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บริษทั ซีพี ออลล์ จ  ากดั (มหาชน) เป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจทางดา้นร้านอ่ิมสะดวก อาทิเช่น 
บริการร้านสะดวกซ้ือ บริการดา้นการเงิน บริการดา้นอาหารพร้อมรับประทาน บริการดา้นการศึกษา 
ธุรกิจคา้ปลีก บริการดา้นสารสนเทศ บริการดา้นการส่ือสารการตลาด บริการโลจิสติก เป็นตน้ เพื่อจดั
จ าหน่ายภายในประเทศ จากการท่ีไดเ้ขา้ปฏิบติังานของโครงการสหกิจศึกษาในบริษทัซีพี ออลล์ จ  ากดั 
(มหาชน) ไดรั้บมอบหมายให้ปฏิบติังานในแผนกกิจกรรมสังคม โดยมีการจดักิจกรรม CSR มากมาย 
เช่น การแข่งขนัหมากลอ้มโลก กิจกรรมเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ซ่ึงเป็นแผนกท่ีส าคญัเป็นอย่างมากต่อการ
สร้างความสัมพนัธ์อนัดีแก่สังคม(CSR) ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการสร้างความสัมพนัธ์อนัดี
แก่สังคม ผูจ้ดัท าจึงไดรั้บมอบหมายใหจ้ดัท าโครงงานเร่ือง ความรับผดิชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษทั 
ซีพี ออลล์ จ  ากดั (มหาชน) เพื่อศึกษาผลการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้และบริการของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ท่ีไดม้าจากการท ากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โดยใช้แบบสอบถาม
แบบปลายปิดเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้และใชบ้ริการ จ านวน 400 
ตวัอยา่ง และวิเคราะห์ขอ้มูล ผลการวิจยัในคร้ังน้ี พบวา่ ผูบ้ริโภคเป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย ท่ีมีอายุ
ระหว่าง 18 – 25 ปีโดยส่วนใหญ่ มีระดบัการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษทั และ
ส่วนมากคิดว่า ผลิตภัณฑ์ท่ีควรให้ความสนใจในการท า กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม คือ 
ผลิตภณัฑ์ด้านสินค้าอุปโภคบริโภค ส่วนการท ากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้และบริการของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 
ได้แก่ การท ากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านการก ากับดูแลกิจการท่ีดีขององค์กร ด้านการ
ประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นธรรมขององค์กร ดา้นความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภคขององค์กร ด้านการ
ร่วมพฒันาชุมชนและสังคมขององคก์ร และดา้นการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร โดยท่ีการท าดา้น
การร่วมพฒันาชุมชนและสังคมขององค์กร ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าและบริการของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร 
ดา้นความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภคขององค์กรและด้านการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีขององค์กร ตามล าดบั 
ส่วนการท ากิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมดา้นการประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นธรรมขององคก์ร ไม่
ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้และบริการของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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Abstract 

 CP All Public Company Limited is a company that operates convenience store businesses 
such as Counter Service (CS) provides convenient bill payment service, study manufactures and 
retails of frozen food and bakery, provides marketing consulting services, training and seminar 
services, distribution channel for books and magazines and logistics services to distribution within the 
country. The aim of the project is to be able for CP All (Public) Company Limited to give and 
educate cooperative, assigned to task group in the department of social activity. Was assigned to work 
in social activities. The CSR activities such as World Baduk Competition. Seven Activity Book 
Award The preparation has been commissioned to prepare a project . The activities of corporate social 
responsibility (CSR) that influence the decision to buy goods and services for consumers in Bangkok. 
This is very important to build good relationships community (CSR) for both the public and private 
sector agencies. To study as well the use of corporate social responsibility activities. (CSR) That 
affect the decision to purchase the goods and services consumers in Bangkok. Case study is necessary 
in collecting data (such as surveying from consumers) in approximately 400 samples. Analyzing the 
data using multiple linear regression analysis of the equation. Research result shows that consumers 
are female rather than male. With age 18 – 25 most of the years in Bachelor's degree level. We think 
that professional & employees are the most interested in corporate social responsibility activities in 
consumer goods products. This also affect their buying decisions in corporate social responsibility 
activities that consumer goods and services in Bangkok as per significant statistics, these include the 
following making corporate social responsibility activities; corporate governance of the organization, 
business with the Justice of the organization, responsibility for corporate consumers, community 
development and social integration of the organization, and the administrative environment of the 
organization. Most effect of buying decisions of consumers of goods and services in Bangkok by the 
community development and social integration aspects of the organization, including the secondary 
administrative environment of the organization. The responsibility of the consumer and the 
enterprise's corporate governance respectively  part of the corporate social responsibility of business 
with equity of the organization. Does not affect the decision to purchase the goods and services 
consumers in Bangkok. 
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