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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาระดับทัศนคติของกลุ่มผู้บริโภคเจนเนอ-
เรชั่น ซี เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 2) เพ่ือศึกษารูปแบบความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กรที่มอิีทธิพลต่อการตอบสนองของกลุ่มผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น ซี 3) เพ่ือศึกษาระดับ
การตอบสนองของกลุ่มผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น ซี ที่มีต่อองค์กรที่ด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคม 4) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร คุณภาพการบริการ 
ภาพลักษณ์องค์กร ความไว้วางใจ ความตั้งใจซื้อและการบอกต่อของกลุ่มผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น ซี 
กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น ซี อายุ 18 – 44 ปี จ านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย คือ แบบสอบถามออนไลน์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ผลการวิจัย
เบื้องต้นพบว่า กลุ่มผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น ซี ในประเทศไทย มีทัศนคติต่อรูปแบบความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององค์กรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาถึงรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์กรทั้ง 4 มิติ มีอิทธิพลต่อการตอบสนองในแต่ละด้านของกลุ่มผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น ซี 
ส่วนการตอบสนองของกลุ่มผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น ซี ต่อองค์กรที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเช่นกัน ซึ่งความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร คุณภาพการบริการ 
ภาพลักษณ์องค์กร ความไว้วางใจ ความตั้งใจซื้อและการบอกต่อ มีความสัมพันธ์กันในเชิงบวก 
งานวิจัยให้ข้อเสนอแนะว่าผู้ประกอบการหรือองค์กรควรพิจารณาถึงความส าคัญของรูปแบบการ
ด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมทั้ง 4 มิติ เพ่ือที่จะส่งผลต่อการตอบสนองของผู้บริโภค
และต่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บริโภค ซึ่งจะเป็นผลดีต่อองค์กรได้ในระยะยาว 
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Abstract 

The aims of this research are 1) to study the level of attitudes about 
corporate social responsibility of Generation C consumer groups, 2) to study 
factors influencing reactions of Generation C consumer groups, 3) to study the 
level of effect of Generation C consumer groups’ reactions on organizations that 
operate in the field of social responsibility, and 4) to study the relation between 
corporate social responsibility, service quality, corporate image, trust, purchase 
intention, and word of mouth, in Generation C consumer groups. Four hundred 
Generation C consumers, between ages 18-44 years, took part in this study. The 
instrument used was an online questionnaire. Data were analyzed using the SPSS 
program. The preliminary results found that the Generation C consumer group in 
Thailand expressed attitudes was high level towards the general format of social 
responsibility of organizations.  The four corporate social responsibility patterns 
influencing reaction of Generation C consumer groups. Generation C consumer 
groups was high level reaction to organizations that displayed social responsibility 
in general. There are statistically significant relations between corporate social 
responsibility, service quality, corporate image, trust, purchase intention, and word 
of mouth. The research recommended that the operator or organization should 
consider the importance of four corporate social responsibility patterns. In order 
to affect the response of consumers and will contribute to building good 
relationships with consumers. This will be beneficial to the organization in the 
long term. 

Keywords: Corporate Social Responsibility, Generation C, Service Quality, 
Corporate Image, Trust, Purchase Intention, Word of Mouth 
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บทน า 

 นับตั้งแต่มีการประชุมระดับโลกครั้งแรก (earth summit) ที่เมืองรีโอเดจาเนโร ประเทศ
บราซิล ในปี พ.ศ. 2535 ได้มีการประกาศถึงทิศทางใหม่ในการพัฒนาว่าเป็น “การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
หรือ “Sustainable Development” ที่ธุรกิจควรค านึงถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมและสังคม 
นอกเหนือจากประโยชน์เศรษฐกิจเพียงด้านเดียว (ส านักงาน คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์, 2550 หน้า 2) โดยมีข้อเรียกร้องให้องค์กรภาคธุรกิจหันมาใส่ใจกับปัญหาสังคม
และสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่หวังผลก าไรอย่างเดียว ซึ่งค าที่ใช้เรียกคือ Corporate Citizenship หรือ 
Responsible Corporate Citizenship หรือ Corporate Social Responsibility ที่เรียกกันย่อๆ
ว่า “CSR” แปลเป็นไทยว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร แนวคิด CSR ได้ถูกผลักดันโดย
องค์กรสหประชาชาติ (วิมล จันทร, 2552) และได้ทวีความเข้มข้นจริงจังมากขึ้น เมื่อมีการประชุม 
World Economic Forum โดย นายโคฟ่ี อันนัน (Kofi Annan) เลขาธิการองค์กรสหประชาชาติ 
ในปีพ.ศ. 2542 ที่ได้ออกมาเรียกร้องให้องค์กรธุรกิจทั่วโลกแสดงความเป็นพลเมืองที่ ดีของโลก 
ด้วยการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่างๆ โดยจัดท าข้อตกลงโลกแห่ง
สหประชาชาติ (UN Global Compact) ซึ่งมีข้อตกลงหลักสากล 10 ประการ ที่ครอบคลุมในเรื่อง
สิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการคอร์รัปชั่น (The UN Global Compact 
Office, 2007) 
 ความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมขององค์กรธุรกิจจะเป็นข้อก าหนดที่องค์กรน ามาใช้ในการ
เพ่ิมผลกระทบเชิงบวกสู่สังคมในขณะที่ลดผลกระทบเชิงลบลง (Ferrell and Hartline, 2008) 
และความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรนั้นเกี่ยวข้องกับความคาดหวังทางเศรษฐกิจ กฎหมาย 
จริยธรรม และการให้เพ่ือสังคม (Carroll, 1979) โดยมีองค์ประกอบของความรับผิดชอบแต่ละ
ด้านที่องค์กรต้องท า ได้แก่ ความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ (Economic Responsibility) ความ
รับผิดชอบทางกฎหมาย (Law Responsibility) ความรับผิดชอบด้านจริยธรรม (Ethic 
Responsibility) และความรับผิดชอบด้านการให้เพ่ือสังคม  (Philanthropy Responsibility) 
(Carroll, 1998) 
 ส าหรับประเทศไทยความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อ
สังคมไทย (ประชาชาติธุรกิจ, 2553) อันเนื่องมาจากองค์กรเล็งเห็นประโยชน์จากความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององค์กรที่สามารถก่อให้เกิดความมั่นคงต่อองค์กรได้อย่างยั่งยืน (ริชาร์ด บาเร็ต, 2546) 
องค์กรต่างๆ จึงมีแนวโน้มที่จะประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น อีกทั้งผู้บริโภคก็มี
ความต้องการสินค้าและบริการที่แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น (กนกพร ดิษริยะกุล 
และ บุหงา ชัยสุวรรณ, 2557) ซึ่งได้มีการศึกษาถึงกระแสเรื่อง CSR จากการส ารวจของ
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจในปี 2553 พบว่า CSR ได้ถูกจัดอันดับให้เป็นเทรนด์ธุรกิจอยู่คู่
สังคมไทย และจากงานวิจัยเรื่องการยินดีซื้อสินค้าของ ผู้บริโภคชาวไทย พบว่า ร้อยละ 90 ยินดี
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ซื้อสินค้าจากผู้ผลิตในแต่ละอุตสาหกรรม หากสินค้าเหล่านั้นมีส่วนในความรับผิดชอบต่อสังคม (สุ
รพงษ์ พินิตเกียรติสกุล, 2554)  
 การน าแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรมาใช้ในกลยุทธ์ขององค์กร ท าให้
องค์กร  มีผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างทั้งในด้านภาพลักษณ์  ชื่อเสียงที่ดี  รวมไปถึงการรับรู้ตราสินค้า 
การตัดสินใจซื้อสินค้า บริการของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ผลดีของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรยัง
ประกอบด้วย การเพิ่มยอดขายและส่วนแบ่งการตลาด ความนิยมชมชอบในหมู่ผู้บริโภค  ส่งผลต่อ
การตัดสินใจซื้อ/ไม่ซื้อ เพ่ิมประสิทธิภาพในต าแหน่งทางการตลาดของแบรนด์ เสริม สร้าง
ภาพลักษณ์องค์กรและสร้างชื่อเสียง (Kotler & Lee, 2005) และการด าเนินกิจการโดยมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมที่จะส่งผลให้กิจการสามารถสร้างชื่อเสียงได้รวดเร็ว   ชื่อเสียงของกิจการมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับส่วนแบ่งทางการตลาด  ท้ายสุดมีผลต่อมูลค่าหุ้นของกิจการ 
(Fan, 2005) แต่มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรที่ได้น าเสนอปัจจัย
อ่ืนที่มีผลต่อองค์กรเช่นกัน ดังนี้ 
 Yaowalak Poolthong and Rujirutana Mandhachitara (2009) ได้ท าการศึกษาเรื่อง
ความคาดหวังของลูกค้าที่มีต่อการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร การรับรู้
ภาพลักษณ์องค์กร และผลที่มีต่อตราสินค้า กรณีศึกษาธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด(มหาชน) 
พบว่า การด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมในรูปแบบต่างๆมีผลต่อการรับรู้คุณภาพของบริการ
ว่าเป็นธนาคารที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาบริการต่างๆให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลต่อไป
ยังความไว้วางใจ ซึ่งเป็นความภักดีต่อตราสินค้าเชิงทัศนคติและให้ผลต่อไปยังความตั้งใจในการซื้อ
สินค้าและการบอกต่อเกี่ยวกับสินค้าในเชิงบวกท่ีเป็นความภักดีในตราสินค้าเชิงพฤติกรรม 
 Pavlos et al. (2009) ได้ท าการศึกษาบทบาทและคุณลักษณะของความรับผิดชอบต่อ
สังคม ที่เกี่ยวข้องกับความไว้วางใจ และความภักดีของลูกค้า กรณีศึกษาอุตสาหกรรมบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของประเทศ Greece พบว่า ระหว่างแรงกระตุ้น 4 รูปแบบ คือ แรงขับเคลื่อน
เกี่ยวกับประเด็นจริยธรรม แรงขับเคลื่อนเชิงกลยุทธ์ แรงขับเคลื่อนจากผู้มี ส่วนได้เสีย และจาก
คุณค่าหรือค่านิยม ที่ท าให้กิจการต้องจัดท ากิจกรรม CSR มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับความ
ไว้วางใจของลูกค้า และพฤติกรรมความตั้งใจใช้บริการ ซึ่งวัดจากความตั้งใจในการอุดหนุนหรือซื้อ
ซ้ า และความตั้งใจในการแนะน าหรือบอกต่อ 
 Walker & Kent (2009) ได้ท าการศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมของอุตสาหกรรมการกีฬา พบว่า การด าเนินงานด้าน CSR ขององค์กรกีฬา มี
อิทธิพลต่อความมีชื่อเสียงขององค์กร (Corporate Reputation) และความตั้งใจที่จะอุดหนุน 
(Patronage Intention) ของลูกค้าขององค์กรนั้น 
 ดังนั้นจากงานวิจัยของ Yaowalak Poolthong and Rujirutana Mandhachitara 
(2009) Pavlos et al. (2009) และ Walker & Kent (2009) ท าให้เห็นว่าการด าเนินงานความ
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รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ยังมีปัจจัยด้านอ่ืนๆที่ส่งผลต่อองค์กร นอกเหนือจาก ภาพลักษณ์
องค์กรและการตัดสินใจซื้อ ซึ่งประกอบด้วย คุณภาพการบริการ (Service Quality) ความ
ไว้วางใจ (Trust) ความตั้งใจซื้อ (Purchase intention) และการบอกต่อ (Word of Mouth) 

กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายขององค์กรที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ก็คือ กลุ่มประชากร
ทั้งหมดในสังคม แต่สังคมได้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดทุกยุคทุกสมัย ขึ้นอยู่กับสถานการณ์
ทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยีในช่วงนั้นที่เป็นแรงผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และ
คนในแต่ละยุค แต่ละสมัยก็จะมีพฤติกรรม ความคิด ทัศนคติ ไลฟ์สไตล์ ความรู้ความสามารถ 
ค่านิยม การบริหารจัดการที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งในยุคปัจจุบันนี้เองความเจริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีได้เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว โดยเทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามาตอบสนองต่อความสะดวกสบายของ
คนในยุคนี้ แต่ได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนยุคนี้ไปด้วย ซึ่งเกิดจาก
การที่อินเทอร์เน็ตกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ท าให้เกิดรูปแบบการใช้ชีวิตส าหรับคนรุ่นใหม่ขึ้น
หรือที่เรียกว่า “ Connected Generation ” หรือ “ Generation C ”  (Zocial inc, 2015) 

กลุ่มผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น ซี นอกจากจะมีรูปแบบการด าเนินชีวิตรูปแบบใหม่แล้ว 
ผู้บริโภคกลุ่มนี้ยังให้ความส าคัญกับแนวคิดของความร่วมมือ และความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม โดย
สามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสุขภาวะที่ดี และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนได้ง่ายขึ้น
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งสามารถก่อให้เกิดความร่วมมือ และการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับ
ปัญหาของโลกและมนุษยชาติผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Morin, 2014) และได้มีการคาดการณ์ว่าใน
ปี 2020 ที่จะถึงนี้ กลุ่มเจนเนอเรชั่น ซี จะเป็นกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มใหญ่ที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลก 
จากผลส ารวจระดับอิทธิพลทางด้านพฤติกรรมต่างๆ ของเจนเนอเรชั่น ซี ที่จะเกิดขึ้นในปี 2020  
ซึ่งกลุ่มเจนเนอเรชั่น ซี จะกลายเป็นศูนย์กลางของโลกดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ เห็นได้จากรูปแบบการ
ด าเนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อน การท างาน ล้วนถูกแวดล้อมไปด้วยอุปกรณ์การสื่อสารเชื่อมต่อ
กับโลกออนไลน์ตลอดเวลา (Friedrich, Peterson, Koster and Blum, 2010) 

ดังนั้นในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยสนใจที่จะท าการศึกษาเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์กรซึ่งเป็นการด าเนินธุรกิจที่เข้ามาตอบโจทย์ประเด็นวิกฤตการณ์และปัญหาต่างๆ 
มากมายด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่โลกของเราก าลังเผชิญกับปัญหาเหล่านี้อยู่ตาม
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป โดยศึกษา ทัศนคติและการตอบสนองด้านคุณภาพการบริการ 
ภาพลักษณ์องค์กร ความไว้วางใจ ความตั้งใจซื้อและการบอกต่อของกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ นั่นคือ 
เจนเนอเรชั่น ซี เนื่องจากเป็นกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มใหญ่ที่เริ่มมีอิทธิพลในยุคนี้และจะมีอิทธิพลเป็น
อย่างมากในอนาคต ประกอบกับเป็นกลุ่มที่ให้ความส าคัญกับแนวคิดของความร่วมมือ และความ
ยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมอีกด้วย เพ่ือเป็นประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน และเพ่ือให้เกิด
ความเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรต่อไป 
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วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับทัศนคติของกลุ่มผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น ซี เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กร  

2. เพ่ือศึกษารูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรที่มีอิทธิพลต่อการตอบสนอง
ของกลุ่มผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น ซี 

3. เพ่ือศึกษาระดับการตอบสนองของกลุ่มผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น ซี ที่มีต่อองค์กรที่
ด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร  คุณภาพการ
บริการ ภาพลักษณ์องค์กร ความไว้วางใจ ความตั้งใจซื้อและการบอกต่อของกลุ่มผู้บริโภคเจนเนอ-
เรชั่น ซี  

กรอบแนวคิดในการวิจัย       

              ตัวแปรต้น                                                   ตัวแปรตามการตอบสนอง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

สมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานที่ 1 : ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรมีอิทธิพลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ของ
องค์กรและคุณภาพการบริการ 

สมมติฐานที่ 2 : ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรมีอิทธิพลต่อความไว้วางใจ  
สมมติฐานที่ 3 : ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความตั้งใจซื้อ

และการบอกต่อ 

การรับรู้คุณภาพการบริการ

และภาพลักษณ์องค์กร H1 ทัศนคติของกลุ่มผู้บริโภค เจนเนอเรชั่น 
ซี เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของ

องค์กร(CSR) 

- ความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ 

- ความรับผิดชอบด้านกฎหมาย 

- ความรับผิดชอบด้านจริยธรรม 

- ความรับผิดชอบด้านการให้เพ่ือ
สังคม 

H2 

H3 

ความไว้วางใจ 

พฤติกรรมความตั้งใจซื้อ

และการบอกต่อ 

H4 

H5 

H6 
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สมมติฐานที่ 4 : การรับรู้คุณภาพการบริการและภาพลักษณ์ขององค์กรมีความสัมพันธ์กับ
ความไว้วางใจ 

สมมติฐานที่ 5 :  ความไว้วางใจมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความตั้งใจซื้อและการบอก
ต่อ 

สมมติฐานที่ 6 : การรับรู้คุณภาพการบริการและภาพลักษณ์ขององค์กรมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมความตั้งใจซื้อและการบอกต่อ 

ระเบียบวิธีวิจัย  

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้วิธีการส ารวจ 
(Survey Research) โดยการใช้แบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) เป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น 
ซี ที่มีช่วงอายุ 18 – 44 ปี ทั้งเพศชายและเพศหญิง ซึ่งมีพฤติกรรมดังต่อไปนี้ 1) Connection เป็น
ผู้ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์เชื่อมต่อตลอดเวลา 2) Community เข้าร่วมกลุ่มสังคม
ออนไลน์หลากหลายกลุ่ม มีการถกเถียงแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 3) Creation เป็น
ผู้สร้างสรรค์เนื้อหา ภาพถ่ายหรือวิดีโอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของตนเอง 4) Curation เป็นผู้ที่ชอบ
การค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเหมาะสม เพ่ือสะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีของตน และแชร์
ข้อมูลบนสังคมออนไลน์ของตนอย่างมีสติ จ านวน 400 คน  

องค์กรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ บริษัทจดทะเบียนหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ได้รับ
รางวัล SET AWARDS ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยี่ยม (Best Corporate Social 
Responsibility Awards) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 – 2557 จ านวน 14 บริษัท ซึ่งแบบสอบถามแต่ละ
ชุดจะประกอบด้วย แบบสอบถามในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเพ่ือตอบแบบสอบถาม (Screening 
Questionnaire) และแบบสอบถามหลัก (Main Questionnaire) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1 แบบสอบถามในการคัดกรองกลุ่มตัวอย่าง (Screening Questionnaire) 
ผู้ตอบแบบสอบถามระบุช่วงอายุของตนเองก่อน ตามที่ IDEO (2013) ได้ท าการแบ่งกลุ่ม

อายุของกลุ่มเจนเนอเรชั่น ซี ออกเป็น 3 กลุ่มอายุ และแบบสอบถามเพ่ือการคัดกรองกลุ่มตัวอย่าง
ที่ตรงตามพฤติกรรมของกลุ่มเจนเนอเรชั่น ซี ที่นีลเส็น (Nielsen USA, 2010) ก าหนดไว้  
ลักษณะค าถามเป็นค าถามปลายปิด ลักษณะค าถามเป็นแบบ 2 ทางเลือก (Dichotomous 
Question) ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบได้เพียงค าตอบเดียว 

2 แบบสอบถามหลัก (Main Questionnaire) 
ส่วนที่ 1   เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบค าถาม 
ส่วนที่ 2  เป็นแบบสอบถามทัศนคติเก่ียวกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ซึ่งก่อน

ท าแบบสอบถามในส่วนนี้ ผู้วิจัยจะให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกองค์กรที่ผู้ตอบแบบสอบถามเคย
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ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมาหนึ่งองค์กรจากตัวเลือก
ทั้งหมด 14 บริษัท  และถัดมาจะเป็นแบบสอบถามทัศนคติเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กรโดยรูปแบบค าถามเป็นแบบมาตรวัดทัศนคติของลิเคอร์ท (Liker Scale) จ านวน 5 ระดับ 
ได้แก่  เห็นด้วยอย่างยิ่ง  เห็นด้วย  ไม่แน่ใจ  ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการตอบสนองของผู้บริโภคประกอบไปด้วยด้าน
คุณภาพการบริการ ภาพลักษณ์องค์กร ความไว้วางใจ ความตั้งใจซื้อและการบอกต่อ โดยรูปแบบ
ค าถามเป็นแบบมาตรวัดทัศนคติของลิเคอร์ท (Liker Scale) จ านวน 5 ระดับ ได้แก่  เห็นด้วย
อย่างยิ่ง  เห็นด้วย  ไม่แน่ใจ  ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

การวิเคราะห์ข้อมูล  

 หลังจากเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะท าการลงรหัสข้อมูล (Coding) และท าการวิเคราะห์
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Science) ซึ่ง
เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท SPSS จ ากัด แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ผลที่ได้จากโปรแกรมส าเร็จรูป 
SPSS น ามาวิเคราะห์และน าเสนอ  
 7.1 ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนาด้วยวิธีการแจกแจงความถี่ และใช้สถิติร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตามความเหมาะสมของตัวแปร เพ่ืออธิบายข้อมูลด้าน
ทัศนคติของกลุ่มผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น ซี เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร และข้อมูล
ด้านการตอบสนอง  
 7.2 ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์เชิงอนุมานโดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ  (Multiple 
Regression Analysis) ซึ่งเป็นสถิติที่ใช้ท านายความสัมพันธ์และระดับอิทธิพลของตัวแปร ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ส าหรับการทดสอบสมมติฐานที่ 1 – 3 และการหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปร โดยใช้ค่าสถิติสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient) ในการทดสอบสมมติฐานที่ 4 – 6  

ผลการวิจัย 

ข้อมูลทั่วไป 
 ผลการวิจัยเบื้องต้นพบว่า กลุ่มผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น ซี ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง (ร้อยละ60.0) ช่วงอายุระหว่าง 25-34 ปี (ร้อยละ 64.5)  มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
(ร้อยละ 54.8)  ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท (ร้อยละ 31.5)  และมีรายได้ 20,001 – 30,000 
บาทต่อเดือน (ร้อยละ 27.8) 
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องค์กรที่กลุ่มผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น ซี เคยใช้บริการหรือได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
 ผลการวิจัยพบว่า องค์กรที่กลุ่มผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น ซี เคยใช้บริการหรือเคยได้รับข้อมูล
เกี่ยวกับการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ บริษัท ปูนซิเมนต์
ไทย จ ากัด (มหาชน) ( SCG ) (ร้อยละ 32.5) รองลงมา คือ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) (PTT) 
(ร้อยละ 29.0)   และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่นจ ากัด (มหาชน) ( DTAC ) (ร้อยละ
15.8)   

ระดับทัศนคติของกลุ่มผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น ซี ต่อรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กร 
 จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น ซี มีระดับทัศนคติโดยภาพ
รวมอยู่ ในระดับมาก ต่อรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรทั้ง 4 ด้าน ด้านที่มี
ความส าคัญมากที่สุด คือ ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านเศรษฐกิจ (Economic Responsibility)  
รองลงมาได้แก่ ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการให้เพ่ือสังคม (Philanthropy Responsibility)  
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านจริยธรรม (Ethic Responsibility) และความรับผิดชอบต่อสังคม
ด้านกฎหมาย (Law Responsibility)  ตามล าดับ โดยผลการวิจัยแสดงดังตารางด้านล่างนี้ 

ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับและล าดับที่ของระดับทัศนคติของ
กลุ่มผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น ซี เกี่ยวกับรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร จ าแนกเป็นราย
ด้าน   

รูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคม 
ขององค์กร 

ค่าเฉลี่ย 

( X ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

 
ระดับทัศนคติ 

             1. ด้านเศรษฐกิจ 3.6931 .69867 มาก 

             2. ด้านการให้เพ่ือสังคม   3.6131 .77305 มาก 
             3. ด้านจริยธรรม 3.5938 .76107 มาก 

             4. ด้านกฎหมาย 3.5785 .73892 มาก 

โดยภาพรวม 3.6196 .74292 มาก 

ระดับการตอบสนองของกลุ่มผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น ซี ต่อองค์กรที่แสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคม 
 จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น ซี มีระดับการตอบสนองต่อ
องค์กรที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้ง 5 ด้าน ด้านที่มีการ
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ตอบสนองมากที่สุด คือ คุณภาพการบริการ รองลงมาได้แก่ ความไว้วางใจ ภาพลักษณ์องค์กร 
ความตั้งใจซื้อและการบอกต่อ ตามล าดับ โดยผลการวิจัยแสดงดังตารางด้านล่างนี้ 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับและล าดับที่ของระดับการ
ตอบสนองของกลุ่มผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น ซี ต่อองค์กรที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม จ าแนก
เป็นรายด้าน   

 
รูปแบบการตอบสนอง 

ค่าเฉลี่ย 

( X ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับการ
ตอบสนอง 

           1. ด้านคุณภาพการบริการ 3.8828 .73452 มาก 
           2. ด้านความไว้วางใจ 3.7866 .66653 มาก 

           3. ด้านภาพลักษณ์องค์กร 3.7789 .75956 มาก 
           4. ด้านการความตั้งใจซื้อ   3.7450 .74885 มาก 

           5. ด้านการบอกต่อ   3.4850 .79423 มาก 

โดยภาพรวม 3.7356 .74073 มาก 

 

การทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรมีอิทธิพลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ของ
องค์กรและคุณภาพการบริการ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรมีอิทธิพลต่อการ
รับรู้ของกลุ่มผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น ซี ด้านภาพลักษณ์ขององค์กรและคุณภาพการบริการ โดยมี 3 
รูปแบบของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรที่สามารถอธิบายหรือพยากรณ์การรับรู้
ภาพลักษณ์ขององค์กรและคุณภาพการบริการได้ร้อยละ 64.7 ซึ่งรูปแบบความรับผิดชอบด้านการ
ให้เพ่ือสังคม มีประสิทธิภาพในการอธิบายหรือพยากรณ์มากที่สุด คือ ร้อยละ 55.1 รองลงมาคือ 
ความรับผิดชอบด้านกฎหมาย ร้อยละ 7.8 และความรับผิดชอบด้านจริยธรรม ร้อยละ 1.8 ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยผลการวิจัยแสดงดังตารางที่ 3 ด้านล่างนี้ 
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ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของรูปแบบด้านต่างๆของความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์กร ที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ขององค์กรและคุณภาพการบริการ 

ตัวแปรพยากรณ์ R2 R2 
Change 

R2 
Adjust 

t Sig สัมประสิทธิถ์ดถอย 

b β 

   1. ด้านการให้เพื่อสังคม   .742 .551 .550 7.263 .000 .270 .301 

   2. ด้านกฎหมาย .793 .078 .627 4.454 .000 .260 .270 

   3. ด้านจริยธรรม .805 .018 .645 4.234 .000 .183 .199 

ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 

สมมติฐานที่ 2 ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรมีอิทธิพลต่อความไว้วางใจ 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรมีอิทธิพลต่อความ

ไว้วางใจของกลุ่มผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น ซี โดยรูปแบบทั้งหมดของความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กรสามารถอธิบายหรือพยากรณ์ความไว้วางใจไดร้้อยละ 57.6 ซึ่งรูปแบบความรับผิดชอบด้าน
กฎหมาย มีประสิทธิภาพในการอธิบายหรือพยากรณ์มากที่สุด คือ ร้อยละ 47.7 รองลงมาคือ 
ความรับผิดชอบด้านการให้เพ่ือสังคม ร้อยละ 6.0 ความรับผิดชอบด้านจริยธรรม ร้อยละ 2.4 และ
ความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ ร้อยละ 1.5 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยผลการวิจัยแสดง
ดังตารางที่ 4 ด้านล่างนี้ 
ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของรูปแบบด้านต่างๆของความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์กร ที่มีอิทธิพลต่อความไว้วางใจ 

ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี .05 

สมมติฐานที่ 3 : ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความตั้งใจ
ซื้อและการบอกต่อ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของกลุ่มผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น ซี ด้านความตั้งใจซื้อและการบอกต่อ โดยมี 2 รูปแบบ
ของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรที่สามารถอธิบายหรือพยากรณ์พฤติกรรมความตั้งใจซื้อ

ตัวแปรพยากรณ์ R2 R2 
Change 

R2 
Adjust 

t Sig สัมประสิทธิถ์ดถอย 

b β 

   1. ด้านกฎหมาย .691 .477 .476 3.269 .001 .180 .200 

   2. ด้านการให้เพื่อสังคม   .733 .060 .535 4.949 .000 .223 .259 

   3. ด้านจริยธรรม .749 .024 .558 4.212 .000 .203 .231 

   4. ด้านเศรษฐกิจ .759 .015 .572 3.732 .000 .166 .174 
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และการบอกต่อได้ร้อยละ 46.0 ซึ่งรูปแบบความรับผิดชอบด้านจริยธรรม มีประสิทธิภาพในการ
อธิบายหรือพยากรณ์มากท่ีสุด คือ ร้อยละ 39.8 และความรับผิดชอบด้านการให้เพ่ือสังคม ร้อยละ 
6.2 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยผลการวิจัยแสดงดังตารางที่ 5 ด้านล่างนี้ 
ตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของรูปแบบด้านต่างๆของความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์กร ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความตั้งใจซื้อและการบอกต่อ 

ตัวแปรพยากรณ์ R2 R2 
Change 

R2 
Adjust 

t Sig สัมประสิทธิถ์ดถอย 

b β 

   1. ด้านจริยธรรม .631 .398 .396 7.263 .000 .363 .381 

   2. ด้านการให้เพื่อสังคม   .678 .062 .457 6.722 .000 .331 .352 

ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี .05 

สมมติฐานที่  4 :  การรับรู้ คุณภาพการบริการและภาพลักษณ์ขององค์กรมี
ความสัมพันธ์กับความไว้วางใจ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การรับรู้คุณภาพการบริการกับความไว้วางใจมี
ความสัมพันธ์กัน .815 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นความสัมพันธ์เชิงบวก ส่วนภาพลักษณ์
ขององค์กรกับความไว้วางใจมีความสัมพันธ์กัน .868 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็น
ความสัมพันธ์เชิงบวก และมีความสัมพันธ์กันโดยรวม .883 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดง
ว่ากลุ่มผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น ซี ที่มีการรับรู้คุณภาพการบริการและภาพลักษณ์ขององค์กรสูงจะ
เกิดความไว้วางใจสูงด้วย ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ว่าการรับรู้คุณภาพการบริการและ
ภาพลักษณ์ขององค์กรมีความสัมพันธ์กับความไว้วางใจ โดยผลการวิจัยแสดงดังตารางที่ 6 
ด้านล่างนี้ 
ตารางที่ 6 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้คุณภาพการบริการและภาพลักษณ์ของ
องค์กรกับความไว้วางใจ 

 ความไว้วางใจ 
คุณภาพการบริการ .815** 

ภาพลักษณ์ขององค์กร .868** 
รวม .883** 

** มนีัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 

สมมติฐานที่ 5 :  ความไว้วางใจมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความตั้งใจซื้อและการ
บอกต่อ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความไว้วางใจกับพฤติกรรมความตั้งใจซื้อมีความสัมพันธ์
กัน .784 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นความสัมพันธ์เชิงบวก ส่วนความไว้วางใจกับการ



 
13 วารสารการสื่อสารและการจดัการ นิด้า  ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2559) 

 

บอกต่อมีความสัมพันธ์กัน .733 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นความสัมพันธ์เชิงบวก บวก 
และมีความสัมพันธ์กันโดยรวม .805 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  แสดงว่ากลุ่มผู้บริโภคเจน
เนอเรชั่น ซี ที่มีความไว้วางใจสูงจะเกิดพฤติกรรมความตั้งใจซื้อและการบอกต่อสูงด้วย ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ว่า ความไว้วางใจมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความตั้งใจซื้อและการบอกต่อ 
โดยผลการวิจัยแสดงดังตารางที่ 7 ด้านล่างนี้ 
ตารางที่ 7 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความไว้วางใจกับพฤติกรรมความตั้งใจซื้อและการ
บอกต่อ 

 ความไว้วางใจ 

ความตั้งใจซื้อ .784** 
การบอกต่อ .733** 

รวม .805** 

** มนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

สมมติฐานที่  6  :   การรับรู้คุณภาพการบริการและภาพลักษณ์ขององค์กรมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความตั้งใจซื้อและการบอกต่อ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การรับรู้คุณภาพการบริการและภาพลักษณ์ขององค์กร
กับพฤติกรรมความตั้งใจซื้อและการบอกต่อมีความสัมพันธ์กัน .751 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 เป็นความสัมพันธ์เชิงบวก แสดงว่ากลุ่มผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น ซีที่มีการรับรู้คุณภาพการบริการ
และภาพลักษณ์ขององค์กรสูงจะเกิดพฤติกรรมความตั้งใจซื้อและการบอกต่อสูงด้วย ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ว่าการรับรู้คุณภาพการบริการและภาพลักษณ์ขององค์กรมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมความตั้งใจซื้อและการบอกต่อ โดยผลการวิจัยแสดงดังตารางที่ 8 ด้านล่างนี้ 
ตารางที่ 8 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้คุณภาพการบริการและภาพลักษณ์ของ
องค์กรกับพฤติกรรมความตั้งใจซื้อและการบอกต่อ 

 การรับรู้คุณภาพการบริการและภาพลักษณ์ขององคก์ร 
พฤติกรรมความตั้งใจซื้อและการบอกต่อ .751** 

** มนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

การอภิปรายผลการวิจัย 

1. ระดับทัศนคติ 

กลุ่มผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น ซี ในประเทศไทย มีระดับทัศนคติเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ครอบคลุมทั้ง 4 มิติ มิติด้านที่มีความส าคัญมากที่สุด 
คือ ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านเศรษฐกิจ รองลงมาได้แก่ ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการให้
เพ่ือสังคม ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมด้านกฎหมาย 
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ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้ม CSR (2553) ที่กล่าวว่า ปัจจุบันแนวโน้มความต้องการของ
ผู้บริโภคจากนานาประเทศล้วนให้ความส าคัญกับสินค้าและบริการที่มีกระบวนการผลิตบนแนวคิด
ที่ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสอดคล้องกับ กนกพร ดิษริยะกุล และ 
บุหงา ชัยสุวรรณ (2557) พบว่า ในประเทศไทย บริษัทต่างๆมีแนวโน้มที่จะประกอบธุรกิจที่
รับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น อีกทั้งผู้บริโภคก็มีความต้องการสินค้าและบริการที่แสดงให้เห็นถึง
ความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น เนื่องจากความตื่นตัวและความต้องการของผู้บริโภคยุคนี้จึง
กลายเป็นแรงผลักดันให้องค์กรต้องด าเนินธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น เพราะผลจาก
การด าเนินธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อสังคม จะท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน และจะ
น าไปสู่การพัฒนาสังคมที่ดีในอนาคต ซึ่งการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ใช่เป็น
เพียงการด าเนินกิจกรรมหนึ่งๆขององค์กรเท่านั้น แต่เป็นการด าเนินที่ส่งผลดีต่อสังคมรอบข้าง ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งผู้บริโภค และยังส่งผลต่อองค์กรและตราสินค้าเป็นอย่างมาก  
2. รูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรที่มีอิทธิพลต่อการตอบสนอง 

รูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรที่มีอิทธิพลต่อการตอบสนองของกลุ่ม
ผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น ซี คือ รูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้
ภาพลักษณ์องค์กร และคุณภาพการบริการ มี 3 ด้าน ได้แก่ ความรับผิดชอบด้านการให้เพ่ือสังคม 
ความรับผิดชอบด้านกฎหมาย และความรับผิดชอบด้านจริยธรรม ส่วนรูปแบบความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กรที่มีอิทธิพลต่อความไว้วางใจมี 4 ด้าน ได้แก่ ความรับผิดชอบด้านกฎหมาย ความ
รับผิดชอบด้านการให้เพ่ือสังคม ความรับผิดชอบด้านจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมด้าน
เศรษฐกิจ และรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความตั้งใจซื้อ
และการบอกต่อ มี 2 ด้าน ได้แก่ ความรับผิดชอบด้านจริยธรรม และความรับผิดชอบด้านการให้
เพ่ือสังคม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Walker & Kent (2009) ที่ได้ท าการศึกษาทัศนคติของ
ผู้บริโภคท่ีมีต่อการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของอุตสาหกรรมการกีฬา พบว่า การด าเนินงาน
ด้าน CSR ขององค์กรกีฬา มีอิทธิพลต่อความมีชื่อเสียงขององค์กร (Corporate Reputation) 
และความตั้งใจที่จะอุดหนุน (Patronage Intention) ของลูกค้าขององค์กรนั้น ดังนั้นไม่ว่าจะเป็น
องค์กรขนาดใดก็ตาม ควรจะต้องด าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพราะปัจจุบันผู้บริโภค
มิได้พิจารณาเฉพาะคุณภาพของสินค้าเท่านั้น แต่จะมองลึกลงไปถึงเบื้องหลังการด าเนินงานธุรกิจ
ขององค์กรผ่านสื่อต่างๆ จนกลายเป็นเงื่อนไขในการท าธุรกิจในปัจจุบัน  
3. ระดับการตอบสนอง 

กลุ่มผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น ซี ในประเทศไทย มีระดับการตอบสนองต่อองค์กรที่
ด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้ง 5 ด้าน ด้านที่มีการ
ตอบสนองมากที่สุด คือ คุณภาพการบริการ รองลงมาได้แก่ ความไว้วางใจ ภาพลักษณ์องค์กร 
ความตั้งใจซื้อและการบอกต่อ ตามล าดับ หากกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานด้าน



 
15 วารสารการสื่อสารและการจดัการ นิด้า  ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2559) 

 

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรนั้นๆ ก็จะส่งผลให้เกิดการตอบสนองด้านต่างๆ โดยมีผลต่อ
การรับรู้คุณภาพการบริการว่าองค์กรสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมให้ความ
ช่วยเหลืออย่างเต็มใจ หรือมีผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กรว่าองค์กรมีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่ง
ส่งผลต่อไปยังความไว้วางใจต่อองค์กรและให้ผลต่อไปยังความตั้ งใจซื้อสินค้าหรือบริการของ
องค์กรและการบอกต่อเกี่ยวกับองค์กรหรือสินค้าบริการในทางที่ดีแก่บุคคลอ่ืน สอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ Yaowalak Poolthong and Rujirutana Mandhachitara (2009) ที่ได้
ท าการศึกษาเรื่องความคาดหวังของลูกค้าที่มีต่อการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กร การรับรู้ภาพลักษณ์องค์กร และผลที่มีต่อตราสินค้า กรณีศึกษาธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
จ ากัด (มหาชน) พบว่า การด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมในรูปแบบต่างๆมีผลต่อการรับรู้
คุณภาพของบริการว่าเป็นธนาคารที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาบริการต่างๆให้แก่ลูกค้าอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลต่อไปยังความไว้วางใจ ซึ่งเป็นความภักดีต่อตราสินค้าเชิงทัศนคติและให้ผลต่อไป
ยังความตั้งใจในการซื้อสินค้าและการบอกต่อเกี่ยวกับสินค้าในเชิงบวกที่เป็นความภักดีในตรา
สินค้าเชิงพฤติกรรม   
4. ความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร คุณภาพการบริการ ภาพลักษณ์
องค์กร ความไว้วางใจ ความตั้งใจซื้อและการบอกต่อ 

การรับรู้คุณภาพการบริการกับความไว้วางใจมีความสัมพันธ์กัน ความไว้วางใจกับ
พฤติกรรมความตั้งใจซื้อและการบอกต่อมีความสัมพันธ์กัน ส่วนการรับรู้คุณภาพการบริการและ
ภาพลักษณ์ขององค์กรกับพฤติกรรมความตั้งใจซื้อและการบอกต่อมีความสัมพันธ์กัน และความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร คุณภาพการบริการ ภาพลักษณ์องค์กร ความไว้วางใจ ความตั้งใจ
ซื้อและการบอกต่อมีความสัมพันธ์กัน ทั้งนี้เป็นความสัมพันธ์เชิงบวกทั้งหมด ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Pavlos et al. (2009) ที่ได้ท าการศึกษาบทบาทและคุณลักษณะของความ
รับผิดชอบต่อสังคม ที่ เกี่ยวข้องกับความไว้วางใจ และความภักดีของลูกค้า กรณีศึกษา
อุตสาหกรรมบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประเทศ Greece พบว่า ระหว่างแรงกระตุ้น 4 รูปแบบ 
คือ แรงขับเคลื่อนเกี่ยวกับประเด็นจริยธรรม แรงขับเคลื่อนเชิงกลยุทธ์ แรงขับเคลื่อนจากผู้มีส่วน
ได้เสีย และจากคุณค่าหรือค่านิยม ที่ท าให้กิจการต้องจัดท ากิจกรรม CSR มีความสัมพันธ์ในเชิง
บวกกับความไว้วางใจขอลูกค้า และพฤติกรรมความตั้งใจใช้บริการ ซึ่งวัดจากความตั้งใจในการ
อุดหนุนหรือซื้อซ้ า และความตั้งใจในการแนะน าหรือบอกต่อ  

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจัยนี้ 
 ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรทีก่ลุ่มผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น ซี เห็นว่า ผู้ประกอบการ
หรือองค์กรควรพิจารณาถึงความส าคัญของรูปแบบการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมี 
4 มิติ ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านเศรษฐกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการให้เพ่ือ
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สังคม ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมด้านกฎหมาย ซึ่งทั้ง 4 
มิตินี้จะส่งผลต่อการตอบสนองของผู้บริโภคกลุ่มนี้และจะส่งผลต่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู้บริโภคซ่ึงจะเป็นผลดีต่อองค์กรได้ในระยะยาว 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยในอนาคต 
 2.1 ควรท าการศึกษาความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ด้วยรูปแบบงานวิจัยเชิง
คุณภาพ เพ่ือให้เกิดผลการวิจัยเชิงลึก เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการด าเนินงานความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรต่อไปและเพ่ือองค์กรจะได้น าไปวางแผนด้านการวางกลยุทธ์ การ
ประชาสัมพันธ์ และการตลาด 
 2.2 ควรท าการศึกษากลยุทธ์และกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรต่างๆ 
ที่อยู่ในประเทศไทย เพ่ือเปรียบเทียบและน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ 
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