโครงการแลว องคกรยังมีอาสาสมัครท่ีเปนพนักงานของบริษัทฯ ออกไปทําหนาท่ี

เปนพี่เลี้ยงใหแกโรงเรียน โดยใหการชวยเหลือทางดานการศึกษาและใหความรูและทักษะ
ภาคปฏิบัติแกนักเรียนท่ีเขารวมในโครงการท่ีสามารถชวยใหเขาพัฒนาชุมชนของเขาดวย

มีโรงเรียนเขารวมโครงการ PEEM เปนโรงเรียนนํารองสี่โรงเรียน หน่ึงในน้ันคือโรงเรียน

วัดสุวรรณรังสรรค โรงเรียนน้ีไดรับรางวัลจากจังหวัดระยองสําหรับการดําเนินโครงการรีไซเคิลขยะ 
ซ่ึงเปนสวนหน่ึงของโครงการ PEEM ภายใตโครงการน้ี โรงเรียนวัดสุวรรณรังสรรคไดจัดตั้ง

“ธนาคารขยะรีไซเคิล” ข้ึนเพื่อรับซ้ือสิ่งของใชแลวจากนักเรียนและคนในชุมชน เพื่อนําวัสดุเหลาน้ี
มารีไซเคิลเปนสินคาเชน เปน ผลิตภัณฑงานฝมือทําจากกระดาษหรือเปเปอรมาเช และสิ่งของ

ตกแตงอื่นๆ 

โรงเรียนวัดสระแกวก็เปนอีกโรงเรียนหน่ึงซ่ึงมีโครงการคลายๆ กันท่ีกําลังดําเนินการ
ภายใตโครงการ PEEM ในขณะท่ีโรงเรียนระยองวิทยาคม และโรงเรียนวัดหวยโปง ทําโครงการผลิต

และจําหนายผลิตภัณฑสมุนไพรและปุยและปุยอินทรียตามลําดับ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหวยโปง นายบุญชง สมุทรเสน กลาววา “โครงการ PEEM

กระตุนใหประชาชนเกิดความหวงใยปญหาสิ่งแวดลอมและยังสอนลูกหลานของเรา เกี่ยวกับคุณคา

ของความรู และทําใหเห็นวาความรูสามารถยังประโยชนแกชุมชนขององคกรไดอยางไร ผมภูมิใจ
มากท่ีโรงเรียนขององคกรไดมีโอกาสเขารวมในโครงการน้ี

งานอาสาสมัครของพนักงาน “ชมรมเพื่อชนบทของดาว”

องคกรมีความภูมิใจอยางย่ิงท่ีพนักงานของบริษัทฯ มองเห็นคุณคาของการตอบแทน
ชุมชน โครงการน้ี เร่ิมตนจากพนักงานกลุมหน่ึงท่ีทํางานรวมกันในลักษณะเฉพาะกิจและตอมาได

ขยายเปนชมรมอยางเปนทางการ มีช่ือวา “ชมรมเพื่อชนบทของดาว” ชมรมน้ีมีสมาชิก 35 คนและ
มีพนักงานอื่นๆ อีกมากท่ีอาสาสมัครเขาทํางานในแตละโครงการ

จุดมุงหมายของชมรมน้ีไมเคยเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาหลายปท่ีผานมา  น่ันคือ การ

มุงเนนท่ีจะแกไขปญหาความขาดแคลนของชุมชนท่ีพวกองคกรอาศัยและทํางานอยู
ชมรมฯ ทํางานอยางอิสระ โดยนําเงินท่ีไดรับจากบริษัทฯ ไปใชตามท่ีชมรมฯ เห็นสมควร 

สมาชิกของชมรมฯ จะเปนผูระบุโรงเรียนท่ีขาดแคลนในพื้นท่ีรอบๆ โรงงาน และจัดสรรเงินเพื่อ
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จัดหาระบบกรองนํ้า หองสมุด หองนํ้า และสนามเด็กเลน เปนตน สมาชิกของชมรมจะสละเวลาชวย

สรางและซอมแซมสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ โดยทํางานรวมกับชาวบานและใหความรูแก
ชาวบานไปดวยในตัว

ในการทํางานรวมกับชุมชน ชมรมฯ ไมเพียงแตไดพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
เทาน้ัน แตยังไดแบงปนความรูท่ีจะชวยใหชุมชนสามารถพึ่งตนเองไดมากข้ึนดวย

ในชวงสามปท่ีผานมา มีโรงเรียนมากกวาสิบแหงซ่ึงสวนใหญอยูในพื้นท่ีจังหวัดระยอง 

ไดรับการสนับสนุนจากชมรมฯ และนักเรียนในโรงเรียนอีกหลายแหงในพื้นท่ีมาบตาพุดไดรับแจกชุด
เคร่ืองเขียนจากชมรมฯ เน่ืองในโอกาสวันเด็กแหงชาติ

นอกจากน้ี สมาชิกชมรมฯ ยังไดใหความชวยเหลือโครงการอื่นๆ ของบริษัทฯ อยูเสมอ 
เชน โครงการท่ีอยูอาศัยเพื่อมนุษยชาติ (Habitat for Humanity) เปนตน บริษัทฯ มีความภูมิใจใน

ชมรมเพื่อชนบทของดาวเปนอยางมากท่ีสมาชิกของชมรมฯ มองเห็นความสําคัญของการปรับปรุง

ความเปน อยูของประชาชนในชุมชนท่ีพนักงานขององคกรอาศัยและทํางานอยู

กิจกรรมของชมรมชมรมเพื่อชนบทของดาวระหวางป 2547- 2549

ป 2547

– สรางหองนํ้าและบริจาคสมุดหนังสือใหแกโรงเรียนวัดสมบูรณาราม จังหวัดระยอง 

– บริจาคหนังสือแกโรงเรียนบานหมอมุย จังหวัดระยอง
– บริจาคเคร่ืองเขียนใหแกโรงเรียนในมาบตาพุดเน่ืองในโอกาสวันเด็กแหงชาติแหงชาติ

ป 2548

– บริจาคหนังสือแกโรงเรียนบานหาดเล็ก จังหวัดระยอง
– สนับสนุนถังเก็บนํ้าและระบบกรองนํ้าใหแกโรงเรียนมาบตาพุด

– สรางหองสมุดและบริจาคใหแกโรงเรียนบานวังโคก จังหวัดอุบลราชธานี
– บริจาคหนังสือแกโรงเรียนวัดหนองโคกหมู จังหวัดระยอง

– บริจาคเคร่ืองเขียนแกโรงเรียนในพื้นท่ีมาบตาพุดเน่ืองในโอกาสวันเด็กแหงชาติ

ป 2549

– บริจาคหนังสือ ตําราเรียน และอาหารกลางวันแกโรงเรียนบานโปงเกต  จังหวัดระยอง

– บริจาคหนังสือแกโรงเรียนบานเนินหยอง จังหวัดระยอง

– บริจาคอุปกรณความปลอดภัยแกวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดระยอง 
– บริจาคหนังสือพรอมช้ันวางหนังสือแกโรงเรียนบานนาอินตัง จังหวัดชัยภูมิ 

– บริจาคหนังสือแกโรงเรียนวัดศรีโพธิ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

– บริจาคหนังสือแกโรงเรียนนาคุรุวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา 
– บริจาคหนังสือแกโรงเรียนบานคลองนํ้าแดง จังหวัดระยอง

– บริจาคชุดเคร่ืองเขียนแก โรงเรียนในพื้นท่ีมาบตาพุด เน่ืองในโอกาสวันเด็กแหงชาติ
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งานอาสาสมัครของพนักงาน: กิจกรรมเน่ืองในวันอนุรักษชายฝงสากล 

ในชวงสี่ปท่ีผานมา องคกรไดจัดกิจกรรมเน่ืองในวันอนุรักษชายฝงสากล (International
Coastal Cleanup Day) ในจังหวัดระยอง รวมกับการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย การ

ทองเท่ียวแหงประเทศไทยและบริษัทตางๆ ในจังหวัดระยอง 

หลังจากความสําเร็จของการจัดกิจกรรมการทําความสะอาดชายฝงคร้ังแรกเม่ือป 2546 ท่ี
หาดแมรําพึง ในจังหวัดระยอง ในปพ.ศ. 2547 จํานวนผูท่ีมารวมเปนอาสาสมัครไดเพิ่มมากข้ึน จาก 

400 กวาคนเปน 577 คน จํานวนขยะท่ีเก็บไดเพิ่มข้ึนกวาสามเทาและนํ้าหนักของขยะท่ีเก็บไดใน

ชายหาดซ่ึงยาว 6 กิโลเมตรมากข้ึนเปนกวา 4,300 กิโลกรัม
ในปพ.ศ. 2548 จํานวนอาสาสมัครท่ีหาดแมรําพึงไดเพิ่มข้ึนเปน 900 คนและจํานวนผูให

การสนับสนุนก็เพิ่มสูงข้ึน เชนเดียวกับการเขารวมของชุมชนโดยท่ัวไป รวมท้ังนักเรียนนักศึกษา
ดวย  เปนเร่ืองท่ีนายินดีท่ีจํานวนขยะท่ีเก็บรวบรวมไดน้ันนอยลงกวาท่ีเก็บไดในอดีตมาก เพราะ

หลังจากการทําความสะอาดในปพ.ศ. 2547 แลว เทศบาลในพื้นท่ีไดเห็นความจําเปนท่ีจะตองทํา

ความสะอาดชายหาดเปนประจําและไดมีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อใชในการทําความสะอาดชายหาด
ดวย

หลังจากท่ีปญหาขยะท่ีหาดแมรําพึงลดลงแลว ในปพ.ศ. 2549 อาสาสมัครไดยายไปทํา
ความสะอาดหาดสุชาดาและชายหาดเกาะสะเก็ด ในจังหวัดระยอง  อาสาสมัครจํานวนเกือบ 900 คน

รวมกันเก็บขยะไดกวา 40, 000 ช้ิน (หนักกวา 2,000 กิโลกรัม) จากบริเวณหาดสุชาดา นับเปนคร้ัง

แรกท่ีอาสาสมัครไดจัดใหมีการทําความสะอาดใตนํ้าโดยใชนักประดานํ้าเขารวมประมาณ 30 คน แต
เน่ืองจากอากาศไมอํานวย ทําใหทัศนวิสัยไมดี นักประดานํ้าจึงข้ึนมาเก็บขยะบนชายฝงแทน โดย

เก็บขยะเพิ่มไดอีก 25 กิโลกรัมบริเวณชายฝงเกาะสะเก็ด
อีกสามสัปดาหหลังจากการรณรงคทําความสะอาดชายฝงในจังหวัดระยอง องคกรไดจัด

กิจกรรมทําความสะอาดชายฝงท่ีหาดบางสะเหรในจังหวัดชลบุรี สําหรับนักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรม

คายพัฒนาความเปนผูนําของสโมสรโรตารี ท่ีจัดโดยสโมสรโรตารีพลูตาหลวงท่ีศูนยฝกนาวิกโยธิน 
อําเภอสัตหีบ ภายในเวลาคร่ึงวัน นักเรียนจํานวน 500 คนไดชวยกันทําความสะอาดชายหาดยาว

สองกิโลเมตร สามารถเก็บขยะไดถึง 2, 245 ช้ิน บรรจุในถุง 20 ถุง นํ้าหนักขยะกวา 150 กิโลกรัม 

โครงการประกวดเรียงความ “นํ้าหมึกสรางฝน เพื่อชุมชนนาอยู”

บริษัทรวมทุนระหวางบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) กับ บริษัท ดาว เคมิคอล 

และบริษัทดาวในประเทศไทยไดริเร่ิมโครงการประกวดเรียงความสําหรับนักเรียนในจังหวัดระยอง 
ซ่ึงเปนจังหวัดท่ีโรงงานขององคกรท่ีมาบตาพุดตั้งอยูและเรียกช่ือโครงการน้ีวา “นํ้าหมึกสรางฝน 

เพื่อชุมชนนาอยู”
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โครงการน้ีเปนหน่ึงในหลายๆ โครงการท่ีพนักงานขององคกรไดริเร่ิมข้ึน โดยมีความคิด

วาแทนท่ีบริษัทฯ จะคิดเอาเองงายๆ วาชุมชนน้ีตองการอะไร องคกรควรจะใหพวกเขาเปนคนบอก
องคกรวาพวกเขาตองการอะไรมากกวา

นอกจากจะเปนการสรางภาพลักษณท่ีดีของบริษัทฯ แลวโครงการน้ียังมีวัตถุประสงคท่ีจะ
มอบทุนการศึกษาและจัดหาหนังสือใหแกหองสมุดของโรงเรียนดวย

โดยมีความคิดใหนักเรียนเขียนเรียงความเกี่ยวกับสิ่งท่ีพวกเขาตองการใหบริษัทฯ ชวย

พัฒนาหรือปรับปรุงโครงการท่ีเสนอจะตองเปนประโยชนตอชุมชนท่ีนักเรียนอาศัยอยู และตองให
เหตุผลท่ีดีวาเพราะเหตุใดบริษัทรวมทุนระหวาง บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) กับบริษัท 

ดาว เคมิคอล และดาวจึงควรจะใหความชวยเหลือ
มีเรียงความเขาประกวดท้ังหมด 120 ฉบับจากโรงเรียน 22 โรงเรียน ในจังหวัดระยอง 

องคกรไดเชิญพนักงานใหเปนกรรมการตัดสินรวมกับสํานักงานการศึกษาระยอง รางวัลแบงเปนสาม

ระดับ โดยผูชนะเลิศแตละระดับจะไดรับทุนการศึกษารางวัลละ 12,000 บาท 

โครงการที่อยูอาศัยเพื่อมนุษยชาติ

กวาสองทศวรรษแลวท่ีดาวและมูลนิธิท่ีอยูอาศัยเพื่อมนุษยชาติสากล (Habitat for

Humanity ตางๆ ท่ัวโลก ตั้งแตป พ.ศ. 2519 มูลนิธิท่ีอยูอาศัยเพื่อมนุษยชาติไดสรางหรือปรับปรุง
บานแบบงายๆ ใชการไดดีในราคาท่ีไมแพงจํานวนกวา 100,000 หลังสําหรับคนนับพันๆ ครอบครัว

ในกวา 80 ประเทศท่ัวโลก องคกรมีความภูมิใจท่ีไดมีสวนรวมในโครงการน้ี
ในฐานะท่ีเปนสวนหน่ึงของโครงการระดับโลกน้ี ในปพ.ศ. 2549 บริษัทฯ ไดใหคําม่ันวา

จะสรางบาน 5 หลังสําหรับชาวบานท่ียากจนในจังหวัดระยอง ซ่ึงเปนท่ีๆ องคกรตั้งโรงงานอยู การ

กอสรางไดเร่ิมข้ึนเม่ือวันท่ี 9 มิถุนายน 2549 ซ่ึงเปนวันฉลองสิริราชยสมบัติครบรอบ 60 ปของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ

นอกจากการใหเงินสนับสนุนการกอสรางบานเหลาน้ีแลว ดาวยังสงเสริมใหพนักงานสละ
เวลาเพื่อให “สินทรัพยจากหยาดเหงื่อ” ของตน โดยทํางานรวมกับเจาของบานและผูเช่ียวชาญของ 

Habitat for Humanity ในการกอสรางบานใหมเหลาน้ี ดวยการชวยเหลือสรางบานใหมท่ีถาวรน้ี 

บริษัทฯ และพนักงานสามารถสรางความแตกตางท่ีจับตองไดใหแกชีวิตของผูคนท่ีอาศัยอยูใน
จังหวัดระยอง 

องคกรหวังท่ีจะไดทํางานรวมกันกับ Habitat for Humanity ตอไปในอนาคต และองคกรก็
จะกระตุนผูคารายยอยและลูกคาขององคกรใหรวมมือกับองคกรในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของ

ชุมชนท่ีองคกรอยูอาศัยและทํางานโดยการสรางบานทีละหลังๆ

จากผลดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ 
ดาว ในประเทศไทย ไดสะทอนใหเห็นถึงองคกรมีการดําเนินงานโดยใหความสําคัญและใสใจตอ

ชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอมเปนหลัก 
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4. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการประชาสัมพันธ

4.1. ความหมายของการประชาสัมพันธ
4.2. ประวัติและความเปนมาของการประชาสัมพันธในประเทศไทย 

4.3. องคประกอบของการประชาสัมพันธ

4.4. ความสําคัญของการประชาสัมพันธ
4.5. เคร่ืองมือในการประชาสัมพันธ

4.6. การใชสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ

4.7. การประชาสัมพันธเพื่อการตลาดและการประชาสัมพันธองคกร 

4.1. ความหมายของการประชาสัมพันธ

เสกสรร สายสีสด (2549: 1) การประชาสัมพันธ (Public Relations ) เปนคําท่ีใชกัน
โดยท่ัวไปในชีวิตประจําวัน สําหรับความหมายของการประชาสัมพันธแลว แปลมาจากภาษาอังกฤษ

วา “ Pubilc Relations” สามารถแปลไดดังน้ี

Public หมายถึง ประชา หมูคณะ
Relations หมายถึง สัมพันธ การผูกพัน

ดังน้ัน เม่ือนํา 2 คําน้ีมารวมกันจะไดความหมายของการประชาสัมพันธวา การเกี่ยวของ

ผูกพันกับหมูคน การประชาสัมพันธจึงเปนกิจกรรมท่ีเกี่ยวของผูกพันกับหมูคนหรือความสัมพันธ
ระหวางหนวยงาน สถาบันกับกลุมประชาชนน่ันเอง 

ในหนังสือศัพทานุกรมสื่อสารมวลชนไดใหความหมายของการประชาสัมพันธวา การ
ประชาสัมพันธหมายถึง กิจกรรมท่ีปฏิบัติอยางตอเน่ืองตามแผนท่ีไดวางไว เพื่อสรางความเช่ือถือ 

ศรัทธาในบุคคลและสถาบัน การประชาสัมพันธ อาจแบงออกไดเปนหลายประเภท เชน การ

ประชาสัมพันธในโรงเรียน การประชาสัมพันธสําหรับโรงพยาบาล การประชาสัมพันธของรัฐบาล 
เปนตน ซ่ึงเปนการประชาสัมพันธประกอบดวย กระบวนการ 4 ประการคือ

1.การคนควาหาขอมูล (Fact- finding)
2.การวางแผน (Planning)

3.การสื่อสาร (Communication)

4.การติดตามประเมินผล (Evaluation)

นอกจากน้ีนักวิชาการ ไดใหทัศนะเกี่ยวกับการประชาสัมพันธไว ดังน้ี
เสรี วงศมณฑา (2540: 201) ใหคําจํากัดความวา การประชาสัมพันธ (Public Relation)

หมายถึง การติดตอสื่อสารขององคการกับชุมชนตางๆ ชุมชนประกอบดวย ผูขาย ปจจัยการผลิต

พนักงาน ผูถือหุน ลูกคาและชุมชนขนาดใหญ กลุมเหลาน้ีมีผลกระทบตอความสําเร็จขององคการ มี
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วัตถุประสงคเพื่อสรางความเช่ือถือ ภาพลักษณ ความรูในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงและแกไขขอผิดพลาดใน

เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง
คัทลิบ (Cutlip.1964: 4) ไดกลาววาการประชาสัมพันธหมายถึง การติดตอเผยแพร

ขาวสาร แนวนโยบายของหนวยงานไปยังประชาชนท้ังหลายท่ีมีสวนสัมพันธ ในขณะเดียวกันเปน
แนวทางตรวจสอบความคิดเห็นและความรู ความตองการของประชาชนใหหนวยงาน หรือองคกร

ทราบเพื่อสรางความสนับสนุนอยางแทจริงใหเกิดประโยชนแกทุกฝายและสามารถปรับปรุง

หนวยงานตามความ คิดของสังคมได
พจนานุกรม Webster’s New Collegiate (1974) ยังไดอธิบายถึงความหมายของการ

ประชาสัมพันธวา การประชาสัมพันธ (Public Relations) คือ ธุรกิจท่ีชวยชักนําใหประชาชนเกิด
ความเขาใจและมีความนิยมชมชอบ (goodwill) ตอบุคคล หรือหนวยงานสถาบันน้ันและยังหมายถึง

การจัดการขององคการเพื่อสรางสัมพันธภาพอันดีกับผูรับขาวสารกลุมตาง ๆ เพื่อทําใหเกิดความ

เขาใจเกี่ยวกับความคิดเห็น (Opinion) ทัศนคติ (Attitude) และคานิยม (Value) หรือเปนการ
ติดตอสื่อสารกับชุมชนท้ังภายในและภายนอก เพื่อสรางภาพพจนขององคการกับสาธารณชน (เสรี

วงษมณฑา. 2542: 11)
อาจารยสะอาด ตัณศุภผล อดีตผูอํานวยการคนแรกของโรงเรียนการประชาสัมพันธ กรม

ประชาสมพันธ สํานักนายกรัฐมนตรี ใหคําจํากัดความวา “การประชาสัมพันธ คือ วิธีการของสถาบัน

อันมีแผนการและการกระทําท่ีตอเน่ืองกัน ในอันท่ีจะสรางหรือยังใหเกิดความสัมพันธอันดีกับกลุม
ประชาชน เพื่อใหสถาบันและกลุมประชาชน ท่ีเกี่ยวของมีความรู ความเขาใจ และใหความสนับสนุน

รวมมือกันและกัน อันจะเปนประโยชนใหสถาบันน้ันๆ ดําเนินงานไปไดผลดีสมความมุงหมายโดยมี
ประชามติเปนแนวบรรทัดฐานสําคัญดวย”

วิมลพรรณ อากาเวท (2546: 10) ใหคําจํากัดความไววาการประชาสัมพันธ (Public

Relation) หมายถึง การติดตอสื่อสารระหวางหนวยงาน หรืองคกรและกลุมประชาชนเปาหมายโดย
มีการจัดทําแผนและกระทําอยางตอเน่ืองสมํ่าเสมอ เพื่อสรางความเขาใจอันถูกตองในอันท่ีจะสราง

ความเช่ือถือ ศรัทธาและความรวมมือตลอดจนความสัมพันธท่ีดี ซ่ึงจะชวยใหการดําเนินงานของ
หนวยงานน้ันๆ บรรลุเปาหมาย

พรทิพย พิมพสินธุ (2540: 33) ใหคําจํากัดความไววา การประชาสัมพันธ (Public

Relation) หมายถึง การปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ตามแผนการของการสื่อสารท่ีไดกําหนดไว เพื่อ
สงเสริมความเขาใจอันถูกตองตรงกันในอันท่ีจะสรางความเช่ือถือ ศรัทธา และความรวมมือระหวาง

สถาบันกับประชาชนกลุมเปาหมาย โดยเปนการปฏิบัติกิจกรรมท่ีตอเน่ืองและหวังผลระยะยาว
สมาคมการประชาสัมพันธระหวางประเทศ (The International Public Relation) ไดใหความหมาย

ของการประชาสัมพันธวา การประชาสัมพันธ คือ ภาระหนาท่ีของฝายบริหารหรือฝายจัดการ

(Management function) ซ่ึงตองอาศัยการวางแผนงานท่ีดีและมีการกระทําอยางตอเน่ืองสมํ่าเสมอ
เพื่อสรางสรรครวมมือจากกลุมประชาชนท่ีองคการสถาบันเกี่ยวของอยู โดยองคการจะตองใชวิธีการ

วัดประเมินถึงประชามติท่ีประชาชนมีตอองคกร แลวนํามาใชประกอบเปนแนวทางในการพิจารณา
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กําหนดเปนแผนงานและนโยบายขององคการสถาบัน เพื่อใหสอดคลองกับประชามติหรือความ

ตองการของประชาชน พรอมท้ังใชวิธีการเผยแพรกระจายขาวสารสูประชาชน เพื่อใหเกิดความ
รวมมือและบรรลุถึงผลประ โยชนรวมกันของท้ังสองฝาย คือ องคการและกลุมประชาชนท่ีเกี่ยวของ

กลาวโดยสรุป การประชาสัมพันธ (Public Relation) หมายถึง กิจกรรมตางๆ ท่ีทําการ
ติดตอสื่อสารจากหนวยงานไปยังประชาชนกลุมเปาหมายหรือจากบุคคลหน่ึงไปยังบุคคลหน่ึง เพื่อ

เปนการสงเสริมความเขาใจอันถูกตองตรงกัน ในการสรางภาพลักษณท่ีดี ความนาเช่ือถือ ศรัทธา

และความรวมมือตลอดจนความสัมพันธท่ีดี ซ่ึงจะชวยใหการดําเนินงานของหนวยงานน้ันๆ สามารถ
บรรลุเปาหมายได 

4.2. ประวัติและความเปนมาของการประชาสัมพันธในประเทศไทย 

เสรี วงษมณฑา (2542: 40) การประชาสัมพันธในประเทศไทยมีมาตั้งแตในสมัยโบราณ 
โดยมีชาวไทยกลุมหน่ึงซ่ึงเรียกวา “ไทยนอย” ไดใชวิธีการประชาสัมพันธแบบดั้งเดิม คือการใช

คําพูดปลุกใจ การตีฆองรองปาว การใชเพลงปลุกใจและสรรเสริญวีรกรรมของบรรพบุรุษ ตลอดจน
ปลูกฝงใหรักในชนชาติไทย ในสมัยสุโขทัยไดใหราษฎรย่ืนคํารองทุกขดวยการสั่นกระดิ่งหนา

พระราชวัง และมีการประชุมราษฎรท่ีดงตาลเปนประจํา ตลอดจนมีการคิดประดิษฐลายเสือไทยข้ึน 

ในสมัยอยุธยามีวิธีการเผยแพรขาวสารเร่ืองราวตางๆ โดยการจารึกลงบนสมุดขอยหรือใบลาน 
จนกระท่ังในสมัยกรุงรัตนโกสินทร ประเทศไทยไดรับวิวัฒนาการใหมจากคณะมิชช่ันนารี

ชาวตะวันตกในเร่ืองการพิมพเขามา ซ่ึงตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว 
รัชกาลท่ี 3 และนํามาใชพิมพหนังสือเปนภาษาไทยข้ึนเปนคร้ังแรก ตอมาในป พ.ศ. 2380 หมอ

ปลัดเล ไดตั้งโรงพิมพข้ึนท่ีธนบุรี พระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว ไดทรงวาจางใหพิมพใบปลิว

ประกาศพระราชโองการหามสูบฝน จํานวน 9,000 ฉบับ เม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2382 ซ่ึงใบปลิวน้ี 
ถือวาเปนเอกสารโฆษณาของทางราชการช้ินแรกท่ีออกสูประชาชน หลังจากท่ีหมดปลัดเล ไดตั้งโรง

พิมพได 7 ป ก็ไดทําการพิมพขาวเปนภาษาไทยออกเปนฉบับแรกของประเทศไทย โดยใชช่ือวา 
“บางกอกรีคอเดอร”  โดยมีขาวสารท้ังในประเทศและตางประเทศ บทความเกี่ยวกับความรูตางๆ แต

ดําเนินการไดประมาณ 1 ป ก็ตองเลิกไปเน่ืองจากประสบภาวะขาดทุนและถูกกงศุลฝร่ังเศสฟองใน

คดีหม่ินประมาทและแพคดี 
ตอมาในสมัยรัชกาลท่ี 4 ไดโปรดเกลาฯ ใหตั้งโรงพิมพหลวงข้ึนในพระบรมมหาราชวัง 

และพระราชทานนามวา “โรงอักษรพิมพการ” และไดจัดพิมพราชกิจจานุเบกษา ฉบับปฐมฤกษข้ึน 
นับวาเปนวารสารประชาสัมพันธฉบับแรกของไทยและย่ังยืนมาจนกระท่ังในปจจุบัน

ในสมัยรัชกาลท่ี 6 มีหนังสือพิมพรายวันท้ังภาษาไทย จีน และอังกฤษ เกิดข้ึนไมนอยกวา 

20 ฉบับ มีท่ีเดนเชน (1) “จีนโนสยามวารศัพท” ของนายเซียวฮุดเส็ง ศรีบุญเรือง (2) “หนังสือพิมพ
ไทย” ของพระคลังขางท่ี (3) “กรุงเพทฯ เดลิเมล” ของบริษัทสยามฟรีเปรส ภาษาไทยมี นายหลุย 

คีรีวัต เปนบรรณาธิการและ “บางกอกเดลิเมล” ภาษาอังกฤษมี นายฮัฟแมน ชาวอเมริกัน เปน
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บรรณาธิการ (4) “สยามสรรพกิจ” ของนายเลาอูเซ้ียง ซ่ึงตอมาเปลี่ยนเปนหนังสือตงฮั้วม่ินปอ (5)

“บางกอกไทมส” ของบริษัทบางกอกไทมส มี มร. ดับบลิว.เอช.มันดี เปนบรรณาธิการ (7) “สยาม
ราษฎร” ของนายศุกรี วสุวัต

ในสมัยรัชกาลท่ี 6 น้ี นักหนังสือพิมพจะไดรับเสรีภาพในการเขียนแสดงความคิดเห็น 
วิพากษ วิจารณเกี่ยวกับการเมืองอยางมาก ท้ังน้ีเพราะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรง

เปนนักประชาธิปไตยและไมถือพระองค จึงใหสิทธิเสรีภาพแกนักหนังสือพิมพลงขาวตําหนิการ

ทํางานของรัฐบาลได และพระองคก็ทรงเขียนโตตอบกับหนังสือพิมพน้ันๆ ดวยพระองคเอง โดยใช
นามปากกาวา อัศวพาหุ เปนสวนใหญ นอกจากน้ียังทรงเปนผูบัญญัติคําวา “บรรณาธิการ” อีกดวย 

ในสมัยรัชกาลท่ี 7 ท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศมีการผลิตหนังสือพิมพออกมาจําหนาย
กันอยางมากมายและมีคดีฟองรองหม่ินประมาทกันบอยๆ ทําใหเจาของหนังสือพิมพตองวาจางคนท่ี

ไมมีความรูมาเปนบรรณาธิการแทนเพื่อติดคุกแทนตนเองในกรณีท่ีมีคดีหรือทําผิดกฎหมาย ซ่ึงทํา

ใหหนังสือพิมพเสื่อมคุณภาพลงไปมาก ดังน้ัน พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวจึงโปรดเกลาฯ 
ใหตราพระราชบัญญัติสมุดเอกสารหนังสือพิมพใหม ใน พ.ศ. 2470 เพื่อควบคุมหนังสือพิมพและ

เพื่อใหหนังสือพิมพเปนท่ีเช่ือถือของสังคม นอกจากหนังสือพิมพแลวรัฐบาลยังไดประชาสัมพันธ
ขาวสารตางๆ ไปยังประชาชนโดยการจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยข้ึนและกระจาย

เสียงเปนคร้ังแรกเม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2473 ซ่ึงตรงกับวันฉัตรมงคล และไดเปดสถานีโดย

อัญเชิญกระแสพระราชดํารัสของรัชกาลท่ี 7 ซ่ึงถายทอดเสียงจากพระท่ีน่ังพุดตานกาญจนหาสน ไป
ตามสายและสงเขาเคร่ืองกระจายเสียง นับเปนคร้ังแรกและเปนกําเนิดของสถานีวิทยุกระจายเสียง

แหงประเทศไทย ซ่ึงตอมาไดโอนงานน้ีมาใหกรมประชาสัมพันธเปนผูดําเนินการ
ในป 2475 คนไทยตองการเปลี่ยนแปลงการปกครองใหเปนระบอบประชาธิปไตย จึงมีการ

ยึดหนังสือพิมพและเร่ิมการตรวจขาวตั้งแตเกิดกบฏตอตานรัฐบาล และมีหนวยงานเผยแพรขาวสาร 

เพื่อแจงแถลงการณสูประชาชน โดยจัดตั้งเปน “กองการโฆษณา” ข้ึนในคณะปฏิวัติ เม่ือวันท่ี 3
พฤษภาคม พ.ศ. 2476 ตอมามีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม พ.ศ. 2476 กองการ

โฆษณาจึงเปลี่ยนช่ือเปน “สํานักงานโฆษณาการ” ข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรีและไดมีการโอนกิจการ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยมาจากกรมไปรษณียโทรเลข ในป 2483 ไดเปลี่ยนเปนกรม

โฆษณาการ และเปลี่ยนช่ือเปนกรมประชาสัมพันธ เม่ือวันท่ี 8 มีนาคม พ.ศ. 2495 ในปจจุบันน้ีกรม

ประชาสัมพันธ ถือวาเปนหนวยงานกลางท่ีดําเนินงานประชาสัมพันธใหกับรัฐบาลในการเผยแพร
ความรู ขาวสารตางๆ ของทางราชการไปยังประชาชน โดยผานหนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียง และ

สื่อประเภทอื่นๆ นอกจากน้ียังไดมีการจัดตั้งสถานีกระจายเสียงและโทรทัศนข้ึนในสวนภูมิภาค เชน 
ทางภาคเหนือ ท่ีจังหวัดลําปาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท่ีจังหวัดขอนแกน ภาคใตท่ีจังหวัดสุ

ราษฎรธานีและสงขลา และยังมีโครงการท่ีจะขยายสถานีไปยังภูมิภาคอื่นๆ อีกดวย 

จะเห็นไดชัดวาการประชาสัมพันธของไทยเร่ิมมีความกาวหนาอยางมาก ในชวงท่ีมีการนํา
เคร่ืองมือสื่อสารท่ีทันสมัย เชน เคร่ืองพิมพ วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศนเขามาใชเปนเคร่ืองมือใน
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การประชาสัมพันธ นอกจากน้ี การประชาสัมพันธยังสามารถเจริญเติบโตไดดวยปจจัย 3 ประการ

คือ
1. การยกยองอํานาจความคิดเห็นของชุมชน 

2. การแขงขันท่ีตอเน่ืองกันระหวางสถาบันเพื่อใหการสนับสนุนชุมชน 
3. การพัฒนาสื่อท่ีใชกับชุมชน

4.3. องคประกอบของการประชาสัมพันธ

เสรี วงษมณฑา (2542: 15) ไดแบงองคประกอบการประชาสัมพันธ ดังน้ี 
1. การใหคําแนะนํา (Counseling) เปนการใหคําแนะนําตอฝายจัดการขององคการ

เกี่ยวกันนโยบายการสรางความสัมพันธอันดี การสื่อสารวาจะทําอะไรและทําอยางไร

2. การวิจัย (Research) เปนการพิจารณาทัศนคติและพฤติกรรมของชุมชนและ
เหตุผลตางๆ เพื่อใชในการวางแผน การปฏิบัติตามแผน และการวัดผลกิจกรรม เพื่อใหเกิดอิทธิพล

หรือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอทัศนคติและพฤติกรรม
3. สื่อมวลชนสัมพันธ (Media relations) เปนการสรางความสัมพันธกับสื่อมวลชน 

โดยการเผยแพรขาวสารและการตอบสนองตอความสนใจในองคการ

4. การเผยแพรขาวสาร (Publicity) เปนการกระจายขาวสารซ่ึงจะตองมีการวางแผน
ในการใชวิธีตางๆ อยางเหมาะสม ท้ังสื่อท่ีตองซ้ือพื้นท่ีและเวลา สื่อท่ีใหความรวมมือในการเผยแพร

แบบใหเปลา
5. การสรางความสัมพันธกับพนักงาน/สมาชิก (Employee/ member relations) เปน

การตอบสนองและการจูงใจพนักงานขององคการ

6. ชุมชนสัมพันธ (Community relations) เปนการใหองคการมีสวนรวมกับชุมชน
อยางสมํ่าเสมอและตอเน่ืองโดยมีการวางแผนเอาไว เพื่อรักษาความสัมพันธอันดีระหวางกัน

ตลอดจนคํานึง ถึงผลประโยชนท้ังขององคการและชุมชนดวย
7. การทํากิจกรรมสาธารณะ (สาธารณกิจ) (Public affairs) เปนการพัฒนานโยบาย

ชุมชนอยางมีประสิทธิผล ชวยใหองคการปรับตัวไดเหมาะสมกับความคาดหวังของชุมชน ตลอดจน

การใหบริการและการจัดกิจกรรมกับชุมชนตางๆ
8. การทํากิจกรรมรวมกับรัฐบาล (Government affairs) เปนการสรางความสัมพันธ

อันดีกับสวนราชการ โดยการจัดโปรแกรมในการสนับสนุนและชวยเหลือสวนราชการตางๆ เชน ให
การสนับสนุนป Amazing Thailand

9. การบริหารขาวเชิงกลยุทธ (Issue management) เปนการกําหนดประเด็นตางๆ ท่ี

เกี่ยวของกับชุมชนวาองคการควรจะมีความเกี่ยวของกับชุมชนใดบางและมีการบริหารประเด็น
ใดบางและบริหารอยางไร
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10. การสรางความสมพันธกับสถาบันการเงิน (Financial relations) เปนการสราง

ความเช่ือม่ันและสรางความสัมพันธเชิงบวกดานการเงินกับผูลงทุนหรือผูถือหุน
11. การสรางความสัมพันธในอุตสาหกรรมเดียวกัน (Industry relations) เปนการ

สรางความสัมพันธกับธุรกิจอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันกับสมาคมการคา ตลอดจนผูขายปจจัยการ
ผลิต (Supplier) ท่ีเกี่ยวของ

12. การพัฒนาการจัดหาเงินทุน (Development/fund raising) เปนการแสดงความ

ตองการและการกระตุนสมาชิกขององคการ ตลอดจนผูใหการสนับสนุนองคการ
13. การสรางความสัมพันธกับกลุมผูดอยโอกาส/ การทํากิจกรรมรวมเกี่ยวกับ

วัฒนธรรมขามชาติ (Minority relations/ multicultural affairs) เปนการสรางความสัมพันธกับบุคคล
ท่ัวไปและกลุมผูดอยโอกาส ตลอดจนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับวัฒนธรรมขามชาติ

14. การจัดกิจกรรมพิเศษ/ การมีสวนรวมกับชุมชน (Special events and public

participation) เปนการกระตุนความสนใจในบุคคลสําคัญ ผลิตภัณฑหรือองคการ โดยมุงกิจกรรมท่ี
แปลกใหม ใหญ ดัง ซ่ึงจะตองคอยรับฟงและมีการสรางความสัมพันธกับชุมชน 

15. การสื่อสารทางการตลาด (Marketing communications) เปนการสื่อสารทาง
ตลาดโดยการใชกิจกรรมหลายอยางเพื่อขายผลิตภัณฑ บริการ หรือความคิด ประกอบดวย การ

โฆษณา การจัดวัสดุสงเสริม การเผยแพรขาวสาร การสงเสริมการขาย การจัดแสดงสินคา ณ จุด

ขายและการจัดกิจกรรมพิเศษตางๆ เปนตน

4.4. ความสําคัญของการประชาสัมพันธ

เสกสรร สายสีสด (2549: 5-8) ไดแบงความสําคัญของการประชาสัมพันธวามีผลดีและ

เปนประโยชนตอกลุมเปาหมายอยางไร ซ่ึงมีหลายหนวยงานไดใชการประชาสัมพันธเพื่อ
วัตถุประสงค ตางๆ ดังน้ี 

1. เพื่อสรางภาพพจนหรือภาพลักษณ (image) ท่ีดีใหแกองคการ องคการตางๆ มัก

นิยมใชการโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ เพื่อเพิ่มพูนความเช่ือถือและสรางภาพพจนหรือ
ภาพลักษณท่ีดี (favorable image) แกองคการ โดยเฉพาะอยางย่ิงถาบริษัทธุรกิจสามารถทําให

ประชาชนเช่ือถือในช่ือ เสียงขององคการแลว ก็ยอมมีผลไปถึงธุรกิจท่ีบริษัทดําเนินอยูดวย น่ันคือมี

ผลทางออมตอผลิตภัณฑและบริการท่ีบริษัทจําหนายอยู บริษัทธุรกิจท่ีประสบผลสําเร็จในการสราง
ภาพลักษณท่ีดีดวยการโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธก็จะไดรับผลดีทางดานอื่นๆ ติดตามมาดวย 

เชน ผลิตภัณฑและบริการมียอดจําหนายในปริมาณท่ีสูงข้ึน มีผูสนใจอยากสมัครเขาทํางานในบริษัท
มากข้ึน ลดอัตราการลาออกของพนักงานและไดรับการสนับสนุนดวยดีจากชุมชนและรัฐบาล 

นอกจากน้ียังเปนท่ีดึงดูดความสนใจแกผูถือหุนและผูจัดสงสินคา รวมท้ังความจงรักภักดี (royalty)

จากบรรดาตัวแทนจําหนายสินคา
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2. เพื่อแกไขความเขาใจผิด ความเขาใจผิดท่ีประชาชนมีตอองคการ สถาบันน้ันยอม

เปนสิ่ ง ท่ีไมน าพีงปรารถนาย่ิง เพราะความเขาใจผิดดังกลาวอาจกอให เกิดผลเสียหาย 
กระทบกระเทือนตอองคการ สถาบันได ถาองคการน้ันเปนองคการธุรกิจเอกชน เชน บริษัทธุรกิจ

การคา ความเสียหายน้ียอมจะสงผลสะทอนไปถึงปริมาณการจําหนายและผลกําไรของสินคาท่ีบริษัท

พึงจะไดรับ รวมท้ังอาจมีผลสะเทือนไปยังบรรดากลุมผูถือหุนหรือบุคคลกลุมอื่นท่ีมีผลประโยชนได
เสียในการลงทุนรวมหุนกับบริษัท 

3. เพื่อรักษาความสัมพันธกับกลุมจัดสงสินคา กลุมจัดสงสินคา (suppliers) คือกลุมผู

จําหนายวัตถุดิบ (raw materials) อุปกรณและช้ินสวนประกอบ (part) บุคคลเหลาน้ี เปนผูคอย
จัดหาสิ่งเหลาน้ีมาสงปอนบริษัทผูผลิตและโดยท่ีปจจุบันผูประกอบอุตสาหกรรมการผลิต และ

บริษัทผูผลิตตางๆ ไดทวีจํานวนเพิ่มมากข้ึนในตลาดการคา บริษัทเหลาน้ีจึงพยายามสรางและธํารง

รักษาความสัมพันธอันดีกับกลุมผูจัดสง รวมท้ังมีการใชการโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธในการ
เรียกรองดึงดูดความสนใจและรักษาสัมพันธภาพอันดีกับกลุมผูจัดสงท้ังหลายเหลาน้ี

4. เพื่อกระตุนความสนใจแกบรรดาผูถือหุนและกลุมผูใหความสนับสนุนทางดาน

การ เงินแกบริษัท กลุมผูถือหุนและผูใหความสนับสนุนทางดานการเงินแกบริษัท มีความสําคัญไม

นอยเชนกัน เพราะเปนแหลงหรือเปาหมายท่ีบริษัทจะพึ่งพาเพื่อการระดับทุนธุรกิจได บริษัทจําตอง
สรางความสัมพันธและความเขาใจอันดีกับกลุมบุคคลเหลาน้ี เพื่อดึงดูดและกระตุนใหมีผูมารวมหุน

มากย่ิงข้ึน บอยคร้ังท่ีบริษัทตางๆ มักลงโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธในหนาขาวธุรกิจของ
หนังสือพิมพและนิตยสารทางธุรกิจ เพื่อใหบรรดาผูถือหุนและผูสนับสนุนทางการเงินไดทราบและ

เขาใจถึงการดําเนินงานหรือสภาพฐานะทางการเงินของบริษัท ซ่ึงนับวาเปนเคร่ืองมือทางการ

ประชาสัมพันธท่ีใชไดผลมากประเภทหน่ึง

5. เพื่อสรางความนิยมแกชุมชนในละแวกใกลเคียง ชุมชนในละแวกใกลเคียง คือ 

กลุมประชาชนท่ีอาศัยอยูใกลบริเวณโรงงานหรือสํานักงานท่ีบริษัทตั้งอยู ชุมชนเหลาน้ียอมมีความ

สนใจในการดําเนินงานของบริษัทวาจะสรางสรรคใชชุมชนละแวกน้ันเจริญข้ึนหรือเสื่อมทรามลง 
บริษัทหลายแหงจึงนิยมใชโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธในสื่อมวลชนตางๆ เชน หนังสือพิมพ 

เพื่อใหชุมชนน้ันไดทราบและเขาใจถึงการดําเนินงานของบริษัทและกิจกรรมผลงานตางๆ ท่ีบริษัทมี
สวนชวยเหลือหรือสรางสรรคให เชน การใหสวัสดิการสงเคราะหแกชุมชน รวมท้ังการโฆษณาให

ชุมชนไดเขาถึงบทบาทการเปนพลเมืองดีของบริษัท ท่ีมีสวนในการชวยเหลือใหประชาชนในยานน้ัน

มีงานทํา เชน รับสมัครเขาเปนพนักงานของโรงงานหรือบริษัท ตลอดจนโครงการชวยเหลือสังคม
ตางๆ ท่ีเปนประโยชนแกชุมชนน้ัน สิ่งเหลาน้ีเปนการกระทําเพื่อการประชาสัมพันธและการสราง

ความนิยม (goodwill) แกชุมชน 

6. เพื่อเสนอรายงานแกหนวยงานราชการ ในบางกรณีบริษัทตางๆ อาจใชการโฆษณา

เพื่อการประชาสัมพันธเปนเคร่ืองมือสื่อในการเสนอขาวสาร เพื่อใหฝายรัฐบาลหรือราชการทราบ 

เพื่อสนับสนุนหรือรวมมือกับบริษัทรวมถึงในเร่ืองของกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับบริษัท
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7. เพื่อสรางความนิยมแกบรรดาตัวแทนจําหนาย บรรดาตัวแทนจําหนาย (dealers)

ก็เปนกลุมประชาชนเปาหมายท่ีสําคัญอีกกลุมหน่ึงท่ีบริษัทธุรกิจตางๆ พยายามประชาสัมพันธเพื่อ
สรางความนิยมใหเกิดแกตน บริษัทผูผลิตนิยมใชการโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธในการสรางและ

พัฒนาความนิยมใหเกิดข้ึนแกบรรดาตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑเหลาน้ี โดยการโฆษณาเพื่อการ

ประชาสัมพันธในวารสารธุรกิจการคาหรือโดยการติดตอทางจดหมายท้ังน้ี เพื่อรายงานใหตัวแทน
เหลาน้ีไดทราบถึงความเคลื่อนไหวของบริษัท นอกจากน้ียังมีการประชาสัมพันธในสิ่งพิมพทางธุรกิจ

การคาเพื่อ แนะนําใหพอคาหรือตัวแทนจําหนายเหลาน้ี ไดทราบถึงเทคนิคและวิธีการขายท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

8. เพื่อสรางความนิยมในหมูพนักงานลูกจาง บริษัทตางๆ ใชการโฆษณาเพื่อการ

ประชาสัมพันธแกพนักงานลูกจางของตน เพื่อสรางความนิยมและสรางความเขาใจอันดีโดยการลง

โฆษณาทางหนังสือพิมพทองถิ่นหรือออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง เพื่อเผยแพรนโยบาย
แผนงาน ความสําเร็จของบริษัทไปใหบรรดาลูกจางพนักงานไดทราบและเขาใจ ซ่ึงนับวาไดผลและมี

ประสิทธิ ภาพดีในการช้ีแจงขอเท็จจริงตางๆ เกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทไปสูพนักงาน 
ลูกจาง เปนการชวยแกไขและขจัดขาวลือไปในตัวพรอมท้ังเสริมสรางความเขาใจอันดีตอกัน 

9. เพื่อชี้แจงและใหบริการแกผูบริโภค กลุมผูบริโภคเปนกลุมประชาชนท่ีสําคัญอีกกลุม

หน่ึงท่ีบริษัทตางๆ พยายามสรางสัมพันธและสรางความนิยมดวยการบริการสาธารณะตางๆ บริษัท

หลายแหงนิยมใชการโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธในสื่อมวลชนตางๆ เชน นิตยสาร วิทยุ กระจาย
เสียง วิทยุโทรทัศน เพื่อรายงานเผยแพรใหกลุมผูบริโภคไดทราบถึงการชวยเหลือ บริการดานสังคม

ของบริษัท นอกจากน้ี บริษัทยังใชการโฆษณาบริการสาธารณะแกกลุมผูบริโภคในการใหคําแนะนํา
แกไขปญหาท่ัวไปในชีวิตประจําวัน เชน ปญหาสิ่งแวดลอมเปนพิษ ปญหาความปลอดภัยดานการ 

จราจร ปญหาทางดานเศรษฐกิจและปญหาความเทาเทียมกันในสังคม เปนตน 

10. เพื่อปรับปรุงดานแรงงานสัมพันธ บริษัทตางๆ นิยมใชการโฆษณาเพื่อการประชา 

สัมพันธ เพื่อปรับปรุงดานแรงงานสัมพันธ โดยการโฆษณาผานหนังสือพิมพทองถิ่น เพื่อแจง

ขาวสารใหพนักงานลูกจางไดทราบถึงผลประโยชนตางๆ ท่ีพวกเขาพึงจะไดรับและรายงานถึงสภาพ

การทํางานและนโยบายดานแรงงาน นอกจากน้ียังใชเพื่อช้ีแจงใหทราบถึงความเคลื่อนไหวของฝาย
บริหาร เม่ือเกิดขอพิพาทดานแรงงานข้ึน รวมท้ังการขจัดความเขาใจผิดและความขัดแยงตางๆ ให

หมดสิ้นไป นับวาเปนการโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธเพื่อมุงหวังผลดาน แรงงานสัมพันธ (labor
relations)

11. เพื่อใหบริการสาธารณะ ปจจุบันองคการธุรกิจและบริษัทตางๆ หันมานิยมใชการ

โฆษณาเพื่อบริการสาธารณะ (public service advertising) มากย่ิงข้ึนทุกที เพราะเปนการโฆษณาท่ี

เปนประโยชนตอสังคมสวนรวม เชน โฆษณาบริการสาธารณะในดานการสงเสริมสุขภาพอนามัย 
สงเสริมความปลอดภัยบนทางหลวง สงเสริมการปองกันอุบัติเหตุตางๆ ตลอดจนสงเสริมดานการ 

ศึกษาและงานสาธารณกุศล เปนตน 
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ปจจุบันการใชโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธในรูปของการบริการสาธารณะน้ี จึงไดรับผล 

สําเร็จเปนอยางดีเพราะเปนงานดานสรางสรรคและเปนประโยชนแกสังคมสวนรวม ประชาชนผูพบ
เห็นหรือไดยินไดฟงยอมมีความรูสึกท่ีดีเพราะเปนโฆษณาท่ีนุมนวล นาสนใจและมีสาระ ประโยชน

ตอสวนรวม

12. เพื่อเพิ่มพูนความเปนมิตรไมตรีตอบริษัทหรือหนวยงาน (To increase

Friendliness Toward The Company) การโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ เปนการโฆษณาเพื่อ

ประโยชนสวนรวมในรูปของการบริการสังคมและสาธารณะ ทําใหประชาชนมีภาพลักษณหรือ

ภาพพจนท่ีดีตอบริษัทและหนวยงาน สามารถลดและขจัดการตอตาน หรือเปนปฏิปกษตอบริษัท
หรือหนวยงาน ตรงขามกับมีแนวโนมท่ีจะนิยมและใหความรวมมือสนับสนุนกับบริษัทหรือหนวยงาน 

สถาบัน อันเปนการเพิ่มพูนความเปนมิตรไมตรีตอบริษัทหรือหนวยงาน สถาบัน 
นอกจากน้ีการประชาสัมพันธยังมีความสําคัญ และจําเปนมากในยุคปจจุบัน ซ่ึงถือเปนยุค

แหงขอมูลขาวสารการพัฒนาการดานสื่อตางๆ รวดเร็ว และมีการแขงขันกันสูง เปนตน 

4.5. หนาที่และจุดมุงหมายของการประชาสัมพันธ

เสรี วงษมณฑา (2542: 21) หนาท่ีและจุดมุงหมายของการประชาสัมพันธ มีดังน้ี

1. การใหขอมูลขาวสารของ PR จะเปนการเพิ่มคุณคา (Added value) ใหกับผลิตภัณฑ 

จึงตองเสนอในรูปของขาว บทความ การใหสัมภาษณ การจัดนิทรรศการ การสัมมนา การทําเปน
สารคดี (Documentary) เผยแพรใหคนทราบ การทําเทปคาสเซ็ทใหคนฟง การทําเปนรายละเอียด

ของบริษัท (Company profile) ในรูปของแผนพับ สิ่งเหลาน้ีเปนขอมูลท่ีเปนประโยชนของบริษัท 
2. การสรางภาพลักษณ (Image building) เปนการสรางความรักความช่ืนชมในตัวสินคา

และบริษัท รวมถึงความเขาใจท่ีดีตอกัน เ ม่ือประชาสัมพันธไปแลวทําใหเกิดความเขาใจ 

(Understanding) เพราะมีความเช่ืออยางหน่ึงวา เม่ือใดท่ีชอบแลวจะพรอมใหการสนับสนุน เชน 
การท่ีบริษัททํากิจกรรมอยางใดอยางหน่ึงกับสังคม

3. การใหความรู (Education) ในปจจุบันน้ีมีสินคาและบริการใหมๆ เกิดข้ึนมากมายท่ี
ผูบริโภคอาจยังไมยอมรับ หรือเปนสิ่งท่ีใหมเกินไปท่ีจะยอมรับได ในอดีตคนไทยไมยอมอยู

คอนโดมิเนียม ในกรณีน้ีจะใชโฆษณาก็เปนเร่ืองยาก จึงตองใชการประชาสัมพันธแทนเพื่อใหความรู

กับคนไทยวาการอยูคอนโดมิเนียมแบบใหเชาเปนอยางไร คอนโดมิเนียมแบบใหเชา (Leased hold)
หมายความวาเม่ือครบ 30 ปหมดสิทธิ์ในการเขาอยูอาศัย  ซ่ึงกรณีผูบริโภคยอมรับไมได เพราะถา 

30 ป ลูกหลานก็ไมไดอยูตอ จึงตองใหความรูเชนกัน มีสินคาใหมๆ หลายชนิดซ่ึงคนยังไมมีความรู
จึงตองใหการศึกษาหรือใหความรูกับผูบริโภค ถาผูบริโภคไมเกิดการเรียนรูก็จะไมยอมรับสินคาน้ัน 

บางคนไมกลาใชเตาอบไมโครเวฟ เพราะกลัวแสงเลเซอรวิตกวาจะเปนมะเร็ง จึงไมยอมใชเจาของ

ผลิตภัณฑจึงตองใหความรูกับผูบริโภคใหเกิดการเรียนรูและทดลองใชสินคาน้ัน 
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4. การสรางความนาเช่ือถือ (Credibility building) บางคร้ังการโฆษณาอยางเดียวไม

สามารถสรางความนาเช่ือถือได เพราะโฆษณาอาจมีภาพลักษณท่ีไมดีในสายตาผูบริโภค สิ่งท่ีนา
อัศจรรยมากท่ีสุดก็คือ การประชาสัมพันธสามารถทําใหคนรักสินคาไดมากจนเกิดความตองการใน

สินคาพอใจในสินคาและทําใหคนซ้ือสินคาได แตโฆษณาไมสามารถทําใหคนรักบริษัทโฆษณาได 
คนก็ยังโจมตีบริษัทโฆษณาวาไมเปนความจริงตามท่ีโฆษณา ดังน้ัน หลายคร้ังท่ีคนเราอาศัยการ

ประชาสัมพันธเพื่อสรางความนาเช่ือถือในสินคาไดดีกวาการใชโฆษณา ดังน้ัน หลายคร้ังท่ีคนเรา

อาศัยการประชาสัมพันธเพื่อสรางความนาเช่ือถือในสินคาไดดีกวาการใชโฆษณา หมายความวา 
ขาวสารเดียวกันท่ีอยูในรูปแบบของการโฆษณา เม่ืออยูในรูปของขาวการสัมภาษณ หรือบทความ 

สามารถทําใหคนเช่ือถือขาวสารน้ันไดดีกวา 

4.6. เคร่ืองมือในการประชาสัมพันธ

เสรี วงษมณฑา (2542: 167 – 181) ไดแบงเคร่ืองมือในการประชาสัมพันธดังน้ี

1. การเผยแพรขาวสาร (Publicity) เปนการสื่อสารเกี่ยวกับองคกร ผลิตภัณฑ และ
บริการหรือความคิดการเผยแพรขาวสารมีเคร่ืองมือหลายประการ ดังตอไปน้ี

1.1 การซ้ือพื้นท่ีสื่อสิ่งพิมพ (Advertorial) การซ้ือพื้นท่ีสื่อสิ่งพิมพ หรือซ้ือเวลา

ของสื่อกระจายเสียงเพื่อเขียนบทความแฝงโฆษณาเอา เพื่อนําเสนอประเด็นปญหาในเร่ืองใดเร่ือง
หน่ึงซ่ึงจะไดรับความนาเช่ือถือ

1.2 โปรแกรม (รายการ) แฝงโฆษณา (Programercial) เปนการนําเสนอ
เร่ืองราวขององคกรไปเปนสวนหน่ึงของรายการโทรทัศน วิทยุ ซ่ึงสามารถเผยแพรเร่ืองขององคกร

หรือสินคาไดอยางละเอียด

1.3 การซ้ือพื้นท่ีเขียนขาวแฝงโฆษณา (Information) เปนการซ้ือพื้นท่ีโฆษณา
ท่ีสื่อมวลชนเพื่อนําเสนอขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ คลายกับการซ้ือพื้นท่ีเขียนบทความ เพียงแตมี

รูปแบบท่ีปรากฏในสื่อน้ันออกไปคนละทิศคนละทาง มีพาดหัวหลัก มีพาดหัวรอง
1.4 การเสนอภูมิหลังของสินคาหรือองคกร (Backgrounders) เปนการใหขอมูล

เกี่ยวกับประวัติความเปนมาของผลิตภัณฑหรือบริษัท เปนการเพิ่มคุณคาใหกับสินคาหรือองคกรได 

เรียกวา การสรางภาพพจนใหกับองคกรและสินคาดวยเร่ืองราวและตํานาน (Build a good image
with stories and legends)

1.5 การทําสมุดเลมเล็ก (Booklet) เปนการเผยแพรความเปนมาของบริษัท
หรือประวัติความเปนมาของสินคาท่ีนาท่ึง โดยจัดทําเปนสมุดเลมเล็ก

1.6 การใหผูมีช่ือเสียงมาเปนคนกลาวสนับสนุน ยืนยันคุณภาพสินคา

(Celebrity Endorsement) เปนการใชผูมีช่ือเสียงช่ืออาจเปนดารา นักรอง นักกีฬา นักพูด พิธีกร
นักการเมือง ฯลฯ รับรองคุณภาพสินคา เปนการสรางคุณคาเพิ่มเติมใหกับสินคาเปนอยางดี
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1.7 การจัดทําหนังสือท่ีอธิบายรายละเอียดของบริษัท (Company Profile) เปน

เอกสารท่ีจัดทําข้ึนเพื่อเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับประวัติความเปนมาและรายละเอียดตางๆ ท่ีแสดง
สถานภาพของบริษัทในปจจุบัน เปนหนังสือแนะนําบริษัทใหคนรูจักบริษัท เกิดความเช่ือถือ และช่ืน

ชมในคุณงามความดี จุดเดนของบริษัทและของสินคาหรือกิจการท่ีบริษัทดําเนินการอยู
1.8 การนําเสนอในรูปของเทปคาสเซ็ท (Cassette Presentation) การเผยแพร

ขาวสารโดยการจัดทําเทปคาสเซ็ทข้ึนมาน้ัน สามารถท่ีจะใหรายละเอียดไดมาก และสามารถสราง

ความนาสนใจไดดวยดนตรีประกอบพิเศษ (Sound Effect) และลีลานํ้าเสียงของผูนําเสนอ
1.9 การเขียนบทความลงในหนังสือพิมพหรือนิตยสาร (Feature Article) เปน

การเรียบเรียงบทความโดยขอรองผูทรงคุณวุฒิ หรือผูมีช่ือเสียงหรือคอลัมนิสตช่ือดัง เปนคนเขียน
บทความให แลวสงไปลงในหนังสือพิมพและนิตยสารเปนอีกวิธีการหน่ึงในการจะเผยแพรเร่ืองราว

ของสินคาใหนาสนใจและนาเช่ือถือ

1.10 ขอมูลท่ีใหขอเท็จจริง (Fact sheet) การใหขอเท็จจริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
เปนอีกวิธีการหน่ึงท่ีใชในการประชาสัมพันธสินคา การใหขอเท็จจริงดังกลาวน้ีเหมาะท่ีจะใชกับ

สินคาท่ีมีขอมูลขาวสารท่ีมีขอเท็จจริงอยางตรงไปตรงมา (Objective Fact) มีความสําคัญในการท่ีจะ
ทําใหสินคานาเช่ือถือและมีภาพพจนท่ีดี

1.11 การสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ (Interviewing Authority) การสัมภาษณ

ผูทรงคุณวุฒิจะชวยอธิบายหรือสนับสนุนผลิตภัณฑองคกร เปนวิธีการประชาสัมพันธท่ีสรางความ
นาเช่ือถือไดเปนอยางดีและไมตองเสียคาใชจายดวย

1.12 การสัมภาษณผูบริหารองคกร (Interviewing Executive) การใหสัมภาษณ
โดยผูบริหารองคกรเกี่ยวกับผลิตภัณฑใหมขององคกร หรือการจัดโครงสรางใหมขององคกรหรือการ

จัดกิจกรรมพิเศษตางๆ ขององคกร สรางความนาเช่ือถือไดมาก เพราะผูบริหารระดับสูงออกมาพูด

เองออกมายืนยันออกมาอธิบายสรรพคุณสินคาหรือคุณงามความดีขององคกรดวยตัวเอง
1.13 การสัมภาษณลูกคา หรือผูใชสินคาหรือผูรับผลประโยชน (Interviewing

Testimonial) การใหสัมภาษณโดยลูกคาซ่ึงถือวาเปนผูท่ีไดทดลองใชสินคาแลว ถือไดวาเปนการ
ประชาสัมพันธท่ีอาศัยขอมูลจากผูมีประสบการณโดยตรงกับสินคาท่ีมาเผยแพร เปนการสรางความ

เช่ือถือไดอีกแบบหน่ึง

1.14 การปลอยขาวร่ัวดวยความจงใจ (Intention Risk) การตั้งใจปลอยขาว
เกี่ยวกับกิจกรรมขององคกรซ่ึงไมถึงเวลาท่ีจะเปดเผยออกไป

1.15 วารสารวิชาการ (Journal) เปนการท่ีองคกรจัดทําวารสารวิชาการข้ึน เพื่อ
เผยแพรขาวสารแกนักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ และคนในแวดวง วารสาร

1.16 ใบปลิว (Leaflet) เปนการเผยแพรขาวสารวิธีงายๆ โดยการจัดทําในรูป

ใบปลิวออกแจกใหกับกลุมเปาหมายในบริเวณตางๆ มักนํามาใชในการเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับ
สินคาแบบงายๆ ขอความไมมากนัก
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1.17 การสงขาวหรือแจกขาว (News Release) เปนการเผยแพรขาวสารโดย

การสงขาว หรือแจกขาวไปยังสื่อมวลชนน้ัน ขาวท่ีจะสงน้ันจะตองยึดหลักแปลก ใหม ใหญ ดัง หาก
ไมสามารถสรางมนตขลังใดๆ ในสี่ประการน้ีก็ไมควรจะใชการแจกขาว เพราะยากท่ีจะไดรับการ

คัดเลือก
1.18 การทําจดหมายขาว (News Letter) เปนการเผยแพรขาว โดยการทํา

จดหมายเพื่อสงไปยังลูกคาหรือพนักงานขององคกร การทําจดหมายขาว เพื่อเผยแพรขาวสารถึง

พนักงานภายในก็เพื่อสรางความรูสึกภักดีใหเกิดข้ึนในหมูพนักงาน
1.19 การจัดทําคอลัมนพิเศษในสื่อสิ่งพิมพ (Press Special Columns) เปนการ

ซ้ือพื้นท่ีในสื่อสิ่งพิมพ แลวเสนอเร่ืองราวท่ีเราตองการท่ีจะเผยแพรในลักษณะเปนคอลัมนพิเศษ
เกี่ยวกับเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงไดหลากหลายแนวทาง

1.20 การจัดใหสื่อมวลชนดูงานหรือเย่ียมชม (Press Tour) เปนการจัดให

สื่อมวลชนไดดูการทํางานสถานท่ีประกอบการ เย่ียมชมโรงงาน ไดเห็นวัตถุดิบ กรรมวิธีการผลิต 
เปนตน

1.21 การจัดทําการแถลงขาว (Press Conference) เปนการนัดสื่อมวลชนเพื่อ
ทําการแถลงขาวเกี่ยวกับเร่ืองราวของบริษัท หรือตองการช้ีแจงการทํางานของบริษัท ควรจะใชการ

จัดแถลงขาวในกรณี ออกสินคาใหม หรือตองการใหมีการสื่อสารสองทางคือ มีการเปดโอกาสให

ซักถาม
1.22 การสงขอมูลไปใหสื่อมวลชน (Press Kit) เปนการจัดทํารายละเอียดให

สื่อมวลชนสามารถจะเอาไปใชเม่ือตองการท่ีจะเผยแพรขาวสารท่ีมีหลายมุม เม่ือตองการเผยแพร
รายละเอียดดีพอ หรือในกรณีท่ีเราจัดการแถลงขาวกับสื่อมวลชน (Press Kit) ก็จะเปนองคประกอบ

หน่ึงของงาน เปนการใหรายละเอียดสําหรับใหนักขาวอานลวงหนา

1.23 การเผยแพรรูปภาพ (Photo Release) เปนการถานรูปเหตุการณ บุคคล
สินคา แลวเขียนคําบรรยายใตภาพใหนาสนใจแลวแจกจายไปยังสื่อมวลชนตางๆ หากรูปของเราไม

เขาขาย แปลก ใหม ใหญ
1.24 การเดินเร่ืองดวยภาพ (Pictorial) เปนการนําภาพชุดท่ีลงเร่ืองราวของ

กิจกรรมตางๆ ไปลงในหนังสือพิมพและนิตยสารตางๆ และจะมีคําอธิบายประกอบภาพเหลาน้ัน

1.25 การใหผูบริหารนัดหมายกับนักจัดรายการวิทยุ (Radio Call in) เปนการ
จัดใหมีการสนทนากันระหวางผูบริหารกับนักจัดรายการวิทยุ และผูรับฟงผูอื่นท่ีโทรศัพทเขาไปใน

รายการ การเผยแพรเร่ืองราวตางๆ ทางวิทยุดวยการโทรศัพทพูดคุยกับเจาของรายการ นอกจากจะ
เปนการนําเสนอเร่ืองราวท่ีดีของบริษัทอยางนาเช่ือถือ แลวก็ยังสามารสรางภาพพจนใหผูฟงเห็นวา

เร่ืองราวของเราเปนเร่ืองสําคัญท่ีทางรายการวิทยุเลือกนําเสนอ

1.26 การทํารายการพิเศษทางวิทยุ (Radio Special Programmed) เปนการ
ซ้ือเวลาเพื่อทํารายการพิเศษในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงทางวิทยุ โดยการซ้ือเวลาตนช่ัวโมงรายการเพื่อทํา

สารคดีตางๆ บางเร่ืองก็สอดคลองกับสินคาทําใหรูวาสินคาใดเปนเจาของรายการดังกลาว
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1.27 สุนทรพจน (Speech) เปนการกลาวสุนทรพจนโดยผูบริหารขององคกรใน

โอกาสสําคัญ ถือเปนเกียรติอยางย่ิง ภาพพจนท่ีจะไดรับกลับมาคือการเปนผูนํา การเปนผูเช่ียวชาญ
การเปนคนมีช่ือเสียงและการเปนคนสําคัญ

1.28 การจางโฆษกประจําองคกร (Spoken person or Spoken man) เปนการ
จัดบุคลากรภายในหรือภายนอกองคกรท่ีมีความสามารถในการพูดใหเปนโฆษกขององคกร โดยให

เปนผูพูดถึงองคกรในแงดีทุกคร้ังท่ีมีโอกาสโฆษกขององคกรน้ัน ไมจําเปนจะตองเปนคนในบริษัท

อาจจะมองหาจากคนเขียนบทความในหนังสือพิมพ นิตยสาร นักจัดรายการวิทยุ นักบรรยาย ฯลฯ
1.29 ใบแทรก (Supplement) เปนการเผยแพรขาว โดยการจัดทําใบแทรกเขา

ไปในหนังสือพิมพหรือนิตยสารจะพบไดบอย เม่ือบริษัทตางๆ ครบรอบป จะจําทําใบแทรก 4-8 หนา 
การทําใบแทรกทุกคร้ัง ผูจัดทํามักจะไมตองเสียเงิน เพราะสํานักพิมพหนังสือพิมพจะจัดทําให โดย

การขออนุญาตจากบริษัทกอน แลวจึงไปติดตอกับผูคา (Supplier) ของบริษัทท่ีซ้ือของเขาเปน

ประจํา
1.30 การทํารายการพิเศษในโทรทัศน (Television Special Programs) การ

ประชาสัมพันธในรูปแบบน้ีก็คือการท่ีองคกรนําเสนอเร่ืองราวของผลิตภัณฑ เร่ืองราวของบริษัทกับ
สาธารณชนใหเกิดความช่ืนชมในสินคาหรือบริษัทโดยแฝงเขาไวในโปรแกรมพิเศษทางโทรทัศนโดย

องคกรเปนสปอนเซอรเปนคร้ังคราวหรือเปนประจํา

1.31 การทําสารคดีวิดีโอ (VDO Document) เปนการจัดทําวิดีโอสารคดี
เกี่ยวของกับประวัติบริษัทการดําเนินงานการผลิต การขาย กิจการของบริษัท ฯลฯ เพื่อเผยแพรตอ

สาธารณชน ซ่ึงจะพบเห็นในโทรทัศนมาก หรือเอาไวใชในการท่ีมีคนไปเย่ียมชมบริษัท
1.32 การนําเสนอในรูปวิดีโอ (VDO Presentation) เปนการผลิตวิดีโอ โดย

องคกรตางๆ ควรจะสรางวิดีโอข้ึนมาอยางนอย 1 เร่ือง ท่ีเปนเร่ืองราวของบริษัทเอง เพื่อเวลาท่ีมี

ใครมาเย่ียมชมบริษัทก็จะไดเปดใหเขาชม ซ่ึงเปนเร่ืองเกี่ยวของกับประวัติบริษัท การดําเนินงาน
การผลิต การขาย กิจกรรมของบริษัท ฯลฯ

2. สื่อมวลชนสัมพันธ (Press Relations หรือ Media Relations) เปนการสราง
ความสัมพันธอันดีกับสื่อมวลชนถือวาเปนรากฐานของการประชาสัมพันธ บริษัทตองพยายามสราง

ความสัมพันธท่ีดี แตการประชาสัมพันธจะไมสามารถประสบผลสําเร็จได ถาสื่อมวลชนไมใหความ

สนใจในกิจกรรมของบริษัท หรือไมใหความครอบคลุมดานสื่อ (Media Coverage) กับบริษัท
2.1 การพบปะสื่อมวลชนเปนคร้ังคราว (Press Meeting) เปนวิธีการสราง

ความสัมพันธกับสื่อมวลชน โดยการนัดสื่อมวลชนเพื่อพบปะกันเปนคร้ังคราว เชน การท่ีผูบริหาร
รับประทานอาหารกับสื่อมวลชนบาง

2.2 การเย่ียมเยียนสื่อมวลชน (Press Visit) หากเรามีความเช่ือม่ันวา

สื่อมวลชนสัมพันธเปนกลยุทธท่ีสําคัญในการประชาสัมพันธ เพื่อสรางภาพพจนท่ีดีใหกับสินคาและ
องคกรเราตองรวมเร่ืองการแวะไปเย่ียมเยียนสื่อมวลชนถึงท่ีทําการของพวกเขาบาง
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2.3 การแจกของตัวอยางแกสื่อมวลชน (Press Sampling) สื่อมวลชนเปนผู

เผยแพรขาวสารท่ีมีบทบาทสําคัญมากในงานการประชาสัมพันธ เพราะฉะน้ันในการแจกของ
ตัวอยางสินคาท่ีเปนวิธีการในการสงเสริมการขายของเราน้ัน เราตองไมลืมท่ีจะแจกตัวอยางสินคาให

สื่อมวลชนดวย
2.4 การสรุป (แนะนํา) ขาวสารแกสื่อมวลชน (Press Briefing) ในการจัดงานใด

งานหน่ึง เชน การจัดนําสื่อมวลชนเย่ียมชม (Press Tour) กิจการของบริษัท

3. ชุมชนสัมพันธ (Community Relations) เปนการสรางความสัมพันธอันดีในชุมชน
ท่ีธุรกิจน้ันมีกิจกรรมอยู เคร่ืองมือตางๆ ของการสรางชุมชนสัมพันธดังน้ี

3.1 การเปนผูใหการสนับสนุน (Sponsorship) การประชาสัมพันธดวยวิธีการน้ี
ก็คือ การใหความชวยเหลือองคกร บุคคล หรือโครงการใดโครงการหน่ึง เพื่อจะสรางภาพพจนวา

องคกรมีสวนชวยเหลือสังคม ตัวอยาง เชน การใหเงินชวยเหลือโครงการของนิสิตนักศึกษา

3.2 การเปนผูอุปถัมภศิลปวัฒนธรรม (Philanthropy) หมายถึงการเปนผูดูแล
ศิลปนทางวัฒนธรรมตางๆ เพื่อใหศิลปนน้ันไมตองหวงใยเร่ืองชีวิตความเปนอยูของตนเองและ

สามารถใชความคิดสรางสรรคของตน
3.3 การพัฒนาชุมชน (Community Development) เปนการสรางสรรคสิ่งท่ีดี

งามและอํานาจประโยชนใหกับชุมชนทางดานตางๆ เชน การศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สุขภาพ

อนามัย ฯลฯ
3.4 การกุศล (Charity) เปนการทํากิจกรรมใดท่ีชวยเหลือสังคม ไมวาจะเปน

การบริจาคสิ่งของเงินทองหรือชวยเหลือดานใดดานหน่ึงแกสังคมน้ันยอมกอใหเกิดภาพพจนท่ีดีกับ
บริษัท

4. การทํากิจกรรมสาธารณะหรือสาธารณกิจ (Public Affairs) เปนการทํางาน

ประชาสัมพันธเพื่อสรางภาพพจนท่ีดีใหกับบริษัท ในฐานะผูท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคมท่ีสวนใน
การเสริมสรางการเจริญเติบโตท่ีดีงามของสังคม เพื่อใหองคกรของบริษัทไดทําประโยชนแก

สาธารณะโดยสอดคลองกับนโยบายของราชการ
5. รัฐบาลสัมพันธ (Government Relations) หรือการทํากิจกรรมรวมกับรัฐบาล 

(government Affairs) เปนการเขารวมกิจกรรมกับรัฐบาล เพื่อทํากิจกรรมอันเปนประโยชนตอ

สาธารณชนสามารถท่ีจะใชเปนเคร่ืองมือในการประชาสัมพันธสรางภาพพจนท่ีดีใหกับสินคาหรือ
องคกรได

6. การจัดกิจกรรมพิเศษ (Special Event) เปนการจัดกิจกรรมพิเศษเปนรูปแบบของ
การประชาสัมพันธท่ีสามารถดึงคนเขามามีสวนรวมได เราสามารถวัดผลไดทันทีวามีคนสนใจใน

กิจกรรมมากเทาใด

7. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resource Development) การวางแผนหรือ
การใชความพยายามท่ีตอเน่ืองของผายจัดการท่ีจะปรับปรุงระดับความสามารถของพนักงานและ
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การทํางานองคกร โดยอาศัยโปรแกรมการฝกอบรม การพัฒนาจิตสํานึกในการประชาสัมพันธ และ

การใหการศึกษาเพื่อสรางความเขาใจในความสําคัญของภาพพจน
8. การบริหารขาวเชิงกลยุทธ (Issue Management) การบริหารขาวเชิงยุทธ เปน

วิธีการประชาสัมพันธท่ีคอนขางใหม และยังไมคอยใชกันอยางแพรหลายนัก วิธีการประชาสัมพันธ 
ดังกลาวน้ี คือ การบริหารขาวสารท่ีเกี่ยวกับองคกร หรือเกี่ยวของกับสินคาอยางมีระบบ มีการ

วางแผนในการเผยแพรขาวสารไวลวงหนา เพื่อใหเกิดประโยชนตอองคกรมากท่ีสุด ไมปลอยใหขาว

ท่ีเกิดข้ึนเปนตามแนวทางของสื่อโดยท่ีทางฝายประชาสัมพันธขององคกรไมมีสวนในการกําหนด
9. การบริหารภาวะวิกฤต (Crisis Management) คําวา วิกฤต หมายถึงปรากฏการณ

เชิงลบอันรุนแรงท่ีเกิดข้ึนโดยไมคาดคิดแตอาจสงผลเสียในระยะยาวกับภาพพจนช่ือเสียงของบริษัท
เม่ือเกิด ภาวะวิกฤตก็จําเปนท่ีจะตองมีการแกปญหาดวยการบริหารภาวะวิกฤต จึงจะสามารถรักษา

ภาพพจน ของบริษัทในระยะยาวเอาไวได

10. เคร่ืองมือการประชาสัมพันธอื่นๆ (Other Public Relation Tools) เพื่อสราง
ภาพพจนท่ีดีใหกับองคกร นอกเหนือจากเคร่ืองมือดังกลาวขางตนแลว ยังมีเคร่ืองมืออื่นๆ ท่ีไม

สามารถจัดกลุมได ดังน้ี
10.1 การจัดสัมมนา (Seminar) เปนการจัดสัมมนาในรูปแบบตางๆ จะเปน

ประโยชนตอกลุมลูกคา กลุมผูบริโภค กลุมสมาชิกหรือแมแตกลุมชุมชนท่ีไมไดเปนลูกคาน้ัน เปน

เคร่ืองมือในการสรางภาพพจนท่ีดีใหกับบริษัทและสินคาได
10.2 การจัดนิทรรศการและการแสดงสินคา (Exhibition and Trade Show)

การจัดนิทรรศการน้ัน นอกจากจะมีขอความและภาพท่ีนําเสนอรายละเอียดของสินคาแลว การจัดให
มีเจาหนาท่ีประจําบริเวณท่ีมีการจัดนิทรรศการสําหรับท่ีจะคอยตอบขอซักถามผูท่ีเขามาเย่ียมชม

ทําใหสามารถขจัดขอของใจตางๆ ไดดีกวาท่ีจะเปนการเผยแพรดวยเอกสาร หรือสื่ออื่นๆ ท่ีเปนการ

สื่อสารทางเดียว
10.3 การใชอุปกรณ (Artifacts) การเลือกใชวัสดุอุปกรณในสํานักงานของ

องคกรจะมีผลตอภาพพจนขององคกร การท่ีผูคนจะมององคกรอยางไร จะมีทาทีความรูสึกอยางไร
กับองคกรน้ัน ยอมข้ึนอยูกับขาวของเคร่ืองใชในสํานักน้ันดวย

10.4 การทดสอบการแสดง (Audition) การทดสอบการแสดงสวนใหญใชกับ

ธุรกิจบันเทิง เปนการสรางขาวใหกับผลงานการบันเทิงดวยการทําการคัดเลือกตัวแสดงในบทบาท
สําคัญ

10.5 การนําย่ีหอไปผูกติดกับรายการทางสื่อมวลชน (Brand standing) เปน
การใชสื่อใดสื่อหน่ึงอยางตอเน่ืองและถาวร โดยใชสินคาย่ีหอใดย่ีหอหน่ึงไปปกหลักและเปน

สปอนเซอรในรายการใดรายการหน่ึง

10.6 การบริการสังคมหรือจัดทํากิจกรรมสาธารณะ (Civil Services) สังคมไทย 
เรายังตองการกําลังคนอีกมากมายท่ีจะมาทํางานเพื่อสรางสังคมท่ีดีข้ึน ซ่ึงตองอาศัยกําลังเงินและ

กําลังกายจากหนวยงานตางๆ ท่ีจะชวยใหมีการพัฒนาประเทศ
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10.7 การโฆษณาบริษัท (Corporate Advertising) เปนโฆษณาท่ีมุงสราง

ภาพพจนกับบริษัทโดยไมไดมุงขายสินคาน้ัน ถือไดวาเปนเคร่ืองมือการประชาสัมพันธเพื่อการสราง
ภาพพจนท่ีดี เปนการโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ (Advertising for PR)

10.8 การสรางภาพพจนดวยวิธีการเซ็นสัญญา (Contract Signing) ในการทํา
ธุรกิจใดๆ ก็ตามเราตองรวมกับคูคารายอื่นไมนอยและการทําธุรกิจขนาดใหญเหลาน้ีตองการมีการ

เซ็นสัญญา ถาหากวาสิ่งท่ีเราไดมาน้ันเปนปจจัยท่ีจะสรางคุณคาเพิ่ม (Value Add) ใหกับสินคา หรือ

ธุรกิจของเราแลวเราตองไมละเลยโอกาสท่ีจะประกาศออกไปวาเราไดสิ่งดีมาอยูในสินคาหรือบริการ
ของเรา และวิธีการท่ีจะประกาศวิธีหน่ึงของการสรางภาพพจน คือการจัดพิธีลงนามเซ็นสัญญาวาเรา

เปนคูคากัน
10.9 การเปดโอกาสใหคนมาเย่ียมชมบริษัท (Company Visit) เปนอีกวิธีหน่ึง

ซ่ึงสามารถสรางภาพพจนท่ีดีใหกับบริษัทได เพราะนอกจากจะใหกลุมเปาหมายไดมาเห็น

กระบวนการทํางานของบริษัท การผลิตสินคาของบริษัท เคร่ืองจักร เคร่ืองมือแลว ยังมีโอกาสได
ทราบขอเท็จจริงอื่นๆ ท่ีบริษัทตองการใหทราบ ไมวาจะเปนปรัชญาการทํางานของบริษัท ความ

เจริญกาวหนาของบริษัท ซ่ึงเปนขอมูลท่ีดีทีสรางความนาช่ืนชมใหกับบริษัท
10.10 การสรางศูนยสาธิต (Denotation Center) สินคาบางอยางสามารถสราง

ความเช่ือม่ันใหกับผูบริโภคไดดวยการสาธิตการทํางานใหกลุมเปาหมาย เม่ือไดเห็นการทํางานแลว

กลุมเปาหมายจะมีความพอใจและเกิดความเช่ือม่ันและช่ืนชมในสินคา หรือบางทีก็ทําใหเกิดความ
ม่ันใจในตัวเองวาสามารถนําสินคาน้ันไปใชไดจริง

10.11 การจัดศูนยสาธิต (Demonstration Center) เพื่อแสดงวิธีการทํางานของ
สินคาน้ันอาจจะมีการเชาพื้นท่ีถาวรเปนศูนยสาธิตท่ีผูบริโภคสามารถแวะไปเย่ียมชมการสาธิตไดทุก

ท่ีหรืออาจจะนําสินคาไปจัดสาธิตการทํางานตามศูนยการคาช้ันนําเปนกิจกรรมพิเศษเปนคร้ังคราวก็

ได
10.12 อาคันตุกะสัมพันธ (Guest Relations) การจัดพนักงานตอนรับผูมาเยือน

เปนปจจัยท่ีสําคัญมากของการประชาสัมพันธในลักษณะของการใหประสบการณตรงท่ีดีกับ
กลุมเปาหมาย

10.13 การไปชักจูงลวงหนา (Lobby) เปนการชักชวนหรือจูงใจหวานลอม

ลวงหนาถือวาเปนเคร่ืองมือการประชาสัมพันธท่ีเปนการสื่อสารระหวางบุคคล (Interpersonal
Communication) ท่ีมีความสําคัญมาก เพราะการจูงใจหวานลอมลวงหนาวิธีน้ี มักจะทํากับผูนํา

ความคิด ผูท่ีมีอิทธิพลในทองถิ่นและนักการเมือง บทบาทของการแสดงออกของความคิดจะมี
อิทธิพลสงผลตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท

10.14 การใชสินคาอื่นเปนสื่อประชาสัมพันธเคลื่อนท่ี (Merchandises) น้ัน ผูท่ี

ตองการจะเผยแพรประชาสัมพันธตองยอมเสียเงินผลิตสินคาตางๆข้ึนมาไวแจก เพื่อใหเกิดการ
เผยแพร
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10.15 การจัดทําคูมือ (Manual) เปนการจัดทําคูมือการใชสินคาเปนการทําการ

ประชาสัมพันธเพื่อแสดงภาพพจนใหลูกคาเห็นวาเราหวงใยลูกคา เราตองการใหเขานําสินคาของเรา
ไปใชไดถูกตองและในขณะเดียวกันเราก็ปกปองภาพพจนช่ือเสียงของเราไดดวย

10.16 การใชระบบสมาชิก (Membership) การจัดระบบสมาชิกข้ึนมาในการ
ดําเนินธุรกิจน้ัน ถือเปนการประชาสัมพันธท่ีดีเพราะสามารถเผยแพรขาวสารไดหลายประเด็น

10.17 การใชสิทธิทางการคา (Licensing) การใหสัมปทานลิขสิทธเปนวิธีการ

ประชาสัมพันธท่ีแยบยลและยอดเย่ียม เพราะผูท่ีใหสัมปทานลิขสิทธิ์เปนผูท่ีไดประโยชนจากการ
ประชาสัมพันธท่ีไมตองเสียเงิน

10.18 การจงใจใหมีขาวร่ัว (Organizing Intentional Leaks) เปนการเจตนา
ปลอยใหมีขาวร่ัวออกไปเกี่ยวกับกิจกรรมอยางใดอยางหน่ึงของบริษัท เพื่อดูปฏิกิริยาของชุมชน วิธี

น้ีจึงเปนการปกปองดูแลภาพพจนมากกวาการสรางภาพพจน

10.19 การสรางสัมพันธภาพกับนักการเมือง (Political Relation) การให
งบประมาณสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมของนักการเมืองท่ีจะทําโครงการท่ีเปนประโยชนตอ

สาธารณชน
10.20 นําเอาสินคาไปเปนสวนประกอบการแสดง (Products as Supporting

Actors) เปนการนําสินคาไปเขาฉากในภาพยนตร หรือละครโทรทัศน หรือรายการตางๆ ทาง

โทรทัศน ถือวาเปนการสรางภาพพจนไดท้ังสิ้น
10.21 เอกสารเผยแพรรายละเอียดสินคา (Brochure) เปนการเผยแพรขาวสาร

ในการจัดทําเปนเอกสารท่ีมีความยาวพอสมควรใสรายละเอียดเปนขอความและภาพอธิบายคุณงาม
ความดีของสินคาอยางครบถวนและนาสนใจ

10.22 มีผูนําเสนอ (Presenters) เปนการจางบุคคลใดบุคคลหน่ึงใหเปนผูแสดง

แบบโฆษณาสินคาเปนกลยุทธหน่ึงของโฆษณา แตเราไมควรหยุดอยูท่ีการจางเขาเปนนายแบบ 
นางแบบโฆษณาเทาน้ัน ควรใชกลยุทธเดียวกันน้ีขยายผลออกมาเปนการประชาสัมพันธดวย

10.23 การสรางภาพพจนผานการรับสมัครงาน (Recruiting) เปนการสราง
ภาพพจนผานการรับสมัครงาน โดยการหาบุคลากร หรือทรัพยากรมนุษยมาทํางานใหกับบริษัทและ

สามารถชวยประชาสัมพันธเพื่อสรางภาพพจนใหกับบริษัทได

10.24 พนักงานขาย (Sales Force) พนักงานขายคือ เคร่ืองมือการ
ประชาสัมพันธท่ีสําคัญย่ิง เพราะวาพนักงานขายคือผูท่ีทําหนาท่ีในการประชาสัมพันธในรูปแบบของ

การสื่อสารระหวางบุคคล (Interpersonal Communication)
10.25 หองสําหรับจัดแสดงสินคา (Showroom) ถือวา เปนการประชาสัมพันธ

อีกรูปแบบหน่ึงท่ีชวยท้ังการเผยแพรขอมูลขาวสารของบริษัทและสรางภาพพจนท่ีดีใหกับสินคาดวย

10.26 การจัดทําอุปกรณเคร่ืองเขียน (Stationery) เปนการจัดทําวัสดุอุปกรณ
และเคร่ืองเขียนตางๆ เพื่อใหงานหรือแจก เพื่อชวยสรางความถี่ในการทําใหผูบริโภคกลุมเปาหมาย

ไดรูจักบริษัทหรือสินคาของบริษัทเปนอยางดี
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10.27 การจัดแสดงโชวสินคาพิเศษ (Special Display) เปนการจัดแสดงสินคา 

ซ่ึงมีลักษณะเฉพาะอยางท่ีแตกตาง มีการสรางเปนเร่ืองราวการนําสินคามาจัดตกแตงเหมือนฉาก
ละครการจัดตูแสดงสินคาหรือการจัดในลักษณะอื่น

10.28 การจัดแสดงสินคา (Trade Show) มักจะจัดข้ึนมา เพื่อแสดง
ความกาวหนาในอุตสาหกรรมตางๆ เชน Motor Show

10.29 การปรากฏตัวในรายการโทรทัศนตางๆ (Talk Show Appearance) การ

ท่ีผูบริหารของบริษัทตางๆ ออกรายการใดรายการหน่ึงทางโทรทัศน เพื่อใหสัมภาษณแสดงความ
คิดเห็นหรือกลาวสุนทรพจนหรือใหขาวสารในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ซ่ึงอาจจะเกี่ยวของทางตรงหรือ

ทางออมเกี่ยวกับสินคาของบริษัทน้ัน ก็เปนการประชาสัมพันธท่ีไดท้ังโอกาสในการเผยแพรเร่ืองราว
ของบริษัทและสินคาและยังสามารถสรางภาพพจนของการเปนผูบริหารท่ีเกงท่ีมีวิสัยทัศนไดอีกดวย

10.30 การจัดศูนยฝกอบรม (Training Center) เปนการสรางภาพพจนให

ผูบริโภคมองวาบุคลากรท่ีทํางานอยูกับองคกรของเราน้ัน ไดรับการฝกอบรมมาเปนอยางดีและการ
ตั้งศูนยฝกอบรมเพื่อใหลูกคาของบริษัทมีความรูความสามารถในการใชสินคาของบริษัทได

10.31 การบอกเลาความดีขององคกรหรือของสินคาแบบปากตอปาก (Word of
Mouth) การติดตอสื่อสารระหวางบุคคล ในลักษณะการบอกตอ เปนสื่อท่ีสําคัญท่ีสุดในยุคปจจุบันมี

อิทธิพลตอมนุษย ซ่ึงขอน้ีจะเห็นวาภาพพจนท่ีสรางดวยประสบการณตรงน้ันสําคัญท่ีสุด ไมใชการ

ประชาสัมพันธท่ีมาจากการเผยแพร

4.7. การใชสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ

เม่ือพูดถึงสื่อในการประชาสัมพันธแลว หลายคนจะคิดถึงแตสื่อสารมวลชนท่ีเราคุนเคย

(Traditional media) อันไดแก โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ นิตยสาร ปายโฆษณา หรือสื่อภายนอก
อาคารสถานท่ีเทาน้ันหรือคนท่ีมองกวางไปกวาน้ันก็อาจจะมองเอกสารหรือสิ่งพิมพตางๆ เปนสื่อ

การประชาสัมพันธได เชน ใบปด (Poster) แผนพับ (Folder) ใบปลิว (Leaflet) เอกสาร และโบรชัวร
(Brochures) เปนตน แตกระน้ันก็ยังไมอาจกลาวไดวาเปนการมองสื่อเพื่อการประชาสัมพันธไดอยาง

ครบถวน 

การมองสื่อเพื่อการประชาสัมพันธใหครบถวนน้ัน เสรี วงษมณฑา (2546: 28-30) ไดให
คําจํากัดความวา “เคร่ืองมือท่ีใชในการกระจายขอมูลขาวสารท่ีกอใหเกิดความรูความเขาใจท่ีจะ

นําไปสูภาพพจนท่ีดี” หากมองเชนน้ีแลวจะเห็นไดวา สื่อประชาสัมพันธมีท้ังท่ีเปนสื่อมวลชน (Mass
Media) และสื่อท่ีไมใชสื่อมวลชน (Non Mass Media) เพราะวาสิ่งท่ีไมใชสื่อมวลชนน้ัน ก็สามารถ

สื่อขาวสารได สามารถสรางภาพพจนได หากจะประมวลเปนหมวดหมูแลว สื่อเพื่อการ

ประชาสัมพันธจะมีดังตอไปน้ี
1. สื่อสารมวลชน (Mass Media)

2. สื่อมวลชนสัมพันธ (Media Relations)
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3. สื่อสิ่งพิมพพิเศษ (Special Publications)

4. สื่อกิจกรรมพิเศษ (Special Events)
5. สื่อบุคคล (Personal Media)

6. สื่อสิ่งของ (Specialty Advertisement)
7. สื่ออิเล็กทรอนิกส (Electronic Media)

8. สื่อพื้นบาน (Folk Media)

9. ศูนยกิจกรรม (Activity Center)
10. สื่อโสตทัศนูปกรณ (Audio-Visual Materials)

ไมวาเราจะใชสื่อประเภทใดก็ตาม วัตถุประสงคในการใชสื่อจะมีดังน้ี

1. การเขาถึง (Reach) เราตองเขาถึงกลุมเปาหมายใหไดมากท่ีสุด

2. ความถี่ (Frequency) เราตองเขาถึงกลุมเปาหมายดวยความถี่ท่ีเหมาะสม มีจํานวน
มากคร้ังพอท่ีจะกอใหเกิดความสัมฤทธิ์ทางการสื่อสารได

3. ความสัมฤทธิ์ (Impact) เม่ือเราไดใชสื่อเพื่อการประชาสัมพันธแลว เราตองบรรลุวัตถุ
ประสงคท่ีวางไว ไมวาจะเปนการรับรู ความเขาใจ การยอมรับ การช่ืนชม หรือความพรอมความ

ยินดีท่ีจะทําตามขอแนะนําหรือการชักชวนใดๆ

4. ความตอเน่ือง (Continuity) คือ การศึกษาการประชาสัมพันธท่ีมีความตอเน่ืองใน
ระยะเวลาท่ีเหมาะสมและเพียงพอท่ีจะกอใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการสื่อสาร มิใชวาเปนการทํางาน

แบบไฟไหมฟางเพียงเพื่อใหไดช่ือวาไดทําแลว

4.8. การประชาสัมพันธเพื่อการตลาดและการประชาสัมพันธองคกร 

เสรี วงษมณฑา (2542: 309) ในปจจุบันน้ี การประชาสัมพันธมีความสําคัญกับการตลาด

มากย่ิงข้ึนแตกอนหนาน้ัน การประชาสัมพันธเปนเพียงสวนประกอบหน่ึงของการสงเสริมการตลาด
(Promotion mix) เคียงคูกับการโฆษณา การสงเสริมการขาย และการขายดวยบุคคล แตวาการ

โฆษณาและการสงเสริมการตลาดมากกวาการประชาสัมพันธ งบประมาณท่ีมีไวเพื่อการสงเสริม
การตลาดจะแบงมาใชเพื่อการประชาสัมพันธนอยมาก แตอยางไรก็ตามในปจจุบันน้ีนัก….

การประชาสัมพันธน้ันอาจแบงออกเปน 2 ประเภท คือ

(1) การประชาสัมพันธเพื่อสรางภาพพจนองคกร (Corporate Public Relations: CPR)
(2) การประชาสัมพันธเพื่อการตลาดโดยตรง (Marketing Public Relations: MPR)

1. การประชาสัมพันธเพื่อสรางภาพพจนองคกร (Corporate Public Relations -CPR)
หมายถึง การสรางภาพพจนท่ีดีใหกับตัวบริษัทเอง เพื่อสรางรากฐานท่ีดีใหกับสินคา ทําใหสินคาท่ี

ออกมาในนามของบริษัทเปนท่ียอมรับถือวาเปนเร่ืองท่ีจําเปน ทําใหฝายการตลาดทํางานในการ

สรางคุณคาเพื่อเพิ่มเติมใหกับสินคาไดงายข้ึน
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2. การประชาสัมพันธเพื่อการตลาดโดยตรง (Marketing Public Relations -MPR)

หมายถึง การประชาสัมพันธเพื่อการขาย เปนการสรางภาพพจนท่ีดีใหกับสินคาโดยตรง ดวยการ
นําเอาความดีของสินคามาเผยแพรใหผูบริโภคมองเห็นคุณคาเพิ่มเติมของสินคา เกิดความตองการท่ี

จะใชสินคา มีความภาคภูมิใจท่ีจะใชสินคาน้ันจนเกิดเปนความภักดี

การประชาสัมพันธเพื่อการสรางภาพพจนองคกร

การประชาสัมพันธองคกร (Corporate Public Relations) เปนการทําการประชาสัมพันธ

เพื่อสรางภาพพจนท่ีดีใหกับบริษัท การประชาสัมพันธบริษัทจะไมไดมุงสงเสริมตราสินคาใดตรา
สินคาหน่ึง แตมุงท่ีทัศนคติของกลุมตางๆ ใหมีทัศนคติท่ีดีตอบริษัทโดยรวม การประชาสัมพันธ

บริษัทจะมีลักษณะแตกตางจากการประชาสัมพันธ การตลาดตรงท่ีการประชาสัมพันธการตลาดน้ัน
ทําเพื่อใหผูบริโภคเกิดความเช่ือม่ันในตราสินคามองเห็นคุณคาเพิ่ม (Value added) ของตราสินคา 

การประชาสัมพันธเพื่อการสรางภาพพจนองคกรน้ันอาจจะนําเสนอเร่ืองราวของบริษัทใน

ประเด็นตอไปน้ี
(1) ท่ีมาของบริษัท ปรัชญาของบริษัท

(2) การดําเนินงานท่ีซ่ือสัตยสุจริตของบริษัท
(3) การมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมของบริษัท เชน การจางงาน การใชวัตถุดิบใน

ประเทศ การลดการนําเขาสินคาตางประเทศ

(4) ความเจริญกาวหนาของบริษัท ในรูปแบบของการขยายงาน การนําเอาเทคโนโลยี
ใหมเขามาใช การเปนรายแรกของประเทศและการเปนท่ีสุดของประเทศ

(5) บทบาทของผูบริหารของบริษัทในฐานะท่ีเปนผูเช่ียวชาญ
(6) บทบาทของผูบริหารในฐานะท่ีเปนผูท่ีรักและหวงใยในสังคม

(7) กิจกรรมเพื่อสาธารณะหรือสาธารณกิจท่ีบริษัทไดกอตั้ง และกระทําเพื่อแสดงความ

รับผิดชอบตอสังคม
(8) การมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชน ของประเทศ ท่ีแสดงถึงความใสใจในสังคม

(9) คุณงามความดีและความสําเร็จของบริษัทท่ีทําใหบริษัทเจริญกาวหนา ไดรับการ
ยอมรับจากสังคม รวมท้ังรางวัลตางๆ ท่ีบริษัทไดรับ

จากแนวคิดเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ เปนการติดตอสื่อสารจากองคกรไปสูประชาชน

กลุมเปาหมาย เพื่อเปนการสงเสริมความเขาใจท่ีถูกตอง ซ่ึงจะชวยใหการดําเนินงานของหนวยงาน
น้ันๆ บรรลุเปาหมาย จากแนวคิดน้ี ผูวิจัยสามารถนํามาประยุกตใชกับงานวิจัยเร่ือง “ภาพลักษณ

ดานความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย” เพื่อนํามาใชเปนแนวทาง
ในการวิจัยเกี่ยวกับการประชาสัมพันธดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร 
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5. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการรับรู

5.1. ความหมายของการรับรู
5.2. องคประกอบของการรับรูของบุคคล

5.3. ข้ันตอนของการรับรู (Stages of Perception)

5.4. Perception and Imagery

5.1 ความหมายของการรับรู

การเปนท่ียอมรับ หรือ การรับรู (Perception) หมายถึง กระบวนการตีความท่ีผาน

ประสาทสัมผัสใดๆ โดยตรง เปนการรับรูท่ีเกิดจาการรับความรูสึกเขามาทางประสาทสัมผัสเกิดเปน
ความเขาใจ หรือความรูสึกภายในของบุคคล และหมายถึงการตีความหมายในจิตใจของบุคคลท่ีจะ

ทําใหเกิดไดรูไดเขาใจ นอกจากน้ีการรับรู (Perception) ยังหมายถึง กระบวนการท่ีบุคคลตีความ
และรับรูขอมูล เร่ิมจากบุคคลไดรับสิ่งกระตุน จากประสาทสัมผัสท้ังหา คือ เห็น ไดยิน กลิ่น สัมผัส

และรส แตละคนจะเกิดการรับรูท่ีแตกตางกัน ข้ึนอยูกับความเช่ือ ลักษณะทางกายภาพของสิ่งเรา

ตางๆ ความสัมพันธของสิ่งเรากับสิ่งแวดลอมในขณะน้ัน เงื่อนไขของแตละบุคคล ซ่ึงบุคคลมีความ
ตองการ ทัศนคติ คานิยม และสิ่งจูงใจท่ีแตกตางกัน

ผัสสะและการรับรู (Sensation and Perception)

ผัสสะ(Sensation) คือ ข้ันตอนท่ีสิ่งเรากระทบประสาทสัมผัส (อายตนะ) หรือ ก็คือข้ันตอน
การรับขอมูลภายนอกเขาสูตัว

การรับรู (Perception) คือ ขบวนการท่ีเกี่ยวของกับข้ันตอนการเลือกสิ่งเรา (Selection)
การประมวลสิ่งเรา (Organization) และการแปลผลตีความสิ่งเรา (Interpretation) ดังน้ัน ท้ังผัสสะ

และการรับรูจึงเกี่ยวโยงกันอยูในแงของการทํางานท่ีตอเน่ืองกัน นอกจากน้ี การรับรูยังเปน

ขบวนการท่ีมีสวนเกี่ยวโยงกับความจํา (Memory) ในตอนท่ีแปลผลตีความสิ่งเราจะตองเทียบเคียง
กับประสบการณเดิมในความจํา

สุรัตน ตรีสกุล (2550: 188) ไดใหความหมายวา การรับรู หมายถึง กระบวนในการให
ความสนใจและเลือกรับ การรวบรวมและจัดระบบและการแปลความหมาย หรือสรางความหมาย

ใหแกขอมูลท่ีไดรับเพื่อใหเขาใจความหมายของสิ่งตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในสภาพแวดลอมรอบตัว 

วิลเบอร แชรมม (Wibur Schramm. 1960: 6) อธิบายวา ความหมายเกิดการรับรู ซ่ึง
หมายถึง กระบวนการแปลความหมายของสิ่งท่ีพบหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึนในสภาพแวดลอมรอบตัว 

(Schramm, 1960:6) กลาวคือ เม่ือมนุษยไดรับสิ่งเราหรือขอมูลผานทางประสาทรับรูท้ังหา ไดแก 
การเห็นดวยตา การไดยินดวยหู การไดกลิ่นดวยจมูก การรับรสดวยลิ้น และการสัมผัสทางผิวหนัง

แลว สิ่งเราหรือขอมูลเหลาน้ันจะถูกผานไปยังสมองซ่ึงจะทําหนาท่ีรวบรวมและแปลความหมายของ

สิ่งเราหรือขอมูลท่ีไดรับดวยกระบวนท่ีรวดเร็วและเกิดเปนการรับรู
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5.2. องคประกอบของการรับรูของบุคคล

การรับรูของบุคคลมีองคประกอบท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ
1. สิ่งเราท่ีบุคคลจะรับรู หมายถึง สิ่งท่ีมากระตุนใหบุคคลแสดงปฏิกิริยาตอบสนองหรือ

แสดงพฤติกรรมแบงออกเปน

1.1 สิ่งเราภายใน (Internal Stimulus) เปนสิ่งเราท่ีอยูภายในรางกาย ไดแก ความ
ตองการ ความหิว ความกระหาย ความรูสึกและความคิด เปนตน

1.2 สิ่งเราภายนอก (External Stimulus) เปนสิ่งเราท่ีอยูภายนอกรางการในสภาวะ

แวดลอมบุคคล ไดแก วัตถุสิ่งของตางๆ คน พืช สัตว ตลอดจนความเช่ือ ขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมในสังคมและเหตุการณตางๆ ดังน้ี

1.2.1 อวัยวะสัมผัสและความรูสึกสัมผัสของบุคคล คือ อวัยวะท่ีมีประสาท
สัมผัส ไดแกหู ตา จมูก ลิ้น และกาย ถาสวนใดสวนหน่ึงบกพรองหรือพิการก็ไมสามารถรับสิ่งตางได

1.2.2 ลักษณะหรือสภาพของบุคคลขณะท่ีรับรู ท่ีสําคัญคือ ประสบการณเดิม

และความเอาใจใสตอสิ่งเราท่ีมากระทบประสาทสัมผัส อยางไรก็ตามความเอาใจใสของบุคคลยัง
ข้ึนอยูกับความพรอมของสภาพรางกายของบุคคลในขณะน้ันและข้ึนอยูกับลักษณะของสิ่งเราดวย

กรอนรูส (Gronroos. 1988) กลาววา การรับรูคุณภาพการบริการประกอบไปดวย 2
ลักษณะ คือ ลักษณะทางดานเทคนิค หรือผลท่ีไดและลักษณะตามหนาท่ีหรือความสัมพันธของ

กระบานการดังภาพประกอบท่ี 7 โดยท่ีคุณภาพดานเทคนิคเปนการพิจารณาเกี่ยวกับ ผูใหบริการจะ

ใชเทคนิคอะไรท่ีจะทําใหลูกคาท่ีเขามาใชบริการ เกิดความพอใจตามความตองการพื้นฐานการรับรู
คุณภาพท่ีดีเกิดข้ึนเม่ือความคาดหวังของลูกคาตรงกับการรับรูท่ีไดจากประสบการณท่ีผานมาถา

ความคาดหวังของลูกคาท่ีตั้งไวตรงกับการรับรูจริงในคุณภาพของสินคาหรือบริการน้ันจะสูง โดยท่ี
ความคาดหวังตอคุณภาพจะไดรับอิทธิพลมาจากการสื่อสารทางการตลาด การสื่อสารแบบปากตอ

ปาก ภาพลักษณขององคกรและความตองการของลูกคาเอง สวนลักษณะตามหนาท่ีจะเปนการ

พิจารณาจากผูใหบริการจะทําอยางไรใหการบริการดีเทากับการรับรูจากประสบการณของลูกคาท่ี
ผานมา
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ภาพประกอบ 7 การรับรูคุณภาพโดยรวม

ท่ีมา: Gronroos. (1980). Service Quality. p. 12

5.3. ขั้นตอนของการรับรู (Stages of Perception)

ครอพล เทเลอร (Kraupl Taylor. 1966) ไดกําหนดระดับข้ันตางๆ ท่ีซับซอนข้ึนตามลําดับ

ของการรับรูไว ดังน้ี
1. Field of sensations คือ ในการเกิดผัสสะข้ึนในแตละคร้ัง จะมีการรับขอมูลมามากกวา

1 อยาง เชน ในขณะฟงการบรรยายเราจะเห็นท้ังผูบรรยายได ยินเสียงผูบรรยายและเห็น

โสตทัศนูปกรณ ไปพรอมๆ กันในคราวเดียวกัน
2. Sensory percept คือ ข้ันตอนท่ีมีการรับรูขอมูลเพียงรูปรางลักษณะเทาน้ัน โดยยังไมมี

การเทียบเคียงกับสิ่งท่ีจดจําได (recognition) เปนข้ันตอนท่ียังไมทราบความหมาย เชน เห็นวัตถุสิ่ง
หน่ึงแลวทราบแตเพียงวาเปนผาท่ีมีรูปรางเปนสี่เหลี่ยมผืนผาโดยท่ียังไมรูวาแทจริงแลวสิ่งน้ัน คือ 

ธงชาติ

3. Meaningful percept คือ ข้ันตอนท่ีมีการรับรูความหมายของสิ่งเรา ซ่ึงข้ันตอนน้ีตอง
อาศัยการเทียบเคียงกับสิ่งท่ีจดจําได (recognition) ท่ีอยูในความจํา (Memory) เชน เม่ือเห็นผาท่ี

เปนสี่เหลี่ยมผืนผาท่ีเปนแถบสี 5 แถบ โดยมีแถบนํ้าเงินใหญอยูตรงกลางถูกประกอบดวยกบขาว
แดงตาม ลําดับในลักษณะท่ีเปนร้ิวแนวนอนก็สามารถรูไดวา คือ ธงชาติไทย

5.4. Perception and Imagery

การรับรู (Perception) เปนประสบการณการรับรูท่ีเกิดข้ึนจริงในขณะท่ีจินตนาการ 
(Imagery) น้ันถูกสรางโดยอยูในความควบคุมของจิตใจ เปนจินตภาพ ท่ีไมไดมีผัสสะเกิดข้ันจริง ท่ี

ผานมาในอดีตซ่ึงแอนติเนียตและแวน เลียต (Antionides and Van Raaij. 1998) ไดกลาววา
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บุคคลจะมีความแตกตางกันในการรับรู ท้ังน้ีจะข้ึนอยูกับประสบการณและสถานการณของแตละ

บุคคล
กูด (Good. 1973: 413) ไดใหความหมายของการรับรูวา หมายถึง การมีความรอบรูใน

เร่ืองท่ีเกี่ยวกับสิ่งเราภายนอกท่ีประสบเปนประจํา เชน วัสดุ สถานการณตางๆ ความสัมพันธตางๆ
ซ่ึงเปนผลมาจากสิ่งเราดังกลาวมาเราความรูสึก

แกรริสัน และมากูน (Garrison; & Magoon. 1972: 637) ใหความหมายวา การรับรู

หมายถึง กระบวนการซ่ึงสมองตีความหรือแปลความหมายของขอมูลท่ีไดจากการสัมผัสของรางกาย
กับสิ่งแวดลอมเปนสิ่งเรา ทําใหทราบวาสิ่งเราหรือสิ่งแวดลอมท่ีเราสัมผัสน้ันเปนอะไร มีความหมาย

อยางไร มีลักษณะอยางไร ฯลฯ การท่ีเราจะรับรูสิ่งเราท่ีมาสัมผัสไดน้ัน จะตองอาศัยประสบการณ
ของเราเปนเคร่ืองชวยในการตีความหมายหรือแปลความหมาย

จากแนวคิดและทฤษฎีท่ีกลาวมา ผูวิจัยไดวางกรอบแนวความคิดน้ี มาใชเปนแนวทางใน

การหาคําตอบเกี่ยวกับการรับรูของพนักงาน ท่ีมีตอการประชาสัมพันธดานความรับผิดชอบตอสังคม
และสิ่งแวดลอม โดยจากทฤษฎีน้ันจะเห็นไดวาการรับรูของแตละคนน้ันไมเหมือนกัน ซ่ึง

กระบวนการ ข้ันตอนการรับรูน้ัน จะเปนประโยชนในการนํามาประยุกตใชภายในองคกรไดวาจะทํา
อยางไรใหประชาชนหรือกลุมเปาหมายไดรับรูภาพลักษณขององคกรไดมากท่ีสุด  

6. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับภาพลักษณ

6.1. ความหมายของภาพลักษณ
6.2. องคประกอบของภาพลักษณ

6.3. ประเภทของภาพลักษณ  

6.4. ข้ันตอนของกระบวนการเกิดภาพลักษณ
6.5. กลุมประชาชนเปาหมายกับการสรางภาพลักษณ

6.6 กลุมบุคคลท่ีมีความสําคัญในการสรางภาพลักษณขององคกร 

6.1. ความหมายของภาพลักษณ

พรทิพย พิมลสินธุ (2545: 55) ภาพลักษณ มาจากคําภาษาอังกฤษวา Image ซ่ึงแตเดิม

ใชคําวา ภาพพจน เปนคําท่ีใชเพี้ยนไปจากความหมายท่ีแทจริง เพราะ พจน มีความหมายวา ท่ีทํา
ใหเกิดภาพ ฉะน้ันจึงหมายถึง ถอยคําท่ีทําใหเกิดภาพในใจ ซ่ึงตรงกับภาษาอังกฤษวา “figure of

speech” เม่ือกลาวถึงภาพพจนแลวจึงเปนเร่ืองของภาษา การใชคําพูดท่ีเปนสํานวนโวหารทําใหนึก

เห็นเปนภาพ
รัตนาวดี ศิริทองถาวร (2546: 152) กลาววา คําวา ภาพลักษณ มีความหมายตรงกับคํา

ในภาษาอังกฤษ คือ Image น้ัน หมายถึง ความประทับใจของบุคคลใดบุคคลหน่ึงท่ีมีตอองคกร
สถาบันบุคคล กลุมบุคคล ซ่ึงความประทับดังกลาว มีรากฐานมาจากผลกระทบระหวางบุคคลกับสิ่ง
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น้ันๆ ในวงการประชาสัมพันธและโฆษณาของไทย ไดมีคําภาษาไทยใชกันแพรหลาย คือคําวา

ภาพพจน
ภาพลักษณ มาจากคําภาษาอังกฤษวา Image ซ่ึงแตเดิมใชคําวา ภาพพจน เปนคําท่ีใช

เพี้ยนไปจากความหมายท่ีแทจรอง เพราะ พจน มีความหมายวา ท่ีทําใหเกิดภาพ ฉะน้ันจึง 
หมายถึง ถอยคําท่ีทําใหเกิดภาพในใจ ซ่ึงตรงกับภาษาอังกฤษวา “figure of speech” เม่ือกลาวถึง

ภาพพจนแลวจึงเปนเร่ืองของภาษา การใชคําพูดท่ีเปนสํานวนโวหารทําใหนึกเห็นเปนภาพ

พลตรีพระวรวงศเธอ กรมหม่ืนนราธิปพงษประพันธ ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบัญญัติศัพท
ไดทรงวินิจฉัยเพื่อความเขาใจท่ีถูกตองวา คําวา “image” เดิมน้ันราชบัณฑิตยสถานไดบัญญัติวา

“ภาพ” ซ่ึงเปนความหมายกวางไป “จินตภาพ” นาจะตรงกับคําวา “imaginary” มากกวาและทรงเห็น
วานาจะอนุโลมใหใชคําวา “ภาพพจน” แทนความหมายถึง “image” ไดเพราะเปนคําเพี้ยนท่ีใชกัน

อยางแพรหลาย ปจจุบันพจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ฉบับพิมพคร้ังท่ี 5 (พ.ศ.

2538) ไดเก็บคําวาภาพลักษณลงในหนาท่ี 620 โดยใหความหมายวา “ภาพลักษณ” (พาบ - ลัก) คือ 
ภาพท่ีเกิดจากความนึกคิดวาควรจะเปนเชนน้ัน

ในดานการประชาสัมพันธ ภาพลักษณ หมายถึง ภาพท่ีเกิดข้ึนในใจ (Mental Picture)
ของบุคคลท่ีมีตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง อาจจะเปนบุคคลหรือองคกรก็ได โดยเกิดจากการรับรูท่ีประทับใจ ซ่ึง

อาจมาจากประสบการณทางตรง (direct experience) ซ่ึงตัวเองไดไปพบสัมผัสมาเอง เชน การไปใช

บริการหรือติดตอดวย และอาจไดมาจากประสบการณทางออม (indirect experience) เปนการไดรับ
ฟงคําบอกเลาของบุคคล การเผยแพรขอมูลขาวสารของสื่อมวลชนหรือสื่อขององคกรเอง ไมวาจะ

เปนขาว บทความ สารคดี รายการโทรทัศน หรือการจักกิจกรรมตางๆ เปนตน 
วิรัช ลภิรัตนกุล (2544: 76) กลาววา ภาพลักษณ ในดานวิชาการประชาสัมพันธ หมายถึง

ภาพท่ีเกิดข้ึนในใจของคนเรา อาจจะเปนภาพท่ีมีตอสิ่งมีชีวิตหรือไมมีชีวิตก็ได ไมวาจะเกิดเปน

ภาพลักษณท่ีมีตอบุคคล องคการ สถาบัน ฯลฯ หรืออาจจะเปนภาพท่ีสิ่งหน่ึงสิ่งใดสรางใหเกิดข้ึนแก
จิตใจเราหรืออาจเปนภาพท่ีเรานึกสรางเองก็ได

จิราภรณ สีขาว (2547: ออนไลน) กลาววา ภาพลักษณ หมายถึง ภาพท่ีเกิดข้ึนในจิตใจ
ของบุคคลตามความรูสึกนึกคิดท่ีมีตอองคการ สถาบัน บุคคล หรือการดําเนินงาน ภาพท่ีเกิดข้ึนใน

จิตใจน้ีอาจจะเปนผลมาจากการไดรับประสบการณโดยตรงหรือประสบการณทางออมท่ีบุคคลน้ัน

รับรูมา
สรุปไดวา ภาพลักษณ หมายถึง ภาพท่ีเกิดข้ึนในจิตใจ ความรูสึกหรือทัศนคติของบุคคล

หน่ึงท่ีมีตอองคการ สถาบัน ซ่ึงอาจจะเปนประสบการณโดยตรงหรือทางออมก็ได ผูวิจัยไดวางกรอบ
เกี่ยว กับภาพลักษณเพื่อไดทราบถึงภาพลักษณความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมตามความ

คิดเห็นของพนักงานบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย
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6.2. องคประกอบของภาพลักษณ

องคประกอบของการสรางภาพลักษณน้ัน โบลดิ้ง (Boulding. 1975: 1-6) ไดกลาววา
ภาพลักษณเปนความรูและความรูสึกของคนเราท่ีมีตอสิ่งตางๆ โดยเฉพาะความรูน้ันเปนความรูท่ี

เราสรางข้ึนมาเองซ่ึงประกอบดวย “ขอเท็จจริง” และ“คุณคา” ท่ีเราเปนผูใหรวมกันอยู โดยบุคคลแต

ละคนจะเก็บสะสมความรูเชิงอัตวิสัย (subjective knowledge) เปนการสะสมเกี่ยวกับสิ่งท่ีอยูในโลก
รอบๆ ตัวท่ีเราไดประสบความรูเชิงอัตวิสัยของบุคคลน้ีจึงเปนท่ีรวมของสิ่งตางๆ ท่ีเราเช่ือวาเปนจริง 

เพราะวาเราไมสามารถท่ีจะรับรูและทําความเขาใจกับสิ่งตางๆ น้ันไดอยางละเอียดถี่ถวนเสมอ เรา

จึงไดเฉพาะ“ภาพ” บางสวนหรือลักษณะกวางๆ ของสิ่งเหลาน้ันซ่ึงมีความไมชัดเจนนัก เราจึงตอง
ตีความหมาย(interpret) หรือใหความหมายแกสิ่งน้ันๆ ดวยตนเอง ความรูเชิงอัตวิสัยน้ีจะประกอบ

กันเขาเปนภาพลักษณของตนเองท่ีมีตอสิ่งตางๆ ในโลกและพฤติกรรมของตนเองจะข้ึนอยูกับ
ภาพลักษณท่ีตนเองมีอยูในสมองดวยและ พงษเทพ วรกิจโภคาทร (2537: 127) ไดกลาววา 

ภาพพจนท่ีพึงปรารถนาน้ันควรครอบคลุมเน้ือหาตางๆ ไดแก ความสัมพันธกับกลุมเปาหมายท่ี

เกี่ยวของ (related with target publics) สินคาหรือตราสินคา (product or brand) ความปลอดภัย
มลภาวะและเทคโนโลยี (safety, pollution and technology) การมีสวนเสริมสรางเศรษฐกิจสังคม

(socio economics contribution) พนักงาน (employee) ความรับผิดชอบตอสังคม (social
responsibility) การจัดการ (management) กฎหมายและระเบียบขอบังคับ (laws and regulation)

ซ่ึงสอดคลองกับ ประจวบ อินออด (2532: 97) ท่ีกลาววาองคประกอบของการสรางภาพพจนคือ ตัว

อาคารสถานท่ี ผูบริหาร บทบาทในสังคมของผูบริหาร พฤติกรรมในการใหบริการของพนักงาน
เจาหนาท่ี และเคร่ืองหมายหรือตราของสถาบัน และวิจิตร อาวะกุล (2534: 154) ไดกลาววา

สวนประกอบของภาพพจนท่ีดีและไมดีอาจเกิดข้ึนจากทุกสิ่งทุกอยางขององคการ เชน พฤติกรรม
ของเจาหนาท่ีหรือพนักงาน บทบาทในสังคมขององคการและพนักงาน อาคารสถานท่ี สินคาหรือ

ตราและเคร่ืองหมาย การบริการ การมุงม่ันทําความดีอยางตอ เน่ืองไมทอถอย นอกจากน้ี วิรัชต

แสงดาวฉาย (2531: 12 – 13) ไดสรุปองคประกอบของภาพพจนวามี 4 สวน คือ
1. องคประกอบเชิงการรับรู (perceptual component) เปนสิ่งท่ีบุคคลจะไดรับจากการ

สังเกตโดยตรง สิ่งท่ีถูกสังเกตน้ันจะเปนสิ่งท่ีนําไปสูการรับรู (cues) หรือมีสิ่งท่ีถูกรับรูน่ันเอง ซ่ึงอาจ
เปนบุคคล สถานท่ี เหตุการณ ความคิดหรือวัตถุสิ่งของตาง ๆ เราจะไดภาพของสิ่งแวดลอมตาง ๆ

โดยผานการรับรูน้ี

2. องคประกอบเชิงความรู (cognitive component) ไดแก ภาพพจนท่ีเปนความรูเกี่ยวกับ
ลักษณะ ประเภท ความแตกตางของสิ่งตางๆ ท่ีไดจากการสังเกตุสิ่งท่ีถูกรับรู

3. องคประกอบเชิงความรูสึก (affective component) ไดแก ภาพพจนท่ีเกี่ยวกับ
ความรูสึกของบุคคลท่ีมีตอสิ่งตางๆ เปนสิ่งท่ีเกี่ยวพันกับความรูสึกผูกพัน ยอมรับหรือไมยอมรับ

ชอบหรือไมชอบ
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4. องคประกอบเชิงการกระทํา (co native component) เปนภาพพจนท่ีเกี่ยวกับความมุง

หมายหรือเจตนาท่ีจะเปนแนวทางปฏิบัติตอบโตสิ่งเราน้ันอันเปนผลของปฏิสัมพันธระหวางองค
ประกอบเชิงความรูและเชิงความรูสึก

6.3. ประเภทของภาพลักษณ

พรทิพย พิมลสินธุ (2545: 56) ภาพลักษณสามารถจําแนกเปนประเภทตางๆ ไดดังน้ี
1. ภาพลักษณซอน (Multiple Images) เปนภาพลักษณท่ีตั้งมากจาสมมติฐานท่ีวาบุคคล

ในสังคมน้ันมาจากรอยพอพันแม คือ มาจากแหลงตางๆ ทําใหมีความรู ความเช่ือ ฐานะทาง
เศรษฐกิจ มีความแตกตางกัน โดยเฉพาะความรูและประสบการณตอองคกรตางกัน ดังน้ัน จะหวังวา

สมาชิกในสังคมจะมีภาพลักษณขององคกรหน่ึงเหมือนกัน จึงเปนไปไมได ย่ิงไปกวาน้ันในตัวบุคคล

หน่ึงอาจมีท้ังภาพลักษณในทางบวกตอเร่ืองหน่ึงและภาพลักษณในทางลบกับอีกเร่ืองหน่ึงไดเชนกัน
2. ภาพลักษณในปจจุบัน (Current Image) เปนภาพลักษณตามความเปนจริงในปจจุบัน 

ซ่ึงอาจเปนภาพลักษณเชิงบวกหรือเชิงลบก็ได จะเปนภาพลักษณท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ หรือโดย
เจตนา ก็ตามหนาท่ีของผูบริหารจะตองหาภาพลักษณในปจจุบันใหได เม่ือพบภาพลักษณท่ีไมดีจะ

ไดปรับ เปลี่ยนใหดีข้ึน

3. ภาพลักษณกระจกเงา (Mirror Image) เปรียบไดกับการสองกระจกจะเห็นภาพวา สวย 
ดี หรือตรงกับลักษณะใดก็ไดตามความนึกคิด ผูบริหารมองออกวาองคกรไดทําสิ่งตางๆดีแลว ดังน้ัน

ภาพลักษณองคกรจึงนาจะเปนภาพลักษณท่ีดี ซ่ึงความจริงจะเปนเชนไรก็เปนอีกกรณีหน่ึง ท้ังน้ี
ประชากรกลุมเปาหมายอาจมองแตกตางจากผูบริหารก็ได

4. ภาพลักษณท่ีพึงปรารถนา (Wish Image) เปนภาพลักษณท่ีผูบริหารหรือพนักงานมี

ความตองการใหองคกรของตนเปนเชนน้ัน เชน เปนองคกรท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคมเปนองคกร
ท่ีมีความเจริญรุงเรือง เปนตน การกําหนดความปรารถนาเปรียบเสมือนการกําหนดเปาหมายของ

งานท่ีเราทําเพื่อไดบรรลุเปาหมายน้ันๆ
5. ภาพลักษณสูงสุดเทาท่ีจะทําได (Optimum Image) หมายถึงภาพลักษณท่ีเกิดข้ึนจาก

การตระหนักในความจริงและการมีความเขาใจ การรับรูของผูรับสาร อุปสรรคของสื่อมวลชนและสื่อ

ท่ีเปนอุปสรรคตอการสรางภาพลักษณท่ีพึงปรารถนา ดังน้ัน ภาพลักษณชนิดน้ี จึงเปนภาพลักษณท่ี
ผูเกี่ยวของรูจักประมาณตนและตัวแปรอื่นๆท่ีเกี่ยวของจนไมทําใหการกําหนดภาพลักษณท่ีพึง

ปรารถนามีความสูงสงมากเกินความเปนจริง
6. ภาพลักษณท่ีถูกตองและไมถูกตอง (Correct and Incorrect Image) เปนภาพลักษณท่ี

เกิดข้ึนไมตรงกับความเปนจริง อาจเปนเพราะเหตุการณท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ (ขาวลือ อุบัติเหตุ 

ฯลฯ) หรือกระบวนการสื่อหรือการรับรูของผูรับสารซ่ึงเม่ือเกิดภาพลักษณท่ีไมถูกตองแลว ก็จําเปน
ตองมีการแกไขภาพลักษณใหถูกตองตอไป ภาพลักษณท่ีถูกตองน้ี คลายกับภาพลักษณในปจจุบัน
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แตตางกันท่ีภาพลักษณท่ีถูกตองไดรับการปรับเปลี่ยนจากภาพลักษณท่ีไมถูกตองมากอนระยะหน่ึง

แลว
7. ภาพลักษณสินคา/ บริการ (Product/ Service Image) สินคาหรือบริการก็มีภาพลักษณ

ของตนเองเชนเดียวกับองคกร สินคา หรือบริการบางอยางอาจมีภาพลักษณท่ีไมคอยดี เชน บุหร่ี 
สุรา แตสินคา/ บริการ บางอยางก็มีภาพลักษณในทางตรงกันขาม สินคา/ บริการไมวาจะมี

ภาพลักษณแบบใดก็ยังมีความจําเปนตองปรุงแตงใหมีภาพลักษณท่ีมีเอกลักษณเปนท่ียอมรับมาก

ข้ึนจากสังคมนอกจากน้ีภาพลักษณขององคกรเปนเชนไรก็จะมีผลตอภาพลักษณของสินคาเชนน้ัน
8. ภาพลักษณตราสินคา ( ฺBrand Image) เปนภาพลักษณท่ีมีลักษณะคลายกับ

ภาพลักษณสินคา เพียงแตเปนกรณีของตราสินคา ย่ีหอสินคา หรือโลโก สัญลักษณ คือ เปนสินคา
ย่ีหอใดย่ีหอหน่ึง

9. ภาพลักษณองคกร (Corporate Image) เปนภาพลักษณองคการใดองคการหน่ึงโดย

เนนภาพรวมท้ังหมดขององคกร โดยรวมถึงสินคา ระบบการบริหารงาน ความม่ันคง การมีความ
รับผิดชอบตอสังคม เปนตน 

10. ภาพลักษณสถาบัน (Institution Image) คลายกับภาพลักษณองคกร เพียงแตมอง
เฉพาะตัวบริษัทหรือตัวสถาบัน ความรับผิดชอบของสถาบันท่ีมีตอสังคม ความเปนสถาบันท่ีมีความ

เจริญกาวหนา แตท้ังน้ีจะไมมุงมองในเชิงธุรกิจการคาหรือการตลาดหรือตราสินคา

ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดนําแนวความคิดเกี่ยวกับเร่ืองภาพลักษณมาใช เพื่อทําจะไดทํา
ใหทราบถึงความคิดเห็น ความรูสึกและทัศนคติของพนักงานบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย

ท่ีมีผลตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ใน
ประเทศไทย

6.4. ขั้นตอนของกระบวนการเกิดภาพลักษณ

ข้ันตอนของกระบวนการเกิดภาพลักษณมีดังน้ี
1. การมีขอมูลท่ีจําเปนโดยสมบูรณ

ขอมูลเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญและจําเปนอยางย่ิงในการทําประชาสัมพันธ นัก
ประชาสัมพันธจะสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถกําหนดภาพลักษณท่ีเหมาะสมได

ตอเม่ือมีขอมูลเกี่ยวของท่ีครอบคลุม ครบถวน ถูกตองและจํานวนมากพอ ขอมูลท่ีนักประชาสัมพันธ

ตองการ ไดแก
1.1 ขอมูลภายในองคกร  เปนขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานขององคกรท้ังใน

อดีต ปจจุบัน และอนาคต เชน นโยบาย เปาหมาย การบริหารงานท้ังในเร่ืองเงินและคน แผนการ
ผลิตสินคาและบริการ หรือแผนการตลาด เปนตน ขอมูลเหลาน้ีจะทําใหนักประชาสัมพันธเขาใจงาน

ขององคกร รูจักสินคาและบริการของตนวามีคุณสมบัติอยางไร มีการพัฒนาไปจากเดิมอยางไร ซ่ึง

จะทําใหนักประชาสัมพันธสามารถกําหนดภาพลักษณไดอยางสอดคลองกับลักษณะขององคกร 
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สินคาและบริการ นอกจากน้ี เปนความจําเปนอยางย่ิงท่ีนักประชาสัมพันธจะตองรูจักบุคลากรของ

องคกรทุกระดับบุคลากรภายในองคกรเปนกลุมประชาชนเปาหมายกลุมหน่ึงของการทํา
ประชาสัมพันธ ดังน้ัน หากตองการใหบุคลากรภายในมีความรูสึกท่ีดีตอองคกร นักประชาสัมพันธ

ตองหาวิธีท่ีจะสื่อสารกับบุคลากรเหลาน้ีใหไดโดยใหไดขอมูลท่ีเกี่ยวกับองคกรอยูอยางสมํ่าเสมอ 
โดยเฉพาะในสวนท่ีนักประชาสัมพันธตองการใหเปนภาพลักษณขององคกร 

บุคลากรภายในท่ีมีความสําคัญตอภาพลักษณขององคกร คือ ผูบริหารองคกร ซ่ึงองคกรท่ี

มีภาพลักษณดีคนในสังคมยอมรับ ผูบริหารมักเขามามีบทบาทสรางภาพลักษณน้ันดวย สวนน้ีจะ
เกิดข้ึนก็ตอเ ม่ือผูบริหารหนวยงานมีความเขาใจใหความสําคัญและใหการสนับสนุนงาน

ประชาสัมพันธอยางแทจริง (อมเรศ ศิลาออน. 2539: 2)
เน่ืองจากการกําหนดภาพลักษณสามารถใชลักษณะเดนของสินคาและบริการ องคกรการ

บริหารงาน รวมท้ังผูบริหารเปนภาพลักษณไดท้ังสิ้น ดังน้ัน ขอมูลภายในองคกรทุกสวนงานไมวาจะ

เปนเร่ืองของผลิตภัณฑ การบริหารงานบุคลากร ลวนเปนขอมูลท่ีมีความสําคัญตอการพิจารณา
ดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนดภาพลักษณ 

1.2 ขอมูลภายนอกองคกร เปนปจจัยท่ีจําเปนสําหรับนักประชาสัมพันธ ในการ
นํามาพิจารณากําหนดกลยุทธทางดานภาพลักษณใหมีความเหมาะสมย่ิงข้ึน ขอมูลภายนอกเหลาน้ี

ประยุกตจากแนวคิดปจจัยภายนอกท่ีมีผลตอการตลาดของรองศาสตราจารยธงชัยสันติวงศ (2534:

52 – 56) ดังน้ี
(1) สภาพสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน ทัศนคติ ความเช่ือ และวิธีปฏิบัติของ

คนสวนใหญ วิถีชีวิตท่ีสืบทอดและท่ีกําลังเปลี่ยนแปลงไป
(2) สภาพเศรษฐกิจของประเทศ ชุมชน และบุคคลเปนอยางไร มีความ

เปลี่ยนแปลง และมีแนวโนมจะเปลี่ยนไปในทิศทางใด เศรษฐกิจเปนปญหาหรือเงื่อนไขของผูบริโภค

หรือไม
(3) สภาพทรัพยากรธรรมชาติในปจจุบันและอนาคต ความขาดแคลน

ทรัพยากรจะนํามาซ่ึงปญหาพลังงานและปญหาอื่นๆ หรือไมอยางไร ทําใหมองเห็นสภาพแวดลอม
ทางธรรมชาติท่ีอาจจะกระทบตอการดําเนินงานขององคกร

(4) การแขงขันทองถิ่น มีผูผลิตสินคาและบริการประเภทเดียวกันมากนอย

เพียงใด เขามีความสามารถในการผลิตและมียอดการจําหนายเปนอยางไร หากเปรียบเทียบกับ
สินคาและบริการของเขาแลวเปนเชนไร สินคาและบริการ มีความเหมือนและความแตกตางกัน

อยางไรไดเปรียบหรือเสียเปรียบอยางไรบาง
(5) การแขงขันกับตางประเทศ เชนเดียวกับท่ีกลาวมาแลวในขอ 4 หากแต

ขยายภาพขอมูลใหกวางข้ึนในระดับนานาชาติ ซ่ึงมีความสําคัญหากเปนสินคาและบริการท่ีมีการ

จําหนายหรือใหบริการในตางประเทศดวย
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(6) กฎหมายและการเมือง เปนขอมูลภายนอกท่ีมีผลตอองคกรไมมากก็นอย 

องคกรอาจตองมีการปรับตัวตามความเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย และการเมืองซ่ึงสงผลถึงการ
กําหนดหรือการวางกลยุทธทางดานภาพลักษณหรือประชาสัมพันธอาจจะตองปรับใหสอดคลองดวย

(7) วิทยาการหรือเทคโนโลยีสมัยใหม โดยเฉพาะในสวนท่ีเกี่ยวของกับองคกร
สินคาและบริการตองคอยติดตามหากเปลี่ยนแปลง ซ่ึงมีอยูเสมอและเปนไปอยางรวดเร็ว หาก

องคกรปลอยปละละเลยไมติดตามอาจนํามาซ่ึงภาพลักษณท่ีลาสมัย

(8) การเมืองระหวางประเทศ ขอมูลสวนน้ีมีความจําเปนเปนพิเศษสําหรับ
สินคาหรือบริการท่ีมีเครือขายในตางประเทศ การติดตามความเคลื่อนไหวของสภาพสังคมและ

การเมืองของตาง ประเทศจะทําใหองคกรมีขอมูลท่ีครบถวนมากย่ิงข้ึน
(9) ลักษณะทางประชากร อายุ อัตราการเกิด หรือการตาย การยายถิ่น ลวน

เปนขอมูลท่ีทําใหทราบถึงลักษณะตลาดท่ีชัดเจน นําไปสูการวางแผนการสื่อสารไดแมนยําข้ึน 

1.3 รูจักผูบริโภค แนวคิดการตลาดสมัยใหม ผูบริโภคดูจะเปนเสมือนหัวใจของการ
ดําเนินงานขององคการ Peter Drucket (อางถึง Kotler, 1997: 1) กลาวไววา การตลาด เปนเร่ือง

พื้นๆ ท่ีไมสามารถพิจารณาโดยแยกเปนสวนได ควรพิจารณาเปนภาพรวมและดูท่ีผลสุดทายซ่ึงเปน
ผลท่ีมาจากมุมมองของผูบริโภค ดังน้ันผูตัดสินความสําเร็จของการตลาดคือ ผูบริโภค มิใชผูผลิต 

Kotler มีความเช่ือวา ผูบริโภคมีความสําคัญตอการดําเนินงานขององคกร โดยผูปฏิบัติงานทุกระดับ

ควรมีโอกาสสัมผัสผูบริโภค ซ่ึงแนวคิดน้ีเปนแนวคิดใหมเดิมมีความเช่ือวาผูปฏิบัติงานท่ีตองติดตอ
กับผูบริโภค (Front-line people) เทาน้ันท่ีควรรูจักผูบริโภค ผูบริหารไมวาระดับกลาง (Middle

man) หรือระดับสูง (Top management) ไมจําเปนตองรูจัก 

6.5. กลุมประชาชนเปาหมายกับการสรางภาพลักษณ

สุทธิลักษณ หวังสันติธรรม. (2548: 212 – 213). กลุมเปาหมายเปนกุญแจสําคัญท่ีจะ

นําไปสูวิธีการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ การศึกษาองคประกอบการสรางภาพลักษณจึงตองทํา
ความเขาใจ ความตองการของประชาชนกลุมตางๆ ท่ีเกี่ยวของ ฟอมบรุน อธิบายลักษณะความ

ตองการหรือความคาดหวังของกลุมเปาหมายท่ีองคกรควรใหความสนใจไว 4 ประการ ดังน้ี
1. ลูกคา (Customer) ถือเปนกลุมทีมีความสําคัญตอการดําเนินงานองคกร เพราะเปน

กลุมท่ีมีอิทธิพลตอยอดขายและรายไดของธุรกิจ สิ่งท่ีลูกคามุงหวัง คือ ความไววางใจ (Reliability)

ลูกคาคาดหวังวาสินคาและ/หรือ บริการขององคกรน้ันมีคุณภาพดี เช่ือถือไดมากกวา สินคาของ
คูแขงท่ีอาจ จะขายไดในราคาเดียวกัน ท้ังน้ีช่ือเสียงน้ันจะทวีความสําคัญมากในธุรกิจดานการ

บริการ ซ่ึงยากตอการประเมินคุณภาพ เพราะบริการน้ันเปนการตอบสนองทางดานความพึงพอใจ
เปนหลัก ช่ือเสียงจึงเปนสิ่งสําคัญท่ีผลักดันใหลูกคาเลือกใชบริการ อาทิ สํานักงานทนายความ 

บริษัทท่ีใหบริการดานการจัดทําบัญชีหรือบริษัทท่ีปรึกษาดานการลงทุน ธุรกิจเหลาน้ีอาศัยช่ือเสียงท่ี



88

เกิดจากการบอกปากตอปาก (Words of mouth) และการอางอิงบุคคลซ่ึงสามารถสรางความ

นาเช่ือถือใหกับธุรกิจได
2. กลุมผูลงทุน (Investors) และผูจัดหาวัตถุดิบ (Suppliers) เปนอีกกลุมหน่ึงท่ีมี

ความสําคัญตอการดําเนินธุรกิจ สิ่งท่ีกลุมเปาหมายกลุมน้ีตองการจากองคกร คือ ความนาเช่ือถือ 
(Credibility) ทางดานการเงิน สิ่งท่ีองคกรนําเสนอผานสื่อมวลชน รายงานประจําป หรือชองทางการ

สื่อสารตางๆ น้ันตองเปนขอเท็จจริงท่ีนะมาประกอบการพิจารณาทางดานการลงทุนไดอยางแทจริง 

กลุมเปาหมายน้ีคาดวา องคกรจะนําเสนอขอมูลดานความเสี่ยงท่ีอาจเกิดจากการดําเนินการอยาง
ตรงไปตรงมา เม่ือเกิดปญหาก็จะมีรายงานหรือแจงใหทราบอยางทันทวงที และเปดเผยขอมูลท่ีเปน

ประโยชนตอการประเมินสถานการณอยางแทจริงขององคกร
ท้ังน้ีหนวยงานท่ีจัดอันดับความนาเช่ือถือทางการเงิน นับวามีอิทธิพลตอกลุมเปาหมาย

อยางย่ิง เพราะหนวยงานเหลาน้ีเปนท่ียอมรับวาเปรียบเสมือนคนกลางท่ีชวยวิเคราะห นําเสนอ และ

เปรียบเทียบขอมูลขององคกรธุรกิจตางๆ ให อยางไรก็ตามจาการศึกษาวิธีการดําเนินผลการดําเนิน
ธุรกิจของหนวยงานจัดอันดับความนาเช่ือถือทางการเงิน มูดี้ (Moody’s Investors Services) พบวา

วิธีการจัดอันดับความนาเช่ือถือโดยหนวยงานเหลาน้ีอาศัยผลการวิเคราะห โอกาสในอนาคต 
คุณภาพการบริหารจัดการ และความนาเช่ือถือของแผนงานขององคกรจากผูเช่ียวชาญ

กระบวนการจัดอันดับน้ัน มูดี้จะเปดโอกาสใหตัวแทนจากองคกร  ไดนําเสนอองคกร และ

กลยุทธทางธุรกิจตอผูเช่ียวชาญท่ีผานการฝกฝน ใหสามารถประเมินผลอยางละเอียด จากสิ่งท่ีไดยิน 
ไดฟงผูเช่ียวชาญจะพบปะพูดคุยกับผูแทนองคกร 4 – 5 คน ซ่ึง ไดแก ผูบริหาร ตัวแทนดานการเงิน 

และตัวแทนดานการบริหารจัดการ โดยปจจัยท่ีใชในการประเมินไดแก คุณภาพของความนาเช่ือถือ 
(Credit Quality) ปรัชญาการบริหารจัดการ (Management’s philosophy) และแผนงานสําหรับ

อนาคต (Plan for the future) ผูเช่ียวชาญจากมูดี้ อธิบายวา มูดี้ ไมไดจัดอันดับจากคุณงามความดี

ขององคกร แตจัดอันดับจากความนาเช่ือถือท่ีองคกรเหลาน้ันนําเสนอบนพื้นฐานความเช่ือท่ีวา 
องคกรจะทําตามท่ีไดกลาวอาง

ภาพลักษณและช่ือเสียงดานความนาเช่ือถือ ท่ีกลุมผูเช่ียวชาญมีตอองคกรจึงเปนปจจัยท่ี
มีผลตอการประเมินโดยตรง องคกรตางๆ จึงพยายามสรางความสัมพันธท่ีดีกับกลุมนักวิเคราะหและ

ผู เช่ียวชาญเหลาน้ี โดยเฉพาะกลุมท่ีทํางานใหกับสถาบันจัดอันดับความนาเช่ือถือตางๆ 

นอกจากน้ี ความนาเช่ือถือ ยังหมายถึง สภาพคลองและความม่ันคงทางการเงิน ท่ีจะเปน
หลักประกันใหกับผูจัดหาวัตถุดิบหรือคูคา (Suppliers) เพราะกลุมเปาหมายน้ีมุงหวังวาองคกรจะทํา

ตามขอตกลง เม่ือมีการสั่งวัตถุดิบแลวจะไมมีการยกเลิกในภายหลัง ซ่ึงการยกเลิกการสั่งน้ีนับเปน
ปจจัยหลักท่ีทําลายช่ือเสียงและความนาเช่ือถือขององคกรในสายตาผูจัดหาวัตถุดิบ

3. พนักงาน (Employees) ตองการความเช่ือม่ัน (Trustworthy) จากองคกรบุคลากรทุก

คนยอมคาดหวังวาองคกรท่ีตนทํางานอยูน้ันสามารถเช่ือถือได เปนองคกรท่ีมีการดําเนินท่ีดี ซ่ือสัตย 
สัญญาการจางงานเปนไปดวยความยินยอมระหวางองคกร และพนักงานถูกตองและตรงไปตรงมา 

บุคลากรไดรับการปฏิบัติอยางยุติธรรมและใหเกียรติ ท้ังดานการมอบหมายงานในหนาท่ี การ
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พิจารณาเงินเดือนและสนับสนุนทางดานตําแหนงงานและความกาวหนา พนักงานตองการนโยบาย

และปจจัยสนับสนุนจากผูบริหารท่ีเกี่ยวเน่ืองถึงคุณภาพ ชีวิตท่ีดี อาทิ การใสใจตอสุขภาพ และ
ความปลอดภัยอันเกิดจากการทํางาน รวมไปถึงความม่ันคงในหนาท่ีการงาน

4. ชุมชน (Communities) ตองการความรับผิดชอบ (Responsibility) ท่ีองคกรมีตอชุมชน
รอบขางท้ังทางดานสังคม สิ่งแวดลอม ราลฟ ลารเซน (Ralph Larsen) ผูบริหารระดับสูงของบริษัท 

จอหนสัน แอน จอหนสัน กลาววา ภาพลักษณของจอหนสัน แอน จอหนสัน คือ เปนตัวแทนของ

องคกรท่ีเปนตัวแทนความหวงใย ภาพลักษณน้ีไมไดเกิดข้ึนจาการท่ีองคกรบอกกับกลุมเปาหมายวา
มีความหวังดีเทาน้ัน หากแตจะตองมาจากพฤติกรรมและการกระทําขององคกรท่ีสะสมมาเปน

ระยะเวลายาว นาน 
องคกรท่ีมีภาพลักษณท่ีดีในสายตาของชุมชนน้ันมัก เปนองคกรท่ีใหการสนับสนุน

กิจกรรมทางสังคม หวงใยสิ่งแวดลอม มีสวนรวมกับพนักงาน ซ่ึงสวนใหญมักอาศัยอยูในชุมชน

โดยรอบองคกร เชน การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน การสนับสนุนดานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
และการใหความ สําคัญกับชุมชนน้ีจะตองมีการดําเนินงานอยางตอเน่ือง

6.6. กลุมบุคคลที่มีความสําคัญในการสรางภาพลักษณขององคกร 

สุทธิลักษณ หวังสันติธรรม. (2548: 214 – 216). การกําหนดกลุมเปาหมายของการสราง

ภาพลักษณน้ัน จะมีกลุมเปาหมายหลายกลุม (Multiple target) เพราะภาพลักษณท่ีดีขององคกรน้ัน

ไมไดสะทอนความคิดของกลุมบุคคลเพียงบางกลุมเทาน้ัน แตเปนการสะทอนความรูสึกของ
ประชาชนเปาหมายแตละกลุมท่ีมีตอองคประกอบตางๆขององคกร แลวกลายเปนภาพรวมท่ีสะทอน

ลักษณะขององคกรในความคิดของประชาชน

กลุมเปาหมายการสรางภาพลักษณมีดังน้ี 

1. รัฐบาล (Government) รัฐบาลจะเปนผูกําหนดกิจกรรมท่ีสําคัญกับบริษัท เพราะรัฐบาล

จะเปนผูอนุมัติใหทําอะไรหรือไมทําอะไร ซ่ึงมีผลตอการดําเนินธุรกิจหลายคร้ังท่ีธุรกิจของบริษัท
เกี่ยวของกับใบอนุญาต โครงสรางภาษี สัมปทาน การออกกฎหมาย การยกเลิกกฎหมาย จะอยูท่ี

รัฐบาล การมีภาพลักษณท่ีดีในสายตาของหนวยงานภาครัฐ ยอมมีผลตอการดําเนินงานท่ีเกี่ยวของ

กับภาครัฐใหเปนไปอยางราบร่ืน
2. สื่อมวลชน (The press) เปนกลุมท่ีมีผลตอความรูและความคิดของประชาชน ท้ังน้ี

เพราะเปนแหลงขาวท่ีประชาชนใชในการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเร่ืองตางๆ แลวเก็บไวใชในการ
พิจารณาหรือประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ีเกี่ยวของในอนาคต

3. กลุมกดดัน (Pressure group) เปนกลุมท่ีมีบทบาทเพิ่มมากข้ึนในปจจุบัน เชน กลุม

องคกรพัฒนาเอกชน (Non Government Organization- NGO) กลุมสมัชชาคนจนท่ีเรียกวากลุม
กดดันเพราะวากลุมเหลาน้ีจะใชวิธีการตางๆมากมาย เพื่อกดดันใหเกิดปรากฏการณบางสิ่ง
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บางอยางในสิ่งท่ีเขาตองการท่ีพบสวนใหญแลวมักเปนกลุมกดดันรัฐบาล แตบริษัทเอกชนก็พบกับ

กลุมกดดันไดเชนกัน 
4. กลุมผลประโยชน (Interest group) เปนกลุมท่ีได หรือเสียประโยชนโดยตรงตอสิ่งท่ี

องคกรจะทํา
5. กลุมวิศวกรสังคม (Social Engineer) หมายถึงกลุมท่ีเปนผูวางโครงการของสังคม โดย

ช้ีแนวทางเดินใหสังคม กลุมวิศวกรสังคม (Social engineer) เปนกลุมท่ีธุรกิจตองสรางความเขาใจ 

เพราะหากไมสามารถสรางความเขาใจ การดําเนินธุรกิจก็จะลําบาก ในหลายดาน เพราะถาหากกลุม
น้ีตอตานกิจกรรมตางๆ ก็ไมอาจเกิดข้ึนได 

6. นักการเมือง (Political man) นักการเมืองมีบทบาทท่ีจะกระทบตอธุรกิจ กลาวคือ 
นักการเมืองเปนผูนําเสนอการออกกฎหมายและการยกเลิกกฎหมาย ถาไมสามารถสรางความเขาใจ

กับนักการเมืองแลว กฎหมายบางอยางอาจมีผลกระทบตอธุรกิจได

7. ผูนําทางความคิด (Opinion leaders) คือ กลุมบุคคลท่ีสื่อมวลชนพอใจท่ีจะขอ
ความเห็น ผูนําทางความคิดมีบทบาทสําคัญ ในกรณีท่ีเกิดมีประเด็นข้ึนในสังคม สื่อมวลชนมักไป

สัมภาษณเพื่อขอความเห็น ดังน้ัน ธุรกิจตองทําความเขาใจกับบุคคลเหลาน้ีใหเขาใจถึงการ
ดําเนินงานของธุรกิจ เพราะหากบุคคลเหลาน้ีแสดงความคิดเห็นหรือพฤติกรรมเชิงตอตาน ก็จะทํา

ใหธุรกิจไมสามารถดําเนินงานได

8. ลูกคา (Customer) ในการสรางภาพลักษณ องคกรจะตองทําใหผูท่ีเปนลูกคามีความ
เขาใจและรักองคกร ดังคํากลาวท่ีวา “ไมมีใครสรางความรํ่ารวยไดจากลูกคาท่ีมีความเกลียดชัง”

ดังน้ัน จึงตองใชความรักเปนฐานท่ีจะนําไปสูความช่ืนชมสินคา การทําดีตอสังคม การอธิบายการ
กระทําขององคกรใหลูกคาเขาใจ ยอมทําใหสามารถสรางมูลคาเพิ่มใหกับบริษัทและสินคาได

9. กลุมท่ีเปนองคกรไมคากําไร (Non-profit organization) การดําเนินธุรกิจใดๆ ท่ีเปน

ประโยชนตอกลุมน้ี จะแสดงใหเห็นภาพลักษณในฐานะของหนวยงานทางธุรกิจท่ีใหการสนับสนุน
องคกรของเขา บริษัทจะไดรับความช่ืนชม

10. ชุมชน (Communities) ในปจจุบันเปนชุมชนท่ีมีความตื่นตัว (Active Communities)
ไมใชชุมชนท่ีน่ิงเฉย เพราะปจจุบันชุมชนมีบทบาทสําคัญตอการตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจใดๆ ท่ี

สงผลกระทบตอสภาพแวดลอมความเปนอยูของชุมชน ถาองคกรไมสามารถสรางความเขาใจกับ

ชุมชนไดยอมจะสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ และถาหากองคกรไมสรางความดี หรือทํา
ประโยชนใหกับชุมชนดวยแลวย่ิงทําใหเกิดการตอตานมากข้ึน ดังน้ันองคกรจึงตองสรางความเขาใจ

และความสัมพันธท่ีดีกับชุมชนและคนในชุมชน
11. พนักงานภายในบริษัท (Existing employee) การสรางภาพลักษณท่ีดีตอองคกรใดๆ  

ก็ตามองคประกอบสําคัญตองมาจากภาพสะทอนของบุคลากรภายใน ถาพนักงานมีความรัก ความ

ภักดีตอบริษัทไมคิดเปนศัตรูกับบริษัทและพรอมท่ีจะเปนกระบอกเสียงกับบริษัท การดําเนินงานจะมี
ความราบร่ืน ถาพนักงานบริษัทโจมตีบริษัทตนเอง คนภายนอกมักจะเช่ือถือมากกวาการท่ีคูแขง
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โจมตีบริษัท นอกจากน้ี ภาพลักษณของพนักงานยังเปนปจจัยสนับสนุนภาพลักษณองคกรและ

สะทอนถึงเอกลักษณท่ีองคกรตองการนําเสนอตอสาธารณชนอีกดวย
12. ผูถือหุน (Shareholders) ธุรกิจใดๆ ก็ตามท่ีผูบริหารถือหุนไวมากและไมยอมขายหุน 

ธุรกิจน้ันถือวามีภาพลักษณท่ีดี แตถาองคกรใดเทขายหุนมาก ราคาของหุนตกไปเร่ือยๆ เพราะมีแต
การเทขาย ไมมีการขอหุนเขามา ยอมขาดความนาเช่ือถือในสายตาของนักลงทุน ดังน้ันเม่ือใดก็

ตามท่ีดําเนินธุรกิจแลวไมสามารถอธิบายใหผูถือหุนเขาใจ เกิดความสบายใจและยอมรับในความ

ม่ันคงของธุรกิจได ก็จะทําใหภาพลักษณและช่ือเสียงดานความม่ันคง ความกาวหนาและความ
นาเช่ือถือขององคกรตกต่ํา

13. กลุมแวดวงของสถาบันการเงิน (Financial circle) ภาพลักษณท่ีดีตอสถาบันทาง
การเงินน้ัน เปนปจจัยท่ีสรางความนาเช่ือถือ การลงทุน ซ่ึงสงผลตอการใหกูยืมเงินงายข้ึน องคกรท่ี

มีช่ือเสียงไมดีจะกูเงินไดยาก หรือถากูไดก็ไมเต็มจํานวนตามท่ีขอกูไวและอัตราดอกเบ้ียจะสูงกวา

ปกติ การลงทุนดําเนินธุรกิจจําเปนตองกูยืมเงินจากสถาบันการเงินและการท่ีไดรับดอกเบ้ียต่ํา ถือวา
เปนความไดเปรียบของธุรกิจ เพราะฉะน้ัน ภาพลักษณและช่ือเสียงขององคกรเปนปจจัยสําคัญท่ีมี

ผลตอการขยายธุรกิจในอนาคต
14. บุคคลท่ีจะเขามาเปนพนักงานของบริษัทในอนาคต (Prospective employee) เปน

การสรางภาพลักษณและช่ือเสียงดานการบริหารงานบุคคล หากองคกรมีภาพลักษณและช่ือเสียงดี 

ผูท่ีมีความสามารถเรียนเกง ก็จะเลือกทํางานกับองคกรน้ันเปนแหงแรก องคกรจะสามารถระดม
สมองของคนเกงเอาไวกับองคกร ในขณะท่ีองคกรมีช่ือเสียงในทางไมดีน้ัน คนเกงๆ ก็จะไปหา

องคกรท่ีมีช่ือเสียงดีกวา ซ่ึงหมายความวา องคกรน้ันๆ ไดแตพนักงานท่ีไมมีคุณภาพมาทํางาน 
พนักงานท่ีไมมีคุณภาพยอมสงผลตอประสิทธิภาพการทํางานดวย

15. ผูจัดหาวัตถุดิบหรือกลุมผูคา (Suppliers) หมายถึง บุคคลท่ีขายสินคาใหกับธุรกิจ ถา

องคกรมีภาพลักษณและช่ือเสียงดี โดยเฉพาะทางดานความนาเช่ือถือทางการเงิน ตองการวัตถุดิบ 
หรือสินคาท่ีจะนํามาใชในธุรกิจยอมจะไดผูคาท่ีดีๆ เขามาติดตอคาขายดวย ทําใหไดวัตถุดิบหรือ

สินคาท่ีดีมีคุณภาพ สงผลตอคุณภาพของสินคาท่ีผลิตออกมายอมมีคุณภาพท่ีดีไปดวย
16. คูแขงขัน (Competitor) การมีภาพลักษณท่ีดีในสายตาของคูแขงทางธุรกิจน้ันเปนการ

ปองกันไมใหเกิดการแขงขันในลักษณะท่ีเปนศัตรูกัน แมจะเปนคูแขงทางการคาแตเม่ือมีความ

จําเปนตองอาศัยความรวมมือทางการคาก็จะสามารถรวมตัวกันเพื่อประโยชนของทุกฝาย
17. กลุมผูนํานักศึกษา (Student activist) ไดแก ผูท่ีเปนหัวหนาฝายกิจกรรม นักศึกษา ผู

ท่ีเปนนายกสมาคม ประธานชมรมตางๆ ซ่ึงมีความสนใจและมักเขาไปมีสวนรวม ในกิจกรรมทาง
สังคมอยูเสมอ ปจจุบันคนกลุมน้ีมีความสําคัญในฐานะตัวแทนคนรุนใหมหรือปญญาชน ดังน้ัน 

ภาพลักษณท่ีคนกลุมน้ีมีตอองคกรอาจไดรับการตีความในฐานะความคิดของคนรุนใหมโดยสวนใหญ

18. ใชเคร่ืองมือสื่อสารตางๆ ชวยในการดําเนินงานสรางภาพลักษณใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพเขาถึงประชาชนเปาหมายไดอยางกวางขวาง ซ่ึงอาจใชสื่อมวลชนตางๆ เขาชวย
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ประกอบ เชน หนังสือพิมพ วิทยุโทรทัศน รวมท้ังการใชการโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ สิ่งพิมพ

ตางๆ เชน จุลสารโปสเตอร แผนปลิวแผนพับ เปนตน

7. ประวัติความเปนมาของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย

บริษัทรวมทุนระหวาง บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) กับบริษัท ดาว เคมิคอล

เปนการรวมทุนระหวางสองบริษัทดังกลาวในธุรกิจท้ังหมดหาธุรกิจดวยกัน ท่ีรวมกันทํางานอยาง
ใกลชิด  ประกอบดวย บริษัท สยามเลเทกซสังเคราะห จํากัด (ผลิตสไตรีน บิวเทไดอีน เลเทกซ)

บริษัทสยามโพลีสไตรีน จํากัด (ผลิตโพลิสไตรีน) บริษัท สยามสไตรีนโมโนเมอร จํากัด (ผลิตสไต
รีนโมโนเมอร) และบริษัท สยามโพลิเอททีลีน จํากัด (ผลิตโพลิเอททีลีนความหนาแนนต่ําเชิงเสน)

บริษัท เอ็มทีพี เอชพีพีโอ แมนูแฟคเจอร่ิง จํากัด ซ่ึงขณะน้ีอยูในระหวางการกอสรางโรงงานผลิต

โพรโพลีน ออกไซด
บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จํากัด เปนบริษัทท่ีนําเขาและทําการตลาดใหกับ

ผลิตภัณฑของ ดาวหลากหลายชนิดเพื่อตอบสนองความตองการของอุตสาหกรรมตางๆ เชนสารทํา
ละลายและอีพ็อกซีสําหรับอุตสาหกรรมทาสี เคลือบสี และอิเล็กทรอนิกส สารลดแรงตึงผิวและ

สารประกอบอะมีนสําหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ AMERCHOLTM และสารโพลีไกลคอลสําหรับ

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑดูแลรางกาย สารช้ันกลางสําหรับอุตสาหกรรมพลาสติกและปโตรเคมี 
พลาสติกและสารเคมีภัณฑสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต เรซินสําหรับแลกเปลี่ยนอิออน 

(DOWEXTM) และเมมเบรนท่ีใชในกระบวนการรีเวิรสออสโมซิส (FILMTEC TM ) สําหรับระบบกรอง
นํ้า นอกจากน้ันบริษัทฯยังไดผลิตอิมัลช่ันโพลีเมอรสําหรับงานทาสีและงานเคลือบดวย

บริษัท คารไบด เคมิคอล (ประเทศไทย) จํากัด ผลิตยางสังเคราะหประเภทกระจายตัวใน

นํ้าหลากหลายประเภท ไดแก อะครีลิค สไตรีน-อะครีลิค ไวนิลอะครีลิค ไวนิลเวอรซาติก และโพลี
(ไวนิล อะซิเตท) โฮโมโพลิเมอร ผลิตภัณฑเลเท็กซสังเคราะห UCAR TM คุณภาพสูงเหลาน้ีใชในสี

สําหรับงานดานสถาปตยกรรม (เชนสารเช่ือมประสาน สารปรับความขนเหลว และสารใชแทนเม็ดสี
เพื่อความทึบแสง) ใชในอุตสาหกรรมสิ่งทอและการพิมพผา ใชในอุตสาหกรรมสีทาถนน หมึกพิมพ

ชนิดนํ้า นํ้ายาเคลือบเงาพื้น วัสดุอุดรอยร่ัวและสารใชผนึก เปนตน

บริษัท ดาว อะโกรไซแอนส (ประเทศไทย) จํากัด นําเขาและจัดจําหนายผลิตภัณฑ
สารเคมีทางการเกษตรและผลิตภัณฑกําจัดแมลงตางๆ อาทิ ยากําจัดวัชพืช ยากําจัดแมลงและยา

กําจัดเช้ือรา ตลาดสําคัญของเคมีภัณฑเหลาน้ี คือตลาดเกษตรกรรมตางๆ เชน ขาว ผัก พืชไร และ
ผลไม สวนการกําจัดแมลงน้ันเนนท่ีการกําจัดปลวก 
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Dow’s Essential Elements

พันธกิจ การดําเนินการปรับปรุงอยางตอเน่ืองในสิ่งท่ีจําเปนตอความกาวหนาของมนุษย 

โดยใชทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

วิสัยทัศน เปนบริษัทเคมีภัณฑท่ีใหญท่ีสุด มีผลกําไรมากท่ีสุดและไดรับการยกยองมาก

ท่ีสุดในโลก 

คุณคา ความซ่ือสัตยสุจริต การใหความเคารพนับถือผูอื่น 

กลยุทธองคกร เสริมสรางความแข็งแกรงของธุรกิจเคมีและพลาสติกพื้นฐาน (Basic

business) ของเราและเลือกการลงทุนในธุรกิจเคมีและพลาสติกพิเศษ (performance businesses)

สถานที่ต้ังสํานักงานใหญ และโรงงาน

สํานักงานใหญ :

ช้ัน 14 – 16 อาคารไวทกรุป 2 เลขท่ี  75 ซอยรูเบีย  ถ.สุขุมวิท 42 พระโขนง  
กรุงเทพมหานคร  10110 โทร. 02-365-7000 โทรสาร 02–381–1249

โรงงาน SCG-DOW GROUP:

เลขท่ี 8 ถ.ไอสี่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตู ป.ณ. 72 มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง  
21150 โทร. 038-673-000 โทรสาร 038-683-196

โรงงานบริษัท คารไบด เคมิคอล (ประเทศไทย) จํากัด

เลขท่ี 4 ซอย G2 นิคมอุตสาหกรรมตะวันออก (มาบตาพุด) ถนนปกรณสงเคราะหราษฎร 

ต.หวยโปง อ.เมือง จ.ระยอง 21150 โทร. 038–687–400 โทรสาร  038–685–078
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8. บทความและงานวิจัยที่เก่ียวของ

ภันชภรณ อยูชุมธนา (2550) ศึกษาเร่ือง “ปจจัยท่ีมีผลตอภาพลักษณของบริษัท ทรูมูฟ
จํากัด ในทัศนะของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบวา ผูใชบริการมีความคิดเห็น

ตอภาพ ลักษณโดยรวม มีผลตอภาพลักษณของบริษัท ทรูมูฟ จํากัด ในทัศนะของผูใชบริการในเขต

กรุงเทพ ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอภาพลักษณโดยรวมมีผลตอภาพลักษณของบริษัท
ทรูมูฟ จํากัด ในทัศนะของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนราย

ดาน พบวา ภาพลักษณดานบริษัทโดยรวม มีผลตอภาพลักษณของบริษัท ทรูมูฟ จํากัด ในทัศนะ

ของผูใช บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในระดับมาก โดยมีความคิดเห็นตอ การมีสวนชวยสังคมใน
การสงเสริมใหคนมีงานทํา โดยการคัดเลือกพนักงานท่ีมีคุณสมบัติตามตองการ มารวมงานกับทรูมูฟ

ทานมีความม่ันใจและมีความเ ช่ือถือ ในการใชบ ริการของทรู มูฟเปนผู ใหบ ริการระบบ
โทรศัพทเคลื่อนท่ีระดับพรีเม่ียมและทรูมูฟมีมาตรฐานเดียวกับผูใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนท่ี

อื่นๆ ในระดับมาก

ภาพลักษณตราสินคาโดยรวม มีผลตอภาพลักษณของบริษัท ทรูมูฟ จํากัด ในทัศนะของ
ผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในระดับมาก โดยมีความคิดเห็นตอ โลโกทรูมูฟ เปนตัวอักษรสี

แดงท่ีมีความเปนเอกลักษณ ในระดับมากท่ีสุด สวนทรูมูฟ เปนช่ือท่ีเรียกติดปาก เรียกงาย โลโก 
ทรูมูฟ เปนโลโกผูใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนท่ีในประเทศไทย มีผลในระดับมาก

มนตรี เลิศสกุลเจริญ (2547) ศึกษาเร่ือง “แนวทางการพัฒนาความรับผิดชอบตอสังคม

ขององคกรธุรกิจภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดนนทบุรี” ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารองคกรธุรกิจ
ภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดนนทบุรี สวนมากเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 30-35 ป มีสถานภาพ

สมรส และจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ดํารงตําแหนงผูจัดการ มีประสบการณทํางาน 5-10 ป 
บริษัทกอตั้งมาเปนระยะเวลามากกวา 15 ป ประเภทการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมพบวา องคกร

ภาคอุตสาหกรรม รอยละ 19.3 มีธุรกิจเกี่ยวกับอาหารและเคร่ืองดื่ม รองลงมาเปนดานสิ่งทอและ

เคร่ืองแตงการ รอยละ 17.5 มีมูลคาสินทรัพยของบริษัทอยูระหวาง 11-50 ลาน และมีลูกจางจํานวน 
25-90 คน จํานวนเทากันคือ รอยละ 39.0 มีรายไดของบริษัทตอป 11-50 ลานบาท รอยละ 34.6

องคกรธุรกิจสวนใหญรอยละ 82.9 จัดกิจกรรมหรือบริการเพื่อสังคมในดานการบริจาคเงินหรือ
สิ่งของในงานสาธารณกุศลโดยภาพรวม ผูบริหารองคกรธุรกิจมีความเห็นกับแนวคิดความ

รับผิดชอบตอสังคมดานเศรษฐกิจ กฎหมาย จริยธรรมและการใชดุลยพินิจท้ัง 4 ดานอยูในระดับมาก 

และมีความเห็นดวยตอการจัดกิจกรรมหรือบริการท่ีสะทอนถึงความรับผิดชอบตอสังคมท้ัง 6 ดาน
คือ ดานสุขภาพอนามัย สิ่งแวดลอม สิทธิผูบริโภค และวัฒนธรรมอยูในระดับมาก แตมีความเห็น

ดวยในดานการพัฒนาชุมชนและการศึกษาอยูในระดับปานกลาง
จิรัชญา โยธาอภิรักษ (2551) ศึกษาเร่ือง “ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอภาพลักษณดานความ

รับผิดชอบตอสังคมของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และผลของภาพลักษณตอทัศนคติท่ีมีตอตรา

สินคา ปตท.” ผลการวิจัยพบวา 
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1. กลุมตัวอยางเปดรับขาวสารโดยรวมเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท ปตท. จํากัด 

(มหาชน) อยูในระดับนอย ซ่ึงเปนการเปดรับขาวสารจากสื่อโทรทัศนในระดับมาก จากสื่อ
หนังสือพิมพในระดับปานกลาง และจากเว็บไซตของ ปตท. www.pttplc.com ในระดับนอยท่ีสุด โดย

กลุมตัวอยางสวนใหญมีการรับรูและความรูเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท ปตท. จํากัด 
(มหาชน) ในระดับปานกลาง

2. ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมโดยรวมของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ใน

สายตาของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครอยูในระดับดีหรือเปนเชิงบวก
3. พฤติกรรมการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อสังคมไมมีอิทธิพลตอภาพลักษณ

ดานความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)สวนการรับรูและความรูเกี่ยวกับ
กิจกรรมเพื่อสังคมมีอิทธิพลตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมโดยรวมของบริษัท ปตท.

จํากัด (มหาชน) ในสายตาของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

4. ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) มีผลตอ
ทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีตอตราสินคา ปตท.

กุลนัดดา สุวรรณศรี (2551) ศึกษาเร่ือง ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร ท่ีมีอิทธิพล
ตอคุณคาตราสินคา “ฮอนดา” และแนวโนมพฤติกรรมของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจัยพบวาผูบริโภคสวนใหญเปนเพศชาย คน มีอายุ 18 – 26 ป มีสถานภาพ โสด ระดับ

การศึกษาสูงสุด ท่ีระดับปริญญาตรี อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดตอเดือน นอยกวาหรือ
เทากับ 20,000 บาท จํานวนรถยนตในครอบครัว 2 คัน โดยผูบริโภคใหความคิดเห็นดานความ

รับผิดชอบตอสังคมของฮอนดา โดยรูสึกชอบมาก มีความคิดเห็นวาคุณคาตราสินคามีอิทธิพลมาก
ตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ และมีแนวโนมอยูในระดับท่ีจะซ้ือสินคา

ผลการวิเคราะหขอมูลดานความรูสึกตอความรับผิดชอบตอสังคมของ ”ฮอนดา” ของ

ผูบริโภค ระดับความรูสึก โดยรวมของผูตอบแบบสอบถาม มีความรูสึกโดยรวม คือ ชอบมาก ซ่ึง
สอดคลองกับงานวิจัยของ เพลินทิพย โกเมศโสภา (2541) ศึกษาเร่ือง การจัดการดานการตลาดเพื่อ

สิ่งแวดลอมของบริษัทสินคาอุปโภคช้ันนําในประเทศไทย ผลการวิจัยพบวาการตลาดเพื่อ
สิ่งแวดลอมทําใหภาพ พจน ของสินคาดีข้ึน ชวยสรางจิตสํานึกใหแกสังคมและทําใหลูกคามีความพึง

พอใจมากข้ึน ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงความสามารถในการบรรลุเปาหมายของธุรกิจท่ีใชการตลาดเพื่อ

สิ่งแวดลอม ซ่ึงมีวัตถุ ประสงค เพื่อสรางภาพพจนของสินคาและเพื่อสรางจิตสํานึกในสังคม และยัง
สอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริวรรณ เสรีรัตน (2538) ศึกษาเร่ืองการตลาดเพื่อสิ่งแวดลอมในทัศนะ

ของนิสิต/ นักศึกษาท่ีกําลังศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตในสถาบันอุดมศึกษาสังกัด
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจัยพบวา การใชเคร่ืองมือการตลาดเพื่อสิ่งแวดลอมมี

ความสําคัญตอการนํามาใชสําหรับนักการตลาดเพราะสามารถสรางผลสําเร็จดานยอดขายและกําไร

สามารถสรางภาพลักษณใหกับบริษัทวาเปนบริษัทท่ีมีความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมเพราะผูบริโภค
และสังคมใหความสนใจและเห็นความ สําคัญของปญหาสิ่งแวดลอมมากข้ึน
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นอกจากน้ียังสอดคลองกับทฤษฏีของ Arther D Little พบวาการทํา CSR มีผลดีตอธุรกิจ

คือ ความสามารถทางการแขงขันและจุดยืนในตลาด ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรนําไปสู
การตัดสินใจซ้ือสินคา มากกวาการสรางตราสินคา หรือความสําเร็จทางการเงินขององคกร และผล

จากการศึกษาของ Michael E.Porter และ Mark R Kramer ใน Harvard Business Review
(2006). เร่ือง The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility

กลาววา องคกรท่ีไดดําเนินการดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร น้ันเปนการสรางโอกาสท่ี

จะทําใหบริษัทสามารถมีความสามารถในการแขงขันเพิ่มข้ึน และยังเปนการแบงปนคืนกําไรใหกับ
สังคมอีกดวย

ปจิตราภรณ หวังเจริญสุข (2550) ศึกษาเร่ือง “การศึกษาภาพลักษณของบริษัท แอด
วานซ อะโกร จํากัด (มหาชน) ในดานความรับผิดชอบตอสังคม เร่ืองสิ่งแวดลอม” ผลจากการวิจัย

พบวา ภาพลักษณของ บริษัท แอดวานซ อะโกร จํากัด (มหาชน) ในดานความรับผิดชอบตอสังคม 

เร่ืองสิ่งแวดลอมในความคิดเห็นของชุมชนอยูในระดับดี โดยนโยบายและแนวทางในการดําเนินงาน
มีการคํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคมเร่ืองสิ่งแวดลอม ซ่ึงเปนผลมาจากลักษณะการประกอบธุรกิจ

ขององคกรเองท่ีอาจทําใหเกิดผลกระทบกับสิ่งแวดลอมและคนในชุมชน รวมท้ังเกิดจากความตื่นตัว
ของชุมชนเองในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท ซ่ึงทําใหชุมชนมี

ความสําคัญและสามารถสงผลตอการตัดสินใจในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ภายในชุมชนของบริษัทฯ 

มากข้ึน ท้ังน้ีการดําเนินงานของบริษัทฯ สามารถสงผลกระทบตอชุมชนไดท้ังในดานบวกและดาน
ลบ ไมวาจะเปนคุณภาพชีวิต สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ การจางงาน เปนตน สิ่งเหลาน้ีทําใหสงผลตอ

ภาพลักษณของบริษัทฯ ไดเปนอยางมาก
จากการศึกษาเอกสารทางวิชาการ บทความ แนวคิด ทฤษฏีและผลงานท่ีเกี่ยวของ ผูวิจัย

ไดนํามาเปนแนวทางในการกําหนดช่ือเร่ืองการวิจัย กรอบแนวคิดและกําหนดตัวแปรท่ีใชในการวิจัย

ในคร้ังน้ี ซ่ึงสามารถสรุปเน้ือหาสําคัญเพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการทําวิจัยดังตอไปน้ี  ผูวิจัยไดนํา
แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของ สุนทร คุณชัยมัง. (2551:

ออนไลน) Corporate Social Responsibility: CSR เปนการแสดงถึงความมุงม่ันอยางตอเน่ืองของ
องคกรในการบริหารจัดการอยางรับผิดชอบตอสังคม โดยมีองคประกอบท่ีสําคัญไดแก การใชหลัก

ธรรมาภิบาล การผลิตสินคาและบริการท่ีปลอดภัยและเปนมิตรตอผูบริโภคและสิ่งแวดลอม การ

คํานึงถึงสิทธิมนุษยชน แรงงานและความเทาเทียมในสังคม การสรางคุณคาใหกับองคกรจากการ
ดําเนินการท่ีโปรงใส ซ่ือสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบตอการสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาทางการคา

และการลงทุนเพื่อชุมชนท่ีองคกรอยูรวม ท้ังจากการสนับสนุนทางดานการพัฒนาในดานตางๆ เชน 
การสงเสริมการสรางรายได การศึกษา รวมถึงสุขภาพของคนในทองถิ่นท่ีองคกรอยูรวมดวย ท้ังน้ี

ตองสอดคลองกับลักษณะของธุรกิจท่ีองคกรดําเนินการและเนนการมีสวนรวมของบุคคลากรใน

องคกร ซ่ึงนอกเหนือจากการใหบริจาคโดยโปรยเม็ดเงินลงไปสูชุมชนเพื่อภาพลักษณขององคกร
ตรงท่ีมีความย่ังยืนกวา และจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม (ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม. 2552)

ไดจํากัดคํานิยามวา ความรับผิดชอบตอสังคม หมายถึง ความรับผิดชอบของผูประกอบการ
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อุตสาหกรรมตอผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอสังคมและสิ่งแวดลอมอันเกิดจากการตัดสินใจหรือกิจกรรม 

รวมถึงผลิตภัณฑและบริการของผูประกอบการอุตสาหกรรม ผานพฤติกรรมท่ีโปรงใสและมี
จรรยาบรรณ ซ่ึงสอดคลองกับการพัฒนาอยางย่ังยืนและสวัสดิการของสังคม คํานึงถึงความคาดหวัง

ของผูมีสวนไดสวนเสีย เปนไปตามกฎหมายและสอดคลองกับพฤติกรรมตามมาตรฐานสากล และ
บูรณาการท่ัวท้ังองคกร  ซ่ึงผูวิจัยไดเลือกทฤษฎีท่ีกลาวมาขางตนเพราะตัวแปรมีผลโดยตรงตอ

ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมขององคกรและยังสอดคลองกับการ

ดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทยมาก
ท่ีสุด (The Dow in Thailand Public Report 2004 – 2006 Result) ท่ีเนนการใหความสําคัญกับผูมี

สวนไดสวนเสียขององคกรท้ังทางตรงและทางออม เชน ลูกคา พนักงาน และคูคา การคํานึงถึง
สภาพความเปนอยูของชุมชน โดยจัดในรูปแบบตางๆ เชน การสนับสนุน/สงเสริมชุมชน หรือ การ

บริจาคและรับผิดชอบตอสภาพแวดลอมทางนิเวศวิทยาสิ่งแวดลอมขององคกร และนอกจากน้ียังมี

การประชาสัมพันธกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอมขององคกร ซ่ึงผูวิจัยไดนําแนวคิดและทฤษฎี
เกี่ยวกับการประชาสัมพันธของวิมลพรรณ อากาเวท (2546: 10) ใหความหมายวา การ

ประชาสัมพันธ (Public Relation) หมายถึง การติดตอสื่อสารระหวางหนวยงานหรือองคกรและกลุม
ประชาชนเปาหมายโดยมีการจัดทําแผน และกระทําอยางตอเน่ืองสมํ่าเสมอ เพื่อสรางความเขาใจอัน

ถูกตองในอันท่ีจะสรางความเช่ือถือ ศรัทธาและความรวมมือตลอดจนความ สัมพันธท่ีดี ซ่ึงจะชวยให

การดําเนินงานของหนวยงานน้ันๆ บรรลุเปาหมาย และนอกจากน้ีผูวิจัยยังไดนําแนวคิดและทฤษฎี
เกี่ยวกับภาพลักษณมาประยุกตใชกับงานวิจัย โดยเลือกทฤษฎีของ จิราภรณ สีขาว (2547:

ออนไลน) ซ่ึงไดกลาววาภาพลักษณ หมายถึง ภาพท่ีเกิดข้ึนในจิตใจของบุคคลตามความรูสึกนึกคิด
ท่ีมีตอองคการ สถาบัน บุคคลหรือการดําเนินงาน ภาพท่ีเกิดข้ึนในจิตใจน้ีอาจจะเปนผลมาจากการ

ได รับประสบการณโดยตรงหรือประสบการณทางออมท่ีบุคคลน้ันรับรูมา ซ่ึงผูวิจัยไดนํามาใชเปน

แนวทางในการหาตัวแปรท่ีมีผลตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของ
องคกรและไดนํามาใชในการสรางแบบสอบถามสวนท่ี 3

สําหรับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเปดรับขอมูลขาวสาร ผูวิจัยไดนําแนวคิดและทฤษฎี
เกี่ยวกับการเปดรับขอมูลขาวสารของ ปรมะ สตะเวทิน (2541: 134 – 135) ซ่ึงกลาววาถึงประเภท

ของสื่อวา สื่อเปนตัวเช่ือมระหวางผูสงสารและผูรับสารใหติดตอกัน ดังน้ันสื่อจึงเปนองคประกอบ

ประการหน่ึง ซ่ึงมีอิทธิพลตอประสิทธิผลของพฤติกรรมการสื่อสารในการสื่อสารผูสงสารจึง
จําเปนตองเลือกใชสื่อท่ีเหมาะสม เน่ืองจากสื่อแตละชนิดมีความสามารถเขาสูระบบของการรับรูของ

ผูรับสารโดยผานประสาทสัมผัสท่ีแตกตางกัน เชน การเห็นจากสื่อสิ่งพิมพ การไดยินจาก
วิทยุกระจายเสียงและการเห็นและไดยินจากภาพยนตร โทรทัศน  ซ่ึงสื่อท่ีใชในการสื่อสารแบง

ออกเปน 3 ประเภท ดังน้ี

1. สื่อมวลชน (Mass Media) หมายถึง สื่อท่ีสามารถนําสารจากผูสงสารไปสูผูรับสาร ซ่ึง
ประกอบไปดวยคนจํานวนมาก ไดอยางรวดเร็วภายในเวลาเดียวกัน หรือในเวลาท่ีใกลเคียงกัน

ไดแก หนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน นิตยสารและภาพยนตร ซ่ึงสื่อมวลชนมีคุณสมบัติ
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ท่ีดี กลาวคือ สามารถเผยแพรขาวสารไปยังผูรับสารจํานวนมาก ไดในเวลาอันรวดเร็ว สามารถให

ความรู และขาวสารแกผูรับสารไดเปนอยางดี
2. สื่อเฉพาะกิจ (Specialized Media) หมายถึง สื่อท่ีถูกผลิตข้ึนมาโดยมีเน้ือหาเฉพาะและ

จุดมุงหมายหลักอยูท่ีผูรับสารเฉพาะกลุม เชน หนังสือ คูมือ จุลสาร แผนพับ โปสเตอร ภาพสไลด
นิทรรศการ เปนตน ซ่ึงคุณสมบัติท่ีดีของสื่อเฉพาะกิจก็คือ ผูสงสารสามารถสงขาวเฉพาะเร่ือง ใหกับ

ผูรับสารเปาหมายไดอยางสอดคลองเหมาะสม เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการสื่อสารน้ันสื่อ

สามารถ ทําใหผูรับสารเปาหมายไดรับทราบขาวสาร ความรูโดยตรง และถูกตอง อันจะสงผลตอการ
ตัดสินใจ และลงมือปฏิบัติไปในแนวทางท่ีผูสงสารตองการได

3. สื่อบุคคล (Person Media) หมายถึง ตัวคนท่ีถูกนํามาใชในการสื่อสารกับผูสาร
เผชิญหนาท้ังในรูปของการสนทนาหรือในรูปของการประชุมกลุม ซ่ึงการใชสื่อบุคคลในการ

ติดตอสื่อสารกอให เกิดผลดี คือ สามารถนําขาวสารท่ีตองการเผยแพรขาวสาร เปนไปในลักษณะท่ี

ยืดหยุนปรับใหเขากับผูรับสารเปนรายๆ ไปได และยังทําใหรับทราบความรูสึกนึกคิดของผูรับสาร
ไดทันที ผูวิจัยไดเลือกทฤษฎีท่ีกลาวมาน้ี เพราะพฤติกรรมการเปดรับขอมูลขาวสารของพนักงาน

บริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย น้ันมีความแตกตางกันในการเปดรับสื่อประเภทตางๆ  ซ่ึงมี
ผลตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมขององคกร และไดนํามาใชในการ

สรางแบบสอบถามสวนท่ี 2



บทท่ี 3

วิธีดาํเนินการวิจัย

ในการวิจัยเร่ือง “ภาพลักษณความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือ

ของ ดาว ในประเทศไทย” ผูวิจัยดําเนินการศึกษาตามข้ันตอน ดังน้ี

1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง
2. การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย

3. การเก็บรวมรวมขอมูล
4. การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล

5. สถิติท่ีใชในการวิเคราะห

1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง

ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัย

ผูวิจัยมีความมุงหมายท่ีจะศึกษาเกี่ยวกับ “ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย” ซ่ึงเปนการศึกษาความคิดเห็นของพนักงาน
เกี่ยวกับพฤติกรรมการเปดรับขอมูลขาวสารดานความรับผิดชอบตอสังคม ความรับผิดชอบตอผูมี

สวนไดสวนเสีย ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม และการประชาสัมพันธดานความ

รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมขององคกร มีความสัมพันธกับภาพลักษณความรับผิดชอบตอ
สังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย ซ่ึงจะศึกษาจากเอกสารการ

เผยแพรท่ีเกี่ยวของ เชน รายงานประจําป เอกสารการเผยแพรขอมูลขาวสาร บทความ บท
สัมภาษณ วารสาร นิตยสาร และเจาหนาท่ีฝายประชาสัมพันธของบริษัทฯ เปนตน ซ่ึงการศึกษาคร้ัง

น้ีเปนการสํารวจความคิดเห็นของพนักงานท่ีปฏิบัติงานของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย

ประชากรที่ใชในการวิจัย

ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี เปนพนักงานของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย

ท่ีปฏิบัติงานในป 2552 จํานวน 710 คน โดยแบงพนักงานตามสถานท่ีปฏิบัติงานของบริษัทในเครือ
ของ ดาว ในประเทศไทย ดังตารางแสดงจํานวนตัวอยางพนักงานของบริษัทในเครือของ ดาว ใน

ประเทศไทย ตามสถานท่ีปฏิบัติงานระหวางสํานักงานใหญและโรงงาน ดังตาราง 3
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ตาราง 3 แสดงจํานวนกลุมตัวอยางพนักงานของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย ตาม

สถานท่ีปฏิบัติงานระหวางสํานักงานใหญและโรงงาน 

รายช่ือบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย
สํานักงานใหญ

(จํานวน
พนักงาน)

โรงงาน 
(จํานวน

พนักงาน)

จํานวน
พนักงานรวม

ท้ังหมด

บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จํากัด

บริษัท ดาว อะโกรไซแอนส (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท สยามโพลีสไตรีน จํากัด
บริษัท สยาม โพลีเอททิลีน จํากัด
บริษัท สยาม เลเทกซ สังเคราะห จํากัด

บริษัท สยาม สไตรีน โมโนเมอร จํากัด
บริษัท คารไบด เคมิคอล (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท เอ็มทีพี เอชพีพีโอ แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด

จํานวนพนักงานรวมทั้งหมด 138 570 708

ท่ีมา: บริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย. (2552). จํานวนพนักงานของบริษัทในเครือ
ของ ดาว ในประเทศไทย

กลุมตัวอยาง

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแกพนักงานของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศ

ไทย ปฏิบัติงานในป 2552 จํานวน 710 คน ซ่ึงผูวิจัยสามารถทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอน จึง
กําหนดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรการหาขนาดตัวอยางของ Yamane (Taro Yamane. 1970: 580 –

581) กําหนดวาความคลาดเคลื่อนท่ีรอยละ 5 หรือเทากับ 0.05 ระดับความเช่ือม่ัน  95% จะได

ขนาดตัวอยางในการศึกษาจํานวน 256 คน และผูวิจัยเก็บตัวอยางเพิ่มอีก  26 คน สํารองเผื่อการ
สูญเสียของแบบสอบถาม เม่ือแทนคาในสูตร (กัลยา วานิชยบัญชา 2545 : 26) ดังน้ี

เม่ือ  n =   ขนาดของกลุมตัวอยาง 

N =   ขนาดของประชากร

e =   คาความคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยาง
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ดังน้ัน จึงสามารถแทนคา ไดดังน้ี 

n = 255.6 ประมาณ 256 คน

จากการคํานวณกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยท้ังสิ้น 256 คน และทางผูวิจัยไดเพิ่มขนาด

กลุมตัวอยางกลุมตัวอยาง 10% เปนจํานวน 26 คน รวมท้ังสิ้น 282 คน โดยการเลือกกลุมตัวอยาง
จะใชวิธีเลือกแบบตามข้ันตอน ดังน้ี

ข้ันท่ี 1. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยในคร้ังน้ี คือ พนักงานของบริษัทในเครือของ ดาว ใน

ประเทศไทย ซ่ึงในกรณีน้ีทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอน (Finite Population) ดังน้ัน จึงใชวิธีการ
สุมตัวอยางเปนในแตละระดับช้ันอยางเปนสัดสวน (Proportional Stratified Random Sampling)

จากจํานวนตัวอยางท่ีได โดยแบงตามสถานท่ีในการปฏิบัติงานระหวางสํานักงานใหญและโรงงาน 
ซ่ึงจะไดขนาดของกลุมตัวอยางในแตละสถานท่ีในการปฏิบัติงาน ดังตาราง 4

ตาราง 4 แสดงการเก็บจํานวนตัวอยางพนักงานของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย ตาม
สถานท่ีปฏิบัติงานระหวางสํานักงานใหญและโรงงาน

จํานวนพนักงาน (คน)

จํานวนประชากร สัดสวน ขนาดตัวอยาง

สํานักงานใหญ 138 19.44% 55

โรงงาน 572 80.56% 227

รวมพนักงานทั้งส้ิน 710 100.00% 282

ข้ันท่ี 2 ในการเก็บขอมูลของแตละสถานท่ีในการปฏิบัติงานตามขนาดตัวอยางท่ีคํานวณ

ไดในตาราง 4 โดยจะใชวิธีการสุมตัวอยางโดยใชความสะดวก (Convenience sampling) ซ่ึงจะเลือก
สอบถามเฉพาะพนักงานของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย ท่ีใหความรวมมือหรือยินดีใน

การตอบแบบสอบถาม โดยเลือกจากกลุมตัวอยางท่ีใชบริการหองอาหารของบริษัทฯ ท้ังสํานักงาน

ใหญและโรงงาน และผูท่ีเขารวมกิจกรรมประจําปขององคกร เชน กิจกรรมทองเท่ียว กิจกรรมงาน
เลี้ยงสังสรรค และกิจกรรมตางๆ เชน การแขงขันโบวลิ่ง การบริจาคโลหิต เปนตน
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ผูวิจัยไดแจกแบบสอบถามดวยตนเองใหกับกลุมตัวอยางท่ีเปนพนักงาน โดยกลุมตัวอยาง

เม่ือตอบแบบสอบถามเสร็จแลวจะสงคืนแบบสอบถามใหกับผูวิจัย

การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย

ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามใหครอบคลุมขอมูลท่ีตองการ ซ่ึงแบง

ออกเปน 5 สวน ดังตอไปน้ี

สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก

เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับองคกร โดยลักษณะ

แบบสอบถามประกอบดวย
1. คําถามแบบมีคําตอบใหเลือก 2 คําตอบ (Simple – dichotomy question)

จํานวน 1 ขอ
2. คําถามมีใหเลือกหลายคําตอบ (Multiple – dichotomy question) จํานวน 4 ขอ โดยทํา

การใชระดับการวัดขอมูล ดังน้ี

2.1 เพศ ใชระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal scale) ดังน้ี
– ชาย

– หญิง

2.2 อายุ ใชระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) ซ่ึงผูวิจัยได
กําหนดชวงอายุของกลุมตัวอยางคือ อายุนอยกวาหรือเทากับ 25 ป (ขอมูลบริษัทในเครือของ 

ดาว ในประเทศไทย ป พ.ศ. 2510) ซ่ึงผูวิจัยใชเกณฑจากอายุสวนใหญท่ีจบปริญญาตรีและบาง
ตําแหนงรวมประสบการณในการทํางานอยางนอย 2 ป และผูวิจัยไดใชอายุสูงสุดของกลุม

ตัวอยาง คือ อายุ 56 ปข้ึนไป โดยสามารถแบงชวงอายุ ดังน้ี

– ต่ํากวาหรือเทากับ 25 ป
– 26 – 35 ป

– 36 – 45 ป
– 46 ปข้ึนไป

2.3 สถานภาพ ใชระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal scale) ดังน้ี

– โสด
– สมรส / อยูดวยกัน

– หมาย / หยาราง / แยกกันอยู
2.4 ระดับการศึกษา ใชระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale)

– ต่ํากวาปริญญาตรี

– ปริญญาตรี
– สูงกวาปริญญาตรี
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2.5 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับองคกร ใชระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ

(Ordinal Scale) โดยกําหนดชวงของระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับองคกรคํานวณโดยวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช (วิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2542: 110) ดังน้ี

ความกวางของอันตรภาคช้ัน = ขอมูลท่ีมีคาสูงสุด - ขอมูลท่ีมีคาต่ําสุด

   จํานวนช้ัน

เน่ืองจากบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย ไดเร่ิมดําเนินธุรกิจตั้งแตป พ.ศ. 2510

ดังน้ัน ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองคกรของพนักงานสูงสุดจนถึงปจจุบัน ป พ.ศ. 2552 คือ 32
ป (ขอมูลบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย ณ. วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2552) และการวิจัยคร้ังน้ี

จึงไดใชชวงระยะเวลาการปฏิบัติงานของพนักงานในองคกร ดังกลาวมาเปนเกณฑในการกําหนด

ชวงระยะเวลาการปฏิบัติงาน โดยแบงเปน 6 ชวง ดังน้ี

ความกวางของอันตรภาคช้ัน = 32 – 0
6

จากการคํานวณชวงระยะเวลาในการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัทในเครือของ ดาว 
ในประเทศไทย ขางตนน้ัน สามารถแสดงชวงระยะเวลาการปฏิบัติงานของกลุมตัวอยางได ดังน้ี

– 1 – 5 ป
– 6 – 10 ป

– 11 – 15 ป

– 16 – 20 ป
– 21 – 25 ป

– 26 ข้ึนไป
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สวนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมการเปดรับขอมูลขาวสารดานความรับผิดชอบตอสังคม

และสิ่งแวดลอมของพนักงานบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย ใชแบบสอบถามประเภทอันตร
ภาคช้ัน (Interval Scale) โดยแบงเปน 5 ระดับ คือ ตลอดเวลา บอยคร้ัง บางคร้ัง นานคร้ัง ไมเคย

เห็น

ระดับการรับรูขาวสาร คะแนน
ตลอดเวลา 5

บอยคร้ัง 4

บางคร้ัง 3
นานนานคร้ัง 2

ไมเคยเห็น 1

เกณฑการใหคะแนนคาเฉลี่ยในแตละระดับน้ัน ใชสูตรคํานวณชวงกวางของช้ัน ไดดังน้ี

(มัลลิกา บุนนาค. 2537: 29)

Interval (I) = Range (R)
Class (C)

= 5 – 1
5

เม่ือ R แทน คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ําสุด
C แทน จํานวนช้ัน

เกณฑการใหคะแนนคาเฉลี่ยแบบสากลการวัดระดับการรับรูขาวสารโดยหาคาจากสูตร
(มัลลิกา บุนนาค. 2537: 29)

คาเฉลี่ย ระดับการรับรูขาวสาร
4.21– 5.00 ตลอดเวลา

3.41– 4.20 บอยคร้ัง

2.61– 3.40 บางคร้ัง
1.81– 2.60 นานคร้ัง

1.00– 1.80 นอยมาก/ ไมเคยเห็น
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สวนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นดานความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสีย และ

ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของพนักงานบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย
ลักษณะของแบบสอบถามประกอบดวยคําถามแบบ Likert Scale โดยใชระดับการวัดขอมูลประเภท

อันตรภาคช้ัน (Interval Scale) ซ่ึงแบงระดับความคิดเห็นออกเปน 5 ระดับ คือ

ระดับความคิดเห็น ระดับคะแนน
เห็นดวยอยางย่ิง 5

เห็นดวย 4

ไมแนใจ 3
ไมเห็นดวย 2

ไมเห็นดวยอยางย่ิง 1

แบบสอบถามในสวนท่ี 3 ประกอบไปดวยจํานวนคําถาม ดังน้ี

1. ดานความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสียขององคกร
– ความรับผิดชอบตอลูกคาขององคกร มีจํานวนคําถามท้ังหมด 4 ขอ

– ความรับผิดชอบตอพนักงานขององคกร มีจํานวนคําถามท้ังหมด 6 ขอ
– ความรับผิดชอบตอคูคา (Supplier) ขององคกร มีจํานวนคําถามท้ังหมด 3 ขอ

2. ดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมขององคกร

2.1. ความรับผิดชอบดานสภาพแวดลอมทางนิเวศวิทยาขององคกร
– ความรับผิดชอบดานการตลาดสีเขียว (Green Marketing) มีจํานวนคําถาม

ท้ังหมด 7 ขอ
– ความรับผิดชอบดานการบริจาค (Cause Related Marketing) มี

จํานวนคําถามท้ังหมด 3 ขอ

2.2. ความรับผิดชอบตอชุมชนขององคกร มีจํานวนคําถามท้ังหมด 4 ขอ

เกณฑการอธิบายผลการวิจัยของแบบสอบถามในสวนท่ี 3 ท่ีใชการวัดแบบ อันตรภาคช้ัน
(Interval Scale) จะใชการคํานวณชวงกวางระหวางช้ัน (บุญชม ศรีสะอาด. 2538: 80 – 81) ท่ีผูวิจัย

ตองการ ดังน้ี

อันตรภาคช้ัน = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด
จํานวนช้ัน

= 5 – 1

5

= 0.80
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สามารถแปลความหมายไดดังน้ี (วิเชียร เกตุสิงห. 2538 : 10)

คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00   หมายถึง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความ
รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมในระดับดี

มาก
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20   หมายถึง   มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความ

รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมในระดับดี

คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40   หมายถึง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความ 
                                                     รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมในระดับ

พอใจ
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60   หมายถึง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความ  

รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมในระดับไมดี

คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80   หมายถึง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความ         
  รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมในระดับไม

ดีอยางมาก

สวนที่ 4 คําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นดานความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสีย และ

ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของพนักงานบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย

ลักษณะของแบบสอบถามประกอบดวยคําถามแบบ Likert Scale โดยใชระดับการวัดขอมูลประเภท
อันตรภาคช้ัน (Interval Scale) ซ่ึงแบงระดับความคิดเห็นออกเปน 5 ระดับ คือ

ระดับความคิดเห็น ระดับคะแนน

เห็นดวยอยางย่ิง 5
เห็นดวย 4

ไมแนใจ 3
ไมเห็นดวย 2

ไมเห็นดวยอยางย่ิง 1

แบบสอบถามในสวนท่ี 4 ประกอบไปดวยจํานวนคําถาม ดังน้ี

– การประชาสัมพันธกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม มีจํานวนคําถามท้ังหมด 4 ขอ
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เกณฑการอธิบายผลการวิจัยของแบบสอบถามในสวนท่ี 4 ท่ีใชการวัดแบบ อันตรภาคช้ัน

(Interval Scale) จะใชการคํานวณชวงกวางระหวางช้ัน (บุญชม ศรีสะอาด. 2538: 80 – 81) ท่ีผูวิจัย
ตองการ ดังน้ี

อันตรภาคช้ัน = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด

จํานวนช้ัน

= 5 – 1

5

= 0.80

สามารถแปลความหมายไดดังน้ี (วิเชียร เกตุสิงห. 2538 : 10)

คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานการ 
ประชาสัมพันธกิจกรรมเพื่อสังคมและ

สิ่งแวดลอมในระดับดีมาก                              

คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20   หมายถึง    มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานการ 
ประชาสัมพันธกิจกรรมเพื่อสังคมและ

สิ่งแวดลอมในระดับดี
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40   หมายถึง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานการ 

ประชาสัมพันธกิจกรรมเพื่อสังคมและ

สิ่งแวดลอมในระดับพอใจ
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานการ 

ประชาสัมพันธกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สิ่งแวดลอมในระดับไมดี

คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80   หมายถึง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานการ 

ประชาสัมพันธกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สิ่งแวดลอมในระดับระดับไมดีอยางมาก
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สวนที่ 5 คําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นดานความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสีย และ

ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของพนักงานบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย
ลักษณะของแบบสอบถามประกอบดวยคําถามแบบ Likert Scale โดยใชระดับการวัดขอมูลประเภท

อันตรภาคช้ัน (Interval Scale) ซ่ึงแบงระดับความคิดเห็นออกเปน 5 ระดับ คือ

ระดับความคิดเห็น ระดับคะแนน
เห็นดวยอยางย่ิง 5

เห็นดวย 4

ไมแนใจ 3
ไมเห็นดวย 2

ไมเห็นดวยอยางย่ิง 1

แบบสอบถามในสวนท่ี 5 ประกอบไปดวยจํานวนคําถาม ดังน้ี

- ภาพลักษณโดยรวมดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ
ดาวในประเทศไทย มีจํานวนคําถามท้ังหมด 9 ขอ

เกณฑการอธิบายผลการวิจัยของแบบสอบถามในสวนท่ี 5 ท่ีใชการวัดแบบอันตรภาคช้ัน

(Interval Scale) จะใชการคํานวณชวงกวางระหวางช้ัน (บุญชม ศรีสะอาด. 2538: 80 – 81) ท่ีผูวิจัย

ตองการ ดังน้ี

อันตรภาคช้ัน = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด
จํานวนช้ัน

= 5 – 1
5

= 0.80

สามารถแปลความหมายไดดังน้ี (วิเชียร เกตุสิงห. 2538 : 10)
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00   หมายถึง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความ

    รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมในระดับดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20   หมายถึง    มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความ

                                                              รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมในระดับดี
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คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40   หมายถึง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความ 

                                                   รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมในระดับพอใจ
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60   หมายถึง  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความ  

 รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมในระดับไมดี
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80   หมายถึง  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความ         

 รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมในระดับไมดี  

อยางมาก

2. ขั้นตอนในการสรางเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถาม โดยการดําเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี

1. ศึกษาขอมูลจากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีมีลักษณะใกลเคียงและเกี่ยวของกับ
งานวิจัยช้ินน้ีรวมท้ังรูปแบบ วิธีการจากตํารา หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และผลงานท่ีเกี่ยวของกับตัว

แปรท่ีจะศึกษา เพื่อนํามาใชในการสรางแบบสอบถามใหครอบคลุมตามวัตถุประสงค
2. ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถาม สัมภาษณผูท่ีเกี่ยวของ เพื่อกําหนดขอบเขตและ

เน้ือหาแบบสอบถามของการวิจัย จะไดมีความชัดเจนตามความมุงหมายการวิจัยมากย่ิงข้ึน

3. นําขอมูลท่ีไดมาสรางแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดในการวิจัยท่ีกําหนดไว
4. ผูวิจัยทําการทดสอบเคร่ืองมือ โดยการนําแบบสอบถามท่ีไดเรียบเรียงแลวเสนอตอ

อาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธและผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญเปนผูตรวจสอบความเท่ียงตรงและ
ความถูกตองของเน้ือหา (Content Validity) ความเหมาะสมของภาษาท่ีใช (Wording) ไดขอ

คําแนะนําและนําขอบกพรอง ทําการปรับปรุงแกไข เพื่อความถูกตองและตรงตามความมุงหมายใน

การวิจัย จากน้ันจึงนําเสนอตอคณะกรรมการควบคุมสารนิพนธ เพื่อปรับปรุงใหมใหมีความถูกตอง
กอนการนําไปใช

5. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวเสนอตอคณะกรรมการควบคุมสารนิพนธ เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตองอีกคร้ังกอนนําไปทดลองใช

6.  นําแบบสอบถามท่ีไดไปทดลองใช (Try out) กับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 ชุด แลวนํา

ผลท่ีไดไปวิเคราะหหาความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามท้ังฉบับดวยวิธีการหาคา
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha co efficiency) ของ Cronbach (กัลยา วานิชยบัญชา. 2545: 449) คา

แอลฟาท่ีไดจะแสดงความคงท่ีของแบบสอบถาม โดยจะมีคาระหวาง 0≤  ≤ 1 คาท่ีใกลเคียงกับ

1 มากแสดงวามีความเช่ือม่ันสูง ซ่ึงจากการทดสอบแบบสอบถามของการวิจัยคร้ังน้ีไดคาความ
เช่ือม่ัน ดังน้ี (กัลยา วานิชยบัญชา. 2545: 449) ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ (SPSS for

windows version 11.5)
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ตาราง 5 แสดงคาความเช่ือม่ัน

คาความเช่ือม่ันของพฤติกรรมการเปดรับขอมูลขาวสาร คาความเชื่อม่ัน

– ประเภทสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ (สวนท่ี 2 รวม 4 ขอ) .6958

คาความเช่ือม่ันของความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมขององคกร

– ดานความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสียขององคกร .8985

– ความรับผิดชอบตอลูกคาขององคกร (สวนท่ี 3 รวม 4 ขอ) .8838

– ความรับผิดชอบตอพนักงานขององคกร (สวนท่ี 3 รวม 4 ขอ) .8930

– ความรับผิดชอบตอคูคาขององคกร (สวนท่ี 3 รวม 3 ขอ) .7919

คาความเช่ือม่ันของความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมขององคกร

– ดานความรับผิดชอบดานสภาพแวดลอมทางนิเวศวิทยา .9315

– ความรับผิดชอบดานการตลาดสีเขียว (สวนท่ี 3 รวม 7 ขอ) 9337

– ความรับผิดชอบดานการบริจาคขององคกร (สวนท่ี 3 รวม 3 ขอ) .8750

– ดานความรับผิดชอบตอชุมชนขององคกร (สวนท่ี 3 รวม 4 ขอ) .7672

คาความเช่ือม่ันของดานการประชาสัมพันธกิจกรรมเพื่อสังคมและส่ิงแวดลอม

- การประชาสัมพันธกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม (สวนท่ี4 รวม 4 ขอ) .8452

คาความเช่ือม่ันของดานภาพลักษณโดยรวมดานความรับผิดชอบตอสังคม

และส่ิงแวดลอม

– ภาพลักษณโดยรวมดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิง่แวดลอม 

(สวนท่ี 5 รวม ขอ) .8661

3. การเก็บรวบรวมขอมูล

การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Method) เพื่อศึกษาถึง “ภาพลักษณดาน

ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย โดยจะแบง

ลักษณะการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีทําการศึกษาเปน 2 ลักษณะ
1. แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลท่ีผูศึกษาไดจากการเก็บรวบรวมขอมูล

จากการตอบแบบสอบถามของพนักงานบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย จํานวน 282 ตัว
ตัวอยาง โดยเก็บขอมูลตามกลุมตัวอยาง

2. แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูล เพื่อใชประกอบในการทําวิจัยน้ัน

ผูวิจัยไดทําการคนควาจากหนังสือ ตําราท่ีเกี่ยวของ วิทยานิพนธ เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของตางๆ
และเอกสารของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย เปนแนวทางในการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี
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4. การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล

การศึกษาคนควาในคร้ังน้ี ผูวิจัยทําการประเมินผลขอมูลโดยใชโปรแกรม SPSS for
windows version 11.5 โดยดําเนินตามข้ันตอน ดังน้ี

1. การจัดทําขอมูล

1.1 ทดสอบแบบสอบถามท่ีไดออกแบบไว โดยการทํา Pilot survey หรือ Pretest จากน้ัน
ดําเนินการแกไขขอบกพรองของแบบสอบถาม พรอมท้ังตรวจสอบความเช่ือถือได (Reliability) ของ

แบบสอบถามดวยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์ของครอนบัค Cronbach’s Alpha Coefficient

1.2 นําแบบสอบถามท่ีแกไขขอบกพรองเรียบรอยแลวออกเก็บขอมูลจริง
1.3 ตรวจสอบความถูกตอง และความสมบูรณของแบบสอบถามท่ีไดจากการเก็บขอมูล

1.4 นําแบบสอบถามท่ีตรวจสอบความถูกตองแลวมาลงรหัส (Coding) ในแบบลงรหัส
สําหรับประมวลผลขอมูลดวยคอมพิวเตอร

1.5 นําขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติ โดยใชคอมพิวเตอรในการคํานวณคาสถิติดวย

โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for windows version 11.5 และวิเคราะหขอมูลตามสมมติฐานท่ีตั้งไว

2. การวิเคราะหขอมูล

2.1 การวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) เพื่ออธิบายลักษณะของ

กลุมตัวอยาง ดังน้ี 
2.1.1. คารอยละ (Percentage) เพื่อใชในการแปลความหมายของขอมูล

ประชากรศาสตร สวนท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ สถานภาพ และพฤติกรรมการเปดรับขอมูล
ขาวสารดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมสวนท่ี 2 ไดแก เคยรับขอมูลขาวสาร ชอง

ทางการเปดรับขาวสาร ความถี่ในการรับขาวสารและเคยเขารวมกิจกรรมดานความรับผิดชอบตอ

สังคมและสิ่งแวดลอม
2.1.2. คาคะแนนเฉลี่ย (Mean) เพื่อใชแปลความหมายของขอมูลในดานตาง ๆ ใน

แบบสอบถามสวนท่ี 3, 4 และ 5 ภาพลักษณความรับผิดชอบตอลูกคา พนักงาน คูคา ความ
รับผิดชอบดานสภาพแวดลอมทางนิเวศวิทยาขององคกร ดานความรับผิดชอบตอชุมชนขององคกร 

ดานการประชาสัมพันธกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอมภาพลักษณโดยรวมดานความรับผิดชอบ

ตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย
2.1.3. คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใชในแปลความหมายของ

ขอมูลในดานตางๆ ในแบบสอบถามสวนท่ี 3, 4 และ 5 ภาพลักษณความรับผิดชอบตอลูกคา 

พนักงาน คูคา ความรับผิดชอบดานสภาพแวดลอมทางนิเวศวิทยาขององคกร ดานความรับผิดชอบ
ตอชุมชนขององคกรดานการประชาสัมพันธกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอมภาพลักษณโดยรวม

ดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย
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2.2 การวิเคราะหโดยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistic) เพื่อทดสอบสมมติฐานแตละ

ขอ สถิติท่ีใช ไดแก
2.2.1 การวิเคราะหโดยใชคาสถิติ t-test เพื่อทดสอบความแตกตางระหวางคา

คะแนนเฉลี่ยของกลุมประชากร 2 กลุม ท่ีเปนอิสระตอกัน (Independent t-test) ทดสอบสมมติฐาน
ขอท่ี 1 ดานเพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับองคกร

2.2.2 การวิเคราะหโดยใชคาสถิติ F-test แบบการวิเคราะหความแปรปรวนทาง

เดียว One-way ANOVA เพื่อทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางท่ีมีมากกวา 2
กลุม ทดสอบสมมติฐานขอท่ี 1 ดาน อายุ และสถานภาพ 

2.2.3 การวิเคราะหโดยใชคาสถิติสัมประสิทธิสหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพื่ออธิบายความสัมพันธระหวางตัวแปร 2

ตัวท่ีเปนอิสระตอกัน ทดสอบสมมติฐานขอท่ี 2, 3, 4, และ 5

5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีใชสถิติในการวิเคราะห ดังน้ี

5.1 สถิติเชิงพรรณนา ไดแก

5.1.1 การหารอยละ (Percentage) เพื่อใชในการแปลความหมายของขอมูลสวนบุคคล
ของผูตอบแบบสอบถาม ในแบบสอบถามสวนท่ี 1 และ 2 โดยใชสูตร (ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคณะ.

2548: 214)

คารอยละ (P) = 








n

f x100

เม่ือ P แทน คารอยละหรือเปอรเซ็นต

f แทน ความถี่ของคะแนน
n แทน ขนาดกลุมตัวอยาง

5.1.2 คาคะแนนเฉลี่ย (Mean : x ) เพื่อใชแปลความหมายของขอมูลในดานตาง ๆ
ของแบบสอบถามสวนท่ี 2, 3, 4 และ 5 โดยใชสูตร (กัลยา วานิชยบัญชา. 2545: 49)

คาคะแนนเฉลี่ย x =
n

x



113

เม่ือ x แทน คาคะแนนเฉลี่ย

 x แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมด

n แทน ขนาดกลุมตัวอยาง

5.1.3 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใชในแปลความหมายของ
ขอมูลดานตาง ๆ ในแบบสอบถามสวนท่ี 2 แบบสอบถามสวนท่ี 3, 4 และแบบสอบถามสวนท่ี 5

โดยใชสูตร (กัลยา วานิชยบัญชา. 2545: 49)

คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน S.D. =
 

 1

22



 
nn

xxn

เม่ือ S.D. แทน คาเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนของกลุม ตัวอยาง

x แทน คะแนนแตละตัวในกลุมตัวอยาง

Σ 2x แทน ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง

 2 x แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมดยกกําลังสอง

n แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง

5.2 สถิติที่ใชหาคุณภาพของแบบสอบถาม

สถิติท่ีใชทดสอบความเช่ือถือไดของแบบสอบถาม คาความเช่ือถือไดของเคร่ืองมือ
(Reliability of the test) โดยใชวิธีหาคาครอนบัคแอลฟา (Cronbach’s alpha) (กัลยา วานิชยบัญชา.

2545: 449) โดยใชสูตรดังน้ี

 = var /

1 ( 1) var /

kCo iance Variance

k Co iance Variance 

เม่ือ k แทน จํานวนคําถาม

ianceCo var แทน คาเฉลี่ยของคาแปรปรวนรวมระหวางคําถามตางๆ

Variance แทน คาเฉลี่ยของคาความแปรปรวนของคําถาม

การหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) คา  ท่ีไดจะ

แสดงถึงระดับความคงท่ีของแบบสอบถาม โดยมีคาระยะหาง 0≤  ≤ 1 ถามีคาใกลเคียงกับ 1

มากแสดงวามีความเช่ือม่ันสูง โดยการทดสอบความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม
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5.3 สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน ไดแก

5.3.1 คา t-test ใชทดสอบความแตกตางระหวางคาคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2
กลุม ท่ีเปนอิสระตอกัน (Independent t – test) ท่ีระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 จะปฏิเสธสมมติฐาน

หลัก ( 0H ) เม่ือ 2 – tailes Prob.(p) มีคานอยกวา 0.05

โดยจะทําการทดสอบคาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางท้ัง 2 กลุมเทากันหรือไมโดยใช
Levene’s Test หากผลการทดสอบความแปรปรวนท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% จะปฏิเสธสมมติฐาน

หลัก ( 0H ) และยอมรับสมมติฐานรอง ( 1H ) ก็ตอเม่ือ คา Sig. มีคานอยกวา 0.05 ทดสอบ

สมมติฐานขอท่ี 1 ดานเพศ โดยใชสูตร (กัลยา วานิชยบัญชา. 2545: 135)
1) กรณีท่ีความแปรปรวนของท้ัง 2 กลุมเทากัน ( 2

1S = 2
2S )

t = 1 2

1 2

1 1
p

X X

S
n n





สถิติท่ีใชทดสอบ t มีองศาอิสระ df = 1 2 2n n 

2) กรณีท่ีความแปรปรวนของท้ัง 2 กลุมไมเทากัน ( 2
1S  2

2S )

t = 1 2

2 2
1 2

1 2

X X

S S

n n





สถิติท่ีใชทดสอบ t มีองศาอิสระ

df =

2
2 2

1 2

1 2

2 2
1 2

1 2

1 21 1

S S

n n

S S
n n

n n

 
 

 


 

เม่ือ t แทน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ

iX แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางท่ี i ; i = 1, 2

pS แทน คาเบ่ียงเบนมาตรฐานตัวอยางรวมจากตัวอยางท้ัง 2 กลุม
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โดยท่ี 2
pS =    2 2

1 1 2 2

1 2

1 1

2

n S n S

n n

  

 

เม่ือ 2
iS แทน ความแปรปรวนของกลุมตัวอยางท่ี i ; i = 1,2

in แทน จํานวนสมาชิกในกลุมตัวอยางท่ี i ; i = 1,2

5.3.2 วิเคราะห One - way ANOVA ใชทดสอบความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยของ
กลุมประชากรมากกวา 2 กลุม โดยใชการวิเคราะหการแปรปรวนทางเดียว (One - Way Analysis

of Variance) ท่ีระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 โดยจะทําการทดสอบความแปรปรวนจากตาราง

Homogeneity of Variances ถาพบความแปรปรวนเทากันทุกกลุม จะทดสอบความแตกตางโดยใช
สถิติ F -test และถาความแปรปรวนไมเทากันทุกกลุมจะทดสอบความแตกตางดวย Brown –

Forsythe จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( 0H ) เม่ือคาระดับนัยสําคัญทางสถิติมีคานอยกวา 0.05 และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง ( 1H ) เม่ือคาระดับนัยสําคัญทางสถิติมีคามากกวา 0.05 ใชในการทดสอบ

สมมติฐานขอท่ี 1 ดานระดับการศึกษาใชสูตร (กัลยา วานิชยบัญชา. 2545: 148)

ถาพบความแปรปรวนเทากันทุกกลุมจะทดสอบความแตกตางดวย F - test สามารถเขียน
ไดดังน้ี

F = b

w

MS

MS

เม่ือ F แทน คาแจกแจงท่ีใชพิจารณาใน F- distribution

bMS แทน คาประมาณของความแปรปรวนระหวางกลุม

(Mean Square Between Groups )

wMS แทน คาประมาณของความแปรปรวนภายใน

(Mean Square Within Groups)

ถาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกันจะใช F – test โดยใชสูตรดังน้ี (กัลยา วา
นิชย บัญชา. 2545: 114)
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แหลงความแปรปรวน df SS MS F

ระหวางประชากร k - 1 bSS
bMS =

1
bSS

k 

ภายในประชากร n - k wSS
wMS = wSS

n k

รวม n - 1 tSS

b

w

MS

MS

เม่ือ n แทน จํานวนคนในกลุมตัวอยาง

k แทน จํานวนกลุม
k – 1 แทน Degree of freedom สําหรับการแปรผันระหวางกลุม (dfb)

n – k แทน Degree of freedom สําหรับการแปรผันภายในกลุม (dfw)

bSS แทน ผลรวมกําลังสองระหวางกลุม

(Between Group sum of Square)

wSS แทน ผลรวมกําลังสองภายในกลุม
(Within Group sum of Square)

ความแปรปรวนไมเทากันทุกกลุม โดยใชสถิติ Brown –Forsythe (B) (Hartung. 2001:
30) ไดดังน้ี

B = MSB

MSW

โดยท่ี

MSW = 2

1

1
i

k

i

n
F

N

 
 
 



เม่ือ MSB แทน คาความแปรปรวนระหวางกลุม

MSW แทน   คาความแปรปรวนภายในกลุม
N แทน   ขนาดประชากร

2
iF แทน   คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยาง

กรณีพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จะทําการตรวจสอบความแตกตางเปน

รายคู เพื่อดูวามีคูใดบางท่ีแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 หรือระดับความเช่ือม่ัน 95%
ใชสูตรตามวิธี LSD (Fisher’s Least Significant Differrence) หรือ Dunnett’s T3 (กัลยา วานิชย

บัญชา. 2545: 161)
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LSD = 1
2

;
1 1

i j

t n k
MSE

n n


  

  
 

เม่ือ i jn n

r n k 

LSD แทน คาผลตางนัยสําคัญท่ีคํานวณไดสําหรับประชากรกลุม

ท่ี I และj

1
2

;n kt 
 แทน คาท่ีใชพิจารณาในการแจกแจงแบบ t – test ท่ีระดับ

ความเช่ือม่ัน95% และช้ันหางความเปนอิสระภายในกลุม
MSE แทน คาความแปรปรวนภายในกลุม (MSW)

ni แทน จํานวนขอมูลของกลุม i

nj แทน จํานวนขอมูลของกลุม j

หรือวิเคราะหผลตางคาเฉลี่ยรายคู (Dunnett T3) (กัลยา วานิชยบัญชา. 2545: 161)

Dd =
 2 S

ADq
MS

s

เม่ือ Dd แทน คาสถิติท่ีใชพิจารณาใน Dunnett test

Dq แทน คาจากตาราง Critical values of the Dunnett test

S
A

MS แทน คาความแปรปรวนภายในกลุม

S แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง

5.4 สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Peason product moment

correlation coefficient) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เปนคาท่ีใชวัดความสัมพันธระหวางตัวแปร
2 ชุด (กัลยา วานิชยบัญชา. 2545: 311 – 312) มีสูตรดังน้ี

xyr =
  

   
22 2 2

n xy x y

n x x n y y
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เม่ือ xyr แทน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ

n แทน จํานวนคนหรือกลุมตัวอยาง
x แทน ผลรวมคะแนนรายขอของกลุมตัวอยาง

y แทน ผลรวมคะแนนของท้ังกลุม
2x แทน ผลรวมคะแนนชุด X แตละตวัยกกําลังสอง
2y แทน ผลรวมคะแนนชุด Y แตละตวัยกกําลังสอง

xy แทน ผลรวมของผลคูณระหวาง X และ Y

โดยท่ีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธจะมีคาระหวาง –1< r <1 ดังน้ี
1. คา r เปนลบ แสดงวา X และ Y มีความสัมพันธในทิศทางตรงขามคือ ถา X เพิ่ม Y จะ

ลด แตถา X ลด จะเพิ่ม
2. คา r เปนบวก แสดงวา X และ มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันคือ ถา X เพิ่ม Y จะ

เพิ่มดวย แตถา X ลด Y จะลดลงดวย

3. ถา r มีคาเขาใกล 1 หมายถึง X และ Y มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันและมี
ความสัมพันธกันมาก

4. ถา r มีคาใกล –1 หมายถึง X และ Y มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามและ
ความสัมพันธกันมาก

5. ถา r = 0 แสดงวา X และ Y ไมมีความสัมพันธเชิงเสนตรง

6. ถา r เขาใกล 0 แสดงวา X และ Y มีความสัมพันธกันนอย

เกณฑการแปลความหมายคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ การประเมินผล ใชวิธีการแบงชวง
แปลผลตามหลักของการแบงช้ันอันตรภาคช้ัน (Class interval) โดยใชสูตรคํานวณความกวางของ

อันตรภาคช้ัน (กัลยา วานิชยบัญชา. 2545: 437) ซ่ึงมีเกณฑการพิจารณา ดังน้ี

คาของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) ระดับความสัมพันธ

0.81 – 1.00 มีความสัมพันธสูงมาก

0.61 – 0.79 มีความสัมพันธคอนขางสูง
0.41 – 0.59 มีความสัมพันธปานกลาง

0.21 – 0.39 มีความสัมพันธคอนขางต่ํา

0.01 – 0.20 มีความสัมพันธต่ํามาก



บทท่ี 4

ผลการวิเคราะหขอมูล

ผลการวิเคราะหขอมูลในการศึกษาวิจัย เร่ืองภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคม

และสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย เพื่อความเขาใจตรงกันในการสื่อสาร

จึงกําหนดสัญลักษณและอักษรยอในการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

n แทน จํานวนคนในกลุมตัวอยาง

x แทน คาคะแนนเฉลี่ย
H0 แทน สมมติฐานหลัก (Null Hypothesis)
H1 แทน สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis)

S.D. แทน คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
SS แทน ผลบวกกําลังสองของคะแนน (Sum of Squares)

MS แทน คาเฉลี่ยผลบวกกําลังสองของคะแนน (Mean of Squares)

df แทน ช้ันของความเปนอิสระ  (Degree of Freedom)
Sig แทน คาความนาจะเปนสําหรับบอกนัยสําคัญทางสถิติ

r แทน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
t แทน คาท่ีใชพิจารณา  t – Distribution

F-Ratio แทน คาท่ีใชพิจารณา  F – Distribution

Sig.2 tailed แทน ความนาจะเปนสําหรับบอกนัยสําคัญทางสถิติ
LSD แทน Least Significant Difference

* แทน ความมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05
** แทน ความมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01
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การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล

ในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและการแปรผลการวิเคราะหขอมูลของการวิจัยคร้ังน้ี
ผูวิจัยไดวิเคราะหและนําเสนอผลตามความมุงหมายของงานวิจัย โดยแบงการนําเสนอออกเปน 7

ตอน ตามลําดับ ดังน้ี

ตอนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลลักษณะสวนบุคคลของพนักงานบริษัทในเครือของ ดาว ใน
ประเทศไทย

ตอนท่ี 2 การวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการเปดรับขาวสารดานความรับผิดชอบตอสังคม

และสิ่งแวดลอมของพนักงานบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย
ตอนท่ี 3 การวิเคราะหขอมูลดานความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสียขององคกร

ตอนท่ี 4 การวิเคราะหขอมูลดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมขององคกร
ตอนท่ี 5 การวิเคราะหขอมูลการประชาสัมพันธดานความรับผิดชอบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย

ตอนท่ี 6 การวิเคราะหขอมูลภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของ
บริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย โดยรวม

ตอนท่ี 7 การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน

ผลการวิเคราะหขอมูล

ตอนที่ 1  การวิเคราะหขอมูลลักษณะสวนบุคคลพนักงานของบริษัทในเครือของ 

ดาว ในประเทศไทย

ขอมูลลักษณะสวนบุคคลของพนักงานบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย จําแนก
ตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับองคกรของพนักงาน 

โดยแจกแจงจํานวนและคารอยละ ดังน้ี 

ตาราง 6 แสดงจํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ

ขอมูลลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน (คน)    รอยละ

เพศ     

ชาย 139 49.3
หญิง 143 50.7

รวม 282 100.0
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จากตาราง 6 สามารถอธิบายลักษณะสวนบุคคลของพนักงาน ไดดังน้ี เม่ือพิจารณาตาม

เพศ พบวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 282 คน สวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 143 คน คิดเปนรอย
ละ 50.7 และรองลงมาเปนเพศชายจํานวน 139 คน คิดเปนรอยละ 49.3 โดยสรุป ผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย

ตาราง 7 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอายุ

ขอมูลลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน (คน)    รอยละ

อายุ    
ตํ่ากวาหรือเทากับ 25 ป 42 14.9
26 – 35 ป 163 57.8

36 – 45 ป 64 22.7
46 ปขึ้นไป 13 4.6

รวม 282 100.0

จากตาราง 7 สามารถอธิบายลักษณะสวนบุคคลของพนักงาน ไดดังน้ี เม่ือพิจารณาตาม

อายุ พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 46 ปข้ึนไป จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 4.6 ซ่ึงเปน
จํานวนนอย จึงไดทําการรวมกลุมผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 36 – 45 ป คิดเปนรอยละ 22.7 และ

อายุ 46 ปข้ึนไป คิดเปนรอยละ 4.6 เขาดวยกัน เปนผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 36 ปข้ึนไป คิดเปน
รอยละ 27.3 ดังตารางท่ี 8

ตาราง 8 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ เม่ือทําการรวมกลุมใหม

ขอมูลลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน (คน)         รอยละ

อายุ    
ตํ่ากวาหรือเทากับ 25 ป 42 14.9

26 – 35 ป 163 57.8
36 ปขึ้นไป 77 27.3

รวม 282 100.0

จากตาราง 8 สามารถอธิบายลักษณะสวนบุคคลของพนักงาน ไดดังน้ี เม่ือพิจารณาตาม

อายุ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ 26 – 35 ป จํานวน 163 คน คิดเปนรอยละ 57.8
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รองลงมาคืออายุ 36 – 45 ปข้ึนไป จํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 27.3 และอายุต่ํากวาหรือเทากับ

25 ป จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 14.93 โดยสรุป ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ 26 – 35 ป

ตาราง 9 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพ

ขอมูลลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน (คน) รอยละ

สถานภาพ   
โสด 166 58.9
สมรส/ อยูดวยกัน 110 39.0

หมาย/ หยาราง/ แยกกันอยู 6 2.1

รวม 282 100.0

จากตาราง 9 สามารถอธิบายลักษณะสวนบุคคลของพนักงาน ไดดังน้ี เม่ือพิจารณาตาม

สถานภาพ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีสถานภาพหมาย/ หยาราง/ แยกกันอยู จํานวน 6 คน คิด
เปนรอยละ 2.1 ซ่ึงเปนจํานวนนอย จึงไดทําการรวมกลุมผูตอบแบบสอบถามท่ีมีสถานภาพโสด และ

หมาย/ หยาราง/ แยกกันอยู เขาดวยกัน เปนผูตอบแบบสอบถามท่ีมีสถานภาพโสด/หมาย/ หยาราง/

แยกกันอยู คิดเปนรอยละ 61.0 ดังตารางท่ี 10

ตาราง 10 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพเม่ือทําการรวมกลุม
     ใหม

ขอมูลลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน (คน) รอยละ

สถานภาพ   
โสด/หมาย/ หยาราง/ แยกกันอยู 172 61.0
สมรส/ อยูดวยกัน 110 39.0

รวม 282 100.0

จากตาราง 10 สามารถอธิบายลักษณะสวนบุคคลของพนักงาน ไดดังน้ี เม่ือพิจารณาตาม

สถานภาพ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีสถานภาพโสด/หมาย/ หยาราง/ แยกกันอยู จํานวน 172
คน คิดเปนรอยละ 61.0 และสมรส / อยูดวยกัน จํานวน 110 คน คิดเปนรอยละ 39.0 โดยสรุป

ผูตอบแบบสอบถามมีสถานภาพโสดเปนสวนใหญ
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ตาราง 11 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา

ขอมูลลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน (คน) รอยละ

ระดับการศึกษา 
ตํ่ากวาปริญญาตรี 49 17.4
ปริญญาตรี 163 57.8
สูงกวาปริญญาตรี 70 24.8

รวม 282 100.0

จากตาราง 11 สามารถอธิบายลักษณะสวนบุคคลของพนักงาน ไดดังน้ี เม่ือพิจารณาตาม

ระดับการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 163 คน 

คิดเปนรอยละ 57.8 รองลงมาคือ ระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ
24.8 และระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 17.4 โดยสรุป ผูตอบ

แบบสอบถามมีระดับการศึกษาปริญญาตรีเปนสวนใหญ

ตาราง 12 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับ

องคกร

ขอมูลลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน (คน) รอยละ

ระยะเวลาในการปฏบิัติงานกับองคกร
1 – 5 ป 165 58.5
6 – 10 ป 40 14.2
11 – 15 ป 49 17.4

16 – 20 ป 23 8.1
21 – 25 ป 3 1.1
26 ปขึ้นไป 2 0.7

รวม 282 100.0

จากตาราง 12 สามารถอธิบายลักษณะสวนบุคคลของพนักงาน ไดดังน้ี เม่ือพิจารณาตาม

ระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับองคกร พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับ
องคกร 21 – 25 ป จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 1.1 และระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับองคกร 26

ปข้ึนไป จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.7 ซ่ึงเปนจํานวนนอย จึงไดทําการรวมกลุมผูตอบ



124

แบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับองคกร 16 – 20 ป จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ

8.1 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับองคกร 21 – 25 ป จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 1.1 และ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับองคกร 26 ปข้ึนไป จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.7 เขาดวยกัน เปน

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับองคกร 16 – 20 ป ดังตารางท่ี 13

ตาราง 13 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับ

องคกร เม่ือทําการรวมกลุมใหม

ขอมูลลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน (คน) รอยละ

ระยะเวลาในการปฏบิัติงานกับองคกร
1 – 5 ป 165 58.5
6 – 10 ป 40 14.2
11 – 15 ป 49 17.4

16 ปขึ้นไป 28 9.9

รวม 282 100.0

จากตาราง 13 สามารถอธิบายลักษณะสวนบุคคลของพนักงาน ไดดังน้ี เม่ือพิจารณาตาม

ระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับองคกร พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานกับองคกร 1 – 5 ป จํานวน 165 คน คิดเปนรอยละ 58.5 รองลงมาคือ มีระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงานกับองคกร 11 – 15 ป จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 17.4 มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

กับองคกร 6 – 10 ป จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 14.2 และมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับ
องคกร 16 ปข้ึนไป จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 9.9 โดยสรุป ผูตอบแบบสอบถามมีระยะเวลาใน

การปฏิบัติงานกับองคกร 1 – 5 ปเปนสวนใหญ

ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการเปดรับขาวสารดานความรับผิดชอบตอสังคม

และสิ่งแวดลอมของพนักงานบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย

การวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการเปดรับขาวสารดานความรับผิดชอบตอสังคมและ 
สิ่งแวดลอมของพนักงาน โดยแจกแจงคาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดังน้ี
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ตาราง 14 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน พฤติกรรมการเปดรับขาวสารดานความ

รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของพนักงาน โดยพิจารณาจาก 4 ขอโดยรวม ดังน้ี

พฤติกรรมการเปดรับขาวสารดานความ  x S.D. ระดับการรบัรูขาวสาร

รับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม

บอรด / ปายประกาศ                             3.50 1.027 บอยครั้ง

วารสาร / นิตยสาร 2.81 1.085 บางครั้ง
อินเตอรเน็ต/ อินทราเน็ต 3.52 1.209 บอยครั้ง
พนักงานฝายประชาสัมพันธ 3.54 .932 บอยครั้ง

พฤติกรรมการเปดรับขาวสารดานความ

รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมโดยรวม 3.32 .844 บางครั้ง

จากตาราง 14 สามารถอธิบายพฤติกรรมการเปดรับขาวสารดานความรับผิดชอบตอสังคม
และสิ่งแวดลอมของพนักงานบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย ซ่ึงจากพฤติกรรมการเปดรับ

ขาวสารดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมโดยรวม พบวา ผูตอบแบบสอบถามมี

พฤติกรรมการเปดรับขาวสารดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของพนักงานบริษัทใน
เครือของ ดาว ในประเทศไทยโดยรวม อยูในระดับบางคร้ัง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.32 และเม่ือ

พิจารณาเปนรายขอพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารดานความรับผิดชอบ
ตอสังคมและสิ่งแวดลอมจากสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธประเภทพนักงานฝายประชาสัมพันธ 

อินเตอรเน็ต/ อินทราเน็ต และบอรด/ ปายประกาศ อยูในระดับบอยคร้ัง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.54

3.52 และ 3.50 ตามลําดับ ผูตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารดานความรับผิดชอบ
ตอสังคมและสิ่งแวดลอมจาก วารสาร/นิตยสารอยูในระดับบางคร้ัง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.81 โดย

สรุป ผูตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารดานความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม อยูในระดับบอยคร้ังเปนสวนใหญ 

ตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลดานความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสียขององคกร

การวิเคราะหขอมูลดานความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสียขององคกร โดยจําแนกเปน

รายดาน ไดแก ความรับผิดชอบตอลูกคาขององคกร ความรับผิดชอบตอพนักงานขององคกร และ

ความรับผิดชอบตอคูคาขององคกร โดยแจกแจงคาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดังน้ี
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ตาราง 15  แสดงคาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอผูมีสวนได

สวนเสียขององคกรของผูตอบแบบสอบถาม พิจารณาจาก 3 ดาน โดยรวม ดังน้ี

ความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสียขององคกร x S.D. ระดับความคิดเห็น

ความรับผิดชอบตอลูกคาขององคกร 4.28 .524 ระดบัดีมาก
ความรับผิดชอบตอพนักงานขององคกร 4.16 .541 ระดบัดี

ความรับผิดชอบตอคูคา (supplier) 4.25 .519 ระดบัดีมาก

ผลโดยรวมทุกดาน  4.23 .456 ระดับดีมาก

จากตาราง 15 สามารถอธิบายภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสียของ

องคกร ซ่ึงจากภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสียขององคกรโดยรวม พบวา
ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสีย

ขององคกรโดยรวม อยูในระดับดีมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.23  และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน 

พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอผูมีสวนได
สวนเสียขององคกร ดานความรับผิดชอบตอลูกคาขององคกรและดานความรับผิดชอบตอคูคาของ

องคกร อยูในระดับดีมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.28 และ 4.25 ตามลําดับ สวนดานความรับผิดชอบ
ตอพนักงานขององคกร  พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความ

รับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสียขององคกร ดานความรับผิดชอบตอพนักงานขององคกร อยูใน

ระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.16 โดยสรุป ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ
ดานความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสียขององคกร อยูในระดับดีมากเปนสวนใหญ

ตาราง 16 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอผูมีสวนได

สวนเสียขององคกร ดานความรับผิดชอบตอลูกคา โดยพิจารณาจาก 4 ดาน เปนรายขอ ดังน้ี

ดานความรบัผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสียขององคกร x S.D. ระดับความคิดเห็น

ดานความรบัผิดชอบตอลูกคาขององคกร
1. องคกรดําเนินงานโดยยึดหลักความซื่อสัตยสุจริต 4.35 .621 ระดบัดีมาก
2. องคกรมีการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพของสินคา
อยางตอเนื่อง 4.37 .612 ระดบัดีมาก
2. องคกรมีการพัฒนาและรักษาสัมพันธท่ีดีตอกันท่ียั่งยืน    4.28 .611 ระดับดีมาก

4. องคกรมีการจัดต้ังหนวยงานเพื่อใหคําปรึกษา
เสนอแนะและรองเรียนเก่ียวกับสินคาและบริการ 4.16 .714 ระดับดี

ผลโดยรวมทุกดาน 4.28 .524 ระดับดีมาก
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จากตาราง 16 สามารถอธิบายภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสียของ

องคกร ดานความรับผิดชอบตอลูกคาขององคกร  ซ่ึงจากภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอลูกคา
ขององคกรโดยรวม ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอ

ผูมีสวนไดสวนเสียขององคกร ดานความรับผิดชอบตอลูกคาขององคกร อยูในระดับดีมาก โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.28 และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น

เกี่ยวกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอลูกคาขององคกร ไดแก องคกรมีการปรับปรุงและ

พัฒนาอยางตอเน่ือง  องคกรดําเนินงานโดยยึดหลักความซ่ือสัตย สุจริต องคกรมีการพัฒนาและ
รักษาสัมพันธท่ีดีตอกันท่ีย่ังยืน อยูในระดับดีมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.37 4.35  และ 4.28

ตามลําดับ และผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอลูกคา
ขององคกร โดยองคกรมีการจัดตั้งหนวยงานเพื่อใหคําปรึกษา เสนอแนะและรองเรียนเกี่ยวกับสินคา

และบริการ อยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.16 โดยสรุป ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น

เกี่ยวกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอลูกคาขององคกร อยูในระดับดีมากเปนสวนใหญ

ตาราง 17 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอผูมีสวนได
สวนเสียขององคกร ดานความรับผิดชอบตอพนักงานขององคกรของผูตอบแบบสอบถาม โดย

พิจารณาจาก 5 ดาน เปนรายขอ ดังน้ี

ดานความรบัผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสียขององคกร x S.D. ระดับความคิดเห็น

ดานความรบัผิดชอบตอพนักงานขององคกร
1. องคกรจัดใหมีสถานท่ีทํางานท่ีถูกสุขลักษณะ
และปลอดภัยแกพนักงาน 4.44 .564 ระดับดีมาก
2. องคกรมีการสงเสริมการรักษาความสมดุล
ระหวางการทํางานและการใชชีวิตสวนตัวของพนักงาน 4.07 .770 ระดับดี

3. องคกรใหสิทธิและความเปนธรรมกับพนักงาน
อยางเทาเทียมกัน 4.09 .758 ระดับดี
4. องคกรมีการจายคาตอบแทนใหกับพนักงาน
อยางเปนธรรม 4.08 .728 ระดับดี
5. องคกรมีการกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของ

พนักงานอยางเหมาะสมและชดัเจน 4.13 .686 ระดับดี

ผลโดยรวมทุกดาน 4.16 .541 ระดับดี

จากตาราง 17 สามารถอธิบายภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสียของ

องคกร ดานความรับผิดชอบตอพนักงานขององคกร ซ่ึงจากภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอผูมี

สวนไดสวนเสียขององคกร ดานความรับผิดชอบตอพนักงานขององคกร พบวา ผูตอบแบบสอบถาม
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มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสียขององคกร ดานความ

รับผิดชอบตอพนักงานขององคกรโดยรวม อยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.16 เม่ือพิจารณา
เปนรายขอ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอผู

มีสวนไดสวนเสียขององคกร ดานความรับผิดชอบตอพนักงานขององคกร ไดแก  องคกรจัดใหมี
สถานท่ีทํางานท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัยแกพนักงาน อยูในระดับดีมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ

4.44 องคกรมีการกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของพนักงานอยางเหมาะสมและชัดเจน องคกรให

สิทธิและความเปนธรรมกับพนักงานอยางเทาเทียมกัน องคกรมีการจายคาตอบแทนใหกับพนักงาน
อยางเปนธรรม องคกรมีการสงเสริมการรักษาความสมดุลระหวางการทํางานและการใชชีวิตสวนตัว

ของพนักงาน อยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.13 4.09 4.08 และ 4.07 ตามลําดับ โดยสรุป 
ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสีย

ขององคกร ดานความรับผิดชอบตอพนักงานขององคกรอยูในระดับดี เปนสวนใหญ

ตาราง 18 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอผูมีสวนได

สวนเสียขององคกร ดานความรับผิดชอบตอคูคาขององคกรของผูตอบแบบสอบถาม โดย
พิจารณาจาก 3 ดาน เปนรายขอ ดังน้ี

ดานความรบัผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสียขององคกร x S.D. ระดบัความคิดเห็น

ดานความรบัผิดชอบตอคูคาขององคกร
1. องคกรมีการกําหนดนโยบาย เง่ือนไขท่ีชัดเจน 4.26 .579 ระดบัดีมาก
2. องคกรดําเนินงานโดยยึดหลักจรรยาบรรณอยางเครงครัด 4.30 .589 ระดบัดีมาก

3. องคกรดําเนินงานโดยไมเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน 4.21 .603 ระดบัดีมาก

ผลโดยรวมทุกดาน 4.25 .519 ระดบัดีมาก

จากตาราง 18 สามารถอธิบายภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสียของ

องคกร ดานความรับผิดชอบตอคูคาขององคกร  ซ่ึงจากภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอผูมีสวน

ไดสวนเสียขององคกร ดานความรับผิดชอบตอคูคาขององคกรโดยรวม พบวา ผูตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสียขององคกร ดานความ

รับผิดชอบตอคูคาขององคกรโดยรวม อยูในระดับระดับดีมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.25 เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความ

รับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสียขององคกร ดานความรับผิดชอบตอคูคาขององคกร ไดแก องคกร

ดําเนินงานโดยยึดหลักจรรยาบรรณอยางเครงครัด องคกรมีการกําหนดนโยบาย เงื่อนไขท่ีชัดเจน 
และองคกรดําเนินงานโดยไมเอารัดเอาเปรียบซ่ึงกันและกัน อยูในระดับดีมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ

4.30 4.26 และ 4.21 ตามลําดับ โดยสรุป ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ
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ดานความรับผิดชอบตอคูคาขององคกร ดานความรับผิดชอบตอคูคาขององคกร อยูในระดับดีมาก

เปนสวนใหญ

ตอนที่ 4  การวิเคราะหขอมูลความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมขององคกร

การวิเคราะหขอมูลความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมขององคกร โดยจําแนกเปน

รายดาน ไดแก ความรับผิดชอบดานสภาพแวดลอมทางนิเวศวิทยาขององคกร ความรับผิดชอบดาน
การตลาดสีเขียว ความรับผิดชอบดานการบริจาคขององคกร และดานความรับผิดชอบตอชุมชนของ

องคกร โดยแจกแจงคาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดังน้ี

ตาราง 19 คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอมขององคกร ของผูตอบแบบสอบถาม พิจารณาจาก 3 ดานโดยรวม ดังน้ี

ดานความรบัผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมขององคกร x S.D. ระดับความคิดเห็น

ดานความรบัผิดชอบดานสภาพแวดลอมทางนิเวศวิทยา
ความรับผิดชอบดานการตลาดสีเขียว (Green Marketing) 4.31 .504 ระดบัดีมาก

ความรับผิดชอบดานการบริจาค (Cause Related Marketing) 4.32 .560 ระดบัดีมาก
ดานความรบัผิดชอบตอชุมชนขององคกร 4.17 .540 ระดบัดี

ผลโดยรวมทุกดาน 4.24 .464 ระดับดีมาก

จากตาราง 19 สามารถอธิบายภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

ขององคกรโดยรวม ซ่ึงจากภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมขององคกร

โดยรวม พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอ
สังคมและสิ่งแวดลอมขององคกรโดยรวม อยูในระดับดีมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.24 เม่ือพิจารณา

เปนรายดาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอ
สังคมและสิ่งแวดลอมขององคกร ดานสภาพแวดลอมทางนิเวศวิทยา ไดแก ความรับผิดชอบดาน

การบริจาค (Cause Related Marketing) และความรับผิดชอบดานการตลาดสีเขียว (Green

Marketing) อยูในระดับดีมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.32 และ 4.31 ตามลําดับ ผูตอบแบบสอบถาม
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมขององคกร ดาน

ความรับผิดชอบตอชุมชนขององคกร อยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17 โดยสรุป ผูตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของ

องคกร อยูในระดับดีมากเปนสวนใหญ
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ตาราง 20 คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอมขององคกร โดยศึกษาดานสภาพแวดลอมทางนิเวศวิทยาขององคกร ของผูตอบ
แบบสอบถาม โดยพิจารณาจาก 7 รายขอ ดังน้ี

ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมขององคกร x S.D. ระดับความคิดเห็น

ดานสภาพแวดลอมทางนิเวศวิทยาขององคกร
ดานการตลาดสีเขียว (Green Marketing)
1. องคกรมีการบริหารจัดการดานความปลอดภัยอาชวีอนามัย
และสิ่งแวดลอม 4.49 .586 ระดับดีมาก

2. องคกรมีการสงเสริมการใชทรัพยากรธรรมอยางคุมคา
และใหเกิดประโยชนสูงสุด 4.27 .651 ระดับดีมาก
3. องคกรสนับสนุนกิจกรรมเก่ียวกับการอนุรักษและ
การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 4.41 .579 ระดับดีมาก
4. องคกรมีการสนับสนนุกิจกรรมเพื่อรักษาความสมดลุ

ของระบบนิเวศ 4.28 .641 ระดับดีมาก
5. องคกรสนับสนุนโครงการลดภาวะโลกรอนในองคกรและชุมชน 4.26 .690 ระดับดีมาก
6. องคกรมีการออกแบบผลิตภัณฑและการบริการท่ีเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม 4.15 .695 ระดับดี
7. องคกรมีการติดตาม เฝาระวังมลพิษ และสภาวะแวดลอม
ในการทํางานอยางตอเนื่อง 4.35 .610 ระดับดีมาก

ผลโดยรวมทุกดาน 4.31 .504 ระดับดีมาก

จากตาราง 20 สามารถอธิบายภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
ขององคกร ดานสภาพแวดลอมทางนิเวศวิทยาขององคกร ดานการตลาดสีเขียว (Green

Marketing) โดยรวม ซ่ึงจากภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมขององคกร

ดานสภาพแวดลอมทางนิเวศวิทยาขององคกร ดานการตลาดสีเขียว (Green Marketing) โดยรวม
พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอมขององคกร ดานสภาพแวดลอมทางนิเวศวิทยาขององคกร ดานการตลาดสีเขียว (Green
Marketing) โดยรวม อยูในระดับดีมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.31 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอมขององคกร ดานสภาพแวดลอมทางนิเวศวิทยาขององคกร ดานการตลาดสีเขียว (Green
Marketing) โดยรวม ไดแก องคกรมีการบริหารจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

สิ่งแวดลอม องคกรสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษและการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม องคกรมี
การติดตาม เฝาระวังมลพิษ และสภาวะแวดลอมในการทํางานอยางตอเน่ือง องคกรมีการสนับสนุน
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กิจกรรมเพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ องคกรมีการสงเสริมการใชทรัพยากรธรรมอยางคุมคา

และใหเกิดประโยชนสูงสุด และองคกรสนับสนุนโครงการลดภาวะโลกรอนในองคกรและชุมชน อยูใน
ระดับดีมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.49 4.41 4.35 มี 4.28 4.27 และ 4.26 ตามลําดับ ผูตอบ

แบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของ
องคกร ดานสภาพแวดลอมทางนิเวศวิทยาขององคกร ดานการตลาดสีเขียว (Green Marketing)

โดยรวม ไดแก องคกรมีการออกแบบผลิตภัณฑและการบริการท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม อยูในระดับ

ดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.15 โดยสรุป ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดาน
ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมขององคกร ดานสภาพแวดลอมทางนิเวศวิทยาขององคกร

ดานการตลาดสีเขียว (Green Marketing) โดยรวม อยูในระดับดีมากเปนสวนใหญ

ตาราง 21 คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอมขององคกร ดานการบริจาคขององคกรของผูตอบแบบสอบถาม โดยพิจารณาจาก 3
ดาน เปนรายขอ ดังน้ี

ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมขององคกร x S.D. ระดับความคิดเห็น

ดานสภาพแวดลอมทางนิเวศวิทยาขององคกร
ดานการบริจาค (Cause Related Marketing)
1. องคกรมีการสนับสนนุการทําบุญตามเทศกาลตางๆ ของชุมชน 4.35 .615 ระดบัดีมาก
2. องคกรมีการรวมบริจาคเงินหรือสิ่งของตางๆ แกชุมชน 4.37 .595 ระดบัดีมาก

3. องคกรมีการสนับสนนุกิจกรรมเพื่อสงเสริมวัฒนธรรมทองถ่ิน 4.26 .670 ระดบัดีมาก

ผลโดยรวมทุกดาน 4.32 .560 ระดบัดีมาก

จากตาราง 21 สามารถอธิบายภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

ขององคกร ดานสภาพแวดลอมทางนิเวศวิทยา ดานการบริจาค (Cause Related Marketing) ของ

องคกรโดยรวม ซ่ึงจากภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมขององคกร ดาน
สภาพแวดลอมทางนิเวศวิทยา ดานการบริจาค (Cause Related Marketing) ขององคกรโดยรวม

พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอมขององคกร ดานสภาพแวดลอมทางนิเวศวิทยา ดานการบริจาค (Cause Related

Marketing) ขององคกรโดยรวมอยูในระดับดีมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.32 เม่ือพิจารณาเปนราย

ขอพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอมขององคกร ดานสภาพแวดลอมทางนิเวศวิทยา ดานการบริจาค (Cause Related

Marketing) ขององคกรโดยรวม ไดแก องคกรมีการรวมบริจาคเงินหรือสิ่งของตางๆ แกชุมชน  
องคกรมีการสนับสนุนการทําบุญตามเทศกาลตางๆ ของชุมชน และองคกรมีการสนับสนุนกิจกรรม
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เพื่อสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่น อยูในระดับดีมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.37 4.35 และ 4.26

ตามลําดับ โดยสรุป ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอ
สังคมและสิ่งแวดลอมขององคกร ดานสภาพแวดลอมทางนิเวศวิทยา ดานการบริจาค (Cause

Related Marketing) ขององคกร อยูในระดับดีมากเปนสวนใหญ

ตาราง 22 คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอมขององคกร ดานความรับผิดชอบตอชุมชนขององคกรของผูตอบแบบสอบถาม
พิจารณาจาก 4 รายขอ ดังน้ี

ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมขององคกร x S.D. ระดบัความคิดเห็น

ดานความรับผิดชอบตอชุมชนขององคกร

1. องคกรใหความสําคัญตอชุมชนในการมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจปฏบิัติการและประเมนิผล 4.16 .673 ระดับดี
2. องคกรมีการสงเสริมการสรางงานและอาชีพใหกับชุมชน
เพื่อพัฒนาคุณภาพท่ีดีของคนในชุมชน 4.03 .705 ระดับดี

3. องคกรใหความสําคัญตอความปลอดภัยและสุขภาพ
ของพนักงานและชุมชนรอบพืน้ท่ีโรงงานอยางเสมอมา 4.29 .626 ระดับดีมาก
4. องคกรมีการสนับสนนุชุมชนสัมพันธ อาทิ ดานการศึกษา 
การกีฬาศาสนา เปนตน 4.24 .636 ระดับดีมาก

ผลโดยรวมทุกดาน 4.17 .540 ระดับดี

จากตาราง 22 สามารถอธิบายภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

ขององคกร ดานความรับผิดชอบตอชุมชนขององคกรโดยรวม ซ่ึงจากภาพลักษณดานความ

รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมขององคกร ดานความรับผิดชอบตอชุมชนขององคกรโดยรวม 
พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอมขององคกร ดานความรับผิดชอบตอชุมชนขององคกรโดยรวม อยูในระดับดี โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.17 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมขององคกร ดานความรับผิดชอบตอชุมชน

ขององคกร ไดแก องคกรใหความสําคัญตอความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงานและชุมชนรอบ
พื้นท่ีโรงงานอยางเสมอมา องคกรมีการสนับสนุนชุมชนสัมพันธ อาทิ ดานการศึกษา การกีฬา

ศาสนา เปนตน อยูในระดับดีมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.29 และ 4.24 ตามลําดับ ผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของ

องคกร ดานความรับผิดชอบตอชุมชนขององคกร ไดแก องคกรใหความสําคัญตอชุมชนในการมี

สวนรวมในการตัดสินใจ ปฏิบัติการและประเมินผล และองคกรมีการสงเสริมการสรางงานและอาชีพ
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ใหกับชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพท่ีดีของคนในชุมชน อยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.16 และ

4.03 ตามลําดับ โดยสรุป ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความ
รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมขององคกร ดานความรับผิดชอบตอชุมชนขององคกร อยูใน

ระดับดีและระดับดีมากอยางเทากัน 

ตอนที่ 5 การวิเคราะหขอมูลการประชาสัมพันธดานความรับผิดชอบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอมขององคกร

การวิเคราะหขอมูลการประชาสัมพันธดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของ

องคกร โดยแจกแจงคาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดังน้ี

ตาราง 23 คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ภาพลักษณดานการประชาสัมพันธดานความ
รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมขององคกรของผูตอบแบบสอบถาม โดยพิจารณาจาก 4 ราย

ขอ ดังน้ี

ดานการประชาสัมพันธความรบัผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม x S.D. ระดบัความคิดเห็น

1. การประชาสัมพันธขององคกรทานสามารถสรางความเขาใจ
เก่ียวกับกิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 4.15 .633 ระดบัดี

2. ขาวสารประชาสัมพันธขององคกรสามารถโนมนาวใหทาน
อยากเขารวมกิจกรรมตางๆ ขององคกร 4.11 .638 ระดบัดี
3. การประชาสัมพันธขององคกรสามารถสรางความเขาใจท่ี

ถูกตองเก่ียวกับองคกรไดอยางดี 4.12 .628 ระดบัดี
4. การประชาสัมพันธขององคกรมีสวนกระตุนใหคนในชุมชน 4.09 .711 ระดบัดี
ทราบขอมูลขาวสารเปนวงกวางมากขึ้น

ผลโดยรวมทุกดาน 4.14 .514 ระดบัดี

จากตาราง 23 สามารถอธิบายภาพลักษณดานการประชาสัมพันธดานความรับผิดชอบตอ
สังคมและสิ่งแวดลอมขององคกร ซ่ึงจากการประชาสัมพันธดานความรับผิดชอบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอมขององคกรโดยรวม พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดาน
การประชาสัมพันธกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม อยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.14 เม่ือ

พิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานการ

ประชาสัมพันธกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม ไดแก การประชาสัมพันธขององคกรทานสามารถ
สรางความเขาใจเกี่ยวกับกิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม การประชาสัมพันธ

ขององคกรสามารถสรางความเขาใจท่ีถูกตองเกี่ยวกับองคกรไดอยางดี ขาวสารประชาสัมพันธของ
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องคกรสามารถโนมนาวใหทานอยากเขารวมกิจกรรมตางๆ ขององคกร และการประชาสัมพันธของ

องคกรมีสวนกระตุนใหคนในชุมชนทราบขอมูลขาวสารเปนวงกวางมากข้ึน อยูในระดับดี โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.15 4.12 4.11 และ 4.09 ตามลําดับ โดยสรุป ผูตอบแบบสอบถามมีความ

คิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานการประชาสัมพันธกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอมอยูในระดับดี
เปนสวนใหญ

ตอนที่ 6  การวิเคราะหขอมูลภาพลักษณ ดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของ

บริษัท ในเครือของ ดาว ในประเทศไทย โดยรวม

การวิเคราะหขอมูลภาพลักษณโดยรวม ดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของ
บริษัท ในเครือของ ดาว ในประเทศไทย โดยแจกแจงคาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดังน้ี

ตาราง 24 คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอมของบริษัท ในเครือของ ดาว ในประเทศไทยโดยรวม ของผูตอบแบบสอบถาม โดย

พิจารณาจาก 9 รายขอ ดังน้ี

ภาพลักษณโดยรวมความรบัผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม x S.D. ระดับความคิดเห็น

1. องคกรมีการสงเสริมการอนุรักษและดแูลสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 4.27 .566 ระดับดีมาก
2. องคกรมีการสรางสรรคและปรับปรุงนวัตกรรมท่ีมีคุณคาเพิ่มให

แกสินคาและบริการอยางตอเนื่อง 4.20 .624 ระดับดี
3. องคกรมีการบริหารจัดการและการดาํเนินงานอยางเปนเลิศ 4.20 .615 ระดบัดี
4. องคกรดําเนินงานโดยคํานึงถึงคุณภาพชีวิตและสภาพความ
เปนอยูของชุมชน 4.27 .584 ระดับดีมาก
5. องคกรมุงมั่นสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ดแูลสังคมและ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง 4.26 .583 ระดับดีมาก
6. องคกรดําเนินงานโดยยึดหลักบรรษัทภบิาล 4.23 .633 ระดับดีมาก
7. องคกรดําเนินงานโดยยึดหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน 4.30 .599 ระดับดีมาก
8. องคกรมีการสนับสนนุพนักงานในองคกรใหมีสวนรวมใน
กิจกรรมดานความรบัผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 4.30 .578 ระดับดีมาก

9. องคกรมีการสงเสริมวัฒนธรรมภายในองคกรใหพนักงานมีสวน 4.33 .568 ระดับดีมาก
รวม กลาคิด กลาแสดงออก รวมถึงสงเสริมการเรียนรูอยางตอเนื่อง

ผลโดยรวมทุกดาน 4.26 .464 ระดบัดีมาก

จากตาราง 24 สามารถอธิบายภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
ของบริษัท ในเครือของ ดาว ในประเทศไทยโดยรวม ซ่ึงจากภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอ
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สังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัท ในเครือของ ดาว ในประเทศไทยโดยรวม พบวา ผูตอบ

แบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
โดยรวม อยูในระดับดีมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.26 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูตอบ

แบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 
ไดแก องคกรมีการสงเสริมวัฒนธรรมภายในองคกรใหพนักงานมีสวนรวมกลาคิด กลาแสดงออก 

รวมถึงสงเสริมการเรียนรูอยางตอเน่ือง  องคกรดําเนินงานโดยยึดหลักการพัฒนาอยางย่ังยืน องคกร

มีการสนับสนุนพนักงานในองคกรใหมีสวนรวมในกิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม องคกรมีการสงเสริมการอนุรักษและดูแลสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน องคกรดําเนินงานโดย

คํานึงถึงคุณภาพชีวิตและสภาพความเปนอยูของชุมชน องคกรมุงม่ันสงเสริมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ดูแลสังคมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางตอเน่ือง และองคกรดําเนินงานโดยยึดหลัก

บรรษัทภิบาล อยูในระดับดีมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.33 4.30 4.30 4.27 4.27 4.26 และ 4.26

ตามลําดับ ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม ไดแก องคกรมีการบริหารจัดการและการดําเนินงานอยางเปนเลิศ และองคกรมีการ

สรางสรรคและปรับปรุงนวัตกรรมท่ีมีคุณคาเพิ่มใหแกสินคาและบริการอยางตอเน่ือง อยูในระดับดี 
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.20 เทากัน โดยสรุป ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ

ดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมอยูในระดับดีมาก เปนสวนใหญ

ตอนที่ 7 การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน

การทดสอบสมมติฐาน ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ ดังตอไปน้ี

สมมติฐานขอที่ 1. ปจจัยสวนบุคคลของพนักงาน ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษาและระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับองคกรแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ
ดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย แตกตาง

กัน 

สมมติฐานขอที่ 1.1 พนักงานท่ีมีลักษณะสวนบุคคลไดแก เพศแตกตางกัน มีความ

คิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว 

ในประเทศไทย แตกตางกัน 

สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติ ไดดังน้ี

0H : พนักงานท่ีมีเพศแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความ

รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย ไมแตกตางกัน 

1H : พนักงานท่ีมีเพศแตกตางกัน ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความ

รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย แตกตางกัน
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สําหรับสถิติท่ีใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบคา t โดยใชกลุมตัวอยางท้ังสองกลุม

เปนอิสระกัน (Independent t-test) ใชระดับความเช่ือม่ัน 95% ดังน้ี จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( 0H )
ก็ตอเม่ือ 2 – tailed Prob.(p) มีคานอยกวา 0.05

ในการทดสอบสมมติฐานดังกลาว หากคาแปรปรวนของขอมูลเทากันทุกกลุมใหทดสอบ
ความแตกตางคาดวย Equal variances assumed และถาคาแปรปรวนของขอมูลไมเทากันทุกกลุม

ใหทดสอบความแตกตางดวย Equal variances not assumed

โดยจะทําการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอน โดยใช Levene’s test โดย
มีสมมติฐาน ดังน้ี

0H : คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน

1H : คาความแปรปรวนของแตละกลุมแตกตางกัน

ตาราง 25 แสดงผลการวิเคราะหความแตกตางของภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย จําแนกตามเพศ

ตัวแปรท่ีศึกษา      Levene’s Test t-test for Equality of Mean

For Equality F Sig. เพศ      n

of Variances x S.D. t df p

ภาพลักษณดานความ Equal variances 1.574 .211 ชาย  139 4.27 .438 .390 280 .696
รับผิดชอบตอสังคม assumed

และสิ่งแวดลอมของ Equal variances  หญิง 143 4.25 .490 .391
บริษัทในเครือของ not assumed
ดาว ในประเทศไทย

จากตาราง 25 พบวา คา Sig. เทากับ .211 ซ่ึงมากกวา 0.05 น่ันคือ คาความแปรปรวน
ของขอมูลเทากัน จึงทดสอบความแตกตางดวยคา t-test กรณี Equal variances assumed ซ่ึงผล

การทดสอบสมมติฐาน ดังน้ี

ผลการวิเคราะหความแตกตางของภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย จําแนกตามเพศ พบวา มีความนาจะเปน (p)

เทากับ 0.696 ซ่ึงมากกวา 0.05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก ( 0H ) และปฏิเสธสมมติฐานรอง
( 1H ) หมายความวา พนักงานท่ีมีเพศแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความ

รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทยโดยรวม ไมแตกตาง

กัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว



137

สมมติฐานขอที่ 1.2. พนักงานท่ีมีลักษณะสวนบุคคลไดแก อายุแตกตางกัน มีความ

คิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว 
ในประเทศไทย แตกตางกัน 

สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติ ไดดังน้ี

0H : พนักงานท่ีมีอายุแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความ
รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย ไมแตกตางกัน 

1H : พนักงานท่ีมีอายุแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความ

รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย แตกตางกัน
สําหรับสถิติท่ีใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบดวยการวิเคราะหคาความแปรปรวน

ทางเดียว (One Way Analysis of Variance: One Way ANOVA) และการทดสอบสมมติฐานใช
ระดับความเช่ือม่ัน 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( 0H ) ก็ตอเม่ือ 2– tailed Prob.(p) มีคานอยกวา

0.05

ในการทดสอบสมมติฐานดังกลาว หากคาแปรปรวนของขอมูลเทากันทุกกลุมใหทดสอบ
ความแตกตางดวย F-test และถาคาแปรปรวนของขอมูลไมเทากันทุกกลุมใหทดสอบความแตกตาง

ดวย Brown-Forsythe
โดยจะทําการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอน โดยใช Levene’s test โดย

มีสมมติฐาน ดังน้ี

0H : คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน

1H : คาความแปรปรวนของแตละกลุมแตกตางกัน

ตาราง 26 แสดงการทดสอบความแปรปรวนของกลุมขอมูลดานอายุ

Levene Statistic df1 df2 Sig.

อายุ 1.286 2 279 .278

จากตาราง 26 พบวาคา Sig. เทากับ 0.278 ซ่ึงมากกวา 0.05 น่ันคือ คาความแปรปรวน

ของขอมูลเทากันทุกกลุม จึงทดสอบความแตกตางดวย F-test ซ่ึงผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดัง
ตาราง 27
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ตาราง 27 แสดงผลการวิเคราะหความแตกตางของภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย จําแนกตามอายุ

ตัวแปร แหลงความแปรปรวน df ss ms F-ratio F-Prob.

อายุ Between Groups 2 .325 .162 .750 .473

Within Groups 279 60.412 .217

Total 281 60.736

จากตาราง 27 แสดงผลการวิเคราะหความแตกตางของภาพลักษณดานความรับผิดชอบ
ตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย จําแนกตามอายุ พบวา มีความ

นาจะเปน (p) เทากับ 0.473 ซ่ึงมากกวา 0.05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก ( 0H ) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง ( 1H ) หมายความวา พนักงานท่ีมีอายุแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศ

ไทยโดยรวมไมแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว

สมมติฐานขอที่ 1.3 พนักงานท่ีมีลักษณะสวนบุคคลไดแก สถานภาพแตกตางกัน มี

ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือ

ของ ดาว ในประเทศไทย แตกตางกัน 
สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติ ไดดังน้ี

0H : พนักงานท่ีมีสถานภาพแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดาน
ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทยไมแตกตางกัน 

1H : พนักงานท่ีมีสถานภาพแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดาน

ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย แตกตางกัน
สําหรับสถิติท่ีใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบคา t โดยใชกลุมตัวอยางท้ังสองกลุม

เปนอิสระกัน (Independent t-test) ใชระดับความเช่ือม่ัน 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( 0H ) ก็
ตอเม่ือ 2 – tailed Prob.(p) มีคานอยกวา 0.05

ในการทดสอบสมมติฐานดังกลาว หากคาแปรปรวนของขอมูลเทากันทุกกลุมใหทดสอบ

ความแตกตางคาดวย Equal variances assumed และถาคาแปรปรวนของขอมูลไมเทากันทุกกลุม
ใหทดสอบความแตกตางดวย Equal variances not assumed

โดยจะทําการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอน โดยใช Levene’s test
โดยมีสมมติฐาน ดังน้ี

0H : คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน

1H : คาความแปรปรวนของแตละกลุมแตกตางกัน
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ตาราง 28 แสดงผลการวิเคราะหความแตกตางของภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย จําแนกตามสถานภาพ

ตัวแปรท่ีศึกษา      Levene’s Test t-test for Equality of Mean
For Equality F Sig. สถานภาพ n

of Variances x S.D. t df p

ภาพลักษณดานความ Equal variances 839 .360 โสด/หมาย/ 172 4.26 .445 .162 .280 .874
รับผิดชอบตอสังคม assumed หยาราง/
และสิ่งแวดลอมของ แยกกันอยู  
บริษัทในเครือของ Equal variances สมรส/น 110 4.25 .496 .158
ดาว ในประเทศไทย not assumed                       อยูดวยกัน

จากตาราง 28 พบวา คา Sig. เทากับ 0.360 ซ่ึงมากกวา 0.05 น่ันคือ คาความแปรปรวน

ของขอมูลเทากัน จึงทดสอบความแตกตางดวยคา t-test กรณี Equal variances assumed ซ่ึงผล
การทดสอบสมมติฐาน ดังน้ี

ผลการวิเคราะหความแตกตางของภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย จําแนกตามสถานภาพ พบวา มีความนาจะ
เปน (p) เทากับ 0.874 ซ่ึงมากกวา 0.05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก ( 0H ) และปฏิเสธสมมติ

ฐานรอง ( 1H ) หมายความวา พนักงานท่ีมีสถานภาพโสด หมาย/ หยาราง/ แยกกันอยู และ
สถานภาพสมรส/ อยูดวยกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทยโดยรวมไมแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทาง

สถิติ 0.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว

สมมติฐานขอที่ 1.4 พนักงานท่ีมีลักษณะสวนบุคคลไดแก ระดับการศึกษาแตกตางกัน มี

ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือ

ของ ดาว ในประเทศไทย แตกตางกัน 
สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติ ไดดังน้ี

0H : พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ
ดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย ไม

แตกตางกัน 

1H : พนักงานท่ีมีระดับระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศ

ไทย แตกตางกัน
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สําหรับสถิติท่ีใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบดวยการวิเคราะหคาความแปรปรวน

ทางเดียว (One Way Analysis of Variance: One Way ANOVA) และการทดสอบสมมติฐานใช
ระดับความเช่ือม่ัน 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( 0H ) ก็ตอเม่ือ 2– tailed Prob.(p) มีคานอยกวา 

0.05 ในการทดสอบสมมติฐานดังกลาว หากคาแปรปรวนของขอมูลเทากันทุกกลุมใหทดสอบความ
แตกตางดวย F-test และถาคาแปรปรวนของขอมูลไมเทากันทุกกลุมใหทดสอบความแตกตางดวย

Brown-Forsythe

โดยจะทําการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอน โดยใช Levene’s test โดย
มีสมมติฐาน ดังน้ี

0H : คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน

1H : คาความแปรปรวนของแตละกลุมแตกตางกัน

ตาราง 29 แสดงการทดสอบความแปรปรวนของกลุมขอมูลดานระดับการศึกษา

Levene Statistic df1 df2 Sig.

ระดับการศึกษา .763 2 279 .467

จากตาราง 29 พบวาคา Sig. เทากับ .467 ซ่ึงมากกวา 0.05 น่ันคือคาความแปรปรวน
ของขอมูลเทากันทุกกลุม จึงทดสอบความแตกตางดวย F-test ซ่ึงผลการทดสอบสมมติฐาน ดัง

ตาราง 30

ตาราง 30 แสดงผลการวิเคราะหความแตกตางของภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย จําแนกตามระดับการศึกษา

ตัวแปร               แหลงความแปรปรวน df ss ms F-ratio F-Prob.

ระดับการศึกษา Between Groups 2 1.571 .786 3.704* .026
Within Groups 279 59.165 .212

Total 281 60.736

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05

จากตาราง 30 แสดงผลการวิเคราะหความแตกตางของภาพลักษณดานความรับผิดชอบ
ตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย จําแนกตามระดับการศึกษา

โดยการทดสอบดวยการวิเคราะหคาความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance :
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One Way ANOVA) โดยใชสถิติ F-test ทดสอบ พบวา มีความนาจะเปน (p) เทากับ 0.26  ซ่ึงนอย

กวา 0.05 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( 0H ) และยอมรับสมมติฐานรอง ( 1H ) หมายความวา
พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอ

สังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทยแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทาง
สถิติท่ี 0.05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว

ดังน้ัน เพื่อใหทราบวาระดับการศึกษาของพนักงานรายคูใด ท่ีมีความแตกตางกัน จึงทํา

การทดสอบตอไปดวยวิธี Least Significant Difference (LSD) เพื่อหาวาคาเฉลี่ยคูใดบางแตกตาง
กันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ดังแสดงในตาราง 31

ตาราง 31 แสดงการวิเคราะห ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคู ระหวางความแตกตางดานระดับ

การศึกษา กับ ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ 

ดาว ในประเทศไทย โดยใชวิธี Least Significant Difference (LSD)

ระดับการศึกษา x               ตํ่ากวาปริญญาตร ี ปริญญาตรี    สูงกวาปริญญาตรี

4.42 4.24 4.20

ตํ่ากวาปริญญาตรี 4.42 - .1798* .2202*
(.017) (.011)

ปริญญาตรี 4.24 - .0404
(.540)

สูงกวาปริญญาตรี 4.20 -

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05

จากตาราง 31 ผลการวิเคราะห พบวามี 2 คูท่ีมีคา Sig. นอยกวา 0.05 หมายความวา ใน
แตละคูมีระดับการศึกษาแตกตางกัน กับ ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

ของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05

1. พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี และพนักงานท่ีมีการศึกษาปริญญาตรี
โดยมีคา Sig. เทากับ 0.017 ซ่ึงนอยกวา 0.05 หมายความวา พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาต่ํากวา

ปริญญาตรี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของ
บริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย สูงกวาพนักงานท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรีอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยผลตางคาเฉลี่ยเทากับ .1798

2. พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี และพนักงานท่ีมีการศึกษาสูงกวา
ปริญญาตรี โดยมีคา Sig. เทากับ 0.011 ซ่ึงนอยกวา 0.05 หมายความวา พนักงานท่ีมีระดับ

การศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและ
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สิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย สูงกวาพนักงานท่ีมีระดับการศึกษาสูงกวา

ปริญญาตรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยผลตางคาเฉลี่ยเทากับ .2202
สวนคูอื่นไมพบวาแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05

สมมติฐานขอที่ 1.5 พนักงานท่ีมีลักษณะสวนบุคคล ไดแก ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

กับองคกรแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย แตกตางกัน 

สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติ ไดดังน้ี

0H : พนักงานท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับองคกรแตกตางกัน มีความคิดเห็น

เกี่ยวกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ใน
ประเทศไทย ไมแตกตางกัน 

1H : พนักงานท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับองคกร แตกตางกัน มีความคิดเห็น

เกี่ยวกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ใน
ประเทศไทย แตกตางกัน

สําหรับสถิติท่ีใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบดวยการวิเคราะหคาความแปรปรวน
ทางเดียว (One Way Analysis of Variance: One Way ANOVA) และการทดสอบสมมติฐานใช

ระดับความเช่ือม่ัน 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( 0H ) ก็ตอเม่ือ 2– tailed Prob.(p) มีคานอยกวา 

0.05 ในการทดสอบสมมติฐานดังกลาว หากคาแปรปรวนของขอมูลเทากันทุกกลุมใหทดสอบความ
แตกตางดวย F-test และถาคาแปรปรวนของขอมูลไมเทากันทุกกลุมใหทดสอบความแตกตางดวย

Brown-Forsythe
โดยจะทําการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอน โดยใช Levene’s test โดย

มีสมมติฐาน ดังน้ี

0H : คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน

1H : คาความแปรปรวนของแตละกลุมแตกตางกัน

ตาราง 32 แสดงการทดสอบความแปรปรวนของกลุมขอมูลดานระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

Levene Statistic df1 df2 Sig.

ระยะเวลาในการปฏบิัติงานกับองคกร 1.748 3 278 .157

จากตาราง 30 พบวาคา Sig. เทากับ 0.157 ซ่ึงมากกวา 0.05 น่ันคือ ความแปรปรวนของ

ขอมูลเทากันทุกกลุมจึงทดสอบความแตกตางดวย F-test ซ่ึงผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงดัง
ตาราง 33
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ตาราง 33 แสดงผลการวิเคราะหความแตกตางของภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทยจําแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

ตัวแปร แหลงความแปรปรวน df ss ms F-ratio F-Prob.

ระยะเวลาในการ Between Groups 3 2.491 .830 3.964** .009
ปฏิบัติงานกับองคกร Within Groups 278 58.245 .210

Total 281 60.736

** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01

จากตาราง 33 แสดงผลการวิเคราะหความแตกตางของภาพลักษณดานความรับผิดชอบ
ตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย จําแนกตามระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงานกับองคกร โดยการทดสอบดวยการวิเคราะหคาความแปรปรวนทางเดียว (One Way

Analysis of Variance: One Way ANOVA) โดยใชสถิติ F-test ทดสอบ พบวา มีความนาจะเปน (p)
เทากับ 0.009 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( 0H ) และยอมรับสมมติฐานรอง

( 1H ) หมายความวา พนักงานท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับองคกรแตกตางกัน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ใน

ประเทศไทย แตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว

ดังน้ัน เพื่อใหทราบวาระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับองคกรของพนักงานรายคูใดท่ีมี
ความแตกตางกัน จึงทําการทดสอบตอไปดวย วิธี Least Significant Difference (LSD) เพื่อหาวา

คาเฉลี่ยคูใดบางแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ดังแสดงในตาราง 34
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ตาราง 34 แสดงการวิเคราะห ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูระหวางความแตกตางดานระยะ

เวลาในการปฏิบัติงานกับองคกร กับ ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
ของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย โดยใชวิธี Least Significant Difference (LSD)

ระยะเวลาในการปฏบิัติงานกับองคกร x 1 – 5 ป     6 – 10 ป     11 – 15 ป      16 ปขึ้นไป

4.27 4.39 4.24 4.01

1 – 5 ป 4.27 - -.1169 .0352 .2629*

(.146) (.630) (.005)
6 – 10 ป 4.39 - - .1521 .3798*

(.113) (.001)
11 – 15 ป       4.24 - .2277*

(.035)

16 ปขึ้นไป 4.01 -

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05

จากตาราง 34 ผลการวิเคราะห พบวามี 3 คู ท่ีมีคา Sig. นอยกวา 0.05 หมายความวา ใน
แตละคูมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับองคกรแตกตางกัน กับ ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอ

สังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
1. พนักงานท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับองคกร 1 – 5 ป และพนักงานท่ีมีระยะเวลา

ในการปฏิบัติงานกับองคกร 16 ปข้ึนไป โดยมีคา Sig. เทากับ 0.005 ซ่ึงนอยกวา 0.05 หมายความ

วา พนักงานท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับองคกร 1 – 5 ป มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ
ดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย สูงกวา

พนักงานท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับองคกร 16 ปข้ึนไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05
โดยผลตางคาเฉลี่ยเทากับ .2629

2. พนักงานท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับองคกร 6 – 10 ป และพนักงานท่ีมี

ระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับองคกร 16 ปข้ึนไป โดยมีคา Sig. เทากับ 0.001 ซ่ึงนอยกวา 0.05
หมายความวา พนักงานท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับองคกร 6 – 10 ป มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศ
ไทย สูงกวาพนักงานท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับองคกร 16 ปข้ึนไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ 0.05 โดยผลตางคาเฉลี่ยเทากับ .3798

3. พนักงานท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับองคกร 11 – 15 ป และพนักงานท่ีมี
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับองคกร 16 ปข้ึนไป โดยมีคา Sig. เทากับ 0.035 ซ่ึงนอยกวา 0.05

หมายความวา พนักงานท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับองคกร 11 – 15 ป มีความคิดเห็น
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เกี่ยวกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ใน

ประเทศไทย สูงกวาพนักงานท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับองคกร 16 ปข้ึนไป อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยผลตางคาเฉลี่ยเทากับ .2277

สวนคูอื่นไมพบวาแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05

สมมติฐานขอที่ 2 การวิเคราะหพฤติกรรมการเปดรับขาวสารดานความรับผิดชอบตอ

สังคมและสิ่งแวดลอมของพนักงานบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย มีความสัมพันธกับภาพ

ลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย
ซ่ึงสามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี คือ

0H : พฤติกรรมการเปดรับขาวสารดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของ

พนักงาน ไมมีความสัมพันธ กับ ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของ
บริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย

1H : พฤติกรรมการเปดรับขาวสารดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของ
พนักงาน มีความสัมพันธ กับ ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัท

ในเครือของ ดาว ในประเทศไทย

สําหรับสถิติท่ีใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบดวยการวิเคราะหความสัมพันธของตัว
แปรสองตัวท่ีเปนอิสระกัน โดยใชสถิติสหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product

Moment Correlation) จะใชระดับความเช่ือม่ัน 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( 0H ) ก็ตอเม่ือ 2 –
tailed Prob.(p) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังตาราง 35

ตาราง 35 แสดงการทดสอบความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปดรับขาวสารดานความ
รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของพนักงาน กับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคม

และสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย

ชองทางการเปด                  Pearson Sig.  ทิศทาง ระดับความสัมพันธ

รับขาวสาร Correlation (r) (2-tailed) ความสัมพันธ

1. บอรด / ปายประกาศ .251** .000 เดียวกัน มีความสัมพันธคอนขางตํ่า
2. วารสาร / นิตยสาร .286** .000 เดียวกัน มีความสัมพันธคอนขางตํ่า
3. อินเตอรเน็ต/ อินทราเน็ต .180** .002 เดียวกัน มีความสัมพันธตํ่ามาก

4. พนักงานฝายประชาสัมพันธ .174** .003 เดียวกัน มีความสัมพันธตํ่ามาก

ผลโดยรวมทุกดาน .313** .000 เดียวกัน มีความสัมพันธคอนขางตํ่า

** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 *
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จากตาราง 35 โดยใชการทดสอบคาทางสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน

(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวาง
พฤติกรรมการเปดรับขาวสารดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของพนักงานกับ

ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศ
ไทย ดังน้ี

1. พฤติกรรมการเปดรับขาวสารดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของ

พนักงานโดยรวม กับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือ
ของ ดาว ในประเทศไทย พบวา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธ

สมมติฐานหลัก ( 0H ) และยอมรับสมมติฐานรอง ( 1H ) หมายความวา พฤติกรรมการเปดรับขาวสาร
ดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของพนักงานโดยรวม มีความสัมพันธกับภาพลักษณ

ดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ 0.313 น่ันคือ ตัวแปร
ท้ังสองขางตน มีความสัมพันธกันในระดับคอนขางต่ําและเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ เม่ือ

พนักงานไดรับขาวสารดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมโดยรวม เผยแพรมากข้ึน จะมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือ

ของ ดาว ในประเทศไทย ดีข้ึนในระดับคอนขางต่ํา

2. พฤติกรรมการเปดรับขาวสารดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของ
พนักงานบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย จากบอรด / ปายประกาศ กับภาพลักษณดาน

ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย พบวา มีคา 
Sig. (2-tailed) เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( 0H ) และยอมรับ

สมมติฐานรอง ( 1H ) หมายความวา พฤติกรรมการเปดรับขาวสารดานความรับผิดชอบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอมของพนักงานจาก บอรด/ ปายประกาศ มีความสัมพันธกับภาพลักษณดานความ
รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.01 โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ  0.251 น่ันคือ ตัวแปรท้ังสอง
ขางตน มีความสัมพันธกันในระดับคอนขางต่ําและเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ เม่ือพนักงาน

ไดรับขาวสารดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม จากบอรด / ปายประกาศ เผยแพรมาก

ข้ึนจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทใน
เครือของ ดาว ในประเทศไทย ดีข้ึนในระดับคอนขางต่ํา

3. พฤติกรรมการเปดรับขาวสารดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของ
พนักงาน จากวารสาร/ นิตยสาร กับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของ

บริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย พบวา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01

น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( 0H ) และยอมรับสมมติฐานรอง ( 1H ) หมายความวา พฤติกรรมการ
เปดรับขาวสารดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของพนักงานจาก วารสาร/ นิตยสาร มี

ความสัมพันธกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ 
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ดาว ในประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคา

เทากับ  0.286 น่ันคือ ตัวแปรท้ังสองขางตน มีความสัมพันธกันในระดับคอนขางต่ําและเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน กลาวคือ เม่ือพนักงานไดรับขาวสารดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

จากวารสาร/ นิตยสาร เผยแพรมากข้ึนจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบ
ตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย ดีข้ึนในระดับคอนขางต่ํา

4. พฤติกรรมการเปดรับขาวสารดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของ

พนักงาน จากอินเตอรเน็ต/ อินทราเน็ต กับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย พบวา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.002

ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( 0H ) และยอมรับสมมติฐานรอง ( 1H ) หมายความ
วา พฤติกรรมการเปดรับขาวสารดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของพนักงานจาก

อินเตอรเน็ต/ อินทราเน็ต มีความสัมพันธกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดย
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ  0.180 น่ันคือ ตัวแปรท้ังสองขางตนมีความสัมพันธกันใน

ระดับต่ํามากและเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ เม่ือพนักงานไดรับขาวสารดานความรับผิดชอบ
ตอสังคมและสิ่งแวดลอม จากอินเตอรเน็ต/ อินทราเน็ตเผยแพรมากข้ึนจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศ

ไทย ดีข้ึนในระดับต่ํามาก
5. พฤติกรรมการเปดรับขาวสารดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของ

พนักงานบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย จาก พนักงานฝายประชาสัมพันธ กับภาพลักษณ
ดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย พบวา มี

คา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.003 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( 0H ) และ

ยอมรับสมมติฐานรอง ( 1H ) หมายความวา พฤติกรรมการเปดรับขาวสารดานความรับผิดชอบตอ
สังคมและสิ่งแวดลอมของพนักงานจากพนักงานฝายประชาสัมพันธ มีความสัมพันธกับภาพลักษณ

ดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ  0.174 น่ันคือ ตัวแปร

ท้ังสองขางตนมีความสัมพันธกันในระดับต่ํามากและเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ เม่ือ

พนักงานได รับขาวสารดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่ งแวดลอม จากพนักงานฝาย
ประชาสัมพันธเผยแพรมากข้ึนจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคม

และสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย ดีข้ึนในระดับต่ํามาก
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สมมติฐานขอที่ 3 การวิเคราะหขอมูลดานความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสีย

ขององคกร มีความสัมพันธ กับ ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

ของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย 

สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติ ไดดังน้ี

0H : ความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสียขององคกรไมมีความสัมพันธกับ

ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศ
ไทย

1H : ความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสียขององคกร มีความสัมพันธกับ

ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศ
ไทย

สําหรับสถิติท่ีใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบดวยการวิเคราะหความสัมพันธของตัว
แปรสองตัวท่ีเปนอิสระกัน โดยใชสถิติสหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product

Moment Correlation) จะใชระดับความเช่ือม่ัน 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( 0H ) ก็ตอเม่ือ 2 –

tailed Prob.(p) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังตาราง 36

ตาราง 36 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสียของ

องคกร กับ ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ 
ดาว ในประเทศไทย โดยพิจารณาจาก 3 ดานโดยรวม ดังน้ี

ดานความรบัผิดชอบตอ Pearson Sig. ทิศทาง ระดับความสัมพันธ

ผูมีสวนไดสวนเสีย  Correlation (r) (2-tailed) ความสัมพันธ

ความรับผิดชอบตอลูกคา .663** .000  เดยีวกัน มีความสัมพันธคอนขางสูง
ความรับผิดชอบตอพนักงาน   .668** .000 เดยีวกัน มีความสัมพันธคอนขางสูง

ความรับผิดชอบตอคูคา .739** .000 เดียวกัน มีความสัมพันธคอนขางสูง

ผลโดยรวมทุกดาน .798** .000 เดียวกัน มีความสัมพันธคอนขางสูง

** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01

จากตาราง 36 ผลการวิเคราะหสามารถอธิบายได ดังน้ี

1. ความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสียขององคกรโดยรวม กับภาพลักษณดานความ
รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย พบวา มีคา Sig. (2-

tailed) เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( 0H ) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง ( 1H ) หมายความวา ความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสียขององคกรโดยรวม มีความ 
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สัมพันธกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ใน

ประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ
0.798 น่ันคือ ตัวแปรท้ังสองขางตนมีความสัมพันธกันในระดับคอนขางสูงและเปนไปในทิศทาง

เดียวกัน กลาวคือ เม่ือองคกรมีความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสียขององคกรโดยรวมดีข้ึน 
พนักงานจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของ

บริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย โดยรวมดีข้ึนในระดับคอนขางสูง 

2. ความรับผิดชอบตอลูกคาขององคกร กับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย พบวา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.000

ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( 0H ) และยอมรับสมมติฐานรอง ( 1H ) หมายความ
วา ความรับผิดชอบตอลูกคาขององคกร มีความสัมพันธกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอ

สังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ

0.01 โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ 0.663   น่ันคือ ตัวแปรท้ังสองขางตนมี
ความสัมพันธกันในระดับคอนขางสูงและเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ เม่ือองคกรมีความ

รับผิดชอบตอลูกคาขององคกรดีข้ึน พนักงานจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความ
รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย โดยรวมดีข้ึนใน

ระดับคอนขางสูง

3. ความรับผิดชอบตอพนักงานขององคกร กับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคม
และสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย พบวา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ

0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( 0H ) และยอมรับสมมติฐานรอง ( 1H )
หมายความวา ความรับผิดชอบตอพนักงานขององคกร มีความสัมพันธกับภาพลักษณดานความ

รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.01 โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ 0.668 น่ันคือ ตัวแปรท้ังสอง
ขางตนมีความสัมพันธกันในระดับคอนขางสูงและเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ เม่ือองคกรมี

ความรับผิดชอบตอพนักงานขององคกรดีข้ึน พนักงานจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดาน
ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย โดยรวม ดีข้ึน

ในระดับคอนขางสูง

4. ความรับผิดชอบตอคูคา (supplier) ขององคกร กับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอ
สังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย พบวา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ

0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( 0H ) และยอมรับสมมติฐานรอง ( 1H )
หมายความวา ความรับผิดชอบตอคูคา (supplier) ขององคกร มีความสัมพันธกับภาพลักษณดาน

ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ 0.739 น่ันคือ ตัวแปร
ท้ังสองขางตนมีความสัมพันธกันในระดับคอนขางสูงและเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ เม่ือ

องคกรมีความรับผิดชอบตอคูคา (supplier) ขององคกร ดีข้ึน พนักงานจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
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ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศ

ไทย โดยรวมดีข้ึนในระดับคอนขางสูง

ตาราง 37 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสียของ
องคกรดานตาง ๆ เปนรายขอ กับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของ

บริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย

ความรับผิดชอบตอผูมีสวนได สัมประสิทธิ์ Sig. ทิศทาง     ระดับความสัมพันธ

สวนเสียขององคกร                             สหสัมพันธ (2-tailed) ความสัมพันธ   

ความรับผิดชอบตอลูกคาขององคกร

1. องคกรดําเนินงานโดยยึดหลักความ
ซื่อสัตย สุจริต .565** .000 เดียวกัน มีความสัมพันธปานกลาง

2. องคกรมีการปรับปรุงและพฒันา
คุณภาพของสินคาอยางตอเนื่อง .571** .000 เดียวกัน มีความสัมพนัธปานกลาง
3. องคกรมีการพัฒนาและรักษาสัมพันธ
ท่ีดีตอกันท่ียั่งยืน .544** .000 เดียวกัน  มีความสัมพนัธปานกลาง
4. องคกรมีการจัดต้ังหนวยงานเพื่อใหคํา

ปรึกษาเสนอแนะและรองเรียนเก่ียวกับ
สินคาและบริการ .503** .000 เดียวกัน มีความสัมพนัธปานกลาง
5. องคกรจัดใหมีสถานท่ีทํางานท่ีถูก
สุขลักษณะและปลอดภัยแกพนักงาน .453** .000 เดียวกัน มีความสัมพนัธปานกลาง
6. องคกรมีการสงเสริมการรักษาความ
สมดุลระหวางการทํางานและการใชชีวิต

สวนตัวของพนักงาน .540** .000 เดียวกัน มีความสัมพนัธปานกลาง

ความรับผิดชอบตอพนักงานขององคกร

7. องคกรใหสิทธิและความเปนธรรมกับ

พนักงานอยางเทาเทียมกัน .510** .000 เดียวกัน มีความสัมพันธปานกลาง
8. องคกรมีการจายคาตอบแทนใหกับ
พนักงานอยางเปนธรรม .522** .000 เดียวกัน มีความสัมพันธปานกลาง
9. องคกรมีการกําหนดหนาท่ีรับผิดชอบ
ของพนักงานอยางเหมาะสมและชัดเจน .537** .000 เดียวกัน มีความสัมพันธปานกลาง

ความรับผิดชอบตอคูคา (supplier)

10. องคกรมีการกําหนดนโยบายท่ีชัดเจน .636** .000 เดียวกัน มีความสัมพันธคอนขางสูง
11. องคกรดําเนินงานโดยยึดหลัก
จรรยาบรรณอยางเครงครัด .619** .000 เดียวกัน มีความสัมพันธคอนขางสูง
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ตาราง 37 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสียของ

องคกรดานตาง ๆ เปนรายขอ กับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของ
บริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย (ตอ)

ความรับผิดชอบตอผูมีสวนได สัมประสิทธิ์ Sig. ทิศทาง     ระดับความสัมพันธ

สวนเสียขององคกร                             สหสัมพันธ (2-tailed) ความสัมพันธ   

ความรับผิดชอบตอคูคา (supplier)

12. องคกรดําเนินงานโดยไมเอารัด

เอาเปรียบซึ่งกันและกัน .694** .000 เดียวกัน มีความสัมพันธคอนขางสูง

** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01

จากตาราง 37 ผลการวิเคราะหสามารถอธิบายได ดังน้ี

1. ความรับผิดชอบตอลูกคาขององคกร

1.1. องคกรดําเนินงานโดยยึดหลักความซ่ือสัตยสุจริต กับภาพลักษณดานความ

รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย พบวา มีคา Sig. (2-

tailed) เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( 0H ) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง ( 1H ) หมายความวา องคกรดําเนินงานโดยยึดหลักความซ่ือสัตยสุจริต มีความสัมพันธกับ

ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศ
ไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ 0.565

น่ันคือ ตัวแปรท้ังสองขางตนมีความสัมพันธกันในระดับปานกลางและเปนไปในทิศทางเดียวกัน

กลาวคือ เม่ือองคกรดําเนินงานโดยยึดหลักความซ่ือสัตยสุจริตอยูในระดับดี พนักงานจะมีความคิด
เห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว 

ในประเทศไทย ดีข้ึนในระดับปานกลาง
1.2. องคกรมีการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของสินคาอยางตอเน่ือง กับภาพลักษณดาน

ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย พบวา มีคา 

Sig. (2-tailed) เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( 0H ) และยอมรับ
สมมติฐานรอง ( 1H ) หมายความวา องคกรมีการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของสินคาอยาง

ตอเน่ือง มีความสัมพันธกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทใน
เครือของ ดาว ในประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ

(r) มีคาเทากับ 0.571 ตัวแปรท้ังสองขางตนมีความสัมพันธกันในระดับปานกลางและเปนไปใน

ทิศทางเดียวกัน กลาวคือ เม่ือองคกรมีการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของสินคาอยางตอเน่ืองอยูใน
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ระดับดี พนักงานจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

ของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย ดีข้ึนในระดับปานกลาง
1.3. องคกรมีการพัฒนาและรักษาสัมพันธท่ีดีตอกันท่ีย่ังยืน กับภาพลักษณดานความ

รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย พบวา มีคา Sig. (2-
tailed) เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( 0H ) และยอมรับสมมติฐาน 

รอง ( 1H ) หมายความวา องคกรมีการพัฒนาและรักษาสัมพันธท่ีดีตอกันท่ีย่ังยืน มีความสัมพันธกับ

ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศ
ไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ 0.544

น่ันคือ ตัวแปรท้ังสองขางตน มีความสัมพันธกันในระดับปานกลางและเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
กลาวคือ เม่ือองคกรมีการพัฒนาและรักษาสัมพันธท่ีดีตอกันท่ีย่ังยืนอยูในระดับดี พนักงานจะมี

ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือ

ของ ดาว ในประเทศไทย ดีข้ึนในระดับปานกลาง
1.4. องคกรมีการจัดตั้งหนวยงานเพื่อใหคําปรึกษา เสนอแนะและรองเรียนเกี่ยวกับสินคา

และบริการ กับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว 
ในประเทศไทย พบวา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธ

สมมติฐานหลัก ( 0H ) และยอมรับสมมติฐานรอง ( 1H ) หมายความวา องคกรมีการจัดตั้งหนวยงาน

เพื่อใหคําปรึกษา เสนอแนะและรองเรียนเกี่ยวกับสินคาและบริการ มีความสัมพันธกับภาพลักษณ
ดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ 0.503 น่ันคือ ตัวแปร
ท้ังสองขางตน มีความสัมพันธกันในระดับปานกลางและเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ เม่ือ

องคกรมีการจัดตั้งหนวยงานเพื่อใหคําปรึกษา เสนอแนะและรองเรียนเกี่ยวกับสินคาและบริการอยูใน

ระดับดี พนักงานจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
ของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย ดีข้ึนในระดับปานกลาง

2. ความรับผิดชอบตอพนักงานขององคกร

2.1. องคกรจัดใหมีสถานท่ีทํางานท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัยแกพนักงาน กับ
ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศ

ไทย พบวา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก
( 0H ) และยอมรับสมมติฐานรอง ( 1H ) หมายความวา องคกรจัดใหมีสถานท่ีทํางานท่ีถูกสุขลักษณะ

และปลอดภัยแกพนักงาน มีความสัมพันธกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดย
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ 0.453 น่ันคือ ตัวแปรท้ังสองขางตนมีความสัมพันธกันใน

ระดับปานกลางและเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ เม่ือองคกรจัดใหมีสถานท่ีทํางานท่ีถูก
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สุขลักษณะและปลอดภัยแกพนักงานอยูในระดับดี พนักงานจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ

ดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย ดีข้ึนใน
ระดับปานกลาง

2.2. องคกรมีการสงเสริมการรักษาความสมดุลระหวางการทํางานและการใชชีวิตสวนตัว
ของพนักงาน กับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ 

ดาว ในประเทศไทย พบวา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธ

สมมติฐานหลัก ( 0H ) และยอมรับสมมติฐานรอง ( 1H ) หมายความวา องคกรมีการสงเสริมการ
รักษาความสมดุลระหวางการทํางานและการใชชีวิตสวนตัวของพนักงาน มีความสัมพันธกับ

ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศ
ไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ 0.540

น่ันคือ ตัวแปรท้ังสองขางตนมีความสัมพันธกันในระดับปานกลางและเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

กลาวคือ เม่ือองคกรมีการสงเสริมการรักษาความสมดุลระหวางการทํางานและการใชชีวิตสวนตัว
ของพนักงานอยูในระดับดี พนักงานจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอ

สังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย ดีข้ึนในระดับปานกลาง
2.3. องคกรใหสิทธิและความเปนธรรมกับพนักงานอยางเทาเทียมกัน กับภาพลักษณดาน

ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย พบวา มีคา 

Sig. (2-tailed) เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( 0H ) และยอมรับ
สมมติฐานรอง ( 1H ) หมายความวา องคกรใหสิทธิและความเปนธรรมกับพนักงานอยางเทาเทียม

กัน มีความสัมพันธกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือ
ของ ดาว ในประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มี

คาเทากับ 0.510 น่ันคือ ตัวแปรท้ังสองขางตนมีความสัมพันธกันในระดับปานกลางและเปนไปใน

ทิศทางเดียวกัน กลาวคือ เม่ือองคกรใหสิทธิและความเปนธรรมกับพนักงานอยางเทาเทียมกันอยู
ในระดับดี พนักงานจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย ดีข้ึนในระดับปานกลาง
2.4. องคกรมีการจายคาตอบแทนใหกับพนักงานอยางเปนธรรม กับภาพลักษณดาน

ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย พบวา มีคา 

Sig. (2-tailed) เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( 0H ) และยอมรับ
สมมติฐานรอง ( 1H ) หมายความวา องคกรมีการจายคาตอบแทนใหกับพนักงานอยางเปนธรรม มี

ความสัมพันธกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ 
ดาว ในประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคา

เทากับ 0.522 น่ันคือ ตัวแปรท้ังสองขางตนมีความสัมพันธกันในระดับปานกลางและเปนไปใน

ทิศทางเดียวกัน กลาวคือ เม่ือองคกรมีการจายคาตอบแทนใหกับพนักงานอยางเปนธรรมอยูในระดับ
ดี พนักงานจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของ

บริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย ดีข้ึนในระดับปานกลาง
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2.5. องคกรมีการกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของพนักงานอยางเหมาะสมและชัดเจน

กับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศ
ไทย พบวา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก

( 0H ) และยอมรับสมมติฐานรอง ( 1H ) หมายความวา องคกรมีการกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบ
ของพนักงานอยางเหมาะสมและชัดเจน มีความสัมพันธกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคม

และสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01

โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ 0.522 น่ันคือ ตัวแปรท้ังสองขางตนมีความสัมพันธกัน
ในระดับปานกลางและเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ เม่ือองคกรมีการกําหนดหนาท่ีความ

รับผิดชอบของพนักงานอยางเหมาะสมและชัดเจนอยูในระดับดี พนักงานจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศ

ไทย ดีข้ึนในระดับปานกลาง

3. ความรับผิดชอบตอคูคา (supplier)

3.1. องคกรมีการกําหนดนโยบาย เงื่อนไขท่ีชัดเจน กับภาพลักษณดานความรับผิดชอบ

ตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย พบวา มีคา Sig. (2-tailed)
เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( 0H ) และยอมรับสมมติฐานรอง

( 1H ) หมาย ความวา องคกรมีการกําหนดนโยบาย เงื่อนไขท่ีชัดเจน มีความสัมพันธกับภาพลักษณ

ดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ 0.636 น่ันคือ ตัวแปร

ท้ังสองขางตนมีความสัมพันธกันในระดับคอนขางสูงและเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ เม่ือ
องคกรมีการกําหนดนโยบาย เงื่อนไขท่ีชัดเจน ข้ึน พนักงานจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ

ดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย โดยรวม ดี

ข้ึนในระดับคอนขางสูง
3.2. องคกรดําเนินงานโดยยึดหลักจรรยาบรรณอยางเครงครัด กับภาพลักษณดานความ

รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย พบวา มีคา Sig. (2-
tailed) เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( 0H ) และยอมรับสมมติ

ฐานรอง ( 1H ) หมายความวา องคกรดําเนินงานโดยยึดหลักจรรยาบรรณอยางเครงครัด มี

ความสัมพันธกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ 
ดาว ในประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคา

เทากับ 0.619 น่ันคือ ตัวแปรท้ังสองขางตนมีความสัมพันธกันในระดับคอนขางสูงและเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน กลาวคือ เม่ือองคกรดําเนินงานโดยยึดหลักจรรยาบรรณอยางเครงครัดข้ึน 

พนักงานจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของ

บริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทยโดยรวม ดีข้ึนในระดับคอนขางสูง
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3.3. องคกรดําเนินงานโดยไมเอารัดเอาเปรียบซ่ึงกันและกัน กับภาพลักษณดานความ

รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย พบวา มีคา Sig. (2-
tailed) เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( 0H ) และยอมรับสมมติ

ฐานรอง ( 1H ) หมายความวา องคกรดําเนินงานโดยไมเอารัดเอาเปรียบซ่ึงกันและกัน มี
ความสัมพันธกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ 

ดาว ในประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคา

เทากับ 0.694 น่ันคือ ตัวแปรท้ังสองขางตนมีความสัมพันธกันในระดับคอนขางสูงและเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน กลาวคือ เม่ือองคกรดําเนินงานโดยไมเอารัดเอาเปรียบซ่ึงกันและกันดีข้ึน พนักงาน

จะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทใน
เครือของ ดาว ในประเทศไทยโดยรวม ดีข้ึนในระดับคอนขางสูง

สมมติฐานขอที่ 4 ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมขององคกร  มี

ความสัมพันธกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทใน

เครือของ ดาว ในประเทศไทย

สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติ ไดดังน้ี

0H : ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมขององคกร ไมมีความสัมพันธ กับ

ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศ
ไทย

1H : ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมขององคกรมีความสัมพันธ กับ

ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศ
ไทย

สําหรับสถิติท่ีใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบดวยการวิเคราะหความสัมพันธของตัว
แปรสองตัวท่ีเปนอิสระกัน โดยใชสถิติสหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product

Moment Correlation) จะใชระดับความเช่ือม่ัน 95% ดังน่ัน จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( 0H ) ก็

ตอเม่ือ 2 – tailed Prob.(p) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังตาราง 38
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ตาราง 38 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของ

องคกร ไดแก ความรับผิดชอบดานสภาพแวดลอมทางนิเวศวิทยาขององคกร ประกอบดวย
ความรับผิดชอบดานการตลาดสีเขียว และความรับผิดชอบดานการบริจาคขององคกร และดาน

ความรับผิดชอบตอชุมชนขององคกร กับ ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย โดยพิจารณาจาก 3 ดาน รายขอดังน้ี

ดานความรบัผิดชอบตอ Pearson Sig. ทิศทาง ระดับความสัมพันธ
ผูมีสวนไดสวนเสีย  Correlation (r) (2-tailed) ความสัมพันธ

ดานสภาพแวดลอมนิเวศวิทยาขององคกร
ความรับผิดชอบดานการตลาดสีเขียว .713** .000 เดียวกัน มีความสมัพันธคอนขางสูง
ความรับผิดชอบดานการบริจาค .578** .000  เดียวกัน มีความสัมพันธปานกลาง
ความรับผิดชอบตอชุมชนขององคกร .788** .000  เดียวกัน มีความสัมพันธคอนขางสูง

ผลโดยรวมทุกดาน .819** .000 เดียวกัน มีความสัมพันธสูงมาก

** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01

จากตาราง 38 ผลการวิเคราะหสามารถอธิบายได ดังน้ี
1. ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมขององคกรโดยรวม กับภาพลักษณดานความ

รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย พบวา มีคา Sig. (2-

tailed) เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( 0H ) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง ( 1H ) หมายความวา ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมขององคกรโดยรวม มี

ความสัมพันธกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ 
ดาว ในประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคา

เทากับ 0.819 น่ันคือ ตัวแปรท้ังสองขางตนมีความสัมพันธกันในระดับสูงมากและเปนไปในทิศทาง

เดียวกัน กลาวคือ เม่ือองคกรดําเนินงานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมขององคกร
โดยรวมอยูในระดับดีข้ึน พนักงานจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอ

สังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย โดยรวมดีข้ึนในระดับสูงมาก
2. ความรับผิดชอบดานสภาพแวดลอมทางนิเวศวิทยาขององคกร ดานการตลาดสีเขียว 

(Green Marketing) กับ ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือ

ของ ดาว ในประเทศไทย พบวา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก ( 0H ) และยอมรับสมมติฐานรอง ( 1H ) หมายความวา ความรับผิดชอบดาน

สภาพแวดลอมทางนิเวศวิทยาขององคกร มีความสัมพันธกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอ
สังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ

0.01 โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ 0.713 น่ันคือ ตัวแปรท้ังสองขางตนมี
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ความสัมพันธกันในระดับคอนขางสูงและเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ เม่ือองคกรมีความ

รับผิดชอบดานสภาพแวดลอมทางนิเวศวิทยาขององคกร ดานการตลาดสีเขียว (Green Marketing)
อยูในระดับดีข้ึน พนักงานจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย โดยรวมดีข้ึนในระดับคอนขางสูง
3. ความรับผิดชอบดานสภาพแวดลอมทางนิเวศวิทยาขององคกร ดานการบริจาค

(Cause Related Marketing) กับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของ

บริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย พบวา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01
น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( 0H ) และยอมรับสมมติฐานรอง ( 1H ) หมายความวา ความ

รับผิดชอบดานการบริจาค มีความสัมพันธกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดย

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ 0.578 น่ันคือ ตัวแปรท้ังสองขางตนมีความสัมพันธกันใน

ระดับปานกลาง และเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ เม่ือองคกรมีความรับผิดชอบดาน
สภาพแวดลอมทางนิเวศวิทยาขององคกร ดานการบริจาค (Cause Related Marketing) อยูในระดับ

ดี พนักงานจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของ
บริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย ดีข้ึนในระดับปานกลาง

4. ความรับผิดชอบตอชุมชนขององคกร กับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย พบวา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.000
ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( 0H ) และยอมรับสมมติฐานรอง ( 1H ) หมายความ

วา ความรับผิดชอบตอชุมชนขององคกร มีความสัมพันธกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอ
สังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ

0.01 โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ 0.788 น่ันคือ ตัวแปรท้ังสองขางตนมี

ความสัมพันธกันในระดับคอนขางสูงและเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ เม่ือองคกรมีความ
รับผิดชอบตอชุมชนขององคกร อยูในระดับดีข้ึน พนักงานจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดาน

ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย โดยรวมดีข้ึน
ในระดับคอนขางสูง
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ตาราง 39 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสียของ

องคกรดานตาง ๆ เปนรายขอ กับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของ
บริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย

ดานความรบัผิดชอบตอ Pearson Sig. ทิศทาง  ระดับความสัมพันธ

สังคมและสิ่งแวดลอม Correlation (r) (2-tailed)  ความสัมพันธ

ดานสภาพแวดลอมนิเวศวิทยา

การตลาดสีเขียว (Green Marketing)

1. องคกรมีการบริหารจัดการดานความ

ปลอดภัย อาชวีอนามัยและสิ่งแวดลอม .488** .000 เดียวกัน มีความสัมพันธปานกลาง
2. องคกรมีการสงเสริมการใชทรัพยากร
ธรรมอยางคุมคาและใหเกิดประโยชนสูงสดุ .594** .000 เดียวกัน มคีวามสัมพันธปานกลาง
3. องคกรสนับสนุนกิจกรรมเก่ียวกับการ
อนุรักษและการดแูลรักษาสิ่งแวดลอม .566** .000 เดียวกัน มคีวามสัมพันธปานกลาง

4. องคกรมีการสนับสนนุกิจกรรมเพื่อ
รักษาความสมดลุของระบบนิเวศ .590** .000 เดียวกัน มคีวามสัมพันธปานกลาง
5. องคกรสนับสนุนโครงการลดภาวะโลก
รอนในองคกรและชุมชน .569** .000 เดียวกัน มคีวามสัมพันธปานกลาง
6. องคกรมีการออกแบบผลิตภัณฑและ
การบริการท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม .543** .000 เดียวกัน มคีวามสัมพันธปานกลาง

7. องคกรมีการติดตาม เฝาระวังมลพิษและ
สภาวะแวดลอมในการทํางานอยางตอเนื่อง .601** .000 เดียวกัน  มีความสัมพันธคอนขางสูง

ดานการบริจาค (Cause Related Marketing)

8. องคกรมีการสนับสนนุการทําบุญตาม
เทศกาลตางๆ ของชุมชน .475** .000 เดียวกัน มีความสัมพันธปานกลาง
9. องคกรมีการรวมบริจาคเงินหรือสิ่งของ
ตางๆแกชุมชน .519** .000 เดียวกัน มีความสัมพันธปานกลาง
10. องคกรมีการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อ

สงเสริมวัฒนธรรมทองถ่ิน .555** .000 เดียวกัน มีความสัมพันธปานกลาง
11. องคกรใหความสําคัญตอชุมชนในการ
มีสวนรวมในการตัดสินใจ ปฏบิัติการและ
ประเมินผล
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ตาราง 39 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสียของ

องคกรดานตาง ๆ เปนรายขอ กับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของ
บริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย (ตอ)

ดานความรบัผิดชอบตอ Pearson Sig. ทิศทาง  ระดับความสัมพันธ

สังคมและสิ่งแวดลอม Correlation (r) (2-tailed)  ความสัมพันธ

ความรับผิดชอบตอชุมชนขององคกร

12. องคกรมีการสงเสริมการสรางงานและ

ใหกับชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพท่ีดี
ของคนในชุมชน .572** .000 เดียวกัน มีความสัมพันธปานกลาง
13. องคกรใหความสําคัญตอความ
ปลอดภัยและสุขภาพของพนกังานและ
ชุมชนรอบพื้นท่ีโรงงานอยางเสมอมา .724** .000 เดียวกัน มีความสัมพันธคอนขางสูง

14. องคกรมีการสนับสนุนชุมชนสัมพันธ 
อาทิ ดานการศึกษา การกีฬาศาสนา 
เปนตน .645** .000 เดียวกัน มีความสัมพันธคอนขางสูง

** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01

จากตาราง 39 ผลการวิเคราะหสามารถอธิบายได ดังน้ี

1. ความรับผิดชอบดานสภาพแวดลอมทางนิเวศวิทยาขององคกร

1.1. ความรับผิดชอบดานการตลาดสีเขียว (Green Marketing)

1.1.1. องคกรมีการบริหารจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

สิ่งแวดลอม กับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว 
ในประเทศไทย พบวา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธ

สมมติฐานหลัก ( 0H ) และยอมรับสมมติฐานรอง ( 1H ) หมายความวา องคกรมีการบริหารจัดการ
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม มีความสัมพันธกับภาพลักษณดานความ

รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.01 โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ 0.488 น่ันคือ ตัวแปรท้ังสองขางตน
มีความสัมพันธกันในระดับปานกลางและเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ เม่ือองคกรมีการบริหาร

จัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมอยูในระดับดี พนักงานจะมีความคิดเห็น

เกี่ยวกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ใน
ประเทศไทย ดีข้ึนในระดับปานกลาง

1.1.2. องคกรมีการสงเสริมการใชทรัพยากรธรรมอยางคุมคาและใหเกิด
ประโยชนสูงสุดกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ 
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ดาว ในประเทศไทย พบวา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธ

สมมติฐานหลัก ( 0H ) และยอมรับสมมติฐานรอง ( 1H ) หมายความวา องคกรมีการสงเสริมการใช
ทรัพยากรธรรมอยางคุมคาและใหเกิดประโยชนสูงสุด มีความสัมพันธกับภาพลักษณดานความ

รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ 0.594 น่ันคือ ตัวแปรท้ังสองขางตน

มีความสัมพันธกันในระดับปานกลางและเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ เม่ือองคกรมีการ

สงเสริมการใชทรัพยากรธรรมอยางคุมคาและใหเกิดประโยชนสูงสุด อยูในระดับดี พนักงานจะมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือ

ของ ดาว ในประเทศไทย ดีข้ึนในระดับปานกลาง
1.1.3. องคกรสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษและการดูแลรักษา

สิ่งแวดลอม กับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว 

ในประเทศไทย พบวา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก ( 0H ) และยอมรับสมมติฐานรอง ( 1H ) หมายความวา องคกรสนับสนุนกิจกรรม

เกี่ยวกับการอนุรักษและการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม มีความสัมพันธกับภาพลักษณดานความ
รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.01 โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ 0.566 น่ันคือ ตัวแปรท้ังสอง

ขางตน มีความสัมพันธกันในระดับปานกลางและเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ เม่ือองคกร
สนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษและการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม อยูในระดับดี พนักงานจะมี

ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือ
ของ ดาว ในประเทศไทย ดีข้ึนในระดับปานกลาง

1.1.4. องคกรมีการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ

กับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศ
ไทย พบวา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก

( 0H ) และยอมรับสมมติฐานรอง ( 1H ) หมายความวา องคกรมีการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อรักษา
ความสมดุลของระบบนิเวศ มีความสัมพันธกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดย

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ 0.590 น่ันคือ ตัวแปรท้ังสองขางตน มีความสัมพันธกันใน
ระดับปานกลางและเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ เม่ือ องคกรมีการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อ

รักษาความสมดุลของระบบนิเวศ อยูในระดับดี พนักงานจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดาน
ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย ดีข้ึนในระดับ

ปานกลาง

1.1.5. องคกรสนับสนุนโครงการลดภาวะโลกรอนในองคกรและชุมชน กับ
ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศ

ไทย พบวา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก
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( 0H ) และยอมรับสมมติฐานรอง ( 1H ) หมายความวา องคกรสนับสนุนโครงการลดภาวะโลกรอนใน

องคกรและชุมชน มีความสัมพันธกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของ
บริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ 0.569 น่ันคือ ตัวแปรท้ังสองขางตน มีความสัมพันธกันในระดับปาน
กลางและเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ เม่ือองคกรสนับสนุนโครงการลดภาวะโลกรอนใน

องคกรและชุมชน อยูในระดับดี พนักงานจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบ

ตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย ดีข้ึนในระดับปานกลาง
1.1.6. องคกรมีการออกแบบผลิตภัณฑและการบริการท่ีเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม  กับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ 
ดาว ในประเทศไทย พบวา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธ

สมมติฐานหลัก ( 0H ) และยอมรับสมมติฐานรอง ( 1H ) หมายความวา องคกรมีการออกแบบ

ผลิตภัณฑและการบริการท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม มีความสัมพันธกับภาพลักษณดานความ
รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.01 โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ 0.543 น่ันคือ ตัวแปรท้ังสองขางตน
มีความสัมพันธกันในระดับปานกลางและเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ เม่ือองคกรมีการ

ออกแบบผลิตภัณฑและการบริการท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม อยูในระดับดี พนักงานจะมีความคิด

เห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว 
ในประเทศไทย ดีข้ึนในระดับปานกลาง

1.1.7. องคกรมีการติดตาม เฝาระวังมลพิษ และสภาวะแวดลอมในการ
ทํางานอยางตอเน่ือง กับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือ

ของ ดาว ในประเทศไทย พบวา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธ

สมมติฐานหลัก ( 0H ) และยอมรับสมมติฐานรอง ( 1H ) หมายความวา องคกรมีการติดตาม เฝาระวัง
มลพิษและสภาวะแวดลอมในการทํางานอยางตอเน่ือง มีความสัมพันธกับภาพลักษณดานความ

รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ 0.601 น่ันคือ ตัวแปรท้ังสอง

ขางตน มีความสัมพันธกันในระดับคอนขางสูงและเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ เม่ือเม่ือ

องคกรมีการติดตาม เฝาระวังมลพิษ และสภาวะแวดลอมในการทํางานอยางตอเน่ือง ดีข้ึน พนักงาน
จะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทใน

เครือของ ดาว ในประเทศไทย ดีข้ึนในระดับคอนขางสูง

1.2 ความรับผิดชอบดานการบริจาค (Cause Related Marketing) ขององคกร

1.1.8. องคกรมีการสนับสนุนการทําบุญตามเทศกาลตางๆ ของชุมชน กับ

ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศ
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ไทย พบวา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก

( 0H ) และยอมรับสมมติฐานรอง ( 1H ) หมายความวา องคกรมีการสนับสนุนการทําบุญตามเทศกาล
ตางๆ ของชุมชน มีความสัมพันธกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของ

บริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ 0.475  น่ันคือ ตัวแปรท้ังสองขางตน มีความสัมพันธกันในระดับปาน

กลางและเปนไปในทิศทางเดียวกัน  กลาวคือ เม่ือองคกรมีการสนับสนุนการทําบุญตามเทศกาล

ตางๆ ของชุมชน อยูในระดับดี พนักงานจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบ
ตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย ดีข้ึนในระดับปานกลาง

1.1.9. องคกรมีการรวมบริจาคเงินหรือสิ่งของตางๆ แกชุมชน กับภาพลักษณ
ดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย พบวา มี

คา Sig (2-tailed) เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( 0H ) และยอมรับ

สมมติฐานรอง ( 1H ) หมายความวา องคกรมีการรวมบริจาคเงินหรือสิ่งของตางๆ แกชุมชน มี
ความสัมพันธกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ 

ดาว ในประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคา
เทากับ 0.519 น่ันคือ ตัวแปรท้ังสองขางตน มีความสัมพันธกันในระดับปานกลางและเปนไปใน

ทิศทางเดียวกัน กลาวคือ เม่ือองคกรมีการรวมบริจาคเงินหรือสิ่งของตางๆแกชุมชน อยูในระดับดี 

พนักงานจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของ
บริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย ดีข้ึนในระดับปานกลาง

1.10. องคกรมีการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่น กับ
ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศ

ไทย พบวา มีคา Sig (2-tailed) เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก

( 0H ) และยอมรับสมมติฐานรอง ( 1H ) หมายความวา องคกรมีการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสงเสริม
วัฒนธรรมทองถิ่นมีความสัมพันธกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของ

บริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ 0.555 น่ันคือ ตัวแปรท้ังสองขางตน มีความสัมพันธกันในระดับปาน

กลางและเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ เม่ือองคกรมีการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสงเสริม

วัฒนธรรมทองถิ่น อยูในระดับดี พนักงานจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบ
ตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย ดีข้ึนในระดับปานกลาง

2. ดานความรับผิดชอบตอชุมชนขององคกร 

2.1 องคกรใหความสําคัญตอชุมชนในการมีสวนรวมในการตัดสินใจ ปฏิบัติการและ 
ประเมินผล กับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว 

ในประเทศไทย พบวา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธ
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สมมติฐานหลัก ( 0H ) และยอมรับสมมติฐานรอง ( 1H ) หมายความวา องคกรใหความสําคัญตอ

ชุมชนในการมีสวนรวมในการตัดสินใจ ปฏิบัติการและ ประเมินผล มีความสัมพันธกับภาพลักษณ
ดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ 0.650 น่ันคือ ตัว
แปรท้ังสองขางตนมีความสัมพันธกันในระดับคอนขางสูงและเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ เม่ือ

องคกรใหความสําคัญตอชุมชนในการมีสวนรวมในการตัดสินใจ ปฏิบัติการและ ประเมินผล อยูใน

ระดับดีข้ึน พนักงานจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย ดีข้ึนในระดับคอนขางสูง

2.2 องคกรมีการสงเสริมการสรางงานและอาชีพใหกับชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพท่ีดี
ของคนในชุมชน กับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ 

ดาว ในประเทศไทย พบวา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธ

สมมติฐานหลัก ( 0H ) และยอมรับสมมติฐานรอง ( 1H ) หมายความวา องคกรมีการสงเสริมการสราง
งานและอาชีพใหกับชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพท่ีดีของคนในชุมชน มีความสัมพันธกับภาพลักษณ

ดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ 0.572 น่ันคือ ตัวแปร

ท้ังสองขางตนมีความสัมพันธกันในระดับปานกลางและเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ เม่ือ

องคกรมีการสงเสริมการสรางงานและอาชีพใหกับชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพท่ีดีของคนในชุมชน อยู
ในระดับดี พนักงานจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย ดีข้ึนในระดับปานกลาง
2.3 องคกรใหความสําคัญตอความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงานและชุมชน

รอบพื้นท่ีโรงงานอยางเสมอมากับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของ

บริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย พบวา มีคา Sig (2-tailed) เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01
น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( 0H ) และยอมรับสมมติฐานรอง ( 1H ) หมายความวา องคกรให

ความสําคัญตอความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงานและชุมชนรอบพื้นท่ีโรงงานอยางเสมอมา มี
ความสัมพันธกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ 

ดาว ในประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคา

เทากับ 0.724 น่ันคือ ตัวแปรท้ังสองขางตน มีความสัมพันธกันในระดับคอนขางสูงและเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน กลาวคือ เม่ือองคกรใหความสําคัญตอความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงานและ

ชุมชนรอบพื้นท่ีโรงงานอยางเสมอมาอยูในระดับดี ข้ึน พนักงานจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศ

ไทย ดีข้ึนในระดับคอนขางสูง

2.4 องคกรมีการสนับสนุนชุมชนสัมพันธ อาทิ ดานการศึกษา การกีฬา ศาสนา 
เปนตน กับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ใน

ประเทศไทย พบวา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐาน
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หลัก ( 0H ) และยอมรับสมมติฐานรอง ( 1H ) หมายความวา องคกรมีการสนับสนุนชุมชนสัมพันธ 

อาทิ ดานการศึกษา การกีฬาศาสนา เปนตน มีความสัมพันธกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอ
สังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ

0.01 โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ 0.645 น่ันคือ ตัวแปรท้ังสองขางตน มี
ความสัมพันธกันในระดับคอนขางสูงและเปนไปในทิศทางเดียวกันกลาวคือ เม่ือองคกรมีการ

สนับสนุนชุมชนสัมพันธ อาทิ ดานการศึกษา การกีฬาศาสนา เปนตน อยูในระดับดีข้ึน พนักงานจะมี

ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความรับ ผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือ
ของ ดาว ในประเทศไทย ดีข้ึนในระดับคอนขางสูง

สมมติฐานขอที่ 5 การประชาสัมพันธกิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอม มีความสัมพันธ กับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัท
ในเครือของ ดาว ในประเทศไทย

สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติ ไดดังน้ี

0H : การประชาสัมพันธกิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ไมมี

ความสัมพันธ กับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ 

ดาว ในประเทศไทย

1H : การประชาสัมพันธกิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม มี

ความสัมพันธ กับ ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ 
ดาว ในประเทศไทย

สําหรับสถิติท่ีใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบดวยการวิเคราะหความสัมพันธของตัว

แปรสองตัวท่ีเปนอิสระกัน โดยใชสถิติสหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product
Moment Correlation) จะใชระดับความเช่ือม่ัน 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( 0H ) ก็ตอเม่ือ 2 –

tailed Prob.(p) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังตาราง 40
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ตาราง 40 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการประชาสัมพันธกิจกรรมดานความรับผิดชอบ

ตอสังคมและสิ่งแวดลอม กับ ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของ
บริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย โดยพิจารณาจาก 4 รายขอโดยรวม ดังน้ี

การประชาสัมพันธกิจกรรมความ Pearson Sig. ทิศทาง  ระดับความสัมพันธ

รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม Correlation (r) (2-tailed)  ความสัมพันธ

1. การประชาสัมพันธขององคกรทาน

สามารถสรางความเขาใจเก่ียวกับ
กิจกรรมดานความรบัผิดชอบตอ
สังคมและสิ่งแวดลอม .685** .000 เดียวกัน มีความสัมพันธคอนขางสูง
2. ขาวสารประชาสัมพนัธขององคกร
สามารถโนมนาวใหทานอยากเขารวม
กิจกรรมตางๆ ขององคกร .655** .000 เดียวกัน มีความสัมพันธคอนขางสูง

3. การประชาสัมพันธขององคกร
สามารถสรางความเขาใจท่ีถูกตอง
เก่ียวกับองคกรไดอยางดี .657** .000 เดียวกัน มีความสัมพันธคอนขางสูง
4. การประชาสัมพันธขององคกร
มีสวนกระตุนใหคนในชุมชนทราบ

ขอมูลขาวสารเปนวงกวางมากขึ้น .668** .000 เดียวกัน มีความสัมพันธคอนขางสูง

ผลโดยรวมทุกดาน .836** .000 เดียวกัน มีความสัมพันธสูงมาก

** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01

จากตาราง 40 ผลการวิเคราะหสามารถอธิบายได ดังน้ี

1. ดานการประชาสัมพันธกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอมขององคกรโดยรวม กับ
ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศ

ไทย พบวา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก
( 0H ) และยอมรับสมมติฐานรอง ( 1H ) หมายความวา การประชาสัมพันธกิจกรรมเพื่อสังคมและ

สิ่งแวดลอมขององคกรโดยรวม มีความสัมพันธกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดย
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ 0.836 น่ันคือ ตัวแปรท้ังสองขางตน มีความสัมพันธกันใน

ระดับสูงมากและเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ เม่ือองคกรมีการประชาสัมพันธกิจกรรมเพื่อ
สังคมและสิ่งแวดลอมขององคกรโดยรวม อยูในระดับดีข้ึน พนักงานจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
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ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศ

ไทย ดีข้ึนในระดับสูงมาก
2. การประชาสัมพันธกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอมขององคกรทานสามารถสราง

ความเขาใจเกี่ยวกับกิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม กับภาพลักษณดานความ
รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย พบวา มีคา Sig. (2-

tailed) เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( 0H ) และยอมรับสมมติ

ฐานรอง ( 1H ) หมายความวา การประชาสัมพันธกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอมขององคกรทาน
สามารถสรางความเขาใจเกี่ยวกับกิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม มี

ความสัมพันธกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ 
ดาว ในประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคา

เทากับ 0.685 น่ันคือ ตัวแปรท้ังสองขางตน มีความสัมพันธกันในระดับคอนขางสูงและเปนไปใน

ทิศทางเดียวกัน กลาวคือ เม่ือองคกรมีการประชาสัมพันธขององคกรทานสามารถสรางความเขาใจ
เกี่ยวกับกิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม อยูในระดับดีข้ึน พนักงานจะมี

ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือ
ของ ดาว ในประเทศไทย ดีข้ึนในระดับคอนขางสูง

3. ขาวสารประชาสัมพันธกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอมขององคกรสามารถโนมนาว

ใหทานอยากเขารวมกิจกรรมตางๆ ขององคกร กับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย พบวา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.000

ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( 0H ) และยอมรับสมมติฐานรอง ( 1H ) หมายความ
วา ขาวสารประชาสัมพันธกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอมขององคกรสามารถโนมนาวใหทาน

อยากเขารวมกิจกรรมตางๆ ขององคกร มีความสัมพันธกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอ

สังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ
0.01 โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ 0.655 น่ันคือ ตัวแปรท้ังสองขางตน มี

ความสัมพันธกันในระดับคอนขางสูงและเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ เม่ือองคกรมีการ
ประชาสัมพันธขององคกรทานสามารถสรางความเขาใจเกี่ยวกับกิจกรรมดานความรับผิดชอบตอ

สังคมและสิ่งแวดลอม อยูในระดับดีข้ึน พนักงานจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความ

รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย ดีข้ึนในระดับ
คอนขางสูง

4. การประชาสัมพันธกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอมขององคกรสามารถสรางความ
เขาใจท่ีถูกตองเกี่ยวกับองคกรไดอยางดี กับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย พบวา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.000

ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( 0H ) และยอมรับสมมติฐานรอง ( 1H ) หมายความ
วา การประชาสัมพันธกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอมขององคกรสามารถสรางความเขาใจท่ี

ถูกตองเกี่ยวกับองคกรไดอยางดี มีความสัมพันธกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและ
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สิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดย

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ 0.657 น่ันคือ ตัวแปรท้ังสองขางตน มีความสัมพันธกันใน
ระดับคอนขางสูงและเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ เม่ือองคกรมีการประชาสัมพันธขององคกร

สามารถสรางความเขาใจท่ีถูกตองเกี่ยวกับองคกรไดอยางดี อยูในระดับดีข้ึน พนักงานจะมีความคิด
เห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว 

ในประเทศไทย ดีข้ึนในระดับคอนขางสูง

5. การประชาสัมพันธกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอมขององคกรมีสวนกระตุนใหคนใน
ชุมชนทราบขอมูลขาวสารเปนวงกวางมากข้ึน กับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย พบวา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.000
ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( 0H ) และยอมรับสมมติฐานรอง ( 1H ) หมายความ

วา การประชาสัมพันธกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอมขององคกรมีสวนกระตุนใหคนในชุมชน

ทราบขอมูลขาวสารเปนวงกวางมากข้ึน มีความสัมพันธกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอ
สังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ

0.01 โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ 0.668 น่ันคือ ตัวแปรท้ังสองขางตน มี
ความสัมพันธกันในระดับคอนขางสูงและเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ เม่ือองคกรมีการ

ประชาสัมพันธขององคกรสามารถสรางความเขาใจท่ีถูกตองเกี่ยวกับองคกรไดอยางดี อยูในระดับดี

ข้ึน พนักงานจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของ
บริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย ดีข้ึนในระดับคอนขางสูง
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน

ตาราง 39 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน

ขอที่ สมมติฐาน สรุปผลการทดสอบ   สถิติที่ใช

สมมติฐาน

1. ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย ไดแกเพศ อายุ สถานภาพ  

ระดับการศึกษาและระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับองคกรแตกตางกัน มีภาพลักษณดานความ

รับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทยแตกตางกัน

1.1 เพศแตกตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับภาพลักษณ ไมเปนไปตามสมมติฐาน t-test

ภาพลักษณดานความรบัผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
ของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย แตกตางกัน

1.2 อายุแตกตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับภาพลักษณ ไมเปนไปตามสมมติฐาน F-test
ดานความรบัผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัท
ในเครือของ ดาว ในประเทศไทย แตกตางกัน

1.3 สถานภาพแตกตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับ ไมเปนไปตามสมมติฐาน t-test
ภาพลักษณ ดานความรบัผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

ของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย แตกตางกัน

1.4 ระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับ เปนไปตามสมมติฐาน    F-test
ภาพลักษณ ดานความรบัผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

ของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทยไมแตกตางกัน

1.5 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับองคกรแตกตางกัน เปนไปตามสมมติฐาน      F-test
มีความคิดเห็นเก่ียวกับภาพลกัษณดานความรับผิดชอบตอ

สังคมและสิ่งแวดลอมของบริษทัในเครือของ ดาว ใน
ประเทศไทยไมแตกตางกัน

2. พฤติกรรมการเปดรับขาวสารดานความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมของพนักงานบริษัท

ในเครือของ ดาว ในประเทศไทย มีความสัมพันธกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและ

ส่ิงแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย

2.1 บอรด / ปายประกาศ เปนไปตามสมมติฐาน   Pearson
Correlation

2.2 วารสาร / นิตยสาร                  เปนไปตามสมมติฐาน   Pearson

Correlation

2.3 อินเตอรเน็ต/ อินทราเน็ต                    เปนไปตามสมมติฐาน   Pearson

Correlation
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ตาราง 39 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน (ตอ)

ขอที่ สมมติฐาน สรุปผลการทดสอบ   สถิติที่ใช

สมมติฐาน

2.4 พนักงานฝายประชาสัมพันธ เปนไปตามสมมติฐาน    Pearson
Correlation

3. ความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสีย มีความสัมพันธกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอ

สังคมและส่ิงแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย 

3.1 ความรับผิดชอบตอลูกคาขององคกร เปนไปตามสมมติฐาน   Pearson

Correlation

3.1.1 องคกรดําเนินงานโดยยึดหลักความ เปนไปตามสมมติฐาน   Pearson
ซื่อสัตยสุจริต Correlation

3.1.2 องคกรมีการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ เปนไปตามสมมติฐาน    Pearson
ของสินคาอยางตอเนื่อง Correlation

3.1.3 องคกรมีการพัฒนาและรักษาสัมพนัธท่ีดี เปนไปตามสมมติฐาน Pearson
ตอกันท่ียั่งยืน Correlation

3.1.4 องคกรมีการจัดต้ังหนวยงานเพื่อใหคํา เปนไปตามสมมติฐาน Pearson
ปรึกษาเสนอแนะและรองเรียน เก่ียวกับสินคา Correlation
และบริการความรบัผิดชอบตอพนักงานขององคกร

3.2 ความรับผิดชอบตอพนักงานขององคกร เปนไปตามสมมติฐาน    Pearson
Correlation

3.2.1 องคกรจัดใหมีสถานท่ีทํางานท่ีถูกสุขลักษณะ เปนไปตามสมมติฐาน    Pearson
และปลอดภัยแกพนักงาน Correlation

3.2.2 องคกรมีการสงเสริมการรักษาความสมดุล เปนไปตามสมมติฐาน     Pearson
ระหวางการทํางานและการใชชีวิตสวนตัวของพนักงาน Correlation

3.2.3 องคกรใหสิทธิและความเปนธรรมกับ เปนไปตามสมมติฐาน     Pearson
พนักงานอยางเทาเทียมกัน Correlation

3.2.4 องคกรมีการจายคาตอบแทนใหกับพนักงาน เปนไปตามสมมติฐาน  Pearson

อยางเปนธรรม Correlation

3.2.5 องคกรมีการกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบ เปนไปตามสมมติฐาน   Pearson

ของพนักงานอยางเหมาะสมและชัดเจน    Correlation

3.3 ความรับผิดชอบตอคูคา (Supplier) ขององคกร เปนไปตามสมมติฐาน     Pearson
Correlation
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ตาราง 39 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน (ตอ)

ขอที่ สมมติฐาน สรุปผลการทดสอบ   สถิติที่ใช

สมมติฐาน

3.3.1 องคกรมีการกําหนดนโยบาย เง่ือนไขท่ีชัดเจน เปนไปตามสมมติฐาน     Pearson
Correlation

3.3.2 องคกรดําเนินงานโดยยึดหลักจรรยาบรรณ เปนไปตามสมมติฐาน     Pearson
อยางเครงครัด Correlation

3.3.3 องคกรดําเนินงานโดยไมเอารัดเอาเปรียบ เปนไปตามสมมติฐาน     Pearson
ซึ่งกันและกัน Correlation

4. ความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม มีความสัมพันธกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบ

ตอสังคมและส่ิงแวดลอมของบริษัทในเครือของดาว ในประเทศไทย

4.1 ความรับผิดชอบดานสภาพแวดลอมทาง เปนไปตามสมมติฐาน     Pearson
นิเวศวิทยาขององคกร Correlation

4.1.1 การตลาดสีเขียว (Green Marketing) เปนไปตามสมมติฐาน     Pearson

Correlation

4.1.1.1 องคกรมีการบริหารจัดการดานความ เปนไปตามสมมติฐาน    Pearson
ปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม Correlation

4.1.1.2 องคกรมีการสงเสริมการใชทรัพยากร เปนไปตามสมมติฐาน     Pearson
ธรรมอยางคุมคาและใหเกิดประโยชนสูงสดุ Correlation

4.1.2.3 องคกรสนับสนุนกิจกรรมเก่ียวกับการ เปนไปตามสมมติฐาน     Pearson
อนุรักษและการดแูลรักษาสิ่งแวดลอม Correlation

4.1.2.4 องคกรมีการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อ เปนไปตามสมมติฐาน     Pearson
รักษาความสมดลุของระบบนิเวศ Correlation

4.1.2.5 องคกรสนับสนุนโครงการลดภาวะ เปนไปตามสมมติฐาน    Pearson

โลกรอนในองคกรและชุมชน Correlation

4.1.2.6 องคกรมีการออกแบบผลิตภัณฑ เปนไปตามสมมติฐาน     Pearson
ท่ีเปนมิตรและการบริการตอสิง่แวดลอม Correlation

4.1.2.7 องคกรมีการติดตาม เฝาระวังมลพษิ เปนไปตามสมมติฐาน     Pearson
สิ่งแวดลอมและสภาวะในการทํางานอยางตอเนื่อง  Correlation

4.1.2 การบริจาคขององคกร เปนไปตามสมมติฐาน    Pearson
(Cause Related Marketing) Correlation
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ตาราง 39 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน (ตอ)

ขอที่ สมมติฐาน สรุปผลการทดสอบ   สถิติที่ใช

สมมติฐาน

4.1.2.1 องคกรมีการสนับสนนุการทําบุญ เปนไปตามสมมติฐาน     Pearson
เทศกาลตามตางๆของชุมชน Correlation

4.1.2.2 องคกรมีการรวมบริจาคเงินหรือสิ่งของ เปนไปตามสมมติฐาน     Pearson
ตางๆ แกชุมชน Correlation

4.1.2.3 องคกรมีการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อ เปนไปตามสมมติฐาน    Pearson
สงเสริมวัฒนธรรมทองถ่ิน Correlation

4.2 ความรับผิดชอบตอชุมชนขององคกร เปนไปตามสมมติฐาน     Pearson
Correlation

4.2.1 องคกรใหความสําคัญตอชุมชนในการมี เปนไปตามสมมติฐาน     Pearson

สวนรวมในการตัดสินใจ ปฏิบติัการและประเมินผล Correlation

4.2.2 องคกรมีการสงเสริมการสรางงานและอาชพี เปนไปตามสมมติฐาน     Pearson

ใหกับชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพท่ีดีของคนในชุมชน Correlation

4.2.3 องคกรใหความสําคัญตอความปลอดภัย เปนไปตามสมมติฐาน     Pearson
และสขุภาพของพนักงานและชุมชนรอบพื้นท่ีโรงงาน Correlation

อยางเสมอมา

4.2.4 องคกรมีการสนับสนุนชุมชนสัมพันธ อาทิ เปนไปตามสมมติฐาน     Pearson
ดานการศึกษา การกีฬาศาสนา เปนตน Correlation

5. ความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม มีความสัมพันธกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบ

ตอสังคมและส่ิงแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย

5.1 การประชาสัมพนัธขององคกรทานสามารถสราง เปนไปตามสมมติฐาน Pearson
เก่ียวกับกิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคมและ Correlation

สิ่งแวดลอม

5.2 ขาวสารประชาสัมพันธขององคกรสามารถ เปนไปตามสมมติฐาน     Pearson
โนมนาวใหทานอยากเขารวมกิจกรรมตางๆขององคกร Correlation

5.3 การประชาสัมพนัธขององคกรสามารถสราง เปนไปตามสมมติฐาน    Pearson
ความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับองคกรไดอยางดี Correlation

5.4 การประชาสัมพนัธขององคกรมีสวนกระตุน เปนไปตามสมมติฐาน     Pearson
ใหคนในชุมชนทราบขอมลูขาวสารเปนวงกวางมากขึ้น Correlation
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สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี มุงศึกษาเกี่ยวกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย เพื่อนําผลท่ีไดจากการศึกษาเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการเปดรับขาวสารของพนักงานดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ความรูสึก

ความคิดเห็นของพนักงานตอความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสียขององคกร การดําเนินงานดาน

ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม การประชาสัมพันธกิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคม
และสิ่งแวดลอม ซ่ึงผลจากการศึกษาจะทําใหทราบถึงความคิดเห็น ความรูสึก และความภาคภูมิใจ

ของพนักงานท่ีมีตอองคกรในดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม นอกจากน้ี ยังสามารถ
นําผลการวิจัยมาใชเปนแนวทางในการนําแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมมา

ประยุกตใชเพื่อพัฒนา/ ปรับกลยุทธในดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมขององคกร และ

งานวิจัยน้ี อาจเปนแนวทางในการธํารงคไวซ่ึงภาพลักษณท่ีพึงประสงคขององคกร โดยนําผลสํารวจ
ความคิดเห็นท่ีไดมาปรับใชเพื่อสรางความรูสึก ความคิดเห็นและการยอมรับ รวมท้ังสรางความ

แตกตางเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของพนักงานบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย
มากข้ึน

สังเขปความมุงหมาย สมมติฐาน และวิธีดําเนินการศึกษาคนควา

ความมุงหมายของการวิจัย

ในการวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังน้ี
1. เพื่อศึกษาลักษณะทางดานประชากรศาสตรในดานตางๆไดแก เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดับการศึกษาและระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับองคกรของพนักงานบริษัทในเครือของ ดาว ใน
ประเทศไทย ท่ีมีผลตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือ

ของ ดาว ในประเทศไทย

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปดรับขาวสารดานความรับผิดชอบตอ
สังคมและสิ่งแวดลอมของพนักงานบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย กับภาพลักษณดานความ

รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสีย กับภาพลักษณ

ดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย

4. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม กับ
ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศ

ไทย



173

5. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการประชาสัมพันธดานความรับผิดชอบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอม กับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว 
ในประเทศไทย

สมมติฐานในการวิจัย

1. ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย ไดแก เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษาและระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับองคกรแตกตางกัน มีความคิดเห็น

เกี่ยวกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ใน
ประเทศไทย แตกตางกัน 

2. พฤติกรรมการเปดรับขาวสาร ดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของ

พนักงานบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย มีความสัมพันธ กับภาพลักษณดานความ
รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย

3. ความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสีย มีความสัมพันธ กับภาพลักษณดานความ
รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย 

4. ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมมีความสัมพันธ กับภาพลักษณดานความ

รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย
5. การประชาสัมพันธดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม มีความสัมพันธ กับ

ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศ
ไทย

วิธีดําเนินการวิจัย

ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัย

ผูวิจัยมีความมุงหมายท่ีจะศึกษาเกี่ยวกับ “ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย” ซ่ึงเปนการศึกษาความคิดเห็นของพนักงาน

เกี่ยวกับพฤติกรรมการเปดรับขอมูลขาวสารดานความรับผิดชอบตอสังคม ความรับผิดชอบตอผูมี
สวนไดสวนเสีย ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม และการประชาสัมพันธดานความ

รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมขององคกร มีความสัมพันธกับภาพลักษณความรับผิดชอบตอ

สังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย ซ่ึงจะศึกษาจากเอกสารการ
เผยแพรท่ีเกี่ยวของ เชน รายงานประจําป เอกสารการเผยแพรขอมูลขาวสาร บทความ บท

สัมภาษณ วารสาร นิตยสาร และเจาหนาท่ีฝายประชาสัมพันธของบริษัทฯ เปนตน ซ่ึงการศึกษาคร้ัง

น้ีเปนการสํารวจความคิดเห็นของพนักงานท่ีปฏิบัติงานของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย
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ประชากรที่ใชในการวิจัย

ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี เปนพนักงานของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย
ท่ีปฏิบัติงานในป 2552 จํานวน 710 คน โดยแบงพนักงานตามสถานท่ีปฏิบัติงานของบริษัทในเครือ

ของ ดาว ในประเทศไทย ดังตารางแสดงจํานวนตัวอยางพนักงานของบริษัทในเครือของ ดาว ใน

ประเทศไทย ตามสถานท่ีปฏิบัติงานระหวางสํานักงานใหญและโรงงาน ดังตาราง 42

ตาราง 42 แสดงจํานวนตัวอยางพนักงานของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย ตามสถานท่ี

ปฏิบัติงานระหวางสํานักงานใหญและโรงงาน 

รายช่ือบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย
สํานักงานใหญ

(จํานวน
พนักงาน)

โรงงาน 
(จํานวน

พนักงาน)

จํานวน
พนักงานรวม

ท้ังหมด

บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จํากัด

บริษัท ดาว อะโกรไซแอนส (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท สยามโพลีสไตรีน จํากัด
บริษัท สยาม โพลีเอททิลีน จํากัด
บริษัท สยาม เลเทกซ สังเคราะห จํากัด
บริษัท สยาม สไตรีน โมโนเมอร จํากัด

บริษัท คารไบด เคมิคอล (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท เอ็มทีพี เอชพีพีโอ แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด

จํานวนพนักงานรวมทั้งหมด 138 570 708

ท่ีมา: บริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย. (2552). จํานวนพนักงานของบริษัทในเครือ
ของ ดาว ในประเทศไทย

กลุมตัวอยาง

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแกพนักงานของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศ

ไทย ปฏิบัติงานในป 2552 จํานวน 710 คน ซ่ึงผูวิจัยสามารถทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอน จึง
กําหนดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรการหาขนาดตัวอยางของ Yamane (Taro Yamane. 1970: 580 –

581) กําหนดวาความคลาดเคลื่อนท่ีรอยละ 5 หรือเทากับ 0.05 ระดับความเช่ือม่ัน  95% จะได

ขนาดตัวอยางในการศึกษาจํานวน 256 คน และผูวิจัยเก็บตัวอยางเพิ่มอีก  26 คน สํารองเผื่อการ
สูญเสียของแบบสอบถาม เม่ือแทนคาในสูตร (กัลยา วานิชยบัญชา 2545: 26) ดังน้ี
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เม่ือ  n =   ขนาดของกลุมตัวอยาง 

N =   ขนาดของประชากร
e =   คาความคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยาง

ดังน้ัน จึงสามารถแทนคา ไดดังน้ี 

n = 255.6 ประมาณ 256 คน

จากการคํานวณกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยท้ังสิ้น 256 คน และทางผูวิจัยไดเพิ่มขนาด
กลุมตัวอยางกลุมตัวอยาง 10% เปนจํานวน 26 คน รวมท้ังสิ้น 282 คน โดยการเลือกกลุมตัวอยาง

จะใชวิธีเลือกแบบตามข้ันตอน ดังน้ี
ข้ันท่ี 1. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยในคร้ังน้ี คือ พนักงานของบริษัทในเครือของ ดาว ใน

ประเทศไทย ซ่ึงในกรณีน้ีทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอน (Finite Population) ดังน้ัน จึงใชวิธีการ

สุมตัวอยางเปนในแตละระดับช้ันอยางเปนสัดสวน (Proportional Stratified Random Sampling)
จากจํานวนตัวอยางท่ีได โดยแบงตามสถานท่ีในการปฏิบัติงานระหวางสํานักงานใหญและโรงงาน 

ซ่ึงจะไดขนาดของกลุมตัวอยางในแตละสถานท่ีในการปฏิบัติงาน ดังตาราง 43

ตาราง 43 แสดงการเก็บจํานวนตัวอยางพนักงานของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย ตาม

สถานท่ีปฏิบัติงานระหวางสํานักงานใหญและโรงงาน

จํานวนพนักงาน (คน)

จํานวนประชากร สัดสวน ขนาดตัวอยาง

สํานักงานใหญ 138 19.44% 55

โรงงาน 572 80.56% 227

รวมพนักงานทั้งส้ิน 710 100.00% 282
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ข้ันท่ี 2 ในการเก็บขอมูลของแตละสถานท่ีในการปฏิบัติงานตามขนาดตัวอยางท่ีคํานวณ

ไดในตาราง 43 โดยจะใชวิธีการสุมตัวอยางโดยใชความสะดวก (Convenience sampling) ซ่ึงจะ
เลือกสอบถามเฉพาะพนักงานของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย ท่ีใหความรวมมือหรือ

ยินดีในการตอบแบบสอบถาม โดยเลือกจากกลุมตัวอยางท่ีใชบริการหองอาหารของบริษัทฯ ท้ัง
สํานักงานใหญและโรงงาน และผูท่ีเขารวมกิจกรรมประจําปขององคกร เชน กิจกรรมทองเท่ียว 

กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค และกิจกรรมตางๆ เชน การแขงขันโบวลิ่ง การบริจาคโลหิต เปนตน

ผูวิจัยไดแจกแบบสอบถามดวยตนเองใหกับกลุมตัวอยางท่ีเปนพนักงาน โดยกลุมตัวอยาง
เม่ือตอบแบบสอบถามเสร็จแลวจะสงคืนแบบสอบถามใหกับผูวิจัย

การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย

ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามใหครอบคลุมขอมูลท่ีตองการ ซ่ึงแบง
ออกเปน 5 สวน ดังตอไปน้ี

สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก

เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับองคกร โดยลักษณะ
แบบสอบถามประกอบดวย

1. คําถามแบบมีคําตอบใหเลือก 2 คําตอบ (Simple – dichotomy question)

จํานวน 1 ขอ
2. คําถามมีใหเลือกหลายคําตอบ (Multiple – dichotomy question) จํานวน 4 ขอ โดยทํา

การใชระดับการวัดขอมูล ดังน้ี
2.1 เพศ ใชระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal scale) ดังน้ี

– ชาย

– หญิง
2.2 อายุ ใชระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) ซ่ึงผูวิจัยได

กําหนดชวงอายุของกลุมตัวอยางคือ อายุนอยกวาหรือเทากับ 25 ป (ขอมูลบริษัทในเครือของ 
ดาว ในประเทศไทย ป พ.ศ. 2510) ซ่ึงผูวิจัยใชเกณฑจากอายุสวนใหญท่ีจบปริญญาตรีและบาง

ตําแหนงรวมประสบการณในการทํางานอยางนอย 2 ป และผูวิจัยไดใชอายุสูงสุดของกลุม

ตัวอยาง คือ อายุ 56 ปข้ึนไป โดยสามารถแบงชวงอายุ ดังน้ี
– ต่ํากวาหรือเทากับ 25 ป

– 26 – 35 ป
– 36 – 45 ป

– 46 ปข้ึนไป
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2.3 สถานภาพ ใชระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal scale) ดังน้ี

– โสด
– สมรส / อยูดวยกัน

– หมาย / หยาราง / แยกกันอยู
2.4 ระดับการศึกษา ใชระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale)

– ต่ํากวาปริญญาตรี

– ปริญญาตรี
– สูงกวาปริญญาตรี

2.5 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับองคกร ใชระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ
(Ordinal Scale) โดยกําหนดชวงของระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับองคกรคํานวณโดยวิทยาลัย

สุโขทัยธรรมาธิราช (วิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2542: 110) ดังน้ี

ความกวางของอันตรภาคช้ัน = ขอมูลท่ีมีคาสูงสุด - ขอมูลท่ีมีคาต่ําสุด

   จํานวนช้ัน

เน่ืองจากบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย ไดเร่ิมดําเนินธุรกิจตั้งแตป พ.ศ. 2510

ดังน้ัน ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองคกรของพนักงานสูงสุดจนถึงปจจุบัน ป พ.ศ. 2552 คือ 32
ป (ขอมูลบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย ณ. วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2552) และการวิจัยคร้ังน้ี

จึงไดใชชวงระยะเวลาการปฏิบัติงานของพนักงานในองคกร ดังกลาวมาเปนเกณฑในการกําหนด
ชวงระยะเวลาการปฏิบัติงาน โดยแบงเปน 6 ชวง ดังน้ี

ความกวางของอันตรภาคช้ัน = 32 – 0
6

จากการคํานวณชวงระยะเวลาในการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัทในเครือของ ดาว 

ในประเทศไทย ขางตนน้ัน สามารถแสดงชวงระยะเวลาการปฏิบัติงานของกลุมตัวอยางได ดังน้ี

– 1 – 5 ป
– 6 – 10 ป

– 11 – 15 ป
– 16 – 20 ป

– 21 – 25 ป

– 26 ข้ึนไป
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สวนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมการเปดรับขอมูลขาวสารดานความรับผิดชอบตอสังคม

และสิ่งแวดลอมของพนักงานบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย ใชแบบสอบถามประเภทอันตร
ภาคช้ัน (Interval Scale) โดยแบงเปน 5 ระดับ คือ ตลอดเวลา บอยคร้ัง บางคร้ัง นานคร้ัง ไมเคย

เห็น

ระดับการรับรูขาวสาร คะแนน
ตลอดเวลา 5

บอยคร้ัง 4

บางคร้ัง 3
นานนานคร้ัง 2

ไมเคยเห็น 1

เกณฑการใหคะแนนคาเฉลี่ยในแตละระดับน้ัน ใชสูตรคํานวณชวงกวางของช้ัน ไดดังน้ี

(มัลลิกา บุนนาค. 2537: 29)

Interval (I) = Range (R)
Class (C)

= 5 – 1
5

เม่ือ R แทน คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ําสุด
C แทน จํานวนช้ัน

เกณฑการใหคะแนนคาเฉลี่ยแบบสากลการวัดระดับการรับรูขาวสารโดยหาคาจากสูตร
(มัลลิกา บุนนาค. 2537: 29)

คาเฉลี่ย ระดับการรับรูขาวสาร
4.21– 5.00 ตลอดเวลา

3.41– 4.20 บอยคร้ัง

2.61– 3.40 บางคร้ัง
1.81– 2.60 นานคร้ัง

1.00– 1.80 นอยมาก/ ไมเคยเห็น
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สวนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นดานความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสีย และ

ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของพนักงานบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย
ลักษณะของแบบสอบถามประกอบดวยคําถามแบบ Likert Scale โดยใชระดับการวัดขอมูลประเภท

อันตรภาคช้ัน (Interval Scale) ซ่ึงแบงระดับความคิดเห็นออกเปน 5 ระดับ คือ

ระดับความคิดเห็น ระดับคะแนน
เห็นดวยอยางย่ิง 5

เห็นดวย 4

ไมแนใจ 3
ไมเห็นดวย 2

ไมเห็นดวยอยางย่ิง 1

แบบสอบถามในสวนท่ี 3 ประกอบไปดวยจํานวนคําถาม ดังน้ี

1. ดานความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสียขององคกร
– ความรับผิดชอบตอลูกคาขององคกร มีจํานวนคําถามท้ังหมด 4 ขอ

– ความรับผิดชอบตอพนักงานขององคกร มีจํานวนคําถามท้ังหมด 6 ขอ
– ความรับผิดชอบตอคูคา (Supplier) ขององคกร มีจํานวนคําถามท้ังหมด 3 ขอ

2. ดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมขององคกร

2.1. ความรับผิดชอบดานสภาพแวดลอมทางนิเวศวิทยาขององคกร
– ความรับผิดชอบดานการตลาดสีเขียว (Green Marketing) มีจํานวนคําถาม

ท้ังหมด 7 ขอ
– ความรับผิดชอบดานการบริจาค (Cause Related Marketing) มี

จํานวนคําถามท้ังหมด 3 ขอ

2.2. ความรับผิดชอบตอชุมชนขององคกร มีจํานวนคําถามท้ังหมด 4 ขอ

เกณฑการอธิบายผลการวิจัยของแบบสอบถามในสวนท่ี 3 ท่ีใชการวัดแบบ อันตรภาคช้ัน
(Interval Scale) จะใชการคํานวณชวงกวางระหวางช้ัน (บุญชม ศรีสะอาด. 2538: 80 – 81) ท่ีผูวิจัย

ตองการ ดังน้ี

อันตรภาคช้ัน = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด
จํานวนช้ัน

= 5 – 1

5

= 0.80
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สามารถแปลความหมายไดดังน้ี (วิเชียร เกตุสิงห. 2538: 10)

คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00   หมายถึง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความ
รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมในระดับดี

มาก
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20   หมายถึง   มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความ

รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมในระดับดี

คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40   หมายถึง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความ 
      รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมในระดับ

พอใจ
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60   หมายถึง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความ  

รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมในระดับไมดี

คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80   หมายถึง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความ         
  รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมในระดับไม

ดีอยางมาก

สวนที่ 4 คําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นดานความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสีย และ

ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของพนักงานบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย

ลักษณะของแบบสอบถามประกอบดวยคําถามแบบ Likert Scale โดยใชระดับการวัดขอมูลประเภท
อันตรภาคช้ัน (Interval Scale) ซ่ึงแบงระดับความคิดเห็นออกเปน 5 ระดับ คือ

ระดับความคิดเห็น ระดับคะแนน

เห็นดวยอยางย่ิง 5
เห็นดวย 4

ไมแนใจ 3
ไมเห็นดวย 2

ไมเห็นดวยอยางย่ิง 1

แบบสอบถามในสวนท่ี 4 ประกอบไปดวยจํานวนคําถาม ดังน้ี

– การประชาสัมพันธกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม มีจํานวนคําถามท้ังหมด 4 ขอ
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เกณฑการอธิบายผลการวิจัยของแบบสอบถามในสวนท่ี 4 ท่ีใชการวัดแบบ อันตรภาคช้ัน

(Interval Scale) จะใชการคํานวณชวงกวางระหวางช้ัน (บุญชม ศรีสะอาด. 2538: 80 – 81) ท่ีผูวิจัย
ตองการ ดังน้ี

อันตรภาคช้ัน = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด

จํานวนช้ัน

= 5 – 1

5

= 0.80

สามารถแปลความหมายไดดังน้ี (วิเชียร เกตุสิงห. 2538 : 10)

คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานการ 
ประชาสัมพันธกิจกรรมเพื่อสังคมและ

สิ่งแวดลอมในระดับดีมาก                              

คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20   หมายถึง    มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานการ 
ประชาสัมพันธกิจกรรมเพื่อสังคมและ

สิ่งแวดลอมในระดับดี
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40   หมายถึง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานการ 

ประชาสัมพันธกิจกรรมเพื่อสังคมและ

สิ่งแวดลอมในระดับพอใจ
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานการ 

ประชาสัมพันธกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สิ่งแวดลอมในระดับไมดี

คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80   หมายถึง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานการ 

ประชาสัมพันธกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สิ่งแวดลอมในระดับระดับไมดีอยางมาก
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สวนที่ 5 คําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นดานความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสีย และ

ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของพนักงานบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย
ลักษณะของแบบสอบถามประกอบดวยคําถามแบบ Likert Scale โดยใชระดับการวัดขอมูลประเภท

อันตรภาคช้ัน (Interval Scale) ซ่ึงแบงระดับความคิดเห็นออกเปน 5 ระดับ คือ

ระดับความคิดเห็น ระดับคะแนน
เห็นดวยอยางย่ิง 5

เห็นดวย 4

ไมแนใจ 3
ไมเห็นดวย 2

ไมเห็นดวยอยางย่ิง 1

แบบสอบถามในสวนท่ี 5 ประกอบไปดวยจํานวนคําถาม ดังน้ี

- ภาพลักษณโดยรวมดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ
ดาวในประเทศไทย มีจํานวนคําถามท้ังหมด 9 ขอ

เกณฑการอธิบายผลการวิจัยของแบบสอบถามในสวนท่ี 5 ท่ีใชการวัดแบบอันตรภาคช้ัน

(Interval Scale) จะใชการคํานวณชวงกวางระหวางช้ัน (บุญชม ศรีสะอาด. 2538: 80 – 81) ท่ีผูวิจัย

ตองการ ดังน้ี

อันตรภาคช้ัน = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด
จํานวนช้ัน

= 5 – 1
5

= 0.80

สามารถแปลความหมายไดดังน้ี (วิเชียร เกตุสิงห. 2538 : 10)
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00   หมายถึง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความ

                                                             รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมในระดับดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง    มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความ

                                                              รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมในระดับดี
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คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40   หมายถึง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความ 

                               รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมในระดับพอใจ
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60   หมายถึง  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความ  

 รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมในระดับไมดี
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80   หมายถึง  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความ         

 รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมในระดับไมดี  

อยางมาก

2. ขั้นตอนในการสรางเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถาม โดยการดําเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี

1. ศึกษาขอมูลจากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีมีลักษณะใกลเคียงและเกี่ยวของกับ
งานวิจัยช้ินน้ีรวมท้ังรูปแบบ วิธีการจากตํารา หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และผลงานท่ีเกี่ยวของกับตัว

แปรท่ีจะศึกษา เพื่อนํามาใชในการสรางแบบสอบถามใหครอบคลุมตามวัตถุประสงค
2. ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถาม สัมภาษณผูท่ีเกี่ยวของ เพื่อกําหนดขอบเขตและ

เน้ือหาแบบสอบถามของการวิจัย จะไดมีความชัดเจนตามความมุงหมายการวิจัยมากย่ิงข้ึน

3. นําขอมูลท่ีไดมาสรางแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดในการวิจัยท่ีกําหนดไว
4. ผูวิจัยทําการทดสอบเคร่ืองมือ โดยการนําแบบสอบถามท่ีไดเรียบเรียงแลวเสนอตอ

อาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธและผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญเปนผูตรวจสอบความเท่ียงตรงและ
ความถูกตองของเน้ือหา (Content Validity) ความเหมาะสมของภาษาท่ีใช (Wording) ไดขอ

คําแนะนําและนําขอบกพรอง ทําการปรับปรุงแกไข เพื่อความถูกตองและตรงตามความมุงหมายใน

การวิจัย จากน้ันจึงนําเสนอตอคณะกรรมการควบคุมสารนิพนธ เพื่อปรับปรุงใหมใหมีความถูกตอง
กอนการนําไปใช

5. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวเสนอตอคณะกรรมการควบคุมสารนิพนธ เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตองอีกคร้ังกอนนําไปทดลองใช

6.  นําแบบสอบถามท่ีไดไปทดลองใช (Try out) กับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 ชุด แลวนํา

ผลท่ีไดไปวิเคราะหหาความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามท้ังฉบับดวยวิธีการหาคา
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha co efficiency) ของ Cronbach (กัลยา วานิชยบัญชา. 2545 : 449) คา

แอลฟาท่ีไดจะแสดงความคงท่ีของแบบสอบถาม โดยจะมีคาระหวาง 0≤  ≤ 1 คาท่ีใกลเคียงกับ

1 มากแสดงวามีความเช่ือม่ันสูง ซ่ึงจากการทดสอบแบบสอบถามของการวิจัยคร้ังน้ีไดคาความ
เช่ือม่ัน ดังน้ี (กัลยา วานิชยบัญชา. 2545: 449) ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ (SPSS for

windows version 11.5)
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3. การเก็บรวบรวมขอมูล

การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Method) เพื่อศึกษาถึง “ภาพลักษณดาน
ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย โดยแบง

ลักษณะของการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีทําการศึกษาเปน 2 ลักษณะ

1. แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลท่ีผูศึกษาไดจากการเก็บรวบรวมขอมูล
ซ่ึงจากการตอบแบบสอบถามของพนักงานบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย จํานวน 282

ตัวอยาง โดยเก็บขอมูลตามกลุมตัวอยาง

2. แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูล เพื่อใชประกอบในการทําวิจัยน้ัน
ผูวิจัยไดทําการคนควาจากหนังสือ ตําราท่ีเกี่ยวของ วิทยานิพนธ เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของตางๆ

และเอกสารของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย เปนแนวทางในการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี

4. การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล

การศึกษาคนควาในคร้ังน้ี ผูวิจัยทําการประเมินผลขอมูลโดยใชโปรแกรม SPSS for

windows version 11.5 โดยดําเนินตามข้ันตอน ดังน้ี

1. การจัดทําขอมูล

1.1 ทดสอบแบบสอบถามท่ีไดออกแบบไว โดยการทํา Pilot survey หรือ Pretest จากน้ัน

ดําเนินการแกไขขอบกพรองของแบบสอบถาม พรอมท้ังตรวจสอบความเช่ือถือได (Reliability) ของ
แบบสอบถามดวยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์ของครอนบัค Cronbach’s Alpha Coefficient

1.2 นําแบบสอบถามท่ีแกไขขอบกพรองเรียบรอยแลวออกเก็บขอมูลจริง
1.3 ตรวจสอบความถูกตอง และความสมบูรณของแบบสอบถามท่ีไดจากการเก็บขอมูล

1.4 นําแบบสอบถามท่ีตรวจสอบความถูกตองแลวมาลงรหัส (Coding) ในแบบลงรหัส

สําหรับประมวลผลขอมูลดวยคอมพิวเตอร
1.5 นําขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติ โดยใชคอมพิวเตอรในการคํานวณคาสถิติดวย

โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for windows version 11.5 และวิเคราะหขอมูลตามสมมติฐานท่ีตั้งไว

2. การวิเคราะหขอมูล

2.1 การวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) เพื่ออธิบายลักษณะของ

กลุมตัวอยาง ดังน้ี 
2.1.1. คารอยละ (Percentage) เพื่อใชในการแปลความหมายของขอมูลดาน

ประชากรศาสตร สวนท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ สถานภาพ และพฤติกรรมการเปดรับขอมูล

ขาวสารดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมสวนท่ี 2 ไดแก เคยรับขอมูลขาวสาร ชอง
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ทางการเปดรับขาวสาร ความถี่ในการรับขาวสารและเคยเขารวมกิจกรรมดานความรับผิดชอบตอ

สังคมและสิ่งแวดลอม
2.1.2. คาคะแนนเฉลี่ย (Mean) เพื่อใชแปลความหมายของขอมูลในดานตาง ๆ ใน

แบบสอบถามสวนท่ี 3, 4 และ 5 ภาพลักษณความรับผิดชอบตอลูกคา พนักงาน คูคา ความ
รับผิดชอบดานสภาพแวดลอมทางนิเวศวิทยาขององคกร ดานความรับผิดชอบตอชุมชนขององคกร 

ดานการประชาสัมพันธกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอมภาพลักษณโดยรวมดานความรับผิดชอบ

ตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย
2.1.3. คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใชในแปลความหมายของ

ขอมูลในดานตางๆ ในแบบสอบถามสวนท่ี 3, 4 และ 5 ภาพลักษณความรับผิดชอบตอลูกคา 
พนักงาน คูคา ความรับผิดชอบดานสภาพแวดลอมทางนิเวศวิทยาขององคกร ดานความรับผิดชอบ

ตอชุมชนขององคกรดานการประชาสัมพันธกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอมภาพลักษณโดยรวม

ดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย
2.2 การวิเคราะหโดยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistic) เพื่อทดสอบสมมติฐานแตละ

ขอ สถิติท่ีใช ไดแก
2.2.1 การวิเคราะหโดยใชคาสถิติ t-test เพื่อทดสอบความแตกตางระหวางคา

คะแนนเฉลี่ยของกลุมประชากร 2 กลุม ท่ีเปนอิสระตอกัน (Independent t-test) ทดสอบสมมติฐาน

ขอท่ี 1 ดานเพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับองคกร
2.2.2 การวิเคราะหโดยใชคาสถิติ F-test แบบการวิเคราะหความแปรปรวนทาง

เดียว One-way ANOVA เพื่อทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางท่ีมีมากกวา 2
กลุม ทดสอบสมมติฐานขอท่ี 1 ดาน อายุ และสถานภาพ 

2.2.3 การวิเคราะหโดยใชคาสถิติสัมประสิทธิสหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน

(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพื่ออธิบายความสัมพันธระหวางตัวแปร 2
ตัวท่ีเปนอิสระตอกัน ทดสอบสมมติฐานขอท่ี 2, 3, 4, และ 5

สรุปผลการศึกษาคนควา
ผลจากการศึกษาภาพลักษณโดยรวมดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของ

บริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังน้ี

ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม

จากการวิจัยคร้ังน้ีพบวา ลักษณะสวนบุคคลของพนักงานผูตอบแบบสอบถามจํานวน 282

คน สวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 143 คน คิดเปนรอยละ 50.7  รองลงมาเปนเพศชายจํานวน 139
คน คิดเปนรอยละ 49.3 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ 26 – 35 ป จํานวน 163 คน คิดเปน

รอยละ 57.8 รองลงมามีอายุ 36 – 45 ป จํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 27.3 และมีอายุต่ํากวาหรือ
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เทากับ 25 ป จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 14.93  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพโสด

จํานวน 172 คน คิดเปนรอยละ 61.0 และสมรส/ อยูดวยกัน จํานวน 110 คน คิดเปนรอยละ 39.0
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 163 คน คิดเปนรอยละ 57.8

รองลงมามีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 24.8 และระดับ
การศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 17.4 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมี

ระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับองคกร 1 – 5 ป จํานวน 165 คน คิดเปนรอยละ 58.5 รองลงมามี

ระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับองคกร 11 – 15 ป จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 17.4 ระยะเวลาใน
การปฏิบัติงานกับองคกร 6 – 10 ป จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 14.2 และระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงานกับองคกร 16 – 20 ป จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 9.9

ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการเปดรับขาวสารดานความรับผิดชอบตอสังคม

และสิ่งแวดลอมของพนักงานบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย

จากการศึกษาขอมูลพฤติกรรมการเปดรับขาวสารดานความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอมโดยรวมของพนักงานบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย พบวา ผูตอบแบบสอบถาม

มีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของพนักงานบริษัทใน

เครือของ ดาว ในประเทศไทยโดยรวม อยูในระดับบางคร้ัง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.32 และเม่ือ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารดานความรับผิดชอบ

ตอสังคมและสิ่งแวดลอมจากสื่อประเภท พนักงานฝายประชาสัมพันธ อินเตอรเน็ต/ อินทราเน็ต และ
บอรด/ ปายประกาศ อยูในระดับบอยคร้ัง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.54 3.52 และ 3.50 ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

จาก วารสาร/นิตยสาร อยูในระดับบางคร้ัง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.81 โดยสรุป ผูตอบแบบสอบถาม
มีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม อยูในระดับบอยคร้ัง

เปนสวนใหญ

ตอนที่ 3  การวิเคราะหขอมูลดานความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสียขององคกร

จากการศึกษาขอมูลภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสียขององคกร

โดยรวม พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอผูมี
สวนไดสวนเสียขององคกรโดยรวม อยูในระดับดีมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.23 และเม่ือพิจารณา

เปนรายดาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอ
ผูมีสวนไดสวนเสียขององคกร ดานความรับผิดชอบตอลูกคาขององคกรและดานความรับผิดชอบตอ

คูคาขององคกร อยูในระดับดีมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.28 และ 4.25 ตามลําดับ สวนดานความ

รับผิดชอบตอพนักงานขององคกร  พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ
ดานความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสียขององคกร ดานความรับผิดชอบตอพนักงานขององคกร 
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อยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.16 โดยสรุป ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสียขององคกร อยูในระดับดีมากเปนสวนใหญ

ตอนที่ 4  การวิเคราะหขอมูลดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมขององคกร

จากการศึกษาขอมูลสามารถอธิบายภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอมขององคกรโดยรวม พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดาน
ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมขององคกรโดยรวม อยูในระดับดีมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ

4.24 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดาน
ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมขององคกร ดานสภาพแวดลอมทางนิเวศวิทยาขององคกร

ไดแก ดานการบริจาค (Cause Related Marketing) ขององคกรและดานการตลาดสีเขียว (Green

Marketing) ขององคกร อยูในระดับดีมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.32 และ 4.31 ตามลําดับ ผูตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของ

องคกร ดานความรับผิดชอบตอชุมชนขององคกร อยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17 โดยสรุป 
ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอมขององคกร อยูในระดับดีมากเปนสวนใหญ

ตอนที่ 5  การวิเคราะหขอมูลการประชาสัมพันธดานความรับผิดชอบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย

จากการศึกษาขอมูลภาพลักษณดานการประชาสัมพันธดานความรับผิดชอบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอมขององคกรโดยรวม พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดาน
การประชาสัมพันธกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม อยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.14 เม่ือ

พิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานการ

ประชาสัมพันธกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม ไดแก การประชาสัมพันธขององคกรทานสามารถ
สรางความเขาใจเกี่ยวกับกิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม การประชาสัมพันธ

ขององคกรสามารถสรางความเขาใจท่ีถูกตองเกี่ยวกับองคกรไดอยางดี ขาวสารประชาสัมพันธของ
องคกรสามารถโนมนาวใหทานอยากเขารวมกิจกรรมตางๆ ขององคกร และการประชาสัมพันธของ

องคกรมีสวนกระตุนใหคนในชุมชนทราบขอมูลขาวสารเปนวงกวางมากข้ึน อยูในระดับดี โดยมี

คาเฉลี่ยเทากับ 4.15 4.12 4.11 และ 4.09 ตามลําดับ โดยสรุป ผูตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานการประชาสัมพันธกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอมอยูในระดับดี

เปนสวนใหญ
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ตอนที่ 6  การวิเคราะหขอมูลภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของ

บริษัท ในเครือของ ดาว ในประเทศไทย โดยรวม

จากการศึกษาขอมูลภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัท 
ในเครือของ ดาว ในประเทศไทยโดยรวม พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมโดยรวม อยูในระดับดีมาก โดยมีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.26 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ
ดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ไดแก องคกรมีการสงเสริมวัฒนธรรมภายในองคกรให

พนักงานมีสวนรวมกลาคิด กลาแสดงออก รวมถึงสงเสริมการเรียนรูอยางตอเน่ือง  องคกร
ดําเนินงานโดยยึดหลักการพัฒนาอยางย่ังยืน องคกรมีการสนับสนุนพนักงานในองคกรใหมีสวนรวม

ในกิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม องคกรมีการสงเสริมการอนุรักษและดูแล

สิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน องคกรดําเนินงานโดยคํานึงถึงคุณภาพชีวิตและสภาพความเปนอยูของ
ชุมชน องคกรมุงม่ันสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ดูแลสังคมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมอยาง

ตอเน่ือง และองคกรดําเนินงานโดยยึดหลักบรรษัทภิบาล อยูในระดับดีมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ
4.33 4.30 4.30 4.27 4.27 4.26 และ 4.26 ตามลําดับ ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ไดแก องคกรมีการบริหารจัดการและการ

ดําเนินงานอยางเปนเลิศ และองคกรมีการสรางสรรคและปรับปรุงนวัตกรรมท่ีมีคุณคาเพิ่มใหแก
สินคาและบริการอยางตอเน่ือง อยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.20 เทากัน โดยสรุป ผูตอบ

แบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมอยูใน
ระดับดีมาก เปนสวนใหญ

การวิเคราะหขอมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานขอที่ 1. ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานบริษัทในเครือของ ดาว ใน

ประเทศไทย ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาและระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับ

องคกรแตกตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย แตกตางกัน 

สมมติฐานขอที่ 1.1 พนักงานท่ีมีเพศแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศ

ไทยแตกตางกัน 
ผลทดสอบสมมติฐาน พบวา พนักงานท่ีมีเพศท่ีแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศ
ไทย ไมแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว
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สมมติฐานขอที่ 1.2. พนักงานท่ีมีอายุแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศ
ไทย แตกตางกัน 

ผลทดสอบสมมติฐาน พบวา พนักงานท่ีมีอายุท่ีแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศ
ไทย ไมแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซ่ึงไมสอด คลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว

สมมติฐานขอที่ 1.3 พนักงานท่ีมีสถานภาพแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศ
ไทย แตกตางกัน 

ผลทดสอบสมมติฐาน พบวา พนักงานท่ีมีสถานภาพท่ีแตกตางกัน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ใน

ประเทศไทย ไมแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว

สมมติฐานขอที่ 1.4 พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความคิดเห็น

เกี่ยวกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ใน

ประเทศไทย แตกตางกัน 

ผลทดสอบสมมติฐาน พบวาพนักงานท่ีมีระดับการศึกษาท่ีแตกตางกัน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว 

ในประเทศไทย ไมแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว
สวนพนักงานท่ีมีระดับการศึกษาท่ีแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ

ดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย แตกตาง

กัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว

สมมติฐานขอที่ 1.5 พนักงานท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับองคกรแตกตางกัน

มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือ

ของ ดาว ในประเทศไทย แตกตางกัน 
ผลทดสอบสมมติฐาน พบวา พนักงานท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับองคกรท่ี

แตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของ
บริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย ไมแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซ่ึงไม

สอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว
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สวนพนักงานท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับองคกรท่ีแตกตางกัน มีความคิดเห็น

เกี่ยวกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ใน
ประเทศไทย แตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว

สมมติฐานขอที่ 2 การวิเคราะหพฤติกรรมการเปดรับขาวสารดานความรับผิดชอบ

ตอสังคมและสิ่งแวดลอมของพนักงานบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย มี

ความสัมพันธ กับ ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทใน

เครือของ ดาว ในประเทศไทย

ผลทดสอบสมมติฐาน พบวา พฤติกรรมการเปดรับขาวสารดานความรับผิดชอบตอสังคม

และสิ่งแวดลอมของพนักงานบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย มีความสัมพันธ กับ 
ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศ

ไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธกันในระดับคอนขางต่ําในทิศทาง

เดียวกัน กลาวคือ เม่ือพนักงานไดรับขาวสารดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมโดยรวม 
ท่ีเผยแพรมากข้ึนจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย โดยรวมดีข้ึนในระดับคอนขางต่ํา ซ่ึง
สอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว

สมมติฐานขอที่ 3 การวิเคราะหขอมูลดานความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสีย

ขององคกร มีความสัมพันธ กับ ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

ของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย 

ผลทดสอบสมมติฐาน พบวา ความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสียขององคกร มีความ

สัมพันธ กับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ใน

ประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธกันในระดับคอนขางสูงใน
ทิศทางเดียวกัน กลาวคือ เม่ือองคกรมีความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสียขององคกรโดยรวมดี

ข้ึน พนักงานจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของ
บริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย โดยรวมดีข้ึนในระดับคอนขางสูง ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐาน

ท่ีตั้งไว

สมมติฐานขอที่ 4 ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมขององคกร  มี

ความสัมพันธ กับ  ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทใน

เครือของ ดาว ในประเทศไทย

ผลทดสอบสมมติฐาน พบวา ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมขององคกร  มี
ความสัมพันธ กับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ 



191

ดาว ในประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธกันในระดับคอนขาง

สูงในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ เม่ือองคกรมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมขององคกร
โดยรวมดีข้ึน พนักงานจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย โดยรวม ดีข้ึนในระดับคอนขางสูง ซ่ึง
สอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว

สมมติฐานขอที่ 5 การประชาสัมพันธกิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอม มีความสัมพันธ  มี  ตอ ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย

ผลทดสอบสมมติฐาน พบวา การประชาสัมพันธกิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคม

และสิ่งแวดลอม มีความสัมพันธ กับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของ
บริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ

กันในระดับคอนขางสูงในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ เม่ือองคกรมีการประชาสัมพันธกิจกรรมเพื่อ

สังคมและสิ่งแวดลอมขององคกรโดยรวม ดีข้ึน พนักงานจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดาน
ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย โดยรวม ดีข้ึน

ในระดับคอนขางสูง ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว

อภิปรายผลการศึกษาคนควา
จากการศึกษาภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือ

ของ ดาว ในประเทศไทย มีประเด็นท่ีนํามาอภิปรายผล ดังน้ี 

1. ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย ไดแก 

เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาและระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับองคกรแตกตางกัน 

มีภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ใน

ประเทศไทย แตกตางกัน

จากผลการวิจัยพบวา พนักงานท่ีมีเพศแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ
ดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย ไม

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ กมลทิพย ศรีชะฎา 

(2550) ศึกษาเร่ือง “การเปดรับสื่อเพื่อประชาสัมพันธและความคิดเห็นของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครเกี่ยวกับดานความรับผิดชอบตอสังคม ของบริษัทเชฟรอนประเทศไทย สํารวจและ

ผลิต จํากัด ตอการมีสวนรวมในโครงการพระดาบส” พบวา เพศ ท่ีแตกตางกัน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร ดานนโยบายและองคกร ดานกิจกรรม

สนับสนุนโครงการพระดาบส และดานการใชสื่อประชาสัมพันธโครงการไมแตกตางกัน
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พนักงานท่ีมีอายุแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอ

สังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของกุลนัดดา สุวรรณศรี (2551) ศึกษาเร่ือง “ความ

รับผิดชอบตอสังคมขององคกร ท่ีมีอิทธิพลตอคุณคาตราสินคา “ฮอนดา” และแนวโนมพฤติกรรม
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” พบวา อายุท่ีแตกตางกัน มีผลตอความรูสึกของผูบริโภคตอ

ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร ดานบรรษัทภิบาล ดานความปลอดภัย ดานการใสใจ

สิ่งแวดลอมและดานการเปนสวนหน่ึงขอสังคม ไมแตกตางกัน
พนักงานท่ีมีสถานภาพแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความ

รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย ไมแตกตางกัน อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ กุลนัดดา สุวรรณศรี (2551) ศึกษา

เร่ือง “ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร ท่ีมีอิทธิพลตอคุณคาตราสินคา “ฮอนดา” และแนวโนม

พฤติกรรมของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” พบวา ผูบริโภคท่ีมีสถานภาพตางกัน จะมี
ความรูสึกตอความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร ดานบรรษัทภิบาล ความปลอดภัย การใสใจ

สิ่งแวดลอม การเปนสวนหน่ึงของสังคม ไมแตกตางกัน
พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความ

รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย แตกตางกัน  โดย

พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความ
รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย สูงกวาพนักงานท่ีมี

ระดับการศึกษาปริญญาตรีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และพนักงานท่ีมีระดับการศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

ของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย สูงกวาพนักงานท่ีมีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ รัฐวัลย เจตนาภิวัฒน (2549) ท่ี
ศึกษาเร่ือง “ความคิดเห็นของคนในกรุงเทพมหานครตอภาพลักษณนักธุรกิจแอมเวย” พบวา ความ

คิดเห็นของคนในกรุงเทพมหานครตอภาพลักษณนักธุรกิจแอมเวย โดยจําแนกตามระดับการศึกษา
พบวาโดยรวม คนท่ีมีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีเห็นวานักธุรกิจแอมเวยมีภาพลักษณดี

ดีกวาระดับปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรี และสอดคลองกับงานวิจัยของ กมลทิพย ศรีชะฎา 

(2550) ศึกษาเร่ือง “การเปดรับสื่อเพื่อประชาสัมพันธและความคิดเห็นของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครเกี่ยวกับดานความรับผิดชอบตอสังคม ของบริษัทเชฟรอนประเทศไทย สํารวจและ

ผลิต จํากัด ตอการมีสวนรวมในโครงการพระดาบส” พบวา ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร ดานนโยบายและองคกร กิจกรรมสนับสนุน

โครงการพระดาบส  และดานการใชสื่อประชาสัมพันธโครงการพระดาบส แตกตางกัน โดยผูท่ีมี

การศึกษามัธยมศึกษา/ปวช. มีระดับความคิดเห็นมากกวาผูท่ีมีการศึกษาระดับอื่นๆ และสอดคลอง
กับงานวิจัยของ อภิรดี พรภัทรารัตน (2550) ศึกษาเร่ือง “ภาพลักษณทาอากาศยานสุวรรณภูมิมี

ความสัมพันธกับทัศนคติดานภาพลักษณทาอากาศยานสุวรรณภูมิ” พบวา ระดับการศึกษาท่ี
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แตกตางกัน มีผลตอภาพลักษณธนาคารยูโอบีแตกตางกัน โดยท่ีประชาชนท่ีมีการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี และสูงกวาระดับปริญญาตรีน้ันมีความคิดเห็นตอภาพลักษณธนาคารดานการใหบริการ 
ดานสถานท่ีและดานองคกรต่ํากวา ผูท่ีมีการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี 

ท้ังน้ีอาจอธิบายไดวา พนักงานของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย อาจมีพื้นฐาน
ทางการศึกษา หรือประสบการณท่ีแตกตางกัน จึงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความ

รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทยแตกตางกัน หรืออาจ

มีท่ีอยูอาศัยใกลเคียงพื้นท่ีโรงงาน ซ่ึงจะเปนกลุมท่ีมีโอกาสไดรับขาวสารท่ีเผยแพรจากองคกร และ
เปนกลุมท่ีมีทางเลือกในการรวมกิจกรรม หรือโครงการตางๆ มากกวา เชน กิจกรรมกีฬาชุมชน

สัมพันธ เปนตน นอกจากน้ีแลว ยังมีเจาหนาท่ีขององคกรเขาไปพบปะ พูดคุย กับชาวชุมชนท่ี
พนักงานอาศัยอยูเปนประจําและอยางตอเน่ือง ซ่ึงสิ่งเหลาน้ีถือไดวาเปนอีกเหตุผลอีกประการหน่ึงท่ี

ทําใหพนักงานท่ีอาศัยอยูใกลเคียงพื้นท่ีโรงงาน มักจะมีความรูสึกผูกพัน/ใกลชิดกับองคกร ซ่ึง

สอดคลองกับแนวคิดของ Burgoon (1974) ท่ีกลาวไววา การศึกษาหรือความรูเปนอีกลักษณะหน่ึงท่ี
มีอิทธิพลตอการรับสาร ดังน้ัน คนท่ีไดรับการศึกษาในระดับท่ีแตกตางกัน ในยุคท่ีแตกตางกัน ใน

ระบบการศึกษาท่ีตางกัน สาขาวิชาท่ีแตกตางกัน จึงยอมมีความรูสึกนึกคิด อุดมการณ รสนิยม 
คานิยมและความตองการท่ีแตกตางกัน และสอดคลองกับแนวคิดของ ปรมะ สตะเวทิน (2538) ท่ี

กลาวถึง กลุมปฐมภูมิวา เปนกลุมท่ีเกิดจากการรวมตัวของคนท่ีมีความใกลชิดและคุนเคยกัน มี

ขนาดของสมาชิกไมมากนัก ตัวอยางของกลุมปฐมภูมิไดแก ครอบครัว เพื่อนบาน เพื่อนในท่ีทํางาน
หรือโรงเรียน เปนตน ซ่ึงความสัมพันธของบุคคลกับกลุมปฐมภูมิตางๆ เหลาน้ี จะมีอิทธิพลตอ

ทัศนคติ คานิยม และพฤติกรรมตางๆ ของคน 
พนักงานท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับองคกร ผลการวิจัยพบวา พนักงานท่ีมี

ระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับองคกร 1 – 5 ป มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความ

รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย สูงกวาพนักงานท่ีมี
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับองคกร 16 ปข้ึนไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ

พนักงานท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับองคกร 6 – 10 ป มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ
ดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย สูงกวา

พนักงานท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับองคกร 16 ปข้ึนไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ

0.05 และพนักงานท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับองคกร 11 – 15 ป มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศ

ไทย สูงกวาพนักงานท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับองคกร 16 ปข้ึนไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ธนัช เพ็งปรีชา (2550) ศึกษาเร่ือง “การศึกษา

ภาพลักษณของธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ภายหลังการควบรวมกิจการในความคิดเห็นของ

พนักงาน” พบวา พนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด มหาชน ท่ีมีระยะเวลาการทํางานแตกตางกัน มี
ความคิดเห็นตอภาพลักษณดานนโยบายและโครงสรางของธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ภายหลังการควบรวมกิจการ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยพนักงานท่ีมี
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ระยะเวลาในการทํางานนอยกวา 5 ป และ 5 – 9 ป มีความคิดเห็นตอภาพลักษณดานนโยบายและ

โครงสรางองคกรสูงกวา พนักงานท่ีมีระยะเวลาในการทํางาน 10 – 14 ปและมากกวา 14 ป อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05

2. พฤติกรรมการเปดรับขาวสารดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

ของพนักงานบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย มีความสัมพันธ กับ ภาพลักษณดาน

ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย 

ผลจากการศึกษาวิจัยพบวา พฤติกรรมการเปดรับขาวสารดานความรับผิดชอบตอสังคม

และสิ่งแวดลอมของพนักงานบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย มีความสัมพันธกับภาพลักษณ
ดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย โดยมี

ความสัมพันธกันในระดับคอนขางต่ําในทิศทางเดียวกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ซ่ึง
สอดคลองกับงานวิจัยของ อภิรดี พรภัทรารัตน (2550) ศึกษาเร่ือง “ภาพลักษณทาอากาศยาน

สุวรรณภูมิของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร” พบวา พฤติกรรมการเปดรับขาวสารโดยรวมของ

ผูตอบแบบสอบถาม มีความสัมพันธกับภาพลักษณทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีความสัมพันธกัน
ในระดับคอนขางต่ําและมีความสัมพันธเปนไปทิศทางเดียวกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.01 และสอดคลองกับงานวิจัยของ วันทนา จิรทนา (2538) ศึกษาเร่ือง “ กลยุทธการสราง

ภาพลักษณของบริษัทโตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด” พบวา การเปดรับขาวสารมี
ความสัมพันธกับภาพลักษณขององคกร โดยมีการใชสื่อประชาสัมพันธตางๆ ในการสื่อสารเพื่อสราง

ความประทับใจแกกลุมเปาหมายในการสรางภาพลักษณท่ีดีของบริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศ
ไทย จํากัด และสอดคลองกับงานวิจัยของ สุพิชฌาย จิตตซ่ือ (2551) ศึกษาเร่ือง “ความคิดเห็นของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครตอภาพลักษณธนาคารยูโอบี และชองทางการเปดรับขอมูล

ขาวสาร” พบวา ชองทางการเปดรับขอมูลขาวสารธนาคารยูโอบีทุกชองทาง มีความสัมพันธกันกับ
ความคิดเห็นตอภาพลักษณโดยรวมของธนาคารยูโอบี ในทิศทางเดียวกัน และสอดคลองกับงานวิจัย

ของ กมลทิพย ศรีชะฎา (2550) ศึกษาเร่ือง “การเปดรับสื่อเพื่อประชาสัมพันธและความคิดเห็นของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับดานความรับผิดชอบตอสังคม ของบริษัทเชฟรอนประเทศ

ไทย สํารวจและผลิต จํากัด ตอการมีสวนรวมในโครงการพระดาบส” พบวา การเปดรับสื่อ

ประชาสัมพันธเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมของ บริษัทเชฟรอนประเทศไทย สํารวจและผลิต 
จํากัด มีความสัมพันธกับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอความรับผิดชอบตอสังคมของ บริษัทเช

ฟรอนประเทศไทย สํารวจและผลิต จํากัด
พฤติกรรมการเปดรับขาวสารดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม จากสื่อ

ประเภท วารสาร/ นิตยสาร และ บอรด/  ปายประกาศ มีความสัมพันธกับภาพลักษณดานความ

รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย โดยมีความสัมพันธ
กันในระดับคอนขางต่ําในทิศทางเดียวกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ซ่ึงสอดคลองกับ
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แนวคิดของเสริมชัย ระกําพล; และคณะ. (2543) โดยพฤติกรรมการเปดรับขาวสารผานสื่อเอกสาร

เผยแพร อินเตอรเน็ตและนิตยสาร มีความสัมพันธกับภาพลักษณทาอากาศยานสุวรรณภูมิของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครในระดับคอนขางต่ํา และสอดคลองกับงานวิจัยของ วรทัย ราวินิจ 

(2549) ท่ีศึกษาเร่ือง “ประสิทธิผลของการใชแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมในการสราง
ภาพลักษณของบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ จํากัด” พบวา การเปดรับขอมูลขาวสารจากสื่อสิ่งพิมพ 

สื่อบุคคล และสื่อกิจกรรม มีความสัมพันธกับภาพลักษณโดยรวมของบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ 

จํากัด
ท้ังน้ี อาจเปนเพราะวาองคกรมีการนําเสนอขอมูลขาวสารโดยมีการจัดวางสื่อประเภท 

วารสาร/ นิตยสาร ตามสถานท่ีสําคัญภายในองคกร เชน หองสมุด หองประชุม เปนตน สวนสื่อ
ประเภท บอรด/ ปายประกาศ จะติดท่ีบอรดของแผนกตางๆ ท่ัวท้ังองคกร เพื่อใหพนักงานทุกสวน

งานไดรับรูขาวสาร ซ่ึงถือเปนอีกหน่ึงชองทางท่ีจะสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดทุกกลุม และ

สอดคลองกับแนวคิดของ Tuck และ คณะ. (1997) อธิบายวา สื่อเฉพาะกิจ ซ่ึงองคกรผลิตข้ึนเพื่อ
วัตถุประสงคใดวัตถุประสงคหน่ึงโดยเฉพาะ มักจะกําหนดกลุมเปาหมายอยางเจาะจงใหตรงตาม

ความจําเปน ความเกี่ยวของ และความสนใจของผูรับสาร และมีแนวโนมในการเขาถึงผูแสวงหา
ขอมูลซ่ึงมีความกระตือรือรน (Active information seeker)

พฤติกรรมการเปดรับขาวสารดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม จากสื่อ

ประเภท อินเตอรเน็ต/ อินทราเน็ต มีความสัมพันธกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย โดยมีความสัมพันธกันในระดับต่ํามากใน

ทิศทางเดียวกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ซ่ึงสอดคลองกับ กมลทิพย ศรีชะฎา (2550)
ศึกษาเ ร่ือง  “การเปด รับสื่ อ เพื่ อประชาสัมพันธและความคิด เห็นของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานครเกี่ยวกับดานความรับผิดชอบตอสังคม ของบริษัทเชฟรอน ประเทศไทย สํารวจ

และผลิต จํากัด ตอการมีสวนรวมในโครงการพระดาบส” พบวา ความถี่ของการเปดรับขาวสารดาน
สื่ออิเล็กทรอนิกส มีความสัมพันธกับคาเฉลี่ยความคิดเห็นดานนโยบายและองคกร ดานกิจกรรม

สนับสนุนโครงการพระดาบส และดานใชสื่อประชาสัมพันธ โครงการพระดาบส 
ท้ังน้ี อาจเปนเพราะวาองคกรมีการนําเสนอขอมูลขาวสารผานสื่ออินเตอรเน็ต คือ 

www.dow.com และระบบอินทราเน็ต ซ่ึงเปนเว็บไซตสําหรับภายในองคกร โดยอาจมีพนักงาน

บางสวนไมสะดวกเขาไปศึกษา/ อัพเดทขอมูลขาวสารผานสื่ออินเตอรเน็ต/ อินทราเน็ต ซ่ึงสอดคลอง
กับแนวคิดของ นิวซอมและคณะ. (2000) อธิบายวา เว็บไซตขององคกรตางๆ เปนสื่อใหมท่ีสามารถ

นํามาใชใหเกิดประโยชนในการประชาสัมพันธได เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ แกกลุมเปาหมาย
ใหสามารถเขาถึงไดอยางรวดเร็วและตอบสนองความตองการขอมูลขาวสารในระดับบุคคลไดเปน

อยางดี 

 พฤติกรรมการเปดรับขาวสารดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม จากสื่อ
ประเภท พนักงานฝายประชาสัมพันธ มีความสัมพันธกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคม

และสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย โดยมีความสัมพันธกันในระดับระดับต่ํา
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มากในทิศทางเดียวกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ วรทัย 

ราวินิจ (2549) ท่ีศึกษาเร่ือง “ประสิทธิผลของการใชแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมในการสราง
ภาพลักษณของบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ จํากัด” พบวา การเปดรับขอมูลขาวสารจากสื่อสิ่งพิมพ 

สื่อบุคคล และสื่อกิจกรรม มีความสัมพันธกับภาพลักษณโดยรวมของบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ
จํากัด และสอดคลองกับงานวิจัยของ กมลทิพย ศรีชะฎา (2550) ศึกษาเร่ือง “การเปดรับสื่อเพื่อ

ประชาสัมพันธและความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับดานความรับผิดชอบ

ตอสังคม ของบริษัทเชฟรอนประเทศไทย สํารวจและผลิต จํากัด ตอการมีสวนรวมในโครงการพระ
ดาบส” พบวา ความถี่ของการเปดรับขาวสารดานสื่อบุคคลมีความสัมพันธกับคาเฉลี่ยความคิดเห็น

ดานนโยบาย ดานกิจกรรมสนับสนุนโครงการพระดาบส และดานใชสื่อประชาสัมพันธ โครงการพระ
ดาบส 

ท้ังน้ี อาจเปนเพราะวา พนักงานฝายประชาสัมพันธ มีการนําเสนอหรือเผยแพรขอมูล

ขาวสารท่ีอาจจะไมนาสนใจ ไมสมํ่าเสมอเทาท่ีควร มีการนําเสนอหลากหลายชองทาง หลาย
ชวงเวลา และบางชองทางอาจไมตรงกับกลุมเปาหมาย จึงทําใหไดรับขาวสารไมท่ัวถึง ดังน้ัน 

องคกรควรใหความสําคัญในการนําเสนอขอมูลขาวสาร การใหรายละเอียดขอมูลขาวสาร การตอบ
ขอซักถาม รวมถึงการสรางสัมพันธอันดีกับบุคคลท้ังภายในและนอกองคกร เปนตน เพื่อนํามา

ปรับปรุง/ พัฒนาแผนกลยุทธในการนําเสนอขอมูลขาวสารใหสอดคลองกับความตองการของ

กลุมเปาหมาย เน่ืองจากสื่อประเภท พนักงานฝายประชาสัมพันธน้ัน ถือเปนสื่อสองทางท่ีสามารถ
เขาถึงกลุมเปาหมายไดเปนอยางดี ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ Centre and Jackson. (1995)

กลาววา บุคคลหรือสื่อบุคคลเปนผูนําสารท่ีสามารกอใหเกิดผลหรือโนมนาวใจไดดีท่ีสุด บุคคลมี
คุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะสามารถสื่อสารไดดีเปนการสื่อสารท่ีมีปฏิกิริยาสนองกลับ (feedback)

ทันทีทันใด กอใหเกิดการสื่อสารระหวางบุคคลตอบุคคล และสอดคลองกับแนวคิดของ Katz and

Lazarsfeld. (1964) กลาววา สื่อบุคคลมีประสิทธิผลมากกวาสื่อมวลชนในการชักจูงใจ กอใหเกิดการ
สื่อสารระหวางบุคคลท่ีทําใหผูรับสารยอมเปลี่ยนทัศนคติและยอมท่ีจะใหความรวมมือในการดําเนิน

กิจกรรมตางๆ

3. ความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสีย มีความสัมพันธ กับ ภาพลักษณดาน

ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย 

ผลจากการศึกษาวิจัยพบวา ความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสีย มีความสัมพันธกับ
ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศ

ไทย โดยมีความสัมพันธกันในระดับคอนขางสูงในทิศทางเดียวกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ

0.01 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ อมราพร ปวะบุตร (2550) ศึกษา “ ความสัมพันธระหวางความ
โปรงใส ความรับผิดชอบตอสังคม กับภาพลักษณองคการของธุรกิจ ท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุน”

พบวา 1) ความโปรงใส ดานโครงสรางของผูถือหุนและสิทธิของนักลงทุน มีความสัมพันธและ
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ผลกระทบเชิงบวกกับภาพลักษณองคการดานความนาเช่ือถือและดานการยอมรับ 2) ความโปรงใส 

ดานการเปดเผยขอมูลและการเงินและความรับผิดชอบตอสังคม ดานการพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน 
มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับภาพลักษณองคการ ดานความนาเช่ือถือ ดานการยอมรับ 

ดานความประทับใจ ดานความศรัทธา ดานช่ือเสียงและดานการมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพ 3) ความ
โปรงโส ดานผูบริหารและโครงสารางการจัดการและกระบวนการ มีความสัมพันธและผลกระทบเชิง

บวกกับภาพลักษณองคการดานความประทับใจ และดานความยุติธรรม 4) ความรับผิดชอบตอ

สังคม ดานการรับรูเพิ่มข้ึนของผูมีสวนไดสวนเสีย มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับ
ภาพลักษณองคการ ดานความนาเช่ือถือ ดานความศรัทธา ดานซ่ือเสียง และดานการมีบุคลากรท่ีมี

คุณภาพและ 5) ความรับผิดชอบตอสังคม ดานความเอาใจใสการปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมชุมชน 
สังคม มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับภาพลักษณองคการ ดานความศรัทธา และดาน

ความยุติธรรม และสอดคลองกับแนวคิดของ สุจริต บุญลงการ (2547) ท่ีกลาววา ธรรมาภิบาล เปน

การบริหารจัดการท่ีดี เพื่อใหมีการใชทรัพยากรท่ีมีอยูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีความ
โปรงใส สามารถตรวจสอบไดและมีความรับผิดชอบ (Accountable) ซ่ือสัตยยึดหลักนิติธรรม (Rule

of Law) ความเทาเทียมกัน (Equitable) และตอบสนองตอความตองการของประชาชน และ
สอดคลองกับแนวคิดของ กัลยา เนติประวัติ (2544: 11 – 13) กลาววา ความโปรงใสเปนการสราง

ความไววางใจซ่ึงกันและกัน มีการปรับปรุงกลไกการทํางานขององคการทุกองคการใหมีความ

โปรงใส มีการเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนอยางตรงไปตรงมาดวยภาษาท่ีเขาใจ ประชาชน
สามารถรับรูขาวสารไดสะดวก และมีกระบวนการใหประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกตอง 

ชัดเจน และในระดับองคการ ความโปรงใสในการบริหารธุรกิจ เพื่อใหผูถือหุนมีความม่ันใจวาการ
ดําเนินธุรกิจขององคการเปนไปในทิศทางท่ีกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูถือหุน โดยมิไดเปนการ

แสวงหากําไรสวนตัวของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญแตอยางได มีการบริหารจัดการในสิทธิและ

ความเทาเทียมกันของผูถือหุนและผูมีสวนไดสวนเสีย และสอดคลองกับแนวคิดของ วิศรา รัตนสมัย 
(2543: 26) กลาววา ลักษณะเงื่อนไขของการบริหารจัดการท่ีดีท่ีสําคัญ 6 ประการ คือ หลักการมี

สวนรวมของสาธารณชน เปนกระบวนการท่ีประชาชนมีโอกาสและมีสวนรวมในกระบวนการ
ตัดสินใจอยางเทาเทียมกัน หลักความสุจริตและโปรงใส เปนการดําเนินงานท่ีเปดเผยตรงไปตรงมา 

หลักพันธะความรับผิดชอบตอสังคมท่ีมีตอสาธารณชน โดยมีการจัดองคกรใหมีการดําเนินการเพื่อ

ตอบสนองความตองการของกลุมตางๆ ในสังคม หลักเกณฑท่ียุติธรรมและชัดเจนและการจัดสรร
บุคลากรและใชทรัพยากรใหเกิดความคุมคา และสอดคลองกับแนวคิดของ ไพบูลย วัฒนศิริธรรม 

(2549: ออนไลน) กลาววา การจัดการทรัพยากรมนุษยอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม องคกร
ตางๆ ปจจุบันมีความทาทายท่ีจะตองดึงพนักงานท่ีมีความสามารถ ดังน้ัน ธุรกิจตางๆ จึงควร

สงเสริมการจัดการทรัพยากรมนุษยอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม เชน ดานการเรียนรูตลอดชีวิต 

Life-long learning การใหขอมูลท่ีโปรงใสกับพนักงานในทุกๆ ดาน การใหความสมดุลระหวางงาน 
ชีวิตครอบครัว และการพักผอน การปฏิบัติอยางเทาเทียมท้ังดานการคัดเลือกเขาทํางาน รายไดและ

ความกาวหนาทางการงาน โดยเฉพาะกับผูหญิงและผูพิการ การดูแลเอาใจใสพนักงานโดยเฉพาะท่ี
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ไดรับบาดเจ็บ และ/ หรือเกิดปญหาสุขภาพจากการงาน นอกจากน้ันในดานการเรียนรูตลอดชีวิต 

ธุรกิจควรท่ีจะใหความสําคัญกับการฝกอบรมในระดับตางๆ หรือแมแตการมีนโยบายสงเสริมการ
เรียนรูท่ีสรางสรรค เชนการสนับสนุน ชวงตอระกวาง โรงเรียนมาสูพนักงานสําหรับคนรุนใหม โดย

การใหการฝกอบรมพิเศษสําหรับคนในกลุมน้ี นอกจากน้ันท่ีสําคัญท่ีสุดคือ การสรางสภาพแวดลอม
การเรียนรูใหมๆ ใหเกิดข้ึนในท่ีทํางานใหได 

4. ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม มีความสัมพันธ กับ ภาพลักษณดาน

ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย 

ผลจากการศึกษาวิจัยพบวา ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม มีความสัมพันธกับ
ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศ

ไทย โดยมีความสัมพันธกันในระดับสูงมากในทิศทางเดียวกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ
0.01 ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดลอมไทย.

(2552: ออนไลน). Corporate Social Responsibility: CSR เปนการแสดงถึงความมุงม่ันอยาง

ตอเน่ืองขององคกรในการบริหารจัดการอยางรับผิดชอบตอสังคม โดยมีองคประกอบท่ีสําคัญ ไดแก 
การใชหลักธรรมาภิบาล การผลิตสินคาและบริการท่ีปลอดภัยและเปนมิตรตอผูบริโภคและ

สิ่งแวดลอม การคํานึงถึงสิทธิมนุษยชน แรงงานและความเทาเทียมในสังคม การสรางคุณคาใหกับ

องคกรจากการดําเนินการท่ีโปรงใส ซ่ือสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบตอการสนับสนุนใหเกิดการ
พัฒนาทางการคาและการลงทุนเพื่อชุมชนท่ีองคกรอยูรวม ท้ังจากการสนับสนุนทางดานการพัฒนา

ในดานตางๆ เชน การสงเสริมการสรางรายได การศึกษา รวมถึงสุขภาพของคนในทองถิ่นท่ีองคกร
อยูรวมดวย ท้ังน้ีตองสอดคลองกับลักษณะของธุรกิจท่ีองคกรดําเนินการและเนนการมีสวนรวมของ

บุคลากรในองคกร ซ่ึงนอกเหนือจากการใหบริจาคโดยโปรยเม็ดเงินลงไปสูชุมชนเพื่อภาพลักษณ

ขององคกรตรงท่ีมีความย่ังยืนกวา และสอดคลองกับแนวคิดของพงษเทพ วรกิจโภคาทร (2537:
125) ท่ีกลาววา ภาพพจนท่ีพึงปรารถนา (wish image) จึงเปนภาพพจนท่ีผูบริหารหรือพนักงานมี

ความตองการใหองคการของตนเปนเชนน้ัน เชน เปนองคการท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคมเปน
องคการท่ีเจริญรุงเรือง เปนตน การกําหนดความปรารถนา เปรียบเสมือนกับการกําหนด

เปาประสงคของงานท่ีจะได เพื่อบรรลุเปาประสงคน้ัน และยังสอดคลองกับแนวคิดของไพบูลย 

วัฒนศิริธรรม (2549: ออนไลน) กลาววา ความรับผิดชอบของธุรกิจตอสังคม เปนเร่ืองท่ีองคกร
ตอบสนองตอประเด็น ดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยมุงเนนท่ีการกอใหเกิดประโยชนกับ 

คน ชุมชน และสังคม นอกจากน้ัน ยังเปนเร่ืองของบทบาทขององคกรธุรกิจในสังคมและความ
คาดหวังของสังคมท่ีมีตอองคกรธุรกิจ โดยสามารถวัดผลไดใน 3 มิติ คือ การวัดผลทางเศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดลอม เพื่อนําไปสูการพัฒนาท่ีย่ันยืน ซ่ึงแบงตามลักษณรูปธรรม ในการดําเนินการ

ดานความรับผิดชอบตอสังคม และสอดคลองกับแนวคิดของ รดี ธนารักษ (2548: 9 – 15) กลาววา 
องคการใดองคการหน่ึงจะมีภาพลักษณท่ีดีไดน้ัน ตองใชเวลาในการสรางและตองใชปจจัยหลายดาน 
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ผูบริหาร (Executives) พนักงาน (Employee) ผลิตภัณฑและการใหบริการ (Product & Service)

สินคาและบริการตองสรางความประทับใจ เคร่ืองมือเคร่ืองใชหรืออุปกรณสํานักงาน (Architecture &
Decors) วัฒนธรรมองคกร (Corporate Culture) การท่ีองคกรน้ันสรางวัฒนธรรมองคกรไดอยางโดด

เดนยอมกลายเปนภาพลักษณท่ีนาจดจําสําหรับคนภายนอก และจริยธรรมในการทําธุรกิจ 
(Business Ethics) การพยายามเขามามีสวนรวมในกิจกรรมของสังคม ชวยเหลือสังคม เปนการ

สรางภาพลักษณท่ีดีอยางหน่ึงท่ีแตละองคกรกําลังนิยม และสอดคลองกับแนวคิดของ เสรี วงษ

มณฑา (2540: 90-95) กลาววา ความรับผิดชอบตอสังคมเปนหนาท่ีของผูบริหารท่ีตองรวม
รับผิดชอบเพื่อพัฒนาประเทศ โดยตองสํานึกในการคืนกําไรใหกับสังคม เปนการสรางภาพลักษณ

ใหกับองคการชวยเสริมสรางขวัญกําลังใจใหกับพนักงานและเกิดความรักความพึงพอใจตอองคการ
และผลิตภัณฑ และสอดคลองกันแนวคิดของ พรทิพย วรกิจโภคาทร (2547: 56) กลาววา จริยธรรม

ในการทําธุรกิจ (Business Ethics) การพยายามเขามามีสวนรวมในกิจกรรมของสังคม ชวยเหลือ

สังคม เปนการสรางภาพลักษณท่ีดีอยางหน่ึงท่ีแตละองคกรกําลังนิยม แตกิจกรรมดังกลาวควรมี
ความโดดเดนและสอดคลองกับธุรกิจ ท่ีสําคัญอยาทําพรํ่าเพร่ือเพราะจะทําใหภาพลักษณไมชัดเจน 

ผูบริหาร (Executives) ตัวผูบริหารเองตองขยันสรางภาพลักษณใหตนเอง เชนการใหสัมภาษณตาม
นิตยสาร การไปพูดตามสถานท่ีตางๆ เชน สถาบันการศึกษาหรือองคกรภาครัฐและเอกชน การขยัน

ไปปรากฏตัวตามสื่อ เปดโอกาสใหสื่อนําเสนอชีวิตสวนตัวท่ีนาสนใจ พนักงาน (Employee) องคการ

ท่ีดีตองมีพนักงานท่ีมีความสามารถ มีมนุษยสัมพันธท่ีดี มีวิญญาณของการใหบริการ มีบุคลิกท่ีดี 
ขอสรุปงายๆ คือ ตองพยายามสรางบันดาลใจใหพนักงานเปนคนเกง ดี มีมนุษยสัมพันธ มีหัวใจของ

การบริการ ฉลาดเช่ียวชาญ มีความซ่ือสัตยแหงวิชาชีพ ผลิตภัณฑและการใหบริหาร (Product &
Service) สินคาตองมีคุณภาพ มีบรรจุภัณฑท่ีดึงดูดใจ ทันสมัยและตรงกับการโฆษณาท่ีเผยแพร

ออกไป นอกจากน้ีการงความประทับใจในการใหบริการก็เปนสิ่งสําคัญอยางย่ิงท่ีไมควรมองขาม 

ดานความรับผิดชอบดานสภาพแวดลอมทางนิเวศวิทยาขององคกรและดานความ
รับผิดชอบตอชุมชนขององคกร มีความสัมพันธกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย โดยมีความสัมพันธกันในระดับคอนขางสูง
ในทิศทางเดียวกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของอมราพร 

ปวะบุตร (2550) ศึกษา “ความสัมพันธระหวางความโปรงใส ความรับผิดชอบตอสังคมกับ

ภาพลักษณองคการของธุรกิจ ท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุน” พบวา ความรับผิดชอบตอสังคม ดาน
ความเอาใจใสและการปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอม ชุมชน สังคม มีความสัมพันธและผลกระทบเชิง

บวกกับภาพลักษณองคการ ดานความศรัทธา และดานความยุติธรรม เน่ืองจากความเอาใจใสและ
การปรับตัวเขากับสิ่วแวดลอมชุมชน สังคม เปนการดูแลชุมชน สังคมเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมโดยการ

เปดเผยนโยบายตอสาธารณะชน ถึงความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร สอดคลองกับแนวคิดของ 

ใจทิพย ศรีประกายเพ็ชร (2537) กลาววา องคการใดมีภาพลักษณท่ีดีก็จะไดรับความเช่ือถือ
ไววางใจและการสนับสนุนรวมมือใหองคกรน้ันประสบผลสําเร็จในการดําเนินงาน แตถาองคกรใดมี

ภาพลักษณท่ีไมดียอมไดรับการตอตานและการดูหม่ินเกลียดชัง ภาพลักษณจึงเปนรากฐานแหง
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ความม่ันคงขององคกร ถามีภาพลักษณท่ีดี แมมีวิกฤติการณเกิดข้ึนก็สามารถแกไขไดงาย โดยมี

วิธีการปฏิบัติสําหรับองคกรใน 3 ดานใหญๆ คือ การปฏิบัติตอพนักงาน การปฏิบัติตอผูบริโภค และ
การปฏิบัติดานสังคมและสิ่งแวดลอม 

ดานความรับผิดชอบดานการบริจาคมีความสัมพันธกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบ
ตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย โดยมีความสัมพันธกันในระดับ

ปานกลางในทิศทางเดียวกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ 

พงษเทพ วรกิจโภคาธร (2533: 124 – 125) การดูแลเอาใจใสสังคมในการมีสวนรวมในการจัด
กิจกรรมการกุศล หรือการสรางประโยชนใหกับสังคม เปนปจจัยสําคัญประการหน่ึงในการกอใหเกิด

ภาพลักษณท่ีดี ดังน้ันองคกรจึงสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชนตอไป 

5. การประชาสัมพันธดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมมีความ

สัมพันธ กับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือ

ของ ดาว ในประเทศไทย

ผลจากการศึกษาวิจัยพบวา การประชาสัมพันธดานความรับผิดชอบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอม มีความสัมพันธ กับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัท
ในเครือของ ดาว ในประเทศไทย โดยมีความสัมพันธกันในระดับสูงมากในทิศทางเดียวกัน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ กมลทิพย ศรีชะฎา (2550) ศึกษาเร่ือง 
“การเปดรับสื่อเพื่อประชาสัมพันธและความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับ

ดานความรับผิดชอบตอสังคม ของบริษัทเชฟรอนประเทศไทย สํารวจและผลิต จํากัด ตอการมีสวน

รวมในโครงการพระดาบส” พบวา การเปดรับสื่อประชาสัมพันธมีความสัมพันธกับความคิดเห็น
เกี่ยวกับดานความรับผิดชอบตอสังคม ของบริษัทเชฟรอนประเทศไทย สํารวจและผลิต จํากัด ดาน

สื่อประชาสัมพันธโครงการพระดาบส น่ันคือ ย่ิงมีการเปดรับขาวสารมากก็ย่ิงมีความคิดเห็นในระดับ
ท่ีมากข้ึนตาม

ดังน้ัน เม่ือภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือ

ของ ดาว ในประเทศไทยตามความคิดเห็นของพนักงานดีมากอยูแลว หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับงาน
ประชาสัมพันธขององคกร จึงควรทําการเผยแพรขาวสารอยางสมํ่าเสมอและตอเน่ือง เพื่อรักษา

ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศ
ไทย ใหดีอยูตลอดไป เพราะในปจจุบันรูปแบบการสื่อสารตางๆ สามารถทําใหพนักงานหรือ

ประชาชนท่ัวไปสามารถเปดรับขอมูลขาวสารไดอยางสะดวก รวดเร็ว และมีเน้ือหาสาระท่ีมากข้ึน 

และนอกจากองคกรก็สามารถนําเสนอขอมูลท่ีทันเหตุการณและมีอิสระมากข้ึน ซ่ึงหากเปนขาว
ทางดานลบก็ยอมสงผลกระทบตอภาพลักษณขององคกรดวยเชนกัน ซ่ึงไดสอดคลองกับแนวคิดของ 

วิรัช ลภิรัตนกุล (2538) ท่ีกลาววา ในยุคของการสื่อสารไรพรมแดน ดังเชนทุกวันน้ีการสื่อสารใน
รูปแบบตางๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงดานการประชาสัมพันธ มีบทบาทสําคัญ ย่ิงในการนําขอมูลขาวสาร
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ตางๆ แพรกระจายกลุมประชาชนในหลากหลายสื่อและมากมายหลายชองทางอยางไมเคยปรากฏใน

ยุคใดมากอน ขอมูลขาวสารตางๆ เหลาน้ียอมมีผลกระทบตอหนวยงานท้ังทางตรงและทางออม
แนนอน ขาวสารยอมมีท้ังดานดีและดานราย ทางดานดีก็ยอมชวยสงเสริมช่ือเสียง ภาพลักษณของ

หนวยงาน ตลอดจนความเช่ือถือศรัทธาจากมหาชนใหเพิ่มพูนย่ิงข้ึน ในทางตรงกันขาม ขอมูล
ขาวสารทางดานไมดี หรือทางลบก็มีสวนทําลายศรัทธาของมหาชนใหมลายสิ้นภายในพริบตาได

เชนกัน 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้
ผลจากการวิจัยน้ี สามารถนํามาเปนขอมูลสําหรับผูบริหารระดับสูง นําไปใชในการ

วางแผนพัฒนา หรือปรับกลยุทธ รวมถึงการประยุกตใชในการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอ
สังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย โดยผูวิจัยมีขอเสนอแนะท่ีไดจาก

งานวิจัย ดังน้ี  

1. ผลจากการวิจัย พบวา กลุมพนักงานของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย ท่ีเปน
กลุมเปาหมายท่ีไดจากการวิจัยคร้ังน้ี คือ เพศหญิง มีอายุ 26 – 35 ป มีสถานภาพโสด มีระดับ

การศึกษาปริญญาตรีและมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับองคกร 6 – 10 ป
2. ผูบริหารควรใหความสําคัญกับพนักงานท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี และพนักงานท่ี

มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี โดยอาจจะมีกําหนดนโยบาย ปรับแผนกลยุทธ หรือรูปแบบการ

ดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมตางๆ เพื่อใหพนักงานทุกคนน้ันไดมีสวน
รวมในกิจกรรมหรือ โครงการตางๆ ใหมากข้ึน และท่ีสําคัญองคกรควรมุงวางพื้นฐานดานคานิยม 

(Value) และวัฒนธรรมท่ีดีภายในองคกรอยางจริงใจ เพื่อเปนการวางรากฐานดานความรับผิดชอบ
ตอตนเองของบุคคลกรในองคกรทุกระดับช้ันการศึกษา โดยการปลูกฝงคานิยมดานศีลธรรม 

คุณธรรม และจริยธรรม รวมท้ังแนวทางการดํารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันเปน

รากฐานท่ีจะนําบุคลากรไปสูพฤติกรรมความรับผิดชอบตอสังคมตอไป เน่ืองจากผลจากการวิจัย
พบวา พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความ

รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย แตกตางกัน  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยพนักงานท่ีมีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีมีความคิดเห็น

เกี่ยวกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ใน

ประเทศไทย สูงกวาพนักงานท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี และพนักงานท่ีมีระดับการศึกษาสูงกวา
ปริญญาตรี

3. ผูบริหารควรใหความสําคัญกับพนักงานท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับองคกร 11 ป
ข้ึนไปเปนพิเศษ เน่ืองจากพนักงานท่ีรวมงานกับองคกรนาน อาจคิดวามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมขององคกรเปนอยางดี จึงไมไดใหความสนใจรวมกิจกรรม 

หรือโครงการตางๆ เทาท่ีควร ดังน้ัน องคกรควรใหความสําคัญกับการมีสวนรวมมากข้ึน เพื่อ



202

ขับเคลื่อนหรือกําหนดทิศทางของความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมขององคกร โดยองคกร

ควรจะมีการกําหนดนโยบายท่ีชัดเจนตอกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม โดยการ
เปดโอกาสใหพนักงานรวมแสดงความคิดเห็น การใหพนักงานมีสวนรวมในกระบวนการตางๆ ซ่ึงสิ่ง

เหลาน้ีจะกลายเปนกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมท่ีพนักงานทุกภาคสวน ทุก
ระดับการศึกษา รวมท้ังทุกระดับอายุงานในองคกรมีสวนรวมในการวางแผน ควบคุม การติดตาม 

การประเมิน และรวมบํารุงรักษากิจกรรม หรือโครงการตางๆ ท่ีเปนประโยชนตลอดไป และ 

นอกจากน้ี องคกรควรนําเสนอรูปแบบกิจกรรมใหหลากหลายมากข้ึน เพื่อกระตุนหรือดึงดูดให
พนักงานทุกคนตองการมีสวนรวมในการกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของ

องคกรตอไป เน่ืองจากผลการวิจัยพบวา พนักงานท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับองคกรแตกตาง
กัน  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทใน

เครือของ ดาว ในประเทศไทย แตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  โดยพนักงานท่ี

มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับองคกร 1 – 5 ป มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความ
รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย สูงกวาพนักงานท่ีมี

ระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับองคกร 16 ปข้ึนไป และพนักงานท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับ
องคกร 6 – 10 ป มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

ของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย สูงกวาพนักงานท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับ

องคกร 16 ปข้ึนไป และพนักงานท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับองคกร 11 – 15 ป มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว 

ในประเทศไทย สูงกวาพนักงานท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับองคกร 16 ปข้ึนไป
4. องคกรจําเปนตองไดรับการแกไข/ ปรับปรุง และพัฒนาการเผยแพรขอมูลขาวสารดาน

ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมขององคกร ซ่ึงมีการเผยแพรขอมูลท่ีอาจจะไมนาสนใจ ไม

สมํ่าเสมอเทาท่ีควร หรืออาจเปนเพราะชองทางการประชาสัมพันธมีหลากหลายชองทาง หลาย
ชวงเวลา และบางชองทางอาจไมตรงกับกลุมเปาหมาย ทําใหไดรับขาวสารไมท่ัวถึง ซ่ึงปจจัยเหลาน้ี

อาจมีผลกระทบตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ 
ดาว ในประเทศไทย ดังน้ัน องคกรควรพิจารณาหาทางแกไข/ ปรับปรุง และพัฒนาการเผยแพร

ขอมูลขาวสารดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมขององคกร โดยอาจจะวางแผนกลยุทธ

การใชสื่อท่ีกลุมตัวอยางเปดรับนอย เชน พนักงานฝายประชาสัมพันธ และ อินเตอรเน็ต /
อินทราเน็ต เปนตน หรืออาจเนนการประชาสัมพันธใหเขาถึงกลุมเปาหมาย โดยอาจเลือกการเพิ่ม

ชองทาง หรือ ชวงเวลา เชน การเพิ่มชองทางผานสื่อโทรทัศน หนังสือพิมพ เปนตน เพื่อรักษา
ภาพลักษณท่ีดีและสรางความเช่ือถือ การยอมรับ และศรัทธาตอไป เน่ืองจากผลการวิจัยพบวา 

พฤติกรรมการเปดรับขาวสารดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมน้ัน พนักงานมีพฤติกรรม

การรับรูขาวสารโดยรวมทุกสื่ออยูในระดับบางคร้ัง  โดยมีความสัมพันธกันในระดับคอนขางต่ําใน
ทิศทางเดียวกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01
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5. องคกรควรสงเสริมและพัฒนาดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมตอผูมีสวน

ไดสวนเสียขององคกรอยางตอเน่ือง  เพื่อใหผูมีสวนไดสวนเสียขององคกรสามารถดํารงอยูไดใน
สังคมท่ีตองพึ่งพาอาศัยกันไดอยางปกติสุข โดยองคกรอาจจะมีการปรับปรุง/ พัฒนาการผลิตสินคา 

บริการท่ีปลอดภัยและเปนมิตรตอผูบริโภคและสิ่งแวดลอม การคํานึงถึงสิทธิมนุษยชน แรงงานและ
ความเทาเทียมในสังคม สรางคุณคาใหกับองคกรโดยการดําเนินการท่ีโปรงใส ซ่ือสัตยสุจริต มีการ

ปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีมุงเนนความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานท่ีทํางานอยาง

เหมาะสม เชน การมีระบบปองกันมลพิษท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวางการปฏิบัติงาน เปนตน การกําหนด
เงื่อนไขในการทํางานใหพนักงานมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ตลอดจนไดรับโอกาสในการฝกฝนและเพิ่มพูน

ทักษะในการทํางาน  นอกจากน้ีองคกรควรรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และเปดโอกาสใหผูมี
สวนไดสวนเสียไดแสดงความเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของ

องคกร เพื่อรับทราบถึงนโยบาย ขอเสนอแนะ รวมถึงการตัดสินใจท่ีมีผลกระทบตอผูมีสวนไดสวน

เสีย อีกท้ังยังเปนการสรางความเช่ือม่ันและความพึงพอใจตอองคกรของผูมีสวนไดสวนเสียอยาง
ย่ังยืน เน่ืองจากผลการวิจัยพบวา ดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมตอผูมีสวนไดสวน

เสียขององคกรน้ัน พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอผูมีสวนได
สวนเสียขององคกรโดยรวม อยูในระดับดีมาก โดยมีความสัมพันธกันในระดับคอนขางสูงในทิศทาง

เดียวกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01

6. องคกรควรสงเสริม/ พัฒนาดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมขององคกร  
อยางตอเน่ือง โดยองคกรอาจจะกําหนดนโยบาย กลยุทธ การจัดกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม

ใหสอดคลองกับมาตรฐาน ISO 26000: Guidance on Social Responsibility เพื่อครอบคลุมถึง
ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมในดานตางๆ การจัดกิจกรรมใหเหมาะสม และสอดคลอง

กับความตองการ/ วัฒนธรรมของชุมชน หรือองคกรควรจะสงเสริม/สนับสนุนการมีสวนรวมระหวาง

องคกรกับชุมชน เพื่อสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนและสังคม โดยผานรูปแบบกิจกรรมตางๆ เชน 
กิจกรรมชุมชนสัมพันธ เปนตน นอกจากน้ี องคกรควรสงเสริมการปลูกฝงแนวคิดการมีสวนรวมและ

ความเปนสวนหน่ึงของชุมชนใหแกพนักงาน การยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม เพื่อสราง
ภาพลักษณท่ีดีและคืนกําไรกลับสูสังคมและชุมชน ท้ังน้ีเพื่อรักษาภาพลักษณดานความรับผิดชอบ

ตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทยใหพึงประสงคท่ีดีตอไป 

เน่ืองจากผลการวิจัยพบวา ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมขององคกรน้ัน พนักงานมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมขององคกรโดยรวม อยูใน

ระดับดีมาก โดยมีความสัมพันธกันในระดับสูงมากในทิศทางเดียวกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01

7. องคกรควรสงเสริม/ พัฒนาดานการประชาสัมพันธกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม

ขององคกรอยางตอเน่ือง เพื่อสรางการรับรู ความรู ความเขาใจดานความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอมแกพนักงานในองคกรไปในทิศทางเดียวกัน เน่ืองจากความสําเร็จของการดําเนินกิจกรรม

ดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมขององคกรจะเกิดข้ึนจากจิตสํานึกของพนักงานเปน
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อันดับตนๆ ดังน้ัน เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมและการประชาสัมพันธขอมูลท่ีถูกตอง กวางขวาง และ

เขาถึงกลุมเปาหมายมากท่ีสุด  โดยในภาพรวมองคกรอาจวางแผนกลยุทธดานการประชาสัมพันธ 
การจัดทําขอมูล รวมถึงชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีหลากหลาย การใชภาษาท่ีเขาใจงาย 

กระชับ และชัดเจน เปนตน เน่ืองจากผลการวิจัยพบวา การประชาสัมพันธกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สิ่งแวดลอมขององคกรน้ัน พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธกิจกรรมเพื่อสังคม

และสิ่งแวดลอมขององคกรโดยรวม อยูในระดับดี โดยมีความสัมพันธกันในระดับสูงมากในทิศทาง

เดียวกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการทําวิจัยอยางตอเน่ือง เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมของพนักงานในการเปดรับ

ขอมูลขาวสารดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมทุกป ซ่ึงสามารถนําขอมูลท่ีไดมาใชใน

การปรับปรุงแกไข และยังทําใหทราบถึงความตองการของพนักงาน หรือความคาดหวังดานความ
รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมขององคกร

2. ควรศึกษาปจจัยดานอื่น ๆ นอกเหนือจากเร่ืองดังกลาว ท่ีมีผลตอภาพลักษณดานความ
รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย อาทิเชน ความ

รับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสียในสวนตางๆ เชน ผูถือหุน หนวยงานราชการ รัฐบาล  เปนตน 

3. ควรศึกษาแบบเจาะลึกเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมเฉพาะเร่ืองใด
เร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะ เพื่อใหไดผลการวิจัยท่ีมีความเฉพาะเจาะจงมากย่ิงข้ึน และสามารถนํา

ผลการวิจัยและแนวคิดไปศึกษาตอใหเกิดประโยชนในงานวิจัยหรือพัฒนาองคกรตอไป
4. ควรศึกษานโยบายหรือกลยุทธการจัดกิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอมของคูแขงขันแตละรายวาเนนการดําเนินกิจการดานใดเปนหลัก และมีการคํานึงถึง

ภาพลักษณขององคกรมากนอยเพียงใด
5. ควรศึกษานโยบาย หรือกลยุทธการจัดกิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอมของคูแขงขันแตละราย แลวนํามาเปรียบเทียบขอแตกตางในดานตางๆ ไดแก ขอดี
ขอเสีย และกระแสการตอบรับจากชุมชนและสังคมมากเปนอยางไร เพื่อนําผลท่ีไดมาใชปรับปรุง

นโยบายหรือกลยุทธขององคกรตอไป

6. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม ซ่ึงสวนใหญเปนลักษณะคําถามปลาย
ปด ดังน้ัน งานวิจัยคร้ังตอไปจึงควรศึกษาดวยวิธีการอื่น เชน การสัมภาษณแบบเจาะลึก เพื่อให

ทราบถึงความตองการของผูรับขอมูลขาวสารท้ังในดานเน้ือหา ชองทางการเปดรับขาวสาร รวมถึง
ความรูสึก ทัศนคติและความคิดเห็นในประเด็นตางๆ ไดอยางละเอียดและเปนขอมูลเชิงลึก

7. การวิจัยคร้ังน้ีมุงศึกษา ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของ

บริษัท ในเครือของ ดาว ในประเทศไทย โดยศึกษาเฉพาะความคิดเห็นของพนักงานในองคกรเพียง
อยางเดียว ดังน้ัน งานวิจัยคร้ังตอไปควรศึกษาถึงความคิดเห็นของประชาชน สังคม หรือผู ท่ี
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เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจขององคกรดวย เพื่อจะทําใหทราบถึงความตองการของประชาชน 

สังคม หรือผูท่ีเกี่ยวของ และในสวนขององคกรเองก็จะสามารถตอบสนองความตองการไดอยางตรง
ประเด็น ตอไป

8. ศึกษาภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัท ในเครือของ 
ดาว ในประเทศไทย จากผูท่ีเกี่ยวของท้ังทางตรงและทางออม เชน ผูถือหุน ชุมชน รัฐบาล 

หนวยงานราชการ เปนตน
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แบบสอบถาม

เร่ือง ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

ของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย

คําช้ีแจง

แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งในการทําสารนิพนธของนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย จึงขอความกรุณาจากทานในการตอบแบบ 
สอบถามทุกขอตามความเปนจริง ท้ังนี้ คําตอบจากแบบสอบถามของทานจะถือวาเปนความลับ และจะ
นําไปใชประโยชนในการศึกษาเทานั้น แบบสอบถามแบงออก เปน 5 สวน ดังนี้

สวนที่ 1: ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด

1. เพศ
( ) ชาย ( ) หญิง

2. อายุ
( ) ตํ่ากวาหรือเทากับ 25 ป ( ) 26 – 35 ป
( ) 36 – 45 ป

( ) 46 ปขึ้นไป
3. สถานภาพสมรส

( ) โสด ( ) สมรส / อยูดวยกัน
( ) หมาย / หยาราง / แยกกันอยู

4. ระดบัการศึกษา
( ) ตํ่ากวาปริญญาตรี ( ) ปริญญาตรี

( ) สูงกวาปริญญาตรี
5. ระยะเวลาในการปฏบิัติงานกับองคกร

( ) 1 – 5 ป ( ) 6 – 10 ป
( ) 11 – 15 ป ( ) 16 – 20 ป
( ) 21 – 25 ป

( ) 26 ปขึ้นไป
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สวนที่ 2: ดานพฤติกรรมการเปดรับขอมูลขาวสารดานความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมของ

พนักงานบริษัทในเครือของ ดาว ในประเทศไทย

สวนที่ 3: ดานความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมขององคกร

โปรดทําเครื่องหมายลงในชองวางท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด

ดานความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสียขององคกร

ไม
เห

็นด
วย

อย
าง

ยิ่ง

ไม
เห

็นด
วย

ไม
แน

ใจ
 

เห
็นด

วย

เห
็นด

วย
อย

าง
ยิ่ง

1 2 3 4 5

ความรับผิดชอบตอลูกคาขององคกร

1. องคกรดําเนินงานโดยยึดหลักความซื่อสัตยสุจริต

2. องคกรมีการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพของสินคาอยางตอเนื่อง 

3. องคกรมีการพัฒนาและรักษาสัมพันธท่ีดีตอกันท่ียั่งยืน

4. องคกรมีการจัดต้ังหนวยงานเพื่อใหคําปรึกษา เสนอแนะและรองเรียน

เก่ียวกับสินคาและบริการ

ความรับผิดชอบตอพนักงานขององคกร

1. องคกรจัดใหมีสถานท่ีทํางานท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภยัแกพนักงาน

2. องคกรมีการสงเสริมการรักษาความสมดุลระหวางการทํางานและการใช
ชีวิตสวนตัวของพนักงาน

3. องคกรใหสิทธิและความเปนธรรมกับพนักงานอยางเทาเทียมกัน

4. องคกรมีการจายคาตอบแทนใหกับพนักงานอยางเปนธรรม

ทานเคยเห็นการโฆษณาและประชาสัมพันธดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในเครือของ 

ดาว ในประเทศไทย ผานสื่อตางๆ เหลานี้มากนอยเพียงใด โดยใหคะแนนตามเกณฑ

ประเภทสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ ตลอดเวลา
(5)

บอยครั้ง
(4)

บางครั้ง
(3)

นานๆครั้ง
(2)

ไมเคยเห็น
(1)

1. บอรด / ปายประกาศ                             

2. วารสาร / นิตยสาร

3. อินเตอรเน็ต/ อินทราเน็ต

4. พนักงานฝายประชาสัมพันธ

5. อ่ืนๆ โปรดระบ…ุ…………….
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สวนที่ 3: ดานความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมขององคกร (ตอ)

 โปรดทําเครื่องหมายลงในชองวางท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด

ดานความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมขององคกร

ไม
เห

็นด
วย

อย
าง

ยิ่ง

ไม
เห

็นด
วย

ไม
แน

ใจ

เห
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เห
็นด

วย
อย

าง
ยิ่ง

1 2 3 4 5

ความรับผิดชอบตอพนักงานขององคกร

5. องคกรมีการกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของพนักงานอยาง
เหมาะสมและชัดเจน

ความรับผิดชอบตอคูคา (Supplier) ขององคกร

1. องคกรมีการกําหนดนโยบาย เง่ือนไขท่ีชัดเจน

2. องคกรดําเนินงานโดยยึดหลักจรรยาบรรณอยางเครงครัด

3. องคกรดําเนินงานโดยไมเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน 

ความรับผิดชอบดานสภาพแวดลอมทางนิเวศวิทยาขององคกร

- ดานการตลาดสีเขียว (Green Marketing)

1. องคกรมีการบริหารจัดการดานความปลอดภัย อาชวีอนามัยและ
สิ่งแวดลอม

2. องคกรมีการสงเสริมการใชทรัพยากรธรรมอยางคุมคาและใหเกิด

ประโยชนสูงสุด

3. องคกรสนับสนุนกิจกรรมเก่ียวกับการอนุรักษและการดูแลรักษา
สิ่งแวดลอม

4. องคกรมีการสนับสนนุกิจกรรมเพื่อรักษาความสมดลุของระบบนิเวศ

5. องคกรสนับสนุนโครงการลดภาวะโลกรอนในองคกรและชุมชน

6. องคกรมีการออกแบบผลิตภัณฑและการบริการท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

7. องคกรมีการติดตาม เฝาระวังมลพิษ และสภาวะแวดลอมในการทํางาน

อยางตอเนื่อง 

- ดานการบริจาค (Cause Related Marketing)

1. องคกรมีการสนับสนนุการทําบุญตามเทศกาลตางๆของชุมชน

2. องคกรมีการรวมบริจาคเงินหรือสิ่งของตางๆแกชุมชน

3. องคกรมีการสนับสนนุกิจกรรมเพื่อสงเสริมวัฒนธรรมทองถ่ิน
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สวนที่ 3: ดานความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมขององคกร (ตอ)

โปรดทําเครื่องหมายลงในชองวางท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด

ดานความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมขององคกร
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ดานความรับผิดชอบตอชุมชนขององคกร 

1. องคกรใหความสําคัญตอชุมชนในการมีสวนรวมในการตัดสินใจ  
ปฏิบัติการและประเมินผล

2. องคกรมีการสงเสริมการสรางงานและอาชีพใหกับชุมชน
เพื่อพัฒนาคุณภาพท่ีดีของคนในชุมชน

3. องคกรใหความสําคัญตอความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงานและ
ชุมชนรอบพื้นท่ีโรงงานอยางเสมอมา

4. องคกรมีการสนับสนนุชุมชนสัมพันธ อาทิ ดานการศึกษา การกีฬา
ศาสนา เปนตน

สวนที่ 4: ดานการประชาสัมพันธกิจกรรมเพื่อสังคมและส่ิงแวดลอมขององคกร

โปรดทําเครื่องหมายลงในชองวางท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด

ดานการประชาสัมพันธกิจกรรมเพื่อสังคมและส่ิงแวดลอม

ขององคกร
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เห

็นด
วย

อย
าง
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วย
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1 2 3 4 5

ดานการประชาสัมพันธกิจกรรมเพื่อสังคมและส่ิงแวดลอม

1. การประชาสัมพันธขององคกรทานสามารถสรางความเขาใจเก่ียวกับ
กิจกรรมดานความรบัผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

2. ขาวสารประชาสัมพนัธขององคกรสามารถโนมนาวใหทานอยากเขารวม

กิจกรรมตางๆ ขององคกร

3. การประชาสัมพันธขององคกรสามารถสรางความเขาใจท่ีถูกตอง
เก่ียวกับองคกรไดอยางดี

4. การประชาสัมพันธขององคกรมีสวนกระตุนใหคนในชุมชนทราบขอมูล
ขาวสารเปนวงกวางมากขึ้น



219

สวนที่ 5: ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมขององคกรโดยรวม

โปรดทําเครื่องหมายลงในชองวางท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด

ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมของ

องคกรโดยรวม
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ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมโดยรวม

1. องคกรมีการสงเสริมการอนุรักษและดแูลสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

2. องคกรมีการสรางสรรคและปรับปรุงนวัตกรรมท่ีมีคุณคาเพิ่มใหแกสินคา

และบริการอยางตอเนื่อง

3. องคกรมีการบริหารจัดการและการดาํเนินงานอยางเปนเลิศ 

4. องคกรดําเนินงานโดยคํานึงถึงคุณภาพชีวิตและสภาพความเปนอยูของ
ชุมชน

5. องคกรมุงมั่นสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ดแูลสังคม และรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง

6. องคกรดําเนินงานโดยยึดหลักบรรษัทภบิาล 

7. องคกรดําเนินงานโดยยึดหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน 

8. องคกรมีการสนับสนนุพนักงานในองคกรใหมีสวนรวมในกิจกรรมดาน
ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

9. องคกรมีการสงเสริมวัฒนธรรมภายในองคกรใหพนักงานมีสวนรวม
กลาคิด กลาแสดงออก รวมถึงสงเสริมการเรียนรูอยางตอเนื่อง

ขอเสนอแนะ 
............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

ขอขอบพระคุณอยางสูงในความรวมมือ
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ภาคผนวก ข
จดหมายขอเชิญผูเชี่ยวชาญ
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ภาคผนวก ค
รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถาม
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รายนามผูเช่ียวชาญตรวจคุณภาพและเครื่องมือ
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