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การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับทัศนคติของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น ซี 

ต่อรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรูคุ้ณภาพ
การบริการ ภาพลักษณ์องค์กร และความไว้วางใจกับพฤติกรรมความต้ังใจซื้อและการบอกต่อของ
ผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น ซี 3) เพื่อศึกษาทัศนคติต่อรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรที่เป็น
ปัจจัยพยากรณ์การรับรู้และพฤติกรรมของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น ซีกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริโภคเจน
เนอเรชั่น ซี อายุ 18–44 ปี จ านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามออนไลน์ 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ผลการวิจัยเบื้องต้นพบว่า กลุ่มผู้บริโภคเจนเนอ
เรชั่น ซี ในประเทศไทย มีทัศนคติต่อรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรในภาพรวมอยูใ่น
ระดับมาก โดยการรับรู้คุณภาพการบริการ ภาพลักษณ์องค์กร และความไว้วางใจมีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมความต้ังใจซื้อและการบอกต่อ ทั้งน้ี รูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรทั้ง 4 
รูปแบบเป็นตัวแปรที่เป็นปัจจัยพยากรณ์ต่อการรับรู้และพฤติกรรมของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น ซี 
งานวิจัยให้ข้อเสนอแนะว่าผู้ประกอบการหรือองค์กรควรพิจารณาถึงความส าคัญของรูปแบบการ
ด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมทั้ง 4 รูปแบบ เพื่อที่จะส่งผลต่อการรับรู้และพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น ซี และต่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น ซี ซึ่งจะเป็น
ผลดีต่อองค์กรได้ในระยะยาว 
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The aims of this research are 1) to study the level of attitudes about corporate social 
responsibility of Generation C consumer 2) to study the relation between perceived service quality, 
corporate image, trust and Generation C consumer behavior  and 3) to describe the predicted factor 
of  perceivedand Generation C consumer behavior.  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 
corporate social responsibility.  There are statistically significant relations between perceived 
service quality, corporate image, trust and Generation C consumer behavior. The four corporate 
social responsibility patterns was perceived and Generation C consumer behavior’ s predicted 
factor. The research recommended that the operator or organization should consider the importance 
of four corporate social responsibility patterns. In order to perceived and Generation C consumer 
behavior and will contribute to building good relationships with consumers. This will be beneficial 
to the organization in the long term. 
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บทที่ 1 
 

บทน า 
 

1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 
 นับต้ังแต่มีการประชุมระดับโลกครั้งแรก (Earth Summit) ที่เมืองรีโอเดจาเนโร ประเทศ
บราซิล ในปี พ.ศ. 2535 ได้มีการประกาศถึงทิศทางใหม่ในการพัฒนาว่าเป็น “การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
หรือ “Sustainable Development” ที่ธุรกิจควรค านึงถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมและสังคม นอกเหนือจาก
ประโยชน์เศรษฐกิจเพียงด้านเดียว (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2550, น. 2) โดยมีข้อเรียก 
ร้องให้องค์กรภาคธุรกิจหันมาใส่ใจกับปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่หวังผลก าไรอย่างเดียว 
ซึ่งค าที่ใช้เรียกคือ Corporate Citizenship หรือ Responsible Corporate Citizenship หรือ Corporate 
Social Responsibility ที่เรียกกันย่อๆ ว่า “CSR” แปลเป็นไทยว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กร  แนวคิด CSR ได้ถูกผลักดันโดยองค์กรสหประชาชาติ (วิมล จันทร, 2552) และได้ทวีความ
เข้มข้นจริงจังมากข้ึน เมื่อมีการประชุม World Economic Forum โดย นายโคฟี่ อันนัน (Kofi Annan) 
เลขาธิการองค์กรสหประชาชาติ ในปี พ.ศ. 2542 ที่ได้ออกมาเรียกร้องให้องค์กรธุรกิจทั่วโลกแสดง
ความเป็นพลเมืองที่ดีของโลก ด้วยการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่างๆ โดย
จัดท าข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) ซึ่งมีข้อตกลงหลักสากล 10 ประการ 
ที่ครอบคลุมในเรื่องสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการคอร์รัปชั่น (The UN 
Global Compact Office, 2008) ต่อมาในปี พ.ศ. 2543 องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ
การพัฒนา (The Organisation for Economic Co–operation and Development: OECD) ได้ออกแนว
ปฎิบัติส าหรับบริษัทข้ามชาติ (OECD Guidelines for MNEs) โดยเสนอแนะให้บริษัทข้ามชาติมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม และให้บริษัทข้ามชาติติดต่อค้าขายเฉพาะกับคู่ค้าที่มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม (เอกชัย อภิศักด์ิกุล, 2550)  
 The World Business Council for SustainableDevelopment (2013) ให้มุมมอง เกี่ ยวกับ
แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility) ว่าเป็นความมุ่ง
หมายอย่างต่อเน่ืองขององค์กรต่อการปฏิบัติตามพันธสัญญาในการด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม
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เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าต่อการพัฒนาเศรษฐกิจพร้อมไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
พนักงานและครอบครัวตลอดจนชุมชนและสังคมการเชื่อมโยงแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์กรเข้ากับแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) ผ่านการด าเนินธุรกิจใน
ลักษณะของการเพิ่มอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ และการแข่งขันทางธุรกิจที่ให้ความส าคัญกับ
การปกป้องสิ่งแวดล้อม (Environmental Protection) ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ที่ค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้บริโภคไปพร้อมกับการด าเนินงาน
ขององค์กร (Branco & Rodrigues, 2006) โดยความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมขององค์กรธุรกิจจะเป็น
ข้อก าหนดที่องค์กรน ามาใช้ในการเพิ่มผลกระทบเชิงบวกสู่สังคมในขณะที่ลดผลกระทบเชิงลบลง 
(Ferrell & Hartline, 2008) และความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรน้ันเก่ียวข้องกับความคาดหวัง
ทางเศรษฐกิจ  กฎหมาย  จริยธรรม  และการให้เพื่อสังคม (Carroll, 1979) โดยมีองค์ประกอบของ
ความรับผิดชอบแต่ละด้านที่องค์กรต้องท า ได้แก่ ความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ  (Economic 
Responsibility) เป็นความรับผิดชอบขององค์กรที่ต้องมุ่งสร้างผลผลิตไม่ว่าจะเป็นสนิค้าหรอืบรกิาร
ตามความต้องการของสังคมและตอบแทนกลับมาในรูปของรายได้เพื่อให้บริษัทสามารถด ารงอยูไ่ด้  
มีผลก าไรคืนกลับไปยังผู้ลงทุน, ความรับผิดชอบทางกฎหมาย  (Law Responsibility) เป็นความ
รับผิดชอบขององค์กรจะต้องบริหารงานภายใต้กรอบของกฎหมายและกฎระเบียบของพื้นที่ที่
ตนเองด าเนินธุรกิจ, ความรับผิดชอบด้านจริยธรรม (Ethic Responsibility)เป็นการแสดงออกทาง
จริยธรรม การพิจารณาของหลักปรัชญาทางศีลธรรม และความรับผิดชอบด้านการให้เพื่อสังคม  
(Philanthropy Responsibility) เป็นการท ากิจกรรมเก่ียวกับการสนับสนุนสวัสดิการและมิตรภาพทีดี่
ของมนุษย์ (Carroll, 1998)  
 ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเป็นแนวทางที่เหมาะสมในการประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินธุรกิจ เพราะเชื่อมั่นว่าการด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบจะท าให้ธุรกิจ
ประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน ซึ่งสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ที่หลากหลายทั้งที่มีลักษณะเป็น
นามธรรม และรูปธรรม อาทิ สร้างภาพพจน์ที่ดี เพิ่มมูลค่าตราสินค้า และสร้างชื่อเสียงให้กับองค์กร 
(Bevan, lsles, Emery, & Hoskins, 2004; Schaltegger & Burritt, 2005; Weber, 2008) สามารถเป็น
แหล่งของโอกาส และขยายความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ( Porter & Kramer, 2006; 
Stephenson, 2009; Weber, 2008) ตลอดจนช่วยให้องค์กรลดและจัดการความเสี่ยงจากแรงกดดัน
ทางสังคมและกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ (Bevan et al., 2004; Schaltegger & Burritt, 2005)  
 ซึ่งสอดคล้องกับ บริษัทไมโครซอฟท์ ได้ก่อต้ังมูลนิธิบิล และเมลินดา เกตส์ เพื่อช่วยเหลือ
สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับวิทยาลัยชุมชนชนกลุ่มน้อยในสหรัฐอเมริกา การที่บริษัทมีความ
สนใจในปัญหาของสังคม ใส่ใจและลงมือช่วยเหลือน้ัน เป็นผลดีต่อภาพลักษณ์ทั้งเจ้าของบริษัท 
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สินค้า และองค์กร ส่งผลให้ลูกค้าเกิดความเชื่อในสินค้า ยอมรับ และตัดสินใจซื้อในที่สุด (วรัญญา 
ศรีเสวก, 2551) และผลการส ารวจของ Edelman ได้ระบุว่า ผู้บริโภคทั่วโลก ร้อยละ 85 ชื่นชม      แบ
รนด์ที่ท ากิจกรรมตอบแทนสังคม ร้อยละ 70 ยินดีจ่ายเงินเพิ่มเพื่อซื้อสินค้าแบรนด์น้ัน  ร้อยละ 55 
จะแนะน าสินค้านั้นให้เพื่อนและสมาชิกในครอบครัว (Kotler, Kartajaya, & Setiawan, 2011) ดังน้ัน 
CSR จึงกลายเป็นแนวทางบริหารจัดการที่ส าคัญส าหรับองค์กรธุรกิจ เพราะแม้ว่าธุรกิจจะได้รับ
ความเห็นชอบหรือสนับสนุนจากผู้ถือหุ้น แต่ถ้าถูกปฎิเสธจากสังคม ไม่ได้รับการสนับสนุนจาก
สังคมแล้ว คงไม่มีองค์ใดอยู่รอดได้ (อนันตชัย ยูรประถม, 2550) 
 ส าหรับประเทศไทยความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อ
สังคมไทย (ประชาชาติธุรกิจ, 2553) อันเน่ืองมาจากองค์กรเล็งเห็นประโยชน์จากความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององค์กรที่สามารถก่อให้เกิดความมั่นคงต่อองค์กรได้อย่างยั่งยืน (บาร์เร็ต ริชาร์ด, 2546) 
องค์กรต่างๆ จึงมีแนวโน้มที่จะประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมมากข้ึน อีกทั้งผู้บริโภคก็มี
ความต้องการสินค้าและบริการที่แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมมากข้ึน (กนกพร ดิษริยะ
กุล และ บุหงา ชัยสุวรรณ, 2557) ซึ่งได้มีการศึกษาถึงกระแสเรื่อง CSR จากการส ารวจของ
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจในปี พ.ศ. 2553 พบว่า CSR ได้ถูกจัดอันดับให้เป็นเทรนด์ธุรกิจอยู่คู่
สังคมไทย และจากงานวิจัยเรื่องการยินดีซื้อสินค้าของ ผู้บริโภคชาวไทย พบว่า ร้อยละ 90 ยินดีซื้อ
สินค้าจากผู้ผลิตในแต่ละอุตสาหกรรม หากสินค้าเหล่าน้ันมีส่วนในความรับผิดชอบต่อสังคม        
(สุรพงษ์ พินิตเกียรติสกุล, 2554) 
 การน าแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรมาใช้ในกลยุทธ์ขององค์กร ท าให้
องค์กร  ผลิตภัณฑ์แตกต่างทั้งในด้านภาพลักษณ์  ชื่อเสียงที่ดี  รวมไปถึงการรับรู้ตราสินค้าการ
ตัดสินใจซื้อสินค้า บริการของผลิตภัณฑ์น้ันๆ ผลดีของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรยัง
ประกอบด้วย การเพิ่มยอดขายและส่วนแบ่งการตลาด ความนิยมชมชอบในหมู่ผู้บริโภค  ส่งผลต่อ
การตัดสินใจซื้อ/ไม่ซื้อ เพิ่มประสิทธิภาพในต าแหน่งทางการตลาดของแบรนด์ เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กรและสร้างชื่อเสียง (Kotler & Lee, 2005) และการด าเนินกิจการโดยมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมจะส่งผลให้กิจการสามารถสร้างชื่อเสียงได้รวดเร็ว   ชื่อเสียงของกิจการมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับส่วนแบ่งทางการตลาด  ท้ายสุดมีผลต่อมูลค่าหุ้นของกิจการ 
(Fan, 2005) แต่มีงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรที่ได้น าเสนอปัจจัยอื่น
ที่มีผลต่อองค์กรเช่นกัน ดังน้ี 
 Yaowalak Poolthong and Rujirutana Mandhachitara (2009) ได้ท าการศึกษาเรื่องความ
คาดหวังของลูกค้าที่มีต่อการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร การรับรู้
ภาพลักษณ์องค์กร และผลที่มีต่อตราสินค้า กรณีศึกษาธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) พบว่า 
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การด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมในรูปแบบต่างๆมีผลต่อการรับรู้คุณภาพของบริการว่าเป็น
ธนาคารที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาบริการต่างๆ ให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเน่ือง ซึ่งส่งผลต่อไปยัง
ความไว้วางใจ ซึ่งเป็นความภักดีต่อตราสินค้าเชิงทัศนคติและให้ผลต่อไปยังความต้ังใจในการซื้อ
สินค้าและการบอกต่อเก่ียวกับสินค้าในเชิงบวกที่เป็นความภักดีในตราสินค้าเชิงพฤติกรรม  
 Pavlos, Adam, Argiris, and Panagiotis (2009) ได้ท าการศึกษาบทบาทและคุณลักษณะของ
ความรับผิดชอบต่อสังคม ที่ เกี่ยวข้องกับความไว้วางใจ และความภักดีของลูกค้า กรณีศึกษา
อุตสาหกรรมบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประเทศ Greece พบว่า ระหว่างแรงกระตุ้น 4 รูปแบบ คือ 
แรงขับเคลื่อนเก่ียวกับประเด็นจริยธรรม แรงขับเคลื่อนเชิงกลยุทธ์ แรงขับเคลื่อนจากผู้มีส่วนได้เสยี 
และจากคุณค่าหรือค่านิยม ที่ท าให้กิจการต้องจัดท ากิจกรรม CSR มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับ
ความไว้วางใจขอลูกค้า และพฤติกรรมความต้ังใจใช้บริการ ซึ่งวัดจากความต้ังใจในการอุดหนุน
หรือซื้อซ้ า และความต้ังใจในการแนะน าหรือบอกต่อ 
 Walker and Kent (2009)ได้ท าการศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมของอุตสาหกรรมการกีฬา พบว่า การด าเนินงานด้าน CSR ขององค์กรกีฬา มี
อิทธิพลต่อความมีชื่อเสียงขององค์กร  (Corporate Reputation) และความต้ังใจที่จะอุดหนุน 
(Patronage Intention) ของลูกค้าขององค์กรน้ัน 
 ดังน้ันจากงานวิจัยของ Yaowalak Poolthong and Rujirutana Mandhachitara (2009)   Pavlos 
et al. (2009) และ Walker and Kent (2009) ท าให้เห็นว่าการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์กร ยังมีปัจจัยด้านอื่นๆที่ส่งผลต่อองค์กร นอกเหนือจาก ภาพลักษณ์องค์กรและการ
ตัดสินใจซื้อ ซึ่งประกอบด้วย คุณภาพการบริการ (Service Quality) ความไว้วางใจ (Trust) ความ
ต้ังใจซื้อ (Purchase Intention) และการบอกต่อ (Word of Mouth) 
 คุณภาพการบริการ (Service Quality) เป็นอีกหน่ึงประเด็นที่องค์กรธุรกิจต่างๆควรให้
ความส าคัญ เน่ืองจากเป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อความยั่งยืนขององค์กร ลักษณะของการบริการมี     4 
ประการ ได้แก่ การบริการไม่สามารถจับต้องได้ (Intangibility), การบริการไม่สามารถแยก
กระบวนการผลิตและกระบวนการบริโภคออกจากกันได้ (Inseparability), คุณภาพการบริการไม่
คงที่/ไม่มีมาตรฐานในการบริการที่แน่นอน (Variability/Heterogeneity) และการบริการไม่สามารถ
เก็บรักษาไว้ได้ (Perishability) (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1985)  คุณภาพการบริการข้ึนอยู่
กับช่องว่างระหว่างความคาดหวังและการรับรู้ของผู้รับบริการเก่ียวกับบริการที่ได้รับจริง ซึ่งความ
คาดหวังของผู้รับบริการเป็นผลจากค าบอกเล่าที่บอกต่อกันมา ความต้องการของผู้รับบริการเอง 
และประสบการณ์ในการรับบริการที่ผ่านมารวมถึงข่าวสารจากผู้ให้บริการทั้งโดยตรงและโดยอ้อม 
ส่วนการรับรู้ของผู้รับบริการเป็นผลมาจากการได้รับบริการและจากการสื่อสารของผู้ให้บริการไป
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ยังผู้รับบริการ ถ้าบริการที่ได้รับจริงดีกว่าหรือเท่ากับความคาดหวังถือว่าบริการมีคุณภาพ 
(Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1985) โดยมีเครื่องมือประเมินคุณภาพการบริการที่ เรียกว่า 
“SERVQUAL” ประกอบด้วยปัจจัยในการประเมินคุณภาพ 5 ด้าน ดังน้ี ความเป็นรูปธรรมของ
บริการ (Tangibles), ความน่าเชื่อถือหรือไว้วางใจ (Reliability), การตอบสนองความต้องการ 
(Responsiveness), การให้ความมั่นใจ (Assurance) และการเข้าใจการรับรู้ความต้องการของ
ผู้รับบริการ (Empathy) (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1988)  
 ภาพลักษณ์องค์กร (Corporate Image) เป็นการรับรู้ของผู้บริโภคเกี่ยวกับองค์กรทั้งหมด 
โดยองค์กรก็เปรียบเสมือนคน ย่อมจะมีบุคลิกภาพและภาพลักษณ์ที่ต่างกัน (Anderson & Rubin, 
1986) ซึ่งภาพลักษณ์ขององค์กรเป็นภาพที่ เกิดข้ึนในจิตใจของประชาชนที่มีต่อองค์กรหรือ
หน่วยงานธุรกิจแห่งใดแห่งหนึ่งหมายรวมไปถึงด้านการบริหารหรือการจัดการ (Management) ของ
องค์กรแห่งน้ันด้วย และหมายรวมไปถึงสินค้าผลิตภัณฑ์ (Product) และบริการ (Service) ที่องค์กร
น้ันจ าหน่าย (วิรัช ลภิรัตนกุล, 2540) และภาพลักษณ์ขององค์กรน้ันมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อ
ความส าเร็จขององค์กรน้ันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีข่าวสาร 
ท าให้คนในสังคมต่างรับข่าวสารที่เกิดข้ึนทั่วโลกได้อย่างกว้างขวาง  ทุกคนต้องการรับรู้และมีส่วน
เก่ียวข้องในการแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ ถ้าองค์กรใดมีภาพลักษณ์ที่ดี 
ก็จะได้รับความเชื่อถือไว้วางใจและการสนับสนุนร่วมมือให้องค์กรน้ันประสบความส าเร็จในการ
ด าเนินงาน แต่ถ้าหากองค์กรใดภาพลักษณ์ไม่ดีย่อมได้รับการต่อต้านการดูหมิ่น เกลียดชัง ดังน้ัน
หากภาพลักษณ์ขององค์กรดีย่อมก่อให้เกิดความเชื่อถือไว้วางใจและความต้ังใจซื้อของผู้บริโภค
หรือถึงขั้นจงรักภักดีต่อองค์กร ซึ่งส่งผลต่อความยั่งยืนขององค์กรในระยะยาวอีกด้วย                     (ใจ
ทิพย์ ศรีประกายเพ็ชร, 2537) 
 ความไว้วางใจ (Trust) เป็นความเต็มใจที่จะวางใจต่อหุ้นส่วนการแลกเปลี่ยนของคนคน
หนึ่งด้วยความเชื่อมั่น ซึ่งมีกรอบแนวคิด การรับรู้ว่าผู้บริโภคต้องมีความเชื่อมั่นต่อองค์กรธุรกิจด้วย
ความสนใจอย่างที่สุดในระหว่างการใช้บริการอยู่น้ันความเชื่อมั่นดังกล่าวจะเกิดข้ึนเมื่อผู้บริโภค
พิจารณาผู้ให้บริการที่เป็นทางเลือก 2 ประการ ได้แก่ ความน่าเชื่อถือมากที่สุดและมีความซื่อสัตย์
จริงใจอย่างสูง (Moorman, Deshpande, & Zaltman, 1992) และสิ่งส าคัญ 2 ประการน้ัน เป็นลักษณะ
ของความไว้วางใจของผู้บริโภคหรือผู้ใหบ้ริการ ที่มีความส าคัญอย่างสูงต่อองค์ประกอบของความ
สม่ าเสมอ ขีดความสามารถ ความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม ความรับผิดชอบ ความเอื้อเฟื้อ และความ
เมตตากรุณา (Larzelere & Huston, 1980)  การรับรู้คุณค่า ความมั่นคง และคุณภาพการบริการจะ
น าไปสู่ความไว้วางใจ และเมื่อเกิดความไว้วางใจแล้วความจงรักภักดีต่อองค์กรก็จะตามมา    (Harris 
& Goode, 2004) 
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ความต้ังใจซื้อ (Purchase Intention) ความต้ังใจของผู้บริโภคในการกระท าให้ได้มา การ
จัดการและการใช้สินค้า ดัง น้ันผู้บริโภคอาจจะสร้างความต้ังใจซื้อโดยการหาข้อมูลและ
ประสบการณ์เกี่ยวกับสินค้า (Mowen & Minor, 1998) และเป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดพฤติกรรมการซื้อ
สินค้า ซึ่งทั้งน้ีอาจข้ึนอยู่กับช่วงเวลาและประสบการณ์ (Engle, Blackwell, & Miniard, 1995) เมื่อ
ผู้บริโภคเกิดพฤติกรรมการซื้อแล้วเกิดความพึงพอใจ ก็จะท าให้เกิดความจงรักภักดีต่อองค์กร  
(Loyalty) และเกิดการบอกต่อ (Word of Mouth) ในที่สุด 

กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายขององค์กรที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ก็คือ กลุ่มประชากร
ทั้งหมดในสังคม แต่สังคมได้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดทุกยุคทุกสมัย ข้ึนอยู่กับสถานการณ์
ทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจเทคโนโลยีในช่วงน้ันที่เป็นแรงผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และ
คนในแต่ละยุค แต่ละสมัยก็จะมีพฤติกรรม ความคิด ทัศนคติ ไลฟ์สไตล์ ความรู้ความสามารถ 
ค่านิยม การบริหารจัดการที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งในยุคปัจจุบันน้ีเองความเจริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีได้เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว โดยเทคโนโลยีเหล่าน้ีเข้ามาตอบสนองต่อความสะดวกสบายของ
คนในยุคน้ี แต่ได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนยุคน้ีไปด้วย ซึ่งเกิดจาก
การที่อินเทอร์เน็ตกลายเป็นส่วนหน่ึงของชีวิต ท าให้เกิดรูปแบบการใช้ชีวิตส าหรับคนรุ่นใหม่ข้ึน
หรือที่เรียกว่า “ Connected Generation ” หรือ “ Generation C ”  (Zocial com, 2015)  

กลุ่มเจนเนอเรชั่น ซี มีนิสัยที่เห็นเด่นชัดมากๆ คือ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลา มี
การอัพเดตข้อมูล ข่าวสารในโลกไซเบอร์ พร้อมจะแชร์ต่อทุกเมื่อ ซึ่งมีลักษณะพฤติกรรมที่ส าคัญ
ดังต่อไปน้ี 1) Connection เป็นผู้ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์เชื่อมต่อตลอดเวลา           
2) Community เข้าร่วมกลุ่มสังคมออนไลน์หลากหลายกลุ่ม มีการถกเถียงแสดงความคิดเห็นผ่านสือ่
สังคมออนไลน์ 3) Creation เป็นผู้สร้างสรรค์เน้ือหา ภาพถ่ายหรือวิดีโอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของ
ตนเอง 4) Curation เป็นผู้ที่ชอบการค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเหมาะสม เพื่อ
สะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีของตน และแชร์ข้อมูลบนสังคมออนไลน์ของตนอย่างมีสติ (Nielsen USA, 
2010) ประกอบกับผลการศึกษของ MarketingOops (2557) สามารถแบ่งกลุ่มอายุของ Gen C ออกเป็น 
3 กลุ่ม ได้แก่ Baby Gen C อายุต้ังแต่ 18–24 ปี Bachelor Gen C มีช่วงอายุต้ังแต่ 25–34 ปี และMarriage 
Gen C มีช่วงอายุ 35–44 ปี ดังน้ันหากจะเข้าถึงคนกลุ่มน้ี จะต้องท าการศึกษาจากลักษณะพฤติกรรม
และรูปแบบการใช้ชีวิตของคนกลุ่มน้ี 

ประการต่อมา บทความเรื่อง Generation C: The Nine Spheres of Social Media Influence 
ได้มาอธิบายเพิ่มว่า กลุ่มเจนเนอเรชั่น ซี นอกจากจะมีรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบใหม่ แล้วยังให้
ความส าคัญกับแนวคิดของความร่วมมือและความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ด้วยการเข้าถึงข้อมูลผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งผู้บริโภคกลุ่มน้ีจะให้ความร่วมมือหรือเกิดการกระท ามากข้ึน ส าหรับเรื่องทีม่ี
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ประโยชน์ต่อสุขภาพและเรื่องความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม โดยผู้บริโภคกลุ่มน้ียังมีความตระหนักรู้
เก่ียวกับปัญหาของโลกและมนุษยชาติผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Morin, 2014)  

ทั้งน้ี บทความเรื่อง The Rise of Generation C Implication for the World of 2020 ได้ท าการ
รวบรวมข้อมูลจากประชากรทั่วโลก และได้คาดการณ์ว่าในปี ค.ศ. 2020 ที่จะถึงน้ีกลุ่มเจนเนอเรชั่น 
ซี ได้กลายเป็นศูนย์กลางของโลกดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ เห็นว่าการด าเนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการ
พักผ่อน การท างาน ล้วนถูกแวดล้อมไปด้วยอุปกรณ์การสื่อสารเชื่อมต่อกับโลกออนไลน์ตลอดเวลา
และผู้ส ารวจยังเชื่อมั่นอีกว่าในปี ค.ศ. 2020 กลุ่มเจนเนอเรชั่น ซี จะกลายเป็นกลุ่มผู้บริโภคกลุ่ม
ใหญ่ที่มีอิทธิพลมากทีสุ่ดในโลก(Friedrich, Peterson, Koster, & Blum, 2010)ดังแสดงในภาพที่ 1.1 

 

 
 
ภาพที่ 1.1  แผนภาพแสดงลักษณะของเจนเนอเรชั่น ซ ีที่จะเกิดข้ึนในป ีค.ศ. 2020 
แหล่งที่มา:  Friedrich, et al. 2010. 
 
 ดังน้ันในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยสนใจที่จะท าการศึกษาเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์กรซึ่งเป็นการด าเนินธุรกิจที่เข้ามาตอบโจทย์ประเด็นวิกฤติการณ์และปัญหาต่างๆ มากมาย
ด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่โลกของเราก าลังเผชิญกับปัญหาเหล่าน้ีอยู่ตาสภาพแวดล้อม
ที่เปลี่ยนไป โดยศึกษา ทัศนคติต่อรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร การรับรู้ ด้าน
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คุณภาพการบริการ ภาพลักษณ์องค์กร ความไว้วางใจ และพฤติกรรมด้านความต้ังใจซื้อและการ
บอกต่อของกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ น้ันคือ เจนเนอเรชั่น ซีเน่ืองจากเป็นกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มใหญ่ที่เริ่ม
มีอิทธิพลในยุคน้ีและจะมีอิทธิพลเป็นอย่างมากในอนาคตประกอบกับเป็นกลุ่มที่ให้ความส าคัญกับ
แนวคิดของความร่วมมือ และความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมอีกด้วย เพื่อเป็นประโยชน์ในการด าเนิน
ธุรกิจในยุคปัจจุบัน และเพื่อให้เกิดความเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรต่อไป 
 

1.2  ปัญหาน าวิจัย 
 

1) ผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น ซี มีทัศนคติต่อรูปแบบความรบัผดิชอบต่อสังคมขององค์กรเปน็ 
อย่างไร 

2)  การรับรู้คุณภาพการบริการ ภาพลักษณ์องค์กร และความไว้วางใจกับพฤติกรรมความ
ต้ังใจซื้อและการบอกต่อของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น ซี มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ 

3)   ทัศนคติต่อรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรรูปแบบใดที่ เป็นปัจจัย
พยากรณ์การรับรู้และพฤติกรรมของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น ซี 
 

1.3  วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 

1)  เพื่อศึกษาระดับทัศนคติของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น ซี ต่อรูปแบบความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กร  

2)   เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้คุณภาพการบริการ ภาพลักษณ์องค์กร และ
ความไว้วางใจกับพฤติกรรมความต้ังใจซื้อและการบอกต่อของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น ซี 

3)  เพื่อศึกษาทัศนคติต่อรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรที่เป็นปัจจัยพยากรณ์
การรับรู้และพฤติกรรมของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น ซี 

 
1.4  ขอบเขตการวิจัย 
 
 การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมุ่งศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น ซี  ต่อรูปแบบความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร การรับรู้คุณภาพการบริการ ภาพลักษณ์องค์กร ความไว้วางใจ และ
พฤติกรรมของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น ซี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้วิธีการ
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ส ารวจ (Survey Research) โดยการใช้แบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) เป็นเครื่อง 
มือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชั่น ซี ทั้งเพศชายและหญิง อายุ 18–44 ปี 
จ านวน 400 คน มีระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลต้ังแต่เดือน พฤษภาคม–มิถุนายน พ.ศ. 2559 
 องค์กรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ บริษัทจดทะเบียนหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ได้รับ
รางวัล SET AWARDS ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยี่ยม (Best Corporate Social Responsibility 
Awards) ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2552–2557 จ านวน 14 แห่ง 
 

1.5  นิยามค าศัพท์ 
 

1)   ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) หมายถึง ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมโดยการด าเนินงานขององค์กรธุรกิจซึ่งประกอบด้วยการด าเนินงาน 4 ด้าน ได้แก่ ความ
รับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ ความรับผิดชอบด้านกฎหมาย ความรับผิดชอบด้านจริยธรรม และความ
รับผิดชอบด้านการให้เพื่อสังคม 

2)   ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านเศรษฐกิจ (Economic Responsibilities) หมายถึง ด าเนิน
ธุรกิจที่เน้นให้เกิดก าไร เพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อผู้ก่อต้ังบริษัท จึงมุ่งเน้นการเพิ่มก าไรต่อหุ้น การ
รักษาต าแหน่งทางการแข่งขันที่เข้มแข็ง และรักษาประสิทธิภาพที่สูง 

3)   ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านกฎหมาย (Legal Responsibilities)  หมายถึง ด าเนินธุรกิจ
ภายใต้กฎหมายและระเบียบที่ประกาศใช้โดยรัฐบาล จึงมุ่งเน้นปฎิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ 

4)   ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านจริยธรรม (Ethical Responsibilities) หมายถึง ด าเนิน
ธุรกิจตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือสมาชิกในสังคม ซึ่งคาดหวังให้บริษัทมี
มาตรฐานการปฎิบัติงานสูงกว่าที่กฎหมายก าหนด เน้นให้สอดคล้องกับความคาดหวังของธรรม
เนียมทางสังคมและบรรทัดฐานทางจริยธรรม 

5) ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการให้เพื่อสังคม (Philanthropic Responsibilities) 
หมายถึง การด าเนินธุรกิจเพื่อแสดงความเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ซึ่งเน้นการส่งเสริมสวัสดิการ
ของมนุษย์ กิจกรรมการกุศลของชุมชน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยสนับสนุนทาง
การเงินและทรัพยากรมนุษย์ด้วยความสมัครใจ 

6)   การรับรู้ (Perception) หมายถึง การแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกของผู้บริโภคที่มี
ต่อองค์กรหรือตราสินค้า ประกอบด้วย คุณภาพการบริการ ภาพลักษณ์องค์กร และความไว้วางใจ 

7)   คุณภาพการบริการ (Service Quality) หมายถึง สิ่งที่เกิดจากการที่ผู้บริโภครับรู้ข้อมูล
ขององค์กรทั้งด้านการบริหารงานหรือตัวสินค้า ซึ่งประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ความเป็นรูปธรรม
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ของการบริการ (Tangibles) ความเชื่อมั่นไว้วางใจได้ (Reliability) การตอบสนองลูกค้า (Responsiveness) 
การให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า (Assurance) และการเข้าใจและรู้จักลูกค้า (Empathy) 

8)  ภาพลักษณ์องค์กร (Corporate Image) หมายถึง ภาพที่เกิดข้ึนในจิตใจของผู้บริโภคโดย
การรับรู้ภาพลักษณ์ขององค์กรน้ันผ่านกิจกรรมหรือสื่อประชาสัมพันธ์ขององค์กรและรูปแบบการ
ด าเนินงานที่องค์กรแสดงออกมาเช่น ด้านความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

9)   ความไว้วางใจ (Trust) หมายถึง ความเชื่อมั่นที่ผู้บริโภคระบุต าแหน่งที่ดีต่อองค์กร
ธุรกิจว่าได้รับการบริการอย่างซื่อสัตย์ สุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบลูกค้าและสังคมโดยวัดความ
ไว้วางใจจาก 2 มิติ คือ ความรู้สึกที่ดี และความน่าเชื่อถือ 

10)   พฤติกรรม (Behavior) หมายถึง การแสดงออกทางพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อ
องค์กรหรือตราสินค้า ประกอบด้วย ความต้ังใจซื้อ และการบอกต่อ 

11)   ความต้ังใจซื้อ (Purchase Intentions) หมายถึง การตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือก
ซ้ือสินค้าหรือบริการขององค์กรธุรกิจน้ันเป็นตัวเลือกแรก และไม่คิดจะเปลี่ยนใจไปลองใช้บริการ
ขององค์กรธุรกิจอื่น ถึงแม้จะได้รับค าแนะน าจากบุคคลอื่นก็ตาม 

12)   การบอกต่อ (World of Mouth) หมายถึง ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจในองค์กรไม่ว่าจะ
เป็นด้านสินค้าบริการ การบริหารงาน แล้วจึงพูดแต่สิ่งดีๆ ขององค์กรน้ีแก่บุคคลอื่นๆ 

13)   ผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น ซี (The C Generation) หมายถึง บุคคลที่มีช่วงอายุ 18–44 ปี 
และมีพฤติกรรมการเชื่อมต่อกับโลกออนไลน์ตลอดเวลาซึ่งมีลักษณะพฤติกรรมที่ส าคัญดังต่อไปน้ี 
คือ 1) Connection เป็นผู้ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์เชื่อมต่อตลอดเวลา 2) Community 
เข้าร่วมกลุ่มสังคมออนไลน์หลากหลายกลุ่ม มีการถกเถียงแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
3) Creation เป็นผู้สร้างสรรค์เน้ือหา ภาพถ่ายหรือวิดีโอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของตนเอง                4) 
Curationเป็นผู้ที่ชอบการค้นหาข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเหมาะสมเพื่อสะท้อน
ภาพลักษณ์ที่ดีของตน และแชร์ข้อมูลบนสังคมออนไลน์ของตนอย่างมีสติ 
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1.6  ประโยชน์ของการวิจัย 
 

1)  เพื่อเป็นแนวทางส าหรับนักวิชาการและเป็นการเพิ่มองค์ความรู้ในเรื่องการด าเนินงาน
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรและอิทธิพลขององค์กรที่ด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม
ต่อกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ คือ เจนเนอเรชั่น ซี โดยศึกษาทัศนคติการรับรู้ด้านคุณภาพการบริการ 
ภาพลักษณ์องค์กร ความไว้วางใจ และพฤติกรรมความต้ังใจซื้อและการบอกต่อ 

2)   เพื่อเป็นแนวทางส าหรับองค์กรหรือนักการตลาดและนักประชาสัมพันธ์ในการ
ออกแบบวางแผนกลยุทธ์การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรกับกลุ่มเป้าหมายเจนเนอ
เรชั่น ซี ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมกับลักษณะการด าเนินธุรกิจของแต่ละองค์กร 
ทั้งน้ีเพราะผลการศึกษาวิจัยในครั้งน้ีจะน ามาซึ่งแนวทางความต้องการความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์กรและความสนใจของกลุ่มผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น ซี โดยเฉพาะ 

3)  เพื่อเป็นองค์ความรู้ให้แก่บุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจเกี่ยวกับแนวคิดความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององค์กรและกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ คือ เจนเนอเรชั่น ซี 

 



 

บทที่ 2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

การศึกษาเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร : การรับรู้ คุณภาพการบริการ 
ภาพลักษณ์องค์กร ความไว้วางใจ และพฤติกรรมของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น ซี ผู้วิจัยได้น าแนวคิด
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง มาใช้เป็นแนวทางในการก าหนดกรอบ และประเด็นในการศึกษาให้
ได้ครอบคลุมเน้ือหาตามวัตถุประสงค์ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี    

2.1  เเนวคิดเก่ียวกับเจนเนอเรชั่น ซ ี
2.2  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 
2.3  แนวคิดทฤษฎีเกีย่วกับทศันคติ 
2.4  แนวคิดทฤษฎีเกีย่วกับคุณภาพการบริการ 
2.5  แนวคิดทฤษฎีเกีย่วกับภาพลักษณ์ขององค์กร 
2.6  แนวคิดทฤษฎีเกีย่วกับความไว้วางใจ 
2.7  แนวคิดทฤษฎีเกีย่วกับความต้ังใจซื้อและการบอกต่อ 

 

2.1  เเนวคิดเกี่ยวกับเจนเนอเรชั่น ซ ี

 
เน่ืองกลุ่มเจนเนอเรชั่น ซี เป็นกลุ่มผู้รับสารรุ่นใหม่ซึ่งมีลักษณะพฤติกรรมที่พิเศษ และ

ก าเนิดข้ึนเมื่อไม่นานมาน้ี โดยมีการให้ความหมายของเจนเนอเรชั่น ซี ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
 
2.1.1  ความหมายของเจนเนอชั่น ซี 
Nielsen (2010)ได้ท าการศึกษากลุ่มผู้บริโภค Gen C ในประเทศสหรัฐอเมริกา และได้นิยาม

กลุ่มลักษณะประชากรกลุ่มใหม่ ที่ไม่ได้ใช้หลักอ้างอิงตามช่วง พ.ศ. เกิดอีกต่อไป แต่นิยามตาม
อัตราความกระตือรือร้นของการเป็นคนในยุคดิจิทัลจะมีนิสัยที่เห็นเด่นชัดมากๆ คือ มีการเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตตลอดเวลา มีการอัพเดตข้อมูล สนใจข่าวสารที่ได้รับรู้มาในโลกไซเบอร์ พร้อมจะแชร์
ต่อทุกเมื่อ ติดตามดูคลิปในยูทูบมากกว่านั่งดูโทรทัศน์ เหมือนกับสังคมออนไลน์กลายเป็น
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ส่วนหน่ึงในชีวิตของตัวเองไปแล้ว และคนกลุ่มน้ีก็ยังกลายเป็นผู้ขับเคลื่อนวัฒนธรรมใหม่ๆ ด้วย 
จึงมีคุณสมบัติเป็นผู้รอบรู้ ใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ และอีกทั้งยังสามารถเลือกสิ่งที่เค้าถูกใจได้
อย่างมีเหตุมีผลสามารถบอกพฤติกรรมของกลุ่มผู้บริโภค Gen C เป็น 4 C ดังน้ี 

1) Connection (มีปฏิสัมพันธ์ออนไลน์) มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์
เชื่อมต่อที่หลากหลาย ทุกที่ ทุกเวลา อินเทอร์เน็ต คือ สิ่งแรกที่นึกถึงเมื่อต้องการความบันเทิง ชีวิต
แบบออนไลน์ การเข้าถึงข่าวสาร การพูดคุยกับเพื่อน ข้อจ ากัดเรื่องเวลาและระยะทางกลายเป็นเรื่อง
ที่เล็กลงเรื่อยๆในทุกวันน้ี 

2) Curation (มีความอยากรู้อยากเห็น) เสาะแสวงหาสิ่งที่ควรค่าแก่การแชร์ แชร์
สิ่งนั้นบนโซเชียลเน็ตเวิร์ค      

3) Creation (มีความสร้างสรรค์) มีการสร้างสรรค์ การต้ัง Status, โพสต์รูปภาพ 
และท าคลิปวิดีโอ ฯลฯ โพสต์สิ่งที่สร้างสรรค์ข้ึน เพื่อเป็นการบ่งบอกถึงความเป็นตัวตน 

4) Community (มีกลุ่มสังคมออนไลน์) เข้าร่วมกลุ่มออนไลน์หลากหลายกลุ่มใน
เวลาเดียวกัน ออนไลน์ตลอดเวลาและมีการสื่อสารระหว่างกัน 

Collins Dictionary (2014) ได้ใหค้วามหมายว่าเจนเนอเรชั่น ซี (Generation C) คือ บุคคลผู้
ซึ่งสร้างสรรค์และเผยแพร่เน้ือหา อันได้แก่ บล็อก ไฟล์มัลติมีเดีย หรือ วีดีโอ ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

Google Think Insights (2013) ได้อธิบายไว้ว่าเจนเนอเรชั่น ซี จะต้องเป็นคนที่มีความคิด
สร้างสรรค์ (Creation) ช่างเลือกสรร (Curation) มีปฏิสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ตลอดเวลา
(Connection) และมีกลุ่มสังคมออนไลน์ (Community) ที่เหนียวแน่น กล่าวคือเทคโนโลยีได้หลอม
รวมไปกับการใช้ชีวิตของคนเจนเนอเรชั่น ซี อย่างสมบูรณ์ พวกเขามีชีวิตอยู่กับการติดต่อสื่อสาร
ผ่านทุกเครื่องมือสื่อสารที่ตนมี ทุกที่ทุกเวลา 

MarketingOops (2557) ได้ท าการศึกษากลุ่มผู้บริโภค Gen C ในประเทศไทย และกล่าวว่า 
Gen C หรือ The C Generation เป็นการสังเกตพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ยุคดิจิทัลที่มีไลฟ์สไตล์หรือ
การด าเนินชีวิตที่ค่อนข้างเร่งรีบและอยู่บนปัจจัยทางด้านแนวคิดที่แตกต่างจากคนรุ่นก่อนๆ ไม่ว่า
จะเป็นการมองหาความสะดวก ความคิดสร้างสรรค์ หรือแม้แต่ความสามารถในการควบคุมเวลา
ของตัวเองได้อย่างเต็มที่ จึงกลายมาเป็นแนวคิด 6 C ที่สามารถอธิบายไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ในเมือง 
กรุงได้อย่างครบถ้วน ดังน้ี 

1) Cash Smart ฉลาดคิด ฉลาดบริหารเงิน เพราะคนรุ่นใหม่ไม่ได้มองแค่การเก็บ
เงินไว้น่ิงๆ อีกต่อไป แต่มองหาลู่ทางในการต่อยอดจากสินทรัพย์ที่ตัวเองมีอยู่ รวมถึงการใช้เงินให้
ได้ผลประโยชน์อย่างสูงสุดด้วย 
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2) Convenience ชีวิตสะดวกสบาย ข้อน้ีเห็นได้ชัดเจนเพราะคนกรุงรุ่นใหม่ๆ 
ต้องการความสะดวกสบายเป็นที่ต้ัง โดยเฉพาะที่อยู่อาศัย การเดินทาง การเลือกซื้อสินค้า หรือ
แม้แต่การน่ังท างานหรืออ่านหนังสือสบายๆ นอกจากน้ันสิ่งที่เห็นได้ชัดคือการจัดการชีวิตด้วย
เทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นผ่านโทรศัพท์มือถือ ผ่านเว็บ ผ่านแอปพลิเคชั่นต่างๆ ที่ช่วยให้การจัดการ
สะดวกข้ึนกว่าที่เคยเป็น 

3) Creative สนใจรายละเอียดและงานออกแบบที่ดูดีมีสไตล์ จะเห็นได้ว่าคนรุ่น
ใหม่มักให้ความส าคัญกับเรื่องดีไซน์ การใส่ศิลปะเข้าไปในงานต่างๆ มากข้ึน รวมถึงสินค้า ที่อยู่
อาศัย หรือแม้แต่การใช้งานต่างๆ ต้องมีจุดขายมากกว่าแค่การใช้งานทั่วไป 

4) Casual ความสมดุลของการใช้ชีวิตระหว่างงานและเรื่องส่วนตัว เราจะได้ยินค า
ว่า Work Life Balance บ่อยจนเป็นเรื่องปกติไปแล้ว เพราะการจัดการให้ได้ความสมดุลที่ลงตัวท า
ให้คนรุ่นใหม่รู้สึกมีคุณค่าและได้ประโยชน์สูงสุดจากการใช้ชีวิตประจ าวันน่ันเอง 

5) Control การจัดการเวลาและชีวิตของตัวเองได้ คือการแบ่งปันเวลาระหว่างการ
ใช้ชีวิต การท างาน และเวลาเล่นได้อย่างลงตัว ซึ่งคน Gen C มองหาวิธีใหม่ๆ ในการจัดการความลง
ตัวน้ีอยู่เสมอ 

6) Connect เชื่อมต่อชีวิต 24 ชั่วโมง ข้อน้ีคงเป็นข้อที่ชัดเจนมากที่สุดอีกข้อ ไม่ว่า
จะเป็นการใช้ชีวิตแบบออนไลน์ การเข้าถึงข่าวสาร การพูดคุยกับเพื่อน ฯลฯ ซึ่งข้อจ ากัดเรื่องเวลา
และระยะทางกลายเป็นเรื่องที่เล็กลงเรื่อยๆ ในทุกวันน้ี 

Zocial (2015) ได้ท าการศึกษากลุ่มผู้บริโภค Gen C ในประเทศไทย พบว่า มีพฤติกรรม 5 C 
ดังน้ี 

1) Connection (การเชื่อมต่อ)  มีการเชื่อมต่อที่แทบจะตลอด 24 ชั่วโมง และ
โซเชียลมีเดียก็คือกิจกรรมหลัก  

2) Convenience (ความสะดวกสบาย) พฤติกรรมที่ชอบ “ความสะดวกสบาย” ใน
ทุกสิ่งโดยอย่างยิ่งกับการซื้อ–ขายสินค้า 

3) Creation (ความสร้างสรรค์) พฤติกรรมที่ชอบ “ความสร้างสรรค์” มีความคิด
เป็นของตัวเอง ชอบดูในสิ่งที่ไม่ซ้ าซาก 

4) Curation (บอกต่อ) พฤติกรรมที่ชอบ “บอกต่อ” สิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัว และแชร์
ในสิ่งที่ตนเห็นว่ามีคุณค่าแก่ผู้อื่น 

5) Community (การอยู่เป็นกรุ๊ป) พฤติกรรมที่ชอบ “การอยู่เป็นกรุ๊ป” และการ
รวมตัวของผู้ที่มีความชื่นชอบเหมือนๆ กัน 
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2.1.2 รูปแบบของเจนเนอชั่น ซี 
มหาวิทยาลัยมหิดล (2556) ได้มีการท าแบบส ารวจเชิงปริมาณจ านวน 741 คน ของกลุ่มผู้ 

บริโภค Gen C ในกรุงเทพฯและปริมณฑล ณ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556 สามารถแบ่งรูปแบบของ
กลุ่มผู้บริโภค Gen C ได้ 5 รูปแบบ ดังน้ี 

1) Proactive Surfer (นักกิจกรรม) อยากเป็นส่วนหนึ่งของสังคมออนไลน์ ท าให้
ชอบกด Like ตามเพื่อน ชอบเข้าร่วมกิจกรรมกับแบรนด์ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค 

2) Explorer (นักค้นหา) หาค าตอบสิ่งที่อยากรู้ในโลกออนไลน์อย่างเดียว หาก
สนใจเรื่องอะไรแล้วจะศึกษาข้อมูลลึกมาก ไตร่ตรองสิ่งที่จะแชร์บนโซเชียลเน็ตเวิร์คมาก หลังแชร์
ข้อมูลจะชอบรอการตอบกลับ 

3) Stream Adopter (นักเขียน) ต้องการที่จะเป็นผู้น ากลุ่มในโลกออนไลน์ ชอบ
เขียนวิจารณ์สินค้า โพสต์รูปภาพหรือวิดีโอที่สร้างข้ึนตามกระแสผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค 

4) Original Creator (นักเล่าเรื่อง) เปิดเผยตัวตนจริงๆ ในโลกออนไลน์ เชื่อมต่อ
แบบ Multi–Screen พร้อมท ากิจกรรมอื่นอยู่เสมอ น าเสนอรูปแบบการด าเนินชีวิตของตนเองผ่าน
การโพสต์ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ 

5) Luker (นักอ่าน) ไม่แสดงตัวตนบนโซเชียลเน็ตเวิร์ค ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อความ
บันเทิง 

MarketingOops (2557) ได้ท าการแบ่งกลุ่มอายุของ Gen C ออกเป็น 3 กลุ่ม ดังต่อไปน้ี 
1) Baby Gen C อายุต้ังแต่ 18–24 ปี ซึ่งก็ได้แก่วัยรุ่นจนช่วงมหาวิทยาลัยจนถึงชีวิต

เริ่มท างานใหม่ๆ ต้องยอมรับว่ากลุ่มคนกลุ่มน้ียังมีก าลังซื้อตามการตัดสินใจต่อผู้ปกครองอยู่  
2) Bachelor Gen C มีช่วงอายุต้ังแต่ 25–34 ปี เป็นช่วงวัยท างานระดับพนักงานจนถึง

ผู้บริหารระดับกลาง จะเห็นว่าอายุถึง 34 เป็นช่วงเวลาที่คนเหล่าน้ียังไม่แต่งงาน พวกเขาพร้อมจะซื้อ
สินค้าและทุ่มเงินให้กับความสะดวกสบายของตัวเองและยังไม่รู้สึกต้องประหยัดมากเท่ากับคนมี
ครอบครัวแล้ว 

3) Marriage Gen C มีช่วงอายุ 35–44 ปี เป็นช่วงที่มีครอบครัวและมองหาความมั่นคง  
 
2.1.3 ความแตกต่างของเจนเนอเรชั่น ซี กับ เจนเนอเรชั่น วาย 
พสุ เดชะรินทร์ (2555) ได้อธิบายไว้ว่าแม้ว่าคนเจนเนอเรชั่น ซี จะชอบโพสต์ไม่ว่าจะเป็น

ข้อความต่างๆ รูปภาพ หรือวีดีโอ บนสื่อสังคมออนไลน์ อันได้แก่ Facebook Youtube และ Twitter 
แต่คนกลุ่มน้ีจะโพสต์สิ่งต่างๆ ด้วยความระมัดระวังและมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการ
แบ่งปันสิ่งดีๆ ให้กับผู้อื่น การแบ่งปันความรู้ การประชาสัมพันธ์ตนเองหรือครอบครัวหรือ
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หน่วยงาน การแบ่งปันอดีตกับเพื่อนๆ เป็นต้น ส่วนคน เจนเนอเรชั่น วาย จะโพสต์เป็นข้อความพร่ า
ร่ าพันถึงอารมณ์ในช่วงต่างๆ ของตนเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งต่างจากคนเจนเนอเรชั่น ซี ที่ใช้สติในการมี
ปฏิสัมพันธ์กับสังคมออนไลน์และเทคโนโลยีมากกว่า 
 

2.1.4 แนวโน้มกลุ่มเจนเนอเรชั่น ซี ในปี ค.ศ. 2020 
Friedrich et al. (2010)ได้ท าการรวบรวมข้อมูลจากประชากรทั่วโลกซึ่งลักษณะพฤติกรรม

ที่ส ารวจพบน้ี อาทิ การใช้เทคโนโลยี เพื่อการสื่อสาร การเก็บข้อมูลความบันเทิง และการ
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น เป็นต้น ซึ่งพฤติกรรมน้ีล้วนเกิดจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และ
ผู้ส ารวจยังเชื่อมั่นอีกว่าในป ีค.ศ. 2020 กลุ่มเจนเนอเรชั่น ซี จะกลายเป็นกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มใหญ่ที่มี
อิทธิพลมากที่สุดในโลก จากผลส ารวจระดับทางอิทธิพลด้านพฤติกรรมต่างๆ ของเจนเนอเรชั่น ซี 
ที่จะเกิดข้ึนในป ีค.ศ. 2020 ดังแสดงในภาพที่ 2.1  

 
ภาพที่ 2.1  แผนผังแสดงระดับของอิทธิพลด้านพฤติกรรมต่างๆ ของเจนเนอเรชั่น ซี 
แหล่งที่มา:  Friedrich, et al. 2010. 
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1) On the Grid 24/7 (Twenty–four Seven) คือ  ลักษณะของการ เชื่ อมต่อกับ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตตลอดเวลาก าลังจะกลายเป็นบรรทัดฐาน หรือสิ่งจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตในป ี
ค.ศ. 2020 

2) Social Animal 2.0 คือ สัตว์สังคมยุค 2.0 ด้วยประสิทธิภาพการท างานร่วมกัน
ของเทคโนโลยีและกลไกทางสังคม ซึ่งหมายรวมถึงเครือข่ายสังคม (Social Network) ช่องทาง
แสดงความคิดเห็น (Voice Chanel) กลุ่มสังคมออนไลน์ (Online Group) บล็อก (Blog) และข้อ 
ความอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ท าให้ขนาดและความหลากหลายของเครือข่ายความสัมพันธ์ส่วนบุคคล
จะยังคงเติบโตข้ึนเรื่อยๆ เครือข่ายที่ว่าน้ีจะรวมถึงคนรู้จักซึ่งนอกเหนือจากครอบครัว เพื่อน หรือ
เพื่อนร่วมงาน แต่จะเป็นใครก็ได้ที่มีความประสงค์ หรือมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน 

3) Digital Information Osmosis คือ ผู้คนจะบริโภคข้อมูลผ่านระบบดิจิทัลเพิ่มข้ึน
อย่างมากข้อมูลข่าวสารจะเพิ่มข้ึนมากมายเสมือนหน่ึงว่าถูกบรรจุอยู่ในสระน้ าขนาดมหึมา รอให้
ผู้บริโภคเข้ามาเลือกสรรข้อมูลข่าวสารเฉพาะที่ตนต้องการ การบริโภคข้อมูลแบบปราศจาก
ขอบเขตและเงื่อนไขก าลังจะกลายเป็นบรรทัดฐานของสังคมในยุคน้ี 

4) Broadcast Privacy คือ ความกังวลเก่ียวกับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย
ของข้อมูลส่วนบุคคลลดลง เน่ืองจากผู้คนรับรู้ประโยชน์ที่จะได้รับที่มีมากกว่าความเสี่ยงเหล่านั้น 
และกลไกรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลก็ถูกพัฒนามากข้ึนกว่าในอดีต จนท าให้ผู้ใช้
รู้สึกปลอดภัยมากข้ึน ผลลัพธ์ที่ได้คือความพร้อมและความสมบูรณ์สูงสุดในการติดต่อสื่อสารแบบ
เรียลไทม์ 

5) i–Everywhere คือ ด้วยความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลส่วน
บุคคลเพิ่มข้ึนเจนเนอเรชั่น ซี จะสามารถเข้าสู่ชีวิตดิจิตอลของตนเองได้จากอุปกรณ์ใดใด หรือจาก
ที่ใดในโลกก็ได้ ด้วยข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดได้ถูกบันทึกไว้ในระบบที่เรียกว่า Cloud ด้วยความที่
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นสิ่งส าคัญในศตวรรษน้ี ท าให้แนวโน้มในเรื่องราคาของอุปกรณ์ต่างๆ จะ
ลดลงแต่ค่าใช้จ่ายส าหรับบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายยังคงสูงอยู่ 

6) Growing Generation Gap คือ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบดิจิทัลได้ขยาย
วงกว้างไปถึงคนที่มีอายุมากกว่า 50 ปีและจะมีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมเสพติดออนไลน์เพิ่มมาก
ข้ึนในอนาคต 

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าลักษณะพฤติกรรมในปี ค.ศ. 2020 จะเป็นลักษณะพฤติกรรมของ
เจนเนอเรชั่น ซี กล่าวคือ ในการด าเนินชีวิตในทุกๆ ด้านล้วนถูกแวดล้อมไปด้วยอุปกรณ์การสื่อสาร
ที่จ าเป็นจะต้องเชื่อมต่อกับโลกออนไลน์ตลอดเวลา ดังน้ันเจนเนอเรชั่น ซี จึงกลายเป็นศูนย์กลาง
ของโลกดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ 
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Nielsen (2010) ได้ศึกษาเรื่อง สถานะของสื่อ : รายงานเก่ียวกับผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกา 
ด้านดิจิทัล โดยศึกษากับกลุ่มชาวอเมริกัน พบว่ากลุ่มผู้บริโภคที่นิยมความเป็นดิจิทัลน้ีว่า "เจนเนอ
เรชั่น ซี" โดยเป็นการรวมกลุ่มประชากรใน "Gen Y" และ"Gen Z" เข้าด้วยกันคนกลุ่มน้ีเติบโตมา
กับการใช้อุปกรณ์ต่างๆ เชื่อมต่อไปสู่บุคคลอื่นๆ ในวิธีที่แตกต่างไปจากขนบเดิม จะพบว่าเขา
เชื่อมต่อกับคนอื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในห้องเดียวกันได้ผ่านเทคโนโลยี จะเริ่มเข้าใจถึงภาพรวมการ
เชื่อมต่อเจเนอเรชั่นที่มีสื่ออินเทอร์เน็ตเป็นพื้นฐานกลุ่มน้ีได้กลุ่มลักษณะประชากรกลุ่มใหม่ ที่
ไม่ได้ใช้หลักอ้างอิงตามช่วง พ.ศ.เกิดอีกต่อไป แต่นิยามตามอัตราความกระตือรือร้นของการเป็น
คนในยุคดิจิทัล โดยเรียกพวกเขาว่า คน "เจนซี" (Gen C) หรือ "Generation C" ตัวน้ีย่อมาจากค าว่า 
"Connectedness" และผลการศึกษายังได้แยกเป็นหัวข้อดังน้ี หัวข้อแรก ได้แก่ กลุ่มสมาร์ทโฟน หาก
นับในกลุ่มผู้เป็นเจ้าของสมาร์ทโฟนทั้งหมด กลุ่มอายุที่มีอัตราการเป็นเจ้าของสมาร์ทโฟนสูงสุดคือ 
18–34 ปี และกลุ่มอายุ 13–17 ปี คือกลุ่มผู้เป็นเจ้าของแท็บ ส่วนอัตราการใช้งานส่ือ โซเชียลเน็ตเวิร์ก 
และเว็บบล็อก โดยกลุ่มอายุ 35–49 ปี มีการใช้งานสูงสุด และหัวข้อถัดมาเกี่ยวกับการใช้งานสื่อ
ออนไลน์ ประเภทวิดีโอ โดยกลุ่มอายุ 35–49 ปี มีสัดส่วนสูงสุดสุดท้าย เป็นการส ารวจเก่ียวกับอัตรา
การดูโทรทัศน์ ปรากฏว่า กลุ่มอายุ 2–17 ปี มีสัดส่วนสูงสุดเท่ากับกลุ่มอายุ 18–34 ปี นอกเหนือไป
กว่าน้ัน ผลการศึกษายังระบุว่า ผู้หญิงมีอัตราการใช้งานสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ก และเว็บบล็อกสูงกว่า
ผู้ชาย กล่าวคือ ผู้หญิง 54% และผู้ชาย 46% และดูส่ือออนไลน์วิดีโอมากกว่าด้วย ที่ 53% กับ 47% 
ขณะที่ผู้ชายมีสัดส่วนมากกว่าผู้หญิงในเรื่องอัตราการครอบครองแท็บเลต ที่ 53% แต่อัตราการ
ครอบครองโทรศัพท์ประเภทสมาร์ทโฟน ทั้งผู้หญิงและผู้ชายมีอัตราส่วนเท่ากันพอดี ที่ 50% 

มหาวิทยาลัยมหิดล (2556) ได้มีการท าแบบส ารวจเชิงปริมาณจ านวน 741 คน จากกลุ่มผู้ 
บริโภค Gen C ในกรุงเทพฯและปริมณฑล ณ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556 และการวิจัยเชิงคุณภาพ ใน
รูปแบบการสัมภาษณ์เชิงลึก 30 คน และการสนทนาแบบกลุ่ม จ านวน 3 กลุ่มๆละ 6–8 คน พบว่า 
อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตที่ Gen C ใช้ คือ Smart Phone 84% เพื่อแชท/พูดคุย Notebook 10% 
เพื่อเช็คอีเมล Tablet 6% เพื่อติดตามข่าวสาร Websiteที่ Gen C เข้าส่วนใหญ่ คือ Pantip 39% Sanook 
14% Manager 11%  Gen C ชอบแชร์ข้อมูลต่างๆผ่าน Facebook 95% รูปภาพที่ Gen C ชอบโพส คือ 
รูปภาพที่มีข้อความโดนใจ 50% รูปภาพที่ เป็นกระแส 43%Social Network ที่Gen C ใช้  คือ 
Facebook 92%Youtube 5% Instagram 2% วัตถุประสงค์ในการเข้าใช้อินเตอร์เน็ต คือ ติดตาม
ข่าวสาร แชท/พูดคุยและเช็คอีเมล วุฒิการศึกษาของ Gen C คือ ปริญญาตรี 62% ปริญญาโท 27% ต่ า
กว่าปริญญาตรี 11%  ประกอบอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน 52% เจ้าของกิจการ 22% รับจ้างอิสระ 
9% นักเรียน/นักศึกษา 6% รายได้ 20,001–40,000 บาท 48% ต่ ากว่า 20,000 บาท 21%            40,001–
60,000 บาท 17% และ 60,001 บาทข้ึนไป 13% 
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Zocial (2015) ได้เผยข้อมูลพฤติกรรมของคน Gen C ที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่โดยแบ่งเป็น
พฤติกรรม 5C ดังน้ี 1) Connection พฤติกรรมที่ชอบ “การเชื่อมต่อ” อยู่ตลอดเวลาการเชื่อมต่อ 
Internet  82.1% ใช้สมาร์ทโฟน เฉลี่ย 5.7 ชั่วโมง/วัน 54.7% ใช้คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ เฉลี่ย 5.4 
ชั่วโมง/วัน 45.2% ใช้คอมพิวเตอร์พกพา เฉลี่ย 5 ชั่วโมง/วัน 21.1% ใช้แทบเลต เฉลี่ย 3.8 ชั่วโมง/วัน 
8.6% ใช้สมาร์ททีวี เฉลี่ย 3 ชั่วโมง/วันSocial Network คือกิจกรรมที่ถูกใช้งานมากที่สุดผ่าน Internet 
โดยแบ่งเป็นการเข้าถึง Social Network ด้วยโทรศัพท์และแทบเลต : 82.7%คอมพิวเตอร์ : 45.3%  2) 
Convenience พฤติกรรมที่ชอบ “ความสะดวกสบาย” ในทุกสิ่งโดยอย่างยิ่งกับการ      ซ้ือ–ขายสินค้า
ซื้อออนไลน์สบายยังไงกว่า 46% บอกว่าประหยัดเวลาในการเดินทางและสั่งซื้อได้ตลอด 24 ชม. 
38% เว็บไซต์ค้นหาสินค้าได้ง่าย ไม่ต้องเดินขาลากอยุ่ตามห้างสินค้าออนไลน์ยอดฮิต 42.6 % แฟชั่น 
(เสื้อผ้า, กระเป๋า, เครื่องประดับ) 27.5 % อุปกรณ์ไอที 24.4% สุขภาพและความงาม 23.2% บริการ
เดินทาง/ท่องเที่ยว (จองต๋ัวเครื่องบิน/รถทัวร์/ที่พัก) 21% บริการดาวน์โหลด (ริงโทน/เพลง/แอพพริ
เคชันต่างๆ) 3) Creation พฤติกรรมที่ชอบ “ความสร้างสรรค์” มีความคิดเป็นของตัวเอง ชอบดูในสิ่ง
ที่ไม่ซ้ าซากตลอดทั้งปี ค.ศ. 2014 อัพโหลดวีดีโอทั้งหมดประมาณ 318,913 คลิป (เฉลี่ยเดือนละ 
26,576 คลิป)ในปี ค.ศ. 2015 ต้ังแต่เดือนมกราคม–สิงหาคม อัพโหลดวีดีโอทั้งหมดประมาณ 
272,958 คลิป (เฉลี่ยเดือนละ 34,120 คลิป) 4) Curation พฤติกรรมที่ชอบ “บอกต่อ” สิ่งต่างๆ ที่อยู่
รอบตัว และแชร์ในสิ่งที่ตนเห็นว่ามีคุณค่าแก่ผู้อื่น 5) Community พฤติกรรมที่ชอบ “การอยู่เป็น
กรุ๊ป” และการรวมตัวของผู้ที่มีความชื่นชอบเหมือนๆ กันPantip สุดยอด Community ของ Gen C 
ในประเทศไทย 

จากการศึกษาเเนวคิดเก่ียวเจเนอร์เรชั่น ซี จะพบว่า ในชีวิตประจ าวันของกลุ่มผู้บริโภคกลุ่ม
น้ีเต็มไปด้วยผลผลิตจากเทคโนโลยีที่เข้ามาสอดแทรกอยู่ในทุกไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะในเวลางานหรือ
เวลาส่วนตัว และที่ส าคัญที่สุด คือบรรดาอุปกรณ์ส าหรับการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแทบจะ
กลายเป็นของส าคัญที่กลุ่มผู้บริโภคกลุ่มน้ีต้องพกติดตัวไปในทุกที่ และแทบจะตลอดตราบเท่าที่ยัง
ต่ืน ว่างปั๊บหยิบข้ึนมาใช้ทันทีและพบพฤติกรรมต่างๆ ที่แตกต่างจากกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มอื่น คือ ชอบ
แชร์ ชอบโพส ชอบหาข้อมูล ชอบแสดงความคิดเห็น ต้องการมีส่วนร่วมกับสังคมน้ี และพร้อมจะ
บอกต่อสิ่งดีๆ ที่เขาถูกใจหรือพึงพอใจแก่บุคคลอื่นประกอบกับแนวโน้มในปี ค.ศ. 2020 กลุ่มเจน
เนอเรชั่น ซี จะกลายเป็นกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มใหญ่ที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลก ดังน้ันผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจในกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่กลุ่มน้ี จึงน ามาประยุกต์ใช้กับวิจัยครั้งน้ี โดยเลือกใช้ลักษณะ
พฤติกรรมเจเนอร์เรชั่น ซี ของ Nielsen (2010) คือ 1) Connection เป็นผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ตลอดเวลา 2) Community เข้าร่วมกลุ่มสังคมออนไลน์หลากหลายกลุ่ม มีการถก เถียง
แสดงความคิดเห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 3) Creation เป็นผู้สร้างสรรค์เน้ือหา ภาพถ่ายหรือวิดีโอ
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ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของตนเอง 4) Curation เป็นผู้ที่ชอบการค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคมและเหมาะสมเพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีของตน และแชร์ข้อมูลบนสังคมออนไลน์ของตน
อย่างมีสติในการวิจัยครั้งน้ี 

 

2.2  เเนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 

 
2.2.1 พัฒนาการแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 
แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจน้ัน  มีการกล่าวถึงกันมาต้ังแต่ต้ น

ศตวรรษที่ 20  จากหลากหลายแนวคิดและชื่อเรียกที่ต่างกันไป เริ่มจากปี ค.ศ. 1940 มีการใช้ค าว่า  
“Social Audit” โดยศาสตราจารย์  Theodor Kreps จาก Stanford BusinessSchool ซึ่งกล่าวถึงการ
จัดท ารายงานที่แสดงถึงการมีความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ  ต่อมาในปี ค.ศ. 1953 มี
การตีพิมพ์หนังสือ Social Responsibilities of the Businessman ซึ่งเขียนโดย Bowen (1953 อ้างถึง
ใน อนันตชัย ยูรประถม,  2550)  และบุคคลท่านน้ีได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่ง CSR แนวคิดน้ี
ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง โดยสามารถสรุปพัฒนาการได้ดังภาพที่ 2.2 

 
ภาพที่ 2.2  พัฒนาการแนวคิด CSR 
แหล่งที่มา:  อนันตชัย ยูรประถม,  2550. 
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นอกจากวิวัฒนาการของการมุ่งเน้นทางสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามตารางข้างต้น  ใน
ขณะเดียวกันได้มีความพยายามของนักวิชาการในการอธิบายความสัมพันธ์และการเชื่อมโยง
ระหว่างธุรกิจกับสังคมภายในบริบทของแนวคิดและทฤษฏีต่างๆ ได้แก่ 

1) ความชอบธรรมทางสังคม (Legitimacy Theory)  
 “สังคมเป็นผู้อนุญาตให้บริษัทใช้ทรัพยากรทางสังคม” 
 (Donaldson, 1983;Balabanis et al, 1997) 
 “สังคมเป็นผู้ออกใบอนุญาตชั่วคราวให้กับบริษัท” 
 (Walden& Schwartz, 1997) 

มุมมองของ CSR จากแนวคิดน้ี เป็นการมองในประเด็นของความชอบธรรมในการด าเนิน
ธุรกิจที่เชื่อว่า อ านาจในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรบุคคลขององค์กร
น้ันไม่เกิดจากความต้องการขององค์กรเอง  แต่แท้ที่จริงอ านาจและสิทธิเหล่าน้ีได้มาจากการยอมรบั
ของสังคมที่จะเป็นผู้พิจารณาว่าการด าเนินธุรกิจขององค์กรน้ันๆ  เป็นไปตามความคาดหวังของ
สังคมโดยรวมหรือไม่ และสิทธิในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่ได้รับอนุญาตจากสังคมน้ีเป็น
การยอมรับชั่วคราวเท่าน้ัน  เน่ืองจากสังคมเองจะท าการตรวจสอบการด าเนินธุรกิจขององค์กรอยู่
เสมอ เมื่อใดที่สังคมเห็นว่าการกระท าขององค์กรไม่ชอบด้วยประการทั้งปวงแล้ว ก็พร้อมที่จะเพิก
ถอนอ านาจและสิทธิน้ันได้ทุกเมื่อ ความอยู่รอดหรือความเจริญเติบโตขององค์กรธุรกิจเอง  จึง
ข้ึนอยู่กับว่าการด าเนินธุรกิจขององค์กรตรงตามความหวังของสังคมหรือไม่หรือไม่เพียงใด  ดังน้ัน
เมื่อพิจารณา CSR จากมุมมองของความชอบธรรมทางสังคมน้ี จึงเป็นเสมือนกับการตระหนักและ
ความสัมพันธ์ของธุรกิจกับชุมชน ที่ฝ่ายหนึ่งปฏิบัติอีกฝ่ายหนี่งท าการตรวจสอบ โดยที่ฝ่ายธุรกิจซึ่ง
เป็นผู้ปฏิบัติต้องท าการตรวจสอบประเมินตนเองอยู่อย่างสม่ าเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าการปฎิบัติของ
ตนเองเป็นที่ยอมรับและบรรลุความคาดหวังของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนและขยาย
ขอบเขตออกไปในวงกว้างอยู่ตลอดเวลา จากมุมมองแนวคิดน้ีจะเห็นได้ว่าแท้ที่จริงแล้วสังคม
ต่างหากเป็นผู้ก าหนดสิ่งที่องค์กธุรกิจควรจะท า 

2) ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ (Public Responsibility)    
 “ธุรกิจต้องรับผิดชอบในผลกระทบที่เกิดข้ึนกับพื้นที่สาธารณะโดยรอบและในวง

กว้าง” (Wood, 1991;  Kolk, 2000) 
 “พฤติกรรมและกระบวนการทางธุรกิจต้องอยู่ภายใต้แนวทางที่สังคมเป็นผู้

ก าหนด” (Bowen, 1953) 
แนวความคิดน้ีเป็นการก าหนดให้องค์กรต้องรับผิดชอบต่อผลที่ได้ (Outcome) จากการ

ด าเนินธุรกิจที่เกิดข้ึนในพื้นที่โดยตรงและพื้นที่ต่อเน่ือง ซึ่งกลายเป็นประเด็นทางสังคม (Social 
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Issues) ต่างๆ  ในเวลาต่อมา  ทั้งน้ีสังคมจะเป็นผู้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติให้กับองค์กรเอง         ซ่ึง
ต่อจากน้ันองค์กรมีหน้าที่จะต้องวางนโยบายและแนวทางการตัดสินใจให้ตรงตามวัตถปุระสงค์และ
คุณค่าที่สังคมปรารถนา  

3) ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder)   
 “CSR คือการจัดการผู้มีส่วนได้เสีย” 
 (Yakovleva, 2005) 

ทฤษฎีเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียน้ีเชื่อมโยงอย่างเหนียวแน่นกับเรื่องของความชอบธรรม 
(Legitimacy) โดยมุมมองจากทฤษฎีน้ีมุ่งไปยังนโยบายขององค์กรธุรกิจ  ที่สร้างผลกระทบให้เกิด
กับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ไม่ว่าจะเป็น ลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น คู่ค้า คู่แข่ง ภาครัฐและ
ชุมชน เป็นต้น โดยองค์กรมีภาระรับผิดชอบที่จะต้องตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนส่วน
ได้เสียของตนเอง หรืออีกนัยหน่ึง ทฤษฎีน้ีเป็นเรื่องของการบริหารจัดการผู้ที่มีส่วนได้เสีย 
(Stakeholder Management) ขององค์กรธุรกิจ  โดยพิจารณาถึงความจ าเป็น (Need) ความสนใจ 
(Interest) และผลกระทบ (Effect) ที่เกิดข้ึนจากนโยบายและการด าเนินงานขององค์กร  เพราะการที่
องค์กรจะสามารถด ารงอยู่ ด าเนินการ เจริญก้าวหน้า หรือล่มสลาย  ถือเป็นความชอบธรรมของผู้ที่มี
ส่วนได้เสียขององค์กรที่จะเป็นผู้ก าหนดน่ันเอง  

4) จริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics)   
 “การปฏิบัติของบริษัทไม่เพียงท าเพื่อความต้องการของตนเองภายใต้กฎระเบียบ

ข้อบังคับของสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเท่านั้น แต่เพื่อคุณค่าทางจริยธรรม เช่น เสรีภาพ ความ
เท่าเทียมและความยุติธรรม ด้วยเช่นกัน” (Maignan & Ferrell, 2003) 

จริยธรรมทางธุรกิจขององค์กรจะเกี่ยวพันถึงทฤษฎีปทัสถานหรือ Norm Theory  ซึ่ง
หมายถึง การที่ผู้น าขององค์กรธุรกิจเป็นผู้รับผิดชอบในการใช้ศีลธรรม (Moral) เป็นเครื่องมือ      
ในการตัดสินใจก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ขององค์กร  หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงก็คือ การมีผู้น าที่มี
ศีลธรรม  (Moral Leadership)  เป็นผู้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติขององค์กรที่ก่อให้เกิดคุณค่า
มากกว่าข้อก าหนดขององค์กร  หรือตามความต้องการของผู้ที่มีส่วนได้เสีย โดยค านึงถึงคุณค่าทาง
จริยธรรมอื่นๆ เช่น ความเสมอภาค เสรีภาพและความเป็นธรรม อีกด้วย   

5) การเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม (Corporate Citizenship)   
 “บริษัทได้รับการคาดหวังถึงการอาสาและความสมัครใจในการช่วยกันดูแลรักษา

สังคมให้มีความเป็นอยู่ที่ดีในฐานะพลเมืองที่ดีเช่นเดียวกับบุคคล” (Logan, 1998) 
แนวความคิดน้ีมองว่าองค์กรธุรกิจเป็นหน่วยหนึ่งหรือเทียบเท่ากับบุคคล และต้องมีหน้าที่

เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมน้ันๆ เช่นเดียวกัน  จากแนวคิดของ Carroll and Buchholz (2002)  ความ
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รับผิดชอบอย่างที่ 4 ของพลเมืองที่ดี (Economic, Legal, Ethical และPhilanthropic Responsibilities) 
ก็คือความรับผิดชอบด้านการให้เพื่อสังคม (Philanthropic Responsibility) เพื่อช่วยให้สังคมเกิดการ
พัฒนา โดยเป็นการมององค์กรในระดับเดียวกับบุคคลน่ันก็คือ  องค์กรควรมีการบริจาค  สนับสนุน  
ช่วยเหลือโดยความสมัครใจ  เพื่อช่วยให้สังคมดีข้ึนอย่างยั่งยืนน่ันเอง 
 

2.2.2 ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 
Carroll (1979) กล่าวว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ น้ันเก่ียวข้องกับความคาดหวัง

ทางเศรษฐกิจ  กฎหมาย  จริยธรรม  และความระมัดระวังที่สังคมมีต่อองค์กร ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 
Matten and Moon (2004) กล่าวว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจเป็นกลุ่มของแนวคิด

ที่คาบเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจการช่วยเหลือสาธารณะ การเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมความ
รับผิดชอบอย่างยั่งยืน และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นแนวคิดที่เป็นพลวัตรและสามารถ
โต้แย้งได้ที่ถูกฝังตรึงอยู่ในแต่ละบริบททางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และสถาบัน 

Kotler and Lee (2005) ได้ให้ความหมายของ Corporate Social Responsibility: CSR ความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ น้ันหมายถึงการด าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการใส่ใจ และดูแล
รักษาสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักจริยธรรม การก ากับดูแลที่ดี และการน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาบูรณาการเพื่อน าไปสู่การด าเนินธุรกิจที่ประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน ทั้งน้ีการปฎิบัติ
ตามนิยาม CSR ที่สามารถยกระดับตนเองไปสู่ ความยั่งยืนได้เป็นผลส าเร็จโดยไม่ผิดศีลธรรมจรรยา 
ไม่เบียดเบียนทุกฝ่าย ย่อมสร้างสรรค์ ความสุขที่แท้จริงให้กับตนเอง ธุรกิจ รวมทั้งสังคม วัฒนธรรม 
และสิ่งแวดล้อม 

ยูน เฮียววัน (2555) ได้ให้ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจว่า
ความ รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ หรือ CSR มิได้หมายความถึงการท ากิจกรรมให้สังคม
ได้เป็นครั้งเป็นคราวเพียงอย่างเดียว แต่ต้องมองลึกลงไปถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วน ามาตรฐาน
แรงงานเข้ามาชี้ วัด หมายความว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจควรพิจารณา
ความสัมพันธ์ระหว่าง นายจ้าง และลูกจ้าง เป็นอันดับแรกแรก เช่นนายจ้างมีความรับผิดชอบต่อ
ลูกจ้างมากน้อยเพียงใด   

สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (2551) ได้ให้ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
ธุรกิจ ว่าความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ (Corporate Social Responsibility) คือการด าเนินธุรกิจ
ควบคู่ไปกับการใส่ใจและดูแลรักษาสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักจริยธรรมการก ากับดูแล
กิจการที่ดีและการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการเพื่อน าไปสู่การด าเนินธุรกิจที่ประสบ
ความส าเร็จอย่างยั่งยืนกล่าวโดยสรุปความรับผิดชอบต่อสังคมธุรกิจ  (CSR) หมายถึงการด าเนิน
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ธุรกิจโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของคนชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักจริยธรรมและการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อน าไปสู่การด าเนินธุรกิจที่ประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน 

The World Business Council for SustainableDevelopment (2013)  ได้ให้ค านิยาม CSR ว่า
เป็น “ความมุ่งหมายอย่างต่อเน่ืองขององค์การต่อการปฏิบัติตามพันธสัญญาในการด าเนินธุรกิจ
อย่างมีจริยธรรมเพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าต่อการพัฒนาเศรษฐกิจพร้อมไปกับการพฒันาคุณภาพ
ชีวิตของพนักงานและครอบครัวตลอดจนชุมชนและสังคม”  

คณะกรรมาธิการยุโรป (1999 อ้างถึงใน วิภาดา วีระสัมฤทธิ, 2553, น. 17) ได้ให้ความ 
หมายว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การเป็นแนวคิดที่ผสมผสานความใส่ใจต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมไว้ในกระบวนการด าเนินธุรกิจและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใต้
พื้นฐานการกระท าตามความสมัครใจความมุ่งมั่นหรือพันธะสัญญาที่ธุรกิจมีอยู่อย่างต่อเน่ืองในการ
ที่จะประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมและมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยการปรับปรุง
คุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานตลอดจนครอบครัวของเขาเหล่าน้ัน 

องค์กรเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (2553 อ้างถึงใน วิภาดา วีระสัมฤทธิ
, 2553, น. 17) ได้ให้ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจว่าความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององค์กรธุรกิจหมายถึงแนวทางการจัดการที่มุ่งให้องค์กรธุรกิจผสานการด าเนินธุรกิจ
กับความห่วงใยด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหลาย 

โสภณ พรโชคชัย (2555) ได้ให้ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมว่า ความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ หมายถึง หน้าที่ที่องค์กรธุรกิจจะต้องมีต่อสังคมในฐานะ
หน่วยงานหน่ึงของสังคมที่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมถึงมี
จรรยาบรรณทางธุรกิจและมาตรฐานวิชาชีพที่แน่นอน ส่วนการบ าเพ็ญประโยชน์แม้เป็นส านึกที่
ส าคัญของธุรกิจแต่ก็ไม่ใช่ความรับผิดชอบทั้งหมด 

พิพัฒน์ยอดพฤติการณ์ (2555) ได้ให้ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
ธุรกิจว่าการด าเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กรที่ค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งในระดับ
ใกล้และไกลด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรหรือทรัพยากรจากภายนอกองค์กรในอันที่จะท า
ให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข 

หากพิจารณาความหมายข้างต้น สามารถสรุปสาระส าคัญของความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์กรหรือ CSR ได้ดังน้ีว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร คือการด าเนินธุรกิจโดยมี
ความใส่ใจต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมพร้อมไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานใน
องค์กร ซึ่งท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนและยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรธุรกิจ
เอง เพื่อน าไปสู่การด าเนินธุรกิจที่ประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืนและสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน 



25 

2.2.3 ความส าคัญที่ธุรกิจต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 
จิรัชญา โยธาอภิรักษ์ (2551) ได้เสนอประเด็นที่ว่าท าไมนักธุรกิจต้องรับผิดชอบต่อสังคม

และจะรับผิดชอบอย่างไรดังน้ี 
1) ความรับผิดชอบต่อสังคมเพิ่มข้ึนเน่ืองจากอิทธิพลของธุรกิจมาจากแนวคิดที่ว่า

ธุรกิจมีอิทธิพลอย่างมากในเรื่องของเศรษฐกิจการว่าจ้างแรงงานการสร้างความเน่าเสียใน
สิ่งแวดล้อมธุรกิจจะก่อให้เกิดปัญหาหรือป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดได้ในสังคมที่ทุกคนต้องอยู่
ร่วมกันและต้องพึ่งพาอาศัยกันดังน้ันธุรกิจต้องมีความรับผิดชอบในการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาแก่
สังคมหรือถ้าเกิดปัญหาข้ึนแล้วต้องช่วยแก้ไขปัญหาน้ัน 

2) ธุรกิจจะด าเนินการเป็นระบบเปิดสองทางโดยเปิดรับสิ่งที่เป็นแนวความ
ต้องการจากสังคมและเปิดเผยวิธีการด าเนินงานให้สังคมได้รับรู้ข้อเสนอน้ีท าให้นักธุรกิจมีความ
ปรารถนารับฟังตัวแทนของสังคมในเรื่องที่เกี่ยวกับปัญหาต่างๆของสังคมและการปรับปรุง
สวัสดิการในสังคมในทางกลับกันสังคมต้องมีความปรารถนาจะรับฟังการรายงานจากธุรกิจว่าได้
ท าอะไรไปอันเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งทั้ง  2 ฝ่ายต้องรายงานต่อกันอย่าง
เปิดเผย 

3) การบริการผลผลิตหรือกิจกรรมที่จะเป็นผลเสียและผลดีต่อสังคมต้องมีการคิด
ค านวณอย่างถี่ถ้วนในการตัดสินใจจะด าเนินการโดยเน้นว่าการพิจารณาแต่ในแง่ความเป็นไปได้
ทางเทคนิคหรือได้ก าไรทางเศรษฐกิจยังไม่ใช่ปัจจัยที่เพียงพอในการพิจารณาแต่ต้องคิดถึงสังคมที่
ได้รับผลกระทบต่อไปทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

4) ผลเสียต่อสังคมที่เกี่ยวกับแต่ละกิจกรรมผลผลิตหรือบริการจะต้องมีผลถึง
ผู้บริโภคผลเสียที่เกิดข้ึนจากธุรกิจที่มีต่อสังคมจริงๆ จะตกอยู่กับผู้บริโภคในต้นทุนที่สูงกว่ามาก
เกินกว่าที่สังคมจะคาดคิดได้ธุรกิจจ าเป็นต้องค านึงถึงประเด็นน้ีและต้องด าเนินการไม่ให้ผลเสียตก
อยู่กับผู้บริโภค 

5) สถาบันทางธุรกิจในฐานะที่เป็นสมาชิกของสังคมมีความรับผิดชอบในปัญหา
ของสังคมที่อยู่นอกเหนือจากการด าเนินงานปกติถ้าธุรกิจจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญมาแก้ไขปัญหาของ
สังคมที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยตรงจะเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อการแก้ปัญหาสังคม
เหตุผลคือในที่สุดธุรกิจจะได้รับก าไรเพิ่มข้ึนจากการที่ช่วยปรับปรุงสังคมโดยทั่วไปธุรกิจจึงควรมี
ความรับผิดชอบกับสมาชิกของสังคมทั้งหมดเพื่อปรับปรุงสังคมทั่วไปให้ดีข้ึน 
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2.2.4 ประโยชน์ของความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 
สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (2556) ได้

กล่าวถึงประโยชน์ของซีเอสอาร์ไว้ว่าองค์กรธุรกิจคงเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องพิจารณาการด าเนิน
กิจกรรมทางซีเอสอาร์อย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรมที่จับต้องวัดผลได้การผนวกซีเอสอาร์เข้ากับ
กลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อตอบสนองทั้งโจทย์ของสังคมและขององค์กรให้เป็นไปในลักษณะ Win–Win 
น้ันเป็นแนวโน้มส าคัญที่องค์กรหลายแห่งได้น าไปปฏิบัติใช้และก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจใน
บทความตอนน้ีจะได้กล่าวถึงประโยชน์ทั้งในส่วนรูปธรรมที่จับต้องได้  (Tangible) และในส่วน
นามธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Intangible) จากการด าเนินกิจกรรมซีเอสอาร์ต่อองค์กรโดยรวม 

1) ประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมในแง่ของผู้ถือหุ้นหรือเจ้าของกิจการราคาหุ้นมี
เสถียรภาพและมีส่วนล้ ามูลค่าหุ้นในอัตราที่สูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ยเน่ืองจากเป็นที่ต้องการของนักลงทุน
ปัจจุบันเม็ดเงินลงทุนในธุรกิจที่มีซีเอสอาร์ซึ่งเรียกกันเฉพาะว่า  SRI (Social Responsibility 
Investing) น้ันมีมูลค่าเกิน 2 ล้านล้านเหรียญและมีแนวโน้มเพิ่มมากข้ึนเรื่อยๆ เป็นโอกาสที่องค์กร
สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้เพิ่มมากข้ึนซึ่งจะท าให้ต้นทุนทางการเงินมีแนวโน้มที่ ต่ ากว่าเกณฑ์ปกติ
ของตลาดในแง่ของพนักงานเกิดความภาคภูมิใจในการท างานร่วมกับองค์กรได้รับความสุขจากการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่นอกเหนือจากผลตอบแทนในรูปตัวเงินท าให้องค์กรสามารถที่จะรักษา
พนักงานที่มีความสามารถไว้และในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะชักชวนบุคลากรที่มีคุณภาพและ
เป็นที่ต้องการให้เข้ามาทางานกับองค์กรได้องค์กรสามารถสร้างรายได้และส่วนแบ่งตลาดเพิ่มข้ึน
จากการที่ลูกค้าพิจารณาเลือกซื้อสินค้าและบริการจากองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและไม่
ท าลายสิ่งแวดล้อมเช่นการส่งเสริมการขายด้วยการบริจาครายได้ส่วนหนึ่งต่อทุกๆการซื้อผลิตภัณฑ์
ในแต่ละครั้งให้แก่หน่วยงานหรือมูลนิธิที่ช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ องค์กรยังสามารถที่จะลด
รายจ่ายของกิจการจากการด าเนินกิจกรรมซีเอสอาร์  ตัวอย่างเช่น โรงไฟฟ้ารณรงค์ให้ประชาชน
ประหยัดพลังงานเพื่อที่จะได้ไม่ต้องลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าหรือหาแหล่งพลังงานทดแทนแห่งใหม่
หรือการลดงบประมาณใช้จ่ายด้านโฆษณาในการเปิดตัวสินค้าแปรรูปของบริษัทแห่งหนึ่งที่มีส่วน
ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลผลิตที่ล้นตลาดโดยได้รับการสนับสนุนด้าน
ประชาสัมพันธ์จากหลายภาคส่วนในสังคมเปรียบเทียบกับงบโฆษณาสินค้าที่ไม่มีส่วนประสมของ
ซีเอสอาร์ของบริษัทแห่งเดียวกัน 

2) ประโยชน์ที่เป็นนามธรรมองค์กรสามารถได้รับประโยชน์จากการวางต าแหนง่
ตราผลิตภัณฑ์ (Brand Positioning) ให้อยู่ในใจของลูกค้าเป็นอันดับต้นๆ ในประเภทสินค้าหรือ
บริการน้ันๆ โดยการด าเนินกิจกรรมซีเอสอาร์ร่วมกับการท าตลาดผลิตภัณฑ์เช่นร้านกาแฟที่รับซื้อ
เมล็ดกาแฟในท้องถิ่นหรือจากไร่กาแฟที่ใช้เกษตรอินทรีย์เป็นต้นส าหรับองค์กรที่มิได้ใช้ตรา
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ผลิตภัณฑ์เป็นชื่อขององค์กรหรือเป็นองค์กรที่มีหลายตราผลิตภัณฑ์สามารถด าเนินกิจกรรมซี
เอสอาร์ที่เสริมภาพลักษณ์องค์กร (Corporate Image) นอกเหนือจากการวางต าแหน่งตราผลิตภัณฑ์
โดยการสร้างธรรมเนียมปฏิบัติทางธุรกิจที่อ านวยประโยชน์ต่อสังคมโดยสมัครใจมากกว่าเปน็เพยีง
การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับในอุตสาหกรรมหรือกฎหมายบ้านเมืองในด้านต่างๆ เช่น การจัดหา
และดูแลระบบบ าบัดของเสียจากโรงงานให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเกณฑ์ข้ันต่ าของ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือมากกว่าการมีระบบไว้เพียงเพื่อให้ผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์แต่มิได้
เปิดใช้งานเป็นต้นนอกจากน้ีองค์กรยังสามารถจัดท ารายงานของกิจการที่เรียกว่า  Sustainability 
Report ซึ่งหน่วยงาน  Global Reporting Initiative (GRI) เป็นผู้วางกรอบและแนวทางไว้เพื่อใช้
เผยแพร่กิจกรรมทั้งในมิติเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรโดยในปัจจุบันมีองค์กรธุรกิจ
ที่จัดท ารายงานดังกล่าวน้ีแล้วนับพันแห่งทั่วโลก 

Little (2002) ได้ท าการศึกษาพบว่าการท ากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) มีผลดี
ต่อธุรกิจได้ 8 ประการคือ  

1) การบริหารความน่าเชื่อถือ ความน่าเชื่อถือของบริษัทถูกก าหนดด้วยความ
คาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียในบริษัท (Steakholder) พบว่าความน่าเชื่อถือมีความเชื่อมโยงกับ
ความสามารถในการประกอบการของบริษัท ซึ่งพบว่าบริษัทที่สามารถจัดการความสัมพันธ์ และ
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นองค์กรรวมได้น้ันจะส่งผลต่อยอดขายได้มากข้ึนถึง 4 เท่า   

2) ประโยชน์ในการจัดการความเสี่ยง การจัดการด้านสังคมสิ่งแวดล้อมและ     
ธรรมาภิบาล มีความส าคัญมากๆ ในการป้องกันปัญหาอันเกิดจากความเสี่ยงที่ควบ คุมไม่ได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสี่ยงที่เกิดจากการคาดการณ์ของนักลงทุน   

3) ประโยชน์ด้านการคัดเลือกและสร้างแรงจูงใจในการท างานและรักษาพนักงาน
ดีๆ ให้อยู่กับบริษัทในการเลือกสมัครงานเข้าท างานและพนักงานในบริษัทใช้ความรับผิดชอบต่อ
สังคมของบริษัทมาเป็นตัวตัดสินในการเลือกหรือเปลี่ยนไปท างานกับบริษัท   

4) ประโยชน์ด้านความสัมพันธ์ของนักลงทุนและการเข้าถึงเงินทุน  นักลงทุน
ทั่วไปต่ืนตัวและเห็นประโยชน์ของการลงทุนที่รับผิดชอบต่อสังคม   

5) การเรียนรู้และนวัตกรรม บริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมสามารถใช้
เป้าหมายในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมไปในแนวยั่งยืนได้   

6) ความสามารถทางการแข่งขันและจุดยืนในตลาดความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กรน าไปสู่การตัดสินใจซื้อสินค้า มากกว่าการสร้างตราสินค้า หรือความส าเร็จทางการเงินของ
องค์กรน้ัน   
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7) ประสิทธิภาพของการด าเนินงาน คือ การมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมที่จะ
น าไปสู่ ความส าเร็จด้านการเงิน ด้วยการลดการใช้วัตถุดิบ ลดการเกิดของเสียในกระบวนการผลิต 
ซึ่งน าไปสู่ การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย   

8) การยอมรับของสังคมต่อการด าเนินงาน ความคาดหวังหรือทัศนคติของผู้มสีว่น
ได้เสียต่อการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท มีผลอย่างมากต่อการยอมรับให้บริษัท
ด าเนินธุรกิจในสังคมได้ 
 

2.2.5 รูปแบบของความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 
Carroll (1991) ได้พัฒนาแนวคิดความรับผิดชอบต่อสงัคมของบริษทั โดยน าเสนอแบบ 

จ าลองปริามิดของความรับผิดชอบต่อสังคม (The Pyramid of Corporate Social Responsibility) ซ่ึง
แบ่งความรบัผิดชอบต่อสังคมของบริษทัเป็น 4 มิติ โดยมกีารให้ความส าคัญกับเรื่องจริยธรรมและ
ความใจบุญเป็นอยา่งยิ่ง จึงน าไปสู่การพัฒนาเป็นแบบจ าลองที่แสดงความรบัผิดชอบต่อสงัคมไว้   4 
มิติ ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.3  แบบจ าลองปิรามิดของความรับผิดชอบต่อสังคม 
แหล่งที่มา:  Carroll, 1991, pp. 39–48. 
 

1) ความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ  (Economic Responsibility) ซึ่งเป็นฐานความ
รับผิดชอบขององค์กรที่ต้องมีในฐานะของการเป็นสถาบันทางเศรษฐกิจที่ต้องมุ่งสร้างผลผลติไมว่่า
จะเป็นสินค้าหรือบริการตามความต้องการของสังคมและตอบแทนกลับมาในรูปของรายได้เพื่อให้
บริษัทสามารถด ารงอยู่ได้  มีผลก าไรคืนกลับไปยังผู้ลงทุน 
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2) ความรับผิดชอบทางกฎหมาย  (Law Responsibility) เพื่อเป็นการควบคุมไม่ให้
องค์กรธุรกิจมุ่งเน้นแต่จะท าก าไรเพียงอย่างเดียว  โดยไม่สนใจว่าจะเกิดผลกระทบในทางลบ
อย่างไร องค์กรจะต้องบริหารงานภายใต้กรอบของกฎหมายและกฎระเบียบของพื้นที่ที่ตนเอง
ด าเนินธุรกิจอยู่ด้วย 

3) ความรบัผิดชอบด้านจรยิธรรม (Ethic Responsibility) ความคาดหวังทางจริย 
ธรรมจากกลุ่มต่างๆ ทางสงัคมคือระดับของการแสดงออกทางจริยธรรม การพิจารณาของหลัก
ปรชัญาทางศีลธรรม  ซึ่งรวมถงึหลักของความยุติธรรม  สทิธิ  และลทัธิผลประโยชน์  แม้ว่าสิง่น้ัน
จะไมไ่ด้ถูกก าหนดเป็นกฎหมายหรอืกฎระเบียบก็ตาม 

4) ความรบัผิดชอบด้านการให้เพื่อสังคม  (Philanthropy Responsibility) หมายถึง
กิจกรรมใดๆ ก็ตามขององค์กรธรุกิจที่ตอบสนองต่อความคาดหวังของสังคมว่า ตนเองจะเป็นพล 
เมืองที่ดี (Good Corporate Citizens) ของสังคมนั้น  ซึง่รวมถึงการท ากิจกรรมเก่ียวกับการสนับสนุน
สวัสดิการและมิตรภาพที่ดีของมนุษย์  เช่น  การบริจาคทรัพย์เพื่อสนับสนุนการศึกษาหรือพัฒนา
ชุมชน 

โดยสรุปภาพของ CSR ปิระมิดจึงแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบ 4 ประการ ที่เริ่มต้นด้วยพื้น 
ฐานที่ว่าองค์กรมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในเชิงเศรษฐศาสตร์อันดับแรก  ซึ่งหมายถึงต้องรับผิดชอบ
ต่อการบริหารกิจการให้มีก าไร  เพื่อให้กิจการคงอยู่ได้  ในขณะเดียวกันองค์กรธุรกิจก็ได้รับการ
คาดหวังว่าจะเคารพต่อกฎหมายทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับกิจการน้ัน  แต่ที่เหนือจากความ
รับผิดชอบพื้นฐานแล้ว  องค์กรควรมีจริยธรรมที่จะต้องปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง  ซื่อสัตย์ และเป็น
ธรรม   หลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้มีส่วนได้เสีย (พนักงาน  ผู้บริโภค  สิ่งแวดล้อม และ
อื่นๆ)  ทั้งปวง  และในที่สุดองค์กรธุรกิจก็ได้รับการคาดหวังให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมที่ต้ังอยู่  
โดยการให้การสนับสนุน การบริจาคทรัพยากรทางการเงิน หรือบุคคลต่อชุมชนและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของชุมชนน้ัน 

ต่อมาในปี ค.ศ. 2003 Schwartz and Carroll (2003) ได้น าเสนอแนวทาง 3 ขอบเขต (Three 
Domain Approach) ในการด าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ซึ่งเป็นแนวคิดที่
เน้นความรับผิดชอบหลัก 3 ด้านที่ต้องสอดประสานกัน คือ 1) ด้านเศรษฐกิจ 2) ด้านกฎหมาย และ
3) ด้านจริยธรรม นอกจากน้ียังเสนอ Venn Model Framework ที่สามารถแบ่งความรับผิดชอบต่อ
สังคมของบริษัทได้ 7 ประเภท ซึ่งเป็นผลจากการทับซ้อนกันของความรับผิดชอบหลัก 3 ด้าน ซึ่ง
แนวคิดน้ีมีความซับซ้อน แต่เป็นแนวคิดที่ยังคงเป็นสิ่งที่จ าเป็น ดังแสดงในภาพที่ 2.4  
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ภาพที่ 2.4  แนวทาง 3 ขอบเขต (Three Domain Approach) ของชวาร์ตและแคร์รอต 
แหล่งที่มา:  Schwartz & Carroll, 2003, p. 509. 
 

Kotler and Lee (2005) ได้จ าแนก CSR ไว้เป็น 7 ชนิดกิจกรรม ดังน้ี 
1) การส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทางสังคม (Cause Promotion) เป็นการ

จัดหา เงินทุน วัสดุสิ่งของ หรือทรัพยากรอื่นขององค์กร เพื่อขยายการรับรู้และความห่วงใยต่อ
ประเด็น ปัญหาทางสังคมน้ัน ตลอดจนสนับสนุนการระดมทุน การมีส่วนร่วม หรือการเฟ้นหา
อาสาสมัครเพื่อการดังกล่าว องค์กรธุรกิจอาจริเริ่มและบริหารงานส่งเสริมน้ันด้วยตนเอง หรือ
ร่วมมือกับองค์กรหนึ่ง องค์กรใด หรือกับหลายๆ องค์กรก็ได้ เช่น ห้างสรรพสินค้าร่วมรณรงค์การ
ใช้กระเป๋าผ้าเพื่อลดปัญหาโลกร้อน, Body Shop รณรงค์เรื่องการห้ามใช้สัตว์เป็นตัวทดลองในการ
ผลิตเครื่องส าอางค์,  Aleve เป็นสปอนเซอร์การเดินว่ิงเพื่อหาเงินสมทบทุนให้มูลนิธิโรคไขข้อ, การ
รณรงค์โครงการ Keep America Beatiful ในปี ค.ศ. 2003 บริษัทเป็นสปอนเซอร์กิจกรรม ได้แก่ 
Lysol, Pepsi, Firestone เป็นต้น  

2) การตลาดที่เก่ียวโยงกับประเด็นทางสังคม (Cause–Related Marketing) เป็นการ

อุดหนุนหรือการบริจาครายได้ส่วนหนึ่งจากการขายผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยเหลือหรือร่วมแก้ไขประเด็น
ปัญหาทางสังคมจ าเพาะหน่ึงๆ ซึ่งมักมีช่วงเวลาที่จ ากัดแน่นอน หรือด าเนินการแบบจ าเพาะ
ผลิตภัณฑ์ หรือให้แก่การกุศลที่ระบุไว้เท่านั้น กิจกรรมซีเอสอาร์ชนิดน้ี องค์กรธุรกิจมักร่วมมือกับ
องค์กรที่ไม่มีวัตถุประสงค์หาก าไรเพื่อสร้างสัมพันธภาพในประโยชน์ร่วมกัน ด้วยวิธีการเพิ่ม
ยอดขายผลิตภัณฑ์ เพื่อน าเงินรายได้ไปสนับสนุนกิจกรรมการกุศลน้ันๆ ในขณะเดียวกันก็เป็นการ
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เปิดโอกาสให้แก่ ผู้บริโภคได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือการกุศลผ่านทางการซื้อผลิตภัณฑ์โดยไม่
ต้องเสียค่าใช้จ่ายอื่นใด เพิ่มเติม เช่น รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วของสินค้าจะมอบให้มูลนิธิ , 
Comcast บริจาค 4.95 เหรียญสหรัฐ จากค่าบริการติดต้ังอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้แก่ Ronald 
McDonald House Charities  เป็นระยะเวลาหน่ึงเดือน เป็นต้น 

3) การตลาดเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาสังคม (Corporate Social Marketing) เป็นการ
สนับสนุนการพัฒนาหรือการท าให้เกิดผลจากการรณรงค์เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในด้าน
สาธารณสุข ด้านความปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อม หรือด้านสุขภาวะ ความแตกต่างส าคัญระหว่าง 
การตลาดเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาสังคมกับการส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทางสังคม คือ การตลาด
เพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาสังคมจะเน้นที่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Behavior Change) เป็นหลัก ในขณะ
ที่การส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทางสังคมจะเน้นที่การสร้างความตระหนัก (Awareness) 
ตลอดจนการสนับสนุนทรัพยากรด้านทุนและอาสาสมัครเพื่อให้รับรู้ถึงประเด็นปัญหาดังกล่าว เชน่ 
โพรเทคแจกเจลล้างมือเพื่อป้องกันไข้หวัด 2009, Philip Morris สนับสนุนให้ผู้ปกครองคุยกับเด็กๆ
ถึงโทษของการสูบบุหรี่, Pampers จับมือกับมูลนิธิ SIDs สนับสนุนให้จับทารกนอนหงายแทนที่จะ
นอนคว่ าหน้า เป็นต้น 

4) การบริจาคเพื่อการกุศล (Corporate Philanthropy) เป็นการช่วยเหลือไปที่
ประเด็นปัญหาทางสังคมโดยตรง ในรูปของการบริจาคเงินหรือวัตถุสิ่งของ เป็นกิจกรรมซีเอสอารท์ี่
พบเห็นในแทบทุกองค์กรธุรกิจ และโดยมากมักจะเป็นไปตามกระแสความต้องการจากภายนอก
หรือมีผู้เสนอให้ท ามากกว่าจะเกิดจากการวางแผนหรือออกแบบกิจกรรมจากภายในองค์กรเอง ท า
ให้ไม่เกิดการเชื่อมโยงเข้ากับเป้าหมายหรือพันธกิจขององค์กรเท่าใดนัก เช่น การบริจาคเครื่อง
อุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบภัยน้ าท่วม เป็นต้น 

5) การอาสาช่วยเหลือชุมชน (Community Volunteering) เป็นการสนับสนุนหรือ
จูงใจให้พนักงาน คู่ค้าร่วมสละเวลาและแรงงานในการท างานให้แก่ชุมชนที่องค์กรต้ังอยู่และเพื่อ
ตอบสนองต่อประเด็นปัญหาทางสังคมที่องค์กรให้ความสนใจหรือห่วงใยองค์กรธุรกิจอาจเป็น
ผู้ด าเนินการเองโดยล าพัง หรือร่วมมือกับองค์กรหนึ่งองค์กรใด และอาจเป็นผู้ก าหนดกิจกรรมอาสา 
ดังกล่าวน้ันเอง หรือให้พนักงานเป็นผู้คัดเลือกกิจกรรมแล้วน าเสนอต่อองค์กรเพื่อพิจารณาให้การ
สนับสนุน โดยที่พนักงานสามารถได้รับการชดเชยในรูปของวันหยุดหรือวันลาเพิ่มเติม เช่น 
กิจกรรมการร่วมปลูกป่าชายเลน, พนักงานบริษัท Shell ท างานร่วมกับองค์การพิทักษ์มหาสมุทร 
เพื่อท าความสะอาดท้องทะเล 

6) การประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม (Socially Responsible Business 
Practices) เป็นการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจอย่างพินิจพิเคราะห์ทั้งในเชิงป้องกันด้วยการหลีกเลี่ยง 
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การก่อให้เกิดปัญหาทางสังคม หรือในเชิงร่วมกันแก้ไขด้วยการช่วยเหลือเยียวยาปัญหาทางสังคม
น้ันๆ ด้วยกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อการยกระดับสุขภาวะของชุมชนและการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 
โดยที่องค์กรธุรกิจสามารถที่จะด าเนินการเอง หรือเลือกที่จะร่วมมือกับพันธมิตรภายนอกก็ได้ เช่น 
การบ าบัดน้ าเสียก่อนปล่อยสู่ชุมชน, Kraft ตัดสินใจเลิกกิจกรรมการตลาดในโรงเรียนทั้งหมด , 
Starbucks จับมือกับองค์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสากล เพื่อสนับสนุนชาวไร่ให้ลดวิธีการเพาะปลกูที่
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

7) การพัฒนาและส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการตามก าลังซื้อของคนในระดับฐาน
ราก (Developing and Delivering Affordable Products and Services) เป็นการใช้กระบวนการทาง
ธุรกิจในการผลิตและจ าหน่ายสินค้าและบริการสู่ตลาดที่เรียกว่า The Bottom of the Pyramid ใน
ราคาที่ไม่แพง เหมาะกับก าลังซื้อของผู้บริโภคในระดับฐานราก ให้สามารถเข้าถึงสินค้าและบริการ
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต พร้อมกันกับเป็นโอกาสส าหรับธุรกิจในการเข้าถึงตลาดปริมาณ
มหาศาล เช่น โครงการธงฟ้าสินค้าราคาถูก เป็นต้น 

โดยมีการสรุปมิติของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรจากนักวิชาการต่างๆ ระหว่างปี

ค.ศ. 1953–2006 ได้ดังภาพที่ 2.5 

 
ภาพที่ 2.5  มิติของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 
แหล่งที่มา:  ธีระพร ทองขะโชค, 2556.  
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จากภาพที่ 2.5 การสรุปเปรียบเทียบมิติความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร พบว่ามี 4 มิติที่
นักวิชาการมีทัศนคติที่สอดคล้องกันมากที่สุด คือ ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านเศรษฐกิจ ความ
รับผิดชอบต่อสังคมด้านกฎหมาย ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อ
สังคมด้านการกระท าโดยสมัครใจหรือเป็นพลเมือง ส าหรับงานวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยได้เลือกรูปแบบ
ความรับผิดชอบต่อสังคมของแคร์รอลซึ่งประกอบด้วยมิติความรับผิดชอบต่อสังคมด้านเศรษฐกิจ 
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านกฎหมาย ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านจริยธรรม และความ
รับผิดชอบต่อสังคมด้านการให้เพื่อสังคม ซึ่งสอดคล้องกับข้อสรุปเปรียบเทียบในครั้งน้ีด้วย 
 

2.2.6 แนวทางการปฎิบัติของความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 
สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (2557) ได้ออกแนวปฎิบัติทางด้าน CSR โดยแบ่งแนวปฎิบัติเป็น   

8 หัวข้อ ดังน้ี  
1) การก ากับดูแลกิจการที่ดีการก ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นการจัดให้มีระบบบริหาร

การจัดการอย่างรู้หน้าที่มีความรับผิดชอบในการจัดการอย่างโปร่งใส เท่าเทียม เป็นธรรม มี
ประสิทธิภาพสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และ
ผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผลิตสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน เช่น องค์กรมีการ
จัดระบบการด าเนินงานอย่างโปร่งใส เป็นต้น 

2) การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
ย่อมก่อให้เกิดความเชื่อมั่นกับผู้เก่ียวข้อง อันจะส่งผลต่อธุรกิจระยะยาว ทั้งน้ีธุรกิจควรถือปฏิบัติ
ตามแนวทางเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการด าเนินธุรกิจ  

3) การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฎิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมการเคารพ
สิทธิมนุษย์ชน เป็นรากฐานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล อันมีส่วนสัมพันธ์กับธุรกิจ ดังน้ันควร
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขในการท างานให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีและได้มีโอกาส
แสดงศักยภาพ ตลอดจนได้รับโอกาสในการฝึกฝนและเพิ่มพูนทักษะในการท างาน เช่น                  ส่ง
พนักงานไปอบรมในด้านต่างๆ เป็นต้น 

4) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคสินค้าและบริการของธุรกิจไม่ควรก่อให้เกิดความ
เสี่ยงหรืออันตรายต่อผู้บริโภค ทั้งน้ีธุรกิจควรปรับปรุงมาตรฐานของสินค้าและบริการให้มีความ
เป็นสากลและให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้รวมทั้งควรพัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อเป็นประโยชน์ใน
การช่วยแก้ไขปัญหาของสังคม เช่น เครือซีเมนต์ไทยมีหน่วยงานรับข้อร้องเรียนและตอบข้อ
ร้องเรียนให้กับลูกค้าภายใน 24 ชั่วโมง เป็นต้น 
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5) การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมชุมชนและสังคมที่เข้มแข็งและมีการพัฒนาที่
ยั่งยืน มีความส าคัญยิ่งในฐานะเป็นปัจจัยเอื้อต่อการด าเนินงานของธุรกิจ ดังน้ันธุรกิจควรจัด
กิจกรรมทางสังคมและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความแข็งแรงให้แก่ชุมชนและสังคมที่ได้รับ
ผลกระทบจากกระบวนการผลิตสินค้าและบริการของธุรกิจ โดยการแสดงตัวเป็นพลเมืองที่ดีของ
ชุมชน พร้อมกับคิดค้นวิธีการที่ลดและหยุดผลกระทบในทางลบต่อชุมชนและสังคม ที่เกิดจาก
กระบวนการด าเนินงานของธุรกิจในที่สุด เช่น เครือซีเมนต์ไทยได้ช่วยเหลือสังคมในการบริจาคสิ่ง
บรรเทาสาธารณภัยในรูปแบบต่างๆ โครงการดีแทค ผนึกก าลังร่วมกับมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยาม
ยาก สภากาชาดไทย เป็นต้น 

6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมการเพิ่มข้ึนของจ านวนประชากรโลกบวกกับปัจจัย
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เป็นสาเหตุของการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติจ านวนมหาศาลเกิน
กว่าความจ าเป็น ยังก่อให้เกิดมลภาวะทางน้ า อากาศ ขยะ ฯลฯ ท าให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศ
และมนุษย์ ดังน้ันธุรกิจมีหน้าที่ในการปรับปรุงคุณภาพให้ดีข้ึน เช่น การจัดการรณรงค์เพื่อส่งเสริม
การประหยัดพลังงานโครงการดีแทคร่วมกับห้างสรรพสินค้าให้ผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ลดมลภาวะ 
ในโครงการ Battery for Life หรือ แบตเตอรี่มีพิษ คิดก่อนทิ้ง เป็นต้น 

7) นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคม
เป็นการน าแนวคิด CSR มาประยุกต์กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เหมาะสม และสอดคล้องกับ
การวางแผนธุรกิจอย่างกลมกลืน โดยน าความรู้จาก CSR มาปรับและพัฒนา คิดค้นให้เกิดเป็น
นวัตกรรมทางธุรกิจสามารถสร้างประโยชน์ในความสามารถในการแข่งขัน และมูลค่าเพิ่มต้ังแต่
ธุรกิจและสังคมไปพร้อมๆ กัน เช่น การผลิตสินค้านวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนวัตกรรม
บ้านประหยัดพลังงาน เป็นต้น 

8) การจัดท ารายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมธุรกิจควรให้ความส าคัญกับการ
เปิดเผยข้อมูล ที่สะท้อนให้เห็นการปฎิบัติตามแนวทาง CSR ที่กล่าวมาอย่างครบถ้วน โดยข้อมูลที่
เปิดเผยน้ีนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เช่น การจัดท ารายงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมเป็นรายปี เป็นต้น 
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2.2.7 ระดับข้ันความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 
สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (2551) ได้ก าหนดการปฏิบัติตามหลัก CSR ที่น ามาประยุกต์ใช้

ควบคู่กับธุรกิจ แบ่งได้เป็น 4 ข้ัน ดังน้ี 
ข้ันที่ 1 Mandatory Level: ข้อก าหนดตามกฎหมาย (Legislation) หมายถึง การที่

ธุรกิจมีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายคุ้มครอง
ผู้บริโภค กฎหมาย แรงงาน การจ่ายภาษี เป็นต้น             

ข้ันที่ 2  Elementary Levels: ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ (Economic Profit) หมายถึง 
การที่ธุรกิจ ค านึงถึงความสามารถในการอยู่รอดและให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งในข้ันน้ีธุรกิจ
ควรหมั่นตรวจตรา ว่าก าไรที่ได้น้ันต้องมิใช่ก าไรซึ่งเกิดจากการเบียดเบียนสังคม             

ข้ันที่ 3  Preemptive Levels: จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Business Code Ofconduct) 
หมายถึง การที่ธุรกิจสามารถสร้างก าไรแก่ผู้ถือหุ้นได้ในอัตราที่เหมาะสม และผู้ประกอบธุรกิจได้
ใส่ใจเพื่อให้ประโยชน์ ตอบแทนแก่สังคมมากข้ึน โดยเฉพาะสังคมใกล้ที่อยู่รอบข้ างที่มีความ
คาดหวังว่าจะได้รับการดูแลหรือ เอาใจใส่จากผู้ประกอบธุรกิจ             

ข้ันที่ 4  Voluntary Levels: ความสมัครใจ (Voluntary Action) หมายถึง การด าเนิน
ธุรกิจควบคู่กับ การปฏิบัติตามแนวทาง CSR ด้วยความสมัครใจ โดยไม่ได้ถูกเรียกร้องจากสังคมแต่
อย่างใด ซึ่งในข้ันน้ีการประกอบธุรกิจจะอยู่บนพื้นฐานของการมุ่งประโยชน์ของสังคมเป็นส าคัญ 
และการด าเนินการ CSR ในส่วนน้ีสมควรได้รับความยกย่องชื่นชมจากสังคมอย่างแท้จริง 

วิภาดา วีระสัมฤทธิ์ (2553) ได้ศึกษาความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรที่มีผลต่อความ
จงรักภักดีของลูกค้าของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) ตัวแปรอิสระได้แก่
ลักษณะประชากรและความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) 5 ด้าน ได้แก่ การก ากับดูแล
กิจการที่ดี การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค การร่วมพัฒนา
ชุมชนและสังคม และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตัวแปรตาม ได้แก่ ความจงรักภักดีของลูกค้าของ
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) โดยการใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด 
(มหาชน) ที่มีอายุต้ังแต่ 18 ปีข้ึนไป ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ผลการวิจัยพบว่า ความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรในด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีมีผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้า
เพราะท าให้ลูกค้าเกิดความไว้วางใจต่อตราสินค้า ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรในด้านความ
รับผิดชอบต่อผู้บริโภคมีผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าเพราะเกิดการยอมรับในสังคมต่อการ
ด าเนินงานแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรในด้าน
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การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมมีผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าเพราะการเข้าร่วมท ากิจกรรมกับ
ชุมชนท าให้ชุมชนเกิดความรู้สึกดีๆต่อตราสินค้า  

วิชัย อ่อนละออ (2553) ศึกษาการสร้างความภักดีของลูกค้าผ่านกิจกรรม CSR ของธุรกิจผู้
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า  องค์ประกอบของ CSR ด้าน
เศรษฐศาสตร์ในมิติของราคาที่สมเหตุสมผล (Price Fairness) มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจและ
ความภักดีของลูกค้า ขณะที่มิติของคุณภาพบริการมีความสัมพันธ์เฉพาะกับความพึงพอใจของลกูค้า 
ขณะที่ CSR อีก  3 ด้าน คือ กฎหมาย จริยธรรม และสาธารณะ ต่างมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ
และความภักดีของลูกค้า นอกจากน้ัน พบว่าความพึงพอใจมีความสัมพันธ์กับความภักดีของลูกค้า
ด้วย 

พักตร์ศุภางค์ ศรีสวัสด์ิ (2554) ได้ศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการปฎิบัติ CSR ของเครือซิเมนต์
ไทย โดยพบว่า ด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคอยู่ในระดับสูง ซึ่งเครือซีเมนต์ไทยได้ร่วม
สร้างสรรค์สื่อรายการโทรทัศน์ด้วยแนวคิด เกมเนรมิตร ให้คนดูได้รับประโยชน์จากสินค้าเครือ
ซีเมนต์ไทยว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูง คุ้มค่าในราคาที่เหมาะสม และเครือซีเมนต์ไทยมีหน่วยงาน
รับข้อร้องเรียนและตอบข้อร้องเรียนให้กับลูกค้าภายใน 24 ชั่วโมง อีกด้านคือด้านการพัฒนาชุมชน
และช่วยเหลือสังคมซึ่งอยู่ในระดับสูงเช่นกัน โดยทางเครือซีเมนต์ไทยได้ช่วยเหลือสังคมในการ
บริจาคสิ่งบรรเทาสาธารณภัยในรูปแบบต่างๆ และได้ช่วยเหลือสังคมโดยการสร้างมูลนิธิซิเมนต์
ไทยที่สนับสนุนเรื่องการศึกษา ต่อมาคือด้านนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการด าเนิน
ความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งอยู่ในระดับสูงเช่นกัน โดยเครือซีเมนต์ไทยมีนโยบายในการผลติสนิค้า
นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น SCG Eco Value และมีนโยบายผลักดันสินค้าทดแทน
ทรัพยากรทางธรรมชาติ เช่น SCG HELM นวัตกรรมบ้านประหยัดพลังงาน และด้านการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง โดยเครือซีเมนต์ไทยมีนโยบายในการด าเนินธุรกิจที่ส่งเสริม
การร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเครือซีเมนต์ไทยได้ใช้แนวคิด 4 R คือ Reduce Reuse 
Recycle Replerush มาใช้ในกระบวนการท างานอีกด้วย 

วรรณชา กาญจนมุสิก (2554) ที่มีการศึกษาเก่ียวกับแนวทางการปฎิบัติ CSR ขององค์กร
ธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานครทีมีผลต่อผู้บริโภค โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับการ
ท ากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ขององค์กร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มี
ความส าคัญมากที่สุด คือ ด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคขององค์กร รองลงมาได้แก่ ด้านการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร ด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมขององค์กร ด้านการประกอบธุรกิจ
ด้วยความเป็นธรรมขององค์กร ตามล าดับ โดยด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคขององค์กร ได้แก่ 
ผลิตสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน ด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของ
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องค์กร ได้แก่ มีการจัดการรณรงค์เพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน ด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี
ขององค์กร ได้แก่ มีจัดระบบการด าเนินงานอย่างโปร่งใส ด้านการประกอบธุรกิจด้วยความเป็น
ธรรมขององค์กร ได้แก่ มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานของสินค้าหรือบริการ  

มนตรี พิริยะกุล และ บุญฑวรรณ วิงวอน  (2555) ศึกษาความรับผิดชอบต่อสังคม 
ความสามารถองค์การ ความมีชื่อเสียงองค์การและผลการด าเนินงานของธุรกิจขนาดย่อม และศึกษา
อิทธิพลของความสามารถองค์การและความมีชื่อเสียงองค์การที่มีต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ผลการด าเนินงานของธุรกิจขนาดย่อม โดยเป็นการท าวิจัยเชิงส ารวจ ซึ่งเป็นการวิจัยระดับองค์การ 
มีธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ประกอบการที่ด าเนินธุรกิจ 3 จังหวัด คือ เชียงใหม่ ล าพูนและ
ล าปาง จากสถานประกอบการจ านวน 331 แห่ง ผลการวิจัยพบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมของ
สถานประกอบการให้ความใส่ใจด าเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ด้านกฎหมาย และด้านคุณธรรม
สูงกว่าด้านอื่น โดยความรับผิดชอบด้านกฎหมายเป็นสิ่งที่องค์การด าเนินการมากกว่าด้านอื่น
ทั้งหมด รองลงมา คือ ด้านชุมชน ด้านเมตตาธรรม ด้านเศรษฐกิจ และด้านดุลยพินิจ โดยทั้ง 4 ด้าน
อยู่ในเกณฑ์มากค่อนไปทางมากที่สุด ส่วนความรับผิดชอบต่อสังคม ความสามารถองค์การ ความมี
ชื่อเสียงองค์การและผลการด าเนินงานอยู่ในระดับมากทุกปัจจัยเน่ืองจากการท ากิจกรรม CSR เพิ่ม
มากข้ึนแสดงให้เห็นว่ายิ่งมีความคุ้นเคยต่อการท าประโยชน์ต่อผู้อื่นมากเพียงใดก็จะผลักดันให้
องค์กรเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเพิ่มข้ึนและเสริมด้านชื่อเสียงให้แก่องค์กรอีกด้วย 

Salmones, Crespo, and Bosque (2005) ศึกษาอิทธิพลของกิจกรรม CSR ที่มีต่อความภักดี
ของลูกค้าและคุณค่าของบริการในธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประเทศสเปน จากกลุ่มตัวอยา่งลกูค้า
จ านวน 689 ราย โดยใช้แบบสอบถามที่มีสเกล 7 ระดับ ทั้งหมด 21 ข้อค าถาม ซึ่งกิจกรรม CSR วัด
จาก 3 มิติ คือ ความรับผิดชอบในเชิงเศรษฐกิจ กฎหมาย และการกุศล ขณะที่ความภักดีของลูกค้าวัด
จาก 3 มิติ คือ ความภักดีเชิงพฤติกรรม การยอมรับได้ในการเปลี่ยนแปลงของราคา ( Price 
Tolerance) และความผูกพันของลูกค้า ผลการศึกษาพบว่า ค่าความเที่ยงเมื่อพิจารณาจาก Cronbach’s 
Alpha อยู่ระหว่าง 0.73–0.86 ขณะที่ค่าน้ าหนักขององค์ประกอบต่างๆ มีค่าอยู่ระหว่าง 0.528–0.859 
โมเดลสุดท้ายเมื่อพิจารณาความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า มีค่าไคสแควร์เท่ากับ 
644.99 (p = 0.00) ค่า RMSEA = 0.06 ค่า GFI = 0.90 และ AGFI = 0.88 ผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่ากิจกรรม CSR มีอิทธิพลทางอ้อมต่อความภักดีของลูกค้า โดยมีตัวแปรคุณค่าโดยรวมของ
บริการเป็นตัวแปรส่งผ่าน และในโมเดลตัวแปรคู่ที่มีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงสุดเท่ากับ 0.94 คือ 
ตัวแปรคุณค่าโดยรวมของบริการและตัวแปรความภักดีของลูกค้า ขณะที่สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่างกิจกรรม CSR และคุณค่าโดยรวมของบริการมีค่าเท่ากับ 0.69 
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Xueming and Bhattarya (2006) ศึกษาเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการด าเนิน
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ สมรรถนะขององค์กร ความพึงพอใจของลูกค้า 
และมูลค่าทางการตลาดของกิจการ อาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิของบริษัทจาก Fortune 500 
Companies โดยสมรรถขององค์กรวัดจากความสามารถในเชิงนวัตกรรมขององค์กร และคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์หรือบริการส่วนมูลค่าทางการตลาดวัดจากผลตอบแทนของหุ้น และค่า Tobin’s q 
เมื่อพิจารณาความสอดคล้องของแบบจ าลองสมการโครงสร้างที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ ์ใน
กรณีที่แบบจ าลองไม่มีตัวแปรส่งผ่าน (Mediator) พบว่า มีค่าสถิติไคสแควร์เท่ากับ 391.58 องศา
ความเป็นอิสระเท่ากับ 96 ค่า CFI, GFI และRMSEA มีค่าเท่ากับ 0.91, 0.89 และ 0.07 ตามล าดับ 
และในกรณีที่มีความพึงพอใจของลูกค้าเป็นตัวแปรส่งผ่าน พบว่า มีค่าสถิติไคสแควร์เท่ากับ 362.10 
องศาความเป็นอิสระเท่ากับ 101 ค่า CFI, GFI และRMSEA มีค่าเท่ากับ 0.94, 0.92 และ 0.05 
ตามล าดับ     

Mandhachitara and Poolthong (2011) วิเคราะห์แบบจ าลองความภักดีของลูกค้า ซึ่งได้รับ
อิทธิพลจากปัจจัยที่เก่ียวข้องกับบริการ คือ การรับรู้คุณภาพบริการของผู้บริโภค และปัจจัยที่ไม่ใช่
คุณภาพบริการ คือ ความคาดหวังต่อกิจกรรม CSR ขององค์กร ศึกษากับกลุ่มตัวอย่างลูกค้าของ
ธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ตัวแบบเส้นทางก าลังสองน้อยที่สุดบางส่วน (Partial Least 
Square: PLS) และแบบจ าลองสมการโครงสร้าง ซึ่งตัวแปรแฝงการรับรู้คุณภาพบริการวัดจาก 3 มิติ 
10 ข้อค าถาม ซึ่งครอบคลุมเก่ียวกับความสามารถของพนักงานบริการ ความน่าเชื่อถือไว้วางใจได้
ของบริการ ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ลักษณะทางกายภาพของธนาคาร ขณะที่ตัวแปรแฝง
ความคาดหวังต่อกิจกรรม CSR วัดจาก 4 มิติ 14 ข้อค าถาม โดยใช้การวัดจากแนวคิดแบบจ าลอง     
ปิรามิดของความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทตามแนวคิดของ Carroll (1991) ประกอบด้วย           
1) ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านเศรษฐกิจ 2) ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านกฎหมาย 3) ความ
รับผิดชอบต่อสังคมด้านจริยธรรม และ 4) ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการให้เพื่อสังคม ผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า การรับรู้คุณภาพบริการมีอิทธิพลทางตรงต่อความภักดีเชิงพฤติกรรม และ
มีอิทธิพลทางอ้อมโดยมีความภักดีเชิงทัศนคติเป็นตัวแปรส่งผ่าน เช่นเดียวกับความคาดหวังต่อ
กิจกรรม CSR ที่มีอิทธิพลทางตรงต่อความภักดีเชิงทัศนคติ และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อความภักดีเชิง
พฤติกรรม โดยมีการรับรู้คุณภาพบริการเป็นตัวแปรส่งผ่าน 

ผลจากการทบทวนวรรณกรรม ซึ่งประกอบด้วยงานวิจัยของประเทศไทย 12 งานวิจัย 
ระหว่างปี พ.ศ 2553–2558 และงานวิจัยต่างประเทศ 6 งานวิจัย ระหว่างปี ค.ศ. 2005–2014 สามารถ
สรุปผลในรูปแบบตารางที่ 2.1 ได้ดังน้ี 
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ตารางที่ 2.1  ผลจากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 

 
รูปแบบ

CSR 

 
หน่วยงาน
กรณีศึกษา 

ตัวแปร  
อ้างอิง ภาพลักษณ์

องค์กร 
คุณภาพ
การบริการ 

ความ
ไว้วางใจ 

ความตั้งใจ
ซื้อ 

การบอกต่อ 

Kotler&
Lee 

PPT,DTAC, 
SCG 

 

 
 

   
 

 ลลิลทิพย์ พัฒน
สาร (2555) 

Kotler&
Lee 

อุตสาหกรร
มอ้อยและ
น้ าตาลทราย

ไทย 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

ปริตตา 
สงเคราะห์

ราษฎร์ (2558) 

Kotler&
Lee 

 

โตโยต้า,
ดับเบิ้ลเอ 

 
 

    ชนนิกาต์ เสริ
ตานนท์ (2554) 

สถาบัน
ธุรกิจ
เพื่อ
สังคม 

 

SCG  
 

    พักตร์ศุภางค์ 
ศรีสวัสด์ิ 
(2554) 

สถาบัน
ธุรกิจ
เพื่อ
สังคม 

-     
 

 วรรณชา กาญ
จนมุสิก (2554) 

 
 
 

Kotler&
Lee 

 

DTAC    
 

  
 

ธารณา จัน
ตะเภา (2557) 

สถาบัน
ธุรกิจ
เพื่อ
สังคม 

AIS    
 

  
 

วิภาดา วีระ
สัมฤทธิ์ 
(2553) 
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ตารางที่  2.1  (ต่อ) 
 

 
รูปแบบ

CSR 

 
หน่วยงาน
กรณีศึกษา 

ตัวแปร  
อ้างอิง ภาพลักษณ์

องค์กร 
คุณภาพ
การบริการ 

ความ
ไว้วางใจ 

ความตั้งใจ
ซื้อ 

การบอกต่อ 

Carroll โทรศัพท์เคลื่
อนที่ใน

ประเทศไทย 

  
 

 
 

  วิชัย อ่อนละออ 
(2553) 

 
 

Kotler&
Lee 

ธนาคาร 
กรุงไทย 

 
 

 
 

   กิติวัฒน์ ธชี
พันธ์ (2556) 

 
Kotler&

Lee 
เซเว่นอีเลฟ

เว่น 
    

 
 
 

นฎกร สภา
เจริญกุล 
(2553) 

 
Carroll ธนาคารไทย

พาณิชย์ 
  

 
 
 

  Poolthong and 
Mandhachitara 

(2009) 
 

Carroll โทรศัพท์เคลื่
อนที่ใน

ประเทศกรีซ 

   
 

 
 

 
 

Pavlos et al. 
(2009) 

Carroll องค์กรกีฬา 
ในฟลอลิดา 

 

     Walker and 
Kent (2009) 

Carroll ผลิตภัณฑ์
นมใน

ประเทศจีน 
 

 
 

 
 

 
 

  Liu et al. 
(2010) 

Carroll โทรศัพท์เคลื่
อนที่ใน
ประเทศ
สเปน 

 

  
 

   Salmones et al. 
(2005) 
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ตารางที่  2.1  (ต่อ) 
 

 
รูปแบบ

CSR 

 
หน่วยงาน
กรณีศึกษา 

ตัวแปร  
อ้างอิง ภาพลักษณ์

องค์กร 
คุณภาพ
การบริการ 

ความ
ไว้วางใจ 

ความตั้งใจ
ซื้อ 

การบอกต่อ 

Carroll รถยนต์ใน
ประเทศ
บราซิล 

 

 
 

   
 

 De Matos and 
Rossi (2006) 

Carroll บริษัททาง
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จากตารางที่ 2.1 ผลจากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กรการสรุปเปรียบเทียบงานวิจัยในด้านรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรจะพบว่า
งานวิจัยในประเทศไทยจะใช้รูปแบบของ  Kotler and Lee (2005) เป็นส่วนใหญ่ ส่วนงานวิจัย
ต่างประเทศจะใช้รูปแบบของ Carroll (1991) แล้วมีการศึกษาโดยระบุองค์กรที่จะศึกษา และด้านตัว
แปรต่างๆ จะพบว่าแต่ละงานวิจัยจะมีศึกษาตัวแปรโดยยังไม่ครอบคลุมตัวแปรทั้งหมด 

ประการต่อมาคือประเด็นที่มีการศึกษาส่วนใหญ่จะประกอบด้วย ทัศนคติ การรับรู้ และ
พฤติกรรม อาทิ  งานวิจัยของ  Yaowalak Poolthong and Rujirutana Mandhachitara (2009) ได้
ท าการศึกษาเรื่องความคาดหวังของลูกค้าที่มีต่อการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กร การรับรู้ภาพลักษณ์องค์กร และผลที่มีต่อตราสินค้า กรณีศึกษาธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด
(มหาชน) พบว่า การด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมในรูปแบบต่างๆ มีผลต่อการรับรู้คุณภาพ
ของบริการว่าเป็นธนาคารที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาบริการต่างๆ ให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเน่ือง ซึ่ง
ส่งผลต่อไปยังความไว้วางใจ ซึ่งเป็นความภักดีต่อตราสินค้าเชิงทัศนคติและให้ผลต่อไปยังความ
ต้ังใจในการซื้อสินค้าและการบอกต่อเกี่ยวกับสินค้าในเชิงบวกที่เป็นความภักดีในตราสินค้าเชิง
พฤติกรรม ดังแสดงในภาพที่ 2.6 
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ภาพที่ 2.6  แบบจ าลองความคาดหวังของลูกค้าที่มีต่อการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
                  ขององค์กร การรับรู้ภาพลักษณ์องค์กร และผลที่มีต่อตราสินค้า  
แหล่งที่มา:  Poolthong & Mandhachita, 2552. 
 

นอกจากน้ันงานวิจัยของ อนุวัต สงสม (2556) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงทฤษฎีโดย
การทบทวนทฤษีและวรรณกรรม โดยได้น าเสนอแบบจ าลองเชิงแนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติและ
พฤติกรรมของผู้บริโภคต่อกิจกรรม CSR พร้อมอธิบายการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กรมีอิทธิพลต่อตัวแปรภาพลักษณ์องค์กร การรับรู้คุณภาพบริการ ความพึงพอใจ และความ
ไว้วางใจของลูกค้า ที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อความภักดีเชิงพฤติกรรมซึ่งมีการแสดงออกถึงความต้ังใจ
ซ้ือ โดยมีความภักดีเชิงทัศนคติเป็นตัวแปรส่งผ่าน ดังแสดงในภาพที่ 2.7 

ภาพที่ 2.7  แบบจ าลองเชิงแนวคิดเก่ียวกับทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อกิจกรรม CSR 
แหล่งที่มา:  อนุวัต สงสม, 2556. 
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ดังน้ันจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมประกอบกับการ
ทบทวนวรรณกรรมพบว่าการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ใช่เป็นเพียงการด าเนิน
กิจกรรมหนึ่งๆ ขององค์กรเท่านั้น แต่เป็นการด าเนินที่ส่งผลดีต่อสังคมรอบข้าง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
รวมทั้งผู้บริโภค และยังส่งผลต่อองค์กรและตราสินค้าเป็นอย่างมาก ซึ่งจากที่ได้ศึกษาเรื่องรูปแบบ
ของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรดังตารางที่ 2.1 และจากการทบทวนวรรณกรรม ท าให้
ผู้วิจัยสนใจที่จะน าการวัดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรตามแนวคิดของแคร์รอล  (Carroll, 
1991) ซึ่งประกอบด้วย 1) ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านเศรษฐกิจ 2) ความรับผิดชอบต่อสังคมด้าน
กฎหมาย 3) ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านจริยธรรม และ 4) ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการให้
เพื่อสังคม มาใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เน่ืองจากเป็นแนวคิดแบบจ าลองที่ง่ายต่อการเข้าใจและถูกต้อง
เหมาะสมตามหลักตรรกะ (Visser, 2005) และมีความสอดคล้องกับทัศนคติของนักวิชาการมากทีส่ดุ 
โดยในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยจะศึกษาทัศนคติต่อรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 
การรับรู้ คุณภาพบริการ ภาพลักษณ์องค์กร ความไว้วางใจ และพฤติกรรมความต้ังใจซื้อและการ
บอกต่อ ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมจะพบว่ายังไม่มีงานวิจัยใดที่ศึกษาครอบคลุมตัวแปรตามทั้ง 
5 น้ี ประกอบกับผู้วิจัยเล็งเห็นว่าตัวแปรตามทั้ง  5 น้ีมีความส าคัญเป็นอย่างมากจึงน า  มาใช้ใน
การศึกษาวิจัยครั้งน้ี โดยจะมีรายละเอียดเก่ียวกับแนวคิดของตัวแปรเหล่าน้ีในล าดับต่อไป 
 

2.3  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับทัศนคติ 
 

2.3.1 ความหมายของทัศนคติ 
ศักด์ิไทย สุรกิจบวร (2545) ให้ความหมายของทัศนคติไว้ว่า ทัศนคติ คือ สภาวะความ

พร้อมทางจิตที่เกี่ยวข้องกับความคิด ความรู้สึก และแนวโน้มของพฤติกรรมบุคคลที่มี ต่อบุคคล 
สิ่งของ สถานการณ์ต่างๆ ไปในทิศทางใดทิศทางหน่ึง และสภาวะความพร้อมทางจิตน้ีจะต้องอยู่
นานพอควร  

สุรางค์ โค้วตระกูล (2537) ให้ความหมายของว่าทัศนคติ หมายถึง การจูงใจต่อแนวโน้มเพื่อ
ตอบสนองอย่างเจาะจงต่อสิ่งที่เกิดข้ึน ทัศนคติ คือ สภาวะที่พร้อมของบุคคลจะแสดงการกระท า
ออกมาไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบการสนับสนุน หรือรูปแบบของการต่อต้านบุคคล สถานการณ์ 
สถาบัน หรือแนวความคิด 

Allport (1975) ให้ค านิยามของทัศนคติไว้ว่า ทัศนคติเป็นภาวะความพร้อมที่จะตอบสนอง
ต่อสิ่งกระตุ้น เป็นภาวะทางประสาทและสมองซึ่งถูกจัดไว้เป็นระเบียบ โดยก่อตัวข้ึนจาก
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ประสบการณ์ ทัศนคติจะมีอิทธิพลต่อการก าหนดพฤติกรรมและความแปรเปลี่ยนในการตอบสนอง 
(Response) ของบุคคลต่อสถานการณ์ (Situation) และต่อสิ่งต่างๆ (Objects) 

Murphy and Enis (1986) ให้ความหมายของทัศนคติว่า เป็นความโน้มเอียงที่เกิดจากการ
เรียนรู้ในการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นไปในทิศทางที่สม่ าเสมอ 

Gibson (2000) อธิบายความหมายของทัศนคติคือสิ่งที่ตัดสินพฤติกรรมความรู้สึกในเชิง
บวกหรือลบเป็นสภาวะของของจิตใจที่พร้อมจะส่งผลไปยังการตอบสนองของบุคคลน้ันๆ ต่อ
บุคคลและต่อวัตถุหรือต่อสถานการณ์โดยทัศนคติน้ีสามารถเรียนรู้ได้จากประสบการณ์ 

จากนิยามดังกล่าวผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า ทัศนคติ คือ ความคิด ความรู้สึก หรือความเชื่อ
ของบุคคลน้ันๆ ซึ่งเกิดจากการเรียนรู้และส่งผลให้เกิดพฤติกรรมโดยสอดคล้องกับความพึงพอใจ
หรือไม่พึงพอใจต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึง และทัศนคติจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการแสดงออกของบุคคล
น้ันๆ อีกด้วย 

 
2.3.2 องค์ประกอบของทัศนคติ 
ทศันคติประกอบด้วยองค์ประกอบที่ไม่สามารถแยกจากกันได้ 3 ประการ (นภวรรณ คณานุ

รักษ์, 2556) ได้แก่  
1) ความรู้ความเข้าใจ (Cognitive Component) การเรียนรู้ของบุคคลที่ท าให้เกิด

องค์ความรู้ และการรับรู้ที่เกิดจากการประสมประสานระหว่างประสบการณ์ตรง ทัศนคติต่อวัตถุ
เป้าหมาย และข่าวสารข้อมูลที่เก่ียวข้องจากแหล่งต่างๆ ซึ่งแสดงออกมาในรูปของความเชื่อ (Belief) 
ความเชื่อที่แตกต่างกันจะส่งผลต่อการแสดงออกทางพฤติกรรมที่แตกต่างกัน 

2) ความรู้สึก (Affective Component) อารมณ์หรือความรู้สึกของผู้บริโภคเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑ์หรือตราสินค้าใดสินค้าหน่ึง เป็นการประเมินจากนิสัยจริงจากบุคคลโดยตรงหรือ
ความรู้สึกที่มีต่อวัตถุเป้าหมายว่าชอบหรือไม่ชอบ ดีหรือไม่ดี และแสดงออกมาเป็นสถานการณ์
อารมณ์ เช่น ความสุข ความทุกข์ ความโกรธ ความกังวล ความประหลาดใจ เป็นต้น 

3) พฤติกรรม  (Behavior Component) ความเป็นไปได้ หรือแนวโน้มที่บุคคล
มักจะมีพฤติกรรมหรือการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งไปตามทัศนคติที่มีต่อวัตถุเป้าหมาย หรือบุคคล
จะมีพฤติกรรมที่แท้จริงมักจะกระท าไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง 
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2.3.3 รูปแบบล าดับข้ันของการเกิดทัศนคติ 
ฉัตยาพร เสมอใจ (2550) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบของทัศนคติไม่สามารถแยกออกจากกัน

ได้ แต่เมื่อน าองค์ประกอบเหล่านั้นมาผสมผสานกันในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป จะท าให้เกิด
ล าดับข้ันที่แตกต่างกันไป ซึ่งสอดคล้องกับ Solomon (2011) ได้อธิบายถึงล าดับข้ันการเกิดทัศนคติ
แบบองค์ประกอบเดียว ซึ่งแบ่งออกมาได้ 3 รูปแบบ ดังน้ี 

 
Standard Learning Hierarchy: 

 
 
 
 
 
 Low-Involvement Hierarchy: 
 
 
 
 

 
 Experimental Hierarchy: 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.8  รูปแบบล าดับข้ันของการเกิดทัศนคติ 
แหล่งที่มา:  Solomon, 2011, p. 227. 
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1) ล าดับข้ันที่เกิดจากการเรียนรู้มาตรฐาน (Standard Learning Hierarchy) คือข้ันตอน
เริ่มต้นของการเกิดทัศนคติที่มาจากความรู้ ความเข้าใจที่ได้สะสมมา จนเกิดเป็นความเชื่อ (Believe) 
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ต่อมาผู้บริโภคจะท าการประเมินให้กลายเป็นความรู้สึก (Affect) และน าไปสู่การ
กระท าในที่สุด (Behavior) ดังน้ันข้อมูลจึงเป็นสิ่งส าคัญส าหรับการเกิดทัศนคติรูปแบบน้ี 

2) ล าดับข้ันที่เกิดจากความเก่ียวพันต่ า (Low–involvement Hierarchy) คือ ข้ันตอน
เริ่มต้นของทัศนคติที่มาจากความรู้ ความเข้าใจที่ได้สะสมมา แต่ไม่ได้มีความรู้สึกชอบหรือสนใจ
แต่อย่างใด แต่กลับมีโอกาสใช้ผลิตภัณฑ์แล้วเกิดการประเมินความรู้สึกหลังจากการใช้ ซึ่งรูปแบบ
น้ีจะเกิดกับผลิตภัณฑ์ที่มีความเกี่ยวพันต่ า (Low–involvement) เน่ืองจากผลิตภัณฑ์ประเภทน้ีไม่ได้
มีความแตกต่างด้านคุณสมบัติกับตราสินค้าอื่นๆ ในตลาด ดังน้ันผู้บริโภคจึงไม่ค่อยให้ความสนใจ
มากนัก มีความรู้ความเข้าใจ และตัดสินใจซื้อโดยไม่ต้องรู้สึกชอบก็ได้  

3) ล าดับข้ันที่เกิดจากประสบการณ์ที่ได้รับ (Experiential Hierarchy) คือ ขั้นตอน
เริ่มต้นของทัศนคติที่มาจากความรู้สึกของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ ท าให้เกิดพฤติกรรมการซื้อใช้ 
และเกิดเป็นความเชื่อหลังจากใช้ในที่สุด โดยเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทที่ไม่สามารถจับต้องได้ หรือ
ความรู้สึกที่มีต่อตราสินค้า ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่น่าดึงดูด การโฆษณาที่ใช้การจูงใจ
ทางด้านอารมณ์  โดยผู้บริโภคไม่จ าเป็นต้องมีข้อมูล หรือความรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์น้ันๆ เพราะเพียง
แค่มีความรู้สึกชอบ ก็สามารถตัดสินใจซื้อได้ทันที 

 
2.3.4 ประเภทของทัศนคติ 
การแสดงออกทางทัศนคติสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท (ก่อเกียรติ วิริยะกิจพัฒนา และ 

วีนัส อัศวสิทธิถาวร, 2550) ได้แก่ 
1) ทัศนคติเชิงบวก คือ ทัศนคติที่ชักน าให้บุคคลแสดงออก หรือมีความรู้สึกหรือ

อารมณ์จากการโต้ตอบในด้านดีต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึง ไม่ว่าจะเป็น สินค้า บริการ บุคคล สถาบันหรือ
องค์กรเป็นต้น ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ดีส าหรับผู้บริโภคในการเปิดรับข้อมูลใหม่เข้ามา 

2) ทัศนคติเชิงลบหรือทัศนคติที่ไม่ดี คือ ทัศนคติที่สร้างไปในทางเสื่อมเสีย ไม่มี
ความเชื่อถือไว้วางใจ มีการตอบสนองในด้านไม่ดีต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึง ซึ่งเกิดจากความรู้สึกไม่พอใจ 
ระแวงสงสัย เกลียด และต่อต้าน 

3) ทัศนคติของบุคคลที่ไม่แสดงความคิดเห็นหรือน่ิงเฉย  คือ ผู้บริโภคไม่มี
พฤติกรรมการตอบสนองต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึงโดยสิ้นเชิง อาจเกิดจากการไม่มีความคิดเห็นหรือไม่
สนใจสิ่งนั้นๆ  
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ทัศนคติทั้งสามประเภทน้ี บุคคลอาจจะมีเพียงประเภทเดียวหรือหลายประเภทรวมกันก็ได้ 
ข้ึนอยู่กับความมั่นคงในเรื่องความเชื่อ ความรู้สึกนึกคิด ค่านิยม และอื่นๆ ที่มีต่อบุคคล สิ่งของ การ
กระท าหรือสถานการณ์ เป็นต้น 

 
2.3.5 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดทัศนคติ 
เมื่อทัศนคติถูกสร้างข้ึนแล้วมีแนวโน้มที่จะมั่นคงหรือจะเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อการก าหนดทัศนคติของบุคคล สามารถแบ่งออกเป็น 6 ประการ (ฉัตยาพร เสมอใจ, 
2550) ดังน้ี 

1) ปัจจัยด้านบุคลิกภาพ เป็นลักษณะเฉพาะบุคคล มีทัศนคติพื้นฐานที่ท าให้เป็น
คนเข้าใจง่าย มีทัศนคติที่ดี จะท าให้ยอมรับได้ง่าย ในทางตรงข้าม หากมีพื้นฐานที่ต่อต้าน จะมี
ทัศนคติในทางลบ ก็จะยอมรับได้ยาก 

2) ประสบการณ์ในอดีต การให้ข้อมูลและทดลองใช้เพื่อให้เกิดประสบการณ์
โดยตรงเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ต้องท าการกระตุ้นต่อหลังจากที่เกิดทัศนคติให้ตัดสินใจซื้อ  

3) อิทธิพลจากครอบครัวและเพื่อน ค่านิยมพื้นฐานของทัศนคติมักจะได้รับ
อิทธิพลจากบุคคลใกล้ชิด เช่น ครอบครัว เพื่อน หรือผู้ที่มี อิทธิพลต่อความคิด โดยบุคคลต่างๆ 
ดังกล่าวจะให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้บริโภค ท าให้สามารถสร้างทัศนคติและใช้เป็นแหล่งอ้างอิงได้ 

4) เครื่องมือทางการตลาด เลือกรูปแบบและเครื่องมือทางการตลาดที่เหมาะสม 
เพื่อใช้ในการให้ข้อมูลเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์หรือองค์กร เพื่อเข้าถึงและจูงใจผู้บริโภค
เฉพาะกลุ่มจนก่อให้เกิดทัศนคติได้  

5) การเปิดรับข่าวสารผ่านสื่ออื่นๆ การเลือกใช้สื่อที่เข้าถึงได้มีประสิทธิภาพและ
น่าเชือ่ถือจะสร้างทัศนคติที่มั่นคงได้ ความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล รวมถึงขนาดของข้อมูลที่มาก
เพียงพอในการตัดสินใจจะส่งผลต่อการเปิดรับของผู้บริโภคตลอดจนการประมวลผล 

6) อิทธิพลทางสังคม กระแสสังคมส่งผลถึงความรู้สึกนึกคิดในการเกิดความชอบ
หรือไม่ชอบใดๆ ได้ หากบุคคลถูกปลูกฝังจากวัฒนธรรมเดียวกันและอยู่ในสังคมเดียวกัน มักจะมี
ทัศนคติที่คล้ายคลึงกัน แต่ถ้าหากบุคคลใดมีทัศนคติที่ต่อต้านสังคม ก็จะเป็นทัศนคติที่เข้มแข็งและ
ยากต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะบุคคล 

จากที่กล่าวมาน้ันทัศนคติเป็นสิ่งส าคัญมากเพราะเป็นตัวแปรต้นที่ มีผลต่อการแสดง
พฤติกรรมในล าดับต่อไปของผู้บริโภค อาทิ การรับรู้คุณภาพบริการ ภาพลักษณ์องค์กร ความ
ไว้วางใจ ความต้ังใจซื้อและการบอกต่อ ในเรื่องของความรู้สึกว่าชอบหรือไม่ชอบ พึงพอใจหรือไม่
พึงพอใจต่อสิ่งที่องค์กรแสดงออกมา ดังน้ันผู้วิจัยจึงสนใจที่จะน าแนวคิดน้ีมาประยุกต์ใช้ในการวิจัย
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ครั้งน้ี เพื่อต้องการทราบถึงทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อองค์กรที่แสดงความรับผิดชอบต่อสงัคมและ
จะน าไปสู่พฤติกรรมล าดับต่อไปของผู้บริโภคอีกด้วย โดยพฤติกรรมด้านอื่นๆ  จะอธิบาย
รายละเอียดในหัวข้อถัดไป 
 

2.4  เเนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ 

 
2.4.1 ความหมายของคุณภาพการบริการ 
คุณภาพบริการ (Service Quality) ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญ และเป็นที่ยอมรับกัน

อย่างกว้างขวางทั่วโลก เน่ืองจากปัจจุบันธุรกิจภาคบริการมีการเติบโตเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง มีการ
แข่งขันที่รุนแรง ดังน้ันผู้ประกอบธุรกิจต่างๆ จึงได้เน้นถึงความส าคัญของคุณภาพการบริการทีม่อบ
ใหก้ับลูกค้า และถือเป็นสิ่งจ าเป็นที่องค์กรจะต้องศึกษาหรือมีข้อมูลเก่ียวการรับรู้คุณภาพการบรกิาร
จากลูกค้า โดยความหมายของคุณภาพบริการในมุมมองของบุคคลต่างๆ เป็นดังน้ี 

Lehtinen and Lehtinen (1982) ได้กล่าวว่าคุณภาพบริการ จะถูกสร้างข้ึนในการปฏิสัมพันธ์
ระหวา่งลูกค้าและองค์ประกอบของการบริการในองค์กร ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบของคุณภาพ 
3 แบบคือ คุณภาพทางกายภาพ เช่น อุปกรณ์ อาคาร เป็นต้น คุณภาพขององค์กรที่จะแสดงออกมา
ในรูปของวิสัยทัศน์ขององค์กร คุณภาพของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับผู้ให้บริการ  

Parasuraman, Zeithaml, and Berry (1985) ได้กล่าวว่าคุณภาพบริการ คือการรับรู้ของลูกค้า 
ซึ่งลูกค้าจะประเมินคุณภาพบริการโดยเปรียบเทียบความต้องการหรือความคาดหวังกบัการบรกิารที่
ได้รับจริง และการที่องค์กรจะได้รับชื่อเสียงจากคุณภาพบริการ ต้องมีการบริการอย่างคงที่อยู่ใน
ระดับของการรับรู้ของลูกค้า หรือมากกว่าความคาดหวังของลูกค้า โดยการประเมินคุณภาพบริการ
น้ันท าได้ยากกว่าการประเมินคุณภาพสินค้า  การรับรู้ คุณภาพบริการเป็นผลลัพธ์จากการ
เปรียบเทียบของความคาดหวังของลูกค้ากับบริการที่ได้รับจริง ซึ่งคุณภาพที่ถูกประเมินไม่ได้เป็น
การประเมินเฉพาะผลจากการบริการเท่าน้ัน แต่เป็นการประเมินที่รวมไปถึงกระบวนการของการ
บริการที่ได้รับ 

Oliver (1994) ได้กล่าวว่าคุณภาพบริการ เป็นแนวความคิดที่มองว่าลูกค้าคิดอย่างไรต่อ
คุณภาพของการบริการ ซึ่ง เป็นสิ่ งส าคัญของการบริหารองค์กรให้เกิดประสิทธิผลโดยมี
แนวความคิดที่สัมพันธ์กันอยู่ 3 แนวความคิดประกอบด้วย ความพึงพอใจของลูกค้า คุณภาพบริการ 
และคุณค่าของลูกค้า ซึ่งสามารถแบ่งคุณภาพบริการออกเป็น 3 ลักษณะที่ส าคัญ ดังน้ี  

1) คุณภาพบริการเป็นสิ่งที่ยากมากในการประเมินเน่ืองจากการบริการไม่สามารถ
จับต้องได้ องค์กรอาจจะยากในการเข้าใจ ว่าลูกค้ารับรู้ถึงการบริการและคุณภาพบริการขององค์กร
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เป็นอย่างไร แต่เมื่อผู้ให้บริการได้ทราบถึงผลการประเมินด้านบริการจากลูกค้าออกมาเป็นอย่างไร
แล้ว องค์กรก็จะสามารถที่จะรู้ถึงทิศทางของคุณภาพบริการตามความต้องการของลูกค้า 

2) คุณภาพบริการเป็นการเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวังกับคุณภาพบริการที่
ได้รับจริง เป็นการวัดถึงระดับบริการที่ได้มอบให้กับลูกค้าได้ดีเท่ากับความคาดหวังของลูกค้า
หรือไม่ โดยที่คุณภาพบริการที่มอบให้จะตรงกับความคาดหวังของลูกค้านั้นต้องอยู่บนมาตรฐานที่
คงที่  

3) คุณภาพบริการแสดงค่าออกมาในรูปของผลที่ได้และข้ันตอนในการปฏิบัติ 
โดยคุณภาพบริการประกอบด้วยคุณภาพ 2 ชนิด คือคุณภาพทางเทคนิคของผลลัพธ์ที่ได้ ซ่ึงแสดงถงึ
สิ่งที่ลูกค้า รับรู้หลังจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการกับลูกค้าสิ้นสุดลง และคุณภาพตาม
หนา้ที่ของกระบวนการ ซึ่งเป็นกระบวนการของการมอบบริการหรือสินค้าให้กับลูกค้า (Gronroos, 
1990) นอกจากน้ี ยังพบว่าการบริการที่มีคุณภาพจะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและสร้างผล
ก าไรที่เติบโตอย่างต่อเน่ืองให้แกอ่งค์กร คุณภาพการบริการที่ดีจะก่อให้เกิดความภักดีของลูกค้าต่อ
องค์กร และยังช่วยในการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมทั้งยังสามารถช่วยเพิ่มรายได้ให้กับองค์กร 
เน่ืองจากลูกค้าที่มีความพอใจต่อการได้รับบริการจะช่วยท าการประชาสัมพันธ์โดยการบอกปากต่อ
ปากไปยังกลุ่มลูกค้ารายใหม่ ตลอดจนท าให้ลูกค้าเต็มใจที่จะจ่ายค่า บริการที่แพงกว่า เพื่อให้ได้
บริการที่มีคุณภาพดีกว่า 

Christopher, Vandermerwe, and Lewis (1996) ได้กล่าวถึงคุณภาพบริการว่า เกี่ยวข้องกับ
การประเมินของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับบริการที่พึงประสงค์ (Desired Service) บริการที่เพียงพอ 
(Adequate Service) บริการที่คาดการณ์ (Predicted Service) และขอบเขตที่ยอมรับได้ (Zone of 
Tolerance) ซึ่งอยู่ระหว่างบริการที่พึงประสงค์และบริการที่เพียงพอ กล่าวคือ  

1) บริการที่พึงประสงค์ เป็นสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังว่าจะได้รับหรือปรารถนาที่จะ
ได้รับ ระดับของความปรารถนาจะข้ึนอยู่กับความต้องการส่วนบุคคล และความเชื่อถือของลูกค้า
เก่ียวกับการบริการที่ผู้ให้บริการจะสามารถท าให้ได้ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าลูกค้าต้องการที่จะได้รับ
บริการที่ดีที่สุดตามอุดมคติของตน แต่ลูกค้าก็จะไม่คาดหวังอย่างไร้เหตุผล เน่ืองจากพวกเขาไม่
เข้าใจดีว่าบริษัทไม่สามารถให้บริการที่ดีที่สุดได้ตลอดเวลา ด้วยเหตุน้ีลูกค้าจึงมีระดับความ
คาดหวังต่อการบริการอีกระดับหนึ่ง   

2) บริการที่เพียงพอ เป็นระดับที่ต่ าที่สุดของการบริการที่ลูกค้าจะยอมรับโดยไม่
เกิดความรู้สึกไม่พอใจ ความคาดหวังระดับน้ีประกอบข้ึนจากปัจจัยจากความรับรู้ของผู้บริโภคต่อ
ทางเลือกจากการบริการของผู้ให้บริการรายอื่นๆ และปัจจัยจากสถานการณ์ซึ่งเก่ียวข้องกับการใช้
บริการในแต่ละครั้ง พบว่าในกรณีที่ลูกค้ามีทางเลือกในการรับบริการหลายๆทาง ความคาดหวัง
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ของลูกค้าต่อการบริการก็จะสูง ในขณะเดียวกันถ้าลูกค้ารู้สึกว่าไม่มีทางเลือก เช่น ในสถานการณ์
ฉุกเฉินซึ่งผู้ให้บริการรายอื่นๆ ไม่สามารถให้บริการได้ ความคาดหวังของลูกค้าก็จะต่ าลง 

3) บริการที่คาดการณ์ (Predicted Service) คือ ระดับของการบริการที่ลูกค้าคาดว่า
จะได้รับจากผู้ให้บริการในขณะที่ลูกค้ากับผู้ให้บริการก าลังเผชิญหน้ากันในการบริการใดบริการ
หนึ่ง บริการที่คาดการณ์จะมีผลกระทบโดยตรงต่อการก าหนดระดับการบริการที่พึงประสงค์ หาก
ลูกค้าคาดการณ์ว่าจะได้รับบริการที่ดี ระดับความคาดหวังของการบริการที่พึงประสงค์ก็จะสูง หาก
ระดับของการคาดการณ์ลดลง ระดับของความคาดหวังต่อการบริการที่พึงประสงค์ก็จะน้อยลงด้วย 
เช่น การเข้าแถวยาวๆ เพื่อรอซื้อชมบัตรภาพยนต์เป็นเวลา 15 นาทีในวันหยุด ไม่ท าให้ลูกค้ารู้สึกว่า
ได้รับบริการที่ต่ ากว่าระดับการบริการที่พึงประสงค์ เน่ืองจากลูกค้าคาดหวังไว้ว่าจะต้องมีคนมารอ
แถวมากในวันหยุด แต่ลูกค้ารู้สึกว่าการเข้าแถวเพื่อรอซื้อบัตรชมภาพยนต์ในวันธรรมดาเป็นเวลา 
10 นาที เป็นการบริการที่ต่ ากว่าระดับบริการที่พึงประสงค์ เน่ืองจากลูกค้าคาดการณ์ว่าวันธรรมดา
จะมีคนมาชมภาพยนตร์ไม่มากนัก 

4) ขอบเขตที่ยอมรับได้ ซึ่งเป็นการอธิบายว่าระดับการบริการที่เพียงพอ คือ ระดับ
ที่ต่ าสุดของการบริการที่ลูกค้ายอมรับได้โดยไม่เกิดความไม่พอใจ หากต่ ากว่าระดับน้ีลูกค้าก็จะเกิด
ความสับสนและไม่พอใจในการบริการ หากระดับของการบริการสูงกว่าระดับบรกิารทีเ่พยีงพอกจ็ะ
ท าให้ลูกค้ารู้สึกประทับใจและพึงพอใจ การบริการที่เหนือกว่าระดับบริการที่พึงประสงค์ คือ การ
บริการที่ท าให้ลูกค้าเกิดความประทับใจน่ันเอง ความคาดหวังเป็นทัศนคติเกี่ยวกับความต้องการ
ของผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายที่เขาคาดหมายว่าจะได้รับ ซึ่งความคาดหวังของแต่ละคน หรือแต่
ละกลุ่มเป้าหมายจะผันแปรต่างกัน อันเน่ืองมาจากชีวิตความเป็นอยู่ และสถานภาพของแต่ละบุคคล 
ความคาดหวังเป็นสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจ หากได้รับการตอบสนองตรงกับสิ่งที่คาดไว้ก็จะเกิดความพึง
พอใจ และประทับใจในตราสินค้าหรือบริการที่เขาได้รับ 

Antioned and Van (1998) กล่าวว่าการรับรู้คุณภาพเกิดจากความคาดหวังของลูกค้า สินค้า
หรือการบริการจะมีคุณภาพสูงก็ต่อเมื่อ ความต้องการของลูกค้าตรงกับความคาดหวังที่ต้ังไว้ การ
รับรู้คุณภาพที่สูงต่อสินค้าหรือการบริการ ลูกค้าจะพิจารณาจากความเหมาะสมของการใช้งาน 
ความคงทน ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย ความไว้วางใจ ความถี่ในการเสียต่ า การบริการหรือ
สินค้าจะมีคุณภาพเมื่อลูกค้าได้ท าการเปรียบเทียบการรับรู้จริงกับความคาดหวังต่อสินค้าหรือ
บริการน้ัน  
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2.4.2 การวัดการรับรู้คุณภาพบริการ 
Parasuraman, Zeithaml, and Berry (1985) ในช่วงแรกๆ ได้น าเสนอปัจจัยทีม่ีผลต่อคุณ ภาพ

การบริการ ซึง่ประกอบด้วย   
1) ความคงเส้นคงวา (Reliability) คือ ให้บริการได้ถูกต้องโดยเฉพาะเก่ียวกับการ

เรียกเก็บเงิน การเก็บรักษาข้อมูลถูกต้อง และการให้บริการตามก าหนดเวลาที่ระบุไว้  
2) การตอบสนองความต้องการของลูกค้า (Responsiveness) คือ การที่ผู้ให้บริการ

ยินดีและมีความพร้อมที่จะให้บริการ รวมทั้งการให้บริการโดยรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การส่ง
เอกสารโดยเร็วการตอบสนองข้อร้องเรียนของผู้รับบริการโดยเร็ว และการให้บริการตรงเวลา 

3) ความสามารถของผู้ให้บริการ (Competence) คือ ผู้ให้บริการต้องมีทักษะและ
ความรู้ในการให้บริการ รวมทั้งความรู้และทักษะของพนักงานสนับสนุนในการติดต่อกับ
ผู้รับบริการ และความสามารถขององค์กรโดยรวม 

4) ความสะดวกในการติดต่อ การเข้าถึงบริการได้ง่าย (Access) รวมทั้งให้
ผู้รับบริการสามารถติดต่อขอรับบริการได้ทางโทรศัพท์ ไม่ต้องเสียเวลาคอยนาน มีชั่วโมงบริการ
เหมาะสม และสถานที่ให้บริการต้ังอยู่ในที่ที่ลูกค้าติดต่อได้สะดวก 

5) ความสุภาพของพนักงาน (Courtesy) รวมทั้งการมีกิริยามารยาทที่ดี เหมาะสม 
แสดงความเป็น มิตรต่อผู้รับบริการ ตลอดจนรู้จักรักษาสมบัติของผู้รับบริการ มีการแต่งกายสะอาด 
เรียบร้อย 

6) ความสามารถในการสื่อสาร (Communication) ใช้ภาษาสุภาพ ให้ผู้รับบริการ
เข้าใจได้ อาจรวมถึงการให้ค าแนะน า บอกราคาอัตราค่าบริการอย่างชัดเจน และช่วยแก้ปญัหาให้แก่
ผู้รับบริการ 

7) ความน่าเชื่อถือ (Credibility) พนักงานต้องซื่อสัตย์และเชื่อใจได้ สิ่งน้ีมีผล
เก่ียวข้องกับชื่อหน่วยงานที่ให้บริการ และชื่อเสียงของหน่วยงานโดยตรง 

8) ความปลอดภัย (Security) ผู้รับบริการจะต้องปลอดภัย ไม่เสี่ยง หรือไม่มีข้อ
สงสัยในเรื่องความปลอดภัยทางกายและความปลอดภัยทางการเงิน รวมทั้งผู้ให้บริการจะต้องรักษา
ความลับของผู้รับบริการ 

9) ความรู้ความเข้าใจในผู้รับบริการ (Understanding/Knowing the Customer)      ผู้
ใหบ้ริการต้องพยายามเข้าใจความต้องการของผู้รับบริการหรือลูกค้า ใหค้วามสนใจลูกค้ารายบุคคล 
และรู้จักลูกค้าประจ า 

10) สิ่งที่จับต้องได้ (Tangibles) หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการให้บริการที่
แสดงเป็นรูปร่างได้ เช่น สิ่งอ านวยความสะดวกภายในอาคารส านักงาน การแต่งกายของพนักงาน 
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การมีเครื่องใช้ในการให้บริการ การมีหลักฐานในการบริการ เช่น ใบเสร็จรับเงิน รายการสินค้า และ
สิ่งอ านวยความสะดวกอื่นๆ 

อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากปัจจัยข้างต้นบางตัวยังมีความสัมพันธ์กันสูง จึงมีการพัฒนาเกณฑ์
การประเมินคุณภาพบริการ หรือแบบวัดคุณภาพบริการ (SERVQUAL) ซึ่งท าให้ลูกค้าเกิดความพึง
พอใจใหม่ โดย Parasuraman, Zeithaml, and Berry (1996) ซึ่งจ าแนกได้ 5 ด้านดังน้ี  

1) ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) งานบริการควรมีความเป็น
รูปธรรมที่สามารถสัมผัสจับต้องได้ มีลักษณะทางกายภาพที่ปรากฎให้เห็น เช่น สถานที่ เครื่องมือ 
อุปกรณ์ต่างๆ วัสดุ และบุคคล ในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าน้ัน ช่วยให้ลูกค้ารับรู้ว่าพนักงานมี
ความต้ังใจให้บริการเห็นภาพได้ชัดเจน  

2) ความเชื่อมั่นไว้วางใจได้ (Reliability) เป็นการให้บริการที่ตรงกับการสื่อสารซึง่
น าเสนอไว้แก่ลูกค้า หรือความสามารถที่จะปฏิบัติงานบริการได้ตามสัญญา และการส่งมอบบริการ
ให้แก่ลูกค้าทุกครั้งต้องมีความถูกต้อง เหมาะสม และมีความสม่ าเสมอ ซึ่งเป็นการสะท้อน
ความสามารถในการสร้างความเชื่อถือไว้วางใจให้กับลูกค้า  

3) การตอบสนองลูกค้า (Responsiveness) เป็นความรับผิดชอบของพนักงานซ่ึงมี
หน้าที่ให้บริการลูกค้าด้วยความเต็มใจ และมีความพร้อมที่จะช่วยเหลือหรือให้บริการลูกค้าทันที 
เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่สะดวกและรวดเร็ว  

4) การให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า (Assurance) การบริการจากพนักงานที่มีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะในการท างานตอบสองความต้องการของลูกค้าและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
สามารถท าให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจว่าลูกค้าได้รับบริการที่ดี  

5) การเข้าใจและรู้จักลูกค้า (Empathy) พนักงานที่ให้บริการแก่ลูกค้าแต่ละรายด้วย
ความเอาใจใส่ ให้ความสนใจแก่ผู้มาใช้บริการ รวมทั้งมีความเข้าใจในตัวลูกค้า 

Gronroos (1990) กล่าวว่าการรับรู้คุณภาพการบริการ เกี่ยวข้องกับ 2 ลักษณะที่ส าคัญ คือ 
1) ลักษณะทางด้านเทคนิคหรือผลที่ได้ ซึ่งเป็นการพิจารณาเกี่ยวกับผู้ใหบ้ริการจะ

ใช้เทคนิคอะไรที่จะท าให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการและเกิดความพอใจตามความต้องการพื้นฐาน การ
รับรู้คุณภาพที่ดี เกิดข้ึนเมื่อความคาดหวังของลูกค้าตรงกับการรับรู้ที่ได้จากประสบการณ์ที่ผ่านมา 
ถ้าการบริการไม่เป็นไปตามความคาดหวังของลูกค้า การรับรู้ถึงคุณภาพโดยรวมก็จะต่ า แต่ถ้าความ
คาดหวังของลูกค้าที่ต้ังไว้ตรงกับการรับรู้จริง คุณภาพการบริการน้ันจะสูง โดยที่ความคาดหวังต่อ
คุณภาพจะได้รับอิทธิพลจากการสื่อสารทางการตลาด การสื่อสารแบบปากต่อปาก ภาพลักษณ์ของ
องค์กร และความต้องการของลูกค้าเอง  



53 

2) ลักษณะตามหน้าที่หรือความสัมพันธ์ของกระบวนการ เป็นการพิจารณาจากผู้
ใหบ้ริการ ว่าจะท าอย่างไรให้การบริการดีเท่ากับการรับรู้จากประสบการณ์ของลูกค้าที่ผ่านมา  

นอกจากน้ี Gronroos (1990) ยังได้กล่าวถึงเงื่อนไขของการรับรู้คุณภาพบริการที่ดีของลกูค้า
ว่าเกี่ยวข้องกับปัจจัย 6 ปัจจัยที่ส าคัญ ดังน้ี  

1) ความเป็นมืออาชีพและทักษะในการบริการ ลูกค้าจะรับรู้คุณภาพการบริการทีดี่
ได้เมื่อผู้ให้บริการมีความรู้ในการแก้ปญัหาอย่างมืออาชีพ  

2) ความรู้สึกของลูกค้าที่มีต่อพนักงานบริการ ซึ่งพิจารณาจากความเอาใจใส่ของผู้
ให้บริการ ในการแก้ปัญหาให้แก่ลูกค้าด้วยความเต็มใจโดยทันที  

3) การเข้าถึงบริการง่ายและมีความยืดหยุ่น ลูกค้าจะพิจารณาจากผู้ให้บริการ
ประกอบไป ด้วยสถานที่ ชั่วโมงการท างาน ตัวพนักงาน และระบบการท างานได้ถูกออกแบบให้
ง่ายต่อการเข้าถึงบริการ รวมถึงมีการเตรียมปรับการบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า  

4) ความไว้วางใจและความซื่อสัตย์ของผู้ให้บริการ ลูกค้าจะรู้ว่าเมื่อใดก็ตามที่มี
การตกลงในการใช้บริการที่เกิดข้ึน สามารถที่จะไว้ใจผู้ใหบ้ริการได้โดยพนักงานจะท าตามสญัญาที่
ตกลงไว้ซึ่งถือว่า เปน็สิ่งที่ลูกค้าให้ความสนใจเปน็พิเศษ  

5) การชดเชย เมื่อใดก็ตามที่ลูกค้ามีความรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติหรือไม่เป็นไป
ตามความคาดหวัง ผู้ให้บริการจะต้องแก้ไขให้เป็นไปตามความคาดหวังของลูกค้าอย่างทันที  

6) ความมีชื่อเสียงของผู้ให้บริการ ลูกค้ามักเชื่อว่าการให้บริการของผู้ให้บริการ
สามารถเชื่อถือได้ และเหมาะสมกับคุณค่าของเงินที่จ่ายไป 

ขณะที่ Antioned and Van (1998) กล่าวว่าการรับรู้คุณภาพเกิดจากความคาดหวังของลูกค้า 
โดยจะประเมินว่าสินค้าหรือการบริการจะมีคุณภาพสูง ก็ต่อเมื่อความต้องการของเขาตรงกับความ
คาดหวังที่ต้ังไว้ การรับรู้คุณภาพที่สูงต่อสินค้าหรือการบริการ ลูกค้าจะพิจารณาจากความเหมาะสม
ของการใช้งาน ความคงทน ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย ความไว้วางใจ ความถี่ในการเสียต่ า 
และการบริการหรือสินค้าจะมีคุณภาพ เมื่อลูกค้าได้ท าการเปรียบเทียบการรับรู้จรงิกบัความคาดหวัง
ต่อสินค้าหรือบริการน้ัน  

Kassim and Abdullah (2010) ศึกษาการรับรู้คุณภาพในมิติต่างๆ ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ 
ความไว้วางใจ และความภักดีของลูกค้าในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยศึกษาในบริบทการข้าม
วัฒนธรรมระหว่างมาเลเซียและกาตาร์ โดยคุณภาพบริการวัดจาก 5 มิติ 20 ข้อค าถาม ความพึงพอใจ
วัดจาก 4 ข้อค าถาม ขณะที่ความไว้วางใจ และความภักดีของลูกค้าวัดจาก 5 และ 4 ข้อค าถาม 
ตามล าดับ ผลการตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินสมรรถนะ พบว่า ค่าน้ าหนักปัจจัยหรือ
สัมประสิทธิ์ของแต่ละปัจจัย มากกว่า 0.5 ทุกปัจจัย กล่าวคือ มีค่าอยู่ระหว่าง 0.52–0.93 เมื่อพิจารณา
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ความสอดคล้องของโมเดลที่พัฒนาข้ึนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า มีค่าสถิติไคสแควร์เท่ากับ 
1,106.62 องศาความเป็นอิสระเท่ากับ 413 ค่า GFI = 0.83 ค่า CFI = 0.90 และค่า RMSEA = 0.06 ผล
การทดสอบสมมติฐานพบว่า การรับรู้ คุณภาพบริการในมิติของความสะดวกในการใช้ การ
ออกแบบเว็บไซต์ และความมั่นใจ มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับความพึงพอใจของลูกค้า 
ขณะเดียวกันความพึงพอใจของลูกค้ามีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับความไว้วางใจของลูกค้า โดยผล
ที่เกิดข้ึนดังกล่าวในประเทศกาตาร์สูงกว่าในมาเลเซีย นอกจากน้ี ยังพบว่า ความพึงพอใจของลูกค้า
มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อความภักดีทั้งในมิติของการบอกต่อ และความต้ังใจแสดงพฤติกรรม 
ขณะที่ความไว้วางใจของลูกค้ามีความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อความภักดีในมิติเดียวคือ การบอกต่อ 

Pooltong (2008) วิเคราะห์บทบาทของความคาดหวังในการแสดงความรับผิดชอบต่อสงัคม  
คุณลักษณะของลูกค้าและกิจการ (Customer Company Identification) และการรับรู้ในคุณภาพ
บริการ ที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของลูกค้าในอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์ของประเทศไทย โดย
แยกความภักดีออกเป็นสองส่วนคือ ส่วนแรกเป็นมุมมองในเชิงจิตวิทยาที่วัดจากทัศนคติ และส่วน
ที่สองเป็นมุมมองในเชิงพฤติกรรมที่วัดจากความต้ังใจในการอุดหนุนหรือซื้อซ้ า (Repeat Patronage 
Intent) ความคาดหวังต่อกิจกรรม CSR วัดใน 4 มิติ คือ การมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์และบริการ การ
สนับสนุนชุมชน การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงาน มีข้อค าถามทั้งหมด 
16 ข้อ ขณะที่การรับรู้คุณภาพบริการวัดใน 6 มิติ คือ ทักษะหรือความสามารถของพนักงาน ความ
เชื่อมั่นไว้วางใจได้ของบริการ ลักษณะทางกายภาพขององค์กร ความสามารถในการติดต่อและ
เข้าถึงบริการ ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และบริการ และการรับรู้คุณภาพจากราคา โดยมีข้อ
ค าถามในส่วนน้ี 15 ข้อความ ส าหรับความไว้วางใจของลูกค้ามีการวัดจาก 8 ข้อค าถาม ใน 2 มิติ  คือ 
ความรู้สึกที่ดี (Benevolence) และความน่าเชื่อถือ (Credibility) พบว่าความคาดหวังในการแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคมมีอิทธิพลโดยอ้อมต่อความภักดีของลูกค้า ผ่านตัวแปรการรับรู้ในคุณภาพ
บริการ ความไว้วางใจ  ความรู้สึกชอบในตรายี่ห้อ (Brand Affect) และทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรม 
ขณะที่คุณลักษณะของลูกค้าและกิจการ และการรับรู้ในคุณภาพบริการ มีอิทธิพลทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมต่อความภักดีของลูกค้า  

อรทัย เชิดชูธรรม (2545) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของธนาคาร
พาณิชย์ในเขตเทศบาล อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 402 คน
ส่วนใหญ่เป็น เพศชาย อายุ ระหว่าง 21–25 ปี มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของธนาคารพาณิชย์
ด้านความน่าเชื่อถือ ธนาคารมีการเก็บข้อมลูของลูกค้าไว้เป็นอย่างดี และสามารถน ามาใช้ในการ
ให้บริการ อยู่ตลอดเวลา ด้านการให้ความไว้วางใจ ธนาคารต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อให้ลูกค้า
เชื่อมั่นและรู้สึกปลอดภัยเมื่อมาใช้บริการ ด้านรูปลักษณ์ พนักงานธนาคารที่บริการแต่งการประณีต
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และดูดีด้านการดูแลเอาใจใส่ พนักงานธนาคารที่ยอดเยี่ยมต้องให้ความสนใจและเอาใจใส่ลูกค้าทุก
คน ด้านการตอบสนองพนักงานพร้อมให้ค าปรึกษาแก่ลูกค้าได้ตลอดเวลาเป็นล าดับแรก และปัจจัย
ส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของธนาคารโดยรวมในระดับมากปัญหา
ในการใช้บริการ คือ จ านวนพนักงานไม่เพียงพอกับจ านวนผู้ใช้บริการ  

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการรับรู้คุณภาพการบริการประกอบกับงานวิจัยต่างๆ 
พบว่า การรับรู้คุณภาพของสินค้าหรือบริการ คือ การที่ผู้บริโภคจะประเมินว่ามีคุณภาพหรือไม่ก็
ต่อเมื่อส่ิงที่คิดว่าได้รับเป็นไปตามความคาดหวังหรือความต้องการของตนเองโดยผู้ให้บริการจะถกู
ประเมินว่ามีคุณภาพดีเพียงใดน้ันก็ข้ึนอยู่กับผู้มาใช้บริการดังน้ันจึงต้องค านึงถึงความพึงพอใจของ
ผู้มาใช้บริการและต้องท าการปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้ตรงตามความพึงพอใจของผู้มาใช้
บริการแต่ละราย เมื่อผู้มาใช้บริการได้รับรู้ถึงคุณภาพการบริการที่ ดีมีคุณภาพก็จะเกิดพฤติกรรม
อื่นๆ ตามมา อาทิ การซื้อซ้ าการมาใช้บริการซ้ าและอาจมีการบอกต่อไปยังบุคคลอื่น ซ่ึงเป็นผลดีต่อ
องค์กรในระยะยาว ดังน้ันผู้วิจัยจึงสนใจที่จะน าแนวคิดน้ีมาประยุกต์ใช้กับการวิจัยในครั้งน้ีด้วยการ
ใช้เครื่องมือแบบวัดคุณภาพบริการ (SERVQUAL) ของ Parasuraman, Zeithaml, and Berry (1996) 
ซ่ึงประกอบด้วย 5 ด้าน คือ ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) ความเชื่อมั่นไว้วางใจได้ 
(Reliability) การตอบสนองลูกค้า (Responsiveness) การให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า (Assurance) และ
การเข้าใจและรู้จักลูกค้า (Empathy) 

 

2.5  เเนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาพลักษณ์องค์กร 

 

2.5.1 ความหมายของภาพลักษณ์องค์กร 
เมื่อมีการพิจารณาความหมายโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ ภาพลักษณ์และ

ภาพลักษณ์ขององค์กร 
2.5.1.1 ความหมายของภาพลักษณ์ 
Kotler (2000) ได้อธิบายถึงค าว่า “ภาพลักษณ์” (Image) ว่าเป็นองค์รวมของความ

เชื่อ ความคิด และความประทับใจที่บุคคลมีต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึง ซึ่งทัศนคติและการกระท าใดๆ  ที่
คนเรามีต่อสิ่งน้ัน จะมีความเกี่ยวพันอย่างสูงกับภาพลักษณ์ของสิ่งๆ น้ัน นอกจากน้ีภาพลักษณ์ยัง
เกิดข้ึนได้จากประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของบุคคล อันได้แก่ การมองเห็น (Seeing) การได้ยิน (Hearing) 
การลิ้มรส (Tasting) การดมกลิ่น (Smelling) และการสัมผัสจับต้อง (Touching) โดยภาพลักษณ์
สามารถเกิดข้ึนจากประสาทสัมผัสทางใดทางหนึ่งของบุคคลน้ันๆ หรือเกิดข้ึนจากหลายทางพร้อม
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กันก็ได้ ด้วยเหตุน้ี จึงท าให้ภาพลักษณ์ที่เกิดข้ึนในจิตใจและความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภคแต่ละคน 
อาจจะไม่เหมือนหรือแตกต่างกันก็ได้ 

Jefkins (1993) ได้แบ่งประเภทภาพลักษณ์ออกเป็น 7 ประเภท ดังน้ี 
1) ภาพลักษณ์กระจกเงา (Mirror Image) หมายถึง การเปรียบเทียบลักษณะการเกิด

ภาพลักษณ์กับกระจกเงา เหมือนเวลาส่องกระจกก็จะเห็นภาพของตนเองในกระจก ภาพน้ันเราอาจ
มองว่าสวย สง่างาม หรือตรงกับลักษณะใดก็ได้ตามความนึกคิดของเรา 

2) ภาพลักษณ์ปัจจุบัน (Current Image) หมายถึง ภาพลักษณ์ตามความเป็นจริงใน
ปัจจุบัน ซึ่งอาจเป็นภาพลักษณ์เชิงบวกหรือเชิงลบก็ได้ เป็นภาพลักษณ์ที่สะท้อนความคิดที่
ประชาชนมีต่อองค์กรในปัจจุบัน 

3) ภาพลักษณ์ซ้อน (Mutiple Image) หมายถึง ภาพลักษณ์ที่ต้ังมาจากสมมติฐานว่า
บุคคลในสังคมมาจากที่ต่างๆ กัน มีความรู้ ความเชื่อ ฐานะทางเศรษฐกิจสังคม การศึกษา ต่างกัน จะ
รับรู้และมีประสบการณ์ต่อองค์กรต่างกัน 

4) ภาพลักษณ์ที่พึงปรารถนา (Wish Image) หมายถึง ภาพลักษณ์ที่องค์กรมุ่งหวัง
ให้เกิดข้ึนกับหน่วยงานของตน 

5) ภาพลักษณ์ขององค์กร (Corporate Image) หมายถึง ภาพลักษณ์ขององค์กรที่
หมายรวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เก่ียวข้องกับองค์กร 

6) ภาพลักษณ์ของสินค้า (Product Image) หมายถึง  ภาพลักษณ์ที่ เ น้นถึงคุณ
ลักษณะเฉพาะของสินค้าหรือบริการโดยอาศัยการโฆษณาเป็นเครื่องมือ 

7) ภาพลักษณ์สูงสุด (Optimum Image) หมายถึง ภาพลักษณ์ในอุดมคติ มีความ
สมบูรณ์สูงสุด ซึ่งความเป็นจริงคงเป็นไปไม่ได้ แต่ควนพิจารณาตามเงื่อนไขที่มีอยู่จริง 

ประจวบ อินอ๊อด (2532) ได้ให้ความหมายว่า ภาพลักษณ์เป็นสิ่งสะท้อนความรู้สึก
นึกคิดของบุคคลที่มีต่อกรณี บุคคล หรือสถาบัน เป็นคุณค่าเพิ่มหรือความนิยมซึ่งจะเป็นพลังที่จะ
น าไปสู่พฤติกรรม 

เสรี วงษ์มณฑา (2542) ได้ให้ความหมายว่า ภาพลักษณ์เป็นข้อเท็จจริงบวกกับการ
ประเมินส่วนตัวและเป็นภาพที่อยู่ในใจนานแสนนานของบุคคล ซึ่งอาจจะแตกต่ างจากสภาพ
ความหวังก็ได้ เพราะว่าภาพลักษณ์น้ันไม่ใช่เรื่องของข้อเท็จจริง แต่เป็นเรื่องของการรับรู้ 

ดังน้ันจึงสรุปได้ว่าภาพลักษณ์คือสิ่งที่บุคคลเกิดความรู้สึกนึกคิดข้ึนเอง โดยแต่ละ
บุคคลก็จะมีความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งเกิดจากการรับรู้ของแต่ละบุคคลด้วย และความรู้สึก
น้ีเองจะเป็นพลังให้เกิดพฤติกรรม 
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2.5.1.2 ความหมายของภาพลักษณ์องค์กร 
Anderson and Rubin (1986) ได้ให้ความหมายว่า ภาพลักษณ์ขององค์กรเป็นการ

รับรู้ของผู้บริโภคเก่ียวกับองค์กรทั้งหมด โดยองค์กรก็เปรียบเสมือนคน ซึ่งย่อมจะมีบุคลิกภาพและ
ภาพลักษณ์ที่ต่างกัน 

Gray and Balmer (1998) ได้ให้ความหมายว่า ภาพลักษณ์ขององค์กรเป็นภาพที่
เกิดข้ึนภายในจิตใจ (Mental Picture) ของผู้รับสาร เมื่อได้ยิน ได้เห็นชื่อหรือตราสินค้าขององค์กรน้ันๆ 

Pope and Voges (1999) ได้ให้ความหมายว่า ภาพลักษณ์ขององค์กรเป็นชุดของ
ความประทับใจทั้งหมด (Totality of Impression) ของผู้บริโภคแต่ละคนที่มีต่อตัวตนต่างๆ ที่องค์กร
แสดงออกมา ผ่านการโฆษณา (Advertisement) การส่งเสริมการขาย (Promotions) หรือการเป็น
ผู้สนับสนุนในกิจกรรมต่างๆขององค์กร (Sponsorships)  

วิรัช ลภิรัตนกุล (2546) ได้ให้ความหมายว่า ภาพลักษณ์ขององค์กร หมายถึง ภาพ
ที่เกิดข้ึนในจิตใจของประชาชนที่มีต่อบริษัทหรือหน่วยงานธุรกิจแห่งใดแห่งหนึ่ง ซึ่งหมายรวมถึง
ด้านบริหารหรือการจัดการของบริษัทแห่งน้ันด้วย และหมายรวมไปถึงสินค้าผลิตภัณฑ์และบริการ
ที่บริษัทนั้นจ าหน่าย 

เบ็ญจวรรณ ชาติจอหอ (2550) ได้ให้ความหมายว่า ภาพลักษณ์ขององค์กร 
หมายถึง ภาพรวมทั้งหมดขององค์กรที่บุคคลรับรู้จากประสบการณ์ หรือมีความรู้ความประทับใจ
ตลอดจนความรู้สึกที่มีต่อหน่วยงานหรือสถาบัน โดยการกระท าหรือพฤติกรรมขององค์กร การ
บริหาร ผลิตภัณฑ์ การบริการ และการประชาสัมพันธ์ 

พรทิพย์ พิมลสินธุ์ (2552) ได้ให้ความหมายว่า ภาพลักษณ์ขององค์กรเป็นภาพที่
เกิดข้ึนภายในจิตใจของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึง อาจจะเป็นบุคคลหรือองค์กร โดยเกิดจากการ
รับรู้ที่ประทับใจ ซึ่งอาจมาจากประสบการณ์ตรงหรืออ้อม ภาพลักษณ์จัดเป็นกุญแจส าคัญที่น าไปสู่
ความส าเร็จของการด าเนินธุรกิจของทุกองค์กร ภาพลักษณ์ช่วยสร้างการรับรู้ให้เกิดการจดจ า และ
ระลึกถึงสินค้า บริการ ตราสินค้า หรือตัวองค์กร นอกจากน้ันยังสร้างความเชื่อมั่น เชื่อถือ นิยม
ชมชอบ ศรัทธาให้แก่กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององคืกรและสาธารณชน รวมถึงก่อให้เกิดความ
จงรักภักดีต่อสินค้าหรือบริการ 

ดังน้ันสามารถสรุปภาพลักษณ์ขององค์กรได้ว่า เป็นความรู้สึก ความคิดและความ
ประทับใจของบุคคลที่มีต่อองค์กรใดองค์กรหน่ึง  เป็นภาพที่เกิดข้ึนในใจ โดยเกิดข้ึนมาจากการ
รับรู้หรือประสบการณ์ของบุคคลน้ัน ที่องค์กรแสดงออกมา อาทิ การโฆษณา การบริหาร การ
บริการ การเป็นผู้สนับสนุนในกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น ซึ่งสร้างความเชื่อมั่น เชื่อถือแก่ตัวองค์กรเอง  
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2.5.2 ความส าคัญของภาพลักษณ์องค์กร 
ใจทิพย์ ศรีประกายเพ็ชร (2537) ได้กล่าวว่า ภาพลักษณ์ขององค์กรน้ันมีความส าคัญอย่าง

ยิ่งต่อความส าเร็จขององค์กรน้ันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี
ข่าวสาร ท าให้คนในสังคมต่างรับข่าวสารที่เกิดข้ึนทั่วโลกได้อย่างกว้างขวาง  ทุกคนต้องการรับรู้
และมีส่วนเกี่ยวข้องในการแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ ถ้าองค์กรใดมี
ภาพลักษณ์ที่ดี ก็จะได้รับความเชื่อถือไว้วางใจและการสนับสนุนร่วมมือให้องค์กรน้ันประสบ
ความส าเร็จในการด าเนินงาน แต่ถ้าหากองค์กรใดภาพลักษณ์ไม่ดีย่อมได้รับการต่อต้านการดูหมิ่น 
เกลียดชัง 

เสรี วงษ์มณฑา (2541) อธิบายถึงความส าคัญของภาพลักษณ์ไว้ว่า “ไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบ 
ไม่มีผลิตภัณฑ์ใดที่สมบูรณ์แบบ ไม่มีบริษัทใดที่สมบูรณ์แบบ” แต่การที่จะถูกมองว่าเป็นบริษัทที่ดี 
ผลิตภัณฑ์ที่ดี และคนที่ดี ก็สามารถเป็นจริงได้ หากคนที่พิจารณาเลือกที่จะมองบริษัทในจุดเด่น จุด
ที่ดี และสามารถที่จะยอมรับและมองข้ามหรือให้อภัยในจุดที่ด้อย จุดที่ไม่ดี ภาพลักษณ์จึง
เปรียบเสมือนหางเสือที่จะควบคุมพฤติกรรมของบุคคลที่มีต่อองค์กร หากประชาชนเป้าหมายไม่
ชอบองค์กร พฤติกรรมที่มีต่อองค์กรก็จะถูกก าหนดทิศทางให้เป็นไปในทางลบ แต่ถ้าชอบ
พฤติกรรมก็จะเป็นไปในทางบวก ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันท าให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพทัดเทียมกัน 
สินค้าแต่ละยี่ห้อจึงมุ่งสร้างคุณลักษณะที่ท าให้ลูกค้าจดจ าแตกต่างกันออกไป ภาพลักษณ์จึงมี
บทบาทส าคัญในการสร้างความแตกต่างให้เกิดข้ึน ภาพลักษณ์ที่ดีจึงท าให้สินค้าหรือบริการ
สามารถเพิ่มคุณค่า เพิ่มราคาได้ 

พรทิพย์ พิมลสินธุ์ (2540) กล่าวถึงความส าคัญในเชิงผลประโยชน์ที่องค์กรได้รับจากการ
เสนอเอกลักษณ์และภาพลักษณ์ ดังน้ี 

1) ผลประโยชน์ที่มีต่อกลุ่มลูกจ้าง (Employee) การที่บริษัทมีภาพลักษณ์ที่ดีจะก่อ
ให้สภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี ลูกจ้างจะเกิดความพึงพอใจในงานและมีความภาคภูมิใจ ใน
องค์กรที่ตนเองน้ันปฎิบัติงานอยู่ การแสดงออกทางเอกลักษณ์ขององค์กรที่มีต่อพนักงานอาจจะ
สามารถแสดงออกได้ทางนโยบายโดยส่งเสริมให้พนักงานรู้จักนโยบายในการท างานของบริษัท 
ทราบความเคลื่อนไหวของบริษัทมีแนวคิดไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อพนักงานมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อ
องค์กรแล้วก็จะมีความเข้าใจและก็เต็มใจที่จะท างานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท 

2) ผลประโยชน์ที่มีต่อกลุ่มลูกค้า (Customer) กลุ่มลูกค้าเปรียบเสมือนเส้นเลือดที่
หล่อเลี้ยงชีวิตธุรกิจให้อยู่รอดได้ ดังน้ันกลุ่มลูกค้าจึงเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุด ชื่อเสียงและ
ความเชื่อมั่นศรัทธาในตัวของบริษัทจึงผูกพันไปกับคุณค่าของสินค้าและบริการอย่างหลีกเลี่ยง
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ไม่ได้ การที่องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อลูกค้าแล้ว ก็จะท าให้สินค้าขององค์กรเข้าไปน่ังอยู่ในใจลกูค้า
ไปกว่าครึ่ง 

3) ผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น (Stockholders) การที่องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อกลุ่มผู้
ถือหุ้นก็จะเป็นการง่ายที่องค์กรจะสามารถระดมเงินทุนในการด าเนินธุรกิจ เพราะภาพลักษณ์ที่ดีจะ
แสดงออกถึงความแข็งแกร่งทางธุรกิจ 

4) ผลประโยชน์ที่มีต่อชุมชน (Community) ชุมชน คือ กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ใน
ละแวกเดียวกัน ร่วมรัฐบาลเดียวกัน ใช้วัฒนธรรมร่วมกัน ดังน้ันการที่เราจะเข้าไปก่อต้ังโรงงาน
ข้ึนมาในเขตชุมชน อาจจะมีปฎิกิริยาต่อต้านจากชุมชน เน่ืองจากองค์กรของเราน้ันจะถือเป็นคน
แปลกหน้า (Stranger) หรือผู้มาอยู่อาศัยใหม่ (Newcomer) การที่องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดีก็จะ
ก่อให้เกิดการยอมรับจากชุมชนได้ง่าย 
 

2.5.3 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดภาพลักษณ์องค์กร 
Barich and Kotler (1991)ได้กล่าวถึงปัจจัยที่ท าให้เกิดภาพลักษณ์องค์กรไว้ว่า สามารถ

เกิดข้ึนได้จากปัจจัยหลัก 11 ด้าน ดังน้ี 
1) ปัจจัยด้านการด าเนินธุรกิจขององค์กร (Company Business Conduct) เช่น 

ชื่อเสียง ความเป็นผู้น าด้านนวัตกรรม ความแข็งแกร่งทางด้านการเงิน และคุณภาพการบริหาร
องค์กร 

2) ปัจจัยด้านการด าเนินงานด้านสังคมขององค์กร (Corporate Social Conduct) 
เช่น การด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม การประพฤติปฎิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของคนในสังคม และการมีส่วนร่วมกับชุมชน 

3) ปัจจัยด้านการให้ความช่วยเหลือสังคมขององค์กร (Corporate Contibution’ 
Conduct) เช่น การให้ความช่วยเหลือองค์กรการกุศลต่างๆ ตลอดจนโรงเรียนและมหาวิทยาลัย  

4) ปัจจัยด้านการให้ความช่วยเหลือพนักงานขององค์กร (Corporate Employee’ 
Conduct) เช่น การให้ความเคารพในสิทธิหน้าที่ของพนักงานแต่ละคน การก าหนดอัตราค่าจ้างที่
เป็นธรรม  

5) ปัจจัยด้านสินค้า (Product) เช่น รูปร่างลักษณะของสินค้า และคุณภาพของ
สินค้าที่องค์กรผลิตข้ึนมา 

6) ปัจจัยด้านบริการขององค์กร (Service) เช่น การมีศูนย์ให้บริการส าหรับลูกค้า 
7) ปัจจัยด้านการสื่อสาร (Communication) เช่น การสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร 

ผ่านโฆษณา และการส่งเสริมการขาย 
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8) ปัจจัยด้านราคา (Price) เช่น การก าหนดราคาสินค้าและการลดราคาสินค้า 
9) ปัจจัยด้านสถานที่จ าหน่ายสินค้าและบริการ (Distribution) เช่น สถานที่

จ าหน่ายและการให้บริการของพนักงาน ณ จุดจ าหน่าย 
10) ปัจจัยด้านพนักงานขาย (Sale Force) เช่น ศักยภาพ มารยาท และความ

รับผิดชอบของพนักงานขาย 
11) ปัจจัยด้านการเป็นผู้สนับสนุน (Support) เช่น การเป็นศูนย์อบรมและให้

ค าปรึกษาแก่ลูกค้า 
 

2.5.4 ลักษณะของภาพลักษณ์องค์กรที่ดี 
สมยศ แสงสุวรรณ (2546) ได้สรุปลักษณะภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรไว้ ดังน้ี 

1) มีระบบการบริหารที่มีคุณภาพองค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรการกุศลหรือ
องค์กรทางธุรกิจที่มีระดับการบริหารจัดการที่ดี  มีคนบริหารที่มีคุณธรรมมีความสามารถสูงน้ัน
ผลงานก็จะออกมาดี เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมโดยรวม 

2) เป็นองค์กรที่มีความเจริญก้าวหน้ากิจกรรมต่างๆ ที่องค์กรกระท านั้นย่อมมีผล
ต่อสังคมอย่างแน่นอนไม่ทางใดก็ทางหน่ึง ถ้าองค์กรมีความเจริญก้าวหน้าเป็นห่วงเป็นใยสังคม
สนับสนุนสาธารณประโยชน์ได้มากข้ึน องค์กรน้ันก็จะมีภาพลักษณ์ที่ดีและเป็นที่ยอมรับของสังคม 

3) เป็นองค์กรที่ปฎิบัติอยู่ในกรอบของกฎหมายบ้านเมืองกฎหมายของแต่ละ
ประเทศน้ันบัญญัติข้ึนมาเพื่อรักษาผลประโยชน์ของคนส่วนมาก ถ้าองค์กรได้ปฎิบัติอยู่ภายใต้
กฎหมายโดยเคร่งครัดเป็นแบบอย่างที่ดี ย่อมแสดงถึงการเป็นองค์กรที่ดีซึ่งสังคมต้องการ 

4) เป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมสูงองค์กรใดที่ด าเนินกิจกรรมใดโดย
ค านึงถึงความปลอดภัย ห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนโดยรวม เก้ือกูลให้สังคมอยู่ในระดับ
มาตรฐานที่ควรจะเป็นทั้งด้านสังคม วัฒนธรรม การศึกษา องค์กรน้ันก็จะเป็นที่ยอมรับและได้รับ
การสนับสนุนและความร่วมมือจากสังคมเป็นการตอบแทน 

5) เป็นองค์กรที่ท าคุณประโยชน์ด้านเศรษฐกิจธุรกิจที่ผู้ประกอบการค านึงถึง
ผลประโยชน์ต่อสังคมเป็นส าคัญ เช่น การน าเงินเข้าประเทศ มีการจ้างแรงงานในราคายุติธรรม 
ช่วยเหลือชาติในการกู้วิกฤตโดยเฉพาะทางเศรษฐกิจ สังคมก็จะสนับสนุนและให้การยอมรับ 
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2.5.5 การวัดภาพลักษณ์องค์กร 
ศุกลิน วนาเกษมสันต์ (2552) ได้ท าการศึกษาแบบสอบถามวัดภาพลักษณ์องค์กรต้ังแต่ปี

พ.ศ. 2532 ถึง ปีพ.ศ. 2552 จากวิทยานิพนธ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาธรรมศาสตร์ 
ทั้งหมดจ านวน 77 เล่ม ซึ่งผลการศึกษาพบว่า แบบสอบถามวัดภาพลักษณ์องค์กรที่สร้างข้ึน โดยได้
ทดสอบความถูกต้อง (Validity) และความเที่ยงตรง (Reliability) แล้ว ซึ่งประกอบด้วยค าถามวัด
ภาพลักษณ์องค์กร 6 ด้าน ดังน้ี 

1) ภาพลักษณ์ด้านผู้บริหาร 
ซึ่งมีข้อค าถามจ านวน 12 ข้อ โดยมีตัวอย่างค าถาม ดังน้ี 

(1) ท่านคิดว่าผู้บริหารของบริษัทฯ มีความเป็นผู้น า 
(2) ท่านคิดว่าผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นคนซื่อสัตย์ 

2) ภาพลักษณ์ด้านพนักงาน 
ซึ่งมีข้อค าถามจ านวน 17 ข้อ โดยมีตัวอย่างค าถาม ดังน้ี 

(1) ท่านคิดว่าพนักงานของบริษัทฯ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
(2) ท่านคิดว่าพนักงานของบริษัทฯ ท าหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ 

3) ภาพลักษณ์ด้านสินค้าและบริการ 
 ซึ่งมีข้อค าถามจ านวน 13 ข้อ โดยมีตัวอย่างค าถาม ดังน้ี 

(1) ท่านรู้สึกว่าสินค้าหรือบริการของบริษัทฯ ได้มาตรฐาน 
(2) ท่านรู้สึกว่าสินค้าหรือบริการของบริษัทฯ สามารถตอบสนองความ

ต้องการของท่านได้ 
4) ภาพลักษณ์ด้านการบริหารจัดการ 
ซึ่งมีข้อค าถามจ านวน 32 ข้อ โดยมีตัวอย่างค าถาม ดังน้ี 

(1) ท่านคิดว่าบุคคลภายนอกอยากเข้ามาท างานในบริษัทฯ 
(2) ท่านคิดว่าบริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจน 

5) ภาพลักษณ์ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 
 ซึ่งมีข้อค าถามจ านวน 9 ข้อ โดยมีตัวอย่างค าถาม ดังน้ี 

(1) ท่านคิดว่าบริษัทฯ มีการเดินทางไปมาสะดวก 
(2) ท่านคิดว่าบริษัทฯ มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน 

6) ภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
ซึ่งมีข้อค าถามจ านวน 11 ข้อ โดยมีตัวอย่างค าถาม ดังน้ี 

(1) ท่านคิดว่าบริษัทฯ เป็นองค์กรที่ท ากิจกรรมเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
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(2) ท่านคิดว่าบริษัทฯเป็นสถาบันที่ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กและ
เยาวชน 

วศมล สบายวัน (2553) ได้พัฒนาแบบสอบถามวัดภาพลักษณ์องค์กรต่อ ซึ่งพบว่า
แบบสอบถามมีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับดีมาก โดยมีข้อค าถามทั้งสิ้น 6 ด้าน ดังน้ี 

1) ภาพลักษณ์ด้านองค์กร 
ซ่ึงมีข้อค าถามจ านวน 17 ข้อ โดยมีตัวอย่างค าถาม ดังน้ี 

(1) องค์กรมีระบบการบริหารงานที่ดี 
(2) องค์กรมีนโยบายการท างานที่ชัดเจน 

3) ภาพลักษณ์ด้านพนักงาน 
ซึ่งมีข้อค าถามจ านวน 9 ข้อ โดยมีตัวอย่างค าถาม ดังน้ี 

(1) พนักงานขององค์กรประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
(2) พนักงานขององค์กรมีความรับผิดชอบ 

3) ภาพลักษณ์ด้านผู้บริหาร 
ซึ่งมีข้อค าถามจ านวน 7 ข้อ โดยมีตัวอย่างค าถาม ดังน้ี 

(1) ผู้บริหารขององค์กรท าธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา 
(2) ผู้บริหารขององค์กรเป็นคนซื่อสัตย์ 

4) ภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งมีข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ โดยมีตัวอย่างค าถาม ดังน้ี 

(1) เป็นองค์กรที่ค านึงถึงความปลอดภัยของประชาชน 
(2) เป็นองค์กรที่ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน 

5) ภาพลักษณ์ด้านสินค้าและบริการ 
ซึ่งมีข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ โดยมีตัวอย่างค าถาม ดังน้ี 

(1) สินค้า/บริการมีคุณภาพ 
6) ภาพลักษณ์ด้านการจัดการด้านอุปกรณ์อาคาร และสถานที่ 
ซึ่งมีข้อค าถามจ านวน 5 ข้อ โดยมีตัวอย่างค าถาม ดังน้ี 

(1) มีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ครบครัน 
นิสากร โลกสุทธิ (2551) ได้ท าการศึกษาเก่ียวกับกลยุทธ์การใช้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อ

สังคม (CSR) เพื่อการสร้างภาพลักษณ์ของบริษัท สิงห์ คอร์เปอร์เรชั่น จ ากัด โดยใช้วิธีการวิจัย 2 ส่วน 
คือ 1) การวิจัยเชิงคุณภาพ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการศึกษาวิเคราะห์เน้ือหาจากเอกสาร 
บทความ และงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 2) การวิจัยเชิงส ารวจกับกลุ่มตัวอย่าง 400 คน ซึ่งผลการวิจัย
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พบว่า บริษัทฯ มีการด าเนินกิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อปรับภาพลักษณ์ของ
บริษัทฯ ในการรับรู้ของผู้บริโภค โดยใช้การเชื่อมโยงในคุณสมบัติต่างๆ จากมุมมองของผู้บริโภคทั้ง 
4 ด้าน ตามหัวข้อมิติของภาพลักษณ์ในแนวคิดภาพลักษณ์ขององค์กร โดยด าเนินกิจกรรมการแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคมในประเด็นทั้ง 5 ด้าน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้กิจกรรมการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ด้านการเป็นผู้สนับสนุนกีฬามากที่สุด นอกจากน้ีการด าเนินกิจกรรม
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ยังมีความสัมพันธ์เชิงบวกในการรับรู้ภาพลักษณ์ของ
บริษัทฯ อีกด้วย กล่าวคือ ยิ่งบริษัทฯ มีการด าเนินกิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมมาก
เท่าไหร่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนและลงพื้นที่ปฎิบัติงานด้วยตนเอง ยิ่งท าให้
กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ภาพลักษณ์ของบริษัทฯ ในทางที่ดีมากข้ึนเท่าน้ัน 

ปนัดดา ตันตระกูล (2551) ศึกษาเรื่องประสิทธิผลของการใช้แนวคิดความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กรในการสร้างภาพลักษณ์ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) โดยแบ่งวิธี
การศึกษาออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การศึกษาวิเคราะห์เน้ือหาจากเอกสาร 
บทความ และงานวิจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 2) การวิจัยเชิงส ารวจกับกลุ่มตัวอย่างในกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 420 คน ซึ่งผลวิจัยพบว่าบริษัทฯ มีการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมใน 5 ด้าน คือ 1) ด้าน
สังคม 2) ด้านการศึกษา 3) ด้านกีฬา 4) ด้านสาธารณะสุข 5) ด้านศิลปะวัฒนธรรม โดยใช้รูปแบบ
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรทั้ง 4 รูปแบบเป็นส่วนใหญ่ คือ การส่งเสริมการรับรู้
ประเด็นปัญหาทางสังคม การบริจาคเพื่อการกุศล การเป็นอาสาสมัครเพื่อชุมชน และการด าเนิน
ธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ในการสร้างภาพลักษณ์เป็นส่วนใหญ่ 
ซึ่งกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้เกี่ยวกับภาพลักษณ์องค์กรจากการแสดงความรับผิดชอบต่อสงัคมและการ
บริหารจัดการขององค์กรอยู่ในระดับปานกลางเท่าน้ัน โดยอาจมีสาเหตุมาจากการที่บริษัทฯเป็น
ธุรกิจที่ประกอบกิจการน้ าเมา ท าให้กลุ่มตัวอย่างมีภาพลักษณ์ในเชิงลบกับบริษัทฯ อีกทั้งบริษัทฯ มี
การใช้สื่อที่น้อยอีกด้วย 

จีราวรรณ หรดี (2556) ศึกษาปัจจัยทางด้าน CSR ที่ประกอบด้วย ตระหนักถึงส่วนรวม , 
ทัศนคติ ภาพลักษณ์องค์กร ค่านิยมมีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อรถยนต์  ECO CAR ของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใช้แบบสอบถามเพื่อท าการศึกษาจากกลุ่ม
ตัวอย่างผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจ านวน 400 ชุด ผลวิจัยพบว่าปัจจัยด้าน 
CSR ซึ่งประกอบไปด้วย ตระหนักถึงส่วนรวม ทัศนคติภาพลักษณ์องค์กร ค่านิยม มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อรถยนต์ ECO CAR ของผู้ตอบแบบสอบถามค่อนข้างมาก โดยด้านตระหนักถึงส่วนรวม
มีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านภาพลักษณ์องค์กร ด้านค่านิยมด้านทัศนคติ 
ตามล าดับ เพราะผู้บริโภคมักจะตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าขององค์กรหรือกิจการที่มีความรับผิดชอบ
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ต่อสังคมและ ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และจะเลือกซื้อสินค้าและบริการเฉพาะยี่ห้อที่ผู้ผลติ 
มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

Tsai (2004) ได้ศึกษาเพื่อทดสอบปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า การรับรู้ความเสี่ยง และ
ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า ส าหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใน
ประเทศไต้หวัน โดยในแบบจ าลองของการศึกษาน้ี ตัวแปรบ่งชี้ภาพลักษณ์ตราสินค้ามี 2 ด้าน คือ 
ภาพลักษณ์ตราสินค้าที่เน้น ความเพลิดเพลิน (Hedonic) และภาพลักษณ์ที่เน้นประโยชน์ใช้สอยเป็น
หลัก (Utilitarian) ส่วนตัวแปรบ่งชี้การรับรู้ความเสี่ยงมี 2 ด้าน คือ ความเสี่ยงด้านผู้ใช้ (User) และ
ความเสี่ยงด้านตัวผลิตภัณฑ์ (Product) ส าหรับตัวแปรบ่งชี้ความพึงพอใจของลูกค้าและความ
จงรักภักดีในตราสินค้าเกิดจากตัวแปรเด่ียวจากตัวของมันเอง ซึ่งจากการวิเคราะห์ทั้งความสัมพันธ์
ระหวา่งตัวแปร และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (Casual Relations) พบว่า ความจงรักภักดี
ของลูกค้าได้รับผลกระทบทางตรงจากความพึงพอใจของลูกค้าในระดับมาก และได้รับผลกระทบ
ทางอ้อมจากภาพลักษณ์ตราสินค้า และการรับรู้ความเสี่ยง ส าหรับผลกระทบทางตรงจาก
ภาพลักษณ์ตราสินค้าและการรับรู้ความเสี่ยงไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ โดยโมเดลน้ีมีความสอดคล้อง
หรือกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในระดับดีมาก กล่าวคือ ค่าสถิติไคสแควร์เท่ากับ 6.028 ค่า
องศาความเป็นอิสระเท่ากับ 5 ค่า p = 0.304 และค่า RMSEA = 0.026 

ผลจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาพลักษณ์องค์กรประกอบกับการศึกษางานวิจัย
พบว่าผู้บริโภคจะมีการรับรู้ภาพลักษณ์ขององค์กรน้ันผ่านกิจกรรมต่างๆ หรือสื่อประชาสัมพันธ์ที่
องค์กรน้ันๆ แสดงออกมา หากองค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดีในใจผู้บริโภค ผู้บริโภคก็จะเกิดความ
ไว้วางใจ ศรัทธา ยอมรับและให้ความร่วมมือ สนับสนุน เป็นอย่างดี แต่หากองค์กรมีภาพลักษณ์ที่
ไม่ดี ผู้บริโภคก็จะขาดความไว้วางใจ ขาดศรัทธาและขาดความร่วมมือ ภาพลักษณ์จึงมีความส าคัญ
เป็นอย่างมากต่อทุกองค์กร  ดังน้ันผู้วิจัยจึงสนใจที่จะน าแนวคิดน้ีมาประยุกต์ใช้เข้ากับงานวิจัยใน
ครั้งน้ี โดยเลือกน าบางข้อค าถามวัดภาพลักษณ์องค์กรของ ศุกลิน วนาเกษมสันต์ (2552) และวศมล 
สบายวัน (2553) มาปรับใช้ในงานวิจัยครั้ง ซึ่งประกอบด้วยภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อ
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและองค์กร 
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2.6  เเนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความไว้วางใจ 
 

2.6.1 ความหมายของความไว้วางใจ 
Morgan and Hunt (1994) กล่าวว่า ความไว้วางใจ (Trust) ถือเป็นการก าหนดลักษณะข้อ

ผูกมัดเพื่อแสดงสัมพันธภาพระหว่างลูกค้าและองค์กร โดยนิยามว่าความไว้วางใจ คือ สภาพความ
เป็นจริงเมื่อคนจ านวนหน่ึงเกิดความเชื่อมั่นโดยเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความเชื่อถือ 
(Reliability) และความซื่อสัตย์จริงใจ (Integrity) ซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดและขนานกับกรอบ
แนวคิดทางการตลาดที่ศึกษาเรื่องบุคลิกภาพและจิตวิทยา 

Moorman, Deshpande, and Zaltman (1992) กล่าวว่า ความไว้วางใจ คือ ความเต็มใจที่จะ
วางใจ ต่อหุ้นส่วนการแลกเปลี่ยนของคนคนหน่ึงด้วยความเชื่อมั่น ซึ่งมีกรอบแนวคิด คือ การรับรู้
ว่าผู้บริโภคต้องมีความเชื่อมั่นต่อองค์กรธุรกิจด้วยความสนใจอย่างที่สุดในระหว่างการใช้บริการอยู่
น้ัน ความเชื่อมั่นดังกล่าวจะเกิดข้ึนเมื่อผู้บริโภคพิจารณาผู้ให้บริการที่เป็นทางเลือก 2 ประการ คือ 
ความน่าเชื่อถือมากที่สุดและมีความซื่อสัตย์จริงใจอย่างสูง Larzelere and Huston (1980) กล่าวว่า 
สิ่งส าคัญ 2 ประการน้ัน เป็นลักษณะของความไว้วางใจของผู้บริโภคหรือผู้ ให้บริการ ที่มี
ความส าคัญอย่างสูงต่อองค์ประกอบของความสม่ าเสมอ ขีดความสามารถ ความซื่อสัตย์ ความ
ยุติธรรม ความรับผิดชอบ ความเอื้อเฟื้อ และความเมตตากรุณา 

Stern, Buiter, and Lago (1997) กล่าวว่า ความไว้วางใจ คือ พื้นฐานของความสัมพันธ์
ทางการติดต่อสื่อสารในการให้บริการแก่ลูกค้า องค์กรจ าเปน็ต้องเรียนรู้ทฤษฎีความสัมพันธใ์กล้ชดิ 
ความคุ้นเคยเพื่อครองใจลูกค้า ซึ่งประกอบด้วย 5 C ได้แก่ การสื่อสาร (Communication) ความดูแล
และการให้ (Caring and Giving) การให้ข้อผูกมัดหรือค ามั่นสัญญา (Commitment) ที่เกี่ยวพันกับ
ลูกค้า การให้ความสะดวกสบาย (Comfort) หรือความสอดคล้อง (Compatibility) และการแก้ไข
สถานการณ์ความขัดแย้ง (Conflict) โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

1) การสื่อสาร พนักงานควรจะสื่อสารกับลูกค้า ในลักษณะที่ท าให้ลูกค้าอบอุ่นใจ
ได้พนักงานควรแสดงความเปิดเผย จริงใจ และพร้อมให้ความช่วยเหลือลูกค้าเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายเต็ม
ใจแสดงความรู้สึก และความคิดร่วมกัน หรืออีกนัยหนึ่งคือ สร้างความรู้สึกให้ลูกค้าอยากใช้บริการ
กับธุรกิจค้าปลีกด้วยการแสดงความเต็มใจในการให้บริการ 

2) ความใส่ใจและการให้ ความเอาใจใส่และความพร้อมที่จะให้น้ันกลายเป็น
คุณสมบัติของความสัมพันธ์ใกล้ชิดที่ประกอบด้วยความเอื้ออาทร ความอบอุ่น ความรู้สึกปกป้อง 
ซึ่งมีผลให้ลูกค้ารู้สึกดี  
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3) การให้ข้อผูกมัดหรือค ามั่นสัญญา ที่เกี่ยวพันกับลูกค้าองค์กรควรจะยอมเสีย
ผลประโยชน์เพื่อคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า  

4) การให้ความสะดวกสบายหรือความสอดคล้อง ความเอาใจใส่ลูกค้าจะท าให้
ลูกค้ารู้สึกถึงความสะดวกสบาย กล่าวคือ ลูกค้าจะรู้สึกยินดี อบอุ่น มั่นใจ มั่นคงที่ได้รับบริการ 
ลูกค้าส่วนใหญ่ประเมินความสะดวกสบายจากการบริการที่ดีขององค์กร เช่น ถ้าค าขวัญขององค์กร 
คือ “ใกล้...ไกลแค่ไหนเราอยู่ใกล้รับใช้คุณ” องค์กรที่สามารถท าใหลู้กค้าได้รับความรู้สึกน้ีได้จริง
จะพบกับความส าเร็จตามข้อน้ี 

5) การแก้ไขสถานการณ์ขัดแยง้ ถ้าองค์กรสามารถท าให้ ลูกค้ารู้สึกว่า “ท าตัวตาม
สบายเสมือนอยู่บ้าน” ได้ คงดีกว่าการที่องค์กรต้องแก้ไขสถานการณ์ความขัดแยง้กับลูกค้า น่ันคือ 
องค์กรควรจะแสดงความรับผิดชอบด้วยการออกตัวไว้ก่อนว่า ถ้าลูกค้าพบสิ่งใดที่สงสัยหรือไม่
ชอบใจในสินค้าและบริการที่ลูกค้าคิดว่าตอนจะเสียเปรียบ ขอให้ลูกค้ารีบถามเพื่อให้พนักงานได้
รีบชี้แจงโดยเร็ว ก่อนที่ลูกค้าจะรู้สึกโกรธหรือไม่พึงพอใจในสินค้าและบริการ 

กล่าวโดยสรุป ความไว้วางใจ หมายถึง ความสัมพันธ์อย่างใก ล้ชิดซึ่งเกิดจากการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างลูกค้ากับผู้ให้บริการ ลูกค้าซึ่งมีความไว้วางใจจะเกิดความรู้สึกมั่นใจหรือ
เชื่อมั่นต่อองค์ประกอบของสินค้าหรือบริการ และผู้ใหบ้ริการ ซึ่งถือเป็นความคาดหวังในเชิงบวกที่
มีต่อบุคคลหรือองค์กรว่าจะสามารถปฏิบัติได้ตามที่ลูกค้าคาดหวังไว้  

 
2.6.2 การวัดความไว้วางใจของลูกค้า 
Gambetta (1988) ได้อธิบายว่า ความไว้วางใจ เกิดจากปัจจัย 2 ประการ คือ ความเชื่อ 

(Belief) และค ามั่นสัญญา (Commitment) โดยในส่วนของความเชื่อเกิดจากการที่บุคคลเชื่อว่าอีก
ฝ่ายหนึ่งจะปฏิบัติตามความคาดหวังของตนได้เป็นอย่างดีในอนาคต ซึ่งเทียบได้กับความคาดหวัง
ของลูกค้าต่อผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการ และเมื่อมีการบรรลุความคาดหวังจากอีกบุคคลหน่ึงก็จะ
เกิดค ามั่นสัญญาขึ้น หรือในกรณีที่ลูกค้าหรือผู้บริโภคได้รับการตอบสนองตามที่คาดหวังเอาไว้ อัน
เป็นความปรารถนาร่วมกันของลูกค้ากับผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการว่าจะติดต่อกันต่อไป น่ันเอง 

Morgan and Hunt (1994) กล่าวว่า ความไว้วางใจของผู้บริโภคสามารถประเมินได้จาก
ความเชื่อมั่นของลูกค้า ซึ่งผู้ให้บริการแต่ละรายจะได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าแตกต่างกัน และจะ
เกิดการประเมินได้เมื่อลูกค้าได้รับการบริการแล้วจะมีการเปรียบเทียบกับสัญญาที่ผู้ ให้บริการ
ก าหนดไว้ 

Mayer and Davis (1999) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความไว้วางใจ 3 ปัจจัย คือ ความ 
สามารถ (Ability) ความรู้สึกที่ดี (Benevolence) และความตรงไปตรงมา ( Integrity) โดยความ 
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สามารถของบุคคลจะเก่ียวข้องกับทักษะ ความรู้ และพฤติกรรมที่สะท้อนถึงความสามารถในการ
โน้มน้าวบุคคลอื่น ส่วนความตรงไปตรงมาคือความสม่ าเสมอในการปฏิบัติอย่างจริงใจ 

Sirdeshmukh, Singh, and Sabol (2002) กล่าวว่า การวัดการรับรู้ของผู้บริโภคเก่ียวกับความ
ไว้วางใจ จะมุ่งที่ความไว้วางใจที่เกี่ยวข้องกับตัวองค์กรและพนักงานของผู้ใหบ้ริการ ซึ่งผู้บริโภค
จะประเมินระดับการรับรู้เก่ียวกับความซื่อสัตย์จริงใจและสมรรถนะขององค์กรกับพนักงานของผู้
ใหบ้ริการ 

Bourdeau (2005) ศึกษาพบว่าองค์ประกอบของความไว้วางใจจะเก่ียวข้องกับความสามารถ
ของผู้ให้บริการที่จะสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า การเป็นที่พึ่งพาอาศัยได้ ความซื่อสัตย์จริงใจ 
ความมีสมรรถนะในการให้บริการ การให้บริการอย่างตรงไปตรงมาและเป็นประโยชน์ รวมทั้ง
ความสามารถในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการให้ทันต่อความต้องการต่อไปในอนาคตได้ โดย
องค์ประกอบทั้งหมดน้ีมีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีเชิงทัศนคติในด้านความเข้าใจ ความรู้สึก 
พฤติกรรม และการกระท า 

Pooltong (2008) ได้วัดองค์ประกอบของความไว้วางใจใน 2 มิติ คือ ความรู้สึกที่ ดี  
(Benevolence) และความน่าเชื่อถือ (Credibility) โดยแบ่งข้อค าถามในการวัดออกเป็น 8 ข้อ ซึ่งการ
วัดดังกล่าวสอดคล้องกับงานของ Chaudhuri and Holbrook (2001) และ Sirdesmukh et al. (2002)  

Pavlos et al. (2009) วิเคราะห์บทบาทและคุณลักษณะของความรับผิดชอบต่อสังคม ที่
เกี่ยวข้องกับความไว้วางใจ  และความภักดีของลูกค้า กรณีศึกษาอุตสาหกรรมบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของประเทศ Greece พบว่า ระหว่างแรงกระตุ้น 4 รูปแบบ คือ แรงขับเคลื่อน
เกี่ยวกับประเด็นจริยธรรม แรงขับเคลื่อนเชิงกลยุทธ์ แรงขับเคลื่อนจากผู้มีส่วนได้เสีย และจาก
คุณค่าหรือค่านิยม ที่ท าให้กิจการต้องจัดท ากิจกรรม CSR มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับความ
ไว้วางใจขอลูกค้า และพฤติกรรมความต้ังใจใช้บริการ ซึ่งวัดจากความต้ังใจในการอุดหนุนหรือซื้อ
ซ้ า และความต้ังใจในการแนะน าหรือบอกต่อ แบบจ าลองดังกล่าวมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ค่อนข้างดี โดยค่าไคสแควร์เท่ากับ 1,458 ค่า df = 326 ค่า p < 0.00 ค่า RMSEA = 0.065 
และค่า CFI = 0.94 

Chao et al. (2009) วิจัยเก่ียวกับความภักดีของลูกค้าที่มีต่อระบบธนาคารอิเลคทรอนิกส์ใน
ประเทศไต้หวัน โดยใช้ตัวแบบเส้นทาง PLS ในโมเดลมี 4 องค์ประกอบ คือ คุณภาพบริการ ความ
ไว้วางใจ ความพึงพอใจ และความภักดีของลูกค้า ผลการวัดคุณภาพตัวแบบและมาตรวัด โดย
พิจารณาจากค่าความตรง พบว่ามาตรวัดมีความตรงอยู่ในระดับดี มีค่า Loading อยู่ระหว่าง 0.70–
0.88 ค่า AVE = 0.73 ค่า Correlation Matrix ของตัวแปรแฝงอยู่ระหว่าง 0.54–0.85 และตัวแบบมีค่า 
R2 อยู่ระหว่าง 0.466–0.548 แสดงว่าทุกเส้นทางในตัวแบบมีนัยส าคัญ และข้อมูลเชิงประจักษ์
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สนับสนุนสมมติฐานที่ต้ังไว้ โดยความไว้วางใจของลูกค้ามีอิทธิพลทางตรงต่อความภักดีของลูกค้า 
ส่วนคุณภาพบริการมีอิทธิพลทางอ้อมโดยมีความพึงพอใจ และความไว้วางใจเป็นตัวแปรส่งผ่าน 
ขณะที่ความพึงพอใจมีทั้งอิทธิพลทางตรงและทางอ้อม ซึ่งในกรณีที่มีอิทธิพลทางอ้อมจะมีความ
ไว้วางใจของลูกค้าเป็นตัวแปรส่งผ่าน   

Castaldo (2009) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ 
และความไว้วางใจของลูกค้า ที่มีต่อความภักดีของลูกค้าในกิจการค้าปลีกที่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ มี
ตราสัญลักษณ์แฟร์เทรด (Fair Trade) กลุ่มตัวอย่างเป็นลูกค้าในเมืองมิลานและฟลอเรนซ์ ประเทศ
อิตาลี จ านวน 400 ราย โดยใช้การส ารวจทางโทรศัพท์กับแบบสอบถาม 40 ข้อค าถาม ซึ่งคลอบคลุม 
5 ตัวแปรแฝงในแบบจ าลอง คือ ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ความไว้วางใจของลูกค้าต่อ
ระบบแฟร์เทรด ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ของผู้ค้าปลีก ความภักดีต่อตรายี่ห้อผลิตภัณฑ์ และ
ความเต็มใจจะจ่าย ณ. ระดับราคาพรีเมี่ยม ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ค่าน้ าหนักปัจจัยมีค่าอยู่
ระหว่าง 0.68–0.93 และการทดสอบความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า มีค่า
ไคสแควร์เท่ากับ 155.24 องศาความเป็นอิสระ เท่ากับ 83 ค่า p น้อยกว่า 0.01 ค่า RMSEA = 0.052 
และค่า GFI = 0.94 และผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร และ
ความไว้วางใจของลูกค้าต่อระบบแฟร์เทรด มีอิทธิพลทางอ้อมต่อความภักดีในตรายี่ห้อผลิตภัณฑ์ 
และความเต็มใจจะจ่าย ณ. ระดับราคาพรีเมี่ยม โดยมีตัวแปรความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ของผู้ค้า
ปลีกเป็นตัวแปรส่งผ่าน โดยตัวแปรคู่ที่มีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงสุดเท่ากับ 0.77 คือ ตัวแปร
ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ของผู้ค้าปลีก และตัวแปรความเต็มใจจะจ่าย ณ. ระดับราคาพรีเมี่ยม 

Russell, Decoster, and Enea (2010) การศึกษาแบบระยะยาว  (Longitudinal) เกี่ยวกับผล
จากการด าเนินงานด้าน CSR ขององค์กรด้านการกีฬา ที่มีต่อความสัมพันธ์กับลูกค้าซึ่งในกรณีน้ีคือ
ผู้ชม งานวิจัยน้ีแตกต่างจากงานอื่นๆ ที่ศึกษาจากข้อมูลภาคตัดขวาง  โดยผลการศึกษาพบว่า
กิจกรรม CSR และความไว้วางใจของผู้ชม มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ ซึ่งในกรณีน้ีคือการซื้อต๋ัว
เข้าชมกีฬา รวมถึงการซื้อสินค้าที่จ าหน่ายในนามขององค์กรหรือใช้ตราสัญลักษณ์ขององค์กรแห่ง
น้ี และยังมีอิทธิผลต่อการบอกต่อแบบปากต่อปาก (Word of Mouth) และการติดตามผลงานของ
องค์กรกีฬาแห่งน้ี โดยมีความผูกพันของผู้ชมเป็นตัวแปรโดยความผูกพันของผู้ชมดังกล่าว ถือเป็น
ความรู้สึกชื่นชอบของผู้ชมที่มีต่อองค์กรซึ่งดูแลรับผิดชอบทีมกีฬาน้ันๆ  ซึ่งสามารถเทียบได้กับ
ความรู้สึกชอบในแบรนด์น่ันเอง ขณะที่พฤติกรรมการซื้อ การบอกต่อแบบปากต่อปาก และการ
ติดตามผลงานขององค์กร จัดเป็นมิติการวัดความภักดีในเชิงรวม (Composite Loyalty) 

จากการศึกษาเเนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความไว้วางใจพบว่า ความไว้วางใจเกิดจากการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้บริการกับผู้ให้บริการ เมื่อผู้ใช้บริการได้รับความรู้สึกอบอุ่นจากการ
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ต้อนรับและการเอาใจใส่ของผู้ให้บริการ ตลอดจนการให้ความสะดวกสบาย จนเกิดเป็นความ
ไว้วางใจและเกิดความรู้สึกมั่นใจหรือเชื่อมั่นต่อองค์ประกอบของสินค้าหรือบริการของตราสินค้า
น้ัน ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมของผู้ใช้บริการในทางที่ดี อาทิ เกิดการแนะน าบอกต่อไปยังบุคคลอื่น 
ผู้วิจัยเห็นถึงความส าคัญของตัวแปรน้ีจึงเลือกน ามาประยุกต์ใช้กับการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี โดย
เลือกใช้เครื่องมือส าหรับการวัดความไว้วางใจของผู้บริโภคจากแนวคิดของ Pooltong (2008) ที่วัด
ความไว้วางใจจาก 2 มิติ คือ ความรู้สึกที่ดี และความน่าเชื่อถือ เพื่อไม่ไห้มิติการวัดและข้อค าถาม
ซ้ าซ้อนกับการวัดของตัวแปรแฝงอื่นๆ คือ การรับรู้คุณภาพบริการของผู้บริโภค 
 

2.7  เเนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความตั้งใจซื้อและการบอกต่อ 

 
2.7.1 ความหมายของความตั้งใจซื้อ 
Zeithaml, Berry, and Parasuraman (1990) ได้กล่าวว่า ความต้ังใจซื้อเป็นการแสดงถึงการ

เลือกใช้สินค้าและบริการน้ันๆ เป็นตัวเลือกแรก และกล่าวว่าความต้ังใจซื้อเป็นมิติหน่ึงที่แสดงให้
เห็นถึงความจงรักภักดีของลูกค้า โดยความจงรักภักดีประกอบด้วย 4 มิติ 

1) ความต้ังใจซื้อ (Purchase Intention) คือ การที่ผู้บริโภคเลือกใช้สินค้าและ
บริการน้ันๆ เป็นตัวเลือกแรก ซึ่งสิ่งน้ีสามารถสะท้อนถึงพฤติกรรมการซื้อของผู้บริดภคได้ 

2) พฤติกรรมการบอกต่อ (World of Mouth Communication) คือ การที่ผู้บริโภค
พูดถึงแต่เรื่องที่ดีเกี่ยวกับสินค้าและบริการ รวมถึงแนะน าและกระตุ้นให้บุคคลอื่นเกิดความสนใจ
และมาใช้สินค้าหรือบริการน้ัน ซึ่งสามารถน ามาวิเคราะห์ความจงภักดีของผู้บริโภคได้ 

3) ความอ่อนไหวต่อปัจจัยด้านราคา (Price Sensitivity) คือ การที่ผู้บริโภคไม่มี
ปัญหาเมื่อมีการข้ึนราคาสินค้าหรือบริการและผู้บริโภคย่อมจ่ายเงินที่สูงกว่าที่อื่ นหากสินค้าหาก
สินค้าและบริการน้ันสามารถตอบสนองความพึงพอใจได้ 

4) พฤติกรรมการร้องเรียน (Complaining Behaviors) คือ การที่ผู้บริโภคร้องเรียน
เมื่อเกิดปัญหา อาจจะร้องเรียนกับผู้ให้บริการ บอกต่อคนอื่น หรือส่งเรื่องไปยังหนังสือพิมพ์ ส่วนน้ี
เป็นการวัดต่อการตอบสนองปัญหาของผู้บริโภค 

Fitzsimon and Morwitz (1996) ศึกษาความต้ังใจซื้อของผู้บริโภคและพบว่า ความต้ังใจซื้อ
ของผู้บริโภคน้ันข้ึนอยู่กับประสบการณ์การใช้สินค้าของผู้บริโภคและทัศนคติที่มีต่อตราสินค้า เชน่ 
ผู้บริโภคที่ใช้ตราสินค้าหน่ึงอยู่แล้วมักจะตอบว่าจะซื้อรถยนต์ตราสินค้าเดิม ซึ่งผู้บริโภคกลุ่มน้ีจะมี
ทัศคติที่ดีต่อสินค้าน้ันหลังจากการใช้สินค้า ในขณะที่ผู้บริโภคที่ไม่เคยซื้อรถยนต์จะมีความต้ังใจ
ซื้อ ตราสินค้าที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงที่สุดแทน แม้ความต้ังใจซื้อของผู้บริโภคน้ันเป็นปัจจัยที่



70 

ดีที่นักการตลาดจะน าไปใช้เพื่อคาดการณ์พฤติกรรมของผู้บริโภคในอนาคตก็ตาม แต่พฤติกรรม
ของผู้บริโภคที่แท้จริงแล้วยังมีองค์ประกอบอีกมากมายที่เข้ามามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความต้ังใจ
ซ้ือ 

Gardner (1944) กล่าวว่า ความต้ังใจซื้อเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับจิตใจที่บ่งบอกถึง
แผนการของผู้บริโภคที่จะซื้อสินค้าตราใดตราหนึ่งในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง ทั้งที่ความต้ังใจซื้อเกิด
ข้ึนมาจากทัศนคติที่มีต่อตราสินค้าของผู้บริโภค และความมั่นใจของผู้บริโภคในการประเมินตรา
สินค้าที่ผ่านมา 

พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์ (2545) ได้ให้ความหมายว่า ความต้ังใจ (Intention) คือ การเอาใจจด
จ่อ ซึ่งเป็นการตัดสินใจที่จะเลือกหรือกระท าในวิธีใดวิธีหน่ึง มีทิศทางแน่วแน่ของจิต มีจุดมุ่งหมาย
ที่ชัดเจนต่อสิ่งที่ปรารถนาและแสดงออกตามที่มีทัศนคติหรือมีความเชื่อต่อสิ่งนั้น 

ศุภร เสรีรัตน์ (2540) ได้กล่าวว่า ความต้ังใจซื้อ หมายถึง การที่ผู้บริโภคพร้อมที่จะเลือก
ทางเลือกใดก็ตามที่ดีที่สุด ที่จะสอดคล้องกับการแก้ปัญหาของเขา ความต้ังใจซื้อเป็นสิ่งส าคัญที่จะ
น าไปสู่การซื้อจริงโดยจะมีการพิจารณาข้อดี คุณภาพ และผลประโยชน์ทั้งหมดของสินค้า เพื่อท า
การเปรียบเทียบกัน และสรุปเป็นทางเลือกที่สอดคล้องกับความต้องการที่เกิดข้ึน 

 
2.7.2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ 
กระบวนการตัดสินใจซื้อของกลุ่มผู้บริโภค มีตัวแปรที่เป็นบรรทัดฐานต่อกระบวนการ

ตัดสินใจอยู่ 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ 
1) ปัจจัยส่วนบุคคล เช่น ลักษณะทางประชากร รูปแบบการด ารงชีวิต 
2) ปัจจัยทางจิตวิทยา เช่น การรับรู้ แรงจูงใจ ทัศนคติ บุคลิกภาพและแนวข้ึนของ

ตนเอง 
3) ปัจจัยทางสัมคม เช่น บทบาทและครอบครัว กลุ่มอ้างอิงและผู้น าทางความคิด 

ดังน้ันสามารถสรุปได้ว่า ความต้ังใจซื้อ คือ ความต้องการหรือปรารถนาของผู้บริโภคที่จะ
ซื้อสินค้าใดสินค้าหน่ึง โดยความต้องการน้ีเกิดจากทัศนคติและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อตรา
สินค้านั้น 
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2.7.3 กระบวนการตัดสินใจซื้อ 
Kotler (2003) อธิบายถึงกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค (Consumer Decision 

Making Process) ว่า ในการตัดสินใจซื้อทั่วไปจะผ่านกระบวนการ 5 ข้ันตอนในการซื้อสินค้าและ
บริการ โดยเริ่มต้ังแต่กระบวนการก่อนการซื้อจริงไปจนถึงผลกระทบหลัง จากการซื้อดังภาพที่ 2.9 
โดยจะมีรายละเอียดในแต่ละข้ันตอน ดังน้ี 

 

 
 
ภาพที่ 2.9  กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 
แหล่งที่มา:  Hanna & Wozniak, 2001. 

1) ข้ันการรับรู้ปัญหา (Problem Recognition) เป็นข้ันแรกสุดของกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อเกิดข้ึน เมื่อผู้บริโภคได้รับสิ่งเร้าที่ท าให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกถึงความไม่สมดุลระหว่าง
สภาวะที่เป็นจริง (Actual State) ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันกับสภาวะที่ปรารถนา (Desire State) ต้องการ
จะเป็นหรืออยากให้เกิดและมีความ ต้องการที่จะให้บรรลุสภาวะที่ปรารถนาซึ่งความต้องการน้ีจะ
เป็นก าเนิดพฤติกรรมของมนุษย์การรับรู้ปัญหาจะมี 2 รูปแบบ คือ รูปแบบแรกคือรูปแบบที่สภาวะ
ปรารถนาอยู่ในระดับเดิมแต่สภาวะเป็นจริงลดลง เช่น สบู่หมด แปลว่าสภาวะเป็นจริงลดลง สภาวะ
ปรารถนา คือมี สบู่พร้อมใช้รูปแบบที่สอง คือสภาวะปรารถนาสูงข้ึนแต่สภาวะเป็นจริงคงที่ เช่น
ความต้องการอยากได้สิ่งใหม่ๆ ที่ยังไม่มีหรือมีแล้ว แต่ไม่พอใจปัจจุบันซึ่งความต้องการเหล่านี้จะ
มากข้ึนเรื่อยๆ เมื่อยังไม่ได้รับการตอบสนอง (Unfulfilled Desire) จากที่กล่าวมาสาเหตุหลักๆ ของ
การรับรู้ปัญหาของผู้บริโภค คือความไม่สมดุลกันระหว่าง 2 สภาวะดังกล่าว ซึ่งอาจมีปัจจัยอื่นๆ มา
สร้างความไม่สมดุลข้ึนมา 

2) การแสวงหาข้อมูล (Information Search) หลังจากผู้บริโภคได้รับรู้ปัญหาแล้ว
จึงเกิดการแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่ซื้อมาเพื่อแก้ปัญหาหรือการตอบสนองความ
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ต้องการน้ันของผู้บริโภค ซ่ึงการค้นหาข้อมูลจะจ าแนกออกเป็น 2 ประเภทคือ การค้นหาข้อมูลจาก
ภายใน (Internal Search) คือการหาข้อ มูลจากแหล่งภายในตัวผู้บริโภคเองก่อน คือจากความทรงจ า
ที่เป็นประสบการณ์ที่เคยประสบกับตัวสินค้าหรือมาก่อนต่อมาจะเป็นการค้นหาข้อมูลจากภายนอก 
(External Search) เมื่อข้อมูลที่เคยได้รับจากภายในไม่มีความเพียงพอประกอบการตัดสินใจ แต่การ
ตัดสินใจในสินค้าที่มีความเสี่ยง หรือลงทุนมากการค้นหาข้อมูลภายนอกจะมากเพิ่มมากยิ่งข้ึน
เช่นเดียวกัน 

3) การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) หลังจากจบจากการค้นหา
ข้อมูลที่มาจากแหล่งต่างๆ ผู้บริโภคจะใช้ข้อมูลความรู้ที่เก็บไว้ในความทรงจ าและรวบรวมข้อมูลที่
แสวงหามาได้จากภายนอกมาก าหนดเกณฑ์ในการประเมินข้ึน โดยทั่วไปแล้วผู้บริโภคจะมีชุดของ
การพิจารณา (Evoked Set) อยู่โดยผู้บริโภคจะไม่น าทุกทางเลือกมาพิจารณาและจะน ามาเพียง
จ านวนหน่ึงเท่าน้ัน (Blackwell, 2007) เมื่อผู้บริโภคมีชุดของการพิจารณาแล้วจะช่วยให้เกิดการ
เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสียของแต่ละทางเลือกได้ ซึ่งจะท าให้เลือกได้ง่ายข้ึน คือการเลือกลักษณะเด่น
บางอย่างของสินค้ามาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา ซึ่งหากสินค้าใดไม่มีลักษณะดังกล่าวก็จะไม่น ามา
พิจารณาและหากสินค้าใดที่มีลักษณะเด่นเป็นพิเศษอย่างชัด เจนเหนือสินค้าอื่นก็จะเป็นตัวเลือกที่ดี
ที่สุด 

4) การซื้อ (Purchase) เกิดข้ึนหลังจากได้ประเมินทางเลือกที่ดีที่สุดไปแล้ ว
ผู้บริโภคจะท าการตัดสินใจซื้อผ่านการตัดสินใจสุดท้ายอีก 3 ส่วน ได้แก่ สถานที่ซื้อที่มีความ
สะดวก และสอดคล้องกับสิ่งที่ผู้บริโภคสามารถกระท าได้เงื่อนไขการซื้อที่ผู้บริโภคตัดสินใจที่จะ
ใช้ในการซื้อสินค้า/บริการ และสุดท้ายความพร้อมในการจ าหน่ายสินค้าหรือส่งมอบสินค้า /บริการ
ให้กับผู้บริโภคซึ่งเมื่อผู้บริโภคพึงพอใจครบทั้ง 3 ประการแล้ว จึงจะเกิดการซื้อได้ หากไม่พร้อมใน
องค์ประกอบใดองค์ประกอบหน่ึง หรือมากกว่าอาจท าให้ตัดสินใจไม่ซื้อสินค้าหรือบริการน้ั น
(Assael, 2004) 

5) พฤติกรรมหลังการซื้อ (Post Purchase Behavior) เป็นข้ันตอนสุดท้ายของ
กระบวนการตัดสินใจซื้อ คือพฤติกรรมที่เกิดข้ึนหลังจากเกิดการซื้อสินค้า/บริการไปแล้ว ซึ่งจะ
เกิดผลตามมาเป็นความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจข้ึนอยู่กับสินค้า/บริ การที่ผู้บริโภคได้ซื้อน้ัน
แกป้ัญหาหรือตอบสนองความต้องการที่คาดหวังได้หรือไม่ซึ่งจะส่งผลไปยังผลลัพธ์ที่คาดหวังทั้ง
แบบผิดคาดหวังและเกินคาดหวังเอาไว้หากสิ่งที่  เขาคาดหวังทั้งหมดได้รับการตอบสนอง
(Confirmation) แต่ในกรณีที่ผลลัพธ์ที่ได้ไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวัง  (Negative Disconfirmation) 
และรูปแบบผลลัพธ์อีกแบบหน่ึงคือ ผลลัพธ์แบบเกินความคาดหวัง (Positive Confirmation) คือ
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สภาวะที่เป็นจริงเกิดข้ึนอยู่ในระดับที่สูงกว่าสภาวะที่พึงปรารถนาหลังจากได้ใช้สินค้าหรือบริการ
น้ันแล้วผู้บริโภคจะรู้สึกพึงพอใจมากที่สุด (Solomon, 2013) 

Walker and Kent (2009) ศกึษาทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อการแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคมของอุตสาหกรรมการกีฬา พบว่า การด าเนินงานด้าน  CSR ขององค์กรกีฬา มีอิทธิพลต่อความ
มีชื่อเสียงขององค์กร  (Corporate Reputation) และความต้ังใจที่จะอุดหนุน (Patronage Intention) 
ของลูกค้าขององค์กรน้ัน โดยวัดในมิติของการอุดหนุนซ้ า การบอกต่อแบบปากต่อปาก การซื้อ
สินค้าและบริโภคสื่อที่เกี่ยวข้องกับองค์กรน้ันๆ โดยมีตัวแปรคุณลักษณะของทีมกีฬาที่ผู้บริโภค
หรือผู้ชมชื่นชอบเป็นตัวแปรส่งผ่าน  ซึ่งสามารถแสดงเส้นทางอิทธิพลระหว่างตัวแปรต่างๆ โดย
ความต้ังใจที่จะซื้อหรืออุดหนุนในกรณีน้ีถือเป็นมิติหนึ่งของการวัดความภักดีเชิงทัศนคติ  

De Matos and Rossi (2006) ศึกษาปฏิกิริยาการตอบสนองของผู้บริโภคต่อกิจกรรม CSR 
โดยวัดในรูปของการวินิจฉัยคุณค่าผลิตภัณฑ์ และพฤติกรรมการซื้อที่มีลักษณะของการซื้อหรือ
อุดหนุนซ้ า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นผู้บริโภครถยนต์ในประเทศบราซิล พบว่า การจัดท ากิจกรรม 
CSR ของธุรกิจ มีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับคุณค่าของผลิตภัณฑ์หรือตรายี่ห้อ (Brand) และ
พฤติกรรมความต้ังใจซื้อหรือใช้บริการ โดยมีขนาดความสัมพันธ์กับคุณค่าของผลิตภัณฑ์หรือตรา
ยี่ห้อ สูงกว่าพฤติกรรมความต้ังใจซื้อหรือใช้บริการ แนวคิดที่ได้รับคือ อิทธิพลทางอ้อมของการจัด
กิจกรรม CSR ต่อพฤติกรรมความต้ังใจซื้อหรือใช้บริการซึ่งเป็นมิติหนึ่งของความภักดี 

จากการศึกษาเเนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความต้ังใจซื้อ สรุปได้ว่า ความต้ังใจซื้อ คือ การที่
ผู้บริโภคได้ประเมินตราสินค้าและการใช้บริการ แล้วเกิดความพึงพอใจในตราสินค้าและบริการ จึง
ท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกใช้บริการของตราสินค้าน้ีเป็นตัวเลือกแรกและไม่คิดจะเปลี่ยนไปใช้
บริการของตราสินค้าอื่น ถึงแม้จะได้รับการแนะน าจากบุคคลอื่นก็ตาม ซึ่งความต้ังใจซื้อเป็นมิติ
หนึ่งของความจงรักภักดีอันเป็นเป้าหมายที่ส าคัญของการด าเนินธุรกิจ โดยปัจจัยที่คาดว่าน่าจะมี
อิทธิพลต่อความต้ังใจซื้อ ได้แก่ ความพึงพอใจ การรับรู้คุณภาพบริการ ความไว้วางใจ และ
ภาพลักษณ์องค์กร โดยในงานวิจัยน้ีผู้วิจัยได้เลือกศึกษา  ภาพลักษณ์องค์กร การรับรู้คุณภาพบริการ
และความไว้วางใจที่มีความสัมพันธ์กับความต้ังใจซื้อของผู้บริโภคในด้านการรับรู้ภาพลักษณ์
องค์กรและคุณภาพบริการ 

 
2.7.3 ความหมายของการบอกต่อ 
Dichter (1966) กล่าวว่า การบอกต่อ หมายถึง สิ่งที่มีอิทธิพลที่ส าคัญอย่างหน่ึงใน

กระบวนการการตัดสินใจซื้อ หรือใช้บริการของผู้บริโภค 
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Arndt and Johan (1967) กล่าวว่า การบอกต่อ หมายถึง การสนทนาระหว่างบุคคลอย่างไม่
เป็นทางการของผู้บริโภค เพื่อส่งเสริม สนับสนุนตราสินค้าโดยไม่มีข้อจ ากัดในเรื่องของเวลา แต่
อย่างไรก็ดี ในด้านของวรรณกรรมทางการตลาดระบุไว้ว่า การบอกต่อเป็นบทบาทที่ส าคัญ และมี
อิทธิพลต่อการซื้อของผู้บริโภค 

Westbrook (1987) กล่าวว่า การบอกต่อ หมายถึง การสื่อสารอย่างไม่เป็นทางการที่พุ่งตรง
ไปยังผู้บริโภครายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับเจ้าของ หรือผู้ขายสินค้า และผู้ใช้บริการ 

Bickart and Schindler (2001) กล่าวว่า การบอกต่อ เป็นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพที่
สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์ ให้เกิดการตัดสินใจ หรือเชื่อถือในตราสินค้า หรือ
บริการน้ันๆ ได้อย่างเหลือเชื่อ 

Hawkins, Best, and Coney (2004) กล่าวว่า การบอกต่อ หมายถึง กระบวนการที่ช่วยให้
ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสินค้า ตราสินค้า หรือบริการ 
เพื่อให้ผู้ซื้อสินค้าหรือบริการบอกต่อออกไปโดยตรงยังผู้อื่น 

Belch and Belch (2009) กล่าวว่า การสื่อสารโดยการบอกต่อเป็นช่องทางการสื่อสารที่
เก่ียวข้องโดยตรงของการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล และกลุ่มใดๆ ที่เก่ียวข้องกับการประเมินผล
ลัพธ์ของสินค้า และบริการซึ่งเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางของผู้บริโภคว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่
มักจะเชื่อในค าบอกต่อ เพื่อน ามาใช้ในการตัดสินใจซื้อ หรือใช้บริการ เน่ืองจากเกิดการรับรู้ในเรื่อง
ของความน่าเชื่อถือที่เพิ่มมากข้ึน เมื่อเทียบกับสื่อแบบด้ังเดิม 

ฉัตยาพร เสมอใจ (2546) ได้ให้ความหมายว่าการบอกต่อแบบปากต่อปากเป็นการแนะน า
โดยตรง จากลูกค้ารายหน่ึงไปสู่ลูกค้ารายอื่นๆ ซึ่งโดยส่วนใหญ่ลูกค้าผู้แนะน ามักจะเป็นผู้ที่เคยมี
ประสบการณ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์และมีความรู้สึกประทับใจ จึงแนะน าแก่ลูกค้ารายอื่น จึงเป็น
รูปแบบการสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของลูกค้าสูง 

ณัฐพร พันธุ์งาม (2549) ได้ให้ความหมายว่าการบอกต่อแบบปากต่อปากเป็นการสื่อสาร
ด้วยค าพูดระหว่างบุคคลหน่ึงบอกต่อไปยังอีกบุคคลหน่ึง เกี่ยวกับความประทับใจหรือความไม่
ประทับใจในตัวสินค้าหรือบริการ ที่บุคคลที่บอกต่อมีประสบการณ์โดยตรงเกี่ยวกับสินค้าหรือ
บริการน้ันและบุคคลที่ได้รับการบอกต่อก็อาจจะบอกต่อข้อความดังกล่าวที่ตนได้รับมาใหก้บับคุคล
อื่นที่ตนรู้จักต่อไปเรื่อยๆ ท าให้ข้อความน้ันมีการเผยแพร่ออกไปเป็นวงกว้าง ซึ่งเป็นการเผบแพร่ที่
ควบคุมได้ยาก 
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2.7.4 ประเภทของการบอกต่อ 
อาภา เอราวัณ (2545) ได้แบ่งการสื่อสารแบบบอกต่อออกเป็น 3 ประเภท 

1) การสื่อสารแบบบอกต่อเป็นแหล่งข่าวเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ 
2) การสื่อสารแบบบอกต่อเป็นการให้ค าแนะน า 
3) การสื่อสารแบบบอกต่อเป็นการบอกเล่าประสบการณ์ส่วนตัว 

การสื่อสารแบบบอกต่อแต่ละประเภทต่างมีลักษณะแตกต่างกันออกไปกล่าวคือ แหล่งข่าว
เก่ียวกับผลิตภัณฑ์จะเป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เช่น รูปร่าง ลักษณะหรือคุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑ์ ส่วนการให้ค าแนะน าก็จะเกี่ยวข้องกับการแสดงความคิดเห็น การแสดงความรู้สึก 
รวมทั้งการให้ค าปรึกษา ส าหรับการบอกเล่าประสบการณ์ส่วนตัวน้ันจะเป็นการวิพากษ์วิจารณ์
คุณลักษณะและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ข้อมูลที่เก่ียวกับแหล่งข่าวของผลิตภัณฑ์น้ันจะเป็นข้อมูล
จริงที่ตรงไปตรงมา ส่วนข้อมูลที่เป็นค าแนะน าและการบอกเล่าประสบการณ์ส่วนตัวน้ันจะเป็นไป
ในรูปแบบของการสื่อสารแบบบอกต่อซึ่งสามารถเป็นข้อมูลเชิงบวกหรือเชิงลบก็ได้ อาจสรุ ป
หน้าที่ของการสื่อสารแบบบอกต่อออกเป็น 2 แบบ คือ 1) การแจ้งข้อมูล และ 2) การมีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจ โดยแต่ละแบบมีความส าคัญแตกต่างกันข้ึนกับแต่ละข้ันตอนในกระบวนการตัดสินใจ 
เช่น การบอกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ก็จะมีความส าคัญในการสร้างความตระหนักรู้ (Awareness) การรับ
ฟังประสบการณ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก็จะมีความส าคัญในข้ันตอนของการประเมินทางเลือก  
(Evaluation) และสุดท้ายข้อมูลในลักษณะของค าแนะน าจะส าคัญสุดในข้ันตอนสุดท้ายของการ
ตัดสินใจ (Decision Marketing) 
 

2.7.5 คุณสมบัติของการบอกต่อ 
Silverman (2001) สรุปคุณสมบัติของการสื่อสารแบบบอกต่อไว้ ดังน้ี 

1) การสื่อสารแบบบอกต่อเป็นแรงจูงใจที่มีอิทธิพลและพลังมากในตลาด 
2) การสื่อสารแบบบอกต่อเป็นกลไกในการส่งผ่านประสบการณ์ 
3) การสื่อสารแบบบอกต่อมีความเป็นอิสระ จึงมีความน่าเชื่อถือ 
4) การสื่อสารแบบบอกต่อเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์เอง 
5) การสื่อสารแบบบอกต่อมีการปรับแต่งข้อมูลให้มีความเกี่ยวข้องและสมบูรณ์

ในตัวมันเอง 
6) การสื่อสารแบบบอกต่อมีการแยกแยะข้อมูล เพิ่มเติมข้อมูล ตกแต่งข้อมูล และ

บางครั้งก็เป็นการระเบิดข้อมูล 
7) การสื่อสารแบบบอกต่อมีขอบเขตและความเร็วอย่างไม่จ ากัด 
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8) การสื่อสารแบบบอกต่อเกิดข้ึนจากแหล่งข้อมูลเพียงแหล่งเดียว ไม่ใช่เกิดจาก
แหล่งข้อมูลเล็กๆ หลายๆ แหล่งมารวมกัน 

9) การสื่อสารแบบบอกต่อข้ึนอยู่กับธรรมชาติของแหล่งข้อมูลค่อนข้างสูง 
10) การสื่อสารแบบบอกต่อช่วยให้ประหยัดข้อมูลและแรงงาน และยังมี

ประสิทธิภาพ 
11) การสื่อสารแบบบอกต่อส่วนใหญ่จะเป็นในเชิงลบ 
12) การสื่อสารแบบบอกต่อเป็นเครื่องมือที่ไม่สิ้นเปลืองงบประมาณในการสร้าง

ความสนใจเพิ่มเติมและสนับสนุนข้อมูล 
Kim et al. (2009) ศึกษาเรื่อง อิทธิพลของคุณค่าที่รับรู้ ความพึงพอใจ ความไว้เน้ือเชื่อใจที่มี

อิทธิพลต่อการบอกต่อ และการกลับมาใช้บริการซ้ าของลูกค้าโรงแรมหรู ในประเทศเกาหลี เก็บ
รวบรวมข้อมูลจากลูกค้าจ านวน 478 คน ใช้วิธีเลือกตัวอย่างโดยอาศัยความสะดวก (Convenience 
Sampling) ใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุในการทดสอบสมมุติฐาน ผลการวิจัยพบว่า ความไว้เน้ือเชื่อ
ใจมีอิทธิพลทางบวกต่อการบอกต่อ และการกลับมาใช้บริการซ้ าของลูกค้า 

Jiewanto, Laurens, and Nelloh (2012) ศึกษาเรื่อง อิทธิพลของคุณภาพการให้บริการ
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบอกต่อของนักศึกษา
มหาวิทยาลัย Pelita Harapan Surabaya เก็บรวบรวมข้อมูลจากลูกค้าจ านวน 140 คน ใช้วิธีเลือก
ตัวอย่างโดยอาศัยความสะดวก (Convenience Sampling) ใช้โมเดลสมการโครงสร้างในการทดสอบ
สมมุติฐาน ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจมีอิทธิพลทางบวกต่อการบอกต่อ 

รุจินันท์ คะเชนทร์ชาติ (2549) ศึกษาเรื่องอิทธิพลการสื่อสารแบบบอกต่อกับการตัดสินใจ
ของผู้บริโภคในการรับบริการจากคลินิกความงาม : กรณีศึกษานิติพลคลินิก ผลการวิจัยจากกลุ่ม
วัยรุ่น 50 คน พบว่าการสื่อสารแบบบอกต่อมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออยู่ในระดับมากทั้งสอง
กลุ่ม และยังส่งผลต่อพฤติกรรมการบอกต่อมากกว่ากลุ่มวัยท างาน เน่ืองจากต้องการความมั่นใจ
ก่อนการตัดสินใจซื้อ โดยความต้องการบอกต่อข้ึนกับระดับความพึงพอใจภายหลังการใช้บริการ
คลิกนิกความงามทั้งสองกลุ่ม 

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบอกต่อ การสื่อสารแบบบอกต่อเป็นการสื่อสาร
อย่างไม่เป็นทางการระหว่างบุคคลซึ่งมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจหรือเกิดการเชื่อถือ โดยผู้บอกต่อ
อาจเป็นผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรงหรือฟังต่อมา ซึ่งหากผู้บอกต่อมีความประทับใจต่อองค์กรหรือ
สินค้าบริการขององค์กรน้ันก็จะบอกต่อในด้านดีๆ สิ่งดีๆ แก่ผู้อื่น หากไม่ประทับใจก็จะบอกต่อใน
ด้านที่ไม่ดีเช่นกัน ดังน้ันจึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่ทางองค์กรหรือบริษัทจะต้องใส่ใจกับการบริการหรือ
สินค้าให้สม่ าเสมอและพัฒนาการบริการหรือสินค้าให้ดียิ่งๆ ข้ึนไป เพื่อเป็นอีกหน่ึงช่องทางในการ



77 

เผยแพร่การให้บริการหรือสินค้า ที่ไม่ต้องลงทุนท าโฆษณาผ่านส่ือต่างๆแต่ใช้บุคลที่เข้ารับบริการ
เป็นสื่อแทน ซึ่งน้ันจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนธุรกิจต่อไป จากที่ได้กล่าวมาผู้วิจัยจึงสนใจที่จะน า
แนวคิดน้ีมาประยุกต์ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีด้วย เน่ืองจากเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ธุรกิจประสบ
ผลส าเร็จ โดยเลือกน ามาใช้ในรูปแบบของค าถามที่มีการบอกต่อทางด้านบวก 
 



 

บทที่ 3 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

การศึกษาเรื่อง ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร : การรับรู้ คุณภาพการบริการ 
ภาพลักษณ์องค์กร ความไว้วางใจ และพฤติกรรมของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น ซี ผู้วิจัยใช้เป็นการวิจัย
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีการส ารวจ (Survey Research) มีการด าเนินการ
วิจัยโดยการใช้แบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

3.1  กรอบแนวคิดการวิจัย 
3.2  สมมติฐานการวิจัย 
3.3  กลุ่มประชากรและวิธกีารสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
3.4  เครื่องมือในการศึกษา 
3.5  การทดสอบเครื่องมือ 
3.6  วิธีการเก็บข้อมูล 
3.7  การวิเคราะห์ข้อมูล 
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3.1  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

กรอบแนวคิดการวิจัยน้ีก าหนดให้ตัวแปรต้นในการวิจัย ได้แก่ ทัศนคติของผู้บริโภคเจน
เนเรชั่น ซีต่อรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) 4 รูปแบบ คือ ความรับผิดชอบ
ด้านเศรษฐกิจ ความรับผิดชอบด้านกฎหมาย ความรับผิดชอบด้านจริยธรรม และความรับผิดชอบ
ด้านการให้เพื่อสังคม ตัวแปรตามในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ การรับรู้ของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น ซี
ประกอบไปด้วยด้านคุณภาพการบริการ ภาพลักษณ์องค์กร ความไว้วางใจ และพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น ซี ประกอบไปด้วยความต้ังใจซื้อและการบอกต่อ 

 
     ตวัแปรต้น                                                                                    ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การรับรู้ 
คุณภาพการบริการ ภาพลักษณ์องค์กร

และความไว้วางใจ 

H1  
ทัศนคติของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น ซี  

ต่อรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
(CSR) 

- ความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ 

- ความรับผิดชอบด้านกฎหมาย 

- ความรับผิดชอบด้านจริยธรรม 

- ความรับผิดชอบด้านการให้เพ่ือสังคม 
 

H3 

พฤติกรรม 

ความตั้งใจซื้อและการบอกต่อ 
H2 
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3.2  สมมติฐานการวิจัย 
 

ผลจากการทบทวนวรรณกรรม พบว่ารูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรทั้ง 4 
รูปแบบตามแนวคิดของ Carroll (1991) มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ ซึ่งประกอบด้วย ด้านคุณภาพ
การบริการ ภาพลักษณ์องค์กร ความไว้วางใจ จึงก าหนดเป็นสมมติฐานที่ 1 นอกจากน้ันรูปแบบ
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม ซึ่งประกอบด้วย ด้านความต้ังใจ
ซื้อและการบอกต่อ จึงก าหนดเป็นสมมติฐานที่ 2 และการรับรู้ยังมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม จึง
ก าหนดเป็นสมมติฐานที่ 3 ดังแสดงตารางที่ 3.1 

 
ตารางที่ 3.1  การก าหนดสมมติฐานในกรอบการวิจัย 
 

สมมติฐาน อ้างอิง 
สมมติฐานข้อที่ 1 ระดับทัศนคติของผู้บริโภคเจน
เนอเรชั่น ซีต่อรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์กรมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ คุณภาพ
การบริการ ภาพลักษณ์องค์กร และความไว้วางใจ 

Pooltong (2008) 
Swaen and Chumpitaz (2008) 
Pooltong and Mandhachitara (2009) 
Walker and Kent (2009)  
Liu et al. (2010) 
Mandhachitara and Pooltong (2011) 
Pavlos et al. (2009) 
 

สมมติฐานข้อที่ 2 ระดับทัศนคติของผู้บริโภคเจน
เนอเรชั่น ซีต่อรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์กรมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความ
ต้ังใจซื้อและการบอกต่อ 
 

Walker and Kent (2009) 
De Matos and Rossi (2006) 
Russell and Pamela (2010) 

สมมติฐานข้อที่ 3 การรับรู้คุณภาพการบริการ 
ภาพลั กษ ณ์อง ค์ก ร  แ ละความไ ว้ วา ง ใจ มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความต้ังใจซื้อและ
การบอกต่อของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น ซี 

Pooltong (2008) 
Mandhachitara and Pooltong (2011) 
อนุวัต สงสม (2552) 
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3.3 กลุ่มประชากรและวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
 

3.3.1 กลุ่มประชากร 
ประชากรที่ท าการศึกษาในงานวิจัยครั้งน้ี คือ กลุ่มประชากรเจนเนอเรชั่น ซี อันหมายถึง 

กลุ่มผู้บริโภคที่มีช่วงอายุ 18–44 ปี และมีพฤติกรรมการเชื่อมต่อกับโลกออนไลน์ตลอดเวลา ซึ่งมี
ลักษณะพฤติกรรมดังน้ี 1) Connection เป็นผู้ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์เชื่อมต่อ
ตลอดเวลา 2) Community เข้าร่วมกลุ่มสังคมออนไลน์หลากหลายกลุ่ม มีการถกเถียงแสดงความ
คิดเห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 3) Creation เป็นผู้สร้างสรรค์เน้ือหา ภาพถ่ายหรือวิดีโอผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ของตนเอง 4) Curation เป็นผู้ที่ชอบการค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและ
เหมาะสม เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีของตน และแชร์ข้อมูลบนสังคมออนไลน์ของตนอย่างมีสติ
เป็นกลุ่มผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเน่ืองจากมีผลการส ารวจอัตราการเติบโตของผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตในป ีพ.ศ. 2558 ของประเทศไทย พบว่ามีอัตราการเติบโตของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตเพิ่ม
มากข้ึนกว่าปี พ.ศ. 2557 ถึงร้อยละ 4.4  (Yozzo, 2016) จึงแสดงให้เห็นว่าประชากรในประเทศไทย
มีพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากข้ึน ผู้วิจัยจึงคาดว่า ในกลุ่มผู้ที่มีพฤติกรรมการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตน้ีอาจจะมีบางส่วนที่เป็นกลุ่มประชากรเจนเนอเรชั่น ซี  

 
3.3.2 กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งน้ี  คือ กลุ่ม เจนเนอเรชั่น ซี  ที่มีพฤติกรรมการใช้งาน

อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ทั้งเพศชายและหญิง ซึ่งจากการส ารวจของ Veedvil (2559) ได้พบว่ามี
ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2559 จ านวนทั้งสิ้น 38,000,000 คนดังน้ัน ผู้วิจัยจึงได้
ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยค านวณจากสูตรการค านวณของ Yamane (1973 อ้างถึงใน       
ธีรวุฒิ เอกกะกุล, 2543) ซึ่งการใช้สูตรในครั้งน้ีจะใช้ระดับค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 และค่าความ
คาดเคลื่อนหรือผิดพลาดที่ยอมรับได้ไม่เกินร้อยละ 5 ค่าดังกล่าวมีสูตรดังต่อไปน้ี 

n = 
21 Ne

N


 

 
ก าหนดให ้ n แทนจ านวนตัวอย่าง 

 N แทนจ านวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี พ.ศ. 2559 
 e  แทน ค่าความคลาดเคลื่อนของระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่าง 
 (ก าหนดให้ไม่เกินร้อยละ 5) 
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แทนค่า n = 
2)05.0(000,000,381

000,000,38


 

n = 
001,95

000,000,38  

n = 399.99 
 

ดังน้ันเมื่อค านวณตามสูตรข้างต้น กลุ่มตัวอยา่งที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีจึงจะท าการศึกษา
จ านวน 400 ชุด 
 

3.3.3 ข้ันตอนการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 

ผู้วิจัยได้เลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสมัครใจ (Volunteer Sampling) คือ กลุ่มตัวอยา่งมคีวาม
สมัครใจในการตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการออกแบบแบบสอบถามออนไลน์ 
(Online Questionnaire) โดยก่อนท าแบบสอบถามจะมีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบ 
ถาม (Screening Questionnaire) ก่อน เพื่อใช้ในการคัดกรองผู้ตอบแบบสอบถาม เพือ่ใหไ้ด้คุณสมบติัตรง
ตามกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ โดยการสุ่มตัวอย่างได้ใช้วิธีการ ดังน้ี 

1) การต้ังสถานะ (Status) เพื่อขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม และส่งที่อยู่
เชื่อมโยง (Link) ของแบบสอบถามไปยังแฟนเพจ (Fan Page) ที่ เกี่ยวกับการใส่ใจต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ได้แก่ Green Ocean Society Greenpeace Thailand อาสาสมัครฟื้นฟูประเทศไทย เป็นต้น
ทั้งน้ีจะท าการขออนุญาตจากเจ้าของแฟนเพจก่อนท าการต้ังสถานะและฝากแบบสอบถาม 

2) การต้ังกะทู้เพื่อขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม และส่งที่อยู่เชื่อมโยง 
(Link) ของแบบสอบถามไปยังเว็บไซต์ที่ เกี่ยวกับการใส่ใจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้ แก่  
http://pantip.com/forum/greenzone (ห้องกรีนโซน) http://www.mthai.com/clickdeetumdee/homepage 
(ห้องคลิ๊กดีท าดี) เป็นต้น ซึ่งแบบสอบถามได้มีการชี้แจ้งถึงวัตถุประสงค์และวิธีการตอบ
แบบสอบถาม 
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3.4  เครื่องมือในการศึกษา 
 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ี ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยให้กลุ่ม
ตัวอย่างตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง โดยในแบบสอบถามแต่ละชุด จะประกอบด้วย 
แบบสอบถามในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเพื่อตอบแบบสอบถาม (Screening Questionnaire) และ
แบบสอบถามหลัก (Main Questionnaire) โดยแบบสอบถามทั้งหมด มีรายละเอียดดังน้ี 
 

3.4.1 แบบสอบถามในการคัดกรองกลุ่มตัวอย่าง (Screening Questionnaire) 
ก่อนท าแบบสอบถามผู้วิจัยจะให้ผู้ตอบแบบสอบถามระบุช่วงอายุของตนเองก่อนตามที่

MarketingOops (2557) ได้ท าการแบ่งกลุ่มอายุของกลุ่มเจนเนอเรชั่น ซี ออกเป็น 3 กลุ่มอายุ ดังน้ี 
1) 18–24ปี 
2) 25–34 ป ี
3) 35–44 ป ี

แบบสอบถามส่วนน้ี ใช้เพื่อการคัดกรองกลุ่มตัวอย่างที่ตรงตามพฤติกรรมของกลุ่มเจนเนอ
เรชั่น ซี ที่ Nielsen (2010) ก าหนดไว้ โดยคัดเลือกค าถามจากงานวิจัย เรื่อง 8 ค าถาม ความเป็นเจน
เนเรชั่น ซี ของ มหาวิทยาลัยมหิดล (2556) ซ่ึงเป็นค าถามปลายปิดลักษณะค าถามเป็นแบบ                2 
ทางเลือก (Dichotomous Question) ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบได้เพียงค าตอบเดียวซึ่งแบ่งเป็น   
2 ระดับ ใช่ (1 คะแนน) และ ไม่ใช่ (0 คะแนน)  มีทั้งหมด 8 ข้อ ดังน้ี 

1) ท่านใช้อุปกรณ์สื่อสารที่สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่โลกออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา 
2) ท่านใช้อินเตอร์เน็ตเป็นช่องทางหลักในการติดต่อสื่อสารและความบันเทิง 
3) ท่านมี Social Network (Facebook Instagram Twitter Youtube) 
4) ท่านเข้าร่วม Social Network อื่นๆ ที่ท่านสนใจ 
5) ท่านโพสข้อมูล (ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ) ที่ท่านสร้างข้ึนมาเองใน Social 

Network 
6) ท่านมี Blog หรือ Page หรือ Website เป็นของตัวเอง 
7) ท่านค้นหาข้อมูลต่างๆ จากสื่อออนไลน์ เพื่อมาใช้สนทนาโต้ตอบกับบุคคลอื่น 
8) ท่านค้นหาข้อมูลจากสื่อออนไลน์เพื่อน ามาแชร์ใน Social Network 
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โดยมีเกณฑ์เพื่อแปลความหมายของข้อมูล ซึ่งเกณฑ์ในการแปลความหมายข้อมูลมี
ดังต่อไปน้ี 

เกณฑ์ แปลความหมาย 
1–3 คะแนน ไม่มีความเป็นเจนเนเรชั่น ซี 
4–5 คะแนน มีความเป็นเจนเนเรชั่น ซี ระดับแรก 
6–7 คะแนน มีความเป็นเจนเนเรชั่น ซี ระดับมาก 

8 คะแนน มีความเป็นเจนเนเรชั่น ซี ระดับมากที่สุด 
 
3.4.2 แบบสอบถามหลัก (Main Questionnaire) 
แบบสอบถามส่วนน้ี เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างตอบค าถามส าหรับการศึกษาวิจัยเรื่อง “ ความ

รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร : การรับรู้คุณภาพการบริการ ภาพลักษณ์องค์กร ความไว้วางใจ และ
พฤติกรรมของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น ซี ” อันประกอบด้วยค าถาม 3 ส่วน ดังน้ี 

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบค าถาม ได้แก่ เพศ อายุ 
การศึกษา รายได้ โดยเป็นค าถามปลายปิด มีทั้งหมด 4 ข้อ ลักษณะค าถามเป็นแบบ 2 ทางเลือก 
(Dichotomous Question) และแบบหลายค าตอบให้ เ ลื อก (Multichotomous Question) ผู้ ตอบ
แบบสอบถามเลือกตอบได้เพียงค าตอบเดียว 

ส่วนที่ 2 ก่อนท าแบบสอบถามในส่วนน้ี ผู้วิจัยจะให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือก
องค์กรที่ผู้ตอบแบบสอบถามเคยใช้บริการหรือเคยได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมมาหน่ึงองค์กรจากตัวเลือกทั้งหมด 14 บริษัท ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียน
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ได้รับรางวัล SET AWARDS ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยี่ยม 
(Best Corporate Social Responsibility Awards) ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2552–2557 ดังน้ี 
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ตารางที่ 3.2 แสดงรายชื่อองค์กรที่ได้รับรางวัล SET AWARDS ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมยอด 
 เยี่ยม (Best Corporate Social Responsibility Awards) ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2552–2557 

 
ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

บริษัท โทเทิ่ล 
แอ็คเซ็ส คอมมู
นิ เ คชั่ นจ ากั ด 
(มหาชน) 
( DTAC) 

บริษัท ผลิต
ไฟฟ้า จ ากัด 
(มหาชน) 
(EGCO) 

บริษัท ปตท. 
จ ากัด (มหาชน) 
(PTT) 

บริษัท ปตท. 
จ ากัด (มหาชน) 
(PTT) 

บริษัท 
รถไฟฟ้า
กรุงเทพ 
จ ากัด 
(มหาชน) 
(BMCL) 

บริษัท ไทยวา
โก้ จ ากัด 
(มหาชน) 
(WACOAL) 

บ ริ ษั ท  ปู น ซิ
เ ม น ต์ ไ ท ย 
จ ากัด (มหาชน) 
(SCG) 

บริษัท ซีเอ็ด
ยูเคชั่น จ ากัด 
(มหาชน)  

(SE–ED) 

บริษัท สมบูรณ์ 
แอ๊ดวานซ์ 
เทคโนโลยี 
จ ากัด (มหาชน) 
(SAT) 

บริษัท ไทย
ออยล์ จ ากัด 
(มหาชน) 
(TOP) 

บริษัท ไทย
ออพติคอล 
กรุ๊ป จ ากัด 
(มหาชน) 
(TOG) 

บริษัท ประชา
อาภรณ์ จ ากัด 
(มหาชน) (PG) 

บริษัท บางจา
ก ปิ โ ต ร ลี ย ม 
จ ากัด (มหาชน) 
(BCP) 

บริษัท สห
อุตสาหกรรม
น้ ามันปาล์ม 
จ ากัด (มหาชน) 
(UPOIC) 

บริษัท 
ศูนย์บริการ
เหล็กสยาม 
จ ากัด (มหาชน) 
(SSSC) 

บริษัท สมบูรณ์ 
แอ๊ดวานซ์ 
เทคโนโลยี 
จ ากัด (มหาชน) 
(SAT) 

 
- 

บริษัท ไทยออพ
ติคอล กรุ๊ป 
จ ากัด (มหาชน) 
(TOG) 

 
ถัดมาจะเป็นแบบสอบถามทัศนคติต่อรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ซึ่งเป็น

แบบสอบถามที่ได้ดัดแปลงและพัฒนามาจากแบบจ าลองปิรามิดของความรับผิดชอบต่อสังคม ตาม
แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรของแคลรอล์ล (Carroll, 1991) จากงานวิจัยของ ธีรพร 
ทองขะโชค (2556)โดยรูปแบบค าถามเป็นแบบมาตรวัดทัศนคติของลิเคอร์ท (Liker Scale) แบ่งเป็น 
4 ด้าน ได้แก่ 

1) ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านเศรษฐกิจจ านวน 4 ข้อ ดังน้ี 
(1) องค์กรรับผิดชอบต่อการกระจายผลก าไรแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม 
(2) องค์กรรับผิดชอบต่อการผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพเพื่อรักษา

ต าแหน่งทางการแข่งขัน 
(3) องค์กรแสวงหาโอกาสทางธุรกิจในการท าก าไรสูงสุดเพื่อรับผิดชอบต่อ

การด ารงอยู่ของกิจการ 
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(4) องค์กรรับผิดชอบต่อการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 
2) ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านกฎหมายจ านวน 5 ข้อ ดังน้ี 

(1) องค์กรด าเนินกิจการโดยเคารพและปฎิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด 

(2) องค์กรหลีกเลี่ยงการใช้ช่องว่างทางกฎมายในการแสวงหาประโยชน์ทาง
ธุรกิจ 

(3) องค์กรจัดหาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพแก่ผู้บริโภคอย่างน้อยที่สุดตาม
ข้อก าหนดข้ันต่ าของกฎหมาย 

(4) องค์กรปฎิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน ตามสิทธิที่กฎหมายก าหนด 
(5) องค์กรด าเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์ จึงต่อต้านการให้สินบนแก่

เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
3) ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านจริยธรรมจ านวน 4 ข้อ ดังน้ี 

(1) องค์กรสื่อสารการตลาดด้วยความเป็นจริง เพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

(2) องค์กรปลูกจิตส านึกการด าเนินงานที่มุ่งเน้นการเติบโตทางธุรกิจควบคู่กบั
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

(3) องค์กรหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่ส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจที่มิชอบ 

(4) องค์กรรับผิดชอบต่อข้อร้องเรียนต่างๆจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคม 
4) ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการให้เพื่อสังคมจ านวน 4 ข้อ ดังน้ี 

(1) องค์กรส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเข้าร่วมในกิจกรรมอาสาสมัครการ
กุศล 

(2) องค์กรมุ่งเน้นกิจกรรมอาสาสมัครการกุศลด้วยการบริจาคเป็นหลัก 
(3) องค์กรพัฒนาโครงการใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน

เสมอ 
(4) องค์กรด าเนินการในกิจกรรมอาสาสมัครการกุศลเพราะตระหนักถึงการ

เป็นพลเมืองที่ดีในสังคม 
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ซึ่งแบ่งเป็น 5 ระดับ มีค่าต้ังแต่ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1 คะแนน) ถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง (5 คะแนน)  
จ านวน 18 ข้อ ดังน้ี 

เห็นด้วยอย่างยิ่ง 5 คะแนน 
เห็นด้วย 4 คะแนน 
ไม่แน่ใจ 3 คะแนน 
ไม่เห็นด้วย 2 คะแนน 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 1 คะแนน 

น ามาหาค่าเฉลี่ย จากน้ันน าค่าเฉลี่ยเพื่อมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์เพื่อแปลความหมายของข้อมลู 
ซึ่งเกณฑ์ในการแปลความหมายข้อมูลมีดังต่อไปน้ี 

เกณฑ์ แปลความหมาย 
4.21–5.00 มีระดับทัศนคติมากที่สุด 
3.41–4.20 มีระดับทัศนคติมาก 
2.61–3.40 มีระดับทัศนคติปานกลาง 
1.81–2.60 มีระดับทัศนคติน้อย 
1.00–1.80 มีระดับทัศนคติน้อยที่สุด 

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้และพฤติกรรมของผู้บริโภคโดย
รูปแบบค าถามเป็นแบบมาตรวัดทัศนคติของลิเคอร์ท (Liker Scale) แบ่งเป็น 5 ด้าน ดังน้ี 

1) คุณภาพการบริการ 
แบบสอบถามเรื่องคุณภาพการบริการได้พัฒนาข้อค าถามจากการใช้เครื่องมือแบบ

วัดคุณภาพบริการ (SERVQUAL) ของ Parasuraman, Zeithaml, and Berry (1996) ซ่ึงประกอบด้วย   
5 ด้าน คือ ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles), ความเชื่อมั่นไว้วางใจได้ (Reliability), 
การตอบสนองลูกค้า (Responsiveness), การให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า (Assurance) และการเข้าใจและ
รู้จักลูกค้า (Empathy)  จ านวน 9 ข้อ ดังน้ี 

(1) มีสถานที่ที่ให้บริการสะอาดและสวยงาม 
(2) มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่ทันสมัย 
(3) สามารถให้ค าแนะน าที่เหมาะสมกับสถานการณ์หรือปัญหาที่เกิดข้ึนกับ

ลูกค้าได้เป็นอย่างดี 
(4) ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มใจเมื่อลูกค้าต้องการ 
(5) ให้บริการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน 
(6) เป็นผู้ให้บริการที่มีความรู้ ความช านาญในการปฎิบัติงาน 
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(7) ให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(8) ให้บริการอย่างดีที่สุด และตระหนักถึงผลประโยชน์สูงสุดของท่าน 
(9) เอาใจใส่กับทุกปัญหาของท่านอย่างจริงจัง 

2) ภาพลักษณ์องค์กร 
แบบสอบถามเรื่องภาพลักษณ์องค์กรได้เลือกน าบางข้อค าถามการวัดภาพลักษณ์

องค์กรของ ศุกลิน วนาเกษมสันต์ (2552) และวศมล สบายวัน (2553) ซึ่งประกอบด้วยภาพลักษณ์ด้าน
ความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและองค์กรจ านวน 9 ข้อ ดังน้ี 

(1) เป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
(2) เป็นองค์กรที่มีโครงการและด าเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
(3) เป็นองค์กรที่ไม่มุ่งด าเนินงานเพื่อสร้างก าไรเพียงอย่างเดียว 
(4) เป็นองค์กรที่มีความจริงใจในการช่วยเหลือสังคม 
(5) เป็นองค์กรที่มีการแสดงออกอย่างห่วงใยต่อสังคม 
(6) เป็นองค์กรที่มีความโดดเด่นในการสนับสนุนประเด็นทางสังคม/

ช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ 
(7) เป็นองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือ 
(8) เป็นองค์กรที่ประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีต่อสังคม 
(9) เป็นองค์กรที่ด าเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งองค์กรธุรกิจและ

สังคม 
3) ความไว้วางใจ 
แบบสอบถามเรื่องความไว้วางใจ ได้เลือกใช้เครื่องมือส าหรับการวัดความไว้วางใจ

ของผู้บริโภคจากแนวคิดของ Pooltong (2008) ที่วัดความไว้วางใจจาก 2 มิติ คือ ความรู้สึกที่ดี และ
ความน่าเชื่อถือ จ านวน 8 ข้อ ดังน้ี 

(1) มีความมุ่งมั่นอย่างแท้จริง เพื่อให้ท่านเกิดความพึงพอใจ 
(2) ให้บริการโดยปราศจากข้อผิดพลาด 
(3) ปฎิบัติต่อท่านอย่างเป็นธรรมและยุติธรรม 
(4) เป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงมาก 
(5) เป็นองค์กรที่มีความซื่อสัตย์สูง 
(6) เป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือมาก 
(7) เป็นองค์กรที่มีความสามารถมาก 
(8) ท่านมีความไว้วางใจต่อองค์กร 
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4) ความต้ังใจซื้อ 
แบบสอบถามเรื่องความต้ังใจซื้อ ได้เลือกศึกษาต้ังใจซื้อของผู้บริโภคจ านวน 5 ข้อ 

ดังน้ี 
(1) หากท่านต้องการจะใช้บริการหรือซื้อสินค้า มีความเป็นไปได้สูงที่ท่านจะ

ซื้อสินค้าขององค์กรน้ี 
(2) หากท่านต้องการจะใช้บริการหรือซื้อสินค้า ท่านจะเลือกองค์กรน้ีเป็น

อันดับแรก 
(3) หากท่านต้องการจะใช้บริการหรือซื้อสินค้าอีกครั้ง ท่านจะเลือกองค์กรน้ี 
(4) หากท่านได้รับค าแนะน าจากเพื่อนสนิทให้ใช้บริการหรือซื้อสินค้าองค์กร

อื่น ท่านก็ยังคงเลือกใช้บริการองค์กรน้ีเช่นเดิม 
(5) ในอนาคตท่านจะใช้บริการหรือซื้อสินค้าขององค์กรน้ีต่อไป 

5) การบอกต่อ 
แบบสอบถามเรื่องการบอกต่อ  ได้คัดเลือกค าถามในรูปแบบของค าถามทีม่ีการบอก

ต่อประเภทการให้ค าแนะน าทางด้านบวกและการบอกเลา่ประสบการณ์ส่วนตัวเป็นข้อมูลเชงิบวก
ของริชินส ์และ รทู–ชาฟ์ฟอร์ (Assael, 1998) จ านวน 4 ข้อ ดังน้ี 

(1) ท่านยินดีที่จะแนะน าบรกิารหรอืสินค้าขององค์กรที่น้ีแก่ญาติมิตรและคน
รู้จัก 

(2) ท่านจะพูดถงึองค์กรน้ีในทางที่ดีเสมอ 
(3) หากทา่นได้ยินบุคคลอื่นๆ พูดถงึองค์กรน้ีในแง่ลบ ท่านยินดีจะช่วยแก้ต่าง

ให ้
(4) ท่านจะชักชวนเพื่อนของท่านที่ใชบ้ริการขององค์กรอื่น ใหม้าทดลองใช้

บริการขององค์กรน้ี  
ซึ่งแบ่งเป็น 5 ระดับ มีค่าต้ังแต่น้อยที่สุด (1 คะแนน) ถึง มากที่สุด  (5 คะแนน)  จ านวน 

18 ข้อ ดังน้ี 
มากที่สุด 5 คะแนน 
มาก 4 คะแนน 
ปานกลาง 3 คะแนน 
น้อย 2 คะแนน 
น้อยที่สุด 1 คะแนน 
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 น ามาหาค่าเฉลี่ย จากน้ันน าค่าเฉลี่ยเพื่อมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์เพื่อแปลความหมาย
ของข้อมูล ซึ่งเกณฑ์ในการแปลความหมายข้อมูลมีดังต่อไปน้ี 

เกณฑ์ แปลความหมาย 
4.21–5.00 มีการรับรู้ระดับมากที่สุด 
3.41–4.20 มีการรับรู้ระดับมาก 
2.61–3.40 มีการรับรู้ระดับปานกลาง 
1.81–2.60 มีการรับรู้ระดับน้อย 
1.00–1.80 มีการรับรู้ระดับน้อยที่สุด 

 
เกณฑ์ แปลความหมาย 
4.21–5.00 มีพฤติกรรมระดับมากที่สุด 
3.41–4.20 มีพฤติกรรมระดับมาก 
2.61–3.40 มีพฤติกรรมระดับปานกลาง 
1.81–2.60 มีพฤติกรรมระดับน้อย 
1.00–1.80 มีพฤติกรรมระดับน้อยที่สุด 

การวัดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
น าค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เพียร์สันมาหาค่าอ านาจจ าแนก จ าแนกเป็น 5 ช่วง เพื่อตีความ

ระดับความสัมพันธ์ ดังน้ี (วิเชียร เกตุสิงห์, 2549) 
เกณฑ์ แปลความหมาย 
ค่าเฉล่ีย 0.8 มีความสัมพันธ์สูง 
0.60–0.79 มีความสัมพันธ์ค่อนข้างสูง 
0.40–0.59 มีความสัมพันธ์ปานกลาง 
0.20–0.39 มีความสัมพันธ์ค่อนข้างต่ า 
ต่ ากว่า 0.2 มีความสัมพันธ์ต่ า 
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3.5  การทดสอบเครื่องมือ 
 

เพื่อให้แบบสอบถามมีคุณภาพ ผู้วิจัยได้ทดสอบคุณภาพเครื่องมือ 2 ส่วน คือความเที่ยงตรง 
(Validity) และความน่าเชื่อถือ (Reliability) ของแบบสอบถาม ดังน้ี 

1) ความเที่ยงตรงของเน้ือหา (Validity)โดยน าแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนไป
ปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษารวมทั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 2 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.พรพรรณ 
ประจักษ์เนตร และรศ.ขนบพันธุ์ เอี่ยมโอภาส เพื่อขอค าแนะน าและท าการปรับปรุงแก้ไขจนมั่นใจ
เน้ือหาน้ันมีความเที่ยงตรง และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา  

การค านวณหาความเที่ยงตรงของเน้ือหา ผู้วิจัยได้จัดท าแบบประเมินให้กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 2 ท่านท าการประเมินให้คะแนนความเหมาะสมของเน้ือหา แล้วน าคะแนนที่
ได้มาค านวณหาค่าเฉลี่ยความเหมาะสมของเน้ือหาก่อน ซึ่งข้อค าถามใดมีค่าเฉลี่ยออกมาต่ ากว่า 0.50
หรือค่าเป็นลบ ได้ท าการตัดข้อค าถามน้ันออกไปแล้วจึงมาค านวนหาค่าเฉลี่ยความเหมาะสมของ
ส านวนภาษาอีกครั้งหนึ่ง ถ้าค่าเฉล่ียออกมาต่ ากว่า  0.50 หรือค่าเป็นลบ ได้ท าการปรับปรุงส านวน
ภาษาใหม่ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญที่ให้ไว้ (ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2550, น. 141–142) 

การแปลความหมายของคะแนน  
1) ถ้าเห็นว่าสอดคล้อง ตรงกับวัตถุประสงค์ให้ 1 คะแนน 
2) ถ้าเห็นว่าไม่สอดคล้อง ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ ให ้ -1 คะแนน 
3) ถ้าไม่แน่ใจว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ให้   0 คะแนน 
การค านวณด้วยค่าสัมประสิทธิ์ของความสอดคล้อง (Index of Concordance: IOC)

หรือดัชนีความตรงตามเน้ือหา (Content Validity Index: CVI) (ศิริชัยพงษ์วิชัย, 2550, น. 142) มีสูตร
ค านวณ ดังน้ี 

สูตร IOCหรือ CVI = 
N

R  

 
ก าหนดให ้ R แทนคะแนนรวมที่ผู้เชี่ยวชาญให้ 

N แทนจ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

การแปลความหมายของค่า IOC (ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2550, น. 142) 
1) ถ้าได้ค่า IOC มากกว่า 0.50 ข้ึนไป แสดงว่า ค าถามข้อน้ันมีความตรงตามเน้ือหา 
2) ถ้าได้ค่า IOC น้อยกว่า 0.50 หรือค่าเป็นลบ แสดงว่าค าถามข้อน้ันไมม่คีวามตรง 
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แบบประเมินในการคัดเลือกผู้ตอบแบบสอบถามผู้วิจัยน าเอาข้อค าถามของแบบประเมนิใน
การคัดเลือกผู้ตอบแบบสอบถามที่สร้างข้ึน จ านวนทั้งหมด 8 ข้อ ไปตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
เน้ือหาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 2 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.พรพรรณ ประจักษ์เนตร และ       รศ.
ขนบพันธุ์ เอี่ยมโอภาส พบว่าข้อค าถามจากการประเมินในการคัดเลือกผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน
ทั้งหมด 8 ข้อ ผ่านเกณฑ์ ดังข้อมูลที่แสดงในตารางที่ 3.3 

 
ตารางที่ 3.3 การตรวจสอบความเที่ยงตรงของเน้ือหาของแบบประเมินในการคัดเลือกผู้ตอบ 
 แบบสอบถาม 

 

 

ข้อค าถาม 

การตรวจสอบความเท่ียงตรง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ค่าความ
เท่ียงตรงของ

เนื้อหา 

ผลการ
พิจารณา 

1 2 

1.ท่านใช้อุปกรณ์สื่อสารที่สามารถเชื่อมต่อ
เข้าสู่โลกออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา 

1 1 1 ผ่าน 

2.ท่านใช้อินเตอร์เน็ตเป็นช่องทางหลักใน
การติดต่อสื่อสารและความบันเทิง 

1 1 1 ผ่าน 

3.ท่านมี Social Network 
(Facebook,Instagram,Twitter,Youtube) 

1 1 1 ผ่าน 

4.ท่านเข้าร่วม Social Network อ่ืนๆที่ท่าน
สนใจ 

1 1 1 ผ่าน 

5.ท่านโพสข้อมูล (ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ) 
ที่ท่านสร้างขึ้นมาเองใน Social Network 

1 1 1 ผ่าน 

6.ท่านมี  BlogหรือPageหรือWebsite เป็น
ของตัวเอง 

1 1 1 ผ่าน 

7.ท่านค้นหาข้อมูลต่างๆจากสื่อออนไลน์ 
เพ่ือมาใช้สนทนาโต้ตอบกับบุคคลอ่ืน 

1 1 1 ผ่าน 

8.ท่านค้นหาข้อมูลจากสื่อออนไลน์เ พ่ือ
น ามาแชร์ในSocial Network 

1 1 1 ผ่าน 
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จากตารางที่ 3.3 พบว่า ข้อค าถามทั้ง 8 ข้อ มีค่าคะแนนแต่ละข้อเท่ากับ 1 ซึ่งถือว่ามีความ
เที่ยงตรงสูงในทุกข้อค าถามของแบบประเมินในการคัดเลือกผู้ตอบแบบสอบถาม และจากผลการ
พิจารณาพบว่า สามารถน าไปใช้ได้ทุกข้อ 

แบบประเมินทัศนคติต่อรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรผู้วิจัยน าเอาข้อค าถาม
ของแบบประเมินทัศนคติต่อรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรที่สร้างข้ึน จ านวนทัง้หมด 
17 ข้อ ไปตรวจสอบความเที่ยงตรงของเน้ือหาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 2 ท่าน ได้แก่ ผศ.
ดร.พรพรรณ ประจักษ์เนตร และรศ.ขนบพันธุ์ เอี่ยมโอภาส พบว่าข้อค าถามจากการประเมินในการ
คัดเลือกผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวนทั้งหมด 17 ข้อ ผ่านเกณฑ์  ดังข้อมูลที่แสดงในตารางที่ 3.4 

 
ตารางที่ 3.4 การตรวจสอบความเที่ยงตรงของเน้ือหาของแบบประเมินทัศนคติต่อรูปแบบความ 
 รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 
 

 

ข้อค าถาม 

การตรวจสอบความเท่ียงตรง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ค่าความ
เท่ียงตรงของ

เนื้อหา 

ผลการ
พิจารณา 

1 2 

ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านเศรษฐกิจ 

1.องค์กรรับผิดชอบต่อการกระจายผลก าไร
แก่ผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม 

1 1 1 ผ่าน 

2.องค์กรรับผิดชอบต่อการผลิตสินค้าและ
บริการที่มีคุณภาพเพ่ือรักษาต าแหน่ง
ทางการแข่งขัน 

1 1 1 ผ่าน 

3.องค์กรแสวงหาโอกาสทางธุรกิจในการ
ท าก าไรสูงสุดเพ่ือรับผิดชอบต่อการด ารง
อยู่ของกิจการ 

1 1 1 ผ่าน 

4.องค์กรรับผิดชอบต่อการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

1 1 1 ผ่าน 

ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านกฎหมาย 
1.องค์กรด า เ นินกิจการโดยเคารพและ
ปฎิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

1 1 1 ผ่าน 
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ตารางที่ 3.4  (ต่อ) 
 

 

ข้อค าถาม 

การตรวจสอบความเท่ียงตรง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ค่าความ
เท่ียงตรงของ

เนื้อหา 

ผลการ
พิจารณา 

1 2 

2.องค์กรหลีกเลี่ยงการใช้ช่องว่างทางกฎ
มายในการแสวงหาประโยชน์ทางธุรกิจ 

1 1 1 ผ่าน 

3.องค์กรจัดหาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ
แก่ผู้บริโภคอย่างน้อยที่สุดตามข้อก าหนด
ขั้นต่ าของกฎหมาย 

1 1 1 ผ่าน 

4.องค์กรปฎิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม
กัน ตามสิทธิที่กฎหมายก าหนด 

1 1 1 ผ่าน 

5.องค์กรด าเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์จึง
ต่อต้านการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

1 1 1 ผ่าน 

ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านจริยธรรม 
1.องค์กรสื่อสารการตลาดด้วยความเป็น
จริง เพ่ือความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

1 1 1 ผ่าน 

2.องค์กรปลูกจิตส านึกการด าเนินงานที่
มุ่งเน้นการเติบโตทางธุรกิจควบคู่กับความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

1 1 1 ผ่าน 

3.อง ค์ กรหลีก เลี่ ย งคว ามขั ดแย้ งทา ง
ผลประโยชน์  ที่ ส่ งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจที่มิชอบ 

1 1 1 ผ่าน 

4.องค์กรรับผิดชอบต่อข้อร้องเรียนต่างๆ
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคม 

1 1 1 ผ่าน 

ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการให้เพื่อสังคม 
1.องค์กรส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเข้า
ร่วมในกิจกรรมอาสาสมัครการกุศล 

1 1 1 ผ่าน 
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ตารางที่ 3.4  (ต่อ) 
 

 

ข้อค าถาม 

การตรวจสอบความเท่ียงตรง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ค่าความ
เท่ียงตรงของ

เนื้อหา 

ผลการ
พิจารณา 

1 2 

2.องค์กรมุ่งเน้นกิจกรรมอาสาสมัครการ
กุศลด้วยการบริจาคเป็นหลัก 

1 1 1 ผ่าน 

3.องค์ กร พัฒนาโค รงการใหม่ ๆ  เ พ่ื อ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
เสมอ 

1 1 1 ผ่าน 

4.องค์กรด าเนินการในกิจกรรมอาสาสมัคร
การกุศลเพราะตระหนักถึงการเป็นพลเมือง
ที่ดีในสังคม 

1 1 1 ผ่าน 

 
จากตารางที่ 3.4 พบว่า ข้อค าถามทั้ง 17 ข้อ มีค่าคะแนนแต่ละข้อเท่ากับ 1 ซึ่งถือว่ามีความ

เที่ยงตรงสูงในทุกข้อค าถามของแบบประเมินทัศนคติต่อรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กร และจากผลการพิจารณาพบว่า สามารถน าไปใช้ได้ทุกข้อ 

แบบประเมินการรับรู้และพฤติกรรมผู้วิจัยน าเอาข้อค าถามของแบบประเมินการรับรู้และ
พฤติกรรมที่สร้างข้ึน จ านวนทั้งหมด 34 ข้อ ไปตรวจสอบความเที่ยงตรงของเน้ือหาจากกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 2 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.พรพรรณ ประจักษ์เนตร และรศ.ขนบพันธุ์ เอี่ยมโอภาส 
พบว่าข้อค าถามจากการประเมินการตอบสนอง จ านวนทั้งหมด 34 ข้อ ผ่านเกณฑ์  ดังข้อมูลที่แสดง
ในตารางที่ 3.5 

 
 

 
 
 
 
 

 



96 

ตารางที่ 3.5 การตรวจสอบความเที่ยงตรงของเน้ือหาของแบบประเมินการรับรู้และพฤติกรรม 

 
 

ข้อค าถาม 

การตรวจสอบความเท่ียงตรง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ค่าความ
เท่ียงตรงของ

เนื้อหา 

ผลการ
พิจารณา 

1 2 

การรับรู้คุณภาพการบริการ 

1.มีสถานที่ที่ให้บริการสะอาดและสวยงาม 1 1 1 ผ่าน 

2.มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่ทันสมัย 1 1 1 ผ่าน 

3.สามารถให้ค าแนะน าที่ เหมาะสมกับ
สถานการณ์หรือปัญหาที่เกิดขึ้นกับลูกค้า
ได้เป็นอย่างดี 

1 1 1 ผ่าน 

4.ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มใจเมื่อลูกค้า
ต้องการ 

1 1 1 ผ่าน 

5.ให้บริการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน 1 1 1 ผ่าน 

6.เป็นผู้ให้บริการที่มีความรู้ ความช านาญ
ในการปฎิบัติงาน 

1 1 1 ผ่าน 

7.ให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1 1 1 ผ่าน 

8.ให้บริการอย่างดีที่สุด และตระหนักถึง
ผลประโยชน์สูงสุดของท่าน 

1 1 1 ผ่าน 

9.เอาใจใส่กับทุกปัญหาของท่านอย่าง
จริงจัง 

1 1 1 ผ่าน 
 

การรับรู้ภาพลักษณ์องค์กร 
1.เป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 1 1 1 ผ่าน 

2.เป็นองค์ กรที่มีโครงการและด า เ นิน
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

1 1 1 ผ่าน 

3.เป็นองค์กรที่ไม่มุ่งด าเนินงานเพ่ือสร้าง
ก าไรเพียงอย่างเดียว 

1 1 1 ผ่าน 
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ตารางที่ 3.5  (ต่อ) 
 

 

ข้อค าถาม 

การตรวจสอบความเท่ียงตรง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ค่าความ
เท่ียงตรงของ

เนื้อหา 

ผลการ
พิจารณา 

1 2 

4.เ ป็ นองค์ ก รที่ มี คว ามจ ริง ใจ ในก าร
ช่วยเหลือสังคม 

1 1 1 ผ่าน 

5.เป็นองค์กรที่มีการแสดงออกอย่างห่วงใย
ต่อสังคม 

1 1 1 ผ่าน 

6.เป็นองค์กรที่มีความโดดเด่นในการ
สนับสนุนประเด็นทางสังคม/ช่วยเหลือ
สังคมในด้านต่างๆ 

1 1 1 ผ่าน 

7.เป็นองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือ 1 1 1 ผ่าน 

8.เป็นองค์กรที่ประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี
ต่อสังคม 

1 1 1 ผ่าน 

9.เป็นองค์กรที่ด าเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อทั้งองค์กรธุรกิจและสังคม 

1 1 1 ผ่าน 

การรับรู้ความไว้วางใจ 
1.มีความมุ่งมั่นอย่างแท้จริง เพ่ือให้ท่านเกิด
ความพึงพอใจ 

1 1 1 ผ่าน 

2.ให้บริการโดยปราศจากข้อผิดพลาด 1 1 1 ผ่าน 

3.ปฎิ บั ติ ต่ อท่ านอย่ า ง เ ป็นธรรมแล ะ
ยุติธรรม 

1 1 1 ผ่าน 

4.เป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงมาก 1 1 1 ผ่าน 

5.เป็นองค์กรที่มีความซื่อสัตย์สูง 1 1 1 ผ่าน 

6.เป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือมาก 1 1 1 ผ่าน 

7.เป็นองค์กรที่มีความสามารถมาก 

8.ท่านมีความไว้วางใจต่อองค์กร 

1 1 1 ผ่าน 

1 1 1 ผ่าน 
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ตารางที่ 3.5  (ต่อ) 
 

 

ข้อค าถาม 

การตรวจสอบความเท่ียงตรง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ค่าความ
เท่ียงตรงของ

เนื้อหา 

ผลการ
พิจารณา 

1 2 

พฤติกรรมความตั้งใจซื้อ 
1.หากท่านต้องการจะใช้บริการหรือซื้อ
สินค้า มีความเป็นไปได้สูงที่ท่านจะซื้อ
สินค้าขององค์กรน้ี 

1 1 1 ผ่าน 

2.หากท่านต้องการจะใช้บริการหรือซื้อ
สินค้าท่านจะเลือกองค์กรน้ีเป็นอันดับแรก 

1 1 1 ผ่าน 

3.หากท่านต้องการจะใช้บริการหรือซื้อ
สินค้าอีกคร้ังท่านจะเลือกองค์กรน้ี 

1 1 1 ผ่าน 

4.หากท่านได้รับค าแนะน าจากเพ่ือนสนิท
ให้ใช้บริการหรือซื้อสินค้าองค์กรอ่ืน ท่านก็
ยังคงเลือกใช้บริการองค์กรน้ีเช่นเดิม 

1 1 1 ผ่าน 

5.ในอนาคตท่านจะใช้บริการหรือซื้อสินค้า
ขององค์กรน้ีต่อไป 

1 0 0.5 ผ่าน 

พฤติกรรมการบอกต่อ 
1.ท่านยินดีที่จะแนะน าบริการหรือสินค้า
ขององค์กรที่น้ีแก่ญาติมิตรและคนรู้จัก 

1 1 1 ผ่าน 

2.ท่านจะพูดถึงองค์กรน้ีในทางที่ดีเสมอ 1 1 1 ผ่าน 

3.หากท่านได้ยินบุคคลอ่ืนๆพูดถึงองค์กรน้ี
ในแง่ลบ ท่านยินดีจะช่วยแก้ต่างให้ 

1 1 1 ผ่าน 

 
จากตารางที่ 3.5 พบว่า ข้อค าถามทั้ง 34 ข้อ มีข้อค าถามจ านวน 33 ข้อมีค่าคะแนนแต่ละข้อ

เท่ากับ 1 และมีข้อค าถามจ านวน 1 ข้อมีค่าคะแนนเท่ากับ 0.5 ซึ่งถือว่ามีความเที่ยงตรงสูงในทุกข้อ
ค าถามของแบบประเมินการรับรู้และพฤติกรรม และจากผลการพิจารณาพบว่า สามารถน าไปใช้ได้
ทุกข้อ 
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2) การทดสอบความน่าเชื่อถือ (Reliability) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่ได้รับการ
ปรับปรุงแล้วไปทดสอบก่อนเก็บข้อมูลจริง (Pre–test) กับกลุ่มตัวอย่าง 30 คน แล้วท าการทดสอบ
ความเชื่อมั่นของเครื่องมือด้วยการใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอน
บาคอัลฟา (Cronbach’s Alpha) เพื่อทดสอบความสม่ าเสมอของมาตรวัดที่ใช้ในการวิจัย ได้ค่าความ
เชื่อมั่น ดังตารางที่ 3.6 
 

ตารางที่ 3.6 แสดงค่าความเชื่อมั่นของข้อค าถามในหมวดค าถามแต่ละด้าน 

 

หมวดค าถาม ค่า Cronbach’s Alpha 

ทัศนคติต่อรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านเศรษฐกิจ 0.842 
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านกฎหมาย 0.747 
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านจริยธรรม 0.894 
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการให้เพื่อสังคม 0.888 
การรับรู ้
ด้านคุณภาพการบริการ 0.953 
ด้านภาพลักษณ์องค์กร 0.951 
ด้านความไว้วางใจ 
พฤติกรรม 

0.901 
 

ด้านความต้ังใจซื้อ 0.902 
ด้านการบอกต่อ 0.730 

โดยรวม 0.979 
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3.6  วิธีการเก็บข้อมูล 
 

ข้ันตอนที่ 1 ทดสอบเครื่องมือแบบสอบถาม (Questionnaire Pilot Test) โดยผู้วิจัยใช้วิธี
แจกแบบสอบถามจ านวน 30 ชุดกับกลุ่มตัวอย่าง 

ข้ันตอนที่ 2 น าข้อมูลที่ได้จากการทดสอบแบบสอบถาม มาทดสอบค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาคอัลฟา (Cronbach’s Alpha) และรายงานค่าความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถาม 

ข้ันตอนที่ 3 น าแบบสอบถามไปใช้เก็บข้อมูลจริงกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน โดย
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทางช่องทางออนไลน์ (Online Questionnaire) 
 

3.7  การวิเคราะห์ข้อมูล  
 

หลังจากเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะท าการลงรหัสข้อมูล (Coding) และท าการวิเคราะห์ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Science) ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์
ของบริษัท SPSS จ ากัดแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ผลที่ได้จากโปรแกรมส าเร็จรูป  SPSS น ามา
วิเคราะห์และน าเสนอ 

 
3.7.1 การวิเคราะห์เชิงพรรณา 
ใช้ในการบรรยายข้อมูลโดยใช้วิธีการแจกแจงความถี่ และใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐานตามความเหมาะสมของตัวแปรดังน้ี 
1) ข้อมูลด้านทัศนคติของกลุ่มผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น ซี  ต่อรูปแบบความ

รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านเศรษฐกิจ, ความรับผิดชอบต่อ
สังคมด้านกฎหมาย, ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการ
ให้เพื่อสังคม 

2) ข้อมูลด้านการรับรู้ได้แก่ ด้านคุณภาพการบริการ ภาพลักษณ์องค์กร ความ
ไว้วางใจ และข้อมูลด้านพฤติกรรม ได้แก่ ความต้ังใจซื้อและการบอกต่อ 

3) การวัดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆและทดสอบสมมติฐาน 
 
 



101 

3.7.2 การวิเคราะห์เชิงอนุมาน 
1) การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อ

วิเคราะห์รูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรที่เป็นปัจจัยพยากรณ์การรับรู้และพฤติกรรม
ของกลุ่มตัวอย่าง 

2) การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยใช้ค่าสถิติสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 
 

 



 

บทที่ 4 
 

ผลการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร : การรับรู้คุณภาพการบริการ ภาพลกัษณ์
องค์กร ความไว้วางใจ และพฤติกรรมของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น ซี เป็นการวิจัย เช ิงปริมาณ 
(Quantitative Research) โดยใช้วิธีการส ารวจ (Survey Research) มีการด าเนินการวิจัยโดยการใช้
แบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 400 คน ซึ่งได้ท าการแบ่งผลการวิจัยเป็น 8 ส่วน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

4.1 ผลการวิเคราะห์ความเป็นเจนเนอเรชั่น ซี 
4.2 ผลข้อมูลด้านลักษณะประชากร 
4.3 ผลองค์กรที่เคยใช้บริการหรือได้รับข้อมูลเก่ียวกับการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบ

ต่อสังคม 
4.4 ผลการวิเคราะห์ระดับทัศนคติต่อรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 
4.5 ผลการวิเคราะห์ระดับทัศนคติต่อรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรจ าแนก

ตามรายองค์กร 
4.6 ผลการวิเคราะห์ระดับการรับรู้และพฤติกรรมต่อองค์กรที่แสดงความรับผิดชอบต่อ

สังคม 
4.7 ผลการวิเคราะห์ระดับการรับรู้และพฤติกรรมต่อองค์กรที่แสดงความรับผิดชอบต่อ

สังคมจ าแนกตามรายองค์กร 
4.8 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
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4.1  ผลการวิเคราะห์ความเป็นเจนเนอเรชั่น ซี 
 

จากการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลความเป็นเจนเนอเรชั่น ซี  โดยมีผลการแจกแจง
ดังต่อไปน้ี 

 

ตารางที่ 4.1 แสดงจ านวนและร้อยละความเป็นเจนเนอเรชั่น ซี 

 

ระดับความเป็นเจนเนอเรชั่น ซี จ านวน ร้อยละ 
ระดับแรก 46 11.50 
ระดับมาก 266 66.50 

ระดับมากที่สุด 88 22.00 
รวม 400 100.00 

  
 จากตารางที่ 4.1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเป็นเจนเนเรชั่น ซี ระดับมาก มากที่สุด มีจ านวน 
266 คน คิดเป็นร้อยละ 66.50 รองลงมา คือ ระดับมากที่สุด มีจ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 22.00 
และระดับแรกมีจ านวนน้อยที่สุด คือ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.50 
 

4.2  ผลข้อมูลด้านลักษณะประชากร 
 
 จากการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลด้านลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่างอายุ 18–44 ปี 
ข้อมูลด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ และอาชีพ โดยมีผลการแจกแจงดังต่อไปน้ี 

4.2.1 เพศ 

 

ตารางที่ 4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างโดยจ าแนกตามเพศ 

 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
หญิง 240 60.00 
ชาย 160 40.00 
รวม 400 100.00 
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จากตารางที่ 4.2 พบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเพศหญิงมีจ านวน 
240 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 เพศชายมีจ านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 

 
4.2.2 อายุ 

 

ตารางที่ 4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างโดยจ าแนกตามช่วงอายุ 

 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18–24 ป ี 94 23.50 
25–34 ป ี 258 64.50 
35–44 ป ี 48 12.00 
รวม 400 100.00 

  
จากตารางที่ 4.3 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุ 25–34 ปี อยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน 258 

คน โดยคิดเป็นร้อยละ 64.50 รองลงมาคือ ช่วงอายุ 18–24 ปี จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 23.50 
และกลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุ 35–44 ปี มีจ านวนน้อยที่สุด จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00 

 
4.2.3 ระดับการศึกษา 

 

ตารางที่ 4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างโดยจ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
มัธยมศึกษา 3 0.80 
ปริญญาตร ี 219 54.80 

สูงกว่าปริญญาตร ี 178 44.50 
รวม 400 100.00 

  
จากตารางที่ 4.4 พบกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามเป็นผู้ที่จบในระดับปริญญาตรีมาก

ที่สุด จ านวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 54.80 รองลงมาเป็นกลุ่มตัวอย่างที่จบในระดับสูงกว่าปริญญา
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ตรี จ านวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 44.50 และจบในระดับมัธยมศึกษามีน้อยที่สุด จ านวน 3 คน คิด
เป็นร้อยละ 0.80 

 
4.2.4 รายได ้

 

ตารางที่ 4.5 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างโดยจ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 

 

ระดับรายได ้ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 5,000 บาท 19 4.80 
5,001–10,000 บาท 41 10.30 
10,001–15,000 บาท 61 15.30 
15,001–20,000 บาท 88 22.00 
20,001–30,000 บาท 111 27.80 
30,001–40,000 บาท 40 10.00 
40,001 บาทข้ึนไป 40 10.00 

รวม 400 100.00 

  

จากตารางที่ 4.5 พบว่าด้านรายได้ต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่าง อยู่ในช่วง 20,001–30,000 บาท 
มากที่สุด จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 27.80 รองลงมาเป็นช่วง 15,001–20,000 บาท จ านวน 88 คน 
คิดเป็นร้อยละ 22.00 และอันดับสาม ได้แก่ 10,001–15,000 บาท จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.30 
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4.2.5 อาชีพ 

 

ตารางที่ 4.6 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างโดยจ าแนกตามอาชีพ 

 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
ข้าราชการ 63 15.80 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 25 6.30 
พนักงานบริษทั 126 31.50 
ธุรกิจส่วนตัว 43 10.80 
นิสิต/นักศึกษา 106 26.50 

อื่นๆ 37 9.30 
รวม 400 100.00 

  
จากตารางที่ 4.6 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามประกอบอาชีพพนักงานบริษัทมาก

ที่สุด จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 31.50 รองลงมา คือ นิสิต/นักศึกษา จ านวน 106 คน คิดเป็น
ร้อยละ 26.50 และอันดับสาม ได้แก่ ข้าราชการ จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 15.80 

 

4.3  ผลองค์กรที่เคยใช้บริการหรือได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านความ 
 รับผิดชอบต่อสังคม 
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ตารางที่ 4.7 แสดงจ านวนและร้อยละขององค์กรที่กลุ่มตัวอย่างเคยใช้บริการหรือได้รับข้อมูล 
 เก่ียวกับการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

 
องค์กร จ านวน ร้อยละ 

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน)  
(SCG) 

130 32.50 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
 (PTT) 

116 29.00 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
จ ากัด (มหาชน) (DTAC) 

63 15.80 

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน)  
(SE-ED) 

29 7.30 

บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
(BMCL) 

22 5.50 

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) 
(EGCO) 

17 4.30 

บริษัท บางจากปิโตรลียม จ ากัด (มหาชน) 
(BCP) 

12 3.00 

บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) (TOP) 8 2.00 
บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) 

(WACOAL) 
3 0.80 

รวม 400 100.00 
  

จากตารางที่ 4.7 พบว่าองค์กรที่กลุ่มตัวอย่างเคยใช้บริการหรือได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม คือ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) (SCG) เป็น
องค์กรที่กลุ่มตัวอย่างเคยใช้บริการหรือได้รับข้อมูลมากที่สุด จ านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 32.50 
รองลงมา คือ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) (PTT) จ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 29.00 และอันดับ
สาม ได้แก่ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่นจ ากัด (มหาชน) (DTAC) จ านวน 63 คน คิดเป็น
ร้อยละ 15.80  
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4.4  ผลการวิเคราะห์ระดับทัศนคติต่อรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 
 

เมื่อวิเคราะห์ระดับทัศนคติต่อรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร พบว่ามีค่าเฉลีย่
โดยรวม 3.61 ซึ่งเป็นค่าเฉล่ียที่อยู่ในระดับมาก โดยในแต่ละข้อค าถามของระดับทัศนคติต่อรูปแบบ
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร มีค่าความถี่ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังน้ี 

 
ตารางที่ 4.8 แสดงจ านวนร้อยละ ความถี่ ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของระดับ 
 ทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างต่อรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร  
 จ าแนกเป็นรายด้าน   
 

 
 

รูปแบบความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 

ระดับทัศนคติ  
M 

 
SD 

 
แปล
ผล 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 
(ร้อย
ละ) 

เห็นด้วย 
(ร้อยละ) 

เฉยๆ 
(ร้อย
ละ) 

ไม่เห็น
ด้วย 
(ร้อย
ละ) 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 
(ร้อยละ) 

ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านเศรษฐกิจ 
องค์กรแสวงหาโอกาสทาง
ธุรกิจในการท าก าไรสูงสุด
เพื่อรับผิดชอบต่อการด ารงอยู่
ของกิจการ 
 

109 
(27.3) 

153 
(38.3) 

110 
(27.5) 

24 
(6.0) 

4 
(1.0) 

3.85 0.92 มาก 

องค์กรรับ ผิดชอบต่อกา ร
ด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 

 

80 
(20.0) 

195 
(48.8) 

103 
(25.8) 

16 
(4.0) 

6 
(1.5) 

3.82 0.84 มาก 

องค์กรรับผิดชอบต่อการผลิต
สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ
เพื่อรักษาต าแหน่งทางการ
แข่งขัน 

 

69 
(17.3) 

175 
(43.8) 

127 
(31.8) 

19 
(4.8) 

10 
(2.5) 

3.69 0.89 มาก 

องค์กรรับ ผิดชอบต่อกา ร
กระจายผลก าไรแก่ผู้ถือหุ้น
อย่างเป็นธรรม 

50 
(12.5) 

120 
(30.0) 

190 
(47.5) 

29 
(7.3) 

11 
(2.8) 

3.42 0.89 มาก 

รวม 3.69 0.69 มาก 
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ตารางที่ 4.8  (ต่อ) 
 

 
 

รูปแบบความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 

ระดับทัศนคติ  
M 

 
SD 

 
แปล
ผล 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 
(ร้อยละ) 

เห็นด้วย 
(ร้อย
ละ) 

เฉยๆ 
(ร้อย
ละ) 

ไม่เห็น
ด้วย 
(ร้อย
ละ) 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 
(ร้อยละ) 

ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านกฎหมาย 

องค์กรด า เนิน กิจการโดย
เคารพและปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมายอย่างเคร่งครัด 

 

83 
(20.8) 

157 
(39.3) 

131 
(32.8) 

22 
(5.5) 

7 
(1.8) 

3.72 0.91 มาก 

อง ค์ กร จั ดห า สิ น ค้ า แ ล ะ
บ ริ ก า ร ที่ มี คุ ณ ภ า พ แ ก่
ผู้บริโภคอย่างน้อยที่สุดตาม
ข้อก าหนดขั้นต่ าของกฎหมาย 

71 
(17.8) 

144 
(36.0) 

157 
(39.3) 

17 
(4.3) 

11 
(2.8) 

3.62 0.91 มาก 

องค์กรปฏิบัติต่อพนักงาน
อย่างเท่าเทียมกัน ตามสิทธิที่
กฎหมายก าหนด 

 

65 
(16.3) 

157 
(39.3) 

146 
(36.5) 

26 
(6.5) 

6 
(1.5) 

3.62 0.88 มาก 

อง ค์ ก รห ลีก เ ล่ี ย ง กา ร ใ ช้
ช่องว่างทางกฎหมายในการ
แสวงหาประโยชน์ทางธุรกิจ 

 

66 
(16.5) 

127 
(31.8) 

157 
(39.3) 

36 
(9.0) 

14 
(3.5) 

3.49 0.98 มาก 

องค์กรด า เนิน กิจการด้ วย
ความซื่อสัตย์จึงต่อต้านการ
ให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

59 
(14.8) 

133 
(33.3) 

150 
(37.5) 

44 
(11.0) 

14 
(3.5) 

3.45 0.98 มาก 

รวม 3.57 0.73 มาก 

ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านจริยธรรม 
องค์กรปลูก จิตส านึกกา ร
ด า เนิ น ง านที่ มุ่ ง เ น้ น กา ร
เติบโตทางธุ รกิจควบคู่ กับ
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

72 
(18.0) 

174 
(43.5) 

122 
(30.5) 

26 
(6.5) 

6 
(1.5) 

3.70 0.89 มาก 

องค์กรสื่อสารการตลาดด้วย
ความเป็นจริง เพื่อความเป็น
ธรรมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

59 
(14.8) 

150 
(37.5) 

159 
(39.8) 

26 
(6.5) 

6 
(1.5) 

3.58 0.87 มาก 
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ตารางที่ 4.8  (ต่อ) 
 

 
 

รูปแบบความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 

ระดับทัศนคติ  
M 

 
SD 

 
แปล
ผล 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 
(ร้อย
ละ) 

เห็นด้วย 
(ร้อยละ) 

เฉยๆ 
(ร้อย
ละ) 

ไม่เห็น
ด้วย 

(ร้อยละ) 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 
(ร้อยละ) 

องค์กรหลีกเล่ียงความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์  ที่ส่งผล
กระทบต่อการตัดสินใจที่มิ
ชอบ 

 

45 
(11.3) 

169 
(42.3) 

158 
(39.5) 

17 
(4.3) 

11 
(2.8) 

3.55 0.85 มาก 

องค์ กร รั บ ผิ ดชอบต่ อข้ อ
ร้องเรียนต่างๆจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในสังคม 

56 
(14.0) 

155 
(38.8) 

150 
(37.5) 

31 
(7.8) 

8 
(2.0) 

3.55 0.89 มาก 

รวม 3.59 0.76 มาก 

ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการให้เพื่อสังคม 
องค์กรส่งเสริมให้บุคลากร
ทุกระดับเข้าร่วมในกิจกรรม
อาสาสมัครการกุศล 

 

86 
(21.5) 

164 
(41.0) 

122 
(30.5) 

24 
(6.0) 

4 
(1.0) 

3.76 0.89 มาก 

องค์กรพัฒนาโครงการใหม่ๆ 
เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของ
คนในชุมชนเสมอ 

 

78 
(19.5) 

143 
(35.8) 

145 
(36.3) 

29 
(7.3) 

5 
(1.3) 

3.65 0.91 มาก 

องค์กรด าเนินการในกิจกรรม
อาสาสมัครการกุศลเพราะ
ตระหนักถึงการเป็นพลเมือง
ที่ดีในสังคม 

 

65 
(16.3) 

160 
(40.0) 

133 
(33.3) 

36 
(9.0) 

6 
(1.5) 

3.61 0.91 มาก 

อ ง ค์ ก ร มุ่ ง เ น้ น กิ จ ก ร ร ม
อาสาสมัครการกุศลด้วยการ
บริจาคเป็นหลัก 

55 
(13.8) 

134 
(33.5) 

155 
(38.8) 

43 
(10.8) 

13 
(3.3) 

3.44 0.96 มาก 

รวม 3.61 0.77 มาก 

ระดับทัศนคติต่อรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรโดยรวม 3.61 0.73 มาก 
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จากตารางที่ 4.8 แสดงระดับทัศนคติต่อรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรจาก
การประเมินด้วยแบบสอบถาม พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับทัศนคติต่อรูปแบบความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 และมีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.73 

เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวแปร พบว่า ตัวแปรความรับผิดชอบต่อสังคมด้านเศรษฐกจิมค่ีาเฉลีย่
สูงที่สุด คือ 3.69 รองลงมาคือ ตัวแปรความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการให้เพื่อสังคมโดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.61 ตัวแปรความรับผิดชอบต่อสังคมด้านจริยธรรมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 และตัวแปรความ
รับผิดชอบต่อสังคมด้านกฎหมายมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.57 ตามล าดับ ซึ่งเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่ได้ก าหนด
มีค่าอยู่ในระดับมาก 

ตัวแปรความรับผิดชอบต่อสังคมด้านเศรษฐกิจเมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายข้อค าถาม 
พบว่า ข้อค าถามมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.85 ถึง 3.42 ซึ่งเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่ได้ก าหนดแสดงว่ามี
ระดับทัศนคติอยู่ในระดับมาก โดยข้อค าถามที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ องค์กรแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ
ในการท าก าไรสูงสุดเพื่อรับผิดชอบต่อการด ารงอยู่ของกิจการ และข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ 
องค์กรรับผิดชอบต่อการกระจายผลก าไรแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม 

ตัวแปรความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการให้เพื่อสังคม เมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายข้อ
ค าถาม พบว่า ข้อค าถามมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.76 ถึง 3.44 ซึ่งเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่ได้ก าหนดแสดง
ว่ามีระดับทัศนคติอยู่ในระดับมาก โดยข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ องค์กรส่งเสริมให้บุคลากร
ทุกระดับเข้าร่วมในกิจกรรมอาสาสมัครการกุศล และข้อค าถามที่มีค่าเฉล่ียต่ าสุด คือ องค์กรมุ่งเน้น
กิจกรรมอาสาสมัครการกุศลด้วยการบริจาคเป็นหลัก 

ตัวแปรความรับผิดชอบต่อสังคมด้านจริยธรรม เมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายข้อค าถาม 
พบว่า ข้อค าถามมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.70 ถึง 3.55 ซึ่งเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่ได้ก าหนดแสดงว่ามี
ระดับทัศนคติอยู่ในระดับมาก โดยข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ องค์กรปลูกจิตส านึกการ
ด าเนินงานที่มุ่งเน้นการเติบโตทางธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม  และข้อค าถามที่มี
ค่าเฉล่ียต่ าสุด คือ องค์กรรับผิดชอบต่อข้อร้องเรียนต่างๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคม 

ตัวแปรความรับผิดชอบต่อสังคมด้านกฎหมาย เมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายข้อค าถาม 
พบว่า ข้อค าถามมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.72 ถึง 3.45 ซึ่งเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่ได้ก าหนดแสดงว่ามี
ระดับทัศนคติอยู่ในระดับมาก โดยข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ องค์กรด าเนินกิจการโดยเคารพ
และปฎิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด และข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ องค์กรด าเนิน
กิจการด้วยความซื่อสัตย์จึงต่อต้านการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
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4.5  ผลการวิเคราะห์ระดับทัศนคติต่อรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 
 จ าแนกตามรายองค์กร 
 

การวิเคราะห์ระดับทัศนคติต่อรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรจ าแนกตามราย
องค์กรซึ่งมีผลการวิเคราะห์ดังต่อไปน้ี 
 

ตารางที่ 4.9 แสดง ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของระดับทัศนคติของกลุ่ม 
 ตัวอย่างต่อรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรโดยภาพรวม  
 จ าแนกเป็นรายองค์กร 

 

 องค์กร N M SD แปลผล 

ระดับทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างต่อ
รูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์กรโดยภาพรวม 

EGCO 
SE-ED 
SCG 
PTT 

DTAC 
TOP 

WOCOAL 
BMCL 
BCP 

17 
29 
130 
116 
63 
8 
3 

22 
12 

3.83 
3.73 
3.69 
3.58 
3.57 
3.51 
3.45 
3.43 
3.28 

0.658 
0.648 
0.607 
0.644 
0.752 
0.555 
0.267 
0.609 
0.712 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 4.9 แสดงระดับทัศนคติต่อรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมของแต่ละองค์กร

ในภาพรวม พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับทัศนคติต่อรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมของแต่ละ
องค์กรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยองค์กรที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ ากัด 
(มหาชน) (EGCO) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 รองลงมาได้แก่ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน)     
(SE–ED) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.73 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) (SCG) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.69 
บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) (PTT) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58  บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
จ ากัด (มหาชน) (DTAC) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.57  บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) (TOP) มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.51 บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) (WACOAL) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.45 และบริษัท 
รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (BMCL) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.43 ตามล าดับ และองค์กรที่มีค่าเฉล่ีย
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ต่ าที่สุด คือ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) (BCP) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28 ซึ่งแสดงว่ามี
ระดับทัศนคติอยู่ในระดับปานกลาง ดังน้ันเมื่อผู้วิจัยแยกพิจารณารายละเอียดเป็นรายด้านสามารถ
น ามาสรุปได้ ดังน้ี 

 
4.5.1 ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านเศรษฐกิจ 
 

ตารางที่ 4.10 แสดง ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของระดับทัศนคติของกลุ่ม 
 ตัวอย่างต่อรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมด้านเศรษฐกิจจ าแนกเป็นรายองค์กร 
 

ค าถาม องค์กร N M SD แปลผล 

องค์กรรับผิดชอบต่อการกระจายผล
ก าไรแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม 

EGCO 
SCG 

SE-ED 
BMCL 
DTAC 
TOP 
PTT 
BCP 

WACOAL 

17 
130 
29 
22 
63 
8 

116 
12 
3 

3.59 
3.52 
3.52 
3.50 
3.43 
3.38 
3.31 
3.08 
2.67 

 

0.870 
0.874 
1.090 
0.740 
0.893 
0.518 
0.908 
1.084 
0.577 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

องค์กรรับผิดชอบต่อการผลิตสินค้า
และบริการที่ มีคุณภาพเ พ่ือรักษา
ต าแหน่งทางการแข่งขัน 

WACOAL 
EGCO 
SCG 
PTT 

BMCL 
DTAC 
SE-ED 
TOP 
BCP 

 

3 
17 

130 
116 
22 
63 
29 
8 
12 

4.33 
3.88 
3.80 
3.73 
3.59 
3.56 
3.48 
3.25 
3.17 

 

0.577 
0.928 
0.884 
0.858 
0.666 
0.980 
1.022 
0.886 
0.835 

 

มากที่สุด 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
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ตารางที่ 4.10  (ต่อ) 
 

ค าถาม องค์กร N M SD แปลผล 
องค์กรแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใน
การท าก าไรสูงสุดเพ่ือรับผิดชอบต่อ
การด ารงอยู่ของกิจการ 

WACOAL 
PTT 
SCG 

EGCO 
DTAC 
BMCL 
TOP 

SE-ED 
BCP 

3 
116 
130 
17 
63 
22 
8 
29 
12 

4.33 
3.98 
3.94 
3.94 
3.83 
3.73 
3.50 
3.31 
3.17 

0.577 
0.960 
0.785 
1.088 
0.890 
0.935 
1.195 
0.891 
1.267 

มากที่สุด 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

องค์กรรับผิดชอบต่อการด าเนินงาน
ให้มีประสิทธิภาพ 

EGCO 
SCG 

BMCL 
PTT 

SE-ED 
DTAC 

WACOAL 
BCP 
TOP 

 

17 
130 
22 

116 
29 
63 
3 
12 
8 

4.18 
3.90 
3.86 
3.78 
3.76 
3.70 
3.67 
3.67 
3.63 

 

0.636 
0.796 
0.889 
0.895 
1.057 
0.775 
0.577 
1.073 
0.744 

 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม EGCO 
SCG 

WACOAL 
PTT 

BMCL 
DTAC 
SE-ED 
TOP 
BCP 

17 
130 

3 
116 
22 
63 
29 
8 
12 

3.89 
3.78 
3.75 
3.70 
3.67 
3.62 
3.51 
3.43 
3.27 

0.586 
0.632 
0.000 
0.701 
0.708 
0.726 
0.844 
0.776 
0.835 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 4.10 แสดงระดับทัศนคติต่อรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมด้านเศรษฐกิจ

ของแต่ละองค์กร พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับทัศนคติต่อรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมด้าน
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เศรษฐกิจของแต่ละองค์กรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยองค์กรที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ บริษัท 
ผลิตไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) (EGCO) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 รองลงมาได้แก่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย 
จ ากัด (มหาชน) (SCG) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) (WACOAL) มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) (PTT) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70  บริษัท รถไฟฟ้า
กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (BMCL) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.67 บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่นจ ากัด 
(มหาชน) (DTAC) บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน) (SE–ED) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 และบริษัท 
ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) (TOP) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43 ตามล าดับ และองค์กรที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด 
คือ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) (BCP) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.27 ซึ่งแสดงว่ามีระดับ
ทัศนคติอยู่ในระดับปานกลาง ดังน้ันเมื่อผู้วิจัยแยกพิจารณารายละเอียดเป็นรายข้อค าถามสามารถ
น ามาสรุปได้ ดังน้ี 

ข้อค าถามองค์กรรับผิดชอบต่อการกระจายผลก าไรแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม พบว่า ข้อ
ค าถามมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.67 ถึง 3.59  โดยองค์กรที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ บริษัท ผลิตไฟฟ้า 
จ ากัด (มหาชน) (EGCO) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 ซึ่งแสดงว่ามีระดับทัศนคติอยู่ในระดับมาก และ
องค์กรที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) (WACOAL) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.67
ซึ่งแสดงว่ามีระดับทัศนคติอยู่ในระดับปานกลาง 

ข้อค าถามองค์กรรับผิดชอบต่อการผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพเพื่อรักษาต าแหน่ง
ทางการแข่งขัน พบว่า ข้อค าถามมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.17 ถึง 4.33  โดยองค์กรที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด 
คือ บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) (WACOAL) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.33 ซึ่งแสดงว่ามีระดับทัศนคติ
อยู่ในระดับมากที่สุด และองค์กรที่มีค่าเฉล่ียต่ าที่สุด คือ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 
(BCP)  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.17 ซึ่งแสดงว่ามีระดับทัศนคติอยู่ในระดับปานกลาง 

ข้อค าถามองค์กรแสวงหาโอกาสทางธุรกิจในการท าก าไรสูงสุดเพื่อรับผิดชอบต่อการด ารง
อยู่ของกิจการ พบว่า ข้อค าถามมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.17 ถึง 4.33 โดยองค์กรที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด คือ 
บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) (WACOAL) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ซึ่งแสดงว่ามีระดับทัศนคติอยู่
ในระดับมากที่สุด และองค์กรที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 
(BCP)  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.17 ซึ่งแสดงว่ามีระดับทัศนคติอยู่ในระดับปานกลาง 

ข้อค าถามองค์กรรับผิดชอบต่อการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ พบว่า ข้อค าถามมีค่าเฉล่ีย
อยู่ระหว่าง 3.63 ถึง 4.18  ซึ่งแสดงว่ามีระดับทัศนคติอยู่ในระดับมาก โดยองค์กรที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด 
คือ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) (EGCO) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.18  และองค์กรที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด 
คือ บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) (TOP) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.63  
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4.5.2 ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านกฎหมาย 

 

ตารางที่ 4.11 แสดง ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของระดับทัศนคติของกลุ่ม 
 ตัวอย่างต่อรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมด้านกฎหมายจ าแนกเป็นรายองค์กร 

 
ค าถาม องค์กร N M SD แปลผล 

องค์กรด าเนินกิจการโดยเคารพและ
ปฎิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด 

DTAC 
BCP 

EGCO 
TOP 
SCG 

SE-ED 
WACOAL 

BMCL 
PTT 

63 
12 
17 
8 

130 
29 
3 

22 
116 

3.84 
3.83 
3.76 
3.75 
3.72 
3.72 
3.67 
3.64 
3.64 

1.019 
1.115 
0.831 
0.463 
0.797 
1.162 
1.155 
0.790 
0.955 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

องค์กรหลีกเลี่ยงการใช้ช่องว่างทาง
กฎมายในการแสวงหาประโยชน์ทาง
ธุรกิจ 

SE-ED 
EGCO 
DTAC 
TOP 
SCG 
PTT 

BMCL 
WACOAL 

BCP 

29 
17 
63 
8 

130 
116 
22 
3 

12 

3.79 
3.71 
3.60 
3.50 
3.48 
3.48 
3.41 
3.00 
2.25 

1.082 
1.047 
0.976 
0.535 
0.934 
0.964 
1.008 
0.000 
1.055 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
น้อย 
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ตารางที่ 4.11  (ต่อ) 
 

ค าถาม องค์กร N M SD แปลผล 
องค์กรจัดหาสินค้าและบริการที่มี
คุณภาพแก่ผู้บริโภคอย่างน้อยที่สุด
ตามข้อก าหนดขั้นต่ าของกฎหมาย 

SE-ED 
SCG 

DTAC 
PTT 

EGCO 
TOP 

WACOAL 
BMCL 
BCP 

29 
130 
63 
116 
17 
8 
3 

22 
12 

3.90 
3.75 
3.65 
3.54 
3.53 
3.50 
3.33 
3.27 
2.92 

0.976 
0.863 
0.919 
0.945 
0.717 
0.535 
0.577 
0.827 
1.311 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

องค์กรปฎิบัติต่อพนักงานอย่างเท่า
เทียมกัน ตามสิทธิที่กฎหมายก าหนด 

SE-ED 
EGCO 

WACOAL 
SCG 

DTAC 
PTT 
BCP 
TOP 

BMCL 

29 
17 
3 

130 
63 
116 
12 
8 

22 

3.97 
3.82 
3.67 
3.66 
3.60 
3.59 
3.58 
3.25 
3.18 

0.906 
1.015 
0.577 
0.783 
0.993 
0.895 
1.165 
0.886 
0.664 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

องค์ กรด า เ นินกิ จก า รด้ วยค วาม
ซื่อสัตย์ จึงต่อต้านการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

EGCO 
SE-ED 
DTAC 
BCP 
TOP 
SCG 
PTT 

WACOAL 
BMCL 

 
 
 

17 
29 
63 
12 
8 

130 
116 

3 
22 

3.88 
3.59 
3.52 
3.50 
3.50 
3.47 
3.36 
3.33 
3.00 

 

0.781 
1.119 
1.176 
1.168 
0.535 
0.864 
1.042 
0.577 
0.690 

 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
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ตารางที่ 4.11  (ต่อ) 
 

ค าถาม องค์กร N M SD แปลผล 

รวม SE-ED 
EGCO 
DTAC 
SCG 
PTT 
TOP 

WACOAL 
BMCL 

BCP 

29 
17 
63 
130 
116 

8 
3 

22 
12 

3.79 
3.74 
3.64 
3.61 
3.52 
3.50 
3.40 
3.30 
3.21 

0.687 
0.669 
0.880 
0.654 
0.777 
0.534 
0.346 
0.616 
0.867 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 4.11  แสดงระดับทัศนคติต่อรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมด้านกฎหมาย

ของแต่ละองค์กร พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับทัศนคติต่อรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมด้าน
กฎหมายของแต่ละองค์กรโดยภาพรวมส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก โดยองค์กรที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด คือ 
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน) (SE–ED) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 รองลงมาได้แก่ บริษัท ผลิต
ไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) (EGCO) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่นจ ากัด 
(มหาชน) (DTAC) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64  บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) (SCG) มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.61 บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) (PTT) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.52 และบริษัท ไทยออยล์ จ ากัด 
(มหาชน) (TOP) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 ตามล าดับ และองค์กรที่มีระดับทัศนคติอยู่ในระดับปาน
กลาง คือ บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) (WACOAL) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 บริษัท รถไฟฟ้า
กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (BMCL) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.30 และบริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากัด 
(มหาชน) (BCP) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.21 ดังน้ันเมื่อผู้วิจัยแยกพิจารณารายละเอียดเป็นรายข้อค าถาม
สามารถน ามาสรุปได้ ดังน้ี 

ข้อค าถามองค์กรด าเนินกิจการโดยเคารพและปฎิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
พบว่า ข้อค าถามมีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 3.64 ถึง 3.84  ซึ่งแสดงว่ามีระดับทัศนคติอยู่ในระดับมาก โดย
องค์กรที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่นจ ากัด (มหาชน) (DTAC) มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 และองค์กรที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) (PTT) มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.64 
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ข้อค าถามองค์กรหลีกเลี่ยงการใช้ช่องว่างทางกฎมายในการแสวงหาประโยชน์ทางธุรกิจ 
พบว่า ข้อค าถามมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.25 ถึง 3.79 โดยองค์กรที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ บริษัท ซีเอ็ด
ยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน) (SE–ED) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.79 ซึ่งแสดงว่ามีระดับทัศนคติอยู่ในระดับมาก 
และองค์กรที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) (BCP) มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.25 ซึ่งแสดงว่ามีระดับทัศนคติอยู่ในระดับน้อย 

ข้อค าถามองค์กรจัดหาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพแก่ผู้บริโภคอย่างน้อยที่ สุดตาม
ข้อก าหนดข้ันต่ าของกฎหมาย พบว่า ข้อค าถามมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.92 ถึง 3.90  โดยองค์กรที่มี
ค่าเฉล่ียสูงที่สุด คือ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน) (SE–ED) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.90 ซึ่งแสดงว่า
มีระดับทัศนคติอยู่ในระดับมาก  และองค์กรที่มีค่าเฉล่ียต่ าที่สุด คือ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากัด 
(มหาชน) (BCP) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.92 ซึ่งแสดงว่ามีระดับทัศนคติอยู่ในระดับปานกลาง 

ข้อค าถามองค์กรปฎิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน ตามสิทธิที่กฎหมายก าหนด พบว่า 
ข้อค าถามมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.18 ถึง 3.97 โดยองค์กรที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น 
จ ากัด (มหาชน) (SE–ED) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 ซึ่งแสดงว่ามีระดับทัศนคติอยู่ในระดับมาก และ
องค์กรที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (BMCL) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.18 ซึ่งแสดงว่ามีระดับทัศนคติอยู่ในระดับปานกลาง 

ข้อค าถามองค์กรด าเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์จึงต่อต้านการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของ
รัฐ พบว่า ข้อค าถามมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.00 ถึง 3.88 โดยองค์กรที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ บริษัท 
ผลิตไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) (EGCO) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 ซึ่งแสดงว่ามีระดับทัศนคติอยู่ในระดับ
มาก และองค์กรที่มีค่าเฉล่ียต่ าที่สุด คือ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (BMCL) มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.00 ซึ่งแสดงว่ามีระดับทัศนคติอยู่ในระดับปานกลาง 
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4.5.3 ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านจรยิธรรม 

 

ตารางที่ 4.12 แสดง ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของระดับทัศนคติของกลุ่ม 
 ตัวอย่างต่อรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมด้านจริยธรรม จ าแนกเป็นรายองค์กร 

 
ค าถาม องค์กร N M SD แปลผล 

องค์กรสื่อสารการตลาดด้วยความ
เป็นจริง เพ่ือความเป็นธรรมแก่ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

SE-ED 
EGCO 
SCG 
PTT 

BMCL 
DTAC 
TOP 

WACOAL 
BCP 

 

29 
17 

130 
116 
22 
63 
8 
3 
12 

3.76 
3.76 
3.62 
3.56 
3.50 
3.49 
3.38 
3.33 
3.33 

0.988 
0.970 
0.866 
0.827 
0.673 
0.965 
0.518 
0.577 
1.073 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
องค์กรปลูกจิตส านึกการด าเนินงาน
ที่มุ่งเน้นการเติบโตทางธุรกิจควบคู่
กับความรับผิดชอบต่อสังคม 

EGCO 
SE-ED 
SCG 

WACOAL 
PTT 
TOP 

DTAC 
BMCL 
BCP 

 

17 
29 

130 
3 

116 
8 
63 
22 
12 

4.00 
3.86 
3.83 
3.67 
3.64 
3.63 
3.51 
3.50 
3.50 

 

0.791 
0.953 
0.916 
0.577 
0.817 
0.518 
0.948 
0.802 
1.168 

 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
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ตารางที่ 4.12  (ต่อ) 
 

ค าถาม องค์กร N M SD แปลผล 
องค์กรหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ที่ส่งผลกระทบต่อ
การตัดสินใจที่มิชอบ 

EGCO 
SE-ED 
TOP 
SCG 
PTT 

DTAC 
WACOAL 

BCP 
BMCL 

 

17 
29 
8 

130 
116 
63 
3 
12 
22 

3.82 
3.79 
3.75 
3.57 
3.53 
3.46 
3.33 
3.33 
3.32 

0.809 
0.978 
0.463 
0.777 
0.818 
1.090 
0.577 
0.492 
0.780 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

องค์กรรับผิดชอบต่อข้อร้องเรียน
ต่างๆจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
สังคม 

EGCO 
SE-ED 
TOP 
SCG 

BMCL 
PTT 
BCP 

DTAC 
WACOAL 

 

17 
29 
8 

130 
22 

116 
12 
63 
3 

3.94 
3.79 
3.63 
3.59 
3.55 
3.47 
3.42 
3.41 
3.33 

 

0.748 
0.978 
0.518 
0.842 
0.800 
0.899 
0.669 
1.087 
0.577 

 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 

รวม EGCO 
SE-ED 
SCG 
TOP 
PTT 

DTAC 
BMCL 

WACOAL 
BCP 

17 
29 

130 
8 

116 
63 
22 
3 
12 

3.88 
3.80 
3.65 
3.59 
3.55 
3.46 
3.46 
3.41 
3.39 

0.760 
0.859 
0.752 
0.441 
0.676 
0.917 
0.691 
0.288 
0.764 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
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จากตารางที่ 4.12 แสดงระดับทัศนคติต่อรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมด้านจริยธรรม
ของแต่ละองค์กร พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับทัศนคติต่อรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมด้าน
จริยธรรมของแต่ละองค์กรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยองค์กรที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ บริษัท 
ผลิตไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) (EGCO) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.88 รองลงมาได้แก่ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด 
(มหาชน) (SE–ED) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) (SCG) มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.65 บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) (TOP) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 บริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) (PTT) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55  บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่นจ ากัด (มหาชน) 
(DTAC) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.46  บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (BMCL) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.46 และบริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) (WACOAL) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41 ตามล าดับ และ
องค์กรที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) (BCP) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.39 ซึ่งแสดงว่ามีระดับทัศนคติอยู่ในระดับปานกลาง ดังน้ันเมื่อผู้วิจัยแยกพิจารณารายละเอียดเป็น
รายข้อค าถามสามารถน ามาสรุปได้ ดังน้ี 

ข้อค าถามองค์กรสื่อสารการตลาดด้วยความเป็นจริง เพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียพบว่า ข้อค าถามมีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 3.33 ถึง 3.76  โดยองค์กรที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด คือ บริษัท ซี
เอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน) (SE–ED) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 ซึ่งแสดงว่ามีระดับทัศนคติอยู่ในระดับ
มาก และองค์กรที่มีค่าเฉล่ียต่ าที่สุด คือ บริษัท บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) (BCP)  มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.33 ซึ่งแสดงว่ามีระดับทัศนคติอยู่ในระดับปานกลาง 

ข้อค าถามองค์กรปลูกจิตส านึกการด าเนินงานที่มุ่งเน้นการเติบโตทางธุรกิจควบคู่กับความ
รับผิดชอบต่อสังคม พบว่า ข้อค าถามมีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 3.50 ถึง 4.00  ซึ่งแสดงว่ามีระดับทัศนคติ
อยู่ในระดับมาก โดยองค์กรที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) (EGCO) มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00  และองค์กรที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
(BMCL) และบริษัท บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) (BCP)  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.50 

ข้อค าถามองค์กรหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจที่
มิชอบ พบว่า ข้อค าถามมีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 3.32 ถึง 3.82  โดยองค์กรที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด คือ บริษัท 
ผลิตไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) (EGCO) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 ซึ่งแสดงว่ามีระดับทัศนคติอยู่ในระดับ
มาก  และองค์กรที่มีค่าเฉล่ียต่ าที่สุด คือ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (BMCL) มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.32 ซึ่งแสดงว่ามีระดับทัศนคติอยู่ในระดับปานกลาง 

ข้อค าถามองค์กรรับผิดชอบต่อข้อร้องเรียนต่างๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคม พบว่า 
ข้อค าถามมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.33 ถึง 3.94  โดยองค์กรที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ บริษัท ผลิตไฟฟ้า 
จ ากัด (มหาชน) (EGCO) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 ซึ่งแสดงว่ามีระดับทัศนคติอยู่ในระดับมาก  และ
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องค์กรที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) (WACOAL) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33 
ซึ่งแสดงว่ามีระดับทัศนคติอยู่ในระดับปานกลาง 

 
4.5.4 ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการให้เพื่อสังคม 
 

ตารางที่ 4.13 แสดง ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของระดับทัศนคติของกลุ่ม 
 ตัวอย่างต่อรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการให้เพื่อสังคม  
 จ าแนกเป็นรายองค์กร 

 
ค าถาม องค์กร N M SD แปลผล 

องค์กรส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับ
เข้าร่วมในกิจกรรมอาสาสมัครการ
กุศล 

EGCO 
SE-ED 
SCG 
PTT 
BCP 

DTAC 
TOP 

WACOAL 
BMCL 

 

17 
29 
130 
116 
12 
63 
8 
3 

22 

4.06 
3.97 
3.95 
3.70 
3.58 
3.54 
3.50 
3.33 
3.32 

 

0.827 
1.052 
0.815 
0.897 
0.900 
0.930 
0.756 
0.577 
0.780 

 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
องค์กรมุ่งเน้นกิจกรรมอาสาสมัคร
การกุศลด้วยการบริจาคเป็นหลัก 

TOP 
SE-ED 
EGCO 
SCG 
PTT 

DTAC 
WACOAL 

BMCL 
BCP 

 

8 
29 
17 
130 
116 
63 
3 

22 
12 

3.63 
3.59 
3.53 
3.49 
3.47 
3.41 
3.33 
3.00 
2.92 

 

0.744 
0.867 
0.943 
0.942 
1.050 
0.994 
0.577 
0.690 
0.996 

 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
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ตารางที่ 4.13  (ต่อ) 
 

ค าถาม องค์กร N M SD แปลผล 
องค์กรพัฒนาโครงการใหม่ๆ เ พ่ือ
ปรับป รุงคุณภาพชี วิตของคนใน
ชุมชนเสมอ 

SE-ED 
EGCO 
SCG 
PTT 

BMCL 
DTAC 
BCP 
TOP 

WACOAL 

29 
17 
130 
116 
22 
63 
12 
8 
3 

3.83 
3.82 
3.78 
3.57 
3.59 
3.51 
3.50 
3.50 
3.00 

0.928 
0.883 
0.942 
0.887 
1.098 
0.878 
0.905 
0.756 
0.000 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
อง ค์ ก รด า เ นิน ก าร ใน กิ จ ก ร รม
อาสาสมัครการกุศลเพราะตระหนัก
ถึงการเป็นพลเมืองที่ดีในสังคม 

SE-ED 
EGCO 
SCG 

DTAC 
TOP 
PTT 

WACOAL 
BMCL 
BCP 

 

29 
17 
130 
63 
8 

116 
3 

22 
12 

3.86 
3.82 
3.73 
3.71 
3.50 
3.45 
3.33 
3.23 
3.08 

 

0.875 
0.883 
0.947 
0.869 
0.756 
0.926 
0.577 
0.869 
0.515 

 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม SE-ED 
EGCO 
SCG 
PTT 

DTAC 
TOP 

BMCL 
BCP 

WACOAL 

29 
17 
130 
116 
63 
8 

22 
12 
3 

3.81 
3.80 
3.73 
3.54 
3.54 
3.53 
3.28 
3.27 
3.25 

0.811 
0.831 
0.756 
0.745 
0.818 
0.737 
0.764 
0.625 
0.433 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
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จากตารางที่ 4.13 แสดงระดับทัศนคติต่อรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการให้เพื่อ
สังคมของแต่ละองค์กร พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับทัศนคติต่อรูปแบบความรับผิดชอบต่อสงัคมด้าน
การให้เพื่อสังคมของแต่ละองค์กรในภาพรวมส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก โดยองค์กรที่มีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุด คือ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน) (SE–ED) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.81 รองลงมาได้แก่บริษัท 
ผลิตไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) (EGCO) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) 
(SCG) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.73 บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) (PTT) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54  บริษัท โท
เทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่นจ ากัด (มหาชน) (DTAC) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 และบริษัท ไทยออยล์ 
จ ากัด (มหาชน) (TOP) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 ตามล าดับ และองค์กรที่มีระดับทัศนคติอยู่ในระดับ
ปานกลาง คือ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (BMCL) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.28 บริษัท บาง
จากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) (BCP) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.27 และบริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) 
(WACOAL) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.25 ดังน้ันเมื่อผู้วิจัยแยกพิจารณารายละเอียดเป็นรายข้อค าถาม
สามารถน ามาสรุปได้ ดังน้ี 

ข้อค าถามองค์กรส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเข้าร่วมในกิจกรรมอาสาสมัครการกุศล 
พบว่า ข้อค าถามมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.32 ถึง 4.06 โดยองค์กรที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ บริษัท ผลิต
ไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) (EGCO) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 ซึ่งแสดงว่ามีระดับทัศนคติอยู่ในระดับมาก 
และองค์กรที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (BMCL) มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.32 ซึ่งแสดงว่ามีระดับทัศนคติอยู่ในระดับปานกลาง 

ข้อค าถามองค์กรมุ่งเน้นกิจกรรมอาสาสมัครการกุศลด้วยการบริจาคเป็นหลัก พบว่า ข้อ
ค าถามมีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 2.92 ถึง 3.63  โดยองค์กรที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด คือ บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด 
(มหาชน) (TOP) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 ซึ่งแสดงว่ามีระดับทัศนคติอยู่ในระดับมาก และองค์กรที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) (BCP) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.92 ซึ่ง
แสดงว่ามีระดับทัศนคติอยู่ในระดับปานกลาง 

ข้อค าถามองค์กรพัฒนาโครงการใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนเสมอ 
พบว่า ข้อค าถามมีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 3.00 ถึง 3.83  ซึ่งแสดงว่ามีระดับทัศนคติอยู่ในระดับมาก โดย
องค์กรที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน) (SE–ED) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83  
และองค์กรที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) (WACOAL) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.00 

ข้อค าถามองค์กรด าเนินการในกิจกรรมอาสาสมัครการกุศลเพราะตระหนักถึงการเป็น
พลเมืองที่ดีในสังคม พบว่า ข้อค าถามมีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 3.08 ถึง 3.86  โดยองค์กรที่มีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุด คือ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน) (SE–ED)  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 ซึ่งแสดงว่ามีระดับ
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ทัศนคติอยู่ในระดับมาก และองค์กรที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากัด 
(มหาชน) (BCP) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.08  ซึ่งแสดงว่ามีระดับทัศนคติอยู่ในระดับปานกลาง 
 

4.6  ผลการวิเคราะห์ระดับการรับรู้และพฤติกรรมต่อองค์กรที่แสดงความรับผิดชอบต่อ 
 สังคม 
 

การวิเคราะห์ระดับการรับรู้และพฤติกรรมต่อองค์กรที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมมี
ระดับการรับรู้และพฤติกรรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ คุณภาพการบริการ
ภาพลักษณ์องค์กร ความไว้วางใจ ความต้ังใจซื้อและการบอกต่อ ซึ่งมีผลการวิเคราะห์ดังต่อไปน้ี 

 
ตารางที่ 4.14 แสดง ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของระดับการรับรู้และ

พฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่าง 
 

 M SD แปลผล 
ระดับการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างต่อองค์กรที่
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยภาพรวม 
 

3.81 0.678 มาก 

ระดับพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างต่อองค์กรที่
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยภาพรวม 

3.61 0.726 มาก 

 
จากตารางที่ 4.14 แสดงระดับการรับรู้และพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างต่อองค์กรที่แสดง

ความรับผิดชอบต่อสังคม พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับการรับรู้ต่อองค์กรที่แสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.678 และมีระดับพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างต่อองค์กรที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.726 
ดังน้ันเมื่อผู้วิจัยแยกพิจารณารายละเอียดเป็นรายด้านสามารถน ามาสรุปได้ ดังน้ี 
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4.6.1 คุณภาพการบริการ 
 

ตารางที่ 4.15 แสดงจ านวนร้อยละ ความถี่ ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของ 
 ระดับการรับรู้ด้านคุณภาพการบริการของกลุ่มตัวอย่าง 
 

 
 

ด้านคุณภาพการบริการ 

ระดับการรับรู้  
M 

 
SD 

 
แปล
ผล 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 
(ร้อยละ) 

เห็นด้วย 
(ร้อยละ) 

เฉยๆ 
(ร้อย
ละ) 

ไม่เห็น
ด้วย 

(ร้อยละ) 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 
(ร้อยละ) 

มีสถานที่ที่ให้บริการสะอาดและ
สวยงาม 

 

127 
(31.8) 

192 
(48.0) 

61 
(15.3) 

18 
(4.5) 

2 
(0.5) 

4.06 0.83 มาก 

มีสิ่ ง อ า นวยค วามสะดวกที่
ทันสมัย 

 

121 
(30.3) 

184 
(46.0) 

74 
(18.5) 

18 
(4.5) 

3 
(0.8) 

4.01 0.85 มาก 

ใ ห้ บ ริ ก า ร ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

 

110 
(27.5) 

180 
(45.0) 

92 
(23.0) 

15 
(3.8) 

3 
(0.8) 

3.95 0.84 มาก 

เป็นผู้ให้บริการที่มีความรู้ ความ
ช านาญในการปฎิบัติงาน 

 

104 
(26.0) 

183 
(45.8) 

90 
(22.5) 

18 
(4.5) 

5 
(1.3) 

3.91 0.87 มาก 

ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มใจ
เมื่อลูกค้าต้องการ 

 

106 
(26.5) 

167 
(41.8) 

101 
(25.3) 

24 
(6.0) 

2 
(0.5) 

3.88 0.88 มาก 

ให้บริการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน 102 
(25.5) 

174 
(43.5) 

96 
(24.0) 

26 
(6.5) 

2 
(0.5) 

 

3.87 0.88 มาก 

ส า ม า ร ถ ใ ห้ ค า แ น ะ น า ที่
เหมาะสมกับสถานการณ์หรือ
ปัญหาที่เกิดขึ้นกับลูกค้าได้เป็น
อย่างดี 
 

81 
(20.3) 

190 
(47.5) 

98 
(24.5) 

29 
(7.3) 

2 
(0.5) 

3.80 0.86 มาก 

ให้ บริ กา รอย่ า งดี ที่ สุ ด  และ
ตระหนักถึงผลประโยชน์สูงสุด
ของท่าน 

 

84 
(21.0) 

181 
(45.3) 

111 
(27.8) 

19 
(4.8) 

5 
(1.3) 

3.80 0.86 มาก 

เอาใจใส่กับทุกปัญหาของท่าน
อย่างจริงจัง 

68 
(17.0) 

177 
(44.3) 

121 
(30.3) 

27 
(6.8) 

7 
(1.8) 

3.68 0.89 มาก 

รวม 3.88 0.73 มาก 
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จากตารางที่ 4.15 แสดงระดับการรับรู้ด้านคุณภาพการบริการของกลุ่มตัวอย่างต่อองค์กรที่
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม พบว่ากลุ่มตัวอย่างมี ระดับการรับรู้ด้านคุณภาพการบริการต่อ
องค์กรที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.88 และ
มสี่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.73 

เมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายข้อค าถาม พบว่า ข้อค าถามมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.06 ถึง 
3.68 ซึ่งเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่ได้ก าหนดแสดงว่ามีระดับการรับรู้อยู่ในระดับมาก โดยข้อค าถามที่มี
ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีสถานที่ที่ให้บริการสะอาดและสวยงาม และข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ เอา
ใจใส่กับทุกปัญหาของท่านอย่างจริงจัง 

 
4.6.2 ภาพลักษณ์องค์กร 
 

ตารางที่ 4.16 แสดงจ านวนร้อยละ ความถี่ ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของ 
 ระดับการรับรู้ด้านภาพลักษณ์องค์กรของกลุ่มตัวอย่าง 
 

 
 

ด้านภาพลักษณ์องค์กร 

ระดับการรับรู้  
M 

 
SD 

 
แปล
ผล 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 
(ร้อยละ) 

เห็นด้วย 
(ร้อยละ) 

เฉยๆ 
(ร้อย
ละ) 

ไม่เห็น
ด้วย 

(ร้อยละ) 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 
(ร้อยละ) 

เป็นองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือ 149 
(37.3) 

154 
(38.5) 

76 
(19.0) 

16 
(4.0) 

5 
(1.3) 

 

4.07 0.91 มาก 

เป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

 

113 
(28.3) 

168 
(42.0) 

100 
(25.0) 

16 
(4.0) 

3 
(0.8) 

3.93 0.87 มาก 

เป็ นองค์กรที่ มี โค ร งกา รและ
ด าเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม 

 

92 
(23.0) 

185 
(46.3) 

104 
(26.0) 

15 
(3.8) 

4 
(1.0) 

3.87 0.84 มาก 

เป็นองค์กรที่ด า เนิน กิจกรรมที่
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งองค์กร
ธุรกิจและสังคม 

 

92 
(23.0) 

173 
(43.3) 

111 
(27.8) 

19 
(4.8) 

5 
(1.3) 

3.82 0.88 มาก 

เป็นองค์กรที่ประพฤติตนเป็น
พลเมืองที่ดีต่อสังคม 

69 
(17.3) 

195 
(48.8) 

109 
(27.3) 

22 
(5.5) 

5 
(1.3) 

3.75 0.84 มาก 
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ตารางที่ 4.16  (ต่อ) 
 

 
 

ด้านภาพลักษณ์องค์กร 

ระดับการรับรู้  
M 

 
SD 

 
แปล
ผล 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 
(ร้อยละ) 

เห็นด้วย 
(ร้อยละ) 

เฉยๆ 
(ร้อย
ละ) 

ไม่เห็น
ด้วย 

(ร้อยละ) 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 
(ร้อยละ) 

เป็นองค์กรที่มีการแสดงออกอย่าง
ห่วงใยต่อสังคม 

76 
(19.0) 

166 
(41.5) 

128 
(32.0) 

25 
(6.3) 

5 
(1.3) 

3.71 0.88 มาก 

เป็นองค์กรที่มีความโดดเด่นใน
การสนับสนุนประเด็นทางสังคม/
ช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ 

 

74 
(18.5) 

157 
(39.3) 

139 
(34.8) 

25 
(6.3) 

5 
(1.3) 

3.68 0.89 มาก 

เป็นองค์กรที่มีความจริงใจในการ
ช่วยเหลือสังคม 

 

76 
(19.0) 

157 
(39.3) 

127 
(31.8) 

30 
(7.5) 

10 
(2.5) 

3.65 0.95 มาก 

เป็นองค์กรที่ไม่มุ่งด าเนินงานเพื่อ
สร้างก าไรเพียงอย่างเดียว 

65 
(16.3) 

145 
(36.3) 

144 
(36.0) 

36 
(9.0) 

10 
(2.5) 

3.55 0.95 มาก 

รวม 3.77 0.75 มาก 

 
จากตารางที่ 4.16 แสดงระดับการรับรู้ด้านภาพลักษณ์องค์กรของกลุ่มตัวอย่างต่อองค์กรที่

แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม จากการประเมินด้วยแบบสอบถาม พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับการ
รับรู้ด้านภาพลักษณ์องค์กรต่อองค์กรที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.77 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.75 

เมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายข้อค าถาม พบว่า ข้อค าถามมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.07 ถึง 
3.55 ซึ่งเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่ได้ก าหนดแสดงว่ามีระดับการรับรู้อยู่ในระดับมาก โดยข้อค าถามที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เป็นองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือ และข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ เป็นองค์กรที่
ไม่มุ่งด าเนินงานเพื่อสร้างก าไรเพียงอย่างเดียว 
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4.6.3 ความไว้วางใจ 
 

ตารางที่ 4.17 แสดงจ านวนร้อยละ ความถี่ ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของ 
 ระดับการรับรู้ด้านความไว้วางใจของกลุ่มตัวอย่าง 
 

 
 

ด้านความไว้วางใจ 

ระดับการรับรู้  
M 

 
SD 

 
แปล
ผล 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 
(ร้อยละ) 

เห็นด้วย 
(ร้อยละ) 

เฉยๆ 
(ร้อย
ละ) 

ไม่เห็น
ด้วย 

(ร้อยละ) 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 
(ร้อยละ) 

เป็นองค์กรที่มีช่ือเสียงมาก 166 
(41.5) 

138 
(34.5) 

84 
(21.0) 

6 
(1.5) 

6 
(1.5) 

 

4.13 0.89 มาก 

เป็นองค์กรที่น่าเช่ือถือมาก 97 
(24.3) 

184 
(46.0) 

105 
(26.3) 

11 
(2.8) 

3 
(0.8) 

 

3.90 0.82 มาก 

เป็นองค์กรที่ มีความสามารถ
มาก 

94 
(23.5) 

196 
(49.0) 

91 
(22.8) 

15 
(3.8) 

4 
(1.0) 

 

3.90 0.83 มาก 

มีค ว า ม มุ่ ง ม่ั นอ ย่ า ง แท้ จ ริ ง 
เพื่อให้ท่านเกิดความพึงพอใจ 

84 
(21.0) 

190 
(47.5) 

105 
(26.3) 

16 
(4.0) 

5 
(1.3) 

 

3.83 0.84 มาก 

ท่านมีความไว้วางใจต่อองค์กร 76 
(19.0) 

207 
(51.8) 

95 
(23.8) 

16 
(4.0) 

6 
(1.5) 

 

3.83 0.83 มาก 

ปฎิบัติต่อท่านอย่างเป็นธรรม
และยุติธรรม 

57 
(14.3) 

174 
(43.5) 

147 
(36.8) 

14 
(3.5) 

8 
(2.0) 

 

3.65 0.84 มาก 

เป็นองค์กรที่มีความซ่ือสัตย์สูง 51 
(12.8) 

181 
(45.3) 

141 
(35.3) 

23 
(5.8) 

4 
(1.0) 

 

3.63 0.81 มาก 

ใ ห้ บ ริ ก า ร โ ด ย ป ร า ศ จ า ก
ข้อผิดพลาด 

38 
(9.5) 

150 
(37.5) 

168 
(42.0) 

32 
(8.0) 

12 
(3.0) 

3.43 0.88 มาก 

รวม 3.78 0.66 มาก 
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จากตารางที่ 4.17 แสดงระดับการรับรู้ด้านความไว้วางใจของกลุ่มตัวอย่างต่อองค์กรที่
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม จากการประเมินด้วยแบบสอบถาม พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับการ
รับรู้ด้านความไว้วางใจต่อองค์กรที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.78 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.66 

เมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายข้อค าถาม พบว่า ข้อค าถามมีค่าเฉลี่ยอยู่ ระหว่าง 4.13 ถึง 
3.43 ซึ่งเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่ได้ก าหนดแสดงว่ามีระดับการรับรู้อยู่ในระดับมาก โดยข้อค าถามที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงมาก และข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ให้บริการโดย
ปราศจากข้อผิดพลาด 

 
4.6.4 ความตั้งใจซื้อ 
 

ตารางที่ 4.18 แสดงจ านวนร้อยละ ความถี่ ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของ 
 ระดับพฤติกรรมด้านความต้ังใจซื้อของกลุ่มตัวอย่าง 
 

 
 

ด้านความตั้งใจซื้อ 

ระดับพฤติกรรม  
M 

 
SD 

 
แปล
ผล 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 
(ร้อยละ) 

เห็นด้วย 
(ร้อยละ) 

เฉยๆ 
(ร้อยละ) 

ไม่เห็น
ด้วย 

(ร้อยละ) 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 
(ร้อยละ) 

หากท่านต้องการจะใช้บริการ
หรือซ้ือสินค้า มีความเป็นไปได้
สู ง ที่ ท่ า น จ ะ ซ้ื อ สินค้ า ข อ ง
องค์กรน้ี 

 

78 
(19.5) 

210 
(52.5) 

94 
(23.5) 

13 
(3.3) 

5 
(1.3) 

3.86 0.80 มาก 

หากท่านต้องการจะใช้บริการ
หรือ ซ้ือสินค้ า  ท่ านจะเลือก
องค์กรน้ีเป็นอันดับแรก 

 

85 
(21.3) 

164 
(41.0) 

127 
(31.8) 

19 
(4.8) 

5 
(1.3) 

3.76 0.88 มาก 

หากท่านต้องการจะใช้บริการ
หรือซ้ือสินค้าอีกครั้ง  ท่านจะ
เลือกองค์กรน้ี 

 

65 
(16.3) 

199 
(49.8) 

112 
(28.0) 

19 
(4.8) 

5 
(1.3) 

3.75 0.82 มาก 

ในอนาคตท่านจะใช้บริการหรือ
ซ้ือสินค้าขององค์กรน้ีต่อไป 

61 
(15.3) 

202 
(50.5) 

115 
(28.8) 

17 
(4.3) 

5 
(1.3) 

3.74 0.81 มาก 
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ตารางที่ 4.18  (ต่อ) 
 

 
 

ด้านความตั้งใจซื้อ 

ระดับพฤติกรรม  
M 

 
SD 

 
แปล
ผล 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 
(ร้อยละ) 

เห็นด้วย 
(ร้อยละ) 

เฉยๆ 
(ร้อยละ) 

ไม่เห็น
ด้วย 

(ร้อยละ) 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 
(ร้อยละ) 

หากท่านได้รับค าแนะน าจาก
เพื่อนสนิทให้ใช้บริการหรือซ้ือ
สินค้าองค์กรอื่น ท่านก็ ยังคง
เลือกใช้บริการองค์กรน้ีเช่นเดิม 

57 
(14.3) 

171 
(42.8) 

140 
(35.0) 

24 
(6.0) 

8 
(2.0) 

3.61 0.87 มาก 

รวม 3.74 0.74 มาก 

 
จากตารางที่ 4.18 แสดงระดับพฤติกรรมด้านความต้ังใจซื้อของกลุ่มตัวอย่างต่อองค์กรที่

แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม จากการประเมินด้วยแบบสอบถาม พบว่ากลุ่มตัวอย่างมี ระดับ
พฤติกรรมด้านความต้ังใจซื้อต่อองค์กรที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก  โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.74 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.74 

เมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายข้อค าถาม พบว่า ข้อค าถามมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.86 ถึง 
3.61 ซึ่งเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่ได้ก าหนดแสดงว่ามีระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก โดยข้อค าถามทีม่ี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ หากท่านต้องการจะใช้บริการหรือซื้อสินค้า มีความเป็นไปได้สูงที่ท่านจะซื้อ
สินค้าขององค์กรน้ี และข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ หากท่านได้รับค าแนะน าจากเพื่อนสนิทให้
ใช้บริการหรือซื้อสินค้าองค์กรอื่น ท่านก็ยังคงเลือกใช้บริการองค์กรน้ีเช่นเดิม 
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4.6.5 การบอกต่อ 
 

ตารางที่ 4.19 แสดงจ านวนร้อยละ ความถี่ ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของ 
 ระดับพฤติกรรมด้านการบอกต่อของกลุ่มตัวอย่าง 
 

 
 

ด้านการบอกต่อ 

ระดับพฤติกรรม  
M 

 
SD 

 
แปล
ผล 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 
(ร้อยละ) 

เห็นด้วย 
(ร้อยละ) 

เฉยๆ 
(ร้อยละ) 

ไม่เห็น
ด้วย 

(ร้อยละ) 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 
(ร้อยละ) 

ท่านยินดีที่จะแนะน าบริการ
หรือสินค้าขององค์กรที่ น้ีแก่
ญาติมิตรและคนรู้จัก 

 

64 
(16.0) 

182 
(45.5) 

128 
(32.0) 

18 
(4.5) 

8 
(2.0) 

3.69 0.86 มาก 

ท่านจะพูดถึงองค์กรน้ีในทาง
ที่ดีเสมอ 

 

48 
(12.0) 

153 
(38.3) 

162 
(40.5) 

28 
(7.0) 

9 
(2.3) 

3.51 0.87 มาก 

หากท่านได้ยินบุคคลอื่นๆ พูด
ถึงองค์กรน้ีในแง่ลบ ท่านยินดี
จะช่วยแก้ต่างให้ 

38 
(9.5) 

119 
(29.8) 

170 
(42.5) 

54 
(13.5) 

19 
(4.8) 

3.26 0.96 ปาน
กลาง 

รวม 3.48 0.79 มาก 

 
จากตารางที่ 4.19 แสดงระดับพฤติกรรมด้านการบอกต่อของกลุ่มตัวอย่างต่อองค์กรทีแ่สดง

ความรับผิดชอบต่อสังคม จากการประเมินด้วยแบบสอบถาม พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับพฤติกรรม
ด้านการบอกต่อต่อองค์กรที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.48 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.79 

เมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายข้อค าถาม พบว่า ข้อค าถามมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.69 ถึง 
3.26 โดยข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ท่านยินดีที่จะแนะน าบริการหรือสินค้าขององค์กรที่น้ีแก่
ญาติมิตรและคนรู้จัก มีค่าเฉล่ีย 3.69 รองลงมา คือ ท่านจะพูดถึงองค์กรน้ีในทางที่ดีเสมอ มีค่าเฉล่ีย 
3.51 ซึ่งเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่ได้ก าหนดแสดงว่ามีระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก และข้อค าถามที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ หากท่านได้ยินบุคคลอื่นๆ พูดถึงองค์กรน้ีในแง่ลบ ท่านยินดีจะช่วยแก้ต่างให้มี
ค่าเฉล่ีย 3.26  ซึ่งเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่ได้ก าหนดแสดงว่ามีระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับปานกลาง 
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4.7  ผลการวิเคราะห์ระดับการรับรู้และพฤติกรรมต่อองค์กรที่แสดงความรับผิดชอบต่อ 
 สังคมจ าแนกตามรายองค์กร 
 

การวิเคราะห์ระดับการรับรู้และพฤติกรรมต่อองค์กรที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
จ าแนกตามรายองค์กรซึ่งมีผลการวิเคราะห์ดังต่อไปน้ี 

 
ตารางที่ 4.20 แสดงจ านวน ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของระดับการรับรู้และ 
 พฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างต่อองค์กรที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยภาพรวม 
 จ าแนกเป็นรายองค์กร 
 

 องค์กร N M SD แปลผล 

ระดับการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างต่อ
องค์กรที่แสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคมโดยภาพรวม 
 
 
 
 
 
 

SE-ED 
SCG 

EGCO 
TOP 

DTAC 
PTT 

WACOAL 
BMCL 
BCP 

29 
130 
17 
8 
63 

116 
3 
22 
12 

3.93 
3.93 
3.84 
3.81 
3.77 
3.76 
3.73 
3.59 
3.42 

0.657 
0.603 
0.596 
0.560 
0.870 
0.663 
0.960 
0.624 
0.722 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ระดับพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างต่อ
องค์กรที่แสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคมโดยภาพรวม 

SE-ED 
WACOAL 

SCG 
EGCO 
TOP 

BMCL 
PTT 

DTAC 
BCP 

29 
3 

130 
17 
8 
22 

116 
63 
12 

3.76 
3.75 
3.73 
3.71 
3.64 
3.62 
3.54 
3.46 
3.26 

0.556 
0.211 
0.642 
0.474 
0.598 
0.664 
0.737 
0.987 
0.608 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 4.20 แสดงระดับการรับรู้และพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างต่อองค์กรที่แสดง

ความรับผิดชอบต่อสังคมโดยภาพรวม พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับการรับรู้ต่อองค์กรที่แสดงความ
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รับผิดชอบต่อสังคมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยองค์กรที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ บริษัท ซีเอ็ด
ยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน) (SE–ED) และบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) (SCG) มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.93 รองลงมาได้แก่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) (EGCO) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 
บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) (TOP) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมู
นิเคชั่นจ ากัด (มหาชน) (DTAC) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) (PTT) มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) (WACOAL) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 บริษัท 
รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (BMCL) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 และบริษัท บางจากปิโตรเลียม 
จ ากัด (มหาชน) (BCP) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42 ตามล าดับ และกลุ่มตัวอย่างมีระดับพฤติกรรมต่อ
องค์กรที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยภาพรวมส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก โดยองค์กรที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน) (SE–ED) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 รองลงมา
ได้แก่ บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) (WACOAL) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย 
จ ากัด (มหาชน) (SCG) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.73 บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) (EGCO) มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.71 บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) (TOP) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.64 บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ 
จ ากัด (มหาชน) (BMCL) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.62 บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) (PTT) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.54 บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่นจ ากัด (มหาชน) (DTAC) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46 และ
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) (BCP) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.26 ตามล าดับ ดังน้ันเมื่อผู้วิจัย
แยกพิจารณารายละเอียดเป็นรายด้านสามารถน ามาสรุปได้ ดังน้ี 

 
4.7.1  คุณภาพการบริการ 
 

ตารางที่ 4.21 แสดงจ านวน ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของระดับการรับรู้ของ 
 กลุ่มตัวอย่างด้านคุณภาพการบริการจ าแนกเป็นรายองค์กร 
 

ค าถาม องค์กร N M SD แปลผล 

มีสถานที่ที่ให้บริการสะอาดและ
สวยงาม 

SE-ED 
DTAC 
PTT 

EGCO 
SCG 

WACOAL 
TOP 

29 
63 
116 
17 
130 

3 
8 

4.31 
4.11 
4.09 
4.06 
4.05 
4.00 
3.88 

0.891 
0.935 
0.875 
0.827 
0.657 
0.000 
0.641 

มากที่สุด 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
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ตารางที่ 4.21  (ต่อ) 
 

ค าถาม องค์กร N M SD แปลผล 
 
 
 
มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่ทันสมัย 

BCP 
BMCL 

 
SE-ED 
SCG 

DTAC 
WACOAL 

PTT 
BMCL 
EGCO 
TOP 
BCP 

12 
22 

 
29 
130 
63 
3 

116 
22 
17 
8 

12 

3.75 
3.68 

 
4.14 
4.11 
4.08 
4.00 
3.91 
3.91 
3.88 
3.88 
3.50 

0.866 
0.995 

 
0.833 
0.780 
0.955 
0.000 
0.900 
0.811 
0.781 
0.641 
1.087 

 

มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

สามารถให้ค าแนะน าที่เหมาะสม
กับสถานการณ์หรือปัญหาที่ เกิด
ขึ้นกับลูกค้าได้เป็นอย่างดี 

SE-ED 
SCG 

EGCO 
DTAC 
TOP 

WACOAL 
PTT 

BMCL 
BCP 

29 
130 
17 
63 
8 
3 

116 
22 
12 

4.10 
3.92 
3.88 
3.76 
3.75 
3.67 
3.65 
3.64 
3.58 

0.860 
0.774 
0.857 
1.073 
0.707 
0.577 
0.857 
0.790 
0.669 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 

ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มใจเมื่อ
ลูกค้าต้องการ 

SE-ED 
WACOAL 

SCG 
DTAC 
EGCO 
TOP 
PTT 

BMCL 
BCP 

29 
3 

130 
63 
17 
8 

116 
22 
12 

4.21 
4.00 
3.95 
3.90 
3.88 
3.88 
3.77 
3.73 
3.42 

0.902 
0.000 
0.786 
1.118 
0.857 
0.641 
0.868 
0.883 
0.900 

มากที่สุด 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
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ตารางที่ 4.21  (ต่อ) 
 

ค าถาม องค์กร N M SD แปลผล 

ให้บริการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน SE-ED 
WACOAL 

SCG 
EGCO 
DTAC 
PTT 

BMCL 
BCP 
TOP 

 

29 
3 

130 
17 
63 
116 
22 
12 
8 

4.21 
4.00 
3.91 
3.88 
3.86 
3.83 
3.73 
3.58 
3.50 

0.978 
0.000 
0.782 
0.857 
1.014 
0.916 
0.767 
1.084 
0.756 

มากที่สุด 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

เป็นผู้ให้บริการที่มีความรู้ ความ
ช านาญในการปฎิบัติงาน 

EGCO 
SCG 

SE-ED 
TOP 

DTAC 
PTT 

WACOAL 
BMCL 
BCP 

 

17 
130 
29 
8 

63 
116 

3 
22 
12 

4.06 
4.02 
4.00 
3.88 
3.86 
3.85 
3.67 
3.64 
3.58 

0.899 
0.772 
0.964 
0.835 
1.085 
0.907 
0.577 
0.658 
0.669 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
ให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ WACOAL 

SE-ED 
SCG 

EGCO 
PTT 
TOP 

DTAC 
BMCL 
BCP 

 

3 
29 
130 
17 
116 

8 
63 
22 
12 

4.33 
4.21 
4.05 
4.00 
3.91 
3.88 
3.83 
3.82 
3.42 

0.577 
0.861 
0.796 
0.935 
0.823 
0.641 
1.040 
0.733 
0.515 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
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ตารางที่ 4.21  (ต่อ) 
 

ค าถาม องค์กร N M SD แปลผล 
ให้บริการอย่างดีที่สุด และตระหนัก
ถึงผลประโยชน์สูงสุดของท่าน 

WACOAL 
EGCO 
SE-ED 
SCG 
PTT 
TOP 

DTAC 
BMCL 
BCP 

 

3 
17 
29 
130 
116 

8 
63 
22 
12 

4.33 
4.00 
3.90 
3.84 
3.82 
3.75 
3.70 
3.59 
3.50 

0.577 
0.935 
0.724 
0.805 
0.840 
0.463 
1.087 
0.796 
1.087 

มากที่สุด 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

เอาใจใส่กับทุกปัญหาของท่านอย่าง
จริงจัง 

SE-ED 
SCG 

EGCO 
WACOAL 

PTT 
DTAC 
BMCL 
TOP 
BCP 

 

29 
130 
17 
3 

116 
63 
22 
8 

12 

3.93 
3.76 
3.71 
3.67 
3.66 
3.60 
3.55 
3.38 
3.17 

0.884 
0.786 
0.849 
0.577 
0.941 
1.086 
0.800 
0.518 
0.835 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม SE-ED 
WACOAL 

SCG 
EGCO 
DTAC 
PTT 
TOP 

BMCL 
BCP 

29 
3 

130 
17 
63 
116 

8 
22 
12 

4.11 
3.96 
3.95 
3.92 
3.85 
3.83 
3.75 
3.69 
3.50 

0.781 
0.064 
0.646 
0.743 
0.915 
0.725 
0.587 
0.653 
0.751 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
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จากตารางที่ 4.21 แสดงระดับการรับรู้ด้านคุณภาพการบริการของกลุ่มตัวอย่างต่อองค์กรที่
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม พบว่ากลุ่มตัวอย่างมี ระดับการรับรู้ด้านคุณภาพการบริการต่อ
องค์กรที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  โดยองค์กรที่มีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุด คือ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน) (SE–ED) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.11 รองลงมาได้แก่ บริษัท 
ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) (WACOAL) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.96 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) 
(SCG) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) (EGCO) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่นจ ากัด (มหาชน) (DTAC) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 บริษัท ปตท. 
จ ากัด (มหาชน) (PTT) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) (TOP) มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.75 บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (BMCL) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 และบริษัท 
บางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) (BCP) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 ตามล าดับ ดังน้ันเมื่อผู้วิจัยแยก
พิจารณารายละเอียดเป็นรายข้อค าถามสามารถน ามาสรุปได้ ดังน้ี 

ข้อค าถามมีสถานที่ที่ให้บริการสะอาดและสวยงามพบว่า ข้อค าถามมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 
3.68 ถึง 4.31 โดยองค์กรที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน) (SE–ED)  มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.31 ซึ่งแสดงว่ามีระดับการรับรู้อยู่ในระดับมากที่สุด และองค์กรที่มีค่าเฉล่ียต่ าที่สุด 
คือ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (BMCL) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.68  ซึ่งแสดงว่ามีระดับการ
รับรู้อยู่ในระดับมาก 

ข้อค าถามมีสิ่งอ านวยความสะดวกที่ทันสมัย พบว่า ข้อค าถามมีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 3.50 ถึง 
4.14  ซึ่งแสดงว่ามีระดับการรับรู้อยู่ในระดับมากโดยองค์กรที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ บริษัท ซีเอ็ด
ยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน) (SE–ED)  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 และองค์กรที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ บริษัท 
บางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) (BCP) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.50 

ข้อค าถามสามารถให้ค าแนะน าที่เหมาะสมกับสถานการณ์หรือปัญหาที่เกิดข้ึนกับลูกค้าได้
เป็นอย่างดีพบว่า ข้อค าถามมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.58 ถึง 4.10 ซึ่งแสดงว่ามีระดับการรับรู้อยู่ใน
ระดับมาก โดยองค์กรที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน) ( SE–ED) มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10  และองค์กรที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 
(BCP) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.58 

ข้อค าถามให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มใจเมื่อลูกค้าต้องการ พบว่า ข้อค าถามมีค่าเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง 3.42 ถึง 4.21โดยองค์กรที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน)       
(SE–ED)  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 ซึ่งแสดงว่ามีระดับการรับรู้อยู่ในระดับมากที่สุด และองค์กรที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) (BCP) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42  ซึ่ง
แสดงว่ามีระดับการรับรู้อยู่ในระดับมาก 
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ข้อค าถามให้บริการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจนพบว่า ข้อค าถามมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.50 ถึง 
4.21 โดยองค์กรที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน) (SE–ED)  มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.21 ซึ่งแสดงว่ามีระดับการรับรู้อยู่ในระดับมากที่สุด และองค์กรที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ 
บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) (TOP) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50  ซึ่งแสดงว่ามีระดับการรับรู้อยู่ใน
ระดับมาก 

ข้อค าถามเป็นผู้ให้บริการที่มีความรู้ ความช านาญในการปฎิบัติงานพบว่า ข้อค าถามมี
ค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 3.58 ถึง 4.06 ซึ่งแสดงว่ามีระดับการรับรู้อยู่ในระดับมากโดยองค์กรที่มีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุด คือ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) (EGCO) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 และองค์กรที่มีค่าเฉลี่ยต่ า
ที่สุด คือ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) (BCP) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 

ข้อค าถามให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพพบว่า ข้อค าถามมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.42 ถึง 
4.33 โดยองค์กรที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือบริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) (WACOAL) มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.33 ซึ่งแสดงว่ามีระดับการรับรู้อยู่ในระดับมากที่สุด และองค์กรที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ 
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) (BCP) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42 ซึ่งแสดงว่ามีระดับการรับ
รู้อยู่ในระดับมาก 

ข้อค าถามให้บริการอย่างดีที่สุด และตระหนักถึงผลประโยชน์สูงสุดของท่านพบว่า ข้อ
ค าถามมีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 3.50 ถึง 4.33 โดยองค์กรที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือบริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด 
(มหาชน) (WACOAL) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.33 ซึ่งแสดงว่ามีระดับการรับรู้อยู่ในระดับมากที่สุด และ
องค์กรที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) (BCP) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.50 ซึ่งแสดงว่ามีระดับการรับรู้อยู่ในระดับมาก 

ข้อค าถามเอาใจใส่กับทุกปัญหาของท่านอย่างจริงจังพบว่า ข้อค าถามมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 
3.17 ถึง 3.93โดยองค์กรที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน) (SE–ED)  มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 ซึ่งแสดงว่ามีระดับการรับรู้อยู่ในระดับมากและองค์กรที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ 
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) (BCP) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.17 ซึ่งแสดงว่ามีระดับการรับ
รู้อยู่ในระดับปานกลาง 
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4.7.2 ภาพลักษณ์องค์กร 
 

ตารางที่ 4.22 แสดงจ านวน ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของระดับการรับรู้ของ 
 กลุ่มตัวอย่างด้านภาพลักษณ์องค์กร จ าแนกเป็นรายองค์กร 
 

ค าถาม องค์กร N M SD แปลผล 
เป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

TOP 
SCG 

DTAC 
SE-ED 
BMCL 

PTT 
EGCO 
BCP 

WACOAL 

8 
130 
63 
29 
22 
116 
17 
12 
3 

4.13 
4.10 
3.87 
3.86 
3.86 
3.84 
3.82 
3.67 
3.67 

0.991 
0.843 
0.907 
0.743 
0.990 
0.894 
0.636 
0.985 
0.577 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 

เป็นองค์กรที่มีโครงการและด าเนิน
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

SCG 
EGCO 

WACOAL 
DTAC 
TOP 
PTT 

BMCL 
BCP 

SE-ED 

130 
17 
3 

63 
8 

116 
22 
12 
29 

4.08 
4.06 
4.00 
3.89 
3.88 
3.70 
3.68 
3.67 
3.62 

0.764 
0.659 
0.000 
0.882 
0.641 
0.887 
0.894 
0.985 
0.862 

 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

เป็นองค์กรที่ไม่มุ่งด าเนินงานเพ่ือ
สร้างก าไรเพียงอย่างเดียว 

SE-ED 
EGCO 
TOP 

WACOAL 
SCG 
PTT 

DTAC 
BCP 

BMCL 

29 
17 
8 
3 

130 
116 
63 
12 
22 

3.79 
3.76 
3.75 
3.67 
3.62 
3.49 
3.48 
3.33 
3.18 

0.726 
0.831 
0.886 
0.577 
0.893 
0.942 
1.134 
1.231 
0.733 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
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ตารางที่ 4.22  (ต่อ) 
 

ค าถาม องค์กร N M SD แปลผล 
เป็นองค์กรที่มีความจริงใจในการ
ช่วยเหลือสังคม 

SE-ED 
EGCO 
SCG 

WACOAL 
TOP 

DTAC 
PTT 

BMCL 
BCP 

 

29 
17 
130 

3 
8 

63 
116 
22 
12 

4.00 
3.88 
3.76 
3.67 
3.63 
3.59 
3.51 
3.41 
3.33 

0.845 
0.857 
0.971 
0.577 
0.518 
1.072 
0.928 
0.854 
0.985 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 

เป็นองค์กรที่มีการแสดงออกอย่าง
ห่วงใยต่อสังคม 

SE-ED 
SCG 
TOP 
PTT 

DTAC 
WACOAL 

EGCO 
BMCL 
BCP 

 

29 
130 

8 
116 
63 
3 

17 
22 
12 

4.03 
3.76 
3.75 
3.71 
3.68 
3.67 
3.65 
3.41 
3.08 

0.906 
0.905 
0.463 
0.834 
0.997 
0.577 
0.786 
0.854 
0.793 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 

เป็นองค์กรที่มีความโดดเด่นในการ
ส นั บ ส นุ นป ระ เ ด็ นท า ง สั ง ค ม /
ช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ 

SCG 
EGCO 
SE-ED 

WACOAL 
PTT 

DTAC 
BCP 
TOP 

BMCL 

130 
17 
29 
3 

116 
63 
12 
8 

22 

3.85 
3.71 
3.69 
3.67 
3.61 
3.60 
3.42 
3.38 
3.36 

0.924 
0.686 
0.967 
0.577 
0.800 
1.009 
1.084 
0.518 
0.727 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
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ตารางที่ 4.22  (ต่อ) 

ค าถาม องค์กร N M SD แปลผล 

เป็นองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือ EGCO 
SCG 
TOP 
PTT 

SE-ED 
DTAC 
BMCL 

WACOAL 
BCP 

 

17 
130 

8 
116 
29 
63 
22 
3 

12 

4.24 
4.23 
4.13 
4.06 
3.97 
3.97 
3.77 
3.67 
3.42 

0.903 
0.920 
0.835 
0.878 
0.823 
1.047 
0.813 
0.577 
0.515 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

เ ป็ นอ งค์ ก รที่ ป ร ะพฤ ติ ต น เ ป็ น
พลเมืองที่ดีต่อสังคม 

EGCO 
SE-ED 
SCG 
TOP 
PTT 

WACOAL 
DTAC 
BMCL 
BCP 

 

17 
29 
130 

8 
116 

3 
63 
22 
12 

4.00 
3.90 
3.85 
3.75 
3.74 
3.67 
3.65 
3.64 
2.92 

0.707 
0.900 
0.811 
0.463 
0.835 
0.577 
0.986 
0.727 
0.669 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 

เ ป็ นองค์ ก รที่ ด า เ นินกิ จ ก รรมที่
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทั้ งองค์กร
ธุรกิจและสังคม 

SE-ED 
EGCO 
SCG 
PTT 

DTAC 
BMCL 

WACOAL 
TOP 
BCP 

29 
17 
130 
116 
63 
22 
3 
8 

12 

4.03 
3.94 
3.87 
3.79 
3.76 
3.68 
3.67 
3.63 
3.58 

0.944 
0.748 
0.884 
0.786 
1.043 
0.780 
0.577 
0.518 
1.311 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
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ตารางที่ 4.22  (ต่อ) 
 

ค าถาม องค์กร N M SD แปลผล 

รวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCG 
EGCO 
SE-ED 
TOP 

DTAC 
PTT 

WACOAL 
BMCL 

BCP 

130 
17 
29 
8 

63 
116 

3 
22 
12 

3.90 
3.89 
3.87 
3.77 
3.72 
3.71 
3.70 
3.55 
3.37 

0.734 
0.652 
0.731 
0.553 
0.918 
0.717 
0.513 
0.691 
0.869 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 

  
จากตารางที่ 4.22 แสดงระดับการรับรู้ด้านภาพลักษณ์องค์กรของกลุ่มตัวอย่างต่อองค์กรที่

แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับการรับรู้ด้านภาพลักษณ์องค์กรต่อองค์กร
ที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  โดยองค์กรที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน)  (SCG) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 รองลงมาได้แก่ บริษัท ผลิต
ไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) (EGCO) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.89 บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน) (SE–ED) 
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.87 บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) (TOP) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.77 บริษัท โทเทิ่ล 
แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่นจ ากัด (มหาชน) (DTAC) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.72 บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
(PTT) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) (WACOAL) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 
และบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (BMCL) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.55 ตามล าดับ และองค์กร
ที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) (BCP) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.37 ซึ่ง
แสดงว่ามีระดับการรับรู้อยู่ในระดับปานกลาง ดังน้ันเมื่อผู้วิจัยแยกพิจารณารายละเอียดเป็นรายข้อ
ค าถามสามารถน ามาสรุปได้ ดังน้ี 

ข้อค าถามเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมพบว่า ข้อค าถามมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 
3.67 ถึง 4.13 ซึ่งแสดงว่ามีระดับการรับรู้อยู่ในระดับมาก โดยองค์กรที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ บริษัท 
ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) (TOP) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 และองค์กรที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ บริษัท 
ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) (WACOAL) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.67 
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ข้อค าถามเป็นองค์กรที่มีโครงการและด าเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม พบว่า ข้อ
ค าถามมีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 3.62 ถึง 4.08  ซึ่งแสดงว่ามีระดับการรับรู้อยู่ในระดับมากโดยองค์กรทีม่ี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน)  (SCG)  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 และ
องค์กรที่มีค่าเฉล่ียต่ าที่สุด คือ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน) (SE–ED)  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.62 

ข้อค าถามเป็นองค์กรที่ไม่มุ่งด าเนินงานเพื่อสร้างก าไรเพียงอย่างเดียวพบว่า ข้อค าถามมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.18 ถึง 3.79  โดยองค์กรที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด 
(มหาชน) (SE–ED)  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.79 ซึ่งแสดงว่ามีระดับการรับรู้อยู่ในระดับมาก และองค์กรที่
มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (BMCL) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.18  ซึ่ง
แสดงว่ามีระดับการรับรู้อยู่ในระดับปานกลาง 

ข้อค าถามเป็นองค์กรที่มีความจริงใจในการช่วยเหลือสังคมพบว่า ข้อค าถามมีค่าเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง 3.33 ถึง 4.00 โดยองค์กรที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน)       
(SE–ED)  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.00 ซึ่งแสดงว่ามีระดับการรับรู้อยู่ในระดับมาก และองค์กรที่มีค่าเฉล่ีย
ต่ าที่สุด คือ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) (BCP) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33  ซึ่งแสดงว่ามี
ระดับการรับรู้อยู่ในระดับปานกลาง 

ข้อค าถามเป็นองค์กรที่มีการแสดงออกอย่างห่วงใยต่อสังคมพบว่า ข้อค าถามมีค่าเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง 3.08 ถึง 4.03 โดยองค์กรที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน)       
(SE–ED)  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.03 ซึ่งแสดงว่ามีระดับการรับรู้อยู่ในระดับมาก และองค์กรที่มีค่าเฉล่ีย
ต่ าที่สุด คือ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) (BCP) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.08  ซึ่งแสดงว่ามี
ระดับการรับรู้อยู่ในระดับปานกลาง 

ข้อค าถามเป็นองค์กรที่มีความโดดเด่นในการสนับสนุนประเด็นทางสังคม/ช่วยเหลือสังคม
ในด้านต่างๆ พบว่า ข้อค าถามมีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 3.36 ถึง 3.85 โดยองค์กรที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด คือ 
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) (SCG) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.85 ซึ่งแสดงว่ามีระดับการรับรู้อยู่
ในระดับมาก และองค์กรที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (BMCL) 
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.36  ซึ่งแสดงว่ามีระดับการรับรู้อยู่ในระดับปานกลาง 

ข้อค าถามเป็นองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือพบว่า ข้อค าถามมีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 3.42 ถึง 4.24 
โดยองค์กรที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) (EGCO) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 
ซึ่งแสดงว่ามีระดับการรับรู้อยู่ในระดับมากที่สุด และองค์กรที่มีค่าเฉล่ียต่ าที่สุด คือ บริษัท บางจาก
ปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) (BCP) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42  ซึ่งแสดงว่ามีระดับการรับรู้อยู่ในระดับมาก 

ข้อค าถามเป็นองค์กรที่ประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีต่อสังคมพบว่า ข้อค าถามมีค่าเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง 2.92 ถึง 4.00 โดยองค์กรที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด คือ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) (EGCO) 
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มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 ซึ่งแสดงว่ามีระดับการรับรู้อยู่ในระดับมาก และองค์กรที่มีค่าเฉล่ียต่ าที่สุด คือ 
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) (BCP) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.92  ซึ่งแสดงว่ามีระดับการรับ
รู้อยู่ในระดับปานกลาง 

ข้อค าถามเป็นองค์กรที่ด าเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งองค์กรธุรกิจและสังคม
พบว่า ข้อค าถามมีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 3.58 ถึง 4.03 ซึ่งแสดงว่ามีระดับการรับรู้อยู่ในระดับมากโดย
องค์กรที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน) (SE–ED)  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 
และองค์กรที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) (BCP) มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.58 

 

4.7.3  ความไว้วางใจ 

ตารางที่ 4.23  แสดงจ านวน ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของระดับการรับรู้ของ 
 กลุ่มตัวอย่างด้านความไว้วางใจ จ าแนกเป็นรายองค์กร 

 
ค าถาม องค์กร N M SD แปลผล 

มีความมุ่งมั่นอย่างแท้จริง เพ่ือให้ท่าน
เกิดความพึงพอใจ 

SE-ED 
WACOAL 

EGCO 
SCG 
TOP 

DTAC 
PTT 

BMCL 
BCP 

29 
3 

17 
130 

8 
63 
116 
22 
12 

4.10 
4.00 
3.94 
3.92 
3.88 
3.78 
3.78 
3.64 
3.17 

0.860 
0.000 
0.748 
0.705 
0.641 
1.114 
0.866 
0.790 
0.577 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 

 

ให้บริการโดยปราศจากข้อผิดพลาด TOP 
SE-ED 
SCG 

DTAC 
PTT 

EGCO 
WACOAL 

BMCL 
BCP 

8 
29 
130 
63 
116 
17 
3 

22 
12 

3.75 
3.59 
3.52 
3.51 
3.38 
3.35 
3.00 
2.95 
2.92 

0.707 
0.682 
0.828 
1.076 
0.929 
0.493 
0.000 
0.785 
0.669 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
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ตารางที่ 4.23  (ต่อ) 
 

ค าถาม องค์กร N M SD แปลผล 
ปฎิบัติต่อท่านอย่างเป็นธรรมและ
ยุติธรรม 

BCP 
SE-ED 
SCG 

WACOAL 
EGCO 
TOP 

DTAC 
PTT 

BMCL 

12 
29 
130 

3 
17 
8 

63 
116 
22 

3.83 
3.76 
3.73 
3.67 
3.65 
3.63 
3.59 
3.58 
3.41 

1.115 
0.636 
0.724 
0.577 
0.862 
0.518 
1.010 
0.915 
0.734 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 

เป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงมาก SCG 
PTT 
TOP 

DTAC 
BMCL 
EGCO 
SE-ED 

WACOAL 
BCP 

 

130 
116 

8 
63 
22 
17 
29 
3 

12 

4.31 
4.21 
4.13 
4.05 
4.00 
3.82 
3.79 
3.67 
3.50 

0.824 
0.909 
0.835 
1.038 
0.976 
0.636 
0.819 
1.155 
0.522 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

เป็นองค์กรที่มีความซื่อสัตย์สูง SE-ED 
SCG 
TOP 

DTAC 
PTT 

EGCO 
BMCL 

WACOAL 
BCP 

 

29 
130 

8 
63 
116 
17 
22 
3 

12 

3.76 
3.75 
3.75 
3.70 
3.53 
3.53 
3.45 
3.33 
3.17 

0.739 
0.800 
0.463 
0.961 
0.796 
0.874 
0.739 
0.577 
0.577 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
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ตารางที่ 4.23  (ต่อ) 
 

ค าถาม องค์กร N M SD แปลผล 
เป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือมาก TOP 

SCG 
WACOAL 

PTT 
DTAC 
SE-ED 
EGCO 
BCP 

BMCL 

8 
130 

3 
116 
63 
29 
17 
12 
22 

4.13 
4.07 
4.00 
3.90 
3.89 
3.76 
3.71 
3.50 
3.45 

0.835 
0.837 
0.000 
0.784 
0.918 
0.689 
0.686 
0.674 
0.800 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

เป็นองค์กรที่มีความสามารถมาก SCG 
TOP 
PTT 

SE-ED 
EGCO 
DTAC 
BMCL 
BCP 

WACOAL 

 

130 
8 

116 
29 
17 
63 
22 
12 
3 

4.19 
4.13 
3.80 
3.76 
3.76 
3.73 
3.73 
3.50 
3.33 

0.738 
0.835 
0.867 
0.830 
0.752 
0.884 
0.827 
0.674 
0.577 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 

ท่านมีความไว้วางใจต่อองค์กร TOP 
SCG 

SE-ED 
EGCO 
PTT 

DTAC 
BMCL 
BCP 

WACOAL 

8 
130 
29 
17 
116 
63 
22 
12 
3 

4.00 
3.98 
3.93 
3.82 
3.75 
3.73 
3.64 
3.50 
3.33 

0.926 
0.777 
0.593 
0.636 
0.812 
1.019 
0.790 
1.168 
0.577 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
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ตารางที่ 4.23  (ต่อ) 
 

ค าถาม องค์กร N M SD แปลผล 

รวม SCG 
TOP 

SE-ED 
DTAC 
PTT 

EGCO 
WACOAL 

BMCL 
BCP 

130 
8 

29 
63 
116 
17 
3 

22 
12 

3.93 
3.92 
3.80 
3.74 
3.73 
3.69 
3.54 
3.53 
3.38 

0.575 
0.644 
0.557 
0.880 
0.655 
0.589 
0.288 
0.642 
0.611 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 

 

จากตารางที่ 4.23 แสดงระดับการรับรู้ด้านความไว้วางใจของกลุ่มตัวอย่างต่อองค์กรที่
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับการรับรู้ด้านความไว้วางใจต่อองค์กรที่
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  โดยองค์กรที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) (SCG) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 รองลงมาได้แก่ บริษัท ไทย
ออยล์ จ ากัด (มหาชน) (TOP) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.92 บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน) (SE–ED) มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.80 บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่นจ ากัด (มหาชน) (DTAC) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.74 บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) (PTT) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) 
(EGCO) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.69 บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) (WACOAL) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.54 
และบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (BMCL) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.53 ตามล าดับ และองค์กร
ที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) (BCP) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.38 ซึ่ง
แสดงว่ามีระดับการรับรู้อยู่ในระดับปานกลาง ดังน้ันเมื่อผู้วิจัยแยกพิจารณารายละเอียดเป็นรายข้อ
ค าถามสามารถน ามาสรุปได้ ดังน้ี 

ข้อค าถามมีความมุ่งมั่นอย่างแท้จริง เพื่อให้ท่านเกิดความพึงพอใจพบว่า ข้อค าถามมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.17 ถึง 4.10 โดยองค์กรที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด 
(มหาชน) (SE–ED) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.10 ซึ่งแสดงว่ามีระดับการรับรู้อยู่ในระดับมาก และองค์กรที่
มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) (BCP) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.17 ซึ่ง
แสดงว่ามีระดับการรับรู้อยู่ในระดับปานกลาง 
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ข้อค าถามให้บริการโดยปราศจากข้อผิดพลาดพบว่า ข้อค าถามมีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 2.92 ถงึ 
3.75 โดยองค์กรที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) (TOP) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.75 ซึ่งแสดงว่ามีระดับการรับรู้อยู่ในระดับมาก และองค์กรที่มีค่าเฉล่ียต่ าที่สุด คือ บริษัท           บาง
จากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) (BCP) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.92  ซึ่งแสดงว่ามีระดับการรับรู้อยู่ใน
ระดับปานกลาง 

ข้อค าถามปฎิบัติต่อท่านอย่างเป็นธรรมและยุติธรรมพบว่า ข้อค าถามมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 
3.41 ถึง 3.83  ซึ่งแสดงว่ามีระดับการรับรู้อยู่ในระดับมาก โดยองค์กรที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด คือ บริษัท 
บางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) (BCP) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 และองค์กรที่มีค่าเฉล่ียต่ าที่สุด คือ 
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (BMCL) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.41 

ข้อค าถามเป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงมากพบว่า ข้อค าถามมีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 3.50 ถึง 4.31โดย
องค์กรที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด คือ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน)  (SCG)  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.31 
ซึ่งแสดงว่ามีระดับการรับรู้อยู่ในระดับมากที่สุด และองค์กรที่มีค่าเฉล่ียต่ าที่สุด คือ บริษัท           บาง
จากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) (BCP) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.50 ซึ่งแสดงว่ามีระดับการรับรู้อยู่ในระดับ
มาก 

ข้อค าถามเป็นองค์กรที่มีความซื่อสัตย์สูงพบว่า ข้อค าถามมีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 3.17 ถึง 3.76
โดยองค์กรที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน) (SE–ED)  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.76 ซึ่งแสดงว่ามีระดับการรับรู้อยู่ในระดับมาก และองค์กรที่มีค่าเฉล่ียต่ าที่สุด คือ บริษัท           บาง
จากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) (BCP) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.17 ซึ่งแสดงว่ามีระดับการรับรู้อยู่ในระดับ
ปานกลาง 

ข้อค าถามเป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือมากพบว่า ข้อค าถามมีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 3.45 ถึง 4.13 ซ่ึง
แสดงว่ามีระดับการรับรู้อยู่ในระดับมาก โดยองค์กรที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด คือ บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด 
(มหาชน) (TOP) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.13 และองค์กรที่มีค่าเฉล่ียต่ าที่สุด คือ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ 
จ ากัด (มหาชน) (BMCL) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.45 

ข้อค าถามเป็นองค์กรที่มีความสามารถมากพบว่า ข้อค าถามมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.33 ถึง 
4.19 โดยองค์กรที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) (SCG) มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.19 ซึ่งแสดงว่ามีระดับการรับรู้อยู่ในระดับมาก และองค์กรที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ บริษัท 
ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) (WACOAL) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33 ซึ่งแสดงว่ามีระดับการรับรู้อยู่ใน
ระดับปานกลาง 

ข้อค าถามท่านมีความไว้วางใจต่อองค์กรพบว่า ข้อค าถามมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.33 ถึง 4.00  
โดยองค์กรที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) (TOP) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 ซึ่ง
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แสดงว่ามีระดับการรับรู้อยู่ในระดับมาก และองค์กรที่มีค่าเฉล่ียต่ าที่สุด คือ บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด 
(มหาชน) (WACOAL) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33 ซึ่งแสดงว่ามีระดับการรับรู้อยู่ในระดับปานกลาง 

 
4.7.4  ความตั้งใจซื้อ 
 

ตารางที่ 4.24 แสดงจ านวน ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของระดับพฤติกรรม 
 ของกลุ่มตัวอย่างด้านความต้ังใจซื้อ จ าแนกเป็นรายองค์กร 
 

ค าถาม องค์กร N M SD แปลผล 
หากท่านต้องการจะใช้บริการหรือซื้อ
สินค้า มีความเป็นไปได้สูงที่ท่านจะ
ซื้อสินค้าขององค์กรน้ี 

EGCO 
SE-ED 
SCG 
TOP 
PTT 

BMCL 
DTAC 
BCP 

WACOAL 

17 
29 

130 
8 

116 
22 
63 
12 
3 

4.18 
4.17 
3.98 
3.88 
3.79 
3.73 
3.63 
3.50 
3.33 

0.636 
0.759 
0.709 
0.835 
0.839 
0.767 
0.972 
0.522 
0.577 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 

 

หากท่านต้องการจะใช้บริการหรือซื้อ
สินค้า  ท่ านจะเลือกองค์กรน้ี เป็น
อันดับแรก 

WACOAL 
SE-ED 
EGCO 
SCG 

BMCL 
PTT 

DTAC 
BCP 
TOP 

3 
29 
17 

130 
22 

116 
63 
12 
8 

4.00 
3.97 
3.88 
3.84 
3.73 
3.72 
3.62 
3.58 
3.50 

0.000 
0.823 
0.697 
0.824 
0.883 
0.919 
1.054 
0.793 
0.535 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
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ตารางที่ 4.24  (ต่อ) 
 

ค าถาม องค์กร N M SD แปลผล 
หากท่านต้องการจะใช้บริการหรือซื้อ
สินค้าอีกคร้ัง ท่านจะเลือกองค์กรน้ี 

SE-ED 
EGCO 

WACOAL 
SCG 

BMCL 
PTT 

DTAC 
BCP 
TOP 

 

29 
17 
3 

130 
22 

116 
63 
12 
8 

4.00 
4.00 
4.00 
3.88 
3.73 
3.64 
3.59 
3.50 
3.50 

0.802 
0.500 
0.000 
0.726 
0.703 
0.879 
1.042 
0.674 
0.535 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

หากท่านได้รับค าแนะน าจากเพ่ือน
สนิทให้ ใช้บ ริก ารห รือซื้ อสินค้ า
องค์กรอ่ืน ท่านก็ยังคงเลือกใช้บริการ
องค์กรน้ีเช่นเดิม 

BMCL 
SCG 
PTT 

SE-ED 
EGCO 
DTAC 
TOP 

WACOAL 
BCP 

 

22 
130 
116 
29 
17 
63 
8 
3 
12 

3.73 
3.68 
3.64 
3.62 
3.59 
3.51 
3.50 
3.33 
3.17 

0.883 
0.790 
0.879 
0.820 
0.507 
1.162 
0.535 
0.577 
0.718 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

ในอนาคตท่านจะใช้บริการหรือซื้อ
สินค้าขององค์กรน้ีต่อไป 

WACOAL 
BMCL 
SE-ED 
EGCO 
SCG 
TOP 
PTT 
BCP 

DTAC 

3 
22 
29 
17 

130 
8 

116 
12 
63 

4.00 
3.91 
3.90 
3.88 
3.81 
3.75 
3.72 
3.58 
3.51 

0.000 
0.811 
0.772 
0.332 
0.738 
0.886 
0.822 
0.669 
1.030 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
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ตารางที่ 4.24  (ต่อ) 
 

ค าถาม องค์กร N M SD แปลผล 

รวม SE-ED 
EGCO 
SCG 

BMCL 
WACOAL 

PTT 
TOP 

DTAC 
BCP 

29 
17 

130 
22 
3 

116 
8 
63 
12 

3.93 
3.90 
3.83 
3.76 
3.73 
3.70 
3.62 
3.57 
3.46 

0.693 
0.447 
0.650 
0.731 
0.230 
0.765 
0.636 
0.997 
0.574 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 

จากตารางที่ 4.24 แสดงระดับพฤติกรรมด้านความต้ังใจซื้อของกลุ่มตัวอย่างต่อองค์กรที่
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับพฤติกรรมด้านความต้ังใจซื้อต่อองค์กรที่
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยองค์กรที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน) (SE–ED) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 รองลงมาได้แก่ บริษัท ผลิต
ไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) (EGCO) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.90 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน)  (SCG)  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (BMCL) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 
บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) (WACOAL) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
(PTT) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) (TOP) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.62 บริษัท 
โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่นจ ากัด (มหาชน) (DTAC) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 และบริษัท บางจาก
ปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) (BCP) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46 ตามล าดับ ดังน้ันเมื่อผู้วิจัยแยกพิจารณา
รายละเอียดเป็นรายข้อค าถามสามารถน ามาสรุปได้ ดังน้ี 

ข้อค าถามหากท่านต้องการจะใช้บริการหรือซื้อสินค้า มีความเป็นไปได้สูงที่ท่านจะซื้อ
สินค้าขององค์กรน้ีพบว่า ข้อค าถามมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.33 ถึง 4.18 โดยองค์กรที่มีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุด คือ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) (EGCO) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 ซึ่งแสดงว่ามีระดับ
พฤติกรรมอยู่ในระดับมาก และองค์กรที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) 
(WACOAL) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.33  ซึ่งแสดงว่ามีระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับปานกลาง 
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ข้อค าถามหากท่านต้องการจะใช้บริการหรือซื้อสินค้า ท่านจะเลือกองค์กรน้ีเป็นอันดับแรก 
พบว่า ข้อค าถามมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.50 ถึง 4.00  ซึ่งแสดงว่ามีระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับมากโดย
องค์กรที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด คือ บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) (WACOAL) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.00 
และองค์กรที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) (TOP) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 

ข้อค าถามหากท่านต้องการจะใช้บริการหรือซื้อสินค้าอีกครั้ง ท่านจะเลือกองค์กรน้ีพบว่า 
ข้อค าถามมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.50 ถึง 4.00 ซึ่งแสดงว่ามีระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก โดย
องค์กรที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน) (SE–ED)  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 
และองค์กรที่มีค่าเฉล่ียต่ าที่สุด คือ บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) (TOP) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.50 

ข้อค าถามหากท่านได้รับค าแนะน าจากเพื่อนสนิทให้ใช้บริการหรือซื้อสินค้าองค์กรอื่น 
ท่านก็ยังคงเลือกใช้บริการองค์กรน้ีเช่นเดิมพบว่า ข้อค าถามมีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 3.17 ถึง 3.73 โดย
องค์กรที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (BMCL)   มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.73 ซึ่งแสดงว่ามีระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับมากและองค์กรที่มีค่าเฉล่ียต่ าที่สุด คือ บริษัท        บาง
จากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) (BCP) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.17 ซึ่งแสดงว่ามีระดับพฤติกรรมอยู่ใน
ระดับปานกลาง 

ข้อค าถามในอนาคตท่านจะใช้บริการหรือซื้อสินค้าขององค์กรน้ีต่อไปพบว่า ข้อค าถามมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.51 ถึง 4.00 ซึ่งแสดงว่ามีระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก โดยองค์กรที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) (WACOAL) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 และ
องค์กรที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่นจ ากัด (มหาชน) (DTAC) มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.51   
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4.7.5  การบอกต่อ 
 

ตารางที่ 4.25 แสดงจ านวน ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของระดับพฤติกรรม 
 ของกลุ่มตัวอย่างด้านการบอกต่อ จ าแนกเป็นรายองค์กร 
 

ค าถาม องค์กร N M SD แปลผล 
ท่านยินดีที่จะแนะน าบริการหรือ
สินค้าขององค์กรที่น้ีแก่ญาติมิตร
และคนรู้จัก 

WACOAL 
SE-ED 
BMCL 
SCG 
TOP 
PTT 

EGCO 
BCP 

DTAC 

3 
29 
22 
130 

8 
116 
17 
12 
63 

4.00 
3.86 
3.82 
3.80 
3.75 
3.60 
3.59 
3.58 
3.52 

0.000 
0.639 
0.733 
0.772 
0.707 
0.913 
0.870 
1.084 
1.045 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 

ท่านจะพูดถึงองค์กรน้ีในทางที่ดี
เสมอ 

WACOAL 
TOP 

EGCO 
SCG 

BMCL 
DTAC 
PTT 

SE-ED 
BCP 

 

3 
8 

17 
130 
22 
63 
116 
29 
12 

4.00 
3.75 
3.71 
3.67 
3.64 
3.43 
3.38 
3.34 
3.00 

 

0.000 
0.707 
0.470 
0.848 
0.902 
1.118 
0.851 
0.670 
0.603 

 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
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ตารางที่ 4.25  (ต่อ) 
 

ค าถาม องค์กร N M SD แปลผล 
หากท่านได้ยินบุคคลอ่ืนๆพูดถึง
องค์กรน้ีในแง่ลบ ท่านยินดีจะช่วย
แก้ต่างให้ 

SE-ED 
TOP 
SCG 

WACOAL 
EGCO 
PTT 

DTAC 
BMCL 
BCP 

29 
8 

130 
3 

17 
116 
63 
22 
12 

3.59 
3.50 
3.42 
3.33 
3.29 
3.16 
3.14 
3.00 
2.58 

0.867 
0.535 
0.852 
0.577 
0.686 
1.001 
1.242 
0.816 
0.900 

มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
น้อย 

รวม WACOAL 
TOP 
SCG 

SE-ED 
EGCO 
BMCL 

PTT 
DTAC 
BCP 

3 
8 

130 
29 
17 
22 
116 
63 
12 

3.77 
3.66 
3.62 
3.59 
3.52 
3.48 
3.37 
3.36 
3.05 

0.192 
0.617 
0.724 
0.514 
0.565 
0.656 
0.816 
1.055 
0.736 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

  

จากตารางที่ 4.25 แสดงระดับพฤติกรรมด้านการบอกต่อของกลุ่มตัวอย่างต่อองค์กรทีแ่สดง
ความรับผิดชอบต่อสังคม พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับพฤติกรรมด้านความต้ังใจซื้อต่อองค์กรที่แสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยองค์กรที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ บริษัท 
ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) (WACOAL) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 รองลงมาได้แก่ บริษัท ไทยออยล์ 
จ ากัด (มหาชน) (TOP) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) (SCG) มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน) (SE–ED)  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 บริษัท 
ผลิตไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) (EGCO) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 และบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) (BMCL) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.48 ตามล าดับ และองค์กรที่มีระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับปาน
กลาง คือ  บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) (PTT) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.37 บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมู
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นิเคชั่นจ ากัด (มหาชน) (DTAC) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.36 และบริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากัด 
(มหาชน) (BCP) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.05 ตามล าดับ ดังน้ันเมื่อผู้วิจัยแยกพิจารณารายละเอียดเป็นราย
ข้อค าถามสามารถน ามาสรุปได้ ดังน้ี 

ข้อค าถามท่านยินดีที่จะแนะน าบริการหรือสินค้าขององค์กรที่น้ีแก่ญาติมิตรและคนรู้จัก
พบว่า ข้อค าถามมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.52 ถึง 4.00 ซึ่งแสดงว่ามีระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก 
โดยองค์กรที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด คือ บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) (WACOAL) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.86 และองค์กรที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่นจ ากัด (มหาชน) 
(DTAC) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.52 

ข้อค าถามท่านจะพูดถึงองค์กรน้ีในทางที่ดีเสมอพบว่า ข้อค าถามมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.00 
ถึง 4.00  โดยองค์กรที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด คือ บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) (WACOAL) มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.00 ซึ่งแสดงว่ามีระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับมากและองค์กรที่มีค่าเฉล่ียต่ าที่สุด คือ บริษัท 
บางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) (BCP) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00  ซึ่งแสดงว่ามีระดับพฤติกรรมอยู่
ในระดับปานกลาง 

ข้อค าถามหากท่านได้ยินบุคคลอื่นๆพูดถึงองค์กรน้ีในแง่ลบ ท่านยินดีจะช่วยแก้ต่างให้
พบว่า ข้อค าถามมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.58 ถึง 3.59โดยองค์กรที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ บริษัท ซีเอ็ด
ยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน) (SE–ED)  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 ซึ่งแสดงว่ามีระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับ
มาก และองค์กรที่มีค่าเฉล่ียต่ าที่สุด คือ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) (BCP) มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 2.58 ซึ่งแสดงว่ามีระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับน้อย 

 

4.8  ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
ผู้วิจัยท าทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ  (Multiple 

Regression Analysis) และสถิติสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient)  
 

4.8.1 สมมติฐานที่ 1 : ระดับทัศนคติของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น ซี ต่อรูปแบบความ 
 รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรมีความสัมพันธ์กับการรับรู้คุณภาพการบริการ  
 ภาพลักษณ์องค์กร และความไว้วางใจ 
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ตารางที่ 4.26  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 
 และการรับรู้ 
 

รูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร การรับรู้ 
ค่าความสัมพันธ์(r) Sig 

ด้านเศรษฐกิจ 0.632 0.000 
ด้านกฎหมาย 
ด้านจริยธรรม 

ด้านการให้เพ่ือสังคม 

0.743 
0.719 
0.741 

0.000 
0.000 
0.000 

 
หมายเหตุ:  ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 
 

จากตารางที่ 4.26 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า รูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กรทั้ง 4 รูปแบบ ได้แก่ ความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ ความรับผิดชอบด้านกฎหมาย ความ
รับผิดชอบด้านจริยธรรม และความรับผิดชอบด้านการให้เพื่อสังคมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการ
รับรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

เมื่อพิจารณาค่าความสัมพันธ์ พบว่า รูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรทั้ง 4 
รูปแบบมีค่าความสัมพันธ์ค่อนข้างสูงกับการรับรู้ คือ ความรับผิดชอบด้านกฎหมาย ความรับผิดชอบ
ด้านการให้เพื่อสังคมความรับผิดชอบด้านจริยธรรม และความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจตามล าดับ 

 

ตารางที่ 4.27 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร  
 ที่เป็นปัจจัยพยากรณ์ต่อการรับรู้ 
 

ตัวแปรพยากรณ์ R2 R2 
Change 

R2 
Adjust 

t Sig สัมประสิทธิ์ถดถอย 

b β 

1. ด้านกฎหมาย .552 .552 .550 4.344 .000 .218 .237 

2. ด้านการให้เพ่ือสังคม .631 .080 .629 6.944 .000 .286 .325 

3. ด้านจริยธรรม 
4. ด้านเศรษฐกิจ 

.652 

.661 
.021 
.009 

.649 

.657 
4.534 
3.168 

.000 

.002 
.199 
.128 

.223 

.132 
 
หมายเหตุ:  ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
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 จากตารางที่ 4.27 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า รูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กรที่เป็นตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการอธิบายหรือพยากรณ์การรับรู้ได้อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยมี 4 รูปแบบ ตามล าดับความส าคัญ คือ ความรับผิดชอบด้านกฎหมาย ความ
รับผิดชอบด้านการให้เพื่อสังคม ความรับผิดชอบด้านจริยธรรม และความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ 
โดยทั้ง 4 รูปแบบร่วมกันอธิบายหรือพยากรณ์การรับรู้ได้ร้อยละ 66.20 ซึ่งรูปแบบความรับผิดชอบ
ด้านกฎหมาย มีประสิทธิภาพในการอธิบายหรือพยากรณ์มากที่สุด คือ ร้อยละ 55.20 รองลงมาคือ 
ความรับผิดชอบด้านการให้เพื่อสังคม ร้อยละ 8.00 ความรับผิดชอบด้านจริยธรรม ร้อยละ 2.10 และ
ความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ ร้อยละ 0.90 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้คือระดับทัศนคติของ
ผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น ซี ต่อรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรมีความสัมพันธ์กับการ
รับรู้คุณภาพการบริการ ภาพลักษณ์องค์กร และความไว้วางใจ 
 
ตารางที่ 4.28  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรและ 
 การรับรู้ด้านคุณภาพการบริการ 
 

รูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร คุณภาพการบริการ 
ค่าความสัมพันธ์(r) Sig 

ด้านเศรษฐกิจ 0/613 0.000 
ด้านกฎหมาย 
ด้านจริยธรรม 

ด้านการให้เพ่ือสังคม 

0.700 
0.655 
0.684 

0.000 
0.000 
0.000 

 
หมายเหตุ:  ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 
 

จากตารางที่ 4.28 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า รูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กรทั้ง 4 รูปแบบ ได้แก่ ความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ ความรับผิดชอบด้านกฎหมาย ความ
รับผิดชอบด้านจริยธรรม และความรับผิดชอบด้านการให้เพื่อสังคมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการ
รับรู้ด้านคุณภาพบริการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

เมื่อพิจารณาค่าความสัมพันธ์ พบว่า รูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรทั้ง             4 
รูปแบบมีค่าความสัมพันธ์ค่อนข้างสูงกับการรับรู้ด้านคุณภาพบริการ คือ ความรับผิดชอบ ด้าน
กฎหมาย ความรับผิดชอบด้านการให้เพื่อสังคมความรับผิดชอบด้านจริยธรรม และความรับผิดชอบ
ด้านเศรษฐกิจตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.29 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร  
 ที่เป็นปัจจัยพยากรณ์ต่อการรับรู้ด้านคุณภาพการบริการ 
 

ตัวแปรพยากรณ์ R2 R2 
Change 

R2 
Adjust 

t Sig สัมประสิทธิ์ถดถอย 

b β 

1. ด้านกฎหมาย .490 .490 .489 4.147 .000 .252 .253 

2. ด้านการให้เพ่ือสังคม .550 .060 .548 5.367 .000 .267 .281 

3. ด้านเศรษฐกิจ 
4. ด้านจริยธรรม 

.567 

.576 
.018 
.008 

.564 

.572 
3.692 
2.802 

.000 

.005 
.181 
.149 

.172 

.154 

 
หมายเหตุ:  ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
 

จากตารางที่ 4.29 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า รูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กรที่เป็นตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการอธิบายหรือพยากรณ์การรับรู้ด้านคุณภาพการบรกิารได้
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยมี 4 รูปแบบ ตามล าดับความส าคัญ คือ ความรับผิดชอบ
ด้านกฎหมาย ความรับผิดชอบด้านการให้เพื่อสังคม ความรับผิดชอบด้านจริยธรรม ความ
รับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ และความรับผิดชอบด้านจริยธรรม โดยทั้ง 4 รูปแบบร่วมกันอธิบายหรือ
พยากรณ์การรับรู้ด้านคุณภาพการบริการได้ร้อยละ 57.60 ซ่ึงรูปแบบความรับผิดชอบด้านกฎหมาย 
มีประสิทธิภาพในการอธิบายหรือพยากรณ์มากที่สุด คือ ร้อยละ 49.00 รองลงมาคือ ความ
รับผิดชอบด้านการให้เพื่อสังคม ร้อยละ 6.00 ความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ ร้อยละ 1.80 และความ
รบัผิดชอบด้านจริยธรรม ร้อยละ 0.80 
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ตารางที่ 4.30  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรและ 
 การรับรู้ด้านภาพลักษณ์องค์กร 
 

รูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ภาพลักษณ์องค์กร 

ค่าความสัมพันธ์(r) Sig 
ด้านเศรษฐกิจ 0.564 0.000 
ด้านกฎหมาย 
ด้านจริยธรรม 

ด้านการให้เพ่ือสังคม 

0.708 
0.700 
0.730 

0.000 
0.000 
0.000 

 
หมายเหตุ:  ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 
 

จากตารางที่ 4.30 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า รูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กรทั้ง 4 รูปแบบ ได้แก่ ความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ ความรับผิดชอบด้านกฎหมาย ความ
รับผิดชอบด้านจริยธรรม และความรับผิดชอบด้านการให้เพื่อสังคมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการ
รับรู้ด้านภาพลักษณ์องค์กรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

เมื่อพิจารณาค่าความสัมพันธ์ พบว่า รูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 3 รูปแบบ
มีค่าความสัมพันธ์ค่อนข้างสูงกับการรับรู้ด้านภาพลักษณ์องค์กร คือ ความรับผิดชอบด้านการให้เพื่อ
สังคมความรับผิดชอบด้านกฎหมาย และความรับผิดชอบด้านจริยธรรม ตามล าดับ และรูปแบบความ
รับผิดชอบด้านเศรษฐกิจมีค่าความสัมพันธ์ปานกลางกับการรับรู้ด้านภาพลักษณ์องค์กร 

 
ตารางที่ 4.31 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร  
 ที่เป็นปัจจัยพยากรณ์ต่อการรับรู้ด้านภาพลักษณ์องค์กร 
 

ตัวแปรพยากรณ์ R2 R2 
Change 

R2 
Adjust 

t Sig สัมประสิทธิ์ถดถอย 

b β 

1. ด้านการให้เพ่ือสังคม .533 .533 .532 7.730 .000 .373 .379 

2. ด้านจริยธรรม 
3. ด้านกฎหมาย 

.599 

.617 
.066 
.018 

.597 

.614 
4.839 
4.256 

.000 

.000 
.250 
.239 

.251 

.232 

 
หมายเหตุ:  ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
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จากตารางที่ 4.31 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า รูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กรที่เป็นตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการอธิบายหรือพยากรณ์การรับรู้ด้านภาพลักษณ์องค์กรได้
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมี 3 รูปแบบ ตามล าดับความส าคัญ คือ ความรับผิดชอบ
ด้านการให้เพื่อสังคม ความรับผิดชอบด้านจริยธรรม และความรับผิดชอบด้านกฎหมายโดยทั้ง 3 
รูปแบบร่วมกันอธิบายหรือพยากรณ์การรับรู้ด้านภาพลักษณ์องค์กรได้ร้อยละ 61.70 ซ่ึงรูปแบบ
ความรับผิดชอบด้านการให้เพื่อสังคม มีประสิทธิภาพในการอธิบายหรือพยากรณ์มากที่สุด คือ   
ร้อยละ 53.30 รองลงมาคือ ความรับผิดชอบด้านจริยธรรม ร้อยละ 6.60 และความรับผิดชอบด้าน
กฎหมาย ร้อยละ 1.80 

 
ตารางที่ 4.32  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรและ 
 การรับรู้ด้านความไว้วางใจ 
 

รูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ความไว้วางใจ 

ค่าความสัมพันธ์(r) Sig 
ด้านเศรษฐกิจ 0.612 0.000 
ด้านกฎหมาย 
ด้านจริยธรรม 

ด้านการให้เพ่ือสังคม 

0.691 
0.677 
0.678 

0.000 
0.000 
0.000 

 
หมายเหตุ:  ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 

 
จากตารางที่ 4.32 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า รูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมของ

องค์กรทั้ง 4 รูปแบบ ได้แก่ ความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ ความรับผิดชอบด้านกฎหมาย ความ
รับผิดชอบด้านจริยธรรม และความรับผิดชอบด้านการให้เพื่อสังคมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการ
รับรู้ด้านความไว้วางใจอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

เมื่อพิจารณาค่าความสัมพันธ์ พบว่า รูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรทั้ง 4 
รูปแบบมีค่าความสัมพันธ์ค่อนข้างสูงกับการรับรู้ด้านความไว้วางใจ คือ ความรับผิดชอบด้านกฎหมาย 
ความรับผิดชอบด้านการให้เพื่อสังคมความรับผิดชอบด้านจริยธรรม และความรับผิดชอบด้าน
เศรษฐกิจ ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.33  ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 

 ที่เป็นปัจจัยพยากรณ์ต่อการรับรู้ด้านความไว้วางใจ 

 
ตัวแปรพยากรณ์ R2 R2 

Change 
R2 

Adjust 
t Sig สัมประสิทธิ์ถดถอย 

b β 

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

2. ด้านการให้เพ่ือสังคม .538 .060 .535 4.949 .000 .223 .259 

3. ด้านจริยธรรม .561 .024 .558 4.212 .000 .203 .231 
4. ด้านเศรษฐกิจ .576 .015 .572 3.732 .005 .166 .174 

 
หมายเหตุ:  ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
 

จากตารางที่ 4.33 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า รูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กรที่เป็นตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการอธิบายหรือพยากรณ์การรับรู้ด้านความไว้วางใจได้
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยมี 4 รูปแบบ ตามล าดับความส าคัญ คือ ความรับผิดชอบ
ด้านกฎหมาย ความรับผิดชอบด้านการให้เพื่อสังคม ความรับผิดชอบด้านจริยธรรม และความ
รับผิดชอบด้านเศรษฐกิจโดยทั้ง 4 รูปแบบร่วมกันอธิบายหรือพยากรณ์การรับรู้ด้านความไว้วางใจ
ได้ร้อยละ 57.60 ซ่ึงรูปแบบความรับผิดชอบด้านกฎหมาย มีประสิทธิภาพในการอธิบายหรือ
พยากรณ์มากที่สุด คือ ร้อยละ 47.70 รองลงมาคือ ความรับผิดชอบด้านการให้เพื่อสังคม ร้อยละ 
6.00 ความรับผิดชอบด้านจริยธรรม ร้อยละ 2.40 และความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ ร้อยละ 1.50 
  

4.8.2 สมมติฐานที่ 2 : ระดับทัศนคติของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น ซี ต่อรูปแบบความ 
 รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความตั้งใจซื้อและ 
 การบอกต่อ 
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ตารางที่ 4.34  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรและ 
 พฤติกรรม 
 

รูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร พฤติกรรม 

ค่าความสัมพันธ์(r) Sig 
ด้านเศรษฐกิจ 0.499 0.000 
ด้านกฎหมาย 
ด้านจริยธรรม 

ด้านการให้เพ่ือสังคม 

0.528 
0.631 
0.623 

0.000 
0.000 
0.000 

 
หมายเหตุ:  ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 

 
จากตารางที่ 4.34 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า รูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมของ

องค์กรทั้ง 4 รูปแบบ ได้แก่ ความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ ความรับผิดชอบด้านกฎหมาย ความ
รับผิดชอบด้านจริยธรรม และความรับผิดชอบด้านการให้เพื่อสังคมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
พฤติกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

เมื่อพิจารณาค่าความสัมพันธ์ พบว่า รูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 2 รูปแบบ
มีค่าความสัมพันธ์ค่อนข้างสูงกับพฤติกรรม คือ ความรับผิดชอบด้านจริยธรรม และความรับผิดชอบ
ด้านการให้เพื่อสังคมตามล าดับ ส่วนรูปแบบความรับผิดชอบด้านกฎหมาย และความรับผิดชอบด้าน
เศรษฐกิจ ตามล าดับมีค่าความสัมพันธ์ปานกลางกับพฤติกรรม 

 

ตารางที่ 4.35 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 
 ที่เป็นปัจจัยพยากรณ์ต่อพฤติกรรม 
 

ตัวแปรพยากรณ์ R2 R2 
Change 

R2 
Adjust 

t Sig สัมประสิทธิ์ถดถอย 

b β 

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

2. ด้านการให้เพ่ือสังคม .459 .062 .457 6.722 .000 .331 .352 

 
หมายเหตุ:  ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
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จากตารางที่ 4.35 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า รูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กรที่เป็นตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการอธิบายหรือพยากรณ์พฤติกรรมได้อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยมี 2 รูปแบบ ตามล าดับความส าคัญ คือ ความรับผิดชอบด้านจริยธรรม และ
ความรับผิดชอบด้านการให้เพื่อสังคม โดยทั้ง 2 รูปแบบร่วมกันอธิบายหรือพยากรณ์พฤติกรรมได้
ร้อยละ 46.00 ซึ่งรูปแบบความรับผิดชอบด้านจริยธรรม มีประสิทธิภาพในการอธิบายหรือพยากรณ์
มากที่สุด คือ ร้อยละ 39.80 รองลงมาคือ ความรับผิดชอบด้านการให้เพื่อสังคม ร้อยละ 6.20 ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้คือระดับทัศนคติของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น ซี ต่อรูปแบบความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความต้ังใจซื้อและการบอกต่อ 

 

ตารางที่ 4.36  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรและ 
 พฤติกรรมด้านความต้ังใจซื้อ 
 

รูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ความตั้งใจซื้อ 

ค่าความสัมพันธ์(r) Sig 
ด้านเศรษฐกิจ 0.506 0.000 
ด้านกฎหมาย 
ด้านจริยธรรม 

ด้านการให้เพ่ือสังคม 

0.515 
0.598 
0.592 

0.000 
0.000 
0.000 

 
หมายเหตุ:  ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 
 

จากตารางที่ 4.36 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า รูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กรทั้ง 4 รูปแบบ ได้แก่ ความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ ความรับผิดชอบด้านกฎหมาย ความ
รับผิดชอบด้านจริยธรรม และความรับผิดชอบด้านการให้เพื่อสังคมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
พฤติกรรมด้านความต้ังใจซื้ออย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

เมื่อพิจารณาค่าความสัมพันธ์ พบว่า รูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรทั้ง 4 
รูปแบบมีค่าความสัมพันธ์ปานกลางกับพฤติกรรมด้านความต้ังใจซื้อ คือ ความรับผิดชอบด้าน
จริยธรรม ความรับผิดชอบด้านการให้เพื่อสังคมความรับผิดชอบด้านกฎหมาย และความรับผิดชอบ
ด้านเศรษฐกิจ ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.37 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 
 ที่เป็นปัจจัยพยากรณ์ต่อพฤติกรรมด้านความต้ังใจซื้อ 
 

ตัวแปรพยากรณ์ R2 R2 
Change 

R2 
Adjust 

t Sig สัมประสิทธิ์ถดถอย 

b β 

1. ด้านจริยธรรม .358 .358 .356 5.387 .000 .303 .308 

2. ด้านการให้เพ่ือสังคม .414 .056 .411 5.029 .000 .278 .287 

 
หมายเหตุ:  ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
 

จากตารางที่ 4.37 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า รูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กรที่เป็นตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการอธิบายหรือพยากรณ์พฤติกรรมด้านความต้ังใจซื้อได้
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยมี 2 รูปแบบ ตามล าดับความส าคัญ คือ ความรับผิดชอบ
ด้านจริยธรรม และความรับผิดชอบด้านการให้เพื่อสังคมโดยทั้ง 2 รูปแบบร่วมกันอธิบายหรือ
พยากรณ์พฤติกรรมด้านความต้ังใจซื้อได้ร้อยละ 41.40 ซึ่งรูปแบบความรับผิดชอบด้านจริยธรรม มี
ประสิทธิภาพในการอธิบายหรือพยากรณ์มากที่สุด คือ ร้อยละ 35.80 รองลงมาคือ ความรับผิดชอบ
ด้านการให้เพื่อสังคม ร้อยละ 5.60 

 
ตารางที่ 4.38  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรและ 
 พฤติกรรมด้านการบอกต่อ 
 

รูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร การบอกต่อ 
ค่าความสัมพันธ์(r) Sig 

ด้านเศรษฐกิจ 0.436 0.000 
ด้านกฎหมาย 
ด้านจริยธรรม 

ด้านการให้เพ่ือสังคม 

0.481 
0.590 
0.581 

0.000 
0.000 
0.000 

 
หมายเหตุ:  ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 
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จากตารางที่ 4.38 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า รูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กรทั้ง 4 รูปแบบ ได้แก่ ความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ ความรับผิดชอบด้านกฎหมาย ความ
รับผิดชอบด้านจริยธรรม และความรับผิดชอบด้านการให้เพื่อสังคมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
พฤติกรรมด้านการบอกต่ออย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ 

เมื่อพิจารณาค่าความสัมพันธ์ พบว่า รูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรทั้ง 4 
รูปแบบมีค่าความสัมพันธ์ปานกลางกับพฤติกรรมด้านการบอกต่อ คือ ความรับผิดชอบด้านจริยธรรม 
ความรับผิดชอบด้านการให้เพื่อสังคมความรับผิดชอบด้านกฎหมาย และความรับผิดชอบด้าน
เศรษฐกิจ ตามล าดับ 

 

ตารางที่ 4.39 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร  
 ที่เป็นปัจจัยพยากรณ์ต่อพฤติกรรมด้านการบอกต่อ 
 

ตัวแปรพยากรณ์ R2 R2 
Change 

R2 
Adjust 

t Sig สัมประสิทธิ์ถดถอย 
b β 

1. ด้านจริยธรรม .348 .348 .347 6.486 .000 .373 .358 

2. ด้านการให้เพ่ือสังคม .401 .053 .398 5.933 .000 .336 .327 

 
หมายเหตุ:  ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 

 
จากตารางที่ 4.39 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า รูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมของ

องค์กรที่เป็นตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการอธิบายหรือพยากรณ์พฤติกรรมด้านการบอกต่อได้
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยมี 2 รูปแบบ ตามล าดับความส าคัญ คือ ความรับผิดชอบ
ด้านจริยธรรม และความรับผิดชอบด้านการให้เพื่อสังคมโดยทั้ง 2 รูปแบบร่วมกันอธิบายหรือ
พยากรณ์พฤติกรรมด้านการบอกต่อได้ร้อยละ 40.10 ซึ่งรูปแบบความรับผิดชอบด้านจริยธรรม มี
ประสิทธิภาพในการอธิบายหรือพยากรณ์มากที่สุด คือ ร้อยละ 34.80 รองลงมาคือ ความรับผิดชอบ
ด้านการให้เพื่อสังคม ร้อยละ 5.30 
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4.8.3  สมมติฐานที่ 3 : การรับรู้คุณภาพการบริการ ภาพลักษณ์องค์กร และความไว้วางใจมี 
 ความสัมพันธ์กับพฤตกิรรมความตัง้ใจซื้อและการบอกต่อของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น 
  ซี 

 
ตารางที่ 4.40  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้คุณภาพการบริการ ภาพลักษณ์องค์กร  
 และความไว้วางใจและพฤติกรรมความต้ังใจซื้อและการบอกต่อ 
 

ตัวแปร พฤติกรรม 
ค่าความสัมพันธ์(r) Sig 

การรับรู้ 0.789 0.000 

 
หมายเหตุ:  ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 

 
จากตารางที่ 4.40 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การรับรู้คุณภาพการบริการ ภาพลักษณ์

องค์กร และความไว้วางใจมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความต้ังใจซื้อและการบอกต่ออย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และเป็นความสัมพันธ์เชิงบวก ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ 

เมื่อพิจารณาค่าความสัมพันธ์ พบว่าการรับรู้คุณภาพการบริการ ภาพลักษณ์องค์กร และ
ความไว้วางใจมีค่าความสัมพันธ์ค่อนข้างสูงกับพฤติกรรมความต้ังใจซื้อและการบอกต่อ 

 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 5 
 

สรุปผลการวิจัยอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร : การรับรู้คุณภาพการบริการ ภาพลกัษณ์
องค์กร ความไว้วางใจ และพฤติกรรมของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น ซี มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังน้ี 
1) เพื่อศึกษาระดับทัศนคติของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น ซี ต่อรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กร 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้คุณภาพการบริการ ภาพลักษณ์องค์กร และความ
ไว้วางใจกับพฤติกรรมความต้ังใจซื้อและการบอกต่อของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น ซี  3) เพื่อศึกษา
ทัศนคติต่อรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรที่เป็นปัจจัยพยากรณ์การรับรู้และ
พฤติกรรมของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น ซี โดยผลการวิจัยที่ได้สามารถน ามาสรุปและอภิปรายผลได้
ดังน้ี 

 

5.1  สรุปผลการวิจัย 
 

5.1.1 ข้อมูลด้านลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง 
การวิจัยครั้งน้ีกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น ซี ในระดับมากเป็นเพศหญิงมากกว่า

เพศชาย (ร้อยละ 60.00) มีช่วงอายุระหว่าง 25–34 ปี (ร้อยละ 64.50)  เป็นผู้ที่จบการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีมากที่สุด (ร้อยละ 54.80)  ด้านอาชีพของกลุ่มตัวอย่างประกอบอาชีพพนักงานบริษัทมาก
ที่สุด (ร้อยละ 31.50)  และด้านรายได้ต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในช่วง 20,001–30,000 บาท มาก
ที่สุด (ร้อยละ 27.80) 
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5.1.2  องค์กรที่เคยใช้บริการหรือได้รับข้อมูลเก่ียวกับการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบ 
 ต่อสังคม 
พบว่า องค์กรที่กลุ่มตัวอย่างเคยใช้บริการหรือได้รับข้อมูลเก่ียวกับการด าเนินงานด้านความ

รับผิดชอบต่อสังคมมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) (SCG)     
(ร้อยละ 32.50) รองลงมา คือ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) (PTT) (ร้อยละ 29.00)  บริษัท โทเทิ่ล 
แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่นจ ากัด (มหาชน) (DTAC) (ร้อยละ 15.80)  บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 
(SE–ED) (ร้อยละ 7.30)  และบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (BMCL) (ร้อยละ 5.50)   
 

5.1.3  ระดับทัศนคติต่อรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับทัศนคติต่อรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรโดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้ง 4 ด้าน และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่าระดับทัศนคติอยู่ในระดับมากทุก
ข้อ โดยด้านที่มี ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านเศรษฐกิจ (Economic 
Responsibility)  รองลงมาได้แก่ ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการให้เพื่อสังคม (Philanthropy 
Responsibility)  ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านจริยธรรม (Ethic Responsibility) และความ
รับผิดชอบต่อสังคมด้านกฎหมาย (Law Responsibility)  ตามล าดับดังน้ันเมื่อผู้วิจัยแยกพิจารณาเป็น
รายด้านสามารถน ามาสรุปได้ ดังน้ี 

1) ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านเศรษฐกิจ 
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมด้านเศรษฐกิจ มีระดับทัศนคติอยู่ในระดับมาก โดย

ข้อค าถามที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ องค์กรแสวงหาโอกาสทางธุรกิจในการท าก าไรสูงสุดเพือ่รบัผดิชอบ
ต่อการด ารงอยู่ของกิจการ และข้อค าถามที่มีค่าเฉล่ียต่ าสุด คือ องค์กรรับผิดชอบต่อการกระจายผล
ก าไรแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม 

2) ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการให้เพื่อสังคม 
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการให้เพื่อสังคม มีระดับทัศนคติอยู่ในระดับ

มาก โดยข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ องค์กรส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเข้าร่วมในกิจกรรม
อาสาสมัครการกุศล และข้อค าถามที่มีค่าเฉล่ียต่ าสุด คือ องค์กรมุ่งเน้นกิจกรรมอาสาสมัครการกุศล
ด้วยการบริจาคเป็นหลัก 

3) ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านจริยธรรม 
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมด้านจริยธรรม มีระดับทัศนคติอยู่ในระดับมาก โดย

ข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ องค์กรปลูกจิตส านึกการด าเนินงานที่มุ่งเน้นการเติบโตทางธุรกิจ
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ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม และข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ องค์กรรับผิดชอบต่อข้อ
ร้องเรียนต่างๆจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคม 

4) ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านกฎหมาย 
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมด้านกฎหมาย มีระดับทัศนคติอยู่ในระดับมาก โดย

ข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ องค์กรด าเนินกิจการโดยเคารพและปฎิบัติตามระเบียบกฎหมาย
อย่างเคร่งครัด และข้อค าถามที่มีค่าเฉล่ียต่ าสุด คือ องค์กรด าเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์จึงต่อต้าน
การให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 

5.1.4 ระดับทัศนคติต่อรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรจ าแนกตามราย 
 องค์กร 
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับทัศนคติต่อรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมของแต่ละองค์กรใน

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยองค์กรที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) 
(EGCO) รองลงมาได้แก่ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน) (SE–ED) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด 
(มหาชน) (SCG) บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) (PTT) บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่นจ ากัด 
(มหาชน) (DTAC) บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) (TOP) บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) 
(WACOAL) และบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (BMCL) ตามล าดับ และองค์กรที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) (BCP) ซึ่งมีระดับทัศนคติอยู่ใน
ระดับปานกลาง ดังน้ันเมื่อผู้วิจัยแยกพิจารณาเป็นรายด้านสามารถน ามาสรุปได้ ดังน้ี 

1) ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านเศรษฐกิจ 
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมด้านเศรษฐกิจ มีระดับทัศนคติอยู่ในระดับมากโดย

องค์กรที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด คือ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) (EGCO) และองค์กรที่มีค่าเฉล่ียต่ า
ที่สุด คือ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) (BCP) โดยข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
องค์กรแสวงหาโอกาสทางธุรกิจในการท าก าไรสูงสุดเพื่อรับผิดชอบต่อการด ารงอยู่ของกิจการ ซึ่ง
องค์กรที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดในข้อค าถามน้ี คือ บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) (WACOAL) และ
องค์กรที่มีค่าเฉล่ียต่ าที่สุดในข้อค าถามน้ี คือ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) (BCP) และ
ข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือองค์กรรับผิดชอบต่อการกระจายผลก าไรแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม 
ซ่ึงองค์กรที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดในข้อค าถามน้ี คือ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) (EGCO) และ
องค์กรที่มีค่าเฉล่ียต่ าที่สุดในข้อค าถามน้ี คือ บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) (WACOAL) 
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2) ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านกฎหมาย 
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมด้านกฎหมาย มีระดับทัศนคติอยู่ในระดับมากโดย

องค์กรที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด คือ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน) (SE–ED) และองค์กรที่มีค่าเฉล่ีย
ต่ าที่สุด คือ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) (BCP) โดยข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
องค์กรปฎิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน ตามสิทธิที่กฎหมายก าหนด ซึ่งองค์กรที่มีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุดในข้อค าถามน้ี คือ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน) (SE–ED) และองค์กรที่มีค่าเฉลี่ยต่ า
ที่สุดในข้อค าถามน้ี คือ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (BMCL) และข้อค าถามที่มีค่าเฉล่ีย
ต่ าสุด คือองค์กรหลีกเลี่ยงการใช้ช่องว่างทางกฎมายในการแสวงหาประโยชน์ทางธุรกิจ ค่าเฉล่ียสูง
ที่สุดในข้อค าถามน้ี คือ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน) (SE–ED) และองค์กรที่มีค่าเฉลี่ยต่ า
ที่สุดในข้อค าถามน้ี คือ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) (BCP) 

3) ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านจริยธรรม 
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมด้านจริยธรรม มีระดับทัศนคติอยู่ในระดับมากโดย

องค์กรที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด คือ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) (EGCO) และองค์กรที่มีค่าเฉล่ียต่ า
ที่สุด คือ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) (BCP) โดยข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
องค์กรปลูกจิตส านึกการด าเนินงานที่มุ่ งเน้นการเติบโตทางธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อ
สังคม ซ่ึงองค์กรที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดในข้อค าถามน้ี คือ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) (EGCO)  
และองค์กรที่มีค่าเฉล่ียต่ าที่สุดในข้อค าถามน้ี คือ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (BMCL) 
และบริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) (BCP)  และข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือองค์กร
หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจที่มิชอบ  ซึ่งองค์กรที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดในข้อค าถามน้ี คือ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) (EGCO) และองค์กรที่มี
ค่าเฉล่ียต่ าที่สุดในข้อค าถามน้ี คือ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (BMCL) 

4) ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการให้เพื่อสังคม 
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการให้เพื่อสังคม มีระดับทัศนคติอยู่ในระดับ

มากโดยองค์กรที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด คือ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน) (SE–ED) และองค์กรที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) (WACOAL)โดยข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือองค์กรส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเข้าร่วมในกิจกรรมอาสาสมัครการกุศล ซึ่งองค์กรที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดในข้อค าถามน้ี คือ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) (EGCO) และองค์กรที่มี
ค่าเฉล่ียต่ าที่สุดในข้อค าถามน้ี คือ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (BMCL) และข้อค าถาม
ที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือองค์กรมุ่งเน้นกิจกรรมอาสาสมัครการกุศลด้วยการบริจาคเป็นหลัก ซ่ึงองค์กร
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ที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดในข้อค าถามน้ี คือ บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) (TOP) และองค์กรที่มี
ค่าเฉล่ียต่ าที่สุดในข้อค าถามน้ี คือ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) (BCP) 

 
5.1.5  ระดับการรับรู้และพฤติกรรมต่อองค์กรที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับการรับรู้ต่อองค์กรที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด คือ คุณภาพการบริการ รองลงมาได้แก่ ความ
ไว้วางใจ ภาพลักษณ์องค์กร ตามล าดับและกลุ่มตัวอย่างมีระดับพฤติกรรมต่อองค์กรที่แสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ความต้ังใจซื้อ 
รองลงมา คือ การบอกต่อ ดังน้ันเมื่อผู้วิจัยแยกพิจารณาเป็นรายด้านสามารถน ามาสรุปได้ ดังน้ี 

1) คุณภาพการบริการ 
การรับรู้ ด้านคุณภาพการบริการของกลุ่มตัวอย่างต่อองค์กรที่แสดงความ

รับผิดชอบต่อสังคม มีระดับการรับรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  และเมื่อพิจารณารายละเอียดเป็น
รายข้อค าถาม พบว่า ข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีสถานที่ที่ให้บริการสะอาดและสวยงาม และ
ข้อค าถามที่มีค่าเฉล่ียต่ าสุด คือ เอาใจใส่กับทุกปัญหาของท่านอย่างจริงจัง 

2) ภาพลักษณ์องค์กร 
การรับรู้ด้านภาพลักษณ์องค์กรของกลุ่มตัวอย่างต่อองค์กรที่แสดงความรับผิดชอบ

ต่อสังคม มีระดับการรับรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  และเมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายข้อ
ค าถาม พบว่า ข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เป็นองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือ และข้อค าถามที่มี
ค่าเฉล่ียต่ าสุด คือ เป็นองค์กรที่ไม่มุ่งด าเนินงานเพื่อสร้างก าไรเพียงอย่างเดียว 

3) ความไว้วางใจ 
การรับรู้ด้านความไว้วางใจของกลุ่มตัวอย่างต่อองค์กรที่แสดงความรับผิดชอบต่อ

สังคม มีระดับการรับรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  และเมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายข้อค าถาม 
พบว่า ข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงมาก และข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
คือ ให้บริการโดยปราศจากข้อผิดพลาด 

4) ความต้ังใจซื้อ 
พฤติกรรมด้านความต้ังใจซื้อของกลุ่มตัวอย่างต่อองค์กรที่แสดงความรับผิดชอบ

ต่อสังคม มีระดับพฤติกรรมในภาพรวมอยู่ในระดับ และเมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายข้อค าถาม 
พบว่า ข้อค าถามที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ หากท่านต้องการจะใช้บริการหรือซื้อสินค้า มีความเป็นไปได้
สูงที่ท่านจะซื้อสินค้าขององค์กรน้ี และข้อค าถามที่มีค่าเฉล่ียต่ าสุด คือ หากท่านได้รับค าแนะน าจาก
เพื่อนสนิทให้ใช้บริการหรือซื้อสินค้าองค์กรอื่น ท่านก็ยังคงเลือกใช้บริการองค์กรน้ีเช่นเดิม 
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5) การบอกต่อ 
พฤติกรรมด้านการบอกต่อของกลุ่มตัวอย่างต่อองค์กรที่แสดงความรับผิดชอบต่อ

สังคม มีระดับพฤติกรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  และเมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายข้อ
ค าถาม พบว่า ข้อค าถามที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ท่านยินดีที่จะแนะน าบริการหรือสินค้าขององค์กรที่น้ี
แก่ญาติมิตรและคนรู้จัก และข้อค าถามที่มีค่าเฉล่ียต่ าสุด คือ หากท่านได้ยินบุคคลอื่นๆพูดถึงองค์กร
น้ีในแง่ลบ ท่านยินดีจะช่วยแก้ต่างให้  
 

5.1.6  ระดับการรับรู้และพฤติกรรมต่อองคก์รที่แสดงความรับผิดชอบต่อสงัคมจ าแนกตาม 
 รายองค์กร 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับการรับรู้ต่อองค์กรที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก โดยองค์กรที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน)        
(SE–ED) รองลงมาได้แก่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) (SCG) บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ ากัด 
(มหาชน) (EGCO) บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) (TOP) บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
จ ากัด (มหาชน) (DTAC) บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) (PTT) บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) 
(WACOAL) บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (BMCL) และบริษัท บางจากปิโตรเลียม 
จ ากัด (มหาชน) (BCP) ตามล าดับ และกลุ่มตัวอย่างมีระดับพฤติกรรมต่อองค์กรที่แสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมโดยภาพรวมส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก โดยองค์กรที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน) (SE–ED) รองลงมาได้แก่บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) 
(WACOAL) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) (SCG) บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) 
(EGCO) บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) (TOP) บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
(BMCL) บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) (PTT) บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่นจ ากัด (มหาชน) 
(DTAC) และบริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) (BCP) ตามล าดับ ดังน้ันเมื่อผู้วิจัยแยก
พิจารณาเป็นรายด้านสามารถน ามาสรุปได้ ดังน้ี 

1) คุณภาพการบริการ 
การรับรู้ ด้านคุณภาพการบริการของกลุ่มตัวอย่างต่อองค์กรที่แสดงความ

รับผิดชอบต่อสังคม มีระดับการรับรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยองค์กรที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด คือ 
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน) (SE–ED) และองค์กรที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ บริษัท บางจาก
ปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) (BCP) โดยข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือให้บริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และให้บริการอย่างดีที่สุด และตระหนักถึงผลประโยชน์สูงสุดของท่านซ่ึงองค์กรที่มี
ค่าเฉล่ียสูงที่สุดทั้งสองข้อค าถามน้ี คือ บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) (WACOAL) และองค์กรที่
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มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดทั้งสองข้อค าถามน้ี คือ บริษัท บางจากปิโตรลียม จ ากัด (มหาชน) (BCP) และข้อ
ค าถามที่มีค่าเฉล่ียต่ าสุด คือเอาใจใส่กับทุกปัญหาของท่านอย่างจริงจัง ซ่ึงองค์กรที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด
ในข้อค าถามน้ี คือ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน) (SE–ED) และองค์กรที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดใน
ข้อค าถามน้ี คือ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) (BCP) 

2) ภาพลักษณ์องค์กร 
การรับรู้ด้านภาพลักษณ์องค์กรของกลุ่มตัวอย่างต่อองค์กรที่แสดงความรับผิดชอบ

ต่อสังคม มีระดับการรับรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยองค์กรที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด คือ บริษัท ปูน
ซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) (SCG) และองค์กรที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ บริษัท บางจากปิโตรเลียม 
จ ากัด (มหาชน) (BCP) โดยข้อค าถามที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือเป็นองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือ ซ่ึงองค์กร
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดในข้อค าถามน้ี คือ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) (EGCO) และองค์กรที่มี
ค่าเฉล่ียต่ าที่สุดในข้อค าถามน้ี คือ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) (BCP) และข้อค าถาม
ที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือเป็นองค์กรที่ประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีต่อสังคม ซึ่งองค์กรที่มีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุดในข้อค าถามน้ี คือ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) (EGCO) และองค์กรที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด
ในข้อค าถามน้ี คือ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) (BCP) 

3) ความไว้วางใจ 
การรับรู้ด้านความไว้วางใจของกลุ่มตัวอย่างต่อองค์กรที่แสดงความรับผิดชอบต่อ

สังคม มีระดับการรับรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยองค์กรที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด คือ บริษัท ปูนซิ
เมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) (SCG) และองค์กรที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ บริษัท บางจากปิโตรเลียม 
จ ากัด (มหาชน) (BCP)โดยข้อค าถามที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือเป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงมาก ซ่ึงองค์กรที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดในข้อค าถามน้ี คือ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) (SCG) และองค์กรที่มี
ค่าเฉล่ียต่ าที่สุดในข้อค าถามน้ี คือ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) (BCP) และข้อค าถาม
ที่มีค่าเฉล่ียต่ าสุด คือให้บริการโดยปราศจากข้อผิดพลาด ซ่ึงองค์กรที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุดในข้อค าถาม
น้ี คือ บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) (TOP) และองค์กรที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดในข้อค าถามน้ี คือ 
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) (BCP) 

4) ความต้ังใจซื้อ 
พฤติกรรมด้านความต้ังใจซื้อของกลุ่มตัวอย่างต่อองค์กรที่แสดงความรับผิดชอบ

ต่อสังคม มีระดับพฤติกรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยองค์กรที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือบริษัท 
ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) (WACOAL) และองค์กรที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ บริษัท บางจาก
ปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) (BCP) โดยข้อค าถามที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือหากท่านต้องการจะใช้บริการ
หรือซื้อสินค้า มีความเป็นไปได้สูงที่ท่านจะซื้อสินค้าขององค์กรน้ี ซ่ึงองค์กรที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุดใน
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ข้อค าถามน้ี คือ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) (EGCO) และองค์กรที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดในข้อ
ค าถามน้ี คือ บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) (WACOAL) และข้อค าถามที่มีค่าเฉล่ียต่ าสุด คือหาก
ท่านได้รับค าแนะน าจากเพื่อนสนิทให้ใช้บริการหรือซื้อสินค้าองค์กรอื่น ท่านก็ยังคงเลือกใช้บรกิาร
องค์กรน้ีเช่นเดิม ซึ่งองค์กรที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดในข้อค าถามน้ี คือ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) (BMCL) และองค์กรที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดในข้อค าถามน้ี คือ บริษัท บางจากปิโตรเลียม 
จ ากัด (มหาชน) (BCP) 

5) การบอกต่อ 
พฤติกรรมด้านการบอกต่อของกลุ่มตัวอย่างต่อองค์กรที่แสดงความรับผิดชอบต่อ

สังคม มีระดับพฤติกรรมในภาพรวมส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก โดยองค์กรที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ
บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) (WACOAL) และองค์กรที่มีค่าเฉล่ียต่ าที่สุด คือ บริษัท               บาง
จากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) (BCP) โดยข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือท่านยินดีที่จะแนะน า
บริการหรือสินค้าขององค์กรที่น้ีแก่ญาติมิตรและคนรู้จักซ่ึงองค์กรที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุดในข้อค าถาม
น้ี คือบริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) (WACOAL) และองค์กรที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดในข้อค าถามน้ี 
คือบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่นจ ากัด (มหาชน) (DTAC) และข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
คือหากท่านได้ยินบุคคลอื่นๆ พูดถึงองค์กรน้ีในแง่ลบ ท่านยินดีจะช่วยแก้ต่างให้  ซึ่งองค์กรที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดในข้อค าถามน้ี คือ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน) (SE–ED) และองค์กรที่มี
ค่าเฉล่ียต่ าที่สุดในข้อค าถามน้ี คือ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) (BCP) 

 
5.1.7  ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 ระดับทัศนคติของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น ซี ต่อรูปแบบความรับผิดชอบต่อ

สังคมขององค์กรมีความสัมพันธ์กับการรับรู้คุณภาพการบริการ ภาพลักษณ์องค์กร และความ
ไว้วางใจ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ทัศนคติของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น ซี ต่อรูปแบบความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรมีค่าความสัมพันธ์ค่อนข้างสูงกับการรับรู้และเป็นความสัมพันธ์เชิง
บวก โดยมี 4 รูปแบบ ตามล าดับความส าคัญ คือ ความรับผิดชอบด้านกฎหมาย ความรับผิดชอบด้าน
การให้เพื่อสังคมความรับผิดชอบด้านจริยธรรม และความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจเป็นตัวแปรที่มี
ประสิทธิภาพในการอธิบายหรือพยากรณ์การรับรู้ทั้ง 3 ด้าน ซึ่งประกอบด้วยคุณภาพการบริการ 
ภาพลักษณ์องค์กร และความไว้วางใจอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติร่วมกันได้ร้อยละ 66.20 ดังน้ันเมื่อ
แยกผลการวิเคราะห์ในแต่ละด้านของการรับรู้ สามารถสรุปผลได้ดังน้ี 
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1) คุณภาพการบริการ  
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น ซี ต่อ

รูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรกับการรับรู้ ด้านคุณภาพการบริการ พบว่า รูปแบบ
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรทั้ง 4 รูปแบบ มีค่าความสัมพันธ์ค่อนข้างสูงกับการรับรู้ด้าน
คุณภาพบริการและเป็นความสัมพันธ์เชิงบวกโดยมี 4 รูปแบบ ตามล าดับความส าคัญ คือ ความ
รับผิดชอบด้านกฎหมาย ความรับผิดชอบด้านการให้เพื่อสังคม ความรับผิดชอบด้านจริยธรรม ความ
รับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ และความรับผิดชอบด้านจริยธรรม เป็นตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการ
อธิบายหรือพยากรณ์การรับรู้คุณภาพการบริการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติร่วมกันได้ร้อยละ 57.60 

2) ภาพลักษณ์องค์กร 
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น ซี ต่อ

รูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรกับการรับรู้ ด้านภาพลักษณ์องค์กร พบว่า รูปแบบ
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรทั้ง 4 รูปแบบมีค่าความสัมพันธ์ค่อนข้างสูงกับการรับรู้ด้าน
ภาพลักษณ์องค์กรและเป็นความสัมพันธ์เชิงบวกโดยมี 3 รูปแบบ ตามล าดับความส าคัญ คือ ความ
รับผิดชอบด้านการให้เพื่อสังคม ความรับผิดชอบด้านจริยธรรม และความรับผิดชอบด้านกฎหมาย
เป็นตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการอธิบายหรือพยากรณ์การรับรู้ด้านภาพลักษณ์ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติร่วมกันได้ร้อยละ 61.70 

3) ความไว้วางใจ 
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น ซี ต่อ

รูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรกับการรับรู้ด้านความไว้วางใจพบว่า รูปแบบความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรทั้ง 4 รูปแบบมีค่าความสัมพันธ์ค่อนข้างสูงกับการรับรู้ด้านความ
ไว้วางใจและเป็นความสัมพันธ์เชิงบวกโดยมี 4 รูปแบบ ตามล าดับความส าคัญ คือ ความรับผิดชอบ
ด้านกฎหมาย ความรับผิดชอบด้านการให้เพื่อสังคม ความรับผิดชอบด้านจริยธรรม และความ
รับผิดชอบด้านเศรษฐกิจเป็นตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการอธิบายหรือพยากรณ์การรับรู้ด้าน
ภาพลักษณ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติร่วมกันได้ร้อยละ 57.60 

สมมติฐานที่ 2  ระดับทัศนคติของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น ซี ต่อรูปแบบความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กรมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความต้ังใจซื้อและการบอกต่อ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ทัศนคติของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น ซี ต่อรูปแบบความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 2 รูปแบบมีค่าความสัมพันธ์ค่อนข้างสูงกับพฤติกรรม คือ ความ
รับผิดชอบด้านจริยธรรม และความรับผิดชอบด้านการให้เพื่อสังคมตามล าดับ ส่วนรูปแบบความ
รับผิดชอบด้านกฎหมาย และความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ ตามล าดับมีค่าความสัมพันธ์ปานกลางกับ
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พฤติกรรมและเป็นความสัมพันธ์เชิงบวก โดยมี 2 รูปแบบ ตามล าดับความส าคัญ คือ ความ
รับผิดชอบด้านจริยธรรม และความรับผิดชอบด้านการให้เพื่อสังคม เป็นตัวแปรที่มีประสิทธิภาพ
ในการอธิบายหรือพยากรณ์พฤติกรรมทั้ง 2 ด้าน ซึ่งประกอบด้วยความต้ังใจซื้อ และการบอกต่อ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติร่วมกันได้ร้อยละ 46.00 ดังน้ันเมื่อแยกผลการวิเคราะห์ในแต่ละด้านของ
การรับรู้ สามารถสรุปผลได้ดังน้ี 

1) ความต้ังใจซื้อ 
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น ซี ต่อ

รูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรกับพฤติกรรมด้านความต้ังใจซื้อ พบว่า รูปแบบความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรทั้ง 4 รูปแบบมีค่าความสัมพันธ์ปานกลางกับพฤติกรรมด้านความ
ต้ังใจซื้อและเป็นความสัมพันธ์เชิงบวกโดยมี 2 รูปแบบ ตามล าดับความส าคัญ คือ ความรับผิดชอบ
ด้านจริยธรรม และความรับผิดชอบด้านการให้เพื่อสังคม เป็นตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการ
อธิบายหรือพยากรณ์พฤติกรรมด้านความต้ังใจซื้อ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติร่วมกันได้ร้อยละ 41.40 

2) การบอกต่อ 
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น ซี ต่อ

รูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรกับพฤติกรรมด้านการบอกต่อ พบว่า รูปแบบความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรทั้ง 4 รูปแบบ มีค่าความสัมพันธ์ปานกลางกับพฤติกรรมด้านการบอก
ต่อและเป็นความสัมพันธ์เชิงบวกโดยมี 2 รูปแบบ ตามล าดับความส าคัญ คือ ความรับผิดชอบด้าน
จริยธรรม และความรับผิดชอบด้านการให้เพื่อสังคม เป็นตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการอธิบาย
หรือพยากรณ์พฤติกรรมด้านการบอกต่อ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติร่วมกันได้ร้อยละ 40.10 

สมมติฐานที่ 3  การรับรู้คุณภาพการบริการ ภาพลักษณ์องค์กร และความไว้วางใจมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความต้ังใจซื้อและการบอกต่อของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น ซี 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การรับรู้คุณภาพการบริการ ภาพลักษณ์องค์กร และความ
ไว้วางใจมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความต้ังใจซื้อและการบอกต่อของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น ซี
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในระดับค่อนข้างสูงและเป็นความสัมพันธ์เชิงบวก 
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5.2  อภิปรายผลการวิจัย 
 

ส าหรับการอภิปรายผลการวิจัยในครั้งน้ีจะจ าแนกออกเป็น 3 ส่วนตามวัตถุประสงค์การ
วิจัย ซึ่งได้อธิบายดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

 
5.2.1 ระดับทัศนคติต่อรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 
ผลจากการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับทัศนคติต่อรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคม

ขององค์กรในภาพรวมอยู่ในระดับมากครอบคลุมทั้ง 4 รูปแบบตามล าดับความส าคัญได้แก่ ความ
รับผิดชอบต่อสังคมด้านเศรษฐกิจความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการให้เพื่อสังคมความรับผิดชอบ
ต่อสังคมด้านจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมด้านกฎหมาย โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.61 
และมีส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.73 ซึ่งถือว่ามีค่าการกระจายต่ า จึงกล่าวได้ว่ากลุ่มผู้บริโภคเจน
เนอเรชั่น ซี ในประเทศไทย ส่วนใหญ่มีระดับทัศนคติเก่ียวกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
อยู่ในระดับมากใกล้เคียงกัน โดยผลการวิเคราะห์น้ีสอดคล้องกับแนวคิดแบบจ าลองปิรามิดของ
ความรับผิดชอบต่อสังคม (The Pyramid of Corporate Social Responsibility) ตามแนวคิดของ 
Carroll (1998) ซึ่ งประกอบด้วย  4 มิ ติ  คือ  1)  ความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ  (Economic 
Responsibility)ที่เน้นการด าเนินธุรกิจให้เกิดก าไรเพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อผู้ก่อต้ัง      
2) ความรับผิดชอบทางกฎหมาย  (Law Responsibility) ซึ่งเป็นความรับผิดชอบขององค์กรจะต้อง
บริหารงานภายใต้กรอบของกฎหมาย 3) ความรับผิดชอบด้านจริยธรรม (Ethic Responsibility) เป็น
การด าเนินธุรกิจตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือสมาชิกในสังคม แสดงออกทาง      
4) ความรับผิดชอบด้านการให้เพื่อสังคม  (Philanthropy Responsibility) เป็นการท ากิจกรรมเกีย่วกบั
การสนับสนุนสวัสดิการและมิตรภาพที่ดีของมนุษย์ (Carroll, 1998)  และสอดคล้องกับค ากล่าวของ 
Zdravkovic, Magnusson, and Stanley (2010) ที่ได้กล่าวถึงข้อดีของการแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กรสามารถช่วยสร้างทัศนคติในเชิงบวกของผู้บริโภคต่อองค์กร  

เมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายข้อค าถาม พบว่า ข้อค าถามที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดสามารถน ามา
สรุปความมุ่งหมายส าคัญของการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรพบว่า กลุ่ม
ผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น ซี  ให้ความส าคัญหรือต้องการให้องค์กรด าเนินงานโดย 1) องค์กรควร
แสวงหาโอกาสทางธุรกิจในการท าก าไรสูงสุดเพื่อรับผิดชอบต่อการด ารงอยู่ของกิจการ  โดย
จุดมุ่งหมายของการด าเนินการขององค์กรยังคงต้องด าเนินธุรกิจให้ด ารงไว้ซึ่งความส าเร็จทางด้าน
การเงินควบคู่กับการดูแลไม่ให้การด าเนินงานน้ันส่งผลกระทบทางลบต่อผู้อื่นหรือสังคม 2) องค์กร
ควรส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเข้าร่วมในกิจกรรมอาสาสมัครการกุศล  ด้วยความสมัครใจ           
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3) องค์กรควรปลูกจิตส านึกการด าเนินงานที่มุ่งเน้นการเติบโตทางธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 4) องค์กรด าเนินกิจการโดยเคารพและปฎิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด  ซึ่ง
สอดคล้องกับการให้ความหมายความรับผิดชอบต่อสังคมของ The World Business Council for 
Sustainable Development (2013) ได้ระบุว่า ความหมายความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเป็น
ความมุ่งหมายอย่างต่อเน่ืองขององค์การต่อการปฏิบัติตามพันธสัญญาในการด าเนินธุรกิจอย่างมี
จริยธรรม เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ พร้อมไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของพนักงานและครอบครัว ตลอดจนชุมชนและสังคม  เช่นเดียวกับการให้ความหมายของ
คณะกรรมาธิการยุโรป (1999 อ้างถึงใน วิภาดา วีระสัมฤทธิ, 2553, น. 17) ได้ให้ความหมายว่า 
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การเป็นแนวคิดที่ผสมผสานความใส่ใจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ไว้ในกระบวนการด าเนินธุรกิจและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใต้พื้นฐานการ
กระท าตามความสมัครใจ ความมุ่งมั่น หรือพันธสัญญา ที่ธุรกิจมีอยู่อย่างต่อเน่ือง ในการที่จะ
ประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมและมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยการปรับปรุงคุณภาพ
ชีวิตของผู้ใช้แรงงาน ตลอดจนครอบครัวของเขาเหล่าน้ัน 

นอกจากน้ันการที่ระดับทัศนคติต่อความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรอยู่ในระดับมาก 
อาจเน่ืองมาจากกลุ่มผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น ซี มีความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาของโลก มนุษยชาติ
และความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม (Morin, 2014) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคยุคน้ีมีความต้องการ
สินค้าและบริการจากองค์กรที่ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยผลการวิจัย
ดังกล่าวได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ กนกพร ดิษริยะกุล และบุหงา ชัยสุวรรณ (2557) ที่พบว่า
ผู้บริโภคมีความต้องการสินค้าและบริการที่แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมมากข้ึน แล้ว
ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณชา กาญจนมุสิก (2554) ที่มีการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการปฎิบัติ 
CSR ขององค์กรธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานครทีมีผลต่อผู้บริโภค โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความ
คิดเห็นเก่ียวกับการท ากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ขององค์กร ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก และผลยังสอดคล้องกับค ากล่าวที่ว่าการด าเนินงานที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กร จะท าให้ผู้บริโภคในยุคปัจจุบันหรือที่เรียกว่ายุคการตลาด 3.0 ซึ่งเป็นยุคที่ผู้บริโภคตระหนัก
ถึงปัญหาทางสังคม เลือกที่จะแสดงความรับผิดชอบต่อในฐานะของมนุษยชนผ่านการเลือกซื้อ
สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Kotler, Kartajaya, & Setiawan, 2011) 
ดังน้ันแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรจึงเป็นแนวทางที่เหมาะสมในการประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินธุรกิจในยุคปัจจุบันโดยความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมขององค์กรธุรกิจจะเป็นข้อก าหนดที่
องค์กรน ามาใช้ในการเพิ่มผลกระทบเชิงบวกสู่สังคมในขณะที่ลดผลกระทบเชิงลบลง             
(Ferrell & Hartline, 2008) 
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เมื่อพิจารณาทัศนคติต่อรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นรายองค์กร พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีระดับทัศนคติต่อรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมของแต่ละองค์กรในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยองค์กรที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด คือ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) (EGCO) รองลงมา
ได้แก่ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน) (SE–ED) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) (SCG) 
บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) (PTT) บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่นจ ากัด (มหาชน) (DTAC) 
บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) (TOP) บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) (WACOAL) และบริษัท 
รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (BMCL) ตามล าดับ เหตุผลที่สนับสนุนผลการวิจัยที่สะท้อนภาพ
ระดับทัศนคติต่อรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมของแต่ละองค์กรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เน่ืองมาจากองค์กรในการวิจัยครั้งน้ีส่วนใหญ่เป็นองค์กรที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งแสดง
ถึงโครงสร้างทางการเงินขนาดใหญ่จึงมีความพร้อมต่อการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสงัคมของ
องค์กร นอกจากน้ียังเป็นองค์กรที่มีความมั่นคงในการประกอบธุรกิจจึงมีความพร้อมในการ
สนับสนุนงบประมาณ และก าลังคน ประกอบกับองค์กรมีการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมเป็นระยะเวลานานแล้ว จึงท าให้ผู้บริโภคมีการรับรู้ ข่าวสาร ขององค์กรผ่านทางสื่อต่างๆ โดย
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) (EGCO) เป็นองค์กรที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดอาจ โดยบริษัท ผลิตไฟฟ้า 
จ ากัด (มหาชน) (EGCO) เล็งเห็นถึงความส าคัญของ ‘สังคม’ ว่ามีบทบาทยิ่งต่อการสร้างสรรค์และ
พัฒนาเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม จึงยึดมั่นในภารกิจ “ผู้สร้างสรรค์พลังงาน...เพื่อชีวิต” มา
อย่างต่อเน่ือง นอกจากการขยายการเจริญเติบโตทางด้านธุรกิจ ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม บริษัทยังมุ่งมั่นสรรค์สร้าง ‘ความสุข’ และเสริมสร้าง ‘คุณค่า’ สู่พนักงานและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และก่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกภาคส่วน  จึงได้
ด าเนินการบนเส้นทางหลัก 3 ด้าน ประกอบด้วยเส้นทางการอนุรักษ์ ‘ป่าต้นน้ า’เส้นทางการส่งเสริม
การเรียนรู้และสร้างจิตสาธารณะใน ‘เยาวชน’เส้นทางการส่งเสริมและพัฒนา ‘คุณภาพชีวิตชุมชน’
(EGCO Group, 2551) ซึ่งล้วนแต่ให้ความส าคัญกับการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมจึง
เป็นเหตุผลที่ท าให้ได้รับค่าเฉล่ียสูงสุด  

อย่างไรก็ตามปัจจุบันองค์กรธุรกิจสามารถผลิตสินค้าหรือบริการต่างๆ ออกมาได้เท่าเทียม
กันหรือใกล้เคียงกันเป็นอย่างมาก ดังน้ันองค์กรธุรกิจในยุคปัจจุบันจึงเกิดการแข่งขันสูง จึงต้องมี
การปรับกลยุทธุ์ในการด าเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความแตกต่างและข้อได้เปรียบทางธุรกิจ ซึ่งแนวคิด
ความรับผิดชอบต่อสังคมสามารถเข้ามาตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งผลการวิจัยก็แสดงให้เห็นว่า
ผู้บริโภคยุคน้ีมีความใส่ใจในสิ่งแวดล้อม สังคม เป็นอย่างมาก ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าว Bronn and 
Vrioni (2001) ได้กล่าวถึงการแข่งขันของโลกธุรกิจในปัจจุบันว่า เน่ืองจากองค์กรธุรกิจต่างๆ
สามารถผลิตสินค้าและบริการที่มีลักษณะ คุณภาพ ราคา และการบริการได้ใกล้เคียงกันมากข้ึน 
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ส่งผลให้แต่ละองค์กรต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธุ์ในการด าเนินธุรกิจ เพื่อสร้างข้อได้เปรียบทางการ
แข่งขันและสร้างความแตกต่างให้แก่องค์กรตนเองจากองค์กรคู่แข่ง โดยการน าแนวคิดความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรมาใช้ในการด าเนินงานธุรกิจ  

 
5.2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้คุณภาพการบริการ ภาพลักษณ์องค์กร และความ 
 ไว้วางใจกับพฤติกรรมความตั้งใจซื้อและการบอกต่อของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น ซี 
ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับการรับรู้ในระดับมากต่อองค์กรที่แสดงความ

รับผิดชอบต่อสังคมทั้ง 3 ด้าน ตามล าดับความส าคัญ คือ คุณภาพการบริการ ความไว้วางใจ และ
ภาพลักษณ์องค์กรโดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 3.81 และมีส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.67 ซึ่งถือว่ามี
ค่าการกระจายต่ า จึงกล่าวได้ว่ากลุ่มผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น ซี ในประเทศไทย ส่วนใหญ่มีระดับการ
รับรู้คุณภาพการบริการ ภาพลักษณ์องค์กร และความไว้วางใจต่อองค์กรที่แสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคมอยู่ในระดับมากใกล้เคียงกัน อาจเน่ืองมาจากองค์กรที่ด าเนินงานด้วยความเอาใจใส่ ช่วยเหลือ 
ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังด าเนินงานภายใต้
กฎหมายและในกรอบจริยธรรมอันดีของสังคม ได้สร้างการรับรู้ที่ดีต่อกลุ่มตัวอย่าง ทั้งด้าน
ภาพลักษณ์องค์กรและคุณภาพการบริการ ซึ่งผลการวิจัยยังสอดคล้องกับแนวคิดที่ว่า การด าเนิน
กิจการโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคมจะส่งผลให้กิจการสามารถสร้างชื่อเสียงได้ (Fan, 2005) แล้ว
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Walker and Kent (2009) ที่ได้ท าการศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อ
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของอุตสาหกรรมการกีฬา พบว่า การด าเนินงานด้าน CSR ของ
องค์กรกีฬา มีอิทธิพลต่อการรับรู้ความมีชื่อเสียงขององค์กร และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Pooltong (2008) วิเคราะห์บทบาทของความคาดหวังในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม  
คุณลักษณะของลูกค้าและกิจการ (Customer Company Identification) และการรับรู้ในคุณภาพ
บริการ ที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของลูกค้าในอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์ของประเทศไทยพบว่า
ความคาดหวังในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมมีอิทธิพลโดยอ้อมต่อความภักดีของลูกค้า ผ่าน
ตัวแปรการรับรู้ในคุณภาพบริการ และการรับรู้ในคุณภาพบริการ มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออ้ม
ต่อความภักดีของลูกค้า 

เมื่อพิจารณาระดับการรับรู้เป็นรายองค์กร มีระดับการรับรู้ในระดับมากต่อองค์กรที่แสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคมโดยองค์กรที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 
(SE–ED) รองลงมาได้แก่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) (SCG) บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ ากัด 
(มหาชน) (EGCO) บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) (TOP) บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
จ ากัด (มหาชน) (DTAC) บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) (PTT) บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) 
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(WACOAL) บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (BMCL) และบริษัท บางจากปิโตรเลียม 
จ ากัด (มหาชน) (BCP) ตามล าดับ เหตุผลที่สนับสนุนผลการวิจัยที่สะท้อนภาพระดับการรับรู้ต่อ
องค์กรที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของแต่ละองค์กรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  อาจ
เน่ืองมาจากองค์กรเหล่าน้ีมีการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมมาเป็นระยะเวลานาน ซึ่งส่งผลต่อ
การรับรู้ของผู้บริโภค โดยบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน) (SE–ED) ได้รับค่าเฉลี่ยสูงสุด อาจ
เน่ืองมาจากองค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดีมาตลอดประกอบกับเป็นองค์กรที่ไม่เคยตกเป็นประเด็นทาง
สังคมในด้านไม่ดีหรือมีการด าเนินธุรกิจที่ส่งผลต่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อม และมีการท ากจิกรรมเพือ่
สังคมมาอย่างต่อเน่ือง จึงเป็นเหตุผลที่ท าให้ได้รับค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องการ
ยินดีซื้อสินค้าของ ผู้บริโภคชาวไทย พบว่า ร้อยละ 90 ยินดีซื้อสินค้าจากผู้ผลิตในแต่ละ
อุตสาหกรรม หากสินค้าเหล่าน้ันมีส่วนในความรับผิดชอบต่อสังคม  (สุรพงษ์ พินิตเกียรติสกุล, 
2554) 

ด้านระดับพฤติกรรม ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับพฤติกรรมในระดับมากต่อ
องค์กรที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมทั้ง 2 ด้าน ตามล าดับความส าคัญ คือ ความต้ังใจซื้อ และ
การบอกต่อ โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.61 และมีส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.72 ซึ่งถือว่ามีค่า
การกระจายต่ า จึงกล่าวได้ว่ากลุ่มผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น ซี ในประเทศไทย ส่วนใหญ่มีระดับ
พฤติกรรมความต้ังใจซื้อ และการบอกต่อต่อองค์กรที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอยู่ในระดับ
มากใกล้เคียงกัน อาจเน่ืองมาจากองค์กรที่ด าเนินงานตามบรรทัดฐานของสังคม และเป็นองค์กรที่
เป็นพลเมืองที่ดีของสัมคม ผ่านการสนับสนุนทรัพยากรทางการเงินและทรัพยากรมนุษยข์ององค์กร 
ด้วยความสมัครใจในกิจกรรมการกุศลต่างๆ ซึ่งการด าเนินงานรูปแบบน้ีท าให้กลุ่มตัวอย่างเกิด
ความรู้สึกที่ดีต่อองค์กรจึงน าไปสู่พฤติกรรมความต้ังใจซื้อ และเมื่อเกิดความประทับใจในตัวสินค้า
หรือบริการก็จะเกิดการบอกต่อไปยังบุคคลอื่นในที่สุด ซึ่งผลการวิจัยยังสอดคล้องกับแนวคิด 
Fitzsimon and Morwitz (1996) กล่าวว่า ความต้ังใจซื้อของผู้บริโภคน้ันข้ึนอยู่กับประสบการณ์การ
ใช้สินค้าของผู้บริโภคและทัศนคติที่มีต่อตราสินค้า แล้วยังสอดคล้องกับผลการส ารวจของ Edelman 
(2010) ได้ระบุว่า ผู้บริโภคทั่วโลกร้อยละ 85 ชื่นชมแบรนด์ที่ท ากิจกรรมตอบแทนสังคม ร้อยละ 70 
ยินดีจ่ายเงินเพิ่มเพื่อซื้อสินค้าแบรนด์น้ัน ร้อยละ 55 จะแนะน าสินค้าน้ันให้เพื่อนและสมาชิกใน
ครอบครัว และสอดคล้องกับผลของ Bhattacharya and Sen (2004) ระบุว่าชาวอเมริกันร้อยละ 79 จะ
นึกถึงองค์กรที่มีการด าเนินการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหน่ึงในตัวเลือก เมื่ออยู่ใน
ข้ันตอนของกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือบริการ และร้อยละ 36 ระบุว่ากิจกรรมการ
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของพวกเขา
ได้ และในปี ค.ศ. 2002 ได้ท าการส ารวจเพิ่มเติมพบว่า ชาวอเมริกันร้อยละ 84 มีแนวโน้มที่จะ
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เปลี่ยนมาใช้สินค้าและบริการขององค์กรธุรกิจที่มีการด าเนินงานและให้ความส าคัญกับการ
ช่วยเหลือประเด็นของสังคม ในกรณีที่พบว่าคุณภาพและราคาของสินค้าหรือบริการขององค์กร
ดังกล่าว มีความใกล้เคียงกับสินค้าหรือบริการขององค์กรเดิมที่พวกเขาเป็นลูกค้าอยู่ ดังน้ัน ความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรจึงกลายเป็นแนวทางบริหารจัดการที่ส าคัญส าหรับองค์กรธุรกิจ 
เพราะแม้ว่าธุรกิจจะได้รับความเห็นชอบหรือสนับสนุนจากผู้ถือหุ้น แต่ถ้าถูกปฎิเสธจากสังคม 
ไม่ได้รับการสนับสนุนจากสังคมแล้ว คงไม่มีองค์ใดอยู่รอดได้ (อนันตชัย ยูรประถม, 2550) 

เมื่อพิจารณาระดับพฤติกรรมเป็นรายองค์กร มีระดับพฤติกรรมในระดับมากต่อองค์กรที่
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยองค์กรที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด 
(มหาชน) (SE–ED) รองลงมาได้แก่ บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) (WACOAL) บริษัท ปูนซิ
เมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) (SCG) บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) (EGCO) บริษัท ไทยออยล์ 
จ ากัด (มหาชน) (TOP) บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (BMCL) บริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) (PTT) บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่นจ ากัด (มหาชน) (DTAC) และบริษัท          บาง
จากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) (BCP) ตามล าดับ เหตุผลที่สนับสนุนผลการวิจัยที่สะท้อนภาพ
ระดับพฤติกรรมต่อองค์กรที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของแต่ละองค์กรในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก อาจเน่ืองมาจากองค์กรเหล่าน้ีมีการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมมาเป็นระยะเวลานาน 
ซึ่งส่งผลต่อการรับรู้ของผู้บริโภค จึงให้การสนับสนุนสินค้าหรือบริการจากองค์กรน้ี ประกอบกับ
สินค้าและบริการขององค์กรเป็นสินค้าและบริการที่ใช้อยู่ในชีวิตประจ าวันของผู้บริโภค โดยบรษิทั 
ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน) (SE–ED) ได้รับระดับพฤติกรรมมากที่สุด ซึ่งกลุ่มผู้บริโภคเจนเนอ
เรชั่น ซี มีพฤติกรรมต่อบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน) (SE–ED) เช่น หากต้องการจะใช้บริการ
หรือซื้อสินค้า มีความเป็นไปได้สูงที่จะซื้อสินค้าขององค์กรน้ี และยินดีที่จะแนะน าบริการหรือ
สินค้าขององค์กรที่น้ีแก่ญาติมิตรและคนรู้จัก อาจเน่ืองมาจากองค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดีมาตลอดและมี
การท ากิจกรรมเพื่อสังคมมาอย่างต่อเน่ือง จึงท าให้มีการแสดงพฤติกรรมต่อองค์กรน้ีมากที่สุด 

อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้วิจัยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้คุณภาพการบริการ 
ภาพลักษณ์องค์กร และความไว้วางใจกับพฤติกรรมความต้ังใจซื้อและการบอกต่อของผู้บริโภคเจน
เนอเรชั่น ซี ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้คุณภาพการบริการ ภาพลักษณ์องค์กร และความไว้วางใจมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความต้ังใจซื้อและการบอกต่อของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น ซี อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติในระดับค่อนข้างสูงและเป็นความสัมพันธ์เชิงบวก อาจเน่ืองมากจากหากกลุ่ม
ตัวอย่างมีการรับรู้ทั้ง 3 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย คุณภาพการบริการ ภาพลักษณ์องค์กร และความ
ไว้วางใจขององค์กรที่มีการด าเนินงานโดยรับผิดชอบต่อสังคม ก็จะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมทั้ง         
2 ด้าน ประกอบด้วย ความต้ังใจซื้อและการบอกต่อกล่าวคือ มีผลต่อการรับรู้คุณภาพการบริการว่า
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องค์กรสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มใจ หรือมีผลต่อ
ภาพลักษณ์ขององค์กรว่าองค์กรมีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งส่งผลต่อไปยังความไว้วางใจต่อ
องค์กรและให้ผลต่อไปยังความต้ังใจซื้อสินค้าหรือบริการขององค์กรและการบอกต่อเกี่ยวกับ
องค์กรหรือสินค้าบริการในทางที่ดีแก่บุคคลอื่น 

ดังน้ันผลจากการด าเนินธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อสั งคม จะท าให้ธุรกิจประสบ
ความส าเร็จ และจะน าไปสู่การพัฒนาสังคมที่ดีในอนาคต ซึ่งการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคมไม่ใช่เป็นเพียงการด าเนินกิจกรรมหนึ่งๆ ขององค์กรเท่าน้ัน แต่เป็นการด าเนินที่ส่งผลดีต่อ
สังคมรอบข้าง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งผู้บริโภค และยังส่งผลต่อองค์กรและตราสินค้าเป็นอย่าง
มาก ดังค ากล่าวที่ ว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเป็นแนวทางที่ เหมาะสมในการ
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินธุรกิจ เพราะเชื่อมั่นว่าการด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและมีความ
รับผิดชอบจะท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน ซึ่งสามารถก่ อให้เกิดประโยชน์ที่
หลากหลายทั้งที่มีลักษณะเป็นนามธรรม และรูปธรรม อาทิ สร้างภาพพจน์ที่ดี เพิ่มมูลค่าตราสินค้า 
และสร้างชื่อเสียงให้กับองค์กร (Bevan, lsles, Emery, & Hoskins, 2004; Schaltegger & Burritt, 
2005; Weber, 2008) สามารถเป็นแหล่งของโอกาส และขยายความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
(Porter & Kramer, 2006; Stephenson, 2009; Weber, 2008) ตลอดจนช่วยให้องค์กรลดและจัดการ
ความเสี่ยงจากแรงกดดันทางสังคมและกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ (Bevan et al., 2004; Schaltegger & 
Burritt, 2005) 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย Pavlos et al. (2009) ได้ท าการศึกษาบทบาทและคุณลักษณะของ
ความรับผิดชอบต่อสังคม ที่ เกี่ยวข้องกับความไว้วางใจ และความภักดีของลูกค้า กรณีศึกษา
อุตสาหกรรมบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประเทศ Greece พบว่า ระหว่างแรงกระตุ้น 4 รูปแบบ คือ 
แรงขับเคลื่อนเก่ียวกับประเด็นจริยธรรม แรงขับเคลื่อนเชิงกลยุทธ์ แรงขับเคลื่อนจากผู้มีส่วนได้เสยี 
และจากคุณค่าหรือค่านิยม ที่ท าให้กิจการต้องจัดท ากิจกรรม CSR มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับ
ความไว้วางใจขอลูกค้า และพฤติกรรมความต้ังใจใช้บริการ แล้วยังสอดคล้องกับงานวิจัย          นิ
สากร โลกสุทธิ (2551) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์การใช้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม 
(CSR) เพื่อการสร้างภาพลักษณ์ของบริษัท สิงห์ คอร์เปอร์เรชั่น จ ากัด ซึ่งผลการวิจัยพบว่า บริษัทฯ
มีการด าเนินกิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อปรับภาพลักษณ์ของบริษัทฯในการ
รับรู้ของผู้บริโภค โดยใช้การเชื่อมโยงในคุณสมบัติต่างๆ จากมุมมองของผู้บริโภคทั้ง 4 ด้าน ตาม
หัวข้อมิติของภาพลักษณ์ในแนวคิดภาพลักษณ์ขององค์กร โดยด าเนินกิจกรรมการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมในประเด็นทั้ง 5 ด้าน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้กิจกรรมการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ด้านการเป็นผู้สนับสนุนกีฬามากที่สุด นอกจากน้ีการด าเนิน
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กิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ยังมีความสัมพันธ์เชิงบวกในการรับรู้
ภาพลักษณ์ของบริษัทฯ อีกด้วย กล่าวคือ ยิ่งบริษัทฯมีการด าเนินกิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมมากเท่าไหร่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนและลงพื้นที่ปฎิบัติงานด้วย
ตนเอง ยิ่งท าให้กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ภาพลักษณ์ของบริษัทฯ  ในทางที่ดีมากข้ึนเท่าน้ัน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัย Longinos, Salvador, and Alicia (2009) ศึกษาพบว่าการรับรู้องค์กรที่ด าเนิน
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมมีความสัมพันธ์กับผลด้านบวกขององค์กร โดยมีความสัมพันธ์
เชิงบวกระหว่างกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมกับเอกลักษณ์องค์กร ท าให้สามารถรู้จักองค์กร
ผ่านการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมได้และสอดคล้องกับงานวิจัยของ De Matos and Rossi 
(2006) ศึกษาปฏิกิริยาการตอบสนองของผู้บริโภคต่อกิจกรรม CSR โดยวัดในรูปของการวินิจฉัย
คุณค่าผลิตภัณฑ์ และพฤติกรรมการซื้อที่มีลักษณะของการซื้อหรืออุดหนุนซ้ า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา
เป็นผู้บริโภครถยนต์ในประเทศบราซิล พบว่า การจัดท ากิจกรรม CSR ของธุรกิจ มีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางบวกกับคุณค่าของผลิตภัณฑ์หรือตรายี่ห้อ (Brand) และพฤติกรรมความต้ังใจซื้อหรือใช้
บริการ 

 
5.2.3  ทัศนคติต่อรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรที่เป็นปัจจัยพยากรณ์การ 
 รับรู้และพฤติกรรมของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น ซี 
ผลการวิเคราะห์ทัศนคติต่อรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรที่เป็นปัจจัย

พยากรณ์การรับรู้ ด้วยสถิติถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) พบว่ามี 4 รูปแบบ 
ตามล าดับความส าคัญ คือ ความรับผิดชอบด้านกฎหมาย ความรับผิดชอบด้านการให้เพื่อสังคม 
ความรับผิดชอบด้านจริยธรรม และความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ เป็นตัวแปรที่มีประสิทธิภาพใน
การอธิบายหรือพยากรณ์การรับรู้ทั้ง 3 ด้าน ซึ่งประกอบด้วยคุณภาพการบริการ ภาพลักษณ์องค์กร 
และความไว้วางใจ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติร่วมกันได้ร้อยละ 64.70 และผลการวิเคราะห์ทัศนคติ
ต่อรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรที่เป็นปัจจัยพยากรณ์พฤติกรรม พบว่า มี 2 รูปแบบ 
ตามล าดับความส าคัญ คือ ความรับผิดชอบด้านจริยธรรม และความรับผิดชอบด้านการให้เพื่อสงัคม 
เป็นตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการอธิบายหรือพยากรณ์พฤติกรรมทั้ง 2 ด้าน ซึ่งประกอบด้วยความ
ต้ังใจซื้อและการบอกต่อ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติร่วมกันได้ร้อยละ 46.00 โดยผลการวิเคราะห์น้ี
สอดคล้องกับการน าแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรมาใช้ในกลยุทธ์ขององค์กร ท าให้
องค์กร  ผลิตภัณฑ์แตกต่างทั้งในด้านภาพลักษณ์  ชื่อเสียงที่ดี  รวมไปถึงการรับรู้ตราสินค้าการ
ตัดสินใจซื้อสินค้า บริการของผลิตภัณฑ์น้ันๆ ผลดีของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรยัง
ประกอบด้วย การเพิ่มยอดขายและส่วนแบ่งการตลาด ความนิยมชมชอบในหมู่ผู้บริโภค  ส่งผลต่อ
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การตัดสินใจซื้อ/ไม่ซื้อ เพิ่มประสิทธิภาพในต าแหน่งทางการตลาดของแบรนด์ เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กรและสร้างชื่อเสียง (Kotler & Lee, 2005) 

ผลการวิจัยได้สอดคล้องกับแนวคิด Ajzen (2002) กล่าวว่าบุคคลจะแสดงหรือไม่แสดง
พฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งน้ัน เกิดจากความสมัครใจและมีเหตุผลเสมอ  เป็นการสะท้อนให้เห็น
ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของผู้บริโภคต่อพฤติกรรม กล่าวคือ  พฤติกรรมของบุคคลเกิดจาก
ความต้ังใจที่จะแสดงพฤติกรรม ซึ่งได้รับอิทธิพลจากทัศนคติของบุคคลน้ัน และบรรทัดฐานความ
เชื่อของบุคคลเกี่ยวกับความเหมาะสมของพฤติกรรม และแรงจูงใจให้ปฏิบัติตาม ดังน้ันหาก
ผู้บริโภคเกิดทัศนคติที่ดีต่อการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ผู้บริโภคก็จะแสดง
พฤติกรรมออกมาในรูปแบบของการซื้อสินค้าหรือใช้บริการจากองค์กรดังกล่าว  รวมถึงการแนะน า
หรือบอกต่อแก่บุคคลอื่นซึ่งสามารถสรุปเป็นแผนภาพได้ดังภาพที่ 5.1 และภาพที่ 5.2  

 

 
ภาพที่ 5.1  แผนภาพแสดงผลสรุปทัศนคติต่อรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรที่เป็น 
 ปัจจัยพยากรณ์การรับรู้ของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น ซี 
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ภาพที่ 5.2  แผนภาพแสดงผลสรุปทัศนคติต่อรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรที่เป็น 
 ปัจจัยพยากรณ์พฤติกรรมของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น ซี 
 

1) คุณภาพการบริการ 
รูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรที่เป็นปัจจัยพยากรณ์การรับรู้ด้าน

คุณภาพการบริการ พบว่า มี 4 รูปแบบ ตามล าดับความส าคัญ คือ ความรับผิดชอบด้านกฎหมาย 
ความรับผิดชอบด้านการให้เพื่อสังคม ความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ และความรับผิดชอบด้าน
จริยธรรม เป็นตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการอธิบายหรือพยากรณ์การรับรู้ด้านคุณภาพการบริการ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติร่วมกันได้ร้อยละ 57.60 อาจเน่ืองมาจากองค์กรที่ด าเนินงานด้วยความเอา
ใจใส่ ช่วยเหลือ ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม อีกทั้งยัง
ด าเนินงานภายใต้กฎหมายและในกรอบจริยธรรมอันดีของสังคม ได้สร้างการรับรู้ด้านคุณภาพการ
บริการที่ดีต่อผู้บริโภค 

ผลการวิจัยดังกล่าวได้ไปสอดคล้องกับงานวิจัยของ Pooltong and Mandhachitara 
(2009) ศึกษาอิทธิพลของความคาดหวังของลูกค้าต่อการจัดกิจกรรม CSR ขององค์กร และการรับรู้
คุณภาพบริการ ที่มีต่อความรู้สึกชอบในแบรนด์ (Brand Effect) ของลูกค้าในธุรกิจธนาคารพาณิชย์
ของไทย พบว่า กิจกรรม CSR มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อตัวแปรการรับรู้คุณภาพบริการ
และสอดคล้องกับแนวคิดเชิงทฤษฎีที่พัฒนาโดย  อนุวัต สงสม (2556) ที่อธิบายว่าแบบจ าลอง
เส้นทางอิทธิพลของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรมีผลโดยตรงในด้านการรับรู้คุณภาพ
บริการ ซึ่งสามารถสรุปเป็นแผนภาพได้ดังภาพที่ 5.3 
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ภาพที่ 5.3  แผนภาพแสดงผลสรุปทัศนคติต่อรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรที่เป็น 
 ปัจจัยพยากรณ์การรับรู้ด้านคุณภาพการบริการของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น ซี 
 

2) ภาพลักษณ์องค์กร 
รูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรที่เป็นปัจจัยพยากรณ์การรับรู้ด้าน

ภาพลักษณ์องค์กร พบว่า มี 3 รูปแบบ ตามล าดับความส าคัญ คือ ความรับผิดชอบด้านการให้เพื่อ
สังคม ความรับผิดชอบด้านจริยธรรม และความรับผิดชอบด้านกฎหมาย เป็นตัวแปรที่มี
ประสิทธิภาพในการอธิบายหรือพยากรณ์การรับรู้ด้านภาพลักษณ์องค์กรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ร่วมกันได้ร้อยละ 61.70 ซึ่งผลการวิจัยยังสอดคล้องกับแนวคิดที่ว่า การด าเนินกิจการโดยมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมจะส่งผลให้กิจการสามารถสร้างชื่อเสียงได้ (Fan, 2005) 

ผลการวิจัยยังสอดคล้องกับตัวอย่างของบริษัทไมโครซอฟท์ ที่ได้ก่อต้ังมูลนิธิบิล 
และเมลินดา เกตส์ เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับวิทยาลั ยชุมชนชนกลุ่มน้อยใน
สหรัฐอเมริกา การที่บริษัทมีความสนใจในปัญหาของสังคม ใส่ใจและลงมือช่วยเหลือน้ัน เป็นผลดี
ต่อภาพลักษณ์ทั้งเจ้าของบริษัท สินค้า และองค์กร ส่งผลให้ลูกค้าเกิดความเชื่อในสินค้า ยอมรับ 
และตัดสินใจซื้อในที่สุด (วรัญญา ศรีเสวก, 2551) แล้วสอดคล้องกับงานวิจัยของ Walker and Kent 
(2009) ที่ได้ท าการศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ
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อุตสาหกรรมการกีฬา พบว่า การด าเนินงานด้าน CSR ขององค์กรกีฬา มีอิทธิพลต่อความมีชื่อเสียง
ขององค์กร แล้วยังสอดคล้องกับงานวิจัยนิสากร โลกสุทธิ (2551) ได้ท าการศึกษาเก่ียวกับกลยุทธ์
การใช้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เพื่อการสร้างภาพลักษณ์ของบริษัท สิงห์            คอร์
เปอร์เรชั่น จ ากัด พบว่า บริษัทฯ มีการด าเนินกิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อปรับ
ภาพลักษณ์ของบริษัทฯในการรับรู้ของผู้บริโภค โดยใช้การเชื่อมโยงในคุณสมบัติต่างๆ จากมุมมอง
ของผู้บริโภคทั้ง 4 ด้าน ตามหัวข้อมิติของภาพลักษณ์ในแนวคิดภาพลักษณ์ขององค์กร โดยด าเนิน
กิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในประเด็นทั้ง 5 ด้าน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้
กิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯด้านการเป็นผู้สนับสนุนกีฬามากที่สุด 
นอกจากน้ีการด าเนินกิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ยังมีความสมัพนัธเ์ชงิ
บวกในการรับรู้ภาพลักษณ์ของบริษัทฯ อีกด้วย กล่าวคือ ยิ่งบริษัทฯมีการด าเนินกิจกรรมการแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคมมากเท่าไหร่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าไปมีส่วนร่วมกบัชมุชนและลงพืน้ที่
ปฏิบัติงานด้วยตนเอง ยิ่งท าให้กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ภาพลักษณ์ของบริษัทฯ ในทางที่ดีมากข้ึน
เท่านั้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Pooltong (2008) วิเคราะห์บทบาทของความคาดหวังในการ
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม  คุณลักษณะของลูกค้าและกิจการ  (Customer Company 
Identification) และการรับรู้ในคุณภาพบริการ ที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของลูกค้าในอุตสาหกรรม
ธนาคารพาณิชย์ของประเทศไทยพบว่าความคาดหวังในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมมี
อิทธิพลโดยอ้อมต่อความภักดีของลูกค้า ผ่านตัวแปรการรับรู้ในคุณภาพบริการ และการรับรู้ใน
คุณภาพบริการ มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อความภักดีของลูกค้าซึ่งสามารถสรุปเป็น
แผนภาพได้ดังภาพที่ 5.4 

ภาพที่ 5.4 แผนภาพแสดงผลสรุปทัศนคติต่อรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรที่เป็น 
 ปัจจัยพยากรณ์การรับรู้ด้านภาพลักษณ์องค์กรของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น ซี 
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3) ความไว้วาง 
รูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรที่เป็นปัจจัยพยากรณ์การรับรู้ด้าน

ความไว้วางใจ พบว่ามี 4 รูปแบบ ตามล าดับความส าคัญ คือ ความรับผิดชอบด้านกฎหมาย ความ
รับผิดชอบด้านการให้เพื่อสังคม ความรับผิดชอบด้านจริยธรรม และความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ 
เป็นตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการอธิบายหรือพยากรณ์การรับรู้ด้านความไว้วางใจ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติร่วมกันได้ร้อยละ 57.60 อาจเน่ืองมาจากองค์กรที่ด าเนินงานความรับผิดชอบต่อ
สังคมด้านเศรษฐกิจซึ่งเป็นมิติแรกของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเพื่อบรรลุเป้าหมายใน
การจัดต้ังองค์กร ควบคู่กับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้านกฎหมายความรับผิดชอบต่อ
สังคมด้านจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการให้เพื่อสังคมด้วยการสนับสนุน
ทรัพยากรทางการเงินและทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร ซึ่งการด าเนินงานทั้ง 4 ด้านน้ีท าให้กลุ่ม
ตัวอย่างเกิดความไว้วางใจ ซึ่งผลการวิจัยยังสอดคล้องกับแนวคิด  Bourdeau (2005) องค์ประกอบ
ของความไว้วางใจจะเกี่ยวข้องกับความสามารถของผู้ให้บริการที่จะสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า 
การเป็นที่พึ่งพาอาศัยได้ ความซื่อสัตย์จริงใจ ความมีสมรรถนะในการให้บริการ การให้บริการอย่าง
ตรงไปตรงมาและเป็นประโยชน์ รวมทั้งความสามารถในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการให้ทัน
ต่อความต้องการต่อไปในอนาคตได้ 

ผลการ วิ จัย ดังกล่ าวไ ด้ไปสอดคล้องกับงานวิจัย  Yaowalak Poolthong and 
Rujirutana Mandhachitara (2009) ได้ท าการศึกษาเรื่องความคาดหวังของลูกค้าที่มีต่อการด าเนินงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร การรับรู้ภาพลักษณ์องค์กร และผลที่มีต่อตราสินค้า 
กรณีศึกษาธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) พบว่า การด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมใน
รูปแบบต่างๆมีผลต่อการรับรู้คุณภาพของบริการว่าเป็นธนาคารที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนา
บริการต่างๆให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเน่ือง ซึ่งส่งผลต่อไปยังความไว้วางใจ แล้วยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Swaen and Chumpitaz (2008) ศึกษาผลของ CSR ที่มีต่อความไว้วางใจของลูกค้าในประเทศ
เบลเยียม ส าหรับธุรกิจเครื่องส าอางและเสื้อผ้าชุดกีฬา โดยตัวแปรการรับรู้ด้านกิจกรรม  CSRของ
องค์กร ซึ่งผลพบว่า การรับรู้ด้านกิจกรรม CSR ขององค์กรดังกล่าว สามารถมีอิทธิพลได้ทั้งทางตรง
และทางอ้อมต่อความไว้วางใจของลูกค้า และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Castaldo (2009) ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ และความไว้วางใจของลูกค้า ที่มี
ต่อความภักดีของลูกค้าในกิจการค้าปลีกที่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีตราสัญลักษณ์แฟร์เทรด ( Fair 
Trade) กลุ่มตัวอย่างเป็นลูกค้าในเมืองมิลานและฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลีพบว่า ความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กร และความไว้วางใจของลูกค้าต่อระบบแฟร์เทรด มีอิทธิพลทางอ้อมต่อความภักดี
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ในตรายี่ห้อผลิตภัณฑ์ และความเต็มใจจะจ่าย ณ ระดับราคาพรีเมี่ยม โดยมีตัวแปรความไว้วางใจใน
ผลิตภัณฑ์ของผู้ค้าปลีกเป็นตัวแปรส่งผ่านซ่ึงสามารถสรุปเป็นแผนภาพได้ดังภาพที่ 5.5 

 
ภาพที่ 5.5  แผนภาพแสดงผลสรุปทัศนคติต่อรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรที่เป็น 
 ปัจจัยพยากรณ์การรับรู้ด้านความไว้วางใจของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น ซี 
 

4) ความต้ังใจซื้อ 
รูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรที่เป็นปัจจัยพยากรณ์พฤติกรรมความ

ต้ังใจซื้อ พบว่า มี 2รูปแบบ ตามล าดับความส าคัญ คือ ความรับผิดชอบด้านจริยธรรม และความ
รับผิดชอบด้านการให้เพื่อสังคมเป็นตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการอธิบายหรือพยากรณ์พฤติกรรม
ด้านความต้ังใจซื้อ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติร่วมกันได้ร้อยละ 41.40 อาจเน่ืองมาจากองค์กรที่
ด าเนินงานตามบรรทัดฐานของสังคม และเป็นองค์กรที่เป็นพลเมืองที่ดีของสัมคม ผ่านการ
สนับสนุนทรัพยากรทางการเงินและทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร ด้วยความสมัครใจในกิจกรรมการ
กุศลต่างๆ ซึ่งการด าเนินงานรูปแบบน้ีท าให้กลุ่มตัวอย่างเกิดความรู้สึกที่ดีต่อองค์กรจึงน าไปสู่
พฤติกรรมความต้ังใจซื้อ ซึ่งผลการวิจัยยังสอดคล้องกับแนวคิด Fitzsimon and Morwitz (1996) 
กล่าวว่า ความต้ังใจซื้อของผู้บริโภคน้ันข้ึนอยู่กับประสบการณ์การใช้สินค้าของผู้บริโภคและ
ทัศนคติที่มีต่อตราสินค้า 
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ผลการวิจัยดังกล่าวได้ไปสอดคล้องกับงานวิจัย De Matos and Rossi (2006) ศึกษา
ปฏิกริิยาการตอบสนองของผู้บริโภคต่อกิจกรรม CSR โดยวัดในรูปของการวินิจฉัยคุณค่าผลิตภัณฑ ์
และพฤติกรรมการซื้อที่มีลักษณะของการซื้อหรืออุดหนุนซ้ า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นผู้บริโภค
รถยนต์ในประเทศบราซิล พบว่า การจัดท ากิจกรรม CSR ของธุรกิจ มีความสัมพันธ์ในทิศทางบวก
กับคุณค่าของผลิตภัณฑ์หรือตรายี่ห้อ (Brand) และพฤติกรรมความต้ังใจซื้อหรือใช้บริการ และ
สอดคล้องกับงานวิ จัยของ  Russell, Decoster and Enea (2010)  การศึกษาแบบระยะยาว  
(Longitudinal) เกี่ ยวกับผลจากการด า เนินงานด้าน CSR ขององค์กรด้านการกีฬา ที่มี ต่อ
ความสัมพันธ์กับลูกค้าซึ่งในกรณีน้ีคือผู้ชม งานวิจัยน้ีแตกต่างจากงานอื่นๆ ที่ศึกษาจากข้อมูล
ภาคตัดขวาง  โดยผลการศึกษาพบว่ากิจกรรม CSR มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ ซึ่งสามารถสรุป
เป็นแผนภาพได้ดังภาพที่ 5.6 

 
ภาพที่ 5.6  แผนภาพแสดงผลสรุปทัศนคติต่อรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรที่เป็น 
 ปัจจัยพยากรณ์พฤติกรรมด้านความต้ังใจซื้อของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น ซี 
 

5) การบอกต่อ 
รูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรที่เป็นปัจจัยพยากรณ์พฤติกรรมการ

บอกต่อ พบว่า มี 2 รูปแบบ ตามล าดับความส าคัญ คือ ความรับผิดชอบด้านจริยธรรม และความ
รับผิดชอบด้านการให้เพื่อสังคมเป็นตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการอธิบายหรือพยากรณ์พฤติกรรม
ด้านการบอกต่อ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติร่วมกันได้ร้อยละ 40.10 อาจเน่ืองจากองค์กรที่มีการ
ด าเนินงานโดยมีจริยธรรมตามกรอบของสังคม เพื่อช่วยพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และในขณะเดียวกันก็
พยายามปรับปรุงคุณภาพชีวิตของพนักงาน ตลอดจนชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม มีผลต่อการรับรู้
ว่าเป็นองค์กรที่ดีจึงส่งให้เกิดการบอกต่อแก่บุคคลอื่นในทางดีเช่นกัน  
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ผลการวิจัยดังกล่าวได้ไปสอดคล้องกับงานวิจัยของ Pavlos et al. (2009) วิเคราะห์
บทบาทและคุณลักษณะของความรับผิดชอบต่อสังคม ที่เก่ียวข้องกับความไว้วางใจ  และความภักดี
ของลูกค้า กรณีศึกษาอุตสาหกรรมบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประเทศ Greece พบว่า การรับรู้ต่อ
การจัดกิจกรรม CSR ขององค์กรมีอิทธิพลต่อความต้ังใจในการแนะน าหรือบอกต่อและสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Russell, Decoster and Enea (2010) เป็นการศึกษาแบบระยะยาว  (Longitudinal) 
เก่ียวกับผลจากการด าเนินงานด้าน CSR ขององค์กรด้านการกีฬา ที่มีต่อความสัมพันธ์กับลูกค้าซึ่ง
ในกรณีน้ีคือผู้ชม พบว่า การด าเนินงานด้าน CSR ขององค์กรด้านการกีฬามีอิทธิผลต่อการบอกต่อ
แบบปากต่อปาก  (Word of Mouth)  ซ่ึงสามารถสรุปเป็นแผนภาพได้ดังภาพที่ 5.7 

 

ภาพที่ 5.7  แผนภาพแสดงผลสรุปทัศนคติต่อรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรที่เป็น 
 ปัจจัยพยากรณ์พฤติกรรมด้านการบอกต่อของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น ซี 
 

ดังน้ัน หากองค์กรต้องการสร้างการรับรู้ด้านคุณภาพบริการและความไว้วางใจ องค์กรควร
ด าเนินธุรกิจภายใต้กฎหมายและปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กฎหมายก าหนดไว้เป็นพื้นฐานก่อนแลว้จึง
แสดงความเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม โดยการด าเนินงานด้วยความเอาใจใส่ ช่วยเหลือ ยกระดับ
คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม ภายใต้พื้นฐานการกระท าตามความ
สมัครใจ แล้วจึงด าเนินงานในด้านจริยธรรมและด้านเศรษฐกิจ ตามล าดับ แต่หากต้องการสร้างการ
รับรู้ด้านภาพลักษณ์ องค์กรควรเน้นด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการให้เพื่อสังคมด้วย
การสนับสนุนทรัพยากรทางการเงินและทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร ด้วยความสมัครใจในกิจกรรม
การกุศลต่างๆ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ในด้านภาพลักษณ์องค์กรที่ดีแก่ผู้บริโภค ซึ่งการรับรู้ทั้งหมดน้ีเปน็
ผลทางอ้อมน าไปสู่พฤติกรรมด้านความต้ังใจซื้อและการบอกต่อของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น ซี อีก
ด้วย นอกจากน้ันหากองค์กรต้องการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมที่น าไปสู่พฤติกรรมด้าน
ความต้ังใจซื้อและการบอกต่อ องค์กรควรเน้นการด าเนินงานในรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคม
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ด้านจริยธรรมและด้านการให้เพื่อสังคม ซึ่งองค์กรที่ด าเนินงานตามบรรทัดฐานของสังคม และเป็น
องค์กรที่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม จะน าไปสู่พฤติกรรมของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น ซีได้ ซึ่งสามารถ
สรุปเป็นแผนภาพโดยรวมของงานวิจัยได้ดังภาพที่ 5.8 
 

ภาพที่ 5.8  แผนภาพแสดงผลสรุปทัศนคติต่อรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรที่เป็น 
 ปัจจัยพยากรณ์การรับรู้และพฤติกรรมของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น ซี 
 

5.3  ข้อเสนอแนะ 
 

5.3.1  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
1) เน่ืองจากการวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ท าให้ได้ข้อค้นพบที่มีลักษณะ

กว้าง ในการวิจัยครั้งต่อไปควรท าการศึกษาความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ด้วยรูปแบบ
งานวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อให้เกิดผลการวิจัยเชิงลึก หรือการใช้วิธีสัมภาษณ์ร่วมกับการแจก
แบบสอบถาม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมและเป็นประโยชน์มากข้ึน 

2) ควรเลือกขอบเขตในการศึกษาที่เกี่ยวกับการท ากิจกรรมเพื่อสังคมขององค์กร
บนสื่อออนไลน์ เช่น Facebook Line Website เป็นต้น เพื่อให้ได้ข้อค้นพบที่หลากหลาย 

3) ในงานวิจัยครั้งต่อไป อาจเลือกใช้รูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
รูปแบบอื่น นอกเหนือจากรูปแบบจ าลองปิรามิดของความรับผิดชอบต่อสังคม (The Pyramid of 
Corporate Social Responsibility) ตามแนวคิดของแคร์รอล เพื่อต่อยอดองค์ความรู้เก่ียวกับการแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรในรูปแบบอื่นๆ 
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 5.3.2  ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปประยุกต์ใช้ 
1) ส าหรับองค์กรธุรกิจหรือผู้ประกอบการควรพิจารณาถึงความส าคัญของการ

ด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุคน้ี โดยสามารถน าแนวคิด
ความรับผิดชอบต่อสังคมมาประยุกต์ใช้กับกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจและกลยุทธ์การสื่อสารองค์กร
เพื่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและเป็นการกระตุ้นการรับรู้ของผู้บริโภคอีกด้วย ประกอบกับ
ผลการวิจัยได้ระบุว่ารูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรที่ควรน ามาประยุกต์ใช้ 
ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านเศรษฐกิจความรับผิดชอบต่อสังคมด้าน
กฎหมายความรับผิดชอบต่อสังคมด้านจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการให้เพื่อ
สังคม เน่ืองจากรูปแบบทั้ง 4 ด้านต่างมีอิทธิพลต่อการรับรู้และพฤติกรรมของผู้บริโภค ได้แก่ ความ
รับผิดชอบด้านกฎหมาย ความรับผิดชอบด้านการให้เพื่อสังคม ความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ และ
ความรับผิดชอบด้านจริยธรรมมีอิทธิพลต่อการรับรู้ด้านคุณภาพการบริการและความไว้วางใจ ส่วน
ด้านภาพลักษณ์องค์กรรูปแบบความรับผิดชอบที่มีอิทธิพล คือ ความรับผิดชอบด้านกฎหมาย ความ
รับผิดชอบด้านการให้เพื่อสังคม และความรับผิดชอบด้านจริยธรรม ในส่วนพฤติกรรมด้านความ
ต้ังใจซื้อ และการบอกต่อรูปแบบความรับผิดชอบที่มีอิทธิพล คือ ความรับผิดชอบด้านการให้เพื่อ
สังคม และความรับผิดชอบด้านจริยธรรม โดยรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร การ
รับรู้คุณภาพการบริการ ภาพลักษณ์องค์กร ความไว้วางใจ และพฤติกรรมความต้ังใจซื้อและการ
บอกต่อมีความสัมพันธ์กันและเป็นความสัมพันธ์เชิงบวก ดังน้ันองค์กรธุรกิจควรด าเนินงานภายใต้
รูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมทั้ง 4 ด้านน้ี เพื่อที่จะส่งผลต่อการรับรู้ของผู้บริโภคแล้วน าไปสู่
พฤติกรรมของผู้บริโภคอีกด้วย อีกทั้งยังสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บริโภค ซึ่งจะเป็นผลดีต่อ
องค์กรได้ในระยะยาว 

2)  ส าหรับบุคลากรด้านการสื่อสารการตลาด เมื่อท าการสื่อสารการตลาดกับกลุ่ม
เจนเนอเรชั่น ซี ควรมุ่งเน้นว่าองค์กรมีความรับผิดชอบต่อสังคมและตระหนักถึงความยั่งยืนของ
สิ่งแวดล้อม อีกทั้งควรพัฒนาช่องทางการสื่อสารการตลาดออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ค ไลน์ อินทราแกรม 
ยูทูป เป็นต้น เพื่อจะได้เข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มน้ี อีกทั้งต้องโน้มน้าวให้กลุ่มเจนเนอเรชั่น ซี เกิดการ
บอกต่อในเชิงบวก ซึ่งจะท าให้เกิดการแชร์ต่อและเป็นผู้น าความเห็นในสื่อสังคมออนไลน์ แต่ที่
ส าคัญ องค์กรต้องน าเสนอข้อเท็จจริง และปฏิบัติตัวเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมจริงๆ  
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

แบบสอบถาม 
 

การวิจัยเรื่อง ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร : การรับรู้คุณภาพการบริการ ภาพลกัษณ์
องค์กร ความไว้วางใจ และพฤติกรรมของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น ซี 

ค าชี้แจง 
1. แบบสอบถามฉบับนี้จัดท า ข้ึนเพ่ือท าการเก็บข้อมูลในการท าวิทยานิพนธ์ เรื่อง ความ

รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร : การรับรู้คุณภาพการบริการ ภาพลักษณ์องค์กร ความไว้วางใจ และ
พฤติกรรมของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น ซี 

2.  แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนท่ี 1  แบบสอบถามในการคัดเลือกผู้ตอบแบบสอบถาม (Screening Questionnaire) 
ส่วนท่ี 2  แบบสอบถามหลัก(Main Questionnaire)แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
ตอนท่ี 2 แบบทดสอบทัศนคติเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 
ตอนท่ี 3 แบบทดสอบการรับรู้และพฤติกรรม 

3. กรุณาพิจารณาและตอบแบบสอบถามทุกข้อตามความเป็นจริง ท้ังนี้เพ่ือความสมบูรณ์และ
ถูกต้องของการศึกษาวิจัย 

4. ค าตอบและความคิดเห็นของท่านจะถูกสงวนไว้เป็นความลับ โดยจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพ่ือ
เป็นการท าวิทยานิพนธ์ครั้งนี้เท่านั้น 
 
 
 
 

               ขอขอบพระคุณอย่างสูง 
                  นางสาววรมน   บุญศาสตร์ นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
                  คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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แบบสอบถามในการคัดเลือกผู้ตอบแบบสอบถาม (Screening Questionnaire) 
 

โปรดท าเครื่องหมาย  () ลงในช่อง  ที่ตรงกบัอายุของท่าน   
 1.  18-24ป ี  
 2.  25-34 ป ี
 3.  35-44 ป ี

โปรดท าเครื่องหมาย  () ลงในช่องว่างที่ตรงกับตัวทา่นมากที่สุด 
 

 ใช่ ไม่ใช่ 

1. ท่านใช้อุปกรณ์สื่อสารที่สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่โลกออนไลน์ได้ทุกที่
ทุกเวลา 

  

2. ท่านใช้อินเตอร์เน็ตเป็นช่องทางหลักในการติดต่อสื่อสารและความ
บันเทิง 

  

3. ท่านมี Social Network (Facebook,Instagram,Twitter,Youtube)   
4. ท่านเข้าร่วม Social Network อ่ืนๆที่ท่านสนใจ   
5. ท่านโพสข้อมูล (ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ) ที่ท่านสร้างขึ้นมาเองใน 
Social Network 

  

6. ท่านมี BlogหรือPageหรือWebsite เป็นของตัวเอง   
7. ท่านค้นหาข้อมูลต่างๆจากสื่อออนไลน์ เพ่ือมาใช้สนทนาโต้ตอบกับ
บุคคลอ่ืน 

  

8. ท่านค้นหาข้อมูลจากสื่อออนไลน์เพ่ือน ามาแชร์ในSocial Network 
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แบบสอบถามหลัก (Main Questionnaire) 

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ 
 1.  ชาย 
 2.  หญิง  
2. การศึกษา 
    1.  มัธยมศึกษา  
 2.  อาชีวศึกษา/อนุปริญญา 
     3.  ปริญญาตร ี
 4.  สูงกว่าปริญญาตร ี
3. รายได้ต่อเดือนโดยประมาณ 
     1.  ต่ ากว่า 5,000 บาท 
    2.  5,001-10,000 บาท 
     3.  10,001-15,000 บาท 
     4.  15,001-20,000 บาท 
     5.  20,001-30,000 บาท 
 6.  30,001 บาทข้ึนไป 
 7.  40,001 บาทข้ึนไป 

4. อาชีพ 
    1.  ข้าราชการ 
 2.  พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
     3.  พนักงานบริษทั 
 4.  ธุรกิจส่วนตัว 
 5.  นิสิต/นักศึกษา 
    6.  อื่นๆ............................................................................ 
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ตอนที่ 2 แบบทดสอบทศันคติเก่ียวกับความรับผิดชอบต่อสงัคมขององค์กร 

ท่านเคยใช้บริการหรือเคยได้รับข้อมูลเก่ียวกับการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กรธุรกิจใดบ้างจาก 14 องค์กรต่อไปน้ี โปรดท าเครื่องหมาย ()ลงในช่อง มาหน่ึงองค์กร 
 

  1. บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่นจ ากัด (มหาชน) ( DTAC ) 
  2. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) ( SCG ) 
  3. บริษัท บางจากปโิตรลยีม จ ากัด (มหาชน) ( BCP ) 
  4. บริษัท ผลิตไฟฟา้ จ ากัด (มหาชน) (EGCO) 
  5. บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน) (SE-ED) 
  6. บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม จ ากัด (มหาชน) (UPOIC) 
  7. บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) (PTT) 
  8. บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) (SAT) 
  9. บริษัท ศูนยบ์ริการเหล็กสยาม จ ากัด (มหาชน) (SSSC) 
  10. บริษทั ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) (TOP) 
  11. บริษทั รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (BMCL) 
  12. บริษทั ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (TOG) 
  13. บริษทั ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) (WACOAL) 
  14. บริษทั ประชาอาภรณ์ จ ากัด (มหาชน) (PG) 
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ค าชี้แจง : ให้ท่านพิจารณาว่าองค์กรทีท่่านเลือกมีความสอดคล้องกับลักษณะทีบ่รรยายไว้ในระดับ
ใด โปรดท าเครื่องหมาย ()ลงในช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านมากทีสุ่ด 
โดย 5 = มากที่สุด, 4 = มาก , 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, 1 = น้อยที่สุด 
 

ข้อค าถาม 1 2 3 4 5 

2.1 ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านเศรษฐกิจ 

2.1.1 องค์กรรับผิดชอบต่อการกระจายผล
ก าไรแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม 

     

2.1.2 องค์กรรับผิดชอบต่อการผลิตสินค้า
และบริการที่มีคุณภาพเพ่ือรักษาต าแหน่ง
ทางการแข่งขัน 

     

2.1.3 องค์กรแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใน
การท าก าไรสูงสุดเพ่ือรับผิดชอบต่อการ
ด ารงอยู่ของกิจการ 

     

2.1.4 องค์กรรับผิดชอบต่อการด าเนินงาน
ให้มีประสิทธิภาพ 

     

2.2 ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านกฎหมาย 

2.2.1 องค์กรด าเนินกิจการโดยเคารพและ
ปฎิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด 

     

2.2.2 องค์กรหลีกเลี่ยงการใช้ช่องว่างทาง
กฎมายในการแสวงหาประโยชน์ทาง
ธุรกิจ 

     

2.2.3 องค์กรจัดหาสินค้าและบริการที่มี
คุณภาพแก่ผู้บริโภคอย่างน้อยที่สุดตาม
ข้อก าหนดขั้นต่ าของกฎหมาย 

     

2.2.4 องค์กรปฎิบัติต่อพนักงานอย่างเท่า
เทียมกัน ตามสิทธิที่กฎหมายก าหนด 
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ข้อค าถาม 1 2 3 4 5 

2.2.5 องค์กรด าเนินกิจการด้วยความ
ซื่อสัตย์จึงต่อต้านการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

     

2.3 ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านจริยธรรม 

2.3.1 องค์กรสื่อสารการตลาดด้วยความ
เป็นจริง เพ่ือความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

     

2.3.2 องค์กรปลูกจิตส านึกการด าเนินงาน
ที่มุ่งเน้นการเติบโตทางธุรกิจควบคู่กับ
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

     

2.3.3 องค์กรหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ที่ส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจที่มิชอบ 

     

2.3.4 องค์กรรับผิดชอบต่อข้อร้องเรียน
ต่างๆจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคม 

     

2.4 ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการให้เพื่อสังคม 

2.4.1 องค์กรส่งเสริมให้บุคลากรทุก
ระดับเข้าร่วมในกิจกรรมอาสาสมัครการ
กุศล 

     

2.4.2 องค์กรมุ่งเน้นกิจกรรมอาสาสมัคร
การกุศลด้วยการบริจาคเป็นหลัก 

     

2.4.3 องค์กรพัฒนาโครงการใหม่ๆ เพ่ือ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
เสมอ 

     

2.4.4 องค์กรด าเนินการในกิจกรรม
อาสาสมัครการกุศลเพราะตระหนักถึง
การเป็นพลเมืองที่ดีในสังคม 
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ตอนที่ 3 แบบทดสอบการรับรู้และพฤติกรรม 

ค าชี้แจง : ให้ท่านพิจารณาว่าองค์กรทีท่่านเลือกมีความสอดคล้องกับลักษณะทีบ่รรยายไว้ในระดับ
ใด โปรดท าเครื่องหมาย  () ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
โดย 5 = มากที่สุด, 4 = มาก , 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, 1 = น้อยที่สุด 
 

ข้อค าถาม 1 2 3 4 5 

3.1 คุณภาพการบริการ 

3.1.1 มีสถานที่ที่ให้บริการสะอาดและ
สวยงาม 

     

3.1.2 มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่ทันสมัย      

3.1.3 สามารถให้ค าแนะน าที่เหมาะสม
กับสถานการณ์หรือปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
ลูกค้าได้เป็นอย่างดี 

     

3.1.4 ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มใจเมื่อ
ลูกค้าต้องการ 

     

3.1.5 ให้บริการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน      

3.1.6 เป็นผู้ให้บริการที่มีความรู้ ความ
ช านาญในการปฎิบัติงาน 

     

3.1.7 ให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ      

3.1.8 ให้บริการอย่างดีที่สุด และตระหนัก
ถึงผลประโยชน์สูงสุดของท่าน 

     

3.1.9 เอาใจใส่กับทุกปัญหาของท่านอย่าง
จริงจัง 

     

3.2 ภาพลักษณ์องค์กร 

3.2.1 เป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม 
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ข้อค าถาม 1 2 3 4 5 

3.2.2 เป็นองค์กรที่มีโครงการและด าเนิน
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

     

3.2.3 เป็นองค์กรที่ไม่มุ่งด าเนินงานเพ่ือ
สร้างก าไรเพียงอย่างเดียว 

     

3.2.4 เป็นองค์กรที่มีความจริงใจในการ
ช่วยเหลือสังคม 

     

3.2.5 เป็นองค์กรที่มีการแสดงออกอย่าง
ห่วงใยต่อสังคม 

     

3.2.6 เป็นองค์กรที่มีความโดดเด่นในการ
สนับสนุนประเด็นทางสังคม/ช่วยเหลือ
สังคมในด้านต่างๆ 

     

3.2.7 เป็นองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือ      

3.2.8 เป็นองค์กรที่ประพฤติตนเป็น
พลเมืองที่ดีต่อสังคม 

     

3.2.9 เป็นองค์กรที่ด าเนินกิจกรรมที่
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งองค์กรธุรกิจ
และสังคม 

     

3.3 ความไว้วางใจ 

3.3.1 มีความมุ่งมั่นอย่างแท้จริง เพ่ือให้
ท่านเกิดความพึงพอใจ 

     

3.3.2 ให้บริการโดยปราศจากข้อผิดพลาด      

3.3.3 ปฎิบัติต่อท่านอย่างเป็นธรรมและ
ยุติธรรม 

     

3.3.4 เป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงมาก      

3.3.5 เป็นองค์กรที่มีความซื่อสัตย์สูง      

3.3.6 เป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือมาก      
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ข้อค าถาม 1 2 3 4 5 

3.3.7 เป็นองค์กรที่มีความสามารถมาก      

3.3.8 ท่านมีความไว้วางใจต่อองค์กร      

3.4 ความต้ังใจซื้อ 

3.4.1 หากท่านต้องการจะใช้บริการหรือซ้ือ
สินค้า มีความเป็นไปได้สูงที่ท่านจะซ้ือ
สินค้าขององค์กรน้ี 

     

3.4.2 หากท่านต้องการจะใช้บริการหรือซ้ือ
สินค้าท่านจะเลือกองค์กรน้ีเป็นอันดับแรก 

     

3.4.3 หากท่านต้องการจะใช้บริการหรือซ้ือ
สินค้าอีกคร้ังท่านจะเลือกองค์กรน้ี 

     

3.4.4 หากท่านได้รับค าแนะน าจากเพื่อน
สนิทให้ใช้บริการหรือซ้ือสินค้าองค์กรอื่น 
ท่านก็ยังคงเลือกใช้บริการองค์กรน้ีเช่นเดิม 

     

3.4.5 ในอนาคตท่านจะใช้บริการหรือซ้ือ
สินค้าขององค์กรน้ีต่อไป 

     

3.5 การบอกต่อ 

3.5.1 ท่านยินดีที่จะแนะน าบริการหรือสินค้า
ขององค์กรที่น้ีแก่ญาติมิตรและคนรู้จัก 

     

3.5.2 ท่านจะพูดถึงองค์กรน้ีในทางที่ดีเสมอ      

3.5.3 หากท่านได้ยินบุคคลอื่นๆพูดถึง
องค์กรน้ีในแง่ลบ ท่านยินดีจะช่วยแก้ต่างให้ 

     

ขอขอบคุณค่ะ
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