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บทคดัย่อ 
 
 การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษาความพึงพอใจในสนิค้าตราซีพ ี(CP) และเพื่อศกึษาการบัรู้
ความรบัผิดชอบต่อสงัคมของบรษิัทเจรญิโภคภัณฑ์อาหารจ ากดั (มหาชน) หรอื ซีพีเอฟ ของผู้บรโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบด้วย ด้านสุขภาพและอนามยัของผู้บรโิภค ด้านสาธารณ ประโยชน์ของผู้บรโิภค               
ด้านรกัษ์สิง่แวดล้อมและพลงังาน ด้านกิจกรรมชุมชนสมัพันธ์ ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี และด้านกีฬาที่มี
อทิธพิลต่อความจงรกัภกัดใีนตราสนิค้าซพี ี(CP) ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยคือ ผู้บริโภคที่เคยซื้อ และ เคยรับประทานอาหารแปรรูปพร้อมรับประทานที่มีตราสินค้าซีพี (CP)                  
ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จ านวน 385 ตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บข้อมูล สถิติที่ใช้คือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ทดสอบสมมตฐิานโดยการวเิคราะห ์แบบจ าลองแผนภูมติน้ไม ้(Decision tree model) สถติิ
วเิคราะหส์มการถดถอยชนิดตวัแปรหลายตวั (Multiple Regression Analysis) และการวเิคราหด์ว้ยวธิ ีAutomatic 
Linear Modeling  
 ผลการวจิยัพบว่า: 
 ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 37 ปี ประกอบอาชพีเป็นพนกังาน
บริษัทเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 30,000 บาท ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจ             
ในสนิคา้ตราซพี ี(CP) โดยรวม อยู่ในระดบัมาก และ ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัการรบัรูเ้กีย่วกบัความรบัผดิชอบ
ต่อสงัคม ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) หรอื ซีพีเอฟ ด้านสุขภาพอนามยัของผู้บริโภค 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ด้านสาธารณประโยชน์ของผู้บรโิภค ด้านรกัษ์สิง่แวดล้อมและพลงังาน ด้านอาชพีและ
ถ่ายทอดเทคโนโลย ีและดา้นกฬีา อยู่ในระดบัปานกลาง 
 ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า 
 ผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน                
ทีแ่ตกต่างกนั มคีวามจงรกัภกัดต่ีอสนิคา้ตราซพี ี(CP) แตกต่างกนั สามารถสรุปผลการวเิคราะห์ไดค้อื ผู้บรโิภค   
ทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตรซ์ึง่ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนั ไม่สามารถ
อธบิายความแตกต่าง ความจงรกัภกัดต่ีอสนิคา้ตราซพี ี(CP) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
  
  
 
____________________________________ 
1สาขาวชิาการตลาด หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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 ความพงึพอใจในสนิคา้ตราซพี ี(CP) โดยรวม มอีทิธพิลต่อความจงรกัภกัดใีนตราสนิคา้ซพี ี(CP) ของ
ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครสามารถสรุปผลการวเิคราะห ์ไดด้งันี้คอื ความพงึพอใจในสนิคา้ตราซพี ี(CP) โดยรวม 
มอีทิธพิลต่อความจงรกัภกัดใีนตราสนิค้าซพี ี(CP) ของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ             
ทีร่ะดบั 0.05 โดยสามารถอธบิายไดร้อ้ยละ 49.40 
 ความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์กร (CSR) ซึ่งประกอบด้วย ด้านสุขภาพและอนามยัของผู้บรโิภค 
ดา้นรกัษ์สิง่แวดลอ้มและพลงังาน และดา้นกฬีา มอีทิธพิลต่อความจงรักภกัดใีนตราสนิคา้ซพี ี(CP) ของผูบ้รโิภค 
ในกรุงเทพมหานคร อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยสามารถอธบิายไดร้อ้ยละ 52.80 
 
ค าส าคญั: องคก์ร อทิธพิล ตราสนิคา้ 

 

Abstract 
 
 The purpose of this research is to study the satisfaction of consumers in Bangkok toward CP 
products and to study the social responsibility of Charoen Pokphand Group Co., Ltd. or CPF, in terms of 
the health and hygiene consumers, public benefit, environment and energy preservation, community 
relationship activities, and with the focus on technology and sports to increase the loyalty of CP 
consumers in Bangkok. The samples in this research are three hundred and eighty five consumers buy 
and eat processed foods or ready meals under the CP brand in Bangkok (the population number of this 
group is not available). Questionnaires are used for data collection and the analytical methods include 
percentage, mean and standard deviation. Hypotheses were tested by the Decision Tree Model Analysis, 
Multiple Regression Analysis and Automatic Linear Modeling. 
 The findings of this research are as follows: 
 The majority of respondents are females, aged less than or equal to thirty seven years of age 
and employees at a private company with an average monthly income of around 15,001 – 30,000 Baht. 
The level of overall satisfaction for CP brand is at a high level. The awareness of social responsibility of 
CPF toward the health and hygiene of consumers is high while toward public benefit, environment and 
energy preservation, community relationship activities, and the aspects of technology and sport are only 
at medium level. 
 The results of the hypotheses testing are as follows: 
 Consumers in different demographic categories, such as gender, age, occupation, average 
monthly income do not have significant influence on loyalty to the CP brand at a statistically significant 
level of 0.05. 
 The overall satisfaction level with CP products has an influence the loyalty of CP consumers in 
Bangkok significantly and at a statistically significant level of 0.05, which can be explained at a 
percentage of 49.40 
 Corporate Social Responsibility (CSR) focuses on the health and hygiene of consumers, 
environment and energy preservation, and sport has an influence the loyalty of CP consumers in 
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Bangkok significantly at a statistically significant level of 0.05 which can be explained at a percentage of 
52.80 
 
Keywords: Organization, Influence, Brand 

 

บทน า 
 ปัจจุบนั ผูบ้รโิภคหนัมาใส่ใจสุขภาพและใหค้วามส าคญัเรื่องความปลอดภยัในอาหารมากขึน้ จากการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรา้งประชากรสู่สงัคมผู้สงูวยั (Aging society) การย้ายเขา้มาอยู่ในเมอืงใหญ่ (Urbanization) 
และวิวฒันาการทางด้านเทคโนโลยี (Technology Evolution) ส่งผลต่อลกัษณะการใช้ชีวิตและพฤติกรรมของ
ผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นไป โดยผูบ้รโิภคยุคใหม่จะมคีวามฉลาดและรูจ้กัเลอืกสนิคา้ทีม่ปีระโยชน์ต่อสขุภาพมากขึน้ และ
พรอ้มทีจ่ะจ่ายเงนิเพิม่ในการซือ้สนิคา้ดงักล่าว เพื่อตอบสนองความต้องการทีห่ลากหลายและก าลงัมปีรมิาณเพิม่
มากขึน้อย่างต่อเนื่อง เพื่อใหพ้รอ้มรบักบัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงตลอดเวลา บรษิทั เจรญิโภคภณัฑ์
อาหาร จ ากดั (มหาชน) หรอื ซพีเีอฟ จงึไดมุ้่งเน้นมาตรฐานการผลติและความปลอดภยัของผลติภณัฑอ์าหารตรา
ซีพี (CP) เป็นอย่างยิ่ง โดยการสร้างตราสินค้าให้เป็นที่รู้จกั จึงเป็นเรื่องที่บรษิัทให้ความส าคัญ และท าอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อใหผู้บ้รโิภคมัน่ใจและรบัรูว้่า สนิคา้ตราซพี ี(CP) เป็นสนิคา้มคีุณภาพ ปลอดภยั และมรีสชาตเิป็นทีพ่งึ
พอใจ อนัสอดคลอ้งกบัปรชัญา ในการด าเนินธุรกจิของบรษิัททีใ่หค้วามส าคญักบัมาตรฐานการผลติและคุณภาพ
สนิค้าว่าต้องเป็นเลิศ บริษัทยังน าผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปไปเพิ่มมูลค่าเป็นสินค้าอาหารปรุงสุก และ
ผลติภณัฑอ์าหารพรอ้มรบัประทาน เพื่อใหผู้บ้รโิภคไดม้โีอกาสในการเลอืกซือ้ และรบัประทานผลติภณัฑอ์าหารได้
หลากหลายมากขึน้ ท าใหบ้รษิทัไดข้ึน้เป็นผูน้ าตลาดผลติภณัฑอ์าหารแปรรปูพรอ้มรบัประทานมาจนถงึปัจจุบนั 
 นอกจากจากการมุ่งเน้นการสร้างการเติบโตของมูลค่าทางธุรกิจ และการยึดหลักปรชัญาอาหาร
ปลอดภยัแล้ว บรษิัทยงัให้ความส าคัญในเรื่องความรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยทัว่ไปจะเหน็ว่าความรบัผดิชอบต่อ
สงัคมของแต่ละองคก์ร จะมุ่งไปทีก่ารสรา้งใหอ้งคก์รท าความด ีเพื่อก่อใหเ้กดิความยัง่ยนื ความรบัผดิชอบต่อสงัคม
ขององคก์ร (CSR) ไดม้กีารบญัญตัคิ านี้ขึน้ใชใ้นวงการธุรกจิเมื่อไม่กีส่บิปีทีผ่่านมา ส าหรับในประเทศไทย แนวคดิ
นี้ ไดถ้อืก าเนิดขึน้พรอ้มกบัการสถาปนาธุรกจิในสงัคมไทยมาเป็นเวลายาวนาน ในรูปของการท าบุญ การบรจิาค
เพื่อการกุศล หรอืการอาสาช่วยเหลอืงานสว่นรวม เป็นตน้ ในการประกอบธุรกจิ พบว่าบางธุรกจิขาดจรรยาบรรณ
ในการด าเนินธุรกิจ เช่น การกดค่าจ้าง การจ้างแรงงานเด็ก การปล่อยของเสยีลงสู่แหล่งน ้าธรรมชาติ เป็นต้น              
ซึ่งบรษิัทเหล่านัน้อา้งว่าท าไปเพื่อความอยู่รอดของธุรกจิ เพื่อลดต้นทุนของธุรกจิ โดยไม่ได้ค านึงถึงผลกระทบ             
ทีต่ามมา  
 จากปัญหาที่ได้กล่าวมาข้างต้น ซพีีเอฟ ในฐานะผู้ผลติอาหารแปรรูปพร้อมรบัประทาน ภายใต้ตรา
สนิคา้ซพี ี(CP) ซึง่เป็นองคก์รทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมาอย่างชา้นาน คณะผูบ้รหิารไดใ้หค้วามส าคญั โดยไดป้ระเมนิ
และระบุประเดน็ปัญหาสงัคม เพื่อก าหนดทศิทางดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม และสรา้งกลยุทธส์ู่ความยัง่ยนืของ
องกรคข์ึน้ โดยพจิารณาใหค้วามส าคญัและค านึงถงึลกูคา้ สิง่แวดลอ้ม ชมชน สงัคม ผูถ้อืหุน้ พนกังาน และผูม้สีว่น
ไดส้ว่นเสยีทัง้หมด สิง่ทีข่าดไม่ไดค้อื การเป็นบรรษทัภบิาล ซึง่เป็นหวัใจส าคญัทีแ่สดงความรบัผดิชอบต่อสงัคมใน
ระยะยาว บรษิัทจงึได้ทุ่มงบประมาณมากกว่า 200 ล้านบาท ผ่านหน่วยงานต่างๆ ขององค์กร โดยเฉพาะด้าน
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององคก์ร ผ่านกจิกรรม 6 ดา้น คอื ดา้นสขุภาพและอนามยัของผูบ้รโิภค ดา้นสาธารณะ
ประโยชน์ของผูบ้รโิภค ดา้นรกัษ์สิง่แวดลอ้มและพลงังาน ดา้นกจิกรรมชุมชนสมัพนัธ ์ดา้นอาชพีและการถ่ายทอด
เทคโนโลย ีและดา้นกฬีา  



 4 

 แต่อย่างไรกต็าม ถึงแม้บรษิัทไดด้ าเนินกจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมทัง้ 6 ดา้นมาอย่างต่อเน่ือง
แลว้ ยงัมกีลุ่มผูบ้รโิภคจ านวนหนึ่งโจมตีบรษิัทในเรื่องการขาดจรรยาบรรณทางธุรกจิ และเผยแพร่ขอ้มูลอนัเป็น
เท็จตามสื่อสาธารณะ น ามาซึ่งภาพพจน์ทางด้านลบ และจากปัญหาที่เกิดขึน้ได้ส่งผลกระทบต่ อตราซีพี (CP) 
โดยตรง ท าใหค้วามเชื่อมัน่ในการบรโิภคสนิคา้ตราซพี ี(CP) ลดลง ดงันัน้ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาความรบัผดิชอบ
ต่อสงัคมของบรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) หรอื ซพีเีอฟ ว่าความรบัผดิชอบต่อสงัคมในดา้นใด  
ทีส่ามารถท าให้ผู้บรโิภคเกดิความเชื่อมัน่ รบัสนิคา้ตราซพี ี(CP) เขา้มาอยู่ในใจ หรอืง่ายต่อการเขา้ถึงความคดิ
ของผูบ้รโิภค กล่าวคอืสามารถก่อให้เกดิความจงรกัภกัดใีนตราสนิคา้ซพี ี(CP) ของผูบ้รโิภคไดอ้ย่างแท้จรงิและ
สง่ผลดต่ีอองคก์รในระยะยาว  
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1.  เพื่อศกึษาความพงึพอใจในสนิคา้ตราซพี ี(CP) โดยรวม ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 
 2.  เพื่อศกึษาการรบัรูค้วามรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัเจรญิโภคภณัฑอ์าหารจ ากดั (มหาชน) หรอื 
ซพีเีอฟ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3.  เพื่ อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับความจงรักภักดีในตราสินค้าซีพี  (CP) ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 
 4.  เพื่อศกึษาความพงึพอใจสนิค้าตราซพี ี(CP) โดยรวม ที่มอีทิธพิลต่อความจงรกัภกัดใีนตราสนิค้า 
CP ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 
 5.  เพื่อศกึษาความรบัผดิชอบต่อสงัคมของ บรษิทัเจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) หรอืซพีเีอฟ 
จ านวน 6 ด้าน ซึ่งได้แก่ ด้านสุขภาพและอนามยัของผู้บรโิภค ด้านสาธารณประโยชน์ของผู้บริโภค ด้านรกัษ์
สิง่แวดดลอ้มและพลงังาน ด้านกจิกรรมชุมชนสมัพนัธ ์ด้านอาชพีและการถ่ายทอดเทคโนโลย ีและด้านกฬีาที่มี
อทิธพิลต่อความจงรกัภกัดใีนตราสนิคา้ซพี ี(CP) ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 1. ตวัแปรอสิระ (Independent Variables) ไดแ้ก่ 
  1.1  ลกัษณะประชากรศาสตร ์
   1.1.1  เพศ 
   1.1.2  อาย ุ
   1.1.3  อาชพี 
   1.1.4  รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
  1.2  ความพงึพอใจสนิคา้ (Satisfaction) 
  1.3  ความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององคก์ร (CSR) ประกอบดว้ย 
   1.2.1  ดา้นสขุภาพและอนามยัของผูบ้รโิภค 
   1.2.2  ดา้นสาธารณประโยชน์ของผูบ้รโิภค 
   1.2.3  ดา้นรกัษ์สิง่แวดลอ้มและพลงังาน 
   1.2.4  ดา้นกจิกรรมชุมชนสมัพนัธ ์
   1.2.5  ดา้นอาชพีและการถ่ายทอดเทคโนโลย ี
   1.2.6  ดา้นกฬีา 
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 2.  ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ ความจงรกัภกัดใีนตราสนิค้าซพี ี(CP) ของผู้บรโิภคใน
กรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานการวิจยั 
 1. ผู้บรโิภคที่มลีกัษณะประชากรศาสตร์ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ อาชพี และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน             
ทีแ่ตกต่างกนั มคีวามจงรกัภกัดใีนตราสนิคา้ซพี ี(CP) แตกต่างกนั 
 2.  ความพงึพอใจในสนิคา้ตราซพี ี(CP) โดยรวม มอีทิธต่ิอความจงรกัภกัดใีนตราสนิคา้ซพี ี(CP) ของ
ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 
 3.  ความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององคก์ร (CSR) มอีทิธต่ิอความจงรกัภกัดใีนตราสนิค้าซพี ี(CP) ของ
ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ซึง่สามารถแยกเป็นรายดา้นได ้ดงันี้ 
  3.1  ความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององคก์รดา้นสุขภาพและอนามยัของผูบ้รโิภค มอีทิธพิลต่อความ
จงรกัภกัดใีนตราสนิคา้ซพี ี(CP) ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 
  3.2  ความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์กรด้านสาธารณประโยชน์ของผู้บรโิภค มอีทิธพิลต่อความ
จงรกัภกัดใีนตราสนิคา้ซพี ี(CP) ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 
  3.3  ความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์กรด้านรกัษ์สิง่แวดดล้อมและพลงังาน มอีทิธพิลต่อความ
จงรกัภกัดใีนตราสนิคา้ซพี ี(CP) ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 
  3.4  ความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององคก์รดา้นกจิกรรมชุมชนสมัพนัธ ์มอีทิธพิลต่อความจงรกัภกัดี
ในตราสนิคา้ซพี ี(CP) ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 
  3.5  ความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององคก์รดา้นอาชพีและการถ่ายทอดเทคโนโลย ีมอีทิธพิลต่อความ
จงรกัภกัดใีนตราสนิคา้ซพี ี(CP) ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 
  3.6  ความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององคก์รดา้นด้านกฬีา มอีทิธพิลต่อความจงรกัภกัดใีนตราสนิค้า           
ซพี ี(CP) ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจ 
 ความพงึพอใจของลกูคา้ (Customer Satisfaction) เป็นระดบัของความรูส้กึของลกูคา้ทีม่ผีลมาจากการ
เปรียบเทียบระหว่างผลประโยชน์จากคุณสมบัติผลิตภัณฑ์หรือการท างานของผลิตภัณฑ์กับความคาดหวัง              
ของลูกค้า ซึ่งความคาดหวงัของบุคคล (Expectation) เกิดจากประสบการณ์และความรู้ในอดีตของผู้ซื้อ ส่วน
ผลประโยชน์จากคุณสมบตัผิลติภณัฑห์รอืการท างานของผลติภณัฑเ์กดิจากนกัการตลาดและฝ่ายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
จะต้องพยายามสรา้งความพงึพอใจให้กบัลูกค้าและการพยายามสรา้งคุณค่าเพิม่ (Value Added) ทัง้คุณค่าเพิ่ม            
ที่เกิดจากการผลิต (Manufacturing) และจากการตลาด (Marketing) โดยยึดหลกัการสร้างคุณภาพรวม (Total 
Quality) (ศริวิรรณ เสรรีตัน์; และคณะ. 2546)  
 ความภกัดต่ีอตราสนิค้า (Brand Loyalty) ถือเป็นเป้าหมายส าคญัทางการตลาดอนัน าไปสู่พฤติกรรม
การซือ้ส าหรบัผูบ้รโิภคทีม่คีวามภกัดทีีแ่ทจ้รงิในตราสนิคา้ ต้องประกอบดว้ยความภกัดใีนดา้นทศันคตแิละความ
ภกัดใีนดา้นพฤตกิรรม ความภกัดต่ีอตราสนิคา้เกดิจากการทีผุ่ ้บรโิภครบัรูคุ้ณคา้และความพงึพอใจในตราสนิค้า
แล้วจงึน าไปสู่พฤติกรรมการซื้อ และความภักดต่ีอตราสนิค้าได้ถูกแบ่งออกเป็น 2 มติิ คอื มิติเชิงทศันคติและ             
มติิเชงิพฤติกรรม โดยมติิเชงิทศันคติ ประกอบด้วย ความภกัดีข ัน้การรบัรู้และความภักดชีัน้ความรู้สกึ ส าหรบั             



 6 

เชงิพฤตกิรรมนัน้ประกอบดว้ยความภกัดชีัน้ความตัง้ใจที่จะซื้อสนิคา้ และความภกัดชีัน้ของการแสดงพฤติกรรม
ซือ้ (หมะหมดู หะยหีมดั; และก่อพงษ์ พลโยราช. 2556)  
 นอกจากนี้ยงักล่าวว่า ความภกัดต่ีอตราสนิค้า (Brand Loyalty) คอืความผูกพนัธ์ของผูบ้รโิภคที่มต่ีอ
ตราสนิค้าและเป็นสิง่ที่บ่งชี้ถึงความเป็นไปในผู้บรโิภคที่จะเปลี่ยนไปใช้ใหม่และยงัมีส่วนในการลดต้นทุนทาง
การตลาด (Aaker. 1991)  
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ผู้บริโภคที่เคยซื้อ และเคยรับประทานอาหารแปรรูปพร้อมรับประทานที่มีตราสินค้าซีพี (CP)                   
ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน โดยกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครัง้นี้  เท่ากับ                  
385 ตวัอย่าง 
 ตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษา  
 ในการวจิยัครัง้นี้ผู้วจิยัได้มุ่งศึกษาความรบัผิดชอบต่อสงัคมของบรษิัทเจรญิโภคภัณฑ์อาหารจ ากดั  
(มหาชน) หรอื ซพีเีอฟ ทีม่อีทิธพิลต่อความจงรกัภกัดใีนตราสนิคา้ซพี(ีCP) ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 
 
ผลการวิจยั 
 ผลการวิเคราะห์เรื่อง ความรบัผิดชอบต่อสงัคมขององค์กร (CSR) ที่มีอิทธิพลต่อความจงรกัภักด ี                 
ในตราสนิคา้ซพี ี(CP) ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร จากกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 385 คน มดีงันี้ 
 ส่วนท่ี 1 การวเิคราะห์ข้อมูลลกัษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ 
อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
 ตอนท่ี 1 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูลกัษณะสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม จากการศกึษาพบว่า 
  1.1  เพศ ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ จ านวน 226 คน คดิเป็นรอ้ยละ 58.7 และเป็น
เพศชาย จ านวน 159 คน คดิเป็นรอ้ยละ 41.3 
  1.2  อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 20 - 37 ปี จ านวน 290 คน คิดเป็นร้อยละ 75.5 
รองลงมาคือ อายุ 38 – 52 ปี จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 18.7 อายุ 53 ปีขึ้นไป จ านวน 15 คน คิดเป็น              
รอ้ยละ 3.9 และอายุน้อยกว่า 20 ปี จ านวน 8 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.1 ตามล าดบั 
  1.3  อาชพี ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีาชพีพนักงานบรษิัทเอกชน จ านวน 265 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 68.8 รองลงมาคอื ประกอบอาชพีธุรกจิส่วนตวัหรอือาชพีอสิระ จ านวน 76 คน คดิเป็นรอ้ยละ 19.7 อาชพี
ขา้ราชการหรอืพนักงานรฐัวสิาหกจิ จ านวน 28 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.3 อาชพีนิสติหรอืนักศกึษา จ านวน 12 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 3.1 และ ไม่ไดป้ระกอบอาชพี จ านวน 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1 ตามล าดบั 
  1.4  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 15,001 – 30,000 บาท จ านวน 145 คน 
คิดเป็นร้อยละ 37.6 รองลงมาคือ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 50,000 บาท จ านวน 117 คน คิดเป็น            
รอ้ยละ 30.4 รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 50,001 บาทขึน้ไป จ านวน 85 คน คดิเป็นร้อยละ 22.1 รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 
10,001 – 15,000 บาท จ านวน 20 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.2 และรายไดน้้อยกว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท จ านวน 
18 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.7 ตามล าดบั 
 ตอนท่ี 2 การวเิคราะห์ขอ้มูลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจในสนิค้าตราซีพี (CP) โดยรวม ของ
ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร โดยการหาค่าเฉลีย่ (Mean) และ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จาก
การศกึษาพบว่า 
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 ความพึงพอใจในสินค้าตราซีพี (CP) โดยรวม ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.67 เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่าผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามมรีะดบัความพงึพอใจในสนิคา้ตราซพี ี
(CP) ในเรื่องผู้ผลิตให้ความส าคัญในมาตรฐานการผลิตสินค้า การมีช่องจ าหน่ายปริมาณมากและเพียงพอ 
ความสามารถในการตอบสนองความต้องการขัน้พื้นฐานได้ดี คุณภาพสินค้ามากกว่าความควาดหวัง                  
การตอบสนองข้อร้องเรียนหรอืการแสดงความคิดเห็นของผู้บรโิภคได้เป็นอย่างดี และคุณภาพสนิค้ามีความ
เหมาะสมเมื่อเทียบกบัค่าใช้จ่ายที่เป็นอยู่ อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ย  3.96, 3.90, 3.84, 3.58, 3.55, และ 3.45 
ตามล าดับ และผู้บริโภคพึงพอใจสินค้าซีพี (CP) ที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน อยู่ในระดับปานกลาง                 
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.39  
 ตอนท่ี 3 การวเิคราะหข์อ้มลูความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององคก์ร (CSR) ซึง่ประกอบดว้ย ดา้นสขุภาพ
และอนามยัของผูบ้รโิภค ดา้นสาธารณประโยชน์ของผูบ้รโิภค ดา้นรกัษ์สิง่แวดลอ้มและพลงังาน ดา้นกจิกรรมชุมชน
สมัพนัธ ์ดา้นอาชพีและการถ่ายทอดเทคโนโลย ีและดา้นกฬีา ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร โดยการหาค่าเฉลีย่ 
(Mean) และ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จากการศกึษาพบว่า 
  3.1  ด้านสุขภาพและอนามยัของผู้บรโิภค การรบัรู้ความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์กร (CSR) 
ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ดา้นสขุภาพอนามยัของผูบ้รโิภค โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.52 
เมื่อพิจารณารายขอ้ พบว่า ผู้บรโิภคที่ตอบแบบสอบถามมรีะดบัการรบัรู้ต่อการให้ความรูเ้รื่องอาหารปลอดภัย
ภายใตม้าตรฐานการผลติระดบัโลก และรบัรูต่้อการผลติอาหารอย่างถูกหลกัโภชนาการ และสามารถตรวจสอบได ้
อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.78 และ 3.73 ตามล าดบั รองลงมาคือรบัรู้ต่อการสนับสนุนทุนงานวิจยัแก่
มหาวทิยาลยัเพื่อด าเนินการวจิยัไวรสัไขห้วดันกทีเ่กดิในคน อยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.05 
  3.2  ดา้นสาธารณประโยชน์ของผูบ้รโิภค การรบัรูค้วามรบัผดิชอบต่อสงัคมขององคก์ร (CSR) ของ
ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ด้านสาธารณประโยชน์ของผูบ้รโิภค โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ค่าเฉลีย่เท่ากบั 
3.16 เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามมรีะดบัการรบัรูต่้อการใหค้วามช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั
ยามเกดิภยัพบิตั ิการจ าหน่ายอาหารแปรรูปพรอ้มรบัประทานในราคาพเิศษ เพื่อลดทอนผลกระทบของผูบ้รโิภค
อนัเนื่องจากภาวะทางเศรษฐกจิ และโครงการที่ช่วยเหลอืผุ้สงูอายุให้มคีุณภาพชวีติที่ดขี ึน้ อยู่ในระดบัปานกลาง             
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.32, 3.18 และ 2.97  
  3.3  ดา้นรกัษ์สิง่แวดลอ้มและพลงังาน การรบัรู้ความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์กร (CSR) ของ
ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ดา้นรกัษ์สิง่แวดลอ้มและพลงังาน โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.26 
เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่า ผู้บรโิภคที่ตอบแบบสอบถามมรีะดบัการรบัรู้ต่อการจดัการทรพัยากรการผลติอย่าง
ยัง่ยนืตลอดทัง้วงจรตัง้แต่ต้นทางถงึปลายทาง อยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.42 รองลงมาคอื มกีารรบัรูก้าร
ด าเนินธุรกจิทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและรบัรูโ้ครงการอนุรกัษ์พลงังานและสิง่แวดลอ้ม            
ทีก่ระจายอยู่ทุกภูมภิาค อยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.25 และ 3.10 ตามล าดบั 
  3.4  ดา้นกจิกรรมชุมชนสมัพนัธ ์การรบัรูค้วามรบัผดิชอบต่อสงัคมขององคก์ร (CSR) ของผูบ้รโิภค
ในกรุงเทพมหานคร ดา้นกจิกรรมชุมชนสมัพนัธ ์โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.15 เมื่อพจิารณา
รายขอ้พบว่า ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามมรีะดบัการรบัรูต่้อการมอบอุปกรณ์กฬีาและซ่อมแซมอาคารเรยีนใหก้บั
โรงเรยีนทีข่าดแคลน การมอบวตัถุดบิในการปรุงอาหารใหก้บัโครงการอาหารกลางวนัในโรงเรยีนทีอ่ยู่ชนบทและ
ขาดแคลน และการสนบัสนุนหน่วยบรกิารประชาชน ณ จุดพกัรถ หรอืจุดบรกิารประชาชนบนเสน้ทางหลวง อยู่ใน
ระดบัปานกลาง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.24, 3.21 และ 3.00 ตามล าดบั  
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  3.5  ดา้นอาชพีและถ่ายทอดเทคโนโลย ีการรบัรูค้วามรบัผดิชอบต่อสงัคมขององคก์ร (CSR) ของ
ผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร ด้านอาชีพและการถ่ายทอดเทคโนโลย ีโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.26 เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า ผู้บรโิภคที่ตอบแบบสอบถามมรีะดบัการรบัรูต่้อโครงการฟารม์ตวัอย่าง
เพื่อเป็นแหล่งเรยีนรู้แก่เกษตรกร โครงการฟาร์มตวัอย่างเพื่อเป็นแหล่งเรยีนรู้แก่เกษตรกร และการสนับสนุน
เกษตรกรให้ท าการเกษตรแบบผสมผสานโดยไม่ปล่อยพื้นที่หรอืเวลาไปอย่างว่างเปล่า  อยู่ในระดบัปานกลาง             
มคี่าเฉลีย่ 3.35, 3.26 และ 3.18 ตามล าดบั 
  3.6  ด้านกีฬ า การรับ รู้ค วามรับผิดชอบ ต่อสังคมขององค์กร (CSR) ของผู้ บ ริโภคใน
กรุงเทพมหานคร ด้านกีฬา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.10 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า 
ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามมรีะดบัการรบัรูต่้อการสนบัสนุนกฬีาฟุตบอลทัง้ในรปูแบบเงนิทุนสนับและผลติภณัฑ์
อาหาร การมอบเงนิรางวลัใหก้บันักกฬีาทีช่นะการแข่งขนั และการสนับสนุนการแข่งขนัชกมวยเพื่อสบืสานศลิปะ
มวยไทย อยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลีย่ 3.20, 3.07 และ 3.03 ตามล าดบั  
 ตอนท่ี 4 การวเิคราะหข์อ้มูลความคดิเหน็เกีย่วกบัความจงรกัภกัดใีนตราสนิคา้ซพี ี(CP) ของผูบ้รโิภค
ในกรุงเทพมหานคร โดยการหาคะแนนเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)              
จากการศกึษาพบว่า 
 ความคดิเหน็เกีย่วกบัความจงรกัภกัดใีนตราสนิค้าซพี ี(CP) ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร โดยรวม
อยู่ในระดบัเหน็ดว้ยปานกลาง ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.39 เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า ผูท้ีต่อบแบบสอบถามมรีะดบัความ
คดิเห็นต่อ การนึกถึงอาหารแปรรูปพร้อมรบัประทานท่านนึกถึงอาหารแปรรูปพร้อมรบัประทานตราซีพี (CP)             
เป็นอนัดบัแรก และความเชื่อมัน่ในคุณภาพอาหารแปรรปูพรอ้มรบัประทานตราซพี ี(CP) อยู่ในระดบัเหน็ดว้ยมาก 
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.09 และ 3.75 ตามล าดบั รองลงมาคอื ระดบัความคดิเหน็ต่อการบรโิภคอาหารแปรรูปพรอ้ม
รบัประทานตราซพี ี(CP) เป็นประจ า การแนะน าใหค้นอื่นรบัประทานอาหารแปรรปูพรอ้มรบัประทานตราซพี ี(CP) 
การยินดีที่จะจ่ายแพงกว่าเพื่อซื้อสินค้าแปรรูปพร้อมรับประทานตราซีพี (CP) เมื่อเทียบกับสินค้ายี่ห้ออื่นๆ                 
การบรโิภคอาหารแปรรปูพรอ้มรบัประทานตราซพี ี(CP) ต่อไป แมจ้ะเกดิปัญหาทีท่่านไม่พอใจ เช่น พนกังานขาย
ให้บริการล่าช้า การบริโภคอาหารแปรรูปพร้อมรบัประทานตราซีพี (CP)เหมือนเดิม แม้จะมีคนมาแนะน าให้
เปลีย่นไปบรโิภคสนิคา้ยีห่อ้อื่น และการรบัประทานอาหารแปรรูปพรอ้มรบัประทานตราซพี ี(CP) ต่อไปแมว้่าราคา
จะสงูขึน้ อยู่ในระดบัเหน็ดว้ยปานกลาง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.38, 3.33, 3.28, 3.25, 3.18 และ 2.86 ตามล าดบั 
 ส่วนท่ี 2 สรปุผลการทดสอบสมมติฐาน 
 การวเิคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานของการวจิยั โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน สามารถสรุปผลการ
ทดสอบสมมตฐิานได ้ดงันี้ 
 สมมติฐานขอ้ที่ 1 ผู้บรโิภคที่มลีกัษณะประชากรศาสตรซ์ึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ อาชพี และรายได้
เฉลีย่ต่อเดอืน ทีแ่ตกต่างกนั มคีวามจงรกัภกัดต่ีอสนิคา้ตราซพีี (CP) แตกต่างกนั สามารถสรุปผลการวเิคราะห ์ 
ได้คือ ผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน                 
ทีแ่ตกต่างกนั ไม่สามารถอธบิายความแตกต่าง ความจงรกัภกัดต่ีอสนิคา้ตราซพีี (CP) อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ            
ทีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน      
 สมมติฐานขอ้ที่ 2 ความพึงพอใจในสนิค้าตราซพีี (CP) โดยรวม มอีทิธพิลต่อความจงรกัภักดใีนตรา
สนิคา้ซพี ี(CP) ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครสามารถสรุปผลการวเิคราะห ์ไดด้งันี้คอื ความพงึพอใจในสนิคา้
ตราซีพี (CP) โดยรวม มีอิทธิพลต่อความจงรกัภักดีในตราสนิค้าซีพี (CP) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร              
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
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 สมมติฐานข้อที่ 3 ความรบัผิดชอบต่อสงัคมขององค์กร (CSR) ซึ่งประกอบด้วย ด้านสุขภาพและ
อนามยัของผูบ้รโิภค ดา้นสาธารณประโยชน์ของผูบ้รโิภค ดา้นรกัษ์สิง่แวดดลอ้มและพลงังาน ดา้นกจิกรรมชุมชน
สมัพันธ์ ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี และด้านกีฬา มีอิทธิพลต่อความจงรกัภักดีในตราสนิค้าซีพี (CP) ของ
ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวเิคราะห ์ไดด้งันี้ 
 สมมตฐิานขอ้ที ่3.1 ความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององคก์ร (CSR) ดา้นสุขภาพและอนามยัของผูบ้รโิภค 
มอีทิธพิลต่อความจงรกัภกัดใีนตราสนิคา้ซพี ี(CP) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ
ทีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
 สมมตฐิานขอ้ที ่3.2 ความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององคก์ร (CSR) ดา้นสาธารณประโยชน์ของผูบ้รโิภค    
มอีทิธพิลต่อความจงรกัภกัดใีนตราสนิคา้ซพี ี(CP) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ
ทีร่ะดบั 0.01 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
 สมมติฐานข้อที่ 3.3 ความรบัผิดชอบต่อสงัคมขององค์กร (CSR) ด้านรกัษ์สิง่แวดล้อมและพลงังาน            
มอีทิธพิลต่อความจงรกัภกัดใีนตราสนิคา้ซพี ี(CP) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ
ทีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
 สมมติฐานข้อที่ 3.4 ความรบัผิดชอบต่อสงัคมขององค์กร (CSR) ด้านกิจกรรมชุมชนสมัพันธ์ ไม่มี
อทิธพิลต่อความจงรกัภกัดใีนตราสนิค้าซพี ี(CP) ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญัทางสถิต ิ            
ทีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
 สมมตฐิานขอ้ที ่3.5 ความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององคก์ร (CSR) ดา้นอาชพีและการถ่ายทอดเทคโนโลย ี
ไม่มอีทิธพิลต่อความจงรกัภกัดใีนตราสนิคา้ซพี ี(CP) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
 สมมตฐิานขอ้ที ่3.6 ความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององคก์ร (CSR) ดา้นกฬีา มอีทิธพิลต่อความจงรกัภกัดี
ในตราสนิคา้ซพี ี(CP) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบั
สมมตฐิาน 
 

สรปุผลและอภิปรายผล 
 จากการศกึษาวจิยัเรื่อง ความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์กร (CSR) ที่มีอทิธพิลต่อความจงรกัภกัด ี             
ในตราสนิค้าซพี ี(CP) ของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร โดยศกึษาแนวคดิและทฤษฎี ที่เกี่ยวขอ้ง ได้แก่ ความ             
พงึพอใจในตราสนิคา้ซพี ี(CP) และความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององคก์ร (CSR) จากกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 385 คน 
โดยท าการวจิยัถึงระดบัการรบัรู้และระดบัความคดิเหน็ของผู้บรโิภค ที่มอีทิธพิลต่อความจงรกัภกัดใีนสนิค้าซพี ี
(CP) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร มปีระเดน็ส าคญัทีน่ ามาอภปิรายผลไดด้งันี้ 
 1.  จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน ด้านลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม พบว่าผูบ้รโิภค ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ อาชพีและรายได้เฉลีย่ต่อเดอืน ที่แตกต่างกนั มคีวาม
จงรกัภกัดใีนสนิคา้ซพี ี(CP) ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 0.05 หรอือธบิายไดว้่าลกัษณะประชากรศาสตร์
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ไม่สามารถอธิบายถึงความ
แตกต่างของแต่ละบุคคล ทีม่ต่ีอความจงรกัภกัดต่ีอสนิค้าตราซพี ี(CP) ได ้ทัง่นี้เนื่องจาก การสื่อสารขอ้มูลไปยงั
กลุ่มผู้รบัสารซึ่งเป็นกลุ่มชนขนาดใหญ่ ที่มคีวามหลากหลายและไม่จ าเป็นต้องเคยรูจ้กัอยู่ในสงัคมเดยีวกนัหรอื               
มปีระสบการณ์ร่วมกนัมาก่อน ผู้รบัสารแต่ละคนจะมีลกัษณะที่แตกต่างกนัในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะลกัษณะ             
ทางประชากร (Demographic Characteristics) ซึ่งได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ และสถานทางเศรษฐกิจ โดยผู้ร ับ
ขา่วสารทีม่ลีกัษณะทางประชากรแตกต่างกนัจะมพีฤตกิรรม ความสนใจ ในการรบัขา่วสารแตกต่างกนัไปดว้ย และ
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ความภักดีในตราสนิค้าของผู้บริโภคในแต่ละบุคคล เกิดจากการมีทศันคติและมีความภักดีในด้านพฤติกรรม              
ซึง่สามารถเกดิกบับุคคลไดท้ัง้เพศชาย และเพศหญิงซึง่น าไปสู่การรบัรูคุ้ณค่าและความพงึพอใจในตราสนิคา้แลว้
น าไปสู่พฤตกิรรมการซือ้ ซึง่สอดคล้องกบับางส่วนกบังานวจิยัของ หมะหมูด หะยหีมดั และ ก่อพงษ์ พลโยราช 
(2556) กล่าวว่า ความภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) ถือเป็นเป้าหมายส าคัญทางการตลาดอันน าไปสู่
พฤตกิรรมการซือ้ส าหรบัผูบ้รโิภคทีม่คีวามภกัดทีีแ่ทจ้รงิในตราสนิคา้ ต้องประกอบดว้ยความภกัดใีนดา้นทัศนคติ
และความภักดใีนด้านพฤติกรรม ความภักดต่ีอตราสนิค้าเกดิจากการที่ผู้บรโิภครบัรู้คุณค้าและความพึงพอใจ               
ในตราสนิค้าแล้วจงึน าไปสู่พฤติกรรมการซื้อ และความภกัดต่ีอตราสนิค้าได้ถูกแบ่งออกเป็น 2 มิติ คอื มติิเชิง
ทศันคตแิละมติเิชงิพฤตกิรรม โดยมติเิชงิทศันคต ิประกอบดว้ย ความภกัดขี ัน้การรบัรูแ้ละความภกัดชีัน้ความรูส้กึ 
ส าหรบัเชิงฤติกรรมนัน้ประกอบด้วยความภักดีชัน้ความตัง้ใจที่จะซื้อสนิค้า และความภักดีชัน้ของการแสดง
พฤตกิรรมซือ้ 
 2.  จากผลการวเิคราะห ์ความพงึพอใจในสนิคา้ตราซพี ี(CP) โดยรวม พบว่า ความพงึพอใจในสนิค้า
ตราซีพี (CP) โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.67 และผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความ              
พึงพอใจในสนิค้าตราซีพี (CP) โดยรวมมีอทิธทิางบวกต่อความจงรกัภักดใีนตราสนิค้าซีพี (CP) ของผู้บรโิภค            
ในกรุงเทพมหานคร อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และเมื่อพจิารณาองคป์ระกอบตวัแปรของการวเิคราะห์
ความพึงพอใจในตราสนิค้าซีพี (CP) พบว่าองค์ประกอบตัวแปรที่มีอทิธพิลต่อความจงรกัภักดี ได้แก่ สนิค้ามี
คุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน การให้ความส าคญัในมาตรฐานการผลติสนิคา้ และคุณภาพสนิคา้มากกว่าความ
คาดหวงั ทัง้นี้เกดิจากการที่ผู้บรโิภครบัรู้ว่าสนิค้าอาหารแปรรูปพร้อมรบัประทานตราซพีี (CP) เป็นตราสนิค้า         
ที่สามารถบ่งบอกถึงคุณภาพ เป็นสนิค้าที่มีเมนูสนิค้ามีความหลากหลายตรงกบัความต้องการ และนอกจากนี้              
ยงัเป็นตราสนิคา้ทีไ่ดร้บัความนิยมและไดร้บัการยอมรบัจากผูบ้รโิภค ในเรื่องมาตรฐานความปลอดภยั สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ สมภพ อดุงจงรกัษ์ (2556) ทีศ่กึษา ความพงึพอใจต่อสนิคา้และความภกัดขีองผูบ้รโิภคต่อบรษิทั 
กฟิฟารนี สกายไลน์ ยูนิตี้ จ ากดั ผลการศกึษาพบว่า ผู้บรโิภค มรีะดบัความพงึพอใจต่อสนิค้าในภาพรวมเฉลี่ย           
ทุกดา้นอยู่ระดบัมากที่สุด และดา้นต่างๆของความพงึพอใจอยู่ในระดบัมากทีสุ่ดเช่นเดยีวกนั และผลการทดสอบ
สมมตฐิานพบว่า ความภกัดขีองผูบ้รโิภค กบัความพงึพอใจต่อสนิคา้ ของ บรษิทั กฟิฟารนี สกายไลน์ ยนูิตี ้จ ากดั 
พบว่า มอีทิธพิลในทางบวกอย่างมนียัสาคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 3.  จากผลการวเิคราะห์ความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์กร (CSR) โดยรวม พบว่าผู้บรโิภคมรีะดบั
การรบัรู้อยู่ในระดบั ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.24 และผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าความรบัผิดชอบต่อ
สงัคมขององค์กร (CSR) ประกอบดว้ย ดา้นสุขภาพและอนามยัของผูบ้รโิภค ด้านรกัษ์สิง่แวดดลอ้มและพลงังาน 
และด้านกีฬา มีอิทธิพลต่อความจงรกัภักดีในตราสินค้าซีพี (CP) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 สามารถแยกอภปิรายเป็นรายดา้นไดด้งันี้ 
  3.1  ดา้นสุขภาพและอนามยัของผูบ้รโิภค มอีทิธพิลต่อความจงรกัภกัดใีนตราสนิคา้ซพี ี(CP) ของ
ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร โดยผูบ้รโิภคมรีบัการรบัรูอ้ยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.52 และผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า ความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์กร (CSR) ด้านสุขภาพและอนามยัของผู้บรโิภค มอีิทธิพล
ทางบวก โดยมคี่าเบตา้ เท่ากบั 0.239 ซึง่จากค่าสมัประสทิธิส์ามารถอธบิายได ้ดงัน้ี เมื่อพจิารณาองคป์ระกอบตวั
แปรของดา้นสขุภาพและอนามยัของผูบ้รโิภค พบว่าองคป์ระกอบตวัแปรทีม่อีทิธพิลต่อความจงรกัภกัด ีไดแ้ก่ การ
ผลติอาหารอย่างถูกหลกัโภชนาการ และสามารถตรวจสอบได ้การใหค้วามรูเ้รื่องอาหารปลอดภยัภายใตม้าตรฐาน
การผลติระดบัโลก และการสนบัสนุนทุนงานวจิยัแก่มหาวทิยาลยัเพื่อด าเนินการวจิยัไวรสัไขห้วดันก ทัง้นี้เน่ืองจาก 
บรษิัท เจรญิโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) ได้มุ่งให้ความส าคญัหลกัการผลิตอาหารที่ปลอดภัย ถูกหลกั
โภชนาการ โดยค านึงถงึผูบ้รโิภคเป็นอนัดบัแรกสอดคลอ้งกบัพนัธกจิขององคก์ร ทีไ่ดก้ล่าวไวว้่า “ ซพีเีอฟด าเนิน
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ธุรกจิเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร แบบครบวงจร เพื่อน าเสนอผลติภณัฑแ์ละบรกิารที่มคีุณภาพในดา้นคุณค่า 
รสชาตแิละความปลอดภยัสามารถตรวจสอบยอ้นกลบัไดโ้ดยซพีเีอฟมุ่งมัน่ด าเนิน ธุรกจิดว้ยความรบัผดิชอบต่อ
สงัคมและสิง่แวดล้อมรวมทัง้มุ่งเน้นการเติบโตขององค์กรอย่างยัง่ยืนและสร้างผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นได้อย่าง
เหมาะสม” ซึ่งสอดคล้องกบับางส่วนงานวจิยัของ วรรณชา กาญจนมุสกิ (2554) ศกึษาเกี่ยวกบัการท ากจิกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยผลการศกึษาพบว่าผูบ้รโิภคส่วนมากคดิว่าผลติภณัฑท์ีค่วรใหค้วามสนใจในการท ากจิกรรม
ความรบัผดิชอบต่อสงัคม คอื ผลติภณัฑ์ด้านสนิค้าอุปโภคบรโิภค และการท ากจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคม            
ทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อสนิคา้และบรกิารของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญัทางสถิต ิ
ไดแ้ก่ การท ากจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคม ดา้นการก ากบัดูแลกจิการทีด่ขีององคก์ร ดา้นการประกอบธุรกจิ
ดว้ยความเป็นธรรมขององคก์ร ดา้นความรบัผดิชอบต่อผูบ้รโิภคขององคก์ร ดา้นการร่วมพฒันาชุมชนและสงัคม
ขององคก์ร และดา้นการดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้มขององคก์ร โดยทีก่ารท ากจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคม ดา้นการ
ร่วมพัฒนาชุมชนและสงัคมขององค์กร ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ด้านการดูแลรกัษาสิง่แวดล้อมขององค์กร ด้านความรบัผดิชอบต่อ
ผูบ้รโิภคขององคก์ร และดา้นการก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีององคก์ร ตามลาดบั สว่นการท ากจิกรรมความรบัผดิชอบ
ต่อสงัคมดา้นการประกอบธุรกจิดว้ยความเป็นธรรมขององคก์ร 
  3.2  ด้านรกัษ์สิง่แวดล้อมและพลงังาน มีอิทธิพลต่อความจงรกัภักดีในตราสนิค้าซีพี (CP) ของ
ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร โดยผูบ้รโิภคมรีบัการรบัรูอ้ยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
3.26 และผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า โดยมีอิทธิพลทางบวก มีค่า เบต้า เท่ากับ 0.193 เมื่อพิจารณา
องค์ประกอบตัวแปรของด้านรกัษ์สิง่แวดดล้อมและพลังงาน พบว่าองค์ประกอบตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความ
จงรกัภกัด ีไดแ้ก่ การด าเนินธุรกจิทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มไม่สง่ผลกระทบต่อชุมชน และโครงการอนุรกัษ์พลงังาน
และสิง่แวดล้อมที่กระจายอยู่ทุกภูมิภาค ทัง้นี้เนื่องจาก การด าเนินธุรกจิในทุกภาคส่วนในประเทศที่มุ่งเน้นการ
ด าเนินงานที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน และมีการจดัการทรพัยากรการผลติอย่างยัง่ยืน
ตลอดทัง้วงจร โดยมธีุรกจิฟารม์เลีย้งสตัว ์(Farm) เป็นธุรกจิตน้แบบน าร่อง และขยายไปสูธุ่รกจิอาหารสตัว์ (Feed) 
และธุรกิจอาหาร (Food) พร้อมกบัการส่งเสริมแนวทางการด าเนินธุรกิจอย่างรบัผิดชอบต่อสงัคมแก่ผู้ส่งมอบ 
(CSR in Supply Chain) พร้อมกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ยัง่ยืน โดยการวิเคราะห์และประเมินวัฏจักรชีวิต
ผลติภณัฑ ์(Life Cycle Assessment: LCA) เพื่อใหไ้ดม้าซึง่ผลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพ ปลอดภยัส าหรบัผูบ้รโิภค และ
เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม โดยสอดคล้องกบับทความของศาสตราจารย์ Theodor Kreps จาก Stanford Business 
School ซึง่กล่าวถงึการจดัท ารายงานทีแ่สดงถงึการมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมขององคก์รธุรกจิ และมกีารตพีมิพ์
หนังสอื Social Responsibilities of the Businessman ซึ่งเขยีนโดย Howard Bowen บุคคลท่านนี้ได้รบัการยก
ย่องให้เป็นบดิาแห่ง CSR (อนันตชยั ยูรประถม, 2550) โดยมีบทความกล่าวว่า ธุรกจิต้องไม่ท าให้สิง่แวดล้อม
เสื่อมโทรมลง ต้องให้โอกาสกบัชนกลุ่มน้อย ท างานส่งเสรมิความเป็นธรรมในสงัคม และใหค้วามส าคญัต่อสงัคม
พอๆ กบัการประกอบธุรกจิ และการปฏบิตัติามกฎหมาย 
  3.3  ดา้นกฬีา มอีทิธพิลต่อความจงรกัภกัดใีนตราสนิคา้ซพี ี(CP) ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร โดยผู้บรโิภคมีรบัการรบัรู้อยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.10 และผลการทดสอบ
สมมตฐิานพบว่า โดยมอีทิธพิลทางบวก มคี่า เบต้า เท่ากบั 0.143 แสดงว่าผูบ้รโิภคมกีารรบัรูค้วามรบัผดิชอบต่อ
สงัคม (CSR) ด้านกฬีามากกว่าด้านด้านสุขภาพและอนามยัของผู้บรโิภคและด้านรกัษ์สิง่แวดล้อมและพลงังาน 
เมื่อพจิารณาองค์ประกอบตวัแปรของดา้นกฬีา พบว่าองค์ประกอบตวัแปรที่มอีทิธพิลต่อความจงรกัภกัด ีได้แก่ 
การสนบัสนุนการแข่งขนัชกมวยเพื่อสบืสานศลิปะมวยไทย และการมอบเงนิรางวลัใหก้บันกักฬีาทีช่นะการแขง่ขนั 



 12 

บรษิทัเจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) หรอื ซพีเีอฟ ร่วมสนบัสนุนกจิกรรมกฬีาในรปูแบบต่างๆ ดว้ยมเีชื่อ
ว่ากีฬาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาเยาวชนผู้เป็นอนาคตของชาติ สอดคล้องกับบทความบางส่ว นของ               
อภิชัย ศรีเมือง (2559) ในหัวเรื่อง CSR เชื่อมโยงกับการตลาดในรูปแบบช่วยเหลือสงัคม โดยกล่าวว่าหลาย
องคก์รในประเทศไทยมกัจะท ากจิกรรม CSR โดยมจีุดมุ่งหมายทางดา้นน้ีเพื่อตอ้งการประชาสมัพนัธบ์รษิทัใหเ้ป็น
ทีแ่พร่ หลาย รูปแบบทีเ่ด่นๆ เช่น การบรจิาคสิง่ของช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัหรอืสงเคราะหผ์ูด้อ้ยโอกาส การสรา้ง
โรงเรยีน การอุดหนุนในการจดัสรา้งสาธารณะสถาน การเป็นผู้อุปถมัภ์การแข่งขนักีฬา มหกรรมงานประเพณี
วฒันธรรม ฯลฯ หลายองค์การก าหนดให้โครงการกิจกรรมประเภทนี้เป็นความรบัผิดชอบของฝ่ายการตลาด
ประชาสมัพนัธ์หรอืฝ่ายทรพัยากรบุคคล ซึ่งผลดต่ีอองค์กรไม่เพยีงแต่จะเกดิขึน้ในแง่ของการบรหิารทรพัยากร
บุคคล ทีท่ าให้พนักงานไดม้สี่วนร่วมในกจิกรรม ไดเ้รยีนรูร้บัการปลูกฝังจติส านึกในการทีจ่ะเป็นพนักงานทีด่แีละ
สรา้งคุณประโยชน์องคก์รและสงัคมเท่านัน้ หากแต่เป็นประโยชน์ ต่อธุรกจิขององคก์รดว้ย ไม่ว่าจะเป็นภาพลกัษณ์
ทีด่ ีมผีลต่อยอดขาย ก าไร ความสามารถในการแขง่ขนัทีเ่พีม่ขึน้ 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1.  การวจิยัครัง้นี้เป็นการศกึษาเฉพาะผูบ้รโิภคทีอ่าศยัอยู่ในกรุงเทพมหานครเท่านัน้ ดงันัน้การศกึษา
ครัง้ต่อไปควรมกีารศกึษาผูบ้รโิภคทีอ่ยู่ในต่างจงัหวดัเพิม่เตมิว่ามคีวามจงรกัภกัดใีนตราสนิคา้ซพี ี(CP) มากน้อย
แค่ไหน เพื่อจะไดน้ าผลการศกึษาทีไ่ดม้าเปรยีบเทยีบความแตกต่างในแต่ละพืน้ที่ 
 2.  ควรศึกษากิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสงัคมขององค์กร (CSR) ที่ได้ด าเนินการมาแล้วในอดีต
เพื่อที่จะท าใหท้ราบถงึปัญหาอุปสรรค และโอกาสต่างๆ ซึง่จะสามารถน ามาประยุกต์ใชใ้นการด าเนินงานของตน
และยงัเป็นการ เพิม่พนูประสบการณ์ในการท าแผนการตลาดเพื่อสงัคมไดอ้ย่างดยีิง่ 
 3.  ควรท าการศกึษาวจิยัปัจจยัอื่นๆ ทีอ่าจจะมผีลต่อความจงรกัภกัดใีนตราสนิคา้อาหารแปรรปูพรอ้ม
รบัประทานตราซพีี (CP) เช่น ด้านความคาดหวงัของผู้บรโิภค คุณค่าตราสนิค้า เป็นต้น เพื่อจะได้น าขอ้มูลมา
วางแผนกลยุทธก์ารตลาดใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภคใหม้ากทีส่ดุ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดีเป็นเพราะผู้วิจ ัยได้รับความเมตตาและกรุณา อย่างยิ่ง จาก               
อาจารย์ ดร.อนิทกะ พิรยิะกุล อาจารย์ที่ปรกึษาสารนิพนธ์ ประธานการควบคุมปรญิญานิพนธ์ รองศาสตราจารย์           
สุพาดา สริกิุตตา กรรมการควบคุมสารนิพนธ์ทุกท่านที่ได้เสยีสละเวลาให้ค าปรึกษา แนะน า ขอ้เสนอต่างๆ ที่มี
คุณค่า รวมถึงตรวจสอบแก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆ ในการท าวจิยัครัง้นี้ เพื่อน ามาปรบัปรุงให้ปรญิญานิพนธ์ฉบบันี้  
เสรจ็สมบรูณ์  
 ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.ณัฐยา ประดิษฐสุวรรณ และ อาจารย์ ดร.วรนิทร าไพ รุ่งเรอืงจิตต ์              
ที่ให้ความกรุณารบัเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจแบบสอบถามคุณภาพเครื่องมอื รวมถึงให้ค าปรกึษาในการแก้ไข
แบบสอบถามใหม้คีวามน่าเชื่อถอืเป็นอย่างดยีิง่ ผูว้จิยัซาบซึง้ในความปรารถนาดขีองท่านอาจารยเ์ป็นอย่างยิง่  
 ขอกราบขอบพระคุณเหล่าคณาอาจารย์ภาควิชาบรหิารธุรกิจ คณะคณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย              
ศรนีครนิทรวโิรฒ (ประสานมติร) ทุกท่านทีไ่ดป้ระสทิธิป์ระสาทวชิาความรูทุ้กแขนงให้แก่ผูว้จิยั ตลอดจนเจา้หน้าที่
ในภาควชิาทุกท่านทีอ่ านวยความสะดวกในดา้นต่างๆ และใหค้ าแนะน าทีด่ตีลอดมา 
 ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา รวมถึงญาติพี่น้อง ที่คอยให้การสนับสนุนและเป็นก าลงัใจ รวมถึง              
อยู่เคยีงขา้งตลอดเวลาทัง้ในยามที่เหน็ดเหนื่อยและท้อแท้ ขอบคุณเพื่อน เพื่อนร่วมงานและเพื่อนๆ MBA รุ่น 17 
ทุกคนทีค่อยช่วยเหลอืและเป็นก าลงัใจใหซ้ึง่กนัและกนัตลอดมา  
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 คุณประโยชน์และคุณงามความดีใดๆ ที่ได้รบัจากปรญิญานิพนธ์ฉบบันี้ ผู้วจิยัขอมอบให้บิดามารดา  
ครอบครวั ญาติพีน้่อง ตลอดจนอาจารย์ทุกท่านที่ประสทิธิป์ระสาทวชิาความรูใ้ห้กบัผูว้จิยัตัง้แต่เดก็จนถงึปัจจุบนั 
ท าใหป้รญิญานิพนธฉ์บบันี้เสรจ็สมบรูณ์ดว้ยด ี 
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