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การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการเปิดรับส่ือประชาสัมพนัธ์ในการขบัเคล่ือนองคก์รสู่ความ

ย ัง่ยนื ศึกษาพฤติกรรมความย ัง่ยนื และศึกษาอิทธิพลของส่ือประชาสัมพนัธ์ท่ีมีต่อพฤติกรรมความย ัง่ยืนของ

พนักงานในองค์กร โดยใช้วิธีการวิจยัเชิงส ารวจ เก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามกับกลุ่มตวัอย่างพนักงาน

ภายในองค์กร จ านวน 400 คน และวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา ดว้ยการแจกแจงความถ่ี ค่าเฉล่ีย จ  านวน 

ร้อยละ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานในการทดสอบสมมติฐาน เพื่อศึกษาอิทธิพลของตวัแปร

ตน้และตวัแปรตาม โดยใชก้ารวเิคราะห์สถิติถดถอยพหุคูณ MRA  

ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีการเปิดรับส่ือประชาสัมพนัธ์เร่ืองความย ัง่ยืนผ่านช่องทางการ

ส่ือสารภายในองค์กร อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีการเปิดรับส่ือกิจกรรม ส่ือเฉพาะกิจ ส่ือออนไลน์        

ส่ือส่ิงพิมพ์ และส่ือบุคคลตามล าดบั พนักงานในองค์กรมีพฤติกรรมความย ัง่ยืนอยู่ในระดบัมาก โดยมี

พฤติกรรมความย ัง่ยนืดา้นมิติทางสังคม พฤติกรรมความย ัง่ยนืดา้นมิติทางส่ิงแวดลอ้ม และพฤติกรรมความ

ย ัง่ยืนดา้นมิติทางเศรษฐกิจตามล าดบั  และผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ส่ือส่ิงพิมพมี์อิทธิพลสูงสุดต่อ

พฤติกรรมความย ัง่ยืนในมิติทางเศรษฐกิจและมิติทางสังคม ส่ือเฉพาะกิจมีอิทธิพลสูงสุดต่อพฤติกรรม

ความย ัง่ยืนในมิติทางส่ิงแวดล้อม  ทั้งน้ีการวิเคราะห์พฤติกรรมความย ัง่ยืนทั้ง 3 มิติรวมกนั พบว่าส่ือ

ส่ิงพิมพ ์และส่ือกิจกรรมมีค่าอิทธิพลสูงสุด       
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The Purpose of this research was to study about acceptance of public relations on promoting 

sustainability, sustainable behavior, and impact of the public relations on the sustainable behavior of 

employee in the organization. The research was implemented by survey method, which collected data from 

questionnaires on a sampling group of 400 employees of the organization.  The data were then analyzed by 

descriptive statistics finding frequency, mean, percentage, standard deviation and hypothesis testing in order 

to study the impact of dependent and independent variables using Multiple regression analysis. 

The result found that the sampling group was at a medium level when it comes to accepting the 

public relations on sustainability through communication channels in the organization following by activity 

media, print media and personal media, respectively. The organizational employees had a high level of the 

sustainable behavior such as sustainable social behavior, sustainable environment behavior and sustainable 

economics behavior, respectively.  The result of the hypothesis testing found that the print media had the 

highest level of impact towards the sustainable behavior on economics and environment dimensions; while, 

specialized media had the highest level of impact on the sustainable environment behavior. To conclude the 

analysis of 3 dimensions of the sustainable behaviors, the print media and the activity media had the highest 

level of impact overall. 
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