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บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการรับรูรูปแบบและผลกระทบของการทํา  CSR 

ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ช้ันปท่ี 4 โดยศึกษาจากจํานวนประชากรท้ังหมด 136 คนโดย

การศึกษาโครงการ CSR  โครงการไทยเบฟรวมใจตานภัยหนาว ของบริษัทไทย เบฟเวอรเรจ จํากัด 

(มหาชน) โดยวิธีการเก็บแบบสอบถาม การสัมภาษณผูท่ีเคยเขารวมโครงการ และการศึกษาจาก

เอกสารท่ีเกี่ยวของ และในการวิจัยคร้ังนี้มีระยะเวลาในการศึกษาท้ังส้ินรวมระยะเวลา 9 เดือน 

(มิถุนายน 2552 – กุมภาพันธ 2553) 

 ในการวิจัย จากประชากรท้ังหมด 136 คน ทราบวาโครงการ  CSR คืออะไร และรูจัก

โครงการไทยเบฟรวมใจตานภัยหนาว โดยมีการรับรูผานส่ือโทรทัศน มากท่ีสุด ในการศึกษาดาน

การรับรู พบวา ประชากรมีการเปดรับขอมูลขาวสารของโครงการไทยเบฟรวมใจตานภัยหนาวอยู

ในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.50 ดานการจดจํา สามารถจดจําโครงการไดอยูในระดับปาน

กลาง โดยมีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.39 ดานการเรียนรู มีการเรียนรูเกี่ยวกับโครงการอยูในระดับมาก โดยมี

คาเฉล่ียอยูท่ี 3.68 ดานการตัดสินใจ มีการตัดสินใจอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.58 ในสวน

ของผลกระทบท่ีเกิดจากการทําโครงการ CSR ของบริษัท โดยกอใหเกิดภาพลักษณท่ีดีข้ึนมากท่ีสุด 

เกิดผลกระทบตอผูมีสวนไดสวนเสียของธุรกิจ โดยสังคมและชุมชนมีสวัสดิการและความเปนอยูท่ี

ดีข้ึนมากท่ีสุด และทายท่ีสุดแลวนั้นผูท่ีไดรับผลประโยชนสูงสุดจากโครงการ คือ ตัวบริษัทเอง 

 จากผลการวิจัย ควรศึกษาในมุมมองดานอ่ืนๆ อาทิ ทัศนคติ และผลกระทบ ท้ังในแง

ของมูลคาท่ีวัดได และไมสามารถวัดได นอกจากนี้ในการวิจัยในคร้ังตอไปควรศึกษาในประเด็น

ของความเส่ียงของธุรกิจ และศึกษาในเชิงคุณภาพมากข้ึนโดยศึกษาจากผูมีสวนไดสวนเสียของ

ธุรกิจ 
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Abstract 

 The purpose of this research was to study the form of CSR project and its impacts in the 

perspective of Management Science 4th year Student, Silpakorn University. The population of this 

study is 136 4th year students. The case study in this research is “THAI BEV RUMJAI TANPHAI 

NGAW” project, Thai Beverage Co., Ltd. The instruments used for gathering data were 

questionnaire, interviewing a person who used to join the project and documentary research. This 

research had 9 months for studying (June 2009 – February 2010)  

 From the studying, it was founded that all 136 of populations know what CSR, Thai 

Beverage Co., Ltd and THAI BEV RUMJAI TANPHAI NGAW project are. The population 

know the project by informing through the television most. In perception study, the researcher 

found that the population has high score in Sensing section (3.50 of average), moderate in 

Memory section (3.39 of average), high in Learning section (3.68 of average) and high in 

Decision Making section 3.58. In the part of impact of THAI BEV RUMJAI TANPHAI NGAW 

project, the population think that it causes of good image of the company most, there affects to its 

stakeholder by having the social and the community better living most. Lastly, the company will 

get the advantages form its CSR project back most. 

 From the result, the next research should study in the other perspectives such as the 

attitude and its impacts both measurable and immeasurable value. Moreover, we should study in 

the issue of the risk of the company and much more concern in qualitative method by studying in 

its stakeholder.  
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บทที ่1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

การรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) คือ แนวคิดในการ

จัดการบริหารธุรกิจซ่ึงเปนการผนวกประเด็นทางสังคมและส่ิงแวดลอมเขามาในการดําเนินงานของ

ธุรกิจและกาสรางปฏิสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสียในธุรกิจ หรืออาจกลาวไดวาเปนการสรางความ

สมดุลระหวางรายไดของกิจการกับการรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม   

ในการทําธุรกิจ การยึดเปาหมายในการสรางกําไรสูงสุดใหแกกิจการ (Maximize Value 

of the Firm)  เพียงอยางเดียวคงไมเพียงพอตอไป  เนื่องจากธุรกิจนั้นมีการสงผลกระทบตอสังคม 

อาทิเชน การปลอยน้ําเสีย มลพิษ การทําลายส่ิงแวดลอม รวมถึงการแยงชิงทรัพยากรตางๆ เพื่อ

นํามาใชในการดําเนินงาน เปนตน เหลานี้สงผลกระทบตางๆ ท้ังมนุษยและส่ิงแวดลอม ดังนั้น การ

ทําธุรกิจตองมีการใสใจตอส่ิงแวดลอมและสังคม รวมถึงผูมีสวนไดสวนเสียตอธุรกิจ (Stakeholder) 

เพิ่มข้ึนดวย การแสวงหากําไรทางการคาอยางเดียว ไมสามารถทําใหธุรกิจเกิดความยั่งยืนได การทํา  

CSRจะชวยใหธุรกิจมีแตไดกับได และสรางประโยชนใหแกทุกฝาย (Win-Win) นอกจากนี้ ในการ

เปดเสรีทางการคา หลายๆประเทศมีการใชนโยบายกีดกันทางการคาท้ังการกีดกันทางภาษี (Tariff 

Barrier) และแบบท่ีไมใชภาษี (Non-Tariff Barrier) ตัวอยางของนโยบายการกีดกันทางการคาท่ี

ไมใชภาษี ไดแก การกําหนดมาตรฐานของสินคานําเขา การผานการประเมินมาตรฐานคุณภาพใน

ระดับนานาชาติ ไดแก การทํา ISO 9001 14001 ซึงดูแลในเร่ืองของส่ิงแวดลอม หรือ ISO 26000 ซ่ึง

เปน ISO รหัสใหมลาสุด ซ่ึงเนนในการสรางมาตรฐานดูแลในดาน  CSR โดยเฉพาะ ซ่ึงในขณะนี้อยู

ในระหวางการรางกฎระเบียบ (International Standardization Organization. 2009) ท้ังนี้เพื่อเปนการ

คุมครองดูแลผูบริโภค อีกท้ังเปนการปองกันการแทรกแซงเศรษฐกิจในประเทศ จากนายทุนตางชาติ 

รวมถึงเปนการจัดสรรประโยชนใหแกผูมีสวนไดสวนเสียในธุรกิจอยางเทาเทียมกัน ดวยเหตุผล

ดังกลาวทําใหภาคธุรกิจหันมาใสใจตอส่ิงแวดลอม และมีการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม 

(Corporate Social Responsibility : CSR) มากข้ึน  

ในการทํากิจกรรมเพื่อสังคมระดับนานาชาติ โดยเฉพาะในประเทศท่ีมีการพัฒนาแลว 

ไดมีการทํา CSR อยางจริงจัง โดยมีการผนวกการทํา  CSR เขากับกลยุทธขององคกร การสราง

ความสัมพันธอันดีกับผูมีสวนไดสวนเสียขององคกร และกระบวนการในการดําเนินงานทุก  ๆ 
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ข้ันตอน อาทิเชน ผลิตภัณฑไอศกรีมจากอเมริกาเบนแอนดเจอรร่ี ไดมีการใชเคร่ืองผลิตไอศกรีมท่ี

ชวยประหยัดพลังงาน ลดการปลอยมลพิษตอส่ิงแวดลอม อีกท้ังยังชวยลดคาใชจายตนทุนในการ

ดําเนินงานของกิจการอีกดวย หรือเคร่ืองสําอางแบรนดดังอยาง  Body Shop มีการนําการแนวคิดใน

การรักษาส่ิงแวดลอมมาใชการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคา และแบรนดของบริษัท ไดโดยไมทําการ

ทดลองผลิตภัณฑในสัตว เปนตน  

ในประเทศไทยนั้น พบวา การทํา  CSR องคกรตางๆ ยังไมเปนท่ีเขาใจถึงการทํา  CSR ท่ี

แทจริง การทํา  CSR ในประเทศไทยยังคงใชเปนวัตถุประสงคเพียงเพื่อการประชาสัมพันธองคกร 

พัฒนาภาพลักษณ หรือแบรนดขององคกร จากการสัมมนาวิชาการวาดวยเร่ืองการรับผิดชอบตอ

สังคม โดย พอล ริเดล กรรมการอํานวยการสถาบันคีนันแหงเอเชีย (เออารไอพี  2009) ไดกลาววา 

การทํา  CSR นั้น 63.33 เปอรเซ็นต เกิดจากเจตนารมณของประธานกรรมการบริษัท 53.33 

เปอรเซ็นต ทําเพื่อการพัฒนาช่ือเสียง ภาพลักษณ และตราสินคาขององคกร และ 23.33 เปอรเซ็นต 

ทําลวงหนาเพื่อลดความเส่ียงท่ีจะเกิดในอนาคต หากพิจารณาในภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจประเภท

อาหารและเคร่ืองดื่ม โดยเฉพาะในธุรกิจท่ีผลิตเคร่ืองดื่มประเภทแอลกอฮอล  นับวาเปนธุรกิจท่ีมี

ความเส่ียงตอการตอตานจากสังคมสูง “ถูกหยิบยื่นวาเปนธุรกิจท่ีมอมเมาประชาชน” ในการทํา CSR 

ของบริษัทผูผลิตเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ในหลายๆบริษัทไดมีการทุมงบประมาณกวารอยลานบาทใน

การทํา CSR บางแหงไดมีการทําควบคูไปกับการสงเสริมทางการตลาด และบางแหงก็ใชเปนกล

ยุทธหลักในการดําเนินงาน  นอกจากนี้ในเร่ืองของกฎหมาย พระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล พ.ศ.2551 ไดมีการกําหนดเปนนัยเหมือนเปนการบังคับ ในมาตรา 16 วรรค 7 วา “จัดให

มีหรือสงเสริม และสนับสนุนการเผยแพรความรูทางวิชาการใหแกเยาวชนและประชาชนโดยท่ัวไป

ใหเขาใจถึงโทษและพิษภัยของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ” ดังนั้นจึงทําใหบริษัทผูผลิตเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอลหันมาใสใจและใหความสําคัญตอการทํา  CSR และใชชองทางนี้เปนการโปรโมท และ

ทําการประชาสัมพันธใหแกบริษัทมากข้ึน (เออารไอพี 2009) 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ไดแก การพัฒนา CSR ในประเทศไทย และบทบาท

อาสาสมัคร (ปารีณา ประยุกตวงศ และ แมท โอเซ็น 2552 : 3) การศึกษาการใหความหมาย รูปแบบ 

และกลยุทธการดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทท่ีไดรางวัล บริษัทจด

ทะเบียนดีเดนดาน  CSR ประจําป 2551 (เขมิกา ทับทิมใส  2551) การวิเคราะหการใชมาตรการทาง

ภาษีเพื่อลดการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล (ศุภลักษณ ไชยมณี  2550) การศึกษาประสิทธิผลของ

การใชส่ือประชาสัมพันธท่ีมีผลตอการรับรูและการจูงใจใหนักเรียนสนใจเขาศึกษาตอใน

มหาวิทยาลัยมหิดล (กุลภรณ หงษทอง  2550) การเปรียบเทียบทัศนคติตอธนาคารทางอินเตอรเน็ต  

และการรับรูสวนประสมทางการตลาดระหวางผูบริโภคท่ีใช  และไมใชธนาคารทางอินเตอรเน็ตใน
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เขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม (ศันสนีย จรุงวิทยกิจ  2550) การรับรูส่ือโฆษณาของผูบริโภคใน

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมตอการโฆษณาของผูใหบริการระบบเครือขายโทรศัพทเคล่ือนท่ี 

(วิวัฒน กิตติพรพาณิช  2550) The Role of Collaboration in Achieving Corporate Social 

Responsibility Objectives (Peloza, John. and Falkenberg, Loren. ; 2009) Social & Society The 

Link between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility (Porter, Michael E. 

and Kramer, Mark R. ; 2006) Tracing The Historical Development of Corporate Social 

Responsibility and Corporate Social Reporting (Nehme, Marina. and Koon Ghee Wee, Claudia. ; 

2006) และการทําโครงการเพื่อสังคม ของบริษัท ไทยเบฟเวอรเรจ จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทท่ีมี

ความชัดเจนในการทํา  CSR มากบริษัทหนึ่งไดมีการทุมงบประมาณกวาพันลานบาทเพื่อการทํา

กิจกรรมเพื่อสังคมโดยมีการสนับสนุนดานสังคม การศึกษา กีฬา สาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรม และ

ชวยเหลือผูประสบภัย โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงการ ไทยเบฟตานรวมใจภัยหนาว มีการแจกผาหม

ชวยผูประสบภัยหนาวทางภาคเหนือของประเทศไทย นับเปนโครงการท่ีเดนชัดเนื่องจากมีการทํา

อยางตอเนื่องมาเปนระยะเวลานาน และในการทํา CSR นั้น ดังท่ีกลาวขางตนแลวนั้น วาการทํา CSR 

ไมเพียงแตสรางภาพลักษณท่ีดีแกองคกร หรือลดความเส่ียงขององคกร แตยังสามารถสราง

มูลคาเพิ่มใหกับองคกรอีกดวย 

ในฐานะนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการธุรกิจท่ัวไป ผูวิจัยไดเขาใจ และ

เล็งเห็นคุณคาของการทํา  CSR ของบริษัทเอกชน โดยท่ัวไปแลวบริษัทเอกชนสวนใหญ ลวนทํา  

CSR  เพื่อการสรางภาพลักษณ การประชาสัมพันธใหแกองคกร และในบางคร้ังการทํา  CSR ยังถูก

ใชเปนเคร่ืองมือในการลบลางภาพลักษณท่ีไมดีของบริษัทหรือองคกรท่ีไมดีออกไป เพื่อใหสามารถ

ดําเนินธุรกิจไดตอไป โดยลดเสียงการตอตานจากกลุมผูเคล่ือนไหว ( Activist) หรือผูมีสวนไดสวน

เสียขององคกร ( Stakeholder) นอกจากนี้ การทํา  CSR ซ่ึงเปนการชวยเหลือสังคม อันไดแก การ

บริจาคเงิน ส่ิงของตางๆ เปนตน ไมเพียงแตสังคมไดรับประโยชนเทานั้น บริษัทหรือองคกรก็ไดรับ

ผลประโยชนในเร่ืองของการลดหยอนภาษีตามกฎหมายอีกดวย 

จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยเล็งถึงเห็นความสําคัญในการสรางมูลคาเพิ่มใหแกบริษัทโดย

ทําการ CSR  จึงทําการศึกษาเร่ือง การรับรูรูปแบบและผลกระทบของโครงการ  CSR ภาคเอกชนใน

ประเทศไทยของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ท้ังนี้เพื่อทราบถึงรูปแบบ 

และผลกระทบ ท่ีรับจากการ  CSR ของบริษัทไทยเบฟเวอรเรจ จํากัด (มหาชน) ในมุมมองของ

นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจท่ัวไป 
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วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

เพื่อศึกษาการรับรูรูปแบบ และผลกระทบ ท่ีไดรับจากการทํา  CSR ของ บริษัท ไทยเบฟ

เวอรเรจ จํากัด (มหาชน)  

 

ขอบเขตการศึกษา  

การศึกษาและวิจัยเร่ือง “การรับรูรูปแบบและผลกระทบของโครงการ  CSR  ของ

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรณีศึกษา โครงการไทยเบฟรวมใจตานภัย

หนาว บริษัทไทยเบฟเวอรเรจ จํากัด (มหาชน)” เปนการศึกษาและวิจัยจากเอกสารท่ีเกี่ยวของ ไดแก 

รายงานประจําป แนวคิดการทํา  CSR การประเมินโครงการรับผิดชอบตอสังคม ฯลฯ โดยมี

แหลงขอมูลจากหนังสือ ฐานขอมูลวิทยานิพนธ เว็บไซต ในการศึกษาและวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษา

เฉพาะสวนของโครงการรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทไทย เบฟเวอรเรจ จํากัด (มหาชน) ใน

โครงการ “ไทยเบฟ รวมใจตานภัยหนาว ” โดยการวิจัยจากเอกสาร และจากการเก็บขอมูลโดยใช

แบบสอบถามจากนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการช้ันปท่ี 4 มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยภายใตขอ

สมมติท่ีวา นักศึกษาช้ันปท่ี 4 ของคณะวิทยาการจัดการเปนผูท่ีผานการศึกษาในวิชาจริยธรรม

มาแลว อีกท้ังกําลังจะสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีใน จึงเปนผูท่ีมีความรูความเขาใจในเร่ือง

ของการทําโครงการ  CSR  และการรับผิดชอบตอสังคมเปนอยางดี และการเก็บขอมูลจาก ผูท่ีเคย

รวมโครงการไทยเบฟ รวมใจตานภัยหนาว ดวยการสัมภาษณ เพื่อประมวลความคิดเห็นจากผูท่ีมี

สวนไดสวนเสียจากโครงการ ตอการทําโครงการเพื่อสังคม ของบริษัท ไทย เบฟเวอรเรจ จํากัด 

(มหาชน)  มาประกอบการวิจัยในคร้ังนี้ ระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต เดือนมิถุนายน 2552 ถึงเดือน 

กุมภาพันธ 2553  

 

กรอบแนวคดิในการศึกษา 

       ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม 

 

• ความหมายของการทํา CSR  
• ชนิดของกิจกรรม CSR  
• รูปแบบของการทํา CSR  
• ระดับของการทํา CSR  
• การประเมินผลโครงการ 
CSR  

 

 

 

การรับรูในรูปแบบและ

ผลกระทบ ท่ีเกิดจากการทํา

โครงการ CSR  ของบริษัทไทย

เบฟเวอรเรจ จํากัด (มหาชน) 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. ทางวิชาการ : ทําใหทราบถึง การรับรูรูปแบบ และผลกระทบจากการทํากิจกรรม 

CSR  ของนักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ 

  2. ทางปฏิบัติ : สามารถนําผลท่ีไดจากการศึกษาและวิจัยในคร้ังนี้ไปประยุกตใชในการ

วางแผน ดําเนินการ รวมถึงการประชาสัมพันธการทํากิจกรรม CSR ขององคกรอ่ืนๆได 

 

นิยามศัพท์ 

 การรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) หมายถึง การแสดงการ

รับผิดชอบตอสังคม รวมถึงผูมีสวนไดสวนเสียในการประกอบกิจกรรมของกิจการหรือองคกร 

รวมถึงผลกระทบท่ีมีตอส่ิงแวดลอม ท้ังนี้อาจเปนการกระทําตามท่ีกฎหมายกําหนดไวหรือทํา

นอกเหนือกฎหมาย ตามความสมัครใจก็ได  

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกจิ ( Stakeholder) หมายถึง ผูมีสวนเกี่ยวของ หรือไดรับ

ผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทในทุกๆ กระบวนข้ันตอน อันไดแก ชุมชน พนักงาน ผูถือ

หุน นักลงทุน แหลงทุน ลูกคา ผูปอนอุปทาน เปนตน 

เอน็จีโอ (Non Governmental Organizations : NGOs) หมายถึง การรวมตัวของกลุม

คณะบุคคลในการรวมกันแกไขปญหา หรือประเด็นทางสังคม ซ่ึงมิไดทํางานเพื่อรัฐบาลหรือเอกชน

แตอยางใด หรืออาจกลาวไดวาเปนองคกรท่ีมิไดแสวงหากําไร มุงทํางานเพื่อสังคม โดยเช่ือวา

ภาครัฐหรือเอกชนเพียงอยางเดียวนั้นไมสามารถท่ีจะแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมไดท้ังหมด ตอง

รวมกันแกไข และดําเนินงานแกไขปญหาดวยสันติวิธี 

การรับรู้ (Perception) หมายถึง การรับส่ิงเรา (Stimulus) ผานทางประสาทสัมผัสท้ัง 5 

อันไดแก การมองเห็น การสัมผัส การไดกล่ิน การรับรส และการไดยินเสียง แลวผานกระบวนใน

การแปลความหมายของอวัยวะภายในรางกาย อันไดแก สมอง สงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงใน

พฤติกรรม การเขาใจ การเรียนรู ทัศนคติ และความคิดเห็น เปนตน 
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บทที ่2 

เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 

ในการศึกษาและวิจัยเร่ือง การรับรูรูปแบบและผลกระทบของโครงการ  CSR 

ภาคเอกชนในประเทศไทยของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรเปนการศึกษา

แนวคิดของการรับผิดชอบตอสังคม การทํากิจกรรมเพื่อสังคมและผลตอบแทนท่ีไดรับ ของบริษัท

ไทย เบฟเวอรเรจ จํากัด (มหาชน) ซ่ึงผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของดังนี้ 

1. ความหมายของการทํา CSR 

2. ชนิดของกิจกรรม CSR 

3. รูปแบบของการทํา CSR ในตางประเทศ 

4. ระดับของการทํา CSR 

5. แนวคิด Triple Bottom Line 

6. ตัวแบบความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจเอกชนของเดวิส (The Devis Model of 

Corporate Social Responsibility) 

7. การประเมินผล CSR 

8. แนวคิดและทฤษฎีการรับรู 

9. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

- งานวิจัยในประเทศไทย 

- งานวิจัยในตางประเทศ 

  10.   โครงการ CSR และรายงานทางการเงิน ของบริษัท ไทยเบฟเวอรเรจ จํากัด (มหาชน) 

 

1. ความหมายของการทาํการรับผดิชอบต่อสังคม 

CSR Network ไดใหนิยามวาการทํา CSR คือ การทําธุรกิจท่ีอยูแนว และมีพฤติกรรม 

ตามความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียในธุรกิจ ไมเพียงแคการตอบสนองตอลูกคาและนักลงทุน

เทานั้น แตยังรวมถึง พนักงาน ผูปอนอุปทาน ชุมชน กฎหมาย และสังคมโดยรวม (CSR Network 

2009)  

Singapore Compact ไดใหความหมายของ CSR วา โดยปกติมักใชในการอธิบายถึง 

ความพยายามในการสรางผลการดําเนินงานอยางยั่งยืนตอแนวทางหรือมาตรฐานท่ีดีการดําเนินการ 

(Singapore Compact 2009) 
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United Nation Industrial Development Organization : UNIDO ไดใหความหมายของ  

CSR วาเปนแนวคิดทางการจัดการ ซ่ึงบริษัทไดนําความหวงใยตอส่ิงแวดลอมมาผนวกในการ

ดําเนินงานธุรกิจ และสรางปฏิสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสียในธุรกิจ โดยท่ัวไปแลว  CSR ถูก

เขาใจวาเปนแนวคิดในการสรางความสําเร็จของการสรางความสมดุลทางธุรกิจ ความจําเปนทาง

ส่ิงแวดลอมสังคม (ตามหลักของ Triple-Bottom-Line) ขณะเดียวกันนั้นก็เปนไปตามความคาดหวัง

ของผูถือหุน และผูมีสวนไดสวนเสียในธุรกิจ ดวยแนวคิดนี้นับเปนส่ิงสําคัญในการสรางความ

แตกตางระหวาง  CSR ซ่ึงสามารถเปนไดท้ังกลยุทธทางธุรกิจ การกุศล การสนับสนุน หรือการ

บริจาค ดังนั้นจึงสามารถสรางคุณคาในการบริจาคได โดยเปนการลดความยากจน ซ่ึงจะชวย

สนับสนุนใหธุรกิจเปนท่ีรูจักได และการสรางแบรนดใหมีความแข็งแกรง ซ่ึงแนวคิดของการทํา 

CSR เปนส่ิงท่ีคอยสนับสนุนใหธุรกิจประสบความสําเร็จ (United Nation Industrial Development 

Organization. 2009) ซ่ึงสามารถแสดงความสัมพันธระหวางสวนตางๆของ ธุรกิจกับ การทํา  CSR 

ไดดังแผนภาพท่ี 1  

แผนภาพท่ี 1 ความสัมพันธของการทํา CSR กับผลลัพธท่ีทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม 

ท่ีมา : United Nation Industrial Development Organization. What is CSR? [Online]. Accessed 5 

June 2009. Available from http://www.unido.org/ index.php?id=o72054 

  

สถาบันไทยพัฒน ไดใหความหมายของ  CSR การดําเนินกิจกรรมภายในและภายนอก

องคกร  ท่ีคํานึงถึงผลกระทบตอสังคมท้ังในระดับใกลและไกล  ดวยการใชทรัพยากรท่ีมีอยูใน
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องคกรหรือทรัพยากรจากภายนอกองคกร  ในอันท่ีจะทําใหอยูรวมกันในสังคมไดอยางเปนปกติสุ ข 

(สถาบันไทยพัฒน 2009) 

 สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ไดใหความหมายของ CSR วา เปนการดําเนินธุรกิจภายใตหลัก

จริยธรรมและการกํากับท่ีดีควบคูไปกับการใสใจและดูเเลรักษาสังคมและส่ิงเเวดลอม  เพื่อนําไปสู

การพัฒนาธุรกิจอยางยั่งยืน (สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม 2009) 

 การใหความหมายของ  CSR ของ CSR Network, Singapore Compact, UNIDO, 

สถาบันไทยพัฒน และสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม สามารถสรุปโดยรวม ไดวา  CSR นั้น เปนการทําให

ธุรกิจมีความเติบโต และเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน ภายใตของความมีจริยธรรม โดยคํานึงถึง

ผลประโยชนท้ังภายในและนอกองคกร  

  

2. ชนิดของกจิกรรม CSR 

ศ.ฟลิป คอตเลอร แหงมหาวิทยาลัยนอรธเวสเทิรน และแนนซ่ี  ลี อาจารยสมทบแหง

มหาวิทยาลัยวอชิงตัน และมหาวิทยาลัยซีแอตเติ้ล  ไดจําแนก CSR ไวเปน 6 ชนิด (Type) กิจกรรม 

(ฟลิป คอตเลอร และแนนซ่ี ลี 2009)ไดแก  

1. การสงเสริมการรับรูประเด็นปญหาทางสังคม  (Cause Promotion) เปนการจัดหา

เงินทุน วัสดุส่ิงของ หรือทรัพยากรอ่ืนขององคกร  เพื่อขยายการรับรูและความหวงใยตอประเด็น

ปญหาทางสังคมนั้น  ตลอดจนสนับสนุนการระดมทุน การมีสวนรวม หรือการเฟนหาอาสาสมัคร

เพื่อการดังกลาว  องคกรธุรกิจอาจริเร่ิมและบริหารงานสงเสริมนั้นดวยตนเอง  หรือรวมมือกับ

องคกรหนึ่งองคกรใดหรือกับหลายๆองคกรก็ได 

2. การตลาดท่ีเกี่ยวโยงกับประเด็นทางสังคม  (Cause-Related Marketing) เปนการ

อุดหนุนหรือการบริจาครายไดสวนหนึ่งจากการขายผลิตภัณฑเพื่อชวยเหลือหรือรวมแกไขประเด็น

ปญหาทางสังคมจําเพาะหนึ่งๆ  ซ่ึงมักมีชวงเวลาท่ีจํากัดแนนอน หรือดําเนินการแบบจําเพาะ

ผลิตภัณฑ หรือใหแกการกุศลท่ีระบุไวเทานั้น กิจกรรมซีเอสอารชนิดนี้  องคกรธุรกิจมักรวมมือกับ

องคกรท่ีไมมีวัตถุ ประสงคหากําไรเพื่อสรางสัมพันธภาพในประโยชนรวมกัน  ดวยวิธีการเพิ่ม

ยอดขายผลิตภัณฑ เพื่อนําเงินรายไดไปสนับสนุนกิจกรรมการกุศลนั้นๆ  ในขณะเดียวกันก็เปนการ

เปดโอกาสใหแกผูบริโภคไดมีสวนรวมในการชวยเหลือการกุศลผานทางการซ้ือผลิตภัณฑโดยไม

ตองเสียคาใชจายอ่ืนใดเพิ่มเติม 

3. การตลาดเพื่อมุงแกไขปญหาสังคม  (Corporate Social Marketing) เปนการ

สนับสนุนการพัฒนาหรือการทําใหเกิดผลจากการรณรงคเพื่อเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในดาน

สาธารณสุข ดานความปลอดภัย ดานส่ิงแวดลอม หรือดานสุขภาวะ  ความแตกตางสําคัญระหวาง
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การตลาดเพื่อมุงแกไขปญหาสังคมกับการสงเสริมการรับรูประเด็นปญหาทางสังคม  คือ การตลาด

เพื่อมุงแกไขปญหาสังคมจะเนนท่ีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม  (Behavior Change) เปนหลัก  

ในขณะท่ีการสงเสริมการรับรูประเด็นปญหาทางสังคมจะเนนท่ีการสรางความตระหนัก  

(Awareness) ตลอดจนการสนับสนุนทรัพยากรดานทุนและอาสาสมัครเพื่อใหรับรูถึงประเด็น

ปญหาดังกลาว 

4. การบริจาคเพื่อการกุศล  (Corporate Philanthropy) เปนการชวยเหลือไปท่ีประเด็น

ปญหาทางสังคมโดยตรง ในรูปของการบริจาคเงินหรือวัตถุส่ิงของ  เปนกิจกรรม CSR ท่ีพบเห็นใน

แทบทุกองคกรธุรกิจ และโดยมากมักจะเปนไปตามกระแสความตองการจากภายนอกหรือมีผูเสนอ

ใหทํา มากกวาจะเกิดจากการวางแผนหรือออกแบบกิจกรรมจากภายในองคกรเอง  ทําใหไมเกิดการ

เช่ือมโยงเขากับเปาหมายหรือพันธกิจขององคกรเทาใดนัก 

5. การอาสาชวยเหลือชุมชน  (Community Volunteering) เปนการสนับสนุนหรือจูงใจ

ใหพนักงาน  คูคารวมสละเวลาและแรงงานในการทํางานใหแกชุมชนท่ีองคกรตั้งอยูและเพื่อ

ตอบสนองตอประเด็นปญหาทางสังคมท่ีองคกรใหความสนใจหรือหวงใย  องคกรธุรกิจอาจเปน

ผูดําเนินการเองโดยลําพัง หรือรวมมือกับองคกรหนึ่งองคกรใด และอาจเปนผูกําหนดกิจกรรมอาสา

ดังกลาวนั้นเอง หรือใหพนักงานเปนผูคัดเลือกกิจกรรมแลวนําเสนอตอองคกรเพื่อพิจารณาใหการ

สนับสนุน  โดยท่ีพนักงานสามารถไดรับการชดเชยในรูปของวันหยุดหรือวันลาเพิ่มเติม  

 6. การประกอบธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม  (Socially Responsible Business 

Practices) เปนการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจอยางพินิจพิเคราะหท้ังในเชิงปองกันดวยการหลีกเล่ียง

การกอใหเกิดปญหาทางสังคม  หรือในเชิงรวมกันแกไขดวยการชวยเหลือเยียวยาปญหาทางสังคม

นั้นๆ ดวยกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อการยกระดับสุขภาวะของชุมชนและการพิทักษส่ิงแวดลอม  

โดยท่ีองคกรธุรกิจสามารถท่ีจะดําเนินการเอง  หรือเลือกท่ีจะรวมมือกับพันธมิตรภายนอกก็ได  

 การจําแนกกิจกรรมซีเอสอารขางตน  หากพิจารณาตามตระกูล (Order) ของ CSR จะ

พบวากิจกรรม 3 ชนิดแรก เกี่ยวของกับพฤติกรรมทางการพูด  หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวาเปนการ

ส่ือสารการตลาดท่ีเขาขายการดําเนินกิจกรรมโดยใชทรัพยากรนอกองคกรเปนหลัก  (Social-Driven 

CSR) สวนกิจกรรม 3 ชนิดหลัง เกี่ยวของกับพฤติกรรมทางการกระทํา หรือเปนการดําเนินกิจกรรม

ขององคกรโดยใชทรัพยากรท่ีมีอยูภายในองคกรเปนหลัก  (Corporate-Driven CSR) 

 หากพิจารณาโดยยึดท่ีตัวกระบวนการทางธุรกิจ  (Business Process) ซีเอสอารใน

ตระกูล Corporate-Driven  CSRยังสามารถจําแนกออกเปน  CSR จําพวก ( Division) ท่ีอยูใน

กระบวนการทางธุรกิจ (CSR in Process) กับ CSRจําพวกท่ีอยูนอกกระบวนการทางธุรกิจ  หรือ

เกิดข้ึนภายหลังโดยแยกตางหากจากกระบวนการทางธุรกิจ (CSR After Process) 
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จากการศึกษาชนิดของกิจกรรม ของ ศ.ฟลิป คอตเลอร และแนนซ่ี ลี (ชนิดของกิจกรรม CSR 

2009) องคกรหรือบริษัทตางๆ สามารถเลือกใช กิจกรรม  CSRท้ัง 6 ประเภทในการทําการ

ประชาสัมพันธ สรางความแข็งแกรง หรือภาพลักษณท่ีดีใหแกองคกร ซ่ึงเหลานี้ข้ึนอยูกับประเภท

ขององคกร และจุดประสงคของแตละองคกร 

  

3. รูปแบบของการทาํ CSRในต่างประเทศ 

แนวโนมในการทํา  CSR ในตางประเทศสวนใหญเปนการผนวกการทํา  CSR เขากับ

วัฒนธรรมขององคกรและกลยุทธของธุรกิจ ซ่ึงมีแนวโนมในการพัฒนาหลักไปใน 6 ทิศทาง

ดังตอไปนี้ (WiseKnow 2009) 

แผนภาพท่ี 2 แนวโนมของการทํา CSRในตางประเทศ 

ท่ีมา : WiseKnow. 6 แนวโนม CSR โลกกับการพัฒนาองคกร? [Online]. Accessed13 June 2009. 

Available from http://www.wiseknow.com/blog/2009/04/14/2272/ 

3.1 Multisector Partnership แนวทางการพัฒนาระบบ  CSR นี้เปนเร่ืองของการสราง

เครือขายพันธมิตร (Partnership) เชิงบูรณาการ  คือการสรางเครือขายท่ีมีพันธมิตรจากหลายสาขา  

ซ่ึงจะเกิดความหลากหลายขององคความรู ความสามารถในการบริหารจัดการท่ีรอบดาน  และเปน

การเพิ่มประสิทธิภาพของเครือขาย  ผลพลอยไดท่ีสําคัญมากของแนวทางการพัฒนานี้คือการลด

ความเส่ียงจากความขัดแยงระหวางกลุมตางๆ เนื่องจากโครงสรางความสัมพันธท่ีแข็งแกรงและการ

ประสานงานอันดีซ่ึงกันและกันระหวางพันธมิตร ทําใหมีแนวทางการบริหารเปนแนวทางเดียวกัน 
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3.2 Creative Philanthropy หรือ Corporate Philanthropy การบริจาคถือเปนแนว

ทางการทํา CSR ท่ีแพรหลายมากในสมัยกอน  เนื่องจากการใหถือเปนพื้นฐานของการทําดี  เพียงแต

การบริจาคท่ีเปนการใหเปลาซ่ึงยังมีขอเสียคือไมสามารถตอบโจทยกรอบความคิดท้ังดานเศรษฐกิจ  

สังคม และส่ิงแวดลอมได  ดังนั้นแนวทางท่ีไดรับการพัฒนาข้ึนใหมคือการบริจาคอยางมีกลยุทธ 

(Creative Philanthropy) เปนการนํากลยุทธในเชิง CSR มาใชเพื่อเช่ือมโยงประเด็นปญหาทางสังคม 

ส่ิงแวดลอม เศรษฐกิจขององคกร  และผูมีสวนเกี่ยวของเขาดวยกันกับแนวทางการบริจาค  ซ่ึงความ

มีรากฐานและเหตุผลในการให จะทําใหเกิดการใหอยางยั่งยืนในระยะยาว และกอใหเกิดประโยชน

แกองคกรผูบริจาคไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.3 Green Innovation เดิมการคิดคนนวัตกรรมของธุรกิจจะทําเพื่อตอบสนองความ

ตองการทางเศรษฐกิจเปนหลัก แตในปจจุบันการคิดคนนั้นจะตองมีแนวคิดท่ีเพิ่มคุณลักษณะท่ีตอบ

โจทยทางสังคมและ  ส่ิงแวดลอมเขาไปในกระบวนการการ ออกแบบนวัตกรรมใหม  ซ่ึงจะสราง

ความไดเปรียบทางเศรษฐกิจในการสรางตําแหนงใหมๆ ทางการตลาด  และมีแนวโนมวากลุม

ผูบริโภคท่ีใหความสําคัญกับสินคาประเภทนี้กําลังมีเพิ่มมากข้ึนท่ัวโลก 

3.4 New Effective Communication วัตถุประสงคในการส่ือสาร  CSRในรูปแบบใหม

ไมใชการโฆษณาประกาศความดีท่ีองคกรทํา  แตวัตถุประสงคท่ีแทจริงของการกําหนดการส่ือสาร

คือทําเพื่อส่ือสารให  ผูมีสวนเกี่ยวของรับรูและเขาใจถึงส่ิงท่ีกําลังดําเนินการ  เพื่อความตื่นตัวและ

เกิดการพัฒนาไปพรอมๆ กันกับองคกร ซ่ึงมี 2 สวน คือ 1.Message องคกรจะตองกําหนดขอความ

ท่ีจะส่ือสารไปสูผูมีสวนเกี่ยวของ  ซ่ึงจะตองเปนขอความท่ีหนักแนนและครอบคลุมวัตถุประสงค

ขององคกร 2.Channel ชองทางท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุดคือ อินเทอรเน็ต เชน  การจัดทําขอมูล

และส่ือประชาสัมพันธผานระบบไฟล MP3 MP4 เพื่อใหผูมีสวนเกี่ยวของสามารถดาวนโหลดท้ัง

ภาพและเสียงได นอกจากนี้องคกรสวนใหญยังมีการวางระบบส่ือสารผานอินทราเน็ต (Intranet) ซ่ึง

เปนการส่ือสารภายในองคกรเพื่อสรางประสิทธิภาพและเช่ือมโยงการบริหารงานภายในใหดีและ

สะดวกข้ึนแกพนักงานดวย 

3.5 Back to Basic of Reduce Reuse and Recycle ท่ีผานมาแมจะมีระบบบริหารใหมๆ  

มา แตแนวโนมปจจุบันองคกรสวนใหญกําลังหันกลับไปมองกระบวนการพื้นฐานท่ีสุดในการดูแล

ส่ิงแวดลอม อยาง Reduce Reuse และ Recycle เพราะกระบวนการนี้สามารถตอบโจทยองคกรได

ท้ัง 3 ดาน อยางมีประสิทธิภาพ โดยในดานส่ิงแวดลอม กระบวนการนี้ชวยประหยัด  ลดการใช

ทรัพยากรธรรมชาติอยางฉลาด และลดปญหามลพิษทาง ส่ิงแวดลอม ดานสังคม  กระบวนการนี้ลด

การรบกวนจากขยะ มลพิษ และการทําลายทรัพยากรทองถ่ิน  ทําใหผูคนมีโอกาสเขาถึงทรัพยากร
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ไดมากข้ึนและยั่งยืน สวนดานเศรษฐกิจ  องคกรสามารถลดตนทุนการผลิต ลดการทําลาย

ส่ิงแวดลอม ท้ังยังเพิ่มภาพลักษณท่ีดีใหกับองคกร 

3.6 Multistakeholder Engagement กลยุทธการเช่ือมโยงผูท่ีมีสวนไดสวนเสียในเชิง

บูรณาการ หรือ Multistakeholder Engangement ถือเปนแนวทางการพัฒนา  CSR องคกร

ตางประเทศสวนใหญคํานึงถึงเปนเร่ืองแรกๆ และไดรับความนิยมมากในยุคปจจุบัน  โดยพัฒนามา

จาก Stakeholder Engagement 

การเช่ือมโยงในเชิงบูรณาการ  คือการรวบรวมมุมมองของทุกกลุมผูมีสวนเกี่ยวของใน

การส่ือสารรวม การตัดสินใจรวม  โดยคํานึงถึงความเทาเทียมกันของทุกกลุม ความเทาเทียมในการ

มีสวนรวม ความเทาเทียมในการเขาถึงท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม แลวส่ิงแวดลอม  ซ่ึงความเทา

เทียมนี้จะใหผลลัพธออกมาเปนขอตกลงรวมกันทางประโยชน (Consensus) และจะทําใหทุกกลุมผู

มีสวนเกี่ยวของสามารถอยูรวมกันและพัฒนาไปพรอมๆ กับองคกรไดอยางยั่งยืน  

จากการศึกษารูปแบบการทํา  CSR ในตางประเทศ สามารถกลาวสรุปโดยรวมได วา 

บริษัท หรือองคกรในตางประเทศ จะทําในรูปแบบของการสรางความสัมพันธกับทุกๆฝายท่ี

เกี่ยวของ ไมไดทําเพียงแตในรูปแบบของการบริจาคส่ิงของเทานั้น แตยังรวมถึงการทํา

กระบวนการทุกข้ันตอนขององคกรใหมีความสอดคลองกับกระแสและความตองการของสังคม

ภายในและนอกองคกร โดยผนวกแนวคิดในการรับผิดชอบตอสังคมไวกับทุกกิจกรรมในการ

ดําเนินงาน เชน กระบวนการจัดสรรวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การจัดสรรผลประโยชนแก

พนักงานอยางเทาเทียมและยุติธรรม และการสรางความสัมพันธท่ีดีแกชุมชนและสังคม เปนตน 

   

4. ระดับของการทาํ CSR 

จากการศึกษาเร่ือง  CSR ท่ีแท ของ โสภณ พรโชคชัย (2551) ไดแบงระดับของการ

รับผิดชอบตอสังคม ออกเปน 3 ระดับดังตอไปนี้  

1. ระดับทีก่าํหนดตามกฎหมาย เชน กฎหมายแพง กฎหมายคุมครอง 

ผูบริโภค  

   2. ระดับทีป่ฏิบัติตามจรรยาบรรณหรือจริยธรรม ซ่ึงเปนขอกฎหมายอยาง 

ออน เชน จรรยาบรรณแพทย จรรยาบรรณในวงการวิศวกรรม ฯลฯ 

  3. ระดับอาสาสมัคร  ไดแกการทําเพื่อสังคม การบริจาค หรือสนับสนุน

กิจกรรมเพื่อสังคมตางๆ 

 นอกจากนี้ โสภณ (2551) ยังไดกลาวถึงประโยชนของการทํา CSR ไดดังตอไปนี้  
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กก  1. เพิม่ความสร้างสามารถในการแข่งขัน  ท้ังในระดับทองถ่ิน จนถึงระดับ

นานาชาติ 

2. สร้างมูลค่าเพิม่ โดยสรางภาพลักษณ และความนาเช่ือถือใหแกบริษัท 

กก  3. เพิม่รายได้ กระบวนการทํางาน มีความโปรงใสปราศจากการคอรัปชั่น 

ใชทรัพยากรไดอยางคุมคา  

กกกกกกกก 4. ลดความเส่ียงของธุรกจิ การทําธุรกิจดวยความซ่ือสัตย ชวยใหลดการถูก

ตรวจสอบ และการถูกตอตาน 

5. เข้าถึงแหล่งทุนมากยิง่ขึน้ ธุรกิจท่ีทํา CSR ยอมไดรับการเช่ือถือจากการ 

ประเมินของแหลงทุนหรือนักลงทุน ทําใหมีโอกาสหาเงินกูหรือทุนมาตอยอดในการดําเนินธุรกิจ

ไดมากข้ึน 

  6. ประสิทธิภาพสูงขึน้  เนื่องจากมีการใชทรัพยากรธรรมชาติไดอยางมี

ประสิทธิภาพสูงสุด 

7. สร้างทุนมนุษย์ สงเสริมใหคนมีความซ่ือสัตย ทํางานเปนหมูคณะ ชวย 

ใหธุรกิจเติบโตอยางยั่งยืน 

8. สร้างตราสินค้า การทํา CSRกอใหเกิดความสัมพันธอันดีตอทุกฝายเกิด 

การสรางตราสินคาใหเปนท่ีนาเช่ือถือ 

  

จากการศึกษาในเร่ืองของระดับของการทํา CSR ของ โสภณ พรโชคชัย (2551) สามารถ

กลาวไดวา ระดับการทํา CSR สองในข้ันแรกนั้น เปนการทํา CSR ในข้ันบังคับ หรือเปนกฎระเบียบ

อยางออน บังคับใหธุรกิจหรือองคกรตองปฏิบัติ หากไมปฏิบัติตามอาจมีความผิดตามกฎหมาย 

หรือถึงการตอตานจากสังคมภายนอกได ในข้ันท่ีสาม เปนข้ันท่ีองคกรอาสาในการทําเอง จะทํา

หรือไมทํานั้น ไมมีผลหรือบังคับใดๆเกิดข้ึน แตการทําในข้ันท่ีสามนี้ จะเปนการสงเสริม

ภาพลักษณใหแกองคกร และกอใหเกิดประโยชนในดานอ่ืนๆ แกองคกรตามมา 

  

5. แนวคดิ Triple Bottom Line  

Triple Bottom Line หรือ TBL, 3BL หรือรูจักดีในคําวา “People, Planet และ Profit”  

(Wikipedia 2009) ซ่ึงไดอธิบายถึงเร่ืองของคุณคา และเกณฑในการวัดความสําเร็จขององคกร (และ

สังคม) ในทางเศรษฐกิจ นิเวศวิทยา และสังคม ดวยการใหความสําคัญโดยองคการสหประชาชาติ 

และ มาตรฐาน ICLEI TBL ตอเมืองและชุมชนเม่ือประมาณตนป 2007 ทําใหแนวคิดนี้เปนรูปธรรม
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มากข้ึนในภาคประชาชน เชนเดียวกับ มาตรฐานของ UN ไดมีการประยุกตใชการวัดผลของทุนทาง

ธรรมชาติและทุนมนุษยเพื่อเปนการวัดผลซ่ึงทําโดย TBL 

นิยาม ของ TBL: ในทางปฏิบัติ TBL หมายถึงการขยายกรอบการรายงานผลแบบเดิมไป

ยังเร่ืองของนิเวศวิทยาและสังคม ซ่ึงเพิ่มเติมนอกเหนือจากการรายงานผลทางการเงินแลว  

แนวคิดความตองการของ TBL คือการรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัท

มากกวาผูถือหุนเพียงอยางเดียว ในกรณีนี้ผูมีสวนไดสวนเสียในธุรกิจ หมายถึง ทุกคนท่ีไดรับ

ผลกระทบจากการดําเนินการของธุรกิจไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออมก็ตาม จากทฤษฎี 

Stakeholder Theory แกนแทของการทําธุรกิจ เปรียบไดกับยานพาหนะในการขับเคล่ือน

ผลตอบแทนแกผูมีสวนไดสวนเสียในธุรกิจแทนท่ีจะสรางกําไรสูงสุดใหแกผูถือหุนหรือเจาของ

เพียงอยางเดียว 

Triple Bottom Line เกิดจากสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอม หรือประโยคท่ีกลาวถึง 

People, Planet และ Profit ไดถูกนํามาใชโดย บริษัท Shell โดยการสรางความยั่งยืน เกิดข้ึนในชวง

ศตวรรษท่ี 20 โดยการวางผังเมือง  Patrick Geddes โดยเนนท่ี ชาวบาน งาน และสถานท่ี  

People (ทุนทางมนุษย) เกี่ยวกับความยุติธรรม และแนวทางการปฏิบัติถึงผลประโยชน

ท่ีธุรกิจไดรับ ตอแรงงาน ชุมชน และพื้นท่ีท่ีธุรกิจประกอบการ TBL อาจแสวงหาประโยชนจาก

หลายๆทางได แตตองไมสรางอันตรายหรือความลมเหลวใหแกท่ีแหงนั้น กําไรท่ีไดมาจากการทํา

การตลาดของสินคาสําเร็จรูป เม่ือยอนกลับไปหาผูผลิตตนกําเนิดแลว ควรมีความยุติธรรม ไมเอา

เปรียบผูผลิต ธุรกิจท่ีทํา TBL นั้นจะไมจางแรงงานเด็กทํางาน และมีการจายาตอบแทนอยาง

ยุติธรรม มีการสรางความเติบโตใหแกชุมชน โดยการใหการศึกษาและบริการสาธารณสุขแกคนใน

ชุมชน  

Planet (ทุนทางธรรมชาติ) หมายถึงแนวการปฏิบัติทางส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน บริษัทท่ี

ทํา TBL นั้นพยายามท่ีจะสรางผลประโยชนมากท่ีสุดใหแกธรรมชาติหรืออยางนอยก็ไมทําลายหรือ

สรางผลกระทบตอส่ิงแวดลอมใหไดมากท่ีสุด โดยการใชพลังงานอยางระมัดระวัง รวมถึงส่ิงท่ีไม

สามารถนํากลับมาใชใหมได และลดการผลิตของเสีย นอกจากนั้นจะไมผลิตวัตถุท่ีเปนอันตรา

ทําลายลางอยาง อาวุธ สารพิษ หรือ แบตเตอรร่ีท่ีบรรจุโลหะหนักอันตราย 

Profit นับเปนส่ิงท่ีทุกการคาหรือบริษัทใหความสําคัญ ไมวาจะมีการรับผิดชอบตอ

สังคมก็ตาม แนวคิดดั้งเดิมภายใตกรอบของความยั่งยืน “กําไร” ตองเห็นในรูปของผลตอบแทนทาง

เศรษฐกิจ แตในการทํา TBL นั้น การทํากําไรของธุรกิจตองไมทําลายสังคมและส่ิงแวดลอม โดย

สนับสนุนการจางงานในชุมชน ไมทําลายวัฒนธรรม และทรัพยากรของชุมชน 
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 โดยสรุปแลวนั้น แนวคิด  TBL เปนแนวคิดและมาตรฐานในการวัดผลการดําเนินงาน

ของธุรกิจ โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรท่ีมีอยางจํากัด การสรางความสัมพันธกับบุคคล การปฏิบัติ

ตอทรัพยากรมนุษย อยางมีจริยธรรม และในการแสวงหากําไรของธุรกิจนั้นตอไมสรางผลกระทบ

ในดานลบตอสังคมและส่ิงแวดลอม 

 

6. ตัวแบบความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกจิเอกชนของเดวสิ (The Devis Model of Corporate 

Social Responsibility) 

 ตัวแบบความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจเอกชนของเดวิส (Keith Davis ; 2008)  ได

ถูกสรางข้ึนเพื่อใชในการอธิบายวิธีการและเหตุท่ีธุรกิจจึงตองทําการรับผิดชอบตอสังคมเพื่อ

ปองกันและพัฒนาสวัสดิการของสังคมเชนเดียวกับองคกร ซ่ึง ประกอบดวยขอเสนอสําคัญ 5 

ประการ (Keith, Davis. 2009) ดังนี้  

ข้อเสนอที ่1 : ความรับผดิชอบต่อสังคมเกดิขึน้จากพลงัทางสังคม  ธุรกิจนั้นมีอิทธิพลหรือมีอํานาจ

ในการทําใหเกิดปญหาทางสังคม  เชน การสรางมลพิษตอส่ิงแวดลอม ทําใหสังคมแตกแยก สังคม

จึงตองผลักดันใหธุรกิจรับผิดชอบตอปญหาท่ีเกิดข้ึน 

ข้อเสนอที ่2 : ธุรกจิควรดําเนินงานด้วยระบบเปิดสองทาง ด้วยการยอมรับข้อคดิเห็นจากสังคมและ

เปิดเผยการดําเนินงานต่อสาธารณะชน   Keith ไดกลาววาการดําเนินของธุรกิจตองดําเนินงานอยาง

โปรงใส มีการเปดเผยขอมูล และยินยอมรับฟงความคิดเห็นจากสังคม 

ข้อเสนอที ่3 : ต้นทุนทางสังคมและผลประโยชน์จากการดําเนินธุรกจิ ควรพจิารณาให้มีสัดส่วนที่

พอเหมาะ กนั ไมมุงแตสรางกําไรเพียงอยางเดียว ควรท่ีจะทําการรับผิดชอบตอสังคมดวย โดยตอง

กําหนดรายรับรายจายของกิจการใหเหมาะสมกับรายไดของบริษัท 

ข้อเสนอที ่4 : ต้นทุนทางสังคมซ่ึงเกีย่วกบัแต่ละกจิกรรมควรทจีะให้ผู้บริโภคได้รับรู้ด้วย  สามารถ

ยอมใหผูบริโภคไดมีสวนในการรับผิดชอบในคาใชจายบางสวนในการรับผิดชอบตอสังคมดวย  

ข้อเสนอที ่5 : ธุรกจิเป็นส่วนหน่ึงของสังคมควรทีจ่ะมีส่วนรับผดิชอบต่อสังคม และส่ิงทีเ่กดิขึน้

ภายนอกองค์กรด้วย  เนื่องจากธุรกิจแสวงหากําไรจากสังคม ดังนั้นธุรกิจจึงตองมีสวนรวมในการ

แกปญหาและรับผิดชอบตอสังคมดวย 

 จากตัวแบบความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจเอกชนของเดวิส (The Devis Model of 

Corporate Social Responsibility) (Keith, Davis. 2009) สามารถกลาวไดวาการรับผิดชอบตอสังคม

ท้ังในสวนขององคกรเองและในสวนของลูกคาขององคกร ควรมีสวนรวมในการรับผิดชอบตอ

สังคม เนื่องจากท้ังสองเปนผูใชส่ิงแวดลอม และเปนสวนหนึ่งของสังคม จึงควรมีสวนรวมในการ

รับผิดชอบตอปญหาและประเด็นทางสังคมท่ีเกิดข้ึน และในการดําเนินงานขององคกรควรมีการ
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ตรวจสอบ ท้ังจากบุคคลภายในและสังคม เพื่อกอใหความโปรงใส และมีการดําเนินธุรกิจอยางมี

จริยธรรม  

 

7. การประเมินผล  CSR 

ในการเร่ิมตน ประเมินผล เร่ิมตนดวย การวิเคราะหและประเมินผลขององคกร  ตั้งแต 

ปจจัยนําเขา (Input) กระบวนการ (Process) ผลท่ีได (Output) และผลท่ีตามมา (Outcome) ดวยการ

มองอยางเปนระบบ 

ปจจัยนําเขา ( Input) ประกอบดวย ปจจัยภายนอก ปจจัยภายใน  บริบทของธุรกิจ 

ทรัพยากรมนุษย และแหลงเงิน  ปจจัยเหลานี้นํามาสูส่ิงท่ีผูบริหารองคกรตองนํามาสูกระบวนการ

ในการดําเนินการ (Process) ตั้งแตการวางโครงสรางการทํางาน กลยุทธความยั่งยืน โครงการตางๆ  

ไปจนถึงการลงมือปฏิบัติ ซ่ึงนํามาสูผลลัพธ ( Output) ท่ีจะออกมาในรูปของประสิทธิผลของความ

ยั่งยืน และความสามารถในการตอบสนองตอผูท่ีมีสวนไดสวนเสีย ( Stakeholder) โดยผลลัพธใน

กลุมนี้จะแบงออกเปน 3 ดานหลักๆ ดานการเงิน ผลกระทบทางสังคม  และผลกระทบตอความ

ยั่งยืนทางการเงิน จากนั้นจะนําไปสูผลท่ีตามมาในระยะยาว (Outcome) ท่ีจะเกิดข้ึน 

ส่ิงสําคัญคือทุกๆ จุดในระบบนี้จะตองสามารถวัดผลและประเมินผลดวยตัวช้ีวัดตางๆ  

ได (CSR ยุคใหมตองวัดได 1 ผาเคร่ืองมือการประเมินผล. 2009) 

จากการศึกษาลักษณะรูปแบบการประเมินขางตน พบวาการประเมินผล  CSR มีรูปการ

ประเมินในรูปแบบ CIPP Model ของ สตัฟเฟลบีม (อางถึงในภูมิศักดิ์ ราศรี . 2009) ซ่ึงมีประเด็น

การประเมินออกเปน 4 ประเภท ตามอักษรภาษาอังกฤษตัวแรกของ CIPP Model มีรายละเอียดดังนี้  

 1.  การประเมินด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม ( Context Evaluation: C) เปนการ

ประเมินใหไดขอมูลสําคัญ เพื่อชวยในการกําหนดวัตถุประสงคของโครงการ ความเปนไปไดของ

โครงการ เปนการตรวจสอบวาโครงการท่ีจะทําสนองปญหาหรือความตองการจําเปนท่ีแทจริง

หรือไม วัตถุประสงคของโครงการชัดเจน เหมาะสม สอดคลองกับนโยบายขององคการ หรือ 

นโยบายหนวยเหนือหรือไม เปนโครงการท่ีมีความเปนไปไดในแงของโอกาสท่ีจะไดรับการ

สนับสนุนจากองคกรตาง ๆ หรือไม เปนตน 

 การประเมินสภาวะแวดลอมจะชวยในการตัดสินเกี่ยวกับเร่ือง โครงการควรจะทําใน

สภาพแวดลอมใด ตองการจะบรรลุเปาหมายอะไร หรือตองการบรรลุวัตถุประสงคเฉพาะอะไร  

เปนตน 

 2.  การประเมินปัจจัยเบือ้งต้นหรือปัจจัยป้อน  (Input Evaluation : I ) เปนการ

ประเมินเพื่อพิจารณาถึง ความเปนไปไดของโครงการ ความเหมาะสม และความพอเพียงของ



 17  

ทรัพยากรท่ีจะใชในการดําเนินโครงการ เชน งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ  เวลา  รวมท้ัง

เทคโนโลยีและแผนการดําเนินงาน  เปนตน 

 การประเมินผลแบบนี้จะทําโดยใช เอกสารหรืองานวิจัยท่ีมีผูทําไวแลว หรือใชวิธีการ

วิจัยนํารองเชิงทดลอง ( Pilot Experimental Project) ตลอดจนอาจใหผูเช่ียวชาญ มาทํางานให 

อยางไรก็ตาม การประเมินผลนี้จะตองสํารวจส่ิงท่ีมีอยูเดิมกอนวามีอะไรบาง และตัดสินใจวาจะใช

วิธีการใด ใชแผนการดําเนินงานแบบไหน และตองใชทรัพยากรจากภายนอก หรือไม 

 3.  การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P ) เปนการประเมินระหวางการ

ดําเนินงานโครงการ เพื่อหาขอบกพรองของการดําเนินโครงการ ท่ีจะใชเปนขอมูลในการพัฒนา 

แกไข ปรับปรุง ใหการดําเนินการชวงตอไปมีประสิทธิภาพมากข้ึน และเปนการตรวจสอบกิจกรรม 

เวลา ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ ภาวะผูนํา การมีสวนรวมของประชาชนในโครงการ โดยมีการ

บันทึกไวเปนหลักฐานทุกข้ันตอน การประเมินกระบวนการนี้ จะเปนประโยชนอยางมากตอการ

คนหาจุดเดน หรือจุดแข็ง ( Strengths) และจุดดอย (Weakness) ของนโยบาย/แผนงาน/โครงการ  

มักจะไมสามารถศึกษาไดภายหลังจากส้ินสุดโครงการแลว 

การประเมินกระบวนการจะมีบทบาทสําคัญในเร่ืองการใหขอมูลยอนกลับเปนระยะ ๆ 

เพื่อการตรวจสอบการดําเนินของโครงการโดยท่ัวไป การประเมินกระบวนการมีจุดมุงหมาย คือ 

  3.1 เพื่อการหาขอบกพรองของโครงการ ในระหวางท่ีมีการปฏิบัติการ 

หรือการดําเนินงานตามแผนนั้น 

  3.2 เพื่อหาขอมูลตาง ๆ ท่ีจะนํามาใชในการตัดสินใจเกี่ยวกับการ

ดําเนินงาน ของโครงการ 

  3.3  เพื่อการเก็บขอมูลตาง ๆ ท่ีไดจากการดําเนินงานของโครงการ 

4.  การประเมินผลผลติ (Product Evaluation : P ) เปนการประเมินเพื่อเปรียบเทียบ

ผลผลิตท่ีเกิดข้ึนกับวัตถุประสงคของโครงการ หรือความตองการ/ เปาหมายท่ีกําหนดไว รวมท้ัง

การพิจารณาในประเด็นของการยุบ เลิก ขยาย หรือปรับเปล่ียนโครงการและการประเมินผล เร่ือง

ผลกระทบ (Impact) และผลลัพธ( Outcomes ) ของนโยบาย / แผนงาน / โครงการ โดยอาศัยขอมูล

จากการประเมินสภาวะแวดลอม ปจจัยเบ้ืองตนและกระบวนการรวมดวย  จะเห็นไดวา การ

ประเมินแบบ CIPP เปนการประเมินท่ีครอบคลุมองคประกอบของระบบท้ังหมด ซ่ึงผูประเมิน

จะตองกําหนดวัตถุประสงคของการประเมินท่ีครอบคลุมท้ัง 4 ดาน กําหนดประเด็นของตัวแปร

หรือตัวช้ีวัด กําหนดแหลงขอมูลผูใหขอมูล กําหนดเคร่ืองมือการประเมิน วิธีการท่ีใชในการเก็บ

รวบรวมขอมูล กําหนดแนวทางการวิเคราะหขอมูล และเกณฑการประเมินท่ีชัดเจน 
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จากรูปแบบการประเมินผลโครงการของกิจการในรูปแบบ CIPP Model นั้นสามารถ

สรุปไดไว การประเมินผล  CSR นั้น มีการใชการประเมินผลในเร่ืองของสภาพแวดลอม ปจจัย

นําเขา กระบวนการ และผลผลิตท่ีได การประเมินผลการทํา CSR นั้น อาจกลาวไดวา ไมไดเพียงแต

ทําแลวก็เสร็จส้ินไป ตองมีการประเมินผลตั้งแตกอนดําเนินโครงการ การใชปจจัยนําเขา การทํา

โครงการ จนถึงหลังเสร็จส้ินโครงการ 

ในรูปแบบการประเมินผลโครงการ ในความเปนจริงแลวนั้นมีรูปแบบของการ

ประเมินผลดวยกันหลายรูปแบบ แตสาเหตุท่ีเลือกการประเมินโครงการในรูปแบบของ CIPP 

Model นั้นเนื่องจาก มีการใชการประเมินผลในเร่ืองของสภาพแวดลอม ปจจัยนําเขา กระบวนการ 

และผลผลิตท่ีได กลาวไดวาทุกข้ันตอนของการดําเนินงาน ซ่ึงทําใหติดตามผลของการทํา  CSR ได

อยางชัดเจน และมีการครอบคลุมทุกกระบวนการทํางาน การประเมินผลโครงการดวยรูปแบบของ 

CIPP Model ทําใหการทํา CSR ไมไดเปนเพียงการบริจาคเพื่อสังคม เพียงอยางเดียวอีกตอไปแต

สามารถวัดผลถึงผลตอบแทนท่ีบริษัทจะไดรับจากการทําโครงการในภายหลังอีกดวย  

 

8.แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการรับรู้ 

 ในการศึกษาในสวนของแนวคิดและทฤษฎีการรับรู นั้นไดมีนักวิชาการ และผูศึกษาได

ใหความหมายของการรับรูตางๆดังนี้ 

 พจนา สุวรรณประทีป (2532 , อางถึงใน กุลภรณ หงษทอง 2550 : 56) ไดใหความหมาย

ของการรับรู คือการใชประสบการณเดิมแปลความหมายส่ิงเราท่ีผานประสาทสัมผัส และเกิด

ความรูสึกในความคาดหมายนั้น  

 อรวรรรณ ปลันธนโอวาท (2537 , อางถึงในกุลภรณ หงษทอง  2550 : 56) กลาวถึงการ

รับรูขาวสารจะเลือกรับรูจากองคประกอบทางดานจิตวิทยาของบุคคล เร่ืองความสนใจรับรู ของ

ผูรับสารโดยสังเกตการณ การเปดรับของบุคคลดวยอวัยวะสําคัญตางๆ ไดแกการเห็น การไดยิน 

การไดกล่ิน การล้ิมรส และการสัมผัส กระบวนการรับรูซ่ึงจะแปลความหมายของส่ิงท่ีไดสัมผัส 

หากคนเรา ไมสนใจ ไมเปดรับ การส่ือสารนั้นจะไมสามารถเกิดข้ึนได การเปดรับของบุคคลข้ึนอยู

กับกระบวนการทางเลือกทางจิตวิทยาของผูนั้น  

 

กระบวนการของการรับรู้ (Process)  

เปนกระบวนการท่ีคาบเกี่ยวกันระหวางเร่ืองความเขาใจ การคิด การรูสึก (Sensing) 

ความจํา (Memory) การเรียนรู (Learning) การตัดสินใจ (Decision making) (NovaBizz 2009) 

Sensing -----> Memory ------> Learning -------> Decision making 
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การเกดิการรับรู้  

กระบวนการรับรู จะเกิดไดจะตองมีองคประกอบดังตอไปนี้ (Novabizz 2009) 

1. มีส่ิงเรา (Stimulus) ท่ีจะทําใหเกิด การรับรู เชน สถานการณ เหตุการณ ส่ิงแวดลอม 

รอบกาย ท่ีเปน คน สัตว และส่ิงของ 

2. ประสาทสัมผัส (Sense Organs) ท่ีทําใหเกิดความรูสึกสัมผัส เชน ตาดู หูฟง จมูกได 

กล่ิน ล้ินรูรส และผิวหนังรูรอนหนาว 

3. ประสบการณ หรือความรูเดิมท่ีเกี่ยวของกับส่ิงเราท่ีเราสัมผัส 

4. การแปลความหมายของส่ิงท่ีเราสัมผัส ส่ิงท่ีเคยพบเห็นมาแลวยอมจะอยูในความทรง

จําของสมอง เม่ือบุคคลไดรับส่ิงเรา  สมองก็จะทําหนาท่ีทบทวนกับความรูท่ีมีอยูเดิมวา  ส่ิงเรานั้น

คืออะไร 

ลาํดับขั้นของกระบวนการรับรู้ 

การรับรูจะเกิดข้ึนได ตองเปนไปตามข้ันตอนของกระบวนการดังนี้  (Novabizz 2009) 

  ข้ันท่ี 1 ส่ิงเรา (Stimulus)มากระทบอวัยวะสัมผัสของอินทรีย  

ข้ันท่ี 2 กระแสประสาทสัมผัสวิ่งไปยังระบบประสาทสวนกลาง ซ่ึงมีศูนยอยูท่ีสมอง

เพื่อส่ังการ ตรงนี้เกิดการรับรู (Perception) 

ข้ันท่ี 3 สมองแปลความหมายออกมาเปนความรูความเขาใจโดยอาศัย ความรูเดิ ม

ประสบการณเดิม ความจํา เจตคติ ความตองการ ปทัสถาน บุคลิกภาพ เชาวนปญญา  ทําใหเกิดการ

ตอบสนองอยางใดอยางหนึ่ง การรับรู (Perception) 

ทฤษฎเีกีย่วกบัการเปิดรับข่าวสาร  (Media exposure)โจเซฟ ที แคลปเปอร ( Klapper, 

J.T. 2009) ไดกลาวไววา  กระบวนการเลือกรับขาวสารหรือเปดรับขาวสารเปรียบเสมือนเคร่ือง

กรองขาวสารในการรับรูของมนุษย  ซ่ึงประกอบดวยการกล่ันกรอง 4 ข้ันตามลําดับดังตอไปนี้  

(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2009) 

 1. 1 การเลือกเปดรับ (Selective Exposure) เปนข้ันแรกในการเลือกชองทางการส่ือสาร

บุคคลจะเลือกเปดรับส่ือและขาวสารจากแหลงสารท่ีมีอยูดวยกันหลายแหลง  เชนการเลือกซ้ือ

หนังสือพิมพฉบับใดฉบับหนึ่ง  เลือกเปดวิทยุกระจายเสียงสถานีใดสถานีหนึ่งตามความสนใจและ

ความตองการของตน อีกท้ังทักษะและความชํานาญในการรับรูขาวสารของคนเรานั้นก็ตางกัน  บาง

คนถนัดท่ีจะฟงมากกวาอาน ก็จะชอบฟงวิทยุ ดูโทรทัศนมากกวาอานหนังสือเปนตน  

1.2 การเลือกใหความสนใจ  (Selective Attention) ผูเปดรับขาวสารมีแนวโนมท่ีจะเลือก

สนใจขาวจากแหลงใดแหลงหนึ่ง โดยมักเลือกตามความคิดเห็น ความสนใจของตน  เพื่อสนับสนุน

ทัศนคติเดิมท่ีมีอยูและหลีกเล่ียงส่ิงท่ีไมสอดคลองกับความรูความ  เขาใจหรือ ทัศนคติเดิมท่ีมีอยู
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แลว เพื่อไมใหเกิดภาวะทางจิตใจท่ีไมสมดุลหรือมีความไมสบายใจ ท่ีเรียกวา  ความไมสอดคลอง

ทางดานความเขาใจ (Cognitive Dissonance)  

1.3 การเลือกรับรูและตีความหมาย  (Selective Perception and Interpretation) เม่ือบุคคล

เปดรับขอมูลขาวสารแลว  ก็ใชวาจะรับรูขาวสารท้ังหมดตามเจตนารมณของ  ผูสงสารเสมอไป

เพราะคนเรามักเลือกรับรูและตีความหมายสารแตกตางกันไปตามความสนใจ  ทัศนคติ 

ประสบการณ ความเช่ือ ความตองการ ความคาดหวัง แรงจูงใจ สภาวะทางรางกาย  หรือสภาวะทาง

อารมณและจิตใจ  ฉะนั้นแตละคนอาจตีความเฉพาะขาวสารท่ีสอดคลองกับลักษณะสวนบุคคล

ดังกลาว นอกจากจะทําใหขาวสารบางสวนถูกตัดท้ิงไปยังมีการบิดเบือนขาวสารใหมีทิศทางเปนท่ี

นาพอใจของแตละบุคคลดวย  

1.4 การเลือกจดจํา (Selective Retention) บุคคลจะเลือกจดจําขาวสารในสวนท่ีตรงกับ

ความสนใจ ความตองการ ทัศนคติ ฯลฯ ของตนเอง และมักจะลืมหรือไมนําไป ถายทอดตอในสวน

ท่ีตนเองไมสนใจ ไมเห็นดวย  หรือเร่ืองท่ีขัดแยงคานกับความคิดของตนเอง ขาวสารท่ีคนเราเลือก

จดจําไวนั้น  มักมีเนื้อหาท่ีจะชวยสงเสริมหรือสนับสนุนความรูสึกนึกคิด ทัศนคติ คานิยม  หรือ

ความเช่ือของแตละคนท่ีมีอยูเดิมใหมีความม่ันคงชัดเจนยิ่งข้ึนและเปล่ียนแปลงยากข้ึน  เพื่อ

นําไปใชเปนประโยชนในโอกาสตอไป  สวนหนึ่งอาจนําไปใชเม่ือเกิดความรูสึกขัดแยงและมีส่ิงท่ี

ทําใหไมสบายใจข้ึน 

 

จากการศึกษาความหมาย แนวคิดและทฤษฎีการรับรูนั้นสามารถสรุปไดวา การรับรูนั้น

เปนการตีความของส่ิงเรา โดยการใชประสาทสัมผัสท้ัง 5 จัดเปนจิตวิทยาพื้นฐานท่ีกอใหเกิดการ

กระทํา  พฤติกรรม ความจํา ความคิดหรือทัศนคติ รวมถึงการเรียนรูของบุคคล  ดังนั้นผูวิจัยจึงไดนํา

ตัวแปรไดแก  

1. ความรูสึก (Sensing)  ไดแก การเปดรับขอมูล ขาวสาร  

2. การจดจํา (Memory) ไดแก การระลึกนึกถึง รวมถึงประสบการณท่ีเคยรู 

3. การเรียนรู (Learning) ไดแก การทําความเขาใจ 

4. การตัดสินใจ (Decision Making) ความรูสึกนึกคิด ไดแก การเล็งเห็นประโยชน 

เขาไปใชในการประเมินการรับรูรูปแบบและผลประทบของโครงการ  CSR ภาคเอกชน

ในประเทศไทยของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในกรอบแนวคิดการวิจัย 

 

9. ผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  

 งานวจัิยในประเทศไทย 
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 จากการศึกษางานวิจัยการพัฒนา  CSR ในประเทศไทย และบทบาทอาสาสมัครโดยใช

การวิจัยปฐมภูมิดวยการสัมภาษณเชิงลึก  กับเจาหนาท่ีขาราชการ ไทย และเจาหนาท่ีองคกร

สนับสนุนและการวิจัยทุติยภูมิดวยการคนหาขอมูลจากหนังสือและบทความตางๆ  เกี่ยวกับ CSR

งานวิจัยช้ินนี้คนพบไดขอสรุป 4 ขอดังนี้ (เดอะเนทเวิรค (ประเทศไทย) 2552 : 3) 

• ทามกลางภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลกท่ีเกิดข้ึนนี้ ธุรกิจไทยกําลังเผชิญชวงเวลาท่ี 

ยากลําบากในการทํา  CSR ท่ีจะนําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืน  ในปจจุบันธุรกิจทํา CSR ในรูปแบบการ

ทํากิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อประชาสัมพันธสรางช่ือเสียง หรือมุงเปนเพียงกลยุทธการตลาดเทานั้น  แต

กระแสการพัฒนา  CSR ในระดับโลกนั้น  มุงไปท่ีการพัฒนาการทํา  CSR ใหเปนเคร่ืองมือการ

พัฒนา ท่ีจะนําไปสูการสรางความเขมแข็งท่ีไมใชเพียงแตธุรกิจเทานั้น  แตเปนการสรางคุณคาทาง

สังคมท่ีธุรกิจมีตอชุมชนและสังคม  เพื่อใหเทาทันกระแสการพัฒนานี้ธุรกิจจําเปนตองทําความ

เขาใจหาวิถีการการทํา CSR อยางบูรณาการในการดําเนินธุรกิจโดยท่ัวไป 

• ความทาทายขององคกรสนับสนุนในประเทศไทย ท่ีมีตอการสงเสริมและ 

สนับสนุนเร่ือง CSR อยางตอเนื่องและนําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืน  ส่ิงท่ีเปนขอจํากัดสําหรับรัฐบาล

ไทยตอการพัฒนา CSR ในประเทศไทยก็คือ  ไมปรากฏหนวยงานราชการไทยใดท่ีจะทําหนาท่ีเปน

หนวยงานประสานงานกลางท่ีจะประสานความรวมมือในการประสานการสงเสริมท่ีตางมีการ

สงเสริมท่ีเปนไปตามวาระการพัฒนาขององคกรตนเองโดยเฉพาะ 

• กระแสการพัฒนา CSR และการพัฒนาอาสาสมัครในประเทศไทย มีแนวโนม 

ท่ีดีตอแนวทางการพัฒนาของ UNDP และแนวทางการสงเสริมเร่ืองอาสาสมัครของ UNV 

• การรับรูเร่ืองหลักการสัญญาโลกแหงสหประชาชาติ (UN Global Compact)  

ในประเทศไทยยังไมมากนักจากการวิจัย  นําไปสูขอเสนอแนะตอเร่ืองการเพิ่มความตระหนัก  การ

แลกเปล่ียนความรู การรณรงค และ พัฒนาส่ิงแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวยตอการพัฒนา  CSR โดยเฉพาะ

สําหรับ UNDP ควรสงเสริมการพัฒนาดังนี้ (เดอะเนทเวิรค (ประเทศไทย) 2552 : 3) 

ควรมีบทบาทการประสานวาระการพัฒนา CSR ขององคกรสนับสนุน 

ท่ีมีเปาหมายและวาระท่ีแตกตางกัน  เพื่อใหเกิดการสนับสนุนการพัฒนา  CSR ท่ีตอเนื่อง  โดย 

UNDP ควรทํางานประสานงานกับสํานักงานสถิติแหงชาติ  และ Play a focal or coordinating role 

to align different agendas of different supporting organizations to ensure continuous support to 

CSR development in Thailand. Within this, UNDP should work with the National Statistics 

Office (NSO) และสํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  (สภาพัฒนฯ) เพื่อพัฒนา

ตัวช้ีวัดการพัฒนาท่ียั่งยืน  และการรวบรวมขอมูลการเปดเผยเกี่ยวกับการทํา  CSR ท้ังมีผลกระทบ

ท้ังดานบวกและลบจากการดําเนินธุรกิจ 
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จัดพื้นท่ีการแลกเปล่ียนความรูเพื่อสงเสริมใหมีความเขาใจเร่ือง CSR  

และหลักการสัญญาโลกแหงสหประชาชาติ  ซ่ึงเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาใหกับภาคธุรกิจไทยใน

วงกวางมากข้ึนในปจจุบันนี้ควรมีการผลักดันใหสภาองคการนายจางแหงประเทศไทยสรางกลไก

สําคัญในการสงเสริมในฐานะท่ีทํา  หนาท่ีเปนกองเลขาในระดับประเทศของ  สัญญาโลกแหง

สหประชาชาติ และใหมีบทบาทมากข้ึน 

ควรพัฒนากลไกการสงเสริมท่ีจะนําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืนดวยการตอ 

ยอดฐานพุทธศาสนา  และวัฒนธรรมไทยในการทํากิจกรรมเพื่อสังคม  การบริจาค และอาสาสมัคร 

ในการทําความดีดวยการบริจาคและการทําทานดวยการสงเสริมการแลกเปล่ียนตัวอยางกรณีศึกษา

ดีๆจากการทํากิจกรรมดังกลาว  เสนอแนะการทํากิจกรรมเพื่อสังคม  การบริจาค และอาสาสมัครท่ี

สงผลกระทบตอสังคมท่ีดีข้ึน 

มุงพัฒนา CSR ใหเปนเคร่ืองมือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

รณรงคกลไกทางกฎขอบังคบทางกฎหมาย หรือในระดับระเบียบ 

ขอบังคับตางๆท่ีจะผลักดันใหบริษัท 

 จากการศึกษาผลงานวิจัยการพัฒนา CSR ในประเทศไทย และบทบาทอาสาสมัคร  นั้น

สามารถสรุปไดวาการทํา CSR ในประเทศไทยนั้นยังคงหางไกลการพัฒนาอยางยั่งยืน เนื่องจากการ

ทํา CSR ในประเทศไทยยังคงเปนไปเพื่อการโฆษณา หรือ การประชาสัมพันธเทานั้น อีกท้ังภาครัฐ

ยังไมมีหนวยงานใดเขามาควบคุมหรือรับผิดชอบในเร่ืองนี้ การทํา  CSR ของไทยควรมีการทํา

รากฐานดั้งเดิมของวัฒนธรรมไทย เขามาผสมผสานในการทํา CSR 

  

 การวิจัยของ เขมิกา ทับทิมใส (2551) เร่ือง การศึกษาการใหความหมาย รูปแบบ และ

กลยุทธการดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทท่ีไดรางวัล บริษัทจดทะเบียน

ดีเดนดาน  CSR ประจําป 2551 พบวา 1) จาก 3 บริษัทท่ีไดรับรางวัล CSR Award จากตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดแก บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) บริษัท ปโตรเลียม

ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทปูนซีเมนตไทย จํากัด (มหาชน) มีการกําหนดนโยบายไวเปนลาย

ลักษณอักษรใหสอดคลองกับแนวทางในการดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม คือให

ความสัมพันธท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม 2)มีรูปแบบในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม

ในรูปแบบท่ีคลายคลึงกัน ตามแนวคิดของ ฟลิป คอตเลอร และ แนนซ่ี ลี คือการสงเสริมประเด็น

สังคม การบริจาคตรง อาสาสมัครชวยเหลือชุมชน และขอปฏิบัติทางธุรกิจเพือนแสดงความ

รับผิดชอบตอสังคม มุงเนนการทําโครงการหรือทํากิจกรรมดานสังคม ท่ีมีสวนไดเสียท้ังภายใน

และนอกองคกร โดยมีเปาหมายเพื่อเสริมสรางความเจริญกาวหนาขององคกรและสังคมอยูรวมกัน
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อยางยั่งยืน 3) กลยุทธการดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม ท้ัง 3 บริษัทมีกลยุทธท่ีคลายคลึง

กัน คือเร่ิมจากการมีมิติภายในองคกร แลวขยายสูการดําเนินการภายนอกองคกรเพียงแตมีวิธีปฏิบัติ

ท่ีหลากหลาย 

 จากการศึกษาผลงานวิจัยของเขมิกา ทับทิมใส สามารถสรุปไดวา รูปแบบการทํา

โครงการรับผิดชอบตาสังคม ของบริษัทท่ีไดรับรางวัลท้ัง 3 บริษัทนั้นไดมีการกําหนดไวชัดเจน 

และมีรูปแบบท่ีคลายคลึงกัน คือเนนการบริจาคใหแกสังคม  ซ่ึงอาจหมายรวมไดวาการทํา  CSR 

ของบริษัทในประเทศไทยสวนใหญนั้น มีรูปแบบท่ีคลายคลึงกับ บริษัทท่ีไดรับรางวัล 

 

ศุภลักษณ ไชยมณี ( 2550) ไดศึกษาเร่ืองการวิเคราะหการใชมาตรการทางภาษีเพื่อลด

การบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล โดยวิธีการสัมภาษณนักศึกษาชายมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวน 

300 คน พบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความถ่ีในการดื่ม ไดแก 1. ระดับการศึกษา 2. ความสะดวกใน

การซ้ือหรือดื่ม และ 3. ทัศนคติท่ีมีตอการเพิ่มภาษี ปจจัยท่ีพบวามีผลตอปริมาณแอลกอฮอลท่ีดื่ม

(กรัม)/ตอคร้ังไดการ 1.ความสะดวกในการซ้ือดื่ม และ 2. ทัศนคติท่ีมีตอการเพิ่มภาษีจาก

ผลการวิจัยหากเพิ่มภาษีก็สามารถลดปริมาณความถ่ีในการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลได จากการผล

การศึกษาความยืดหยุนของอุปสงคการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 4 ประเภท ไดแก  สุราสี เบียร 

สุราขาว และไวนคูลเลอร พบวา สุราสีไทย/ระดับประหยัดมีความยืดหยุนมากกวา 1 ถือวามีความ

ยืดหยุนมาก เนื่องจากสามารถหาสินคาทดแทนสุรากลุมนี้มาก และในกลุมสุราสีระดับพิเศษ จะมี

คาความยืดหยุนนอยท่ีสุด เพราะวาราคาสุราสีระดับพิเศษโดยปกติราคาสูงมากอยูแลวเม่ือเพิ่มภาษีก็

ทําใหราคาเปล่ียนแปลงไปไมมากเม่ือคิดเปนสัดสวนเปรียบเทียบกับราคาเดิม เชนเดียวกับเบียร

ระดับมาตรฐาน/พิเศษ ท่ีมีความยืดหยุนนอยกวาเบียรระดับประหยัด สวนสุราขาวมีความยืดหยุน

ระดับนอย สวนไวนคูลเลอรมีความยืดหยุนนอยท่ีสุด ดังนั้นการใชมาตรการทางภาษีเพื่อลดปริมาณ

การบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลสามารถใชไดกับสุราสีไทย/ระดับประหยัด 

ในการศึกษางานวิจัยการวิเคราะหการใชมาตรการทางภาษีเพื่อลดการบริโภคเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล (ศุภลักษณ ไชยมณี  2550) อาจสามารถกลาวไดวา แนวโนมของพฤติกรรมของการดื่ม

เคร่ืองดื่มแอลกอฮลนั้น ปจจัยการเร่ืองของราคาของการเก็บภาษีท่ีสูงข้ึนไมคอยสงผลกระทบตอ

การตัดสินใจบริโภคเคร่ืองดื่มประเภทนี้ แมวาจะมีการรณรงคใหลดการดื่มเคร่ืองดื่มประเภทนี้ เพิ่ม

สูงข้ึน จึงทําใหผูผลิตเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล มักผูจับตาและตรวจสอบการดําเนินธุรกิจจากภาคตางๆ

ในสังคม เปนอยางมาก 
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กุลภรณ หงษทอง ( 2550) ไดศึกษาเร่ือง การศึกษาประสิทธิผลของการใชส่ือ

ประชาสัมพันธท่ีมีผลตอการรับรูและการจูงใจใหนักเรียนสนใจเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยมหิดล 

พบวา ส่ือท่ีมีผลตอการจูงใจใหนักเรียนสนใจเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล  อันไดแก ส่ือบุคคล 

ส่ือส่ิงพิมพ ส่ือวิทยุโทรทัศน และส่ืออ่ืนๆในภาพรวมทุกส่ือ มีระดับการรับรูและการจูงใจของ

นักศึกษาท่ีสนใจในการเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยมหิดลอยูในระดับปานกลาง โดยส่ืออ่ืนๆ 

ประเภทสูงสุด คือ อินเทอรเน็ต เว็บไซต และรองลงมา คือ การจัดนิทรรศการแนะแนว ประเภทส่ือ

บุคคลท่ีมีคาสูงสุดคือ เพื่อน อาจารย สวนส่ือส่ิงพิมพท่ีมีคาสูงสุด คือ อ่ืนๆ รองลงมา คือ แผนพับ/ 

โบวชัวร ส่ือวิทยุโทรทัศนท่ีมีคาสูงสุดคือ อ่ืนๆ รองลงมา คือ โทรทัศน ลําดับสุดทายคือ รายการ

วิทยุ 

ในการศึกษาเร่ือง การศึกษาประสิทธิผลของการใชส่ือประชาสัมพันธท่ีมีผลตอการรับรู

และการจูงใจใหนักเรียนสนใจเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยมหิดล พบวา ส่ือท่ีมีผลตอการจูงใจให

นักเรียนสนใจเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล (กุลภรณ หงษทอง  2550) สามารถกลาวไดวาการใช

ส่ือประชาสัมพันธ นั้นสงผลตอการรับรูแตท้ังนี้ การรับรูหรือความเขาใจ นั้นตองข้ึนอยูกับรูปแบบ

ของส่ือท่ีใชในการประชาสัมพันธใหเหมาะสมดวย 

 

ศันสนีย  จรุงวิทยกิจ ( 2550) ไดศึกษา การเปรียบเทียบทัศนคติตอธนาคารทาง

อินเตอรเน็ตและ  การรับรูสวนประสมทางการตลาดระหวางผูบริโภคท่ีใช  และไมใชธนาคารทาง

อินเตอรเน็ตในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม  พบวากลุมผูบริโภคท่ีใชธนาคารทางอินเตอรเน็ต

นั้นใชธนาคารทางอินเทอรเน็ต เนื่องจากเคยมีประสบการณในการใชบริการ มีความคุนเคย และ

ม่ันใจในการทําธุรกรรมผานทางอินเทอรเน็ต มากกวาผูท่ีไมใช เนื่องจากมีความไมม่ันใจ และความ

กลัวในการทําธรกรรมผานทางอินเทอรเน็ต และผูท่ีใชบริการผานทางอินเทอรเน็ตนั้นมีการรับรู

และใหความสนใจในเร่ืองของสวนประสมทางการตลาดมากกวาผูท่ีไมใชบริการผานทาง

อินเทอรเน็ต โดยเฉพาะในเร่ืองของผลิตภัณฑและราคา ตองมีราคาท่ีถูก เชน คาลดหยอน 

คาธรรมเนียมตางๆ และมีรูปแบบของผลิตภัณฑหรือธุรกรรม ท่ีหลากกลาย 

จากการศึกษา การเปรียบเทียบทัศนคติตอธนาคารทางอินเตอรเน็ตและ  การรับรูสวน

ประสมทางการตลาดระหวางผูบริโภคท่ีใช  และไมใชธนาคารทางอินเตอรเน็ตในเขตอําเภอเมือง  

จังหวัดเชียงใหม  (ศันสนีย จรุงวิทยกิจ 2550) สามารถสรุปไดวา การใชชองทางท่ีแตกตางกัน นั้น

สงผลใหธุรกิจตองมีการ ประชาสัมพันธ และการกําหนดสวนประสมทางการตลาดใหมให

สอดคลองกับชองทางในการจัดจําหนายใหม รวมถึงการสรางการรับรูและเขาใจใหกับผูบริโภคใน

การใชงานผลิตภัณฑหรือบริการอีกดวย 
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วิวัฒน กิตติพรพาณิช (2550) ไดศึกษา การรับรูส่ือโฆษณาของผูบริโภคในอําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหมตอการโฆษณาของผูใหบริการระบบเครือขายโทรศัพทเคล่ือนท่ี พบวา การเปดรับ

ขอมูลโฆษณาของผูใหบริการระบบเครือขายโทรศัพทเคล่ือนท่ี จากส่ือสามารถเรียงลําดับไดดังนี้ 

คือ โทรทัศน ปายโฆษณา  หนังสือพิมพ วิทยุ แผนพับ และโปสเตอร โดยการเปดรับประสบการณ

การโฆษณานั้นเครือขาย DTAC และ AIS อยูในระดับท่ีมาก โดยมีความชอบตอขาวสารจากส่ือฟผู

ใหบริการระบบเครือขายโทรศัพทเคล่ือนท่ีอยูในระดับมาก และมีระดับความชัดเจนของการ

โฆษณาอยูในระดับท่ีมาก โดยส่ือท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการมากท่ีสุดก็คือส่ือบุคคล 

จากการศึกษา การรับรูส่ือโฆษณาของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมตอการ

โฆษณาของผูใหบริการระบบเครือขายโทรศัพทเคล่ือนท่ี (วิวัฒน กิตติพรพาณิช  2550) สามารถ

สรุปไดวา ความชัดเจนของการโฆษณาประชาสัมพันธผานส่ือประเภทตางๆ สงผลตอการรับรูใน

ตัวสินคาของบริษัท และสงผลตอการตัดสินใจซ้ือในภายหลังอีกดวย ในการวิจัยเร่ือง การรับรู

รูปแบบและผลกระทบของโครงการ  CSR ภาคเอกชนในประเทศไทยของนักศึกษาคณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ความชัดเจนของส่ือในการประชาสัมพันธของโครงการ  CSR ของ

บริษัทไทยเบฟ เวอรเรจ  จํากัด (มหาชน) ในโครงการ “ไทยเบฟรวมใจตานภัยหนาว” ความชัดเจน

ในการโฆษณาประชาสัมพันธของโครงการ ก็นาจะสงผลตอการรับรูในตัวโครงการและการ

ประชาสัมพันธของบริษัทดวยเชนกัน 

 

งานวจัิยในต่างประเทศ 

  Peloza John และ Falkenberg Loren (2009) ไดทําการศึกษาเร่ือง “บทบาทของความ

รวมมือในการบรรลุเปาหมายของจุดประสงคในการทําการรับผิดชอบตอสังคม  (The Role of 

Collaboration in Achieving Corporate Social Responsibility Objectives)” กลาวถึงการทํา CSR วา

หากองคกรมีการรวมมือกับเอ็นจีโอในการทํากิจกรรมเพื่อสังคมหรือ  CSR จะชวยใหการกิจกรรม

เพื่อสังคมนั้นประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยแบงรูปแบบของความรวมมือ

ระหวางธุรกิจกับเอ็นจีโอดวยกัน 4 รูปแบบ ดังตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 Strategic Factors for CSR Collaboration Strategies 
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Single NGO    Multi-NGO 

Single 1. Focused Contribution  3. Diffuse Contribution  

Firm Collaboration Examples:  Collaboration Examples: 

- Mcdonalds/Enviromental Defense found -Starbucks/Global Exchange/Oxfam/ 

- Unilever/Rainforest Alliance  Oaxacari State Coffee Producers  

Examples of Objective Achieved:   Network/Ford Fundation 

-  Differentiate brand from competitors  - BP//IDPMS/Covernant Center of 

-  Focused, local social impacts  Development/SwaanShikshanPrayog 

-  Respond to NGO activism specific to firm  Examples of Objective Achieved: 

Key Contextual Considerations:  -  Address threats to firm legitimacy  

-  Ease of management/limited resource  from multiple sources/contexts 

   requirement        -Differentiatebrand from competitors 

-  Protects intellectual property of the firm - Access new markets 

-  Suscepptible to personal influence/diversion Key Contextual Considerations: 

  -  Away from core business of the firm - Broader/complex social and 

-  Templation to focus only on PR aspects environmental goals met  

-  Criticisms of undue influence over NGO simultaneously 

     - Encourage NGO investment in firm  

  Innovation 

-  Increased management resources to  

   Coordinate disparate NGOs 

-  Slippery slope of involvement and  

Responsibility 

Multi- 2.Shared Contribution  4. Communal Contribution 

Firm Collaboration Examples:  Collaboration Examples: 

 -  Chemical firms/Fundación Natura - Nike/Eddie Bauer/Nardstorm/Fair  

 -  Caterpillar/General Motors/White Martins/   Labour Association/Human Rights  

    Piracicaba 2010     First/fedueration of Workers in  

Examples of objectives Achieved    Philipines/Cambodian Labour  
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-  Protection/promotion of industry legitimacy   Association 

-  Address infrastructure voids  -  BHP-Billiton/Rio Tinto/Newmont/  

Key Contextual Considerations:         DeBeers/Tiffany/Sam’s Club/  

- Promotes innovative culture of the firm    Initiative for Responsible Mining  

- Potential for broader social impact on a focused    Association/InternationalCouncil of  

   issue      Mining and Metals/Jewelers of  

- Reputational benefits accrue to competitors     American 

  Equally    Examples of objectives Achieved 

- Requires trusted competitors  -Address complex threat to industries 

- Potential for loss of intellectual property of  -Consensus of priorities among  

  the firm    numerous powerful social actors  

- Increased management resources and attention  - Geographically dispersed social       

   required    impacts 

- Potential for loss of NGO objectivity   Key Contextual Considerations: 

     -Integrate perspectives from multiple  

  powerful stakeholders 

- Significant management resources  

   and expertise required 

- Requires the ability to negotiate  

     priorities  

     - Potential for free-riding 

Source : Peloza, John. and Falkenberg, Loren. “ The Role of Collaboration in Achieving 

Corporate Social Responsibility Objectives.” California Management Review 51, 3 (2009) : 95 - 

111. 

 

รูปแบบท่ี 1 เปนการสรางความรวมมือระหวางบริษัท 1 บริษัทกับ เอ็นจีโอ 1 แหง ใน

รูปแบบนี้นับเปนรูปแบบพื้นฐาน ท้ัง  เอ็นจีโอ ผูบริหารของกิจการมีประสบการณอยูแลว ซ่ึงจะ

มุงเนนในการบริจาค การเพิ่มช่ือเสียงใหแกบริษัท การโยงประเด็นสังคม และโอกาสท่ีจะสรางผล

กระเชิงบวกตอเศรษฐกิจในทองถ่ิน ระบบการศึกษา และประเด็นอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของ เขามาเปนผลดี

และสรางช่ือเสียงใหแกบริษัท ตัวอยางของรูปแบบนี้ไดแก ธุรกิจอาหารจานดวน McDonalds 
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รวมมือกับ Enviromental Defense found ในการลดปญหาขยะท่ีเกิดจากบรรจุภัณฑ โดยหันมาใช

ผลิตภัณฑ รีไซเคิลแทน อีกตัวอยางไดแก บริษัทยูนิลีเวอร ผูผลิตสินคาอุปโภคบริโภค ไดรวมมือ

กับ Rainforest Alliance ซ่ึงทําหนาท่ีรับรองไรชาในแอฟริกา โดยไดรวมกันพัฒนาใหเกิดความ

ยั่งยืนสําหรับการทําฟารม รายได และการดํารงชีพของเกษตรกร ซ่ึงสามารถสรางความแตกตาง

ใหแกธุรกิจเหนือจากคูแขงไดเปนอยางดี แมวารูปแบบการทํา  CSR แบบท่ี 1 นี้ งายตอการควบคุม

และการทํา  แตยังคงมีขอจํากัดในเร่ืองของทรัพยสินทางปญญา ซ่ึงอาจเกิดการร่ัวไหนออกไป

ภายนอกได ในรูปแบบนี้การตัดสินใจมักอยูกับผูบริหารระดับสูงหรือผูมีอํานาจในองคกร การทํา  

CSR อาจเกิดความลําเอียง หรือผลประโยชนสวนบุคคล ระหวางผูมีอํานาจในการตัดสินใจ กับกลุม  

เอ็นจีโอ ซ่ึงจะกอใหเกิดความไมมีประสิทธิภาพตามมาภายหลัง ในกรณีท่ีองคกรมีขนาดท่ีใหญอาจ

ถูกมองหรือถูกวาวิจารณมีอํานาจเหนือ เอ็นจีโอ  ในรูปแบบนี้เนนเพียงแตเปาหมายเพื่อการ

ประชาสัมพันธเทานั้น  เปนตน 

 รูปแบบท่ี 2 เปนการทํา CSR โดยความรวมมือของ เอ็นจีโอ แหงเดียว กับบริษัทหลายๆ 

บริษัท ซ่ึงอยูในภาคอุตสาหกรรมท่ีตางกัน มาดําเนินงานในชุมชนเดียวกัน เชน บริษัท Caterpillar 

ยายท่ีตั้งจากในเมืองมาแถบพื้นท่ีการเกษตรในชนบท เพื่อชวยลดปญหาความแออด ปญหา

อาชญากรรม ความยากจน ความไมเพียงพอของการใหบริการโครงสรางพื้นฐาน มีการทํา  CSR 

โดยการบริจาคเงินใหเอ็นจีโอใชในการเพื่อหยุดทําลายปาไมซ่ึงเปนปารอนช้ืนในทองถ่ินท่ีไมยั่งยืน

ใหหยุดลง ตอมาไดเปนจุดเปล่ียนของแนวคิดสํานักงานใหญ เปนการเปล่ียนแนวคิดและ

จุดมุงหมายโดยหันมารวมมือกับบริษัทอ่ืนๆในทองถ่ิน เชน General Motor และ White Matin ซ่ึง

เปนผูผลิตกาซท่ีใชในทางการแพทย รวมกันสนับสนุนและตั้งเอ็นจีโอใหมข้ึนมาช่ือ Piracicaba 

รวมกันสรางความหลากหลายการทํากิจกรรมทางกการเกษตร และมุงเนนการพัฒนาไปยังคนท่ีมี

รายไดตอครัวเรือนท่ีต่ํา รวมกันพัฒนาโครงสรางพื้นฐานท่ีจําเปน อันไดแก แหลงน้ํา และถนน  

การสรางความรวมมือในลักษณะนี้ กอใหเกิดประโยชนในการแกปญหาสังคมและส่ิงแวดลอมได

เปนอยางดี การสรางความรวมมือในรูปแบบนี้ จะชวยใหบริษัทหรือองคกรท่ีทําขจัดปญหาความ

เส่ียงท่ีเกิดจากภาพลักษณท่ีไดดีอยูแลวของธุรกิจใหดีข้ึน เชน ธุรกิจเหมืองแร การผลิตสารเคมี การ

ระเบิดพลังงาน การทํา CSR รูปแบบนี้มักจะเปนทําเพื่อเปนการสงเสริมกรอบของขอบังคับท่ีมีไวอู

แลวใหเดนชัดข้ึน เพื่อใหบริษัทไดรับการอนุมัติในการตอสัญญาหรือทําสัมปทานในการทําธุรกิจ

ในทองท่ีแหงนั้นตอไป และนอกจากนี้ยังเปนการสรางนวัตกรรมใหมๆใหกิจการ เนื่องจากมีการ

แบงปนและเสนอแนวคิดซ่ึงเปนองคความรูใหมๆ ในการทํา  CSR รูปแบบนี้ยังคงมีขอจํากัดท่ีวา 

การแกปญหาสังคมมักจะถูกทําโดยแนวคิดของบริษัทเพียงบริษัทเดียว ในขณะท่ีบริษัทอ่ืนๆนั้นจะ

ถูกจํากัดขอบเขตในการทํางาน ซ่ึงหากมีการรวมมือกันอยางดีจะ ทําใหสามารถสรางประโยชนกับ
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สังคมไดดีกวาการคิดและทําโดยบริษัทเพียงบริษัทเดียว ไมวาจะมาจากอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือ

อยูในชุมชนเดียวกันสามารถรวมมือกันในการสรางความยั่งยืนใหแกสังคมได ท้ังนี้กลยุทธนี้ไมได

เหมาะสมกับทุกๆกิจการ ยังคงมีขอจํากัดอ่ืนๆอีก อันไดแก การสรางความรวมมือกันในหลายๆ

บริษัท ทําใหการทํา CSR นั้นออกมามีรูปแบบในลักษณะท่ีคลายกัน ไมแตกตางจากคูแขง และเปน

การจํากัดความสามารถในการตัดสินใจซ้ือเพื่อสังคม พอๆกับเกณฑราคาถูก  ในการทํา  CSR 

รูปแบบนี้ จึงเหมาะกับบริษัทท่ียังไมเปนท่ีรูจักหรือมีช่ือเสียงมาก นอกจากนี้ยังคงมีขอจํากัดในเร่ือง

ของวัตถุประสงค และวัฒนธรรมของแตละองคกรท่ีแตกตางกัน ในกรณีท่ีเกิดปญหา หากบริษัทท่ี

อยูในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกันหรือมีรูปแบบการดําเนินงานท่ีคลายกันก็จะชวยใหแกปญหาไดงาย 

แตหากมีลักษณะท่ีแตกตางกันจะทําใหการแกปญหานั้นมีความไมชัดเจนคลุมเครือ การสรางความ

รวมมือในรูปแบบนี้มีคาใชจายหรือตนทุนท่ีสูงกวารูปแบบท่ี 1 และอาจเกิดการสูญเสียทรัพยสิน

ทางปญญา เกิดความขัดแยงในผลประโยชนระหวางบริษัทท่ีรวมมือกัน ดังนั้นในรูปแบบนี้จึง

เหมาะกับบริษัทท่ีมีความยึดม่ันการทํา CSR จริงๆ และมีการรวมมือกับเอ็นจีโอท่ีนาเช่ือถือ 

รูปแบบท่ี 3 เปนการรวมมือการทํา CSR ระหวางบริษัทเพียงบริษัทเดียวกับเอ็นจีโอหลาย

แหง ตัวอยางของความรวมมือในรูปแบบนี้ไดแก โครงการของ Shell ในแถบแอมะซอน ประเทศ

เปรู  ไดทํางานรวมกับองคกรมากกวา 40 องคกร ในการรวมกันปรับปรุงแผนดั้งเดิมของบริษัท เชน

การออกแบบแหลงพลังงานใหมสําหรับโครงการ แนวคิดนี้เหมาะสมเม่ือบริษัทเนนการดําเนินงาน

ในทองถ่ินท่ียังมีโครงสรางปจจัยพื้นฐานของบริษัทอยู เชน BP  บริษัทขายเตาเช้ือเพลิงท่ีมี

ประสิทธิภาพตองการขายสินคาของตนเองใหกับคนยากจนในอินเดียท่ียังไมมีการใชเตาประเภทนี้ 

อีกตัวอยางท่ีเห็นไดชัดเจนก็คือ Starbuck รวมกับเอ็นจีโอหลายๆแหง ท่ีปฏิบัติการในพื้นท่ี

เพาะปลูกกาแฟในประเทศเม็กซิโก และรวมมือกับ Global Exchange ในเร่ืองของการซ้ือกาแฟใน

ราคาท่ีเหมาะสม ตอมาในป 2002 บริษัทไดรวมมือกับ Oxfam ในการชวยเหลือผูอดอยากและ

ยากจน Oaxaci State Coffee Network ซ่ึงเปนตัวแทนของชาวนาในเม็กซิโก และรวมมือกับ Ford 

Foundation ซ่ึงสนับสนุนการตอสูเพื่อคนจนและความยุติธรรมในสังคม การรวมมือคร้ังนี้มี

จุดมุงหมายในการพัฒนาอยางยั่งยืนท้ังสังคม และตัวบริษัทเอง ความรวมมือในรูปแบบนี้เหมาะสม

กับบริษัทท่ีตั้งอยูตางประเทศและขยายการประกอบกิจการมายังนานาชาติ เปนบริษัทท่ีมีความ

ชัดเจนในเร่ืองช่ือเสียงและสวนแบงทางการตลาดท่ีแนนอน ในอุตสาหกรรม แตท้ังนี้ก็ยังคงมี

ขอจํากัดก็คือ บริษัทท่ีมีช่ือเสียงมักถูกจับตามองโดยกลุมผูเคล่ือนไหวตางๆอยูเสมอ และมีการใช

ตนทุนในการดําเนินงานท่ีสูง ในการสรางความรวมมือในรูปแบบนี้ จะชวยใหบริษัทไดมาซ่ึงขอมูล

สารสนเทศ ขาวสารตางๆไดเปนอยางดี โดยเฉพาะในเร่ืองความตองการของชุมชนหรือทองถ่ิน
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นั้นๆ กอในเกิดการเรียนรู เพิ่มพูนความรูและความชํานาญตางๆ ใหแกองคกรมากข้ึน และชวยใน

การเขาถึงเทคโนโลยี และการสรางความชํานาญเฉพาะทางใหแกบริษัทมากข้ึน 

รูปแบบท่ี 4 เปนการทํา  CSR โดยวามรวมมือระหวางบริษัทหลายบริษัท กับเอ็นจีโอ

หลายแหง รูปแบบการรวมตัวกันเปนกลุมเชนนี้เหมาะสมเม่ือประเด็นท่ีทํา CSR นั้นเกิดข้ึนในพื้นท่ี

ท่ีตางกัน มีพื้นท่ีไวตอการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอม หรือในประเทศท่ีกําลังพัฒนาท่ีกฎหมาย

ทองถ่ินยังไมชัดเจนหรือเขมงวด ความรวมมือในรูปแบบนี้จะไดผลดีเม่ือรัฐบาลไมสามารถจัดหา

สาธารณูปโภคแกสาธารณะไดอยางเต็มรูปแบบ ตัวอยางของรูปแบบความรวมมือประเภทนี้ไดแก 

สหภาพแรงงาน (Fair Labor Association : FLA) ซ่ึงควบคุมดูแลกวา 20 บริษัท เชน Nike, Eddie 

Bauer และ Nordstorm และเอ็นจีโอหลายๆแหง ซ่ึงสมาชิกแตละแหงมีบทบาทสําคัญในการเปนท่ี

ปรึกษา การควบคุม การตรวจสอบ เปนตน ท่ีปรึกษาคณะกรรมการของ FLA กํากับดูแลรายช่ือ

สมาชิกนานาชาติดวยวัตถุประสงคท่ีแตกตางกันไปรวมถึงสิทธิมนุษยชนอันดับหนึ่ง ( Human 

Right First) และ National Council of Churches ซ่ึงตั้งอยูในนิวยอรก the Federation of Free 

Worker ในฟลิปปนส และสหภาพแรงงานกัมพูชา จริยธรรมในท่ีทํางานท่ี FLA ไดกําหนดไวเปน

แนวทางดวยกันหลายเร่ือง เชน การใชแรงงานและแรงงานเด็ก สภาพการทํางาน และเกณฑการจาง

งาน เปนตน การสรางความรวมมือในรูปแบบนี้ มีขอจํากัดในเร่ืองของการวัด และประเมินผลนั้น

ทําไดยาก อีกประการหนึ่งก็คือการกําหนดรางกลยุทธนั้นตองใชผูเช่ียวชาญ และทรัพยากรในการ

ริเร่ิมสรางความรวมมือ ในการปรับทัศนคติในการรมมือนั้นควรเปนการทําเพื่อการริเร่ิมเพื่อสังคม

มากกวาการทําสรางช่ือเสียงใหแกองคกรหรือทําเพื่อการเจาะกลุมลูกคาเฉพาะใหมากข้ึน ท้ังนี้การ

สรางความรวมมือในรูปแบบนี้มีความเส่ียงอยางมาก เม่ือตนแขงขันกับบริษัทท่ีอยูในอุตสาหกรรม

เดียวกัน ซ่ึงอาจเกิดความไมยุติธรรมในเร่ืองของการไดรับการสนับสนุนท่ีเทาเทียมกัน 

จากการศึกษางานวิจัยของ  Peloza John และ Falkenberg Loren (2009) สามารถกลาว

โดยสรุปไดวา บริษัทหรือองคกรตางๆ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทํา  CSR ไดมากข้ึนโดย

การรวมมือกับเอ็นจีโอซ่ึงสามารถเลือกทําไดดวยกัน 4 รูปแบบ แตท้ังนี้บริษัทท่ีนําไปใชตอง

คํานึงถึงขอจํากัดตางๆ ความเหมาะสม และลักษณะของกิจการดวย การสรางความรวมมือนี้จึงจะ

ประสบความสําเร็จ และสรางคุณคาแกบริษัทท่ีทําไดเปนอยางดี 

 

 Porter Michael และ Kramer Mark (2006)  ไดกลาวถึงเร่ือง กลยุทธ และสังคม ความ

เช่ือมโยงระหวาง ความไดเปรียบในการแขงขัน และการรับผิดชอบตอสังคม ( Social & Society 

The Link between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility) ไววา

ความสัมพันธระหวางบริษัทกับสังคม สามารถวิเคราะหไดโดยใชเคร่ืองมือการวิเคราะหชนิด
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เดียวกัน กับท่ีใชในการวิเคราะหหาตําแหนงในการแขงขันและพัฒนากลยุทธ โดยใชการวิเคราะห

หวงโซคุณคา และการใชส่ีเหล่ียมรูปเพชรท่ีใชในการวิเคราะหสภาพแวดลอม ดังแสดงในแผนภาพ 

3 และ แผนภาพท่ี 4 

แผนภาพท่ี 3  Mapping the Social Impact of the Value Chain 

 

Source : Porter, Michael E. and Kramer, Mark R. “Social & Society The Link 

between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility.” Harvard Business Review 

51, 3 (December 2006) : 5 
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แผนภาพท่ี 4  Social Influences on Competitiveness 

 

Source : Porter, Michael E. and Kramer, Mark R. “Social & Society The Link between 

Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility.” Harvard Business Review 51, 3 

(December 2006) : 6. 

 

การวิเคราะหผลกระทบจากสังคมโดยใชหวงโซคุณคา เปนการมองจากภายในมาสู

ภายนอก (Inside Out) พิจารณากระบวนการตางๆ ทุกข้ันตอนของกิจการ รวมถึงผลกระทบท้ังดาน

ดีและเสียตอสังคมท่ีเกิดจากการดําเนินงานของกิจการ ซึงอาจพิจารณาไดตั้งแตเร่ืองการจางงาน 

การไลพนักงานออก จนถึงการปลอยกาซเรือนกระจก ดังแผนภาพท่ี 3 

เคร่ืองมือท่ี 2 เปนการพิจารณาถึงความสามารถในการแขงขัน ทามกลางสภาพแรงกดดัน

จากสังคมภายนอก เปนการมองจากภายนอกกิจการมายังตัวกิจการ ( Outside In) กลาวคือ การทํา

กิจการนั้นตองพิจารณาถึงส่ิงท่ีสังคมคาดหวัง และสภาพการแขงขันควบคูกันไปดวย กรอบแนวคิด

ส่ีเหล่ียมรูปเพชร ( Diamond Framework) จะชวยใหทราบถึงสภาพของท่ีตั้ง และตําแหนงของ

บริษัทเปนอยางไร เชน การคมนาคม โครงสรางพื้นฐาน และขอบังคับทางหมาย เปนตน เหลานี้

ลวนเปนส่ิงท่ีสงผลกระทบตอความสามารถในการแขงขันของกิจการเปนอยางมาก 



 33  

 จากท้ังสองเคร่ืองมือ หวงโซคุณคา และแนวคิดส่ีเหล่ียมรูปเพชร ของ  Porter Michael 

และ Kramer Mark (2006) นอกจากจะชวยใหธุรกิจสามารถวิเคราะหหาตําแหนงของตนเอง และ

สภาพแวดลอมในการแขงขันในปจจุบันไดแลวนั้น ยังชวยใหทราบถึงกรอบการทํา  CSR และ

กําหนดกลยุทธของกิจการ เกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนใหแกองคกร โดยธุรกิจไมจําเปนท่ีจะตองเลือก

ทําทุกๆกิจกรรมในหวงโซคุณคา เลือกเพียงสวนท่ีสงผลกระทบตอบริษัทและสังคมกําลังใหความ

สนใจมากท่ีสุดก็เปนท่ีเพียงพอแลว 

 

 จากการศึกษาของ Nehme, Marina. and Koon Ghee Wee, Claudia (2006) เร่ือง ทิศทาง

อดีตการพัฒนาการรับผิดชอบตอสังคมและการรายงานทางสังคมของบริษัท (Tracing The 

Historical Development of Corporate Social Responsibility and Corporate Social Reporing) ได

จัดลําดับของการรับผิดชอบตอสังคมเปนรูปเปน 4 ข้ันดวยกัน (The Pyramid of Corporate Social 

Responsibility)  

 

 
 

แผนภาพท่ี 5  Levels of Social Responsibility 

ท่ีมา : Nehme, Marina. and Koon Ghee Wee, Claudia, อางถึงใน Archier B. Carroll, 

Tracing The Historical Development of Corporate Social Responsibility and Corporate Social 

Reporing , (Sydney : James Cook University School of Law, 2009), 138.    

 

จากแผนภาพท่ี 5  พบวา การทํากําไรนั้นเปนความตองการข้ันพื้นฐานของธุรกิจอยาง

แทจริง ดังนั้นสวนสําคัญท่ีสุดในการรับผิดชอบตอสังคมคือในระดับเศรษฐกิจ ผูมีสวนไดสวนเสีย

ในธุรกิจท่ีสําคัญท่ีสุดในองคกรก็คือผูถือหุน ในข้ันนี้ตามทฤษฎี Agency Theory ซ่ึงกลาววา  

(จัดการของบริษัทตองทําใหผูถือหุนไดรับประโยชนสูงสุดเปนอันดับแรก กอนการตัดสินใจทํา
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กิจกรรมอยางอ่ืนซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎี Neo-Liberal ของ Friedmanite ซ่ึงกลาวถึงวัตถุประสงค

หลักของกิจกรรมเพื่อสังคมใดๆก็ตาม ตองชวยเพิ่มกําไรใหแกธุรกิจไมวาจะเปนในระยะส้ันหรือระ

ยาวก็ตาม ส่ิงท่ีเปนเคร่ืองช้ีวัดการเพิ่มข้ึนของผลกําไร ไดแก การเพิ่มข้ึนของอุปสงคในผลิตภัณฑ

หรือบริการของลูกคา หรือการท่ีบริษัทเปนท่ีดึงดูดใหพนักงานท่ีมีทักษะสูงเขามารวมงานมากข้ึน 

 ในการบรรลุจุดประสงคในการทํากําไรสูงสุดนั้น บริษัทตองดําเนินธุรกิจถูกตองตาม

กฎหมายท่ีไดมีการวางไวดวย ดังนั้นความตองการการรับผิดชอบในระดับของกฎหมายเปนส่ิงท่ี

สําคัญ และธุรกิจจําเปนตองปฏิบัติใหถูกตองตามท่ีกฎหมายไดวางไวดวย 

 ในเร่ืองของจริยธรรม ในความเปนจริงแลวบริษัทไมจําเปนท่ีตองประพฤติตาม แตหาก

ธุรกิจมีจริยธรรมจะชวยใหองคกรดีข้ึน องคกรตางๆ ถูกกระตุนใหประพฤติในส่ิงท่ีถูกตอง  

ยุติธรรม และมีความเสมอภาค หลายๆแหงเรียกรองใหมีการประพฤติปฏิบัติอยางมีจริยธรรม แต

ดวยความจริงท่ีวาการรายงานทางสังคมขององคกรนั้น เปนการอาสา และความรับผิดชอบนั้นมีการ

หายไป เชน Lehman Brother ไดรับรางวัลการรับผิดชอบตอสังคมจากองคการ Foreign Policy 

Association มากไปกวานั้นองคกรองคกรไดเรียกรองในการรายงานผลประจําป 2007 ดังคํากลาว

ตอไปนี้ 

“การรับผิดชอบตอสังคม เปนกุญแจสําหรับวัฒนธรรมของเรา เราไดมีการกระตุนให

อํานาจแก ทุนทางปญญา เครือขายของความสัมพันธท่ัวโลก และความม่ันคงทางการเงิน ในการ

ชวยในการอธิบายถึงปญหาหรือประเด็นตางๆ ทางสังคม” 

 การตกต่ําลงของสถาบันนี้ นํามาสูความชัดเจนท่ีวาการปฏิบัติของธุรกิจไมจําเปนอยาง

ยิ่งท่ีตองสอดคลองกับกฎหมายหรือการสรางผลประโยชนตอผูบริโภค  

 ทายสุดนี้ ในความสัมพันธตอการบริจาคตอสังคม บางแนวคิด เชน Michael Porter 

ไมไดแยกถึงความแตกตางของการบริจาคและการรับผิดชอบตอสังคม อยางไรก็ตาม 2 แนวคิดนี้มี

ความแตกตางกันและไมควรรวมเปนเร่ืองเดียวกัน การบริจาคนั้นจะเปนสวนยอยๆในการ

รับผิดชอบตอสังคมขณะท่ีบริษัทไมตองการท่ีจะบริจาคหรือรับผิดชอบตอสังคม แตหากองคกรมี

การกระทําข้ึนก็จะทําใหเปนท่ีช่ืนชมวามีความรับผิดชอบตอสังคมและมีผลกระทบในเชิงบวกตอ

สังคม อยางไรนั้นก็ยังคงมีขอจํากัดใน 2 ข้ันบนสุดของการรับผิดชอบตอสังคม (ข้ันการมีจริยธรรม

และข้ันการบริจาค) เนื่องจากไมสามารถจะขามข้ันมาทํา 2 ข้ันนี้กอนไดเลยหากยังมิไดมีการทําใน 

2 ข้ันลางกอนหนานี้ (ข้ันเศรษฐกิจและข้ันกฎหมาย) การสรางสมดุลระหวางข้ันตางๆเหลานี้ เชน 

การไดรับการยอบรับและช่ืนชมขององคกร ในการเขาไปเปนผูสนับสนุนกิจกรรม และโครงการ

ตางๆ ของชุมชน หากกิจกรรมนั้นจะชวยเพิ่มกําไรใหแกผูถือหุน ในกรณีผูบริหารจะใหความสนใจ

และพิจารณาในการปฏิบัติใหครบท้ัง 4 ระดับ 
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10.   โครงการ CSR และรายงานทางการเงิน ของบริษัท ไทยเบฟเวอร์เรจ จํากดั (มหาชน) 

 

โครงการ “ไทยเบฟ…รวมใจตานภัยหนาว” เกิดข้ึนจากเจตนารมณของ คุณเจริญและ

คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักด ีประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ 

จํากัด (มหาชน) ท่ีเห็นวาทุก ๆ ป ยังมีพี่นองชาวไทยอีกเปนจํานวนมากในถ่ินทุรกันดารท่ีตอง

ประสบภัยหนาว ดวยการมอบผาหมปละ 2 แสนผืน มูลคา 30 ลานบาท 

วตัถุประสงค์ของโครงการ 

  1. เพื่อชวยเหลือพี่นองชาวไทยผูประสบภัยหนาวในถ่ินทุรกันดาร 

  2. เพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางองคกร หนวยงานภาครัฐและ

ชาวบาน 

  3. เพื่อสงเสริมใหคนไทยมีน้ําใจ ชวยเหลือซ่ึงกันและกันดังคําพูดท่ีวา "คน

ไทยใหกนัได"  

  4. เพื่อสานตอความชวยเหลือท่ีมอบใหพี่นองคนไทยท่ีประสบภัยหนาวให

ไดรับความอบอุนเปนปท่ี 10 

ตลอด  9 ป ของบริษัทคนไทยท่ีดําเนินนโยบายหลักดานสังคม  คือ การแบงบัน 

ชวยเหลือและแสดงความรับผิดชอบตอสังคมไทย  จึงไดริเร่ิมโครงการ  "ไทยเบฟ...รวมใจตานภัย

หนาว" โดยมีจุดมุงหมายในการมอบผาหมปละจํานวน 200,000 ผืน กวา 130 อําเภอ 44 จังหวัดใน

เขตภาคเหนือและอีสาน  ผาหมกวา 1,600,000 ผืน มูลคา 240 ลานบาท ไดถูกลําเลียงและสงมอบ

ใหถืงมือพี่นองผูประสบภัยหนาว  เพื่อชวยบรรเทา  ความหนาวเย็น  และทุกขยากในถ่ิ นทุร 

กันดาร ผาหมทุกผืนจึงเปนเหมือนสัญลักษณแหงน้ําใจ ไมตรีท่ีคนไทยมอบใหแกกัน และน้ําตาจาก

ความตื้นตันใจ  รอยยิ้มของความปลาบ  ปล้ืม ความสุขของผูรับ  ท่ีไมตองทนทุกขจากความหนาว

เหน็บจากภัยธรรมชาติ  ทําใหเช่ือวา ความทุกขยาก ไมมากเกินการแบงปน  ตามแนวคิด คนไทยให

กันได  

ใน ป 2552 คาราวานความอบอุนกับโครงการไทยเบฟ  รวมใจตานภัยหนาวปท่ี  10 ดวย

ผาหมจํานวน 200,000 ผืน มูลคา 30 ลานบาท กําลังจะสงมอบใหถึงมือของพี่นองชาวไทยในเดือน

ตุลาคมและพฤศจิกายนนี้ 

กจิกรรมเพือ่สังคมของบริษัทไทย เบฟเวอร์เรจ จํากดั (มหาชน) 

ในการสรางความรับผิดชอบเพื่อสังคมบริษัทไทย เบฟเวอรเรจ จํากัด (มหาชน) ไดมีการ

ทํากิจกรรมเพื่อสังคมดังตอไปนี ้(บริษัท ไทยเบฟเวอรเรจ จํากัด (มหาชน) 2009) 
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การสนับสนุนด้านการศึกษา   

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ไดเล็งเห็นความสําคัญของการศึกษาของเด็ก

และเยาวชนท่ีจะ  เติบโตข้ึนมาเปนอนาคตของชาติในวันหนา เราจึงมีปณิธานเพื่อ  สนับสนุน

ทางดานทุนการศึกษาและ กิจกรรมตางๆ ในสถาบันการศึกษาเพื่อเยาวชนไทย  ดังนี้  

 

• สนับสนุนโครงการทุนเปรม ติณสูลานนท กองทุนเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาแก 

นักศึกษาและนักวิชาการ  ไทยท่ีตองการไปศึกษาตอท่ี The Paul H. Nitze School of Advanced 

International Studies (SAIS) มหาวิทยาลัย Johns Hopkins  

• ทูลเกลาฯ ถวายเงินจํานวน 5 ลานบาท  เพื่อสมทบทุนจัดตั้งกองทุนพัชรกิติยาภา 

กองทุนเพื่อสนับสนุนทุน  การศึกษาในสาขานิติศาสตรท่ี มหาวิทยาลัยคอรแนล  ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

• โครงการ “สานใจไทยสูใจใต” และโครงการ “สถาบันศึกษาปอเนาะตนแบบ”    

สนับสนุนโครงการดานการ ศึกษาผานมูลนิธิรักเมืองไทยของพลเอกเปรม  ติณสูลานนทประธาน

องคมนตรีและรัฐบุรุษอาวุโส  

• การสรางอาคารเรียนแกโรงเรียนวัดหอมเกร็ด สนับสนุนการสรางอาคารเรียนการ 

จัดหาครูการใหทุนการ - ศึกษา แกนักเรียนโรงเรียนวัดหอมเกร็ดจังหวัด นครปฐม 

• การมอบทุนการศึกษาดานดนตรีแกวิทยาลัยดุริยางคศิลป มอบทุนการศึกษาจํานวน  

10 ทุนตอปแก นักศึกษาท่ีมีความสามารถโดดเดนของวิทยาลัย ดุริยางคศิลป 

 

การสนับสนุนด้านกฬีา    

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) รวมสนับสนุนกิจกรรมกีฬาในรูปแบบตางๆ  

ดวยเช่ือวาการพัฒนา ดานการกีฬา  จะเปนสวนหนึ่งในการชวยสรางเสริมและพัฒนาสังคมไทยเรา

จึงมีปณิธานเพื่อสนับสนุนกีฬา  ดังนี้ 

- โครงการคัดเลือกเยาวชนไทย “ชางไทยไปเอฟเวอรตัน ” สงเสริมและสนับสนุน

นักกีฬาไทยใหมีโอกาส ไปฝกซอมกับ สโมสรเอฟเวอรตัน 

  - โครงการสนับสนุนการเพิ่มทักษะดานกีฬาแกเยาวชนไทย  โดยจัดฝกอบรม  และ

สนับสนุนทางการเงิน ในการแขงขันแกนักกีฬาไทยเพื่อกาวถึงเปาหมาย 

- โครงการชางจูเนียร  โครงการพัฒนาทักษะฟุตบอลระดับเยาวช นเพื่อพัฒนาตัวเองสู  

การเปนนักฟุตบอลอาชีพ 
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  - สนับสนุนงานกีฬามหาวิทยาลัยโลก คร้ังท่ี  24 สรางหมูบานนักกีฬาเพื่อเปนท่ีพักของ

นักกีฬาจากท่ัวโลก 

- โครงการ “ชาง-เอฟเวอรตัน ฟุตบอล  อคาเดมี” เพื่อฝกอบรมทักษะการเลนฟุตบอล  

อยางมืออาชีพเพื่อ ยกระดับมาตรฐานกีฬาฟุตบอลไทยกาวไปสูระดับสากล 

การสนับสนุนด้านสาธารณสุข    

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) หวงใยในเร่ืองของสุขภาพและสาธารณสุขของ

คนไทย ซ่ึงมีความ สําคัญอยางมากโดยเฉพาะผูท่ีมีความยากจนอยูหางไกลออกไป ในถ่ินธุรกันดาร  

และผูพิการท่ัวประเทศ เราจึงสนับสนุนการสาธารณสุข ดังนี้  

- สนับสนุนการจัดตั้ง “ชางคลินิก” จัดตั้งคลินิกพิเศษ  ประกอบดวยเคร่ืองมืออุปกรณ

พรอมผูเช่ียวชาญ เฉพาะโรคใหบริการประชาชนท่ีมีรายไดนอยในจังหวัดกําแพงเพชร 

- การสนับสนุนหนวยแขน-ขาเทียมเคล่ือนท่ีของมูลนิธิมหาวชิราลงกรณ  สนับสนุน

การ ดําเนินงานของมูลนิธิ มหาวชิราลงกรณ  เพื่อชวยเหลือผูพิการท่ียากไร  

- การบริจาครถพยาบาล บริจาครถพยาบาลใหกับโรงพยาบาลตางๆ ท่ัวประเทศ 

- การนอมกลาถวายรถทันตกรรมเคล่ือนท่ีแดสมเด็จพระพี่นางเธอเจาฟากัลยานิวัฒนา  

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ในกิจกรรมของมูลนิธิ  พอ.สว.   นอมกลาถวายรถทัน ตกรรม

เคล่ือนท่ี แดสมเด็จพระพี่นางเธอ  เจาฟากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร สําหรับใช

เปน “รถทันตกรรมเคล่ือนท่ี” ในกิจกรรมของมูลนิธิ พอ.สว. 

การสนับสนุนด้านศิลปวฒันธรรม     

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)  เล็งเห็นถึงความสวยงามและสําคัญ

ขนบธรรมเนียม และศิลปวัฒนธรรมของไทย   เราจึงมีปณิธานเพื่อสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม   ดังนี้ 

  - การสนับสนุนการแสดง “สยามนิรมิต”  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)  เปน

ผูสนับสนุนหลัก ในการแสดง "สยามนิรมิต" 

- การบูรณะภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดโพธ์ิ สนับสนุนการบูรณะซอมแซมภาพจิตรกรรม 

ฝาผนัง ในพระวิหาร- พระพุทธไสยาส วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม รา ชวรมหาวิหาร (วัดโพธ์ิ) 

   - สนับสนุนทางดานการเงินวงดุริยางค Thailand Philharmonic Orchestra วิทยาลัย 

ดุริยางคศิลป  

 - สนับสนุนทางดานการเงินวงขับรองประสานเสียงสวนพลู 

ช่วยเหลอืประชาชนในภาวะทีเ่กดิภัยพบิัติ 

ไทยเบฟ ไดตระหนักถึงกิจกรรมอันเปนประโยชนตอสาธารณชน  โดยเฉพาะในภาวะท่ี

เกิดภัยพิบัติในทุกๆ คร้ังไทยเบฟไดเขา  ไปชวยเหลือโดยทันทีเพื่อลด  ความเดือดรอนท่ีเปน
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ผลกระทบจากภัยพิบัติใหไดมากท่ีสุด ดังเชนเหตุการภัยพิบัติ  สึนามิท่ีกวาด ตอนชีวิต-ทรัพสินคน

ไทยใน 6 จังหวัดฝงอันดามัน ไทยเบฟไดชวยเหลือทันที 20 ลานบาท โดยแบงบริจาค 10 ลานบาท 

ใหเหยื่อผูเคราะหรายผานสภากาชาดไทยและอีก 10 ลาน ใหมูลนิธิราชประชานุ  เคราะหในพระ

บรมราชูปถัมภ รวมถึงบริจาคส่ิง ของเคร่ืองใชจําเปนอ่ืนๆ เชน  น้ําดื่มตราชาง กระดาษทิชชู ถุงมือ

ยาง ของขบเค้ียว หลังเกิดเหตุการณใหมๆ ทันที  และยังให ความชวยเหลืออยางตอเนื่องโดยชวย

กอสรางบานพัก 50 หลัง ท่ีบานน้ําเค็ม ซ่ึงเปนจุดท่ีเสียหายท่ีสุด ชวยใหชีวิตความเปนอยู  ของ

ชาวบานผูประสบภัยดีข้ึนอยางเห็นไดชัดจนถึงปจจุบันไทยเบฟไดใหความชวยเหลือสรางสนาม

ฟุตบอลพรอมลูวิ่งท่ีไดมาตรฐาน อาคารหองสมุด หองคอมพิวเตอร และหองแล็ป ในพื้นท่ีโรงเรียน

คมนียเขต ตั้งแตเกิดเหตุการณจนถึงปจจุบันรวมมูลคากวา 40 ลานบาทแลว 

นอกจากวัตถุส่ิงของแลว ไทยเบฟยังเดินหนาฟนฟูจิตใจเหยื่อคล่ืนยักษสึนามิ โดยนําทีม

ผูบริหารบริษัทฯ  รวมถึง 3 นักฟุตบอล เยาวชนไทยท่ี ไทยเบฟ คัดเลือกสงตัวไปฝกทักษะดาน

ฟุตบอล กับโครงการ " ชางไทยสูเอฟเวอรตัน " เดินทางไปเยือนเพื่อ มอบลูกฟุตบอล 200 ลูกให 10 

โรงเรียนและจัดแขงขัน ฟุตบอลเยาวชน 2 รุนเพื่อชวยฟนฟูสภาพจิตใจ  ท้ังนี้ ไทยเบฟ ยังมุงเนน ท่ี

จะตอบแทนประเทศและสังคมไทยตอไป 

การสนับสนุนด้านสังคม   

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ตระหนักอยูเสมอวา บริษัทไดรับโอกาส  และ

แรงสนับสนุนในการ ดําเนินธุรกิจ จากประเทศชาติและสังคม เราจึงมีปณิธานเพื่อ  ตอบแทน

ประโยชนใหแกสังคม ดังนี้ 

- โครงการ “ไทยเบฟ…รวมใจตานภัยหนาว ” การดําเนินโครงการท่ีผานมา โครงการ  

ไทยเบฟ...รวมใจตานภัยหนาวเกิดข้ึนจากความรวมมือระหวาง บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด  

(มหาชน) กับกระทรวงมหาดไทย  

- โครงการ "ขับข่ีปลอดภัยกับไทยเบฟ" ไทยเบฟไดรวมมือกับหลายองคกรท้ังภาครัฐ  

และเอกชนตางๆ รณรงคความรวมมือเพื่อความปลอดภัยบนทองถนน 

- โครงการรณรงคลดการเกิดอุบัติเหตุในชวงเทศกาลสงกรานตและเทศกาลปใหมการ

รณรงคการขับข่ีอยาง ปลอดภัยในชวงเทศกาลสงกรานตและเทศกาลปใหม 

- โครงการ Chang-Everton Projects for Better Living จัดสราง “หมูบานชาง-เอฟเวอร

ตัน” รวม 50 หลัง เพื่อมอบใหกับชาวบานในเขตบานน้ําเค็ม จังหวัดพังงาท่ีไดรับผลกระทบจากเหตุ

ภัยพิบัติสึนามิในป 2547 

- โครงการสงเสริมและพัฒนาชุมชนของไทยเบฟ สนับสนุนโครงการสงเสริมและ

พัฒนาชุมชนตางๆ ของสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA) 
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จากการศึกษารายงานประจําปในป 2003-2005 พบวาบริษัทนั้นมีรายได กําไรกอน

ดอกเบ้ีย กําไรข้ันตน กําไรสุทธิ กําไรสวนเกิน ROA และ ROE ท่ีสูงข้ึน ดังแผนภาพท่ี 6 

แผนภาพท่ี 7  การเปรียบเทียบผลประกอบการของบริษัทไทยเบฟเวอรเรจ จํากัด (มหาชน)  

ในป 2003 – 2005 

 

ท่ีมา : Thai Beverage Public Company Ltd., Annual Report 2005, Financial Highlight , 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัทไทยเบฟเวอรเรจ จํากัด (มหาชน), 2005), 5 

  

จากการศึกษารายงานประจําป และรูปแบบของโครงการเพื่อสังคม ของบริษัท ไทย เบฟ

เวอรเรจ จํากัด (มหาชน) สามารถกลาวไดวาบริษัท มีรูปแบบการทําโครงการเพื่อสังคมในรูปแบบ

ของการบริจาคเปนสวนใหญ โดยมีการสนับสนุนในโครงการในดานตางๆ อธิเชน การสนับสนุน

ดานกีฬา การศึกษา และสังคม เปนตน และนอกจากนี้บริษัทมีรายได และกําไรสุทธิจากการขาย

เคร่ืองดื่มสุราท่ีเพิ่มข้ึน ซ่ืงกลาวไดวาประชาชนมีการดื่มเคร่ืองแอลกอฮอลท่ีสูงข้ึนตามไปดวย ซ่ึง

ขัดกับกระแสสังคมท่ีตองการใหประชาชนลดปริมาณการดื่มเคร่ืองดื่มประเภทนี ้
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บทที ่3 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 

การศึกษาและวิจัย เร่ืองการรับรูรูปแบบและผลกระทบของโครงการ CSR ของนักศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรณีศึกษาโครงการไทยเบฟรวมใจตานภัยหนาว  

บริษัทไทย เบฟเวอรเรจ จํากัด (มหาชน) ผูวิจัยไดแบงการศึกษาดังตอไปนี้ ดังนี้ แหลงขอมูล 

ขอบเขตของขอมูล ประชากรและกลุมตัวอยาง ขอบเขตประชากร ข้ันตอนการศึกษา  เคร่ืองมือท่ีใช

ในการศึกษา ความนาเช่ือถือ การรวบรวมขอมูล ระยะเวลาในการศึกษา  วิธีท่ีใชในการวิเคราะห

ขอมูล สถิติท่ีใชในการวิเคราะห 

 

แหล่งข้อมูล 

การวิจัยในคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ และในเชิงปริมาณ ผูวิจัยไดทําการศึกษาโดย

แบงแหลงท่ีมาของขอมูลออกเปนแหลงขอมูลปฐมภูมิ และแหลงขอมูลทุติยภูมิ 

แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Source) 

ในการศึกษาผูวิจัยมีการเก็บขอมูลปฐมภูมิ โดยใชเทคนิคการสัมภาษณผูมีสวนไดสวน

เสียในโครงการไทยเบฟรวมใจตานภัยหนาวของ บริษัทไทย เบฟเวอรเรจ จํากัด มหาชน  และ

นักวิชาการทางดานสังคมศาสตร และการออกแบบสอบถามเขามาชวยในการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ 

แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Source) 

ในการเก็บขอมูลทุติยภูมิ ผูวิจัยศึกษาและรวบรวมขอมูลจากเอกสาร ท่ีไดมีการจัดทํา

และเก็บรวบรวมไวแลวจากแหลงตางๆ อธิเชน หนังสือ อินเทอรเน็ต ฐานขอมูลงานวิจัย วารสาร 

รายงานประจําป ฯลฯ  

 

ขอบเขตของข้อมูล 

ในการศึกษาการรับรูรูปแบบและผลกระทบของโครงการ CSR ของนักศึกษาคณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร  กรณีศึกษาโครงการไทยเบฟรวมใจตานภัยหนาว บริษัทไทย 

เบฟเวอรเรจ จํากัด (มหาชน) ผูวิจัยไดมีการเจาะจงและเลือกศึกษาบริษัท ไทยเบฟเวอรเรจ จํากัด 

(มหาชน) เนื่องจากเปนบริษัทท่ีมีการทํา  CSR อยางเห็นไดชัดโดยเฉพาะโครงการไทยเบฟ ตานภัย

หนาว และเปนโครงการท่ีมีช่ือเสียง มีการทํามาอยางตอเนื่องเปนเวลานาน ผูวิจัยจึงสนใจและยก 
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ประเด็นรวมถึงรายละเอียดของโครงการนี้ข้ึนมาศึกษา โดยทําการศึกษาจากเอกสารท่ีเกี่ยวของ และ

ใชเทคนิคการสัมภาษณ โดยสัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสียของโครงการไทยเบฟรวมใจตานภัยหนาว 

เพื่อรวบรวมขอมูลประกอบการวิจัยในคร้ังนี้ 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ในการศึกษารับรูรูปแบบและผลกระทบของโครงการ  CSR ของนักศึกษาคณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรณีศึกษาโครงการไทยเบฟรวมใจตานภัยหนาว บริษัทไทย เบฟเวอร

เรจ จํากัด (มหาชน)  ผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลจากนักศึกษาช้ันปท่ี 4 คณะวิทยาการจัดการทุกคน 

เนื่องจากประชากรมีจํานวนท่ีไมมากนัก โดยมีนักศึกษาท้ังส้ินจํานวน 140 คน เปนนักศึกษา

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่ัวไป จํานวน 69 คน และนักศึกษาสาขาวิชาการการจัดการชุมชนจํานวน 

78 คน ท้ังนี้เพื่อใหการวิจัยออกมาความถูกตองและนาเช่ือถือ  สําหรับนักศึกษาสาขาอ่ืนนั้น ไดแก 

สาขาการจัดการทองเท่ียว สาขาการตลาด และสาขาธุรกิจโรงแรมและท่ีพัก นั้นไดสําเร็จการศึกษา

ในรายวิชาครบตามท่ีหลักสูตรกําหนดแลว การเก็บขอมูลจึงทําการเก็บขอมูลจากนักศึกษาช้ันปท่ี 4 

เพียง 2 สาขาวิชา คือสาขาการจัดการธุรกิจท่ัวไป และสาขาการจัดชุมชน 

 

ขอบเขตประชากร 

 ขอบเขตประชากรในการวิจัยในคร้ังนี้ คือนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการช้ันปท่ี 4 ของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยภายในขอบเขตของสมมุติฐานท่ีวา นักศึกษาช้ันปท่ี 4 ไดผานการเรียน

วิชาจริยธรรมแลว มีความรูความเขาใจในเร่ืองของการรับผิดชอบตอสังคม และการทําโครงการ  

CSR เปนอยางดี ประกอบกับกําลังจะสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี และออกสูตลาดแรงงาน

ตอไป การศึกษาวิจัยกับกลุมนักศึกษาช้ันปท่ี 4 ถึงความคิดเห็นตอการทําโครงการ  CSR  จะชวยให

ไดขอมูลท่ีมีความชัดเจนมากข้ึนมาใชในการประกอบการวิจัยในคร้ังนี้  

 

ขั้นตอนการศึกษา  

ในการศึกษารับรูรูปแบบและผลกระทบของโครงการ CSR ของนักศึกษาคณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรณีศึกษาโครงการไทยเบฟรวมใจตานภัยหนาว บริษัทไทย เบฟเวอร

เรจ จํากัด (มหาชน) มีข้ันตอนในการศึกษาดังตอไปนี้ 

1. การเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารท่ีเกี่ยวของ เปนศึกษาจากเอกสารท่ีเกี่ยวของกับ

การทํา CSR การทํากิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท ไทยเบฟเวอรเรจ จํากัด (มหาชน) และผลงานวิจัย

ตางๆ ท่ีเกี่ยวของและรวบรวมไวแลว 
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2. การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสียตอโครงการไทยเบฟรวม

ตานภัยหนาว ของบริษัทไทยเบฟเวอรเรจ จํากัด (มหาชน) และการเก็บแบบสอบถามจากนักศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ ช้ันปท่ี 4 สาขาการจัดการธุรกิจท่ัวไป และสาขาการจัดการชุมชน 

มหาวิทยาลัยศิลปากร  

3. การวิเคราะหขอมูล : เปนการนําขอมูลท่ีไดรวบรวมมาทําการศึกษาและวิเคราะห โดย

ในสวนของแบบสอบถาม ผูวิจัยไดใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS for  Windows เขามาใชใน

การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้     

4. การสรุปผลการศึกษา : เปนการนําผลท่ีไดจากการวิจัยขอมูลมาสรุปผล  

5. การเสนอแนะ : เปนการนําผลท่ีไดจากการศึกษามาอภิปราย และเสนอแนะ 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

ในการศึกษาเร่ืองรับรูรูปแบบและผลกระทบของโครงการ  CSR ของนักศึกษาคณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรณีศึกษาโครงการไทยเบฟรวมใจตานภัยหนาว บริษัทไทย 

เบฟเวอรเรจ จํากัด (มหาชน) ผูวิจัยไดใชเคร่ืองมือในการศึกษางานวิจัยดวยกันออกเปน 2 สวน คือ

สวนของการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพและปริมาณ 

ในการเก็บขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบของโครงการ CSR ของโครงการไทยเบฟรวมใจตาน

ภัยหนาว บริษัทไทย เบฟเวอรเรจ จํากัด (มหาชน) ผูวิจัยใชการศึกษาจากเอกสารตางๆท่ีเกี่ยวของกับ

การทํา CSR และโครงการเพื่อสังคมของ ของบริษัทไทย เบฟเวอรเรจ จํากัด (มหาชน) และมีการราง

แนวคําถามเพื่อใชในการสัมภาษณและเก็บขอมูลมาวิเคราะหและสรุปผลในงานวิจัยคร้ังนี้ 

ในสวนของการเก็บขอมูลเชิงปริมาณ ผูวิจัยไดใชการออกแบบสอบถามในการเก็บ

ขอมูลจากกลุมประชากรท่ีศึกษา โดยในสวนของแบบสอบถามนั้น สามารถแบงออกเปน 3 สวน

ดวยกันดังนึ้ 

ส่วนที ่1 ขอมูลสวนบุคคลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ สาขาวิชาท่ี 

ศึกษา และรายไดตอเดือน 

ส่วนที ่2 ขอมูลเกี่ยวกับการรับรูผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับโครงการ CSR  และ 

ส่วนที ่3 ความคิดเห็น ทัศนคติ และขอเสนอแนะ ในการทํา CSR ของบริษัทไทย  

เบฟเวอรเรจ จํากัด (มหาชน) โครงการไทยเบฟรวมใจตานภัยหนาว 
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ความน่าเช่ือถือ 

ในการศึกษาและวิจัยคร้ังนี้ เพื่อใหไดผลงานวิจัยออกมาถูกตอง และมีความนาเช่ือถือ ใน

การตรวจสอบความนาเช่ือถือของเคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา ผูวิจัยไดปรึกษาและทําการวิจัย โดย

ผานความเห็นและการตรวจสอบของอาจารยท่ีปรึกษา นอกจากนี้ผูวิจัยไดมีการทดสอบความ

นาเช่ือถือของเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูล โดยมีการทดลองทําแบบสอบถามกับนักศึกษาสาขา

การจัดการธุรกิจท่ัวไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรซ่ึงเปนกลุมตัวอยางท่ีใกลเคียง

กับกลุมตัวอยางท่ีใชการวิจัยในคร้ังนี้ จํานวน 10 คน  

 

การรวบรวมข้อมูล 

ในการรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ แลวนํามาคัดกรอง

เพื่อใหไดขอมูลท่ีมีความถูกตองและมีความนาเช่ือถือ  

 

ระยะเวลาในการศึกษา 

ในการศึกษาและวิจัยในคร้ังนี้ ใชระยะเวลาในการศึกษาท้ังส้ิน 9 เดือน (มิถุนายน 2552 – 

กุมภาพันธ 2553) 

 

ตารางท่ี 2 กระบวนการ ข้ันตอนในการดําเนินการวิจัย 
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วธีิทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

ในการศึกษาเร่ืองรับรูรูปแบบและผลกระทบของโครงการ  CSR ของนักศึกษาคณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรณีศึกษาโครงการไทยเบฟรวมใจตานภัยหนาว บริษัทไทย 

เบฟเวอรเรจ จํากัด (มหาชน) เนื่องจากการเก็บขอมูลของงานวิจัยทําโดยการใชเทคนิคการสัมภาษณ 

การศึกษาจากเอกสาร การวิเคราะหขอมูลจึงเปนการแปลความหมายและหาขอสรุปจากการ

สัมภาษณ และขอมูลและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของตางๆ มาทําการวิเคราะหถึงความเกี่ยวของและความ

สอดคลองของขอมูล และนําขอมูลการวิเคราะหท่ีเรียบเรียงแลวมาตรวจสอบความถูกตอง เพื่อให

ไดงานวิจัยท่ีมีความถูกตองและสามารถเช่ือถือได  

ในสวนของการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม ผูวิจัยไดใชโปรแกรม  SPSS  for 

Windows เขามาชวยในการวิเคราะหขอมูลประกอบการวิจัย 

 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์  

         ขอมูลท่ีไดจากประชากรจํานวน 147 ถูกนํามาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 

for Windows โดยการวิเคราะหดวยคาสถิติตางๆ ดังนี้ อัตรารอยละ (Percentage) ความถ่ี 

(Frequency) คาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)           

เกณฑการใหคะแนนของคําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม ในสวนท่ี 

3 เปนแบบสอบถามของการใหความสําคัญของการเรียงลําดับความคิดเห็น ตามมาตรวัดของเรตติ้ง

สเกล (Rating Scale) ลักษณะคําถามเปนการแสดงความคิดเห็นในโครงการไทยเบฟรวมใจตานภัย

หนาว โดยมีคําตอบใหเลือก 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุดมีเกณฑการให

คะแนน และแปลความหมายของระดับคาเฉล่ียดังนี้ 

 

ตารางท่ี 3 การกําหนดระดับคะแนนตอระดับความคิดเห็น 

ระดับความคดิเห็น คะแนน 

                        มากท่ีสุด 

                        มาก 

                        ปานกลาง 

                        นอย 

                        นอยท่ีสุด 

5 

4 

3 

2 

1 
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เกณฑในการแปลความหมาย กําหนดไวเปนชวงเทาๆกัน ตั้งแต 1-5 คะแนน โดยเรียง

จากมากท่ีสุด–นอยท่ีสุด มีคา 5 ถึง 1 คะแนน ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4 การกําหนดระดับคาเฉล่ีย ตอการแปลความหมายจัดอันดับ 

ค่าคะแนนเฉลีย่ การแปลความหมายจัดอยู่อนัดับ 

4.50-5.00 

3.50-4.49 

2.50-3.49 

1.50-2.49 

1.00-1.49 

                      มากท่ีสุด 

                      มาก 

                      ปานกลาง 

                      นอย 

                      นอยท่ีสุด 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

  

การศึกษาเร่ือง รับรูรูปแบบและผลกระทบของโครงการ  CSR ของนักศึกษาคณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรณีศึกษาโครงการไทยเบฟรวมใจตานภัยหนาว บริษัทไทย 

เบฟเวอรเรจ จํากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษา การรับรูรูปแบบและผลกระทบท่ีไดรับ

จากการทําซีเอสอาร  ของบริษัทไทย  เบฟเวอรเรจ จํากัด  (มหาชน) โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูล 

โดยการใชแบบสอบถาม จากนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 147 คน 

โดยไดรับแบบสอบถามคืน 136 ชุด ซ่ึงขอมูลท่ีไดสามารถแบงการวิเคราะหขอมูล และการแปลผล

ขอมูลออกเปนสวน ดังนี้ 

 สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ สาขาวิชาท่ีกําลัง

ศึกษาอยู และรายไดตอเดือนท่ีไดรับ ขอมูลในสวนนี้วิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive 

Analysis) ไดแก รอยละ (Percent) และความถ่ี (Frequency)  

 สวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับการรับรูของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับโครงการเพื่อสังคมหรือ

ซีเอสอาร ไดแก การรับรูเกี่ยวกับโครงการเพื่อสังคม (ซีเอสอาร) การรับรูเกี่ยวกับบริษัทไทยเบฟ

เวอรเรจ การรับรูในโครงการเพื่อสังคม (ซีเอสอาร ) ของ บริษัทไทยเบฟเวอรเรจ  การรับรูใน

โครงการไท ยเบฟเวอรเรจรวมใจตานภัยหนาว และชองทางในการรับรูขาวสารของโครงการไทย

เบฟเวอรเรจ ในสวนนี้มีการวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)  ไดแก รอยละ 

(Percent) และความถ่ี (Frequency)  

 สวนท่ี 3 ความคิดเห็น ทัศนคติ และขอเสนอแนะในการทําโครงการเพื่อสังคมของ

บริษัท ไทยเบฟเวอรเรจ จํากัด (มหาชน) ในโครงการไทยเบฟรวมใจตานภัยหนาว โดยเปนการให

คะแนนของคําตอบท่ีมีใหเลือก 5 ระดับ (Rating Scale) และรูปแบบของคําถามเปนแบบปลายปด 

(Checklist) และในสวนของขอเสนอแนะ โดยแบงออกเปน 4 ดาน คือ 1. ดานการเปดรับขอมูล

ขาวสาร (Sensing) 2. ดานการจดจํา (Memory) 3. ดานการเรียนรู (Learning) และ  4. ดานการ

ตัดสินใจ (Decision Making) โดยในสวนนี้เปนการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา  

(Descriptive Analysis) ไดแก รอยละ (Percent) และความถ่ี (Frequency) คาเฉล่ีย (Mean) และสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)ในสวนของการศึกษาเร่ืองรูปแบบของโครงการซีเอสอาร 

โครงการไทยเบฟรวมใจตานภัยหนาว ผูวิจัยได มีการศึกษารวมรวบขอมูล และวิเคราะหขอมูลจาก  
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การวิจัยจากเอกสารท่ีเกี่ยวของ (Documentary Research) 

 

ส่วนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคลเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 5  เพศของประชากรท่ีใชในการศึกษา 

เพศ จํานวน ร้อยละ 

ชาย 42 30.88 

หญิง 94 69.12 

รวม 136 100.00 

 

จากตารางท่ี 5 พบวา ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ เปนเพศชาย 42 คน และเพศหญิง 

94 คน โดยคิดเปนรอยละ 30.88 และ 69.12 ตามลําดับ 

  

ตารางท่ี 6 สาขาวิชาของกลุมประชากรในการศึกษา 

สาขาวชิา จํานวน ร้อยละ 

การจัดการธุรกิจท่ัวไป 61 44.85 

การจัดการชุมชน 75 55.15 

รวม 136 100.00 

จากตารางท่ี 6 พบวา ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้กําลังศึกษาอยูในสาขาธุรกิจท่ัวไป 

61 คน และ ชุมชน 75 คน คิดเปนรอยละ 44.85 และ 55.15 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 7 ระดับรายไดของประชากร 

ระดับรายได้ ความถ่ี ร้อยละ 

นอยกวา 5,000 56 41.18 

5,001-6,000 49 36.03 

6,001-7,000 18 13.24 

7,001-8,000 7 5.15 

มากกวา 8,000 6 4.41 

รวม 136 100.00 
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จากตารางท่ี 7 พบวา ประชากรท่ีใชในการศึกษามีระดับรายไดอยูท่ี นอยกวา 5,000 บาท 

จํานวน 56 คน 5,001-6,000 บาท จํานวน 49 คน 6,001-7,000 บาท จํานวน 18 คน 7,0001-8,000 

บาท จํานวน 7 คน และมากกวา 8,000 บาท จํานวน 6 คน โดยคิดเปนรอยละ 41.18  36.03 13.24  

5.15 และ 4.41 ตามลําดับ   

 

ส่วนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบัการรับรู้ของผู้ตอบแบบสอบถามเกีย่วกบัโครงการเพือ่สังคมหรือซีเอสอาร์ 

  

จากจํานวนประชาการการศึกษาท้ังส้ิน 136 คน ทราบหรือรูจักเกี่ยวกับโครงการเพื่อ

สังคม(ซีเอสอาร) และรูจักบริษัทไทย เบฟเวอรเรจ จํากัด (มหาชน) ท้ังหมด 136 คน คิดเปนรอยละ 

100  

 

ตารางท่ี 8  โครงการซีเอสอาร ของบริษัทไทย เบฟเวอรเรจ จํากัด (มหาชน)  ท่ีกลุมประชากรทราบ 

หรือรูจัก 

โครงการเพือ่สังคม ทราบ ไม่ทราบ รวม 

โครงการไทยเบฟรวมใจตานภัยหนาว 

136 (100.00 

%) 0 (0.00%) 136 (100.00%) 

การสนับสนุนการศึกษาโครงการทุน

เปรม ติณสูลานนท 15 (11.03%) 121 (88.97%) 136 (100.00%) 

โครงการสานใจไทยสูใจใต 80 (58.82%) 56 (41.18%) 136 (100.00%) 

โครงการสถาบันปอเนาะ 6 (4.41%) 130 (95.59%) 136 (100.00%) 

โครงการชางไทยไปเอฟเวอรตัน 66 (48.53%) 70 (51.47%) 136 (100.00%) 

โครงการชางจูเนียร 16 (11.76%) 120 (88.24%) 136 (100.00%) 

โครงการชางคลินิก 13 (9.56%) 123 (90.44%) 136 (100.00%) 

เปนผูสนับสนุนการแสดงสยามนิรมิต 6 (4.41%) 130 (95.59%) 136 (100.00%) 

โครงการขับขี่ปลอดภัยกับไทยเบฟฯ 20 (14.71%) 116 (85.29%) 136 (100.00%) 

โครงการรณรงคการเกิดอุบัติเหตุเทศกาล

สงกรานต ปใหม 12 (8.82%) 124 (91.18%) 136 (100.00%) 

โครงการ Chang Everton Project for 

Better Living 11 (8.09%) 125 (91.91%) 136 (100.00%) 
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จากตารางท่ี 8 พบวา กลุมประชากร รูจักโครงการซีเอสอารของบริษัท ไทยเบฟเวอรเรจ 

จํากัด ในโครงการไทยเบฟรวมใจตานภัยหนาว มากท่ีสุด จํานวน 136 คน คิดเปนรอยละ 100 

โครงการสานใจไทยสูใจใต จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 58.82 และรองลงมาอีก คือโครงการชาง

ไทยไปเอฟเวอรตัน จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 48.53 

ในสวนเฉพาะของโครงการไทยเบฟรวมใจตานภัยหนาว จากจํานวนประชากร 136 คน 

รูจักหรือทราบเกี่ยวกับโครงการนี้ท้ังหมด 136 คน คิดเปนรอยละ 100  

 

ตารางท่ี 9  ชองทางท่ีผูตอบแบบสอบถามรรับรูเกี่ยวกับโครงการซีเอสอาร ไทยเบฟรวมใจตานภัย  

หนาว ของบริษัทไทยเบฟเวอรเรจ จํากัด (มหาชน) 

 

ช่องทาง จํานวน ร้อยละ 

โทรทัศน 117 86.03 

หนังสือพิมพ 10 7.35 

เว็บไซตขององคกร 4 2.94 

วิทย ุ 2 1.47 

จากคนใกลชิด 3 2.21 

เคยรวมโครงการดวยตนเอง 0 0.00 

อ่ืนๆ 0 0.00 

รวม 136 100.00 

 

จากตารางท่ี 9 พบวา ประชากรในการศึกษา รับรูเกี่ยวกับโครงการไทยเบฟรวมใจตาน

ภัยหนาว ผานทางโทรทัศน จํานวน 117 คน รองลงมาคือ หนังสือพิมพ 10 คน และรองลงมาอีกคือ 

ผานทางเว็บไซตขององคกร 4 คน โดยคิดเปนรอยละ 86.03 7.35 และ 2.94 ตามลําดับ 
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ส่วนที ่3 ความคดิเห็น ทศัคติ และข้อเสนอแนะในการทาํโครงการเพือ่สังคม หรือ CSR ของบริษัท 

ไทยเบฟเวอร์เรจ จํากดั (มหาชน) โครงการไทยเบฟร่วมใจต้านภัยหนาว 

 

ตารางท่ี 10  การเปดรับขอมูลขาวสารของผูตอบแบบสอบถามตอโครงการเพื่อสังคม “ไทยเบฟรวม 

ใจตานภัยหนาว” 

 

 

จากตารางท่ี 10 พบวากลุมประชากรมีการรับรูขาวสารของโครงการไทยเบฟรวมใจตาน

ภัยหนาวอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.47 และมีความเขาใจในความหมายและ

วัตถุประสงคของโครงการอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.53 

โดยสรุปแลวนั้น กลุมประชากรมีการเปดรับขอมูลขาวสารของโครงการไทยเบฟรวมใจ

ตานภัยหนาวอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.50 

 

 

 

 

 

ความคดิเห็นต่อโครงการ 

ไทยเบฟร่วมใจต้านภัยหนาว 

ระดบัความคดิเห็น 

รวม ค่าเฉลีย่ S.D 
ความ 

หมาย มาก

ทีสุ่ด 
มาก  

ปาน

กลาง 
น้อย  

น้อย

ทีสุ่ด 

ด้านการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร 

(Sensing) 

9. ทานรับรูขาวสารของ

โครงการไทยเบฟรวมใจตาน

ภัยหนาวมากนอยเพียงใด 

1 

0.7% 

7 

5.1% 

66 

48.5% 

51 

37.5% 

11 

8.1% 

136 

100.00% 
 3.47 0.75  

ปาน

กลาง 

10. ทานเขาใจความหมายและ

วัตถุประสงคของโครงการ

มากนอยเพียงใด 

 1 

0.74% 

4  

2.94% 

62 

45.59% 

60 

44.12%  

 9 

6.62% 

136 

100.00% 
 3.53  0.70 มาก 

รวม 
2 

0.74% 

11 

4.04% 

128 

47.06% 

111 

40.81% 

20 

7.35% 

272 

100% 
3.50 0.72 มาก 
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ตารางท่ี 11 การจดจําของผูตอบแบบสอบถามตอโครงการเพื่อสังคม “ไทยเบฟรวมใจตานภัยหนาว” 

 

      

จากตารางท่ี 11 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความเขาใจในโครงการไทยเบฟรวมใจตาน

ภัยหนาวอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.44 และรูจักโครงการไทยเบฟรวมใจตานภัย

หนาวอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.35  

 โดยสรุปแลวนั้นผูตอบแบบสอบถามสามารถจดจําโครงการเพื่อสังคมโครงการไทย

เบฟรวมใจตานภัยหนาวหนาวอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความคดิเห็นต่อโครงการ 

ไทยเบฟร่วมใจต้านภัย

หนาว 

ระดบัความคดิเห็น 

รวม ค่าเฉลีย่ S.D 
ความ 

หมาย มาก

ทีสุ่ด 
มาก  

ปาน

กลาง 
น้อย  

น้อย

ทีสุ่ด 

ด้านการจดจํา (Memory) 

11. ทานมีความเขาใจ 

โครงการไทยเบฟรวมใจ

ตานภัยหนาวดีมากนอย

เพียงใด 

2 

1.47% 

11 

8.09%  

62 

45.59%  

47 

34.56%  

14 

10.29%  

136 

100.00%  
3.44  0.84 

 ปาน

กลาง 

12. ทานรูจักโครงการไทย

เบฟรวมใจตานภัยหนาวดี

มากนอยเพียงใด 

2 

1.47%  

18 

13.24%  

54 

39.71%  

54 

39.71%  

8 

5.88%  

136 

100.00% 
3.35 0.84 

ปาน

กลาง 

รวม 
4 

1.47% 

29 

10.66% 

116 

42.65% 

101 

37.13% 

22 

8.09% 

272 

100.00% 
3.39 0.84 

ปาน

กลาง 
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ตารางท่ี 12  การเรียนรูของผูตอบแบบสอบถามตอโครงการเพื่อสังคม “ไทยเบฟรวมใจตานภัย 

หนาว” 

ความคดิเห็นต่อโครงการ 

ไทยเบฟร่วมใจต้านภัย

หนาว 

ระดบัความคดิเห็น 

รวม ค่าเฉลีย่ S.D 
ความ 

หมาย มาก

ทีสุ่ด 
มาก  

ปาน

กลาง 
น้อย  

น้อย

ทีสุ่ด 

ด้านการเรียนรู้ (Learning) 

13. บริษัททําโครงการเพื่อ

เปนการสงเสริมภาพลักษณ

ขององคกร 

0 

0.00% 

7 

5.14% 

35 

25.74% 

55 

40.44% 

39 

28.68% 

136 

100.00% 
3.93 0.86 มาก 

14. บริษัททําโครงการเพื่อ

เปนการลดความเสี่ยงของ

องคกร 

4 

2.94 % 

13 

9.56% 

55 

40.44% 

54 

39.71 % 

10 

7.35 % 

136 

100.00% 
3.39 0.87 

ปาน

กลาง 

15. บริษัททําโครงการเพื่อ

เปนการรับผิดชอบตอ

สังคม หรือมีจริยธรรมใน

การดําเนินธุรกิจ 

0 

0.00% 

 

5 

3.68% 

 

38 

27.94% 

 

65 

47.79% 

 

28 

20.59% 

 

 

136 

100.00% 

3.85 

 

 

0.87 

 

 

มาก 

 

 

16. บริษัททําโครงการเพื่อ

เปนการสงเสริมทาง

การตลาดใหแกองคกร 

0 

0.00% 

 

0 

0.00% 

 

32 

23.53% 

 

68 

50.00% 

 

36 

26.47% 

 

136 

100.00% 

 

4.03 

 

 

0.78 

 

 

มาก 

 

 

17. บริษัททําโครงการเพื่อ

ปองกันการตอตานจากผูมี

สวนไดสวนเสียขององคกร 

1 

0.74% 

 

4 

2.94% 

 

63 

46.32% 

 

52 

38.24% 

 

16 

11.76% 

 

136 

100.00% 

 

3.57 

 

0.76 

 

มาก 

 

18. บริษัททําโครงการเพื่อ

เปนการเพิ่มขีด

ความสามารถในการ

แขงขันใหเหนือคูแขง 

0 

0.00% 

 

5 

3.68% 

 

45 

33.09% 

 

71 

52.21% 

 

15 

11.03% 

 

136 

100.00% 

 

3.71 

 

0.71 

 

มาก 

 

19. บริษัททําโครงการ

เพื่อใหสามารถเขาถึงแหลง

ทุนไดงายยิ่งขึ้น 

0 

0.00% 

 

10 

7.35% 

 

59 

43.38% 

 

58 

42.65% 

 

9 

6.62% 

 

136  

100.00% 

3.49 

 

 

0.73 

 

 

ปาน

กลาง 

 

20. บริษัททําโครงการเพื่อ

เปนการเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการดําเนินงานใหแก

องคกร 

1 

0.74% 

 

4 

2.94% 

 

53 

38.97% 

 

72 

52.94% 

 

6 

4.41% 

 

136 

100.00% 

 

3.57 

 

 

0.66 

 

 

มาก 

 

 

21. บริษัททําโครงการเพื่อ

เปนการจัดสรรทรัพยากร

ของบริษัทใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

4 

2.94% 

 

6 

4.41% 

 

54 

39.71% 

 

66 

48.53% 

 

6 

4.41% 

 

136 

100.00% 

 

3.47 

 

 

0.78 

 

 

ปาน

กลาง 
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ตารางท่ี 12 (ตอ) การเรียนรูของผูตอบแบบสอบถามตอโครงการเพื่อสังคม “ไทยเบฟรวมใจตานภัย 

หนาว” 

 

ความคดิเห็นต่อโครงการ

ไทยเบฟร่วมใจต้านภัย

หนาว 

ระดบัความคดิเห็น 

รวม ค่าเฉลีย่ S.D 
ความ 

หมาย มาก

ทีสุ่ด 
มาก  

ปาน

กลาง  
น้อย 

น้อย

ทีสุ่ด 

22. บริษัททําโครงการเพื่อ

เปนการอาสาชวยเหลือ

ชุมชน และสังคม 

0 

0.00% 

 

2 

1.47% 

 

38 

27.94% 

 

72 

52.94% 

 

24 

17.65% 

 

136 

100.00% 

 

3.87 

 

 

0.71 

 

 

ปาน

กลาง 

 

23. บริษัททําโครงการเพื่อ

มุงแกไขปญหาสังคม 

0 

0.00% 

7 

5.15% 

55 

40.44% 

54 

39.71% 

20 

14.71% 

136 

100.00% 

3.64 

 

0.79 

 

มาก 

 

รวม 

 

10 

0.67% 

63 

4.21% 

527 

35.23

% 

687 

45.92

% 

209 

13.97

% 

1496 

100.00% 

3.68 

 

0.79 

 

มาก 

 

 

จากตารางท่ี 12 พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอการทําโครงการ  CSR  

โครงการไทยเบฟรวมใจตานภัยหนาวเปนการทําเพื่อสงเสริมภาพลักษณขององคกรอยูในระดับมาก 

โดยมีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.93  ทําเพื่อลดความเส่ียงขององคกร อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉล่ียอยูท่ี 

3.38 ทําเพื่อเปนการสรางจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.85 ทํา

เพื่อเปนการสงเสริมทางการตลาดใหแกองคกร อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียอยูท่ี 4.03 ทําเพื่อเปน

การปองกันการตอตานจากผูมีสวนไดสวนเสียขององคกรอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.57 

ทําเพื่อเปนการเพิ่มขีดความสามารถใหเหนือคูแขงอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.71 ทํา

เพื่อใหองคกรสามารถเขาถึงแหลงทุนไดงายยิ่งข้ึน อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.49 ทํา

เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานใหกับองคกรอยูในระดับท่ีมาก โดยมีคาเฉล่ียอยูท่ี 

3.57 ทําเพื่อเปนการจัดสรรทรัพยากรของบริษัทใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนอยูในระดับปานกลาง 

โดยมีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.47 ทําเพื่อเปนการอาสาชวยเหลือชุมชนและสังคมอยูในระดับมาก โดยมี

คาเฉล่ียอยูท่ี 3.87 และเปนการทําเพื่อเปนการมุงแกไขปญหาสังคมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียอยู

ท่ี 3.64 

โดยสรุปแลวนั้นผูตอบแบบสอบถามมีการเรียนรูเกี่ยวกับโครงการ CSR ไทยเบฟรวมใจ

ตานภัยหนาว อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.68 
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ตารางท่ี 13  การตัดสินใจของผูตอบแบบสอบถามตอโครงการเพื่อสังคม “ไทยเบฟรวมใจตานภัย 

หนาว” 

 

ความคดิเห็นต่อโครงการ 

ไทยเบฟร่วมใจต้านภัย

หนาว 

ระดบัความคดิเห็น 

รวม ค่าเฉลีย่ S.D 
ความ 

หมาย มาก

ทีสุ่ด 
มาก  

ปาน

กลาง 
น้อย  

น้อย

ทีสุ่ด 

ด้านการตัดสินใจ (Decision 

Making) 

24. การทําโครงการ CSR 

ของบริษัทไทยเบฟเวอรเรจ 

โครงการไทยเบฟรวมใจ

ตานภัยหนาว สงผลใหทาน

รูจักบริษัทดีมากขึ้นหรือไม 

5 

3.68% 

12 

8.82% 

46 

33.82% 

59 

43.38% 

14 

10.29% 

136 

100.00% 
3.48 0.92 

ปาน

กลาง 

25. การทําโครงการ CSR 

ของบริษัทไทยเบฟเวอรเรจ 

โครงการไทยเบฟรวมใจ

ตานภัยหนาว สงผลใหทาน

มีความนิยมในการบริโภค

สินคาของไทยเบฟเวอรเรจ 

มากขึ้นหรือไม 

 8 

5.88% 

10 

7.35 % 

61 

44.85%  

49 

36.03%  

8 

5.88% 

136 

100.00% 
3.29  0.91 

ปาน

กลาง 

26. การทําโครงการ CSR 

ของบริษัทไทยเบฟเวอรเรจ 

โครงการไทยเบฟรวมใจ

ตานภัยหนาว สงผลใหทาน

มีความจงรักภักดีตอสินคา 

และตัวองคกรของบริษัท

ไทยเบฟเวอรเรจ มากขึ้น

หรือไม 

13 

9.56% 

12 

8.82% 

54 

39.71% 

48 

35.29% 

9 

6.62% 

136 

100.00% 
3.21 1.02 

ปาน

กลาง 

27. ทานคิดวาการทํา

โครงการ CSR โครงการ

ไทยเบฟรวมใจตานภัยหนาว 

กอใหเกิดประโยชนตอตัว

องคกรมากนอยเพียงใด 

0 

0.00% 

9 

6.62% 

29 

21.38% 

76 

55.88% 

22 

16.18% 

136 

100.00% 
3.82 0.78 มาก 

 

 

28. ทานคิดวาการทํา

โครงการ CSR โครงการ

ไทยเบฟรวมใจตานภัยหนาว 

กอใหเกิดประโยชนตอ

สังคมมากนอยเพียงใด 

0 

0.00% 

3 

2.21% 

32 

23.53% 

83 

61.03% 

18 

13.24% 

136 

100.00% 
3.85 0.66 มาก 
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ตารางท่ี 13 (ตอ) การตัดสินใจของผูตอบแบบสอบถามตอโครงการเพื่อสังคม “ไทยเบฟรวมใจตาน 

ภัยหนาว” 

 

จากตารางท่ี 13 พบวา การทําโครงการ  CSR  โครงการไทยเบฟรวมใจตานภัยหนาว 

สงผลใหผูตอบแบบสอบถามรูจักบริษัทมากข้ึนอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.48 มี

ความนิยมในการบริโภคสินคาของบริษัทอยูในระดับปานกลางโดยมีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.29 กอใหเกิด

ความจงรักภักดีตอสินคา และตัวองคกรอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.21 การทํา

โครงการ CSR กอใหเกิดประโยชนตอตัวองคกรอยูในระดับท่ีมาก โดยมีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.82 การทํา

โครงการ CSR  โครงการไทยเบฟรวมใจตานภัยหนาวกอใหประโยชนตอสังคมอยูในระดับมาก  

โดยมีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.85 และการทําโครงการ  CSR  โครงการไทยเบฟรวมใจตานภัยหนาวกอให

ประโยชนตอชุมชนอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.85  

 โดยสรุปแลวนั้นการทําโครงการ CSR โครงการไทยเบฟรวมใจตานภัยหนาว กอใหเกิด

การตัดสินใจของผูตอบแบบสอบถามอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.58 

 

 

 

 

 

 

ความคดิเห็นต่อ

โครงการไทยเบฟ

ร่วมใจต้านภัยหนาว 

ระดบัความคดิเห็น 

รวม 

ค่า 

เฉลี่

ย 

S.D 
ความ 

หมาย มาก

ทีสุ่ด 
มาก  ปานกลาง  น้อย น้อยทีสุ่ด 

29. ทานคิดวาการทํา

โครงการ CSR 

โครงการไทยเบฟ

รวมใจตานภัยหนาว 

กอใหเกิดประโยชน

ตอชุมชนมากนอย

เพียงใด 

1 

0.74% 

5 

3.68% 

33 

24.26% 

72 

52.94% 

25 

18.38% 

136 

100.00% 
3.85 0.78 

มาก 

 

 

รวม 

 

27 

3.31% 

51 

6.25% 

225 

27.57% 

387 

47.43% 

96 

11.74% 

816 

100.00% 
3.58  0.90 

 

มาก 
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ตารางท่ี 14 ผลกระทบของการทําโครงการ CSR โครงการไทยเบฟรวมใจตานภัยหนาวตอบริษัท 

 

ความคดิเห็นต่อผลกระทบจากโครงการไทย

เบฟร่วมใจต้านภัยหนาวต่อบริษัท 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย รวม 

ภาพลักษณของบริษัทดีข้ึน 128 (94.12%) 8 (5.88%) 136 

บริษัทมียอดขายท่ีสูงข้ึน 39 (28.68%) 97 (71.32%) 136 

บริษัทมีช่ือเสียงและเปนท่ีรูจักมากข้ึน 106 (77.94%) 30 (22.06%) 136 

บริษัทมีกระบวนการทํางานท่ีมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 20 (14.71%) 116 (85.29%) 136 

บริษัทมีความเส่ียงจากการถูกตอตานลดลง 47 (34.56%) 89 (65.44%) 136 

เกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนของบริษัท 36 (26.47%) 100 (73.53%) 136 

บริษัทมีการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งข้ึน 21 (15.44%) 115 (84.56%) 136 

บริษัทมีการจัดสรรและใชทรัพยากรไดเกิด

ประโยชนมากข้ึน 28 (20.59%) 108 (79.41%) 136 

บริษัทไดรับความเช่ือถือจากแหลงทุนมาก

ข้ึน 52 (38.24%) 84 (61.76%) 136 

อ่ืนๆ 0 (0.00%) 136 (100.00%) 136 

 

จากตารางท่ี 14 พบวาการทําโครงการ  CSR โครงการไทยเบฟรวมใจตานภัยหนาวสงผล

กระทบตอบริษัทเอง โดยกอใหเกิดภาพลักษณท่ีดีข้ึนมากท่ีสุด จํานวน 12 8 คน รองลงมาคือทําให

บริษัทมีช่ือเสียงและเปนท่ีรูจักมากข้ึน จํานวน 106 คน และรองลงมาอีกคือทําใหไดรับความเช่ือถือ

จากแหลงทุนมากข้ึน จํานวน 52 คน โดยคิดเปนรอยละ 94.12  77.94 และ 38.24 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 15  ผลกระทบของการทําโครงการ CSR โครงการไทยเบฟรวมใจตานภัยหนาวตอสังคม 

และผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัท 

 

ความคดิเห็นต่อผลกระทบจากโครงการไทย

เบฟร่วมใจต้านภัยหนาวต่อสังคมและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียของธุรกจิ 

จํานวน ร้อยละ 

สังคมและชุมชนมีสวัสดิการและความ

เปนอยูท่ีดีข้ึน 66 48.53 

เปนการสงเสริมการบริโภคสินคาของบริษัท

เพิ่มมากข้ึน 21 15.44 

ผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัทมีความพึง

พอใจมากข้ึน และลดกระแสการถูกตอตาน

จากสังคมท่ีลดลง 36 26.47 

ชวยลดและแกปญหาหรือประเด็นทางสังคม

ท่ีเกิดข้ึน 13 9.56 

อ่ืนๆ 0 0.00 

รวม 136 100.00 

 

จากตารางท่ี 15 พบวาการทําโครงการ  CSR โครงการไทยเบฟรวมใจตานภัยหนาว

กอใหเกิดผลกระทบตอสังคมและผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัทโดยมีความเห็นวา การทําโครงการ  

CSR สงผลให สังคมและชุมชนมีสวัสดิการและความเปนอยูท่ีดีข้ึนมากท่ีสุด จํานวน 66 คน 

รองลงมาคือ ทําให ผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัทมีความพึงพอใจมากข้ึน และลดกระแสการถูก

ตอตานจากสังคมท่ีลดลง จํานวน 36 คน และรองลงมาอีก เปนการกอใหเกิดการสงเสริม การบริโภค

สินคาของบริษัทเพิ่มมากข้ึน จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 48.53 26.47 และ 15.44 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 16  ผูไดรับประโยชนข้ันสุดทายจากการทําโครงการ CSR  “โครงการไทยเบฟรวมใจตาน 

ภัยหนาว” 

ความคดิเห็นต่อบุคคลทีไ่ด้รับ

ผลประโยชน์สูงสุดจากโครงการ 
จํานวน ร้อยละ 

ตัวบริษัทเอง 106 77.94 

พนักงานบริษัท 3 2.21 

ชุมชนและสังคม 22 16.18 

ผูบริโภค 4 2.94 

ภาครัฐ 1 0.74 

คูแขงขันของบริษัท 0 0.00 

อ่ืนๆ 0 0.00 

รวม 136 100.00 

  

จากตารางท่ี 16 พบวาผูตอบแบบสอบถามเห็นวาผูไดรับประโยชนสูงสุดจากการทํา

โครงการ CSR  โครงการไทยเบฟรวมใจตานภัยหนาวมากท่ีสุด คือ ตัวบริษัทเอง จํานวน 106 คน 

รองลงมาคือชุมชนและสังคม จํานวน 22 คน และรองลงมาอีก คือ ผูบริโภค จํานวน 4 คน โดยคิด

เปนรอยละ 77.94 16.18 และ 2.94 ตามลําดับ 

 

ข้อเสนอแนะ 

• เปนประเด็นท่ีนาสนใจ อยากใหลองทํากับท้ังคณะ ถาเปนไปได หรือไมก็ลองทํา CSR ของ

บริษัทอ่ืน 

• การทําโครงการแตละโครงการควรเห็นแกประโยชนท่ีจะไดรับในการทําโครงการมากกวา

ประโยชนในองคกร 

• อยากใหมีการจัดโครงการนี้ตอไปอีก และอยากใหจัดเปนแบบอ่ืนๆ หรือกลุมผูท่ีตองการ

ความชวยเหลือนอกจากโครงการไทยเบฟรวมใจตานภัยหนาว 

• การทํา  CSR ของไทยเบฟ เปนกลยุทธการตลาดอีกปจจัยหนึ่งเพื่อเพิ่มยอดขายใหกับสินคา

ของตน เปนการสรางช่ือเสียงและภาพลักษณ 

• การแจกผาหมท่ีตีตราของบริษัทเปนการโฆษณา และสรางภาพลักษณท่ีดีตอผูมีสวนได

สวนเสียของโครงการ 
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การศึกษารูปแบบของการทาํโครงการเพือ่สังคมหรือ CSR   ของบริษัท ไทย เบฟเวอร์เรจ จํากดั 

(มหาชน) โครงการไทยเบฟร่วมใจต้านภัยหนาว 

  จากการศึกษาจากเอกสาร ไดแก รายงานประจําป ของบริษัทไทยเบฟเวอรเรจ จํากัด 

(มหาชน) และการสัมภาษณผูท่ีเคยไดเขารวมโครงการไทยเบฟรวมใจตานภัยหนาว พบวา ทาง

บริษัท มีการทําโครงการโดยการผาหม และเคร่ืองกันหนาว ไปแจกใหกับผูประสบภัยหนาว ในเขต

ภาคเหนือ โดยมีการประสางานกับผูนําชุมชน อาทิ ผูใหญบาน กํานัน และ องคการบริหารสวน

ตําบล เปนตน โดยมีการแจงยอดจํานวนสมาชิกในหมูบาน และทางบริษัทไดทําการมอบเคร่ืองกัน

หนาว ใหกับตัวแทนผูนําชุมชน และใหผูนําชุมชนดําเนินการนําไปแจกจายใหแกสมาชิกในชุมชน

อีกคร้ัง ในการดําเนินโครงการเพื่อสังคม โครงการไทยเบฟรวมใจตานภัยหนาว มีระยะเวลาในการ

ดําเนินงาน ในชวงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม โดยมีระยะเวลาในการดําเนินการของโครงการอยาง

ตอเนื่องเปนปท่ี 9   
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บทที ่5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

สรุปผลการศึกษา 

 

จากผลการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามดวยโปรแกรมทางสถิติสําเร็จรูป SPSS for 

Window สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังตอไปนี้ 

ส่วนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคลเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม  พบวา กลุมประชากรท่ีใชใน

การศึกษาสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยเปนเพศหญิงท้ังส้ิน 94 คน เพศชายจํานวน 42 

คน คิดเปนรอยละ 69.12  และ 30.88 ตามลําดับ ผูตอบแบบสอบถามมีการศึกษาในสาขาการจัดการ

ชุมชน จํานวน 75 คน สาขาการจัดการธุรกิจท่ัวไป จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 55.15 และ 44.85 

ตามลําดับ และมีระดับรายไดอยูในระดับท่ีนอยกวา 5,000 บาทตอเดือน  

ส่วนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบัการรับรู้ของผู้ตอบแบบสอบถามเกีย่วกบัโครงการเพือ่สังคม

หรือ CSR  พบวาผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 136 คน ทราบและรูจักโครงการเพื่อสังคมหรือ  CSR  

และบริษัทไทยเบฟเวอรเรจ จํากัด (มหาชน) โดยผูตอบแบบสอบถามทราบและรูจักโครงการ  CSR  

โครงการไทยเบฟรวมใจตานภัยหนาว มากท่ีสุด จํานวน 136 คน คิดเปนรอยละ 100 โครงการสาน

ใจไทยสูใจใต จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 58.82 และรองลงมาอีก คือโครงการชางไทยไปเอฟ

เวอรตัน จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 48.53 ผูตอบแบบสอบถามมีการรับรูเกี่ยวกับโครงการไทย

เบฟรวมใจตานภัยหนาว ผานทางโทรทัศน จํานวน 117 คน รองลงมาคือ หนังสือพิมพ 10 คน และ

รองลงมาอีกคือ ผานทางเว็บไซตขององคกร 4 คน คิดเปนรอยละ 86.03 7.35 และ 2.94 ตามลําดับ 

 ส่วนที ่3 ความคดิเห็น ทศันคติ และข้อเสนอแนะในการทาํโครงการเพือ่สังคมของบริษัท 

ไทยเบฟเวอร์เรจ จํากดั (มหาชน) ในโครงการไทยเบฟร่วมใจต้านภัยหนาว  จากการศึกษาในสวนนี้ 

ดวยวิธีการใหคะแนนตามลําดับของความคิดเห็น ( Rating Scale) พบวา ดานการเปดรับขอมูล

ขาวสารของโครงการไทยเบฟรวมใจตานภัยหนาวอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.50 ดานการ

จดจํา ผูตอบแบบสอบถามสามารถจดจําโครงการเพื่อสังคมโครงการไทยเบฟรวมใจตานภัยหนาว

หนาวอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.39 ดานการเรียนรู ผูตอบแบบสอบถามมีการเรียนรู

เกี่ยวกับโครงการ CSR  ไทยเบฟรวมใจตานภัยหนาว อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.68  
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ดานการตัดสินใจ มีการตัดสินใจของผูตอบแบบสอบถามอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.58 

ในสวนของความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบท่ีเกิดจากการทําโครงการ  CSR  

โครงการไทยเบฟรวมใจตานภัยหนาว ตอบริษัทเอง  ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวา การทํา

โครงการ  CSR ของบริษัท โครงการไทยเบฟรวมใจตานภัยหนาวสงผลกระทบตอบริษัท โดย

กอใหเกิดภาพลักษณท่ีดีข้ึนมากท่ีสุด จํานวน 127 คน รองลงมาคือทําให บริษัทมีช่ือเสียงและเปนท่ี

รูจักมากข้ึน  จํานวน 106 คน และรองลงมาอีกคือทําใหไดรับความเช่ือถือจากแหลงทุนมากข้ึน 

จํานวน 52 คน โดยคิดเปนรอยละ 94. 12  77.94 และ 38.24  ตามลําดับ เกิดผลกระทบตอผูมีสวนได

สวนเสียของธุรกิจ โดยมีความเห็นวา การทําโครงการ  CSR สงผลให สังคมและชุมชนมีสวัสดิการ

และความเปนอยูท่ีดีข้ึนมากท่ีสุด จํานวน 66 คน รองลงมาคือ ทําให ผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัทมี

ความพึงพอใจมากข้ึน และลดกระแสการถูกตอตานจากสังคมท่ีลดลง  จํานวน 36 คน และรองลงมา

อีก เปนการกอใหเกิดการสงเสริม การบริโภคสินคาของบริษัทเพิ่มมากข้ึน  จํานวน 21 คน คิดเปน

รอยละ 48.53 26.47 และ 15.44 ตามลําดับ และมองวาการทํา CSR ของบริษัทนั้น ทายสุดแลวนั้นผูท่ี

ไดรับผลประโยชนสูงสุดจากโครงการ คือ ตัวบริษัทเอง จํานวน 106 คน รองลงมาคือชุมชนและ

สังคม จํานวน 22 คน และรองลงมาอีก คือ ผูบริโภค จํานวน 4 คน โดยคิดเปนรอยละ 77.9 4 16.18 

และ 2.94 ตามลําดับ 

การศึกษารูปแบบของโครงการ  CSR  โครงการไทยเบฟร่วมใจต้านภัยหนาว พบวา

บริษัทไทยเบฟเวอรเรจมีการทําโครงการ  CSR โครงการไทยเบฟรวมใจตานภัยหนาว ในรูปแบบ

ของการบริจาค โดยมีการแจกเคร่ืองกันหนาวใหแกผูประสบภัยหนาวในชวงฤดูหนาว ใหแก

ประชาชนท่ีประสบภัยหนาวทางภาคเหนือ  

 

อภิปรายผล 

1. กระบวนหาคาํตอบ 

 การศึกษาเร่ืองการรับรูรูปแบบของโครงการ  CSR  ภาคเอกชนของประเทศ

ไทยของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผูวิจัยไดมีกระบวนการหาคําตอบ โดย

การวิจัยจากเอกสารท่ีเกี่ยวของ การเก็บแบบสอบถาม และการสอบถามผูท่ีเคยเขารวมโครงการ  

CSR  โครงการไทยเบฟรวมใจตานภัยหนาว  

 จากวิธีการศึกษา โดยการวิจัยจากเอกสารท่ีเกี่ยวของ การเก็บแบบสอบถาม 

และการสัมภาษณผูท่ีเคยเขารวมโครงการไทยเบฟรวมใจตานภัยหนาว นั้นมีความเหมาะสม 

เนื่องจากสามารถอธิบายผลการศึกษาไดครอบคลุมวัตถุประสงคของการศึกษา โดยการศึกษาจาก

เอกสารท่ีเกี่ยวของ และการสอบถามจากผูท่ีเคยเขารวมโครงการไทยเบฟรวมใจตานภัยหนาว 
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สามารถชวยอธิบายผลการศึกษาในสวนของการศึกษา รูปแบบของการทําโครงการ  CSR  โครงการ

ไทยเบฟรวมใจตานภัยหนาว ของบริษัทไทยเบฟรวมใจตานภัยหนาว และในการศึกษาโดยการเก็บ

แบบสอบถาม นั้นมีความเหมาะสมและใชในการอภิปรายผลการวิจัยไดเปนอยางดี และทําให

งานวิจัยท่ีออกมามีความนาเช่ือถือ เนื่องจากในการเก็บแบบสอบถาม ผูวิจัยไดเก็บขอมูลกับกลุม

ประชากร คือ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการช้ันปท่ี 4 สาขาการจัดการธุรกิจท่ัวไป และสาขาการ

จัดการชุมชน ท้ังหมด ขอมูลท่ีไดจึงมีความนาเช่ือถือและแมนยํา 

 ประเด็นท่ีนาสนใจในการศึกษาคร้ังนี้ก็คือ หากมีการเก็บขอมูลจากบริษัท

ไทยเบฟเวอรเรจ จํากัด (มหาชน) โดยตรงเองจะทําใหการศึกษาคร้ังนี้มีความนาสนใจมากยิ่งข้ึน 

เนื่องจากไดขอมูลท่ีมีรายละเอียดมากข้ึน แตท้ังนี้ในการศึกษาและเก็บขอมูลจากบริษัทโดยตรงนั้น 

เปนไปไดคอนขางยาก เนื่องจากขอมูลในบางเร่ืองนั้น เปนความลับของทางบริษัท ไมสามารถท่ีจะ

เปดเผยได   

2. ผลการวจัิย 

 จากการวิจัย พบวา นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการช้ันปท่ี 4 มหาวิทยาลัย

ศิลปากร มีความรูและรับรูเกี่ยวกับการทําโครงการ  CSR  โครงการไทยเบฟรวมใจตานภัยหนาว 

โดยรวมแลวนั้นอยูในระดับท่ีมาก และมองวาการทํา  CSR  โครงการไทยเบฟรวมใจตานภัยหนาว 

ของบริษัทไทยเบฟเวอรเรจ นั้นเปนการเพื่อสรางภาพลักษณใหกับองคกร และทายสุดแลวนั้น 

องคกรเองจะเปนผูท่ีไดรับผลประโยชนสูงสุด และในการศึกษาเร่ืองรูปแบบของโครงการ  CSR  

โครงการไทยเบฟรวมใจตานภัยหนาว มีรูปแบบท่ีมุงเนนไปในเร่ืองการบริจาค (Philanthropy) 

มากกวาการทํา CSR ในรูปแบบอ่ืนๆ  

สําหรับประเด็นความสอดคลอง/ความขัดแยงกับงานวิจัยอ่ืน  ๆจากผล

การศึกษาพบวาการทํา CSR ของบริษัทไทย เบฟเวอรเรจ จํากัด (มหาชน) มีการทําโครงการเพื่อ

สังคม เพื่อเปนการบริจาคเพื่อการกุศล ซ่ึงสอดคลองเร่ืองของ ชนิดของกิจกรรม CSR  ของ ศ.ฟลิป 

คอตเลอร และแนนซ่ี ลี (2009) เม่ือเทียบรูปแบบของการทําโครงการ CSR  โครงการไทยเบฟรวม

ใจตานภัยหนาว ของบริษัทไทยเบฟเวอรเรจ จํากัด (มหาชน) พบวายังคงมีรูปแบบท่ีไมเหมือนกับ

การทําโครงการ CSR ของตางประเทศ (Wiseknow 2009) ท้ัง 6 แนวโนมอยาง ดังตอไปนี้ 

1.Multisector Partnership 2. Creative Philanthropy หรือ Corporate Philanthropy 3. Green 

Innovation 4. New Effective Communication 5. Back to Basic of Reduce Reuse and Recycle 6. 

Multistakeholder Engagement โดยรูปแบบในการทําโครงการเพื่อสังคมของบริษัทไทยเบฟเวอรเรจ 

จํากัด (มหาชน) โครงการไทยเบฟ รวมใจตานภัยหนาว ยังคงมีรูปแบบท่ีมุงในการบริจาค มากกวา

รูปแบบดังกลาว ในการทําโครงการไทยเบฟรวมใจตานภัยหนาวนั้น มีการทําโครงการ CSR อยูใน
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ระดับอาสาสมัคร ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ โสภณ พรโชคชัย (2551) ในเร่ืองของการรับรู

รูปแบบของโครงการ CSR  ภาคเอกชนของประเทศไทยของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิด การรูสึกและเขาใจ (Sensing) ของ

โครงการซีอาร โดยผานทางการรับรูขาวสาร โดยมีการเปดรับขาวสาร และเขาใจในวัตถุประสงค

ของโครงการอยูในระดับท่ีมาก มีการจดจํา (Memory) และเขาใจเกี่ยวกับโครงการอยูในระดับปาน

กลาง เกิดการเรียนรู (learning) อยูในระดับมาก และมีการตัดสินใจอยูในระดับท่ีมาก โดยการเกิด

กระบวนการรับรูนั้นเกิดจากการท่ีผูตอบแบบสอบถามไดรับส่ิงเรา (Stimulus) โดยการไดรับ

ขาวสารเกี่ยวกับโครงการไทยเบฟรวมใจตานภัยหนาว โดยผานชองทางของส่ือโทรทัศนเปนสวน

ใหญ อีกท้ังดวยระยะเวลาของโครงการท่ีดําเนินการตอเนื่องมาเปนระยะเวลา 9 ป จึงทําใหผูตอบ

แบบสอบถามจํานวน 136 คน ท้ังหมด ทราบหรือรูจักโครงการเปนอยางดี ในการรับรูนั้นมีการผาน

ประสาทสัมผัสคือ หู และตา มีประสบการณเกี่ยวกับโครงการ CSR  โดยไดผานการศึกษาจากในช้ัน

เรียน และการแปลความหมาย ตามการเกิดกระบวนการรับรู ซ่ึงสอดคลองกับกระบวนการการเกิด

การรับรู (NovaBizz 2009)  

 

ข้อเสนอแนะ 

 1.ข้อเสนอแนะจากการวจัิย  

1.1 ผลการวิจัยสามารถนําไปประยุกต ใชกับโครงการ CSR โครงการ 

อ่ืนๆ หรือบริษัทอ่ืนๆ ได ในแงมุมของผูท่ีอยูภายนอกหรือผูสังเกตการณ 

  1.2 จากผลการวิจัยพบวา ควรมีการวัดถึงผลกระทบ และผลตอบแทนท่ี

ไดรับจากการทําโครงการท้ังนี่เพื่อเปนการประเมินถึงความคุมคา ท้ังในแงของตัวเงิน และ

ผลตอบแทนท่ีไมสามารถวัดได ประกอบการวิจัย ท้ังนี้จะชวยใหสามารถองคกรท่ีตองการทํา

โครงการ CSR สามารถใชประกอบการพิจารณาการทําโครงการ CSR   

 2.ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป  

  2.1 ในการศึกษาวิจัยในคร้ังตอไป ผูวิจัยควรศึกษา ในประเด็นของผูมีสวน

ไดสวนเสีย คนอ่ืนๆ อาทิ ลูกคา รัฐบาล พนักงาน และบริษัท เปนตน 

  2.2 ในการศึกษาวิจัยในคร้ังตอไป ผูวิจัยควรศึกษาและคํานึงถึงประเด็น

เร่ืองของความเส่ียงของรูปแบบการทําธุรกิจ กับรูปแบบของการทํา CSR  

  2.3 ในการศึกษาวิจัยในคร้ังตอไป ผูวิจัยควรศึกษาในประเด็นของการทํา  

CSR  กับผลตอบแทนท่ีไดรับท้ังผลตอบแทนท่ีสามารถวัดมูลคาได และไมสามารถวัดได 
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  2.4 ในการวิจัยคร้ังตอไป ผูวิจัยควรศึกษาในเชิงคุณภาพมากข้ึน โดยการ

สัมภาษณหรือศึกษาในสวนของผูมีสวนไดสวนเสียเพิ่มเติมเขามา  โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมประชากร

ท่ีไดเคยเขารวมโครงการ ถึงทัศนคติและผลกระทบ รวมถึงมุมมองในดานอ่ืนๆ ประกอบการวิจัย จะ

ทําใหงานวิจัยท่ีไดออกมามีความนาสนใจมากยิ่งข้ึน 
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แบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบสอบถาม 

เร่ือง การรับรู้รูปแบบและผลกระทบของโครงการซีเอสอาร์ภาคเอกชนในประเทศไทยของ

นักศึกษาคณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 

 

วตัถุประสงค์ 

เพื่อศึกษารูปแบบ และผลกระทบ ท่ีไดรับจากการทํา CSR ของ บริษัท ไทยเบฟเวอรเรจ จํากัด 

(มหาชน) 

คาํช้ีแจง   

1.   แบบสอบถามชุดนี้ใชสอบถามนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการช้ันปท่ี 4 มหาวิทยาลัย

ศิลปากร โดยแบบสอบถามนี้แบงออกเปน 3 สวน คือ 

 ส่วนที ่1 ขอมูลสวนบุคคลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 

 ส่วนที ่2 ขอมูลเกี่ยวกับการรับรูผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับโครงการซีเอสอาร 

ส่วนที ่3 ความคิดเห็น ทัศนคติ และขอเสนอแนะ ในการทําซีเอสอารของบริษัทไทย 

เบฟเวอรเรจ จํากัด (มหาชน) โครงการไทยเบฟรวมใจตานภัยหนาว 

2.  กรุณาทําเคร่ืองหมาย หนาขอความท่ีเปนคําตอบของทาน 

3.  ขอมูลท่ีไดจากการสอบถามในคร้ังนี้จะเก็บไวเปนความลับเพื่อใชใน 

     การศึกษาเทานั้น 

 

 

 

                  ผู้จัดทาํ 

      นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการธุรกจิทัว่ไป 

                             คณะวทิยาการจัดการ  มหาวทิยาลยัศิลปากร   

 

 

 

 

 

 

ชุดที่ 



 

 

ส่วนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคลเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม       สําหรับผู้วจัิย 

1. เพศ                   1.(     ) 

 ชาย     หญิง      

2. สาขาวิชาท่ีกําลังศึกษาอยูปจจุบัน               2.(     ) 

การจัดการธุรกิจท่ัวไป  การจัดการชุมชน 

3. รายไดตอเดือนท่ีไดรับ                 3.(     ) 

นอยกวา 5,000 บาท    5,001 – 6,000 บาท 

6,001 – 7,000 บาท   7,001 – 8,000 บาท 

มากกวา 8,000 บาท 

 

ส่วนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบัการรับรู้ผู้ตอบแบบสอบถามเกีย่วกบัโครงการซีเอสอาร์ 

4. ทานทราบหรือไมวาโครงการเพื่อสังคม(ซีเอสอาร)คืออะไร           4.(     ) 

ทราบ    ไมทราบ 

5. ทานรูจักบริษัทไทยเบฟเวอรเรจ จํากัด (มหาชน) หรือไม           5.(     ) 

ทราบ    ไมทราบ 

6. ทานทราบหรือรูจักโครงการซีเอสอารของบริษัทไทยเบฟเวอรเรจ จํากัด (มหาชน)         6.(     ) 

    โครงการใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

โครงการไทยเบฟรวมใจตานภัยหนาว 

การสับสนุนการศึกษา โครงการทุนเปรม ติณสูลานนท 

โครงการสานใจไทยสูใจใต 

โครงการสถาบันปอเนาะ 

โครงการชางไทยไปเอฟเวอรตัน 

โครงการชางจูเนียร 

โครงการชางคลินิก 

เปนผูสนับสนุนการแสดงสยามนิรมิต 

โครงการขับข่ีปลอดภัยกับไทยเบฟฯ 

โครงการรณรงคการเกิดอุบัติเหตุในเทศกาลสงกรานต ปใหม 

โครงการ Chang Everton Project for Better Living  

7. ทานทราบหรือรูจักโครงการไทยเบฟฯ รวมใจตานภัยหนาวหรือไม         7.(     ) 

ทราบ    ไมทราบ 



 

 

8. ทานทราบหรือรูจักโครงการไทยเบฟฯ รวมใจตานภัยหนาวจากชองทางใด       สําหรับผู้วจัิย 

โทรทัศน    หนังสือพิมพ          8.(     ) 

เว็บไซตขององคกร   วิทย ุ

จากคนใกลชิด   เคยรวมโครงการดวยตนเอง 

อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................................. 

 

ส่วนที ่3 ความคดิเห็น ทศันคต ิและข้อเสนอแนะ ในการทาํซีเอสอาร์ของบริษทัไทย  

เบฟเวอร์เรจ จาํกดั (มหาชน) โครงการไทยเบฟฯ ร่วมใจต้านภยัหนาว 

 

ความคดิเห็นต่อโครงการไทยเบฟฯ ร่วมใจ

ต้านภัยหนาว 

ระดับความคดิเห็น 

มากทีสุ่ด มาก  ปานกลาง น้อย  น้อยทีสุ่ด 

ด้านการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร (Sensing) 

9. ทานรับรูขาวสารของโครงการไทยเบฟ

รวมใจตานภัยหนาวมากนอยเพียงใด      

10. ทานเขาใจความหมายและวัตถุประสงค

ของโครงการมากนอยเพียงใด      

ด้านการจดจํา (Memory) 

11. ทานมีความเขาใจ โครงการไทยเบฟ

รวมใจตานภัยหนาวดีมากนอยเพียงใด      

12. ทานรูจักโครงการไทยเบฟรวมใจตาน

ภัยหนาวดีมากนอยเพียงใด      

ด้านการเรียนรู้ (Learning) 

13. บริษัททําโครงการเพื่อเปนการสงเสริม

ภาพลักษณขององคกร           

14. บริษัททําโครงการเพื่อเปนการลดความ

เส่ียงขององคกร      

15. บริษัททําโครงการเพื่อเปนการ

รับผิดชอบตอสังคม หรือมีจริยธรรมในการ

ดําเนินธุรกิจ      

 



 

 

 

ความคดิเห็นต่อโครงการไทยเบฟฯ ร่วมใจ

ต้านภัยหนาว 

ระดับความคดิเห็น 

มากทีสุ่ด มาก  ปานกลาง น้อย  น้อยทีสุ่ด 

16. บริษัททําโครงการเพื่อเปนการสงเสริม

ทางการตลาด ใหแกองคกร            

17. บริษัททําโครงการเพื่อปองกันการ

ตอตานจากผูมีสวนไดสวนเสียขององคกร           

18. บริษัททําโครงการเพื่อเปนการเพิ่มขีด

ความสามารถในการแขงขันใหเหนือคูแขง           

19. บริษัททําโครงการเพื่อใหสามารถเขาถึง

แหลงทุนไดงายยิ่งข้ึน           

20. บริษัททําโครงการเพื่อเปนการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการดําเนินงานใหแก

องคกร           

21. บริษัททําโครงการเพื่อเปนการจัดสรร

ทรัพยากรของบริษัทใหมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งข้ึน           

22. บริษัททําโครงการเพื่อเปนการอาสา

ชวยเหลือชุมชน และสังคม      

23. บริษัททําโครงการเพื่อมุงแกไขปญหา

สังคม      

ด้านการตัดสินใจ (Decision Making) 

24. การทําโครงการซีเอสอารของบริษัท

ไทยเบฟเวอรเรจ โครงการไทยเบฟรวมใจ

ตานภัยหนาว สงผลใหทานรูจักบริษัทดี

มากข้ึนหรือไม      

 

 



 

 

ความคดิเห็นต่อโครงการไทยเบฟฯ ร่วมใจ

ต้านภัยหนาว 

ระดับความคดิเห็น 

มากทีสุ่ด มาก  ปานกลาง น้อย  น้อยทีสุ่ด 

25. การทําโครงการซีเอสอารของบริษัท

ไทยเบฟเวอรเรจ โครงการไทยเบฟรวมใจ

ตานภัยหนาว สงผลใหทานมีความนิยมใน

การบริโภคสินคาของไทยเบฟเวอรเรจ มาก

ข้ึนหรือไม     

 

 

26. การทําโครงการซีเอสอารของบริษัท

ไทยเบฟเวอรเรจ โครงการไทยเบฟรวมใจ

ตานภัยหนาว สงผลใหทานมีความ

จงรักภักดีตอสินคา และตัวองคกรของ

บริษัทไทยเบฟเวอรเรจ มากข้ึนหรือไม      

27. ทานคิดวาการทําโครงการซีเอสอาร

โครงการไทยเบฟรวมใจตานภัยหนาว 

กอใหเกิดประโยชนตอตัวองคกรมากนอย

เพียงใด      

28. ทานคิดวาการทําโครงการซีเอสอาร

โครงการไทยเบฟรวมใจตานภัยหนาว 

กอใหเกิดประโยชนตอสังคมมากนอย

เพียงใด      

29. ทานคิดวาการทําโครงการซีเอสอาร

โครงการไทยเบฟรวมใจตานภัยหนาว 

กอใหเกิดประโยชนตอชุมชนมากนอย

เพียงใด      

 

 

 

 

 

 



 

 

30.ทานคิดวาในการทําโครงการซีเอสอารของบริษัทไทยเบฟเวอรเรจ จํากัด (มหาชน)      สําหรับผู้วจัิย        

     สงผลกระทบเชนไรตอบริษัท (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)                        30.(     ) 

 ภาพลักษณของบริษัทดีข้ึน               

บริษัทมียอดขายท่ีสูงข้ึน 

บริษัทมีช่ือเสียงและเปนท่ีรูจักมากข้ึน  

บริษัทมีกระบวนการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

บริษัทมีความเส่ียงจากการถูกตอตานลดลง 

เกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนของบริษัท 

บริษัทมีการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

บริษัทมีการจัดสรรและใชทรัพยากรไดเกิดประโยชนมากข้ึน 

บริษัทไดรับความเช่ือถือจากแหลงทุนมากข้ึน 

อ่ืนๆ (โปรดระบุ)....................................... 

31.ทานคิดวาในการทําโครงการซีเอสอารของบริษัทไทยเบฟเวอรเรจ จํากัด (มหาชน)     

     สงผลกระทบเชนไรตอสังคมและผูมีสวนไดสวนเสียของธุรกิจ           31.(     ) 

 สังคมและชุมชนมีสวัสดิการและความเปนอยูท่ีดีข้ึน 

 เปนการสงเสริมการบริโภคสินคาของบริษัทเพิ่มมากข้ึน 

 ผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัทมีความพึงพอใจมากข้ึน และลดกระแส 

                   การถูกตอตานจากสังคมท่ีลดลง 

ชวยลดและแกปญหาหรือประเด็นทางสังคมท่ีเกิดข้ึน 

อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ........................................ 

32.ในการทําโครงการซีเอสอารของบริษัทไทยเบฟเวอรเรจ จํากัด (มหาชน) สุดทาย        

     แลวนั้นทานคิดวาบุคคลใดไดรับผลประโยชนจากการทําโครงการมากท่ีสุด        32.(     ) 

ตัวบริษัทเอง    พนักงานบริษัท 

ชุมชนและสังคม   ผูบริโภค 

ภาครัฐ    คูแขงขันของบริษัท 

อ่ืนๆ(โปรดระบุ)........................................ 

33. ขอเสนอแนะ 

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

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

................................................................................................................................................................. 
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ประวตัิผู้วจัิย 
 

ช่ือ-สกุล นางสาวสิโรรส  รุงดอนทราย 

ท่ีอยู  25/7 หมู 13 ตําบลบางพึ่ง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 

ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. 2548 สําเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี  

จังหวัดสมุทรปราการ 

พ.ศ. 2552 กําลังศึกษาในระดับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 
ท่ัวไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 
 
 


