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บทคัดย่อ 
 

 การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์ 1) เพ่ือศึกษาอิทธิพลการมีสว่นรับผิดชอบสงัคมในรูปแบบดิจิทลัต่อความผกูพนัของ

ผู้บริโภค และ 2) เพ่ือศึกษาอิทธิพลความผกูพนัของผู้บริโภคต่อความภกัดีต่อแบรนด์ การศึกษาครัง้นีใ้ช้การวิจยัเชิงปริมาณ 

และกลุ่มตวัอย่าง คือ ผู้บริโภคท่ีซือ้สินค้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้า จํานวน 400 คน เคร่ืองมือการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามออนไลน์ 

วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์เชิงอนมุาน 

ได้แก่ การวิเคราะห์ถดถอยแบบพหคุณู และการวิเคราะห์ถดถอยอยา่งง่าย ผลการวิจยัพบว่า การมีสว่นรับผิดชอบต่อสงัคมใน

รูปแบบดิจิทลัประเด็นทางสงัคม และการบริจาคเพ่ือสงัคม สง่ผลต่อความผูกพนัและความภกัดีต่อแบรนด์ของผู้บริโภคกลุ่ม

อตุสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

  

คาํสาํคัญ: การมีสว่นรับผิดชอบตอ่สงัคมในรูปแบบดิจิทลั, ความผกูพนั, ความภกัดตีอ่แบรนด์ 
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Abstract

The objective of this research was to study 1) the influence of digital social responsibility 
to engagement and 2) the influence of e digital social responsibility to brand loyalty. The sample 
consisted of 400 who bought electrical appliances. An online questionnaire was used as a 
research instrument. Data collected were then analyzed using descriptive statistics such as 
percentage, mean, standard deviation as well as inference statistics, including multiple regression
analysis and simple regression analysis. The result of this study indicated that DSR such as 
cause-related marketing and corporate philanthropy influenced engagement and brand loyalty 
with a statistics significant level of 0.05.
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