
ความตั้งใจสนับสนุนตอสินคาทีใ่ชการตลาดอิงการกุศลของนักศึกษา
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย 

 

พระศรีอัมพร ศรีดาลา 
 

บทคัดยอ 

การวิจัยน้ี  มีวัตถุประสงค (1) เพ่ือศึกษาความตั้งใจสนับสนุนตอการตลาดอิงการ

กุสลของนักศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย (2) เพ่ือศึกษาความตั้งใจ

สนับสนุนตอสินคาท่ีใชการตลาดอิงการกุศลของนักศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัย

ธุรกิจบัณฑิตย (3) เพ่ือเปรียบเทียบความตั้งใจสนับสนุนตอสินคาท่ีใชการตลาดอิงการกุศลของ

นักศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล และ

(4) เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางความสงสัยตอการตลาดอิงการกุศลกับความตั้งใจสนับสนุน

ตอสินคาท่ีใชการตลาดอิงการกุศลของนักศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑิตย ทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามจากนักศึกษา ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย จํานวน 125 คน และทําการวิเคราะหขอมูลสถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  

ผลการศึกษาพบวา นักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑิตย มีความสงสัยตอกิจกรรมการตลาดอิงการกุศลอยูในระดับปานกลาง อีกท้ังยังมีความ

ตั้งใจสนับสนุนตอสินคาท่ีทําการตลาดอิงการกุศลในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณา

เปนรายดาน พบวา ท้ัง 3 ดาน อยูในระดับปานกลาง โดยดานความต็มใจบอกตอมีคาเฉล่ียสูงสุด 

รองลงมา คือ ดานความตั้งใจซื้อซ้ํา และดานความตั้งใจซ้ือ ตามลําดับ นอกจากน้ียังพบวา ความ

สงสัยตอการตลาดอิงการกุศลมีความสัมพันธนอยกับความตั้งใจสนับสนุนตอสินคาท่ีใชการตลาด

อิงการกุศลของนักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ท้ังในภาพรวม

และในรายดานท้ัง 3 ดาน   

 

1. บทนํา 
ปจจุบันการตลาดมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับความ

เปนอยูของคนในสังคม ทําใหเกิดการพ่ึงพาอาศัยกันอยางเปนระบบสามารถประกอบ อาชีพท่ี 

ตนเองถนัดและไดใชความรูความสามารถอยางเต็มกําลังความสามารถ นอกจากนี้การตลาดยังมี

บทบาทอยางใหญหลวงตอความเจริญเติบโต และพัฒนาการทางเศรษฐกิจของ ประเทศ ทําให

ผูบริโภคมีโอกาส เลือกใชผลิตภัณฑท่ีตองการไดหลายทางสรางความพึงพอใจใหแกผูบริโภค จึงมี

ผลทําใหเกิด การจางงาน เกิดรายไดกับแรงงาน และธุรกิจ ทําใหประชาชน  มีกําลังการซื้อ และ
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สามารถสนอง ความตองการในการบริโภคชวยใหมาตรฐานการครองชีพของบุคคลในสังคมมี

ระดับสูงข้ึน และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  

ในคริสตทศวรรษ 1950 ธุรกิจท่ีเนนการผลิตมีความเช่ียวชาญโดยเฉพาะอยางย่ิงใน

การผลิตสินคาและบริการใหไดมากที่ สุดเทาท่ีจะเปนไปได ดังนั้น จึงทําใหธุรกิจแสวงหา

ผลประโยชนจากการประหยัดตอขนาดจนกวาจะถึงขนาดการผลิตต่ําสุดท่ีมีประสิทธิภาพ ตอมาใน

ยุคคริสตทศวรรษ 1960ธุรกิจใหความสําคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑท่ีตนผลิต ดวยขอสมมติวา

ตราบเทาท่ีผลิตภัณฑของตนมีมาตรฐานสูงประชาชนจะซื้อและอุปโภคบริโภคผลิตภัณฑนั้นใน

ขณะท่ียุคคริสตทศวรรษ 1970 จนถึงปจจุบัน แนวคิดเนนการตลาดอาจเปนแนวคิดท่ีสามัญท่ีสุด

ท่ีใชในการตลาดรวมสมัย ธุรกิจท่ีเนนการตลาดใหความสําคัญกับการวางรากฐานแผนการตลาด

ในเร่ืองมโนทัศนการตลาด นําไปสูการผลิตสินคาท่ีตรงตามรสนิยมของผูบริโภครายใหม เพ่ือท่ีจะ

ทําเชนนั้น ธุรกิจตองทําการวิจัยการตลาดเพ่ือประเมินความตองการของตลาด ทําการวิจัยและ

พัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือปรับใหเขากับสารสนเทศท่ีเผยออกมา และจากนั้นจึงใชเทคนิคการสงเสริม

เพ่ือใหประชาชนทราบวาธุรกิจมีผลิตภัณฑดังกลาวขายอยู (http://th.wikipedia.org/wiki/) 

“การตลาดอิงการกุศล” หรือ “Cause – Related Marketing”  เปนการตลาดท่ี

ปรากฏในป 1980 ถือวาเปนการบุกเบิกการตลาดแหงการใหเพ่ือสังคม ลักษณะท่ีเดนชัดท่ีสุดใน

การทําการตลาดแบบนี้ก็คือ การแบงรายไดสวนหนึ่งท่ีเกิดจากการซื้อขายสินคาและบริการ ใหกับ

องคกรการกุศลท่ีองคกรไดเลือกไว  การตลาดลักษณะนี้เปนการตลาดแหงการใหท่ีชวยสราง
ภาพพจนใหกับองคกรสําหรับสังคมประเทศไทย ซึ่งเปนสังคมแหงการให การตลาดแบบนี้ดูจะ

ไดรับผลตอบรับเปนอยางดี ประชาชนท่ัวไปซึ่งสวนใหญแลวเปนชาวพุทธ มีสายเลือดแหงการให

อยูในทุกอนูของรางกาย สังคมไทยเปนสังคมแหงการชวยเหลือเก้ือกูลกัน ดังนั้นความรวมมือ 

และกิจกรรมดังกลาวนี้จึงไดรับการยอมรับจากประชาชนท่ัวโลก โดยเฉพาะคนไทยเปนอยางดี 

(พงศศรันย  พลศรีเลิศ,2010 ) 

จากการท่ีวิวัฒนาการดานการตลาดไดเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็วทําใหโลกดูเหมือน

จะเล็กลง ผลิตภัณฑท่ีพัฒนาในประเทศใดประเทศหนึ่งไดรับการยอมรับเปนอยางดีในอีกหลาย

ประเทศตั้งแตป ค.ศ. 1969 จํานวนบริษัทขามชาติจากประเทศท่ีรวยที่สุดในโลก 14 ประเทศ

เพ่ิมข้ึนถึง 3 เทา จาก 7,000 บริษัทเพ่ิมเปน 24,000 บริษัท( Kotler,2004 ) ความจริงแลว

บริษัทท่ีมีช่ือเสียงเปนท่ีรูจักคุนเคยของผูบริโภคในเร่ืองของการตลาดตอบแทนเพ่ือสังคม อาทิ 

ดั๊บเบิ้ลเอโครงการปลูกตนกระดาษดั๊บเบิ้ลเอ ปลูกปญญาโรงเรียนในชนบทไดทําการตลาดอิงการ

กุศลมาหลายปแลว แตปจจุบันนี้การแขงขันท่ัวโลกเขมขนข้ึน บริษัทท่ีทําธุรกิจจะไมคํานึงถึง

การตลาดแบบอิงการกุศลไมไดแลวเพราะพฤกรรมผูบริโภคเปล่ียนไปจากท่ีเคยมองวาผูบริโภค

เปนผูพ่ึงพาอาศัยบริษัทผูผลิตผูบริโภคเปนแตเพียงผูช้ือในกิจกรรมท่ีผูผลิตตองการจะใหแตใน

ปจจุบันนี้ผูบริโภคกลับมองตรงกันขาม บริษัทท่ีไมตอบแทนคืนสูสังคมจะถูกมองวาเปนบริษัทท่ี

เอาเปรียบตอผูบริโภค จากงานวิจัยของดร.พงศศรันย พลศรีเลิศ นักวิชาการดานการตลาดและ
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การจัดการเชิงกลยุทธท่ีไดทําการศึกษา (ค.ศ.2010) พบวา ปญหาการเอารัดเอาเปรียบในสังคม

ไดเพ่ิมมากข้ึน ในโลกธุรกิจเองการท่ีเราจะทําธุรกิจโดยมุงหวังแตกําไรเพียงอยางเดียวก็ดูเหมือน

จะไมเพียงพอสําหรับมุมมองของลูกคาและผูคนในสังคมไปแลว ในปจจุบันความคาดหวังตอ

องคกรคือ นอกเหนือจากจะผลิตสินคาหรือบริการเพ่ือหวังผลตอบแทนเปนกําไรแลว องคกรนั้น

จะตองแสดงความรับผิดชอบตอสังคม (เรียกเปนภาษาอังกฤษวา Corporate Social 

Responsibility หรือ CSR) ดวยเชนกันหลายองคกรโดยเฉพาะองคกรขนาดใหญท้ังในประเทศ

ไทยและท่ัวโลกก็เร่ิมตื่นตัวกับการมีสวนรวมในการทําส่ิงดีๆ เพ่ือสังคม จากรูปแบบกิจกรรมเพ่ือ

สังคมท้ังหมด การทําการตลาดอิงการกุศล (Cause-Related Marketing: CRMK) ถือเปน

รูปแบบกิจกรรมที่นอกเหนือจากจะใหส่ิงดีๆ กลับไปที่สังคมแลว ยังใหประโยชนกับองคกรโดย

สามารถคํานวณผลลัพธตอบแทนกลับมาเปนตัวเงินไดอยางเปนรูปธรรมท่ีสุดท้ังนี้เพราะ CRMK 

เปนการอุดหนุนหรือการบริจาครายไดสวนหนึ่งจากการขายผลิตภัณฑ เพ่ือชวยเหลือ หรือรวม

แกไขประเด็นปญหาทางสังคมเฉพาะ ซึ่งมีชวงเวลาท่ีจํากัดแนนอน หรือใหแกองคกรการกุศลท่ี

ระบุไวในกิจกรรมการตลาด โดยกิจกรรมเพ่ือสังคมประเภทนี้ องคกรธุรกิจจะตองรวมมือกับ

องคกรท่ีไมมีวัตถุประสงคแสวงหากําไร เพ่ือสรางสัมพันธภาพในประโยชนรวมกัน ดวยวิธีการ

เพ่ิมยอดขายผลิตภัณฑ และนําเงินรายไดสวนหนึ่งไปสนับสนุนกิจกรรมการกุศล ในขณะเดียวกันก็

เปนการเปดโอกาสใหแกผูบริโภคไดมีสวนรวมในการชวยเหลือการกุศลผานทางการซ้ือผลิตภัณฑ

โดยไมตองเสียคาใชจายอ่ืนใดเพ่ิมเติมแตการทํากิจกรรมการตลาดอิงการกุศลท่ีไมรัดกุม มีความ

คลุมเครือระหวางกิจกรรมทางการตลาดท่ีแอบแฝงในรูปแบบของการสรางการประชาสัมพันธ อัต

ลักษณขององคกรกับการท่ีจะทําการตลาดอิงการกุศลอยางแทจริงอาจถูกมองจากผูบริโภควาเปน

กิจกรรมการตลาดท่ีไมเหมาะสมและไมควรใหการสนับสนุน (พงศศรันย พลศรีเลิศ ,2010 ) 

ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความตั้งใจสนับสนุนตอสินคาท่ีใชการตลาดอิง

การกุศลของนักศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย เนื่องจากการตลาดอิง

การกุศลท่ีดีตองพิจารณาถึงองคประกอบท่ีจะใหการสนับสนุน เปนปญหาท่ีอยูในความสนใจแตยัง

มีความสงสัยลังเลของผูบริโภคกลุมเปาหมาย และเปนองคกรการกุศลท่ีมีผลงานการชวยเหลือ

สังคมหรือเปนตัวแทนของปญหาสังคมนั้นๆอยางแทจริง ขอมูลท่ีไดจากการวิจัยในคร้ังนี้จะ

สามารถนําไปใชในธุรกิจท่ีตองการตอบแทนเพ่ือสังคมอยางแทจริงอีกท้ังเปนการทําการตาดโดย

การสรางความพึงพอใจใหกับผูบริโภคเปนประโยชนตอบริษัทธุรกิจ และท่ีสําคัญยังเปนการชวย

ทําใหผูบริโภคมีแงมุมทัศนคติท่ีดีตอผูผลิตอีกดวย  

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

จากคําถามในการวิจัยท่ีไดกลาวมาแลวขางตน สามารนํามากําหนดเปนวัตถุประสงค

ของการวิจัยดังนี้ 
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1) เพ่ือศึกษาความตั้งใจสนับสนุนตอการตลาดอิงการกุสลของนักศึกษานักศึกษา

ระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

2) เพ่ือศึกษาความตั้งใจสนับสนุนตอสินคาท่ีใชการตลาดอิงการกุศลของนักศึกษา

นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  

3) เพ่ือเปรียบเทียบความตั้งใจสนับสนุนตอสินคาท่ีใชการตลาดอิงการกุศลของ

นักศึกษานักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยจําแนกตาม

ปจจัยสวนบุคคล 

4) เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางความสงสัยตอการตลาดอิงการกุศลกับความตั้งใจ

สนับสนุนตอสินคาท่ีใชการตลาดอิงการกุศลของนักศึกษานักศึกษาระดับปริญญาโท สาขา

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

 

3. สมมุติฐานการวิจัย 

จากวัตถุประสงคการวิจัยและการทบทวนวรรณกรรมผูวิจัยไดกําหนดสมมุติฐานการ

วิจัยดังนี้ 

1) นักศึกษานักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

ท่ีมีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกันมีความตั้งใจสนับสนุนตอสินคาท่ีใชการตลาดอิงการกุศลแตกตาง

กัน 

2) ความสงสัยตอการตลาดอิงการกุศลมีความสัมพันธกับความตั้งใจสนับสนุนตอ

สินคาท่ีใชการตลาดอิงการกุศลของนักศึกษานักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

 

4. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1) ขอมูลท่ีไดจากการวิจัยในคร้ังนี้จะสามารถนําไปเปนขอมูลสําคัญในการใช

ประกอบการกําหนดทิศทางของธุรกิจใหสอดคลองกับโอกาสทางการตลาดแบบอิงการกุศล 

2) สามารถนําไปกําหนดเปนนโยบายอยางเปนรูปธรรมสําหรับกลยุทธท่ีสําคัญ และ

การตัดสินใจในการทําการตลาดแบบอิงการกุศลบนพ้ืนฐานของขอสมมติฐานท่ีไดรับการพิสูจน

แลว 

3) สามารถใชเปนแนวทางใหผูศึกษาคนควานํามาเปนตัวอยางในการทําวิจัยท่ี

เก่ียวของในคร้ังตอๆไป 

 

5. ขอบเขตดานประชากรและพ้ืนที่ 
ประชากรที่ใชวิจัยในคร้ังนี้คอืนักศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑิตย 
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ขอบเขตดานเน้ือหา 
 1) ตัวแปรอิสระ ไดแก 

                  1.ปจจัยสวนบุคคล 

                               - เพศ 

   - อายุ 

   - สถานภาพ 

   - สาขาวิชาท่ีกําลังศึกษา 

   - อาชีพ 

                2. ความสงสัย (Skepticism) ตอการตลาดอิงการกุศลตามแนวคดิของ พงศศรันย 

พลศรีเลิศ ;(2010 )                           

2) ตัวแปรตาม ไดแก 
                1.ความตั้งใจสนับสนนุของผูบริโภค (Patronage Intention)ตามแนวคิดของ พงศศ

รันย พลศรีเลิศ;(2010 ) โดยแบงเปน 

                                -  ความตั้งใจซือ้ (Purchase Intention)  

                                - ความตั้งใจซือ้ซ้ํา (Repeat Purchase)  

                                - ความเต็มใจบอกตอ (Word of Mouth)  

ขอบเขตดานชวงเวลา    

ทําการวิจัยรวบรวมขอมูลระหวางเดือน 6 สิงหาคม 2557 ถึง 6 ธันวาคม 2557  

 

6. ระเบียบวิธีวิจัย  

การศึกษา เร่ือง ความตั้งใจสนับสนนุสินคาท่ีทําการตลาดอิงการกุศลของนักศึกษา

ระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑิตย เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 

Research) ทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามโดยแบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวน มี

ดังนี ้ 

สวนที่ 1 แบบสอบถามลักษณะขอมูลท่ัวไป เปนคาํถามปลายปดแบบเลือกตอบเพียง

ขอเดียวจํานวน 6 ขอ ไดแก ประสบการณการมีสวนรวมในการสนบัสนุนซื้อสินคาหรือบริการที่ทํา

กิจกรรมการตลาดอิงการกุศลเพศ อายุ สถานภาพ อาชีพและประสบการณการมีสวนรวมในการ

บริจาคเงินส่ิงของใหกับองคกรการกุศลในระยะเวลา 6 เดือน  

สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความสงสัยตอการตลาดอิงการกุศล จํานวน 5 ขอ 

เปนแบบสอบถามแบบ Likert Scale โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี ้

คะแนน 1 หมายถึง เห็นดวยนอยท่ีสุด 

คะแนน 2 หมายถึง เห็นดวยนอย 

คะแนน 3 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง 
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คะแนน 4 หมายถึง เห็นดวยมาก 

คะแนน 5 หมายถึง เห็นดวยมากท่ีสุด  

สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความตั้งใจสนับสนุนของผูบริโภคตอการตลาดอิงการ

กุศล จํานวน 15 ขอ ประกอบไปดวย  

1. ความตั้งใจซื้อ (Purchase Intention) มีจํานวน 5 ขอ  

2. ความตั้งใจซื้อซ้ํา (Repeat Purchase) มีจํานวน 5 ขอ  

3. ความเต็มใจบอกตอ (Word of Mouth) มีจํานวน 5 ขอ  

เปนแบบสอบถามแบบ Likert Scale โดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้  

คะแนน 1 หมายถึง เห็นดวยนอยท่ีสุด 

คะแนน 2 หมายถึง เห็นดวยนอย 

คะแนน 3 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง 

คะแนน 4 หมายถึง เห็นดวยมาก 

คะแนน 5 หมายถึง เห็นดวยมากท่ีสุด  

ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑระดับการแปลผล  แบบจําแนกชวงยอยตางกันโดยกําหนดให

ดานชวงปลายดานคาสูงและคาต่ํามีคาเทากันและใหชวงกลางท่ีเหลือแตละชวงซึ่งมีท้ังหมด 3 ชวง

เปนสองเทาของชวงปลายโดยมีการกําหนดเกณฑเฉล่ียของระดับความสงสัยตอสินคาท่ีทํา

การตลาดอิงการกุศล ของนักศึกษา  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ไดดังนี้  

คาเฉล่ีย 1.00 – 1.49 หมายถึง มีความสงสัยตอสินคาท่ีทําการตลาดอิงการกุศล

ระดับต่ํามาก 

คาเฉล่ีย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความสงสัยตอสินคาท่ีทําการตลาดอิงการกุศล

ระดับต่ํา 

คาเฉล่ีย 2.50 – 3.49 หมายถึง มีความสงสัยตอสินคาท่ีทําการตลาดอิงการกุศล

ระดับปานกลาง 

คาเฉล่ีย 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความสงสัยตอสินคาท่ีทําการตลาดอิงการกุศล

ระดับสูง 

คาเฉล่ีย 4.50 – 5.00 หมายถึง มีความสงสัยตอสินคาท่ีทําการตลาดอิงการกุศล

ระดับสูงมาก 

สําหรับเกณฑท่ีใชในทําการแปลคาเฉล่ียของระดับความตั้งใจสนับสนุนตอสินคาท่ีทํา

การตลาดอิงการกุศลของนักศึกษา  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย มีดังนี้ 

คาเฉล่ีย 1.00 – 1.49 หมายถึง มีความตัง้ใจสนับสนุนระดับต่ํามาก 

                  คาเฉล่ีย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความตั้งใจสนบัสนนุระดบัต่าํ 

                  คาเฉล่ีย 2.50 – 3.49 หมายถึง มีความตั้งใจสนบัสนนุระดบัปานกลาง 

                  คาเฉล่ีย 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความตั้งใจสนบัสนนุระดบัสูง 

                 คาเฉล่ีย 4.50 – 5.00 หมายถึง มีความตัง้ใจสนับสนุนระดับสูงมาก  

  

243



7. ผลการศึกษา 
การศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมเคยมีสวนรวมในการสนับสนุนช้ือ

สินคาหรือบริการท่ีทํากิจกรรมการตลาดอิงการกุศลท่ีมีรายไดสวนหนึ่งสมทบทุนใหกับองคกรการ

กุศล เปนหญิงมากกวาชาย ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 26-30 ป มีจํานวนมากสุด มีสถานภาพ

โสดมากท่ีสุด มีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอชนจํานวนมากท่ีสุด และผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ

ในรอบ 6 เดือนท่ีผานมามีสวนรวมในการกุศลบริจากเงินส่ิงของใหกับองคกรการกุศล เชน วัด 

มูลนิธิ สมาคมการกุศล เดือนละ 1 คร้ัง และประมาณ 1-2 คร้ัง มีจํานวนมากท่ีสุด  

การศึกษาความสงสัยตอการตลาดอิงการกุศลของนักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารธุ

กิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย พบวาโดยรวมอยูในระดับปานกลาง  

การศึกษาความตั้งใจสนับสนุนตอสินคาท่ีใชการตลาดอิงการกุศล ของนักศึกษา

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย พบวาในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 

เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ท้ัง 3 ดาน อยูในระดับปานกลาง โดยดานความต็มใจบอกตอมี

คาเฉล่ียสูงสุด รองลงมา คือ ดานความตั้งใจซื้อซ้ํา และดานความตั้งใจซื้อ ตามลําดับ 

1) ดานความตั้งใจซื้อ 

นักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย มีความตั้งใจซื้อ

สินคาท่ีทําการตลาดอิงการกุศลโดยรวมและในรายขออยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาในรายขอ 

พบวา “ทานตั้งใจซื้อสินคาท่ีทํากิจกรรมการตลาดอิงการกุศลถึงแมจะไมเคยใชย่ีหอนั้นมากอน” 

เปนขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ในขณะที่ “ทานตั้งใจท่ีจะเปล่ียนไปใชสินคาตราสินคาอ่ืนท่ีทํากิจกรรม

การตลาดอิงการกุศลแทนตราสินคาท่ีทานใชอยูเปนประจํา” เปนขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุ 

2) ดานความตั้งใจซื้อซ้ํา 
นักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย มีความตั้งใจซื้อ

สินคาท่ีทําการตลาดอิงการกุศลซ้ําในภาพรวม อยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา ทุกขออยูในระดับปานกลาง ยกเวน “ทานมีความตั้งใจซ้ือสินคาท่ีทํากิจกรรมการตลาดอิง

การกุศลนั้นซ้ําอยางเต็มใจถึงแมวาสินคานั้นจะมีราคาแพง” อยูในระดับสูง 

3) ดานความต็มใจบอกตอ 

นักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย มีความเต็มใจบอก

ตอในการสนับสนุนสินคาท่ีทําการตลาดอิงการกุศลโดยรวมและในรายขออยูในระดับปานกลาง 

เม่ือพิจารณาในรายขอ พบวา “ทานมีความตั้งใจท่ีจะแนะนําใหผูอ่ืนรวมสนับสนุนสินคาท่ีทํา

กิจกรรมการตลาดอิงการกุศล” เปนขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด ในขณะที่ “เม่ือทานเห็นโฆษณา

ประชาสัมพันธของกิจกรรมการตลาดอิงการกุศล ทานมีความตองการบอกตอในกิจกรรมนี้ทางสื่อ

สังคมออนไลนตางๆ อาทิ Internet  Facebook” เปนขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด  
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8. อภิปลายผลการศึกษา 
ความสงสัยตอการตลาดอิงการกุศล จากผลการศึกษา พบวา นักศึกษาปริญญาโท 

สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย มีความสงสัยตอกิจกรรมการตลาดอิงการกุศลอยูใน

ระดับปานกลางแสดงวา นักศึกษายังเกิดความความสงสัยในกิจกรรมการกุศลตาง ๆ ท่ีบริษัทได

โฆษณาประชาสัมพันธ ซึ่งถือไดวาอยูในระดับปานกลาง บริษัทเองตองสรางความขัดเจนใน

รูปแบบของกิจกรรม และความเช่ือใจใหกับผูบริโภคเพ่ือท่ีจะทําใหกิจกรรมการกุศลตาง ๆ นั้น

ดําเนินไปไดโดยสะดวกปราศจากขอกังขา แตท้ังนี้ก็เปนการยากท่ีจะทําใหมนุษยเลิกเกิดความ

สงสัยไดเพราะความเปนจริงตั้งแตเกิดมามนุษยก็ไดนําความสงสัยมาดวย หากแตตองทําใหความ

สงสัยนั้นลดนอยลง ซึ่งสอดคลองกับหลัก กาลามสรูต วาดวยวิธีปฏิบัติตอส่ิงท่ีตนสงสัยวาดวย

หลักความเช่ือ 10 ประการเปนหลักตัดสิน (พระไตรปกฉบับบาลี 45 เลม หนา 510) คือ 1.  

อยาปลงใจเช่ือ ดวยการฟงตามๆ กันมา 2. อยาปลงใจเช่ือ ดวยการถือสืบๆ กันมา 3. อยาปลงใจ

เช่ือ ดวยการเลาลือ 4. อยาปลงใจเช่ือ ดวยการอางตําราหรือคัมภีร 5. อยาปลงใจเช่ือ เพราะ

ตรรก 6. อยาปลงใจเชื่อ เพราะการอนุมาน 7. อยาปลงใจเช่ือ ดวยการคิดตรองตามแนวเหตุผล 

8. อยาปลงใจเช่ือ เพราะเขากันไดกับทฤษฎีท่ีพินิจไวแลว 9. อยาปลงใจเช่ือ เพราะมองเห็น

รูปลักษณะนาจะเปนไปได 10. อยาปลงใจเช่ือ เพราะนับถือวา ทานสมณะนี้ เปนครูของเรา  

ความตั้งใจสนับสนุนตอสินคาท่ีใชการตลาดอิงการกุศล จากผลการวิจัย พบวา ใน

ภาพรวมของนักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยมีความตั้งใจ

สนับสนุนสินคาท่ีทํากิจกรรมการตลาดอิงการกุศอยูในระดับปานกลาง แสดงวา นักศึกษายังใหการ

ไมสนับสนุนกิจกรรมการกุศลเทาท่ีควร อันเปนเหตุสืบเนื่องมาจาก นักศึกษาอาจยังเกิดความ

สงสัยลังเลในกิจจกรรมท่ีบริษัทไดโฆษณาประชาสัมพันธ ซึ่งอาจสรางความคลุมเคลือและความไม

จริงใจใหกับผูบริโภค โดยบริษัทท่ีทํากิจกรรมการตลาดการกุศลยังไมมีความชัดเจนวา การ

โฆษณาประชาสัมพันธกิจกรรมการตลาดการกุศลนั้นเปนกิจการทางการตลาดท่ีกิจการใชวิธีการ

แบงรายไดจากการขายสินคาและบริการสวนหนึ่ง บริจาคใหการกุศล โดยเฉพาะมนุษยรวมโลกท่ี

ขาดโอกาสและเดือดรอนอยางแทจริง หรือเปนเพียงการสรางภาพลัษณท่ีดีใหแกองคกรเองและ

เปนผลพลอยไดจาการโฆษณาประชาสัมพันธเทานั้น ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ  Pollsrillert 

(2009 อางถึงใน พงศศรันย  พลศรีเลิศ, 2550)  ท่ีไดศึกษา องคประกอบการตลาดอิงการกุศล 

และพบวา ผูบริโภคไทยมีแนวโนมใหการสนับสนุนกิจกรรมการตลาดอิงการกุศล ซึ่งเปนโอกาสท่ี

ดีสําหรับองคกรธุรกิจและนักการตลาดท่ีจะใชกิจกรรมการตลาดอิงการกุศลเปนอีกกลยุทธหนึ่งใน

การแสดงถึงความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร อยางไรก็ตาม กิจกรรมการตลาดอิงการกุศลยัง

เปนเร่ืองใหมสําหรับผูบริโภคไทย องคกรธุรกิจควรแสดงใหเห็นถึงความรับผิดชอบและตองการ

ใหความชวยเหลือสังคมอยางแทจริงมากกวาใชการทํากิจกรรมการตลาดอิงการกุศลเปนเคร่ืองมือ

การสงเสริมการตลาดท่ีมุงเนนสรางยอดขาย  
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9. ขอเสนอแนะจากการศึกษา 
1) ผลจากการวิจัยในความสงสัยตอการตลาดอิงการกุศล พบวา นักศึกษาปริญญา

โท สาขาบริหารธุกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย มีความสงสัยตอการตลาดอิงการกุศลโดยรวมอยู

ในระดับปานกลาง โดยเฉพาะเร่ืองขอความที่บริษัทไดโฆษณาประชาสัมพันธใหซื้อสินคาเพ่ือรวม

สมทบทุนในการทํากิจกรรมการกุศลจะมีความตั้งใจช้ีนําผูบริโภค ดังนั้น บริษัทท่ีตองการใช

การตลาดอิงการกุศลควรวางกรอบในการทํากิจกรรมการกุศลใหชัดเจน ตองไมกลาวเกินความ

เปนจริง บริษัทควรพิจารณาขอมูลใหถูกตองชัดเจนกอนทําการโฆษณาประชาสัมพันธและตอง

สรางความเขาใจตอผูบริโภค ลดชองวางระหวางความสงสัยของผูบริโภคโดยตองทําใหผูบริโภคมี

ความเชื่อม่ันใหไดวากิจกรรมการกุศลท่ีบริษัททํานั้นเปนกิจกรรมการกุศลอยางแทจริงไมไดฉวย

โอกาสเอากิจกรรมการกุศลนั้นมาเปนประโยชนในการโฆษณาประชาสัมพันธหรือเปนเพียงการ

สรางภาพลักษณใหกับบริษัท แตเปนการทํากิจกรรมการกุศลอยางแทจริง 

2) ผลจากากรวิจัยในความตั้งใจสนับสนนุของผูบริโภคท่ีทํากิจกรรมการตลาดอิงการ

กุศล พบวาผูบริโภคใหการสนับสุนอยูในระดับปานกลาง คําวาการกุศลเปนคําท่ีเปนนามธรรม

ผูบริโภคไมกลาท่ีจะใหการสนับสนุนอันเนื่องมาจากไมมีความชัดเจนในรูปแบของกิจกรรมการ

กุศลท่ีเปนรูปธรรมบริษัทตองมีความชัดเจนในกิจกรรมการศลใหเปนรูปธรรมและมีความจริงใจท่ี

จะทํางานตลาดการกุศลท่ีมีเปาหมายท่ีจะชวยผูท่ีเดือดรอนอยางแทจริง และถาหากบริษัททําได

ผูบริโภคก็จะสนับสนุนกิจกรรมการกุศลของบริษัทเพ่ีมข้ึน และจะทําใหท้ังผูบริโภคท้ังบริษัทเกิด

ความสุขใจจากกิจกรรมการกุศลนั้นเอง เม่ือพิจารณาเปนรายดานดังนี้ 

2.1 ในดานความตั้งใจซ้ือ พบวาผูบริโภคใหการสนับสุนอยูในระดับปานกลาง

เนื่องจากการวิจัยไมไดระบุใหชัดเจนวา ความตั้งใจซื้อนั้นหมายถึงการซื้อสินคาอะไรในการบริจาก

หรือสมทบทุนหากเปนแตเพียงวาตั้งใจซื้อเพ่ือการกุศล บริษัทหรือองคกรการกุศลตองระบุใหเห็น

เปนรูปธรรมในกิจกรรมการกุศลนั้น   

2.2 ในดานความตั้งใจซ้ือซ้ํา พบวาผูบริโภคใหการสนับสุนอยูในระดับปานกลาง 
สืบเนื่องจากความไมชัดเจนในดานความตั้งใจซื้อ ความตั้งใจซื้อซ้ําของผูบริโภคจื่งยังคลุมเครือวา

จะซื้อซ้ําในสินคาการกุศลอะไร 

ในดานความเต็มใจบอกตอ พบวาผูบริโภคใหการสนับสุนอยูในระดับปานกลาง 

สืบเนื่องจากความไมชัดเจนในดานความตั้งใจซื้อซ้ํา ความเต็มใจบอกตอของผูบริโภคจื่งยังตง

สรางความลังเลใจวาจะบอกตอในกิจกรรมการกุศลยังไง บริษัทหรือองคกรควรมีการระบุให

ชัดเจนและวัดระดับความพึงพอใจไปพรอม ๆ กับการทํากิจกรรมการตลาดอิงการกุศลเพื่อเปน

ขอมูลเพ่ิมขีดความสามารถในการสนับสนุนของผูบริโภค  

 

 

 

246



บรรณานุกรม 

ภาษาไทย 

หนังสือ 

กมลรัตน หลาสุวงษ.(1984). จิตวิทยาสังคม กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสานมิตร.  

จําลอง เงินดี.(1991). เอกสารคําสอนวิชาจิตวิทยาสังคม. กรุงเทพมหานคร : หาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร. 

นพมาศ ธีรเวคิน.(1996). จิตวิทยาสังคม, พิมพคร้ังท่ี ๒ .กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

บุญเรียง ขจรศิลป.(1991).วิธีวิจัยการศกึษา, พิมพคร้ังท่ี ๓.กรุงเทพมหานคร : พิชาญ พรินติง้ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคณะ. (2549). การวิจัยการตลาด ฉบับปรับปรุงใหม. กรุงเทพฯ : บริษัท  

ธรรมสาร  จํากัด. 

สุชา จันทรเอม.(1997).จิตวิทยาสังคม.กรุงเทพมหานคร : แพรพิทยา อินเตอรเนช่ันแนล. 

สุพัตรา สุภาพ.(2002).สังคมวิทยา. พิมพคร้ังท่ี ๒๒. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช. 

ราชบัณฑิตสถาน.(2003).พจนานุกรมสังคมวิทยาอังกฤษ-ไทย. กรุงเทพมหานคร : นานมีบุค

พับลิเคช่ัน 

อุทัย หิรัญโต.(1986).สังคมวิทยาประยุกต. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร 

 

ภาษาตางประเทศ 

BOOKS 

 

Fled M.P.(1971). man, Psychology in the Industrial Environment, (London : 

Butterworth and Co., Ltd. 

Hurlock E.(1995). Adolescent Development, New York : McGraw-Hill Book. 

Luthans Freeman.(1995). Ogranization Behavioral, 7th ed.Singapore : McGraw- Hill. 

Mary L. Good.(2006). Integrating the Individual and the Organization. NewYork: 

Wiley. 

Nunally Jum C.(1950). Test and Measurements Assessment and Prediction. New York : 

McGraw   Hill Book Co., Inc. 

Philip Kotler and Nancy Lee.(2005). Corporate Social Responsibility. New Jersey, John 

Wiley & Sons. 

 

 

247



วิทยานิพนธ 
พงศศรันย  พลศรีเลิศ.(2550) องคประกอบการรณรงคการตลาดอิงการกุศล ที่มีผลตอความ

ตั้งใจสนับสนุนของผูบริโภคไทย วิทยานพินธปริญญาดุษฎีบณัฑิตหลักสูตร

บริหารธุรกิจดษุฎีบัณฑติ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยสยาม  

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย(2548).การสํารวจ พฤติกรรม ทัศนคติของผูบริโภค
เกี่ยวกับ ความรับผิดชอบของสังคมตอองคธุรกิจในประเทศไทย ศนูยวิจัย

มหาวิทยาลัยธกิุจบัณฑติย 

สุระพันธ สวัสดิพรรค (2545).ทัศนคติของผูบริโภคท่ีมีตอองคกรธุรกิจที่ใชนโยบายการตลาด
เพ่ือสังคม หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

สารสนเทศจากสื่ออิเล็กทรอนิกส 
  

http://spssthesis.blogspot.com/ 

http://phongzahrun.wordpress.com/2011/12/17การตลาดอิงการกุศล-ทางเล/ 

http://chiefto.blogspot.com/2013/08/csr.html 

http://www.lesans.org/ 

http://tcijthai.com/tcijthainews/view.php?ids=4562 

http://publicandprivategolfcourses.blogspot.com/2012/12/blog-post_3290.html 

 

 

248


	รวมไฟล์วารสาร ทั้งหมด (ใส่เลขหน้าแล้ว) (ถูกต้อง) 249
	รวมไฟล์วารสาร ทั้งหมด (ใส่เลขหน้าแล้ว) (ถูกต้อง) 250
	รวมไฟล์วารสาร ทั้งหมด (ใส่เลขหน้าแล้ว) (ถูกต้อง) 251
	รวมไฟล์วารสาร ทั้งหมด (ใส่เลขหน้าแล้ว) (ถูกต้อง) 252
	รวมไฟล์วารสาร ทั้งหมด (ใส่เลขหน้าแล้ว) (ถูกต้อง) 253
	รวมไฟล์วารสาร ทั้งหมด (ใส่เลขหน้าแล้ว) (ถูกต้อง) 254
	รวมไฟล์วารสาร ทั้งหมด (ใส่เลขหน้าแล้ว) (ถูกต้อง) 255
	รวมไฟล์วารสาร ทั้งหมด (ใส่เลขหน้าแล้ว) (ถูกต้อง) 256
	รวมไฟล์วารสาร ทั้งหมด (ใส่เลขหน้าแล้ว) (ถูกต้อง) 257
	รวมไฟล์วารสาร ทั้งหมด (ใส่เลขหน้าแล้ว) (ถูกต้อง) 258
	รวมไฟล์วารสาร ทั้งหมด (ใส่เลขหน้าแล้ว) (ถูกต้อง) 259

