
การจัดการสื่อสารดานความรับผิดชอบตอสังคม                                                
บริษัท โคคา-โคลา (ประเทศไทย) จํากัด

เยาวมาลย เครือแปง

การศึกษาคนควาดวยตนเอง  เสนอเปนสวนหนึ่งของการศึกษา
หลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด
พฤษภาคม  2554

ลิขสิทธิ์เปนของมหาวิทยาลัยนเรศวร



อาจารยที่ปรึกษาและผูอํานวยการศูนยวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

กรุงเทพมหานคร  ไดพิจารณาการศึกษาคนควาดวยตนเอง เรื่อง  “การจัดการสื่อสารดานความ

รับผิดชอบตอสังคม บริษัท โคคา-โคลา (ประเทศไทย) จํากัด” เห็นสมควรรับเปนสวนหนึ่งของ

การศึกษาตามหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด ของ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

…….…….…….……………………………………..

(ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชุษณะ  เตชะคณา)

อาจารยที่ปรึกษา

……..……………………………………………...

(ดร. ศรีสุดา  จงสิทธิผล)

ผูอํานวยการศูนยวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนเรศวร กรุงเทพมหานคร

พฤษภาคม 2554



ประกาศคุณูปการ

ความสําเร็จของการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้  จะไมเกิดขึ้นได  หากขาดความ

กรุณาจาก คุณดวงกมล  อิสระพันธ  ผูอํานวยการโครงการเด็กไทยสดใสรวมใจออกกําลัง  ที่ไดให

ขอมูลเกี่ยวกับโครงการมาเปนอยางดี  รวมถึงนักการตลาดที่ไมไดเอยนามา ณ ที่นี้  ที่ไดให

คําปรึกษาในสวนตางๆ  จนสําเร็จอยางสมบูรณ  ผูศึกษาคนควาขอกราบขอบพระคุณมาเปนอยาง

สูงไว ณ ที่นี้ 

ขอบพระคุณครอบครัวที่สนับสนุนในเรื่องของการศึกษามาตลอด   ขอบพระคุณ         

รองศาสตราจารย ดร. เสรี  วงษมณฑา  และ  ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชุษณะ เตชะคณะ ที่มอบ

ความรูจากประสบการณทั้งชีวิตของทานมาอบรมสั่งสอนใหเปนผูเชี่ยวชาญดานการตลาดมากขึ้น 

ใหอีกทั้งคณาจารยของมหาวิทยาลัยนเรศวร ศูนยวิทยบริการกรุงเทพมหานครทุกทาน ที่ให

ประสิทธิ์ประสาทวิชามาเปนอยางดี  

หากการศึกษาคนควาดวยตัวเองฉบับนี้จะมีประโยชนตอบุคคลทั่วไป  ขอมอบแดผูที่มี

พระคุณทุกทาน

เยาวมาลย  เครือแปง



ตัวอยางประกาศคุณูปการการศึกษาคนควาดวยตนเองภาษาไทย

ประกาศคุณูปการ

การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้  สําเร็จลงไดดวยความกรุณาอยางยิ่ งจาก                

รองศาสตราจารยสมชาย ธัญธนกุล ที่ปรึกษาและคณะกรรมการทุกทาน  ที่ไดใหคําแนะนําปรึกษา 

ตลอดจนตรวจแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสเปนอยางยิ่ง จนการศึกษาคนควาดวย

ตนเองสําเร็จสมบูรณได คณะผูศึกษาคนควาขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้

ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารยกิติมา ศศะนาวิน อาจารยประจําภาควิชา     

การศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร นายศักดิ์ชัย ปญหา ผูอํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  

ลพบุรี นายกิจจา กลาวิเศษ ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย นายธงภพ  

ขุนพิลึก อาจารยประจําหอพัก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ลพบุรี ที่กรุณาใหคําแนะนํา แกไข

และตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา จนทําใหการศึกษาคนควาครั้งนี้สมบูรณ                       

และมีคุณคา

ขอขอบพระคุณผูบริหาร บุคลากรและนักเรียนประจําระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและ

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก บุรีรัมย เลย ลพบุรี 

ปทุมธานี นครศรีธรรมราช และตรัง ที่ไดใหความอนุเคราะห อํานวยความสะดวกและให                         

ความรวมมือเปนอยางยิ่ง ในการเก็บขอมูลและตอบแบบสอบถาม

คุณคาและประโยชนอันพึงมีจากการศึกษาคนควาฉบับนี้ คณะผูศึกษาคนควาขออุทิศแด

ผูมีพระคุณทุกๆ ทาน

กรองกาญจน  นอยประชา

นันทวัน จิระดิษฐ

วาสนา เกษมสุข

หมายเหต ุ ประกาศคุณูปการเปนการเขียนแสดงความขอบคุณผูมีสวนชวยเหลือดานวิชาการ      
ในการจัดทําสารนิพนธ  ตลอดจนแหลงทุนสนับสนุน (ถามี) โดยอิสระตามความรูสึก
ของผูเขียน ไมเปนแบบแผนตายตัว
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	Acknowledgement


การจัดการสื่อสารด้านความรับผิดชอบต่อสังคม                                                บริษัท โคคา-โคลา (ประเทศไทย) จำกัด





	



















เยาวมาลย์

เครือแปง























การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  เสนอเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา

หลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด

พฤษภาคม  2554

ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยนเรศวร




	อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยนเรศวร กรุงเทพมหานคร  ได้พิจารณาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่อง  “การจัดการสื่อสารด้านความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท โคคา-โคลา (ประเทศไทย) จำกัด” เห็นสมควรรับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด ของมหาวิทยาลัยนเรศวร







…….…….…….……………………………………..

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุษณะ  เตชะคณา)

อาจารย์ที่ปรึกษา





……..……………………………………………...

(ดร. ศรีสุดา  จงสิทธิผล)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยนเรศวร กรุงเทพมหานคร

พฤษภาคม 2554




























ประกาศคุณูปการ



	ความสำเร็จของการศึกษาค้นคว้าด้วยต้นเองฉบับนี้  จะไม่เกิดขึ้นได้  หากขาดความกรุณาจาก คุณดวงกมล  อิสระพันธ์  ผู้อำนวยการโครงการเด็กไทยสดใสร่วมใจออกกำลัง  ที่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการมาเป็นอย่างดี  รวมถึงนักการตลาดที่ไม่ได้เอ่ยนามา ณ ที่นี้  ที่ได้ให้คำปรึกษาในส่วนต่างๆ  จนสำเร็จอย่างสมบูรณ์  ผู้ศึกษาค้นคว้าขอกราบขอบพระคุณมาเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ 

	ขอบพระคุณครอบครัวที่สนับสนุนในเรื่องของการศึกษามาตลอด   ขอบพระคุณ         รองศาสตราจารย์ ดร. เสรี  วงษ์มณฑา  และ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุษณะ เตชะคณะ ที่มอบความรู้จากประสบการณ์ทั้งชีวิตของท่านมาอบรมสั่งสอนให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดมากขึ้น ให้อีกทั้งคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ศูนย์วิทยบริการกรุงเทพมหานครทุกท่าน ที่ให้ประสิทธิ์ประสาทวิชามาเป็นอย่างดี  

หากการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองฉบับนี้จะมีประโยชน์ต่อบุคคลทั่วไป  ขอมอบแด่ผู้ที่มีพระคุณทุกท่าน



เยาวมาลย์  

เครือแปง 



































ตัวอย่างประกาศคุณูปการการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองภาษาไทย



ประกาศคุณูปการ



การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ สำเร็จลงได้ด้วยความกรุณาอย่างยิ่งจาก                รองศาสตราจารย์สมชาย ธัญธนกุล ที่ปรึกษาและคณะกรรมการทุกท่าน  ที่ได้ให้คำแนะนำปรึกษา ตลอดจนตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างยิ่ง จนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองสำเร็จสมบูรณ์ได้ คณะผู้ศึกษาค้นคว้าขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้

ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์กิติมา ศศะนาวิน อาจารย์ประจำภาควิชา     การศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร นายศักดิ์ชัย ปัญหา ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ลพบุรี นายกิจจา กล้าวิเศษ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย นายธงภพ  ขุนพิลึก อาจารย์ประจำหอพัก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ลพบุรี ที่กรุณาให้คำแนะนำ แก้ไขและตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า จนทำให้การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้สมบูรณ์                       และมีคุณค่า

ขอขอบพระคุณผู้บริหาร บุคลากรและนักเรียนประจำระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก บุรีรัมย์ เลย ลพบุรี ปทุมธานี นครศรีธรรมราช และตรัง ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ อำนวยความสะดวกและให้                         ความร่วมมือเป็นอย่างยิ่ง ในการเก็บข้อมูลและตอบแบบสอบถาม

คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากการศึกษาค้นคว้าฉบับนี้ คณะผู้ศึกษาค้นคว้าขออุทิศแด่ผู้มีพระคุณทุกๆ ท่าน



กรองกาญจน์  	น้อยประชา

นันทวัน		จิระดิษฐ์

								วาสนา		เกษมสุข





หมายเหตุ  	ประกาศคุณูปการเป็นการเขียนแสดงความขอบคุณผู้มีส่วนช่วยเหลือด้านวิชาการ      ในการจัดทำสารนิพนธ์  ตลอดจนแหล่งทุนสนับสนุน (ถ้ามี) โดยอิสระตามความรู้สึกของผู้เขียน ไม่เป็นแบบแผนตายตัว



