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บทที่ 1 
บทน า 

 
 
1.  ความเป็นมาและท่ีมาของปัญหา 

ความรับผิดชอบด้านสังคมขององค์กรธุรกิจ หรือ Corporate Social Responsibility หรือ
CSR หมายถึง โครงการหรืออาจเรียกได้ว่าเป็นพันธกิจที่องค์กรปวารณาตนให้ค ามั่นสัญญาที่จะ
สร้างสรรค์ ช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆ แนวคิดในการท ากิจกรรมเพื่อสังคมเกิดจากการที่คน
และองค์กรด าเนินชีวิตและด าเนินธุรกิจประจ าวันอยู่กับสังคมและสิ่งแวดล้อม องค์กรต่างๆจึง
เริ่มท ากิจกรรมหลายรูปแบบทั้งการบริจาคเงิน สิ่งของ รวมทั้งการออกภาคสนามสอนหนังสือ สอน
อาชีพ กิจกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นเพื่อท าประโยชน์ให้กับสงัคม ยิ่งไปกว่านั้นในปัจจุบันเกิดกระแสการ
ลดการทิ้งขยะ การรณรงค์ไม่ใช้ถุงพลาสติกโดยใช้ถุงผ้าเพื่อทดแทนและ ลดภาวะโลกร้อนจาก
กระบวนการเผาท าลายพลาสติกองค์กรนอกจากจะช่วยเหลือสังคมแล้วก็มีการส่งเสริมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม การปลูกป่า อีกด้วย  
 แนวคิด CSR มีมานานแลว้ โดยแฝงอยู่ในกฎระเบียบทางการค้าต่างๆอาทิ การปกป้อง และ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น กลุ่มสหภาพยุโรปมีข้อบังคับการปิดฉลากสินค้าที่บ่งบอกถึงการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งกฎระเบียบเรื่องบรรจุภัณฑ ์และ การก าจดักากขยะที่เกิดจากบรรจุภัณฑ์ทีใ่ช้
แล้ว แนวคิด CSR เริ่มเป็นที่รูจ้ักและยอมรับในระดับโลกมากขึ้น โดยในการประชุม World 
Economic Forum ประจ าปี 2542 นาย Kofi Annan เลขาธิการองค์การสหประชาชาต ิได้เรียกร้องให้
องค์กรธุรกิจในทุกประเทศแสดงความเป็นพลเมืองที่ดีของโลก โดยเสนอบัญญัติ 9 ประการ ที่
เรียกว่าThe UN Global Compact ซึ่งแบ่งเป็น 3 หมวดหลัก คือ หมวดสิทธิมนุษยชน 
มาตรฐาน  แรงงาน และสิ่งแวดล้อม และต่อมาได้เพิ่มบัญญัติท่ี 10 คือ หมวดการต่อต้านคอร์รัปชั่น
ไว้ด้วย โดยปัจจุบันมีองค์กรธุรกิจจากทั่วโลกเป็น สมาชิกของ UN Global Compact รวม 1,861 
บริษัท (เป็นบริษัทในประเทศไทย 13 บริษัท) การบังคับใช้มาตรฐาน CSR ในอนาคตปัจจุบันแม้ว่า
ยังไม่มีการก าหนดแบบแผนเป็นมาตรฐานตายตัวส าหรับการปฏิบัติตาม แนวคิด CSR แต่ล่าสุดเมื่อ
เดือนกันยายน 2547 International Organization for Standardization (ISO) ได้ตกลงร่วมกันที่จะ
เตรียมร่างมาตรฐาน ISO-Social Responsibility เพื่อให้การรับรององค์กรธุรกิจที่สามารถปฏิบัติตาม
แนวคิด  CSR โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2550 องค์กรใดที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานดังกล่าว 
นอกจากจะส่งผลดีในด้านภาพลักษณ์ตลอดจนตัวสินค้าหรือบริการขององค์กรแล้ว ยังช่วยให้
ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในการซื้อสินค้าหรือบริการขององค์กรนั้น ทั้งนี ้มีแนวโน้มว่าในอนาคต 
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หากองค์กรใดไม่ปฏิบัติตามแนวคิด CSR อาจเกิดปัญหาในการท าการค้ากับกลุ่มประเทศกลุ่มบริษัท 
ที่ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติตามแนวคิดดังกล่าว (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2552) 
 แนวคิดการด าเนินกิจกรรม CSR (Corporate Social Responsibility) ซึ่งมุ่งเน้นให้องค์กร
ด าเนินธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบและใส่ใจต่อสังคมก าลังได้รับความสนใจจากภาคธุรกิจและสังคม
อย่างแพร่หลาย โดยแต่ละองค์กรต่างน าแนวคิดนี้ไปปรับใช้ให้เหมาะกับองค์กรของตน และเมื่อไม่
นานมานี้ กลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทย โดย คุณอดิศักดิ์ โรหิตะศุน ที่ปรึกษาระดับสูงบริษัทเอ
เชี่ยน ฮอนด้า มอเตอร์ จ ากัด ได้ให้สัมภาษณ์ถึงแนวคิดการบริหารจัดการองค์กรในแนวทาง CSR 
กับสื่อมวลชนหลายแห่งโดยสรุปเนื้อหาว่าจุดเริ่มต้นของการมุ่งม่ันเป็นองค์กรที่ดีของสังคมของ
ฮอนด้า ที่เริม่จากความผูกพนัธ์กับสังคมไทยนับตั้งแต่เริ่มต้นของการมุ่งมั่นเป็นองค์กรที่ดีของ
สังคมของฮอนด้า การช่วยเหลือต่อสังคม หรือ เรื่องของการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กร ก็ถือเป็นพันธสัญญาที่ฮอนด้าต้องเอาใจใส่ในด้านต่างๆ โดยฮอนด้าได้มีการวางกลยุทธ์ใน
การด าเนินการผ่านกิจกรรมเพือ่การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR แบ่งออกเป็น4 ด้าน 
ทั้งในด้านกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ท าอยู่ที่อาจจะเรียกว่าเป็นความรับผิดชอบขององค์กรต่อ
ผลิตภัณฑ์ ในเรื่องของส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย และด้านอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หรือ
การเป็นสังคมแห่งการเอื้อเฟื้อ ได้แก่ ด้านการศึกษา และมนุษยธรรมหรือด้านการช่วยเหลือสังคม
บรรเทาทุกข์กรณีฉุกเฉิน บริษัทต้องแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมให้ตรงกับความต้องการของ
สังคมที่มีต่อองค์กรเพื่อให้สังคมและลูกค้าพึงพอใจสูงสุด ทั้งนี้ฮอนด้ามุ่งที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ
สังคมตามเจตนารมณ์ที่ได้ประกาศในวิสัยทัศน ์2553 (Vision 2010) ที่จะมุ่งเป็นองค์กรที่สังคม
ต้องการให้ด ารงอยู ่(The Company That Society Wants to Exist) โดยฮอนด้าทั่วโลกได้น าวิสัยทัศน์
ดังกล่าวไปปรับใช้กับการด าเนินธุรกิจในท้องถิ่นตนอย่างเหมาะสมเช่นเดียวกับประเทศไทย 
(บริษัท เอเชี่ยนฮอนด้า มอเตอร์ จ ากัด, 2553) 
 กว่า 26 ปี ท่ีฮอนด้าเราร่วมเป็นหน่ึงในสังคมไทยผ่านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพันธกิจด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยเรียกว่าฮอนด้า กรีนเวย์ เช่นการปลูก
ต้นไม้เพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่จังหวัดชลบุรี โครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมดีเด่นเฉลิม
พระเกียรติ โครงการประกวดบ้านพักขยะที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมของโชว์รูมฮอนด้าทั่วประเทศ 
โชว์รูมฮอนด้าสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมได้  

ปรัชญาธุรกิจอย่างเข้มข้นของฮอนด้า ที่มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศของยานยนต์ และเน้น 
สร้างสรรค์คุณค่าใหม่ (Value Creation) น าวิสัยทัศน์สากลสู่ประเทศ (Globalization) และยึดมั่น
พันธสัญญาต่อสังคมอนาคต (Commitment for the Future) ด้วยค าขวัญว่า Together for Tomorrow 
นั้นมาพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR (Corporate Social Responsibility) ท่ี
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ครอบคลุมกว้างตั้งแต่ผู้ถือหุ้น ลูกค้า ดีลเลอร์ ซัปพลายเออร์ พนักงาน สิ่งแวดล้อม สังคม ชุมชน 
บ้าน โรงเรียน โดยกิจกรรมเพื่อสังคมของฮอนด้าอยู่ภายใต้หน่วยงานที่ชาวฮอนด้าเรียกว่า "Honda 
Philanthropy" ซึ่งเริ่มท าตั้งแต่ต้นทศวรรษ 2500 จนถึงปจัจุบันได้กระจายไปทั่ว 6 ภูมิภาคของโลกที่
มีโรงงาน ของฮอนด้า 130 แห่งใน 29 ประเทศฮอนด้าญี่ปุ่นผลิตรถท าความสะอาดหาดทราย 
(Beach Cleaner) เพือ่เก็บเศษขยะเล็กและก้นบุหรี่ได ้แต่วิธีนี้อาจไม่เหมาะกับหาดทรายพัทยาของ
ไทยที่เศษขยะส่วนใหญ่ที่ทิ้งเกลื่อนกลาดเป็นขวดเบยีร์และผู้คนพลุกพล่าน ตลอดทั้งวนัทั้งคืน จน
ยากแก่การท างานของรถ Beach Cleaner 
 บริษัท ฮอนด้าฯ ในประเทศไทยในนามของบริษัท เอเชี่ยนฮอนด้า มอเตอร์ จ ากัด ซึ่ง 
ด ารงธุรกิจทั้งผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์อเนกประสงค์ทั่วโลกได้ด าเนิน
กิจกรรมเพื่อสังคมอย่างตอ่เนื่องด้วยความตั้งใจที่จะแสดงให้เห็นภาพชัดเจนว่าองค์กรมีความผูกพัน
กับสังคมอย่างไร หลักการของการท ากิจกรรมเพื่อสังคมนั้นโดยทั่วไปแล้วบอกว่าองค์กรจะตอ้งมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมซ่ึงจะต้องเป็นสิ่งที่ตรงกับความต้องการของคนในสังคมด้วยประจวบ
เหมาะกับแนวการด าเนินธรุกิจภายใต้ความพอใจของผู้ร่วมทุน ดังจะขอยกแนวความคิดเกี่ยวกับ 
CSR โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย 

1. การรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม 
2. การรับผิดชอบต่อสังคม 
3. บรรษัทภิบาล (บริษัท ฮอนด้า และ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย กลยุทธ์ CSR พัฒนาการศึกษา

ไทย) 
 กิจกรรมเพื่อสังคมที่บริษัท ฮอนด้าฯ จัดขึ้นในป ี2552 ได้แก่ กิจกรรมฮอนด้ากรีนบิน 
ดีไซน์ คอนเทส (Honda Green Bin Design Contest) กิจกรรมฮอนด้า กรีน แคมป์ จังหวัดราชบุรี 
(Honda Green Camp) โครงการมิราเคิลกรีน (Honda Miracle Green) และโครงการทางด้าน
สิ่งแวดล้อมที่จัดโดยโชว์รูมฮอนดา้ กล่าวถึงกิจกรรมฮอนด้ากรีนบิน ดีไซน์ คอนเทส (Honda Green 
Bin Design Contest) งานประกวดดีไซน์ถังขยะภายใต้แนวคิด หรือ Eco-Design เป็นกิจกรรมหนึ่งที่
บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากัด มุ่งมั่นจากการเล็งเห็นความส าคัญในเรื่องปริมาณ
ขยะที่คนไทยทิ้งขยะวันละ 1 กิโลกรัมต่อคน ต่อเดือน แล้วมีปริมาณขยะประมาณ 2,100 ล้าน
กิโลกรัมหรือต่อปีราว 25,550 ล้านกิโลกรัม กิจกรรมนี้จึงเป็นโครงการดีๆที่บริษัท ฮอนด้า ออโตโม
บิล ฯ จัดท าขึ้น โดยคุณอรนุช พฤกษ์วัฒนานนท์ ผู้จัดการส่วนงานสื่อสารภาพลักษณ์ ตราสินค้าของ 
บริษัท ฮอนด้า ฯ กล่าวว่าลักษณะการประกวดในรูปแบบของ Honda Green Bin Design Contest 
น่าสนใจ และยังไม่มีองค์กรใดท าเป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง ดังนั้น จึงเกิดแนวคิดการปรับเปลี่ยน
บ้านพักขยะ มาเป็นถังขยะเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทุกคนสามารถจัดการคัดแยกขยะหลากหลาย
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ประเภท เช่น กระดาษ พลาสติก แก้ว เศษวัสดุอื่นๆ ได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนเพิ่มโอกาสในการน า
ขยะแปรรูปเป็นสิ่งของกลับมาใช้ใหม่ได้ เราสามารถช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมของเราได้ โครงการนี้เป็น
กิจกรรมที่ทาง บริษัท ฮอนด้า ฯ ร่วมกับผู้จ าหน่ายทั่วประเทศ โดยมีจุดประสงค ์คือ ต้องการคัดแยก
ขยะ และสร้างมูลค่าให้ขยะ ในศูนย์บริการฮอนด้าจะมีบ้านพักขยะ มีการแบ่งขยะออกเป็นประเภท
ต่างๆ เช่น ขยะอันตราย ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ปีที่ผ่านมาสามารถคัดแยกขยะได้มหาศาลเป็น
ร้อยๆตัน การคัดแยกที่มีประสิทธิภาพจะเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมมาก ฮอนด้ามีแนวคิดในการ
จัดการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมให้เหนือกว่าที่มาตรฐานก าหนดมาโดยตลอด ดังนั้นภายในกลางปีนี้
โชว์รูมและศูนย์บริการฮอนด้าทั่วประเทศจะมีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ซึ่ง
หมายความว่า โชว์รูมและศูนย์บริการฮอนด้าทั่วประเทศจะมีระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี 
ฮอนด้าไม่ได้มองว่าเปน็แค่การประกวดแต่มองว่าเป็นอีกเส้นทางที่จะเริ่มต้นช่วยกันดูแล
สิ่งแวดล้อม ที่จะสามารถน าไปคิดกันต่อให้เป็นรูปธรรมและน าไปปฏิบัติจริงในวงกว้าง ดังนั้น ถัง
ขยะที่ชนะเลิศทางฮอนด้ามีโครงการที่จะผลิตเพื่อใช้งานจริง เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการปรับ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทิ้งขยะของบุคคลทั่วไป (The Idea Of Traveling & Living, 2553) 
 โครงการมิราเคิลกรีน หรือ ต้นไม้มหัศจรรย์ มุ่งเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปลูกต้นไม้และ
ส่งเสริมส านึกด้านสิ่งแวดล้อมแก่นักเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับการ
สนับสนุนทักษะและความรู้ การปลูกต้นไม้จากมูลนิธิสืบนาคะเสถียร เพื่อให้ความรู้กับครูและ
นักเรียนในด้านเทคนิคต่างๆ เช่น การวางแผนการปลูกต้นไม้และการดูแล โดยโครงการนี้ได้รับการ
ดูแลจากรุงเทพมหานคร โดยในระยะแรกจะด าเนินโครงการในเขตกรุงเทพฯก่อนเพราะเมืองใหญ่
เช่น กรุงเทพฯ มีความจ าเป็นเร่งด่วนและต้องการต้นไม้ที่เหมาะส าหรับเมืองใหญ่ โครงการนี้เน้น
สนับสนุนการมีส่วนร่วมจากนักเรียน กิจกรรมฮอนด้า กรีน แคมป์ จังหวัดราชบุรี จัดขึ้นเพื่อปลูกฝัง
ให้เยาวชนไทยเกิดความห่วงใยและรกัษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้การท าเกษตร
อินทรีย์ผ่านสถานีกิจกรรมต่างๆ ตามวัตถุประสงค์การจัดท ากิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้สึกสนุก
จากการได้เข้าร่วมท ากิจกรรมและลงมือท าด้วยตัวเอง เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้
เรียนรู้และได้สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด อีกหนึ่งในโครงการทางด้านสิ่งแวดล้อมที่จัดโดยบริษัท 
ฮอนด้า ออโตโมบิล ฯ โดยให้ผู้จ าหน่ายรถยนต์ฮอนด้าทั่วประเทศได้ร่วมกันดูแลส่ิงแวดล้อมใน
โครงการที่เรียกว่า Green&Clean Dealer ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีที่ช่วยส่งเสริมการดูแลและสร้าง
สภาพแวดล้อมที่ดีใหก้ับศูนย์บริการฮอนด้าทั่วประเทศการสร้างบ้านพักขยะก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วย
คดแยกขยะได้ดียิ่งขึ้น เราสามารถน าวัสดุรีไซเคิลมาตกแต่งบ้านให้ดูสวยงาม ส่วนการดูแล
สิ่งแวดล้อมอื่นๆ เช่น กรองน้ ามันเครื่องหรือภาชนะปนเปื้อนต่างๆเราก็จัดการสะเด็ดน้ ามันหรือ
สารเคมีให้หมดก่อนส่งไปบ าบัด นอกจากนี้ยังได้เชิญชวนชุมชนท้องถ่ินและนักเรียนในพื้นที่ได้เข้า
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ร่วมกิจกรรมนี้ โดยจัดประกวดค าขวัญและประกวดวาดภาพเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ภาพที่ชนะจะให้
นักเรียนได้ร่วมกันวาดภาพเหล่านั้นบนพนังห้องบ้านพักขยะเพื่อสะท้อนความรู้สึกเกี่ยวกับการดูแล
สิ่งแวดล้อม ทุกคนจึงภูมิใจมากที่มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โครงการนี้จึงมีชื่อว่าการ
ประกวดบ้านพักขยะเพื่อสิ่งแวดล้อม (บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากัด, 2553) 

งานวิจัยนี้เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมที่บริษัท ฮอนด้า
ออโตโมบิล จัดขึ้นกับทัศนคติต่อตราฮอนด้าของลูกค้าบริษัท ฮอนด้าออโตโมบิลฯ ด้วยความ
ประสงค์ที่บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิลต้ังไว้ว่าจะเป็นบริษัทที่ใส่ใจในสิ่งแวดล้อมในทัศนคติของ
ลูกค้า ผลจากการวิจัยด้านพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมด้วยกิจกรรมใดที่ลูกค้าเข้าร่วม ลูกค้าเข้า
ร่วมกิจกรรมคร้ังละกี่ท่าน ลูกค้าเข้าร่วมกิจกรรมกับใครนั้นสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับ บริษัท 
ฮอนด้า ออโตโมบิล ฯ และบริษัทในเครือฮอนด้า ในการปรับปรุงกิจกรรมเพื่อสังคมต่อไป ยิ่งไป
กว่านั้นจุดประสงค์งานวิจัยนีเ้พื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยประชากรศาสตร์ของลูกคา้
บริษัท ฮอนด้าออโตโมบิล จ ากัดที่เข้าร่วมกิจกรรม CSR ที่บริษัทจัดขึ้น กับทัศนคติต่อตราฮอนด้า 
จากผลวิจัยด้านปัจจัยด้าน ประชากรศาสตร์นั้น ท าให้ทราบถึงความสัมพันธ์ของ เพศ อายุ การศึกษา 
อาชีพ สถานภาพทางครอบครัว รายได้ กับทัศนคติต่อตราฮอนด้า ผลจากการวิจัยและข้อมูลท าให้
ทราบถึงความคิดเห็นของลูกค้า เพื่อน าไปปรับปรุงกิจกรรมเพื่อสังคมขององค์กร และข้อมูลท่ีได้
จากการศึกษา สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในองค์กรต่างๆ ในการด าเนินกิจกรรมเพื่อสังคม และใช้
เป็นข้อมูลในการคิดสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมใหม่ๆซึ่งฮอนด้าท ากิจกรรมด้วยวัตถุประสงค์ที่จะ
สร้างส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและสร้างการรับรู้ในสายตาผู้บริโภคว่าฮอนด้าเป็นบริษัทที่ดีต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากัด ที่ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อสังคมกับ
บริษัทเอเชี่ยนฮอนด้า มอเตอร์ จ ากัด มาโดยตลอดและด้วยส านึกที่เป็นบริษัทผลิตรถยนต์และมีส่วน
ในการท าลายมลภาวะอย่างหลีกเลี่ยงได้ยากจึงได้ริเริ่มด าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทฯ เองใน
ปี 2552 ที่ผ่านมา เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจกับลูกค้าฮอนด้าในประเทศไทยสืบเนื่องจากการเป็น
บริษัทฯที่ท าธุรกิจด้านการขายและการตลาดในประเทศไทยโดยเฉพาะ ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจใน
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม CSR ที่บริษัทจัดขึ้นกับทัศนคติต่อ
ตราฮอนด้าในด้านที่ฮอนด้ามีความมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทที่ดีต่อส่ิงแวดล้อมและเพื่อให้สังคม
ต้องการให้บริษัท ฮอนด้าฯ ด ารงอยู่ในสังคมตลอดไป กิจกรรมที่ทางบริษทั ฮอนด้า ออโตโมบิล ฯ 
จัดขึ้นในป ี 2552 
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2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมที่บริษัท ฮอนด้าออโตโม

บิล จ ากัด จัดขึ้นกับทัศนคติต่อตราฮอนด้าของลูกค้าบริษัทฯ ในเขตกรุงเทพมหานคร  
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยประชากรศาสตร์ของลูกค้าบริษัท ฮอนด้าออโตโม

บิล จ ากัดที่เข้าร่วมกิจกรรม CSR ที่บริษัทจัดขึ้น กับทัศนคติต่อตราฮอนด้า 
  

3. ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม CSR ที่บริษัทจัดขึ้นกับ

ทัศนคติต่อตราศึกษากรณีลูกค้าของบริษัทฮอนด้าออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากัด ในเขต
กรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงส ารวจความคิดเห็น (Survey Research) โดยมีขั้นตอนและวิธีการ
ด าเนินวิจัย ดังนี ้
 1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ลูกค้าฮอนด้าในเขตกรุงเทพฯ ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
CSR ด้านสิ่งแวดล้อม จ านวน 400 คน 
 2. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ในการท าวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาเรื่อง ปัจจัยประชากรศาสตร์ลูกค้า พฤติกรรมการเข้าร่วม
กิจกรรม และทัศนคติต่อบริษัทในฐานะที่เป็นบริษัทที่ดีต่อส่ิงแวดล้อม 
 3. ขอบเขตด้านเวลา 

        ในการวิจัยครั้งนี้ด าเนินการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 และช่วงเวลาเก็บ
ข้อมูลระหว่าง 15 เม.ย.53 ถึง 30 เม.ย.53 

 
4.  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

กรอบแนวความคิดในการท าวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเข้าร่วม
กิจกรรม CSR ที่บริษัทจัดขึ้นกับทัศนคติต่อตราศึกษากรณีลูกค้าของบริษัทฮอนด้าออโตโมบิล 
(ประเทศไทย) จ ากัด ในเขตกรุงเทพมหานคร” ได้ศึกษาถึงตัวแปรต่างๆ ดังนี ้

ตัวแปรอิสระ  
พฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของลูกค้า 
1. กิจกรรมใดที่ลูกค้าเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล ฯ  
2. กิจกรรมที่ลูกค้าเข้าร่วมภายใน 6 เดือนที่ผ่านมานั้น ลูกค้าไปเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัท  

ฮอนด้า ออโตโมบิลฯ ครั้งละกี่ท่าน 
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3. กิจกรรมที่ลูกค้าเข้าร่วมภายใน 6 เดือนที่ผ่านมานั้น ลูกค้าไปเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัท  
ฮอนด้า ออโตโมบิลฯ กับใคร  

ปัจจัยด้านประชากรศาสตรข์องลูกค้าจากการเข้าร่วม 
1. เพศ     4. อาชีพ 
2. อายุ    5. สถานภาพ 
3. ระดับการศึกษา  6. รายได ้

  
ตัวแปรตาม ทัศนคติที่มีต่อตราฮอนด้าในด้านความเป็นบริษัทที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม 

 
ภาพที่ 1.1 :  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

    

                                 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

พฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม CSR ของ
บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิลฯของลูกค้า 
1. กิจกรรมใดที่เข้าร่วม 
2. เข้าร่วมครั้งละกี่ท่าน 
3. เข้าร่วมกิจกรรมกับใคร 

 
 

 
ทัศนคติที่มีต่อตราฮอนด้าในด้าน
ความเป็นบริษัทที่ดีต่อส่ิงแวดล้อม 

ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของลูกค้าที่
เข้าร่วม 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. อาชีพ 
5. สถานภาพ 
6. รายได้ 
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5.  สมมติฐานของการวิจัย 
 1. พฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมมีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อตราฮอนด้า 
 2. ลักษณะของประชากรศาสตร์ของลูกค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความสัมพันธก์ับทัศนคติต่อ
ตราฮอนด้า 
 
6.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
 1. ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาข้อมูลที่ได้งานวิจัยครั้งนี้ สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับ บริษัท 
ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากัด และบริษัทในเครือฮอนด้า ในการปรับปรุงกิจกรรมเพือ่
สังคมต่อไป 

2. ผลจากการวิจัยและข้อมูลท าให้ทราบถึงความคิดเห็นของลูกค้า เพื่อน าไปปรับปรุง 
กิจกรรมเพื่อสังคมขององค์กร 
 3. ผลจากการวิจัยและข้อมูลที่ได้จากการศึกษา สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในองค์กรต่างๆ 
ในการด าเนินกิจกรรมเพื่อสังคม และใช้เป็นข้อมูลในการคิดสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมใหม่ๆ 
 
7.  นิยามศัพท ์

1. พฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม หมายถึง การกระท าหรือพฤติกรรมใดๆของบุคคล ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นการแสดงออกของบุคคลโดยมีพื้นฐานที่มาจากความรู้และทัศนคติของบุคคล 

2. ความรับผิดชอบด้านสังคมขององค์กรธุรกิจ หรือ Corporate Social Responsibility  
หมายถึง โครงการหรืออาจเรียกไดว้่าเป็นพันธกิจที่องค์กรให้ค ามั่นสัญญาที่จะสร้างสรรค์ 
ช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆ 
 3. กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ กิจกรรมเพื่อสังคม คือ  ด้านกิจกรรมท่ี 

 เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ท าอยูห่รือความรับผิดชอบขององค์กรต่อผลิตภัณฑ์ ในเรื่องของสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัย และด้านอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หรือการเป็นสังคมแห่งการเอื้อเฟื้อ ได้แก่ 
ด้านการศึกษา และมนุษยธรรมหรือด้านการช่วยเหลือสังคมบรรเทาทุกข์กรณีฉุกเฉิน บริษัทต้อง
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมให้ตรงกับความต้องการของสังคมที่มีต่อองค์กรเพื่อให้สังคมและ
ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด 
 4. บริษัท ฮอนด้าฯ หมายถึง บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากัด  
 5. ทัศนคติ หมายถึง แนวความคิดเห็น ซึ่งในงานวิจัยนี้หมายถึงแนวความคิดเห็นจากการ
เข้าร่วมกิจกรรม CSR 
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 6. ตราสินค้า หมายถึง ทุกอย่างที่สินค้ามีทั้งหมด รวมทั้งความรู้สึกอะไรบางอย่างที่
ผู้บริโภคมีกับสินค้า หรือตรานั้น 
 7. ความเป็นบริษัททีด่ีต่อสิ่งแวดล้อม หมายถึง การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมให ้
ตรงกับความต้องการของสังคมที่มีต่อองค์กรเพื่อให้สังคมและลูกค้าพึงพอใจสูงสุด 
 



บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การศึกษาความสัมพันธ์ระหวํางพฤติกรรมการเข๎ารํวมกิจกรรม CSR ที่บริษัทจัดขึ้นกับ

ทัศนคติตํอตราศึกษากรณีลูกค๎าของบริษัทฮอนด๎าออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากัด ในเขต
กรุงเทพมหานคร เพื่อให๎การศึกษาครั้งนี้ด าเนินไปตามล าดับขัน้ตอน ผู๎วิจัยได๎ศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข๎องโดยก าหนดประเด็นในการน าเสนอจากการศึกษาเอกสาร และการศึกษางานวิจัย 
รวมทั้งผู๎วิจัยน าแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข๎องมีดังนี้  

1. แนวคิดและทฤษฎีด๎านประชากรศาสตร์  
2. แนวคิดและทฤษฎดี๎านทัศนคต ิ
3. แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกับตราสินค๎า 
4. แนวคิดและทฤษฎดี๎านพฤติกรรมในการเข๎ารํวม 
5. แนวคิดและทฤษฎดี๎านการเข๎ารํวม 
6. แนวคิดของความรับผิดชอบตํอสังคมขององค์กร (CSR) 
7. ประวัติ บริษัท ฮอนด๎า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากัด  
8. งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 
 

1.แนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร ์ 
ประชากรศาสตร ์หมายถึง การวเิคราะห์เชิงสถิติและการพรรณาลักษณะของกลุํมประชากร

ในด๎านการแจกกระจาย สถิติชีพ อายุ เพศ และสถานภาพในทางพลเมือง ในขณะใดขณะหนึ่ง หรือ
ชํวงระยะเวลาหนึ่ง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2524) 
        ลักษณะประชากรศาสตร์ หมายถึง ศาสตร์ที่ท าการศึกษาเกี่ยวกับ ขนาดหรือจ านวนของคน 
ท่ีมีอยูํในแตํละสังคม ภูมิภาค และระดับโลก นอกจากนี้ยังศึกษาเกี่ยวกับการกระจายตัวของ
ประชากรและองค์ประกอบตํางๆของประชากร ซึ่งประกอบด๎วย 
 1.เพศ (Sex) มีงานวิจัยที่พิสูจน์วํา คุณลักษณะบางอยํางของเพศชาย และเพศหญิงที่ตํางกัน 
สํงผลให๎การสื่อสารของชายและหญิงตํางกัน เชํน การวิจัยเกี่ยวกับชมภาพยนตร์โทรทัศน์ของเด็ก
วัยรุํน พบวําเด็กวัยรุํนชายสนใจภาพยนตร์สงครามและจารกรรมมากที่สุด สํวนเด็กวัยรุํนหญิงสนใจ
ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์มากที่สุด แตํก็มีงานวิจัยหลายชิ้นที่แสดงวําชายและหญิงมีการสื่อสารและ
รับส่ือไมํตํางกัน 
 



 11 

 2. อายุ (Age) การจะสอนผู๎ท่ีอายุตํางกันให๎เชื่อฟัง หรือเปล่ียนทัศนคติหรือเปลี่ยน
พฤติกรรมนั้นมีความยากงํายตํางกัน ยิ่งมีอายุมากกวําที่จะสอนให๎เชื่อฟัง ให๎เปลี่ยนทัศนคติและ
เปลี่ยนพฤติกรรมก็ยิ่งยากขึ้น การวิจัยโดย ซ.ีเมเบิล (C.Mapel) และ ไอ แอล เจนิสและดีเรฟ์ 
(I.L.Janis and D.Rife) ได๎ท าการวิจัยและให๎ผลสรุปวําการชักจูงจิตใจหรือโน๎มน๎าวจิตใจของคน จะ
ยากขึ้นตามอายุของคนที่เพิ่มขึ้น อายุยังมีความสัมพันธ์ของขําวสาร และสื่ออีกด๎วย เชํน ภาษาที่ใช๎
ในวัยตํางกัน ก็ยังมีความตํางกัน โดยจะพบวําภาษาใหมํๆ แปลกๆ จะพบในคนหนุํมสาว สูงกวํา
ผู๎สูงอายุ เป็นต๎น 
 3. การศึกษา (Education) การศึกษาเป็นตัวแปรที่ส าคัญมากที่มีผลตํอพฤติกรรมของการ  
สื่อสารของผู๎รับสาร จากงานวิจัยหลายชิ้นที่ชี้วํา การศึกษาของผู๎รับสารนั้นท าให๎ผู๎รับสารมี
พฤติกรรมการสื่อสารตํางกันไป เชํน บุคคลที่มีการศึกษาสูงจะสนใจขําวสาร ไมํคํอยเชื่ออะไรงํายๆ
และมักเปิดรับสื่อส่ิงพิมพ์มาก 
  4. ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ (Social and Economic Status) หมายถึง อาชีพ รายได๎ เชื้อ
ชาติ ตลอดจนภูมิหลังของครอบครัว เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคลโดย
มีรายงานหลายเรื่องที่ได๎พิสูจน์แล๎ววํา ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจนั้นมีอิทธิพลตํอทัศนคติและ
พฤติกรรมของคน 
        ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2538) กลําววํา การแบํงสํวนตลาดตามตัวแปรด๎าน
ประชากรศาสตร์ ประกอบด๎วย เพศ อายุ สถานภาพ ครอบครัว จ านวนสมาชิกในครอบครัว ระดับ
การศึกษาอาชีพ และรายได๎ตํอเดือน ลักษณะงานประชากรศาสตร์เป็นลักษณะที่ส าคัญ และสถิติที่
วัดได๎ของประชากรและชํวยในการก าหนดตลาดเป้าหมาย ในขณะที่ลักษณะด๎านจิตวิทยาและสังคม 
วัฒนธรรมชํวยอธิบายถึงความคิดและความรู๎สึกของกลุํมเป้าหมายนั้น ข๎อมูลด๎านประชากรจะ
สามารถเข๎าถึงและมีประสิทธิผลตํอการก าหนดตลาดเป้าหมายคนที่มีลักษณะประชากรศาสตร์
ตํางกันจะมีลักษณะทางจิตวิทยาตํางกัน โดยวิเคราะห์จากปัจจัย ดังนี ้
          1.  เพศ ความแตกตํางทางเพศ ท าให๎บุคคลมีพฤติกรรมของการติดตํอสื่อสารตํางกัน คือ
เพศหญิงมีแนวโน๎ม มีความต๎องการที่จะสํงและรับขําวสารมากกวําเพศชาย ในขณะที่เพศชายไมํได๎
มีความต๎องการท่ีจะสํงและรับขําวสารเพียงอยํางเดียวเทํานั้น แตํมีความต๎องการที่จะสร๎าง
ความสัมพันธ์อันดีให๎เกิดขึ้นจากการรับและสํงขําวสารนั้นด๎วย นอกจากนี้เพศหญิงและเพศชายมี
ความแตกตํางกันอยํางมากในเรื่องความคิด คํานิยมและทัศนคติทั้งนี้เพราะวัฒนธรรมและสังคม 
ก าหนดบทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศไว๎ตํางกัน 
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         2. อายุ เป็นปัจจัยที่ท าให๎คนมีความแตกตํางกันในเรื่องของความคิดและพฤติกรรม คนที ่
อายุน๎อยมักจะมีความคิดเสรีนิยม ยึดถืออุดมการณ์และมองโลกในแงํดีมากกวําคนที่อายุมาก 
ในขณะที่คนอายุมากมักจะมีความคิดทีอ่นุรักษ์นิยม ยึดถือการปฏิบัติ ระมัดระวัง มองโลกในแงํร๎าย
กวําคนที่มีอายุน๎อย เนื่องมาจากผํานประสบการณ์ชีวิตที่แตกตํางกัน ลักษณะการใช๎สื่อมวลชนก็
ตํางกันคนที่มีอายุมากมักจะใช๎สื่อเพื่อแสวงหาขําวสารหนักๆ มากกวําความบันเทิง 
        3. การศึกษา เป็นปัจจัยที่ท าใหค๎นมีความคิด คํานิยม ทัศนคติและพฤติกรรมแตกตํางกันคน
ที่มีการศึกษาสูงจะได๎เปรียบอยํางมากในการเป็นผู๎รับสารที่ดี เพราะเป็นผู๎มีความกว๎างขวาง และ
เข๎าใจสารได๎ดี แตํจะเป็นคนที่ไมํเชื่ออะไรงํายๆ ถ๎าไมํมีหลักฐานหรือเหตุผลเพียงพอ ในขณะที่คนมี
การศึกษาต่ ามักจะใช๎สื่อประเภทวิทยุ โทรทัศน์และภาพยนตร์ หากผู๎มีการศึกษาสูงมีเวลาวํางพอก็
จะใช๎สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์และภาพยนตร์ แตํหากมีเวลาจ ากัดก็มักจะแสวงหาขําวสารจากสื่อ
สิ่งพิมพ์มากกวําประเภทอื่น 
       4. สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ หมายถึง อาชีพ รายได๎และสถานภาพทางสังคมของ 
บุคคล มีอิทธิพลอยํางส าคัญตํอปฏิกิริยาของผู๎รับสารที่มีตํอผ๎ูสํงสารเพราะแตํละคนมีวัฒนธรรม
ประสบการณ์ ทัศนคติ คํานิยมและเป้าหมายที่ตํางกัน ปัจจัยบางอยํางที่เกี่ยวข๎องกับตัวผู๎รับสารแตํ
ละคนเชํนปัจจัยทางจิตวิทยาและสังคมที่จะมีอิทธิพลตํอการรับขําวสาร 
 
2.แนวคิดและทฤษฎีด้านทัศนคต ิ

ความหมายของทัศนคติ หมายถึง แนวความคิดเห็น (ราชบัณฑิตยสถาน, 2525) 
สาธิต ฐานะกาญจน ์(2541) กล่าวว่า ทัศนคต ิคือ ความรู ้ความเข้าใจ ความรู้สึกที่บุคคลมี

ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นผลมาจากประสบการณ์หรือสิ่งแวดล้อมอันมีแนวโน้มที่จะให้บุคคลแสดง
ปฏิกิริยาหรือการกระท าต่อส่ิงนั้น ๆ ในทางสนับสนุนหรือปฏิเสธโดยทัศนคติเป็นส่ิงที่ไม่สามารถ
มองเห็นได้อย่างชัดเจน การที่เราจะทราบทัศนคติของบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ก็ต้องใช้วิธีการแปล
ความหมายของการแสดงออก 

ราชัน โสตถิต ิ(2541) กล่าวว่า ทัศนคต ิคือ จิตลักษณ์ประเภทหนึง่ของบุคคลเกิดจากการรู้
คิดเชิงประเมินค่าเกี่ยวกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดท านองประโยชน์หรือโทษท าให้มีความโน้มเอียงไปทาง
ชอบ ไม่ชอบ พอใจมาก - น้อยต่อสิ่งนั้น ๆ หรืออาจกล่าวได้วา่ทัศนคติเป็นความคิดที่มีต่อสิง่ต่าง ๆ
โดยมีอารมณ์เป็นส่วนประกอบรวมทั้งความพร้อมท่ีจะแสดงพฤติกรรมเฉพาอย่าง ทัศนคติของ
บุคคลที่มีต่อส่ิงหนึ่งสิ่งใดผู้วัดอาจเลือกวัดองค์ประกอบทางการรู้คิดความรู้สึก หรือการพร้อม
กระท าองค์ประกอบหนึ่งองค์ประกอบใดเพียงด้นเดียวหรือจะวัดทั้งสามองค์ประกอบพร้อมกัน 
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เสร ีวงษ์มณฑา (2542) กล่าวว่าทัศนคต ิหมายถึง การแสดงความรู้สึกภายในที่สะท้อนว่า
บุคคลมีความโน้มเอียง พอใจหรือไม่พอใจต่อบางสิ่ง ถ้าเรามีท่าทีความรู้สึกหรือทัศนคติในเชิงบวก 
เราย่อมปฏิบัติออกมาในแนวทางบวก แต่ถ้าเรามีความรู้สึกในเชิงลบ เราก็ปฏิบัติออกมาในทางลบ 

ขวัญรัก ศรีวิชัยรัตน ์(2543) กล่าวว่า ทัศนคติหมายถึงความรู้สึกและเป็นแรงจูงใจให้บุคคล
ประเมินสิ่งใดสิ่งหนึ่งในรูปแบบของความชอบ ไม่ชอบ ความเชื่อในส่วนประกอบที่ได้อธิบายถึง
คุณลักษณะของทัศนคติหรือเป็นส่วนที่สัมพันธ์กับสิ่งอื่น 

สุปัญญา ไชยชาญ (2543) ได้ให้ความหมายของทัศนคติไว้ว่า หมายถึง ความคิด ความ
เข้าใจ ความคิดเห็น ความรู้สึก และท่าทีของบุคคลที่มีต่อส่ิงใดสิ่งหนึ่งซึ่งมีอิทธิพลต่อการ
แสดงออกของบุคคลนั้น โดยอาจแสดงออกในทางเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ได้
หรืออาจหมายถึงการแสดงความรู้สึกภายในที่สะท้อนว่าบุคคลมีความโน้มเอียง พอใจหรือไม่พอใจ
ต่อบางส่ิง เช่น ตราสินค้า บริการ ร้านค้าปลีก เนื่องจากเป็นผลของกระบวนการทางจิตวิทยา 

ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2543) กล่าว่า ทัศนคติเป็นความรู้สึกของคนคนเราจะรู้สึก
ได้ก็ต่อเมื่อประสาทของเราสัมผัสกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งก่อน นั่นคือการรับรู้สิ่งนั้นก่อนนั่นเอง ถ้าจิตเรา
เกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นก็จะท าให้เกิดความรู้สึกตั้งแต่ขั้นต้น ๆ จนถึงขั้นสูง ๆ คือเกิดความสนใจ ความ
ซาบซ้ึงพอใจและทัศนคติติดตามมา 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2543) กล่าวว่า ทัศนคติเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อใน
ขณะเดียวกันความเชื่อก็มีอิทธิพลต่อทัศนคต ิทัศนคติเป็นปัจจัยภายในทีน่ักจิตวิทยาหลายคนเชื่อว่า
จะเป็นตัวที่ท าให้บุคคลมีการตอบสนองที่แตกต่างกัน 

มัลลิกา ต้นสอน (2544) กล่าวว่า ทัศนคติเป็นสถานะภายในจิตใจที่เกิดจากความพร้อม การ
เรียนรู ้และการจัดระบบผ่านประสบการณ ์ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อการตอบสนองของบุคคลสถานการณ์
ที่เกี่ยวข้อง โดยทัศนคติบางประการจะมีความคงทน แต่อาจเปลี่ยนแปลงได้ถ้าบุคคลมีข้อมูลเพิ่ม 

 
องค์ประกอบของทัศนคติ  
รวีวรรณ อังคนุรักษ์พันธ ์(2533) ได๎กลําวถึงองค์ประกอบที่มีอิทธิพลตํอการสร๎างทัศนคติ

ไว๎ 4 องค์ประกอบคือ  
1.วัฒนธรรม (Culture) มีอิทธิพลตํอบุคคลทุกๆ คนตั้งแตํเกิดจนตายสถานบันตํางๆ ใน

สังคมล๎วนแตํมีอิทธิพลตํอการสร๎างทัศนคติทั้งส้ิน  
2.ครอบครัว (Family) เป็นแหลํงแรกที่อบรมให๎เด็กได๎เรียนรู๎การสมาคมตํางๆจึงมีอิทธิพล

มากในการสร๎างทัศนคติให๎แกํเด็ก ตลอดจนปลูกฝังทัศนคติในการด ารงชีวิต 
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3.กลุํมเพื่อน (Social Group) เด็กที่จากพํอแมํมาอยูํกับเพื่อนตั้งแตํเด็กจะได๎รับอิทธิพลจาก
กลุํมเพื่อนมากที่สุดในการสร๎างทัศนคติแกํเด็ก  

4.บุคลิกภาพ (Personality) มีความสัมพันธ์หรือมีอิทธิพลตํอทัศนคติ บุคคลที่ชอบออก
สังคมบุคคลบุคคลท่ีหนีสังคมบุคคลท่ีชอบเดํน และบุคคลที่อํอนน๎อมนั้นจะมีทัศนคติที่แตกตํางกัน  

 
ปัจจัยที่ท าให๎เกิดทัศนคติขึ้นอยูํกับมูลเหต ุ2 ประการ ได๎แกํ  

 1.ประสบการณ์ที่บุคคลมีกับสิ่งของ  
บุคคล หมูํคณะ เรื่องราวตํางๆ หรือสถานการณ์ ทัศนคติจึงเกิดขึ้นในตัวบุคคลจากการได๎พบเห็น 
คุ๎นเคย อาจถือได๎วําเป็นประสบการณ์โดยตรงและจากการได๎ยินได๎ฟัง ได๎เหน็ดูภาพ หรือได๎อําน
หนังสือเกี่ยวกับเรื่องนั้น แตํไมํพบเห็น ไมํได๎ทดลองจริงด๎วยตนเอง ซึ่งถือวําเป็นประสบการณ์
ทางอ๎อม เนือ่งจากทัศนคติเป็นส่ิงท่ีบุคคลรับทราบ (Cognitive) บุคคลจะไมํมีทัศนคติตํอสิ่งท่ีเขาไมํ
มีประสบการณ์ ทั้งทางตรงและทางอ๎อม ซ่ึง Foster ได๎สรุปแนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติดังแผนภูมิใน
ภาพ (Foster, 1971 อ๎างใน ปฐวี แสงฉาย , 2536 , หน๎า 17)   
 
ภาพที่ 2.1 : ภาพประกอบแนวคิดที่เกี่ยวกับทัศนคติ  
 
 

             
      

       

                   
                  
                 
                

          

        

             
            

          
          

               
               
        

 
ท่ีมา: ปฐวี แสงฉาย. (2536). ทัศนคติของเกษตรกรผู๎ปลูกชา(เมี่ยง)ท่ีมีตํอการอนุรักษท์รัพยากรป่า

ไม๎ต าบลป๋าแป๋ อ าเภอแมํแตง จังหวัดเชียงใหม.ํ วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม.ํ  
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2.ระบบคํานิยมและการตัดสินตามคํานิยม เนื่องจากชนแตํละกลุํมมีคํานิยมและการตัดสิน
คํานิยมตํางกัน คนแตํละกลุํมจึงอาจจะมีทัศนคติตํอสิ่งแวดล๎อมเดียวกันแตกตํางกันได๎ “การที่บุคคล
หนึ่งบุคคลใดจะมีทัศนคติทีด่ีหรือไมํดีตํอสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือมีความรู๎สึกวําสิ่งนั้นถูกหรือผิด 
ยํอมขึ้นอยูํกับวัฒนธรรม คํานิยม หรือมาตรฐานของกลุํมท่ีบุคคลนั้นรํวมใช๎ชีวิตอยู”ํ  
พนม จิตนิยม (2542) 
 
3.แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับตราสินค้า 

เสรี วงษ์มณฑา (2542)  การท าให๎ตราสินค๎าเป็นที่ร๎ูจัก (Brand Awareness) ค าวํา “รู๎จัก” 
หมายถึง การที่ผู๎บริโภคสามารถจดจ าชื่อตรายี่ห๎อของสินค๎าและบริการประเภทใดประเภทหนึ่งได๎ 
โดยที่ผู๎บริโภคจะเริ่มจากการไมํรู๎จักตรายี่ห๎อ กระทั่งผู๎ขายท าการส่ือสารไปยังผู๎บริโภค ผู๎บริโภคจึง
เริ่มรู๎จักและเมื่อได๎ยินชื่อตรายี่หอ๎บํอยๆเขาจะจ าได๎ และจ าได๎เป็นชื่อแรกในที่สุด  
 
ภาพที่ 2.2 : ภาพประกอบการรู๎จักตราสินค๎า 

จ าได้

เป นช ่อแรก

จ าได้

ร ้จัก

ไ  ร ้จักตรา

 
ท่ีมา:  ศรัญญา สิงห์พันธ์.  (2549).  ความสัมพันธ์ระหวํางประสิทธิภาพการสื่อสาร.  วิทยานิพนธ ์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.   
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การสื่อสารตราสินค๎า กลยุทธใ์นการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ เป็นการใช๎เครื่องมือ 
ทางการส่ือสารตํางๆอยํางสอดคล๎องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อที่จะเข๎าถึงตัวผู๎บริโภค โดย
กิจกรรมหรือเครื่องมือที่ใช๎นั้นจะต๎องมีจุดใดจุดหนึ่งในการติดตํอสื่อสารกับผู๎บริโภค (Contact 
Point) เพราะการที่ผู๎บริโภคได๎พบเห็นตราสินค๎าตลอดเวลา จะท าให๎ผู๎บริโภคมีความคุ๎นเคยกับตรา
สินค๎านั้นๆ ซึ่งความคุ๎นเคยจะท าให๎เกิดความชอบ ท าให๎เกิดการไว๎ใจ และน าไปสูํการตัดสินใจซื้อ 
เมื่อผู๎บริโภคได๎มีการพบเห็นหรือได๎มีการติดตํอกับตราสินค๎า (Brand Contact) อยํางสม่ าเสมอ จะ
น าไปสูํความตํอเนื่องของการสื่อสารทางการตลาด  
 
ภาพท่ี 2.3 :  ภาพประกอบเครื่องมือการสื่อสารการตลาดที่ตราสินค๎าใชใ๎นการติดตํอสื่อสารกับ

ผู๎บริโภค 

การ
โ ษ า

การจัดท า
ค    อ

การ
ให้บริการ

การ
สั  นา

การจัด
นิทรรศกา

ร
การจัด
แสดง
สินค้า

การจัด
กิจกรร 
 ิเศษ

การตลาด
ทางตรง

การ
ประชาสั 
 ัน ์

การ
ส งเสริ 
การขาย

ขายโดยใช้
 นักงาน
ขาย

ตราสินค๎า 
(Brand)

 
 
ท่ีมา : ศรัญญา สิงห์พันธ์.  (2549).  ความสัมพันธ์ระหวํางประสิทธิภาพการสื่อสาร.  วิทยานิพนธ ์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.   
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ตราสินค๎า หมายถึง ทุกอยํางที่สินค๎ามีทั้งหมด รวมทั้งความรู๎สึกอะไรบางอยํางที่ผู๎บริโภคมี
กับสินค๎า หรือตรานั้นและเป็นเรื่องเกี่ยวกับบุคลิกภาพ (Personality) ความนําเชื่อถือ 
(Trust/Reliability) ความมั่นใจ (Confidence) สถานภาพ (Status) ประสบการณ์ (Share Experience) 
และความสัมพนัธ ์(Relationship)  

ลักษณะของตราสินค๎า (Brand) ต๎องมี บุคลิกท่ีย่ังยนื (Durable Personality) ประกอบด๎วย 
การรวมกันทางด๎านคุณคําทางกายภาพ (Physical Value) และคุณคําด๎านการใช๎สอย 

(Functional Value) ตลอดจนคุณคําด๎านจิตวิทยา (Psychological Value) การตัดสินใจซือ้สินค๎า
เกิดขึ้น เพราะผู๎บริโภคมีความรู๎สึกที่ถูกต๎อง และมีความพึงพอใจตํอตราสินค๎า ผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งที่
สร๎างได๎ในโรงงาน แตํคุณคําของตราสินค๎าเกิดจากการรับรู๎ภาพลักษณ์ (Perceptual Image) ของ
ผู๎บริโภค และคูํแขํงขันสามารถเลียนแบบคุณลักษณะของสินค๎าได๎ แตํคุณคาํของตราสินค๎าคํูแขํงไมํ
สามารถเลียนแบบได๎ เพราะเป็นเอกลักษณ์ที่อยูํในใจผู๎บริโภค ซึ่งนั่นหมายความวําการที่ผู๎บริโภค
ซื้อสินค๎าใดสินค๎าหนึ่งนั้นเป็นเพราะตราสินค๎าแตกตํางกัน ดังนั้น ตราสินค๎าที่ประสบความส าเร็จ
จึงเป็นตราสินค๎าที่แตกตํางในใจผู๎บริโภค  (เสรี วงษ์มณฑา, 2542 อ๎างใน ศรัญญา สิงห์พันธ,์ 2549 , 
หน๎า 31) 
 
4.แนวคิดและทฤษฎีด้าน ฤติกรร ในการเข้าร ว  

องค์ประกอบด๎านพฤติกรรม (Behavior) หมายถึง ความนําจะเป็น หรือ แนวโน๎มที่บุคคล
จะมีปฏิกิริยาตอบสนอง ในลักษณะ อยํางใดอยํางหนึ่งตํอวัตถุหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันเป็นผลมาจาก
การท างานขององค์ประกอบในด๎านความรู๎ความเข๎าใจและความรู๎สึก 

ฟิชไบน์ และ อาเซน (Martin Fisbein & Icek Ajzen , 1975  อ๎างใน วัลลภา เพ็ชร์ใส
ประเสริฐ, 2547 , หน๎า 22) ได๎ให๎ค านิยามของทัศนคติไว๎วํา หมายถึง จุดยืนของบุคคลในลักษณะ
ความรู๎สึก และการประเมินคําที่มตีํอวัตถุ การกระท าหรือเหตุการณ์ตํางๆ โดยทัศนคติจะแสดงออก
ถึงความรู๎สึกโดยทั่วไปของบุคคล ที่มีตํอสิ่งเร๎าในลักษณะที่ชื่นชอบหรือไมํช่ืนชอบ นอกจากนี้ยัง
ได๎อธิบายถึงท่ีมาของทัศนคติวําทัศนคติเป็นความรู๎สึกในการประเมินคําตามธรรมชาติของมนุษย์ที่
มีตํอส่ิงตํางๆ ซึ่งถูกก าหนดขึ้นจากความเชื่อตํางๆ ของบุคคลท่ีมีตํอวัตถุหรือส่ิงใดสิ่งหนึ่ง บุคคล
สํวนมากจะมีความเชื่อตํางๆ ทั้งในด๎านบวกและด๎านลบตํอวัตถุหรือส่ิงใดสิ่งหนึ่งอยูํแล๎ว โดย
ทัศนคติเป็นผลที่เกิดจากการเชื่อมโยงกันระหวํางความเชื่อตํางๆที่บุคคลมีเข๎ากับความรู๎สึกหรือการ
ประเมินคําโดยรวมทั้งหมดที่มีตํอวัตถุหรือส่ิงใดสิ่งหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นจากความเชื่อนั้น  

เชิฟแมน และ คานุก (Leon G. Schiffman & Leslie Lasar Kanuk , 1983 อ๎างใน วัลลภา 
เพ็ชร์ใสประเสริฐ , 2547 , หน๎า 23) ได๎ให๎นิยามของทัศนคติบนหลักการที่วํา ทัศนคติก็คือความรู๎สกึ 
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(Affection) ที่เรามีตํอสิ่งตํางๆ แตํได๎เพิ่มเติมวําองค์ประกอบด๎านความรู ๎(Cognition) องค์ประกอบ
ด๎านพฤติกรรม (Conation)นั้นตํางเป็นปัจจัยส าคัญ และมีความสัมพันธ์กับทัศนคติหรือความรู๎สึก 
กลําวคือ องค์ประกอบด๎านความรู๎จะเป็นปัจจัยที่ท าให๎เกิดทัศนคติ ในขณะทีอ่งค์ประกอบด๎าน
พฤติกรรมจะเป็นปัจจัยตามมาหลังเกิดทัศนคติแล๎ว โดยให๎องค์ประกอบด๎านความรู๎สึกมีความโดด
เดํนที่สุด จนกลําวได๎วําทัศนคติหมายถึงองค์ประกอบด๎านความรู๎สึกนั่นเอง และลดบทบาทของ
องค์ประกอบด๎านความรู๎ความเข๎าใจ และพฤติกรรมให๎เป็นเพียงสํวนสนับสนุนทัศนคตเิทํานั้น  
 ควา สั  ัน ์ระหว างทัศนคติและ ฤติกรร   
 ทัศนคติมีความสัมพันธ์อยํางใกล๎ชิดกับพฤติกรรมการแสดงออก คือ ทัศนคติมีผลตํอ
พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคล และในขณะเดียวกัน พฤติกรรมการแสดงออกก็มีผลตํอทัศนคติ
ของบุคคลด๎วย ทั้งนี้เพราะทัศนคติเกี่ยวข๎องกับสิ่งที่บุคคลคิด รู๎สึกและต๎องการปฏิบัติ และ
พฤติกรรมหรือการปฏิบัตินั้นก็ไมํได๎เกิดจากการที่บุคคลนั้นต๎องการหรือชอบที่จะปฏิบัติอยํางเดียว 
แตํเกิดจากองค์ประกอบอื่นๆ อีกหลายประการ เชํน บรรทัดฐานของสังคม นิสัย เป็นต๎น  
 เสรี วงษ์มณฑา (2542) ได๎ให๎ความเห็นวํา การใช๎สื่อจะกํอให๎เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมได๎ก็ตํอเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติกํอน  

การใช๎สื่อจะกํอให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได๎ก็ตํอเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทาง
ทัศนคติกํอน พฤติกรรมหรือการปฏิบัติตนของมนุษย์มาจากทัศนคติ บรรทัดฐานของสังคม ซึ่ง
สรุปวําทัศนคติของผ๎ูรับสารถือวําเป็นสิ่งเปลี่ยนแปลงได๎ก็ตํอเมื่อการรับขําวสารหรือการโน๎มน๎าว
เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ความปรารถนาของคนเรายังได๎รับอิทธิพลมาจากผู๎น าความคิด ที่จะชํวย
ให๎มนุษย์ตัดสินวําเขาจะเปิดรับขําวสารอยํางใดและจดจ าอะไร  
 แม๎วําจะมีแนวคิดของนักวิชาการหลายทํานที่ให๎ความคิดเห็นตรงกันวําทัศนคติและ
พฤติกรรมมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน แตํในบางสถานการณ์อาจจะมีตัวแปรอื่นๆ เข๎ามาเกี่ยวข๎อง
กับพฤติกรรมด๎วย ซึ่งอาจสํงผลกระทบตํอความสัมพันธ์ของทัศนคติและพฤติกรรม คือ ท าให๎
พฤติกรรมที่เกิดขึ้นไมํสอดคล๎องกับทัศนคติที่บุคคลนั้นๆ มีได๎ พฤติกรรมของคนเรานั้นแสดง
ออกมาในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง อันประกอบไปด๎วยทัศนคติและตัวแปรอื่นๆ ท่ีมีอิทธิพลตํอ
พฤติกรรมของคน จากทฤษฎีแสดงให๎เห็นวําพฤติกรรมของคนไมํสอดคล๎องกับทัศนคติเสมอไป
เพราะบางสถานการณ์ยังมีตัวแปรอื่นๆเข๎ามามีอิทธิพลกบัพฤติกรรมด๎วย ดังภาพ  
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ภาพท่ี 2.4 : รูปภาพแบบจ าลองทฤษฎีการกระท าด๎วยเหตุผล  
 

การประเมินคุณสมบัตติํางๆ
ของสินค๎า

ความเชื่อในตราสินค๎า(ความเชื่อ
เกี่ยวกับผลตํางๆของพฤตกิรรม)

บรรทัดฐานในสังคม

ความเชื่อเกี่ยวกับการที่คนอื่นจะ
มองตัวเรา

แรงจูงใจให๎ท าตาม

การประเมินโดยรวมของผลที่
จะออกมา

ความตั้งใจจะมีพฤตกิรรม
(ความตั้งใจจะซื้อ)

พฤติกรรมจริง

 
ท่ีมา:  เอกพจน์ วิโรจน์สกุลชัย.  (2544).  การส ารวจทัศนคติที่มีตํอสื่อโฆษณาบนชั้นวางสินค๎าและ

พฤติกรรมการซื้อสินค๎าของเพศหญิงในซูเปอร์มาร์เก็ต: ศึกษาเฉพาะซูเปอร์มาร์เก็ตในเขต
กรุงเทพมหานคร.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

 
5.แนวคิดและทฤษฎีด้านการเข้าร ว  

พฤติกรรม (Practice) การกระท าหรือพฤติกรรมใดๆของบุคคล สํวนใหญํเป็นการ
แสดงออกของบุคคลโดยมีพื้นฐานที่มาจากความรู๎และทัศนคติของบุคคล การท่ีบุคคลมีพฤติกรรมที่
แตกตํางกนัก็เนื่องจากมีความรู๎และทัศนคติที่แตกตํางกัน ซึ่งความแตกตํางของความรู๎และทัศนคติ
เกิดจากความแตกตํางในเรื่องการเปิดรับสื่อ และความแตกตํางในการแปลความหมายของสารที่
ตนเองได๎รับ สิ่งเหลํานี้จึงกํอให๎เกิดประสบการณ์สั่งสมที่แตกตํางกัน อันมีผลกระทบตํอพฤติกรรม
ของบุคคล ความรู๎เป็นกระบวนการเบื้องต๎นของการรับรู๎ ดังนั้นการรับร๎ูจึงกํอให๎เกิดความรู๎ ซึ่ง
บุคคลจะเลือกรับรู๎ส่ิงที่ตนสนใจหรือสามารถตอบสนองความต๎องการของตน และไมํขัดกับคํานิยม 
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ทัศนคติ ประสบการณ์และความเชื่อของตน โดยความรู๎นั้นจะสํงผลถึงทัศนคติและพฤติกรรมใน
อนาคต (สุรพงษ์ โสธนะเสถียร,2533) 

ทฤษฎี KAP และค าอธิบายของโรเจอร์ส (Rogers) เป็นไปในทางเดียวกันโดยโรเจอร ์
(Rogers) กลําววํา การสื่อสารไมํเพียงสํงผลให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงด๎านทัศนคติเทํานั้นแตํการ
สื่อสารอาจจะกํอให๎เกิดการเปล่ียนแปลงใน 3 ด๎าน (Everett M. Rogers, 1973 อ๎างใน วัลลภา  
เพ็ชร์ใสประเสริฐ, 2547, หน๎า 29) ได๎แก ํ

1. กํอให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงความรู๎ของผู๎รับสาร 
2. กํอให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู๎รับสาร 
3. กํอให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผ๎ูรับสาร 
การเปลี่ยนแปลงทั้ง 3 ประการนี้ มักจะเกิดขึ้นในลักษณะที่ตํอเนื่องกนั แตํในบางคร้ัง

ทัศนคติกับพฤติกรรมของบุคคลนั้น ไมํมีความสัมพันธ์อยํางตํอเนื่องเสมอไป คือ การส่ือสารข๎อมูล
ขําวสารตํางๆ กํอให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจและมีทัศนคติเชิงบวกตํอโครงการ แตํในขั้นตอนการ
ยอมรับปฏิบัติซึ่งก็คือการเข๎ารํวมในโครงการอาจมีผลในทางตรงกันข๎ามได๎ ชํองวํางของความรู๎ 
ทัศนคติและการยอมรับปฏิบัติ หรือ KAP – GAP ทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคลนั้นไมํสัมพันธ์
กันอยํางเสมอไป คือ เมื่อมีการสื่อสารกํอให๎เกิดความรู๎ และทัศนคติในทางบวกตํอขําวสารที่
เผยแพรํแล๎ว แตํในขั้นการยอมรับปฏิบัติอาจมีผลในทางตรงกันข๎ามก็ได๎ ถงึม๎วําสํวนใหญํเมื่อบุคคล
มีทัศนคติอยํางไรแล๎วก็มักจะมีความโน๎มเอียงที่จะปฏิบัติตามทัศนคติของตนก็ตาม แตํพฤติกรรม
เชํนนี้จะไมํเกิดขึ้นเสมอไป ทั้งนี้เพราะในบางกรณีอาจเกิด KAP-GAP ขึ้นได๎ กรณีทั่วไปเมื่อบุคคล
มีความรู๎ทัศนคติเชํนไร ก็จะแสดงพฤติกรรมไปตามความรู๎และทัศนคติที่มีอยูํคือ (K Knowledge) 
(AAttitude) (P Practice) จะเกิดขึ้นอยํางสอดคล๎องหรือสัมพันธ์กัน แตํจะไมํเกิดขึ้นเสมอกันในทุก 
กรณี  
 
6.แนวคิดของควา รับผิดชอบต อสังค ขององค์กร(CSR)  
 กระแสความตื่นตัวในเรื่อง CSR (Corporate Social Responsibility) หรือการท าธุรกิจที่
รับผิดชอบตํอสังคม นับวันจะได๎รับความสนใจมากยิ่งขึ้น จากองค์กรธุรกิจ ผู๎บริโภค และ
ประชาชนทั่วไป ซึ่งล๎วนอยูํภายใต๎ผลกระทบในสังคมเดียวกัน  
 ความรับผิดชอบตํอสังคมดังกลําว เป็นนโยบายใหมํที่ตัวแทนภาคสังคมออกมาเรียกร๎องให๎
ผู๎ประกอบการหันมาให๎ความส าคัญกบัสิ่งแวดล๎อม และชุมชนอยํางยั่งยืน แม๎วําบางองค์กรอาจจะยัง
เข๎าใจวํา CSR เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดรูปแบบหนึ่งที่จะซื้อใจผู๎บริโภค โดยการประชาสัมพันธ์
หรือโฆษณา เพื่อสร๎างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เชํน การบริจาคเงิน หรือ สิ่งของ มากกวําการที่จะ
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เข๎าใจถึงแกํนแท๎ความตอ๎งการของชุมชน และการพัฒนาอยํางยั่งยืน วําท าอยํางไรให๎ “องค์กรภาค
ธุรกิจมีการเติบโต ภายใต๎สังคมที่นําอยู”ํ หรือการที่ภาคสังคม และธุรกิจมีความสมดุลกัน เป็นโจทย์
ที่ทุกคนในสังคมควรรํวมกันขบคิด  
 แนวความคิดที่วํา แท๎จริงแล๎วการท า CSR นั้น ถือเป็นการให๎แกํกันรูปแบบหนึ่งในสังคม 
ดังนั้นโครงการให๎เพื่อสังคม แล๎วแคํไหน ถึงจะเรียกวํา CSR ผู๎จัดการโครงการสํงเสริมการให๎ 
อธิบายวํา “กระแสของ CSR ตอนนี้ก าลังมาแรง ซ่ึงส าหรับเมืองไทยของเราต๎องมีการพัฒนาอีกมาก 
แตํหากทุกคนเข๎าใจได๎อยํางถํองแท๎วํา CSR คืออะไร หรือ มีจิตส านึกในเรือ่งนี้อยํางแท๎จริงเราก็จะ
ท าโดยธรรมชาติ แตํถ๎าหากท าเพียงแคํประชาสัมพันธ์ หรือเพราะมันเป็นข๎อบังคับ CSR ในบ๎านเรา
ก็จะเติบโตขึ้นมาอยํางแห๎งแล๎ง ผิดหลักปรัชญาของมัน เชํนสมัยกํอนเรามีการรณรงค์การห๎ามทิ้ง
ขยะในแมํน้ าส าคลอง มาทุกวันนี้ก็ไมํคํอยมีคนทิ้งกันแล๎วเหมอืนเขารู๎วําทิ้งแล๎วจะสํงผลกระทบ
อยํางไร จนกลายเป็นส านึกที่ต๎องท าโดยไมํต๎องมีใครบอก ถ๎าการท า CSR ควรจะมีการพัฒนาไป
เป็นแบบนั้น ท าโดยที่ไมํมีใครบอก ไมํมีข๎อบังคับ โดยสํวนตัวคิดวํานําจะมีแนวโน๎มที่ด"ี ปัจจุบันมี
ผู๎ประกอบการหลายบริษัทที่มีการท างานด๎าน CSR แตํสาเหตุหลักที่ทางโครงการสํงเสริมการให๎
สนใจที่จะจับมือรํวมกับเมิร์ค ประเทศไทย มาถอดบทเรียนในครั้งนี้ เนื่องจากผลงานด๎านการท า
ประโยชน์เพื่อสังคม ของเมิร์คนั้น ก๎าวไปไกลมาก อีกทั้งโครงการแตํละโครงการสามารถน าไปใช๎
ได๎จริง โดยพิจารณาจาก 1) การมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกบัการรับผิดชอบตํอสังคม 2) มีแผนงานที่
ก าหนดขึ้น เพื่อด าเนินงานด๎านตํางๆ จริง 3) มีผู๎รับผิดชอบโดยตรง สามาถติดตามผลการด าเนินงาน
ได๎ 4) มีงบประมาณสนับสนุน จากองค์กรนั้น 5) กระบวนการการมีสํวนรํวมของพนักงาน ซึ่งทาง
เมอร์คมีการด าเนินการอยํางเห็นได๎ชัด ไมํวําจะเป็นโครงการที่รํวมมือกับทางมูลนิธิรักษ์ไทย หรือ
กิจกรรมทางพนักงานจัดท าขึ้นเอง กิจกรรมสาธารณประโยชน์หลักๆ ของเมอร์ค คือการรํวมมือกับ
มูลนิรักษ์ไทย ตั้งแตํปี 2545 ในการพัฒนาชุมชน เชํนโครงการสอนอาชีพ สร๎างและปรับปรุง
โรงเรียน โครงการชํวยเหลือผู๎ประสบภัย โครงการเสริมสร๎างผู๎น าเยาวชน จังหวัดอุดรธานี 
นอกจากนี้แล๎ว ยังเปิดโอกาสให๎พนักงาน เชํนโครงการอํานหนังสือให๎คนตาบอดในตอนพัก
กลางวัน โครงการซํอมหลังคากันฝนในโรงอาหาร โรงเรียนบ๎านโปรํงเกตุ จ.ฉะเชิงเทรา รํวม
ซํอมแซมทาสีสนามเด็กเลํนให๎น๎อง โรงเรียนวัดบ๎านแคกลาง จ.สมุทรสงคราม และโครงการอื่นๆ 
เพื่อเด็ก เชํน Christmas Wishes, Care for Kids เป็นต๎น สํวนวิธีการน าลูกค๎าเข๎ามามีสํวนรํวมได๎แกํ 
การให๎โบนัสแกํลูกค๎า จากสํวนลดในการซื้อสินค๎า หากลูกค๎ายินดีบริจาคสํวนลดดังกลําว ทาง
เมอร์ค ก็ยินดีที่จะสมทบให๎อีกเทําตัวเพื่อไปเป็นทุนสนับสนุนในการท ากิจกรรมเพื่อสังคม จากนั้น
จะสรุปผลงานเป็นวารสารเฉพาะกิจ (CSR Magazine) ให๎กับลูกค๎า วํามีกิจกรรมอะไรกลับคืนสูํ
สังคมบ๎าง จากน้ าใจที่ดีงามของลูกค๎า แม๎ในเวลานี้ภาพของการท า CSR ของผ๎ูประกอบการอาจยัง
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ฉายออกมาไมํชัด และอยูํก้ ากึ่งระหวําง CSR มาจากจิตส านึก หรือ CSR เพื่อการประชาสัมพันธ์ กัน
แนํ แตํภาพในระยะยาวภาพคงฉายออกมาเป็นรูปธรรมมากขึ้นอยํางแนํนอน อยํางไรก็ตามถ๎า "หัว
ไมํขยับ หางก็คงไมํกระดิก" นั่นคือถ๎าผ๎ูบริหารไมํเห็นความส าคัญของท า CSR แบบยั่งยืนแล๎วลํะก็ 
นโยบายตํางๆ ก็คงไมํอาจขับเคลื่อนไปได๎ไกลนัก ภาพของธุรกิจที่เติบโตทํามกลางสังคมสงบสุข ก็
คงกลายเป็นเพียงฝันที่ตกค๎าง ไมํอาจเกิดขึ้นจริง (ทีมงานไทยเอ็นจีโอ,2550)  
 
7.ประวัติ บริษัท ฮอนด้า ออโตโ บิล (ประเทศไทย) จ ากัด  
 บริษัท ฮอนด๎า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากัด เริ่มด าเนินธุรกิจในประเทศไทยเมื่อปี
2526 ซึ่งนับเป็นผู๎ผลิตรถยนต์ที่เข๎ามาด าเนินธุรกิจในธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยรายหลังๆ 
โดยมีอายุเพียงสองทศวรรษ ปัจจุบันฮอนด๎านับเป็นหนึ่งในผู๎ผลิตรถยนต์รายใหญํที่สุดของประเทศ 
มีการเติบโตของยอดจ าหนํายที่รวดเร็วโดยยอดจ าหนํายตั้งแตํเริ่มด าเนินการจนถึงป ี2549 รวมกวํา 
640,000 คัน  
 ด๎วยความมุํงมั่นในการให๎ความพอใจสูงสุดให๎แกํลูกค๎า ปัจจุบันมีผู๎จ าหนํายรวม 123 แหํง
กระจายอยูํทั่วประเทศทุกแถบจังหวัด เพื่อให๎ครอบคลุมการให๎บริการลูกค๎าอยํางทั่วถึงสอดคล๎อง
กับความต๎องการของตลาดและความนิยมที่เปลี่ยนแปลงไปอยํางรวดเร็วของผู๎บริโภค  
 นอกเหนือจากการผลิตรถยนต์นั่งเพื่อจ าหนํายภายในประเทศ ฮอนด๎ายังเห็นความส าคัญใน
การใช๎เป็นฐานในการผลิตรถยนต์เพื่อสํงออกไปยังประเทศตํางๆ ในแถบภูมิภาคนี้ อันเป็นการสร๎าง
รายได๎เข๎าสูํประเทศอีกทางหนึ่งด๎วย ซึ่งมีมูลคําการสํงออกทั้งในรูปของรถยนต์ส าเร็จรูปและ
ชิ้นสํวน 50,226 ล๎านบาทในป ี2549 (บริษัท ฮอนด๎า ออโตโมบิล ประเทศไทย จ ากัด, 2553)  
 
8.งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 จากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องนี้ กลําวโดยสรุปได๎ดังนี้  

พนม จิตนิยม (2542) ผลจากการทดสอบสมมติฐานโดยใช๎คําสหสัมพันธ์เพียร์สันพบวํา 
ระดับการศึกษามคีวามสัมพันธ์อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติกับทัศนคติในด๎านการอนุรักษ์สิ่ง
สาธารณประโยชน์ ที่ระดับ .05 เพียงประเด็นเดียว แตํความสามารถในการพูดภาษาไทย และอายุไมํ
มีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีตํอกิจกรรมการพัฒนาความเป็นอยูํทุกประเด็น สํวนการเปรียบเทียบ
หาความแตกตํางของทัศนคติบางด๎านระหวํางเกษตรกรเพศชายและเพศหญิง พบวําเพศชายมี
ทัศนคติดีวําเพศหญิง 2 ประเด็น คือด๎านการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมและป่าไม๎และด๎านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล๎อมสาธารณประโยชน์ สํวนด๎านการพัฒนาอาชีพและด๎านการพัฒนาคุณภาพชีวิตไมํ
แตกตํางกัน ส าหรับเรื่องการไปและไมํไปรํวมปลูกป่ากับทัศนคติด๎านการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมและ
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ป่าไม๎ พบวําไมํแตกตํางกัน สํวนการเปรียบเทียบความแตกตํางของทัศนคติระหวํางเกษตรกรที่นับ
ถือศาสนา พุทธ คริสต์ และพุทธรํวมกับนับถือผี พบวํามีความแตกตํางกันในด๎านการพัฒนาอาชีพ 
และด๎านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สํวนด๎านการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมและป่าไม๎และด๎านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล๎อมและป่าไม๎และด๎านการอนุรักษ์สิ่งสาธารณประโยชน์ไมํแตกตํางกัน  

วัลลภา เพ็ชร์ใสประเสริฐ (2547) จากผลการศึกษาด๎านการรับร๎ูของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่มีตํอโครงการฝากบ๎านกับต ารวจนั้นพบวํากลุํมตัวอยํางสํวนใหญํมีการรับรู๎
เกี่ยวกับโครงการฝากบ๎านกับต ารวจในระดับปานกลาง ทัศนคติของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่มีตํอโครงการฝากบ๎านกับต ารวจนั้นพบวํากลุํมตัวอยํางสํวนใหญํมีทัศนคติที่
เป็นกลางตํอโครงการฝากบ๎านกับต ารวจ ส าหรับแนวโน๎มพฤติกรรมในการเข๎ารํวมโครงการฝาก
บ๎านกับต ารวจนั้น พบวํากลุํมตัวอยํางสํวนใหญํยังไมํแนํใจวําจะเข๎ารํวมโครงการหรือไมํ การศึกษา
ในครั้งนี้เสนอแนะให๎กองบัญชาการต ารวจนครบาล และหนํวยงานตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องท าการเผยแพรํ
ข๎อมูลขําวสารอยํางสม่ าเสมอ และท าการประชาสัมพันธ์ผํานทางสื่อมวลชนให๎มากขึ้น เพื่อให๎
ประชาชนเกิดการรับร๎ูเกี่ยวกับรายละเอียด และขั้นตอนตํางๆของโครงการฝากบ๎านกับต ารวจเพิ่ม
มากขึ้น อันจะสํงผลให๎ประชาชนเกิดความรู๎ความเข๎าใจ และเกิดความเชื่อมั่น ซ่ึงจะสํงผลมีทัศนคติ
เชิงบวกกับโครงการ และมีแนวโน๎มพฤติกรรมในการเข๎ารํวมโครงการฝากบ๎านกับต ารวจเพิ่มมาก
ขึน้  
 ฝัน สนธิประสาท (2549) ตลาดเฟอร์นิเจอร์ภายในประเทศไทยต๎องประสบกับภาวะการ
แขํงขันที่รุนแรงจากทั้งผู๎ท่ีประกอบการภายในประเทศและตํางประเทศ การแขํงขันระหวํางสินค๎า
ประเภทเดียวกันในตลาดตํางทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น เนื่องมาจากความก๎าวหน๎าทางด๎าน
เทคโนโลยีในการผลิตที่สํงผลให๎สินค๎าประเภทเดียวกัน มีความคล๎ายคลึงกันมากจนยากที่จะจ าแนก
ความแตกตํางระหวํางตรวสินค๎าออกจากกันได๎ จึงท าให๎แนวคิดเกี่ยวกับการสร๎างตราสินค๎าได๎ถูก
พัฒนา และน ามาใช๎เพื่อชํวยสร๎างความแตกตําง และความได๎เปรียบทางการแขํงขันให๎แกํสินค๎า 
โดยมีเป้าหมาย คือ การสร๎างให๎เกิดคุณคําตราสินค๎าในสายตาของลูกค๎า งานวิจัยนี้ศึกษาความ
คิดเห็นคุณคําตราสินค๎าเฟอร์นิเจิร์ยี่ห๎อ “อินเด็กซ”์ ลูกค๎ามีความคิดเห็นด๎านเกี่ยวกับคุณคําตราสินค๎า
เฟอร์นิเจอร์ยี่ห๎อ “อินเด็กซ”์ อยูํในระดับมาก ซึ่งข๎อสนเทศนี้จะเป็นประโยชน์ตํอบริษัทที่จะน า
ข๎อมูลที่ได๎จากการศึกษาน าไปประยุกษ์ใช๎ในการสร๎างคุณคําตราสินค๎าเฟอร์นิเจอร์ยี่ห๎อ “อินเด็กซ”์ 
ให๎แข็งแกรํงตลอดจนใช๎เป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด การบริหารจัดการ และ
ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ ให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของลูกค๎า สร๎างความแตกตํางจากคูํแขํง
เพื่อให๎ได๎เปรียบทางการแขํงขัน และเกิดความมั่นคงในการด าเนินธุรกิจในอนาคต  
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ส าเร็จ ยุรชัย และ เอื้อจิตร พัฒนจักร (2535) งานวิจัยการเข๎ารํวมโครงการพัฒนาของ

ประชาชนในเขตจังหวัดขอนแกํน และเพื่อเปรียบเทียบแรงผลักดันเหลํานั้นระหวํางกลุํมตํางเพศ
และตํางระดับการศึกษา รวมทั้งการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการเข๎ารํวมโครงการพัฒนา กลุํม
ตัวอยํางเป็นประชาชนในเขตชนบทจังหวัดขอนแกํน พบวํา 1.ชาวชนบทสํวนใหญํเห็นวําสิ่งที่เป็น
แรงจูงใจภายใน เชํน ค ายกยํองชมเชยจากผู๎อื่น ความภาคภูมิใจ การยอมรับนับถือจากผู๎น าหมูํบ๎าน 
เป็นต๎น มแีรงผลักดันให๎เข๎ารํวมโครงการพัฒนามากที่สุด รองลงมาคือแรงผลักดันจาก
สื่อสารมวลชน สํวนสิ่งที่ชาวชนบทเห็นวํามีแรงผลักดันฯน๎อยที่สุด เจ๎าหน๎าที่ของรัฐ 2.แรงผลักดัน
จากกลุํมตํางๆเมื่อพิจารณาเป็นรายกลุํมพบวํา กลุํมผู๎น าชุมชน ก านัน ผู๎ใหญํบ๎าน ผู๎ชํวยผู๎ใหญํบ๎าน มี
แรงผลักดันมากที่สุด ในขณะที่กลุํมเครือญาติมีญาติผู๎ใหญํเป็นผู๎ที่มีแรงผลักดันมากกวําญาติอ่ืนๆ 
ในระหวํางกลุํมเพื่อนด๎วยกันชาวชนบทเห็นวําเพื่อนบ๎านมีแรงผลักดันมากที่สุด สํวนกลุํม
สื่อสารมวลชนพบวําโทรทัศน์เป็นสื่อที่ชาวบ๎านเห็นวํามีแรงผลักดันให๎เข๎ารํวมงานมากกวําสื่ออื่นๆ 
3.การเปรียบเทียบความคิดเห็นระหวํางชาวชนบทเพศชายและหญิง พบวํามีความคิดเห็นแตกตําง
กันอยํางมีนัยส าคัญที่ระดับทางสถิติที่ระดับ .05 อยูํเพียง 2 ปัจจัยคือ แรงผลักดันให๎เข๎ารํวมงาน
พัฒนาจากสื่อสารมวลชนและจากแรงจูงใจภายใน สํวนเรื่องอื่นๆ มีความเห็นไมํแตกตํางกัน 
ในขณะที่ชาวชนบทตํางระดับการศึกษากัน มีความคิดเห็นแตกตํางกันใน 2 เรื่องเชํนกันแตํตําง
ประเภทกันคือ แรงผลักดันจากกลุํมเพื่อนและจากกลุํมเจ๎าหน๎าที่รัฐ 4.ปัญหาและอุปสรรคในการเข๎า
รํวมโครงการพัฒนาชนบทพบวํา ชาวชนบทสํวนใหญํเห็นวํา สิ่งที่เป็นปัญหามากที่สุดเรียง
ตามล าดับดังนี้ การที่ชาวบ๎านมองไมํเห็นประโยชน์จากโครงการ การแตกความสามัคคีของชาวบ๎าน
ในระหวํางการรํวมโครงการ ขาดศรัทธาตํอผู๎น าโครงการ และโครงการพัฒนาเป็นอุปสรรคตํองาน
อาชีพ  
  
 กรอบแนวความคิดในการท าวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหวํางพฤติกรรมการเข๎ารํวม
กิจกรรม CSR ที่บริษัทจัดขึ้นกับทัศนคติตํอตราศึกษากรณีลูกค๎าของบริษัทฮอนด๎าออโตโมบิล 
(ประเทศไทย) จ ากัด ในเขตกรุงเทพมหานคร ได๎ศึกษาถึงตัวแปรตํางๆ ดังนี ้ตัวแปรอิสระแรก 
ได๎แกํ พฤติกรรมการเข๎ารํวมกิจกรรมของลูกค๎า โดยมุํงศึกษากิจกรรมใดที่ลูกค๎าเข๎ารํวมกิจกรรม
ของบริษัท ฮอนด๎า ออโตโมบิล ฯ. กิจกรรมที่ลูกค๎าเข๎ารํวมภายใน6เดือนที่ผํานมานั้น และ ลูกค๎าไป
เข๎ารํวมกิจกรรมของบริษัท ฮอนด๎า ออโตโมบิลฯ ครั้งละกี่ทําน รวมทั้งมุํงศึกษากิจกรรมที่ลูกค๎าเข๎า
รํวมภายใน6เดือนที่ผํานมานั้น ลูกค๎าไปเข๎ารํวมกิจกรรมของบริษัท ฮอนด๎า ออโตโมบลิฯ กับใคร 
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ตัวแปรอิสระที่สอง ได๎แกํ ปัจจัยด๎านประชากรศาสตรข์องลูกค๎าจากการเข๎า โดยมุํงศึกษา เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพครอบครัว และ รายได๎  
 ตัวแปรตาม ได๎แกํ ทัศนคติที่มีตํอตราฮอนด๎าในด๎านความเป็นบริษัทที่ดีตํอสิ่งแวดล๎อม 

สมมติฐานแรก ได๎แกํ พฤติกรรมการเข๎ารํวมมีความสัมพันธ์กับทัศนคติตํอตราฮอนด๎า 
สมมติฐานที่สองได๎แกํ ลักษณะของประชากรศาสตร์ของลูกค๎าที่เข๎ารํวมกิจกรรมม ี

ความสัมพันธ์กับทัศนคติตํอตราฮอนด๎า 
 

 



บทที่ 3   
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
การวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม CSR ที่บริษัทจัดขึ้นกับ

ทัศนคติต่อตราศึกษากรณีลูกค้าของบริษัทฮอนด้าออโตโมบิล(ประเทศไทย) จ ากัด ในเขต
กรุงเทพมหานครเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมที่บริษัท ฮอนด้าออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากัด จัดขึ้นกับทัศนคติ
ต่อตราฮอนด้าของลูกค้าบริษัท ฮอนด้า ในเขตกรุงเทพมหานคร และ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยประชากรศาสตร์ของลูกค้าบริษัท ฮอนด้าออโตโมบิล จ ากัดที่เข้ารว่มกิจกรรม CSR ท่ี
บริษัทจัดขึ้น กับทัศนคติต่อตราฮอนด้า 

การศึกษาประชากรในเขตกรุงเทพมหานครย่านสยามสแควร์ นราธิวาส สาธร-กัลปพฤกษ์ 
และสีลม เก็บรวบรวมโดยการส ารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 
และมีการPretestแบบสอบถาม ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี ้ผู้วิจัยจึงก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่ทราบ
กิจกรรมเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมของฮอนด้าในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน400 ท่าน 

การศึกษาครั้งนี้มีรายละเอียดในการด าเนินการวิจัย ดังนี ้
1. ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. การจัดท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
1. ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ชาย – หญิง อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีจ านวนประชากรทั้งหมด 6,864,000 คน เป็นผู้ชาย 3,198,000 คน เป็นผู้หญิง 
3,666,000 คน (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย , 2552) 
    

ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
   ผู้วิจัยได้ค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ทราบ

จ านวนที่แน่นอน  (Finite Population)  โดยใช้สูตรของ Yamane  ( 1973  อ้างใน ล้วน สายยศ และ
อังคณา สายยศ, 2538 , หน้า 37)   ดังนี ้
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สูตร   n    =           N 
                    1  +  Ne2 

 
   เมื่อ      N    คือ     จ านวนของขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
      n    คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
    e คือ ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได ้
                          (ในที่นี้ใช้ค่าความเชือ่มั่น  95%  ท าให้ e  มีค่าเท่ากับ  1- 0.95 = 0.05) 
 
   แทนค่า   n   =           6,864,000   
                                                        1 + 6,864,000 (0.05)2 

           =    399.97 

 ดังนั้น  ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เท่ากบั  400 คน   
 
2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นไปตามวิธีการศึกษาเชิงพรรณาซึ่งวิธีการส ารวจโดยการ 
ออกแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลลูกค้าที่ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร วิธีการสุ่ม
ตัวอย่าง 

ขั้นตอนที ่1 ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple – Random Sampling) โดยก าหนดเขต
การศึกษาเป็นเขตย่านธุรกิจของจังหวัดกรุงเทพมหานคร  

ขั้นตอนที ่2 ก าหนดจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละย่านธุรกิจเป็นจ านวนเท่าๆกันที่
100 ท่านต่อ 1 เขต ผู้วิจัยได้ก าหนดพื้นที่ที่ใช้ในการศึกษาเป็นย่านธุรกิจหลักในเขตกรุงเทพฯ อัน
ได้แก่ ย่านสยามสแควร์ นราธิวาส สาธร-กัลปพฤกษ์ และสีลม จากจ านวนรวม 400 ราย กลุ่ม
ตัวอย่างในแต่ละย่านธุรกิจเท่ากัน ใช้การเจาะจงพื้นที ่4 ย่านพื้นที ่(Purposive Sampling) แล้ว
ก าหนดโควตาพื้นที่ละ 100 (Quota Sampling) จากนั้นเลือกผู้ตอบแบบสะดวก (Convenience 
Sampling) โดยมีค าถามคัดคุณสมบัติผู้ตอบ (Screening Questions) อายุผู้ตอบแบบสอบถามระหว่าง 
15 จนถึงมากกว่า 44 ปีขึ้นไป การด าเนินการเก็บข้อมูล โดยการใช้พนักงานภาคสนามแจกกลุ่ม
ตัวอย่างกรอกด้วยตนเองในระหว่างวันที่ 15 เม.ย. -  30 เม.ย. 2553 กทม.มีทั้งหมด 50 เขต ส่วนที่
ส าคัญหรือย่านธุรกิจสัมพันธ์กับยอดขายรถยนต์ฮอนด้า ซึ่งยอดขายรถยนต์ในปีที่จัดกิจกรรม ได้แก ่
ปี 2552 ผู้จ าหน่ายในพื้นที่ดังกล่าวมียอดขายมากกว่าค่าเฉล่ียคิดจากผู้จ าหน่ายรวมทั้งประเทศ ย่าน
ธุรกิจดังกล่าว ได้แก่ ย่านธุรกิจ สยามสแควร์ นราธิวาส สาธร-กัลปพฤกษ์ สีลม  
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ตารางท่ี 3.1 : ยอดขายรถยนต์ฮอนด้าป ี2552จากดีลเลอร์ในย่านธุรกิจที่ท าการส ารวจ  
 

ชื่อดีลเลอร์ ยอดขาย ย่านธุรกิจ สัดส่วนต่อยอดรวม 
ปทุมวัน ฮอนด้าคาร์ส 635 สยามสแควร ์ 0.68% 
พระราม4 ฮอนด้า 845 

นราธิวาส 1.73% 
พระราม3 นราธิวาส 772 
สาธร ฮอนด้าคาร์ส 1410 

สาธร-กัลปพฤกษ ์ 2.51% 
กัลปพฤกษ ์ 933 
ศรีอยุธยา 1042 สีลม 1.12% 
ยอดขายรวม 93,409 คัน (ม.ค. – ธ.ค.2552) 
ท่ีมา: บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากัด. (2553).  รู้จักฮอนด้า.  สืบค้นวันที่ 12 

เมษายน 2553 จาก http://www.honda.co.th/th/company/company_overview.html. 
 
การทดสอบแบบสอบถาม (Pretest) 
 การทดสอบแบบสอบถามเป็นขั้นตอนส าคัญที่ต้องกระท า เพื่อตรวจสอบว่าข้อค าถามแต่ละ
ข้อสมบูรณ์ ครบถ้วน มีปัญหาหรือไม่ และจะได้น าผลไปปรับปรุงแก้ไขข้อค าถาม หรอืตัดข้อ
ค าถามที่ไม่ดีทิ้งไป ซ่ึงจะต้องทดลองกับกลุ่มคนที่มีความใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างของการวิจัย และ
สามารถน าผลมาท าการวิเคราะห์และจัดกระท าเหมือนการวิจัยจริง จากการทดสอบหาค่าความ
เชื่อมั่น (Reliability) Cronbach's Alpha ของแบบสอบถาม จ านวน 30 ชุด  
 
แบบสอบถามส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติต่อตราฮอนด้าในด้านความเป็นบริษัทที่ดีต่อ 
สิ่งแวดล้อม  
ตารางท่ี 3.2 :  ผลการทดสอบค่าความเชื่อมั่น 
 

ทัศนคติของผู้บริโภคต่อตราฮอนด้า 
จ านวนค าถาม 

(ข้อ) 

ค่าความเชื่อมั่น 
(Reliability) 

Cronbach's Alpha 

ค าถามเกี่ยวกับทัศนคติต่อตราฮอนด้าใน
ด้านความเป็นบริษัทที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม 

7 0.887 

     N  of  Cases   =   30 

http://www.honda.co.th/th/company/company_overview.html


 29 

 จากค่าความเชื่อมั่น (Reliability) Cronbach's Alpha ที่ค านวณได้มานั้นพบว่า ค าถาม 
ด้านทัศนคติมีค่าความเชื่อมั่น (Reliability) Cronbach's Alpha = 0.887  จึงถือว่าแบบสอบถามมี
ความเชื่อถือมั่นสูงและเชื่อถือได ้
 
เครื่องมือวัดแบบสอบถาม 

ค าถามก่อนส่วนที ่1 (Screening Question) เพื่อคัดเลือกผู้ตอบแบบสอบถาม โดยถามใน
รอบ 6เดือนที่ผ่านมาท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ที่บริษัท ฮอนด้า ฯ เป็นผู้จัดบ้าง
หรือไม่ จ านวนกี่โครงการ 

ส่วนที ่1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ 
การศึกษา อาชีพ สถานภาพทางครอบครัว รายได ้

ส่วนที ่2 พฤติกรรมการเข้าร่วมได้แก่ กิจกรรมใดที่เข้าร่วม เข้าร่วมคร้ังละกี่ท่าน 
เข้าร่วมกิจกรรมกับใคร 

ส่วนที ่3 ทัศนคติที่มีต่อตราฮอนด้า ในด้านความเปน็บริษัทที่ดีต่อส่ิงแวดล้อม 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดตัวแปรไว้ได้ดังนี ้
 
ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรอิสระ 
1. พฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของลูกค้า ได้แก่ กิจกรรมใดที่เข้าร่วม เข้าร่วมครั้งละกี่

ท่าน เข้าร่วมกิจกรรมกับใคร 
2. ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ 

สถานภาพทางทางครอบครัว รายได ้
 
การจัดกลุ่มตัวแปร 
 ตัวแปรด้านพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม และลักษณะการเข้าร่วมกิจกรรม 

กิจกรรมใดท่ีท่านเข้าร่วม 
เข้าร่วมกิจกรรมครั้งละกี่ท่าน 

              เข้าร่วมกิจกรรมกับใคร  
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 ตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบ 
เพศ อายุ ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด อาชีพ สถานะภาพครอบครัว รายได ้ 

 
ส่วนที ่1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  ข้อที ่1  เพศ ใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบเลือกค าตอบ (Nominal Scale) 
1. ชาย 
2. หญิง 

 
  ข้อที ่2  อายุ ใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบเรยีงล าดับ (Ordinal Scale) โดยก าหนดช่วงอาย ุ
แต่ละช่วงห่างกัน 5 ปี ดังนี้ 

1. 15 – 19 ปี 
2. 20 – 24 ปี 
3. 25 – 29 ปี 
4. 30 – 34 ปี 
5. 35 – 39 ปี 
6. 40 – 44 ปี 
7. มากกว่า 44 ปีขึ้นไป 

ทั้งนี้ยึดมาตรฐานการจัดกลุ่มอายุของส านักงานสถิติแห่งชาติ ในการด าเนินการจัดท า 
มาตรฐานการจัดกลุ่มอายุ โดยใช้ Standard International Age Classification ขององค์การ
สหประชาชาติเป็นหลักในการพิจารณา 
 

ข้อที่ 3 ระดับการศึกษาสูงสุดที่จบ ใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบเลือกค าตอบ (Nominal 
Scale) โดยก าหนดช่วงระดับการศึกษา ดังนี ้

1. ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า 
2. มัธยมศึกษาตอนต้น 
3. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
4. ปวส./อนุปริญญา 
5. ปริญญาตรี 
6. ปริญญาโท 
7. สูงกว่าปริญญาโท 
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ข้อที่ 4 อาชีพ ใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบแบบเลือกค าตอบ (Nominal Scale) โดย
ก าหนดช่วงระดับอาชีพดังนี ้

1. นักเรียน/นักศึกษา 
2. รับราชการ 
3. ธุรกิจส่วนตัว 
4. แม่บ้านหรือพ่อบ้าน 
5. รัฐวิสาหกิจ 
6. พนักงานบริษัทเอกชน 
7. อืน่ๆ โปรดระบุ 

 
ข้อที่ 5 สถานภาพทางครอบครัว ใช้ระดับการวัดข้อมูลเลือกค าตอบ (Nominal Scale) 

โดยก าหนดช่วงสถานภาพแบ่งเป็น 3 ช่วงดังนี ้
1. โสด 
2. สมรส / อยู่ด้วยกัน 
3. อื่นๆ 

 
      ข้อที ่6 รายได้เฉลี่ยของท่านต่อเดือน ใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบเรียงล าดับ (Ordinal 

Scale) โดยก าหนดช่วงรายได้แบ่งเป็น 9 ช่วงดังนี ้
1. ไม่เกิน 5,000 บาท 
2. 5,001 – 10,000 บาท 
3. 10,001 – 15,000 บาท 
4. 15,001 – 20,000 บาท 
5. 20,001 – 25,000 บาท 
6. 25,001 – 30,000 บาท 
7. 30,001 – 35,000 บาท 
8. 35,001 – 40,000 บาท 
9. 40,000 บาทขึ้นไป 
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 ส่วนที่ 2  พฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมและลกัษณะการเข้าร่วมกิจกรรม 
 โดยเป็นแบบสอบถามที่มีหลายค าตอบให้เลือก (Multiple Choice Question)  

ข้อที ่7 โปรดระบุโครงการที่ท่านได้เข้าร่วม (ระบุได้มากกว่า 1 ค าตอบ)  
1. กิจกรรมฮอนด้ากรีนบิน ดีไซน์ คอนเทส (Honda Green Bin Design Contest) 

      2.  กิจกรรมฮอนด้า กรีน เคมป์ จังหวัดราชบุรี (Honda Green Camp) 
      3. โครงการมิราเคิลกรีน (Honda Miracle Green) 

 4. โครงการทางด้านสิ่งแวดล้อมที่จัดโดยโชว์รูมฮอนด้า เช่นการปลูกป่าชายเลน 
กิจกรรมมอบต้นไม้ร่วมกับหน่วยราชการเช่นโรงเรียน, โรงพยาบาล และ กิจกรรมปลูกปะการัง 
 5. กิจกรรมอื่นๆ (โปรดระบุ) 
 
ตารางท่ี 3.3 : โครงการที่ท่านเข้าร่วมกิจกรรม 
 

ระบุว่าชื่อโครงการ ระดับการวัด/เกณฑ์การแบ่งกลุ่ม 
กิจกรรมฮอนด้ากรีนบิน ดีไซน์ คอนเทส Nominal 1 
กิจกรรมฮอนด้า กรีน แคมป์ จังหวัดราชบุร ี Nominal 2 
โครงการมิราเคลกรีน Nominal 3 
โครงการทางด้านสิ่งแวดล้อมที่จัดโดยโชว์รูมฮอนด้า Nominal 4 
กิจกรรมอื่นๆโปรดระบ ุ Nominal 5 

 
     ข้อที ่ 8 โปรดระบุจ านวนที่ไปเข้าร่วมกิจกรรมกับท่าน (Ordinal Scale) 
 
ตารางท่ี 3.4 : จ านวนคนที่ไปเข้าร่วมกิจกรรมกับท่าน 
 

จ านวนคนที่ไปเข้าร่วมกิจกรรม ระดับการวัด/เกณฑ์การแบ่งกลุ่ม 
เข้าร่วมกิจกรรมท่านเดียว  Ordinal 1 
เข้าร่วมกิจกรรม 2 ท่าน  Ordinal 2 
เข้าร่วมกิจกรรม 3 ท่าน Ordinal 3 
เข้าร่วมกิจกรรม 4 ท่านขึ้นไป   Ordinal 4 
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 ข้อที่ 9 โดยส่วนใหญ่ท่านเข้าร่วมกิจกรรมกับใคร (Nominal Scale) 
 
ตารางท่ี 3.5 : ท่านเข้าร่วมกิจกรรมกับใคร 
 

ท่านเข้าร่วมกิจกรรมกับใคร ระดับการวัด/เกณฑ์การแบ่งกลุ่ม 
เพื่อน   Nominal 1 
แฟน  Nominal 2 
คนรัก Nominal 3 
สาม/ีภรรยา  Nominal 4 
พ่อ แม่   Nominal 5 
ลูก Nominal 6 
ครอบครัว Nominal 7 
ญาต ิ Nominal 8 
เจ้านาย   Nominal 9 
อื่นๆ โปรดระบุ   Nominal 10 

 
ตัวแปรตาม 

 1.ทัศนคตท่ีิมีต่อตราฮอนด้าในด้านความเป็นบริษัทท่ีดีต่อส่ิงแวดล้อม 
 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติต่อตราฮอนด้าในด้านความเป็นบริษัทที่ดีต่อ 
สิ่งแวดล้อม  
 
ตารางท่ี 3.6 : แบบสอบถามทัศนคติแบบวัดระดับความคิดเห็น (Measure: Scale) 
 

ข้อ ทัศนคติต่อตราฮอนด้า 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 

10 
บริษัทฮอนด้ามีการจัดกิจกรรมเพื่อ
รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม 

     

           (ตารางมีต่อ) 
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ตารางท่ี 3.6 (ต่อ) : แบบสอบถามทัศนคติแบบวัดระดับความคิดเห็น (Measure: Scale) 
 

ข้อ ทัศนคติต่อตราฮอนด้า 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 

11 
บริษัทฮอนด้าเป็นบริษัทที่มีความ
ห่วงใยต่อสภาพสิ่งแวดล้อม 

     

12 
บริษัทฮอนด้าพยายามปลูกฝัง
จิตส านึกในการรักษาสิง่แวดล้อม
ให้กับเยาวชน 

     

13 
กิจกรรมต่างๆ ที่ฮอนด้าท ามีส่วน
ช่วยในการรักษาสภาพแวดล้อมให้ดี
ขึ้น 

     

14 
บริษัทฮอนด้ามีความตั้งใจจริงใน
การรักษาสิ่งแวดล้อมเมื่อเทียบกับ
บริษัทรถยนต์อื่นๆ 

     

15 
บริษัทฮอนด้าเป็นผู้น าในเรื่องการ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

     

16 
ท่านอยากให้บริษัทฮอนด้าด าเนิน
ธุรกิจอยู่ในประเทศไทยตลอดไป 

     

 
การด าเนินการสร้างเครื่องมือตามล าดับขั้นตอน ดังนี ้

ผู้วิจัยด าเนินการสร้างเครื่องมือตามล าดับขั้นตอน ดังนี ้
1. ศึกษาต ารา เอกสาร บทความ ทฤษฎีหลักการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อก าหนด

ขอบเขตของ การวิจัย และสร้างเครื่องมือ ในการวิจัย ให้ครอบคลุมตามความมุ่งหมายการวิจัย 
2. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถาม จากเอกสาร สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อก าหนด

ขอบเขตและเนื้อหาแบบทดสอบ จะได้มีความชัดเจนตามความมุ่งหมายการวิจัยยิ่งขึ้น 
3. ในส่วนที่ 3 ทัศนคติที่มีต่อตราฮอนด้าในด้านความเป็นบริษัทที่ดีต่อส่ิงแวดล้อม 

 



 35 

4. น าข้อมูลที่ได้มาสร้างแบบสอบถามเป็นฉบับร่างเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณา
ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง เพื่อให้ได้ข้อค าถามท่ีเข้าใจง่ายและตรงกับ
วัตถุประสงค์การวิจัยมากที่สุด 

5. น าแบบสอบถามฉบับที่สร้างเสร็จทั้งฉบับ ไปเสนอต่อกรรมการควบคุมสารนิพนธ์
พิจารณาตรวจสอบ เสนอแนะ และปรับปรุงเพื่อให้อ่านแล้วมีความเข้าใจง่ายและชัดเจนตามความ
มุ่งหมายของ การวิจัยเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา 

6. น าแบบสอบถามที่แก้ไขตามค าแนะน า แล้วมาด าเนินการทดสอบกับกลุ่มประชากร
ทั่วไปจ านวน 30 ชุด สอบถาม 30 ท่าน วิเคราะห์หาค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม ด้วยวิธีหา
ค่าสัมประสิทธิแอลฟาของ ครอนบัค (Cronbach) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2548) 
 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ค่าตัวอย่างเท่ากับ 399.99 คน หรือเท่ากับ 400 คน ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ จึงเลือกเก็บ 
ข้อมูล 400 ชุด ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเองจากการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม 
จากนั้นจึงท าการวิเคราะห์ผลท่ีได้รับ แจกแบบสอบถามไปทั้งหมด 400 ชุด และมีการท ารหัสไว้ที่
หัวแบบสอบถามเพื่อการควบคุมในการจัดเก็บ ทั้งนี้ใช้เวลารวบรวมทั้งสิ้นประมาณ 2 สัปดาห์
นับตั้งแต่การแจกแบบสอบถามออกไปจนรับแบบสอบถามคืนมาทั้งสิ้น 400 ชุด คิดเป็น 100% ของ
แบบสอบถามที่แจกไป 
 
4. การจัดท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยน าแบบสอบถามท่ีรวบรวมได้มาด าเนินการดังนี ้
 1. การตรวจสอบข้อมูล (Editing) ผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบ
แบบสอบถาม โดยแยกแบบสอบถามทีไ่ม่สมบูรณ์ออกเพื่อให้ผู้ตอบคนเดิมให้กรอกให้สมบูรณ์
กรณีติดตามได้หรือจัดท าใหม่ทดแทนกรณีติดตามไม่ได ้
 2. การประมวลผลข้อมูล น าข้อมูลที่ลงรหัสแล้วมาท าการประมวลผลโดยใช้โปรแกรม
สถิติส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Statistic Package for Social Sciences : SPSS) 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล มีวิธีการดังนี ้
 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  เพื่ออธิบายลักษณะทั่ว ๆ ไปของ
ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง และพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม ที่เก็บรวบรวมได ้
โดยค านวณหาค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 
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     2. ค่าเฉล่ียถ่วงน้ าหนัก (Weight Mean Score; WMS) ใช้วิเคราะห์เกี่ยวกับ
ทัศนคติที่มีต่อตราฮอนด้าในด้านความเป็นบริษัทที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม มีเกณฑ์ในการแปลความหมาย
ออกเป็น 5 ระดับดังต่อไปนี ้

 
        ระดับการประเมิน        ระดับคะแนน 

เห็นด้วยอย่างยิ่ง           5  คะแนน 
เห็นด้วย           4  คะแนน 
ไม่แน่ใจ           3  คะแนน 
ไม่เห็นด้วย          2  คะแนน 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง         1  คะแนน 

 
การแปลความหมายคะแนน 
ผู้วิจัยไดแ้บ่งระดับคะแนนเป็น 5 ระดับ ได้แก ่ ระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง  ระดับเห็นด้วย 

ระดับไม่แน่ใจ   ระดับไม่เห็นด้วย  และระดับไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  ซึ่งได้จากการค านวณช่วงคะแนน
จากสูตร ดังนี ้

 
ช่วงคะแนน  =     คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด 

จ านวนระดับ 
 
ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ได้ช่วงคะแนนเท่ากับ   5 – 1  = 0.80 

      5 
 
จากการวิเคราะห์ดังกล่าวท าใหผู้้วิจัยสามารถหาช่วงคะแนนของแต่ละระดับคะแนนได้ดังนี ้

ระดับทัศนคต ิ   ระดับคะแนนของค าถาม      ค่าเฉล่ีย 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง    ให้คะแนนเป็น   5   4.21 – 5.00 
เห็นด้วย     ให้คะแนนเป็น  4   3.41 – 4.20 
ไม่แน่ใจ    ให้คะแนนเป็น   3   2.61 – 3.40 
ไม่เห็นด้วย    ให้คะแนนเป็น  2   1.81 – 2.60 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง   ให้คะแนนเป็น  1   1.00 – 1.80 
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 4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.1 สถิติพื้นฐาน ได้แก ่
  4.1.1 การหาค่าร้อยละ (Percentage) ใช้สูตร (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2548) 
    
   
 
  เมื่อ  P แทน ค่าร้อยละ หรือ % (Percentage) 
   f แทน  ค่าความถ่ีที่ต้องการแปลงเป็นค่าร้อยละ 
   n แทน ค่าจ านวนความถี่ท้ังหมดหรือจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
    
  4.1.2 การหาค่าเฉล่ีย ใชสู้ตร (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2548) 
    

      
  เมื่อ  x แทน คะแนนเฉลี่ย 
   Σx แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
   n แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
   

4.1.3 การหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้สูตร (กัลยา  
วานิชย์บัญชา, 2548) 

     
  เมื่อ  SD แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   Σx2 แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกก าลัง 
   (Σx2) แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกก าลัง 
   n แทน จ านวนคนในกลุ่มตัวอย่าง 
 4.2  สถิติที่ใช้ทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
        4.2.1      การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟ่า  
(α –Coefficient) ของ ครอนบัค (Cronbach) (กัลยา วานิชยบ์ัญชา, 2548) 
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  เมื่อ  k แทน จ านวนค าถาม  

   แทน ค่าเฉล่ียของค่าแปรปรวน 
   แทน ค่าเฉล่ียของค่าแปรปรวนของค าถาม 
 ค่าแอลฟ่าท่ีได้จะแสดงถึง ระดับของความถี่ของแบบสอบถาม โดยจะมีค่าระหว่าง 0 
ถึง 1 ค่าที่ใกล้เคียง 1 มากแสดงว่ามีความเชื่อมั่น 
  4.2.2 ค่า t-test ใช้ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระหว่าง 2 กลุ่ม โดยใช้
สูตร Independent – test ณ ระดับความเชื่อมั่นทางสถิติที่ร้อยละ 95 (กัลยา วานิชยบ์ัญชา, 2548) 
ดังนี ้

      
  โดยมีองศาอิสระ (Degree of Freedom หรือ df) ดังนี้ 

     
  เมื่อ t แทน ค่าสถิติที่ใช้ในการพิจารณาการแจกแจงแบบที่ 1 
    แทน ค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่างที่ 1 

    แทน ค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่างที่ 2 
   S1

2 แทน ค่าความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างที่ 1 
   S2

2 แทน ค่าความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างที ่2 
   n1 แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ 1 

n2 แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ 2 
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5. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
  ในการทดสอบสมมติฐานใช้ One Way ANOVA เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม
การเข้าร่วมกิจกรรรม กับทัศนคติต่อตราฮอนด้า เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 1 และใช้ Independent 
Samples t-test เพื่อการหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ด้านเพศกับทัศนคติต่อ
ตราฮอนด้า ใช้ One Way ANOVA เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ด้าน
อายุอาชีพ การศึกษา สถานภาพ และรายได้ กับทัศนคติต่อตราฮอนด้า เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 2 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การศึกษาเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม CSR ที่บริษัทจัด

ขึ้นกับทัศนคติต่อตรา ศึกษากรณีลูกค้าของบริษัทฮอนด้าออโตโมบิล(ประเทศไทย )จ ากัด ในเขต
กรุงเทพมหานคร” ในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research)  ซึ่งท าการวิจัยเพื่อทดสอบ 
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม และ ลักษณะทางประชากรศาสตร์มี
ความสัมพันธ์กบัทัศนคติต่อตราฮอนด้าในด้านความเป็นบริษัทที่ดีต่อส่ิงแวดล้อม โดยด าเนินการ
เก็บข้อมูลตัวอย่างจ านวนทั้งสิ้น 400 ตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังต่อไปนี ้

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 การวิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบายลักษณะทั่วไปของลูกค้าบริษัท ฮอนด้าออโตโมบิล (ประเทศไทย ) 
จ ากัด ตัวแปรที่ใช้ศึกษาประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
  
ตารางท่ี 4.1 : จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 
หญิง 

รวม 

143 
257 
400 

 36 
64 
100 

ภาพที่ 4.1 :  เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

36%

64%
ชาย

หญิง
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ตารางท่ี 4.2 : จ านวนและรอ้ยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ  
 

อายุ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

15-19 ปี 
20-24 ปี 
25-29 ปี 
30-34 ปี 
35-39 ปี 
40-44 ปี 
มากกว่า 40 ปี 

รวม 
 

18 
52 
134 
110 
30 
33 
23 
400 

 5 
13 
33 
27 
8 
8 
6 

100 

4.78 
4.31 
3.91 
3.99 
3.33 
4.48 
4.04 
4.04 

0.647 
0.829 
0.761 
1.096 
0.758 
0.795 
1.022 
0.933 

 

 จากผลสรุปผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุ 25-29 ปี 134 ท่าน คิดเป็น 33% อายุ 30-34 ปี 110 
ท่าน คิดป็น 27% อายุ 20-24 ปี 52ท่าน คิดเป็น 13% อายุ 40-44 ปี 33 ท่านคิดเป็น 8% อายุ 35-39 ปี 
30 ท่าน คิดเป็น 8% อายุมากกว่า 40 ปี 23 ท่าน คิดเป็น 6% และอายุ 15-19 ปี 18 ท่าน คิดเป็น 5%  

ภาพที่ 4.2 :  อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

 

13%8%

5%

8%

27% 33%

6%

15-19 ปี

20-24 ปี

25-29 ปี

30-34 ปี

35-39 ปี

40-44 ปี

มากกวา่ 40 ปี
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ตารางท่ี 4.3 : จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามการศึกษา  
 

ระดับการศึกษา 
 

จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ประถมศกึษา 
มัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

รวม 

13 
11 
48 
185 
132 
11 
400 

3 
3 
12 
46 
33 
3 

100 

4.69 
5.00 
3.67 
4.19 
3.85 
3.75 
4.04 

0.751 
0.000 
0.063 
0.831 
1.088 
0.522 
0.933 

 
 จากผลสรุปผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี 185 ท่าน คิดเป็น 46% 
ระดับการศึกษาระดับปริญญาโท 132 ท่าน คิดเป็น 33% ระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 48 ท่าน คิดเป็น 12% ระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา 13 ท่าน คิดเป็น 3% ระดับการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 11 ท่าน คิดเป็น 3% และระดับการศึกษาระดับปริญญาเอก 11 ท่าน คิด
เป็น 3%  

ภาพที่ 4.3 : ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

3%

33%

46%

3% 3%

12%

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก
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ตารางท่ี 4.4 : จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอาชีพ  
 

ระดับรายได ้
 

จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

นักเรียน/นักศึกษา 
รับราชการ 
ธุรกิจส่วนตัว 
แม่บ้านหรือพ่อบ้าน 
รัฐวิสาหกิจ 
พนักงานบริษัทเอกชน 
อื่นๆโปรดระบุ 

รวม 

0 
17 
71 
12 
42 
241 
17 
400 

0 
4 
18 
3 
11 
60 
4 

100 

0 
3.76 
4.07 
3.83 
4.12 
4.01 
4.41 
4.04 

0.000 
1.091 
0.867 
1.193 
0.889 
0.942 
0.795 
0.933 

 
 จากผลสรุปผู้ตอบแบบสอบถามมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 241ท่าน คิดเป็น 60% มี
อาชีพธุรกิจส่วนตัว 71 ท่าน คิดเป็น 18% มีอาชีพรัฐวิสาหกิจ 42 ท่าน คิดเป็น 11% มีอาชีพรับ
ราชการ 17 ท่าน คิดเป็น อาชีพอื่นๆ 17 ท่าน คิดเป็น 4% และไม่มีผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพ
นักเรียนหรือนักศึกษา  
 
ภาพที่ 4.4 : อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

3%

18%
0% 4%

11%60%

4%

0%

นักเรียน/นักศึกษา

รับราชการ

ธุรกิจส่วนตัว

แม่บา้นหรือพอ่บา้น

รัฐวิสาหกิจ

พนักงานบริษัทเอกชน

อื่นๆโปรดระบุ
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ตารางท่ี 4.5 : จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามรายได ้
 

ระดับรายได ้
 

จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

น้อยกว่า 5,000บาท 
10,001-15,000บาท 
15,001-20,000บาท 
20,001-25,000บาท 
25,001-30,000บาท 
30,001-35,000บาท 
35,001-40,000บาท 
40,000บาทขึ้นไป 

รวม 

11 
1 
51 
39 
129 
47 
17 
0 

295 

4 
0 
17 
13 
44 
16 
6 
0 

100 

2.00 
3.00 
4.51 
4.56 
3.91 
4.68 
4.06 

0 
27.95 

0.000 
2.55 
0.543 
0.502 
0.931 
0.556 
0.248 

0 
0.940 

 
 จากผลสรุปผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับรายได้ 25,001-30,000 บาท 129 ท่าน คิดเป็น 44% 
ระดับรายได้ 15,001-20,000 บาท 51 ท่าน คิดป็น 17% ระดับรายได ้30,001-35,000 บาท 47 ท่าน 
คิดเป็น 16% ระดับรายได้ 20,001-25,000 บาท 39 ท่าน คิดเป็น 13% ระดับรายได้ 35,001-40,000
บาท 17 ท่าน คิดเป็น 6% ระดับรายได้น้อยกว่า 5,000 บาท 11 ท่าน คิดเป็น 4% ระดับรายได้ 
10,001-15,00 บาท 1ท่าน คิดเป็น 0% และไม่มีผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับรายได้ 40,000 บาทข้ึน
ไป  
 
ภาพที ่4.5 : ระดับรายได้ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

6%

16%

44%

13%

4%
17%

0%
น้อยกว่า 5,000บาท

10,001-15,000บาท

15,001-20,000บาท

20,001-25,000บาท

25,001-30,000บาท

30,001-35,000บาท

35,001-40,000บาท

40,000บาทข้ึนไป
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ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม 
การวิเคราะห ์โดยใช้สถิติพรรณนา ไดแ้ก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบายลักษณะทั่วไปเกี่ยวกับตัวแปรที่สนใจของลูกค้าบริษัท ฮอนด้าออโต
โมบิล (ประเทศไทย ) จ ากัด ดังแสดงในตารางที่ 4.6 – 4.8 
 
ตารางท่ี 4.6 :  แสดงถึงกิจกรรมที่เข้าร่วมของผู้ตอบแบบสอบถาม 
                 

กิจกรรมท่ีเข้าร่วม 
 

จ านวน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

Honda Green Bin Design Contest  
Honda Green Camp  
Honda Miracle Green  
Activity by Showroom 
Other 

รวม 

154 
75 
50 
93 
28 
400 

4.38 
4.40 
4.28 
4.30 
4.39 
4.36 

0.842 
0.735 
0.784 
0.749 
0.497 
0.772 

 
  จากตารางที่ 4.6 พฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมด้านกิจกรรมที่เข้าร่วม มีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุดอยู่ที่ 4.40 จ านวน 75ท่าน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ที่ 0.735 ได้แก่ กิจกรรม Honda Green 
Camp และพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมด้านกิจกรรมท่ีเข้าร่วม มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 4.280 จ านวน
50 ท่าน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ที ่0.784 ได้แก่ กิจกรรม Honda Miracle Green  
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ตารางท่ี 4.7 :  แสดงถึงจ านวนบุคคลท่ีเข้าร่วมกิจกรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

จ านวนบุคคลที่เข้าร่วม
กิจกรรมด้วย 

 

จ านวน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ท่านเดียว 
2 ท่าน 
3 ท่าน 
4 ท่านขึ้นไป 

รวม 

87 
148 
117 
46 
398 

4.57 
4.28 
4.41 
4.08 
4.35 

0.603 
0.817 
0.767 
0.778 
0.773 

 
จากตารางที่ 4.7 พฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมด้านจ านวนบุคคลทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม มี

ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดอยู่ที ่4.57 จ านวน 87 ท่าน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที ่0.603 ได้แก่ การมาเข้าร่วม
ท่านเดียว และพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมด้านจ านวนบุคคลทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด 4.08 จ านวน 46 ท่าน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที ่0.778 ได้แก่ ลูกค้าที่มาเข้าร่วมกิจกรรม 4 
ท่านขึ้นไป  
 
ตารางท่ี 4.8 :  แสดงถึงบุคคลท่ีเข้าร่วมกิจกรรมด้วยของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

บุคคลที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วย 
 

จ านวน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เพื่อน 
แฟน 
คู่รัก 
แม่บ้าน/พ่อบ้าน 
พ่อ/แม ่
ลูก 
ครอบครัว 
ญาติ 

รวม 

87 
74 
43 
42 
45 
24 
16 
10 
341 

4.38 
4.32 
4.30 
4.40 
4.38 
4.33 
4.13 
4.50 
4.35 

0.78 
0.85 
0.77 
0.73 
0.75 
0.76 
0.89 
0.71 
0.78 
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จากตารางที่ 4.8 พฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมด้านบุคลที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วย มีค่าเฉล่ีย
สูงที่สุดอยู่ที่ 4.50 จ านวน 10 ท่าน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที ่0.71 ได้แก ่ลูกค้าที่มากับญาติ และ
พฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมด้านบุคลที่เข้าร่วมกิจกรรมดว้ย ค่าเฉล่ียน้อยที่สุด 4.13 จ านวน16 
ท่าน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที ่0.89 ได้แก่ ลูกค้าที่มาเข้าร่วมกิจกรรมที่มากับครอบครัว 
 
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับทัศนคติที่มีต่อตราฮอนด้า ในด้านความเป็นบริษัทที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม 

การวิเคราะห์เกี่ยวกับทัศนคตทิี่มีผลตอ่ตราฮอนด้าในด้านความเป็นบริษัทที่ดีต่อ
สิ่งแวดล้อมโดยใช้ค่าเฉลี่ย 

ตารางท่ี 4.9 :  แสดงถึงค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อตราฮอนด้าในด้านความเป็น
บริษัทที่ดีต่อส่ิงแวดล้อม  

 
ทัศนคติต่อตราฮอนด้า ค่าเฉล่ีย ระดับทัศนคติ 

บริษัทฮอนด้ามีการจัดกิจกรรมเพื่อรักษา
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม 

4.04 เห็นด้วย 

บริษัทฮอนด้าเป็นบริษัทที่มีความห่วงใย
ต่อสภาพสิ่งแวดล้อม 

4.08 เห็นด้วย 

บริษัทฮอนด้าพยายามปลูกฝังจิตส านึก
ในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชน 

3.90 เห็นด้วย 

กิจกรรมต่างๆท่ีฮอนด้าท ามีส่วนช่วยใน
การรักษาสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น 

3.98 เห็นด้วย 

บริษัทฮอนด้ามีความตั้งใจจริงในการ
รักษาสิ่งแวดล้อมเมื่อเทียบกับบริษัท
รถยนต์อื่นๆ 

3.67 เห็นด้วย 

บริษัทฮอนด้าเป็นผู้น าในเรื่องการรักษา
สิ่งแวดล้อม 

3.52 เห็นด้วย 

ท่านอยากให้บริษัทฮอนด้าด าเนินธุรกิจ
อยู่ในประเทศไทยตลอดไป 

4.35 เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

รวม 3.93 เห็นด้วย 
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จากตารางที ่4.9  ผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติเห็นด้วยอย่างยิ่งกรณีที่ต้องการให้

บริษัทฮอนด้าด าเนินธุรกิจอยู่ในประเทศไทยตลอดไป ส่วนกรณบีริษัทฮอนด้ามีการจัดกิจกรรมเพื่อ
รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม บริษัทฮอนด้าเป็นบริษัทที่มีความห่วงใยต่อสภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัทฮอนด้าพยายามปลูกฝังจิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชน กิจกรรมต่างๆท่ี
ฮอนด้าท ามีส่วนช่วยในการรักษาสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น บริษัทฮอนด้ามีความตั้งใจจริงในการรักษา
สิ่งแวดล้อมเมื่อเทียบกับบริษัทรถยนต์อื่นๆ และบริษัทฮอนด้าเป็นผู้น าในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม
ผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคตเิห็นด้วย 
 

การทดสอบสมมติฐานที่ 1 
 
 การวิเคราะหพ์ฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมมีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อตรา
ฮอนด้า 
 
ตารางท่ี 4.10 :  การทดสอบสมมติฐานพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมมีความสมัพันธ์กับ

ทัศนคติต่อตราฮอนด้า  
  

พฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมมี
ความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อตราฮอนด้า 

Sig ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

กิจกรรมที่เข้าร่วม 0.088 ไม่มีความสัมพันธ์ 
จ านวนบุคคลที่เข้าร่วมกิจกรรม 0.408 ไม่มีความสัมพันธ์ 
บุคคลที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วย 0.000* มีความสัมพันธ์ 

 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 
 จากผลส ารวจพบว่าสมมติฐานข้อที ่1 พฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมมี
ความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อตราฮอนด้า ด้านกิจกรรมที่เข้าร่วมไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อตรา
ฮอนด้าเนื่องจากค่า Sig = 0.088 ด้านจ านวนบุคคลเข้าร่วมกิจกรรมไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อ
ตราฮอนด้าเนื่องจากค่า Sig = 0.408 และจากผลส ารวจพบว่าด้านบุคคลที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วยมี
ความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อตราฮอนด้าเนื่องจากค่า Sig = 0.000 
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การทดสอบสมมติฐานที่ 2 
 การวิเคราะหล์ักษณะของประชากรศาสตร์ของลูกค้าทีเ่ข้าร่วมกิจกรรมมีความสัมพันธ์กับ
ทัศนคติต่อตราฮอนด้า 
 
ตารางท่ี 4.11 :  การทดสอบสมมติฐานด้านเพศของผู้ตอบแบบสอบถามมีความสัมพันธ์กบัทัศนคติ

ต่อตราฮอนด้า  
 

ทัศนคติ ลักษณะ
ประชากรศาสตร์

ด้านเพศ 

t-tests for Equality of Means 

N T Sig. 

 A ชาย 143 0.07 0.780 
 หญิง 257   

B ชาย 143 3.43 0.060 
 หญิง 257   

C ชาย 143 2.31 0.120 
 หญิง 257   

D ชาย 143 0.62 0.420 
 หญิง 257   

E ชาย 143 1.80 0.180 
 หญิง 257   

F ชาย 143 0.23 0.620 
 หญิง 257   

G ชาย 143 0.06 0.790 
 หญิง 257   

 
ตัวแปรถูกแทนค่าด้วยค าถามดังนี้  

 A = บริษัทฮอนด้ามีการจัดกิจกรรมเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม  
 B = บริษัทฮอนด้าเป็นบริษัทที่มีความห่วงใยต่อสภาพสิ่งแวดล้อม 
 C = บริษัทฮอนด้าพยายามปลูกฝังจิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมใหกับเยาวชน 
 D = กิจกรรมต่างๆท่ีฮอนด้าท ามีส่วนช่วยในการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น 
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 E = บริษัทฮอนด้ามีความตั้งใจจริงในการรักษาสิ่งแวดล้อมเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัท
รถยนต์อื่นๆ 
 F = บริษัทฮอนด้าเป็นผู้น าในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม 
 G = ท่านอยากให้บริษัทฮอนด้าด าเนินธุรกิจอยู่ในประเทศไทยตลอดไป 

จากตารางที ่4.11 ผลการทดสอบด้วยสถิติ  Independent Samples t-test ซึ่งค่า Sig มากกว่า
ค่า α = 0.05 แสดงว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านเพศของผู้ตอบแบบสอบถามไม่มี
ความสัมพันธ์กับค าถามทัศนคติข้อใด ๆ เลย  
 
ตารางท่ี 4.12 :  การทดสอบสมมติฐานด้านอายุของผู้ตอบแบบสอบถามมีความสัมพันธ์กับทัศนคติ

ต่อตราฮอนด้า  
 

ทัศนคต ิ แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

A ระหว่างกลุ่ม 37.54 6 6.25 7.93 4.36 
 ภายในกลุ่ม 3.9.96 393 0.78   

B ระหว่างกลุ่ม 17.84 6 2.97 9.18 2.03 
 ภายในกลุ่ม 127.26 393 0.32   

C ระหว่างกลุ่ม 16.27 6 2.71 5.4 0.00* 
 ภายในกลุ่ม 197.3 393 0.5   

D ระหว่างกลุ่ม 12.1 6 2.01 3.57 0.00* 
 ภายในกลุ่ม 221.73 393 0.56   

E ระหว่างกลุ่ม 7.57 6 1.26 1.75 0.10 
 ภายในกลุ่ม 282.86 393 0.717   

F ระหว่างกลุ่ม 35.17 6 5.86 6.68 9.45 
 ระหว่างกลุ่ม 344.62 393 0.87   

G ภายในกลุ่ม 28.59 6 4.76 8.96 3.49 
 ภายในกลุ่ม 208.99 393 0.53   

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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ตัวแปรถูกแทนค่าด้วยค าถามดังนี้  
 A = บริษัทฮอนด้ามีการจัดกิจกรรมเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม  
 B = บริษัทฮอนด้าเป็นบริษัทที่มีความห่วงใยต่อสภาพสิ่งแวดล้อม 
 C = บริษัทฮอนด้าพยายามปลูกฝังจติส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมใหกับเยาวชน 
 D = กิจกรรมต่างๆท่ีฮอนด้าท ามีส่วนช่วยในการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น 
 E = บริษัทฮอนด้ามีความตั้งใจจริงในการรักษาสิ่งแวดล้อมเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัท
รถยนต์อื่นๆ 
 F = บริษัทฮอนด้าเป็นผู้น าในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม 
 G = ท่านอยากให้บริษัทฮอนด้าด าเนินธุรกิจอยู่ในประเทศไทยตลอดไป 

จากตารางที ่4.12 ผลการทดสอบด้วยสถิติ One-Way ANOVA ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 
0.05 ซึ่งค่า Sig มากกว่าค่า α = 0.05 แสดงว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านอายุของผู้ตอบ
แบบสอบถามไม่มีความสัมพันธ์กับค าถามทัศนคติข้อ A B E F G และมีความสัมพันธ์กับค าถาม
ทัศนคติข้อ C D  
 

ตารางท่ี 4.13 :  การทดสอบสมมติฐานด้านการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามมีความสัมพันธ์กับ
ทัศนคติต่อตราฮอนด้า  

 
ทัศนคต ิ แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

A ระหว่างกลุ่ม 35.38 5 7.07 8.93 4.73 
 ภายในกลุ่ม 312.12 394 0.79   

B ระหว่างกลุ่ม 14.09 5 2.81 8.47 1.23 
 ภายในกลุ่ม 131.01 394 0.33   

C ระหว่างกลุ่ม 44.72 5 8.94 20.86 1.63 
 ภายในกลุ่ม 168.85 394 0.42   

D ระหว่างกลุ่ม 48.46 5 9.69 20.6 2.74 
 ภายในกลุ่ม 185.37 394 0.47   

E ระหว่างกลุ่ม 33.06 5 6.61 10.12 3.91 
 ภายในกลุ่ม 257..37 394 0.65   

          (ตารางมีต่อ) 
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ตารางท่ี 4.13 (ต่อ) :   การทดสอบสมมติฐานด้านการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามมีความสัมพันธ์
กับทัศนคติต่อตราฮอนด้า  

 
ทัศนคต ิ แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

F ระหว่างกลุ่ม 53.76 5 10.75 12.99 1.02 
 ระหว่างกลุ่ม 326.03 394 0.82   

G ภายในกลุ่ม 9.3 5 1.86 3.21 0.00* 
 ภายในกลุ่ม 228.28 394 0.57   

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 

ตัวแปรถูกแทนค่าด้วยค าถามดังนี้  
 A = บริษัทฮอนด้ามีการจัดกิจกรรมเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม  
 B = บริษัทฮอนด้าเป็นบริษัทที่มีความห่วงใยต่อสภาพสิ่งแวดล้อม 
 C = บริษัทฮอนด้าพยายามปลูกฝังจิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมใหกับเยาวชน 
 D = กิจกรรมต่างๆท่ีฮอนด้าท ามีส่วนช่วยในการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น 
 E = บริษัทฮอนด้ามีความตั้งใจจริงในการรักษาสิ่งแวดล้อมเมือ่เปรียบเทียบกับบริษัท
รถยนต์อื่นๆ 
 F = บริษัทฮอนด้าเป็นผู้น าในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม 
 G = ท่านอยากให้บริษัทฮอนด้าด าเนินธุรกิจอยู่ในประเทศไทยตลอดไป 

จากตารางที ่4.13 ผลการทดสอบด้วยสถิติ One-Way ANOVA ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 
0.05 ซึ่งค่า Sig มากกว่าค่า α = 0.05 แสดงว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านระดับการศึกษาของ
ผู้ตอบแบบสอบถามไม่มีความสัมพันธ์กับค าถามทัศนคติข้อ A B C D E F  และมีความสัมพันธ์กับ
ค าถามทัศนคติข้อ G 
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ตารางท่ี 4.14 :  การทดสอบสมมติฐานด้านอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถามมีความสัมพันธ์กับ
ทัศนคติต่อตราฮอนด้า  

 
ทัศนคต ิ แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

A ระหว่างกลุ่ม 4.65 5 0.93 1.06 0.37 
 ภายในกลุ่ม 342.85 394 0.87   

B ระหว่างกลุ่ม 2.41 5 0.48 1.33 0.24 
 ภายในกลุ่ม 142.69 394 0.36   

C ระหว่างกลุ่ม 3.7 5 0.74 1.39 0.22 
 ภายในกลุ่ม 209.86 394 0.53   

D ระหว่างกลุ่ม 3.45 5 0.69 1.18 0.31 
 ภายในกลุ่ม 230.38 394 0.58   

E ระหว่างกลุ่ม 5.27 5 1.05 1.45 0.20 
 ภายในกลุ่ม 285.16 394 0.72   

F ระหว่างกลุ่ม 3.75 5 0.75 0.78 0.55 
 ระหว่างกลุ่ม 376.04 394 0.95   

G ภายในกลุ่ม 5.82 5 1.16 1.97 0.08 
 ภายในกลุ่ม 231.76 394 0.58   

 
ตัวแปรถูกแทนค่าด้วยค าถามดังนี้  

 A = บริษัทฮอนด้ามีการจัดกิจกรรมเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม  
 B = บริษัทฮอนด้าเป็นบริษัทที่มีความห่วงใยต่อสภาพสิ่งแวดล้อม 
 C = บริษัทฮอนด้าพยายามปลูกฝังจิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมใหกับเยาวชน 
 D = กิจกรรมต่างๆท่ีฮอนด้าท ามีส่วนช่วยในการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น 
 E = บริษัทฮอนด้ามีความตั้งใจจริงในการรักษาสิ่งแวดล้อมเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัท
รถยนต์อื่นๆ 
 F = บริษัทฮอนด้าเป็นผู้น าในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม 
 G = ท่านอยากให้บริษัทฮอนด้าด าเนินธุรกิจอยู่ในประเทศไทยตลอดไป 
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จากตารางที ่4.14 ผลการทดสอบด้วยสถิติ One-Way ANOVA ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 
0.05 ซึ่งค่า Sig มากกว่าค่า α = 0.05 แสดงว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านอาชีพของผู้ตอบ
แบบสอบถามไม่มีความสัมพันธ์กับค าถามทัศนคติข้อใดๆเลย  
 
ตารางท่ี 4.15 :  การทดสอบสมมติฐานด้านสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามมีความสัมพันธ์กับ

ทัศนคติต่อตราฮอนด้า  
 

ทัศนคต ิ แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

A ระหว่างกลุ่ม 1.26 1 1.26 1.45 0.22 
 ภายในกลุ่ม 346.24 398 0.86   

B ระหว่างกลุ่ม 0.29 1 0.29 0.79 0.37 
 ภายในกลุ่ม 144.81 398 0.36   

C ระหว่างกลุ่ม 1.37 1 1.37 2.57 0.10 
 ภายในกลุ่ม 212.2 398 0.53   

D ระหว่างกลุ่ม 1.48 1 1.48 2.53 0.11 
 ภายในกลุ่ม 232.35 398 0.58   

E ระหว่างกลุ่ม 0.57 1 0.57 0.78 0.37 
 ภายในกลุ่ม 289.86 398 0.72   

F ระหว่างกลุ่ม 0.54 1 0.54 0.57 0.44 
 ระหว่างกลุ่ม 379.25 398 0.95   

G ภายในกลุ่ม 1.97 1 1.97 3.32 0.06 
 ภายในกลุ่ม 235.61 398 0.59   

 
ตัวแปรถูกแทนค่าด้วยค าถามดังนี้  

 A = บริษัทฮอนด้ามีการจัดกิจกรรมเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม  
 B = บริษัทฮอนด้าเป็นบริษัทที่มีความห่วงใยต่อสภาพสิ่งแวดล้อม 
 C = บริษัทฮอนด้าพยายามปลูกฝังจิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมใหกับเยาวชน 
 D = กิจกรรมต่างๆท่ีฮอนด้าท ามีส่วนช่วยในการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น 
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 E = บริษัทฮอนด้ามีความตั้งใจจริงในการรักษาสิ่งแวดล้อมเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัท
รถยนต์อื่นๆ 
 F = บริษทัฮอนด้าเป็นผู้น าในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม 
 G = ท่านอยากให้บริษัทฮอนด้าด าเนินธุรกิจอยู่ในประเทศไทยตลอดไป 

จากตารางที ่4.15  ผลการทดสอบด้วยสถิติ One-Way ANOVA ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 
0.05 ซึ่งค่า Sig มากกว่าค่า α = 0.05 แสดงว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ดา้นสถานภาพของ
ผู้ตอบแบบสอบถามไม่มีความสัมพันธ์กับค าถามทัศนคติข้อใดๆเลย  
 
ตารางท่ี 4.16 :  การทดสอบสมมติฐานด้านรายได้ของผู้ตอบแบบสอบถามมีความสัมพันธ์กับ

ทัศนคติต่อตราฮอนด้า  
 

ทัศนคต ิ แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

A ระหว่างกลุ่ม 90.59 7 12.94 20.09 1.13 
 ภายในกลุ่ม 227.4 353 0.64   

B ระหว่างกลุ่ม 22.4 7 3.2 11.14 9.45 
 ภายในกลุ่ม 101.39 353 0.28   

C ระหว่างกลุ่ม 39.36 7 5.62 14.14 3.39 
 ภายในกลุ่ม 140.36 353 0.39   

D ระหว่างกลุ่ม 82.27 7 11.75 31.56 6.58 
 ภายในกลุ่ม 131.44 353 0.37   

E ระหว่างกลุ่ม 49.53 7 7.07 11.95 1.08 
 ภายในกลุ่ม 209.01 353 0.59   

F ระหว่างกลุ่ม 111.81 7 15.97 23.64 2.54 
 ระหว่างกลุ่ม 238.48 353 0.67   

G ภายในกลุ่ม 88.13 7 12.59 41.46 1.79 
 ภายในกลุ่ม 107.19 353 0.3   
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ตัวแปรถูกแทนค่าด้วยค าถามดังนี้  
 A = บริษัทฮอนด้ามีการจัดกิจกรรมเพื่อรักษาส่ิงแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม  
 B = บริษัทฮอนด้าเป็นบริษัทที่มีความห่วงใยต่อสภาพสิ่งแวดล้อม 
 C = บริษัทฮอนด้าพยายามปลูกฝังจิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมใหกับเยาวชน 
 D = กิจกรรมต่างๆท่ีฮอนด้าท ามีส่วนช่วยในการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น 
 E = บริษัทฮอนด้ามีความตั้งใจจริงในการรักษาสิ่งแวดล้อมเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัท
รถยนต์อื่นๆ 
 F = บริษัทฮอนด้าเป็นผู้น าในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม 
 G = ท่านอยากให้บริษัทฮอนด้าด าเนินธุรกิจอยู่ในประเทศไทยตลอดไป 

จากตารางที ่4.16 ผลการทดสอบด้วยสถิติ One-Way ANOVA ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 
0.05 ซึ่งค่า Sig มากกว่าค่า α = 0.05 แสดงว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านรายได้ของผู้ตอบ
แบบสอบถามไม่มีความสัมพันธ์กับค าถามทัศนคติข้อใดๆเลย  
 
ตารางท่ี 4.17 :  สรุปการทดสอบสมมติฐาน 
  

ทัศนคติ 
Sig 

เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ สถานภาพ รายได ้
A 0.78 4.36 4.73 0.37 0.22 1.13 
B 0.06 2.03 1.23 0.24 0.37 9.45 
C 0.12 0.00* 1.63 0.22 0.10 3.39 
D 0.42 0.00* 2.74 0.31 0.11 6.58 
E 0.18 0.10 3.91 0.20 0.37 1.08 
F 0.62 9.45 1.02 0.55 0.44 2.54 
G 0.79 3.49 0.00* 0.08 0.06 1.79 

*มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 
ตัวแปรถูกแทนค่าด้วยค าถามดังนี้  

 A = บริษัทฮอนด้ามีการจัดกิจกรรมเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม  
 B = บริษัทฮอนด้าเป็นบริษัทที่มีความห่วงใยต่อสภาพสิ่งแวดล้อม 
 C = บริษัทฮอนด้าพยายามปลูกฝังจิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมใหกับเยาวชน 



 57 

 D = กิจกรรมต่างๆท่ีฮอนด้าท ามีส่วนช่วยในการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น 
 E = บริษัทฮอนด้ามีความตั้งใจจริงในการรักษาสิ่งแวดล้อมเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัท
รถยนต์อื่นๆ 
 F = บริษัทฮอนด้าเป็นผู้น าในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม 
 G = ท่านอยากให้บริษัทฮอนด้าด าเนินธรุกิจอยู่ในประเทศไทยตลอดไป 
 

จากตารางที ่4.17  ผลการทดสอบด้วยสถิติ Independent Samples t-test ด้านเพศ และ One 
Way ANOVA ด้านอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพครอบครัว รายได้ ที่ระดับนัยส าคัญทาง
สถิติที่ 0.05 ซึ่งค่า Sig มากกว่าค่า α = 0.05 แสดงว่ามีความสัมพันธร์ะหว่าง2ตัวแปรดังนี้  

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านอายุของผู้ตอบแบบสอบถามมีความสัมพันธ์กับค าถาม
ทัศนคติข้อC ที่ถามว่าบริษัทฮอนด้าพยายามปลูกฝังจิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมใหกับเยาวชน 
และมีความสัมพันธ์กับค าถามทัศนคติข้อD ที่ถามว่ากิจกรรมต่างๆที่ฮอนด้าท ามีส่วนชว่ยในการ
รักษาสภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น  

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามมีความสัมพันธ์
กับค าถามทัศนคติข้อG ที่ถามว่าท่านอยากให้บริษัทฮอนด้าด าเนินธุรกิจอยู่ในประเทศไทยตลอดไป 

ผลการทดสอบด้วยสถิติ Independent Samples t-test ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่ง
ค่า Sig มากกว่าค่า α = 0.05 แสดงว่าไม่มีความสัมพันธ์ระหว่าง2ตัวแปรดังนี ้

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านเพศของผู้ตอบแบบสอบถามไม่มีความสัมพันธ์กับค าถาม
ทัศนคติทุกข้อ  

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านอายุของผู้ตอบแบบสอบถามไม่มีความสัมพันธ์กับค าถาม
ทัศนคติข้อ A B E F G ที่ถามว่า ข้อA บริษัทฮอนด้ามีการจัดกิจกรรมเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็น
รูปธรรม ข้อB บริษัทฮอนด้าเป็นบริษัทที่มีความห่วงใยต่อสภาพสิ่งแวดล้อม ข้อE บริษัทฮอนด้ามี
ความตั้งใจจริงในการรักษาสิ่งแวดล้อมเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทรถยนต์อื่นๆ ข้อF บริษัทฮอนด้า
เป็นผู้น าในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม ข้อG ท่านอยากให้บริษัทฮอนด้าด าเนินธุรกิจอยู่ในประเทศ
ไทยตลอดไป 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามไม่มี
ความสัมพันธ์กับค าถามทัศนคติข้อ A B C D E F ที่ถามว่า ข้อA บริษัทฮอนด้ามีการจัดกิจกรรมเพื่อ
รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม ข้อB บริษัทฮอนด้าเป็นบริษัทที่มีความห่วงใยต่อสภาพ
สิ่งแวดล้อม ข้อC บริษัทฮอนด้าพยายามปลูกฝังจิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมใหกับเยาวชน ข้อ
D กิจกรรมต่างๆท่ีฮอนด้าท ามีส่วนช่วยในการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น ข้อE บริษทัฮอนด้ามี
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ความตั้งใจจริงในการรักษาสิ่งแวดล้อมเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทรถยนต์อื่นๆ ข้อF บริษัทฮอนด้า
เป็นผู้น าในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม ข้อG ท่านอยากให้บริษัทฮอนด้าด าเนินธุรกิจอยู่ในประเทศ
ไทยตลอดไป 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามไม่มี
ความสัมพันธ์กับค าถามทัศนคติข้อ A B C D E F ที่ถามว่า ข้อA บริษัทฮอนด้ามีการจัดกิจกรรมเพื่อ
รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม ข้อB บริษัทฮอนด้าเป็นบริษัทที่มีความห่วงใยต่อสภาพ
สิ่งแวดล้อม ข้อC บริษัทฮอนด้าพยายามปลูกฝังจิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมใหกับเยาวชน ข้อ
D กิจกรรมต่างๆท่ีฮอนด้าท ามีส่วนช่วยในการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น ข้อE บริษัทฮอนด้ามี
ความตั้งใจจริงในการรักษาสิ่งแวดล้อมเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทรถยนต์อื่นๆ ข้อF บริษัทฮอนด้า
เป็นผู้น าในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม ลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านอาชีพของผู้ตอบ
แบบสอบถามไม่มีความสัมพันธ์กับค าถามทัศนคติทุกข้อ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้าน
สถานภาพครอบครัวของผู้ตอบแบบสอบถามไม่มีความสัมพันธ์กับค าถามทัศนคติทุกข้อ ลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์ด้านรายได้ของผู้ตอบแบบสอบถามไม่มีความสัมพันธ์กับค าถามทัศนคติทุกข้อ  

 



บทที่ 5   
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมท่ี
บริษัทจัดขึ้นกับทัศนคติต่อตรา ศึกษากรณีลูกค้าของบริษัท ฮอนด้าออโตโมบิล (ประเทศไทย) 
จ ากัดในเขตกรุงเทพมหานคร” ระเบียบวิธีวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) 
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้คือ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ที่ทราบกิจกรรมเพื่อสังคมประเภทเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมของ
ฮอนด้าจ านวน 400 คน การวิจัยครั้งนี้ใชก้ารสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple – Random Sampling) 
แล้วใช้ค าถามคัดเลือกก่อนเข้าสู่ค าถามบทที ่1 (Screening Question) และท าการเลือกย่านธุรกิจของ
กรุงเทพมหานครทั้งหมด 4ย่าน โดยมีการแจกแบบสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภาคสนาม แบบสอบถาม
ในการส ารวจครั้งนี้จะถามเฉพาะลูกค้าทีท่ราบว่ามีกิจกรรมและเคยเข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้น ทัศนคติ
ที่ท าการตั้งสมมติฐานเป็นทัศนคติต่อตราในด้านความเป็นบริษัทที่ดีต่อส่ิงแวดล้อม  
 
อธิบายผลการศึกษา 

การศึกษาเฉพาะบุคคลนี ้การใช้เทคนิคการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) และท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยใช้ค่าสถิต ิได้แก ่การแจกแจงความถี ่ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความสัมพันธ ์Independent Samples t-test และ 
One Way ANOVA 

 ผลการส ารวจพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญท่ี่ตอบแบบสอบถามมีอายุ 25-29 ปี คิดเป็น 34% 
ศึกษาระดับปริญญาตรี 46% ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 60% มีระดับรายได้ 25,001-
30,000บาท 36% ด้านพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมด้านกิจกรรมใดที่ลูกค้าไปเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ
สังคมหรือกิจกรรมใดที่เข้าร่วมนั้นไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติ ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์มีค่า 
0.088 เนื่องจากเพศชายให้ความส าคัญมากกว่าเพศหญิง โดยเพศชายให้ความส าคัญอยู่ที่ค่าเฉลี่ย 
2.46 เพศหญิงให้ความส าคัญอยู่ที่ค่าเฉลี่ย 2.30 พฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมด้านลูกค้า
มาเข้าร่วมกิจกรรมคร้ังละกี่ท่านหรือเข้าร่วมกิจกรรมคร้ังละกี่ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์กับทศันคติ ค่า
ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์มีค่า 0.408 เนื่องจากเพศชายให้ความส าคัญมากกว่าเพศหญิงดังกล่าวไป
แล้ว พฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมด้านลูกค้ามาเข้าร่วมกิจกรรมกับใครหรือเข้าร่วม
กิจกรรมกับใคร มีความสัมพันธ์กับทัศนคติ ค่าค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์มีค่า 0.000 
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 จากผลการส ารวจในด้านลักษณะการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมของลูกค้าพบว่าการที่ลูกค้า
เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมแบบมากับญาติมีทัศนคติดีที่สุด ค่าเฉล่ีย 4.50 และลูกค้าที่มาเข้าร่วม
กิจกรรมกับครอบครัวมีทัศนคติน้อยที่สุด ค่าเฉล่ีย 4.13 ผลจากการส ารวจว่าลูกค้าเข้ารว่มกิจกรรม
เพื่อสังคมครั้งละกี่ท่านมีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อตราฮอนด้าพบว่าลูกค้าไปเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ
สังคมครั้งละ1ท่าน มีทัศนคติดีที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.57 หรือมีค่าเฉลี่ยสูงสุดมีทัศนคติต่อตราฮอนด้าดี
ที่สุดนั่นเอง ลูกค้าไปเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมครั้งละ 5ท่านมีทัศนคติน้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย 2.00  
 ลูกค้าเข้าร่วมกิจกรรมฮอนด้า กรีน แคมป์ (Honda Green Camp) มีค่าเฉล่ียสูงสุด ค่าเฉลี่ย 
4.40 มีทัศนคติดีที่สุด กิจกรรมฮอนด้า มิราเคิล กรีน (Honda Miracle Green) มีทัศนคติต่อตรา
ฮอนด้าน้อยที่สุด 4.280  

ผลการทดสอบด้วยสถิต ิIndependent Samples t-test ด้านเพศ และ One Way ANOVA 
ด้านอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพครอบครัว รายได้ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งค่า 
Sig มากกว่าค่า α = 0.05 แสดงว่ามีความสัมพันธ์ระหว่าง2ตัวแปรดังนี้  

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านอายุของผู้ตอบแบบสอบถามมีความสัมพันธ์กับค าถาม
ทัศนคติข้อC ที่ถามว่าบริษัทฮอนด้าพยายามปลูกฝังจิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมใหกับเยาวชน 
และมีความสัมพันธ์กับค าถามทัศนคติข้อD ที่ถามว่ากิจกรรมต่างๆท่ีฮอนด้าท ามีส่วนช่วยในการ
รักษาสภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น  

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ดา้นระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามมีความสัมพันธ์
กับค าถามทัศนคติข้อG ที่ถามว่าท่านอยากให้บริษัทฮอนด้าด าเนินธุรกิจอยู่ในประเทศไทยตลอดไป 

ผลการทดสอบด้วยสถิติ Independent Samples t-test ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่ง
ค่า Sig มากกว่าค่า α = 0.05 แสดงว่าไม่มีความสัมพันธ์ระหว่าง2ตัวแปรดังนี ้

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านเพศของผู้ตอบแบบสอบถามไม่มีความสัมพันธ์กับค าถาม
ทัศนคติทุกข้อ  

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านอายุของผู้ตอบแบบสอบถามไม่มีความสัมพันธ์กับค าถาม
ทัศนคติข้อ A B E F G ที่ถามว่า ข้อA บริษัทฮอนด้ามีการจัดกิจกรรมเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็น
รูปธรรม ข้อB บริษัทฮอนด้าเป็นบริษัทที่มีความห่วงใยต่อสภาพสิ่งแวดล้อม ข้อE บริษัทฮอนด้ามี
ความตั้งใจจริงในการรักษาสิ่งแวดล้อมเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทรถยนต์อื่นๆ ข้อF บริษัทฮอนด้า
เป็นผู้น าในเรื่องการรักษาส่ิงแวดล้อม ข้อG ท่านอยากให้บริษัทฮอนด้าด าเนินธุรกิจอยู่ในประเทศ
ไทยตลอดไป 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามไม่มี
ความสัมพันธ์กับค าถามทัศนคติข้อ A B C D E F ที่ถามว่า ข้อA บริษัทฮอนด้ามีการจัดกิจกรรมเพื่อ
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รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม ข้อB บริษัทฮอนด้าเป็นบริษัทที่มีความห่วงใยต่อสภาพ
สิ่งแวดล้อม ข้อC บริษัทฮอนด้าพยายามปลูกฝังจิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมใหกับเยาวชน ข้อ
D กิจกรรมต่างๆท่ีฮอนด้าท ามีส่วนช่วยในการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น ข้อE บริษัทฮอนด้ามี
ความตั้งใจจริงในการรักษาสิ่งแวดล้อมเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทรถยนต์อื่นๆ ข้อF บริษัทฮอนด้า
เป็นผู้น าในเรื่องการรักษาส่ิงแวดล้อม ข้อG ท่านอยากให้บริษัทฮอนด้าด าเนินธุรกิจอยู่ในประเทศ
ไทยตลอดไป 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามไม่มี
ความสัมพันธ์กับค าถามทัศนคติข้อ A B C D E F ที่ถามว่า ข้อA บริษัทฮอนด้ามีการจัดกิจกรรมเพื่อ
รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม ข้อB บริษัทฮอนด้าเป็นบริษัทที่มีความห่วงใยต่อสภาพ
สิ่งแวดล้อม ข้อC บริษัทฮอนด้าพยายามปลูกฝังจิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมใหกับเยาวชน ข้อ
D กิจกรรมต่างๆท่ีฮอนด้าท ามีส่วนช่วยในการรักษาสภาพสิ่งแวดลอ้มให้ดีขึ้น ข้อE บริษัทฮอนด้ามี
ความตั้งใจจริงในการรักษาสิ่งแวดล้อมเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทรถยนต์อื่นๆ ข้อF บริษัทฮอนด้า
เป็นผู้น าในเรื่องการรักษาส่ิงแวดล้อม  

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถามไม่มีความสัมพันธ์กับ
ค าถามทัศนคติทุกข้อ  

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านสถานภาพครอบครัวของผู้ตอบแบบสอบถามไม่มี
ความสัมพันธ์กับค าถามทัศนคติทุกข้อ  

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านรายไดข้องผู้ตอบแบบสอบถามไม่มีความสัมพันธ์กับ
ค าถามทัศนคติทุกข้อ  
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา 

1. เพื่อวัดความคิดเห็นของลูกค้าและเพื่อการปรับปรุงกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท 
รวมทั้งความสัมพันธ์ในด้านพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม จากผลการส ารวจพบว่าการที่ลูกค้ามา
เข้าร่วมกิจกรรมกับใคร และการมาเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมคร้ังละกี่ท่าน มีความสัมพันธ์กับ
ทัศนคติต่อตราฮอนด้าในด้านความเป็นบริษัทที่ดีต่อส่ิงแวดล้อม โดยบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล ฯ 
สามารถน าข้อมูลนี้ไปจัดรูปแบบกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับลักษณะการเข้าร่วมให้มากที่สุด กล่าวคือ
จากผลการส ารวจพบว่าการที่ลูกค้ามาเข้าร่วมกิจกรรมกับญาติมีทัศนคติต่อตราฮอนด้า ในด้านดี 
บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล ฯ จึงควรจัดกิจกรรมทีเ่ป็นแบบลูกค้ามาเข้าร่วมกับครอบครัวได้ ใน
กิจกรรมอาจประกอบไปด้วยกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมประเภทสร้างความสัมพันธ์ของกลุ่มญาติและ
ลูกค้าฮอนด้า ในทางกลับกันจากผลการส ารวจในงานวิจัยนี้พบว่าการที่ลูกค้ามาเข้าร่วมกิจกรรมกับ
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ครอบครัวมีทัศนคติต่อตราฮอนด้าน้อย ซึ่งบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล ฯ จะต้องน าข้อมูลนี้ไปศึกษา
มากขึ้นว่าควรจะเพิ่มเติมอะไรในกิจกรรม หรือควรท ากิจกรรมเป็นรูปแบบครอบครัวมาเข้าร่วม
กิจกรรมโดยเฉพาะหรือไม่ เป็นต้น  

2. ท าให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกับทัศนคติต่อตรา
ฮอนด้า โดยผลจากการส ารวจสามารถน ามาใช้เป็นข้อมูล และบริษัทอื่นๆที่จัดกิจกรรมและศึกษา
งานวิจัยนี้ได้เข้าใจถึงข้อมูลที่ศึกษาจากลูกค้าที่มาเข้าร่วมกิจกรรม ได้เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง  
เพื่อให้บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากัด และบริษัทในเครือฮอนด้า ใช้เป็นข้อมูลใน
การปรับปรุงกิจกรรมเพือ่สังคมต่อไป บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล ฯ สามารถศึกษาผลวิจัยใน
งานวิจัยนี้ถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรเพื่อการจัดกิจกรรมในอนาคตได้ตรงกับความสัมพันธ์ที่เกิด
ขึ้นกับทัศนคติที่มีต่อตราฮอนด้า ในด้านความเป็นบริษัทที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม อันได้แก่ ปัจจัยลักษณะ
ทางด้านประชากรศาสตร์ในการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมด้านอายุ และระดับการศึกษา ซึ่งมี
ความสัมพันธ์ต่อทัศนคติข้อที่ถามว่า บริษัทฮอนด้าพยายามปลูกฝังจิตส านึกในการรักษา
สิ่งแวดล้อมใหก้ับเยาวชนกิจกรรมต่างๆท่ีฮอนด้าท ามีส่วนช่วยในการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมให้ดี
ขึ้น และ ท่านอยากให้บริษทัฮอนด้าด าเนินธุรกิจอยู่ในประเทศไทยตลอดไป 

3. เพื่อเป็นข้อมูลให้บริษัทที่ด าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอยู่และที่ก าลังริเร่ิมด าเนินกิจกรรม
เพื่อสังคมเพื่อศึกษาและใช้เป็นข้อมูลในการท ากิจกรรม จากผลการส ารวจในงานวิจัยนี้พบว่าการจัด
กิจกรรมเพื่อสังคมควรจัดจ านวนคนเข้าร่วมกิจกรรมต้ังแต่ 1ท่านขึ้นไปแต่ไม่ถึง5ท่าน และจากผล
การส ารวจอาจบอกได้ว่ากิจกรรมเพื่อสังคมนั้นควรเป็นกิจกรรมที่ไปท าในพื้นที่จริงๆ ลูกค้ามีเวลา
ท ากิจกรรมทั้งวันเนื่องจากรูปแบบของกิจกรรมฮอนด้า กรีน แคมป์ (Honda Green Camp) เป็นการ
ออกไปปลูกต้นไม้จริงๆ และลูกค้าอยู่ร่วมกิจกรรมตั้งแต่ 1ถึง2 วัน ซึ่งกิจกรรมกิจกรรมฮอนด้า กรีน 
แคมป์ (Honda Green Camp)เป็นกิจกรรมท่ีลูกค้ามีทัศนคติต่อตราฮอนด้าดี ในขณะที่กิจกรรม
ฮอนด้า มิราเคิล กรีน (Honda Miracle Green) ประเภทกิจกรรมมีลักษณะเดินชมนิทรรศการซึ่ง
ไม่ได้ลงมือปลูกต้นไม้จริงมากนัก และเป็นช่วงเวลาการท ากิจกรรมที่ส้ันกว่ากิจกรรม ฮอนด้า กรีน 
แคมป์ (Honda Green Camp) 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. บริษัทที่สนใจจะท ากิจกรรมเพื่อสังคมควรพิจารณารูปแบบกิจกรรมให้เหมาะกับกลุ่ม
ลูกค้าซ่ึงบริษัทควรท ากิจกรรมพิเศษด้วยความเข้าใจลักษณะการมาเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมของ
ลูกคา้ ซึ่งส่วนมากมาเข้าร่วมกิจกรรมกับญาต ิและรองลงมาลูกค้ามาเข้าร่วมกิจกรรมแม่บ้านพ่อบ้าน 
เพื่อน กิจกรรมควรจัดช่วงวันหยุด หรือวันเสาร์และวันอาทิตย์ เนื่องจากบริษัทสามารถเชิญชวน



 63 

ลูกค้าในกล่มที่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติสูงได้แก่ ลูกค้าที่เป็นพนักงานบริษัทได้อย่างเต็มที่ ซึ่ง
กลุ่มลูกค้าที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมที่ตอบแบบสอบถามงานวิจัยนี้มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน  

2. ควรมีการส ารวจลูกค้าเพิ่มเติมทั้งก่อนและหลังการท ากิจกรรม พร้อมทั้งมีการ
ประชาสัมพันธ์และอธิบายข้อมูลด้านวัตถุประสงค์ และประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมและกลบั
เข้ามาร่วมอีกอย่างชัดเจน 

3. บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล ฯ ควรจัดกิจกรรมให้ตรงกับลักษณะการเข้าร่วมกิจกรรม
เพื่อสังคมให้มากที่สุด ได้แก่ กิจกรรมท่ีลูกค้าสามารถมาเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมๆกับญาติของลูกค้า  

4. จากผลการส ารวจ หากบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล ฯ สามารถจัดกลุ่มลูกค้าแบง่แยก
ตามลักษณะการเข้าร่วมกิจกรรม จัดกลุ่มลูกค้าที่มีอายุใกล้เคียงกันมาท ากิจกรรมร่วมกัน หรือ ระดับ
การศึกษาที่ใกล้เคียงกันมาท ากิจกรรมร่วมกัน จะท าให้ทัศนคติที่มีต่อตราสินค้าดีขึ้นหรือไม่ บริษัท
ฯ จึงควรส ารวจข้อมูลมากขึ้นก่อนการท ากิจกรรมในครั้งต่อไป  
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ผู้สนใจควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมว่ากิจกรรมควรมีลักษณะแบบใด โดยแยกตาม
ลักษณะการเข้าร่วมกิจกรรม เช่น ปัจจับด้านอายุ และ ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับทัศนคติ
ต่อตราสินค้าโดยการวัดค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์จากการวิจัยนี้ ผู้สนใจจึงควรศึกษามากขึ้น
ในช่วงอายุที่แตกต่างกัน ช่วงใดจะมีความสัมพันธ์กับทัศนคติมากที่สุด และน้อยที่สุด รวมทั้งด้าน
ระดับการศึกษา ด้วยเช่นกัน  

2. ผู้สนใจควรท าวิจัยเรื่องแนวโน้มในการด าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกันของบริษัทที่
ผลิตรถยนต์เช่นเดียวกัน เพือให้บริษัทที่ผลิตรถยนต์ทั้งหมดทัง้เล็กใหญ่สามารถท ากิจกรรมร่วมกัน 
เกิดภาพรวมใหญ่ เป็นกิจกรรม CSR ของประเทศไทยโดยกลุ่มผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศไทยเป็นต้น  

3. ผู้สนใจควรศึกษาแนวโน้มของลูกค้าในการเข้าร่วมกิจกรรมและสิ่งท่ีคาดว่าจะได้รับ
หากลูกค้าจะเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมคร้ังต่อไป เพื่อองค์กรอืน่ๆที่ก าลังจะท ากิจกรรมเพื่อสังคม
สามารถน าข้อมูลไปประเมินผลเบื้องต้นได้ว่า ลูกค้าเป้าหมายมีแนวโน้มจะมาเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ
สังคมของบริษัทไหม ถ้าไม่แล้วองค์กรจะได้อะไรจากกิจกรรมเพื่อสังคม  

4. ศึกษากลุ่มลูกค้าทีม่ีทัศนคติต่อตราฮอนด้าที่ระดับต่ ากว่าค่าเฉลี่ยมากขึน้ ค าตอบท่ี
องค์กรได้รับอาจจะเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นได ้ 
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แบบสอบถาม 
เรื่อง  ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม CSR ที่บริษัทจัดขึ้นกับทัศนคติต่อตรา 

ศึกษากรณีลูกค้าของบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล จ ากัดในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ค าชี้แจง    การวิจัยเรื่องนีม้ีวัตถุประสงค์เพือ่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรม

เพื่อสังคมประเภทเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมกับทัศนคติที่มีต่อตราฮอนด้า เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการ
ท างานวิจัยและงานทางด้านวิชาการในการศึกษาระดับมหาบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 ในการตอบแบบสอบถามชุดนี้ ท่านสามารถเลือกค าตอบได้ตามอิสระตามข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวกับ
ท่านให้มากที่สุด โดยความคิดเห็นของท่าน จะไม่ถูกเปิดเผยใดๆ 

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3  ส่วนดังนี ้
 ส่วนที่  1   ข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม   

ส่วนที่  2   ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมและลักษณะการเข้าร่วมกิจกรรรม 
        ส่วนที่  3   ความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติต่อตราฮอนด้า ในด้านความเป็นบริษัทที่ดีต่อ

สิ่งแวดล้อม 
                  

------------------------------------------------------------------ 
 

ค าถามน า : ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาท่านได้เข้าร่วมกจิกรรมเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ที่บริษัท ฮอนด้า ฯ  

เป็นผู้จัดบ้างหรือไม่ จ านวนกี่โครงการ  

 
 1. ไม่ได้เข้าร่วมเลย (ปิดการสัมภาษณ)์  
 
 2.  เคยเข้าร่วม……………..โครงการ 
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ส่วนที ่ 1  :  ข้อมูลทางด้านประชากรศาสตรข์องผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าสั่ง :  โปรดท าเครื่องหมาย    ลงในช่อง    ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน  

1.  เพศ 

    1)   ชาย      2)  หญิง 

2.  อาย ุ

   1)  15 – 19 ปี     2)   20 – 24 ปี   

   3)  25 – 29 ปี     4)   30 – 34 ปี 

   5)  35 – 39 ปี     6)   40 – 44 ปี 

  7)  มากกว่า 44 ปีขึ้นไป 

3.  การศึกษาสูงสุดทีจ่บ 

   1)  ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า    2)  มัธยมศึกษาตอนต้น  

   3) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.   4)  ปวส./อนุปริญญา  

   5)  ปริญญาตรี     6)  ปริญญาตรีโท 

  7)  สูงกว่าปริญญาตรีโท
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4.  อาชีพ 

   1)   นักเรียน/นักศึกษา         2)  รับราชการ 

  3)   ธุรกิจส่วนตัว        4)  แม่บ้าน/พ่อบ้าน 

  5)   รัฐวิสาหกิจ        6)  พนักงานบริษัทเอกชน 

       7)   อื่น ๆ  (โปรดระบุ) ...................................  

5.  สถานภาพ 

   1)   โสด        2)  สมรส/อยู่ด้วยกัน 

    3) อื่นๆ (โปรดระบุ) ...................................   

6.  รายได้เฉลี่ยของท่านต่อเดือน 

   1)  ไม่เกิน 5,000 บาท                  2)  5,001 – 10,000 บาท 

   3)  10,001 – 15,000 บาท     4)  15,001 – 20,000 บาท 

   5)  20,001 – 25,000 บาท     6)  25,001 – 30,000 บาท 

  7)  30,001 – 35,000 บาท     8)  35,001 – 40,000 บาท 

  9)  40,000 บาทขึ้นไป   
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ส่วนที่  2   ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม และ ลักษณะการเข้าร่วมกิจกรรม 
ค าสั่ง :  โปรดท าเครื่องหมาย    ลงในช่อง    ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน  

7. โปรดระบุโครงการที่ท่านได้เข้าร่วม (ระบุได้มากกว่า 1 ค าตอบ)   

    1)  กิจกรรมฮอนด้ากรีนบิน ดีไซน์ คอนเทส (Honda Green Bin Design Contest)         

   2)  กิจกรรมฮอนด้า กรีน เคมป์ จังหวัดราชบุรี (Honda Green Camp)  

                 3)  โครงการมิราเคิลกรีน (Honda Miracle Green)     

     4)  โครงการทางด้านสิ่งแวดล้อมที่จัดโดยโชว์รูมฮอนด้า เช่นการปลูกป่าชายเลน กิจกรรม
มอบต้นไม้ร่วมกับหน่วยราชการเช่นโรงเรียน, โรงพยาบาล และ กิจกรรมปลูกประการัง  

   5)  กิจกรรมอื่นๆ (โปรดระบ)ุ  ……………………………………………. 

8. ครั้งล่าสุดที่ท่านเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ของบริษัท ฮอนด้า ฯ ท่านเข้าร่วมกิจกรรมคร้ัง
ละกี่ท่าน 

     1)  ท่านเดียว                    2)  ครั้งละ 2 ท่าน 

                   3)  ครั้งละ 3 ท่าน       4)  4 ท่านขึ้นไป 

9.  โดยส่วนใหญ่ท่านมาเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ของบริษัท ฮอนด้า ฯ กับใคร    

      1)  เพื่อน       2) แฟน    

                   3)  คนรัก       4) สาม/ีภรรยา 

      5)  พ่อ/แม่       6) ลูก 

     7)  ครอบครัว      8) ญาติ 

      9)  เจ้านาย      10) อื่นๆ (โปรดระบุ)……………   
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ส่วนที่  3  ความคิดเห็นเก่ียวกับทัศนคติทีม่ีต่อตราฮอนด้า ในด้านความเป็นบริษัทท่ีดีต่อสิ่งแวดล้อม  
ค าสั่ง :  โปรดท าเครื่องหมาย    ลงในช่อง    ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 
  

ทัศนคติต่อตราฮอนด้า 
 

ระดับความคิดเห็น 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

(5) 

เห็นด้วย 
 

(4) 

ไม่แน่ใจ 
 

(3) 

ไม่เห็น
ด้วย 
(2) 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

(1) 
10. บริษัทฮอนด้ามีการจัดกิจกรรม
เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็น
รูปธรรม 

     

11. บริษัทฮอนด้าเป็นบริษัทที่มี
ความห่วงใยต่อสภาพสิ่งแวดล้อม 

     

12. บริษัทฮอนด้าพยายามปลูกฝัง
จิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม
ให้กับเยาวชน 

     

13. กิจกรรมต่างๆท่ีฮอนด้าท ามสี่วน
ช่วยในการรักษาสภาพแวดล้อมให้ดี
ขึ้น 

     

14. บริษัทฮอนด้ามีความตั้งใจจริง
ในการรักษาสิ่งแวดล้อมเมื่อเทียบ
กับบริษัทรถยนต์อื่นๆ 

     

15. บริษัทฮอนด้าเป็นผู้น าในเรื่อง
การรักษาสิ่งแวดล้อม 

     

16. ท่านอยากให้บริษัทฮอนด้า
ด าเนินธุรกิจอยู่ในประเทศไทย
ตลอดไป 
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ประวัติผูศึกษางานวิจัย 

 
 นางสาวมาณวิกา วรวรรณ สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การเงิน

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ปจจุบันทํางานในตําแหนงหัวหนางานแผนกวางแผน

ผลิตภณัฑทางการตลาดฝายขาย บริษัท ฮอนดา แอคเซส เอเชีย แอนด โอเชียเนีย จํากดั เปนเวลา 5 ป 

ตั้งแตป พ.ศ. 2549  ถึงปจจุบัน 
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