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บทคัดยอ 

  
 การวิจยัคร้ังนีม้ีวัตถุประสงคสําคัญ   เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอยางมีความ
รับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมของผูบริโภคชาวไทย โดยสรางแบบจําลองการวิจัยเชิงสาเหตุที่
สมบูรณ มีความหลากหลาย สามารถครอบคลุมตัวแปรสําคัญ แตลดความซ้ําซอนของตัวแปรดวย
หลักทฤษฎี และวิธีสถติิชั้นสูง เพือ่ใหไดแบบจําลองที่กระทัดรัดสามารถอธบิายพฤติกรรมการ
บริโภคอยางมคีวามรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมไดอยางเพียงพอ  งานวิทยานิพนธชิน้นี้
แตกตางจากงานวิจัยในอดีตอยางนอย 3 ประการ คือ  

 ประการแรก แบบจําลองทีส่รางข้ึน ไดรวมเอาตัวแปรสําคัญจากแนวคิดทฤษฎีตางๆ ที่
ใชอธิบายพฤติกรรมการบริโภค ทั้งทีส่อดคลองกันและที่ตรงขามกัน เพื่อศึกษาเปรียบเทยีบ
ความสัมพันธของตัวแปรในแตละทฤษฎี และผลกระทบของตัวแปรเหลานัน้ตอพฤติกรรมการ
บริโภคอยางมคีวามรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม แนวคิดทฤษฎีดังกลาวที่ใชศึกษามี 3 
ทฤษฎี  ทฤษฎีแรกวาดวยความมเีหตุผลของมนษุย (Rationalist) ในทางเศรษฐศาสตร อาทิ ตัว
แปรดานการตลาด เชน คุณภาพ และราคา     ทฤษฎีที่สองวาดวยความมีคุณธรรมของมนุษย 
(Moralist) ในทางจิตวทิยาและพฤติกรรมศาสตร อาท ิ ตัวแปรดานทศันคติ ทั้งในดานความรูความ
เขาใจ (Cognitive attitude) และดานอารมณความรูสึก (Affective attitude)  และทฤษฎีที่สามวา
ดวยการเรียนรูทางสังคมของมนษุย  (Socialization theory)         อาท ิ  ตัวแปรเกี่ยวกบับทบาท
หรือ ผลกระทบของครอบครัวและเพื่อนซ่ึงเปนการเรียนรูทางสังคมใกลตัว  และอิทธิพลของ
ส่ือมวลชนและรัฐบาลซึ่งสงผลตอการเรียนรูทางสังคมทีไ่กลตัว 
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 ประการที่สอง พัฒนามาตรวัดหลากหลายประเภทและหลากหลายระดับ เพื่อใหการวัด
หรือประเมินคาแตละตัวแปรในแบบจําลองมีความถูกตองเทีย่งตรงและนาเช่ือถือมากข้ึน  
ตัวอยางเชน    1) การวัดอิทธิพลของการเรียนรูจากสังคมไกลตัว    จะวัดทัง้ผลการเปดรับส่ือและ
การรับรูบทบาทของรัฐบาล    2) การวัดความรูเกีย่วกับการบริโภคอยางมีความรับผิดชอบ วัดโดย
ใชประสบการณในอดีต นอกเหนือจากวดัระดับการรับรูถึงผลกระทบของพฤติกรรม 3) การวัด
คานิยมหรือบรรทัดฐานทางสังคม       วดัจากพฤติกรรมของคนรอบขางนอกเหนือจากการ
สนับสนนุจากคนรอบขางเพยีงอยางเดียว  4) การวัดอิทธิพลดานการตลาด วัดจากการ
เปรียบเทียบคุณภาพ ราคา ความสะดวกในการหาซ้ือ การใช และภาพพจนของผูซือ้/ผูใช  ซึง่เปน
การประเมนิอิทธิพลทางการตลาดท่ีครอบคลุมหลายดานมากกวาการศึกษาในอดีต นอกจากนี้ ยัง
มีการวัดพฤติกรรมที่มีความรับผิดชอบตอสังคมในหลายๆ ดานมากกวาการศึกษาในอดีต เชน  
การซื้อสินคาที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม การประหยัดพลังงานและทรัพยากร การแยกขยะรีไซเคิล 
การซื้อสินคาไทย การซื้อสินคาที่ถูกตองตามกฏหมาย การทาํบุญและอาสาสมัครเพื่อสวนรวม 
ตลอดจนการเรียกรองใหบุคคลรอบขางบริโภคอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม 
เพื่อใหสามารถพิจารณาหาตัวแปรรวมที่สามารถทํานายและอธิบายพฤติกรรมที่รับผิดชอบตอ
สังคมไดโดยกวาง  ซึ่งงานวจิัยในอดีตยังไมสามารถทาํไดสําเร็จมากอน   

 ประการที่สาม แบบจําลองที่เสนอในการศึกษาคร้ังนี้ ไดพิจารณาทั้งตัวแปรสอดแทรก 
(Mediator) และตัวแปรแทรกซอน (Moderator) ซึ่งสงผลกระทบตอความสัมพันธระหวางตัวแปร
ตนและตัวแปรตาม การวิเคราะหถงึอิทธพิลของตัวแปรแทรกซอนในหลายกรณี ทาํใหสามารถหา
ขนาดของความสัมพนัธเชงิสาเหตุระหวางตัวแปรตางๆ ไดแมนยาํและไดผลสรุปที่ชัดเจนมากกวา
งานวิจยัในอดีต ซึ่งบางคร้ังใหคําตอบหรือผลการศึกษาที่แตกตางกัน 

 เพื่อทดสอบแบบจําลองที่นาํเสนอขางตน การศึกษาคร้ังนี้ไดสํารวจความเห็นของกลุม
ตัวอยางเปาหมายในประเทศไทย โดยใชพนักงานสัมภาษณทีม่ีประสบการณเกบ็รวบรวมขอมลู
ดวยแบบสอบถาม ในระหวางเดือนพฤศจิกายนถงึธนัวาคม 2546  จากกลุมตัวอยาง 500 คนที่มา 
ชอปปงในหางสรรพสินคา (Mall Intercept)    ที่ต้ังกระจายรอบกรุงเทพมหานครทั้งส่ีทิศ  ไดแก  
ทิศเหนือ ใต ตะวันออก และตะวันตก แบบสอบถามที่ใชไดจํานวน 471 ชุด ไดนํามาวิเคราะหโดย
ใชโปรแกรม LISREL (Version 8.50) เพื่อตรวจสอบมาตรวัดที่ใชวาตรงตามหลักทฤษฎีหรือไม 
(Confirmatory Factor Analysis) รวมทัง้ตรวจสอบความถกูตองเชิงโครงสราง (Construct 
Validity) หลังจากนัน้วิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรเชิงโครงสราง (Structural Equation 
Model Analysis) และทดสอบสมมุติฐานที่กาํหนดไว ตลอดจนใชการวิเคราะหสมการถดถอย 
(Regression Analysis)  เพื่อใหไดขอมลูสําคัญเพิ่มเติม สําหรับตัวแปรที่ไมสามารถวิเคราะหผล
เชิงโครงสรางได  
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 ผลการศึกษาที่สําคัญ สรุปได 3 ประการ ดังนี้  

1. การทดสอบแบบจําลองและสมมุติฐาน ไดใหผลสรุปทีน่าสนใจหลายประเด็น อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95%     ประเด็นแรก อิทธพิลจากสังคมไกลตัว (ส่ือและ
บทบาทรัฐบาล)      สงผลกระทบโดยตรงใหผูบริโภคมีความรูเกีย่วกับความรับผิดชอบตอสังคม
มากข้ึน       และทําใหมีทศันคติที่ดีมากข้ึนเมื่อสังคมใกลตัวสนับสนนุและมีพฤติกรรมรับผิดชอบ
ตอสวนรวมมากข้ึน      ประเด็นที่สอง ความรูและทัศนคติดังกลาวตางมีอิทธพิลตอพฤติกรรม 
การบริโภคอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม   อยางไรก็ตาม อิทธพิลของความรูตอ
พฤติกรรมข้ึนอยูกับอิทธิพลทางการตลาด (เชน คุณภาพและราคาสินคา) เปนอยางมาก ผลวิจยันี้
จึงสนับสนนุแนวความคิดความมเีหตุผลของมนษุย (Rationalist) ขณะเดียวกัน อิทธพิลทาง
การตลาดสงผลตอทัศนคตินอยกวา จึงสนับสนนุแนวความคิดอยางมีคุณธรรมของมนษุย 
(Moralist)        ประเด็นที่สาม ในดานพฤติกรรมการบรโิภคอยางเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
และเรียกรองใหผูอ่ืนบริโภคอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมน้ัน  บทบาทของสื่อและรัฐบาล
มีอิทธพิลตอพฤติกรรมดังกลาวไมแตกตางกันมากนัก ไมวาจะไดรับผลกระทบจากตัวแปรดาน
ความรู (β=0.15) หรือดานทัศนคติ (β=0.12)    สาํหรบัพฤติกรรมการซ้ือสินคาไทยและสินคา
ถูกกฏหมาย   บทบาทของส่ือและรัฐบาลมีอิทธพิลเชิงบวกตอพฤติกรรมขางตน เมื่อไดรับ
ผลกระทบจากตัวแปรดานทัศนคติ (β=0.23)  แตอิทธิพลตอพฤติกรรมนั้นจะเปนลบเมื่อไดรับ
ผลกระทบดานความรู (β=-0.44) สวนพฤติกรรมในแบบจําลองที่รวมเอาตัวแปรแทรกซอน
ไวดวย พบวาบทบาทของสื่อและรัฐบาลมีอิทธพิลตอพฤติกรรมการบริโภคอยางมีความรับผิดชอบ
เทากับ 0.37 ซึ่งตํ่ากวาอิทธิพลจากตัวแปรแทรกซอนดานการตลาด ที่สงผลทําใหพฤติกรรมการ
บริโภคอยางมคีวามรับผิดชอบลดลงเปนลบเทากับ –0.57         ชี้ใหเห็นวาอิทธพิลดานการตลาดมี
ความสําคัญตอพฤติกรรมผูบริโภคทุกประเภท   ดังนั้น การกระตุนใหผูบริโภคมีความ
รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมมากขึน้ จําเปนตองพัฒนาตัวแปรดานการตลาดใหมี
ผลกระทบเชงิบวกตอพฤติกรรมที่คํานึงถึงความรบัผิดชอบตอสังคมมากขึน้กอน พรอมท้ัง
พัฒนาบทบาทของสื่อและรัฐบาลใหมากเพยีงพอท่ีจะจูงใจพฤติกรรมดังกลาวไปในทางท่ี
ดีขึ้นไดสาํเรจ็ เนื่องจากบทบาทของสื่อและรฐับาล ไมสามารถสงผลกระทบมากเทากับ
ปจจัยทางการตลาดที่ผูบริโภคคํานึงถึงเปนอันดับแรก กอนจะปรับเปลีย่นพฤติกรรมการ
ซ้ือหรือใชที่ไมกอหรือลดปญหาใหสังคมและสิ่งแวดลอม  

2. ทัศนคติมีอิทธพิลตอแนวโนมพฤติกรรมและการกระทําที่เกิดข้ึนจริง    ในดานความ
รับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม ตอเมื่อไดรับผลกระทบจากตัวแปรดานบรรทัดฐานทางสังคม  
กอน  ผลวิจยัดังกลาวแตกตางจากทฤษฎีการกระทาํดวยเหตุผล (The Theory of Reasoned 
Action) ทีร่ะบุวาทัศนคติและบรรทัดฐานทางสังคมตางมีอิทธิพลโดยตรงตอแนวโนมการกระทาํ
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ของผูบริโภค แสดงวาบรรทดัฐานทางสังคม (Social Norm) เปนอีกตัวแปรหน่ึงที่สําคัญ โดยเฉพาะ
ในประเทศไทย ทีจ่ะเปนตัวผลักดันใหผูบริโภคมีความรับผิดชอบตอสังคมมากวาเดิม  

3. ผูบริโภคไทยมีพฤติกรรมรับผิดชอบตอสังคมมากที่สุดในดาน การประหยัดทรัพยากร
และพลังงาน (คาเฉลี่ย 3.47 จากคะแนนเต็ม 5) รองลงมามีความรับผิดชอบดานการซื้อสินคาไทย 
(คาเฉลี่ย 3.45) ตามดวยการแยกขยะรีไซเคิล (คาเฉลี่ย 3.12)    รวมทัง้การทําบุญและทํางาน
อาสาสมัครเพือ่สวนรวม (คาเฉลี่ย 3.08) แตมีความรับผิดชอบนอยลงในดานการซื้อสินคาที่เปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม (คาเฉลีย่ 2.83)       และนอยที่สุดในการเรียกรองใหผูอ่ืนบริโภคอยางมีความ
รับผิดชอบ (คาเฉลี่ย 2.45)   ขณะที่มีแนวโนมขาดความรับผิดชอบในดานซ้ือสินคานําเขาบอยที่สุด 
(คาเฉลี่ย 2.45)      ตามดวยซ้ือสินคาละเมิดลิขสิทธ ิ (คาเฉลี่ย 2.28)   และซ้ือสินคาคาหนีภาษี 
(คาเฉลี่ย 1.90)  

ผลการศึกษาคร้ังนี้ เปนประโยชนตอผูเกี่ยวของที่จะนําไปประยุกตใชและเสนอแนะการ
วางนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งกําหนดกลยุทธการตลาดใหมีประสิทธิผลมากข้ึน โดยในระยะสัน้ 
รัฐบาลควรควบคุมและใหความชวยเหลือนักธุรกิจหรือผูประกอบการ เพื่อจูงใจใหนําเสนอสินคาที่
มีความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม      พรอมทั้งเรียกรองใหผูบริโภคซื้อหรือใชสินคาอยาง
มีความรับผิดชอบมากข้ึน  ในระยะยาว รัฐบาลและหนวยงานเอกชน ควรใหการศึกษาและขอมูล
ที่เกี่ยวของเพยีงพอ   เพื่อสามารถจงูใจผูบริโภคใหคํานงึถึงสังคมอยางจริงจงั       ซึ่งเปาประสงค
ดังกลาวจะสําเร็จได รัฐจําเปนตองสรางคานิยมในสังคมหรือกระตุนใหเกิดการสรางบรรทัดฐาน
ทางสังคม ทีก่ระตุนคนรอบขางของผูบริโภคใหมีความรับผิดชอบตอสังคมมากข้ึน  เพราะจะเปน
แรงผลักดันทีสํ่าคัญใหผูบริโภคคํานึงถงึสวนรวมมากข้ึนตามไปดวย การทีน่ักการตลาดโฆษณา
หรือประชาสัมพันธสินคาของตน วามีความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมเพียงอยางเดียวนั้น 
ไมสามารถจูงใจลูกคาได     เพราะผูบริโภคสวนใหญจะยอมเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดี
ตอเมื่อมีทัศนคติที่ดีและมีความยินดีที่จะเสียสละเพื่อสังคมกอน ดังนัน้ เพื่อดําเนนิงานใหไดผลเร็ว
ยิ่งข้ึน รัฐและนักการตลาดควรใชกลยุทธเจาะตลาดเฉพาะกลุมลูกคาเปาหมายทีม่ทีัศนคติที่ดี ตอ
การบริโภคอยางมีความรับผิดชอบอยูแลว  

งานวิจยัในอนาคตควรมีการทดสอบแบบจําลองขางตนอีก       เพือ่ศึกษาเปรียบเทียบ
พฤติกรรมการบริโภคอยางมคีวามรับผิดชอบในกลุมประชาชนของประเทศพฒันา ซึ่งมีการเผยแพร
แนวคิดในการบริโภคที่คํานงึถึงผลกระทบตอสวนรวมมากแลว    นอกจากนี ้  ควรมีการศึกษา
เปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคอยางมีความรับผิดชอบในดานอ่ืน เพื่อใหสามารถนําผลการวิจยั
ไปประยุกตใชไดกวางขวางยิ่งข้ึน ขณะเดียวกนั ควรมีการเก็บขอมูลในหลายชวงเวลา พรอมทัง้เก็บ
ขอมูลดวยวิธวีจิัยแบบทดลองในกลุมตัวอยางหลากหลาย      เพื่อสามารถคนหาสาเหตุและผลที่
ชัดเจน ตลอดจนอธิบายความสัมพันธระหวางตัวแปรตางๆ ที่สงผลกระทบตอพฤติกรรมเพื่อสังคม
ไดดียิ่งข้ึน   


