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บทคัดย่อ

 การศกึษาวจัิยเรือ่ง “ความคาดหวงั การรับรูแ้ละความพงึพอใจของชมุชนภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ

ที่มีต่อกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม (CSR) ในธุรกิจเบียร์” มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความคาดหวัง การรับรู้ 

และความพึงพอใจ 2) ศึกษาความแตกต่างของความคาดหวัง การรับรู้และความพึงพอใจ โดยจ�าแนกตาม

ลักษณะทางประชากรของชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ของความคาดหวังและ

การรับรู้ และ 4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของความคาดหวังและความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมองค์กรเพื่อ

สังคมของชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง มีอายุ 56 ปีขึ้นไป 

การศึกษาอยู่ในระดับต�่ากว่ามัธยมศึกษา ส่วนใหญ่มีรายได้น้อยกว่า 10,000 บาทและมีอาชีพรับจ้างทั่วไป 

ส่วนใหญ่มีที่อยู่อาศัยในอ�าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังต่อกิจกรรม

องค์กรเพื่อสังคมในธุรกิจเบียร์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 โดยมีความคาดหวังต่อ

กิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมในธุรกิจเบียร์ ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.00 รอง

ลงมา คือ ด้านการมีส่วนร่วมโครงการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.92 และ  

ด้านบุคลากร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.89 ในส่วนของการรับรู้ของชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่ มีต ่อกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมในธุรกิจเบียร์ พบว่ากลุ ่มตัวอย่างมีการรับรู ้ต ่อกิจกรรมองค์กร

เพื่อสังคมในธุรกิจเบียร์ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28 โดยมีการรับรู้ต่อกิจกรรม



171

◆ ความคาดหวัง การรับรู้และความพึงพอใจของชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีต่อกิจกรรมองค์กร ◆

เพื่อสังคม (CSR) ในธุรกิจเบียร์

Saint John’s Journal

วารสารเซนต์จอห์น

องค์กรเพือ่สงัคมในธุรกิจเบยีร์ ด้านโครงการกิจกรรมองค์กรเพือ่สงัคม อยูใ่นระดับมาก มค่ีาเฉลีย่ 3.47 และ

ด้านการประชาสมัพนัธ์โครงการกิจกรรมองค์กรเพือ่สงัคม อยูใ่นระดบัปานกลาง มค่ีาเฉลีย่ 3.07 และส�าหรบั

ความพึงพอใจของชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีต่อกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมในธุรกิจเบียร์ พบว่ากลุ่ม

ตัวอย่างมคีวามพงึพอใจต่อกิจกรรมองค์กรเพือ่สงัคมในธุรกิจเบยีร์ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มค่ีาเฉลีย่เท่ากับ 

3.67 โดยมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมในธุรกิจเบียร์ ด้านการมีส่วนร่วมโครงการกิจกรรม

องค์กรเพื่อสังคม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.72 รองลงมา คือ ด้านการจัดการโครงการกิจกรรมองค์กร

เพื่อสังคม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.67 และด้านบุคลากร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.63

ค�าส�าคัญ: กิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม, ธุรกิจเบียร์, ความคาดหวัง, การรับรู้, ความพึงพอใจ

Abstract

 The objectives of this research were 1) to investigate the northeastern region 

community’s expectation, perception and satisfaction toward the corporate social 

responsibility (CSR) program of beer businesses; 2) to identify differences in the expectation, 

perception and satisfaction across the demographic groups in the northeastern region;

and 3) to examine the relationship between the expectation and the perception as well 

as the relationship between the expectation and the satisfaction.

 This was a quantitative study. The questionnaire used in data collection was 

self-administered; the data was collected from December 2017 to February 2018. The 

sample population was composed of 400 people from Ban Phai district, Khan Khaen

province and So Phisai district, Buengkan province. Descriptive statistics was used to

analyze the data, test the hypothesis, and demonstrate the frequencies, percentages and 

averages, while the inferential statistics was used to test the hypothesis and model relationship 

among the variables with the statistical significance at .05 level.

 The research findings showed that the majority of the sample was men rather

than women, aged over 56, with lower than secondary education and a monthly income

under 10,000 baht, most being workers in Ban Phai district, Khon Khaen province. Their 

overall expectation toward the CSR program was at a high level, with the average at 3.94. 

Their expectation toward the beer businesses regarding the provision of tools and equipment 

was at the highest level, with the average at 4.00, followed by the aspect of participation

in the CSR program at a high level, with the average at 3.92; and the personnel aspect 

at 3.89. Overall, the northeastern communities’ perception of the CSR program was at a 
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medium level, with the average at 3.28; the perception of program activities was at a high 

level, with the average at 3.47 and the perception of the program publicity was at medium 

level, with the average at 3.07. The overall satisfaction perception of the northeastern 

communities toward the CSR program was at a high level, with the average at 3.67; the 

participation aspect was at a high level, with the average at 3.72; followed by the program 

management at a high level, with the average at 3.67; the personnel aspect at a high level, 

with the average at 3.63. 

Keywords: Corporate Social Responsibility (CSR), The Brewery Businesses, Expectation, 

 Perception, Satisfaction
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บทน�ำ

	 ปัจจบัุนการด�าเนนิธรุกิจมกีารแข่งขนัทีส่งูมาก	การบรกิารและการสือ่สารทีส่ะดวกรวดเรว็มาก

ขึ้นท�าให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้นจากอดีต	 ธุรกิจยุคใหม่จึงต้องมีการวางแผนและให้ความส�าคัญ

กับผู้บริโภค	รวมไปถึงการด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร	(Corporate	Social	

Responsibility:	CSR)	อันจะช่วยให้ธุรกิจมีความยั่งยืน	ซึ่งต้องเป็นการด�าเนินการเพื่อสร้างคุณค่าให้

กับสังคม	 ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง	 ๆ	 ในลักษณะที่ท�าอย่างจริงจังมิใช่กิจกรรม

สร้างภาพลักษณ์เพียงอย่างเดียว	 เน้นเรื่องของการสร้างผลตอบแทนทางสังคมและการรักษา

สิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับเป้าหมายของผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ประเทศไทยมีการรณรงค์ส่งเสริม

ให้กิจการทั้งภาคธุรกิจ	 โดยเฉพาะบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

และกิจการที่มิใช่ภาคธุรกิจ	ให้ประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมตามทิศทางสากลอย่างมี

คุณธรรมเพือ่สร้างคุณค่าและประโยชน์สขุแก่กจิการ	ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยี	สงัคม	สิง่แวดล้อมและประเทศ

ชาติอย่างแท้จรงิ	(คณะกรรมการกลุม่ความร่วมมอืทางวชิาการเพือ่พฒันามาตรฐาน	การเรยีนการสอน

และการวิจัยด้านบริหารธุรกิจแห่งประเทศไทย,	2555:	19)	

	 ภาคธุรกิจในประเทศไทยจึงมุ่งไปท่ีการด�าเนินกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมมากขึ้น	 ซ่ึงเป็นผลดี

ต่อความเจริญเติบโตของภาคธุรกิจ	 รวมไปถึงเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ประเภทธุรกิจเบียร์ที่มุ่งเน้นการ

ด�าเนนิการด้านกิจกรรมองค์กรเพือ่สงัคมเช่นเดียวกบัธรุกจิอ่ืน	ๆ 	ซ่ึงส่วนใหญ่จะเน้นการท�ากจิกรรมใน

รูปแบบของการจัดกิจกรรมต่าง	ๆ	เช่น	การแจกของให้ผู้ประสบภัย	การให้ทุนการศึกษาแก่เด็กยากไร้	

การจัดระดมทุนเพือ่ช่วยซ้ืออุปกรณ์การศึกษาให้เด็กในชนบท	เป็นต้น	โดยจะเน้นการประชาสมัพนัธ์ว่า	

ธุรกิจได้ท�ากิจกรรมเพื่อสังคมผ่านสื่อต่าง	ๆ	ควบคู่ไปด้วยและใช้เพื่อพัฒนาชื่อเสียง	ภาพลักษณ์และ

ตราสนิค้า	(Brand)	ขององค์กร	จะเน้นการด�าเนนิกิจกรรมทีต่่อเนือ่งมากกว่า	มกัเป็นโครงการในระยะ

ยาว	เพื่อหวังผลที่จะได้รับในระยะยาว	ด้วยเหตุนี้ผู้บริหารของบริษัท	ไทยเบฟเวอเรจ	จ�ากัด	(มหาชน)	

และบรษิทั	บญุรอดบรวิเวอรี	่จ�ากัด	จึงพยายามอย่างยิง่ทีจ่ะท�าให้บรษิทัเป็นทีย่อมรบัจากสงัคม	ลกัษณะ

กจิกรรมองค์กรเพือ่สงัคมมกัจะด�าเนนิการในพืน้ทีท่ีบ่รษิทัต้ังอยูห่รอืด�าเนนิงานอยู	่เช่น	การบรจิาคเงิน

ให้ชุมชน	 การจัดท�าโครงการพัฒนาชุมชน	 การพัฒนาอาชีพของชาวบ้านในชุมชน	 การฟื้นฟูสภาพ

แวดล้อมในชุมชน	 การจ้างคนในชุมชนให้ท�างานในโครงการที่บริษัทริเริ่มขึ้น	 เป็นต้น	 (เกรียงศักด์ิ	

เจริญวงศ์ศักดิ์,	2550)

	 ส�าหรับธุรกิจเบียร์ในประเทศไทยมีส่วนแบ่งทางการตลาด	 3	 ระดับ	 คือ	 ตลาดธุรกิจเฉพาะ

กลุม่	ตลาดธรุกิจขนาดกลาง	และตลาดธรุกิจขนาดย่อม	โดยแบ่งตามภาพลกัษณ์	สนิค้า	ราคา	คุณภาพ	

ผู้บริโภคและอื่น	ๆ	ในการศึกษาครั้งนี้	ผู้วิจัยเลือกศึกษากิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมของบริษัทบุญรอด

บรวิเวอรี	่ภายใต้ผลติภัณฑ์เบยีร์สงิห์	จ�ากัดและบรษิทัไทยเบฟเวอเรจ	จ�ากดั	(มหาชน)	ภายใต้ผลติภัณฑ์
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เบยีร์ช้างเป็นหลกัในการสือ่สารของกจิกรรม	ทีท่ัง้	2	บรษัิทมสีนิค้าเบียร์ในระดับตลาดธรุกิจขนาดกลาง	

จะท�าให้การศึกษากว้างมากทีส่ดุ	เนือ่งจากมผู้ีบรโิภคและรูจั้กแบรนด์	รวมไปถึงมกีารจัดกิจกรรมองค์กร

เพื่อสังคมค่อนข้างมากที่สุด	 การด�าเนินกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมในธุรกิจเบียร์ที่มีอยู่ในประเทศไทย	

รวมทั้งในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ซ่ึงเป็นพื้นที่ที่ประสบภัยธรรมชาติบ่อยครั้ง	 ไม่ว่าจะ

ประสบภัยใด	ๆ	ต่างมีความขาดแคลนตามมา	

	 บริษัท	 ไทยเบฟเวอเรจ	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ให้ความส�าคัญในการจัดกิจกรรมช่วยเหลือชุมชน

ทางภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	ดังนี	้1)	โครงการชุมชนดีมรีอยย้ิมในหมูบ้่านส�าโรง	อ�าเภอล�าปลายมาศ	

จังหวดับรุรีมัย์และอ�าเภอบ้านไผ่	จังหวดัขอนแก่น	2)	โครงการไทยเบฟร่วมสร้างต้นแบบต�าบลสมัมาชีพ	

1	ต�าบล	1	บริษัท	 ในชุมชน	ต�าบลโพนทอง	 จังหวัดชัยภูมิ	 และ	3)	 โครงการไทยเบฟ	 รวมใจต้าน

ภัยหนาว	ใน	8	จังหวัดทางภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	(รายงานการพฒันาทีย่ัง่ยืนบรษิทัไทยเบฟเวอเรจ	

จ�ากัด	(มหาชน),	2558)

	 นอกจากนั้นบริษัท	 บุญรอดบริวเวอรี่	 จ�ากัด	 ก็ได้มีการจัดกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม	 ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือเช่นเดียวกัน	 โดยใช้นามในการช่วยเหลือว่า	 “สิงห์อาสา”	 มีโครงการทางภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ	ดังนี้	 1)	 โครงการภารกิจต้านลมหนาว	ภาคอีสาน	ใน	จังหวัดบึงกาฬ	จังหวัด

หนองคาย	จังหวัดมุกดาหาร	จังหวัดนครพนม	จังหวัดสกลนคร	จังหวัดร้อยเอ็ด	จังหวัดกาฬสินธุ์	และ

จังหวัดหนองบัวล�าภู	2)	โครงการสิงห์อาสาช่วยภัยแล้ง	ในจังหวัดอุดรธานี	จังหวัดนครพนม	จังหวัด

มหาสารคาม	 จังหวัดบุรีรัมย์	 จังหวัดขอนแก่น	 และจังหวัดบึงกาฬ	 3)	 โครงการค่ายอาสาลงพื้นที	่

(Hug	 น้อง)	 ในอ�าเภอแก่งคร้อ	 จังหวัดชัยภูมิ	 4)	 โครงการสิงห์อาสาปลูกป่า	 ในอ�าเภออุบลรัตน์

จังหวัดขอนแก่น	และบ้านล�าโกน	อ�าเภอสวุรรณภูม	ิจังหวัดร้อยเอ็ด	และ	5)	โครงการสงิห์อาสาพฒันา

ชุมชน	ในจังหวัดสกลนคร	จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดหนองบัวล�าภู	(สิงห์อาสา,	2560)

	 ทั้งนี้ผู้วิจัยจะศึกษาความคาดหวัง	การรับรู้	และความพึงพอใจของชุมชนที่อาศัยอยู่ในอ�าเภอ

ทีม่กีารจัดกจิกรรมองค์กรเพือ่สงัคมของทัง้บรษิทั	ไทยเบฟเวอเรจ	จ�ากดั	(มหาชน)	และบรษิทั	บญุรอด

บริวเวอรี่	จ�ากัด	นอกจากนั้นยังเป็นอ�าเภอที่มีการจัดกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมเป็นจ�านวนมากที่สุดใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ได้แก่	(1)	อ�าเภอบ้านไผ่	จังหวัดขอนแก่น	ที่มีการจัดกิจกรรมองค์กรเพื่อ

สังคม	คือ	โครงการชุมชนดีมีรอยยิ้ม	ไทยเบฟรวมใจต้านภัยหนาวของบริษัท	ไทยเบฟเวอเรจ	จ�ากัด	

(มหาชน)	และโครงการสิงห์อาสาช่วยภัยแล้ง	สิงห์อาสาปลูกป่า	ของบริษัท	บุญรอดบริวเวอรี่	จ�ากัด	

(2)	 อ�าเภอโซ่พิสัย	 จังหวัดบึงกาฬ	 ที่มีการจัดกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม	 คือ	 ไทยเบฟรวมใจต้านภัย

หนาว	 ของบริษัท	 ไทยเบฟเวอเรจ	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 และโครงการภารกิจต้านลมหนาว	 สิงห์อาสา

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้าท่วมของบริษัท	 บุญรอดบริวเวอรี่	 จ�ากัด	 จึงท�าให้อ�าเภอบ้านไผ่	 จังหวัด

ขอนแก่นและอ�าเภอโซ่พิสัย	 จังหวัดบึงกาฬ	 เป็นพื้นที่ที่โดดเด่นในการมีส่วนร่วมและได้รับการ
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เพื่อสังคม (CSR) ในธุรกิจเบียร์

ช่วยเหลือจากกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม	 ทั้งนี้เกิดจากการประสบภัยพิบัติของทั้ง	 2	 อ�าเภอบ่อยครั้ง

รวมไปถึงจังหวัดขอนแก่นที่มีโรงงานผลิตสินค้า	ส่งออก	และมีสนามสิงห์ปาร์คของ	บุญรอดบริวเวอรี่	

จ�ากัด	 ในขณะท่ีบริษัท	 ไทยเบฟเวอเรจ	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 มีโรงงานผลิตสินค้าและส่งออกสินค้าไป

ยังประเทศเพื่อนบ้าน	 ท�าให้ทั้ง	 2	 บริษัทต่างท�ากิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมในพื้นที่ที่คู่แข่งมีช่ือเสียง

มากกว่ากัน	 ผลประโยชน์ในการจัดกิจกรรมจึงเกิดขึ้นท่ี	 อ�าเภอบ้านไผ่	 จังหวัดขอนแก่นและอ�าเภอ

โซ่พิสัย	จังหวัดบึงกาฬ	ดังกล่าวข้างต้น	ผู้วิจัยจึงให้ความส�าคัญในการศึกษากิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม

ของธรุกจิเบยีร์ในภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื	เนือ่งจากจะช่วยให้สามารถได้รบัข้อมลูและความต้องการ

ของชมุชนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือที่แท้จริง	เพื่อให้เกิดประโยชน์อยา่งเหมาะสมและกระจายเปน็

แผนปฏิบติังานทีท่กุส่วนได้น�ามาด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่งและสามารถจะน�าข้อมลูทีพ่บจากการวิจัยใน

ครัง้นีไ้ปใช้ประโยชน์และแนวทางในการพฒันาสร้างสรรค์แนวทางและแผนงานส�าหรบักจิกรรมองค์กร

เพื่อสังคมในอนาคตของธุรกิจเบียร์ได้

วัตถุประสงค์ 

	 1.	 เพื่อศึกษาความคาดหวังของชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีต่อกิจกรรมองค์กรเพื่อ

สังคมในธุรกิจเบียร์	

	 2.	 เพื่อศึกษาการรับรู้ของชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีมีต่อกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม

ในธุรกิจเบียร์

	 3.	 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีต่อกิจกรรมองค์กรเพื่อ

สังคมในธุรกิจเบียร์	

	 4.	 เพื่อศึกษาความแตกต่างของความคาดหวัง	 การรับรู้และความพึงพอใจกิจกรรมองค์กร

เพื่อสังคมในธุรกิจเบียร์	โดยจ�าแนกตามลักษณะทางประชากรของชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

	 5.	 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของความคาดหวังและการรับรู้ที่มีต่อกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม

ของชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

	 6.	 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของความคาดหวังและความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมองค์กร

เพื่อสังคมของชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย

	 1.	ทราบถึงความคาดหวัง	การรับรู้	และความพึงพอใจของชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่

มีต่อกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมในธุรกิจเบียร์
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◆ รัตติกาล อินทะวงษ์ อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ ◆

	 2.	ทราบถึงความแตกต่างของความคาดหวัง	 การรับรู้และความพึงพอใจกิจกรรมองค์กร

เพื่อสังคมในธุรกิจเบียร์	โดยจ�าแนกตามลักษณะทางประชากรของชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

	 3.	ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังและการรับรู ้ของชุมชนภาคตะวันออก-

เฉียงเหนือที่มีต่อกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมในธุรกิจเบียร์

	 4.	ทราบถึงความสมัพนัธ์ระหว่างความคาดหวงัและความพงึพอใจของชุมชนภาคตะวันออก–

เฉียงเหนือที่มีต่อกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมในธุรกิจเบียร์

	 5.	สามารถน�าข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาวิธีการด�าเนินงาน

การสื่อสาร	 การจัดกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมในธุรกิจเบียร์เพื่อให้เกิดประโยชน์และพึงพอใจสูงสุด

แก่ชุมชน

วิธีกำรวิจัย

	 การศึกษาวิจัยเรื่อง	 “ความคาดหวัง	 การรับรู้และความพึงพอใจของชุมชนภาคตะวันออก–

เฉียงเหนือที่มีต่อกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม	 (CSR)	 ในธุรกิจเบียร์”	 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ	

(Quantitative)	โดยวิธีการส�ารวจ	(Survey	Research)	โดยใช้แบบสอบถาม	(Questionnaire)	เป็น

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล	และให้ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้กรอกค�าตอบด้วยตัวเอง	(Self-

administered	questionnaire)	

	 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 คือ	 ประชาชนในอ�าเภอที่มีการจัดกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม

ของทั้งบริษัท	ไทยเบฟเวอเรจ	จ�ากัด	(มหาชน)	และ	บริษัท	บุญรอดบริวเวอรี่	จ�ากัด	ได้แก่	อ�าเภอ

บ้านไผ่	จังหวัดขอนแก่น	และ	อ�าเภอโซ่พิสัย	จังหวัดบึงกาฬ	จากสถิติเกี่ยวกับจ�านวนประชากรของ

ระบบสถิติทางการทะเบียนมีจ�านวน	137,632	คน	ขนาดกลุ่มตัวอย่างสามารถค�านวณได้มาจากสูตร

ของ	Taro	Yamane	ที่ระดับความเชื่อมั่นเท่ากับร้อยละ	95	และที่ระดับความคลาดเคลื่อนยอมรับ

ไม่น้อยกว่า	5%	ได้จ�านวน	400	ตัวอย่าง

	 โดยผู้วิจัยท�าแบบสอบถามซึ่งมี	2	ลักษณะ	คือ	แบบสอบถามชนิดปลายเปิด	(Open-ended	

questions)	และชนิดปลายปิด	(Closed-ended	questions)	ที่สร้างขึ้นบนพื้นฐานของแนวคิด	ทฤษฎี	

และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง	 ตรวจสอบความน่าเช่ือถือของเครื่องมือโดยใช้วิธีค�านวณทางสถิติของ	

Conbach’s	Alpha	Coefficient	วิเคราะห์หาค่าความน่าเชื่อถือ	พบว่าเท่ากับ	0.911	
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วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล

	 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งน้ีเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม	 (Field	 Data	

Collection)	โดยผู้ศึกษาได้เกบ็รวบรวมข้อมลูด้วยตนเองและอาศัยผู้ช่วยจ�านวน	2	คน	ผู้วจิยัด�าเนนิการ

เกบ็ข้อมลูจากกลุม่ตัวอย่าง	คือ	ประชาชนในอ�าเภอบ้านไผ่	จังหวัดขอนแก่น	และอ�าเภอโซ่พสิยั	จังหวัด

บึงกาฬ	ระยะเวลาตั้งแต่เดือนธันวาคม	2560	ถึงกุมภาพันธ์	2561

ผลกำรวิจัยและอภิปรำย

	 ลักษณะทำงประชำกร	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	 มีอายุ	 56	 ปีขึ้นไป	 ส่วนใหญ่

ระดับการศึกษาต�่ากว่ามัธยมศึกษา	 มีรายได้น้อยกว่า	 10,000	 บาท	 มีอาชีพรับจ้างทั่วไป	 และ

ส่วนใหญ่มีที่อยู่อาศัยในอ�าเภอบ้านไผ่	จังหวัดขอนแก่น	

 ควำมคำดหวังของชุมชนภำคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีต่อกิจกรรมองค์กรเพ่ือสังคมใน

ธุรกิจเบียร์	พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคาดหวังต่อกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมในธุรกิจเบียร์	

โดยรวมอยู่ในระดับมาก	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.94	โดยมีความคาดหวังต่อกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมใน

ธุรกิจเบียร์	ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์	อยู่ในระดับมาก	มีค่าเฉลี่ย	4.00	รองลงมา	คือ	ด้านการมีส่วน

ร่วมโครงการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม	อยู่ในระดับมาก	มีค่าเฉลี่ย	3.92	และ	ด้านบุคลากร	อยู่ใน

ระดับมาก	มีค่าเฉลี่ย	3.89	ตามล�าดับ	สอดคล้องกับแนวคิดของ	เดอ	เช็คโค	(อ้างถึงใน	นวลจันทร์	

เพิ่มพูนรัตนกุล,	 2540,	 น.	 11)	 ที่กล่าวถึง	 การก�าหนดความคาดหวังของบุคคลนอกจากขึ้นอยู่กับ	

ระดับความยากง่ายของงานแล้ว	 ยังขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่ผ่านมาในครั้งนั้น	 ๆ	 ด้วย	 ดังท่ีได้กล่าว

ไว้ว่า	 การที่บุคคลเคยประสบความส�าเร็จในการท�างานนั้นมาก่อน	 ก็จะก�าหนดความคาดหวังในการ

ท�างานในคราวต่อไปสงูขึน้และใกล้เคียงกบัความสามารถจรงิมากขึน้	แต่ในทางตรงกันข้ามการก�าหนด

ระดับความหวังต�า่ลงมากเ็พือ่ป้องกันมใิห้ตน	เกดิความรูส้กึล้มเหลวจากการท่ีวางระดับความหวังไว้สงูกว่า

ความสามารถจริง	 การที่บุคคลจะก�าหนดความคาดหวังของตนนั้นจะต้องประเมินความเป็นไปได้ด้วย	

ทั้งนี้เพราะความคาดหวังเป็นความรู้สึกนึกคิดและคาดการณ์ของบุคคลที่มีต่อสิ่งหน่ึงสิ่งใด	 โดย

สิ่งนั้น	 ๆ	 อาจเป็นรูปธรรม	 หรือนามธรรมก็ได้	 ความรู้สึกนึกคิดหรือคาดการณ์นั้นจะมีลักษณะเป็น

การประเมินค่าโดยมาตรฐานของตนเองเป็นเครื่องวัดการคาดการณ์ของแต่ละบุคคล	 แม้จะเป็น

การให้ต่อสิ่งที่เป็นรูปธรรมหรือนามธรรมชนิดเดียวกันก็อาจแตกต่างกันออกไปได้	 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิ

หลัง	ประสบการณ์	ความสนใจและการเห็นคุณค่าความส�าเร็จของสิ่งนั้น	ๆ 	และสอดคล้องกับงานวิจัย

ของนิสากร	โลกสุทธิ	(2551)	ที่พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมความรับผิดชอบ

ต่อสังคมของบริษัท	 สิงห์	 คอร์เปอเรช่ัน	 จ�ากัด	 มาก	 มีความต้ังใจที่จะสนับสนุนและบอกต่อ

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท	สิงห์	คอร์เปอเรชั่น	จ�ากัด	อยู่ในระดับสูง
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 กำรรบัรู้ของชุมชนภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอืทีมี่ต่อกจิกรรมองค์กรเพ่ือสังคมในธุรกจิเบยีร์	

พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการรับรู้ต่อกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมในธุรกิจเบียร์	 โดยรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง	 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 3.28	 โดยมีการรับรู้ต่อกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมในธุรกิจเบียร์	

ด้านโครงการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม	อยู่ในระดับมาก	มีค่าเฉลี่ย	3.47	และด้านการประชาสัมพันธ์

โครงการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม	 อยู่ในระดับปานกลาง	 มีค่าเฉลี่ย	 3.07	 ตามล�าดับ	 สอดคล้อง

กับแนวคิดของ	 Assael	 (1998:	 218)	 ให้ความหมายไว้ว่า	 การรับรู ้	 หมายถึง	 กระบวนการ

ของบุคคลในการเลือก	(Select)	ประมวล	(Organize)	และตีความ	(Interpret)	สิ่งเร้า	จนเกิดเป็น

ภาพรวมของสิ่งนั้น	 ๆ	 การรับรู ้ของผู้บริโภคแต่ละคนจึงแตกต่างกัน	 เนื่องจากการเลือกรับรู ้

ขึ้นอยู่กับความต้องการ	 ค่านิยม	 และความคาดหวังของบุคคลเป็นส�าคัญ	 ดังนั้น	 แม้สถานการณ์

ที่มีสิ่งเร้าเข้ามาเหมือนกัน	ผู้บริโภคแต่ละคนจะมีการรับรู้ที่แตกต่างกัน	และยังสอดคล้องกับงานวิจัย

ของนิสากร	 โลกสุทธิ	 (2551)	 ที่พบว่าการรับรู ้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท	

สิงห์	 คอร์เปอเรชั่น	 จ�ากัด	 ทั้งหมด	 มีค่าเฉลี่ย	 2.80	 คือ	 มีการรู้จักอยู่ในระดับปานกลาง	 โดยกลุ่ม

ตัวอย่างมีการรับรู้การสนับสนุนกีฬากอล์ฟทั้งสมัครเล่นและมืออาชีพมากที่สุด	รองลงมาคือ	กิจกรรม

การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยธรมชาติ	 ส่วนโครงการบุญรอดพัฒนานิสิต	 นักศึกษามีการรับรู้

น้อยที่สุด

	 ควำมพึงพอใจของชุมชนภำคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีต่อกิจกรรมองค์กรเพ่ือสังคมใน

ธุรกิจเบียร์	พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมในธุรกิจเบียร	์

โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 3.67	 โดยมีความพึงพอใจด้านการมีส่วนร่วมโครงการ

กิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม	อยู่ในระดับมาก	มีค่าเฉลี่ย	3.72	รองลงมา	คือ	ด้านการจัดการโครงการ

กจิกรรมองค์กรเพือ่สงัคม	อยูใ่นระดับมาก	มค่ีาเฉลีย่	3.67	และด้านบคุลากร	อยูใ่นระดับมาก	มค่ีาเฉลีย่	

3.63	ตามล�าดับ	ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของแคทซ์	บลัมเบอร์	และกูริวิทช์	(พีระ	จิระโสภณ,	2541,	

น.	634-635)	อ้างอิงจาก	Katz,	Blumberand	Gurevitch,	1973,	Utilization	of	Mass	Communication,	

unpaged	 ที่กล่าวว่าความต้องการของผู้รับสารโดยทั่วไปแล้วของแต่ละบุคคลน้ันจะเป็นไป

เพื่อตอบสนองความต้องการของตนประกอบด้วย	 ต้องการข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับตน	 ต้องการ

ข่าวสารท่ีสอดคล้องกับความเช่ือ	 ทัศนคติ	 ค่านิยมของตน	 ต้องการประสบการณ์ใหม่	 และต้องการ

ความสะดวกและรวดเร็วในการรับสาร	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมองค์กร

เพื่อสังคมในธุรกิจเบียร์	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	อาจเป็นเพราะในการปฏิบัติโครงการของของบริษัท	

ไทยเบฟเวอเรจ	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 และบริษัท	 บุญรอดบริวเวอรี่	 จ�ากัด	 ได้มีการลงพื้นที่ท�ากิจกรรม

องค์กรเพื่อสังคมและมอบสิ่งของตรงตามที่กลุ่มตัวอย่างได้คาดหวังไว้
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เพื่อสังคม (CSR) ในธุรกิจเบียร์

ผลกำรทดสอบสมมติฐำนกำรวิจัย

 สมมติฐำนกำรวิจัยที่	1	ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีลักษณะทางประชากรต่างกันจะ

มีความคาดหวังต่อกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมในธุรกิจเบียร์แตกต่างกัน

	 จากผลการศึกษาพบว่า	ผลการศึกษาไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้	ได้แก่ตัวแปร	อาย	ุระดับ

การศึกษา	และรายได้	มคีวามคาดหวงัต่อกิจกรรมองค์กรเพือ่สงัคมในธรุกจิเบียร์ไม่แตกต่างกนั	ยกเว้น

ตัวแปรด้าน	 เพศ	อาชีพ	 และที่อยู่อาศัย	ที่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้	 ซึ่งสามารถอภิปรายผลโดย

แยกตามแต่ละตัวแปร	ดังนี้

	 ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มี	 เพศ	 อาชีพ	 และที่อยู่อาศัย	 ต่างกันจะมีความคาดหวัง

ต่อกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมในธุรกิจเบียร์แตกต่างกัน	ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่	1	จากการศึกษา

พบว่า	กลุม่ตัวอย่างทีเ่ป็น	เพศชาย	มคีวามคาดหวังต่อกจิกรรมองค์กรเพือ่สงัคมในธรุกจิเบียร์	มากกว่า

กลุ ่มตัวอย่างที่เป็นเพศหญิง	 ผลการวิจัยดังกล่าว	 อาจเนื่องมาจากกลุ ่มตัวอย่างเพศชาย	 มี

ความใกล้ชิดต่อเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล์ประเภทเบยีร์มากกว่ากลุม่ตัวอย่างเพศหญิงจึงท�าให้มแีรงจูงใจต่อ

ความคาดหวังที่มากกว่า	กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพอื่น	ๆ	โดยระบุ	เกษตรกร	มีความคาดหวังต่อกิจกรรม

องค์กรเพื่อสังคมในธุรกิจเบียร์	มากกว่ากลุ่มตัวอย่างทุกอาชีพ	 เนื่องจากความคาดหวังเกิดจากความ

รูส้กึนกึคิดในการคาดคะเนต่อเหตุการณ์ล่วงหน้าอันให้เป็นไปตามความปรารถนาทีต่นเองต้ังไว้	โดยไม่

ได้ขึ้นอยู่กับการกระท�า	ประสบการณ์	หรือสิ่งแวดล้อม	และกลุ่มตัวอย่างที่อยู่อาศัยในอ�าเภอโซ่พิสัย	

จังหวัดบึงกาฬ	มีความคาดหวังต่อกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมในธุรกิจเบียร์	มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่อยู่

อาศัยในอ�าเภอบ้านไผ่	จงัหวัดขอนแก่น	ซ่ึงสอดคล้องกบัทฤษฎีความคาดหวงั	(Expectation	Theory)	

เช่ือว่า	 มนุษย์จะกระท�าพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อจะน�าไปสู่เป้าหมายที่จะสนองความต้องการ

ของตนเอง	(อุไรวรรณ	เกิดผล,	2539)	และสอดคล้องกับสกาวเดือน	ปธนสมิทธิ์	(2540,	น.	64)	ได้

ให้ความหมายของความคาดหวังไว้ว่า	 เป็นแนวคิดที่บุคคลมีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด	 แล้วแสดงออกมาโดย

การพูด	 การเขียน	 และการแสดงออกดังกล่าวนั้นขึ้นอยู่กับภูมิหลังทางสังคม	 ประสบการณ์	 และ

สิง่แวดล้อมของบคุคลนัน้	ๆ 	ซ่ึงบคุคลอ่ืนอาจไม่เหน็ด้วยกไ็ด้	และเป็นส่วนทีพ่ร้อมจะมปีฏิกริยิาเฉพาะ

อย่างต่อสถานการณ์ภายนอก	ท�าให้บคุคลพร้อมทีจ่ะแสดงออก	โต้ตอบสิง่ต่าง	ๆ 	ในรปูของการยอมรบั

หรือปฏิเสธ	จึงควรพิจารณาในด้านองค์ประกอบของทัศนคติควบคู่ไปด้วย	

	 นอกจากนั้นสามารถวิเคราะห์เพิ่มเติมได้	 ดังนี้	 จากประสบการณ์เดิมของกลุ่มตัวอย่างมีการ

รบัรูโ้ครงการด้วยผู้น�าในชุมชนมากทีส่ดุ	จึงท�าให้ความเข้าใจต่อตัวสารและการความคาดหวงัต่อโครงการ

ในครั้งต่อไปจึงแตกต่างกัน	 ซ่ึงสอดคล้องกับความคาดหวังตามแนวคิดของรอตเตอร์	 ที่ว่าเป็นสิ่ง

คลุมเครือที่อาจสอดคล้องกับโอกาสที่จะเกิดขึ้นจริงหรืออาจไม่สอดคล้องก็ได้	 ความคาดหวังเกิดขึ้น
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บนพื้นฐานของประสบการณ์เดิมในสถานการณ์ท่ีคล้ายคลึงกัน	 รอตเตอร์	 แยกความคาดหวัง	

ออกเป็น	 2	 อย่างคือความคาดหวังเฉพาะกับ	 ความคาดหวังทั่วไป	 ความคาดหวังเฉพาะ	 (Specific	

Expectancy)	 สะท้อนให้เห็นถึงประสบการณ์ที่	 ได้รับจากสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งในอดีต	

กับความคาดหวังทั่วไปที่ได้รับ	 (Generalized	 Expectancy)	 ซ่ึงเป็นผลรวมของประสบการณ์ใน	

สถานการณ์ต่าง	ๆ	ที่คล้ายคลึงกัน	(สุรีย์	กาญจนวงศ์,	2542,	น.3)	

	 สมมติฐำนกำรวิจัยที่	 2	 ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีลักษณะทางประชากรต่างกัน

จะมีการรับรู้ต่อกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมในธุรกิจเบียร์แตกต่างกัน

	 จากผลการศกึษาพบว่า	ชมุชนภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืทีม่ีลักษณะทางประชากรต่างกนัจะมี

การรับรู้ต่อกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมในธุรกิจเบียร์แตกต่างกัน	ยกเว้น	 เพศ	ซึ่งสอดคล้องกับผลการ

วิจัยของ	 นิสากร	 โลกสุทธิ	 (2551)	 ที่พบว่าประชาชนที่มีเพศต่างกัน	 มีการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับ

การท�ากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท	 สิงห์	 คอร์เปอร์เรช่ัน	 จ�ากัด	 ไม่แตกต่างกัน

ซึ่งสามารถอภิปรายผลโดยแยกตามแต่ละตัวแปร	ดังนี้

	 ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีมีอายุต่างกันจะมีการรับรู้ต่อกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมใน

ธุรกิจเบียร์แตกต่างกัน	ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่	2	โดยจากการศึกษาพบว่า	กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ

ในช่วง	18	–	25	ปี	มค่ีาเฉลีย่การรบัรูต่้อกจิกรรมองค์กรเพือ่สงัคมในธรุกิจเบยีร์	มากกว่ากลุม่ตัวอย่าง

ในช่วงอายุอื่น	ๆ 	เนื่องจากอายุเป็นปัจจัยในการเปิดรับความรู้หรือสื่อต่าง	ๆ 	ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน	

เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทเข้ามาแทนที่สื่อเก่า	 ดังน้ันกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุน้อยจะสนใจ

การรบัรูผ่้านทางเทคโนโลย	ีแต่กลุม่ตัวอย่างทีม่อีายมุากจะยงัคงสนใจและรบัรูโ้ครงการผ่านทางสือ่เก่า	

หรอืผู้น�าในชุมชนเป็นหลกั	กลุม่ตัวอย่างทีม่รีะดับการศึกษาปรญิญาตร	ีจะมกีารรบัรูต่้อกจิกรรมองค์กร

เพื่อสังคมในธุรกิจเบียร์มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาอ่ืน	 ๆ	 และกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได	้

มากกว่า	 20,000	 บาท	 มีการรับรู้ต่อกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมในธุรกิจเบียร์มากที่สุด	 อาจวิเคราะห์

ตามแนวคิด	 Shiffman	 and	 Kanuk	 (1991)	 กล่าวว่า	 การรับรู้	 คือ	 กระบวนการซ่ึงแต่ละบุคคล

เลือกสรร	 จัดระเบียบ	 และตีความหมายสิ่งกระตุ้นออกมาเป็นภาพที่มีความหมายและเกิดเป็น

ภาพรวมขึ้นมา	เช่น	บุคคล	2	คน	ได้รับสิ่งกระตุ้นอย่างเดียวกัน	และอยู่ภายใต้เงื่อนไขอย่างเดียวกัน

แต่การรับรู้และการรู้จักการตีความหมายของแต่ละบุคคลอาจต่างกัน	 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความจ�าเป็น	

(Needs)	ค่านิยม	(Values)	และความคาดหวัง	(Expectation)	ซึ่งมีอิทธิพลต่อการเลือกโดยที่ตัวแปร

เหล่านี้จะเกี่ยวข้องกับกระบวนการรับรู้ของบุคคล	และยังสอดคล้องกับปรมะ	สตะเวทิน	(2546,	น.

112-118)	ทีก่ล่าวว่า	อายุเป็นปัจจัยหนึง่ทีท่�าให้คนมคีวามแตกต่างในเรือ่งของความคิดและพฤติกรรม	

โดยทั่วไป	คนที่มีอายุน้อยมักจะมีความคิดที่เสรีนิยมมากกว่าคนที่มีอายุมาก	ในขณะที่คนที่มีอายุมาก

มกัมคีวามคิดอนรุกัษ์นยิมมากกว่าคนทีม่อีายนุ้อย	นอกจากความแตกต่างทางความคิดแล้ว	อายุยังเป็น
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เพื่อสังคม (CSR) ในธุรกิจเบียร์

สิ่งที่ก�าหนดความแตกต่างในเรื่องความยากง่ายในการชักจูงด้วย	 การวิจัยทางจิตวิทยาพบว่า	 เมื่อคน

มีอายุมากขึ้นโอกาสที่คนจะเปลี่ยนใจหรือถูกชักจูงจะน้อยลง	และคนที่มีวัยต่างกันมักมีความต้องการ

ในสิง่ต่าง	ๆ 	ทีแ่ตกต่างกันไปด้วย	และสอดคล้องกบัแนวคิดของปรมะ	สตะเวทนิ	(2546,	น.112-118)	

ที่กล่าวว่า	 รายได้ท�าให้คนมีวัฒนธรรมที่ต่างกัน	 มีประสบการณ์ต่างกัน	 มีทัศนคติ	 ค่านิยมและ

เป้าหมายต่างกัน	คนทีม่พีืน้ฐานครอบครวัต่างกนัย่อมมค่ีานิยม	ความคิด	ความเช่ือตลอดจนพฤติกรรม

ต่างกนั	และยงัสอดคล้องกบันสิากร	โลกสทุธ	ิ(2551)	ทีพ่บว่า	ประชาชนทีม่รีายได้ต่างกนั	จะมกีารรบัรู้

ข่าวสารเกี่ยวกับการท�ากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท	 สิงห์	 คอร์เปอเรช่ัน	 จ�ากัด	

แตกต่างกัน

	 ชุมชนภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืทีม่อีาชีพต่างกนัจะมกีารรบัรูต่้อกจิกรรมองค์กรเพือ่สงัคมใน

ธรุกจิเบยีร์แตกต่างกนั	ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานข้อที	่2	โดยจากการศึกษาพบว่า	กลุม่ตัวอย่างทีม่อีาชีพ

พนกังานบรษิทัเอกชนจะมกีารรบัรูต่้อกจิกรรมองค์กรเพือ่สงัคมในธรุกิจเบียร์มากกว่ากลุม่ตัวอย่างทีม่ี

อาชีพข้าราชการ/พนกังานรฐัวิสาหกิจ	นกัเรยีน/นกัศึกษา	รบัจ้างทัว่ไป	เจ้าของกจิการ/ธรุกจิส่วนตัว	และ

อื่น	ๆ 	โดยระบุ	เกษตรกร	ตามล�าดับ	และกลุ่มตัวอย่างที่อยู่อาศัยในอ�าเภอบ้านไผ่	จังหวัดขอนแก่นจะ

มีการรับรู้ต่อกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมในธุรกิจเบียร์มีความแตกต่างกัน	 กลุ่มตัวอย่างที่อยู่อาศัยใน

อ�าเภอโซ่พิสัย	 จังหวัดบึงกาฬ	 อาจจะวิเคราะห์ได้ว่ากลุ่มตัวอย่างได้อาศัยความรู้และประสบการณ์

เดิมในการเลอืกทีจ่ะรบัรูแ้ละตีความหมายสิง่นัน้	สอดคล้องกบั	Assael	(1998:	218)	ให้ความหมายไว้ว่า	

การรับรู้	หมายถึง	กระบวนการของบุคคลในการเลือก	 (Select)	ประมวล	 (Organize)	และตีความ	

(Interpret)	 สิ่งเร้าจนเกิดเป็นภาพรวมของสิ่งนั้น	 ๆ	 การรับรู้ของผู้บริโภคแต่ละคนจึงแตกต่างกัน	

เนื่องจากการเลือกรับรู้ขึ้นอยู่กับความต้องการ	 ค่านิยม	 และความคาดหวังของบุคคลเป็นส�าคัญ	

ดังนั้น	 แม้สถานการณ์ที่มีสิ่งเร้าเข้ามาเหมือนกัน	 ผู้บริโภคแต่ละคนจะมีการรับรู ้ที่แตกต่างกัน	

และสอดคล้องกับศิรวิรรณเสรรีตัน์	(2537,	น.	40-41)	ทีก่ล่าวว่า	การรบัรู	้(Perception)	เป็นกระบวนการ

ซ่ึงแต่ละบุคคลได้เลือกสรรการจัดระเบียบ	 และการตีความหมายของข้อมูล	 เพื่อที่จะสร้างภาพที่มี

ความหมายของโลก	 หรืออาจหมายถึง	 กระบวนการของความเข้าใจ	 (การเปิดรับ)	 ของบุคคลที่มี

ต่อโลกที่เขาอาศัยอยู่	 จากความหมายนี้จะเห็นได้ว่าการรับรู ้เป็นกระบวนการของแต่ละบุคคล

ซึ่งขึ้นกับปัจจัยภายใน	เช่น	ความเชื่อ	ประสบการณ์	ความจ�าเป็น	และอารมณ์	เช่นเดียวกับลักษณะ

ภายนอกของสิ่งกระตุ้น	 การรับรู้	 อาจจะพิจารณาเป็นกระบวนการกลั่นกรอง	 การรับรู้จะแสดงถึง

ความรู้สึกจากประสาทสัมผัสทั้ง	5	ซึ่งได้แก่	การได้เห็น	ได้กลิ่น	ได้ยิน	ได้รสชาติ	และได้รู้สึก	

	 สมมติฐำนกำรวิจัยที่	3	ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีลักษณะทางประชากรต่างกันจะ

มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมในธุรกิจเบียร์แตกต่างกัน
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 จากผลการศึกษาพบว่า	 ผลการศึกษาไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้	 ได้แก่ตัวแปร	 อายุ

ระดับการศึกษา	และรายได้	มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมในธุรกิจเบียร์ไม่แตกต่างกัน	

ยกเว้นตัวแปรด้าน	 เพศ	 อาชีพ	 และที่อยู่อาศัย	 ที่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้	 ซึ่งสามารถอภิปราย

ผลโดยแยกตามแต่ละตัวแปร	ดังนี้

	 ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีเพศต่างกันจะมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมองค์กรเพื่อ

สงัคมในธรุกจิเบยีร์แตกต่างกนั	ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานข้อที	่3	โดยจากการศึกษาพบว่า	กลุม่ตัวอย่าง

ที่เป็นเพศชาย	 มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมในธุรกิจเบียร์	 มากกว่ากลุ่มตัวอย่าง

ที่เป็นเพศหญิง	กลุ่มตัวอย่างที่อาชีพอื่น	ๆ	โดยระบุว่า	เกษตรกร	มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมองค์กร

เพื่อสังคมในธุรกิจเบียร์	มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพ	รับจ้างทั่วไป	ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ	

นักเรียน/นักศึกษา	 พนักงานบริษัทเอกชน	 และเจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว	 และกลุ่มตัวอย่าง

ที่อยู่อาศัยในอ�าเภอโซ่พิสัย	 จังหวัดบึงกาฬ	 มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมในธุรกิจ

เบียร์	มีความแตกต่างกัน	กลุ่มตัวอย่างที่อยู่อาศัยในอ�าเภอบ้านไผ่	จังหวัดขอนแก่น	ซึ่งสอดคล้องกับ

แนวคิดของคิพแพ็ค	และเมอร์เรย์	(แสงรพี	ภัทรกิจกุลธ,	2543,	น.	34)	อ้างอิงจาก	Kippax	and	

Murray,	1980,	Using	the	Mass	Media	Need	Gratification	and	Perceived	Utility,	pp.	355-359	

ได ้เพิ่มเติมเรื่องการรับรู ้ ในคุณประโยชน์ของสื่อและน�าความคิดเห็นของแคทซ์ไปศึกษา	

ด้วยจุดประสงค์ของการศึกษา	 คือ	 ต้องการหาความสัมพันธ์ของความต้องการใช้สื่อมวลชนกับ

ความพึงพอใจและการใช้สื่อมวลชนกับการรับรู ้ในคุณประโยชน์ของสื่อ	 ผลการศึกษา	 ปัจจัย

ด้านตัวบคุคล	เช่น	เพศ	อายุการศึกษา	อาชีพ	เป็นตัวก�าหนดการใช้สือ่และการรบัรูคุ้ณประโยชน์ของสือ่	

และสอดคล้องกบัแนวคิดของพรีะ	จิระโสภณ	(2541,	น.	635)	แบบจ�าลองทีแ่คทซ์และคนอ่ืน	ๆ 	สร้างขึน้

สามารถอธิบายได้	ดังนี้	คือ	สภาวะของสังคม	และจิตใจที่แตกต่างกันก่อให้มนุษย์เกิดความต้องการ

ที่แตกต่างกันและความต้องการที่แตกต่างกันนี้ท�าให้แต่ละคนคาดคะเนว่า	สื่อแต่ละประเภทจะสนอง

ความพึงพอใจได้แตกต่างกันออกไปด้วย	 ดังน้ันลักษณะของการใช้สื่อของบุคคล	 ที่มีความต้องการ

ไม่เหมือนกันจะแตกต่างกันไป	 ขั้นสุดท้าย	 คือ	 ความพึงพอใจท่ีได้รับจากการใช้สื่อจะแตกต่างกัน

ออกไปด้วย

	 สมมติฐำนกำรวิจัยที่	 4	 ความคาดหวังของชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีต่อกิจกรรม

องค์กรเพื่อสังคมในธุรกิจเบียร์	มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ของชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีต่อ

กิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมในธุรกิจเบียร์	

	 จากการศึกษาพบว่า	 ความคาดหวังของชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีต่อกิจกรรม

องค์กรเพือ่สงัคมในธรุกจิเบยีร์	มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกับการรบัรูข้องชุมชนภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ

ที่มีต่อกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมในธุรกิจเบียร์นั่นคือความคาดหวังของชุมชนภาคตะวันออก–
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เพื่อสังคม (CSR) ในธุรกิจเบียร์

เฉียงเหนือที่มีต่อกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมในธุรกิจเบียร์สูง	 การรับรู้ของชุมชนภาคตะวันออก–

เฉียงเหนือที่มีต่อกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมในธุรกิจเบียร์สูงขึ้นตามไปด้วย	 ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิด

และทฤษฎีของ	Shiffman	and	Kanuk	(1991)	ที่กล่าวว่า	การรับรู้	คือ	กระบวนการซึ่งแต่ละบุคคล

เลอืกสรรจัดระเบยีบ	และตีความหมายสิง่กระตุ้นออกมาเป็นภาพทีม่คีวามหมายและเกดิเป็นภาพรวม

ขึน้มา	เช่น	บคุคล	2	คน	ได้รบัสิง่กระตุ้นอย่างเดียวกัน	และอยู่ภายใต้เง่ือนไขอย่างเดียวกัน	แต่การรบัรู้

และการรูจ้กัการตีความหมายของแต่ละบคุคลอาจต่างกนั	ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัความจ�าเป็น	(Needs)	ค่านยิม	

(Values)	และความคาดหวัง	(Expectation)	ซ่ึงมอิีทธพิลต่อการเลอืกโดยทีตั่วแปรเหล่านีจ้ะเกีย่วข้อง

กับกระบวนการรับรู้ของบุคคล	อีกทั้งสอดคล้องกับแนวคิดของศิริวรรณ	เสรีรัตน์	(2537,	น.	40-41)	

ที่กล่าวว่า	 การรับรู้	 (Perception)	 เป็นกระบวนการซึ่งแต่ละบุคคลได้เลือกสรรการจัดระเบียบ	 และ

การตีความหมายของข้อมูล	เพื่อที่จะสร้างภาพที่มีความหมายของโลก	หรืออาจหมายถึง	กระบวนการ

ของความเข้าใจ	 (การเปิดรับ)	 ของบุคคลที่มีต่อโลกที่เขาอาศัยอยู่	 จากความหมายนี้จะเห็นได้ว่าการ

รบัรูเ้ป็นกระบวนการของแต่ละบคุคลซ่ึงขึน้กบัปัจจัยภายใน	เช่น	ความคาดหวัง	ความเช่ือ	ประสบการณ์	

ความจ�าเป็น	 และอารมณ์	 เช่นเดียวกับลักษณะภายนอกของสิ่งกระตุ้น	 การรับรู้อาจจะพิจารณาเป็น

กระบวนการกลั่นกรอง	 การรับรู้จะแสดงถึงความรู้สึกจากประสาทสัมผัสทั้ง	 5	 ซ่ึงได้แก่	 การได้เห็น

ได้กลิ่น	ได้ยิน	ได้รสชาติ	และได้รู้สึก	

	 ดังนั้น	ความคาดหวังของชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีต่อกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมใน

ธุรกิจเบียร์	มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ของชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีต่อกิจกรรมองค์กรเพื่อ

สังคมในธุรกิจเบียร์	 จึงสามารถสรุปได้ว่า ความคาดหวังของชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีต่อ

กจิกรรมองค์กรเพือ่สงัคมในธรุกจิเบยีร์สงู	การรบัรูข้องชุมชนภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืทีม่ต่ีอกจิกรรม

องค์กรเพื่อสังคมในธุรกิจเบียร์สูงขึ้นตามไปด้วย	

	 สมมติฐำนกำรวิจัยที่	 5	 ความคาดหวังของชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีต่อกิจกรรม

องค์กรเพื่อสังคมในธุรกิจเบียร์	มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่มีต่อกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมในธุรกิจเบียร์	

 จากการศึกษาพบว่า	ความคาดหวังของชุมชนภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืทีม่ต่ีอกจิกรรมองค์กร

เพือ่สงัคมในธรุกจิเบยีร์	มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัความพงึพอใจของชุมชนภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

ที่มีต่อกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมในธุรกิจเบียร์ นั่นคือ	 ความคาดหวังของชุมชนภาคตะวันออก–

เฉยีงเหนอืทีม่ต่ีอกจิกรรมองค์กรเพือ่สงัคมในธรุกิจเบยีร์สงู	ความพงึพอใจของชุมชนภาคตะวนัออก–

เฉียงเหนือที่มีต่อกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมในธุรกิจเบียร์สูงขึ้นตามไปด้วย	 ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิด

และทฤษฎีของ	แคท,	บลูมเมอร์,	และ	เกอร์วิทช์	(Katz,	Blumler,	&	Gurvitch,	1974,	p.	21,	

อ้างถึงใน	 ภาคภูมิ	 กัลยาณคุณาวุฒิ,	 น.	 104)	 ที่กล่าวว่า	 การเลือกบริโภคสื่อมวลชนน้ันขึ้นอยู่กับ
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ความต้องการและแรงจูงใจของผู้รับสาร	ตัวผู้รับสารย่อมมีวัตถุประสงค์	ความตั้งใจและความต้องการ

ในการใช้ประโยชน์จากสือ่มวลชนเพือ่ตอบสนองความพงึพอใจของตนเอง	โดยผู้รบัสารจะสนองความ

พึงพอใจของตนเองด้วยการสร้างความคาดหวัง	(Expectations)	ต่อสื่อหรือเนื้อหาของสื่อ	เพื่อที่จะ

บรรลุความพึงพอใจ	อีกทั้งสอดคล้องกับแนวคิดของ	Palmgreen	และ	Rayburn	(1985,	อ้างถึงใน	

สารเดช	สุกรสุคนธ์,	2556,	น.	132)	ที่อธิบายไว้ว่า	บุคคลนั้นจะแสวงหาความพึงพอใจ	จากสื่อหนึ่ง	ๆ 	

นั้น	มาจากความคาดหวัง	 (Expectation)	ว่าสื่อนั้นมีคุณสมบัติเฉพาะ	ผสมผสานกับการประเมินค่า	

(Evaluation)	ทางอารมณ์	เกี่ยวกับคุณสมบัติที่มีอยู่ในสื่อนั้นเป็นแรงจูงใจที่จะแสวงหาความพึงพอใจ	

เพือ่ก่อให้เกดิการตัดสนิใจทีจ่ะบรโิภคสือ่นัน้	เพือ่ให้ได้รบัความพงึพอใจ	และสนับสนนุไปทีอ่ยู่เช่ืออีก	

ครั้งหนึ่ง	 และยังกล่าวต่ออีกว่าการแสวงหาความพึงพอใจจากสื่อนั้น	 เกิดได้จากความเช่ือ	 ความ

คาดหวัง	และการประเมินค่าไว้แล้ว	จึงส่งผลไปสู่พฤติกรรมในการเปิดรับ	และผลที่ได้รับอาจจะเป็น	

ความพึงพอใจหรือผลลัพธ์ในทางตรงกันข้ามก็เป็นได้	 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าการเปิดรับสื่อนั้นสามารถ	

ตอบสนองต่อความคาดหวังที่มีอยู่ได้หรือไม่	หากสารที่ได้รับสามารถตอบสนองต่อความคาดหวังได้ก็	

จะเกิดความพึงพอใจในระดับมาก	และส่งผลต่อพฤติกรรมการเปิดรับมากขึ้นไปด้วย	

	 ดังนั้น	ความคาดหวังของชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีต่อกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมใน

ธรุกจิเบยีร์	มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัความพงึพอใจของชุมชนภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืทีม่ต่ีอกจิกรรม

องค์กรเพื่อสังคมในธุรกิจเบียร์	 จึงสามารถสรุปได้ว่า ความคาดหวังของชุมชนภาคตะวันออก–

เฉยีงเหนอืทีม่ต่ีอกจิกรรมองค์กรเพือ่สงัคมในธรุกิจเบยีร์สงู	ความพงึพอใจของชุมชนภาคตะวนัออก–

เฉียงเหนือที่มีต่อกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมในธุรกิจเบียร์สูงขึ้นตามไปด้วย	

สรุปข้อเสนอแนะจำกผลกำรวิจัย

	 1.	จากผลการวิจัย	 กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังต่อกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมในธุรกิจเบียร์	

ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์มากกว่าด้านบุคลากรและด้านการมีส่วนร่วมในโครงการ	 ซ่ึงทางบริษัท

ควรมีรูปแบบการจัดกิจกรรมที่สามารถสร้างความประทับใจจากชุมชนที่มีต่อบุคลากรและการเข้าร่วม

โครงการให้ได้มากยิ่งขึ้น	เพื่อจะท�าให้ชุมชนเกิดความคาดหวังต่อบุคลากรและการเข้าร่วมโครงการ

	 2.	จากผลการวิจัย	 กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังและความพึงพอใจต่อกิจกรรมองค์กร

เพื่อสังคมในธุรกิจเบียร์	 ด้านบุคลากรที่มีความรู้และอัธยาศัยที่ดีของบริษัท	 ไทยเบฟเวอเรจ	 จ�ากัด	

(มหาชน)	น้อยทีส่ดุ	ดังนัน้ทางบรษิทั	ไทยเบฟเวอเรจ	จ�ากัด	(มหาชน)	จึงควรจัดอบรมบุคลากรทีม่หีน้าที่

ในการรับผิดชอบโครงการ	 และมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชน	 ให้มีความรู้และอัธยาศัยท่ีดีต่อชุมชน	 ค�านึง

ถึงภาพลักษณ์ที่ดีต่อแบรนด์	 สร้างความบันเทิงไม่น่าเบื่อกับชุมชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจและ

คาดหวังจากชุมชนมากขึ้น
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เพื่อสังคม (CSR) ในธุรกิจเบียร์

	 3.	จากผลการวิจัย	 กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังต่อกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมในธุรกิจเบียร์	

ด้านการมีส่วนร่วม	 กลุ่มตัวอย่างคาดหวังต่อประโยชน์ที่จะได้รับและการมีส่วนร่วมโครงการกิจกรรม

องค์กรเพื่อสังคมของบริษัท	 บุญรอดบริวเวอรี่	 จ�ากัด	 มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดกว่าทุกประเด็น	 ดังนั้น

ทางบริษัท	 บุญรอดบริวเวอรี่	 จ�ากัด	 ควรวางแผนรูปแบบและขั้นตอนการจัดกิจกรรม	 ให้เกิดผล

ประโยชน์ต่อชุมชน	นอกจากนั้นยังต้องจัดกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง	

	 4.	จากผลการวิจัย	 กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ต่อกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมในธุรกิจเบียร์	 ใน

โครงการค่ายอาสาลงพื้นที่	(Hug	น้อง)	น้อยที่สุด	เมื่อเทียบกับทุกโครงการ	ดังนั้น	บริษัท	บุญรอด–

บริวเวอรี่	 จ�ากัด	 ควรจัดกิจกรรมให้ต่อเนื่องและขยายพื้นที่ในการจัดกิจกรรมให้ท่ัวถึง	 และต้องท�า

การประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้รู้จักถึงโครงการค่ายอาสาลงพื้นที่	 (Hug	 น้อง)	 มากขึ้น	 และโครงการ

ไทยเบฟ	ร่วมสร้างต้นแบบต�าบลสัมมาชีพ	1	ต�าบล	1	บริษัท	ของทางบริษัท	ไทยเบฟเวอเรจ	จ�ากัด	

(มหาชน)	ก็ต้องด�าเนินการเช่นเดียวกัน	

	 5.	จากผลการวิจัย	 กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ต่อกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมในธุรกิจเบียร์	 ด้าน

การประชาสัมพันธ์กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้โครงการผ่านทางประธานหรือผู้น�าชุมชนมากที่สุด	 ดังนั้น

ควรมกีารระมดัระวงัการให้ข้อมลูทีถ่กูต้องต่อประธานหรอืผู้น�าชุมชน	เพือ่ทีจ่ะไม่ให้เกิดความผิดพลาด

ทางข้อมูล	 นอกจากนั้นทางบริษัทต้องส�ารวจสื่อที่กลุ่มตัวอย่างในชุมชนเข้าถึงมากที่สุดรองลงมาจาก

ประธานหรือผู้น�าชุมชนว่า	คือสื่อใด	เพื่อที่จะประชาสัมพันธ์โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

	 6.	จากการผลการวจัิย	กลุม่ตัวอย่างมคีวามพงึพอใจต่อกจิกรรมองค์กรเพือ่สงัคมในธรุกจิเบยีร์	

ด้านโครงการกจิกรรมองค์กรเพือ่สงัคม	ในประเด็นล�าดับขัน้ตอนของกจิกรรม	ระยะเวลาในการเข้าร่วม

กิจกรรมและสถานที่ในการจัดกิจกรรมของทางบริษัท	 ไทยเบฟเวอเรจ	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ค่อนข้าง

น้อย	ดังนั้นบริษัทต้องวางแผนจัดการกับล�าดับขั้นตอน	ระยะเวลา	และสถานที่	เพื่อเพิ่มความบันเทิง

และสนุกสนานในการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มตัวอย่างในชุมชนต่อไป	



186

◆ รัตติกาล อินทะวงษ์ อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ ◆

รำยกำรอ้ำงอิง

เกรียงศักดิ์	เจริญวงศ์ศักดิ์.	(2550).	CSR กับการสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจ.	สืบค้นเมื่อวันที่	15	มิถุนายน	2560,	

	 จาก	http://oknation.nationtv.tv/blog/kriengsak/2007/12/24/entry-1	

คณะกรรมการกลุ่มความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนามาตรฐาน	การเรียนการสอนและการวิจัยด้านบริหารธุรกิจ

	 แห่งประเทศไทย.	(2555).	แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ.	กรุงเทพฯ:	เมจิกเพรส.

นวลจันทร์	เพิ่มพูนรัตนกุล.	(2540).	ความคาดหวังของผู้เรียนต่อโครงการยกระดับความรู้พื้นฐานส�าหรับคนผู้ใหญ่

 บ้านและผู้น�าท้องถิน่ ในจังหวัดสพุรรณบรุ.ี วทิยานพินธ์ปรญิญามหาบณัฑติ.	มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ	

	 ประสานมิตร,	คณะศึกษาศาสตร์,	สาขาการศึกษาผู้ใหญ่.

นิสากร	โลกสุทธิ.	(2551).	กลยุทธ์การใช้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เพื่อการสร้างภาพลักษณ์ของ

 บริษัท.	 สิงห์	 คอร์เปอเรช่ัน	 จ�ากัด.	 วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต,	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,	

	 คณะนิเทศศาสตร์.

บริษัท	ไทยเบฟเวอเรจ	จ�ากัด	(มหาชน).	(2558).	รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน	2558.

ปรมะ	สตะเวทิน.	(2546).	หลักนิเทศศาสตร์.	กรุงเทพฯ:	ภาพพิมพ์.

พีระ	 จิระโสภณ.	 (2541).	 ทฤษฎีการสื่อสารมวลชน.	 เอกสารการสอนวิชาหลักและทฤษฎีการส่ื่อสาร.	 นนทบุรี:	

	 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.	

ศิริวรรณ	เสรีรัตน์.	(2537).	การโฆษณาและการส่งเสริมการตลาด.	กรุงเทพฯ:	บริษัทเอส.เอ็ม.เซอร์คิท	เพรส.

สกาวเดือน	ปธนสมทิธิ.์	(2540).	ปัจจัยทีม่อิีทธพิลต่อการยอมรบัการรือ้ปรบัระบบของพนกังานธนาคาร.	วทิยานพินธ์

	 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต.	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.	

สุรีย์	กาญจนวงศ์.	(2542).	จิตวิทยาสังคม.	นครปฐม:	คณะสังคมศาสตร์	และมนุษยศาสตร์	ภาควิชาสังคมศาสตร์	

	 มหาวิทยาลัยมหิดล.	

แสงรพี	ภัทรกิจกุลธร.	(2543).	การเปิดรับ การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจสื่อสารมวลชนประเภทสิ่งพิมพ์ที่ให้

 ความรู ้ในการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพฯ.	 วิทยานิพนธ์	

	 นเิทศศาสตรมหาบณัฑติ	(นเิทศศาสตร์พฒันาการ).	กรงุเทพฯ:	บณัฑติวทิยาลยั	จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.	

สิงห์อาสา.	(2560).	สิงห์อาสา.	สืบค้นเมื่อวันที่	15	มิถุนายน	2560,	จาก	https://www.singha-arsa.org/th/	

อุไรวรรณ	เกิดผล.	(2539).	ปัจจัยที่มีต่อความคาดหวังของหัวหน้าสถานีอนามัยต่อระบบการนิเทศงาน สาธารณสุข

 ผสมผสานในจังหวัดลพบุรี.	บัณฑิตวิทยาลัย.	มหาวิทยาลัยมหิดล.	กรุงเทพฯ.	

Assael,	Henry.	(1998).	Consumer Behavior and Marketing Action. 6
th
 ed.	Cinintati,	Ohio:	South	–	

	 Western	Collage	Publishing.

Schiffman,	Leon	G.	 and	Kanuk	Leslie	Lazar.	 (1991).	Consumer Behavior. 4
th
. ed.	New	 Jersey:	

	 Englewood	Cliffs.	

Plamgreen,	P.,	ang	Rayburn,	J.	D.	(1985).	“An expectancy-value approach to media gratification.”	In	

	 Media	Gratification	Research:	Current	Perspectives.	Edited	by	K.E.	Rosengren	et	al.	Beverly	Hills,	

	 Calif:	Sage.	


