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 การมีสวนรวมรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอมขององคกรเปนแนวทางการดําเนินการที่จะชวยปลูก
จิตสํานึกของผูบริโภคใหตระ หนักถึงปญหาสิ่งแวดลอม การวิจัยการศึกษาและพัฒนาส่ือโฆษณา
ประชาสัมพันธรณรงคความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม กรณีศึกษาหางสรรพสินคาเซ็นทรัล คร้ังนี้มีความ
มุงหมายในการพัฒนาสื่อโฆษณาประชาสัมพันธในการรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอมใหผูบริโภคตระหนัก
ถึงปญหาส่ิงแวดลอมและตอบสนองตอสังคม 
 โดยทางเซ็นทรัลกําหนดแนวทางความรับผิดชอบสังคมและส่ิงแวดลอมอยู 5 เร่ือง ไดแก 1.
ดานบูรณะโบราณสถานและรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย 2.ดานการศึกษา 3.ดานกีฬา 4.ดาน
สังคม และ 5.ดานส่ิงแวดลอม ซึ่งโครงการมีทั้งหมด 5 โครงการ ไดแก 1.โครงการพลังนํ้าใจไทยเพื่อ
ฟนฟูโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย 2.โครงการของขวัญจากใจ เพื่อรอยยิ้ม ความหวัง กําลังใจ  3.โครงการ
รณรงคลดลดปริมาณขยะจากการใชถุงพลาสติก 4.โครงการมินิมาราธอน เดิน-วิ่ง การกุศล 5.โครงการ
บริจาคหนังสือใหเรือนจํา  
 จากการวิจัยพบวาการรณรงคดานส่ิงแวดลอมมีความเหมาะสมกับผูบริโภคในการปลูก
จิตสํานึกใหกับสังคม และโครงการที่สอดคลองกับกลุมเปาหมายคือ โครงการรณรงคลดปริมาณขยะ
จากการใชถุง พลาสติกจากจํานวนกลุมแบบรางทั้งหมด 15 แบบจาก 5โครงการ โดยการประเมินจาก
ผูเชี่ยวชาญ 5ทาน 
 จากการใชแบบสอบถามกลุมตัวอยาง การเลือกใชรูปแบบสรางสรรคเพื่อการออกแบบส่ือ
โฆษณาประชา สัมพันธรณรงคความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม พบวา รอยละ 91.60 เลือกใชรูปแบบ
กราฟก (Graphic) ในการถาย ทอดการสรางสรรคส่ือมากที่สุด เนื่องจากมีความหลากหลายในการ
สรางสรรครวม ถึงกระบวนการผลิตที่มีความทันสมัย รองลงมารอยละ 87.60 เลือกใชรูปแบบภาพถาย 
(Image)  และรอยละ 85.20 เลือกใชรูปแบบวาดภาพ (Drawing) โดยกลุมตัวอยางที่มีการศึกษาไมต่ํา
กวาระดับปริญญาตรีพบ วารอยละ 76 
 สรุปผลดําเนินการวิจัย ผูวิจัยพบวารูปแบบส่ือโฆษณาประชาสัมพันธรณรงคความรับผิดชอบ
ตอส่ิงแวดลอมสามารถที่จะชวยปลูกจิตสํานึกใหกับผูบริโภคใหตระหนักถึงปญหาส่ิงแวดลอมและเพื่อ
สรางภาพลักษณที่ดีตอองคกรในการรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม 
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 Organizational participation in being responsible for the environment (or CSR) is an 
operating guidance which helps to raise customer awareness of environmental issues and 
researches on the study and development of media for advertising and public relations 
campaigns to promote environmental responsibility. The case study of Central Department 
Store aims to promote advertising media and public relations media to be environmentally 
responsible which will affect consumers to become aware of environmental issues and 
respond to/in response to the society. 
 According to a research, it is found that environmental campaigns are proper for 
instilling social consciousness in consumers. The campaign which is relevant to the target 
group is the No Bag No baht. It is one of the total numbers of fifteen drafts of five projects 
which were assessed by five specialists. 
 According to the survey sampling using a questionnaire on the selection of creative 
models used in designing media for advertising and public relations campaigns to promote 
environmental responsi- bility, it is found that 91.60 percent uses graphic the most to convey 
messages in media design since there are a variety of creation and modern production 
process. The next most-used techniques are image which is opted by 87.60 percent of the 
sample of population and drawing which is opted by 85.20 percent of the sample. With the 
sample with a bachelor’s degree or higher, it is found that 76 percent of them. 
 In conclusion, the researcher found that the forms of media for advertising and 
public relations campaigns to promote environmental responsibility can make consumers 
become aware of environmental issues and can create a good corporate image in being 
environmentally responsible. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 ปจจุบัน เร่ืองความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอมของกิจการ (Corporate Social Responsi- 
bility: CSR) ไดถูกหยิบยกข้ึนเปนวาระการดําเนินงานที่มีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาการดําเนิน
ธุรกิจซึ่งมีเปาหมายในการมุงแสวงหากําไรและความมั่งค่ังใหแกผูถือหุนหรือเจาของกิจการแนวทาง
ความรับผิด ชอบตอสังคมในมาตรฐานระหวางประเทศ ISO26000 ไดระบุไววาการดําเนินความ
รับผิดชอบตอสังคม มีเปาหมายยอดสุดอยูที่การสรางผลไดสูงสุดในความทุมเทของกิจ การอันนําไปสู
การพัฒนาที่ยั่งยืน (When approaching and practising social responsibility, the overarching 
goal for an orga nization is to maximize its contribution to sustainable development) ตาม
แผนงานการจัด ต้ังประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community: 
ASCC) ที่ดําเนินควบ คูไปกับการจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: 
AEC) ใหแลวเสร็จภายในป 2558 นั้น ไดกําหนดประเด็นการสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมของ
กิจการไว โดยมีวัตถุ ประสงคเชิงกลยุทธเพื่อผลักดันใหภาคธุรกิจผนวกเอาเร่ือง CSR ไวในวาระการ
ดําเนินงานของกิจการ และสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจ-สังคมที่ยั่งยืนในหมูประเทศสมาชิก
อาเซียน (สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม.  2555) 
 เปนเร่ืองที่นาหวงวาเราคงไมอาจหยุดยั้งสภาวะโลกรอนที่กําลังเกิดข้ึนในตอนนี้ และอาจทวี
ความรุนแรงมากข้ึนในอนาคต แคเราก็ยังสามารถบรรเทาผลอันรายแรงที่อาจเกิดข้ึนในอนาคตเพื่อให
ความรุนแรงลดลงอยูในระดับที่พอจะรับมือได และอาจชะลอปรากฏการณโลกรอนใหชาลง โดยปจจุ 
บันหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทย ไดตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดข้ึนและหาแนวทางปองกันการ
เพิ่มข้ึนของอุณหภูมิโลก ซึ่งก็มีอยูหลากหลายวิธีการในการที่จะชวยกันชะลอใหโลกรอนชาลง ไมวาจะ
เปนการรณรงคใหคนเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคใหนอยลงมาสูการอนุรักษมากข้ึน (อดิศร เจียมจิตร. 
“การสรางภาพยนตรแอนิเมชั่น 3 มิติ  เพื่อรณรงคการใชจักรยาน เพื่อ  ลดสภาวะโลกรอน” วิทยา-       
นิพนธมหาบัณฑิต คณะส่ือศิลปะและการออกแบบสื่อ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม.  2551.)  
 การที่ปญหาวิกฤตการณภาวะโลกรอนยังไมสามารถแกไขไดอยางเปนรูปธรรมนั้นอาจเปน
เพราะวามนุษยขาดความรอบรูในประเด็นปญหานี้อยางถองแท ดังนั้นการรณรงคเพื่อสรางความตระ 
หนักตลอดจนการปรับเปล่ียนพฤติกรรมที่เส่ียงตอการเพิ่มความรุนแรงของวิกฤตการณภาวะโลกรอนจึง
ตองมีการปูพื้นฐานที่ความรูเปนอันดับแรก  (อุบล พงษวัฒนเสรี.  2537)  อีกทั้งการแกปญหาวิกฤต 



 2 

การณภาวะโลกรอนตองอาศัยความรวมมือจากประชาชนทุกคนมิใชเพียงอาชีพใดอาชีพหนึ่งเทานั้น 
(ธรณ ธํารงนาวาสวัสด์ิ.  2550) 
 อยางไรก็ตาม จากรายงานของโครงการ Carbon Monitoring for Action (2007) มีหลักฐาน
ยืนยันวาแหลงที่เปนตัวการสําคัญของการเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม คือ ชุมชนเมืองขนาดใหญที่มี
ความเจริญเติบโตสูง มีประชาชนอาศัยอยูหนาแนน ทั้งนี้เพราะเมืองหลักในสวนใหญจะเต็มไปดวยสา 
ธารณูปโภคที่ครบครันและทันสมัย เชน หางสรรพสินคา เปนตน 
 สําหรับหางสรรพสินคาเซ็นทรัล15 สาขาทั่วประเทศรวมหางสรรพสินคาเซนพบวามีปริมาณ
การใชถุงกระดาษและถุงพลาสติกในป 2553 จํานวน 1.5 ลานใบตอเดือน หรือ 16 ลานใบตอป (ไมรวม 
ท็อปซูเปอรมารเก็ต, B2S, SUPERSPORT, POWER BUY) นอกจากนี้ยังพบปญหาการใชพลัง งาน
ไฟฟาตอปเฉล่ียเปนจํานวน 105 ลานยูนิต (ที่มา: สายงานพัฒนาธุรกิจและบริหารโครงการกอสราง 
บริษัท สรรพสินคาเซ็น ทรัล จํากัด) ซึ่งสอดคลองกับขอมูลดังตอไปนี้ 
 
ตาราง 1 จํานวนและรอยละของประชากรกลุมตัวอยาง จําแนกตามรายไดเงินเดือนที่มาใชบริการ

หางสรรพสินคาเซ็นทรัล 
 

รายไดตอเดือน (บาท) จํานวน รอยละ 
15,000 หรือตํ่ากวา 154 38.50 
15,001 – 30,000 145 36.25 
30,001 – 45,000 48 12.00 
45,001 – 60,000 39 9.75 
60,001 – 75,000 8 2.00 
75,001 – 100,000 4 1.00 
สูงกวา 100,000 1 0.25 
ไมตอบ 1 0.25 

รวม 400 100.00 

 
 ที่มา: วรวิสาข โปตระนันทน. (2550). ศึกษาเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการของ
หางสรรพสินคาเซ็นทรัลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร. 
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 จากตาราง 1 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญที่เดินหางสรรพสินคาเซ็นทรัลมีรายไดเฉล่ียในการ
เลือกซื้อสินคาเคร่ืองอุปโภคบริโภคคอนขางสูง และพฤติกรรมผูที่มาใชบริการที่หางสรรพสินคาเซ็นทรัล
ปรากฏขอมูลดังนี้      
 
ตาราง 2  จาํนวนและรอยละของกลุมตัวอยาง พฤติกรรมผูบริโภคที่มาใชบริการทีห่างสรรพสินคา

เซ็นทรัล 
 

พฤติกรรมผูบริโภค ความถี ่ รอยละ 
ชวงเวลาที่ผูบริโภคมาใชบริการมากที่สุด   

1. 10.00 – 12.00น. 19 4.52 
2. 12.01 – 14.00น. 54 12.86 
3. 14.01 – 16.00น. 65 15.48 
4. 16.01 – 18.00น. 85 20.24 
5. 18.01 – 20.00น. 190 45.24 
6. 20.01 – 22.00น. 7 1.66 

รวม 420 100.00 

 
 จากตาราง 2 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคที่มาใชบริการที่หางสรรพสินคาเซ็นทรัล ใน
เขตกรุงเทพมหานคร อธิบายไดดังนี้ 
 -  ผูบริโภคมีพฤติกรรมในดานจํานวนเงินที่ซื้อ / คร้ัง พบวาจํานวนเงินที่ซื้อ / คร้ัง ตํ่าสุดเทา 
กับ 100 บาท สูงสุดเทากับ 6000 บาท โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 1,104.55 บาท/คร้ัง 
 -  ผูบริโภคมีพฤติกรรมในดานจํานวนครั้งที่ใชบริการ/เดือน พบวา จํานวนครั้งที่ใชบริการ/
เดือน ตํ่าสุดเทากับ 1 คร้ัง สูงสุดเทากับ 4 คร้ัง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11 คร้ัง/เดือน 
 -  ผูบริโภคมีพฤติกรรมในดานจํานวนช่ัวโมงที่ใชบริการ / คร้ัง   พบวา จํานวนช่ัวโมงที่ใช
บริการ/คร้ัง ตํ่าสุดเทากับ 1 ชั่วโมง สูงสุดเทากับ 8 ชั่วโมง  โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.85 ชั่วโมง / คร้ัง 
 อรวรรณ เจริญจิตรกรรม  (2549). การส่ือสารการตลาด (IMC) การรับรูส่ือโฆษณา
ประชาสัมพันธและปจจัยดานผลิตภัณฑที่มีผลตอพฤติกรรมผูบริโภคของหางสรรพสินคาเซ็นทรัลในเขต
กรุงเทพ มหานคร. 
 จากประเด็นขางตนทาง ยุวดี จิราธิวัฒน กรรมการผูจัดการใหญ บริษัทสรรพสินคาเซ็นทรัล 
จํากัด กลาววา หางสรรพสินคาเซ็นทรัล ในฐานะผูนําธุรกิจคาปลีกที่ใหญที่สุด จึงตระ หนักถึงภาระใน
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การรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอมมาโดยตลอด เพราะถือเปนพันธกิจสําคัญในการตอบ แทนสังคม ดวยเหตุ
นี้ หางฯ จึงไดริเร่ิมโครงการ “Central…Love The Earth” ข้ึน เพื่อรณรงคทั้งลูกคา ประชา ชน และ
พนักงานในการรวมมือรวมใจกันเพื่อชวยลดโลกรอน ปจจุบันทั่วโลกมีขยะถุงพลาสติกสูงถึง 6.45 ลาน
ตันตอป ขณะท่ีประเทศไทยซ่ึงติดอันดับ 9 ของโลกที่กอใหเกิดภาวะโลกรอนนั้น โดยผลิตขยะถุง     
พลาสติก ถึงปละ 2.1 ลานตัน โดยตอจากนี้ไป เรามีแผนที่จะใชถุงกระดาษที่ทําจากกระดาษรีไซเคิล
และถุงพลาสติกที่ยอยสลายได มาแทนถุงที่หางใชอยูในปจจุบัน พรอมทั้งเราไดกําหนดนโยบาย
กิจกรรมเพื่อสังคมเปนพันธกิจสําคัญของบริษัทฯ เพื่อตอบแทนสังคม ซึ่งบริษัทฯ ยึดหลัก “C.A.R.E.” 
ในการขับเคลื่อนแผนงาน คือ 1.Commitment: มุงมั่นสรางสรรคสังคมไทยอยางจริงจัง เพื่อสงเสริม
คุณภาพชีวิตและพัฒนาความเปนอยูของสังคมไทยใหดีข้ึน 2.Awareness:ตระหนักที่จะสรางกระแส
การรับรูในการชวยเหลือผูอ่ืนและสังคม 3.Rethinking: คิดอยางสรางสรรค พรอมที่จะรับฟง
ขอเสนอแนะ เพื่อนํา มาพิจารณา “คิด” หาแนวทางที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน 4.Encouragement: สราง
แรงบันดาลใจและเปนแรงผลักดันพนักงาน ชุมชน เพื่อสรางสรรคส่ิงดีๆ ใหสังคมโดยมีกิจกรรมหลักที่ให
การสนับสนุนอยู 5 เร่ืองคือ 1.สนับสนุนการศึกษา 2.ทํานุบํารุงโบราณสถานและรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย 3.ตอบแทนสังคม 4.สนับสนุนกีฬา 5.อนุรักษส่ิงแวดลอม  
 ทั้งหมดนี้หางเซ็นทรัลจะรวมรณรงคความรับผิดชอบตอสังคม ที่สงผลกระทบโดยตรงตอทุก
ชีวิต ทั้งหมดนี้จึงเปนที่มาที่ทางเซ็นทรัลจะขอเปนกําลังสําคัญที่จะผลักดันในการรณรงคความรับผิด 
ชอบตอส่ิงแวดลอมที่ตอบสนองตอสังคมอยางจริงจัง และเพื่อกระตุนใหผูบริโภคเกิดจิต สํานึกในการ
อนุรักษส่ิงแวดลอม 
 ดังนั้นผูวิจัยเล็งเห็นความสําคัญที่จะพัฒนาส่ือโฆษณาประชาสัมพันธรณรงคความรับผิดชอบ
ตอส่ิงแวดลอม เนื่องจากหางเซ็นทรัลยังไมมีส่ือในการรณรงคความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอมที่ตอบ 
สนองตอสังคมไดชัดเจน ซึ่งการส่ือสารเปนเคร่ืองมือชวยปลูกจิตสํานึกใหกับผูบริโภคใหตระหนักถึง
ปญหาสิ่งแวดลอม และเพื่อสรางภาพลักษณที่ดีตอองคกรพรอมสงเสริมใหผูบริโภคเกิดความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับปญหาส่ิงแวดลอม ถือเปนปญหาเรงดวนที่สุดที่ทุกคนจําเปน ตองรวมมือกันรับรูแกไข
อยางจริงจังอีกทั้งยังเปนขอมูลพื้นฐานในการรณรงคเพื่อชวยกระตุนจิตสํานึกของประชาชนใหตระหนัก
ถึงความรุนแรงของวิกฤตการณคร้ังนี้ อันจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและกิจกรรมเพื่อชวยลด
ปญหาส่ิงแวดลอม โดยหนวยงานดังกลาวไมจําเปนตองเร่ิมตนกระบวนการรณรงคจากศูนย หรือจาก
ภาวะที่ประเมินวาประชาชนไมมีความรูเกี่ยวกับปญหาส่ิงแวดลอมมากอนเลย แตสามารถดําเนินการ
ตอยอดไดทันที จึงเปนการชวยประหยัดเวลาและงบประมาณทําใหการรณรงคดําเนินไปอยางมีประ 
สิทธิภาพ และไดผลในทางปฏิบัติอยางแทจริง อันจะเปนผลดีตอความย่ังยืนของประชาชน กิจการ 
สังคม ส่ิงแวดลอมและประเทศชาติโดยรวม 
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ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดต้ังความมุงหมายไวดังนี ้
 1.  ศึกษาการปลูกจิตสํานกึใหกับผูบริโภคใหตระหนักถึงปญหาส่ิงแวดลอม 
 2.  พัฒนาส่ือโฆษณาประชาสัมพันธในการรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอมใหตอบสนองตอสังคม 
 
ความสําคัญของการวิจัย 
 เพื่อนําขอมูลและผลที่ไดจากการวิจัยนําไปปรับปรุง พัฒนาในการออกแบบส่ือโฆษณา
ประชาสัมพันธรณรงคเพื่อชวยปลูกจิตสํานึกใหกับผูบริโภคใหตระหนักถึงปญหาส่ิงแวดลอมและ       
สงเสริมภาพลักษณที่ดีใหกับองคกรในการรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 งานวิจัยคร้ังนี้ไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยไวดังนี้คือ การออกแบบและพัฒนาสื่อโฆษณา
ประชาสัมพันธรณรงคความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม กรณีศึกษาหางสรรพสินคาเซ็นทรัล  โดยมุงเนน
ในเร่ืองของการออกแบบส่ือรณรงคในดานประชาสัมพันธ เพื่อชวยกระตุนจิตสํานึกของผูบริโภคให
ตระหนักถึงปญหาส่ิงแวดลอม โดยทําการวิเคราะห สังเคราะห โดยมีกระบวนการดังนี้ 
ข้ันตอนที่ 1  การศึกษาและวิเคราะหขอมูลพื้นฐานจากเอกสารวิชาการ หนังสือ ทฤษฎี งานวิจัยที่
เกี่ยวของ ไดแก หลักการออกแบบ และศึกษาการปลูกจิตสํานึกใหกับผูบริโภคใหตระหนักถึงปญหา
ส่ิงแวดลอม 
 ข้ันตอนที่ 2 นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห สรุป เพื่อนําไปพัฒนาสูการออกแบบส่ือโฆษณาประชา 
สัมพันธรณรงคความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอมใหตอบสนองตอสังคมโดยนําเสนอผูเช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและปรับปรุงใหแบบสมบูรณยิ่งข้ึน จํานวน 5 โครงการ โครงการละ 3 แบบ ประกอบดวย 
 -  ส่ือโฆษณาประชาสัมพันธกลางแจง (Billboard) 
 -  ส่ือโฆษณาประชาสัมพันธโปสเตอร (Poster)  
 -  ส่ือโฆษณาประชาสัมพันธแผนพับ (Brochures) 
 -  ส่ือโฆษณาประชาสัมพันธนิตยสาร (Magazines)  
 -  ส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ T-Shirt 
 -  ส่ือโฆษณาประชาสัมพันธถุงกระดาษ 
 -  ส่ือโฆษณาประชาสัมพันธเว็บไซต (Central.co.th)  
 ที่มา: ขอมูลส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ ฝายการตลาด หางสรรพสินคาเซ็นทรัล สํานักงานใหญ 
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 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ รูปแบบส่ือโฆษณาประชาสัมพันธรณรงคความรับผิดชอบตอ
ส่ิงแวดลอม จากหางสรรพสินคาเซ็นทรัล ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ไดทําการออกแบบโดยผูวิจัย               
 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ แบบรางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธรณรงคความรับ ผิด
ชอบตอส่ิงแวดลอม ที่ไดทําการออกแบบโดยผูวิจัย และใหผูเช่ียวชาญสุมตัวอยางแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) เพื่อหารูปแบบที่จะผลิตเปนช้ินงานตนแบบที่สามารถใชงานไดจริง  ซึ่งจําแนก
ไดดังนี้ 
 -  ส่ือโฆษณาประชาสัมพันธกลางแจง (Billboard) 
 -  ส่ือโฆษณาประชาสัมพันธโปสเตอร (Poster)  
 -  ส่ือโฆษณาประชาสัมพันธแผนพับ (Brochures) 
 -  ส่ือโฆษณาประชาสัมพันธนิตยสาร (Magazines)  
 -  ส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ T-Shirt 
 -  ส่ือโฆษณาประชาสัมพันธถงุกระดาษ 
 -  ส่ือโฆษณาประชาสัมพันธเวบ็ไซต (Central.co.th)  
 ที่มา: ขอมูลส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธ ฝายการตลาด หางสรรพสินคาเซ็นทรัล สํานกังาน
ใหญ 
 
 ตัวแปรที่ศกึษา 
 ตัวแปรตน รูปแบบส่ือโฆษณาประชาสัมพันธรณรงคความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม
ประกอบดวย 
 -  รูปแบบ ขนาด สัดสวน และประสิทธิภาพของส่ือโฆษณาประชาสัมพันธรณรงค 
 -  หลักเกณฑการออกแบบ ซึ่งประกอบดวย ลักษณะทางกายภาพและดานความงาม 
 -  เนื้อหาและผลกระทบเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม 
 ตัวแปรตาม  ประสิทธิภาพของส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธรณรงคความรับผิดชอบตอ
ส่ิงแวดลอมที่ไดจากการออกแบบเพื่อเพื่อชวยปลูกจิตสํานึกใหกับผูบริโภคใหตระหนกัถึงปญหาส่ิง 
แวดลอมและเพื่อสรางภาพลักษณที่ดีตอองคกรในการรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม 
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ขอตกลงเบื้องตน 
 การวิจยัคร้ังนีไ้ดศึกษาขอมูลจากเอกสารวิชาการ หนงัสือ งานวิจัยที่เกี่ยวของ และนําผลที่ 
ไดมาทําการวเิคราะหและพฒันาส่ือโฆษณาประชาสัมพันธรณรงคความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม 
กรณีศึกษาหางสรรพสินคาเซ็นทรัล โดยมทีั้งหมด 5 โครงการ ประกอบดวย 
 1.  โครงการ Power of thai (พลังน้าํใจไทย) เพื่อฟนฟูโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย 
 2.  โครงการ Million Gifts Million Smiles ของขวัญจากใจ เพื่อรอยยิ้ม ความหวัง และ
กําลังใจ 
 3.  โครงการ NO BAG NO BAHT ลดปริมาณขยะจากการใชถุงพลาสติก 
 4.  โครงการ มินิมาราธอน เดิน-วิ่ง การกุศล ชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณความ
ไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 
 5.  โครงการบริจาคหนงัสือใหกบัเรือนจํา  
โดยรูปแบบในการออกแบบสื่อโฆษณาประชาสัมพันธรณรงคความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม จาํนวน 3 
รูปแบบ ดังนี ้
  -  ออกแบบรางรูปแบบ Image 
  -  ออกแบบรางรูปแบบ Graphic 
  -  ออกแบบรางรูปแบบภาพวาดลายเสน 
  จากนั้นใหผูเชีย่วชาญเลือกใหเหลือ 1 รูปแบบ เพื่อพัฒนารูปแบบในการออกแบบส่ือ
โฆษณาประ ชาสัมพนัธรณรงคความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม โดยการเลือกใชส่ือข้ึนอยูกับแตละ
โครงการ ดังนี ้
  -  ส่ือโฆษณาประชาสัมพันธกลางแจง (Billboard) 
  -  ส่ือโฆษณาประชาสัมพันธโปสเตอร (Poster)  
  -  ส่ือโฆษณาประชาสัมพันธแผนพับ (Brochures) 
  -  ส่ือโฆษณาประชาสัมพันธนิตยสาร (Magazines)  
  -  ส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ T-Shirt 
  -  ส่ือโฆษณาประชาสัมพันธถุงกระดาษ 
  -  ส่ือโฆษณาประชาสัมพันธเว็บไซต (Central.co.th) 
 ที่มา: ขอมูลส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธ ฝายการตลาด หางสรรพสินคาเซ็นทรัล สํานกังานใหญ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                          
 

 

ศึกษา พัฒนา ตนแบบ 

1. ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่
เกี่ยวของเกี่ยวกับการออก 
แบบส่ือโฆษณาประชา 
สัมพันธรณรงคความรับ ผิด
ชอบตอส่ิง แวดลอม 
-รูปแบบส่ือ ขนาด  สัดสวน 
หลักเกณฑการออกแบบ 
- ทฤษฎีเกีย่วกับการส่ือ สาร
โนมนาวใจ 
- ทฤษฎีการสือ่สารและการ
เปล่ียนแปลงสงัคม 
- แนวคิดการรับรูของ
ผูบริโภค 
- แนวคิดเกีย่วกับทัศนคติ 
- แนวคิดเกีย่วกับความ
รับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม 
2. แลวนําผลที่วิเคราะห
ไดมากําหนดหลักเกณฑที่
ใชในการออกแบบส่ือ
โฆษณาประชาสัมพนัธ
รณรงคความรับผิดชอบตอ
ส่ิงแวดลอม 
 

รูปแบบส่ือโฆษณา
ประชาสัมพันธรณรงค
ความรับผิดชอบตอ
ส่ิงแวดลอม 

ออกแบบรางรูปแบบส่ือ
โฆษณาประชาสัมพนัธ
รณรงคความรับผิดชอบ
ตอส่ิงแวดลอม 

สรุปแบบคัดเลือกรูปแบบ
ส่ือโฆษณาประชา 
สัมพันธรณรงคโดย
ผูเชี่ยวชาญ 

ปรับปรุงแกไขแบบโดย
เพื่อใหแบบสมบูรณยิ่งข้ึน
กอนสรางผลงานตนแบบ 

สรางผลงานตนแบบโดย
เขาสูกระบวนการผลิต 

ไดผลงานตนแบบจริงที่
สมบูรณ 

ประเมินผลการออกแบบ
ทางดานประสิทธิภาพ
โดยผูเชี่ยวชาญและความ
พึงพอใจจาก
แบบสอบถามในการ
แสดงงาน 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 การรณรงค (Campaigns) หมายถึง ความพยายามอยางยิ่งยวดที่มีเปาหมายและการ
ประสานรวมกัน ใหบรรลุผลสําเร็จเฉพาะเจาะจงเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง หรือหลายเร่ืองที่เกี่ยวของกันเพื่อให
องค กรไดมีสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงคในระยะยาว การรณรงคมีการวางรูปแบบและพัฒนาข้ึนมาเพื่อ
ยกประเด็นหนึ่งข้ึนมาใชแกไขปญหาหรือปรับปรุงสถานการณนั้น 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 ไดรูปแบบสื่อโฆษณาประชาสัมพันธรณรงคความรับผิดชอบตอสังคมเพ่ือชวยปลูกจิตสํานึก
ใหกับผูบริโภคใหตระหนักถึงปญหาส่ิงแวดลอมและเพื่อสรางภาพลักษณที่ดีตอองคกรในการรับผิด 
ชอบตอส่ิงแวดลอม 

 
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 ในการวิจัยเร่ือง ศึกษาและพัฒนาส่ือโฆษณาประชาสัมพันธรณรงคความรับผิดชอบตอ
ส่ิงแวดลอม กรณีศึกษาหางสรรพสินคาเซ็นทรัลในคร้ังนี้ ผูวิจัยไดนําแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร งานวิจัย 
และขอมูลที่มีความสําคัญมาใชเปนกรอบในการศึกษาคร้ังนี้ ดังนี้ 
 1.  การสื่อสารการตลาด 
 2.  การโฆษณาประชาสัมพันธ 
 3.  การออกแบบส่ือ 
 4.  แนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร 
 5.  ภาพลักษณ 
 6.  การรับรูของผูบริโภค 
 7.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
1.  การส่ือสารการตลาด 
 1.1 ความหมายของการสื่อสารการตลาด 
 ชื่นจิตต  แจงเจนกิจ (2546: 12) กลาววา  การส่ือสารการตลาดมีบทบาทสําคัญตอธุรกิจ  
สถาบัน องคกรตางๆ การสื่อสารการตลาด จึงนับไดวาเปนหัวใจสําคัญของการนํากลยุทธทางการ 
ตลาดตางๆ มาใช ไมวาจะเปนกลยุทธดานสินคา การกําหนดราคา การเลือกชองทางการจัดจํา หนาย 
และการสงเสริมการตลาดลวนแลวแตสามารถสงเสริมหรือสนับสนุนใหผูบริโภคมองเห็นคุณคาของสิน 
คาหรือบริการ  อันจะนําไปสูการรับรูขาวสาร (Attention)  ความสนใจในสินคาและบริการ(Desire) และ
พฤติกรรมการซื้อ (Action)ในที่สุด และไดใหความหมายของคําวา “การสื่อ สารการตลาด”  คือ รูปแบบ
การส่ือสารที่มีผูสงขาวสาร คือ ผูผลิตสินคาหรือบริการ ผูจัดจํา หนายสินคา  ฝายโฆษณาของบริษัท  
บริษัทตัวแทนโฆษณา  พนักงานขาย  ฯลฯ  สงขาวสารในรูปของสัญลักษณ  ภาพ แสง เสียง การ
เคล่ือนไหว ตัวอักษร คําพูด เสียงเพลง ฯลฯ ผานชองทางการส่ือ สารประเภทตางๆ หรือสงตรงไปยัง
ผูรับขาวสาร  ซึ่งเปนกลุมเปาหมายของผูสงขาวสาร  โดยมีวัตถุ ประสงคเพื่อใหผูรับขาวสารตอบ สนอง
ไปในทิศทางที่ตองการ 
 ดารา ทีปะปาล (2541: 23)  ไดใหความหมายของคําวา “การสื่อสารการตลาด”  คือ กิจกรรม
ทั้งมวลที่นักกการตลาดไดกระทําข้ึน เพื่อใหเปนขาวสารกระตุนจูงใจ เพื่อส่ือความหมายถายทอด
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ความคิดผานส่ือตางๆ ไปยังกลุมเปาหมาย เกี่ยวกับผลิตภัณฑหรือบริการสิ่งอ่ืนใด เพื่อใหเกิดการ
ยอมรับและตัดสินใจซื้อในที่สุด  และแสดงพฤติกรรมตอบสนองอยางใดอยางหนึ่งตามที่มุงหวังไว 
 พิบูล ทีปะปาล (2537: 22) ไดอธิบายเพิ่มเติมวา “การสื่อสารการตลาด” คือ กิจกรรมทาง
การตลาดที่นักการตลาดกระทําข้ึน เพื่อส่ือความหมายถายทอดความคิดไปยังผูบริโภคหรือลูกคา  
เกี่ยวกับผลิตภัณฑหรือบริการหรือสิ่งอ่ืนใด เพื่อใหเกิดการยอมรับและแสดงพฤติกรรมตอบตาม
วัตถุประสงคที่มุงหวังไว 
  
 1.1.1 เครื่องมือการสื่อสารการตลาด 
 การส่ือสารการตลาด ประกอบดวยเคร่ืองมือส่ือสารหลัก 5 อยาง ไดแก การโฆษณา  การ
สงเสริมการขาย การประชาสัมพันธ การขายโดยบุคคล และการตลาดทางตรง (Kotler. 1997: 604) 
 การโฆษณา (Advertising) หมายถึง กระบวนการทางดานส่ือสารมวลชนประเภทหนึ่งที่
เกิดข้ึนเพื่อจูงใจใหคนมีความตองการซื้อสินคาหรือใชบริการโดยอาศัยเหตุผลจริงหรือเหตุ ผลสมมติ จูง
ใจใหเกิดความช่ืนชอบในสินคาและบริการโดยมีการซื้อส่ือ ซื้อเวลา ซื้อพื้นที่เพื่อการเผยแพรและระบุผู
โฆษณาอยางชัดเจน (เสรี วงษมณฑา. 2540: 6) 
 ประเภทของส่ือโฆษณา (Type of media) (พิบูล ทีปะปาล. 2537: 88)  สามารถจําแนก
ออกเปนประเภทใหญๆ โดยทั่วไปได 4 ประเภทดังนี้คือ  
 1. ส่ือโฆษณาประเภทส่ิงพิมพ (P95rint media)  ไดแก  หนังสือพิมพและนิตยสาร  วารสาร 
แผนพับ ใบปลิว เปนตน 
 2. ส่ือโฆษณาประเภทแพรภาพและกระจายเสียง  (Broadcast media)  ไดแก วิทยุและ
โทรทัศน 
 3. ส่ือโฆษณานอกสถานท่ี (Outdoor media) ไดแก ปายโฆษณาตามสถานที่ตาง ๆ ซึ่ง ใช
ปายโฆษณากลางแจง (Billboard) 
 4. ส่ือโฆษณาประเภทอ่ืน ๆ (Other advertising media)  ไดแก  โปสเตอร  Tent Card  สติก
เกอรติดลิฟท  จอ TV Plasma  เปนตน  ซึ่งใชส่ือภายในหางสรรพสินคาเปนเคร่ืองมือที่ทําใหลูกคา
เปดรับ 
 อาจสรุปไดวา  การสื่อสารการตลาด  คือ กิจกรรมที่นักการตลาดจัดทําข้ึนในรูปแบบตาง ๆ 
ไมวาจะเปนการโฆษณา การประชาสัมพันธ การตลาดทางตรง การสงเสริมการขาย และวิธีการอ่ืนๆ 
ผานชองทางการส่ือสาร เพื่อที่จะส่ือสารไปยังกลุมเปาหมาย และกระตุนกลุมเปาหมายใหเกิด
พฤติกรรมอยางที่นักการตลาดตองการไมวาจะเปนการทดลองใชหรือการตัดสินใจซื้อ 
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 1.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการติดตอสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร  
   (IMC) 
 ความหมายของการติดตอส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจร (IMC) 
 ศิริวรรณ  เสรีรัตน (2541: 452)  ไดกลาววา  การติดตอส่ือสารทางการตลาดแบบผสม ผสาน 
(Integrated Marketing Communication, IMC)  หมายถึง การที่บริษัทหนึ่งสามารถผสม ผสานการ
ส่ือสารการตลาดหลายเครื่องมือเพื่อสงขาวสารเกี่ยวกับองคกรและผลิตภัณฑไดอยางชัดเจน  โดยมี
ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันและจับใจลูกคา 
 เสรี  วงษมณฑา (2540: 28-29)  ใหความหมายของการส่ือสารการตลาด (Integrated 
Marketing  Communication) วาหมายถึง กระบวนการของการพัฒนาแผนงานการส่ือสารการ ตลาดที่
ตองใชการจูงใจหลายรูปแบบกับกลุมเปาหมายอยางตอเนื่อง เปาหมายของ IMC คือ การที่มุงสราง
พฤติกรรมของกลุมเปาหมายใหสอดคลองกับความตองการของตลาด  โดยการพิจารณาวิธีการส่ือ
สารตราสินคา (Brand contracts) เพื่อใหผูบริโภคเปาหมายไดรูจักสินคาที่จะนําไปสูความรู ความ 
คุนเคยและความเช่ือมั่นในสินคายี่หอใดยี่หอหนึ่งซึ่ง IMC เปนวิธีการพื้นฐานในการสํารวจกระ บวนการ
ติดตอส่ือสารกับผูรับขาวสารที่เปนเปาหมาย  ทัศนะการวางแผน  IMC ถือเกณฑแนว ความคิด 5 
ประการ คือ 
 1. IMC จะใชการติดตอส่ือสารหลายรูปแบบกับลูกคา (IMC  coordinate multiple  
customer communication)  ซึ่งอยูภายใตแผนเดียวกัน (Single plan)  และจุดมุงหมายเดียวกัน IMC 
ตระหนักวา บุคคลสะสมขอมูลตลอดเวลาและขอมูลที่จะสะสมจะมีผลตอพฤติกรรมการซื้อ  ดังนั้น จึง
ควรมีการปอนขอมูลใหกับลูกคาดวยวิธีการตาง ๆ  ดังนี้ 
  1.1 การโฆษณา 
  1.2 การขายโดยใชพนักงานขาย 
  1.3 การสงเสริมการขาย 
  1.4  การประชาสัมพันธ 
  1.5 การตลาดทางตรง 
  1.6  การตลาดโดยการจัดกิจกรรมพิเศษ 
  1.7 เคร่ืองมือการติดตอส่ือสารอ่ืน ๆ 
 2. IMC  จะเร่ิมตนที่ลูกคาไมใชผลิตภัณฑ (IMC  starts with the customers not the 
product)  จุดเร่ิมตนในการติดตอส่ือสารของผลิตภัณฑ คือ การคนหาวิธีการที่จะติดตอส่ือสารถึง
ประโยชนเกี่ยวกับลูกคากลุมเปาหมายโดยเร่ิมตนที่ความรูสึกนึกคิดของลูกคา  คนหาส่ิงที่มีคุณคาใน
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สายตาลูกคาแลวยอนกลับไปศึกษาคุณสมบัติของผลิตภัณฑ  จากนั้นจึงระบุโครงสรางของขาว สาร  ซึง่
ผูติดตอกับผูรับขาวสารที่เปนเปาหมาย 
 3. IMC พยายามคนหาการติดตอส่ือสารทั้งที่ใชคนและที่ใชส่ือ  (IMC  uses non media 
and media)จากจุดเร่ิมตนที่วาลูกคาทุกคนมีความเปนเอกลักษณ ดังนั้นจึงตองตอบสนองโดยการ 
  3.1 ผูใชที่ภักดีตอตราสินคา (Loyal brand user) 
  3.2 ผูใชสินคาของคูแขงขัน (Competitive user) 
  3.3 ผูใชที่เปล่ียนตราสินคา (Swing user) 
สวนสําคัญของ IMC  อีกประการหนึ่ง  คือ การพิจารณาวาลูกคามีความคิดเกี่ยวกับตราสินคาใน
ผลิตภัณฑชนิดใดชนิดหนึ่งเปนเครือขายตราสินคา (Brand network) และคนหาวิธีการที่จะติด ตอ
ส่ือสารเกี่ยวกับตราเหลานี้  ซึ่งเปนการติดตอส่ือสารกับตราสินคา (Brand contacts) ดวยขอมูลนี้ จะ
เร่ิมตนโดยการกําหนดวัตถุประสงคสําหรับแตละชนิดของผูใช แลวจึงใชเคร่ืองมือติดตอส่ือสารที่
เหมาะสมที่สุด 
 4. IMC จะสรางการติดตอส่ือสารแบบสองทางกับลูกคา (IMC creates two-way communi-
cation with customer) IMC จะมุงสรางใหเกิดการตอบสนองดานพฤติกรรมลูกคา  รับฟงความคิดเห็น
และความตองการลูกคา 
 5. การสื่อสารการตลาด (IMC) และเคร่ืองมือการตลาด (4 Ps)  ใหสอดคลองกันภายใตแผน
เดียวกัน  และบรรลุจุดมุงหมายเดียวกัน  โดยใชเคร่ืองมือรวมกัน ดังนี้ 
  5.1  ผลิตภัณฑ (Product) 
  5.2 ราคา (Price) 
  5.3  การจัดจําหนาย (Distribution) 
  5.4 Marketing communication (Comm.) 
   5.4.1  การโฆษณา  (Advertising) 
   5.4.2 การขายโดยใชพนักงานขาย (Personal Selling) 
   5.4.3  การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) 
   5.4.4  การตลาดทางตรง (Direct Marketing) 
   5.4.5  การตลาดโดยการจัดเหตุการณพิเศษ (Event Marketing) 
   5.4.6  การแสดงสินคา (Display) 
   5.4.7 การจัดโชวรูม (Showroom) 
   5.4.8 การจัดศูนยสาธิตการทํางานของสินคา (Demonstration center) 
   5.4.9  การจัดสัมมนา (Seminar) 
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   5.4.10  การจัดนิทรรศการ (Exhibition) 
   5.4.11  การจัดศูนยฝกอบรม (Packaging center) 
   5.4.12  การใหบริการ (Service) 
   5.4.13  การใชพนักงาน (Employee) 
   5.4.14  การบรรจุภัณฑ (Packaging) 
   5.4.15  การใชยานพาหนะของบริษัทเคลื่อนที่ (Transit) 
   5.4.16  การใชปายตาง ๆ (Signage) 
   5.4.17  การใชเคร่ืองมือส่ือสารอินเตอรเน็ต (Internet) 
   5.4.18  การใชผลิตภัณฑเปนส่ือ (Merchandising) 
   5.4.19  การใหสัมปทาน (Licensing) 
   5.4.20  คูมือ (Manual) 
   5.4.21  อ่ืน ๆ (Others) 
 กลาวสรุปไดวาการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (Integrated Marketing communi- 
cation)  เปนการใชกิจกรรมการสงเสริมการตลาดหลายๆ รูปแบบใหเหมาะสมกับกลุมผูบริโภค โดยกิจ 
กรรมดังกลาวจะตองมีลักษณะสอดคลอง กลมกลืน และสนับสนุนในประเด็นเดียวกัน 
 
 1.3 เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบครบเครื่อง 
 IMC  จะใชทุกรูปแบบของการติดตอส่ือสาร (IMC  make use all forms of communica 
tion)  IMC จะใชการติดตอส่ือสารทุกรูปแบบที่เหมาะสมกับผูบริโภคกลุมนั้นหรือเปนส่ิงที่ผูบริ โภค
เปดรับ (Exposure) 
 เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดแบบครบเครื่อง  เสรี  วงษมณฑา. (2540: 110-119).  ครบ
เคร่ืองเร่ืองการสื่อสารการตลาด. 
 1.  การโฆษณา (Advertising)  เชน โทรทัศน  นิตยสาร หนังสือพิมพ ฯลฯ 
 2. การขายโดยใชพนักงานขาย (Personal selling) 
 3.  การสงเสริมการขาย (Sale promotion)   
 4. การประชาสัมพันธ (Public Relation ; PR)  
 5. การตลาดเจาะตรง (Direct marketing)  
 6. การตลาดโดยการจัดกิจกรรมพิเศษ หรือการตลาดเชิงกิจกรรม (Event marketing) 
 7.  การจัดแสดงสินคา (Display) ทางอิเล็คทรอนิกส  (Internet) 
 8.  การจัดโชวรูม (Showroom)    
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 9. การจัดศูนยสาธิตการทํางานของสินคา (Demonstration  center) 
 10.  การจัดสัมนา (Seminar)    
 11.  การจัดนิทรรศการ (Exhibition)   
 12.  การจัดศูนยฝกอบรม (Tranining center) 
 13.  การใหบริการ (Service) 
 14.  การใชพนักงาน (Employee) 
 15.  การบรรจุภัณฑ (Packaging) 
 16.  การใชพาหนะของบริษัทเคลื่อนที่(Transit) 
 17.  การใชปายตาง ๆ (Signage) 
 18.  การใชเครือขายการสื่อสาร 
 19.  การใชผลิตภัณฑเปนส่ือ (Merchandising) 
 20.  การใหสัมปทาน (Licensing) 
 21.  คูมือสินคา (Manual) 
 22.  อ่ืน ๆ  
 
 1. การโฆษณา (Advertising) เปนการส่ือสารขอมูลโดยมีวัตถุประสงค เพื่อแจงขาวสารจูงใจ  
และเตือนความทรงจําเกี่ยวกับสินคา (Goods)  และบริการ (Service) หรือความคิด (Ideas)  ซึ่ง
สามารถระบุผูอุปถัมภรายการ (ผูผลิตหรือผูจําหนายสินคาที่โฆษณา)ได  โดยผูอุปถัมภรายการตองเสีย
คาใชจายสําหรับส่ือโฆษณา (Arems. 2002: IT)  ซึ่งส่ือที่ใชในการโฆษณาประกอบดวย 
  1.1 ส่ือส่ิงพิมพ ไดแก หนังสือพิมพ นิตยสาร โบรชัวร โปสเตอร  เปนตน 
  1.2  ส่ือแพรภาพและกระจายเสียง ไดแก  โทรทัศน  วิทยุ 
  1.3  ส่ือกลางแจง ไดแก ปายโฆษณาตางๆ  
  1.4  ส่ือเคลื่อนที่ ไดแก โฆษณาขางรถโดยสารประจําทาง โฆษณาหลังรถตูโดยสารหรือ
โฆษณาที่ติดอยูบนหลังคารถแท็กซี่  เปนตน 
  1.5  ส่ืออิเล็กทรอนิคส ไดแก เว็บไซด 
  1.6   สื่อทองถิ่น ไดแก รถแห เสียงตามสาย หอกระจายขาว เปนตน 
  1.7  ส่ือบุคคล ไดแก พนักงานขาย เปนตน   
  ซึ่งการโฆษณาเปนรูปแบบของการสรางการติดตอส่ือสารตราสินคา (Brand contact) ที่
เปนที่นิยมใชที่สุด 
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 2. การขายโดยใชพนักงานขาย (Personal  selling)  เปนรูปแบบการติดตอส่ือสารจากผูสง
สารไปยังผูรับขาวสารโดยตรง  อาจเรียกวา เปนการติดตอสื่อสารระหวางบุคคล (Interpersonal 
communication)  ผูสงขาวสารจะสามารถรับรูและประเมินผลจากผูรับขาวสารไดทันที  การขายโดยใช
พนักงานขาย (Personal selling)  ถือเปนส่ือที่สําคัญมาก  ซึ่งจะใชในกรณีตอไปนี้ 
  2.1 เมื่อสินคานั้นเหมาะกับการขายโดยใชพนักงานขาย  เชน  สินคาประเภทที่ขายตาม
บาน (Door to door selling)  ไมวาจะเปนประกันชีวิต  เคร่ืองใชไฟฟา  เคร่ืองสําอาง เปนตน 
  2.2 เมื่อสินคาเปนลักษณะที่ตองมีการใหความรูเก่ียวกับผลิตภัณฑ(Product knowledge)  
เปนผลิตภัณฑที่มีความสลับซับซอน  ซึ่งไมสามารถขายผานส่ือมวลชน (Mass media)  ไดสินคาพวกนี้ 
ไดแก เคร่ืองทําน้ําแข็ง เคร่ืองจักร รถยนต  สินคาอุตสาหกรรมอ่ืนๆ  ซึ่งตองอาศัยพนักงานขายชวย
อธิบาย  เพราะไมสามารถใชส่ือโฆษณาใชส่ืออธิบายใหชัดเจนได 
  2.3 ในกรณีที่สินคานั้นตองการบริการที่ดี (Good sales services)  ซึ่งจําเปนจะตองใช
คนใหบริการประกอบการขายสินคานั้นดวย  โดยพนักงานขายจะเปนผูบริการ  แนะนํา  ติดต้ัง ซอม
บํารุง ซึ่งพนักงานขายมีบทบาทสําคัญมากข้ึน 
  2.4 ในกรณีที่ธุรกิจนั้นตองการสรางความสัมพันธอันดี (Good relationship)  ระหวางผู
ซื้อและผูขาย  ดังนั้น ธุรกิจที่จะตองผานคนกลาง(ยี่ปวและซาปว)  จึงตองอาศัยหนวยงานขาย ซึ่งถาคน
กลางไมใหความรวมมือก็จะไมจัดวางสินคาใหโดดเดน หรือไมนําสินคาออกวางในชั้น  คนกลางถือวา
เปนสะพานที่หนึ่ง สวนผูบริโภคถือเปนสะพานที่สอง ซึ่งจะนําไปสูความสําเร็จในการขาย 
 3. การสงเสริมการขาย (Sale promotion)  เปนเคร่ืองมือระยะส้ัน  เพื่อกระตุนใหเกิดการซ้ือ
หรือขายผลิตภัณฑ  หรือเปนส่ิงที่จูงใจที่มีคุณคาพิเศษท่ีกระตุนหนวยงานขาย (Sale force) ผูจัด
จําหนาย (Distributors) หรือผูบริโภคคนสุดทาย (Ultimate consumer) โดยมีจุดมุง หมาย เพื่อใหเกิด
การขายในทันทีทันใด (Belch ; & Belch. 2001: GL 11) หรือเปนเคร่ืองมือกระ ตุนความตองการ  ซึ่งที่
ใชสนับสนุนการโฆษณาและการขายโดยใชพนักงานขาย (Etzel, Walker ; Stanton. 2001: G-11)  ซึ่ง
สามารถกระตุนความสนใจ ทําใหเกิดการทดลองใช หรือการซ้ือโดยลูกคาคนสุดทายหรือบุคคลอ่ืนๆ ใน
ชองทางการจัดจําหนาย 
 4. การประชาสัมพันธ (Public Relation: PR)  หมายถึง การติดตอส่ือสารขององคการกับ
กลุมตางๆทที่มีผลกระทบตอความสําเร็จขององคการ ไมวาจะเปนผูขายปจจัยการผลิต  ผูถือหุน หรือ
ลูกคา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางทัศนคติ ความเช่ือ และภาพลักษณที่ดีตอองคการหรือผลิตภัณฑ 
ตลอดจนเปนการใหความรูในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง หรือแกไขขอผิดพลาดในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง การ
ประชาสัมพันธทําหนาที่ตอไปนี้ 
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  4.1  สรางความสัมพันธอันดีระหวางองคการกับประชาชนทั่วไป 
  4.2  เผยแพรผลิตภัณฑเปนการใหขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑและสถาบันตางๆ   
  4.3  การติดตอส่ือสาร  โดยจะรวมการติดตอสื่อสารเพ่ือใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑของบริษัท 
  4.4 คุมครองประชาชน  เปนความพยายามท่ีจะตอตานส่ิงที่ผิดกฎหมายและสงเสริมการ
กินดีอยูดีของประชาชน 
  4.5 การแนะนํา  เปนการจัดหาคําแนะนําทั่ว ๆ ไป แกบริษัทถึงส่ิงที่เกิดข้ึนสังคม  ส่ิงที่
บริษัทควรทําเกี่ยวกับผลิตภัณฑหรือการปรับปรุงการติดตอส่ือสาร 
  4.6 การทําประโยชนใหกับสังคม 
 5. การตลาดทางตรงหรือการตลาดเจาะจง  (Direct Marketing หรือ Direct Response 
Marketing)  สมาคมการตลาดทางตรงไดใหความหมายไววา การตลาดทางตรงเปนระบบปฏิกิริยาการ
กระทําของการตลาด  ซึ่งใชสื่อหนึ่งอยางหรือมากกวา  เพื่อใหเกิดการตอบสนองที่สามารถวัดไดและ
(หรือ) การติดตอทางธุรกิจโดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือ หมายถึง ระบบการตลาดที่มีปฏิกิริยาระหวางกัน ซึ่งใช
ส่ือโฆษณาหนี่งส่ือข้ึนไป เพื่อใหมีการตอบสนอง หรือการซื้อขายที่สามารถวัดได (Kotlet. 2003: 631)  
หรือเปนการส่ือสารโดยตรงกับผูบริโภคที่เปนกลุมเปาหมาย  เพื่อใหเกิดการตอบสนองในทันทีทันใด  
(Armstrong ; & Kotler. 2003: G-2)  จากความหมายดังกลาวขางตน สามารถสรุปไดวาการตลาดเจาะ
ตรง  มีลักษณะดังนี้ 
  5.1  มีผลกระทบโดยตรงกับกลุมเปาหมายทันทีทันใด 
  5.2 มีการตอบสนองที่สามารถวัดไดโดยพิจารณาจากการตอบสนองกลับ 
  5.3 มุงสรางความสัมพันธระยะยาวและตอเนื่องกับกลุมเปาหมาย 
  5.4 สามารถควบคุมคุณภาพขาวสารได 
  5.5 สามารถยืดหยุนไดเพราะขาวสารตางๆ สามารถแกไขปรับปรุงไดสะดวก 
  5.6 ครอบคลุมกลุมเปาหมายไดทั่วถึง 
  5.7 สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดเฉพาะเจาะจง ทั้งนี้ตองอาศัยการตลาด  โดยใช
ฐานขอมูล (Database Marketing) 
  5.8 มีประสิทธิภาพในการติดตอส่ือสารสูงกวาส่ือโฆษณาแบบอ่ืนๆ ในปจจุบันการตลาด
เจาะตรง  ถือเปนเคร่ืองมืออยางหนึ่งของการสงเสริมการขาย (Promotion) หรือเปนการส่ือสาร
การตลาด (Marketing communication)  เพื่อกอใหเกิดการตอบสนองโดยตรง โดยไมรวมถึงการขาย
โดยใชพนักงานขายที่ทําการขายตรงกับลูกคาตามแหลงลูกคา (Door-to-door selling) การตลาดเจาะ
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ตรงเปนเครื่องมือส่ือสารที่กําลังไดรับความนิยมมากข้ึนทุกขณะ เนื่องจากเครื่องมือนี้สามารถกระตุน
ความตองการในทันทีทันใดและทําใหเกิดการตัดสินใจ ซื้อไดมากกวาเคร่ืองมือโฆษณาประเภทอ่ืน 
 6. การตลาดโดยการจัดกิจกรรมพิเศษหรือการตลาดเชิงกิจกรรม (Event marketing) เปน
การจัดกิจกรรมพิเศษ เชน การประกวด (Contest) การแขงขัน (Competition) การฉลอง (Celebration)  
การเปดตัวสินคาใหม (Luanching)  ซึ่งเปนวิธีที่นิยมมากข้ึนในปจจุบัน  เพราะวาเปนการส่ือสาร
การตลาดที่สามารถจูงใจใหผูบริโภคเขามามีสวนรวมได  และสามารถวัด ผลไดดวยจํานวนของผูที่เขา
มามีสวนรวมในกิจกรรมและสนใจติดตามกิจกรรมที่เกิดข้ึน การตลาดโดยการจัดกิจกรรมพิเศษหรือ
การตลาดเชิงกิจกรรม (Event marketing)  ถือเปนเคร่ืองมือที่เปนดาวดวงเดน (Rising star)  มี
ประสิทธิภาพสูงและกอใหเกิดผลกระทบที่ดี  เพราะสามารถดึงผูชมใหเขามามีสวนรวมในกิจกรรม
ไดมาก  ถากิจกรรมพิเศษ (Event) ที่จัดข้ึน  เปนกิจกรรมที่มีความคิดสรางสรรค (Creativity)  มีคาควร
แกการเปนขาว  กิจกรรมนั้นก็จะไดรับความสนใจจากส่ือ มวลชนโดยอาจจะมีการถายทอดสดทาง
โทรทัศนหรือวิทยุเปนการครอบคลุมการใชส่ือแบบไมตองจายเงิน (Free media converage) หลังจาก
จัดกิจกรรมพิเศษแลว  ในวันรุงข้ึนฝายประชาสัมพันธจะซื้อพื้นที่ขาวเพื่อขอบคุณผูที่มารวมงาน 
(Thanks you ads) ถาเปนผูที่มีอํานาจหรือผูที่มีชื่อเสียง เชน นายก รัฐมนตรี องคมนตรี คุณหญิง อาจ
ทําส่ือโฆษณาแบบเดินเร่ืองดวยภาพ (Pictoral Ads) โดยการลงรูปและเขียนขอความบรรยายใตรูป จะ
เห็นไดวาการจัดกิจกรรมพิเศษนั้นกอใหเกิดผลกระทบ (Impact) ที่ดีและกอใหเกิดสื่อสารรูปแบบอ่ืนๆ 
เปนผลตามมาหรือที่เรียกวาเปนกิจกรรมแพรหลาย (Spin-off effect) ดังนั้นวิธีนี้จงเปนวิธีที่นิยมใช 
 7. การจัดแสดงสินคา (Display)  วัตถุประสงคในการจัดแสดงสินคามีดังนี้ 
  7.1 เพื่อดึงดูดผูบริโภคเขามา  ณ จุดซื้อ  เนื่องจากผูบริโภคดูส่ือนอยลง  และมีการแขงขัน 
ณ จุดขายที่รุนแรงยิ่งข้ึน 
  7.2  ใชเปนเคร่ืองมือตอกย้ําจุดขาย (Selling point)  ของสินคาโดยเฉพาะสิน คาทีน่าํเขาสู
ตลาดใหม (Launching) ตัวอยางเชน น้ํายาปรับผานุมไฟนไลนมีจุดขายวาเปนน้ํายาปรับผานุมมีกล่ิน
หอมของดอกไม ดังนั้นในการจัดแสดงสินคาจะใชกองโชวพิเศษเปนดอกไมประ ดิษฐ ซึ่งตกแตง
สวยงามและฉีดน้ําหอมกล่ินเดียวกับกล่ินน้ํายาปรับผานุมไว ในกรณีนี้ทําใหเกิดการรับรูดวยกล่ิน และ
เปนการตอกยํ้าวาน้ํายาปรับผานุมมีกล่ินหอม ผูบริโภคก็จะเขาใจถึงจุดขายไดดีข้ึน 
  7.3 เพื่อสงเสริมการส่ือสารเกี่ยวกับการสงเสริมการขาย (Sales promotion)  การสงเสริม
การขายใหมีความโดดเดนในการจัดแสดงสินคาเรียกวา “กองโชว” กองโชวจะอยูในพื้นที่  การจัดแสดง
สินคามี 2 แบบ ดังนี้ 
   7.3.1 การจัดแสดงสินคาไวเพื่อขาย (Stock display) เปนการจัดแสดงสินคาที่
ตองการขาย โดยจํานวนหนาในการจัดวางสินคา (Facing) หรือที่เรียกวา ขานั้นสามารถส่ือความหมาย
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วา ผลิตภัณฑอยูในตําแหนงที่สําคัญหรือไมตราสินคาที่ขายดี  มีคนนิยมใชจะมีขามากกวาตัวอยางเชน
ถาสบูลักสได4 ขาสบูโพรเทคสได 2 ขา สบูลักสจะดูดีกวาสบูโพรเทคสถานมไทยเดนมารกได 6 ขา นม
หนองโพได3ขาแสดงวานมไทยเดนมารกขายดีกวานมหนองโพ 
   7.3.2 การจัดแสดงสินคาถาวร (Fixed display)  เปนการจัดแสดงสินคาที่เอาไวคงที่  
โดยใชของตกแตงไวถาวร  ไมมีการหยิบขาย  เวลาที่ลูกคาซ้ิอสินคา  พนักงานขายจะไปหยิบสินคาจาก
ที่อ่ืนมาให  ซึ่งการจัดแสดงสินคาควรจะส่ือสารถึงแนวความคิดหลัก (Theme) จุดขาย (Selling point)  
และลักษณะ (Character) ของสินคานั้นๆ ตัวอยางเชน  เสื้อ T-shirt ของ Arrow รุน Flower collection 
ถาทําเส้ือWeekender ประกอบดวยสินคาถาวรโดยนําแหมาขึงไว  ตกแตงดวยปลาชนิดตางๆ นํารม
ชายหาดมากาง มีโขดหิน และนําเส้ือไปวางไวตามโขดหิน เปนตน 
 8.  โชวรูม (Showroom)  เปนการติดตอส่ือสารทั้งทางเดียวและสองทาง (One-way and two-
way communication) การใชโชวรูมเปรียบเทียบเสมือนกับการใชปายโฆษณา (Billboard)  ปาย
โฆษณาอาจจะมีปญหาวาอยูเหนือระดับสายตา แตโชวรูมอยูในระดับสายตา โชวรูมที่ดีควรอยูในจุด
ชุมชนที่มีคนผานไปมาอยูตลอดเวลาตัวอยางเชน ส่ีแยก ซึ่งเปนจุดที่รถติด ตรงหัวมุมถนน เปนตน 
 9. การจัดศูนยสาธิตการทํางานของสินคา (Demonstration center)  สินคาบางอยางจะขาย
ดีตอเม่ือมีการสาธิตการทํางานของสินคา  เชน  ขายเครื่องสําอางตองมีการสาธิต  การแตง หนาขาย
ครีมนวดหนาตองสาธิตการนวดหนา  สินคาบางอยางตองสาธิตการทํางานแบบสถาน การณจําลอง 
(Simulation) ดังนั้นจึงจําเปนตองต้ังศูนยสาธิตการทํางานของสินคา  ทําใหกลุม เปา หมายที่มาชมการ
สาธิต  เกิดความเขาใจและเกิดการเรียนรู  เนื่องจากไดอยูในสถานการณที่เกิดข้ีนจริง บางคร้ังพนักงาน
ขายอาจจะใหผูบริโภคไดทดลองใชสินคาดวยตนเอง 
 10.  การจัดสัมมนา (Seminar)  การจัดสัมมนาถือวาเปนเคร่ืองมือในการติดตอ ส่ือสาร  ตรา
สินคา(Brand contact point) อีกรูปแบบหนึ่ง  การจัดสัมมนาใชในกรณีตอไปนี้ 
   10.1 ตองการการยืนยันสนับสนุน (Endorsement) จากผูนําทางความคิด  หรือ
ผูทรงคุณวุฒิ หลายคร้ังที่นักส่ือสารการตลาดใชชื่อของผูทรงคุณวุฒิมาสนับสนุนสินคาของเขา  โดย
การจัดสัมมนาและเชิญผูทรงคุณวุฒิหรือผูที่มีความรูเปนอยางดี (Authority)  ในผลิตภัณฑนั้น ๆ (ใน
เร่ืองนั้น ๆ) มาเปนผูสัมมนาการที่ประธานบริษัทหรือเจาของสินคาพูดวา สิน คาของตัวเองดีอยางไร  จะ
ไมมีน้ําหนักเทากับการที่ผูทรงคุณวุฒิเปนผูพูด 
   10.2  เมื่อสินคานั้นตองการใหความรูกับผูใช  ในกรณีที่เปนสินคาใหม  มีแนวความคิด
ใหมๆ ซึ่งถาปราศจากความรูความเขาใจแลวจะไมเกิดความนิยมในตัวสินคานั้น จึงตองอาศัยการ
สัมมนาเขาชวย 
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   10.3   ตองการรักษาลูกคาเอาไว สินคาหลายชนิดสามารถรักษาลูกคาไวไดดวย การจัด
สัมมนา  ตัวอยางในกรณีของสถาบันลดน้ําหนัก เมื่อผูบริโภคทราบวา ยาตัวนี้สามารถซื้อไดจากราน
ขายยาทั่วไปก็จะไมไปพบหมออีก แตจะไปซ้ือยามารับประทานเอง  หรือบางครั้งสมาชิกที่มาใชบริการ
อาจเกิดความเบ่ือหนายกับจราจรที่ติดขัดหรือการออกนอกบานจึงซื้อเคร่ืองมือตางๆ ไปใชเองที่บาน ทํา
ใหตองสูญเสียสมาชิกไป  ดังนั้นสถาบันลดน้ําหนักควรจัดใหมีการสัมมนาระหวางสมาชิกเปนระยะๆ 
ประมาณเดือนละคร้ังโดยใชหัวขอที่สนใจ เชน ลดน้ําหนักอยางไรใหถูกวิธีเพื่อรักษาลูกคาไว 
     10.4   ใชในการฉลองเหตุการณพิเศษ (Special  occasion)  ในกรณีนี้อาจใชรวมกับการ
สัมมนาที่มุงสูคนกลาง  พนักงานขายหรือสมาชิก 
 11. การจัดนิทรรศการ (Exhibition)  เปนเคร่ืองมือการติดตอส่ือสารตราสินคา (Brand 
contact) ที่ทําใหเกิดความเขาใจและเกิดการตอบสนองไดโดยตรง  เนื่องจากสินคาบางชนิดสามารถ
สรางความประทับใจใหกับลูกคาไดดวยวิธีการสาธิต  หรือการแสดงรายละเอียดแบบเจาะ ลึก การ
ส่ือสารกันดวยส่ือไมสามารถทําใหเกิดความเขาใจไดดีเทากับการไดเห็นของจริง ดังนั้น สินคาบางชนิด
จึงจําเปนตองใชการจัดนิทรรศการ ซึ่งจะนิยมใชมากในกรณีตอไปนี้ 
   11.1 เมื่อรายละเอียดของสินคามีมากเกินกวาจะถายทอดไดดวยโฆษณา 
   11.2   เมื่อรายละเอียดของสินคานั้น  สามารถสรางความประทับใจ   
หรือความรูสึกที่ดีใหกับผูบริโภคได 
   11.3   เมื่อการสาธิตการทํางานของสินคา  สามารถสรางความประ ทับใจใหกับผูบริโภค
ทําใหผูบริโภคสนใจซ้ือได 
   11.4 เมื่อสินคานั้นสามารถทําใหเกิดการติดตอส่ือสารแบบ 2 ทาง (Two-way Com-
munication) ไดซึ่งในกรณีนี้ตองมีพนักงานขายอยูประจําจุดที่จัดนิทรรศการดวย 
 12.   การจัดศูนยฝกอบรม (Training center)  เปนการส่ือสารตราสินคา (Brand Contact) ใน
ลักษณะการใหขาวสารตราสินคาผานการฝกอบรมธุรกิจบางชนิดทําใหสินคาแข็ง แกรงข้ึนโดยการ
จัดต้ังศูนยฝกอบรมตัวอยาง เชน ดุสิตธานีมีโรงแรมสอนการโรงแรม  บริษัทธนบุรี  ประกอบรถยนตมี
การจัดฝกอบรมพนักงานเปนเวลา 6 เดือน ที่ประเทศเยอรมันนี เปนตน 
 13. การใหบริการ (Service)  เปนการส่ือสาร (Communication) ที่สําคัญที่สุดอยางหนึ่ง ถามี
การใหบริการที่ดี  ลูกคาจะรูสึกประทับใจ เพราะลูกคานั้นตองการใหรับความเอาใจใส  ดังนั้นบริษัทจึง
จําเปนตองพัฒนาการใหบริการในจุดทุกจุดที่ตองพบกับลูกคา(Point of Encounter)  ไมวาจะเปนสวน
ของพนักงานตอนรับ พนักงานรับโทรศัพท  ซึ่งถึงแมจะไมไดเห็นหนากันแตก็มีการรับรูกันดวยเสียง
พนักงานรักษาปลอดภัย พนักงานสงของ พนักงานขาย  ฝายซอม ฝายติดต้ัง ซึ่งจะตองใหบริการแบบไร
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รอยตะเข็บ  คือ ทําใหราบร่ืน  ไมมีการสะดุดดังตัวอยาง สโลแกนของการบินไทย ที่วา “Smooth as 
silk” 
   การใหบริการที่ดี (Good Services)  จะกอใหเกิดการรับรูในตัวสินคา (Brand 
knowledge)  และเปนการเสริมสรางภาพลักษณที่ดีใหกับบริษัท  สินคาบางประเภทควรมีการให 
บริการแกลูกคา  ตัวอยางเชน  ถาขายเคร่ืองปรับอากาศก็ควรมีการบริการติดต้ัง ขายคอมพิวเตอร  ควร
มีการใหรับประกันสินคา ขายเคร่ืองใชไฟฟาควรมีบริการหลังการขาย เชน ซอมฟรี  มีเคร่ือง  ทดแทน
กรณีเคร่ืองเขาศูนยซอมหรือในชวงเทศกาลหางสรรพสินคาเซ็นทรัลควรมีบริการหอของ ขวัญหรือจัด
กระเชาฟรี เปนตน บริษัทตองตระหนักถึงความสําคัญของการใหบริการ ถาสินคาของบริษัทเปนสินคาที่
ดีมีการโฆษณาและการสงเสริมการขายที่ดี แตการใหบริการไมมีความนาประทับใจหรือไมเปนไปตาม
ความคาดหวังของลูกคาก็จะสงผลใหลูกคาเกิดความรูสึกที่ไมดีตอบริษัท ซึ่งอาจสงผลใหไมซื้อสินคาใน
ที่สุด 
   การใหบริการที่ดีนั้นไมไดหมายถึง เฉพาะการที่พนักงานมีนิสัยดี  ยิ้มแยมแจมใส  พูดจา
ไพเราะ  หรือบริการรวดเร็วเทานั้น  แตหมายถึงกิจกรรมเพิ่มเติม (Additional activity) ซึ่งเปนบริการ
พิเศษที่มอบใหลูกคา  ทั้งกอนการขายและหลังการขาย  ซึ่งถือเปนโอกาส (Opportuni -ties) ในการ
สรางมูลคาเพิ่ม (Create value added)  ถาบริษัทไมใสใจในการใหบริการก็จะทําใหเกิดชอง วางในการ
สรางมูลคาเพิ่ม (Value gap)  เปนชองวางใหคูแขงขันแทรกเขามาได  ซึ่งอาจจะทําใหบริษัทพายแพใน
ที่สุด 
 14. พนักงาน  (Employee)  ถือวาเปนผูที่ใหการประชาสัมพันธที่ดีที่สุด (The Best PR 
Officer)  ดังนั้น  ถาตองการสรางคุณคาใหกับตราสินคาจะตองมีการประชาสัมพันธที่ดีกับพนักงาน ใน
เร่ืองเกี่ยวกับการสงเสริมสินคาของบริษัท มีการจัดการทรัพยากรมนุษยที่ดี (Good Human Resources 
Management ; HRM)  ซึ่งจะทําใหพนักงานมีความรูสึกจงรักภักดีตอบริษัท  และพรอมที่จะสงเสริม
สินคาของบริษัท  บางบริษัทพนักงานกลายเปนศัตรูที่คอยวารายบริษัทตลอดเวลา จากคํากลาวที่วา 
การติดตอส่ือสารระหวางบุคคล (Interpersonal communication) จะชนะสื่อทุกคร้ัง  ขอความนี้เปน
จริง  เพราะการติดตอส่ือสารของคนเรากับบุคคลที่มีความหมายกับชีวิตเรา (Significant people) จะ
ชนะการติดตอส่ือสารดวยส่ือมวลชนเสมอ (Mass media communication)  เพราะบุคคลสําคัญนั้น
สามารถใหคุณและโทษกับเราได  ตัวอยางของบุคคลสําคัญ  ไดแก พอ แม ลูก เจานาย ลูกนอง ครู 
เลขา เปนตน ถาขอความในส่ือมวลชนขัดแขงกับบุคคลที่มีความหมายกับชีวิตเราเม่ือไรขอความสําคัญ
เหลานี้ยอมแพพาย  ดังนั้น  พนักงานจึงเปนผูติดตอ ส่ือสารในตราสินคาที่ดีในการสรางคุณคาใหกับ
ตราสินคา 
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 15. การบรรจุภัณฑ (Packaging)  หมายถึง  ส่ิงที่บรรจุหรือหอหุมผลิตภัณฑ  ซึ่งถือวาเปนจุด
ในการติดตอส่ือสารตราสินคา (Brand contact point)  หนาที่ของบรรจุภัณฑ 
   15.1   เพื่อบอกขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ 
   15.2   เพื่อบอกตําแหนงผลิตภัณฑ (Product positioning) 
   15.3   เพื่อเผยแพรสโลแกน  หรือคําขวัญของสินคาตางๆ  
   15.5   เพื่อบอกสวนผสม (Ingredient) ของผลิตภัณฑ  ซึ่งใชเปนจุดขายสินคานั้นได 
   15.6   เพื่อบอกวิธีการใชสินคา 
   15.7  เพื่อสรางความแตกตางใหกับตราสินคา  โดยการใชขอความหรือใหขอมูลพิเศษ 
   15.8  เพื่อแสดงจุดเดนตางๆ ของสินคา 
   การใชบรรจุภัณฑเปนเคร่ืองมือในการสื่อสาร (Communication) สามารถใสอะไรเขาไป
ในบรรจุภัณฑไดมากมาย ไมวาจะเปนสโลแกน ตําแหนงผลิตภัณฑ (Positioning) ขอความเฉพาะอยาง
หรือหลักฐานพิสูจนชื่อเสียง (Identity statement) ซึ่งในปจจุบันเปนวิธีที่นิยมใชกันมากตัวอยาง  เชน
ธนาคารไทยพาณิชยใชสโลแกนวา “มั่นคงดวยรากฐาน บริการดวยน้ําใจ” และใชหลักฐานพิสูจน
ชื่อเสียงวาเปนธนาคารแหงแรกของประเทศไทย(The First Thai Bank) วิธีนี้เปนวิธีการยึดครองหัวใจ
ของลูกคาโดยสรางหลักฐานพิสูจนชื่อเสียงของบริษัท (Brand Identity) ใสตอจากชื่อตราสินคา 
 16.  การใชยานพาหนะของบริษัทเคลื่อนที่ (Transit) เปนการใสชื่อหรือสัญลักษณของสินคา
บนยานพาหนะของบริษัท  ไมวาจะเปนกระบะ รถรับสงพนักงาน รถมอเตอรไซด  รถตูหรือส่ิงของอ่ืนๆ ที่
เคล่ือนที่ได  หรือเมื่อรถของบริษัทไปจอดที่ใดก็ตามจะมีผูพบเห็นส่ือเคล่ือนที่เหลานี้  ตัวอยาง  รถของ
ผูส่ือขาวจะมีโลโกและหมายเลขชอง 3, 5, 7, 9, 11 หรือ TITV ติดอยู  ไมโครโฟนที่ผูส่ือขาวใชสัมภาษณ
จะมีสัญลักษณของชองตางๆ ติดอยู  การใชสติกเกอรติดรถพนักงานก็ถือวา เปนส่ือเคลื่อนที่ที่ดีมาก 
บริษัทควรทําสติกเกอรสวยๆ โดยแจกใหพนักงานนําไปติดรถสวนตัว  เพื่อเพิ่มความถี่ของวิธีการสื่อสาร
ตราสินคา  
 17. การใชปายตางๆ (Signage)  ปายโฆษณาเปนส่ือกลางแจง  มีจุดมุงหมายเพื่อการ
โฆษณา  ประชาสัมพันธเกี่ยวกับสินคาและบริการ  ปายโฆษณามีหลายประเภท  เชน โปสเตอร 
(Posters) คัทเอาท (Cutout)  Billboard นีออนไลท  และปายโฆษณาที่ทําดวยหลอดไฟ (Electric 
Spectaculars)  เปนตน  ปายโฆษณาควรติดต้ังอยูที่ที่มีผูคนสัญจรผานไปมาตลอดเวลา  สามารถ
มองเห็นไดงาย เชน ส่ีแยกที่มีการจราจรหนาแนนริมถนนสายสําคัญๆ ปายรถเมล  ทางดวน  หรือ
บริเวณหัวมุมถนน  เปนตน 
 18. การใชเครือขายส่ือสารทางอิเล็คทรอนิกส (Internet) อินเตอรเน็ต  เปนระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรเครือขายหนึ่ง ซึ่งติดตอเช่ือมโยงกันเปนเครือขายใหญ  และสามารถสงขอมูลขาวสารถงึกนั
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ไดอยางกวางขวาง บริษัทควรจะมีเว็บไซดของตนเองเพื่อบอกเลาเร่ืองราวเกี่ยว กับบริษัทและสินคา  
ปจจุบันผูใชอินเตอรเน็ตมีจํานวนเพิ่มข้ึน และการซื้อขายสินคาผานอินเตอร เน็ตก็ไดรับความนิยมมาก
ข้ึน จากการสํารวจพบวา สินคาที่นิยมซ้ือผานระบบออนไลนหรืออินเตอร เน็ตมีดังนี้หนังสือ (58%)  
เคร่ืองดนตรี (50%) ซอฟตแวร (44%) ต๋ัวเคร่ืองบิน (29%) อุปกรณประกอบคอมพิวเตอร (28%) เส้ือผา 
(26%) วีดีทัศน (24%) การจองโรงแรม (20%)  ของเลน (20%) ดอกไม (17%) และอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสในครัวเรือน (12%) 
   18.1  อินเตอรเน็ตมีประโยชนตอผูซื้อ ดังนี้ 
     18.1.1 ทําใหไดรับความสะดวกในการส่ังซื้อมากข้ึน 
     18.1.2  สามารถคนหาขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของสินคาและราคาได 
   18.2 อินเตอรเน็ตมีประโยชนตอผูขาย  ดังนี้ 
     18.2.1 ชวยลดคาใชจายในการโฆษณาผานส่ือสารมวลชน  ชวยลดคาใชจายใน
การจางพนักงานขาย เพราะผูซื้อและผูขายจะติดตอกันโดยตรงโดยไมตองผานพอคาคนกลางหรือ
ตัวแทนจําหนาย 
     18.2.2 การใชผลิตภัณฑเปนส่ือ (Merchandising) เปนการจัดทําวัสดุส่ิงของข้ึนมา  
ซึ่งวัสดุส่ิงของเหลานั้นมีขาวสารเกี่ยวกับสินคาอยูดวย อาจจะเปนโลโก  ตราสินคา คําขวัญ ผลิตภัณฑ
เหลานี้จะเปนเสมือนส่ือเคลื่อนที่ (Moving media) ซึ่งกอใหเกิดการส่ือสารตราสินคา (Brand contact) 
ไดเปนอยางดี และทําใหเกิดการเปดรับ (Exposure) 
 19. การใชผลิตภัณฑเปนส่ือ (Merchandising) โดยการแจกของขวัญใหกับผูบริโภค  เชน แจก
เนกไทใหกับลูกคาผูชายแจกผาพันคอใหกับลูกคาหญิงแจกที่วางปากกาใหกับผูที่มาเยี่ยมชม
มหาวิทยาลัยแจกไดอาร่ีและปฏิทินในวันปใหม โดยมีโลโก คําขวัญ หรือตราสินคาติดอยู  เมื่อลูกคานํา
สินคามาใชผูอ่ืนก็จะมองเห็นสัญลักษณเหลานี้ ทําใหเกิดความถี่ในการพบเห็นสิน คาสูงข้ึน (High 
Frequency) 
 20. การใหสัมปทาน (Licensing)  คํานี้มีความหมายใกลเคียงกับคําวา การใชผลิตภัณฑเปน
ส่ือ (Merchandising) การใชผลิตภัณฑเปนส่ือนั้น  บริษัทจะจัดทําสินคาเพื่อไวแจกหรือแถม  สวนการ
ใหสัมปทานเปนการขายช่ือตราสินคา (Brand Name)  สัญลักษณ (Symbol)  และโลโก (Logo) ใหแก
ผูรับสิทธิ  ซึ่งผูรับสิทธิจะมีสิทธิในการผลิตสินคาภายใตชื่อตราสินคาและ โลโกเดียวกัน  ปนการขายช่ือ
ตราสินคา (Brand Name)  ซึ่งถือเปนวิธีการสื่อสารตราสินคาที่มีประสิทธิภาพสูง  เพราะนอกจากผูให
สิทธิจะไดรับเงินคาลิขสิทธิ์แลวยังเปนการเผยแพรตราสินคาที่ดีดวย  ซึ่งวิธีการนี้เปนที่นิยมใชกันมากใน
ตางประเทศ โดยเฉพาะกับธุรกิการคาปลีกทางดานบันเทิง  (Retail Entertainment) เชน บริษัท 
Warner  Brother ขายสัมปทานภาพยนตรการตูนเร่ือง Casper ใหกับดิสนีย  ซึ่งดิสนียไดนําตัวการตูน 
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Casper ไปผลิตเปนสินคาตางๆ ไมวาจะเปนเส้ือยืด  พวงกุญแจ  แกวน้ํา ของขวัญ  ของท่ีระลึกตางๆ 
เส้ือผา ผาขนหนู และอ่ืนๆ ซึ่งนอกจาก Warner Brother จะไดรับเงินจากการขายสัมปทานและไดรับคา
ความภักดีหรือภาคหลวง (Brand Loyalty)  อีก 2%  แลวยังไดชื่อเสียงจากการพบเห็นตราสินคาดวย 
 21. คูมือสินคา (Manual)  เปนหนังสือที่บอกถึงวิธีการใชงาน  การเก็บรักษาและสวนประกอบ
ตางๆ ของสินคา  ซึ่งมักใชควบคูไปกับตัวสินคา ตัวอยางเชน คูมือการใชคอม พิวเตอร คูมือการใช
โทรศัพทมือถือ  คูมือการใชเคร่ืองดูดฝุน การแจกคูมือรักษาบานใหกับลูกคาที่ซื้อบาน การแจกคูมือ
ถนอมผาใหกับลูกคาที่ซื้อเคร่ืองซักผา  ส่ิงเหลานี้ถือวาเปนการติดตอส่ือสารทาง การตลาดอันจะทําให
ผูบริโภคเกิดความรูในการใชสินคานั้นไดอยางถูกตองสินคาบางชนิดกลาย เปนสินคาที่ไมมีคุณภาพ
เพราะผูขายไมไดจัดทําคูมือที่ดีใหกับลูกคา ตัวอยางโทรศัพทมือถือตองชารทไฟ16 ชั่วโมงกอนนํามาใช 
ถานํามาใชทันทีโดยไมไดชารทไฟแบตเตอร่ีนั้นอาจเส่ือมคุณภาพเร็ว ผูใชอาจตําหนิวาแบตเตอร่ีไมดี 
ทั้งนี้เปนเพราะผูบริโภคขาดคูมือแนะนําวิธีการใชสินคาที่ถูกตอง เปนตน 
 ทั้งหมดนี้เปนเพียงเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดที่นิยมใชกันมากเทานั้น  อาจจะไมครบ ถวน
ตามรูปแบบตาม IMC  เพราะการสื่อสารเปนเร่ืองของความคิดสรางสรรค  จึงอาจมีผูคิดคนวิธีการอื่น ๆ 
ข้ึนมาใหมไดอีกมากมายไมมีที่ส้ินสุด 
 สุวัฒนา วงษกะพันธ  (2530: 75-90)  จากที่กลาววา ในปจจุบันส่ือสารการตลาดครบรูปแบบ  
จะเห็นไดวาการโฆษณา การประชาสัมพันธ พนักงานขายและการสงเสริมการขาย  นับวามีบทบาท
สําคัญในแงที่สามารถนํามาใชเปนเคร่ืองมือการส่ือสารได ในขณะเดียวกันองคประกอบทุกตัวของ
สวนผสมการตลาดไดแก  สินคา ราคา สถานที่และการสงเสริมการตลาด ก็มีบทบาทสําคัญในการทํา
หนาที่เคร่ืองมือส่ือสารที่จะถายทอดความคิดของผูผลิตไปยังผูบริโภคกลุมเปาหมาย  โดยบทบาทของ
สวนผสมการตลาด (Marketing Mix)  แตละตัวมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. บทบาทของสินคาหรือผลิตภัณฑ (Product)  มีองคประกอบที่แสดงสัญลักษณการ
ถายทอดความคิดจากผูผลิตไปสูผูบริโภค ไดแก ขนาด รูปราง การออกแบบและบรรจุภัณฑสินคา  หรือ
ผลิตภัณฑชนิดเดียวกันแตกตางยี่หอ  ยอมมีองคประกอบขางตนที่แตกตางกัน  และกอใหเกิดผลทาง
ความรูสึกกับผูบริโภคแตกตางกันดวยบทบาทของสินคาทางการสื่อสารที่สรางความพึงพอใจ 
 2.  บทบาทของราคา (Price)  ในการสื่อสารการตลาดมีผลตอความรูสึกนึกคิดและความพึง
พอใจของผูบริโภค  ไมวาเปนความพึงพอใจในตัวสินคาหรือความพอใจดานจิตวิทยา  สําหรับปจจัยใน
การกําหนดราคานั้นจะพิจารณา 2 ประเด็นหลัก คือปจจัยดานคุณลักษณะของสินคาและปจจัยดาน
คุณลักษณะของผูบริโภคดังนี้ 
  2.1 ปจจัยดานคุณลักษณะของสินคา เชน ราคาบอกถึงคุณภาพ  สวนผสมที่เหนือกวา
สรางความรูสึกวาเปนสินคาคุณภาพสูง  การกําหนดราคาควรยึดถือตามตําแหนงสินคา  หรือชื่อยี่หอที่
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เปนที่รูจักและยอมรับในกลุมผูบริโภคอยูแลว  ซึ่งผลิตภัณฑใหมที่ต้ังราคาสูงไวในชวงแรก  นับเปน
โอกาสที่ดีที่จะวางตําแหนงสินคาไวสูงในใจผูบริโภคแตแรก 
  2.2 ปจจัยดานคุณลักษณะของผูบริโภค  ถาผูบริโภคไมมีประสบการณหรือไมมีขอมูล
เกี่ยวกับสินคา ราคาจะเปนปจจัยสําคัญในการส่ือสารใหผูบริโภคเกิดการรับรูในคุณภาพของสินคาและ
ภาพพจนของสินคาที่สรางความภาคภูมิใจที่ไดเปนเจาของ  ทําใหผูบริโภคบางรายตัดสินใจซื้อ 
 3. บทบาทของสถานที่จัดจําหนาย (Place)  มีความสําคัญตอการรับรูของผูบริโภค ดังนั้นจึง
จําเปนตองพิจารณาถึงทําเลที่ต้ัง การออกแบบตกแตงภายนอกและภายใน ซึ่งเปนจุดเร่ิม ตนที่ผูบริโภค
จะไดรับรูภาพพจนของสินคา ความพรอมของพนักงานขายและจัดแสดงสินคา  มีความสําคัญอยางยิ่ง
ในการสรางความรูสึกกอใหเกิดภาพพจนที่ดีของสถานที่จัดจําหนาย  
 4. บทบาทของการสงเสริมการตลาด (Promotion)  เปนกิจกรรมที่ตองกระทําข้ึนทั้งภายนอก
และภายในกิจการควบคูกันไดแก  การโฆษณา การใชพนักงานขาย  การสงเสริมการขายและการ
ประชาสัมพันธ โดยพิจารณาตามวัตถุประสงคในการวางแผนเพื่อการสงเสริมการตลาด  ไดแก เพื่อให
ขาวสาร เพื่อใหความบันเทิง เพื่อชักจูงใจ เพื่อเตือนความทรงจํา เพื่อสรางความมั่นใจใหแกผูบริโภค
และเพื่อสนับสนุนกิจกรรมอ่ืนๆ เปนตน 
 โดยสรุป  ความหมายของการส่ือสารการตลาด (Integrated Marketing Communication)  
หมายถึง  กระบวนการของการพัฒนาแผนงานการส่ือสารการตลาดที่ตองใชการจูงใจหลายรูปแบบกับ
กลุมเปาหมายอยางตอเนื่อง 
 
 1.4 ขั้นตอนการวางแผนการสื่อสารการตลาด 
 การวางแผนส่ือสารการตลาด  มีข้ันตอนที่คลายคลึงกับการวางแผนการตลาดและสามารถ
นําไปประยุกตใชกับการวางแผนเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดตางๆ เชน  การโฆษณา  การสงเสริม
การตลาด  หรือการตลาดทางตรง  เปนตน  ข้ันตอนการวางแผนการส่ือสารการตลาดแบงไดเปน 
(ประดิษฐ จุมพลเสถียร.  2544: 35-37) 
 1. วิเคราะหปญหาและโอกาส (An Analysis of Problems  or Opportunities)  คือ การ
รวบรวมขอมูล  ซึ่งอาจไดจากการวิจัยประกอบกับการใชประสบการณแลวนํามาวิเคราะหสถาน การณ
เปนปญหาและโอกาสทางการส่ือสาร  ในข้ันตอนนี้สามารถนําหลักการตลาดในเร่ืองการทํา SWOT  
Analysis มาใชในการจัดทําการวิเคราะหปญหาและโอกาสทางการสื่อสาร โดยจะวิเคราะหถึง
ผลกระทบตอการส่ือสารถึงกลุมเปาหมายหลัก 
        2. กําหนดวัตถุประสงค (Determine the Objectives) วัตถุประสงคทางการส่ือสารเปนเร่ือง
เกี่ยวกับการแกปญหาในเร่ืองภาพพจน ทัศนคติ การรับรู การรับขาวสาร เปนตน ส่ิงที่ควรจด จํา คือ 
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การสื่อสารการตลาดไมสามารถกอใหเกิดยอดขายในสินคาที่มีจุดออนในเร่ืองสรรพคุณของตัว
ผลิตภัณฑ  การตั้งราคาที่ไมเหมาะสมกับกลุมเปาหมายและสินคาที่มีการกระจายสินคานอย การวาง 
แผนส่ือการตลาดจึงมุงการส่ือสารที่จะชวยแกปญหาทางการตลาดใหกับสินคาที่มีคุณภาพราคาที่
เหมาะสมกับกลุมเปาหมายและมีการจัดจําหนายสินคาที่ดีเปนหลัก เพื่อกระตุนใหกลุมเปา หมายเกิด
การยอมรับและสนใจซ้ือสินคา 
  วัตถุประสงคในการสื่อสารการตลาดโดยทั่วไป ประกอบดวย 
  2.1 สรางความรูจัก (Creating Awareness) 
  2.2 สรางความเขาใจที่ดี (Creating Understanding) 
  2.3 เปล่ียนทัศนคติและการรับรู (Creating  Changes in Attitudes and Perceptions) 
  2.4 เปล่ียนแปลงพฤติกรรม (Creating Changes in Behavior) 
  2.5 กระตุนใหตัดสินใจซื้อ (Reinforcing Previous Decision and Attitudes) 
 3. การเลือกผูรับสาร (Select the Target Audience)  กลุมเปาหมายทางการตลาด (Target 
Market)  คือ  กลุมคนที่มีอํานาจซื้อสินคาและมีความตองการสินคาในขณะที่ผูรับสาร คือ กลุมคนที่
ตองการสื่อสารถึงซึ่งอาจมีขนาดใหญกวาเทากับหรือเล็กกวากลุมเปาหมายทางการตลาด  ข้ึนอยูกับ
ขอจํากัดของเคร่ืองมือส่ือสารที่เลือกใชวัตถุประสงคทางการตลาดและงบประมาณในการสื่อ สาร เชน 
สินคาของเด็กเลนสําหรับเด็ก มีกลุมเปาหมายคือ เด็ก แตผูรับสารอาจหมายถึง ผูปกครอง เด็ก โรงเรียน
และครู ตลอดจนหนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภค  เพื่อใหเขาใจถึงขอดีของสินคา  
แตถาธุรกิจมีงบประมาณที่จํากัด การเลือกผูรับสารอาจตองกําหนดใหแคบลงหรือมุงไปที่กลุมผูใช
เฉพาะบางสวน เชนผูมีกําลังซื้อสูง หรือผูใชสินคาจํานวนมาก เปนตน ในการกําหนดผู รับสาร  ผู
วางแผนการส่ือสารจําเปนตองศึกษาขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑและกลุมเปาหมายของสินคา เชน ใคร
ผลิตสินคา (Manufacturer) ใครขายสินคา (Seller)  ใครซ้ือสินคา (Consumer’s Perception) 
นอกจากนี้ การวางแผนการสื่อสารเพื่อสรางภาพพจนขององคกรยังตองคํานึงถึงพนักงานขายขององค 
กร ผูถือหุน และสถาบันการเงินที่เกี่ยว ของกับองคกรดวยการกําหนดผูรับสารจะชวยในการกําหนด
เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดที่เหมาะสมและหาวิธีการสื่อสารใหเหมาะกับกลุมผูรับสารแตละกลุม 
 4. การเลือกเคร่ืองมือส่ือสารการตลาด (Select the Marketing Communication Mix)  การ
เลือกเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดจะข้ึนอยูกับลักษณะของกลุมผูรับสารแตละกลุม  ปญหาทางการตลาด
ที่เกิดข้ึนและลักษณะสินคาวาเปนสินคาบริโภคหรือสินคาอุตสาหกรรม โดยผูวาง แผนส่ือสารจะตอง
พิจารณาควบคูไปกับการศึกษาจุดแข็งและจุดออนของเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดบางชนิด ซึ่งพอสรุปได
ตามตารางตอไปนี้ (ประดิษฐ  จุมพลเสถียร. 2544 ; 35-37) 
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ตาราง 3  แสดงจุดแข็งและจุดออนของเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดบางชนิด 
 

เครื่องมือสื่อสาร
การตลาด 

จุดแข็ง จุดออน 

การโฆษณา กอใหเกิดการรูจักผลิตภัณฑและ
แนะนาํผลิตภัณฑสูกลุมเปาหมาย
จํานวนมากได 

เปนการส่ือสารที่กวางเกินไป
และคาใชจายในการโฆษณาสูง 

การสงเสริมการขาย ชวยในการสรางความนาสนใจ  
กอใหเกิดพฤติกรรมซ้ือซ้ําหรือ           
ซื้อสินคาจํานวนมาก 

กอใหเกิดปญหาสงครามราคา
ในกรณีลดราคาและภาพพจน
ของสินคา 

การประชาสัมพันธ ชวยสรางภาพพจนที่ดีและสราง
ความนาเชื่อถอื 

ยากในการประเมินผลและมผีล
นอยตอการเพิม่ยอดขาย 

การตลาดทางตรง สามารถเขาถงึกลุมเปาหมาย
เฉพาะกลุมไดดี  คาใชจายนอย  
และชวยในการสรางความสัมพันธ
ที่ดีตอกลุมเปาหมาย 

ประสิทธิภาพข้ึนอยูกับความ
แมนยําของฐานขอมูล
กลุมเปาหมาย (Database)        
และมีคาใชจายสูง   สําหรับ
กลุมเปาหมายขนาดใหญ 

การขายโดยใชพนกังานขาย เหมาะสําหรับสินคาที่ขายใหธุรกิจ 
(Business-to-business)  และ
สามารถใหขอมูลจํานวนมากพรอม
กับกระตุนความตองการของ
กลุมเปาหมายได 

คาใชจายสูงและอาจสราง
ความรําคาญใหกลุมเปาหมาย
ได 

บรรจุภัณฑ ชวยสรางความโดดเดนใหกบัสินคา
และใหขอมูลเกี่ยวกับตัวสินคา
กอนที่กลุมเปาหมายจะตัดสินใจซื้อ
สินคา 

สามารถเขาถงึกลุมเปาหมายได
จํานวนนอย 

  

 5. เลือกกลยุทธขาวสาร (Select the Message Strategy)  คือ การกําหนดวาจะบอกอะไรให
กลุมเปาหมายทราบเกี่ยวกับตัวสินคาหรือองคกร  เปนข้ันตอนที่ยากและสําคัญที่สุดในการเลือกกลยทุธ
ขาวสารใหกลุมเปาหมายที่แตกตางกัน (ในกรณีที่มีกลุมเปาหมายหลายกลุม)  อาจใชขาว สารที่
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แตกตางกันได  เนื่องจากกลุมเปาหมายแตละกลุมจะมีความตองการที่ไมเหมือนกันในดานความ รู  
ฐานะ  เพศ  วัย  และการศึกษา  โดยขาวสารที่จะสงใหกลุมเปาหมายจะตองมีความสม่ําเสมอในการ
ส่ือสาร  โดยกําหนดเปนหัวขอ (Theme)  หลักในการส่ือสารเพื่อใหเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดแตละ
ประเภทส่ือใหกลุมเปาหมายทราบ 
 6. กําหนดงบประมาณในการสื่อสาร (Determine a Budget)  งบประมาณมีความ สําคัญ
ตอการเลือกใชเคร่ืองมือส่ือสารการตลาด ในการกําหนดงบประมาณอาจข้ึนอยูกับวัตถุประสงคทางการ
ตลาด  นโยบายของบริษัทและสภาพการแขงขันเปนหลัก 
 7. การดําเนินงานตามกลยุทธ (Implementation the Strategy)  การดําเนินงานตามกลยุทธ
จะตองกําหนดเปนแผนงานและการดําเนินงาน ไดแก 
  7.1 กําหนดรายละเอียดของแผนงานส่ือสาร  ซึ่งประกอบดวย  ประเภทของส่ือที่ใช  วัน  
เวลา  ขนาด  และกระบวนการผลิตชิ้นงาน 
  7.2 มีความมั่นใจวาองคประกอบตาง ๆ ในการสื่อสาร  สามารถดําเนินการไดและมีการ
มอบหมายหนาที่ใหแกบุคคลที่เกี่ยวของ 
  7.3 ควบคุมผูที่เกี่ยวของและกิจกรรมตาง ๆ วา มีการดําเนินการที่ถูกตองในการปฏิบัติ  
ควรมีการเผ่ือเวลา (Lead Time)  ในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ดวย  เพื่อไมใหเกิดปญหาและขอขัดแยง
จากการทํางาน 
 8. การประเมินผล (Evaluate the Results)  หลังจากการดําเนินงานตามแผนการสื่อสารแลว  
จําเปนตองมีการประเมินผลวา สามารถบรรลุวัตถุประสงคหรือไม  เพื่อเปนขอมูลและแกไขขอบกพรอง
ในการสื่อสารคร้ังตอไป 
  
 แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ  
 คอทเลอร (Kotler)  ใหคํานิยามเกี่ยวกับเร่ืองการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการวา เปนการ
วางแผนการสื่อสารการตลาด  เพื่อส่ือสารทั้งทางตรงและทางออมกับผูบริโภค เพื่อใหเขา ใจในตรา
สินคาหรือแบรนดนั้นๆ อีกทั้งเพื่อสรางความสัมพันธอันดีกับผูบริโภค โดยวิธีที่ใชในการส่ือ สาร
การตลาดแบบครบวงจร อาทิ  การโฆษณา การสงเสริมการขายและการประชาสัมพันธ  และแนะนํา
การสื่อสารแบบตางๆ เหลานี้มารวมกัน  เพื่อใหการติดตอส่ือสารมีความชัดเจนสอด คลองกลมกลืน
และมีผลกระทบมากที่สุดโดยผานขาวสารตาง ๆ  
 กลาวไดวาข้ันตอนการวางแผนการส่ือสารการตลาดตองอาศัยการเก็บฐานขอมูลของ
กลุมเปาหมาย เพื่อที่จะเลือกใชการสื่อสารไดตรงตามเปาหมายที่กําหนดไว ตลอดจนตองมีการ
ตรวจสอบ ประเมินผล และควบคุมแผนการสื่อสารครบวงจร 
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 1.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเปดรับขาวสาร 
 ผูรับสารแตละคนตางก็มีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารตามแบบเฉพาะเจาะจงของตน  ซึ่ง
แตกตางกันไป  แชรมม (ชวรัตน  เชิดชัย.  2527: 170-173; อางอิงจาก Willber  Schramm. n.d.)  ได
สรุปแรงผลักดันใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งเลือกเปดรับขาวสารวาเกิดจากพื้นฐาน 4 ประการ คือ 
 1. ความเหงา  เมื่อไมสามารถจะติดตอสังสรรคกับบุคคลไดโดยตรง ส่ิงที่ดีที่สุด  คือ การอยู
กับส่ือตางๆ ที่ใชในการส่ือสารและบางคร้ังบางคนพอใจที่จะอยูกับส่ือมากกวาอยูกับบุคคล  เพราะส่ือ
ไมสรางแรงกดดันในการสนทนาหรือแรงกดดันทางสังคมใหแกตนเอง 
 2. ความอยากรูอยากเห็น ความอยากรูอยากเห็นคุณสมบัติพื้นฐานของมนุษย  ดังนั้น  ส่ือจึง
ถือเอาจุดนี้เปนหลักสําคัญในการเสนอขาวสาร โดยเร่ิมเสนอจากส่ิงใกลตัวที่สุดไปจนถึงส่ือที่อยูหางตัว
ออกไปตามลําดับ 
 3. ประโยชนใชสอยของตนเอง โดยพื้นฐานของมนุษยเปนผูเห็นแกตัว  จะแสวง หาขาวสาร
และใชขาวสารเพื่อประโยชนของตนเอง เพื่อชวยใหตนเองสะดวกสบายหรือใหความบันเทิงแกตน      
แชรมม  (ชวรัตน  เชิดชัย.  2527: 171-173; อางอิงจาก Willber  Schramm. n.d.) ไดกลาววา คนจะ
เลือกส่ือที่ใชความพยายามนอยที่สุด (least effort)  และไดผลประโยชนตอบแทนที่ดีที่สุด (Promise of 
Reward) 
 4. ลักษณะเฉพาะของส่ือมวลชนโดยทั่วไป  มีสวนทําใหผูรับสารแสวงหาและไดประ โยชนไม
เหมือนกัน ผูรับสารแตละคนยอมจะหันเขาหาลักษณะเฉพาะบางอยางจากส่ือที่จะสนองความตองการ
และทําใหตนเองเกิดความพึงพอใจ 
        กลาวสรุปไดวาขาวสารเปนส่ิงสําคัญตอมนุษย  เปนส่ิงที่ชวยตัดสินใจในเร่ืองตางๆ เปน
เคร่ืองมือในการสนทนาในชีวิตประจําวัน เราใชขาวสารเปนขอมูลในการวางแผน แตในปจจุบันขาวสาร
นั้นมีมากมาย  มีทั้งขาวสารที่เปนขอเท็จจริงและขาวสารที่ไมเปนความจริง ดังนั้น ผูรับสารจึงตองทํา
การกล่ันกรองขาวสารกอนที่จะเปดรับสาเหตุที่บุคคลมีพฤติกรรมในการเปดรับสาร 
 
 1.6 องคประกอบการรับขาวสารของผูรับสาร 
 แชรมม  (ชวรัตน  เชิดชัย.  2527: 160-164; อางอิงจาก Willber  Schramm. n.d.) ได
กลาวถึงองคประกอบดานตาง ๆ ในการรับขาวสารของผูรับสาร  ดังนี้ 
   1.  ประสบการณ  ผูรับขาวสารจะมีประสบการณเกี่ยวกับขาวสาร วัตถุ ส่ิงของ ฯลฯ  แตกตาง
กันออกไป  ประสบการณจะทําใหผูรับสารแสวงหาขาวสารแตกตางกัน 
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 2. การประเมินสาระประโยชนของขาวสาร  ผูรับสารจะแสวงหาขาวสารเพื่อตอบสนอง
วัตถุประสงคอยางหนึ่งอยางใด  การประเมินสาระประโยชนจะชวยใหผูรับขาวสารไดเรียนรูวาขาวสาร
อยางหนึ่งมีประโยชนแตกตางไปจากขาวสารอีกอยางหนึ่ง  
 3.  ภูมิหลังที่แตกตางกัน   ธรรมชาติของมนุษยมักจะสนใจส่ิงที่ตนไมเคยเห็นมากอน  รวมทั้ง
สนใจในความแตกตาง  หรือการเปล่ียนแปลงจากสภาพที่เปนอยูในขณะนั้น 
 4.  การศึกษาและสถานภาพทางสังคม  การศึกษาและสถานภาพทางสังคม นับวาเปน
องคประกอบที่กอใหเกิดประสบการณในตัวบุคคล  และเปนตัวชี้พฤติกรรมการส่ือสารของผูนั้น  
การศึกษามีสวนทําใหบุคคลมีความสามารถในการอาน  และกระหายที่จะเพ่ิมพูนสะสมดวยการ
แสวงหาความรูใหกวางขวางข้ึน 
 5. ความสามารถในการรับขาวสารสภาพรางกายและสภาพจิตใจของบุคคลมีสวนสัมพันธ
กับความสามารถในการรับขาวสารของบุคคล  ทําใหพฤติกรรมการเปดรับขาวสารตางกัน 
 6.  บุคลิกภาพ บุคลิกภาพของผูรับสารแตละคนเปนตัวแปรที่มีความสัมพันธกับการเปดรับ
ขาวสาร  มีผลตอการเปล่ียนแปลงทัศนคติ  การโนมนาวใจและพฤติกรรมของผูรับสาร 
 7.  อารมณ สภาพทางอารมณของผูรับขาวสารเปนตัวแปรที่สําคัญที่ทําใหผูรับสารเขาใจ
ความหมายของขาวสารตรงกับผูสงของขาวสาร  หรืออาจจะเปนอุปสรรคตอความเขาใจขาวสารได 
 8.  ทัศนคติ ทัศนคติของผูรับสารนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได  เมื่อทัศนคติเปล่ียนไปการรับ
ขาวสารของผูรับขาวสารจะแตกตางกันไป 
 กลาวไดวาองคประกอบการรับขาวสารของผูรับสารตองอาศัยประสบการณ การประ เมิน
ขาวสาร รวมถึงความสามารถในการรับขาวสาร ซึ่งทั้งหมดตองอาศัยลักษณะของผูรับสาร 
 
 1.7 ลักษณะที่แตกตางกันของผูรับสาร 
 ปรมะ สตะเวทิน (2543: 105-109) กลาวไววา  โดยทั่วไปผูรับสารแตละคนจะมีลักษณะที่
แตกตางกันออกไป โดยเฉพาะลักษณะทางประชากร (Demographic Characteristics)  อันไดแก อายุ 
เพศ สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ การศึกษา ศาสนา ภูมิลําเนา ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
      1.  อายุ (Age)  เปนลักษณะประการหน่ึงที่ใชในการวิเคราะหผูรับสาร  ซึ่งอายุเปนปจจัยหนึ่ง
ที่ทําใหคนมีความแตกตางกันในเร่ืองความคิดและพฤติกรรมโดยทั่วไปแลวคนที่มี อายุนอยมักจะมี
ความคิดแบบเสรีนิยม ยึดถืออุดมการณ ใจรอนมากกวาคนที่มีอายุมากที่มักจะมีความ คิดแบบอนุรักษ
นิยมยึดถือปฏิบัติ มีความระมัดระวังและมองโลกในแงรายมากกวาคนอายุนอย  ซึ่งลักษณะเหลานี้มี
สาเหตุมาจากประสบการณชีวิตผานยุคเข็ญตางๆ ตลอดจนมีความผูก พันที่ยาวนานและมีผลประโยชน
ในสังคมมากกวาคนอายุนอย ซึ่งลักษณะของการใชส่ือก็ตางกันไป คนอายุนอยมักจะใชส่ือมวลชนเพื่อ
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ความบันเทิงในขณะที่คนที่มีอายุมากน้ันจะใชส่ือมวลชนเพื่อแสวงหาขาว สารมากกวาความบันเทิง 
นอกจากนี้แลวอายุยังเปนตัวกําหนดความแตกตางในเร่ืองความยากงายในการชักจูงใจดวย กลาวคือ 
คนที่มีอายุมากข้ึนโอกาสที่คนเปล่ียนใจหรือถูกชักจูงจะนอยลง 
 2. เพศ (Sex)  จากการวิจัยทางจิตวิทยา  แสดงใหเห็นวา ผูหญิงกับผูชายมีความแตกตางกัน
อยางมากทั้งในเร่ืองความคิด คานิยมและทัศนคติ  ทั้งนี้เพราะวัฒนธรรมและสังคมกําหนดบทบาทและ
กิจกรรมของคนสองเพศไวตางกัน  ผูหญิงมักจะเปนคนที่มีจิตใจออนไหวหรือเจาอารมณ  โอนออนผอน
ตาม  และเปนแมบานแมเรือน  และยังพูดอีกวา ผูหญิงจะถูกชักจูงใจ งายกวาผูชายพฤติกรรมการ
เปดรับส่ือมวลชนเพศหญิงจะใชเวลาในการดูโทรทัศนและฟงวิทยุมาก กวาเพศชาย โดยนิยมดูรายการ
ละคร ในขณะที่เพศชายนิยมอานหนังสือพิมพมากกวา 
 3.  สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ (Socio-economic Status)  สถานะทางสังคมและ
เศรษฐกิจ หมายถึง อาชีพ รายได เช้ือชาติและชาติพันธุ ตลอดจนภูมิหลังของครอบครัว จากการวิจัย
พบวา สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจของผูรับสารมีอิทธิพลอยางสําคัญตอปฏิกิริยาของผูรับสารที่มีตอ
ผูสงสารและสาร เพราะวาคนที่มีสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจที่ตางกันจะมีวัฒนธรรมประสบการณ 
ทัศนคติ คานิยมและเปาหมายที่ตางกัน 
 4. การศึกษา (Education)  การศึกษาหรือความรูเปนลักษณะอีกประการหนึ่งที่มีอิทธิพลตอ
ผูรับสาร  ดังนั้นคนที่ไดรับการศึกษาในระดับที่ตางกัน  ยอมจะมีความรูสึกนึกคิด  อุดมการณและความ
ตองการที่ตางกันไป คนที่มีการศึกษาสูงหรือความรูดีจะไดเปรียบในการที่จะไดเปนผูรับสารที่ดีเพราะมี
ความรูกวางขวางเขาใจมากกวาไมเช่ืออะไรงายๆ โดยทั่วไปคนที่มีการ ศึกษาสูงจะใชส่ือมวลชน
มากกวาคนที่มีการศึกษาตํ่าและคนที่มีการศึกษาสูงมักจะใชส่ือประเภทส่ิงพิมพมากกกวาส่ือชนิดอ่ืน 
 5.  ศาสนา (Religion)  การนับถือศาสนา  เปนลักษณะอีกประการหนึ่งของผูรับสารที่มี
อิทธิพลตอตัวผูรับสารทั้งในดานทัศนคติ คานิยม และพฤติกรรมของคน คนที่นับถือศาสนาตางกันจะมี
ความคิด ความเชื่อ คานิยม และพฤติกรรมที่แตกตางกันไป 
 6. ภูมิลําเนา (Geographic Distribution) หมายถึง ถิ่นที่อยูอาศัยของผูรับสาร  เนื่องจาก
ผูรับสารในแตละภูมิภาคมีความแตกตางกันในเร่ืองความคิด ความเช่ือ ทัศนคติ รสนิยม  คานิยม 
ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม จึงตองเขาใจถึงผูรับสารที่อยูในที่ตางๆ กันดวย 
 กระบวนการเลือกเปดรับขาวสาร ในสถานการณส่ือสารแตละสถานการณ  เราจะทาํการเลือก
วาจะทําการส่ือสารอยางไรตามความรูสึกและตามความตองการของเราในการสื่อสารนั้น  การเลือกมี 4 
ลักษณะที่มีความเกี่ยว ของกันดังนี้ (ปรมะ  สตะเวทิน. 2538: 121-124) 
 1.  การเลือกรับหรือการเลือกใช (Selective Exposure)  ในชีวิตประจําวันนั้นมีโอกาสที่จะรับ
สารจากแหลงผูสงจํานวนมากมาย  แตเรามีความสามารถและเวลาท่ีจํากัดที่จะรับสารจากแหลงตางๆ 
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หรืออาจมีความพอใจ/ไมพอใจตอแหลงผูสงสารแตกตางกันไป  ดังนั้นเราจึงเลือกรับสารจากแหลงผูสง
ที่เราพอใจเทานั้น โดยปกติแลวเราจะเลือกรับสารจากแหลงที่เสนอความคิดและทัศนคติ  สอดคลองกับ
ความคิดและทัศนคติของเรา 
 2. การเลือกใหความสนใจ (Selective Attention)  นอกจากจะเลือกรับสารแลวข้ันตอมายัง
เลือกใหความสนใจตอสารที่ไดรับ  โดยจะเลือกสารที่สอดคลองกับทัศนคติและความเชื่อเดิมของเรา  
และหลีกเล่ียงการรับสารที่ขัดแยงกับทัศนคติและความเชื่อเดิมของเรา 
 3.  การเลือกรับรูและเลือกตีความหมาย (Selective Perception and Interpretation) ผูรับ
สารจะเลือกรับรูและตีความหมายตามความเขาใจและตามประสบการณของตนเอง เนื่อง จากแตละ
คนมีประสบการณตางกัน ดังนั้นการรับรูและตีความหมายของคนในส่ิงเดียวกันจึงแตกตางกัน 
 4.  การเลือกจดจํา (Selective Retention)  ผูรับสารจะสามารถจดจําเร่ืองที่สอด คลองหรือ
สนับสนุนกับความคิดเห็นของตนเองไดดีกวาเร่ืองที่ขัดแยงกับความคิดเห็นของตนเอง  ดังนั้นการเลือก
จดจําเนื้อหาสาระของสารที่เราไดรับจึงเทากับเปนการชวยสงเสริมใหทัศนคติหรือความเชื่อเดิมของเรา
มีความมั่นคงยิ่งข้ึน  และเปล่ียนแปลงไดยากข้ึน 
 จากกระบวนการในการเลือกรับสารขางตน จะเห็นไดวาการที่ขอมูล ขาวสาร จะเขาถึงผูรับ
สารหรือไมเปนเพียงปจจัยในการเร่ิมการส่ือสารเทานั้น แตส่ิงสําคัญนั้นอยูที่ตัวผูรับสารดวยวาจะเลือก
รับสารนั้นหรือไม เมื่อไดรับแลวสนใจมากนอยเพียงใด และส่ิงสุดทายที่สําคัญคือผูรับสารสามารถที่จะ
จดจําสารไดมากนอยเพียงใด ผูวิจัยจึงไดนํากระบวนการลือกรับขาวสารมาประกอบเพื่อวิเคราะหดวย 
 
 1.8 แนวคิดและทฤษฎีการรับรูการสื่อสาร 
               จากทฤษฎีลักษณะประชากรที่กลาววา ผูรับที่มีลักษณะทางประชากรตางกันจะมีการเปด รับ
สารที่ตางกัน  และการเปดรับสารที่ตางกันจะทําใหผูรับสารแตละคนมีการรับรู (Percep- tion) ที่
แตกตางกันไป การรับรูเปนกระบวนการที่คนเราจะเขาใจสิ่งเราใดหนึ่งที่ปรากฎกับประสาทสัมผัสสวน
ใดสวนหนึ่งของเรา การรับรูเปนส่ิงที่กําหนดความตองการ แรงจูงใจ และทัศนคติของผูรับสาร การที่
คนเรารับรูวาความตองการของเราเปนอยางไร  ควรจะชอบหรือไมชอบควรจะเห็นคุณคาหรือไมเปนตน 
(สุนิมิต  ประทีปเสน. 2535, น.22) 
  
 ความหมายของการรับรู 
 การรับรู (Perception)  หมายถึง กระบวนการที่มนุษยเลือกรับ สรุปการรับรู ตีความหมาย
การรับรูส่ิงใดส่ิงหนึ่งที่สัมผัส เพื่อสรางภาพในสมองใหเปนภาพที่มีความหมายและมีความกลมกลืน 
(เสรี  วงษมณฑา. 2542: 79) 



 33 

 ฟล (Chris  Fill.  1995: 96)  ยังไดกลาววา การรับรูเปนเร่ืองที่เกี่ยวของกับวิธีการที่แตละคน
มองและทําความเขาใจตอส่ิงแวดลอมรอบๆ ซึ่งเปนส่ิงที่เกี่ยวกับการเลือก  การรวบรวมและตีความส่ิง
เราตางๆ โดยแตละคน  ซึ่งจะทําใหเกิดเปนความเขาใจที่แตกตางไปในแตละเหตุการณ 
 คอสเลอร (Kotler.  2000) กลาวถึง การรับรูวาการรับรูเปนกระบวนการของบุคคลในการ
เลือก สรรจัดระเบียบและตีความขอมูลตางๆ ที่ไดรับทั้งหาขอมูลภายในตัวบุคคลที่มีรูปแบบเปนประสบ 
การณหรือความรูของตน  และจากขอมูลภายนอกที่ไดรับมา 
 นอกจากนี้  พัชนี  เชยจรรยา (2530: 71-73)  ยังกลาววา  การรับรูเปนกระบวนการทางจิตที่
ตอบสนองตอส่ิงเราที่ไดรับ  เปนกระบวนการการเลือกรับสารโดยท่ัวไปการรับรูเปนกระบวน การที่
เกิดข้ึนโดยไมรูตัวหรือต้ังใจ  และมักเกิดตามประสบการณและการส่ังสมทางสังคม  การรับรูจึงเปน
กระบวนการที่เรียนรูได 
 โดยสรุปแลวการรับรูจึงหมายถึง  กระบวนการจัดรูปแบบ  ตีความ  และใหความหมายตอส่ิง
เราที่มากระทบประสาทสัมผัสของผูรับ 
  
 กระบวนการของการรับรู 
 การรับรูมีความสลับซับซอน  กระบวนการของการรับรูสามารถอธิบายได 3 ข้ันตอน  ซึ่งแตละ
ข้ันตอนไมไดแบงแยกขาดออกจากกัน  แตเกิดตอเนื่องซอนกัน  ดังภาพ 
 

 
        ประสาทการรับรู     ประสาทการรับรู     ประสาทการรับรู  
          ถูกกระตุน           จัดระบบ          ตีความ  ประเมิน 
 

ภาพประกอบ 1  กระบวนการของการรับรู 
 
 ที่มา: ประทุม  ฤกษกลาง.  (2538).  การวางแผนการประชาสัมพันธ.  หนา 1. 
 
 ข้ันตอนแรก  ประสาทการรับรูหรือประสาทสัมผัสจะรับรูส่ิงที่มากระตุนผานทางประสาท
สัมผัสตา หู จมูก ล้ิน  กาย 
 ข้ันที่สอง  ส่ิงกระตุนประสาทการรับรูจะถูกจัดระบบตามกฎเกณฑหลายประการ  เชน  ความ
ใกลชิด (Proximity)  ส่ิงใกลๆ กันจะถูกรับรูรวมเปนหนวยเดียวกัน  การปด(Closure) คนเราจะ 
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รับรูขอมูลแบบปดชิด  หรือสมบูรณ  ถึงแมวารูปภาพหรือขาวสารนั้นจะไมชิดติดกันก็ตาม 
 ข้ันที่สาม  ประสาทการรับรูจะตีความหมายและประเมินผลส่ิงที่รับรู  การรับรูเปนกระ บวน
การแลกเปล่ียนปฏิสัมพันธ (Transactional Process)  ระหวางส่ิงกระตุนประสาทสัมผัสภาย นอกกับ
ประสบการณในอดีต  ความตองการ  ความปรารถนา คานิยม  ความเชื่อ  สภาพรางกาย  และอารมณ  
ความคาดหวัง ฯลฯ เชน  กล่ินน้ําหอมอาจจะหอมสําหรับบางคน  แตอาจจะทําใหบางคนรูสึกวิงเวียน
ศีรษะ  ดนตรีร็อคที่เปนที่ชื่นชอบของบางคน  บางคนก็อาจจะไมชอบ เปนตน (ประทุม  ฤกษกลาง. 
2538: 1) 
  
 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการรับรู 
 แอลแชล (Assael. 1984: 128)  ไดจําแนกปจจัยที่มีอิทธิพลตอการรับรูของผูรับสารเปนสอง
กลุมดวยกัน คือ 
 1. ส่ิงเรา ส่ิงเรามีอิทธิพลตอการรับรูของผูรับสาร  ข้ึนอยูกับลักษณะของปจจัยตางๆ กับของ
ส่ิงเราดังนี้ คือ 
  ขนาด (Size)  ขนาดของส่ิงเรามีอิทธิพลตอการรับรูของผูรับสาร  การรับรูของผูรับสารจะ
มากข้ึน  เมื่อขนาดของส่ิงเราใหญข้ึน  เชน ปายโฆษณาที่มีขนาดใหญก็จะทําใหผูรับสารรับรูมากข้ึน 
(Assael. 1984: 129) 
  ตําแหนง (Position)  มีอิทธิพลตอการรับรูของผูรับสาร  เชน  ผูรับสารใหความสน ใจกับ
เนื้อหาในหนาแรกมากกวาเนื้อหาในหนาใน และจะใหความสนใจ สวนบนของหนาหนัง สือมากกวา
สวนลาง  ตําแหนงดานขวาของหนังสือก็จะดีกวาดานซาย โดยเฉพาะในหนาหนังสือเมืองไทย เพราะคน
ไทยอานหนังสือจากขวามาซาย 
  สี (Colour)  ของส่ิงเรามีอิทธิพลตอการรับรู  ตัวอยางเชน การโฆษณาที่มีสีสันใน
หนังสือพิมพจะดึงดูดความสนใจไดดีกวาสีขาวดําธรรมดา (Assael.  1984: 130)   
  ความขัดแยง (Contrast) หมายถึง บางส่ิงบางอยางที่แตกตางจากปกติความขัดแยงนี้
สามารถดึงดูดความสนใจมีอิทธิพลตอการรับรูของผูรับสาร ตัวอยางเชน ในขณะที่สีสันชวยดึงดูดความ
สนใจตอการรับรูของผูรับสารไดดีกวาสีขาวดํา  แตการแทรกภาพโฆษณาขาวดําลงไปในภาพโฆษณาท่ี
มีสีสันเปนสวนใหญก็สามารถดึงดูความสนใจของผูรับสารไดดีหรือการเพิ่มระดับเสียงหรือแสงกวาปกติ 
เชน เสียงระเบิด แสงสวางประกอบการโฆษณาก็สามารถกระตุนความเราใจและดึงดูดความสนใจของ
ผูรับสารได (ปรีชา ศรีศักด์ิหิรัญ.  2538: 88) 
  การเคล่ือนไหว  เปล่ียนแปลง (Movement)  การเคลื่อนไหวเปล่ียนแปลงของส่ิงเรามี
อิทธิพลตอการรับรูมากกวาส่ิงเราที่อยูนิ่งไมเปล่ียนแปลงอยางเห็นไดชัดตัวอยางเชน  การเปลีย่นลากให
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ของผลิตภัณฑเดิม  การตกแตงรานใหมของรานสรรพสินคาในเทศกาลตางๆ กันการติดปายโฆษณาที่
เปล่ียนภาพไปตามกระแสลมหรือการโฆษณาทางส่ือโทรทัศนที่มักจะใหผลดีกวาการโฆษณาโดยส่ือ
ส่ิงพิมพ เปนตน (ปรีชา  ศรีศักด์ิหิรัญ.  2538: 88) 
  ความถี่ (Frequency)  ส่ิงเราที่ปรากฎข้ึนบอยๆ จะมีอิทธิพลตอการรับรูของผูรับสาร
จนกวาผูบริโภคจะคุนเคย  ตัวอยางเชน  การโฆษณาที่ตองกระทําซํ้าๆ กัน  จนกระทั่งผูรับสารไดรับ
ขอมูลตามที่ตองการโฆษณาอยางชัดเจน 
  คุณคาในสังคม (Social Value)  การใหคุณคาของสังคมตอส่ิงเรานั้นมีอิทธิพลตอการรับรู
ของผูรับสาร  สังคมใหคุณคากับการทํางานมากกวาการละเลน  สังคมใหคุณคากับเด็กมากกวาผูใหญ  
โดยปกติสังคมใหคุณคากับส่ิงตางๆ มากมาย  และความหมายของคุณคาเหลานี้ก็เปนที่ยอมรับของ
สมาชิกในสังคมดวย  นักโฆษณาจึงวางแผนงานโฆษณา  โดยใชหลักการใหคุณคาของสังคม (ปรีชา   
ศรีศักด์ิหิรัญ.  2538: 88) 
  สภาวะแวดลอม (Environment) สภาวะแวดลอมมีอิทธิพลตอการรับรูของผูรับสารสภาวะ 
แวดลอมที่แตกตางกันจะมีอิทธิพลตอการรับรูที่แตกตางกันของผูรับสารดวย (ปรีชา  ศรีศักด์ิหิรัญ. 
2538: 88) 
 2.  ลักษณะของผูรับสาร 
      ผูรับสารที่แตกตางกันจะรับรูส่ิงเราเดียวกันแตกตางกันไป  ดังนั้น  นอกจากตัวส่ิงเราที่มี
อิทธิพลตอการรับรูแลวลักษณะของผูรับสารก็มีอิทธิพลตอการรับรูดวย 
  แอลแชล (Assail, 1984, P.137)  ไดแบงลักษณะของผูรับสารที่มีอิทธิพลตอการรับรู
ออกเปน 3 กลุมดวยกัน 
  2.1  ความสามารถในการรับรูของผูรับสาร 
   ผูรับสารแตละรายจะมีความสามารถที่แตกตางกันในการรับรูส่ิงเรา  ความแตกตาง
ดังกลาววา สามารถจําแนกออกไดเปน 3 องคประกอบดวยกัน คือ (ปรีชา  ศรีศักด์ิหิรัญ.  2538: 89) 
   2.1.1 ขีดข้ันตาง ๆ ของการรับรูมาทางประสาทสัมผัส (Threshold Level)  ผูรับสาร
สามารถรับรูการเปล่ียนแปลงของระดับ  แสงสวาง  เสียง  กล่ิน  หรือสัมผัสแตกตางกันไปข้ึนอยูกับ
ระดับความออนไหวของประสาท  ผูรับสารบางคนมีประสาทสัมผัสไวมากตอส่ิงเหลานี้  ขณะที่ผูรับสาร
อีกหลายๆ คนไมสามารถรับรูถึงการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึน 
   2.1.2 ระดับของการปรับตัว (Adaptation Level)  หมายถึง  กระบวนการปรับตัวตอ
จํานวนความถี่ของส่ิงเราที่เกิดข้ึนหลายๆ คร้ัง  จนกระทั่งส่ิงเรานั้นไมไดรับความสังเกตอีกตอไป 
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   2.1.3 ขอบขายของความสนใจ (Attention Spam)  หมายถึง  จํานวนของรายการที่
ผูรับสารสามารถรับรูไดในชวงระยะเวลาหนึ่งหรือชวงระยะเวลาที่ผูรับสารสามารถรับรูไดอยางเหมาะสม 
โดยปกติแลวขอบขายของความสนใจบุคคล  โดยทั่วไปคอนขางแคบ 
  2.2  รูปแบบการรับรูของผูรับสาร 
       ผูรับสารมีความแตกตางในกระบวนการรับรูขอมูลในรูปแบบตางๆ ดังตอไปนี้ คือ 
(ปรีชา   ศรีศักด์ิหิรัญ.  2538: 90) 
   2.2.1 การรับรูขอมูลเปนกลุมกอนหรือเปนประเด็นผูรับสารมีความแตก ตางในการ
รับรูขอมูลเปนกลุมกอนโดยผูรับสารบางคนจะพิจารณาขอมูลที่ไดรับทั้งหมดในคราวเดียวและมองที่
ภาพรวมของผลิตภัณฑ เชน นําภาพลักษณของตราสินคาหรือรานคามารวมพิจารณาคุณคาของ
ผลิตภัณฑดวย ในขณะที่ผูรับสารบางคนจะพิจารณาขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑโดยการเลือกใชการ
พิจารณาเปนประเด็นๆไปและเลือกตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ โดยใชน้ําหนักปจจัยใดปจจัยหนึ่งเปนหลัก 
เชน ผูรับสารบางคนอาจตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑเพราะราคาถูกอยางเดียว โดยมิไดพิจารณาปจจัยอ่ืนๆ 
ประกอบเลย 
   2.2.2 ความเต็มใจของผูรับสารในการพิจารณาขอมูลใหม  ผูรับสารมีความแตกตาง
ในความเต็มใจที่จะพิจารณา เสาะหา รับรูขอมูลใหม ผูรับสารบางคนจะสนใจที่เสาะหาขอมูลใหม และ
มีความเต็มใจที่จะพิจารณาความขัดแยงของขอมูลที่ไดรับ ผูรับสารบางคนจะเกิดความรูสึกไมเต็มใจ
หรือไมสบายใจที่จะรับรูขอมูลใหมๆ และจะปดกั้นการรับรูขอมูลใหม ขอมูลที่คลุมเครือ ขอมูลที่ขัดแยง
กับขอมูลเดิมที่ตนมีอยู 
  2.3  ความโนมเอียงในการรับรูของผูรับสาร 
       ผูรับสารมีความแตกตางในดานความตองการ ประสบการณ ทัศนคติและสภาวะ
แวดลอมทางสังคม  วัฒนธรรม  ปจจัยดังกลาวมีผลกระทบตอความโนมเอียงในการรับรูของผูรับสาร  
โดยที่ปจจัยเกี่ยวกับความตองการจะมีอิทธิพลโดยตรงตอการรับรูของผูรับสาร 
  
 การเลือกรับรู 
 การรับรูโลกภายนอกของคนเรากระทําผานทางประสาทสัมผัสแตคนเรามีความ สามารถใน
การรับรูส่ิงที่มากระตุนประสาทสัมผัสอยางจํากัด  เราจึงมีการเลือกรับรู (ประทุม ฤกษกลาง. 2538) 
 การเลือกรับรู หมายถึง การที่ผูรับสารเก็บและเลือกส่ิงที่เราพบ เชน ในกรณีที่ผูรับสารจะซ้ือ
สินคาชนิดใหมทีไมคุนเคย ผูรับสารจะเลือกรับรูขอมูลที่มีลักษณะชวยผูรับสารประเมินตรา สินคาที่ตรง
กับความตองการของผูรับสารและสอดคลองกับความเชื่อและความโนมเอียงในการรับรูของผูรับสาร แต
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ในกรณีที่ผูรับสารจะซ้ือสินคาที่คุนเคยอยูแลว ผูรับสารจะเลือกคัดขอมูลออกทิ้งใหมากที่สุด เพื่อ
หลีกเล่ียงเวลาและความสับสนของขอมูล 
 การเลือกรับรูของผูรับสารแตกตางกันเนื่องจากผูรับสารแตละบุคคล การประสมกลม กลืน
ของความตองการ ทัศนคติ ประสบการณและลักษณะเฉพาะบุคคลเปนเอกลักษณแตกตางกัน  การ
เลือกรับรูของผูรับสารเปนสาเหตุใหส่ิงเรา เชนโฆษณา หีบหอ หรือผลิตภัณฑอยางเดียวกันไดรับการรับ
รูที่แตกตางกันระหวางผูรับสารสองคน 
  
 หนาท่ีของการเลือกรับรู 
 หนาที่ของการเลือกรับรูสามารถจําแนกออกไดเปน 2 หนาที่หลัก คือ 
 1. การตื่นตัวรับรู (Perceptual Vigilance)  การตื่นตัวรับรูเปนการเลือกรับรูของผูรับสารเพื่อ
กอใหเกิดความแนใจวาจะไดรับขอมูลที่มีความสัมพันธกับความตองการของผูรับสารในการประเมิน
ตราสินคา 
 2. การตอตานการรับรู  (Perceptual Defense)  การตอตานการรับรู เปนการปองกันผีรับ
สารจากการคุกคามของส่ิงเราที่ขัดแยงกับความเช่ือและทัศนคติของผูรับสาร การตอตานการรับรูจะ
บิดเบือนขอมูลใหสอดคลองกับความเชื่อและทัศนคติของผูรับสาร 
 ดังนั้นเพื่อใหผูรับสารเลือกรับรูขอมูลที่ตองการสื่อสารควรจะทําการส่ือสารดังตอไปนี้ 
 1. จัดการกับส่ิงเราที่ซับซอนและคลุมเครือในกรณีเร่ืองที่จะทําการส่ือ สารเปนเร่ืองใหม  
สําหรับผูรับสารกลุมเปาหมายการส่ือสารควรจะนําเสนอขอความที่ชัดเจน  กอ ใหเกิดความเขาใจกันดี  
การเสนอขอความที่คลุมเครือ แตในกรณีที่เร่ืองที่จะทําการส่ือสารเปนเร่ืองที่ผูรับสารคอนขางจะคุนเคย
การนําเสนอขอความ 
 2. การหลีกเล่ียงส่ิงเราที่กอใหเกิดความไมสบายใจ  เพราะหากส่ิงเราหรือเร่ืองที่ส่ือสาร
ออกไปกอใหเกิดความไมสบายใจ  ผูรับสารจะหลีกเล่ียงส่ิงเราที่กอใหเกิดความรูสึกไมสบายใจหรือ
กระอักกะอวมใจนั้น  โดยการใชหลักการเลือกรับรู  โดยการเลือกไมยอมรับส่ิงเรานั้นเลยหรือเลือกที่จะ
ตีความส่ิงเรานั้นไปในทางที่ไมกอใหเกิดความรูสึกกระอักกระอวลใจ ซึ่งอาจ จะทําใหขอมูลที่สงไป
ผิดเพี้ยน การสื่อสารไมเปนไปตามความตองการ 
  
 การจัดระเบียบการรับรู 
 การจัดระเบียบการรับรู หมายถึง การที่ผูรับสารจัดกลุมขอมูลที่กระจัดกระจายอยูจากแหลง
ตางๆ เขากันใหเปนระเบียบเปนสัดสวน เพื่อที่จะไดสามารถแปลความหมายของขอมูลกอ ใหเกิดความ
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เขาใจ  และกําหนดแนวทางของพฤติกรรมตอบสนองที่สอดคลองตอขอมูลที่ไดรับ  หลัก การจัดระเบียบ
การรับรู สามารถจําแนกไดเปน 2 หลักการ คือ (ปรีชา  ศรีศักด์ิหิรัญ. 2538: 93-94) 
 1. การจําแนกการรับรู (Perceptual Categorization) หมายถึง การจัดจําแนกขอมูลออกเปน
กลุมอยางมีเหตุผล  การจําแนกการรับรูสามารถชวยใหผูรับสารดําเนินกระบวนการเกี่ยวกับขอมูลที่ผูรับ
สารมีความรูอยูแลวไดอยางรวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ 
 2. การรวมกลุมการรับรู (Perceptual Integration) หมายถึง การรวมกลุมการรับรูเปนการจัด
ระเบียบการรับรูส่ิงเราตาง ๆ ที่ไดรับเขามารวมกัน  การจัดระเบียบดังกลาวจะชวยใหกระ บวนการรับรู
ขอมูลงายข้ึน  และชวยในการตีความหมายของส่ิงเราตางๆ ที่ไดรับ  หลักการรวมกลุมดังกลาวเกิดข้ึน
จากทฤษฎาเกสตัลท (Gestalt = ภาษาเยอรมัน แปลวา การจัดรูปทั้งหมด หรือรูปแบบรวม) เม่ือมีการ
รับรูแลวก็จะกอใหเกิดความจดจํา (Memory)  เปนกระบวนการตอเนื่องกัน  หมายถึง การรักษาไวซึ่งผล
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือการรับรูใหคงอยูตอไปหรือหมายถึง การที่บุคคลสามารถ
ถายทอดสิ่งที่เคยรับรูและเก็บเหตุการณตางๆ  ที่ประสบมาออกมาไดอยางถูกตอง (อาภา  จันทรากุล. 
2526: 99) 
  
 การวัดการรับรูและจดจํา 
 การวัดการรับรูและจดจํา  ซึ่งเปนหนึ่งใน 8 วิธีของการวัดประสิทธิผลของการโฆษณา  และ
การโฆษณาประชาสัมพันธก็ใชหลักอันเดียวกันนี้ (ประยูร  บุญประเสริฐ. 2515) 
 การวัดการรับรูและจดจําแบงไดเปน 2 แบบ คือ 
 1.  การวัดแบบจําได (Recognize)  คือ ใหคนดูภาพขอความหรือขอความโฆษณาเพียงแวบ
เดียวแลวถามทันทีวาจําไดไหมวาเปนโฆษณาอะไร 
 2. การวัดแบบระลึกได (Recall)  ซึ่งเปนแบบที่นิยมใชในประเทศไทยแบงได  (เสรี วงศมณฑา. 
2535) 
 กลาวโดยสรุป การรับรู คือ กระบวนการที่มนุษยตอบสนองสิ่งเราที่มากระตุน และประ มวล
ผลรวมกับประสบการณที่ตนเองมี โดยการรับรูเปนกระบวนการที่มีความสําคัญยิ่ง โดยการวิจัยนี้จะ
ทําการศึกษาการรับรูการส่ือสารทางการตลาดของผูบริโภค ซึ่งจะทําใหทราบแนวทางในการออกแบบ
ส่ือโฆษณาประชาสัมพันธรณรงคความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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 1.9 แนวความคิดดานกระบวนการสื่อสาร (Communication process) 
 กระบวนการสื่อสาร หมายถึง  “ระบบซ่ึงแหลงขาวสาร(ผูสงขาวสาร) สงขาวสารไปยังผูรับ” 
หรืออาจหมายถึง “การแสดงวิธีการซึ่งแหลงขาวสารพยายามเขาถึงผูรับขาวสาร  โดยอาศัยขาวสาร” 
(ระวีวรรณ ประกอบผล. 2529: 134)  จากความหมายนี้กระบวนการติดตอส่ือสารจะตองพิจารณาถึง
องคประกอบของกระบวนการติดตอส่ือสารโดยใชคําถาม 5 ขอ  หรือเรียกวา 5Ws  
 1. ใคร (Who)  เปนคําถามเพื่อตองการทราบแหลงขาวสาร (Source)  หรือผูสงขาวสาร  
 (Sender) 
 2. กลาวถึงอะไร (What)  เปนคําถามเพื่อใหทราบถึงลักษณะของขาวสารในรูปการใสรหัส
ขาวสาร (Encoded message) วาจะพูดหรือส่ือความขาวสารในรูปคําพูดหรือสัญญาณ เพื่อใหผูรับเกดิ
ความเขาใจในขาวสาร 
 3.  ถึงใคร (To Whom)  เปนคําถามเพื่อใหทราบถึงผูรับขาวสาร (Receiver หรือ audience) 
 4. มีผลกระทบอะไรบาง (What effect)  เพื่อใหทราบถึงผลการตอบสนอง (Response) จาก
ผูรับ  และการปอนกลับ (Feedback)  ของขาวสาร  ขาวสารที่มีการสงจากแหลงขาวสารจะตองมีการ
ใสรหัส (Encoding) และเม่ือสงผานไปยังผูรับขาวสาร  ผูรับขาวสารตองมีการถอดรหัส (Decoding) 
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ภาพประกอบ 2  แบบจําลององคประกอบในกระบวนการติดตอส่ือสาร (Communication process) 

 
 ที่มา:  ระวีวรรณ ประกอบผล.  (2529). องคประกอบและกระบวนการของการส่ือสาร.  ใน
เอกสารการสอนชุดวิชาหลักและทฤษฎีการสื่อสาร หนวยที่ 3.  หนา 134. 
  
 จากภาพประกอบ 2  นั้น จะเห็นไดวาการดําเนินการดานการตลาดตองอาศัยกระบวนการ
สงผานขอมูลขาวสาร  เพื่อเช่ือมโยงการติดตอระหวางผูจําหนายกับผูบริโภค (ลูกคากลุมเปาหมาย) 

ผูรับขาวสาร 
(Receiver or 
audience) 

ผูสงขาวสาร 
(Sender) 
หรือแหลง
ขาวสาร 

(Source) 

การใสรหัสขาวสาร 
(Encoding) 

หรือ ENCODED 
MESSAGE 

 

การถอดรหัส 
(Decoding) 

 
 

ใครคือผูสง
สาร 

(Who) 

กลาวถึงอะไร 
(Say what) 

 

ชองทางอะไร 
(What Channel) 

ใชพนกังานขายหรือส่ือ 

ถึงใคร  
(To whom) 

 

ส่ิงรบกวน 
(Noise) 

การปอนกลับ 
(Feedback) 

 

การตอบสนอง 
(Response) 

มีผลกระทบอะไรบาง 
(What effects) 

หรือใชขาวสาร  
(Message) ชองทาง
ขาวสาร (Message 
channel)  ใชพนักงาน
ขาย (Personal) 
ส่ือ (Media) 
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 กลาวสรุปไดวากระบวนการส่ือสารตองรูจักเลือกใชส่ืออยางเหมาะสม ผูสงสารจึงตอง
พิจารณาเลือกวาจะใชส่ือประเภทใดจึงจะเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้เพราะการส่ือ สารใน
สถานการณที่แตกตางกันยอมจะตองอาศัยเทคนิควิธีการที่เหมาะสมแตกตางกันไปดวย 
 
 1.10 ทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารโนมนาวใจ 
 การสื่อสารโนมนาวใจ (Persuasive Communication) หมายถึง การสื่อสารเพื่อการจูงใจ  ชี้ 
แนะและชักชวนใหบุคคลทําตามในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง การศึกษาเร่ืองการโนมนาวใจ มีวัตถุประสงคเพื่อ
เปนแนวทางในการที่จะพยายามทําความเขาใจและผลักดันพฤติกรรมของผูอ่ืนใหปฏิบัติตามหรือมี
ปฏิกิริยาตามที่ตองการ โดยอาศัยกระบวนการสื่อสารประสิทธิผลเปนเคร่ืองมือในการโนมนาวใจ โดย
มุงไปที่เปาหมาย คือ ผูรับสาร สถานการณ ขาวสารและชองทางในการรับสารสภาวะของผูรับสาร ประ 
กอบดวยความคิดเห็น ความเชื่อและคานิยม การเปล่ียนแปลงสภาวะนี้จะนําไปสูการเปลีย่นแปลงของผู
รับรู การเปล่ียนแปลงอารมณ ความรูสึก ความนึกคิด และเปาหมายที่ตองการ คือ การเปลี่ยน
พฤติกรรม (วาสนา จันทรสวาง.  2532: 58) 
     ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการส่ือสารเพื่อการโนมนาวใจที่จะนํามาใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ  
 1. ทฤษฎีการเรียนรู (Learning Theory) 
 2. ทฤษฎีแหงความสมดุล (Balance Theory) 
 3. ทฤษฎีการตัดสินดวยสังคม (Social Judgment Theory) 
 
 ทฤษฎีการเรียนรู (Learning Theory) 
 ทฤษฎีการเรียนรูนั้น เนนเร่ืองความสัมพันธระหวางแรงกระตุนและการตอบสนอง แรงกระตุน 
หมายถึง อะไรก็ตามที่ผูรับสารสังเกตเห็นเมื่อมีการส่ือสารแลวมีปฏิกิริยาสนองตอบแรงกระตุนนั้น  
(วาสนา จันทรสวาง. 2532: 58) 
 การเรียนรู (Learning)  หมายถึง การเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมและ(หรือ) ความโนมเอียงของ
พฤติกรรมจากประสบการณที่ผานมา  (ศิริวรรณ   เสรีรัตน. 2537: 44) 
 การเรียนรูของมนุษยมีองคประกอบ 6 ประการดวยกัน คือ 
 1. แรงกระตุน (Drive)  หมายถึง ตัวกระตุนภายในที่ทําใหเกิดการกระทํา  เปนความตองการ
ที่อยูภายในจิตใจมนุษย  แรงกระตุนมี 5 ระดับ ดังนี้ 
  1.1 ความตองการดานรางกาย (Physiological Needs) เปนความตองการขั้นพื้น ฐาน
เพื่อความอยูรอดของมนุษยทั่วไป  เชน  ความหิว  ความกระหาย  ความตองการทางเพศ  เปนตน 
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  1.2 ความตองการความปลอดภัย (Safety Needs)  เปนความตองการที่สูงข้ึนหลัง จาก
ไดรับการตอบสนองความตองการดานรางกายแลว เชน ความมั่นคงในหนาที่การงานความตอง การ
การคุมครองจากอันตรายดานรางกาย เปนตน 
  1.3 ความตองการการยอมรับและความรัก (Belongingness and Love Needs)  เปน
ความตองการการยอมรับจากสมาชิกในกลุม  และเปนบุคคลที่สําคัญในกลุม 
  1.4  ความตองการการนับถือและสถานะจากสังคม (Esteem and Status Needs)  ความ
ตองการมีอํานาจ  ความสําเร็จ ความรู ความสามารถ ความรํ่ารวย ความมีชื่อเสียงและเกียรติยศ 
  1.5 ความตองการประสบความสําเร็จสูงสุดในชีวิต (Self-actualization Needs)  เปน
ความตองการสูงสุดของแตละบุคคล 
 2.  สัญญาณ (Cue)  เปนส่ิงกระตุนภายนอกหรือปจจัยภายในส่ิงแวดลอมภายนอกที่มี
อํานาจกระตุนใหเกิดการตอบสนองอยางใดอยางหนึ่ง  เชน  เคร่ืองมือในการโฆษณา  การสงเสริม
การตลาด  เปนส่ิงกระตุนภายนอกที่ทําใหเกิดการตอบสนอง  คือ การตัดสินใจซื้อสินคานั้น เปนตน 
 3.  การลงความเห็นจากส่ิงกระตุน (Stimilus Generalization)  หมายถึง กระบวนการซึ่งการ
ตอบสนองอยางเดียวกันถูกสรางข้ึนจากสัญญาณ (Cue)  รวมกับส่ิงกระตุนที่ผานมา (Previous  
Stimulus) หรือส่ิงกระตุนที่คลายคลึงกัน (ศิริวรรณ เสรีรัตน. 2537) เปนการสรางภาพหนึ่งภาพใดในใจ
ผูรับสาร เพื่อใหเกิดการลงความเห็นเดียวกัน  เมื่อไดรับสารที่เกี่ยวกับสารเดิมที่เคยไดรับมา แลว เชน 
การสรางภาพของผลิตภัณฑตราหมีใหเปนสัญลักษณของความรักความหวงใย  เมื่อผูรับสารรับสารที่
เกี่ยวกับผลิตภัณฑตราหมีเมื่อใดก็จะนึกถึงเร่ืองของความรักความหวงใยตอกัน เปนตน 
 4. การจําแนกความแตกตางตอส่ิงกระตุน (Stimulus Discrimination)  หมายถึง การที่บุคคล
เรียนรูถึงความแตกตางกันของส่ิงกระตุนภายนอกและทําใหเกิดการตอบสนองที่แตกตางกันตอส่ิง
กระตุนที่คลายกัน นักส่ือสารจะตองศึกษาวาผูรับสารเรียนรูถึงความแตกตางระหวางสารที่คลายกัน
อยางไรและตองหาจุดเดนหรือจุดขายที่แตกตางอยางชัดเจน 
 5. การตอบสนอง (Response)  เปนพฤติกรรมที่เกิดจากส่ิงกระตุนซึ่งอาจจะอยูในรูปของการ
จดจํา การปฏิบัติตาม การแสวงหาขอมูลเพิ่มเติม เปนตน 
 6.  การเสริมแรง (Reinforcement)  หมายถึง รางวัล (Reward)  ซึ่งเสริมเขาไปหลังจากที่มี
การตอบสนองแลว  ทําใหเกิดความผูกพันระหวางส่ิงกระตุนภายนอกกับการตอบสนอง  ดังนั้น  การ
เรียนรูจึงเกิดข้ึนจากการเสริมแรงที่ตอเนื่องจนเกิดเปนนิสัย (Habit)  (ศิริวรรณ เสรีรัตน. 2537) 
 กระบวนการเรียนรูมี 4 ข้ันตอน ดังนี้ (พนิดา บุญชัยศรี. 2538) 
 1.  การเรียนรูในข้ันมูลฐาน  เปนชวงแรกที่ทารกจะไดรับการฝกฝนใหเปนสมาชิกของสังคม  
การเรียนรูในชวงนี้เปนระดับแหงการเร่ิมรู 
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 2. เปนข้ันที่มีความรูตาง ๆ ที่ไดเรียนรูมานั้นสะสมเพิ่มพูนเปนประสบการณที่มีอิทธิพลตอ
จิตสํานึกที่จะกําหนดบุคลิกภาพมูลฐานของบุคคล ในระดับนี้บุคคลจะมีจิตสํานึกวาตนเปนสวนหนึ่ง
ของสังคม มีความรูความเขาใจ มีเอกลักษณ(Identity)  มีวุฒิภาวะ (Mature)  ในข้ันนี้ครอบครัวและ
สถาบันการศึกษาจะชวยปลูกฝงความรู  ทัศนคติ  คานิยมตางๆ ไดมาก 
 3. เปนข้ันที่บุคคลไดรับการเรียนรูมากข้ึน  และขยายขอบเขตกวางออกไปอีกในการเร่ิมมี
ความรูสึกตอโลกรอบๆ ตัว มีความเขาใจในเหตุการณตางๆ ในข้ันนี้ส่ิงแวดลอมในสังคม  เชน  กลุมหรือ
องคกรตาง ๆ ในสังคม ส่ือมวลชน จะเร่ิมเขามามีบทบาทตอการเรียนรูของบุคคล 
 4. เปนข้ันที่บุคคลมีความรูความเขาใจลึกซึ้งมากข้ึน  มีบทบาททางสังคม  มีทัศน คติและ
ปรับตัวเขากับวัฒนธรรมทางสังคมได 
 จากทฤษฎีการเรียนรูพบวา การสื่อสารจะไดผลเมื่อมีการใหกําลังใจทางบวกหรือลบแลวแต
กรณี  โดยวิธีใหรางวัลหรือลงโทษ ซึ่งจะตองกระทําโดยรวดเร็วเดนชัด จึงจะไดผลดีตามเงื่อนไข 
ตลอดจนตองมีการย้ํา  การซํ้าและการติดตามผล  เพราะผูรับสารมีความสามารถในการรับที่แตกตาง
กัน รวมทั้งมีภูมิหลังดานกายภาพและจิตวิทยาตางกันดวย (วาสนา  บุญชัยศรีและทัศนีย   อินทรสุขศรี: 
59) 
 ทฤษฎีการเรียนรูมีความสําคัญตองานวิจัยนี้ ในสวนของการทําความเขาใจเกี่ยวกับกระ บวน
การและองคประกอบของการเรียนรูของมนุษย  ซึ่งจะชวยใหเขาใจวากระบวนการโฆษณาตองมี
ความสัมพันธกับกระบวนการเรียนรูของผูบริโภคอยางไร  การโฆษณาจึงจะสําเร็จตามเปาหมายที่ต้ังไว 
  
 ทฤษฎีแหงความสมดุล (Balance Theory) 
 ทฤษฎีแหงความสมดุลกลาวไววา บุคคลจะตกอยูในสภาพที่ไมสมดุล เม่ือเผชิญสถาน การณ
ซึ่งอยูในสภาพเก่ียวพันซ่ึงกันและกัน โดยไมอาจตัดสินใจทางใดทางหน่ึงไดอยางทัน ทวงที เมื่อบุคคล
ตกอยูในสภาพเชนนี้ก็จะพยายามลดความไมสมดุลดวยวิธีใดวิธีหนึ่ง  ซึ่งเปนหนา ที่ของผูส่ือสารเพื่อ
การโนมนาวใจที่จะลดความไมสมดุลดวยการกระตุนการตัดสินใจเพื่อลดความไมสมดุลที่เกิดข้ึน โดย
ความไมสมดุลนี้มีสวนเกี่ยวของกับเนื้อหาและจํานวนขาวสาร ซึ่งจะมีผลโดย ตรงตอทัศนคติของบุคคล 
ถาความไมสมดุลอยูในระดับตํ่า บุคคลที่ตกอยูในสภาพนี้จะเปล่ียนทัศนคติไดในระดับตํ่าดวย แตถา
ความไมสมดุลอยูในระดับสูง การโนมนาวใจจะประสบความสํา เร็จไดมาก กวาและการที่จะโนมนาใจ
เพื่อลดความไมสมดุลนั้นจะประสบผลสําเร็จไดยาก หากใชการสื่อสารเพียงคร้ังเดียว  เพราะฉะนั้น
จะตองมีการย้ํา การเนน การซ้ํา และมีการประเมินผลอยางตอเนื่อง 
 ทฤษฎีแหงความสมดุลนี้ทําใหทราบวา การส่ือสารจะชวยลดความไมสมดุลที่เกิดข้ึนภาย ใน
มนุษยได  เพราะมนุษยจําเปนตองแสวงหาขอมูลขาวสารที่ชวยเสริมทัศนคติของตัวเองและลดความไม
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สมดุลภายในจิตใจลง  ดังนั้น  การวิเคราะหผูบริโภคอยางละเอียดในเร่ืองนี้จึงจําเปนอยางยิ่งตอการ
วางแผนการตลาดและการโฆษณา  เพราะถาเนื้อหาของการโฆษณามีสวนชวยใหผูบริ โภครูสึกลด
ความไมสมดุลลงได  การโฆษณานั้นก็ยอมจะมีผลอยางใดอยางหนึ่งตอผูบริโภคนั้น ๆ  
  
 ทฤษฎีการตัดสินทางสังคม (Social Judgment Theory) 
 ตามธรรมชาติของมนุษยจะตัดสินโดยใชพื้นฐานจากจุดอางอิง (Reference point)  ที่
เกี่ยวกับเร่ืองนั้น ๆ เชนเดียวกับการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ือสาร  โดยมีจุดอางอิงทั้งภายในตัวเองและ
ภายนอกหรือสังคมนั้นเอง 
 ทฤษฎีนี้กลาวถึง การเปลี่ยนแปลงทัศนคติวามนุษยโดยปกติจะมีทัศนคติหลักของตัวเองอยู
ภายในแลว  ซึ่งเกิดจากการขัดเกลาทางสังคม (Socialization)  และการส่ังสมทางสังคม  ดังนั้น  การ
ยอมรับหรือไมยอมรับสารใดของมนุษยจะข้ึนอยูกับเนื้อหาสารเปนหลัก  ถาเนื้อหาสารมีลักษณะที่
ใกลเคียงกับทัศนคติของผูรับสารนั้น  แนวโนมที่ผูรับสารจะยอมรับก็จะมีสูง  แตในทางตรงกันขามถา
เนื้อหาสารนั้นไมสอดคลองกับทัศนคติหลักของผูรับสาร  แนวโนมที่ผูรับสารนั้นจะไมยอมรับสารนั้น
ยอมมีสูง ดังนั้น การใชการส่ือสารเพื่อการโนมนาวใจจะตองคํานึงถึงทัศนคติหลักของผูรับสารเปน
สําคัญ 
 อยางไรก็ตามบุคคลสามารถเปล่ียนแปลงทัศนคติได  เมื่อบุคคลไดรับขอมูลใหมๆ ที่ขัดแยง
กับทัศนคติเดิมของตนบุคคลนั้นจะเกิดการเปรียบเทียบขอมูลใหมกับขอมูลเดิม ทฤษฎีนี้เสนอวา
กระบวน การเปล่ียนแปลงทัศนคติของบุคคลมี 2 ข้ันตอน คือ  
 1.  การตัดสินใจ คือ การตัดสินวาจะยอมรับ (Acceptance)  หรือปฏิเสธ (Rejection)  ขอมูล
ที่ไดรับ 
 2. การเปล่ียนแปลงทัศนคติหรือการคงทัศนคติเดิมไว  เปนกระบวนการหลังจากการตัดสินใจ
แลววายอมรับหรือปฏิเสธ 
 การเปล่ียนแปลงทัศนคติจะมากหรือนอยข้ึนอยูกับตัวแปรดังนี้ 
 1. ความขัดแยงระหวางทัศนคติเดิมกับขอมูลใหมที่ไดรับ  คือ ถาทัศนคติเดิมใกลเคียงกับ
ขอมูลใหม  บุคคลจะเปล่ียนแปลงทัศนคติไปตามขอมูลนั้น (Assimilation)  แตถาขอมูลใหมขัดแยงกับ
ทัศนคติเดิมมากๆ บุคคลจะคงทัศนคติเดิมไว (Contrast) 
 2. การยอมรับและการปฏิเสธของแตละบุคคล คือ ถามีการยอมรับขอมูลใหมมากๆ การ
เปล่ียนแปลงทัศนคติจะเปล่ียนไดงาย  ในทางตรงกันขาม  ถามีการปฏิเสธขอมูลใหมมากๆ บุคคลก็จะ
คงทัศนคติไวไดมาก 
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 3.  ความเกี่ยวของกับตัวบุคคล (Ego-involvement)  คือ  ถาขอมูลใหมแตกตางจากทัศนคติ
เดิมและเปนขอมูลที่ไมเกี่ยวของกับตัวบุคคลมาก  บุคคลจะไมยอมรับขอมูลที่แตกตางนั้น  แตถาขอมูล
ใหมแตกตางจากทัศนคติเดิมไมมากนักและเปนขอมูลที่ไมเกี่ยวของกับตัวบุคคลนั้นเทาไร  บุคคลนั้นจะ
เปล่ียนทัศนคติไดมากกวา 
 4.  ความชัดเจนของขอมูล คือ ถาขอมูลไดรับคลุมเครือ ไมชัดเจน การยอมรับจะเกิดข้ึนได
นอย   (ลัดดา กิติวิภาต. 2526: 20) 
 จากทฤษฎีทั้งสามที่ไดกลาวมาแลวขางตน  ชี้ใหเห็นวาการสื่อสารโนมนาวใจที่จะมีประ สิทธิ
ภาพ  จะตองเร่ิมตนที่การศึกษาวิเคราะหผู รับสารเปนหลักแลวทําการส่ือสารที่ตรงกับทัศนคติ  
ประสบการณ ส่ิงแวดลอมของผูรับสารนั้น ซึ่งถาเปนการส่ือสารทางการตลาดดวยแลวการศึกษาเร่ือง
พฤติกรรมผูบริโภคจะย่ิงมีประโยชนมากตอการตลาดนั้น เพราะระบบการตลาดจะเร่ิมข้ึนและจบลงที่
ผูบริโภคนั้นเองระบบการตลาดจะประสบความสําเร็จไดก็ตอเมื่อผูบริโภคไดรับความพอใจ 
 
      1.11  แนวความคิดการตลาดเพื่อสิ่งแวดลอม 
 เปนแนวความคิดที่ยึดหลักวา งานขององคการคือ การพิจารณาความจําเปนความตองการ
และความสนใจของตลาดเปาหมาย  การสรางความพึงพอใจใหเกิดข้ึนไดอยางมีประสิทธิ ภาพและ
ประสิทธิผลเหนือคูแขงขัน  โดยยังคงรักษาการอยูดีกินดีของผูบริโภคและสังคม 
  แนวความคิดนี้ประกอบดวยการตลาดที่ตองรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม  นอกจากจะตองมุง
ความสําคัญที่ความตองการและความสนใจของตลาดเปาหมายหรือผูบริโภคแลวยังตองรักษาหรือ
อนุรักษการกินดีอยูดีของผูบริโภค สังคม และภาระความรับผิดชอบตอปญหาส่ิงแวดลอมและมวล
มนุษยชาติ  ทั้งนี้  เปนภาระความรับผิดชอบในการแกปญหาส่ิงแวดลอมเพิ่มเติม   
 นอกเหนือจากการสรางความพึงพอใจใหกับผูบริโภคอยางเดียว (ศิริวรรณ  เสรีรัตน. 2538) 
ในชวงป ค.ศ. 1990 – ค.ศ. 1999 เปนชวง 10 ปที่มีการคิดหวงใยในผืนโลก  เปนชวงที่มีปญหาส่ิง 
แวดลอมเปนปญหาท่ีสําคัญที่สุด  สําหรับนักการตลาดที่คํานึงถึงผูบริโภคซ่ึงถือวาเปนแนว ความ คิด
การตลาดเพื่อสังคม เรียกวา  การตลาดเพื่อโลกสีเขียว  (Green  Marketing)  หมายถึง  การใชความ
พยายามของนักการตลาดที่จะพัฒนากลยุทธการตลาด โดยมีเปาหมายที่ผูบริโภคซ่ึงคํานึงถึง
ส่ิงแวดลอม  ในอดีตกลยุทธการตลาดที่ประสบความสําเร็จ มุงความสําคัญที่ลูกคาและการแขงขัน  แต
ในปจจุบันยังตองมุงที่ส่ิงแวดลอม พบวา มีความสําคัญตอการนํามาใชสําหรับนักการตลาด  เพราะ
สามารถสรางผลผลิตทั้งยอดขายและกําไร ทั้งสามารถสรางภาพลักษณใหกับบริษัทวาเปนบริษัทที่มี
ความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม 
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 กลยุทธการตลาดเพื่อสิ่งแวดลอม 
 กลยุทธการตลาดเพื่อส่ิงแวดลอมใชหลักการเดียวกับการกําหนดกลยุทธการตลาด                
(ศิริวรรณ   เสรีรัตน. 2538) 
 -   กลยุทธการตลาด (Marketing strategy) 
  ข้ันตอนในการกําหนดจุดมุงหมายทางการตลาดการเลือกตลาดเปาหมายและการออก 
แบบสวนประสมทางการตลาดเพื่อสนองความพึงพอใจของตลาดและบรรลุจุดมุงหมายขององคการ 
 -   กลยุทธการตลาดเพื่อส่ิงแวดลอม (Environmental marketing strategy) 
  การคนหาถึงลักษณะความตองการของผูบริโภคที่คํานึงถึงผลิตภัณฑที่สามารถอนุรักษส่ิง 
แวดลอมรวมทั้งคนหาหรือวิเคราะหโอกาสทางการตลาดจากปญหาส่ิงแวดลอมที่มีผลกระทบตอ
คุณภาพชีวิตและสวัสดิภาพของสังคม  แลวทําการพัฒนาผลิตภัณฑที่สามารถตอบสนองความตอง 
การนั้น รวมทั้งหาวิธีแกปญหาทางการตลาดและการติดตอส่ือสารทางการตลาด เพื่อกระตุนใหผู 
บริโภคเกิดความตองการผลิตภัณฑที่อนุรักษส่ิงแวดลอม และเพื่อสรางจิตสํานึกในการอนุรักษและ
พัฒนาส่ิงแวดลอม ดังนั้น การตลาดเพื่อส่ิงแวดลอมจึงตองเริ่มตนที่การวิเคราะหปญหาส่ิงแวดลอมที่
เกิดกับผูบริโภค กําหนดและคนหาความตองการและพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีคํานึงถึงส่ิงแวด ลอม ทํา
การต้ังราคา  (การจัดจําหนาย)  และสงเสริมการตลาดเพื่อส่ิงแวดลอม โดยมีวัตถุประสงค คือ การ
ตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคที่คํานึงถึงส่ิงแวดลอม 
 จากความหมายของกลยุทธการตลาดเพื่อสังคมจะเห็นข้ันตอนที่สําคัญ 2 ข้ันตอน  คือ การ
วิเคราะหสถานการณทางการตลาด  และการวางแผนการตลาด  หรือการออกแบบกลยุทธการตลาด  
(ศิริวรรณ   เสรีรัตน. 2538) 
 1. การวิเคราะหสถานการณทางการตลาด (Marketing situation analysis)  จะเกี่ยวของกับ
การวิเคราะหส่ิงตางๆ ดังนี้ 
  1.1 การวิเคราะหโอกาสทางการตลาด  ปญหาจากส่ิงแวดลอมที่ทําใหเกิดปญหาตอ
ผูบริโภค 
        -   ปญหามลภาวะทางอากาศ 
        -  ปญหาน้ําเนาเสีย 
        -  ปญหาขาดแคลนน้ํา 
        -  ปญหาขยะมูลฝอย 
        -  ปญหาจํานวนสัตวปาลดลง 
        -  ปญหาขาดแคลนพลังงาน 
        -  ปญหาอาหารที่มีสารพิษเจือปน 
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  1.2 การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคที่คํานึงส่ิงแวดลอม 
  1.3 การวิเคราะหการแบงสวนตลาด  การเลือกตลาดเปาหมาย  และการกําหนดตําแหนง
ผลิตภัณฑในตลาด 
  1.4 การวิเคราะหส่ิงแวดลอมตางๆ ที่เกี่ยวของ 
 2. การวางแผนการตลาด (Marketing planning)  หรือการออกแบบกลยุทธการตลาด 
(Marketing mix strategy)  ซึ่งประกอบดวยการกําหนดวัตถุประสงคทางการตลาดและการกําหนดกล
ยุทธทางการตลาด 4 ดาน คือ กลยุทธดานผลิตภัณฑ  ราคา  การจัดจําหนาย  และการสงเสริม
การตลาด 
 กลาวสรุปไดวาแนวคิดการตลาดเพื่อส่ิงแวดลอม เปนการศึกษาเร่ืองความตองการและการ
สรางความพึงพอใจใหกับผูบริโภค โดยคํานึงถึงสวัสดิภาพของสังคมสวนรวม โดยหวังผลการตอบสนอง
เปนเปาหมายขององคการที่ตองการในระยะยาวเพื่อใหองคการบรรลุเปาหมาย กิจการตองคํานึงถึง
ความรับผิดชอบตอปญหาตางๆ ของสังคมที่เกิดข้ึนอันเนื่องจาการดําเนินงานทางธุรกิจ ไดแก ความ
เส่ือมโทรมของสภาพสิ่งแวดลอม ปญหาที่เกิดข้ึนองคการควรจะมีความรับผิดชอบตอสังคม และ
ผูบริโภคทางดานตาง ๆ 
 
 1.12 แนวคิดการสื่อสารเพ่ือรณรงค 
 การรณรงค  เปนการกระทําตางๆ ขององคกรที่มีตอสาธารณชนหรือกลุมเปาหมายขององคกร
โดยการกําหนดเปนความพยายามที่เฉพาะเจาะจงข้ึนมา  เชนการรณรงคประชาสัมพันธการกระทํา
เหลานี้กอรูปข้ึนมาจากภูมิหลังและกรณีศึกษาตางๆ ที่ผานการตรวจสอบแลวการศึกษาเร่ืองการรณรงค
และกรณีศึกษาตางๆ นั้นเปนการแลกเปล่ียนประสบการณและการเรียนรูหรือใชเปนพื้นฐานเพื่อการ
พัฒนาองคประกอบตางๆ ของการประชาสัมพันธที่มากกวานั้น คือ เปนการวิจัยในระหวางดําเนินงาน
ดวย  ซึ่งจะชวยใหองคกรมีการพัฒนาและนาเช่ือถือทามกลางการเปล่ียนแปลงไปของภาวะสังคมใน
ปจจุบัน 
 จากคําอธิบายสภาพโดยทั่วๆไปของการรณรงคลักษณะของการรณรงคพอจะสรุปไดวา 
 1. การรณรงคเปนการกระทําที่ตองมีเปาประสงค 
  ลักษณะของการรณรงคที่ตองมีเปาประสงคนี้  สอดคลองกับที่มาของคําวา “รณรงค”  ที่
เปนศัพททางทหารที่แปลวา “การตอสู”  ทั้งนี้  โดยอาศัยการสื่อสารเปนอาวุธเพื่อใหไดมาซ่ึงชยัชนะ  ผล
ที่ไดจากการรณรงคมีความหลากหลายต้ังแตผลกระทบระดับความนึกคิดของปจเจกบุคคล 
(individual-level cognitive effects) ไปจนถึงการเปล่ียนแปลงในระดับโครงสรางทางสังคม (societal-
level structural changes)  ผลนั้นจะเปนประโยชนกับผูสงสารหรือผูรับสารในกระบวนการรณรงค 
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 2. การรณรงคพุงเปาไปที่คนจํานวนมากหรือกลุมคนขนาดใหญ 
  การใชคําวา “ใหญ”  ในที่นี้  เพื่อแสดงความหมายวา การรณรงคนั้น ไมไดทําในระดับการ
ส่ือสารระหวางคนสองคน หรือในหมูคนเพียงไมกี่คน ผูรับสาร (campaign audience) นั้น  ถูกกําหนด
วาเปนใคร มีจํานวนประมาณเทาใด โดยมีเปาหมายของการรณรงคเปนเกณฑ  เชน  โครงการถุงยาง
อนามัย 100% มีเปาหมายที่ผูชายไทย (จะเปนผูหญิงไปไมได) ในวัยสืบพันธุซึ่งมีจํานวนหลายลานคน  
อีกเหตุผลหนึ่งที่กลุมเปาหมายตองมีขนาดใหญก็คือ เร่ืองเงินทุนและทรัพยากรที่ใชไปกับการรณรงค
ไมใชแคคนสองคนตองคุมคา กลาวคือ มีผลตอคนจํานวนมากหรือคนไม กี่กลุม การรณรงคนัน้มกัจะถกู
ออกแบบและใชงานโดยองคกรหรือสถาบันที่มีอยูแลวหรือโดยองคกรที่จัดต้ังข้ึนใหมเพื่อการรณรงค
เฉพาะเร่ืองคาใชจายและสรรพกําลังที่ทุมเทไปในการรณรงคมักจะถูกวัดความคุมคาดวยจํานวนผูรับ
สารเปาหมาย 
 3. การรณรงคมีการระบุระยะเวลาการทําที่ชัดเจน 
  ชวงระยะเวลาของการรณรงคหมายถึง ชวงระยะเวลาต้ังแตเร่ิมมีการวางแผนคิดทําจนถึง
ข้ันการประเมินผลการรณรงคที่เปนข้ันตอนสุดทายระยะเวลาการรณรงคอาจเปนไดต้ังแต 2-3 สัปดาห  
2-3 เดือน  ซึ่งจัดวาเปนการรณรงคระยะส้ัน และ 5-10 ป  สําหรับการรณรงคระยะยาว 
  อยางไรก็ตาม  จุดเร่ิมและจุดสิ้นสุดของการรณรงคอาจจะไมชัดเจน  หากมีการวางแผน
และประเมินสถานการณที่ละเอียดและใชเวลามาก (extensive formative research) หรือผลกระทบที่
เกิดข้ึนกับกลุมผูรับสารเปาหมายเปนระยะยาวที่ตองใชเวลาสังเกตตอเนื่อง  ใชเวลามาก ตัวอยาง เชน 
โครงการรณรงคโรคเอดสที่เร่ิมต้ังแตป พ.ศ.2535 จนถึง พ.ศ.2542 ที่มีปญหาในการกําหนดระยะเวลา
การรณรงค  เพราะปญหาโรคเอดสเปนปญหาที่ซับซอนครอบคลุมเกือบทุกมิติของศาสตร (เชน สังคม 
ศาสตร จิตวิทยา มานุษยวิทยา จิตวิทยาสังคม เศรษฐศาสตร ระบาดวิทยา ฯลฯ)  จําเปนตองอาศัย
เวลาในการทําความเขาใจเกี่ยวกับปญหา ตีโจทยใหแตกดวยการประเมินสถาน การณจากทุกฝายที่
เกี่ยวของ ยิ่งไปกวานั้นการรณรงคโรคเอดสหวังผลในแงพฤติกรรม  และวิถีชีวิตของคน (เชนไมเที่ยวสํา
สอน ใชถุงยางอนามัยทุกคร้ังเมื่อมีเพศสัมพันธ  สรางคานิยมมีผัวเดียวเมียเดียว ตรวจเลือดกอนแตง) 
ซึ่งเปนการเปล่ียนแปลงในระดับโครงสรางที่จําเปนตองใชเวลา ผลเสียของการที่ไมสามารถกําหนด
ระยะเวลาในการทํารณรงคใหชัดเจนได คือ ปญหานการบริหารทรัพยากรและเงินทุน รวมทั้งความ
ยากลําบากในการปรับแผนงานเปนระยะๆ เพื่อใหเกิดความตอเนื่อง 
 4. การรณรงคนั้นเก่ียวของกับชุดกิจกรรมการสื่อสารที่มีการจัดการวางแผนการไวลวงหนา 
  กิจกรรมการสื่อสารหลักๆ ไดแก  การผลิตเนื้อหาสาร (Message production)  และการ
เผยแพรกระจายสาร (message distribution)  ผานชองทางการส่ือสารแบบตางๆ กิจ กรรมเหลานี้ถูก
จัดวางเพื่อบรรลุเปาหมายท่ีตองการรณรงค  ที่ส่ือและองคกรที่รับผิดชอบกับเร่ืองที่จะรณรงคกําหนดไว  
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โดยปกติไมอาจทําไดดวยกําลังที่มีอยู  เชน  การรณรงคใหคนไทยใชของไทยชวงวิกฤตเศรษฐกิจที่ตอง
อาศัยการรวมพลังของภาครัฐและเอกชน (โดยเฉพาะอยางยิ่งเอกชน)  เพราะลําพังกําลังในดาน
ชองทางการส่ือสารและทรัพยากรจากตัวสถาบันภาครัฐหรือภาคเอกชนแตฝายเดียวไมอาจทําไดอยาง
เต็มที่ 
  ขอที่นาสังเกตของการแพรกระจายขาวสารของการรณรงคประการหนึ่ง คือ การกระจาย
สวนใหญมักมีลักษณะเปนไปในทิศทางเดียว (linear nature)  โครงการรณรงคจํานวนไมนอยใชวิธี
กําหนดรูปแบบเนื้อหาสารโดยองคกรที่รับผิดชอบโครงการและยังเปนผูกําหนดเลือกการสรางและการ
เช่ือมประสารชองทางการสื่อสารอีกชั้นหนึ่งดวย  ในบางโครงการแมวาจะเปนการรณรงคดวยวิธีเปด
โอกาสใหผูเกี่ยวของโดยตรงไดมีสวนกําหนดกิจกรรมการสื่อสาร (“emancipatory” approach)  แตก็
ยังหลีกการจัดการออกแบบและกระจายเน้ือหาสารไปไมพน  กลาวคือ การกําหนดจากลางข้ึนบน 
(bottom up)  แทนที่จะเปนจากบนลงลาง (top down)  เชน  โครงการรณรงคในชุมชนที่คนในชุมชนมี
สวนรวมในการกําหนดเนื้อหาและชองทางการส่ือสาร 
  โดยสรุปเราอาจนิยาม“การรณรงค” วา (1) เปนเจตจํานงในการทําใหเกิดผล ลัพธหรือ
ผลกระทบบางประการ (2)ในกลุมปจเจกบุคคลจํานวนคอนขางมาก (3)ในชวงเวลาที่มักจะระบุไว
ชัดเจนและ (4) โดยอาศัยชุดกิจกรรมการสื่อสารที่มีการออกแบบจัดการเอาไวลวงหนา 
 
 ประเภทของการรณรงค (Type of Campaigns) 
 การรณรงค (Campaigns)  คือ ความพยายามอยางยิ่งยวดที่มีเปาหมายและการประ สาน
รวมกันใหบรรลุผลสําเร็จเฉพาะเจาะจงเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง  หรือหลายเร่ืองที่เกี่ยวของกันเพื่อใหองค กรได
มีสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงคในระยะยาว  การรณรงคมีการวางรูปแบบและพัฒนาข้ึนมา  เพื่อยก
ประเด็นหนึ่งข้ึนมาใชแกไขปญหาหรือปรับปรุงสถานการณนั้น โดยความสําเร็จจะเกิดข้ึนก็ตอเมื่อ
บรรลุผลตามวัตถุประสงคในการเปล่ียนแปลงหรือรักษาความคิดเห็น ทัศนคติและพฤติ กรรมของกลุม
เปาหลายองคกร Patrick Jackson ที่ปรึกษาอาวุโสและผูรวมกอต้ังบริษัท Jackson and Wagner ได
แบงประเภทของโครงการรณรงคไว 6 ประเภท  ซึ่งจะแตกตางกันไปตามความพยายามที่องคการตอง
กระทําตอกลุมสาธารณชนเปาหมาย ซึ่งมีระดับของพฤติกรรมแตกตางกัน  ดังตอไปนี้ 
 1.  Public Awareness Campaigns คือ โครงการรณรงคเพื่อสรางการตระหนักรูตอเร่ืองใด
เร่ืองหนึ่งอยางงาย ๆ 
 2. Public  Information Campaigns คือ  โครงการรณรงคที่พัฒนาข้ึนมาอีกระดับหนึ่ง  
เพื่อใหขอมูลภายหลังจากการสรางความตระหนักแลว 
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 3.  Public  Education Campaigns คือ โครงการรณรงคที่มุงใหการศึกษา  เพื่อพัฒนาทักษะ
และสรางความพรอมทั้งสภาวะอารมณและทัศนะ 
 4. Public Reinforcement Campaigns คือ โครงการรณรงคเพื่อตอกย้ําและกระ ตุนใหเกิด
พฤติกรรมซํ้าๆ สําหรับกลุมสาธารณชนเปาหมายที่มีทัศนคติเชิงบวกหรือเห็นดวยกับการดําเนนิงานของ
องคกร 
 5. Public Attitude Changing Campaigns คือ โครงการรณรงคที่มีจุดมุงหมายเพื่อ
เปล่ียนแปลงทัศนคติของกลุมสาธารณชนเปาหมายที่ไมเห็นดวยกับการดําเนินงานขององคกร 
 6. Public Behavior Modification Campaigns คือ โครงการรณรงคที่มุงกระทําให
สาธารณชนเปาหมายเช่ือและยอมรับที่จะปรับเปล่ียนพฤติกรรมตามสาระของการรณรงค 
 การสื่อสารรณรงค  (Communication Campaign)  คือ ชุดของกิจกรรมการสื่อสารที่ถูก
วางแผนเอาไวลวงหนา  ไดรับการออกแบบข้ึนมาเพื่อเขาถึงและจูงใจประชาชน  โดยการใชส่ือ 
(Message)  ที่มีความเฉพาะการรณรงคนั้น  ทําในชวงเวลาส้ัน ๆ โดยมีวัตถุประสงคเชิงทัศนคติและ
พฤติกรรม  การรณรงคมักจะใชส่ือหลากหลาย (Multimedia Approach) เสมอ 
 แนวโนมของการรณรงคดวยสื่อ (Media-based Campaigns)  ก็คือ  ตองถูกออกแบบ
เพื่อปองกันพฤติกรรมท่ีถูกมองวาไมเปนที่ตองการและเปนอันตรายตอสังคม ในการณรงคมีการใชส่ือ
หลากหลายประเภท ใชการสื่อสารแบบเผชิญหนาในบริบทโรงเรียน สถานศึกษา และกิจกรรมที่จัดข้ึน
ในบานเรือน  หรือสถานที่ทํางาน 
 1. แนวคิดเร่ืองส่ิงจูงใจทางการโฆษณา (Advertising Appeals) 
   จุดจูงใจ (Appeal) ในการโฆษณาสามารถนําจุดจูงมาเปนส่ิงเราหรือกระตุนความตองการ
ของผูบริโภคได  โดยการใสความสวย  ความสะดวกสบาย  หรือความประหยัดใหกับสินคา  สําหรับ
สินคาบางชนิดก็อาจจะมีจุดจูงใจไดมากกวา 1 อยางก็เปนได เชน โฆษณานาฬิกา Rolex เปนสินคาที่
ตอบสนองความตองการนับถือและสถานะทางสังคม (The Esteem Needs)  และอาจใชทั้งส่ิงจูงใจ
ดานคุณภาพ (Quality Appeals) รวมกับส่ิงจูงใจดานความรูสึกนึกคิดที่กลุมเปาหมายมีตอตนเอง (Ego 
Appeals) เปนตน 
  อยางไรก็ดี กระบวนการจูงใจของการโฆษณานั้น  ควรพิจารณาถึงส่ิงที่ผูโฆษณาตองการ
จะบอก “อะไร” (What to Say)  และส่ิงๆ นั้นสามารถตอบสนองความตองการ (Needs)ของผูบริโภคได
เพียงใด  ซึ่งหากวิธีการในการนําเสนอ “อยางไร” (How to Say) นั้น  ไมมีส่ิงจูงใจ (Appeals) ก็อาจทํา
ใหผูบริโภคหมดความสนใจ ทั้งนี้ เปนผลมาจากขาดการโนมนาวใจ (Persuade) ที่เพียงพอตอการ
ตัดสินใจ (Desires) ในตัวสินคาและบริการ โดยท่ัวไปแลวกระบวนการนําเสนอความคิดหลัก  (Big 
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Ideas) ที่จะใชส่ือสารในโฆษณา ก็คือ การกําหนดส่ิงดึงดูดใจพื้นฐาน (Basic Appeals) แลวหาวิธี
แปลงใหกลายเปนสารที่จะทําหนาที่ในการขายสินคา (Selling Message) ตอไป 
 สําหรับแนวคิดเร่ืองส่ิงจูงใจที่จะนํามาเปนเกณฑสําหรับใชวิเคราะหผลงานโฆษณานี้  
สามารถแบงออกเปน 2 ประเภท คือ  
 1. ส่ิงจูงใจในภาพรวม 
 2. ประเภทของส่ิงจูงใจที่ใชในโฆษณา 
 โดยพื้นฐานแลว  ส่ิงจูงใจไมวาจะเปนประเภทใดก็ตามจะทําหนาที่เปนตัวเช่ือมโยงระหวาง
สมองหรือความคิด (Head of Thinking) และหัวใจหรือความรูสึก (Heart or Feeling) 
 การสรางส่ิงจูงใจที่มีประสิทธิภาพ (Effective Appeals) ถือเปนตัวแปรสําคัญที่ทําใหโฆษ 
ณาจํานวนมากประสบความสําเร็จ  เพราะสิ่งจูงใจประเภทตางๆ  สามารถทําใหเกิดความเชื่อมโยง 
(Draw Connection)  ระหวางสินคาในโฆษณากับความตองการ / ความปรารถนาบางประการ (Needs 
or Desires) ที่ผูบริโภคมีอยูในขณะนั้น 
 ตามที่ปรากฏในตําราจํานวนมาก  ส่ิงจูงใจสามารถจะแบงกวางๆ ไดเปน 2 ข้ัว ไดแก  ส่ิง จูง
ใจดานบวก (Positive Appeals)  และส่ิงจูงใจดานลบ (Negative Appeals)  แมวาทั้ง 2 ประ เภทจะ
สามารถกระตุนความสนใจจากผูบริโภคไดเหมือนกัน  แตก็มักจะนําเสนอภาพที่ตรงขามกันเสมอ เชน 
ความรักความอบอุนกับความอางวาง โดดเด่ียว หรือความสําเร็จกับความลมเหลว เปนตน 
 ในแงของการโฆษณา  ส่ิงจูงใจดานบวกเนนไปที่ความพึงพอใจที่ผูบริโภคจะไดรับจากการใช
สินคา  และมักปรากฏในโฆษณาของสินคาฟุมเฟอย  เชน เคร่ืองสําอาง น้ําหอม เปนตน ส่ิงจูงใจดาน
ลบ  มักถูกใชเพื่อกระตุนความตองการที่จะปองกันหรือบรรเทาสถานการณที่ไมพึงปรารถนาของ
ผูบริโภค  ตัวอยางเชน  ส่ิงจูงใจดานความกลัวหรือความโกรธ (Fear or Anger Appeals)  ส่ิงจูงใจดาน
ความรูสึกผิด (Guilt Appeals) 
 อยางไรก็ดี ไมวาจะเปนส่ิงจูงใจดานบวก ส่ิงจูงใจดานลบ หรือส่ิงจูงใจประเภทอ่ืนใดก็ตาม
ลวนมาจาก 3 หมวดหมูหลัก  ซึ่งนักโฆษณานิยมใช  ไดแก 
 1. ส่ิงจูงใจดานเหตุผล (Retional / Logical / Informational Appeals) 
 2. ส่ิงจูงใจดานอารมณ (Emotional Appeals) 
 3. ส่ิงจูงใจรวมกันทั้งเหตุผลและดานอารมณ (Combination of Rational and Emotional 
Appeals)  
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 ตอไปนี้ คือ รายละเอียดของส่ิงจูงใจในแตละหมวดหมู ดังกลาว 
  1. ส่ิงจูงใจดานเหตุผล (Retional / Logical / Informational Appeals) 
   ส่ิงจูงใจดานเหตุผลจะมุงตรงไปยังสมองหรือความคิดของผูซื้อ  จึงมักใชดึงดูความ
ตองการดานการใชงาน (Practical or Functional Needs)  ของผูบริโภค  ซึ่งโฆษณาที่ใชส่ิง จูงใจ
ประเภทนี้  มักจะเสนอคุณประโยชนดานการใชงานของสินคา (Functional Benefits)  ไดแก  ผลของ
การใชงาน (Performances)  คุณสมบัติตางๆ  (Features)  และความสามารถของสินคาในการ
แกปญหาบางอยาง (Ability to Solve Problems)  รวมไปถึงการนําเสนอเหตุผลในการเปนเจาของ
สินคานั้นอีกดวย  เหลานี้ลวนเปนสารที่มุงเนนการขายสินคาโดยตรง (Hard Sell)  และมุงที่จะโนมนาว 
(Persuade)  ผูบริโภคดวยหลักเหตุผล (Logics) เปนสําคัญ 
 2. ส่ิงจูงใจดานอารมณ (Emotional Appeals)   
  ส่ิงจูงใจดานอารมณ  จะมุงตรงไปยังหัวใจ / ความรูสึกของผูซื้อ  จึงมักใชเปนหลักในการ
ดึงดูดความตอบสนองทางความรูสึก  และเพื่อสรางภาพพจนที่ดีในความนึกคิดของผูบริโภคดวยการ
นําเสนอความตองการดานจิตใจ ดานสังคม หรือดานที่เกี่ยวกับสัญลักษณ / เคร่ืองหมาย (The 
Psychological, Social or Sysbolic Needs)  ซึ่งโฆษณาที่ใชส่ิงจูงใจประเภทน้ี  มักถูกออกแบบมาถึง  
เพื่อสรางทัศนคติในเชิงบวก  เพื่อประโยชนดานอารมณ (Emotional Appeals) ที่สินคามี โดยใชสารที่
ไมไดมุงเนนที่จะขายสินคาโดยตรง (Soft Sell)  แตคอนขางจะโนมนาวอารมณใหคลอยตามมากกวา 
 3. ส่ิงจูงใจรวมกันทั้งเหตุผลและดานอารมณ (Combination of Rational and Emotional 
Appeals)   
  ส่ิงจูงใจประเภทน้ี เปนการใชส่ิงจูงใจดานเหตุผลและดานอารมณ  ประกอบกันในโฆษณา
ชิ้นเดียว  โฆษณาท่ีประสบความสําเร็จจํานวนมาก  มักจะหลีกเล่ียงการใชเหตุผลหรืออารมณเพียง
อยางเดียว  แตมักจะผสมผสานทั้ง 2 ฝาย  เขาดวยกันอยางลงตัว  ทั้งนี้  เพราะสมองมนุษยมี 2 ดาน 
กลาว คือ สมองซีกซาย (Left Brain)  ทําหนาที่ควบคุมเหตุผล และสวนสมองซีกขวา (Right Brain) 
ควบคุมอารมณ  ซึ่งหากโฆษณาใชทั้งเหตุผลและอารมณรวมกัน  จะทําใหผูบริโภคตัดสินใจในเร่ือง
ตางๆ ไดดีข้ึน  รวมถึงการตัดสินใจซื้อดวย  สวนการที่จะทําใหน้ําหนักไปทางเหตุผลหรืออารมณ
มากกวากันข้ึนอยูกับ 
  3.1 ประเภทของสินคา  เชน โฆษณาคอมพิวเตอร  ผูบริโภคมักจะตัดสินใจจากเหตุผล
เปนหลัก  แตสําหรับน้ําหอม  อารมณมักจะเขามามีบทบาทในการตัดสินใจสูงกวา เปนตน  นอกจากนี้
ยังอาจข้ึนอยูกับ 
  3.2 ระดับการศึกษาของกลุมผูชมเปาหมาย (Target Audiences)  โดยโฆษณาทีเ่นนหลัก
เหตุและผล  อาจใหประสิทธิผลดีกวา  เมื่อใชกับผูรับสารที่มีการศึกษาดี  สวนโฆษณาที่เนนอารมณ  
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เหมาะที่จะใชกับผูรับสารที่มีการศึกษาคอนขางตํ่า  อยางไรก็ดี  การนําเสนอสิ่งจูงใจดานอารมณ
ออกมาอยางแยบยลและในรสนิยมที่ดีประกอบในโฆษณาที่ใชเหตุผลเปนหลักชวยทําใหโฆษณาช้ินนั้น
ไมนาเบ่ือ  แถมยังมีชีวิตชีวามากข้ึนอีกดวย 
 สรุปไดวา การศึกษาดานรณรงคเพื่อที่จะวัดทัศนคติ และพฤติกรรมของผูรับส่ือจากการ
รณรงค และเพื่อใหเขาใจถึงองคประกอบของกระบวนการณรณรงคใหเกิดประโยชนตอการนําไปใชกับ
ผูรับสารที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นการรณรงคที่ดีตองอาศัยความรูความเขาใจพรอมกับความเชี่ยวชาญใน
เชิงกลยุทธเปนเคร่ืองมือที่มีการวางแผนอยางรอบคอบ และตองกําหนดมาจากความเขาใจถึงปญหา
ทางสังคมอยางแทจริง 
 ดังนั้นจากความหมายของการส่ือสารการตลาด หมายถึงกระบวนการของการพฒันาแผนงาน
การสื่อสารการตลาดที่ตองใชการจูงใจหลายรูปแบบกับกลุมเปาหมายอยางตอเนื่อง ทําใหผูวิจัยเล็ง 
เห็นวา หางสรรพสินคาเซ็นทรัลจะใชส่ือโฆษณาประชาสัมพันธในการรณรงคไดนั้น ตองอาศัยการ
ส่ือสารการตลาดเปนเคร่ืองมือสําคัญที่เขามาชวยในการวางแผนใหมีประสิทธิภาพและตรงเปาหมาย  
 
2. การโฆษณาประชาสัมพันธ 
 2.1  ความหมายของการโฆษณาประชาสัมพันธ  
 การโฆษณาประชาสัมพันธ (Public Relations Advertising) หรือที่ยังมีชื่อเรียกอ่ืนๆอีกมาก 
มาย คือ การโฆษณาบริษัท(Corporate Advertising) การโฆษณาสถาบัน (Institutional Advertising) 
การโฆษณาแบบกลยุทธ (Strategic Advertising)  การโฆษณาเพื่อบริการสาธารณะ (Public Service 
Advertising) 
 การโฆษณาประชาสัมพันธ คือ  การโฆษณาที่มิไดมุงผลในดานการจําหนายสินคาหรือผลิต 
ภัณฑยี่หอใดยี่หอหนึ่งโดยตรง  แตเปนการโฆษณาท่ีมุงเสริมสรางภาพลักษณที่ดี (Favorable Image)  
รวมทั้งทัศนคติความรูสึกนึกคิดที่ดีในจิตใจของประชาชนใหเกิดข้ึนแกผูอุปถัมภ (Sponsor)  หรือบริษัท
ที่โฆษณา  วิธีการของการโฆษณาแบบนี้จึงอาจมุงแสดงถึงความสนใจ  ความเอาใจใสหรือความหวง 
ใยและความปรารถนาดีที่บริษัทจะมีตอสังคม  เปนการแสดงใหประชาชนเห็นวาบริษัทมิไดละเลยตอ
ความรับผิดชอบสังคม  แตมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคมโดยสวนรวม นอก เหนือจากการมุงแสวงหา
กําไรแตเพียงอยางเดียว  นอกจากนี้ยังเปนการแสดงถึงน้ําใจ (Spirit)  ใหประชาชนเห็นวา บริษัทมิได
เห็นแกตัว  ต้ังหนาต้ังตาจะขายสินคาและบริการ  หรือมุงโฆษณาเพื่อผลโดยตรงในการโนมนาวชักจูงใจ
ใหคนซื้อสินคาหรือบริการของตนเทานั้นหรือเพียงเพื่อผล ประ โยชนทางการคาของบริษัทเพียงอยาง
เดียว  โดยไมคํานึงถึงส่ิงอ่ืนใด (วิรัช ลภิรัตนกุล. 2535: 369) 



 54 

 จากคํากลาวขางตน  จะพบวาการโฆษณาประชาสัมพันธนั้นจะใชการโฆษณาเปนเคร่ืองมือ  
เพียงแตมิไดมุงในดานการขายสินคาหรือบริการโดยตรงเหมือนการโฆษณา  สาเหตุที่การโฆษณา
ประชาสัมพันธไมนิยมที่จะนําเอาการโฆษณาสินคาเขาไปแทรกปะปนไวก็  เนื่องมาจากจะทําใหผิด
วัตถุประสงคในการจัดทําและเปนการแสดงถึงรสนิยมที่ไมพึงปรารถนาของบริษัท  นอกจากนี้ในการ
โฆษณาประชาสัมพันธนั้นก็จะสงผลตอช่ือเสียงของบริษัทที่เปนผูอุปถัมภอยูแลว  จึงไมจําเปนตองมี
การโฆษณาสินคาเขาไปปะปน 
 การนิยามความหมายของคําวา “การประชาสัมพันธ”  นั้นก็ไดมีนักวิชาการหลายตอหลาย
ทานไดใหความหมายไวดังนี้ 
 พรทิพย  พิมลสินธุ (2541: 123-130)  ไดใหความหมายการประชาสัมพันธ คือ  การปฏิบัติ
กิจกรรมตางๆ  ตามแผนการของการส่ือสารที่ไดกําหนดไว  เพื่อสงเสริมความเขาใจอันถูก ตองตรงกันที่
จะสรางความเช่ือถือ  ศรัทธา  และความรวมมือระหวางสถาบันกับประชาชนกลุมเปา หมาย โดยเปน
การปฏิบัติกิจกรรมที่ตอเนื่องและหวังผลระยะยาว 
 เบอรเนย  ผูบุกเบิกทางดานการประชาสัมพันธไดใหทัศนะวา  การประชาสัมพันธมิใชการเผย 
แพร (Publicity)  ถึงแมบางคร้ังอาจตองใชการเผยแพรบางก็ตาม  การประชาสัมพันธจึงเปน การติดตอ 
ส่ือสารในระบบสองทาง (Two-way Street)  แตการเผยแพรเปนการติดตอส่ือสารในระบบทางเดียว 
(One-way Street) นอกจากนั้นยังกลาววาการประชาสัมพันธที่ดีนั้น  หนวยงานสถาบันจะตองสราง
ภาพลักษณที่แทจริง (True image)  ใหเกิดข้ึนในจิตใจประชาชน  เพื่อผลทางดานความประทับใจ 
 จากความหมายที่กลาวมานี้  สามารถสรุปไดวา  การประชาสัมพันธ คือ การกระทําหรือการ
ติดตอส่ือสารที่มีแผนอยางตอเนื่องระหวางหนวยงานหรือองคกรและกลุมบุคคลตางๆ ทั้งในองคกรและ
นอกองคกร  เพื่อสรางความเขาใจและความสัมพันธที่ดีอันจะสรางความเชื่อถือ  ความศรทัธาและความ
รวมมือ  ตลอดจนความสัมพันธที่ดี  ซึ่งจะชวยใหการดําเนินงานของหนวยงานหรือองคกรบรรลุ
เปาหมาย 
 ประเภทของการประชาสัมพันธที่แบงตามกลุมเปาหมาย  ไดแก  การประชาสัมพันธที่มุงไปยงั
กลุมเปาหมายภายในองคกร เชน พนักงานระดับตางๆ และการประชาสัมพันธภายนอกองคกร 
 1. การประชาสัมพันธภายใน  หมายถึง  การดําเนินงานประชาสัมพันธระหวางองคกรกับ
บุคคลภายใน  ซึ่งไดแก พนักงานระดับตางๆ รวมทั้งผูบริหารดวย  ซึ่งเปาหมายของการประชาสัมพันธ
ประเภทนี้ คือ  เพื่อสรางความเขาใจ  ความสัมพันธที่ดี  โดยการเผยแพรบอกกลาวใหผูรูความคืบหนา  
ความเคลื่อนไหวตางๆ ขององคกรวา ใคร  ทําอะไร  ที่ไหน  เม่ือใด  อยางไร  ทําไม  ทั้งนี้  เพื่อใหบุคคล
ในองคกรเกิดความเขาใจและใหความรวมมือในการดําเนินงานนั้นๆ และเมื่อบุคลากรภายในองคกร
เขาใจดีแลว  ยังสามารถเปนกระบอกเสียงที่จะชวยกันบอกกลาวขาวสารตางๆ ไปสูภายนอกหนวยงาน
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ไดเขาใจ  ซึ่งการประชาสัมพันธภายในนี้มีความสําคัญอยางยิ่งตอการดําเนินงานประชาสมัพนัธ  เพราะ
ตามหลักการประชาสัมพันธกอนจะทําการประชาสัมพันธกับกลุมเปาหมายภายนอกหนวยงานควร
สรางความสัมพันธที่ดีใหเกิดข้ึนภายในองคกรกอน  เมื่อคนภายในหนวย งานเกิดความรูสึกที่ดีและรัก
ในหนวยงานแลว  จะทําใหการบริหารงานหรือการดํา เนินงานขององค กรเปนไปไดดวยดี  ทั้งนี้  การ
ดําเนินการประชาสัมพันธกับกลุมบุคคลภายนอกก็จะราบร่ืนดวย 
 2. การประชาสัมพันธภายนอก  หมายถึง  การดําเนินกิจกรรมประชาสัมพันธระหวางองคกร
กับกลุมภายนอกหนวยงานซึ่งไดแก ประชาชนที่องคกรตองติดตอเกี่ยวของรวมทั้งกับกลุมประ ชาชน
ทั่วไปหรือแมแต ส่ือมวลชน เปนตน การประชาสัมพันธภายนอกจึงเปนเร่ืองที่ยุงยาก  เพราะ
กลุมเปาหมายมีความหลากหลายซ่ึงแตกตางทั้งเพศ วัย ความรู ประสบการณ สภาพแวดลอม  
วัฒนธรรม ประเพณี ฯลฯ ดังนั้นการประชาสัมพันธไปยังกลุมเปาหมายที่มีพื้นฐานที่แตกตางกัน  เพือ่ให
เกิดการรับรู ความเขาใจที่เหมือนกันจึงเปนเร่ืองที่ยาก จําเปนตองใชกลยุทธในการดําเนิน การที่
เหมาะสม หากแบงตามยุทธวิธีการดําเนินงาน  แบงไดเปน  การประชาสัมพันธในเชิงรุกและการ
ประชาสัมพันธในเชิงรับ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  2.1 การประชาสัมพันธเชิงรุก  เปนการประชาสัมพันธเพื่อการสรางสรรคหรือเพื่อการสราง
ภาพ ลักษณในเชิงบวกใหเกิดข้ึนแกองคกร  ซึ่งกลยุทธที่ใชในการประชาสัมพันธเชิงรุกสามารถทํา ได
หลายวิธี ไดแก การรณรงคใหความรู การสรางความรูสึกนึกคิดหรือทัศนคติที่ดี เกิดความเขาใจและ
ยอมรับแลวใหความรวมมือสนับสนุนการประชาสัมพันธในเชิงรุก คือ หลักของการกอหรือปองกันไมให
ประชา ชนที่เกี่ยวของเกิดความเขาใจผิด  หรือเกิดความรูสึกที่ไมดีตอองคกร 
  2.2 การประชาสัมพันธเชิงรับ  เปนการประชาสัมพันธเพื่อแกไขความเขาใจคลาดเคล่ือน
หรือเม่ือเกิดปญหาภาวะวิกฤติตางๆ เกิดข้ึน จึงตองทําการประชาสัมพันธเพื่อแกไขขอผิดพลาดตางๆ 
ซึ่งเปนลักษณะของการต้ังรับในส่ิงที่เกิดข้ึน  เพื่อใหปญหาหรือความเขาใจผิดนั้นไดคล่ีคลายและเกิด
ความรูสึกที่ดีมีความเขาใจที่ถูกตอง และเกิดความเขาใจที่ถูกตอง และเกิดความพอใจในการแกปญหา
เพราะหากผลงานที่ปรากฏออกมาไมเปนที่พอใจของกลุมเปาหมายแลวจะตองรีบทําการประชาสัม 
พันธ เพื่อต้ังรับเหตุการณหรือภาวะวิกฤติที่เกิดข้ึนไดทันทวงที 
 
 2.2 ลักษณะของการโฆษณาประชาสัมพันธ 
 การโฆษณาประชาสัมพันธนั้นควรจะมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้ 
คือ (วิรัช ลภิรัตนกุล. 2538: 370; และดํารงศักด์ิ ชัยสนิท. 2537: 30-31) เปนการใหความรู หรือ
การศึกษา (Educate)  ชี้แจงทําความเขาใจกับประชาชนทั่วไปในเร่ืองของหนวยงาน หรือเร่ืองทั่วไป 
เชน เร่ืองส่ิงแวดลอม 
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 1. เปนการสรางภาพลักษณที่ดี (Good Image)  ใหกับหนวยงานในสายตาของประชาชน  
โดยเนนในเร่ืองตางๆ  เชน  ความรู  ความสามารถ  ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีของบริษัท  หรือ
บริษัทมีสวนชวยสรางสรรคความเจริญใหกับสังคมโดยรวมอยางไร 
 2. เปนการสรางความรูสึกมั่นคงปลอดภัยเกี่ยวกับบริษัทใหเกิดข้ึนกับประชาชน  ทําให
ประชา  ชนรูสึกวาบริษัทเปนสถานที่ที่นาจะติดตอเขารวมดําเนินงานดวย 
 3. เปนการชวยสรางสรรคความเจริญกาวหนาใหแกสังคม  หรือกระตุนเตือนใหประชาชน
รวมกันรับผิดชอบตอสังคม  เชน  ไมทิ้งขยะลงบนถนน  ชวยกันรักษาศิลปวัฒนธรรมไทย  เปนตน 
 4.  ไมมีการโฆษณาสินคาหรือบริการปะปน 
 กลาวไดวาชองวางระหวางองคกรและประชาชนยังคงมีอยูเสมอ การโฆษณาประชาสัมพันธ
จะชวยลดชองวางเหลานี้ โดยการสรางความเขาใจรวมกันบนพื้นฐานของความจริงและการไดรับ
ขาวสารอยางสมบูรณ 
 
       2.3 วัตถุประสงคของการโฆษณาประชาสัมพันธ 
 การโฆษณาประชาสัมพันธนั้นมีวัตถุประสงค  ดังตอไปนี้ คือ  (วิรัช   ลภิรัตนกุล. 2538: 372-
376 และดํารงศักด์ิ   ชัยสนิท. 2537: 31-32)  
 1.  เพื่อสรางภาพลักษณ (Image) ที่ดีใหแกองคการ  ทําใหองคการมีชื่อเสียงไดรับความเชื่อ 
ถือศรัทธาจากประชาชน  อันจะมีผลทางออมตอผลิตภัณฑและบริการที่จําหนายอยู  เชน ทําใหยอด
จําหนายสูงข้ึน 
 2.  เพื่อแกไขความเขาใจผิดโดยใชการโฆษณาประชาสัมพันธเปนเคร่ืองมือชี้แจงเผยแพร
ขอเท็จจริงตางๆ ที่เกี่ยวของกับนโยบายวัตถุประสงคและการดําเนินงานของบริษัท  เพื่อใหประชาชน
เกิดความเขาใจและเห็นอกเห็นใจบริษัท 
 3.  เพื่อรักษาความสัมพันธอันดีกับกลุมผูจัดจําหนายวัตถุดิบ (Supplier)  เพื่อความคลองตัว
ในการผลิตสินคา  เพราะกลุมผูจัดจําหนายวัตถุดิบ  เปนผูจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณในการผลิตมาปอน
ใหกับบริษัท  หากบริษัทมีความสัมพันธที่ดีกับคนกลุมนี้ก็จะชวยใหการผลิตสินคามีความสะดวก
รวดเร็ว  ไมมีอุปสรรค 
 4.  เพื่อกระตุนความสนใจแกบรรดาผูถือหุนและกลุมผูใหความสนับสนุนทางดานการเงิน  
การสรางความสัมพันธอันดี  สรางความเขาใจ  ความเชื่อมั่น  ในสถานภาพของบริษัทโดยการใชการ
โฆษณาประชาสัมพันธเปนเคร่ืองมือกับกลุมคนเหลานี้  ก็เพราะกลุมคนเหลานี้เปนแหลงที่บริษัทจะ
พึ่งพาเพื่อการระดมทุนในการขยายกิจการหรือพัฒนากิจการได 
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 5.  เพื่อสรางความนิยมแกชุมชนในละแวกใกลเคียง  โดยใชการโฆษณาประชาสัมพันธเปน
เคร่ืองมือใหชุมชนนั้นไดทราบและเขาใจการดําเนินงานและกิจกรรมผลงานตางๆ  ที่ทางบริษัทไดมีสวน
ชวยเหลือชุมชน  ทําใหประชาชนในชุมชนเกิดความนิยม (Good Will)  และสนับสนุนการทํางานของ
บริษัท   
 6.  เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีกับรัฐ  หนวยงานของรัฐ  ทําใหรัฐไดรับทราบขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับบริษัทวาบริษัททําประโยชนอะไรใหกับสังคม  ใหกับประเทศชาติบาง  เพื่อใหรัฐใหการ
สนับสนุนบริษัทในเร่ืองตางๆ เชน  เร่ืองของการออกกฎหมายที่เกี่ยวของกับบริษัท 
 7.  เพื่อสรางความนิยมและความสัมพันธอันดีกับกลุมตัวแทนจําหนาย (Dealers)  การสราง
ความสัมพันธที่ดีกับกลุมตัวแทนจําหนายก็เพื่อใหกลุมผูแทนจําหนายชวยสนับสนุนการขายสินคา  โดย
ใชการโฆษณาประชาสัมพันธ  ทําใหกลุมตัวแทนจําหนายทราบความเคล่ือนไหวของบริษัท  ทําใหเกิด
ความรูในเร่ืองเกี่ยวกับเทคนิคการขาย  เปนตน 
 8.  เพื่อสรางความนิยมในหมูพนักงาน  ลูกจางบริษัทตางๆ  ใชการโฆษณาประชาสัมพันธใน
การเผยแพร  นโยบาย  แผนงาน ความสําเร็จของบริษัท  ประโยชนตางๆ ที่พนักงานลูกจางควรไดรับไป
ยังลูกจาง เพื่อทําใหบรรดาลูกจางพนักงานเกิดความเขาใจในตัวบริษัท  และเปนการสรางความสัมพนัธ
อันดีระหวางบริษัทกับพนักงานลูกจาง  และระหวางพนักงานลูกจางดวยกันเองเปน การสรางแรงงาน
สัมพันธที่ดีดวย 
 9.  เพื่อชี้แจงและใหบริการแกผูบริโภค  ผูบริโภคเปนกลุมคนที่สําคัญของบริษัทตาง ๆ บริษัท
เหลานี้จึงใชการโฆษณาประชาสัมพันธ  ในการใหขอมูลเกี่ยวกับบริษัทในดานตางๆ รวมทั้งการทํา
ประโยชนใหกับสังคม  การใหคําแนะนําแกไขปญหาทั่วไปในชีวิตประจําวันกับผูบริโภค  เชน  ปญหา
ความปลอดภัยบนทองถนน  เพื่อใหผูบริโภคเกิดความรู  เกิดความรูสึก  เกิดภาพที่ดีกับตัวบริษัท 
 10. เพื่อใหบริการสาธารณะ  เปนการใชโฆษณาประชาสัมพันธในการใหความรูกับประ ชาชน
ทั่วไป ในเร่ืองที่เปนประโยชนตอสังคมโดยสวนรวม เชน ใหความรูในเร่ืองการสง เสริมสุขภาพอนามัย  
สงเสริมการรักษาสิ่งแวดลอม สงเสริมการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย เปนตน ซึ่งถึงแมกลุมประชาชน
ทั่วไปเหลานี้จะไมเกี่ยวของกับบริษัท  แตก็เปนการสรางไมตรีทําใหเขาเกิดความรู สึกที่ดีกับบริษัทอัน
จะเปนประโยชนตอบริษัทในระยะยาว 
 การโฆษณาประชาสัมพันธนั้นสามารถจะใชหัวขอ (Theme) ในการโฆษณาประชาสัม พันธ
ไดหลากหลาย  แตก็ข้ึนอยูกับกลุมประชาชนเปาหมายที่ตองการจะประชาสัมพันธดวยแตสวนใหญ
หัวขอที่ใชก็จะเนนไปยังส่ิงตาง ๆ ดังตอไปนี้ คือ (วิรัช   ลภิรัตนกุล. 2538: 376-378) 
             1. เนนที่ตัวสถาบัน  เปนการโฆษณาประชาสัมพันธใหประชาชนไดทราบวาสถาบัน องคกร 
บริษัท ไดทําอะไรบาง มีนโยบายอยางไร มีความกาวหนาแคไหน ไดทําประโยชนอะไรใหกับสังคมบาง 
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 2. เนนที่การใหบริการสาธารณะ  เปนการโฆษณาประชาสัมพันธที่เนนไปในดานการแสดง
ความรับผิดชอบตอสังคม  หรือมีสวนเกี่ยวของและหวงใยในสภาพสังคมสวนรวมที่เปนอยู  เนนไปใน
เร่ืองสาธารณะหรือปญหาสังคม  เชน  ปญหาสุขภาพจิตของประชาชน 
 3.  เนนดานเศรษฐกิจ  เปนการโฆษณาประชาสัมพันธที่เนนการสรางความเขาใจแกประชา 
ชนในดานเกี่ยวกับสภาพระบบเศรษฐกิจที่เปนอยู  สภาพเศรษฐกิจขององคการ 
 4.  เนนดานแรงงานสัมพันธ  เปนการโฆษณาประชาสัมพันธที่เนนการสรางความสัมพันธอัน
ดีระหวางบริษัทกับลูกจาง  เนนใหลูกจางเกิดความเขาใจในตัวบริษัทในดานตาง ๆ ไมวาจะเปนดาน
นโยบาย  ดานตัวผูบริหาร  เปนตน 
 5.  เนนดานเหตุการณพิเศษท่ีสถาบันจัดข้ึน  เปนการโฆษณาประชาสัมพันธที่ใชเหตุการณ
พิเศษท่ีทางสถาบัน  องคการหรือบริษัทจัดข้ึน  เรียกรองใหประชาชนเกิดความสนใจในตัวสถาบัน  
เหตุการณพิเศษเหลานี้  เชน  งานฉลองครบรอบการกอต้ัง  งานฉลองเปดสาขาใหม  เปนตน 
 กลาวสรุปไดวาวัตถุประสงคของการโฆษณาประชาสัมพันธเพื่อสรางความนิยมจากผูบริโภค
เพื่อสนับสนุนการเนินงานขององคกร ประกอบไปดวยการปลุกกระตุนเพื่อสรางและดํารงไวซึ่งความ
เชื่อถือและศรัทธา จากผูบริโภค ใหเกิดความเล่ือมใสในนโยบายและการดําเนินกิจการตางๆ ขององคกร 
ทําใหการดําเนินงานขององคกรเปนไปดวยความสะดวกราบร่ืน และบรรลุวัตถุประ สงคและเปาหมาย
ภาพลักษณขององคกร รวมทั้งจะตองมีการแสดงออกถึงความมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคม 
 
 2.4 องคประกอบของการโฆษณาประชาสัมพันธ   
         จากที่กลาวไปขางตนวาการโฆษณาประชาสัมพันธนั้นใชการโฆษณาเปนเคร่ืองมือ ดังนั้น
องค ประกอบการโฆษณาประชาสัมพันธก็จะมีลักษณะไมตางไปจากการโฆษณา  ซึ่งประกอบไปดวย   
2 สวน ดังตอไปนี้ คือ 
 1.  องคประกอบดานวจภาษา หมายถึง ภาษารอยคําที่ใชในการส่ือสารเปนการใชตัวอัก ษร
และถอยคําที่ส่ือความหมายระหวางผูสงสารและผูรับสารผูสรางสรรคขอความการโฆษณาประ ชา
สัมพันธคิดคนเพื่อส่ือสารกับกลุมเปาหมาย ไดแก คําขวัญ  (Slogan) คือ ขอความส้ันๆ ที่จดจํางาย  มี
ความคลองจองอันจะทําใหเกิดการจดจํา  เพื่อกอใหเกิดภาพลักษณที่ดีตอหนวยงาน  และขอความการ
โฆษณาประชาสัมพันธ(Copy)  คือ ขอความที่ใหรายละเอียดเก่ียวกับเร่ืองที่จะทําการโฆษณา
ประชาสัมพันธ เชน รายละเอียดเกี่ยวกับการชวยกันประหยัด เปนตน 
 2. องคประกอบดานอวัจภาษา  หมายถึง  สวนอ่ืนๆ  ที่ประกอบช้ินเปนชิ้นงานโฆษณา
ประชา สัมพันธหนึ่งๆ  นอกจากถอยคําขอความและสามารถส่ือความหมายได  ชวยใหการโฆษณา
ประชา สัมพันธชิ้นนั้นเดนสะดุดตา  นาสนใจ  และมีความหมายลึกซึ้งกวาการใชถอยคําเพียงอยาง
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เดียว  (นิศากร ตัณลาพุฒ. 2538: 34)  อวัจนภาษาสําคัญๆ ที่ใชในส่ือโทรทัศน ไดแก ผูนําเสนอภาพ
ประ กอบ เพลงประกอบ ฯลฯ โดยจะกลาวถึงรายละเอียดดังตอไปนี้ คือ 
  2.1  ผูนําเสนอ (Presenter)  การสรางสรรคงานโฆษณาประชาสัมพันธ  มีหลายรูปแบบ
และหลายวิธีการ  แตการใชผูนําเสนอหรือที่มักเรียกกันวา พรีเซ็นเตอร  มักเปนวิธีที่ครีเอทีฟนิยมเลือก 
ใชเพราะเปนวิธีการที่งายและใชไดผลเสมอ การเลือกพรีเซ็นเตอรไมมีหลักแนนอน  แตพรีเซ็นเตอรที่ดี
ควรมีภาพลักษณที่ดีในสายตาของสาธารณะชน  เพราะพรีเซนเตอรจะเปรียบเสมือนตัวแทนขององค 
การหรือสถาบัน  ถาพรีเซ็นเตอรมีภาพลักษณในแงลบ  ภาพลักษณขององคการหรือสถาบันก็จะถูกมอง
เปนลบดวย  นอกจากนั้นพรีเซ็นเตอรที่ดีจะชวยทําใหการโฆษณาประชา สัมพันธไดรับความสนใจและ
ชวยในการจดจํา (สุนิมิต ประทีปเสน. 2535: 14-15) 
  2.2 ภาพประกอบ (Visual  / Video  Pert)  ภาพประกอบเหลานี้เปนองคประกอบที่สําคัญ
มากในการโฆษณาประชาสัมพันธ โดยเฉพาะภาพประกอบในส่ือวิทยุโทรทัศนจะมีความสําคัญมาก 
กวาภาพประกอบในส่ือส่ิงพิมพ เพราะภาพประกอบในส่ือวิทยุโทรทัศนเคล่ือนไหวได ซึ่งจะมีสวนในการ
ชวยสรางความนาสนใจ ชวยสรางความเขาใจ และชวยในเร่ืองการจดจําไดมาก  ภาพประกอบในการ
โฆษณาประชาสัมพันธนั้นมี 3 ลักษณะดวยกัน คือ (ปยกุล เลาวัณยศิริ. 2530) 
   2.2.1 ภาพแสดงบรรยากาศของเร่ือง  เปนภาพกวางๆ แสดงใหเห็นบรรยากาศหรือ
สถานที่ที่เร่ืองราวดําเนินอยู  เปนภาพที่ใหความรูสึกผอนคลายสบายอารมณแกคนดู 
   2.2.2 ภาพตัวแสดง  เปนภาพที่จะชวยเชื่อมความสัมพันธระหวางตัวองคการ 
สถาบัน หรือบริษัทกับผูชม ทําใหเร่ืองราวของการโฆษณาประชาสัมพันธนั้นดูเปนเร่ืองที่เขาใจงาย เปน
เร่ืองใกลตัว นาเช่ือถือและดูเปนจริงเปนจัง 
   2.2.3 ภาพสัญลักษณขององคการ สถาบัน หรือบริษัท ในการโฆษณาประชาสัมพันธ 
มักจะมีการแสดงถึงตราสัญลักษณขององคการ สถาบัน หรือบริษัท และโดยปกติมักจะเสนอเปนภาพ
สุด ทายของการโฆษณาประชาสัมพันธ ทั้งนี้ เพื่อใหคนดูติดตากับภาพสัญลักษณนั้นๆ ภาพประกอบ
ทั้ง 3 ลักษณะของการโฆษณาประชาสัมพันธจะถูกนําเสนอเรียงลําดับตอเนื่องสัมพันธกัน เพื่อให การ
บอกเลาเกี่ยว กับตัวองคกร สถาบัน หรือบริษัทมีความชัดเจน สมบูรณ และมีประสิทธิภาพมากที่สุดแต
ก็อาจจะมีการโฆษณาประชาสัมพันธบางชนิดอาจจะเนนที่ภาพประกอบลักษณะใดลักษณะหน่ึง 
  2.3  เพลงประกอบ (Jingle  Music) เพลงเปนสวนประกอบสําคัญของการโฆษณาประชา 
สัมพันธ  เพราะจะทําใหผูฟงเกิดอารมณและความรูสึกคลอยตามไดงายข้ึน  เนื่องจากเพลงสามารถ
กระตุนใหเกิดอารมณตางๆ เชน  สนุกสนาน เศรา หวาดกลัว ฯลฯ เพราะมนุษยเราสามารถสรางมโน
ภาพไปตามเสียงเพลง  เกิดจินตนาการไปตามทวงทํานองและลีลาของเพลงได  และยังสามารถจดจํา
เนื้อหาและทวงทํานองของเพลงไดงาย (ปยกุล เลาวัณยศิริ. 2530) 
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 นอกจากนั้นเพลงยังเปนภาษาสากลไมมีการแบงชั้นวรรณะ เพศ วัย ความรูจึงเขาถึงประชา 
ชนทุกชนช้ันไดกวางขวาง จะเห็นไดวาเพลงนั้นชวยสรางเอกลักษณ ชวยดึงดูดใจ ชวยถายทอดเนื้อหา
เกี่ยวกับการโฆษณาประชาสัมพันธไดเปนอยางดี 
 องคประกอบเกี่ยวกับการโฆษณาประชาสัมพันธนี้จะชวยใหเขาใจวาการโฆษณาประชา 
สัมพันธนั้นมีลักษณะอยางไร แตกตางจาการโฆษณาทั่วไปอยางไร และมีวัตถุประสงคมีจุดมุงหมาย
อยางไร ซึ่งเปนประโยชนกับวิจัยเร่ืองศึกษาและพัฒนาส่ือโฆษณาประชา สัมพันธรณรงคความรับ ผิด
ชอบตอส่ิงแวดลอม เพราะทฤษฎีและแนวคิดนี้สามารถนํามาใชเปนเกณฑในการแยกแยะ การโฆษณา
ประชาสัมพันธออกจากการโฆษณาทั่วไปได 
 
 2.5 กระบวนการดําเนินงานประชาสัมพันธ 
         สถานการณประชาสัมพันธในปจจุบันความผูกพันและมีพัฒนาการมาจากอดีตซึ่งมีบทบาท
เฉพาะการเผยแพร (Publicity)  เปนหลัก  แตปจจุบันการประชาสัมพันธไดแปรสภาพจากบทบาทเพียง
การเผยแพร  ซึ่งเปนส่ือกลางทางเดียวมาสูแนวปฏิบัติใหม  ซึ่งเปนการส่ือสารสองทางแบบสมดุลแลว  
ในการกําหนดรูปแบบวิธีการส่ือสาร  เนื้อหารการส่ือสารและเปนผูมีสวนสําคัญที่ผูสงสารจะตองศึกษา
แสวงหาประชามติในการนําไปกําหนดแนวนโยบายขององคกรผูเปนตนทางการส่ือสารอีกดวย 
 คัทลิป  และเซ็นเตอร (พรทิพย พิมลสินธุ. 2541: 123-130; อางอิงจาก Cutlip; & Center. 
n.d.)  เปนผูมีอิทธิพลตอความคิดของนักวิชาการและนักประชาสัมพันธทั่วไป  โดยเขาทั้งสองไดแบง
กระบวนการดําเนินงานประชาสัมพันธออกเปน 4   ข้ันตอน  คือ 
 1.  การวิจัย-การรับฟง  เปนข้ันตอนแรกของการดําเนินงานประชาสัมพันธ  ซึ่งเปนการหา
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับ “ปญหาที่สถาบันกําลังเผชิญกัน”  เพื่อเปนจุดเร่ิมตนของการดําเนินงาน
ประชาสัมพันธ 
 2.  การวางแผน-การตัดสินใจ  เปนข้ันตอนของการวางแผนและการตัดสินใจวาจะใชกิจ กรรม
และกลยุทธทางการประชาสัมพันธใดบางในการดําเนินงานประชาสัมพันธ  หรือการแกไขปญหาที่
สถาบันกําลังเผชิญอยู 
 3.  การสื่อสาร เปนข้ันตอนการปฏิบัติตามแผนที่ไดวางไวในข้ันตอนที่สองโดยใชเคร่ืองมือ 
เทคนิคและกลยุทธทางการส่ือสารในการเผยแพรขาวสาร 
 4.  การประเมินผล  เปนข้ันตอนสุดทายของการดําเนินงานประชาสัมพันธ  โดยมุงที่ติดตาม
วา “งานประชาสัมพันธที่ไดทําไปนั้นไดผลดีมากนอยเพียงไร” 
 สรุปไดวาการดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานดานการประชาสัมพันธขององคกร อาจหมาย ถึง
ความพยายามขององคกรที่จะกระทําอยางตอเนื่อง เพื่อใหไดมาซึ่งประโยชนอันพึงปรารถนาขององคกร
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นั้นๆ นั่นคือความกลมเกลียวราบร่ืนระหวางองคกรกับกลุมประชาชนที่เกี่ยว ของ การจะใหไดมาซึ่งส่ิง
ดังกลาวนั้นทั้งสองฝายจะตองมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นรวมถึงขอมูลขาวสารซ่ึงกันและกันอยาง
สม่ําเสมอตลอดเวลา หนาที่และความรับผิดชอบดังกลาวจึงตกเปนของนักประชา สัม พันธขององคกร 
ซึ่งจะตองทําหนาที่หลายๆ อยางประกอบกันไป โดยจะตองเปนทั้งผูรับฟงความคิดเห็น ผูใหคําแนะนํา
ปรึกษา ผูทําการส่ือสาร และเปนผูประเมินผลดวยในขณะเดียวกัน 
 
 2.6 บทบาทและหนาที่ของการประชาสัมพันธ 
 1. การใหคําแนะนํา  (Counseling)  เปนการใหคําแนะนําตอฝายจัดการขององคกรเกี่ยวกับ
นโยบายการสรางความสัมพันธอันดี  การสื่อสารวาจะทําอะไร  และทําอยางไร 
 2.  การวิจัย  (Research)  เปนการพิจารณาทัศนคติและพฤติกรรมของชุมชน  และเหตุผล 
ตางๆ  เพื่อใชในการวางแผน  การปฏิบัติตามแผน  และการวัดผลกิจกรรม  เพื่อใหเกิดอิทธิพลหรือให
เกิดการเปล่ียนแปลงตอทัศนคติและพฤติกรรม 
 3.  ส่ือมวลชนสัมพันธ  (Media  Relation)  เปนการสรางความสัมพันธกับส่ือมวลชน  โดย
การเผยแพรขาวสารและตอบสนองตอความสนในในองคกร 
 4.  การเผยแพรขาวสาร  (Publicity)  เปนการกระจายขาวสาร  ซึ่งจะตองมีการวางแผนใน
การใชวิธีการตางๆ  อยางเหมาะสม 
 5.  การสรางความสัมพันธกับพนักงาน / สมาชิก (Employee / member  relation)  เปนการ
ตอบสนองและการจูงใจพนักงานขององคกร 
 6.  ชุมชนสัมพันธ  (Community  relation)  เปนการใหองคกรมีสวนรวมกับชุมชนอยาง
สม่ําเสมอและตอเนื่อง  โดยมีการวางแผนเอาไว  เพื่อรักษาความสัมพันธอันดีระหวางกันตลอดจน
คํานึงถึงผลประโยชนขององคกรและชุมชนดวย 
 7.  การทํากิจกรรมสาธารณะหรือสาธารณกิจ (Public  affairs)  เปนการพัฒนานโยบายชุม 
ชนอยางมีประสิทธิผล  ชวยใหองคกรปรับตัวเหมาะสมกับความคาดหวังของชุมชนตลอดจนการ
ใหบริการและการจัดกิจกรรมกับชุมชนตางๆ  
 8.  การทํากิจกรรมรวมกับรัฐบาล  (Government  affairs)  เปนการสรางความสัมพันธอันดี
กับสวนราชการ  โดยการจัดโปรแกรมในการสนับสนุนและชวยเหลือสวนราชการตางๆ  
 9.  การบริหารขาวเชิงยุทธ  (Issue  management)  เปนการกําหนดประเด็นตางๆ ที่
เกี่ยวของกับชุมชนวา  องคกรควรจะมีความเกี่ยวของกับชุมชนใดบาง  และจะมีการบริหารประเด็น
ใดบางและบริหารอยางไร 



 62 

 10. การสรางความสัมพันธกับสถาบันในทางการเงิน (Financial  relations)  เปนการสราง
ความเชื่อมั่นและสรางความสัมพันธเชิงบวกกับผูสนันสนุนกิจกรรมองคกร 
 กลาวไดวาบทบาทหนาที่ของการประชาสัมพันธจึงมีความสําคัญในฐานะที่เปนส่ิงที่สราง
ความเขาใจอันดีของกลุมตางๆ ตอนโยบายและแนวทางปฏิบัติของธุรกิจ การประชาสัมพันธตางๆจึง
ตองถูกนํามาปฏิบัติอยางเอาใจใสเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว และตองมีการนํามาใชรวม กัน
อยางมีประสิทธิภาพ การประชาสัมพันธสามารถนําธุรกิจใหบรรลุเปาหมายไดมากกวาเปนเพียงการ
สรางคานิยมใหเกิดข้ึนกับกลุมตางๆ เทานั้น ยังสามารถกอใหเกิดการเพิ่มของการรูจักในตราสินคา การ
สรางทัศนคติในทางบวกใหแกผลิตภัณฑและธุรกิจ ตลอดจนการนําไปสูพฤติกรรมการซื้อใหเกิดข้ึนได 
การประชาสัมพันธเปนองคประกอบพื้นฐานทางสังคม เปนส่ิงที่จะสะทอนใหเห็นถึงปรัชญาตางๆ ใน
ดานการบริหารงานประชาสัมพันธและความรับผิดชอบตอสังคม หรือการมุงถึงประโยชนสวนรวมเปน
หลักใหญ องคกรจะตองสํานึกและตระหนักดีถึงความสําคัญแหงภาระหนา ที่รับผิดชอบตอสังคม 
จะตองใหประชาชนเห็นอยางประจักษแจงวาองคกรไดยึดถือปฏิบัติตามแนว ทางนี้อยางเครงครัด มิได
เพิกเฉยตอประชาชนหรือมุงไปสูการแสวงหาผลประโยชนเขาสูองค กรแตเพียงอยางเดียว โดยใชเคร่ือง 
มือในการติดตอส่ือสารระหวางองคกรกับประชาชนกลุมตางๆ เพื่อแจงเร่ืองราวดังกลาวใหประชาชน
ไดรับทราบ และสังเกตปฏิกิริยาตอบสนองของประชาชนที่มีตอองคกร 
 สรุปไดจากคํากลาวขางตนจะพบวาการโฆษณาประชาสัมพันธนั้นจะใชการโฆษณาเปน
เคร่ือง มือโดยไมไดมุงเนนในดานการขายสินคาเหนือบริการโดยตรงเหมือนการโฆษณา สาเหตุที่การ
โฆษณาประชาสัมพันธไมนิยมที่จะนําสินคาเขาไปแทรกปะปนก็เนื่องจากทําใหผิดวัตถุประ สงคในการ
จัด ทํา นอกจากนี้ในการโฆษณาประชาสัมพันธนั้นก็สงผลตอชื่อเสียงขององคกรที่เปนผูอุปถัมภอยูแลว
จึงไมจําเปนตองมีการโฆษณาเขาไปปะปน เพียงแตวาจะเนนที่วัตถุประสงคในการสรางภาพลักษณ 
มาก กวาวัตถุประสงคอ่ืนๆ  
 
3. การออกแบบส่ือ 
 3.1 ความหมายของการออกแบบ 
         ตามพจนานุกรม The Grolier Intertional Dictionary ไดระบุวา การออกแบบ (Design) 
หมายถึง  การตกแตงโครงสรางกอนเพิ่มรายละเอียด หรือหมายถึง  การรางโครงสรางโดยทั่วไปของ
ผลงานศิลปะท่ีมีการวางแผนการใชองคประกอบพื้นฐานของศิลปะ ซึ่งไดแก  การใชจุด (Point)  เสน 
(Line)  น้ําหนักออน-แก (Shade)  สี (Colour)  รูปราง (Shape)  รูปทรง (Form) และพื้นผิว (Texture) 
มาประกอบกันเปนผลงานศิลปะตามตองการของศิลปน  รวมทั้งหมายถึง  การตกแตงลวดลาย  และ
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การสรางส่ิงหนึ่งส่ิงใด  เพื่อใชเปนตนแบบกอนการสรางเปนผลงานจริงตอไป (สกนธ  ภูงามดี.  2546; 
อางอิงจาก The Grolier International Dictionary.  1992) 
 การใหคําจํากัดความคําวา “การออกแบบ”มีนักวิชาการหลายทานไดแสดงทัศนะไวดังนี้ 
 นวลนอย บุญวงษ (2542: 2-3) ไดใหความหมายของการออกแบบไวเปน 2 แนวทาง แนวทาง
แรกเม่ือเปนคํานิยาม หมายถึง ผลงานหรือผลิตผลที่เกิดข้ึนจากทั้งสองกระบวนการ คือ  กระบวนการ
ออกแบบซ่ึงยังอยูในรูปแบบของแนวคิด แบบรางตลอดจนตนแบบ และจากกระบวน การผลิตซ่ึงอยูใน
รูปของผลผลิตที่เปนวัตถุของผลิตภัณฑตางๆ แนวทางที่สองเมื่อเปนคํากริยา หมายถึง กระบวนการ
ทํางานเพื่อใหเกิดผลผลิตที่กลาวถึงในทางแรก 
 วิบูล จันทรแยม (2546: 6)) ไดใหความหมายของการออกแบบ หมายถึง การวางแผนการ
ทํางาน และสรางสรรคผลงานขึ้นใหม หรือเปนการดัดแปลงปรับปรุงของเดิมใหดียิ่งข้ึน โดยใช
สวนประกอบการออกแบบและหลักการจัดองคประกอบเพื่อทําใหผลงานที่เกิดข้ึนมีความงามหรือมี
ประโยชนทางการใชสอยก็ไดแลวแตจุดมุงหมายที่วางไว 
 วิรัตน พิชญไพบูลย (2528: 1) ไดใหความหมายของการออกแบบ หมายถึง การใชความคิด
ในการสรางสรรคงานศิลปะดวยการเลือก การจัดวัสดุเคร่ืองมือเพื่อสรางงานศิลปะที่มีรูป ลักษณให
เหมาะสมกับหนาที่ในดานความงามและอัตถประโยชน หรือการสรางสรรคงานศิลปะบริ สุทธิ์ที่มีความ
มุงหมายในดานความงดงาม ความซาบซึ้ง ความสะเทือนใจ เพื่อใหเกิดความนิยม 
 อารี สุทธิพันธุ (2521: 8-9)  ไดใหความหมายของการออกแบบ หมายถึง การรูจักวาง แผน
เพื่อจะไดกระทําตามที่ตองการ ตลอดจนรูจักเลือกวัสดุและวิธีการเพื่อทําตามที่ตองการนั้น โดยให
สอดคลองกับลักษณะของรูปและคุณสมบัติของวัสดุแตละชนิด ตามความคิดสรางสรรค หรือเปนการ
ปรับปรุงรูปแบบผลงานที่ดีอยูแลวใหเหมาะสมและมีความแปลกใหมเพิ่มข้ึน การออกแบบจึงมีทั้งเปน
การสรางส่ิงใหมและเปนการปรับปรุงของเดิม 
 

 วัตถุประสงคของการออกแบบ 
 ในการสรางสรรคผลงานออกแบบของมนุษยนั้นมีวัตถุประสงคที่สามารถจําแนกได 5 ประการ
ดังตอไปนี้ (วิบูล จันทรแยม. 2546: 8-9) 
 1. งานออกแบบเพื่อการอยูอาศัย เปนงานออกแบบท่ีจะตองคํานึงถึงการใชงานบริเวณความ
วาง ความงาม โครงสรางของวัสดุ เชน การออกแบบทางสถาปตยกรรม การออกแบบตกแตง การ
ออกแบบผังเมือง เปนตน 
 2. งานออกแบบเพื่อการใชสอย เปนงานออกแบบที่จะตองคํานึงถึงประโยชนในการใชสอย
และความงามควบคูกันไปอยางแยกกันไมออก เชน การออกแบบเคร่ืองเรือน รถยนต ของประดับ ของ
เลน เปนตน 
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 3. งานออกแบบเพื่อการเผยแพร เปนงานออกแบบที่จะตองคํานึงถึงความตองการของมนุษย 
วัฒนธรรมของแตละสังคม และการออกแบบใหสอดคลองกับความตองการของกลุมเปา หมาย ซึ่งมี
ความสัมพันธกับศิลปะและจิตวิทยาโดยตรง เชน การออกแบบโฆษณา เปนตน 
 4. งานออกแบบเพื่อเสนอความงาม งานออกแบบลักษณะนี้ไดมีการพัฒนาไปอยางกวาง 
ขวางตามสภาพความคิดและความเช่ือของกลุมลัทธิตางๆ เปนงานออกแบบดานทัศนศิลป เชน การ
ออกแบบในงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ ส่ือผสม ซึ่งตองการความรูสึกสะเทือนอารมณ 
ความซาบซึ้งตอความงาม ความคิด ทัศนคติบางอยาง เปนคุณคาทางอารมณความรูสึกที่อาจจะมีผล
ตอการดํารงชีวิตหรือทัศนคติของมนุษยในสังคมนั้น 
 5.  งานออกแบบเพื่อการดํารงชีพ เปนงานออกแบบเพื่อชีวิตความเปนอยู หรืออาชีพในชมุ ชน 
เชน การออกแบบในงานกสิกรรม งานเล้ียงสัตว งานออกแบบเคร่ืองมือการประกอบอาชีพ เคร่ืองทุน
แรง เปนตน ทั้งนี้เพื่อใชประโยชนในการพัฒนาการดํารงชีพของมนุษย 
 กลาวคือ การออกแบบอาจสรุปไดวา เปนการถายทอดรูปแบบจากความคิดออกมาเปน
ผลงาน ที่ผูอ่ืนสามารถมองเห็น รับรู หรือสัมผัสได  เพื่อใหมีความเขาใจในผลงานรวมกัน การออก แบบ
เปนศาสตรแหงความคิด การแกไขปญหาที่มีอยู เพื่อสนองตอจุดมุงหมาย และนํากลับมาใชงานได
อยางนาพึงพอใจ 
 

 3.2 หลักการออกแบบ (Principles of Design) 
 ไดมีการรวบรวมองคความรูและนําเสนอการออกแบบไวดังนี้ 
 1. การสรางความหลากหลาย (Variety) 
  เปนวิธีหนึ่งที่ทําใหผลงานการออกแบบมีรูปลักษณที่ไมจําเจ  อาจทําไดโดยการ นํา
องคประกอบของการออกแบบหลายประเภทมาจัดวางอยางเหมาะสม  เชน  การใชทั้งเสน  จุด  รูปราง 
รูปทรง และสีมาประสานกัน โดยใชบางองคประกอบมีความเดนและความสัมพันธกับบางสวนที่ดีดอย
กวาอยางลงตัว 
 2. การสรางความกลมกลืน  (Harmony) 
  การสรางความกลมกลืน  คือ  วิธีการจัดองคประกอบทางการออกแบบ  ซึ่งหลาก หลาย  
และแตกตางกันใหอยูภายในพ้ืนที่ของผลงานอยางมีสวนที่ประสานสอดคลองกัน  โดยอาจจัด
องคประกอบที่เหมือนกัน และตางกันสลับตําแหนงในแนวนอน หรือแนวต้ังฉากอยางตอเนือ่ง  ซึง่วธิกีาร
นี้เปนการสรางความซํ้ากันขององคประกอบหรือลวดลายที่เรียกวา วิธีการ Repeating Design 
นอกจากนี้ยังสามารถสรางความกลมกลืนไดดวยการใชสีในโทนเดียวกัน เชนการใชสีเหลืองและเขียว
ใหคาของสี (Value of Colour) อยูในระดับตางๆ อยางประสานกลมกลืนกัน เปนตน 
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 3. การสรางความลดหล่ัน (Gradation) 
  คือ วิธีการออกแบบที่ใชประโยชนจากขนาดเล็กใหญของจุด  รูปรางหรือรูปทรง  ความสั้น
ยาวของเสน ความหมนหรือความสวางของสีความออนเขมของสีเดียวกันหรืออ่ืนๆ ในทํานองเดียวกันที่
จัดวางหรือใชอยางมีข้ันตอน หรืออยางมีระบบ เชน การจัดวางจุดลักษณะเดียว กันต้ังแตขนาดใหญไป
จนถึงขนาดเล็กตามลําดับ การใชสีเดียวกันแตไลคาน้ําหนักจากน้ําหนักที่เขมไปสูน้ําหนักออน เปนตน 
   4. การสรางจังหวะและความเคล่ือนไหวหรือการล่ืนไหล (Rhythm snd Movement of 
Flowing) 
  การสรางจังหวะในการออกแบบ คือ การออกแบบใหองคประกอบภายในผลงานอยูใน
ตําแหนง และมีชองวางอยางมีระบบ ซึ่งการสรางจังหวะนี้ตางจากวิธีสรางความลดหล่ัน (Gradation)  
ตรงที่การสรางจังหวะ จะเนนความสม่ําเสมอ  และความเทากันของชองวางระหวางองคประกอบและ
พื้นที่วาง (Space) ที่กําหนดไวแตแรก สวนการสรางความลดหล่ันนั้น เนนที่การใชความแตกตางที่
นํามาประสานกันใหเปนไปอยางมีระบบ เชน การเรียงรูปทรงขนาดใหญไปสูขนาดเล็กโดยตลอด 
 5. การสรางความสมดุล (Balance) 
  ความสมดุล คือ สภาพการมองเห็นหรือการรับรูเกี่ยวกับน้ําหนัก  ความมั่นคงบนพื้นราบ
โดยแบงเปน 2 สวน คือ 
  5.1 ความสมดุลแบบเทากัน (Symmetrical  Balance)  ในการออกแบบความสมดุล
ลักษณะนี้  คือ การกําหนดองคประกอบดานซายและขวา  หรือบนและลางใหเหมือนกัน  และจัดวางไว
ในตําแหนงที่ถวงน้ําหนักบนพื้นระนาบที่เทากัน  เพื่อสรางน้ําหนักของทั้งสองขางใหเทากัน 
  5.2 ความสมดุลที่ตางกัน (Asymmetrical  Balance)  ในการออกแบบความสมดุล
ลักษณะนี้  คือ การกําหนดองคประกอบใหมีลักษณะที่ตางกัน  และจัดวางในตําแหนงตางๆ แต
สามารถทําใหเกิดความรูสึกวา ผลงานช้ินนั้นมีความเทากันได  ทั้งนี้  ความเทากันทางความรูสึกทําได 
3 วิธี คือ  การสรางความสมดุลจากน้ําหนัก (Weigh)  ที่เปนผลรวม  จากลักษณะผิว  ขนาด  หรือ
น้ําหนักของสี  เปนตน  วิธีที่สอง  คือ การสรางความสมดุลจากส่ิงที่ดึงดูดใจ (Interesting Point)  โดย
ทําใหองคประกอบใดองคประกอบหนึ่งมีความเดนในมุมใดมุมหนึ่งอยางสัมพันธกับจุดที่ดอยกวา  เชน  
การถวงดุลดวยขนาด  รูปทรง  หรือสีบริเวณดานใดดานหนึ่ง  และวิธีที่สาม  คือ  การสรางความสมดุล
ดวยการตัดกัน (Contrast)  คือ การใชความแตกตางดานรูปทรง  สี  ขนาด  หรืออ่ืนๆ มาจัดวาง
ดานซายขวาใหเกิดความสมดุลทางความรูสึก  เชน  การใชรูปทรงขนาดตางกัน  หรือใชสีคูตรงขามกัน 
เปนตน 
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 6. การสรางความเปนเอกภาพ (Unity) 
  คือ การนําสวนประกอบตาง ๆ ที่ตางกันมาทําใหเกิดการรวมตัวเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
โดยปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดเอกภาพ คือ ความสัมพันธตอเนื่อง (Coherence) ทําโดยการสราง
ความสัมพันธตอเนื่องระหวางสวนประกอบตางๆ เชน จุด เสน รูปทรง ลักษณะพื้นผิว  พื้นที่วาง สี เปน
ตน การสรางความสัมพันธตอเนื่องนี้ ตองมีการวางแผนที่จะเลือกองคประกอบตางๆ มารวมกันอยาง
เหมาะสม นอกจากนี้ยังตองอาศัย การกําหนดลักษณะเดน ลักษณะดอย (Dominance and 
Subordination) โดยการเลือกใชความสําคัญกับองคประกอบตางๆ อยางเหมาะสม 
 7. การใชสัดสวน (Proportion) 
  คือ วิธีการใชขนาด (Size)  ขององคประกอบหน่ึงๆ ใหสัมพันธกับพื้นที่วาง  เชนการนํา
รูปทรงขนาดใหญมาจัดวาง  ใหสัมพันธกับพื้นที่วางบนผลงานการออกแบบนั้น  วิธีการนี้สามารถทําให
เกิดความสมดุลทางความรูสึก (Asymmetrical  Balance)  หรือเกิดจังหวะ (Rhythm)  ที่ชวยให
หลีกเล่ียงความจําเจในการออกแบบไดเชนกัน 
 8. การใชสี (Coloring) 
  “สี”  เปนองคประกอบที่นอกจากจะทําใหเกิดความงามที่เกิดจากประสาทสัมผัสทางตา
แลว  ยังสามารถสรางความรูสึกตางๆ แกผูพบเห็น  ผลงานที่มีการใชสีในรูปแบบตางๆ อีกดวย  การเกิด
ความรูสึกดังกลาวนี้มีผลตอทัศนคติที่มีตอผลงาน  และนําไปสูการตัดสินใจอยางใดอยางหนึ่ง  เกี่ยวกับ
ส่ิงที่ปรากฎในผลงานการออกแบบนั้น  ตัวอยางของสีที่ใหความรูสึกตางๆ เชน 
  8.1 สีแดง  ใหความรูสึกต่ืนเตน  กลาแสดงออก  กลาตัดสินใจ  มีความมั่นใจสูง  หรือรูสึก
ถึงความมีชีวิตชีวา  ตองการดึงดูดความสนใจ  ความรุนแรง  การตอสู  การเรียกรอง  ความไมสงบ  การ
ตกอยูในภาวะอันตราย  เปนตน 
  8.2 สีเหลือง  ใหความรูสึกถึงการอยูในศีลธรรม  ความออนโยน  การผลิดอกออกผล  
หรือการเติบโตระยะแรก  ความสวาง  ความระมัดระวัง  เปนตน 
  8.3 สีสม  ใหความรูสึกสดใส ทาทาย บรรยากาศของฤดูรอน หรือในบางคร้ังใหความรูสึก
ถึงความมั่นใจ  กลาแสดงออก  เปนตน 
  8.4 สีเขียว  ใหความรูสึกผอนคลาย  เจริญงอกงาม  บรรยากาศสดชื่น  การอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม  ความมีอนามัย  ความสะอาด  การรักษาสุขภาพ  เปนตน 
  8.5 สีขาว  ใหความรูสึกเหมือนมีอนามัย สุขภาพดี ความบริสุทธิ์  ความสะอาด  ความมี
สมาธิ  ความสงบ  ความสุภาพ  ความบริสุทธิ์ใจ  ความปลอดโปรงโลงสบาย ความถูกตอง  เปนตน 
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  8.6 สีดํา  ใหความรูสึกถึงความทึบตัน ความอึดอัด ความทุกข ความเงียบ ความเด็ดขาด
ในการตัดสินใจ  อยางไรก็ตามในบางครั้งหรือบางวัฒนธรรม  สีดําจะแสดงถึงความเปนทางการ  ความ
เปนมืออาชีพ  ความเปนผูบริหาร  หรือเจานาย  ความจริงจัง  ความสงางาม  เปนตน 
  8.7 สีน้ําเงิน  ใหความรูสึกถึงความเปนมืออาชีพ  ความเปนหัวหนา  ความเขมแข็ง  
ความสงางาม  ความจริงจัง  ความเครงครัด  ความนาเกรงขาม  การหยุดนิ่งเพื่อความมั่นคง  แตในบาง
โอกาหรือในบางคร้ังจะใหความรูสึกถึงความลาสมัย  ทั้งนี้  ข้ึนอยูกับน้ําหนักออนแกของสี  และสีที่ใชคู
กัน 
  8.8 สีน้ําตาล  ใหความรูสึกหนักแนน  มีน้ําหนักมา  เกาแกสงบเสงี่ยม  อยูในกฎเกณฑ  
แตบางคร้ังแสดงความรวมสมัย  ความเปนไทยด้ังเดิม  ความเปนธรรมชาติ  การไดสัมผัสกับพืชหรือ
สมุนไพร  เปนตน 
  8.9 สีมวง  ใหความรูสึกกังวล  สงบ  หนักใจ  นาสงสัย  ความเศรา  ลึกลับ  การเปน
หมาย  การอยูคนเดียว  เพศที่สาม  หรือบางคร้ังจะแสดงความทันสมัย  กลาตัดสินใจ 
ความรูสึกที่แฝงไวในสีตาง ๆ ดังที่ยกตัวอยางจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอนักออก แบบ เชน การ
ออกแบบบรรจุภัณฑเคร่ืองสําอาง  ที่เนนในการรักษาสุขภาพผิวเปนหลักซ่ึงนอกจากตองออกแบบ
รูปทรงบรรจุภัณฑใหเหมาะสมแลว  ยังตองใชสีที่ส่ือถึงการมีสุขภาพดีควบคูกับความทันสมัย  เปนตน 
 ประเภทของสีสําหรับการออกแบบ  มีดังนี้ 
 สีจากเนื้อสี  มีแมสี 3 สี  คือ  แดง(Red)  น้ําเงิน(Blue)  เหลือง(Yellow)  เม่ือนําแมสี  ซึ่งเปน
สีข้ันแรกมาผสมกันก็จะไดสีข้ันที่สอง  คือ แดง ผสมกับน้ําเงิน  เปนสีมวง (Purple)  น้ําเงินผสมเหลือง 
เปนเขียว (Green)  และแดงผสมเหลืองเปนสม (Orange)  และเมื่อนําสีข้ันที่หนึ่งไปผสมกับสีข้ันที่สอง
ตามลําดับในวงสี (Colour Wheel)  ก็จะเกิดสีข้ันที่สาม ไดแก  เหลืองเขียว (Yellow – Green)  เหลือง
สม (Yellow-Orange)  แดงสม (Red-Orange)  แดงมวง (Red-Purple)  น้ําเงินมวง (Blue-Purple)  
เขียวน้ําเงิน (Green-Blue)  ดังนั้น สีในวงสีจึงมีทั้งหมด 12 สี 
 สีจากแสง  มีแมสี 3 สี  คือ มวง  เขียว  สม  เมื่อนําสีแตละสีมาผสมเปนคู  ก็จะเกิดสีใหมหรือ
สีข้ันที่สอง  ดังนี้  แสงสีมวงกับแสงสีเขียวจะเกิดแสงสีน้ําเงิน  แสงสีเขียวผสมกับแสงสีสมก็จะเกิดแสงสี
เหลือง  และแสงสีสมผสมกับแสงสีมวงก็จะเกิดแสงสีแดง  ประโยชนของการนําสีของแสงมาผสมกัน 
เชน  การใชเคร่ืองอัดถายภาพสี (Enlarger)  ที่มีฟลเตอรดังกลาวเปนข้ันที่สอง  หรือสีที่เกิดข้ึนใหมของ
การผสมระหวางสีของแสงข้ันตน  นอกจากนี้  สีจากแสงยังเปนประโยชนตอ  นักออกแบบเวทีละครที่
ตองใชไฟสปอตไลท (Spot Lights)  นานาชนิด  ประกอบการแสดงเพื่อสรางบรรยากาศใหเปนไปตาม
เนื้อเร่ือง 
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 สีจากเนื้อสีสัมพันธกับสีจากแสง   เกิดจากแนวความคิดเร่ืองสีบนวัตถุที่ไดรับผลจากแสงใน
ธรรมชาติ  คนพบโดย  ไอแซค  นิวตัน (Isaac Newton)  กระบวนการที่นําไปสูแนวคิดเร่ืองนี้ คือ  การ
แยกแสงดวยแทงแกวสามเหล่ียม (Prism)  จนเกิดเปนสี 7 สี  ที่เรียกวา สเปกตรัม (Spectrum) อัน
ไดแก  สีมวง  คราม  น้ําเงิน  เขียว  เหลือง  แสด  แดง (Purple, Indigo, Blue, Green, Yellow, 
Orange, Red)  นอกจากนี้มันเซลล (Munsell)  ไดคิดคนเร่ืองสีเพิ่มเติมจากนิวตัน  ดวยการเลือกสีมวง  
น้ําเงิน  เขียว  เหลือง  แดง  เปนแมสี  แลวตัดสีครามกับสีแสดออกไป  โดยใหเหตุผลวาสีดังกลาว  ไม
สามารถมองเห็นไดชัดเจน  ดวยเหตุนี้  แมสีของมันเซลล  จึงมี 5 สี  ซึ่งถือวาเปนแมสีข้ันที่หนึ่งในวงสี 
(Color Wheel)  และเม่ือนําสีข้ันที่หนึ่งผสมกันตามวงสี  จะไดสีข้ึนที่สองอีก 5 สี  รวมเปน 10 สี และ
เม่ือนําทั้ง 10 สี ไปผสมกับสีดํา  เทา ขาว  โดยใหสีเทามีน้ําหนักออน แก  ตางกัน  ก็จะเกิดสีเพิ่มข้ึนอีก
จํานวนมาก  ทั้งนี้  สีที่เกิดข้ึนจํานวนไมนอย  จะเปนปจจัยประการหนึ่งตอการออกแบบที่ประสบ
ความสําเร็จ  โดยเฉพาะประโยชนตอนักออกแบบในเร่ืองการสรางสรรคส่ือส่ิง พิมพดวยการพิมพภาพสี
ดวยระบบออฟเซต (Offset) เชน  การพิมพภาพสีในใบปะปดโฆษณา (Poster) การพิมพปกหนังสี  เปน
ตน  โดยในปจจุบัน แมสีหลักของระบบออฟเซต คือ สีแดง  ฟา  เหลือง  และสีดํา   (Megenta, Cyan, 
Yellow and Black)   
 9. การใชการตัดกัน (Contrast) 
  คือ  วิธีการที่จัดองคประกอบตางๆ ใหรวมเขาดวยกัน  เพื่อใหงานออกแบบมีเอกภาพ  
โดยมีวิธีการตางๆ  ในการจัดรวม  เชน  การใชความแตกตาง  ใหความรูสึกตัดกัน (Contrast)  ซึ่ง
ประกอบดวย 2 วิธี  คือ การตัดกันดวยสวนประกอบแบบเดียวกัน  และการตัดกันดวยสวนประกอบที่
แตกตาง 
  9.1 วิธีการตัดกันดวยองคประกอบแบบเดียวกัน  เชน  การใชรูปทรงที่เปนองค ประกอบ
เดียวกัน  แตลักษณะตางกันมาจัดรวมกัน  เชน รูปทรงส่ีเหล่ียมตัดกับรูปทรงกลม  การใชสีซึ่งเปน
องคประกอบเดียวกัน  แตใชความตางของสีมาจัดรวมกัน  เชน  การใชสีเหลืองตัดกับสีมวง  หรือใช
ลักษณะผิวตัดกัน  เชน  ผิวขรุขระ  ตัดกับผิวเรียบมัน  เปนตน 
  9.2 วิธีการตัดกันดวยองคประกอบที่แตกตางกัน  ทําไดโดยการนําองคประกอบที่ตางกัน
มาจัดวางรวมกันใหเกิดเอกภาพ  เชน  การสรางความรูสึกตัดกันดวยการใชสีตัดกับพื้นที่วาง  เปนตน 
ส่ิงที่เกิดข้ึนเมื่อใชวิธีการตัดกัน (Contrast)  คือ จะทําใหผลงานการออกแบบไมซ้ําซากจําเจ 
(Irreiteratable)  เกิดลักษณะเดน  หรือดอย  ซึ่งมีความงาม (Dominance and Subordina tion)  เกิด
จุดสนใจ (Interesting Point)  และเกิดพลังเคลื่อนไหว (Dynamic Image)  ภายในผลงาน 
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 10.  การใชการรวมตัว (Combine) 
  คือ  วิธีการจัดรวมสวนประกอบตาง ๆ เขาดวยกัน  เพื่อคุณคาดานประโยชนใชสอย และ
คุณคาทางความงามควบคูกันไป  วิธีการดังกลาวนี้  เปรียบเหมือนวิธีการที่สรางความรูสึกตาง ๆ ให
แฝงไวในผลงาน  โดยการใชองคประกอบของการออกแบบมาจัดรวมกันอยางเหมาะสม  ความรูสึกที่
แฝงในผลงานการออกแบบ มี 3 ลักษณะ ดังนี้ 
  10.1 ความรูสึกดานทิศทาง (Feeling  from Direction)  คือ  การออกแบบท่ีใชองค 
ประกอบทางการออกแบบ เชน จุด  รูปทรง  เสน  มาจัดวางใหประสานกันจนผลงานนัน้ใหความ รูสึกถงึ
การเคล่ือนไหวภายในผลงานการออกแบบน้ัน  และการเคล่ือนไหวดังกลาว  คือ  การสรางทิศทางให
เกิดภายในผลงานนั่นเอง  ทั้งนี้  วิธีการดังกลาวเกิดจากแนวความคิดเร่ืองแรงดึงดูดของโลก (Gravity)  
เชน หลักการที่ส่ิงที่อยูดานบน  จะถูกดึงดูดลงสูดานลางในแนวด่ิง  หรือส่ิงที่อยูในแนวเฉียงก็กําลังจะ
ถูกดึงดูดใหลมลง  เมื่อนักออกแบบใชเสน  จุด  หรือรูปทรงมาจัดวาง  เชน  การใชเสนเฉียงลากจากมุม
ลางดานซายไปสูมุมบนดานขวา  โดยมีจุดและรูปทรงขนาดเล็กเรียงอยูบนเสนเฉียงนั้น  ความรูสึกที่
เกิดข้ึน  คือ จุด และรูปทรงที่เห็น ดูเหมือนกําลังไหลลงมาจากที่สูงตามเสนเฉียงที่รองรับนั่นเอง  เปนตน 
  10.2 ความรูสึกทางดานสีและลักษณะผิว (Feeling from Color and Texture)  
ความรูสึกดาน “สี”  จะเกิดจากการสัมผัสดวยประสาทสัมผัสทางตาดวยการมองที่ภายนอกของวัตถุ 
สวน “ลักษณะผิว”  จะเกิดความรูสึกไดจากการสัมผัสทางกาย  เมื่อใชสีในโทนเย็น  เชน  เขียวออน  จะ
ทําใหเกิดความรูสึกผอนคลาย  ในทางตรงกันขาม  หากใชสีในโทนรอน  หรือโทนอุน  ก็จะทําใหรูสึก
ต่ืนเตนทาทาย  เปนตน  นอกจากนี้  เมื่อนักออกแบบเลือกใชลักษณะผิวที่แตกตางบนผลงานการ
ออกแบบ  จะทําใหเกิดความรูสึกที่แตกตางเชนกัน  ตัวอยางเชน  การเลือกใชผิวเรียบมัน  บนผลงาน
การออกแบบเชน  เคร่ืองเขียน  ก็จะรูสึกถึงความหรูหรา  มีมูลคาสูง  เปนตน  และเมื่อนักออกแบบมี
การเลือกใชสี  และลักษณะพื้นผิวที่ผสานกลมกลืนกัน  ก็ยิ่งจะทําใหผลงานการออกแบบนั้นแฝง
ความรูสึกไดมากข้ึน 
  10.3 ความรูสึกทางดานขนาด (Feeling from Size)  ความรูสึกดังกลาวในที่นี้  เกิดจา
การใชองคประกอบ 3 ประเภท  คือ จุด รูปทรง และพื้นที่วาง (Point, Form and Space) มาประกอบ
กัน  และทําใหเกิดความรูสึกตาง ๆ เชน  ความรูสึกที่เกิดจากการใช “จุดและรูปทรง”  เมื่อมีการออก 
แบบโดยใชจุด  หรือรูปทรงในขนาดเล็กก็อาจจะทําใหเกิดความรูสึกเหมือนการลองลอย  โปรงเบา  ไม
เครงเครียด  สนุกสนาน  แตวัตถุนั้นอาจไมคงทน  เปนตน  และหากออกแบบใหจุดหรือรูป ทรงมีขนาด
ใหญ ก็อาจทําใหเกิดรูสึกเหมือนด่ิงถวงลงสูสวนลาง หรือมีฐานที่มั่นคง การมีน้ําหนักความแข็งแรง
คงทน  เปนตน  การสรางความรูสึกดานขนาดอีกประการหนึ่ง คือ การใช “พื้นที่วาง”  ในการออกแบบที่
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ผสมผสมกับการใชจุดและรูปทรง  เชน  เมื่อออกแบบใหผลงานนั้นมีพื้นที่วางนอย  ก็จะทําใหรูสึกคับ
แคบอึดอัด  เปนตน 
 11. การใชรูปทรง (Form) 
  วิธีการนี้ทําไดโดยการออกแบบรูปทรงแบบตาง ๆ ดังนี้ 
  11.1 การออกแบบรูปทรงธรรมชาติ (Natural Form)  ดวยวิธีการ 2 วิธี  คือ การออกแบบ
ใหเรียบงาย (Simple Form Design)  โดยการตัดทอน (Distortion)  รายละเอียดที่เห็นจริงในธรรมชาติ
บางสวน  และเหลือไวเฉพาะสวนที่นักออกแบบคิดวา  สามารถส่ือสารกับกลุมเปาหมายที่เกี่ยวของกับ
ผลงานการออกแบบนั้น  วิธีที่สอง  คือ การประดิษฐตกแตง (Decoration)  ทําโดยการตกแตงเติม
ลวดลาย  เพื่อเพิ่มความนาสนใจของรูปทรงธรรมชาตินั้น 
  11.2 การออกแบบรูปทรงเรขาคณิต (Geometric Form)  การออกแบบรูปทรงประเภทนี้  
ทําไดโดยวิธีการเดียวกับการออกแบบรูปทรงธรรมชาติในสวนที่ตัดทอนรายละเอียด (Distortion)  แต
ตางกันที่เมื่อตัดทอนรายละเอียดแลว  จะนําเสนอรูปทรงแบบเรขาคณิตที่มีความเปนเหล่ียมมุม  หรือ
เปนวงกลม  หรือวงรี  เชน รูปทรงกรวย  รูปทรงกระบอก  รูปทรงหกเหล่ียม  ส่ีเหล่ียม  วงรี  วงกลม  
สามเหล่ียม  เปนตน  ทั้งนี้ ตองออกแบบรูปทรงโดยยึดหลักแหงความกลมกลืน  การสรางจุดสนใจ  และ
การเช่ือมโยงสัมพันธกันระหวางรูปทรง  และพื้นที่วางดวย  อยางไรก็ตามในปจจุบัน  มีการออกแบบ
รูปทรงประเภทนี้มาก  เนื่องจากรูปทรงประเภทนี้ส่ือถึงความประณีต  เรียบ  ความเปนระเบียบ  ความ
เรียบงาย  ความสงางาม  เปนตน 
  11.3 การออกแบบรูปทรงอิสระ (Free Form)  โดยการสรางสรรครูปทรงใหตางจาก
รูปทรงที่มีอยูจริงในธรรมชาติหรือใหมีบางสวนคลายคลึงธรรมชาติ  ทั้งนี้  การใชรูปทรงอิสสระในการ
ออกแบบนั้น  ผูออกแบบตองคิดสรางสรรคข้ึนเอง  โดยยึดหลักความกลมกลืน  ความสัมพันธระหวาง
รูปทรง  และพ้ืนที่วาง  และการสรางจุดสนใจเชนเดียวกับการออกแบบรูปทรงเรขาคณิต 
  11.4 การออกแบบรูปทรงบริสุทธิ์  (Pure Form)  รูปทรงประเภทนี้มีความเปนนามธรรม
สูง  เนื่องจากไมไดแฝงลักษณะของส่ิงที่เปนจริงในธรรมชาติ  ใหสามารถเขาใจความหมายของรูปทรง
นั้นได  ดังนั้น ผูออกแบบจึงมีอิสระในการออกแบบอยางยิ่ง  รูปทรงดังกลาวจะมีลักษณะแบบใดก็ได
ตามจินตนาการของผูออกแบบ  ดังนั้น  รูปทรงที่ออกแบบนั้นจึงไมมุงที่ความเขาใจในความ หมาย  แต
มุงสรางจินตนาการใหปรากฏบนผลงานการออกแบบนั้นมากกวา  อยางไรก็ตามแมวาจะมีอิสระในการ
ออกแบบรูปทรง  แตนักออกแบบก็ยังตองคํานึงถึงหลักความกลมกลืน  ความสัมพันธระหวางรูปทรง
และพื้นที่วางและการสรางจุดสนใจเชนเดียวกัน 
 กลาวไดวาการออกแบบมีหลักการพื้นฐาน โดยอาศัยสวนประกอบขององคประกอบศิลป คือ 
จุด เสน รูปราง รูปทรง น้ําหนัก สี และพ้ืนผิว นํามาจัดวางเพื่อใหเกิดความสวยงาม 
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 3.3 แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบสิ่งพิมพ 
 อารยะ ศรีกัลยาณบุตร (พิบูล ไวจิตรกรรม.  2547; อางอิงจาก อารยะ ศรีกัลยาณบุตร. 2545) 
กลาววา ความศิวิไลซอยางหนึ่งของมนุษย  คือ ความสามารถในการสื่อสารขอมูล โดยวิธีบันทึกขอมูลที่
ดี และนิยมใชมาต้ังแตอดีต คือ ส่ิงพิมพ โดยมีรากฐานมาจากงานศิลปกรรม เกิดข้ึนจากการขีดเขียน
ผนังถ้ําเพื่อบันทึกเหตุการณตางๆ ของมนุษยถ้ํา เมื่อหลายพันปกอน จนกลายมาเปนตัวอักษร ผนวกกบั
การคนพบวิธีทํากระดาษ ยิ่งทําใหการเขียนบันทึกมีความสําคัญมากข้ึนเร่ือยๆ และเม่ือมีการผลิตเคร่ือง 
พิมพข้ึนมา  ส่ิงพิมพก็กลายเปนเร่ืองจําเปนสําหรับการดํารงเผาพันธุของมนุษย 
 ส่ิงพิมพมีพัฒนาการมาตลอด  ทั้งดานกระบวนการผลิต  และกระบวนการออกแบบรูป แบบ
ของส่ือส่ิงพิมพ  เร่ิมมีความชัดเจนและมีเอกลักษณเฉพาะตัวในสมัยเบาเฮาส  จวบจนปจจุบันส่ือ
ส่ิงพิมพอยูใกลชิดกับวิถีชีวิตคนเราอยางแนบแนน  ความกาวหนาทางเทคโนโลยี  ทําใหสามารถผลิต
ส่ิงพิมพไดเองจากเคร่ืองคอมพิวเตอรในบาน  กระบวนการออกแบบและผลิตส่ิงพิมพไมไดยุง ยากหรือ
เปนทักษะเฉพาะตัวอีกตอไป  ส่ือส่ิงพิมพมีสวนเกี่ยวของกับความรุงเรืองทางอารยธรรมมานับพันป  
ทั้งนี้ อารยะ ศรีกัลยาณบุตร  ยังไดกลาวถึงส่ือส่ิงพิมพวา มีความหมายครอบคลุมถึงส่ือตางๆ มากมาย
หลายชนิด โดยแบงเปนส่ือหลักๆ ไดแก 
 1. หนังสือพิมพ    มีเนื้อหาหลากหลาย  แตแบงได 2 สวน คือ  สวนที่เปนขาว  และสวนที่
ไมใชขาว  ไมมีการเย็บเลม  มีกําหนดระยะเวลาการเผยแพรมากกวาส่ิงพิมพประเภทอ่ืนๆ  
 2. นิตยสาร   เปนส่ือสิ่งพิมพที่มีเนื้อหาหลากหลาย  เปนที่สนใจรวมกันของบุคคลที่มี
ลักษณะนิสัยและรูปแบบชีวิตที่คลายๆ กัน  มีการเย็บเปนเลม  มีกําหนดระยะเวลาเผยแพรที่แนนอน 
 3. หนังสือ  เปนส่ิงพิมพที่มีเนื้อหาเปนเร่ืองเดียวกันตลอดทั้งเลม  และเย็บรวมกันเปนรูปเลม  
ไมมีกําหนดระยะเวลาเผยแพรเปนประจําแนนอน  การถายทอดแรงบันดาลใจ และขอมูลของผูเขียน 
 4. ส่ือส่ิงพิมพเฉพาะกิจ  มีเนื้อหาเปนเร่ืองเดียว  เนื้อหาส้ันๆ ไมมีกําหนด  ระยะเวลาเผยแพร
เปนประจําแนนอน  ส่ือส่ิงพิมพเฉพาะกิจทีสําคัญมี 4 ประเภท ไดแก ใบปดหรือโปสเตอร (Poster)  
แผนพับ (Folder)  จดหมายขาว  (Newsletter)  รายงานประจําป (Annual  Report) 
  
 ขั้นตอนของการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ 
 ในการออกแบบส่ือส่ิงพิมพถือเปนกระบวนการสําคัญที่สุดในกระบวนการสรางสรรคส่ิงพิมพ
ใหปรากฏตอผูรับสาร เพราะในข้ันตอนนี้จะรวมสวนประกอบในการนําเสนอรูปแบบและเนื้อหา ชนิด
ของภาพประกอบ แบบตัวอักษร ชนิดของกระดาษและเทคนิคการพิมพตางๆ เขามาดําเนินการโดย
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ไมใหละเลยหรือละทิ้งสวนใดใหหลุดหายไปจากแนวคิดที่ไดกําหนดไว ซึ่งการออกแบบสื่อส่ิงพิมพ
สามารถแบงไดเปน 6 ข้ันตอนดังนี้ (ปราโมทย แสงพลสิทธิ์. 2540, หนา 174-179) 
 1.  ข้ันศึกษาขอมูลหรือข้ันตีโจทย (identify) หมายถึงข้ึนพินิจพิจารณาเกี่ยวกับปญหาของ
โจทย เพื่อใหเขาใจถึงความตองการของลูกคาหรือกลุมเปาหมาย โดยกําหนดรายละเอียดปลีกยอยที่
เกี่ยวของกับส่ิงที่ลูกคาหรือโจทยกําหนด รวมทั้งขอจํากัดและวิธีการในการส่ือสาร 
 2.  ข้ันรางแบบจ๋ิวหรือข้ันระดมคําตอบ (perliminary) หมายถึง ข้ันตอนในการแสวงหาคํา 
ตอบในหลายๆ หนทางและหลายๆ วิธีการ เพื่อขยายแนวความคิดในการตอบปญหาน้ันๆ ใหกวางข้ึน 
วิธีการหาคําตอบในข้ันนี้ถือเปนข้ันตอนแรกที่จะปรากฏออกมาเปนรูปวาดคราวๆขนาดเล็ก 
(thumbnail) บางกลุมนิยมเรียกวา “แบบสเก็ตขนาดเล็ก” (thumbnail sketch) หรือ บางกลุมเรียกวา 
“เลยเอาทขนาดเล็ก” (thumbnail layout)  
 3.  ข้ันรางแบบหยาบ หรือข้ันจัดกลุมคําตอบ (refinement) หมายถึง ข้ันตอนคัดเลือกคําตอบ
ที่มีลักษณะใกลเคียงกันเขากลุมเดียวกัน โดยคัดเลือกอันที่เดนที่สุดในแตละกลุมมาออกแบบใหม
เพิ่มเติม เพื่อแสดงรายละเอียดเพิ่มข้ึน เชน ขนาด การจัดวาง แบบตัวอักษรชนิดคราวๆ และการใชสี 
เรียกข้ันตอนการจัดกลุมคําตอบในข้ันนี้วา “สเก็ตหยาบ” (rough sketch) หรือ “เลยเอาทแบบหยาบ” 
(rough layout) ก็ได 
 4.  ข้ันรางแบบละเอียดหรือข้ันคําตอบที่สมบูรณ (analyze) หมายถึง ข้ันตอนที่เกี่ยวของกับ
การประเมินปละตรวจสอบเกี่ยวกับรายละเอียดของรูปแบบทั้งหมด ในสวนของรายละเอียดเกี่ยวกับ
ตัวอักษร การจัดวางภาพประกอบ การใชสี การเจียนตัด และการประกอบหนา ฯลฯ โดยนักออก แบบ
กราฟกจะตองทําการออกแบบใหมีลักษณะใกลเคียงความจริง เรียกวา “คอมพรีเฮนสีฟสเก็ตซ” 
(comprehensive sketch) หรือ “คอมพรีเฮนสีฟ เลยเอาท” (comprehensive layout) เพื่อเลือกคําตอบ
ที่ดีที่สุดจากข้ันจัดกลุมคําตอบโดยวิธีการเปรียบเทียบและตัดสินใจเพียงคําตอบเดียว 
 5.  ข้ันจัดทําตนฉบับงานออกแบบสิ่งพิมพหรือกราฟก เรียกวาข้ันตัดสินใจ (decide) เปน
ข้ันตอนสุดทายในกระบวนการออกแบบที่นักออกแบบและผูเกี่ยวของตัดสินใจเลือกใชชิ้นงานใดชิ้นงาน
หนึ่งที่ปรากฏอยูตรงหนา ชิ้นงานที่ไดรับการคัดเลือกจะถูกนําไปสูการจัดทําตนฉบับทาง การพิมพ 
(artwork) ที่เปรียบเสมือนคําตอบที่ตรงกับโจทยในข้ันตอนแรก 
 6. ข้ันงานพิมพสําเร็จ หรือข้ันการนําไปใช (implement) เปนข้ันตอนของการนําคําตอบซึ่ง
ผานการพิจารณาและคัดเลือกแลวอยางพิถีพิถันวาเปนคําตอบที่ดีและสมบูรณที่สุดเพื่อนําออกเผย 
แพรดวยส่ือชนิดตางๆ เชน ใบปลิว โปสเตอร นิตยสาร ฯลฯ 
 จะเห็นไดวาในงานออกแบบสิ่งพิมพหรือกราฟกมีสวนประกอบที่สําคัญ ไดแก ตัวอักษร 
ภาพประกอบ และเทคนิควิธีการสรางสรรคงานศิลปกรรมเพื่อนําไปใชใหเกิดประโยชนในการจัด ทํา
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ตนฉบับทางการพิมพ ซึ่งประกอบดวยการสรางสรรคภาพชนิดตางๆ เชน ภาพลายเสน ภาพฮาลฟโทน 
และภาพถายสําเนา กลุมภาพเหลานี้จะตองคํานึงถึงกระบวนการสรางสรรคใหสัมพันธกับขนาดของ
งานกราฟกหรือส่ิงพิมพ โดยผานกระบวนการยอ การขยาย และการครอบภาพ เปนตน 
 
 3.4 องคประกอบของการโฆษณาทางสิ่งพิมพ  
 1. การพาดหัว (Headlines)  หรือ Display Line ใชเพื่อดึงดูดความสนใจของผูอาน  การ
เขียนพาดหัวมีหลายวัตถุประสงค เชน  เพื่อมุงไปยังกลุมใดกลุมหนึ่งโดยเฉพาะ (Selective Headline)  
เชน “สาวนอยสมัยนี้ใชครีม....เพื่อใหใบหนาสดใส”  การเขียนพาดหัวการโฆษณาแบบส่ังการ 
(Directive Headline)  อาจเขียนเพื่อต้ังคําถาม (Question Headline)  เปน การบอกเลา (Informative 
Headline)  เปนการนําเสนอเชิงขาว (News Headline)  หรือเขียนพาดหัวเปนคําขวัญ (Slogan) ทั้งนี้
เพื่อสรางความสนใจใหผูอาน อานรายละเอียดที่ปรากฏในโฆษณาพาดหัวที่มีความอยากรูอยากเห็น 
(Curiosity Headline) การโฆษณาใหประโยชนแกผูใชสินคา (Benefit Headline) เปนตน 
 2. ภาพ (illustrations) ในการโฆษณาอาจเห็นภาพถาย ภาพวาด ภาพเขียน  ทั้งนี้ข้ึนอยูกับ
ประเภทของสินคาที่ทําการโฆษณาที่สัมพันธกับกลุมเปาหมายเปนการนําผูอานไปยังราย ละเอียดของ
โฆษณา 
   3. Body Copy or Text (รายละเอียด)  ขอความในรายละเอียดจะระบุสรรพคุณของสินคา / 
บริการ  อาจเขียนในลักษณะบอกเลา  หรือเขียนในรูปถาม-ตอบ  หรือเขียนเปนบทกลอน  ทั้งนี้ เนื้อหา
ยังคงใหรายละเอียดเกี่ยวกับสินคา/บริการ  เพื่อสรางความตองการสินคา/บริการแกผูอาน 
ในกรณีสินคาที่อยูในระยะระหวางการแนะนําสินคา (Pioneering Stage)  การใหรายละ เอียดเกี่ยวกับ
สินคาถือวาเปนส่ิงจําเปน  แตเมื่อกระบวนการโฆษณาผานข้ันตอนการแนะนําสินคา  ผานข้ันตอนของ
การแขงขัน (Competitive Stage)  และผานข้ันตอนของการรักษาตลาด (Retentive Stage)  ไปแลว
ระยะหนึ่ง  คนสวนใหญรูจักและใชสินคาแลว  เชน เคร่ืองด่ืม  โคคา-โคลา  การเขียนรายละเอียด
เกี่ยวกับสินคาอาจไมมีความจําเปน อาจใหความสําคัญกับการเขียนพาดหัว หรือการใชภาพหรือตรา
สินคาแทน  เปนตน 
  4. การใช Theme Line หรือ คําขวัญ (Slogan)  เปนขอความส้ันๆ ที่จะทํา ใหผูบริโภคจําตรา
สินคาไดและคุณสมบัติพิเศษของสินคา/บริการนั้น เชน “สงโคก  สงยิ้ม”  ของผลิตภัณฑโคคา-โคลา  
“โตชิบานําส่ิงที่ดีสูชีวิต”  ของผลิตภัณฑโตชิบา “เปปซ่ี  สําหรับคนรุนใหม”  ของผลิต ภัณฑเปปซ่ี 
  5. Trade Character    เปนลักษณะของส่ิงมีชีวิต/ไมมีชีวิตก็ได  เพื่อเปนตัวแทนของสินคา  
เชน  การนําส่ือเพื่อโฆษณาน้ํามันเอสโซ  และยังมีคําขวัญประกอบ  “จับเสือใสถังพลังสูง”  ซึ่งดัดแปลง
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มาจากคําขวัญภาษาอังกฤษ  “Put a tiger in your tank”  คําขวัญที่มีการดัดแปลงเปนภาษาตาง ๆ 
พรอมกับการนําภาพเสือทะยานออกจากถัง  เพื่อโฆษณาไปทั่วโลก 
  6. Trade Mark  เคร่ืองหมายการคาเปนส่ิงจําเปนสําหรับสินคาทุกชนิดที่จะตองจดทะเบียน
เคร่ืองหมายการคา  เนื่องจากปจจุบันมีสินคาประเภทเดียวกันมากมายเปนคูแขงขัน สินคาที่นํา
ออกจําหนายและโฆษณาจะตองติดสลากรับรองคุณภาพจากคณะกรรมการอาหารและยา (หรือ อย.)  
ติดไวที่สลากสินคาดวยเชนกัน (Seal) ทําใหลูกคามีความมั่นใจในสินคามากข้ึน 
  7. Logotype  เปนการออกแบบชื่อของสินคา (Brand Name)  ซึ่งตองมีความจํา เปนตองใส
ไวในสวนของการโฆษณาสินคา/บริการ  เพื่อใหลูกคามั่นใจวาซ้ือสินคาที่ตองการ 
 การเตรียม Layout การออกแบบ Layout เปนการจัดองคประกอบตางๆ ใหมีความหมาย ชวย
ใหผูวางแผนการโฆษณามองเห็นหนาตาของโฆษณา  จะส่ือความหมายไดมากนอยเพียงใดในองค 
ประกอบของโฆษณาที่เกี่ยวกับการพาดหัว (Headline)  ภาพ (illustrations) รายละเอียด (Body 
Copy) ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด เม่ือวาง Layout แลวจะพิจารณาขอความ (Body Copy) ที่จะโฆษณา 
ผูชํานาญดานการเลือกใชตัวอักษรและภาพ  จะจัดตัวอักษรและภาพใหพอดีกับองคประกอบที่จัดไว
แลว อาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบางตามความเหมาะสม  เมื่อจัด Layout เสร็จแลวจึงสามารถ
ประเมินคาใชจายในการผลิตโฆษณา (จงจิต  ศรีพรรณ  โรเบิรต. 2548) 
 
 ขบวนการทํางานออกแบบกราฟฟค (Graphic  Design  Workflow) 
 ขบวนการทํางานในการออกแบบนั้นครอบคลุมต้ังแตเร่ิมมีโจทย  มีปญหาใหไดรับรู  แกไขจน
ไปสิ้นสุดตอนสงงาน  ซึ่งขบวนการในการออกแบบกราฟฟค  มีดังนี้ 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 3  แสดงขบวนการทาํงานในการออกแบบกราฟฟค 
  
 การวิเคราะหโจทย หลักการการวิเคราะหโจทยงานกราฟฟคประกอบดวย 4 สวนดังนี้ 
 What  จะทํางานอะไร? ตองกําหนดเปาหมายของงานที่จะออกแบบวาจะกําหนดใหผลงาน
ส่ือถึงอะไร (Inform) เชนส่ือเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ ส่ือถึงทฤษฎีหรือหลักการและสื่อเพื่อความ
บันเทิง เปนตน 
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 Where  ผลงานจะนําไปใชที่ไหน? เชน งานออกแบบสื่อส่ิงพิมพเพื่อสงเสริมการขายธุรกิจ 
สปาควรส่ือถึงความเปนเอกลักษณ ความประณีต ความสวยงามและความรูสึกผอนคลายเม่ือใชบริการ  
งานออกแบบผนังรานหนังสือที่สยามสแควรที่เต็มไปดวยรานคา แหลงวัยรุน  ควรออกแบบใหมีสีสัน
ฉูดฉาดสะดุดตามากกวารานแถวสีลม ซึ่งเปนสวนใหญเปนสถานที่ทํางาน 
 Who  ใครคือผูที่จะใชผลงาน?  หรือกลุมผูใชงานเปาหมาย (User Target Group)  เปนเร่ือง
สําคัญที่สุดในการวิเคราะหโจทยเพื่อการออกแบบเพราะผูใชงานเปาหมายอาจเปนตัวกําหนดแนว 
ความคิดและรูปลักษณของงานออกแบบได เชน งานออกแบบโปสเตอรสําหรับผูใหญ  เราตองออก 
แบบโดยใชสีจํานวนไมมากไมฉูดฉาดและตองใชตัวอักษรที่มีขนาดใหญรวมถึงการจัดวางอยางเรียบ
งายมากกวาผูใชในวัยอ่ืนๆ  
 How จะทําผลงานช้ินนี้อยางไร?  การคิดวิเคราะหในข้ันสุดทายนี้เปนการคิดที่รวบรวม  การ
วิเคราะหที่มีมาทั้งหมดกล่ันออกมาเปนแนวทาง 
 สรางแนวคิดหลักในการออกแบบใหได (Conceptual Design) งานที่ดีตองมีแนวความ คิด 
(Concept)  แตไมไดหมายความวา งานที่ไมมีแนวความคิดจะเปนงานที่ไมดีเสมอไป  งานบางงาน
ไมไดมีแนวความคิด  แตเปนงานออกแบบที่ตอบสนองตอกฎเกณฑการออกแบบ (Design Criteria) ที่มี
อยูก็เปนงานที่ดีไดเชนเดียวกัน  เพียงแตหากนําผลงานทั้งสองพิจารณาเปรียบเทียบ  อาจจะไมรูสึกถึง
ความแตกตางอะไรมากมายนักในตอนแรก แตเมื่อเราทราบวางานช้ินที่หนึ่งมีแนวความคิดที่ดีในขณะที่
อีกชิ้นหนึ่งไมมีก็จะพบวาผลงานที่มีแนวความคิดจะดูมีคุณคาสูงข้ึนจนเราเกิดความรูสึกแตกตาง 
 ศึกษางานหรือกรณีตัวอยางที่มีอยูแลว (Case Study) การศึกษากรณีตัวอยาง  เปน การ
วิเคราะหขอดีขอเสียของงานท่ีมีอยูแลวเพื่อนํามาประยุกตใชออกแบบในงานตอไป ดังนั้นการทํากรณี 
ศึกษานับเปนเร่ืองสําคัญมากเพราะเปรียบเสมือนตัวชี้แนะหนทางในการออกแบบหรือแกไขปญหาที่
อาจจะเกิดข้ึนไดตอไปแตไมควรติดกับรูปแบบที่ชื่นชอบมากเพราะอาจจะทําใหติดกับกรอบความคิดติด
กับภาพที่เห็นจนบางคร้ังไมสามารถสรางสรรคงานใหม ๆ ออกมาไดซึ่งการติดรูปแบบหรือภาพมาก
เกินไป อาจจะซึมซับมาสูงานตอไปจนกลายเปนการลอกเลียนแบบ 
 งานออกแบบราง (Preliminary Design) การออกแบบราง คือ  การนําแนวความคิดที่มี
ออกมาตีความเปนแบบ  ซึ่งสวนใหญเวลาทํางานมักจะตองสเก็ตงานดวยมือออกมาเปนเปนแบบราง
กอน  เพราะการสเก็ตจากมือ  คือ  การถายทอดสิ่งที่อยูในสมองใหเห็นส่ิงที่เปนนามธรรมออก มาแบบ
เปนรูปธรรม  ความคิดออกมาจากสมองกลายเปนสิ่งที่เห็นไดจับตองไดบนกระดาษ การสเก็ตดวยมือ  
อาจไมไดสวยอะไรมาก  แตทําใหสามารถส่ือความเขาใจที่ชัดเจนไดและส่ิงที่สเก็ตนี้ถือวา แบบรางที่จะ
นําไปออกแบบจริงตอไป 
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 ออกแบบจริง (Design)  เปนการพัฒนาจากแบบรางที่มีอยูที่ผานการคัดเลือกแลวที่จะนําไป
ผลิตตอไป  โดยอาจจะเปนการเขียนดวยมือ (Freehand)  หรือการนําไปออกแบบในโปร แกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป เชน Photoshop   Illustrator  CorelDraw  เปนตน  การออกแบบถือไดวาเปน
ศาสตรแหงความคิด การแกไขปญหาเพื่อสนองตอจุดมุงหมายและนํากลับมาใชงานไดอยาง “พึงพอใจ” 
ซึ่งความพึงพอใจมีหลักเกณฑพิจารณา 3 ประเด็น คือ 
 1. ความสวยงาม (Aesthetic)  เปนความพึงพอใจอันดับแรกที่สามารถสัมผัสไดโดยทั่วไป
มนุษยแตละคนตางมีการรับรูเกี่ยวกับความสวยงามและความพึงพอใจไดเทากันความสวย งามจึงเปน
ประเด็นที่ถกเถียงกันมากและไมมีกฏเกณฑการตัดสินใดๆ ที่เปนตัวกําหนดความแนชัดลงไป  แตเช่ือวา
ผลงานที่มีการจัดองคประกอบที่ดี  คนสวนใหญจะเห็นวามีความสวยงามเหมือนกัน 
 2.  ประโยชนใชสอยที่ดี (Function)  การมีประโยชนใชสอยที่ดีเปนส่ิงสําคัญมากในงาน
ออกแบบทุกประเภท  เชน การออกแบบผลิตภัณฑเกาอ้ี  ควรออกแบบเพื่อใหนั่งสบาย  การออกแบบ
บาน  ควรออกแบบใหไมรูสึกอึดอัด เมื่ออยูอาศัยและหากเปนงานกราฟฟค  ส่ือส่ิงพิมพตัวหนังสือที่อยู
ในงาน  ควรออกแบบใหเปนส่ือที่อานงาย  เขาใจชัดเจน เปนตน 
 3.  แนวความคิดในการออกแบบที่ดี (Concept) แนวความคิดในการออกแบบที่ดี  หมายถึง  
หนทางความคิดที่ทําใหงานออกแบบที่ไดตอบสนองตอความรูสึกพอใจ ชื่นชม เพื่อใหไดมาซึ่งคุณคา 
(Value) อันเกิดจากการออกแบบงานจากแนวความคิดที่ดี 
 ดังนั้นในการออกแบบสิ่งใดก็ตาม  นักออกแบบควรจะตองส่ิงที่กลาวมาขางตน  เพื่อใหงาน
ออกแบบนั้นจึงจะมีคุณคาสมบูรณ มีประโยชนและนํามาประกอบกัน เพื่อใหเกิดความสวย งามและ
เกิดความ “พึงพอใจ” ในที่สุด 
 สรุปไดวาการออกแบบสื่อโฆษณาประชาสัมพันธรณรงคนับวาเปนส่ิงที่ความสําคัญตอการ 
ศึกษาคร้ังนี้เปนอยางมาก นั่นเพราะเปนสวนประกอบที่สําคัญ นอกเหนือไปจากที่ทําใหส่ือมีหนาที่ใน
ดานการสื่อสารเพียงอยางเดียว แตยังตองประกอบดวยความสวยงามที่มาจากการออก แบบใหตรงกับ
ความตองการของกลุมเปาหมายที่สอดคลองกับชีวิตความเปนอยู วัฒนธรรม ทั้งนี้ สีและวัสดุที่นํามาใช
ในการผลิต แลวยังสงผลท่ีจะทําใหส่ือนั้นมีความเปนเอกลักษณรวมถึงความงามท่ียังสงผลทางจิต ใจ
ของกลุมเปาหมาย เชน ใหผลในการดึงดูดความสนใจ ดวยการใชวิธีการออกแบบใหเกิดการประ สาน
กลมกลืนกันไดอยางสวยงาม   
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4.  แนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร 
 4.1 ความหมายและคําจํากัดความของความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร 
 ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร ในปจจุบันยังไมมีความหมายที่เปนหนึ่งเดียวกันอยาง
ชัดเจน ซึ่งมีองคกร สถาบัน และผูเชี่ยวชาญดานตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศใหความหมายไว
มากมาย อาทิเชน 
 คอตเลอร และ สี (Kotler; & Lee. 2005: 3) ใหความหมายวาความรับผิดชอบตอสังคมของ
องคกรเปนพันธกิจใหดีข้ึนดวยบทเรียนทางธุรกิจและการใหในส่ิงที่องคกรมี 
 สุทธิศักด์ิ ไกรสรสุธาสินี (2550: 6) ไดรวบรวมคํานิยามของความรับผิดชอบตอสังคมของ
องคกร โดยอางอิงคํานิยามของ สภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน (The World Business 
Council for Sustainable Development: WBCSD) และคณะกรรมาธิการยุโรป (The European 
Commission) โดยระบุวา 
 สภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ไดนิยามวา ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร 
เปนความมุงหมายอยางตอเนื่องขององคกร ตอการปฏิบัติตามพันธะสัญญาในการดําเนินธุรกิจอยางมี
จริยธรรม เพื่อสรางความเจริญกาวหนาตอการพัฒนาเศรษฐกิจพรอมไปกับการพัฒนาคุณ ภาพชีวิต
ของพนักงานและครอบครัว ตลอดจนชุมชนและสังคม 
 ในขณะที่ คณะกรรมาธิการยุโรป (จณิน เอ่ียมสะอาด. 2550: 10-13. อางอิงจาก European 
Commission. n.d.)  ไดนิยามวา ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรเปนแนวคิดที่ผสมผสานใสใจตอ
สังคมและสิ่งแวดลอมไวในกระบวนการดําเนินธุรกิจและการมีปฏิสัมพันธกับผูมีสวนเกี่ยวของภาย ใต
พื้นฐานการกระทําตามความสมัครใจ 
  ดังนั้น สุทธิศักด์ิ ไกรสรสุธาสินี ไดนิยามโดยสรุปไวดวยวา ความรับผิดชอบตอสังคมของ
องคกรที่แทจริงอยูที่การแสดงความรับผิดชอบกับผลกระทบ โดยเฉพาะดานส่ิงแวดลอมและสังคมตอผู
มีสวนเกี่ยวของขององคกรในทุกข้ันตอนของกระบวนการการดําเนินธุรกิจ โดยผูที่มีสวนเกี่ยว ของนี้
สามารถเปนไปไดต้ังแตผูถือหุน พนักงาน ชุมชน ลูกคา คูคา ไปจนถึงสังคมสวนรวม 
 สมยศ นาวีการ (2538: 35) ไดใหความหมายของความรับผิดชอบตอสังคมไววาเปน การ
พิจารณาถึงผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการตัดสินใจของธุรกิจตอกลุมตางๆ ทั้งหมดภายในสังคมนั้น 
ภายหลังการพิจารณาถึงผลกระทบดังกลาวนี้แลว ผูบริหารควรจะทําการตัดสินใจในลักษณะที่เปน
ประโยชนตอบุคคลสวนมาก คือ ใหความยุติธรรมกับกลุมตางๆ ภายในสังคมมากที่สุด 
 ไพบูลย วัฒนศิริธรรม (2549: 3) ไดนําเสนอไวในบทนํา ของวารสารซีเอสอาร (CSR Journal) 
ฉบับ สิงหาคม 2549 โดยกลาวถึง ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ อาจสรุปได ดังนี้คือ 
 1.  ไมทําส่ิงที่เปนผลเสียตอสังคมทั้งทางตรงและทางออม 
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 2.  ทําส่ิงที่เปนคุณประโยชนตอสังคมทั้งทางตรงและทางออม 
 3.  พัฒนาตัวเองใหมีคุณธรรม คุณภาพ และประสิทธิภาพ อยางดีที่สุด 
 ไชยยศ บุญญากิจ รองประธานสถาบันส่ิงแวดลอมไทย ไดนําเสนอไวในบทนํา ของ CSR 
Jour nal ฉบับ พฤศจิกายน 2549 โดยใหทัศนะไววา ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรเปนการแสดง
ความมุงมั่นอยางตอเนื่องขององคกรในการบริหารจัดการอยางรับผิดชอบตอสังคม โดยมีองคประกอบ
ที่สําคัญ ไดแก การใชหลักธรรมาภิบาล การผลิตสินคาและบริการที่ปลอดภัยและเปนมิตรตอผูบริโภค
และส่ิงแวดลอม การคํานึงถึงสิทธิมนุษยชน แรงงานและความเทาเทียมในสังคม การสรางคุณคาใหกับ
องคกรจากการดําเนินงานที่โปรงใส ซื่อสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบตอการสนับสนุนใหเกิดการพัฒนา
ทางการคาและการพัฒนาทางการคาการลงทุนเพื่อชุมชนที่องค กรอยูรวม ทั้งจากการสนับสนุนทาง 
ดานการพัฒนาในดานตางๆ เชน การสงเสริมการสรางรายได การศึกษารวมถึงสุขภาพของคนในทอง 
ถิ่นที่องคกรอยูรวมดวย ทั้งนี้ ตองสอดคลองกับลักษณะของธุรกิจที่องคกรดําเนินการ และเนนการมี
สวนรวมของบุคลากรในองคกร 
 สถาบันไทยพัฒนของประเทศไทย (พิพัฒน ยอดพฤติการณ; และคณะ. 2551) ใหความ 
หมายไววา การดําเนินความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร คือ การดําเนินกิจกรรมภายในและ
ภายนอกขององคกรที่คํานึงถึงผลกระทบตอสังคม ทั้งในระดับใกล หรือ ผูมีสวนเกี่ยวของโดยตรงกับ
องคกร เชน ลูกคา ครอบครัว พนักงาน ชุมชนทองถิ่นที่องคกรต้ังอยู และระดับไกล หรือผูมีสวน
เกี่ยวของกับองคกรทางออม เชน คุแขงทางธุรกิจ ประชาชนทั่วไป ดวยการใชทรัพยากรที่มีอยูในองคกร
หรือทรัพยากรจากภายนอกองคกร ในอันที่จะทําใหอยูรวมกันในสังคมไดอยางเปนปกติสุข 
 กลาวสรุปไดวา การที่คนและสังคมโดยรวม ไมวาจะเปน องคกรธุรกิจขนาดใหญ หรือเล็ก
องคกรอ่ืนๆ หรือบุคคลลวนตองมีความรับผิดชอบตอสังคมโดยรวมเปนการแสดงความรับผิดชอบตอ
สังคม มอบประโยชนใหกับสังคมโดยที่ไมไดหวังผลตอบแทน โดยการวางรากฐานดานความรับ ผิดชอบ
ตอในองคกรและผูที่เกี่ยวของ โดยการปลูกฝงคานิยมดานศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม รวมทั้ง
แนวทางการดํารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันเปนรากฐานท่ีจะนําไปสูพฤติ กรรมความ
รับผิดชอบตอสังคมอยางย่ังยืน 
 
 4.2 องคประกอบของความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร 
 ไดมีการรวบรวมลักษณะรูปธรรมในการดําเนินการดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร 
โดยเฉพาะจาก The European Commission on CSR (จณิน เอ่ียมสะอาด. 2550: 10-13) ซึ่งกลาววา
ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรนั้นองคประกอบอยูสองมิติหลัก ก็คือ มิติภายในอันเปนการดูแล
กิจกรรมตางๆ ที่ธุรกิจนั้นดําเนินการอยูและจัดการไดโดยตรง และมิติภายนอก ซึ่งเกี่ยว ของกับกิจกรรม
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ทางธุรกิจที่บริษัทอาจจะควบคุมไมไดโดยตรง เชน การดูแลลูกคา การรับผิดชอบตอผูสงมอบ 
(Supplier) และการสนับสนุนกิจกรรมดานการพัฒนาสังคม 
 1. มิติภายใน 
  1.1 การจัดการทรัพยากรมนุษยอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม องคกรตางๆ ปจจุบันมี
ความทาทายที่จะตองดึงพนักงานที่มีความสามารถ ดังนั้น ธุรกิจฯ จึงควรสงเสริมการจัด การทรัพยากร
มนุษยอยางมีความรับผิดชอบ เชน ดานการเรียนรูตลอดชีวิต Life-Long-Learning การใหขอมูลที่
โปรงใสกับพนักงานในทุกๆ ดาน การใหความสมดุลระหวางงาน ชีวิต ครอบครัว และการพัก ผอน การ
ปฏิบัติอยางเทาเทียมทั้งดานการคัดเลือกเขาทํางาน รายได และความกาวหนาทาง การงานโดยเฉพาะ
กับผูหญิงและผูพิการ การดูแลเอาใจใสพนักงานโดยเฉพาะที่ไดรับบาดเจ็บ และ/หรือ เกิดปญหา
สุขภาพจากการงาน นอกจากน้ัน ในดานการเรียนรูตลอดชีวิต ธุรกิจควรที่จะใหความสําคัญกับการ
ฝกอบรมในระดับตางๆ หรือแมแตการมีนโยบายสงเสริมการเรียนรูที่สราง สรรค เชน การสนับสนุนชวง
ตอระหวางโรงเรียนมาสูพนักงานสําหรับคนรุนใหม โดยการใหการฝกอบรมพิเศษสําหรับคนกลุมนี้ 
นอกจากนั้นที่สําคัญที่สุดการสรางสภาพแวดลอมการเรียนรูใหมๆ ใหเกิดข้ึนในที่ทํางานใหได 
  1.2 สุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน ถึงแมวาจะมีกฎหมายควบคุม ดูแลดาน
สุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน แตกระแสการกระจายงานไปสูผูสงมอบ (Sup plier) ทําให
บริษัทควบคุมไมทั่วถึง จึงเปนประเด็นที่นาสนใจที่ควรจะชวยกันดูแล หรือต้ังเปนนโยบายขององคกร 
เชน เลือกรวมทําธุรกิจหรือเลือกใชผูสงมอบ (Supplier) ที่มีคุณธรรมจรรยาบรรณตอพนักงาน เพื่อเปน
การควบคุมดูแลอีกทางหนึ่ง อีกทั้งยังเปนการกําหนดใหบริษัทอ่ืนๆ ที่ตองการจะทําธุรกิจกับเราตอง
พัฒนาตนเองตามไปดวย เพราะหากเกิดผลรายจากการใชผูสงมอบ (Supplier) ที่ไมใสใจสุขภาพและ
ความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง ภาพลักษณที่ไมดีก็จะสะทอนกลับมายังบริษัทผูวาจางดวย 
  1.3  การปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง การบริ หารองคกร
ที่มีนโยบายที่จะรับผิดชอบพนักงานในกรณีที่เกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการ เมือง หรือแมแต
การปรับโครงสรางภายในองคกรเอง โดยเฉพาะการควบรวมกิจการตางๆ ซึ่งมักจะนํามาสูการเลิกจาง
พนักงานจํานวนมาก ซึ่งไมสงผลดีตอองคกรเอง นอกจากจะสุดวิสัยจริงๆ เพราะทําใหความนาเช่ือถือ 
ไววางใจ และความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกับองคกรตองเสียไป ทั้งนี้ในชวงที่เกิดวิกฤตในองคกรนั้นๆ 
การปรึกษาหารือและสรางความรวมมือกันในกลุมผูที่เกี่ยวของกับบริษัท ไมวาจะเปนนักลงทุน ผูบริหาร 
พนักงาน หรือแมแตลูกคา ยอมนํามาซ่ึงการแกปญหาอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืนมากกวา 
  1.4 การจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดลอมในองคกร การลดใชทรัพยากรและการปลอย
สารพิษ / ของเสีย ซึ่งเปนการลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมยอมเปนผลดีตอองคกรนั้นๆ เอง ในอันที่จะ
จัดการผลิตสินคา / บริการ ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน และยังเปนการลดตนทุนดานพลังงาน และการ
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จัดการของเสียตางๆ อีกดวย ซึ่งนําไปสูผลกําไรที่สูงข้ึน ความสามารถในการแขง ขันในตลาดที่เพิ่ม ข้ึน 
และที่สําคัญ เปนการสรางภาพลักษณใหกับบริษัท ถือวาไดประโยชนตอทุกฝาย (Win-Win) 
  1.5 บรรษัทภิบาลและความโปรงใสในการดําเนินกิจการ ปจจุบันความเชื่อที่มีตอบริษัทฯ 
เปนส่ิงที่สําคัญที่สุด โดยเฉพาะบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ดังนั้นความโปรงใสและข้ันตอน
การตัดสินใจตางๆ ของบริษัทฯ ที่มีความชัดเจน ตรวจสอบได จึงมีความสําคัญอยางยิ่งทั้งตอความ
มั่นคงของบริษัท ในมุมมองของนักลงทุน และความมั่นคงในสังคม ทั้งนี้เปนเพราะวาการบริหารจัดการ
ที่มีความโปรงใส ทางบัญชี และกระบวนการตัดสินใจในทุกระดับนั้นยอมนําไปสูขอมูลที่มีความชัดเจน 
ซึ่งสามารถเขาถึงไดโดยนักลงทุนและผูที่เกี่ยวของ ซึ่งทําใหเกิดระบบการลงทุนในสังคมโดยรวมที่มี
ประสิทธิภาพ ความผิดปกติทางการเงินหรือกระบวนการตัด สินใจตางๆ ยอมจะสามารถจัดการไดโดย
องคกรที่เกี่ยวของ และลดโอกาสของความสูญเสียทั้งในดานการเงินและทรัพยากรตางๆ ที่ตองเสียไป
กับการคอรัปช่ันอีกดวย ซึ่งไปสูสังคมที่มีความยั่งยืนและแข็งแรงทางเศรษฐกิจในที่สุด 
 2. มิติภายนอก 
  2.1 การจัดการกับผูสงมอบ (Supplier) และหุนสวนทางธุรกิจ (Partners) กลาว คือ การ
เลือกผูสงมอบ (Supplier) และหุนสวนทางธุรกิจ (Partners) ควรคํานึงถึงบทบาทการรับผิด ชอบตอ
สังคมขององคกรนั้นๆ เพื่อเปนการขยายความรับผิดชอบตอสังคม จากองคกรของตนไปสูองค กรอ่ืนๆ 
ที่เกี่ยวของ และปองกันปญหาที่อาจจะตามมาจากความซับซอนของระบบธุรกิจสมัย ใหมที่ยากตอการ
ควบคุมใหครอบคลุมไปทั้ง Supply Chain ซึ่งอาจจะมีนโยบายหรือกิจกรรมที่สง เสริมประเด็นเหลานี้ 
อาทิ สงเสริมผูประกอบการใหม ที่จะเขามาเปนผูสงมอบ (Supplier) ดวยการสงที่ปรึกษาไปชวยพัฒนา
ระบบการทํางานใหมีความรับผิดชอบตอสังคม เปนตน 
  2.2  การดูแลผูบริโภค ผูบริโภคหรือผูซื้อสินคา / บริการขององคกร เปนแหลง ที่มาของ
รายได ดังนั้นจึงตองมีระบบการดูแลผูบริโภคในทุกๆ กระบวนการของสินคา / บริการ ต้ัง แต การผลิต 
การขาย ไปจนถึงการทิ้งใหปลอดภัย มีประสิทธิภาพทั้งในเชิงคุณภาพและใหราคาอยางมีจริยธรรม 
นอกจากนั้น ยังสามารถแสดงความรับผิดชอบตอผูบริโภคดวยการเลือกผลิต / จําหนายสินคา / บริการ 
เฉพาะดานใหเหมาะสมกับกลุมผูบริโภค หรือแมแตการออกแบบผลิต ภัณฑใหสามารถใชไดกับทุกกลุม 
รวมถึงผูพิการ (Design for All) เชน เคร่ืองใชไฟฟาที่มีอักษรเบลล และ / หรือ ส่ังการดวยเสียง สําหรับ
คนปกติและคนตาบอดใชได 
  2.3 ความรับผิดชอบตอชุมชนใกลเคียง (Local Communities) ตามปกติบริษัทฯ ตางๆ 
จะเอ้ือประโยชนตอชุมชนอยูแลว เชน จางแรงงานชุมชน ซึ่งทําใหชุมชนมีรายได และราย ไดภาษีของ
พื้นที่ ซึ่งนําไปสูทุนสาธารณะท่ีสามารถนํามาสรางประโยชนแกชุมชนไดอีก บริษัทจึงควรมีสวน
ชวยเหลือทั้งดานสุขภาพและส่ิงแวดลอมผานการบริจาคหรือกิจกรรมสาธารณ ประโยชนใดๆ ที่จะชวย
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พัฒนาชุมชนและนําไปสูความแข็งแรงของชุมชนนั้นๆ ซึ่งผลตอบแทนที่บริษัทจะไดรับ คือ ภาพลักษณที่
ดี นําไปสูความรวมมือและพรอมจะชวยเหลือบริษัท 
  2.4 ความรับผิดชอบตอสังคมโดยรวม บริษัทที่อยูในเมือง หรือบริษัทใหญ หรือบริษัทที่มี
สาขามากมายทั่วประเทศควรแสดงความรับผิดชอบตอสังคมโดยวงกวาง โดยการบริจาคทํากิจกรรม
หรือสนับสนุนในรูปแบบตางๆ เพื่อแกไขและพัฒนาสังคม ในประเด็นที่บริษัทเกี่ยวของสนใจ ซึ่งถือเปน
การแสดงบทบาทผูนําทางธุรกิจตอการสรางความเปล่ียนแปลงตอสังคมอยางชัดเจนและควรอยางยิ่งที่
จะตองวัดผลได จึงจําเปนที่จะตองมีการวางแผนและการหาพันธมิตรในการปฏิบัติงานที่ดี ซึ่งจะนํามาสู
ภาพลักษณที่ดี เปนรากฐานสําคัญในการสรางความไววางใจและคุณคาของบริษัทในมุมมองของ
ผูบริโภคและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
  2.5 การรับผิดชอบตอโลก  ในมิติตางๆ เชน ส่ิงแวดลอม สิทธิมนุษยชน และประเด็น
สําคัญอ่ืนๆ ในระดับภูมิภาคและ / หรือ ระดับโลก ตามความเหมาะสมและศักยภาพขององคกรโดย
สามารถรวมมือกับหนวยงานตางๆ เชน รัฐบาล NGO สถาบันการศึกษา องคกรธุรกิจอ่ืนๆ เปนตน 
 กลาวสรุปไดวา CSR นั้นมีอยูสองมิติหลักๆ ก็คือมิติภายในอันเปนการดูแลกิจกรรมตางๆ ที่
ธุรกิจนั้นดําเนินการอยูและจัดการไดโดยตรงเชนการจัดการแรงงาน กระบวนการผลิตหรือการจัด การ
ดานส่ิงแวดลอม และมิติภายนอกซ่ึงเกี่ยวของกับกิจกรรมทางธุรกิจที่บริษัทอาจจะควบคุมไมไดโดยตรง
เชนการดูแลลูกคา การรับผิดชอบตอ supplier และการสนับสนุนกิจกรรมดานการพัฒนาสังคมเปนตน 
 
 4.3 รูปแบบและประเภทของการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม 
 คอตเลอร และ ลี (วิมล จันทร.  2552: 19-20; อางอิงจาก Kotler; & Lee. n.d.) แหง
มหาวิทยาลัยวอชิงตัน และมหาวิทยาลัยซีแอตเต้ิล ไดจําแนกรูปแบบของกิจกรรมเพื่อความรับผิดชอบ
ตอสังคม ไวเปน 6 ชนิดกิจกรรม 
 1.  การสงเสริมการรับรูประเด็นปญหาทางสังคม (Cause Promotion) เปนการจัดหาเงินทุน 
วัสดุส่ิงของ หรือทรัพยากรอ่ืนขององคกร เพื่อขยายการรับรูและความหวงใยตอประเด็นปญหาทาง
สังคมนั้น ตลอดจนสนับสนุนการระดมทุน การมีสวนรวม หรือการเฟนหาอาสาสมัครเพ่ือการดังกลาว 
องคกรธุรกิจอาจริเร่ิมและบริหารงานสงเสริมนั้นดวยตนเอง หรือรวมมือกับองคกรหนึ่งองคกรใด หรือกบั
หลายๆ องคกรก็ได 
 2. การตลาดที่เกี่ยวโยงกับประเด็นทางสังคม (Cause-Related Marketing) เปนการอุด หนุน
หรือการบริจาครายไดสวนหนึ่งจากการขายผลิตภัณฑเพื่อชวยเหลือหรือรวมแกไขประเด็นปญหาทาง
สังคมจําเพาะหนึ่งๆ ซึ่งมักมีชวงเวลาที่จํากัดแนนอน หรือดําเนินการแบบจําเพาะผลิต ภัณฑหรือใหแก
การกุศลที่ระบุไวเทานั้น กิจกรรม CSR ชนิดนี้ องคกรธุรกิจมักรวมมือกับองคกรที่ไมมีวัตถุ ประสงคหา
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กําไรเพื่อสรางสัมพันธภาพในประโยชนรวมกัน ดวยวิธีการเพิ่มยอดขายผลิต ภัณฑเพื่อนําเงินรายไดไป
สนับสนุนกิจกรรมการกุศลนั้นๆ ในขณะเดียวกันก็เปนการเปดโอกาสใหแกผู บริ โภคไดมีสวนรวมใน
การชวยเหลือการกุศลผานทางการซ้ือผลิตภัณฑโดยไมตองเสียคาใชจายอ่ืนใดเพิ่มเติม 
 3.  การตลาดเพื่อมุงแกไขปญหาทางสังคม (Corporate Social Marketing) เปนการ
สนับสนุนการพัฒนาหรือการทําใหเกิดผลจากการรณรงคเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในดานสาธารณ 
สุขดานความปลอดภัย ดานส่ิงแวดลอม หรือดานสุขภาวะ ความแตกตางสําคัญระหวางการตลาดเพื่อ
มุงแกไขปญหาสังคมกับการสงเสริมการรับรูประเด็นปญหาทางสังคม คือ การตลาดเพื่อมุงแก ไข
ปญหาสังคมจะเนนที่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Behavior Change) เปนหลักในขณะที่การสง เสริม
การรับรูประเด็นปญหาทางสังคมจะเนนที่การสรางความตระหนัก (Awareness) รวมถึงการสนับสนุน
ทรัพยากรดานทุนและอาสาสมัครเพื่อใหรับรูถึงประเด็นปญหาดังกลาว 
 4. การบริจาคเพื่อการกุศล (Corporate Philanthropy) เปนการชวยเหลือไปที่ประเด็นปญหา
ทางสังคมโดยตรง ในรูปแบบของการบริจาคเงินหรือวัตถุส่ิงของ เปนกิจกรรม CSR ที่พบ เห็นในแทบทุก
องคกรธุรกิจ และที่ผานมามักจะเปนไปตามกระแสความตองการจากภายนอกหรือมีผูเสนอใหทํา
มากกวาจะเกิดจากการวางแผนหรือออกแบบกิจกรรมจากภายในองคกรเอง ทําใหไมเกิดการเชื่อมโยง
เขากับเปาหมายหรือพันธกิจขององคกรเทาใดนัก 
 5.  การอาสาชวยเหลือชุมชน (Community Volunteering) เปนการสนับสนุนหรือจูงใจให
พนักงาน คูคา สละเวลาและแรงงานในการทํางานใหแกชุมชนที่องคกรต้ังอยูและเพื่อตอบสนองตอ
ประเด็นปญหาทางสังคมที่องคกรใหความสนใจหรือหวงใย องคกรธุรกิจอาจเปนผูดําเนินการเองโดย
ลําพัง หรือรวมมือกับองคกรใดองคกรหนึ่ง และอาจเปนผูกําหนดกิจกรรมอาสาดังกลาวนั้นเอง หรือให
พนักงานเปนผูคัดเลือกกิจกรรมแลวนําเสนอตอองคกรเพ่ือพิจารณาใหการสนับสนุน โดยที่พนักงาน
สามารถไดรับการชดเชยในรูปของวันหยุดหรือวันลาเพิ่มเติม 
 6. การประกอบธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม (Social Responsible Business Practices) 
เปนการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจอยางพินิจพิเคราะหทั้งในเชิงปองกันดวยการหลีกเล่ียงการกอให เกิด
ปญหาทางสังคม หรือในเชิงรวมกันแกไขดวยการชวยเหลือเยียวยาปญหาทางสังคมนั้น ดวยกระ บวน
การทางธุรกิจ เพื่อการยกระดับสุขภาวะของชุมชนและการพิทักษส่ิงแวด ลอม โดยที่องคกรธุรกิจ
สามารถที่จะดําเนินการเอง หรือเลือกที่จะรวมมือกับพันธมิตรภายนอกก็ได 
  
 กลุมของผูมีสวนเกี่ยวของกับองคกร (Stakeholder) 
 เวลฟอรด (Welford. 2006: 15) กลาววา การดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคมมี
หลากหลายรูปแบบข้ึนอยูกับสถานที่ประเภทของธุรกิจและยังปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย การพัฒนา
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รูปแบบของความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรที่เหมาะสมจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองอาศัยการมีสวน
รวมของผูมีสวนไดสวนเสียตอองคกรนั้นๆ 
 การดําเนินการตางๆ ขององคกร ตองเกี่ยวของกับสภาพแวดลอมภายในองคกร ภายนอก
องคกร รวมถึงส่ิงตางๆ มากมายที่สงผลกระทบตอองคกร ซึ่งสามารถแบงผูมีสวนเกี่ยวของกับองค กร
สามารถแบงไดดังนี้ 
 1. ผูมีสวนเกี่ยวของภายในองคกร (Internal Stakeholder) ซึ่งประกอบไปดวย พนักงาน 
เจาของ และคณะกรรมการผูบริหาร 
 2. ผูมีสวนเกี่ยวของภายนอกองคกร (External Stakeholder) คือ บุคคลหรือกลุมบุคคล ที่อยู
ภายนอกองคกร แตสามารถสงผลกระทบถึงองคกรได ประกอบไปดวย ลูกคา คูแขงขัน คูคา พันธมิตร
ทางธุรกิจ สหภาพและสมาคม ชุมชนทองถิ่น สถาบันการเงิน รัฐบาล กลุมที่มีสนใจพิเศษเฉพาะเร่ือง 
(Special Interest Group) และส่ือมวลชน 
 3. สภาพแวดลอมมหภาค (Macro environment) ประกอบไปดวย เศรษฐกิจ เทคโนโลยี 
สังคมวัฒนธรรม ประชากร การเมืองและกฎหมาย และการตางประเทศ 
 

 
 

ภาพประกอบ 4  ภาพแสดงกลุมผูมีสวนเกี่ยวของกับองคกร 
 
 ที่มา: เบญจมาภรณ อิศรเดช; และคณะ.  (2549). หลักการจัดการ. หนา 49.  
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 เวลฟอรด (Welford. 2006: 15) เสนอวารูปแบบความสัมพันธของผูมีสวนเกี่ยวของกับองคกร 
มีได 3 รูปแบบ คือ 
 1.  รูปแบบตามลําดับบังคับบัญชา (Hierarchy) เปนความสัมพันธแบบทางเดียวตามลํา ดับ
การบังคับบัญชา จากบนลงลาง การไหลของขาวสารเปนทางเดียว (One-Way Information Flow) 
 2.  รูปแบบการมีสวนรวม (Engagement) เปนความสัมพันธแบบสองทาง องคกรและผูมีสวน
เกี่ยวของมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน การไหลของขาวสารเปนสองทาง (Two-Way Information Flow) 
 3. รูปแบบเครือขายความไววางใจ (Network of Trust) เปนความสัมพันธแบบเครือขายที่
องคกรและผูมีสวนเกี่ยวของมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกันอยางทั่วถึง เปนเครือขายความสัมพนัธแหงความ
ไววางใจกัน 
  
 ประเภทของการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม 
 สถาบันไทยพัฒนองคกรสาธารณประโยชนที่ดําเนินการดานการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง
และความรับผิดชอบที่มีตอสังคม ไดแบงประเภทของความรับผิดชอบตอสังคมตามทรัพยากรที่ใชใน
การดําเนินการ ดังนี้ (จณิน เอ่ียมสอาด. 2550: 17-18; อางอิงจาก พิพัฒน ยอดพฤติการณ; และคณะ. 
ม.ป.ป.) 
 1. Corporate-driven-CSR เปนการดําเนินกิจกรรมโดยใชทรัพยากรที่มีอยูภายในองคกรเปน
หลักตัวอยาง เชน องคกรบริจาคเงินที่ไดจากกําไรในกิจการหรือบริจาคสินคาและบริการของบริษัทเพื่อ
ชวยเหลือผูประสบภัยสึนามิ หรือนําพนักงานลงพื้นที่เพื่อเปนอาสาสมัครชวยเหลือผู ประสบภัย เปน
การเสียสละทรัพยากรดานเวลา หรือเปนการลงแรง นอกเหนือจากการลงเงินหรือใหเปนส่ิงของ
ตามปกติทั่วไป เปนตน ทั้งนี้หากพิจารณาโดยยึดที่ตัวกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) เปน
หลักยังสามารถจําแนกได ดังนี้ 
  1.1 CSR-in-process ซึ่งปจจุบันมักเรียกกันวา “ธุรกิจเพื่อสังคม” คือ การดําเนินความ
รับผิดชอบตอสังคมที่อยูในกระบวนการทํางานหลักของกิจการ หรือ เปนการทําธุรกิจที่หากํา ไรอยางมี
ความรับผิดชอบ เชน การปองกัน หรือ กําจัดมลพิษในกระบวนการผลิตเพื่อไมใหสงผลกระทบตอชุมชน 
การผลิตสินคาและบริการที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานตามขอกําหนดในฉลากผลิตภัณฑ การเปดเผย
ขอมูลผลิตภัณฑอยางถูกตองครบถวนตอผูบริโภค การชดเชยความเสียหายใหแกลูกคาที่เกิดจากความ
ผิดพลาดและความบกพรองของพนักงาน ซึ่งการดําเนินความรับผิดชอบเหลานี้ถือเปนกิจกรรมที่อยูใน
เวลาทํางานปกติของกิจการ 
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  1.2 CSR-after-process ที่มักใชคําในภาษาไทยวา “กิจกรรมเพื่อสังคม” คือการดํา เนิน
กิจกรรม (Activities)  ของหนวยงาน ซึ่งโดยมากเปนองคกรธุรกิจที่แสวงหากําไรเพื่อสรางใหเกิด
ประโยชนแกสังคมในดานตางๆ โดยกิจกรรมที่ดําเนินการนั้น มักแยกตางหากจากการดํา เนินธุรกิจที่
เปนกระบวนการ (Process) หลักของกิจการและเกิดข้ึนภายหลัง เชน การแกไขเยียวยาชุมชนที่ไดรับ
ผลกระทบทางมลพิษจากการประกอบการ การแจกจายส่ิงของชวยบรรเทาสาธารณ ภัย การเปน
อาสาสมัครชวยบําเพ็ญสาธารณประโยชน ซึ่งกิจกรรมเพื่อสังคมเหลานี้มักเปนกิจกรรมที่อยูนอกเหนือ
เวลาทํางานปกติ 
 2. Social-driven-CSR เปนการดําเนินกิจกรรมโดยใชทรัพยากรภายนอกองคกรเปนหลัก 
ตัวอยางเชน การเชิญชวนใหลูกคาซ้ือสินคาและบริการของบริษัทในชวงเวลาการรณรงคโดยบริจาค
รายไดจากการขายสินคาและบริการสวนหนึ่งตอทุกๆ การซ้ือแตละคร้ัง ใหแกหนวยงานหรือมูลนิธิที่
ชวยเหลือผูประสบภัยสึนามิ เปนการระดมเงินจากการซื้อของลูกคา และมอบหมายใหผูอ่ืนที่ไม ใช
พนักงานในองคกร ลงแรงชวยเหลือในพ้ืนที่ เปนตน 
 จากที่กลาวมาเห็นไดวา รูปแบบของการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมเปนส่ิง
สําคัญและมีบทบาทในการสรางใหเกิดภาพลักษณที่ดีขององคกร ดังนั้นองคกรตองหันมาใหความ
สนใจในเร่ืองของการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมใหมากข้ึน และการส่ือสารการทํากิจกรรม
ขององคกรใหผูบริโภคเกิดความตระหนักรูและรับรูในส่ิงที่องคกรดําเนินการเพื่อแสดงความรับผิดชอบ
ตอสังคม 
 
 4.4 แนวทางการดําเนินงานตามหลักการความรับผิดชอบตอสังคม 
 หลักการความรับผิดชอบตอสังคมของกิจการ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก 
ทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ไดยกรางข้ึนเพื่อเปนแนวปฏิบัติใหแกบริษัทจดทะเบียนและกิจการ
ทั่วไป โดยมีอยูดวยกัน 8 หมวด ไดแกการกํากับดูแลกิจการที่ดี การประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม 
การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม ความรับผิดชอบตอผูบริโภค การรวม
พัฒนาชุมชนและสังคม การดูแลรักษาส่ิงแวดลอม การเผยแพรนวัตกรรมจากการดําเนิน ความ
รับผิดชอบตอสังคมและการจัดทํารายงานดานสังคมและส่ิงแวดลอม มีรายละเอียดดังนี้ 
 หมวดที่ 1 การกํากับดูแลกิจการที่ดี การกํากับดูแลกิจการที่ดีเปนการจัดใหมีระบบบริหารการ
จัดการอยางรูหนาที่ มีความรับผิดชอบในการจัดการอยางเทาเทียมเปนธรรมมีประสิทธิภาพโปรงใส 
สามารถตรวจสอบได ซึ่งจะชวยสรางความเช่ือมั่นและความมั่นใจตอผูถือหุน ผูลงทุน ผูมีสวนไดสวน
เสียและผูเกี่ยวของทุกฝายซ่ึงนําไปสูความเติบโตและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืนของธุรกิจ 
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 หมวดที่ 2 การประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม การประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรมยอม
กอใหเกิดความเชื่อมั่นกับผูเกี่ยวของ อันจะสงผลดีตอกิจการในระยะยาว ทั้งนี้ ธุรกิจควรถือปฏิบัติตาม
แนวทางเพื่อใหเกิดความเปนธรรมในการดําเนินธุรกิจ โดยไมเห็นแกผลประโยคอื่นที่อาจไดมาจากการ
ดําเนินงานที่ไมถูกตองตามทํานองคลองธรรม 
 หมวดที่ 3 การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรมทรัพยากรบุคคล
เปนปจจัยสําคัญของธุรกิจในการสรางมูลคาเพิ่มและเพิ่มผลผลิตด้ังนี้ธุรกิจควรปรับปรุงสภาพแวดลอม
และเงื่อนไขในการทํางาน ใหพนักงานงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี และไดมีโอกาสแสดงศักยภาพตลอดจน
ไดรับโอกาสในการฝกฝนและเพิ่มพูนทักษะในการทํางาน 
 หมวดที่ 4 ความรับผิดชอบตอผูบริโภค-สินคาและ / หรือ บริการของธุรกิจไมควร กอให เกิด
ความเส่ียงหรืออันตรายตอผูบริโภคทั้งนี้ธุรกิจควรปรับปรุงมาตรฐานของสินคาและ / หรือ บริการใหมี
ความเปนสากลและใหทุกคนสามารถเขาถึงได รวมทั้งควรพัฒนาสินคา และ / หรือบริการเพื่อประโยชน
ในการชวยแกไขปญหาของสังคมดวย 
 หมวดที่ 5 การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม ชุมชนและสังคมที่เขมแข็ง และการพัฒนาที่ยั่งยืน
นั้น มีความสําคัญยิ่งในฐานะเปนปจจัยเอ้ือตอการดําเนินงานของธุรกิจ ดังนั้น ธุรกิจควรจัดกจิกรรมทาง
สังคมและ/ หรือมีสวนรวมในการสงเสริมความเขมแข็งใหแกชุมชนและสังคมท่ีไดรับผลกระทบจาก
กระบวนการผลิตสินคาและ/ หรือบริการของธุรกิจโดยการแสดงตัวเปนพลเมืองที่ดีของชุมชนนั้นพรอม
กับคิดคนวิธีการที่จะลดและหยุดผลกระทบในทางลบตอชุมชนและสังคมที่เกิดจากกระบวนการ
ดําเนินงานของธุรกิจในที่สุด 
 หมวดที่ 6 การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม-การเพิ่มข้ึนของจํานวนประชากรโลก บวกกับปจจัย
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ นอกจากเปนสาเหตุของการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติจํานวน
มหาศาลจนเกินกวาความจําเปน ยังกอใหเกิดมลภาวะทั้งทางน้ํา อากาศ ขยะ สารพิษ ฯลฯ ซึ่งสงผลให
เกิดภาวะโลกรอนตามมา โดยภาวะโลกรอนดังกลาวจะกระทบตอมนุษยและระบบนิเวศตอไป ดังนั้น 
ธุรกิจจึงมีหนาที่ในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตมนุษยดวยการจัดการปญหาส่ิงแวดลอม โดยถือวาเปนการ
ดูแลรักษาส่ิงแวดลอมเปนหนาที่รวมกันของทุกคน 
 หมวดที่ 7 การเผยแพรวัตกรรมจากการดําเนินความรับผิดชอบตอสังคม-ในการดําเนินธุรกิจ
สามารถนําแนวคิด csr มาประยุกตผสมผสานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหเขากับการวาง แผนกลยุทธ
ทางธุรกิจไดอยางกลมกลืน โดยการพัฒนาความรูที่เกิดจากประสบการณการดําเนินงานดาน csr และ
นํามาปรับใช คิดคนใหเกิดนวัตกรรมในธุรกิจที่สามารถสรางประโยชนสูงสุดทั้งตอธุรกิจและสังคมไป
พรอมๆกัน (lnnovation business) 
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 หมวดที่ 8 การจัดทํารายงานดานสังคมและส่ิงแวดลอม-ธุรกิจ ควรใหความสําคัญกับการ
เปดเผยขอมูลที่สะทอนใหเห็นปฏิบัติตามแนวทาง csr ที่กลาวมาอยางครบถวนโดยขอมูลที่เปดเผยนี้
นอกจากจะเปนประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย (stakeholders) ทุกฝายแลวยังชวยในการสอบทานให
ธุรกิจทราบไดวา ไดดําเนินการในเร่ือง csr ตรงกับเปาหมายที่วางไว 
 กลาวสรุปไดวา เพื่อสงเสริมความรูความเขาใจเร่ืองความรับผิดชอบตอสังคม มีความเปน
ธรรม มีการดูแลเรื่องส่ิงแวดลอม โดยคํานึงถึงการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของและองคกรสามารถ
นําไปประยุกตใช จะชวยสรางภาพลักษณใหกับองคกร ชวยลดปญหาและผลกระทบตอส่ิงแวด ลอม 
ทําใหมีการจัดการดานพลังงาน และการใชทรัพยากรที่ดี ชวยเสริมสรางสังคมใหเขมแข็ง 
 
 4.5 ประโยชนของความรับผิดชอบตอสังคม 
 แนวคิดและทฤษฏีทางธุรกิจที่ไดรับการปลูกฝงและถายทอดสูองคกรโดยสวนใหญลวนมุงไป
ที่การพัฒนาใหเปนองคกรที่เกง ไดแก swot analysis สําหรับการกําหนดตําแหนงและการสราง
ความสําเร็จขององคกรหรือ boston matrix สําหรับการกําหนดความสําคัญและสรางความสําเร็จใน
ผลิตภัณฑหรือ five force สําหรับการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน เปนตน 
 สวนแนวคิดในเร่ืองความรับผิดชอบตอสังคม จะมุงไปที่การสรางใหองคกรมีความดี ที่
กอใหเกิดความยั่งยืนของกิจการ ซึ่งองคกรธุรกิจที่นําแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมไปปฏิบัติจะเกิด
ผลลัพธทั้งในสวนรูปธรรมที่จับตองได และในสวนนามธรรมที่จับตองไมไดตอผูที่อยูในองคกร ไดแก ผู
ถือหุนและพนักงานและจากผูที่มีสวนเกี่ยวของกับองคกรโดยตรงและโดยออม 
 ประโยชนที่เปนรูปธรรม ในแงของผูถือหุนหรอเจาของกิจการ ราคาหุนมีเสถียรภาพและมีสวน
ลํ้ามูลคาหุนในอัตราที่สูงกวาเกณฑเฉลี่ย เนื่องจากเปนที่ตองการของนักลงทุนปจจุบันเงินลง ทุนใน
ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบตอสังคมซ่ึงเรียกกันเฉพาะวา sri (social responsibility lnvestina) นั้นมี
มูลคาเกิน 2 ลานเหรียญสหรัฐ และมีแนวโนมเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆเปนโอกาสที่องคกรสามารถเขาถึง
แหลงทุนไดเพิ่มมากข้ึน ซึ่งจะทําใหตนทุนทางการเงินมีแนวโนมที่ตํ่ากวาเกณฑปกติของตลาดในแงของ
พนักงานเกิดความภาคภูมิใจในการทํางานรวมกับองคกรไดรับความสุขจากการปฏิบัติงานในหนาที่ 
นอกเหนือจากผลตอบแทนในรูปของตัวเงินทําใหองคกรสามารถที่จะรักษาพนักงานที่มีความสามารถไว
และในขณะเดียวกัน ก็สามารถที่จะชักชวนบุคลากรที่มีคุณภาพและเปนที่ตองการใหเขามาทํางานกับ
องคกรได องคกรสามารถสรางรายไดและสวนแบงตลาดเพิ่มข้ึน จากการที่ลูกคาพิจารณาเลือกซื้อ
สินคาและบริการจากองคกรที่มีความรับผิดชอบตอสังคมและไมทําลายส่ิงแวดลอม เชน การสงเสริม
การขายดวยการบริจาครายไดสวนหนึ่งตอทุกๆ การซื้อผลิต ภัณฑในแตละครั้ง ใหแกหนวยงานหรือ
มูลนิธิที่ชวยเหลือสังคมดานตางๆเปนตน 
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 นอกจากนี้ในการรายงานของหนังสือพิมพขาวหุนเร่ือง top csr companies 2008 พบวา
กิจกรรมเพื่อสังคมนั้นกอใหเกิดประโยชนรูปธรรม 8 ประการ ดังนี้ 
 1.  เพิ่มพูนกําไรใหสูงข้ึนตอเนื่องคณะวิจัยของมหาวิทยาลัยฮารวารดในสหรัฐอเมริกาพบวา
โดยเฉล่ียแลวบริษัทที่ดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมจะมีการเติบโตของยอดขายและกําไร
มากถึง 4 เทาภายในเวลา10 ป และมีจํานวนพนักงานที่กระตือรือรนเพิ่มมากข้ึน 8 เทา 
 2.  ลดตนทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน เพราะกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมทํา
ใหเกิดความตระหนักทั่วองคกรในการใชทรัพยากรอยางมีคุณภาพ 
 3. สงเสริมภาพลักษณตราสินคาและช่ือเสียงบริษัทเพราะความเชื่อถือของผูบริโภคและ
สังคมมีตอบริษัทจะเพิ่มข้ึนจากกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมอยางเห็นไดชัดเจนโดยเฉพาะ
ความสามารถในการสื่อสารกับส่ือและเอ็นจีโอ ซึ่งมีอิทธิพลสูงตอสังคมการแสดงออกอยางยิ่งดวยใจวา
บริษัทไดพยายามอยางที่สุดในการปกปองความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนกับสังคมจะทําใหเกิดความเขาใจ
ที่ดีมากข้ึน 
 4.  การเพิ่มยอดขายและความภักดีของผูบริโภค  ผูบริโภคปจจุบันนี้ไมใชแคตองการซื้อแค
สินคาคุณภาพดี ราคาถูกและปลอดภัยตอตัวเองเทานั้น แตเขาอยากจะรูเพิ่มเติมวา สินคาและบริการ
นั้นกอความเสียหายตอสังคมและโลกมานอยแคไหน 
 5.  เพิ่มความสามารถทางการผลิตและคุณภาพสินคาบริษัทที่ดําเนินกิจกรรมความรับผิด 
ชอบตอสังคมจะมีบรรยากาศการทํางานภายในที่สูงข้ึนและทําใหพนักงานมีสวนรวมในการตัด สินใจ
มากข้ึน ทําใหคุณภาพสินคาและบริการเปนที่พึ่งพอใจของลูกคามากข้ึนตามตัว 
 6.  พนักงานจะพึงพอใจและเปลี่ยนงานนอยลง มีผลงานวิจัยที่พบวารอยละ 78 ของพนัก 
งานโดยเฉล่ียพึงพอใจการทํางานภายใตบริษัทที่มีชื่อเสียงและจริยธรรมที่โดดเดนคงจะไมมีพนัก งาน
คนใดพึงพอใจกับการทํางานภายใตสภาพที่กดดันและไมมีความสุขเพื่อหวังรายไดสูงเพียงอยางเดียว
เพราะการทํางานนั้นเก่ียวของกับคุณคาและความเช่ือใจดวย 
 7.  ลดความประมาทเลินเลอเกี่ยวกับกฎระเบียบ ความรับผิดชอบตอสังคมจะทําใหบริษัท
ปฏิบัติมากกวาที่ระบุไวในระเบียบหรือกติกาของรัฐทําใหโอกาสที่จะกระทําความผิดเพราเผอเรอหรือ
ประมาท จึงเปนไปไดตํ่ามากแมกระทั่งในกรณีเกิดอุบัติเหตุเพราะวาบริษัทไดแสดงความโปรง ใสใน
ความรับผิดชอบตอสังคมเอาไวเต็มที่แลวทําใหความเส่ียงที่จะตองเสียคาปรับหรือถูกเลนงานดวย
กฎหมายมีนอยลง 
 8.  สรางปมเดนหรือคูแขงขันในธุรกิจความรับผิดชอบตอสังคมกําลังกลายเปนวัฒนธรรมและ
คุณคาใหมของโลกซึ่งประเทศพัฒนาแลวทั่วโลกตางถือเปนมาตรฐาน ซึ่งไมเพียงแตจะมีการเปล่ียน
กติกาและกฎหมายเทานั้น หากยังเรียกรองใหบริษัทตางๆเขมงวดกับตัวซึ่งเทากับเปดโอกาสใหความ
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รับผิดชอบตอสังคมกลายเปนชองทางในการสรางโอกาสทางธุรกิจใหมๆใหเหนือคูแขงขันซึ่งเช่ือมโยง
เขากับภาพลักษณสินคา ยอดขาย และผลกําไรในที่สุด 
 ประโยชนที่เปนนามธรรม  องคกรไดรับประโยชนจากการวางตําแหนงตราผลิตภัณฑ (brand 
positioning) ใหอยูในใจของลูกคาเปนอับดับตนๆในประเภทสินคาหรือบริการนั้นๆโดยดําเนินกิจกรรม
ความรับผิดชอบตอสังคมรวมกับการทําตลาดผลิตภัณฑ สําหรับองคกรที่มิไดใชตราผลิต ภัณฑเปนช่ือ
ขององคกรหรือมีหลายตราผลิตภัณฑเปนช่ือขององคกรหรือมีหลายตราผลิตภัณฑ สามารถดําเนิน
กิจกรรมเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมที่สงเสริมภาพลักษณองคกร (corporate lmage) 
นอกเหนือจากการวางตําแหนงตราผลิตภัณฑโดยการสรางธรรมเนียมปฏิบัติทางธุรกิจที่อํานวย
ประโยชนตอสังคมโดยสมัครใจมากกวาเปนเพียงการปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับในอุตสาหกรรม หรือ
บานเมืองในดานตางๆนอกจากนี้องคกรยังสามารถจัดทํารายงานของกิจการที่เรียกวา sustainability 
report ซึ่งหนวยงาน global reporting lnitiative (gri) เปนผูวางกรอบและแนวทางไว เพื่อใชเผยแพร
กิจกรรมทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอมขององคกร 
 นอกจากนี้งานวิจัยของมหาวิทยาลัยฮารวารดเกี่ยวกับประโยชนของความรับผิดชอบตอสัง 
คมขององคกรพบวาการสรางความนาเช่ือถือและความสามารถในการประกอบการของบริษัทมีความ
เชื่อมโยกันโดยพบวา การบริษัทสามารถจัดการความสัมพันธและความคาดหวังของผูที่มีสวนไดสวน
เสียอยางเปนองครวมไดจะสงผลตอยอดขายมากถึง 4 เทา และการเจริญเติบโตของการจางงานถึง 8 
เทา เม่ือเทียบกับบริษัทที่ตอบสนองความตองการของผูถือหุนแตเพียงอยางเดียวเพราะจากการดําเนิน
กิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคมจะชวยสรางภาพลักษณในดานที่ดีของบริษัทเมื่อถึงคราวท่ีเกิด
วิกฤตกับบริษัทที่มีการดําเนินกิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคมอยางตอเนื่องจะมีโอกาสไดรับการ
สนับสนุนจากลูกคามากกวาบริษัทที่ไมไดทําอะไรเพื่อสังคมเลย 
 กลาวสรุปไดวาประโยชนตอความรับผิดชอบจะเกิดข้ึนไดจะตองปฏิบัติดวยความจริงใจ ไมทาํ
กิจกรรมเพียงเพื่อเปนการประชาสัมพันธองคกรหรือกิจกรรมที่พนักงานขององคกรไมไดมีสวนรวมเลย 
หรือทําดวยความไมเต็มใจ แตตองเปนการรวมกันดําเนินการโดยมีเปาหมายรวมกันเปนกิจกรรมที่นอม
นําองคกร และสมาชิกในองคกร เปนสวนหนึ่งของชุมชนและสังคม เกิดความใกลชิด ความรวมมอืกนัใน
กิจกรรมของชุมชนและสังคม เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน เนนการพัฒนาที่รากฐานของสังคม 
 
 4.6 มาตรฐานวาดวยความรับผิดชอบตอสังคม 
 การดําเนินการดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจนอกจากการนําแนวคิดความ
รับผิดชอบตอสังคมและแนวคิดที่เกี่ยวของดังกลาวขางตน มาเปนพื้นฐานในการดําเนินธุรกิจอยางมี
ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร เพื่อใหเกิดความยั่งยืนตอองคกรธุรกิจและสงผลที่ดีตอคุณ ภาพ
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ชีวิตที่ดีของชุมชนและสังคมแลว ยังมีมาตรฐานวาดวยความรับผิดชอบตอสังคมหรือ ISO 26000  ซึง่ใน
ระดับการคาระหวางประเทศ ประเทศที่พัฒนาแลวหลายประเทศกําหนดใหผูผลิตเพื่อสงออกคํานึง ถึง
การใชแรงงานเด็ก สิทธิมนุษยชนการไมทําลายสภาวะแวดลอม ฯลฯ ทําใหองคกรระหวางประเทศวา
ดวยการมาตรฐาน ISO เล็งเห็นถึงความสําคัญจึงไดดําเนินการกําหนดมาตรฐาน สากลวาดวยความ
รับผิดชอบตอสังคม ( ISO 26000   social responsibility ) คาดวาจะประกาศใชในอนาคตอันใกล 
(สํานักงานมาตรฐานสากล 2552) เปนเวลากวา 3 ปที่องคการระหวางประเทศวาดวยมาตรฐานหรือ
ไอเอสโอ(lnternational organization for standa- rdization) ไดต้ังคณะกรรมการเพ่ีอกําหนด
มาตรฐานวาดวยความรับผิดชอบตอสังคมหรือ ISO 26000 ในขณะน้ีรางหลักเกณฑ ISO26000 อยู
ระหวางรวมกันลงมติถึงแนวทางการดําเนินงานโดยคณะทํางานภายใตคณะกรรมการบริหารงานวิชา 
การของ ISOจากทั่วโลก 80 ประเทศ39 องคกรโดยไดดําเนินการมาต้ังแตป 2548 คาดวาจะประกาศใช
ไดภายในป 2553 นี้ 
 นอกจากนี้ องคการระหวางประเทศวาดวยมาตรฐาน  ISO  ไดระบุวา  ISO 26000  จะเปน
เคร่ืองมือในการชวยเหลือองคกรใหกาวจากเจตนารมณที่ดีไปสูการปฏิบัติที่ดีเปนแนวทางสําหรับองค 
กรทุกประเภททั้งองคกรภาครัฐและเอกชน ทั้งประเทศที่พัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนาในการ
ดําเนินการดานความรับผิดชอบตอสังคมโดยความสมัครใจ 
  
 หลัก 7 ประการของ ISO 26000 
 ISO 26000 มีหลักการสําคัญ 7 ประการ คือ 
 1. หลักการปฏิบัติตามกฎหมาย (Principle of legal compliance)  องคกรจะตองมีการ
ปฏิบัติที่สอดคลองกับกฎหมาย  และกฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของกับชาติและระดับสากลทั้งในเชิงรุก
และเชิงรับ 
 2. หลักการเคารพตอแนวปฏิบัติระดับชาติหรือระดับสากล (Principle of respect fo 
authoritative inter-government agreements or international recognized instruments)  รวมถึง
สนธิ สัญญาสากล  คําส่ัง  ประกาศ  ขอตกลง  มติ  และขอช้ีนําตางๆ  ซึ่งไดรับการรับรองจากองคกร
สากลที่เกี่ยวของกับองคกรนั้นๆ 
 3.  หลักการใหความสําคัญกับผูมีสวนไดสวนเสีย(Principle of recognition of stakeholders 
and concerns) องคกรควรตระหนักถึงสิทธิและผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียโดยเปดโอกาสให
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมขององคกร  เชน  นโยบาย  ขอเสนอ  หรือการตัดสินใจตางๆ ก็
ตามที่จะสงผลผูมีสวนไดสวนเสีย 
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 4. หลักการของการแสดงความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได (Principle of account 
tability)  ในการดําเนินงานใดๆ ก็ตามขององคกรตองสามารถตรวจสอบไดจากภายนอก 
 5. หลักการความโปรงใส (Principle of transparency)  องคกรควรเปดเผยขอมูลตางๆ  ใหผู
มีสวนไดสวนเสียรวมถึงผูที่เกี่ยวของไดรับทราบอยางชัดแจง 
 6. หลักการความเคารพในสิทธิมนุษยชน (Principle of respect of fundamental)  องคกร
ควรดําเนินนโยบายและดําเนินกิจกรรมที่สอดคลองกับปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน 
 7. หลักการความเคารพในความหลากหลาย  (Principle of respect for diversity) องคกร
ควรจางพนักงาน  โดยไมมีการแบงแยกเชื้อชาติ สีผิว ความเชื่อ อายุ เพศ  
 องคประกอบของความรับผิดชอบตอสังคมในมาตรฐาน ISO 26000 ไดกําหนดองคประกอบ
หลักของความรับผิดชอบไว 7 ประการ ดังนี้ 
 1. มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Organization governance)  กลาวคือ  องคกรควรกําหนด
หนาที่ใหคณะกรรมการฝายจัดการ  เพื่อแสดงถึงความไมโปรงใส  พรอมรับการตรวจสอบและสามารถ
ชี้แจงใหผูมีสวนไดเสียไดรับทราบถึงผลการปฏิบัติงานได 
 2. คํานึงถึงสิทธิมนุษยชน (Human rights)  ซึ่งเปนสิทธิข้ันพื้นฐานของมนุษยโดยสิทธิ
ดังกลาวควรครอบคลุมถึงสิทธิความเปนพลเมือง สิทธิทางการเมือง สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม และสิทธิตามกฎหมายระหวางประเทศดวย 
 3. ขอปฏิบัติดานแรงงาน (Labor practices)  องคกรตองตระหนักวา แรงงานไมใชสินคา  
ดังนั้น แรงงานจึงไมควรถูกปฏิบัติเสมือนเปนปจจัยการผลิต 
 4. การดูแลส่ิงแวดลอม (Environment)  องคกรจําเปนที่จะตองคํานึงถึงหลักการปองกัน
ปญหามลพิษการบริโภคอยางยั่งยืน  (Sustainable consumption)  และการใชทรัพยากรอยางมีประ
สิทธิภาในการดําเนินการผลิตและบริการ 
 5. การดําเนินธุรกิจอยางเปนธรรม (Fair operating practices)  องคกรตางๆ ควรแขงขันกัน
อยางเปนธรรมและเปดกวาง  ซึ่งจะชวยสงเสริมประสิทธิภาพในการลดตนทุนสินคาและบริการ  
นวัตกรรมการพัฒนาสินคาหรือกระบวนการใหม ๆ รวมถึงจะชวยขยายการเติบโตทางเศรษฐกิจและ
มาตรฐานการครองชีพในระยะยาว 
 6. ใสใจตอผูบริโภค (Consumer issues) องคกรจะตองเปดโอกาสใหผูบริโภคไดรับทราบ
ขอมูลในการใชสินคาและบริการอยางเหมาะสม ทั้งยังตองใหความสําคัญกับการพัฒนาสินคาและ
บริการที่เปนประโยชนตอสังคมโดยคํานึงถึงความปลอดภัยในการใชงานและสุขภาพของผูบริโภค  
นอกจากนี้เม่ือพบวาสินคาไมเปนไปตามกฎเกณฑที่กําหนด  องคกรก็จะตองมีกลไกในการเรียกคืน
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สินคา พรอมทั้งยังตองใหความสําคัญกับกฎหมายคุมครองผูบริโภค และถือปฏิบัติอยางเครงครัดอีก
ดวย 
 7. การแบงปนสูสังคมและชุมชน (Contribution to the community and society)  ใน
การศึกษาเร่ือง “ศึกษาและพัฒนาส่ือโฆษณาประชาสัมพันธรณรงคความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม 
กรณีศึกษาหางสรรพสินคาเซ็นทรัล”  จะตองศึกษาเร่ืองมาตรฐานวาดวยความรับผิดชอบตอสังคม 
(ISO 26000 Social Responsibility) เพื่อจะเปนเคร่ืองมือและแนวทางในการชวยเหลือองคกรในการ
ดําเนินการดานความรับผิดชอบตอสังคมใหมีประสิทธิภาพ 
 
 4.7 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความตระหนักและการมีสวนรวมความตระหนัก 
 ความตระหนักเปนเร่ืองของการมองเห็นถึงความสําคัญของปญหาหรือเร่ืองราวที่เกิดข้ึนและมี
ความพรอมที่จะเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเพื่อแกไขปญหาใหดีข้ึน 
 คารเตอร  วี กูต (Carter V. Good. 1975) ไดใหความหมายของความตระหนักวา หมายถึง
ความรูสึกที่แสดงถึงการเกิดความรูของบุคคล  หรือการที่บุคคลแสดงความรูสึกรับผิดชอบตอปญ หา
ตางๆ ที่เกิดข้ึน 
 ดาโกเบิรต ดี รูนส (Dagobert  D. Runes. 1971)  ไดใหความหมายของความตระหนักวา 
หมายถึง  การกระทําที่เกิดจากความสํานึกในเร่ืองหรือเหตุการณนั้น ๆ 
 เบนจามิน บี โวลแมน (Benjamin B. Wolman. 1973) ไดใหความหมายของความตระหนักวา 
หมายถึง ภาวะการณที่บุคคลเขาใจหรือสํานึกถึงบางส่ิงบางอยางของเหตุการณ  ประสบการณ  หรือ
วัตถุส่ิงของนั้นๆ  
 ความตระหนัก หมายถึง  ความสํานึก  ซึ่งเปนสภาวะทางจิตที่เกี่ยวกับความรูสึก  ความคิด
และความปรารถนาตางๆ เกิดจากการรับรูและความสํานึก  เปนสภาวะท่ีบุคคลไดรับรูมากอน (ไพลิน  
ศศิธนากรแกว. 2537) 
 ความตระหนักเปนเร่ืองของการมองเห็นถึงความสําคัญในปญหาหรือเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึน  
รวมถึงมีความพรอมที่เขารวมในกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเพื่อแกไขปญหาเหลานั้นให
เปนไปในทางที่ดีข้ึน (กนกวรรณ   มณฑิราช. 2539) 
 เบรคเลอร (Breakler. 1986)  กลาววา  องคประกอบสําคัญที่กอใหเกิดความตระหนักมี 3 
ประการ ดังนี้ 
 1. ความรูความเขาใจ (Cognitive Component) จะเร่ิมตนจากระดับงายและมีการพัฒนา
เพิ่มมากข้ึนตามลําดับ 
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 2.  อารมณความรูสึก (Affective Component) เปนความรูสึกดานทัศนคติ  คานิยม  ความ
ตระหนักชอบหรือไมชอบ  ดีหรือไมดี  เปนองคประกอบในการประเมินส่ิงเราตางๆ  
 3.  พฤติกรรม (Behavioral Component)  เปนการแสดงออกทั้งทางวาจา  กิริยา  ทาทางที่มี
ตอส่ิงเรา  หรือแนวโนมที่บุคคลจะกระทํา 
 ดังนั้น ความตระหนักในงานวิจัยนี้  จึงหมายถึง  ลักษณะอาการที่แสดงถึงการรับรู  คิดไดและ
การรูสึกสํานึกของประชาชนถึงความสําคัญที่จะตองรวมแกปญหาส่ิงแวดลอม  และแนวคิดขางตน
สามารถนํามาอธิบายความตระหนักตอปญหาดังกลาวไดวา  เมื่อบุคคลไดรับขาวสารและความรู
เกี่ยวกับปญหาส่ิงแวดลอมแลว  บุคคลจะเกิดความรูสึกและความตระหนักตอปญหาส่ิงแวดลอม ซึ่งจะ
นําไปสูการแสดงออกของพฤติกรรมตอไป 
  
 การมีสวนรวม 
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงมีพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชน
วา “งานสวนรวมนั้น  ตองอาศัยความรู  ความสามารถของแตละคนมารวมกันทํา  จึงจะสําเร็จสมบูรณ  
ไมสามารถจะทําใหเสร็จโดยลําพังตนเองได  ทุกคนที่รวมงานกันจําเปนตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน” 
 “การมีสวนรวมของประชาชน  คือ หัวใจของการพัฒนาที่จะสงเสริมใหประชาชนในชุมชนเกิด
ความรวมมือรวมใจในการพัฒนาชุมชน  เพื่อใหเกิดการเรียนรูกัน  รวมคิด  รวมทํา  รวมกันศึกษา
ปญหาและความตองการของชุมชนรวมกันแกไขปญหาชุมชนดวยตัวชุมชนเอง  โดยชุมชน  เพื่อชุมชน  
เพื่อใหเปนชุมชน” 
 เออรวิน วิลเล่ียม (Erwin William. 1976)  ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมไววา เปน 
กระบวนการใหประชาชนเขามามีสวนเก่ียวของในการดําเนินงานพัฒนา  รวมคิด  รวมตัดสินใจ  
แกปญหาของตนเอง  เนนการมีสวนเกี่ยวของอยางแข็งขันกับประชาชน  ใชความคิดสรางสรรคและ
ความชํานาญของประชาชนแกไขรวมกับการใชวิทยาการที่เหมาะสมและสนับสนุน  ติดตามการ
ปฏิบัติงานขององคการเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 
 ลิสค  แฟรงคลิน (Lisk Franklyn. 1985)  มีแนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนวา 
การมีสวนรวมของประชาชนจะตองมีความสัมพันธกับแนวคิดของการเชื่อใจและการยอมรับตนเอง  
เพื่อที่จะนําไปสูการมีสวนรวมของประชาชนอยางยั่งยืน  ซึ่งสามารถสังเกตไดจากระดับความพึงพอใจ  
ระดับความไววางใจและตองครอบคลุมทัศนคติ  ความคาดหวังและกิจกรรมที่ตองปฏิบัติรวมกัน 
 เทอรตัน แอนดรูว (Turton Andrew. 1987)  ไดใหความหมายของการมีสวนรวมของ
ประชาชนวา หมายถึง การรวมความสนใจของแตละคน  ซึ่งมีความเกี่ยวพันกันทางดานความรูสึกใน
กิจกรรมตางๆ ในลักษณะของความรวมมือ รวมใจ  รวมกําลังจนกระทั่งเกิดการรวมตัวกันเปนกลุมข้ึน 
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 องคการอนามัยโลก (WHO) และองคการยูนิเซฟ (UNICEF) ไดใหความหมายวา การมีสวน
รวม คือ การที่กลุมของประชาชนกอใหเกิดการรวมตัวที่สามารถจะทําการตัดสินใจใชทรัพยากรและมี
ความรับผิดชอบในกิจกรรมที่กระทําโดยกลุมและกลุมผูเชี่ยวชาญที่ใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการมีสวน
รวมของประชาชน  ในการประชุม ณ องคกรสหประชาชาติเคยระบุไววาการมีสวนรวมของประชาชน
เปนคําที่ไมอาจกําหนดนิยามความหมายเดียวที่ครอบคลุมไดเพราะความหมายของการมีสวนรวมอาจ
แตกตางกันไปในแตละประเทศ  หรือ แมแตในประเทศเดียวกันก็ตามหากจะใหเขาใจชัดแลว การนิยาม
ความหมายของการมีสวนรวมของประชาชนควรมีลักษณะจํากัดเฉพาะในระบบเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมืองหนึ่งๆ เทานั้น 
 การมีสวนรวมเกิดจากแนวคิด 3 ประการ คือ  
 1. ความสนใจและความหวงกังวลรวมกันซ่ึงเกิดจากความสนใจและความหวงกังวลของ
บุคคล ซึ่งบังเอิญพองตองกันกลายเปนความสนใจและความหวงกังวลรวมกันของสวนรวม 
 2. ความเดือดรอนและความไมพึงพอใจรวมกันที่มีตอสถานการณที่เปนอยูนั้นและลงมือ
กระทํารวมกัน 
 3. การตกลงใจรวมกันที่จะเปล่ียนแปลงกลุม  หรือชุมชนไปในทิศทางที่ปรารถนา  การ
ตัดสินใจรวมกันนี้  จะตองรุนแรงมากพอท่ีจะทําใหเกิดความคิดริเร่ิมกระทําการที่สนองตอบความ
เห็นชอบของคนสวนใหญเกี่ยวกับกิจกรรมนั้น 
 แบบอยางของผูมีสวนรวมมี 3 แบบ ดังนี้ 
 1. เปนผูกระทําการ คือ ผูกอใหเกิดกิจกรรมพัฒนานั้น 
 2. เปนผูรับผลการกระทํา คือ ไดรับผลจากกิจกรรมโดยตรง 
 3. เปนสาธารณชนท่ัวไป  คือ ประชาชนทั่วไปที่ไมไดมีสวนเกี่ยวของโดยตรง  แตวามีสวนรวม
ในกิจกรรม 
 ผูวิจัยไดนําแนวคิดเกี่ยวกับความตระหนักและการมีสวนรวมมาอางอิงดวย เพราะการที่ผู บริ 
โภคจะตัดสินใจเขาไปสวนรวมในการลดปญหานั้นจะตองมีความรู ความเขาใจและมีความตระ หนักถึง
ความจําเปนที่จะตองชวยกันลดปญหาส่ิงแวดลอม โดยการใหความรวมมือและเขารวมกิจ กรรมตางๆ 
ที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาและใชทรัพยากรอยางคุมคา เพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติใหมากที่สุด 
 ด้ังนั้นจึงสรุปไดวา ความรับผิดชอบตอสังคมนั้น เปนการดําเนินธุรกิจอยางมีคุณธรรม โดย
คํานึงถึงผลประโยชนแกชุมชนและสังคมควบคูไปกับประโยชนทางธุรกิจของตน โดยมีการแสดง ออกถึง
ความรับผิดชอบตอสังคมในดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับองคกรทั้งทางตรงและทางออมผานทางนโยบาย
และกิจกรรมตางๆ ที่องคกรไดจัดข้ึน อีกทั้งยังเปนส่ิงที่ชวยเสริมสรางภาพลักษณใหกับองคกร เพื่อให
เกิดการยอมรับจากสังคมมากข้ึน 
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5. ภาพลักษณ 
 5.1 ความหมายของภาพลักษณ 
 ภาพลักษณ (Image) ในดานวิชาการประชาสัมพันธ หมายถึง ภาพที่เกิดข้ึนในใจ (Mental 
Picture) ของคนเรา อาจจะเปนภาพที่มีตอส่ิงมีชีวิตหรือส่ิงที่ไมมีชีวิตก็ได เชน ภาพที่มีตอบุคคล 
(Person) องคกร (Organization) สถาบัน (Institution) เปนตน (วิรัช   ลภิรัตนกุล. 2540: 13-30) 
 สมาคมการประชาสัมพันธระหวางประเทศ (International Public Relation Association) 
(วิรัช ลภิรัตนกุล. 2540: 13) อธิบายวา เปนภาระหนาที่ของฝายบริหาร หรือฝายจัดการที่ตองอาศัยการ
วางแผนที่ดีในการดําเนินงาน มีการกระทําอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ เพื่อสรางสรรคธํารงรักษาไวซึ่ง
ความเขาใจอันดี ไดรับการสนับสนุนหรือรวมมือจากกลุมประชาชนที่องคกรหรือสถาบันที่เกี่ยว ของ ซึ่ง
ตองใชวิธีการวัดประเมินถึงประชามติ หรือความตองการของประชาชน พรอมทั้งการเผยแพร การ
กระจายขาวสารสูประชาชนเพื่อใหเกิดความรวมมือและบรรลุถึงผลประโยชนรวม กันขององคกร และ
กลุมประชาชนที่เกี่ยวของ 
 เสรี วงษมณฑา (2542: 83) ไดกลาวถึงความหมายของภาพลักษณวา เปนองคประ กอบของ
ขอเท็จจริง (Objective Fact) กับการประเมินสวนตัว (Personal Judgment) ทําใหเกิดภาพลักษณ ซึ่ง
เกิดจากการรับรู (Perceptual) ของบุคคลไมใชขอเท็จจริง (Factual) ภาพลักษณคอนขางแนนอน 
(Fixed) เปนภาพที่ฝงลึกในใจเปลี่ยนแปลงคอนขางยาก ซึ่งเกิดจากการรับรูของคนทั่วไป  
 ฟลลิป คอตเลอร (Philip Kotler. 2000: 553) ไดอธิบายนิยามของภาพลักษณ วาเปนองครวม
ของ ความเช่ือ ความคิด และความประทับใจที่บุคคลมีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ซึ่งทัศนคติและการกระ ทําใดๆ 
ที่คนเรามีตอส่ิงนั้นจะมีความเกี่ยวพันอยางสูงกับภาพลักษณของส่ิง ๆ นั้น 
 แฟรงค เจฟกิ้น (Frank Jefkins. 1993: 21-22) ไดอธิบายภาพลักษณขององคกรธุรกิจไววา 
ภาพลักษณของบริษัท หรือภาพลักษณขององคกรธุรกิจ (Corporate Image) หมายถึง ภาพขององค 
กรใดองคกรหนึ่ง ซึ่งหมายรวมทุกส่ิงทุกอยางเกี่ยวกับองคกรที่ประชาชนรูจักเขาใจ และไดมีประ สบ
การณในการสรางภาพลักษณขององคกรนั้น สวนหนึ่งกระทําไดโดยอาศัยการนําเสนออัตลักษณของ
องคการ (Corporate Identity) ซึ่งปรากฏแกสายตาคนทั่วไปไดงาย 
 วิจิตร อาวะกุล (2541: 184) ใหความหมายของ ภาพลักษณ วาเปนภาพของสถาบัน
หนวยงาน บริษัทหางราน หรือบุคคลที่เกิดความรูสึกข้ึนในจิตใจของคนเราวา ดี ไมดี ชอบ ไมชอบ 
เชื่อถือ ไมเชื่อถือ เห็นดวย ไมเห็นดวย ฯลฯ หรือเฉยๆ อยูตรงกลางไมดี ไมเลว ถาความเห็นคนของคน
สวน มากเปนเชนไร ภาพลักษณของหนวยงานก็จะเปนเชนนั้น ถาผลออกมาไมดีหรือปานกลาง ก็
จะตองรีบเรงสรางภาพลักษณใหดีข้ึน มิฉะนั้นหากภาพลักษณตกตํ่าลง จะพาใหการดําเนินงานของ
สถาบันนั้นลมเหลวได 
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 วาสนา จันทรสวาง  (2541: 7)  ไดใหความหมายของ ภาพลักษณ หมายถึง ชื่อเสียงของ
องคกร บุคคล หรือส่ิงใดส่ิงหนึ่ง งานประชาสัมพันธเปนงานสรางสรรคภาพลักษณ มุงสรางภาพที่ดี 
เหมาะสม ถูกตอง สรางความประทับใจ ใหเกิดข้ึนทั้งภายในจิตใจของบุคลากร และบุคคลภาย นอก 
โดยการสรางภาพลักษณที่พึงปรารถนา (Wish Image) ใหเกิดข้ึนในจิตใจ สรางความสัมพันธที่ดีใหมี
ความเขาใจ เกิดการยอมรับ เกิดความเชื่อถือ และศรัทธาตอองคกร 
 กลาวสรุปไดวา ภาพลักษณเพื่อสงเสริมการตลาดจึงส่ือความหมายรวมถึงภาพลักษณทุก
ดานที่ประกอบข้ึนจากสวนตางๆ ของธุรกิจ และสามารถสงผลตอความเคล่ือนไหวของภาวะทาง การ 
ตลาดของธุรกิจทั้งในทางตรงและทางออม เชน เมื่อผลิตภัณฑมีภาพลักษณที่ดี ชวยใหผูบริโภคตองการ
ซื้อ สงผลใหยอดจําหนายเพิ่มมากข้ึน และหากภาพลักษณของตัวองคกรดีดวยยอมกอให เกิดความ
เชื่อถือไววางใจจนถึงข้ันชื่นชมและศรัทธา จึงมีผลตอความจงรักภักดีในตราสินคา (Brand Loyalty) ทํา
ใหสินคาอยูในตลาดไดอยางยั่งยืนและสวนครองตลาด (Market Share) เติบโตรุดหนา 
 ดังนั้น ภาพลักษณ หมายถึง ภาพที่เกิดข้ึนในใจ (Mental picture) ของคนเรา ซึ่งเปนองค 
ประกอบระหวางขอเท็จจริง (Objective Fact) กับการประเมินสวนตัว (Personal Judgment) ที่เกิด
จากการเผยแพร  การกระจายขาวสารสูประชาชนของฝายบริหารที่ไดวางแผนและสํารวจ 
 
 5.2 ประเภทของภาพลักษณ 
 วิรัช ลภิรัตนกุล (2540: 28) ไดจําแนกภาพลักษณออกเปน 4 ประเภท ดังนี้ 
 1. ภาพลักษณของบริษัท (Corporate Image) คือ ภาพที่เกิดข้ึนในจิตใจของประชาชนทีม่ตีอ
บริษัทหรือหนวยงานธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง รวมถึงการบริหารหรือการจัดการ (Management) สินคาผลิต 
ภัณฑ (Product) และบริการของบริษัท (Service) ของบริษัท 
 2. ภาพลักษณของสถาบันหรือองคกร (Institution Image) คือ ภาพท่ีเกิดข้ึนในใจของประ 
ชาชนที่มีตอสถาบันหรือองคกร โดยเนนไปที่สถาบันหรือองคกรเพียงอยางเดียว ไมรวมถึงสินคาและ
บริการที่จําหนาย ภาพลักษณของสถาบันหรือองคกรจึงมีความหมายแคบลงจากภาพลักษณของบริษัท 
 3. ภาพลักษณของสินคาหรือบริการ (Product / Service Image) คือ ภาพที่เกิดข้ึนในใจของ
ประชาชนที่มีตอสินคาหรือบริการของบริษัทเพียงอยางเดียว ไมรวมถึงองคกรหรือบริษัท 
 4. ภาพลักษณที่มีตอตราสินคาตราใดตราหนึ่ง (Brand Image) คือ ภาพที่เกิดข้ึนในใจของ
ประชาชนที่มีตอตราสินคายี่หอหนึ่งหรือตรา (Brand) ใดตราหนึ่ง หรือ เคร่ืองหมายการคา (Trad 
emark) ใดเคร่ืองหมายการคาหนึ่ง สวนมากมักใชในดานการโฆษณา (Advertising)  
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 พงษเทพ  วรกิจโภคาทร (2536: 124-125) ไดแบงประเภทภาพลักษณไดดังนี้ 
 1. ภาพลักษณซอน (Multiple Image) เปนภาพลักษณที่ต้ังมาจากสมมติฐาน วาบุคคลใน
สังคมนั้นมาจาก “รอยพอ  พันแม” มาจากแหลงตาง ๆ มีความรู ความเชื่อ ฐานะทางเศรษฐกิจสังคม 
การศึกษา และอ่ืนๆ ที่ตางกัน โดยเฉพาะมีความรูและประสบการณตางกันดังนั้นจะหวังวา สมาชิกใน
สังคมจะมีภาพลักษณขององคการหนึ่งเหมือนกันจึงเปนไปไมได ยิ่งไปกวานี้ตัวบุคคลหนึ่งก็อาจมีทั้ง
ภาพลักษณในทางบวก (ตอเร่ืองหนึ่ง) และภาพลักษณในทางลบ (อีกเร่ืองหนึ่ง) ไดเชนกัน 
 2. ภาพลักษณปจจุบัน (Current Image) เปนภาพลักษณตามความจริงในปจจุบันซ่ึงอาจ
เปนภาพลักษณเชิงลบหรือบวกก็ได จะเปนภาพลักษณที่เกิดมาโดยธรรมชาติหรือโดยเจตนาก็ตาม 
หนาที่ของผูบริหารจะตองหาภาพลักษณปจจุบันใหได เมื่อพบภาพลักษณที่ไมดีจะไดปรับเปล่ียนใหดี
ข้ึน หรือพบภาพลักษณที่ผิดเพี้ยนจากส่ิงที่ตองการก็อาจนําไปพิจารณาตัดสินใจตอไปได 
 3. ภาพลักษณกระจกเงา (Mirror Image) ก็เปรียบไดกับเวลาที่คนเราสองกระจกเขาก็จะเห็น
ภาพของตัวเองในกระจก ในภาพนั้นเขาอาจมองวาสวย สงางามดี หรือตรงกับลักษณะใดก็ไดตาม
ความนึกคิดของเขา ในกรณีนี้ก็เชนกัน ผูบริหารอาจมองวาองคการไดทําโนนทํานี่ดีมากแลว ดังนั้น 
ภาพลักษณขององคการจึงนาจะเปนภาพลักษณที่ดี ซึ่งความจริงจะเปนเชนไรก็เปนอีกกรณีหนึ่ง ทั้งนี้ 
ประชาชนกลุมเปาหมายอาจมองอะไรที่แตกตางจากผูบริหารก็ได 
 4. ภาพลักษณที่พึงปรารถนา (Wish Image) เปนภาพลักษณที่ผูบริหารและหรือพนัก งานมี
ความตองการจะใหองคการของตนเปนเชนนั้น เชน เปนองคกรที่มีความรับผิดชอบตอสังคม เปนองคกร
ที่มีความเจริญรุงเรือง เปนองคกรที่ใหคําตอบแบบที่ยุติธรรมแกพนักงาน เปนตน การกําหนดความ
ปรารถนา เปรียบเสมือนการกําหนดเปาประสงคของงานที่เราจะไดเพื่อบรรลุเปา ประสงคนั้นๆ 
 5. ภาพลักษณสูงสุดที่ทําได (Optimum Image) หมายถึง ภาพลักษณที่เกิดข้ึนจากการ
ตระหนักในความจริงและมีความเขาใจ การรับรู (Perception) ของผูรับขาวสาร อุปสรรคของการใชส่ือ
มวลชลและสื่อที่เราควบคุมได และสภาพแวดลอมที่ยากที่จะควบคุม และอ่ืนๆ ที่เปนอุปสรรคตอการ
สรางภาพลักษณที่พึงปรารถนา ดังนั้น ภาพลักษณชนิดนี้จึงเปนภาพลักษณที่ผูเกี่ยวของรูจักประมาณ
ตนและตัวแปรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของจนไมทําใหการกําหนดภาพลักษณที่พึงปรารถนามีความสูงสงมากเกิน
ความเปนจริง 
 6. ภาพลักษณที่ถูกตองและไมถูกตอง (Correct and Incorrect Image) เปนภาพลักษณอีก
ลักษณะ เปนภาพลักษณที่เกิดข้ึนไมตรงกับความเปนจริง อาจเปนเพราะเหตุการณที่เกิดข้ึนโดย
ธรรมชาติ (ขาวลือ อุบัติเหตุ ฯลฯ) และหรือกระบวนการสื่อสาร และหรือการรับรูของผูรับสาร และเมื่อ
เกิดภาพลักษณที่ไมถูกตองแลวจําเปนตองมีการแกไขภาพลักษณใหถูกตองตอไป ภาพลักษณที่ถูกตอง
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นี้คลายกับภาพลักษณปจจุบันแตจะตางกันที่ภาพลักษณที่ถูกตองไดมีการปรับเปล่ียนจากภาพลักษณ
ที่ไมถูกตองมากอนระยะหน่ึงแลว 
 7. ภาพลักษณสินคา/บริการ (Product/Service Image) สินคาหรือบริการก็มีภาพลักษณ
ของตนเอง เชนเดียวกับองคการ สินคาหรือบริการบางอยางอาจมีภาพลักษณที่ไมคอยดี (เชน บุหร่ี หรือ
สถานอาบอบนวด) แตสินคาหรือบริการบางอยางกลับมีภาพลักษณในทางตรงกันขาม (เชน ยาสีฟน 
โรงพยาบาล) เมื่อสินคา/บริการที่องคการมีไมวาจะมีภาพลักษณเชิงลบหรือบวก หรือกลางๆ ก็ยังมี
ความจําเปนที่จะตองปรุงแตงใหมีภาพลักษณที่มีเอกลักษณเปนที่ยอมรับมากข้ึนจากสังคม นอกจากนี้ 
ภาพลักษณขององคการจะเปนเชนไรภาพลักษณสินคานี้ก็จะมีความเกี่ยวพันเปนอยางมาก 
 8. ภาพลักษณตราสินคา (Brand Image) เปนภาพลักษณที่มีลักษณะคลายกับภาพลักษณ
สินคา เพียงแตกรณีนี้เปน “ตราสินคา”  “ยี่หอสินคา ” หรือ “Logo” “สัญลักษณ” 
 9. ภาพลักษณองคกร (Corporate Image) เปนภาพลักษณขององคการใดองคการหนึ่ง โดย
เนนภาพรวมทั้งหมดขององคการ โดยรวมถึงสินคา ยี่หอสินคา ระบบการบริหารบริษัท ความมั่นคง การ
มีบุคลากรที่มีคุณภาพ ความรับผิดชอบตอสังคม ฯลฯ 
 10. ภาพลักษณสถาบัน (Institutional  Image) คลายกับภาพลักษณองคกรขางตน เพียง แต
มุงมองเฉพาะตัวบริษัท หรือตัวสถาบัน ความรับผิดชอบของสถาบันที่มีตอสังคม ความเปนสถา บันที่
มั่นคงเจริญกาวหนา แตทั้งนี้จะไมมุงมองในเชิงธุรกิจการคา หรือการตลาด หรือตราสินคา อะไรทั้งส้ิน 
นอกจากบทบาทหรือพฤติกรรมของสถาบันอยางเดียว 
 สรุปไดวา การทําความเขาใจภาพลักษณในคุณสมบัติตางๆ จะสามารถใชประโยชนของ
ภาพลักษณในแตละประเภทไดอยางถูกตองเหมาะสม และถายิ่งมีความเขาใจถึงความสัมพันธเกี่ยวโยง
กันก็จะทําใหสามรถนําไปใชประโยชนในการจัดการภาพลักษณ (Image Management) ไดตอไป 
 
 5.3 องคประกอบของภาพลักษณและกระบวนการเกิดภาพลักษณ 
 เคนเนธ อี บาวลดิงจ (Kenneh E. Boulding. 1975: 91)  ไดกลาวถึง “ภาพลักษณ” วาเปน
ความรู สึกของคนเราที่มีตอส่ิงตางๆ โดยเฉพาะความรู สึกนั้นเปนความรูที่ เราสรางข้ึนมาเอง 
(Subjective Knowledge) ซึ่งประกอบไปดวย “ขอเท็จจริง” คุณคาที่เราเปนผูใหรวมอยู บาวลดิงจ  
เสนอวาบุคคลแตละคนจะเก็บสะสมความรูเชิงอัตวิสัย (Subjective Knowledge) เปนการสะสมเกี่ยว 
กับส่ิงในโลกรอบๆ ตัวเราที่ไดประสบ ความรูเชิงอัตวิสัยของบุคคลเหลานั้นเปนที่รวมของส่ิงตาง ๆ ที่เรา
เชื่อวาเปนจริงเสมอ เนื่องจากเราไมสามารถที่จะรับรูและทําความเขาใจกับส่ิงตางๆ นั้นไดอยางถี่ถวน
เสมอไป เรามักจะไดเฉพาะภาพบางสวนหรือลักษณะกวางๆ ของส่ิงเหลานั้น ซึ่งจะเปนภาพที่ไมแนนอน 
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ความรูเชิงอัตวิสัยนี้จะประกอบเปนภาพลักษณของเราที่มีอยูในโลกและพฤติกรรมของเราก็ข้ึนอยูกับ
ภาพลักษณที่มีอยูในสมองดวย 
 ภาพลักษณ เปนเร่ืองที่เกี่ยวของกับจิตใจโดยตรง เพราะเราไมไดมีประสบการณโดยตรงกับ
ส่ิงแวดลอมที่เราไดสัมผัสมา แตเราก็ยังไดรับประสบการณจากทางอ่ืนอีก ซึ่งเราตองอาศัยการตี ความ 
หมายสําหรับตัวเองเสมอ ภาพลักษณจึงเปนการทดแทนความหมายเชิงอัตวิสัย (Subjective 
Knowledge) ของส่ิงตาง ๆ ที่เรารับรูมา เปนความรูสึกเชิงตีความหมาย (Interpreted Sensation) หรือ
ความประทับใจในภาพที่ปรากฏ (Appearance) ความคลายคลึงหรือความหมายของการรับรู 
(Perception) กระบวนการของการรับรูอยางเลือกสรร ตีความ และใหความหมายตอส่ิงตาง ๆ เหลา นัน้ 
นั้นคือกระบวนการกอจินตภาพ ( Process of Image) ซึ่งมักจะมีความสําคัญยิ่งตอการรับรูในส่ิงที่ไมมี
ความหมายแนนอนชัดเจนในตัวของมันเอง 
 องคประกอบของภาพลักษณอาจแยกได 4 สวน ในความเปนจริงองคประกอบทั้ง 4 สวน จะมี
ความเกี่ยวของเปนปฎิสัมพันธตอกันไมสามารถแยกออกเปนสวนๆ ได 
 1. องคประกอบเชิงการรับรู (Preceptual Component) เปนส่ิงที่บุคคลไดรับจากการสังเกต
โดยตรง การสังเกตจะนําไปสูการรับรู (Cues) ซึ่งอาจจะเปนบุคคล สถานที่ เหตุการณ ความคิด หรือ
วัตถุส่ิงของตาง ๆ เราจะไดภาพตาง ๆ ผานจากการรับรูนี้ 
 2. องคประกอบเชิงความรู (Cognitive Component) ไดแก ภาพลักษณที่เปนความรูเกี่ยวกับ
ลักษณะประเภทความแตกตางของส่ิงตาง ๆ ที่ไดจากการสังเกตส่ิงที่ถูกรับรู 
 3. องคประกอบเชิงความรูสึก (Affective Component) ไดแก ภาพลักษณของบุคคลที่ 
เกี่ยวกับความรูสึกที่มีตอส่ิงตาง ๆ ที่เกี่ยวพันกับความรูสึกยอมรับหรือไมยอมรับ ชอบหรือไมชอบ 
 4. องคประกอบเชิงการกระทํา (Cognitive Component) เปนภาพลักษณที่เกี่ยวกับความมุง
หมายหรือเจตนาที่จะเปนแนวทางปฏิบัติตอบโตส่ิงเรานั้น อันเปนผลปฎิสัมพันธระหวางองคประกอบ
เชิงความรู 
 องคประกอบเชิงการรับรู เชิงความรู เชิงความรูสึก และเชิงการกระทํานี้จะผสมผสานกันเปน
ภาพที่บุคคลไดมีประสบการณในโลก ดังนั้น ภาพลักษณที่ดีของธุรกิจจึงสัมพันธโดยตรงกับพฤติกรรม
ของผูบริโภคซึ่งกวาผูบริโภคเปาหมาย (Target Consumer) แตละรายจะเปลี่ยนฐานะมาเปนลูกคา 
(Customer) นั้น จะผานการรับรู (Preception) จนเกิดความรู (Knowledge) และความรูสึก (Affection) 
ที่ดีตอผลิตภัณฑและองคกรธุรกิจ จนกระทั่งเกิดพฤติกรรมการซื้อ (Buying) มาบริโภคในที่สุด 
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 การเกิดภาพลักษณ 
 ภาพลักษณที่เกิดข้ึนในแตละบุคคลตอเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งนั้น ยอมแตกตางกันไปตามแตส่ิงที่ผู
นั้นไดประสบมา 
 พงษเทพ วรกิจโภคาทร (2536: 129-131) ไดอธิบายถึงการเกิดภาพลักษณในปจเจก บุคคล
วา เมื่อปจเจกบุคคลไดรับเหตุการณภายนอกมายังตัวเองนั้น เหตุการณที่ไดรับไมสามารถจะสรางให
เปนภาพไดทันที แตตองมีข้ันตอนตางๆ ของการเกิดภาพลักษณในปจเจกบุคคล ไดดังนี้ 
 1. เหตุการณและส่ิงแวดลอม (Events and Environment) คนเรานั้นเปนสมาชิกของสังคม 
ซึ่งในสังคมนี้ก็จะมีเหตุการณทั้งทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา และอ่ืนๆ อีก
มากมาย แตมีเพียงบางสวนของเหตุการณ หรือบางเหตุการณเทานั้นที่คนเราจะรับเขามายังตัวเราได 
และในบรรดาเหตุการณที่เกิดข้ึนทั้งหลายนี้จะมีคุณคาดานดีหรือเลว จะสําคัญหรือไม จะมีความหมาย
อะไร คงจะไมเกิดข้ึนจากตัวเราเพียงอยางเดียว แตสภาพแวดลอมที่อยูกับเหตุการณ และอยูโดยรอบ
เรา กลับมีอิทธิพลในการกําหนดคุณคาเหลานั้น ทั้งกอนและหลังการรับรู ตลอดจนมีอิทธิพลตอความ
สมบูรณหรือการหดหาย และระยะเวลาของความจําในเหตุการณนั้นๆ ดวย 
 2. ชองทางการส่ือสาร (Communication Channel) ในบรรดาเหตุการณที่เกิดข้ึน ทั้ง หลาย 
จะสามารถเขามาสูเราไดโดยชองทางการส่ือสาร ซึ่งไดแก การไดยิน ไดเห็น ไดสัมผัส ไดล้ิมรส และได
กล่ิน ซึ่งแตละชองทางเหลานี้ยังมีประสิทธิภาพทางดานการรับความสมบูรณของเหตุการณแตก ตางกนั 
ยิ่งไปกวานี้ ตัวเนื้อหาสาระ วิธีการจัดขาวสาร และโครงสรางของเหตุการณ ซึ่งมีผูจัดสงมานี้ก็มี
ความสัมพันธกับชองทางการส่ือสารดวย กลาวโดยสรุปคือ ชองทางการส่ือสารจะเปนประตูดานแรก
ของการรับรูเหตุการณ ซึ่งประสิทธิภาพในข้ันตอนนี้คุณสมบัติของขาวสารและตัวส่ือยอมมีความ 
สําคัญที่สุด 
 3. องคประกอบเฉพาะบุคคล (Personal Elements) องคประกอบทั้ง 5 ของแตละบุคคล คือ 
ทักษะของการสื่อสาร ทัศนคติ ความรูระบบสังคม และวัฒนธรรม ตางมีอิทธิพลตอการส่ือสาร เราจะ
มองเห็นภาพเปนรูปรางเชนไร จะเปนภาพที่มีความหมายไมเหมือนคนอ่ืนหรือมีความนิยมชมชอบ 
หรือไมสนใจ หรืออะไรก็ตาม ข้ึนอยูกับองคประกอบทั้ง 5 นี้เปนสําคัญ ดังนั้นถึงแมวาเหตุการณจาก
ภายนอกจะผานชองทางการส่ือสาร และเขามาสูตัวเราแลวก็ตามจะมีความหมายอะไร หรือไม 
องคประกอบเหลานี้จะเปนคําตอบที่ดีมากกวาอยางอื่น 
 4. การรับรูและความประทับใจ (Perception) ภาพลักษณจะไมสามารถเกิดข้ึนไดทันที เม่ือ
เหตุการณไดผานเขามาทางชองทางการส่ือสาร และองคประกอบเฉพาะบุคคลทั้ง 5 จะเปนตัวที่
พิจารณาเหตุการณนั้นกอน โดยการรับรู (Perception) จะเปนตัวที่ทําใหเหตุการณเปนไปในความ 
หมายตามความคิดของบุคคลนั้น สวนความประทับใจ (Impression) มีความหมายในการรับรูอีก
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ลักษณะหน่ึงโดยจะเกี่ยวพันกับคุณภาพ และปริมาณของความทรงจํา ถาประทับใจมาก (ไมวาบวก
หรือลบ) ก็จะมีความทรงจํา จดจําไดมากและนาน เมื่อสรางภาพลักษณที่เจือจางไดชากวาที่มีความ
ประทับใจนอย หรือไมมีความประทับใจเลย 
 กลาวสรุปไดวาภาพลักษณที่เกิดข้ึนจากกระบวนการที่กลาวมานี้ จะมีการผันแปรอยูตลอด 
เวลา ทั้งนี้เนื่องมาจากไดขอมูลใหม ๆ เกี่ยวกับองคการนั้น ๆ และ/หรือไมไดรับขอมูลขาวสารเลย 
นอกจากนี้ ทั้งกระบวนการอันไดแก ชองทางการส่ือสาร องคประกอบเฉพาะบุคคล การรับรูและความ
ประทับใจ และสภาพส่ิงแวดลอมเปนตัวแปรที่สําคัญของการปรับเปลี่ยน และปรุงแตงภาพลักษณใน
อนาคตตอไปเร่ือย ๆ 
 
 5.4 หลักการสรางภาพลักษณ 
 เนื่องจากภาพลักษณขององคกรเกิดจากส่ิงที่ปฏิบัติประจําเปนพื้นฐาน แตองคกรไมสามารถ
ปลอยใหเกิดภาพลักษณข้ึนเองได องคกรจึงตองมีการดําเนินงานเพื่อสรางภาพลักษณที่ดี (Favorable 
Image) (วิรัช ลภิรัตนกุล. 2540: 83-84) ไดกลาวถึงหลักการสรางภาพลักษณไวดังนี้ 
 1. คนหาจุดดีและจุดบกพรองหรือจุดออนภาพลักษณของหนวยงานที่มีอยูแลวในปจจุบนั อัน
เปนการศึกษาวิเคราะหเพื่อหาลูทางและการวางแผนการดําเนินงานข้ันตอไป การคน หานีอ้าจทาํไดโดย
การรวบรวมทัศนคติ ทาที และความรูสึกนึกคิดของกลุมประชาชนเปาหมายรวมถึงอาจใชการสํารวจ
วิจัยเขาไปประกอบดวย เพื่อใหไดขอมูลที่ใกลเคียงกับความเปนจริง 
 2. วางแผนและกําหนดขอบเขตของภาพลักษณ ที่องคการสถาบันตองการจะสรางใหเกิดข้ึน
ในจิตใจของประชาชน เชน อาจถามตนเองดูวา สถาบันคือใคร ทําอะไร จุดยืน (Standpoint) ของ
สถาบันคืออะไร อยูที่ไหน และหนวยงานหรือสถาบันตองการที่จะใหประชาชนมีภาพลักษณเปนไปได
ในทางใด หรือตองการใหมีความรูสึกนึกคิด ทาทีตอหนวยงานสถาบันของเราอยางไรบาง เปนตน 
 3. คิดหัวขอ (Theme) เพื่อใชในการสรางภาพลักษณแกประชาชน ซึ่งหัวขอเหลานี้ก็ คือ 
เนื้อหา ขาวสารที่เราจะใชเผยแพรประชาสัมพันธตอกลุมประชาชน อาจเปนคําขวัญ (Slogan) หรือ
ขอความส้ัน ๆ ที่ชวนใหจดจํางาย ส่ิงสําคัญของหัวขอก็คือ ตองมีประสิทธิภาพในการดึงดูดความสนใจ
และมีอิทธิพลโนมนาวชักจูงใจประชาชนใหเกิดภาพลักษณ (Image) ตามที่ตองการ 
 4. ใชเคร่ืองมือส่ือสารตางๆ เพื่อชวยในการดําเนินงานสรางภาพลักษณใหเปนไป อยางมี
ประสิทธิภาพ เขาถึงประชาชนเปาหมายไดอยางกวางขวาง ซึ่งอาจใชส่ือมวลชนตางๆ เขาชวยประ กอบ 
เชน หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน เปนตน รวมทั้งการโฆษณาเพ่ือการประชาสัมพันธ (Public Relation 
Advertising) ส่ิงพิมพตางๆ เชน จุลสาร โปสเตอร แผนปลิว แผนพับ เปนตน 
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 กลาวสรุปไดวาหลักการสรางภาพลักษณตองอาศัยองคประกอบหลายสวนในการผลักดัน 
เชน การคนหาขอดีขอเสียของภาพลักษณองคกรและทําการวางแผนและปรับเปล่ียนเพื่อสรางสรรคการ
ปรับภาพลักษณใหเช่ือมโยงกับมุมมองของผูบริโภคโดยใชเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดมาเปนสวน
สําคัญ เพื่อชวยในการดําเนินงานสรางภาพลักษณใหเปนไป อยางมีประสิทธิภาพ เขาถึงประชาชน
เปาหมายไดอยางกวางขวาง 
 
 5.5 กลุมบุคคลที่มีความสําคัญในการสรางภาพลักษณองคกร 
 กลุมเปาหมายของการสรางภาพลักษณมีดังนี้ 
 1. รัฐบาล (Government) รัฐบาลจะเปนผูกําหนดกิจกรรมที่สําคัญกับบริษัท เพราะรัฐบาล
จะเปนผูอนุมัติใหทําหรือไมทําอะไร ซึ่งจะมีผลตอการดําเนินธุรกิจ หลายคร้ังทีธุรกิจของบริษัทเกี่ยวของ
กับใบอนุญาต โครงสรางภาษี สัมปทาน 
 2. ส่ือมวลชน (The press) เปนกลุมที่มีผลตอความรูและความคิดของประชาชนทั้งนี้ เพราะ
เปนแหลงขาวที่ประชาชนใชในการรับรูขาวสารเกี่ยวกับเร่ืองตางๆ แลวเก็บไวใชในการพิจารณาหรือ
ประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งที่เกี่ยวของในอนาคต 
 3. กลุมองคกรพัฒนาเอกชน (NGOs: Non Governmental Organizations) องคกรที่ไมใช
ภาคราชการ และไมใชภาคธุรกิจที่แสวงหากําไร กอต้ังข้ึนและดําเนินการโดย กลุมบุคคลที่มีความมุงมัน่
ในการที่จะเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาสังคม โดยเฉพาะปญหาดานคุณภาพ ชีวิตของกลุมคน
ผูดอยโอกาสและประชาชนผูทุกขยาก อันเกิดจากผลกระทบของการพัฒนา 
 4. กลุมผลประโยชน (Interest group) เปนกลุมที่ไดหรือเสียประโยชนโดยตรงตอส่ิงที่องคกร
จะทํา 
 5. กลุมวิศวกรสังคม (Social engineer ) หมายถึง  กลุมที่เปนผูวางโครงการของสังคมโดยช้ี
แนวทางเดินใหสังคม กลุมวิศวกรสังคม  (Social engineer )  เปนกลุมธุรกิจตองสรางความเขา ใจ
เพราะถาหากไมสามารถสรางความเขาใจ การดําเนินธุรกิจก็จะลําบากในหลายดาน เพราะถาหากกลุม
นี้ตอตานกิจกรรมตาง ๆ ก็ไมอาจเกิดข้ึนได 
 6. นักการเมือง (Political man) นักการเมืองมีบทบาทที่จะกระทบตอธุรกิจ กลาวคือ
นักการเมืองเปนผูนําเสนอออกกฎหมายและการยกเลิกกฎหมาย ถาไมสามารถสรางความเขาใจกับ
นักการเมืองแลว กฎหมายบางอยางอาจมีผลกระบทตอธุรกิจได ส้ิน นอกจากบทบาทหรือ 
 7. ผูนําทางความคิด  (Opinion Leaders)  คือ  กลุมบุคคลที่ส่ือมวลชนพอใจที่จะขอความ 
เห็นผูนําทางความคิดมีบทบาทสําคัญในกรณีที่เกิดมีประเด็นข้ึนในสังคมส่ือมวลชนมักไปสัมภาษณเพือ่
ขอความเห็น  ดังนั้น  ธุรกิจตองทําความเขาใจกับบุคคลเหลานี้ใหเขาใจถึงการดําเนินงานของธุรกิจ  
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เพราะหากบุคคลเหลานี้แสดงความคิดเห็นหรือพฤติกรรมเชิงตอตานก็จะทําใหธุรกิจไมสามารถ
ดําเนินงานได 
 8. ลูกคา (Customer)  ในการสรางภาพลักษณ  องคกรจะตองทําใหผูที่เปนลูกคามีความ
เขาใจ  และรักองคกร  ดังคํากลาวที่วา  “ไมมีใครสามารถสรางความรํ่ารวยไดจากลูกคาที่มีความ
เกลียดชัง”  ดังนั้นจึงตองใชความรักเปนฐานที่จะนําไปสูความชื่นชมสินคา การทําดีตอสังคมการ
อธิบายการกระทําขององคกรใหลูกคาเขาใจ ยอมทําใหสามารถสรางมูลคาเพิ่มใหกับริษัทและสินคาได 
 9. กลุมที่เปนองคกรไมคากําไร (Non-profit organization)  การดําเนินธุรกิจใดๆ ที่เปน
ประโยชนตอกลุมนี้จะแสดงใหเห็นภาพลักษณในฐานะของหนวยงานทางธุรกิจทีใ่หการสนบัสนนุองคกร
ของเขา  บริษัทจะไดรับความชื่นชม 
 10. ชุมชน (communities)  ชุมชนในปจจุบันเปนชุมชนที่มีความต่ืนตัว (Active Commu 
nities) ไมใชชุมชนที่ยังนิ่งเฉย  (Passive Communities) หรือชุมชนที่ไมมีการตอตานนิ่งเฉยกับการ
ดําเนินงานของธุรกิจ  เพราะปจจุบันชุมชนมีบทบาทสําคัญตอการตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจใดๆที่สง
ผลกระทบตอสภาพแวดลอมและความเปนอยูของชุมชน  ถาองคกรไมสามารถสรางความเขาใจกับ
ชุมชนได  ยอมจะสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ  และถาหากองคกรไมสามารถสรางความดี  หรือทํา
ประโยชนใหกับชุมชนดวยแลว  ยิ่งทําใหเกิดการตอตานมากข้ึน ดังนั้น องคกรจึงตองสรางความเขาใจ
และสัมพันธที่ดีกับชุมชนและคนในชุมชน 
 11.  พนักงานภายในบริษัท (Existing employee)  การสรางภาพลักษณที่ดีขององคกรใดๆก็
ตาม  องคประกอบสําคัญตองมาจากภาพสะทอนของบุคลากรภายในถาพนักงานมีความรัก  ความ
ภักดีตอบริษัท  ไมคิดเปนศัตรูกับบริษัท  และพรอมที่จะเปนกระบอกเสียงใหกับบริษัทการดําเนินงานจะ
มีความราบร่ืน  ถาพนักงานภายในบริษัทโจมตีบริษัทตนเอง  คนภายนอกมักจะเชื่อถือมากกวาการที่
คูแขงโจมตีบริษัท  นอกจากนี้  ภาพลักษณของพนักงานยังเปนปจจัยสนับสนุนภาพ ลักษณองคกร  
และสะทอนถึงเอกลักษณที่องคกรตองการนําเสนอตอสาธารณชนอีกดวย 
 12.  ผูถือหุน (Shareholders) ธุรกิจใดๆ ก็ตามที่ผูบริหารถือหุนไวมากและไมยอมขายหุน  
ธุรกิจนั้นถือวามีภาพลักษณที่ดี  แตถาองคกรใดเทขายหุนมาก  ราคาของหุนตกไปเร่ือยๆเพราะมีการเท
ขาย  ไมมีการขอซื้อหุนเขามา ยอมขาดความนาเชื่อถือในสายตาของนักลงทุน ดังนั้น เมื่อใดก็ตามที่
ดําเนินธุรกิจแลวไมสามารถอธิบายใหผูถือหุนเขาใจเกิดความไมสบายใจและยอมรับในความมั่นคงของ
ธุรกิจได  ก็จะทําใหภาพลักษณและชื่อเสียงดานความมั่งคง ความกาว หนา  และความนาเชื่อถือของ
องคกรตกตํ่า 
 13.  กลุมแวดวงของสถาบันการเงิน(Financial circle) ภาพลักษณที่ดีตอกลุมสถาบันทาง
การเงินนั้น  เปนปจจัยที่สรางความนาเชื่อถือ  การลงทุน  ซึ่งสงผลตอการใหกูยืมเงินงายข้ึน  องคกรที่มี
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ชื่อเสียงไมดีจะกูเงินไดยาก  หรือถากูไดก็ไมเต็มจํานวนตามที่ขอกูไว  และอัตราดอกเบ้ียจะสูงกวาปกติ  
การลงทุนดําเนินธุรกิจจําเปนตองกูยืมเงินจากสถาบันการเงินและการที่ไดรับดอก เบ้ียตํ่าถือวาเปน
ความไดเปรียบของธุรกิจ  เพราะฉะนั้น  ภาพลักษณและชื่อเสียงขององคกรเปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอ
การขายธุรกิจในอนาคต 
 14.  บุคคลท่ีจะเขามาเปนพนักงานของบริษัทในอนาคต (Prospective employee) เปนการ
สรางภาพลักษณและช่ือเสียงดานการบริหารงานบุคคล  หากองคกรมีภาพลักษณและชื่อเสียงดี  ผูที่มี
ความสามารถ   เรียนเกง  ก็จะเลือกทํางานกับองคกรนั้นเปนแหงแรก  องคกรจะสามารถระดมสมอง
ของคนเกงเอาไวกับองคกร  ในขณะที่องคกรที่มีชื่อเสียงในทางไมดีนั้น  คนเกงๆ ก็จะไปหาองคกรอ่ืนทีม่ี
ชื่อเสียงดีกวา  ซึ่งหมายความวา  องคกรนั้นๆ  ไดแตพนักงานที่ไมมีคุณภาพมาทํางาน  พนักงานที่ไมมี
คุณภาพยอมสงผลถึงประสิทธิภาพในการทํางานดวย 
 15.  ผูจัดหาวัตถุดิบหรือกลุมผูคา (Suppliers) หมายถึง  บุคคลที่ขายสินคาใหกับธุรกิจถา
องคกรมีภาพลักษณและช่ือเสียงดี  โดยเฉพาะทางดานความนาเชื่อถือทางการเงิน  ตองการวัตถุดิบ
หรือสินคาที่จะนํามาใชในธุรกิจยอมจะไดผูคาที่ดีๆเขามาติดตอคาขายดวย  ทําใหไดวัตถุ ดิบหรือสินคา
ที่ดี  มีคุณภาพ  สงผลถึงคุณภาพของสินคาที่ผลิตออกมายอมมีคุณภาพที่ดีไปดวย 
 16.  คูแขงขัน (Competitor) การมีภาพลักษณที่ดีในสายตาคูแขงทางธุรกิจนั้นเปนการปองกัน
ไมเกิดการแขงขันในลักษณะที่เปนศัตรูกัน แมจะเปนคูแขงทางการคา แตเมื่อมีความจํา เปนตออาศัย
ความรวมมือทางการคาก็จะสามารถรวมตัวกันเพื่อประโยชนของทุกฝาย 
 โดยสรุปคือ การกําหนดกลุมเปาหมายของการสรางภาพลักษณนั้น จะมีกลุมเปาหมายหลาย
กลุมเพราะภาพลักษณที่ดีขององคกรนั้นไมไดสะทอนจากความคิดของกลุมบุคคลเพียงบางกลุมเทา 
นั้นแตเปนการสะทอนความรูสึกของประชาชนเปาหมายแตละกลุมที่มีตอองคประกอบตางๆ ขององคกร
แลวกลายเปนภาพรวมที่สะทอนลักษณะขององคกรในความคิดของประชาชน 
 ทั้งนี้จะเห็นไดวาในการสรางภาพลักษณองคกรจะมีคนในองคกรมีบทบาทสําคัญที่เกี่ยวของ
กับทุกปจจัยของเอกลักษณองคกรไมวาจะเปนพฤติกรรมการแสดงออก ของคนในองคกรในทุกระดับ 
การบริหารสัญลักษณตางๆ และการบริหารการส่ือสารตางๆขององคกรโดยคนในองคกรนั่นเอง 
 สรุปไดวา ภาพลักษณเปนส่ิงที่เกิดข้ึนและเปล่ียนแปลงไดเสมอ ทั้งนี้มีหลายเหตุปจจัยที่สงผล
กระทบตอภาพลักษณขององคกรและบางอยางก็เกิดข้ึนจากตังองคกรเอง เชน การใชทรัพยากร ธรรม 
ชาติอยางส้ินเปลือง  เปนตน ส่ิงเหลานี้เปนส่ิงที่กระทบตอความรูสึกของผูบริโภค หากองคกรธุรกิจไม
เรงรีบปรับปรุงแหไขก็จะเปนการทําลายภาพลักษณที่ดีขององคกร ซึ่งการใชเคร่ืองมือส่ือสารการตลาด
ที่เหมาะสมจะมีบทบาทอยางมากในการเสริมสรางและเปล่ียนแปลงภาพลักษณดานบวกใหเกิดข้ึนใน
องคกรอยางยั่งยืนถาวรตอไปไดขององคกรนั้นสวนหนึ่งกระทําไดองคกรที่ประชาชนรูจักเขาใจ 
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6. การรับรูของผูบริโภค 
 6.1 แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู  (Perception) 
 ชิฟแมน และคานุก (Schiffman; & Kanuk. 2000)  กลาวไววา การที่บุคคลจะกระทําหรือไม
กระทําตอส่ิงใด ส่ิงหนึ่งนั้นข้ึนอยูกับการรับรูของบุคคลนั้น ซึ่งการรับรู (Perception) คือ กระบวน การ
ของการสัมผัส  เลือกสรร  จัดระบบและตีความหมายของส่ิงเรารอบๆ ตัวใหเกิดเปนภาพที่มีความเกี่ยว
โยงกัน การสัมผัสส่ิงเราดวยประสาทสัมผัสที่สําคัญทั้ง 5 คือ การมองเห็น การลิ้มรส  การไดยิน การได
กล่ินและการสัมผัส ซึ่งจะทําใหเกิดความรูสึก (Sensation) และเมื่อความรูสึกผสานเขากับการ
ตีความหมายของส่ิงเราก็จะเกิดเปนการรับรู 
 เอสเซล (Assael. 1998)  กลาววา ลักษณะของส่ิงเราภายนอก  (Stimulus  Characteristics)  
เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหผูบริโภคเลือกวาจะรับรูอะไรและรับรูไดอยางไร ซึ่งเปนส่ิงที่นักการตลาด
สามารถกําหนดและควบคุมได  ลักษณะของส่ิงเราภายนอกดังกลาว ไดแก ส่ิงที่เกี่ยวกับการสัมผัส  เชน 
สี เสียง กล่ิน รส ความรูสึกจากการสัมผัส และส่ิงที่เกี่ยวกับลักษณะหรือโครงสรางของส่ิงเรา  เชน  
ขนาด ตําแหนง ความเหมือน ความตาง ความโดดเดน เปนตน สวนลักษณะของส่ิงเราที่เกิดจากปจจัย
ภายในบุคคล (Consumer Characteristics) นอกจากจะข้ึนอยูกับความเชื่อ ประสบ การณ ลักษณะ
ทาทาง อุปนิสัย และอารมณดังที่ไดกลาวมาแลวนั้น เอสเซล (Assael) ใหความเห็นวายังข้ึนอยูกับ
ความสามารถของผูบริโภคในการที่จะแบงแยกความแตกตางระหวางส่ิงเราดวยกัน  หรือในทาง
การตลาดก็คือ ความแตกตางระหวางตราสินคา  รวมถึงความสามารถในการมองภาพรวม  ระหวางส่ิง
เราหรือตราสินคาใหเกิดการประเมินในทางที่ดี  ซึ่งเปนที่มาของความภักดีตอตราสินคา (Brand 
Loyalty)  การที่นักการตลาดไดทําความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะของส่ิงเราดังกลาวนี้  จะชวยใหสามารถ
กําหนดวาอะไรเปนส่ิงที่ทําใหผูบริโภคเกิดความสนใจที่จะรับรูและจะสรางการรับรูใหผูบริโภคเกิดความ
ประทับใจไดอยางไร รวมถึงความพยายามในการสรางสรรคงานโฆษณาและการจัดทํากิจกรรมสงเสริม
การขายที่จะกระตุนใหเกิดการรับรูของผูบริโภคและนําไปสูการตัดสินใจซื้อตอไป 
 จากความหมายขางตนผูวิจัยสรุปวา การรับรู หมายถึง การแปลความหมาย การตีความทีเ่กดิ
จากการรับสัมผัสผานประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของแตละบุคคล ไดแก การมองเห็น การไดยิน การไดกล่ิน 
การไดรสชาติ และการไดสัมผัส โดยการรับรูของแตละบุคคลจะข้ึนกับประสบการณและความรูเดิมของ
ผูที่รับสัมผัสในอดีต 
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        6.2 กระบวนการในการรับรู  (Perceptual Process) 
 การรับรูเกิดข้ึนเมื่อผูบริโภคมีโอกาสเปดรับ (Exposure)  ส่ิงเราตางๆ  จากภายนอกและให
ความสนใจ (Attention)  ตอส่ิงเรานั้น  ซึ่งในทางปฏิบัติจะมีส่ิงเราอยูมากมาย  ผูบริโภคจึงทํา การ
เลือกสรรการเปดรับ (Selective  Exposure) และเลือกสรรใหความสนใจ (Selective  Attention) ตอส่ิง
เราที่ตรงกับความตองการ  และกําจัดส่ิงเราที่ไมตองการหรือไมตรงกับความเชื่อ  ทัศนคติที่ตนมีอยู 
(Perceptual  Defense)  ซึ่งในบางครั้ง  การกําจัดส่ิงเราที่ไมตรงกับความตอง การหรือความเชื่อของ
ผูบริโภคนี้  อาจเกิดข้ึนโดยไมรูตัว  ถึงแมวาจะผานกระบวนการเปดรับส่ิงเราเขามาแลวก็ตาม 
 ถึงแมวาส่ือมวลชนจะมีบทบาทและมีอิทธิพลในการเผยแพรขาวสารเปนอยางมาก  แตบุคคล
ก็ไมไดเปดรับขาวสารและรับทั้งหมด  โดยปกติแลวบุคคลจะเลือกเปดรับขาวสารที่สอด คลองกับความ
ตองการของตนเอง และจะหลีกเล่ียงขาวสารที่ขัดแยงกับความรูสึกนึกคิดเดิมสําหรับแนวคิดในการ
เปดรับสารของบุคคลนั้น  ข้ึนอยูกับปจจัยที่เกี่ยวของหลายประการ เชน  ความแตก ตางของลักษณะ
ทางประชากรศาสตร อิทธิพลของสภาพแวดลอม และสังคมรวมไปถึงรูปแบบการดําเนินชีวิตและ
ลักษณะทางจิตวิทยาของแตละบุคคลที่เขามามีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปดรับสาร 
 ปจจัยที่ทําใหผูบริโภคเลือกเปดรับและใหความสนใจตอส่ิงเรานั้น  ข้ึนอยูกับลักษณะของส่ิง
เราเอง เชน คุณลักษณะทางกายภาพสินคา  ชื่อยี่หอ ตราสินคา บรรจุภัณฑ โฆษณาเกี่ยวกับสินคารวม
ไปถึงคุณลักษณะและเทคนิคตางๆ ที่ใชในการโฆษณาดวย  นอกจากนั้นประสบการณของผู บริโภค  
ซึ่งจะทําใหเกิดความคาดหวังตอส่ิงเรา  และระดับความตองการหรือความสนใจตอส่ิงเรา  ก็เปนปจจัย
สําคัญที่มีผลตอการเลือกสรร (Selection) ส่ิงเราดวยเชนกัน (Schiffman; & Kanuk. 2000: 131) 
 นอกจากนี้ ดร.พรทิพย พิมลสินธุ ไดกลาวในเร่ืองคุณลักษณะและความหลากหลายของส่ือ
อีกวา  ผูสงสารจะมีโอกาสเลือกส่ือที่จะใชไดมาก  แตเปาหมายของการเลือกส่ือ คือ เพื่อใหเขาถึงผูรับ
สารเปนสําคัญ โดยผูรับสารจะเลือกเปดรับส่ือตามลักษณะดังตอไปนี้ 
 1. ความตองการขาวสารที่สะดวกในการไดมา (Availability)  ดวยสาเหตุที่ผูรับสารนั้นมี
ขอจํากัดในการเปดรับขาวสาร  แมวาขาวสารนั้นจะเปนประโยชนและสอดคลองกับตัวเองก็ตาม  ถา
หากขาวสารนั้นตองไดมาดวยความยากลําบากหรือไมสะดวก  ผูรับสารก็อาจไมเปดรับขาวสารนั้นได 
 2. ความตองการขาวสารที่สอดคลอง (Consistency) กับคานิยม ความเชื่อ หรือทัศนคติของ
ผูรับสาร ผูรับสารจะไมใหความสนใจหรือปฏิเสธการรับสารที่มีเนื้อหาไมสอดคลองกับคานิยม ความเช่ือ 
และทัศนคติของตน 
 3. ความอยากรูอยากเห็น (Curiosity) เปนความตองการที่อยากมีประสบการณใหม ซึ่งเปน
ธรรมชาติของมนุษยอยางหนึ่ง กอปรกับสังคมปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง จึงมีประสบการณใหมๆ 
เกิดข้ึนตลอดเวลา ส่ิงนี้จึงเปนส่ิงสําคัญที่ทําใหมนุษยเปดรับขาวสาร 
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 4. ความตองการขาวสารที่เปนประโยชนแกตนเอง  (Utilization)  ผูรับสารจะเปดรับขาวสาร
ที่เปนประโยชนแกตนเองเปนสําคัญ  เชน  ดูโฆษณาเพราะตองการรูจักขอมูลผลิตภัณฑใหมๆ เปนตน 
 5. เลือกส่ือที่ตนสะดวก (Convenience)  ปจจุบันผูรับสารสามารถเลือกรับส่ือไดทางวิทยุ
โทรทัศน  วิทยุกระจายเสียง  หนังสือพิมพ  และส่ือบุคคล  แตละคนก็จะมีพฤติกรรมการรับส่ือที่
แตกตางกันตามที่ตนสะดวก  เชน  บางคนชอบนั่งหรือนอนชมวิทยุโทรทัศน  บางคนนิยมอาน
หนังสือพิมพในหองสมุด  เปนตน 
 6. เลือกส่ือตามความเคยชิน  (Accustomedness)  ปกติจะมีบุคคลกลุมหนึ่งในทุกสังคมจะ
ไมคอยเปล่ียนแปลงการรับส่ือที่ตนเองเคยรับอยู  ซึ่งมักจะพบในบุคคลที่มีอายุมาก  เชน  เคยฟง
วิทยุกระจายเสียงเปนประจําจะไมสนใจวิทยุโทรทัศน  หนังสือพิมพ  หรือส่ืออยางอ่ืน เปนตน 
 จากทฤษฎีเกี่ยวกับการเปดรับขาวสารนี้  จะเห็นไดวา  การเปดรับขาวสารซึ่งเปนกระบวน 
การสื่อสารข้ันพื้นฐานของมนุษยนั้น จะมีพฤติกรรมเปดรับขอมูลขาวสาร เพื่อตอบสนองความตอง การ
อยากรูของตนเอง โดยแตละคนจะมีกระบวนการในการเลือกรับขาวสารที่แตกตางกันไปตาม
ประสบการณ ความตองการ ความเชื่อ ทัศนคติ และความรูสึกนึกคิด และเมื่อผูบริโภคผานกระ บวน
การเลือกสรรโดยเปดรับ  และใหความสนใจตอส่ิงเราที่เลือกเขามาแลว  ผูบริโภคจะทําการจัดระบบการ
รับรู (Perceptual Organization) ขอมูลหรือส่ิงเราตางๆ ใหอยูลักษณะที่งายตอการใหความหมาย
ตอไป 
 การเลือกเปดรับ (Selective  exposure)  เกิดข้ึนเพราะความเช่ือของบุคคลเปนตัวชักจูงให
บุคคลเลือกสิ่งที่จะฟงหรือส่ิงที่จะอาน การเลือกจัดองคประกอบ (selective organization)  เกิดข้ึน
เพราะบุคคลจัดขอมูลสอดคลองตามความเชื่อของเขา  รวมทั้งการเลือกแปลความหมาย (selective  
interpretation) เกิดข้ึนเพื่อวาส่ิงที่รับรูมานั้น จะไดสอดคลองกับความเชื่อและทัศนคติของตนทีม่อียูเดิม  
ผูบริโภคจะทําการเลือกรับรูไปใชในการตัดสินใจซื้อสินคา  ทั้งการซ้ือสินคาที่ตองใชความพยายามใน
การซ้ือสูง ราคาแพง และการซื้อสินคาที่ใชความพยายามในการซ้ือตํ่า  ราคาถูก (higt-and low 
involvement purchase) ในกรณีที่เปนการซ้ือที่มีราคาแพง และมีความสําคัญสูง ผูบริโภคจะเลือก
ขอมูลขาวสารเพื่อ (1)  ชวยประเมินตราสินคา  เพื่อจะไดสอดคลองตามความตองการของเขา และ(2) 
สอดคลองตามความเชื่อและทัศนคติที่มีอยูเดิม  สวนในกรณีที่เปนการซื้อสินคาราคาถูก  และไมมี
ความสําคัญมากนัก  ผูบริโภคจะกล่ันกรองขอมูลตางๆ ออกมากที่สุด  เพื่อชวยใหการตัด สินใจซ้ืองาย
ข้ึนและไมเสียเวลา 
 ภายหลังที่ผูบริโภคไดจัดระบบการรับรูของสิ่งเราอยูในลักษณะที่งายแลว ผูบริโภคจะทําการ
ตีความหมายของการรับรู (Perceptual Interpretation)  ตอส่ิงเรานั้นซึ่งก็จะข้ึนอยูกับประสบการณเดิม
ของผูบริโภค ความสามารถในการอธิบายเหตุผล รวมทั้งความตองการในการตีความ หมายของการรบัรู
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ในขณะนั้น ซึ่งเอสเซล (Assael) ไดกลาวถึงหลักในการตีความหมายของส่ิงเราที่สําคัญ คือ การ
แบงแยกประเภท (Categorization) ซึ่งจะชวยทําใหผูบริโภคเขาใจและจัดการขอมูลที่มีอยูรวมทั้งจัด
ประเภทขอมูลที่เขามาใหมไดอยางงายและรวดเร็ว  โดยการจัดลําดับช้ันของขอมูล  หรือส่ิงเราเร่ิมจาก
ขอมูลพื้นฐาน และเม่ือมีการพัฒนาขอมูล หรือส่ิงเรานั้นเพิ่มข้ึนก็จะมีการจัดประเภทแยกเปนกลุมๆ เชน 
กลุมความคิด คําพูด สัญลักษณหรือส่ิงที่เกี่ยวของ ซึ่งเรียกกลุมของขอมูลเหลานี้วา Schema และจาก
กลุมของ Schema ก็จะถูกพัฒนาใหกวางออกไป เปนการแยกประเภทออกไปภายใตประเภทสินคา 
(Category) เดิม 
 นอกจากการจัดแยกประเภทแลว  การสรุปความ (Inference)  ก็เปนวิธีหนึ่งที่จะชวยในการ
ตีความหมายของการรับรูตอส่ิงเรา  การสรุปความเปนการเชื่อมโยงส่ิงเรา 2 ส่ิง  เขามาอธิบายความ 
หมายเปนเร่ืองเดียวกัน เชน สินคามีราคาสูง หมายถึงเปนสินคาที่มีคุณภาพดี เปนตน ซึ่งการสรุปความ
มักจะใชสัญลักษณ(Symbol)  เขามาเกี่ยวของ  และมักข้ึนอยูกับความเช่ือที่ผูบริโภคมีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง
จากการที่ไดรับทั้งประสบการณตรงและประสบการณทางออมในเร่ืองนั้นๆ เชน การที่ผู บริโภคไดรับ
การบอกเลาหรือไดเห็นจากโฆษณารถวอลโววาเปนรถที่เนนเร่ืองความปลอดภัย จึงมีความเชื่อวารถ
วอลโวเปนสัญลักษณของความหรูหรา  เมื่อไดสัมผัสสิ่งเราที่เกี่ยวกับรถวอลโวจะสามารถรับรูและ
ตีความหมายไดถึงความปลอดภัยที่จะไดรับ 
 ดังที่ไดกลาวแลวในเร่ืองของการตีความหมายของส่ิงเรา  ซึงจะมีเร่ืองของสัญลักษณเขามา
เกี่ยวของ  สินคาทุกตัวหรือทุกตราสินคาก็จะมีสัญลักษณเฉพาะ  หรือส่ิงซ่ึงแสดงใหเห็นถึงคุณ คาของ
ตราสินคานั้น ๆ ในความนึกคิดของผูบริโภค (Consumer Imagery) ดังนั้น ผูบริโภคจึงพยา ยามที่จะซ้ือ
สินคา  หรือใชบริการที่ส่ือถึงภาพลักษณของตนเอง (Self-image)  ในสายตาของบุคคลอ่ืนและ
หลีกเล่ียงสินคาหรือบริการที่ไมเหมาะสมกับภาพลักษณของตน (Assael. 1998: 229-231) 
 โดยสรุปแลวกระบวนการในการรับรูเกิดข้ึนเมื่อผูบริโภคมีโอกาสเปดรับส่ิงเราตางๆ จาก
ภายนอกและใหความสนใจที่ตรงกับความตองการ ปจจัยที่ทําใหผูบริโภคเลือกเปดรับและใหความ
สนใจนั้นข้ึนอยูกับลักษณะของส่ิงเราเอง เชน รูปแบบของส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ นอกจากนั้นข้ึนอยู
กับประสบการณของผูบริโภคดวยกับความคาดหวังและสนใจตอส่ิงเรา 
 
 6.3 ความนึกคิดของผูบริโภค (Consumer Imagery) 
 เอสเซล (Assael. 1998) กลาววา  ผูบริโภคพยายามที่จะเชื่อมโยงความนึกคิด  (Imagery) 
ของตนใหเขากับภาพลักษณ (Image) ของส่ิงเรา ไมวาจะเปนตราสินคา รานคา หรือบริษัท ซึ่ง
ภาพลักษณของส่ิงเรา ก็คือ ภาพที่สะทอนลักษณะของส่ิงเราที่เรามองเห็น เชน มองวารถยนต BMW 
เปนรถที่มีความหรูหรา และเปนรถที่ดารานิยมใช เปนตน ภาพลักษณเปนการรับรูโดยรวมตอส่ิงเราผาน
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ข้ัน ตอนตางๆ ของกระบวนการจัดการขอมูลซ่ึงไดมาจากหลายๆ แหลงขอมูลไปจนถึงข้ันตอนสุดทายที่
ผูบริโภคจะทําการสรุปความ  เพื่อเช่ือมโยงขอมูลเหลานั้นเปนความนึกคิดของตน เชน วัยรุนหญิงใฝฝน
ที่จะไดใชรถยนต BMWใหเหมือนกับที่ดาราใช  เปนตน  ซึ่งผูบริโภคอาจสรุปความเพื่อเชื่อม โยงสินคา
หรือตราสินคา จากขอมูลหรือส่ิงเราภายนอก เชนการพูดปากตอปาก (Word-of mouth 
communication) หรือจากงานโฆษณา  หรืออาจเชื่อมโยงตราสินคาจากขอมูลภายในที่ถูกสรางข้ึนเปน
ภาพความฝนหรือจินตนาการ (Imagination) 
 ความนึกคิดของผูบริโภคเกี่ยวกับสินคาหรือตราสินคาใด คือ การที่ผูบริโภคไดประเมินถึง
ความสอดคลองลงรอยกันระหวางตัวผูบริโภคกับสินคาหรือตราสินคานั้น เกี่ยวกับสัญลักษณหรือส่ิงที่
แสดงถึงคานิยม ดังนั้น นักการตลาด เจาของสินคา ตลอดจนผูจําหนายสินคาในชองทางตางๆ  จึง
พยายามที่จะผลักดันสินคาหรือตราสินคาที่คิดวาจะชวยสงเสริมภาพลักษณของผูบริโภคใหตรงกับ
ความนึกคิดได  ดังนั้น  การวางตําแหนงสินคา (Product  Positioning)  ซึ่งเปนการกําหนดภาพ ลักษณ
ของสินคาใหอยูในใจของผูบริโภค  จึงมีความสําคัญอยางยิ่ง 
 การวางตําแหนงสินคาที่ถูกทาง จะชวยสรางความเชื่อเกี่ยวกับคุณลักษณะที่สําคัญของสินคา
ใหแกผูบริโภค และมีผลไปถึงการยอมรับ และความเต็มใจที่จะจายเงินใหกับราคาของสินคานั้น  ซึ่ง
ราคาที่ผูบริโภคยอมรับ (Perceived Price)  เปนปจจัยสําคัญที่จะมีผลตอความต้ังใจซื้อ (Purchase 
Intention) และความพอใจในการซื้อ (Purchase Satisfaction) รวมไปถึงการยอมรับในคุณ ภาพของ
ตราสินคา (Brand Quality) นั้นๆ ดวย นั่นคือ ถาผูบริโภคไมมีขอมูลความรูที่พอเพียงเกี่ยว กับคุณภาพ
ของสินคา ผูบริโภคมักจะใชราคาเปนปจจัยในการกําหนดคุณภาพสินคา ถาสินคามีราคาคอนขางตํ่า 
ผูบริโภคมักจะใชราคาเปนปจจัยในการกําหนดคุณภาพสินคา ถาสิน คามีราคาคอนขางตํ่า ผูบริโภคก็
จะมีทัศนคติตอคุณภาพสินคานั้นคอนขางตํ่าตามไปดวย นอก จากน้ัน ถาผู บริโภคมีหลายทางเลือก
เกี่ยวกับตราสินคา ผูบริโภคมักจะเลือกสินคาที่มีคุณภาพสูงแตมีราคาใกลกับราคาที่อางอิงไดหรืออาจ
แตกตางจากตราสินคาอ่ืนเพียงเล็กนอยเทานั้น ทั้งนี้อาจข้ึนอยูกับประเภทของสิน คาดวย กลาวคือ ถา
เปนประเภทสินคาที่ไมคอยมีความแตกตางกัน หรืออาจใชทดแทนกันได เชน น้ํามันเชื้อเพลิง น้ําตาล 
ผูบริโภคก็จะเนนที่ราคามากกวาจะเนนเร่ืองคุณภาพ แตถาเปนประเภทสิน คาที่มีความแตกตางกัน  
หรือมีเร่ืองของความรูสึกหรือทัศนคติเขามาเกี่ยวของดวย เชนสินคา ประ เภทแฟช่ัน หรือการบริการ 
ผูบริโภคก็มักจะใชความสําคัญในเร่ืองของคุณภาพและความพอใจมาก กวาจะเนนที่ราคาถูก นักการ
ตลาดจึงตองสรางความแตกตาง และภาพลักษณของสินคาตนใหตางไปจากสินคาคูแขง ในทศิทางทีจ่ะ
ใหสอดคลองกับความนึก คิดของผูบริโภค เพื่อปองกันคูแขงขัน และเพื่อนําไปสูความภักดีตอตราสินคา
และคุณคาตราสินคาตอไป 
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 กลาวสรุปไดวา เปนการที่ผูบริโภคพยายามจะเช่ือมโยงความนึกคิดใหเขากับภาพลักษณของ
ส่ิงเรา ซึ่งการกําหนดภาพลักษณของส่ือใหอยูในความนึกคิด จึงเปนเร่ืองที่สําคัญอยางยิ่ง การสราง
เคร่ืองมือทางการตลาดตองใหมีทิศทางที่สอดคลองกับความนึกคิดของผูบริโภค 
 
       6.4 กระบวนการไดรับและการจัดการขอมูลของผูบริโภค  
   (Consumer Information Acquisition and Process) 
 ผูบริโภคไดรับขอมูล (Information Acquisition) ทั้งจากแหลงขอมูลภายนอก (External  
Source)  และแหลงขอมูลภายในตัวผูบริโภคเอง (Internal  Source) แหลงขอมูลภายนอกจะมีหลาย
แหลงทั้งที่เปนแหลงขอมูลสวนบุคคล (Personal Source) เชน พนักงานขาย  การใหขอมูลทางโทรศัพท  
การพูดปากตอปากจากบุคคลที่เกี่ยวของกับผูบริโภคหรือแมแตประสบการณสวนตัวจากการใชสินคา
ของผูบริโภคเอง นอกจากนี้ยังมีแหลงขอมูลสําหรับมวลชน ซึ่งไมจําเพาะเจาะจงบุคคล (Mass or 
Impersonal Source)  เชน  การโฆษณา  การสงเสริมการขาย  ขาวสารขอมูลที่มีความเปนกลาง  การ
จัดแสดงสินคา  ณ จุดขาย  และบรรจุภัณฑ  เปนตน  ซึ่งอาจพิจารณาแหลงขอมูลดังกลาวในแงของการ
ถูกควบคุมทางการตลาดได 
 การเลือกใชแหลงขอมูลของผูบริโภคอาจเลือกแหลงใดแหลงหนึ่ง  หรืออาจใชแหลงขอมูล
หลายแหลงในการรับขอมูลแตละครั้ง  โดยในชวงแรกของการเปดรับขอมูล  ผูบริโภคมักจะเลือกรับ
ขอมูลจากแหลงขอมูลที่ถูกควบคุมทางการตลาด (Marketer-controlled Sources) เพราะจะทําใหได
ขอมูลที่ตรงกับความตองการ  และทําใหมีทางเลือกเกี่ยวกับตราสินคาหลายทางเลือก  แตเมื่ออยูในชวง
ที่จะตัดสินใจ  ผูบริโภคมักจะรับขอมูลจากแหลงที่ไมถูกควบคุมทางการตลาด (Non-Marketer-
controlled Source) มาชวยในการตัดสินใจ เพราะเปนแหลงขอมูลที่นาเช่ือถือและไววางใจได 
เนื่องจากไมมีผลประโยชนไดเสียกับเจาของสินคา อยางไรก็ดีการเลือกรับขอมูลจากแหลงใดนั้นยัง
ข้ึนอยูกับเงื่อนไขในการหาขอมูลของผูบริโภคดวย เชน ถาผูบริโภคไมคอยมีความรูในเร่ืองของสินคา
มักจะหาขอมูลจากแหลงขอมูลที่มีความรูมากกวาตนเอง  และเปนแหลงที่นาเชื่อถือได  เชน เพื่อน 
ครอบครัว แตถาผูบริโภคมีความรูในเร่ืองของสินคาดีพอก็อาจใชขอมูลจากประสบการณของตนเองมา
ชวยในการตัดสินใจ  เปนตน   
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ตาราง 4  แหลงขอมูลภายนอกของผูบริโภค  (External  Source  of Consumer Information) 
 

MARKETER – CONTROLLED 
SOURCES 

- Salespeople 
- Telemarketing 
- Trade Shows 

-  Advertising 
- In-Store Displays 
- Sales Promotions 
- Packing 

NON – MARKETER –  
CONTROLLED  SOURCES 

-  Word-of-Month 
- Professional Advice 
- Experience from Consumption 

-  Editorial and News 
Material 

- Neutral  Sources 
 

 
 ที่มา:  Ward S. (1987). Consumer Beharior. in Handbook of Communication 
Science.  p. 651-674. 
 
 โดยสรุปแลว  การไดรับขอมูล(Information  Acquisition) หมายถึง กิจกรรมใดหรือส่ิงใดๆ ที่
ทําใหผูบริโภคไดเปดรับ (Exposure) ส่ิงเราจากภายนอก  กอนที่จะเร่ิมเขาสูกระบวนการจัดการกับส่ิง
เราหรือขอมูลนั้นตอไป ลอนดอน (London) และเบลลา-บิตตา(Bella-Bitta) การเปดรับซึ่งเปนสวนหนึ่ง
ของการไดรับขอมูลนั้น เกิดได 2 ลักษณะที่สําคัญคือ  การคนหาขอมูลอยางแข็งขัน (Active 
Information Search)และการรับขอมูลอยางเฉื่อยชา (Passive Information Reception) การคนหา
ขอมูลอยางแข็งขัน  ผูบริโภคจะเลือกรับส่ิงเราหรือขอมูลที่มีลักษณะเปนขาวสารที่มีสาระผานส่ือ
ส่ิงพิมพเปนหลัก  และมักจะใชขอมูลจากการโฆษณา  โดยหาขอมูลเหลานั้นกอนจะเขารานคา  ในขณะ
ที่การรับขอมูลอยางเฉื่อยชาจะเปนการที่ผูบริโภคไดเผชิญกับส่ิงเราที่มีลักษณะเปนชีวิตประจําวัน  และ
การไดรับขอมูลก็เหมือนกับเปนผลพลอยได  ซึ่งผูบริโภคไมไดต้ังใจคนหาขอมูล  มักจะเขามาทางส่ือโทร 
ทัศนในลักษณะซํ้าซาก  เนนที่การสงเสริมการขาย เชน ลด แลก  แจก แถม มากกวาการโฆษณาให
ขอมูล นอกจากนี้ผูบริโภคยังใชขอมูล ณ จุดขายเปนส่ิงชวยตัด สินใจแทนการเตรียมขอมูลมากอน
ลวงหนา 
 เบทแมน (Bettman.  1979: 37-53)  กลาวถึง  การที่ผูบริโภคใชขอมูลจากแหลงภายนอก 
(External Source)  เพื่อนําไปตีความหมายของส่ิงเราหรือขอมูลเกี่ยวกับตราสินคาที่ผูบริโภครับเขาไป  
โดยเรียกความจําภายนอก (External  Memory)  ซึ่งก็คือ  ขอมูลที่สามารถหาไดจากแหลงขอมูลตางๆ 
รอบตัวเรา  และไมจําเปนตองถูกบันทึกไวในความทรงจําของผูบริโภค  แตจะถูกนํามาใชในการตี 
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ความหมายสิ่งเรา  เมื่อผูบริโภคไดเห็นส่ิงเหลานั้นเชนชิ้นงานโฆษณาตางๆ ขอมูลเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ
ของสินคา คําแนะนําการซ้ือสินคา หรือวัสดุสงเสริมการขาย  เปนตน  
 นอกจากการที่ผูบริโภครับขอมูลจากแหลงขอมูลภายนอกแลว  ผูบริโภคยังมีการใชขอมูลจาก
แหลงภายในตัวผูบริโภคเอง  ดวยกระบวนการดึงขอมูลที่อยูในสวนความจํามาใช ดังจะไดกลาวตอไป
ภายหลังจากข้ันตอนของการบันทึกขอมูล 
 เม่ือผูบริโภคเปดรับ (Exposure) ส่ิงเราเขามาแลว ถาส่ิงเรานั้นไดรับความสนใจ (Attention) 
จากผูบริโภค  ก็จะนําไปสูข้ันตอนของการบันทึกขอมูล(Memory Store) ซึ่งถือวาเปนสวนสําคัญยิ่งสวน
หนึ่งของกระบวนการจัดการขอมูล  การบันทึกขอมูลเร่ิมจากการที่ส่ิงเราหรือขอมูลผานเขามาทาง
ประสาทสัมผัสของผูบริโภค บางสวนของสัมผัสและความรูสึกจะถูกเก็บไวในข้ันของความ รูสึก 
(Sensory Store) อยางรวดเร็วและจะถูกสงผานไปยังสวนของความจําระยะส้ัน สวนขอมูลที่ไมไดใชจะ
ถูกกําจัดไปทันที  ซึ่งหมายถึงวา  แมนักการตลาดจะสรางสรรคส่ิงเราที่สามารถเขาไปในข้ันความรูสึก
ของผูบริโภคไดอยางงายได  แตก็ไมจําเปนเสมอไปที่ขอมูลหรือส่ิงเราเหลานั้นจะถูกเก็บไวในความทรง
จําของผูบริโภค ยิ่งไปกวานั้น ผูบริโภคจะทําการประเมินขอมูลหรือส่ิงเราที่ผานเขามา และเก็บไวใน
ความทรงจํา ไมวาจะเปนการประเมินในดานดีหรือไมดี  ดังนั้นนักการตลาดจะพยายามสรางส่ิงเราที่ทํา
ใหเกิดความประทับใจในคร้ังแรกแกผูบริโภค จึงเปนเร่ืองที่มีความหมายอยางยิ่งตอจากข้ันของ
ความรูสึกขอมูลจะถูกสงผานมายังข้ันของความจําระยะส้ัน  (Short-tem Store)  หรือที่เรียกวา  
Working Memory เพราะจะทําหนาที่เสมือนเปนช้ันกรองขอมูล  และเก็บไวในข้ันนี้เพียงชั่วระยะเวลา
ส้ันๆโดยจะมีการเชื่อมโยงขอมูลที่เก็บไวภายในความทรงจํา  ถาขอมูลใดมีความสําคัญหรือเปนขอมูลที่
ตองการ หรือไมสามารถเชื่อมโยงเขากับขอมูลเดิมที่มีอยูได ขอมูลเหลานั้นก็จะถูกกําจัดทิ้งไป 
กระบวนการที่เกิดข้ึนในความทรงจําระยะสั้นนี้จะเปนไปอยางรวดเร็ว ผูบริโภคจะมีปฏิกิริยาตอบสนอง
โดยอัตโนมัติ เพื่อวิเคราะหส่ิงเราหรือทองจํา หรือจัดทําขอมูลเปนกลุมใหงายตอการจํา เชน จํา
หมายเลขโทรศัพทโดยแบงเปนกลุมๆ เปนตน 
 เม่ือขอมูลผานเขาไปอยูในข้ันของความจําระยะยาว (Long-term Store) แลว มักจะถูกบัน 
ทึกไวในลักษณะของภาพความฝน หรือจินตนาการ (Imagination) ที่จะสะทอนถึงภาพเหตุ การณตางๆ 
ที่ผานมา(Episodic Memory)หรืออาจถูกเก็บไวในลักษณะที่เปนประโยคหรือคําที่สะทอนใหเห็นถึง
ความเปนจริงและแนวความคิด  (Semantic  Memory)  ขอมูลเหลานี้จะถูกบันทึกไวและพรอมจะถูกดึง
กลับมาใชเมื่อถึงเวลาจําเปน  ดังนั้น นักการตลาดจึงพยายามที่จะสรางส่ิงตางๆ ในทางบวกใหเช่ือมโยง
กับจินตนาการและแนวความคิดเหลานั้น  เชนประสบการณที่ดีในการใชสินคาของผูบริโภครวมถึงการ
ใชงานโฆษณาเพื่อตอกย้ําใหเกิดการเชื่อมโยงนี้ดวย  นอกจากนี้ผูบริโภคยังอาจรับความรูหรือขอมูล
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ใหมๆ เขาไปเช่ือมโยงกับเครือขายเดิมที่มีอยู  เพื่อทําใหขอมูลที่ เก็บไวในความจําระยะยาวมี
ความหมายมากยิ่งข้ึน 
 ดังที่กลาวแลวในตอนตนวา ผูบริโภคจะมีการดึงขอมูลภายในมาใชในกระบวนการจัดการ
ขอมูลดวย  การดึงขอมูลกลับมาใช (Retrieval)  เปนกระบวนการที่นําเอาขอมูลที่อยูในความจําระยะ
ยาวผานข้ึนมาที่ความจําระยะส้ัน เพื่อนําไปใชในการอธิบายความหมายของส่ิงเราหรือประ เมินตรา
สินคากอนที่จะทําการตัดสินใจซื้อ แตในทางปฏิบัติมีบอยคร้ังที่ผูบริโภคไมสามารถจะจด จําในส่ิงที่เขา
คุนเคยได โดยมีสาเหตุมาจากการดึงขอมูลกลับมาใชไมประสบความสําเร็จ เนื่อง จากการลืมขอมูล 
(Forgetting) หรือการถูกแทรงแซงดวยขอมูลอ่ืน (Interference) เชนการที่ผูบริโภคเห็นโฆษณาของตรา
สินคา ก. แตจําผิดเปนตราสินคา ข. เพราะการเชื่อมโยงระหวางเครือขายขอมูล (Node Linkage) ของ
ตราสินคา ข. มีความแข็งแกรงกวา เปนตน นอกจากนั้นการทําใหขอ มูลที่มีอยูในความจําระยะยาว
หายไป (Extinction) ดวยการเปลี่ยนการรับรู  การเชื่อมโยงระหวางเครือขายขอมูลใหม  เชนการเปล่ียน
การรับรูใหมวาการใชโทรศัพทมือถือนานๆ อาจเปนอันตรายตอสมองได  ก็อาจทําใหผูบริโภคไมเก็บ
ขอมูลเดิมเกี่ยวกับตราสินคาไวและไมสามารถดึงกลับมาใชไดอีก  ดังนั้นนักการตลาด จึงตองพยายาม
สรางความนาสนใจใหกับงานโฆษณาเพื่อใหผูบริโภคจดจําและระลึกถึงไดรวมทั้งตองตอกยํ้า 
(Repetition) งานโฆษณาใหผูบริโภคสามารถเช่ือมโยงกับขอมูลภายในที่มีอยูและไมสับสนวาเปนของ
คูแขง รวมทั้งการใหขอมูลที่เกี่ยวของกับสินคา และเช่ือมโยงกับขอมูลที่ผูบริโภคมีอยูเพื่อไมใหขอมูล
เหลานั้นสูญหายไปจากความจํา 
 สรุปไดวา การไดรับขอมูล คือกิจกรรมใดๆ ที่ทําใหผูบริโภคเปดรับส่ิงเราภายนอก กอนจะเร่ิม
เขาสูกระบวนการจัดการกับส่ิงเราหรือขอมูลนั้นตอไป อยางไรก็ดี การเลือกรับขอมูลก็ข้ึนอยูกับการหา
ขอมูลขอลผูบริโภคดวย 
 
 6.5 แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ (Attitude)  
 ทัศนคติ  (Attitude) เปนคําที่มีรากกําเนิดมาจากภาษาลาตินวา  “Aptus” ซึ่งแปลวา โนม
เอียงและเหมาะสม  และเมื่อนํามาใชในความหมายของคําวา  “Attitude”  หมายถึง  ทาทีที่แสดง ออก
ของคนเรา  ซึ่งบงบอกถึงสภาพจิตใจ (ชวนะ ภวกานันท. 2527: 20) 
 นอกจากนี้  ยังมีนักจิตวิทยาหลายทานไดใหคําจํากัดความของทัศนคติไวดังนี้ 
 เอช อีเลียต (Asch S. Elliott.  1952: 585)  ไดใหความหมายองคําวา ทัศนคติไววา “ทัศนคติ”  
คือ ส่ิงที่เกิดจากการสะสมประสบการณในอดีต  
 ธีโอดอร  นิวคอมป (Theodore, M.Newcomb) ราฟ เทอรเนอร (Ralph, H. Turner) และ
ฟลิป  คอนเวอรส (Philip, E. Converse) ไดใหความหมายของทัศนคติไววา “ทัศคติ” หมายถึง  การ
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รวมของประสบการณในอดีตที่สะสมและจัดเรียงเปนระบบ  จะสะทอนออกมาเมื่อปจเจก บุคคลเผชิญ
กับสถานการณใหมๆ (Theodore, M. Newcoomb, Ralph, H. Turner; & Philip, E. Converse, 1965: 
41) 
 เดวิด  เครซ  (David Krech)  และครัชฟล ริชารด(Crutchfield Richard) ไดเปรียบเทียบ
ทัศนคติและความเช่ือไววา ทุกๆ ทัศนคติเกิดจากการรวมตัวกันของความเชื่อแตทุกๆ ความเชื่อไม
จําเปนตองมีสวนอยูในทัศนคติ ทัศนคติสามารถระบุไดวามีลักษณะ “สนับสนุน” หรือ “ตอ ตาน” 
ในขณะที่ความเชื่อถูกรับรูวาเปน “กลาง” (David Krech; & Crutchfield Richard. 1948: 153) 
 นอรมัน  มัน (Norman Mun)  ใหความหมายวา “ทัศนคติเปนความรูสึกและความเห็นของ
บุคคลที่มีตอส่ิงของ  บุคคล  สถานการณ  สถาบัน  และขอเสนอใดๆ ในทางที่ยอมรับหรือปฏิเสธ  ซึ่งมี
ผลทําใหบุคคลพรอมที่จะแสดงปฏิกิริยาตอบสนองดวยพฤติกรรมตามแนวคิดนั้น” (Norman Mun. 
1997: 77) 
 เมซารค  ไซรัส (Mayshakk Cyrus) และริชารดสัน (Richardson E.) ใหความหมายวา 
“ทัศนคติ  หมายถึง ความรูสึกที่เกี่ยวขอกับภาวะจิตใจของบุคคลที่มีตอวัตถุ  เปนสวนที่กอใหเกิด
พฤติกรรมทางบวกหรือลบตอสถานการณบุคคลหรือวัตถุเปนแรงที่อยูภายใน  วัดไดจากปฏิกิริยาตอ
ตัวกระตุน  เปนส่ิงที่เกิดจากจิตใจ  มีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอและจะแสดงออกทางกายภาพ (ขนิษฐา 
เบญจาทิกุล. 2536: 16) 
 เฉลียว  บุรีภักดี  (2520: 11)  ใหความหมายวา “ทัศนคติ หมายถึง ความรูสึกชอบหรือไมชอบ
ตอส่ิงใดหรือบุคคลใด  ทัศนคติที่เรามีตอส่ิงตางๆ เกิดจากประสบการณหรือการเรียนรู จึงอาจ
เปล่ียนแปลงไดตลอดเวลาตามประสบการณที่ไดรับเพิ่มข้ึน  แตกระบวนการเปลี่ยนจะชาหรือเร็วข้ึนอยู
กับทัศนคติและประสบการณใหมที่ไดรับ  
 สุชาติ  ประสิทธิ์รัฐสินธุ (2523)   ใหความหมายวา “ทัศนคติ  หมายถึง  สภาวะของพรอมหรือ
แนว โนมที่จะกระทําหรือมีปฏิกิริยาตอส่ิงเราส่ิงหนึ่งส่ิงใดมากนอยตางกัน  แตลักษณะที่สําคัญก็คือ 
ความเปนนามธรรม (Abstraction)  
 สมยศ นาวีการ (2521: 82-83) เสนอวา “ทัศนคติ หมายถึง ความรูสึกและการประพฤติใน
แนวทางใดแนว ทางหนึ่ง โดยเฉพาะตอวัตถุบางอยางอยูเสมอๆโดยประเด็นสําคัญ 2 ประการ คือ 
ทัศนคติไมคอยจะมีการเปล่ียนแปลง ถาหากวาไมมีแรงผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งตอวัตถุบางอยางจะมีทั้งความรูสึกและความเชื่อ ถาหากวาคนคนหนึ่งมีทัศนคติที่
ไมดีแลวยอม จะแสดงใหเห็นเปนนัยวาเขาจะมีความรูสึกและความเชื่อในทางลบ  
 ณรงคศักด์ิ  จันทรนวล (2527: 668)  ไดศึกษาเร่ืององคประกอบของทัศนคติแลวเสนอวา 
ทัศนคติทุกชนิดจะมีองคประกอบที่เหมือนกันอยู 3 ประการ คือ  
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 1. องคประกอบดานความเช่ือ (Cognitive or Belief Component) องคประกอบนี้  หมายถึง  
ความเชื่อของบุคคลเกี่ยวกับส่ิงตางๆ ความเช่ือเกิดจากประสบการณสวนตัวและการเรียนรูจากผูอ่ืน  
เชน คําบอกเลา หรือการอาน การไดยินไดฟงขาวสารจากส่ือมวลชน 
 2.  องคประกอบดานอารมณหรือความรูสึก (Emotional or Feeling Component) หมายถึง  
ปฏิกิริยาตอบสนองดานความรูสึกหรืออารมณของบุคคลตอวัตถุหรือส่ิงตางๆ ในการจัดองคประกอบ
ทางอารมณทําไดหลายวิธี เชน การวัดจากปฏิกิริยาตอบสนองทางดานรางกายของบุคคล วิธีนี้ยึดหลัก
วาอารมณที่ถูกกระตุนทําใหกระบวนการตางๆ ในรางกายเปลี่ยนแปลง เชน อคติ (Prejudice) อาจทํา
ใหเกิดความกลัวหรือความโกรธ เม่ือบุคคลโกรธหรือกลัวมักจะมีเหงื่อออก นัก จิตวิทยาสามารถสังเกต
อารมณจากเคร่ืองมือที่ระบุอารมณ อัตราการเตนของหัวใจ การตอบสนองของผิวหนัง หรืออ่ืนๆ ซึ่ง
สามารถบอกไดวาอารมณของบุคคลอยูในระดับใด ตัวแปรที่บงการวาอารมณของบุคคลท่ีมีตอวัตถุจะ
เปนไปในลักษณะใดนั้น  อาจจะเปนความเชื่อและประสบการณของแตละบุคคลนั่นเอง 
 3. องคประกอบทางพฤติกรรมหรือการกระทํา (Behavioral or Action Component) 
หมายถึง บุคคลจะมีพฤติกรรมหรือปฏิบัติตอวัตถุหรือกลุมบุคคลอยางไร ในกรณีนี้ความเช่ือและ
ความรูสึกมีอิทธิพลตอพฤติกรรมและในทางตรงกันขามพฤติกรรมก็สามารถมีอิทธิพลตอความเช่ือและ
ความรูสึกของบุคคลไดเชนกัน 
 
 แบบจําลองความสัมพันธระหวางปจจัยดานทัศนคติและการโฆษณา 
 แบบจําลองนี้แสดงใหเห็นวา ทัศนคติที่บุคคลมีตอส่ือโฆษณานั้น จะสงผลไปถึงทัศนคติตอ
ตราสินคาดวย เชน เมื่อเราดูภาพยนตรโฆษณาหางสรรพสินคาในโทรทัศน แลวประทับใจตัวภาพยนตร
โฆษณาเร่ืองนั้น เราก็จะเกิดทัศนคติที่ดีตอหางสรรพสินคานั้นๆ ดวย เปนตน ดังแบบจําลองดังตอไปนี้ 
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ภาพประกอบ 5  แสดงแบบจําลองความสัมพันธระหวางปจจัยดานทัศนคติและส่ือโฆษณา 

 
 ที่มา: Schiffman; & Kanuk.  (1994).  Consumer Behavior.  p.254. 
 
 จากแบบจําลองขางตน เมื่อบุคคลเปดรับส่ือโฆษณาแลวจะเกิดการตัดสินใจและความรูสึก
เกี่ยวกับส่ือโฆษณา ซึ่งทั้งสองสวนนี้จะสงผลตอทั้งทัศนคติที่มีตอสื่อโฆษณาและความเช่ือเกี่ยวกับตรา

 
 

ทัศนคติทีม่ีตอตราสินคา 

 
 

การเปดรับส่ือโฆษณา 

 

การตัดสินใจ 
เกี่ยวกับส่ือโฆษณา 

 

ความรูสึก 
ที่เกิดจากส่ือโฆษณา 

 

ความเชื่อเกี่ยวกับ 
ตราสินคา 

 

ทัศนคติทีม่ ี
ตอส่ือโฆษณา 
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สินคาแลวเกิดเปนทัศนคติที่มีตอตราสินคานั้นๆ ในที่สุด  ดังนั้นทัศนคติที่มีตอส่ือโฆษณาจึงมี
ความสัมพันธกับทัศนคติที่มีตอตราสินคาดวย 
  
 แบบจําลองทัศนคติหลายคุณสมบัติของฟชเบียน (Fisbein’s Multiattribute Model)   
 แบบจําลองความสัมพันธระหวางปจจัยดานทัศนคติและการโฆษณาขางตน  แสดงใหเห็นวา
ทัศนคติที่มีตอส่ือโฆษณามีความสัมพันธกับทัศนคติที่มีตอตราสินคา  สําหรับแบบจําลองทัศน คติ
หลายคุณสมบัติของฟชเบียนนี้  จะช้ีใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางทัศนคติที่มีตอตราสินคากับ 
พฤติกรรมการซื้อ ซึ่งแบบจําลองทั้งสองแสดงใหเห็นแนวคิดที่สัมพันธกันวา  ทัศนคติที่มีตอส่ือโฆษณามี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อ  ซึ่งแบบจําลองทั้งสองนี้จะเปนประโยชนอยางมากตอการศึกษาวิจัย
นี้  เพราะการศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาวาทัศนคติที่มีตอส่ือโฆษณาในโรงภาพยนตร  มีความสัมพันธ
กับการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการหรือไม 
 แบบจําลองนี้มองวาองคประกอบหลักของทัศนคติมีมากมาย เชน ขนาด รูปราง สวนผสม  
ภาพลักษณ ราคา เปนตน ซึ่งผูบริโภคจะพิจารณาลักษณะตาง ๆ ของสินคา แลวเกิดเปนความเช่ือหรือ
ทัศนคติ ซึ่งเปนไปไดทั้งในทางบวกและลบ  แลวจะสงผลตอพฤติกรรมการซื้อในที่สุด  แบบจําลอง
ทัศนคติหลายคุณสมบัติของฟชเบียนแสดงไดดังภาพประกอบ 6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 6  แสดงแบบจําลองทัศนคติหลายคุณสมบัติของฟชเบียน 
  
 ที่มา: นพพร  ประยูรวงศ.  (2541).  การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อน้ํามัน
พืชของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร.  หนา 26. 

การประเมนิคุณสมบัติตางๆ ของสินคา 

ความเชื่อในคุณสมบัติของตราสินคา 

ทัศนคติโดยรวมของบุคคลตอตราสินคา 

การเกิดความต้ังใจที่จะซื้อสินคา 

การเกิดพฤติกรรม 
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 นอกจากความหมายองคประกอบของทัศนคติ  และความสัมพันธของทัศนคติกับปจจัยอ่ืนๆ
แลว  นักจิตวิทยาหลายทานยังไดศึกษาถึงความสําคัญของบทบาทของทัศนคติที่มีผลกระทบและ
สนับสนุนพฤติกรรมและการรับรูของมนุษยไวหลายประการดวยกัน 
 ดารเนียล  เคทซ (Daniel  Katz) ไดกลาวถึงบทบาทของทัศนคติไววามี 3 ประการ คือ 
 1.  การปรับเพื่อใชงาน (Adjustment-Utility)  เกิดในกรณีที่บุคคลชอบส่ิงที่ตอบสนองความ
ตองการของบุคคลนั้น 
 2. การปกปองความรูสึกตางๆ (Ego-Defense) เชน  เมื่อบุคคลสรางทัศนคติข้ึนเพื่อปกปด
ความไมมั่นคงทางความรูสึกของเขา  หรือปกปองตัวเองเมื่อมีส่ิงขมขวัญเกิดข้ึน 
 3.  การแสดงออกซึ่งคานิยม (Value Expression) เชน เม่ือใชทัศนคติเปนเคร่ืองชวยในการ 
ทําความเขาใจส่ิงแวดลอม  โดยการรวบรวมและปะติดปะตอขอมูลเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมนั้น (จาระไน  
แกลโกศล . 2529: 590) 
 อัลพอรต วิลลาต  (Allport  Willard) ไดใหความเห็นเร่ืองทัศนคติวาอาจเกิดข้ึนจากส่ิงตางๆ 
ดังนี้ 
 1.  เกิดจากการเรียนรูจากส่ิงตางๆ ที่อยูรอบตัว เชน วัฒนธรรม คําส่ังสอนจากครอบครัว   
 2.  เกิดจากความสามารถในการแยกแยะส่ิงตางๆ เชน  แยกส่ิงที่ดีและไมดี 
 3. เกิดจากประสบการณของแตละบุคคลซึ่งแตกตางกันไป  เชน  บางคนมีทัศนคติที่ไมดีตอ
ครูของตน  เพราะครูคนนั้นเคยตําหนิตนเอง  แตบางคนกลับมีทัศนคติที่ดีตอครูคนเดียวกัน  เพราะครู
ชมเชยตนอยูเสมอ 
 4.  เกิดจากการเลียนแบบหรือรับเอาทัศนคติของผูอ่ืนมาเปนของตน (ปริฉัตร มั่นคง. 2534: 
26) 
 ทัศนคติเปนส่ิงที่เกิดข้ึนเฉพาะบุคคลและจะแตกตางกันตามปจจัยแวดลอมที่แตกตางกันของ
บุคคลนั้น โดยที่บุคคลสามารถแสดงทัศนคติออกได 3 ประเภทดวยกันคือ (ขนิษฐา เบญจาทิกุล. 2536: 
23) 
 1.  ทัศนคติเชิงบวก  เปนทัศนคติที่ชักนําใหบุคคลแสดงออก มีความรูสึก หรืออารมณจาก
สภาพจิตใจโตตอบในดานดีตอบุคคลอ่ืนหรือเร่ืองราวใดเร่ืองราวหนึ่ง รวมทั้งหนวยงานองคการ  
สถาบันและการดําเนินกิจการขององคการอื่นๆ  
 2. ทัศนคติเชิงลบ คือ ทัศนคติที่สรางความรูสึกไปในทางไมดี หรือในทางเสื่อมเสีย ไมไดรับ
ความเชื่อถือ หรือไววางใจ อาจมีความเคลือบแคลงระแวงสงสัย รวมทั้งความเกลียดชังตอบุคคลอ่ืน
หรือเร่ืองราวใดเร่ืองราวหนี่ง รวมทั้งหนวยงาน องคการ สถาบันและการดําเนินกิจการขององคการอื่นๆ  
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 3.  ทัศนคติที่บุคคลไมแสดงความคิดเห็น ในเรื่องราวใดเร่ืองหนึ่ง รวมทั้งหนวยงาน  องคการ 
สถาบันและการดําเนินกิจการขององคการอื่นๆ โดยส้ินเชิง 
 อนึ่ง ทัศนคติทั้ง 3 ประการนี้ บุคคลอาจจะมีเพียงประเภทเดียวหรือหลายประเภทรวมกันก็ได 
ข้ึนอยูกับความม่ันคงในเร่ืองความเชื่อ ความรูสึก ความคิด หรือคานิยมอ่ืนๆ ที่มีตอบุคคลหรือเร่ืองราว
นั้นๆ 
 
 ความสัมพันธระหวางทัศนคติและพฤติกรรม 
 ทัศนคติมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับพฤติกรรมการแสดงออก คือ ทัศนคติมีผลตอ
พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลและในขณะเดียวกัน พฤติกรรมการแสดงออกก็มีผลตอทัศนคติของ
บุคคลดวย ทั้งนี้เพราะทัศนคติเกี่ยวของกับส่ิงที่บุคคลคิดรูสึกและตองการปฏิบัติ และพฤติ กรรมหรือ
การปฏิบัตินั้นก็ไมไดเกิดจากการท่ีบุคคลนั้นตองการหรือชอบที่จะปฏิบัติอยางเดียว  แตเกิดจาก
องคประกอบอ่ืนๆ อีกหลายประการ เชน บรรทัดฐานของสังคม นิสัย เปนตน 
 การใชส่ือจะกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไดก็ตอเมื่อมีการเปล่ียนแปลงทางทัศน คติ
กอน ดังแนวคิดของแฮร่ี เทรนด (Harry  Trainds)  ที่วาพฤติกรรมหรือการปฏิบัติตนของมนุษยมาจาก
ทัศนคติ บรรทัดฐานของสังคม ซึ่งสรุปวา ทัศนคติของผูรับสารถือวาเปนตัวแปรที่อยูระหวางการรับและ
การตอบสนองขาวสารหรือส่ิงเราตาง ๆ ทัศนคติของผูรับสารเปนส่ิงเปล่ียน แปลงไดก็ตอเมื่อการรับ
ขาวสารหรือการโนมนาวใจเปลี่ยนแปลงไป 
 เสรี วงษมณฑา  (2528: 31) ไดใหความเห็นวา  การใชส่ือจะกอใหเกิดการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมไดก็ตอเมื่อมีการเปล่ียนแปลงทัศนคติกอน  
 ประภาเพ็ญ สุวรรณกร (2520: 5)  ไดใหความเห็นวา ทัศนคติและพฤติกรรมการแสดงออก
ตางมีความ สัมพันธและมีผลซ่ึงกันและกันเสมอ กลาวคือ ทัศนคติมีผลตอการแสดงออกของบุคคล  
ขณะเดียวกันการแสดงออกของบุคคลก็มีผลตอทัศนคติของบุคคลดวย ทั้งนี้เพราะทัศนคติเกี่ยว ของกับ
สิ่งที่บุคคลคิด  รูสึก  และความตองการที่จะปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่งในสถานการณอยางใดอยางหนึ่ง  
 นอกจากนี้  ความปรารถนาของคนเรายังไดรับอิทธิพลมาจากผูนําความคิดที่จะชวยใหมนุษย
ตัดสินวาเขาจะเปดรับขาวสารอยางใดและจดจําอะไร แมวาจะมีแนวคิดของนักวิชาการหลายทานที่ให
ความคิดเห็นตรงกันวาทัศนคติและพฤติกรรมมีความสัมพันธซึ่งกันและกันแตในบางสถานการณอาจ 
จะมีตัวแปรอ่ืนๆ เขามาเกี่ยวของกับพฤติกรรมดวย  ซึ่งอาจสงผลกระทบตอความ สัมพันธของทัศนคติ
และพฤติกรรม คือ  ทําใหพฤติกรรมที่เกิดข้ึนไมสอดคลองกับทัศนคติที่บุคคลน้ันๆ มีได  ดังแนวคิดของ
ทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผลของฟชเบียน (Fishbein’s Theory of Reasoned Action) ซึ่งกลาววา
พฤติกรรมของคนเรานั้นจะแสดงออกมาในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  อันประกอบไปดวยทัศนคติและตัว
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แปรอ่ืนๆ ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของคน จากทฤษฎีแสดงใหเห็นวา พฤติกรรมของคนไมสอดคลองกับ
ทัศนคติเสมอไป  เพราะบางสถานการณยังมีตัวแปรอ่ืนๆ เขามามีอิทธิพลกับพฤติกรรมดวย  ดังตาราง 
9  ตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 7  แสดงแบบจําลองทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผลของฟชเบียน 
 
 ที่มา: นพพร  ประยูรวงศ.  (2541).  การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อน้ํามัน
พืชของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร.  หนา 27. 
 
 นอกจากนี้มีการศึกษาที่สนับสนุนวาทัศนคติและพฤติกรรมของคนอาจไมตรงกันเสมอไป  
หมายความวาส่ิงที่คนคนหนึ่งวา ส่ิงที่คนคนหนึ่งกลาววาเปนทัศนคติของเขา  อาจจะไมใชพฤติ กรรมที่
เขาจะปฏิบัติในความเปนจริงก็ได  ดังที่ลาปแอร (Lapiere) ไดศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวาง

การประเมนิคุณสมบัติตางๆ 
ของสินคา 

ความเชื่อในตราสินคา  
(ความเชื่อเกี่ยวกับผลของ

พฤติกรรม) 

การประเมนิโดยรวม 
ของผลที่จะออกมา 

ความต้ังใจจะมีพฤติกรรม 
(ความต้ังใจจะซื้อ) 

พฤติกรรมจริง 

บรรทัดฐานของสังคม 
 

ความเชื่อเกี่ยวกับการแรงจูงใจ 
ที่คนอ่ืนจะมองตัวเราทําตาม 
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ทัศนคติและพฤติกรรมไวเม่ือป ค.ศ. 1934 ซึ่งในขณะนั้นชาวอเมริกันยังมีทัศนคติที่ไมเปนมิตรตอคน
เอเซียโดยเฉพาะคนจีน  เขาจึงทําการทดลองโดยการรวมเดินทางกับคนจีน 2 คน  ไปยงัเมอืงตางๆ  ทาง
แถบตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมริกาทั้ง 3 ไดหยุดพักที่โรงแรมและรานอาหารตางๆ รวมทั้งหมด 250 
แหง โดยมีเพียง 2 แหงเทานั้นที่ปฏิเสธการตอนรับแกคนจีนทั้งสอง หลัง จากการการเดินทางส้ินสุดลง  
ลาปแอรไดสงแบบทดสอบไปยังโรงแรมที่ไปพักทั้งหมด  เพื่อสอบ ถามเกี่ยวกับทัศนคติที่มีตอคนจีนวา
จะตอนรับใหเขาพักในโรงแรมหรือไม  ผลการทดสอบปรากฎวา 90 เปอรเซ็นตของผูตอบแบบทดสอบ
ปฏิเสธที่จะใหคนจีนเขาพักในโรงแรมของตนและไมคอยตอนรับในรานอาหารดวย  (นวลศิริ เปาโรหิตย. 
2527: 137) 
 ผลการทดลองขางตนชี้ใหเห็นวา  แมวาทัศนคติจะทําใหมนุษยมีแนวโนมที่จะประพฤติตน
สอดคลองกับทัศนคตินั้นแตก็ไมใชกฎที่ตายตัวเสมอไปเพราะวาพฤติกรรมอาจจะไมเปนไปตามทัศนคติ
ก็ได  ทั้งนี้ข้ึนอยูกับสถานการณ ส่ิงแวดลอม และการยึดถือทัศนคติของบุคคลนั้น 
  กลาวสรุปไดวาแนวความคิดดานทัศนคติขางตนช้ีใหเห็นวาทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคล 
อาจจะมีความสัมพันธกันหรือไมก็ได และถาทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคลมีความสัมพันธกัน 
ความสัมพันธนั้นก็มิไดถูกกําหนดข้ึนจากการประสบการณสวนตัวเกี่ยวกับเร่ืองนั้น หรือการติดตอส่ือ 
สารกับผูอ่ืนเทานั้น แตยังข้ึนอยูกับส่ิงแวดลอมของบุคคลนั้นดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งสภาพแวดลอม
ทางดานครอบครัว ซึ่งเปนสถาบันทางสังคมที่มีความสําคัญเปนอับดับแรกที่สรางทัศนคติเกี่ยวกับเร่ือง
ตางๆ ของบุคคล  ทั้งนี้ทัศนคติของบุคคลมีการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลาเมื่อบุคคลมีการเรียนรูและมี
ประสบการณที่เกี่ยวกับเร่ืองนั้นที่เปล่ียนแปลงไป 
 ในงานวิจัยคร้ังนี้ตองอาศัยแนวความคิดเร่ืองการรับรูของผูบริโภคซ่ึงจะสามารถเขาใจ
กระบวน การรับรูของผูบริโภคโดยสามารถนําไปวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับกลยุทธการสื่อสารการ ตลาด
ของหาง สรรพสินคาเซ็นทรัลในการออกแบบส่ือโฆษณาประชาสัมพันธรณรงคใหสอดคลองกับความ
ตองการของผูบริโภค ซึ่งการส่ือสารจะตองใชรูปแบบเครื่องมือที่หลากหลายส่ือสารไปใน ทิศทาง
เดียวกัน ในการติดตอสรางความสัมพันธอันดีกับผูบริโภค โดยตองกอใหเกิดผลกระทบตอผูบริโภคใน
ดานพฤติกรรม 
 จากขอมูลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังที่ไดกลาวมาแลวทั้งหมดนี้ ผูศึกษาสรุปไดวา 
การพัฒนาและการเสริมสรางความเขาใจใหกับสังคม นับเปนการดําเนินงานที่พัฒนาข้ึนบนพื้นฐานของ
การเกื้อกูลกันระหวางภาคธุรกิจและสังคม เพื่อใหสามารถอยูรวมกันไดอยางสมดุลและยั่งยืน ซึ่งองค 
กรธุรกิจ เชน หางสรรพสินคาเซ็นทรัลไดแสดงความมุงมั่นที่จะเปนสวนหนึ่งในการรับผิดชอบตอสังคม 
ดวยการสรางเสริมจิตสํานึกดานส่ิงแวดลอมและพลังงาน 
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 การใชส่ือสรางสรรครณรงคเพื่อสังคมและส่ิงแวดลอม ไมเพียงแตเปนการเผยแพรขอมูล การ
ดําเนินงานขององคกร และแสดงเจตจํานงในการรับผิดชอบตอสังคมเทานั้น ยังสามารถใชเปนเคร่ือง 
มือในการกระตุนเตือนใหสังคมตระหนักถึงการดูแลรักษาส่ิงแวดลอมและรับผิดชอบตอสังคมใหมากข้ึน
ดวย เนื่องจากการใชส่ือที่สรางสรรคสังคมและส่ิงแวดลอมนับเปนการตอบสนองเปาหมายในเชิงธุรกิจ
เพื่อสรางความนิยมแกผูบริโภค อีกทั้งยังทําหนาที่แหงการเรียนรูที่จะเขาถึงผูบริโภคไดอยางแพร หลาย
และมีประสิทธิภาพ 
 ดังนั้นการออกแบบส่ือโฆษณาประชาสัมพันธรณรงครับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม จึงเปนความ
รับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจในอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งส่ือเหลานี้จะทําหนาที่นําเสนอขอมูลและปลูกฝง
แนวความคิดที่สงเสริมความรับผิดชอบไดอยางแนบเนียน ซึ่งผลที่ตามมาในระยะยาวคือ กลุมผูบริโภค
มีความตระหนักหรือมีจิตสํานึกอันดีในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอม การสื่อสารที่มีประ สิทธิภาพและ
เหมาะสมจะชวยขับเคลื่อนพัฒนาใหสังคมมีสวนรวมในการรับผิดชอบส่ิง แวดลอมตอไป 
 
7. งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 ผูศึกษาวิจัยไดคนควางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาเร่ือง “ศึกษาและพัฒนาส่ือโฆษณา
ประชาสัมพันธรณรงคความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม  กรณีศึกษาหางสรรพสินคาเซ็นทรัล โดยมีงาน 
วิจัยในประเทศที่เกี่ยวของ ดังนี้ 
 อรวรรณ  เจริญจิตรกรรม (2549)  ศึกษาเร่ือง “การส่ือสารการตลาด (IMC) การรับรูส่ือ
โฆษณาประชาสัมพันธ  และปจจัยดานผลิตภัณฑ”  ที่มีผลตอพฤติกรรมผูบริโภคของหางสรรพสินคา
เซ็นทรัล  ในเขตกรุงเทพมหานคร  เปนการวิจัยเชิงปริมาณ  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงเคร่ืองมอืส่ือสาร
การตลาด (IMC) และเพื่อศึกษาการรับรูส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ  ที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
ผูบริโภคของหางสรรพสินคาเซ็นทรัล 
 จากการศึกษามุงการส่ือสารการตลาด (IMC) การรับรูส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ  และปจจัย
ดานผลิตภัณฑที่มีผลตอพฤติกรรมผูบริโภคของหางสรรพสินคาเซ็นทรัล ในเขตกรุงเทพ มหานคร 
จํานวน 420 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  วิเคราะหขอมูลทางสถิติ
ใชโปรแกรม  SPSS for Windows Version 11.5  ผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิง  
อายุ 21-30 ป  สถานภาพโสด  การศึกษาระดับปริญญาตรี  อาชีพพนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน  และ
รายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001 – 20,000 บาท  ผูบริโภคสวนใหญมีพฤติกรรมการใชบริการ
หางสรรพสินคาเซ็นทรัล  ดานจํานวเงินที่ใชซื้อสินคา/คร้ัง เฉล่ียเทากับ 1,104.55 บาท และมาใช
บริการ/คร้ัง เฉล่ียเทากับ 4.11 คร้ัง  โดยในแตละคร้ังจะใชเวลาเฉล่ียเทากับ 2.85 ชั่วโมง 
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 1.  ผูบริโภคมีความคิดเห็นตอการสื่อสารการตลาด (IMC) ของหางสรรพสินคาเซ็นทรัล ใน
เขตกรุงเทพมหานครโดยรวม  อยูในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การสงเสริมการ
ขาย  ผูบริโภคมีความคิดเห็นตอความจูงใจของการจัดโปรโมช่ันลดราคาของหางสรรพสินคาเซ็นทรัลอยู
ในระดับที่ดี  และผูบริโภคมีความคิดเห็นวาเคยแลกซ้ือของแถม  สนใจรายการโปรโมชั่นซ้ือสินคาไดรับ
บัตรกํานัลแทนเงินสด  ชอบรายการโปรโมช่ันสะสมสติกเกอรใหครบตามเงื่อนไข  จะไดรับคูปองสวน 
ลดเคยใชสิทธิพิเศษของสมาชิกบัตรเซ็นทรัลคารดอยูในระดับปานกลาง  การใชปายตางๆ ของหาง 
สรรพสินคาเซ็นทรัล  ผูบริโภคมีความคิดเห็นวา ความเดนชัดของปายโฆษณาตางๆ อยูในระดับดีมาก 
 2. ผูบริโภคมีการรับรูส่ือโฆษณาประชาสัมพันธของหางสรรพสินคาเซ็นทรัล  ในเขตกรุงเทพ 
มหานคร  โดยรวมอยูในระดับปานกลาง/บางคร้ัง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา การใชปายโฆษณา
เปนส่ือรวมกับกิจกรรมสงเสริมการขาย  สามารถทําใหเกิดพฤติกรรมผูบริโภคของหางสรรพสินคา
เซ็นทรัล  การรับรูส่ือโฆษณาโดยปายดานหนาและภายในหางสรรพสินคาเซ็นทรัลของผูบริโภคมีการรับ
รูอยูในระดับมาก/บอยคร้ัง  สวนส่ือโฆษณาประชาสัมพันธอ่ืนๆ ของหางสรรพสินคาเซ็นทรัลนั้น  
ผูบริโภคมีระดับการรับรูอยูในระดับปานกลาง 
 จณิน   เอ่ียมสอาด (2550: บทคัดยอ)  ศึกษาเร่ือง “รูปแบบและการสื่อสารการดําเนินธุรกิจ
อยางรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจไทย”  ผลการศึกษา พบวา องคกรธุรกิจไทยทั้ง 3 องคกร  
ไดแก  บมจ.บางจากปโตรเลียม  บมจ.ปตท.  และบมจ.ปูนซีเมนตไทย  มีนโยบายที่สอดคลองกับแนว
ทางการดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม  โดยกําหนดไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจนและ
ยึดถือปฏิบัติต้ังแตกอต้ังกิจการ  โดยมีแนวทางดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคมที่เร่ิมจากมิติ
ภายในองคกรกอน  จากนั้นจึงขยายไปสูมิติภายนอก  คือ ความรับผิดชอบตอชุมชน  ผูบริโภค  และ
สังคม  โดยแบงออกเปนความรับผิดชอบดานเศรษฐกิจ  ดานส่ิงแวดลอมและดานสังคม  นอกจากนี้ใน
สวนของกระบวนการส่ือสารกับผูมีสวนเกี่ยวของทั้งภายในและภาย นอกองคกรเพื่อใหเกิดกิจกรรมเพื่อ
สังคม  โดยภายในองคกร คือ กลุมพนักงานเพื่อใหเกิดความตระหนัก เขาใจและปฏิบัติตามแนวทางที่
สอดคลอง  ซึ่งการส่ือสารที่องคกรใชเพื่อสรางความมีสวนรวมของพนักงานมากที่สุด คือ การใชส่ือ
บุคคล  ทางดานของการส่ือสารกับกลุมมีสวนเกี่ยว ของภายนอกองคกร  เพื่อใหเกิดการรับรู  เขาใจ  ถึง
ความรวมมือ  นอกจากนี้แลวยังมีการส่ือสารออกสูสาธารณะ  เพื่อเสริมสรางภาพลักษณใหเปนที่
ยอมรับ เชื่อถือ  พรอมกับการมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมตอไป 
 จิรัชญา   โยธาอภิรักษ  (2551: บทคัดยอ)  ศึกษาเร่ือง “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอภาพลักษณดาน
ความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  และผลของภาพลักษณตอทัศนคติที่มีตอ
ตราสินคา ปตท.”  การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมและผลของ
ภาพลักษณตอทัศนคติที่มีตอตราสินคา  เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research)  ซึ่งศึกษาเฉพาะ
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กรณีบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  มีวัตถุประสงคเพื่อใหทราบถึงอิทธิพลของปจจัยดานพฤติกรรมการ
เปดรับขาวสาร  การรับรู  ความรูเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อสังคมของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีตอ
ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคม  ตอทัศนคติที่มีตอตราสินคาปตท. โดยใชแบบสอบถาม 
(Questionnaire)  เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 402 คน  การ
วิเคราะหขอมูลอาศัยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ผลการวิจัยพบวา 1. กลุมตัวอยาง
เปดรับขาวสารโดยรวม  เกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  อยูในระดับนอย  
ซึ่งเปนการเปดรับขาวสารจากส่ือโทรทัศนในระดับมาก  โดยกลุมตัวอยางสวนใหญมีการรับรูและความรู
เกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  ในระดับปานกลาง  2.  ภาพลักษณดาน
ความรับผิดชอบตอสังคมโดยรวมของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  ในสายตาของประชาชนในเขต
กรุงเทพ มหานครในระดับดีหรือเปนเชิงบวก  3.  พฤติกรรมการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อ
สังคมไมมีอิทธิพลตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  สวน
การรับรูและความรูเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อสังคมมีอิทธิพลตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคม
ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ในสายตาของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  4.  ภาพลักษณดาน
ความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  มีผลตอทัศนคติของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีตอตราสินคาของ ปตท. 
 จิตติมา  ปริยเมฆินทร  (2552: บทคัดยอ)  ศึกษาเร่ือง “การดําเนินการเก่ียวกับความ
รับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจขนาดใหญในประเทศไทย”  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงแนวคิด
ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ รูปแบบ/กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทมหาชน 
3 บริษัท คือ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน), บริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด (มหาชน)  และบริษัท ซีพี 
ออลล จํากัด (มหาชน)  โดยผลทางการศึกษาไดศึกษาแนวคิดพื้นฐานที่จะนํามาเปนหลักในการดําเนิน
ธุรกิจ ซึ่งทั้ง 3 องคกร ตางก็มีหนวยงานในการบริหารจัดการในสวนงานกิจกรรมเพื่อความรับผิดชอบตอ
สังคม  ทั้งนี้ งานวิจัยไดมีขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไปที่จะใหองคกรภาครัฐมีสวนรวมในการ
สงเสริมและสนับสนุนใหองคกรธุรกิจนําแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมมาประยุกตใชในการกําหนด
นโยบายและการบริหารในองคกร  พรอมทั้งควรมีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการลงทุนในดานความ
รับผิดชอบตอสังคมใหมากข้ึน  รวมถึงควรศึกษาถึงปจจัยแรงจูงใจตางๆ ที่มีผลตอองคกรธุรกิจ  รวมถึง
ปญหาและอุปสรรคที่สงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบตอสังคม 
 พรรณทิมา  สรรพศิรินันท  (2552: บทคัดยอ)  ศึกษาเร่ือง “การจัดการการสื่อ สารเกี่ยวกับ
ความรับผิดชอบตอสังคมดานส่ิงแวดลอมของศูนยการคาครบวงจรในประเทศไทย”  โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาการจัดการองคกรใหมีความรับผิดชอบตอสังคมดานส่ิงแวดลอม  ศึกษาถึงการจัดการการ
ส่ือสารเก่ียวกับความรับผิดชอบตอสังคมดานส่ิงแวดลอม  รวมถึงปจจัยที่มีผลกระทบตอการจัดการการ
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ส่ือสารเก่ียวกับความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมของศูนย การคาครบวงจรในประเทศไทย  ใช
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Methodology) โดยการสัมภาษณเจาะลึก (In-
Depth Interview)  ผูบริหาร  นักส่ือสารองคกร  พนักงานบริษัท เซ็นทรัลพัฒนาน จํากัด (มหาชน)  
บริษัท เดอะมอลล กรุป จํากัด และบริษัท สยามพิวรรธน จํากัด  ตลอดจนลูกคาผูใชบริการศูนยการคา
และส่ือมวลชน  ผลการศึกษาพบวา ศูนยการคาแบบครบวงจรในประเทศไทย  ทั้งสามองคกร  มีการจัด
องคกรอยางเปนระบบ  โดยมีนโยบายการดําเนินงานที่มีความรับผิดชอบตอสังคมดานส่ิงแวดลอม
อยางชัดเจน  การจัดโครงสรางองคกรใหมีการจัดสรรลําดับหนาที่การงาน  การกําหนดใหหนวยงาน
ภายในองคกรมีสวนงานตางๆ สนับสนุนการดําเนินการ  การประสานงานมุงไปสูเปาหมายขององคกร  
นอกจากนี้การกําหนดพันธกิจ  และวิสัยทัศนของแตละองคกรที่มีความชัดเจนในการดําเนินความ
รับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมทุกองคกร  มีการระดมความคิดเห็นของแตละสวนที่เกี่ยวของ  เพื่อ
จัดทําเปนแผน การดําเนินงานทั้งระยะส้ันและระยะยาว  เพื่อดําเนินการความรับผิดชอบตอสังคมดาน
ส่ิงแวดลอมอยางเปนรูปธรรมและมีความตอเนื่อง 
 กลาวโดยสรุป  จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ  สามารถเขาใจแนวคิดเร่ืองกลยุทธการ
ส่ือสารการตลาด  รูปแบบในการส่ือสารการตลาด  การเลือกใชเคร่ืองมือการส่ือสารที่มีผลตอการรับรู
ของผูบริโภค  รวมถึงการดําเนินความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมที่มีแนวคิดในการแสดงความ
รับผิดชอบตอสังคมหลายดาน  โดยมีวิธีการดําเนินงานที่สอดคลองกับการดําเนินธุรกิจ  ทั้งนี้  โดย
ภาพรวมสามารถศึกษาไดถึงวิธีการดําเนินงานที่แตกตางของแตละองคกร รวมถึงการกําหนดแผนงาน
ในเร่ืองความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมขององคกร  กําหนดวัตถุประสงค  การเลือกเคร่ืองมือ
ส่ือ  การกําหนดงบประมาณ  การประเมินผล  ซึ่งจะสามารถนํามาเปนแนวทางในเร่ือง “ศึกษาและ
พัฒนาส่ือโฆษณาประชาสัมพันธรณรงคความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม  กรณีศึกษาหางสรรพสินคา
เซ็นทรัล” ตอไป 
 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

  
 ในการศึกษาและพัฒนาส่ือโฆษณาประชาสัมพันธรณรงคความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม 
กรณีศึกษาหางสรรพสินคาเซ็นทรัล ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนดังนี ้
 1. การกําหนดประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง 
 2.  การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 4.  การวิเคราะหขอมูล 
 
1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี ้รูปแบบส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธรณรงคความรับผิดชอบตอ
ส่ิงแวดลอม จากหางสรรพสินคาเซน็ทรัล ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ไดทําการออกแบบโดยผูวิจัย               
  
 การเลือกกลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยัคร้ังนี้ แบบรางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธรณรงคความรับ ผิด
ชอบตอส่ิงแวดลอม ที่ไดทาํการออกแบบโดยผูวิจัย โดยมีทั้งหมด 5 โครงการ และใหผูเชี่ยวชาญสุม
ตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อหารูปแบบที่จะผลิตเปนชิน้งานตนแบบที่สามารถใช
งานไดจริง  โดยการเลือกใชส่ือข้ึนอยูกับแตละโครงการ ซึ่งจําแนกไดดังนี ้
 - ส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธกลางแจง (Billboard) 
 - ส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธโปสเตอร (Poster)  
 - ส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธแผนพับ (Brochures) 
 - ส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธนิตยสาร (Magazines)  
 - ส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธ T-Shirt 
 - ส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธถุงกระดาษ 
 - ส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธเว็บไซต (Central.co.th)  
 ที่มา: ขอมูลส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธ ฝายการตลาด หางสรรพสินคาเซ็นทรัล สํานกังานใหญ 
 
 



 127 

2. การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 ในการศึกษาคร้ังนี้ ผูวิจัยไดสรางเคร่ืองมือที่ใชในการเกบ็รวบรวมขอมลู เพื่อการออกแบบ
และพัฒนาส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธรณรงคความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม กรณีศึกษา
หางสรรพสินคาเซ็นทรัลโดยมุง เนนในเร่ืองของการออกแบบส่ือรณรงคในดานประชาสัมพนัธ เพื่อชวย
กระตุนจิตสํานึกของผูบริโภคใหตระหนกัถึงปญหาส่ิงแวดลอม โดยมกีระบวนการดังนี ้
 
 ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือ 
 1.  ศึกษาและวิเคราะหขอมูลพืน้ฐานจากเอกสารวิชาการ หนังสือ ทฤษฎี งานวิจยัที่เกี่ยวของ 
ไดแก หลักการออกแบบ, ศึกษาการปลูกจิตสํานึกใหกบัผูบริโภคใหตระหนกัถงึปญหาส่ิงแวดลอม, 
เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาด 
 2.  สรางแบบสอบถาม ตามกรอบแนวคิดที่กาํหนดไว จากการรวบรวมขอมูลจากทฤษฎี และ
งานวิจยัที่เกี่ยวของแลวนํามาประยุกต โดยแบงออกเปน 4 สวน ดังนี ้
  สวนที่ 1  กระบวนการสรางแบบประเมินสอบถามความคิดเห็น เปนการสรางกรอบ
แนวความคิดเพื่อใหครอบคลุมในเนื้อหาการออกแบบทีจ่ะตองพฒันา 
  สวนที่ 2  กระบวนการออกแบบส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธรณรงคความรับผิดชอบตอ
ส่ิงแวดลอม จาํนวน 5 โครงการ โครงการละ 3 แบบ โดยคํานงึจากหลักเกณฑ 3 หลัก ดังนี ้
    1)  หลักเกณฑทางดานการออกแบบ (Design Aspect) ประกอบดวย 
           -  ดานประโยชนใชสอยทางกายภาพ (Practical Function) 
           -  ดานความงาม (Aesthetic Faction) 
    2)  หลักเกณฑทางดานการผลิต (Production Aspect) ประกอบดวย 
           -  ดานวัสดุ (Material) ที่ใชในการผลิต 
           -  กรรมวิธีการผลิต (Process) 
    3)  ความตองการดานการตลาด (Marketing Aspect) 
  สวนที่ 3  กระบวนการคัดเลือกแบบส่ือโฆษณาประชาสัมพันธรณรงคความรับผิดชอบตอ
ส่ิงแวดลอม จาํนวน 5 โครงการ โครงการละ 3 แบบ โดยใหผูเชี่ยวชาญประเมิน 
  สวนที่ 4  โดยจากการประเมินโดยผูเช่ียวชาญใหเหลือจํานวน 5 โครงการ โครงการละ 1 
แบบเพื่อสรางรูปแบบตามแบบผลการประเมิน และตรวจสอบอีกคร้ัง 
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 การสรางแบบสอบถามและการประเมินรูปแบบ 
 1. สรางแบบสอบถามและการประเมินรูปแบบ โดยนํากรอบแนวคิดและทฤษฎีรวมถึง
วัตถุประสงคของแตละโครงการมากําหนดทิศทางในการพัฒนารูปแบบในการออกแบบส่ือโฆษณา 
ประชาสัมพันธรณรงคความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม จํานวน 3 รูปแบบ ดังนี ้
  1.1  ออกแบบรางรูปแบบ Image 
  1.2  ออกแบบรางรูปแบบ Graphic 
  1.3  ออกแบบรางรูปแบบภาพวาดลายเสน 
  โดยทุกรูปแบบตองนําหลักเกณฑ 3 หลักที่กําหนดไว มาเพื่อใชกาํหนดทิศทางการ
ออกแบบ การผลิต ดานประสิทธิภาพและคุณประโยชนการใช รวมถึงความพึงพอใจ 
 2.  เปนแบบสอบถามของผูเช่ียวชาญ ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบ Semantic Different 
Scale แบบเลือกตอบเพียงคําตอบเดียวจากคําตอบที่ใหเลือกมากกวา 2 คําตอบข้ึนไป (Check List) 
โดยเปนคําถามแบบมาตรสวนประมาณคา (Rating scale method) (ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคณะ. 
2541: 166) มี 5 ระดับดังนี ้
  คะแนน 5  หมายถงึ   ระดับความคิดเห็น มากที่สุด 
  คะแนน 4  หมายถงึ   ระดับความคิดเห็น มาก 
  คะแนน 3  หมายถงึ   ระดับความคิดเห็น ปานกลาง 
  คะแนน 2  หมายถงึ   ระดับความคิดเห็น นอย 
  คะแนน 1  หมายถงึ   ระดับความคิดเห็น นอยมาก 
  โดยผูวิจัยไดต้ังเกณฑในการกําหนดคาน้ําหนกัคะแนน ซึง่จัดคาเฉลี่ยดังนี ้
  4.50 – 5.00 หมายถงึ  มากที่สุด 
  3.50 – 4.49  หมายถงึ  มาก 
  2.50 – 3.49  หมายถงึ  ปานกลาง 
  1.50 – 2.49  หมายถงึ  นอย 
  1.00 – 1.49  หมายถงึ  นอยที่สุด 
 
 การตรวจสอบเครื่องมือ 
 1.  นําแบบประเมนิเสนอตอกรรมการผูควบคุมปริญญานพินธเพื่อตรวจสอบความถกูตอง 
 2.  นําแบบประเมนิที่ไดเสนอตอผูเชี่ยวชาญจากคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวทิยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 1 ทาน คือ ผูชวยศาสตราจารยสินนีาถ เลิศไพรวัน 
 3.  นําแบบประเมนิใหผูเชีย่วชาญดานการออกแบบส่ือโฆษณาประชาสัมพันธจาก
หางสรรพสินคาเซ็นทรัล  จํานวน 3 ทาน คือ 
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  -  คุณกิจจา ชลาวานิช ตําแหนง กรรมการผูจัดการใหญ ฝายออกแบบ 
  -  คุณวีรกรณ กันเดช ตําแหนง Senior Designer 
  -  คุณสมบูรณ สวางสุรัตน ตําแหนง Senior Graphic Designer 
 4.  นําแบบประเมนิใหผูเชีย่วชาญฝาย Corporate social responsibility หางสรรพสินคา
เซ็นทรัลจํานวน 1 ทานคือ คุณปวีณา เกิดภิญโญ ตําแหนง Division Manager 
 
3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการศึกษาคร้ังนี้ ไดเก็บรวบรวมขอมูลเพือ่ใหไดมาซึ่งความรู ความเขาใจ ในการออกแบบ
ส่ือโฆษณาประชาสัมพันธรณรงคความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม เพือ่ใหไดแนวทางตามจุดมุงหมาย
ที่ต้ังไว 
 ทั้งในเร่ืองของเนื้อหา และเทคนิคการผลิต โดยแบงลักษณะของแหลงขอมูลดังนี ้
 1.  ขอหนังสือรับรองและแนะนําตัวจากบัณฑติวิทยาลัย มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพื่อ
นําไปแสดงตอผูเชี่ยวชาญที่ไดกลาวมาขางตน เพื่อขอความอนุเคราะหในการทําแบบประเมินการ
ออกแบบส่ือโฆษณาประชาสัมพันธรณรงคความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม จํานวน 5 โครงการ  
โครงการละ 3 แบบ 
 2.  ไดจากการใชแบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูล การศึกษาคนควาเอกสาร, วารสาร, 
งานวิจยัที่เกี่ยวของ และแหลงขอมูลทาง Internet 
 
4. การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยไดนาํขอมูลจากเอกสาร หนงัสือ ทฤษฎี งานวิจัยทีเ่กี่ยวของ และการเก็บรวบรวมขอมูล
เพื่อนาํขอมูลทั้งหมดมาเปนแนวทางในการศึกษาวิเคราะหขอมูล  เพือ่ใชเปนแนวทางการออกแบบส่ือ
โฆษณาประชาสัมพนัธรณรงคความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม ดังนี ้
 1.  ขอมูลจากเอกสาร หนังสือ ทฤษฎี งานวิจัยที่เกีย่วของ และการเก็บรวบรวมขอมูลแบบ
สอบ ถาม ทั้งในเร่ืองของเนื้อหา และเทคนคิการผลิต มาทําการจัดระบบขอมูล 
 2.  ทําการวางแนวคิดและเน้ือหา ในการออกแบบราง 
 3.  นําเสนอผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบประเมินแบบรางตามเกณฑที่ต้ังไว และนําคะแนนที่ต้ัง
ไวไปวิเคราะห 
 4.  ผลการแสดงความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ อภิปรายผลโดยใชวิธีการทางสถิติ คารอยละใน
การวิเคราะหขอมูล โดยหาคาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยเปนรายขอเฉพาะดาน แลวรวบรวม
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นําเสนอในรูปแบบตาราง พรอมคําบรรยายประกอบการวิเคราะห โดยใชเกณฑในการวิเคราะหจาก
คาเฉลี่ย มีระดับความคิดเห็นดังนี ้
  4.50 – 5.00 หมายถงึ  มากที่สุด 
  3.50 – 4.49  หมายถงึ  มาก 
  2.50 – 3.49  หมายถงึ  ปานกลาง 
  1.50 – 2.49  หมายถงึ  นอย 
  1.00 – 1.49  หมายถงึ  นอยที่สุด 
  วิเคราะหขอมลูโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows 
 5.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
  คารอยละ (Percentage) 

 
 



  บทท่ี 4 
การวิเคราะหขอมูลและผลการออกแบบ 

 
 ในการวิจัยนี้ไดรวบรวมขอมูลที่เกีย่วของทัง้หมด เพื่อวิเคราะหหาบทสรปุอันจะนําไปสู
แนวทางในการศึกษาและพฒันาส่ือโฆษณาประชาสัมพันธรณรงคความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม โดย
ผูวิจัยไดทาํการ ศึกษาขอมูลในเร่ืองทีเ่กี่ยวของกับโครงการส่ือโฆษณาประชาสัมพันธรณรงคของ
หางสรรพสินคาเซ็นทรัล รวมถึงการหารูปแบบสรางสรรคในการออกแบบ ซึ่งผูวิจัยไดแบงการวเิคราะห
ขอมูล 3 สวน ดังนี ้
 สวนที่ 1  การวิเคราะหขอมูลกอนการออกแบบส่ือโฆษณาประชาสัมพันธรณรงคความ
รับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม กรณีศึกษาหางสรรพสินคาเซน็ทรัล 
  1.1 สรุปผลการวิเคราะหที่มาของการรณรงคความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอมของ
หางสรรพสินคาเซ็นทรัล 
  1.2 สรุปผลการวิเคราะหโครงการรณรงคทั้ง 5 โครงการ รวมถึงตารางเผยแพรส่ือ 
  1.3 สรุปผลการวิเคราะหแนวทางการออกแบบสื่อโฆษณาประชาสัมพันธรณรงคความรับ
ผิด ชอบตอส่ิงแวดลอม จากแบบสอบถาม 
 สวนที่ 2 การประเมินผลการศึกษาและพฒันาส่ือโฆษณาประชาสัมพันธรณรงคความ
รับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม ภายหลงัพัฒนาแบบราง 
    2.1  การกําหนดปจจัยจากแนวคิด ทฤษฎีของผูเชี่ยวชาญ เพื่อเปนกรอบในการประเมิน 
และใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ 
     2.2  การประเมนิผลโดยผูเชี่ยวชาญ และสรุปตารางประเมนิแบบราง 
 สวนที่ 3 สรุปผลการศึกษาและพัฒนาส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธรณรงคความรับผิดชอบตอ
ส่ิงแวดลอม กรณีศึกษาหางสรรพสินคาเซน็ทรัล ภายหลังพัฒนาแบบที่สมบูรณ 
 
 สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมลูกอนการออกแบบส่ือโฆษณาประชาสัมพันธรณรงคความ
รับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม กรณีศึกษาหางสรรพสินคาเซน็ทรัล 
     1.1  สรุปผลการวิเคราะหที่มาของการรณรงคความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม ของ
หางสรรพสินคาเซ็นทรัล 
   จากขอมูลกอนการออกแบบพบวาหางสรรพสินคาเซน็ทรัลไดตระหนกัถึงภาระในการ
รับผิดชอบตอส่ิงแวดลอมมาโดยตลอด เพราะถือเปนพนัธกิจสําคัญ โดยทางเซ็นทรัลกําหนดแนวทาง
ความรับผิดชอบสังคมและส่ิงแวดลอมอยู 5 เร่ือง ไดแก 
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   1)  ดานบูรณะโบราณสถานและรักษาขนบธรรมเนยีม ประเพณีไทย 
   2)  ดานการศึกษา 
   3)  ดานกีฬา 
   4)  ดานสังคม 
   5)  ดานส่ิงแวดลอม 
   

  
ภาพประกอบ 8 แนวคิดของเซ็นทรัลในการกําหนดแนวทางความรับผิดชอบสังคมและส่ิงแวดลอม 
 
 ที่มา: ขอมูลฝาย Corporate Social Responsibility หางสรรพสินคา เซ็นทรัล. 
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ภาพประกอบ 9  แนวคิดของเซ็นทรัลในการกําหนดแนวทางความรับผิดชอบสังคมและส่ิงแวดลอม 
  
 ที่มา: ขอมูลฝาย Corporate Social Responsibility หางสรรพสินคา เซ็นทรัล. 
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ภาพประกอบ 9  แนวคิดของเซ็นทรัลในการกําหนดแนวทางความรับผิดชอบสังคมและส่ิงแวดลอม 
  

 ที่มา: ขอมูลฝาย Corporate Social Responsibility หางสรรพสินคา เซ็นทรัล. 
 

 

ภาพประกอบ 10  แนวคิดความรับผิดชอบของธุรกิจตอสังคม 
  
 ที่มา: สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) เครือขายธุรกิจเพือ่สังคมและส่ิงแวดลอม (SVN). 
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ภาพประกอบ 11  แนวทางความรับผิดชอบตอสังคมของกิจการโดยการประยุกตใชปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  
 
 ที่มา: แนวทางความรับผิดชอบตอสังคมของกิจการ. (2555) 
     
  1.2  โครงการรณรงคทีท่างเซน็ทรัลไดกําหนดแนวทางความรับผิดชอบสังคมและ
ส่ิงแวดลอมมาแลวนัน้มทีั้งหมด 5 โครงการ ไดแก 
      1)  โครงการพลังนํา้ใจไทยเพื่อฟนฟูโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย 
    วัตถุประสงค เพื่อใหความชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอนตางๆ ใหกับ
โรงเรียนที่ประสบอุทกภัยรวมกับหนวยงานระดับทองถิน่ ระดับจังหวดั และภาครัฐ ในการประสานงาน
ความรวมมือ 
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      2) โครงการของขวัญจากใจ เพือ่รอยยิ้ม ความหวัง กําลังใจ  
    วัตถุประสงค เพื่อสรางความสุขและกําลังใจผานของขวัญใหกับเด็กและเยาวชน
ในพืน้ที ่3 จังหวัดชายแดนภาคใต และเพื่อรณรงคเร่ืองความรักและความปรารถนาดีทีทุ่กๆ คนสามารถ
เปนผูให 
      3) โครงการรณรงคลดปริมาณขยะจากการใชถุงพลาสติก 
              วัตถุประสงค เพื่อรณรงคใหประชาชนตระหนักถึงความสําคัญในการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมโดยการลดปริมาณขยะจากการใชถุงพลาสติกและสรางการมีสวนรวมในการรักษา
สภาพแวดลอม 
      4) โครงการมนิิมาราธอน เดิน-วิ่ง การกุศล 
    วัตถุประสงค เพื่อนาํรายไดจากการจําหนายบัตรชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจาก
เหตุการณความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต และเพื่อรณรงคใหประชาชนหนัมาใสใจสุขภาพ
ยิ่งข้ึน 
      5) โครงการบริจาคหนงัสือใหเรือนจํา 
    วัตถุประสงค เพื่อเปนจุดศูนยกลางในการบริจาคหนงัสือที่ไมไดใชแลว แตสภาพ
ยังดี รวบรวมเพื่อนาํไปบริจาคใหเรือนจํา เพื่อใหกลับมามีประโยชนอีกคร้ัง 
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สื่อโฆษณาประชาสัมพันธรณรงคความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม หางสรรพสินคาเซ็นทรัล 
 

 
ภาพประกอบ 12 ตารางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธรณรงคความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอมของแตละ

โครงการ โดยขนาดของส่ืออาจมีการปรับเปล่ียนเพื่อความเหมาะสม  
 
 ที่มา:  ขอมูลส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธ ฝายการตลาด หางสรรพสินคาเซน็ทรัล สํานักงานใหญ. 
 
  1.3 สรุปผลการวิเคราะหแนวทางการออกแบบสื่อโฆษณาประชาสัมพันธรณรงคความ
รับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม จากแบบสอบถาม 
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 สวนที่ 1 ลักษณะของปจจัยสวนบุคคล 

 
ภาพประกอบ 13  จํานวนและรอยละของขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง 

 
 จากภาพประกอบ 13 พบวากลุมตัวอยางเปนเพศชายจํานวน 25 คน (รอยละ 50) และเพศ
หญิงจาํนวน 25คน (รอยละ 50) มีอายุอยูในชวง 21-30 ป เปนสวนใหญ คิดเปนรอยละ 30 รองลงมา
คือ อายุ 31-40ป คิดเปนรอยละ 28 และ 18 ตามลําดับ สวนระดับการศึกษานัน้ พบวาระดับปริญญาโท
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กับระดับปริญญาตรีเทากัน คิดเปนรอยละ 38 รองลงมาคือ ระดับสูงกวาปริญญาโท คิดเปนรอยละ 14 
จากขอมูลยงัพบอีกวาอาชีพสวนใหญเปนพนักงานบริษัทเอกชน (รอยละ38) รองลงมาคือขาราชการ/
รัฐวิสาหกิจ (รอยละ24) และรอยละ 18 คือ นักเรียน/นักศึกษา กับ ประกอบธุรกิจสวนตัวสําหรับรายได
เฉล่ียตอเดือนพบวาสวนใหญรายไดสูงถึง 30,001-50,000 (รอยละ34) รองลงมาคือ  10,001-30,000 
(รอยละ 28) และมากกวา 50,001 ข้ึนไป (รอยละ 22) 
    

สวนที่ 2 ความคิดเห็นการเลือกใชรูปแบบสรางสรรคเพื่อการออกแบบสื่อโฆษณาประชาสัมพนัธ  
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ภาพประกอบ 14  จํานวนและรอยละของการเลือกใชรูปแบบสรางสรรคเพื่อการออกแบบส่ือโฆษณา

รณรงคความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอมประชาสัมพนัธรณรงคความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม 
  
 จากภาพประกอบ 14 จากการสอบถามกลุมตัวอยางพบวา รูปแบบกราฟกมีความเหมาะสม
มากที่สุดเปนอันดับแรก คิดเปนรอยละ 91.60 รองลงมาคือรูปแบบภาพถายคิดเปนรอยละ 87.60 
รูปแบบวาดภาพคิดเปนรอยละ 85.20 การออกแบบสัญลักษณและเครื่องหมายคิดเปนรอยละ 60 การ
ออกแบบส่ือประสมคิดเปนรอยละ 50 และ การออกแบบเรขาคณิตคิดเปนรอยละ 44.40 
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 สรุปผลการวเิคราะหแนวทางการออกแบบสื่อโฆษณาประชาสมัพันธรณรงคความ
รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม จากแบบสอบถามเปนรปูแบบกราฟแสดงผล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 15  รูปแบบกราฟแสดงผล สรุปจํานวนและรอยละของขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง

พบวาสถานะภาพโสดสูงสุดอยูที่คิดเปนรอยละ 52 และ ระดับการศึกษาปริญญาตรี กับ ระดับ
การศึกษาปริญญาโท เทากนัอยูที่รอยละ 38 อายุเฉลี่ยอยูที่ 21-30 ป คิดเปนรอยละ 30 
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ภาพประกอบ 16  รูปแบบกราฟแสดงผลสรุปจํานวนและรอยละของขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยางใน

ดานอาชีพ พนักงานเอกชนรอยละ 38 ขาราชการรัฐวิสาหกิจรอยละ 24 นักเรียน/นกัศึกษากับธุรกิจ
สวนตัวเทากนัที่รอยละ 18 และแมบาน/พอบาน/เกษียณอายุรอยละ 2 
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ภาพประกอบ 17  รูปแบบกราฟแสดงผล สรุปผลการวิเคราะหแนวทางการออกแบบสื่อรณรงค ดานการ

เลือกใชรูปแบบสรางสรรค 
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ภาพประกอบ 18  รูปแบบกราฟแสดงผล สรุปผลการวิเคราะหแนวทางการออกแบบสื่อรณรงค ดานการ

เลือกใชรูปแบบสรางสรรค 
  
 จากประกอบ 17 และ 18  สรุปไดดังนี้ รูปแบบสรางสรรคส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธรณรงค
ความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอมที่จะนํามาใชในการออกแบบราง โดยเลือกรูปแบบสรางสรรค 3 อันดับที่
มีคะแนนมากที่สุด อันดับแรก รูปแบบ Graphic (91.60%) อันดับรองลงมา รูปแบบ Image (87.60%) 
และตอมาคือ รูปแบบ Drawing (85.20%) โดยจะนํามาออกแบบ โดยมีทั้งหมด 5 โครงการ 
ประกอบดวย 
 1.  โครงการ Power of thai (พลังน้าํใจไทย) เพื่อฟนฟูโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย 
 2.  โครงการ Million Gifts Million Smiles ของขวัญจากใจ เพื่อรอยยิ้ม ความหวัง และ
กําลังใจ  
 3.  โครงการ NO BAG NO BAHT ลดปริมาณขยะจากการใชถุงพลาสติก 
 4.  โครงการ มินิมาราธอน เดิน-วิ่งการกุศล เพือ่นํารายไดชวยเหลือผูไดรับผลกระทบ 3 
จังหวัดภาคใต 
 5.  โครงการบริจาคหนงัสือใหกบัเรือนจํา  
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 สวนที่ 2 การประเมินผลการศึกษาและพฒันาส่ือโฆษณาประชาสัมพันธรณรงคความ
รับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม ภายหลงัพัฒนาแบบราง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 19  แบบรางโครงการที ่1 Power of thai (พลังน้ําใจไทย)  เพื่อฟนฟูโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย

วัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอนตางๆใหกับโรงเรียนทีป่ระสบอุทกภัย
รวมกับหนวยงานระดับทองถิ่น ระดับจังหวัด และภาครัฐ ในการประสานงานความรวมมือ 
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ภาพประกอบ 20  แบบรางโครงการที ่2. Million Gifts Million Smiles ของขวัญจากใจ เพื่อรอยยิม้ 

ความหวัง กาํลังใจ วัตถุประสงค เพื่อสรางความสุขและกําลังใจผานของขวัญใหกับเด็กและเยาวชน
ในพืน้ที่จงัหวดัชายแดนภาคใต และเพื่อรณรงคเร่ืองความรักและความปรารถนาดีที่ทกุๆ คน
สามารถเปนผูให 
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ภาพประกอบ 21  แบบรางโครงการที ่ 3. NO BAG NO BAHT ลดปริมาณขยะจากการใชถุงพลาสติก

วัตถุประสงคเพื่อรณรงคใหประชาชนตระหนักถึงความสําคัญในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมโดยการ
ลดปริมาณขยะจากการใชถงุพลาสติกและสรางการมีสวนรวมในการรักษาสภาพแวดลอม 
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ภาพประกอบ 22 แบบรางโครงการที4่.มินมิาราธอน เดิน-วิ่งการกุศล วัตถุประสงคเพื่อนาํรายได

ชวยเหลือผูไดรับเหตุการณความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต และรณรงคใหประชาชนหนั
มาใสใจสุขภาพ 
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ภาพประกอบ 23   แบบรางโครงการที ่5. บริจาคหนงัสือใหกับเรือนจาํ วัตถุประสงค เพื่อเปนจุดศุนย
กลางในการบริจาคหนงัสือที่ไมไดใชแลว แตสภาพยังดี รวบรวมเพื่อนาํไปบริจาคใหเรือนจํา เพื่อให
กลับมามีประโยชนอีกคร้ัง 
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 แบบประเมินรูปแบบรางคร้ังที่ 1 สื่อโฆษณาประชาสัมพันธรณรงคความรับผิดชอบ
ตอสิ่งแวดลอม 
 

     2.1  การกาํหนดปจจัยจากแนวคิด ทฤษฎีของผูเชี่ยวชาญ เพื่อเปนกรอบในการประเมิน 
และใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ (คร้ังที1่) 

  
ภาพประกอบ 24  การกาํหนดปจจัยจากแนวคิด ทฤษฎีของผูเชี่ยวชาญ เพื่อเปนกรอบในการประเมิน 

และใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ มีทัง้หมด 5 หัวขอ ไดแก  
 
 1. องคประกอบศิลป  
  – อารี สุทธิพนัธุ, วิรุณ ต้ังเจริญ 
 2. ประสิทธิภาพในหารส่ือสาร สรางความเขาใจที่ตรงกัน 
  – คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร  
 3. รูปแบบมีความชัดเจนในแนวคิดแนวทางขององคกร 
  - อนันตชับ ยูรประถม ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาธุรกนัอยางยั่งยืน (SBDI) 
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 4. สอดคลองกับการรับรูประเด็นสังคม  
  - ศ. ฟลิป คอตเลอร มหาวทิยาลัยนอรธเวสเทิรน และ แนซี่ ลี อาจารยสมทบมหาวิทยาลัย
วอชิงตัน 
 5. ปลูกจิตสํานกึใหชุมชน 
  - สุวัฒน ทองธนากุล สถาบันไทยพัฒน มลูนิธิบูรณะชนบทแหงประเทศไทย ในพระบรม 
ราชูประถัมภ 
 
 
 
 
 
ตาราง 18 รูปแบบประเมินรูปแบบรางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธรณรงค โครงการที่ 3 
ตาราง 19 รูปแบบประเมินรูปแบบรางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธรณรงค โครงการที่ 4 
 
 ตาราง 20 รูปแบบประเมินรูปแบบรางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธรณรงค โครงการที่ 5 
 
 จากตารางรูปแบบประเมินรูปแบบรางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธรณรงคขางตนนั้น ไดผาน
กระบวนการใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตองในดานปจจัยใหสอดคลองกับเนื้อหากอนที่จะนาํ
แบบประเมินไปใหผูเชี่ยวชาญประเมินในข้ันตอนตอไป 
 
 

ภาพประกอบ 25 รูปแบบประเมินรูปแบบรางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธรณรงค โครงการที ่1 
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ภาพประกอบ 26  รูปแบบประเมินรูปแบบรางส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธรณรงค โครงการที ่2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 27  รูปแบบประเมินรูปแบบรางส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธรณรงค โครงการที ่3 
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ภาพประกอบ 28  รูปแบบประเมินรูปแบบรางส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธรณรงค โครงการที ่4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 29  รูปแบบประเมินรูปแบบรางส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธรณรงค โครงการที ่5 
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 จากตารางรูปแบบประเมินรูปแบบรางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธรณรงคขางตนนั้น ไดผาน
กระบวนการใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตองในดานปจจัยใหสอดคลองกับเนื้อหากอนที่จะนาํ
แบบประเมินไปใหผูเชี่ยวชาญประเมินในข้ันตอนตอไป 

 
ผลสรุปแบบประเมินรูปแบบรางครั้งที ่1 สื่อโฆษณาประชาสัมพนัธรณรงคความ

รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมจํานวน 5 โครงการ โดยผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน 
- ผูชวยศาสตราจารยสินีนาถ เลิศไพรวัน อาจารยจากคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ 
-  คุณกิจจา ชลาวานิช ตําแหนง กรรมการผูจัดการใหญ ฝายออกแบบ หางสรรพสินคาเซ็นทรัล 
-  คุณวีรกรณ กันเดช ตําแหนง Senior Designer หางสรรพสินคาเซน็ทรัล 
-  คุณสมบูรณ สวางสุรัตน ตําแหนง Senior Graphic Designer หางสรรพสินคาเซน็ทรัล 
-  คุณปวีณา เกิดภิญโญ ตําแหนง Division Manager ฝาย Corporate social responsibility  

หางสรรพสินคาเซ็นทรัล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 30 สรุปแบบประเมินรูปแบบรางส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธรณรงคความรับผิดชอบตอ

ส่ิงแวดลอม โครงการที ่1 Power of Thai (พลังน้ําใจไทย) เพื่อฟนฟูโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย 
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 จากภาพประกอบ 30 พบวา รูปแบบสรางสรรคแบบที่ 1 มีคาเฉลี่ยรวมที่รอยละ 87.2 รูปแบบ
สรางสรรคแบบที่ 2 มีคาเฉลีย่รวมที่รอยละ 83.2 และรูปแบบสรางสรรคแบบที่ 3 มีคาเฉลี่ยรวมที่รอยละ 
46.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 31  สรุปแบบประเมินรูปแบบรางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธรณรงคความรับผิดชอบตอ

ส่ิงแวดลอมโครงการที ่2 Million Gifts Million Smiles ของขวัญจากใจ เพื่อรอยยิ้ม ความหวัง และ
กําลังใจ 

  
 จากภาพประกอบ 31  พบวา รูปแบบสรางสรรคแบบที่ 1 มีคาเฉลี่ยรวมที่รอยละ 72.8 
รูปแบบสรางสรรคแบบที่ 2 มีคาเฉลี่ยรวมที่รอยละ 59.2 และรูปแบบสรางสรรคแบบที่ 3 มีคาเฉลี่ยรวม
ที่รอยละ 78.4 
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ภาพประกอบ 32  สรุปแบบประเมินรูปแบบรางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธรณรงคความรับผิดชอบตอ

ส่ิงแวดลอมโครงการที ่3 NO BAG NO BAHT ลดปริมาณขยะจากการใชถุงพลาสติก 

  
 จากภาพประกอบ 32  พบวา รูปแบบสรางสรรคแบบที่ 1 มีคาเฉลี่ยรวมที่รอยละ 59.2 
รูปแบบสรางสรรคแบบที่ 2 มีคาเฉลี่ยรวมที่รอยละ 92.8 และรูปแบบสรางสรรคแบบที่ 3 มีคาเฉลี่ยรวม
ที่รอยละ 88.8 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 33 สรุปแบบประเมินรูปแบบรางส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธรณรงคความรับผิดชอบตอ
ส่ิงแวดลอมโครงการที4่  มินมิาราธอน เดิน-วิ่งการกุศล  
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 จากภาพประกอบ 33  พบวา รูปแบบสรางสรรคแบบที่ 1 มีคาเฉลี่ยรวมที่รอยละ 73.6 
รูปแบบสรางสรรคแบบที่ 2 มีคาเฉลี่ยรวมที่รอยละ 72.8 และรูปแบบสรางสรรคแบบที่ 3 มีคาเฉลี่ยรวม
ที่รอยละ 68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 34  สรุปแบบประเมินรูปแบบรางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธรณรงคความรับผิดชอบตอ

ส่ิงแวดลอมโครงการที ่5 บริจาคหนังสือใหกบัเรือนจํา 
 
 จากภาพประกอบ 34  พบวา รูปแบบสรางสรรคแบบที่ 1 มีคาเฉลี่ยรวมที่รอยละ 69.6 
รูปแบบสรางสรรคแบบที่ 2 มีคาเฉลี่ยรวมที่รอยละ 86.4 และรูปแบบสรางสรรคแบบที่ 3 มีคาเฉลี่ยรวม
ที่รอยละ 59.2 
 จากการประเมินผลของการออกแบบส่ือโฆษณาประชาสัมพันธรณรงคความรับผิดชอบตอส่ิง 
แวดลอม กรณีศึกษาหางสรรพสินคาเซน็ทรัล เพื่อใหผูเชี่ยวชาญแสดงความเหน็และพิจารณาในการ
พัฒนาแบบทีเ่หมาะสมที่สุด โดยผูเชี่ยวชาญไดแสดงความคิดเหน็เกีย่วกับการรณรงคดานส่ิงแวดลอมที่
มีความเหมาะสมกับผูบริโภคในการปลูกจติสํานึกใหกับส่ิงแวดลอมนัน้ โครงการที่สอดคลองกับกลุม
เปา หมายคือ โครงการรณรงคลดปริมาณขยะจากการใชถุงพลาสติกเพราะมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม
สําหรับองคกรโดยตรงและชัดเจนกวาโครงการอ่ืนๆ 
 การออกแบบสื่อโฆษณาประชาสัมพันธรณรงคความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอมในโครงการ
รณรงคลดปริมาณขยะจากการใชถุงพลาสติก สรุปจากผลประเมินจากผูเชี่ยวชาญ 5 ทานไดเลือกใช
รูปแบบกราฟฟกในการนําไปผลิตเปนตนแบบเนื่องจากมีความสอดคลองกับปจจัยมากที่สุด มีดังนี้  คือ 
1.องคประกอบศิลป / ความงามทางศิลปะ เชน เสน สี รูปราง รูปทรง (รอยละ 96)  2.ประสิทธิภาพใน
การสื่อสาร สรางความเขาใจที่ตรงกัน (รอยละ 92)  3.รูปแบบมีความชดัเจนในแนวคิดแนวทางของ
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องคกร (รอยละ 96)  4.สอดคลองกับการรับรูประเด็นทางสังคม (รอยละ 88)  5.ปลูกจิตสํานึกใหชมุชน 
(รอยละ 92) โดยมีคาเฉลี่ยรวมรอยละ 92.8 
 จากผลการแสดงความคิดเหน็ของกรรมการและผูเชี่ยวชาญไดเสนอใหนําอัตลักษณรูปแบบ
ของส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธของหางเซ็นทรัล รวมถงึรูปแบบฟอนทที่ทางหางใชเปนมาตรฐาน การ
เลือกใชสีโดยใช TRENDสีมา  กําหนดในผลงานพิ่มเติมอีก และสรางรูปแบบส่ือเพิม่เติมในการวิเคราะห
ปจจัยเกีย่วกับองคประกอบงานกราฟฟก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 35  รูปแบบมาตรฐานตัวอักษร PSLxDisplay ที่ทางหางสรรพสินคาเซน็ทรัลใชในการ

ออกแบบส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ   (ที่มาขอมูล จาก ฝาย Corporate Social Responsibility 
หางสรรพสินคา เซน็ทรัล) และTRENDสีที่เปนปจจัยในการออกแบบส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธ
รณรงคความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม  

 

  ที่มา:  http://thetrendtribe.com/2013. 
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  2.2  การประเมนิผลโดยผูเชี่ยวชาญ และสรุปตารางประเมนิแบบราง 
 
 แบบประเมินรูปแบบรางคร้ังที่ 2 สื่อโฆษณาประชาสัมพันธรณรงคความรับผิดชอบ
ตอสิ่งแวดลอมโครงการ NO BAG NO BAHT ลดปริมาณขยะจากการใชถุงพลาสติก จาํนวน 3 
รูปแบบ โดยผูเชี่ยวชาญ 4 ทาน ดังนี ้
 -  คุณกิจจา ชลาวานิช ตําแหนง กรรมการผูจัดการใหญ ฝายออกแบบ หางสรรพสินคา
เซ็นทรัล 
 -  คุณวีรกรณ กันเดช ตําแหนง Senior Designer หางสรรพสินคาเซน็ทรัล 
 -  คุณสมบูรณ สวางสุรัตน ตําแหนง Senior Graphic Designer หางสรรพสินคาเซน็ทรัล 
 -  คุณปวีณา เกิดภิญโญ ตําแหนง Division Manager ฝาย Corporate social 
responsibility หางสรรพสินคาเซน็ทรัล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 36  พัฒนาแบบรางที2่ การออกแบบส่ือรณรงคโครงการ NO BAG NO BAHT (แบบที่ 1) 
 
 
 

 



 160 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 37  แบบการประเมินรูปแบบรางที2่ การออกแบบส่ือรณรงคโครงการ NO BAG NO 

BAHT (แบบที่ 1)  
 
  จากการแสดงความคิดเหน็และประเมินจากผูเชี่ยวชาญโดยสรุปผลดังนี ้
 1.  รูปแบบตัวอักษรและขนาด อยูในระดับดี 
 2.  การกําหนดสี อยูในระดับดี  
 3.  เสน อยูในระดับดี  
 4.  รูปราง อยูในระดับปานกลาง  
 5.  รูปทรง อยูในระดับปานกลาง  
 6.  ลักษณะพืน้ผิว อยูในระดับปานกลาง  
 7.  การกําหนดระยะหางและพืน้ทีว่าง อยูในระดับปานกลาง  
 8.  การจัดวางตําแหนง อยูในระดับดี  
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ภาพประกอบ 38  พัฒนาแบบรางที ่2 การออกแบบส่ือรณรงคโครงการ NO BAG NO BAHT (แบบที่ 2) 

ภาพประกอบ 39  แบบการประเมินรูปแบบรางที2่ การออกแบบส่ือรณรงคโครงการ NO BAG NO 
BAHT (แบบที่ 2)  
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 จากการแสดงความคิดเหน็และประเมินจากผูเชี่ยวชาญโดยสรุปผลดังนี ้
 1.  รูปแบบตัวอักษรและขนาด อยูในระดับดีมาก 
 2.  การกําหนดสี อยูในระดับดีมาก  
 3.  เสน อยูในระดับดี  
 4.  รูปราง อยูในระดับดีมาก  
 5.  รูปทรง อยูในระดับดีมาก  
 6.  ลักษณะพืน้ผิว อยูในระดับดี  
 7.  การกําหนดระยะหางและพืน้ทีว่าง อยูในระดับปานกลาง  
 8.  การจัดวางตําแหนง อยูในระดับดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 40 พัฒนาแบบรางที2่ การออกแบบส่ือรณรงคโครงการ NO BAG NO BAHT (แบบที่ 3) 
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ภาพประกอบ 41  แบบการประเมินรูปแบบรางที2่ การออกแบบส่ือรณรงคโครงการ NO BAG NO 

BAHT (แบบที่ 3)  
 
 จากการแสดงความคิดเหน็และประเมินจากผูเชี่ยวชาญโดยสรุปผลดังนี ้
 1.  รูปแบบตัวอักษรและขนาด อยูในระดับปานกลาง 
 2.  การกําหนดสี อยูในระดับดี  
 3.  เสน อยูในระดับดี  
 4.  รูปราง อยูในระดับดี  
 5.  รูปทรง อยูในระดับดีมาก  
 6.  ลักษณะพืน้ผิว อยูในระดับดี  
 7.  การกําหนดระยะหางและพืน้ทีว่าง อยูในระดับดีมาก  
 8.  การจัดวางตําแหนง อยูในระดับดีมาก 
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  2.2  ผลสรุปการประเมินผลโดยผูเชี่ยวชาญ และสรุปตารางประเมินแบบราง 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 42 สรุปผลวิเคราะหส่ือโฆษณาประชาสัมพันธรณรงคความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม    
       โดยจะนาํผลที่ไดมาพฒันาเปนผลงานตนแบบ 
  
 จากภาพประกอบ 42  สรุปไดวา ส่ือโฆษณาประชาสัมพันธรณรงคความรับผิดชอบตอ 
ส่ิงแวดลอมแบบที่ 2 มีคะแนนสูงสุดอยูที ่รอยละ 62 รองลงมาคือแบบที 3 รอยละ 76 และแบบที ่1   
รอยละ 62 โดยผูเชี่ยวชาญไดใหความคิดเห็นวา รูปแบบที่2 สอดคลองกับปจจัยดานการออกแบบ  
กราฟฟค รวมไปถึงดานของการส่ือสารกับกลุมผูมีสวนเกี่ยวของกับองคกร เพื่อใหเกดิความรับรูและ
ความเขาใจ ใหความรวมมอืและใหความสําคัญตอการรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม 
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 สวนที่ 3 สรุปผลการศึกษาและพัฒนาส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธรณรงคความรับผิดชอบตอ
ส่ิงแวดลอม กรณีศึกษาหางสรรพสินคาเซน็ทรัล  
 

 
 
ภาพประกอบ 43 ผลงานส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธรณรงคความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม กรณีศึกษา

หางสรรพสินคาเซ็นทรัล ในรูปแบบ Billboard ขนาด 118x200 cm. 
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ภาพประกอบ 44  ผลงานส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธรณรงคความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม กรณีศึกษา

หางสรรพสินคาเซ็นทรัล ในรูปแบบ Poster ขนาด 60x180 cm. 
 

 
 

ภาพประกอบ 45  ผลงานส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธรณรงคความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม กรณีศึกษา
หางสรรพสินคาเซ็นทรัล ในรูปแบบ Magazine ขนาด 21x29.7 cm. 
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ภาพประกอบ 46  ผลงานส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธรณรงคความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม กรณีศึกษา

หางสรรพสินคาเซ็นทรัล ในรูปแบบ ถุงผา ขนาด 35x45 cm.     
 

 
 

ภาพประกอบ 47  ผลงานส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธรณรงคความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม กรณีศึกษา
หางสรรพสินคา เซน็ทรัล ในรูปแบบ website 
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ภาพประกอบ 48  ภาพทัศนยีภาพแสดงการติดต้ังสื่อโฆษณาประชาสัมพันธรณรงคความรับผิดชอบตอ

ส่ิงแวดลอม กรณีศึกษาหางสรรพสินคาเซน็ทรัล บริเวณทางเชื่อมรถไฟฟา BTS เขาหางเซ็นทรัล  
ชิดลมช้ัน2 

 

 
ภาพประกอบ 49  ภาพทัศนยีภาพแสดงการติดต้ังสื่อโฆษณาประชาสัมพันธรณรงคความรับผิดชอบตอ

ส่ิงแวดลอม กรณีศึกษาหางสรรพสินคาเซน็ทรัล บริเวณทางเขาตึก Central Chidlom Tower 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษาและพัฒนาส่ือโฆษณาประชาสัมพันธรณรงคความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม 
กรณีศึกษาหางสรรพสินคาเซ็นทรัล ไดกําหนดความมุงหมายของการวิจัยในการศึกษาและพัฒนาส่ือ
โฆษณาประชา สัมพันธรณรงคความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอมที่สามารถชวยปลูกจิตสํานึกใหกับ
ผูบริโภคใหตระหนักถึงปญหาส่ิงแวดลอมและเพื่อสรางภาพลักษณที่ดีตอองคกรในการรับผิดชอบตอ
ส่ิงแวดลอม และเปนประ โยชนในการใหผูบริโภคตระหนักถึงปญหาส่ิงแวดลอมและตอบสนองตอสังคม 
โดยมีเนื้อหาดังตอไปนี้ 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดต้ังความมุงหมายไวดังนี้ 
 1.  ศึกษาการปลูกจิตสํานึกใหกับผูบริโภคใหตระหนักถึงปญหาส่ิงแวดลอม 
 2.  พัฒนาส่ือโฆษณาประชาสัมพันธในการรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอมใหตอบสนองตอสังคม 
  

ความสําคัญของการวิจัย 
 เพื่อนําขอมูลและผลที่ไดจากการวิจัยนําไปปรับปรุง พัฒนาในการออกแบบสื่อโฆษณาประชา 
สัมพันธรณรงคเพื่อชวยปลูกจิตสํานึกใหกับผูบริโภคใหตระหนักถึงปญหาส่ิงแวดลอมและสงเสริม
ภาพลักษณที่ดีใหกับองคกรในการรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม 
 

สมมติฐานในการวิจัย 
 ไดรูปแบบสื่อโฆษณาประชาสัมพันธรณรงคความรับผิดชอบตอสังคมเพ่ือชวยปลูกจิตสํานึก
ใหกับผูบริโภคใหตระหนักถึงปญหาส่ิงแวดลอมและเพื่อสรางภาพลักษณที่ดีตอองคกรในการรับผิดชอบ
ตอส่ิง แวดลอม 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ในการศึกษาและพัฒนาส่ือโฆษณาประชาสัมพันธรณรงคความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม 
กรณีศึกษาหางสรรพสินคาเซ็นทรัล ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
 1.  การศึกษาและการเก็บรวบรวมขอมูล 
 2.  การวิเคราะหขอมูล 
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 3.  ทําการออกแบบ 
 4.  การประเมินงานออกแบบ 
 5.  ผลการประเมินงานออกแบบ 
 

ผลการวิจัย 
 การศึกษาและการเก็บรวบรวมขอมูล 
 ศึกษาจากขอมูลกอนการออกแบบพบวาหางสรรพสินคาเซ็นทรัลไดตระหนักถึงภาระในการ
รับผิดชอบตอส่ิงแวดลอมมาโดยตลอด เพราะถือเปนพันธกิจสําคัญ โดยทางเซ็นทรัลกําหนดแนวทาง
ความรับผิดชอบสังคมและส่ิงแวดลอมอยู 5 เร่ือง ไดแก 
 1.  ดานบูรณะโบราณสถานและรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย 
 2.  ดานการศึกษา 
 3.  ดานกีฬา 
 4.  ดานสังคม 
 5.  ดานส่ิงแวดลอม 
 โครงการรณรงคที่ทางเซ็นทรัลไดกําหนดแนวทางความรับผิดชอบสังคมและส่ิงแวดลอม
มาแลวนั้นมีทั้งหมด 5 โครงการ ไดแก 
 1. โครงการพลังนํ้าใจไทยเพื่อฟนฟูโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย 
  วัตถุประสงค เพื่อใหความชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอนตางๆ ใหกับโรงเรียนที่  
ประสบอุทกภัย รวมกับหนวยงานระดับทองถิ่น ระดับจังหวัด และภาครัฐ ในการประสาน งานความ
รวมมือ  
 2. โครงการของขวัญจากใจ เพื่อรอยยิ้ม ความหวัง กําลังใจ  
  วัตถุประสงค เพื่อสรางความสุขและกําลังใจผานของขวัญใหกับเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ 3  
จังหวัดชายแดนภาคใต และเพื่อรณรงคเร่ืองความรักและความปรารถนาดีที่ทุกๆ คนสามารถเปนผูให 
 3. โครงการรณรงคลดลดปริมาณขยะจากการใชถุงพลาสติก 
  วัตถุประสงค เพื่อรณรงคใหประชาชนตระหนักถึงความสําคัญในการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมโดยการลดปริมาณขยะจากการใชถุงพลาสติกและสรางการมีสวนรวมในการรักษา
สภาพแวดลอม 
   4. โครงการมินิมาราธอน เดิน-วิ่ง การกุศล 
  วัตถุประสงค เพื่อนํารายไดจากการจําหนายบัตรชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจาก
เหตุการณความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต และเพื่อรณรงคใหประชาชนหันมาใสใจสุขภาพ
ยิ่งข้ึน 
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 5. โครงการบริจาคหนังสือใหเรือนจํา 
  วัตถุประสงค เพื่อเปนจุดศุนยกลางในการบริจาคหนังสือที่ไมไดใชแลว แตสภาพยังดี 
รวบรวมเพื่อนําไปบริจาคใหเรือนจํา เพื่อใหกลับมามีประโยชนอีกคร้ัง 
 ในการศึกษาคร้ังนี้ ไดเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใหไดมาซ่ึงความรู ความเขาใจ ในการออกแบบ
สื่อโฆษณาประชาสัมพันธรณรงคความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม เพื่อใหไดแนวทางตามจุดมุงหมาย
ที่ต้ังไวทั้งในเร่ืองของเนื้อหา และเทคนิคการผลิต โดยแบงลักษณะของแหลงขอมูลดังนี้ 
 1.  ขอหนังสือรับรองและแนะนําตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทลัยศรีนครินทรวิโรฒเพื่อ
นําไปแสดงตอผูเช่ียวชาญที่ไดกลาวมาขางตน เพื่อขอความอนุเคราะหในการทําแบบประเมินการ
ออกแบบส่ือโฆษณาประชาสัมพันธรณรงคความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม จํานวน 5 โครงการ โครงการ
ละ 3 แบบ และคัดเลือกใหเหลือ 1 โครงการ 1 แบบ ในการจัดทําตนแบบ 
 2. ไดจากการใชแบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูล การศึกษาคนควาเอกสาร, วารสาร, 
งานวิจัยที่เกี่ยวของ และแหลงขอมูลทาง Internet 
 
 การวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิจัยนี้ไดรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของทั้งหมด เพื่อวิเคราะหหาบทสรุปอันจะนําไปสู
แนวทางในการศึกษาและพัฒนาสื่อโฆษณาประชาสัมพันธรณรงคความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม โดย
ผูวิจัยไดทํา การศึกษาขอมูลในเร่ืองที่เกี่ยวของกับโครงการส่ือโฆษณาประชาสัมพันธรณรงคของ
หางสรรพสินคาเซ็นทรัล รวมถึงการหารูปแบบสรางสรรคในการออกแบบ ซึ่งผูวิจัยไดแบงการวิเคราะห
ขอมูล 3 สวน ดังนี้ 
 สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลกอนการออกแบบส่ือโฆษณาประชาสัมพันธรณรงคความ
รับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม กรณีศึกษาหางสรรพสินคาเซ็นทรัล 
  1.1  สรุปผลการวิเคราะหที่มาของการรณรงคความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม ของ
หางสรรพสินคาเซ็นทรัล 
  1.2  สรุปผลการวิเคราะหโครงการรณรงคทั้ง 5 โครงการ รวมถึงตารางเผยแพรส่ือ 
  1.3  สรุปผลการวิเคราะหแนวทางการออกแบบส่ือโฆษณาประชาสัมพันธรณรงคความ
รับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม จากแบบสอบถาม 
 สวนที่ 2 การประเมินผลการศึกษาและพัฒนาส่ือโฆษณาประชาสัมพันธรณรงคความ
รับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม ภายหลังพัฒนาแบบราง 
  2.1  การกําหนดปจจัยจากแนวคิด ทฤษฎีของผูเช่ียวชาญ เพื่อเปนกรอบในการประเมิน 
และใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ 
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  2.2  การประเมินผลโดยผูเชี่ยวชาญ และสรุปตารางประเมินแบบราง 
 สวนที่ 3 สรุปผลการศึกษาและพัฒนาส่ือโฆษณาประชาสัมพันธรณรงคความรับผิดชอบตอ
ส่ิงแวดลอม กรณีศึกษาหางสรรพสินคาเซ็นทรัล ภายหลังพัฒนาแบบที่สมบูรณ 
 
 ทําการออกแบบ 
 1. ข้ันการวางแผนการออกแบบ โดยการศึกษารวบรวมขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะห 
 2. ข้ันเตรียมการผลิต นําขอมูลมาดําเนินการหารูปแบบที่เหมาะสมดวยการออกแบบราง 
 3. ข้ันการผลิต นําสรางสรรคดวยกระบวนการคอมพิวเตอร โดยโปรแกรม Adobe Illustrator, 
Adobe Photo shop จากนั้นเขาสูกระบวนการผลิตชิ้นงานตนแบบดวยวิธีการ INK-JET ลงบนวัสดุ 
 4. ข้ันการบันทึกขอมูลรวบรวมจัดเก็บลงบนแผน CD-ROM 
 
 การประเมินงานออกแบบ 
 โดยกําหนดปจจัยจากแนวความคิด ทฤษฎี ของผูเชี่ยวชาญ นํามาเปนกรอบของการออกแบบ 
ในการประเมินคร้ังที่ 1คือ 
 1. องคประกอบศิลป / ความงามทางศิลปะ เชน เสน สี รูปราง รูปทรง (อารี สุทธิพันธุ 
ทัศนศิลปและความงาม. วิรุณ ต้ังเจริญ การออกแบบ.) 
 2. ประสิทธิภาพในการส่ือสาร สรางความเขาใจที่ตรงกัน (คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอม 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ) 
 3. รูปแบบมีความชัดเจนในแนวคิดแนวทางขององคกร (อนันตชัย ยูรประถม ผูอํานวยการ
สถาบันพัฒนาธุรกิจอยางยั่งยืน (SBDI) ) 
 4. สอดคลองกับการรับรูประเด็นทางสังคม (Philip Kotler and Nancy Lee, Corporate 
Social Responsibility) 
 5. ปลูกจิตสํานึกใหชุมชน  (สุวัฒน ทองธนากุล. สถาบันไทยพัฒน มูลนิธิบูรณะชนบทแหง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ) 
 ในการประเมินคร้ังที่ 2 ไดกําหนดปจจัยองคประกอบงานกราฟฟก โดยกําหนดปจจัยจาก
แนวความคิด ทฤษฎี ของผูเชี่ยวชาญ (กฤษฎา นาคเทวัญ) คือ 
 1. รูปแบบตัวอักษรและขนาด 
  การสรางรูปแบบตัวอักษรใหมีรูปแบบแปลกตา สวยงามจะชวยเรงเราความรูสึกตอบสนอง
ไดเปนอยางดี โดยเนนความชัดเจนสวยงาม สอดคลองกับจุดประสงค สําหรับขอความนําเร่ืองและ
ขอความรายละเอียด นอกจากนั้นขนาดของตัวอักษรก็มีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวากัน ขนาดของ
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ตัวอักษรทุกตัวบนชิ้นงานตองมีความพอดี อานไดงาย ส่ือความหมายไดดีไมตองคิดมาก นอกจากน้ัน
แลวการจัดวางรูปแบบขอความที่ดีก็จะชวยใหการสื่อความหมายเปน ไปอยางมีประสิทธิภาพดวย 
 2.  การกําหนดสี 
  สีมีบทบาทอยางมากที่ชวยเนนความชัดเจน ทําใหสะดุดตา สรางสรรคความสวยงาม การ
กําหนดสีใดๆ ข้ึนอยูกับประเภทของงานนั้นๆ ขอสําคัญที่ควรคํานึงถึงคือ สีบนตัวภาพ พื้นภาพและ
ตัวอักษร ตองมีความโดดเดน ชัดเจน เหมาะกับกลุมเปาหมายซึ่งมีความชอบที่แตกตางกนั นกัออกแบบ
จะพยายามใชสีเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคมากที่สุด 
 3.  เสน 
  เปนสวนประกอบของจุดหลาย ๆ  จุดตอเนื่องกันจนกลายเปนเสน อาจเปนเสนตรง เสน
โคงก็ได รวมถึงส่ิงอ่ืนๆ ที่มีลักษณะเปนแนวเสน 
 4.  รูปราง 
  เมื่อนําเสนมาบรรจบกันจะเปนภาพรูปรางมีลักษณะเปน 2 มิติ คือ กวาง และยาว ซึ่งมี
ลักษณะ เชน รูปส่ีเหล่ียม รูปสามเหล่ียม รูปกลม รูปหลายเหล่ียม รูปอิสระไมแนนอน 
 5.  รูปทรง 
  เปนลักษณะของรูป 3 มิติ ซึ่งนอกจากจะมีความกวางความยาวแลว ยังเพิ่มความหนาข้ึน
อีกดวย ทําใหเราทราบถึงรูปรางสัณฐานของวัตถุตางๆ ได 
 6.  ลักษณะพื้นผิว 
  ในการออกแบบกราฟก พื้นผิวมี 2 ลักษณะคือ 
  - พื้นผิวที่สามารถสัมผัสได อาจเรียบหรือขรุขระ 
  - พื้นผิวที่ส่ือออกมาดวยลายเสน หรือวิธีการใด ๆ ทางกราฟก 
 7.  การกําหนดระยะหางและพื้นที่วาง 
  การจัดพื้นที่วางในการออกแบบกราฟก มีวัตถุประสงคเพื่อการจัดระเบียบของขอมูล ชวย
เนนความเปนระเบียบและความชัดเจน ระยะหางหรือพื้นที่วางจะชวยพักสายตาในการอาน ทําใหดู
สบายตา สรางจังหวะลีลาขององคประกอบภาพใหเหมาะสมและสวยงาม 
 8.  การจัดวางตําแหนง 
  เปนการจัดวางโครงรางทั้งหมดที่จะกําหนดตําแหนงขนาดของภาพประกอบ ตําแหนงของ
ขอความทั้งหมด และสวนประกอบอ่ืนๆที่ปรากฏ ซึ่งตองคํานึงถึงจุดเดนที่ควรเนน ความสมดุลตางๆ 
ความสบายตาในการมอง นักออกแบบตองใหความสําคัญตอทุกๆสวนที่ปรากฏบนช้ินงานเทากัน
ทั้งหมด ความพอเหมาะพอดีชวยใหงานออกแบบมีความนาเชื่อถือและนาสนใจ 
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 5.  ผลการประเมินงานออกแบบ 
  การประเมินผลของการออกแบบส่ือโฆษณาประชาสัมพันธรณรงคความรับผิดชอบตอ
ส่ิงแวดลอม กรณีศึกษาหางสรรพสินคาเซ็นทรัล เพื่อใหผูเช่ียวชาญแสดงความเห็นและพิจารณาในการ
พัฒนาแบบที่เหมาะสมที่สุด จากการประเมินผลจากผูเช่ียวชาญไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
รณรงคดานส่ิงแวด ลอมมีความเหมาะสมกับผูบริโภคในการปลูกจิตสํานึกใหกับสังคม และโครงการที่
สอดคลองกับกลุมเปา หมายคือ โครงการรณรงคลดปริมาณขยะจากการใชถุงพลาสติก การออกแบบ
ส่ือโฆษณาประชาสัมพันธรณรงคความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอมในโครงการรณรงคลดปริมาณขยะจาก
การใชถุงพลาสติก สรุปจากผลประเมินจากผูเชี่ยวชาญ 5 ทานไดเลือกใชรูปแบบกราฟกในการนําไป
ผลิตเปนตนแบบเนื่องจากมีความสอดคลองกับปจจัยมากที่สุด มีดังนี้  คือ 1.องคประกอบศิลป / ความ
งามทางศิลปะ เชน เสน สี รูปราง รูปทรง (รอยละ 96)  2.ประสิทธิภาพในการส่ือสาร สรางความเขาใจที่
ตรงกัน (รอยละ 92)  3.รูปแบบมีความชัดเจนในแนวคิดแนวทางขององคกร (รอยละ 96)  4.สอดคลอง
กับการรับรูประเด็นทางสังคม (รอยละ 88)  5.ปลูกจิตสํานึกใหชุมชน (รอยละ 92) 
 จากนั้นไดนําผลจากการประเมินมาพัฒนาเพื่อสรางเปนตนแบบเพื่อใหผูเช่ียวชาญคัดเลือก
เหลือ 1 รูปแบบ โดยสรุปจากผลประเมินจากผูเช่ียวชาญ 4ทาน โดยใชปจจัยองคประกอบงานกราฟฟก 
สอดคลองกับรูปแบบที่ 2 ในการพัฒนาเปนตนแบบ ดังนี้ 
 1.  รูปแบบตัวอักษรและขนาด อยูในระดับดีมาก (รอยละ 90) 
 2.  การกําหนดสี อยูในระดับดีมาก (รอยละ 95) 
 3. เสน อยูในระดับดี (รอยละ 75) 
 4.  รูปราง อยูในระดับดีมาก (รอยละ 90) 
 5.  รูปทรง อยูในระดับดีมาก (รอยละ 95) 
 6.  ลักษณะพื้นผิว อยูในระดับดี (รอยละ 70) 
 7.  การกําหนดระยะหางและพื้นที่วาง อยูในระดับปานกลาง (รอยละ 60) 
 8.  การจัดวางตําแหนง อยูในระดับดีมาก (รอยละ 90) 
 สรุปคาเฉลี่ยรวมของรูปแบบที่ 2 อยูที่รอยละ 83  
 
การอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการดําเนินการวิจัย เร่ือง ศึกษาและพัฒนาส่ือโฆษณาประชาสัมพันธรณรงคความ
รับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม กรณีศึกษาหางสรรพสินคาเซ็นทรัล ซึ่งไดอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้ 
 สมมติฐานที่วา ไดรูปแบบส่ือโฆษณาประชาสัมพันธรณรงคความรับผิดชอบตอสังคมเพื่อชวย
ปลูกจิตสํานึกใหกับผูบริโภคใหตระหนักถึงปญหาส่ิงแวดลอมและเพื่อสรางภาพลักษณที่ดีตอองคกรใน
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การรับผิด ชอบตอส่ิงแวดลอมพบวา การดําเนินความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม ที่ใชแนวคิดทฤษฎีมา
กําหนดในการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมโดยดําเนินการใหสอดคลองกับองคกร รวมถึงการเร่ิมตน
กําหนดนโยบายองคกร จะสามารถทําใหพันธกิจขององคกรมีเปาหมายที่ชัดเจนในการดําเนินการความ
รับผิดชอบดานส่ิงแวดลอม ซึ่งสอดคลองกับสภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ไดนิยามวา ความ
รับผิดชอบตอสังคมขององคกร เปนความมุงหมายอยางตอเนื่องขององคกร ตอการปฏิบัติตามพันธะ
สัญญาในการดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรม เพื่อสรางความเจริญกาวหนาตอการพัฒนาเศรษฐกิจพรอม
ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานและครอบครัว ตลอดจนชุมชนและสังคม 
 ซึ่งสอดคลองกับ สุพานี สฤษฎวานิช  (2544: 36) ไดกลาวไววา ความรับผิดชอบตอสังคมจะ
เปนขอผูกพันขององคการธุรกิจที่มีตอสังคม ซึ่งเปนความสมัครใจ (Voluntary) ขององคการธุรกิจเอง 
อันเนื่องจากผูบริหารและองคการมีจิตสํานึกที่ตองการเปนประชากรที่ดีของสังคม (Good Corporate 
Citizenship) เพื่อชวยสรางคุณภาพชีวิตของคนในสังคมใหดียิ่งข้ึน ความรูสึกรับผิดชอบตอสังคมนี้จะ
เคล่ือนจากความรับผิดชอบตามวิถีปฏิบัติของธุรกิจไปสูความรับผิดชอบตามกฎหมายและตามหลัก
จริยธรรมจนถึงเต็มใจรับผิดชอบโดยสมัครใจ 
 ในขณะที่ คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) (จณิน เอ่ียมสะอาด. 2550: 10-
13) ไดนิยามวา ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรเปนแนวคิดที่ผสมผสานใสใจตอสังคมและ
ส่ิงแวดลอมไวในกระบวนการดําเนินธุรกิจและการมีปฏิสัมพันธกับผูมีสวนเกี่ยวของภาย ใตพื้นฐานการ
กระทําตามความสมัครใจ 
  ดังนั้น สุทธิศักด์ิ ไกรสรสุธาสินี ไดนิยามโดยสรุปไวดวยวา ความรับผิดชอบตอสังคมของ
องคกรที่แทจริงอยูที่การแสดงความรับผิดชอบกับผลกระทบ โดยเฉพาะดานส่ิงแวดลอมและสังคมตอผู
มีสวนเกี่ยวของขององคกรในทุกข้ันตอนของกระบวนการการดําเนินธุรกิจ โดยผูที่มีสวนเกี่ยว ของนี้
สามารถเปนไปไดต้ังแตผูถือหุน พนักงาน ชุมชน ลูกคา คูคา ไปจนถึงสังคมสวนรวม ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความตระหนักและการมีสวนรวมในการตระหนักถึงปญหาส่ิงแวดลอม  
 ทั้งนี้เนื่องจากความตระหนักเปนเร่ืองของการมองเห็นถึงความสําคัญของปญหาหรือเร่ืองราว
ที่เกิดข้ึนและมีความพรอมที่จะเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเพื่อแกไข
ปญหาใหดีข้ึน ซึ่งสอดคลองกับ 
 คารเตอร วี กูต (Carter V.Good. 1975) ไดใหความหมายของความตระหนักวา หมายถึง
ความรูสึกที่แสดงถึงการเกิดความรูของบุคคล  หรือการที่บุคคลแสดงความรูสึกรับผิดชอบตอปญ หา
ตางๆ ที่เกิดข้ึน 
 ดาโกเบิรต ดี รูนส (Dagobert D. Runes. 1971)  ไดใหความหมายของความตระหนักวา 
หมายถึง  การกระทําที่เกิดจากความสํานึกในเร่ืองหรือเหตุการณนั้น ๆ 
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 ความตระหนักเปนเร่ืองของการมองเห็นถึงความสําคัญในปญหาหรือเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึน  
รวมถึงมีความพรอมที่เขารวมในกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเพื่อแกไขปญหาเหลานั้นให
เปนไปในทางที่ดีข้ึน (กนกวรรณ   มณฑิราช. 2539) 
 ทั้งนี้เปนเพราะลักษณะอาการที่แสดงถึงการรับรู  คิดไดและการรูสึกสํานึกของประชาชนถึง
ความสําคัญที่จะตองรวมแกปญหาส่ิงแวดลอม  และแนวคิดขางตนสามารถนํามาอธิบายความ
ตระหนักตอปญหาดังกลาวไดวา  เมื่อบุคคลไดรับขาวสารและความรูเกี่ยวกับปญหาส่ิงแวดลอมแลว  
บุคคลจะเกิดความรูสึกและความตระหนักตอปญหาส่ิงแวดลอม ซึ่งจะนําไปสูการแสดงออกของ
พฤติกรรมตอไป ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ พรรณทิมา  สรรพศิรินันท  (2552:  
บทคัดยอ)  ศึกษาเร่ือง “การจัดการการส่ือสารเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมดานส่ิงแวดลอมของ
ศูนยการคาครบวงจรในประเทศไทย”  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการจัดการองคกรใหมีความ
รับผิดชอบตอสังคมดานส่ิงแวดลอม  ศึกษาถึงการจัดการการสื่อสารเก่ียวกับความรับผิดชอบตอสังคม
ดานส่ิงแวดลอม  รวมถึงปจจัยที่มีผลกระทบตอการจัดการการส่ือสารเก่ียวกับความรับผิดชอบตอสังคม
และส่ิงแวดลอมของศูนย การคาครบวงจรในประเทศไทย  ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research Methodology) โดยการสัมภาษณเจาะลึก (In-Depth Interview)  ผูบริหาร  นักส่ือสาร
องคกร  พนักงานบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)  บริษัท เดอะมอลล กรุป จํากัด และบริษัท 
สยามพิวรรธน จํากัด  ตลอดจนลูกคาผูใชบริการศูนยการคาและส่ือมวลชน  ผลการศึกษาพบวา 
ศูนยการคาแบบครบวงจรในประเทศไทย  ทั้งสามองคกร  มีการจัดองคกรอยางเปนระบบ  โดยมี
นโยบายการดําเนินงานที่มีความรับผิดชอบตอสังคมดานส่ิงแวดลอมอยางชัดเจน  การจัดโครงสราง
องคกรใหมีการจัดสรรลําดับหนาที่การงาน  การกําหนดใหหนวยงานภายในองคกรมีสวนงานตางๆ 
สนับสนุนการดําเนินการ  การประสานงานมุงไปสูเปาหมายขององคกร  นอกจากนี้การกําหนดพันธกิจ  
และวิสัยทัศนของแตละองคกรที่มีความชัดเจนในการดําเนินความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม
ทุกองคกร  มีการระดมความคิดเห็นของแตละสวนที่เกี่ยวของ  เพื่อจัดทําเปนแผน การดําเนินงานทั้ง
ระยะส้ันและระยะยาว  เพื่อดําเนินการความรับผิดชอบตอสังคมดานส่ิงแวดลอมอยางเปนรูปธรรมและ
มีความตอเนื่อง 
 ผูวิจัยไดนําแนวคิดเกี่ยวกับความตระหนักและการมีสวนรวมมาอางอิงดวย เพราะการที่
ผูบริโภคจะตัดสินใจเขาไปสวนรวมในการลดปญหานั้นจะตองมีความรู ความเขาใจและมีความ
ตระหนักถึงความจําเปนที่จะตองชวยกันลดปญหาส่ิงแวดลอม โดยการใหความรวมมือและเขารวม
กิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาและใชทรัพยากรอยางคุมคา เพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติให
มากที่สุด 
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 ด้ังนั้นจึงสรุปไดวา ความรับผิดชอบตอสังคมนั้น เปนการดําเนินธุรกิจอยางมีคุณธรรม โดย
คํานึงถึงผลประโยชนแกชุมชนและสังคมควบคูไปกับประโยชนทางธุรกิจของตน โดยมีการแสดงออกถึง
ความรับผิดชอบตอสังคมในดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับองคกรทั้งทางตรงและทางออมผานทางนโยบาย
และกิจกรรมตางๆ ที่องคกรไดจัดข้ึน อีกทั้งยังเปนส่ิงที่ชวยเสริมสรางภาพลักษณใหกับองคกร เพื่อให
เกิดการยอมรับจากสังคมมากข้ึน ซึ่งสอดคลองกับสุทธิลักษณ หวังสันติธรรม (2548) ที่ไดอธิบายไววา 
ภาพลักษณขององคกรนั้น เปนภาพที่ประชาชนเปาหมายสรางข้ึนในใจ ที่สะทอนลักษณะขององคกรใน
ความรูสึกนึกคิดของประชาชน ทั้งนี้ส่ิงที่ประชาชนเปาหมายเห็นหรือรับรูเกี่ยวกับองคกรนั้นมาจากการ
ส่ือสารขององคกร ทั้งโดยวัจนภาษาและอวัจนภาษา โดยทางตรงและทางออม รวมถึงการส่ือสารทีมา
จากการวางแผนลวงหนาขององคกรและไมไดวางแผน ลวนแลวแตสงผลถึงภาพลักษณองคกรทั้งส้ิน 
และตรงกับที่พงษเทพ วรกิจโภคาทร (2533) ไดอธิบายถึงการเกิดภาพลักษณในแงของปจเจกบุคคลไว
วา เมื่อประชาชนมีการเปดรับขาวสารมากข้ึน ยอมมีภาพลักษณองคกรที่ดีข้ึน เพราะการเปดรับขาวสาร 
ก็เทากับทําใหมีชองทางการส่ือสาร (Communication Channel) มาสูผูรับสารได ซึ่งเมื่อประชาชนไดรับ
ขาวสาร ก็จะมีภาพลักษณตามมา 
 จากการประเมินผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอมขององคกรเปน
แนวทางการดําเนินการอยางยั่งยืนที่จะชวยปลูกจิตสํานึกของผูบริโภคใหตระหนักถึงปญหาส่ิงแวดลอม 
การวิจัยการศึกษาและพัฒนาส่ือโฆษณาประชาสัมพันธรณรงคความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม 
กรณีศึกษาหางสรรพสินคาเซ็นทรัล คร้ังนี้พบวาส่ือโฆษณาประชาสัมพันธรณรงคความรับผิดชอบตอ
ส่ิงแวดลอมสามารถชวยปลูกจิตสํานึกใหกับผูบริโภคใหตระหนักถึงปญหาส่ิงแวดลอมและเพื่อสราง
ภาพลักษณที่ดีตอองคกรในการรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม ซึ่งโครงการรณรงคที่ทางเซ็นทรัลไดกําหนด
แนวทางความรับผิดชอบสังคมและส่ิงแวดลอมมาแลวนั้น โครงการณรงคลดปริมาณขยะจากการใช
ถุงพลาสติก สามารถชวยปลูกจิตสํานึกของผูบริโภคใหตระหนักถึงปญหาส่ิงแวดลอมไดเปนอยางดี 
เนื่องจากมีความเกี่ยวของระหวางองคกรกับผูบริโภคโดยตรง  มีประสิทธิภาพในการสื่อสารสรางความ
เขาใจที่ตรงกันงายตอการเขาใจ รูปแบบส่ือมีความชัดเจนในแนวคิดแนวทางขององคกร รวมถึงปลูก
จิตสํานึกใหกับชุมชน 
 การดําเนินกิจการใหยั่งยืน ไมเพียงแตหมายถึง การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการที่สรางความ
พึงพอใจใหกับลูกคาและดําเนินงานโดยไมสงผลการะทบตอผูมีสวนไดเสียเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดลอมเทานั้น แตรวมถึงความรับผิดชอบตอสังคมในทุกๆ สวนทั้งภายในและภายนอกกิจการดวย 
ดังนั้น กิจการตองใหความสําคัญกับการเช่ือมโยงความสัมพันธดานเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม
รวมกัน (แนวทางความรับผิดชอบตอสังคมของกิจการ: 2555) 
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 องคความรูที่ไดในการวิจัยในคร้ังนี้ 
 1.  ปรับปรุงความสัมพันธและสรางมุมมองใหม ๆ กับผูมีสวนไดเสีย รวมถึงติดตอส่ือสารกับผู
มีสวนไดเสียที่แตกตางกันไดดีข้ึน 
 2.  เพิ่มโอกาสแกไขและลดความเส่ียงตางๆ ที่เกี่ยวของกับความรับผิดชอบตอสังคมและ
ความเสี่ยงอ่ืนๆ 
 3.  ชวยสรางความประหยัดแกระบบการผลิต เนื่องจากการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและปริมาณของเสียที่ลดลง 
 4.  สรางภาพลักษณและช่ือเสียงที่ดี รวมทั้งสงเสริมใหไดรับความไววางใจจากสาธารณชน
เพิ่มข้ึน 
 
ขอเสนอแนะที่ไดจากงานวิจัย 
  การศึกษาและพัฒนาส่ือโฆษณาประชาสัมพันธรณรงคความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม กรณี 
ศึกษาหางสรรพสินคาเซ็นทรัล ไดกําหนดความมุงหมายของการวิจัยในการศึกษาและพัฒนาส่ือ
โฆษณาประชาสัมพันธรณรงคความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมที่สามารถชวยปลูกจิตสํานึกใหกับ
ผูบริโภคใหตระ หนักถึงปญหาส่ิงแวดลอมและเปนประโยชนในการใหผูบริโภคตระหนักถึงปญหา
ส่ิงแวดลอมและตอบ สนองตอสังคม อีกทั้งเพื่อสรางภาพลักษณที่ดีตอองคกรในการรับผิดชอบตอ
ส่ิงแวดลอม ซึ่งจากการศึกษาพบวา องคกรควรนําหลักแนวคิดทฤษฎีตามแนวทางความรับผิดชอบตอ
ส่ิงแวดลอมไปปฏิบัติเพื่อเปนเคร่ืองมือในการบริหารจัดการและการดําเนินกิจการที่ถูกตอง มีคุณธรรม 
เชน นําหลักวิชาการ มาวิเคราะหใหสอดคลองกับบริบทขององคกร คลอบคลุมพื้นที่ สังคม วัฒนธรรม 
วิถีชีวิตความเปนอยูของผูมีสวนไดสวนเสียรวมทั้งส่ิงแวดลอมอยางเช่ือมโยงกัน เพื่อจะไดสอดคลองกับ
ความตองการของชุมชนและสังคม ผูวิจัยหวังวางานวิจัยชิ้นนี้เปนประโยชนแกผูศึกษาที่จะนําเอาไป
พัฒนาตอยอดในองคกรธุรกิจอ่ืนที่มีผล กระทบตอส่ิงแวดลอมตอไป 
 
ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 1.  การเพิ่มส่ือในการประชาสัมพันธใหหลากหลายมากข้ึน ไมจํากัดเฉพาะส่ือส่ิงพิมพ รวมถึง
เพิ่มชองทางสําหรับการส่ือสาร เชน  ส่ือภาพยนตรส้ัน บนรถไฟฟา เปนตน 
 2.  ควรกําหนดประชาชนกลุมเปาหมาย (Target Group) เพื่อกําหนดส่ือใหเหมาะสมกับกลุม
เปา หมาย จะทําใหการสื่อสารมีความชัดเจนยิ่งข้ึน 
 3.  การศึกษาในคร้ังนี้ มุงศึกษาหางสรรพสินคา เกี่ยวกับความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม 
ผูสนใจศึกษาในอนาคตสามารถศึกษาในกลุมธุรกิจอ่ืนๆ เชน ธุรกิจอุตสาหกรรม เปนตน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรณานุกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 180 

บรรณานุกรม 
 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย.  (2551).  ความรับผิดชอบตอสังคมของกิจการ. 

กรุงเทพฯ: สํานักสงเสริมประชาสัมคมเพื่อการพัฒนา (สปพ.), สํานักงานปลัดกระทรวง. 
ขนิษฐา เบญจาทิกุล.  (2536).  ทัศนคติ การใชประโยชนและความพึงพอใจของผูชมตอรายการ    

สารคดี ศึกษาเฉพาะกรณีรายการหนึง่ในรอย.  วิทยานพินธ ศศ.ม. (วารสารศาสตรและ
ส่ือสารมวลชน).  กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร.  ถายเอกสาร. 

จณิน เอ่ียมสอาด.  (2550).  รูปแบบและการสื่อสารการดําเนนิธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคมของ
องคกรธุรกิจไทย.  วิทยานพินธ ศศ.ม. (การจัดการการส่ือสารภาครัฐและเอกชน).  กรุงเทพฯ: 
บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  ถายเอกสาร. 

เฉลียว บุรีภักดี.  (2520).  ประชากรศึกษา.   เอกสารการนิเทศการศกึษา.  กรุงเทพฯ: กระทรวง 
ศึกษาธิการ. 

ชม  ภูมิภาค. (2526).  หลักการประชาสัมพันธ.  พิมพคร้ังที่ 2. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร. 
ชวนะ  ภวกานันท.  (2527).  ลีลาจีบแบบคนโฆษณา.  กรุงเทพฯ: เรือนแกวการพมิพ. 
ชวรัตน  เชิดชัย.  (2527).  ความรูทั่วไปเกีย่วกับการส่ือสารมวลชน. กรุงเทพฯ: พิทธการพมิพ.    
ชื่นจิตต  แจงเจนกิจ.  (2546).  กลยุทธส่ือสารการตลาด.  กรุงเทพฯ: ทปิปงพอยท. 
ไชยยศ  บุญญากิจ.  (2549, พฤศจิกายน).  บทนาํ.  CSR Journal.  (12): 3. 
ณรงค  สมพงษ.  (2530).  ส่ือเพื่อการสงเสริมเผยแพร.  กรุงเทพฯ: ฝายส่ือศึกษาสํานักงานสงเสริมและ

ฝกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
ณรงคศักด์ิ  จนัทรนวล. (2527).  จิตวทิยาทั่วไป.  เชียงใหม:  มหาวทิยาลัยเชียงใหม. 
ดารา  ทีปะปาล.  (2541).  การส่ือสารการตลาด marketing communications.  กรุงเทพฯ: ภาควิชา

การตลาด คณะวิชาวิทยาการจัดการ  สถาบันราชภัฎบานสมเด็จเจาพระยา. 
นพพร  ประยูรวงศ.  (2541).  การศึกษาทศันคติและพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อน้าํมนัพืชของผูบริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร.  วิทยานพินธ ศศ.ม. (การจัดการการสื่อสารภาครัฐและเอกชน).  
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  ถายเอกสาร. 

นรินทรชัย พฒันพงศา.  (2542).  การสื่อสาร – รณรงคเชิงยทุธศาสตรเพื่อเปล่ียนพฤติกรรมมนุษย. 
กรุงเทพฯ: ร้ัวเขียว. 

นวลนอย บุญวงษ.  (2542).  หลักการออกแบบ.  พิมพคร้ังที่ 2. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
นวลศิริ  เปาโรหิตย.  (2527).  จิตวิทยาสังคมเบ้ืองตน.  กรุงเทพฯ: รุงศิลปการพิมพ. 



 181 

นิศากร ตัณลาพุฒ.  (2538).  การรับรูและจดจําภาพยนตรโฆษณายาทางโทรทัศน และพฤติกรรมการ
ซื้อและใชยาแกปวดลดไขของกลุมผูใชแรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร.  วทิยานพินธ ค.ม. 
(นิเทศศาสตร).  กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  ถายเอกสาร. 

บริษัทหางสรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัด. (2551).  ขอมูล No Bag Day Sale.  กรุงเทพฯ: หางสรรพสินคา. 
เบญจมาภรณ   อิศรเดช; และคณะ.  (2549).  หลักการจัดการ.  กรุงเทพฯ: แมคกรอฮิล. 
ปรมะ สตะเวทิน.  (2538).  หลักนิเทศศาสตร.  พิมพคร้ังที ่8.  กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ. 
----------.  (2543).  การสื่อสารมวลชน กระบวนการและทฤษฎี.  กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ. 
ประภาเพ็ญ  สุวรรณกร. (2520).ทัศนคติ: การจัดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอนามัย. กรุงเทพฯ: ไทย

วัฒนาพานิช. 
ประดิษฐ จุมพลเสถียร.  (2544).  การสื่อสารการตลาดเชิงกลยุทธ.  กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคช่ัน. 
ประทุม ฤกษกลาง.  (2541).  การวางแผนการประชาสัมพันธ.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 
ปราโมทย  แสงพลสทิธิ.์  (2540).  การออกแบบนิเทศศิลป 1.  กรุงเทพฯ:  ว.ีเจ. พร้ินต้ิง. 
ปรีชา ศรีศักด์ิหิรัญ.  (2538).  การรับรูกับพฤติกรรมผูบริโภค.  นนทบุรี: มหาวทิยาลัยสุโขทัย            

ธรรมาธิราช. 
ปาริฉัตร มั่นคง.  (2534).  ทศันคติของวัยรุนที่มีตอโฆษณาและส้ินคาในโฆษณาที่แสดงออกเก่ียวเนื่อง

กับกามรมณ.  วทิยานพินธ ศศ.ม. (วารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน).  กรุงเทพฯ: บณัฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  ถายเอกสาร. 

พิพัฒน  ยอดพฤติการณ; และคณะ. (2551). ซีเอสอาร กลยุทธธุรกิจยคุใหม. สืบคนเมื่อ 8 กันยายน 
2554. จาก http//www.thaicsr.blogspot.com./2010/22/blog-spot_18.html 

พรทิพย  พมิลสินธุ.  (2540)  ผูรับสาร. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาหลักและทฤษฎีการสื่อสาร. หนวยที ่
6.  นนทบุรี:  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

----------.  (2541).  ภาพพจนนัน้สําคัญยิง่: การประชาสัมพันธกับภาพพจน.  พิมพคร้ังที่ 10. กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, คณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน. 

พงษเทพ  วรกจิโภคาทร. (2536). ภาพพจนนัน้สําคัญยิง่: การประชาสัมพันธกับภาพพจน.  พิมพคร้ังที่ 
2. กรุงเทพฯ: คณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

ไพลิน  ศศิธนากรแกว.  (2537).  การเปดรับขาวสารส่ิงแวดลอมทางโทรทัศน ความรู ความตระหนัก
และการมีสวนรวมรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร. 
วิทยานิพนธ ค.ม. (นิเทศศาสตร).  กรุงเทพฯ: บัณฑิตวทิยาลัย จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย.  
ถายเอกสาร. 

ไพบูลย  วัฒนศิริธรรม.  (2549, สิงหาคม).  บทนํา.  CSR Journal.  (12): 3. 



 182 

พิบูล  ทีปะปาล.  (2537).  การโฆษณาและการสงเสริมการขาย.  กรุงเทพฯ: อมรการพิมพ. 
พัชน ี เชยจรรยา; และคณะ.  (2530).  แนวคิดหลักนิเทศศาสตร.  กรุงเทพฯ: ชมรมวิจัยและพัฒนา

นิเทศศาสตร. 
พนิดา บุญชัยศรี.  (2538).  ผลกระทบของรายการโทรทศัน รายการเพือ่พิทักษส่ิงแวดลอมของเราที่มี

ตอความรู การนําไปปฏิบัติตามและการถายทอดสูบุคคลในครอบครัว ของนกัศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ในเขตกรุงเทพมหานคร.  วทิยานพินธ ศศ.ม. 
(วารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน).  กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  
ถายเอกสาร. 

ลัดดา  กิติวิภาต.  (2526).  ทัศนคติทางสังคมเบ้ืองตน.  กรุงเทพฯ: แสงจันทรการพิมพ. 
วาสนา จันทรสวาง;  และทศันีย อิทรสุขศรี.  (2532).  การส่ือสารเพื่อชีวิต.  กรุงเทพฯ: เจาพระยา     

การพิมพ. 
วิบูล จนัทรแยม.  (2546).  หลักการออกแบบศิลปกรรม.  ลพบุรี: คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

สถาบันราชภัฎเทพสตรี. 
วิรัตน  พิชญไพบูลย.  (2528).  ความเขาใจในศิลปะ.  กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 
วิวัฒน  กิตติพรพานชิ.  (2546).  การรับรูส่ือโฆษณาของผูบริโภคในอําเภอเมือง จงัหวัดเชียงใหมตอ

การโฆษณาของผูใหบริการระบบเครือขายโทรศัพทเคล่ือนที.่  วทิยานพินธ ศศ.ม. 
(การตลาด).  เชียงใหม: บัณฑติวทิยาลัย มหาวิทยลัยเชียงใหม.  ถายเอกสาร. 

วิรัช  ลภิรัตนกลุ.  (2532).  การประชาสัมพนัธฉบับสมบูรณ.  กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
----------.  (2538).  การประชาสัมพนัธ: หลักวิธกีารปฏิบัติ.  กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
----------.  (2540).  การประชาสัมพนัธฉบับสมบูรณ.  กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย. 
วิจิตร อาวะกลุ.  (2541). เทคนิคการประชาสัมพันธ.  พิมพคร้ังที ่2. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย. 
วาสนา  จนัทรสวาง.  (2541).  การศึกษาภาพลักษณ กลยุทธใกลตัว. ใน  ภาพลักษณ กลยทุธการ

ประชาสัมพันธ. กรุงเทพฯ: สามเจริญพานิชย. 
วิรุณ  ต้ังเจริญ.  (2539).  การออกแบบ.  กรุงเทพฯ: โอ.เอส. พร้ินต้ิง เฮาส. 
ศิริพงศ  พยอมแยม.  (2547).  เทคนิคงานกราฟก,  กรุงเทพฯ: โอ.เอส.พรินด้ิงเฮาส. 
ศิริวรรณ  เสรีรัตน.  (2537).  การบริหารการโฆษณาและการสงเสริมการตลาด.  กรุงเทพฯ: พฒันา

ศึกษา. 
----------.  (2538).  การตลาดเพื่อส่ิงแวดลอม.  กรุงเทพฯ: พัฒนศึกษา,. 
----------.  (2539).  การบริหารงานโฆษณา และการสงเสริมการตลาด.  กรุงเทพฯ: พัฒนภาษา. 



 183 

ศิริวรรณ  เสรีรัตน.  (2541).  การบริหารการตลาดยุคใหม.  กรุงเทพฯ: ธีระฟลม. 
สมยศ  นาวีการ.  (2538).  การบริหารเชงิกลยุทธและนโยบายธุรกิจ.  กรุงเทพฯ: ผูจัดการ. 
สุชาติ ประสิทธิรัฐสินธุ.  (2523).  ระเบียบการวิธวีิจัยทางสังคมศาสตร.  กรุงเทพฯ: คณะสถิติประยุกต 

สถาบันบัณฑติพัฒนาบริหารศาสตร. 
สุวัฒนา  วงษกะพนัธ.  (2530).  การส่ือสารการตลาด.ในเอกสารการสอนชุดวิชาธุรกิจโฆษณา หนวยที่ 

1-5.  นนทบุรี: มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
สุชาติ  ประเสริฐรัฐสินธุ.  (2536).  การสรางมาตรวัดในการวาจัยทางสังคมศาสตรและพฤติกรรม

ศาสตร.  พิมพคร้ังที่ 2.  กรุงเทพฯ:  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 
สุนิมิต  ประทปีเสน. (2535).  ความสัมพนัธระหวางการเปดรับส่ือโฆษณาสงเสริมสังคมกับพฤติกรรม. 

กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
สุทธิศักด์ิ  ไกรสรสุธาสิน.ี  (2550).  ความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) เกื้อกูล ผูกพนั มั่นคงและ

 ยั่งยนื. กรุงเทพฯ: ส.เจริญการพิมพ. 
เสถียร  เชยประทับ.  (2526).  ความสัมพนัธระวางการสื่อสารกับการพฒันา.  กรุงเทพฯ: คณะนิเทศ

ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย. 
สมยศ  นาวีการ.  (2521).  การพัฒนาองคการและการจูงใจ.  กรุงเทพฯ:  ดวงกมล. 
เสรี  วงษมณฑา.  (2528). บทบาทของโฆษณา เมื่อมองผานแวนขยาย.  กรุงเทพฯ: คณะวารสาร

ศาสตรและส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
-----------.  (2540). ครบเคร่ืองการสื่อสารการตลาด. กรุงเทพฯ: วิสิทธิพ์ัฒนา. 
-----------.  (2542).  การประชาสัมพันธ ทฤษฎีและปฏิบัติ.  กรุงเทพฯ: เพชรจรัสแสงแหงโลกธุรกิจ. 
อารี  สุทธิพนัธุ.  (2521).  การออกแบบ.  กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 
อาภา จนัทรสกุล.  (2535).  ทฤษฎีและวิธกีารใหคําปรึกษา.  พิมพคร้ังที่ 4. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร. 
อรวรรณ  เจริญจิตรกรรม.  (2549).  การส่ือสารการตลาด (IMC) การรับรูส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ  
 และปจจัยดานผลิตภัณฑ ที่มีผลตอพฤติกรรมผูบริโภคของหางสรรพสินคาเซน็ทรัลในเขต

กรุงเทพมหานคร.  สารนิพนธ บธ.ม. (การจัการ).  กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ.  ถายเอกสาร. 

Assael, H.  (1998).  Consumer Behavior and Marketing Action.  6th ed. Cincinnati, Ohio: 
South – Western College. 

Belch, George E.; & Michael A. Belch. (2001).  Advertising and Promotion. 5th ed. New York: 
McGraw-Hill Companies. 



 184 

Bettman, J.R.  (1979)   Memory factors in consumer choice: a review. Journal of  Marketing. 
43. 

Breckler, S.W.  (1986).  Attitude Structure and Function.  NJ: Eribaum Association.   
Chris Fill.  (1995).  Marketing Communication.   New York: Prentice Hall. 
Etzel, Michael J., Bruce J. Walker; & William J. Stanton.  (2001).  Marketing. 12th ed. Boston: 

McGraw-Hill. 
Jefkins, Frank. (1980).  Public Relations. First published.  Bucks: Macdonald & Evans. 
Kotler, Philip.  (1997).  Marketing Management: Analysis, Planning, Implementation and 

Control.  9th ed.  New Jersey: Prentice – Hall Inc. 
----------.  (2006).  Marketing Mangement The Millennium Edition.  New Jersey: Prentice Hall. 
Kotler, P.; &  Lee, N. (2005).  Corporate social initiatives: Six options doing good, corporate 

social responsibility.  New Jersey: John Wiley & Sons. 
Krech  David; & Crutchfield Richard.  (1948).  Theory and Problems of Social Psychology. 

New York: McGraw-Hill. 
London, D.L.; & Bella Bitta, A.J. (1993).  Consumer Behavior. 4th ed. Singapore: McGraw – 

Hill. 
Mun Norman.  (1971).  Introduction to Psychology.  Boston: Houghton Muffin. 
Newcomb  M. Theodore; Ralph H. Turner; & Philip E. Converse. (1965). Social psychology. 

New York: Halt. 
Schiffman G. Leon; & Leslie Lazar Kanuk. (1994). Consumer Behavior. New Jersey: Prentice-

Hall,  
Schiffman, L.G.; &  Kanuk, L.L. (2000).  Consumer Behavior.  7th ed. Upper Saddle River. 

New Jersey: Prentice Hall. 
Welford, R. (2006, December).  Explore Lates Developments, Challenges & Future Directions 

in Corporate Social Responsibility (CSR). Today’s Business.  (8): 15. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 186 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
 

      แบบสอบถาม 
      แบบขอเชิญผูเชียวชาญในการประเมนิ 
      แบบประเมินผลงานออกแบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 187 

แบบสอบถาม 
เรื่อง  

ศึกษาและพัฒนาส่ือโฆษณาประชาสัมพันธรณรงคความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม 
กรณีศึกษาหางสรรพสินคาเซ็นทรัล 

 

คําชี้แจง   
 แบบสอบถามชุดนี้เปนสวนหนึง่ของการทาํปริญญานพินธของนิสิตปริญญาโท คณะ
ศิลปกรรมศาสตร สาขานวตักรรมการออกแบบ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ ขอมูลที่ไดจาก
แบบสอบถามจะเปนประโยชนตอการศึกษาและการวิจยั ผูวิจยัจึงใครขอความรวมมอืจากทานในการ
ตอบแบบสอบถามตามความเปนจริง ซึง่ขอมูลนี้จะถูกเกบ็เปนความลับ และใชนาํเสนอในภาพรวมเพื่อ
การศึกษาวิจยัเทานัน้ 
 

สวนท่ี 1  ลักษณะของปจจัยสวนบุคคล 
 กรุณาทําเครือ่งหมาย  x ลงใน � ที่ตรงตามความเปนจริงของทานในปจจบุัน 
 1.  เพศ:   
  � ชาย    

  � หญิง 
 2.  อายุ:   
  � ตํ่ากวา 21 ป   

  � 21 – 30 ป  
               � 31 – 40 ป   

  � 41 – 50 ป                   
  � 51 ป ข้ึนไป 
 3.  สถานภาพ:   
  �โสด   

  �สมรส  

  � หยา/หมาย/แยกกันอยู 
 4. ระดับการศึกษา:  
  � ตํ่ากวาปริญญาตรี   

  � ปริญญาตรี   
  � ปริญญาโท    

  � สูงกวาปริญญาโท 
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 5.   อาชีพ:   
  � นักเรียน / นักศึกษา   

  � พนกังานบริษัทเอกชน 
  � ขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ  

  � ประกอบธรุกิจสวนตัว  
  � แมบาน/พอบาน/เกษียณอาย ุ  

  � อ่ืนๆ.............................. 
 6.  รายไดเฉลีย่ตอเดือน:  
  � ตํ่ากวาหรือเทากับ 10,000 บาท  
  � 10,001 – 30,000 บาท 
  � 30,001 –  50,000 บาท   

  � มากกวา 50,001 บาท ข้ึนไป 
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สวนท่ี 2  การเลือกใชรูปแบบสรางสรรคเพื่อการออกแบบสือ่โฆษณาประชาสัมพันธรณรงค 
 ความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม 
 การออกแบบ หมายถงึ การใชความคิดในการสรางสรรคงานศิลปะ ดวยการเลือกการจัดวัสดุ
และเคร่ืองมือเพื่อสรางงานศิลปะที่มีรูปลักษณใหเหมาะสมกับหนาที่ในดานความงามและอัตถ
ประโยชน   (วิรัตน พิชญไพบูลย 2528, หนา1) 
  
 กรุณาทาํเคร่ืองหมาย x ลงในชองวางที่ตรงกับหัวขอทีเ่ปนคําตอบของทาน 
 5= มากที่สุด 4= มาก     3= ปานกลาง        2= นอย     1= นอยที่สุด 
 

ระดับความพึงพอใจ การเลือกใชรูปแบบสรางสรรคเพื่อการออกแบบสือ่โฆษณา 
ประชาสัมพนัธรณรงคความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม 5 4 3 2 1 

1. Image (ภาพถาย, ภาพประกอบ)  
คําอธิบาย:การสรางภาพเพ่ือส่ือความหมาย ความรูสึก อารมณ รวมถึง
ทัศนคติ โดยมุงเนนการสรางสรรคเน้ือหาที่แปลกใหม ดวยการลงทุน
สรางสรรคที่ไมแพงมาก 

     
 
 

2. Drawing (ภาพวาดลายเสน)  
คําอธิบาย:คืองานศิลปะดานการวาดเสน เพื่อแสดงอารมณและความรูสึกใน
ลักษณะสองมิติ 

     

3. Symbol & Sign (การออกแบบสัญลักษณและเครื่องหมาย)  
คําอธิบาย:เปนการออกแบบเพื่อส่ือความหมายเปนสัญลักษณหรือ
เคร่ืองหมายที่ทําความเขาใจกับผูพบเห็น โดยไมจําเปนตองมีภาษากํากับ  

     

4. Mixed Media (งานออกแบบสื่อประสม)  
คําอธิบาย:เปนงานศิลปะท่ีใชวัสดุหลากหลายชนิด เชน กระดาษ ไม โลหะ 
พลาสติก หรือวัสดุอื่นๆ นํามาสรางความผสานกลมกลืนใหเกิดผลงานที่
แตกตาง 

     

5. Graphic Design (การออกแบบเรขศิลป)  
คําอธิบาย:กระบวนการสรางสรรคหรือการออกแบบเพื่อใชในการส่ือสารอัน
เกิดจากการผสมผสานของแนวความคิด ศิลปะ เทคโนโลยี 

     

6. Geometrical Design (การออกแบบเรขาคณิต)  
คําอธิบาย:รูปแบบของการออกแบบที่มีลักษณะรูปทรงทางเรขาคณิต ดวย
การใชเสน สี และรูปแบบที่เปนระเบียบ 
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 ตอนที่ 1 แบบประเมินรูปแบบรางคร้ังที่ 1 ส่ือโฆษณาประชาสัมพันธรณรงคความรับผิดชอบตอ
ส่ิงแวดลอม โดยกําหนดปจจัยจากแนวความคิด ทฤษฎีของผูเช่ียวชาญ 
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 ตอนที่ 1 แบบประเมินรูปแบบรางคร้ังที่ 1 ส่ือโฆษณาประชาสัมพันธรณรงคความรับผิดชอบตอ
ส่ิงแวดลอม โดยกําหนดปจจัยจากแนวความคิด ทฤษฎีของผูเช่ียวชาญ 
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 ตอนที่ 2 แบบประเมินรูปแบบรางคร้ังที่ 2 ส่ือโฆษณาประชาสัมพันธรณรงคความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม 

โดยกําหนดปจจัยจากแนวความคิด ทฤษฎี ของผูเช่ียวชาญ 
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ภาคผนวก ข 
 

ผลงานออกแบบ 
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 ผลงานส่ือโฆษณาประชาสัมพันธรณรงคความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม กรณีศึกษา
หางสรรพสินคาเซ็นทรัล ในรูปแบบ Billboard ขนาด 118x200 cm. 
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 ผลงานส่ือโฆษณาประชาสัมพันธรณรงคความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม กรณีศึกษา
หางสรรพสินคาเซ็นทรัล ในรูปแบบ Poster ขนาด 60x180 cm. 
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 ผลงานส่ือโฆษณาประชาสัมพันธรณรงคความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม กรณีศึกษา
หางสรรพสินคาเซ็นทรัล ในรูปแบบ Magazine ขนาด 21x29.7 cm. 
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 ผลงานส่ือโฆษณาประชาสัมพันธรณรงคความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม กรณีศึกษา
หางสรรพสินคาเซ็นทรัล ในรูปแบบ Magazine ขนาด 35x45 cm. 
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 ผลงานส่ือโฆษณาประชาสัมพันธรณรงคความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม กรณีศึกษา
หางสรรพสินคาเซ็นทรัล ในรูปแบบ Website 
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 ภาพทัศนียภาพแสดงการติดต้ังสื่อโฆษณาประชาสัมพนัธรณรงคความรับผิดชอบตอส่ิง 
แวดลอม กรณีศึกษาหางสรรพสินคาเซน็ทรัล บริเวณทางเชื่อมรถไฟฟา BTS เขาหางเซน็ทรัลชิดลมช้ัน 2 
 
 

 
 ภาพทัศนียภาพแสดงการติดต้ังสื่อโฆษณาประชาสัมพนัธรณรงคความรับผิดชอบตอ
ส่ิงแวดลอม กรณีศึกษาหางสรรพสินคาเซน็ทรัล บริเวณทางเขาตึก Central Chidlom Tower 
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