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ABSTRACT 
This quantitative research aims to investigate the influence of corporate social 

responsibility (CSR) and trust on consumer loyalty for products in the energy industry 
and the role trust plays as a mediator on the relationship between CSR and consumer 
loyalty.  This research was conducted using a closed-end questionnaire, with purposive 
sampling method.  The sample for this research was 222 respondents.  For hypothesis 
testing, simple and multiple regression were employed, particularly for mediation 
testing.  It was found that CSR and trust influence consumer loyalty for products in the 
energy industry, with a significance level of 0.05.  As for the mediation effect, trust was 
found to partially mediate the relationship between CSR and consumer loyalty. 
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การศึกษาเรื่อง  ความรับผิดชอบต่อสังคม ความไวว้างใจ ที่มีอิทธิพลต่อความ
จงรักภักดีของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทพลังงาน 

ธนกฤต วงศ์มหาเศรษฐ์1 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)การศึกษาเชิงปริมาณครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลด้าน

ความรับผิดชอบต่อสังคมและความไว้วางใจที่มีผลต่อความไว้วางใจต่อลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรม
พลังงาน 2) เพื่อศึกษาถึงบทบาทของตัวแปรคั่นกลาง (ความไว้วางใจ) ที่มีอิทธิต่อความสัมพันธ์ระหว่าง
ความรับผิดชอบต่อสังคมและจงรักภักดีของลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน  

การศึกษาครั้งน้ีเป็นการส ารวจข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ประชากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เป็นผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภท
พลังงาน จ านวน 222 คน โดยอาศัยหลักในการเก็บข้อมูลแบบเป็นระบบ (Systematic Sampling) 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยล่ะ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติในการทดสอบ
สมมติฐานคือสถิติเชิงอ้างอิง วิเคราะห์ถดถอยอย่างง่ายและการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) โดยเฉพาะการทดสอบในการวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรคั่นกลาง ผลการวิจัย
พบว่าผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทพลังงาน มีการรับรู้เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อ
สังคมและความไว้วางใจมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดขีองผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภท
พลังงานอย่างมีระดับนัยส าคัญ 0.05 และความไว้วางใจมีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ระหว่างความ
รับผิดชอบต่อสังคมและความจงรักภักดีเพียงบางส่วนเท่านั้น        
 
ค าส าคัญ: ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความไว้วางใจ, ความจงรักภักดีอุตสาหกรรมพลังงาน
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บทน า 
ช่วงเวลาเริ่มต้นการสร้างแบรนด์ของธุรกิจ

ถือเป็นห่วงของเวลาที่มีความเหมาะสมเป็นอย่าง
มาก เหตุเกิดจากในช่วงต้นศตวรรษที่ 21 ในโลก
ธุรกิจที่เต็มไปด้วยช่ือเสียงในแค่ลบขององค์กร
ทางการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง เมื่อเริ่มต้น
กระบวนการสร้างแบรนด์ โอกาสที่จะได้รั บ
ผลประโยชน์จากสร้างแบรนด์ที่ไม่ซับซ้อนนักท า
ใ ห้ ผ ล ลั พ ธ์ ที่ มุ่ ง มั่ น สู่ ค ว า ม ส า เ ร็ จ แ ล ะ ใ ห้
ความส าคัญกับการประสบความส าเร็จของลูกค้า
ส่งผลโดยตรงกับความส าเร็จขององค์กรธุรกิจ 
(ปฎิพล ตั้งจักรวรานนท์, 2551) การสร้างความ
เชื่อมั่นของกิจการ โดยเฉพาะบริษัทที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ความโปร่งใส และขั้นตอน
การตัดสินใจต่างๆ ที่ชัดเจนตรวจสอบได้ ส าคัญ
ต่อความมั่นคงของกิจการและความรับผิดชอบต่อ
สังคม (Corporate Social Responsibility: 
CSR) ท าให้ตื่นตัวว่าการท ากิจกรรมส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์ขององค์ ก ร ในด้ านบวก  โดยที่ 
Commission of the Europe Communities 
2011 กล่าวถึงประเด็นส าคัญที่บริษัทจะค านึงใน
ส่วนของภาคสังคมและท าให้สิ่งอื่นๆ ที่อยู่รอบๆ 
ข้างดีไปด้วยกันหรือคู่ขนานกับการด าเนินธุรกิจ
ขององค์กร รวมทั้งบอกเรื่องราวท่ีเกิดขึ้นให้กับผู้มี
ส่วนได้เสียในเรื่องของพื้นฐานกิจกรรมอาสาเพื่อ
สังคมเกิดขึ้น การด าเนินกิจกรรมรับผิดชอบต่อ
สังคมนั้น จะเน้นไปในทิศทางใหญ่ๆ 2 ทิศทาง 
ได้แก่ ทางสิ่งแวดล้อมและทางชุมชนเป็นหลัก ซึ่ง
เดิมองค์กรธุรกิจมักจัดกิจกรรม CSR ด้วยการคืน
ก าไรให้กับสังคมในรูปแบบการบริจาคเพื่อ
สาธารณะกุศล การจัดกิจกรรมจิตอาสา ต่อมาได้
มีการพัฒนาและผสมผสานเรื่อง CSR กับ
การตลาด โดยน าความรู้ด้านการตลาดมาช่วย
สร้างประโยชน์ต่อธุรกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม 

หรือ ที่เรียกว่า “การตลาดเพื่อสังคม” (Cause-
related Marketing) เช่น การหักส่วนแบ่งจาก
การขาย เพื่ อน าไปช่วยเหลือหรือสนับสนุน
ประเด็น ทางสังคมหรือองค์กรสาธารณะกุศลเป็น
ต้น จากการศึกษาของ สถาบันพัฒนาธุรกิจอย่าง
ยั่งยืน พ.ศ. 2556 เกี่ยวกับรายงานการวิจัย 
สถานะความรับผิดชอบต่อสังคมของประเทศไทย 
ที่มีผลกระทบต่อภาครัฐและเอกชน พบลักษณะ
ส าคัญ 3 ประการเกี่ยวกับ แนวคิด รูปแบบ     
การปฏิบัติ และการสร้างคุณค่าต่อการด าเนินการ 
โดยที่บริษัทที่ปรึกษาช้ันน าอย่าง Arther D Little 
(2002) ได้ท าการศึกษาพบว่า การท า CSR มีผลดี
ต่อธุรกิจถึง 8 ประการ คือ การบริหารความ
น่าเช่ือถือ ประโยชน์ในการจัดการความเสี่ยง
ประโยชน์ด้านการคัดเลือกและสร้างแรงจูงใจใน
การท างานและรักษาพนักงานดีๆ ให้อยู่กับบริษัท
ประโยชน์ด้านความสัมพันธ์ของนักลงทุนและ 
การเข้าถึงเ งินทุนการเรียนรู้ และนวัตกรรม 
ความสามารถทางการแข่งขันและจุดยืนในตลาด  
(Market Positioning) ประสิทธิภาพของการ
ด าเนินงาน (Operational Efficiency) การยอมรับ
ของสังคมต่อการด าเนินงานของบริษัท (License 
to Operate) ขณะที่ European Commission, 
(2002) ได้มีการให้ค านิยาม ความรับผิดชอบต่อ
สังคม หรือ CSR (Coperate Social 
Responsibility) ว่าเป็นแนวคิดของการบูรณา
การร่วมกันในหลายๆส่วนขององค์กรรวมทั้งผู้ถือ
หุ้นโดยค านึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นส าคัญ 
ซึ่งจะท าให้เกิดพฤติกรรมขององค์กรอันจะน าไปสู่
ความส าเร็จที่ยั่ งยืนขณะที่ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ แสดงข้อมูลจ านวนคดีอาญาโดยรวม คดี
ประทุษร้ายต่อทรัพย์ ชีวิตร่างกายและเพศ และด
ดียาเสพติด รายปี 2551 – 2557 มีจ านวน
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551 - 2556 ดังนั้น 
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เพื่อให้เกิด ความสงบสุข ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินอย่ างโปร่ ง ใสและ เป็นธรรมของ
ประชาชนในสังคม จึงต้องใช้กระบวนการในการ
สร้างจิตส านึกต่อความรับผิดชอบต่ อสังคม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคดีที่มี ผลกระทบต่อเยาวชน
และสังคม เพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาให้สัมฤทธิ์ผลอย่าง
ยั่งยืน 
 

 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาอิทธิพลด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและความไว้วางใจที่มีผลต่อความ
ไว้วางใจต่อลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน 

2. เพื่อศึกษาตัวแปรคั่นกลางด้านความ
ไว้วางใจที่มีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างความ
รับผิดชอบต่อสังคมและไว้วางใจของลูกค้าในกลุ่ม
อุตสาหกรรมพลังงาน 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ประโยชน์ทางด้านวิชาการของงานวิจัย
นี้ คือ ท าให้ทราบถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ
ภักดีส าหรับผลิตภัณฑ์ ในกลุ่มอุตสาหกรรม
ประเภทพลังงาน อีกทั้งความส าคัญของตัวแปร
คั่ น  อั น ได้ แ ก่  ค วาม ไ ว้ ว า ง ใ จ  ที่ ส่ ง ผ ลต่ อ
ความสัมพันธ์ของการรับผิดชอบต่อสังคมและ
ความจงรักภักดี 
 2. ประโยชน์ในการน าไปใช้ของงานวิจัย
นี้ คือ ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภท
พลังงานสามารถน างานวิจัยนี้ไปเป็นแนวทางใน
การก าหนดกลยุทธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์และ 
ความไว้วางใจแก่ผูบ้ริโภคซึ่งน ามาซึ่งความจงรักภักดี
ต่อผลิตภัณฑ์ขององค์กร 

 

 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มุ่ งศึกษาปัจจัย 

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านความไว้วางใจ 
ด้านความจงรักภักดี ซึ่งท าการศึกษาจากลุ่ม
ตัวอย่างผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรม
ประเภทพลังงานในเขตกรุงเทพมหานครการ
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างได้ตามสูตร Power 
Analysis ของ โพลิท และฮังเลอร์ (Polit & 
Hungler,1999) คือ ใช้การเปิดตารางประมาณค่า
อ านาจการทดสอบด้วยสถิติสหสัมพันธ์ของเพียร์
สันของ โพลิท และฮัง เลอร์  (Polit & 
Hungler,1999) โดยก าหนดค่าความคลาดเคลื่อน 
เท่ากับ .05 อ านาจการทดสอบ Power of test 
เท่ากับ .08 และขนาดอิทธิพลของตัวแปร effect 
size เท่ากับ .20 ซึ่งเป็นขนาดอิทธิพลขนาดกลาง
ในการศึกษาหาความสัมพันธ์ ได้กลุ่มตัวอย่างใน
การเก็บข้อมูลจ านวน 222 ราย และใช้วิธีการสุ่ม
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง และเครื่องมือในการ
เก็บข้อมูลคือแบบสอบถามปลายปิด ประกอบไป
ด้วย ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถามจ านวน 5 ข้อ ตามด้วยค าถาม
เกี่ยวกับการรับรู้เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์กรที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภท
พลังงาน ด้านความไว้วางใจ และความจงรักภักดี 
ตามตารางที่ 1ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์ของความเช่ือมั่น 
(α) ของทุกตัวแปรเป็นไปตามเกณฑ์ของ 
Nunnally and Bernstein (1994) โดยใช้ค่า
สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ์ ก า ร ถ ด ถ อ ย ม า ต ร ฐ า น 
(Satndardized regression) ในการเปรียบเทียบ
ตัวแปร เพื่อให้ทราบว่าตัวแปรตัวใดมีผลต่อ     
การเปลี่ยนแปลง ซึ่งน ามาเป็นเครื่องมือในการ
วิจัยครั้งนี ้
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ตารางที ่1 เครื่องมือและค่าสัมประสิทธ์ิของความเชื่อมั่นข้อค าถาม 

ตัวแปร องค์ประกอบ 
จ านวนข้อ
ค าถาม 

ค่าสัมประสิทธิ์ของ
ความเชื่อมั่น (α) 

ความรับผิดชอบต่อสังคม (Vlachos, Tsamakos, 
Vrechopoulos, & Avramidis, 2009) 

ผลประโยชน ์ 3 .88 
คุณค่า 3 .95 
กลยุทธ ์ 3 .82 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4 .88 

ความไว้วางใจ(Vlachos et al., 2009)  4 .95 
ความจงรักภักดี(Martínez, 2015)  3 .84 
 

การศึกษาครั้ งนี้ ได้ก าหนดตัวแปรใน
การศึกษาดังน้ี  

1. ตัวแปรอิสระ ( Independent 
Variables) คือ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
(CSR) 

2. ตัวแปรคั่นกลาง (Mediator 
Variables) ได้แก่ ความไว้วางใจ (Trust) ของ
ลูกค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประเภท
พลังงาน 

3. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 
ได้แก่ ความจงรักภักดี 

ผู้วิจัยได้ท าการแจกแบบสอบถามไปยัง
กลุ่มตัวอย่าง โดยจ านวนของแบบสอบถามที่ได้
น ามาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานมี
จ านวนทั้งหมด 222  ชุด และผู้วิจัยได้ท าการ
ตรวจสอบค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม ดัง
แสดงตามตารางที่ 2  

 
ตารางที ่2  ค่าสัมประสิทธ์ิของความเชื่อมั่น 

ตัวแปร องค์ประกอบ 
ค่าสัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่น 

(α) 
ความรับผิดชอบต่อสังคม ผลประโยชน ์ .882 
 คุณค่า .863 
 กลยุทธ ์ .892 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย .871 
ความไว้วางใจ  .915 
ความจงรักภักดี  .905 
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จากการทดสอบค่าความเชื่อมั่นของค าถาม 
พบว่าตัวแปรทุกตัว มีค่าสัมประสิทธิ์ของความ
เชื่อมั่น (α) มากกว่า .70 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของ 
Nunnally (1978) และสามารถน ามาใช้ใน
วิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานได้ซึ่งในการ
ทดสอบสมมติฐาน สถิติที่ ใช้ในการวิ เคราะห์
ประกอบไปด้วย สถิติเชิงพรรณนา ซึ่งใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามและ
สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานคือสถิติ เชิง
อ้างอิง ประกอบไปด้วย การวิ เคราะห์หาค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ถดถอยอย่าง
ง่ายและการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

1. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate 
Social Responsibility – CSR) 

ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ สั ง ค ม  ห รื อ 
Corporate Social Responsibility (CSR) มี
พื้นฐานแนวคิดมาจากหลากหลายทฤษฎี ไม่ว่าจะ
เ ป็ น ท ฤ ษ ฎี เ กี่ ย ว กั บ ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ ส่ ว น เ สี ย 
(Stakeholder Theory) ทฤษฎีเกี่ยวกับจริยธรรม
ทางธุรกิจของบริษัท (Business Ethics Theory) 
แนวคิด เกี่ยวกับความเป็นบรรษัท พลเมือง  
(Corporate Citizenship) แนวคิดเกี่ยวกับการ
ก ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance: 
CG) และแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development : SD) โดย (เสนาะ
ติเยาว์, 2551 หน้า 36) ได้ให้ความหมายความ
รับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อสังคม (CSR) ว่า 
ความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อสังคม คือ 
ภาระที่บริษัทจะต้องด า เนินงานที่ก่อให้ เกิด
ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นหรือเจ้าของบริษัทและต่อ
ชุมชนภายนอกนั้นด้วยความรับผิดชอบของบริษัท
จึ ง เ ป็ น ภ า ร ะ ที่ บ ริ ษั ท มี ต่ อ ผู้ มี ส่ ว น ร่ ว ม 

(Stakeholder) ในบริษัท ตามแนวคิดของ 
สถาบันไทยพัฒน์ความรับผิดชอบต่อสังคมใน
ประเทศไทยสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มด้วยกัน 
ประกอบด้วย  

1) "กิจกรรมเพื่อสังคม" (CSR-After-
Process) ในที่นี้หมายถึงกิจกรรมที่แยกออกจาก
การด าเนินการหลักของกิจการ ไม่ว่าจะเป็นการ
เข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของสังคม เช่น 
เยียวยาชุมชนที่ได้รับผลกระทบทางมลพิษจาก
การประกอบการ การ เป็นอาสาสมัคร เพื่ อ
ประโยชน์แก่สาธารณะ เป็นกิจกรรมที่ไม่ได้จัดขึ้น
ในเวลาท างานปกติ  

2) "ธุรกิจเพื่อสังคม" (CSR-In-Process) 
หมายถึงความรับผิดชอบของกิจการที่มีต่อสังคม
โดยตรงเนื่องจากการด าเนินกิจการเพื่อหาผลก าไร
นั้นส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวม เป็นกิจกรรม
เพื่อสังคมป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจาก    
การด าเนินกิจกร เช่น การป้องกันหรือก าจัด
มลพิษในกระบวนการผลิตเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบ
ต่อชุมชน การชดเชยความเสียหายให้แก่ลูกค้าที่
เกิดจากความผิดพลาดและความบกพร่องของ
พนักงาน ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่
เกิดขึ้นในเวลาปกติของการท างานของกิจการ  

3) กิจการเพื่อสังคม (CSR-As-Process) 
เป็นกิจกรรมที่มุ่งประโยชน์ของสังคมเป็นหลักโดย
ไม่ได้แสวงหาผลก าไรของกิจการเป็นหลัก เช่น 
มู ลนิ ธิ และสมาคมกา รกุ ศ ล  ที่ เ ป็ นอ งค์ ก ร
สาธารณประโยชน์  องค์ กรประชาชนและ      
ส่วนราชการ (พิพัฒน์ ยอดพฤติการณ์, 2556) 

ส าหรับภาคธุรกิจแล้ว การด าเนินการด้าน 
CSR มีประโยชน์ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการ
น าเอากิจกรรม CSR มาช่วยในการบริหารความ
น่าเชื่อถือ โดยจะถูกก าหนดขึ้นด้วยความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสียในบริษัท (Stakeholder) อีกทั้ง
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ยังมีประโยชน์ในการจัดการความเสี่ยงซึ่งส่วนใหญ่
แล้วเป็นความเสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้ ประโยชน์ของ 
CSR ยังสามารถน ามาใช้เป็นกลยุทธ์ทางการตลาด
ในการก าหนดต าแหน่งทางการตลาดเพื่อพัฒนา
ศักยภาพในการแข่งขันได้อีกด้วย (Little, 2002) 
ดังนั้น กิจกรรมด้าน CSR สามารถน ามาเป็น
เหตุผลทางการตลาดเพื่อกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรม
ผู้บริโภคในทิศทางที่บวกอย่างแพร่หลาย เช่น 
กรณีของผู้บริโภคในประเทศอังกฤษพบว่า 92% 
ของผู้บริ โภค มีความคิดเห็นว่าบริษัทควรมี
มาตรฐานแรงงานส าหรับซัพพลายเออร์ ในจ านวน
นี้ 14% ของผู้บริโภคเช่ือว่าความรับผิดชอบต่อ
สังคมของบริษัทน าไปสู่การตัดสินใจซื้อสินค้า 
(Little, 2002) 

 
2. ความไว้วางใจ 

ความไว้วางใจของผู้บริ โภคสามารถ
ประเมินได้จากความเช่ือมั่นที่มีต่อผู้ให้บริการ ซึ่ง
ในที่นี่ผู้ให้บริการหรือผู้ประกอบการแต่ละรายจะ
รับความเช่ือมั่นจากลูกค้าแตกต่างกัน ความเช่ือมั่น
นั้นเกิดเมื่อผู้ให้บริการได้ประเมินภายหลังที่ลูกค้า
ได้ รับการบริการแล้ว โดยเปรียบเทียบการ
ให้บริการกับสัญญาที่ผู้ให้บริการก าหนดไว้ความ
ไว้วางใจนั้นมีความส าคัญอย่างมากในการก าหนด
ลักษณะข้อผูกมัดเพื่อแสดงสัมพันธภาพระหว่าง
ลูกค้าและองค์กร โดยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดและ
ขนานกับกรอบแนวคิดทางการตลาดที่ศึกษาเรื่อง
บุคลิกภาพและจิตวิทยา (Morgan & Hunt 
1994)ความสัมพันธ์ใกล้ชิดและความคุ้นเคย
สามารถใช้เป็นกลยุทธ์ เพื่อครองใจลูกค้า ซึ่ ง
ประกอบด้ วย 5  Cได้ แก่  การสื่ อสาร 
(Communication) ความดูแลและการให้ (Caring 
and Giving) การให้ข้อผูกมัด (Commitment) ที่
เกี่ยวพันกับลูกค้า การให้  ความสะดวกสบาย 

(Comfort) หรือความสอดคล้อง (Compatibility) 
การแก้ไขสถานการณ์ความขัดแย้ง (Conflict) 
และการให้ความไว้วางใจ (Trust) ก็เป็นหนึ่งใน
ส่วนประกอบนี้ ดังนั้นจึงเช่ือได้ว่า ความไว้วางใจ
จะผูกให้ผู้บริโภคกลับมาใช้บริการหรือซื้อสินค้าซ้ า
อั น เนื่ อ งม าจากความสั มพันธ์ ใ กล้ ชิ ดและ
ความคุ้นเคยนี้เอง (Stern, 1997) 

 
3. ความจงรักภักดี 

ความจงรักภักดี หมายถึง ทัศนคติที่ลูกค้า
มีต่อสินค้าและบริการโดยผู้ประกอบการหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าจะน าไปสู่ความสัมพันธ์ในระยะยาว 
เป็นการผูกลูกค้าไว้กับองค์กร ซึ่งในที่นี้ ไม่ได้แค่
หมายความถึงการกลับมาซื้อซ้ าเท่านั้น แต่ยังรวม
ไปถึงการที่ลูกค้ารู้สึกนึกถึงและมีพฤติกรรมเชิง
บวกกับองค์กรในระยะยาว อย่างไรก็ดีพฤติกรรม
การซื้อซ้ าอาจไม่ได้เป็นการแสดงออกว่าลูกค้ามี
ความจงรักภักดีกับองค์กร เสมอไป แต่อาจ
หมายถึงลูกค้ามีข้อจ ากัดด้านทางเลือก หรืออาจ
เป็นปัจจัยอื่นร่วมกัน  (ณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์ , 
2549) ความจงรักดีของลูกค้าสามารถแบ่ง
ออกเป็นหลายรูปแบบ เช่น กลุ่มผู้ที่ไม่มีความภักดี
ต่อตราสินค้าเลย กลุ่มผู้ซื้อตามความเคยชินกลุ่ม 
ผู้ภักดีที่ค านึงต้นทุนในการเปลี่ยนตราสินค้า กลุ่ม
เพื่อนของตราสินค้า และกลุ่มลูกค้าผู้มีความผูกพัน
ต่อตราสินค้า ซึ่งกลุ่มเพื่อนของตราสินค้าและผู้ที่มี
ความผูกพันต่อตราสินค้า คือ  กลุ่มที่องค์กร
ต้องการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวด้วย เพราะ
ทั้งสองกลุ่มนี้ เป็นกลุ่มที่ผูกพันกับสินค้าหรือ
บริการขององค์กรมาเป็นเวลายาวนาน ซึ่งในที่นี้
เป็นเรื่องของอารมณ์มากกว่าปัจจัยด้านอื่นๆ ไม่
เพียงเท่านั้น กลุ่มนี้ยังมีความเช่ือมั่นในสินค้าและ
บริการและพร้อมจะแนะน าต่อให้กับบุคคลอื่นๆ
ด้วย (Aaker. 1991) 
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กรอบแนวคิดของงานวิจัย 

 

 

  

  

 
 

สมมติฐานในการวิจัยครั้งนี้มีดังต่อไปนี้  
สมมติฐานที่ 1  ความรับผิดชอบต่อสังคม

มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของผู้บริโภคในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประเภทพลังงาน 

สมมติฐานที่ 2  ความไว้วางใจมีอิทธิพล
ต่ อ ค ว าม จ ง รั ก ภั ก ดี ข อ ง ผู้ บ ริ โ ภ ค ใน ก ลุ่ ม
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประเภทพลังงาน 

สมมติฐานที่ 3  ความไว้วางใจเป็นตัวแปร
คั่นกลางที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างความรับผด
ชอบต่อสังคมและความจงรักภักดีของผู้บริโภคใน
กลุ่มผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประเภทพลังงาน 

สรุปผลการวิจัย 
จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่างผู้บริ โภค

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทพลังงานใน
เขตกรุงเทพและปริมณฑล จ านวน 222 คน 
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากที่สุด 
(57.2%) มีอายุเฉลี่ยอยู่ในช่วง 21-30 ปี (81.5%) 
มีระดับการศึกษาอยู่ที่ระดับปริญญาตรี (95.5%) 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ นักเรียน/
นักศึกษา (98.6%) รายได้เฉลี่ยต่ ากว่า 15,000 
บาท (67.6%) 

 

ตารางที่ 3  การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 

 CSR Trust Loyalty 
CSR 1   
Trust .807** 1  
Loyalty .744** .842** 1 

** มีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 
หมายเหตุ:  CSR = ความรับผิดชอบต่อสังคม, Trust=ความไว้วางใจ, Loyalty = ความไว้วางใจ

CSR TRUST LOYALTY 

H1 

H2 

H3 
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ในการทดสอบสมมติฐาน เบื้องต้นผู้วิจัยได้
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ ซึ่งเป็นค่าที่ใช้
บ่งบอกระดับความสัมพันธ์เชิงเส้น ซึ่งมีค่าอยู่
ระหว่าง -1.0  ถึง +1.0  โดยที่ค่าที่อยู่ใกล้ -1.0 
หรือ +1.0 ถือว่ามีความสัมพันธ์กันมากที่สุด 
ในขณะที่ 0 หมายความว่าตัวแปรทั้งสองไม่พบว่า
มีความสัมพันธ์กัน ดังนั้น จากตารางที่  3จึง
สามารถสรุปได้ว่าตัวแปรทุกตัวในการศึกษาครั้งนี้

มีความสัมพันธ์กัน โดยจะมีค่าอยู่ระหว่าง -1.0  
ถึง +1.0 โดยตัวแปรด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคม (CSR) มีค่าความสัมพันธ์กับความไว้วางใจ 
(Trust) เท่ากับ 0.807 ความรับผิดชอบต่อสังคม 
(CSR) มีค่าความสัมพันธ์กับความจงรักภักดี 
(Loyalty) เท่ากับ 0.744 ความไว้วางใจ (TU) มี
ค่าความสัมพันธ์กับความจงรักภักดี (Loyalty) 
เท่ากับ 0.842 

ตารางที่ 4 การทดสอบอิทธิพลของตัวแปรคั่นกลาง (ความไว้วางใจ)  
การทดสอบ B SE B 95% CI ß 

การทดสอบที ่1:     
ตัวแปรตาม: ความจงรักภักดี     
ตัวแปรต้น: ความรับผิดชอบต่อสังคม .875 .053 .771, .979 .744** 
การทดสอบที ่2:     
ตัวแปรตาม: ความไว้วางใจ     
ตัวแปรต้น: ความรับผิดชอบต่อสังคม .940 .046 .849, 1.032 .807** 
การทดสอบที3่:     
ตัวแปรตาม: ความจงรักภักดี     
ตัวแปรต้น: ความไว้วางใจ .850 .037 .777, .922 .842** 
การทดสอบที4่:     
ตัวแปรตาม: ความจงรักภักดี     
ตัวแปรคั่นกลาง: ความไว้วางใจ .699 .061 .578, .819 .692** 
ตัวแปรต้น: ความรับผิดชอบต่อสังคม .218 .071 .078, .358 .185** 
** มีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 
 

จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่าความ
รับผิดชอบต่อสังคมและความไว้วางใจมีอิทธิพลต่อ
ค ว า ม จ ง รั ก ภั ก ดี อ ย่ า ง มี นั ย ส า คั ญ ที่  0.05 
(สมมติฐาน 1 และสมมติฐาน 2) อย่างไรก็ดี ความ
จงรักภักดีเป็นตัวแปรคั่นกลาง (Mediator) อย่าง
มีนัยส าคัญระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ความจงรักภักดี  และเมื่ อทดสอบ Multiple 
Regression Analysis พบว่า ค่าความรับผิดชอบ

ต่อสังคมต่อความจงรักภักดีลดลง (จาก ß = .744 
เป็น ß = .185) ซึ่งเป็นรูปแบบของ Partial 
Mediationดังนั้น ความไว้วางใจได้ส่งผลกระทบ
ต่ออิทธิพลระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมกับ
ความจงรักภักดีเพียงบางส่วนเท่านั้น (สมมติฐาน 
3) (Baron & Kenny, 1986) 
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อภิปรายผล 
จ า ก ผ ล ก า ร วิ จั ย ใ น ค รั้ ง  พ บ ว่ า          

ความรับผิดชอบต่อสังคม และความไว้วางใจมี
อิทธิพลต่ อความจงรั กภักดีที่ ผู้ บริ โภคมีต่ อ
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน กล่าวคือ 
ผู้บริโภครับรู้ถึงกิจกรรมที่องค์กรจัดท าขึ้นเพื่อ
สังคม ไม่ว่ากิจกรรมนั้นจะท าเพื่อผลประโยชน์ 
เพิ่ ม คุณค่ า ให้ แก่ ลู ก ค้ า  ส ร้ า ง กลยุ ท ธ์ เ พื่ อ           
การแข่งขัน หรือเพื่อตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร แต่กิจกรรม
เหล่านี้ก็ท าให้ผู้บริโภคกลับแสดงออกต่อองค์กรใน
ทิศทางบวก ซึ่งท าให้องค์กรสามารถรักษาฐาน
ลูกค้าเดิมไว้ได้ (Vlachoset al, 2009) อย่างไรก็ดี 
อีกหนึ่งตัวแปรที่องค์กรควรให้ความส าคัญใน      
การสร้ า งความจงรั กภั กดี กับผู้ บริ โภค  คื อ        
ความไว้วางใจ ซึ่งจากงานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่า
ความจงรักภักดีเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลให้ผู้บริโภค
เชื่อในกิจกรรมด้าน CSR ที่องค์กรได้ด าเนินการว่า
องค์กรไม่ได้เพียงจัดกิจกรรมด้าน CSR เพียงเพื่อ
หวังผลด้านภาพลักษณ์อย่างเดียว (Vlachoset al, 
2009) 
 

ข้อเสนอแนะ 
การศึกษาครั้ งนี้  มีข้อจ ากัดด้านผู้ตอบ

แบบสอบถาม ซึ่ งส่วนใหญ่ เป็นกลุ่ มที่มีอายุ
ระหว่าง 21-30 ปี ซึ่งอาจจะท าให้ผลการวิจัย
สะท้อนพฤติกรรมของผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม ดังนั้น
ในการศึกษาครั้งต่อไป ผู้วิจัยควรท าการศึกษากับ
กลุ่มอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่สะท้อนภาพรวม
ของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมประ
เพทพลังงาน ทั้งนี้ จากผลการวิจัยครั้งนี้ ยังพบว่า 
ความไว้วางใจเป็นตัวแปรคั่นกลางเพียงบางส่วน 
ซึ่งหมายความว่า ยังมีตัวแปรอื่นๆที่ควรน ามาท า

การวิจัยเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและความจงรักภักดีของผู้บริโภค  
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