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  โชติรัตน์  ศรีสุข : กลยทุธก์ารส่ือสาร  และการรับรู้รูปแบบ โครงการความรับผิดชอบ
ต่อสงัคมของบริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน). อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ ์: อ.ดร.ธนินทรั์ฐ  
รัตนพงศภิ์ญโญ.  133 หนา้. 
 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา การให้ความหมาย รูปแบบ กลยุทธ์การส่ือสาร 
และการรับรู้รูปแบบโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั 
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ในกลุ่มเบียร์ของบริษัท และใช้วิธีวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพ่ือตอบ

วตัถุประสงคก์ารวิจยั ผลการวิจยัพบว่า  (1) การให้ความหมาย: บริษทัไดก้าํหนดความรับผิดชอบ

ต่อสงัคมไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยมุ่งเนน้การสร้างสรรค์ส่ิงท่ีดีให้แก่สังคมและส่ิงแวดลอ้มดว้ย
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ความรับผิดชอบต่อสังคม : เป็นรูปแบบของการบริจาคเพ่ือการกุศลเป็นส่วนมากเป็น 

CSR-after-process คือการรับผิดชอบต่อสังคมทาํอยู่นอกกระบวนการบริษทั และเป็น Strategic- 

CSR การทาํความรับรับผดิชอบต่อสงัคมในเชิงรุก (Proactive) ท่ีองค์กรสามารถริเร่ิมกิจกรรมดว้ย
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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
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 CHOTIRAT  SRISUK : COMMUNICATION  STRATEGIES  AND  PERCEPTION  
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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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

โลกธุรกิจไดมี้วิวฒันาการต่อเน่ืองมาเป็นลาํดบั มีแนวคิดทางการจดัการในยุคต่างๆ          

ท่ีนําเสนอออกมาในบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในยุคนั้ นๆ จวบจนถึงปัจจุบันมี

ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีหลกั เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร นาโนเทคโนโลย ี

ชีววิทยาศาสตร์ เป็นตน้ ประกอบกบัการแข่งขนัทางธุรกิจท่ีรุนแรงข้ึนเร่ือยๆ ทาํให้การท่ีจะดาํเนิน

ธุรกิจใหป้ระสบความสาํเร็จนั้น ธุรกิจจาํเป็นตอ้งมีการปรับตวัเรียนรู้และมีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง

อยูต่ลอดเวลา 

การพฒันาประเทศทัว่โลกในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา ทาํให้วิถีชีวิตและความเป็นอยู ่       

ของประชาชนเปล่ียนแปลงไปอย่างมาก ผลของการพฒันาเหล่าน้ีไดก่้อให้เกิดการขยายตวัของ       

การลงทุนในประเทศ การบริโภคและอุปโภคของประชาชน และรวมถึงการใชท้รัพยากรธรรมชาติ

ต่างๆ ในปริมาณท่ีสูงข้ึนจนทาํใหเ้กิดปัญหาต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม เช่น ปัญหาการใชแ้รงงานเด็ก 

ปัญหาความปลอดภยัของผูบ้ริโภค ปัญหาโลกร้อน ปัญหาขาดแคลนนํ้ ามนั ปัญหาขาดแคลนอาหาร 

เป็นตน้ ซ่ึงปัญหาเล่าน้ี ผลกัดันให้ผูค้นในสังคมทุกกลุ่มเกิดความตระหนัก และหันมาสนใจถึง

คุณธรรม ความรับผดิชอบในการดาํเนินธุรกิจ (กลุ่มพฒันาระบบบริหาร สาํนักงานคณะกรรมการ

พฒันาระบบราชการ,  2552: 17) 

ในปัจจุบันผลสําเร็จทางธุรกิจไม่ไดว้ดัหรือประเมินเพียงแค่ผลประกอบการ และ

ตวัเลขทางการเงิน ความพึงพอใจของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้ หรือพนกังานเท่านั้น แต่ตอ้งสามารถทาํได้

ตามความคาดหวงัของสงัคมท่ีมีต่อองคก์รธุรกิจ โดยใหผู้บ้ริโภคเขา้มามีส่วนสาํคญัในการกาํหนด
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ถึงความอยู่รอด ความก้าวหน้าของธุรกิจท่ีจะเติบโตอย่างย ัง่ยืนในอนาคต “ความรับผิดชอบต่อ

สงัคม” จึงเป็นเร่ืองท่ีสาํคญัและจาํเป็นท่ีภาคธุรกิจตอ้งใส่ใจและทาํการศึกษา (ประธาน ไตรจกัรภพ, 

2548) 

ความรับผดิชอบต่อสงัคมขององคก์รธุรกิจ หรือ Corporate Social Responsibility หรือ 

CSR เป็นแนวคิดท่ีเป็นกระแสไปทัว่โลก องค์กรหรือบริษทัต่างๆ ไดเ้ป็นแนวในการดาํเนินธุรกิจ

ควบคู่ไปกบัการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) หมายถึง การเอ้ือประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเหมาะสม โดยไม่เบียดเบียนฝ่ายใด องค์กรท่ีมี CSR ย่อมไม่ขูดรัดลูกจ้าง

แรงงาน ไม่ฉ้อโกงลูกคา้ ไม่เอาเปรียบคู่คา้ ไม่ทาํลายส่ิงแวดลอ้ม หรือทาํร้ายชุมชนโดยรอบท่ีตั้ ง

ขององคก์รดว้ยการก่อมลพิษ เป็นตน้ องคก์รท่ีขาด CSR ยอ่มสะทอ้นถึงการขาดความโปร่งใส อนั

ท่ีจริงแลว้การมี CSR คือการทาํธุรกิจใหถ้กูตอ้งตามกฎหมายและจรรยาบรรณนั้นเอง เช่น ไม่หลบ

เล่ียงกฎหมายแรงงาน กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์กฎหมายอาญาในกรณีต่างๆ ทาํให้พนักงานใน

องค์กรมีความสุขได้รับค่าจ้างท่ีเหมาะสม มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ไม่เบียดเบียนทําร้ายสังคม 

ส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ (สถาบนัธุรกิจเพ่ือสงัคม,  2554 ) 

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (CSR) เร่ิมแพร่หลายข้ึนในประเทศไทย

ประมาณปี 2549  ทั้งบริษทัจดทะเบียนไทย บริษทัขา้มชาติ และรัฐวิสาหกิจต่างๆ ก็ถือว่าเป็นการ

สร้างภาพลกัษณ์ขององค์กรไปดว้ย ทาํให้การดาํเนินธุรกิจของธุรกิจนั้ นๆ เป็นไปอย่างสะดวก 

ประชาชนทัว่ไปกเ็ห็นดีเห็นงามในการทาํความดีต่อชุมชนสังคมและส่ิงแวดลอ้ม แต่ความเป็นจริง

องคก์รมกัจะยดึมายาคติท่ีว่ามี CSR คือ การทาํบุญ บริษทันั้น ๆ มีบุญคุณต่อสังคมเพราะแทท่ี้จริง

แลว้ CSR คือ การลงทุนอย่างหน่ึงซ่ึงคุม้ค่า ทางการเงิน และการตลาด ทาํให้เกิดการพฒันาอย่าง

ย ัง่ยนื (สถาบนัธุรกิจเพ่ือสงัคม, 2554)  

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (CSR)  จะตอ้งดูควบคู่ไปทั้ ง 3 ดา้น คือ 

กาํไร สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม โดยสงัคมนั้น หมายถึง “ชุมชน” หรือ “คนในชุมชน” ท่ีองค์กรตั้ งอยู ่

การดาํเนินกิจการดว้ยความรับผดิชอบต่อสงัคมน้ี ไม่เพียงแค่ปฏิบติัตามกฎหมายถูกหลกัจริยธรรม

เท่านั้น หากแต่ยงัสามารถสร้างสรรคห์รือลงทุน ดว้ยโครงการต่างๆ เช่น การสนับสนุนการพฒันา

ศกัยภาพเยาวชน การพฒันาคุณภาพชีวิตคน เป็นตน้ 
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กิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมน้ีมกัถูกใช้เพ่ือสนับสนุนประเด็นส่วนใหญ่เก่ียวกับ 

อนามยัชุมชน  (เช่น โรคเอดส์ การตรวจหามเร็งเต้านมระยะเร่ิมแรก การสร้างภูมิคุ ้มกันตาม

กาํหนดเวลา) เก่ียวกบัความปลอดภยั (การอบรมผูข้ ับข่ี การป้องกนัอาชญากรรม การรณรงค์ใช้

อุปกรณ์เพ่ือความปลอดภยัในยานพาหนะ) เก่ียวกบัการศึกษา (รณรงคก์ารอ่านออกเขียนได ้การใช้

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน การใหก้ารศึกษาพิเศษตามความตอ้งการ) เก่ียวเน่ืองกบัการจา้งงาน 

(การฝึกอาชีพ กฎเกณฑก์ารจา้งงาน ท่ีตั้งโรงงาน) เก่ียวเน่ืองกบัสภาพแวดลอ้ม (การรีไซเคิลส่ิงของ

ท่ีใชแ้ลว้ การหา้มใชส้ารเคมีท่ีเป็นอนัตราย การลดขนาดบรรจุภณัฑ)์ เก่ียวเน่ืองกบัการพฒันาชุมชน

และเศรษฐกิจ (เงินกูด้อกเบ้ียตํ่าเพ่ือท่ีอยู่อาศยั) และเก่ียวเน่ืองกบัส่ิงท่ีสนองตอบต่อความตอ้งการ

ขั้นพ้ืนฐานของมนุษย ์(ความหิว การไร้ท่ีอยูอ่าศยั ป้องกนัการทารุณสัตว)์ (Kotler and Nancy Lee, 

2551) 

องคก์รอาจใหก้ารสนบัสนุนไดใ้นหลายรูปแบบ รวมถึงการบริจาคเป็นเงินสด การให้

ทุนการออกเงินโฆษณา การประชาสมัพนัธ ์การเป็นสปอนเซอร์ ใหค้วามช่วยเหลือดา้นเทคโนโลย ี

การมีส่วนร่วมรูปแบบอ่ืน (การบริจาคเป็นสินคา้ เช่นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์) บุคลกรอาสา และให้

การช่วยเหลือผา่ช่องทางจดัจาํหน่าย การบริจาคเป็นเงินสดอาจเป็นการใหโ้ดยตรงผ่านองค์กร หรือ

ใหท้างออ้มผา่นทางมลูนิธิซ่ึงองคก์รนั้นตั้งข้ึนเพ่ือทาํการกุศลในนามขององคก์ร (Kotler and Nancy 

Lee, 2551) 

กระแสความคิดเหล่าน้ีเกิดข้ึนจากปัญหาสถาพแวดลอ้มต่างๆ เร่ิมเข้ามากระทบกับ

ความคิดและความรู้สึกของผูค้นมากข้ึนเร่ือยๆ คนกลายเป็นกระแสหลกัของสงัคมในโลกธุรกิจยคุน้ี

และยุคต่อๆ ไป ทาํให้ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (CSR) กลายเป็นแนวทางการ

บริหารจดัการท่ีสาํคญัสาํหรับองคก์รธุรกิจในอนาคต เพราะถึงแมว้่าธุรกิจจะไดรั้บความเห็นชอบ

หรือสนบัสนุนจากผูถื้อหุน้ แต่ถา้ถกูปฏิเสธจากสงัคมไม่ไดรั้บการสนับสนุนจากสังคมแลว้คงไม่มี

องค์กรใดอยู่รอด นั ่นคือสังคมจะกดดนัผูถื้อหุ้นและผูถื้อหุ้นก็จะไปกาํหนดให้องค์กรตอ้งปฏิรูป 

นับตั้ งแต่เร่ืองของแนวคิด วิธีการและการแสดงออกต่อสังคม ซ่ึงการแสดงความรับผิดชอบต่อ

สงัคมนั้นไม่ควรท่ีจะขาดส่วนใดส่วนหน่ึงในสามส่วนท่ีกล่าวมา แต่ควรผสมผสานและบูรณาการ

ร่วมกนัเพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดทั้งตวัองคก์รเองและสงัคมโดยรวม (อนนัตชยั ยรูประถม, 2554)  
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จากกระแสความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจท่ีเร่ิมไดรั้บความสนใจและมี

อิทธิพลต่อการดาํเนินธุรกิจมากข้ึน ทาํให้มีผูท้าํการศึกษาเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสังคมของ

องคก์รธุรกิจ ศนูยว์ิจยั มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์โดยการสนบัสนุนจากโครงการองคก์รสนบัสนุน

ธุรกิจ สถาบนัคีนนัแห่งเอเชียไดท้าํการศึกษาวิจยัสาํรวจพฤติกรรม ทศันคติของผูบ้ริโภคเก่ียวกบั

ความรับผดิชอบต่อสงัคม ขององค์กรธุรกิจในประเทศไทย (Survey on Consumer’s Behavior and 

Attitude toward Corporate Social Responsibility of the Business organization in Thailand)               

ข้ึนเป็นคร้ังแรกโดยการสาํรวจชาวกรุงเทพฯเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจ พฤติกรรม และทศันคติท่ีมี

ต่อความรับผดิชอบต่อสงัคมขององคก์รธุรกิจในประเทศไทย ผลจากการวิจยัพบว่า ชาวกรุงเทพฯ     

ส่วนใหญ่มีระดบัความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัความรับผดิชอบต่อสงัคมขององค์กรธุรกิจในประเทศ

ไทย อยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก ดา้นทศันคติและพฤติกรรมชาวกรุงเทพฯ ในการเลือกซ้ือสินคา้และ

หรือบริการ  ชาวกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่ร้อยละ 50 มีความคิดท่ีจะเลือกซ้ือสินคา้และหรือบริการของ

องค์กรธุรกิจท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม กล่าวคือ จะซ้ือผลิตภัณฑ์และ หรือบริการจากองค์กร

ธุรกิจ ท่ีไม่ทาํลายส่ิงแวดลอ้มเท่านั้ น จะอุดหนุนสินค้าท่ีนํามาขายเพ่ือหารายได ้ไปช่วยเหลือ

ผูด้อ้ยโอกาสทางสงัคม จะเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการเฉพาะยีห่อ้ท่ีผูผ้ลิตมีความรับผิดชอบต่อสังคม

เท่านั้ น จะไม่สนับสนุนสินคา้และหรือบริการจากองค์กรธุรกิจท่ีไม่คาํนึงถึงความปลอดภัยของ

คนงาน และจะแนะนาํต่อใหก้บัสมาชิกในครอบครัวและญาติพ่ีนอ้งใหช่้วยกนัสนบัสนุนสินคา้และ

หรือบริการท่ีไม่ทาํลายส่ิงแวดลอ้ม 

จากผลการวิจยัจะเห็นไดว้่า การทาํกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคมขององค์กรธุรกิจ 

เป็นปัจจัยหน่ึงในการตัดสินใจซ้ือสินคา้และบริการ แมว้่าปัจจยัสาํคญัในการตดัสินใจเลือกซ้ือ

สินคา้และบริการส่วนใหญ่ในปัจจุบนั ผูบ้ริโภคยงัคงพิจารณาจากคุณภาพ และราคาเป็นหลกั หาก

สินคา้มีราคาและคุณภาพไม่แตกต่างกนั โดยท่ีสินคา้ยีห่อ้หน่ึงเป็นของบริษทัท่ีมีความรับผดิชอบต่อ

สงัคม และอีกยีห่อ้หน่ึงเป็นของบริษทัท่ีไม่มีความรับผดิชอบต่อสังคม ผูบ้ริโภคก็จะเลือกยี่ห้อของ

สินค้าของบริษัทท่ีรับผิดชอบต่อสังคมท่ีน่าสนใจคือเร่ืองของราคา หากสินค้าของบริษัทท่ีมี          

ความรับผดิชอบต่อสงัคมมีราคาสูงกว่า แต่คุณภาพไม่แตกต่างกนั ผูบ้ริโภคก็จะเลือกซ้ือสินคา้ยี่ห้อ

อ่ืนๆท่ีมีราคาตํ่ากว่า ถึงแมบ้ริษทัเหล่านั้นไม่มีหรือมีความรับผดิชอบต่อสงัคมนอ้ยก็ตาม 
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ศิริกุล เลากยักุล (2550, อา้งถึงใน วศินี นพคุณ, 2551: 8) กล่าวว่าทุกวนัน้ีผูบ้ริโภค 

ฉลาดข้ึนมาก จึงคาดหวงัให้องค์กรธุรกิจมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และความท่ีวนัน้ี          

ตลาดเต็มไปดว้ยตวัเลือก และสินคา้ส่วนใหญ่จะเหมือนๆ กนัไปหมด กลายเป็นว่าส่ิงท่ีสร้างความ

แตกต่างกลบัอยู่ท่ีบริษทัผูผ้ลิต ดังนั้น การทาํความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (CSR)          

จึงกลายเป็นความจาํเป็นของการดาํเนินธุรกิจ CSR กลายเป็นหน่ึงในเคร่ืองมือของการสร้าง               

ตราสินคา้ไปแลว้ CSR เป็นส่ิงท่ีทุกองคก์รขนาดใหญ่ควรจะตอ้งทาํ และตอ้งทาํอยา่งพอเพียงท่ีตอ้ง

ทาํเพราะ ทุกคนควรจะตอ้งมีความรับผดิชอบต่อสงัคมจะมาเก็บเก่ียวแต่ผลประโยชน์โดยไม่มีเผื่อ

แผช่่วยเหลือจะไดอ้ยูไ่ดอ้ยา่งไร ไม่ช่วยกนัคนละไมค้นละมือจะอยูก่นัอยา่งผาสุกไดอ้ยา่งไร 

เม่ือความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (CSR)  มีส่วนในการตดัสินใจใน          

การบริโภคสินคา้ หรือบริการ ดงันั้นองคก์รท่ีดาํเนินกิจกรรมความรับผิดต่อสังคม ไม่ว่าจะการทาํ

เพ่ือการสร้างภาพลกัษณ์ ช่ือเสียง ทาํเพ่ือความถูกต้องตามกฎหมายและจรรยาบรรณ เพ่ือเป็น

แรงจูงใจของพนักงาน เพ่ือสร้างผลกาํไร ทาํเพราะตามกระแสสังคม หรือดว้ยวตัถุประสงค์อ่ืนๆ         

ก็ตาม ยอ่มตอ้งคาดหวงัว่ากลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผูบ้ริโภค ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย จะไดรั้บรู้ถึงกิจกรรม

ต่างๆ ท่ีแสดงออกถึงความรับผดิชอบต่อสงัคมขององคก์รนั้น การส่ือสารเร่ืองของความรับผิดชอบ

ต่อสงัคมขององคก์รธุรกิจไปสู่ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง จึงเป็นเร่ืองท่ีมีความสาํคญั  

ปัจจยัสู่ความสําเร็จท่ีสาํคญัอีกประการหน่ึงในการทาํความรับผิดชอบต่อสังคมของ

องคก์รธุรกิจ (CSR) ขององคก์รก็คือ การสนบัสนุนจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ซ่ึงส่ิงน้ีจะเกิดข้ึนไดด้ว้ย

การสร้างความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง เพ่ือให้เกิดทศันคติท่ีดีและนาํไปสู่การปฏิบติัท่ีพึงปรารถนา 

กระบวนการท่ีว่าน้ีจะประสบผลสําเร็จได้ต้องใช้เคร่ืองมือสําคัญก็คือ “การส่ือสาร” องค์กร                  

ท่ีประสบความสาํเร็จในการทาํ CSR จะมีเคร่ืองมือและช่องทางในการติดต่อส่ือสารสาํหรับผูมี้ส่วน

ไดส่้วนเสียท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถเขา้ถึง มีปฏิสมัพนัธร์ะหว่างกนั เพ่ือให้

กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคมขององคก์รธุรกิจ (CSR) ท่ีเกิดข้ึนไดรั้บการตอบรับจากทุกส่วน

ภายในองคก์ร เพราะเม่ือทุกคนมีความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง มีทศันคติท่ีดี ย่อมยินดีท่ีจะร่วมในกิจกรรม 

ดงันั้นความรับผดิชอบต่อสงัคมขององคก์รธุรกิจ (CSR) จึงเป็นเร่ืองของทุกคนและเป็นความย ัง่ยืน

ภายในองคก์รอยา่งแทจ้ริง (อนนัตชยั ยรูประถม, 2554) 
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องคก์รท่ีตอบสนองต่อกระแสความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ในประเทศไทยมีมาก

ข้ึนเร่ือยๆ และกิจกรรมต่างๆ ท่ีทาํก็ได้มีการพฒันาให้เป็นรูปธรรมมากยิ ่งข้ึน แสดงให้เห็นถึง

ผลประโยชน์ท่ีสังคมจะได้รับอย่างชัดเจน ประกอบกับมีการเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ตาม

ช่องทางต่างๆ ข้ึนอยูก่บัความสามารถขององคก์รท่ีจะทาํได ้เพ่ือเป็นการส่ือสารใหส้งัคมรับรู้ถึงการ

มีความรับผดิชอบต่อสงัคม (CSR) ขององคก์รนั้น 

วศินี นพคุณ (2551) ได้ศึกษาเร่ืองของ กลยุทธ์การส่ือสารเร่ืองความรับผิดชอบต่อ

สังคม และการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านส่ิงแวดลอ้มของกลุ่มอุตสาหกรรมพลงังาน เพ่ือศึกษา            

กลยทุธก์ารส่ือสารความรับผดิชอบต่อสงัคม ของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) และบริษทั บางจาก 

จาํกดั (มหาชน) พบว่า กลยทุธก์ารส่ือสารเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีใช ้ไดแ้ก่ 1. กลยุทธ์การ

ส่ือสารเพ่ือให้ความรู้ คือ ให้ความรู้ วตัถุประสงค์ดา้นการดาํเนินความรับผิดชอบต่อสังคมดา้น

ส่ิงแวดลอ้มของบริษทัแก่พนักงานเพื่อใชใ้ห้เกิดความเขา้ใจร่วมกนั และพนักงานสามารถปฏิบติั

ตามนโยบายของบริษทัไดใ้นทิศทางเดียวกนั 2. กลยทุธก์ารส่ือสารเพ่ือโนม้นา้วใจ เป็นการพูดโน้ม

นา้วใจใหพ้นกังานเกิดความสนใจในการเขา้ร่วมโครงการ และเกิดการบอกกนัปากต่อปากให้เกิด

เป็นเครือข่ายภายในข้ึน 3. กลยทุธก์ารใชส่ื้อ พบว่าส่ือท่ีใชใ้นการดาํเนินโครงการความรับผิดชอบ

ต่อสังคมดา้นส่ิงแวดลอ้มไดแ้ก่ ส่ือบุคคล ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือเฉพาะกิจและส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงส่ือ

บุคคลเป็นส่ือท่ีสาํคัญท่ีสุด จากการวิจัยพบว่าควรมีการใช้ส่ืออ่ืนเป็นส่ือผสมมากกว่าน้ีในการ

ส่ือสารกบัชุมชนเพ่ือใหเ้กิดความสนใจมากยิง่ข้ึน และ 4. กลยทุธก์ารส่ือสารเพ่ือการสร้างเครือข่าย 

แบ่งการสร้างเครือข่ายภายในบริษัท ได้แก่ ความสนใจในเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมด้าน

ส่ิงแวดลอ้ม, การส่ือสารผา่นส่ือและการส่ือสารตวัต่อตวั, ความตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงในกิจกรรม

องคก์รเพ่ือสงัคม และการสร้างเครือข่ายภายนอก ไดแ้ก่ การจูงมือกบัองคก์รอ่ืนท่ีทาํโครงการความ

รับผดิชอบเพ่ือสงัคมดา้นส่ิงแวดลอ้ม และ การส่ือสารผา่นส่ือและการส่ือสารตวัต่อตวั 

การส่ือสารมีความสาํคญัเป็นอย่างยิ ่งต่อความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ 

(CSR)  เพราะการทาํกิจกรรมต่างๆ ดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคมขององค์กรธุรกิจ (CSR) เป็นการ

ดาํเนินการกับผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียและกับชุมชนรอบข้าง ซ่ึงจะต้องมีการส่ือสารทั้ งภายในและ

ภายนอกองคก์ร การส่ือสารท่ีดีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใชเ้ทคโนโลยีและทกัษะใหม่ๆ ช่วย
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ปรับปรุงคุณภาพสินคา้และบริการ ช่วยเพิ่มการตอบสนองต่อลกูคา้ และเพิ่มนวตักรรม นอกจากนั้น

การส่ือสารยงัช่วยเพิ่มความน่าเช่ือถือ ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจท่ีตรงกันได ้ซ่ึงจะส่งผลหรือ

อิทธิพลต่อพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนตามมา (พิพฒัน์ นนทนาธรณ์, 2553: 244) 

ทาํใหปั้จจุบนัองคก์รธุรกิจต่างๆ หนัมาให้ความสาํคญัเก่ียวกบัการแสดงออกถึงความ

รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจนั้นๆ โดยเฉพาะในภาคธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัสูง เช่น ตลาด

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์นประเทศไทย ซ่ึงผูป้ระกอบการต่างหนัมาใหค้วามสนใจกบัการทาํกิจกรรม

ต่างๆ เพ่ือแสดงความรับผดิชอบต่อสงัคมขององคก์รธุรกิจ เพ่ือการพฒันาช่ือเสียง ภาพลกัษณ์ และ

ตราสินคา้ขององคก์ร เน่ืองจากธุรกิจผลิตเคร่ืองด่ืมประเภทแอลกอฮอล ์นับว่าเป็นธุรกิจท่ีมีความ

เส่ียงต่อการต่อต้านจากสังคมสูง อีกทั้ งรัฐบาลยงัออกกฎหมายจํากัดการโฆษณาเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล ์ซ่ึงในการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์จะตอ้งเขา้เกณฑ์ต่างๆ มากมาย อาทิเช่น ส่วน

ของโลโกส้ามารถแสดงไดเ้ฉพาะโลโกข้องเคร่ืองด่ืมนั้นๆ, การประชาสัมพนัธ์จะตอ้งเป็นลกัษณะ

ของการให้ขอ้มูลข่าวสารหรือความรู้ในทางสร้างสรรค์ และ กรณีใชส่ื้อทางโทรทศัน์ ภาพยนตร์ 

วิดีทศัน์ใหแ้สดงตั้งแต่เวลา 22.00 น. ถึง 05.00 น. เป็นตน้ (สาํนกัสารนิเทศ, 2553) 

การมีข้อจาํกัดในการในการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มีค่อนข้างมากและเป็น

อุปสรรคในเขา้ถึงผูบ้ริโภคโดยการใชส่ื้อโฆษณา ดงันั้นผูผ้ลิตเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์จึงพยายามใช้

ช่องทางต่างๆ เพ่ือนาํมาใชส่ื้อสารกบัผูบ้ริโภค ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจจึงเป็น

รูปแบบหน่ึงท่ีผูผ้ลิตเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์นิยมใช้เพ่ือเป็นการแสดงออกให้เห็นถึงการมีความ

รับผิดชอบต่อสังคม เช่น บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จาํกัด (มหาชน) มีโครงการความรับผิดชอบต่อ

สงัคมขององคก์รธุรกิจ ท่ีใหก้ารสนบัสนุนในหลายๆ ดา้นดว้ยกนั 

บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) หรือ “ไทยเบฟ” มีปณิธานหลกั มุ่งการจดัทาํ

โครงการท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย ดงัท่ีไดส้ะทอ้นผ่านโครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมของ

“ไทยเบฟ” ต่างๆ อย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอดเป็นเวลาหลายปีซ่ึงสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ดา้น

ไดแ้ก่ ดา้นสังคม ดา้นการศึกษา  ดา้นสาธารณสุข ดา้นศิลปวฒันธรรม ดา้นกีฬา กิจกรรมเหล่าน้ี

บริษทัดาํเนินการรวมทั้งสนบัสนุนกิจกรรมร่วมกบัพนัธมิตรอีกมากมาย เพ่ือประโยชน์ของสังคม 

ได้แก่  การรณรงค์เพ่ือสร้างจิตสํานึก  การให้ความช่วยเหลือ และการเข้าร่วมพัฒนาชุมชน                    

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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โดยมุ่งเนน้ความสาํคญัต่อการใหใ้นทุกมิติ เช่น กิจกรรมใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยัธรรมชาติใน

ช่ือโครงการ “ไทยเบฟ…รวมใจตา้นภยัหนาว” ท่ีดาํเนินการมาอย่างต่อเน่ืองและยาวนานท่ีสุดถึง  

10 ปี กิจกรรมแคมเปญโฆษณาและประชาสัมพนัธ์เพ่ือสร้างจิตสํานึกในการทาํความดีในช่ือ

โครงการ “เพ่ือประโยชน์สุข” กิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบบริเวณโรงงานในทุก

ภาคดว้ยการสร้างอาชีพและรายได ้กิจกรรมทางศาสนาดว้ยการสร้างพระอุโบสถ  และกิจกรรมทาง

สาธารณสุขด้วยการสร้างโรงพยาบาลเพ่ือผูป่้วยโรคไต เป็นตน้ (บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จาํกัด 

(มหาชน), 2553: 100) 

ผูว้ิจยัในฐานะนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ สาขาการประกอบการ ไดเ้ขา้ใจและเห็น

คุณค่าของการทาํกิจกรรมความรับผดิชอบของสงัคมขององค์การ ซ่ึงทัว่ไปแลว้บริษทัเอกชนส่วน

ใหญ่ ลว้นทาํโครงการความรับผดิชอบของสงัคมเพ่ือการสร้างภาพลกัษณ์ การประชาสมัพนัธใ์หแ้ก่

องคก์ร โดยเฉพาะธุรกิจผลิตเคร่ืองด่ืมประเภทแอลกอฮอล ์ซ่ึงนบัว่าเป็นธุรกิจท่ีมีความเส่ียงต่อการ

ต่อตา้นจากสงัคมสูง อีกทั้งยงัมีอุปสรรคเร่ืองกฎหมายในการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ดงัเช่น  

บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) ท่ีไดจ้ดัโครงการความรับผิดชอบของสังคมข้ึน ไม่เพียงแต่

สงัคมไดรั้บประโยชน์เท่านั้น บริษทัก็ไดรั้บผลประโยชน์ในเร่ืองของการส่ือสารทางการตลาด และ

การรับรู้ถึงภาพลกัษณ์ท่ีดีของบริษทัอีกดว้ย 

จากเหตุผลดังกล่าว ผูว้ิจัยสนใจศึกษาถึงกลยุทธ์การส่ือสาร และการรับรู้รูปแบบ 

โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) โดยหวังว่า

การศึกษาจะเป็นประโยชน์แก่ผูท่ี้สนใจเร่ืองเก่ียวกับ กลยุทธ์การส่ือสารทางการตลาดท่ี

บริษทัเอกชนใชใ้นการส่ือสารเร่ืองโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม และจะส่งผลถึงการรับรู้

รูปแบบความรับผดิชอบต่อสงัคมผูบ้ริโภคหรือไม่ อย่างไร โดยการวิจยัคร้ังน้ีใชข้อ้มูลการดาํเนิน

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จาํกัด (มหาชน) เป็นกรณีศึกษา 

เน่ืองจากทางบริษทัฯ มีการดาํเนินกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคมมาอยา่งต่อเน่ืองเป็นเวลานาน 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาการใหค้วามหมายของโครงการความรับผดิชอบต่อสงัคม ของบริษทั ไทย

เบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) 

2. เพ่ือศึกษาถึงรูปแบบของการดาํเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม ของบริษทั 

ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) 

3. เพ่ือศึกษาถึงกลยทุธก์ารส่ือสารโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม ของบริษทั ไทย

เบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) 

4. เพ่ือศึกษาถึงการรับรู้รูปแบบโครงการความรับผดิชอบต่อสงัคม ของบริษทั ไทยเบฟ

เวอเรจ จาํกดั (มหาชน) ของผูบ้ริโภค 

 

ขอบเขตการศึกษา 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีขอบเขตการวิจยั ดงัน้ี 

1. ขอบเขตการศึกษาดา้นเน้ือหา การวิจยัคร้ังน้ีเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ โดยมุ่งศึกษาถึง

การให้ความหมาย รูปแบบ และกลยุทธ์การส่ือสาร ของโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม              

ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จาํกัด (มหาชน) เพ่ือศึกษากลยุทธ์การส่ือสาร และการรับรู้รูปแบบ           

ของโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม ของบริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) ขอบเขตของ

การศึกษาในคร้ังน้ีครอบคลุมเฉพาะกลยุทธ์การส่ือสารท่ีใชใ้นโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือสังคม

หลกัๆ ทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1. ดา้นสังคม 2. ดา้นการศึกษา 3. ดา้นสาธารณสุข 4. ดา้นศิลปวฒันธรรม    

5. ดา้นกีฬา โดยศึกษาดว้ยการรวบรวมขอ้มลูจากเอกสาร ขอ้มลูจากเวบ็ไซตต่์างๆ  

2. ขอบเขตดา้นประเภทผูใ้ห้ขอ้มูล ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัในการวิจยัคร้ังน้ี คือ บุคลากรใน

บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) โดยมุ่งศึกษาถึง การความหมาย กลยุทธ์การส่ือสาร และ

รูปแบบของโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม และผูบ้ริโภคสินค้าในกลุ่มผลิตภณัฑ์เบียร์ของ

บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) ไดแ้ก่ เบียร์ชา้ง เบียร์อาชา และ เบียร์เฟดเดอร์บรอย โดยมุ่ง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ศึกษาถึงการใหค้วามหมาย และการรับรู้รูปแบบ ของโครงการความรับผดิชอบต่อสงัคม ในมุมของ

ผูบ้ริโภค 

 

กรอบแนวคดิการวจิยั 

 การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจ ัยมุ่งศึกษาถึงการให้ความหมาย รู้แบบ และกลยุทธ์การส่ือสารท่ี

เก่ียวกบัความรับผดิชอบต่อสงัคมของ บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) ส่วนของผูบ้ริโภคมุ่ง

ศึกษาการให้ความหมาย ผลจากการส่ือสารท่ีมีต่อการรับรู้แบบ และความคิดเห็นเก่ียวกบัความ

รับผดิชอบต่อสงัคมของ บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) ในมุมมองของผูบ้ริโภค ผูว้ิจยัได้

กาํหนดกรอบแนวคิดการวิจยั ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

 

 

บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) 

การใหค้วามหมาย 

ความรับผดิชอบต่อสงัคม 

รูปแบบของโครงการ/กิจกรรม 

ความรับผดิชอบต่อสงัคม 

กลยทุธก์ารส่ือสาร 

ความรับผดิชอบต่อสงัคม 

ผูบ้ริโภค 

ความคิดเห็นเก่ียวกบั 

ความรับผดิชอบต่อสงัคม 

การใหค้วามหมาย 

ความรับผดิชอบต่อสงัคม 

รับรู้รูปแบบของโครงการ/กิจกรรม 

ความรับผดิชอบต่อสงัคม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. ทาํใหท้ราบความหมายของโครงการความรับผดิชอบต่อสงัคม ของบริษทั  ไทยเบฟ

เวอเรจ จาํกดั (มหาชน)  

2. ทาํใหท้ราบรูปแบบโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั ไทยเบฟเวอเรจ 

จาํกดั (มหาชน)  

3. ทาํใหท้ราบกลยทุธท่ี์ใชใ้นการส่ือสาร ของโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม ของ

บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน)  

4. ทาํใหท้ราบการรับรู้รูปแบบโครงการความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั ไทยเบฟ

เวอเรจ จาํกดั (มหาชน) ของผูบ้ริโภค 

5. ผลการศึกษาในส่วนของกลยทุธก์ารส่ือสารสามารถนาํไปประยุกต์ใชเ้ป็นแนวทาง

ในการพฒันากลยทุธก์ารส่ือสารในเร่ืองโครงการความรับผดิชอบต่อสงัคมของธุรกิจเอกชน 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

ความรับผดิชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกจิ (CSR: Corporate Social Responsibility) 

หมายถึง การดูแลรักษาไม่เฉพาะในส่วนท่ีเป็นกิจการ แต่ยงัแผข่ยายกวา้งออกไปครอบคลุมในส่วน

ท่ีเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งหมดท่ีอยูโ่ดยรอบกิจการ โดยคาํนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้ งในและนอกกิจการ

อยา่งเท่าเทียมกนั 

ความรับผดิชอบต่อสังคม หมายถึง กิจกรรมและโครงการเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อ

สงัคมท่ีมีการดาํเนินการโดย บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) 

โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) 

หมายถึง โครงการความรับผดิชอบของสงัคม ของบริษทัฯ แบ่งออกไดเ้ป็น 5 ดา้นหลกัๆ ไดแ้ก่ ดา้น

สงัคม, ดา้นการศึกษา, ดา้นสาธารณสุข, ดา้นศิลปวฒันธรรม และดา้นกีฬา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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การรับรู้ หมายถึง กระบวนการท่ีบุคคลแต่ละคนมีการเลือก การประมวลและการ

ตีความเก่ียวกบัตวักระตุน้ออกมาใหค้วามหมายและไดภ้าพของโลกท่ีมีเน้ือหา 

การรับรู้รูปแบบ หมายถึง การรับรู้ถึงรูปแบบของโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม

ของ บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) ของผูบ้ริโภค 

การส่ือสาร หมายถึง การให้และการรับความหมาย การถ่ายทอดและการรับสาร              

ซ่ึงรวมถึงแนวคิดของการโตต้อบ แบ่งปัน และมีปฏิสมัพนัธก์นั 

การส่ือสารการตลาด หมายถึง การผสมผสานและประสานช่องทางการส่ือสารหลาย ๆ 

ทาง เพ่ือส่ือเน้ือหาเก่ียวกบัองคก์รและผลิตภณัฑไ์ดอ้ยา่งชดัเจน สอดคลอ้ง และเป็นอนัหน่ึงเดียวกนั 

กลยุทธ์การส่ือสารทางการตลาด หมายถึง กลยทุธห์รือวิธีการการส่ือสารทางการตลาด

ของบริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) ท่ีใชใ้นการส่ือสารเร่ืองโครงการความรับผิดชอบต่อ

สงัคม 

การประชาสัมพนัธ์ หมายถึง การติดต่อส่ือสารและการสร้างความสัมพนัธ์ของบริษทั

กบักลุ่มชุมชนต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั ชุมชนเหล่าน้ีไดแ้ก่ ลูกคา้ ผูข้ายปัจจยัการผลิต ผูถื้อหุ้น 

พนกังานบริษทั รัฐบาล สาธารณชนทัว่ไป และสงัคมซ่ึงองคก์ารนั้นดาํเนินงานอยู ่

การโฆษณา หมายถึง ข่าวสารท่ีส่งผา่นส่ือมวลชนบางอยา่งโดยมีผูอุ้ปถมัภ์ท่ีระบุเป็นผู ้

ออกค่าใชจ่้ายในโฆษณานั้น 

ภาพลกัษณ์ หมายถึง ภาพท่ีคนรู้สึกนึกคิดหรือวาดข้ึนในใจ จะเป็นภาพของอะไรก็ได ้

ทั้ งท่ีมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต เช่น ภาพของคน หน่วยงาน องค์กร สินค้าหรือผลิตภัณฑ์เป็นต้น 

ภาพลกัษณ์เกิดข้ึนจากการไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสารทั้ งประสบการณ์ทางตรงหรือทางออ้มบวกกับ

ความรู้สึกนึกคิดท่ีเกิดข้ึนในจิตใจ หรือเป็นภาพในใจท่ีบุคคลรับรู้ต่อบุคคล วตัถุ สัตว์ ส่ิงของ 

สถานท่ี 

ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย หมายถึง บุคคล/กลุ่มบุคคล หรือหน่วยงานต่างๆภายนอก ท่ีอาจจะ

มีผลกระทบหรือไดรั้บผลกระทบจาการดาํเนินงานเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์การ ไดแ้ก่            

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ผูก้าํหนดนโยบาย ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบนัการศึกษา สมาคมธุรกิจ สมาคมวิชาชีพ กลุ่ม

ผลประโยชน์ นกัการเมือง ชุมชน ฯลฯ ทั้งน้ีผูมี้ส่วนไดเ้สียดงักล่าว อาจเป็นผูส้นับสนุนปัจจยัการ

ผลิต เป็นคู่แข่ง หรือผูถื้อหุ้นก็ได ้แต่ไม่รวมถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียภายในองค์การ เช่น ผูบ้ริหารและ

เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานในองคก์าร และลกูคา้ผูรั้บบริการ 

NGO หมายถึง องคก์รท่ีไม่ใช่ภาคราชการ และไม่ใช่ภาคธุรกิจท่ีแสวง หากาํไร ก่อตั้ ง

และดาํเนินการโดยกลุ่มบุคคล ท่ีมีความมุ่งมัน่ในอนัท่ีจะเขา้มามีส่วนร่วมในการแกไ้ข ปัญหาสงัคม 

โดยเฉพาะปัญหาดา้นคุณภาพชีวิตของกลุ่มบุคคลผูด้อ้ยโอกาสและประชาชนผูทุ้กขย์าก อนัเกิดจาก

ผลกระทบของการพฒันา 

    ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทท่ี  2 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

ในการศึกษา กลยทุธก์ารส่ือสาร และการรับรู้รูปแบบโครงการความรับผดิชอบต่อ

สงัคม ของบริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน)ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวความคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ี

เก่ียวขอ้งเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการวิจยัดงัน้ี 

1. แนวคิดเก่ียวกบัความรับผดิชอบต่อสงัคมขององคก์รธุรกิจ  

2. แนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบของความรับผดิชอบต่อสงัคม 

3. แนวคิดเก่ียวกบัการส่ือสารภายในองคก์ร 

4. แนวคิดและทฤษฎีการส่ือสารทางการตลาด 

5. แนวคิดเก่ียวกบัการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 

6. แนวคิดและทฤษฎีการรับรู้ 

7. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

1.แนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (Corporate Social Responsibility 

:CSR) 

 ความหมายของความรับผดิชอบต่อสังคม 

 ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมนั้ นได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้

ความหมายไว ้ดงัน้ี 

 Carter V. Good (1973: 20) ใหค้วามหมายไวว้่า ความรับผดิชอบต่อสังคมเป็นคุณธรรม

ท่ีเป็นความคิดรวบยอดในความรู้สึกผิดชอบ ชั ่วดี อนัเป็นเร่ืองเหน่ียวรัง ควบคุมพฤติกรรมท่ี

แสดงออกเพ่ือสนองความปรารถนา สามารถมองเห็นว่าอะไรเป็นส่ิงท่ีพึงปรารถนาของคนกลุ่ม

ใหญ่ และพร้อมท่ีจะแสดงออกเม่ือมีเหตุการณ์หรือส่ิงแวดลอ้มมากระตุน้ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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R. Wayne Mondy (1980: 22) ให้ความหมายไวว้่า ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นขอ้

ผูกมัดของผูบ้ริหารในการหาวิธีท่ีจะรักษาหรือปกป้องผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่า

ผลประโยชน์ขององคก์รอยา่งเดียว 

World Business Council on Sustainable Development  (2004, อา้งถึงในจิรัชญา โยธา

อภิรักษ,์2551: 17) ใหค้วามหมายไวว้่า เป็นความมุ่งมัน่หรือพนัธสญัญาท่ีธุรกิจมีอยูอ่ยา่งต่อเน่ืองใน

การประปฏิบติัอย่างมีจริยธรรมและมีส่วนร่วมในการพฒันาเศรษฐกิจ ดว้ยการปรับปรุงคุณภาพ

ชีวิตของผูใ้ช้แรงงาน ตลอดจนครอบครัวของเขา และมีส่วนร่วมในการพฒันาเศรษฐกิจในการ

พฒันาชุมชนทอ้งถิ่นและสงัคมในวงกวา้ง 

บณัฑิตา ทรัพยก์มล (2544: 15) ให้ความหมายไวว้่า ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็น

เร่ืองของจริยธรรม คุณธรรม บทบาท และหนา้ท่ี รวมถึงนโยบาย กิจกรรม ท่ีองคก์รภาคธุรกิจจดัข้ึน 

เพ่ือใหค้วามช่วยเหลือ ปรับปรุงและส่งเสริมใหส้งัคมและประชาชนมีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน 

มนตรี เลิศสกุลเจริญ (2547: 11) ให้ความหมายไวว้่า ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็น

การแสดงออกของพฤติกรรมองคก์รต่อสงัคมภายนอก เป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อองค์กรทาํให้

เกิดการยอมรับจากสังคม การปฏิบัติขององค์กรจะต้องอยู่ในความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ 

กฎหมาย จริยธรรม และการใชดุ้ลยพินิจขององค์กรท่ีพึงเห็นสมควร ซ่ึงการจดักิจกรรมหรือการ

บริการสามารถกระทําได้หลายรูปแบบ ทั้ งทางด้านพัฒนาชุมชน สุขภาพอนามยั การศึกษา 

ส่ิงแวดลอ้ม สิทธิผูบ้ริโภค และวฒันธรรม 

สถาบนัไทยพฒัน์ (2553) ใหค้วามหมายไวว้่า ความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ บรรษทั

บริบาล หมายถึง การดาํเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กร ท่ีคาํนึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้ ง

ในระดบัใกลแ้ละไกล ดว้ยการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่นองคก์รหรือทรัพยากรจากภายนอกองค์กร ใน

อนัท่ีจะทาํใหอ้ยูร่่วมกนัในสงัคมไดอ้ยา่งเป็นปกติสุข 

สถาบนัธุรกิจเพ่ือสงัคม (2554) ใหค้วามหมายไวว้่า ความรับผดิชอบต่อสงัคม หมายถึง 

การเอ้ือประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอยา่งเหมาะสมโดยไม่ไปเบียดเบียนฝ่ายใด 

องค์ประกอบของความรับผดิชอบต่อสังคมที่ยอมรับในปัจจุบัน 

แมว้ิวฒันาการของความรับผดิชอบต่อสงัคมนั้นจะเป็นเร่ืองท่ีค่อนขา้งซบัซอ้นและไม่

มีมาตรฐานตายตวั อย่างไรก็ตามในการประยุกต์ความรับผิดชอบต่อสังคม เขา้กบัธุรกิจอย่างเป็น
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รูปธรรมในทุกขนาดไม่ว่าจะเป็นขนาดเลก็ กลาง ใหญ่ หรือระหว่างประเทศนั้น ก็ไดมี้การรวบรวม

ลกัษณะรูปธรรมในการดาํเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมไว  ้อยู่สองมิติหลกัๆ ก็คือมิติ

ภายในอนัเป็นการดูแลกิจกรรมต่างๆ ท่ีธุรกิจนั้นดาํเนินการอยู่และจดัการไดโ้ดยตรง เช่น การ

จดัการแรงงาน กระบวนการผลิต หรือการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม และมิติภายนอกซ่ึงเก่ียวขอ้งกบั

กิจกรรมทางธุรกิจท่ีบริษทัอาจจะควบคุมไม่ได้โดยตรง เช่น การดูแลลูกค้า การรับผิดชอบต่อ                  

ผูจ้ดัส่งวตัถุดิบ (Supplier)และการสนบัสนุนกิจกรรมดา้นการพฒันาสงัคมเป็นตน้ ดงัน้ี 

1.มติภิายใน 

 1.1การจัดการทรัพยากรมนุษยอ์ย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม องค์กรต่างๆ 

ปัจจุบนัมีความทา้ทายท่ีจะตอ้งดึงพนกังานท่ีมีความสามารถ ดงันั้นธุรกิจ จึงควรส่งเสริมการจดัการ

ทรัพยากรมนุษยอ์ยา่งมีความรับผิดชอบ เช่น ดา้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต Life-long learning การให้

ขอ้มลูท่ีโปร่งใสกบัพนกังานในทุกๆ ดา้น   การใหค้วามสมดุลระหว่างงาน ชีวิตครอบครัว และการ

พกัผอ่น การปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมทั้งดา้น การคดัเลือกเขา้ทาํงาน  รายไดแ้ละความกา้วหน้าทางการ

งานโดยเฉพาะกบัผูห้ญิงและผูพิ้การ   การดูแลเอาใจใส่พนกังานโดยเฉพาะท่ีไดรั้บบาดเจ็บ หรือเกิด

ปัญหาสุขภาพจากการทํางาน นอกจากนั้ นในด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต ธุรกิจควรท่ีจะให้

ความสาํคญักบัการฝึกอบรมในระดบัต่างๆ หรือแมแ้ต่การมีนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีสร้างสรรค ์

เช่น การสนับสนุน ช่วงต่อระหว่าง โรงเรียนมาสู่พนักงานสําหรับคนรุ่นใหม่ โดยการให้การ

ฝึกอบรมพิเศษสาํหรับคนกลุ่มน้ี  นอกจากนั้นท่ีสาํคญัท่ีสุดคือการสร้างสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้

ใหม่ๆ ใหเ้กิดข้ึนในท่ีทาํงานใหไ้ด ้

 1.2bสุขภาพและความปลอดภยัในการทาํงานถึงแมว้่าจะมีกฎหมายควบคุม ดูแล

ดา้น สุขภาพและความปลอดภัยในการทาํงาน แต่กระแสการกระจายงานไปสู่ผูจ้ ัดส่งวตัถุดิบ 

(Supplier)ทาํใหบ้ริษทัควบคุมไม่ทัว่ถึง จึงเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจท่ีควรจะช่วยกนัดูแล หรือตั้ งเป็น

นโยบายขององค์กรฯ เช่น เลือกร่วมทาํธุรกิจ หรือเลือกใชผู้จ้ดัส่งวตัถุดิบ (Supplier)ท่ีมีคุณธรรม 

จรรยาบรรณ ต่อพนกังานเพื่อเป็นการควบคุมดูและอีกทางหน่ึง  อีกทั้งยงัเป็นการบีบให ้บริษทัอ่ืนๆ 

ท่ีตอ้งการจะทาํธุรกิจกบัเราตอ้งพฒันาตนเองตามไปดว้ย เพราะมิเช่นนั้น หากเกิดผลร้ายจากการท่ี

ใชผู้จ้ดัส่งวตัถุดิบ (Supplier)ท่ีไม่ใส่ใจสุขภาพ และความปลอดภยัในการทาํงานของลูกจา้งเม่ือเกิด

กรณีข้ึนมาภาพลกัษณ์ท่ีไม่ดีก็จะกลบัข้ึนมาถึง บริษทัแม่บริษทัผูว้่าจา้งดว้ย   
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ในต่างประเทศ ไดมี้การพฒันามาตรฐานความปลอดภยัของอุปกรณ์ในการดาํเนินงาน

ทั้งในออฟฟิศ และโรงงาน  ตั้งแต่เคร่ืองเขียนไปจนถึงเคร่ืองจกัร เพ่ือลดและป้องกนัอนัตรายท่ีอาจ

เกิดข้ึนกบัพนกังานใหไ้ดม้ากท่ีสุด  ซ่ึงประเทศไทยน่าจะนาํมาประยกุตใ์ช ้

  1.3การปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองการบริหาร

องคก์ร ท่ีมีนโยบายท่ีจะรับผดิชอบพนกังานในกรณีท่ีเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการเมือง 

หรือแมแ้ต่การปรับโครงสร้างภายในขององค์กรเอง โดยเฉพาะการควบรวมกิจการต่างๆซ่ึงมกัจะ

นาํมาสู่การเลิกจา้งพนักงานจาํนวนมาก ซ่ึงไม่ส่งผลดีต่อองค์กรเอง นอกเสียจากจะสุดวิสัยจริงๆ 

เพราะทาํให้ความเช่ือถือ ไวว้างใจ และความรู้สึกเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัองค์กรตอ้งเสียไป ทั้งน้ี

ในช่วงท่ีเกิดวิกฤตในองคก์รนั้นๆ การปรึกษาหารือและสร้างความร่วมมือกนัในกลุ่มผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

กบับริษทั ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุน ผูบ้ริหาร พนักงาน หรือแมแ้ต่ลูกคา้ ย่อมนาํมาซ่ึงการแกปั้ญหา

อยา่งมีประสิทธิภาพและย ัง่ยนืมากกว่า 

  1.4การจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในองคก์รการลดการใชท้รัพยากรและการ

ปล่อยสารพิษของเสีย ซ่ึงเป็นการลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ย่อมเป็นผลดีต่อองค์กรนั้นๆเอง ใน

อนัท่ีจะจดัการการผลิตสินคา้และบริการ ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน และยงัเป็นการลดตน้ทุนดา้น

พลงังานและการจัดการของเสียต่างๆอีกด้วยซ่ึงนําไปสู่ผลกาํไรท่ีสูงข้ึน ความสามารถในการ

แข่งขนัในตลาดท่ีเพิ่มข้ึนและท่ีสาํคญั เป็นการสร้างภาพลกัษณ์ให้กบับริษทั ถือว่าไดป้ระโยชน์ต่อ

ทุกฝ่าย (Win-Win) 

  1.5บรรษทัภิบาลและความโปร่งใสในการดาํเนินกิจการปัจจุบนัความเช่ือมัน่ ท่ีมี

ต่อบริษัทฯ เป็นส่ิงท่ีสาํคญัท่ีสุด โดยเฉพาะบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้ นความ

โปร่งใส และขั้นตอนการตดัสินใจต่างๆ ของบริษทัท่ีมีความชดัเจน ตรวจสอบได ้จึงมีความสาํคญั

อยา่งยิง่ยวดทั้งต่อ ความมัน่คงของบริษทั ในมุมมองของนักลงทุน และความมัน่คงในสังคม ทั้งน้ี

เป็นเพราะว่าการบริหารจดัการท่ีมีความโปร่งใส ทางบญัชี และกระบวนการตดัสินใจในทุกระดบั

นั้นยอ่มนาํไปสู่ ขอ้มลูท่ีมีความชดัเจน ซ่ึงสามารถเขา้ถึงไดโ้ดยนกัลงทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ซ่ึงทาํให้

เกิดระบบการลงทุนในสงัคมโดยรวมท่ีมีประสิทธิภาพ ความผดิปกติทางการเงิน หรือกระบวนการ

ตดัสินใจต่างๆ ยอ่มจะสามารถถกูพบและจดัการไดโ้ดยองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง และลดโอกาสของความ

สูญเสียทั้งในดา้นการเงินและทรัพยากรต่างๆ ท่ีตอ้งเสียไปกบัการคอรัปชัน่อีกดว้ย ซ่ึงนาํไปสู่สงัคม
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ท่ีมีความย ัง่ยนืและแข็งแรงทางเศรษฐกิจในท่ีสุด 

  2. มติภิายนอก 

  2.1 การจดัการกบั Supplier และหุ้นส่วนทางธุรกิจ (Partners) ท่ีรับผิดชอบ ต่อ

สังคมกล่าวคือการเลือก Supplier และหุ้นส่วนทางธุรกิจ (Partners) ควรคาํนึงถึงบทบาทการ

รับผดิชอบต่อสงัคมขององคก์รนั้นๆ เพ่ือเป็นการขยายความรับผดิชอบต่อสงัคม จากองคก์รของตน

ไปสู่องค์กรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง และป้องกันปัญหาท่ีอาจจะตามจากความซับซ้อนของระบบธุรกิจ

สมยัใหม่ ท่ียากต่อการควบคุมให้คลอบคลุมไปทั้ งห่วงโซ่อุปทาน(Supply Chain)ซ่ึงอาจจะมี

นโยบายหรือกิจกรรมท่ีส่งเสริมประเด็นเหล่าน้ี อาทิ ส่งเสริมผูป้ระกอบการใหม่ๆ ท่ีจะเขา้มาเป็นผู ้

จดัส่งวตัถุดิบ (Supplier)ดว้ยการส่งท่ีปรึกษาไปช่วยพฒันาระบบการทาํงานใหมี้ความรับผดิชอบต่อ

สงัคม เป็นตน้ 

  2.2 การดูแลผูบ้ ริโภค ผูบ้ริโภคหรือผู ้ซ้ือสินค้าและบริการขององค์กร เป็น

แหล่งท่ีมาของรายได ้ดงันั้นจึงตอ้งมีระบบการดูแลผูบ้ริโภคในทุกๆ กระบวนการของสินคา้และ

บริการ ตั้งแต่การผลิต การขาย ไปจนถึงการทิ้ง ให้ปลอดภยั มีประสิทธิภาพทั้ งในเชิงคุณภาพและ

ราคา   และมีจริยธรรม   นอกจากนั้นยงัสามารถแสดงความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภคดว้ยการ เลือก

ผลิตและจําหน่าย สินค้าและบริการเฉพาะด้านให้เหมาะสมกับกลุ่มผูบ้ริโภค หรือแมแ้ต่การ

ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สามารถใช้ได้กับทุกกลุ่ม ท่ีรวมถึงผูพิ้การด้วย (Design for All) เช่น

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีมีอกัษรเบลล ์หรือ สัง่การดว้ยเสียง สาํหรับคนปกติและคนตาบอดใชไ้ด ้

  2.3 ความรับผิดชอบต่อชุมชนใกลเ้คียง (Local Communities) บริษัทฯ ต่างๆ 

ตามปกติจะให้ประโยชน์ต่อชุมชนอยู่แลว้ เช่น จ้างแรงงานชุมชน ซ่ึงนําสู่รายได้สู่ชุมชน  และ

รายได้ภาษีของพ้ืนท่ี ซ่ึงนําไปสู่ทุนสาธารณท่ีสามารถนํามาสร้างประโยชน์แก่ชุมชนได้อีก  

นอกจากนั้น บริษทัฯ ยงัตอ้งพ่ึงชุมชนรอบขา้ง ในรูปแบบของ แรงงาน และอ่ืนๆ  ดงันั้นบริษทัจึง

ควรมีส่วนช่วยเหลือทั้ งด้านสุขภาพและส่ิงแวดล้อมชุมชน ผ่านการบริจาค  หรือกิจกรรม

สาธารณประโยชน์ใดๆท่ีจะช่วยพฒันาชุมชนและนําไปสู่ความแข็งแรงของชุมชนนั้ นๆซ่ึง

ผลตอบแทนท่ีบริษทัจะไดรั้บคือภาพลกัษณ์ท่ีดี นาํไปสู่ความร่วมมือและพร้อมจะช่วยเหลือบริษทัฯ  

  2.4 ความรับผดิชอบต่อสงัคมโดยรวมบริษทัต่างๆ ท่ีอยูใ่นเมืองอาจไม่ไดเ้ก่ียวขอ้ง

โดยตรงกบัพ้ืนท่ีในบริเวณนั้นๆ มากนกั หรือเป็นบริษทัท่ีมีสาขามากมายทัว่ประเทศ ดงันั้นบริษทั
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เหล่าน้ีจึงควรแสดงความรับผดิชอบต่อสงัคมในวงกวา้ง โดยการบริจาค ทาํกิจกรรม หรือสนบัสนุน

ในรูปแบบต่างๆ เพ่ือแกไ้ข และพฒันาสังคม ในประเด็นท่ี บริษทัเก่ียวขอ้งสนใจ  ซ่ึงถือเป็นการ

แสดงบทบาทผูน้าํทางธุรกิจ ต่อการสร้างความเปล่ียนแปลงต่อสงัคมอย่างชดัเจนและควรเป็นอย่าง

ยิง่ท่ีจะวดัผลได ้จึงจาํเป็นทีจะตอ้งมีการวางแผน และการหาพนัธมิตรในการปฏิบติังานท่ีดี ซ่ึงจะ

นาํมาสู่ภาพลกัษณ์ท่ีดี Corporate Citizenship ซ่ึงเป็นรากฐานสาํคญัในการสร้างความไวว้างใจและ

คุณค่าของบริษทัในมุมมองของผูบ้ริโภคและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

  2.5 การรับผิดชอบต่อโลกในมิติต่างๆ เช่น ส่ิ งแวดลอ้ม สิทธิมนุษยชน และ

ประเด็นสาํคญัอ่ืนๆ ในระดบัภูมิภาค หรือระดบัโลก ตามความเหมาะสม และศกัยภาพขององค์กร 

บริษทัสามารถร่วมมือกบั องคก์รต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น รัฐบาล NGO สถาบนัการศึกษา องค์กรธุรกิจ

อ่ืนๆ เพ่ือร่วมมือกนั 

 ระดับความรับผดิชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกจิ 

กกกกกกกก ความรับผดิชอบท่ีผูบ้ริหารควรจะมีต่อสงัคมสามารถจดัแบ่งได ้ 4 ระดบัคือ  

1. ความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ (economic responsibility) เพ่ือผลิตสินคา้ละ

บริการตามท่ีประชาชนตอ้งการและนํามาขายเพ่ือให้เกิดกาํไรแก่เจ้าของกิจการ (ในกรณีท่ีเห็น

องค์การทาํเพ่ือกาํไร) นับได้ว่าเป็นความรับผิดชอบหลกัและความรับผิดชอบดั้ งเดิมของการ

ดาํเนินการ 

2. ความรับผิดชอบทางกฎหมาย (legal responsibility) เพ่ือดาํเนินกิจการไปตาม

ครรลองของกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ อย่างไรก็ตามกฎหมายและข้อบังคับไม่สามารถจะ

ครอบคลุมการกระทาํทุกอยา่งท่ีองคก์ารกระทาํได ้การกระทาํบางอย่างไม่ผิดกฎหมาย แต่องค์การ

ควรจะกระทาํหรือไม่นั้นข้ึนอยูก่บัความรับผดิชอบของผูบ้ริหารองคก์าร 

3. ความรับผิดชอบทางจริยธรรม (ethical responsibility) การกระทาํบางอย่าง

ไม่ใช่ส่ิงท่ีกฎหมายบงัคบั ถา้องค์การไม่ทาํก็ไม่ผิดกฎหมาย แต่องค์การเลือกกระทาํเพราะเห็นว่า

เป็นความรับผิดชอบทางจริยธรรม เช่น การให้สวสัดิการดา้นเส้ือผา้ ท่ีอยู่อาศยั เงินกูย้ืม อาหาร

กลางวนั รถรับส่งพนกังาน เป็นตน้ 

4. ความรับผิดชอบในการใช้ดุลพินิจ (discretionary responsibility)  ความ

รับผิดชอบในระดับน้ีเป็นความสมคัรใจของผูบ้ริหารโดยตรง และข้ึนอยู่กับการตดัสินใจเลือก
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กระทาํของผูบ้ริหารแต่ละคน ความรับผดิชอบน้ีไม่ไดบ้งัคบัไวเ้ป็นกฎหมาย หรือเป็นส่ิงท่ีพนักงาน

คิดว่าควรไดรั้บตามหลกัจริยธรรม เช่น ผูบ้ริหารไม่สนบัสนุนให้พนักงานทาํงานล่วงเวลา แต่กลบั

จา้งพนกังานเพิ ่ม เพิ่มเคร่ืองจกัร เพิ่มเงินเดือน      

 ความรับผดิชอบต่อสงัคมแสดงถึงความมีจริยธรรม และความมีจริยธรรมไดด้ว้ยการมี

ความรับผดิชอบต่อสังคม ความรับผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรมทางธุรกิจจะมีมากน้อยเพียงใด 

ข้ึนอยูก่บัลกัษณะของความสมัพนัธ์ระหว่างผูไ้ดเ้สียกบัธุรกิจส่วนหน่ึงและความสัมพนัธ์ระหว่าง

ธุรกิจกบัสงัคมอีกส่วนหน่ึง 

 

 
 

ภาพท่ี 2 ระดบัความรับผดิชอบต่อสงัคมขององคก์รธุรกิจ 

 ประโยชน์ของความรับผดิชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกจิ 

 สถาบนัไทยพฒัน์ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของความรับผดิชอบต่อสงัคมของธุรกิจ (CSR) 

ไวด้งัน้ี 

ระดับที่ 5
• ระดับความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งหมด

ระดับที่ 4
• ความรับผิดชอบในการใช้ดุลพินิจ (discretionary responsibility) 

ระดับที่ 3
• ความรับผิดชอบทางจริยธรรม (ethical responsibility) 

ระดับที่ 2
• ความรับผิดชอบทางกฎหมาย (legal responsibility) 

ระดับที่ 1
• ความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ (economic responsibility) 
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 องคก์รท่ีนาํแนวคิดความรับผดิชอบต่อสงัคมขององคก์รธุรกิจ (CSR) ไปปฏิบติั จะเกิด

ผลลัพธ์ทั้ งในส่วนรูปธรรมท่ีจับต้องได้ (Tangible) และในส่วนนามธรรมท่ีจับต้องไม่ได ้

(Intangible) จากผูท่ี้อยูใ่นองคก์ร ไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้และพนกังาน และจากผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัองคก์ร

โดยตรงและโดยออ้ม ดงัน้ี 

 1. ประโยชน์ท่ีเป็นรูปธรรม 

 ในแง่ของผูถื้อหุน้หรือเจา้ของกิจการ ราคาหุ้นมีเสถียรภาพและมีส่วนลํ้ ามูลค่าหุ้นใน

อตัราท่ีสูงกว่าเกณฑเ์ฉล่ีย เน่ืองจากเป็นท่ีตอ้งการของนกัลงทุน ปัจจุบนั เม็ดเงินลงทุนในธุรกิจท่ีมี

ความรับผดิชอบต่อสงัคมขององคก์รธุรกิจ (CSR) ซ่ึงเรียกกนัเฉพาะว่า SRI (Social Responsibility 

Investing) นั้น มีมลูค่าเกิน 2 ลา้นลา้นเหรียญ และมีแนวโนม้เพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ เป็นโอกาสท่ีองคก์ร

สามารถเขา้ถึงแหล่งทุนไดเ้พิ่มมากข้ึน ซ่ึงจะทาํใหต้น้ทุนทางการเงินมีแนวโนม้ท่ีตํ่ากว่าเกณฑ์ปกติ

ของตลาด 

 ในแง่ของพนกังาน เกิดความภาคภูมิใจในการทาํงานร่วมกบัองคก์ร ไดรั้บความสุขจาก

การปฏิบติังานในหน้าท่ี นอกเหนือจากผลตอบแทนในรูปตวัเงิน ทาํให้องค์กรสามารถท่ีจะรักษา

พนกังานท่ีมีความสามารถไว ้และในขณะเดียวกนั ก็สามารถท่ีจะชกัชวนบุคลากรท่ีมีคุณภาพและ

เป็นท่ีตอ้งการ ใหเ้ขา้มาทาํงานกบัองคก์รได ้

 องคก์รสามารถสร้างรายไดแ้ละส่วนแบ่งตลาดเพิ่มข้ึน จากการท่ีลูกคา้พิจารณาเลือก

ซ้ือสินคา้และบริการจากองค์กรท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม และไม่ทาํลายส่ิงแวดลอ้ม เช่น การ

ส่งเสริมการขายด้วยการบริจาครายได้ส่วนหน่ึงต่อทุกๆ การซ้ือผลิตภัณฑ์ในแต่ละคร้ัง ให้แก่

หน่วยงานหรือมลูนิธิท่ีช่วยเหลือสงัคมในดา้นต่างๆ ฯลฯ 

 องคก์รยงัสามารถท่ีจะลดรายจ่ายของกิจการ จากการดาํเนินกิจกรรมความรับผิดชอบ

ต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (CSR) ตวัอย่างเช่น โรงไฟฟ้ารณรงค์ให้ประชาชนประหยดัพลงังาน

เพ่ือท่ีจะได้ไม่ต้องลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าหรือหาแหล่งพลงังานทดแทนแห่งใหม่ หรือ การลด

งบประมาณใชจ่้ายดา้นโฆษณาในการเปิดตวัสินคา้แปรรูปของบริษทัแห่งหน่ึง ท่ีมีส่วนช่วยเหลือ

เกษตรกรท่ีไดรั้บความเดือดร้อนจากผลผลิตท่ีลน้ตลาด โดยไดรั้บการสนบัสนุนดา้นประชาสมัพนัธ์
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จากหลายภาคส่วนในสังคม เปรียบเทียบกับงบโฆษณาสินค้าท่ีไม่มีส่วนประสมของความ

รับผดิชอบต่อสงัคมขององคก์รธุรกิจ (CSR) ของบริษทัแห่งเดียวกนั 

 2. ประโยชน์ท่ีเป็นนามธรรม 

 องค์กรสามารถได้รับประโยชน์จากการวางตําแหน่งตราผลิตภัณฑ์  (Brand 

Positioning) ให้อยู่ในใจของลูกค้าเป็นอนัดับตน้ๆ ในประเภทสินค้าหรือบริการนั้ นๆ โดยการ

ดาํเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกับการทาํตลาดผลิตภณัฑ์ เช่น ร้านกาแฟท่ีรับซ้ือ

เมลด็กาแฟในทอ้งถิ่นหรือจากไร่กาแฟท่ีใชเ้กษตรอินทรีย ์เป็นตน้ 

 สาํหรับองคก์รท่ีมิไดใ้ชต้ราผลิตภณัฑเ์ป็นช่ือขององคก์ร หรือเป็นองค์กรท่ีมีหลายตรา

ผลิตภัณฑ์ สามารถดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (CSR) ท่ีเสริม

ภาพลกัษณ์องคก์ร (Corporate Image) นอกเหนือจากการวางตาํแหน่งตราผลิตภณัฑ์ โดยการสร้าง

ธรรมเนียมปฏิบติัทางธุรกิจท่ีอาํนวยประโยชน์ต่อสังคมโดยสมคัรใจมากกว่าเป็นเพียงการปฏิบติั

ตามระเบียบขอ้บงัคบัในอุตสาหกรรมหรือกฎหมายบา้นเมืองในดา้นต่างๆ เช่น การจดัหาและดูแล

ระบบบาํบดัของเสียจากโรงงานใหท้าํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ มากกว่าเกณฑข์ั้นตํ่าของกฎระเบียบ

ท่ีเก่ียวขอ้ง หรือมากกว่าการมีระบบไวเ้พียงเพื่อใหผ้า่นการตรวจสอบตามเกณฑ ์แต่มิไดเ้ปิดใชง้าน 

เป็นตน้ 

 จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัความรับผดิชอบต่อสงัคมขององคก์รธุรกิจ (CSR)สรุปได้

ว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (CSR) หมายถึง กิจกรรมท่ีบริษทัทาํข้ึนเพ่ือแสดง

ความรับผดิชอบทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม ต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบัองค์กร โดย

มีองคป์ระกอบ 2 มิติ คือ มิติภายใน เป็นการแสดงความรับผดิชอบต่อสังคมท่ีเกิดข้ึนภายในองค์กร 

และมิติภายนอก เป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีเกิดข้ึนภายนอกองค์กร นอกจากน้ียงั

ทราบถึงระดับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (CSR) และประโยชน์ของการทํา

โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (CSR) ทั้งประโยชน์ท่ีเป็นรูปธรรม และ

ประโยชน์ท่ีเป็นนามธรรมสาํหรับภาคธุรกิจ ซ่ึงผูว้ิจยัไดน้าํแนวคิดดงักล่าวท่ีไดร้วบรวมไวม้าเป็น

แนวทางในการวิเคราะห์การดาํเนินกิจกรรมเพ่ือสงัคมของบริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน)  
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2.  แนวคดิเกีย่วกบัรูปแบบของความรับผดิชอบต่อสังคม 

 Philip Kotler and Nancy Lee (2005,อา้งถึงในจิรัชญา โยธาอภิรักษ์,2551: 18)ได้

จาํแนกรูปแบบของความรับผดิชอบต่อสงัคมออกเป็น 6 รูปแบบดงัต่อไปน้ี 

1. การส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทางสังคม (Cause Promotion) เป็นการจดัหา

เงินทุน วสัดุ ส่ิงของหรือทรัพยากรอ่ืนขององค์กร เพ่ือขยายการรับรู้และความห่วงใยต่อประเด็น

ปัญหาทางสงัคมนั้น ตลอดจนสนบัสนุนการระดมทุนการมีส่วนร่วมหรือการเฟ้นหาอาสาสมคัรเพ่ือ

การดงักล่าวขององคก์รธุรกิจ อาจริเร่ิมและบริหารงานส่งเสริมนั้นดว้ยตนเองหรือร่วมมือกบัองคก์ร

หน่ึงองคก์รใด หรือกบัหลายๆ องคก์รก็ได ้

2. การตลาดท่ีเก่ียวโยงกับประเด็นทางสังคม (Cause-Related Marketing) เป็นการ

อุดหนุนหรือการบริจาครายได้ส่วนหน่ึงจากการขายผลิตภณัฑ์ เพ่ือช่วยหรือร่วมแก้ไขประเด็น

ปัญหาทางสังคมจาํเพาะหน่ึงๆ ซ่ึงมกัมีช่วงเวลาท่ีจาํกัดแน่นอน หรือดาํเนินการแบบจําเพาะ

ผลิตภณัฑ์ หรือให้แก่การกุศลท่ีระบุไวเ้ท่านั้น กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมชนิดน้ี องค์กร

ธุรกิจมกัร่วมมือกบัองคก์รท่ีไม่มีวตัถุประสงค์หากาํไรเพ่ือสร้างสัมพนัธภาพในประโยชน์ร่วมกนั 

ดว้ยก็เป็นการเปิดโอกาสให้แก่ผูบ้ริโภคได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือการกุศลผ่านทางการซ้ือ

ผลิตภณัฑโ์ดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายอ่ืนใดเพิ่มเติม 

3. การตลาดเพ่ือมุ่งแกไ้ขปัญหาทางสังคม(Corporate Social Marketing) เป็นการ

สนับสนุนการพฒันาหรือการทาํให้เกิดผลจากการรณรงค์เพ่ือเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในด้าน

สาธารณสุข ดา้นความปลอดภยั ดา้นส่ิงแวดลอ้ม หรือดา้นสุขภาวะ ความแตกต่างสาํคญัระหว่าง

การตลาดเพ่ือมุ่งแกไ้ขปัญหาสงัคมกบัการส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทางสังคมคือ การตลาด

เพ่ือมุ่งแกไ้ขปัญหาสงัคมจะเนน้ท่ีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม (Behavior Change) เป็นหลกั ในขณะ

ท่ีก าร ส่ง เส ริมการ รับ รู้ ประ เด็น ปัญหาทางสังคมจะ เน้น ท่ีก ารสร้ างคว ามตระหนัก 

(Awareness)รวมถึงการสนบัสนุนทรัพยากรดา้นทุนและอาสาสมคัรเพ่ือให้รับรู้ถึงประเด็นปัญหา

ดงักล่าว 

4. การบริจาคเพ่ือการกุศล (Corporate Philanthropy) เป็นการช่วยเหลือไปท่ีประเด็น

ปัญหาทางสงัคมโดยตรง ในรูปของการบริจาคเงินหรือวตัถุส่ิงของ เป็นกิจกรรมความรับผดิชอบต่อ

สังคมท่ีพบเห็นในแทบทุกองค์กรธุรกิจ และท่ีผ่านมามกัจะเป็นไปตามกระแสความตอ้งการจาก
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ภายนอก หรือมีผูเ้สนอให้ทาํมากกว่าจะเกิดจากการวางแผน หรือออกแบบกิจกรรมจากภายใน

องคก์รเอง ทาํใหไ้ม่เกิดการเช่ือมโยงกบัเป้าหมายหรือพนัธกิจขององคก์รเท่าใดนกั 

5. การอาสาช่วยเหลือชุมชน (Community Volunteering) เป็นการสนบัสนุนหรือจูงใจ

ให้พนักงาน คู่ค้าร่วมสละเวลาและแรงงานในการทาํงานให้แก่ชุมชนท่ีองค์กรตั้ งอยู่ และเพ่ือ

ตอบสนองต่อประเด็นปัญหาทางสังคมท่ีองค์กรให้ความสนใจหรือห่วงใย องค์กรธุรกิจอาจเป็น

ผูด้าํเนินการเองโดยลาํพงั หรือร่วมมือกบัองคก์รหน่ึงองคก์รใด และอาจเป็นผูก้าํหนดกิจกรรม 

6. การประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม (Socially Responsible Business 

Practices) เป็นการดาํเนินกิจกรรมทางธุรกิจอยา่งพินิจพิเคราะห์ทั้งในเชิงป้องกนัดว้ยการหลีกเล่ียง

การก่อใหเ้กิดปัญหาทางสงัคม หรือในเชิงร่วมกนัแกไ้ขดว้ยการช่วยเหลือเยียวยาปัญหาทางสังคม

นั้นๆ ดว้ยกระบวนการทางธุรกิจ เพ่ือการยกระดบัสุขภาวะของชุมชนและการพิทกัษ์ส่ิงแวดลอ้ม 

โดยท่ีองคก์รธุรกิจสามารถท่ีจะดาํเนินการเอง หรือเลือกท่ีจะร่วมมือกบัพนัธมิตรภายนอกก็ได ้

 

 สถาบนัไทยพฒัน์  ซ่ึงเป็นองคก์รท่ีทาํการศึกษา  วิจยัเร่ืองความรับผดิชอบต่อสังคมใน

ประเทศไทย ไดร้วบรวมรูปแบบของความรับผดิชอบต่อสงัคม ซ่ึงมีรูปแบบของความรับรับผดิชอบ

ต่อสงัคมอยู ่3  รูปแบบดว้ยกนั ไดแ้ก่ 

 1. ความรับผดิชอบต่อสงัคมเชิงตอบสนอง (Responsive CSR) 

   ความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงตอบสนอง (Responsive CSR) ประกอบด้วย 2 

องค์ประกอบ ไดแ้ก่ การปฏิบติัตวัเป็นบรรษทัพลเมืองท่ีดี (Good Corporate Citizen) และการ

บรรเทาผลกระทบเชิงลบท่ีเกิดข้ึนหรือท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากกิจกรรมทางธุรกิจของตน โดยอาจจะ

ยงัไม่ไดลุ้กข้ึนมาสร้างสรรคกิ์จกรรมเพื่อสงัคมอะไรต่อมิอะไรเพิ่มเติม ซ่ึงน่าจะเรียกไดว้่าเป็นการ

ทาํความรับรับผดิชอบต่อสงัคมในเชิงรับ (Receptive) 

  กิจกรรมความรับรับผิดชอบต่อสังคมภายใตรู้ปแบบน้ี จะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือมีปัญหา

หรือผลกระทบจากการดาํเนินธุรกิจไปสู่สังคม หรือสังคมมีการเรียกร้องให้กิจการดาํเนินความ

รับผดิชอบอยา่งเหมาะสมต่อผล กระทบเหล่านั้น เป็นการผลกัดนัใหมี้การริเร่ิมดาํเนินงานความรับ

รับผดิชอบต่อสงัคม จากผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีอยูภ่ายนอกองคก์ร (Outside-In) 

  ส่วนวิธีการแสดงความรับผดิชอบต่อสังคมในขั้นน้ี กิจการมกัจะศึกษาขอ้กฎหมาย 

กฎระเบียบ มาตรฐานหรือข้อกาํหนดท่ีเก่ียวข้อง แล้วนํามาปฏิบัติเพ่ือปรับให้เข้ามาตรฐาน 
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(Standardization) อนัเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป ผลลพัธจ์ากการแสดง ความรับผิดชอบต่อสังคมดว้ย

วิธีการน้ี จะทาํใหกิ้จการไดช่ื้อว่าเป็นบรรษทัพลเมืองท่ีมีความรับผิดชอบในการแกไ้ข ปัญหาหรือ

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการดาํเนินงาน และไดรั้บการยอมรับให้เป็นสมาชิกหน่ึงในสังคมนั้นๆ 

(Inclusiveness) 

  อยา่งไรก็ดี เป้าประสงคข์องการทาํความรับรับผดิชอบต่อสงัคมในขั้นน้ี แมผู้ท่ี้ไดรั้บ

ประโยชน์จากกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคมจะเป็นบุคคลท่ีอยูภ่ายนอกองค์กร แต่กิจการยงัคง

มุ่งรักษาไวซ่ึ้งคุณค่าขององคก์ร (Corporate Value) เป็นสาํคญั 

 2. ความรับผดิชอบต่อสงัคมเชิงกลยทุธ ์(Strategic CSR) 

   ความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์เป็นการยกระดบัจากการบรรษทัพลเมืองท่ีมี

ความรับผดิชอบต่อการบรรเทา ปัญหาหรือผลกระทบท่ีเกิดจากกิจการ สู่การทาํความรับรับผิดชอบ

ต่อสงัคมในเชิงรุก (Proactive) ท่ีองคก์รสามารถริเร่ิมกิจกรรม CSR ดว้ยตวัเองใหแ้ก่สงัคมภายนอก 

(Inside-Out) ท่ีเช่ือมโยงสมัพนัธก์บัความตอ้งการหรือการริเร่ิมจากภายนอก (Outside-In) 

   วิธีการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมภายใตรู้ปแบบท่ีเป็นความรับรับผิดชอบต่อ

สังคมเชิงกลยุทธ์น้ี กิจการไม่เพียงแต่สามารถปฏิบติัไดต้ามข้อกาํหนดหรือมาตรฐานอนัเป็นท่ี

ยอมรับ เท่านั้น แต่ยงัมีการกาํหนดจุดยนืท่ีเป็นเอกลกัษณ์ท่ีแตกต่างจากแนวปฏิบติัขององคก์ร อ่ืนๆ 

มีการสร้างความแตกต่าง (Differentiation) ในวิธีการ มีอิสรภาพในการคดัเลือกประเด็นทางสังคม 

โดยท่ีปลอดจากพนัธนาการหรือขอ้เรียกร้องเช่นใน Responsive CSR ดว้ย วิธีการท่ีแตกต่างและ

กิจกรรมความรับรับผดิชอบต่อสังคมท่ีเหมาะสม ผลลพัธ์จากการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

ภายใต้รูปแบบท่ีเป็นความรับรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์น้ี จะทาํให้เอ้ือต่อการพฒันาขีด

ความสามารถทางการแข่งขนั (Competitiveness) ขององคก์รในระยะยาว 

  เป้าประสงคข์อง ความรับรับผดิชอบต่อสงัคมเชิงกลยุทธ์ ท่ีผสมผสานการริเร่ิมทั้ ง

จากภายในและการเช่ือมโยงจากภายนอกจะก่อใหเ้กิดคุณ ค่าร่วมกนั (Shared Value) ระหว่างธุรกิจ

และสงัคม 

 3. ความรับผดิชอบต่อสงัคมเชิงสร้างสรรค ์(Creative CSR) 

       กระบวนการคิดเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงกิจกรรม CSR เชิงกลยุทธ์หรือการคิด CSR เชิง 

“ยุทธศาสตร์” นั้น ส่วนใหญ่จะใชพ้ลงัจากสมองซีกซา้ยในการวิเคราะห์หาเหตุผล คาํนวณความ

คุม้ค่า ตน้ทุน ประสิทธิภาพ ฯลฯ ขณะท่ี CSR เชิงสร้างสรรคน์ั้น จะถกูปลดปล่อยออกมาจากสมอง
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ซีกขวา เป็นการคิด CSR ในเชิง “ยุทธศิลป์” ท่ีตอ้งอาศยัความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ และ

ความรู้สึกเป็นสาํคญั 

 

 
 

 

ภาพท่ี 3 พฒันาการความรับผดิชอบต่อสงัคมขององคก์รธุรกิจ(สถาบนัไทยพฒัน์, 2553) 

 Creative CSR เป็นการทาํ CSR ท่ีกา้วข้ามบริบทของการรุก-รับ แต่เป็นการพฒันา

กิจกรรม CSR ในเชิงร่วม (Collaborative) ท่ีเปิดโอกาสใหเ้กิดการทาํงานร่วมกนัระหว่างธุรกิจและ

สงัคมอยา่งไม่แบ่งแยกกิจกรรม CSR ภายใตรู้ปแบบน้ี จะไม่สามารถกาํหนดไดอ้ย่างชดัเจนว่าใคร

เป็นผูริ้เร่ิมก่อนหลงั เน่ืองจากเสน้แบ่งของการทาํงานร่วมกนัระหว่างกิจการและสังคมจะเลือนราง

ลง 

 สาํหรับวิธีการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมภายใตรู้ปแบบ Creative CSR จะมิได้

จาํกดัเพียงการสร้างความแตกต่างในวิธีการท่ีมีอยู ่แต่เป็นการคิดคน้วิธีการข้ึนใหม่ เป็นนวตักรรม 

(Innovation) การดาํเนินความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีเป็นเอกลกัษณ์แตกต่างจากวิธีการอ่ืนโดย

อตัโนมติั 

 

ตารางท่ี 1 ความรับผดิชอบต่อสงัคมแบบตอบสนอง กลยทุธ ์และสร้างสรรค ์ 

 

Responsive CSR Strategic CSR Creative CSR 

Corporate Value Shared Value Common Value 

Inclusiveness Competitiveness Cohesiveness 

Standardization Differentiation Innovation 

Outside-In Outside-In, Inside-Out Blur 

Receptive Proactive Collaborative 

 

Responsive 

CSR

Strategic 

CSR
Creative CSR
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 ผลลัพธ์จากการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้รูปแบบท่ีเป็น CSR เชิง

สร้างสรรค์น้ี จะทาํให้เอ้ือต่อการพฒันาขีดความสัมพนัธ์ท่ีแน่นแฟ้น (Cohesiveness) ระหว่างผูมี้

ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ ในอนัท่ีจะก่อให้เกิดคุณค่าเดียวกนั (Common Value) ของทั้ งกิจการและ

สงัคม 

 สถาบนัธุรกิจเพ่ือสังคม (2554)ไดแ้บ่งรูปแบบของความรับผิดชอบต่อสังคมไว ้โดย

แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบดว้ยกนั ประกอบดว้ย 

 1. CSR-after-process   เป็นการดาํเนินกิจกรรมท่ีแยกต่างหากจากการดาํเนินธุรกิจท่ี

เป็นกระบวนการหลกัของกิจการ (รวมความถึงกิจกรรมท่ีเกิดจากผลต่อเน่ืองของกระบวนการ

ดาํเนินการธุรกิจ) เช่น การแจกจ่ายส่ิงของบรรเทาสาธารณภยั การบาํเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ 

และการเยยีวยาชุมชนท่ีไดรั้บผลกระทบทางมลพิษจากการประกอบการ 

 2. CSR-in-process เป็นการดาํเนินความรับผดิชอบต่อสงัคมท่ีอยู่ในกระบวนหลกัของ

กิจการหรือเป็นการทาํธุรกิจท่ีหากาํไรอยา่งมีความรับผดิชอบ เช่น การป้องกนั หรือกาํจดัมลพิษใน

กระบวนการผลิตเพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชน การผลิตสินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพและได้

มาตรฐานตามขอ้กาํหนดในฉลากผลิตภณัฑ์ การเปิดเผยขอ้มูลผลิตภณัฑ์ต่อผูบ้ริโภคอย่างถูกตอ้ง

ครบถว้น การชดเชยความเสียหายให้แก่ลูกค้าท่ีเกิดจากความผิดพลาดและความบกพร่องของ

พนกังาน ซ่ึงการดาํเนินความรับผดิชอบเหล่าน้ี ถือเป็นกิจกรรมท่ีอยูเ่วลาทาํงานปกติของกิจการ 

 3. CSR-as-process เป็นกิจกรรมท่ีดําเนินงานโดยองค์กรท่ีไม่แสวงหากําไร                  

ใหก้บัตนเองเป็นหน่วยงานท่ีก่อตั้งข้ึนเพ่ือมุ่งสร้างประโยชน์ต่อสงัคมเป็นหลกั เช่น มูลนิธิ/สมาคม

การกุศล ท่ีเป็นองคก์รสาธารณประโยชน์ องคก์รประชาชนและส่วนราชการ 

 จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบของความรับผดิชอบต่อสงัคม พบว่า รูปแบบของ

ความรับผดิชอบต่อสงัคมไดถ้รูวมรวบไวด้ว้ยกนั 3 กลุ่ม ไดแ้ก่  

 ตามแนวคิดของ Philip Kotler และ Nancy Lee ซ่ึงกาํหนดรูปแบบของความรับผดิชอบ

ต่อสังคมไวท้ั้ งหมด 6 รูปแบบ ประกอบดว้ย 1) การส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทางสังคม                

2) การตลาดท่ีเก่ียวโยงกบัประเด็นทางสังคม 3) การตลาดเพ่ือมุ่งแกไ้ขปัญหาทางสังคม 4) การ

บริจาคเพ่ือการกุศล 5) การอาสาช่วยเหลือชุมชน 6) การประกอบธุรกิจอยา่งรับผดิชอบต่อสงัคม 
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 สถาบนัไทยพฒน์ไดก้าํหนดรูปแบบของความรับผิดชอบต่อสังคมไว ้3 รูปแบบไดแ้ก่ 

1) ความรับผดิชอบต่อสงัคมเชิงตอบสนอง (Responsive CSR) 2) ความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกล

ยทุธ ์(Strategic CSR) และ 3) ความรับผดิชอบต่อสงัคมเชิงสร้างสรรค ์(Creative CSR) 

 สถาบันธุรกิจเพ่ือสังคมได้แบ่งรูปแบบของความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ โดยแบ่ง

ออกเป็น 3 รูปแบบประกอบดว้ย  CSR-after-process, CSR-in-process และ CSR-as-process  

 ซ่ึงแต่ละรูปแบบมีวิธีดาํเนินการและวตัถุประสงคท่ี์แตกต่างกนัไป ผูว้ิจยัไดน้าํแนวคิด

เก่ียวกบัรูปแบบของความรับผิดชอบต่อสังคมมาเพ่ือวิเคราะห์ว่า บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จาํกัด 

(มหาชน) มีการดาํเนินโครงการความรับผดิชอบต่อสงัคมในแต่ละโครงการอยูใ่นรูปแบบใด  

 

3. แนวคดิเกีย่วกบัการส่ือสารภายในองค์กร 

 ความหมายของการส่ือสารภายในองค์กร 

 กรีช สืบสินธ์ิ (2525: 64, อา้งถึงใน ชาติชาย ทองสวสัด์ิ, 2553: 7) ให้ความหมายไวว้่า 

การส่ือสารในองค์กร (OrganizationalCommunication) คือ กระบวนการแลกเปล่ียนข่าวสาร

ระหว่างบุคคล ทุกระดบัหน่วยงานโดยมีความสัมพนัธ์กนัภายใต้สภาพแวดลอ้ม บรรยากาศของ

องคก์ร ซ่ึงสามารถปรับเปล่ียนไปตามกาลเทศะ บุคคล ตลอดจน สาระเร่ืองราวและวตัถุประสงค์

ของการส่ือสาร 

 ทองใบ  สุดชารี (2542) ใหค้วามหมายไวว้่า การส่ือสารในองค์กรคือ การแลกเปล่ียน

ขอ้มลูข่าวสารและความรู้ในหมู่สมาชิกขององคก์รเพ่ือใหบ้รรลุประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ

องคก์ร  การส่ือสารขององคก์รมีหลายระดบั ไดแ้ก่ ระดบัปัจเจกบุคคล ระดบักลุ่ม และระดบัองคก์ร  

ดงันั้น องคก์รจึงจาํเป็นตอ้งมีการส่ือสารดว้ยเหตุผลหลายประการ  

 Huse E. and Browditch J (1973: 14, อา้งถึงใน ชาติชาย ทองสวสัด์ิ, 2553: 8) เห็นว่า

การส่ือสารภายในองค์กรข้ึนอยู่กบัรูปแบบของการจัดองค์กร แรงผลกัดนัให้เกิดกาํลงัใจในการ

ทาํงานและความสามารถ ความชาํนาญในการส่ือสาร เช่น การฟัง การพูด การเขียน การสัมภาษณ์ 

การอภิปราย เป็นตน้ 
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บทบาทและวตัถุประสงค์ของการส่ือสารในองค์การ 

บทบาทของการส่ือสารในองคก์าร 

การส่ือสารในองคก์ารมีบทบาทต่อสมาชิกในองค์การ 2ประการ คือ (Krep: 1986,อา้ง

ถึงใน ชาติชาย ทองสวสัด์ิ, 2553: 8) 

1. บทบาทในการปรับตัว (Adaptive Mechanism) สมาชิกใช้ข้อมูลข่าวสารใน

องคก์ารในการตระหนกัถึงการเปล่ียนแปลงทั้ งทางบวกและลบในองค์การ เพ่ือท่ีจะไดต้อบสนอง

ต่อการเปล่ียนแปลงนั้นๆ ได้ทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ เช่น หัวหน้างานใช้การส่ือสารเพ่ือ

อธิบายใหพ้นกังานทราบเก่ียวกบันโยบายและกฎระเบียบขององคก์ารท่ีเปล่ียนไปเพื่อท่ีว่าพนักงาน

จะไดป้ฏิบติัตนใหส้อดคลอ้ง รวมถึงเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของพนกังานในเร่ืองต่างๆเป็นตน้ 

2. บทบาทในการร่วมมือ (Cooperative Mechanism) สมาชิกในองค์การสามารถใช้

การส่ือสารเพ่ือขอความช่วยเหลือจากบุคคล และ/หรือหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้การปฏิบติัลุล่วงไป

ดว้ยดี เช่น ฝ่ายขายจาํเป็นตอ้งประสานงานกบัฝ่ายผลิต เพ่ือท่ีว่าจะไดมี้สินคา้หมุนเวียนอยู่ในตลาด

อยา่งเพียงพอ เป็นตน้ 

วตัถุประสงคข์องการส่ือสารในองคก์าร 

วตัถุประสงคข์องการส่ือสารในองคก์าร ไดแ้ก่  

1. ช่วยใหส้มาชิกในองค์การสามารถรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัองค์การและการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนภายในองคก์าร 

2. ส่งเสริมใหส้มาชิกในองคก์ารสามารถแลกเปล่ียนประสบการณ์และพฒันาข่าวสาร
ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงช่วยใหเ้ขา้ใจกิจกรรมท่ีซบัซอ้นขององคก์ารและการเปล่ียนแปลงในองคก์าร 

3. ช่วยใหส้มาชิกขององคก์ารบรรลุถึงเป้าประสงค์ของตนเองและขององค์การ โดย

ทาํให้สมาชิกเข้าใจการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน และเช่ือมโยงความตอ้งการของตนเข้ากับความ

รับผดิชอบต่อหนา้ท่ีการงานในองคก์าร 

4. รวบรวมขอ้มลูข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งใหก้บัสมาชิกในองคก์าร 

5. ช่วยในการกาํหนดทิศทางความเปล่ียนแปลงในองค์การ โดยผ่านทางกิจกรรมท่ี

สมาชิกในองคก์ารตอ้งกระทาํร่วมกนั 
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การส่ือสารในองค์การที่มปีระสิทธิภาพ ก่อใหเ้กิดผลดงัต่อไปน้ี 

1.ทาํให้สมาชิกในองค์การได้รับขอ้มูลท่ีเพียงพอเก่ียวกับเป้าประสงค์ขององค์การ

ภาระหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติั กิจกรรมและปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน 

2. ช่วยพนกังานเขา้ใจสถานภาพปัจจุบนัขององคก์าร 

3. ตระหนกัถึงบทบาทของตนในองคก์าร 

4. สามารถกาํหนดกลยุทธ์กิจกรรมท่ีจาํเป็นเพ่ือท่ีจะสามารถบรรลุภาระหน้าท่ีท่ีตอ้ง

กระทาํ รวมถึงสามารถบรรลุเป้าหมายท่ีวางไวท้ั้งของตนเองและขององคก์ารอีกดว้ย 

ประเภทของข่าวสารในองคก์ร 

พงษ์ วิเศษสังข์ (2550: 69,อา้งถึงใน ชาติชาย ทองสวสัด์ิ,2553: 9)ได้จาํกัดความ

ประเภทของข่าวสารในองคก์าร โดย แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดงัต่อไปน้ี 

ข่าวสารเก่ียวกับงาน (Task messages) เป็นข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้ การบริการและ

กิจกรรมขององค์กร เช่น ข่าวสารเก่ียวกบัการพฒันาผลผลิต การเพิ่มยอดขาย คุณภาพของสินคา้

และบริการ และการเข้าโจมตีตลาดใหม่ ข่าวสารเก่ียวกับการพฒันาผลผลิต การเพิ่มยอดขาย 

คุณภาพของสินคา้ และบริการ และการเขา้โจมตีตลาดใหม่ ข่าวสารประเภทจาํเป็นสาํหรับพนักงาน

ในการปฏิบติังาน ดงันั้น ข่าวสารเก่ียวกบัการอบรม (training) การปฐมนิเทศ (Orientation Session) 

การประกาศเป้าหมายขององคก์รก็เป็นข่าวสารประเภท task messages 

ข่าวสารเก่ียวกับกฎระเบียบ (Regulation/Policy Messages) ข่าวสารประเภทน้ีมี

ความสาํคญัในการอยูร่อดขององคก์ร เช่น ข่าวสารเก่ียวกบันโยบาย ขั้นตอนการทาํงาน เร่ืองสาํคญั

ในการประชุม (agenda) คาํสัง่และกฎระเบียบต่างๆ เช่น ห้ามสามีและภรรยาทาํงานในแผนกบญัชี

ดว้ยกนั 

ข่าวสารเก่ียวกับมนุษยส์ัมพันธ์  (Human messages) เป็นข่าวสารท่ีก่อให้เกิด

ความสมัพนัธใ์นองคก์ร เช่นการชมเชย ยกยอ่ง การประเมินการปฏิบติังาน การแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ ข่าว

ลือ การแนะแนว การพดูคุยช่วงเบรกหรือการสงัสรรคใ์นงานฉลองเทศกาลต่างๆ ขององคก์ร 

ข่าวสารเก่ียวกบัส่ิงใหม่ๆ (Innovative messages) เป็นข่าวสารท่ีช่วยให้องค์กรได้

พฒันาหรือปรับตวัเขา้กบัส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนไป เช่นข่าวสารเก่ียวกบัโครงการต่างๆ สินคา้และการ
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บริการใหม่ๆ ข่าวสารในการประชุมวางแผน การระดมความคิดเห็น หลายๆองคก์รมกัมีงานประชุม

ประจาํปีเพ่ือแจง้ความกา้วหนา้และการเปล่ียนแปลงใหพ้นกังานทราบ 

 โครงสร้างของการส่ือสารองค์กร 

 โครงสร้างของการส่ือสารแบบทางการหากพิจารณาจากรูปแบบการส่ือสารแบ่งออก

ได ้ดงัน้ี (Adler &Elemhorst: 1996, อา้งถึงใน ชาติชาย ทองสวสัด์ิ, 2553: 10) 

1. การส่ือสารแบบทางการ (formal communication) หมายถึง ระบบการส่ือสาร

ในองค์การท่ีก ําหนดไว้โดยฝ่ายบริหาร  โดยอาจอยู่ในรูปของแผนภูมิโครงสร้างองค์การ 

(Organizational chart) ซ่ึงจะระบุถึงลาํดบัขั้นและผูรั้บผดิชอบในการบริการงานอยา่งชดัเจนรวมถึง

ระบุถึงรูปแบบการส่ือสารท่ีอาจเกิดข้ึนอีกดว้ย 

2. การส่ือสารแบบไม่เป็นทางการ (informal communication) หมายถึง รูปแบบ

การส่ือสารในองคก์ารซ่ึงเกิดข้ึนจากความสัมพนัธ์ระหว่างผูส่ื้อสารหรือสอดคลอ้งกับความสนใจ

ต่างๆท่ีผูส่ื้อสารมีร่วมกนั การส่ือสารแบบไม่เป็นทางการมีหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

2.1 ยนืยนัข่าวสารท่ีเป็นทางการ (Confirming) 

2.2 อธิบายความข่าวสารท่ีเป็นทางการเพิ ่มเติม (Expanding) 

2.3 ทาํให้การส่งผ่านข่าวสารเป็นไปโดยรวดเร็วข้ึน (Expediting) โดยปกติ

แลว้ข่าวสารจะไหลผา่นช่องทางการส่ือสารแบบไม่เป็นทางการไดร้วดเร็วกว่าช่องทางส่ือสารท่ีเป็น

ทางการ 

2.4 ทาํให้ผูส่ื้อสารสามารถรับ-ส่งข้อมูลกนัได้โดยมิต้องผ่านช่องทางแบบ

ปกติท่ีมกัจะไม่สะดวกและเสียเวลา (Circumventing) 

2.5 เป็นช่องทางเสริม (Supplementing) เพ่ือทาํให้การส่ือสารในองค์การมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

3. การส่ือสารบุคคล (Personal communication) หมายถึง การส่ือสารระหว่าง

สมาชิกในองค์การซ่ึงอาจเก่ียวข้องหรือไม่เก่ียวข้องกับภารกิจในองค์การก็ได้ ทั้ งน้ี ข้ึนกับ

ความสมัพนัธร์ะหว่างสมาชิกในองคก์าร 
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รูปแบบการส่ือสาร 

ลกัษณะหรือประเภทของการติดต่อส่ือสารภายในองค์กรนั้น สามารถจาํแนกรูปแบบ

ไดห้ลายลกัษณะ ข้ึนอยู่กบัว่าตอ้งการมุ่งเน้นพิจารณาประเด็นใด โดยรูปแบบการส่ือสารภายใน

องคก์ร สามารถพิจารณาออกตามทิศทางการส่ือสารไดด้งัน้ี 

1. การติดต่อส่ือสารจากบนสู่ล่าง (Downward Communication)  

  เป็นลกัษณะการติดต่อส่ือสารในองค์กรแบบดั้ งเดิม โดยการติดต่อส่ือสาร

ลกัษณะน้ีจะเป็นไปตามลาํดบัสายการบงัคบับญัชา เช่น จากประธานลงมาท่ีรองประธานผูจ้ดัการ

แผนก  หัวหน้าส่วน หัวหน้างาน ลงมาถึงพนักงาน ลดหลั ่นกันตามอาํนาจหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบ และส่ิงท่ีผูบ้ริหารควรพิจารณาในการติดต่อส่ือสารแบบน้ี คือ ข่าวสารแบบน้ี คือ 

ข่าวสารอะไรท่ีควรส่งจากผูบ้ริหารลงมาถึงพนักงาน และการส่งข่าวสารควรกระทาํอย่างไรจึงจะ

เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยลกัษณะของช่องทางในการติดต่อส่ือสารมกัเป็น การสั ่งงานตามลาํดบั

ขั้น โปสเตอร์และกระดาษปิดประกาศ วารสารของบริษัท จดหมายถึงพนักงานโดยตรง คู่มือ

พนักงาน ท่ีเสียบข่าวสารรายงานประจาํปี ระบบส่ือสารทางเคร่ืองกระจายเสียง  ข่าวสารท่ีใส่ใน

ซองเงินเดือน สหภาพแรงงาน การประชุมกลุ่ม (แบบแจง้เพ่ือทราบและปฏิบติัตาม) อีเมล ์เป็นตน้ 

2. การติดต่อส่ือสารจากล่างสู่บน (Upward Communication) 

  เป็นการติดต่อส่ือสารจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไปยงัผูบ้งัคบับญัชาท่ีอยูเ่หนือตนข้ึน

ไป โดยปกติมกัจะเป็นการส่ือสารเพ่ือแสวงหาคาํตอบเพิ ่มเติม การรายงานผลการปฏิบติัอุปสรรค

ขดัขอ้งในการปฏิบติังาน หรือการแสดงความคิด การให้ขอ้เสนอแนะ การปรึกษาหารือ การร้อง

ทุกข์ เป็นตน้ การส่ือสารประเภทน้ีจะมีผลต่อการเสริมสร้างขวญัและกาํลงัใจในการทาํงานและ

ทศันคติของบุคคลากร สารท่ีได้จากบุคลากรเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าแก่ผูบ้ริหาร เป็นแรงกระตุ้นให้

บุคลากรไดเ้ขา้มาร่วมในการกาํหนดและตดัสินใจในการทาํงานขององค์กร ถือเป็นองค์ประกอบ

สาํคญัท่ีช่วยใหเ้กิดการปรับปรุงการส่ือสารจากบนสู่ล่าง เป็นการส่งเสริมการทาํงานภายใตร้ะบอบ

ประชาธิปไตย เป็นการสนบัสนุนการส่ือสารสองทางอีกดว้ย 
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3. การติดต่อส่ือสารตามแนวนอน (Horizontal Communication) 

 เป็นการส่ือสารท่ีเกิดข้ึนระหว่างบุคคลท่ีดาํรงตาํแหน่งในระดับเดียวกนัใน

องค์กรมีการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร ความคิดเห็นและการแกปั้ญหา ระหว่างพนักงานท่ีอยู่ใน

หน่วยงานเดียวกนั มีผูบ้งัคบับญัชาเดียวกนั เป็นการประสานงานเพื่อขอคาํแนะนาํและขอ้มูลอย่าง

ไม่เป็นทางการ ซ่ึงไม่ไดข้ึ้นอยู่กับสายบงัคับบญัชา และเพ่ือสร่างความเข้าใจร่วมกันเม่ือมีการ

เปล่ียนแผนงาน ลดความขดัแยง้จากความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัและเพื่อพฒันาความสมัพนัธร์ะหว่าง

บุคคลจะก่อให้เกิดผลในแง่พฤติกรรมของบุคคลากรท่ีได้ติดต่อกบัเพ่ือนร่วมงานในระดบัฐานะ

เดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนัในองคก์ร มีส่วนช่วยในการสนองความตอ้งการทางสงัคมของแต่ละบุคคล 

เพราะบุคคลจะรู้สึกคล่องตวัในการไดรั้บการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนมากกว่าบุคคลท่ีอยู่ใน

ฐานะสูงกว่าหรือตํ่ากว่าบุคคลนั้น 

4. การติดต่อส่ือสารขา้มสายงาน (Cross-channel Communication)  

 การติดต่อส่ือสารขา้มสายงาน หรือเรียกอีกอยา่งว่า การส่ือสารในแนวไขว ้ใน 

องคก์รส่วนใหญ่พนกังานต่างมีความจาํเป็นท่ีตอ้งแลกเปล่ียนขอ้มลูข่าวสารกบับุคคลท่ีอยูก่นัคนละ

หน่วยงานหรือคนละหน้าท่ี ท่ีไม่ได้เป็นผูใ้ต้บังคับหรือผูบ้ังคับบัญชาของเขาเอง เช่น แผนก 

วิศวกรรม แผนกวิจยั แผนกบญัชา และแผนกบุคคล จะรวบรวมขอ้มูล รายงาน เตรียมแผนงาน

ประสานกิจกรรมและให้คาํแนะนาํแก่ผูบ้ริหารในทุกส่วนขององค์กรโดยเป็นการข้ามสายงาน

บุคคลเหล่านั้นไม่มีอาํนาจหนา้ท่ีตามสายงานท่ีจะสั ่งการกบับุคคลท่ีเขาติดต่อส่ือสารดว้ย เพียงแต่

เขาตอ้งใชก้ารขายความคิดเห็นของเขาเท่านั้น การติดต่อส่ือสารขา้มสายงานนั้น ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ

ดา้นถือว่าเป็นความรับผิดชอบของพวกเขาท่ีจะแสดงผลงานให้ไปเกิดข้ึนกบัแผนกงานอ่ืน เช่น 

แผนกฝึกอบรมและพัฒนา อาจจะติดต่อกับแผนกขาย แผนกผลิต แผนกจัดซ้ือและแผนนก

วิศวกรรมเพื่อการฝึกอบรมเพ่ือการฝึกอบรมและผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นจะติดต่ออย่างใกลชิ้ดกับ

ผูบ้ริหารระดบัสูงอยู่เสมอทาํให้มีอาํนาจในการทาํงานมากข้ึน ก่อให้เกิดผลดีและผลเสีย ผลดี คือ

การทาํใหก้ารติดต่อส่ือสารรวดเร็วและลดขั้นตอนลง เพราะเป็นการส่งเสริมการส่ือสารในแนวดิ่ง 

(ล่างสู่บนและบนสู่ล่าง) ใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน แต่ผลเสีย คือ ทาํใหผู้บ้งัคบับญัชาระดบัรองลงไป

ไม่มีความแน่นอนและรู้สึกวิตกว่าขอ้มลูต่างๆ ถกูนาํเสนอขา้มหวัข้ึนไปโดยไม่มีการเสนอแนะ 
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 ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงนาํแนวคิดเร่ืองการส่ือสารภายในองคก์รท่ีกล่าวมาขา้งตน้ มาอธิบายถึง

รูปแบบการส่ือสารภายในองคก์รของ บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) ว่ามีการส่ือสารภายใน

องคก์รเก่ียวกบัความรับผดิชอบต่อสงัคมอยา่งไร โดยจะสามารถอธิบายถึงรูปแบบของการส่ือสาร

ภายในองค์กร ซ่ึงประกอบดว้ย การส่ือสารจากล่างสู่บนการส่ือสารในแนวนอน และการส่ือสาร

แบบไขว้ นอกจากน้ี ยงัสามารถอธิบายถึงประเภทของข่าวสารท่ีใช้ส่ือสารกันภายในองค์กร 

โครงสร้างของการส่ือสารในองคก์รรวมทั้งรูปแบบการส่ือสารอีกดว้ย 

 

4. แนวคดิและทฤษฎีการส่ือสารทางการตลาด(Marketing Communication) 

 ความหมายของการส่ือสารทางการตลาด 

 ดารา ทีปะปาล (2553: 3-4)ไดร้วบรวมความหมายของการส่ือสารการตลาดไวด้งัน้ี  

 Delozier (1976, อา้งถึงใน ดารา ทีปะปาล, 2553: 3) ให้ความหมายไวว้่า การส่ือสาร

ทางการตลาด หมายถึง กระบวนการนาํเสนอส่ิงเร้าหลายๆ อยา่ง บูรณาการประสานกนัเป็นแผนชุด

เพ่ือส่ือความหมายถ่ายทอดไปยงัตลาดเป้าหมาย โดยมีความมุ่งหวงัเพ่ือกระตุน้ให้ตลาดเป้าหมาย

เกิดการรับรู้ แปลความหมาย และตอบสนองตามท่ีตอ้งการ โดยส่งผา่นช่องทางต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน การ

ส่ือสารการตลาดยงัรวมถึงจุดมุ่งหมายเพ่ือปรับปรุง และเสริมสร้างข่าวสารของบริษทัในปัจจุบนัให้

มีความชดัเจนมากข้ึน และเพ่ือกาํหนดโอกาสท่ีจะทาํการส่ือสารใหม่ๆ ในอนาคตอีกดว้ย 

 Fill (2002, อา้งถึงใน ดารา ทีปะปาล, 2553: 4) ให้ความหมายไวว้่า การส่ือสารทาง

การตลาด หมายถึง กระบวนการจดัการ (Management process) โดยองค์การจดัทาํข่าวสารรูปแบบ

เชิงสนทนา (dialogue)กับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ซ่ึงมีลกัษณะแตกต่างกัน เพ่ือให้บรรลุผลสําเร็จ

ดงักล่าวองค์การจะต้องพฒันาและนําเสนอข่าวสารสาํหรับแต่ละกลุ่มของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย

โดยเฉพาะ ซ่ึงแตกต่างกนัดว้ย รวมทั้งจะตอ้งประเมินผลการรับข่าวสาร และพฤติกรรมของผูรั้บว่า

มีการตอบสนองตามตอ้งการหรือไม่อีกดว้ย 

 Duncan (2005, อา้งถึงใน ดารา ทีปะปาล, 2553: 4) ใหค้วามหมายไวว้่า การส่ือสารทาง

การตลาด หมายถึง การรวบรวมรูปแบบการนาํเสนอข่าวสารชนิดต่างๆ ท่ีไดว้างแผนจดัทาํข้ึนเพ่ือ

นาํมาใชใ้นการสร้างแบรนด์ ประกอบดว้ย การโฆษณา (Advertising)การประชาสัมพนัธ์ (Public 

relation)การส่งเสริมการขาย (Sales promotion) การตลาดทางตรง (Direct marketing) การขายโดย
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บุคคล (Personal selling) การบรรจุภณัฑ ์(Packaging) การจดักิจกรรมพิเศษ และการเป็นผูอุ้ปถมัภ ์

(Events and Sponsorships) และการบริการลกูคา้ (Customer service)  

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2537: 157)ใหค้วามหมายไวว้่า การส่ือสารทางการตลาด หมายถึง 

กิจกรรมในการติดต่อส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมายเพ่ือสร้างความเขา้ใจ โดยมุ่งหวงัให้เกิดพฤติกรรม

ตอบสนองตามวตัถุประสงค์ของแผนการตลาดของธุรกิจ ในการส่ือสารทางการตลาดนั้น อาจจะ

ส่ือสารผ่านภาพ (Imagery)ถ้อยคาํ (Word)หรือ สัญลกัษณ์ (Symbol)ก็ได้ แต่ทั้ งน้ีการส่ือสาร

การตลาดนั้น นกัการตลาดจะตอ้งส่ือสารไดส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค โดยอาจใช้

วิธีการโนม้นา้วจิตใจ กระตุม้ความตอ้งการเพ่ือใหผู้บ้ริโภคไดรั้บขอ้มลูท่ีเป็นประโยชน์ และนาํไปสู่

การเปล่ียนแปลงทศันคติ ซ่ึงจะมีผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในท่ีสุด 

การส่ือสารการตลาดประกอบไปดว้ยส่วนประสมทางการส่ือสารการตลาด (Marketing 

CommunicationMix)ดงัต่อไปน้ี (เสรี วงษม์ณฑา, 2540: 7) 

1. การโฆษณา (Advertising)หมายถึง รูปแบบค่าใชจ่้ายในการส่ือสารโดยไม่ใชบุ้คคล 

เก่ียวกับองค์กร ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือความคิด โดยผูอุ้ปถัมภ์ท่ีระบุช่ือ ความหมายน้ีเป็น

ความหมายของสมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริกาไดบ้ญัญติัไว ้

2. การขายโดยใชบุ้คคล (Personal Selling)เป็นการติดต่อส่ือสารแบบตัวต่อตวัซ่ึง

ผูข้ายพยายามช่วยเหลือและชกัจูงผูซ้ื้อใหซ้ื้อผลิตภณัฑห์รือบริการ หรือมีปฏิกิริยาดา้นความคิด 

3. การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion)หมายถึง กิจกรรมการตลาดซ่ึงจดัหาคุณค่า

พิเศษหรือส่ิงจูงใจพิเศษเพ่ือให้ผูบ้ริโภคเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์และสามารถกระตุ้นยอดขายได้

ทนัทีทนัใดจากกลุ่มผูบ้ริโภค (Consumer)หรือผูข้าย (Dealer) 

4. การใหข่้าวและการประชาสมัพนัธ ์(Publicity and Public Relations)การให้ข่าวสาร 

(Publicity)หมายถึง การติดต่อส่ือสารโดยไม่ใช้บุคคล เก่ียวกับองค์กร ผลิตภัณฑ์ บริการหรือ

ความคิดโดยไม่เสียค่าใชจ่้ายโดยตรง หรือไม่ไดด้าํเนินการจากผูอุ้ปถมัภ์ท่ีระบุช่ือ โดยทัว่ไปอยูใ่น

รูปข่าวหรือประกาศเก่ียวกบัองคก์ร ผลิตภณัฑ ์หรือบริการ ลกัษณะใหข่้าวสาร การประชาสัมพนัธ ์

(Public Relations)หมายถึง หน้าท่ีในการบริหารเพ่ือสร้างทศันคติจากชุมชนซ่ึงอยู่ในรูปแบบของ

นโยบาย และกระบวนการของบุคคล หรือองค์กรเพ่ือสร้างความสนใจต่อชุมชน และการบริหาร

โปรแกรมการทาํงาน เพ่ือสร้างความเข้าใจ และการยอมรับจากชุมชน การประชาสัมพนัธ์มี
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วตัถุประสงคท่ี์กวา้งกว่าการใหข่้าว เน่ืองจากจะเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีของบริษทัท่ีเกิดข้ึนกบั

ชุมชน การให้ข่าวเป็นเทคนิคการติดต่อส่ือสารท่ีสําคัญท่ีสุดของการประชาสัมพนัธ์และเป็น

เคร่ืองมือท่ีใชม้ากท่ีสุด 

5. การตลาดทางตรง (Direct Marketing)หมายถึงวิธีการต่างๆ ท่ีนักการตลาดใช้

ส่งเสริมผลิตภณัฑโ์ดยตรง และสร้างใหเ้กิดการตอบสนองในทนัทีทนัใด ประกอบดว้ยการขายทาง

โทรศพัท ์จดหมายตรง แคตตาล็อก โทรทศัน์ วิทยุ หนังสือพิมพ ์ท่ีจูงใจให้ผูบ้ริโภคตอบกลบัเพ่ือ

ซ้ือสินคา้ เพ่ือรับตวัอยา่ง หรือนาํคูปองจากส่ือไปใช ้

 ขั้นตอนการวางแผนการส่ือสารการตลาด 

 การวางแผนส่ือสารการตลาด มีขั้นตอนท่ีคลา้ยคลึงกับการวางแผนการตลาด และ

สามารถนาํไปประยุกต์ใชก้บัการวางแผนเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดต่างๆ เช่น การโฆษณา การ

ส่งเสริมการตลาด หรือการตลาดทางตรง เป็นตน้ ขั้นตอนการวางแผนการส่ือสารการตลาดแบ่ง 

ไดเ้ป็น 

1. วิเคราะห์ปัญหาและโอกาส (An Analysis of Problems or Opportunities)คือการ

รวบรวมขอ้มลูซ่ึงอาจซ่ึงอาจไดจ้ากการวิจยัประกอบกบัการใชป้ระสบการณ์ แลว้นาํมาวิเคราะห์

สถานการณ์เป็นปัญหาและโอกาสทางการส่ือสาร ในขั้นตอนน้ีสามารถนาํหลกัการตลาดในเร่ือง

การทาํ STOW Analysis มาใชใ้นการจดัทาํการวิเคราะห์ปัญหาและโอกาสทางการส่ือสาร โดยจะ

วิเคราะห์ถึงผลกระทบต่อการส่ือสารถึงกลุ่มเป้าหมายหลกั 

2. กาํหนดวตัถุประสงค ์(Determine the Objectives)วตัถุประสงค์ทางการส่ือสารเป็น

เร่ืองเก่ียวกบัการแกปั้ญหาในเร่ืองภาพพจน์ ทศันคติ การรับรู้ การรับข่าวสาร เป็นตน้ ส่ิงท่ีควรจดจาํ

คือ การส่ือสารการตลาดไม่สามารถก่อให้เกิดยอดขายในสินค้าท่ีมีการกระจายสินคา้น้อย การ

วางแผนส่ือสารการตลาดจึงมุ่งการส่ือสารท่ีจะช่วยแกปั้ญหาทางการตลาดให้กบัสินคา้ท่ีมีคุณภาพ

ราคาท่ีเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและมีการจัดจําหน่ายสินค้าท่ีดีเป็นหลัก  เพ่ือกระตุ้นให้

กลุ่มเป้าหมายเกิดการยอมรับและสนใจซ้ือสินคา้ 

  วตัถุประสงคใ์นการส่ือสารการตลาดโดยทัว่ไป ประกอบดว้ย 

1.  สร้างความรู้จกั (Creating Awareness) 

2.  สร้างความเขา้ใจท่ีดี (Creating Understanding) 
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3.  เปล่ียนทศันคติและการรับรู้ (Creating Changes in Attitudes and Perceptions) 

4.  เปล่ียนแปลงพฤติกรรม (Creating Changes in Behavior) 

5.  กระตุน้การตดัสินใจซ้ือ (Reinforcing Previous Decision and Attitudes) 

3. การเลือกผูรั้บสาร (Select the Target Audience)กลุ่มเป้าหมายทางการตลาด (Target 

Market) คือ กลุ่มคนท่ีมีอาํนาจซ้ือสินคา้และมีความตอ้งการสินคา้ ในขณะท่ีผูรั้บสารคือกลุ่มคนท่ี

ตอ้งการส่ือสารถึงซ่ึงอาจมีขนาดใหญ่กว่า เท่ากบั หรือเล็กกว่า กลุ่มเป้าหมายทางการตลาด ข้ึนอยู่

กบัข้อจาํกัดของเคร่ืองมือส่ือสารท่ีเลือกใช ้วตัถุประสงค์ทางการตลาด และงบประมาณในการ

ส่ือสาร เช่น สินค้าของเด็กเล่นสําหรับเด็ก  มีกลุ่มเป้าหมายคือเด็ก  แต่ผูรั้บสารอาจหมายถึง 

ผูป้กครอง เด็ก โรงเรียน และครู ตลอดจนหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภค 

เพ่ือเขา้ใจถึงขอ้ดีของสินคา้ แต่ถา้ธุรกิจมีงบประมาณท่ีจาํกดั การเลือกผูรั้บสารอาจตอ้งจาํนวนมาก 

เป็นตน้ ในการกาํหนดผูรั้บสาร ผูว้างแผนการส่ือสารจาํเป็นตอ้งศึกษาขอ้มลูเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์และ

กลุ่มเป้าหมายของสินคา้ เช่น ใครผลิตสินคา้ (Manufacturer)ใครขายสินคา้ (Seller)ใครซ้ือสินค้า 

(Consumer’s Perception)นอกจากน้ี การวางแผนการส่ือสารเพ่ือสร้างภาพพจน์ขององค์กรยงัตอ้ง

คาํนึงถึงพนกังานขายขององคก์ร ผูถื้อหุน้ และสถาบนัการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกงัองคก์ร ดว้ยการกาํหนด

ผูรั้บสารจะช่วยในการกาํหนดเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดท่ีเหมาะสมและหาวิธีการส่ือสารให้เหมาะ

กบักลุ่มผูรั้บสารแต่ละกลุ่ม 

4. การเลือกเคร่ืองมือส่ือสารการตลาด (Select the Marketing Communication Mix)

การเลือกเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดจะข้ึนอยู่กับลกัษณะของกลุ่มผูรั้บสารแต่ละกลุ่ม ปัญหาทาง

การตลาดท่ีเกิดข้ึน และลกัษณะสินคา้ว่าเป็นสินคา้บริโภคหรือสินคา้อุตสาหกรรม โดยผูว้างแผน

ส่ือสารจะตอ้งพิจารณาควยคู่ไปกบัการศึกษาจุดแข็งและจุดอ่อนของเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดบาง

ชนิดซ่ึงพอสรุปไดต้ามตารางต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 2 จุดแข็งและจุดอ่อนของเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดบางชนิด  

เคร่ืองมอืส่ือสารการตลาด จุดแข็ง จุดอ่อน 

การโฆษณา ก่อใหเ้กิดการรู้จกัผลิตภณัฑแ์ละ

แนะนาํผลิตภณัฑสู่์กลุ่มเป้าหมาย

จาํนวนมากได ้

เป็นการส่ือสารท่ีกวา้งเกินไป

และค่าใชจ่้ายในการโฆษณา

สูง 

การส่งเสริมการขาย ช่วยในการสร้างความน่าสนใจ 

ก่อใหเ้กิดพฤติกรรมซ้ือซํ้ าหรือซ้ือ

สินคา้จาํนวนมาก 

ก่อใหเ้กิดปัญหาสงครามราคา

ในกรณีลดราคาและภาพพจน์

ของสินคา้ 

การประชาสมัพนัธ ์ ช่วยสร้างภาพพจน์ท่ีดีและสร้าง

ความน่าเช่ือถือ 

ยากในการประเมินผลและมี

ผลนอ้ยต่อการเพิ่มยอดขาย 

การตลาดทางตรง สามารถเข้า ถึ งก ลุ่มเ ป้าหมาย

เฉพาะกลุ่มได้ดี ค่าใช้จ่ายน้อย 

แ ล ะ ช่ ว ย ใ น ก า ร ส ร้ า ง

ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ท่ี ดี ต่ อ

กลุ่มเป้าหมาย 

ประสิทธิภาพข้ึนอยู่กบัความ

แ ม่ น ย ํ า ข อ ง ฐ า น ข้ อ มู ล

ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย 

(Database)และค่าใช้จ่ายสูง

สําหรับกลุ่มเป้าหมายขนาด

ใหญ่ 

การขายโดยใชพ้นกังานขาย เหมาะสําหรับสินค้า ท่ีขายให้

ธุรกิจ(Business-to-business)และ

สามารถให้ข้อมูลจ ํานวนมาก

พร้อมกับกระตุ้นความต้องการ

ของกลุ่มเป้าหมายได ้

ค่าใช้จ่ายสูงและอาจสร้าง

ความรําคาญใหก้ลุ่มหมายได ้

บรรจุภณัฑ ์ ช่วยสร้างความโดดเด่นให้กับ

สินค้าและให้ข้อมูลเก่ียวกับตัว

สินค้า ก่อนท่ีกลุ่มเป้าหมายจะ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ 

สามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย

ไดจ้าํนวนนอ้ย 
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5. เลือกกลยทุธข่์าวสาร (Select the message Strategy)คือการกาํหนดว่าจะบอกอะไร

ใหก้ลุ่มเป้าหมายทราบเก่ียวกบัตวัสินคา้หรือองคก์ร เป็นขั้นตอนท่ียากและสาํคญัท่ีสุดในการเลือก

กลยทุธข่์าวสารใหก้ลุ่มเป้าหมายท่ีแตกต่างกนั (ในกรณีท่ีมีกลุ่มเป้าหมายหลายกลุ่ม) อาจใชข่้าวสาร

ท่ีแตกต่างกนัได ้เน่ืองจากกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มจะมีความตอ้งการท่ีไม่เหมือนกนัในดา้นความรู้ 

ฐานะ เพศ วยั และการศึกษา โดยข่าวสารท่ีจะส่งให้กลุ่มเป้าหมายจะตอ้งมีความสมํ่าเสมอในการ

ส่ือสาร โดยกาํหนดเป็นหวัขอ้ (Theme)หลกัในการส่ือสารเพ่ือให้เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดแต่ละ

ประเภทส่ือใหก้ลุ่มเป้าหมายทราบ 

6. กาํหนดงบประมาณในการส่ือสาร (Determine a Budget) งบประมาณมีความสาํคญั

ต่อการเลือกใชเ้คร่ืองมือส่ือสารการตลาด ในการกาํหนดงบประมาณอาจข้ึนอยู่กบัวตัถุประสงค์

ทางการตลาด นโยบายของบริษทั และสภาพการแข่งขนัเป็นหลกั 

7. การดาํเนินงานตามกลยุทธ์ (Implementation the Strategy) การดาํเนินงานตามกล

ยทุธจ์ะตอ้งกาํหนดเป็นแผนงานและการดาํเนินงานไดแ้ก่ 

7.1 กาํหนดรายละเอียดของแผนงานส่ือสารซ่ึงประกอบดว้ย ประเภทของส่ือท่ีใช ้

วนั เวลา ขนาด และกระบวนการผลิตชิ้นงาน 

7.2 มีความมัน่ใจว่าองคป์ระกอบต่างๆ ในการส่ือสารสามารถดาํเนินการไดแ้ละมี

การมอบหมายหนา้ท่ีใหแ้ก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

7.3 ควบคุมผูท่ี้เก่ียวข้องและกิจกรรมต่างๆ ว่ามีการดาํเนินการท่ีถูกต้องในการ

ปฏิบติั ควรมีการเผือ่เวลา (Lead Time) ในการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ดว้ยเพ่ือไม่ใหเ้กิดปัญหาและขอ้

ขดัแยง้จากการทาํงาน 

8. การประเมินผล (Evaluate the Results) หลงัจากการดาํเนินงานตามแผนการส่ือสาร

แลว้ จาํเป็นต้องมีการประเมินผลว่าสามารถบรรลุวตัถุประสงค์หรือไม่ เพ่ือเป็นข้อมูลและแกไ้ข

ขอ้บกพร่องในการส่ือสารคร้ังต่อไป 
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5.  แนวคดิเกีย่วกบัการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication)  

 ความหมายของการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ  (Integrated Marketing 

Communication)  

คอนเลอร์ (Kotler, 2006: 496, อา้งถึงใน ภคมน ภาสวสัด์ิ, 2550: 11)) ใหค้วามหมายไว้

ว่า การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการว่าเป็นการวางแผนการส่ือสารการตลาด เพ่ือส่ือสารทั้ ง

ทางตรงและทางออ้มกับผูบ้ริโภค เพ่ือเข้าใจในตราสินค้าหรือแบรนด์นั้ นๆ อีกทั้ งเพ่ือสร้าง

ความสมัพนัธอ์นัดีกบัผูบ้ริโภค โดยวิธีท่ีใชใ้นการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร อาทิ การโฆษณา 

การส่งเสริมการขายและการประชาสัมพนัธ์ และแนะนาํการส่ือสารแบบต่างๆ เหล่าน้ีมารวมกัน 

เพ่ือให้การติดต่อส่ือสารมีความชัดเจน สอดคลอ้งกลมกลืนและมีผลกระทบมากท่ีสุดโดยผ่าน

ข่าวสารต่างๆ  

เสรี วงษ์มณฑา (2540: 3) ให้ความหมายไวว้่า การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 

หมายถึง กระบวนการของการพฒันาแผนงานการส่ือสารการตลาดท่ีตอ้งใชก้ารส่ือสารเพ่ือจูงใจ

หลายรูปแบบกบักลุ่มเป้าหมายอยา่งต่อเน่ือง เป้าหมายของ IMC คือ การท่ีจะมุ่งสร้างพฤติกรรมของ

กลุ่มเป้าหมายให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของการตลาด โดยการพิจารณาวิธีการส่ือสารตรา

สินคา้ (Brand Contacts) เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายไดรู้้จกัสินคา้ท่ีจะนาํไปสู่ความรู้ ความคุน้เคยและ

ความเช่ือมัน่ในสินคา้ 

ธีรพนัธ์ โล่ห์ทองคาํ (2544: 42)  ไดอ้ธิบายถึงความสาํคญัของการส่ือสารการตลาด

แบบบูรณาการไวว้่า กลยทุธก์ารส่ือสารการตลาดถือเป็นหวัใจสาํคญัในการสร้างตราสินคา้เน่ืองจาก

การส่ือสารจะทาํหน้าท่ีส่งข่าวและคาํมัน่สัญญาต่างๆ ไปยงัผูบ้ริโภคเป้าหมายดงันั้นทั้ งลีลาและ

ท่วงทาํนองของการส่ือสารจึงตอ้งมีผลต่อบุคลิกภาพในระยะยาวของตราสินคา้นั้นๆ การใชว้ิธีการ

ส่งเสริมการตลาดในรูปแบบเดิมจึงลา้สมยัไป ในปัจจุบนัมีส่ิงใหม่อยา่งกลยทุธไ์อเอม็ซีเขา้มาแทนท่ี

เพ่ือใชใ้นการส่ือสารไปยงักลุ่มเป้าหมาย ไอเอ็มซีเป็นการนาํเสนอขอ้เท็จจริงและคุณค่าตลอดจน

บุคลิกภาพของตราสินคา้ เพ่ือใชใ้นการส่ือสารไปยงักลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนบุคลิกภาพของตรา

สินคา้ผา่นเคร่ืองมือส่ือสารการตลาด โดยเคร่ืองมือเหล่าน้ีจะตอ้งพดูในเน้ือหาเดียวกนั (Speak with 

one voice) เพ่ือสนบัสนุนและตอกย ํ้ าตราสินคา้ 
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Don E. Schultz (1995: 17-18, อา้งถึงใน ภคมน ภาสวสัด์ิ, 2550: 12) ให้ความหมายไว้

ว่า การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ คือ กลยุทธ์การส่ือสารทางการตลาดท่ีรวมเอารูปแบบการ

ส่ือสารทุกประเภทมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทางการส่ือสาร เช่น การโฆษณา  การ

ประชาสมัพนัธ์ การจดัรายการส่งเสริมการขาย ฯลฯ ทั้งน้ี เพ่ือให้แผนการส่ือสารท่ีวางไวเ้ป็นไป

ตามวตัถุประสงค ์แนวคิดหลกัคือ คาํถามสองคาํถามท่ีว่าจะติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้ ผูบ้ริโภค และผู ้

มุ่งหวงั “อยา่งไร” และ “อะไร” คือส่ิงท่ีตอ้งการส่ือให้ลูกคา้ทราบและทาํให้ลูกคา้มีปฏิกิริยาตอบ

กลบัในทิศทางท่ีตอ้งการ 

เหตุผลท่ีกลยทุธก์ารส่ือสารการตลาดเป็นท่ีนิยมใชใ้นปัจจุบนัคือ (ธีรพนัธ์ โล่ทองคาํ, 

2544: 10-11)  

1.  เป็นการสร้างจุดยืนให้แก่สินคา้ (Positioning) เพ่ือเป็นการเสริมสร้างภาพลกัษณ์

และตาํแหน่งของสินคา้ให้เข็มแข็งข้ึน หรืออาจเปล่ียนแปลงและสร้างทศันคติใหม่ให้เกิดข้ึนกับ

สินคา้นั้นๆ 

2.  เป็นการกระตุน้กลุ่มลกูคา้และกลุ่มท่ีคาดหวงัใหมี้การตอบสนองเพื่อใหเ้กิดการซ้ือ

สินคา้และใชบ้ริการในท่ีสุด 

3.  เพ่ือรักษาความสมัพนัธอ์ยา่งต่อเน่ืองระหว่างผูบ้ริโภคและสินคา้ 

 แนวคดิหลกัของการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ  

1. การส่ือสารการลาดแบบบูรณาการจะรวมการติดต่อส่ือสารทุกรูปแบบท่ีเหมาะสม
ของลูกค้า (IMC Coordinates all customer communication) โดยระลึกว่าบุคคลสะสมข้อมูล

ตลอดเวลาและข้อมูลท่ีเหมาะสมมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการซ้ือ ซ่ึงการส่ือสารการตลาดจะมี

หลายรูปแบบซ่ึงจะกล่าวต่อไปในเคร่ืองมือของการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 

2. การส่ือสารการตลาดแบบบูรการจะเร่ิมตน้ท่ีลกูคา้ ไม่ใช่ตวัสินคา้ (IMC starts with 

the customer, not the product)จุดเร่ิมตน้ในการติดต่อส่ือสารจะเร่ิมตน้จากผลิตภณัฑ์ โดยคน้หา

วิธีการท่ีจะติดต่อส่ือสารถึงลูกคา้เป้าหมายเก่ียวกบัประโยชน์ของสินคา้ท่ีลูกค้าจะไดรั้บ ซ่ึงการ

เร่ิมต้นจะเร่ิมจากความรู้สึกนึกคิดของลูกค้า และค้นหาส่ิงท่ีมีคุณค่าในสายตาของลูกค้า แล้ว

ยอ้นกลบัไปศึกษาคุณสมบัติของสินค้า และระบุโครงสร้างของข่าวสารซ่ึงต้องติดต่อกับผูรั้บ

ข่าวสารท่ีเป็นเป้าหมาย 
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3. การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการพยายามคน้หาการติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้แต่ละ
กลุ่มใหเ้ขา้ถึงดว้ยความถ่ีสูงสุด (IMC seeks to create one-on-one communication with customers)

โดยเร่ิมจากจุดเร่ิมตน้ท่ีว่าลกูคา้ทุกคนมีเอกลกัษณ์และจะตอ้งตอบสนองโดยการติดต่อส่ือสารท่ีมี

ลกัษณะเฉพาะบุคคลใหดี้ท่ีสุด 

4. การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการจะสร้างการติดต่อส่ือสารแบบสองทางกับ

ลูกคา้ (IMC creates two-way communication with customers)ทั้งท่ีใชส่ื้อ (Media)และไม่ใชส่ื้อ 

(Non-media)นอกจากน้ียงัตอ้งใชข้อ้มลูกบัลกูคา้ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและความตอ้งการของ

ลกูคา้ กล่าวคือ จะตอ้งรับฟังส่ิงท่ีลกูคา้พดูและตอ้งการ แลว้กาํหนดข่าวสารและจดัการตอบสนอง

ส่ิงท่ีลกูคา้ตอ้งการ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะสามารถสร้างงานโฆษณาท่ีตอบสนองความตอ้งการขงลกูคา้ได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4  รูปแบบการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ  
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 หลกัการวางแผนการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ประกอบด้วย 

1. แบ่งตามพฤติกรรมของผูบ้ริโภค (Behavior Segmentation)ถือเป็นส่ิงสาํคญัมากใน

การวางแผนจากภายนอกสู่ภายใน ในการแบ่งส่วนตลาดตามลกัษณะกลุ่มเป้าหมาย (Consumer 

Profile)จะมองไปไกลกว่าลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ (Demographic) และลกัษณะทางจิตวิทยา 

(Psychographic)ทัว่ไป อีกทั้ งยงัตอ้งกา้วต่อไปถึงค่านิยมและรูปแบบการดาํเนินชีวิต (Values and 

Lifestyles)หรือ VALS ดว้ย 

2. วางวตัถุประสงค ์เนน้ถึงพฤติกรรมท่ีตอ้งการ (Behavioral Objective)มากกว่าท่ีจะ

ใชเ้พียงการรับรู้ (Awareness)และการยอมรับ (Acceptance) 

3. วางกลยุทธ์การส่ือสาร (Communication Strategy)โดยจะเน้นการไดพ้บเห็นตรา

สินคา้ (Brand contact)มากกว่าพิจารณาประสิทธิภาพในการส่ือเพราะการส่ือสารการตลาดจะให้

ความสาํคญัทั้งกิจกรรมการส่ือสารท่ีใชส่ื้อ (Media Activity)และกิจกรรมท่ีไม่ใชส่ื้อ (Non- media 

Activity) 

 การจดัการเก่ียวกบัสร้างการพบสินคา้ (Brand Contact Management)จะก่อให้เกิด

ความคิดสร้างสรรค์ในการติดต่อส่ือสารทางการตลาด รวมทั้ งการพิจารณาเน้ือหาของข่าวสาร 

(Message Contact) 

 กลยทุธแ์ละวตัถุประสงคใ์นการส่ือสารการตลาดจะตอ้งมีความชดัเจนและควรท่ีจะ

แสดงใหเ้ห็นตวัเลขในเชิงปริมาณ คือ แสดงเป็นวตัถุประสงคท่ี์วดัได ้(Measurable)สามารถสร้างให้

เกิดการทดลองใช ้(Trial)สร้างความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Royalty) 

4. เคร่ืองมือการตลาด (Marketing Tools)จะตอ้งทาํให้เกิดความชัดเจนเก่ียวกบัตัว

สินค้า (Product) การจดัจาํหน่าย (Distribution) และราคา (Price) ผูว้างแผนจะต้องใช้เคร่ืองมือ

การตลาดท่ีหลากหลาย ปัจจัยสําคัญก็คือการเลือกเคร่ืองมือหรือการประสมประสานท่ีสามารถ

บรรลุวตัถุประสงค ์

5. กลยุทธ์เก่ียวกับการติดต่อส่ือสารทางการตลาด (Marketing Communication 

Tactics) จะช่วยใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายการติดต่อส่ือสาร นักวางแผนการติดต่อส่ือสารทางการ

ตลาดควรจะต้องมีจินตนาการในส่ือสารซ่ึงเทคนิคการติดต่อส่ือสารประกอบดว้ย การโฆษณา 

(Advertising) การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) การตลาดโดยตรง (Direct Marketing)                  
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การประชาสัมพนัธ์ (Public Relations)การจดักิจกรรมพิเศษ (Special Events) การจัดกิจกรรม

ภายในร้านค้าปลีก (In store Retail)การใช้ผลิตภณัฑ์เป็นส่ือ (Merchandising)การบรรจุภัณฑ ์

(Packing) 

 ปัจจุบนัมีการแบ่งแยกเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดออกเป็นสองส่วน อย่างชดัเจนคือ 

การ ส่ือสาร ท่ีผ่านช่องทาง ส่ือมวลชน  (Above-the-line Promotion)ได้แก่  การโฆษณา

(Advertising)และการประชาสมัพนัธ ์(Public Relations)ท่ีกระทาํผา่นส่ือมวลชน เช่นโทรทศัน์ วิทย ุ

หนงัสือพิมพ ์นิตยาสาร เป็นตน้ และเคร่ืองมืออ่ืนๆ ท่ีไม่ผ่านช่องทางส่ือมวลชน (Below-the-line 

Promotion)ได้แก่ การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion)การขายโดยพนักงานขาย  (Personal 

Selling)การส่ือสารการตลาดโดยตรง (Direct Marketing Communications)กิจกรรมทางการตลาด 

(Event Marketing)การสนับสนุนทางการตลาด (Sponsorship Marketing)การส่ือสาร ณ จุดซ้ือ 

(Point-of-Purchase Communications) 

 การทาํความเขา้ใจในความแตกต่างทั้ งบทบาทและวิธีการนาํใชข้องเคร่ืองมือส่งเสริม

การตลาดทั้งสองประเภทเป็นส่ิงสาํคญั ซ่ึงความละเอียดของความแตกต่างระหว่างการส่ือสารทาง

การตลาดท่ีผ่านส่ือมวลชน (Above-the-line Promotions) และการส่ือสารท่ีไม่ผ่านส่ือมวลชน 

(Below-the-line Promotions) ดงัสรุปไวใ้นตารางต่อไปน้ี 

 อยา่งไรก็ตาม ไม่สามารถบอกไดว้่าเคร่ืองมือการส่ือสารใดมีประสิทธิภาพมากกว่ากนั

แต่ความจริงประการหน่ึงคือ เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดแบบไม่ผ่านส่ือมวลชนจะเขา้มามี

บทบาทต่อพฤติกรรมการรับสารของผูบ้ริโภคมากข้ึนดว้ยเหตุผลดงัต่อไปน้ี 

1. ความแตกต่างกนัของผูบ้ริโภคในตลาดมีมากยิง่ข้ึน 

2. การพฒันาไปอยา่งรวดเร็วของเทคโนโลยกีารส่ือสาร 

3. ความน่าเช่ือถือของข่าวสารท่ีผา่นช่องทางส่ือมวลชนลดลง 

 หลกัในการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ คือ การวางแผนการส่ือสารให้เหมาะสม

กบัลกูคา้แต่ละกลุ่ม “รู้จกั” และ “เขา้ใจ” ลูกคา้เป็นการส่วนตวั ยิ ่งรู้จกัลูกคา้ดีเพียงไรก็ยิ ่งสามารถ

ส่ือสารตรงกบัใจลูกค้าไดดี้ยิ ่งข้ึนเท่านั้น ผลท่ีตามมาก็คือลูกคา้จะเกิดความเช่ือใจในสินค้าหรือ

บริการท่ีนาํเสนอและตดัสินใจทดลองซ้ือสินคา้หรือบริการในคร้ังแรกและคร้ังต่อๆไป โดยยากท่ีจะ

หาตราสินคา้อ่ืนมาทดแทนพ้ืนท่ีความทรงจาํของผูบ้ริโภคได ้
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 ดงันั้น การส่ือสารการตลาดจึงเป็นการใหข้อ้มลูข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์หรือบริการ

ขององค์กรธุรกิจนั้ น โดยแหล่งข่าวสารก็คือองค์กรธุรกิจให้ข้อมูลข่าวสารไปยงัผูรั้บสารก็คือ 

ผูบ้ริโภค โดยท่ีการติดต่อส่ือสารทางการตลาดได้ เร่ิมจากเจ้าของธุรกิจท่ีใช้การโฆษณา การ

ประชาสมัพนัธ ์การขายโดยบุคคล นอกจากนั้นยงัใชก้ารติดต่อส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการมา

ใชใ้นการวางแผนทุกคร้ังตอ้งคาํนึงถึงการใชง้บประมาณอย่างพร้อมๆ กนั และในการวางแผนทุก

คร้ังตอ้งคาํนึงถึงการใชง้บประมาณอยา่งมีประสิทธิภาพดว้ย 

 จะเห็นไดว้่า การส่ือสารการตลาดเป็นการใชเ้คร่ืองมือการส่ือสารการตลาดแบบบูรณา

การท่ีคาํนึงถึงลกัษณะของกลุ่มเป้าหมาย ค่านิยม และพฤติกรรมของผูบ้ริโภค เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ

ส่ือสารอาจใชท้ั้งส่ือและไม่ใชส่ื้อ โดยไม่เนน้ท่ีเคร่ืองมือใดเคร่ืองมือหน่ึงเป็นหลกั แต่เน้นท่ีการใช้

เคร่ืองมือต่างๆ ใหเ้กิดความสอดคลอ้งกนั และทุกเคร่ืองมือท่ีเลือกใชจ้ะตอ้งนาํไปสู่กลยุทธ์ท่ีเป็น

หน่ึงเดียวเพื่อใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายร่วมกนั 

 เคร่ืองมอืการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 

 เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการมีหลากหลายเคร่ืองมือ ทั้งน้ีการจะนํา

เคร่ืองมือไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุดนั้ นต้องข้ึนอยู่กับการปรับใช้เคร่ืองมือส่ือให้ตรงกับ

วตัถุประสงค์และให้ตรงกบัพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงไม่จาํเป็นว่าจะต้องใชเ้คร่ืองมือทุก

ประเภทพร้อมกนัทั้งหมด แต่ตอ้งเลือกเคร่ืองมือใหเ้กิดความสอดคลอ้งกนั 

 เคร่ืองมือการส่ือสารแบบบูรณาการ มีหลายรูปแบบซ่ึงประกอบไปดว้ย  

1. การโฆษณา(Advertising) 

2. การประชาสมัพนัธ ์(Public Relations)  

3. การขายโดยพนกังานขาย (Personal Selling) 

4. การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) 

5. การตลาดโดยตรง (Direct Marketing) 

6. การจดักิจกรรมพิเศษ (Special Event) 

7. การจดัแสดงสินคา้ (Display) 

8. การจดัโชวรู์ม (Showroom) 

9. การจดัศนูยส์าธิตการทาํงานของสินคา้ (Demonstration Center) 
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10. การสมัมนา (Seminar) 

11. การจดันิทรรศการ (Exhibition) 

12. การจดัศนูยฝึ์กอบรม (Training Center) 

13. การใหบ้ริการ (Services) 

14. การใชพ้นกังาน (Employee) 

15. การบรรจุภณัฑ ์(Packaging)   

16. การใชย้านพาหนะของบริษทัเคล่ือนท่ี (Transit) 

17. การใชป้้ายต่างๆ (Signage) 

18. การใชเ้ครือข่ายการส่ือสารทางอิเลค็ทรอนิกส์ (Internet) 

19. การใชผ้ลิตภณัฑเ์ป็นส่ือ (Merchandising)  

20. การใหส้มัปทาน (Licensing) 

21. คู่มือ (Manual) 

22. อ่ืนๆ (Others) 

 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการส่ือสารการตลาดมีอยูม่ากมายทั้ งน้ีการเลือกใชส่ื้อข้ึนอยู่กบัความ

เหมาะสมของกลยุทธ์การส่ือสารท่ีได้ก ําหนดไว้พิจารณาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมี

ประสิทธิภาพดว้ย ท่ีสาํคญัจะตอ้งมีความต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ เพ่ือสร้างการรับรู้และการยอมรับ

ตลอดเวลาจากผูบ้ริโภคซ่ึงผสมผสานส่ือจะทาํใหเ้กิดการตอกย ํ้ าในตราสินคา้มากข้ึน 

 รายละเอียดเคร่ืองมือส่ือสารต่างๆ ทางการตลาดแบบบูรราการมีดงัน้ี คือ 

1. การโฆษณา (Advertising)เป็นรูปแบบของการส่ือสารด้านตราสินค้า (Brand 

Contact)เช่น โทรทศัน์, นิตยสาร, หนงัสือพิมพ ์ฯลฯ การโฆษณาใชใ้นกรณีต่อไปน้ี 

1.1 ต้องการสร้างความแตกต่างในผลิตภัณฑ์ (Differentiate Product)อย่าง

รวดเร็วและกวา้งขวาง 

1.2 ตอ้งการยดึตาํแหน่งครองใจสินคา้ (BrandPositioning) 

1.3 ใชโ้ฆษณาเพ่ือตอ้งการสร้างผลกระทบ (Impact)ท่ียิง่ใหญ่ 
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1.4  ถา้เป็นสินคา้ท่ีรู้จกัดีอยูแ่ลว้ไม่ตอ้งใหค้วามรู้กบัคน (Educated) ตอ้งการตอก

ย ํ้ าตาํแหน่งสินคา้ (BrandPositioning) ตอ้งการสร้างความแตกต่าง (Differentiation) 

2. การประชาสมัพนัธ ์(Public Relations: PR) การประชาสมัพนัธใ์ชใ้นกรณีต่อไปน้ี 

2.1  ใช้การประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ (Image)ว่าเหนือคู่แข่ง ซ่ึง

คุณสมบติัอ่ืนๆ ไม่สามารถสร้างไดเ้หนือกว่าคู่แข่ง คุณสมบติัต่างๆ ของผลิตภณัฑเ์ท่าเทียมกบัคู่แข่ง

ภาพลักษณ์จะเป็นส่ิงเดียวท่ีจะสร้างความแตกต่างในผลิตภัณฑ์ได้ดี เม่ือส่ิงอ่ืนเท่ากันหมด

ภาพลกัษณ์เป็นส่ิงเดียวท่ีเหลืออยูเ่พ่ือใชใ้นการต่อสู ้โดยใชเ้ร่ืองราว (Story)และตาํนาน (Legend)ซ่ึง

เป็นส่ิงท่ีคู่แข่งจะเลียนแบบไดย้ากมาก 

2.2 การประชาสมัพนัธจ์ะใชเ้ม่ือตอ้งการให้ความรู้กบับุคคล สินคา้บางชนิดจะ

ประสบความสาํเร็จไดเ้ม่ือคนมีความรู้ในตราสินคา้นั้น จึงตอ้งอธิบายถึงคุณสมบติัเก่ียวกบัสินคา้ 

2.3 เม่ือมีขอ้มูลข่าวสารจาํนวนมากท่ีจะสร้างมูลค่าเพิ่ม (Values Added)ให้กบั

ผลิตภณัฑ ์และข่าวสารนั้นไม่สามารถบรรจุเขา้ไปในโฆษณาได ้

  คุณสมบติัของประชาสมัพนัธน์ั้นมีลกัษณะ ดงัน้ี 

- บริษทัไดน้าํสินคา้มาเสนอ 

- คนพดูและบริษทัเป็นท่ีรู้จกั 

- ส่ือมวลชนไดมี้ส่วนร่วม 

- ผูบ้ริโภคไดข้อ้มลูดีๆ มาใช ้

3. การตลาด เจ าะตรง  ( Direct Marketing)  หมาย ถึง  การตลาดทางไกล 

(Telemarketing)การขายทางแคตตาล็อก (Catalogue Sale)การสั ่งซ้ือทางไปรษณีย ์(Mail Order)            

การขายโดยวิธีสมัมนา (Seminar Sales)การขายโดยการจดัปาร์ต้ี (Party Sales)การขายทางไปรษณีย ์

(Direct Mail) และการขายโดยบุคคล (Personal Selling) 

4. การตลาดโดยการจดักิจกรรมพิเศษ (Event Marketing) เป็นการจดักิจกรรมพิเศษ

ประกอบดว้ย 

4.1  การจดัประกวด (Contest) เช่น ประกวดสุนขั, ประกวดนางงาม ฯลฯ 

4.2  การจดัแข่งขนั (Competition) เช่น การแข่งขนัวิ ่ง, แข่งขนัเดิน ฯลฯ 

4.3  การฉลอง (Celebration) เช่น ฉลองครบรอบ, ฉลองรางวลัยอดขาย ฯลฯ 
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4.4  การเปิดตวัสินคา้ใหม่ (Launching) 

5. การจดัแสดงสินคา้ (Display)วตัถุประสงคใ์นการจดัแสดงสินคา้มีดงัน้ี 

5.1 ใช ้Display ดึงผูบ้ริโภคเขา้มา ณ จุดซ้ือ เน่ืองจากว่าผูบ้ริโภคดูส่ือน้อยลง

และมีการแข่งขนั ณ จุดขายท่ีรุนแรงยิง่ข้ึนจึงใช ้Display เพ่ือดึงดูดผูบ้ริโภคเขา้มา ณ จุดซ้ือ 

5.2 ใช ้Display เป็นเคร่ืองมือตอกย ํ้ าจุดขาย (Selling Point) ของสินคา้อีกดว้ย

โดยเฉพาะสินคา้ท่ีนาํเขา้สู่ตลาดใหม่ 

5.3 ใช ้Display เพ่ือเป็นการเสริมการส่ือสารเก่ียวกบัการส่งเสริมการขาย (Sales 

Promotion)การทาํ Sales Promotion ใหมี้ความโดดเด่นของ Display 

   การจดัแสดงสินคา้มี 3 แบบ ดงัน้ี 

1) การจดัแสดงสินคา้ไวเ้พ่ือขาย (Stock Display) เป็นการจดัแสดงสินคา้ท่ี

วางไวข้าย สามารถส่ือความหมายว่าอยูต่าํแหน่งสาํคญัหรือไม่ 

2) การจดัแสดงสินคา้ถาวร (Fixed Display) เป็นของท่ีใชใ้นการตกแต่งไว้

ถาวร แต่เวลาลกูคา้ซ้ือไม่หยบิจากท่ีอ่ืน เป็นการแสดงสินคา้ท่ีเอาไวค้งท่ี หมายถึงของท่ีตกแต่งไว้

และไม่มีการขาย ไม่มีการหยบิขาย กรณีน้ีจะส่ือสารเก่ียวกบัแนวคิดหลกั (Theme) จุดขาย (Selling 

Point) ลกัษณะ (Character) 

3) การใชผ้ลิตภณัฑ์เป็นส่ือ (Merchandising) เป็นการจดัทาํวสัดุของข้ึนมา

ในวสัดุส่ิงของเหล่าน้ีมีข่าวสารตราสินคา้ (Brand Contact) และทาํให้เกิดการเปิดรับ (Exposure) 

วสัดุส่ิงของเหล่าน้ีจะถูกนํามาใชเ้ป็นส่ือเคล่ือนท่ี (Moving Media)และสามารถทาํให้เกิดการ

ติดต่อส่ือสารด้านตราสินคา้ไดเ้ป็นอย่างดี การใช้ผลิตภณัฑ์เป็นส่ือ (Merchandising)จะใช้ไดใ้น

กรณีต่อไปน้ี 

5.3.1 เพ่ือใหเ้กิดความถ่ีสูงสุด (High Frequency)เพราะ Merchandising เป็น

ส่ือเคล่ือนท่ี 

5.3.2 ตอ้งการหาส่ิงท่ีเป็นการส่งเสริมการขายไปในตวั โดยเป็นของขวญั

ใหก้บัผูบ้ริโภคส่ิงเหล่าน้ีผูใ้ชห้รือผูพ้บเห็นก็จะมองเห็นสญัลกัษณ์เหล่าน้ีจึงทาํใหเ้กิดความถ่ีในการ

พบเห็นสินคา้สูง 
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6. การใช้สัมปทาน (Licensing)เป็นการจัดทําสินค้าไว ้ขาย สินค้านั้ นจะช่วยส่ือ

สารตราสินคา้ดว้ย เป็นการขายลิขสิทธช่ื์อตราสินคา้และโลโกใหผู้รั้บไปเป็นผูผ้ลิตสนคา้นาํไปแปะ

ติดสินคา้ไวข้าย เป็นอีกวิธีการส่ือสารตราสินคา้ (Contact Point)ท่ียอดเยีย่มมาก 

7. หน่วยงานขาย (Sales Force)หมายถึง การมีพนกังานขาย ขณะท่ีเราใชส่ื้อต่างๆใน

การติดต่อส่ือสาร แต่อยา่งไรก็ตามการขายโดยใชพ้นักงานขาย (Personal Selling) เป็นส่ือท่ีสาํคญั

มาก 

8. ส่ือเคล่ือนท่ี (Transit Media)ส่ือเคล่ือนท่ี ในท่ีน้ีหมายถึงส่ือท่ีไปกบัพาหนะของ

บริษทั บริษทัจะตอ้งพยายามทาํใหร้ถส่วนตวัหรือรถต่างๆ ในบริษทัใชโ้ลโก ช่ือตราสินคา้ หรือคาํ

ขวญั เพ่ือเป็นการเพิ ่มความถ่ีในการส่ือสารสินคา้ (Brand Contact) 

9. การสมัมนา (Seminar)การจดัสัมมนาถือว่าเป็นจุดในการติดต่อส่ือสารตราสินคา้ 

(Brand  Contact Point)อีกรูปแบบหน่ึง การจดัสมัมนาใชใ้นกรณีต่อไปน้ี 

9.1  ต้องการยืนย ันสนับสนุน  (Endorsement)จากผู ้นําทางความคิดหรือ

ผูท้รงคุณวุฒิ 

9.2  เม่ือสินคา้นั้นตอ้งการใหค้วามรู้กบัผูใ้ช ้เป็นสินคา้ท่ีเป็นแนวคิดใหม่ๆ ซ่ึงถา้

ปราศจากความรู้ความเขา้ใจจะไม่เกิดความนิยมในตวัสินคา้นั้น ในกรณีน้ีจึงตอ้งอาศยัการสัมมนา

เขา้ช่วย 

9.3 ตอ้งการรักษาความเป็นสมาชิกเอาไว ้สินคา้หลายชนิดสามารถรักษาความ

เป็นลกูคา้ไวไ้ดด้ว้ยการจดัสมัมนา 

9.4 ใชใ้นการฉลองเหตุการณ์พิเศษ (Special Occasion)ในกรณีน้ีอาจใชร่้วมกบั

การสมัมนาท่ีมุ่งสู่คนกลาง พนกังานขาย หรือสมาชิก 

10. การบรรจุภัณฑ์ (Packaging)ถือว่าเป็นจุดในการติดต่อส่ือสารตราสินค้า (Brand 

Contact Point)ปัจจุบนับรรจุภณัฑท์าํหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

10.1  เพ่ือคุ้มครองผลิตภัณฑ์ (Protection)เป็นการป้องนัไม่ให้ผลิตภณัฑ์ไดรั้บ

ความเสียหาย 

10.2  เพ่ือการทาํกาํไร (Profit)ในกรณีน้ีบรรจุภัณฑ์จะเป็นตัวสร้างมูลค่าเพิ่ม

ใหก้บัสินคา้อนัจะนาํไปสู่ราคาท่ีสูงข้ึนและสร้างกาํไรท่ีเพิ่มข้ึน 
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10.3  การส่งเสริมการตลาด (Promotion)ในกรณีน้ีใชบ้รรจุภณัฑ์น้ีแลว้เป็นจุด

ขาย เช่น ใชซ้ํ้ า (Reuse)เป็นชนิดเติม (Refill) ฯลฯ 

10.4  ใชบ้รรจุภณัฑเ์พ่ือบอกขอ้มลูเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์

10.5  บอกตาํแหน่งผลิตภณัฑ ์(Product Positioning) 

10.6  สามารถแพร่ขยายคาํขวญัของสินคา้ได ้โดยในบรรจุภณัฑจ์ะมีการระบุไว ้

10.7  เล่าเร่ืองต่างๆ เพ่ือสร้างมลูค่าเพิ่มใหก้บัผลิตภณัฑ ์

10.8  ใชบ้อกส่วนผสมของผลิตภณัฑ ์ซ่ึงใชเ้ป็นจุดขายสินคา้นั้นได ้

10.9  สามารถใชบ้รรจุภณัฑบ์อกถึงวิธีการใชสิ้นคา้นั้นได ้

10.10 ใชบ้รรจุภณัฑใ์นการใชข้อ้ความท่ีสร้างความแตกต่างใหก้บัสินคา้ 
11. พนักงาน (Employee)ถือว่าเป็นผูท่ี้ให้การประชาสัมพนัธ์ท่ีดีท่ีสุด  ดังนั้ นถ้า

ตอ้งการสร้างความมีคุณค่าให้ตราสินคา้ จะต้องให้การประชาสัมพนัธ์ท่ีดีกับพนักงาน ในเร่ือง

เก่ียวกบัการส่งเสริมสินคา้ของบริษทั จะทาํให้พนักงานมีความรู้สึกภกัดีกบับริษทัและพร้อมท่ีจะ

ส่งเสริมสินคา้ของบริษทั 

12. การบริการ (Service)เป็นการติดต่อส่ือสารท่ีสําคัญท่ีสุดอย่างหน่ึง ถ้าการ

ใหบ้ริการแสดงการส่ือสารท่ีดีเป็นตวัก่อใหเ้กิดความประทบัใจจากลูกคา้ ลูกคา้ก็จะรู้สึกว่าเราตอ้ง

เอาใจใส่ จึงตอ้งพฒันา Point of encounter ซ่ึงหมายถึงจุดทุกจุดท่ีตอ้งพบลกูคา้ 

13. การแสดงสินคา้ (Exhibition)ถือว่าเป็นการติดต่อส่ือสารท่ีสาํคญั เพราะสินคา้บาง

ชนิดสามารถสร้างความประทบัใจใหก้บัลกูคา้ไดด้ว้ยวิธีการสาธิต การส่ือสารดว้ยส่ือไม่ทาํให้เกิด

ความเขา้ใจไดดี้เท่ากบัการไดเ้ห็นของจริง ดงันั้นสินคา้บางชนิดจึงจาํเป็นตอ้งใชก้ารจดันิทรรศการ

หรือการแสดงสินคา้ 

14. คู่มือสินคา้ (Manual)คู่มือมกัจะใช้แถมไปกับตวัสินค้า ส่ิงเหล่าน้ีถือว่าเป็นการ

ติดต่อส่ือสารทางการตลาดอนัจะทาํใหผู้บ้ริโภคเกิดความรู้ในการใชสิ้นคา้นั้นไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

15. ศนูยฝึ์กอบรม (Training Center)ธุรกิจบางชนิดทาํใหสิ้นคา้แข็งแกร่งข้ึน โดยการ

จดัตั้งศนูยฝึ์กอบรมและยงัถือว่าเป็นการส่ือสารตราสินคา้ในลกัษณะการให้ข่าวสารตราสินคา้ผ่าน

การฝึกอบรม 
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16. การจัดนิทรรศการ (Exhibition)สินค้าบางชนิดจาํเป็นต้องเห็นรายละเอียดท่ี

เจาะลึกเข้าไปข้างในให้มองเห็นโครงสร้างภายในจึงสามารถจูงใจกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง

เฉพาะเจาะจง และยงัเป็นการส่ือสารตราสินคา้ท่ีทาํให้เกิดความเข้าใจและเกิดการตอบสนองได้

โดยตรง 

17. การจดัศูนยส์าธิตการทาํงานของสินคา้ (Demonstration Center)สินคา้บางอย่าง

ขายไดเ้พราะตอ้งสาธิตการทาํงานของสินคา้ ศูนยส์าธิตการทาํงานของสินคา้ทาํให้กลุ่มเป้าหมาย

ท่ีมาชมการสาธิตเกิดความเขา้ใจและเกิดการเรียนรู้ เน่ืองจากไดอ้ยูใ่นสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง 

18. โชว์ รู ม  ( Showroom)การใช้โชว์ รู ม เป รี ยบ เสมือนการใช้ป้ ายโฆษณา 

(Billboard)โชวรู์มนั้นถือว่าเป็นทั้งการติดต่อส่ือสารทั้ งทางเดียวและสองทาง (One-way and Two-

way Communication) 

ประดิษฐ ์จุมพลเสถียร (2554: 25-40, อา้งถึงใน ภคมน ภาสวสัด์ิ, 2550: 23-24) ไดใ้ห้

แนวคิดเก่ียวกบัการผสมผสานใชเ้คร่ืองมือส่ือสารการตลาดไวว้่า การผสมผสานใชเ้คร่ืองมือส่ือสาร

การตลาด คือ การใชเ้คร่ืองมือส่ือสารหลายชนิดให้มีเอกภาพเพ่ือมุ่งจูงใจให้กลุ่มเป้าหมายสนใจ

ผลิตภณัฑห์รือองคก์รอยา่งต่อเน่ืองโดยแนวคิด IMC มีคุณสมบติัดงัน้ี 

1. IMC เป็นการเลือกใชเ้คร่ืองมือส่ือสารการตลาดหลายประเภท ในลกัษณะเป็นการ

รวมพลงั (Synergy)โดยใชเ้คร่ืองมือส่ือสารการตลาดหลายประเภทเพ่ือทาํหน้าท่ีส่ือสารรวมกัน

อยา่งมีเอกภาพ คือ มีแนวทางเดียวกนัในการนาํเสนอขอ้มูล เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายไดรั้บขอ้มูลอย่าง

ต่อเน่ืองในทิศทางเดียวกัน ในการเสือกใช้เคร่ืองมือส่ือสารการตลาด นักวางแผนการส่ือสาร

จาํเป็นตอ้งเขา้ใจถึงจุดเด่นจุดดอ้ยของเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดประเภทต่างๆ เพ่ือเลือกใชเ้คร่ืองมือ

ส่ือสารการตลาดท่ีเหมาะสมและใชใ้นทิศทางเดียวกนั 

2. IMC จะมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ การใชเ้คร่ืองมือส่ือสารการตลาดไม่ได้

หมายความว่า จะตอ้งใชเ้คร่ืองมือส่ือสารการตลาดทุกประเภท และไม่ได้หมายความว่าตอ้งใช้

พร้อมกนั เช่น ในช่วงแรกของการส่ือสารอาจใชก้ารโฆษณา และการประชาสมัพนัธ์ หลงัจากนั้นมี

การใชกิ้จกรรมการตลาดทางตรงและตามดว้ยการส่งเสริมการขายในช่วงเวลาต่อมา เป็นตน้ 
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3. เป้าหมายของ IMC คือการส่ือสารเพ่ือจูงใจกลุ่มเป้าหมาย โดยมุ่งใหเ้กิดพฤติกรรม

เป็นหลกัการวางแผน IMC จึงเป็นแผนงานระยะยาวและตอ้งอาศยัความต่อเน่ืองของการส่ือสารเพ่ือ

กระตุน้ใหผู้บ้ริโภคเปล่ียนแปลงพฤติกรรมมาสนใจซ้ือสินคา้หรือบริการของธุรกิจ 

4. เป็นการวางแผนโดยใช้ฐานเป็นศูนย์ (Zero-Based Planning)คือไม่ก ําหนด

เคร่ืองมือส่ือสารแต่เป็นการวางแผนโดยเร่ิมตน้ดว้ยการศึกษา ความคิด ค่านิยม และพฤติกรรม

ผูบ้ริโภคว่าเป็นอยา่งไร และผูบ้ริโภคมีการบริโภคส่ืออยา่งไร ต่อจากนั้นจึงเลือกวิธีการส่ือสารและ

เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดท่ีเหมาะสมกบัพฤติกรรมและการบริโภคส่ือของกลุ่มเป้าหมาย 

5. เป็นกระบวนการท่ีกระทาํในระยะยาวและต่อเน่ือง มีการวางแผนใช้เคร่ืองมือ

ส่ือสารการตลาดแต่ละประเภทอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพราะการให้ขอ้มูลแก่

กลุ่มเป้าหมายอยา่งต่อเน่ืองน้ีจะค่อยๆ เปล่ียนความเช่ือ และพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายไดโ้ดยมี

กระบวนการ ดงัภาพ 
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ภาพท่ี 5  รูปแบบของการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC)  

 

 

องคป์ระกอบของการส่ือสารการตลาด 

Marketing Communication Factors 

 

 

 
 

เคร่ืองมืออื่นๆ 

กิจกรรมพิเศษ 

การโฆษณา 

กิจกรรมทางการตลาด 

การขายโดยพนกังานขาย 

การส่งเสริมการขาย 

การส่ือสาร ณ จุดขาย 

การตลาดทางตรง 

การประชาสัมพนัธ์ 

บรรจุภณัฑ์ 

 

การส่ือสารการตลาด 

Marketing Communications 

ผลิตภณัฑ์ 

Product

ราคา 

Price

การจดัจาํหน่าย 

Place

แผนการตลาด 

Marketing Plan 

วตัถุประสงคแ์ละ 

กลยทุธ์การตลาด 

ส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) 
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6. แนวคดิและทฤษฎีการรับรู้      

 ความหมายของการรับรู้ 

 การรับรู้ (Perception) มีผูใ้หค้วามหมายไวต่้างกนัมากมาย ดงัน้ี 

 Mowen and Minor (1998: 63, อา้งถึงใน ดารา ทีปะปาล,2546: 45) ใหค้วามหมายไวว้่า 

การรับรู้ หมายถึงกระบวนการท่ีบุคคลเปิดรับต่อขอ้มลูข่าวสาร ตั้งใจรับขอ้มลูนั้นและทาํความ

เขา้ใจความหมาย และไดอ้ธิบายเพิ่มเติมว่า ในขั้นเปิดรับ (exposure stage) ผูบ้ริโภคจะรับขอ้มลูโดย

ผา่นทางประสาทสมัผสั ในขั้นตั้งใจรับ (attention stage) ผูบ้ริโภคจะแบ่งปันความสนใจมาสู่ส่ิงเร้า

นั้น และขั้นสุดทา้ยคือ ขั้นเขา้ใจความหมาย (Comprehension stage) ผูบ้ริโภคจะจดัองคป์ระกอบ

ขอ้มลูและแปลความหมายออกมาเพื่อใหเ้ขา้ใจได ้

 Schiffman และ Kanuk (2004: 158) ใหค้วามหมายไวว้่า การรับรู้ (Perception) 

หมายถึง กระบวนการท่ีปัจเจกบุคคลคดัเลือก จดัระเบียบ และตีความส่ิงเร้า ใหเ้กิดเป็นภาพของส่ิง

ต่างๆ ในโลกอยา่งมีความหมายสอดคลอ้งกนั 

 Assael (1998: 218) ใหค้วามหมายไวว้่า การรับรู้ หมายถึง กระบวนการของบุคคลใน

การเลือก (Select) ประมวล (Organize) และตีความ (Interpret) ส่ิงเร้า จนเกิดเป็นภาพรวมของส่ิง

นั้นๆ การรับรู้ของผูบ้ริโภคของแต่ละคนจึงแตกต่างกนั เน่ืองจากการเลือกรับรู้ข้ึนอยูก่บัความ

ตอ้งการ ค่านิยม และความคาดหวงัของบุคคลเป็นสาํคญั ดงันั้น แมใ้นสถานการณ์ท่ีมีส่ิงเร้าเขา้มา

เหมือนกนั ผูบ้ริโภคแต่ละคนจะมีการรับรู้ท่ีแตกต่างกนั 

 ดารา ทีปะปาล (2546: 47) ใหค้วามหมายไวว้่า การรับรู้ หมายถึง กระบวนการท่ีบุคคล

เลือกรับจดัองคป์ระกอบ แลว้แปลความหมายของส่ิงเร้าท่ีผา่นเขา้มาทางประสาทสมัผสั โดยอาศยั

ความรู้และประสบการณ์เดิมเป็นเคร่ืองมือ 

 เสรี วงษม์ณฑา (2542: 79) ใหค้วามหมายไวว้่า การรับรู้ หมายถึง กระบวนการท่ีมนุษย์

เลือกท่ีจะรับรู้ สรุปการรับรู้ ตีความหมายการรับรู้ ส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีสมัผสั เพ่ือท่ีจะสร้างภาพในสมอง 

ใหเ้ป็นภาพท่ีมีความหมายและมีความกลมกลืน 
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 กระบวนการรับรู้ 

 กระบวนการของการรับรู้ (Process) เป็นกระบวนการท่ีคาบเก่ียวกนัระหว่างเร่ืองความ

เขา้ใจ การคิด การรู้สึก (Sensing) ความจาํ (Memory) การเรียนรู้ (Learning) การตดัสินใจ (Decision 

making) (NovaBizz, 2009, อา้งถึงใน สิโรรส รุ่งดอนทราย,2552: 18 ) 

 

 

 

ภาพท่ี 6 กระบวนการการรับรู้ 

กระบวนการรับรู้ จะเกิดไดจ้ะตอ้งมีองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี 

1. มีส่ิ งเร้า  (Stimulus) ท่ีจะทําให้เกิด  การรับรู้  เช่น สถานการณ์  เหตุการณ์ 

ส่ิงแวดลอ้ม รอบกาย ท่ีเป็น คน สตัว ์และส่ิงของ 

2. ประสาทสมัผสั (Sense Organs) ท่ีทาํให้เกิดความรู้สึกสัมผสั เช่น ตาดู หูฟัง จมูก

ได ้กลิ่น ลิ ้นรู้รส และผวิหนงัรู้ร้อนหนาว 

3. ประสบการณ์ หรือความรู้เดิมท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงเร้าท่ีเราสมัผสั 

4. การแปลความหมายของส่ิงท่ีเราสมัผสั ส่ิงท่ีเคยพบเห็นมาแลว้ย่อมจะอยู่ในความ

ทรงจาํของสมอง เม่ือบุคคลไดรั้บส่ิงเร้า สมองก็จะทาํหน้าท่ีทบทวนกบัความรู้ท่ีมีอยู่เดิมว่า ส่ิงเร้า

นั้นคืออะไร 

 ปัจจยัที่มอีทิธิพลต่อการรับรู้ของผู้บริโภค 

 ธรรมชาติของการรับรู้และการกระทาํท่ีเกิดจากการรับรู้จะไดผ้ลกระทบมาจากปัจจยั

ทางกายภาพและปัจจยัทางความคิดทั้ งหลาย ปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ของผูบ้ริโภคสามารถจดัเป็น

กลุ่มท่ีสาํคญัได ้5 กลุ่ม คือ 

 

Sensing -----> Memory ------> Learning -------> Decision making 
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1. ปัจจยัดา้นเทคนิค (Techniques factors)  

ปัจจยัดา้นเทคนิค หมายถึง สภาพความเป็นจริงของส่ิงท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บรู้ไม่ใช่เป็น

การตีความของส่ิงนั้นไดมี้หลกัฐานท่ีแสดงถึงส่ิงบอกเหตุท่ีเป็นเทคนิคดา้นกายภาพจะมีผลกระทบ

ต่อการพิจารณาราคาและคุณภาพของผลิตภณัฑ์ไดม้ากกว่าส่ิงบอกเหตุท่ีไม่ใช่ดา้นกายภาพ เช่น 

ราคาหรือภาพพจน์ของร้านคา้ เป็นตน้ ปัจจยัดา้นเทคนิคท่ีสาํคญัๆ ท่ีมีผลต่อการรับรู้ของผูบ้ริโภค 

ไดแ้ก่  

1.1. ขนาด (size) ปกติส่ิงท่ีมีขนาดใหญ่จะดึงดูดความสนใจไดดี้กว่าส่ิงท่ีมีขนาด

เลก็ ฉะนั้นจะเห็นไดว้่า กระป๋องทีมีขนาดใหญ่กว่า หรือภาพโฆษณาท่ีมีขนาดใหญ่กว่า หรือร้านคา้

ท่ีมีขนาดใหญ่กว่าจึงเป็นส่ิงท่ีดึงดูดผูบ้ริโภคไดดี้กว่า และในบางคร้ังขนาดอาจหมายถึง การมี

คุณภาพดว้ย คนทัว่ไปมกัจะคิดว่าร้านคา้ท่ีมีขนาดใหญ่มกัจะเป็นร้านคา้ท่ีมีขอ้ดีกว่าร้านคา้ขนาด

เลก็  

1.2. สีสัน (Color) ส่ิงท่ีมีสีสันจะดึงดูดความสนใจและสร้างความประทบัใจได้

ดีกว่าสีขาวดาํ วตัถุใดท่ีมีสีสันมกัจะรับรู้ไดเ้ร็วกว่า และมกัจะจดจาํไดดี้กว่า สีสันสามารถใชเ้พิ่ม

ความสาํคญัใหก้บัส่วนต่างๆ ของวตัถุไดแ้ละช่วยในการเรียนรู้ของผูบ้ริโภคดว้ย การใชสี้สันอาจ

พบในป้ายฉลากเคร่ืองหมาย ป้ายและการตกแต่งดา้นหนา้ของร้าน เพ่ือเพิ่มอิทธิพลของสีสันท่ีมีต่อ

การรับรู้ของผูบ้ริโภคได ้จากการศึกษาพบว่าภาพโฆษณาท่ีมีสีสนัร้อยละ 50 มีประสิทธิภาพต่อการ

รับรู้มากกว่ามีดาํ เพราะหนงัสือพิมพท่ี์มีการใชสี้สนัจะไดรั้บความสนใจมากกว่า 

1.3. ความเขม้ขน้ (Intensity) เสียงดงั ความสว่าง ความสาํคญั และความเด่นชดั 

ต่างเป็นคาํท่ีใชแ้สดงถึงความเขม้ขน้ของวตัถุส่ิงของความเขม้ขน้ท่ีมีมากกว่าจะดึงดูดและเป็นจุด

รวมของความสนใจไดม้ากกว่าดว้ย นอกจากน้ีความเขม้ยงัมีผลต่อการจดจาํแลการเรียนรู้ดว้ย 

1.4. การเคล่ือนไหว (Movement) การเคล่ือนไหวเป็นส่ิงท่ีทาํให้เกิดความสนใจ

ไดดี้ การเคล่ือนไหวเป็นส่วนประกอบท่ีสาํคญัของการโฆษณาทางโทรทศัน์ หรือช่วยในการขาย ณ 

จุดขาย หรือการแสดงการสาธิตผลิตภณัฑ ์ป้ายเคร่ืองหมายของร้านคา้ท่ีเคล่ือนไหวไดจ้ะเรียกความ

สนใจของผูบ้ริโภคไดดี้กว่า 
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1.5. การวางตาํแหน่ง (Position) ตาํแหน่งท่ีตั้ งของวตัถุจะมีผลต่อการรับรู้ของ

ผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคมกัจะซ้ือผลิตภณัฑท่ี์ตั้งอยูใ่นระดบัความสูงท่ีช่วงไหล่บนหิ้งของผลิตภณัฑ์ของ

ร้านค้า และถา้เป็นตาํแหน่งของหน้าหนังสือพิมพ์ก็จะเป็นดา้นซ้ายมือ หรือช่วงบนของหน้าจะ

ไดรั้บความสนใจจากผูบ้ริโภคมากกว่า  

1.6. การตดักนั (Contrast) การตดักนัไม่ว่าจะอยูใ่นรูปของสีสันหรือขนาดจะเพิ่ม

การดึงดูดความสนใจของผูบ้ริโภคไดม้ากกว่า ซ่ึงมกัใช้กับการตกแต่งภายในร้านค้า หรือการ

โฆษณาตลอดจนการออกแบบการบรรจุภณัฑ ์ป้ายฉลากของสินคา้ 

1.7. ความโดดเด่ียว (Isolation) ความโดดเด่ียวสามารถใชใ้ห้เกิดความสนใจและ

อิทธิพลต่อการรับรู้ดว้ย แมว้่าส่ิงท่ีใชค้วามโดดเด่ียวจะมีขนาดเลก็ก็ตาม  

2. ความเต็มใจในการรับรู้ของผูบ้ริโภค (Mental readiness of consumers to perceive) 

 ความเต็มใจในการรับรู้ของผูบ้ริโภค หมายถึง สภาวะของจิตใจ ทัศนคติท่ีมีต่อ

สภาวะความพร้อมท่ีจะรับรู้ของบุคคล ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความเต็มใจในการรับรู้ของผูบ้ริโภค 

ไดแ้ก่  

2.1. ความมัน่คงของการรับรู้ (Perceptual fixation) คือแนวโน้มของผูบ้ริโภคท่ีมี

ต่อการรับรู้ของส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่เปล่ียนแปลง ผูบ้ริโภคมีความโน้มเอียงท่ีจะคาดหวงัไวล่้วงหน้า

เก่ียวกบัตวักระตุน้ทาง ตลาดท่ีมีอยูใ่นสภาวะแวดลอ้มและมกัจะคงไวซ่ึ้งผลกระทบของตวักระตุน้

ตลอดเวลา ความมัน่คงของการรับรู้จะแสดงออกได้โดยผูบ้ริโภคซ่ึงมีการรับรู้ถึงภาพพจน์ท่ีมี

คุณภาพของร้านคา้ได ้แมใ้นขณะท่ีขอ้มลูสะสมเก่ียวกบัร้านคา้ไดผ้่านพน้ไปแลว้ก็ตาม นอกจากน้ี

ผูบ้ริโภคยงัมีแนวโนม้ท่ีจะต่อตา้นการเปล่ียนแปลงภาพพจน์ท่ีมีต่อตราร้านคา้ตราใดตราหน่ึงของ

ผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคจะยงัคงใชผ้ลิตภณัฑ์ท่ีไม่ดีไปอีกนานพอควร จากท่ีมีสินคา้ท่ีดีกว่าถูกนาํเสนอ

เขา้มาแทนท่ี 

2.2. นิสยัการรับรู้ (Perceptual habit) การรับรู้ของผูบ้ริโภคจะมีรูปแบบเป็นนิสยัท่ี

แน่นอน เราทุกคนต่างเป็นผูส้ร้างนิสยัใหเ้กิดข้ึนและรับรู้ไดถึ้งนิสยันั้น บุคคลจะทาํลายการรับรู้อนั
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เก่าไดเ้พียงวิธีเดียว คือ เม่ือใดก็ตามท่ีผูบ้ริโภคมีพลงัในการจดัการรูปแบบการรับรู้อนัเก่าข้ึนมาใหม่

เท่านั้น พฤติกรรมท่ีเป็นนิสยั 

2.3. ความระมดัระวงัและความมัน่ใจในการรับรู้ (Confident and caution) จะมีผล

ต่อการรับรู้ของผูบ้ริโภคดว้ย ผูบ้ริโภคท่ีมีความมัน่ใจจะมีแนวโนม้สามารถจดัการกบัสถานการณ์ท่ี

ซบัซอ้นได ้ดีกว่า และจะเห็นส่ิงท่ีชอบได ้รวมทั้ งการแจงรายละเอียดไดดี้กว่า ส่วนผูบ้ริโภคท่ีมี

ความระมดัระวงัจะใชเ้วลานานกว่าในการพิจารณาสถานการณ์ แต่จะมีแนวโนม้ท่ีจะไดรั้บความถกู

ตอ้งมากกว่า ฉะนั้นผูบ้ริโภคท่ีมีความมัน่ใจจะตดัสินใจไดร้วดเร็ว ในขณะท่ีผูบ้ริโภคท่ีเป็นแบบผู้

ระมดัระวงัจะใชเ้วลาในการตดัสินใจนานกว่า 

2.4. ความตั้ งใจรับรู้ (Attention) ก่อนท่ีจะมีการรับรู้เกิดข้ึนความตั้ งใจของ

ผูบ้ริโภคจะตอ้งมัน่คงเสียก่อน ถา้ผูบ้ริโภคไม่มีความตั้งใจท่ีจะสนใจต่อตวักระตุน้ ผูบ้ริโภคก็จะไม่

เกิดความรู้อนันาํไปสู่การรับรู้ได ้ 

2.5. โครงสร้างของจิตใจ/ความคิดท่ีมีต่อการรับรู้ (Mental set) จะสมัพนัธ์ใกลชิ้ด

จิตใจ/ความคิดท่ีมีต่อการรับรู้คือ แนวโนม้ของบุคคล หรือความพร้อมท่ีจะไดต้อบโตต่้อตวักระตุน้

ท่ีจะผา่นเขา้มา ถา้บุคคลมีความพร้อมของจิตใจในการรับรู้ก็จะทาํใหเ้กิดการรับรู้ท่ีรวดเร็ว  

2.6. ความคุน้เคยต่อส่ิงท่ีไดรั้บรู้ (familiarity) หมายถึง รูปแบบประสบการณ์ท่ี

เคยได้รับรู้มาก่อนท่ีจะส่งผลต่อการรับรู้ในปัจจุบัน ถา้ส่ิงท่ีรับรู้เป็นเร่ืองท่ีเคยประสบมาก่อน 

ผูบ้ริโภคก็จะมีการแสดงออกต่อตวักระตุน้นั้นไดง่้าย 

2.7. การคาดหวงัจากการรับรู้ (expectation) การคาดหวงัในการรับรู้เป็นประเภท

หน่ึงของโครงสร้างทางจิตใจ/ความคิดท่ีมีต่อการรับรู้ และมีความสมัพนัธอ์ยา่งมากต่อการรับรู้ของ

บุคคล เหตุท่ีความคาดหวงัมีผลต่อการรับรู้ก็เพราะบุคคลมีแนวโน้มท่ีจะรับรู้ในส่ิงท่ีเขาคาดว่าจะ

ไดรั้บ ตวัอยา่งเช่น ถา้ส่ิงท่ีรับรู้มีบางอยา่งท่ีขาดหายไป บุคคลก็มีแนวโน้มจะเติมช่องว่างของส่ิงท่ี

ขาดหายไปใหส้มบูรณ์ไดซ่ึ้งวิธีน้ี เราเรียกว่าวดัการเติมใหเ้ต็มของการรับรู้ (closure) 

3. ประสบการณ์ในอดีตของผูบ้ริโภค (Past experience of the consumer) 
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  ส่ิ ง ท่ีผู ้บ ริโภคได้มีการ รับ รู้ในปัจ จุบันก็ เ ป็น ส่ิ ง ท่ีได้ รับ อิท ธิพลมาจาก 

ประสบการณ์ในอดีตท่ีผ่านมาและการคาดหวงัของบุคคลก็จะมีพ้ืนฐานมาจาก ประสบการณ์ใน

อดีตเช่นกนั ฉะนั้น การท่ีผูบ้ริโภคจะมีการรับรู้อย่างไรในปัจจุบนั ก็ข้ึนอยู่กบัประสบการณ์ของ

บุคคลท่ีมีต่อตวักระตุน้นั้น รวมทั้งการคาดหวงัของผูบ้ริโภคดว้ย เช่น การเคยมีประสบการณ์ในการ

ใชสิ้นคา้ตาใดตราหน่ึงจะส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ สินคา้ในปัจจุบนัและอนาคตดว้ย 

4. อารมณ์ของผูบ้ริโภค (Mood) 

  อารมณ์ หมายถึง ความรู้สึก ทศันคติในปัจจุบนั และสภาวะของจิตใจ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ี

ต่างมีความสําคัญต่อการรับรู้ของผูบ้ริโภคเป็นอย่างมาก  ถา้ผูบ้ริโภคมีอารมณ์ดีในขณะท่ีมี

ตวักระตุน้ทางตลาดเขา้มา ผูบ้ริโภคก็จะมีแนวโนม้ถกูชกัชวนหรือการทาํใหย้อมรับไดง่้าย  

5. ปัจจยัการรับรู้ของผูบ้ริโภคดา้นวฒันธรรมและสังคม (Social and culture factors 

of consumer perception) 

  การท่ีผูบ้ริโภคจะมีวิธีการรับรู้เช่นไร จะได้รับอิทธิพลมาจากปัจจัยต่าง ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัสงัคมและวฒันธรรมท่ีบุคคลอาศยัอยูด่ว้ย บทบาทของบุคคลแต่ละคนหรือความเขา้ใจ

ในตนเองในสงัคม เช่น ชั้นทางสังคม หรือสถานภาพ และวฒันธรรมเฉพาะของบุคคลท่ีมีอยู่จะมี

อิทธิพลต่อการรับรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑข์องบุคคล 

คุณลกัษณะของการรับรู้ที่มผีลต่อผู้บริโภค 

การรับรู้ในระหว่างผูบ้ริโภคอาจต่างกนั แต่ลกัษณะเฉพาะของการรับรู้อาจแสดงให้

เห็นได ้4 ประการ คือ 

1. การรับรู้ของผูบ้ริโภคเป็นเร่ืองอัตวิสัยส่วนตัว  (Consumer perception is 

subjective) 

การรับรู้ของผูบ้ริโภคมีลกัษณะเป็นเร่ืองอตัวิสยัส่วนตวัคือ เหตุการณ์อยา่งเดียวกนั

หรือผลิตภณัฑ์ชนิดเดียวกนั ผูบ้ริโภค 2 คนจะรับรู้ส่ิงดงักล่าวไดไ้ม่เหมือนกนั เหตุท่ีเป็นเช่นน้ีก็

เพราะว่าการรับรู้เป็นเร่ืองอตัวิสัยส่วนตวัภายในใจของ บุคคลแต่ละคนท่ีมีต่อส่ิงใดๆ ซ่ึงอตัวิสัย
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ส่วนตวัน้ีจะมีอยูใ่นจิตใจของบุคลโดยเฉพาะ บุคคลมกัจะมีการขจดัส่ิงท่ีไม่ตอ้งการสนใจออกไป 

เช่น ราคาของส่ิงของ หรือข้อบกพร่องบางอย่างของสินค้า บุคคลจะมองเห็นหรือรับรู้แต่ส่ิงท่ี

ตอ้งการจะมองเห็นและไดย้นิในส่ิงท่ีตอ้งการจะฟัง ดงันั้นผูบ้ริโภคผูต้อ้งการจะซ้ือสินคา้ก็จะรับรู้

แต่ข้อดีของสินคา้ท่ีมี หลายอย่างท่ีมากกว่าขอ้เสีย เป็นต้น นั ่นคือ บุคคลมีความโน้มเอียงท่ีจะ

ยอมรับขอ้มูลใดๆ โดยเฉพาะท่ีต้องการยอมรับและปฏิเสธขอ้มูลต่างๆ ออกไป เหตุท่ีผูบ้ริโภค

ยอมรับขอ้มูลบางอย่างก็เพราะว่าขอ้มูลนั้นมีความสอดคลอ้ง ของตรงกบัพ้ืนเพความเป็นมาของ

บุคคล หรือตรงกบัความรู้สึก หรือตรงกบัความเช่ือของบุคคลมากกว่าขอ้มลูอ่ืนๆ เป็นตน้ ผูบ้ริโภค

มีแนวโนม้ท่ีจะรับเอาขอ้มลูข่าวสารท่ีเขารับไดเ้พ่ือเป็นการปกป้อง ภาพพจน์และความเป็นตวัตน

ของเขา บุคคลมกัจะถกูหล่อหลอมข้ึนมาจากความเช่ือบางอยา่งโดยเฉพาะ หรือจากความรูสึกโน้ม

เอียงบางอยา่ง และทาํใหก้ารซ้ือของผูบ้ริโภคมีลกัษณะเป็นไปตามปัจจยัดงักล่าวท่ีผูบ้ริโภคมีอยูโ่ดย

ปราศจากการขดัขวางหรือต่อตา้น  

 การท่ีบุคคลได้รู้ถึงแนวโน้มของอตัวิสัยส่วนตัวของบุคคลแต่ละคนท่ีมีต่อการ 

รับรู้ต่อส่ิงท่ีบุคคลต้องการโดยเฉพาะส่ิงท่ีต้องการจะรับรู้นั้ นมีประโยชน์ ช่วยให้บุคคลเป็น

ผูบ้ริโภคท่ีดียิง่ข้ึนไดโ้ดยการทาํให้บุคคลเป็นคนท่ีมี เหตุผลมากยิ ่งข้ึน เน่ืองจากธรรมชาติของอตั

วิสยัส่วนตวัของการรับรู้ดงักล่าวจึงทาํใหน้กัการ ตลาดใชป้ระโยชน์ใหก้บัการท่ีจะนาํเสนอแต่ส่ิงท่ี

ตรงกบัความชอบของผูบ้ริโภค และหลีกเล่ียงส่ิงท่ีผูบ้ริโภคไม่ชอบในเคร่ืองมือทางการตลาดของ

นกัการตลาด เป็นตน้ นัน่คือ นกัการตลาดตอ้งมีสมมุติฐานว่า ส่ิงท่ีนกัการตลาดรับรู้เก่ียวกบักิจการ 

ผลิตภัณฑ์ บริการ และการโฆษณานั้น ผูบ้ริโภคอาจรับรู้ในลกัษณะท่ีแตกต่างจากนักการตลาด

ตอ้งการให้รับรู้ได้ ฉะนั้ น นักการตลาดจึงระมดัระวงัท่ีจะนาํเสนอผลิตภัณฑ์ การโฆษณา และ

ภาพพจน์ของกิจการใหผู้บ้ริโภครับรู้ตรงกบัท่ีนกัการตลาดอยากใหเ้ป็นดว้ย 

 2. การรับรู้ของผูบ้ริโภคมีลกัษณะเป็นการเลือกสรร (Consumer perception is 

selection) 

การรับรู้เป็นเร่ืองของการคดัสรร เพราะว่าสมองหรือจิตใจของบุคคลแต่ละคนไม่

อาจจะเขา้ใจและตีความหมายของความ รู้ทั้งหมดท่ีไดรั้บเขา้มาทางประสาทสัมผสัในขณะเวลาใด
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เวลาหน่ึงไดห้มดกลไก ของการรับรู้ 3 ประการท่ีบุคคลทุกคนจะตอ้งมีในการพิจารณาท่ีจะยอมให้

ส่ิงกระตุน้ใดๆ ผา่นเขา้มาในจิตใจของบุคคลหรือไม่คือ 

2.1 ปริมาณขีดความสามารถในการเรียนรู้ (perception overloading) จะเกิดข้ึน

ในขณะเวลาใดเวลาหน่ึงท่ีผูบ้ริโภคสามารถท่ีจะรับเอาตวักระตุน้ใดๆ เขา้มาสู่ระดบัท่ีรู้ตวัไดเ้พียง

บางส่วนจากตวักระตุน้ท่ีผูบ้ริโภคเผชิญอยู ่เท่านั้นบุคคลจะรู้ตวัว่าเขาไม่สามารถท่ีตอบสนองต่อทุก

ส่ิงทุกอยา่งไดห้มดใน เวลาเดียวกนั ผูบ้ริโภคสามารถท่ีจะเลือกสรรท่ีจะเป็นผลิตภณัฑ์และร้านคา้

ไดด้ว้ย การเลือกรับรู้ของผูบ้ริโภคตามปริมาณขีดความสามารถของอวยัวะประสาทสัมผสัท่ีจะรับ

ได ้คุณสมบติัในเร่ืองของปริมาณขีดความสามารถน้ีมีประโยชน์ต่อนักการตลาดในการนาํ เสนอ

โฆษณาสู่ผูบ้ริโภคท่ีจะตอ้งมีการนาํเสนอจุดขายโดยเฉพาะส่ิงท่ีสาํคญัจาํเป็น เพียง 1-2 อย่างเท่านั้น

ท่ีเรียกว่าจุดขายท่ีมีลกัษณะเด่นเฉพาะตวั (USP : Unique Selling Point) เท่านั้น เพ่ือให้ง่ายต่อการ

รับรู้ของผูบ้ริโภคท่ีขีดขั้นการรับรู้ท่ีจาํกดั 

2.2 ความไวในการเลือกท่ีจะรับรู้ (selective sensitization) จะเกิดข้ึนเม่ือบุคคลมี

การรับรู้ต่อตัวกระตุ้นหลายอย่างโดยรวดเร็วและถูก  ต้อง ซ่ึงบุคคลจะทาํการเลือกท่ีจะรับรู้

ตวักระตุ้นเฉพาะท่ีเข้ามาสู่ผูบ้ริโภคโดย รวดเร็วและท่ีมนัตรงกับค่านิยมของผูบ้ริโภคเท่านั้ น 

ตวักระตุน้ใดท่ีไม่มีประโยชน์หรือตรงกบัความตอ้งการของบุคคลจะถกูมองขา้มไป โดยบุคลจะไม่

สนใจท่ีจะเลือกรับรู้ตวักระตุน้นั้นท่ีเขา้มา และดว้ยเหตุของปริมาณขีดความสามารถ 

2.3 การต่อตา้นการรับรู้ (perception defense) จะเกิดข้ึนเม่ือตวัตวักระตุน้นั้นไม่

ตรงกบัค่านิยมของบุคคล ซ่ึงค่านิยมของบุคคลไม่เพียงแต่เป็นตวักระตุ้นท่ีบุคคลไม่ชอบหรือท่ี

ทาํลาย ความเช่ือของบุคคลออกไปดว้ย ฉะนั้น นกัการตลาดสามารถใชล้กัษณะของการรับเช่นน้ีใน

การสร้างโฆษณาใหอ้อกมาเสริม ความเช่ือของบุคคลและหลีกเล่ียงการนาํเสนอขอ้มูลท่ีขดัแยง้กบั

ความเช่ือของบุคคล 

 3. การรับรู้ของผูบ้ริโภคจะรับรู้ไดเ้พียงระยะเวลาไม่นาน (Consumer perception is 

temporal) 
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  การรับรู้ถึงส่ิงต่างๆ ส่วนใหญ่จะถูกจาํกดัดว้ยเวลาคือ เวลาท่ีใชใ้นการรับรู้มกัจะ

เป็นช่วงเวลาสั้ นๆ ดังนั้ นผลิตภัณฑ์และบริการจึงยากท่ีจะอยู่ในความสนใจของผูบ้ริโภคได้

ตลอดไป จากคุฯสมบติัจึงทาํใหก้ารเลือกสรรของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อส่ิงกระตุน้มีความ สาํคญัมากและมี

ส่วนอธิบายถึงการกลัน่กรองส่ิงกระตุ้นท่ีไม่ตอ้งการออกไป ขอ้จาํกดัดา้นเวลาการสามารถช่วย

อธิบายถึงสาเหตุท่ีสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงดีแต่ กลบัประสบกบัความลม้เหลวในการโฆษณาได ้เพราะ

ผูบ้ริโภคจะจดจาํส่ิงท่ีรับรู้ไดไ้วไ้ม่นาน เหตุน้ีเองจึงทาํให้ธุรกิจจาํเป็นตอ้งมีการโฆษณาซํ้ าบ่อยๆ 

เพ่ือย ํ้ าคุณสมบติัสินคา้ให้อยู่ในความนึกคิดของผูบ้ริโภคตลอดเวลา นอกจากน้ี นักการตลาดยงั

สามารถใชคุ้ณสมบติัขอ้น้ีในการสร้างสรรค์งานโฆษณาให้ดึงดูดความ สนใจของผูบ้ริโภคเพ่ือให้

ง่ายต่อการจดจาํ โดยอาจอยูใ่นรูปของสโลแกน เสียงดนตรี เสียงเพลง แสง สี และการเคล่ือนไหวท่ี

ประกอบอยูใ่นงานโฆษณา เป็นตน้ 

 4. การรับรู้ของผู ้บ ริโภคจะมีลักษณะเป็นการสรุปภาพโดยรวม  (Consumer 

perception is summative) 

  การรับรู้ของผูบ้ริโภคจะมีลกัษณะเป็นการสรุปภาพโดยรวม หมายความว่า 

ผูบ้ริโภคได้ใช้ความรู้สึกหลายๆ อย่างเพ่ือให้เกิดการรู้ในเวลาเดียวกัน แลว้รวมรวมความรู้สึก

เหล่าน้ีให้สมบูรณ์เป็นหน่ึงเดียวท่ีมีความหมายมากหมาย ผูบ้ริโภคมีการแยกความรู้สึกในการ

สงัเกตตวัอาคาร ไดย้นิเสียงบุคคลเคล่ือนไหวและสังเกตเห็นเคร่ืองหมายและสีสัน แลว้รวมขอ้มูล

เหล่าน้ีออกมาห้างสรรพสินคา้ เป็นตน้ ซ่ึงการแยกความรู้สึกแต่ละอย่างในการรับรู้แลว้ประมวล

เป็นส่ิงใดส่ิงหน่ึง ท่ีมีความหมาย ซ่ึงวิธีการแบบน้ีผูบ้ริโภคได้นาํไปใช้ในการรับรู้เก่ียวกับงาน

โฆษณา ป้ายสัญลกัษณ์ภายในร้าน หรือการออกแบบผลิตภณัฑ์ดว้ย ผูบ้ริโภคจะรวบรวมช่ือตรา

สินคา้ สีสนั ลกัษณะของบรรจุผลิตภณัฑ ์ราคาท่ีเหมาะสม คุณภาพและประสบการณ์ในอดีตในการ

ประเมินสินค้าอนันําไปสู่การซ้ือสินคา้หรือไม่ โดยสรุปเป็นภาพรวมของสินค้าว่าพอดีสําหรับ

ผูบ้ริโภคหรือไม่  

 จากแนวคิดเก่ียวกับการรับรู้ดังกล่าว นํามาสู่การกาํหนดแนวคําถามท่ีใช้ในการ

สมัภาษณ์ผูบ้ริโภค และใชเ้ป็นแนวทางในการวิเคราะห์ถึงกระบวนการและลกัษณ์การรับรู้ จดจาํ 
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เก่ียวกับการมีอยู่ของกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมต่างๆ ท่ีบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จาํกัด 

(มหาชน)ไดด้าํเนินการ ของผูบ้ริโภค 

 

7. งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

วรทยั ราวินิจ(2549)ได้ทาํการศึกษาวิจัยเร่ือง ประสิทธิผลของการใช้แนวคิดความ

รับผดิชอบต่อสังคมในการสร้างภาพลกัษณ์ของบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ์ จาํกดั งานวิจยัน้ีเพ่ือ

ศึกษาการนาํแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ไปประยุกต์ใชใ้นการสร้างภาพลกัษณ์

ของบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ์ จาํกดั และเพ่ือศึกษาประสิทธิผลของการสร้างภาพลกัษณ์โดยใช้

แนวคิดความรับผดิชอบต่อสงัคมขององคก์ร โดยใชแ้บบวิจยัสาํรวจ ดว้ยวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล

จากแบบสอบถาม จาํนวน 420 ชุด เพ่ือสาํรวจความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างท่ีสามารถเป็นตวัแทน

ของประชากรท่ีตอ้งการศึกษาได ้ผลการวิจยัเชิงคุณภาพพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีการเปิดรับส่ือ

ประชาสมัพนัธข์องบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั อยูใ่นระดบัตํ่า และมีการรับรู้ภาพลกัษณ์ของ

บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั อยูใ่นเกณฑดี์ การทาํโครงการและกิจกรรมดา้นความรับผิดชอบ

ต่อสงัคมของบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั แบ่งออกไดเ้ป็น 2 มิติ คือ ความรับผดิชอบต่อสงัคม

ภายในองคก์ร และความรับผดิชอบต่อสงัคมภายนอกองค์กร โดยในการจดัทาํโครงการมีขั้นตอน

สาํคญัๆ อยู ่5 ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1 การเลือกประเด็นทางสงัคม ขั้นท่ี 2 การเลือกกิจกรรม ขั้นท่ี 3 การ

วางแผนการดาํเนินงาน ขั้นท่ี4 การกาํหนดวิธีการประเมินผล ขั้นท่ี 5  

การวางแผนการส่ือสาร ซ่ึงในการประชาสมัพนัธเ์พ่ือสร้างภาพลกัษณ์ของบริษทั เครือ

เจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั นั้น จะเป็นการประชาสมัพนัธโ์ดยใชส่ื้อแบบผสมผสาน ท่ีเน้นส่ือท่ีให้ความ

ร่วมมือในการเผยแพร่แบบให้เปล่า (Free Media)เป็นหลกั ส่วนการวิจัยเชิงปริมาณ ผลการวิจัย

พบว่า ประชาชนท่ีมีลกัษณะทางประชากรแตกต่างกนั มีการเปิดรับส่ือประชาสัมพนัธ์ของบริษทั 

เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั แตกต่างกนั อยา่งไรก็ตามเม่ือพิจารณาแยกตามตวัแปรแลว้ ประชากรท่ีมี

เพศแตกต่างกัน มีการเปิดรับข่าวสารจากส่ือไม่แตกต่างกัน ส่วนตัวแปรอ่ืนๆ ทั้ งอายุ อาชีพ 

การศึกษา และรายได ้มีการเปิดรับข่าวสารแตกต่างกนั ส่วนในดา้นของภาพลกัษณ์ การเปิดรับส่ือ

ประชาสัมพนัธ์ มีความสัมพนัธ์กับการรับรู้ภาพลกัษณ์ของบริษทั เครือเจริญโภคภัณฑ์ จาํกัด 
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นอกจากน้ี ผลการวิจยัยงัพบว่า การรับรู้ภาพลกัษณ์ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือ

บริการของบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั 

 ศรายุทธ ศิริไปล์ (2550)ได้ทาํการศึกษาวิจัยเร่ือง “การศึกษาการรับรู้การส่ือสาร

การตลาดเพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ของเบียร์สิงห์ไลทเ์ปรียบเทียบกบัเบียร์ชา้งไลท์” มีวตัถุประสงค์เพ่ือ

ศึกษาเปรียบเทียบระดับการรับรู้การส่ือสารกาตลาดเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ของเบียร์สิงห์ไลท์

เปรียบเทียบกบัเบียร์ชา้งไลท ์ความสัมพนัธ์ของการส่ือสารกาตลาดเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ของเบียร์

สิงห์ไลทเ์ปรียบเทียบกบัเบียร์ชา้งไลทข์องกลุ่มเป้าหมายกบัระดบัความพึงพอใจในตราสินคา้และ

ระดับความภักดีในตราสินค้า และลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง เช่น อายุ เพศ 

การศึกษา อาชีพ รายได ้ความสมัพนัธก์บัความพึงพอใจและความภกัดีในตราสินคา้ ของสิงห์ไลท์

และชา้งไลทใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ

เก็บรวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน พบว่า ในภาพรวมแลว้ผูบ้ริโภคเบียร์สิงห์ไลท ์

มีการรับรู้การส่ือสารการตลาดเพ่ือสร้างภาพลกัษณ์เพ่ือให้เกิด ความภกัดีในตราสินค้า (Brand 

Loyalty)เบียร์สิงห์ไลท ์ในระดบัปานกลาง เม่ือศึกษาในรายละเอียดแลว้ พบว่า ส่ิงท่ีทาํให้ผูบ้ริโภค

สิงห์ไลทมี์ความภกัดีในตราสินคา้ (Brand Loyalty) มากท่ีสุด คือ รสชาติ นุ่มๆ ถกูคอ ของเบียร์สิงห์

ไลท ์ทาํใหผู้บ้ริโภคอยากด่ืมเบียร์สิงห์ไลท ์โดยมีความภกัดีต่อเบียร์สิงห์ไลทใ์นระดบัมาก 

สาํหรับผูบ้ริโภคเบียร์ชา้งไลท ์พบว่า มีการรับรู้การส่ือสารการตลาดเพ่ือสร้างภาพลกัษณ์เพ่ือให้เกิด 

ความภกัดีในตราสินคา้ (Brand Loyalty) เบียร์ชา้งไลท ์ในระดบัปานกลางเม่ือศึกษาในรายละเอียด

แลว้ พบว่า ส่ิงท่ีทาํให้ผูบ้ริโภคเบียร์ชา้งไลท์มีความภกัดีในตราสินคา้ (Brand Loyalty) มากท่ีสุด 

คือ รสชาติ นุ่มๆ ถูกคอ และราคาท่ีเหมาะสม ของเบียร์ชา้งไลท์ ทาํให้ผูบ้ริโภคอยากด่ืมเบียร์ชา้ง

ไลท ์โดยมีความภกัดีต่อเบียร์ชา้งไลทใ์นระดบัปานกลาง 

 สายทิพย ์โสรัตน์(2551)ไดท้าํการศึกษาวิจยัเร่ือง หลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกประเด็น

ทางสงัคม เพ่ือการดาํเนินกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคมขององคก์รธุรกิจโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ

ศึกษาและวิเคราะห์หาหลกัเกณฑ์ท่ีใชใ้นการคดัเลือกประเด็นทางสังคมเพ่ือการดาํเนินกิจกรรม

ความรับผดิชอบต่อสงัคม (CSR) ขององคก์รธุรกิจในบริบทของสงัคมไทยโดยใชเ้ทคนิคเดลฟายกบั

กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ เพ่ือสร้างแบบสอบถามใชส้าํรวจความสนใจในการนาํหลกัเกณฑ์ดงักล่าวไปใช้
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ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า สามารถแยกปัจจยัท่ี

ใชเ้ป็น 2 กลุ่ม คือปัจจยัจากภายในองคก์ร โดยหลกัเกณฑท่ี์มีความสาํคญัในระดบัมากท่ีสุด คือ ผล

การดาํเนินงานขององค์กรท่ีมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางออ้ม ต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม กิจกรรมท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกับบริบทขององค์กร ทั้งในเร่ืองของนโยบาย เป้าหมาย 

และธุรกิจหลกั และกิจกรรม CSR ท่ีจะทาํนั้นสามารถใชท้รัพยากรท่ีลงทุนในการทาํ CSR ไดอ้ย่าง

คุม้ค่า และปัจจยัจากภายนอกองคก์ร คือ ปัญหาท่ีกาํลงัเกิดข้ึนในชุมชนรอบขา้งท่ีองคก์รจะสามารถ

นาํมาดาํเนินกิจกรรม CSR ได ้และระดบัความรุนแรงและเร่งด่วนของปัญหาทางสังคมท่ีตอ้งการ

แกไ้ขหรือบรรเทาปัญหา 

 แมว้่า CSR มีแนวคิดพ้ืนฐานจากการคาํนึงถึงผลกระทบทางสงัคมและผูมี้ส่วนไดส่้วน

เสีย แต่ผลการศึกษาไดส้ะทอ้นว่า ปัจจยัท่ีไดรั้บการใหค้วามสาํคญัในระดบัมากและมากท่ีสุด เป็น

ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจขององค์กร ขณะเดียวกนัองค์กรธุรกิจยงัให้ความสนใจน้อยใน

ดา้นการตอบสนองความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภายในองคก์ร และการกระจายการลงทุน

ไปในกิจกรรม CSR ดา้นต่างๆอย่างทั ่วถึง ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ คือ ควรคาํนึงถึงความ

เหมาะสมกบัลกัษณะพื้นฐานขององค์กร จึงควรนาํหลกัเกณฑ์ท่ีมีความสาํคญัมากมาใชก่้อน และ

ควรพิจารณาหลกัเกณฑต่์าง ๆ ท่ีจะใชร่้วมกนัอยา่งเหมาะสม ภายในกรอบกลยทุธข์ององคก์รนั้น ๆ 

 สุเมธ กาญจนพนัธุ ์(2551)ไดท้าํการศึกษาวิจยัเร่ือง กลยทุธก์ารบริหารจดัการดา้นความ

รับผิดชอบต่อสังคม ขององค์กรธุรกิจโดยมีวตัถุระสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาลกัษณะ รูปแบบ และ 

กระบวนการในการดาํเนินงานขององค์กรธุรกิจในดา้น “ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

ธุรกิจ” 2) ศึกษาถึงความรู้ความเขา้ใจขององคก์รธุรกิจท่ีมีต่อ “ความรับผดิชอบต่อสงัคมขององคก์ร

ธุรกิจ” 3) ศึกษาถึงแนวโน้มในการดาํเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจใน

ประเทศไทย โดยใชก้ารศึกษาจากการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก และศึกษาจากเอกสาร พบว่า ปัจจุบนั

องคก์รธุรกิจในประเทศไทยไดมี้กลยทุธก์ารบริหารจดัการดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคมในลกัษณะ

ท่ีเป็นเชิงกลยทุธม์ากข้ึน โดยการใชก้ารวิเคราะห์ปัจจยัทั้งภายในและภายนอกองค์กรประกอบการ

วางแผนการดาํเนินงานเพื่อใหก้ารดาํเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุด 

นอกจากน้ี องคก์รธุรกิจยงัมีความรู้ความเขา้ใจท่ีถกูตอ้งเก่ียวกบัการดาํเนินงานดา้นความรับผดิชอบ

ต่อสงัคมว่าเป็นวิธีการขบัเคล่ือนใหอ้งคก์รมีการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื แต่อย่างไรก็ตามบางองค์กรก็ยงั
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ไม่ไดมี้การดาํเนินงานในดา้นท่ีครอบคลุมทั้ง  3 มิติ ไดแ้ก่ มิติดา้นเศรษฐกิจ มิติดา้นสังคม และมิติ

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยจะมุ่งเนน้ใน 2 มิติเป็นหลกั คือ มิติดา้นเศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้ม และองค์กร

ธุรกิจยงัมีความรู้ความเขา้ใจไม่ถูกตอ้งในดา้นการส่ือสารประชาสัมพนัธ์การดาํเนินงาน สาํหรับ

แนวโน้มในการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมนั้ นในอนาคตองค์กรธุรกิ จจะให้

ความสาํคญัในการดาํเนินงานมากยิ ่งข้ึน มีการจดัตั้ งหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการดาํเนินงานดา้นน้ี

โดยเฉพาะ มีการมุ่งเนน้การเขา้มามีส่วนร่วมของพนกังาน คู่คา้ มากข้ึน และจะมีการจดัทาํรายงาน

ผลการดาํเนินงานในดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคมขององคก์รธุรกิจโดยเฉพาะ 

 งานวิจยัท่ียกมานั้นเป็นงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรับผิดชอบต่อสังคมและเก่ียวกบั

การรับรู้โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีหลากหลายแตกต่างกนั แมว้่าผลการวิจยัจะมีความแตกต่างกนัตาม

บริบทของงานวิจยัแต่ละชิ้น อยา่งไรก็จามงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเหล่าน้ีจะเป็นขอ้มลูพ้ืนฐานท่ีดีต่อการ

วิจยัเร่ือง “กลยทุธก์ารส่ือสาร และการรับรู้รูปแบบ โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม ของบริษทั 

ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน)” เน่ืองจากความรับผิดชอบต่อสังคมนั้นมีการแสดงออกในหลาย

รูปแบบ ซ่ึงข้ึนอยู่กับนโยบายขององค์กรเอง และการทาํกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมใน

ปัจจุบนัมีการทาํกนัอยา่งกวา้งขวา้งมากข้ึน เพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองในการแข่งขนัทางการตลาด อนัจะมีผล

ต่อการรับรู้ถึงการมีอยูข่องความรับผดิชอบต่อสงัคมขององคก์ร  
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บทท่ี 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 การศึกษาเร่ือง “กลยทุธก์ารส่ือสาร และการรับรู้รูปแบบโครงการความรับผดิชอบ

ต่อสงัคมของบริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน)” คร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาเก็บขอ้มูลโดยใชว้ิธีการ

ศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ โดยศึกษาคน้ควา้จากเอกสารต่างๆ ไดแ้ก่ รายงานประจาํปี และเว็บไซต์ของ

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จาํกัด (มหาชน) ประกอบกบัการใช้วิธีการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-Depth 

Interview) บุคลากรในบริษทั และผูบ้ริโภคผลิตภณัฑใ์นกลุ่มเบียร์ของบริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั 

(มหาชน) โดยมีวตัถุประสงคข์องการวิจยัดงัน้ี 

1. การใหค้วามหมายของโครงการความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั ไทยเบฟเวอ

เรจ จาํกดั (มหาชน) 

2. รูปแบบของการดาํเนินโครงการความรับผดิชอบต่อสงัคมของบริษทั ไทยเบฟเวอ

เรจ จาํกดั (มหาชน)  

3. กลยทุธก์ารส่ือสารโครงการความรับผดิชอบต่อสงัคม ของบริษทั ไทยเบฟเวอเรจ 

จาํกดั (มหาชน) 

4. การรับรู้รูปแบบโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม ของบริษทั ไทยเบฟเวอเรจ 

จาํกดั (มหาชน) ของผูบ้ริโภค 

 

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) 

 บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) หรือ “ไทยเบฟ” ไดจ้ดทะเบียนก่อตั้ งข้ึนเป็น

บริษทัมหาชนจาํกดัในประเทศไทยเม่ือเดือนตุลาคม 2546 โดยมีจุดประสงค์เพ่ือประกอบธุรกิจท่ี
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เก่ียวข้องกบัการผลิตและการจาํหน่าย เคร่ืองด่ืมมีแอลกอฮอล์, เคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล ์และ

ผลิตภัณฑ์พลอยได้อ่ืนๆ รวมทั้ งธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องผ่านบริษัทย่อยต่างๆ โดยมีบริษัทเป็น

ศนูยก์ลางในการบริหารจดัการ ดา้นงานสนบัสนุนต่างๆ และกาํกบัดูแลภาพรวมกลุ่มบริษทั ต่อมา

ไทยเบฟไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยสิ์งคโปร์ (SGX) เม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2549 การจด

ทะเบียนคร้ังนั้นไดรั้บความสนใจอยา่งมาก และเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยสิ์งคโปร์

ท่ีใหญ่ท่ีสุดในช่วง 10 ปีท่ีผา่นมา โดยระดมทุนได ้1,574 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ หรือ 38,080 ลา้นบาท 

ซ่ึงบริษัทได้ใช้เงินท่ีได้รับจากการขายหุ้นจาํนวนหน่ึงมาใช้ชาํระเงินกู้ระยะสั้น และบางส่วน

สาํหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียน ไทยเบฟไม่เพียงแต่เป็นผูผ้ลิตเคร่ืองด่ืมชั้นนาํในประเทศไทย แต่ยงั

เป็นผูผ้ลิตท่ีใหญ่ท่ีสุดรายหน่ึงในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตอี้กดว้ย ปัจจุบันไทยเบฟมีธุรกิจหลกั 4 

สายธุรกิจ ไดแ้ก่ สุรา เบียร์ เคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล ์และอาหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของไทยเบฟคือ 

คุณเจริญ สิริวฒันภกัดี และครอบครัว  

ไทยเบฟไม่เพียงแต่เป็นผูผ้ลิตเคร่ืองด่ืมผสมแอลกอฮอลท่ี์ใหญ่ท่ีสุดใน ประเทศไทย แต่

ยงัเป็นผูผ้ลิตท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้โดยร้อยละ 96.4 ของรายไดบ้ริษทัมา

จากธุรกิจในประเทศไทย ตั้งแต่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยสิ์งคโปร์ ไทยเบฟไดว้างแผนกลยทุธ์

เพ่ือขยายกิจการไปยงัต่างประเทศผ่าน International Beverage Holdings Limited (IBHL) ซ่ึงเป็น

บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดยบริษัททั้ งหมดเป็นผูด้ ําเนินการ ปัจจุบัน IBHL ได้ตั้ งสํานักงานขาย             

ใน 6 ประเทศ และเร่ิมส่งเสริมการขายผลิตภณัฑ์หลกั 2 ชนิดคือ เบียร์ชา้งและสุราแม่โขง ไปยงั

ประเทศสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจกัร ออสเตรเลีย และอ่ืนๆ รวมไปถึงการขยายตลาดสุราสก็อต

วิสก้ี โดย Inver House Distillers Limited ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ IBHL 

 

วสัิยทัศน์และพนัธกจิ 

วิสยัทศัน์องคก์ร คือ การเป็นบริษทัผลิตและจดัจาํหน่ายเคร่ืองด่ืมระดบัแนวหน้าโดย

มุ่งเนน้ท่ีความเป็นเลิศเชิงพาณิชย ์ความต่อเน่ืองในการพฒันาคุณภาพสินคา้ให้อยู่ในระดบัพรีเมียม 

และความเป็นมืออาชีพ 

พนัธกิจ คือ การประสาน “สัมพนัธภาพ” กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีมีความสาํคญักบับริษทั

ในทุกๆ ดา้น โดยมอบคุณค่าท่ีสาํคญั 6 ประการ 
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1. มอบผลิตภณัฑคุ์ณภาพสูงสุดใหล้กูคา้ทุกกลุ่ม 

2. ตอบสนองความตอ้งการของผูแ้ทนจาํหน่ายโดยใหบ้ริการอยา่งมืออาชีพ 

3. ใหค้วามสาํคญัเร่ืองผลตอบแทนจากการลงทุนให้แก่ผูถื้อหุ้น ดว้ยการเติบโตของ

รายไดแ้ละผลกาํไรท่ีมัน่คงและต่อเน่ือง 

4. เป็นแบบอยา่งในดา้นความเป็นมืออาชีพ ความโปร่งใส และการดาํเนินธุรกิจดว้ย

หลกัธรรมาภิบาล 

5. มอบความไวว้างใจ อาํนาจ และรางวลัแก่พนกังาน เพ่ือสร้างความร่วมรับผดิชอบ 

และ 

6. สร้างประโยชน์ใหแ้ก่สงัคม 

 

ปรัชญาในการดําเนินธุรกจิ 

 ปรัชญาในการดาํเนินธุรกิจของ บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) มิใช่มองว่า

ขอบฟ้า คือ ขอบเขตจาํกดั แต่มองขา้มขอบฟ้า เพ่ือความเป็นองค์กรท่ีเป็นเลิศทางธุรกิจและสังคม 

ดว้ยการตั้ งวตัถุประสงค์และเป้าหมายของการดาํเนินการให้มีสาระสําคัญท่ีจะสร้างสรรค์และ

จรรโลงความสมบูรณ์ของธรรมชาติและคุณภาพของมนุษยอ์ย่างย ัง่ยืนดว้ยการเป็นองค์กรสีเขียว 

องคก์รท่ีรักสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

 

จริยธรรม 

 องคก์รท่ีเป็นเลิศนั้น นอกจากจะมีผลการดาํเนินการท่ีดีแลว้ ยงัตอ้งมีธรรมาภิบาลท่ีดี 

และมุ่งเนน้สร้างและพฒันาบุคลากรท่ีมีคุณภาพเต็มเป่ียมดว้ยจริยธรรม ไทยเบฟมุ่งหวงัท่ีจะสร้าง

คนเก่งใหเ้ป็นคนดี นาํความสามารถของบุคลากรมาใชอ้ยา่งถกูตอ้งและถกูวิธี มีวิถีในการอยูร่่วมกบั

สงัคมและส่ิงแวดลอ้มอยา่งเป็นสุขและเก้ือกลูกนั ในทุกยา่งกา้วของธุรกิจท่ีเติบโตข้ึนนั้น บุคลากร

ของไทยเบฟมีส่วนช่วยพฒันาธุรกิจใหก้า้วหนา้พร้อมกบัการพฒันาสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือสร้าง

ความสมดุลอยา่งย ัง่ยนืทั้งในโลกแห่งธุรกิจ และการอยูร่่วมกนัของมลมนุษย ์ 
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ค่านิยม (Core Values) 

 

ตารางท่ี 3 ค่านิยมของบริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) 

THAIBEV 

T Team spirit สามคัคีเป็นหน่ึงเดียว 

H Heart มุ่งมัน่ทั้งกายใจ 

A Accountability รับผดิชอบในหนา้ท่ี 

I Initiative ริเร่ิมสร้างสรรค ์

3B Be Best 

Be Bold 

Be Bright 

กลา้ท่ีจะคิด 

คิดอยา่งชาญฉลาด 

ทาํใหดี้ท่ีสุด 

E Efficient ตั้งมัน่ในความเป็นเลิศ 

V Virtue ยดึมัน่ในคุณธรรมความดี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



75 
 

โค
รง
สร้

าง
อง
ค์ก

ร 

รูป
ที่ 

7 
โค
รง
สร้

าง
อง
ค์ข

อง
บริ

ษั
ท 
ไท

ยเ
บฟ

เว
อเ
รจ

 จ
ําก

ัด(
มห

าช
น)

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



76 
 

โครงการความรับผดิชอบต่อสังคม ของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) 

 บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) หรือ “ไทยเบฟ” มีปณิธานหลกั มุ่งการจดัทาํ

โครงการท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย ดงัท่ีไดส้ะทอ้นผ่านโครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมของ           

“ไทยเบฟ” ต่างๆ อย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอดซ่ึงสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 5 ดา้นหลกัๆ ไดแ้ก่ ดา้น

สงัคม, ดา้นการศึกษา, ดา้นสาธารณสุข, ดา้นศิลปวฒันธรรม และดา้นกีฬา  

 

1. การให้ความหมายของโครงการความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั 

(มหาชน) 

 จากการศึกษานโยบายและข้อมูลขององค์กร  พบว่า บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จาํกัด 

(มหาชน) ใหค้วามสาํคญัต่อการดาํเนินธุรกิจอยา่งมีความรับผดิต่อสงัคมและมีคุณธรรม โดยไดร้ะบุ

ไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของพนัธกิจ ปรัชญาในการดาํเนินธุรกิจ จริยธรรมขององค์กร และค่านิยมของ

องคก์ร มุ่งเนน้การสร้างสรรค์ส่ิงท่ีให้แก่สังคมและส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยการปลูกฝังคนในองค์กรและ

ประชาชนทั ่วไปให้อนุรักษ์และรักษาส่ิงแวดลอ้มรอบๆ ตัวไปพร้อมๆ กบัการพฒันาช่วยเหลือ

สังคมโดยรวม และมุ่งเน้นโครงการในหลายดา้น เช่น ดา้นสังคม ศาสนา การศึกษา สาธารณสุข 

กีฬา และวฒันธรรม ตวัอยา่งโครงการต่างๆ เหล่าน้ีไดแ้ก่ “ไทยเบฟ ... รวมใจตา้นภยัหนาว” ซ่ึงเป็น

โครงการมอบผา้ห่มใหแ้ก่ผูป้ระสบภยัหนาวท่ีอยู่ในถิ่นทุรกนัดารและมีอากาศเยน็จดัในฤดูหนาว 

โดยไดด้าํเนินการในประเทศไทยมานานกว่า 10 ปีแลว้ และเป็นกิจกรรมท่ีทาํให้คนตระหนักถึง

ภารกิจของไทยเบฟในการช่วยเหลือสงัคม ซ่ึงผูว้ิจยัสรุปการใหค้วามหมายของความรับผิดชอบต่อ

สงัคมของบริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) ไดด้งัน้ี 

 ความรับผดิชอบต่อสงัคมของ บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) คือ การดาํเนิน

ธุรกิจท่ีสร้างประโยชน์ใหแ้ก่สงัคมเพ่ือความเป็นองค์กรท่ีเป็นเลิศทางธุรกิจและสังคม มุ่งเน้นการ

สร้างสรรคส่ิ์งท่ีดีใหแ้ก่สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยการปลกูฝังคนในองคก์รและประชาชนทัว่ไปให้

อนุรักษแ์ละรักษาส่ิงแวดลอ้ม ยดึถือและรับผดิชอบต่อสงัคมโดยมีความเช่ือว่าภารกิจขององค์กรท่ี

เป็นบรรษทัภิบาลและบรรษทับริบาลคือการสร้างสรรค์สังคมแห่งความสุขท่ีแท้จริงดว้ยการให ้

สงัคมจะพฒันาต่อไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ก็ดว้ยพลงัขลบัเคล่ือนจากความสุข และจิตสาํนึกท่ีดีของ

ทุกคนในสงัคม 
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ตารางท่ี 4  ความหมายความรับผดิชอบต่อสงัคมของ บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) 

ประเด็นความหมาย เหตุผล วธิีการ 

ก า ร ดํ า เ นิ น ธุ ร กิ จ ท่ี ส ร้ า ง

ประโยชน์ใหแ้ก่สงัคม 

เพ่ือความเป็นองค์กรท่ีเป็นเลิศ

ทางธุรกิจและสงัคม  

ดาํเนินการผ่านโครงการและ

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อ

สงัคมต่างๆ  

การสร้างสรรค์ส่ิ งท่ีดีให้แก่

สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

เช่ือว่าภารกิจขององค์กรท่ีเป็น

บ ร ร ษั ท ภิ บ า ล  คื อ ก า ร

สร้างสรรค์สังคมแห่งความสุข

ท่ีแท้จริงด้วยการให้ สังคมจะ

พั ฒ น า ต่ อ ไ ป อ ย่ า ง มี

ประสิทธิภาพ ก็ด้วยพลงัขลบั

เค ล่ื อนจากคว ามสุข  และ

จิตสํา นึก ท่ี ดี ของทุกคนใน

สงัคม 

ด้วยการปลูกฝังคนในองค์กร

แ ล ะ ป ร ะ ช า ช น ทั ่ ว ไ ป ใ ห้

อนุรักษแ์ละรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

 

2. รูปแบบของการดําเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด 

(มหาชน)  

  
 จากการศึกษารูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคม ผูว้ิจยัไดร้วบรวมรูปแบบของความ

รับผิดชอบต่อสังคม โดยสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 แนวคิด เพ่ือวิเคราะห์รูปแบบของโครงการความ

รับผิดชอบต่อสังคมของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จาํกัด (มหาชน) ในกิจกรรมเก่ียวกับความ

รับผิดชอบต่อสังคมทั้ ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1. ดา้นสังคม 2. ดา้นการศึกษา 3. ดา้นสาธารณสุข  4. ดา้น

ศิลปวฒันธรรม 5. ดา้นกีฬา โดยวิเคราะห์แต่ละโครงการว่ามีการดาํเนินการอยู่ในรูปแบบใดตาม

แนวคิดท่ีไดร้วบรวมไว ้ 
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ตารางท่ี 5 รูปแบบความรับผดิชอบต่อสงัคมตามแนวคิดของฟิลลิป คอตเลอร์ และแนนซ่ี ลี 

ฟิลลปิ คอตเลอร์ และแนนซ่ี ล ี ความหมาย 

1. การส่ง เสริมการรับ รู้ประเด็น
ปัญหาทางสงัคม 

การจดัหาเงินทุน วสัดุ ส่ิงของหรือทรัพยากรอ่ืนของ

องคก์ร เพ่ือขยายการรับรู้และความห่วงใยต่อประเด็น

ปัญหาทางสงัคมนั้น 

2. การตลาดท่ีเก่ียวโยงกบัประเด็น
ทางสงัคม 

การอุดหนุนหรือการบริจาครายไดส่้วนหน่ึงจากการ

ขายผลิตภณัฑ ์เพ่ือช่วยหรือร่วมแกไ้ขประเด็นปัญหา

ทางสังคมจําเพาะหน่ึงๆ ซ่ึงมักมีช่วงเวลาท่ีจ ํากัด

แน่นอน 

3. การตลาดเพ่ือมุ่งแกไ้ขปัญหาทาง
สงัคม 

การสนับสนุนการพฒันาหรือการทาํให้เกิดผลจาก

การรณรงค์เ พ่ือ เปล่ียนแปลงพฤติกรรมในด้าน

สาธารณสุข ด้านความปลอดภัย ด้านส่ิงแวดล้อม 

หรือดา้นสุขภาวะ 

4. การบริจาคเพ่ือการกุศล การช่วยเหลือไปท่ีประเด็นปัญหาทางสังคมโดยตรง 

ในรูปของการบริจาคเงินหรือวตัถุส่ิงของ 

5. การอาสาช่วยเหลือชุมชน การสนบัสนุนหรือจูงใจใหพ้นกังาน คู่คา้ร่วมสละเวลา

และแรงงานในการทาํงานใหแ้ก่ชุมชนท่ีองคก์รตั้งอยู ่

6. ก า ร ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ อ ย่ า ง

รับผดิชอบต่อสงัคม 

การดาํเนินกิจกรรมทางธุรกิจอยา่งพินิจพิเคราะห์ทั้งใน

เชิงป้องกนัดว้ยการหลีกเล่ียงการก่อให้เกิดปัญหาทาง

สงัคม 

 

 จากการศึกษาพบว่า บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) ไดด้าํเนินโครงการความ

รับผิดชอบต่อสังคม โดยมีวตัถุประสงค์ และกลุ่มเป้าหมายชัดเจน ในแต่ละโครงการท่ีบริษัท

ดาํเนินการ โดยมีรูปแบบการดาํเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม จากกรอบแนวคิดการ

ดาํเนินโครงการความรับผดิต่อสงัคมของฟิลลิป คอตเลอร์ และแนนซ่ี ลี สามารถแบ่งได ้4 รูปแบบ 

ดงัน้ี 
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 การส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทางสังคม 

1. โครงการ “เพ่ือประโยชน์สุข” เพ่ือรณรงค์สร้างจิตสํานึกในการทาํความดี 

สอดคลอ้งกับพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชท่ี

พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย 

2. โครงการไทยเบฟ ไทยทาเล้นท์ เพ่ือสนับสนุนเยาวชนไทยท่ีมีความสามารถพิเศษ

ทางดา้นศิลปะและการกีฬาสานฝันในการเป็นมืออาชีพและบรรลุผลสาํเร็จ 

3. โครงการคัดเลือกเยาวชนไทย “ช้างไทยไปเอฟเวอร์ตัน” ส่งเสริมและสนับสนุน

นกักีฬาไทยใหมี้โอกาส ไปฝึกซอ้มกบั สโมสรเอฟเวอร์ตนั  

4. โครงการสนับสนุนการเพ่ิมทักษะด้านกีฬาแก่เยาวชนไทย โดยจดัฝึกอบรม และ

สนบัสนุนทางการเงิน ในการแข่งขนัแก่นกักีฬาไทยเพ่ือกา้วถึงเป้าหมาย 

5. โครงการ “ไทยเบฟ ฟุตบอล อะคาเดม่ี” เพ่ือฝึกอบรมทกัษะการเล่นฟุตบอลอย่าง

มืออาชีพเพ่ือ ยกระดบัมาตรฐานกีฬาฟุตบอลไทยกา้วไปสู่ระดบัสากล 

 

การตลาดเพือ่มุ่งแก้ไขปัญหาทางสังคม  

1. โครงการ “ขับข่ีปลอดภัยกับไทยเบฟ”  รวมถึงการให้ความร่วมมือกบัเจา้หน้าท่ี

ผา่นโครงการเมาไม่ขบัอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุบนทอ้งถนน 

 

การบริจาคเพือ่การกุศล  

1. โครงการ “ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว” การดาํเนินโครงการท่ีผา่นมา โครงการ 

ไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาวเกิดข้ึนจากความร่วมมือระหว่าง บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จาํกัด 

(มหาชน) กบักระทรวงมหาดไทย 

2. ไทยเบฟร่วมกับมูลนิธิอดัม สก็อตต์ (The Adam Scott Foundation) ให้การ

สนบัสนุนหมู่บา้นในจงัหวดัขอนแก่น ซ่ึงเป็นแห่งท่ีสอง  

3. โครงการ “การจัดการทรัพยากรนํา้ชุมชน ตามแนวพระราชดาํริฯ” เพ่ือยนืหยดัต่อสู้

กบัความแหง้แลง้ รวมทั้งเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ทางการเกษตรและความเจริญอยา่งย ัง่ยนืของชุมชน 
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4. สนับสนุนโครงการทุนเปรม ติณสูลานนท์ กองทุนเพ่ือสนับสนุนทุนการศึกษาแก่

นกัศึกษาและนกัวิชาการ 

5. ทูลเกล้าฯ ถวายเงินจาํนวน 5 ล้านบาท เพ่ือสมทบทุนจัดตั้ งกองทุนพชัรกิติยาภา

กองทุนเพ่ือสนับสนุนทุน การศึกษาในสาขานิติศาสตร์ท่ี มหาวิทยาลัยคอร์แนล  ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

6. โครงการ “สานใจไทยสู่ใจใต้” และโครงการ “สถาบันศึกษาปอเนาะต้นแบบ” 

สนบัสนุนโครงการดา้นการ ศึกษาผา่นมลูนิธิรักเมืองไทยของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธาน

องคมนตรีและรัฐบุรุษอาวุโส  

7. การสร้างอาคารเรียนแก่โรงเรียนวัดหอมเกร็ด สนับสนุนการสร้างอาคารเรียนการ

จดัหาครูการใหทุ้นการ- ศึกษา แก่นกัเรียนโรงเรียนวดัหอมเกร็ดจงัหวดั นครปฐม 

8. การมอบทุนการศึกษาด้านดนตรีแก่วิทยาลยัดุริยางคศิลป์  

9. นาํคณะแพทย์ช้ันนาํของประเทศเดินทางไปให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยท่ัวไป ณ 

คลินิกช้าง จงัหวดักาํแพงเพชร เป็นประจาํทุกเดือนโดยไม่คิดค่าใชจ่้าย 

10. มอบเคร่ืองมือและอุปการณ์ทางการแพทย์ ให้กบัมูลนิธิแพทยอ์าสาสมเด็จพระศรี

นครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) 

11. สนับสนุนหน่วยแขน-ขาเทียมเคล่ือนท่ี ของมูลนิธิมหาวชิราลงกรณ์และอ่ืนๆ อีก

มากมาย 

12. ร่วมบริจาคและให้การสนับสนุนสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ อาทิ การจดัอบรม

สมัมนา และการก่อสร้างโรงพยาบาลผูป่้วยโรคไตแห่งใหม่ 

13. ให้การช่วยเหลือสัตว์ป่าได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ  ด้วยการมอบเงินทุนและ
พาหนะแก่กรมป่าไม ้เพ่ือใชใ้นการช่วยเหลือสตัวป่์าท่ีบาดเจ็บ 

14. ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติทุกวิถีทาง 
15. การสนับสนุนการแสดง “สยามนิรมิต” บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จาํกัด (มหาชน) 

เป็นผูส้นบัสนุนหลกั ในการแสดง "สยามนิรมิต" 

16. สนับสนุนทางด้านการเงินวงดุริยางค์ Thailand Philharmonic Orchestra วิทยาลยัดุ

ริยางคศิลป์ 
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17. สนับสนุนทางด้านการเงินวงขับร้องประสานเสียงสวนพล ู

18. การบูรณะภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดโพธิ์ สนับสนุนการบูรณะซ่อมแซมภาพ

จิตรกรรมฝาผนงั ในพระวิหาร- พระพุทธไสยาส วดัพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม ราชวรมหาวิหาร 

(วดัโพธ์ิ) 

การประกอบธุรกจิอย่างรับผดิชอบต่อสังคม  

1. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบบริเวณโรงงาน ในทุกภาคดว้ยการ

สร้างอาชีพและรายได ้

 

ตารางท่ี 6 รูปแบบความรับผดิชอบต่อสงัคมตามแนวคิดของสถาบนัไทยพฒันา 

สถาบันไทยพฒันา ความหมาย 

1. ความ รับผิดชอบต่อสังคม เ ชิ ง
ตอบสนอง (Responsive CSR) 

การปฏิบัติตัว เป็นบรรษัทพลเมืองท่ี ดี  และการ

บรรเทาผลกระทบเชิงลบท่ีเกิดข้ึนหรือท่ีคาดว่าจะ

เกิดข้ึนจากกิจกรรมทางธุรกิจของตน  

2. ความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกล
ยทุธ ์(Strategic CSR) 

มีความรับผิดชอบต่อการบรรเทา ปัญหาหรือ

ผลกระทบท่ี เ กิดจากกิจการ  สู่การทําความรับ

รับผดิชอบต่อสงัคมในเชิงรุก  

3. ความ รับผิดชอบต่อสังคม เ ชิ ง
สร้างสรรค ์(Creative CSR) 

การพฒันากิจกรรม CSR ในเชิงร่วม (Collaborative) 

ท่ีเปิดโอกาสให้เกิดการทาํงานร่วมกนัระหว่างธุรกิจ

และสงัคมอยา่งไม่แบ่งแยกกิจกรรม CSR 

 

โครงการท่ีบริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) ดาํเนินการ โดยมีรูปแบบการดาํเนิน

โครงการความรับผดิชอบต่อสงัคม จากกรอบแนวคิดการดาํเนินโครงการความรับผิดต่อสังคมของ

สถาบนัไทยพฒันา สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 รูปแบบดงัน้ี 

ความรับผดิชอบต่อสังคมเชิงตอบสนอง (Responsive CSR) 

1. โครงการ “ขับข่ีปลอดภัยกับไทยเบฟ”  รวมถึงการให้ความร่วมมือกบัเจา้หน้าท่ี

ผา่นโครงการเมาไม่ขบัอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุบนทอ้งถนน 
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2. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบบริเวณโรงงาน ในทุกภาคดว้ยการ

สร้างอาชีพและรายได ้

ความรับผดิชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์ (Strategic CSR) 

ในส่วนของโครงการท่ีนอกเหนือจาก 2 โครงการในรูปแบบความรับผดิชอบต่อสังคม

เชิงตอบสนอง (Responsive CSR) นั้ นบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) ไดมี้การดาํเนิน

โครงการในรูปแบบของ ความรับผดิชอบต่อสงัคมเชิงกลยทุธ ์(Strategic CSR) ทั้งหมดทุกโครงการ 

ตารางท่ี 7 รูปแบบความรับผดิชอบต่อสงัคมตามแนวคิดของสถาบนัธุรกิจเพ่ือสงัคม 

สถาบันธุรกจิเพือ่สังคม ความหมาย 

1. CSR-after-process   การดาํเนินกิจกรรมท่ีแยกต่างหากจากการดาํเนินธุรกิจท่ี

เป็นกระบวนการหลกัของกิจการ 

2. CSR-in-process การดาํเนินความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีอยู่ในกระบวน

หลกัของกิจการหรือเป็นการทาํธุรกิจท่ีหากาํไรอย่างมี

ความรับผดิชอบ 

3. CSR-as-process กิจกรรมท่ีดาํเนินงานโดยองค์กรท่ีไม่แสวงหากําไร

ให้กับตนเองเป็นหน่วยงานท่ีก่อตั้ ง ข้ึนเพ่ือมุ่งสร้าง

ประโยชน์ต่อสงัคมเป็นหลกั 

 

โครงการท่ีบริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) ดาํเนินการ โดยมีรูปแบบการดาํเนิน

โครงการความรับผดิชอบต่อสงัคม จากกรอบแนวคิดการดาํเนินโครงการความรับผิดต่อสังคมของ

สถาบนัธุรกิจเพ่ือสงัคม โดยแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ 

CSR-after-process  ซ่ึงโครงการส่วนใหญ่จะมีการดาํเนินโครงการจดัอยูใ่นรูปแบบน้ี 

และมีเพียง กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบบริเวณโรงงาน เท่านั้ นท่ีจดัอยู่ใน

รูปแบบของ CSR-in-process 

จากการศึกษาขอ้มูลโครงการท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินการเพ่ือความรับผิดชอบต่อสังคม

จากรายงานประจาํปี 2553 และเวปไซตข์อง บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) พบว่า บริษทัมี
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การดาํเนินโครงการท่ีหลากหลายรูปแบบ และมีวตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีแตกต่างกนัในแต่ละ

โครงการ ซ่ึงผูว้ิจยัได้นาํขอ้มูลขา้งต้นมาวิเคราะห์ถึงรูปแบบของความรับผิดต่อสังคมในแต่ละ

โครงการท่ีบริษทั กาํลงัดาํเนินการอยู่ โดยใชแ้นวคิด ของฟิลลิป คอตเลอร์ และแนนซ่ี ลี, สถาบนั

ไทยพฒันา และ สถาบันธุรกิจเพ่ือสังคม เป็นหลกัในการวิเคราะห์ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความ

แตกต่างของรูปแบบความรับผดิชอบต่อสงัคมในแต่ละแนวคิด ดงัตารางท่ี 8 

 

ตารางท่ี 8 รูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมแต่ละโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษทั 

ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) 

โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย รูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคม 

ฟิลลิป คอตเลอร์ สถาบันไทย

พัฒนา 

สถาบันธุรกิจ 

เพื่อสังคม 

1. การสนับสนุนด้านสังคม 

 ไทยเบฟ…รวมใจ

ต้านภยัหนาว 

1.เพื่อช่วยเหลือพี่นอ้งชาว

ไทยผูป้ระสบภยัหนาวใน

ถิ ่นทุรกนัดาร 

2. เพื่อสร้างความสัมพนัธ์

อนัดีระหว่างองคก์ร 

หน่วยงานภาครัฐและ

ชาวบา้น 

3.เพื่อส่งเสริมใหค้นไทย

มีนํ้ าใจ ช่วยเหลือซ่ึงกนั

และกนัดงัคาํพูดท่ีว่า"คน

ไทยใหก้นัได"้ 

4.เพื่อสานต่อความ

ช่วยเหลือท่ีมอบใหพ้ี่นอ้ง

คนไทยท่ีประสบภยัหนาว

ใหไ้ดรั้บความอบอุ่น 

 

 

ผูป้ระสบภยั

หนาวในถิ ่น

ทุรกนัดาร 

การบริจาคเพื่อ

การกุศล 

Strategic 

CSR 

CSR-after-

process 
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ตารางท่ี 8 รูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมแต่ละโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษทั 

ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) (ต่อ) 

โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย รูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคม 

ฟิลลิป คอตเลอร์ สถาบันไทย

พัฒนา 

สถาบันธุรกิจ 

เพื่อสังคม 

 เพ่ือประโยชน์สุข เพื่อเทอดพระเกียรติ

พระบาทสมเดจ็พระ

เจา้อยูห่วัฯ ในวโรกาส

เสดจ็ข้ึนครองสิริราช

สมบติัตามประเพณี

โบราณ ในวนัท่ี 9 

มิถุนายน 2489 และเพื่อ

ส่งเสริมคุณค่าแห่ง

สังคมไทย  

ประชาชน

ทัว่ไป 

การส่งเสริมการ

รับรู้ประเดน็

ปัญหาทางสังคม 

Strategic 

CSR 

CSR-after-

process 

 กิจกรรมพัฒนา

คุณภาพชีวิตของ

ชุมชนโดยรอบ

บริเวณโรงงานใน

ทุกภาคด้วยการ

สร้างอาชีพและ

รายได้ 

เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต

ของชุมชนโดยรอบ

บริเวณโรงงาน 

ชุมชนโดยรอบ

บริเวณโรงงาน 

การประกอบ

ธุรกิจอยา่ง

รับผิดชอบต่อ

สังคม 

Responsive 

CSR 

CSR-in-

process 

 ไทยเบฟร่วมกับ

มลูนิธิอดมั 

สกอ็ตต์ ให้การ

สนับสนุน

หมู่บ้านในจังหวัด

ขอนแก่น 

เพื่อสนบัสนุนการพฒันา

หมู่บา้นในจงัหวดั

ขอนแก่น 

หมู่บา้นใน

จงัหวดั

ขอนแก่น 

การบริจาคเพื่อ

การกุศล 

Strategic 

CSR 

CSR-after-

process 

 ไทยเบฟไทยทา

เล้นท์ 

เพื่อสนบัสนุนเยาวชน

ไทยท่ีมีความสามารถ

พิเศษทางดา้นศิลปะและ

การกีฬา 

เยาวชนไทยที่มี

ความสามารถ

พิเศษทางดา้น

ศิลปะและการ

กีฬา 

การส่งเสริมการ

รับรู้ประเดน็

ปัญหาทางสังคม 

Strategic 

CSR 

CSR-after-

process 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



85 
 

ตารางท่ี 8 รูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมแต่ละโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษทั 

ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) (ต่อ) 

โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย รูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคม 

ฟิลลิป คอตเลอร์ สถาบันไทย

พัฒนา 

สถาบันธุรกิจ 

เพื่อสังคม 

 การจัดการ

ทรัพยากรนํา้

ชุมชนตามแนว

พระราช- ดาํริฯ 

เพื่อใหทุ้นสนบัสนุนการ

จดัการทรัพยากรนํ้ า

ชุมชนอยา่งมัน่คงและ

ย ัง่ยนื 

โครงการ”การ

จดัการ

ทรัพยากรนํ้ า

ชุมชนตามแนว

พระราชดาํริฯ” 

การบริจาคเพื่อ

การกุศล 

Strategic 

CSR 

CSR-after-

process 

 ขบัข่ีปลอดภยักับ

ไทยเบฟ 

เพื่อป้องกนัการเกิด

อุบติัเหตุบนทอ้งถนน 

 

ผูใ้ชร้ถใชถ้นน การตลาดเพ่ือมุ่ง

แกไ้ขปัญหาทาง

สังคม 

Responsive 

CSR 

CSR-after-

process 

 

2. การสนับสนุนด้านการศึกษา 

 สนับสนุน

โครงการทุนเปรม 

ติณสูลานนท์ 

เพื่อสนบัสนุน

ทุนการศึกษาแก่นกัศึกษา

และนกัวิชาการท่ีตอ้งการ

ไปศึกษาต่อท่ี The Paul 

H. Nitze School of 

Advanced International 

Studies (SAIS) 

มหาวิทยาลยั Johns 

Hopkins 

นกัศึกษาและ

นกัวิชาการ

ไทย 

การบริจาคเพื่อ

การกุศล 

Strategic 

CSR 

CSR-after-

process 

 ทูลเกล้าฯ ถวาย

เงินจาํนวน 5 ล้าน

บาท 

เพื่อสนบัสนุน

ทุนการศึกษาในสาขา

นิติศาสตร์ท่ี มหาวิทยาลยั

คอร์แนล ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

กองทุนพชัรกิติ

ยาภา กองทุน 

การบริจาคเพื่อ

การกุศล 

Strategic 

CSR 

CSR-after-

process 

 โครงการ “สาน

ใจไทยสู่ใจใต้”

และโครงการ 

“สถาบนัศึกษา

ปอเนาะต้นแบบ” 

เพื่อสนบัสนุนโครงการ

ดา้นการศึกษาผ่านมูลนิธิ

รักเมืองไทยของพลเอก

เปรม ติณสูลานนท์

ประธานองคมนตรีและ

รัฐบุรุษอาวุโส 

มูลนิธิรัก

เมืองไทย 

การบริจาคเพื่อ

การกุศล 

Strategic 

CSR 

CSR-after-

process 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



86 
 

ตารางท่ี 8 รูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมแต่ละโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษทั 

ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) (ต่อ) 

โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย รูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคม 

ฟิลลิป คอตเลอร์ สถาบันไทย

พัฒนา 

สถาบันธุรกิจ 

เพื่อสังคม 

 การสร้างอาคาร

เรียนแก่โรงเรียน

วัดหอมเกร็ด 

เพื่อสนบัสนุนการสร้าง

อาคารเรียนการจดัหาครู

การใหทุ้นการ- ศึกษา 

นกัเรียน

โรงเรียนวดั

หอมเกร็ด

จงัหวดั 

นครปฐม 

การบริจาคเพื่อ

การกุศล 

Strategic 

CSR 

CSR-after-

process 

 การมอบ

ทุนการศึกษาด้าน

ดนตรีแก่วิทยาลยั

ดริุยางคศิลป์ 

เพื่อมอบทุนการศึกษา

จาํนวน 10 ทุนต่อปีแก่

นกัศึกษาท่ีมี

ความสามารถโดดเด่น

ของวิทยาลยัดุริยางคศิลป์ 

และอื่นๆ อีกมากมาย เช่น 

มอบทุนการศึกษาแก่

นกัเรียนท่ีเรียนดี ทุนเพื่อ

การสร้างอาคาร และทุน

เพื่อซ้ืออุปกรณ์ของใชใ้น

การเรียน สาํหรับบุคคล

ทัว่ไปและพนกังาน 

 

นกัเรียน บุคคล

ทัว่ไปและ

พนกังาน 

 

การบริจาคเพื่อ

การกุศล 

Strategic 

CSR 

CSR-after-

process 

3. การสนับสนุนด้านกีฬา 

 ช้างไทยไปเอฟ

เวอร์ตนั 

เพื่อส่งเสริมและ

สนบัสนุนนกักีฬาไทยให้

มีโอกาส ไปฝึกซ้อมกบั 

สโมสรเอฟเวอร์ตนั  

นกักีฬา

ฟุตบอล 

การส่งเสริมการ

รับรู้ประเดน็

ปัญหาทางสังคม 

Strategic 

CSR 

CSR-after-

process 

 สนับสนุนการ

เพ่ิมทักษะด้าน

กีฬาแก่เยาวชน

ไทย  

 

โดยจดัฝึกอบรม และ

สนบัสนุนทางการเงิน ใน

การแข่งขนัแก่นกักีฬา

ไทยเพื่อกา้วถึงเป้าหมาย 

เยาวชนไทย การส่งเสริมการ

รับรู้ประเดน็

ปัญหาทางสังคม 

Strategic 

CSR 

CSR-after-

process 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



87 
 

ตารางท่ี 8 รูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมแต่ละโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษทั 

ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) (ต่อ) 

โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย รูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคม 

ฟิลลิป คอตเลอร์ สถาบันไทย

พัฒนา 

สถาบันธุรกิจ 

เพื่อสังคม 

 ไทยเบฟ ฟุตบอล 

อะคาเดม่ี 

เพื่อฝึกอบรมทกัษะการ

เล่นฟุตบอลอยา่งมืออาชีพ

เพื่อ ยกระดบัมาตรฐาน

กีฬาฟุตบอลไทยกา้วไปสู่

ระดบัสากล 

นกักีฬา

ฟุตบอล 

การส่งเสริมการ

รับรู้ประเดน็

ปัญหาทางสังคม 

Strategic 

CSR 

CSR-after-

process 

4. การสนับสนุนด้านสาธารณสุข 

 คลินิกช้าง เพื่อนาํคณะแพทยช์ั้นนาํ

ของประเทศเดินทางไป

ใหบ้ริการตรวจรักษา

ผูป่้วยทัว่ไป ณ คลินิกชา้ง 

จงัหวดักาํแพงเพชร เป็น

ประจาํทุกเดือนโดยไม่คิด

ค่าใชจ่้าย 

ผูป่้วยทัว่ไป ณ 

คลินิกชา้ง 

จงัหวดั

กาํแพงเพชร 

การบริจาคเพื่อ

การกุศล 

Strategic 

CSR 

CSR-after-

process 

 มอบเคร่ืองมือ

และอุปการณ์ทาง

การแพทย์ 

เพื่อมอบเคร่ืองมือและอุป

การณ์ทางการแพทย์

ใหก้บัมูลนิธิแพทยอ์าสา

สมเดจ็พระศรีนคริน

ทราบรมราชชนนี 

มูลนิธิแพทย์

อาสาสมเดจ็

พระศรีนคริน

ทราบรมราช

ชนนี (พอ.สว.) 

การบริจาคเพื่อ

การกุศล 

Strategic 

CSR 

CSR-after-

process 

 สนับสนุนหน่วย

แขน-ขาเทียม

เคล่ือนท่ี 

เพื่อสนบัสนุนหน่วยแขน-

ขาเทียมเคลื่อนท่ี 

มูลนิธิมหา

วชิราลงกรณ์

และอื่นๆ 

การบริจาคเพื่อ

การกุศล 

Strategic 

CSR 

CSR-after-

process 

 ร่วมบริจาคและ

ให้การสนับสนุน

สถาบนัโรคไตภมิู

ราชนครินทร์ 

เพื่อบริจาคและใหก้าร

สนบัสนุนสถาบนัโรคไต

ภูมิราชนครินทร์อาทิ การ

จัดอบรมสัมมนา และการ

ก่อสร้างโรงพยาบาล

ผูป่้วยโรคไตแห่งใหม่ 

สถาบนัโรคไต

ภูมิราช

นครินทร์ 

การบริจาคเพื่อ

การกุศล 

Strategic 

CSR 

CSR-after-

process 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



88 
 

ตารางท่ี 8 รูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมแต่ละโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษทั 

ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) (ต่อ) 

โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย รูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคม 

ฟิลลิป คอตเลอร์ สถาบันไทย

พัฒนา 

สถาบันธุรกิจ 

เพื่อสังคม 

 ให้การช่วยเหลือ

สัตว์ป่าได้รับ

บาดเจ็บจาก

อุบติัเหต ุ 

เพื่อใหก้ารช่วยเหลือสัตว์

ป่าไดรั้บบาดเจ็บจาก

อุบติัเหตุดว้ยการมอบ

เงินทุนและพาหนะแก่

กรมป่าไม ้เพื่อใชใ้นการ

ช่วยเหลือสัตวป่์าท่ี

บาดเจ็บ 

 

สัตวป่์า การบริจาคเพื่อ

การกุศล 

Strategic 

CSR 

CSR-after-

process 

 ให้การช่วยเหลือ

ผู้ประสบภยั

ธรรมชาติทุก

วิถีทาง 

เพื่อใหก้ารช่วยเหลือ

ผูป้ระสบภยัธรรมชาติ 

 

 

ผูป้ระสบภยั

ธรรมชาติ 

การบริจาคเพื่อ

การกุศล 

Strategic 

CSR 

CSR-after-

process 

5. การสนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรม 

 การสนับสนุน

การแสดง “สยาม

นิรมิต”  

บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ 

จาํกดั (มหาชน) เป็น

ผูส้นบัสนุนหลกั ในการ

แสดง "สยามนิรมิต" 

การแสดง 

"สยามนิรมิต" 

การบริจาคเพื่อ

การกุศล 

Strategic 

CSR 

CSR-after-

process 

 การบรูณะภาพ

จิตรกรรมฝาผนัง

วัดโพธ์ิ   

เพื่อสนบัสนุนการบูรณะ

ซ่อมแซมภาพจิตรกรรม

ฝาผนงั ในพระวิหาร- 

พระพุทธไสยาส วดั

พระเชตุพนวิมลมงัคลา

ราม ราชวรมหาวิหาร (วดั

โพธ์ิ) 

ภาพจิตรกรรม

ฝาผนงัวดัโพธ์ิ 

การบริจาคเพื่อ

การกุศล 

Strategic 

CSR 

CSR-after-

process 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



89 
 

ตารางท่ี 8 รูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมแต่ละโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษทั 

ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) (ต่อ) 

โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย รูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคม 

ฟิลลิป คอตเลอร์ สถาบันไทย

พัฒนา 

สถาบันธุรกิจ 

เพื่อสังคม 

 สนับสนุน

ทางด้านการเงิน

วงดริุยางค์ 

Thailand 

Philharmonic 

Orchestra 

วิทยาลยัดริุยางค

ศิลป์ 

เพื่อสนบัสนุนทางดา้น

การเงินวงดุริยางค ์

Thailand Philharmonic 

Orchestra วิทยาลยัดุริ

ยางคศิลป์ 

วงดุริยางค ์

Thailand 

Philharmonic 

Orchestra 

วิทยาลยัดุริ

ยางคศิลป์ 

การบริจาคเพื่อ

การกุศล 

Strategic 

CSR 

CSR-after-

process 

 สนับสนุน

ทางด้านการเงิน

วงขบัร้อง

ประสานเสียง

สวนพล ู

เพื่อสนบัสนุนทางดา้น

การเงินวงขบัร้อง

ประสานเสียงสวนพล ู

วงขบัร้อง

ประสานเสียง

สวนพล ู

การบริจาคเพื่อ

การกุศล 

Strategic 

CSR 

CSR-after-

process 

 

ผลจากการสมัภาษณ์บุคลากรภายในบริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) พบว่า 

“ทางบริษัท ดาํเนินกิจกรรมทุกอย่างควบคู่กันไปหมด ท้ังการรณรงค์ การบริจาคเงิน 

หรือการเข้าไปช่วยเหลือ อย่างเช่นช่วงนํ้าท่วมท่ีผ่านมา ทางบริษัทได้มีการสํารองนํ้าด่ืมไว้เพ่ือ

บริจาคให้ผู้ประสบภัยนํ้าท่วมจังหวัดละ 10,000 โหล ส่วนสาํนักงานกลางได้บริจาคอีก 200,000 

โหล และบริจาคเงินอีก 30 ล้าน ส่วนมากไทยเบฟจะให้หมดเลยครับ เพราะปีๆหน่ึงเฉพาะเพ่ือการ

กุศลอย่างเดียว คุณหญิงจะบริจาคเป็นพันๆ ล้าน ใครขอการสนับสนุนหรือขอความช่วยเหลือมาทาง

เราจะให้หมด อย่างเช่นโครงการศูนย์บริจาคไตเทียม ท่ีคุณหญิงจัดตั้งขึน้และได้ถวายให้แก่ในหลวง 

ซ่ึงเป็นศูนย์บริจาคไตเทียม ท่ีทันสมยัท่ีสุดในเอเชีย” 

" ทุกๆ โครงการ CSR ของไทยเบฟจะมีการวางแผนทาํอย่างต่อเน่ือง ทุกโครงการเกิด

จากจิตวิญญานขององค์กร เราจะไม่ทาํแบบไฟไหม้ฟาง ทาํแล้วจบ แต่จะทาํต่อเน่ือง อย่างนํา้ด่ืมช้าง
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น้ันเป็นสินค้าแบรนด์หน่ึง เรากพ็ยายามสร้างให้เป็นท่ีรู้จักคุ้นเคย และทาํให้ผู้บริโภคไว้วางใจในทุก

มมุมองไม่ว่าจะเป็นเร่ืองเพ่ือสังคม คุณภาพสินค้า ท่ีมาระบบการผลิตท่ีได้มาตรฐาน" 

โดยทั้งน้ีสรุปไดว้่า บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษทัเอกชนท่ีมีการ

ดาํเนินกิจกรรมเก่ียวกบัความรับผดิชอบต่อสงัคมหลากหลายรูปแบบ โดยโดดเด่นท่ีการบริจาคเพ่ือ

การกุศลเป็นส่วนใหญ่ และเป็นไปลกัษณะของ CSR-after-process คือเป็นกิจกรรมท่ีทาํนอกเหนือจาก

กระบวนการทาํงานต่างๆ ของบริษทั และเป็น Strategic CSR คือ ความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงรุก 

โครงการความรับผดิชอบต่อสังคมของไทยเบฟทุกๆ โครงการมีการวางแผนการดาํเนินการอย่าง

ต่อเน่ืองเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และสร้างความรู้จักคุ้นเคยให้แก่องค์กรและสินค้าต่อ

ผูบ้ริโภคหรือผูไ้ดรั้บประโยชน์ 

 

3. กลยุทธ์การส่ือสารโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด 

(มหาชน)  

จากการศึกษาขอ้มลูของบริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) โดยรวบรวมขอ้มลูจาก

เอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และการสมัภาษณ์บุคลากรในบริษทั พบว่า  ไทยเบฟมีการส่ือสารเก่ียวกบั

ความรับผดิชอบต่อสงัคมทั้งภายในและภายนอกองคก์ร กลยุทธ์การส่ือสารภายในองค์กรจะไปใน

ลกัษณะท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ส่วนกลยุทธ์การส่ือสารภายนอกองค์กรมีการนาํเสนอ

ขอ้มลูเก่ียวกบักิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านช่องทางการส่ือสารท่ีหลากหลาย ข้ึนอยู่กบั

ลกัษณะของกิจกรรม  ความเหมาะสมของส่ือต่างๆ และพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการ

ส่ือสารถึง  

กลยุทธ์การส่ือสารภายในองค์กร  

จากการศึกษาเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และการสัมภาษณ์บุคลากรภายในบริษทั ไทย

เบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) พบว่า เน่ืองจากวตัถุประสงค์ในการทาํโครงการความรับผิดชอบต่อ

สังคมของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จาํกัด (มหาชน) คือ เพ่ือสร้างสรรค์ส่ิงท่ีดีให้แก่สังคมและ

ส่ิงแวดลอ้ม ด้วยการปลูกฝังคนในองค์กรและประชาชนทั ่วไปให้อนุรักษ์และรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

พร้อมกับช่วยเหลือสังคมโดยรวม ซ่ึงได้ระบุไว้ในรายงานประจาํปี 2553 ได้แสดงให้เห็นว่า                
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ไทยเบฟใหค้วามสาํคญักบัการส่ือสารความรับผดิชอบต่อสงัคมตั้งแต่ภายในองคก์ร ดว้ยการปลกูฝัง

บุคลากรใหต้ระหนกัถึงความสาํคญัของการทาํกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม และยงัระบุเร่ือง

ของความรับผิดชอบต่อสังคมไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของพนัธกิจ คือ สร้างประโยชน์ให้แก่สังคม และ

ปรัชญาในการดําเนินธุรกิจ ท่ีกล่าวถึงว ัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดําเนินการให้มี

สาระสาํคญัท่ีจะสร้างสรรค์และจรรโลงความสมบูรณ์ของธรรมชาติและคุณภาพของมนุษยอ์ย่าง

ย ัง่ยนืดว้ยการเป็นองคก์รสีเขียว องคก์รท่ีรักสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีถือไดว้่าถูกกาํหนด

ไวใ้นระดบันโยบายของบริษทั 

ผลจากการสมัภาษณ์บุคลากรภายในบริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) พบว่า 

ไทยเบฟเปิดโอกาสให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการทาํประโยชน์ให้แก่สังคม 

พนกังานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมจะมีการเชิญชวนพนักงานผูต้อ้งการเป็นอาสาสมคัรมาร่วม

กิจกรรมต่างๆ วิธีการส่ือสารท่ีบริษทัใชใ้นการประชาสมัพนัธถึ์งกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคม 

เพ่ือใหพ้นกังานมีส่วนร่วมนั้น มีทั้งวิธีการท่ีเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ ในส่วนของวิธีการท่ี

เป็นทางการนั้นฝ่ายท่ีจดักิจกรรมจะทาํการแจง้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของพนักงานโดยตรง 

และมีการติดต่อผา่นผูจ้ดัการในแต่ละสาขาเพ่ือเป็นการเชิญชวนในพนักงานเขา้ร่วมกิจกรรม การ

ส่ือสารท่ีไม่เป็นทางการนั้นพนกังานจะมีการชวนกนัแบบปากต่อปากในลกัษณะเพื่อชวนเพ่ือนให้

ไปร่วมทาํกิจกรรมเพ่ือสังคมของบริษัทด้วยกนัตามความสมคัรใจ  โดยไทยเบฟจะไม่เน้นการ

ประชาสมัพนัธไ์ปสู่ภายนอกมากนักเน่ืองจากตอ้งการให้สังคมไดป้ระโยชน์อย่างแทจ้ริงมากกว่า

การประชาสมัพนัธท์ั้งๆ ท่ีไทยเบฟมีกิจกรรมเพ่ือสงัคมมากมาย แต่ในขณะเดียวกนัชุมชนโดยรอบ

องค์กรจะรับรู้ว่าไทยเบฟได้ประโยชน์และช่วยเหลือชุมชนโดยรอบโรงงานมาโดยตลอดดังท่ี              

ผูใ้หข้อ้มลูไดก้ล่าวไว ้ดงัต่อไปน้ี 

 “พนักงานทุกคนรู้กันดีว่าเราต้องทาํ อย่างเช่นช่วงนํ้าท่วมพนักงานก็จะออกไปแจก

ของทุกจังหวัดแต่กไ็ม่ได้ลงข่าว สังเกตได้เลยว่าไทยเบฟจะไม่มีการลงข่าว แต่เราบริจาคให้รายการ

สรยทุธ์ เจ้าแรก 30 ล้านเลยนะครับ ในขณะท่ีบริษัทอ่ืนบริจาค 40 ล้าน แต่ลงข่าว ในขณะท่ีไทยเบฟ

ส่งคน ส่งรถ ส่งเตน็ท์ไปให้ ทางไปดูท่ีช่อง 3 ช่วงนํ้าท่วม จะเห็นเลยว่าจะมีแต่ของไทยเบฟท้ังน้ัน

เลย แต่เรากไ็ม่ได้โฆษณาหรืออะไรท้ังน้ัน” 
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 “ชุมชนโดยรอบโรงงานรับรู้ครับ ว่าไทยเบฟให้การช่วยเหลืออะไรบ้างอย่างเช่น

บริเวณรอบโรงเบียร์เรากจ็ะให้การช่วยเหลือรอบชุมชนหมด คือเรากเ็อานํา้ไปแจก เอาของไปแจก

ให้” 

 “การมีส่วนร่วมในกิจกรรม กมี็ครับอย่างตอนนํา้ท่วมผมกไ็ปร่วมแจกด้วย แต่กอ็ย่างท่ี

บอก เราจะไม่ทาํอะไรให้เป็นข่าวท้ังน้ัน จะรู้กันในองค์กรเท่าน้ันเอง และแต่ละโรงงานมีส่วน

ร่วมกันหมด เพราะทุกโรงงานต้องเตรียมนํ้าไว้เพ่ือนําไปบริจาคโดยเฉพาะ ผู้ ท่ีดูแลเร่ืองนํ้าด่ืม

บริจาค คือ คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จาํกัด (มหาชน)” 

 “ส่วนวิธีการส่ือสารให้พนักงาน/สังคมเห็นความสาํคัญในกิจกรรม CSR ของบริษัท

พนักงานทุกคนจะรับรู้ ทุกคนว่าคุณหญิงทาํจริงๆ แต่ปิดทองหลงัพระ เพราะฉะน้ันพนักงานก็ยินดี

ท่ีจะทาํเหมือนกัน ทางบริษัทกจ็ะให้ทุกคนเข้าใจว่าเราทาํด้วยใจนะ ไม่ได้ต้องการอะไร อย่างเช่น

บ้างบริษัท ผมว่าเขาทาํเอาหน้านะ เพราะว่าทางโออิชิของไทยเบฟเราก็เสียหายมาก ผมว่ามากกว่า

บ้างบริษัทอีก เรายงัไม่เคยไปประกาศเลยว่าเราเสียหายมากแค่ไหน” 

 “เวลาท่ีทางบริษัทต้องการให้พนักงานมาร่วมกิจกรรม ก็จะมาตามถึงระดับผู้ จัดการ

เลย จะมีเร่ืองเก่ียวกับจิตอาสาไทยเบฟ บริษัทจะกาํหนดตารางมาเลยว่ามีให้ไปท่ีไหนบ้าง และจะมี

ส่งเข้าในเวปเมล์ของแต่ละคน กอ็ย่างท่ีบอกล่ะครับเราทาํเฉพาะในองค์กร ภายนอกจะไม่รู้ แต่คนท่ี

ได้รับความช่วยเหลือกจ็ะรู้ ไม่ว่าจะเป็นคนรอบโรงงาน หรือคนท่ีอยุธยา ว่าไทยเบฟช่วยเหลือมาก

หรือน้อย” 

“เราจะก็แค่ลงเวปไซตเ์พ่ือประกาศใหท้ราบกนัภายในองคก์รเป็นส่วนใหญ่นะครับ ได้

ไดเ้นน้ส่ือ แต่เราก็ภูมิใจนะครับอยา่งตอนนํ้ าท่วม ถึงไม่มีใครพดูถึงไทยเบฟแต่เราก็รู้ตวัว่าเราอะไร

แค่ไหนครับ” 

กลยุทธ์การส่ือสารภายนอกองค์กร 

ตามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 มาตรา 32 ห้ามมิให้ผูใ้ด

โฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลห์รือแสดงช่ือหรือเคร่ืองหมายของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลอ์นัเป็นการ

อวดอา้งสรรพคุณหรือชกัจูงใจใหผู้อ่ื้นด่ืมโดยตรงหรือทางออ้ม 
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การโฆษณาหรือประชาสัมพนัธ์ใดๆ โดยผูผ้ลิตเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ทุกประเภทให้

กระทาํไดเ้ฉพาะการใหข้อ้มลูข่าวสาร และความรู้เชิงสร้างสรรคส์งัคม โดยไม่มีการปรากฏภาพของ

สินคา้หรือบรรจุภณัฑข์องเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลน์ั้น เวน้แต่เป็นการปรากฏของภาพสัญลกัษณ์ของ

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์หรือสญัลกัษณ์ของบริษทัผูผ้ลิตเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลน์ั้นเท่านั้น ทั้งน้ีตามท่ี

กาํหนดในกฎกระทรวง 

 ดว้ยขอ้จาํกดัทางกฎหมายทาํใหไ้ทยเบฟตอ้งปรับกลยทุธใ์นการส่ือสารเพ่ือให้เกิดการ

รับรู้อย่างต่อเน่ือง และเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ของบริษัท เน่ืองจากสินค้าบางชนิดอย่างเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล ์ไม่สามารถทาํการโฆษณาสินค้าผ่านส่ือสาธารณะไดโ้ดยตรง จากการศึกษาผูว้ิจัย 

พบว่า ไทยเบฟไดเ้ลือกใชก้ลยทุธก์ารส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ โดยการผสมผสานเคร่ืองมือ

การส่ือสารหลายรูปแบบท่ีมีความเหมาะสมกับพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายมาเป็นปัจจัยท่ีช่วย

ส่งเสริมภาพลกัษณ์ของตราสินคา้และช่ือเสียงของบริษทั  

 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการเกิดจากการใช้กิจกรรมในการติดต่อส่ือสารท่ี

หลากหลายผสมผสานกนัโดยการท่ีจะเลือกใชเ้คร่ืองมือใดนั้นข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงค์ในการส่ือสาร

และพฤติกรรมการรับส่ือของกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงเคร่ืองมือในการส่ือสารท่ี ไทยเบฟใชเ้พ่ือส่ือสาร

เก่ียวกบัโครงการหรือกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคมของไทยเบฟ มีตวัอยา่งดงัน้ี 

1. การโฆษณา (Advertising)  

 1.1 การโฆษณาทางโทรทศัน์ โทรทศัน์เป็นส่ือท่ีสามารถรับไดด้ว้ยการฟังและการ

มองเห็นภาพ (Audio – visual media) จึงมีส่วนอย่างมากต่อการรับรู้ และความเขา้ใจของผูรั้บ

ข่าวสาร โทรทศัน์เป็นส่ือท่ีไดรั้บการยอมรับโดยทัว่ไปในวงการโฆษณาว่าเป็นส่ือท่ีสามารถจูงใจ

ผูรั้บสารไดดี้ 

ไทยเบฟได้ผลิตภาพยนต์โฆษณาท่ีเก่ียวขอ้งกับความรับผิดชอบต่อสังคม ออกมา

ดว้ยกนัหลายชุด แต่ไดมี้การออกส่ือเป็นช่วงๆเท่านั้น เน่ืองจากเป็นส่ือท่ีใชง้บประมาณค่อนขา้งมาก

ดงันั้นจึงไดใ้หมี้การออกอากาศผา่นทางโทรทศัน์ไดเ้พียงระยะเวลาหน่ึง โดยโครงการท่ีมีภาพยนต์
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โฆษณาออกมาอยา่งสมํ่าเสมอคือโครงการไทยเบฟ...รวมใจตา้นภยัหนาวท่ีมีออกมาในช่วงท่ีมีการ

จดักิจกรรมการออกไปแจกผา้ห่มของแต่ละปี 

 
 

 
ภาพท่ี 8 โฆษณา โครงการไทยเบฟ...รวมใจตา้นภยัหนาว 

 
โครงการเพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นโครงการท่ีมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือปลกูฝังจิตสาํนึกของคนไทยให้ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ

พระเจา้อยูห่วั เป็นอีกโครงการหน่ึงท่ีไดก้ารผลิตภาพยนตโ์ฆษณาออกมาดว้ยเช่นกนั 

 

 
 

ภาพท่ี 9 โฆษณาในโครงการเพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 

นอกจากน้ียงัมีการนําเสนอในรูปแบบของสารคดีสั้น ช่ือ “รายการบนัทึกไทยเบฟ” 

ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ความยาวประมาณ 2 นาที เป็นรายการท่ี

นาํเสนอถึงกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมต่างๆ ท่ีไทยเบฟไดด้าํเนินการอยู่ โดยนาํเสนอเป็น

เร่ืองราวแบ่งเป็นตอนของแต่ละกิจกรรม มีทั้ งเร่ืองราวของกิจกรรมจิตอาสา  โครงการท่ีให้การ

สนบัสนุนทางกิฬา ถือไดว้่าเป็นรายการท่ีนาํเสนอกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของไทยเบฟ

โดยเฉพาะ และยงัมีการออกอากาศอยา่งต่อเน่ืองและมีการเผยแพร่ผ่านเวปไซต์ของบริษทั สารคดี
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บนัทึกไทยเบฟน้ีใชผู้ท่ี้ไดรั้บประโยชน์จากกิจกรรมต่างๆ และบุคลากร ร่วมถึงผูบ้ริหารของบริษทั

เป็นผูเ้ล่าดาํเนินเร่ืองใหเ้ห็นถึงการดาํเนินการต่างๆ และประโยชน์ท่ีบุคคลท่ีบริษทัใหก้ารสนบัสนุน 

หรือสังคมจะได้รับ มีการพูดเพ่ือถ่ายทอดความรู้สึกของผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม ท่ีมีต่อการเข้าร่วม

กิจกรรมนั้นๆ หรือความรู้สึกของการเป็นผูไ้ดรั้บการช่วยเหลือจากบริษทั 

 

ภาพท่ี 10 รายการบนัทึกไทยเบฟ 

การโฆษณาทางโทรทศัน์เป็นช่องทางท่ีใชง้บประมาณสูง เม่ือเทียบกับส่ือประเภท

อ่ืนๆ และระยะเวลาในการโฆษณาแต่ละคร้ังสามารถนาํเสนอไดเ้พียงช่วงสั้นๆ เท่านั้น อีกทั้ งยงัไม่

สามารถเลือกการเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดอี้กดว้ย จึงทาํใหไ้ทยเบฟไม่ไดมี้การนาํเสนอเก่ียวกบัความ

รับผดิชอบอยา่งต่อเน่ืองเท่ากบัการโฆษณาสินคา้ 

1.2 ส่ือโฆษณากลางแจง้ (Outdoor advertising) เป็นส่ือท่ีสามารถเขา้ถึงผูค้นไดม้า

รวมทั้งมีความถ่ีสูงเพราะสามารถแสดงไวไ้ดต้ลอด 24 ชัว่โมง ป้ายท่ีมีขนาดใหญ่จะสามารถดึงดูด

ความสนใจ และสร้างความประทบัใจไดมี้แก่ผูพ้บเห็น แต่ในขณะเดียวกนัหากเป็นป้ายขนาดใหญ่ท่ี

อยูต่ามถนน ผูข้บัข่ีจะมีการรับรู้ท่ีสั้นเน่ืองจากตอ้งใชส้มาธิในการขบัรถ จึงอาจไม่ไดใ้หค้วามสนใจ

นกั  

 ไทยเบฟมีการใชส่ื้อโฆษณาประเภทน้ีเพ่ือใชส่ื้อสารถึงการโครงการความรับผิดชอบ

ต่อสงัคมไม่มากนกั โดยจะติดตั้ งป้ายขนาดใหญ่ไวท่ี้อาคารท่ีทาํการของบริษทัเองเพ่ือไม่ตอ้งเสีย

งบประมาณในการเช่าพ้ืนท่ีในการติดตั้ งป้าย ซ่ึงแตกต่างจากการติดตั้ งป้ายเพื่อโฆษณาสินคา้ของ

บริษทัท่ีมีการติดตั้งป้ายกระไปในบริเวรต่างๆ เพ่ือสร้างโอกาสในการพบเห็นใหม้ากข้ึน 
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1.3 ส่ือโฆษณาเคล่ือนท่ี (Transit or Transport advertising) เป็นส่ือโฆษณาท่ีจดัทาํ

ข้ึนเพ่ือโฆษณาและนาํไปติดตั้งภายในหรือภายนอกยานพาหนะ ไทยเบฟไดใ้ชส่ื้อโฆษณาเคล่ือนท่ี

โดยนาํไปติดตั้งป้ายโฆษณาเก่ียวกบัโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม ท่ีพาหนะของบริษทั เช่น 

รถรับส่งพนักงานของบริษทัไดเ้คยติดตั้ งภาพโฆษณาเก่ียวกบัโครงการไทยเบฟ...รวมใจตา้นภัย

หนาว ปีท่ี 12 และยงันาํไปติดตั้งท่ีรถบรรทุกส่ิงของท่ีนาํไปบริจาคในโครงการต่างๆ   

 

ภาพท่ี 11 ส่ือโฆษณาเคล่ือนท่ีเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั 

(มหาชน) 

 2. การประชาสัมพนัธ์ เป็นการให้ขอ้มูลข่าวสารเพ่ือให้เกิดความรู้ความเขา้ใจท่ีดีต่อ

องคก์ร การติดต่อส่ือสารโดยไม่ใชบุ้คคล เก่ียวกบัองคก์ร ผลิตภณัฑ ์บริการหรือความคิดโดยไม่เสีย

ค่าใชจ่้ายโดยตรง หรือไม่ไดด้าํเนินการจากผูอุ้ปถมัภท่ี์ระบุช่ือ โดยทัว่ไปอยูใ่นรูปข่าวหรือประกาศ

เก่ียวกบัองคก์ร ผลิตภณัฑ ์หรือบริการ ลกัษณะใหข่้าวสาร ไทยเบฟมีการประชาสัมพนัธ์เร่ืองความ

รับผดิชอบต่อสงัคม ดงัน้ี 

2.1 การเผยแพร่ข่าว ผา่นทางเวปไซตข์องบริษทั เก่ียวกบักิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัความรับผดิชอบต่อสงัคมอยา่งสมํ่าเสมอ มีการปรับปรุงข่าวสารใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 
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ภาพท่ี 12 การเผยแพร่ข่าวเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จาํกัด 

(มหาชน) 

2.2 การจดัทาํคู่มือ ไทยเบฟไดด้าํเนินโครงการท่ีเก่ียวกบัการเสริมสร้างวินัยและ

ความปลอดภยับนทอ้งถนนมาอยา่งต่อเน่ือง โดยมุ่งเนน้ใหป้ระชาชนผูใ้ชร้ถใชถ้นนเขา้ใจถึงการขบั

ข่ีอย่างปลอดภัย เคารพกฎจราจร และไม่ประมาท ด้วยการให้ความรู้ และปลูกจิตสํานึกผ่าน

โครงการ “ขบัข่ีปลอดภยักบัไทยเบฟ” พร้อมกบัการจดัทาํคู่มือขบัข่ีปลอดภยักบัไทยเบฟ กระจาย

ไปยงัหน่วยงานต่างๆ และรถแท็กซ่ีท่ีไดป้ระสานงานไวใ้นการเก็บคู่มือไวใ้นรถเพ่ือใหผู้โ้ดยสารได้

อ่าน โดยใหคู้่มือดงักล่าวเป็นส่ือรณรงคข์องโครงการ 

 

ภาพท่ี 13 คู่ มือเก่ียวกับโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด 

(มหาชน) 

2.3 การใชส่ื้อบนอินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ตเป็นส่ือท่ีสามารถเขา้ถึงผูรั้บสารไดโ้ดย

ไม่จาํกดัสถานท่ีของผูรั้บ สามารถเผยแพร่ไดท้ัว่โลก ให้ข่าวสารขอ้มูลไดม้ากกว่าส่ือชนิดอ่ืนๆ ทั้ง
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ขอ้ความภาพและเสียง และยงัเป็นส่ือโฆษณาท่ีผลิตไดเ้ร็ว เสียค่าใชจ่้ายน้อย ซ่ึงไทยเบฟไดจ้ดัทาํ

เวปไซต์ของบริษทัข้ึน โดยมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของบริษทัมากมาย รวมทั้ งข้อมูล

เก่ียวกบัความรับผดิชอบต่อสงัคมของไทยเบฟดว้ย 

 

 

ภาพท่ี 14 ส่ือบนอินเทอร์เน็ตของบริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) 

3. การจดักิจกรรมพิเศษ (Event) คือการจดักิจกรรมท่ีองค์กร หรือบริษทัไดจ้ดัทาํข้ึน

เป็นพิเศษโดยมุ่งหวงัให้ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมเกิดการรับรู้รับทราบเก่ียวกับองค์กร หรือเก่ียวกับ

กิจกรรมท่ีจดัข้ึน ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัแพร่หลาย เพ่ือเป็นการเพิ ่มคุณค่า และในขณะเดียวกนัก็เพ่ือเป็นการ

สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กับองค์กรอีกด้วย กิจกรรมพิเศษท่ีนิยมจัดกนัส่วนใหญ่จะเก่ียวข้องกับ

กิจกรรมดา้นกีฬา ดา้นดนตรี ดา้นการกุศล และดา้นวฒันธรรม เป็นตน้ ปัจจุบนันิยมใชก้นัมาก และ
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ถือเป็นเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดอย่างหน่ึง  ท่ีเรียกกันว่า “การตลาดเชิงกิจกรรม” (Event 

marketing)  

กิจกรรมเก่ียวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของไทยเบฟไดมี้การจดัข้ึน เช่น การจัด

กิจกรรมจิตอาสา ท่ีเขา้ไปช่วยเหลือตามโรงเรียนท่ีขาดแคลน หรือโรงเรียนท่ีไดรั้บผลกระทบจาก

ภยัธรรมชาติ อย่างการเข้าไปช่วยเหลือซ่อมแซมโรงเรียน โดยไม่เพียงแต่ให้การสนับสนุนเร่ือง

ค่าใชจ่้ายเท่านั้นแต่ยงัไดน้าํพนกังานในบริษทัเขา้ไปออกแรงช่วยเหลืออีกดว้ย หรือการจดักิจกรรม

ประกวดภาพถ่ายในโครงเพื่อประโยชน์สุข และกิจกรรมอ่ืนๆ อีกมากมาย 

 

ภาพท่ี 15 กิจกรรมเก่ียวกบัความรับผดิชอบต่อสงัคมของบริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) 

4. การเป็นผูอุ้ปถมัภกิ์จกรรม (Event Sponsorships) เป็นการใหเ้งินสนบัสนุนแก่บุคคล 

หรือกิจกรรม เพ่ือแลกเปล่ียนกับการได้รับสิทธิในการเผยแพร่องค์กร และสิทธิเข้าร่วมสร้าง

ความสมัพนัธร่์วมกนั ปัจจุบนัมีบริษทัจาํนวนมากลงทุนเสียค่าใชจ่้ายเพื่อเป็นผูอุ้ปถมัภ์ในกิจกรรม

อย่างใดอย่างหน่ึง ซ่ึงถือเป็นการส่งเสริมการตลาดให้กับแบรนด์ โดยการเช่ือมโยงแรบนดืกับ

กิจกรรมดา้นต่างๆ เช่น กีฬา ความบนัเทิง วฒันธรรม สงัคม และกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีมีผูค้นจาํนวนมาก

ให้ความสนใจสูง วิธีการดังกล่าวน้ีทางการตลาดเรียกว่า “การเป็นผูอุ้ปถมัภ์ทางการตลาด” 

(Sponsorship marketing)  

ไทยเบฟเป็นผูอุ้ปถมัภกิ์จกรรมต่างๆ มากมาย ซ่ึงสามารถนาํมาเช่ืองโยงกบัการทาํ

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมไดด้้วย เช่น การเป็นผูอุ้ปถมัภ์ด้านกีฬา ดา้นการศึกษา ด้าน

สาธารณะสุข ดา้นสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม และดา้นศิลปวฒันธรรม 
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ภาพท่ี 16 การเป็นผูอุ้ปถมัภกิ์จกรรมของบริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) 

"มนักเ็หมือนกับท่ีปูนซิเมนต์ไทย (SCG) พูดเร่ืองสร้างฝายชะลอนํา้ เหมือนกับท่ี ปตท.

พูดถึงเร่ืองปลูกป่า ส่ิงเหล่านี้จะสามารถส่ือสารและสร้างให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีได้ มันก็ต้องหยิบ

เร่ืองท่ีจะส่ือสารมาจากส่ิงท่ีเราทาํจริงและใช้เวลา อย่างเร่ืองกิจกรรมเพ่ือสังคมเหล่านี้เราทาํกันมา

เป็น 10 ปี ไม่ใช่แค่เพ่ิงทาํวันนีแ้ล้วหยิบมาพูด" (สมชยั สุทธิกุลพานิช รองกรรมการผูจ้ดัการอาวุโส

สายการตลาด บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จาํกดั, ประชาชาติธุรกิจ, วนัท่ี 2 - 4 กรกฎาคม 

2550) 

"เราสร้างโฆษณาขึน้มาเพราะมองเห็นว่าสังคมยงัต้องการความช่วยเหลือจากผู้ ท่ีพอจะ

ช่วยเหลือได้ เพราะจะเห็นว่าถ้าออกไปในชนบทวันนีย้งัมีความต้องการการช่วยเหลืออีกมาก อย่าง

กิจกรรมแจกผ้าห่มท่ีเราทาํต่อเน่ืองกันมาเป็นปีท่ี 12 วันนี้ทุกปีชาวบ้านก็จะรอคอยเพราะเราให้ใน

ของท่ีมีคุณภาพ ให้ในส่ิงท่ีดีกับเขา ผ้าห่มเรากมี็การตรวจสอบคุณภาพอย่างดี และในการบริจาคเรา

กมี็การกาํหนดกลยทุธ์การให้ คือพยายามกระจายพืน้ท่ีการบริจาคออกไปให้ได้กว้างขวางท่ีสุด โดย

พืน้ท่ีท่ีมีการแจกซํ้าก็อาจจะมีการลดปริมาณการให้ลง" (สมชยั สุทธิกุลพานิช รองกรรมการ

ผูจ้ดัการอาวุโสสายการตลาด บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จาํกดั, ประชาชาติธุรกิจ, วนัท่ี 2 - 4 

กรกฎาคม 2550)  

วิธีท่ีหน่ึงท่ีไทยเบฟใชส้ร้างความสมัพนัธก์บัหน่วยงานต่างๆ เร่ือยมา คือการสนบัสนุน

ความช่วยเหลือโครงการเพื่อสงัคมในดา้นต่างๆ มีหน่วยงานมากมายทั้ งภาครัฐและเอกชนท่ีไดรั้บ
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การสนับสนุนผ่านโครงการต่างๆ รูปแบบการสนับสนุนคงเดิม มีทั้ งสนับสนุนเป็นรายบุคคล 

สมาคม มลูนิธิ รวมถึงองคก์รต่างๆ 

“เฉพาะปีนีปี้เดียวมีงบไม่ตํา่กว่า 100 ล้านบาท ถ้ารวมถึงโครงการช่วยเหลือสังคมด้าน

อ่ืนๆ ตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา เราใช้งบสนับสนุนโครงการต่างๆ ไปแล้วกว่า 1 พันล้านบาท เฉพาะ 

4 ด้านภายใต้ไทยทาเล้นท์กม็ากกว่า 400 ล้านบาท ไทยทาเล้นท์เป็นโครงการท่ีเราเช่ือว่าจะสะท้อน

ภาพ CSR ได้ชัดเจนขึน้ ผ่านตัวตนของทาเล้นท์เหล่านี ้โดยจะกระจายการสนับสนุนทาเล้นท์แต่ละ

กลุ่มตามความเหมาะสมของจาํนวนและคุณสมบัติของแต่ละกรณี” (ฐาปน สิริวฒันภกัดี กรรมการ

รองกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จาํกัด (มหาชน), Positioning Magazine, 

วนัท่ี 27 กนัยายน 2550 ) 

 “โลกยคุใหม่น้ันว่าด้วยเร่ืองของ ภาพลักษณ์องค์กร ซ่ึงหมายถึงความรู้สึก ความเช่ือ 

และความประทับใจ ของลูกค้า และผู้บริโภคท่ีมีต่อองค์กร จะทวีความสาํคัญมากขึน้เร่ือย  และ  

CSR มีส่วนสาํคัญต่อการสร้างภาพลักษณ์ให้ประสบความสาํเร็จ” (มารุต บูรณะเศรษฐกุล ผูช่้วย

ผูอ้าํนวยการใหญ่ บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน), กรุงเทพธุรกิจ, วนัท่ี 7 มกราคม 2554) 

"เราต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เร่ืองการกินอยู่ ต้องช่วยตรงนี้ก่อน แต่การสนับสนุนใน

ระยะยาวเราก็ช่วยอยู่แล้ว  อย่างเช่น การแจกผ้าห่มก็ถือเป็นการสนับสนุนส่งเสริมอาชีพให้กับ

ชาวบ้าน เพราะเราจ้างให้พวกเขาทาํให้เราเอาไปแจก " (มารุต บูรณะเศรษฐกุล ผูช่้วยผูอ้าํนวยการ

ใหญ่ บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน), กรุงเทพธุรกิจ, วนัท่ี 7 มกราคม 2554) 

บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) ถือไดว้่าเป็นบริษทัเอกชนท่ีทาํกิจกรรมเพื่อ

สงัคมเป็นมากมายและทาํอยา่งต่อเน่ือง ทั้งการบริจาคช่วยเหลือสงัคม ชุมชน ผูป้ระสบภยั การเป็นผู ้

อุปถมัภแ์ละใหก้ารสนบัสนุนกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์ต่างๆ และมีการส่ือสารถึงความรับผิดชอบต่อ

สังคมของบริษัทโดยใช้เคร่ืองมือการสารส่ือท่ีหลากหลายผสมผสานกัน ตามความเหมาะสม 

กลุ่มเป้าหมาย และวตัถุประสงคข์องการส่ือสาร นอกจากน้ีผูบ้ริหารของบริษทัยงัใหค้วามสาํคญักบั

การส่ือสารเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคม สังเกตได้จากการให้สัมภาษณ์ผ่านบทความต่างๆ 

เก่ียวกบัการวิธีการ หรือความจาํเป็น รวมไปถึงความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บจากการส่ือสารถึงความ

รับผดิชอบต่อสงัคม ซ่ึงการส่ือสารท่ีดีจะส่งผลถึงภาพลกัษณ์ท่ีดีของบริษทัตามมา 
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การส่ือสารเก่ียวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของไทยเบฟอาจจะมีไม่มากนักเม่ือ

เปรียบเทียบกบัองคก์รอ่ืน เช่น องคก์รกลุ่มพลงังาน แต่การการส่ือสรกย้งัเป็นเร่ืองท่ีจาํเป็นถึงแมว้่า

จะต้องงบประมาณเป็นจาํนวนมาก แต่ไทยเบฟก็พยายามท่ีจะเลือกใช้ส่ือท่ีมีต้นทุนไม่สูงมาก

จนเกินไป เช่น การโฆษณาก็จะเลือกออกอากาศเพียงช่วงท่ีมีกิจกรรมเท่านั้น และสารคดีชุดบนัทึก

ไทยเบฟ ถึงแมจ้ะมีการออกอากาศอยา่งต่อเน่ืองก็ตามแต่ช่วงเวลาท่ีออกอากาศก็เป็นเวลากลางคืน

ซ่ึงค่าใชจ่้ายอาจจะไม่สูงมากนกั แต่ถึงอยา่งนั้นไทยเบฟก็อาจจะสูญเสียโอกาสท่ีจะทาํให้ผูบ้ริโภค

รับรู้ถึงการพยายามท่ีจะตอบแทนสงัคมของบริษทัตามไปดว้ยเช่นกนั  

 

4.  การรับรู้รูปแบบโครงการความรับผดิชอบต่อสังคม ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) 

ของผู้บริโภค 

 จากการเก็บรวบรวมจากกลุ่มผู ้ให้ข้อมูล  โดยวิ ธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก                 

(In-Depth Interview) ผูว้ิจัยได้สัมภาษณ์โดยใช้แนวคาํถามแบบไม่มีโครงสร้างคาํถามแน่นอน            

(Un structured Interview) ซ่ึงไม่ไดก้าํหนดคาํตอบไวต้ายตวั จึงมีความยืดหยุ่นสามารถปรับเปล่ียน

ได ้เพ่ือให้ไดข้้อมูลตามวตัถุประสงค์ท่ีต้องการศึกษา  ผูว้ิจยัสัมภาษณ์ดว้ยตนเองโดยใช้วิธีการ

บนัทึกเสียง จดรายละเอียด เพ่ือรวบรวมขอ้มลูท่ีไดจ้ากผูใ้ห้ขอ้มูล ผูใ้ห้ขอ้มูลในส่วนของผูบ้ริโภค                 

มีจาํนวน 5 คน ซ่ึงเป็นลูกคา้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เบียร์             

โดยมุ่งศึกษาถึงการใหค้วามหมาย และการรับรู้รูปแบบ ของโครงการ/กิจกรรมความรับผิดชอบต่อ

สงัคม ในมุมของผูบ้ริโภค  

 

 ผลจากการสมัภาษณ์ผูบ้ริโภคสินคา้ของบริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) พบว่า 

 

 การให้ความหมายความรับผดิชอบต่อสังคมของผู้บริโภค 

การให้ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมนั้ น ผูใ้ห้ข้อมูลต่างเห็นตรงกันว่า 

ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นเค ร่ืองทางการตลาดอย่างหน่ึงท่ีบริษัทเอกชนใช้เ พ่ือการ

ประชาสัมพนัธ์ สร้างภาพลกัษณ์ โดยนํากาํไรท่ีได้จากยอดขายแบ่งมาทาํประโยชน์ในแก่สังคม   

โดยมกัทาํเฉพาะบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ เน่ืองจากการทาํกิจกรรมต่างๆ จะต้องใชง้บประมาณ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



103 
 

จาํนวนมาก ทั้งในการประชาสมัพนัธ ์และการทาํกิจกรรม แต่การทาํกิจกรรมความรับรับผดิชอบต่อ

สงัคมน้ีผูบ้ริโภคมองว่าเป็นเร่ืองท่ีดีสมควรใหมี้การดาํเนินการต่อไปเป็นวงกวา้ง 

“CSR คือ การคืนกาํไรให้สังคมโดยมีรูปแบบเป็นเร่ืองของการกุศลเอามาเพ่ือช่วยเหลือ

สังคม ไม่ใช่จะเอาแต่กาํไรอย่างเดียวต้องคืนให้สังคมบ้าง ถ้าบริษัทไหนทาํเร่ืองของ CSR กจ็ะทาํให้

บริษัทน้ันมีภาพลกัษณ์ท่ีดี คนกจ็ะเข้าใจว่าบริษัทเขามีมาตรฐาน” (ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ี 1.2554. สัมภาษณ์, 

วนัท่ี 13 ธนัวาคม)  

 “CSR คือ ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์หน่ึง ท่ีทาํเพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ และทาํเพ่ือ

คืนประโยชน์ให้แก่สังคมและชุมชนด้วย แต่จริงๆ แล้ว ควรจะเอือ้ประโยชน์ต่อสังคมเป็นสาํคัญ” 

(ผูใ้หข้อ้มลูท่ี 2.2554. สมัภาษณ์, วนัท่ี 13 ธนัวาคม) 

“เป็นการแสดงความรับผิดชอบอย่างแท้จริงโดยคํานึงถึงว่าบริษัทเอาอะไรมาจาก

สังคม กค็วรจะคืนกลบัให้แก่สังคมด้วย” (ผูใ้หข้อ้มลูท่ี 3.2554. สมัภาษณ์, วนัท่ี 16 ธนัวาคม)  

“CSR คือสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม  จะทําโดยภาครัฐหรือเอกชนก็ไ ด้  แต่

วัตถปุระสงค์กคื็อการนาํแรงคน กาํลงัทรัพย์ ส่ิงของ หรือแม้กระท้ังการให้ความรู้แก่ชุมชน มักจะ

ใช้เร่ืองนีเ้ป็นเคร่ืองในการสร้างภาพลกัษณ์ให้องค์กรด้วย” (ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ี 4. 2554. สัมภาษณ์, วนัท่ี 

20 ธนัวาคม) 

 “CSR เป็นการท่ีบริษัทเอากาํไรท่ีได้ กลับคืนมาให้สังคมในรูปแบบต่างๆ บางคร้ัง 

CSR ก็เหมือนกับการโฆษณา การจะทาํอะไรเพ่ือสังคมหรือเพ่ือส่วนร่วมต้องใช้เงินจาํนวนมาก 

เอกชนจึงมีส่วนอย่างมากท่ีจะเข้ามาช่วยสนับสนุน เพราะการท่ีรอรัฐบาลมาช่วยจะช้ามาก แต่ข้อดี

ของเอกชนก็คือสามารถเจาะเข้าไปช่วยเหลือได้ทันที” (ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ี 5.2554. สัมภาษณ์, วนัท่ี 21 

ธนัวาคม) 

 

รูปแบบโครงการหรือกจิกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมที่ผู้บริโภครับรู้ 

ผูใ้ห้ข้อมูลรู้จักโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีหลากหลาย เช่น การปลูกป่า               

แจกผา้ห่ม สร้างโรงเรียน การใหเ้งินช่วยเหลือสงัคมหรือผูท่ี้ไดรั้บความเดือดร้อน และคิดว่าการทาํ

ความรับผดิชอบต่อสังคมนั้นมีประโยชน์ต่อสังคมอย่างมาก ถึงแมว้่าบริษทัจะใชเ้พ่ือตอ้งการ ผล
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พลอยไดคื้อ ภาพลกัษณ์ ช่ือเสียง และยอดขายก็ตาม และเม่ือถามถึงโครงการความรับผิดชอบต่อ

สงัคมของบริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) ผูใ้ห้ขอ้มูลรู้จกัและจดจาํไดเ้พียง โครงการไทย

เบฟ...รวมใจตา้นภยัหนาว โดยรับรู้ว่าเป็นโครงการท่ีทาํมานาน ทาํโดยการออกไปแจกจ่ายผา้ห่ม

ใหแ้ก่ผูป้ระสบภยัหนาวทางภาคเหนือ และเคยพบเห็นโครงการดงักล่าวผ่านโฆษณาทางโทรทศัน์ 

แต่ไม่เคยมีส่วนร่วมกบักิจกรรมดังกล่าว หรือแมแ้ต่กิจกรรมอ่ืนๆ ของบริษัท แต่เคยมีส่วนร่วม

กิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือสังคมของบริษทัอ่ืนๆ และมกัจะเป็นการบริจาคเงินช่วยเหลือผ่านช่องทาง

ต่างๆ  ซ่ึงรูปแบบท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลรับรู้ เป็นการบริจาคเพ่ือการกุศล ตามแนวคิดของฟิลลิป คอตเลอร์ 

และแนนซ่ี ลี และเป็นโครงการท่ีทาํแยกออกมาจากกระบวนการผลิตของบริษทั หรือ CSR-after-

process โดยทาํในลกัษณ์ของการออกไปแจกใหแ้ก่ผูป้ระสบภยัในพ้ืนท่ีจริง ซ่ึงเป็นการทาํความรับ

รับผดิชอบต่อสงัคมในเชิงรุกหรือ Strategic CSR นั้นเอง 

“ทราบจากโฆษณาทางโทรทัศน์ ตอนนี้ก็จะเป็นของ SCG ท่ีไปสร้างฝาย ถ้าของไทย

เบฟพ่ีรู้จักโครงการแจกผ้าห่มกันหนาว เคยเห็นทางโทรทัศน์ แต่กม็องว่าเขาสร้างภาพและสงสัยว่า

แจกให้ท่ัวถึงไหม แต่อย่างน้อยก็ยังดีท่ีทาํ อย่างโครงการท่ีแจกผ้าห่มมองว่าเขาก็แค่ให้ผ้าห่มไป

เฉยๆ เหมือนของพรีเมียม เป็นผ้าห่มสีเขียวเหมือนๆกัน แล้วก็มีโลโก้ ไทยเบฟ แต่ในบ้างบริษัท

กลบัมองว่าเขาเข้าถึงประชาชนมากกว่า” (ผูใ้หข้อ้มลูท่ี 1.2554. สมัภาษณ์,วนัท่ี 13 ธนัวาคม) 

 “CSR ท่ีผมรู้จักกพ็วก ปลกูป่า ช่วยนํา้ท่วม แต่ไม่เคยมีส่วนร่วมในแบบท่ีเอาตัวเองลง

ไปช่วยเหลือนะ แต่ตอนนํ้าท่วมก็คิดจะไปช่วยเหมือนกันนะครับ แต่ก็ไม่ได้ไป จะช่วยเป็นการ

บริจาคเงินมากกว่า อย่างช่อง 3 ผมกใ็ห้ไปเยอะเลยนะครับ เพราะเห็นๆกันอยู่ ว่าเขาเอาไปช่วยจริง 

คิดว่าดูน่าเช่ือถือกว่ารัฐบาลอีกครับ เพราะมีภาพให้เห็นว่าเขาทาํจริง ปตท. ของไทยเบฟก็รู้จัก

โครงการท่ีไปแจกผ้าห่มแหละครับ เห็นจากในทีวี  คิดว่าเขาก็ทําเพ่ือทาํเพ่ือโปรโมทองค์กร ก็ดู

จริงใจดีนะครับ เพราะว่าภัยหนาวมนักท็าํให้คนเดือดร้อนจริงๆ ถึงแม้ว่าพืน้ท่ีท่ีเขาไปแจกอาจเป็น

พืน้ท่ีท่ีไม่มีกลุ่มเป้าหมายของสินค้าอยู่ก็ได้ แต่เขาก็มองเห็นความเดือดร้อนอย่างน้อยมัยก็ช่วยให้

อีกหลายๆ คน ยงัอยู่ต่อไปได้ มนักท็าํให้คนท่ีรับรู้ข่าวสารก็ช่ืนชมในตัวเขานะครับ ผมคิดว่าเขาก็

ชอบให้ของ ให้เงิน แจกๆ พอเป็นพิธี แล้วกถ่็ายรูปเกบ็มาโปรโมท ไม่ค่อยทาํเพ่ือการพัฒนาเท่าไหร่

หรอกครับเท่าท่ีเห็นรวมถึงองค์กรอ่ืนๆ ด้วยนะครับ ยากนะครับท่ีจะมีใครลงไปทาํด้วยใจโดยไม่

หวังผลอะไร” (ผูใ้หข้อ้มลูท่ี 2.2554. สมัภาษณ์, วนัท่ี 13 ธนัวาคม) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



105 
 

“รู้จัก CSR เช่น ปลกูป่า แจกผ้าห่ม สร้างโรงเรียน เราก็ไม่เคยมีส่วนร่วมกับกิจกรรม

อะไรโดยตรงหรอก  ส่วนใหญ่ส่วนตัวจะช่วยเป็นเงินมากกว่า ถ้าของไทยเบฟก็รู้จักโครงการไทย

เบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว เคยเห็นทางโทรทัศน์ กรู้็สึกว่าเขากท็าํเหมือนกันบริษัทอ่ืนและคิดว่าคน

ส่วนใหญ่คิดว่าการทาํ CSR คิดว่าทาํเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ไม่ได้ทาํเพ่ือพัฒนาหรอก” (ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ี 

3. 2554. สมัภาษณ์, วนัท่ี 16 ธนัวาคม) 

“ส่วนใหญ่เท่าท่ีเคยเห็นกเ็ป็นของ ปตท.นะ ครับ โครงการพลิกใจให้พอเพียง เคยเห็น

ในโทรทัศน์ แล้วท่ีสาํนักงานใหญ่เขาก็ปิดป้ายไว้ใหญ่มาก ผมเคยเห็นเขามาจัดกิจกรรมโปรโมท

โครงการท่ีห้างด้วย ถ้าเป็นของไทยเบฟกรู้็จักโครงการท่ีแจกผ้าห่ม รู้สึกว่าเขาจะแจกปีละคร้ัง ไป

แจกทางเหนือ ทางอีสานมั้งครับ เคยเห็นโฆษณาทางโทรทัศน์ แต่ก็ไม่เคยมีโอกาสได้ไปร่วม

กิจกรรมกับบริษัทไหนเลย ได้แต่คิดว่าอยากจะไป มากท่ีสุดก็ทําได้แค่บริจาคเงินช่วยเหลือเท่า

น้ันเอง อย่างตอนท่ีนํ้าท่วมเห็นคนไปช่วยเยอะเลยดูจากช่อง 3 นะครับ เห็นแล้วก็อยากไปช่วย

เหมือนกันแต่เพ่ือนๆ ก็ว่าไม่ตรงกันก็เลยไม่ได้ไป” (ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ี 4.2554. สัมภาษณ์, วนัท่ี 20 

ธนัวาคม) 

“CSR ท่ีผมรู้จักกข็องเบียร์ช้างท่ีแจกผ้าห่ม การช่วยนํ้าท่วม ของช่อง 3 บริษัทเอกชน 

ธนาคาร การสร้างสะพานลอยของโลตัสเขาจะเขียนว่าเพ่ือสาธารณะประโยชน์ ของช้างผมเคยดูใน

โฆษณา เขาทาํในลักษณะท่ีว่า ปีหน่ึงจะทาํหน่ึงคร้ัง เพราะปีหน่ึงมีหน้าหนาวแค่หน่ึงคร้ัง เพราะ

เวลาหนาวมนัทรมาร พอช่วยเหลือเสร็จเขากจ็ะเอามาโฆษณา โดยท่ีผ้าห่มกจ็ะมีโลโก้ของบริษัท ทาํ

เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ ของบริษัทอ่ืนๆ ก็เหมือนกัน แต่เขาก็ช่วยสังคมด้วย” (ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ี 5.2554. 

สมัภาษณ์, วนัท่ี 21 ธนัวาคม) 

 

ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัแนวทางการดําเนินการความรับผดิชอบต่อสังคมของผู้บริโภค 

ผูใ้หข้อ้มลูมีความคิดเห็นเก่ียวกบัทิศทางในการทาํโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม

ของบริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) หรือบริษทัเอกชนอ่ืนๆ โดยผูใ้หข้อ้มลูมีความคิดเห็นว่า

ไทยเบฟควรมีการทาํกิจกรรมเหล่าน้ีต่อไป มีการพฒันาให้เขา้ถึงชุมชนให้มากข้ึน และควรทาํใน

ระยะยาวเพ่ือความย ัง่ยืน บริษัทควรมีจุดยืนในการทาํความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีชัดเจน และ

รูปแบบของกิจกรรมควรมีความสอดคลอ้งกบัธุรกิจ เช่น การเขา้ไปมีส่วนช่วยเหลือบาํบดัผูติ้ดสุรา 
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การรณรงค์ไม่ให้นักศึกษาด่ืมแอลกอฮอล ์เป็นต้น ทั้งน้ีผูใ้ห้ข้อมูลเห็นว่าการทาํโครงการความ

รับผิดชอบต่อสังคมเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างมาก บางกิจกรรมยงัทาํให้คนทัว่ไปไดมี้โอกาส

ช่วยเหลือสงัคมดว้ยตนเองอีกดว้ย เช่น กิจกรรมจิตอาสาต่างๆ ส่วนวิธีการส่ือสารท่ีจะสร้างความ

สนใจใหแ้ก่ผูบ้ริโภคไดดี้นั้นจะตอ้งเป็นรูปแบบท่ีทนัสมยั เขา้ใจง่าย ทาํให้เช่ือไดว้่าบริษทัทาํเพ่ือ

สงัคมดว้ยความจริงใจ การบริจาคเงินหรือส่ิงของเพียงอยา่งเดียวกลายเป็นเร่ืองท่ีทาํกนัทุกองคก์รจึง

เป็นวิธีการท่ีไม่น่าสนใจและยงัดูเหมือนเป็นการสร้างภาพ ไม่ไดเ้ป็นพฒันาสังคมในระยะยาวและ

ไม่มีความย ัง่ยืน ผูใ้ห้ขอ้มูลมองว่าส่ิงสาํคญัอีกประการคือหากทาํใหค้นทัว่ไปรู้สึกอยากเขา้ไปมี

ส่วนร่วมกบักิจกรรมไดจ้ะยิง่ทาํใหโ้ครงการนั้นน่าประทบัใจยิง่ข้ึนในมุมมองของผูบ้ริโภค 

 “แนวทางในการทํา CSR นะพ่ีคิดว่าควรจะไปถามความต้องการของผู้ รับและไป

ร่วมกับชุมชนว่าบริษัทสามารถช่วยอะไรได้บ้าง เร่ืองของการโฆษณา CSR กส็ามารถทาํได้นะมีก็ดี

นะ  ถึงมนัจะเป็นการสร้างภาพแต่เขากท็าํประโยชน์ ส่วนความรับผิดชอบในอุดมคติ  คิดว่าไม่ต้อง

เอาของมาแจกกไ็ด้ แค่ไม่ค้ากาํไรเกินควรกพ็อ ให้มนัเป็นเหตุเป็นผลก็พอ อีกอย่างคือถ้าเขาแจกผ้า

ห่มแล้วปล่อยของเสียลงนํ้ามันก็ขัดแย่งกันในเขารับผิดชอบเร่ืองการมีมาตรฐานในผลิต ไม่ทาํให้

คนรอบโรงงานเดือดร้อน” (ผูใ้หข้อ้มลูท่ี 1.2554. สมัภาษณ์,วนัท่ี 13 ธนัวาคม) 

 “ถ้าไม่ใช่ประเทศไทยผมว่าทาํผ่านรัฐบาลกจ็ะดีนะครับ แต่เป็นประเทศไทยไงครับมัน

กเ็ลยยาก ผมมองว่าควรทาํเป็นโครงการระยะยาว ดูแลเป็นพืน้ท่ีไปเลย แต่ก็เป็นเร่ืองท่ียากอีกน้ัน

แหละครับ เพราะองค์กรหน่ึงก็ใช่ว่าจะมีกาํไรมากพอท่ีจะไปรับผิดชอบกับสังคมหรือชุมชน

ท้ังหมด  แต่อย่างน้อยก็รับผิดชอบกับชุมชนท่ีบริษัททําให้เขาเดือดร้อนก็รับผิดชอบทําเป็น

โครงการระยะยาวไปเลย แล้วกไ็ม่จาํเป็นต้องโปรโมทให้ทุกคนรับรู้หรอกครับ เพราะกลุ่มเป้าหมาย

ท่ีจะสินค้าเขากไ็ม่ได้ให้ความสาํคัญกับการท่ีจะทาํ CSR หรือไม่ทาํอยู่แล้ว ถ้าเขาชอบยังไงเขาก็ซื้อ 

เพียงแต่อย่ามีข่าวแย่ๆออกมากพ็อ” (ผูใ้หข้อ้มลูท่ี 2.2554. สมัภาษณ์, วนัท่ี 13 ธนัวาคม) 

“ควรท่ีจะทําให้อยู่ ในกระบวนการผลิตมากกว่า เร่ิมตั้งแต่ตั้งโรงงานโดยไม่ให้มี

ผลกระทบกับชุมชนโดยรอบ ทาํภายในให้ดีแล้วค่อยออกมาทาํกับรอบๆ องค์กร และค่อยๆ ขยาย

ออกไปสูสังคมในวงกว้าง ส่วนของการประชาสัมพันธ์ กไ็ม่ต้องมีมากนักก็ได้ ค่าใช้จ่ายในการซื้อ

ส่ือมนัแพงมนัค่ะ เอาเงินตรงน้ันไปช่วยสังคมจริงๆ ดีกว่าเอามาน่ังป่าวประกาศ ว่าไปทาํนู้นทาํนี้มา

นิดๆ หน่อยๆก ็เอามาพูดแล้วสังคมจะได้ประโยชน์ตรงไหน แต่อย่างของไทยเบฟนีฉั้นกไ็ม่ค่อยเคย

   ส
ำนกัหอ
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เห็นโฆษณาเร่ือง CSR ของเขาเท่าไหร่นะ แบบนี้จะเรียกได้ว่าทาํ CSR จริงๆ หรือเปล่าเพราะฉัน

อาจจะไม่ใช้กลุ่มคนท่ีจะได้รับประโยชน์ผ่านโครงการ CSR ของเขา ก็เลยไม่ค่อยมีโอกาสได้พบ

เห็น  อาจจะหมายความว่าเขาไม่ได้ใช้เ งินมาซื้อ ส่ือเพ่ือมุ่ งหวังให้คนรับรู้ เยอะๆ  ก็ได้”                   

(ผูใ้หข้อ้มลูท่ี 3.2554. สมัภาษณ์, วนัท่ี 16 ธนัวาคม) 

“ผมว่าการทาํ CSR เขาควรจะสร้างเอกลักษณ์ให้กับตัวเอง ทาํให้มันสอดคล้องกับ

รูปแบบของกิจการ และท่ีสาํคัญควรเป็นเร่ืองท่ีสร้างสรรค์สังคมด้วยเร่ืองนีส้าํคัญมากๆ และควรทาํ

ในระยะยาวเพ่ือความยัง่ยืน แต่ก็ควรจะทาํให้ชุมชนหรือชาวบ้านสามารถอยู่ ต่อไปได้ ไม่ใช่จะรอ

แต่ความช่วยเหลืออย่างเดียวผมว่าแบบน้ันเท่ากับฆ่าเขาทางอ้อมเลยนะ องค์กรท่ีเข้าไปช่วยเหลือ

ควรจะเขาไปให้ความรู้ในการเอาตัวรอดด้วย ถ้าเป็นไทยเบฟผมคิดว่าเขาควรจะรณรงค์ให้ลดเร่ือง

การด่ืมเหล้าอาจจะสร้างค่านิยมใหม่ให้ด่ืมแต่พอประมาณ ไม่มีเงินกไ็ม่ต้องด่ืม ไม่ควรด่ืมจนเอา ด่ืม

แค่เข้าสังคมกพ็อ เพราะถ้าจะให้ถึงขนาดท่ีว่าไม่ให้มีการด่ืมเลยคงจะยาก หรือการการเข้าไปมีส่วน

ช่วยเหลือบาํบัดผู้ ติดสุรา การรณรงค์ไม่ให้นักศึกษาด่ืมแอลกอฮอล์ ” (ผูใ้ห้ข้อมูลท่ี 5.2554. 

สมัภาษณ์, วนัท่ี 20 ธนัวาคม) 

   ส
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บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผลการวจิยัและข้อเสนอแนะ 

 

 การศึกษาเร่ือง “กลยทุธก์ารส่ือสาร และการรับรู้รูปแบบโครงการความรับผดิชอบ

ต่อสังคมของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จาํกัด (มหาชน)” คร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ศึกษาเก็บรวบรวมขอ้มูล              

โดยใชว้ิธีการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ ศึกษาคน้ควา้จากเอกสาร ไดแ้ก่ รายงานประจาํปี เว็บไซต์ของ

บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) บทความ และงานวิจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรับผิดชอบ

ต่อสังคม โครงการหรือกิจกรรมหลกัๆ ทั้ ง 5 ด้าน ได้แก่ 1. ดา้นสังคม 2. ดา้นการศึกษา 3. ดา้น

สาธารณสุข  4. ดา้นศิลปวฒันธรรม 5. ดา้นกีฬา ประกอบกบัการใชว้ิธีการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-

Depth Interview) โดยใชแ้นวคาํถามแบบไม่มีโครงสร้างคาํถามแน่นอน ( Un structured Interview)  

ในการสัมภาษณ์บุคลากรในบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จาํกัด (มหาชน) โดยมุ่งศึกษาถึงการให้

ความหมาย รูปแบบ การส่ือสาร ท่ีเก่ียวกบัความรับผดิชอบต่อสงัคม และผูบ้ริโภคผลิตภณัฑใ์นกลุ่ม

เบียร์ ไดแ้ก่ เบียร์ชา้ง เบียร์อาชา และ เบียร์เฟดเดอร์บรอย โดยผูใ้หข้อ้มลูเป็นขา้ราชการ ท่ีเป็นลกูคา้

ในสินคา้กลุ่มเบียร์ของบริษทั โดยมุ่งศึกษาถึงการใหค้วามหมาย และการรับรู้รูปแบบ ของโครงการ

ความรับผดิชอบต่อสงัคม ในมุมของผูบ้ริโภค โดยมีวตัถุประสงคข์องการวิจยัดงัน้ี 

1. การใหค้วามหมายของโครงการความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั ไทยเบฟเวอ

เรจ จาํกดั (มหาชน) 

2. รูปแบบของการดาํเนินโครงการความรับผดิชอบต่อสงัคมของบริษทั ไทยเบฟเวอ

เรจ จาํกดั (มหาชน)  

3. กลยทุธก์ารส่ือสารโครงการความรับผดิชอบต่อสงัคม ของบริษทั ไทยเบฟเวอเรจ 

จาํกดั (มหาชน) 

4. การรับรู้รูปแบบโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม ของบริษทั ไทยเบฟเวอเรจ 

จาํกดั (มหาชน) ของผูบ้ริโภค 

   ส
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สรุปผลการศึกษา 

 

1. การให้ความหมายของโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด 

(มหาชน) 
 จากการศึกษาวิจยั พบว่า บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) ใหค้วามสาํคญัต่อการ

ดาํเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดต่อสังคมและมีคุณธรรม โดยไดร้ะบุไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของพนัธกิจ 

ปรัชญาในการดาํเนินธุรกิจ จริยธรรมขององคก์ร และค่านิยมขององคก์ร มุ่งเนน้การสร้างสรรคส่ิ์งท่ี

ใหแ้ก่สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยการปลกูฝังคนในองคก์รและประชาชนทัว่ไปใหอ้นุรักษแ์ละรักษา

ส่ิงแวดลอ้มรอบๆ ตัวไปพร้อมๆ กบัการพฒันาช่วยเหลือสังคมโดยรวม และมุ่งเน้นโครงการใน

หลายดา้น เช่น ดา้นสังคม ศาสนา การศึกษา สาธารณสุข กีฬา และวฒันธรรม ตวัอย่างโครงการ

ต่างๆ เหล่าน้ีไดแ้ก่ “ไทยเบฟ ... รวมใจตา้นภยัหนาว” ซ่ึงเป็นโครงการมอบผา้ห่มใหแ้ก่ผูป้ระสบภยั

หนาวท่ีอยูใ่นถิ่นทุรกนัดารและมีอากาศเยน็จดัในฤดูหนาว โดยไดด้าํเนินการในประเทศไทยมานาน

กว่า 10 ปีแลว้ มีชาวบา้นมากมายท่ีไดรั้บความช่วยเหลือจากบริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) 

ผา่นโครงการดงักล่าว ทาํใหส้ามารถผา่นพน้ภยัหนาวมาได ้และเป็นกิจกรรมท่ีทาํใหค้นตระหนกัถึง

ภารกิจของไทยเบฟในการช่วยเหลือสังคม และโครงการขบัข่ีปลอยภยักบัไทยเบฟ ท่ีร่วมมือกบั

ภาครัฐในการรณรงค์เพ่ือสร้างความตระหนักถึงการใชร้ถใช้ถนนอย่างปลอดภยัในช่วงเทศกาล 

และยงัมีกิจกรรมอ่ืนๆ อีกมากมาย ท่ีดาํเนินไปภายใตค้วามรับผิดชอบของ บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ 

จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงผูว้ิจยัสรุปการใหค้วามหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั ไทยเบฟ

เวอเรจ จาํกดั (มหาชน) ไดด้งัน้ี 
 ความรับผดิชอบต่อสงัคมของ บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) คือ การดาํเนิน

ธุรกิจท่ีสร้างประโยชน์ใหแ้ก่สงัคมเพ่ือความเป็นองค์กรท่ีเป็นเลิศทางธุรกิจและสังคม มุ่งเน้นการ

สร้างสรรคส่ิ์งท่ีดีใหแ้ก่สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยการปลกูฝังคนในองคก์รและประชาชนทัว่ไปให้

อนุรักษแ์ละรักษาส่ิงแวดลอ้ม ยดึถือและรับผดิชอบต่อสงัคมโดยมีความเช่ือว่าภารกิจขององค์กรท่ี

เป็นบรรษทัภิบาลและบรรษทับริบาลคือการสร้างสรรค์สังคมแห่งความสุขท่ีแท้จริงดว้ยการให ้

สงัคมจะพฒันาต่อไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ก็ดว้ยพลงัขลบัเคล่ือนจากความสุข และจิตสาํนึกท่ีดีของ

ทุกคนในสงัคม 

   ส
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2. รูปแบบของการดําเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด 

(มหาชน)  

 จากการศึกษา พบว่า  บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) มีรูปแบบการดาํเนิน

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังท่ีหลากหลาย ทั้งน้ี ผูว้ิจัยไดท้าํการวิเคราะห์รูปแบบการดาํเนิน

กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคมทั้ง 3 แนวคิด ตามหลกัการแบ่งรูปแบบการดาํเนินธุรกิจ ดงัน้ี 

 1. แนวคิดของฟิลลิป คอตเลอร์ และแนนซ่ี ลี 

 2. แนวคิดของสถาบนัไทยพฒันา 

 3. แนวคิดของสถาบนัธุรกิจเพ่ือสงัคม 

 โดยทาํการวิเคราะห์ในกิจกรรมเก่ียวกับความรับผิดชอบต่อสังคมทั้ ง 5 ด้านไดแ้ก่       

1. ดา้นสังคม 2. ดา้นการศึกษา 3. ดา้นสาธารณสุข  4. ดา้นศิลปวฒันธรรม 5. ดา้นกีฬา ในแต่ละ

โครงการว่ามีการดาํเนินการอยู่ในรูปแบบใดตามแนวคิดท่ีได้รวบรวมไว้ และรูปแบบความ

รับผดิชอบของสงัคมท่ีบริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) มีการดาํเนินกิจกรรม มีดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 6 รูปแบบความรับผดิชอบต่อสงัคมบริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) แบ่งตามแนวคิด 

ฟิลลิป คอตเลอร์ และแนนซ่ี ลี ผล สถาบันไทยพัฒนา ผล สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ผล 

1. การส่งเสริมการรับรู้ประเดน็
ปัญหาทางสังคม 

✓ 1. Responsive CSR ✓ 1. CSR-after-process ✓ 

2. การตลาดท่ีเกี่ยวโยงกบั
ประเดน็ทางสังคม 

 2. Strategic CSR ✓ 2. CSR-in-process ✓ 

3. การตลาดเพ่ือมุ่งแกไ้ขปัญหา
ทางสังคม 

✓ 3. Creative CSR  3. CSR-as-process  

4. การบริจาคเพื่อการกุศล 
✓ 

5. การอาสาช่วยเหลือชุมชน 
 

6. การประกอบธุรกิจอยา่ง
รับผิดชอบต่อสังคม ✓ 

   ส
ำนกัหอ
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 จากการศึกษาพบว่า บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) ไดด้าํเนินโครงการความ

รับผิดชอบต่อสังคม โดยมีวตัถุประสงค์ และกลุ่มเป้าหมายชัดเจน ในแต่ละโครงการท่ีบริษัท

ดาํเนินการ โดยมีรูปแบบการดาํเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม จากกรอบแนวคิดการ

ดาํเนินโครงการความรับผดิต่อสงัคมของฟิลลิป คอตเลอร์ และแนนซ่ี ลี สามารถแบ่งได ้4 รูปแบบ 

ไดแ้ก่  

1. การส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทางสงัคม เป็นการจดัหาเงินทุน วสัดุ ส่ิงของ

หรือทรัพยากรอ่ืนขององคก์ร เพ่ือขยายการรับรู้และความห่วงใยต่อประเด็นปัญหาทางสงัคมนั้น 

เช่น โครงการชา้งไทยไปเอฟเวอร์ตนั โครงการสนบัสนุนการเพิ่มทกัษะดา้นกีฬาแก่เยาวชนไทย  

 2. การตลาดเพ่ือมุ่งแกไ้ขปัญหาทางสงัคม เป็นการสนบัสนุนการพฒันาหรือการทาํให้

เกิดผลจากการรณรงค์เพ่ือเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในด้านสาธารณสุข ดา้นความปลอดภยั ด้าน

ส่ิงแวดลอ้ม หรือดา้นสุขภาวะ เช่น โครงการขบัข่ีปลอดภยักบัไทยเบฟ 

 3. การบริจาคเพ่ือการกุศล เป็นการช่วยเหลือไปท่ีประเด็นปัญหาทางสงัคมโดยตรง ใน

รูปของการบริจาคเงินหรือวตัถุส่ิงของ เป็นกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีพบเห็นในแทบทุก

องค์กรธุรกิจ  เช่น โครงการไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว  โครงการคลินิกช้าง การให้การ

ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัธรรมชาติทุกวิถีทาง 

 4. การประกอบธุรกิจอยา่งรับผดิชอบต่อสงัคม เป็นการดาํเนินกิจกรรมทางธุรกิจอย่าง

พินิจพิเคราะห์ทั้ งในเชิงป้องกันด้วยการหลีกเล่ียงการก่อให้เกิดปัญหาทางสังคม  เช่น กิจกรรม

พฒันาคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบบริเวณโรงงานในทุกภาคดว้ยการสร้างอาชีพและรายได ้

 จากกรอบแนวคิดการดาํเนินโครงการความรับผิดต่อสังคมของสถาบนัไทยพฒันา 

สามารถแบ่งได ้2 รูปแบบ ไดแ้ก่  

1. Responsive CSR คือ การปฏิบัติตัวเป็นบรรษัทพลเมืองท่ีดี (Good Corporate 

Citizen) และการบรรเทาผลกระทบเชิงลบท่ีเกิดข้ึนหรือท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากกิจกรรมทางธุรกิจ

ของตน เช่น กิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบบริเวณโรงงานในทุกภาคดว้ยการสร้าง

อาชีพและรายได ้โครงการ ขบัข่ีปลอดภยักบัไทยเบฟ 
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2. Strategic CSR เป็นการยกระดบัจากการบรรษทัพลเมืองท่ีมีความรับผดิชอบต่อการ

บรรเทา ปัญหาหรือผลกระทบท่ีเกิดจากกิจการ สู่การทาํความรับรับผดิชอบต่อสงัคมในเชิงรุก เช่น 

โครงการจดัการทรัพยากรนํ้ าชุมชนตามแนวพระราช- ดาํริฯ โครงการไทยเบฟ…รวมใจตา้นภยั

หนาว โครงการเพ่ือประโยชน์สุข 

 จากกรอบแนวคิดการดาํเนินโครงการความรับผดิต่อสงัคมของสถาบนัธุรกิจเพ่ือสงัคม

สามารถแบ่งได ้2 รูปแบบ ไดแ้ก่  

1. CSR-in-process เป็นการดาํเนินความรับผดิชอบต่อสงัคมท่ีอยูใ่นกระบวนหลกัของ

กิจการหรือเป็นการทาํธุรกิจท่ีหากาํไรอยา่งมีความรับผดิชอบ เช่น กิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวติของ

ชุมชนโดยรอบบริเวณโรงงานในทุกภาคดว้ยการสร้างอาชีพและรายได ้

2. CSR-after-process เป็นการดาํเนินกิจกรรมท่ีแยกต่างหากจากการดาํเนินธุรกิจท่ีเป็น

กระบวนการหลกัของกิจการ เช่น โครงการไทยเบฟ…รวมใจตา้นภยัหนาว โครงการเพ่ือประโยชน์

สุข 

ตามแนวคิดของฟิลลิป คอตเลอร์ และแนนซ่ี ลี กิจกรรมส่วนใหญ่ของบริษทั ไทยเบฟ

เวอเรจ จาํกดั (มหาชน)  โดดเด่นท่ีการบริจาคเพ่ือช่วยเหลือสังคมโดยการบริจาคเงิน ส่ิงของ หรือ

สินคา้ ใหแ้ก่ผูท่ี้เดือดร้อนหรือตอ้งการความช่วยเหลือตามสถานการณ์หรือเหตุการณ์ต่างๆ  

ตามแนวคิดของสถาบนัไทยพฒันา โดดเด่นในการทาํความรับผิดชอบต่อสังคมในเชิง

รุก (Strategic CSR) ซ่ึงการแสดงความรับผดิชอบต่อสงัคมตามแนวทางน้ี บริษทัไม่เพียงแต่สามารถ

ปฏิบติัได้ตามข้อกาํหนดหรือมาตรฐานอนัเป็นท่ียอมรับเท่านั้น แต่ยงัมีการกาํหนดจุดยืนท่ีเป็น

จิตสาํนึกดาํเนินการเหนือกว่าขอ้กาํหนด กฎระเบียบ (Beyond Legal Responsibility) จึงมีการสร้าง

ความแตกต่าง (Differentiation) จากแนวปฏิบติัขององคก์รอ่ืนๆ และมีอิสระในการคดัเลือกประเด็น

ทางสงัคม โดยไม่ตอ้งรอให้มีการเรียกร้อง ดว้ยวิธีการท่ีแตกต่างและกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ

สังคมท่ีเหมาะสมของการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ในลกัษณะท่ีเป็นความรับผิดชอบต่อ

สังคมเชิงกลยุทธ์ จะทาํให้เอ้ือต่อการพฒันาขีดความสามารถทางการแข่งขนั (Competitiveness) 

ขององคก์รในระยะยาว  
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ตามแนวคิดของสถาบนัธุรกิจเพ่ือสังคม โดดเด่นในการดาํเนินกิจกรรมแบบ CSR-

after-process คือ การดาํเนินกิจกรรมของหน่วยงาน เพ่ือสร้างให้เกิดประโยชน์แก่สังคมในดา้น

ต่างๆ โดยกิจกรรมท่ีดาํเนินการนั้นมกัแยกต่างหากจากการดาํเนินธุรกิจท่ีเป็นกระบวนการหลกัของ

กิจการและเกิดข้ึนภายหลงั 

 

3. กลยุทธ์การส่ือสารโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด 

(มหาชน)  

 

จากการศึกษาเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และการสัมภาษณ์บุคลากรภายในบริษทั ไทย

เบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) พบว่า เน่ืองจากวตัถุประสงค์ในการทาํโครงการความรับผิดชอบต่อ

สังคมของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จาํกัด (มหาชน) คือ เพ่ือสร้างสรรค์ส่ิงท่ีดีให้แก่สังคมและ

ส่ิงแวดลอ้ม ด้วยการปลูกฝังคนในองค์กรและประชาชนทั ่วไปให้อนุรักษ์และรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

พร้อมกบัช่วยเหลือสังคมโดยรวม ซ่ึงไดร้ะบุไวใ้นรายงานประจาํปี 2553 ไดแ้สดงให้เห็นว่า ไทย

เบฟให้ความสาํคญักบัการส่ือสารความรับผิดชอบต่อสังคมตั้ งแต่ภายในองค์กร วิธีการส่ือสารท่ี

บริษทัใชใ้นการประชาสมัพนัธถึ์งกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคม เพ่ือใหพ้นกังานมีส่วนร่วมนั้น 

มีทั้งวิธีการท่ีเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ ในส่วนของวิธีการท่ีเป็นทางการจะทาํการแจง้ทาง

จดหมายอิเลค็ทรอนิกส์ของพนักงาน และมีการติดต่อผ่านผูจ้ดัการในแต่ละสาขาเพื่อเป็นการเชิญ

ชวนในพนักงานเขา้ร่วมกิจกรรม การส่ือสารท่ีไม่เป็นทางการนั้นพนักงานจะมีการชวนกนัแบบ

ปากต่อปากใหไ้ปร่วมทาํกิจกรรมเพ่ือสงัคมของบริษทัดว้ยกนัตามความสมคัรใจ 

ดว้ยขอ้จาํกดัทางกฎหมายทาํใหไ้ทยเบฟตอ้งปรับกลยทุธใ์นการส่ือสารเพ่ือให้เกิดการ

รับรู้อย่างต่อเน่ือง และเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ของบริษัท เน่ืองจากสินค้าบางชนิดอย่างเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล ์ไม่สามารถทาํการโฆษณาสินค้าผ่านส่ือสาธารณะไดโ้ดยตรง จากการศึกษาผูว้ิจัย 

พบว่า ไทยเบฟไดเ้ลือกใชก้ลยทุธก์ารส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ โดยการผสมผสานเคร่ืองมือ

การส่ือสารหลายรูปแบบท่ีมีความเหมาะสมกับพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายมาเป็นปัจจัยท่ีช่วย

ส่งเสริมภาพลกัษณ์ของตราสินคา้และช่ือเสียงของบริษทั  
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 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการเกิดจากการใช้กิจกรรมในการติดต่อส่ือสารท่ี

หลากหลายผสมผสานกนัโดยการท่ีจะเลือกใชเ้คร่ืองมือใดนั้นข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงค์ในการส่ือสาร

และพฤติกรรมการรับส่ือของกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงเคร่ืองมือในการส่ือสารท่ี ไทยเบฟใชเ้พ่ือส่ือสาร

เก่ียวกบัโครงการหรือกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคมของไทยเบฟ ไดแ้ก่ ส่ือภาพยนตร์โฆษณา 

ป้ายโฆษณา ส่ือกลางแจ้ง ส่ือส่ิงพิมพ์ การจัดกิจกรรมพิเศษ การเป็นผูอุ้ปถมัภ์กิจกรรม และส่ือ

ออนไลน ์

 

4. การรับรู้รูปแบบโครงการความรับผดิชอบต่อสังคม ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) 

ของผู้บริโภค 

 การศึกษาการรับรู้รูปแบบโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั ไทยเบฟเวอ

เรจ จาํกดั (มหาชน) ของผูบ้ริโภคโดยมุ่งศึกษาถึงการให้ความหมาย และการรับรู้รูปแบบ ของ

โครงการ/กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคม ในมุมของผูบ้ริโภค ซ่ึงผูใ้หข้อ้มลูในส่วนของผูบ้ริโภค 

พบว่า 

 

 การให้ความหมายความรับผดิชอบต่อสังคมของผู้บริโภค 

การให้ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมนั้ น ผูใ้ห้ข้อมูลต่างเห็นตรงกันว่า 

ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นเค ร่ืองทางการตลาดอย่างหน่ึงท่ีบริษัทเอกชนใช้เ พ่ือการ

ประชาสัมพนัธ์ สร้างภาพลกัษณ์ โดยนํากาํไรท่ีได้จากยอดขายแบ่งมาทาํประโยชน์ในแก่สังคม   

โดยมกัทาํเฉพาะบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ เน่ืองจากการทาํกิจกรรมต่างๆ จะต้องใชง้บประมาณ

จาํนวนมาก ทั้งในการประชาสมัพนัธ ์และการทาํกิจกรรม แต่การทาํกิจกรรมความรับรับผดิชอบต่อ

สงัคมน้ีผูบ้ริโภคมองว่าเป็นเร่ืองท่ีดีสมควรใหมี้การดาํเนินการต่อไปเป็นวงกวา้ง 

  

รูปแบบโครงการหรือกจิกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมที่ผู้บริโภครับรู้ 

ผูใ้ห้ข้อมูลรู้จักโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีหลากหลาย เช่น การปลูกป่า               

แจกผา้ห่ม สร้างโรงเรียน การใหเ้งินช่วยเหลือสงัคมหรือผูท่ี้ไดรั้บความเดือดร้อน และคิดว่าการทาํ

ความรับผดิชอบต่อสังคมนั้นมีประโยชน์ต่อสังคมอย่างมาก ถึงแมว้่าบริษทัจะใชเ้พ่ือตอ้งการ ผล
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พลอยไดคื้อ ภาพลกัษณ์ ช่ือเสียง และยอดขายก็ตาม และเม่ือถามถึงโครงการความรับผิดชอบต่อ

สงัคมของบริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) ผูใ้ห้ขอ้มูลรู้จกัและจดจาํไดเ้พียง โครงการไทย

เบฟ...รวมใจตา้นภยัหนาว โดยรับรู้ว่าเป็นโครงการท่ีทาํมานาน ทาํโดยการออกไปแจกจ่ายผา้ห่ม

ใหแ้ก่ผูป้ระสบภยัหนาวทางภาคเหนือ และเคยพบเห็นโครงการดงักล่าวผ่านโฆษณาทางโทรทศัน์ 

แต่ไม่เคยมีส่วนร่วมกบักิจกรรมดังกล่าว หรือแมแ้ต่กิจกรรมอ่ืนๆ ของบริษัท แต่เคยมีส่วนร่วม

กิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือสังคมของบริษทัอ่ืนๆ และมกัจะเป็นการบริจาคเงินช่วยเหลือผ่านช่องทาง

ต่างๆ  ซ่ึงรูปแบบท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลรับรู้ เป็นการบริจาคเพ่ือการกุศล ตามแนวคิดของฟิลลิป คอตเลอร์ 

และแนนซ่ี ลี และเป็นโครงการท่ีทาํแยกออกมาจากกระบวนการผลิตของบริษทั หรือ CSR-after-

process โดยทาํในลกัษณ์ของการออกไปแจกใหแ้ก่ผูป้ระสบภยัในพ้ืนท่ีจริง ซ่ึงเป็นการทาํความรับ

รับผดิชอบต่อสงัคมในเชิงรุกหรือ Strategic CSR นั้นเอง 

 

ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัแนวทางการดําเนินการความรับผดิชอบต่อสังคมของผู้บริโภค 

ผูใ้หข้อ้มลูมีความคิดเห็นเก่ียวกบัทิศทางในการทาํโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม

ของบริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) หรือบริษทัเอกชนอ่ืนๆ โดยผูใ้หข้อ้มลูมีความคิดเห็นว่า

ไทยเบฟควรมีการทาํกิจกรรมเหล่าน้ีต่อไป มีการพฒันาให้เขา้ถึงชุมชนให้มากข้ึน และควรทาํใน

ระยะยาวเพ่ือความย ัง่ยืน บริษัทควรมีจุดยืนในการทาํความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีชัดเจน และ

รูปแบบของกิจกรรมควรมีความสอดคลอ้งกบัธุรกิจ เช่น การเขา้ไปมีส่วนช่วยเหลือบาํบดัผูติ้ดสุรา 

การรณรงค์ไม่ให้นักศึกษาด่ืมแอลกอฮอล ์เป็นต้น ทั้งน้ีผูใ้ห้ข้อมูลเห็นว่าการทาํโครงการความ

รับผิดชอบต่อสังคมเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างมาก บางกิจกรรมยงัทาํให้คนทัว่ไปไดมี้โอกาส

ช่วยเหลือสงัคมดว้ยตนเองอีกดว้ย เช่น กิจกรรมจิตอาสาต่างๆ ส่วนวิธีการส่ือสารท่ีจะสร้างความ

สนใจใหแ้ก่ผูบ้ริโภคไดดี้นั้นจะตอ้งเป็นรูปแบบท่ีทนัสมยั เขา้ใจง่าย ทาํให้เช่ือไดว้่าบริษทัทาํเพ่ือ

สงัคมดว้ยความจริงใจ การบริจาคเงินหรือส่ิงของเพียงอยา่งเดียวกลายเป็นเร่ืองท่ีทาํกนัทุกองคก์รจึง

เป็นวิธีการท่ีไม่น่าสนใจและยงัดูเหมือนเป็นการสร้างภาพ ไม่ไดเ้ป็นพฒันาสังคมในระยะยาวและ

ไม่มีความย ัง่ยืน ผูใ้ห้ขอ้มูลมองว่าส่ิงสาํคญัอีกประการคือหากทาํใหค้นทัว่ไปรู้สึกอยากเขา้ไปมี

ส่วนร่วมกบักิจกรรมไดจ้ะยิง่ทาํใหโ้ครงการนั้นน่าประทบัใจยิง่ข้ึนในมุมมองของผูบ้ริโภค 
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จากการศึกษา กลยุทธ์การส่ือสาร และการรับรู้รูปแบบโครงการความรับผิดชอบต่อ

สังคมของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จาํกัด (มหาชน) ทั้ ง 4 วตัถุประสงค์การวิจัย ผูว้ิจัยได้สร้าง

แบบจาํลองท่ีไดจ้ากผลการศึกษา ดงัน้ี 

 

 

 
 

 

ภาพท่ี 17  แบบจาํลองผลการศึกษากลยทุธก์ารส่ือสาร และการรับรู้รูปแบบโครงการความ

รับผดิชอบต่อสงัคมของบริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) 

 

 จากแบบจาํลองขา้งต้นสามารถอธิบายไดว้่า การดาํเนินธุรกิจขององค์กรใดๆ ก็ตาม

ยอ่มตอ้งอยูภ่ายในสงัคม และไม่อาจลีกเล่ียงผลกระทบท่ีจะเกิดกบัสังคมและส่ิงแวดลอ้มโดยรอบ

ได ้ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบในทางดีหรือในทางท่ีไม่ดีก็ตาม ดงันั้นองค์กรธุรกิจจึงตอ้งหันมาให้

ความสาํคญัต่อการแสดงความรับผดิชอบต่อสงัคมในส่วนท่ีองคก์รทาํใหเ้กิดผลกระทบข้ึน หรือจะ

เป็นการแสดงออกด้วยรูปแบบอ่ืนๆ ควบคู่กันไปด้วย และควรมีการส่ือสารในเร่ืองของความ

รับผดิชอบต่อสงัคมทั้งภายในและภายนอกองคก์รท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหผู้รั้บสารเขา้ใจตรงกนัถึง

การดาํเนินธุรกิจ

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อสงัคม

การแสดงออกถึงความ

รับผดิชอบต่อสงัคม

กลยทุธก์ารส่ือสารขององคก์ร

การรับรู้และทศันคติของผูบ้ริโภค

ภาพลกัษณ์ขององคก์ร
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วตัถุประสงคใ์นการดาํเนินการเก่ียวกบัความรับผดิชอบต่อสงัคมขององคก์ร อนัจะนาํไปสู่การรับรู้

ถึงความรับผดิชอบต่อสงัคมและทศันคติของผูรั้บสารหรือผูบ้ริโภคนั้นเอง และส่งผลต่อทิศทางของ

ภาพลกัษณ์ท่ีผูบ้ริโภคมีต่อองคก์ร ซ่ึงส่ิงเหล่าจะมีผลต่อการดาํเนินธุรกิจต่อไป 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

 
 จากการศึกษาเร่ือง “กลยทุธก์ารส่ือสารและการรับรู้รูปแบบโครงการความรับผิดชอบ

ต่อสังคม ของบริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน)”  เม่ือพิจารณาผลการศึกษา พบว่า มีหลาย

ประเด็นท่ีจะนํามาอภิปราย เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและเป็นประโยชน์ ต่อการให้ความหมาย 

รูปแบบ กลยุทธ์การส่ือสารความรับผิดของต่อสังคมของบริษัท และการรับรู้รูปแบบความ

รับผดิชอบต่อสงัคมของผูบ้ริโภค 

 

1. การให้ความหมายของโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด 

(มหาชน) 

 ปัจจุบนัมีหลายองค์กรท่ีหันมาให้ความสาํคญักบัการแสดงออกถึงการทาํประโยชน์

ใหแ้ก่สงัคม การตอบแทนสงัคม โดยนาํมาเป็นส่วนหน่ึงของนโยบายในการดาํเนินการ ซ่ึงข้ึนอยูก่บั

ผูบ้ริหารว่าจะมองเห็นความสาํคญัในระดบัไหน บางองค์กรอาจระบุไวต้ั้ งแต่ในระดบั วิสัยทศัน์ 

พนัธกิจ ซ่ึงตอ้งมีการกาํหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษรท่ีชดัเจน อนัจะนาํไปสู่การปฏิบติัอยา่งจริงจงั 

 องค์กรท่ีมีการระบุนโยบายเก่ียวความรับผิดชอบต่อสังคมไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรท่ี

ชดัเจนนั้น ยอ่มแสดงใหเ้ห็นถึงความมุ่งมัน่ท่ีปฏิบติัตามพนัธะสญัญาท่ีทางบริษทัไดก้าํหนดไวอ้ยา่ง

ต่อเน่ืองในระยะยาว ตราบท่ีนโยบายนั้นยงัคงปรากฏอยู่ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดการดาํเนินธุรกิจ

อย่างรับผิดชอบต่อสังคมท่ี World Business Council on Sustainable Development  (2004, อา้งถึง

ในจิรัชญา โยธาอภิรักษ,์2551: 17) ใหค้วามหมายไวว้่า เป็นความมุ่งมัน่หรือพนัธะสัญญาท่ีธุรกิจมี

อยูอ่ยา่งต่อเน่ืองในการประปฏิบติัอยา่งมีจริยธรรมและมีส่วนร่วมในการพฒันาเศรษฐกิจ ดว้ยการ

ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผูใ้ชแ้รงงาน ตลอดจนครอบครัวของเขา และมีส่วนร่วมในการพฒันา

เศรษฐกิจในการพฒันาชุมชนทอ้งถิ่นและสงัคมในวงกวา้ง 
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 ผูว้ิจยัไดต้ั้งขอ้สังเกตจากการศึกษาคร้ังน้ี ซ่ึงเป็นการศึกษาความรับผิดชอบต่อสังคม

ของบริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) โดยท่ีบริษทัมีจุดประสงคเ์พ่ือประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการผลิตและการจาํหน่าย เคร่ืองด่ืมมีแอลกอฮอล,์ เคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ และผลิตภณัฑ์

พลอยไดอ่ื้นๆ รวมทั้งธุรกิจอ่ืนๆ และภาพลกัษณ์ของบริษทัต่อบุคคลทัว่ไปคือ เป็นบริษทัท่ีผลิตและ

จาํหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลร์ายใหญ่ระดบัตน้ๆ ของประเทศ ดงันั้นจึงอาจดูไม่สอดคลอ้งกนันัก

หากบริษทัท่ีผลิตสินคา้ท่ีอาจมีส่วนเป็นตน้เหตุของการเกิดอุบติัเหตุ หรืออาชญากรรมเป็นหลกั จะ

หนัมาใหค้วามสาํคญัต่อการทาํประโยชน์ใหแ้ก่สงัคมอยา่งแทจ้ริง แต่หากพิจารณาถึงนโยบายของ

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จาํกัด (มหาชน) แลว้กลบัพบว่า ไทยเบฟมีการระบุเร่ืองเก่ียวกับความ

รับผดิชอบต่อสงัคมไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยระบุไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของนโยบาย ไดแ้ก่ พนัธกิจ 

ปรัชญาในการดาํเนินธุรกิจ และจริยธรรม เหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็นถึงการเห็นความสาํคญัใน

เร่ืองการให้ประโยชน์ต่อสังคมโดยเร่ิมจากตวัผูบ้ริหาร จึงทาํให้องค์กรสามารถกาํหนดนโยบาย

ต่างๆ เหล่าน้ีออกมาได ้

 ความหมายความรับผดิชอบต่อสงัคม ความรับผดิชอบต่อสงัคมของ บริษทั ไทยเบฟเวอ

เรจ จาํกดั (มหาชน) คือ การดาํเนินธุรกิจท่ีสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมเพ่ือความเป็นองค์กรท่ีเป็น

เลิศทางธุรกิจและสงัคม มุ่งเนน้การสร้างสรรค์ส่ิงท่ีดีให้แก่สังคมและส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยการปลูกฝัง

คนในองคก์รและประชาชนทัว่ไปใหอ้นุรักษแ์ละรักษาส่ิงแวดลอ้ม ยึดถือและรับผิดชอบต่อสังคม

โดยมีความเช่ือว่าภารกิจขององคก์รท่ีเป็นบรรษทัภิบาลและบรรษทับริบาลคือการสร้างสรรค์สังคม

แห่งความสุขท่ีแทจ้ริงดว้ยการให ้สงัคมจะพฒันาต่อไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ก็ดว้ยพลงัขลบัเคล่ือน

จากความสุข และจิตสาํนึกท่ีดีของทุกคนในสงัคม 

จากความหมายขา้งตน้ พบว่า ไทยเบฟเร่ิมการรับผิดชอบต่อสังคมตั้ งแต่ภายในองค์กร

ดว้ยการปลกูฝังคนในองคก์รใหอ้นุรักษแ์ละรักษาส่ิงแวดลอ้ม ยดึถือและรับผิดชอบต่อสังคมโดยมี

ความเช่ือว่าภารกิจขององคก์รท่ีเป็นบรรษทัภิบาลและบรรษทับริบาลคือการสร้างสรรค์สังคม และ

ขยายไปสู่สังคมภายนอกรอบๆ องค์กร และไกลออกไป ดังปรากฏให้เห็นเป็นโครงการความ

รับผดิชอบต่อสงัคมในรูปแบบต่างๆ สอดคลอ้งกบั มนตรี เลิศสกุลเจริญ (2547: 11) ให้ความหมาย

ไวว้่า ความรับผดิชอบต่อสงัคม เป็นการแสดงออกของพฤติกรรมองคก์รต่อสงัคมภายนอก เป็นการ

สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อองค์กรทาํให้เกิดการยอมรับจากสังคม การปฏิบติัขององค์กรจะตอ้งอยู่ใน
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ความรับผดิชอบทางเศรษฐกิจ กฎหมาย จริยธรรม และการใชดุ้ลยพินิจขององคก์รท่ีพึงเห็นสมควร 

ซ่ึงการจดักิจกรรมหรือการบริการสามารถกระทาํไดห้ลายรูปแบบ ทั้งทางดา้นพฒันาชุมชน สุขภาพ

อนามยั การศึกษา ส่ิงแวดลอ้ม สิทธิผูบ้ริโภค และวฒันธรรม และ สถาบันไทยพฒัน์ (2553)                 

ใหค้วามหมายไวว้่า ความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ บรรษทับริบาล หมายถึง การดาํเนินกิจกรรม

ภายในและภายนอกองค์กร ท่ีคาํนึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งในระดับใกลแ้ละไกล ด้วยการใช้

ทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นองคก์รหรือทรัพยากรจากภายนอกองค์กร ในอนัท่ีจะทาํให้อยู่ร่วมกนัในสังคม

ไดอ้ยา่งเป็นปกติสุข 

 

 
 

ภาพท่ี 18 ลาํดบัชั้นของผูมี้ส่วนไดเ้สียในระดบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรับผดิชอบต่อสงัคม 

(สถาบนัไทยพฒัน์, 2554) 

 

2. รูปแบบของการดําเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด 

(มหาชน)  

จากพิจารณารูปแบบโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั ไทยเบฟเวอเรจ 

จาํกดั (มหาชน) ตามแนวคิดของฟิลลิป คอตเลอร์ และแนนซ่ี ลี, สถาบนัไทยพฒันา และสถาบนั

ธุรกิจเพ่ือสงัคม พบว่า บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) โดดเด่นในรูปแบบของการบริจาค
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เพ่ือการกุศล เป็นการบริจาคเงินหรือส่ิงของใหแ้ก่ผูท่ี้ไดรั้บความเดือดร้อนหรือมีความตอ้งการเงิน

หรือส่ิงของเหล่านั้น ซ่ึงความรับผิดชอบต่อสังคมรูปแบบน้ีเป็น CSR-after-process คือเป็นการ

รับผิดชอบต่อสังคมทาํอยู่นอกกระบวนการต่างๆ ของบริษทัเป็นการทาํเพ่ือสังคมภายนอกเป็น

ส่วนมากให้ได้รับการบริจาคย่างทั ่วถึง สามารถเลือกกลุ่มผูรั้บอย่างเฉพาะเจาะจงได ้และเป็น 

Strategic CSR การทาํความรับรับผิดชอบต่อสังคมในเชิงรุก (Proactive) ท่ีองค์กรสามารถริเร่ิม

กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคมดว้ยตวัเองใหแ้ก่สงัคมภายนอก ซ่ึงแตกต่างจาก พนัธกิจ ปรัชญา

ในการดาํเนินธุรกิจ และจริยธรรมท่ีกาํหนดไว  ้โดยมุ่งเน้นไปท่ีการสร้างสรรค์สังคม  การเป็น

องคก์รท่ีรักสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม การใหส้งัคมจะพฒันาต่อไปอยา่งมีประสิทธิภาพ เป็นตน้ ซ่ึงการ

แสดงออกถึงความรับผดิชอบท่ีสร้างสรรคส์ังคมนั้น ควรเป็นการพฒันาสังคมให้อยู่ไดด้ว้ยตนเอง

อยา่งย ัง่ยนื แต่การบริจาคเพ่ือการกุศลเป็นใหเ้พียงแค่เงินและส่ิงของเป็นเพียงการใหเ้พ่ือหวงัผลเป็น

ช่ือเสียงท่ีข้ึนเท่านั้น สอดคลอ้งกบั โสภณ พรโชคชยั (2553: 14) ท่ีกล่าวว่า บริษทัใดจะทาํบุญ ทาํดี

เกินหนา้ท่ีรับผดิชอบ ถือเป็นอาสาสมคัร เป็นการบาํเพ็ญประโยชน์ เป็นกิจกรรมท่ีดาํเนินการเพื่อ

แสดงความใจกวา้งและทาํใหส้งัคมช่ืนชม ส่งผลดีต่อธุรกิจ ถือเป็นการตลาดอยา่งอ่อนๆ ดงันั้นหาก

ตอ้งการรับผิดชอบต่อสังคมให้เป็นไปตาม พนัธกิจ ปรัชญาในการดาํเนินธุรกิจ และจริยธรรมท่ี

กาํหนดไว ้บริษทัควรมุ่งเนน้การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในรูปแบบการตลาดเพ่ือมุ่งแกไ้ข

ปัญหาทางสงัคม หรือการประกอบธุรกิจอยา่งรับผดิชอบต่อสงัคม ตามแนวคิดของฟิลลิป คอตเลอร์ 

และแนนซ่ี ลี ในรูปแบบของ Creative CSR  เพ่ือให้แสดงออกถึง ความรับผิดชอบต่องสังคมท่ี

สร้างสรรค ์และในรูปแบบของ CSR-in-process ซ่ึงเป็นการดาํเนินความรับผดิชอบต่อสงัคมท่ีอยูใ่น

กระบวนหลกัของกิจการหรือเป็นการทาํธุรกิจท่ีหากาํไรอยา่งมีความรับผดิชอบ  
 

3. กลยุทธ์การส่ือสารโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด 

(มหาชน)  

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) เป็นบริษัทเอกชนท่ีทําโครงการความ

รับผดิชอบต่อสงัคมมาอยา่งต่อเน่ือง และใหค้วามสาํคญักบัความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นอย่างมาก 

และไดร้ะบุไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของพนัธกิจ อนัแสดงใหเ้ห็นถึงการให้ความสาํคญัในระดบัผูบ้ริหารท่ี

ถ่ายทอดไปยงัพนกังานผูป้ฏิบติั และเป็นผลส่งต่อไปถึงสงัคมภายนอก ผลจากการศึกษากลยุทธ์ใน
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การส่ือสารโครงการความรับผดิชอบต่อสงัคม ของไทยเบฟ พบว่า ไทยเบฟใชก้ลยทุธก์ารส่ือสารทั้ง

ภายในและภายนอก  

กลยุทธ์การส่ือสารภายในใชก้ารส่ือสารจากบนสู่ล่าง คือมีการถ่ายทอดจากผูบ้ริหาร

ระดบัสูง ลงสู่ผูบ้ริหารระดบักลาง ไปจนถึงผูป้ฏิบติั เปิดโอกาสใหบุ้คลากรทุกระดบัมีไดมี้ส่วนร่วม

ในกิจกรรม ความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั ทาํให้บุคลากรเกิดความภาคภูมิใจท่ีไดเ้ป็นส่วน

หน่ึงในการช่วยเหลือสงัคม และยงัมีการส่ือสารตามแนวนอน  ซ่ึงเป็นการใหข้อ้มลูข่าวสารระหว่าง

เพ่ือนร่วมงานในหน่วยงานเดียวกนั ทาํให้การเขา้ร่วมกิจกรรมของพนักงานมีความน่าสนใจมาก

ยิง่ข้ึนเพราะไม่ไดเ้ป็นคาํสัง่จากผูบ้ริหารใหม้าร่วมกิจกรรมเท่านั้น แต่ยงัเป็นการเชิญชวนจากเพ่ือน

ร่วมงานอนัเป็นการสร้างสมัพนัธท่ี์ดีระหว่างพนกังานภายในองคก์รอีกดว้ย  

กลยุทธ์การส่ือสารภายนอก ไทยเบฟมีการส่ือสารเร่ืองเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อ

สงัคมหลายวิธีดว้ยกนั โดยเนน้ภาพของการทาํประโยชน์ใหแ้ก่สงัคม หรือการจุดประเด็นทางสงัคม

ใหเ้กิดความคิดสร้างสรรค ์หรือแมแ้ต่การสร้างความสมัพนัธอ์นัดีใหแ้ก่คนในสงัคม   

 การส่ือสารโครงการความรับผดิชอบต่อสังคม ของไทยเบฟนั้นจะให้ความสาํคญักบั

โครงการเด่นๆ เช่น โครงการไทยเบฟ...รวมใจตา้นภยัหนาว โครงการเมาไม่ขับ โครงการเพื่อ

เทอดพระเกียรติ โครงการไทยเบฟ ไทยทาเลน้ท์ เป็นตน้ และไดเ้ลือกใชก้ารส่ือสารผ่านเคร่ืองมือ

การส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจร ไดแ้ก่ ส่ือภาพยนตร์โฆษณา ป้ายโฆษณา ส่ือกลางแจง้ ส่ือ

ส่ิงพิมพ ์การจดักิจกรรมพิเศษ การเป็นผูอุ้ปถมัภกิ์จกรรม และส่ือออนไลน์ ผลการวิจยัน้ีสอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของ วศินี นพคุณ (2551) ท่ีพบว่า ส่ือท่ีกลุ่มอุตสาหกรรมพลงังานใชใ้นการดาํเนิน

โครงการ ความรับผดิชอบต่อสงัคม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ ส่ือบุคคล ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือเฉพาะกิจ และ

ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ และควรมีการใชส่ื้อผสมในการส่ือสารกบัชุมชนเพ่ือให้เกิดความน่าสนใจมาก

ยิง่ข้ึน หากแต่การส่ือสารท่ีว่าไดผ้ล ส่ิงท่ีเกิดข้ึนของการสร้างภาพลกัษณ์องค์กรย่อมส่งผลในระยะ

ยาวต่อทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีจะมีต่อสินคา้ภายใตร่้มเงาขององคก์รทั้งหมด 

นอกจากน้ียงัพบว่าไทยเบฟมีการส่ือสารเร่ืองความรับผดิชอบต่อสังคมไม่มากนักหาก

เปรียบเทียบกบัองค์กรอ่ืนๆ เช่น องค์กรในกลุ่มพลงังาน และไทยเบฟยงัเลือกใชส่ื้อท่ีไม่ต้องใช้

งบประมาณมากเพราะตอ้งการมุ่งเน้นการตอบแทนประโยชน์ให้แก่สังคมมากกว่าความตอ้งการ
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ประกาศผา่นส่ือสาธารณะท่ีใชง้บประมาณจาํนวนมาก เพียงเพื่อใหส้งัคมรับรู้ว่าไทยเบฟไดท้าํอะไร

เพ่ือสังคมไปบ้างแต่สังคมไม่มีโอกาสทราบได้เลยว่าส่ิงท่ีนาํเสนอนั้ นเป็นเร่ืองจริงหรือไม่ และ

สงัคมไดป้ระโยชน์จริงอยา่งท่ีพยายามจะนาํเสนอหรือไม่ 

 

4. การรับรู้รูปแบบโครงการความรับผดิชอบต่อสังคม ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) 

ของผู้บริโภค 

 
ผูบ้ริโภคปัจจุบันหันมาให้ความสําคัญกับการเลือกซ้ือสินค้าจากบริษัทท่ีมีความ

รับผิดชอบต่อสังคมท่ีมีการแสดงอย่างจริงใจ ดังนั้ นความรับผิดชอบต่อสังคมจึงมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือ และผลต่อภาพลกัษณ์ท่ีดีในสายตาของผูบ้ริโภค 

ผลจากการศึกษาการรับรู้รูปแบบโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของผูบ้ริโภค 

พบว่า ผูบ้ริโภคมองว่าความรับผิดชอบต่อสังคม คือ เคร่ืองมือทางการตลาดอย่างหน่ึงท่ีทาํเพ่ือให้

รู้จกับริษทั รู้จกัสินคา้ เพ่ือใหเ้ห็นว่าบริษทัมีนํ้ าใจต่อสงัคม  และการโฆษณาก็เป็นส่ือท่ีผูบ้ริโภคพบ

เห็นไดบ่้อยคร้ัง เป็นการนาํเสนอถึงการออกไปช่วยเหลือสังคม หรือการให้ข่าวท่ีมีการร่วมบริจาค

เงิน ส่ิงของจากบริษทัต่างๆ มากมาย แต่ก็ยงัมีการแฝงไปดว้ยการแสดงตวัตนว่าบริษทัเป็นผูบ้ริจาค 

ทาํให้เป็นภาพท่ีผูบ้ริโภคมองว่าเหตุการณ์หรือวิธีการท่ีเกิดข้ึนเร่ืองของการสร้างภาพลกัษณ์ 

ในขณะท่ีผูบ้ริโภคคิดว่าการทาํความรับผดิชอบท่ีแทจ้ริงนั้นควรทาํดว้ยใจมิไดห้วงัผลตอบแทนเป็น

หลกั และควรเร่ิงจากภายในบริษทัก่อน และยงัสามารถแสดงออกผ่านการผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพ

และราคาท่ีเหมาะสม 

ไทยเบฟมีการทาํ ความรับผดิชอบต่อสงัคม มาเป็นเวลานาน โดยโครงการท่ีผูบ้ริโภค

รู้จกัมากท่ีสุด คือ โครงการไทยเบฟ…รวมใจตา้นภยัหนาว ผูบ้ริโภครับรู้ว่าโครงการน้ีดาํเนินการ

โดยการออกไปแจกจ่ายผา้ห่มใหแ้ก่ผูป้ระสบภยัหนาวเป็นประจาํทุกปี ผลการวิจยัน้ีสอดคลอ้งกบั

งานวิจัยของ วุธพงศ ์ลาภเจริญ (2550) ท่ีพบว่า พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคมี

ความเก่ียวขอ้งหรือมีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัการทาํกิจกรรม ความรับผิดชอบต่อ

สงัคม ในทิศทางเดียวกนักบักิจกรรม ความรับผดิชอบต่อสงัคม ของบริษทัดงัต่อไปน้ี ประกอบดว้ย 

ไทยเบฟเวอเรจ ปูนซีเมนตไ์ทย แบรนด ์ช่อง 7 ปตท. และ บางจากปิโตรเลียม นอกจากน้ีผูบ้ริโภคมี
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ความคิดเห็นว่าการทาํโครงการความรับผดิชอบต่อสงัคม ของบริษทัเป็นการทาํเพ่ือสร้างภาพลกัษณ์

ท่ีดี ผลหวงัผลในการกระตุ้นยอดขาย ผูบ้ริโภคยงัให้ความสนใจกับการท่ีบริษทัเปิดโอกาสให้

บุคคลภายนอกเขา้ไปมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสงัคมอีกดว้ย  

 

ข้อเสนอแนะจากการวจิยั 

1. การทาํโครงการความรับผดิชอบต่อสงัคมใหป้ระสบความสาํเร็จไดน้ั้น องค์กรควร

กาํหนดรูปแบบของกิจกรรมใหช้ดัเจน มีการสร้างเอกลกัษณ์ให้แก่โครงการ โดยให้สอดคลอ้งกบั

รูปแบบของกิจการ และทนัต่อกระแสของสงัคมในแต่ละช่วงเวลา เพ่ือใหเ้ป็นท่ีสนใจของคนทัว่ไป 

2.  รูปแบบของโครงการหรือกิจกรรมความรับผิดชอบสังคมควรเป็นรูปแบบท่ีย ัง่ยืน

มุ่งเนน้การพฒันา สะทอ้นถึงการทาํกิจการโดยไม่เอารับเอาเปรียบผูมี้ส่วนไดส่วนเสีย 

3. การส่ือสารภายในองคก์รควรสร้างความเขา้ใจร่วมกนั โดยการกาํหนดไวต้ั้ งแต่ใน

ระดบันโยบาย วิสยัทศัน์ของผูบ้ริหารเป็นเร่ืองท่ีสาํคญัมาก หากผูบ้ริหารให้ความสาํคญักบัการทาํ

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม จะส่งผลถึงการปฏิบติัของพนักงานทุกระดบั การทาํกิจกรรม

ความรับผดิชอบต่อสงัคมขององคก์รจะมีโอกาสประสบความสาํเร็จมากยิง่ข้ึน   

4. การส่ือสารท่ีพอเหมาะเป็นเร่ืองท่ีควรให้สาํคญั เพ่ือไม่ให้ผูบ้ริโภคมองว่าเป็นการ

สร้างภาพลกัษณ์แต่เพียงอย่างเดียว และไม่เป็นการสูญเสียงบประมาณในส่วนของการช่วยเหลือ

สังคมไปโดยเปล่าประโยชน์ และควรเลือกวิธีการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับ

กลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการใหรั้บรู้ 

5. การเปิดเผยขอ้มูลทางบญัชีเก่ียวกับการทาํกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีมี

ความชดัเจน เช่น การเปิดเผยงบประมาณท่ีจะให้ในการดาํเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

โดยเฉพาะ และบอกถึงแหล่งท่ีมาของงบประมาณ แสดงรายการจาํนวนส่ิงของหรือมูลค่าของท่ีใช้

ในกิจกรรมต่างๆ จะสามารถทาํใหอ้งคก์รมีความน่าเช่ือถือมากข้ึน  

6. แนวทางท่ีน่าสนใจในปัจจุบันเก่ียวกับการประชาสัมพันธ์ คือการเชิญชวนให้

บุคคลภายนอกได้เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ มากข้ึน เพ่ือให้คนเหล่านั้ นได้รับรู้ถึง

วตัถุประสงค ์ขั้นตอน และวิธีการทาํเพ่ือสงัคมขององคก์รอยา่งแทจ้ริง 
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ข้อเสนอแนะเพือ่การศึกษาต่อไป 

 1. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณ์พนักงานในบริษทั และ

ผูบ้ริโภค เท่านั้น การศึกษาต่อไป อาจตอ้งดาํเนินการสมัภาษณ์ในระดบัผูบ้ริหาร เก่ียวกบัวิสัยทศัน์

และความคิดเห็นเก่ียวกบัความรับผดิชอบต่อสังคมท่ีมีผลต่อรูปแบบโครงการความรับผิดชอบต่อ

สงัคมเพ่ือความชดัเจนยิง่ข้ึน 

 2. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษากลยุทธ์การส่ือสารโดยรวมขององค์กร เท่านั้ น 

การศึกษาต่อไป ควรขยายขอบเขตให้ครอบคลุมถึงกลยุทธ์การส่ือสารภายนอกโดยเจาะลึกไปถึง

การใชส่ื้อสาธารณะ ท่ีผลต่อการรับรู้โครงการความรับผดิชอบต่อสงัคม หรือสามารถสร้างแรงจูงใจ

ในการเขา้ร่วมโครงการความรับผดิชอบต่อสงัคมได ้  
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แนวคาํถามสําหรับบุคลากรบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) 

 

 เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูท่ีครอบคลุมประเด็นและปัญหาการวิจยั ผูว้ิจยัจะดาํเนินการสัมภาษณ์

โดยเป็นคาํถามปลายเปิด เพ่ือใหผู้ใ้หข้อ้มลูสามารถเล่าเร่ืองราวต่างๆ ไดอ้ย่างละเอียด และเกิดการ

ยดืหยุน่ในการสมัภาษณ์ โดยมีแนวคาํถามดงัน้ี 

1. จุดเร่ิมตน้ของการทาํกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคมของบริษทั ไทยเบฟเวอเรจ 

จาํกดั (มหาชน)มาจากอะไร 

2. กระแสสงัคม หรือพฤติกรรมของผูบ้ริโภค มีส่วนในการผลกัดนัในบริษทัเอกชน 

หนัมาสนใจทาํกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคมหรือไม่ เพราะอะไร 

3. การท่ีในปัจจุบนั บริษทัเอกชน หนัมาใหค้วามสาํคญักบัการทาํกิจกรรมความ

รับผดิชอบต่อสงัคมมีวตัถุประสงคเ์พ่ืออะไร 

4. ความรับผดิชอบต่อสงัคมมีความสาํคญัต่อการดาํเนินกิจการของบริษทัของท่าน

หรือไม่ อยา่งไร 

5. การแสดงออกถึงการมีความรับผดิชอบต่อสงัคม ของท่านส่วนใหญ่ เป็นไปใน

ลกัษณะใด 

6. ท่านคิดว่าบริษทัท่ีจะทาํกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคมใหป้ระสบความสาํเร็จ

ไดน้ั้น จาํเป็นหรือไม่ท่ีจะบุคลากรในบริษทัเห็นความสาํคญั เพราะอะไร 

7. ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไร ในเร่ืองของการใหพ้นกังาน/สงัคม เขา้มามีส่วนร่วมใน

การทาํกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคมขององคก์ร 

8. วิธีการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ ในการส่ือสารถึงกิจกรรมความรับผดิชอบต่อ

สงัคมทั้งต่อบุคลากรในบริษทั และสงัคม หรือผูบ้ริโภค ไดรั้บรู้ คือวิธีใด 

9. ท่านคิดว่า พนกังาน/สงัคม มีการตอบสนองต่อการส่ือสารของท่านอยา่งไร 

10. ท่านใชว้ิธีใดในการวดัผลความสาํเร็จของการทาํกิจกรรมความรับผดิชอบต่อ
สงัคมของท่าน 
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แนวคาํถามผู้บริโภคสินค้าของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) 

 

1. ท่านเขา้ใจความหมายของคาํว่า ความรับผดิชอบต่อสงัคม ว่าอยา่งไร 

2. ท่านคิดว่าความรับผิดชอบต่อสังคมมีประโยชน์หรือมีความสาํคัญอย่างไรกับ

สภาพสงัคมในปัจจุบนั 

3. ท่านรู้จกัหรือเคยมีประสบการณ์ร่วมกบักิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคม หรือไม่ 

อยา่งไร 

4. ท่านรู้จกัโครงการหรือกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั ไทยเบฟเวอ

เรจ จาํกดั (มหาชน) หรือไม่ รู้จกัโครงการใดบา้ง และผา่นช่องทางใดบา้ง 

5. ท่านคิดว่าโครงการความรับผดิชอบต่อสงัคมของของบริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั 

(มหาชน) จดัทาํโครงการต่างๆข้ึนเพ่ือวตัถุประสงคใ์ด และทาํในรูปแบบใด 

6. ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรเก่ียวกบัทิศทางในการจดัทาํโครงการความรับผิดชอบ

ต่อสงัคมของบริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) หรือบริษทัเอกชนอ่ืนๆ 

7. ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 
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