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ความคิดเห็นของประชาชนต่อรูปแบบกิจกรรมความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมขององค์กรและความภักดีในตราสินค้าของผู้ประกอบการภาคเอกชน 

ในอุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทรายไทย  
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บทคัดย่อ 

 อุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทรายไทย ถือเป็นหนึ่งในเกษตรอุตสาหกรรมส้าคัญที่ช่วย
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบัน เนื่องจากอ้อยของประเทศไทยสามารถพัฒนาให้มี 
การแปรรูปได้มากกว่าผลิตภัณฑ์น ้าตาลคุณภาพสูง แต่ยังสามารถน้าของเหลือทิ งจากกระบวนการ
ผลิตน ้าตาล มาพัฒนาต่อยอดเพ่ือผลิตเป็นพลังงานหมุนเวียนประเภทไฟฟ้าชีวมวลและเอทานอล  
สร้างความม่ันคงทางพลังงานให้กับประเทศ อีกทั งยังช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับราคาของวัตถุดิบเช่นอ้อย  
ซึ่งหมายถึงรายได้ของเกษตรกรที่จะเพ่ิมขึ น  
 อย่างไรก็ตาม การด้าเนินงานของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนี  มีความเกี่ยวข้องกับ  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายภาคส่วน ตั งแต่ต้นทางของกระบวนการผลิตจนถึงปลายทางของ 
การบริโภค ครอบคลุมตั งแต่เกษตรกรชาวไร่อ้อย ชุมชนท้องถิ่น สิ่งแวดล้อม และผู้บริโภค จึงท้า
ให้การด้า เนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร เป็นสิ่ งที่ส้ าคัญยิ่ งส้ าหรับ
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนี  ที่จะต้องแสดงเจตนารมณ์ในการช่วยพัฒนาสังคม เพ่ือให้องค์กร
สามารถพัฒนาควบคู่ไปกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างยั่งยืน  

การวิจัยครั งนี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อรูปแบบ 
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรผู้ผลิตน ้าตาล 2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความภักดี 
ในตราสินค้าเชิงทัศนคติกับความภักดีในตราสินค้าเชิงพฤติกรรม กลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยนี  คือ 
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร อายุระหว่าง 18-50 ปี จ้านวน 200 คน โดยใช้แบบสอบถาม 
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลส้าหรับงานวิจัยเชิงปริมาณ ใช้การวิเคราะห์โดยสถิติเชิง
พรรณา (Descriptive Statistics) สถิติการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression 

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะนิเทศศาสตรแ์ละนวตักรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพมันบริหารศาสตร์ 
2 ที่ปรึกษา อาจารย์ประจ้า คณะนเิทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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Analysis) ซึ่งเป็นสถิติที่ใช้ท้านายความสัมพันธ์และระดับอิทธิพลของตัวแปร และสถิติค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)  

ผลการวิจัยเบื องต้นพบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นที่เห็นด้วยมากที่สุดกับ
รูปแบบกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอ้อยและ
น ้าตาลทราย 3 รูปแบบ ได้แก่ การประกอบธุรกิจด้วยวิธีที่รับผิดชอบต่อสังคม การตลาดเพ่ือสังคม
โดยองค์กรธุรกิจ และการบริจาคเพ่ือการกุศลโดยองค์กรธุรกิจ ในขณะที่มีความคิดเห็นในระดับที่
เห็นด้วยมากต่อรูปแบบกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรมี 3 รูปแบบ คือ กิจกรรม
พนักงานจิตอาสา การตลาดอิงกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน์ และการส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือ
สาธารณประโยชน์ ทั งนี  รูปแบบกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 5 รูปแบบ คือ การ
ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ การตลาดอิงกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน์ การบริจาค
เพ่ือการกุศลโดยองค์กรธุรกิจ พนักงานจิตอาสา และการประกอบธุรกิจด้วยวิธีที่รับผิดชอบต่อ
สังคม มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความภักดีในตราสินค้าเชิงทัศนคติอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่
ระดับ.05 อย่างไรก็ตาม รูปแบบกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร  4 รูปแบบ คือ การ
ประกอบธุรกิจด้วยวิธีที่รับผิดชอบต่อสังคม การตลาดอิงกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน์ การ
ส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน์ และการตลาดเพ่ือสังคมโดยองค์กรธุรกิจ เป็นตัวแปรที่มี
ประสิทธิภาพมากที่สุดตามล้าดับในการอธิบายหรือพยากรณ์ความภักดีในตราสินค้าเชิงทัศนคติ 2) 
ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อความภักดีในตราสินค้าเชิงทัศนคติ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ความภักดีในตราสินค้าเชิงพฤติกรรมอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
 

ค้าส้าคัญ: ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ความภักดีในตราสินค้าเชิงทัศนคติ ความภักดี  
ในตราสินค้าเชิงพฤติกรรม อุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทรายไทย 
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Abstract 
Thailand Cane and Sugar industry is recognized as one of the most 

valuable agricultural industries that currently drives national economy. Today, 
sugarcane produced in Thailand generates not only qualified sugar outputs, but 
also its downstream products such as biomass power and bio-ethanol which 
helps enhancing national power’s stability and moreover, generate higher revenue 
for sugarcane growers.  

However, Cane and Sugar industry involves several stakeholders through 
its value chain of production such as sugarcane growers, local community, 
environment and consumers. Thus, Corporate Social Responsibility (CSR) is an 
essential practice for entrepreneurs of this industry to apply in their managerial 
process for sustainable development.   

The objectives of this study are to (1) examine the impact of public 
opinion towards Corporate Social Responsibility (CSR) initiatives; (2) investigate the 
relationship between Attitudinal Brand Loyalty and Behavioral Brand Loyalty. The 
study employed quantitative approach by using questionaire as a data collection 
method. The sampling group in this study consists of 200 Bangkok citizens, age 
between 18-50 years. The statistical analysis for this study is Descriptive Statistics 
and Inferential Statistics which includes Multiple Regression and Pearson’s Product 
Moment Correlation Coefficient. 

The results show that the sample groups totally agreed with three CSR 
initiatives of entrepreneurs in Thailand Cane and Sugar Industry including Social 
Responsible Business Practice, Corporate Social Marketing and Corporate 
Philanthropy while agreed with another three initiatives including Workforce 
Volunteer, Caused-Related Marketing and Cause Promotion. The results also show 
that five CSR initiatives including Cause Promotion, Cause-Related Marketing, 
Corporate Philanthropy, Workforce Volunteer and Social Responsible Business 
Practice, showed a statistically significant effect on Attitudinal Brand Loyalty. 
Interestingly, Social Responsible Business Practice, Caused-Related Marketing, 
Cause Promotion and Corporate Social Marketing have greater influence on 
Attitudinal Brand Loyalty than other CSR initiatives. In addition, the finding also 
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found the relationship between Attitudinal Brand Loyalty and Behavioral Brand 
Loyalty. 

Keywords: Corporate Social Responsibility, Attitudinal Brand Loyalty, Behavioral 
Brand Loyalty, Thailand Cane and Sugar Industry   

 
ที่มาและความส้าคัญ 
 ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร หรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า Corporate Social 
Responsibility (CSR) ถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การด้าเนินงานที่ส้าคัญของแวดวงธุรกิจในยุค
ปัจจุบัน ที่แสดงถึงเจตนารมณ์ในการมีส่วนช่วยพัฒนาสังคมและโลกอย่างยั่งยืน หากแต่ความ
เปลี่ยนแปลงด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีที่ท้าให้โลกได้ถูกเชื่อมโยง
เป็นหมู่บ้านโลกด้วยเทคโนโลยีต่างๆ ที่พัฒนาขึ นอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อการด้าเนินธุรกิจที่แม้จะ
เอื อประโยชน์ระหว่างประเทศมากขึ น แต่ก็น้ามาซึ่งความถดถอยของความรับผิดชอบที่ควรมีต่อ
สังคม แนวความคิดเก่ียวกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรในระดับสากล จึงเกิดขึ นเป็นครั ง
แรกเม่ือปีพ.ศ. 2535 ระหว่างการประชุมสุดยอดระดับโลกด้านสิ่งแวดล้อม (Earth Summit) โดย
ได้มีการประกาศให้ความรับผิดชอบต่อสังคมมีแนวทางการพัฒนาแบบยั่งยืน (Sustainable 
Development) (สถาบันธุรกิจเพ่ือสังคมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2555) 

ส้าหรับประเทศไทย การด้าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรมีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับปัจจุบัน เมื่อคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ หรือสภาพัฒน์ ได้อัญเชิญหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในพระราชด้าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานให้แก่พสกนิกรชาวไทยตั งแต่ ปีพ.ศ. 
2517 มาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาประเทศให้ขับเคลื่อนไปบนความสมดุล มั่นคง และยั่งยืน โดย
สามารถน้ามาปรับใช้กับองค์กรธุรกิจเพ่ือสร้างความเข้มแข็งในการด้าเนินงานได้เช่นกัน (สถาบัน
ธุรกิจเพ่ือสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2555)  

ปัจจุบัน ผู้ประกอบการธุรกิจในประเทศไทยในหลายอุตสาหกรรม ตระหนักถึง
ความส้าคัญของการด้าเนินงานเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร และน้าเรื่องนี เข้าไป
ขับเคลื่อนอย่างจริงจังมากขึ น เนื่องจากการด้าเนินงานดังกล่าวเป็นกลยุทธ์การด้าเนินงานที่จะช่วย
ให้เกิดประโยชน์ทั งต่อองค์กร ในด้านของการยกระดับและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ
องค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ น รวมถึงการสร้างยอดขาย ภาพลักษณ์องค์กร และความเชื่อมั่นใน
ตราสินค้าที่จะก่อให้เกิดเป็นความภักดีต่อตราสินค้าในท้ายที่สุด โดยผู้ประกอบการก้าหนดกรอบ
การด้าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรในมิติที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ด้าเนินงานตามหลักมาตรฐาน ISO 26000 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม 
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และส้านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้น้ามาจัดท้าเป็นแนวทางรับผิดชอบต่อ
สังคม มอก.26000 ในฉบับภาษาไทย ประกอบด้วย 7 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) การก้ากับดูแล
องค์กร 2) สิทธิมนุษยชน 3) การปฏิบัติด้านแรงงาน 4) สิ่งแวดล้อม 5) การด้าเนินงานอย่างเป็น
ธรรม 6) ประเด็นด้านผู้บริโภค 7) การมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน (ศูนย์การพัฒนาและรับผิดชอบ
ต่อสังคม, มปป.)) และองค์กรต่างๆ ได้น้าประเด็นเหล่านั น มาด้าเนินงานในรูปแบบกิจกรรมต่างๆ 
6 รูปแบบ ตามแนวคิดของ Kotler P., Hessekiel D. และ Lee N. ได้แก่ การส่งเสริมกิจกรรม
เพ่ือสาธารณประโยชน์ (Cause Promotion)การตลาดอิงกิจกรรมเพ่ือสาธารณะประโยชน์ 
(Cause-Related Marketing) การตลาดเพ่ือสังคมโดยองค์กรธุรกิจ (Corporate Social 
Marketing) การบริจาคเพ่ือการกุศลโดยองค์กรธุรกิจ (Corporate Philanthropy) กิจกรรม
พนักงานจิตอาสา (Workforce Volunteer) และการประกอบธุรกิจด้วยวิธีที่รับผิดชอบต่อสังคม 
(Socially Responsible Business Practices) เพ่ือสื่อสารผ่านไปยังผู้บริโภค ก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม 

ในมุมของประโยชน์ที่พึงมีต่อผู้บริโภคจากการด้าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  
ขององค์กรนั น พวกเขาจะได้บริโภคสินค้าหรือบริการที่มีประโยชน์ต่อตนเอง ทั งในแง่ของ
ประโยชน์จากการใช้สอยประโยชน์เชิงอารมณ์ รวมถึงการได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม 
และสังคมจะได้รับการพัฒนาโดยรวมให้ดีขึ นจากการดูแล เอาใจใส่อย่างจริงจังจากองค์กร 

ส้าหรับอุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทรายไทย ถือเป็นหนึ่งในเกษตรอุตสาหกรรมส้าคัญที่
ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบัน เนื่องจากอ้อยของประเทศไทยสามารถพัฒนา 
ให้มีการแปรรูปได้มากกว่าผลิตภัณฑ์น ้าตาลคุณภาพสูง แต่ยังสามารถน้าของเหลือทิ งจาก
กระบวนการผลิตน ้าตาล มาพัฒนาต่อยอดเพ่ือผลิตเป็นพลังงานหมุนเวียนประเภทไฟฟ้าชีวมวล
และเอทานอล สร้างความม่ันคงทางพลังงานให้กับประเทศ อีกทั งยังช่วยเพ่ิมมูลค่าให้กับราคาของ
วัตถุดิบเช่นอ้อย ซึ่งหมายถึงรายได้ของเกษตรกรที่จะเพ่ิมขึ นและมูลค่าทางเศรษฐกิจ  (ส้านัก
คณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทราย, ม.ป.ป.)   

อย่างไรก็ตาม ด้วยบริบทการด้าเนินงานของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนี  ซึ่งมี 
ความเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายภาคส่วน ตั งแต่ต้นทางของกระบวนการผลิตจนถึง
ปลายทางของการบริโภค ครอบคลุมตั งแต่เกษตรกรชาวไร่อ้อย ชุมชนท้องถิ่น สิ่งแวดล้อม และ
ผู้บริโภค จึงท้าให้การด้าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร เป็นสิ่งที่ส้าคัญยิ่ง
ส้าหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนี  เพ่ือให้องค์กรสามารถพัฒนาควบคู่ไปกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกฝ่ายอย่างยั่งยืน  

ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการด้าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรใน 
กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารที่ผ่านมา พบเพียงการศึกษาในด้านของประเด็นความ
รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนารูปแบบภาวะผู้น้าที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมในอุตสาหกรรม
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อ้อยและน ้าตาลทรายไทย ในขณะที่รูปแบบกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรทั ง 6 
รูปแบบ ตามแนวคิดของ Kotler P., Hessekiel D. และ Lee N. ยังไม่มีผู้ที่ศึกษาค้นคว้า 

กฤชณัท แสนทวี (2553) ศึกษาความคาดหวังของประชาชนต่อความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์กรธุรกิจ ใน 8 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรม กลุ่มสินค้าอุปโภค
บริโภค กลุ่มธุรกิจการเงิน กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม กลุ่มอสังหาริมทรัพย์  กลุ่มทรัพยากร กลุ่ม
บริการ และกลุ่มเทคโนโลยี พบว่า ประชาชนคาดหวังให้ผู้ประกอบในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรม
อาหาร แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในประเด็นด้านสังคมและวัฒนธรรม 

พิศาล โพธิ์ทองแสงอรุณ (2555) ศึกษาการพัฒนารูปแบบภาวะผู้น้าที่มีความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมของกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมน ้าตาลไทย 47 แห่ง ทั่วประเทศ พบว่า การพัฒนารูปแบบ 
ภาวะผู้น้า ควรจะเริ่มต้นจากการก้าหนดให้การด้าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหนึ่ง
ในนโยบายขององค์กร จากนั น จึงเริ่มขั นปฎิบัติการ โดยน้าแผนงานที่ก้าหนดไว้ไปปรับใช้ในชุมชน 
หรือสังคม เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงบวกร่วมกัน นอกจากนี  ผลการศึกษาจากงานวิจัยชิ นนี  ยัง
พบว่า โรงงานน ้าตาลที่ใช้แบรนด์สินค้าโฆษณาผ่านสื่อมวลชน ให้ความสนใจกับประเด็นของการ
ด้าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมากว่าโรงงานน ้าตาลที่ไม่ได้ใช้แบรนด์โฆษณา และ
คุณลักษณะของผู้น้า ซึ่งประกอบด้วย บุคลิกภาพ คุณธรรม ทักษะการสื่อสาร การปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์ พฤติกรรมของผู้น้าที่ต้องมุ่ งเน้นที่คน มากกว่ามุ่งงาน รูปแบบกิจกรรมที่เน้นการ
ช่วยเหลือชุมชนรอบข้าง รวมถึงกระบวนการบริหารจัดการขององค์กร ล้วนแต่เป็นปัจจัยส้าคัญต่อ
การพัฒนาภาวะผู้น้าที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

การศึกษาวิจัยในครั งนี  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาว่าประชาชนทั่วไปนั น มี ความ
คิดเห็นต่อรูปแบบกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรทั ง 6 รูปแบบของผู้ประกอบการ 
ในอุตสาหกรรมนี อย่างไร และความคิดเห็นนั น ส่งผลต่อความภักดีในตราสินค้าเชิงทัศนคติและ
พฤติกรรมอย่างไร เพ่ือให้เกิดเป็นผลการศึกษาเชิงบูรณาการที่สมบูรณ์ ที่มีทั งรูปแบบกิจกรรม 
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร  เพ่ิมเติมจากการศึกษาในมิติด้านประเด็น และบริบท 
การด้าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรส้าหรับผู้ผลิตน ้าตาลที่มีแบรนด์และไม่มี  
แบรนด์สินค้า ดังที่ เคยมีผู้ศึกษาแล้วนั นโดยประชาชน ถือเป็นหนึ่งในผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 
จากอุตสาหกรรมนี ในฐานะของผู้บริโภค 
 

 วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
1) เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อรูปแบบกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ

สังคมขององค์กรผู้ผลิตน ้าตาล  
2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความภักดีในตราสินค้าเชิงทัศนคติกับความภักดีใน  

ตราสินค้าเชิงพฤติกรรม 
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 ขอบเขตในการวิจัย 
ขอบเขตการวิจัยครั งนี  คือ ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ที่ซื อสินค้าจากซุปเปอร์มาร์เก็ต 

ชั นน้าในเขตธุรกิจสุขุมวิท อายุระหว่าง 18-50 ปี ทั งเพศชายและเพศหญิง ซึ่งเป็นช่วงอายุและเพศ 
ที่ครอบคลุมผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทรายไทย  
ที่มีตราสินค้า คือ น ้าตาลมิตรผล น ้าตาลวังขนาย ลิน และน ้าตาลครบุรี (KBS) จ้านวน 200 คน  

 

นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ 
ผู้ประกอบการภาคเอกชนในอุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทราย หมายถึง ผู้ผลิตและ

จ้าหน่ายผลิตภัณฑ์น ้าตาลทรายในประเทศไทย ที่มีตราสินค้าเ พ่ือการค้าปลีก (Retail) โดย
หมายถึง 4 บริษัท ได้แก่ กลุ่มมิตรผล (น ้าตาลมิตรผล) กลุ่มวังขนาย (น ้าตาลวังขนาย) กลุ่มบริษัท
น ้าตาลไทยรุ่งเรือง (ลิน) และบริษัท น ้าตาลครบุรี จ้ากัด (มหาชน) (KBS) 

 
ความคิดเห็นของประชาชนต่อรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร หมายถึง ระดับ 

ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อรูปแบบการด้าเนินงานที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กรผู้ผลิตและจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์น ้าตาลตรามิตรผล วังขนาย ลิน และ KBS ทั งหมด 6 รูปแบบ 
ได้แก่ 

1. การส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ (Cause Promotion) หมายถึง การ
สนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสังคมด้วยทรัพยากรของบริษัท เพ่ือกระตุ้นให้เกิดความห่วงใย
ต่อปัญหาสังคม  

2. การตลาดอิงกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ (Caused-Related Marketing) 
หมายถึง การจัดกิจกรรมที่เชื่อมโยงการบริจาคเพ่ือสังคมเข้ากับการขายสินค้า 
บริการ หรือกิจกรรมที่ผู้บริโภคมีส่วนร่วม เพ่ือน้ารายได้ส่วนหนึ่งจากยอดขายหรือ
กิจกรรมไปช่วยเหลือสังคม 

3. การตลาดเพื่อสังคมโดยองค์กรธุรกิจ (Corporate Social Marketing) หมายถึง 
การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้บริโภคเกิดความเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมที่จะส่งผลดี
ต่อผู้บริโภคและต่อสังคม  

4. การบริจาคเพื่อการกุศลโดยองค์กรธุรกิจ (Corporate Philanthropy) หมายถึง  
การสนับสนุนกิจกรรมการกุศลที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยการบริจาคทรัพยากร  
ในรูปแบบของเงินหรือสินค้าของบริษัทโดยตรง  

5. กิจกรรมพนักงานจิตอาสา (Workforce Volunteer) การน้าบุคลากรภายใน
องค์กรหรือพันธมิตรเข้าร่วมพัฒนาสังคมในรูปแบบต่างๆ 
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6. การประกอบธุรกิจด้วยวิธีที่รับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsible 
Business Practice)  
หมายถึง การปรับปรุงกระบวนการด้าเนินงานขององค์กรเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคม  

ความภักดีต่อตราสินค้าในมิติเชิงทัศนคติ หมายถึง การแสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึก
ของลูกค้าที่มีต่อตราสินค้า ประกอบด้วย ความพึงพอใจในตราสินค้า ความไว้วางใจในตราสินค้า 
การรับรู้คุณภาพสินค้าหรือบริการ และภาพลักษณ์ของตราสินค้า 

ความภักดีต่อตราสินค้าในมิติเชิงพฤติกรรม หมายถึง การแสดงออกทางพฤติกรรมการซื อ
สินค้าของลูกค้าที่มีต่อตราสินค้า ประกอบด้วย การบอกต่อในเชิงบวก 

 

แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย 
1. แนวคิดด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 

สภาธุรกิจโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ World Business Council for Sustainable 
Development (WBCSD) ให้ความหมายของค้าว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ไว้ว่า 
“ความรับผิดชอบต่อสังคม คือ พันธสัญญาขององค์กรธุรกิจที่จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจให้เกิดความ
ยั่งยืน รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน ครอบครัวของพวกเขา ชุมชนท้องถิ่น และ
สังคม” (Tom Fox, Halina Ward, Bruce Howard, 2545)  

พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ (2553) ได้อธิบายไว้ว่า การด้าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
ขององค์กร ก่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรทั งในระยะสั นและระยะยาว ทั งในแบบที่จับต้องได้และ  
จับต้องไม่ได้ รวมถึงภายในและภายนอกองค์กร ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรจะช่วยสร้าง 
ความไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อองค์กร โดยที่ความไว้วางนั น จะเป็นรากฐานส้าคัญใน
การด้าเนินธุรกิจ ลูกค้าจะเกิดความไว้วางใจในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ เกิดความ
จงรักภักดีต่อตราสินค้า องค์กรสามารถวางต้าแหน่งการตลาดให้กับตราสินค้าได้อย่างที่ต้องการ 
โดยมีกิจกรรมการด้าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร เป็นปัจจัยที่สนับสนุนความ
น่าเชื่อถือ อันจะส่งผลถึงความแข็งแกร่งของภาพลักษณ์องค์กร  

Kotler P., Hessekiel D. และ Lee N. (2556) อธิบายไว้ว่าการด้าเนินงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรสามารถแบ่งรูปแบบกิจกรรมเป็น 6 รูปแบบ ได้แก่ การส่งเสริม
กิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน์ (Cause Promotion) การตลาดอิงกิจกรรมเพ่ือ
สาธารณประโยชน์ (Caused-Related Marketing) การตลาดเพ่ือสังคมโดยองค์กรธุรกิจ 
(Corporate Social Marketing) การบริจาคเพ่ือการกุศลโดยองค์กรธุรกิจ (Corporate 
Philanthropy) กิจกรรมพนักงานจิตอาสา (Workforce Volunteer) และการประกอบธุรกิจด้วย
วิธีที่รับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsible Business Practice)  
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Kotler P., Hessekiel D. และ Lee N. (2556) อธิบายถึงรูปแบบกิจกรรมที่แสดงถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคมของ PetSmart ซึ่งเป็นบริษัทค้าปลีกผลิตภัณฑ์และบริการส้าหรับสัตว์เลี ยงที่
ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือ ในรูปแบบของการส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือสาธารณะประโยชน์ในโครงการ
ก่อตั งมูลนิธิการกุศล PetSmart Charity ซึ่งเป็นโครงการที่รณรงค์ให้ประชาชน  ทั่วโลกตระหนัก
ถึงสัตว์ที่ถูกทอดทิ ง โดยโครงการดังกล่าว สามารถสร้างความตระหนักในประชาชนทั่วไป และ
กลุ่มลูกค้าของบริษัทเองได้มาก ซึ่งส่งผลต่อทัศนคติที่ดีระหว่างองค์กรและลูกค้า พนักงาน รวมถึง
ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร 

Syed Tauqeer Ahmad, Iram Batool, Salman Ali Quarshi, Ahmed Imran Hunjra 
and Ghulam Shabbir Khan Niazi (2554) ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษา พนักงานใน
มหาวิทยาลัย และพนักงานบริษัทในประเทศปากีสถานเกี่ยวกับผลของกิจกรรมซีเอสอาร์ใน
รูปแบบการตลาดอิงกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน์ (Cause-Related Marketing) ของ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมประเภท Fast Moving Consumer Goods (FMCG) และพบว่า
กิจกรรมรูปแบบนี  สามารถสร้างคุณค่าให้แกต่ราสินค้า สร้างยอดขายและภาพลักษณ์องค์กร 

รักศักดิ์ ทองเกิด (2554) ศึกษากลุ่มตัวอย่างในกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการรับรู้และการเข้า
ร่วมกิจกรรมด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีผลต่อความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านคุณภาพ
สัมพันธ์ในสายตาของประชาชนในกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จ้ากัด 
(มหาชน) และพบว่า กลุ่มตัวอย่างรับรู้และเข้าร่วมกิจกรรมซีเอสอาร์ประเภทการตลาดเพ่ือสังคม 
(Corporate Social Marketing) ในโครงการ K SMEs Care มากที่สุด ซึ่งสามารถก่อให้เกิดความ
ไว้วางใจ ความใกล้ชิด ความน่าเชื่อถือ ความแน่นอน  

นิภา นิรุติกุล (2554) ศึกษากลุ่มตัวอย่างนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรี
ราชา เกี่ยวกับผลของคุณลักษณะความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีต่อทัศนคติด้านภาพลักษณ์ของ
องค์กร และความตั งใจซื อสินค้าของผู้บริโภคในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทย พบว่า กิจกรรมทาง
การตลาดที่เกี่ยวกับปัญหาด้านสังคม (Cause-Related Marketing) และการบริจาคโดยตรง 
(Corporate Philanthropy) ที่มีผลต่อภาพลักษณ์องค์กร และส่งเสริมให้เกิดความตั งใจซื อสินค้า  

พักตร์ศุภางค์ ศรีสวัสดิ์ (2554) ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคม  
(ซี เอสอาร์ )  กับภาพลักษณ์ขององค์กรเครือซิ เมนต์ ไทย ( SCG)  ในมุมมองผู้บริ โภคใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า องค์กรเครือซิเมนต์ไทย มีการด้าเนินงานเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคม ผ่านหลากหลายรูปแบบ อาทิ กิจกรรมการตลาดเพ่ือสังคมโดยองค์กรธุรกิจ (Corporate 
Social Marketing) เช่น โครงการสร้างฝายในคน ซึ่งเป็นโครงการที่รณรงค์เรื่องการรู้รักษ์ใช้น ้า
อย่างมีคุณค่าให้กับชุมชน การบริจาคเพ่ือการกุศลโดยองค์กรธุรกิจ (Corporate Philanthropy) 
ในโครงการมอบทุนการศึกษาโครงการศิลปะเพ่ือเยาวชนไทย เป็นต้น กิจกรรมพนักงานจิตอาสา  
(Workforce Volunteer) อาทิ โครงการสร้างฝายร่วมกับชุมชน โครงการเอสซีจีอาสาพัฒนา เป็น
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ต้น และการประกอบธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsible Business Practices) 
อาทิ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า SCG Eco Value ซึ่งเป็นสินค้านวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และการด้าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเครือซิเมนต์ไทย ส่งผลให้
ประชาชนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร รับรู้ว่าเป็นองค์กรที่มีช่วยพัฒนาสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง 
ก่อให้เกิดเป็นความเชื่อถือ ความไว้วางใจ และความตั งใจในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ  

จากการทบทวนผลงานวิจัย และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องดังข้างต้นพบว่า มีผู้ศึกษา ค้นคว้า 
และวิจัย รูปแบบของกิจกรรมเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ทั ง 6 ประเภท ตาม
แนวคิดของ Kotler P., Hessekiel D. และ Lee N. ผลการวิจัย แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมเหล่านี  
ก่อให้เกดิผลที่ดีต่อธุรกิจในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม หลากหลายด้านด้วยกัน ได้แก่ การเพ่ิมจ้านวน
ลูกค้าและยอดขาย การสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างลูกค้า พนักงาน และองค์กร การสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีให้แก่องค์กร ความเชื่อถือและไว้วางใจในองค์กร รวมถึงแนวโน้มการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หรือ
บริการจากองค์กร จึงเกิดเป็นแนวทางการศึกษาของผู้วิจัยที่จะศึกษารูปแบบกิจกรรมทั ง 6 
รูปแบบนี  ในบริบทของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทรายไทย ซึ่งเป็นตัวแปรต้น 
2. แนวคิดด้านความภักดีของผู้บริโภคต่อตราสินค้า 

Henry Assael ให้ความหมายของค้าว่า ความภักดีของผู้บริโภคต่อตราสินค้า ไว้ว่า  
“ความจงรักภักดีของผู้บริโภคต่อตราสินค้า คือ การแสดงออกถึงความจงรักภักดีของลูกค้าที่มีต่อ
สินค้า ซึ่งสามารถประเมินผลได้ 2 ประเภท คือ ความจงรักภักดีเชิงพฤติกรรม ที่จะประเมินจาก
พฤติกรรมการซื อสินค้าหรือบริการ และความจงรักภักดีเชิงทัศนคติ ที่จะประเมินจากการที่ลูกค้ามี
ทัศนคติที่ดีต่อองค์กร โดยการประเมินความจงรักภักดีที่มีประสิทธิภาพ จะต้องประเมินจากทั ง 2 
ประเภท” (Henry Assael, 2535: 88-89) 

หนึ่งในกลยุทธ์ที่ส้าคัญส้าหรับนักการตลาดคือการรักษาฐานลูกค้าเดิม สืบเนื่องมาจากที่ 
จอห์น กู๊ดแมน หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับปัจจัยที่ท้าให้ลูกค้าพึงพอใจ ได้ออกมาเผยว่า บริษัท
รถยนต์ยักษ์ใหญ่อย่าง General Motors ต้องใช้งบประมาณในการดึงดูดกลุ่มลูกค้าใหม่ มากกว่า
การรักษากลุ่มลูกค้าเดิมสูงถึง5 เท่า และในองค์กรที่ด้าเนินงานแบบธุรกิจต่อธุรกิจ (Business to 
Business: B2B) อาจต้องใช้งบประมาณมากขึ นกว่า 20-50 เท่า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าองค์กรย่อม
อยากที่จะเลือกการรักษากลุ่มลูกค้าเดิมมากกว่าการมองหาลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ (Kotler P. และ 
Kotler M., 2556) 

David A. Aaker (2534) อธิบายไว้ว่า องค์กรที่ให้ความส้าคัญกับการสร้างความภักดีของ
ผู้บริโภคต่อตราสินค้า จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรในหลายด้าน ได้แก่ 1) การลดต้นทุน
การตลาด 2) การเพ่ิมอ้านาจทางการค้า 3) โอกาสในการสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่ และ 4) มีเวลาใน
การพัฒนาสินค้าหรือบริการให้ทันคู่แข่ง   



 
46 

         

Journal of Communication and Management NIDA   Volume 1  Number 2 (May – August 2015) 

หมะหมูด หะยีหมัด และก่อพงษ์ พลโยราช (ม.ป.ป.) อธิบายในผลงานวิจัยเรื่องความภักดี 
ต่อตราสินค้าว่า สามารถแบ่งออกเป็น 2 มิติใหญ่ คือ (1) มิติเชิงทัศนคติ และ (2) มิติเชิงพฤติกรรม  
โดยมิติเชิงทัศนคติ อยู่ในขั นของการรับรู้ (Cognitive) และขั นของความรู้สึก (Affective) 
ประกอบด้วยตัวแปร คือ การรับรู้ ความรู้สึก ความพอใจ ความน่าใจถือ ความไว้ ใจได้ ความ
น่ายินดี แรงกระตุ้น และความตั งใจ มุ่งมั่น ในขณะที่มิติเชิงพฤติกรรม อยู่ในขั นของความตั งใจที่
จะซื อ (Conative) และขั นการแสดงพฤติกรรม (Action) ประกอบด้วยตัวแปร คือ การซื อซ ้า การ
บอกต่อในเชิงบวก และความเต็มใจที่จะจ่ายเพ่ิมมากขึ น (หมะหมูด หะยีหมัด และก่อพงษ์ พลโย
ราช, ม.ป.ป.) 

อนุวัต สงสม (2556) น้าเสนอแบบจ้าลองเชิงแนวคิดเกี่ยวกับอิทธิพลของความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กรธุรกิจ (ซีเอสอาร์) กับความภักดีในตราสินค้าซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของหมะ
หมูด หะยีหมัดและก่อพงษ์ พลโยราช โดยอนุวัต สงสม ทบทวนวรรรณกรรมและแนวคิดเชิง
ทฤษฎี พบว่า ซีเอสอาร์มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์องค์กร การรับรู้คุณภาพบริการ ความพึงพอใจของ
ลูกค้า ความรู้สึกชอบในตราสินค้า และความไว้วางใจของลูกค้า อีกทั งยังพบว่าซี เอสอาร์มีผล
ทางอ้อมต่อความภักดเีชิงพฤติกรรม โดยมีความภักดีเชิงทัศนคติเป็นตัวส่งผ่าน 

Asatryan R. และ Asamoah E. (ม.ป.ป.) ศึกษาการรับรู้กิจกรรมการด้าเนินงานความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรที่มีผลต่อความภักดีในตราสินค้าของลูกค้า ประกอบด้วย ความพึง
พอใจในตราสินค้า ความไว้วางใจในตราสินค้า การรับรู้คุณภาพสินค้าหรือบริการของตราสินค้า 
และภาพลักษณ์องค์กรของตราสินค้า โดยได้ท้าการศึกษาผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการบิน 
จากกลุ่มตัวอย่างประชาชนทั่วไป พบว่า การรับรู้เกี่ยวกับรูปแบบกิจกรรมที่แสดงถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร มีอิทธิพลเชิงบวกโดยตรงต่อความภักดีในตราสินค้าเชิงทัศนคติทั ง 
4 ประเภท  

จากการทบทวนผลงานวิจัย และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง พบว่า การด้าเนินด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ส่งผลต่อความภักดีในตราสินค้าเชิงทัศนคติ และความภักดีในตรา
สินค้าเชิงทัศนคติมีผลต่อไปยังความภักดีเชิงพฤติกรรม จึงเกิดเป็นกรอบการวิจัยของตัวแปรตาม 
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 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมุติฐานการวิจัย 
จากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎี ผู้วิจัยได้ตั งสมมุติฐาน ดังนี   
สมมุติฐานข้อที่ 1 ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคม 

ขององค์กรมีความสัมพันธ์ความภักดีในตราสินค้าเชิงทัศนคต ิ
สมมุติฐานข้อท่ี 2 ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อความภักดีในตราสินค้าเชิงทัศนคติ 

มีความสัมพันธ์กับความภักดีในตราสินค้าเชิงพฤติกรรม 

วิธีด้าเนินการวิจัย 
งานวิจัยนี มีวิธีการด้าเนินการวิจัย ดังต่อไปนี  

ความคิดเห็นของประชาชน 
ต่อรูปแบบกิจกรรมความรับผิดชอบ

ต่อสังคมขององค์กร 
 

1. การส่งเสริมกิจกรรม 
   เพ่ือสาธารณประโยชน์ 
2. การตลาดอิงกิจกรรม 
   เพ่ือสาธารณประโยชน์ 
3. การตลาดเพื่อสังคมโดยองค์กร 
    ธุรกิจ 

4. การบริจาคเพ่ือการกุศลโดยองค์กร 
    ธุรกิจ 

5. กิจกรรมพนักงานอาสา 

6. การประกอบธุรกิจด้วยวิธี 
   ที่รับผิดชอบต่อสังคม 

ความภักดีในตราสินค้าเชิงทัศนคติ 
 
 
 
 

ความพึงพอใจในตราสินค้า 

ความไว้วางใจในตราสินค้า 

การรับรู้คุณภาพสินค้าหรือบริการ 
ในตราสินค้า 

ภาพลักษณ์ของตราสินค้า 

 

H1 

ความภักดีในตราสินค้าเชิงพฤติกรรม 

 

การบอกต่อในเชิงบวก 

H2 
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1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั งนี  คือ ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ที่ซื อสินค้าจาก 
ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั นน้าในเขตธุรกิจสุขุมวิท อายุระหว่าง 18-50 ปี ทั งเพศชายและเพศ
หญิง ผู้ศึกษาเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้หลักการความน่าจะเป็น (Non-Probability 
Sampling) โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ด้วยการแจก
แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างเบื องต้น 200 คน เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 1-20 
พฤษภาคม 2558  

2. การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรมส้าเร็จรูป SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงสถิติ ผู้วิจัยได้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) ด้วยค่าสถิติ
ร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) เพ่ืออธิบายข้อมูลด้านลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบสอบถาม และ
ข้อมูลเบื องต้นเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อรูปแบบกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร นอกจากนี  ยังใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
เ พ่ือทดสอบสมมุติฐานที่ตั ง ไว้  โดยการวิ เคราะห์ถดถอยเชิ งพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) ซึ่งเป็นสถิติที่ใช้ท้านายความสัมพันธ์และระดับอิทธิพลของตัว
แ ป ร ต้ น ที่ มี ต่ อ ตั ว แ ป ร ต า ม  แ ล ะ ส ถิ ติ ค่ า สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ์ ส ห สั ม พั น ธ์ ข อ ง 
เพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ซึ่งเป็นค่าสถิติที่ใช้
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ตัวแปร 
 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
ข้อมูลทั่วไปด้านประชากร 
 ผลการวิจัยเบื องต้นพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 36-40 
ปี มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีสถานภาพโสด และ 
ใช้ผลิตภัณฑ์น ้าตาลตรามิตรผลมากท่ีสุด   
 
ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อรูปแบบกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในระดับที่เห็นด้วยมากที่สุด 
ต่อรูปแบบกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 3 ประเภท ได้แก่ การประกอบธุรกิจด้วย 
วิธีที่รับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsible Business Practice) การตลาดเพ่ือสังคมโดย
องค์กรธุรกิจ (Corporate Social Marketing) และการบริจาคเพ่ือการกุศลโดยองค์กรธุรกิจ 
(Corporate Philanthropy) ในขณะที่มีความคิดเห็นในระดับที่เห็นด้วยมากต่อรูปแบบกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 3 ประเภท ได้แก่ กิจกรรมพนักงานจิตอาสา (Workforce 
Volunteer) การตลาดอิงกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน์ (Caused-Related Marketing) และ
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การส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน์(Cause Promotion) โดยผลการวิจัยแสดงดังตาราง
ด้านล่างนี   
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อรูปแบบกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 

รูปแบบกิจกรรม 
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

ขององค์กร 

ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย 

1.การประกอบธุรกิจด้วยวิธีที่รับผิดชอบต่อ
สังคม 

4.41 .53205 เห็นด้วยมากที่สุด 

2.การตลาดเพื่อสังคมโดยองค์กรธุรกิจ 4.34 .53094 เห็นด้วยมากที่สุด 
3.การบริจาคเพ่ือการกุศลโดยองค์กรธุรกิจ 4.28 .61108 เห็นด้วยมากที่สุด 
4.กิจกรรมพนักงานจิตอาสา 4.19 .60383 เห็นด้วยมาก 
5.การตลาดอิงกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ 4.17 .60519 เห็นด้วยมาก 
6.การส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน์ 3.88 .69298 เห็นด้วยมาก 

ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อความภักดีในตราสินค้าเชิงทัศนคติ 
จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในระดับที่เห็นด้วยมากต่อ

ความภักดใีนตราสินค้าเชิงทัศนคติทั ง 4 ด้าน ตามล้าดับ คือ ด้านภาพลักษณ์ของตราสินค้า ความ
พึงพอใจในตราสินค้า การรับรู้คุณภาพสินค้าหรือบริการในตราสินค้า และความไว้วางใจในตรา
สินค้า โดยผลการวิจัยแสดงดังตารางด้านล่างนี  

 
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อความภักดีในตราสินค้าเชิง
ทัศนคติ 

ความภักดีในตราสินค้าเชิงทัศนคติ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย 

ภาพลักษณ์ของตราสินค้า 4.16 .70490 เห็นด้วยมาก 
ความพึงพอใจในตราสินค้า 4.07 .53408 เห็นด้วยมาก 
การรับรู้คุณภาพสินค้าหรือบริการในตราสินค้า 4.02 .60712 เห็นด้วยมาก 
ความไว้วางใจในตราสินค้า 3.87 .67853 เห็นด้วยมาก 
ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อความภักดีในตราสินค้าเชิงพฤติกรรม 
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จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในระดับที่เห็นด้วยมากต่อ
ความภักดีในตราสินค้าเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลจากความภักดีในตราสินค้าเชิงทัศนคติ โดย
ผลการวิจัยแสดงดังตารางด้านล่างนี  
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อความภักดีในตราสินค้าเชิง
พฤติกรรม 

ความภักดีในตราสินค้าเชิงพฤติกรรม ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย 

การบอกต่อในเชิงบวก 4.13 .57233 เห็นด้วยมาก 

การทดสอบสมมุติฐาน  
1) สมมุติฐานข้อที่ 1 ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อรูปแบบกิจกรรมความ

รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรมีความสัมพันธ์กับความภักดีในตราสินค้าเชิงทัศนคติ 
ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า รูปแบบกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร  

5 รูปแบบ คือ การส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือสาธารณะประโยชน์  การตลาดอิงกิจกรรมเพ่ือ
สาธารณประโยชน์ การบริจาคเพ่ือการกุศลโดยองค์กรธุรกิจ กิจกรรมพนักงานจิตอาสา และการ
ประกอบธุรกิจด้วยวิธีที่รับผิดชอบต่อสังคม มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความภักดีในตราสินค้าเชิง
ทัศนคติอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ในขณะที่รูปแบบกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์กรประเภทการตลาดเพ่ือสังคมโดยองค์กรธุรกิจไม่มีความสัมพันธ์กับความภักดีในตรา
สินค้าเชิงทัศนคติอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ โดยผลการวิจัยแสดงดังตารางที่ 4 ด้านล่างนี  
ตารางที่ 4 แสดงค่าสหสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 
และความภักดีในตราสินค้าเชิงทัศนคติ 

ตัวแปร ค่าสหสัมพันธ์ Sig 

1.การส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือสาธารณะประโยชน์ .325 .000 

2.การตลาดอิงกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ .360 .000 

3.การตลาดเพื่อสังคมโดยองค์กรธุรกิจ .111 .059 

4.การบริจาคเพ่ือการกุศลโดยองค์กรธุรกิจ .211 .001 

5.กิจกรรมพนักงานจิตอาสา .249 .000 

6.การประกอบธุรกิจด้วยวิธีที่รับผิดชอบต่อสังคม .361 .000 

ระดับนัยทางสถิติท่ี .05 
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อย่างไรก็ตาม เมื่อทดสอบสมมุติฐานด้วยสถิติ Multiple Regression Analysis ผลการ
ทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อรูปแบบกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กรที่เป็นตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการอธิบายหรือพยากรณ์ตัวแปรความภักดีใน
ตราสินค้าเชิงทัศนคติได้อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 มี4 ตัวแปรตามล้าดับความส้าคัญ คือ 
รูปแบบการประกอบธุรกิจด้วยวิธีที่รับผิดชอบต่อสังคม การตลาดอิงกิจกรรมเพ่ือสาธารณะ
ประโยชน์ การส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน์ และการตลาดเพ่ือสังคมโดยองค์กรธุรกิจ 
โดยทั ง 4 รูปแบบร่วมกันอธิบายหรือพยากรณ์ความภักดีในตราสินค้าเชิงทัศนคติได้ร้อยละ 25.7 
และรูปแบบการประกอบธุรกิจด้วยวิธีที่รับผิดชอบต่อสังคม มีประสิทธิภาพในการอธิบายหรือ
พยากรณ์มากท่ีสุด คือร้อยละ 13 รองลงมาคือการตลาดอิงกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ ร้อยละ 
8.1 การส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน์ ร้อยละ 2.8 และการตลาดเพ่ือสังคมโดยองค์กร
ธุรกิจ ร้อยละ 1.8 และเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั งไว้คือระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อรูปแบบ
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร มีความสัมพันธ์กับความภักดีในตราสินค้าเชิงทัศนคติ โดย
ผลการวิจัยแสดงดังตารางที่ 5 ด้านล่างนี  
ตารางที่ 5 สรุปค่าสถิติถดถอยเชิงพหุคูณของตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่อความภักดีในตราสินค้า 
เชิงทัศนคติ 

ตัวแปรพยากรณ์ R2 R2 
Change 

R2 
Adjust 

t Sig สัมประสิทธิ์ถดถอย 
 

      B Beta 

1.การประกอบธุ รกิจด้ วย 
วิธีที่รับผิดชอบต่อสังคม 

.130 .130 .126 4.888 .000 .325 .327 

2.การตลาดอิงกิจกรรมเพ่ือ
สาธารณะประโยชน์ 
3.การส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือ
สาธารณะประโยชน์ 

.211 
 

.239 
 

.081 
 

.028 
 

.203 
 

.227 
 

3.350 
 

3.065 

.000 
 

.002 

.207 
 

.165 
 

.237 
 

.216 
 

4.การตลาดเ พ่ือสังคมโดย
องค์กรธุรกิจ 

.257 .018 .241 -2.180 .030 -.152 .-153 

ระดับนัยทางสถิติท่ี .05 
 

จากผลการวิจัย สามารถอภิปรายได้ว่า กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นประชาชนทั่วไปในเขต
กรุงเทพมหานคร มีความเห็นด้วยในระดับที่มากท่ีสุด และมากต่อรูปแบบกิจกรรมความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมขององค์กรทั ง 6 รูปแบบ ดังนั น หากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทราย
ไทย จะด้าเนินงานใน 6 รูปแบบกิจกรรมนี  ประชาชนซึ่งเป็นผู้บริโภคผลิตภัณฑ์น ้าตาลตรามิตรผล 
วังขนาย ลิน และน ้าตาลครบุรี (KBS) ก็มีความเห็นด้วย แต่อย่างไรก็ตาม รูปแบบของกิจกรรมที่จะ
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ส่งผลต่อความภักดีในตราสินค้าเชิงทัศนคติของผู้บริโภคได้มากที่สุดตามล้าดับความส้าคัญมี 4 
รูปแบบ คือ รูปแบบการประกอบธุรกิจด้วยวิธีที่รับผิดชอบต่อสังคม การตลาดอิงกิจกรรมเพ่ือ
สาธารณะประโยชน์ การส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือสาธารณะประโยชน์  และการตลาดเพ่ือสังคมโดย
องค์กรธุรกิจ 

 รูปแบบการประกอบธุรกิจด้วยวิธีที่รับผิดชอบต่อสังคมในบริบทของอุตสาหกรรมอ้อย
และน ้าตาลทรายไทยเป็นรูปแบบกิจกรรมที่สามารถท้านายความภักดีในตราสินค้าเชิงทัศนคติได้
มากที่สุด (ร้อยละ 13 จากร้อยละ 25.7 หากมีการท้านายความสัมพันธ์ร่วมกันทั ง 4 รูปแบบ) ซึ่ง
อาจตั งข้อสังเกตที่เป็นเหตุผลได้ว่า กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้บริโภคผลิตภัณฑ์น ้าตาลเกิดการรับรู้และ
มีความใกล้ชิดกับรูปแบบการประกอบธุรกิจด้วยวิธีที่รับผิดชอบต่อสังคมที่ผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทรายไทยมีการด้าเนินงาน คือ การลดปริมาณการใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์
หรือสารเคมีในกระบวนการปลูกอ้อย กระบวนการผลิตน ้าตาลที่ปลอดภัย มีมาตรฐาน และมี
กระบวนการผลิตน ้าตาลที่ลดการใช้พลังงาน ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องจากบนบรรจุภัณฑ์ของ
ผลิตภัณฑ์น ้าตาลทราย จะมีการอธิบายถึงกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ ลดการใช้สารเคมีในไร่
อ้อย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยการลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต รวมถึงมีการติด
ฉลากลดคาร์บอนบนบรรจุภัณฑ์ ส้าหรับตราสินค้าที่ได้รับการรับรอง เช่น น ้าตาลมิตรผล และ
น ้าตาลวังขนาย เพื่อแสดงมาตรฐานการผลิตและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยผลการวิจัยดังกล่าว 
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ วิภาดา วีระสัมฤทธิ์ (2553) ที่กล่าวถึง ความภักดีเชิงทัศนคติต่อตรา
สินค้าในด้านความพึงพอใจ ที่ระบุว่ารูปแบบกิจกรรมด้านความรับความผิดชอบต่อสังคมของ 
บ ริ ษั ท  แ อ ด ว า น ซ์  อิ น โ ฟ ร์  เ ซ อ ร์ วิ ส  จ้ า กั ด  ( ม ห า ช น )  ห รื อ เ อ ไ อ เ อ ส  เ ช่ น  
การปรับเปลี่ยนระบบการจัดส่งใบแจ้งหนี ทางระบบอีเมลล์ GSM E-Statement เพ่ือลดปริมาณ
การใช้กระดาษ และเพ่ิมความสะดวก รวดเร็วให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นรูปแบบการประกอบธุรกิจที่
รับผิดชอบต่อสังคม ส่งผลให้ลูกค้ามีความพึงพอใจในบริการคุณภาพที่รวดเร็วขึ น และยังเป็น
วิธีการที่ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจากการประหยัดปริมาณการใช้กระดาษ นอกจากนั น โครงการ
สานรัก ซึ่งรณรงค์ส่งเสริมในเรื่องความเข้มแข็งและความผูกพันของสถาบันครอบครัว ซ่ึงเป็น
รูปแบบการตลาดเพื่อสังคมโดยองค์กรธุรกิจ ส่งผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ ไม่เปลี่ยนใจจากการ
ใช้บริการตราสินค้า เช่นเดียวกับในอุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทรายไทย ที่มีการด้าเนินการเพ่ือ
รณรงค์ส่งเสริมให้ผู้บริโภคเข้าใจถึงปริมาณการบริโภคน ้าตาลที่เหมาะสมต่อร่างกาย การอนุรักษ์
พลังงาน และการรณรงค์ให้ชาวไร่อ้อย น้าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในด้ารง
ชีพ โดยกิจกรรมในรูปแบบการตลาดเพ่ือสังคมโดยองค์กรธุรกิจเหล่านี  ล้วนแล้วแต่ส่งผลให้
ผู้บริโภคหรือผู้ที่เก่ียวข้องในสังคม มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นไปในทางท่ีดีขึ น และสามารถ
ท้านายความภักดีในตราสินค้าเชิงทัศนคติได้เช่นกัน  
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นอกจากนี  ผลการวิจัยข้างต้นนี  ยังสอดคล้องกันกับผลงานวิจัยที่ระบุว่า รูปแบบกิจกรรม 
ความรับผิดชอบต่อสังคมส่งผลต่อความภักดีในตราสินค้าด้านความไว้วางใจ ที่ศึกษาโดย พักตร์
ศุภางค์ ศรีสวัสดิ์ (2554) เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคม (ซีเอสอาร์) กับ
ภาพลักษณ์ขององค์กรเครือซิเมนต์ไทย (SCG) และพบว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า 
SCG Eco Value ซึ่งเป็นสินค้านวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการปรับปรุงกระบวนการ
ผลิต และเป็นการด้าเนินงานในรูปแบบการประกอบธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม และโครงการสร้าง
ฝายในใจคน ซึ่งเป็นกิจกรรมการตลาดเพ่ือสังคมโดยองค์กรธุรกิจ ก่อให้เกิดความเชื่อถือ ความ
ไว้วางใจ และความตั งใจในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงผลงานวิจัยของ Poolthong 
Y. และ Mandhachita R.(2552) ที่สรุปผลไว้ว่า การด้าเนินงานที่อยู่ในขั นตอนการบริหารงาน
ขององค์กร มีผลต่อการรับรู้คุณภาพของบริการว่าเป็นธนาคารที่ให้ความส้าคัญกับการพัฒนา
บริการต่างๆ ให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลต่อไปยังความไว้วางใจ ซึ่งเป็นความภักดีต่อตรา
สินค้าเชิงทัศนคติ 

 รูปแบบกิจกรรมการตลาดอิงกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ และการส่งเสริม
กิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์เป็นอีก 2 รูปแบบที่สามารถท้านายความภักดีในตราสินค้าเชิง
ทัศนคติเช่นกัน โดยรูปแบบกิจกรรมการตลาดอิงกิจกรรมเพ่ือสาธารณะประโยชน์ ในบริบทของ
อุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลไทย มีการจัดแคมเปญมอบเงินส่วนหนึ่งจากการจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์
น ้าตาลให้แก่ผู้ประสบภัย แคมเปญการสบทบผลิตภัณฑ์หนึ่งชิ นเมื่อผู้บริโภคซื อผลิตภัณฑ์เพ่ือมอบ
ให้กับผู้ที่ขาดแคลน รวมถึงแคมเปญสื่อออนไลน์ด้วยการกด 1 Like เท่ากับผู้บริโภคจะได้มีส่วน
ร่วมในการบริจาคให้กับผู้ที่ด้อยโอกาส ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับ Syed Tauqeer Ahmad, 
Iram Batool, Salman Ali Quarshi, Ahmed Imran Hunjra and Ghulam Shabbir Khan 
Niazi (2554) ที่มีผลการศึกษากิจกรรมซีเอสอาร์ในรูปแบบการตลาดอิงกิจกรรมเพ่ือ
สาธารณประโยชน์ ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมประเภท Fast Moving Consumer Goods 
(FMCG) ในประเทศปากีสถาน ที่ระบุว่ามีผลต่อการสร้างยอดขายและภาพลักษณ์องค์กรเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์ และน้าไปสู่ความภักดีในตราสินค้าในด้านทัศนคติ เพราะเป็นวิธีการด้าเนินงานที่ไม่
เพียงสร้างยอดขายในแง่ของการตลาดเท่านั น แต่ยังถือเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ เปิดให้ผู้บริ โภค 
มีส่วนในการช่วยเหลือสังคมด้วยเช่นกัน 

นอกจากนั น รูปแบบของการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ เช่น กิจกรรมเดิน
การกุศลเพ่ือรณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่นในองค์กรธุรกิจไทย รณรงค์ให้ตระหนักถึงปัญหาของจ้านวน
ช้างไทยที่ลดลง และการสร้างจิตส้านึกรักในอาชีพการปลูกอ้อยให้กับเด็กรุ่นใหม่ในชุมชน ก็เป็น
รูปแบบที่สามารถท้านายความภักดีในตราสินค้าได้ โดยผลการวิจัยสอดคล้องกับผลงานวิจัย 
ของพัตราภรณ์ หงษ์ทอง (2542) ที่ระบุว่าการที่บอดี  ช็อป ซึ่งเป็นบริษัทธุรกิจเครื่องส้าอางค์ยักษ์
ใหญ่ของประเทศอังกฤษ น้าประเด็นทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและ
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สิทธิมนุษยชน อาทิ โครงการต่อต้านการค้าสัตว์และพืชใกล้สูญพันธ์ และโครงการส่งเสริมการนับ
ถือตนเองของผู้หญิง เข้ามาเป็นประเด็นหลักในการรณรงค์และสื่อสารกับผู้บริโภคมาอย่างต่อเนื่อง 
จนกลายเป็นเอกลักษณ์ส้าคัญขององค์กร ก่อให้เกิดความภักดีต่อตราสินค้าในด้านทัศนคติและ
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร เนื่องจากผู้บริโภคสามารถจดจ้าเอกลักษณ์ของโครงการที่องค์กรรณรงค์
และเชื่อมโยงกับวิธีการด้าเนินงานขององค์กร ที่แสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่ต่อการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมในประเด็นที่ส้าคัญของสังคม  

อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ตาม อีก 2 รูปแบบกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร  
ที่ไม่สามารถท้านายความภักดีในตราสินค้าเชิงทัศนคติได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ การบริจาคเพ่ือ
การกุศลโดยองค์กรธุรกิจ เช่น การมอบทุนการศึกษา มอบอุปกรณ์กีฬา และมอบอุปกรณ์การ
เรียนการสอนให้กับเด็กที่ขาดแคลนในต่างจังหวัด และกิจกรรมพนักงานอาสา เช่น การน้า
พนักงานออกไปช่วยเหลือสังคมในยามวิกฤติ การช่วยซ่อมแซมโรงเรียนและบ้านเรื อนของ
ประชาชนบริเวณรอบโรงงาน และการบ้าเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ อาทิ การท้าความสะอาดคู
คลอง ซึ่งผู้วิจัย ได้ตั งข้อสังเกตุว่า รูปแบบกิจกรรมใน 2 รูปแบบดังกล่าว เป็นรูปแบบที่มีการ
ด้าเนินงานมานานแล้ว ตั งแต่ยุคเริ่มต้นที่มีการน้าเรื่อง CSR เข้ามาปรับใช้ในองค์กรผู้ประกอบการ
ไทย จึงอาจท้าให้ประชาชนมีความคิดเห็นว่าเป็นรูปแบบกิจกรรมธรรมดาที่แม้จะส่งผลดีต่อสังคม 
แต่ก็เป็นเพียงรูปแบบที่มีการด้าเนินงานมานานแล้ว 

นอกจากนั น ผู้วิจัยยังมีความเห็นว่า รูปแบบกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร  
ทั ง 6 รูปแบบตามแนวคิดของ Kotler P., Hessekiel D. และ Lee N., 2554 เป็นรูปแบบกิจกรรม
ที่สามารถน้าไปปรับใช้ได้ในทุกอุตสาหกรรม เนื่องจากมีหลักการพื นฐาน วิธีการและวัตถุประสงค์
ที่ชัดเจนในแต่ละรูปแบบกิจกรรม เพียงแต่การจะน้าไปประยุกต์ใช้ในแต่ละอุ ตสากรรม 
ผู้ประกอบการจ้าเป็นต้องคัดสรรประเด็นทางสังคมที่จะน้ามารณรงค์ให้เหมาะสมกับปัญหาที่
เกิดขึ นในอุตสาหกรรมนั นๆ เพ่ือสร้างประโยชน์สูงสุดต่อสังคมโดยรวม ผู้บริโภค รวมถึงผู้องค์กร
ประกอบการ นอกจากนี  ผู้ประกอบการควรจะค้านึงถึงการสื่อสารรูปแบบกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมทั ง 6 รูปแบบ ให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้และมีความเข้าใจ ซึ่งจะช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการสร้างความภักดีในตราสินค้าเชิงทัศนคติต่อไป   

2) สมมุติฐานข้อที่ 2 ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อความภักดีในตราสินค้าเชิง
ทัศนคติมีความสัมพันธ์กับความภักดีในตราสินค้าเชิงพฤติกรรม 

ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อความภักดี 
ในตราสินค้าเชิงทัศนคติ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความภักดีในตราสินค้าเชิงพฤติกรรม  
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั งไว้ว่าความภักดีในตราสินค้า 
เชิงทัศนคติ มีความสัมพันธ์กับความภักดีในตราสินค้าเชิงพฤติกรรม โดยผลการวิจัยแสดงดังตาราง
ด้านล่างนี  
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ตารางที่ 6 แสดงค่าสหสัมพันธ์ระหว่างความภักดีในตราสินค้าเชิงทัศนคติและความภักดี 
ในตราสินค้าเชิงพฤติกรรม 

ตัวแปร ค่าสหสัมพันธ์ Sig 

ความภักดีในตราสินค้าเชิงทัศนคติ .588* .000 

   

ระดับนัยทางสถิติท่ี .05 
 

จากตารางที ่6 แสดงให้เห็นว่าความภักดีในตราสินค้าเชิงทัศนคติมีความสัมพันธ์กับความ
ภักดีในตราสินค้าเชิงพฤติกรรมอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ .000 หรือกล่าวได้ว่า ความภักดีในตรา
สินค้าเชิงทัศนคติมีผลต่อความภักดีในตราสินค้าเชิงพฤติกรรม 

จากผลการวิจัย สามารถอภิปรายได้ว่า ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็น
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ต่อความภักดีในตราสินค้าเชิงทัศนคติ มีความสัมพันธ์กับความ
ภักดีในตราสินค้าเชิงพฤติกรรม หากกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ ไว้วางใจ รับรู้คุณภาพสินค้าหรือ
บริการ และรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทรายไทย 
ที่มีการด้าเนินงานในกิจกรรมเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ก็จะสะท้อนให้เห็นใน
ความภักดีเชิงพฤติกรรมด้วยการบอกต่อเกี่ยวกับตราสินค้านั นในเชิงบวก สอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของ Asatryan R. และ Asamoah E. (ม.ป.ป.) ที่ศึกษาการรับรู้กิจกรรมการด้าเนินงานความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรที่มีผลต่อความภักดีในตราสินค้าของลูกค้า ประกอบด้วย ความพึง
พอใจในตราสินค้า ความไว้วางใจในตราสินค้า การรับรู้คุณภาพสินค้าหรือบริการของตราสินค้า 
และภาพลักษณ์องค์กรของตราสินค้า ในอุตสาหกรรมการบิน และพบว่า การรับรู้เกี่ยวกับรูปแบบ
กิจกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร มีอิทธิพลเชิงบวกโดยตรงต่อความภักดีใน
ตราสินค้าเชิงทัศนคติทั ง 4 ประเภท โดยส่งผลต่อความไว้วางใจในตราสินค้ามากที่สุด รองลงมา 
ได้แก่ ภาพลักษณ์องค์กรของตราสินค้า ความพึงพอใจในตราสินค้า และคุณภาพสินค้าหรือบริการ
ของตราสินค้า 

นอกจากนี  ผลการทดสอบสมมุติฐานยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Poolthong Y. และ 
Mandhachita R. (2552) ที่ศึกษาความคาดหวังของลูกค้าที่มีต่อการด้าเนินงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร การรับรู้ภาพลักษณ์องค์กร และผลที่มีต่อตราสินค้า กรณีศึกษา 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ้ากัด (มหาชน) โดยผลการศึกษา พบว่า รูปแบบการด้าเนินงานความ
รับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารฯ ที่ให้ความส้าคัญกับประเด็นด้านการพัฒนาชุมชน ด้านพนักงาน 
ด้านการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ และด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีการขับเคลื่อนผ่านรูปแบบ
ต่างๆ มีผลต่อการรับรู้คุณภาพของบริการว่าเป็นธนาคารที่ให้ความส้าคัญกับการพัฒนาบริการ
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ต่างๆ ให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลต่อไปยังความไว้วางใจ ซึ่งเป็นความภักดีต่อตราสินค้าเชิง
ทัศนคติ และให้ผลต่อไปยังความตั งใจในการซื อสินค้าและการบอกต่อเกี่ยวกับสินค้าในเชิงบวกที่
เป็นความภักดีในตราสินค้าเชิงพฤติกรรม ซึ่งสามารถพิสูจน์กรอบแนวคิดเชิงทฤษฏีที่พัฒนาโดย
อนุวัต สงสม (2556) ซึ่งอธิบายว่าแบบจ้าลองเส้นทางอิทธิพลของความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องคก์รที่มีต่อความภักดีในตราสินค้าเชิงทัศนคติโดยตรงในด้านการรับรู้คุณภาพบริการ ซึ่งจะมีผล
ต่อไปยังความไว้วางใจและความชอบในตราสินค้า ซึ่งล้วนเป็นองค์ประกอบของความภักดีในตรา
สินค้าเชิงทัศนคติ อีกทั งยังพบว่าการด้าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมมีผลทางอ้อมต่อความ
ภักดีในตราสินค้าเชิงพฤติกรรมโดยมีความภักดีในตราสินค้าเชิงทัศนคติเป็นตัวส่งผ่าน  
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย  

1. ผลการศึกษาพบว่า มี 4 รูปแบบกิจกรรมการด้าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กรที่มีผลต่อความภักดีในตราสินค้าเชิงทัศนคติตามล้าดับความส้าคัญ ได้แก่ 
รูปแบบการประกอบธุรกิจด้วยวิธีที่รับผิดชอบต่อสังคม การตลาดอิงกิจกรรมเพ่ือ
สาธารณประโยชน์ การส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน์ และการตลาดเพ่ือสังคม
โดยองค์กรธุรกิจ ดังนั น ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทรายไทย จึงควร
พิจารณาถึงล้าดับความส้าคัญของการด้าเนินงานใน 4 รูปแบบกิจกรรมนี  ซึ่งจะส่งผลให้
สามารถเพ่ิมความภักดีในตราสินค้าด้านทัศนคติของผู้บริโภคได้ต่อไป 

2. ผลการศึกษาพบว่า ความภักดีในตราสินค้าเชิงทัศนคติ มีความสัมพันธ์กับความภักดี 
ในตราสินค้าเชิงพฤติกรรม ดังนั น ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทราย
ไทย จึงควรให้ความส้าคัญกับรูปแบบกิจกรรมการด้าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กร ที่จะส่งผลต่อความภักดีในตราสินค้าเชิงทัศนคติ และจะส่งผ่านไปยัง
ความภักดีในตราสินค้าเชิงพฤติกรรม อันจะน้าไปสู่การประสิทธิภาพในการบริหาร
ความสัมพันธ์ของลูกค้าและภาพลักษณ์ขององค์กรในระยะยาวต่อไป      

 
ข้อเสนอแนะส้าหรับงานวิจัยในอนาคต 

1 ควรมีการศึกษาเรื่องความคิดเห็นต่อรูปแบบกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กรทั ง 6 รูปแบบ และความภักดีในตราสินค้าของผู้ประกอบการภาคเอกชนใน
อุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทรายไทย จากนักการตลาด หรือผู้เชี่ยวชาญในสายงานด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมหรือองค์กร (CSR) ด้วยรูปแบบงานวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือให้เกิด
เป็นผลการศึกษาเชิงลึก ที่จะสามารถน้ามาก้าหนดเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบ
กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่เหมาะกับอุตสาหกรรมนี ต่อไป  
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2 ควรมีการศึกษาเรื่องความคิดเห็นของประชาชนต่อรูปแบบกิจกรรมความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมขององค์กรทั ง 6 รูปแบบ และความภักดีในตราสินค้าของผู้ประกอบการ
ภาคเอกชนในอุตสาหกรรมประเภทอ่ืนๆ เพ่ือให้เกิดเป็นผลข้อมูลที่สามารถศึกษา
เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมอ่ืนได้ ซึ่งจะน้าไปสู่การพัฒนารูปแบบการด้าเนินงานด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีเหมาะสมต่อไป 

3 ควรมีการศึกษาเรื่องกลยุทธ์การสื่อสาร CSR ของผู้ประกอบในอุตสาหกรรมอ้อยและ
น ้าตาลทรายไทยในแบบวิจัยเชิงคุณภาพ และศึกษาเรื่องการเปิดรับสื่อของผู้บริโภค
ผลิตภัณฑ์น ้าตาลในแบบวิชัยเชิงปริมาณ เพ่ือเป็นการศึกษาถึงแนวทางการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพในการด้าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของอุตสาหกรรมนี   
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