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บทคัดย่อ 

 

 การวิจยัเร่ือง “การศึกษาทศันคติของผูใ้ชส่ื้อออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อการ

ด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)” มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา 

1) ทศันคติของผูใ้ช้ส่ือออนไลน์ท่ีมีต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั 

ปตท. จ ากดั มหาชน และ 2) ปัจจยัดา้นความรู้ความเขา้ใจ ประสบการณ์ และการเปิดรับขอ้มูลการ

ด าเนินกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ท่ีมีต่อการสร้างทศันคติ

ของผูใ้ชส่ื้อออนไลน์ ซ่ึงมีรูปแบบวิธีวิจยักรณีศึกษา โดยมีการจดัสนทนากลุ่มผูใ้ชส่ื้อออนไลน์ใน

เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีทศันคติท่ีดีต่อการด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคม 
หรือ CSR ของบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) แมใ้นขณะเดียวกนับริษทัจะถูกน าเสนอข่าวดา้นลบ
ออกมาพร้อมกนัก็ตาม แต่กลุ่มตวัอย่างกลบัไม่น าทั้งสองประเด็นมาตดัสินรวมกนั โดยผูว้ิจยัคน้
พบว่าส่ิงท่ีส่งผลให้มีทศันคติดงักล่าวนัน่คือ อิทธิพลในการด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคมของ
บริษทั ท่ีมีความเป็นรูปธรรม มีการน าเสนอรายงานต่อประชาชน และผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
ชดัเจน ตลอดจนไดมี้การขยายผลและส่ือสารการด าเนินงานของโครงการไดอ้ยา่งต่อเน่ือง สะทอ้น
ให้เกิดภาพลกัษณ์เชิงบวกในแง่ของความตั้งใจจริงทางดา้นการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคมสู่สาธารณชนได้อย่างมีประสิทธิผล รวมถึงกลุ่มตวัอย่างก็ได้มีการน าความรู้ความเข้าใจ 
ประสบการณ์ และการเปิดรับข้อมูลของตนเองมาประกอบใช้ จนเกิดทศันคติท่ีมีต่อการด าเนิน
กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) โดยสามารถกล่าวไดว้า่ แนวคิด
การด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR : Corporate Social Responsibility ) เป็นอาวุธ

 

ฆ 



ง 

ทางการตลาดท่ีทรงประสิทธิภาพในการเพิ่มภูมิคุม้กนัทางด้านภาพลกัษณ์ให้กบับริษทัได้ดีเป็น
อยา่งยิง่ ไม่วา่ช่วงเวลาดงักล่าวนั้นบริษทัจะตอ้งเผชิญกบัภาวะวกิฤติท่ีร้ายแรงเพียงใดก็ตาม 
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ABSTRACT 

 

 The study of The Study of Online User’s Understanding and Attitude in Bangkok 
Area towards Corporate Social Responsibility (CSR) PTT Public Company Limited. The purpose 
of this research is to study 1) ) the attitude of online user about Corporate Social Responsibility of 
PTT Public Company Limited 2) the understanding, experience, and data exposure factors on 
online user’s attitude building. The data was collected by the case study research method which 
was twenty-one respondents in the focus group. 
 The finding is sampling group has a positive attitude towards PTT Company 
Limited’s Corporate Social Responsibility (CSR). Although, the company was presented the news 
in the negative aspect, the sampling group did not use two points of view as making a decision. 
Researcher found that the factors influenced their attitude are the impact of conducting the 
Corporate Social Responsibility which is factual, the information has been reported to people and 
stakeholders clearly, including extend the results and communicate with them about the projects 
continuously. Furthermore, Corporate Social Responsibility reflected positive image to the 
company as their willing to proceed Corporate Social Responsibility to public effectively, 
covering sampling group applied their knowledge, experience, and data exposure to be attitude. In 
other word, Corporate Social Responsibility concept is the effective weapon in marketing to build 
up the company’s positive image.    
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บทที ่1 
        บทน ำ 
 
1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 หากกล่าวถึงเคร่ืองมือส่ือสารท่ีเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพท่ีสุดของ
นักการตลาดในยุคปัจจุบนัน้ีคงหนีไม่พน้ส่ือสังคมออนไลน์ (Social media) ต่าง ๆ อาทิ เฟซบุ๊ก 
(Facebook)  ทวิต เตอ ร์ (Twitter) อิ น สต าแกรม  (Instagram)  ห รือ  ยู ทู ป  (Youtube) เป็ น ต้น   
เน่ืองจากความพิเศษทางดา้นการส่ือสารท่ีมีความแตกต่างในการเขา้ถึง รวมถึงสามารถปรับปรุงและ
เปล่ียนไดร้วดเร็วมากกวา่ส่ือเก่า (Old Media) อยา่งทีวี วิทยุ หนงัสือพิมพ ์ต่างๆ ท่ีปัจจุบนัไดท้ยอย
ปิดตวัลงไปอยา่งน่าตกใจ โดยเม่ือปี 2559 ท่ีผา่นมาวงการนิตยสารตอ้งสั่นสะเทือนเพราะเกิดภาวะ
ขาดทุนจากพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารของกลุ่มเป้าหมายท่ีเปล่ียนไป ท าให้ส่ือเก่าประเภท
นิตยสารชั้นแนวหน้า เช่น นิตยสารวยัรุ่น Candy นิตยสารแฟชัน่ Volume  นิตยสาร Cosmopolitan  
รวมไปถึงนิตยสาร Image ท่ีแมจ้ะอยูคู่่คนไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 ก็ไม่สามารถตา้นทางกระแสส่ือ
ใหม่ในยคุดิจิตอลไดเ้ช่นกนั (บนัเทิงไทยรัฐออนไลน์, 2559) 
 สาเหตุท่ีส่ือใหม่ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วมากกว่าส่ือดั้ งเดิม เน่ืองจากด้านการ
น าเสนอเน้ือหาของส่ือใหม่นั้ นได้รับการออกแบบมาให้มี รูปแบบการน าเสนอท่ีหลากหลาย 
สามารถน าเสนอไดท้ั้งแบบขอ้ความ ภาพน่ิง หรือแมก้ระทัง่ภาพวดีิโอ เพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะไลฟ์สไตล์แตกต่างกนั และยงัเกิดความแปลกใหม่ ไม่น่าเบ่ือเม่ือเทียบกบั
ส่ือดั้งเดิม ส าหรับนกัการตลาด นกัโฆษณา แบรนด ์และองคก์รต่างๆ นั้น ไดน้ าส่ือออนไลน์เขา้มามี
บทบาทในการท าการตลาดมากข้ึน เพื่อให้เกิดประโยชน์ และเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้ายข้ึน นอกจากน้ียงั
เกิดประโยชน์มากมายต่อผูป้ระกอบการในการส่ือสารกับผูบ้ริโภค ได้แก่ ประโยชน์ด้านการ
ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร  ประโยชน์ดา้นการเช่ือมโยงระหวา่งองคก์รและกลุ่มเป้าหมาย  รวม
ไปถึงประโยชน์ดา้นการเก็บสถิติการเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีคาดหวงัขององค์กรเม่ือท าการส่ือสาร
ทางดา้นการตลาดออกไปในแต่ละคร้ัง เช่น เคร่ืองมือทางดา้นจดัการโฆษณาท่ีผูใ้ชส้ามารถควบคุม
ไดเ้องตามความตอ้งการอยา่งฟีเจอร์ท่ีช่ือวา่ “ตวัจดัการโฆษณา”  (Facebook Ad Manager) เป็นตน้  
ดว้ยคุณสมบติัอนัหลากหลายของส่ือออนไลน์ ท าให้องค์กรชั้นน าและแบรนด์ดงัระดบัโลกต่าง
แข่งขนักนัวางกลยุทธ์ส่ือสารการตลาดโดยเลือกใช้ส่ือใหม่น้ีเป็นอีกหน่ึงเคร่ืองมือหลกัในส่ือสาร
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กบักลุ่มเป้าหมายของตนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการใช้กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณา
การ (IMC : Integrated Marketing Commination) ท่ีน าเอาแพลทฟอร์มออนไลน์มาใช้ในแบรนด์
ของตนเอง และส่ือสารออกไปสู่กลุ่มเป้าหมายในเน้ือหาเดียวกนัไดอ้ยา่งเขา้ถึง การสร้างไวรัลคลิป
เพื่อสร้างกระแสการส่งต่ออยา่งรวดเร็ว   การสร้างแคมเปญ ลด แลก แจก แถม สร้างยอดขายท่ีแบ
รนด์แข่งกันน าเสนอให้กับกลุ่มเป้าหมาย หรือแม้กระทั่งการท าการตลาดเน้ือหา (Content 
Marketing) เพื่อเช่ือมโยงกลุ่มเป้าหมายใหเ้กาะติดกบัแบรนดต์ลอดเวลาไดอ้ยา่งแนบเนียน  
 บริษทั กนัตาร์ เวิร์ลดพาแนล (ไทยแลนด์) – Kantar World panel (Thailand) (2559) ได้
เผยถึงตวัเลขพฤติกรรมการใช้ “ส่ือดิจิตอล” ต่อวนัท่ีเพิ่มมากข้ึนทุกวนั พบว่าตวัเลขการใช้เวลาดู 
“ส่ือทีวี” ของผู ้บ ริโภคลดลงจาก 3.8 ชั่วโมงต่อว ันเม่ือปี ท่ีแล้ว ลดอยู่ ท่ี  3.4 ชั่วโมงต่อว ัน 
เช่นเดียวกบั “ส่ือวิทยุ” ท่ีผูบ้ริโภคใชเ้วลาลดลงจาก 2.5 ชัว่โมงต่อวนัปีท่ีแลว้ เหลืออยูท่ี่ 1.7 ชัว่โมง
ต่อว ัน แต่ในทางกลับกันผู ้บ ริโภคใช้เวลากับ “ส่ือดิจิตอล” เพิ่มมากข้ึน โดยตัวเลขการใช้
อินเตอร์เน็ตท่ีบ้าน  มีการใช้เวลาเพิ่มข้ึนจากเดิม 2 ชั่วโมงต่อวนั เป็น 2.2 ชั่วโมง และการใช้
อินเตอร์เน็ตนอกบา้น ใชเ้วลาเพิ่มข้ึนจาก 1.4 ชัว่โมงต่อวนั เป็น 1.6 ชัว่โมงต่อวนั  
 

 
 

ภำพที ่1.1 กราฟตวัเลขแสดงพฤติกรรมการใช ้“ส่ือดิจิตอล” 
 
ทีม่ำ : เวป็ไซตแ์บรนดบุ์ฟเฟต,์ 2559 
 



3 

 ถึงแมว้า่ปัจจุบนันกัการตลาดจะมีเคร่ืองมือส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ และมีความรวดเร็ว
ในการส่ือสารระหว่างองค์กรและกลุ่มเป้าหมาย มีกลยุทธ์  หรือเทคนิคทางการตลาดท่ี ดี  
อยา่งไรก็ตาม ส่ิงเหล่าน้ีอาจไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ เพราะส่ิงส าคญัท่ีทุกภาคส่วนจากทัว่ทุกมุม
ของโลกต่างเรียกร้องจากองค์กรหรือแบรนด์ นั่นคือ ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 
Responsibility) หรือ CSR ท าให้สะท้อนถึงข้อความของ “ฟิลิป คอตเลอร์” ผู ้เช่ียวชาญด้าน
การตลาดระดบัโลกท่ีไดก้ล่าวเอาไวเ้ม่ือปี พ.ศ. 2556 ถึงการเปล่ียนแปลงทางดา้นการตลาดท่ีนกัการ
ตลาดควรตอ้งค านึงถึงเม่ือตอ้งปรับตวัใหเ้ขา้กบัยคุ Social Media โดยฟิลิปไดก้ล่าววา่ “การตลาดจะ
ปรับเปลี่ยนจากเดิมท่ีเน้นเร่ืองตัวสินค้า เป็นการเน้นท่ีลูกค้า รวมถึงการให้ความส าคัญกับยี่ห้อโดย
นักการตลาดจะต้องตอกย า้การบริหารคุณค่าท่ีเน้นด้าน “จิตวิญญาณ” หรือ “human spirit” มาก
ขึน้” (MGR Online, 2556) ดงันั้นองค์กรหรือแบรนด์ท่ีจะสามารถจะด าเนินธุรกิจอยูใ่ห้ไดใ้นอีก 5 
ปีนับตั้งแต่ปี 2556 จะต้องหาจุดสมดุลระหว่างการสร้างก าไรให้ธุรกิจพร้อมกับการตอบแทนสู่
สังคมใหไ้ด ้เพื่อเตรียมพร้อมรับการเปล่ียนแปลงของการตลาดโลกยคุ 4.0 
 เม่ือจบัตาดูกระแสการท าการตลาดเพื่อสังคมของแต่ละองค์กรในประเทศไทยนั้น จะ
เห็นไดว้า่มีรูปแบบการท ากิจกรรมเพื่อสังคมท่ีหลากหลายแต่กลบัมีลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนั อาทิ การ
ปลูกป่า การบริจาคของแก่ผูย้ากไร้ การเขา้ไปช่วยเหลือในพื้นท่ีห่างไกลความเจริญ การระบายสี 
โรงเรียน เป็นตน้ หากกล่าวถึงแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ท่ีแทจ้ริงแลว้ องค์กรผูน้ า
แนวคิดไปใช้ รวมทั้งประชาชนผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนทัว่ไป ยงัถือว่ามีระดบัความรู้ 
และความเขา้ใจทางดา้น CSR ท่ีแตกต่างกนัพอสมควรจนเกิดการถกเถียงกนัในส่ือสังคมออนไลน์
ต่าง ๆ ในประเด็นของความถูกตอ้งท่ีแทจ้ริงในเร่ืองของหลกัการการท า CSR ดงัภาพต่อไปน้ี 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
ภำพที ่1.2 การตั้งหวัขอ้ความรู้และความเขา้ใจของการท า CSR 
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ทีม่ำ: เวป็ไซตพ์นัทิป, 2560 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
                
ภำพที ่1.3 ความคิดเห็นของประชาชนเร่ืองความรู้และความเขา้ใจของการท า CSR 
 
ทีม่ำ:  เวป็ไซตพ์นัทิป, 2560 
 
 จากขอ้มูลขา้งตน้สะทอ้นให้เห็นไดอ้ยา่งชดัเจนถึงความรู้ ความเขา้ใจ และทศันคติของ
ประชาชนนั้นมีทิศทางท่ีแตกต่างกนั นอกจากน้ีขอ้มูลดงักล่าวยงัมีขอ้สังเกตเพิ่มเติมท่ีสะทอ้นให้
เห็นอีกว่าการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบสังคมหรือ CSR ยงัเป็นเพียงการท าเพื่อเอาหน้า
มากกวา่การตอบแทนให้สังคมอยา่งแทจ้ริง ขอ้คน้พบอีกประการหน่ึงคือ องค์กรเองควรจะหันมา
ดูแลพนกังานภายในให้ดีเสียก่อนท่ีจะออกไปดูแลสังคมภายนอก ดงันั้นจึงปฏิเสธไม่ไดว้่า การท า 
CSR นั้นเปรียบเสมือนดาบสองคมขององค์กร กรณีตวัอย่างท่ีน่าสนใจได้แก่ บริษทั ปตท. จ  ากดั 
(มหาชน) เน่ืองจากองคก์รดงักล่าวมีความถ่ีในการท า CSR และประชาสัมพนัธ์ถึงกลุ่มเป้าหมาย แต่
ในขณะเดียวกนักลบัมีข่าวทางดา้นลบเผยแพร่สู่สายตาประชาชนไม่ขาดสายเช่นกนั   
 บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)  จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2521 ตามพระราชบญัญติั
การปิโตรเลียมแห่งประเทศ พ.ศ.2521 ปตท. คือ ผูผ้ลิตน ้ ามนั ก๊าซธรรมชาติ และปิโตรเคมีครบ
วงจร รายใหญ่อนัดบัตน้ ๆ ของประเทศไทย โดยในปี 2555 นิตยสารฟอร์จูนไดท้  าการส ารวจจดั
อนัดบัให้บริษทั ปตท. อยูอ่นัดบัท่ี 95 จาก 500 ของบริษทัยกัษใ์หญ่ของโลก รวมถึงเป็นรัฐวสิาหกิจ
ท่ีมีรายไดมู้ลค่ารวม 1,930,852 ลา้นบาท  ซ่ึงถือไดว้่ามีรายไดสู้งสุดของประเทศไทย (Wikipedia, 
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2560)  ทั้งน้ีทางดา้นวิสัยทศัน์ขององคก์ร ปตท.นั้น ไดแ้สดงถึงความตั้งใจในการพฒันานวตักรรม
และองค์ความรู้อย่างต่อเน่ือง ทั้ งด้านการบริหารการจดัการ กระบวนการท างาน การผลิต การ
จ าหน่ายผลิตภณัฑ์และบริการ ซ่ึงทางดา้นการบริหารงานไดมี้การก าหนดให้อยูใ่นแนวทางของการ
ก ากับดูแลกิจการท่ีดี และอยู่ภายใต้จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส สามารถ 
ตรวจสอบได้ เคารพกฎหมายและขอ้บงัคบัอย่างเคร่งครัด ตลอดจนให้ความส าคญักบัการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม การพฒันาคุณภาพชีวิตของสังคมและชุมชนท่ีเก่ียวขอ้ง โดยค านึงถึงประโยชน์ของ
กลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่มอยา่งสมดุล ท าให้ ปตท. ไดรั้บรางวลัในหลาย ๆ ดา้นอยา่งมากมาย 
อาทิ การคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของดัชนีความย ัง่ยืนดาวน์โจนส์ (Dow Jones Sustainnability 
Indices: DJSI) ในกลุ่มอุตสาหกรรมน ้ ามนัและก๊าซต่อเน่ืองนบัตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 – 2558 และในปี 
พ.ศ. 2557 – 2558 (ASTVผู ้จ ัดการออนไลน์ , 2557) รวมถึงการได้รางวลัรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยม
ประจ าปี 2559 ถึง 3 รางวลัดว้ยกนั ไดแ้ก่ 1) รางวลัรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจ าปี 2559 มอบให้กบั
รัฐวิสาหกิจท่ีโดนเด่นและมีมาตรฐานในการด าเนินงานทุก ๆ ด้าน สามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไดเ้ป็นอย่างดี 2) รางวลัการเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใสดีเด่น 
และ 3) รางวลันวตักรรมดีเด่นซ่ึงได้รับต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 7 ซ่ึงรางวลัน้ีได้มอบให้รัฐวิสาหกิจท่ี
ผลักดันให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และการสร้างนวตักรรมภายในองค์กรจนน ามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่องคก์รและสังคม (ไทยรัฐออนไลน์, 2559) 
 อีกหน่ึงรางวลัส าคญัของ ปตท. คือ รางวลัอีไอที ซีเอสอาร์ อะวอร์ด (EIT-CSR Awards 
2016) โดยคณะกรรมการสิทธิและจรรยาบรรณไดพ้ิจารณามอบโล่รางวลัดีเด่นของนายกรัฐมนตรี
ให้แก่ ปตท. เพราะเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจท่ีมีผลงานจัดท ากิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้มท่ียอดเยี่ยม โดยพิจารณาจากขอ้มูลท่ีเผยแพร่ในรายงานความย ัง่ยืนและขอ้มูลท่ีรายงาน
ความย ัง่ยืนท่ีมีเผยแพร่สู่ภายนอก โดยได้พิจารณาจากเกณฑ์ 5 ข้อ ได้แก่ 1) ความสมบูรณ์ของ
รายงาน   2) ความเช่ือถือไดข้องรายงาน  3) การส่ือสารและน าเสนอรายงาน  4) ผลท่ีสังคมได้รับ
จาก CSR  5) ความคุม้ค่าและความต่อเน่ืองจากการจดัท า CSR (วารสาร Green Society By TBCSD, 
2560) โดยรางวลัดังกล่าวจดัท าข้ึนโดย วิศกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ์
(วสท.) เพื่อส่งเสริมผลงานดา้นการจดัท าความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มขององค์กรต่าง 
ๆ รวมถึงผลกัดันให้เป็นแบบอย่างในการท า CSR เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรหรือผูท่ี้เก่ียวข้องเกิด
จิตส านึกด้านความรับผิดชอบต่อสังคมทั้ งระดับภายในองค์กร ภายนอกองค์กร ตลอดจน
ระดบัประเทศ  
 รางวลัดงักล่าวไดแ้สดงให้เห็นถึงการปรับตวัขององค์กรให้สอดคลอ้งไปตามยุคสมยั
ของตลาดแห่งจิตวิญญาณ (Human Spirit) ส่งผลให้ เกิดความน่าเช่ือถือจนได้รับรางว ัลมา
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ครอบครอง เห็นไดช้ดัว่าส่ือท่ี ปตท. เลือกใช้นอกเหนือจากการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ในส่ือเก่า 
นัน่คือการส่ือสารผา่นส่ือสังคมออนไลน์ต่าง ๆ โดยมีเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีใชใ้นการส่ือสารกบั
ผูบ้ริโภคทั้งหมด 5 ประเภท ไดแ้ก่  1) เฟซบุ๊กแฟนเพจ (Facebook Fanpage) ซ่ึงมีการแบ่งหน้าเพจ
ย่อยภายใต้ช่ือของ ปตท. ทั้ งหมด 4 เพจด้วยกัน  2) ทวิตเตอร์ (Twitter) มีการแบ่งหน้าเพจย่อย
ภายใตช่ื้อของ ปตท. ทั้งหมด 2 ช่ือ  3) ยูทูป (Youtube) 4) แอพลิเคชั่นบนมือถือ (Application On 
Mobile) และเว็บไซต์ (Website) (PTTPlc, 2560) โดยส่ือทั้ งหมดมีการใช้เน้ือหา (Content) เพื่อ
ส่ือสารกบัผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายท่ีมีความหลากหลาย อาทิ การให้ขอ้มูลความรู้ท่ีแสดงถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคม การแจง้ข่าวประชาสัมพนัธ์ การช้ีแจงประเด็นเร่ืองราวระหว่างองค์กรและ
สังคม เป็นตน้   
 ในทางกลบักนัเม่ือมีการน าเสนอในดา้นท่ีดี องคก์รดงักล่าวยงัถูกน าเสนอในดา้นท่ีไม่ดี
ผ่านทางช่องทางส่ือสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ทั้งจากคู่แข่ง ผูท่ี้ไม่เห็นด้วยในการประกอบธุรกิจของ
องค์กร รวมไปถึงการกระท าท่ีผิดพลาดจากตวัขององค์กรเอง จนกลายเป็นวิกฤติในหลาย ๆ คร้ัง
ขององค์กร แมทุ้กคร้ัง ปตท. จะสามารถแก้ปัญหาวิกฤติได้ โดยการประชาสัมพนัธ์ ท าแคมเปญ
รณรงคส์ร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีมากเพียงไรก็ตาม  แต่ยงัมีส่ือสังคมออนไลน์ท่ีน าเสนอดา้นตรงขา้มกบั
การน าเสนอของ ปตท. เสมอ โดยส่ือสังคมออนไลน์ท่ีมีการน าเสนอประเด็นเน้ือหาเก่ียวกบั ปตท. 
สามารถแยกออกไดเ้ป็น 3 ประเภท ประกอบไปดว้ยส่ือท่ีน าเสนอเน้ือหาในทางบวก ทางลบ และ
เป็นกลาง โดยสามารถจ าแนกได ้ดงัน้ี 

1. ส่ือสังคมออนไลน์ท่ีมีการน าเสนอในทางบวก 
1.1 ส่ือเฟซบุก๊     จ  านวน 4 เพจ 
1.2 ส่ือเวบ็ไซต ์    จ านวน 9  เพจ 
1.3 ส่ือทวติเตอร์     จ านวน 2 เพจ 
1.4 ส่ือยทููป     จ านวน 1 เพจ 
1.5 ส่ือแอพพลิเคชัน่   จ านวน 1 ตวั 

2. ส่ือสังคมออนไลน์ท่ีมีการน าเสนอในทางลบ 
2.1 ส่ือเฟซบุก๊    จ านวน 4 เพจ 

   2.2  ส่ือเวบ็ไซต ์   จ านวน 2  เพจ 
              3. ส่ือสังคมออนไลน์ท่ีมีการน าเสนอเป็นกลาง 

3.1 ส่ือสังคมของส านกัข่าว  จ านวน  13  เพจ 
3.2  เวบ็ไซตท์ัว่ไป   จ านวน 2  เพจ 
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 จากตวัเลขดงักล่าวเป็นเพียงการน าเอาส่ือสั่งคมออนไลน์ท่ีเป็นท่ีรู้จกัของคนทัว่ไปและ
มีจ านวนคนติดตามมากกว่า 100,000 คนข้ึนไป และทั้งหมดเคยมีการน าเสนอเน้ือหาของ ปตท. 
ทั้งส้ิน ยงัไม่รวมไปถึงการโพสตต์ั้งสเตตสัในเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบั ปตท. โดยผูใ้ชง้านส่ือออนไลน์
เองท่ีไม่สามารถประเมินตวัเลขท่ีแน่นอนได ้รวมถึงเคร่ืองมือทางการคน้หาอยา่ง Google ท่ีสามารถ
คน้หาข่าวเก่ียวกบั ปตท. ไดเ้ป็นจ านวนมาก และมีความหลากหลายทางเน้ือหาในการน าเสนออยา่ง
มากมาย 
 ล่าสุด ปตท. ได้ถูกกล่าวหาจากกระทรวงความยุติธรรมประเทศสหรัฐอเมริกา และ
ส านักงานปราบปรามการทุจริตขององักฤษ (Serious Fraud Office: SFO) กรณีการรับสินบนเพื่อ
จดัซ้ือน าเขา้เคร่ืองยนตจ์ากบริษทั โรลส์รอยซ์ เม่ือเดือนมกราคม 2560 โดยโรลส์รอยซ์ช้ีแจงวา่ได้
จ่ายสินบนใหก้บัเจา้หนา้ท่ีรัฐในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย ในช่วงระหวา่งปี 2534-2548 ซ่ึง
บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) และบริษทัการบินไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นหน่วยงานท่ีถูกระบุวา่ได้
เรียกรับสินบนในการจดัซ้ือดงักล่าว ส าหรับประเด็นข่าวการทุจริตน้ีไดรั้บความสนใจจากสังคม
เป็นอยา่งมาก จนเกิดเป็นเวทีเสวนา “อย่าให้คนโกงมีท่ียืนในการบินไทย ปตท. และประเทศไทย 
กรณีสินบน Rolls-Royce”  จัดข้ึนโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)  เม่ือวนัท่ี 25 
มกราคม 2560 ซ่ึงในงานได้มีนายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน), เรืออากาศเอก กนก ทองเผือก รองกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ สายทรัพยากรบุคคลและก ากบักิจกรรมองคก์ร บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) ไดเ้ขา้ร่วม
การเสวนาดงักล่าว เพื่อช้ีแจงถึงขั้นตอนและความคืบหน้าในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงในประเด็น
ดงักล่าวภายในองคก์รของตน (Thaipublica, 2560)  
 ในประเด็นดังกล่าว แม้ในท้ายท่ีสุดรูปคดีจะออกมาเป็นอย่างไรก็ตาม แต่เร่ืองราวท่ี
เกิดข้ึนไดช้ี้ให้เห็นถึงส่ิงท่ีสวนทางกนัในฐานะผูรั้บรางวลัดา้นการด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคม
ดีเด่น ของ ปตท. ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะท างานวิจยัช้ินน้ีเพื่อศึกษาทศันคติของผูใ้ช้ส่ือ
ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร ถึงการเกิดทัศนคติว่าเป็นอย่างไร เม่ือได้เปิดรับการด าเนิน
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของ ปตท. และได้พบเห็นข่าวในด้านลบควบคู่กนัไปผ่านส่ือ
ออนไลน์ รวมไปถึงการศึกษาปัจจยัทางดา้นความรู้ความเขา้ใจในหลกัการความรับผดิชอบต่อสังคม 
ท่ีส่งผลถึงการเกิดทศันคติของประชาชนในยคุโลกาภิวฒัน์แห่งโลกออนไลน์ ซ่ึงประชาชนสามารถ
รับรู้ไดถึ้งความสัมพนัธ์ หรือรับผลกระทบจากส่ิงท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งรวดเร็วกวา้งขวางในยคุน้ี เพื่อให้
ผูท่ี้ศึกษา และสนใจข้อมูลการค้นพบน้ี ได้น าไปใช้ในการวางแผนสร้างกลยุทธ์ทางด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรอย่างมีประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพ รวมทั้ งสามารถเข้าถึง
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ทศันคติของกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนเกิดเป็นภาพลกัษณ์ท่ีดีใหก้บัองคก์ร และสร้างสรรคส่ิ์งท่ีดีต่อผู ้
มีส่วนไดส่้วนเสียและสังคมต่อไป 
 
1.2 วตัถุประสงค์ในกำรวจัิย 
 1)  เพื่อศึกษาระดบัความรู้ความเขา้ใจในแนวคิดการด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคมของผูใ้ช้
ส่ือออนไลน์  
 2) เพื่อศึกษาการเปิดรับขอ้มูลการด าเนินกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั ปตท. 
จ ากดั (มหาชน) ของผูใ้ชส่ื้อออนไลน์ 
 3) เพื่อศึกษาทศันคติของผูใ้ชส่ื้อออนไลน์ท่ีมีต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
ของบริษทั ปตท. จ  ากดั มหาชน  
 
1.3 ขอบเขตกำรศึกษำ    
 ขอบเขตการศึกษาคร้ังน้ีผู ้วิจ ัยได้แบ่งขอบเขตของการศึกษาออกเป็น 3 ประเภท ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัน้ี   
 1) ขอบเขตด้านประชากรศาสตร์ ผู ้วิจ ัยได้เจาะจง ศึกษาเฉพาะผู ้ใช้ส่ือออนไลน์ในเขต
กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล ท่ีมีพฤติกรรมการติดตาม เปิดรับข่าวสาร การแสดงความ
คิดเห็น และการน าข้อมูลไปแชร์ต่อ เก่ียวกบัการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของ
บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)   
 2)  ขอบเขตดา้นเน้ือหา ผูว้ิจยัท าการศึกษาเฉพาะเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัการเปิดรับขอ้มูล ระดบัความ
เขา้ใจในแนวคิดการด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคม และทศันคติท่ีมีต่อการด าเนินกิจกรรมความ
รับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั ปตท. จ  ากดั (มหาชน) ของผูใ้ชส่ื้อออนไลน์  
 3) ขอบ เขตด้ าน เวล า โดยผู ้วิ จ ัยได้ท าก ารศึ กษ าระหว่างว ัน ท่ี  1 มิ ถุน ายน  2559 –  
20 ตุลาคม 2560 
 
1.4 ปัญหำน ำวจัิย 
 1)  ระดบัความรู้ความเขา้ใจในแนวคิดการด าเนินความรับผดิชอบต่อสังคมของผูใ้ชส่ื้อ
ออนไลน์เป็นอยา่งไร  
 2) การเปิดรับขอ้มูลการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั ปตท. จ ากดั 
(มหาชน) ของผูใ้ชส่ื้อออนไลน์เป็นอยา่งไร 
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 3) ทศันคติของผูใ้ชส่ื้อออนไลน์ท่ีมีต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั 
ปตท. จ  ากดั มหาชนเป็นอยา่งไร  
 
1.5 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ  
 1) ทราบถึงระดบัความรู้ความเขา้ใจในแนวคิดการด าเนินความรับผดิชอบต่อสังคมของผูใ้ชส่ื้อ
ออนไลน์  
 2) ทราบถึงการเปิดรับขอ้มูลการด าเนินกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั ปตท. 
จ ากดั (มหาชน) ของผูใ้ชส่ื้อออนไลน์ 
 3) ทราบถึงทศันคติของผูใ้ชส่ื้อออนไลน์ท่ีมีต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
ของบริษทั ปตท. จ  ากดั มหาชน  
 
1.6 นิยำมศัพท์  
 1) ทศันคติ หมายถึง การแสดงออกทางดา้นความคิดเห็นของบุคคลท่ีแสดงออกมาในทิศทางท่ี
อาจจะเป็นไปในทางตรงกนั หรือตรงกนัขา้มกนั ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง โดยมีองค์ประกอบมาจาก
ปัจจยัทางส่วนบุคคล หรือความรู้ ความรู้สึก และประสบการณ์ในอดีต ประกอบเขา้ดว้ยกนั  
  2) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อทศันคติ หมายถึง องคป์ระกอบท่ีส่งผลใหต้วับุคคลท่ีส่งผลในการเลือกท่ีจะ
เปิดรับขอ้มูล หรือมีความเขา้ใจในเร่ืองนั้นๆ ซ่ึงแต่ละบุคคลจะมีองคป์ระกอบดงักล่าวท่ีแตกต่างทั้ง
ทางดา้นอายุ อาชีพ ระดบัการศึกษา และรายได้ จึงท าให้เกิดผลทางดา้นทศันคติท่ีมีต่อการด าเนิน
กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษทั ปตท. จ  ากดั มหาชน (ปตท.) ท่ีแตกต่างกนั 
 3) การเปิดรับขอ้มูล หมายถึง ทศันคติของบุคคลท่ีเป็นปัจจยัส่งผลให้เกิดพฤติกรรมในการ
เปิดรับขอ้มูลข่าวสารต่างๆ โดยแต่ละคนจะมีลกัษณะรูปแบบการเปิดรับ การให้ความสนใจ การ
จดจ าเน้ือหาจากส่ือท่ีเปิดรับมาแตกต่างกนั 
 4) ความรู้ความเขา้ใจ หมายถึง กระบวนการเกิดความรู้น าไปสู่ความเขา้ใจและน าไปใช้ โดย
ผา่นการวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นไปตามล าดบัขั้นตอนอยา่งชดัเจน โดยช้ีให้เห็นว่าความรู้เป็น
ขั้นตอนแรกในการท่ีสมองรับเอาขอ้มูลเขา้มาเก็บไวใ้นระบบความจ า จากนั้นขั้นตอนท่ีสองจึงเป็น
เร่ืองราวของความเข้าใจในความหมายของข้อมูลจากความรู้นั้ นๆ จนถึงขั้นถ่ายทอดหรือส่ือ
ความหมายออกมาให้ผูอ่ื้นรับรู้ต่อไป แล้วจึงมาถึงขั้นน าความรู้ไปใช้จากความเข้าใจโดยการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินผลต่อไป จึงไม่สามารถแยกอธิบายเร่ืองความรู้และความเขา้ใจ 
 5) การด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคม หมายถึง การด าเนินกิจกรรมทั้งภายในและภายนอก
ขององคก์รท่ีให้ความส าคญัและค านึงถึงผลกระทบต่อสังคม ดว้ยการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่นองคก์ร 
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หรือน าทรัพยากรท่ีอยูน่อกองคก์ร มาใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อองคก์รและส่วนรวม เพื่อให้
สามารถอยู่ร่วมกนัได้อย่างมีความสุขและย ัง่ยืน หรือท่ีเรียกในภาษาองักฤษว่า Corporate Social 
Responsibility (im2market,2016) 
 6) บริษทั ปตท. จ  ากดั (มหาชน) หมายถึง บริษทัท่ีแปรรูปมาจากการปิโตรเลียมแห่งประเทศ
ไทย โดยเป็นบริษทัดา้นพลงังานท่ีรวมกิจการขององคก์ารเช้ือเพลิงและองคก์ารก๊าซธรรมชาติแห่ง
ประเทศไทยเขา้ไวด้ว้ยกนั ประกอบธุรกิจปิโตรเคมีท่ีเนน้การใชก้๊าซธรรมชาติเป็นหลกั 
 7) ผู ้ใช้ ส่ือออนไลน์  หมายถึง ประชาชน หรือกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ ส่ือออนไลน์ในการ
ติดต่อส่ือสารหรือติดตามขอ้มูลข่าวสารต่างๆ โดยอาจจะมีการเลือกใชส่ื้อออนไลน์แต่ละประเภทท่ี
แตก ต่ างกัน ไปตามแ ต่ความชอบใน รูปแบบการใช้ งานของ อาทิ  เฟซ บุ๊ ก  ท วิต เตอ ร์   
อินสตาแกรม  
 
1.7 กรอบแนวคิดกำรวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยทีส่่งผลต่อทัศนคติของผู้ใช้ 

ส่ือออนไลน์  

-ปัจจยัส่วนบุคคล 

-การเปิดรับขอ้มูลผา่นส่ือออนไลน์ 

-ความเขา้ใจดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม  

 

 

ทศันคติของผู้ใช้ส่ือออนไลน์ในเขต

กรุงเทพมหำนครทีม่ีต่อกำรด ำเนิน

กจิกรรมควำมรับผดิชอบต่อสังคม 

ของ 

บริษัท ปตท. จ ำกดั (มหำชน) 
 



 
 

บทที ่2  
แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
 ในการด าเนินงานวิจยัเร่ือง การศึกษาทศันคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ี
มีต่อการด าเนินกิจกรรมขององคก์รท่ีค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมผา่นส่ือเฟซบุ๊ก กรณีศึกษา  บริษทั 
ปตท. จ  ากดั (มหาชน) มุ่งศึกษาถึงความรู้ ความเขา้ใจ และการเปิดรับขอ้มูลท่ีแตกต่างกนัของผูใ้ช้
ส่ืออนไลน์ ส่งผลต่อทศันคติต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีแตกต่างกนั ดงันั้น
ผูว้จิยัจึงไดศึ้กษา รวบรวม แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี  
 2.1 แนวคิดเก่ียวกบัทศันคติ 
 2.2  แนวคิดเก่ียวกบัการเปิดรับส่ือ 
 2.3 ทฤษฎีเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจ 
 2.4 แนวคิดความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์ร (CSR) 
 2.5 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
2.1. แนวคิดเกีย่วกบัทศันคติ  
 ความหมายของทศันคติ  
 นกัวชิาการต่าง ๆ ไดมี้การใหค้วามหมายของทศันคติไวด้งัน้ี  
 Roger (1978, pp.208 – 209 อา้งถึงในสุรพงษ ์โสธนะเสถียร, 2533, น.122) ไดก้ล่าวถึง 
ทศันคติวา่เป็นดชันีช้ีวา่ บุคคลนั้น คิดและรู้สึกอยา่งไรกบัคนรอบขา้ง วตัถุและส่ิงแวดลอ้มตอลอด
จนสถานการณ์ต่างๆ โดยทศันคตินั้นมีรากฐานมาจาก ความเช่ือในอดีตหรือปัจจุบนัท่ีอาจส่งผลถึง
พฤติกรรมในอนาคตได้ ทศันคติจึงเป็นความพร้อมท่ีจะตอบสนองต่อส่ิงเร้าและเป็นมิติของการ
ประเมินเพื่อแสดงว่า ชอบหรือ ไม่ชอบต่อประเด็นหน่ึงๆ ซ่ึงถือเป็นการส่ือสารภายในบุคคล 
(Interpersonal Communication) ท่ีเป็นผลกระทบมาจากการรับสารอนัจะมีผลต่อพฤติกรรมต่อไป 
 Rosenberg and Hovland (1960, p.1) ให้ความหมายของทศันคติไวว้่าเป็นการจูงใจต่อ
แนวโนม้ในการตอบสนองอยา่งเฉพาะเจาะจงกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึน 
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 Howard H.Kendler (1963, p.572) กล่าวว่า ทศันคติ หมายถึง สภาวะความพร้อมของ
บุคคลท่ีจะแสดงพฤติกรรมออกมาในทางสนบัสนุนหรือต่อตา้นบุคคล สถาบนั สถานการณ์ หรือ
แนวความคิด 
 Carter V.Good (1959, p.48) ให้ค  าจ  ากัดความไว้ว่า ทัศนคติ คือ ความพร้อมท่ีจะ
แสดงออกในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง ท่ีเป็นการสนบัสนุนหรือต่อตา้นสถานการณ์บางอยา่ง บุคคล
หรือส่ิงต่างๆ 
 Newcomb (1845, p.128) ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความไวว้า่ ทศันคติ เป็นส่ิงท่ีมีอยูเ่ฉพาะคนนั้น
ข้ึนอยูก่บัส่ิงแวดลอ้ม อาจแสดงออกในพฤติกรรม ซ่ึงเป็นไปไดใ้น 2 ลกัษณะ คือ ลกัษณะชอบหรือ
พึงพอใจซ่ึงท าให้ผูค้นอ่ืนเกิดความรักใคร่อยากใกลชิ้ดส่ิงนั้นๆ หรืออีกลกัษณะหน่ึงแสดงออกใน
รูปความไม่พอใจ เกลียดชงั ไม่อยากเขา้ใกลส่ิ้งนั้น 
  จากความหมายท่ีกล่าวมา สามารถสรุปได้ว่า “ทัศนคติ” หมายถึง การแสดงออก
ทางดา้นความคิดเห็นของบุคคลท่ีแสดงออกมาในทิศทางท่ีอาจจะเป็นไปในทางตรงกนั หรือตรงกนั
ขา้มกนั ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง โดยมีองคป์ระกอบมาจากปัจจยัทางส่วนบุคคล หรือความรู้ ความรู้สึก 
และประสบการณ์ในอดีต ประกอบเขา้ดว้ยกนั  
 องคป์ระกอบทศันคติมี 3 ประการ 

 ทศันคติ เป็นแนวความคิดท่ีมีความส าคญัในด้านจิตวิทยาสังคม และการส่ือสาร ท่ี
ส่งผลต่อความคิด และพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัของมนุษย ์ซ่ึงซิมบาโด และ แอบบีเซน (Zimbardo 
and Ebbesen, 1970 อา้งถึงใน พรทิพย ์บุญนิพทัธ์, 2531, น.49) ไดแ้ยกองคป์ระกอบของทศันคติไว ้
3 ประการ ดงัน้ี   
 1. องค์ประกอบดา้นความรู้ (The Cognitive Component) คือส่วนท่ีเป็นความเช่ือส่วน
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงต่างๆหากบุคคลมีความรู้หรือความคิดต่อส่ิงนั้น ๆ ในทางท่ีดีก็มกัจะส่งผล
ใหเ้กิดทศันคติท่ีดีกบัส่ิงนั้น ๆ ซ่ึงองคป์ระกอบดา้นความรู้สึกนึกคิด ประกอบดว้ย 3 ส่วนคือ ส่วนท่ี
เป็นความรู้เก่ียวกบัขอ้เท็จจริง ส่วนท่ีเป็นความเช่ือ และส่วนท่ีเป็นการประเมิน ส่ิงเหล่าน้ีคือความ
นึกคิดและการรับรู้ของเราทั้งส้ิน 
 2. องค์ประกอบด้านความรู้สึก (The Affective Component) เป็นส่วนท่ีเก่ียวข้องกับ
อารมณ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัส่ิงต่างๆ ซ่ึงมีผลต่างกนัไป ตามบุคลิกภาพของบุคคลนั้นๆ 
 3. องคป์ระกอบดา้นพฤติกรรม (The Behavioral Component) คือ เม่ือมีทศันคติในทาง
ใดต่อส่ิงใดแลว้ จะออกมาในลกัษณะการกระท า หรืองดเวน้ไม่กระท า 
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 จะเห็นไดว้่า การท่ีบุคคล ๆ หน่ึงมีทศันคติต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงแตกต่างกนั เน่ืองมาจาก 
บุคคลนั้นมีความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึก หรือมีแนวความคิดท่ีแตกต่าง และส่งผลต่อการเกิด
พฤติกรรมท่ีแตกต่างกนันัน่เอง 
 การเกิดทศันคติ 

 ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2560, น.64-65) ไดก้ล่าวถึงการเกิดทศันคติว่า ทศันคติเป็นส่ิงท่ี
เกิดจากการเรียนรู้ (Learning) แหล่งทศันคติ (Source of Attitude) ต่าง ๆ มากมายท่ีอยูร่อบตวั และ
แหล่งท่ีท าใหม้นุษยเ์กิดทศันคติท่ีหลากหลาย คือ 
 1. ประสบการณ์เฉพาะอยา่ง ซ่ึงเกิดข้ึนโดยตรงกบับุคล 
 2. การติดต่อส่ือสารกบับุคล หรือการรับอิทธิพลของส่ือสารมวลชน โดยจะส่งผลให้มี
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 
 3. รูปแบบ (Model) การเฝ้าดูการเลียนแบบ 
 4. องคป์ระกอบของสถาบนั โรงเรียนเป็นท่ีอบรมสั่งสอนเด็กให้เป็นคนดี และพฒันา
บุคคลในสังคม 
 ประเภทของทศันคติ 
 การแสดงออกทางทศันคติสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท ดงัน้ี (ดารณี พานทอง, 2542) 
 1. ทศันคติในทางบวก (Positive Attitude) คือความรู้สึกต่อส่ิงแวดลอ้มในทางท่ีดี หรือ
ยอมรับความพอใจ เช่น นกัศึกษามีทศันคติท่ีดีต่อการโฆษณา เพราะเป็นการให้บุคคลไดแ้สดงออก
ถึงอิสระทางความคิด 
 2. ทัศนคติในทางลบ (Negative Attitude) คือการแสดงออกหรือความ รู้สึก ต่อ
ส่ิงแวดลอ้มในทางท่ีไม่พอใจ ไม่ดี ไม่ยอมรับ ไม่เห็นดว้ย เช่น เราไม่ชอบคนเล้ียงสัตว ์เพราะถือ
เป็นการทารุณสัตว ์
 3. การไม่แสดงออกทางทศันคติ หรือมีทศันคติเฉย ๆ (Negative Attitude) คือมีทศันคติ
เป็นกลาง อาจเพราะวา่ไม่มีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองนั้น ๆ มาก่อน หรือไม่มีแนวโนม้ทศันคติเดิม
ในเร่ืองนั้น ๆ มาก่อน เช่น เรามีทศันคติท่ีเป็นกลางต่อรัฐบาลไทย เพราะเราไม่มีความรู้เก่ียวกบัขอ้ดี 
ขอ้เสียของการตั้งรัฐบาล หรือ เราไม่ไดมี้แนวโนม้ทศันคติเดิมเก่ียวกบัเร่ืองของรัฐบาลมาก่อน 
 จะเห็นไดว้่าการแสดงออกของทศันคตินั้น เกิดจากการก่อตวัของทศันคติท่ีสะสมไว้
เป็นความคิดและความรู้สึก จนสามารถแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ออกมา ตามทศันคติต่อส่ิงนั้น    

 ประโยชน์ของทัศนคติเป็นอีกแง่มุมหน่ึงของทัศนคติท่ีได้รับความสนใจ และ
นกัวิชาการท่ีสนใจเก่ียวกบัขอ้คิดดงักล่าวคือ (Daniel Katz, 1690 อา้งถึงใน นงรัก บุญเสริฐ, 2554, 
น.14-15) 
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 1. เป็นเคร่ืองมือในการปรับตวั และเป็นประโยชน์ในการใชเ้พื่อท าการต่าง ๆ 
 2. ใชป้้องกนัสภาวะจิต หรือปกป้องสภาวะจิตของบุคคล เพราะทศันคติ ความคิด หรือ
ความเช่ือบางอยา่งท าใหบุ้คคลมีความสบายใจข้ึน (Egodefensive function) 
 3. เป็นการแสดงค่านิยมใหผู้อ่ื้นเห็นหรือรับรู้ (Value Expressive function) 
 4. ให้คุณประโยชน์ทางดา้นความรู้เพราะมีทศันคติไม่นอ้ยท่ีเก่ียวกบัความรู้เร่ืองนั้น ๆ 
ยิ่งการศึกษาสูงเท่าใด แนวโน้มท่ีทศันคติจะมีความรู้ทางวิชาการแฝงอยู่มาก แมค้วามรู้พื้นฐาน
บางอยา่งมาจากศาสนาแฝงอยู ่
 การวดัทศันคติในลกัษณะท่ีเน้นเป็นเร่ือง ๆ และใชเ้คร่ืองมือในการวดัท่ีเรียกวา่ Scale 
คะแนนท่ีออกมาจะมีตั้งแต่มากไปหาน้อย คนท่ีไดค้ะแนนมาก ถือว่ามีทศันคติในเร่ืองนั้นรุนแรง
มาก ซ่ึงอาจเป็นไปไดท้ั้งในทางบวกและทางลบ ต่อมาเม่ือมีการวดัทศันคติในลกัษณะหลายแง่มุม
มากข้ึน เช่น เขม้ขน้หรืออ่อนแอ คล่องแคล่วหรือเฉ่ีอยชา ทั้งดีและเลว 

 ดังนั้ นผูว้ิจยัจึงขอสรุปความหมายและแนวความคิดทฤษฏีเก่ียวกับทัศนคติได้ว่า 
ทศันคติคือส่ิงท่ีบุคคลมีต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ีอยูร่อบๆ ซ่ึงอาจเป็นไดท้ั้ง คน สัตว ์ส่ิงของ สถานท่ี รวม
ไปถึงเร่ืองราวและเหตุการณ์ต่างๆ ซ่ึงเราสามารถทราบถึงทศันคติของบุคคลนั้น ๆ ผา่นการพูด หรือ
การแสดงความคิดเห็นนัน่เอง โดยความคิดเห็นท่ีเกิดข้ึนดงักล่าวเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ใน
เร่ืองนั้น ๆ ของบุคคล อาจเป็นไปได้ทั้ งทัศนคติในด้านท่ีดี ไม่ดี เฉยๆ หรือไม่มีความคิดเห็น 
ส าหรับลกัษณะการตอบสนองท่ีเราเรียกวา่ทศันคติน้ี สามารถแยกประเภททศันคติได ้3 ขอ้ ไดแ้ก่ 
ทัศนคติด้านความรู้สึก ทัศนคติด้านความเข้าใจ ทัศนคติด้านการกระท า ซ่ึงทั้ ง 3 ด้านน้ีไม่
จ  าเป็นตอ้งมีการแสดงออกของบุคคลท่ีสอดคลอ้งกนัก็ได ้  
  
2.2. แนวคิดเกีย่วกบัการเปิดรับส่ือ 
 การเลือกสรรข่าวสารของบุคคลเป็นส่ิงท่ีอธิบายถึงพฤติกรรมการส่ือสารของแต่ละ
บุคคลวา่ความแตกต่างกนัทางสภาพส่วนบุคคลหรือสภาพจิตวทิยามีผลต่อการเปิดรับข่าวสาร โดยมี
กระบวนการเลือกสรรท่ีแตกต่างกนั โจเซฟ แคลปเปอร์ (Klapper J.T., 1960, pp.19-25 อา้งถึงใน 
สุภวฒัน์ สงวนงาม, 2557, น.11-12) ได้กล่าวไวว้่า กระบวนการเลือกรับข่าวสาร หรือเปิดรับ
ข่าวสารเปรียบดงัเคร่ืองกรองข่าวสารในการรับรู้ของมนุษย ์ซ่ึงประกอบไปดว้ยการกลัน่กรอง 4 
ล าดบัขั้น ดงัต่อไปน้ี 
 1.การเลือกเปิดรับ (Selective Exposure) เป็นขั้นแรกในการเลือกช่องทางการส่ือสาร
กบับุคคลจะเลือกเปิดรับส่ือและข่าวสาร จากแหล่งท่ีมีอยู่ด้วยกันหลายแหล่ง เช่น การเลือกซ้ือ
หนังสือพิมพ์ฉบบัใดฉบบัหน่ึง เลือกเปิดสถานีวิทยุกระจายเสียงสถานีใดสถานีหน่ึง ตามความ
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สนใจและความตอ้งการของตน อีกหน่ึงทกัษะและความช านาญในการรับรู้ข่าวสารของคนเรานั้น
ต่างกนั บางคนถนดัท่ีจะฟังมากกวา่อ่าน ก็ชอบฟังวทิย ุดูโทรทศัน์มากกวา่อ่านหนงัสือ เป็นตน้ 
 2.การเลือกให้ความสนใจ (Selective Attention) ผูเ้ปิดรับข่าวสารท่ีมีแนวโน้มท่ีจะ
เลือกสนใจข่าวจากแหล่งใดแหล่งหน่ึง โดยมกัเลือกตามความคิดเห็น ความสนใจของตนเอง เพื่อ
สนบัสนุนทศันคติท่ีมีอยูแ่ละหลีกเล่ียงส่ิงท่ีไม่สอดคลอ้งกบัความรู้ ความเขา้ใจ และทศันคติเดิมท่ีมี
อยูแ่ลว้เพื่อไม่ใหเ้กิดภาวะทางจิตใจท่ีไม่สมดุลหรือมีความไม่สบายใจ ท่ีเรียกวา่ ความไม่สอดคลอ้ง
ทางดา้นความคิด (Cognitive Dissonance) 
 3.การเลือกรับรู้และตีความหมาย (Selective Perception and Interpretation) เม่ือบุคคล
เปิดรับขอ้มูลข่าวสารแลว้ ก็ใช่วา่จะรับรู้ข่าวารทั้งหมดตามเจตนารมณ์ของผูส่้งสารเสมอไป เพราะ
คนเรามกัเลือกรับรู้และตีความหมายสารแตกต่างกนัไปตามความสนใจ ทศันคติ ประสบการณ์ 
ความเช่ือ ความตอ้งการ ความคาดหวงั แรงจูงใจ สภาวะทางร่างกาย หรือสภาวะทางอารมณ์และ
จิตใจฉะนั้นแต่ละคนอาจตีความเฉพาะข่าวสารท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะส่วนบุคคลดงักล่าว นอกจาก
จะท าให้ข่าวสารบางส่วนถูกตดัทิ้งหรือมีการบิดเบือนข่าวสาร ใหมี้ทิศทางเป็นท่ีน่าพอใจของแต่ละ
บุคคลดว้ย 
 4.การเลือกจดจ า (Selective Retention) บุคคลจะเลือกจดจ าข่าวสารในส่วนท่ีตรงกบั
ความสนใจ ความตอ้งการ ทศันคติ ฯลฯ ของตนเองและมกัจะลืมหรือไม่น าไปถ่ายทอดต่อ ในส่วน
ท่ีตนเองไม่สนใจ ไม่เห็นดว้ย หรือเร่ืองท่ีคดัแยง้กบัความคิดของตนเอง ข่าวสารท่ีคนเราเลือกจดจ า
ไวน้ั้นมกัมีเน้ือหา ท่ีจะช่วยส่งเสริมหรือสนบัสนุน ความรู้สึกนึกคิด ทศันคติค่านิยม หรือความเช่ือ
ของแต่ละคนท่ีมีอยู่เดิม ให้มีความมัน่คงชัดเจนยิ่งข้ึน และเปล่ียนแปลงยากข้ึน เพื่อน าไปใช้เป็น
ประโยชน์ในโอกาสต่อไป ส่วนหน่ึงอาจน าไปใชเ้ม่ือเกิดความรู้สึกขดัแยง้และมีส่ิงท่ีท าให้ไม่สบาย
ใจข้ึน 

 ส าหรับปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกเปิดรับข่าวสารของบุคคลนั้น ทอดด ์ฮนัท ์และ เบ
รนท์ ดี รูเบน (Todd Hunt and Brent d. Ruben, 1993, p.65 อา้งถึงสุภวฒัน์ สงวนงาม, 2557, น.12-
13) ไดก้ล่าวถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกเปิดรับข่าวสารของบุคคลไวด้งัน้ี  

 1. ความตอ้งการ (Need) ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดปัจจยัหน่ึงในกระบวนการเลือกของมนุษย์
คือความตอ้งการ ความตอ้งการทุกอยา่งของมนุษยท์ั้งความตอ้งการทางกายและใจทั้งความตอ้งการ
ระดบัสูงและความตอ้งการระดบัต ่า ย่อมเป็นตวัก าหนดการเลือกของเรา เราเลือกตอบสนองความ
ตอ้งการของเรา เพื่อให้ไดข่้าวสารท่ีตอ้งการ เพื่อแสดงรสนิยม เพื่อการยอมรับในสังคมเพื่อความ
พอใจ ฯลฯ 
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 2. ทศันคติและค่านิยม (Attitude and Values) ทศันคติ คือความชอบและมีใจโนม้เอียง
(Preference and Predisposition) ต่อเร่ืองต่างๆ ส่วนค่านิยม คือหลักพื้นฐานท่ี เรายึดถือ   เป็น
ความรู้สึกท่ีวา่เราควรจะท าหรือไม่ควรท าอะไรในการมีความสัมพนัธ์กบั ส่ิงแวดลอ้ม และคนซ่ึง
ทัศนคติและค่านิยมมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการเลือกใช้ส่ือมวลชน การเลือกข่าวสาร การเลือก
ตีความหมายและการเลือกจดจ า 

 3. เป้าหมาย (Goal) มนุษย์ทุกคนมีเป้าหมาย มนุษย์ทุกคนก าหนดเป้าหมายในการ
ด าเนินชีวิตทั้งในเร่ืองอาชีพ การเขา้สมาคม การพกัผอ่น เป้าหมายของกิจกรรมต่างๆ ท่ีเราก าหนด
ข้ึนน้ีจะมีอิทธิพลต่อการเลือกใชส่ื้อมวลชน การเลือกข่าวสาร การเลือกตีความหมาย และการเลือก
จดจ าเพื่อสนองเป้าหมายของตน 

 4. ความสามารถ (Capability) ความสามารถของเราเก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงรวมทั้ง
ความสามารถดา้นภาษามีอิทธิพลต่อเราในการท่ีจะเลือกรับข่าวสาร เลือกตีความหมาย และเลือก
เก็บเน้ือหาของข่าวนั้นไว ้

 5. การใช้ประโยชน์ (Utility) กล่าวโดยทัว่ไปแล้ว เราจะให้ความสนใจและใช้ ความ
พยายามในการท่ีจะเขา้ใจ และจดจ าข่าวสารท่ีเราสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้

 6. ลีลาในการส่ือสาร (Communication Style) การเป็นผูรั้บสารของเรานั้นส่วนหน่ึง 
ข้ึนอยูก่บัลีลาในการส่ือสารของเรา คือ ความชอบหรือไม่ชอบส่ือบางประเภท ดงันั้นบางคนจึงชอบ 
ฟังวทิย ุบางคนชอบดูโทรทศัน์ บางคนชอบอ่านหนงัสือพิมพ ์ฯลฯ 

 7. สภาวะ (Context) สภาวะในท่ี น้ีหมายถึง สถาน ท่ี  บุคคล และเวลาท่ีอยู่ใน
สถานการณ์ การส่ือสาร ส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อการเลือกของผูรั้บสาร การมีคนอ่ืนอยูด่ว้ย มี
อิทธิพลตรงต่อการเลือกใช้ส่ือและข่าวสาร การเลือกตีความหมายและเลือกจดจ าข่าวสาร การท่ีเรา
ตอ้งถูกมองว่าเป็นอย่างไร การท่ีเราคิดวา่คนอ่ืนมองเราอย่างไร เราเช่ือว่าคนอ่ืนคาดหวงัอะไรจาก
เรา และการท่ีคิดวา่คนอ่ืนคิดวา่เราอยูใ่นสถานการณ์อะไร ลว้นแต่มีอิทธิพลต่อการเลือกของเรา 

 8. ประสบการณ์และนิสัย (Experience and Habit) ในฐานะของผูรั้บสาร ผูรั้บสารแต่
ละคนพฒันานิสัยการรับสารอนัเป็นผลมาจากประสบการณ์ในการรับข่าวสารของเรา เราพฒันา
ความชอบส่ือชนิดใดชนิดหน่ึง รายการประเภทใดประเภทหน่ึง ดงันั้นเราจึงเลือกใชส่ื้อชนิดใดชนิด
หน่ึง สนใจเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ตีความหมายอยา่งใดอยา่งหน่ึง และเลือกจดจ าเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  

 นอกจากน้ี วิลเบอร์ ชแรมม์ (Wilbur Schramm, 1973, pp.121-122, อา้งถึงในสุภวฒัน์ 
สงวนงาม, 2557, น.14-15) ยงัไดช้ี้ให้เห็นถึงองค์ประกอบอ่ืนๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกรับข่าวสาร
ของบุคคลดงัน้ี 

 1. ประสบการณ์ ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีท าใหผู้รั้บส่งสารแสวงหาข่าวสารท่ีแตกต่างกนั 
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 2. การประเมินสารประโยชน์ของข่าวสารท่ีผู ้รับสารแสวงหาเพื่ อตอบสนอง 
จุดประสงคข์องตนอยา่งหน่ึงอยา่งใด 

 3. ภูมิหลงัท่ีแตกต่างกนัท าใหบุ้คคลมีความสนใจแตกต่างกนั 
 4. การศึกษา สภาพแวดลอ้ม ท าใหมี้ความแตกต่างในพฤติกรรมการเลือกรับสาร 
 5. ความสามารถในการรับสาร ซ่ึงเก่ียวกบัสภาพร่างกายและจิตใจท่ีท าให้ พฤติกรรม

การเปิดรับสารแตกต่างกนั 
 6. บุคลิกภาพ ท าให้มีผลต่อการเปล่ียนแปลงทศันคติ การโน้มน้าวใจ และ พฤติกรรม

ของผูรั้บสาร 
 7. อารมณ์ สภาพทางอารมณ์ของผูรั้บสาร จะท าใหเ้ขา้ใจความหมายของ ข่าวสาร หรือ

อาจเป็นอุปสรรคต่อความเขา้ใจความหมายของข่าวสารได ้
 8. ทศันคติ จะเป็นตวัก าหนดท่าทีของการรับและตอบสนองต่อส่ิงเร้า หรือ ข่าวสารท่ี

ไดพ้บเก่ียวกบัการเปิดรับข่าวสารนั้น 
  วิลเบอร์ ชแรมม์ (Wilbur Scharm) กล่าวถึงหลกัการทัว่ไปของการเลือกความส าคญั
ของข่าวสารว่าข้ึนอยู่กบัการใช้ความพยายามน้อยท่ีสุด (Least Effect) และผลท่ีจะได ้(Promise of 
Reward) ซ่ึงอยูใ่นรูปของสูตรการเลือกรับข่าวสารดงัน้ี 
                                                                         ส่ิงตอบแทนท่ีคาดหวงั 
                                  การเลือกรับข่าวสาร  =           -------------------------- 
                                                                         ความพยายามท่ีตอ้งใช ้
      จากสูตรน้ีจะเห็นไดว้่า คนเรามีแนวโน้มท่ีจะเปิดรับข่าวสารท่ีใช้ความพยายามน้อย 
เช่นข่าวสารต่าง ๆ ท่ีอยูใ่กลต้วั สามารถเลือกรับไดง่้ายและมีสารประโยชน์ต่อตนเอง ในการเลือก
นั้นอาจมีสาเหตุอ่ืน ๆ อีก เช่น ประสบการณ์ต่างกนั ความสามารถในการประเมินสารประโยชน์
ของข่าวสาร ตลอดจนสภาวะทางสังคมและจิตใจของแต่ละคนดว้ย อย่างไรก็ตามแมว้่าบุคคลจะมี
พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารท่ีแตกต่างกนัมีวตัถุประสงค์     ในการเปิดรับข่าวสารท่ีแตกต่างกนั 
และมีความตอ้งการในการเปิดรับข่าวสารท่ีแตกต่างกนั แต่โดยทัว่ไปแลว้บุคคลจะท าการเปิดรับ
ข่าวสารอยู ่3 ลกัษณะ (ดวงฤทยั พงศไ์พฑูรย,์ 2544, น.13-14) คือ 

 1. การเปิดรับข่าวสารจากส่ือมวลชน โดยผูรั้บสารมีความคาดหวงัจากส่ือมวลชนว่า 
การบริโภคข่าวสารจากส่ือมวลชนจะช่วยตอบสนองความตอ้งการของเขาได ้ซ่ึงจะท าให้เกิดการ 
เปล่ียนแปลงทศันคติหรือเปล่ียนลกัษณะนิสัย เปล่ียนพฤติกรรมบางอยา่งไดโ้ดยการเลือกบริโภค
ส่ือมวลชนนั้นจะข้ึนอยูก่บัความตอ้งการ หรือแรงจูงใจของผูรั้บสารเอง เพราะบุคคลแต่ละคนยอ่มมี
วตัถุประสงคแ์ละความตั้งใจในการใชป้ระโยชน์แตกต่างกนัไป 
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 2. การเปิดรับข่าวสารจากส่ือบุคคล โดยส่ือบุคคล หมายถึง ตวับุคคลผูท่ี้น าข่าวสารจาก
บุคคลหน่ึงไปยงัอีกบุคคลหน่ึง โดยอาศยัการติดต่อระหวา่งบุคคล (Interpersonal Communication) 
ท่ีจะมีปฏิกิริยาโตต้อบระหว่างกนัโรเจอร์สและชูเมกเกอร์ (Rogers and Shoemaker, 1971) กล่าวว่า
ในกรณีท่ีตอ้งการใหบุ้คคลใดเกิดการยอมรับสารนั้นควรท่ีจะใช ้       การส่ือสารระหวา่งบุคคล โดย
ใชส่ื้อบุคคลเป็นผูเ้ผยแพร่ข่าวสาร ส่ือบุคคลน้ีจะมีประโยชน์อยา่งมากในกรณีท่ีผูส่้งสารหวงัผลให้
ผูรั้บสารมีความเขา้ใจกระจ่างชดัเจนและตดัสินใจรับสารไดอ้ยา่งมัน่ใจยิ่งข้ึน ซ่ึงการส่ือสารระหวา่ง
บุคคลน้ีสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี (เสถียร เชยประทบั, 2525) 

2.1 การติดต่อโดยตรง (Direct Contact) เป็นการเผยแพร่ข่าวสารเพื่อสร้างความ
เขา้ใจหรือชกัจูงโนม้นา้วใจกบัประชนโดยตรง 

2.2 การติดต่อโดยกลุ่ม (Group Contact of Community Public)     โดยกลุ่มจะมี
อิทธิพลต่อบุคคลส่วนรวม ช่วยให้การส่ือสารของบุคคลบรรลุเป้าหมายได ้เพราะเม่ือกลุ่มมีความ
สนใจมุ่งไปในทิศทางใด บุคคลส่วนใหญ่ในกลุ่มก็จะมีความสนใจในทางนั้นดว้ย 

 3. การเปิดรับข่าวสารจากส่ือเฉพาะกิจ โดยส่ือเฉพาะกิจ หมายถึง ส่ือท่ีถูกผลิตข้ึนมา 
โดยมีเน้ือหาสาระท่ีเฉพาะเจาะจงและมีจุดมุ่หมายหลกัอยูท่ี่ผูรั้บสารเฉพาะกลุ่ม (ปรมะ สตะเวทิน, 
2532 อา้งถึงใน เกศินี จุฑาวิจิตร, 2540) ตวัอย่างของ ส่ือเฉพาะกิจเช่น จุลสาร แผ่นพบั โปสเตอร์ 
ใบปลิว คู่มือ นิทรรศการ เป็นตน้ ดงันั้น การเปิดรับข่าวสารจากส่ือเฉพากิจน้ี ผูรั้บสารจะได้รับ
ขอ้มูลข่าวสารหรือความรู้เฉพาะเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงอยา่งเฉพาะเจาะจง  

 จากแนวความคิดเก่ียวกบัการเปิดรับข่าวสารน้ี ท าให้เห็นไดว้า่ข่าวสารเป็นส่ิงท่ีส าคญั 
ดงันั้นผูว้ิจยัจึงขอสรุปความหมายและแนวความคิดทฤษฏีเก่ียวกบัการเปิดรับส่ือ ได้ดงัน้ี ในการ
น ามาเป็นปัจจยัเพื่อประกอบการตดัสินใจของบุคคล ยิ่งบุคคลมีความไม่แน่ใจในขอ้มูลใด ๆ ก็จะ
เปิดรับข่าวสารมากข้ึนเท่ากัน ไม่ว่าจะเป็นข่าวสารจากส่ือแหล่งใดก็ตาม ซ่ึงการเปิดรับส่ือของ
บุคคลจะเปิดรับเฉพาะเร่ืองท่ีตนให้ความสนใจเน่ืองจากปัจจุบนัข่าวสารมีมากเกินกว่าจะรับไว้
ทั้งหมดได ้บุคคลจึงท าเลือกรับข่าวสารจากส่ือมากข้ึน ทั้งน้ีบุคคลแต่ละคนจะมีเกณฑ์ในการเลือก
รับข่าวสารท่ีต่างออกไป ข้ึนอยูก่บัลกัษณะส่วนบุคคล, สภาพแวดลอ้ม และวตัถุประสงค์หรือความ
ตอ้งการท่ีจะเปิดรับข่าวสารของแต่ละบุคคลท่ีแตกต่างกนัยอ่มท าใหมี้พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร
ท่ีแตกต่างกนัไดด้ว้ย 
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2.3. ทฤษฏีเกีย่วกบัความรู้ความเข้าใจ 
 ความหมายของความรู้ความเขา้ใจ 
 ความ รู้ ความเข้าใจ  คือ ส่ิ งท่ีสั่ งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน  การค้นคว้าห รือ
ประสบการณ์รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบติัและทกัษะความเขา้ใจ หรือสารสนเทศท่ีไดรั้บมาจาก
ประสบการณ์ส่ิงท่ีไดรั้บมาจากการไดย้ิน ไดฟั้ง การคิด หรือการปฏิบติัองคว์ชิาในแต่ละสาขาตามท่ี
พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2542) ไดใ้ห้ความหมายไว ้และ บลูม (Bloom,1980 อา้งถึงใน 
ศิพล ร่ืนใจซน, 2549, น.10) ไดจ้  าแนกความหมายระหวา่งความรู้ ความเขา้ใจ เพื่อประโยชน์ในการ
ส่ือความหมายไว ้ดงัน้ี 
 ความรู้ หมายถึง พฤติกรรมและสถานการณ์ต่างๆ ซ่ึงเน้นการจ า ไม่วา่จะเป็นการระลึก
ถึงหรือระลึกได้ก็ตาม เป็นสภาพการณ์ท่ีเกิดข้ึนสืบเน่ืองมาจากการเรียนรู้ โดยเร่ิมต้นจากการ
รวบรวมสาระต่าง ๆ จนกระทัง่ดราม่าไปสู่ขั้นท่ีมีความสลบัซับซ้อนยิ่งข้ึน โดยความรู้น้ีอาจแยก
ออกเป็นความรู้เฉพาะส่ิง และความรู้เร่ืองสากลเป็นตน้ 
 ความเขา้ใจ เป็นขั้นตอนท่ีส าคญัของการส่ือความหมายโดยอาศยัความสามารถทาง
สมองและทกัษะ ซ่ึงอาจจะกระท าไดโ้ดยการใชป้ากเปล่า ขอ้เขียน ภาษา หรือสัญลกัษณ์ต่าง ๆ โดน
การท าความเขา้ใจนั้นอาจไม่มีผลสมบูรณ์เสมอไป ส าหรับพฤติกรรมความเข้าใจแบ่งได้เป็น 3 
รูปธรรม คือ การแปลความ การตีความ และการสรุปอา้งอิง ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัท่ีศิพล ร่ืนใจ
ชน (2549) ได้ให้ความหมายของค าว่าความรู้ตามพจนานุกรมทางการศึกษา (Dictionary of 
Education) ของ กูด (Good, 1973) วา่เป็นขอ้เท็จจริง กกเกณฑ์และรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีมนุษยไ์ดรั้บ
การเก็บรวบรวมสะสมไว้ ซ่ึ งคล้ายกับความหมายตามพจนานุกรม (The Lixicon Webster 
Dictionary) (The Lixicon Webster, 1997) ท่ีไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความของความรู้ ว่าเป็นความรู้เก่ียวกบั
ขอ้เท็จจริง กฎเกณฑ์โครงสร้างท่ีเกิดจากการศึกษาหรือการคน้หา หรือเป็นความรู้เก่ียวกบัสถานท่ี 
ส่ิงของหรือบุคคลท่ีไดจ้ากการสังเกตประสบการณ์หรือจากรายงาน การรับรู้ขอ้เท็จจริงตอ้งชดัเจน
และตอ้งอาศยัเวลา และใกลเ้คียงกบัความหายท่ีบลูม (Bloom, อา้งถึงแสงจนัทร์ โสภากาล, 2550, น.
15-16) ได้ให้ความหมายว่า ความรู้เป็นเร่ืองเก่ียวกับการระลึกถึงเฉพาะเร่ือง ระลึกถึงวิธีการ 
กระบวนการหรือสภาพการณ์ต่าง ๆ  โดยเน้นความจ า และสมศกัด์ิ ศรีสันติสุข (2538, อา้งถึงสง
จนัทร์ โสภากาล, 2550, น.14-15) ไดใ้ห้ความหายของความรู้ หมายถึงการรับรู้เก่ียวกบัขอ้เท็จจริง 
เหตุการณ์ รายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการสังเกต การศึกษา ประสบการณ์ทั้งในดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ทางธรรมชาติและสังคมความรู้พื้นฐาน หรือภูมิหลังของแต่ละบุคคล ท่ีบุคคลได้จดจ าหรือเก็บ
รวบรวมไวแ้ละสามารถแสดงออกมาในเชิงพฤติกรรมท่ีสังเกตหรือวดัได ้
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 จากแนวคิดข้างต้น ผู ้วิจ ัยสามารถสรุปความหมายดังน้ี  ความรู้ความเข้าใจเป็น
กระบวนการรับรู้เร่ืองราวหรือขอ้มูลต่าง ๆ อยา่งเป็นระบบ และสามารถรวบรวมหรือแยกแยะใน
ประเด็นต่าง ๆ ไดอ้ยา่งละเอียดและสามารถล าดบัขั้นตอนไดอ้ยา่งชดัเจน  

 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความรู้ 
 ในแต่ละบุคคลต่างมีความรู้ ความเขา้ใจ ในส่ิงต่าง ๆ มากนอ้ย ไม่เท่ากนัข้ึนอยูก่บัสภาพ
ความพร้อมในแต่ละสถานการณ์ ซ่ึงปัจจยัหลักท่ีมีอิทธิพลต่อความรู้ ความเข้าใจท่ีส าคัญซ่ึง
วอชิงตนั และคาลก์ (Worthington & Grant, n.d. อา้งถึงในแสงจนัทร์ โสภากาล, 2550, น.15-16) ได้
อธิบายเก่ียวกบัผลสัมฤทธ์ิในการเรียน หรือระดับการเรียนของนักเรียนท่ีมีความสอดคล้องกัน 
กล่าวคือพบวา่มีความสัมพนัธ์กบัองคป์ระกอบ 2 ประการ คือ องคป์ระกอบทางดา้นสติปัญญา และ
องค์ประกอบดา้นท่ีไม่ใช่สติปัญญา องค์ประกอบท่ีไม่ใช่สติปัญญา ไดแ้ก่ องค์ประกอบทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม ครอบครัว และการจูงใจ และสรรพวุฒิ พิพฒัพนัธ์ พ.ต.ต (2538, น.13) ได้สรุป 
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความคิดเห็นซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัความรู้ไว ้2 ปัจจยั ท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนั ดงัน้ี  

 1.ปัจจยัส่วนบุคคล ซ่ึงประกอบดว้ย 
   1.1 ระดับการศึกษา การศึกษามีอิทธิพลต่อการแสดงออก เพราะจะท าให้บุคคลมี
ความรู้ และมีความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ อยา่งมีเหตุและมีผล 
   1.2 ความเช่ือ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของบุคคล ในการยอมรับต่อส่ิงต่างๆ ซ่ึงอาจ
แตกต่างกนัออกไป  

   1.3 สถานภาพทางสังคม หมายถึง สิทธิและหนา้ท่ีท่ีมีต่อผูอ่ื้น และสังคม 
   1.4 ประสบการณ์ เป็นส่ิงท่ีก่อใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจและส่งผลต่อความคิดเห็น 
 2.ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงประกอบดว้ย 

   2.1 ครอบครัว หมายถึง การสะสมความรู้โดยทางตรง หรือทางอ้อมจากระเบียบ  
วิธีปฏิบัติ กฎหมาย และค่านิยมต่าง ๆ ท่ีกลุ่มได้ก าหนดไวเ้ป็นระเบียบความประพฤติ และ
ความสัมพนัธ์ของสมาชิกในสังคมนั้น 
   2.2 กลุ่มและสังคมท่ีเก่ียวขอ้ง มีอิทธิพลต่อบุคคลอยา่งมาก เพราะเม่ือบุคคลอยูใ่นกลุ่ม
หรือสังคมใดตอ้งยอมรับ และปฏิบติัตามกฎเกณฑข์องกลุ่มและสังคมนั้น 
   2.3 ส่ือมวลชน ไดแ้ก่ หนงัสือพิมพ ์วทิย ุโทรทศัน์ ซ่ึงมีอิทธิพลอยา่งมากต่อการเรียนรู้ 
และการเปล่ียนแปลงความคิดเห็นของบุคคล 
 จากปัจจยัและแนวคิดดงักล่าวสามารถสรุปไดว้่า ความรู้ ความเขา้ใจ  แต่ละบุคคลจะ
มากหรือน้อยอยู่ท่ี ปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม 
ครอบครัว 
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 ระดบัความรู้ ความเขา้ใจ ของแต่ละบุคคลจะมากหรือน้อย ข้ึนอยู่กบัปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
และแนวทางในการล าดบัความส าคญัซ่ึง บลูม (Bloom, อา้งถึงใน แสงจนัทร์ โสภากาล, 2550, น.
15-16) ไดแ้บ่งระดบัความรู้ความสามารถทางดา้นสติปัญญา (Cognitive Domain) ออกเป็น 6 ระดบั 
ดงัน้ี 
 1. ความรู้ (Knowledge) เป็นขั้นแรกของพฤติกรรมท่ีเก่ียวกบัความสามารถในการจดจ า 
อาจจะโดยการนึกได้ มองเห็น ได้ยิน  หรือได้ฟัง ความรู้ในชั้นน้ีประกอบด้วยค าจ ากัดความ 
ความหมาย ขอ้เท็จจริง ทฤษฏี กฎ โครงสร้าง วิธีการแกปั้ญหา มาตรฐาน เป็นตน้ อาจกล่าวได้ว่า 
ความรู้น้ีเป็นเร่ืองราวของการจดจ าได ้หรือระลึกได ้โดยไม่จ  าเป็นตอ้งใชค้วามคิดท่ีซบัซ้อนและไม่
ตอ้งใชส้มองมากนกั ดงันั้นการจ าไดห้รือระลึกไดจึ้งเป็นกระบวนการท่ีส าคญัทางจิตวทิยาและเป็น
ขั้นตอนท่ีน าไปสู่พฤติกรรมท่ีก่อให้เกิดความเข้าใจ การน าความรู้ไปใช้ ในการวิเคราะห์ การ
สังเคราะห์และการประเมินผล ซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ีไดค้วามคิดและความสามารถดา้นสมองเพิ่มมากข้ึน  
 2. ความเขา้ใจ (Comprehensive) เป็นพฤติกรรมขั้นต่อมาจากความรู้ ขั้นตอนน้ีจะตอ้งใช้
ความสามารถทางสมองและทกัษะในขั้นสูงจนถึงระดบัของ “การส่ือความหมาย” ซ่ึงอาจท าไดท้ั้งท่ี
เป็นการใช้ปาก ข้อเขียน ภาษา หรือการใช้สัญลักษณ์ มักเกิดข้ึนหลังจากท่ีบุคคลได้รับทราบ
ข่าวสารต่างๆ แลว้ โดยการฟัง เห็น อ่าน และ เขียน ความเขา้ใจน้ีอาจแสดงออกในรูปของการใช้
ทกัษะหรือการแปลความหมายต่างๆ เช่น การบรรยายข่าวสาร โดยใชค้  าพูดของจนเองหรือการแปล
ความหมายจากภาษาหน่ึงไปยงัอีกภาษาหน่ึง โดยคงความหมายเดิมไว ้หรืออาจเป็นการแสดง
ความคิดหรือการใชข้อ้สรุป หรือการคาดคะเนไดเ้ช่นกนั 
 3. การน าความรู้ไปใช้ (Application) ความสามารถในการน าความรู้ไปใช้น้ี เป็น
พฤติกรรมขั้นท่ีสาม ซ่ึงจะตอ้งอาศยัความสามารถหรือทกัษะทางดา้นความเขา้ใจดงักล่าวมาแล้ว 
การน าความรู้ไปใช้กล่าวอีกนัยหน่ึงก็คือ การแก้ปัญหานั่นเอง ซ่ึงมีอยู่ 6 ขั้นตอน และเม่ือน ามา
พิจารณาจะเห็นวา่ความเขา้ใจในหลกัทฤษฏีวธีิการต่างๆ จะถูกน ามาใชใ้นการแกปั้ญหา 
 4. การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นความสามารถในการช่วยแยกภาพรวมออกเป็นส่วน ๆ 
เพื่อให้เกิดความเขา้ใจท่ีชดัเจนข้ึน อาจจะแบ่งเป็นขั้นยอ่ย ๆ ได ้3 ขั้นดว้ยกนั 1) ความสามารถใน
การแยกแยะองคป์ระกอบของปัญหาออกเป็นส่วน ๆ 2) ความสามารถในการเห็นถึงความสัมพนัธ์
ระหว่างส่วนประกอบ และ 3) ความสามารถในการมองเห็นหลักของการผสมผสานปัญหาท่ีมี
องคป์ระกอบยอ่ยมากมาย 
 5. การสังเคราะห์ (Synthesis) คือ ความสามารถในการน าเอาส่วนประกอบยอ่ยหลาย ๆ 
ส่วนมารวมกันเข้าเป็นกรอบโครงสร้างท่ีแน่ชัด โดยทัว่ไปแล้วการน าเอาประสบการณ์ในอดีต
มาร่วมกนักบัประสบการณ์ในปัจจุบนั และน ามาสร้างเป็นกรอบท่ีมีระเบียบแบบแผน เป็นส่วน
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หน่ึงของพฤติกรรมท่ีก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ จึงตอ้งมีความเขา้ใจในการน าเอาความรู้ไปใช้
ในการวเิคราะห์มาประกอบ 
 6. การประเมิน (Evaluation) เป็นความสามารถในการประเมินผลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้
ค่าต่อความรู้หรือข้อเท็จจริงต่าง ๆ ซ่ึงต้องใช้เกณฑ์หรือมาตรฐานเป็นส่วนประกอบในการ
ประเมินผลมาตรฐานน้ีอาจจะตอ้งอยูใ่นทุกขั้นตอนของความสามารถหรือทกัษะต่าง ๆ 
 ก่อนท่ีจะรู้ระดบัความรู้ความเขา้ใจของแต่ละบุคคลจะตอ้งท าการวดัความรู้ โดยสมศกัด์ิ  
วิศาลาภรณ์ และคณะ (อา้งถึงใน แสงจนัทร์ โสภากาล, 2550, น.15-16) ได้เสนอแนวคิดในด้าน
วิธีการวดัความรู้ท่ีเป็นท่ีนิยมไวว้า่ วิธีการวดัความรู้ กระท าไดห้ลายวิธี ท่ีนิยมปฏิบติักนัโดยทัว่ไป 
คือการวดัโดยใช้แบบทดสอบ และเป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ (Multiple Choice Test) เป็น
ส่วนใหญ่เพราะเป็นแบบทดสอบท่ีวดัไดร้อบดา้น สามารถวดัผลของการเรียนรู้ไดห้ลายอยา่ง ตั้งแต่
กระบวนการทางสติปัญญาขั้นสูง ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า ตลอดจน
การจดจ าเบ้ืองตน้ 
 ดงันั้นความหมายของความรู้ความเขา้ใจในขา้งตน้ไดก้ล่าวถึงกระบวนการเกิดความรู้
น าไปสู่ความเขา้ใจและน าไปใช้ โดยผ่านการวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นไปตามล าดบัขั้นตอน
อย่างชัดเจน โดยช้ีให้เห็นว่าความรู้เป็นขั้นตอนแรกในการท่ีสมองรับเอาขอ้มูลเขา้มาเก็บไวใ้น
ระบบความจ า จากนั้นขั้นตอนท่ีสองจึงเป็นเร่ืองราวของความเขา้ใจในความหมายของขอ้มูลจาก
ความรู้นั้น ๆ จนถึงขั้นถ่ายทอดหรือส่ือความหมายออกมาให้ผูอ่ื้นรับรู้ต่อไป แล้วจึงมาถึงขั้นน า
ความรู้ไปใชจ้ากความเขา้ใจโดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินผลต่อไป จึงไม่สามารถแยก
อธิบายเร่ืองความรู้และความเขา้ใจ 

  
2.4. แนวคิดความรับผดิชอบต่อสังคมขององค์กร 
 CSR หรือ Corporate Social Responsibility หลกัการแนวคิดอนัเป็นท่ียอมรับของผูค้น
ทัว่โลก ดว้ยหลกัการท่ีช่วยยกระดบัความเป็นอยู ่และความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งองคก์รธุรกิจและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอกองคก์ร ยอ้นกลบัไปเม่ือปี 1999 ขอ้ตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ 
หรือ UN Global Compact ไดริ้เร่ิมก าหนดแนวหลกัการซ่ึงจะน าไปสู่หลกัปฏิบติัให้กบัองคก์รหรือ
บุคคลทั่วโลกเพื่อให้เกิดสมดุลและสันติสุขเอาไว ้10 ประการ โดยหลักการดังกล่าวมีความ
เก่ียวเน่ืองกบั 4 ประเด็นซ่ึงเป็นแกนประเด็นหลกั ๆ ของโลก โดยสามารถจ าแนกไดด้งัน้ี (สถาบนั
ไทยพิพฒัน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์, Thai CSR Network, 10 
กนัยายน 2560) 
 1. สิทธิมนุษยช์น (Human Rights) 
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1.1 สนับสนุนและเคารพปกป้องสิทธิมนุษยชน ท่ีประกาศในระดับสากลตาม
ขอบเขต อ านาจท่ีเอ้ืออ านวย 

1.2 หมัน่ตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจของตนเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน 

2. แรงงาน (Labour) 
2.1 สนับสนุนเสรีภาพในการรวมกลุ่มของแรงงานและรับรองสิทธิในการร่วม
เจรจาต่อรอง  
      อยา่งจริงจงั 
2.2 ขจดัการใชแ้รงงานเกณฑแ์ละท่ีเป็นการบงัคบัในทุกรูปแบบ 
2.3 ยกเลิกการใชแ้รงงานเด็กอยา่งจริงจงั 

        2.4 ขจดัการเลือกปฏิบติัในการจา้งงานและการประกอบอาชีพ 
 3. ส่ิงแวดลอ้ม (Environment) 

 3.1 สนบัสนุนแนวทางการระแวดระวงัในการด าเนินงานท่ีอาจส่งผลกระทบต่อ  
               ส่ิงแวดลอ้ม 
 3.2 อาสาจดัท ากิจกรรมท่ีส่งเสริมการยกระดบัความรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 3.3 ส่งเสริมการพฒันาและการเผยแพร่เทคโนโลยท่ีีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
4. การต่อตา้นทุจริต 

4.1 ด าเนินงานในทางต่อตา้นการทุจริต รวมทั้งการกรรโชก และการให้สินบนใน
ทุกรูปแบบ 

 ทั้งน้ีหน่วยงาน บุคคล และองค์กรต่าง ๆ ทั้งในไทยและต่างประเทศไดใ้ห้ความหมาย
เก่ียวกบั CSR เอาไวม้ากมาย โดยแต่ละความหมายลว้นมีความคลา้ยคลึงและมีแนวทางมาจาก 10 
หลกัการของ UN Global Compact ดงัน้ี  
 สภาธุรกิจโลกเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน หรือ World Business Council for Sustainable 
Development (CSR: Meeting Changing Expectations, 1998)  กล่าวว่า ความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององคก์ร คือความมุ่งมัน่หรือพนัธะสัญญาท่ีธุรกิจมีอยูอ่ยา่งต่อเน่ืองในการท่ีจะประพฤติปฏิบติั
อย่างมีจริยธรรมและมีส่วนร่วมในการพฒันาเศรษฐกิจด้วยการปรับปรุงชีวิตของผูใ้ช้แรงงาน
ตลอดจนครอบครัวของเขาเหล่านั้น ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพฒันาเศรษฐกิจในการพฒันา
ชุมชนทอ้งถ่ินและสังคมในวงกวา้ง ทั้งในระดบัไกลและใกล ้อนัน าไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
 Carter V. Good (1973, น.20) ได้ให้ความหมายไวว้่า ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็น
คุณธรรมท่ีมีความคิดรวบยอดในความรู้สึกรับผิดชอบชั่วดี อันเป็นเคร่ืองเหน่ียวร้ัง ควบคุม
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พฤติกรรมท่ีแสดงออกเพื่อสนองความปรารถนา สามารถมองเห็นว่าอะไรเป็นส่ิงท่ีพึงปรารถนา
ของคนกลุ่มใหญ่ และพร้อมท่ีจะแสดงออกเม่ือมีเหตุการณ์หรือส่ิงแวดลอ้มมากระตุน้ 
 R. Wayne Mondy (1980, น.22) ให้ความหมายไวว้า่ ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นขอ้
ผูกมัดของผู ้บริหารในการหาวิธีท่ีจะรักษาหรือปกป้องผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่า
ผลประโยชน์ขององคก์รอยา่งเดียว 
 World Business Council on Sustainable Development (2004, อ้างถึงในจิรัชญา โยธา
อภิรักษ์, 2551, น.17) ให้ความหมายไวว้่า เป็นความมุ่งมั่นหรือพันธะสัญญาธุรกิจมีอยู่อย่าง
ต่อเน่ืองในการปฏิบติัอย่างมีจริยธรรมและมีส่วนร่วมในการพฒันาเศรษฐกิจ ด้วยการปรับปรุง
คุณภาพชีวิตของผูใ้ชแ้รงงาน ตลอดจนครอบครัวของเขา และมีส่วนร่วมในการพฒันาเศรษฐกิจใน
การพฒันาชุมชนทอ้งถ่ินและสังคมในวงกวา้ง 
  องค์การสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNTAD) กล่าวว่า ความ
รับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ คือ การท่ีบริษทัเขา้ไปเก่ียวขอ้งและมีผลกระทบเชิงบวกต่อความ
ต้องการและเป้าหมายของสังคมคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission Green Paper) 
ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ (CSR) คือ แนวคิดท่ีบริษทัจะบูรณาการ งานด้านสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้มเขา้ไปในกิจการของประเทศ และการปฏิสัมพนัธ์ของผูเ้ก่ียวขอ้ง (Stakeholder) โดย
สมคัรใจ 
 องคก์ารระหวา่งประเทศ วา่ดว้ยการมาตรฐาน (ISO) กล่าววา่ ความรับผิดชอบต่อสังคม
ของธุรกิจ (CSR) คือ การท่ีองค์กรตอบสนองต่อประเด็น ด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม 
โดยมุ่งท่ีการให้ประโยชน์หลกั คน ชุมชน และสังคม นอกจากนั้น ยงัเป็นเร่ืองของบทบาท ของ
องค์กรธุรกิจในสังคมและความคาดหวงัของสังคมท่ีมีต่อองค์กรธุรกิจ โดยจะตอ้งท าด้วยความ
สมคัรใจ และผูบ้ริหารจะตอ้งมีบทบาทเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมต่าง ๆ โดยสามารถวดัผลไดใ้น 3 มิติ 
ดว้ยกนั คือ การวดัผลทางเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้ม น าไปสู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
 สถาบนัธุรกิจเพื่อสังคม (2544) ให้ความหมายไวว้า่ ความรับผิดชอบต่อสังคม หมายถึง 
การเอ้ือประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอย่างเหมาะสมโดยไม่ไปเบียดเบียนฝ่ายใด โดยสถาบนัธุรกิจ
เพื่อสังคมไดก้ าหนดแนวปฏิบติัในการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมเอาไว ้5 ดา้น ดงัน้ี 
 1. การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีขององคก์ร 
     1.1 หลกัการ การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีตอ้งมีระบบในการบริหารจดัการอยา่งมีระบบ 
ระเบียบ โปร่งใส เท่าเทียม และเป็นธรรม สามารถตรวจสอบได ้เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ต่อผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสียทั้งภายในและภายนอกองคก์ร อนัจะน าไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนืขององคก์รต่อไป 
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      1.2 แนวปฏิบัติ    ศึกษาและปฏิบัติในด้านการก ากับดูแลกิจการ ท่ีก าหนดโดย
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการก ากบัดูแลธุรกิจ อาทิ “หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจด
ทะเบียนปี 2559” ซ่ึงออกโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยหลกัการดงักล่าวไดป้รับปรุง
ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการดุแลกิจการเพื่อความร่วมมือและเศรษฐกิจและการพฒันา (OECD)  
        2. การประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นธรรมขององคก์ร 
      2.1 หลกัการ    การด าเนินธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม ย่อมส่งผลให้เกิดความเช่ือมัน่
ต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกภาคส่วน และจะเป็นผลให้องค์กรนั้น ๆ พฒันาไปอย่างย ัง่ยืนได้ ทั้งน้ี
องค์กรควรถือปฏิบัติตามแนวทางเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการด าเนินธุรกิจ  โดยไม่เอา
ผลประโยชน์ของตนท่ีไดม้าอยา่งไม่ถูกตอ้งมาเป็นหลกัใหญ่ใจความ 

     2.2 แนวปฏิบติั   หลีกเล่ียงการด าเนินการท่ีก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
หรือหากพบความขดัแยง้ควรมีการบริหารจดัการอยา่งเป็นธรรมกบัทุกฝ่าย 

     3. ความรับผดิชอบต่อผูบ้ริโภคขององคก์ร 
 3.1 หลกัการ    สินคา้และบริการไม่ควรก่อให้เกิดอนัตรายต่อลูกคา้ หรือต่อผูบ้ริโภค 

ทั้งน้ีสินคา้ควรไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยนืเพื่อยกระดบัเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อไป 
  3.2 แนวปฏิบติั 

       3.2.1 ผลิตสินคา้ท่ีดี ปลอดภยั ไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพของลูกคา้ หรือผูบ้ริโภค 
       3.2.2 มีการจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคล หรือความลบัของลูกคา้ นอกจากจะไดรั้บการ

ยนิยอมจากลูกคา้เสียก่อน 
  3.3 มีการใหข้อ้มูลผลิตภณัฑก์บัลูกคา้อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น โดยค านึงถึงผลประโยชน์

สูงสุดของผูบ้ริโภคเป็นหลกั 
  3.4 มีการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กบัองค์กร สังคม และผูบ้ริโภค 

รวมถึงตอ้งพฒันาต่อไปอยา่งไม่หยดุย ั้ง 
4. การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม  
  4.1 หลกัการ   ชุมชนและสังคมท่ี เข้มแข็งและมีการพัฒนาอย่างย ั่งยืน  มี

ความส าคญัมากในการด าเนินธุรกิจ ดงันั้นองคก์รควรจดัท าแผนการด าเนินกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อ
สร้างความแข็งแกร่ง สร้างความเขา้ใจ ร่วมใจและพฒันายกระดบัสังคมรอบๆองคก์ร หรือสังคมท่ี
ไดรั้บผลกระทบจากองคก์รให ้เติบโตและมีความสุขควบคู่ไปกบัองคก์ร 
  4.2 แนวปฏิบติั 

       4.2.1 ส่งเสริมการจดักิจกรรมเก่ียวกบัการร่วมใจอาสาพฒันาชุมชนในดา้นต่างๆ 
       4.2.2 ร่วมมือกนัดูแลสภาพแวดลอ้มภายในชุมชน  
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       4.2.3 ส่งเสริมและสนบัสนุนใหชุ้มชนมีปัจจยัดา้นสาธารณูปโภคขั้นพื้นท่ีครบถว้น 
                                   เช่น หอ้งสมุดประจ าชุมชน หอ้งพยาบาลประจ าชุมชน ถนน ระบบบ าบดั   
                                   ระบายน ้า เป็นตน้ 

      4.2.4 ส่งเสริมกิจกรรมให้ชุมชนเกิดความร่วมมือ ร่วมใจกนัท าประโยชน์ท่ีส่งผลดี
ในทุก ๆ ดา้นแก่ชุมชนนั้น ๆ 

 5. การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
  5.1 หลกัการ  ด้วยองค์กรธุรกิจท่ีเพิ่มมากข้ึน รวมถึงปัจจยัด้านประชากรต่างๆ ท าให้
จ  านวนการใช้ทรัพยากรธรรมเพิ่มมากข้ึนทุกขณะ จนเกิดสภาวะความผิดปกติทางส่ิงแวดล้อม
ต่างๆเกิดข้ึนมากมาย จนส่งผลกระทบต่อส่ิงมีชีวติในโลกอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ดงันั้นองคก์รธุรกิจ
ต่างๆ จึงตอ้งร่วมมือ ร่วมใจกนัดูแลและพฒันาสภาวะแวดลอ้มใหก้ลบัมามีสมดุลเช่นเดิม 

  5.2 แนวปฏิบติั  
       5.2.1 ดูแลให้มีระบบการจดัการด้านสภาวะแวดล้อมให้เหมาะสม ศึกษา ติดตาม

ประเมิน ปรับปรุง และพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
       5.2.2 ใชเ้ทคโนโลยกีารผลิตท่ีเป็นมิตรต่อแสงแวดลอ้ม 
       5.2.3 ส่งเสริมใหอ้งคก์รใชท้รัพยากรการผลิตใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด รวมถึง   
                       สนบัสนุนใหมี้การน าทรัพยากรกลบัมาใชใ้หม่ 
       5.2.4 พฒันานวตักรรมสินคา้ ผลิตภณัฑใ์หเ้ป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และผูใ้ชง้าน 
       5.2.5 ช้ีน าใหลู้กคา้ใหค้วามส าคญัถึงการดูแลส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากการใชสิ้นคา้และ

บริการของธุรกิจ 
 ดังนั้ นผู ้วิจ ัยจึงสรุปความหมายเก่ียวกับ ความรับผิดชอบต่อสังคมธุรกิจ (CSR)  
ว่าเป็นการด าเนินธุรกิจ โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของคน ชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ภายใต้
หลกัจริยธรรมและการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเพื่อน าไปสู่การด าเนินธุรกิจท่ีประสบความส าเร็จอยา่ง
ย ัง่ยนื 
 ประเภทของกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์ร 
 “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ในสังคมไทยท่ีผ่านมายงัมีความเข้าใจว่าแนวคิดน้ีต้อง
เช่ือมโยงกบัการท ากิจกรรม โดยเฉพาะกิจกรรมประเภทการใหก้ารบริจาคต่าง ๆ จึงท าให้เกิดความ
เขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือนไป โดยตีความหมายวา่การมีความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์รนัน่หมายถึง
การ ท าความดี หรือ การตอบแทนสังคม ดว้ยการให้และการบริจาคเป็นส าคญัเพียงอยา่งเดียว ทั้งท่ี
ความจริงแล้วการท ากิจกรรม CSR สามรถท าได้หลายรูปแบบ โดยหนังสือไขความหมาย การ
พฒันาอยา่งย ัง่ยืน(ศูนยพ์ฒันาความรับผิดชอบต่อสังคม ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2558) 
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ได้บอกเกณฑ์การพิจารณารูปแบบกระบวนการ (Process) ในการด าเนินกิจกรรม หรือการ
ด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รธุรกิจ เอาไว ้3 รูปแบบ ดงัน้ี     
 1. CSR After Process หมายถึง การด าเนินธุรกิจของธุรกิจเพื่อสร้างแระโยชน์แก่สังคม
ในด้านต่าง ๆ โดยเป็นกิจกรรมท่ีแยกออกมาต่างหากจากการด าเนินธุรกิจหลกัขององค์กร เช่น 
กิจกรรมอาสาสมคัรท่ีน าพนักงานขององค์กรไปด าเนินกิจกรรมเพื่อสังคม เช่น การปลูกป่า การ
บริจาคทุนการศึกษา การรณรงค์สร้างจิตส านึก การช่วยเหลือผูป้ระสบภยั หรือการแบ่งปันพื้นท่ี
เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์แก่ชุมชน 
 2. CSR In Process หมายถึง การด า เนินงานด้านความ รับผิดชอบ ต่อสั งคมใน
กระบวนการด าเนินธุรกิจหลกัขององคก์ร โดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้ง
สร้างคุณค่าให้กบัผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจทั้งภายในและภายนอกองค์กร อนัจะ
น าไปสู่ความย ัง่ยนืร่วมกนั เช่น การดูแลสวสัดิการพนกังาน การผลิตท่ีไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม ความ
รับผดิชอบต่อลูกคา้ 
 3. CSR As Process หมายถึง เป็นการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมโดย เช่น 
องค์กรท่ีจดัตั้งข้ึนเพื่อช่วยเหลือสังคมและส่ิงแวดล้อม โดยไม่มุงหวงัผลก าไร เช่น มูลนิธิ หรือ
สมาคมการกุศลต่าง ๆ 
 ในส่วนของค าจ ากดัความของความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจจึงหมายถึงการท่ี
องค์กรธุรกิจเองด าเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยค านึงถึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกลุ่ม
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหรือไดรั้บผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจขององค์กรทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ 
ส าหรับลกัษณะของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียจะแตกต่างกันออกแบบตามลกัษณะบริบทขององค์กร
ดงักล่าว อาทิ พนกังานผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน คู่คา้ ลูกคา้ คู่ธุรกิจ ชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม รวมไป
ถึงหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลองคก์ร NGOs และส่ือมวลชน เป็นตน้  
 โดยในส่วนของการปฏิบัติเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมสามารถจ าแนกได้เป็น 4 
ระดบั ดงัน้ี 

 ระดบัความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รธุรกิจ 
 ระดบั 1 Mandatory Level : ขอ้ก าหนดตามกฎหมาย หมายถึง การท่ีธุรกิจมีหน้าท่ีตอ้ง
ปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น กฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภคจากการ
เบียดเบียนสังคม 
 ระดับ 2 Elementary Level : ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ หมายถึง การท่ีธุรกิจค านึงถึง
ความสามารถในการอยู่รอดและให้ผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุ้น ซ่ึงก าไรท่ีได้นั้นซ่ึงมิใช่ก าไรซ่ึงเกิด
จากการเบียดเบียนสังคม 
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 ระดบัท่ี 3 Preemptive Level : จรรยาบรรณทางธุรกิจ หมายถึง การท่ีธุรกิจสามารถสร้าง
ผลก าไรแก่ผูถื้อหุน้ไดใ้นอตัราท่ีเหมาะสมและผูป้ระกอบธุรกิจไดใ้ส่ใจเพื่อใชป้ระโยชน์ตอบแทน
แก่สังคมมากข้ึน โดยเฉพาะสังคมใกลท่ี้อยูร่อบขา้งท่ีมีความคาดหวงัวา่จะไดรั้บการดูแล หรือเอา
ใจใส่จากผูป้ระกอบธุรกิจ 
 ระดับท่ี 4 Voluntary Level : ความสมัครใจ หมายถึง การด าเนินธุรกิจควบคู่กับการ
ปฏิบติัตามแนวทางของ CSR ดว้ยความสมคัรใจไม่ไดถู้กเรียกร้องจากสังคม ซ่ึงการประกอบธุรกิจ
อยูบ่นพื้นฐานของการมุ่งประโยชน์ของสังคมเป็นส าคญั 
 ทั้งน้ีธุรกิจตอ้งด าเนินการตามเกณฑ์ในระดบัท่ี 1 เป็นอย่างนอ้ย ส่วนการด าเนินการใน
ระดบัต่อไปให้ข้ึนกบัความพร้อมของแต่ละองค์กร โดยหลกัส าคญัของการปฏิบติัตามแนวทาง 
CSR ควรอยู่บนหลักพอประมาณท่ีธุรกิจต้องไม่เบียดเบียนตนเอง และขณะเดียวกันก็ต้องไม่
เบียดเบียนสังคม 
 จากแนวความคิดความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) น้ี ผูว้ิจยั
สามารถสรุปโดยแบ่งความส าคญัของแนวคิดน้ีออกเป็น 2 ดา้นหลกั ๆ  ไดแ้ก่ 1) รูปแบบการท า
กิจกรรม และ 2) กรอบการก ากบัดูแลธุรกิจ สามารถแบ่งได ้3 รูปแบบ ซ่ึงรูปแบบการท า CSR นั้น
มี 3 รูปแบบ อนัไดแ้ก่ 

1. CSR After Process 
2. CSR In Process 
3. CSR As Process 

 โดยทัว่ไปรูปแบบกิจกรรมท่ีเป็นท่ียอมรับจากนกัวชิาการทัว่โลก คือ “CSR In Process” 
อนัเป็นรูปแบบการด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีเกิดเน้ือแทท่ี้ฝังเน้ือเดียวกบัรูปแบบการด าเนิน
ธุรกิจองคก์ร ตั้งแต่กระบวนการแรกจนถึงกระบวนการสุดทา้ย อาทิ บริษทัในอุตสาหกรรมน ้ ามนัท่ี
ตอ้งการพิสูจน์ว่าก าลงัเดินบนถนนสู่ความย ัง่ยืน จะตอ้งประกาศแผนการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกท่ีมีเป้าหมายชดัเจนเป็นรูปธรรม และเพิ่มการลงทุนหรือสนบัสนุนพลงังานสะอาด ในระดบั
ท่ีไม่น้อยกวา่พนัธะของรัฐบาลซ่ึงประกาศต่อประชาคมโลก หรือ บริษทัอาหารท่ีตอ้งการพิสูจน์วา่
ก าลงัเดินบนถนนสู่ความย ัง่ยืน จะตอ้งประกาศแผนการจดัการห่วงโซ่อุปทานท่ีย ัง่ยืนท่ีมีเป้าหมาย
ชดัเจน วางขั้นตอนตรวจสอบยอ้นกลบั (traceability) เพื่อให้มัน่ใจวา่วตัถุดิบไม่ไดม้าจากการท าลาย
ป่าสงวน การจบัปลาเกินขนาด และมีมาตรการช่วยเหลือคู่คา้และเกษตรกรให้เปล่ียนผา่นไปสู่ความ
ย ัง่ยืนไป พร้อมกนักบับริษทั โดยจะเห็นว่าตวัอยา่ง 2 ขอ้น้ี เป็นการด าเนินงานโดยค านึงถึงสังคม
รอบด้านในทุกกระบวนการ ต่างจาก การท า CSR After Process และ CSR As Process ท่ีเป็นการ
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ด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีไดรั้บความนิยมในประเทศไทย จนท าให้เน้ือแทข้องการ
ท า CSR เป็นเพียง “กิจกรรมทางการตลาด”  
   ทั้ งน้ี รูปแบบการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมนั้ นเป็นเหมือนการ
สร้างสรรค์รูปแบบให้เห็นเป็นรูปธรรม โดยจะต้องมีกรอบการก ากับดูแลกิจการเป็นฐานของ
หลกัการท่ีใช้ในการสร้างความตระหนกั ความเท่าเทียม และความสมดุลกนัระหวา่งองค์กรธุรกิจ
และสังคมโดยรอบท่ีเก่ียวขอ้ง หรือท่ีเรียกว่า “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย”  ส าหรับกรอบการก ากบัดูแล
ประกอบมีทั้งสิน 4 ระดบั ไดแ้ก่  

 ระดบั 1 Mandatory Level: ขอ้ก าหนดตามกฎหมาย  
 ระดบั 2 Elementary Level: ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ  
 ระดบั 3 Preemptive Level: จรรยาบรรณทางธุรกิจ  
 ระดบั 4 Voluntary Level: ความสมคัรใจ   

 ส าหรับองค์กรธุรกิจทั่วไปต้องท าในระดับท่ี 1 ให้ได้เป็นพื้นฐานตามแนวคิดความ
รับผดิชอบต่อสังคม  

 
2.5 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  
 ผูว้ิจยัได้รวบรวมงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบับริษทั ปตท.จ ากดั (มหาชน) รวมทั้ง
การศึกษาทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อองคก์รและ/หรือการท า CSR ดงัต่อไปน้ี 
 ชนาทิป  อ่อนหวาน (2553) ศึกษา ความรู้ความความเข้าใจและทัศนคติท่ีมีผลต่อ
แนวโน้มพฤติกรรมการซ้ือสินค้าท่ีมีฉลากคาร์บอนของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ 1) 
ระดบัการศึกษาท่ีต่างกนัมีแนวโนม้พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ท่ีมีฉลากคาร์บอนในอนาคตแตกต่างกนั 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และระดบัการศึกษาท่ีต่างกนัมีแนวโน้มพฤติกรรมการซ้ือ
สินคา้ท่ีมีฉลากคาร์บอนดา้นการแนะน าใหผู้ท่ี้รู้จกัซ้ือสินคา้ท่ีมีฉลากคาร์บอนและดา้นการซ้ือสินคา้
ท่ีมีฉลากคาร์บอนถึงแมมี้สินคา้ประเภทเดียวกนัวางจ าหน่ายแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 2) อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีแนวโนม้พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ท่ีมีฉลากคาร์บอนในดา้นการ
แนะน าให้ผูท่ี้ รู้จกัซ้ือสินค้าท่ีมีฉลากคาร์บอนต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 3) 
ความรู้ความเขา้ใจท่ีต่างกนัมีแนวโนม้พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ท่ีมีฉลากคาร์บอน ดา้นการซ้ือสินคา้
ท่ีมีฉลากคาร์บอนในอนาคต ดา้นการแนะน าให้ผูท่ี้รู้จกัซ้ือสินคา้ท่ีมีฉลากคาร์บอนและดา้นการซ้ือ
สินคา้ท่ีมีฉลากคารืบออน ถึงแมมี้สินคา้ประเภทเดียวกนัวางจ าหน่ายต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 4) ทัศนคติเก่ียวกับสินค้าฉลากคาร์บอนด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับ
แนวโนม้พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ท่ีมีฉลากคาร์บอน ดา้นการซ้ือสินคา้ท่ีมีฉลากคาร์บอนในอนาคต 
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ด้านการแนะน าให้ผูท่ี้รู้จกัซ้ือสินคา้ท่ีมีฉลากคาร์บอน และด้านการซ้ือสินคา้ท่ีมีฉลากคาร์บอน
ถึงแม้มี สินค้าประเภทเดียวกันวางจ าหน่าย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมี
ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง 
 ในงานวจิยัช้ินน้ี เนน้ดา้นความรู้ความเขา้ใจท่ีส่งผลต่อทศันคติ และแนวโนม้พฤติกรรม
การซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค ซ่ึงคลา้ยคลึงกบัวตัถุประสงคข์องงานวจิยัวา่ปัจจยัดา้นประกรศาสตร์ทั้ง 
ระดบัการศึกษา และอาชีพท่ีแตกต่างกนั อาจส่งผลใหแ้ต่ละบุคคลมีความรู้ความเขา้ใจแตกต่างกนั 
 ญาณกร วภูิสมิทธ์ และ โมไนยพล  รณเวช (2534) ศึกษา การเปิดรับ และพฤติกรรมการ
ตอบสนองต่อโฆษณาทางยูทูบ (YouTube) ของผู้บริโภค พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เคยเห็น
โฆษณาประเภท TrueView in-steams Ads มากท่ีสุด แต่เปิดรับโฆษณาประเภท Non-Skipable in-
steam Ads มากท่ีสุด และกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการตอบสนองต่อโฆษณาประเภท 
TrueView in-steams Ads มากท่ีสุด และพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีพฤติกรรมตอบสนองต่อประเด็นความ
ตั้งใจในการชมโฆษณา (Attention) มากท่ีสุด ส าหรับการทดสอสมมติฐาน พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมี
ลกัษณะทางประชากรแตกต่างกนัจะมีการเปิดรับโฆษณาทางยูทูบแตกต่างกนั ยกเวน้ เพศ และการ
เปิดรับโฆษณาทางยูทูท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตอบสนองทั้ง  4 ดา้น อนัไดแ้ก่ ดา้นความ
ตั้งใจ ความสนใจ ความตอ้งการ และการตดัสินใจซ้ือ คือ โฆษณาประเภท TrueView in-steams 
Ads  
 งานวิจยัชินน้ี เน้นการศึกษาดา้นการเปิดรับขอ้มูล และพฤติกรรมท่ีตอบสนองต่อการ
เปิดรับขอ้มูล ท่ีมีปัจจยัมาจากความตอ้งการ ความสนใจ ท่ีท าให้การเปิดรับขอ้มูลแตกต่างกนั และ
ส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงผูว้ิจยัน ามาเป็นแนวทางการศึกษา เน่ืองจากคล้ายคลึงกบั
วตัถุประสงคท่ี์ไดศึ้กษาการเปิดรับขอ้มูลท่ีแตกต่างกนั สามารถส่งผลถึงทศันคติท่ีแตกต่างกนั และ
ส่งผลไปยงัพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัอีกดว้ย 
 ณัฐพงศ ์พลบัทอง และคณะ (2555) ศึกษา การวัดคุณค่าตราสินค้าและความรับผิดชอบ
ต่อสังคมท่ีมีผลต่อปัจจัยการตอบสนองทางการตลาดของบริษัท ปตท .จ ากัด (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ในสายตาของผูบ้ริโภค
ของบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) อยู่ในระดบัมาก การรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั 
ปตท. จ ากดั (มหาชน) ในระดบัมาก การรับรู้ปัจจยัตอบสนองทางการตลาดของบริษทั ปตท. จ ากดั 
(มหาชน) โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัปัจจยัตอบสนองทางการตลาดของบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)  
 ส าหรับงานวิจยัช้ินน้ีมีความคลา้ยคลึงกนัทางวตัถุประสงค์ทางด้านการวดัถึงทศันคติ
ของประชาชนท่ีมีต่อตราสินคา้ รวมถึงการด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีมีผลต่อปัจจยัการ



31 

ตอบสนองทางการตลาดของบริษทั ปตท. จ ากัด (มหาชน) แม้จะมีการเน้นเร่ืองทศันคติท่ีมีต่อ
องคก์ร และงานดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม แต่งานวิจยั เร่ืองการศึกษาทศันคติของประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อการด าเนินกิจกรรมขององคก์รท่ีค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมผา่นส่ือเฟ
ซบุ๊ก (กรณีศึกษา : บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)) ท่ีผูว้ิจยัท าการศึกษาจะเน้นไปทางการวดัถึงการ
เปิดรับ รับรู้ การเรียนรู้ท่ีเป็นปัจจยัส่งผลถึงทศันคติท่ีมีต่อการโพสต์เน้ือหาทางด้านการด าเนิน
กิจกรรมท่ีค านึงถึงผลกระทบทางสังคมของ ปตท. ผ่านส่ือเฟซบุ๊ก ซ่ึงถือว่าเป็นส่ือโซเชียลมีเดียท่ี
ได้รับความนิยมเป็นอันดับหน่ึงในปัจจุบัน ส าหรับองค์กร หรือแบรนด์ท่ีต้องการส่ือสารกับ
กลุ่มเป้าหมายของตน 
 ธรรมพร โพธ์ิมัน่ (2555) ศึกษา พฤติกรรมการบริโภคและทัศนคติท่ีมุ่งรับผิดชอบต่อ
สังคมท่ีมีต่อภาพลักษณ์องค์กรภาพรวม : มมุมองผู้บริโภคและพนักงานองค์กร ซ่ึงผลการวจิยัพบวา่ 
(1) ทศันคติของผูบ้ริโภคทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของทั้ง 3  บริษทั ไม่แตกต่างกนั (2) 
ส่วนทางดา้นขอ้มูลทัว่ไปของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อทศันคติดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั
พบว่า เพศท่ีแตกต่างกัน มีทัศนคติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ไม่แตกต่างกัน 
ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุระหวา่ง 23 - 32   ปี    มีทศันคติดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมแตกต่างจากผูบ้ริโภค
ท่ีมีอายุระหว่าง 3 - 52  ปี  ผูบ้ริโภคท่ีมีระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีมีทัศนคติด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมแตกต่างจากผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี และแตกต่างจากระดับ
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัรายไดสู้ง มีทศันคติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
รวมต่อบริษทั ไม่ต่างจากผูบ้ริโภคในระดบัอ่ืนๆ  (3)   พฤติกรรมการบริโภคท่ีรับผดิชอบต่อสังคมมี
ความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจซ้ือ ความชอบในตราสินค้า ภาพลกัษณ์องค์กรความน่าเช่ือถือ และ
ทศันคติด้าน ความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากน้ี (4) ทศันคติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมี
ความสัมพนัธ์กบัภาพลกัษณ์องค์กรความน่าเช่ือถือ ความชอบในตราสินคา้ และความตั้งใจซ้ือ (5) 
พนกังานของทั้ง 3  บริษทั มีทศันคติทางดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัไม่แตกต่างกนั (6) 
ทศันคติของพนักงานทั้ ง 3  บริษัททางด้านความรับผิดชอบต่อสังคมแตกต่างจากทศันคติของ
ผูบ้ริโภค 
 ส าหรับงานวจิยัท่ีผูว้จิยัไดน้ ามาช้ินน้ีมาศึกษาโดยเล็งเห็นถึงความคลา้ยคลึงกนัเก่ียวกบั
การศึกษาทางด้านทศันคติมุ่งรับผิดชอบต่อสังคม อนัจะส่งผลถึงภาพลกัษณ์องค์กร ซ่ึงผูว้ิจยัได้
ศึกษาหวัขอ้แบบสอบถามในส่วนของการวดัดา้นทศันคติเพื่อน ามาใชเ้ปรียบเทียบกบัแบบสอบถาม
ในงานวิจยัของช้ินน้ี เพื่อท าให้เป็นแบบสอบถามท่ีมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลท่ีดีทางดา้น
ขอ้มูล เพื่อประโยชน์ส าหรับผูท่ี้น างานวจิยัเล่มน้ีไปศึกษาต่อไป 
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 วรรณิสา คงกะทรัพย ์(2555) ศึกษา การรับรู้และทัศนคติของประชาชนท่ีมีต่อความ
รับผิดชอบต่อสังคมของโรงไฟฟ้าพระนครใต้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  พบว่า กลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 39-46 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศึกษา ปวช./ปวส./
อนุปริญญาตรีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชนและไดอ้าศยัอยูใ่นชุมชนมากกวา่ 20ปี มีระดบัการรับรู้
เก่ียวกบัการด าเนินการดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวมอยูใ่นระดบัมากและมีทศันคติต่อการ
ด าเนินการดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม โดยรวมอยู่ในระดบัท่ีดีอยา่งยิ่งนอกจากน้ียงัพบว่า การ
รับรู้โครงการผูสู้งอายมีุความสัมพนัธ์ทิศทางเดียวกนัในระดบัท่ีต ่ามากกบัทศันคติท่ีมีต่อการด าเนิน
กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมของโรงไฟฟ้าพระนครใต ้ 
 ส าหรับงานวิจยัช้ินน้ีเป็นงานวิจยัท่ีมุ่งเนน้ทางดา้นการรับรู้ และทศันคติของประชาชน
ท่ีมีต่อความรับผิดชอบต่อสังคมโรงไฟฟ้าพระนครใต ้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซ่ึงถือ
เป็นหวัขอ้ท่ีมีความใกลเ้คียงกบังานช้ินน้ีของผูว้ิจยัโดยแตกต่างกนัทางดา้นช่องทางการส่ือสารเพื่อ
การรับรู้ระหวา่งองคก์รและกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงผูว้ิจยัไดน้ างานวิจยัช้ินน้ีมาศึกษาเพื่อดูถึงรูปแบบใน
การจดัท าแบบสอบถาม การเก็บตัวอย่างเพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการท าให้งานวิจยัของ
ขา้พเจา้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อประโยชน์ทางดา้นผลวจิยัแก่ผูท่ี้น าไปศึกษาต่อไป  
 พกัตร์ศุภางค์ ศรีสวสัด์ิ (2554) ศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคม 
(CSR) กั บภาพลั กษ ณ์ ขององค์ กรเค รือ ซี เมน ต์ไทย (SCG) ในมุมมองผู้ บ ริโภคใน เขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นเก่ียวกบัทศันคติองค์กรเครือซีเมนต์ไทย ผูต้อบ
แบบสอบถามโดยส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ย ดา้นความคิดเห็นเก่ียวกบัภาพลกัษณ์
องคก์รเครือซีเมนตไ์ทยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ และ
ระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์แบบภาพลกัษณ์ขององคก์รเครือซีเมนตไ์ทย ระดบั
ความคิดเห็นของผูบ้ริโภคในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม มีความสัมพนัธ์กบัภาพลักษณ์ของ
องคก์รเครือซีเมนตไ์ทย 
  ณิชวรรณ วิชยัดิษฐ และคณะ (2552) การศึกษา ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเปิดเผยข้อมูล
ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ผลการวิจยั 
พบว่า บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีระดับการเปิดเผยข้อมูลความ
รับผิดชอบต่อสังคมในระดบัต ่า โดยเปิดเผยในเร่ืองการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีมากท่ีสุด ปัจจยัท่ีมีการ
เปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบต่อสังคม คือ ขนาดของบริษทัและประเภทอุตสาหกรรม โดยขนาด
ของบริษทัมีความสัมพนัธ์เชิงบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติกบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผดิชอบต่อ
สังคม และบริษทัท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมแตกต่างกนัมีระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบต่อ
สังคมต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ส่วนปัจจยัอ่ืนซ่ึงประกอบดว้ยความสามารถในการท าก าไร 
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โครงสร้างเงินทุน โครงสร้างของผูถื้อหุ้นต่างชาติ และอายุของกิจการ  ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการ
เปิดเผยขอ้มูลความรับผดิชอบต่อสังคม 
 ส าหรับงานวิจยัทั้ ง 2 ช้ินน้ี ขา้พเจา้น ามาศึกษาเพื่อให้ได้แง่มุมใหม่ๆท่ีน่าสนใจ โดย
การศึกษางานวิจยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) กบัภาพลกัษณ์ของ
องคก์รเครือซีเมนตไ์ทย (SCG) ในมุมมองผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และการศึกษาปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ท าให้ผูว้ิจ ัยได้มุมมองใหม่ๆ เก่ียวกับการตั้ งข้อสงสัยเก่ียวกับทัศนคติของ
ประชาชนทางด้านความสัมพนัธ์ระหว่างทางด้านการส่ือสารเพื่อเปิดเผยการด าเนินกิจกรรมท่ี
ค านึงถึงผลกระทบทางสังคม ท่ีสวนทางกบัข่าวในดา้นลบท่ีเขา้มากระทบองคก์ร  
  อยา่งไรก็ตาม งานวจิยัท่ีน ามาอา้งอิงขา้งตน้ยงัไม่มีรายละเอียดหรือขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินกิจกรรมขององคก์รท่ีค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมผา่นส่ือเฟ
ซบุ๊ก เพราะฉะนั้นการศึกษาเร่ืองดงักล่าวผา่นงานวจิยัคร้ังน้ีจะน ามาซ่ึงองคค์วามรู้ใหม่ท่ีจะช่วยฉาย
ภาพให้เห็นวา่เฟซบุค๊มีส่วนช่วยในการประชาสัมพนัธ์ภาพลกัษณ์องคก์รและ/หรือ CSR ไดอ้ยา่งไร
บา้งและนัน่จะเป็นกรณีศึกษาส าหรับการใชส่ื้อเฟซบุก๊เพื่อการประชาสัมพนัธ์ 



 
 
       บทที่ 3 

ระเบียบวธีิวจิยั 
 

  การจดัท าวิจยัเร่ือง “การศึกษาการเปิดรับขอ้มูล และความเขา้ใจ ท่ีส่งผลถึงทศันคติท่ีมี
ต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร กรณีศึกษา บริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) ของผูใ้ช้ส่ือออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร  ” เป็นวิจยัเชิงคุณภาพท่ีมีวตัถุประสงค ์ 
เพื่อศึกษา 1) ระดบัความรู้ความเขา้ใจในแนวคิดการด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคมของผูใ้ช้ส่ือ
ออนไลน์ 2) การเปิดรับขอ้มูลการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั ปตท. จ ากดั 
(มหาชน) ของผูใ้ช้ส่ือออนไลน์ และ 3) ทศันคติของผูใ้ช้ส่ือออนไลน์ท่ีมีต่อการด าเนินกิจกรรม
ความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงผูว้ิจยัมีขั้นตอนระเบียบวิธีการศึกษา 
ดงัน้ี 
 3.1 ประชากร และกลุ่มตวัอยา่ง 
 3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 3.3 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3.4 วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูล  
  
3.1 ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
 3.1.1 กลุ่มประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชาชนท่ีมีพฤติกรรมในการใช้ส่ือออนไลน์
โดยอาศยัอยูเ่ขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล  
 3.1.2 กลุ่มตวัอย่าง คือ ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล ท่ีมีการติดตาม
ข่าวสาร และการแสดงความคิดเห็น เก่ียวกบัการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องคก์รผา่นส่ือออนไลน์ ของบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) จ านวน 21 คน  
 3.1.3 วิธีการคัดเลือกตัวอย่าง ผู ้วิจ ัยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ( Purposive  
sampling ) โดยก าหนดลกัษณะของกลุ่มท่ีเลือกให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั การเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงต้องอาศัยความรอบรู้ ความช านาญ และประสบการณ์ในเร่ือง 
นั้น ๆ ของผูท้  าวิจยั โดยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจงน้ีมีประโยชน์ท่ีท าให้ไดข้อ้มูลอย่างแทจ้ริง 
(กลัยา วาณิชยบ์ญัชา, 2549)  
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  ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงได้ท าการเลือกกลุ่มตวัอย่างโดยเจาะจงไปท่ีผูใ้ช้ส่ือออนไลน์ในเขต
กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล ท่ีมีการติดตาม และการแสดงความคิดเห็น เก่ียวกบัการด าเนิน
กิจกรรมขององคก์รท่ีค านึงถึงผลกระทบต่อสังคม (CSR) ของบริษทั ปตท. จ  ากดั มหาชน ผา่นส่ือ
ออนไลน์โดยแบ่งกลุ่มตวัอย่างออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีติดตามเน้ือหาในแง่ลบ กลุ่มท่ีติดตาม
เน้ือหาในแง่บวก และกลุ่มท่ีติดตามเน้ือหาในแง่ท่ีเป็นกลาง 
 
3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั มีดงัน้ี 
 3.2.1 การสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยคดัเลือกผูเ้ขา้ร่วมสนทนาท่ีมีประสบการณ์ตรง หรือ
สามารถให้ขอ้มูลท่ีตอ้งการไดใ้นประเด็นค าถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน เพื่อน าขอ้มูลมาเป็นแนวทางใน
การวดัทศันคติของผูใ้ชส่ื้อออนไลน์ท่ีมีต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคม ซ่ึงประเด็น
ค าถาม มีดงัต่อไปน้ี 
  1) ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการแนวคิดการด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคม 
(CSR : Corporate Social Responsibility)  
  2) ประสบการณ์เก่ียวกบัการด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR : Corporate Social 
Responsibility) 
  3) การเปิดรับและการแสวงหาขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของ 
บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)    
  4) รูปแบบเน้ือหาท่ีเปิดรับเก่ียวกบัการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของ 
บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) และเป้าหมายของการเปิดรับ 
  5) ทศันคติท่ีมีต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั ปตท. จ ากดั 
(มหาชน) 
  6) ความคิดเห็น หรือขอ้เสนอแนะท่ีมีการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของ
บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
    
3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  ในการท าวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลด้วยการสนทนากลุ่มตามประเด็น
ค าถามท่ีผูว้ิจยัไดต้ั้งไว ้ซ่ึงขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดแ้บ่งขั้นตอนออกเป็น 
ก่อนการสนทนา ระหวา่งการสนทนา และหลงัการสนทนา โดยมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 3.3.1 ขั้นตอนก่อนการสนทนากลุ่ม 
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  3.3.1.1 ผูว้ิจยัได้น าหนังสือขออนุมติัเก็บข้อมูลจากอาจารย์ท่ีปรึกษา เพื่อท าการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล และติดต่อขอความร่วมมือจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีคุณสมบติัตรงตามวตัถุประสงคข์อง
งานวิจยัผ่านทางส่ือออนไลน์ จ านวน 21 คน ซ่ึงแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ๆ ละ 7 คน ไดแ้ก่ กลุ่มท่ีติดตาม
เน้ือหาในแง่บวก กลุ่มท่ีติดตามเน้ือหาในแง่ลบ และกลุ่มท่ีติดตามเน้ือหาในแง่ท่ีเป็นกลาง เม่ือได้
รายช่ือ และขอ้มูลการติดต่อ ผูว้จิยัด าเนินการติดต่อเพื่อนดัวนั เวลา และสถานท่ีในการสนทนากลุ่ม 
โดยสถานท่ีนัดหมายเป็นร้านกาแฟท่ีมีพื้นท่ีอิสระ และห้องส่วนบุคคลท่ีลูกคา้สามารถเขา้ไปใช้
บริการได ้รวมถึงสะดวกต่อการเดินทาง   
  3.3.1.2 เม่ือท าการนัดหมายในเร่ืองว ัน เวลา สถานท่ีรียบร้อยแล้ว ผูว้ิจ ัยด าเนินการ
จดัเตรียมเคร่ืองบนัทึกเสียง อุปกรณ์จดบนัทึกในการสนทนากลุ่ม รวมถึงของท่ีระลึกในการมอบให้
กลุ่มตวัอยา่งเพื่อเป็นการตอบแทนในการใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ในการท าวจิยัคร้ังน้ีอีกดว้ย 
 3.3.2 ขั้นตอนระหวา่งการสนทนากลุ่ม 
  3.3.2.1 ผูว้ิจยัตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสารและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อไม่ให้เกิด
อุปสรรคระหว่างการเก็บข้อมูล รวมทั้ งจดัเตรียมเคร่ืองด่ืม และอาหารว่างเพื่อเป็นการต้อนรับ
ผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่มในคร้ังน้ีดว้ย 
  3.3.2.2 เม่ือผูว้จิยัพบกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีไดน้ดัหมายไว ้ผูว้จิยักล่าวสวสัดี และพูดคุยอยา่ง
เป็นกนัเองโดยถามเร่ืองทัว่ไป เพื่อให้กลุ่มตวัอย่างลดอาการประหม่า และสร้างความคุน้เคยก่อน
การสนทนากลุ่ม เม่ือถึงเวลาสนทนากลุ่ม ผูว้ิจยัไดช้ี้แจงต่อกลุ่มตวัอยา่งถึงประเด็นในการสนทนา
กลุ่มคร้ังน้ี และขออนุญาตในการบนัทึกเสียงตลอดช่วงระยะเวลาการสนทนากลุ่ม และเม่ือจบการ
เก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัไดก้ล่าวขอบคุณกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดใ้หข้อ้มูล และแสดงความคิดเห็นอนัเป็น
ประโยชน์ในการสรุปผล และอภิปรายผลในการวจิยัคร้ังน้ี รวมถึงมอบของท่ีรึกเป็นการตอบแทน  
 3.3.3 ขั้นตอนหลงัการสนทนากลุ่ม  
  3.3.3.1 ผูว้ิจยัน าเคร่ืองบนัทึกมาฟังอีกคร้ัง และท าการถอดเทปบทสทนาให้เป็นลาย
ลักษณ์อักษร จากนั้ นน ากระดาษท่ีจดบันทึกในระหว่างการสนทนากลุ่มมาประกอบการ 
สรุป และวเิคราะห์ผล 
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ตารางที ่3.1 ตารางรายช่ือ และวนั เวลา สถานท่ีในการจดัสนทนากลุ่ม 
 

กลุ่มทีต่ิดตามเน้ือหาข่าวของบริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ในแง่บวก 
วนั.....19.......ที.่....สิงหาคม.... เวลา....13.00 – 15.00.... น. 
ณ ร้าน........(ร้านกาแฟ)...................................................  

ล าดับ ช่ือ-สกุล อายุ อาชีพ 
1 มนสันนัท ์ศรีชยาภรณ์ 30 พนกังานเอกชน 
2 พชัรา สุวศิน 30 แม่บา้น 
3 ธิตารี ดิษยนนัทคุ์ณากร 30 พนกังานเอกชน 

ล าดับ ช่ือ-สกุล อายุ อาชีพ 
4 ณฐัพร นรานนัทรัตน์ 31 ธุรกิจส่วนตวั 
5 ไม่ประสงคอ์อกนาม 34 นกัวชิาการดา้นสังคม 
6 ไม่ประสงคอ์อกนาม 35 นกัวชิาการดา้นสังคม 
7 นนัทวนั มัน่จิตร 38 อาจารย ์

  
กลุ่มทีต่ิดตามเน้ือหาข่าวของบริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ในแง่ลบ 

วนั.....19.......ที.่...สิงหาคม.... เวลา.....18.30 – 20.30.... น. 
ณ ร้าน........(ร้านกาแฟ)...................................................  

ล าดับ ช่ือ-สกุล อายุ อาชีพ 
1 อจัฉราพร เทียงภกัด์ิ 26 อาจารย ์
2 ปัทมา ปานทุ่ม 30 พนกังานเอกชน 
3 เกศรา สถาปนฤทธ์ิ, 31 ธุรกิจส่วนตวั 
4 นินรตา มุสิกทองศิริโชต์ิ 35 พนกังานเอกชน 
5 เกรียงไกร ป่ินเกตุ 35 พนกังานเอกชน 
6 ปิยะณฐั ศรีสง่า   35 อาจารย ์
7 วฒิุชยั แกว้ดอก 37 พนกังานเอกชน 
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ตารางที ่3.1 (ต่อ) 
 

กลุ่มทีต่ิดตามเน้ือหาของบริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ในแง่ทีเ่ป็นกลาง 
วนั.....20.......ที.่...สิงหาคม.... เวลา....13.00 -15.00... น. 
ณ ร้าน........(ร้านกาแฟ)...................................................  

ล าดับ ช่ือ-สกุล อายุ อาชีพ 
1 ภทัรบุตร เขียนนุกูล 25 นกัแสดง 
2 ภทัราพร แตม้สุวรรณ 27 พนกังานเอกชน 
3 หน่ึงดาว ภิรมยร์ส 30 พนกังานราชการ 
4 พนธ์พิสิทธ์ สุทธิรัตน์ 31 ธุรกิจส่วนตวั 
5 ศุภรักษ ์พิชยับูรณชยั 31 ธุรกิจส่วนตวั 
6 อมราวดี ลดาวลัย ์ณ อยธุยา 33 พนกังานเอกชน 
7 โรจน์ โภคาสมบติั 37 พนกังานเอกชน 

 
3.4 วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 
  ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสนทนากลุ่ม และได้มีวิธีการ
วเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
 3.4.1 น าขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากการสัมภาษณ์โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) มาถอดเทป
บนัทึกออกมาในรูปแบบลายลกัษณ์อกัษร รวมถึงกระดาษท่ีจดบนัทึกขอ้มูล มาจดัระเบียบขอ้มูล 
 3.4.2 น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการจดัระเบียบเน้ือหามาจดัเรียงล าดบัตามท่ีผูว้ิจยัไดก้ าหนดประเด็น
ค าถามไว ้ 
 3.4.3 น าขอ้มูลทั้งหมดมาอ่านอยา่งละเอียด เพื่อให้เกิดความเขา้ใจ จากนั้นน ามาวิเคราะห์ และ
สรุปผลต่อไป 
  



 

บทที ่4 

ผลการวจิยั 

 
  การวจิยัเร่ือง “การศึกษาการเปิดรับขอ้มูล และความเขา้ใจ ท่ีส่งผลถึงทศันคติท่ีมีต่อการ
ด าเนินกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์ร กรณีศึกษา บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ของ
ผูใ้ชส่ื้อออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร ” ผูว้จิยัใชว้ธีิการเก็บขอ้มูลในเชิงคุณภาพ คือ การสนทนา
กลุ่ม (Focus Group Discussion) จ านวน 3 กลุ่ม กลุ่มละ 7 คน รวมทั้งส้ิน 21 คน  โดยแบ่งเป็นกลุ่ม
ท่ีติดตามเน้ือหาในแง่ลบ กลุ่มท่ีติดตามเน้ือหาในแง่บวก และกลุ่มท่ีติดตามเน้ือหาในแง่ท่ีเป็นกลาง 
ส าหรับประเด็นค าถาม ผูว้ิจยัมีการตั้งค  าถามแบบก่ึงมีโครงสร้าง และไดต้ั้งประเด็นค าถามตาม
วตัถุประสงคข์องงานวจิยั คือ 1) ระดบัความรู้ความเขา้ใจในแนวคิดการด าเนินความรับผดิชอบต่อ
สังคมของผูใ้ชส่ื้อออนไลน์ 2) การเปิดรับขอ้มูลการด าเนินกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมของ
บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ของผูใ้ชส่ื้อออนไลน์ และ 3) ทศันคติของผูใ้ชส่ื้อออนไลน์ท่ีมีต่อการ
ด าเนินกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) โดยผูว้ิจยัขอน าเสนอผล
ของการศึกษาดงัรายละเอียดต่อไปน้ี  
  
4.1 ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับหลกัการแนวคิดการด าเนินความรับผดิชอบต่อสังคม  
      (CSR : Corporate Social Responsibility)  
 4.1.1 กลุ่มผู้ทีต่ิดตามเน้ือหาในแง่บวก 
  ผูใ้ห้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการแนวคิดการด าเนินความ
รับผดิชอบต่อสังคม หรือ CSR ไปในทางเดียวกนัวา่ กิจกรรมดงักล่าว เป็นหนา้ท่ีของบริษทั องคก์ร 
หรือหน่วยงาน ท่ีตอ้งด าเนินการออกมาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น บริจาคส่ิงของ ปลูกป่า เป็นตน้ เพื่อ
แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม และประชาชนให้ได้รับผลประโยชน์มากท่ีสุด 
ถึงแมต้ามหลกัการ ทฤษฎีดงักล่าว การด าเนินกิจกรรม CSR ตอ้งไม่หวงัผลตอบแทนใด ๆ ทั้งส้ิน 
แต่ในทางการตลาด ถือว่าเป็นเคร่ืองมือและกลไกอย่างหน่ึงท่ีให้ได้มาซ่ึงช่ือเสียง การสร้างข่าว
ประชาสัมพนัธ์ และภาพลกัษณ์ท่ีดี 
  “CSR คือการท่ีองค์กรได้มีการช่วยเหลือสังคมในส่ิงต่าง ๆ โดยไม่ได้หวังผลตอบแทน
ใดๆท้ังส้ิน ซ่ึงถือเป็นกิจกรรมทางการตลาดอย่างหน่ึง เพราะในปัจจุบันแต่ละองค์กรไม่สามารถท า
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แค่ธุรกิจท่ีซ้ือมา ขายไป หรือการท าการตลาดแบบเดิมได้ แต่ต้องมีการท ากิจกรรม CSR เพ่ือให้
ภาพลักษณ์ขององค์กรดูเป็นคนดี การท า CSR จึงเป็นเคร่ืองมือ หรือกลไกหน่ึงท่ีเกี่ยวข้องการตลาด 
ท่ีหลายองค์กรต้องท าเพ่ือให้มีข่าวประชาสัมพันธ์ในด้านดี และเพ่ือให้ประสาธารณชนได้ทราบ
และรู้จักมากขึน้” (ภัทรบุตร เขยีนนุกูล, การส่ือสารระหว่างบุคคล, 20 สิงหาคม 2559) 
 นอกจากน้ียงัมีผู ้ติดตามข้อมูลในกลุ่มน้ีท่ีสามารถเข้าใจ และให้ข้อมูลเชิงลึกถึง
กระบวนการในการด าเนินความรับผดิชอบต่อสังคมได ้
  “CSR เป็นเร่ืองของบริษัทว่าจะแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม และผู้ ถือ
หุ้นอย่างไร ซ่ึงการท า CSR มีหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ CSR In Process, CSR After Process เป็น
ต้น ขึน้อยู่กับบริษัทนั้น ๆ ว่าจะมีการออกแบบการด าเนินออกมาในรูปแบบใดให้สอดคล้องกับ
ธุรกิจของตนเอง และสามารถสร้างคุณประโยชน์ให้ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียท้ังหมด”  
 4.1.2 กลุ่มผู้ทีต่ิดตามเน้ือหาในแง่ทีเ่ป็นกลาง 
 ผูใ้ห้ขอ้มูลในกลุ่มน้ีส่วนใหญ่รู้จกัแนวคิดของการด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคมว่า
กิจกรรมดงักล่าวอยูภ่ายใตแ้นวคิดและรูปแบบของการคืนประโยชน์สู่สังคมเป็นหลกั ถึงแมจ้ะเป็น
การประชาสัมพนัธ์ของบริษทัก็ตาม  
  “CSR เป็นค าท่ีองค์กรในรูปแบบรูปแบบบริษัทท่ีมีการประชาสัมพันธ์บริษัทของ
ตนเองในเชิงการท าประโยชน์คืนสู่สังคม หรือกิจกรรมอะไรก็ตามท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
คืนกลับสู่สังคม และเป็นการประชาสัมพันธ์บริษัทถือเป็น CSR ท้ังหมด เช่น ปลูกป่าชายเลน เลีย้ง
อาหารน้อง หรือบริจาคส่ิงของให้น้องตามโครงการต่างๆ” 
 ยงัมีบางส่วนท่ีไม่รู้แน่ชัดถึงแนวคิดของการด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคม แต่ยงั
สามารถคาดเดาไดว้า่บริษทัตอ้งท ากิจกรรมต่าง ๆ ท่ีส่งผลดีต่อสังคม และบริษทั เช่น กิจกรรมจิต
อาสา กิจกรรมบริจาคส่ิงของ เป็นตน้ 
 “กพ็อรู้บ้างค่ะ ว่าคืออะไร แต่มันไม่ค่อยชัดในหัวเท่าไหร่ เพราะเราไม่ได้สนใจตั้งแต่
ต้นว่ากิจกรรม CSR คืออะไร ท าไปแล้วได้อะไร อาจเพราะไม่ได้เรียนด้านนี ้ไม่ได้ท างานเกี่ยวข้อง
กับด้านนี ้แต่เคยเห็นภาพเวลาบริษัทออกไปท า เรากไ็ม่ได้สนใจ จึงไม่รู้ว่าจริง ๆ แล้วคืออะไร รู้แต่
ว่ามนัเป็นส่ิงดีค่ะ” 
 4.1.3 กลุ่มผู้ทีต่ิดตามเน้ือหาในแง่ลบ 
 ผูใ้ห้ขอ้มูลในกลุ่มน้ีส่วนใหญ่รู้จกัแนวคิดการด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคมเป็น
อยา่งดี ทั้งจากการศึกษา และประสบการณ์ เป็นตน้ ถึงแมจ้ะเป็นการประชาสัมพนัธ์ แต่การท่ีบริษทั
ไดท้  ากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสังคม ถือเป็นขอ้ดีท่ีบริษทัควรท ามากกวา่ไม่ไดท้  าส่ิงใดเลย 
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  “ในมุมมองของผม การท า CSR เป็นการช่วยเหลือทางสังคม ไม่ว่าองค์กรนั้นจะหวัง
ผลทางการตลาดหรือไม่ก็ตาม อย่างน้อยถ้าองค์กรนั้นคิดท่ีจะท าเพ่ือสังคม ผมว่ามันดีกว่าไม่ท า
อะไรเลย และส่ิงดี ท่ีบริษัทได้ท าไว้กย็งัส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีต่อบริษัทอีกด้วย” 
  “CSR เป็นการตอบแทนผู้บริโภค ตอบแทนสังคม เป็นการท าเพ่ือสังคมโดยเฉพาะ ถ้า
ในแง่ของการประชาสัมพันธ์ คือเป็นการประชาสัมพันธ์ท่ีให้บริษัทได้ท าประโยชน์เพ่ือสังคมใน
แง่มุมท่ีบริษัทได้ใช้ไป เพ่ือให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์มากท่ีสุด ท้ังนีก้ารท า CSR ถือเป็น
กิจกรรมทางการตลาดชนิดหน่ึง ถึงแม้ว่าการท า CSR เป็นการท าประโยชน์เพ่ือประชาชนหรือสังคม
กต็าม แต่กห็นีไม่พ้นการท าการตลาดท่ีต้องท าควบคู่ไปด้วยกัน”  
  ในขณะท่ีบางส่วนไม่เห็นดว้ย และไม่ไดมี้ความพึงพอใจกบัแนวคิดการด าเนินความ
รับผิดชอบต่อสังคม เพราะเป็นช่องทางการหาผลประโยชน์ของบริษทั หรือหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ 
และเอกชน โดยไม่เกิดการพฒันาใด ๆ เลยทั้ งส้ิน นอกจากการหาผลประโยชน์ร่วมกัน อีกทั้ ง
ประเทศไทยถือเป็นประเทศท่ีลา้หลงั และมองผลประโยชน์ตนเองมาก่อนการช่วยเหลือสังคม จึงไม่
เกิดการพฒันาอยา่งแทจ้ริง  
  “CSR คือความรับผิดชอบขององค์กรต่อบริบทสังคม หลังจากท่ีได้อะไรจากสังคมไป
แล้ว แต่โดยส่วนตัวแล้ว ผมไม่ชอบระบบนีม้ากเท่าไหร่ เพราะผมมองว่าการหลักการพัฒนามัน
เร่ิมต้นท่ีตนเอง ไม่ใช่การท่ีถูกผลประโยชน์เข้าครอบง า แต่ในปัจจุบันการท า CSR ของบริษัท
หมายถึงการหาพวก การได้ผลประโยชน์ตอบแทนซ่ึงกันและกันกับสังคม เช่น การลดหย่อนภาษี 
เป็นต้น อีกนัยนึงมันเป็นผลทางการตลาดด้วย ผมว่ามันเป็นการหาแนวร่วม แทนท่ีจะให้สังคมไป
เลย แต่บริษัทมองว่าเค้าต้องได้อะไรกลับคืนบ้างในการท า CSR ในแต่ละคร้ัง ผมว่าในประเทศไทย
ยงัล้าหลังในเร่ืองการท าเพ่ือสังคมมาก ส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมทางการตลาด ไม่ได้เป็น CSR อย่าง
แท้จริง” (ปิยะณัฐ ศรีสง่า , การส่ือสารระหว่างบุคคล, 19 สิงหาคม 2559) 
 
4.2 ประสบการณ์เกีย่วกบัการด าเนินความรับผดิชอบต่อสังคม (CSR : Corporate Social 
Responsibility) 
 4.2.1 กลุ่มผู้ทีต่ิดตามเน้ือหาในแง่บวก 
  ผูใ้ห้ขอ้มูลส่วนใหญ่เคยมีประสบการณ์เก่ียวกบัการด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคมใน
รูปแบบท่ีแตกต่างกนัออกไป ตวัอย่างเช่น บางคนเคยไปปลูกป่า บางคนเคยท าตุ๊กตามือให้น้อง ๆ 
ผูด้อ้ยโอกาส หรือการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัน ้าท่วม เป็นตน้ ทั้งน้ียงัไดใ้หข้อ้มูลเดียวกนัวา่แค่เราได้
ท าเพื่อสังคม ถึงแมจ้ะเป็นบางกลุ่มก็ตาม แต่ก็มีความสุขท่ีไดท้  า และคาดหวงัให้มีการขยายวงกวา้ง
ออกไปสู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื  
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  “เคยค่ะ ถือว่ามีประสบการณ์อยู่พอสมควร เน่ืองจากเคยท างานอยู่ ท่ีวิทยุคล่ืนหน่ึง
เกี่ยวกับเด็กและครอบครัว คล่ืนดังกล่าวได้ท าโครงการจัดกิจกรรมมากมาย อาทิ เล่านิทานจาก
ตุ๊กตามือ เราจึงมีได้โอกาสไปเป็นอาสาสมัครท าตุ๊กตามือให้กับน้อง ๆ ผู้ ด้อยโอกาสได้เกิดการ
เรียนรู้ และยงัมีอีกหลาย ๆ โครงการท่ีได้เข้าร่วมในขณะท างาน ซ่ึงความรู้สึกตอนนั้น เรารู้สึกว่าคน
ท่ีเป็นส่วนหน่ึงในการท ากิจกรรมแต่ละโครงการ เม่ือได้ลงมือท าเพ่ือผู้ อ่ืน หรือสังคมในส่วนหน่ึง 
ถึงแม้จะเป็นส่วนเลก็ ๆ  มันกลับรู้สึกอ่ิมใจ ถึงแม้จะเหน่ือย  หรือล าบากกต็าม” (หน่ึงดาว ภิรมรศ, 
การส่ือสารระหว่างบุคคล,20 สิงหาคม 2559) 
  “เคยท าค่ะ ตอนนั้นท างานอยู่ ท่ีบริษัทแห่งหน่ึงท่ีท าเกี่ยวกับฟุตบอล และมีโครงการท่ี
ท าร่วมกับกลุ่มแม่บ้าน คือ ไปสร้างอาชีพและโดยการผลิตของท่ีระลึกให้กับสโมสร นอกจากนั้น
เคยท างานท่ีป่าสาละ ซ่ึงเป็นประสบการณท่ีดี เพราะตอนนั้นท าหน้าท่ีเป็นตัวเร่งวาทกรรมในเร่ือง
ของ sustainability เป็นท่ีรู้จักในวงกว้าง ท่ีถือว่ามันเป็นเร่ืองท่ีกว้างกว่าการท า CSR แต่เป็นการท า
อย่างไรให้ยั่งยืน โดยหน้าท่ีแล้วจะมี 3 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่ อบรมความรับผิดชอบในประเดน็ต่าง ๆ  
วัดผลทางสังคมว่าเป็นอย่างไรบ้าง และผลิตงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อ
สังคมต่าง ๆ ท่ีบริษัทส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ส่วนงานอ่ืน ๆ จะเป็นการเผยแพร่ความรู้ท่ัวไป
ในเร่ืองความยั่งยืนให้กับประชาชน” (ผู้ ไม่ประสงค์ออกนาม , การส่ือสารระหว่างบุคคล ,19 
สิงหาคม 2559) 
 4.2.1 กลุ่มผู้ทีต่ิดตามเน้ือหาในแง่ทีเ่ป็นกลาง 
  ผูใ้ห้ข้อมูลส่วนใหญ่เคยมีประสบการณ์เข้าร่วมกิจกรรมด าเนินความรับผิดชอบต่อ
สังคม ซ่ึงส่วนใหญ่ให้ขอ้มูลไปในทางเดียวกนัว่า ถึงแมจ้ะรู้วา่ท าเพื่อผลประโยชน์ของบริษทั แต่
กลบัมีความสุขท่ีไดมี้ส่วนในการท าเพื่อสังคม และช่วยเหลือประชาชน 
 “ครับ ผมได้มีการเข้าร่วมท า CSR เยอะมาก ท้ังปลูกป่า บริจาคของช่วยเหลือน า้ท่วม 
ล่าสุดได้มีร่วมกิจกรรมระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน า้ท่วมท่ี จ .สกลนคร ซ่ึงผมชอบนะครับ 
สนุกดี ทุกคร้ังท่ีออกไปผมได้อะไรกลับมาเยอะเลย ท้ังได้ท างานร่วมกับเพ่ือนด้วย ท าเพ่ือสังคมด้วย
ครับ”    
 ในขณะเดียวกนัมีผูใ้ห้ขอ้มูลเพียงบางส่วนท่ีไม่ไดร่้วมกบับริษทั แต่มีการท าออกมาใน
รูปแบบส่วนบุคคล 
 “คือผมท าธุรกิจส่วนตัว แล้วถ้าเป็นรูปแบบแคมเปญของบริษัทยังไม่เคยมส่ีวนร่วมครับ 
แต่ท่ีเคยท า และท าเป็นประจ าเลย จะท าแบบส่วนตัว เช่น บริจาคส่ิงของ เลีย้งอาหารน้อง”  
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 4.2.2 กลุ่มผู้ทีต่ิดตามเน้ือหาในแง่ลบ 
 ผูใ้ห้ขอ้มูลมีประสบการณ์ในการด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคม ซ่ึงบางส่วนได้ให้
ความเห็นว่าการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีเคยเขา้ร่วมส่วนใหญ่เป็นค าสั่งจากทาง
หน่วยงานวา่ตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมดงักล่าว เม่ือมีโอกาสไดเ้ขา้ร่วมก็ถือเป็นประสบการณ์ท่ีดี แต่ทาง
หน่วยงานควรมีการดูแลพื้นท่ีท่ีท า CSR อยา่งต่อเน่ือง    
 “เคยค่ะ ตอนช่วงท่ีเรียนปริญญาโทเทอม 1 ได้เข้าร่วมท ากิจกรรมปลูกป่าชายเลนท่ี จ.
นครปฐม เพ่ือคืนธรรมชาติ ระบบนิเวศน์ในกับป่าชายเลน ซ่ึงบางคร้ังมองว่าเป็นการท าท่ีฉาบฉวย 
เพราะท่ีเรียน ป.โท ก็มีการท าทุกปี แต่ไม่ได้มีการด าเนินการในเร่ืองการดูแล รักษาต่อ ส่วนการ
ปลูกป่าของ บริษัท ปตท. นั้น มีการดูแลอย่างต่อเน่ืองในแต่ละปีว่าแต่ละต้นท่ีปลูกเจริญเติบโตไป
มากน้อยแค่ไหน หรือบริเวณท่ีปลูกป่ามีการขยายพื้นท่ีสีเขียวมากน้อยเพียงใด ไม่ได้แค่ท าเพ่ือ
ถ่ายรูปลงส่ือเพียงอย่างเดียว จึงเห็นว่าการปลูกป่าท่ี ปตท. ท ามันประสบความส าเร็จกว่าหน่วยงาน
อ่ืนๆ ท่ีไม่ได้มองเร่ือง CSR เป็นอันดับแรก แต่มองประโยชน์ส่วนตนว่าในแต่ละปีอยากไปเท่ียว
จังหวดัไหน ถึงจะจัดท าโครงการ CSR ให้กับบริเวณนั้น”  
  ยงัมีบางส่วนท่ีได้มีการด าเนินความความรับผิดชอบต่อสังคมในรูปแบบท่ีสร้าง
จิตส านึกของคนให้อยากท าเพื่อสังคมอยา่งแทจ้ริง เน่ืองจากไม่เห็นดว้ยกบัการท าแบบฉาบฉวยเพื่อ
การประชาสัมพนัธ์ของบริษทั 
 “ตามหลักการท า CSR เป็นเร่ืองของการพัฒนาตนเองก่อนท่ีจะพัฒนาคนอ่ืน องค์กร 
หรือสังคม โดยส่วนตัวผมท าในการสร้างคนให้มีจิตอาสา และอยากจะช่วยเหลือ เอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ่ คน
อ่ืนโดยตัวของเค้าเอง ไม่อย่างนั้นการท า CSR ถือว่าล้มเหลวครับ”   
 
4.3 การเปิดรับและการแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกบักจิกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมของ บริษัท ปตท. 
จ ากดั (มหาชน)  
 4.3.1 กลุ่มผู้ทีต่ิดตามเน้ือหาในแง่บวก 
  กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลส่วรใหญ่มีการเปิดรับ และแสวงหาขอ้มูลในแง่ของการน าไปใชใ้นการ
ท างาน ทั้งยงัอ่านเพื่อความสนใจส่วนบุคคลท่ีอยากใหมี้การพฒันา 
 “ตอนท่ียังท างานให้กับ ปตท. ได้มีการติดตามข่าวค่อนข้างเยอะ โดยส่วนใหญ่จะหา
ข้อมูลใน Google หรือตามสกู๊ปข่าวอย่าง investigate scoop ซ่ึงไม่ได้เป็นการประชาสัมพันธ์ของ
บริษัท แต่เป็นข้อมูลของนักข่าวท่ีเจาะข่าวในเชิงลึก ในขณะเดียวกันก็ได้อ่านรายงานของบริษัท
ประกอบกับลงพืน้ท่ีหาข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วย จึงมั่นใจพอสมควรว่าข้อมูลท่ีได้มาเป็น
จริง” (ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม , การส่ือสารระหว่างบุคคล,19 สิงหาคม 2559) 
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  “ส่วนใหญ่จะเห็นข่าวของบริษัท ปตท . หรือการท า CSR ตามส่ือ Youtube ส่วน 
Facebook หรือส่ืออ่ืน ๆ อย่าง Instagram แต่ว่าน้อยมาก เพราะบางคร้ังข่าวโฆษณาของ ปตท. จะมา
ในรูปแบบของโฆษณาแฝง หรือโฆษณาตอนท้ายของรายการ มันนี่ทอล์ค ถึงแม้เราไม่ได้มี
จุดประสงค์ในการเปิดรับข้อมูลโดยตรง แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าข่าวประเภทสามารถท าให้เราสนใจ
ศึกษาต่อว่า ปตท. ก าลังด าเนินการเร่ืองอะไรบ้างในขณะนี ้และโดยส่วนตัวแล้วท างานท่ีเกี่ยวข้อง
กับการท า CSR จึงได้ศึกษาเพ่ือท่ีจะน าโครงการของ ปตท. มาปรับปรุงในการท ากิจกรรม CSR ของ
ตนเอง นอกจากนีส่ิ้งท่ีน่าสนใจอยากจะศึกษา คือ เราอยากทราบว่าบริษัท ปตท . ได้ท าอะไรให้กับ
ประเทศบ้าง หลังจากท่ีใช้ทรัพยากรของประเทศไปอย่างมากมาย”  
 4.3.2 กลุ่มผู้ทีต่ิดตามเน้ือหาในแง่ทีเ่ป็นกลาง 
 ผูใ้ห้ขอ้มูลไดใ้ห้ขอ้มูลไปในทางเดียวกนัวา่ไม่ไดมี้การแสวงหา หรือเปิดรับในดา้นการ
ท ากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ส่วนใหญ่จะดูขอ้มูลดา้นอ่ืน ๆ เช่น ราคาน ้ ามนั ราคาหุ้น เป็น
ตน้    
  “ส่วนใหญ่ผมติดตามราคาน ้ามัน ไม่ได้ดูเร่ือง CSR ครับ” (โรจน์ โภคาสมบัติ, การ
ส่ือสารระหว่างบุคคล,20 สิงหาคม 2559) 
  “ไม่ได้ติดตามเลยครับ แต่เคยได้ยินข่าวว่ามีการปลูกป่าชายเลน โดยหลัก ๆ ผมรู้จัก 
ปตท. จากตลาดหุ้น เพราะส่วนตัวเล่นหุ้นอยู่แล้ว” (พลพิสิษฐ์ สุทธิรัตน์, การส่ือสารระหว่างบุคคล
,20 สิงหาคม 2559) 
 4.3.3 กลุ่มผู้ทีต่ิดตามเน้ือหาในแง่ลบ 
  ผูใ้ห้ขอ้มูลบางคนท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินความรับผดิชอบต่อสังคม จึงตอ้งการ
ขอ้มูลเพื่อใชใ้นการท างาน และมีบางส่วนเปิดรับ และแสวงหาเพื่อตอบสนองความอยากรู้ข่าวสาร
ส่วนบุคคลโดยตรง เพื่อจะสามารถแสดงความคิดเห็นในเร่ืองนั้น ๆ ได ้
  “ปกติผมอ่านหนังสือพิมพ์ ดูข่าวท่ีคนอ่ืนแชร์มา ถ้าผมสนใจผมกเ็ข้าไปดู แต่คร้ังแรกจ า
ได้ว่าผมไม่ได้สนใจจะดูเร่ือง CSR ผมเช็คราคาน า้มัน แต่พอผมเห็นหัวข้อข่าว ผมก็กดเข้าไปอ่าน 
เพราะโดยส่วนตัวผมท างานจิตอาสาเพ่ือสังคมด้วย ผมเลยสนใจเข้าไปอ่าน อ่านเป็นความรู้บ้าง เกบ็
ข้อมลูมาเป็นหัวข้อวิพากษ์ วิจารณ์ในกลุ่มบ้างครับ” 
  “ดิฉันท างานท่ีเกี่ยวกับ CSR ค่ะ คือไม่ใช่แค่ของ ปตท. ท่ีเข้าไปดู เข้าไปดูหลายท่ี และก็
เห็นว่าออกมาในรูปแบบเดียวกันคือหวงัข่าวประชาสัมพันธ์ แล้วกช็อบไปท าในพืน้ท่ีท่ีมีข่าวออกมา
ว่ามีคนเข้าไปท าเยอะ ๆ มันเลยไปกระจุกพัฒนาอยู่พืน้ท่ีเดียว ท้ังท่ีเราควรกับพืน้ท่ีใกล้ตัว หรือคน
ใกล้ตัวท่ีได้รับผลกระทบจากเรา แล้วขยายวงกว้างออกไป เราควรปรับทัศนคติตั้งแต่ผู้บริหารเลยค่ะ 
จากประสบการณ์จะเจอผู้ บริหาร หรือทีมงานไม่เห็นด้วย เพราะมันยุ่ งยาก ส้ินเปลืองเวลา 
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งบประมาณค่ะ สุดท้ายแล้วทุกท่ีก็ท าง่าย ๆ และถูกกลืนเข้าความเช่ือท่ีว่าให้มีภาพประชาสัมพันธ์
ออกมาสวย ๆ ก็พอ โดยส่วนตัวดิฉันมองว่าต้องให้ความรู้กับเร่ืองนีใ้ห้ชัดเลยค่ะ จะลดความ
ฉาบฉวยลงได้เยอะมาก” 
 
4.4 รูปแบบเน้ือหาที่เปิดรับเกีย่วกับการด าเนินกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมของ บริษัท ปตท. 
จ ากดั (มหาชน) และเป้าหมายของการเปิดรับ 
 4.4.1 กลุ่มผู้ทีต่ิดตามเน้ือหาในแง่ทีเ่ป็นกลาง 
  ผูใ้ห้ขอ้มูลส่วนใหญ่เปิดรับเน้ือหาเพื่อจุดประสงคใ์นการท างาน จึงมีรูปแบบเน้ือหาใน
เชิงการน าไปท าข่าว หรือเขียนรายงานทางวิชาการ เน่ืองจากรูปแบบเน้ือหาจะเป็นเฉพาะกลุ่มผูท่ี้
สนใจ 
  “โดยส่วนตัวแล้วรู้สึกว่าโดยตัวเนื้อหาของข่าว ปตท . นั้น เข้าถึงยาก และเป็นข้อมูล
เฉพาะกลุ่ ม เช่น พลังงานแปรรูป ปลูกป่าชายเลน เป็นต้น ถ้าจะมีคนสนใจจริง ๆ จะเป็นกลุ่ ม
อาสาสมัครท่ีอยากเข้าร่วมกิจกรรม แต่เคยศึกษากรณีหน่ึงท่ีน่าสนใจ คือ ปตท . ได้แปรรูปมูลสุกรท่ี
นครปฐมให้เป็นก๊าซธรรมชาติ เพ่ือช่วยลดการส่งกล่ินได้ และยังช่วยลดมลภาวะทางกล่ินส าหรับ
คนเดินทางผ่านบริเวณนั้นให้ดีขึ ้น ถ้ามีการประชาสัมพันธ์อย่างท่ัวถึง ประชาชนจะเข้าถึงได้
มากกว่านี ้จากเร่ืองนี ้จะเห็นว่าเป็นปัญหาท่ีชาวบ้าน และคนเดินทางบริเวณพบเจอเป็นประจ า และ
บริษัท ปตท. กไ็ด้เข้าไปแก้ปัญหาให้คนในชุมชนได้จริง และเป็นประโยชน์อย่างมหาศาล ถึงแม้คน
จ านวนน้อยท่ีจะรู้ว่ามูลสุกรสามารถแปรรูปเป็นก๊าซธรรมชาติได้ ถ้าไม่ได้อยู่ในชุมชนนั้น บริเวณ
ใกล้เคียง หรือผู้ ท่ีสนใจจริง ๆ แล้วยังมีโรงเรียนก าเนิดวิทย์ ท่ีเป็นโรงเรียนของบริษัท ปตท . ท่ีจบ
ออกมาแล้วท างานกับ ปตท . ด้วย ถือว่าเป็นโครงการท่ีดีมาก ๆ เลยค่ะ” (หน่ึงดาว ภิรมย์รสการ
ส่ือสารระหว่างบุคคล,20 สิงหาคม 2559) 
 4.4.2 กลุ่มผู้ทีต่ิดตามเน้ือหาในแง่ทีเ่ป็นกลาง 
   ผูใ้ห้ขอ้มูลส่วนใหญ่ท่ีเปิดรับเป็นขอ้มูลดา้นอ่ืน ๆ เช่น ราคาน ้ ามนั หรือราคาหุ้น เป็น
ตน้ แต่ก็ไดเ้ห็นการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทับา้ง จึงไดรู้้ถึงส่ิงท่ีบริษทั 
ปตท. จ ากดั (มหาชน)ท าเพื่อสังคมมาก 
  “จริง ๆ แล้วดิฉันเล่นหุ้น จึงรู้จัก ปตท . จากการเล่นหุ้น แต่ดิฉันก็เคยเห็นข่าวการท า 
CSR ของเค้าบ้างตาม facebook ก็เห็นว่าท าก็ดี เพราะเค้าก็ใช้ทรัพยากรเราไปเยอะเหมือนกัน โดย
ส่วนตัวชอบโครงการ ป่าในกรุงค่ะ ท่ีเค้าปลูกป่าไว้เพ่ือให้คนเข้าไปศึกษา และให้เข้าไปท่องเท่ียว
ได้” (ภัทราพร แต้มสุวรรณ, การส่ือสารระหว่างบุคคล,20 สิงหาคม 2559) 
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 4.4.3 กลุ่มผู้ทีต่ิดตามเน้ือหาในแง่ลบ  
  ผูใ้ห้ขอ้มูลส่วนใหญ่กลุ่มน้ีมีเป้าหมายในการเปิดรับขอ้มูลการด าเนินความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของ บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) โดยตรงเพื่อน าขอ้มูลไปใชใ้นการแสดงความคิดเห็นใน
เชิงวพิากษ ์วจิารณ์ 
  “เราชอบติดตามข่าวพวกนีน้ะ จริง ๆ เราเคยท างานในแผนกท่ีมส่ีวนเกี่ยวข้องกับการท า 
CSR ของบริษัท เราจึงต้องศึกษาค่อนข้างเยอะ แต่ศึกษาไปก็ไม่มีประโยชน์เท่าไหร่ เพราะสุดท้าย
แล้วส่ิงท่ีบริษัทต้องการคือให้มข่ีาวประชาสัมพันธ์ออกไป เอาช่ือเสียงมาก่อน ใช้เงินเยอะหน่อยเพ่ือ
แลกกับดาวในตลาดหลักทรัพย์ ถ้าอย่างบริษัท ปตท . ก็ดีหน่อย ตรงท่ีเป็นรูปเป็นร่างชัดเจนกว่า ดู
แนบเนียนกว่า เพราะเป็นองค์กรใหญ่ มี เงินเยอะ ภาพโฆษณา และภาพลักษณ์ท่ีออกมาสู่
สาธารณชนจึงถือว่าเป็นภาพท่ีดีมาก ซ่ึงในความเป็นจริงแล้วเรามองว่าบริษัท ปตท . พยายามสร้าง
ภาพลักษณ์มาเพ่ือโน้มน้าวให้คนเช่ือว่าบริษัท ปตท . คือความภาคภูมิใจของไทยท้ังชาติ และเป็น
พลังงานเพ่ือคนไทยโดยเฉพาะ” (อัจฉราพร เทียงภักด์ิ, การส่ือสารระหว่างบุคคล ,19 สิงหาคม 
2560) 
 
4.5 ทศันคติทีม่ีต่อการด าเนินกจิกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
 4.5.1 กลุ่มผู้ติดตามเน้ือหาหาในแง่บวก 
  ผูใ้ห้ข้อมูลส่วนใหญ่กล่าวไปในทิศทางเดียวกันว่า บริษัท ปตท. เป็นบริษัทท่ีมีการ
ด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคมอยา่งจริงจงั เน่ืองจากประเภทของธุรกิจของบริษทัเองไดมี้การใช้
ทรัพยากรเป็นจ านวนมาก จึงได้มีการออกมาท าโครงการท่ีเก่ียวกบัการอนุรักษณ์ทรัพยากรเป็น
จ านวนมากเช่นเดียวกนั โดยเฉพาะโครงการปลูกป่า เพื่อเพิ่มจ านวนพื้นท่ีสีเขียว ถึงแมจ้ะมีข่าวดา้น
ลบออกมาตามส่ือต่าง ๆ แต่ทางบริษทัเองก็สามารถแกว้กิฤติท่ีเกิดข้ึน และยงัมุ่งหนา้ด าเนินกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคมออกมาสู่สาธรณชน และด าเนินการสานต่อโครงการอ่ืน ๆ อยา่งต่อเน่ือง
เพื่อใหป้ระชาชน และสังคมไดรั้บผลประโยชน์สุงสุด 
  “จริงๆ แล้ว ถ้าได้ศึกษาการท า CSR ของบริษัท ปตท. จะเห็นว่าเค้าท าค่อนข้างเยอะ 
และ advance กว่าบริษัทอ่ืนๆ อยู่แล้ว ท้ังยังมีบริษัทในเครือท่ีมีโครงการย่อยต่างๆ อีกมากมาย ท า
ให้มีหลายองค์กรเข้ามาขอการสนับสนุนเป็นจ านวนมาก และมีส่ือออกมาค่อนข้างเยอะจากการ
สนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ ถ้าถามว่าข่าวด้านลบท่ีออกมามันเกี่ยวข้องกับการท า CSR หรือไม่ เรา
มองว่ามนัเป็นคนละเร่ือง ในแง่ลบนั้นจะเห็นได้ว่าประเภทธุรกิจด้านปิโตรเลียมไม่ได้ส่งเสริมความ
ยั่งยืนอยู่แล้ว ส่วนในด้านบวกท่ีบริษัทท าเพ่ือชุมชน หรือปลูกป่า เราก็เห็นว่าเค้าท าจริง    และมี
ความตั้งใจท่ีจะพัฒนาให้ดีขึน้ จากนั้นการประชาสัมพันธ์ หรือส่ือสารส่ิงท่ีทางบริษัทท าออกมานั้น 
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จะเห็นว่าได้มกีารส่ือสารรายละเอียดส่ิงท่ีท าได้ดีขึน้มากกว่าการประชาสัมพันธ์เพียงอย่างเดียว โดย
สรุปแล้วในความคิดของเรายงัถือว่าภาพลักษณ์ของบริษัทยงัอยู่ในเกณฑ์ดี” ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม , 
การส่ือสารระหว่างบุคคล,19 สิงหาคม 2559) 
 4.5.2 กลุ่มผู้ทีต่ิดตามเน้ือหาในแง่ทีเ่ป็นกลาง  
  ผูใ้ห้ขอ้มูลส่วนใหญ่ได้มอง 2 แง่มุม คือ ส่วนท่ีบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ด าเนิน
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมถือเป็นส่วนดีท่ีองค์กรไดมี้การคืนให้สู่สังคม ส่วนข่าวดา้นลบ
เก่ียวกบัคุณภาพน ้ ามนัตกต ่า หรือกรณีทุจริตโรลส์-รอยซ์ นั้นก็คนละส่วนกนั ไม่สามารถเอามา
รวมกันได้ จึงไม่ได้มีผลต่อทศันคติ และไม่ได้มีผลต่อการตดัสินใจในการใช้บริการของบริษทั
ดงักล่าวใด ๆ ทั้งส้ิน 
  “เรามองว่าข้อดีก็ข้อดี ข้อเสียก็คือข้อเสีย คือเฉย ๆ ไม่ได้ส่งผลให้เกิดทัศนคติ
เปลี่ยนไปต่อภาพลักษณ์ของ ปตท . เลย แต่ข้อดี กับข้อเสีย ก็ไม่สามารถน ามาหักล้างกันได้ 
เหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้และส่งผลเสียต่อประชาชน ต้องมาพิจารณาว่ามันเกิดผลเสียมากน้อยแค่ไหน 
หรือร้ายแรงแค่ไหน แต่โดยส่วนตัวมองว่ามันหักลบกันไม่ได้ และไม่มีผลต่อการท า CSR ถึงแม้ว่า
จะท า CSR หรือฟ้ืนฟูบริเวณอ่ืนให้ดีขึน้ แต่บริเวณท่ีท าให้เกิดภาพลักษณ์ด้านลบกย็งัคงอยู่  เรารู้สึก
เฉย ๆ กับการท า CSR ของบริษัท ปตท. เพราะตรงท่ีเค้าดูแลทรัพยากรด้านต่าง ๆ ไว้ ก็มองว่าดี มี
ประโยชน์ แต่ตรงท่ีเค้าท าธุรกิจและส่งผลเสีย ก็มองว่ามันก็เป็นผลเสีย แต่ภาพลักษณ์โดยรวมท้ัง
องค์กร ถือว่าเป็นภาพลักษณ์ท่ีดี เพราะข่าวท่ีส่งผลกระทบต่อประชาชนมากท่ีสุดคือ น า้มัน และ
เร่ืองนีม้ันกจ็ะเกิดเฉพาะช่วงหน้าฝน ในกรณีท่ีมีน า้ไหลเข้าไปปะปนกับน า้มันของบริษัท จึงท าให้
น ้ามันคุณภาพต า่ โดยส่วนตัวก็ใช้น ้ามันของ ปตท . นะ แล้วก็ชอบส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น 
ห้องน า้ หรือ 7-11 เป็นต้น มันสะดวกสบายดีค่ะ” (อมราวดี ลดาวัลย์ ณ อยธุยา, การส่ือสารระหว่าง
บุคคล,20 สิงหาคม 2559) 
 4.5.3 กลุ่มผู้ทีต่ิดตามเน้ือหาในแง่ลบ 
  ผูใ้ห้ข้อมูลส่วนใหญ่ได้กล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า ตนไม่ได้ใช้น ้ ามันของทางบริษัท 
ปตท. จ ากดั (มหาชน) ตั้งแต่ตน้ ยกเวน้เซเว่นอีเลฟเว่น ร้านกาแฟอเมซอน เน่ืองจากคุณภาพของ
น ้ ามนัท่ีต ่ากว่าบริษทัปิโตรเลียมอ่ืน ๆ ทั้งน้ีส่วนใหญ่มาจากการติดตามเน้ือหาข่าวในแง่ลบ และมี
ทศันคติท่ีไม่ดีต่อทางบริษทัดงักล่าว ทั้งจากกรณีภาพลกัษณ์ท่ีพยายามน าเสนอออกมาแตกต่างจาก
ความเป็นจริง หรือไม่ว่าจะเป็นกรณีทุจริตโรลส์-รอยซ์ เองก็ตาม ถึงแมจ้ะด าเนินกิจกรรมความ
รับผดิชอบต่อสังคมออกมามากเท่าใด ก็ไม่สามารท าใหค้นอีกกลุ่มหน่ึงมีทศันคติต่อองคก์รดีข้ึน 
  “อันนีค้วามคิดเห็นส่วนตัวนะคะ คือเป็นคนชอบติดตามข่าวสารบ้านเมืองอยู่แล้วว่า
รัฐบาล หรือองค์กรใหญ่ ๆ ก าลังจะท าอะไรให้กับประเทศชาติบ้าง แล้วเร่ือง ปตท . เนี่ย ก็ถือเป็น
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บริษัทใหญเป็นอันดับต้น ๆ ท่ีส่งผลกระทบให้ประเทศไทยพอสมควร และสนใจศึกษาตั้งแต่เป็น
ป๊ัมน า้มันของรัฐบาลท่ีช่ือป๊ัมสามทหารแล้วค่ะ ก็ติดตามข่าวมาเร่ือย ๆ อย่างเวบ็ไซต์ positioning 
เวบ็ไซต์ข่าวต่าง ๆ หรือกระทู้ตามเวบ็ไซต์พันธ์ุทิพย์ แล้วเราเองกม็องว่าบริษัท ปตท . เป็นบริษัทท่ี
กอบโกยผลประโยชน์จากประชาชนเยอะมาก ท้ังด้านทรัพยากรเองก็ตาม หรือการท่ีประชาชน
บริโภคน ้ามันจากบริษัท ปตท . อย่างมหาศาลในแต่ละปี จนท าให้บริษัท ปตท . เข้าไปนั่งในใจ
ผู้บริโภคได้ และขยายธุรกิจเป็นวงกว้าง ท้ังยังได้ขึน้เป็นบริษัทด้านพลังงานท่ีอยู่ในอันดับต้น ๆ แต่
ประชาชนไม่ได้สนใจข่าวท่ีออกมาเลยว่าคุณภาพน า้มันของบริษัทเนี่ยต า่กว่าบริษัทอ่ืนเยอะมาก 
และการประโคมข่าวออกมาโน้มน้าวประชาชนว่าเป็นพลังงานไทย เพ่ือคนไทย คนไทยทุกคนต้อง
ภาคภูมิใจ และใช้ยี่ห้อนีเ้ท่านั้น ท้ังท่ีความเป็นจริงแฝงไปด้วยผลประโยชน์ทางธุรกิจ ย่ิงช่วงไหนมี
ข่าวลบเยอะ ๆ จะย่ิงมีการปล่อยโฆษณาออกมาเยอะ เพ่ือกลบภาพลักษณ์ด้านลบ ย่ิงข่าวล่าสุดท่ีได้
ยินเร่ืองทุจริตโรลส์-รอยซ์ ท่ีเรียกว่าเป็นทุจริตข้ามชาติท่ีท าลายช่ือเสียงประเทศไทยเป็นอย่างมาก 
อันนีก้็รอดูตอนจบเหมือนกันค่ะว่าจะเป็นอย่างไร แต่ท่ีแน่ ๆ ดิฉันไม่ได้ใช้บริการของ ปตท . และ
ไม่ได้คิดท่ีจะใช้ด้วยค่ะ” (เกศรา สถาปนฤทธ์ิ,การส่ือสารระหว่างบุคคล,19 สิงหาคม 2559) 
  อยา่งไรก็ตาม มีผูใ้หข้อ้มูลบางส่วนของกลุ่มผูท่ี้ติดตามเน้ือหาในแง่ลบไม่ไดมี้ทศันคติท่ี
ไม่ดีต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) เน่ืองจากได้
ติดตามเพื่อน าขอ้มูลมาแสดงความคิดเห็นในกลุ่มของตนเท่านั้น  
  “ข่าวของ ปตท. ผมติดตามอยู่ เร่ือย ๆ  ผมเป็นพวกชอบอ่านข่าวเสีย ๆ หาย ๆ ของ
ชาวบ้านอยู่แล้ว ต่ืนมาผมต้องเสพข่าวก่อนว่ามีอะไรบ้างวนันี ้ข่าวกรณีโรลส์รอย ผมติดตามอยู่  ผม
มองว่ามันเป็นเร่ืองการเมือง ส่วนองค์กร ปตท . เป็นองค์กรขนาดใหญ่ และมีบริบทหลากหลาย 
เพราะฉะนั้นผมดูเป็นเร่ือง ๆ ไป เร่ืองดีก็ดีไป เร่ืองไม่ดีก็มาดูเป็นประเด็นไป แต่ผมก็เข้าใจว่าคน
ไทยส่วนใหญ่ชอบเหมารวม ตราบใดท่ีไม่ได้กระทบต่อราคาน ้ามัน หรือท าให้ราคาน ้ามันแพง
กระฉูด ผมกโ็อเคครับ” (วฒิุชัย แก้วดอก, การส่ือสารระหว่างบุคคล,19 สิงหาคม 2559)   
 
4.6 ความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะที่มีการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท 
ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
 4.6.1 กลุ่มทีต่ิดตามเน้ือหาในแง่บวก 
  ผูใ้หข้อ้มูลไดแ้สดงความคิดเห็น และไดเ้สนอแนะให้บริษทัหนัมาด าเนินกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมขยายวงกวา้งมากข้ึน และให้ผู ้บริโภคเป็นแรงกระตุ้นให้บริษัทเกิดการ
เปล่ียนแปลงท่ีอยากจะท าประโยชน์ใหก้บัสังคมมากกวา่ประโยชน์ส่วนตน เพื่อกา้วไปสู่การพฒันา
อยา่งย ัง่ยนืต่อไป ทั้งยงัอยากใหบ้ริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) หนัมาศึกษาพลงังานทางเลือกมากกวา่ 
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  เรามองว่ากระแสในการท า CSR ในประเทศไทยมีมากขึน้ แต่ถ้าเทียบกับต่างประเทศ 
ยังถือว่าห่างไกล เพราะของต่างประเทศได้ก้าวข้ามความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปไกล
มาก จนตอนนี ้เค้าตระหนักเร่ือง CSV หรือ การสร้างคุณค่าเพ่ิมร่วมกันในสังคมแล้ว ถ้ามอง
ย้อนกลับมาในประเทศไทยนั้น การท า CSR บางหน่วยงานจะเกิดตามกระแสนิยม และยังขาดการ
ตรวจสอบประสิทธิภาพในการท า CSR อย่างชัดเจน ถ้าจะให้เสนอแนะ เรามองในมุมของผู้บริโภค
เป็นอันดับ 1 ท่ีควรสร้างความตระหนักรู้มากขึน้ ยกตัวเช่น ผลิตภัณฑ์ท่ีเรากิน หรือผลิตภัณฑ์ท่ีเรา
ใช้ มันไปมีผลกระทบต่อใครหรือไม่ พยายามตั้งค าถามมากขึ้นเพ่ือเป็นแรงกดดัน ให้บริษัท
ปรับเปลี่ยน แต่ทุกวนันีห้ลายบริษัทปรับเปลี่ยน มนัมกัจะยึดติดกับค าว่า “ความดี ท าดี” เยอะเกินไป 
ซ่ึงในความเป็นจริงแล้ว การท า CSR ไม่ใช่การท าความดี หรือ ความช่ัว แต่มันเป็นความรับผิดชอบ
ท่ีบริษัทจะต้องท าให้อยู่แล้ว ถ้าไม่มีภาพของผู้บริโภคมากดดัน บริษัทกไ็ม่ได้คิดจะท า เพราะว่าไม่
เห็นความส าคัญ และส้ินเปลือองงบประมาณท้ังท่ีเป็นการประหยัดงบประมาณในระยะยาว อีกแง่
หน่ึงคือหน่วยงานรัฐบาล ควรมีโครงสร้างส่ิงจูงใจ (incentive structure) มาช่วยสนับสนุนให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง เช่น มาตการภาษี หรือสนับสนุนให้บริษัทขนาดเลก็สามารถท าได้ เป็นต้น เพ่ือลด
ข้อโต้แย้งท่ีว่าการท า CSR ต้องเป็นบริษัทขนาดใหญ่เท่านั้น ส่วนของบริษัท ปตท . นั้น เรามี
ข้อเสนอแนะว่าในฐานะท่ีบริษัท ปตท. เป็นบริษัทผู้ผลิตพลังงาน ถ้าเป็นไปได้อยากให้ลองพิจารณา
พลังงานทางเลือกอ่ืน ๆ เช่น ศึกษาพลังงานหมุนเวียน หรือพลังงานด้านอ่ืน ๆ ท่ีไม่ได้มาจาก
ฟอสซิลมากขึน้ เราเช่ือว่าถ้า ปตท. ท าขึน้มาจะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในเร่ืองลดผลกระทบ
ได้มาก ในขณะเดียวกันบริษัทยังสามารถเติบโตได้” (ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม , การส่ือสารระหว่าง
บุคคล,19 สิงหาคม 2559) 
 4.6.2 กลุ่มทีต่ิดตามเน้ือหาในแง่ทีเ่ป็นกลาง 
  ผูใ้ห้ขอ้มูลกลุ่มน้ีไม่ไดเ้สนอนแนะขอ้มูลเพิ่มเติมมากนกั ส่วนใหญ่จะเสนอแนะให้ทาง
บริษทันึกถึงผลประโยชน์ของประชาชนก่อนช่ือเสียงของตนเอง 
  “ผมไม่มีอะไรเพ่ิมเติมพิเศษ ผมว่าทาง ปตท . น่าจะมีนักการตลาดท่ีดูแลด้าน CSR 
โดยตรงและได้มีการท าวิจัยออกมาทุกปีอยู่แล้วว่าท า CSR อย่างไรต่อสังคม และจะได้ผลตอบรับ
กลับมาในเชิงบวกต่อภาพลักษณ์ และช่ือเสียงของบริษัท ผมจึงคิดว่าก่อนท่ีจะได้ช่ือเสียงของบริษัท 
ทางองค์กรเองควรท าโครงการท่ีเกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน และเกิดผลในวงกว้างจะเป็น
ผลดีท่ีสุด” (พนธ์พิสิทธ์ สุทธิรัตน์,การส่ือสารระหว่างบุคคล,19 สิงหาคม 2559) 
 4.6.3 กลุ่มผู้ทีต่ิดตามเน้ือหาในแง่ลบ 
  ผูใ้ห้ขอ้มูลไดเ้สนอแนะให้บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ท าเพื่อประชาชนอย่างแทจ้ริง
มากกวา่ผลประโยชน์ของตนเองทั้งในทางตรงและทางออ้ม    
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 “จริง ๆ ก่อนท่ีบริษัทจะท าเพ่ือสังคม เค้าต้องนึกถึงก่อนว่าสังคมจะได้อะไรบ้าง ก่อนท่ี
จะนึกถึงว่าบริษัทจะได้อะไรกลับมาจากการท า CSR บ้าง น่าจะปรับปรุงคุณภาพน า้มัน เพราะมัน
ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง  และท่ีส าคัญไม่ควรมีนัยแอบแฝงในการท า และถ้าเป็นไปได้ 
อยากให้บริษัทท าแบบขยายวงกว้าง มีการก ากับดูแล และตรวจสอบการท า CSR อย่างจริงจัง 
ไม่อย่างนั้นมันก็ไม่พัฒนาซักทีค่ะ” (เกศรา สถาปนฤทธ์ิ , การส่ือสารระหว่างบุคคล,19 สิงหาคม 
2559) 
  จากขอ้มูลทั้งหมดท่ีผูว้จิยัไดจ้ากการสนทนากลุ่ม จะเห็นวา่ความรู้ความเขา้ใจท่ีมีต่อการ
ด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของผูใ้ห้ข้อมูลเป็นไปในทางเดียวกัน อย่างไรก็ตาม 
ทศันคติของผูใ้ห้ขอ้มูลแตกต่างกนัออกไปตามการเปิดรับขอ้มูลของแต่ละคน ท าให้มีการให้ขอ้มูล
ท่ีแตกต่างกนัทั้งแง่บวก แง่ลบ และแง่ท่ีเป็นกลาง 
  ดงันั้นเพื่อให้การสรุปผลการวิจยัเป็นไปดว้ยความสมบูรณ์ และบรรลุตามวตัถุประสงค์
ท่ีผูว้จิยัไดต้ั้งไวน้ั้น  จึงขอน าไปสู่การสรุปผล การอภิปรายผล และขอ้เสนอแนะต่อไป 

 
 

 

 



 

บทที ่5 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
  การวิจยัเร่ือง “การศึกษาการเปิดรับขอ้มูล และความเขา้ใจ ท่ีส่งผลถึงทศันคติท่ีมีต่อการ
ด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์ร กรณีศึกษา บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ของ
ผูใ้ช้ส่ือออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร ” เป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ ท่ีผูว้ิจยัมีขอ้สงสัยส่วนบุคคล 
และตั้งค  าถามข้ึนมา 2 ประเด็น โดยประเด็นท่ีหน่ึง “บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษทัท่ี
ด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคมออกมาเป็นจ านวนมาก ในขณะเดียวกนักลบัมีข่าวดา้นลบออกมา
เช่นกนั ซ่ึงความขดัแยง้ระหวา่งส่ิงท่ีองคก์รกระท า กบัภาพลกัษณ์ท่ีปรากฎออกมาสามารถส่งผลต่อ
ทศันคติของประชาชนหรือไม่” ส่วนประเด็นท่ีสองคือ “ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการด าเนินความ
รับผิดชอบต่อสังคม และการเปิดรับขอ้มูลท่ีแตกต่างกนัสามารถเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อทศันคติของ
ประชาชนหรือไม่” จากการตั้งค  าถามดงักล่าว ผูว้จิยัไดมี้การสอบถามจากบุคคลใกลต้วักลุ่มหน่ึงท่ีมี
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคมแตกต่างกนั และการเปิดรับขอ้มูล
แตกต่างกนั ซ่ึงค าตอบท่ีไดน้ั้นหลากหลายตามปัจจยัส่วนบุคคล จากขอ้สงสัยในประเด็นดงักล่าว 
จึงน าไปสู่การจดัท าวิจยัเร่ืองน้ีข้ึน โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจใน
แนวคิดการด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคมของผูใ้ช้ส่ือออนไลน์ 2) ศึกษาการเปิดรับขอ้มูลการ
ด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ของผูใ้ช้ส่ือออนไลน์  
และ3) ศึกษาทศันคติของผูใ้ช้ส่ือออนไลน์ท่ีมีต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของ
บริษทั ปตท. จ  ากดั มหาชน  
  จากขอ้มูลขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดศึ้กษาถึงแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อก าหนด
กรอบแนวทางการศึกษา และใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group 
Discussion) ประชาชนผูใ้ช้ส่ือออนไลน์ แบ่งเป็นจ านวน 3 กลุ่ม กลุ่มละ 7 คน รวมทั้งส้ิน 21 คน  
ไดแ้ก่ กลุ่มท่ีติดตามเน้ือหาในแง่ลบ กลุ่มท่ีติดตามเน้ือหาในแง่บวก และกลุ่มท่ีติดตามเน้ือหาในแง่
ท่ีเป็นกลาง ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดไดมี้การคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง ( Purposive  sampling 
) โดยก าหนดลกัษณะของกลุ่มท่ีเลือกให้เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั จากนั้นผูว้ิจยัไดน้ า
ข้อมูลท่ีได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลมาจดัระเบียบ เรียงล าดับ วิเคราะห์ผล รวมถึงสรุป และ
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อภิปรายผล โดยในล าดับต่อไปน้ีผู ้วิจ ัยขอน าไปสู่การสรุปผล และอภิปรายผลการวิจัยตาม
วตัถุประสงคท่ี์ไดต้ั้งไว ้ซ่ึงรายละเอียดดงัขอ้มูลต่อไปน้ี 
 
5.1 สรุปผลการวจัิย 
      5.1.1 ระดับความรู้ความเข้าใจในแนวคิดการด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ใช้ส่ือ
ออนไลน์  
  จากการสนทนากลุ่มได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัด้าน
ส่ิงแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนัส่งผลให้มีระดบัความรู้ความเขา้ใจในแนวคิดการด าเนินความรับผิดชอบ
ต่อสังคมแตกต่างกนั ซ่ึงผูใ้ห้ขอ้มูลส่วนใหญ่จะรู้จกักิจกรรมดงักล่าวจากประสบการณ์ของตนเอง 
และจากส่ือมวลชนท่ีไดเ้ผยแพร่ตามส่ือต่าง ๆ ทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ ถึงแมจ้ะไม่ทราบแน่ชดั
ถึงความหมายของการด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคม แต่ก็ยงัสามารถคาดเดาไดถึ้งรูปแบบ และ
ลกัษณะของการด าเนินกิจกรรมดงักล่าววา่เป็นกิจกรรมท่ีบริษทัตอ้งท าเพื่อตอบแทนสังคมไม่ทาง
ใดก็ทางหน่ึง ถึงแมจ้ะมีการประชาสัมพนัธ์ของบริษทัเขา้มาเก่ียวขอ้งก็ตาม ในขณะท่ีกลุ่มตวัอยา่ง
เพียงบางส่วนท่ีมีความรู้ความเขา้ใจจนสามารถวิเคราะห์ ตลอดจนสามารถน าความรู้ความเขา้ใจท่ีมี
ไปถ่ายทอดหรือน าไปใช้ประโยชน์ได้ เน่ืองจากระดบัการศึกษา สถานภาพทางสังคม และกลุ่ม
สังคมท่ีเก่ียวข้องได้เข้ามามีอิทธิพล ซ่ึงผู ้ให้ข้อมูลกลุ่มน้ีมีส่วนเก่ียวข้องจากหน้าท่ีการงาน 
การศึกษาโดยตรง จึงมีความรู้ความเขา้ใจในเชิงลึกของแนวคิดการด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคม
และสามารถน าความรู้ดงักล่าวไปถ่ายทอดได ้
 5.1.2 การเปิดรับข้อมูลการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) ของผู้ใช้ส่ือออนไลน์ 
  ในการเปิดรับขอ้มูลเพื่อน ามาประกอบการตดัสินใจของบุคคลนั้น ไม่วา่จะเป็นข่าวดา้น
บวก หรือดา้นลบ หรือไม่วา่จะเป็นข่าวสารจากส่ือแหล่งใดก็ตาม บุคคลแต่ละคนจะมีเกณฑ์ในการ
เลือกรับข่าวสารท่ีแตกต่างกัน ข้ึนอยู่กบัลกัษณะส่วนบุคคล สภาพแวดล้อม และเป้าหมาย หรือ
ความตอ้งการของแต่ละบุคคลท่ีแตกต่างกนั จากการสนทนากลุ่มพบวา่ส่วนใหญ่มีการเปิดรับขอ้มูล
จากส่ืออนไลน์ท่ีเป็นกระแสนิยม อาทิ เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม และยูทูบ เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีส่ือ
อ่ืนซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการท างานของบุคลนั้น ๆ และขอ้มูลท่ีถ่ายทอดออกมาค่อนขา้งน่าเช่ือถือ เช่น 
เวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพย ์หรือรายการมนัน่ีทอลค์ เป็นตน้  

จากการสนทนากลุ่ม ผูว้ิจยัพบว่า ทั้งกลุ่มผูท่ี้ติดตามเน้ือหาในแง่บวก กลุ่มผูท่ี้ติดตาม
เน้ือหาในแง่ลบ และกลุ่มผูท่ี้ติตามเน้ือหาในแง่ท่ีเป็นกลาง กล่าวไปในทิศทางเดียวกนัว่าปัจจยัท่ี
ส าคญัท่ีสุดปัจจยัหน่ึงในกระบวนการเลืกเปิดรับข้อมูลคือ ความต้องการ ท่ีเป็นตวัก าหนดการ
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เปิดรับข้อมูลต่างกัน ซ่ึงบุคคล ๆ หน่ึงมักจะเลือกเปิดรับข่าวสารท่ีตนเองสนใจ เพื่อน าข้อมูล
ดงักล่าวมาส่งเสริมหรือสนบัสนุน ความรู้สึก ทศันคติ และค่านิยมท่ีมีอยูเ่ดิมให้ชดัเจนยิง่ข้ึน ซ่ึงการ
ให้ขอ้มูลคร้ังน้ีไดต้อกย  ้าขอ้เท็จจริงในประเด็นดงักล่าวไดอ้ยา่งชดัเจน โดยกลุ่ม ผูใ้ห้ขอ้มูลบางคน
เปิดรับข้อมูลของบริษทั ปตท. จ ากัด (มหาชน) จากการติดตามราคาน ้ ามนั ราคาหุ้น หรือแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีบริษทัได้สร้างไว ้ทั้ งยงัมองว่าข้อมูลการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมท่ี
เผยแพร่ออกมาตามส่ือต่าง ๆ เป็นขอ้มูลท่ีคนส่วนใหญ่เขา้ถึงไดย้าก และไม่ตอบสนองความสนใจ
ของประชาชนในยุคปัจจุบนัท่ีนิยมเปิดรับขอ้มูลดา้นบนัเทิงมากกวา่การท าประโยชน์เพื่อสังคม เช่น 
พลังงานทางเลือก หรือการแปรรูปพลังงาน เป็นตน้ โดยส่วนใหญ่ขอ้มูลเหล่าน้ีได้มีการเปิดรับ
เฉพาะกลุ่มท่ีสนใจศึกษา เน่ืองจากการศึกษา หรืออาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินความรับผิดชอบ
ต่อสังคม จึงไดมี้การศึกษา และน าขอ้มูลดงักล่าวไปใชป้ระโยชน์ และเป็นแนวทางในการก าหนด
กิจกรรมของตนเอง เพราะขอ้มูลของบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) เป็นขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ และไดรั้บ
การยอมรับอย่างแพร่หลายในดา้นการด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งยงัมีบางส่วนท่ีมีความ
ตอ้งการในการเปิดรับ และติดตามขอ้มูลจากความตอ้งการส่วนบุคคล เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดม้าตอกย  ้า
ความคิดของตนเองใหช้ดัเจนข้ึนกบัความรู้เดิมท่ีตนเองมี  

จากขอ้มูลข้างต้นอาจกล่าวได้ว่า ความตอ้งการ และเป้าหมายในการเปิดรับข้อมูลท่ี
แตกต่างกนัเกิดจากความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นการเปิดรับขอ้มูลของบริษทัดงักล่าวมีเพียง
ส่วนน้อยท่ีเปิดรับข้อมูลด้านการด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคม เน่ืองจากความตอ้งการ และ
กระแสนิยมของประชาชนส่วนใหญ่ไม่นิยมศึกษาดา้นการท าเพื่อสังคม และส่ิงท่ีบริษทั ปตท. จ ากดั 
(มหาชน) ไดท้  าออกมาไม่ได้ตอบสนองความตอ้งการท่ีจะเปิดรับขอ้มูลได ้นอกจากน้ีผูใ้ห้ขอ้มูล
บางส่วนมองวา่ประชาชนส่วนใหญ่มกัจะเปิดรับขอ้มูลท่ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อตนเอง ดงันั้นการ
เปิดรับขอ้มูลดา้นราคาน ้ ามนั หรือราคาหุ้น จึงเป็นทางเลือกท่ีดีกวา่การเปิดรับขอ้มูลดา้นการด าเนิน
ความรับผดิชอบต่อสังคมท่ีไม่ไดมี้ผลกระทบใด ๆ เลยต่อประชาชน  
 5.1.3 ทัศนคติของผู้ ใช้ส่ือออนไลน์ที่มีต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของ
บริษัท ปตท. จ ากดั มหาชน  

 ทศันคติเป็นส่ิงท่ีบุคคลมีต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด หรือเร่ืองราว และเหตุการณ์ต่าง ๆ ซ่ึงเรา
สามารถทราบถึงทศันคติของบุคคลนั้น ๆ ผา่นการพูด การแสดงออก หรือการแสดงความคิดเห็นต่อ
ส่ิง ๆ นั้น ซ่ึงจากการสนทนากลุ่ม ช้ีใหเ้ห็นวา่การแสดงออกถึงทศันคติส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั เกิด
จากปัจจยัส่วนบุคลทั้งระดบัการศึกษา หรือสถานภาพทางสังคมท่ีแตกต่างกนั น าไปสู่ความตอ้งการ
ในเปิดรับขอ้มูล หรือมีเป้าหมายในการเปิดรับขอ้มูลท่ีแตกต่างกนั จึงท าให้เกิดความรู้ความเขา้ใจท่ี
แตกต่างกนัเก่ียวกบัการด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)   ซ่ึงจาก
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การสนทนากลุ่ม ผูว้ิจยัไดจ้  าแนกกลุ่มตวัอย่างออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มผูท่ี้ติดตามเน้ือหาในแง่
บวก กลุ่มผูท่ี้ติดตามเน้ือหาในแง่ลบ และกลุ่มผูท่ี้ติดตามเน้ือหาในแง่ท่ีเป็นกลางพบวา่ 

 กลุ่มผูท่ี้ติดตามเน้ือหาในแง่บวกส่วนใหญ่มีทศันคติท่ีดีต่อบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
ถึงแม้ว่าจะมีข่าวด้านลบออกมาเป็นจ านวนมาก แต่กลับมองว่าโดยภาพลักษณ์โดยรวมถือเป็น
ภาพลกัษณ์ท่ีดี เน่ืองจากไดมี้การติดตามขอ้มูล และเห็นการท างานเพื่อสังคมอย่างจริงจงั และเป็น
รูปธรรม ทั้งยงัมองวา่บริษดังักล่าวมีวิสัยทศัน์ท่ีจะมีการสร้างการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืให้กบัสังคม ใน
ขณะเดียวกันมีเพียงบางส่วนในกลุ่มน้ีท่ีมีทศันคติเฉย ๆ กับบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) จาก
มุมมองท่ีว่าตนเองไม่ได้ศึกษา หรือติดตามขอ้มูลอย่างจริงจงั จึงไม่สามารถให้ความคิดเห็นได้
ชดัเจนเทียบเท่ากบับุคคลท่ีติดตามเน้ือหาโดยตรง 

 กลุ่มผูท่ี้ติดตามเน้ือหาในแง่ท่ีเป็นกลางส่วนใหญ่ติดตามข่าวทั้งแง่บวก และทั้งแง่ลบ แต่
ขอ้มูลเหล่านั้นไม่ไดมี้ผลต่อการตดัสินใจในการบริโภคสินคา้ และบริการจากบริษทั บริษทั จ ากดั 
(มหาชน) เน่ืองจากการด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษ ท ปตท. จ ากดั (มหาชน) กบัข่าว
ดา้นลบท่ีสร้างความเสียหายให้กบับริษทัถือเป็นคนละประเด็น จึงไม่สามารถน าขอ้มูลมารวมกนัได ้
ดงันั้นคนกลุ่มน้ีจึงมีทศันคติเฉย ๆ กับบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) แต่มีเพียงบางส่วนท่ีกลบัมี
ทศันคติในดา้นบวก เน่ืองจากมองวา่ทุกบริษทัมีทั้งดา้นดี และดา้นไม่ดี รวมทั้งบริษทั ปตท. จ ากดั 
(มหาชน) ท่ีมีข่าวดา้นลบออกมาเป็นเพียงแค่บางส่วน ไม่ไดส่้งผลต่อทศันคติท่ีมีต่อการด าเนินความ
รับผดิชอบต่อสังคม หรือภาพลกัษณ์ของบริษทั  

 ส่วนกลุ่มผูท่ี้ติดตามเน้ือหาในแง่ลบ โดยส่วนใหญ่กล่าวไปในทางเดียวกันว่าถึงแม้
ขอ้มูลท่ีเปิดรับเป็นเน้ือหาในแง่ลบ ซ่ึงส่วนใหญ่เกิดจากความตอ้งการส่วนบุคคลก็ตาม แต่ก็ยงั
ติดตามข่าวด้านดี และข้อมูลมาจากหลายแหล่งข่าว เพื่อน ามาประกอบการพิจารณาข้อเท็จจริง 
ไม่ได้แค่อ่านข่าวแล้ววิพากษ์ วิจารณ์โดยทันทีจากแหล่งข่าวเดียว เพราะปัจจุบันข้อมูลจาก
แหล่งข่าวบางแหล่งข่าวไม่ได้มีขอ้เท็จจริง นอกจากหวงัผลประโยชน์ให้เกิดความคิดด้านลบต่อ
องคก์รนั้น ๆ ดงันั้นจากขอ้มูลทั้ง 2 ส่วนน ามาประกอบกนั รวมกบัประสบการณ์ท่ีมีอยู่เดิมไดต้อก
ย  ้าความรู้สึกของคนกลุ่มน้ีอย่างชัดเจนว่าตนเองนั้นได้มีทัศนคติด้านลบต่อบริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) รวมไปถึงดา้นการด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคม ท่ีหลายคนไดแ้สดงถึงทศันคติส่วน
บุคคลว่าหวงัผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม ถ้าได้ศึกษาอย่างจริงจงัจะเห็นได้ชัดว่ามี
ผลประโยชน์แอบแฝง และมีการพยายามส่งเสริมภาพลกัษณ์ให้ดูดีโดยการใช้ค  าพูดท่ีส่งผลกับ
ความรู้สึกของประชาชนเพื่อโน้มน้าวให้หันมาใช้สินค้า และบริการของบริษัทปรากฎตามส่ือ
โฆษณาต่าง ๆ เช่น พลงังานไทย เพื่อไทย หรือ ปตท. พลงัท่ีย ัง่ยืน เพื่อไทย เป็นตน้ อย่างไรก็ตาม
กลบัพบว่า มีเพียงส่วนน้อยท่ีมีทศันคติเฉย ๆ ถึงแมต้นจะไม่ชอบการด าเนินความรับผิดชอบต่อ
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สังคมท่ีเน้นภาพลกัษณ์ แต่กลบัมองว่าไม่ไดส่้งผลต่อการใช้สินคา้ หรือบริการของบริษทั ปตท. 
จ ากดั  (มหาชน) เลย 

กล่าวโดยสรุปคือ ทศันคติท่ีเกิดข้ึนนั้นมาจากปัจจยัส่วนบุคคลทั้งดา้นการศึกษา สถานภาพ
ทางสังคม หรือปัจจยัดา้นการเปิดรับขอ้มูล ความรู้ความเขา้ใจ และประสบการณ์ ท่ีส่งผลให้เกิด
ทศันคติท่ีแตกต่างกนั และอาจส่งผลต่อพฤติกรรมท่ีมีต่อบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ท่ีแตกต่างกนั 
ถา้มีทศันคติท่ีดี ก็จะส่งผลให้เกิดความพึงพอใจในการใชสิ้นคา้ และบริการ ถา้มีทศันคติท่ีไม่ดี ก็จะ
ส่งผลให้ไม่พึงพอใจ จนกลายเป็นเกลียดชงั และไม่อยากใชสิ้นคา้ และบริการ และถา้มีทศันคติเฉย 
ๆ ก็ไม่ไดมี้ความพึงพอใจ หรือพึงพอใจเป็นพิเศษ จึงไม่ไดส่้งผลใด ๆ เลยในการตดัสินใจท่ีจะใช้
สินคา้ และบริการ 
 
5.2 อภิปรายผล 
  ในส่วนน้ี ผูว้ิจยัจะอภิปรายโดยเรียงล าดบัเน้ือหาตามปัญหาน าวิจยัท่ีตั้งไว ้เพื่อแสดงให้
เห็นถึงความรู้ความเข้าใจ และการเปิดรับข้อมูลท่ีแตกต่างกันส่งผลอย่างไรต่อทัศนคติของ
ประชาชน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 ปัญหาน าวิจยัขอ้แรก ผูว้ิจยัได้ตั้งค  าถามไวว้่าระดบัความรู้ความเขา้ใจในแนวคิดการ
ด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคมของผูใ้ช้ส่ือออนไลน์เป็นอยา่งไร ผูว้ิจยัพบว่าระดบัความรู้ความ
เขา้ใจของประชาชนแตกต่างกนั มาจากระดบัการศึกษา ประสบการณ์ และสถานภาพทางสังคมท่ี
ต่างกนั ซ่ึงปัจจยัดงักล่าวส่งผลใหค้วามรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการด าเนินความรับผดิชอบแตกต่างกนั 
ท าให้บางคนมีความรู้ ความเขา้ใจอยู่ในระดบัท่ียงัไม่สามารถวิเคราะห์ และน าไปถ่ายทอดหรือใช้
ประโยชน์ได ้ในขณะท่ีบางคนมีระดบัความรู้ท่ีสามารถน าความรู้ความเขา้ใจท่ีตนเองมีไปถ่ายทอด 
หรือน าไปใช้ประโยชน์ได้ นอกจากน้ีผูว้ิจยัยงัพบอีกกว่า จากปัจจยัดา้นระดบัการศึกษา อายุ และ
อาชีพแตกต่างกัน ท าให้แต่ละบุคคลมีความรู้ความเข้าใจท่ีแตกต่างกันนั้น ท าให้แนวโน้มการ
เปิดรับขมู้ลแตกต่างกนั ตลอดจนมีแนวโน้มท่ีแสดงออกถึงทศันคติ และพฤตกรรมท่ีแตกต่างกนั 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชนาทิป  อ่อนหวาน (2553) ท่ีศึกษาเก่ียวกบั ความรู้ความความเข้าใจและ
ทัศนคติท่ีมีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซ้ือสินค้าท่ีมีฉลากคาร์บอนของผู้ บริโภค ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า 1) ระดบัการศึกษาท่ีต่างกนัมีแนวโน้มพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ท่ีมีฉลาก
คาร์บอนในอนาคตแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และระดบัการศึกษาท่ีต่างกนั
มีแนวโน้มพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ท่ีมีฉลากคาร์บอนดา้นการแนะน าให้ผูท่ี้รู้จกัซ้ือสินคา้ท่ีมีฉลาก
คาร์บอนและดา้นการซ้ือสินคา้ท่ีมีฉลากคาร์บอนถึงแมมี้สินคา้ประเภทเดียวกนัวางจ าหน่ายแตกต่าง
กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 2) อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีแนวโนม้พฤติกรรมการซ้ือสินคา้
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ท่ีมีฉลากคาร์บอนในดา้นการแนะน าให้ผูท่ี้รู้จกัซ้ือสินคา้ท่ีมีฉลากคาร์บอนต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 3) ความรู้ความเขา้ใจท่ีต่างกนัมีแนวโน้มพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ท่ีมีฉลาก
คาร์บอน ด้านการซ้ือสินคา้ท่ีมีฉลากคาร์บอนในอนาคต ด้านการแนะน าให้ผูท่ี้รู้จกัซ้ือสินคา้ท่ีมี
ฉลากคาร์บอนและดา้นการซ้ือสินคา้ท่ีมีฉลากคารืบออน ถึงแมมี้สินคา้ประเภทเดียวกนัวางจ าหน่าย
ต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 4) ทัศนคติเก่ียวกับสินค้าฉลากคาร์บอนด้าน
ผลิตภณัฑ์มีความสัมพนัธ์กบัแนวโนม้พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ท่ีมีฉลากคาร์บอน ดา้นการซ้ือสินคา้
ท่ีมีฉลากคาร์บอนในอนาคต ดา้นการแนะน าใหผู้ท่ี้รู้จกัซ้ือสินคา้ท่ีมีฉลากคาร์บอน และดา้นการซ้ือ
สินคา้ท่ีมีฉลากคาร์บอนถึงแมมี้สินคา้ประเภทเดียวกนัวางจ าหน่าย อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง 
 ประการท่ีสอง การเปิดรับข้อมูลการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของ
บริษทั ปตท. จ ากัด (มหาชน) ของผูใ้ช้ส่ือออนไลน์เป็นอย่างไร ผูว้ิจยัพบว่า การเปิดรับขอ้มูลท่ี
แตกต่างกนัเกิดจากปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนั อนัไดแ้ก่ ระดบั
การศึกษา อาชีพ และเป้าหมาย หรือความตอ้งการของแต่ละบุคคลท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงถือเป็นปัจจยั
ส าคญัในการเปิดรับข้อมูล เน่ืองจากบางคนเปิดรับข้อมูลเพื่อจุดประสงค์ในการสนับสนุนการ
ท างาน และน าขอ้มูลนั้นไปเป็นแนวทาง หรือสนสันุนขอ้มูลเดิมท่ีมีอยู ่ในขณะท่ีบางคนมีเป้าหมาย
ในการเปิดรับขอ้มูลเพื่อตอบสนองความตอ้งการส่วนบุคคล และน าขอ้มูลมาตอกย  ้าความเช่ือ หรือ
ขอ้มูลท่ีมีอยู่เดิมให้ชัดเจนข้ึน จากความตอ้งการ และเป้าหมายในกาเปิดรับขอ้มูลท่ีแตกต่างกัน
เก่ียวกับ การด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) เป็นผลท าให้
ทศันคติท่ีมีแตกต่างกนัออกไปตามการเปิดรับขอ้มูล ตลอดจนสามารถส่งผลถึงพฤติกรรมท่ีมีต่อ
การบริโภคสินคา้ และบริการของ บริษทั ปตท. จ ากดัมหาชน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ญาณกร  
วภูิสมิทธ์ และ โมไนยพล  รณเวช (2534) ท่ีศึกษาเก่ียวกบั การเปิดรับ และพฤติกรรมการตอบสนอง
ต่อโฆษณาทางยูทูบ (YouTube) ของผู้บริโภค พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เคยเห็นโฆษณาประเภท 
TrueView in-steams Ads มากท่ีสุด แต่เปิดรับโฆษณาประเภท Non-Skipable in-steam Ads มาก
ท่ีสุด และกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการตอบสนองต่อโฆษณาประเภท TrueView in-
steams Ads มากท่ีสุด และพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีพฤติกรรมตอบสนองต่อประเด็นความตั้งใจในการ
ชมโฆษณา (Attention) มากท่ีสุด ส าหรับการทดสอสมมติฐาน พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีลักษณะทาง
ประชากรแตกต่างกันจะมีการเปิดรับโฆษณาทางยูทูบแตกต่างกัน ยกเวน้ เพศ และการเปิดรับ
โฆษณาทางยูทูท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตอบสนองทั้ง  4 ดา้น อนัไดแ้ก่ ดา้นความตั้งใจ 
ความสนใจ ความตอ้งการ และการตดัสินใจซ้ือ คือ โฆษณาประเภท TrueView in-steams Ads   



57 

 ประการสุดทา้ย ทศันคติของผูใ้ชส่ื้อออนไลน์ท่ีมีต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผดิชอบ
ต่อสังคมของบริษทั ปตท. จ  ากดั มหาชนเป็นอยา่งไร ผูว้ิจยัพบวา่ ทศันคติของประชาชนท่ีแตกต่าง
กนัเกิดจากปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีท าให้แต่ละบุคลมีระดบัความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกบัการด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคมแตกต่างกัน ท าให้การเปิดรับข้อมูลด้านการ
ด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนัตามความตอ้งการ 
และเป้าหมายการเปิดรับขอ้มูล ดงันั้ นแต่ละบุคคลท่ีมีระดับความรู้ความเข้าใจแตกต่างกัน การ
เปิดรับขอ้มูลแตกต่างกนั จึงส่งผลให้มีทศันคติแตกต่างกนัทั้งดา้นบวก ดา้นลบ และทศันคติเฉย ๆ 
ต่อการด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) รวมถึงภาพลกัษณ์ของ
บริษทั ทั้ งน้ีผูว้ิจยัยงัพบอีกว่า ทศันคติท่ีแตกต่างกนัทั้งด้านบวก ด้านลบ และทศันคติเฉย ๆ อาจ
ส่งผลต่อพฤติกรรมท่ีมีต่อการบริโภคสินคา้ และบริการของบริษทั ปตท. จ ากดั มหาชน ทั้งไปใน
ทิศทางเดียวกนั และทิศทางตรงกนัขา้มกบัทศันคติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณัฐพงศ ์พลบัทอง 
และคณะ (2555) ท่ีศึกษา การวัดคุณค่าตราสินค้าและความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีมีผลต่อปัจจัยการ
ตอบสนองทางการตลาดของบริษัท ปตท .จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจยั 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้คุณค่าตราสินค้าในสายตาของผูบ้ริโภคของบริษัท ปตท. จ  ากัด 
(มหาชน) อยูใ่นระดบัมาก การรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ใน
ระดบัมาก การรับรู้ปัจจยัตอบสนองทางการตลาดของบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) โดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก และความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) มีความสัมพนัธ์ในเชิง
บวกกบัปัจจยัตอบสนองทางการตลาดของบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) และสอดคลอ้งกบั วรรณิ
สา คงกะทรัพย ์(2555) ท่ีศึกษาเก่ียวกบั การรับรู้และทัศนคติของประชาชนท่ีมีต่อความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของโรงไฟฟ้าพระนครใต้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 39-46 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศึกษา ปวช./ปวส./อนุปริญญา
ตรีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชนและไดอ้าศยัอยูใ่นชุมชนมากกวา่ 20ปี มีระดบัการรับรู้เก่ียวกบัการ
ด าเนินการดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวมอยูใ่นระดบัมากและมีทศันคติต่อการด าเนินการ
ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม โดยรวมอยูใ่นระดบัท่ีดีอยา่งยิ่งนอกจากน้ียงัพบวา่ การรับรู้โครงการ
ผูสู้งอายมีุความสัมพนัธ์ทิศทางเดียวกนัในระดบัท่ีต ่ามากกบัทศันคติท่ีมีต่อการด าเนินกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมของโรงไฟฟ้าพระนครใต ้และยงัสอดคล้องกบั ธรรมพร โพธ์ิมัน่ (2555) ท่ี
ศึกษาเก่ียวกบั พฤติกรรมการบริโภคและทัศนคติท่ีมุ่งรับผิดชอบต่อสังคมท่ีมีต่อภาพลักษณ์องค์กร
ภาพรวม : มุมมองผู้บริโภคและพนักงานองค์กร  ซ่ึงผลการวิจยัพบว่า (1) ทศันคติของผูบ้ริโภค
ทางดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของทั้ง 3  บริษทั ไม่แตกต่างกนั (2) ส่วนทางดา้นขอ้มูลทัว่ไป
ของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อทศันคติดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัพบวา่ เพศท่ีแตกต่างกนั มี
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ทศันคติดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั ไม่แตกต่างกนั ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุระหวา่ง 23   -  32   
ปี    มีทัศนคติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมแตกต่างจากผูบ้ริโภคท่ีมีอายุระหว่าง 3    -  52    ปี   
ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรีมีทศันคติดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมแตกต่างจาก
ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี และแตกต่างจากระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรีผูบ้ริโภค
ท่ีมีระดบัรายไดสู้ง มีทศันคติดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมรวมต่อบริษทั ไม่ต่างจากผูบ้ริโภคใน
ระดับอ่ืนๆ  (3)   พฤติกรรมการบริโภคท่ีรับผิดชอบต่อสังคมมีความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจซ้ือ 
ความชอบในตราสินคา้ ภาพลกัษณ์องค์กรความน่าเช่ือถือ และทศันคติด้าน ความรับผิดชอบต่อ
สังคม นอกจากน้ี (4) ทศันคติดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมมีความสัมพนัธ์กบัภาพลกัษณ์องค์กร
ความน่าเช่ือถือ ความชอบในตราสินคา้ และความตั้งใจซ้ือ (5) พนกังานของทั้ง 3  บริษทั มีทศันคติ
ทางดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัไม่แตกต่างกนั (6) ทศันคติของพนกังานทั้ง 3  บริษทั
ทางดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมแตกต่างจากทศันคติของผูบ้ริโภค 
 งานวิจยัน้ีสรุปได้ว่า ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันท าให้ระดับความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกบัการด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคมแตกต่างกนั ท าให้มีความตอ้งการ และเป้าหมายในการ
เปิดรับข้อมูลเก่ียวกับการด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
แตกต่างกนั จึงส่งผลให้ประชาชนมีทศันคติท่ีแตกต่างกนัทั้งดา้นบวก ดา้นลบ และทศันคติเฉย ๆ 
ต่อการด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) รวมถึงทศันคติท่ีมีต่อ
ภาพลกัษณ์ของบริษทั ตลอดจนส่งผลท าใหเ้กิดพฤติกรรมตอบสนองต่อการตดัสินใจในการบริโภค
สินคา้ และบริการของบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ทั้งในทิศทางเดียวกนั และทิศทางตรงกนัขา้ม
กบัทศันคติ 
  
 5.3 ข้อเสนอส าหรับการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
 5.3.1 วิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น ซ่ึงผูว้ิจยัควร
ศึกษาให้ครอบคลุมไปถึงเขตพื้นท่ีต่างจงัหวดัเพื่อเปรียบเทียบข้อแตกต่างมากน้อยเพียงใด และ
เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลชดัเจนมากยิง่ข้ึน 
 5.3.2 วิจยัคร้ังน้ีเปป็นวจิยัเชิงคุณภาพ ซ่ึงผูว้จิยัควรท าการศึกษาเชิงปริมาณประกอบดว้ย และมี
การเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีมีความหลากหลายดา้นประชากร และเพิ่มเติมประเด็นสนทนาเพื่อให้ได้
ขอ้มูลท่ีน่าสนใจมากยิง่ข้ึน 
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แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวจัิยเร่ือง 
การศึกษาทศันคติของผู้ใช้ส่ือออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ทีม่ีต่อการด าเนินกจิกรรมความรับผดิชอบต่อสังคม 
บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

 

 
 1. ทัศนคติท่ีมีต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ปตท . จ ากัด  
(มหาชน)  
 2. ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลักการแนวคิดการด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR : 
Corporate Social Responsibility)  
 3. ประสบการณ์ เก่ียวกับการด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR : Corporate Social 
Responsibility)  
 4. การเปิดรับ การแสวงหาขอ้มูล และรูปแบบเน้ือหา รวมถึงเป้าหมายของการเปิดรับขอ้มูล
เก่ียวกบักิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมของ บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)    
 5. ความคิดเห็น หรือขอ้เสนอแนะท่ีมีการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั 
ปตท. จ ากดั (มหาชน)  
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