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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความยั่งยืนขององค์กรผลิตเครื่องดื่มช้ันน าในประเทศไทย 2) เพื่อศึกษา
การด าเนินการความรับผิดชอบต่อสังคมและการสร้างคุณค่าร่วมขององค์กรผลิตเครื่องดื่มช้ันน าในประเทศไทย 3) เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมกับการสร้างคุณค่าร่วมของความยั่งยืนขององค์กรผลิตเครื่องดื่มช้ันน าใน
ประเทศไทย 4)เพื่อศึกษาความรับผิดชอบต่อสังคมและการสร้างคุณค่าร่วมที่ส่งผลต่อความยั่งยืนขององค์กรผลิตเครื่องดื่มชั้น
น าในประเทศไทย  ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับ พนักงานขององค์กรผลิตเครื่องดื่มในประเทศไทยที่เคยเข้า
ร่วมโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม และการสร้างคุณค่าร่วม จ านวน 320 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ 
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และ การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ 
ผลการศึกษาพบว่า 1) ความยั่งยืนขององค์กรผลิตเครื่องดื่มช้ันน าในประเทศไทย ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะด้าน
สิ่งแวดล้อม 2) ความรับผิดชอบต่อสังคมในภาพรวม อยู่ในระดับมาก มี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านประกอบธุรกิจ
ด้วยความเป็นธรรม อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนการสร้างคุณค่าร่วม ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่อยู่ในระดับมากที่สุด 3)ความรับผิดชอบต่อสังคม  มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการสร้าง
คุณค่าร่วมในทุก ๆ ด้าน กล่าวคือ องค์กรควรด าเนินงานทั้ง 2 อย่างไปในทิศทางเดียวกัน 4) ความรับผิดชอบต่อสังคม 
สามารถท านายความยั่งยืนขององค์กรผลิตเครื่องดื่มชั้นน าในประเทศไทย ด้านเศรษฐกิจ ได้ร้อยละ 39.7  ด้านสิ่งแวดล้อม ได้
ร้อยละ 74.7 และด้านสังคม ได้ร้อยละ 38.2  การสร้างคุณค่าร่วม สามารถท านายความยั่งยืนขององค์กรผลิตเครื่องดื่มชั้นน า
ในประเทศไทย ด้านเศรษฐกิจได้ร้อยละ 34.2 ด้านสิ่งแวดล้อม ได้ร้อยละ 10.3 และด้านสังคม ได้ร้อยละ 38.7 
 
ค าส าคัญ: ความยั่งยืน การสร้างคุณค่าร่วม ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

ABSTRACT 
 

The aims of this research are as follows: (1) to study the sustainability level of leading beverage 
manufacturing organizations in Thailand; (2) to study the implementation of social responsibility and the 
creation of shared values among leading beverage manufacturing organizations in Thailand; (3) to study 
the relationship between social responsibility and the creation of shared sustainability values among 
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leading beverage manufacturing organizations in Thailand; (4) to study social responsibility and the 
creation of shared values that affect the sustainability of leading beverage manufacturing organizations in 
Thailand used a questionnaire to collect data from 320 employees at beverage companies in Thailand 
who participated in social responsibility programs and created shared values. The statistics used for data 
analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, the Pearson correlation coefficient and 
multiple regression analysis. The results of the study found the following: (1) the sustainability of leading 
beverage manufacturing organizations in Thailand as a whole was at a high level, especially in terms of 
the environment; (2) corporate social responsibility was at a high level when considering each aspect and 
doing business with fairness at the highest level. As for the creation of shared values as a whole, it was 
also at a high level. When considering each aspect, it was found that the innovation of new products was 
at the highest level; and (3) in terms of social responsibility, there was a positive correlation with all 
aspects of shared value creation, that the organization should both operate in the same direction; (4) 
social responsibility and the sustainability of leading beverage manufacturing organizations in Thailand was 
predicted by 39.7% of the economy, 74.7% of the environment, and 38.2% of the social aspect. It can 
also predict the sustainability of leading beverage manufacturing organizations in Thailand. The economic 
aspect was 34.2%, the environment was 10.3%, and the social aspect was 38.7% 
 
Keywords: Sustainability, Share Value, Sustainable 
 

บทน า 
 บทบาทขององค์กรธุรกิจถูกก าหนดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เป็นมากกว่ารายได้ ซึ่งจากผลส ารวจทัศนคติของ
ผู้บริโภค 10 ประเทศท่ัวโลกท่ีจัดขึ้นเมื่อปี 2013 ผู้บริโภคส่วนใหญ่เช่ือว่า นอกจากการสร้างก าไรแล้ว องค์กรธุรกิจต้องมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมด้วยที่สามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาของสังคมได้ โดยการเปลี่ยนวิธีการด าเนินธุรกิจให้ตอบโจทย์กับความ
ต้องการของสังคมรวมถึงสิ่งแวดล้อม และบทบาทในการส่งเสริมให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น การน าแนวคิด
ความรับผิดชอบต่อสังคมมาใช้นั้น ก็ยังมีค าถามอยู่เสมอว่า ปัจจุบันองค์กรจัดกิจกรรม เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์เพียงอย่าง
เดียว หรือเป็นการสร้างประโยชน์ และก่อให้เกิดคุณค่าอย่างแท้จริง การท าให้ตนเองรู้สึกดีที่ได้ช่วยเหลอืสังคมหรือเพียงแค่การ
เพิ่มยอดขายเท่านั้น เพราะการโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรม และโครงการต่าง ๆ ขององค์กรธุรกิจเพื่อสร้างสรรค์สังคมของ
หลายองค์กรธุรกิจใช้งบประมาณในการโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรมสูงกว่างบประมาณในการจัดกิจกรรมบางกิจกรรม            
เสียอีก และองค์กรธุรกิจหลายรายก็มีการรายงานผลการด าเนินกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมว่า บริษัทมีมูลค่า
การเงินเพิ่มขึ้นจากกิจกรรมดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงความคิดขององค์กรธุรกิจที่มองว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นแนวคิด
ที่เกิดขึ้นเพื่อลดภาวะแรงกดดันจากภายนอก โดยถูกให้เป็นเครื่องมือการสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ช่ือเสียงให้กับองค์กร 
ไม่ได้ช่วยเพิ่มคุณค่าเชิงเศรษฐกิจให้แก่องค์กรได้ในระยะยาวอย่างยั่งยืน  
 ในขณะที่องค์กรธุรกิจส่วนใหญ่ยังยึดติดกับแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมที่มองเห็นปัญหาสังคมแค่เปลือกนอก  
ได้แย้งทัศนะเป็นครั้งแรกว่า การด าเนินธุรกิจควรมีความคิดที่แตกต่างออกไปจากเดิม คือ ความคิดเรื่อง “ค่านิยมร่วม” 
(Shared Value) ที่ให้ความส าคัญกับการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจเพื่อสร้างประโยชน์หรือการเพิ่มมูลค่าแก่สังคม (Social’s 
Value-added Benefits) และส่งเสริมให้เกิดความสามารถในการแข่งขันแก่องค์กร (Competitiver Advantage) โดยเป็นไป
ลักษณะส่งเสริมไปด้วยกัน  และ “การสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value: CSV)” แสดงให้เห็นว่า องค์กรสามารถ
สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ (Economic Value) คู่ขนานไปกับการสร้างคุณค่าทางสังคม (Societal Value) การสร้างคุณค่าร่วม
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จึงหมายถึง นโยบาย แนวทางและกิจกรรมที่องค์กรธุรกิจท าขึ้น ทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนโดยรอบที่องค์กรธุร กิจ
ด าเนินอยู่อย่างยั่งยืน ซึ่งสามารถท าได้ 3 ทางด้วยกันคือ 1) การปรับเปลี่ยนแนวคิดเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ใหม่  
2) การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่ในห่วงโซ่คุณค่า และ 3) การพัฒนาศักยภาพพของกลุ่มชุมชนท้องถิ่น  
 ในปัจจุบันองค์กรธุรกิจองค์กรธุรกิจมีการน าแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม และการสร้างคุณค่ามาประยุกต์ใช้ใน
องค์กรของตนเองเพราะนอกจากจะต้องการให้ภาพลักษณ์ขององค์กรดีขึ้น สิ่งที่องค์กรธุรกิจในปัจจุบันยังต้องค านึงมากกว่า
การผลิตสินค้าและการบริการให้ตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภคแล้ว องค์กรธุรกิจยังต้องค านึงถึงความต้ องการ
พื้นฐานของผู้บริโภค เพื่อให้การด าเนินธุรกิจเกิดความยั่งยืนท้ังองค์กรธุรกิจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งองค์กรผลิตเครื่องดื่มชั้น
น าในประเทศไทย เริ่มด าเนินธุรกิจผลิตเครื่องดื่มมาตั้งแต่ ปี 2546 มีผลิตภัณฑ์และสินค้าเกี่ยวกับเครื่องดื่มมากมาย
หลากหลายตราสินค้า ซึ่งได้ด าเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม อาทิ โครงการไทยเบฟรวมใจต้านภัยหนาว เป็นโครงการ
ที่แจกผ้าห่มผืนเขียวให้กับผู้ประสบภัยหนาวในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , โครงการชุมชนดีมีรอยยิ้ม เป็น
โครงการที่เข้าไปสร้างรอยยิ้มให้กับชุมชนที่อยู่รอบ ๆ โรงงานของบริษัททั่วประเทศ โดยการเข้าไปให้ความรู้ด้านกีฬา ดนตรี 
และศิลปะ, โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย ริเวอร์เฟสติวัล, วอเตอร์ เฟสติวัล ที่มีชุมชน เครือข่ายเยาวชน และภาครัฐเข้าไป
ท าความสะอาดวัด และแม่น้ าล าคลอง ผู้บริหารได้ให้ความส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนจึงมีนโยบายในการสร้างคุณค่า
ร่วมในธุรกิจ อาทิ โครงการ Chang Mobile Football Unit เป็นโครงการที่เข้าไปสอนกีฬาฟุตบอล ให้กับเยาวชนท่ีอยู่ในถิ่น
ทุรกันดาร หรือโครงการ Creative Young Designer ที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เข้าไป(ยกตัวอย่างเพื่อมุ่งให้ให้เกิดความยั่งยืนใน
การด าเนินธุรกิจ  
 จากความรับผิดชอบต่อสังคม และการสร้างคุณภาพรว่ม อันจะส่งผลต่อความยั่งยืนขององค์กร ผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงมีความสนใจที่จะศึกษา“ความรับผิดชอบต่อสังคมและการสร้างคุณค่าร่วมที่ส่งผลต่อความ
ยั่งยืนขององค์กรผลิตเครื่องดื่มช้ันน าในประเทศไทย” เพื่อที่จะได้ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการหรือกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมและการสร้างคุณค่าร่วม เพื่อให้การด าเนินธุรกิจ มีความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจอย่างยั่งยืน 
 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับความยั่งยืนขององค์กรผลิตเครื่องดื่มชั้นน าในประเทศไทย 
2. เพื่อศึกษาการด าเนินการความรับผิดชอบต่อสังคมและการสร้างคุณค่าร่วมขององค์กรผลิตเครื่องดื่มช้ันน าใน

ประเทศไทย 
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมกับการสร้างคุณค่าร่วมของความยั่งยืนขององค์กรผลิต

เครื่องดื่มช้ันน าในประเทศไทย 
 4. เพื่อศึกษาความรับผิดชอบต่อสังคมและการสร้างคุณค่าร่วมที่ส่งผลต่อความยั่งยืนขององค์กรผลิตเครื่องดื่มช้ันน า
ในประเทศไทย 

สมมติฐานการวิจัย 
1. การด าเนินการความรับผิดชอบต่อสังคมและการสร้างคุณค่าร่วมขององค์กรผลิตเครื่องดื่มช้ันน าในประเทศไทยมี

ความสัมพันธ์กัน 
2. การด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมส่งผลต่อความยั่งยืนขององค์กรผลิตเครื่องดื่มชั้นน าในประเทศไทย 
3. การด าเนินงานการสร้างคุณค่าร่วมส่งผลต่อความยั่งยืนขององค์กรผลิตเครื่องดื่มชั้นน าในประเทศไทย 
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ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม Carroll (1991) กล่าวว่า เป็นพันธะสัญญาที่องค์กรให้ไว้ต่อ
สังคมว่า จะด าเนินงานภายใต้กรอบของความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ, สิ่งแวดล้อม และตระหนักถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม  
Frederick et al. (1992) กล่าวว่า หลักการที่ระบุว่าองค์กรที่ด าเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมนั้นส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและสังคม 

Commission of the European Communities (2001) กล่าวว่า การบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ได้เข้าไปอยู่ในกระบวนการทางธุรกิจ รวมถึงกิจกรรมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความสมัครใจ  

World Bank (2004) กล่าวว่า ภาระผูกพันขององค์กรที่เข้าไปสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของระบบเศรษฐกิจ โดย
ประสานความร่วมมือของพนักงาน ครอบครัวของพนักงาน รวมถึงชุมชนท้องถิ่นและสังคม เพื่อไปเป็นแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของกลุ่มคนเหล่านั้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อองค์กร  

Hopkins (2005) กล่าวว่า การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรอย่างมีจริยธรรม โดยมีเป้าหมายในการ
ยกระดับมาตรฐานชีวิตของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใน และภายนอกองค์กร แต่ยังคงสามารถสร้างผลก าไรให้กับผู้ถือหุ้น
ควบคู่กันไป 

Kotler, Philip & Lee, Nancy R. (2008) กล่าวว่า มีเป้าหมายในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้น โดยมี
กระบวนการในการเลือกใช้ทรัพยากรขององค์กร ซึ่งจะใช้ค าว่ากิจกรรมช่วยเหลือสังคม (Corporate social initiatives) เพื่อ
เป็นการแสดงออกถึงการรับผิดชอบต่อสังคม 

El Akremi et al. (2018) กล่าวว่า องค์กรด าเนินธุรกิจตามนโยบายและบริบท โดยค านึงถึง ความคาดหวังของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งผลการด าเนินงาน และก าไรสุทธิจะมีเรื่องการประกอบธุรกิจทางด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ซึ่ง
สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันด้วยการสร้างคุณค่าร่วมกัน 

จากการศึกษาความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคม สรุปได้ว่าการด าเนินงานขององค์กร โดยองค์กรเป็นพลเมือง
ที่ดี มีการก าหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจให้สอดคล้องกับนโยบายสาธารณะ กฎหมาย และมาตรฐานด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งกลยุทธ์ขององค์กรและน าไปเป็นแนวทางการปฏิบัติแบบบูรณาการทั้งสายโซ่อุปทาน โดยมุ่ งเน้นให้ผลการ
ด าเนินงานท่ีรับผิดชอบต่อสังคมให้เกินกว่าความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส่วนเสียในทุกกลุ่ม  

จากแนวคิดทฤษฎีนี้ สรุปได้ว่า ความรับผิดชอบต่อสังคม หมายถึง การที่องค์กรด าเนินธุรกิจผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ของ
องค์กร โดยค านึงถึงสังคม ผลกระทบกับสังคม (Social Impact) ในวงกว้าง โดยองค์กรธุรกิจนั้นจะต้องรับผิดชอบการกระท า
ของตนต่อสาธารณะ ซึ่งเป็นตัวช่วยส าคัญในการพัฒนาธุรกิจให้ประสบความส าเร็จและมีความยั่ งยืนในปัจจุบัน  
ซึ่งประกอบด้วย 5 ด้าน คือ 1) ด้านก ากับกิจการที่ดี 2) ด้านการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 3) ด้านความรับผิดชอบต่อ
ผู้บริโภค 4) ด้านร่วมกันพัฒนาชุมชนและสังคม 5) ด้านดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างคุณค่าร่วม  

Friedman (1970) มีแนวคิดว่าการท าธุรกิจที่อยู่ในระบบทุนนิยม ด าเนินธุรกิจโดยมุ่งหวังผลก าไรสูงสุด แต่หากต้อง
บริจาค ไม่ว่าจะเป็นเงินหรือทรัพยากร เพื่อการกุศล ก็ท าให้องค์กรได้ก าไรลดลง เพราะการบริจาค หรือการท าสาธารณะ
ประโยชน์นั้น ได้สร้างประโยชน์ใดให้แก่องค์กร ในทฤษฎี ความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการบริจาค (Philanthropic 
Responsibilities) และความรับผิดชอบด้านจริยธรรม (Ethical Responsibilities) กลับส่งผลเสียต่อความรับผิดชอบทาง
เศรษฐกิจ (Economic Responsibilities) ซึ่งส่งผลให้ความมั่นคงของโครงสร้างการรับผิดชอบต่อสังคมเสีย นักวิชาการได้
โต้แย้งกับกลุ่มนักวิชาการและนักธุรกิจที่สนับสนุนความเชื่อของ Friedman ว่าการกุศล หรือการบริจาคไม่ได้สร้างประโยชน์
ทางเศรษฐกิจขององค์กร แต่เป็นมากกว่าการให้เงิน เพราะองค์กรยังสามารถให้ความรู้ ความสามารถ และทรัพยากรของ
องค์กร เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร กับสังคม ซึ่งน าองค์กรไปสู่ความยั่งยืน 
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Porter & Kramer (2002) มองว่าท่ีองค์กรไม่อยากจะบริจาคเงินให้กับการกุศล เพราะเหมือนเป็นการให้เงินแบบไม่

สิ้นสุด ในขณะที่เศรษฐกิจชะลอตัว และองค์กรต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริกาก็มีผลก าไรลดลง และนักลงทุนก็กดดันที่จะให้องค์กร
เพิ่มผลในระยะสั้น รวมถึงองค์กรยังไม่สามารถประเมินผลประโยชน์จากการบริจาคได้ องค์กรส่วนใหญ่พยายามสร้างกลยุทธ์
จากการบริจาคที่เรียกว่า “การท าบุญเชิงยุทธศาสตร์” หรือ Strategic Philanthropy แต่ก็ไม่ได้มีประสิทธิภาพมากพอ เพราะ
สิ่งที่ได้กลับมาเป็นเพียงการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมภาพลักษณ์  แต่ค่าใช้จ่ายด้านการตลาดกลับเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง 
Porter & Kramer (2002) เห็นด้วยกับ Freeman (1984) ที่ว่าวัตถุประสงค์ทางเศรษฐกิจและสังคมนั้น มีความแตกต่าง และ
สวนทางกัน หากมองลึกลงไปจะพบว่า องค์กรสามารถแทรกซึมเข้าไปสร้างประโยชน์ร่วมกันระหว่างองค์กรและสังคมได้ เช่น 
การปรับปรุงการศึกษา ซึ่งเป็นประเด็นทางสังคมที่ส่งผลต่อศักยภาพในการแข่งขัน และในระยะยาว องค์กรสามารถเช่ือมโยง
อย่างบูรณาการได้  ปัจจุบันความสามารถในการแข่งขันยังขึ้นอยู่กับความเป็นอยู่ของพนักงาน และแรงจูงใจจากโอกาสที่ได้รับ 
การส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมในประเทศท่ีก าลังพัฒนา สามารถสร้างสถานท่ีที่มีประสิทธิผลมากขึ้น รวมถึงการเข้าตลาดใหม่ 
เราเรียนรู้ว่าวิธีที่มีประสิทธิภาพในการจัดการกับปัญหาเหล่านี้ ไม่ใช่แค่น าเงินมาสร้างผลประโยชน์ แล้วจะช่วยเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันเสมอไป แต่ค่าใช้จ่ายขององค์กรที่สามารถสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม 

Creating Shared Value หรือ CSV คือ การปรับเปลี่ยนของ ‘การด าเนินธุรกิจ’ โดยการสร้างกระบวนการใหม่ๆ 
ให้สามารถสร้างคุณค่าจากสินค้าหรือการบริการของธุรกิจให้กับสังคมได้ไม่ว่าจะเป็นทางใดก็ทางหนึ่ง โดยยังค านึงถึงผล
ประกอบการที่ได้รับอยู่ ซึ่งกระบวนการท างานขององค์กรเหล่านี้มักจะมีส่วนช่วยในเรื่องของสังคมอยู่เสมอ ไม่ ว่าจะเป็นการ 
รณรงค์, การผลิตสินค้าจากธรรมชาติ, หรือการบริการบางอย่างที่ต่อยอดไปยังการท าประโยชน์เพื่อสังคม ซึ่งโดยปกติแล้วเรา
จะมีความเช่ือว่าการท าอะไรเพื่อสังคมมักจะไม่สามารถหาผลประกอบการได้ แต่ CSV คือรูปแบบการด าเนินธุรกิจที่ท าลาย
ความเชื่อนั้นได้ และผสานระบบ Business กับ การท าอะไรเพื่อสังคมได้อย่างน่าเหลือเช่ือ (Guntitat Horthong, 2020) 
จากแนวคิดทฤษฎีนี้สามารถสรุปได้ว่า การสร้างคุณค่าร่วมหมายถึง แนวทางการด าเนินธุรกิจ ซึ่ง ให้ความส าคัญกับสร้างคุณคา่
ทางเศรษฐกิจขององค์กร และสังคมไปพร้อมกัน  โดยสร้างกระบวนการใหม่ ๆ ให้สามารถสร้างคุณค่าจากสินค้าหรือการ
บริการของธุรกิจให้กับสังคมได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง บางอย่างสามารถต่อยอดไปยังการท าประโยชน์เพื่อสังคมได้ ประกอบด้วย 
(1) ด้านการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ (2) ด้านการก าหนดบรรทัดฐานใหม่ของผลิตภาพในห่วงโซ่คุณค่า (3) ด้านการปรับปรุ ง
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อธุรกิจ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน Elkington (1997) กล่าวว่า Triple Bottom line (TBL) หรือ 
“ไตรก าไรสุทธิ” เป็นโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน จากรายงานของ Brundtland ในปี 1987 ได้ก าหนดค าว่า
“Sustainable Development” หมายถึง “การพัฒนาที่ยั่งยืนตรงตามความต้องการของคนรุ่นปัจจุบันโดยไม่สูญเสีย
ความสามารถของคนรุ่นอนาคตเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง” (Brundtland, 1987, p 43) Triple Bottom Line 
พัฒนามาสู่การวัดประสิทธิภาพของธุรกิจและความส าเร็จขององค์กรด้วยเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม (Goel, 2010) ใน
สาระส าคัญ TBL เป็นแนวคิดที่ขยายขอบเขตการวัดความส าเร็จของธุรกิจ (Profit) สู่การวัดผลทางสังคม (People) และ
สิ่งแวดล้อม (Planet) ไปพร้อมๆ กัน โดยเช่ือมโยงกับเป้าหมายความส าเร็จของการพัฒนาท่ียั่งยืน นักวิชาการต่าง ๆ อธิบายว่า 
TBL เป็นการสร้างความสมดุลหากต้องการวัดความยั่งยืนควรสร้างประสิทธิผล และก าหนดระดับความส าคัญอย่างเท่าเทียม
กันท้ังสามส่วน  

Milneand Gray (2013) กล่าวว่า การวัดผลของการพัฒนาที่ยั่งยืนของ Global Reporting Initiatives: GRI ใช้
หลักการประเมินผลการด าเนินงานสามส่วนตามหลักการ Triple Bottom Line: TBL ผลการด าเนินงานที่ยั่ งยืน 
(Sustainable Frim Performance: SFP) จึงหมายถึง ผลลัพธ์เชิงบูรณาการ ที่เกิดจากการด าเนินงานขององค์กรอันจะ
น าไปสู่การเติบโตอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ผลลัพธ์เศรษฐกิจ ผลลัพธ์สังคม และผลลัพธ์สิ่งแวดล้อม 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 17 เป้าหมาย ประกอบไปด้วย 169 เป้าหมายย่อย (SDG Targets) ที่มี 
ความเป็นสากล เช่ือมโยงกัน มีก าหนดให้มี 247 ตัวช้ีวัด เพื่อใช้ติดตามและประเมินความก้าวหน้าของการพัฒนา โดยสามารถ
จัดกลุ่ม SDGs ตามปัจจัยที่เช่ือมโยงกันใน 5 มิติ (5P) ได้แก่ (1) การพัฒนาคน (People) การขจัดปัญหาความยากจนและ
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ความหิวโหย ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม (2) สิ่งแวดล้อม (Planet) การปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ 
สภาพภูมิอากาศเพื่อพลเมืองโลกรุ่นต่อไป (3) เศรษฐกิจและความมั่งคั่ง (Prosperity) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี 
(4) สันติภาพและความยุติธรรม (Peace) ยึดหลักการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ มีสังคมที่สงบสุข (5) ความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา 
(Partnership) ความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs ) (ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, 2563) 

ความยั่งยืนเป็นสิ่งที่ภาคธุรกิจให้ความสนใจมานาน ภาคธุรกิจจะรวมตัวกันได้อย่างไร รวมไปถึงการปรับมุมมองที่
เน้น “การแข่งขัน” เป็นมุมมองแห่ง “ความร่วมมือ” ซึ่งไทยเบฟได้ให้ความส าคัญกับการสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน 
โดย “ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่ งยืน” เป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคตที่ยั่งยืน และ 
“ความร่วมมือ” ทั้งร่วมสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาอย่างยั่งยืนระดับประเทศ และระดับโลก การร่วมสร้างสรรค์ประโยชน์
เพื่ อโลก “สู่การน าไปปฏิบัติที่ ใช้ ได้ผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง และสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคตที่ ยั่ งยืน ”  
(ฐาปน สิริวัฒนภักดี,  2563) 

จากแนวคิดทฤษฎีนี้สามารถสรุปได้ว่า การพัฒนาอย่างยั่งยืน หมายถึง แนวทางการพัฒนาสังคมในปัจจุบัน  
โดยผ่านรูปแบบการพัฒนาที่เน้นเป้าหมายไปทางด้านความยั่งยืน เพื่อตอบสนองความต้องการของคนในยุคปัจจุบัน และ
อนาคต โดยค านึงถึงปัจจัย 3 ประการคือ (1) ด้านเศรษฐกิจ (2) ด้านสังคม (3) ด้านสิ่งแวดล้อม 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย 

Barnard (1938) กล่าวว่า มุมมองของผู้บริหารที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการมุ่งสร้างความพึงพอใจต่อ 
พนักงาน ลูกค้า ผู้ขาย ปัจจัยการผลิต องค์กรชุมชนในท้องถิ่น เพราะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มนี้มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของ 
องค์กร เช่น หากพนักงานไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านค่าแรงก็จะย้ายงานท าให้องค์กรสูญเสียความช านาญไปกับพนักงานส่ง
ผลกระทบต่อองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของแนวคิดของ  

Freeman (1984) กล่าวว่า องค์กรควรมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มต่างๆ เพราะพวกเขาจะ
สนับสนุนกิจกรรมทางธุรกิจ เพื่อสร้างผลก าไรให้องค์กรได้ Post et al., (2002) ที่ให้ค านิยามผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียว่า คือกลุ่ม
คนหรือองค์กรซึ่งได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานขององค์กรธุรกิจ หรือ กลุ่มบุคคลที่ส่งผลกระทบ และได้รับผลกระทบจาก
การด าเนินงานขององค์กร 

Freeman (1984) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) หมายถึง กลุ่มบุคคลที่ส่งผลหรือได้รับผลจากการด าเนินงาน 
เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ระดับ คือ 1)ระดับปฐมภูมิ เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการด าเนินงานของ
องค์กร และ 2)ระดับทุติยภูมิ เป็นกลุ่มที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรง แต่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานของธุรกิจ 

ไทยเบฟก าหนดแนวทางการมีส่วนร่วมของผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย โดยมุ่งเน้นส่งเสริมการมีสว่นร่วมอย่างสร้างสรรค์ของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านกิจกรรมและช่องการทางสื่อสารต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อรับฟังความต้องการ ความคิดเห็น ข้อกังวล 
และข้อเสนอแนะต่าง ๆ โดยการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มแตกต่างกันไปตามแผนการด าเนินงานของบริษัท  
ซึ่งข้อมูลจากการสื่อสารนี้เป็นประโยชน์ต่อการก าหนดกลยุทธ์ ทิศทาง แผนการด าเนินงาน และแนวทางในการพัฒนาธุรกิจ
อย่างยั่งยืน รวมถึงป้องกันความเสี่ยงหรือผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจ (Sustainability Report. Thai Beverage PLC. 
2020) 

จากแนวคิดทฤษฎีนี้สามารถสรุปได้ว่า ผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง ผู้ที่มีส่วนร่วม โครงการต่าง ๆ ขององค์กร และเป็น
กลไกในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย ในทิศทาง และกลยุทธ์ขององค์กรที่วางไว้ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ ได้แก่ พนักงานบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ จ านวน 

1,600 คน  
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กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคร้ังนี้ ได้แก่ พนักงานบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือจากสูตร

การค านวณกลุ่มตัวอย่างของทาโรยามาเน่ (Yamane, 1970) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 320 ตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
แบบตามสะดวก (Convenience Selection)  

ขั้นตอนการเลือกลุ่มตัวอย่าง 
 การสุ่มตัวอย่าง จากการที่ไม่ทราบจ านวนประชากรที่ชัดเจน จึงใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง โดยไม่ค านึงถึงความน่าจะเป็น
แบบการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก โดยจะเลือกเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เคยเข้าร่วมโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม และ
การสร้างคุณค่าร่วมขององค์กรผลิตเครื่องดื่มชั้นน าในประเทศ  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง เป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังนี ้

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ อัตราเงินเดือน และจ านวน
โครงการ CSR และ CSV จ านวน 4 ข้อ 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมประกอบด้วย ด้านก ากับกิจการที่ดี ด้านประกอบธุรกิจด้วย
ความเป็นธรรม ด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม ด้านดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม จ านวน              
20 ข้อ  

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการสร้างคุณค่าร่วม ประกอบด้วย ด้านการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ ด้านการก าหนด
บรรทัดฐานใหม่ของผลิตภาพในห่วงโซ่คุณค่า และด้านปรับปรุงสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อธุรกิจ จ านวน 11 ข้อ 

ส่วนที่  4 แบบสอบถามเกี่ยวกับความยั่งยืนขององค์กรผลิตเครื่องดื่มช้ันน าในประเทศไทย ด้านเศรษฐกิจ  
ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสังคม จ านวน 13 ข้อ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และ

น าเสนอรูปแบบของตารางประกอบค าอธิบาย โดยการแบ่งน าเสนอออกเป็น  2 ส่วน ตามล าดับดังนี้  
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ประกอบด้วยความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

โดยแบ่งผลวิเคราะห์ออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 1) ข้อมูลเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม 2) ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างคุณค่าร่วม 
และ 3) ข้อมูลเกี่ยวกับความยั่งยืนขององค์กรผลิตเครื่องดื่มชั้นน าในประเทศไทย 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน จ านวน 3 ข้อดังนี้  
สมมติฐานที่ 1 การด าเนินการความรับผิดชอบต่อสังคมและการสร้างคุณค่าร่วมขององค์กรผลิตเครื่องดื่มช้ันน าใน

ประเทศไทยมีความสัมพันธ์กัน 
สมมติฐานที่ 2 การด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมส่งผลต่อความยั่งยืนขององค์กรผลิตเครื่องดื่มช้ันน าใน

ประเทศไทย 
สมมติฐานที่ 3 การด าเนินงานการสร้างคุณค่าร่วมสง่ผลต่อความยั่งยืนขององค์กรผลิตเครื่องดื่มชั้นน าในประเทศไทย 

 

ผลการวิจัย 
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 
การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 237 คน คิดเป็นร้อยละ 

64.06 อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี จ านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 45.63 อัตราเงินเดือน 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอัตราเงินเดือนระหว่าง 30,001 – 40,000 บาท  จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 32.8 และ
ผู้เข้าร่วมโครงการ CSR และ CSV ผู้ตอบสอบถามส่วนใหญ่เข้าร่วมโครงการ CSR และ CSV มากกว่า 6 โครงการขึ้นไป 
จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50   
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ความรับผิดชอบต่อสังคม ความรับผิดชอบต่อสังคมในภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.99 ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 ด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.92  ด้านดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 และ ด้านก ากับกิจการที่ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.14 ตามล าดับ  

การสร้างคุณค่าร่วม การสร้างคุณค่าร่วมในภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 เมื่อพิจารณาเป็น          
รายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 
ด้านการก าหนดบรรทัดฐานใหม่ของผลิตภาพในห่วงโซ่คุณค่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 และด้านการปรับปรุงสภาพแวดล้อม            
ที่เอื้อต่อธุรกิจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 ตามล าดับ 

ความยั่งยืนขององค์กรผลิตเคร่ืองด่ืมชั้นน าในประเทศไทย ความยั่งยืนขององค์กรผลิตเครื่องดื่มช้ันน าใน            
ประเทศไทย ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน              
โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 ด้านเศรษฐกิจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 และด้านสังคม 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 ตามล าดับ 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือการทดสอบสมมติฐาน จ านวน 3 ข้อดังนี ้
สมมติฐานที่ 1 การด าเนินการความรับผิดชอบต่อสังคมมีความสัมพันธ์กับการสร้างคุณค่าร่วมขององค์กรผลิต

เครื่องดื่มช้ันน าในประเทศไทย 
1.1  ความรับผิดชอบต่อสั งคม  ได้แก่  ด้ านก ากับกิ จการที่ ดี  ด้ านประกอบธุรกิจด้ วยความ เป็นธรรม  

ด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม ด้านดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กับการสร้าง
คุณค่าร่วม ด้านการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ 

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมในภาพรวม กับการสร้างคุณค่าร่วม ด้านการคิดค้น
ผลิตภัณฑ์ใหม่โดยภาพรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันในระดับมากที่สุด กล่าวคือ ถ้าโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมเพิ่มขึ้น จะท าให้การสร้างคุณค่าร่วม ด้านการคิดค้น
ผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มขึ้น ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม และด้านการร่วม
พัฒนาชุมชนและสังคม มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านก ากับกิจการที่ดี และด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค มี
ความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง และด้านดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ในระดับน้อย ตามล าดับ 

1.2 ความรับผิดชอบต่อสั งคม  ได้ แก่  ด้ านก ากับกิจการที่ ดี  ด้ านประกอบธุรกิจด้ วยความ เป็ นธรรม  
ด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม ด้านดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กับการสร้าง
คุณค่าร่วม ด้านการก าหนดบรรทัดฐานใหม่ของผลิตภาพในห่วงโซ่คุณค่า 

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคม กับการสร้างคุณค่าร่วม ด้านการก าหนดบรรทัดฐาน
ใหม่ของผลิตภาพในห่วงโซ่คุณค่าโดยภาพรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับมาก กล่าวคือ ถ้าโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมเพิ่มขึ้น จะท าให้การสร้างคุณค่า
ร่วม ด้านการก าหนดบรรทัดฐานใหม่ของผลิตภาพในห่วงโซ่คุณค่าเพิ่มขึ้น ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้าน
ประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและด้านดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับ
มาก ส่วนด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง และด้านก ากับกิจการที่ดี ความสัมพันธ์ใน
ระดับน้อยมาก ตามล าดับ 

1.3 ความรับผิดชอบต่อสั งคม  ได้ แก่  ด้ านก ากับกิจการที่ ดี  ด้ านประกอบธุรกิจด้ วยความ เป็ นธรรม  
ด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม ด้านดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กับการสร้าง
คุณค่าร่วม ด้านการปรับปรุงสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อธุรกิจ 

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคม กับการสร้างคุณค่าร่วม ด้านการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมที่ เอื้อต่อธุรกิจโดยภาพรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมี
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ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กล่าวคือ ถ้าโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมเพิ่มขึ้น จะท าให้การสร้าง
คุณค่าร่วม ด้านการก าหนดบรรทัดฐานใหม่ของผลิตภาพในห่วงโซ่คุณค่าเพิ่มขึ้น ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค และด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม มี
ความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง ส่วนด้านก ากับกิจการที่ดี และด้านดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ในระดับน้อย 
ตามล าดับ 
 สมมติฐานที่ 2 การด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมส่งผลต่อความยั่งยืนขององค์กรผลิตเครื่องดื่มช้ันน าใน
ประเทศไทย 

2.1 ความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วย ด้านก ากับกิจการที่ดี ด้านประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ด้านความ
รับผิดชอบต่อผู้บริโภค ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม ด้านดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อความยั่งยืนขององค์กรผลิต
เครื่องดื่มช้ันน าในประเทศไทย ด้านเศรษฐกิจ 

การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณการสร้างคุณค่าร่วมต่อความยั่งยืนขององค์กรผลิตเครื่องดื่มช้ันน าในประเทศไทย 
ด้านเศรษฐกิจ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 พบว่าความรับผิดชอบต่อสังคมต่อความยั่งยืนขององค์กรผลิต
เครื่องดื่มช้ันน าในประเทศไทย ด้านเศรษฐกิจ มีความสัมพันธ์เชิงบวก และเมื่อผู้บริโภคที่ได้รับรู้ จะท าให้มีความยั่งยืนของ
องค์กรผลิตเครื่องดื่มชั้นน าในประเทศไทย ด้านเศรษฐกิจ เพิ่มขึ้น 

2.2 ความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วย ด้านก ากับกิจการที่ดี ด้านประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ด้านความ
รับผิดชอบต่อผู้บริโภค ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม ด้านดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อความยั่งยืนขององค์กรผลิต
เครื่องดื่มช้ันน าในประเทศไทย ด้านสิ่งแวดล้อม 

การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณการสร้างคุณค่าร่วมต่อความยั่งยืนขององค์กรผลิตเครื่องดื่มช้ันน าในประเทศไทย 
ด้านเศรษฐกิจ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 พบว่าความรับผิดชอบต่อสังคมต่อความยั่งยืนขององค์กรผลิต
เครื่องดื่ม ช้ันน าในประเทศไทย ด้านสิ่ งแวดล้อม มีความสัมพันธ์เชิงบวก แ ละเมื่อผู้บริโภคที่ ได้รับรู้  จะท าให้มี 
ความยั่งยืนขององค์กรผลิตเครื่องดื่มชั้นน าในประเทศไทย ด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ิมขึ้น 

2.3 ความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วย ด้านก ากับกิจการที่ดี ด้านประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ด้านความ
รับผิดชอบต่อผู้บริโภค ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม ด้านดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อความยั่งยืนขององค์กรผลิต
เครื่องดื่มช้ันน าในประเทศไทย ด้านสังคม 

การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณการสร้างคุณค่าร่วมต่อความยั่งยืนขององค์กรผลิตเครื่องดื่มช้ันน าในประเทศไทย 
ด้านเศรษฐกิจ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 พบว่าความรับผิดชอบต่อสังคมต่อความยั่งยืนขององค์กรผลิต
เครื่องดื่มช้ันน าในประเทศไทย ด้านสังคม มีความสัมพันธ์เชิงบวก และเมื่อผู้บริโภคที่ได้รับรู้ จะท าให้มีความยั่งยืนขององค์กร
ผลิตเครื่องดื่มชั้นน าในประเทศไทย ด้านสังคมเพิ่มขึ้น 

สมมติฐานที่ 3 การด าเนินงานการสร้างคุณค่าร่วมส่งผลต่อความยั่งยืนขององค์กรผลิตเครื่องดื่มช้ันน าในประเทศไทย 
3.1 การสร้างคุณค่าร่วม ประกอบด้วย ด้านการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ ด้านการก าหนดบรรทัดฐานใหม่ของผลิตภาพ

ในห่วงโซ่คุณค่า และด้านการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อธุรกิจ ส่งผลต่อความยั่ งยืนขององค์กรผลิตเครื่องดื่มช้ันน าใน
ประเทศไทย ด้านเศรษฐกิจ 

การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณการสร้างคุณค่าร่วมต่อความยั่งยืนขององค์กรผลิตเครื่องดื่มช้ันน าในประเทศไทย 
ด้านเศรษฐกิจ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 พบว่าการสร้างคุณค่าร่วมต่อความยั่งยืนขององค์กรผลิตเครื่องดื่ม 
ช้ันน าในประเทศไทย ด้านเศรษฐกิจ มีความสัมพันธ์เชิงบวก และเมื่อผู้บริโภคที่ได้รับรู้ จะท าให้มีความยั่งยืนขององค์กรผลิต
เครื่องดื่มช้ันน าในประเทศไทย ด้านเศรษฐกิจ เพิ่มขึ้น 

3.2 การสร้างคุณค่าร่วม ประกอบด้วย ด้านการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ ด้านการก าหนดบรรทัดฐานใหม่ของผลิตภาพ
ในห่วงโซ่คุณค่า และด้านการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อธุรกิจ ส่งผลต่อความยั่งยืนขององค์กรผลิตเครื่องดื่มช้ันน าใน
ประเทศไทย ด้านสิ่งแวดล้อม 
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การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณการสร้างคุณค่าร่วมต่อความยั่งยืนขององค์กรผลิตเครื่องดื่มช้ันน าในประเทศไทย 

ด้านเศรษฐกิจ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 พบว่าการสร้างคุณค่าร่วมต่อความยั่งยืนขององค์กรผลิตเครื่องดื่มชั้น
น าในประเทศไทย ด้านสิ่งแวดล้อม มีความสัมพันธ์เชิงบวก และเมื่อผู้บริโภคที่ได้รับรู้ จะท าให้มีความยั่งยืนขององค์กรผลิต
เครื่องดื่มช้ันน าในประเทศไทย ด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ิมขึ้น 

3.3 การสร้างคุณค่าร่วม ประกอบด้วย ด้านการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ ด้านการก าหนดบรรทัดฐานใหม่ของผลิตภาพ
ในห่วงโซ่คุณค่า และด้านการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อธุรกิจ ส่งผลต่อความยั่งยืนขององค์กรผลิตเครื่องดื่มช้ั นน าใน
ประเทศไทย ด้านสังคม 

การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณการสร้างคุณค่าร่วมต่อความยั่งยืนขององค์กรผลิตเครื่องดื่มช้ันน าในประเทศไทย 
ด้านเศรษฐกิจ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 พบว่าการสร้างคุณค่าร่วมต่อความยั่งยืนขององค์กรผลิตเครื่องดื่มชั้น
น าในประเทศไทย ด้านสังคม มีความสัมพันธ์เชิงบวก และเมื่อผู้บริโภคที่ได้รับรู้ จะท าให้มีความยั่งยืนขององค์กรผลิตเครื่องดื่ม
ช้ันน าในประเทศไทย ด้านสังคม เพิ่มขึ้น 
 

สรุปและอภิปรายผล 
ผลจากการวิจัย เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมกับการสร้างคุณค่าร่วมส่งผลต่อความยั่งยืนขององค์กรผลิตเครื่องดื่ม

ช้ันน าในประเทศไทย ผู้วิจัยได้น าประเด็นมาอภิปรายผลดังนี้ 
1. ผลการศึกษาพบว่า ความยั่งยืนขององค์กรผลิตเครื่องดื่มช้ันน าในประเทศไทย ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเฉพาะทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยองค์กรได้วางนโยบายขับเคลื่อน
องค์กรผ่าน Corporate Affair ซึ่งแบ่งเป็น 5 ด้านในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างยั่งยืนคือ ด้านการศึกษา  
ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านกีฬา ด้านสาธารณสุข และด้านการพัฒนาชุมชน ดังนั้นองค์กรควรก าหนดกิจกรรมที่เกี่ยวกับทางด้าน
สิ่งแวดล้อม หรือกิจกรรมค านึงถึงสิ่งแวดล้อมสอดแทรกเข้าไปในการพัฒนาทั้ง 5 แท่ง เช่น การเข้าไปให้ความรู้เรื่องประโยชน์
ของขยะกับนักเรียนในโรงเรียนในเครือข่ายของ Partnership School หรือ ConnectED ที่ทางแท่งการศึกษาได้ดูแลอยู่ รวม
ไปถึงการคิดและต่อยอดโครงการเกี่ยวกับการเกษตรกับแท่งพัฒนาชุมชน เช่น ให้มีการปลูกป่าอยู่ในโครงการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน เพื่อให้เกิดพื้นที่สีเขียวมากข้ึน รวมถึงยังเป็นการรักษาแหล่งต้นน้ า ซึ่งเป็นการสร้างการรับรู้ของผู้คนได้มากยิ่งขึ้น อีกท้ัง
ยังท าให้องค์กรเข้าถึงประชาชนได้ง่าย และถูกช่องทาง จากงานวิจัยของ มินทร์ฐิตา จิราธรรมวัฒน์ (2553) ได้ศึกษาเรื่องการ
รับรู้และทัศนคติที่ประชาชนมีต่อภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) ของบริษัท ปตท. จ ากัด
(มหาชน)” มีแนวทางการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่ให้ความส าคัญควบคู่ไปกับการด าเนินงานทางธุรกิจอย่าง
ชัดเจน  นอกจากภาพลักษณ์ที่ดีที่องค์กรได้รับแล้ว ยังเป็นการต่อยอดองค์กรในการสร้างงาน สร้างอาชีพ และขยายผลไปยัง 
partner ต่างๆ ที่มีส่วนในโครงการต่างๆ จะเห็นได้จากงานวิจัยของ Wioleta Kucharska,Raf, Kowalczyk (2018) ศึกษา
มุมมองของพนักงานเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร และการปฏิบัติ CSR เพื่อบรรลุความยั่งยืน ของบริษัท ในประเทศจีน โดยศึกษา
โครงสร้างของความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กร ผลการด าเนินงาน ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) และ
ช่ือเสียง เมื่อมองจากมุมมองของพนักงาน เพื่อพิจารณาว่าปัจจัยทางวัฒนธรรมของบริษัทใดส่งผลต่อการปฏิบัติ CSR มากที่สุด 
ซึ่งเห็นได้ว่ากิจกรรม CSR ก็เป็นอีกปัจจัยที่จะช่วยผลักดันในการต่อยอดโครงการต่าง ๆ ไปเป็นกิจกรรมการสร้างคุณค่าร่วม 
และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรได้ 

2. ผลการศึกษาพบว่า การด าเนินการความรับผิดชอบต่อสังคมและการสร้างคุณค่าร่วมขององค์กรผลิตเครื่องดื่มชั้น
น าในประเทศไทย ซึ่งความรับผิดชอบต่อสังคมในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านประกอบ
ธุรกิจด้วยความเป็นธรรม อยู่ในระดับมากท่ีสุด ที่ผลออกมาเป็นเช่นน้ี เนื่องจาก องค์กรได้จัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
มากมาย เช่น โครงการ Serve Responsibility หรือโครงการการให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบ เป็นโครงการที่ให้ความรู้
กับผู้ให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ว่าต้องขายอย่างมีความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นการสร้างการรับรู้ว่าองค์กรเป็นองค์กรที่สามารถ
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รับผิดชอบตนเองได้ และจากผลการศึกษาของ โชติรัตน์ ศรีสุข (2554) ได้ศึกษาเรื่องการสื่อสาร และการรับรู้รูปแบบ โครงการ
ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ไทยเบฟเวอรเรจ จ ากัด (มหาชน) พบว่า ภารกิจขององค์กรที่เป็นบรรณษัทภิบาลคือการ
สร้างสรรค์สังคมแห่งความสุขที่แท้จริงด้วยการให้สังคมและจะพัฒนาต่อไป อย่างมีประสิทธิภาพ ก็ด้วยพลังขับเคลื่อนจาก
ความสุข และจิตส านึกที่ดีของทุกคนในสังคม การสร้างคุณค่าร่วม ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า  

ด้านการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่  อยู่ในระดับมากท่ีสุด ผลจากการวิจัยจะเห็นได้ว่าเนื่องจากองค์กรผลิตเครื่องดื่มชั้นน า 
มีนโยบายในการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ผ่านเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อมายกระดับองค์กรสู่สากล และยังเป็นการเพิ่มตลาด           
ใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ การเพิ่มความแข็งแกร่งให้ธุรกิจหลัก เพื่อรักษาความเป็นผู้น าระดับอาเซียน รวมถึงการน าศักยภาพของ
บริษัทมาก่อให้เกิดมูลค่าสูงสุด ทั้งมุมทรัพยากรภายใน และเครือข่ายพันธมิตร (ThaiBev Group Press  Conference, 
2021) ซึ่งจะเห็นได้จากโครงการต่าง ๆ ท่ีองค์กรเข้าไปเช่ือมโยงและมีส่วนร่วมในหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา 
ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านกีฬา ด้านสาธารณสุข และด้านการพัฒนาชุมชน เช่น โครงการชุมชนดีมีรอยยิ้ม เป็นโครงการที่เข้าไป
ร่วมพัฒนา และสร้างทักษะทางด้านอาชีพ และสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชุมชน โดยเริ่มจากชุมชนรอบโรงงานก่อน แล้ว
ขยายผลไปยังชุมชนอื่น ๆ เป็นต้น ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างเป็นมีความคาดหวังให้องค์กรช่วยรับผิดชอบผลกระทบท่ี เกิดจาก
องค์กร หรือคาดหวังผลประโยชน์ร่วมกันทั้งในแง่ของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม หลายครั้งหากองค์กรไม่สร้างสมดุล
ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความคาดหวังเหล่านั้นจะ กลายเป็นแรงกดดันต่อองค์กร และส่งผลต่อประสิทธิภาพองค์กรทางใด
ทางหนึ่ง (บทความเรื่อง Carroll’s pyramid of CSR: Taking Another Look, Carroll, 1979, 1991, 2016)  จากงานวิจัย

ของ Inga Lapiņa, Indra Borkus, Olga Stariņeca (2012) การสร้างคุณค่าร่วม (CSV) เป็นผลงานที่เพิ่งเปิดตัวแนวคิดที่มี
สาระส าคัญและการแสดงออกความสัมพันธ์กับองค์กรความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และผลกระทบต่อธุรกิจและสังคมเป็น
หัวใจส าคัญของการจัดการและความรับผิดชอบต่อสังคมการถกเถียงกันในโลกวิทยาศาสตร์ การได้รับความชัดเจนความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวคิด CSR และ CSV การใช้งานและบทบาทในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนในลัตเวีย  

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมกับการสร้างคุณค่าร่วมของความยั่งยืนขององค์กรผลิต
เครื่องดื่มช้ันน าในประเทศไทย มีความสัมพันธ์กันทุกด้าน ซึ่งโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและโครงการการสร้าง              
คุณค่าร่วมเป็นโครงการที่มีความสัมพันธ์ และเช่ือมโยงกัน ซึ่งสอดคล้อง กับแนวคิด ที่สามารถท าความเช่ือมโยง สามารถท า
ควบคู่กัน Feng Zhang,Lei Zhu (2019) ศึกษาการเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กร โดยแรงกดดันของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย การเรียนรู้ขององค์กร และนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศจีน โดยมองว่านวัตกรรมสี เขียวได้กลายเป็น
เส้นทางหลักสู่การพัฒนาท่ียั่งยืนขององค์กร แม้จะเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ขององค์กรในบริษัทที่ด าเนินกิจกรรมที่เป็นมติร
ต่อสิ่งแวดล้อม เพราะกิจกรรมการสร้างคุณค่าร่วมย่อมพัฒนามาจากกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมเพียงแต่ต้องมาศึกษาว่า 
แต่ละโครงการจะสามารถแบ่งปันคุณค่า และเพิ่มมูลค่าให้กับสังคมได้อย่างไรบ้าง  

4. เพื่อศึกษาการสร้างคุณค่าร่วมที่ส่งผลต่อความยั่งยืนขององค์กรผลิตเครื่องดื่มช้ันน าในประเทศไทย ความ
รับผิดชอบต่อสังคม ด้านก ากับกิจการที่ดี ด้านการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม  และ ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและ
สังคม สามารถท านายความยั่งยืนขององค์กรผลิตเครื่องดื่มช้ันน าในประเทศไทย ด้านเศรษฐกิจ ได้ร้อยละ 39.7                    
ความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านก ากับกิจการที่ดี ด้านการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ด้านการรว่มพัฒนาชุมชนและสังคม 
และด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม สามารถท านายความยั่งยืนขององค์กรผลิตเครื่องดื่มช้ันน าในประเทศไทย ด้านสังคม              
ได้ร้อยละ 74.7 และ ด้านก ากับกิจการที่ดี ด้านการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค              
ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม และด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม สามารถท านายความยั่งยืนขององค์กรผลิตเครื่องดื่ม
ช้ันน าในประเทศไทย  ด้านสิ่งแวดล้อมได้ร้อยละ 38.2 ซึ่งจะเห็นได้ว่าโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม และการสร้างคุณค่า
ร่วมนั้น เข้าไปช่วยขยายฐานเศรษฐกิจในประเทศ ผ่านการสร้างองค์ความรู้ของโครงการต่าง ๆ ที่องค์กรได้จัดขึ้น เพื่อเป็นการ
ปูพ้ืนทักษะ และการด ารงชีพ รวมถึงยังช่วยเพิ่มมูลค่าทางการตลาดได้อีกด้วย เฉกเช่นงานวิจัยของ อภิญญ์พัทร์ กุสิยารังสิทธิ์ 



12 

 
(2562) ได้ศึกษาเรื่องการสร้างคุณค่าร่วมที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่  ซึ่งการสร้างคุณค่า
ร่วมของเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่  
  การสร้างคุณค่าร่วม ด้านการคิดค้นผลิตภณัฑ์ใหม ่ด้านการก าหนดบรรทัดฐานของผลิตภาพในห่วงโซ่คุณค่า สามารถ
ท านายความยั่งยืนขององค์กรผลิตเครื่องดื่มช้ันน าในประเทศไทย ด้านเศรษฐกิจได้ร้อยละ 34.2 การสร้างคุณค่าร่วม ด้านการ
คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ ด้านการก าหนดบรรทัดฐานของผลิตภาพในห่วงโซ่คุณค่า และด้านการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
ธุรกิจ สามารถท านายความยั่งยืนขององค์กรผลิตเครื่องดื่มช้ันน าในประเทศไทย ด้านสังคมได้ร้ อยละ 10.3 และการสร้าง
คุณค่าร่วม ด้านการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ สามารถท านายความยั่งยืนขององค์กรผลิตเครื่องดื่มช้ันน าในประเทศไทย ด้านสังคม
ได้ร้อยละ 38.7 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ผลการศึกษาพบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคม และการสร้างคุณค่าร่วม มีความสัมพันธ์กัน โดยองค์กรสามารถน า

โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม มาปรับและพัฒนาโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม ให้กลายเป็นการสร้างคุณค่าร่วมได้ 
โดยการน าโครงการเดิมมาตอ่ยอด พัฒนา เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มขององค์กรให้มากยิ่งข้ึน เช่น การต่อยอดจากโครงการ
รวมใจต้านภัยหนาว ให้เป็นโครงการที่ให้ความรู้อื่นๆ ในช่วงเวลาอันสั้นกับผู้ที่มารับมอบผ้าห่ม โดยองค์กรสามารถขยายผล
จากโครงการโดยการให้ Stakeholder หรือ Partner เข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการ โดยเริ่มจากคนในองค์กร น าโครงการมา
เชื่อมโยงกัน เพื่อให้ความยั่งยืนให้กับองค์กรควบคู่กับการสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมได้  

2. ผลการศึกษาพบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคม ส่งผลกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ ดั้งนั้น ควรให้ความส าคัญ และ
การสื่อสารโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับพนักงานในองค์กรเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ให้เกิดความเช่ือมั่นจากคน
ภายใน และเกิดความผูกพันระหว่าบุคลากรและองค์กรมากยิ่งขึ้น ซึ่งท าให้เป็นรากฐานที่มั่นคงในการสร้างความแข็งแกร่งของ
องค์กรได้ในอนาคต  ท าให้เกิดการรับรู้ของบุคคลภายนอก อาจจะส่งผลให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีขึ้นในระยะยาวและ
น่าเชื่อถือ ส าหรับนักลงทุนและสาธารณชน เพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการและอยู่ร่วมกับสังคมอย่างยั่งยืน  

3. ผลการศึกษาพบว่า การสร้างคุณค่าร่วมส่งผลดีกับองค์กรในหลากหลายด้าน โดยเฉพาะด้านการคิดค้นผลิตภัณฑ์
ใหม่ ดังนั้น องค์กรควรท าการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือการพัฒนาต่อยอดตัวผลิตภัณฑ์ โดยให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมใน
การคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ เพราะจะท าให้พนักงานรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของร่วม มากกว่าลูกจ้าง และจะเกิดความผูกพันกับ
องค์กรมายิ่งขึ้น โดยการเข้าไปเชื่อมโยงระหว่างโครงการให้มีมูลค่าที่มากข้ึนกว่าเดิม อย่างโครงการผ้าขาวม้าทอใจ จากที่เข้า
ไปแค่น าผ้าขาวม้าที่เป็นอัตลักษณ์ของแต่ละชุมชนมาแสดงให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาประชาชนแล้ว ยังสามารถเข้าไปสร้าง
คุณค่าของผ้าขาวม้า หรือสร้างมูลค่าของสินค้าให้เพิ่มมากข้ึน โดยการให้นิสิต นักศึกษาเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาสินค้าท่ีดู
ธรรมดาให้มีมูลค่า และเรื่องราวในตัวของสินค้า รวมถึงยังเข้าถึงกลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าของโครงการ และ
ยังเป็นการขยายผลในการสรรหาบุคลากรที่ดีให้กับองค์กรอีกด้วย  

4. ผลการศึกษาพบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคม และการสร้างคุณค่าร่วมมีผลกับการด าเนินธุรกิจโดยรวม จึงควรมี
การสร้างโครงการเกี่ยวกับการสร้างคุณค่าร่วม เพื่อให้แต่ละภาคส่วนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการท าโครงการขึ้นมา โดยเริ่ม
จากการท ากิจกรรมเกี่ยวกับทางด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการชักจูงใจบุคลากรในองค์กรที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
ความเป็นอยู่ในองค์กร โดยเฉพาะพนักงานที่มีบ้านอยู่บริเวณโรงงาน ซึ่งจะเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาองค์กรให้เติบโตใน
อนาคต เพราะหากชุมชนโดยรอบโรงงาน มีความเป็นเป็นอยู่ที่ดี ก็จะเกิดความรัก และเชื่อใจองค์กรในการด าเนินกิจการต่าง ๆ 
รวมถึงยังเป็นการที่องค์กรจะได้บุคลากรเข้าร่วมงานกับองค์กรได้อีกด้วย  
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กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์นี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดีเป็นอย่างยิ่ง ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลเชษฐ์ มงคล ซึ่งเป็นที่ปรึกษาหลัก และเป็นผู้ที่ให้ค าปรึกษา พร้อมทั้งให้ช้ีแนะ ตลอดจน
ตรวจตรา แก้ไข และติดตามความคืบหน้า ได้มอบความกรุณาเอาใจใส่ในการท าสารนิพนธ์ฉบับนี้ จนส าเร็จลุล่วง รวมถึง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่ืนสุมล บุนนาค ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญณ์ระวี อนันตอัครกุล และอาจารย์  ดร.ณัฏฐพัชร                
มณีโรจน์ ที่ให้ความกรุณาเป็นคณะกรรมการในการสอบสารนิพนธ์ในครั้งนี้ 

ผู้วิจัยของกราบขอบพระคุณผู้เข้าร่วมโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม และการสร้างคุณค่าร่วมขององค์กร
เครื่องดื่มช้ันน าในประเทศไทยทุกท่าน ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ 

ทั้งนี ้จึงขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ในหลักสตูรทุกท่าน รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือและ
อ านวยความสะดวกในการศึกษาเล่าเรียน และที่ขาดไม่ได้คือ เพื่อน ๆ ร่วมช้ันเรียนทุกคนที่คอยเป็นก าลังใจให้กัน อีกทั้งยัง
คอยช่วยเหลือ และช่วยกันแก้ปัญหาต่าง ๆ ไปด้วยกัน ตลอดระยะเวลาในการเล่าเรียนครั้งนี้  

สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยของกราบขอบพระคุณครอบครัว เพื่อน และเพื่อนร่วมงาน ที่คอยสนับสนุน และเป็นก าลังใจใน
การศึกษาเล่าเรียน และให้ค าแนะน าต่าง ๆ รวมถึง เปิดโอกาสให้ผู้วิจัยได้รับการศึกษาในระดับสูง และเป็นผู้ที่เป็นแบบอย่างที่
ดีในการด ารงชีวิตของผู้วิจัยให้ประสบความส าเร็จในหน้าท่ีการงานและการศึกษาในครั้งนี้ 
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