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บทคดัย่อ 

 
การวิจัยครัง้นี้มีมุ่ งหมายเพื่อศึกษาความพึงพอใจและการรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)                                

ซึง่ประกอบดว้ยนโยบาย 4 ดา้น ไดแ้ก่ นโยบายดา้นสงัคม นโยบายดา้นสิง่แวดลอ้ม นโยบายดา้นการอนุรกัษ์พลงังาน 
และนโยบายดา้นความปลอดภยัและชวีอนามยั ที่ส่งผลต่อความจงรกัภกัดขีองลูกค้า บรษิัท เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั 
(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ลูกค้าที่เคยซื้อหรอืเคยใชบ้รกิารเซน็ทรลั   
สาขาต่างๆ ที่อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็ขอ้มูล ซึ่งสถิตทิีใ่ชค้อื                
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยการใช้สถิติวเิคราะห์ค่าท ีสถิติการวเิคราะห์  
ความแปรปรวนทางเดยีวและสถติกิารวเิคราะหก์ารถดถอยเชงิซอ้นหรอืพหุคณู  
  ผลการวจิยัพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มอีายุ 21-30 ปี มสีถานภาพโสด มรีะดบั
การศกึษาสูงสุดในระดบัปรญิญาตร ีและมรีายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึน้ไป ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่            
มีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และการรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของลูกค้า                
บรษิทั เซน็ทรลั พฒันา จ ากดั (มหาชน) โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ลูกค้าบริษัท เซ็นทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร               
ที่มีลกัษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วยเพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษาสูงสุด และรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน
แตกต่างกนั มคีวามจงรกัภกัดไีม่แตกต่างกนั ความพงึพอใจและการรบัรูค้วามรบัผดิชอบต่อสังคม (CSR) ของลูกคา้                
บริษัท เซ็นทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยนโยบายด้านสงัคม และนโยบาย             
ด้านความปลอดภยัและชวีอนามยั สามารถร่วมพยากรณ์ความจงรกัภกัดขีองลูกค้า บรษิัท เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั 
(มหาชน) ไดร้อ้ยละ 31.1 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 
ค าส าคญั: ความรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR) ความจงรกัภกัด ีบรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) 
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Abstract 
 
 The objective of this research is to study the satisfaction levels and the perception of corporate social 
responsibility (CSR), including four policies including social, environmental, energy preservation and 
occupational health and safety policies affecting customers loyalty to the Central Pattana Public Company 
Limited (CPN) in the Bangkok metropolitan area. The samples in this research included consumers who 
bought or used the service at branches at Central department stores in the Bangkok metropolitan area. The 
questionnaires were used for data collection and the statistical methods used in the data analyze include 
percentage, mean and standard deviation. The hypotheses were tested by an independent sample t-test, the 
one-way analysis of variance, Brown-Forsythe and multiple regression analysis. 
 The findings of this research are as follows: 
 Most of the consumers were female, single, in the twenty-one to thirty age range, a higher level 
degree than a bachelor’s degree with an average monthly income of higher than 40,001. The level of overall 
satisfaction was at the highest level. The level of overall perception of social responsibility (CSR) in customer 
loyalty of Central Pattana Public Company Limited (CPN) is high. 
 The results of the hypotheses testing are as follows: 
 Consumers in different demographic categories, such as gender, age, marital status, highest 
educational level, and average monthly income did not differ in terms of loyalty. The satisfaction and the 
perception of corporate social responsibility (CSR) related to customer loyalty of Central Pattana Public 
Company Limited (CPN) include social policy and occupational health and safety policy could forcast customer 
loyalty to the central Pattana Public Company Limited (CPN) for 31.1% at a statistically significant level of 
0.01.  
 
Keywords: Corporate Social Responsibility (CSR), Loyalty, Central Pattana Public Company Limited (CPN) 
 
บทน า 
 ความรบัผิดชอบต่อสงัคมของธุรกิจ (Corporate Social Responsibility) หรือ CSR เป็นแนวคิดที่ด าเนิน
ธุรกิจด้วยหลกัการและการก ากบัดูแลกิจการที่ดีในการบริหารองค์กรควบคู่ไปกบัการดูแลรกัษาสิง่แวดล้อมและ
ค านึงถงึผลกระทบต่อสงัคม ซึง่แนวคดิน้ีเป็นสิง่ทีอ่งคก์รทัว่โลกใหค้วามส าคญัเป็นอย่างมาก เพราะการเป็นองคก์รทีด่ ี                   
ประสบความส าเรจ็ และเติบโตได้อย่างยัง่ยนืนัน้ องค์กรต้องไม่เพยีงแต่ด าเนินธุรกจิเพื่อแสวงหาก าไรเป็นหลกัแต่
เพยีงอย่างเดยีว แต่ยงัมกีารแสดงออกของพฤติกรรมองค์กรต่อสงัคมภายนอก โดยการท าผลประโยชน์ตอบแทน
ให้กบัสงัคม อกีทัง้มกีารระบุหลกัการและแนวปฏบิตัติิของความรบัผดิชอบต่อสงัคม ซึ่งถ้าหากองค์กรใดทีส่ามารถ
ปฏบิตัติามความรบัผดิชอบต่อสงัคมของธุรกจิได ้องคก์รนัน้จะไม่เพยีงแต่ไดร้บัผลดต่ีอภาพลกัษณ์ของสนิคา้และการ
บรกิาร แต่ยงัสามารถสง่ผลต่อผูบ้รโิภคใหเ้กดิความมัน่ใจในองคก์ร และท าใหเ้กดิความภกัดต่ีอตราสนิคา้ไดอ้กีดว้ย 
 บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) หรอื CPN เป็นหนึ่งในองคก์รทีใ่หค้วามส าคญักบั CSR โดยเชื่อว่า 
ความส าเรจ็ของบรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) เตบิโตขึน้จากความตัง้ใจแน่วแน่ทีจ่ะน าพาประเทศไทยกา้ว
ไปสู่ความทนัสมยั โดยยดึมัน่พนัธสญัญาที่จะมสี่วนร่วมสร้างความเจรญิก้าวหน้าให้กบัประเทศ และช่วยส่งเสริม
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คุณภาพชวีติของชาวไทยทุกคน ดงันัน้ จงึตระหนกัถงึความส าคญัของการด าเนินธุรกจิดว้ยความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตอย่างมัน่คงยัง่ยืนและเ ป็นที่ยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน                           
ซึง่ประกอบดว้ยนโยบาย 4 ดา้น ดงันี้ นโยบายดา้นสงัคม นโยบายดา้นสิง่แวดลอ้ม นโยบายดา้นการอนุรกัษ์พลงังาน 
และนโยบายดา้นความปลอดภยัและชวีอนามยั  
    ดว้ยเหตุนี้ ผูว้จิยัจงึเลง็เหน็ต่อความส าคญัของ CSR เพื่อใหลู้กคา้เกดิความจงรกัภกัดต่ีอองคก์ร และท าให้
องคก์ร มกีารพฒันาทีย่ ัง่ยนื รวมไปถงึมคีวามเชื่อถอืต่อภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ โดยไดท้ าการศกึษาการรบัรูต่้อความ
รบัผิดชอบของบริษัท เซ็นทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) ส่งผลต่อจงรกัภักดีต่อองค์กรอย่างไร ซึ่งผลของการวิ จยั                  
ในครัง้นี้จะเป็นแนวทางส าหรบับรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) เพื่อน าไปปรบัปรุงและพฒันาแนวทางในการ
วางแผนและปรบัเปลีย่นกลยุทธก์ารบรหิารงานของผูบ้รหิารและนกัการตลาดต่อไป 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาลกัษณะประชากรศาสตร ์ทีส่่งผลต่อความจงรกัภกัดขีองลูกคา้ บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั 
(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษาสูงสุด และรายได้เฉลี่ย            
ต่อเดอืน 
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจและการรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) รวมไปถึงความจงรักภักดี               
ของลกูคา้ บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อศกึษาความพงึพอใจทีส่่งผลต่อความจงรกัภกัดขีองลูกค้า บรษิัท เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน)               
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 4. เพื่อศกึษาการรบัรูค้วามรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR) ทีส่ง่ผลต่อความจงรกัภกัดขีองลกูคา้ บรษิทั เซน็ทรลั
พฒันา จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ประกอบดว้ยนโยบาย 4 ดา้น ไดแ้ก่ นโยบายดา้นสงัคม นโยบาย
ดา้นสิง่แวดลอ้ม นโยบายดา้นการอนุรกัษ์พลงังาน และนโยบายดา้นความปลอดภยัและชวีอนามยั 
  
สมมติฐานการวิจยั 
 1. ลูกค้าบริษัท เซ็นทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีลกัษณะประชากรศาสตร์ 
ประกอบด้วยเพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษาสูงสุด และรายได้เฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกนั มคีวามจงรกัภกัดี
แตกต่างกนั 
 2. ความพงึพอใจ และการรบัรูค้วามรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR) ประกอบดว้ยนโยบายดา้นสงัคม นโยบาย
ด้านสิง่แวดล้อม นโยบายด้านการอนุรกัษ์พลงังาน และนโยบายด้านความปลอดภยัและชวีอนามยั ส่งผลต่อความ
จงรกัภกัดขีองลกูคา้ บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์
 ปรมะ สตะเวทิน (2546: 112-118) คุณลักษณะเฉพาะของคนแต่ละคนซึ่งแตกต่างกัน จะมีอิทธิพลต่อ              
ผู้รบัสารในการสื่อสาร โดยผลจากการวเิคราะหพ์บว่า ในการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ นัน้ จ านวนของผู้รบัสาร            
จะมปีรมิาณทีแ่ตกต่างกนัดว้ย ซึง่การวเิคราะหผ์ูร้บัสารทีม่จี านวนน้อยนัน้ มกัไม่ค่อยมปัีญหา หรอืมปัีญหาน้อยกว่า
การวเิคราะหผ์ูร้บัสารทีม่จี านวนมาก 
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 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจ 
 ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2541: 45) กล่าวว่า ความพงึพอใจ หมายถงึ สิง่กระตุ้นดา้นบวกทีม่ต่ีอสิง่ใด          
สิง่หนึ่งหรือต่อสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง โดยความพึงพอใจในการให้บริการ (Satisfactory Services) หรือ
ความสามารถในการสรา้งความพงึพอใจใหก้บัผูร้บับรกิาร 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการรบัรู ้
 ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2550: 116) กล่าวว่า การรบัรู ้หมายถงึ กระบวนการซึง่แต่ละบุคคลเลอืกสรร 
จดัระเบยีบ และตคีวามเกีย่วกบัสิง่กระตุน้ โดยอาศยัประสาทสมัผสัทัง้ 5 เพื่อสรา้งภาพทีม่คีวามหมายหรอืจะหมายถงึ
วิธีที่บุคคลมองสิง่ที่อยู่รอบๆ ตัวบุคคล 2 คน ซึ่งได้รบัสิง่กระตุ้นเหมอืนกนั ภายใต้เงื่อนไขเดยีวกนั โดยจะแสดง          
การรูจ้กั การเลอืก การจดัระเบยีบ รวมไปถงึการตคีวามหมายแตกต่างกนัออกไป 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความรบัผิดชอบต่อสงัคมขององคก์ร (CSR) 
 สถาบันธุรกิจเพื่อสงัคม (Corporate  Social  Responsibility  Institute : CSRI) สามารถสรุปแนวปฏิบตัิ             
ในเรื่องของ CSR ไดเ้ป็น 8 หวัขอ้ ดงันี้ 1. การก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี2. การประกอบธุรกจิดว้ยความเป็นธรรม 3. การ
เคารพสทิธมินุษยชนและการปฏบิตัิต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 4. ความรบัผดิชอบต่อผู้บรโิภค 5. การร่วมพฒันา
ชุมชนและสงัคม 6. การดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม 7. นวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรมจากการด าเนินความรบัผดิชอบ
ต่อสงัคม 8. การจดัท ารายงานดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความจงรกัภกัดี 
 แกมเบลิ สโตน และวูดคอกซ์ (Gamble; Stone; & Woodcock. 1998: 168) ความจงรกัภกัดต่ีอตราสนิค้า 
หมายถึง ทศันคติของลูกค้าที่มต่ีอสนิค้าและบริการ ซึ่งน าไปสู่ความสมัพนัธ์ในระยะยาว โดยเกิดจากความตัง้ใจ               
ทีจ่ะซือ้หรอืใชบ้รกิารนัน้ซ ้าอย่างสม ่าเสมอต่อเนื่องถงึในอนาคต 
 ความรบัผิดชอบต่อสงัคม (CSR) ของบริษทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) 
 บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) (2560: ออนไลน์) บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) หรอื CPN 
เป็นหนึ่งในองค์กรที่ให้ความส าคญักบั CSR โดยเชื่อว่า ความส าเร็จของบรษิัท เซ็นทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) 
เตบิโตขึน้จากความตัง้ใจแน่วแน่ทีจ่ะน าพาประเทศไทยกา้วไปสู่ความทนัสมยั โดยยดึมัน่พนัธสญัญาทีจ่ะมสี่วนร่วม
สร้างความเจรญิก้าวหน้าให้กบัประเทศ และช่วยส่งเสรมิคุณภาพชวีติของชาวไทยทุกคน บรษิัท เซน็ทรลัพฒันา 
จ ากดั (มหาชน) (2560: ออนไลน์) ดงันัน้ จึงตระหนักถึงความส าคญัของการด าเนินธุรกิจด้วยความรบัผิดชอบ            
ต่อสงัคม ชุมชน และสิง่แวดล้อม เพื่อการเติบโตอย่างมัน่คงยัง่ยนืและเป็นที่ยอมรบัจากผู้ที่เกี่ยวขอ้งทุกภาคส่วน                   
ซึง่ประกอบดว้ยนโยบาย 4 ดา้น ดงันี้ นโยบายดา้นสงัคม นโยบายดา้นสิง่แวดลอ้ม นโยบายดา้นการอนุรกัษ์พลงังาน 
และนโยบายดา้นความปลอดภยัและชวีอนามยั 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้น้ี คอื ลูกคา้ทีเ่คยซือ้หรอืเคยใชบ้รกิารเซน็ทรลัสาขาต่างๆ ทีอ่าศยัอยู่  
ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จงึก าหนดตวัอย่างโดยใช้สูตรการค านวณจ านวน
ประชากรของทาโร่ ยามาเน่ ที่ระดบัความเชื่อมัน่ 95% และเพิ่มการส ารองจ านวนตัวอย่างไว้เพื่อป้องกนัความ
คลาดเคลื่อน 4% ดงันัน้ กลุ่มตวัอย่างของการวจิยัครัง้นี้เท่ากบั 400 คน โดยใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน 
(Multi-stage Sampling) โดยมลี าดบัขัน้ดงันี้ 
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ขัน้ตอนท่ี 1 การสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจบัฉลากเลอืกสาขาต่างๆ
ของเซ็นทรัล ซึ่งปัจจุบัน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) มีสาขาทัง้หมดจ านวน 12 สาขา ในเขต
กรุงเทพมหานคร บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) (2560: ออนไลน์) โดยจะสุม่ตวัอย่างจ านวน 5 สาขา ไดแ้ก่ 
เซน็ทรลัลาดพรา้ว เซน็ทรลัเวลิด ์เซน็ทรลับางนา เซน็ทรลัพระราม 2 และเซน็ทรลัพระราม 9  

ขัน้ตอนท่ี 2 การสุ่มตวัอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยก าหนดสดัส่วนในการเกบ็ขอ้มลู แต่ละ
สาขา สาขาละเท่าๆ กนั ซึง่ไดส้าขาจ านวนละ 80 คน รวมเป็น 400 คน ดงันี้  
 1. เซน็ทรลัลาดพรา้ว  จ านวน 80 คน    
 2. เซน็ทรลัเวลิด ์   จ านวน 80 คน    
 3. เซน็ทรลับางนา   จ านวน 80 คน    
 4. เซน็ทรลัพระราม 2  จ านวน 80 คน    
 5. เซน็ทรลัพระราม 9  จ านวน 80 คน    

ขัน้ตอนท่ี 3 การสุ่มตวัอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling) เลอืกเกบ็เฉพาะผูท้ีใ่หค้วามร่วมมอื
ในการตอบแบบสอบถามในการวจิยั 

 
การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ไดแ้บ่งเนื้อหาค าถามออกเป็น 4 สว่น คอื 
 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์ เป็นค าถามเกี่ยวกบัลกัษณะทางด้านประชากรศาสตร์             
ของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษาสงูสุดและรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน โดยเป็นค าถาม
ชนิดปลายปิด โดยเป็นแบบสอบถามทีม่ใีหเ้ลอืก 2 ค าตอบ และใหห้ลายค าตอบใหเ้ลอืก  
 ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจ โดยเป็นลักษณะค าถามปลายปิด                 
จ านวน 5 ขอ้  
 ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเหน็เก่ียวกบัการรบัรูค้วามรบัผิดชอบต่อสงัคม (CSR) ของบรษิทั 
เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) ซึง่ประกอบดว้ย 4 ดา้น ไดแ้ก่ นโยบายดา้นสงัคม นโยบายดา้นสิง่แวดลอ้ม นโยบาย
ดา้นการอนุรกัษ์พลงังาน และนโยบายดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยั โดยเป็นลกัษณะค าถามปลายปิด จ านวน 
20 ขอ้  
 ส่วนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามความคิดเหน็เก่ียวกบัความจงรกัภกัดีของลูกค้า บรษิัท เซน็ทรลัพฒันา 
จ ากดั (มหาชน)  โดยเป็นลกัษณะค าถามปลายปิด จ านวน 5 ขอ้  
 โดยข้อค าถามแต่ละข้อนัน้จะมคี าตอบให้เลือกในลกัษณะของการประเมนิค่าเป็น 4 ระดบัตามแนวของ 
Likert Scale แบบ 4 ระดบั ของชาง (Chang. 1993: 30) โดยผูต้อบไม่สามารถทีจ่ะเลอืกค่ากลางได ้เนื่องจากผูต้อบ
จ าเป็นจะต้องเลือกระหว่างคุณสมบตัิด้านใดด้านหนึ่งของสเกลการตอบค าถามในข้อนัน้ และใช้มาตรวดัข้อมูล              
แบบอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) 
 การวิเคราะหข์้อมูล 
 การวิเคราะหส์ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) 
 สว่นที ่1 ขอ้มลูลกัษณะทางประชากรศาสตร ์เสนอผลเป็นค่ารอ้ยละ 
 สว่นที ่2 ความพงึพอใจ เสนอผลเป็นค่าเฉลีย่และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 สว่นที ่3 การรบัรูค้วามรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR) ของบรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) เสนอผลเป็น 
ค่าเฉลีย่และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 
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 สว่นที ่4 ความจงรกัภกัดขีองลกูคา้ บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) เสนอผลเป็นค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่
และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 การวิเคราะหโ์ดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics Analysis) เพื่อทดสอบสมมตฐิาน 
 สถติกิารวเิคราะหก์ารถดถอยเชงิซอ้นหรอืพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ใชก้ารวเิคราะหต์วัแปร
อสิระทีม่คี่ามากกว่า 1 ตวัแปร และตวัแปรตาม 1 ตวั ผลการวเิคราะหส์ามารถอธบิายและเปรยีบเทยีบความสมัพนัธ์
ของตวัแปรอสิระแต่ละตวั ว่าตวัแปรใดมอีทิธพิลต่อการเปลีย่นแปลง Y มากทีส่ดุ 
 
ผลการวิจยั 
 จากผลการวจิยัครัง้นี้สามารถสรุปได ้ดงันี้ 
 ส่วนท่ี 1 การวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณนา 
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลลกัษณะทางประชากรศาสตร ์
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 400 คน พบว่าเพศ ผู้ตอบแบบสอบถาม                 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มจี านวน 242 คน คดิเป็นรอ้ยละ 60.5 อายุ 21-30 ปี มจี านวน 141 คน คดิเป็นรอ้ยละ 35.2 
สถานภาพโสด มจี านวน 267 คน คดิเป็นร้อยละ 66.7 ระดบัการศกึษาสูงสุดในระดบัปรญิญาตร ีมจี านวน 173 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 43.2 มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 40,001 บาทขึน้ไป มจี านวน 101 คน คดิเป็นรอ้ยละ 25.2  
 ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจ 
 การวเิคราะห์ความพงึพอใจ จากการศกึษา พบว่า ลูกค้าบรษิัท เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานคร มีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.27 เมื่อพิจารณา                
เป็นรายขอ้พบว่า ลูกค้ามคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมากที่สุดในเรื่องภายในห้างสรรพสนิค้ามกีารจดัวางออกแบบ             
ที่สะดวกต่อการเลอืกซื้อสนิค้าหรือใช้บรกิาร และคุณภาพของสนิค้าหรอืบรกิารที่ท่านได้รบัตรงกบัความคาดหวงั               
ของท่าน โดยมคี่าเฉลีย่ 3.43 และ 3.40 ตามล าดบั  
 ตอนท่ี 3 การรบัรูค้วามรบัผิดชอบต่อสงัคม (CSR) ของลูกค้า บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) 
 การวเิคราะห์การรบัรูค้วามรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR) ของลูกคา้ บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน)    
ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ยนโยบายดา้นสงัคม นโยบายดา้นสิง่แวดลอ้ม นโยบายดา้นการอนุรกัษ์พลงังาน 
และนโยบายดา้นความปลอดภยัและชวีอนามยั จากการศกึษา พบว่า 
 นโยบายด้านสงัคม 
 การรบัรู้ความรบัผิดชอบต่อสงัคม (CSR) ของลูกค้า บริษัท เซ็นทรลั พฒันา จ ากดั (มหาชน)  นโยบาย             
ดา้นสงัคม โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.15 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ลูกคา้ทีต่อบแบบสอบถาม            
มรีะดบัการรบัรูค้วามรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR) อยู่ในระดบัมากทีสุ่ดในเรื่องมกีารเชญิชวนประชาชนร่วมประดษิฐ์
ดอกไมจ้นัทน์  “ดอกดารารตัน์ แทนใจ ถวายแด่พ่อ” อยู่ในระดบัมากทีส่ดุ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.48 
 นโยบายด้านส่ิงแวดล้อม 
 การรบัรู้ความรบัผิดชอบต่อสงัคม (CSR) ของลูกค้า บริษัท เซ็นทรลั พฒันา จ ากดั (มหาชน)  นโยบาย              
ด้านสิ่งแวดล้อม โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.18 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ลูกค้าที่ตอบ
แบบสอบถามมรีะดบัการรบัรูค้วามรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR) อยู่ในระดบัมากทีสุ่ดในเรื่องมกีารรณรงคล์ดการใชถุ้ง 
ภายใต้ชื่อโครงการ Central No Bag Day Sale โดยการเพิ่มคะแนนสะสม The 1 Card ให้อีก 10 คะแนน ต่อ            
1 ใบเสรจ็ และมกีารออกแบบผลติภณัฑ ์และการบรกิารทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.40 และ 3.36 
ตามล าดบั  
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 นโยบายด้านการอนุรกัษ์พลงังาน 
 การรบัรู้ความรบัผิดชอบต่อสงัคม (CSR) ของลูกค้า บริษัท เซ็นทรลั พฒันา จ ากดั (มหาชน)  นโยบาย               
ด้านการอนุรักษ์พลังงาน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.28 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า                        
ลูกค้าที่ตอบแบบสอบถามมรีะดบัการรบัรู้ความรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR) อยู่ในระดบัมากที่สุดในเรื่อง ในห้องน ้า             
มกีารตดิตัง้เซน็เซอรอ์นิฟาเรดเพื่อสัง่เปิดและปิดน ้าอตัโนมตัิ และมกีารตดิตัง้ระบบบนัไดเลื่อนอตัโนมตั ิเพื่อประหยดั
พลงังานเวลาไม่มลีกูคา้ใชบ้นัไดเลื่อนเป็นเวลานาน อยู่ในระดบัมากทีส่ดุ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.53 และ 3.38 ตามล าดบั  
 นโยบายด้านความปลอดภยัและชีวอนามยั 
 การรบัรูค้วามรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR) ของลูกคา้ บรษิทั เซน็ทรลั พฒันา จ ากดั (มหาชน) นโยบายดา้น
ความปลอดภยัและอาชวีอนามยั โดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.30 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า 
ลูกค้าที่ตอบแบบสอบถามมรีะดบัการรบัรู้ความรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR) อยู่ในระดบัมากที่สุดในเรื่อง มบีรกิาร              
ชัน้จอดรถส าหรบัสุภาพสตร ี(Lady Parking) เพื่อความสะดวกและปลอดภยักบัสุภาพสตรทีีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร มรีะบบ
จอดรถอจัฉรยิะ หรอื Intelligent Parking มาให้บรกิารแจ้งต าแหน่งจุดจอดรถที่ว่างบนอาคารจอดรถเป็นแห่งแรก   
เพื่อลดปรมิาณการปล่อยก๊าซคารบ์อนมอนนอกไซดจ์ากรถของผูม้าใชบ้รกิาร และ มเีจา้หน้าทีค่อยตรวจสอบความ
ปลอดภัย เช่น มีการตรวจรถ หรือตรวจกระเป๋า รวมไปถึงการรกัษาความปลอดภัยตามจุดต่างๆ  ภายในบรเิวณ
หา้งสรรพสนิคา้ อยู่ในระดบัมากทีส่ดุ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.55 3.38 และ 3.28 ตามล าดบั  
 ตอนท่ี 4 ความจงรกัภกัดีของลูกค้าบริษทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) 
 ความจงรกัภกัดขีองลกูคา้ บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) โดยรวมอยู่ในระดบัสงู  มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
3.11 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ลูกค้าที่ตอบแบบสอบถามมีความจงรักภักดี อยู่ใ นระดับสูงมากในเรื่อง                
ท่านจะกลบัมาซือ้สนิคา้และใชบ้รกิารซ ้าอกีทีห่า้งสรรพสนิคา้ในเครอืของบรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) และ 
บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) เป็นหา้งสรรพสนิคา้ทีท่่านนึกถงึเป็นอนัดบัแรก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.41 และ 
3.40 ตามล าดบั  
 ส่วนท่ี 2 การวิเคราะหข์อ้มูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานข้อท่ี 1 ลูกค้าบริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลกัษณะ
ประชากรศาสตร์ ประกอบด้วยเพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษาสูงสุด และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั                  
มคีวามจงรกัภกัดแีตกต่างกนั 
 จากผลการวจิยัพบว่า ลูกค้าบรษิัท เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครที่มลีกัษณะ
ประชากรศาสตร์ ประกอบด้วยเพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษาสูงสุด และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั            
มคีวามจงรกัภกัดไีม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานข้อท่ี 2 ความพึงพอใจ และการรบัรู้ความรบัผิดชอบต่อสงัคม (CSR) ประกอบด้วยนโยบาย          
ดา้นสงัคม นโยบายดา้นสิง่แวดลอ้ม นโยบายดา้นการอนุรกัษ์พลงังาน และนโยบายดา้นความปลอดภยัและชวีอนามยั 
สง่ผลต่อความจงรกัภกัดขีองลกูคา้ บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

จากผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) พบว่า ความพึงพอใจ และ             
การรบัรูค้วามรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR) ประกอบดว้ยนโยบายดา้นสงัคม นโยบายดา้นสิง่แวดลอ้ม นโยบายดา้นการ
อนุรกัษ์พลงังาน และนโยบายดา้นความปลอดภยัและชวีอนามยั ส่งผลต่อความจงรกัภกัดขีองลูกคา้ บรษิทั เซน็ทรลั
พฒันา จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการใชก้ารวเิคราะหค์วามถดถอยพหุคณูดว้ยวธิ ีEnter 
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ผลทดสอบที่ได้มีความสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ จึงได้น าค่าสมัประสทิธิข์องตวัพยากรณ์มาเขยีน

สมการพยากรณ์ความจงรกัภกัดขีองลกูคา้ บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดด้งันี้  
Y = 0.591 + 0.207X5+ 0.177X2 + 0.178 X1 

จากสมการขา้งจน้พบว่า ตวัแปรทีส่ามารถพยากรณ์ความจงรกัภกัดขีองลกูคา้ บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั 
(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร (Y1) โดยเรยีงจากมากไปน้อย ได้แก่ การรบัรู้ความรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR) 
นโยบายด้านความปลอดภัยและชีวอนามัย  (X5) นโยบายด้านสังคม (X2) และความพึงพอใจของลูกค้า (X1)                      
โดยตวัแปร 3 ตวันี้สามารถร่วมกนัพยากรณ์ความจงรกัภกัดขีองลกูคา้ บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานคร (Y) ได้ร้อยละ 31.1 (Adjusted R2= 0.311)  แสดงว่ายงัมปัีจจยัด้านอื่นๆ อกีร้อยละ 68.9 ที่ส่งต่อ
ความจงรกัภกัดขีองลกูคา้ บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 
สรปุผลและอภิปรายผล 
 จากผลการวจิยั สามารถน ามาอภปิรายผลได ้ดงันี้ 
 สมมติฐานข้อท่ี 1 ลูกค้าบริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลกัษณะ
ประชากรศาสตร์ ประกอบด้วยเพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษาสูงสุด และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั                  
มคีวามจงรกัภกัดแีตกต่างกนั  
 จากผลการวจิยัพบว่า ลูกค้าบรษิัท เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครที่มลีกัษณะ
ประชากรศาสตร์ ประกอบด้วยเพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษาสูงสุด และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั                
มคีวามจงรกัภกัดไีม่แตกต่างกนั ทัง้นี้อาจเนื่องจาก บรษิัท เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) เป็นห้างสรรพสินค้า           
ที่มีสินค้าและการบริการให้เลือกหลายรูปแบบให้ลูกค้าได้ซื้อและใช้บริการ ซึ่งเหมาะกับลูกค้าทุกเพศ ทุกวัย                          
ทุกสถานภาพ ทุกระดบัการศกึษาสูงสุด และทุกรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน ซึ่งสามารถท าใหลู้กคา้ทุกคนสามารถมคีวาม
จงรกัภกัดต่ีอบรษิัท เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) ได้ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ วราภรณ์ ไชยชมภู (2560) 
ศึกษาเรื่อง "ความรบัผิดชอบต่อสงัคมขององค์กร (CSR) ที่มีอิทธิพลต่อความจงรกัภักดีในตราสนิค้า (CP) ของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร" พบว่า พบว่าผู้บริโภคที่มลีกัษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกนั มีความจงรกัภกัดี               
ต่อตราสนิค้าซพี ี(CP) ไม่แตกต่างกนั เพราะการสื่อสารขอ้มูลไปยงักลุ่มผู้รบัสารซึ่งเป็นกลุ่มชนที่มขีนาดใหญ่ที่มี
ความหลากหลาย ไม่จ าเป็นต้องอยู่ในสงัคมเดยีวกนัหรอืมปีระสบการณ์ร่วมกนัมาก่อน โดยผู้รบัสารแต่ละคนจะมี
ลกัษณะทีแ่ตกต่างกนัในหลายๆ ดา้น โดยเฉพาะทางดา้นลกัษณะประชากรศาสตร ์
 สมมติฐานข้อท่ี 2 ความพึงพอใจ และการรบัรู้ความรบัผิดชอบต่อสงัคม (CSR) ประกอบด้วยนโยบาย           
ดา้นสงัคม นโยบายดา้นสิง่แวดลอ้ม นโยบายดา้นการอนุรกัษ์พลงังาน และนโยบายดา้นความปลอดภยัและชวีอนามยั 
สง่ผลต่อความจงรกัภกัดขีองลกูคา้ บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 จากผลการวจิยัพบว่า ความพงึพอใจ และการรบัรูค้วามรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR) ประกอบดว้ยนโยบาย
ดา้นสงัคม และนโยบายดา้นความปลอดภยัและชวีอนามยั สง่ผลต่อความจงรกัภกัดขีองลกูคา้ บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา 
จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถอภปิรายได ้ดงันี้ 
 1. ความพึงพอใจของลูกค้า สามารถพยากรณ์ความจงรกัภักดีของลูกค้า บริษัท เซ็นทรลัพฒันา จ ากดั 
(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 ทัง้นี้ อาจเนื่องจากบรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) จดัเป็นธุรกจิประเภทมุ่งเน้นไปทีต่วัลกูคา้ เพราะ
เป็นผู้ผลติสนิคา้และบรกิารโดยตรง และเป็นศูนยก์ารคา้ครบวงจรทีส่ามารถตอบสนองความต้องการผูบ้รโิภคแบบ 
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“One-stop-shopping” ได้อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งจะท าให้ลูกค้าเกดิความพงึพอใจ และจะส่งผลท าให้ลูกค้าเกดิความ
จงรกัภกัดตีามมา ดงันัน้พนักงานจงึเป็นผูท้ีม่ปีฎสิมัพนัธโ์ดยตรงกบัลูกคา้ การบรกิารทีม่คีวามสุภาพ ความเอาใจใส่
ลูกค้า จะสามารถส่งผลต่อความพึงพอใจได้ โดยเป็นสาเหตุให้เกิดความจงรกัภักดีของลูกค้า โดยลูกค้ามีความ                 
พงึพอใจเนื่องจากหา้งสรรพสนิคา้มผีลติภณัฑท์ีห่ลากหลาย มคีุณภาพตรงกบัความต้องการของลูกคา้ ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องของการออกแบบภายในห้างสรรพสนิค้า มีการจดัวางออกแบบที่สะดวกต่อการเลอืกซื้อสนิค้าหรอืใช้บรกิาร                    
และมีรูปแบบการส่งเสริมการขายที่ตรงต่อความต้องการของลูกค้า จะส่งผลต่อความจงรกัภกัดขีองลูกค้า บรษิัท 
เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กนัยกานต์ ส่องแสง (2555) ศกึษาเรื่อง "อทิธพิลของ
ความพึงพอใจที่มีต่อความภักดีในการใช้บริการร้าน Wow Hair Stylish” กล่าวว่า ความพึงพอใจในบริการและ
ผลติภณัฑ์ส่งผลต่อความจงรกัภกัดต่ีอร้าน ทัง้นี้อาจเป็นเพราะว่า การที่ร้านมบีรกิารและผลติภณัฑ์ที่หลากหลาย              
จะสามารถตอบสนองความต้องการทีห่ลากหลายของผูใ้ชบ้รกิารไดด้ ีและส าหรบัพืน้ทีก่ารใหบ้รกิารเป็นสิง่ทีส่ง่ผลต่อ
ความสะดวกสบายในการเข้าถึงบริการที่จอดรถ และการรับบริการในช่วงรอคอย ซึ่งจะส่งผลต่อความรู้สึก                 
ของผู้รบับรกิารเป็นการเพิม่ต้นทุน หรอืความพยายามในการใช้บรกิาร ซึ่งในบรบิทของร้านนั้น มพีื้นที่ให้บรกิาร
ภายในรา้นจ ากดัและไม่มทีีจ่อดรถใหบ้รกิาร ท าให้ผูใ้ชบ้รกิารไม่พงึพอใจ และส่งผลลบต่อความภกัดต่ีอรา้น WoW 
Hair Stylist 
 2. การรบัรู้ความรบัผิดชอบต่อสงัคม (CSR) ของลูกค้า บริษัท เซ็นทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานคร นโยบายด้านสงัคม สามารถพยากรณ์ความจงรกัภักดีของลูกค้า บริษัท เซ็นทรลัพฒันา จ ากดั 
(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 ทัง้นี้ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่มีความมุ่งมัน่และส านึกในความรบัผิดชอบ             
ต่อสงัคมภายใต้หลกัการด าเนินธุรกจิที่ยดึมัน่ คอื "ใส่ใจดูแลสงัคม ห่วงใยกนัและกนั" ด้วยการดูแลผู้มสี่วนได้เสยี               
ทุกกลุ่มชุมชนและสงัคม เพื่อให้ทุกคนชื่นชมและภูมใิจทีเ่ป็นส่วนหนึ่งของ CPN และภูมใิจที่ม ีCPN เป็นส่วนหนึ่ง 
ของชุมชน ท าให้ได้รบัการยอมรบัจากสงัคมไทยในการมคีวามสมัพนัธ์อนัดีกบัชุมชน เพราะ มีการการเชญิชวน
ประชาชนร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จนัทน์ “ดอกดารารตัน์ แทนใจ ถวายแด่พ่อ” อีกทัง้ยงัมีการส่งเสริมประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นต่างๆ และเชื่อมัน่ว่าเยาวชนคือรากฐานที่ส าคญัของสงัคม การให้การศึกษาที่ดีควบคู่ไปกบั             
การปลกูฝังค่านิยมดา้นจรยิธรรมและคุณธรรมแก่เยาวชน จะสง่ผลใหชุ้มชนและสงัคมอยูร่อดไดด้ว้ยตนเองอย่างยัง่ยนื 
อีกทัง้การให้การสนับสนุนด้านการศกึษาแก่เยาวชนไทยและผู้ด้อยโอกาสเป็นหนึ่งในนโยบายและแผนงานหลกั               
ดา้นการบรหิารจดัการความยัง่ยนืของ CPN อนัเป็นทีม่าของโครงการ "CPN เพาะกลา้ปัญญาไทย รวมไปถงึมกีาร
สรา้งสาธารณูปโภคต่างๆ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน เช่น สะพานลอย, สะพานกลบัรถ เป็นต้น โดยจาก
ผลการวิจยัพบว่า ลูกค้ามีระดบัการรบัรู้นโยบายด้านสงัคม อยู่ในระดบัมาก ซึ่งจะเห็นได้ว่า ถ้าลูกค้ามีการรบัรู้
นโยบายด้านสงัคมจะส่งผลท าให้ลูกค้าเกิดความจงรกัภกัดี ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ ปวีณา สนิขาว ( 2556) 
ศกึษาเรื่อง "ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มทีส่่งผลต่อภาพลกัษณ์ของบรษิทั ไทยน ้าทพิย ์จ ากดั จงัหวดั
ปทุมธานี" กล่าวว่า ดา้นชุมชนและสงัคม บรษิทั ไทยน ้าทพิย ์เป็นองคก์รทีส่นบัสนุนกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อชมุชน 
จึงได้รับการยอมรับจากสงัคมไทยในการมีความสมัพันธ์กับชุมชน โดยบริษัท ไทยน ้าทิพย์ ได้มีการช่วยเหลือ                 
และแก้ไขปัญหาสงัคม มกีารสนับสนุนทุนการศกึษาใหเ้ยาวชนในชุมชน มคีวามสมัพนัธก์บัภาพลกัษณ์ของ บรษิทั 
ไทยน ้าทิพย์ ซึ่งจะแสดงออกถึงความรบัผิดชอบต่อชุมชนและสงัคม โดยเชื่อว่าชุมชนที่เข้มแขง็และมกี ารพฒันา              
ทีย่ ัง่ยนืไดน้ัน้ มคีวามส าคญัอย่างยิง่ เพราะเป็นปัจจยัทีเ่อือ้ต่อการด าเนินของธุรกจิ  
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 3. การรบัรู้ความรบัผิดชอบต่อสงัคม (CSR) ของลูกค้า บริษัท เซ็นทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานคร นโยบายดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยั สามารถพยากรณ์ความจงรกัภกัดขีองลูกคา้ บรษิทั 
เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 ทัง้นี้ บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) ไดมุ้่งเน้นใหค้วามส าคญักบัความปลอดภยัและอาชวีอนามยั
ของลูกค้าที่เข้าซื้อหรือใช้บริการที่ห้างสรรพสินค้าเป็นอย่างมาก โดยมีบริการชัน้จอดรถส าหรับสุภาพสตรี                  
(Lady Parking) เพื่อความสะดวกและปลอดภัยกบัสุภาพสตรีที่เข้ามาใช้บริการ มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบความ 
ปลอดภยัตามจุดต่างๆภายในบรเิวณหา้งสรรพสนิค้า อกีทัง้ยงัมรีะบบการควบคุมคุณภาพการใหบ้รกิารร้านอาหาร               
ในสว่นของโซน FOOD HALL เพื่อตรวจสอบสขุอนามยัและความปลอดภยัทุกวนั จากผลการวจิยัพบว่า ลกูคา้มรีะดบั              
การรบัรู้นโยบายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามยั อยู่ในระดบัมากที่สุด ซึ่งจะเห็นได้ว่า ถ้าลูกค้ามีการรับรู้
นโยบายความปลอดภัยและอาชวีอนามยั จะส่งผลท าให้ลูกค้าเกิดความจงรกัภักด ีซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ              
วราภรณ์ ไชยชมภู (2560) ศกึษาเรื่อง "ความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององคก์ร (CSR) ทีม่อีทิธพิลต่อความจงรกัภกัดี 
ในตราสนิค้า (CP) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร" กล่าวว่า ด้านสุขภาพและอนามยัของผู้บริโภค มีอิทธิพล
ทางบวกโดยมอีทิธพิลต่อความจงรกัภกัด ีทัง้นี้เนื่องจาก บรษิัทเจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) ได้มุ่งเน้น               
ให้ความส าคัญกับหลักการผลิตอาหารที่ปลอดภัย ถูกหลักโภชนาการ โดยค านึงถึงผู้บริโภคเป็นอันดับแรก                     
ซึ่งสอดคล้องกบัพนัธกจิ ซึ่งกล่าวว่า “ซพีเีอฟ ด าเนินธุรกจิเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อที่จะ
น าเสนอผลติภณัฑ์และการให้บรกิารที่มคีุณภาพในด้านของคุณค่า รสชาติและความปลอดภยั สามารถตรวจสอบ
ยอ้นกลบัได ้
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากงานวจิยัเรื่อง การรบัรู้ความรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR) ที่ส่งผลต่อความจงรกัภกัดขีองลูกค้า บรษิัท 
เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะดงันี้ 
 1. จากผลการวจิยั พบว่า ลูกคา้มกีารรบัรูค้วามรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR) ในนโยบายดา้นความปลอดภยั
และชวีอนามยั อยู่ในระดบัมากทีส่ดุ ดงันัน้บรษิทัควรใสใ่จในเรื่องของการมบีรกิารชัน้จอดรถส าหรบัสภุาพสตร ี(Lady 
Parking) การมรีะบบจอดรถอจัฉรยิะ หรอื Intelligent Parking และการมเีจา้หน้าทีค่อยตรวจสอบความปลอดภยั 
 2. บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) ควรเน้นในเรื่องของความรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR) ในนโยบาย
ด้านสงัคม โดยมีการเพิ่มกิจกรรมในด้านนี้ให้มากขึ้น เพื่อครอบคลุมทุกๆ กิจกรรมเพื่อสงัคม เช่น จดักิจกรรม               
การบรจิาคเพื่อการกุศล โดยควรทีจ่ะช่วยเหลอืในส่วนทีเ่ป็นปัญหาทางสงัคมในช่วงเวลานัน้ๆ ซึ่งสามารถใหลู้กคา้
ช่วยบรจิาคไดท้ัง้เงนิ หรอืวตัถุสิง่ของ เช่น น ้าท่วม หรอืมกีารจดักจิกรรมส่งเสรมิประเพณีและวฒันธรรมในวนัส าคญั
ต่างๆ ใหเ้พิม่มากขึน้ เช่น การจดังานในวนัลอยกระทง เน่ืองจากนโยบายดา้นสงัคม เป็นปัจจยัส าคญัทีส่ามารถส่งผล
ท าให้ลูกค้าเกดิความจงรกัภกัดไีด้ อกีทัง้สามารถสร้างและส่งเสรมิภาพลกัษณ์ของบรษิัทฯใหด้ยีิง่ขึน้  ซึ่งจะส่งผล             
ท าใหล้กูคา้เกดิความพงึพอใจ อยากจะมาซือ้สนิคา้หรอืใชบ้รกิารทีห่า้งสรรพสนิคา้ จนท าใหเ้กดิความจงรกัภกัดไีด ้
 3. บริษัท เซ็นทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) ควรเน้นในเรื่องของความพึงพอใจของลูกค้า โดยควรมกีาร                 
เอาใจใส่ลูกค้าที่ได้ซื้อสินค้าหรือใช้บริการ ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่และจริงใจ โดยอาจจะมีการแนะน า                   
การใช้สนิค้า การบริการเรื่องของการติดตัง้ ในกรณีที่สนิค้านัน้มกีารติดตัง้ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า การจดัส่งสนิค้า              
รวมไปถึงการซ่อมแซมและดูแลรกัษา รวมไปถึงมกีารส ารวจความพงึพอใจของลูกค้าอย่างสม ่าเสมอและต่อเนื่อง   
เพื่อการสร้างฐานขอ้มูล เพื่อน าขอ้มูลที่ได้ไปใชว้างแผนและปรบัเปลี่ยนกลยุทธ์ใหส้อดคล้องกบัความต้องการและ
ความเหมาะสมกบัลกูคา้ต่อไป 
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 4. บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) ควรมกีารเน้นการใหโ้อกาสทางการศกึษากบัผูด้อ้ยโอกาส ในการ
สนับสนุนหรอืจูงใจให้ลูกค้ามสี่วนร่วมในการท างานใหก้บัเด็กด้อยโอกาส อีกทัง้ควรมกีารส่งเสริมให้มเีวทใีนการ
แสดงผลงานวทิยานิพนธใ์นสาขาต่างๆ มากขึน้ และท าการประชาสมัพนัธไ์ปยงัมหาวทิยาลยัต่างๆ  
 5. บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) ควรมกีารประชาสมัพนัธใ์นเรื่องการจ าหน่ายถุงผา้ผสมไนลอน 
โดยตัง้จุดจ าหน่ายถุงผา้ใหม้ากขึน้ ซึง่อาจจะมีการวางจ าหน่ายทีจุ่ดต่างๆ เช่น ทีเ่คาน์เตอรช์ าระเงนิหรอืจุดแลกซือ้
สนิคา้ เพื่อใหล้กูคา้ไดร้บัรูม้ากขึน้ 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยัครัง้ต่อไป  
 1. ควรมกีารศกึษาความจงรกัภกัดขีองลูกคา้ทีม่ต่ีอหา้งสรรพสนิคา้ทีอ่ยู่ในเครอืบรษิทักลุ่มเซน็ทรลัพฒันา 
จ ากัด เช่น เซ็นทรัลเฟสติวัล หรือเซ็นทรัลพลาซ่า เป็นต้น เพื่อเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นว่า การที่บริษัท                   
มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR) นัน้ สามารถท าใหลู้กคา้เกดิความจงรกัภกัดใีนสรรพสนิคา้ ในเครอืแตกต่างกนั
หรอืไม่อย่างไร 
 2.  ควรท าการศึกษาเรื่องนี้ ในกลุ่มตัวอย่างที่มีความแตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นเซ็นทรัล                  
สาขาอื่นๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร หรือพื้นที่อื่นๆ นอกเหนือจากเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ทราบถึง                  
พฤตกิรรมของลกูคา้ทีม่ลีกัษณะทางประชากรศาสตรท์ีแ่ตกต่างกนัออกไป แลว้น ามาเป็นขอ้มลูในการด าเนินกจิกรรม
ดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม เพื่อน าไปวางแผนและพฒันากลยุทธใ์หเ้หมาะสมกบัลกูคา้ใหไ้ดม้ากทีส่ดุ 
 3.  ควรท าการศึกษาเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของห้างสรรพสินค้าอื่นๆ เช่น                         
โรบนิสนั หรอืเดอะมอลล ์เพื่อน ามาเปรยีบเทยีบและสรา้งกลยุทธใ์นการแขง่ขนัของบรษิทัในอนาคต 
 4. ควรท าการศึกษาวิจยัเรื่องหวัข้ออื่นๆ เช่น การรบัรู้ความรบัผิดชอบต่อสงัคมที่ส่งผลต่อภาพลกัษณ์              
ของบรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) หรอืศกึษาการรบัรูค้วามรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทั เซน็ทรลัพฒันา 
จ ากดั (มหาชน) ทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมการซือ้ เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกจิใหป้ระสบความส าเรจ็สงูสดุ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบับนี้  ส าเร็จ ลุ ล่วงได้ด้วยดีเพราะผู้วิจ ัยได้รับความเมตตาและกรุณาอย่างยิ่งจาก              
อาจารย ์ดร.ศุภณิญา ญาณสมบรูณ์ อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์ทีไ่ดเ้สยีสละเวลาใหค้ าปรกึษา แนะน า ขอ้เสนอแนะ
ต่างๆ ที่มีคุณค่า รวมถึงตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ในการท าวิจัยครัง้นี้ เพื่อน ามาปรับปรุงสารนิพนธ์             
ฉบบันี้เสรจ็สมบรูณ์ 
 ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.อัจฉรียา ศักดิน์รงค์ และ อาจารย์ ดร.อินทกะ พิริยะกุล ที่ให้ความ             
กรุณารบัเป็นผูเ้ชีย่วชาญในการตรวจแบบสอบถามคุณภาพเครื่องมอื รวมถงึใหค้ าปรกึษาในการแกไ้ขแบบสอบถาม
ให้มีความน่าเชื่อถือเป็นอย่างดียิ่ง นอกจากนี้ ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.ณัฐยา ประดิษฐสุวรรณ                 
ที่ให้ค าแนะน าในการปรับแก้ไขสารนิพนธ์เล่มนี้ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ผู้วิจ ัยซาบซึ้งในความปรารานาดี          
ของท่านอาจารยเ์ป็นอย่างยิง่ 
 ขอกราบขอบพระคุณเหล่าคณาอาจารย์ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย                    
ศรนีครนิทรวโิรฒ (ประสานมติร) ทุกท่านทีไ่ดป้ระสทิธิป์ระสาทวชิาความรูทุ้กแขนงใหแ้ก่ผูว้จิยั ตลอดจนเจา้หน้าที่             
ในภาควชิาทุกท่านทีอ่ านวยความสะดวกในดา้นต่างๆ และใหค้ าแนะน าทีด่ตีลอดมา 
 ขอกราบขอบพระคุณบดิา มารดา รวมถึงญาติพี่น้อง ที่คอยให้การสนับสนุนและเป็นก าลังใจ รวมถึงอยู่            
เคยีงขา้งตลอดเวลาทัง้ในยามเหน็ดเหนื่อยและยามท้อแท ้ขอบคุณเพื่อน และเพื่อนๆ MBA ทุกคนทีค่อยช่วยเหลอื
และเป็นก าลงัใจใหซ้ึง่กนัและกนัตลอดมา 
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 คุณประโยชน์และคุณงามความดใีดๆ ทีไ่ดร้บัจากสารนิพนธฉ์บบันี้ ผูว้จิยัขอมอบใหบ้ดิา มารดา ครอบครัว 
ญาติพี่น้อง ตลอดจนอาจารย์ทุกท่านที่ประสิทธิป์ระสาทวิชาความรู้ให้กับผู้วิจ ัยตัง้แต่เด็กจนถึงปัจจุบัน                        
ท าใหส้ารนิพนธฉ์บบันี้เสรจ็สมบรูณ์ดว้ยด ี
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