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บทคัดย อ 

งานวิจัยน้ีมีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษา กลยุทธการใชกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) มีอิทธิพลตอการ

สรางคุณคาตราสินคาของบริษัทแอมเวย  (ประเทศไทย ) จํากัด โดยจะทําการเลือกสุมกลุมตัวอยางแบบเจาะจง 

จํานวนท้ังสิ้น 400 ตัวอยาง เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือแบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการวิเคราะหไดแก คารอยละ 

คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ การวิเคราะหถดถอยพหุคูณผลการศึกษาพบวา ผลการทดสอบสมม ติฐาน

พบวา กลยุทธการใชกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) มีอิทธิพลตอการสรางคุณคาตราสินคาของบริษัทแอม

เวย (ประเทศไทย ) จํากัด ดานความคุนเคยกับตราสินคา (Attribute) ดานคุณภาพท่ีรับรูจากตราสินคา (Value) 

ดานคุณประโยชน (Benefit) และดานบุคลิกภาพ (Personality)  
 

คําสําคัญ: กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม (CSR), คุณคาตราสินคา 

 

Abstract 

This study aimed to investigate the Corporate Social Responsibility (CSR) strategy 

Influencing brand equity creation of Amway (Thailand) Co., Ltd.. The purposive sampling 

method was used to collect the sample of 400 respondents. The research tool was the 

questionnaire. The statistics for data analysis included percentage, mean, standard deviation 

and multiple regression analysis.  The hypothesis testing revealed that the CSR strategy 

influenced brand equity creation of Amway (Thailand) Company Limited were attribute, value, 

benefit and personality.  
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1. บทนํา 

ในอดีตธุรกิจสวนใหญใหความสําคัญกับขอมูลท่ีเปนผลประกอบการเปนหลัก เน่ืองจากขอมูลดังกลาวสามารถ

วัดผลการดําเนินงานของกิจการในรูปของยอดขาย กําไรสุทธิ รวมท้ังขอมูลท่ีแสดงผลการดําเนินงานและฐานะ

ทางการเงินของกิจการเพ่ือตอบสนองความตองการของผูถือหุนและผูลงทุน โดยเปาหมายสูงสุ ดของธุรกิจในขณะน้ัน

คือการสรางกําไรสูงสุด (Maximize Profit) แตจากปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนอันเน่ืองมาจากการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ 



สังคม และสิ่งแวดลอมท่ีไมสมดุลไดนํามาซึ่งแนวคิดท่ีใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอมและสังคมมากยิ่งข้ึน จึงเกิดการ

จัดทํารางมาตรฐานระหวางป ระเทศ วาดวยการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม (ISO 26000  Social 

Responsibility) ข้ึนซึ่งมีการประกาศใชและอาจมีผลตอความสามารถในการดําเนินธุรกิจขององคกรธุรกิจได  

(www.thaicsr.com, 2556) ดังเชน สถาบันปวย อ๊ึงภากรณ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  และ

สมาคมธนาคารไทยไดมอบรางวัลธรรมาภิบาลดีเดนประเภทสถานประกอบการธุรกิจขนาดยอมแกบริษัทท่ีมีธรรมาภ-ิ

บาลดีเดน ในดานตางๆ จํานวน 4 รางวัล ประกอบดวย รางวัลชนะเลิศธรรมาภิบาลดีเดน รางวัลธรรมาภิบาลดาน

การปฏิบัติตอผูบริโภคดีเดน รางวัลธรรมาภิบาลดานการปฏิบัติ ตอสังคมและสิ่งแวดลอมดีเดน และรางวัลธรรมาภิ -

บาลดานการปฏิบัติตอพนักงานดีเดน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหกําลังใจในการพัฒนาใหมีธรรมาภิบาลในกลุม

ผูประกอบการขนาดยอม ใหมีกันอยางกวางขวางเปนวงกวาง เพ่ือยังประโยชน  ใหแกเศรษฐกิจและสังคมของไทยใน

อนาคต (กอบชัย ถาวรศรี, 2554) 

ณัฐพงศ พลับทอง ศึกษา การวัดคุณคาตราสินคาและความรับผิดชอบตอสังคมท่ีมีผลตอปจจัยการตอบสนอง

ทางการตลาดของบริษัท ปตท . จํากัด (มหาชน ) ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา ความรับผิดชอบตอ

สังคมของบริษัท ปตท . จํากัด (มหาชน) ท้ัง 8 ดานไดแก 1)  การกํากับดูแลกิจการท่ีดี 2) การประกอบธุรกิจดวย

ความเปนธรรม 3) การเคารพสิทธิและการปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม 4) ความรับผิดชอบตอผูบริโภค 5) การ

รวมพัฒนาชุมชนและสังคม 6) การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 7) การเผยแพรนวัตกรรมจากการดําเนินความรับผิดชอบ

ตอสังคม และ 8) การจัดทํารายงานดานสังคมและสิ่งแวดลอม มีความสัมพันธในเชิงบวก กับปจจัยตอบสนองทางการ

ตลาดของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ท้ัง 4 ดาน ไดแก 1) ความคุนเคยตอตราสินคา 2) ความตั้งใจซื้อ  3) ความพึง

พอใจตอตราสินคา และ 4) ความภักดีตอตราสินคา  (ณัฐพงศ พลับทอง, นาวิน มีนะกรรณ , & ทรงพร หาญสันติ , 

2554) สุศิษฎา อินทรา (2551) ไดทําการศึกษาเก่ียวกับการสื่อสารตราสินคากับความแข็งแกรงของตราสินคา “ดอย

คํา” ผลการศึกษาพบวาการสื่อสารการตลาดท่ีสามารถสรางความเช่ือมั่นใหผูบริโภคมีตอตราสินคา และผลิตภัณฑ

ดอยคํา ท้ังดานภาพลักษณ คุณภาพท่ีถูกรับรู ความภักดีตอตราสินคาและการตระหนักรูตราสินคา เกิดจากการ

สื่อสารการตลาดท่ีเนนการสื่อสารใหผูบริโภครับรูวาผลิตภัณฑดอยคําเกิดจากวัตถุดิบท่ีปลอดภัยและชวยเหลือ

เกษตรกรบนพ้ืนท่ีสูง  (สุศิษฎา อินทรา , 2551) สถาบันคีนันแหงเ อเชีย พบวา พฤติกรรมชาวกรุงเทพฯ ในการเลือก

ซื้อสินคาและหรือบริการชาวกรุงเทพฯ สวนใหญรอยละ 50 มีความคิดท่ีจะเลือกซื้อสินคาและหรือบริการขององคกร

ธุรกิจท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคม กลาวคือจะซื้อผลิตภัณฑและหรือบริการจากองคกรธุรกิจ ท่ีไมทําลายสิ่งแวดลอม

เทาน้ัน และจะแนะนําตอใหกับสมาชิกในครอบครัวและญาติพ่ีนองใหชวยกันสนับสนุนสินคาและหรือบริการท่ีไม

ทําลายสิ่งแวดลอม (สถาบันคีนันแหงเอเชีย, 2549) 

ปจจุบันธุรกิจขายตรงในระบบการตลาดหลายช้ัน (Multi-Level Marketing หรือ MLM) กําลังไดรับความ

นิยมมาก ท้ังในตลาดเอเ ชีย ยุโรป และสหรัฐอเมริกา ท่ีมีการเติบโตสูงถึง 30-40% ในชวง 6 เดือนท่ีผานมาและ

สําหรับประเทศไทยน้ัน การตลาดแบบหลายช้ัน (MLM) มีมูลคาตลาดรวมถึง 4.7 หมื่นลานบาทโดยมีผูเก่ียวของกับ

ธุรกิจดังกลาวถึง 9 ลานคน คิดเปน 15% ของจํานวน  ประชากรท้ังหมด โดยสาเหตุของ การขยายตัวมาจากการ

ยอมรับในธุรกิจขายตรงมากข้ึนไมไดมองวาเปนอาชีพเสริมอีกตอไป แตจะมองวาเปนอาชีพหลักมากข้ึน (สุเมธ กาญ

จนพันธุ, 2551) การตลาดแบบหลายช้ัน (MLM) เกิดข้ึนในประเทศไทยมาเปนระยะเวลานานกวา 10 ปโดยแบงได

เปน 2 กลุมหลักๆ คือ บริษัทท่ีมีคนไทยเปนผูถือหุนสวน เชน บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน ยูนิตี้ จํากัด บริษัทคังเซน-

เคนโก (อินเตอรเนช่ันแนล ) จํากัดเปนตน บริษัทท่ีเปนสาขาบริษัทตางประเทศโดยตรง เชน บริษัท นูสกิน เพอร

ซัลแนลแคร (ประเทศไทย ) จํากัด (สหรัฐอเมริกา ) บริษัทเฮอรบารไลฟ อินเตอรเนช่ั นแนล (ประเทศไทย ) จํากัด



(สหรัฐอเมริกา) และบริษัทแอมเวย (ประเทศไทย) จํากัด (สหรัฐอเมริกา) ท้ังน้ีบริษัทท่ีนาจับตามองเปนพิเศษน่ันก็คือ 

บริษัท แอมเวย (ประเทศไทย ) จํากัด ซึ่งเปน  ผูนําตลาด (Market Leader) โดยมีสวนแบงตลาด 32% ซึ่งท่ีมาของ

ความสําเร็จจะพบวา แอมเวย เนนการตลาดเพ่ือสิ่งแวดลอม (Green Marketing) โดยการเลือกวัตถุดิบ กระบวนการ

ผลิต ทุกอยางตองปลอดภัยและเนนอนุรักษสิ่งแวดลอม ผูบริหารขององคกรไดกําหนดวิธีการดําเนินธุรกิจท่ีมีความ

รับผิดชอบตอสังคม และสามารถตอบสนองกลยุทธขององคกร ทําใหเกิดประโยชน ท้ังตอสังคมและองคกรในเวลา

เดียวกัน (เสรี วงศมณฑา , 2547) อีกท้ัง ขจรศักดิ์ วงษกลัด ไดศึกษากลยุทธสูความสําเร็จของผูประกอบการธุรกิจ

ขายตรงแบบหลายช้ันของบริษัท แอมเวย (ประเทศไทย ) จํากัด กรุงเทพมหานคร ซึ่งพบวา ปจจัยสวนหน่ึงใน

องคประกอบท่ีสําคัญและมีความสั มพันธ ตอความสําเร็จของผูประกอบการธุรกิจขายตรงแบบหลายช้ันของบริษัท 

แอมเวย (ประเทศไทย) จํากัด กรุงเทพมหานคร คือ การรับรูเก่ียวกับคุณลักษณะของผลิตภัณฑและกระบวนการผลิต

ของผลิตภัณฑ (ขจรศักดิ์ วงษกลัด, 2551) 

ดวยเหตุน้ี ผูศึกษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาวิธีการกําหน ดกลยุทธการใชกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) 

เพ่ือการสรางคุณคาตราสินคาของบริษัทแอมเวย (ประเทศไทย ) จํากัดและปจจัยท่ีสงผลตอการกําหนดกลยุทธความ

รับผิดชอบตอสังคมของบบริษัท แอมเวย (ประเทศไทย ) จํากัด เพ่ือใหเกิดความเขาใจและใชเปนแนวทางในการ

พัฒนากลยุทธความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจตางๆ ตอไปในอนาคต 

 

2. วัตถุประสงค 

1) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของกลยุทธการใชกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ท่ีมีผลตอคุณคาตราสินคา

ของบริษัท แอมเวย (ประเทศไทย) จํากัด 2) เพ่ือศึกษากิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ของบริษัท แอมเวย 

(ประเทศไทย) จํากัด 3) เพ่ือศึกษาคุณคาตราสินคาของบริษัท แอมเวย (ประเทศไทย) จํากัด สมมติฐานงานวิจัยคือ  

1) คุณภาพระบบในมิติความงายตอการใชงาน ความยืดหยุน ความมีเสถียรภาพ ความงายในการเรียนรู เวลาในการ

ตอบสนอง มีอิทธิพลทางบวกตอความพึงพอ ใจของผูใชงานเว็บไซต 2) การใชงานเว็บไซต มีอิทธิพลทางบวกตอ

ผลประโยชนสุทธิของผูใชงานเว็บไซต 3) การใชงานเว็บไซต มีอิทธิพลทางบวกตอความพึงพอใจของผูใชงานเว็บไซต 

4) ความพึงพอใจของผูใชงานเว็บไซต มีอิทธิพลทางบวกตอผลประโยชนสุทธิของผูใชงาน 

 

3. ระเบียบวิธีวิจัย 

วิจัยน้ีแบงการวิเคราะหขอมูลเปนการวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก 

ความถ่ี (Frequency) และรอยละ (Percentage) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ สถิติเชิงอางอิง สําหรับ

การทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติวิเคราะหการถดถอยเชิงพห ุ(Multiple Regression Analysis) 

 

4. อุปกรณและวิธีการ 

ประชากรท่ีใชศึกษา สมาชิกท่ีเปนลูกคาของบริษัท แอมเวย (ประเทศไทย) จํากัด มีจํานวน 720,000 ราย 

ในป 2555 (บริษัท แอมเวย (ประเทศไทย) จํากัด, 2555) วิจัยน้ีไดเก็บขอมูล 400 ราย (Yamane, 1967) 

ระยะเวลาทําการวิจัยตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2556 ถึง 30 มกราคม 2557 ผลการวิเคราะหคาความเท่ียง 

(Reliability) ของมาตรวัด คือ 0.792 – 0.950 

 



5. ผลการวิจัย 

ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 25-30 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 

มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-20,000 บาท มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ผลวิจัยจากสมมติฐานท่ี 1 แสดงใหเห็น

วาการใชกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) มีอิทธิพลตอการสรางคุณคาตราสินคาของบริษัท แอมเวย 

(ประเทศไทย) จํากัด ดานความคุนเคยกับตราสินคา มีระดับอิทธิพลรอยละ 56.4 และพบวากิจกรรมความ

รับผิดชอบตอสังคม (CSR) ดานการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมมีอิทธิพลตอการสรางคุณคาตราสินคาของบริษัท แอมเวย 

(ประเทศไทย) จํากัด ดานการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม มากท่ีสุด (สัมประสิทธ์ิบีตา= 0.310) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ 0.05 รองลงมาคือ ดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ดานการเผยแพรนวัตกรรมจากการดําเนินความรับผิดชอบ

ตอสังคม ดานการรวมพัฒนาชุมชนและสังคม และดานความรับผิดชอบตอผูบริโภค ตามลําดับ ผลการศึกษาดังกลาว 

สอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว  

ผลการศึกษาจากสมมติฐานท่ี 2 แสดงใหเห็นวาการใชกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) มีอิทธิพลตอ

การสรางคุณคาตราสินคาของบริษัท แอมเวย (ประเทศไทย) จํากัด ดานคุณภาพท่ีรับรูจากตราสินค า (Value) มี

ระดับอิทธิพลรอยละ 68.7 และพบวากิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ดานการเผยแพรนวัตกรรมจากการ

ดําเนินความรับผิดชอบตอสังคมมีอิทธิพลตอการสรางคุณคาตราสินคาของบริษัท แอมเวย (ประเทศไทย) จํากัด ดาน

คุณภาพท่ีรับรูจากตราสินคา (Value) มากท่ีสุด (สัมประสิทธ์ิบีตา = 0.527) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

รองลงมาคือ ดานการรวมพัฒนาชุมชนและสังคม ดานการประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม ดานความรับผิดชอบ

ตอผูบริโภค ดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และดานการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม ตามลําดับ ผลการศึกษาดังกลาว 

สอดคลองกับสมมุติฐานท่ีตั้งไว 

ผลการศึกษาจากสมมติฐานท่ี 3 แสดงใหเห็นวาการใชกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) มีอิทธิพลตอ

การสรางคุณคาตราสินคาของบริษัท แอมเวย (ประเทศไทย) จํากัด ดานคุณประโยชน (Benefit) มีระดับอิทธิพลรอย

ละ 66.9 และพบวากิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดีมีอิทธิพลตอการสราง

คุณคาตราสินคาของบริษัท แอมเวย (ประเทศไทย) จํากัด ดานคุณประโยชน (Benefit) มากท่ีสุด (สัมประสิทธ์ิบีตา 

= 0.192) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 รองลงมาคือ ดานความรับผิดชอบตอผูบริโภค ดานการรวมพัฒนา

ชุมชนและสังคม ดานการประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม ดานการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม และดานการเผยแพร

นวัตกรรมจากการดําเนินความรับผิดชอบตอสังคม ตามลําดับ ผลการศึกษาดังกลาว สอดคลองกับสมมุติฐานท่ีตั้งไว 

ผลการศึกษาจากสมมติฐานท่ี 4 แสดงใหเห็นวาการใชกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) มีอิทธิพลตอ

การสรางคุณคาตราสินคาของบริษัท แอมเวย (ประเทศไทย) จํากัด ดานบุคลิกภาพ (Personality) มีระดับอิทธิพล

รอยละ 63.2 และพบวากิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ดานการรวมพัฒนาชุมชนและสังคมมีอิทธิพลตอ

การสรางคุณคาตราสินคาของบริษัท แอมเวย (ประเทศไทย) จํากัด ดานบุคลิกภาพ (Personality) มากท่ีสุด 

(สัมประสิทธ์ิบีตา = 0.298) อยางมีนัยสําคัญทาง สถิติท่ีระดับ 0.05 รองลงมาคือ ดานการเผยแพรนวัตกรรมจาก

การดําเนินความรับผิดชอบตอสังคม ดานการประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม ดานการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม ดาน

ความรับผิดชอบตอผูบริโภค และดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ตามลําดับ ผลการศึกษาดังกลาว สอดคลองกับ

สมมุติฐานท่ีตั้งไว 

 



6. อภิปรายผล 

จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัยขอท่ี 1 พบวากลยุทธการใชกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) มี

อิทธิพลตอการสรางคุณคาตราสินคาของบริษัท  แอมเวย (ประเทศไทย ) จํากัด  ดานความคุนเคยกับตราสินคา 

(Attribute) ท้ังน้ีเน่ืองจากบริษัท  แอมเวย (ประเทศไทย ) จํากัด ไดทําสื่อสารการตลาดโดยเนนการนําเสนอและ

ประชาสัมพันธเก่ียวกับการทํากิจกรรมเพ่ือสังคมใหกับกลุมลูกคารับรูอยางสม่ําเสมอท้ังจากสื่อโทรทัศน นิตยสาร 

ใบปลิว วารสาร  อยางสม่ําเสมอ ทําใหลู กคาเกิดความคุ นเคยกับตราสินคา  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  ณัฐพงศ 

พลับทอง ท่ีศึกษา การวัดคุณคาตราสินคาและความรับผิดชอบตอสังคมท่ีมีผลตอปจจัยการตอบสนองทางการตลาด

ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบวา ความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท 

ปตท. จํากัด (มหาชน) ท้ัง 8 ดานไดแก 1) การกํากับดูแลกิจการท่ีดี 2) การประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม 3) 

การเคารพสิท ธิและการปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม 4) ความรับผิดชอบตอผูบริโภค 5) การรวมพัฒนาชุมชน

และสังคม 6) การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 7) การเผยแพรนวัตกรรมจากการดําเนินความรับผิดชอบตอสังคม และ 8) 

การจัดทํารายงานดานสังคมและสิ่งแวดลอม (ณัฐพงศ พลับทอง et al., 2554) 

จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัยขอท่ี 2 พบวากลยุทธการใชกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) มี

อิทธิพลตอการสรางคุณคาตราสินคาของบริษัท  แอมเวย (ประเทศไทย ) จํากัดดานคุณภาพท่ีรับรูจากตราสินคา 

(Value) โดยพบวาดานการเผยแพรนวัตกรรมจากการดําเนินความรับผิดชอบตอสังคมมีอิทธิพลตอการสรางคุณคา

ตราสินคาของบริษัท  แอมเวย (ประเทศไทย ) จํากัด  ดานคุณภาพท่ีรับรูจากตราสินคา (Value) มากท่ีสุด ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของ  สุศิษฎา อินทร  ไดทําการศึกษาเก่ียวกับการสื่อสา รตราสินคากับความแข็งแกรงของตรา

สินคา “ดอยคํา” ผลการศึกษาพบวาการสื่อสารการตลาดท่ีสามารถสรางความเช่ือมั่นใหผูบริโภคมีตอตราสินคา 

และผลิตภัณฑดอยคํา ท้ังดานภาพลักษณ คุณภาพท่ีถูกรับรู ความภักดีตอตราสินคาและการตระหนักรูตราสินคา 

เกิดจากการสื่อสารการต ลาดท่ีเนนการสื่อสารใหผูบริโภครับรูวาผลิตภัณฑดอยคําเกิดจากวัตถุดิบท่ีปลอดภัยและ

ชวยเหลือเกษตรกรบนพ้ืนท่ีสูง (สุศิษฎา อินทรา, 2551) 

จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัยขอท่ี 3 พบวากลยุทธการใชกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) มี

อิทธิพลตอการสรางคุณคาตราสิน คาของบริษัท  แอมเวย (ประเทศไทย ) จํากัด ดานคุณประโยชน (Benefit) ท้ังน้ี

เน่ืองจากกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) มีนโยบายการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 

กระบวนการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมและการฟนฟูธรรมชาติ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สถา บันคีนันแหง

เอเชีย (2549) พบวา พฤติกรรมชาวกรุงเทพฯ ในการเลือกซื้อสินคาและหรือบริการชาวกรุงเทพฯ สวนใหญรอยละ 

50 มีความคิดท่ีจะเลือกซื้อสินคาและหรือบริการขององคกรธุรกิจท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคม ท่ีไมทําลาย

สิ่งแวดลอมเทาน้ัน  

จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัยขอท่ี 4 พบวากลยุทธการใชกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) มี

อิทธิพลตอการสรางคุณคาตราสินคาของบริษัทแอมเวย (ประเทศไทย ) จํากัดดานบุคลิกภาพ (Personality) โดยผล

การศึกษาพบวากลุมตัวอยางใหความสําคัญกับรูปแบบ และผลิตภัณฑมีควา มทันสมัย สวยงาม ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของ  ขจรศักดิ์ วงษกลัด (2551) ซึ่งพบวา ปจจัยสวนหน่ึงในองคประกอบท่ีสําคัญและมีความสัมพันธตอ

ความสําเร็จของผูประกอบการธุรกิจขายตรงแบบหลายช้ันของบริษัท แอมเวย (ประเทศไทย ) จํากัด 

กรุงเทพมหานคร คือ การรับรูเก่ียวกับคุณลักษณะของผลิตภัณฑและกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ 

 



7. บทสรุปและขอเสนอแนะ 

ฝายธุรกิจท่ีเก่ียวของควรวางแผนปรับปรุงและพัฒนากลยุทธความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร (CSR) โดย

การเพ่ิมกิจกรรม CSR ในดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ความรับผิดชอบตอผูบริโภค การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม 

และการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม เน่ืองจากสามารถสรางและสงเสริมภาพลักษณใหแกองคกร และทําใหสามารถเพ่ิม

การรับรูคุณคาตอตราสินคาจนถึงความพึงพอใจจากลูกคาตอตราสินคาและบริการขององคกรได อีกท้ัง ฝายธุรกิจท่ี

เก่ียวของควรวางตําแหนงของตราสินคา โด ยเนนความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร (CSR) ในดานการกํากับดูแล

กิจการท่ีดี และการเคารพสิทธิและการปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม เพ่ือใหผูบริโภคเกิดเกิดการรับรูตราสินคา

มากยิ่งข้ึนไปเพ่ือเปนประโยชนตอการแขงขันในธุรกิจ 
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