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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้และความพึงพอใจ ที่มีต่อการสื่อสารของกิจกรรม
องค์กรเพื่อสังคม (CSR) ในธุรกิจเบียร์ ศึกษาความสัมพันธ์ของการรับรู้และความพึงพอใจที่มีต่อการสื่อสาร
ของกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม (CSR) ในธุรกิจเบียร์ โดยจ�ำแนกตามลักษณะทางประชากรของชุมชน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง มีอายุ 56 ปีขึ้นไป
การศึกษาอยู่ในระดับต�่ำกว่ามัธยมศึกษา ส่วนใหญ่มีรายได้น้อยกว่า 10,000 บาทและมีอาชีพรับจ้างทั่วไป
ส่วนใหญ่มีที่อยู่อาศัยในอ�ำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดย พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้จากการสื่อสาร
ของกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม (CSR) ในธุรกิจเบียร์ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28
โดยมีการรับรู้การสื่อสารของกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม (CSR) ในธุรกิจเบียร์ ด้านโครงการกิจกรรมองค์กร
เพื่อสังคม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.47 และการสื่อสารด้านการประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรมองค์กร
เพื่อสังคม อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.07 และส�ำหรับความพึงพอใจของชุมชนภาคตะวันออก
เฉียงเหนือที่มีต่อกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมในธุรกิจเบียร์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจของชุมชน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีต่อกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมในธุรกิจเบียร์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.67 โดยมีความพึงพอใจของชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีต่อกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมใน
ธุรกิจเบียร์ ด้านการมีสว่ นร่วมโครงการกิจกรรมองค์กรเพือ่ สังคม อยูใ่ นระดับมาก มีคา่ เฉลีย่ 3.72 รองลงมา
คือ ด้านการจัดการโครงการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.67 และด้านบุคลากร
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.63
* อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะศิลปกรรมและออกแบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน
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จากผลการศึกษาการรับรู้พบว่า ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีลักษณะทางประชากรต่างกัน
จะมีการรับรูต้ อ่ กิจกรรมองค์กรเพือ่ สังคมในธุรกิจเบียร์แตกต่างกัน ยกเว้นตัวแปรด้านเพศ จากผลการศึกษา
ความพึงพอใจพบว่า ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีลักษณะทางประชากรต่างกันจะมีความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมในธุรกิจเบียร์ไม่แตกต่างกัน ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ได้แก่ ตัวแปร อายุ ระดับ
การศึกษา และรายได้ มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมในธุรกิจเบียร์ไม่แตกต่างกัน ยกเว้น
ตัวแปรด้าน เพศ อาชีพ และที่อยู่อาศัย ที่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ผลสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่าง
มีประสบการณ์การเข้าร่วมโครงการที่แตกต่างกันออกไป รวมถึง กลุ่มตัวอย่างมีระดับการรับรู้ไม่เท่ากัน
จึงท�ำให้เกิดความพึงพอใจแตกต่างกันออกไป
ค�ำส�ำคัญ: การสื่อสาร กิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ธุรกิจเบียร์ การรับรู้ ความพึงพอใจ

Abstract
The objectives of this research were to study the perception and satisfaction towards
corporate social responsibility (CSR) communication program of beer businesses and
to study the relationship of the perception and the satisfaction towards corporate social
responsibilityof beer businesses through the classification of population demographic
groups in the northeastern region.
The study findings showed that most of the sample were male, aged over 56, with
education level under secondary, having monthly income less than 10,000 baht from odd
jobbing, and staying mostly in Ban Phai District, Khon Khaen Province.Overall, the sample’s
perception through the corporate social responsibility (CSR) communication program of
beer businesses was at medium level, with the average of 3.28. The perception of CSR
communication program was at a high level, with the average of 3.47, and the communication
of CSR public relations was at medium level, with the average of 3.07. As for the overall
satisfaction of the Northeastern communities towards the CSR of beer businesses, it was
found to be at a high level, with an average of 3.67. The aspect of participation in the
CSR was at a high level, with the average of 3.72, followed by the CSR management at a
high level, with the average of 3.67, and the aspect of personnel at a high level, with the
average of 3.63.
The study of perception pointed out that the Northeastern communities with different
demographic characteristics would have different perception towards the CSR.
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The satisfaction study indicated that the northeastern communities with different
demographic characteristics would not differ in their satisfaction towards CSR; as per the
setup hypothesis for the variables in age, education level and income; the CSR satisfaction
would not be different with the exception of the variables in sex, career and the living
location. In conclusion, the sample with experience in participating different programs as
well as the sample with different perception would have different satisfaction level.
Keywords: Communication, Corporate Social Responsibility (CSR), The Brewery Businesses,
Perception, Satisfaction
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อินทะวงษ์ ◆

บทน�ำ
ปัจจุบันภาคธุรกิจในประเทศไทยต่างมุ่งเน้นไปที่การด�ำเนินกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมมากขึ้น
ซึ่งเป็นผลดีต่อความเจริญเติบโตของภาคธุรกิจ รวมไปถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทธุรกิจเบียร์
ที่มุ่งเน้นการด�ำเนินการด้านกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมเช่นเดียวกับธุรกิจอื่น ๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้น
การท�ำกิจกรรมในรูปแบบของการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การแจกของให้ผปู้ ระสบภัย การให้ทนุ การศึกษา
แก่เด็กยากไร้ การจัดระดมทุนเพื่อช่วยซื้ออุปกรณ์การศึกษาให้เด็กในชนบท เป็นต้น โดยจะเน้น
การประชาสัมพันธ์วา่ ธุรกิจได้ทำ� กิจกรรมเพือ่ สังคมผ่านสือ่ ต่าง ๆ ควบคูไ่ ปด้วยและใช้เพือ่ พัฒนาชือ่ เสียง
ภาพลักษณ์และตราสินค้า (Brand) ขององค์กรจะเน้นการด�ำเนินกิจกรรมที่ต่อเนื่องมากกว่า มักเป็น
โครงการในระยะยาว เพือ่ หวังผลทีจ่ ะได้รบั ในระยะยาว ด้วยเหตุนผี้ บู้ ริหารของบริษทั ไทยเบฟเวอเรจ
จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ำกัด จึงพยายามอย่างยิ่งที่จะท�ำให้บริษัทเป็นที่ยอมรับ
จากสังคม ลักษณะกิจกรรมองค์กรเพือ่ สังคมมักจะด�ำเนินการในพืน้ ทีท่ บี่ ริษทั ตัง้ อยูห่ รือด�ำเนินงานอยู่
เช่น การบริจาคเงินให้ชุมชน การจัดท�ำโครงการพัฒนาชุมชน การพัฒนาอาชีพของชาวบ้านในชุมชน
การฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในชุมชน การจ้างคนในชุมชนให้ท�ำงานในโครงการที่บริษัทริเริ่มขึ้น เป็นต้น
(เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์: 2550)
ในการจัดกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม (CSR) แต่ละครั้ง บริษัทต่าง ๆ จะต้องมีการสื่อสารกับ
ทางชุมชน เพื่อให้การรับรู้และการมีส่วนร่วมกับชุมชน โดยการสื่อสารต้องอาศัยแนวคิดเกี่ยวกับ
การสื่อสารเพื่อชุมชน และการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม โดยชุมชนจะต้องสามารถโต้ตอบกับการสื่อสาร
ในกิจกรรมนัน้ ๆ ได้อยูต่ ลอดเวลาทัง้ เป็นทางการไม่เป็นทางการ อีกทัง้ จะเห็นได้วา่ “ผูน้ ำ� ทางความคิด”
นัน้ จะมีอทิ ธิพลต่อประชาชนในชุมชนนัน้ ๆ อย่างมาก บางครัง้ ในการสือ่ สารอาจจะต้องใช้กระบวนการ
หลายขั้นหรือกระบวนการผสมเข้าร่วมด�ำเนินการสื่อสารเพื่อผลทางการโน้มน้าวใจบุคคลในกลุ่ม
ชุมชนนั้นเอง อย่างไรก็ดี “ผู้น�ำทางความคิด” ยังมีส่วนส�ำคัญต่อบุคคลที่ไม่สามารถจะรับข่าวสาร
จากสื่อมวลชนได้อีกด้วย (กาญจนา แก้วเทพ: 2548)
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) ให้ความส�ำคัญในการจัดกิจกรรมช่วยเหลือชุมชน
ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนี้ 1. โครงการชุมชนดีมีรอยยิ้มในหมู่บ้านส�ำโรง อ�ำเภอล�ำปลายมาศ
จังหวัดบุรรี มั ย์ และอ�ำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 2. โครงการไทยเบฟร่วมสร้างต้นแบบต�ำบลสัมมาชีพ
1 ต�ำบล 1 บริษทั ในชุมชน ต�ำบลโพนทอง จังหวัดชัยภูมิ และ 3. โครงการไทยเบฟ รวมใจต้านภัยหนาว
ใน 8 จังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด
(มหาชน), 2558)
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นอกจากนั้นบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ำกัด ก็ได้มีการจัดกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นเดียวกัน โดยใช้นามในการช่วยเหลือว่า “สิงห์อาสา” มีโครงการทาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนี้ 1. โครงการภารกิจต้านลมหนาวภาคอีสาน ในจังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดหนองคาย จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดนครพนม จังหวัดสกลนคร จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดกาฬสินธุ์
และจังหวัดหนองบัวล�ำภู 2. โครงการสิงห์อาสาช่วยภัยแล้ง ในจังหวัดอุดรธานี จังหวัดนครพนม
จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดบุรรี มั ย์ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดบึงกาฬ 3. โครงการค่ายอาสาลงพืน้ ที่
(Hug น้อง) ในอ�ำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 4. โครงการสิงห์อาสาปลูกป่า ในอ�ำเภออุบลรัตน์ จังหวัด
ขอนแก่น และบ้านล�ำโกน อ�ำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และ 5. โครงการสิงห์อาสา พัฒนาชุมชน
ในจังหวัดสกลนคร จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดหนองบัวล�ำภู (สิงห์อาสา, 2560)
ทั้งนี้ผู้วิจัยจะศึกษาการรับรู้และความพึงพอใจ ที่มีต่อการสื่อสารของกิจกรรมองค์กรเพื่อ
สังคม (CSR) ในธุรกิจเบียร์ ของชุมชนที่อาศัยอยู่ในอ�ำเภอที่มีการจัดกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมของ
ทั้งบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ำกัด นอกจากนั้นยังเป็น
พื้นที่ที่มีการจัดกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมเป็นจ�ำนวนมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่
(1) อ�ำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ทีม่ กี ารจัดกิจกรรมองค์กรเพือ่ สังคม คือ โครงการชุมชนดีมรี อยยิม้
ไทยเบฟรวมใจต้านภัยหนาวของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) และโครงการสิงห์อาสา
ช่วยภัยแล้ง สิงห์อาสาปลูกป่า ของบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ำกัด (2) อ�ำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
ทีม่ กี ารจัดกิจกรรมองค์กรเพือ่ สังคม คือ ไทยเบฟรวมใจต้านภัยหนาว ของบริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด
(มหาชน) และโครงการภารกิจต้านลมหนาว สิงห์อาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้ำท่วมของบริษัท
บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ำกัด จึงท�ำให้อ�ำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่นและอ�ำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
เป็นพื้นที่ที่โดดเด่นในการมีส่วนร่วมและได้รับการช่วยเหลือจากกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ดังกล่าว
ข้างต้น ผู้วิจัยจึงให้ความส�ำคัญในการศึกษาการสื่อสารของกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมของธุรกิจเบียร์
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อทราบถึงจุดเด่นในการสื่อสารไปยังชุมชนของแต่ละบริษัท ที่ส่งผล
ให้มกี ารรับรู้ ความพึงพอใจและการมีสว่ นร่วมในกิจกรรมองค์กรเพือ่ สังคม จากชุมชน และท�ำให้ได้รบั
ข้อมูลและความต้องการของชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่แท้จริง เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่าง
เหมาะสมและกระจายเป็นแผนปฏิบตั งิ านทีท่ กุ ส่วนได้นำ� มาด�ำเนินการอย่างต่อเนือ่ งและสามารถจะน�ำ
ข้อมูลที่พบจากการวิจัยในครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์และแนวทางในการพัฒนาสร้างสรรค์แนวทางและ
แผนงานส�ำหรับกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมในอนาคตของธุรกิจเบียร์ได้
ผูว้ จิ ยั ได้อาศัยกรอบแนวคิดงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องต่าง ๆ มาเป็นแนวทางในการศึกษา แนวคิดและ
ทฤษฎีเกีย่ วกับการรับรูแ้ ละความพึงพอใจมาศึกษาความสอดคล้องของพฤติกรรมของชุมชน ว่ามีการับรู้
และความพึงพอใจไปในทิศทางใด โดยในการศึกษาครั้งนี้ได้ใช้หลักทฤษฎีการรับรู้ องค์ประกอบการ
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รับรู้ และสิ่งประกอบของการรับรู้ (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550, น. 83-85) ในการศึกษาการรับรู้ชุมชน
และใช้ทฤษฎีความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์ (Katz, Blumber, & Gurevitch, 1974, อ้างถึงใน
แสงรพี ภัทรกิจกุลธร, 2543 น. 38) เพื่อศึกษาความต้องการของผู้รับสารโดยทั่วไปแล้วของแต่ละ
บุคคลนั้นจะเป็นไปเพื่อตอบสนองความต้องการของตน ดังนี้ ต้องการข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับตน
ต้องการข่าวสารที่สอดคล้องกับความเชื่อ ทัศนคติ ค่านิยมของตน ต้องการประสบการณ์ใหม่ และ
ต้องการความสะดวกและรวดเร็วในการรับสาร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาการรับรู้ ที่มีต่อการสื่อสารของกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม (CSR) ในธุรกิจเบียร์
ของชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการสื่อสารของกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม (CSR) ในธุรกิจ
เบียร์ ของชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ของการรับรูแ้ ละความพึงพอใจทีม่ ตี อ่ การสือ่ สารของกิจกรรมองค์กร
เพื่อสังคม (CSR) ในธุรกิจเบียร์ ของชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
1. ทราบถึงการรับรู้ที่มีต่อการสื่อสารของกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม (CSR) ในธุรกิจเบียร์
ของชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. ทราบถึงความพึงพอใจที่มีต่อการสื่อสารของกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม (CSR) ในธุรกิจ
เบียร์ ของชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3. ทราบถึ ง ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการรั บ รู ้ แ ละความพึ ง พอใจของชุ ม ชนภาคตะวั น ออก
เฉียงเหนือทราบถึงการรับรูแ้ ละความพึงพอใจทีม่ ตี อ่ การสือ่ สารของกิจกรรมองค์กรเพือ่ สังคม (CSR)
ในธุรกิจเบียร์
4. สามารถน�ำข้อมูลที่ประโยชน์ไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาวิธีการด�ำเนินงานการ
สื่อสาร การจัดกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมในธุรกิจเบียร์เพื่อให้เกิดประโยชน์และพึงพอใจสูงสุดของ
ชุมชน

100

◆ การรับรู้และความพึงพอใจ

ที่มีต่อการสื่อสารกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม (CSR) ◆
ในธุรกิจเบียร์ ของชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วิธีการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การรับรู้และความพึงพอใจ ที่มีต่อการสื่อสารของกิจกรรมองค์กรเพื่อ
สังคม (CSR)” ในธุรกิจเบียร์เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) โดยวิธีการส�ำรวจ (Survey
Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และให้
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้กรอกค�ำตอบด้วยตัวเอง (Self-administered questionnaire) โดยศึกษา
หลักการสร้างแบบสอบถามที่ดี (พิชญ์สินี ชมภูค�ำ, 2558) แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือวิจัยชนิดหนึ่ง
ทีน่ ยิ มกันมาก เพราะการเก็บรวมรวมข้อมูลสะดวกและ สามารถใช้วดั ได้อย่างกว้างขวาง การเก็บข้อมูล
ด้วยแบบสอบถามสามารถท�ำได้ด้วยการสัมภาษณ์ด้วยตัวเอง หรือให้ผู้ตอบตอบด้วยตนเอง เมื่อได้
สร้างเครื่องมือรวบรวมข้อมูลแล้วเครื่องมือต้องมีคุณภาพที่ดี เพื่อข้อมูลที่เก็บรวบรวมวิเคราะห์ แล้ว
น�ำเสนอข้อมูลมีความน่าเชือ่ ถือเมือ่ น�ำไปใช้เพือ่ การตัดสินใจผิดพลาดน้อยทีส่ ดุ คุณภาพของเครือ่ งมือ
รวบรวมพิจารณาคุณลักษณะ ดังนี้ ความเทีย่ งตรง (Validity) ความเชือ่ มัน่ (Reliability) ความยากง่าย
และอ�ำนาจจ�ำแนก (Difficulty and Discrimination) ความเป็นปรนัย (Objectivity) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ความไว (Sensitivity) ความเป็นมิติเดียว (Unidimensionality)
ความง่ายในการใช้ (Simplicity)
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนในอ�ำเภอที่มีการจัดกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม
ของทั้งบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) และ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ำกัด ได้แก่ อ�ำเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น และ อ�ำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ จากสถิติเกี่ยวกับจ�ำนวนประชากรของ
ระบบสถิติทางการทะเบียนมีจ�ำนวน 137,632 คน ขนาดกลุ่มตัวอย่างสามารถค�ำนวณได้มาจากสูตร
ของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่นเท่ากับร้อยละ 95 และที่ระดับความคลาดเคลื่อนยอมรับ
ไม่น้อยกว่า 5% ได้จ�ำนวน 400 ตัวอย่าง
โดยผู้วิจัยท�ำแบบสอบถามซึ่งมี 2 ลักษณะ คือ แบบสอบถามชนิดปลายเปิด (Open-ended
questions) และชนิดปลายปิด (Closed-ended questions) ที่สร้างขึ้นบนพื้นฐานของแนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเครื่องมือโดยใช้วิธีค�ำนวณทางสถิติของ
Conbach’s Alpha Coefficient วิเคราะห์หาค่าความน่าเชื่อถือ พบว่าเท่ากับ 0.911

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (Field Data
Collection) โดยผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองและอาศัยผู้ช่วยจ�ำนวน 2 คน ผู้วิจัยด�ำเนิน
เก็บข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่าง คือ ประชาชนในอ�ำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น และอ�ำเภอโซ่พสิ ยั จังหวัด
บึงกาฬ ระยะเวลาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 ถึงกุมภาพันธ์ 2561
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ผลการวิจัยและอภิปราย
ลักษณะทางประชากร กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 56 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่
ระดับการศึกษาต�่ำกว่ามัธยมศึกษา มีรายได้ น้อยกว่า 10,000 บาท เป็นอาชีพรับจ้างทั่วไป และ
ส่วนใหญ่มีที่อยู่อาศัยอ�ำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
การรับรู้ที่มีต่อการสื่อสารของกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมในธุรกิจเบียร์ของชุมชนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการรับรู้ ที่มีต่อการสื่อสารของกิจกรรมองค์กร
เพื่อสังคมในธุรกิจเบียร์ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28 โดยมีการรับรู้ที่มีต่อ
การสื่อสารด้านโครงการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.47 และด้านการ
ประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.07 ตามล�ำดับ
สอดคล้องกับแนวคิดของ Assael (1998:218) ให้ความหมายไว้ว่า การรับรู้ หมายถึง กระบวนการ
ของบุคคลในการเลือก (Select) ประมวล (Organize) และตีความ (Interpret) สิ่งเร้า จนเกิดเป็น
ภาพรวมของสิง่ นัน้ ๆ การรับรูข้ องผูบ้ ริโภคของแต่ละคนจึงแตกต่างกัน เนือ่ งจากการเลือกรับรูข้ นึ้ อยูก่ บั
ความต้องการ ค่านิยม และความคาดหวังของบุคคลเป็นส�ำคัญ ดังนั้น แม้สถานการณ์ที่มีสิ่งเร้าเข้ามา
เหมือนกัน ผู้บริโภคแต่ละคนจะมีการรับรู้ที่แตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของนิสากร
โลกสุทธิ (2551) การรับรูก้ จิ กรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชัน่ จ�ำกัดทัง้ หมด
มีค่าเฉลี่ย 2.80 คือ มีการรู้จักอยู่ในระดับปานกลาง โดยกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้การสนับสนุนกีฬา
กอล์ฟทั้งสมัครเล่นและมืออาชีพมากที่สุด รองลงมาคือ กิจกรรมการให้ความช่วยเหลือแก้ผู้ประสบ
ภัยธรมชาติ โครงการบุญรอดพัฒนานิสิต นักศึกษามีการรับรู้น้อยที่สุด
ความพึงพอใจที่มีต่อการสื่อสารของกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม (CSR) ในธุรกิจเบียร์
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจที่มีต่อการสื่อสารของกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม (CSR)
ในธุรกิจเบียร์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 โดยมีความพึงพอใจของชุมชน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีต่อกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมในธุรกิจเบียร์ ด้านการมีส่วนร่วมโครงการ
กิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.72 รองลงมา คือ ด้านการจัดการโครงการ
กิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.67 และด้านบุคลากร อยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ย 3.63 ตามล�ำดับ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของแคทซ์ บลัมเบอร์ และกูริวิทช์ (พีระ
จิระโสภณ,2541,น.634-635) อ้างอิงจากKatz,BlumberandGurevitch, 1973, Utilization of Mass
Communication, unpaged ความต้องการของผู้รับสารโดยทั่วไปแล้วของแต่ละบุคคลนั้นจะเป็นไป
เพื่อตอบสนองความต้องการของตนประกอบด้วย ต้องการข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับตน ต้องการ
ข่าวสารที่สอดคล้องกับความเชื่อ ทัศนคติ ค่านิยมของตน ต้องการประสบการณ์ใหม่ และต้องการ
ความสะดวกและรวดเร็วในการรับ สาร กลุ่ม ตั วอย่ างส่ วนใหญ่ มี ความพึ ง พอใจของชุ ม ชนภาค
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ตะวันออกเฉียงเหนือที่มีต่อกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมในธุรกิจเบียร์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก อาจ
เป็นเพราะในการปฏิบัติโครงการของของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัท บุญรอด
บริวเวอรี่ จ�ำกัด ได้มีการลงพื้นที่ท�ำกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมและมอบสิ่งของตรงตามที่กลุ่มตัวอย่าง
ได้คาดหวังไว้

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานการวิจัยที่ 1 ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีลักษณะทางประชากรต่างกันจะ
มีการรับรู้ต่อกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมในธุรกิจเบียร์แตกต่างกัน
จากผลการศึกษาพบว่า ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีลักษณะทางประชากรต่างกันจะ
มีการรับรู้ที่มีต่อการสื่อสารของกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมในธุรกิจเบียร์แตกต่างกัน ยกเว้น เพศ
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ นิสากร โลกสุทธิ (2551) ว่าประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีการรับรู้
ข่าวสารเกี่ยวกับการท�ำกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท สิงห์ คอร์เปอร์เรชั่น จ�ำกัด
ไม่แตกต่างกันและซึ่งสามารถอภิปรายผลโดยแยกตามแต่ละตัวแปร ดังนี้
ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือทีม่ อี ายุตา่ งกันจะมีการรับรูต้ อ่ การสือ่ สารของกิจกรรมองค์กร
เพื่อสังคมในธุรกิจเบียร์แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 โดยจากการศึกษาพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีอายุในช่วง 18 – 25 ปี มีค่าเฉลี่ยการรับรู้ต่อกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมในธุรกิจเบียร์
มากกว่ากลุ่มตัวอย่างในช่วงอายุอื่น ๆ เนื่องจากอายุเป็นปัจจัยในการเปิดรับความรู้หรือสื่อต่าง ๆ
ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทเข้ามาแทนที่สื่อเก่า ดังนั้นกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีอายุน้อยจะสนใจการรับรู้ผ่านทางเทคโนโลยี แต่กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุมากจะยังคงสนใจ
และรับรู้โครงการผ่านทางสื่อเก่า หรือผู้น�ำในชุมชนเป็นหลัก กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี จะมีการรับรู้ต่อกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมในธุรกิจเบียร์มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระดับ
การศึกษาอื่น ๆ และ กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้มากกว่า 20,000 บาท มีการรับรู้ต่อกิจกรรมองค์กรเพื่อ
สังคมในธุรกิจเบียร์มากทีส่ ดุ อาจวิเคราะห์ตามแนวคิด Shiffman and Kanuk (1991) กล่าวว่า การรับรู้
คือ กระบวนการซึ่งแต่ละบุคคลเลือกสรร จัดระเบียบ และตีความหมายสิ่งกระตุ้นออกมาเป็นภาพ
ที่มีความหมายและเกิดเป็นภาพรวมขึ้นมา เช่น บุคคล 2 คน ได้รับสิ่งกระตุ้นอย่างเดียวกัน
และอยู่ภายใต้เงื่อนไขอย่างเดียวกัน แต่การรับรู้และการรู้จักการตีความหมายของแต่ละบุคคลอาจ
ต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความจ�ำเป็น (Needs) ค่านิยม (Values) และความคาดหวัง (Expectation)
ซึ่งมีอิทธิพลต่อการเลือกโดยที่ตัวแปรเหล่านี้จะเกี่ยวข้องกับกระบวนการรับรู้ของบุคคล
ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีอาชีพต่างกันจะมีการรับรู้ต่อกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม
ในธุรกิจเบียร์แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 โดยจากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
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ที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนจะมีการรับรู้ต่อกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมในธุรกิจเบียร์มากกว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่มีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ นักเรียน/นักศึกษา รับจ้างทั่วไป เจ้าของกิจการ/
ธุรกิจส่วนตัว และอื่น ๆ โดยระบุ เกษตรกร ตามล�ำดับ และกลุ่มตัวอย่างที่อยู่อาศัยในอ�ำเภอบ้านไผ่
จังหวัดขอนแก่น จะมีการรับรู้ต่อกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมในธุรกิจเบียร์ กลุ่มตัวอย่างที่อยู่อาศัยใน
อ�ำเภอโซ่พสิ ยั จังหวัดบึงกาฬ อาจจะวิเคราะห์ได้วา่ กลุม่ ตัวอย่างได้อาศัยความรูแ้ ละประสบการณ์เดิม
ในการเลือกที่จะรับรู้และตีความหมายสิ่งนั้น สอดคล้องกับ Assael (1998:218) ให้ความหมายไว้ว่า
การรับรู้ หมายถึง กระบวนการของบุคคลในการเลือก (Select) ประมวล (Organize) และตีความ
(Interpret) สิ่งเร้า จนเกิดเป็นภาพรวมของสิ่งนั้น ๆ การรับรู้ของผู้บริโภคของแต่ละคนจึงแตกต่างกัน
เนือ่ งจากการเลือกรับรูข้ นึ้ อยูก่ บั ความต้องการ ค่านิยม และความคาดหวังของบุคคลเป็นส�ำคัญ ดังนัน้
แม้สถานการณ์ที่มีสิ่งเร้าเข้ามาเหมือนกัน ผู้บริโภคแต่ละคนจะมีการรับรู้ที่แตกต่างกัน
สมมติฐานการวิจัยที่ 2 ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีลักษณะทางประชากรต่างกัน
จะมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมในธุรกิจเบียร์แตกต่างกัน
จากผลการศึกษาพบว่า ผลการศึกษาไม่เป็นไปตามสมมติฐานทีต่ งั้ ไว้ ได้แก่ตวั แปร อายุ ระดับ
การศึกษา และรายได้ มีความพึงพอใจต่อการสื่อสารกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมในธุรกิจเบียร์ไม่
แตกต่างกัน ยกเว้นตัวแปรด้าน เพศ อาชีพ และที่อยู่อาศัย ที่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งสามารถ
อภิปรายผลโดยแยกตามแต่ละตัวแปร ดังนี้
ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีเพศต่างกันจะมีความพึงพอใจต่อการสื่อสารกิจกรรม
องค์กรเพื่อสังคมในธุรกิจเบียร์แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 โดยจากการศึกษาพบว่า
กลุ่มตัวอย่างที่เป็น เพศชาย มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมในธุรกิจเบียร์ มากกว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นเพศหญิง กลุ่มตัวอย่างที่อาชีพอื่น ๆ โดยระบุว่า เกษตรกร มีความพึงพอใจต่อกิจกรรม
องค์กรเพื่อสังคมในธุรกิจเบียร์ มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพ รับจ้างทั่วไป ข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ นักเรียน/นักศึกษา พนักงานบริษัทเอกชน และเจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว และ กลุ่ม
ตัวอย่างที่อยู่อาศัยในอ�ำเภอโซ่พิสัย จังหวัด บึงกาฬ มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมใน
ธุรกิจเบียร์ กลุ่มตัวอย่างที่อยู่อาศัยในอ�ำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่นซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
คิพแพ็ค และเมอร์เรย์ (แสงรพี ภัทรกิจกุลธ, 2543, น. 34) อ้างอิงจาก Kippax and Murray,
1980, Using the Mass Media Need Gratification and Perceived Utility, pp. 355- 359 ได้เพิม่
เติมเรื่องการรับรู้ในคุณประโยชน์ของสื่อด้วยและน�ำความคิดเห็นของแคทซ์ไปศึกษา ด้วยจุดประสงค์
ของการศึกษา คือ ต้องการหาความสัมพันธ์ของความต้องการใช้สื่อมวลชนกับความ พึงพอใจและ
การใช้สื่อมวลชนกับการรับรู้ในคุณประโยชน์ของสื่อผลการศึกษา ปัจจัยด้านตัวบุคคล เช่น เพศ อายุ
การศึกษา อาชีพ เป็นตัวก�ำหนดการใช้สื่อและการรับรู้คุณประโยชน์ของสื่อ
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ที่มีต่อการสื่อสารกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม (CSR) ◆
ในธุรกิจเบียร์ ของชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สมมติฐานการวิจัยที่ 3 การรับรู้ที่มีต่อการสื่อสารของกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม (CSR) ใน
ธุรกิจเบียร์ มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือทีม่ ตี อ่ กิจกรรมองค์กร
เพื่อสังคมในธุรกิจเบียร์
จากการศึกษาพบว่า การรับรู้ ทีม่ ตี อ่ การสือ่ สารของกิจกรรมองค์กรเพือ่ สังคม (CSR) ในธุรกิจ
เบียร์ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจของชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีต่อกิจกรรม
องค์กรเพือ่ สังคมในธุรกิจเบียร์ นัน่ คือ การรับรู้ ทีม่ ตี อ่ การสือ่ สารของกิจกรรมองค์กรเพือ่ สังคม (CSR)
ในธุรกิจเบียร์สูง ความพึงพอใจของชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีต่อกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม
ในธุรกิจเบียร์สูงขึ้นตามไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีของ แคท, บลูมเมอร์, และ
เกอร์วิทช์ (Katz, Blumler, & Gurvitch, 1974, p. 21, อ้างถึงใน ภาคภูมิ กัลยาณคุณาวุฒิ,
น. 104) กล่าวว่า การเลือกบริโภคสื่อมวลชนนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการและแรงจูงใจของผู้รับสาร
ตัวผู้รับสารย่อมมีวัตถุประสงค์ ความตั้งใจและความต้องการในการใช้ประโยชน์จาก สื่อมวลชนเพื่อ
ตอบสนองความพึงพอใจของตนเอง โดยผู้รับสารจะสนองความพึงพอใจของตนเอง ด้วยการสร้าง
ความคาดหวัง (Expectations) ต่อสื่อหรือเนื้อหาของสื่อ เพื่อที่จะบรรลุความพึงพอใจ
ดังนัน้ การรับรู้ ทีม่ ตี อ่ การสือ่ สารของกิจกรรมองค์กรเพือ่ สังคม (CSR) ในธุรกิจเบียร์ มีความ
สัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจของชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือทีม่ ตี อ่ กิจกรรมองค์กรเพือ่ สังคม
ในธุรกิจเบียร์ จึงสามารสรุปได้ว่า การรับรู้ ที่มีต่อการสื่อสารของกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม (CSR) ใน
ธุรกิจเบียร์สูง ความพึงพอใจของชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีต่อกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมใน
ธุรกิจเบียร์สูงขึ้นตามไปด้วย

สรุปข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. จากผลการวิจยั กลุม่ ตัวอย่างมีการรับรูต้ อ่ การสือ่ สารของกิจกรรมองค์กรเพือ่ สังคมในธุรกิจ
เบียร์ โครงการทีม่ กี ารประชาสัมพันธ์ผา่ นผูน้ ำ� ชุมชนน้อย จะส่งผลให้มกี ารรับรูน้ อ้ ย จึงควรจัดกิจกรรม
ให้ตอ่ เนือ่ งและขยายพืน้ ทีใ่ นการจัดกิจกรรมให้ทวั่ ถึง และต้องท�ำการปรับปรุงการสือ่ สารประชาสัมพันธ์
ให้ชุมชนได้รู้จักถึงโครงการที่ก�ำลังจะด�ำเนินการมากขึ้น และก่อนด�ำเนินโครงการควรมีการส�ำรวจ
ความต้องการในชุมชน เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับชุมชนมากที่สุด อีกทั้งยังเป็นการสร้างการรับรู้
ไปในตัวอีกด้วย
2. จากผลการวิจยั กลุม่ ตัวอย่างมีการรับรูต้ อ่ การสือ่ สารของกิจกรรมองค์กรเพือ่ สังคมในธุรกิจ
เบียร์ ด้านการประชาสัมพันธ์ กลุม่ ตัวอย่างมีการรับรูโ้ ครงการผ่านทางประธานหรือผูน้ ำ� ชุมชนมากทีส่ ดุ
ซึ่งเกี่ยวข้องกับแนวคิดของ “ผู้น�ำทางความคิด” ที่มีส่วนส�ำคัญต่อการสื่อสารภายในชุมชน ดังนั้นควร
มีการระมัดระวังการให้ข้อมูลที่ถูกต้องต่อประธานหรือผู้น�ำชุมชน เพื่อที่จะไม่ให้เกิดความผิดพลาด
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อินทะวงษ์ ◆

ทางข้อมูล นอกจากนั้นทางบริษัทต้องส�ำรวจสื่อที่กลุ่มตัวอย่างในชุมชน เข้าถึงมากที่สุดรองลงมาจาก
ประธานหรือผู้น�ำชุมชน คือสื่อใด เพื่อที่จะประชาสัมพันธ์โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
3. จากการผลการวิจัยกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมในธุรกิจ
เบียร์ ด้านโครงการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ต้องค�ำนึงถึงประเด็นล�ำดับขั้นตอนของกิจกรรม และ
ระยะเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงสถานทีจ่ ดั โครงการ ต้องมีการวางแผนให้ลำ� ดับขัน้ ตอนกระชับ
และเพิ่มความสนุกสนานในการเข้าร่วมกิจกรรม จะท�ำให้ชุมชนมีความพึงพอใจและต้องการเข้าร่วม
กิจกรรมในครั้งต่อไป
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ที่มีต่อการสื่อสารกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม (CSR) ◆
ในธุรกิจเบียร์ ของชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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