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at Central Plaza Chiangmai Airport 
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บทคัดย่อ   

การค้นควา้แบบอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศกึษาความรู้ ความเข้าใจ อารมณ์ ความรู้สึก และแนวโน้มพฤติกรรม

ของลูกค้าในอนาคตท่ีมีต่อโครงการบรรษัทบริบาล (CSR) ด้านการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Minimize Impact)  

และด้านการพัฒนาโอกาส (Development Opportunities) ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ 

และค่าเฉลี่ย รวมถึงสถิติเชงิอนุมานได้แก่ Independent -Samples  t-test และ One-way ANOVA 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพโสด อายุระหว่าง 23 – 35 ปี ส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรี อาชีพเป็นลูกจ้าง/พนักงานเอกชน มีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน ประมาณ 15,001 – 30,000 

บาท และผลการศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการแป๋งขี้เหยื้อฮื้อเป็นบุญและโครงการให้

พื้นท่ีกับส านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ในการแสดงสินค้า OTOP พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจอยู่ใน

ระดับมากท้ัง 2 โครงการ ในส่วนของด้านความรู้สึกของลูกค้าท่ีมีต่อท้ัง 2 โครงการพบว่ามีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับ

ความรู้สึกเห็นด้วยกับโครงการ ส่วนแนวโน้มพฤตกิรรมการเข้าร่วมกิจกรรมในอนาคตของลูกค้าในภาพรวมอยู่ในระดับท่ี

แนน่อนท่ีจะเขา้รว่มท้ัง 2 โครงการในทุกกรณี 

 ส าหรับด้านความเห็นเกี่ยวกับโครงการบรรษัทบริบาล (CSR) ของศูนย์การค้า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น

ว่าโครงการ CSR สามารถช่วยเหลือชุมชนสังคมรอบข้างได้ แต่ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนรอบข้าง

อย่างสูงสุด โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 1) ควรปรับปรุงด้านการประชาสัมพันธ์โครงการบรรษัทบริบาล (CSR) ของศูนยก์ารค้า

เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ให้มากขึ้น ท้ังช่องทาง Online และ Offline เพื่อให้โครงการเป็นท่ีรู้จัก มีประชาชน

ได้รับรู้และเข้าร่วมโครงการมากกว่านี้ 2) โครงการบรรษัทบริบาล (CSR) ของเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต  

เป็นโครงการท่ีดีอยากท าตอ่ไปเร่ือยๆ และท าให้คนรับรู้ได้ เข้าถึงง่าย 3) จัดท าโครงการบรรษัทบริบาล (CSR) ให้เข้าถึงได้

ทุกวัย  4. ควรมกีารรณรงค์โครงการบรรษัทบริบาล (CSR)  ตัง้แตค่นในองค์กรของตัวเองให้เข้าใจเป้าหมายก่อน 
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ABSTRACT 

This independent study aimed to examine customer attitude on cognitive, affective, and behavioral 

components towards the corporate social responsibility campaigns (CSR)  in concentration of minimize impact and 

development opportunities of Central Plaza Chiangmai Airport. Questionnaires were used as the tool to collect data. 

Data obtained were, then, analyzed by the descriptive statistics i. e.  frequency, percentage, and means, the 

Independent-Samples T-test and One-way ANOVA. 

The findings presented that most respondents were single female in the age of 23 – 35 years old. Most of 

them graduated in the Bachelor’s degree and worked as private company employee/officer. Their average family 

monthly income was 15,001 – 30,000 Baht. The findings revealed that their cognition in two selected projects: From 

the Waste to the Merit and Space Allocation for Office of Commercial Affairs, Chiang Mai to Display OTOP Products 

was ranked at high level. Their affections for these two projects were averagely rated at Agreed level; while their 

behavioral tendency in getting involved in these two projects was found at certainty level. 

 Regarding the opinions on CSR campaigns of Central Plaza Chiangmai Airport, the respondents agreed that 

these aforementioned CSR campaigns could certainly support the communities; but some improvements should be in 

concerns in order to bring the great benefits to the communities. Hereafter were shown the suggestions: 1) to make 

more efforts to promote the CSR campaigns through online and offline channels in order to draw more attention and 

participation from larger number of people, 2) to sustain the good campaigns on CSR and make them acknowledged 

and accessible, 3)  to launch CSR campaigns for the people in all ages, and 4)  to make the objectives of CSR 

campaigns clear among people in the organization. 

บทน า 

ธุรกิจในปัจจุบันนี้ได้มีววิัฒนาการท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างตอ่เนื่องตามล าดับ มีแนวทางการจัดการไปตามบริบททาง

การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในยุคนั้นๆ มาจนถึงปัจจุบันท่ีมีความก้าวหน้าอย่างมากในทางเทคโนโลยี และการสื่อสาร

ต่างๆ ท่ีมีความทันสมัยมากขึ้น ท าให้ธุรกิจต่างมีการปรับตัวเรียนรู้ให้เข้ากับยุคสมัย และพัฒนาธุรกิจให้สามารถอยู่ได้

อย่างยั่งยืนมีการปรับเปลี่ยนแบบแผนการด าเนินธุรกิจ เพื่อทลายข้อจ ากัดของการก่อตั้งธุรกิจเพื่อมุ่งก าไรอย่างเดียว  

โดยค านึงถึงการป้องกันการแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการแสวงหาก าไร (สถาบันไทยพัฒน ์ 

มูลนิธิพัฒนาชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2559: ออนไลน์) 

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม ่แอร์พอร์ต ได้มีโครงการ CSR ท่ีด าเนนิการอยู่สามารถแบ่งเป็น 2 ด้าน คือ 

การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Minimize Impact) และ การพัฒนาโอกาส (Development Opportunities) ในปี 2554 

ได้ด าเนินการท้ังหมด 6 โครงการ ซึ่งในการศึกษาครัง้นี้ทางผู้ศกึษาเลอืกศึกษาจาก 2 โครงการ ได้แก่ โครงการแป๋งขี้เหยื้อ

ฮื้อเป็นบุญ และ โครงการให้พื้นท่ีฟรีสนับสนุนสนิค้า OTOP ของชุมชน ซึ่งเป็นตัวแทนของการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
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และตัวแทนของการพัฒนาโอกาส เนื่องจากท้ัง 2 โครงการนี้มีลูกค้าของศูนย์การค้าเข้าร่วมกิจกรรมจ านวนมาก ดังนั้น

การศึกษาคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติของลูกค้าต่อโครงการบรรษัทบริบาล (CSR) ของศูนย์การค้าเซ็นทรัล

พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ในด้านความรู้ความเข้าใจ อารมณ์ความรู้สึก และแนวโน้มพฤติกรรมการเข้ารว่มกิจกรรมใน

อนาคตของลูกค้าท่ีมีต่อ 2 โครงการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรท่ีต้องการพัฒนาโครงการบรรษัทบริบาล (CSR)  

ให้เกิดประโยชนต์อ่ชุมชน สังคมโดยรวม และส่งผลตอ่ภาพลักษณค์วามรับผิดชอบตอ่สังคมขององค์กรได้มากยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

เพื่อศึกษาความรู้ ความเข้าใจ อารมณ์ ความรู้สึก และแนวโน้มพฤติกรรมในการเข้าร่วมโครงการในอนาคตของ

ลูกค้าที่มีตอ่โครงการบรรษัทบริบาล (CSR) ด้านการลดผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม (Minimize Impact)  และด้านการพัฒนา

โอกาส (Development Opportunities) ของศูนยก์ารค้าเซ็นทรัลพลาซา เชยีงใหม่ แอร์พอร์ต  

กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา  

1.แนวคิดทัศนคติ Hawkins Del I. and  Montherbaugh David L. (2014) กล่าวว่าทัศนคติสามารถแบ่งได้เป็น  

3 องค์ประกอบหลักได้แก่ ความรู้ความเข้าใจ หรือความเชื่อ (Beliefs) อารมณค์วามรู้สกึ (Feeling) และแนวโน้มพฤติกรรม 

(Response Tendencies) โดยองค์ประกอบด้านความรู้ความเข้าใจ (Cognitive Component) เป็นเร่ืองความเชื่อเกี่ยวกับ

ลักษณะเฉพาะ หรือความเชื่อท่ีมีต่อท้ังหมดของวัตถุ ส่วนองค์ประกอบด้านอารมณ์ความรู้สึก (Affective Component)  

เป็นเร่ืองอารมณ์  และความรู้สึก เกี่ ยวกับลักษณะเฉพาะหรืออารมณ์  ชอบ ไม่ชอบ ท่ีมีต่อท้ังหมดของวัตถุ  

และ องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Behavioral Component) เป็นเร่ืองพฤติกรรมท่ีมีแนวโน้มในการตอบสนองต่อวัตถุ  

หรือ กิจกรรมใดๆ ซึ่งสง่ผลตอ่การตัดสนิใจซื้อ หรอืการลงมอืท านั้นเอง 

2. แนวคิดบรรษัทบริบาล (CSR) Philip Kotler and Nancy Lee (อ้างถึงใน สุทธิศักดิ์ ไกรสรสุธาสินี, 2556)  

ได้จ าแนกรูปแบบ โดยจัดแบ่งโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสังคมซึ่งเรียกว่า “โครงการเพื่อสังคม” 

(Corporate Social Initiatives) เป็ น  6 ชนิดกิ จกรรม ได้ แก่  1 ) การส่ งเส ริมการรับ รู้ประเด็ น ปัญ หาทางสั งคม  

(Cause Promotion) 2) การตลาดท่ีเกี่ยวโยงกับประเด็นทางสังคม (Cause-Related Marketing) 3) การตลาดเพื่อมุ่งแก้ไข

ปัญหาสังคม (Corporate Social Marketing) 4) การบริจาคเพื่อการกุศล (Corporate Philanthropy) 5) การอาสาช่วยเหลือ

ชุมชน (Community Volunteering) และ 6) การประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม (Socially Responsible Business 

Practices)   
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วิธีการศึกษา 

ขอบเขตการศกึษา  

 การศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาทัศนคติของลูกค้าต่อโครงการ บรรษัทบริบาล (CSR) ของศูนย์การค้าเซ็นทรัล

พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ต่อโครงการแป๋งขี้เหยื้อฮื้อเป็นบุญ และโครงการให้พื้นท่ีฟรีสนับสนุนสินค้า OTOP ของชุมชน

ซึ่งจะศึกษาแนวคิดใน 3 องค์ประกอบในด้านทัศนคติของลูกค้า ประกอบด้วย ความรู้ความเข้าใจ (Cognitive Component) 

อารมณค์วามรู้สกึ (Affective Component)  และแนวโน้มพฤตกิรรม (Behavioral Component) 

ขั้นตอนการศกึษา  

ในการศึกษาคร้ังนี้ได้ก าหนดขนาดตัวอย่าง โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจ านวน 400 ชุด ท้ังเพศชาย เพศหญิง  

ท่ีเป็นลูกค้าของศูนย์การค้า และรู้จักโครงการบรรษัทบริบาลของศูนย์การค้า โดยใช้วธีิสุ่มตัวอยา่งแบบสะดวก ซึ่งข้อมูลท่ี

ได้จากการเก็บแบบสอบถามได้ถูกน ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่  ร้อยละ และค่าเฉลี่ย และสถิติ

เชงิอนุมานได้แก่ t-test และ One-way ANOVA 

ผลการศึกษา การอภิปรายผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 

ผลการศกึษา 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพโสด อายุระหว่าง 23 – 35 ปี ส่วนใหญ่ส าเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพเป็นลูกจ้าง/พนักงานเอกชน มีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน ประมาณ 15,001 – 

30,000 บาท และเคยเข้าร่วมโครงการ CSR ของธุรกิจประเภทอื่น ซึ่งประเภท CSR ท่ีช่ืนชอบมากที่สุดคือดา้นสิ่งแวดล้อม 

ความถี่ในการเข้าร่วมโครงการ CSR ของศูนย์การค้าเฉลี่ยน้อยกว่า 1 คร้ังต่อเดือน และความถี่ของผู้เข้ามาใช้บริการท่ี

ศูนย์การค้าเฉลี่ย 1-2 คร้ังต่อเดือน ช่วงเวลาท่ีเข้ามาใช้บริการท่ีศูนย์การค้าในวันธรรมดา วันหยุด วันหยุดนักขัตฤกษ์ 

เฉลี่ยสูงสุดในช่วงเวลา 14.01-19.00 น. และลูกค้าสามารถรับรู้โครงการ CSR ของศูนย์การค้าผ่านช่องทางสื่อออนไลน ์

Facebook มากที่สุด รองลงมาคือ ช่องทางการรับรู้ทางโปสเตอร์ และปา้ยแบนเนอร์ ตามล าดับ 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจของลูกค้าต่อโครงการบรรษัทบริบาล (CSR) 

ด้านความรู้ความเข้าใจพบว่า ระดับความรู้ความเข้าใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อโครงการแป๋งขี้เหยื้อฮื้อเป็นบุญ

มีระดับความรู้ความเข้าใจในระดับมากคิดเป็นร้อยละ 68.60 ระดับความรู้ความเข้าใจปานกลางคิดเป็นร้อยละ 23.25  

และระดับความรู้ความเข้าใจน้อยคดิเป็นร้อยละ 8.13 ในสว่นของโครงการให้พืน้ท่ีกับส านักงานพาณิชยจ์ังหวัดเชยีงใหม่มา

จัดแสดงสนิค้า OTOP ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจในระดับมากคิดเป็นร้อยละ 62.23 ระดับความรู้ความเข้าใจ

ปานกลางคิดเป็นร้อยละ 23.17 และระดับความรู้ความเข้าใจนอ้ยคิดเป็นร้อยละ 14.59  

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกของลูกค้าต่อโครงการบรรษัทบริบาล (CSR) 

ในด้านความรู้สึกของลูกค้าในจังหวัดเชียงใหม่ได้แสดงค่าเฉลี่ยต่อโครงการแป๋งขี้เหยื้อฮื้อเป็นบุญ และโครงการ

ให้พืน้ท่ีกับส านักงานพาณิชยจ์ังหวัดเชยีใหม่มาจัดแสดงสินค้า OTOP ดังตอ่ไปน้ี 
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ตารางที่ 1 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย และแปลผลของระดับความรู้สกึต่อโครงการแป๋งขี้เยื้อฮื้อเป็นบุญ 

ความรูส้ึกที่มีต่อโครงการแปง๋ขี้เหยื้อฮื้อเป็นบุญ ค่าเฉลี่ย แปลผล 

1. ชว่ยส่งเสริมให้เกิดความร่วมมอืร่วมใจในการอนุรักษส์ิ่งแวดลอ้มใน จ. เชยีงใหม ่ 4.29 เห็นดว้ย 

2. เป็นโครงการท่ีส่งผลช่วยลดปัญหามลภาวะด้านอากาศท่ีเกิดจากการเผาไหม้ขยะใน จ.

เชยีงใหม ่

4.24 เห็นดว้ย 

3. ชว่ยลดการใชท้รัพยากร โดยการน าของเสียท่ีไม่ใชแ้ลว้น ากลับมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ 4.38 เห็นดว้ย 

4. เป็นโครงการท่ีมีประโยชนส์่งผลตอ่ชุมชนรอบเพียงเล็กน้อย  2.42 ไมเ่ห็นดว้ย 

5. เป็นสว่นหนึ่งท่ีท าให้คนในจังหวัดเชยีงใหม่เกิดความส านกึและตระหนักในดา้นสิ่งแวดลอ้ม 4.08 เห็นดว้ย 

หมายเหต:ุ ค าถามข้อท่ี 4 เป็นค าถามเชงินเิสธมคี่าเฉลี่ย 2.42 เมื่อแสดงผลจากการกลับด้านค าตอบเป็น 3.58 

ตารางที่ 2 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย และแปลผลของระดับความรู้สกึต่อโครงการให้พืน้ท่ีกับส านักงานพาณิชย์จังหวัด 

               เชยีงใหม่มาจัดแสดงสินค้า OTOP 

ความรูส้ึกที่มีต่อโครงการใหพ้ื้นที่กับส านักงานพาณิชย์จังหวดัเชียงใหม่มาจัดแสดงสินค้า 

OTOP 

ค่าเฉลี่ย แปลผล 

1. เป็นโครงการท่ีดใีนการส่งเสริมการสร้างรายได้ อาชพี ให้กับคนในชุมชน 4.27 เห็นดว้ย 

2. เป็นสว่นหนึ่งในการอนุรักษ ์ศิลปหัตถกรรมของท้องถิ่น ในจงัหวัดเชยีงใหม่ 4.21 เห็นดว้ย 

3. เป็นการช่วยเหลอืดา้นการกระจายสนิค้าของชุมชน 4.20 เห็นดว้ย 

4. เป็นโครงการท่ีเกิดผลกับชุมชนเพียงเล็กน้อย 2.12 ไมเ่ห็นดว้ย 

5. เป็นสว่นหนึ่งท่ีท าให้คนในจงัหวัดเชยีงใหม่เกิดความตระหนักถึงคุณค่าของสินค้าท่ีมาจาก

ชุมชนในจังหวัดเชยีงใหม่ 

4.06 เห็นดว้ย 

หมายเหต:ุ ค าถามข้อท่ี 4 เป็นค าถามเชงินเิสธมคี่าเฉลี่ย 2.12 เมื่อแสดงผลจากการกลับด้านค าตอบเป็น 3.83 

 

ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มพฤตกิรรมต่อโครงการบรรษัทบริบาล (CSR) ของลูกค้าในอนาคต 

ผลการศึกษาแนวโน้มพฤติกรรมในการเข้าร่วมโครงการของลูกค้าในอนาคต ท่ีมีต่อท้ัง 2 โครงการ พบว่า  

ผู้ตอบแบบสอบถามมีแนวโน้มพฤติกรรมการเข้าร่วมในอนาคตอยู่ในระดับท่ีแน่นอน ตามตารางท่ี 3  
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ตารางที่ 3 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย และแปลผลของระดับแนวโน้มพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมในอนาคตต่อ  

                โครงการแป๋งขี้เยื้อฮื้อเป็นบุญ และโครงการให้พืน้ท่ีกับส านักงานพาณิชยจ์ังหวัดในการแสดงสนิค้า OTOP 

 

 

แนวโน้มพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมในอนาคต 

 

 

โครงการแป๋งขี้เหยื้อ

ฮื้อเป็นบุญ 

โครงการให้พื้นที่กับ

ส านักงานพาณิชย์จังหวดั

เชียงใหม่มาจัดแสดง

สินคา้ OTOP ในอนาคต 

ค่าเฉลี่ย แปลผล ค่าเฉลี่ย แปลผล 

1.ท่านคดิวา่หากมโีอกาสท่านจะเขา้รว่มโครงการดังกล่าวอีก 4.15 แนน่อน 4.09 แนน่อน 

2. ท่านจะสนับสนุนโครงการนี้อยา่งต่อเนื่อง 4.20 แนน่อน 4.17 แนน่อน 

3. ทา่นคิดวา่ควรจัดโครงการนี้ต่อไปเร่ือยๆ  4.35 แนน่อน 4.28 แนน่อน 

4. ทา่นคิดวา่โครงการนี้จะมีคนเข้าร่วมมากขึน้ในอนาคต 4.09 แนน่อน 4.04 แนน่อน 

5. ท่านจะบอกต่อและแนะน าให้ผู้อ่ืนทราบเกี่ยวกับโครงการน้ี 4.37 แนน่อน 4.31 แนน่อน 

 

ส่วนที่ 5 ข้อมลูเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อโครงการบรรษทับริบาล (CSR) 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าโครงการบรรษัทบริบาล (CSR) ของศูนย์การค้า

เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่แอร์พอร์ต เป็นโครงการท่ีสามารถช่วยเหลือชุมชนสังคมรอบข้างได้  แต่ควรมีการปรับปรุง

โครงการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนรอบข้างสูงสุด โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 1) ควรปรับปรุงด้านการประชาสัมพันธ์

โครงการบรรษัทบริบาล (CSR) ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ให้มากขึ้น ท้ังช่องทางออนไลน ์

(Online) และออฟไลน์ (Offline) เพื่อให้โครงการเป็นท่ีรู้จัก มีประชาชนได้รับรู้และเข้าร่วมโครงการมากกวา่นี้ 2) โครงการ

บรรษัทบริบาล (CSR) ของศูนย์ฯ เป็นโครงการท่ีดีอยากให้ท าต่อไปเร่ือยๆ และท าให้คนรับรู้ได้ เข้าถึงง่าย  3) จัดท า

โครงการบรรษัทบริบาล (CSR) ให้เข้าถึงได้ทุกวัย และ  4) ควรมีการรณรงค์โครงการบรรษัทบริบาล (CSR)  ตั้งแต่คนใน

องคก์รของตนเองให้เข้าใจเป้าหมายก่อน 

 

ส่วนที่ 6 ข้อมูลเกี่ยวกับการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ สถานภาพ อายุ 

ระดับการศกึษา อาชพี รายได้ มผีลตอ่แนวโน้มพฤติกรรมการเข้าร่วมโครงการแป๋งขี้เหยื้อฮื้อเป็นบุญ และโครงการให้พืน้ท่ี

กับส านักงานพาณิชยจ์ังวัดเชยีงใหม่มาจัดแสดงสินค้า OTOP ในอนาคตไม่แตกตา่งกันที่ระดับนัยส าคัญท่ี 0.05 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ด้านความรู้ความเข้าใจมีผลต่อความรู้สึกของลูกค้าต่อโครงการแป๋งขี้เหยื้อฮื้อ

เป็นบุญ และโครงการให้พื้นท่ีกับส านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่มาจัดแสดงสินค้า OTOP พบว่าในประเด็นด้าน

ความรู้สกึโครงการบรรษัทบริบาลมสี่วนช่วยส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือไมแ่ตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญ ผู้ท่ีมีระดับความรู้

ความเข้าใจน้อยมคีวามรู้สึกแตกตา่งจากผู้ท่ีมคีวามรู้มาก และกลุ่มความรู้ความเข้าใจปานกลางก็มคีวามรู้สึกแตกตา่งกับ

กลุ่มท่ีมีความรู้ความเข้าใจมาก ดังแสดงในตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 แสดงผลการเปรียบเทียบพหุของคะแนนเฉลี่ยระดับความรู้ความเข้าใจท่ีมีผลต่อความรู้สึกต่อโครงการแป๋ง  

               ขีเ้หยื้อฮื้อเป็นบุญ 

ปัจจัย ระดับความรู้

ความเขา้ใจ 

ค่าเฉลี่ยความรูส้ึก น้อย ปานกลาง มาก 

ช่วยส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือร่วมใจใน

การอนุรักษส์ิ่งแวดลอ้มในจังหวัดเชยีงใหม่ 

น้อย 4.09 - 0.80 0.04* 

ปานกลาง 4.13 0.80 - 0.00* 

มาก 4.37 0.04* 0.00* - 

ส่วนโครงการให้พื้นท่ีกับส านักงานพาณิชย์จังหวัดในการแสดงสินค้า OTOP พบว่าระดับความรู้ความเข้าใจ 

มีผลต่อความรู้สึกในด้านการเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมของท้องถิ่น แตกต่างกันโดยกลุ่มความรู้ความ

เข้าใจน้อยต่างกับกลุ่มความรู้ความเข้าใจปานกลางและกลุ่มความรู้ความเข้าใจมาก และในประเด็นการเป็นส่วนหนึ่งท่ีท า

ให้คนในจังหวัดเชียงใหม่เกิดความตระหนักถึงคุณค่าของสนิค้า ผู้ท่ีมีระดับความรู้ความเข้าใจนอ้ยมคีวามรู้สกึแตกต่างจาก

ผู้ท่ีมีความรู้ความเข้าใจปานกลาง และกลุ่มความรู้ความเข้าใจปานกลางมีความแตกต่างกลุ่มความรู้ความเข้าใจมาก  

ดังแสดงในตารางท่ี 5 

ตารางที่ 5 แสดงผลการเปรียบเทียบพหุของคะแนนเฉลี่ยระดับความรู้ความเข้าใจท่ีมีผลตอ่ความรู้สกึตอ่โครงการให้พื้นท่ี 

               กับส านักงานพาณิชยจ์ังหวัดเชยีงใหม่มาจัดแสดงสินค้า OTOP   

ปัจจัย ระดับความรู้

ความเขา้ใจ 

ค่าเฉลี่ย

ความรูส้ึก 

น้อย ปาน

กลาง 

มาก 

เป็นสว่นหนึ่งในการอนุรักษ ์ศิลปหัตถกรรมของท้องถิ่น ใน

จังหวัดเชยีงใหม ่

น้อย 3.91 - 0.02* 0.00* 

ปานกลาง 4.25 0.02* - 0.92 

มาก 4.26 0.00* 0.92 - 

เป็นสว่นหนึ่งท่ีท าให้คนในจังหวดัเชยีงใหม่เกิดความตระหนักถึง

คุณค่าของสนิคา้ที่มาจากชุมชนในจังหวัดเชยีงใหม ่

น้อย 3.67 - 0.20 0.00* 

ปานกลาง 3.88 0.20 - 0.00* 

มาก 4.21 0.00* 0.00* - 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 ระดับความรู้ความเข้าใจตอ่แนวโน้มพฤติกรรมในการเข้าร่วมโครงการในอนาคต

ของลูกค้าท่ีมีต่อโครงการแป๋งขี้เหยื้อฮื้อเป็นบุญ และโครงการให้พื้นท่ีกับส านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่มาจัดแสดง

สินค้า OTOP พบว่า ระดับความรู้ความเข้าใจที่แตกตา่งกันมผีลตอ่แนวโน้มพฤตกิรรมในอนาคตของลูกค้าในภาพรวมท่ีไม่

แตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญ แตเ่มื่อวิเคราะห์รายปัจจัยจะพบวา่ กลุ่มท่ีมีความรู้ความเข้าใจมากมีแนวโน้มจะรว่มโครงการ

ในอนาคตสูงกวา่ กลุ่มความรู้ความเข้าใจปานกลาง และกลุ่มความรู้ความเข้าใจนอ้ยในท้ัง 2 โครงการ 
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ตารางที่ 6  แสดงผลการเปรียบเทียบพหุคุณของคะแนนเฉลี่ยการตอบแบบสอบถามด้านความรู้ความเข้าใจท่ีมีผลต่อ  

                แนวโนม้พฤตกิรรมของลูกค้าในอนาคตท่ีมีต่อโครงการแป๋งขี้เหยื้อฮื้อเป็นบุญ 

ปัจจัย ระดับความรูค้วามเข้าใจ ค่าเฉลี่ย น้อย ปานกลาง มาก 

ท่านคดิวา่หากมโีอกาสท่านจะเข้าร่วม

โครงการดังกลา่วอกี 

น้อย 3.90 - 0.94 0.02* 

ปานกลาง 3.91 0.94 - 0.00* 

มาก 4.25 0.02* 0.00* - 

ท่านจะสนับสนุนโครงการ เช่น การน าเอา

เศษใบไมม้าแลกปุย๋เพื่อน าไปใชอ้ย่างตอ่เนื่อง 

น้อย 4.09 - 0.14 0.10 

ปานกลาง 3.85 0.14 - 0.00* 

มาก 4.34 0.10 0.00* - 

ท่านคดิวา่ควรจัดโครงการนี้ ตอ่ไปเร่ือยๆ น้อย 4.14 - 0.62 0.03* 

ปานกลาง 4.21 0.62 - 0.01* 

มาก 4.42 0.03* 0.01* - 

ท่านจะบอกต่อและแนะน าให้ผู้อืน่ทราบ

เกี่ยวกับการท าโครงการนี ้

น้อย 4.28 - 0.36 0.19 

ปานกลาง 4.15 0.36 - 0.00* 

มาก 4.46 0.19 0.00* - 

ตารางที่ 7 แสดงผลการเปรียบเทียบพหุของคะแนนเฉลี่ยการตอบแบบสอบถามด้านความรู้ความเข้าใจที่มีผลตอ่แนวโน้ม 

               พฤตกิรรมของลูกค้าในอนาคตท่ีมีต่อโครงการให้พืน้ท่ีกับส านักงานพาณิชยจ์ังหวัดในการแสดงสนิค้า OTOP 

ปัจจัย ระดับความรูค้วามเข้าใจ ค่าเฉลี่ย น้อย ปานกลาง มาก 

ท่านคดิวา่จะสนับสนุนโครงการนี้อยา่ง

ตอ่เนื่อง เพราะถือเป็นสว่นหนึ่งในการสร้าง

งานให้กับคนในชุมชน 

น้อย 3.76 - 0.04* 0.00* 

ปานกลาง 4.05 0.04* - 0.01* 

มาก 4.31 0.00* 0.01* - 

ท่านคดิวา่โครงการน้ี จะมคีนสนับสนุนมาก

ขึน้ในอนาคต 

น้อย 3.79 - 0.04* 0.02* 

ปานกลาง 3.96 0.04* - 0.86 

มาก 4.13 0.02* 0.86 - 
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อภิปรายผล 

ผลการศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจ ของผู้ตอบแบบสอบถามต่อโครงการแป๋งขีเ้หยื้อฮื้อเป็นบุญ และโครงการ

ให้พื้นท่ีกับส านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจในระดับมากท้ัง 2 โครงการ 

สอดคล้องกับ สลิลทิพย์ เลิศพงศ์ภากรณ์ (2554) พบว่ามีกลุ่มตัวอย่างมีความรู้ในเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 

ของสื่อสาธารณะเพิ่มมากขึน้ จะมทัีศนคติท่ีมีต่อความรับผิดชอบตอ่สังคม (CSR) ของสื่อสาธารณะเพิ่มมากขึน้ดว้ย  

ส่วนในด้านแนวโน้มพฤติกรรมในการเข้าร่วมโครงการของลูกค้าในอนาคต ท่ีมีต่อท้ัง 2 โครงการ พบว่า  

ผู้ตอบแบบสอบถามมีแนวโน้มจะเข้าร่วมในระดับแน่นอน สอดคล้องกับ สลิลทิพย์ เลิศพงศ์ภากรณ์ (2554) พบว่า  

กลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างท่ีมีทัศนคติท่ีดีต่อความรับผิดชอบต่อสังคม 

(CSR) ของสื่อสาธารณะจะมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานในเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของสื่อสาธารณะมาก 

ตามดว้ย 

ผลการทดสอบปัจจัยดา้นประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามที่มแีนวโน้มพฤตกิรรมตอ่โครงการแป๋งขี้เหยื้อ

ฮื้อเป็นบุญ และโครงการให้พื้นท่ีกับส านักงานพาณิชยจ์ังหวัดเชยีงใหมใ่นการแสดงสินค้า OTOP ในอนาคตพบว่า เพศชาย 

และเพศหญิง มีทัศนคตติ่อท้ัง 2 โครงการ ไมแ่ตกต่างกัน รวมถึงสถานภาพ อายุ  ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ของ

ครอบครัว ท่ีมีแนวโน้มต่อพฤติกรรมท้ัง 2 โครงการในอนาคตท่ีไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ธรรมพร 

โพธ์ิม่ัน (2554) พบวา่ ผลการทดสอบมีความสอดคล้องกับประชากรศาสตร์ในดา้นอ่ืนๆ แต่ไมส่อดคล้องกัน 2 ด้าน ได้แก่ 

ด้านของอายุ และระดับการศึกษา เนื่องจากผู้บริโภคท่ีมีอายุระหว่าง 23-32 ปี มีทัศนคติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีอายุระหว่าง 43-52 ปี ผู้บริโภคท่ีมีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี มีทัศนคติด้านความ

รับผิดชอบของสังคมแตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี และแตกตา่งจากผู้มีระดับการศกึษาสูง 

ข้อค้นพบ 

1. จากการศกึษาพบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่ร้อยละ 50.50 มีความสนใจโครงการบรรษัทบริบาล (CSR) โดยท่ัวไปในด้าน

สิ่งแวดล้อม เช่น การปลูกต้นไม้ รณรงค์เก็บขยะ บ าบัดน้ าเสีย ฯลฯ และเมื่อพิจารณาโครงการบรรษัทบริบาล (CSR)  

ท้ัง 2 โครงการของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต พบว่าลูกค้ารู้จักโครงการแป๋งขี้เหยื้อฮื้อเป็นบุญ

มากกวา่ โครงการให้พืน้ท่ีกับส านักงานพาณิชย์จังหวัดในการแสดงสินค้า OTOP ซึ่งมผีู้รู้จักโครงการแป๋งขี้เหยื้อฮื้อเป็นบุญ

ถึง คิดเป็นร้อยละ 64.50 และโครงการให้พืน้ท่ีส านักงานพาณิชยจ์ังหวัดในการแสดงสนิค้า OTOP คิดเป็นร้อยละ 53.30  

2. จากการศึกษาพบว่า ลูกค้าท่ีรู้จักโครงการบรรษัทบริบาล (CSR) ท้ัง 2 โครงการ ส่วนใหญ่ยังต้องการให้

ศูนย์การค้าปรับปรุงโครงการ อีกท้ังสื่อสารเกี่ยวกับโครงการบรรษัทบริบาล (CSR) ของศูนย์การค้าให้เป็นท่ีรู้จัก  

ให้มีประชาชนเข้าร่วมจ านวนมาก และแพร่หลายมากยิ่งขึ้น โดยสื่อสารโครงการดังกล่าวผ่านท้ังช่องทาง Online และ 

Offline  ได้แก่ ช่องทางสื่อออนไลน์ทาง Facebook คิดเป็นร้อยละ 66.00 รองลงมาได้แก่ สื่อออนไลน์ของส านักข่าวต่างๆ 

เช่น ไทยรัฐ, เชียงใหม่นิวส์, CM108 ฯลฯ คิดเป็นร้อยละ 53.50 และ ป้ายแบนเนอร์หน้าศูนย์การค้า ให้เพิ่มมากขึ้น  

คิดเป็นร้อยละ 44.20 
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ข้อเสนอแนะ 

1. การพัฒนาโครงการบรรษัทบริบาล (CSR) ของศูนย์การค้าในอนาคตควรปรับกลยุทธ์ โดยเน้นพัฒนาโครงการ

เดิมท่ีด าเนินการอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพ เป็นท่ีรู้จัก และมีจุดเด่นมากขึ้น เพื่อให้มีคนกลุ่มใหม่ๆ เข้ามาร่วมโครงการ

บรรษัทบริบาลของศูนยก์ารค้าเพ่ิมมากขึ้น รวมถึงสร้างความยั่งยนืในการท าโครงการบรรษัทบริบาลท้ังในสว่นขององค์กร 

ผู้เข้าร่วมโครงการ และชุมชน 

2. พัฒนาโครงการใหม่ๆ ให้มีความสอดคล้องกับกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ และกลยุทธการตลาดของ

ศูนย์การค้า เพื่อเป็นการยกระดับการจัดท าโครงการบรรษัทบริบาล (CSR) ของศูนย์การค้าในอนาคต  จากแนวคิดทฤษฎี

รูปแบบของกิจกรรมบรรษัทบริบาล (CSR) ตามแนวคิด Phillip Kotler และ Nancy Lee (2005) สามารถน ามาพัฒนา

โครงการบรรษัทบริบาล (CSR) ในรูปแบบอื่น เช่น การตลาดท่ีเกี่ยวโยงกับประเด็นทางสังคม (Cause-Relate Marketing) 

โดยใช้แนวคิดจากวิธีการเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์ เพื่อน าเงินรายได้ไปช่วยเหลือหรือร่วมแก้ไขประเด็นปัญหาของสังคม  

ซึ่งมีก าหนดการจัดที่แน่นอน และการตลาดเพื่อมุง่แก้ไขปัญหาสังคม (Corporate Social Marketing) โดยใช้แนวคิดจากการ

สนับสนุนการพัฒนา หรือการรณรงค์เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Behaviour Change) และการสร้างความตระหนัก 

(Awareness) เป็นหลัก  

3. ปรับปรุงกลยุทธ์ด้านการประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารโครงการต่อกลุ่มสาธารณะ โดยใช้วิธีการสื่อสารแบบ

บูรณาการ ในหลายรูปแบบ เช่น การท า Advertising การสื่อสารโครงการบรรษัทบริบาล (CSR) ของศูนย์การค้าท้ังทาง

ช่องทางออฟไลน์ และ ออนไลน์ การท า Direct Marketing เพิ่มการท า Direct Message SMS และEmail แจ้งตรงให้กับ

ลูกค้าทราบถึงโครงการบรรษัทบริบาล (CSR) การย้ าเตือน (Remind) และการท า Public Relation (PR) การให้ข่าวและ

ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ ์(Image) และเป็นการเชิญชวนให้ลูกค้าสามารถเขา้ร่วมโครงการบรรษัทบริบาล (CSR)  

อกีทัง้ให้ลูกค้ามีความรู้สกึเป็นสว่นหนึ่งในการช่วยเหลอืชุมชนรอบข้าง และเป็นสว่นหนึ่งในการพัฒนาสังคมให้ดีย่ิงขึ้น 
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