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การวิจยั เรื่ อง รู ปแบบการทาการตลาดอิงการกุศลเพื่อสังคมในมิติผบู้ ริ โภคไทย มี
วัตถุประสงค์การวิจยั เพื่อศึกษา 1) การทาการตลาด โดยอิง ระดับ การกุศลเพื่อสังคม 2) รู ปแบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างลักษณะพื้นฐานส่ วนบุคคล รู ปแบบการบริ จาคที่มีต่อการทา
การตลาดอิงการกุศลเพื่อสังคม และ 3) พัฒนารู ปแบบการทาการตลาดอิงการกุศลเพื่อสังคมในมิติ
ผูบ้ ริ โภคไทย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม
(Questionnaire) ซึ่ งเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ผูบ้ ริ โภคไทยจานวนทั้งสิ้ น 1,250 คน การวิเคราะห์ขอ้ มูลครั้งนี้ได้ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป
SPSS
Version 16.0 และ AMOS Version 6.0 โดยใช้ค่าสถิติอนั ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency
distribution) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต (Arithmetic mean) ค่าส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation) และเทคนิคการวิเคราะห์โม เดลสมการโครงสร้าง (Structural
Equation Model Analysis: SEM ในการสรุ ปผลการวิจยั
ผลการวิจยั พบว่า ตัวอย่างผูบ้ ริ โภคไทยเห็นว่าการทาการตลาดอิงการกุศลเพื่อสังคมด้วย
กิจกรรมต่าง ๆ โดยรวมมีความสาคัญระดับมาก ( X= 3.48)โดยเห็นว่ากิจกรรมที่ให้ความสาคัญมาก
ที่สุดคือ ปกป้ องอธิปไตย 3 จังหวัดภาคใต้ ส่ วนกิจกรรมที่ให้ความสาคัญมาก ได้แก่ (1)ด้านความ
เชื่อมัน่ ต่อศาสนา (2) ด้านการฟื้ นฟูหลัง สถานการณ์วกิ ฤตจากภัยธรรมชาติ (3) ด้านขจัด ความ
ยากจนแร้นแค้น (4) ด้านคุม้ ครองสัตว์เลี้ยง /สัตว์ป่า (5) ด้านการสนับสนุนการกีฬา (6) ด้าน
สภาพแวดล้อมสี เขียว (7) ด้านความมัน่ คงและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ (8) กิจกรรมที่ให้
ความสาคัญ ได้แก่ ด้านสุ ขภาพและการแพทย์ (9) ด้านสิ ทธิมนุษย์ชน ตามลาดับ
รู ปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ พบว่า
ลักษณะพืน้ ฐานส่ วนบุคคลเกี่ยวกับอายุ
ความศรั ทธาในศาสนา การสนับสนุนด้ วยการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผ่ านสื่ อต่ างๆ
รู ปแบบ

ข

การบริ จาค ต่ างมีความสัมพันธ์ เชิ งสาเหตุต่อการทาการตลาดอิงการกุศลเพื่อสังคมที่ระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติ 0.05 ยิง่ กว่านั้น รู ปแบบความสัมพันธ์ เชิ งสาเหตุระหว่ างลักษณะพืน้ ฐานส่ วนบุคคล
รู ปแบบการบริ จาคที่มีต่อการทาการตลาดอิงการกุศลเพื่อสังคมที่พัฒนาขึน้ ที่มีความกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ คิดเป็ นร้อยละ 60.5 สมการโครงสร้าง
องค์กรการกุศล

= -0.014 เพศ + 0.099 อายุ + 0.171 การศึกษา + 0.020 อาชีพ +
0.313 ความศรัทธาในศาสนา + 0.193 การสนับสนุน
ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลผ่านสื่ อต่าง ๆ ทัว่ ถึงต่อเนื่อง ; R2 = 0.175
กิจกรรมการตลาดอิงการกุศล = 0.056 เพศ - 0.263 อายุ + 0.137 การศึกษา + 0.006 อาชีพ +
0.232 ความศรัทธาในศาสนา + 0.136 การสนับสนุน
ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลผ่านสื่ อต่าง ๆ ทัว่ ถึงต่อเนื่อง + 0.665
องค์กรการกุศล ; R2 = 0.605
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Abstract
A study on “Model of Marketing based on the Charity to Society from Consumers’ Aspects” has
certain 3 relevances : (1) model of marketing based on level of charitable contribution to the society (2) to
causal model between individual basic characteristic and type of charity with influence on marketing for
society and (3) to develop marketing model influence by charity for society based on Thai consumer.
The research methodology is questionnaire which collected from 1,250 Thai consumer. The SPSS
Version 16.0 and AMOS Version 6.0 were used for analysis of statistical values of frequency distribution,
percentage, arithmetic mean, standard deviation, and structured equation model for final research result.
The research results showed that the sampling Thai consumer viewed that various activity for
charity influence marketing significantly (X= 3.48). The most influencing activity is one that related to
protecting Thai sovereignty especially 3 southern provinces. Such activities are as follows: 1) faith in
religion 2) reconstruction and rehabilitation of natural disaster 3) alleviating of poverty 4) protection of
pet and wildlife (5) supporting sport events (6) environmental protection (7) security and human recourses
development (8) activity to health and medical and (9) human right.
For causal model the factors such as age, faith in religion, PR campaign through various
communication tools, donation channels all proved to have causal relationship toward marketing model
based on charity for society at a level of statistically 0.05. Moreover, the pattern of model between
individual basic characteristic and type of charity with influence on marketing for society compiled with
empirical data of 60.5 percent. The equation model can be illustrated as follows :
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Charity organization

= -0.014 gender + 0.099 age + 0.171 education + 0.020 occupation +
0.313 faith in religion + religion + 0.193 supportive public relation
of information in medias coverage and continuity ; R2 = 0.175
Cause related marketing activity = 0.056 gender + 0.263 age + 0.137 education + 0.006 occupation +
0.232 faith in religion + religion + 0.136 supportive public relation
of information in medias coverage and continuity ; R2 = 0.605

