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บทคดัย่อ 
 

การวจิยัครัง้น้ีมคีวามมุ่งหมาย เพื่อศกึษาปจัจยัด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์กร ของบรษิัท ซพี ี
ออลล ์จํากดั (มหาชน) ทีม่ผีลต่อความภกัดขีองผูบ้รโิภคบรษิทั ซพี ีออลล ์จํากดั (มหาชน) ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 
โดยตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ผูบ้รโิภคทีใ่ช ้หรอืเคยใชบ้รกิารของบรษิทั ซพี ีออลล ์จํากดั (มหาชน) โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย                
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าท ีการวเิคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดยีว สถิติ Brown-Forsythe และสถติิ
การวเิคราะหส์มการถดถอยเชงิซอ้น 
 ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 34 - 41 ปี ระดับการศึกษา               
ปรญิญาตร ีรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 15,000 - 29,999 บาท และประกอบอาชพีลกูจา้ง/พนกังานบรษิทัเอกชน 
 ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ของผู้บริโภค บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) โดยรวมอยู่                      
ในระดบัดี และความภักดีของผู้บริโภคบริษัท ซีพี ออลล์ จํากดั (มหาชน) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  โดยรวม           
อยู่ในระดบัสงู 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ
แตกต่างกนั มคีวามภกัดแีตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 ความรบัผิดชอบต่อสงัคมขององค์กร  ด้านใส่ใจอาหารปลอดภัย เคารพสทิธิผู้บริโภคด้านดูแลรักษา     
พึง่พาและผกูพนัไม่มวีนัเสือ่มคลาย ดา้นยกกระดบัคุณภาพชวีติ เพื่อสงัคมไทยยัง่ยนื และดา้นพนกังานมคีวามสุข 
เตบิโตไปดว้ยกนั มผีลต่อความภกัด ีอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  
 
คาํสาํคญั: ความรบัผดิชอบต่อสงัคม ความภกัด ีผูบ้รโิภค 
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Abstract 
 

The objectives of this research are to study the influence of corporate and social responsibility on 
loyalty of CP All customers in the Bangkok metropolitan area. The sample consisted of four hundred CP 
All customers. A questionnaire was constructed and used as the tool to collect data. Percentage, mean, 
standard deviation, t-test, One-Way Analysis of Variance, Brown- Forsythe and Multiple Regression 
Analysis were used to analyze the data. The results were as follows:  
 Most of the respondents were female, aged between thirty-four to forty-one years of age, with a 
Bachelor's degree, working as employees at private companies, and earning a monthly income of between 
15,000 to 29,999   Baht. 
The overall corporate and social responsibility of CP All were at a good level.  Overall, of the loyalty of CP 
All customers were at a high level. 
The results of the hypotheses testing can be concluded as follows: customers of different genders, 
educational levels, average monthly income and occupation had different levels of loyalty at statistically 
significant levels of 0.01 and 0.05, respectively. 
 CP All corporate and social responsibility in terms of providing quality food safety to protect 
consumer rights, to care through giving back and engagement, supporting communities and improving 
quality of life and growing together with happy employees influenced the loyalty at a statistically significant 
level of 0.01 
 
Keyword: Social Responsibility Corporate, Loyalty, Customers 
 
บทนํา 

การเจรญิเติบโตของธุรกจิหนึ่งๆ มาจากการพฒันาองค์กรใหม้คีวามเก่งอยู่ในตวั ในขณะที่การพฒันา
องคก์รใหม้คีวามดอียู่ในตวัจะก่อใหเ้กดิความยัง่ยนื ของธุรกจินัน้ๆ จากคาํกล่าวขา้งตน้แสดงใหเ้หน็ถงึความสาํคญั
ของการทาํความดขีององคก์รทีจ่ะสรา้งความยัง่ยนืใหเ้กดิขึน้กบัองคก์ร นอกเหนือจากความสามารถในการทาํกาํไร
ขององค์กรแต่เพียงอย่างเดียว กระแส CSR ได้กลายมาเป็นกระแสหลักที่มีความสําคญัต่อภาคธุรกิจในโลก               
มากยิง่ขึน้ ซึง่มาตรการดงักล่าวจะเป็นในลกัษณะของขอ้แนะนํา หลกัการ และวธิกีารของความรบัผดิชอบต่อสงัคม
ที่องค์กรพึงปฏิบตัิโดยความสมคัรใจ ทุกองค์กรสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ ทําให้ความรบัผิดชอบต่อ สงัคม
กลายเป็นนโยบายสาธารณะของทุกประเทศ  

เดมิความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององคก์รในเมอืงไทย เริม่ต้นขึน้อย่างเป็นรูปธรรมในปี พ.ศ.2549 ไดถู้ก
บรรจุเป็นแนวปฏิบัติที่ผนวกเข้ากับการดําเนินธุรกิจ นอกเหนือไปจากการดําเนินความรับผิดชอบต่อสงัคม                  
เช่นทีผ่่านมา จงึทําใหก้ระแสความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององคก์รธุรกจิเริม่ไดร้บัความสนใจมากขึน้ แรงผลกัดนั
ดงักล่าว สง่ผลใหอ้งคก์รต่างๆ ในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นองคก์รภาครฐัภาคเอกชนและผูม้สีว่นไดเ้สยีขององคก์ร 
(Stakeholders) ต่างหนัมาใส่ใจและดําเนินกจิกรรม CSR เพิม่ขึน้อย่างแพร่หลาย ดงัเช่น บรษิทั ซพี ีออลล ์จํากดั 
(มหาชน) ไดก้ล่าวถงึในรายงาน CSR Report ว่า บรษิทัฯ ตระหนักดถีงึการดําเนินธุรกจิอย่างมคีวามรบัผดิชอบ 
จงึมุ่งดูแลเอาใจใส่ผูม้สี่วนได้ส่วนเสยีทุกกลุ่มทีใ่ห้ความเชื่อมัน่ในองคก์รเสมอมา ไม่ว่าจะเป็นผูถ้ือหุน้ พนักงาน 
ผูบ้รโิภค คู่คา้ ชุมชน และสงัคม สง่ผลใหไ้ดร้บัความไวว้างใจจากสงัคม และเตบิโตอย่างน่าพอใจตลอดมา  
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การทํา "ซเีอสอาร"์ ควบคู่ไปกบัการทํา "ประโยชน์ร่วม" กบั "คุณค่าร่วม" ใหแ้ก่สงัคม น่าจะเป็นคําตอบ 
ทีด่กีว่าสาํหรบัธุรกจิทีต่อ้งการจะเจรญิกา้วหน้าอย่างต่อเนื่องและยาวนาน อกีทัง้แนวโน้มพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค 
มคีวามเขา้ใจและใหค้วามสาํคญักบัความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององคก์รธุรกจิมากขึน้อย่างต่อเนื่องเป็นความภกัดี
ต่อการใชส้นิคา้และบรกิารขององคก์รนัน้ๆ จงึเป็นเหตุผลทีท่ําใหผู้ว้จิยัมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษา ปจัจยัดา้นปจัจยั
ดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององคก์ร ของบรษิทั ซพี ีออลล ์จาํกดั (มหาชน) ทีม่ผีลต่อความภกัดขีองผูบ้รโิภค 
บรษิทั ซพี ีออลล ์จาํกดั (มหาชน) ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 

 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศึกษาข้อมูลลกัษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายได้เฉลี่ย                 
ต่อเดอืน และอาชพี ทีม่ผีลต่อความภกัดขีองผูบ้รโิภค บรษิทั ซพี ีออลล ์จาํกดั (มหาชน) ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศกึษาความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์กร ที่มผีลต่อความภกัดขีองผู้บรโิภค บรษิัท ซพี ีออลล์ 
จาํกดั (มหาชน) ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานในการวิจยั 
            1. ผู้บรโิภคที่มลีกัษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน และ
อาชีพ แตกต่างกัน มีความภักดีของผู้บริโภค บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร        
แตกต่างกนั 
 2. ความรับผิดชอบต่อสงัคมขององค์กร มีผลต่อความภักดีของผู้บริโภค บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด 
(มหาชน) ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์
ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2550: 57-59) กล่าวว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย อายุ 

เพศ ขนาดครอบครวั สถานภาพครอบครัว รายได้ อาชีพ การศึกษา เหล่านี้เป็นเกณฑ์ที่นิยมใช้ในการแบ่ง               
สว่นการตลาด ลกัษณะประชากรศาสตรเ์ป็นสิง่สาํคญั และเพื่อนําขอ้มลูเบือ้งตน้ของกลุ่มเป้าหมายมาศกึษาว่ามผีล
ต่อความภกัดขีองผูบ้รโิภค บรษิทั ซพี ีออลล ์จํากดั (มหาชน) ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครอย่างไร 

แนวคิดเก่ียวกบัความรบัผิดชอบต่อสงัคมขององคก์ร  
สถาบันธุ รกิจ เพื่ อสังคม (Corporate Social Responsibility Institute (CSRI) .  2009:  5)  ก ล่าวว่ า                 

ความรบัผดิชอบต่อสงัคมของธุรกจิ (Corporate Social Responsibility) คอื การดําเนินธุรกจิควบคู่ไปกบัการใสใ่จ
และดูแลรกัษาสงัคมและสิง่แวดลอ้มภายใต้หลกัจรยิธรรม การกํากบัดูแลกจิการทีด่ ีและการนําปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพยีงมาบรูณาการ เพื่อนําไปสูก่ารดาํเนินธุรกจิทีป่ระสบความสาํเรจ็อย่างยัง่ยนื และเพื่อศกึษาว่ามผีลต่อความ
ภกัดขีองผูบ้รโิภค บรษิทั ซพี ีออลล ์จาํกดั (มหาชน) ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครอย่างไร 

แนวคิดความรบัผิดชอบต่อสงัคมขององคก์ร  
บรษิัท ซพี ีออลล์ จํากดั (มหาชน) (CPAll CSR Report.2558: ออนไลน์) ที่ได้กล่าวมา ผู้วจิยัเลอืกใช้

หลกัความรบัผดิชอบต่อสงัคม ดงันี้ ดูแล รกัษา พึ่งพาและผูกพนัไม่มวีนัเสื่อมคลาย พนักงานมคีวามสุข เตบิโต           
ไปด้วยกนั ใส่ใจอาหารปลอดภยั เคารพสทิธผิู้บรโิภค ปฏบิตัิตามรอยทาง ‘ปณิธานสเีขยีว’ ส่งเสรมิการศึกษา  
สรา้งเยาวชนสูม่อือาชพี และยกระดบัคุณภาพชวีติ เพื่อสงัคมไทย 
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แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความภกัดี  
Schiffman; & Kanuk. (1994: 658) นํามาประยุกต์ใชก้บัความภกัดขีองผูบ้รโิภคบรษิทั ซพี ีออลล ์จํากดั 

(มหาชน) ได้กล่าวว่า คือ ความพึงพอใจที่สมํ่าเสมอ จนกระทัง่อาจมีการซื้อตราสินค้าเดิมในผลิตภัณฑ์ของ            
บรษิทั ซพี ีออลล ์จํากดั (มหาชน) สิง่ทีส่าํคญัทีค่วามภกัดต่ีอตราสนิคา้ คอื เมื่อผูบ้รโิภคมคีวามภกัดต่ีอตราสนิคา้
จะทําให้เกิดส่วนครองตลาดที่คงที่และเพิ่มขึ้น และอาจกลายเป็นทรัพย์สินที่จ ับต้องไม่ได้ที่สะท้อนถึงราคา
ผลติภณัฑข์องบรษิทั  
 
วิธีดาํเนินการวิจยั 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คอื ผูบ้รโิภคทีใ่ชห้รอืเคยใชบ้รกิารของบรษิทั ซพี ีออลล ์จาํกดั (มหาชน) เช่น 
รา้น 7-Eleven เคาน์เตอรเ์ซอรว์สิ สยามแมค็โคร 7-Catalog Order บุ๊คสไมล ์เป็นตน้  

กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัครัง้น้ี ผูบ้รโิภคทีใ่ช้หรอืเคยใชบ้รกิารของบรษิทั ซพี ีออลล ์จํากดั (มหาชน) 
ซึ่งไม่ทราบจํานวนประชากรที่ ดังนัน้ จึงใช้จํานวนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคํานวณในกรณีไม่ทราบจํานวน
ประชากร ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณไม่เกนิรอ้ยละ 5 ไดข้นาดของกลุ่ม
ตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั 385 คน บวกเพิม่จาํนวน 15 คน รวมกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัทัง้สิน้ 400 คน 

การเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
ขัน้ตอนท่ี 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อเลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่าง                

ในย่านศูนย์กลางทางธุรกิจ (Central Business District: CBD) (ฐานเศรษฐกิจ. 2559: ออนไลน์) เนื่องจาก               
เป็นศูนย์กลางธุรกจิของกรุงเทพมหานครหรอืย่านใจกลางธุรกจิ ได้แก่ เขตบางรกั เขตคลองเตย เขตหว้ยขวาง 
และเขตบางกอกน้อย ทาํใหม้คีนจาํนวนมาก โดยจะสุม่ตวัอย่างจากย่านทัง้ 4 ย่าน 

ขัน้ตอนท่ี 2 วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) จากจํานวนขนาดของกลุ่มตวัอย่าง 
400 ตัวอย่าง โดยสุ่มจากเขตพื้นที่ย่านศูนย์กลางทางธุรกิจ (Central Business District: CBD) 4 ย่าน ได้แก่              
เขตบางรกั เขตคลองเตย เขตหว้ยขวาง และเขตบางกอกน้อย เป็นสถานทีใ่นการเกบ็แบบสอบถามโดยเกบ็ตาม
สดัส่วนเท่ากนัทุกย่าน ซึ่งจะเกบ็แบบสอบถามตามสถานที่ชุมชน ห้างสรรพสนิค้า ร้านค้า และจุดบรกิารขนส่ง
มวลชนกรุงเทพมหานคร รถไฟฟ้าบทีเีอส (BTS) และรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) ประมาณย่านละ 100 ตวัอย่าง 

ขัน้ตอนท่ี 3 วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) เป็นการเลือกสุ่มตัวอย่าง
แบบสะดวกตามความเตม็ใจของผูบ้รโิภคทีจ่ะใหข้อ้มลู โดยการเกบ็ขอ้มลูเป็นไปตามทีไ่ดเ้ลอืกไวใ้น ขัน้ที ่2 ไดแ้ก่ 
เขตบางรกั เขตคลองเตย เขตหว้ยขวาง และเขตบางกอกน้อย เนื่องจากเป็นศูนยก์ลางธุรกจิของกรุงเทพมหานคร
ทําใหม้คีนจํานวนมาก โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืเกบ็ขอ้มูลตามสถานทีท่ี่ได้กําหนดไวใ้นแต่ละย่าน และ          
จะแจกแบบสอบถามให้กับผู้บริโภคที่ใช้ หรือเคยใช้บริการของบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) เช่น                   
รา้น 7-Eleven เคาน์เตอรเ์ซอรว์สิ สยามแมค็โคร 7-Catalog Order บุ๊คสไมล ์เป็นตน้ จนครบจาํนวน 400 คน 

การสรา้งเครือ่งมือเพื่อใช้ในงานวิจยั  
เครื่องมือที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผู้วิจยัได้สร้างขึน้เพื่อการศกึษา           

ถึงลักษณะประชากรศาสตร์ ปจัจัยด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมขององค์กร  ของบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด 
(มหาชน) ที่มีผลต่อความภักดีของผู้บริโภค บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร              
โดยแบ่งเป็น 3 สว่น 

ส่วนที ่1 แบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มลูทัว่ไป และขอ้มูลลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 
ได้แก่ บริการของบริษัท ซีพี ออลล์ จํากดั (มหาชน) เพศ อายุ ระดบัการศึกษา  รายได้ต่อเดือน และอาชีพ               
โดยเป็นคาํถามแบบหลายตวัเลอืก (Multiple Choices Questions) ใหผู้ต้อบเลอืกเพยีงขอ้เดยีว  
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  ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัปจัจยัด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคมขององค์กร  
ของบรษิทั ซพี ีออลล ์จํากดั (มหาชน) ไดแ้ก่ ดา้นดูแล รกัษา พึง่พาและผูกพนัไม่มวีนัเสื่อมคลาย ดา้นพนักงาน             
มคีวามสุข เติบโตไปด้วยกนั ด้านใส่ใจอาหารปลอดภยั เคารพสทิธผิู้บรโิภค ด้านปฏบิตัิตามรอยทาง ‘ปณิธาน                
สเีขยีว’ ด้านส่งเสริมการศึกษา สร้างเยาวชนสู่มืออาชีพ และด้านยกระดบัคุณภาพชีวิต เพื่อสงัคมไทยยัง่ยนื                  
โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Likert scale questions) รวมจํานวน 12 ข้อ โดยใช้ระดบัการวดั
ข้อมูลประเภทอันตรภาคชัน้ ( Interval Scale) มี 5 ระดับ ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนน คือ การคํานวณหา                 
อนัตรภาคชัน้ เพื่อแปลผลคะแนนในแต่ละช่วง  

ส่วนที ่3 แบบสอบถามเกีย่วกบัความภกัดขีองผูบ้รโิภค บรษิทั ซพี ีออลล ์จํากดั (มหาชน) ในพืน้ทีก่รุง
เทพมหานคร ลกัษณะแบบสอบถามจึงออกแบบมาเพื่อใช้วดัความภักดีของผู้บริโภค ลกัษณะแบบ  Semantic 
differential scale เป็นคําถามที่มีความหมายตรงกันข้าม จํานวน 6 ข้อ โดยลักษณะของแบบสอบถาม 
ประกอบดว้ยคาํถามทีใ่ชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval scale) ม ี5 ระดบั 

การจดัทาํและการวิเคราะหข์้อมูล 
1. วเิคราะหข์อ้มลูดา้นประชากรศาสตร ์ในดา้น เพศ อายุ ระดบัการศกึษา สถานภาพสมรส รายไดเ้ฉลีย่

ต่อเดอืน และอาชพี โดยการหาความถี ่(Frequency) และค่ารอ้ยละ (Percentage) 
2. วิเคราะห์ความรับผิดชอบต่อสงัคมขององค์กร ได้แก่ ด้านดูแล รักษา พึ่งพาและผูกพันไม่มีวนั               

เสื่อมคลาย ดา้นพนักงานมคีวามสุข เตบิโตไปดว้ยกนั ดา้นใส่ใจอาหารปลอดภยั เคารพสทิธผิูบ้รโิภค ดา้นปฏบิตัิ
ตามรอยทาง ‘ปณิธานสเีขยีว’ ด้านส่งเสริมการศกึษา สร้างเยาวชนสู่มอือาชพี และด้านยกระดบัคุณภาพชวีติ               
เพื่อสงัคมไทยยัง่ยนื รวมจาํนวน 12 ขอ้ โดยการหาค่าเฉลีย่ และ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน  

3. วิเคราะห์ความภักดีของผู้บริโภค บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร                  
รวมจาํนวน 6 ขอ้ โดยการหาค่าเฉลีย่ (Mean) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard deviations) 
 
ผลการวิจยั 

ส่วนท่ี 1 การวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน โดยแบ่งผลวเิคราะหอ์อกเป็น 3 ตอน ดงันี้  

ตอนท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไป และข้อมูลลกัษณะประชากรศาสตรข์องผู้ตอบแบบสอบถาม  ของ บริษทั             
ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 

1. รา้น 7-Eleven  ผูท้ีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เคยใชบ้รกิาร จาํนวน 396 คน  
2. เคาน์เตอรเ์ซอรว์สิ ผูท้ีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เคยใชบ้รกิาร จาํนวน 233 คน  
3. สยามแมค็โค ผูท้ีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เคยใชบ้รกิาร จาํนวน 154 คน  
4. 7-Catalog Order ผูท้ีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เคยใชบ้รกิาร จาํนวน 58 คน  
5. บุ๊คสไมล ์ผูท้ีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เคยใชบ้รกิาร จาํนวน 45 คน  
6. รา้นยา เอก็ซต์า้ พลสั ผูท้ีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยใชบ้รกิาร จาํนวน 103 คน  
7. All Café ผูท้ีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เคยใชบ้รกิาร จาํนวน 185 คน  
ข้อมูลลกัษณะประชากรศาสตร ์
เพศ ผูท้ีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ จาํนวน 204 คน  
อายุ ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีายุ 34 - 41 ปี จํานวน 151 คน รองลงมา คอื อายุ 26 – 33 ปี 

จํานวน 147 คน อายุ 42 – 49 ปี จํานวน 75 คน อายุ 18 - 25 ปี จํานวน 25 คน และอายุ 50 ปีขึน้ไป จํานวน 2 
คน ตามลาํดบั 
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ระดบัการศกึษา ผูท้ีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีจาํนวน 250 คน  รองลงมา 
คอื สงูกว่าปรญิญาตร ีจาํนวน 110 คน และตํ่ากว่าปรญิญาตร ีจาํนวน 40 คน ตามลาํดบั 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000 - 29,999 บาท 
จํานวน 161 คน รองลงมา คอื รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 45,000 บาทขึน้ไป จํานวน 113 คน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
30,000 - 44,999 บาท จาํนวน 105 คน และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนน้อยกว่า 15,000 บาท จาํนวน 21 คน  

อาชพี ผูท้ีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีาชพีลูกจา้ง/พนักงานบรษิทัเอกชน จํานวน 324 คน รองลงมา 
คอื อาชพีคา้ขาย/ธุรกจิส่วนตวั จํานวน 40 คน อาชพีขา้ราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกจิ จํานวน 22 คน และอาชพี
นกัเรยีน/นิสติ/นกัศกึษา จาํนวน 14 คน ตามลาํดบั 

ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคมขององค์กร ของผู้บริโภค 
บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 

ความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององคก์ร ของผูบ้รโิภค บรษิทั ซพี ีออลล ์จํากดั (มหาชน) โดยรวม ผูบ้รโิภค
ทีต่อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัด ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.06 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูบ้รโิภค
มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี ทุกด้าน ได้แก่ ด้านดูแล รกัษา พึ่งพาและผูกพนัไม่มีวนัเสื่อมคลาย ด้านส่งเสริม
การศกึษา สรา้งเยาวชนสู่มอือาชพี ดา้นใส่ใจอาหารปลอดภยั เคารพสทิธผิู้บรโิภค ดา้นปฏบิตัติามรอยทาง ‘ปณิธาน             
สเีขยีว’ ดา้นพนักงานมคีวามสุข เตบิโตไปดว้ยกนั และดา้นยกกระดบัคุณภาพชวีติ เพื่อสงัคมไทยยัง่ยนื โดยมคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 4.17 4.17 4.09 4.05 4.02  และ 3.88 ตามลาํดบั 

ดา้นดูแลรกัษาพึง่พาและผูกพนัไม่มวีนัเสื่อมคลายโดยรวม ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็
อยู่ในระดบัด ีมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.17 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผู้บรโิภคมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัดีมาก 
ได้แก่ ขอ้บรษิัท ซ ีพ ีออลล์ มกีารสนับสนุนให้เยาวชนมรีายได้ระหว่างเรยีน คู่กบัการปฏบิตัิงานจรงิกบับรษิทั              
ในเครืออย่างสมํ่าเสมอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 และผู้บริโภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี ได้แก่ ข้อบริษัท                       
ซ ีพ ีออลล์ มกีารมอบโอกาสในการศกึษา ด้วยการก่อตัง้และพฒันาสถาบนัการศกึษาอย่างต่อเนื่อง มคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.12 ตามลาํดบั 

ด้านพนักงานมคีวามสุข เติบโตไปด้วยกนัโดยรวม ผู้บรโิภคที่ตอบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็อยู่ใน
ระดบัด ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.02 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัด ีทุกขอ้ ไดแ้ก่ 
ขอ้บรษิัท ซ ีพ ีออลล์ มกีารจดัฝึกอบรมส่งเสรมิความรู้ให้พนักงานมใีจรกังานบรกิาร เพื่อนําไปประกอบอาชีพ              
ที่ดไีด้ในอนาคตอย่างต่อเนื่อง และขอ้บรษิัท ซ ีพ ีออลล์ มอบโอกาสให้บณัฑติทุกสถาบนัเขา้ทํางานกบับริษัท             
ในเครอื พรอ้มเสน้ทางความกา้วหน้าในตําแหน่งงานอย่างชดัเจน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.05 และ 3.99 ตามลาํดบั 

ด้านใส่ใจอาหารปลอดภยั เคารพสทิธิผู้บรโิภคโดยรวม ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็                 
อยู่ในระดบัด ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.09 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัด ีทุกขอ้ 
ไดแ้ก่ ขอ้บรษิทั ซ ีพ ีออลล ์ใหค้วามสาํคญักบักรรมวธิกีารผลติอาหารตามมาตรฐานสากลทีป่ลอดภยัและเป็นมติร
ต่อสิง่แวดลอ้ม และขอ้บรษิทั ซ ีพ ีออลล ์มศีูนยบ์รกิารรบัเรื่องรอ้งเรยีนและใหค้ําปรกึษาลูกคา้ (Customer Care) 
ตลอด 24 ชัว่โมง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.10 และ 4.07 ตามลาํดบั 

ด้านปฏิบัติตามรอยทาง ‘ปณิธานสีเขียว’โดยรวม ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น                   
อยู่ในระดบัด ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.05 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัด ีทุกขอ้ 
ได้แก่ ข้อบริษัท ซี พี ออลล์ มีการสนับสนุนให้ร้านค้าและบริษัทในเครือ ใช้อุปกรณ์ ไฟฟ้าและหลอดไฟ LED             
เพื่อประหยดัพลงังานอย่างเป็นรูปธรรม และขอ้บรษิทั ซ ีพ ีออลล ์มกีารรณรงคใ์หผู้บ้รโิภคลดการใชถุ้งพลาสตกิ 
เพื่อลดภาวะโลกรอ้นอย่างต่อเนื่อง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.09 และ 4.01 ตามลาํดบั 
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ด้านส่งเสรมิการศกึษา สร้างเยาวชนสู่มอือาชพีโดยรวม ผู้บรโิภคที่ตอบแบบสอบถามมคีวามคิดเห็น               
อยู่ในระดบัด ีมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.17 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผู้บรโิภคมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัดมีาก 
ไดแ้ก่ ขอ้บรษิทั ซ ีพ ีออลล ์มกีารสนับสนุนใหน้ักเรยีนในโครงการฝึกปฏบิตังิานจรงิ กบับรษิทัในเครอื เพื่อสรา้ง
การทํางานอย่างมอือาชพีอย่างต่อเนื่อง มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.21 และผู้บรโิภคทีต่อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็                  
อยู่ในระดบัด ีไดแ้ก่ ขอ้บรษิทั ซ ีพ ีออลล ์มกีารสนบัสนุนทุนการศกึษาเพื่อผลติบุคลากรทีม่ศีกัยภาพในการทาํงาน
โดยเสรมิสรา้งโอกาสใหเ้ยาวชนเขา้ถงึการศกึษาทุกระดบัชัน้โดยเท่าเทยีม มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.14 

ด้านยกกระดบัคุณภาพชวีติ เพื่อสงัคมไทยยัง่ยนืโดยรวม ผู้บรโิภคทีต่อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ 
อยู่ในระดบัด ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.88 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัด ีทุกขอ้ 
ไดแ้ก่ ขอ้บรษิทั ซ ีพ ีออลล ์มกีารเปิดโอกาสใหผู้ป้ระกอบการกจิการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ไดข้ยาย
ตลาดโดยการนําสนิคา้มาวางจาํหน่ายในรา้นคา้ของบรษิทัอย่างต่อเนื่อง และขอ้บรษิทั ซ ีพ ีออลล ์มกีารถ่ายทอด
องคค์วามรูด้า้นการคา้ปลกีอย่างต่อเนื่อง ใหผู้ป้ระกอบการรา้นโชห่วยและผูส้นใจเพื่อไปปรบัใชใ้นการดาํเนินธุรกจิ
อย่างมัน่คง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.89 และ 3.87 ตามลาํดบั 

ตอนท่ี 3 ความคิดเหน็เก่ียวกบัความภกัดีของผูบ้ริโภคบริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) ในพื้นท่ี
กรงุเทพมหานคร 
ความภักดีของผู้บริโภคบรษิัท ซีพี ออลล์ จํากดั (มหาชน) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยรวม ผู้บริโภคที่ตอบ
แบบสอบถามมคีวามภกัดอียู่ในระดบัสูง มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.89 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผู้บรโิภคทีต่อบ
แบบสอบถามมคีวามภกัดอียู่ในระดบัสงูทุกขอ้ ไดแ้ก่ ดา้นในครัง้ต่อไปจะใชส้นิคา้และบรกิารอกี ดา้นแนะนําและ
ชกัชวนให้ผู้อื่นใช้สนิค้าและบรกิาร ด้านคุณเชื่อมัน่และวางใจในสนิค้าและบรกิาร ที่จะมอบแต่สิง่ดดีใีห้แก่ท่าน  
ด้านประทบัใจ และพอใจในบรกิารที่ได้รบั ด้านคดิว่าสทิธพิเิศษ รายการส่งเสรมิการตลาด จากร้านสะดวกซื้อ              
7- Eleven เหนือว่าร้านค้าอื่นๆ และด้านติดตามข่าวสารอย่างสมํ่าเสมอ มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.08 3.93 3.92 3.89 
3.80 และ 3.70 ตามลาํดบั 
 ส่วนท่ี 2 การวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน จาํนวน 2 ขอ้ดงันี้  

สมมติฐานท่ี 1 ผู้บริโภคท่ีมีข้อมูลทัว่ไป ได้แก่ เพศ อายุ  ระดบัการศกึษา สถานภาพสมรส รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ แตกต่างกนั มีความภักดีของผู้บริโภค บริษัท ซีพี ออลล์ จํากดั (มหาชน) ในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั พบว่า 

สมมติฐานที่ 1.1 ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีความภักดีของผู้บริโภค บริษัท  ซีพี ออลล์ จํากัด 
(มหาชน) ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร แตกต่างกนั  

ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีความภักดีของผู้บริโภค บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่วางไว้ โดย
ผูบ้รโิภคทีม่เีพศชายมคี่าเฉลีย่มากกว่าผูบ้รโิภคทีม่เีพศหญงิ 3.668 

สมมตฐิานที ่1.2 ผูบ้รโิภคทีอ่ายุแตกต่างกนั มคีวามภกัดขีองผูบ้รโิภค บรษิทั ซพี ีออลล ์จาํกดั (มหาชน) 
ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

ผู้บริโภคที่อายุแตกต่างกัน มีความภักดีของผู้บริโภค บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีว่างไว ้

สมมติฐานที่ 1.3 ผู้บรโิภคที่มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มคีวามภกัดขีองผูบ้รโิภค บรษิัท ซพี ีออลล์ 
จาํกดั (มหาชน) ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

ผู้บรโิภคที่มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มคีวามภกัดขีองผู้บรโิภค บรษิัท ซพี ีออลล์ จํากดั (มหาชน)               
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 จงึทําการทดสอบความแตกต่าง           
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เป็นรายคู่โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่  
โดยผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีมคีวามภกัดขีองผูบ้รโิภค บรษิทั ซพี ีออลล ์จํากดั (มหาชน) ในพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร มากกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีโดยมผีลต่างของค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.31 

สมมติฐานที่ 1.4 ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความภักดีของผู้บริโภค บริษัท                  
ซพี ีออลล ์จาํกดั (มหาชน) ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีความภักดีของผู้บริโภค บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด 
(มหาชน) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.01 จงึทําการทดสอบความ
แตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วธิทีดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ โดยผู้บรโิภคที่มรีายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 30,000 - 44,999 บาท มีความภักดีของผู้บริโภค บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ในพื้นที่
กรุงเทพมหานครมากกว่าผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 45,000 บาทขึ้นไป โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ย                
เท่ากบั 0.37 

สมมติฐานที่ 1.5 ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกนั มีความภักดีของผู้บริโภค บริษัท ซีพี ออลล์ จํากดั 
(มหาชน) ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

ผู้บริโภคที่มอีาชพีแตกต่างกนั มีความภักดีของผู้บริโภค บริษัท ซีพี ออลล์ จํากดั (มหาชน) ในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคัญทางสถิตทิีร่ะดบั 0.01 จงึทําการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่
โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ โดยผู้บริโภคที่มีอาชีพ อื่นๆ ได้แก่ 
ข้าราชการ/พนักงานรฐัวิสาหกิจ/นักเรียน/นิสติ/นักศึกษา มีความภักดีของผู้บริโภค บริษัท ซีพี ออลล์ จํา กดั 
(มหาชน) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครมากกว่าผู้บรโิภคที่มีอาชพีค้าขาย/ธุรกจิส่วนตวั โดยมผีลต่างของค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 0.65833 และผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีลกูจา้ง/พนกังานบรษิทัเอกชน มคีวามภกัดขีองผูบ้รโิภค บรษิทั ซพี ีออลล ์
จํากดั (มหาชน) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครมากกว่าผู้บริโภคที่มีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว โดยมีผลต่างของ
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.64 
 สมมติฐานท่ี 2 ความรบัผิดชอบต่อสงัคมขององคก์ร มีผลต่อความภกัดีของผู้บริโภค บริษัท ซพีี 
ออลล ์จาํกดั (มหาชน) ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร พบว่า 
 ความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์กร ด้านใส่ใจอาหารปลอดภยั เคารพสทิธผิู้บรโิภค ด้านดูแล รกัษา 
พึง่พาและผกูพนัไม่มวีนัเสือ่มคลาย ดา้นยกกระดบัคุณภาพชวีติ เพื่อสงัคมไทยยัง่ยนื และดา้นพนกังานมคีวามสุข 
เติบโตไปด้วยกนั มผีลต่อความภกัดขีองผู้บรโิภค บรษิัท ซพี ีออลล์ จํากดั (มหาชน) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 
สรปุผลและอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเรื่อง ปจัจัยด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมขององค์กร ของบริษัท ซีพี ออลล์ จํากดั 
(มหาชน) ทีม่ผีลต่อความภกัดขีองผูบ้รโิภค บรษิทั ซพี ีออลล ์จาํกดั (มหาชน) ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร ดงันี้ 
 1. ลกัษณะประชากรศาสตร ์   

1.1 เพศ ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกนั มีความภักดีของผู้บริโภค บริษัท ซีพี ออลล์ จํากดั (มหาชน)                
ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

พบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศชาย มีความภักดีของผู้บริโภค บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ในพื้นที่
กรุงเทพมหานครมากกว่าเพศหญงิ อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 เนื่องจากเพศชายเป็นเพศทีม่ลีกัษณะ
อุปนิสยัง่ายๆ ต้องการความสะดวกและความรวดเรว็ในชวีติประจําวนั โดยเฉพาะการใชบ้รกิารผ่านร้านค้าและ
บริการของ ซีพี ออลล์ จํากดั ที่มีความครบวงจรสามารถทํากิจกรรม จดัการธุรกรรม และซื้อสนิค้าได้ในเวลา
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เดียวกัน อาทิ ร้านสะดวกซื้อ 7 – Eleven สามารถจ่ายค่าน้ําค่าไฟผ่านบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทําให้
ประหยดัเวลาและค่อนขา้งประทบัใจ จงึทาํใหเ้พศชายมกีารซือ้สนิคา้และใชบ้รกิารอย่างต่อเนื่อง จนเกดิเป็นการซือ้
สนิค้าและบรกิารซํ้าเกดิเป็นความภกัด ีซึ่งแตกต่างจากเพศหญงิซึ่งเป็นเพศที่ค่อนขา้งใส่ใจในรายละเอยีด และ              
มคีวามพถิพีถินั ชอบจบัจ่ายใชส้อยและมกัเลอืกซื้อสนิคา้และบรกิารที่มรีาคาถูก ซึ่งมกัจะขึน้อยู่กบัแต่ละรา้นคา้ 
ทําให้เพศหญิงมลีกัษณะนิสยัชอบซื้อสนิค้าและบริการที่หลากหลาย ไม่เฉพาะเจาะจงสามารถเปลี่ยนแปลงได้
ตลอดเวลาซึ่งแตกต่างจากเพศชาย จงึทําให้ผู้บรโิภคที่มเีพศชาย มคีวามภกัดขีองผู้บรโิภค บรษิัท ซพี ีออลล์ 
จาํกดั (มหาชน) ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครมากกวา่เพศหญงิ สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ มนีา อ่องบางน้อย  (2553) 
ศกึษาเรื่อง คุณค่าตราสนิค้า ความไว้วางใจ และความพงึพอใจ ที่มผีลต่อความภกัดต่ีอตราสนิค้า  CAT CDMA 
(แคท ซีดีเอ็มเอ) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้ใช้บริการที่มีเพศแตกต่างกัน มีความภักดีต่อตราสนิค้า                   
CAT CDMA (แคท ซีดีเอ็มเอ) แตกต่างกัน โดยผู้ใช้บริการเพศชายมีความภักดีต่อตราสินค้า CAT CDMA                 
(แคท ซดีเีอม็เอ) มากกว่าเพศหญงิ อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ สาธยิา 
เถื่อนวถิ ี(2555) ศกึษาเรื่อง ทศันคตแิละความพงึพอใจทีม่ผีลต่อความภกัดใีนการใชบ้ตัรสมาชกิ M Generation 
ของผูบ้รโิภค โรงภาพยนตร ์เครอื เมเจอร ์ซนิีเพลก็ซ ์ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 
ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกนั มีความภักดีในการใช้บตัรสมาชิก M Generation แตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคัญ              
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้บริโภคเพศชายมีความภักดีในการใช้บัตรสมาชิก M Generation แตกต่าง                     
จากเพศหญงิ 

1.2 ระดบัการศกึษา ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มคีวามภกัดขีองผูบ้รโิภค บรษิทั ซพี ีออลล ์
จาํกดั (มหาชน) ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

พบว่า ผู้บริโภคที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความภักดีของผู้บริโภค บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด 
(มหาชน) ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร แตกต่างกนั มากทีสุ่ดซึง่แตกต่างจากกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่กีารศกึษาระดบัสงูกว่า
ปรญิญาตร ีอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 เน่ืองจากผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีเป็นกลุ่ม
ที่มรีายได้ในระดบัหนึ่งที่ค่อนขา้งจํากดั ยงัไม่สามารถหารายได้เท่ากบัผู้บรโิภคที่มรีะดบัการศกึษาระดบัสูงกว่า
ปรญิญาตร ีอาจจะเป็นเพราะเพิง่จะมรีายไดเ้ป็นของตนเอง ทาํใหต้อ้งซือ้สนิคา้และบรกิารทีค่่อนขา้งคุม้ค่า สะดวก 
และไม่ต้องเดนิทาง จงึทําใหผู้บ้รโิภคระดบัการศกึษาระดบัปรญิญาตรมีกีารใชบ้รกิารรา้นคา้และบรกิารของบรษิทั 
ซพี ีออลล์ จํากดั (มหาชน) ค่อนขา้งมากและบ่อยครัง้อย่างต่อเนื่อง เพราะเนื่องจากจํานวนร้านที่ค่อนขา้งเยอะ               
มีเพียงพอต่อการใช้บริการ โดยเฉพาะร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven  และบริการค่อนขา้งครบวงจรทัง้ ร้านอาหาร               
รา้นหนังสอื รา้นขายยา เป็นต้น จงึทําใหผู้บ้รโิภคทีม่กีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมคีวามภกัดขีองผูบ้รโิภค บรษิทั 
ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน มากที่สุดซึ่งแตกต่างจากกลุ่มผู้บริโภค                    
ที่มีการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี สอดคล้องกับงานวิจัย ของ วิภาดา วีระสัมฤทธิ ์(2553) ศึกษาเรื่อง                 
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององคก์ร ทีม่ผีลต่อความจงรกัภกัดขีองผูบ้รโิภคของ บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอร์วสิ 
จากัด (มหาชน) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้บริโภคที่มีกลุ่มการศึกษาแตกต่างกนัมีความจงรกัภักดี                  
ต่อบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จากัด (มหาชน) แตกต่างกัน โดยผู้บริโภคที่มีกลุ่มการศึกษา                          
ระดับปริญญาตรี มีความจงรักภักดีต่อบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) มากซึ่งแตกต่าง             
จากกลุ่มระดบัสงูกว่าปรญิญาตร ี อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

1.3 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มคีวามภกัดขีองผูบ้รโิภค บรษิทั 
ซพี ีออลล ์จาํกดั (มหาชน) ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

พบว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,000 - 44,999 บาท มีความภักดีของผู้บริโภค บริษัท                
ซีพี ออลล์ จํากดั (มหาชน) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มากที่สุดซึ่งแตกต่างจากกลุ่มผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ย               
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ต่อเดอืน 45,000 บาทขึน้ไป อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 เนื่องจากผู้บรโิภคที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 
30,000 - 44,999 บาท ค่อนขา้งใหค้วามสาํคญัเกีย่วกบัความคุม้ค่า สทิธปิระโยชน์ การสะสมคะแนนเพื่อแลกซื้อ
มากกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายไดส้งู เพราะเป็นกลุ่มรายไดท้ีก่าํลงัมทีุนทรพัยเ์ป็นของตน ตอ้งการรเิริม่ออมเงนิเพื่อสรา้ง
เนื้อสร้างตัว จึงทําให้ตนเองเลือกซื้อสนิค้าและบริการของ บริษัท ซีพี ออลล์ จํากดั (มหาชน) อย่างต่อเนื่อง                 
เป็นประจาํ เพราะรา้นสะดวกซือ้และบรกิาร สทิธพิเิศษ สนิคา้ร่วมรายการ และลดราคาพเิศษอยู่ตลอดเวลา รวมถงึ
สนิคา้และบรกิารมคีวามหลากหลาย โดยเฉพาะสยามแมค็โค ทีนํ่าสนิคา้อาหารแช่แขง็ส่งออกมาวางขายในราคา
ย่อมเยาว์ จึงทําให้ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,000 - 44,999 บาท มีความภักดีของผู้บริโภค บริษัท                  
ซีพี ออลล์ จํากดั (มหาชน) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มากที่สุดซึ่งแตกต่างจากกลุ่มผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ย                  
ต่อเดือน 45,000 บาทขึ้นไป ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยั ของ สาธิยา เถื่อนวิถี (2555) ศึกษาเรื่อง ทศันคติและ              
ความพงึพอใจทีม่ผีลต่อความภกัดใีนการใชบ้ตัรสมาชกิ M Generation ของผูบ้รโิภค โรงภาพยนตร ์เครอื เมเจอร ์
ซินีเพล็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกนั                  
มคีวามภกัดใีนการใชบ้ตัรสมาชกิ M Generation แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยผูบ้รโิภค
ทีม่รีายไดต่้อเดอืน มากกว่า 20,000 บาทขึน้ไป มคีวามภกัดใีนการใชบ้ตัรสมาชกิ M Generation มากซึง่แตกต่าง
จากกลุ่มรายไดต่้อเดอืนอื่นๆ อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

1.4 อาชพี ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มคีวามภกัดขีองผูบ้รโิภค บรษิทั ซพี ีออลล ์จํากดั (มหาชน)   
ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

พบว่า ผู้บรโิภคที่มอีาชพีอื่นๆ ได้แก่ ขา้ราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกจิ/นักเรยีน/นิสติ/นักศกึษา มคีวาม
ภกัดขีองผู้บรโิภค บรษิัท ซพีี ออลล์ จํากดั (มหาชน) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มากที่สุดซึ่งแตกต่างจากกลุ่ม
ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพี คา้ขาย/ธุรกจิส่วนตวั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 เนื่องจากผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีอื่นๆ 
ไดแ้ก่ ขา้ราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกจิ/นักเรยีน/นิสติ/นักศกึษา เป็นกลุ่มที่มรีายไดค้่อนขา้งจํากดั ซึง่แตกต่า งจา
กกลุ่มอาชพีค้าขาย/ธุรกจิส่วนตวัที่มรีายได้ค่อนขา้งสูง สามารถใช้จ่ายได้ตามต้องการ ซื้อสนิค้าหรอืทดลองใช้
สินค้าและบริการได้หลากหลายตราสินค้า โดยที่ไม่ได้คํานึงถึงราคาหรือความคุ้มค่า แต่สําหรับนักเรียน                     
นิสติ นักศกึษา เป็นกลุ่มที่ยงัไม่สามารถหารายได้ได้ด้วยตวัเอง ทําให้มคีวามจําเป็นทีจ่ะต้องเลอืกซื้อสนิคา้และ
บริการที่ค่อนข้างคุ้มค่า และที่สําคญัต้องมีราคาถูกเพื่อให้พอใช้กบัรายรบัที่ได้ในแต่ละเดือน รวมถึงยิ่งมีการ               
สะสมแต้มแลกซื้อได้ เพื่อให้ได้ส่วนลดผ่านร้านค้าสะดวกซื้อของบริษัท ซีพี ออลล์ จํากดั ก็จะทําให้ผู้บรโิภค                  
ทีอ่าชพีดงักล่าว ซือ้สนิคา้และใชบ้รกิารอย่างต่อเน่ืองและเพิม่ขึน้ เพราะปจัจุบนัรา้นคา้ในเครอื ซพีอีอลล ์กม็กัมี
การจดัรายการอยู่เสมอ จงึทําให้ผู้บรโิภคที่มอีาชพีอื่นๆ ได้แก่  ขา้ราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกจิ/นักเรยีน/นิสติ/
นักศึกษา มีความภักดีของผู้บริโภค บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มากที่สุด                    
ซึ่งแตกต่างจากกลุ่มผู้บริโภคที่มอีาชพี ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว สอดคล้องกบังานวิจยั ของ วิภาดา วีระสมัฤทธิ ์
(2553) ศึกษาเรื่อง ความรับผิดชอบต่อสงัคมขององค์กร ที่มีผลต่อความจงรกัภักดีของผู้บริโภคของ บริษัท               
แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จํากดั (มหาชน) ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่กีลุ่มอาชพีแตกต่างกนั              
มคีวามจงรกัภกัดต่ีอบรษิัท แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จากดั (มหาชน) แตกต่างกนั โดยผูบ้รโิภคทีม่กีลุ่มอาชพี
รับราชการ มีความจงรักภักดีต่อบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จากัด (มหาชน) มากที่สุดซึ่งแตกต่าง                    
จากกลุ่มอื่นๆ  อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 และสอดคล้องกบังานวจิยั ของ สาธยิา เถื่อนวถิี (2555) 
ศึกษาเรื่อง ทศันคติและความพึงพอใจที่มผีลต่อความภักดีในการใช้บตัรสมาชิก M Generation ของผู้บริโภค               
โรงภาพยนตร์ เครอื เมเจอร์ ซนิีเพลก็ซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้บรโิภคที่มี
อาชีพแตกต่างกัน มีความภักดีในการใช้บัตรสมาชิก M Generation แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ                  
ที่ระดบั 0.05 โดยผู้บรโิภคที่มอีาชพีนักเรียน/ นักศึกษา และข้าราชการหรือพนักงานรฐัวสิาหกิจ มีความภกัดี              
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ในการใช้บัตรสมาชิก M Generation มากที่สุดซึ่งแตกต่างจากกลุ่มอาชีพอื่นๆ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ                
ทีร่ะดบั 0.01 

2. ความรบัผิดชอบต่อสงัคมขององคก์ร  
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์กร ด้านใส่ใจอาหารปลอดภยั เคารพสทิธผิู้บรโิภค ด้านดูแล รกัษา 

พึง่พาและผกูพนัไม่มวีนัเสือ่มคลาย ดา้นยกกระดบัคุณภาพชวีติ เพื่อสงัคมไทยยัง่ยนื และดา้นพนกังานมคีวามสุข 
เติบโตไปด้วยกนั มผีลต่อความภกัดขีองผู้บรโิภค บรษิัท ซพี ีออลล์ จํากดั (มหาชน) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

ดา้นใสใ่จอาหารปลอดภยั เคารพสทิธผิูบ้รโิภค พบว่า ผูบ้รโิภคใหค้วามสาํคญักบักรรมวธิกีารผลติอาหาร
ตามมาตรฐานสากลเพราะจะทําให้ผู้บริโภคได้รบัประทานอาหารที่ปลอดภัยตามไปด้วย รวมถึงกระบวนการ              
การผลติทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม ทัง้วตัถุดบิ การเลอืกใชพ้ลงังานในการผลติ กระบวนการทีเ่ป็นระบบ ซึง่จะทาํให้
ผูบ้รโิภคมัน่ใจว่าตนเองไดม้สี่วนช่วยรกัษาสิง่แวดลอ้มผ่านการซือ้สนิคา้ประเภทอาหารที ่บรษิทั ซพี ีออลล ์จํากดั 
(มหาชน) ผลติ รวมถงึผูบ้รโิภคค่อนขา้งวางใจหากบรษิทั ซพีอีอลล ์จาํกดั (มหาชน) มศีนูยบ์รกิารรบัเรื่องรอ้งเรยีน
และให้คําปรกึษาลูกค้า (Customer Care) ตลอด 24 ชัว่โมง เพราะจะสะท้อนการใส่ใจต่อผู้บรโิภคอย่างแท้จริง             
จงึทําให้ผู้บรโิภคซื้อสนิค้าและบรกิารจากบรษิัท ซพี ีออลล์ อย่างต่อเนื่องตลอดจนแนะนําไปยงับุคคลรอบข้าง               
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ วภิาดา วรีะสมัฤทธิ ์(2553) ศกึษาเรื่อง ความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององคก์ร ทีม่ผีล
ต่อความจงรกัภกัดขีองผูบ้รโิภคของ บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จากดั (มหาชน) ผลการทดสอบสมมตฐิาน
พบว่า ความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององคก์ร ในดา้นความรบัผดิชอบต่อผูบ้รโิภค และดา้นการดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม 
มผีลต่อความจงรกัภกัดขีองลูกค้าบรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติิ         
ทีร่ะดบั 0.05  

ดา้นดแูลรกัษา พึง่พาและผกูพนัไม่มวีนัเสือ่มคลาย พบว่า ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่ค่อนขา้งตระหนกัและรบัรูไ้ด้
เป็นอย่างดถีงึการทีบ่รษิทั ซพี ีออลล ์จาํกดั (มหาชน) ไดม้อบโอกาสในการศกึษาใหแ้ก่เยาวชน ผ่านการก่อตัง้และ
พฒันาสถาบนัการศกึษาอย่างต่อเนื่องเป็นรปูธรรม การสนบัสนุนใหเ้ยาวชนมรีายไดร้ะหว่างเรยีน เพราะการศกึษา
ถอืเป็นรากฐานทีส่าํคญัทีจ่ะสามารถพฒันาบุคลากรใหส้ามารถประกอบอาชพีหาเลีย้งตวัเองไดอ้ย่างสจุรติ จงึทาํให้
ผู้บริโภคส่วนใหญ่ซื้อสินค้าและบริการของ ซีพี ออลล์ มากขึ้นและต่อเนื่อง เพราะจะสามารถร่วมสมทบทุน              
ให้ทุนการศกึษาแก่เดก็และเยาวชนไปดว้ย ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยั ของ วรรณชา กาญจนมุสกิ (2554) ศกึษา
เรื่อง การทํากิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสงัคม ที่มีผลต่อการตัดสนิใจเลือกซื้อสนิค้าและบริการของผู้บริโภค                
ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า การทํากจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคม ในดา้นความ
รบัผดิชอบต่อผู้บรโิภค ด้านการร่วมพฒันาชุมชนและสงัคมขององค์กร มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อสนิค้าและ
บรกิารของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

ดา้นยกกระดบัคุณภาพชวีติ เพื่อสงัคมไทยยัง่ยนื พบว่า การทีบ่รษิทั ซพี ีออลล ์จดัใหม้กีารถ่ายทอดองค์
ความรูด้า้นการคา้ปลกีอย่างต่อเนื่องใหแ้ก่ผูป้ระกอบการรา้นโชห่วยกลุ่มผูบ้รโิภคของซพีอีอลล ์จํากดั (มหาชน) 
และผู้ที่สนใจ เพื่อนําไปปรบัใช้ในการดําเนินธุรกจิอย่างมัน่คง ทําให้ผู้บรโิภคสนใจและนําความรู้ที่ได้ไปพฒันา               
การบริหารงานของตน ถือเป็นการสร้างความแขง็แกร่งให้แก่สงัคมอย่างยัง่ยืน รวมถึงบริษัทยงัมกีารร่วมมอื                
เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ได้ขยายตลาดโดยการนําสนิค้ามาวาง
จําหน่ายในรา้นคา้ของบรษิทั ซพี ีออลล ์อย่างต่อเนื่อง ทําใหผู้บ้รโิภคส่วนใหญ่ทัง้รายใหญ่และรายย่อยซือ้สนิคา้
และบรกิารของ ซพี ีออลล ์จาํกดั (มหาชน) มากขึน้และต่อเนื่อง เพราะนอกจากจะไดร้บัการสนุบสนุนในการพฒันา
สมรรถนะความสามารถของตนแลว้ ยงัเป็นการเพิม่โอกาสของตนในอนาคตอกีดว้ย ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ 
ปณัณวชิญ์ พงศ์พชิชานนท์ (2555) ศกึษาเรื่อง ภาพลกัษณ์ขององค์กรที่มผีลต่อความภกัดขีองผู้ใช้บรกิารของ
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ธนาคารธนชาตใินกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ภาพลกัษณ์ดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม
ของธนาคารธนชาติ ในด้านการรเิริม่โครงการเพื่อช่วยเหลอืชุมชนใหส้ามารถเลี้ยงชพีด้วยตนเอง และด้านการ
พฒันาความเป็นอยู่ทีด่ขี ึน้ของชมุชน มผีลต่อความภกัดขีองผูใ้ชบ้รกิาร อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และ
สอดคล้องกบังานวจิยั ของ วรรณชา กาญจนมุสกิ (2554) ศกึษาเรื่อง การทํากจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคม              
ที่มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อสนิค้าและบรกิารของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า การทํากิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสงัคม ด้านการร่วมพฒันาชุมชนและสงัคมขององค์กรมีผลต่อการ
ตดัสนิใจเลอืกซือ้สนิคา้และบรกิารของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

ดา้นพนักงานมคีวามสุข เตบิโตไปดว้ยกนั พบว่า ผูบ้รโิภครบัรูแ้ละตระหนักไดถ้งึความสุขของพนักงาน 
ที่บรกิารด้วยความเต็มใจ เอาใจใส่ในการบรกิาร โดยเฉพาะการบรกิารของพนักงานร้านสะดวกซื้อ 7 – Eleven 
และความภูมใิจของนักเรยีนในโครงการปญัญาภวิฒัน์ทีเ่ตบิโตในหน้าทีก่ารงาน สะทอ้นถงึการทีบ่รษิทั ซพี ีออลล์
จํากดั (มหาชน) ที่ใส่ใจดูแลพนักงานเสมือนบุคคลในครอบครวัเดียวกนั ทําให้เมื่อผู้บริโภคมาใช้บริการหรือ            
ซื้อสนิค้า มกัจะได้รบัการบริการที่ดีกลบัไปทุกครัง้ ทําให้ผู้บริโภคใช้บริการอย่างเป็นระยะเวลานานต่อเนื่อง                 
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ ธารณา จนัตะเภา (2558) ศกึษาเรื่อง อทิธพิลของการตระหนักถงึความรบัผดิชอบ
ต่อสงัคมขององคก์รต่อความพงึพอใจและความจงรกัภกัดขีองลูกคา้ บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมูนิเคชัน่ จํากดั 
(มหาชน) (DTAC) ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า การตระหนักถงึความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององคก์ร ดา้นการ
กาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีมอีทิธพิลต่อความจงรกัภกัดขีองลกูคา้บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
(DTAC) อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 และสอดคล้องกบังานวจิยั ของ พฒันพงษ์ นาชยัลาน (2557) 
ศึกษาเรื่อง การรบัรู้ภาพลกัษณ์ความรบัผดิชอบต่อสงัคมกบัความภักดีในตราของธนาคารไทยพาณิชย์จํากดั 
(มหาชน) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การรบัรู้ภาพลกัษณ์ความรบัผดิชอบต่อสงัคม ด้านบรหิารจดัการและ
การดําเนินงานอย่างเป็นเลศิ การพฒันาอย่างยัง่ยนืและดา้นดําเนินงานโดยยดึหลกัธรรมาภบิาล มคีวามสมัพนัธ์
กบัความภกัดใีนตราของธนาคารไทยพาณิชยจ์าํกดั (มหาชน) อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจยั 
 1. เมื่อได้ทราบจากงานวจิยัว่ากลุ่มตวัอย่างจํานวน 400 คน เป็นผู้บรโิภคที่ใช้ หรอืเคยใช้บรกิารของ
บรษิทั ซพี ีออลล ์จาํกดั (มหาชน) รา้น 7-Eleven มากทีส่ดุ และรองลงมา คอื บรกิารเคาน์เตอรเ์ซอรว์สิ ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย และมีอายุระหว่าง 34 - 41 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรีรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 
15,000 - 29,999 บาท และอาชีพลูกจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน ดงันัน้ ฝ่ายการตลาดและในส่วนที่เกี่ยวข้อง
สามารถนําขอ้มลูดงักล่าว มากําหนดนโยบายการสื่อสารทางการตลาดการบรกิารเกีย่วกบักจิกรรมของบรษิทั ซพี ี
ออลล์ จํากัด (มหาชน) โดยเฉพาะการวางแผนการพัฒนาสินค้าและบริการของบริษัทในเครือให้ ตรงกับ                
ความตอ้งการกลุ่มเป้าหมาย 
 2. ฝา่ยพฒันาผลติภณัฑ ์ควรมกีารพฒันาการสนิคา้บรกิารในสว่นของความสวยความงามมากขึน้ รวมถงึ
ฝ่ายลูกค้าสมัพนัธใ์หค้วามสําคญัเกี่ยวกบัการบรกิารหลงัการขายของบรษิัท ซพี ีออลล์ เพื่อเป็นการสร้างความ
มัน่ใจในการใช้บรกิารให้กบัเพศหญิงเพราะมคีวามภกัดีของผู้บริโภคน้อยกว่าเพศชาย และเพื่อเป็นการขยาย
ขอบเขตการใช้บริการของเพศหญิงจากเดิมให้มากขึ้นด้วย อาทิ นําสินค้าความสวยความงามใหม่ๆ ขาย                  
ผ่านช่องทางออนไลน์ผ่าน 7- Catalog Order การนําเวชภัณฑ์สําอางวาง อาหารเสริมสุขภาพขายในร้านยา              
เอ็กซ์ต้าพลสั เพื่อให้ผู้บริโภคเพศหญิงเกิดความสนใจและใช้บริการและซื้อสนิค้า ของบริษัท ซีพีออลล์ จํากดั 
(มหาชน) อย่างต่อเนื่องและก่อใหเ้กดิความภกัดตีามมา  
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 3. ฝ่ายการตลาดและฝ่ายพฒันาผลติภณัฑ ์ควรมกีารจดักจิกรรมทางการตลาดและพฒันาสนิคา้ให้ตรง
กบัความต้องการการใช้งานของกลุ่มเป้าหมาย เน่ืองด้วยกลุ่มผู้บรโิภคที่มเีพศชาย ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ี
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนระหว่าง 30,000 - 44,999 บาท และประกอบอาชพี ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ/นกัเรยีน/
นิสติ/นักศกึษา เป็นกลุ่มทีม่คีวามภกัดขีองผูบ้รโิภค บรษิทั ซพี ีออลล ์จํากดั (มหาชน) ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร
มากที่สุด ทัง้สทิธิพิเศษการแลกซื้อของพรีเมยีม การมอบส่วนลดเพิ่มเติมในกรณีซื้อสนิค้าหรือใช้บริการครบ               
ตามเงื่อนไขที่กําหนด เพราะผู้บรโิภคกลุ่มนี้เป็นกลุ่มทีม่กีารใชบ้รกิาร ซพี ีออลล์ จํากัด (มหาชน) อยู่แล้ว และ
เพื่อใหผู้บ้รโิภคกลุ่มดงักล่าวใชบ้รกิารอย่างต่อเนื่องและยาวนานมากยิง่ขึน้ 
 4. ฝ่ายสื่อสารองค์กรและความรับผิดชอบต่อสงัคม ควรร่วมมือกับฝ่ายกระบวนการผลิตเกี่ยวกับ                  
การสื่อสารและเน้นยํ้าถึงเรื่องการให้ความสําคญัต่อผู้บริโภคโดยเฉพาะมาตรฐานด้านความปลอดภยัที่บรษิัท                
ซพี ีออลล ์จาํกดั (มหาชน) ค่อนขา้งตระหนกัถงึและใหค้วามสาํคญั ตัง้แต่การผลติ การนําเขา้วตัถุดบิ กระบวนการ
บรรจุภัณฑ์ ตลอดจนการย่อยสลายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของสินค้าในเครือบริษัท ซีพี ออลล์ เพราะ                  
ความรับผิดชอบต่อสงัคมขององค์กร ด้านใส่ใจอาหารปลอดภัย เคารพสิทธิผู้บริโภคมีผลต่อความภักดีของ
ผู้บรโิภค บรษิัท ซพี ีออลล์ จํากดั (มหาชน) ดงันัน้หากผู้บรโิภคได้รบัรูแ้ละเขา้ใจถึงความใส่ใจด้านอาหาร และ  
การใสใ่จต่อผูบ้รโิภคมากขึน้ กจ็ะทาํใหผู้บ้รโิภคใชแ้ละซือ้สนิคา้มากขึน้ไปดว้ย 

ข้อเสนอแนะในงานวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรมกีารศกึษาปจัจยัอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัความภกัดขีองผูบ้รโิภค บรษิทั ซพี ีออลล ์จํากดั (มหาชน) 
ไดแ้ก่ ความพงึพอใจ การซือ้ซํ้า คุณภาพการบรกิาร ความไวว้างใจ เป็นต้น เพราะจะไดข้อ้มูลทีห่ลากหลายและ
สามารถนํามาพฒันาองคก์รใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ โดยเฉพาะทางดา้นการบรกิาร 
 2. ควรทําการศกึษาในปจัจยัด้านภาพลกัษณ์ของ ของบรษิัท ซพี ีออลล์ จํากดั (มหาชน) เพราะขอ้มูล             
ทีไ่ดจ้ะสามารถนํามาประยุกต์กบังานวจิยัฉบบันี้ ในส่วนของความภกัด ีและความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององคก์ร 
เพื่อพฒันาภาพลกัษณ์ทีด่ใีหแ้ก่องคก์รต่อไปในอนาคต รวมถงึการจดักจิกรรม  
 3. ควรมกีารศกึษาปจัจยัดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององคก์ร ของบรษิทั ซพี ีออลล ์จาํกดั (มหาชน) 
เฉพาะดา้นอย่างเจาะจง เพราะขอ้มูลทีไ่ดจ้ะสามารถนํามาพฒันาองคก์ร เกีย่วกบักจิกรรมดดีทีีบ่รษิทัจะสามารถ
มอบคนืใหแ้ก่สงัคม และเพื่อใหต้รงกบัประสงค์ของผูบ้รโิภคมากทีสุ่ด และเกดิเป็นความตระหนักดขีองผูบ้รโิภค
ต่อไป ซึ่งจะส่งผลต่อความภกัดขีองผู้บรโิภคและบรษิทั และส่งผลต่อสงัคมที่บรษิัทจะสามารถสร้างสรรค์สิง่ที่ ด ี              
ทีม่ปีระโยชนแก่สงัคมต่อไป 
 4. ควรศกึษาในกรณีเปรยีบเทยีบระหว่างปจัจยัดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององคก์ร ของบรษิทัอื่นๆ 
ในระหว่างอุตสาหกรรมเดยีวกนั เพราะขอ้มูลที่ได้จะส่งผลดแีก่องค์กรในการจดักจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ในดา้น
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมต่อไป 
 
กิตติกรรมประกาศ 

สารนิพนธ์ฉบับนี้  สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเนื่องจากความกรุณาและความช่วยเหลือจาก อาจารย์                 
ดร.ไพบูลย ์อาชารุ่งโรจน์ ซึง่เป็นอาจารยท์ีป่รกึษา ไดก้รุณาใหค้ําปรกึษา คําแนะนํา และตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่อง
ต่างๆ ในงานวจิยั นับตัง้แต่เริม่ต้นดําเนินงานจนเสรจ็เรยีบร้อยสมบูรณ์ ผู้วจิยัรู้สกึซาบซึ้ง ในความกรุณา และ             
ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้ 
 
 
  



14 
 

เอกสารอ้างอิง 
กองบรรณาธกิารประชาชาตธิุรกจิ. (2554). CSR: พลงับรหิารธุรกจิยุคใหม่. กรุงเทพฯ: มตชิน. 
จุไรลกัษณ์ จนัทสหีราช. (2553). อทิธพิลของภาพลกัษณ์บรษิทัทีม่ต่ีอความไวว้างใจและความภกัดขีองลกูคา้  
        บรษิทั ฮอนดา้ ออโตโมบลิ (ประเทศไทย) จ ากดั. สารนิพนธ ์บธ.ม. (การจดัการ). กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั  
        มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.  
ชยัวฒัน์ ปญัจพงษ;์ และณรงค ์เทยีนสง่. (2521). ประชากรศกึษาและประชากรศาสตร.์ กรุงเทพฯ:  
        ไทยวฒันาพานิช 
ฐานเศรษฐกจิ. (2559). จ๊อบไทยเผย 5 เขตทีม่งีานหนาแน่นทีส่ดุ. สบืคน้เมื่อ 7 กุมภาพนัธ ์2560,  
        จาก http://www.thansettakij.com/content/39623 
ธารณา จนัตะเภา. (2558). อทิธพิลของการตระหนกัถงึความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององคก์รต่อความพงึพอใจ 
        และความจงรกัภกัดขีองลกูคา้ บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) (DTAC).  
        สารนิพนธ ์บธ.ม. กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรามคาํแหง.  
นราศร ีไววนิชกุล; และชศูกัดิ ์อุดมศร.ี (2538). ระเบยีบวธิวีจิยัธุรกจิ (พมิพค์รัง้ที ่13). กรุงเทพฯ:  
        จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
บณัฑติา ทรพัยก์มล. (2544). ความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององคก์รภาคธุรกจิ: กรณีศกึาเฉพาะกรณี  
        โรงงานอุตสาหกรรมเขตพื้นทีก่รุงเทพมหานคร. สารนิพนธ ์บธ.ม. (สงัคมศาสตร)์. กรุงเทพฯ:  
        บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์  
ปณัณวชิญ ์พงศพ์ชิชานนท.์ (2555). ภาพลกัษณ์ขององคก์รทีม่ผีลต่อความภกัดขีองผูใ้ชบ้รกิารของ 
        ธนาคารธนชาตใินกรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ ์บธ.ม. (การตลาด). กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั  
        มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร. 
ปิยะนารถ สงิหช์.ู (2555). ความรบัผดิชอบของธุรกจิต่อสงัคม. สบืคน้เมื่อ 7 กุมภาพนัธ ์2560, จาก  
        https://www.gotoknow.org/posts/533779 
พชักานต ์โพธเิบญจกุล. (2550). ปัจจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้อชุดชัน้ในยีห่อ้วาโก้ ของผูบ้รโิภคสตร ี
        ในเขตกรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ ์บธ.ม. (การตลาด). กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั  
        มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร. 
ไพบลูย ์วฒันศริธิรรม. (2549). บทน า CSR Journal. 19:(3). 
มนีา อ่องบางน้อย. (2553). คุณค่าตราสนิคา้ ความไวว้างใจ และความพงึพอใจ ทีม่ผีลต่อความภกัดต่ีอตราสนิคา้  
        CAT CDMA (แคท ซดีเีอม็เอ). ปรญิญานิพนธ ์บธ.ม. (การตลาด). กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั 
        มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร. 
ศริวิรรณ เสรรีตัน์. (2538). พฤตกิรรมผูบ้รโิภค. กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช. 
-----------. (2541). การบรหิารเชงิกลยุทธ.์ กรุงเทพฯ: พฒันศกึษา. 
ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ. (2541). กลยุทธก์ารตลาดกรณีศกึษาและตวัอย่างขอ้มลูเพือ่วเิคราะห์. กรุงเทพฯ:  
        พฒันาศกึษา. 
-----------. (2546). การบรหิารการตลาดยุคใหม่. กรุงเทพฯ: ธรรมสาร. 
-----------. (2550). พฤตกิรรมผูบ้รโิภค.กรุงเทพฯ: พฒันาศกึษา. 
-----------. (2550). การจดัการและพฤตกิรรมองคก์าร. กรุงเทพฯ: ธรีะฟิลม์ และไซเทก็ซ.์ 
ศรกีญัญา มงคลศริ.ิ (2547). Brand management. กรุงเทพฯ: BrandAge. 
 



15 
 

ศนูยบ์รกิารขอ้มลูเศรษฐกจิระหว่างประเทศ. (2555). กรอบความร่วมมอืเศรษฐกจิระหว่างประเทศ.  
        สบืคน้เมื่อ 7 กุมภาพนัธ ์2560, จาก http://www.mfa.go.th/business/th/cooperation 
สถาบนัธุรกจิเพื่อสงัคม. (2553). สถาบนัธุรกจิเพือ่สงัคม (CSRI) ตลาดหลกัทรพัยฯ์.  
        สบืคน้เมื่อ 7 กุมภาพนัธ ์2560, จาก www.set.or.th/ 
สาธยิา เถื่อนวถิ.ี (2555). ทศันคตแิละความพงึพอใจทีม่ผีลต่อความภกัดใีนการใชบ้ตัรสมาชกิ M Generation ของ 
        ผูบ้รโิภคโรงภาพยนตร ์เครอื เมเจอร ์ซนิีเพลก็ซ ์ในเขตกรุงเทพมหานคร. ปรญิญานิพนธ ์บธ.ม. (การตลาด). 
        กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร. 
สภุาภรณ์ พลนิกร. (2548). พฤตกิรรมผูบ้รโิภค. กรุงเทพฯ: โฮลสิตกิส ์พบัลชิชิง่. 
วรรณชา กาญจนมุสกิ. (2554). การท ากจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR) ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อ 
        สนิคา้และบรกิารของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร. ปรญิญานิพนธก์ารศกึษาเฉพาะสว่นบุคล. บธ.ม.  
        กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยักรุงเทพ.  
วภิาดา วรีะสมัฤทธิ.์ (2553). ความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององคก์ร (CSR) ทีม่ผีลต่อความจงรกัภกัดขีองลกูคา้ของ  
        บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จากดั (มหาชน). สารนิพนธ ์บธ.ม. (การตลาด). กรุงเทพฯ:  
        บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.  
อมัพล ชสูนุก. (2556). อทิธพิลของสว่นประสมทางการตลาดต่อภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ คุณค่าทีร่บัรู ้ความพงึพอใจ  
        และความจงรกัภกัดขีองผูบ้รโิภค อาหารส าเรจ็รปู CP Fresh Mart ในเขตกรุงเทพฯ.  
        Panyapiwat Journal กรุงเทพฯ. สบืคน้เมื่อ 7 กุมภาพนัธ ์2560, จาก http://journal.pim.ac.th/ pim.ac.th/ 
Auken, B. V. (2004). The brand management checklist. London: CPI Group. 
Arthur, D. Little. (2002). Economic Effects of the EU Substances Policy. (n.p.): Wiesbaden. 
Backman, S. J. (1988). The utility of selected personal and marketing characteristics in explaining consumer  
        loyalty to selected recreation serviced. Unpublished doctoral thesis, Texas A and M University. 
Carter, V. Good. (1973). Dictionary of Education. New York: McGraw-Hill. 
CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED. (2560). เกีย่วกบั ซพี ีออลล.์ สบืคน้เมื่อ 7 กุมภาพนัธ ์2560, จาก  
        www.cpall.co.th/Corporate/เกีย่วกบั-ซพี-ีออลล ์
Kotler, Philip. (1996). Marketing: an Introduction 3rd ed. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall. 
-----------. (2000). Marketing Management. 10th ed. New Jersey: Prentice Hall. 
-----------. (2003). Marketing Management. 11th ed. New Jersey: Prentice Hall 
Meeting Changing Expectations. (1999). CSR. สบืคน้เมื่อ 7 กุมภาพนัธ ์2560, จาก http://www.wbcsd.org. 
Michael, E. Porter. (1985). Marketing Management. New York: Free Press. 
R. Wayne, Monday. (1995). Management. New Jersey: Prentice Hall. 
Samuel, C. Certo,. (2003). Modern Management. New Jersey: Prentice Hall. 
Thai CSR Network. (2560). ท า CSR แบบมาตรฐานโลก ISO. สบืคน้เมื่อ 7 กุมภาพนัธ ์2560, จาก  
        http://www.thaicsr.com/2011/06/csr-iso.html?m=0 

http://www.csri.or.th/

