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 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา การให้ความหมาย รูปแบบ กลยุทธ์การส่ือสาร 
และการรับรู้รูปแบบโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั 
(มหาชน) ลกัษณะการศึกษาเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ ทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการวิจยัเอกสาร 

และการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) จากบุคลากรในบริษทั และผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ์

ในกลุ่มเบียร์ของบริษัท และใช้วิธีวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพ่ือตอบ

วตัถุประสงคก์ารวิจยั ผลการวิจยัพบว่า  (1) การให้ความหมาย: บริษทัไดก้าํหนดความรับผิดชอบ

ต่อสงัคมไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยมุ่งเนน้การสร้างสรรค์ส่ิงท่ีดีให้แก่สังคมและส่ิงแวดลอ้มดว้ย

การปลกูฝังคนในองคก์รและประชาชนทัว่ไปใหอ้นุรักษแ์ละรักษาส่ิงแวดลอ้ม (2) รูปแบบโครงการ

ความรับผิดชอบต่อสังคม : เป็นรูปแบบของการบริจาคเพ่ือการกุศลเป็นส่วนมากเป็น 

CSR-after-process คือการรับผิดชอบต่อสังคมทาํอยู่นอกกระบวนการบริษทั และเป็น Strategic- 

CSR การทาํความรับรับผดิชอบต่อสงัคมในเชิงรุก (Proactive) ท่ีองค์กรสามารถริเร่ิมกิจกรรมดว้ย

ตวัเองใหแ้ก่สงัคม (3) กลยทุธก์ารส่ือสาร: จาํแนกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ การส่ือสารภายในใชก้าร

ส่ือสารจากบนสู่ล่าง คือมีการถ่ายทอดจากผูบ้ริหารระดบัสูง ลงสู่ผูบ้ริหารระดบักลาง ไปถึงผูป้ฏิบติั 

และการส่ือสารภายนอกผ่านเคร่ืองมือทางการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ(IMC) ไดแ้ก่ ส่ือ

ภาพยนตร์โฆษณา ป้ายโฆษณา ส่ือกลางแจง้ ส่ือส่ิงพิมพ ์การจดักิจกรรมพิเศษ การเป็นผูอุ้ปถมัภ์

กิจกรรม และส่ือออนไลน ์(4) การรับรู้รูปแบบโครงการความรับผดิชอบต่อสงัคม: ผูบ้ริโภคเห็นว่า 

การทาํโครงการความรับผดิชอบต่อสงัคมของบริษทั มีวตัถุประสงค์เพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้แก่

บริษทั กิจกรรมท่ีผูบ้ริโภครับรู้จะอยูใ่นรูปแบบของการบริจาคส่ิงของหรือสินคา้จากบริษทั เพ่ือเป็น

การช่วยเหลือชุมชน ซ่ึงโครงการท่ีผูบ้ริโภครู้จกัและสามารถจดจาํไดดี้คือ โครงการไทยเบฟ…รวม

ใจต้านภัยหนาว โดยผูบ้ริโภครับรู้ว่าโครงการน้ีดาํเนินการโดยการออกไปแจกจ่ายผา้ห่มให้แก่

ผูป้ระสบภยัหนาวเป็นประจาํทุกปี ซ่ึงผูบ้ริโภคพบเห็นไดจ้าก ส่ือโฆษณาทางโทรทศัน ์      
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MODEL  OF  CORPORATE  SOCIAL  RESPONSIBILITY  OF  THAI  BEVERAGE  PLC, 
LTD.(THAILAND). THESIS ADVISOR : TANINRAT RATTANAPONGPINYO,Ph.D.. 133 pp. 
 

 The objective of this research were to study meaning, model, communication 
strategy of Thai Beverage PLC, LTD. (Thailand)’s Corporate Social Responsibility (CSR) 
project and the consumers perception of Thai Beverage PLC, LTD.(Thailand). This research 
was qualitative research methods: Documentary study and In-depth interviews were applied 
to analyze in a group of Thai Beverage and beer’s consumers, The data was analyzed with 
descriptive analysis method. The research found that. (1) Meaning: Thaibev had CSR policy 
was focus on creating something good for society and the environment by cultivate in the 
organization and outside the organization to protect the environment. (2) model of social 
responsibility: there had form of donations to charity and CSR-after-process, was responsible 
out of process of the company and strategic CSR that was proactive CSR. (3) Communication 
strategies in social responsibility: There are two types of Communication strategies used in 
CSR of Thai Beverage Company Limited (PCL). First, the Internal communication was 
top-down communication strategies from senior executives to middle management and then 
to practitioners.  All levels of the personnel had the opportunity to participate in CSR activities 
of the company. Another was external communications strategy which was Integrated 
Marketing Communication (IMC), and TV advertising, outdoor media, printed media, event, 
event sponsorships and online publications. (4) The additional results found that the 
consumers realized on the CSR that aimed to create a good image for the company.  Most 
activities were in the forms of a goods’ or merchandise’s donation company in order to help 
community or society.  The CSR project that consumers could recognize and memorize 
mostly is ThaiBev... Against the cold.  The consumers perceived the project of blankets 
distribution to the poor people in every winter of the year by TV advertising. 
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