บทที่ 3
วิธีการวิจัย
แนวคิดการวิจัย
การศึกษา The Independent Sector (IS) และ The American Association of Fundraising Counsel
(AAFRC) วิจารณ์การศึกษาวิจยั จากนักวิจยั พบว่า วิธีการวิจยั เป็ นประเด็นหลัก นอกเหนือจากผลที่ได้รับจาก
การศึกษา เนื่องจากการเก็บข้อมูลระยะยาวรวมถึงเทคนิคการศึกษา (Rooney et al., 2001) สอดคล้องกับ O’Neill
(2001) พบว่าความแตกต่างในเครื่ องมือการวิจยั สร้างการค้นพบและอาจนาพาไปสู่ การเข้าใจผิดได้ แม้การสรุ ป
ผลการวิจยั อาจแตกต่าง แต่หากใช้เครื่ องมือวิเคราะห์ที่ส่งผลต่อข้อสรุ ปแตกต่างกัน ดังนั้นวิธีการวิจยั และการ
ตัดสิ นใจใช้ยอ่ มส่ งผลกระทบต่อการศึกษา (Scandura & Williams) งานวิจยั การกุศลให้ความสาคัญกับความ
ซื่ อสัตย์ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ตอ้ งศึกษาวิจยั ระดับและแนวโน้มพฤติกรรมการกุศล (Rooney et al., 2001)
แต่สิ่งที่ทา้ ทายตลอดมาปรากฏว่างานวิจยั ที่ดีที่สุด มิใช่การวิจยั ที่รู้จกั ดีหรื อมาจากองค์กรใหญ่ หากไม่สนใจ
แหล่งข้อมูลการศึกษา ดังนั้นควรหรื อไม่ที่จะวิพากษ์เพื่อประเมินผลการวิจยั บนพื้นฐานความเป็ นจริ ง มิใช่บน
พื้นฐานความศรัทธา การสอบถามโดยหวังพึ่งความทรงจาและคาที่ใช้ยอ่ มเป็ นปั ญหาสาหรับกระบวนการวิจยั
ด้านนี้ (O’Neill, 2001) อธิ บายถึงกรณี ความเชื่อมัน่ และความน่าเชื่อถือจากคาถามการวิจยั (Hall, 2001) เครื่ องมือ
วัดการวิจยั (Havens & Schervish, 2001) การรวบรวมข้อมูลจากเสี ยภาษี (Rooney et al., 2001) การออกแบบ
สอบถามกระตุน้ ให้ผตู ้ อบยินดีตอบและจดจาสิ่ งที่ผา่ นมาได้ดี (Hall, 2001) นอกจากนี้ การออกแบบวิธีวดั ผล
แบบคาถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการกุศล (Kennedy & Vargus, 2001) เกี่ยวกับวิธีการหักเงินเดือนโดย United Way
ใช้ไลเคร์ทสเกล 5 ระดับนามาใช้เพื่อการวิเคราะห์ดว้ ยวิธีหาค่าเฉลี่ยและค่าแปรปรวนมาตรฐานและผลลัพธ์
พบว่าค่าความแปรปรวนอยูใ่ นเกณฑ์สูง พนักงานในองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไรบางคนมีประสบการณ์และไม่
ดีดว้ ยปัจจัยบังคับ เทคนิคอื่นใช้ในการศึกษา Agle & Kelley รวมถึงการวิเคราะห์ปัจจัย การวิเคราะห์สายสัมพันธ์
เช่นเดียวกับการวิเคราะห์เชิงคุณภาพด้วยแบบสอบถามปลายเปิ ดรวมทั้งแบบสอบถาม (Agle & Kelley, 2001)
ขณะที่ Gallup ได้สารวจให้กบั Independent Sector ในปี ค.ศ. 1999 หลังจากนั้นได้ปฏิเสธการวิจยั ส่ งผลให้ผล
การสัมภาษณ์ลดลงอาจเกี่ยวเนื่องกับความน่าเชื่อถือของผลการวิจยั (Kirsch et al., 2001) หลังจากนั้นได้จา้ ง
Westat ทาวิจยั คู่ขนานเพื่อทดสอบความถูกต้อง พบว่าการสัมภาษณ์ได้รับความร่ วมมือสู งกว่า
ข้อมูลจากการศึกษาวิจยั ดังกล่าวข้างต้นเป็ นแนวทางพื้นฐาน เพื่อนามาศึกษาวิธีการวิจยั นี้ ฉะนั้น
วัตถุประสงค์การวิจยั ได้กาหนดขึ้น เพื่อศึกษาสารวจเชิงพรรณาทั้งเชิงคุณภาพและปริ มาณเพื่อประเมิน
องค์ประกอบสาคัญที่มีอิทธิ พลต่อผูบ้ ริ จาคคนไทยรู ้สึกต่อการบริ จาคและองค์กรประเภทใดควรได้รับการ
บริ จาค การศึกษาลักษณะประชากรเชื่อมโยงกับมิติการบริ จาคการกุศล ดังนั้นการบริ จาคเรี่ ยไร (หรื อกิจกรรม

การตลาด) เป็ นที่ยอมรับสาหรับผูบ้ ริ โภคที่มีการศึกษามาตลอด ดังนั้นการสารวจในบทนี้อธิ บายการสันนิษฐาน
และค้นหาคาอธิ บายจากคาถามและวัตถุประสงค์การวิจยั ในความแตกต่างความคิดในการบริ จาคหาทุนของ
ผูบ้ ริ โภคไทย ดังนั้นการวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อ (1) ศึกษาระดับการทาการตลาดอิงการกุศลเพื่อสังคมใน
มิติผบู้ ริ โภคไทย (2) ศึกษารู ปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างลักษณะพื้นฐานส่ วนบุคคล รู ปแบบการ
บริ จาคที่มีต่อการทาการตลาดอิงการกุศลเพื่อสังคมในมิติผบู ้ ริ โภคไทย (3) เพื่อพัฒนารู ปแบบการทาการตลาด
อิงการกุศลเพื่อสังคมในมิติผบู้ ริ โภคไทย
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับตัวแปรกรอบการวิจัยซึ่งได้ ทบทวนจากวรรณกรรมในบทที่ 2 สามารถกระจายตัวแปรต้ น
และตัวแปรตามรวมทั้งตัวแปรส่ งผ่านดังนี้
งานวิจยั นี้เกี่ยวข้องกับกลุ่มตัวแปรลักษณะพื้นฐานส่ วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. การศึกษา
4. อาชีพ
5. ความศรัทธาในศาสนา
6. การสนับสนุนด้วยการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลผ่านสื่ อต่างๆในรู ปแบบตัวแปรส่ งผ่าน ดังนี้
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรรู ปแบบการบริ จาคอิงการกุศล
การสร้างภาพลักษณ์ในสังคมพบว่า การสร้างภาพลักษณ์ในสังคมมีความสมพันธ์กบั การทาการตลาดอิง
การกุศลเพื่อสังคม จึงสรุ ปได้วา่ ตัวแปรการสร้างภาพลักษณ์ในสังคมน่าจะมีความสัมพันธ์กบั การทาการตลาด
อิงการกุศลเพื่อสังคม รวมถึง การส่ งเสริ มอาชีพการงานให้มนั่ คงก้าวหน้า การลดหย่อนภาษีรายได้ส่วนบุคคล/
นิติบุคคล การช่วยเหลือสังคมที่ดอ้ ยโอกาส และความศรัทธาในศาสนาที่นบั ถือ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับตัวแปร ตามการทาการตลาดอิงการกุศลเพื่อสังคม ในบทที่ 2 สรุ ปเพื่อนามา
ประยุกต์ใช้ได้ดงั นี้
1. สุ ขภาพและการแพทย์
2. สภาพแวดล้อมสี เขียว
3. ความมัน่ คงและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
4. สิ ทธิมนุษย์ชน
5. ความเชื่อมัน่ ต่อศาสนา

6. คุม้ ครองสัตว์ป่า/สัตว์เลี้ยง
7. ความยากจนแร้นแค้น
8. ทหาร ตารวจ ปกป้ องอธิปไตย3 จังหวัดภาคใต้
9. ยามสถานการณ์วกิ ฤตจากภัยธรรมชาติ
10. การสนับสนุนการกีฬา
จากการศึกษาแนวคิดรู ปแบบการบริ จาคอิงการกุศล (
Donation framing) และการทาการตลาดอิงการ
กุศลเพื่อสังคม (Cause related marketing) ตลอดจนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ เป็ นการยืนยันตัว
แปรต่าง ๆ ที่นามาใช้ในวัดการทาการตลาดอิงการกุศลเพื่อสังคม เพื่อกาหนดเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั โดย
สรุ ปในรายละเอียดดังนี้
ตัวแปรทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) คือลักษณะพื้นฐานส่ วนบุคคลในเรื่ องเพศอายุการศึกษา อาชีพ
ความศรัทธาในศาสนาและการสนับสนุนด้วยการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลผ่านสื่ อต่างๆ
ตัวแปรส่ งผ่าน (Mediator Variables)คือรู ปแบบการบริ จาคอิงการกุศลเกี่ยวกับการสร้างภาพลักษณ์ใน
สังคมการส่ งเสริ มอาชีพการงานให้มนั่ คงก้าวหน้า การลดหย่อนภาษีรายได้ ส่ วนบุคคล/นิติบุคคลการช่วยเหลือ
สังคมที่ดอ้ ยโอกาส และความศรัทธาในศาสนาที่นบั ถือ
ตัวแปรตาม ( Dependent Variables) คือ การทาการตลาดอิงการกุศลเพื่อสังคมด้วยกิจกรรมต่างๆใน
ด้านสุ ขภาพและการแพทย์ สภาพแวดล้อมสี เขียว ความมัน่ คงและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สิทธิ มนุษย์ชนความ
เชื่อมัน่ ต่อศาสนา คุม้ ครองสัตว์ป่า/สัตว์เลี้ยง ความยากจนแร้นแค้นทหารตารวจ ปกป้ องอธิ ปไตย 3 จังหวัด
ภาคใต้ ยามสถานการณ์วกิ ฤตจากภัยธรรมชาติ และการสนับสนุนการกีฬา

สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 (H1)ลักษณะพืน้ ฐานส่ วนบุคคลสัมพันธ์ เชิ งสาเหตุต่อรู ปแบบการ บริ จาคอิงการกุศล
H0: ลักษณะพืน้ ฐานส่ วนบุคคลไม่ มีความสัมพันธ์ เชิ งสาเหตุต่อรู ปแบบการบริ จาคอิงการกุศล
H1: ลักษณะพืน้ ฐานส่ วนบุคคลมีความสัมพันธ์ เชิ งสาเหตุต่อรู ปแบบการบริ จาคอิงการกุศล
สมมติฐานที่ 2 ( H2)ลักษณะพืน้ ฐานส่ วนบุคคลสัมพันธ์ เชิ งสาเหตุต่อ การทาการตลาดอิงการกุศลเพื่อ
สังคม
H0: ลักษณะพืน้ ฐานส่ วนบุคคลไม่ มีความสัมพันธ์ เชิ งสาเหตุต่อการทาการตลาดอิงการกุศลเพื่อสังคม
H1: ลักษณะพืน้ ฐานส่ วนบุคคลมีความสัมพันธ์ เชิ งสาเหตุต่อการทาการตลาดอิงการกุศลเพื่อสังคม
สมมติฐานที่ 3 (H3)รู ปแบบการบริ จาคอิงการกุศลสัมพันธ์ เชิ งสาเหตุต่อ การทาการตลาดอิงการกุศลเพื่อ
สังคม
H0: รู ปแบบการบริ จาคอิงการกุศลไม่ มีความสัมพันธ์ เชิ งสาเหตุต่อ การทาการตลาดอิงการกุศลเพื่อ
สังคม
H1: รู ปแบบการบริ จาคอิงการกุศลมีความสัมพันธ์ เชิ งสาเหตุต่อการทาการตลาดอิงการกุศลเพื่อสังคม
รู ปแบบการบริจาคอิงการกุศลและกิจกรรมการตลาด
ส่ วนที่ 1-2( รูปแบบการบริ จาคอิงการกุศล และ กิจกรรม ตลาดอิงการกุศลเพือ่ สั งคม) ซึ่งลักษณะ
แบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่าแบบลิเคอร์ ท (Likert rating scales) 5 ระดับ (น้อยที่สุดได้ 1
คะแนน น้อยได้ 2 คะแนน ปานกลางได้ 3 คะแนน มากได้ 4 คะแนน และมากที่สุดได้ 5 คะแนน)
การกาหนดช่วงคะแนนเฉลี่ยของแบบสอบถามในส่ วนที่วดั
รู ปแบบการบริ จาคอิงการกุศล และการทา
การตลาดอิงการกุศลเพื่อสังคม ให้นาคะแนน (Likert scale) 5 ระดับมาจัดเป็ นอันตรภาคชั้น เพื่อใช้ในการแปล
ความดังนี้ (ชูใจ คูหารัตนไชย, 2542 : 7-10)
สู ตรอันตรภาคชั้น = คะแนนสู งสุ ด -คะแนนต่าสุ ด
จานวนชั้น
แทนค่า = 5-1 = 0.80
5
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง ระดับน้อย

คะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง ระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง ระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลครั้งนี้
ได้ใช้ โปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS Version 14.0 และ AMOS Version 6.0 ใน
การวิเคราะห์ดงั นี้
1. วิเคราะ
ห์ขอ้ มูลลักษณะพืน้ ฐานส่ วนบุคคล รู ปแบบการบริ จาคอิงการกุศล และการทาการตลาดอิง
การกุศลเพื่อสังคม ด้วยการแจกแจงความถี่ (Frequency distribution) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต
(Arithmetic mean) และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
2. วิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ รู ปแบบการบริ จาคที่มี
ต่อการทาการตลาดอิงการกุศลเพื่อสังคมในมิติผบู ้ ริ โภคไทยด้วยการวิเคราะห์โมดลสมการโครงสร้าง
(Structural Equation Model Analysis: SEM) เพื่อการทดสอบแบบจาลอง และสมมติฐานการวิจยั เป็ นการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ โดยทาการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของปั จจัยต่างๆโดยอาศัยความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุจากกรอบแนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ เพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลที่ได้ตรงกับการสร้างความสัมพันธ์ตาม
ทฤษฎีหรื อไม่ โดยการวิเคราะห์โมเดลลิสเรล ( Lisrel model) เพื่อตรวจสอบโมเดลสมมติฐานที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น
(Model Evaluation) เป็ นการประเมินผลความถูกต้องของโมเดล โดยประเมิน 2 ส่ วนคือ 1) ประเมินความ
กลมกลืนของโมเดลแบบข้อมูลเชิงประจักษ์ในภาพรวม ( Overall Model Fit Measure) และ 2) ประเมินความ
กลมกลืนของผลลัพธ์ในส่ วนประกอบที่สาคัญของโมเดล ( Component Fit Measure) (นงลักษณ์ วิรัชชัย , 2542 :
53-55) โดยการประเมินในส่ วนนี้จะนาไปสู่ การพัฒนาโมเดลต่อไปด้วยเกณฑ์ที่ใช้ในการตรวจสอบโมเดลใน
งานวิจยั มีดงั นี้
2.1
ประเมินความกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลประจักษ์ในภาพรวม ค่าสถิติที่ใช้ใน
การประเมินความกลมกลืนได้แก่
2.1.1 ค่าสถิติไคสแควร์ ( Chi-square statistic) จะทาการทดสอบว่าเมทริ กซ์ ความแปรปรวน
ร่ วมของประชากรแตกต่างจากเมทริ กซ์ความแปรปรวนร่ วมจากการประมาณค่าหรื อไม่ กาหนดค่าความคลาด
เคลื่อนแบบที่ 1 (Type I Error) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้น ถ้าค่าไคสแควร์ ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 แสดงว่า เมทริ กซ์ความแปรปรวนร่ วมของประชากรไม่แตกต่างจากเมทริ กซ์ความแปรปรวนร่ วม
ของประชากรร่ วมจากการประเมินค่า สรุ ปได้วา่ โมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยสมบูรณ์แบบ

ซึ่ งในความเป็ นจริ งแล้ว ยากที่จะหาโมเดลที่มีความกลมกลืนอย่างสมบูรณ์ได้ จึงนิยมใช้สัดส่ วนค่าสถิติไคส
แควร์ / ค่าชั้นแห่งความเป็ นอิสระ (2 / df ) หรื อค่าซี เอ็มไอเอ็น/ดีเอฟ CMIN/DF (Chi-square statistic
comparing the tested model and the independent model with the saturated model) แทนซึ่ งควรน้อยกว่า 3 จะ
แสดงว่าโมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์นนั่ เอง (Bollen, 1989: 263) 2.1.2 ดัชนีบ่งบอกความ
กลมกลืน (Fit index) เป็ นดัชนีที่บ่งบอกถึงความกลมกลืนของข้อมูลเชิงประจักษ์กบั โมเดลที่กาหนดขึ้น ได้แก่
ดัชนีจีเอฟไอ (Goodness of Fit Index: GFI) ดัชนีเอจีเอฟไอ ( Adjust Goodness of Fit Index: AGFI ) ดัชนีเอน
เอฟไอ (Normal Fit Index :NFI) และดัชนีไอเอฟไอ( Incremental Fit Index :IFI) ซึ่ งมีค่าอยูร่ ะหว่าง 0 ถึง 1 แต่
ค่าที่สูงกว่า 0.90 ถือว่า โมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยค่าที่เข้าใกล้ 1 สู งจะบ่งบอกว่าโมเดลมี
ความกลมกลืนกับข้อมูลสู งด้วย ( Bollen, 1989 : 270) และดัชนีวดั ระดับความสอดคล้องเปรี ยบเทียบ
(Comparative Fit Index : CFI) จะมีค่าอยูร่ ะหว่าง 0 ถึง 1 ซึ่งดัชนี CFI ที่เข้าใกล้ 1 แสดว่า โมเดลมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
2.1.3 ดัชนีอาร์เอมเอสอีเอ ( Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA) เป็ นดัชนีที่
ถูกพัฒนาขึ้นเนื่องจากการทดสอบไคสแควร์ ค่าสถิติข้ ึนอยูก่ บั กลุ่มตัวอย่าง ( n) ต่อชั้นแห่งความเป็ นอิสระ ( df)
ถ้าจานวนพารามิเตอร์ เพิ่มขึ้น ค่าไคสแควร์ ก็จะลดลง ทาให้การทดสอบมีแนวโน้มไม่มีนยั สาคัญ ค่าอาร์ เอมเอส
อีเอ (RMSEA) เป็ นดัชนีบ่งบอกความกลมกลืนของโมเดลกับเมทริ กซ์ความ แปรปรวนร่ วมของประชากร โดย
ควรมีค่าต่ากว่า 0.05 แต่ไม่ควรเกิน 0.80 จึงจะเป็ นค่าที่พอจะยอมรับได้ และถ้าอาร์ เอมเอสอีเอ ( RMSEA) มีค่า
เท่ากับ 0 แสดงว่าโมเดลมีความกลมกลืนอย่างแท้จริ ง (Exact fit)
2.1.4 ค่าอาร์ เอมอาร์ (Root Mean Square Residual: RMR) เป็ นดัชนีที่วดั ค่าเฉลี่ยส่ วนที่เหลือ
จากการเปรี ยบเทียบขนาดของความแปรปรวนและความแปรปรวนร่ วมระหว่างตัวแปรของประชากรกับการ
ประเมินค่า ซึ่ งดัชนีจะใช้ได้ดีเมื่อตัวแปรสังเกตทั้งหมดเป็ นตัวมาตรฐาน ( Standard variables) โดยที่ค่าใกล้ศูนย์
มากแสดงว่าโมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
2.2 ประเมินความกลมกลืนของผลลัพธ์ในส่ วนประกอบที่สาคัญในโมเดลภายหลังจากการประเมิน
ความกลมกลืนของโมดลในภาพรวมแล้ว สิ่ งที่มีความสาคัญมากที่ตอ้ งประเมินคือ การตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้ใน
แต่ละส่ วนว่ามีความถูกต้องและอธิ บายได้อย่างสมเหตุสมผลการ ตรวจสอบนี้จะทาให้ทราบว่าโมเดลมีความ
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างแท้จริ งหรื อไม่ในแต่ละส่ วนของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ในงานวิจยั
ชิ้นนี้พิจารณาพารามิเตอร์ ใน 2 กลุ่มได้แก่
2.2.1 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน ( Standard Error : S.E.) โดยค่าความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานควรมีขนาดเล็ก ในการตีความว่าค่าความคลาดเคลื่อนมีขนาดเล็กหรื อใหญ่น้ นั พิจารณาจาก
ค่าพารามิเตอร์ วา่ มีนยั สาคัญหรื อไม่ หากค่าพารามิเตอร์ มีนยั สาคัญ แสดงว่า ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานมี

ขนาดเล็ก หากค่าพารามิเตอร์ ไม่มีนยั สาคัญ แสดงว่าค่าความ คลาดเคลื่อนมาตรฐานมีขนาดใหญ่ ซึ่ งบ่งบอกได้
ว่าแบบจาลองยังไม่ดีพอ สาหรับการประเมินค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานด้วยโปรแกรม Lisrel นั้น เมื่อมีการ
ประเมินค่าพารามิเตอร์ ดว้ ยวิธีกาลังสองน้อยที่สุดวางนัยทัว่ ไป ( OLS) จะถูกต้องและแม่นยา เมื่อตัวแปรสังเกต
ในแบบจาลองมีการแจกแจงแบบโค้งปกติหลายตัวแปร
2.2.2 สหสัมพันธ์พหุ คูณกาลังสอง (Square Multiple Correlation : R2) หรื อ
ค่าสัมประสิ ทธิ์ การพยากรณ์ของตัวแปรสังเกตมีค่าอยูร่ ะหว่าง 0 ถึง 1 โดยค่าสถิติที่มีค่าสู ง แสดงว่าแบบจาลองมี
ความเที่ยงตรง ( Validity) แต่ถา้ สถิติมีค่าน้อยแสดงว่าแบบจาลองนั้นมีความเที่ยงตรงน้อยยังไม่มีประสิ ทธิ ภาพ
และการพิจารณาแบบจาลองความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นว่าสามารถอธิ บายความแปรปรวนของตัวแปรได้ถึง
ร้อยละ 40 ย่อมถือได้วา่ เป็ นผลลัพธ์ที่ดีและยอมรับได้
การวิเคราะห์
ความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม (ภาคผนวก) และผลการวิเคราะห์ความเชื่อมัน่ ของ
แบบสอบถาม (ภาคผนวก ค) ทั้งนี้การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผูเ้ ชี่ยวชาญ 5 ท่าน สามารถสรุ ปดังตาราง 1 และตาราง
2 ดังนี้

ตาราง 1 การหาทุนการกุศลในองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไร

ปั จจัยกิจกรรมการตลาดเพื่อสังคม

1. ด้านสุ ขภาพและการแพทย์
2. ด้านสภาพแวดล้อมสี เขียว
3. ด้านความมัน่ คงและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
4. ด้านสิ ทธิมนุษย์ชน
5. ด้านความเชื่อมัน่ ต่อศาสนา
6. ด้านการคุม้ ครองสัตว์ป่า/สัตว์เลี้ยง
7. ด้านความยากจนแร้นแค้น
8. ทหาร ตารวจ ปกป้ องอธิปไตย 3 จังหวัดภาคใต้
9. ด้านยามสถานการณ์วกิ ฤตจากภัยธรรมชาติ
10. การสนับสนุนการกีฬา
11. ธุ รกิจควรสนับสนุนกิจกรรมการตลาดเพื่อสังคมกับ
องค์กรการกุศล
12. ธุ รกิจควรให้ขอ้ มูลประชาสัมพันธ์ สนับสนุน
กิจกรรมการตลาดเพื่อสังคมกับองค์กรการกุศล
ตาราง 2 รู ปแบบการบริ จาคอิงการกุศล

เฉลี่ยร้อยละ
ความสาคัญ
โครงการบริ จาค
การกุศล

เฉลี่ยร้อยละ
การระดมทุน
การกุศล

92.4
84.3
72.6
59.6
89.9
85.6
94.3
70.5
83.8
58.6
80.4

8.0
20.2
18.5
8.2
13.8
24.0
21.2
16.4
19.2
24.5
30.4
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25.2

เฉลี่ยร้อยละ
แรงจูงใจการบริ จาคอิงการกุศล
1.
2.
3.
4.
5.

ความศรัทธาในศาสนาที่นบั ถือ
เพื่อช่วยเหลือสังคมด้อยโอกาส
เพื่อสร้างภาพลักษณ์ในสังคม
เพื่อลดหย่อนภาษีรายได้ส่วนบุคคล/นิติบุคคล
เพื่อส่ งเสริ มอาชีพการงานให้มนั่ คง

95.4
90.2
82.4
70.8
66.5

บทสรุ ป
การทบทวนหลักการวรรณกรรมในรายละเอียดวิธีการวิจยั นอกจากนี้การวิเคราะห์เชิงปริ มาณได้ถูก
กาหนด การสัมภาษณ์เชิงลึกได้นามาผนวกเพื่อเห็นความสอดคล้องกับการวิเคราะห์เชิงปริ มาณทั้งโครงสร้าง
สหสัมพันธ์พหุ คูณกาลังสองและโมเดลสมการโครงสร้าง

