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บทคดัย่อ 

 
        การศกึษาครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างความรบัผดิชอบต่อสงัคม
กบัภาพลกัษณ์  
        กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้  คอืผูบ้รโิภคเครื่องดื่มชาเขยีว อชิตินั ทีอ่าศยัในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
สถติทิี่ใช้ในการวเิคราะหข์อ้มูล คอื ค่าความถี่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การวเิคราะหค์วามสมัพนัธโ์ดยใชส้ถติคิวามสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั 
        ผลการศกึษา พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิมากกว่าเพศชาย มอีายุในช่วง 
15- 24 ปี มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีรายไดต่้อเดอืนส่วนใหญ่ 10,001-20,000บาท 
        นอกจากนี้ย ังพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคัญมากที่สุดต่อการท าความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมขององคก์รอชิตินั กรุป๊ จ ากดั คอื ดา้นการดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม รองมาเป็น
ด้านความรบัผดิชอบต่อผูบ้รโิภค ด้านนวตักรรมจากการด าเนินความรบัผดิชอบต่อสงัคม และ
ด้านการร่วมพฒันาชุมชนและสงัคม และกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความเห็นด้วยมากที่สุดต่อ
ภาพลกัษณ์องค์กรอิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด คือ ด้านองค์กร ด้านตราสินค้า ด้านผลิตภณัฑ์ และ
ความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมกับภาพลักษณ์องค์กร โดยรวมมีระดับ
ความสมัพนัธต่์อกนัในระดบัต ่า
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ABSTRACT 

 

        This study was purposed to study the relationship between the corporate social 
responsibility and the image. 

        The sample groups were the consumer of green tea ICHITAN, Bangkok amount 
400 consumers. The method of gathering data was questionnaire. The statistical methods 
applied in descriptive analysis was frequencies, percentages, mean, standard deviation. 
And the inferential was done through the Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient. 

        The findings indicated that from 400 informants, most were female employees, 
15-24 years old, graduated at Bachelor degree and range of incomes between 10,001 - 
20,000 baht.



ฉ 

 

        The results also revealed that most samples provide the most important to corporate 

social responsibilities of ICHITAN Group Co., Ltd. in the attendance of environments, the 

responsibility to the consumers, the innovations and cooperation of the community 

development and society. The most sample groups have been agree to the image of 

ICHITAN Group Co., Ltd. in the organization, brand name, the productions. The 

relationship between the corporate social responsibility (CSR) and the image of the 

organization with the relevant level is low. 



 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 

        การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่องนี้ส าเรจ็ได้ด้วยความกรุณาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
อจัฉราพรรณ ลฬีพนัธ์ อาจารยท์ีป่รกึษาการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองทีไ่ดใ้หค้วามกรุณาแนะน า 
ตรวจตราและแก้ไขเนื้อหา ตลอดจนใหก้ าลงัใจในการท าการศกึษาคน้คว้าดว้ยตนเองตัง้แต่เริม่
จนกระทัง่เสรจ็สมบรูณ์ ผูเ้ขยีนขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสงู 

        ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.นภวรรณ คณานุรกัษ์ ประธานกรรมการ
สอบการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง และอาจารย ์ยุพนิ พทิยาวฒันชยั กรรมการสอบการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง ที่ให้ความกรุณาในการตรวจสอบ แก้ไข และให้ค าแนะน าจนกระทัง่
การศกึษาฉบบัน้ีส าเรจ็ลงดว้ยด ี

        ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทยทุกท่าน ที่คอยให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆตลอดระยะเวลา
การศกึษา 

        ขอกราบขอบพระคุณ บดิา มารดา และพี่สาว ที่เป็นแรงบนัดาลใจและเป็นก าลงัใจให้
ตลอดมา ซึง่เป็นสิง่ส าคญัยิง่ทีท่ าใหก้ารศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองเรือ่งนี้ส าเรจ็ลงดว้ยด ี

        ขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่าน ทีไ่ดเ้สยีสละเวลาในการตอบแบบสอบถามและให้
ขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์อยา่งยิง่ในการศกึษาครัง้นี้ 

        ขอขอบคุณ พี่ๆ  เพื่อนๆ นักศกึษาปรญิญาโททุกท่านทีไ่ดใ้หก้ าลงัใจและความช่วยเหลอื
ในการท าการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองตลอดมา 

        ผู้เขยีนหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการ
คน้ควา้หาความรูเ้พื่อการศกึษาในระดบัต่างๆส าหรบัผูท้ีส่นใจต่อไป 
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บทท่ี1 
บทน า 

 

1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

        ปจัจุบนัในโลกของการท าธุรกิจมสีภาพแวดล้อมในการแข่งขนัที่มคีวามรุนแรงการขึ้น

เรื่อยๆองค์กรหรอืธุรกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กหรอืว่าขนาดใหญ่ ต้องมกีารปรบัตวัเพื่อ

สามารถแข่งขนัได้ โดย องค์กรหรอืธุรกิจต้องสร้างความประทบัใจและท าให้ผู้บรโิภคจดจ า

องค์กรหรอืธุรกจิ และจากการแข่งขนัในอุตสาหกรรมที่เกดิขึ้นในปจัจุบนัน้ีสิง่ส าคญัที่จะท าให้

ผู้บรโิภคเกิดการจดจ าได้นัน้ ธุรกิจต้องให้ความส าคญัต่อภาพลกัษณ์ขององค์กรเนื่องจาก

ภาพลกัษณ์องค์กรที่ดี เป็นส่วนที่ท าให้สามารถธุรกิจด าเนินธุรกิจอย่างยัง่ยื่นและมัน่คงใน

อนาคต การสร้างภาพลกัษณ์ของธุรกิจในประเทศไทยยงัไม่ได้ให้ความส าคญัในการสร้าง

ภาพลกัษณ์ในแต่ละด้าน โดยภาพลกัษณ์องค์กรที่ธุรกจิควรให้ความส าคญัก็ คอื ภาพลกัษณ์

ผลติภณัฑ ์ภาพลกัษณ์ตรายีห่อ้ ภาพลกัษณ์ขององคก์ร วธิใีนการสรา้งภาพลกัษณ์องคก์รนัน้กม็ี

อยู่หลายวิธีซึ่งวิธีที่ธุรกิจใช้จ ัดอยู่อย่างแพร่หลายคือการใช้  ความรับผิดชอบต่อสังคม 

(Corporate Social Responsibility : CSR) ในการสร้างภาพลกัษณ์ที่ดีต่อองค์กรซึ่งเป็นวิธีที่

นิยมมากในต่างประเทศ แต่ในประเทศไทยเริม่มใีนช่วง 10 ปีทีผ่่านมาแต่ธุรกจิในประเทศไทย

ยงัไม่เขา้ใจถงึความหมายและความส าคญัของ ความรบัผดิชอบต่อสงัคม(CSR) มากเท่าไร ว่า

ความรบัผดิชอบต่อสงัคม(CSR)รปูแบบใดทีช่่วยในการสรา้งภาพลกัษณ์องคก์รในมุมมองทีด่ต่ีอ

ผูบ้รโิภคจงึท าใหใ้นปจัจุบนัเกดิการท า ความรบัผดิชอบต่อสงัคม(CSR) ทีผ่ดิๆขึน้ซึง่อาจส่งผล

เสยีต่อภาพลกัษณ์ขององค์กรได้เช่นกนัดงันัน้การเลอืกใช้ ความรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR)ใน

การสรา้งภาพลกัษณ์ โดยองคก์รหรอืธุรกจิต่างควรจะศกึษาวธิกีารท าความรบัผดิชอบต่อสงัคม

อย่างถูกวธิ ีเพราะผูบ้รโิภคเริม่ทีจ่ะใหค้วามสนใจต่อสิง่แวดลอ้มและแนวทางปฏบิตัขิององค์กร

หรอืธุรกจิมากขึน้ดงันัน้องคก์รหรอืธุรกจิควรจะมกีารน าความรบัผดิชอบต่อสงัคม(CSR)มาเพื่อ
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สรา้งภาพลกัษณ์ทีด่เีพื่อใหผู้บ้รโิภคจดจ าต่อองคก์รณ์หรอืธุกจิ เพื่อจะท าใหส้ามารถแข่งขนัและ

สามารถด าเนินธุรกจิอย่างยัง่ยื่น โดยองคก์รหรอืธุรกจิในปจัจุบนัที่น าความรบัผดิชอบต่อสงัคม

มาเป็นแนวทางในการปฏบิตั ิคอื บรษิทั อชิตินั กรุป๊ จ ากดั 

        บรษิทั อชิตินั กรุป๊ จ ากดั ประกอบธุรกจิประเภทเครือ่งดื่มโดยมสีนิคา้หลกักค็อื เครือ่งดื่ม

ชาพร้อมดื่มที่มีชื่อว่าอิชิตัน และเครื่องดื่มเพื่ อสุขภาพชื่อ ดับเบิ้ล ดริ๊ง โดยมีสินค้าที่มี

ความสามารถในการแข่งขนัในตลาดคอืชาพรอ้มดื่ม โดยองคก์รเริม่พฒันาชาเขยีวพรอ้มดื่มให้

เป็นเครื่องดื่มส าหรบัคนไทย มกีารเสาะแสวงหาพนัธุ์ชาที่ดีที่สุด และสร้างคุณค่าในวตัถุดิบ

เพื่อใหไ้ดเ้ครื่องดื่มทีด่ต่ีอสุขภาพ มคีุณค่าต่อร่างกาย ไรส้ารเคมตีกคา้ง เป็นการสรา้งทางเลอืก

ใหมใ่หก้บัผูบ้รโิภคในตลาดชาทีม่องหาเครือ่งดื่มเพื่อสุขภาพ โดยเครือ่งดื่มชาพรอ้มดื่มมรีสชาติ

ดงันี้ รสต้นต ารบัผสมดอกชา ตามมาด้วยรสน ้าผึ้งผสมมะนาว รสเก็กฮวย ผสมจมูกขา้วญี่ปุ่น 

ผสมขา้วโพด รสมโิดรพินัช ์ โดยมคีู่แข่งทีส่ าคญัในธุรกจิคอื โออชิ ิเพยีวรคิุ เป็นคู่แข่งหลกัและ

สภาพการแข่งขนัในอุตสาหกรรมนี้ มกีารแข่งขนัในการทีจ่ะแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดกนัอยา่ง

รุนแรงมาก โดยธุรกจิประเภทชาเขยีวในประเทศไทยในช่วง 5 ปีทีไ่ดม้กีารเตบิโตอย่างรวดเรว็

โดยมมีูลค่าในตลาดนับหมื่นล้านบาท (http://www.ichitangroup.com/company-history.php) 

โดยกลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของ บรษิทั อชิตินั กรุ๊ป จ ากดั กลุ่มที่มอีายุ 15-40ปีขึน้ไป โดยมี

ส่วนแบ่งการตลาด ปี 2556 บรษิทั อชิตินั กรุ๊ป จ ากดั อนัดบัหนึ่งของตลาด ด้วยสดัส่วนทาง

การตลาดร้อยละ 44  โออิชิ ตามมาเป็นอันดบัสอง สดัส่วนร้อยละ 37 ของตลาดและเป็นที่

คาดการณ์ว่าตลาด จะมอีตัราการเตบิโตสูงถงึรอ้ยละ 25 ในปีนี้ ซึ่งจะท าให้ตลาดเครื่องดื่มชา

เขยีวพรอ้มดื่ม มมีลูค่าตลาดสูงถงึ 1.65 หมื่นลา้นบาท (www.bangkokbiznews.com) และจาก

การทีม่กีารแขง่ขนัทีม่คีวามรงุแรงธุรกจิ บรษิทั อชิตินั กรุป๊ จ ากดั ไดห้าวธิต่ีางๆเพื่อสรา้งความ

ได้เปรยีบในการแข่งขนัเพื่มขึ้น เช่นการท าการตลาด และการท าความรบัผดิชอบต่อสงัคมใน

ดา้นต่างๆ เพื่อสรา้งแรงกระตุ้นในการท าความรบัผดิชอบต่อสงัคมและเพื่อใหผู้บ้รโิภคจ าจดใน

ตวัขององคก์รมากขึน้ 

        โดยเริม่จากเหตุการณ์น ้าท่วมในปี 2553 ท าให้ บรษิัท อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด เกิดความ

เสยีหายมากจากเหตุการณ์ดงักล่าวและหลงัจากเหตุการณ์ดงักล่าว  ท าให้องค์กรมุ่งหวงัที่จะ

พฒันาองค์กรและสร้างจติส านึกความรบัผิดชอบที่มต่ีอสงัคมมากขึ้น จงึเห็นได้ว่าการสร้าง

กจิกรรมทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความรบัผดิชอบต่อสงัคมเกดิขึน้อย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นส่วนการ

ท ากจิกรรมต่างๆในการช่วยเหลอืน ้าท่วม สนับสนุนนักกฬีา หรอืมอบทุนการศกึษา และในดา้น

http://www.bangkokbiznews.com/
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การผลติ มกีารสรา้งโรงงานที่มมีาตรฐาน ผลติสนิคา้โดยมกีระบวนการผลติ เครื่องดื่มชาเขยีว 

จาก ชาออรแ์กนิคแท ้ทีป่ลอดสารพษิ ตลอดกระบวนการผลติ โดยองคก์รเป็นชาเขยีวรายแรก 

และรายเดียวในประเทศไทยที่ได้ใบรบัรองถึงความเป็นชาเขยีวออร์แกนิคจากกรมส่งเสรมิ

การเกษตร เพื่อใหผู้บ้รโิภคสนิค้าที่ปลอดภยั กเ็ป็นส่วนหนึ่งที่เป็นความรบัผดิชอบต่อสงัคมใน

รูปแบบหนึ่งเช่นกัน และจากการท าความรบัผิดชอบต่อสงัคม (CSR)ของบรษิัท อิชิตัน กรุ๊ป 

จ ากดั ท าใหบ้รษิทั อชิตินั กรุป๊ จ ากดัเป็นทีรู่จ้กัอยา่งรวดเรว็ในปจัจบุนัและภาพลกัษณ์องคก์รใน

มมุมองของผูบ้รโิภคในมมุมองทีด่ ี

        ดงันัน้จงึเกดิความสนใจศกึษาถงึความสมัพนัธข์องความรบัผดิชอบต่อสงัคมของธุรกจิกบั

ภาพลกัษณ์ของอชิตินั กรุป๊ จ ากดั เพื่อเป็นรบัรูถ้งึจากใช ้ความรบัผดิชอบต่อสงัคม CSR ในการ

สรา้งภาพลกัษณ์องคก์รอยา่งถูกตอ้งและเพื่อปลกูจติส านึกต่อธุรกจิในการท าความรบัผดิชอบต่อ

สงัคมCSRมากยิง่ขึน้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูบ้รโิภคและสงัคม 

 

1.2 วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 

 

        1.เพื่อศกึษาปจัจยัดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมของอชิตินั กรุป๊ จ ากดั 

        2.เพื่อศกึษาปจัจยัดา้นภาพลกัษณ์ของอชิตินั กรุป๊ จ ากดั 

        3.เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคมกับปจัจยัด้าน

ภาพลกัษณ์ของอชิตินั กรุป๊ จ ากดั 
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1.3 ขอบเขตของการศึกษา 

 

        1.ขอบเขตของดา้นเน้ือหา 

        การศึกษาเรื่องสมัพนัธ์ระหว่างความรบัผดิชอบต่อสงัคม(CSR)กับภาพลกัษณ์ อิชตินั 

กรุป๊ จ ากดั ของผูบ้รโิภค ในเขตกรงุเทพมหานคร ประกอบดว้ยขอ้มลู กจิกรรมความรบัผดิชอบ

ต่อสงัคมของ อชิตินั กรุป๊ จ ากดั และภาพลกัษณ์ในแต่ละดา้นของอชิตินั กรุป๊ จ ากดั 

        2.ขอบเขตดา้นประชากร 

        ผู้บรโิภคเครื่องดื่มชาเขยีว อชิตินั ที่สามารถตอบค าถามเกี่ยวกบัขอ้มูลความรบัผดิชอบ

ต่อสงัคมได ้ในเขตจงัหวดักรงุเทพมหานคร เป็นจ านวนทัง้หมด 400 ชุด 

        3.ตวัแปรทีศ่กึษา 

        1 ตวัแปรอสิระ 

        1.1ปจัจยัดา้นประชากรศาสตร ์

        1.1.1 เพศ 

        1.1.1.1 ชาย 

        1.1.1.2 หญงิ 

        1.1.2 อาย ุ

1.1.2.1  15 - 24 ปี 

1.1.2.2  25– 34 ปี 

1.1.2.3  35- 44 ปี 

1.1.2.4  45 ปีขึน้ไป 

        1.1.3 ระดบัการศกึษา 
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1.1.3.1  ต ่ากว่าปรญิญาตร ี

1.1.3.2  ปรญิญาตร ี

1.1.3.3  สงูกว่าปรญิญาตร ี

        1.1.4 รายได ้/ ต่อเดอืน 

1.1.4.1 ต ่ากว่า 10,000 บาท 

1.1.4.2 10,001 – 20,000 บาท  

1.1.4.3 20,001 – 30,000 บาท 

1.1.4.4 มากกว่า 30,001 บาท 

        1.2 ความรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR) ของ บรษิทั อชิตินั กรุป๊ จ ากดั 

        1.2.1 ดา้นความรบัผดิชอบต่อผูบ้รโิภค 

        1.2.2 ดา้นการรว่มพฒันาชุมชนและสงัคม 

        1.2.3 ดา้นการดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม 

        1.2.4 ดา้นนวตักรรมจากการด าเนินความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

2.ตวัแปรตาม 

        ภาพลกัษณ์องคก์รบรษิทั อชิตินั กรุป๊ จ ากดั 

        2.1.1 ภาพลกัษณ์ผลติภณัฑ ์

        2.1.2 ภาพลกัษณ์ตรายีห่อ้ 

        2.1.3 ภาพลกัษณ์ขององคก์ร 
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1.4  ค านิยามศพัท ์

 

        ความรบัผิดชอบต่อสงัคม หมายถึง  การท าธุรกิจที่ค านึงถึงประโยชน์ของสงัคมของ 

บรษิทั อชิตินั กรุป๊ จ ากดั ทีป่ระกอบความรบัผดิชอบต่อสงัคมในแต่ละดา้น 

        ความรบัผิดชอบต่อสงัคมด้านความรบัผิดชอบต่อผู้บริโภค หมายถงึการผลติสนิค้า

หรอืบรกิารของธุรกจิ ทีไ่มค่วรก่อให้เกดิความเสีย่งหรอืเป็นอนัตรายต่อผูบ้รโิภค 

        ความรบัผิดชอบต่อสงัคมด้านการร่วมพฒันาชุมชนและสงัคม หมายถงึมสี่วนร่วมใน

การพฒันาชุมชนและสงัคมทีเ่ขม้แขง็และมกีารพฒันาทีย่ ัง่ยนืนัน้ 

        ความรบัผิดชอบต่อสงัคมด้านการดูแลรกัษาส่ิงแวดล้อม หมายถึงการลดและการ

ปรบัปรงุทีส่่งผลต่อทรพัยากรธรรมชาตทิีก่่อใหเ้กดิมลภาวะทัง้ทางน ้า อากาศ ขยะ สารพษิ ฯลฯ 

ซึง่ส่งผลใหเ้กดิภาวะโลกรอ้นตามมา 

        ความรบัผิดชอบต่อสงัคมด้านนวตักรรมจากการด าเนินความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

หมายถงึมกีารเปิดเผยหรอืใหค้วามรูใ้นการค้นพบนวตักรรมในสิง่ที่มเี ป็นโยชน์ต่อสงัคมและใน

การด าเนินธุรกจิควรน าแนวคดิ CSR 

        ภาพลกัษณ์องคก์ร หมายถงึ ภาพทีเ่กดิขึน้ในมมุมองของผูบ้รโิภคต่ออชิตินั กรุป๊ จ ากดั 

        ภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ หมายถงึภาพที่เกดิขึ้นในใจของประชาชนที่มต่ีอผลติภณัฑ์หรอื

บรกิารของบรษิทัเพยีงอยา่งเดยีว 

        ภาพลกัษณ์ตราย่ีห้อ หมายถงึภาพทีเ่กดิขึน้ในใจของประชาชนที่มต่ีอสนิค้ายีห่อ้ใดยีห่้อ

หนึ่งหรอืตรา (Brand) ใดตราหนึ่ง หรอืเครื่องหมายการคา้ (Trademark) ใดเครื่องหมายการค้า

หนึ่ง 

        ภาพลกัษณ์ขององค์กร หมายถึงภาพที่เกิดขึ้นในใจของประชาชนที่มต่ีอองค์การหรอื

สถาบนั ซึ่งเน้นเฉพาะภาพของตวัสถาบนัหรอืองค์การเพียงส่วนเดียว ไม่รวมถึงสนิค้าหรอื

บรกิารทีจ่ าหน่าย 
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1.5  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

 

        1.สามารถน าผลการวจิยัความสมัพนัธค์วามรบัผดิชอบต่อสงัคมกบัภาพลกัษณ์องคก์ร อชิิ

ตนั ไปปรบัปรงุหรอืพฒันาใหด้ขีึน้ในดา้นการท า ความรบัผดิชอบต่อสงัคม(CSR) 

        2.สรา้งแรงกระตุ้นในการใหค้วามส าคญัของการท าความรบัผดิชอบต่อสงัคม(CSR)ของแต่

ละองคก์รในประเทศไทยมากยิง่ขึน้ 

        3.สามารถรู้ถึงการท าความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR) ที่ถูกต้องจากผลวิจยัที่ได้จาก

ผูบ้รโิภคเพื่อไปประยกุตใ์ชก้ารท าธุรกจิ 
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กรอบแนวความคิด 

 

ตวัแปรอสิระ 

 

 

     

 

 

 ตวัแปรตาม 

 

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 กรอบแนวความคดิ

ลกัษณะประชากรศาสตร ์

- เพศ 

- อาย ุ

- ระดบัการศกึษา 

- รายได ้

 

 
 

ความรบัผิดชอบต่อสงัคม(CSR) 

อิชิตนั กรุป๊ จ ากดั 

- ดา้นความรบัผดิชอบต่อผูบ้รโิภค 
- ดา้นการรว่มพฒันาชุมชนและสงัคม 
- ดา้นการดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม 
- ดา้นนวตักรรมจากการด าเนินความ

รบัผดิชอบต่อสงัคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพลกัษณ์องคก์รบริษทั 

อิชิตนั กรุป๊ จ ากดั 

 

-  ภาพลกัษณ์ผลติภณัฑ ์

-  ภาพลกัษณ์ตรายีห่อ้ 

-  ภาพลกัษณ์ขององคก์ร 

 

 

 



 

บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

        การศึกษาวจิยัเรื่อง ความสมัพนัธ์ระหว่างความรบัผดิชอบต่อสงัคมกบัภาพลกัษณ์ของ

บรษิทั อชิตินั กรุป๊ จ ากดัในมมุมองของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร ผูว้จิยัไดศ้กึษา แนวคดิ 

ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง บทความจากวารสาร และได้อาศยัพื้นฐานความรูค้วามเขา้ใจ

ตามกรอบแนวคดิ 

        1.ความหมายและทฤษฎเีกีย่วกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR) 

        2.ความหมายและทฤษฎเีกีย่วกบัภาพลกัษณ์ (Image) 

        3.ขอ้มลูเกีย่วกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคมของ บรษิทั อชิตินั กรุป๊ จ ากดั 

        4.งานวจิยัและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

ความหมายความรบัผิดชอบต่อสงัคมขององคก์ร 

 

        The World Business Council on Sustainable Development (WBCSD) ไ ด้ ใ ห้

ความหมายของความรบัผดิชอบต่อสงัคมของธุรกิจ Corporate Social Responsibility (CSR) 

คอื การด าเนินธุรกจิทีอ่ยู่ในหลกัจรยิธรรม และควบคุมก ากบัดแูลทีด่ ีควบคู่ไปกบัการเอาใจใส่ดู

เเลรกัษาสงัคมและสิง่เเวดล้อมเพื่อน าพาไปสู่ธุรกิจอย่างยัง่ยนือย่างมัน่คง (สุทธศิกัดิ ์ไกรสร

สุธาสนิ,ี 2550: 6)
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        The European Commission ไดน้ิยาม CSR ไวว้่า การด าเนินธุรกจิทีผ่สมผสานความใส่

ใจต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มเพื่อพฒันาธุรกจิอย่างยัง่ยนื โดยมสี่วนร่วมกบัทุกๆส่วนไม่ว่าจะเป็น 

ลกูจา้ง ชุมชนและสงัคม (พพิฒัน์ นนทนาธรณ์, 2553:12) 

        สถาบนัไทยพฒัน์ มลูนิธบิรูณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัถ ์ (ดร.พพิฒัน์ 

ยอดพฤตกิาร) ไดน้ิยาม Corporate Social Responsibility (CSR) คอืการด าเนินกจิกรรมต่างๆ

ของธุรกจิไมว่่าจะเป็นทัง้ภายในและภายนอกองคก์รทีต่อ้งค านึงถงึผลกระทบต่อสงัคม เพื่อท าให้

อยู่ร่วมกนัในสงัคมอย่างดไีม่ส่งผลกระทบทีม่ต่ีอสงัคม ซึง่หมายถงึ ลูกคา้ คู่คา้ พนักงาน ชุมชน

ที่องค์กรตัง้อยู่ ซึ่งรวมถงึสิง่แวดล้อมหรอืระบบนิเวศน์ และประชาชนทัว่ไป(สถาบนัไทยพฒัน์

,2549:1) 

        คณะท างานส่งเสริมความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งเเวดล้อมของบรษิัทจดทะเบียน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัย ์(กลต.) (2551:6)  ใหค้วามหมายของ CSR 

คอืเป็นเรื่องของการที่องค์กรตอบสนองต่อประเดน็เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม โดยมุ่งที่

การใหป้ระโยชน์กบัคน ชุมชนและสงัคมนอกจากนัน้  ยงัเป็นเรื่องของบทบาทขององคก์รธุรกิจ

ในสงัคมและความคาดหวงัของสงัคมที่มต่ีอองค์กรธุรกจิ โดยจะต้องท าด้วยความสมคัรใจและ

ผู้บรหิารจะต้องมบีทบาทเกี่ยวข้องกบักิจกรรมต่างๆ โดยสามารถวดัผลได้ใน 3 มติิ คอื การ

วดัผลทางเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม อนัจะน าไปสู่การพฒันาอยา่งยัง่ยนื 

        วกิพิเีดยี เอน็ไซโคพเีดยี อธบิายความหมายไว ้ค าว่า CSR หมายถงึ แนวคดิทีอ่งคก์รได้

พจิารณาใช้เป็นแนวทางในการจดัประโยชน์ตอบแทนกบัลูกค้า พนักงาน ผู้ถอืหุ้น ชุมชนและ

สภาพแวดล้อม ตามความรบัผดิชอบต่อสงัคม อนัเป็นผลต่อเนื่องจากผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก

การด าเนินงานขององคก์ร นิยามนี้รวมความถงึการด าเนินงานตามหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขของ

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 

 

ประเภทของความรบัผิดชอบต่อสงัคมขององคก์ร(CSR) 

 

        สถาบนัไทยพฒัน์ มลูนิธบิรูณะชนบทแห่งประเทศไทย(สถาบนัไทยพฒัน์,2549)  โดย ดร.

พพิฒัน์ ยอดพฤตกิาร  ไดจ้ดัประเภทของงาน CSR ออกเป็น 3 กลุ่มประกอบดว้ย 
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        CSR-After-Process เป็นการด าเนินกิจกรรมที่แยกต่างหากจากการด าเนินธุรกิจที่เป็น 

กระบวนการหลักของกิจการ รวมความถึงกิจกรรมที่เกิดจากผลต่อเนื่องของกระบวนการ 

ด าเนินการธุรกิจ เช่น การแจกจ่ายสิ่งของบรรเทาสาธารณภัย การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อ

สาธารณะ และการเยยีวยาชุมชนทีไ่ดร้บัผลกระทบทางมลพษิจากการประกอบการ    

        CSR-In-Process เป็นการด าเนินความรบัผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ในกระบวนหลักของ 

กจิการหรอืเป็นการท าธุรกจิทีห่าก าไรอย่างมคีวามรบัผดิชอบ เช่น การป้องกนั หรอืกาจดัมลพษิ

ใน กระบวนการผลติเพื่อไม่ใหส้่งผลกระทบต่อชุมชน การผลติสนิคา้และบรกิารทีม่คีุณภาพและ

ได้มาตรฐานตามขอ้ก าหนดในฉลากผลติภณัฑ์การเปิดเผยขอ้มูลผลติภณัฑต่์อผู้บรโิภคอย่าง

ถูกต้อง ครบถ้วน การชดเชยความเสียหายให้แก่ลูกค้าที่เกิดจากความผิดพลาดและความ

บกพร่องของ พนักงาน ซึง่การด าเนินความรบัผดชิอบเหล่านี้ ถอืเป็นกจิกรรมทีอ่ยู่เวลาทางาน

ปกตขิองกจิการ    

        CSR-As-Process เป็นกิจกรรมที่ด าเนินงานโดยองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไรให้กบัตนเอง 

เป็นหน่วยงานทีก่่อตัง้ขึน้เพื่อมุ่งสรา้งประโยชน์ต่อสงัคมเป็นด้านหลกั เช่น มลูนิธ/ิ สมาคมการ

กุศล ที่เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรประชาชนและส่วนราชการ (พิพัฒน์ ยอด

พฤตกิารณ์, 2553) 

 

แนวทางปฎิบติัของความรบัผิดชอบต่ององคก์ร (CSR) 

 

        แนวทางการปฏบิตัขิอง CSR (Corporate Social Responsibility) สถาบนัธุรกจิเพื่อสงัคม   

(Corporate Social Responsibility Institute: CSRI) เป็นสถาบนัทีจดัตัง้โดยตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย ไดใ้หค้วามส าคญัของ CSR ว่าเป็นส่วนส าคญัในการสรา้งความเตบิโตทมีสี่วน

สรา้งมลูค่าเพิม่ใหแ้ก่ธุรกจิ โดยความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มของภาคธุรกจิเป็นการ

สรา้งคุณค่าใหแก่องคกร์และสงัคม โดยรวมอย่างยัง่ยนือย่างแทจ้รงิ โดยสถาบนัธุรกจิเพื่อสงัคม

ได้ออกแนวปฏิบตัทางด้าน CSR ในหนังสื่อเรื่อง เข็มทิศธุรกิจเพือสงัคม(2551:6-7) ในการ

ปฏบิตัติามหลกัCSRทีจ่ะน ามาประยกุตใ์ชค้วบคู่กบัธุรกจิสามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 ขัน้ดงันี้ 
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        ขัน้ที ่1 ขอ้ก าหนดตามกฎหมาย mandatory level หมายถงึการทีธุ่รกจิมหีน้าทีต่้องปฏบิตัิ

ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่นกฎหมายคุ้มครองผู้บรโิภคกฎหมาย

แรงงาน การจา่ยภาษ ีเป็นตน้ 

        ขัน้ที่  2 ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ elementary level หมายถึงการที่ธุ รกิจค านึงถึง

ความสามารถในการอยู่รอดและใหผ้ลตอบแทนแก่ผูถ้อืหุน้ซึง่ในขัน้นี้ธุรกจิควรหมัน่ตรวจตราว่า

ก าไรทีไ่ดน้ัน้ตอ้งมใิช่ก าไรซึง่เกดิจากการเบยีดเบยีนสงัคม 

        ขัน้ที่ 3 จรรยาบรรณทางธุรกจิ preemptive level หมายถงึการที่ธุรกจิสามารถสรา้งก าไร

แก่ผูถ้อืหุน้ไดใ้นอตัราทีเ่หมาะสมและผูป้ระกอบธุรกจิไดใ้ส่ใจเพื่อใหป้ระโยชน์ตอบแทนแก่สงัคม

มากขึน้ โดยเฉพาะสงัคมใกลท้ีอ่ยู่รอบขา้งทีม่คีวามคาดหวงัว่าจะไดร้บัการดแูล หรอืเอาใจใส่

จากผูป้ระกอบธุรกจิ  

        ขัน้ที่ 4 ความสมคัรใจ voluntary level หมายถงึการด าเนินธุรกจิควบคู่กบัการปฏบิตัติาม

แนวทาง CSR ด้วยความสมคัรใจโดยไม่ได้ถูกเรยีกร้องจากสงัคมแต่อย่างใดซึ่งในขัน้นี้การ

ประกอบธุรกิจจะอยู่บนพื้นฐานของการมุ่งประโยชน์ของสงัคมเป็นส าคญัและการด าเนินการ 

CSR ในส่วนน้ีสมควรไดร้บัความยกยอ่งชื่นชมจากสงัคมอยา่งแทจ้รงิ 

 

แนวปฏิบติัในเร่ือง CSR ได้เป็น  8 หวัข้อดงัน้ี   

 

1.การก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี 

        การก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีเป็นการจดัใหม้รีะบบบรหิารจดัการ หน้าที ่มคีวามรบัผดิชอบใน

การจดัการอย่างโปร่งใส เท่าเทยีม อย่างเป็นธรรมต่อพนักงาน และ สามารถตรวจสอบไดเ้พื่อ

สรา้งความเชื่อมัน่ใหก้บัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในการด าเนินกจิการ 

2.การประกอบธุรกจิดว้ยความเป็นธรรม  

        การประกอบธุรกจิดว้ยความเป็นธรรมย่อม เพื่อก่อใหเ้กดิความเชื่อมัน่กบัผูเ้กีย่วขอ้งทีจ่ะ

ส่งผลดต่ีอกจิการในระยะสัน่และในระยะยาวและธุรกจิควรถอืแนวทางปฏบิตัเิพื่อให้เกดิความ
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เป็นธรรม ในการด าเนินธุรกจิ โดยไมเ่หน็แก่ผลประโยชน์อื่นทีอ่าจไดม้าจากการด าเนินงานทีไ่ม่

ถูกตอ้งตามกฎทางสงัคมและกฎทางกฎหมาย 

3.การเคารพสทิธมินุษยชนและการปฏบิตัต่ิอแรงงานอยา่งเป็นธรรม 

        การเคารพสทิธมินุษยชน เป็นพื้นฐานของการพฒันาทรพัยากรบุคคลในธุรกจิ ที่มสี่วน

สมัพนัธก์บัธุรกจิในลกัษณะการเพิม่คุณค่า และทรพัยากรบุคคลเป็นปจัจยัทีส่ าคญัในการสร้าง

มูลค่าเพิ่มและเพิ่มผลผลิต ธุรกิจควรให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี และได้มีโอกาสแสดง

ศกัยภาพของตวัพนกังานในการท างาน 

4.ความรบัผดิชอบต่อผูบ้รโิภค 

        การผลติสนิค้าหรอืบรกิารของธุรกิจ ที่ไม่ควรก่อให้เกิดความเสี่ยงหรอืเป็นอนัตรายต่อ

ผูบ้รโิภค ธุรกจิควรมกีารปรบัปรุงมาตรฐานของสนิคา้หรอืบรกิารใหอ้ยู่ในระดบัสากล รวมถงึมี

กระบวนการเรยีกคนืสนิคา้หรอืบรกิารทีไ่ม่ปลอดภยัรวมทัง้ควรพฒันาสนิคา้หรอืบรกิารเพื่อเป็น

ประโยชน์ในการช่วยแก้ไขปญัหาของสงัคมด้วย และให้ขอ้มูลสนิค้าหรอืบรกิารตามความเป็น

จรงิ 

5.การรว่มพฒันาชุมชนและสงัคม  

        มสี่วนร่วมในการพฒันาชุมชนและสงัคมที่เขม้แขง็และมกีารพฒันาที่ย ัง่ยนืนัน้ จะท าให้

เป็นปจัจยัเอื้อต่อการด าเนินงานของธุรกจิ ดงันัน้ ธุรกจิควรจดักจิกรรมทางสงัคมมสี่วนร่วมใน

การส่งเสรมิความเขม้แขง็ให้แก่ชุมชนและสงัคมที่ได้รบัผลกระทบจากกระบวนการผลติสนิค้า

หรอืบรกิารของธุรกิจ โดยมกีารสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมอาสาที่เกี่ยวข้องกบัการพัฒนา

ชุมชนและสงัคงรว่มกนัรกัษาสภาพแวดลอ้มในชุมชนและสงัคมใหน่้าอยู่ 

6.การดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม 

        การเพิม่ของจ านวนประชากรของโลกและปจัจยัความเจรญิก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ เป็น

สาเหตุต่อทรพัยากรธรรมชาตทิีก่่อใหเ้กดิมลภาวะทัง้ทางน ้า อากาศ ขยะ สารพษิ ฯลฯ ซึง่ส่งผล

ให้เกิดภาวะโลกร้อนตามมา โดยภาวะโลกร้อนดงักล่าวจะกระทบต่อมนุษย์และระบบนิเวศน์ 

ธุรกจิจงึมหีน้าทีใ่นการปรบัปรงุคุณภาพชวีติมนุษยด์ว้ยการจดัการปญัหา สิง่แวดลอ้ม โดยถอืว่า
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การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่ร่วมกันของทุกคน โดยการใช้ทรัพยากรอย่างมี

ประสทิธภิาพมมีาตรการประหยดัพลงังานและมกีารน าทรพัยากรกลบัมาใชใ้หม่ 

7.นวตักรรมและการเผยแพรน่วตักรรมจากการด าเนินความรบัผดิชอบต่อสงัคม  

        มกีารเปิดเผยหรอืใหค้วามรูใ้นการคน้พบนวตักรรมในสิง่ทีม่เีป็นโยชน์ต่อสงัคมและในการ

ด าเนินธุรกจิควรน าแนวคดิ CSR มาประยุกต์ผสมผสานปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงใหเ้หมาะสม

และสอดคล้องกับการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างกลมกลืนโดยน าความรู้ที่เกิดจาก

ประสบการณ์การด าเนินงานดา้น CSR มาพฒันาปรบัใชแ้ละคดิคน้ใหเ้กดินวตักรรมทางธุรกจิที่

สามารถสรา้งประโยชน์ความสามารถในการแขง่ขนัทัง้ต่อธุรกจิและสงัคม 

8.การจดัท ารายงานดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

        ธุรกจิควรใหค้วามส าคญัในการเปิดเผยขอ้มลูโดยมกีารจดัท ารายงานขึน้เพื่อที่จะสะท้อน

ใหเ้หน็ถงึการปฏบิตัติามแนวทาง CSR ทีธุ่รกจิไดด้ าเนินงานอยา่งครบถว้น โดยขอ้มลูทีเ่ปิดเผย

น้ีเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้มสี่วนได้เสยีทุกฝ่ายแลว้ยงัช่วยในการสอบทานใหธุ้รกจิทราบได้ว่าได้

ด าเนินการในเรือ่ง CSR  ตรงกบัเป้าหมายทีว่างไว ้

 

2.2 ความหมายและทฤษฎีเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ (Image) 

 

ความหมายภาพลกัษณ์ 

        Philip Kotler (2000:553) ได้อธบิายถึงความหมายของภาพลกัษณ์ (Image) ไว้ว่า เป็น 

องคป์ระกอบรวมของความเชื่อ ความคดิ และความประทบัใจทีบุ่คคลมต่ีอสิง่ใดสิง่หนึ่ง ซึง่ส่งผล

ต่อทศันคตแิละการกระท าใดๆทีค่นเรามต่ีอสิง่นัน้ จะมคีวามเกีย่วพนักบัภาพลกัษณ์ของสิง่นัน้ๆ 

        Frank Jefkins (1993:21-22) ไดอ้ธบิายถงึความหมายของภาพลกัษณ์ขององคก์ารธุรกจิ

ไวว้่า คอืภาพขององคก์ารใดองคก์ารหนึ่ง ซึง่หมายรวมทุกสิง่ทุกอย่างเกีย่วกบัองคก์ารทีค่นรูจ้กั 

เขา้ใจ และไดม้ปีระสบการณ์ ในการสรา้งภาพลกัษณ์ขององคก์ารนัน้หรอืมสี่วนหนึ่งที่กระท าได้

โดยอาศยัการน าเสนออตัลษัณ์ขององคก์าร (Corporate Identity) ซึง่ปรากฏแก่สายตาคนทัว่ไป

ไดง้า่ย เช่น สญัลกัษณ์ เครือ่งแบบฯลฯ 
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        พจนานุกรมฉบับบัญฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 , 2530 : 616)ได้ให้ความหมายของ 

ภาพลกัษณ์" (Image) ไว ้คอืภาพทีเ่กดิขึน้ในจติใจของบุคคลตามความรูส้กึนึกคดิทีม่ต่ีอองคก์าร 

สถาบนั บุคคล หรอืการด าเนินงาน ภาพที่เกิดขึ้นในจติใจนี้อาจจะเป็นผลมาจาก การได้รบั

ประสบการณ์โดยตรงหรอืประสบการณ์ทางออ้มทีบุ่คคลนัน้รบัรูม้า 

        Dr.Claude Robinson and Dr.Walter Barlow กล่าวว่า ภาพลักษณ์ หมายถึง ภาพที่

เกดิขึน้ในจติใจ ซึ่งบุคคลมคีวามรูส้กึนึกคดิต่อองค์การ สถาบนั ภาพในใจดงักล่าวของบุคคล

นัน้ๆ อาจได้มาจากทัง้ประสบการณ์ทางตรงและประสบการณ์ทางอ้อมของตวัเอง เช่น ได้พบ

ประสบมาด้วยตวัเองหรอืได้ยนิได้ฟงัมาจากค าบอกเล่าของผู้อื่น เพื่อนฝงู ญาตมิติร หรอืจาก

กติตศิพัทเ์ล่าลอืต่างๆ นานา เป็นตน้ 

        วริชั ลภริตันกุล (2540:81-83) ได้อธบิายว่า ภาพลกัษณ์ขององค์กรคอืภาพที่เกดิขึน้ใน

จติใจของประชาชนที่มต่ีอองค์กรหรอืหน่วยงานธุรกจิแห่งใดแห่งหนึ่ง หมายรวมไปถงึด้านการ

บรหิารหรอืการจดัการขององคก์รแห่งนัน้ดว้ย และหมายรวมไปถงึสนิคา้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารที่

องค์กรนัน้จ าหน่าย ฉะนัน้ ค าว่าภาพลกัษณ์ขององค์กรจงึมคีวามหมายค่อนข้างกว้าง โดย

ครอบคลุมทัง้ตวัหน่วยงานธุรกจิ ฝา่ยจดัการ และสนิคา้หรอืบรกิารขององคก์รแห่งนัน้ดว้ย 

 

ความส าคญัของภาพลกัษณ์ 

 

ดร.เสร ีวงษ์มณฑา(2542:83)  กล่าวถงึความส าคญัของภาพลกัษณ์ไว ้2 ประเดน็ คอื 

        1.ความส าคญัในดา้นจติวทิยา ภาพลกัษณ์เปรยีบเหมอืนการก าหนดทศิทางพฤตกิรรมที่

มีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่อยู่รอบตัว ถ้าบุคคลนัน้มีภาพลักษณ์เชิงบวกต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้ว จะมี

แนวโน้มแสดงพฤติกรรมเชิงบวกต่อสิง่นัน้เช่นกัน และสิง่ส าคญัอีกประการ ภาพลกัษณ์นัน้

ก่อใหเ้กดิอคตใินการพจิารณาพฤตกิรรมเชงิลบของสิง่ใดสิง่หนึ่งทีเ่คยมภีาพลกัษณ์มาก่อนหน้า

นี้ เพราะภาพลกัษณ์เป็นเรื่องทีเ่ปลีย่นแปลงไดย้าก หากไม่มขีอ้มลูทีช่ดัเจนและรุนแรงเข้าไปมี

ผลกระทบต่อภาพลกัษณ์  สรปุแลว้ ภาพลกัษณ์เป็นอคต ิคอื อะไรกต็ามทีม่องว่าด ีจะท าอะไรก็

ดไีปหมด ในทางตรงขา้ม ถ้าสิง่ใดก็ตามที่มองว่าไม่ด ีให้ท าอย่างไรก็ยงัถูกมองว่าไม่ด ีดงันัน้ 

ภาพลกัษณ์เป็นสิง่ทีส่ าคญั ถ้าภาพลกัษณ์ด ีการกระท ากจ็ะเป็นทีย่อมรบั ภาพลกัษณ์จงึช่วยให้

การด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 
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        2. ความส าคญัในดา้นธุรกจิ ภาพลกัษณ์ในดา้นนี้ถอืว่าเป็นคุณค่าเพิม่ทีม่ใีหก้บัสนิค้าหรอื

บรกิาร และสถาบนั องค์การ ซึ่งเป็นผลประโยชน์เชงิจติวทิยาที่มอียู่ในตวัสนิค้า เพื่อให้ธุรกจิ

สร้างคุณค่าจากภาพลกัษณ์เพิ่มขึ้นตัวอย่างเช่น น ้ามนัเบนซิน ไม่มคีวามแตกต่างกันทาง

กายภาพ ภาพลกัษณ์ของบรษิัทที่ขายน ้ามนัจงึเป็นเรื่องส าคญัที่ผู้บรโิภคหรอืประชาชนใช้

ตดัสนิใจ ฉะนัน้ในธุรกจิภาพลกัษณ์จงึกลายเป็นเครือ่งมอืสรา้งคุณค่าเพิม่ใหก้บัสนิคา้ 

 

องคป์ระกอบของภาพลกัษณ์ และการเกิดภาพลกัษณ์ 

 

        Kenneth E. Boulding (1975:91) ได้อธบิายว่า “ภาพลกัษณ์” เป็นความรู ้ความรูส้กึของ

คนเราที่มต่ีอสิ่งต่าง ๆ โดยเฉพาะความรู้นัน้เป็นความรู้ที่เราสร้างขึ้นมาเองเฉพาะตน เป็น

ความรู้เชงิอัตวสิยั (Subjective Knowledge) ซึ่งประกอบด้วย “ข้อเท็จจรงิ คุณค่าที่เราเป็นผู้

ก าหนด โดยแต่ละบุคคลจะเก็บสะสมความรูเ้ชงิอตัวสิยัเกี่ยวกบัสิง่ต่าง ๆ รอบตวัที่ได้ประสบ

และมคีวามเชื่อว่าจริง เนื่องจากคนเราไม่สามารถที่จะรบัรู้และท าความเข้าใจกับทุกสิ่งได้

ครบถว้นเสมอไป เรามกัจะไดเ้ฉพาะ ภาพ บางส่วนหรอืลกัษณะกวา้ง ๆ ของสิง่เหล่านัน้ ซึง่อาจ

ไมช่ดัเจนแน่นอนเพยีงพอ แลว้มกัตคีวามหมาย (Interpret) หรอืใหค้วามหมายแก่สิง่นัน้ ๆ ดว้ย

ตวัเราเอง ความรู้เชงิอตัวสิยันี้จะประกอบกนัเป็นภาพลกัษณ์ของสิง่ต่าง ๆ ที่อยู่ในโลกตาม

ทศันะของเรา และพฤตกิรรมทีเ่ราแสดงออกกจ็ะขึน้อยู่กบัภาพลกัษณ์ของสิง่นัน้ ๆ ทีเ่รามอียู่ใน

สมองดว้ย เพื่อใหง้า่ยแก่การท าความเขา้ใจ อาจแยกองคป์ระกอบของภาพลกัษณ์ไดเ้ป็น 4 ส่วน 

แต่ในความเป็นจรงิองคป์ระกอบทัง้ 4 ส่วนน้ีมคีวามเกีย่วขอ้งสมัพนัธก์นัอยา่งไมอ่าจแบ่งแยกได ้

คอื 

        1.องค์ประกอบเชงิการรบัรู ้(Perceptual Component) เป็นสิง่ที่บุคคลได้จากการสงัเกต

โดยตรง แลว้น าสิง่นัน้ไปสู่การรบัรู ้สิง่ทีถู่กรบัรูน้ี้อาจจะเป็นบุคคล สถานที ่เหตุการณ์ ความคดิ 

หรอืสิง่ของต่าง ๆ เราจะไดภ้าพของสิง่แวดลอ้มต่าง ๆ เหล่านี้โดยผ่านการรบัรูเ้ป็นเบือ้งแรก 

        2.องค์ประกอบเชิงความรู้ (Cognitive Component) ได้แก่ ส่วนที่เป็นความรู้เกี่ยวกับ

ลกัษณะ ประเภท ความแตกต่างของสิง่ต่าง ๆ ทีไ่ดจ้ากการสงัเกตและรบัรู ้

        3.องค์ประกอบเชงิความรูส้กึ (Affective Component) ได้แก่ ความรูส้กึของบุคคลทีม่ต่ีอ

สิง่ต่าง ๆ อาจเป็นความรูส้กึผกูพนัยอมรบัหรอืไมย่อมรบั ชอบหรอืไมช่อบ 
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        4.องคป์ระกอบเชงิการกระท า (Conative Component) เป็นความมุ่งหมายหรอืเจตนา ที่

เป็นแนวทางในการปฏบิตัติอบโต้สิง่เรา้นัน้ โดยเป็นผลของปฏสิมัพนัธร์ะหว่างองคป์ระกอบเชงิ

ความรูแ้ละเชงิความรูส้กึ องคป์ระกอบเชงิการรบัรู ้เชงิความรู ้เชงิความรูส้กึ และเชงิการกระท า

นี้จะผสมผสานกนัเป็นภาพที่บุลคลได้มปีระสบการณ์ในโลก ดงันัน้ภาพลกัษณ์ที่ดขีองธุรกจิจงึ

สมัพนัธโ์ดยตรงกบัพฤตกิรรมของผู้บรโิภค ซึง่กว่าผูบ้รโิภคเป้าหมายแต่ละรายจะเปลี่ยนฐานะ

มาเป็นลูกค้านัน้ จะผ่านการรบัรู้จนเกดิพฤติกรรมการซื้อมาบรโิภคในที่สุด (รุ่งรตัน์ ชยัส าเรจ็

,2549:9) 

 

ประเภทของภาพลกัษณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัองคก์ารธรุกิจ 

 

        Kotler (Kotler,2000:296) ไดก้ล่าวถงึภาพลกัษณ์ในปรบิทของการตลาดไวว้่า ภาพลกัษณ์ 

(Image) เป็นวถิทีีป่ระชาชนรบัรูเ้กีย่วกบับรษิทัหรอืผลติภณัฑข์องบรษิทั และภาพลกัษณ์เป็นสิง่

ที่เกิดขึ้นได้จากปจัจยัหลายประการภายใต้การควบคุมของธุรกิจเมื่อพิจารณาภาพลกัษณ์ที่

องคก์ารธุรกจิจะสามารถน ามาเป็นองคป์ระกอบทางการบรหิารจดัการไดแ้ลว้ อาจจ ากดัขอบเขต

ประเภทของภาพลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการตลาดให้ชัดเจนโดยจ าแนกเป็น 3 

ประเภทดว้ยกนัคอื 

        1.ภาพลกัษณ์ผลติภณัฑห์รอืบรกิาร (Product or Service Image) คอื ภาพที่เกดิขึน้ในใจ

ของประชาชนทีม่ต่ีอผลติภณัฑห์รอืบรกิารของบรษิทัเพยีงอย่างเดยีว ไม่รวมถงึตวัองคก์ารหรอื

ตวัธุรกจิ ซึ่งบรษิทัหนึ่ง ๆ อาจมผีลติภณัฑห์ลายชนิดและหลายยีห่้อจ าหน่ายอยู่ในท้องตลาด 

ดงันัน้ ภาพลกัษณ์ประเภทนี้จงึเป็นภาพโดยรวมของผลติภณัฑห์รอืบรกิารทุกชนิดและทุกตรา

ยีห่อ้ ทีอ่ยูภ่ายใตค้วามรบัผดิชอบของบรษิทัใดบรษิทัหน่ึง 

        2.ภาพลกัษณ์ตรายีห่้อ (Brand Image) คอื ภาพที่เกดิขึน้ในใจของประชาชนที่มต่ีอสนิคา้

ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ งหรือตรา (Brand) ใดตราหนึ่ ง หรือเครื่องหมายการค้า (Trademark) ใด

เครื่องหมายการคา้หนึ่ง ส่วนมากมกัอาศยัวธิกีารโฆษณาและการส่งเสรมิการขาย เพื่อบ่งบอก

ถงึบุคลกิลกัษณะของสนิค้า โดยการเน้นถงึคุณลกัษณะเฉพาะหรอืจุดขาย แมส้นิคา้หลายยีห่้อ

จะมาจากบรษิทัเดยีวกนั แต่กไ็ม่จ าเป็นต้องมภีาพลกัษณ์เหมอืนกนั เนื่องจากภาพลกัษณ์ของ
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ตรายีห่้อถอืว่าเป็นสิง่เฉพาะตวั โดยขึน้อยู่กบัการก าหนดต าแหน่งครองใจ (Positioning) ของ

สนิคา้ยีห่อ้ใดยีห่อ้หนึ่ง ทีบ่รษิทัตอ้งการใหม้คีวามแตกต่าง (Differentiation) จากยีห่อ้อื่น ๆ 

        3.ภาพลกัษณ์ของสถาบนัหรอืองค์การ (Institutional Image) คอื ภาพที่เกดิขึ้นในใจของ

ประชาชนที่มต่ีอองค์การหรอืสถาบนั ซึ่งเน้นเฉพาะภาพของตวัสถาบนัหรอืองค์การเพยีงส่วน

เดยีว ไม่รวมถงึสนิค้าหรอืบรกิารที่จ าหน่าย ดงันัน้ ภาพลกัษณ์ประเภทนี้จงึเป็นภาพที่สะท้อน

ถงึการบรหิารและการด าเนินงานขององคก์าร ทัง้ในแง่ระบบบรหิารจดัการ บุคลากร (ผูบ้รหิาร

และพนกังาน) ความรบัผดิชอบต่อสงัคม และการท าประโยชน์แก่สาธารณะ 

 

ความหมายของ ภาพลกัษณ์ตราสินค้า(Brand Image) 

 

        ภาพลกัษณ์ตราสินค้า(Brand Image) คอื ภาพลกัษณ์ทีเ่กดิขึน้จากการหลอมรวมกนั

ขององคป์ระกอบส าคญั 5 ประการ ซึง่แสดงไดด้งัแผนภาพขา้งล่างนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2 แสดงองคป์ระกอบส าคญัทีท่ าใหเ้กดิภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ 

Country of Origin 

Brand Image 

Brand Artifacts Brand Personality 

Product Organization 
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จากแผนภาพที2่.1 แสดงใหเ้หน็ถงึองคป์ระกอบภายนอกทีท่ าใหเ้กดิภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ ซึง่มี

รายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

        1.Country of Origin หมายถงึ ประเทศทีเ่ป็นผูผ้ลติสนิคา้  

        2.Organization หมายถงึ องคก์ร 

        3.Product หมายถงึ ลกัษณะต่างๆ ของสนิคา้ 

        4.Brand Effect หมายถงึ สิง่ต่างๆ เกี่ยวกบัตราสนิคา้ทีเ่ราสรา้งสรรคข์ึน้มาเพื่อช่วยสรา้ง

ภาพลกัษณ์ใหแ้ก่ตราสนิคา้ 

        5.Brand Personality เป็นลกัษณะทางกายภาพที่เด่นชดัของสนิคา้ การสรา้งบุคลกิภาพ

ต้องอาศยัค าพูด รูปภาพ อารมณ์ น ้าเสยีง และลลีา จะต้องสอดคล้องและกลมกลืนกนัเพื่อให้

กลุ่มเป้าหมายเกดิความมัน่ใจและคาดหวงัว่าจะได้อะไรจากสนิคา้ ทุกครัง้ที่วางแผนการตลาด

นัน้ในเรื่องของบุคลกิภาพ ว่าเป็นสนิคา้ทีเ่ปรีย้วหรอืหวาน ทนัสมยัหรอืคลาสสคิ เรยีบง่ายหรอื

หรูหรา บุคลกิภาพเหล่านี้ต้องชดัเจน เพราะค าว่าบุคลกิหมายถงึลกัษณะเฉพาะตวัที่แน่นอน

ถาวรจนท าให้คนอื่นที่รู้จกัเรานัน้ คาดคะเนหรอืท านายสิง่ที่เขาจะได้รบัจากผลติภณัฑ ์สนิค้า

ควรมบีุคลกิทีช่ดัเจน เพราะท าใหค้นซือ้สามารถคาดคะเนว่าเมื่อซือ้สนิคา้มาแลว้ไดอ้ะไร การที่

สนิคา้มบีุคลกิภาพที่ชดัเจน จะท าใหผู้บ้รโิภคเกดิความมัน่ใจในการซือ้เพราะจะคาดไดว้่าจะได้

อะไรจากการซือ้สนิคา้  

        เมื่อสิ่งต่างๆเหล่านี้หลอมรวมให้เกิดภาพลกัษณ์ตราสินค้าแล้ว สิ่งที่นักการตลาดที่ดี

จ าเป็นต้องท าเพื่อให้ภาพลักษณ์ยังคงอยู่ในใจผู้บริโภคตลอดไปก็คือการเชื่อมโยงความ

แขง็แกรง่ ความชื่นชอบ และเอกลกัษณ์ทีเ่กีย่วพนักบัแบรนดใ์หค้งอยู ่

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3 แสดงการเชื่อมโยงความแขง็แกร่ง ความชื่นชอบ และเอกลกัษณ์ทีเ่กีย่วพนักบัแบรนด์

กบัภาพลกัษณ์แบรนด ์(Keller, 2003: 70-73) 

Brand Image 

Favorability Uniqueness Strength 
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        ภาพลักษณ์แบรนด์ (Brand Image) มกัจะเป็นภาพลักษณ์เชิงบวกที่ถูกสร้างขึ้นโดย

โปรแกรมของนักการตลาดที่พยายามเชื่อมโยงความแข็งแกร่ง ความชื่นชอบ และความมี

เอกลกัษณ์ทีเ่กีย่วพนักบัแบรนดใ์หอ้ยูใ่นความทรงจ าของผูบ้รโิภค นอกเหนือจากแห่งของขอ้มลู

ที่ถูกควบคุมโดยนักการตลาดเองแล้ว ความเกี่ยวพนักบัแบรนด์ (Brand Association) อาจถูก

สรา้งขึน้ไดอ้กีหลายวธิดีว้ยกนั เช่น จากประสบการณ์ตรงของผูบ้รโิภค จากขอ้มลูของแบรนดท์ี่

ถูกสื่อสารจากองค์กรหรอืหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวขอ้ง จากการพูดปากต่อปาก (Word of mouth) 

และการอ้างองิจากตวัของแบรนดเ์อง เช่นชื่อสนิคา้หรอืโลโก้ รวมทัง้จากการก าหนดตวัตนของ

แบรนดผ์่านบรษิทั ประเทศ ช่องทางการจดัจ าหน่าย หรอืบุคคล สถานที ่และกจิกรรมบางอย่าง

โดยเฉพาะ ซึ่งภาพลกัษณ์ของแบรนด์จะสมบูรณ์ได้ด้วยองคป์ระกอบ ดงันี้ (Keller, 2003: 70-

73) 

 

1.ความแขง็แกร่งท่ีเก่ียวพนักบัแบรนด ์(Strength of Brand Associations) 

        การท าใหม้ัน่ใจว่าความเกี่ยวพนัถูกเชื่อมโยงอย่างพอเพยีงและอย่างแขง็แกร่งกบัแบรนด ์

ขึน้อยูก่บัว่าโปรแกรมทางการตลาดและปจัจยัอื่นๆจะส่งผลกระทบกบัประสบการณ์ของผูบ้รโิภค

ที่มต่ีอแบรนด์ได้อย่างไร ความแข็งแกร่งเกิดจากจ านวนหรอืปริมาณ รวมทัง้คุณภาพของ

กระบวนการการได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารที่ได้รบั ยิง่ผู้บรโิภคคิดลงลึกเกี่ยวกับข้อมูลสินค้าที่

เชื่อมโยงมนักบัความรูเ้ดมิเกี่ยวแบรนด์ที่มอียู่มากขึ้นเท่าไร ความแขง็แกร่งที่เกี่ยวพนักบัแบ

รนด์ก็จะตามมามากยิง่ขึ้นเท่านัน้  ปจัจยัสองประการที่เอื้ออ านวยให้เกิดความเกี่ยวพันที่

แขง็แกร่งของขอ้มลูแต่ละขอ้มลูกค็อื ความเกี่ยวพนัส่วนตวัของขอ้มลูและการถูกน าเสนอขอ้มูล

อยา่งต่อเนื่องตลอดเวลา 

        ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ความเชื่อของผู้บริโภคเกี่ยวกับคุณลักษณะและ

คุณประโยชน์ของแบรนด ์อาจก่อตวัขึน้ไดห้ลายวธิ ี คุณลกัษณะของแบรนด ์(Brand Attributes) 

เป็นลกัษณะทีส่ามารถอธบิายไดถ้งึบุคลกิลกัษณะของสนิค้าหรอืบรกิาร ส่วนคุณประโยชน์ของ

แบรนด์ (Brand Benefit) คอืคุณค่าหรอืความหมายที่เป็นส่วนตวัที่ผู้บรโิภคผูกตดิมนัเอาไวก้บั

คุณลักษณะของสินค้าหรือบริการ โดยทัว่ไป แหล่งของข้อมูลข่าวสารที่ถู กสร้างขึ้นจาก

คุณลกัษณะและคุณประโยชน์ของแบรนด์ทีแ่ขง็แกร่งกค็อืประสบการณ์ตรงของผูบ้รโิภคนัน่เอง 

ขอ้มลูในลกัษณะนี้มกัจะมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภค ตราบเท่าทีผู่บ้รโิภคจะ

ยงัสามารถแปลความหมายจากประสบการณ์ของพวกเขาไดอ้ย่างแมน่ย าอยูอ่ย่างเช่นเคย 
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        ทัง้นี้มีข้อมูลจากการวิจยัแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคจะซื้อสินค้าแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่ง

โดยเฉพาะนัน้ มกัจะมเีหตุผลหลกัมาจากประสบการณ์ในอดตีของผู้บรโิภค ความเกี่ยวพนัที่

แขง็แกรง่อกีอย่างหนึ่งกค็อืการพดูปากต่อปาก (Word of mouth) จากเพื่อนหรอืครอบครวั หรอื

จากแหล่งอื่นๆทีอ่าจไม่เกี่ยวขอ้งกบัองคก์รเลย เช่นสื่อหรอืหนังสอืพมิพ ์กม็สี่วนเช่นกนั ค าพูด

ปากต่อปากน่าจะมคีวามส าคญัมากส าหรบัธุรกจิประเภทรา้นอาหาร สถานบนัเทงิ ธนาคาร หรอื

บรกิารส่วนตวั แหล่งขอ้มูลที่มอีทิธพิลกบับรษิทั เช่นโฆษณา บ่อยครัง้ที่ถูกสรา้งขึน้จากความ

เกีย่วพนัทีอ่่อนแอ และดว้ยเหตุนี้ จงึอาจถูกเปลีย่นแปลงไดอ้ยา่งงา่ยดาย 

        เพื่อที่จะฝ่าฟนัอุปสรรคต่างๆเหล่าน้ี โปรแกรมการสื่อสารทางการตลาดมกัจะพยายาม

อย่างหนักทีจ่ะสรา้งความเกี่ยวพนักบัแบรนด์ทีแ่ขง็แกร่งผ่านการใช้การสื่อสารทีส่รา้งสรรค ์ซึง่

อาจเป็นเหตุให้ผู้บรโิภคค่อยๆซมึซบัขอ้มูลโดยละเอียด สตารบ์คัส์ (Starbucks) และอเมซอน

ดอทคอม (Amazon.com) กเ็ป็นอกีตวัอยา่งหนึ่งของบรษิทัทีส่รา้งภาพลกัษณ์แบรนดท์ีแ่ขง็แกร่ง

อยา่งเหลอืเชื่อโดยปราศจากการใชโ้ปรแกรมการโฆษณาราคาแพง 

2.ความช่ืนชอบท่ีเก่ียวพนักบัแบรนด ์(Favorability of brand associations)  

        การที่จะเลือกว่าสิ่งใดเป็นความชื่นชอบและเอกลกัษณ์ที่เกี่ยวพนักับแบรนด์เพื่อที่จะ

สามารถเชื่อมโยงเขา้กบัแบรนด์ให้ได้นัน้ จ าเป็นต้องอาศยัการวเิคราะห์ที่ต้องระมดัระวงัเป็น

อย่างมากจากผู้บรโิภค และจากการแข่งขนัเพื่อที่จะสามารถก าหนดต าแหน่งสูงสุดของแบรนด์

ได ้โดยพีน้ฐานทัว่ไปแลว้ ความชื่นชอบทีเ่กี่ยวพนักบัแบรนดถ์ูกสรา้งขึน้จากการท าใหผู้บ้รโิภค

เชื่อมัน่ว่ากระบวนการการสร้างแบรนด์ที่อาศยัคุณลกัษณะและคุณประโยชน์ของแบรนด์ จะ

สามารถท าให้ผู้บรโิภคพอใจและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภคได้ ด้วยเหตุนี้ 

ความชื่นชอบทีเ่กีย่วพนักบัแบรนดเ์ป็นความเกี่ยวพนัทีเ่ป็นทีป่รารถนาของผูบ้รโิภค และมอียูใ่น

สินค้าจรงิ เช่นแบรนด์อาจถูกมองว่ามคีวามสะดวกสบายสูง (highly convenient) น่าเชื่อถือ 

(reliable) มปีระสทิธภิาพ (efficient) และอื่นๆ  

        ในส่วนของความปรารถนาของผู้บรโิภค ความเกี่ยวพนัด้านภาพลกัษณ์มคีวามส าคญั

อย่างไรต่อทศันคตเิกี่ยวกบัแบรนด ์และต่อการตดัสนิใจของผูบ้รโิภค ความปรารถนาขึน้อยู่กบั

ปจัจยั 3 ประการคอื 1) ผู้บรโิภคพบว่าความเกี่ยวพนักบัแบรนด์สมัพนัธ์กบัตนเองอย่างไร 2) 

ผู้บรโิภคพบว่าความเกี่ยวพนักบัแบรนด์แตกต่างโดดเด่นอย่างไร และ 3)ผู้บรโิภคพบว่าความ

เกีย่วพนักบัแบรนดเ์ชื่อถอืไดอ้ยา่งไร 
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3.เอกลกัษณ์ท่ีเก่ียวพนักบัแบรนด ์(Uniqueness of brand associations) 

        ความเกีย่วพนักบัแบรนดอ์าจจะหรอือาจจะไมไ่ดเ้ป็นสิง่ทีแ่บ่งปนักบักบัแบรนดค์ู่แข่งอื่นๆ 

หวัใจส าคญัของการก าหนดต าแหน่งแบรนดก์ค็อื แบรนดม์กัจะมขีอ้ไดเ้ปรยีบจากการแข่งขนัที่

เหนือกว่า หรอื ‘มขีอ้เสนอการขายสนิคา้ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์’ (unique selling proposition) ซึง่เป็น

เหตุผลว่าท าไมผูบ้รโิภคถงึตอ้งซือ้สนิคา้นัน้ ความแตกต่างเหล่านี้อาจจะถูกสื่อสารโดยการสรา้ง

ความแตกต่างโดยตรงกับคู่แข่ง ยิ่งไปกว่านั ้น มันอาจมีพื้นฐานอยู่บนคุณลักษณะหรือ

คุณประโยชน์ที่เกี่ยวพนัหรอืไม่เกี่ยวพนักบัสนิค้าก็ได้ ในความเป็นจรงิแล้ว คุณลกัษณะที่ไม่

เกี่ยวพนักบัสนิค้า เช่นรูปแบบของผู้ใช้หรอืลกัษณะในการใช้ อาจจะสรา้งความเกี่ยวพนัที่เป็น

เอกลกัษณ์ไดอ้ย่างง่ายดาย เช่น ภาพลกัษณ์ทีส่มบุกสมบนัแบบตะวนัตกของแบรนดบ์ุหรีม่ารล์

โบโล หรอืภาพลกัษณ์แบบไมต่ามแบบใครของแบรนดบ์ุหรีเ่วอรจ์เินียสลมิ 

        ความแขง็แกร่งและความชื่นชอบที่เกี่ยวพนักบัแบรนด์ก็คอื การสรา้งเอกลกัษณ์ที่ท าให้

แบรนดแ์ตกต่างจากแบรนดอ์ื่น เป็นสิง่ทีส่ าคญัอย่างยิง่ของความส าเรจ็ในการสรา้งแบรนด ์แต่

ถ้าหากว่าแบรนด์นัน้มีคู่แข่ง ก็หมายความว่า แบรนด์นัน้ได้มีการแบ่งปนัความเกี่ยวพัน

บางอย่างเกี่ยวกบัแบรนด์ของตนให้กบัแบรนด์อื่นไปบ้างแล้ว ความเกี่ยวพนัของแบรนด์ที่ถูก

แบ่งปนัไปน้ี สามารถช่วยในการสรา้งสมาชกิและก าหนดขอบเขตของการแข่งขนักบัสนิค้าและ

การใหบ้รกิารอื่นๆ ในกลุ่มผูบ้รโิภค ถงึแมว้่าบางครัง้แบรนดอ์าจจะไม่ได้มกีารแข่งขนักบัสนิค้า

ประเภทเดยีวกนั แต่ว่าอาจมกีารแข่งขนักบัสนิค้าที่อาจมคีวามสมัพนัธ์กบัแบรนด์สนิค้าของ

องค์กรอยู่บ้าง เช่นแบรนด์รถไฟ ซึ่งอาจไม่ได้มบีรษิัทคู่แข่งที่ต้องท าการแข่ งขนั เนื่องจากมี

บรษิทัที่ท าการอยู่บรษิัทเดยีว แต่ว่ารถไฟเองก็ยงัต้องท าการแข่งขนักบับรษิัทขนส่งประเภท

อื่นๆ เช่น สายการบนิ รถยนต ์หรอืรถประจ าทาง เป็นตน้ สนิคา้ประเภทการศกึษากเ็ช่นเดยีวกนั 

ที่อาจผลติออกมาในรูปแบบของแผ่นซดี ี(CD Rom) ก็ยงัจ าเป็นต้องแข่งขนักบัหนังสอื วดีโีอ 

โทรทศัน์ หรอืนิตยสาร ด้วยเหตุผลนี้เอง หลกัของการสร้างแบรนด์ในลกัษณะนี้ ก็ได้ถูกใช้

เพื่อที่จะท าการตลาดให้กบัสนิค้าหลากหลายประเภทจ านวนมาก เช่น ธนาคาร  เฟอร์นิเจอร์ 

พรม หรอื โบวล์ิง่ เป็นตน้ 
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การสร้างภาพลกัษณ์องคก์ร   

 

        ภาพลกัษณ์ของบุคคล หรอืองค์กรนัน้ จะเป็นอย่างไร ยอ้มขึน้อยู่กบัประสบการณ์การที่

ได้รบัข่าวสารของประชาชน สิง่เหล่านี้จะสรา้งความประทบัใจหรอืจดจ าไว้ในใจของประชาชน 

อย่างไรนัน้ กข็ึน้อยู่กบัพฤตกิรรมและการด าเนินงานด้านประชาสมัพนัธ์ของตวัองคก์รเอง การ

สร้างภาพลกัษณ์ที่ดใีห้กบัองค์กรนัน้ จะต้องท าอย่างต่อเนื่อง ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและ

เพยีงพอต่อประชาชน (พรทพิย ์ พมิลสนิธุ,์ 2540, หน้า 107 -108) การก าหนดภาพลกัษณ์ทีพ่งึ

ประสงคข์ององคก์รไดก้ าหนดเนื้อหาไวด้งันี้ 

        1.การสร้างสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมาย (Related  with Target Public) กล่าวคือ องค์กร

จะต้องสร้างภาพลกัษณ์ของตนเองเป็นเพื่อนที่ด ีโดยเน้นเรื่องความจรงิใจ สุจรติ การให้ความ

รว่มมอื และการมสี่วนรว่มมอืในการพฒันาธุรกจินัน้ใหเ้จรญิรุง่เรอืงต่อไป 

        2.สนิค้าตราสนิค้า (Product or Brand) มหีลายคนเชื่อว่า การสรา้งภาพลกัษณ์ที่ดีให้กบั 

องคก์รนัน้ ตวัสนิคา้หรอืตราสนิคา้เองกม็สี่วนท าใหเ้กดิภาพลกัษณ์ทีด่ ีในใจกลุ่มเป้าหมายได ้

        3.ปลอดภยั มลภาวะ เทคโนโลย ี(Safety, Pollution, and Technology) ทัง้นัน้เป็น เรื่องที่

องคก์รในปจัจุบนัจะต้องค านึงถงึ เพราะว่าเป็นเรื่องทีจ่ะต้องค านึงถงึ เพราะว่าเป็นเรื่องทีต่ื่นตวั

และเป็นที่สนใจของประชาชนทัว่ๆไป ถ้าองค์กรนัน้ได้น าเทคโนโลยทีี่ทนัสมยัมาใช้ เพื่อการ

ควบคุมมลภาวะและความปลอดภยักย็อ่มท าใหเ้กดิภาพลกัษณ์ทีด่แีก่องคก์ร 

        4.การมสี่วนสรา้งเศรษฐกจิและสงัคม (Social-Economic Contribution) การทีอ่งคก์ร เป็น

ส่วนหนึ่งของสงัคม ดงันัน้ย่อมจะต้องมหีน้าที่สรา้งความเจรญิรุ่งเรอืงของสงัคมภาพลกัษณ์ที่

นิยมสรา้งกนัก็คอืการพฒันาสิง่แวดล้อมให้ดขีึน้ และการมสี่วนร่วมในการสรา้งความก้าวหน้า

และเศรษฐกจิประกอบกนั 

        5.พนักงาน (Employee) พนักงานเป็นสิง่ที่ส าคญัมากขององค์กร ถ้าปราศจากพนักงาน 

องคก์รกไ็ม่สามารถด าเนินธุรกจิไปได ้การสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ขีององคก์รนัน้ โดยมากจะนิยม

ในเรือ่ง ค่าตอบแทนทีย่ตุธิรรม สวสัดกิารทีด่ ีและเครือ่งแต่งกาย เป็นตน้ 

        6.ความรบัผดิชอบต่อสงัคม (Social Responsibility) เป็นการสร้างภาพลกัษณ์ที่ดีให้กับ 

องค์กรอย่างหนึ่งที่แสดงตนเป็นคนที่ห่วงใยในสงัคม เช่น การเขา้มามสี่วนร่วมในเรื่องการลด

มลพษิของสงัคม หรอืเขา้มาดแูล ผูด้อ้ยโอกาสทางสงัคม 
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        7. การจดัการ (Management) คอืองค์กรจะต้องมรีะบบในการจดัการที่ด ีเพื่อจะให้มกีาร

ผลิตสินค้าที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพที่ดีองค์กรใดที่มีการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ 

ภาพลกัษณ์ขององคก์รกด็ตีามไปดว้ย 

        8. กฎหมาย ระเบยีบขอ้บงัคบั (Law and Regulation) องคก์รทีจ่ะถูกยอมรบัจากสงัคมได้ 

จะต้องอยู่ในกรอบและระเบยีบของสงัคมดว้ย อย่างเชน้ โรงงานทีป่ล่อยน ้าเสยีลงสู่แม่น ้าหรอืมี

เสยีงดงัรบกวนต่อชุมชนกจ็ะเกดิภาพลกัษณ์ทีไ่ม่ดแีละจะน ามาใหเ้กดิการต่อตา้นจากประชาชน

ขึน้ได ้

 

2.3.ข้อมลูเก่ียวกบัความรบัผิดชอบต่อสงัคมของ บริษทั อิชิตนั กรุป๊ จ ากดั 

 

แนวทางในด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคมCSRของ อิชิตนั กรุป๊ จ ากดั 

        บรษิทั อชิตินั กรุ๊ป จ ากดั เริม่ต้นจากการก่อตัง้ในชื่อจดทะเบยีนว่า บรษิทั ไม่ตนั จ ากดั 

เมื่อวนัที ่9 กนัยายน พ.ศ. 2010 โดยคุณตนั ภาสกรนท ีนักธุรกจิทีส่รา้งผลงานดว้ยการเปลีย่น

พฤตกิรรมผูบ้รโิภค จนเกดิธุรกจิอาหารญี่ปุ่นจ านวนมหาศาล และเพิม่มลูค่าของตลาดเครื่องดื่ม

ชาเขยีวและได้มกีารจดัตัง้มูลนิธิตันปนัขึ้นมาโดยมกีารแบ่งผลก าไรการบรษิัท เพื่อพฒันา

การศกึษาและสิง่แวดลอ้มใหก้บัสงัคม ดว้ยวธิดีงักล่าวจะท าใหม้ลูนิธตินัปนั มกีองทุนหมุนเวยีน

ตลอดไปและอยู่ได้ด้วยตวัเอง โดยไม่ต้องพึ่งพาการบรจิาคเหมอืนกบัมูลนิธอิื่นๆ น าไปสู่การ

วางแผนโครงการระยะยาว เพราะภารกิจแรกเริม่ คอืการให้โอกาสทางการศกึษาแก่เยาวชน 

เพื่อต่อยอดไปสู่การพัฒนาสังคมที่ดีขึ้น จนท้ายที่สุด คือการอยู่ร่วมกันระหว่างสังคมและ

สิง่แวดลอ้มทีส่มดุล ซึง่เป็นสิง่ทีจ่ะเลง็เหน็ผลอกีไกลในอนาคต หากไมม่เีงนิทุนสนบัสนุนในระยะ

สบิปีขึน้ไปแลว้ โครงการลกัษณะนี้อาจจะส าเรจ็ได้ยาก คุณตนัจงึมุ่งมัน่ที่จะสรา้งบรษิทั ไม่ตนั 

จ ากดั ใหเ้ป็นธุรกจิเพื่อภารกจิของ มลูนิธตินัปนั และ “เป้าหมาย”ของคุณตนันบัจากนี้ ไมใ่ช่”การ

ไดร้บั” แต่เป็น”การให”้“ความสุข”ของคุณตนัไม่ไดอ้ยู่ที่”ตวัเลข” แต่เป็น”รอยยิม้”ของผูท้ี”่ได้รบั” 

เพราะคุณตนัเชื่อเสมอว่าคนเราเลอืกเกดิไมไ่ดแ้ต่เราเลอืกทีจ่ะ”เป็น”ได ้และวนัน้ี คุณตนัไดเ้ลอืก

ด้วยการจบัทิศทางของคุณตัน ภาสกรนที ท าให้เกิดทางเลือกใหม่ของเครื่องดื่มในตลาด

เมอืงไทย เครือ่งดื่มเพื่อสุขภาพ กลายเป็นทีน่ิยมของผูบ้รโิภค โดยเริม่ก่อกระแสอย่างเหน็ได้ชดั

และขยายวงกว้างขึน้เรื่อยๆ จากมูลค่า 900 ล้านบาทของตลาดชาทัง้ระบบในเมอืงไทยเมื่อปี 

2003 เพิ่มขึ้น เป็น 13 ,000 ล้านบาทในปี 2012(http://www.ichitangroup.com/company-



25 
 

history.php) แต่นอกจากชาแล้ว ตัวเลือกเครื่องดื่มในตู้แช่ก็ยงัดูน้อยเกินไป เมื่อเทียบกับ

ตลาดโลก คุณตนั ภาสกรนท ีไดเ้ลง็เหน็โอกาส จากการเดนิทางในต่างประเทศว่า เราสามารถ

สรา้งสรรค์ได้มากกว่าแค่ ชา กาแฟ และน ้าอดัลม เขาจงึลองวจิยั ค้นคว้า และคดิค้นเครื่องดื่ม

แนวใหม่ ที่จะเหมาะกบัตลาดของคนรกัสุขภาพ รวมทัง้เหมาะกบัวถิแีบบไทยๆ ด้วย ดบัเบิ้ล 

ดริง๊ค ์จงึกลายมาเป็นเครื่องดื่มขวดแรกของอชิตินั ทีต่อบโจทยส์ าหรบัคนรกัสุขภาพ แต่เขา้กบั

วตัถุดบิที่มภีายในท้องถิน่ น่าเสยีดายที่เรามกัมองข้ามภูมปิญัญาชาวบ้านที่สบืทอดกนัมาช้า

นาน ทัง้ๆ ที่ธรรมชาตมิวีธิกีารรกัษาดูแล หกัลบและเสรมิสรา้งกนัอย่างสมดุลโดยไม่ทิง้สารเคม ี

หรอืสิง่ตกค้างไว้ให้เป็นอนัตราย ตามหลกัของหยนิ และหยางนัน่เอง ด้วยหลกัการดูแลอย่าง

สมดุล ดบัเบิล้ ดริง๊คจ์งึเป็นเครื่องดื่มฟงักช์นันัลทีผ่สานคุณค่าการบ าบดัรกัษาของสมุนไพรไทย 

เขา้กบัคุณค่าการเสรมิประสทิธภิาพร่างกายจากผลไมค้ดัพเิศษ เพื่อเพิม่ทางเลอืกใหก้บัตลาด

เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ โดยมทีัง้หมด 4 รสชาต ิคอือญัชนั+เบอรี่, ตะไคร+้กวี,ี มลัเบอร+ีแอปเป้ิล

แดง และใบเตย+ยอดอ่อนขา้วสาล ีและจากประสบการณ์ของคุณตนั ภาสกรนทซีึง่ไดเ้ริม่พฒันา

ชาเขยีวพรอ้มดื่มใหเ้ป็นเครื่องดื่มส าหรบัคนไทยกว่า 10 ปีทีผ่่านมา คุณตนัจงึมองหาสิง่ทีด่กีว่า 

โดยเริม่จากการเสาะแสวงหาพนัธุ์ชาที่ดทีี่สุด และสรา้งคุณค่าในวตัถุดบิเพื่อใหไ้ดเ้ครื่องดื่มที่ดี

ต่อสุขภาพ มคีุณค่าต่อร่างกาย ไรส้ารเคมตีกค้าง จงึเขา้ไปให้ความรูแ้ก่เกษตรกรชาวดอยใน

การท าเกษตรกรรมชาออรแ์กนิค ตัง้แต่ลงกลา้แรก และพถิพีถินัในทุกๆขัน้ตอน ไม่ว่าจะรดน ้า 

พรวนดนิ ใส่ปุ๋ ยธรรมชาต ิไปจนเกบ็ยอดอ่อนใบชาก่อนน ้าคา้งจาง อชิตินั ออรแ์กนิค กรนีท ีจงึ

เป็นชาเขยีวทีไ่รส้ารพษิ และใหคุ้ณค่าต่อร่างกายอย่างแทจ้รงิ เป็นการสรา้งทางเลือกใหม่ใหก้บั

ผูบ้รโิภคในตลาดชาทีม่องหาเครือ่งดื่มเพื่อสุขภาพ และไดร้บัการตอบรบัเป็นอย่างด ีโดยเปิดตวั

ดว้ยรสต้นต ารบัผสมดอกชา ตามมาดว้ยรสน ้าผึง้ผสมมะนาว , รสเกก็ฮวย, ผสมจมกูขา้วญี่ปุ่น, 

ผสมข้าวโพด, รสมิโดริพันช์ และเอาใจคนรักสุขภาพด้วยสูตรไม่มีน ้ าตาล การเปิดตลาด

ทางเลอืกครัง้นี้ ท าใหเ้ราก้าวไปเป็นผูน้ าชาเขยีวออรแ์กนิคอย่างรวดเรว็ กระแสการตอบรบัจาก

ผูบ้รโิภคท่วมทน้ดว้ยการเขา้ถงึหวัใจส าคญัของการดแูลสุขภาพอยา่งแทจ้รงิ 

ด้านการร่วมพฒันาชุมชนและสงัคม 

        1.สรา้งโรงเรยีนอนุบาลทีบ่่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุร ีในพืน้ที ่25 ไร ่และซือ้เพิม่อกี 16 ไร่ 

รวมเป็น 41 ไร่ ลงทุนไป 30 กว่าลา้นบาทแลว้ ทัง้ซือ้ทีแ่ละก่อสรา้งเบด็เสรจ็อาจจะถงึ 40 ลา้น

บาท และเริม่ไปดูที่ดนิเพื่อสร้างโรงเรยีนที่ 2 และ 3 ทางภาคอสีานแล้ว เลง็ไว้ที่นครราชสีมา 

ขอนแก่น หรอือุดรธานี ผมไม่อยากให้มูลนิธเิป็นภาระกับใคร จงึน าเงนิ 300 ล้านบาทที่จะตัง้
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มลูนิธ ิไปท าธุรกจิเพื่อใหเ้กดิดอกผล สิง่ทีอ่ยากใหม้ลูนิธ ิคอืใหเ้วลาอกี 8 ปี ช่วยกนัสรา้งบรษิทั

ให้มัน่คง ก าไรส่วนของผมและภรรยามอบให้มูลนิธ ิและท าในสิง่ที่ไม่ต้องค านึงเรื่องก าไรเป็น

หลกั ตอนนัน้บรษิทัมเีจา้ของ คอืลูก และลูกน้องทีไ่ม่ต้องน าก าไรของพวกเขาไปมอบให้มูลนิธิ

แลว้ 

        2.อชิตินั กรุ๊ป จ ากดั ท ากจิกรรมตลาดเพื่อสงัคมอย่างต่อเนื่อง และเต็มรูปแบบในภาวะ

วกิฤตน ้าท่วม ทีเ่รยีกไดว้่าแบรนดแ์ละโปรดกัสภ์ายใต้ชื่อ “อชิตินั” คงยากทีจ่ะปฏเิสธว่าไม่มใีคร

ในเมอืงนี้ทีไ่มรู่จ้กั แมว้่าสถานการณ์น ้าท่วมจะวกิฤตในหลายพืน้ที ่ท าใหก้ารขนส่งสนิคา้  

        3.อิชตินั กรุ๊ป จ ากดัเข้าร่วมโครงการ เก็บฝาคนื 1 ฝา/1 บาท พร้อมสมทบทุนเพิ่ม 1 

เท่าตวั มอบเขา้โครงการเรื่องเล่าเช้านี้เพื่อเครื่องมอืแพทยใ์นภูมภิาค ในงาน อชิตินั รหสัเป็น

กระบุง 

        4.ช่วยเหลอืผู้ประสบภยัน ้าท่วม การระดมทุนช่วยเหลอืเหยื่อสนึาม ิประเทศญี่ปุ่น และ

การแพค็ถุงยงัชพีกว่า 100,000 ชุด ช่วยเหลอืผู้ประสบภยัจากอุทกภยัครัง้ประวตัศิาสตร์ในปี 
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        5.มกีารมอบเงนิอดัฉีดให้กบันักมวย แก้ว พงษ์ประยูร ขึน้ชงิเหรยีญทองโอลมิปิก 2012 

กบั ซชูหิมงิ จากประเทศจนี คุณตนั ประกาศอดัฉีด 10 ลา้นบาท ใหก้บันกักฬีา 

        6.อชิตินั กรุป๊ จ ากดัไดเ้งนิทุนเพื่อมอบก าลงัใจใหก้บันกักฬีาพาราลมิปิก 

เหรยีญทอง เหรยีญละ 1,000,000 บาท 

เหรยีญเงนิ เหรยีญละ 500,000 บาท 

เหรยีญทองแดง เหรยีญละ 300,000 บาท 

        7.อชิตินั กรุ๊ป จ ากดัมอบทุนการศกึษา 10 ล้านบาท ให้กบัลูกของทหาร และต ารวจ ที่

เสยีชวีติจากการปฏบิตัหิน้าที ่ใน 3 จงัหวดัชายแดนใต้ 

ด้านนวตักรรมจากการด าเนินความรบัผิดชอบ 

        1.อชิตินั กรุ๊ป จ ากดัได้สรา้งดนิแดงแห่งความสมดุล ศูนยก์ารเรยีนรูแ้ห่งใหม่ในรูปแบบ

แกลเลอรีส่รา้งสรรค์ปลูกฝงัแนวคดิใหค้นรุ่นใหม่ได้เรยีนรูก้ารใช้ชวีติอย่างสมดุล เพื่อความสุข

อย่างยัง่ยนื โดยเดรมติพืน้ทีก่ว่า 2,000 ตร.ม. ใหเ้ป็นเสน้ทางบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของ 

อชิตินั และกระตุ้นจติส านึกระหว่างวธิดี าเนินธุรกจิกบัวถิกีารใชช้วีติอย่างเป็นมติรกบัธรรมชาต ิ

แบ่งการเรยีนรู้ออกเป็น 2 ส่วนหลกั ได้แก่ ” T of Life” เรื่องราวประวตัิศาสตร์การก าเนิดชา

เขยีว และววิฒันาการ ล่าสุดทีท่ าใหค้นหนัมาใหค้วามส าคญักบัวถิธีรรมชาตจินเกดิเป็นชาเขยีว
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ออรแ์กนิคในปจัจุบนั และส่วนที ่2 คอื “เรยีนรูแ้บบอชิตินั” ซึง่เป็นการน าเสนอในระบบอนิเตอร์

แอค็ทฟีททีนัสมยัไดค้วามรูอ้ย่างเพลดิเพลนิ ซึง่คุณตนัไดไ้อเดยีมาจากภยัน ้าท่วมครัง้ทีผ่่านมา

เป็นบทเรียนครัง้ยิ่งใหญ่ น ามาถ่ายทอดเป็นเรื่องราวเพื่อปลูกจิตส านึกให้คนรุ่นใหม่ใส่ใ จ

สิง่แวดลอ้ม ผูส้นใจเขา้ชมไดฟ้ร ี

ด้านดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อม 

        1. อิชิตัน กรนีที แฟคทอรี่ บนเนื้อที่ 76 ไร่ พื้นที่การใช้งานกว่า 50,000 ตารางเมตร 

ออกแบบขึน้ด้วยแนวคดิ “กรนีโนเวชัน่” (Greenovation) โดยมจีุดมุ่งหมายให้การด าเนินธุรกจิ

เป็นส่วนหนึ่งของสงัคมที่ให้ความเคารพต่อธรรมชาตแิละรบกวนธรรมชาตน้ิอยที่สุด ด้วยการ

ผสานเทคโนโลยขีัน้สูงสุดผนวกจติส านึกการปลูกฝงัคนรุ่นใหม่ให้ตระหนักถงึความส าคญัของ

ธรรมชาต ิและการอยูร่ว่มกนัอยา่งสมดุลย ์

        2.การออกแบบโครงสร้างอาคารที่น าแสงสว่างธรรมชาติมาใช้มากที่สุด โดยลดการใช้

ไฟฟ้าไดถ้งึ 20-50% น ้าใชแ้ลว้จากการผลติกน็ ามาบ าบดัแลว้กลบัไปหมุนเวยีนเป็นพลงังานอกี

ครัง้ ผนงัโรงงานเป็นวสัดุควบคุมอุณหภูมป้ิองกนัความรอ้นลดการใชเ้ครือ่งปรบัอากาศ อุปกรณ์

ส านักงานส่วนหนึ่งมาจากวสัดุรีไซเคลิ เช่น อโีค บอรด์ รไีซเคลิพลาสตกิ และโต๊ะท างาน และ

ขณะนี้ก าลงัอยู่ในกระบวนการพฒันาร่วมกบัเครอืซเิมนต์ไทย (SCG) ในการผลติ “อโีค พลาสท ี

บอรด์” (Eco PlasTea Board) แผ่นบอรด์รไีซเคลิจากใบชาเขยีวทีใ่ชแ้ลว้จากกระบวนการผลติ

ชาพรอ้มดื่ม ใหส้ามารถดดัแปลงเป็นผนังหรอืพื้นผวิสารพดัประโยชน์ที่มคีวามแขง็แรงสูง และ

ระบายความร้อนได้ดเียี่ยม ซึ่งลดการใช้พลาสติก เพื่อมอบให้กบั “มูลนิธตินัปนั” น าไปใช้ใน

โอกาสต่อไปตามความเหมาะสม 

ด้านความรบัผิดชอบต่อผูบ้ริโภค 

        สร้างระบบการผลติระบบบรรจุเยน็แบบปลอดเชื้อ (Cold Aseptic Filling Technology) 

เทคโนโลยทีนัสมยัทีสุ่ดในการผลติเครื่องดื่มปจัจุบนั ถูกน ามาใชเ้พื่อการสนองตอบการบรโิภค

ยุคใหม่ที่ให้ความส าคญัต่อเครื่องดื่มที่คงคุณค่าสารอาหารของธรรมชาตไิว้มากที่สุด ขัน้ตอน

ผลติเริม่ที่น ้าชาที่ผ่านการต้มแล้วจะถูกส่งเขา้เครื่องแยกตะกอนเหลอืเพยีงน ้าชาใส จากนัน้จะ

เดนิทางผ่านท่อล าเลยีงในระบบปิดเขา้สู่ถงัผสมรสชาต ิเขา้สู่ระบบฆ่าเชือ้ดว้ยความรอ้นสเตอริ

ไรส์ 4 วนิาท ีต่างจากระบบเดมิที่ใช้เวลาถึง 20 วนิาท ีจากนัน้ลดอุณหภูมลิงเหลอื 30 องศา

เซลเซยีสเขา้สู่การบรรจเุยน็แบบปลอดเชือ้ บรรจลุงขวดแลว้ปิดผนึกฝาทนัท ี
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2.4.งานวิจยัและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

 

        พกัตรศุ์ภางค ์ศรสีวสัดิ ์(2554)ศกึษาเรื่องความสมัพนัธร์ะหว่างความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

(CSR) กับภาพลักษณ์ขององค์กรเครือซิเมนต์ไทย (SCG) ในมุมมองผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร  มวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เพื่อศึกษา

ความรบัผดิชอบต่อสงัคมCSRขององค์กรเครอืซเิมนไทย(SCG)และเพื่อศกึษาภาพลกัษณ์ของ

องค์กรเครือซิเมนต์ไทย โดยเก็บข้อมูลในการท าแบบสอบถาม จ านวน 420 ตัวอย่าง ผล

การศกึษาพบว่าผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็เกี่ยวกับทศันคตอิงคก์รเครอืซเิมนต์ไทยโดยส่วนใหญ่มี

ทศันคติความคดิเห็นในระดบัเห็นด้วยอย่างยิง่ มภีาพลกัษณ์ในเชงิบวกในระดบัที่ด ีมคีวาม

คดิเหน็อยูใ่นระดบัทีเ่หน็ดว้ย ว่า ความรบัผดิชอบต่อสงัคมมคีวามสมัพนัธก์บัภาพลกัษณ์องคก์ร 

        วภิาดา วรีะสมัฤทธิ ์(2553) ไดศ้กึษาเรื่องความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององคก์ร (CSR) ที่

มผีลต่อความจงรกัภกัดขีองลูกค้าของ บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน)การ

วจิยัครัง้นี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อศึกษาความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์กร (CSR) ที่มผีล ต่อ

ความจงรกัภกัดขีองลูกคา้ของบรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) ตวัแปรอสิระ 

ได้แก่ลกัษณะประชากรศาสตร ์และความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์กร (CSR) 5 ด้าน ได้แก่ 

การก ากบัดูแลกจิการที่ด ีการประกอบธุรกจิด้วยความเป็นธรรม ความรบัผดิชอบต่อผู้บรโิภค 

การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  ตัวแปรตาม ได้แก่ ความ

จงรกัภกัดขีอง ลูกคา้ของบรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน)  กลุ่มตวัอย่างคอื 

ผู้ใช้บรกิารโทรศพัท์เคลื่อนที่ของ บรษิทัแอดวานด์  อนิโฟร ์เซอวสิ จ ากดั (มหาชน) ที่มอีายุ

ตัง้แต่ 18 ปีขึน้ไป ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ผลวจิยั ความจงรกัภกัดดี้านสดัส่วน

ระยะเวลาการใชโ้ทรศพัทเ์คลื่อนทีภ่ายในเครอืข่าย AIS ม ีความสมัพนัธก์บัการศกึษาและความ

รบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์กรด้านการก ากบัดูแลกิจการที่ด ีความจงรกัภกัดดี้านการเปลี่ยน

ระบบเครอืขา่ยโทรศพัทเ์คลื่อนทีม่คีวามสมัพนัธก์บั เพศ อาย ุการศกึษา อาชพี ความรบัผดิชอบ

ต่อสงัคมขององค์กรด้าน การก ากบัดูแลกจิการที่ดแีละการร่วมพฒันาชุมชนและสงัคม ความ

จงรกัภกัดดีา้นการบอกต่อผูอ้ื่นใหม้าใชบ้รกิารเครอืขา่ย AIS มคีวามสมัพนัธก์บั เพศ อายุ 

        นิสากร โลกสุทธ ิ(2551) ได้ศกึษาเรื่องกลยุทธ์การใช้กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคม

(CSR)เพื่อการสรา้งภาพลกัษณ์ของบรษิทั สงิห์ คอรเ์ปอเรชัน่ จ ากดั วจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์

เพื่อผลจากการท ากจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมนัน้ไดส้่งผลอย่างไรต่อการรบัรูภ้าพลกัษณ์
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ของบรษิทัและตวัสนิคา้ โดยเกบ็ขอ้มลูแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด โดยผลวจิยัพบว่าการรบัรู้

ภาพลกัษณ์ที่ดขีองบรษิัท สงิห์ คอรเ์ปอเรชัน่ จ ากดั มคีวามสมัพนัธ์กบัการท ากจิกรรมความ

รบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทั สงิห ์คอรเ์ปอเรชัน่ จ ากดั 

 

ตารางที ่1 ตารางสรุปสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนแนวคดิและทฤษฎี 

 

ชื่อผูแ้ต่ง 

ชื่อผลงานหรอืชื่อ

หนงัสอื 

(ระบุปีทีพ่มิพ)์ 

ผลงานนี้เกี่ยวของกบัตวั

แปรทีจ่ะศกึษาใน

รายงานตวัแปรใด 

สิง่ทีเ่รยีนรูเ้กีย่วกบั

ตวัแปรจากผลงานนี้ 

The World 

Business Council 

on Sustainable 

Development 

เวบ็ไซตส์ถาบนัธุรกจิ

เพื่อสงัคม 

www.csri.or.th 

ตวัแปรตน้ 

ความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

ความหมายของความ

รบัผดิชอบต่อสงัคม 

The European 

Commission 

เวบ็ไซตส์ถาบนัธุรกจิ

เพื่อสงัคม 

www.csri.or.th 

ตวัแปรตน้ 

ความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

ความหมายของความ

รบัผดิชอบต่อสงัคม 

สถาบนัธุรกจิเพื่อ

สงัคมสถาบนั

ไทยพฒัน์ มลูนิธิ

บรูณะชนบทแห่ง

ประเทศไทย     

ในพระบรมรา

ชปูถมัถ์ 

เวบ็ไซตส์ถาบนัธุรกจิ

เพื่อสงัคม 

www.csri.or.th 

ตวัแปรตน้ 

ความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

ความหมายของความ

รบัผดิชอบต่อสงัคม 
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ตารางที ่1 ตารางสรุปสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนแนวคดิและทฤษฎี (ต่อ) 

 

ชื่อผูแ้ต่ง 

ชื่อผลงานหรอืชื่อ

หนงัสอื 

(ระบุปีทีพ่มิพ)์ 

ผลงานนี้เกี่ยวของกบัตวั

แปรทีจ่ะศกึษาใน

รายงานตวัแปรใด 

สิง่ทีเ่รยีนรูเ้กีย่วกบั

ตวัแปรจากผลงานนี้ 

สถาบนัธุรกจิเพื่อ

สงัคมคณะท างาน

ส่งเสรมิความ

รบัผดิชอบต่อ

สงัคมและสิง่เเวด 

ลอ้มของบรษิทัจด

ทะเบยีน

คณะกรรมการ

ก ากบัหลกัทรพัย

และตลาด

หลกัทรพัย ์(กลต.) 

เวบ็ไซตส์ถาบนัธุรกจิ

เพื่อสงัคม 

www.csri.or.th 

ตวัแปรตน้ 

ความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

ความหมายของความ

รบัผดิชอบต่อสงัคม 

วกิพิเีดยี  

เอน็ไซโคพเีดยี 

www.thaicsr.com ตวัแปรตน้ 

ความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

ความหมายของความ

รบัผดิชอบต่อสงัคม 

สถาบนัไทยพฒัน์ 

ดร.พพิฒัน์  

ยอดพฤตกิาร   

www.thaicsr.com ตวัแปรตน้ 

ความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

ประเภทความ

รบัผดิชอบต่อสงัคม 
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ตารางที ่1 ตารางสรุปสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนแนวคดิและทฤษฎี (ต่อ) 

 

ชื่อผูแ้ต่ง 

ชื่อผลงานหรอืชื่อ

หนงัสอื 

(ระบุปีทีพ่มิพ)์ 

ผลงานนี้เกี่ยวของกบัตวั

แปรทีจ่ะศกึษาใน

รายงานตวัแปรใด 

สิง่ทีเ่รยีนรูเ้กีย่วกบั

ตวัแปรจากผลงานนี้ 

สถาบนัธุรกจิเพื่อ

สงัคม  

เขม็ทศิธุรกจิเพื่อ

สงัคม 

เขม็ทศิธุรกจิเพอื

สงัคม 

ตวัแปรตน้ 

ความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

แนวทางปฎบิตัขิอง

ความรบัผดิชอบต่อ

องคก์ร ดา้นความ

รบัผดิชอบต่อ

ผูบ้รโิภคดา้นการรว่ม

พฒันาชุมชนและ

สงัคม 

ดา้นการดแูลรกัษา

สิง่แวดลอ้ม 

ดา้นนวตักรรมจาก

การด าเนินความ

รบัผดิชอบต่อสงัคม 
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ตารางที ่1 ตารางสรุปสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนแนวคดิและทฤษฎี (ต่อ) 

 

ชื่อผูแ้ต่ง 

ชื่อผลงานหรอืชื่อ

หนงัสอื 

(ระบุปีทีพ่มิพ)์ 

ผลงานนี้เกี่ยวของกบัตวั

แปรทีจ่ะศกึษาใน

รายงานตวัแปรใด 

สิง่ทีเ่รยีนรูเ้กีย่วกบั

ตวัแปรจากผลงานนี้ 

สถาบนัธุรกจิเพื่อ

สงัคม (Corporate 

Social 

Responsibility 

Institute: CSRI) 

เขม็ทศิธุรกจิเพอื

สงัคม 

ตวัแปรตน้ 

ความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

แนวทางปฎบิตัขิอง

ความรบัผดิชอบต่อ

งองคก์ร (CSR)4ขัน้ 

ขัน้ที ่1 mandatory 

level 

ขัน้ที ่2 elementary 

level 

ขัน้ที ่3 preemptive 

level 

ขัน้ที ่4 voluntary 

level 

Philip Kotler 

(2000:553) 

Philip Kotler 

(2000:553) 

ตวัแปรตาม 

ภาพลกัษณ์ 

ความหมาย

ภาพลกัษณ์ 

Frank Jefkins 

(1993:21-22) 

Frank Jefkins 

(1993:21-22) 

ตวัแปรตาม 

ภาพลกัษณ์ 

ความหมาย

ภาพลกัษณ์ 
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ตารางที ่1 ตารางสรุปสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนแนวคดิและทฤษฎี (ต่อ) 

 

ชื่อผูแ้ต่ง 

ชื่อผลงานหรอืชื่อ

หนงัสอื 

(ระบุปีทีพ่มิพ)์ 

ผลงานนี้เกี่ยวของกบัตวั

แปรทีจ่ะศกึษาใน

รายงานตวัแปรใด 

สิง่ทีเ่รยีนรูเ้กีย่วกบั

ตวัแปรจากผลงานนี้ 

พจนานุกรม

ฉบบับญัฑติย

สถาน พ.ศ. 2525, 

2530 : 616) 

พจนานุกรม

ฉบบับญัฑติยสถาน 

พ.ศ. 2525, 2530 : 

616) 

ตวัแปรตาม 

ภาพลกัษณ์ 

ความหมาย

ภาพลกัษณ์ 

 

Dr.Claude 

Robinson and 

Dr.Walter Barlow 

Dr.Claude Robinson 

and Dr.Walter 

Barlow 

ตวัแปรตาม 

ภาพลกัษณ์ 

ความหมาย

ภาพลกัษณ์ 

 

วริชั ลภริตันกุล 

(2540:81-83) 

วริชั ลภริตันกุล 

(2540:81-83) 

ตวัแปรตาม 

ภาพลกัษณ์ 

ความหมาย

ภาพลกัษณ์ 

ดร.เสร ีวงษ์

มณฑา 

ดร.เสร ีวงษ์มณฑา ตวัแปรตาม 

ภาพลกัษณ์ 

ความส าคญัของ

ภาพลกัษณ์ 

Kenneth E. 

Boulding 

(1975:91) 

Kenneth E. 

Boulding (1975:91) 

ตวัแปรตาม 

ภาพลกัษณ์ 

องคป์ระกอบของ

ภาพลกัษณ์ 
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ตารางที ่1 ตารางสรุปสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนแนวคดิและทฤษฎี (ต่อ) 

 

ชื่อผูแ้ต่ง 

ชื่อผลงานหรอืชื่อ

หนงัสอื 

(ระบุปีทีพ่มิพ)์ 

ผลงานนี้เกี่ยวของกบัตวั

แปรทีจ่ะศกึษาใน

รายงานตวัแปรใด 

สิง่ทีเ่รยีนรูเ้กีย่วกบั

ตวัแปรจากผลงานนี้ 

Kotler 

(Kotler,2000:296) 

Kotler 

(Kotler,2000:296) 

ตวัแปรตาม 

ภาพลกัษณ์ 

ประเภทของ

ภาพลกัษณ์ที่

เกีย่วขอ้งกบัองคก์าร

ธุรกจิ      

ภาพลกัษณ์

ผลติภณัฑ ์

ภาพลกัษณ์ตรายีห่อ้ 

ภาพลกัษณ์ของ

องคก์ร 

พรทพิย ์ พมิล

สนิธุ ์(2540, หน้า 

107 -108) 

พรทพิย ์ พมิลสนิธุ ์

(2540, หน้า 107 -

108 

ตวัแปรตาม 

ภาพลกัษณ์ 

การสรา้งภาพลกัษณ์

โดยการใชค้วาม

รบัผดิชอบต่อสงัคม 

(Keller, 2003: 

70-73) 

(Keller, 2003: 70-

73) 

ตวัแปรตาม 

ภาพลกัษณ์ 

ความหมาย

ภาพลกัษณ์แบรนด ์

(brand image) 
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ตารางที ่2 ตารางสรุปสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั 

 

ชื่อผูแ้ต่ง 

ชื่องานวจิยั

หรอืชื่อ

บทความ 

(ระบุปีทีพ่มิพ)์ 

วตัถุประสงคข์อง

การศกึษา 

ขอบเขต

ของการ

การศกึษา 

วจิยั 

ระเบยีบ 

วธิวีจิยั 

ขอ้คน้พบจาก

งานวจิยัน้ีที่

เกีย่วขอ้งกบั

แปรทีจ่ะศกึษา

ในรายงาน 

พกัตรศุ์ภางค ์   

ศรสีวสัดิ ์

ศกึษาเรือ่ง

ความสมัพนัธ์

ระหว่างความ

รบัผดิชอบต่อ

สงัคม(CSR) 

กบัภาพลกัษณ์

ขององคก์ร

เครอืซเิมนต์

ไทย(SCG)ใน

มมุมอง

ผูบ้รโิภคในเขต

กรงุเทพมหาน

คร 2553 

เพื่อศกึษา

มมุมองผบูร้โิภค

ในดา้นความ

รบัผดิชอบต่อ

สงัคม(CSR) ทีม่ ี

ต่อภาพลกัษณ์ 

ขององคกร์เครอื

ซเิมนตไ์ทย 

(SCG) 

กลุ่ม

ตวัอยา่ง

จ านวน 

420ชุด 

 

แบบสอบถาม

และวเิคราะห์

ทางสถติ ิ

1.ความ

รบัผดิชอบต่อ

สงัคมของ

องคก์ร 

2.ภาพลกัษณ์

องคก์ร 
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ตารางที ่2 ตารางสรุปสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 

 

ชื่อผูแ้ต่ง 

ชื่องานวจิยั

หรอืชื่อ

บทความ 

(ระบุปีทีพ่มิพ)์ 

วตัถุประสงคข์อง

การศกึษา 

ขอบเขต

ของการ

การศกึษา 

วจิยั 

ระเบยีบ 

วธิวีจิยั 

ขอ้คน้พบจาก

งานวจิยัน้ีที่

เกีย่วขอ้งกบั

แปรทีจ่ะศกึษา

ในรายงาน 

นิสากร 

โลกสุทธ ิ 

ศกึษาเรือ่งกล

ยทุธก์ารใช้

กจิกรรมความ

รบัผดิชอบต่อ

สงัคม

(CSR)เพื่อการ

สรา้ง

ภาพลกัษณ์

ของบรษิทั 

สงิห ์คอรเ์ปอ

เรชัน่ จ ากดั

2551 

กลยทุธก์ารใช้

กจิกรรมความ

รบัผดิชอบต่อ

สงัคม(CSR)เพื่อ

การสรา้ง

ภาพลกัษณ์ 

กลุ่ม

ตวัอยา่ง

จ านวน 

400ชุด 

แบบสอบถาม

และวเิคราะห์

ทางสถติ ิ

1.ความ

รบัผดิชอบต่อ

สงัคมของ

องคก์ร 

2.ภาลกัษณ์

องคก์ร 
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ตารางที ่2 ตารางสรุปสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 

 

ชื่อผูแ้ต่ง 

ชื่องานวจิยั

หรอืชื่อ

บทความ 

(ระบุปีทีพ่มิพ)์ 

วตัถุประสงคข์อง

การศกึษา 

ขอบเขต

ของการ

การศกึษา 

วจิยั 

ระเบยีบ 

วธิวีจิยั 

ขอ้คน้พบจาก

งานวจิยัน้ีที่

เกีย่วขอ้งกบั

แปรทีจ่ะศกึษา

ในรายงาน 

วภิาดา 

วรีะสมัฤทธิ ์

ศกึษาเรือ่ง

ความ

รบัผดิชอบต่อ

สงัคมของ

องคก์ร (CSR) 

ทีม่ผีลต่อความ

จงรกัภกัดขีอง

ลกูคา้ของ 

บรษิทั แอด

วานซ ์อนิโฟร ์

เซอรว์สิ จ ากดั 

(มหาชน) 

ความรบัผดิชอบ

ต่อสงัคมของ

องคก์ร (CSR) ที่

มผีลต่อความ

จงรกัภกัดขีอง

ลกูคา้ 

กลุ่ม

ตวัอยา่ง

จ านวน 

400ชุด 

แบบสอบถาม

และวเิคราะห์

ทางสถติ ิ

1.ความหมาย

และทฤษฎี

ความ

รบัผดิชอบต่อ

สงัคม 

 

 



 

บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีการศึกษา 

 
        การศึกษาวจิยัเรื่องความสมัพนัธ์ระหว่างความรบัผดิชอบต่อสงัคมกบัภาพลกัษณ์ของ

บรษิัท อิชตินั กรุ๊ป จ ากดัในมุมมองของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครผู้วจิยัได้ด าเนินการ

ศกึษาคน้ควา้ตามขัน้ตอนซึง่จะประกอบไปดว้ยรายละเอยีดดงันี้ 

 

1.ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

2.ตวัแปรในการศกึษา 

3.เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษา 

4.การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

5.การวเิคราะหข์อ้มลู 

 

3.1 ประชาการและกลุ่มตวัอย่าง 

 

        การก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง โดยการค านวนหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใชส้ตูรเครจ

ซี่และมอร์แกรน (Krejcie and Morgan,1970 ) โดยยอมรบัให้เกิดความคลาดเคลื่อนของการ

เลอืกตวัอย่างได้ร้อยละ 5 ที่ระดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 ได้ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง 400 คน 

โดยการเลือกตัวอย่างทีใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขัน้ตอน  (Multi - Stage Random 

Sampling)  มขีัน้ตอนดงันี้ 

        ขัน้ท่ี 1 ผู้วิจ ัยเลือกการสุ่มตัวอย่างแบบชัน้ภูมิ (Stratified Sampling) ดังนี้   ในเขต

กรุงเทพมหานครม ีทัง้หมด  50 เขต โดยแบ่งกลุ่มประชากรแบ่งตามส านักงานเขตเป็นหลกั 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัพืน้ที ่เศรษฐกจิ สงัคมโดยถูกแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ดงันี้ (ศูนยข์อ้มลูกรงุเทพ

, ม.ป.ป.)  
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        1. กลุ่มกรงุเทพกลางประกอบดว้ย เขตพระนคร เขตดุสติ เขตป้อมปราบศตัรพู่าย เขตดนิ

แดง เขตสมัพนัธวงศ ์เขตหว้ยขวาง เขตพญาไท เขตราชเทว ีและเขตวงัทองหลาง   

        2. กลุ่มกรงุเทพใตป้ระกอบดว้ย เขตปทุมวนั เขตบางรกั เขตสาทร เขตบางคอแหลม เขต

ยานนาวา เขตคลองเตย เขตวฒันา เขตพระโขนง เขตสวนหลวง เขตบางนา และเขตประเวศ   

        3. กลุ่มกรงุเทพเหนือประกอบดว้ย  เขตจตุจกัร เขตบางซื่อ เขตลาดพรา้ว เขตหลกัสี ่เขต

ดอนเมอืง เขตสายไหม และเขตบางเขน   

        4. กลุ่มกรงุเทพตะวนัออกประกอบดว้ย เขตบางกะปิ เขตสะพานสงู เขตบงึกุ่ม เขตคนันา

ยาว เขตลาดกระบงั เขตมนีบุร ีเขตหนองจอก และเขตคลองสามวา   

        5. กลุ่มกรุงธนเหนือประกอบด้วย เขตธนบุร ีเขตคลองสาน เขตจอมทอง เขตบางกอก

ใหญ่ เขตบางกอกน้อย เขตบางพลดั เขตตลิง่ชนั และเขตทววีฒันา   

        6. กลุ่มกรุงธนใต้ประกอบด้วย เขตภาษีเจรญิ เขตบางแค เขตหนองแขม เขตบางขุน

เทยีน เขตบางบอน เขตราษฎรบ์รูณะ และเขตทุ่งครุ 

        ขัน้ท่ี 2 ผูว้จิยัเลอืกสุ่มตวัอย่างแบบง่าย  (Simple random sampling) โดยวธิกีารจบัฉลาก

เพื่อเลอืกตวัแทนเขต ได้ตวัแทนเขต 6 กลุ่มโดยใช้การเลอืกจากรายชื่อห้างสรรพสนิค้าขนาด

ใหญ่ในแต่ละกลุ่มพืน้ทีก่ลุ่ม โดยมรีายชื่อหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ ดงันี้ 

        กรงุเทพกลาง ประกอบดว้ยหา้งเซน็เตอรพ์อยท ์พลาซ่าชอ้ปป้ิงมอลล ์พระนคร เซน็เตอร์

วนั อนุสาวรยีช์ยัสมรภมู ิเซน็ทรลัพลาซ่า พระราม 9 เอสพลานาด ดนิแดง ฟอรจ์นูทาวน์ 

        กลุ่มกรุงเทพใต้ ประกอบด้วยห้างเซน เซน็ทรลัเวลิด์พลาซ่า ปทุมวนั  เซน็ทรลั ชดิลม 

ปทุมวนั เซน็ทรลั สลีมคอมเพลก็ซ ์บางรกั เซน็ทรลัพลาซ่า บางนา โรบนิสนั บางรกั เอเวอรน์ิว

พลาซ่า ลาดกระบงั สยามพารากอน 

        กลุ่มกรงุเทพเหนือ ประกอบดว้ยหา้งเจเจมอลล ์จตุจกัร  เซน็ทรลัพลาซ่า ลาดพรา้ว อมิพี

เรยีลเวลิด ์ลาดพรา้ว เมเจอรอ์เวนิวรชัโยธนิ จตุจกัร ยเูนี่ยนมอลล ์จตุจกัร 

กลุ่มกรุงเทพตะวนัออก  ประกอบด้วยห้างเดอะมอลล์ บางกระปิ เซน็ทรลัพลาซ่า รามอินทรา 

แฟชัน่ไอสแ์ลนด ์

        กลุ่มกรุงธนเหนือ ประกอบด้วยห้างโรบนิสนั ลาดหญ้า พาต้าป้ินเกล้า  เซน็ทรลัพลาซ่า 

ป่ินเกลา้ 

        กลุ่มกรุงธนใต้ ประกอบดว้ยหา้งโรบนิสนั ฟิวเจอรพ์ารค์บางแค เดอะมอลล ์ท่าพระ เดอะ

มอลล ์บางแค เซน็ทรลัพลาซ่า พระราม 2 ฟิวเจอรพ์ารค์ บางแค  มาบุญครองเซน็เตอร ์
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        โดยได้ตวัแทนของแต่ละกลุ่มดงันี้ กรุงเทพกลาง เซ็นทรลัพลาซ่า พระราม 9 เขตห้วย

ขวาง กลุ่มกรุงเทพใต้ เซน็ทรลัพลาซ่า บางนา เขตบางนา กลุ่มกรุงเทพเหนือ เซน็ทรลัพลาซ่า 

ลาดพรา้ว เขตจตุจกัร กลุ่มกรุงเทพตะวนัออก เดอะมอลล์ บางกระปิ เขตบางกะปิ กลุ่มกรุงธน

เหนือ เซน็ทรลัพลาซ่า ป่ินเกลา้ เขตธนบุร ีกลุ่มกรงุธนใต ้เดอะมอลล ์บางแค เขตบางแค 

 

ตารางที ่3 แสดงจ านวนของกลุ่มตวัอยา่งในการเกบ็ขอ้มลู 

 

รายชื่อเขต จ านวนประชากร 
เปอรเ์ซน็ตต่์อเขต

ประชากร 
จ านวนแบบสอบถาม 

เขตหว้ยขวาง 78,207 9.9% 40 ชุด 

เขตบางนา 95,855 12.1% 48 ชุด 

เขตจตุจกัร 160,853 20.3% 82 ชุด 

เขตบางกะปิ 148,491 18.6% 74 ชุด 

เขตธนบุร ี 119,643 15% 60 ชุด 

เขตบางแค 191,781 24.1% 96 ชุด 

รวม 794,830 100% 400 ชุด 

 

        โดยท าการแบ่งแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด ตามสดัส่วนจ านวนประชากรรายเขต 

จ านวน 6 เขต ดงันี้ เขตหว้ยขวางจ านวน 40 ชุด เขตบางนาจ านวน 28 ชุด เขตจตุจกัรจ านวน 

82 ชุด เขตบางกะปิจ านวน 74ชุด เขตธนบุรจี านวน 60 ชุด เขตบางแคจ านวน 96 ชุด 
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3.2 ตวัแปรในการศึกษา 

 

ตารางที ่4 แจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิลกัษณะ 

 

ชื่อตวัแปรและ

ประเภทตวัแปร 

ค าถามทีจ่ะใส่ลงใน

แบบสอบถามเพื่อวดั

ค่าของตวัแปรนี้ 

ลกัษณะของ

ค าตอบ 
ตวัเลอืก(ถา้ม)ี 

ตวัแปรตน้ 

ประชากรศาสตร ์

เพศของผูต้อบ

แบบสอบถาม 

เลอืกไดห้นึ่ง

ตวัเลอืก 

เพศชาย หรอื เพศหญงิ 

ตวัแปรตน้ 

ประชากรศาสตร ์

อายขุองผูต้อบ

แบบสอบถาม 

เลอืกไดห้นึ่ง

ตวัเลอืก 

15 - 24 ปี 

25 – 34 ปี 

35 – 44 ปี 

45 ปีขึน้ไป 
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ตารางที ่4 แจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิลกัษณะ (ต่อ) 

 

ชื่อตวัแปรและ

ประเภทตวัแปร 

ค าถามทีจ่ะใส่ลงใน

แบบสอบถามเพื่อวดั

ค่าของตวัแปรนี้ 

ลกัษณะของ

ค าตอบ 
ตวัเลอืก(ถา้ม)ี 

ตวัแปรตน้ 

ประชากรศาสตร ์

ระดบัการศกึษา

ผูต้อบแบบสอบถาม 

เลอืกไดห้นึ่ง

ตวัเลอืก 

ต ่ากว่าปรญิญาตร ี

ปรญิญาตร ี

สงูกว่าปรญิญาตร ี

ตวัแปรตน้ 

ประชากรศาสตร ์

รายไดผู้ต้อบ

แบบสอบถาม 

เลอืกไดห้นึ่ง

ตวัเลอืก 

ต ่ากว่า 10,000 บาท 

10,001 – 20,000 บาท 

20,001 – 30,000 บาท 

มากกว่า 30,001 บาท 
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ตารางที ่5 แจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

 

ชื่อตวัแปรและ

ประเภทตวัแปร 

ค าถามทีจ่ะใส่ลงใน

แบบสอบถามเพื่อวดัค่าของ

ตวัแปรนี้ 

ลกัษณะของค าตอบ ตวัเลอืก 

ตวัแปรตน้ 

ความรบัผดิชอบ    

ต่อสงัคม 

ดา้นความรบัผดิชอบ

ต่อผูบ้รโิภค 

การใชว้ตัถุดบิทีม่คีุณภาพ มาตรวดัแบบ 

Likert-Scale ระดบั

ความส าคญั 

1.ไมส่ าคญั  

2.ส าคญัน้อย  

3.ส าคญัปานกลาง  

4.ส าคญัมาก  

5.ส าคญัอยา่งยิง่ 

ตวัแปรตน้ 

ความรบัผดิชอบ    

ต่อสงัคม 

ดา้นความรบัผดิชอบ

ต่อผูบ้รโิภค 

เครือ่งจกัรทีม่คีวามทนัสมยั มาตรวดัแบบ 

Likert-Scale ระดบั

ความส าคญั 

1.ไมส่ าคญั  

2.ส าคญัน้อย  

3.ส าคญัปานกลาง 

4.ส าคญัมาก  

5.ส าคญัอย่างยิง่ 
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ตารางที ่5 แจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณความรบัผดิชอบต่อสงัคม (ต่อ) 

 

ชื่อตวัแปรและ

ประเภทตวัแปร 

ค าถามทีจ่ะใส่ลงใน

แบบสอบถามเพื่อวดัค่าของ

ตวัแปรนี้ 

ลกัษณะของค าตอบ ตวัเลอืก 

ตวัแปรตน้ 

ความรบัผดิชอบ    

ต่อสงัคม 

ดา้นความรบัผดิชอบ

ต่อผูบ้รโิภค 

สนิคา้ทีม่คีุณภาพ มาตรวดัแบบ 

Likert-Scale ระดบั

ความส าคญั 

1.ไมส่ าคญั  

2.ส าคญัน้อย  

3.ส าคญัปานกลาง 

4.ส าคญัมาก  

5.ส าคญัอย่างยิง่ 

ตวัแปรตน้ 

ความรบัผดิชอบ    

ต่อสงัคม 

ดา้นความรบัผดิชอบ

ต่อผูบ้รโิภค 

คณุประโยชน์ตรงตามทีไ่ดร้บั มาตรวดัแบบ 

Likert-Scale ระดบั

ความส าคญั 

1.ไมส่ าคญั  

2.ส าคญัน้อย  

3.ส าคญัปานกลาง 

4.ส าคญัมาก  

5.ส าคญัอย่างยิง่ 
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ตารางที ่5 แจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณความรบัผดิชอบต่อสงัคม (ต่อ) 

 

ชื่อตวัแปรและ

ประเภทตวัแปร 

ค าถามทีจ่ะใส่ลงใน

แบบสอบถามเพื่อวดัค่าของ

ตวัแปรนี้ 

ลกัษณะของค าตอบ ตวัเลอืก 

ตวัแปรตน้ 

ความรบัผดิชอบ    

ต่อสงัคม 

ดา้นการรว่มพฒันา

ชุมชนและสงัคม 

สรา้งโรงเรยีน มาตรวดัแบบ 

Likert-Scale ระดบั

ความส าคญั 

1.ไมส่ าคญั  

2.ส าคญัน้อย 

3.ส าคญัปานกลาง 

4.ส าคญัมาก  

5.ส าคญัอย่างยิง่ 

ตวัแปรตน้ 

ความรบัผดิชอบ    

ต่อสงัคม 

ดา้นการรว่มพฒันา

ชุมชนและสงัคม 

ช่วยเหลอืน ้าท่วม มาตรวดัแบบ Likert 

-Scale ระดบั

ความส าคญั 

1.ไมส่ าคญั  

2.ส าคญัน้อย  

3.ส าคญัปานกลาง 

4.ส าคญัมาก  

5.ส าคญัอยา่งยิง่ 
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ตารางที ่5 แจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณความรบัผดิชอบต่อสงัคม (ต่อ) 

 

ชื่อตวัแปรและ

ประเภทตวัแปร 

ค าถามทีจ่ะใส่ลงใน

แบบสอบถามเพื่อวดัค่าของ

ตวัแปรนี้ 

ลกัษณะของค าตอบ ตวัเลอืก 

ตวัแปรตน้ 

ความรบัผดิชอบ    

ต่อสงัคม 

ดา้นการรว่มพฒันา

ชุมชนและสงัคม 

มอบทุนนกักฬีา มอบ

ทุนการศกึษา 

มาตรวดัแบบ 

Likert-Scale ระดบั

ความส าคญั 

1.ไมส่ าคญั  

2.ส าคญัน้อย  

3.ส าคญัปานกลาง 

4.ส าคญัมาก  

5.ส าคญัอย่างยิง่ 

ตวัแปรตน้ 

ความรบัผดิชอบ    

ต่อสงัคม 

ดา้นการรว่มพฒันา

ชุมชนและสงัคม 

จา้งงานคนในชุมชน มาตรวดัแบบ 

Likert-Scale ระดบั

ความส าคญั 

1.ไมส่ าคญั  

2.ส าคญัน้อย 

3.ส าคญัปานกลาง  

4.ส าคญัมาก  

5.ส าคญัอย่างยิง่ 
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ตารางที ่5 แจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณความรบัผดิชอบต่อสงัคม (ต่อ) 

 

ชื่อตวัแปรและ

ประเภทตวัแปร 

ค าถามทีจ่ะใส่ลงใน

แบบสอบถามเพื่อวดัค่าของ

ตวัแปรนี้ 

ลกัษณะของค าตอบ ตวัเลอืก 

ตวัแปรตน้ 

ความรบัผดิชอบ    

ต่อสงัคม 

ดา้นการดแูลรกัษา

สิง่แวดลอ้ม 

สรา้งโรงงานทีเ่ป็นมติรต่อ

ธรรมชาต ิ

มาตรวดัแบบ 

Likert-Scale ระดบั

ความส าคญั 

1.ไมส่ าคญั  

2.ส าคญัน้อย  

3.ส าคญัปานกลาง 

4.ส าคญัมาก  

5.ส าคญัอยา่งยิง่ 

ตวัแปรตน้ 

ความรบัผดิชอบ    

ต่อสงัคม 

ดา้นการดแูลรกัษา

สิง่แวดลอ้ม 

การป้องกนัมลภาวะ มาตรวดัแบบ 

Likert-Scale ระดบั

ความส าคญั 

1.ไมส่ าคญั  

2.ส าคญัน้อย  

3.ส าคญัปานกลาง 

4.ส าคญัมาก  

5.ส าคญัอยา่งยิง่ 
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ตารางที ่5 แจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณความรบัผดิชอบต่อสงัคม (ต่อ) 

 

ชื่อตวัแปรและ

ประเภทตวัแปร 

ค าถามทีจ่ะใส่ลงใน

แบบสอบถามเพื่อวดัค่าของ

ตวัแปรนี้ 

ลกัษณะของค าตอบ ตวัเลอืก 

ตวัแปรตน้ 

ความรบัผดิชอบ     

ต่อสงัคม 

ดา้นการดแูลรกัษา

สิง่แวดลอ้ม 

การลดและปรบัตวัใหเ้ขา้กบั

ภาวะโลกรอ้น 

มาตรวดัแบบ 

Likert-Scale ระดบั

ความส าคญั 

1.ไมส่ าคญั  

2.ส าคญัน้อย  

3.ส าคญัปานกลาง 

4.ส าคญัมาก  

5.ส าคญัอยา่งยิง่ 

ตวัแปรตน้ 

ความรบัผดิชอบ    

ต่อสงัคม 

ดา้นการดแูลรกัษา

สิง่แวดลอ้ม 

การปลกูปา่ มาตรวดัแบบ 

Likert-Scale ระดบั

ความส าคญั 

1.ไมส่ าคญั  

2.ส าคญัน้อย  

3.ส าคญัปานกลาง 

4.ส าคญัมาก  

5.ส าคญัอยา่งยิง่ 
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ตารางที ่5 แจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณความรบัผดิชอบต่อสงัคม (ต่อ) 

 

ชื่อตวัแปรและ

ประเภทตวัแปร 

ค าถามทีจ่ะใส่ลงใน

แบบสอบถามเพื่อวดัค่าของ

ตวัแปรนี้ 

ลกัษณะของค าตอบ ตวัเลอืก 

ตวัแปรตน้ 

ความรบัผดิชอบ    

ต่อสงัคม 

ดา้นนวตักรรมจาก

การด าเนินความ

รบัผดิชอบต่อสงัคม 

ความส าเรจ็ในการท าความ

รบัผดิชอบต่อสงัคมในดา้น

ต่างๆขององคก์รอชิตินั 

มาตรวดัแบบ 

Likert-Scale ระดบั

ความส าคญั 

1.ไมส่ าคญั  

2.ส าคญัน้อย  

3.ส าคญัปานกลาง 

4.ส าคญัมาก  

5.ส าคญัอยา่งยิง่ 

ตวัแปรตน้ 

ความรบัผดิชอบ    

ต่อสงัคม 

ดา้นนวตักรรมจาก

การด าเนินความ

รบัผดิชอบต่อสงัคม 

เป็นแบบอยา่งในการท าความ

รบัผดิชอบต่อสงัคม 

มาตรวดัแบบ 

Likert-Scale ระดบั

ความส าคญั 

1.ไมส่ าคญั  

2.ส าคญัน้อย  

3.ส าคญัปานกลาง 

4.ส าคญัมาก  

5.ส าคญัอยา่งยิง่ 
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ตารางที ่5 แจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณความรบัผดิชอบต่อสงัคม (ต่อ) 

 

ชื่อตวัแปรและ

ประเภทตวัแปร 

ค าถามทีจ่ะใส่ลงใน

แบบสอบถามเพื่อวดัค่าของ

ตวัแปรนี้ 

ลกัษณะของค าตอบ ตวัเลอืก 

ตวัแปรตน้ 

ความรบัผดิชอบ    

ต่อสงัคม 

ดา้นนวตักรรมจาก

การด าเนินความ

รบัผดิชอบต่อสงัคม 

สามารถสรา้งแรงกระตุ้น

ใหก้บัองคก์รหรอืธุรกจิต่างๆ

ในการปฏบิตัคิวามรบัผดิชอบ

ต่อสงัคม 

มาตรวดัแบบ 

Likert-Scale ระดบั

ความส าคญั 

1.ไมส่ าคญั  

2.ส าคญัน้อย  

3.ส าคญัปานกลาง 

4.ส าคญัมาก  

5.ส าคญัอยา่งยิง่ 

 

ตารางที ่6 แจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ ภาพลกัษณ์องคก์ร 

 

ชื่อตวัแปรและ

ประเภทตวัแปร 

ค าถามทีจ่ะใส่ลงในแบบสอบถาม

เพื่อวดัค่าของตวัแปรนี้ 
ลกัษณะของค าตอบ ตวัเลอืก 

ตวัแปรตาม 

ภาพลกัษณ์ของ

องคก์ร อชิตินั 

ดา้นผลติภณัฑ ์

ผลติภณัฑอ์ชิตินัเป็นสนิคา้ที่

ผูบ้รโิภคยอมรบัในคุณภาพ 

มาตรวดัแบบ 

Likert-Scale  

ระดบัความเหน็ดว้ย 

1.ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่  

2.ไมเ่หน็ดว้ย  

3.เฉยๆ  

4.เหน็ดว้ย  

5.เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
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ตารางที ่6 แจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ ภาพลกัษณ์องคก์ร (ต่อ) 

 

ชื่อตวัแปรและ

ประเภทตวัแปร 

ค าถามทีจ่ะใส่ลงในแบบสอบถาม

เพื่อวดัค่าของตวัแปรนี้ 
ลกัษณะของค าตอบ ตวัเลอืก 

ตวัแปรตาม 

ภาพลกัษณ์ของ

องคก์ร อชิตินั 

ดา้นผลติภณัฑ ์

ผลติภณัฑอ์ชิตินัเป็นสนิคา้ทีม่ ี

มาตรฐานสากล 

มาตรวดัแบบ 

Likert-Scale 

ระดบัความเหน็ดว้ย 

1.ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่  

2.ไมเ่หน็ดว้ย  

3.เฉยๆ  

4.เหน็ดว้ย  

5.เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

ตวัแปรตาม 

ภาพลกัษณ์ของ

องคก์ร อชิตินั 

ดา้นผลติภณัฑ ์

ผลติภณัฑอ์ชิตินัเป็นสนิคา้ที่

ผูบ้รโิภคซือ้แลว้รูส้กึคุน้เคย 

มาตรวดัแบบ 

Likert-Scale 

ระดบัความเหน็ดว้ย 

1.ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่  

2.ไมเ่หน็ดว้ย  

3.เฉยๆ  

4.เหน็ดว้ย  

5.เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

ตวัแปรตาม 

ภาพลกัษณ์ของ

องคก์ร อชิตินั 

ดา้นตราสนิคา้ 

อชิตินัเป็นตราสนิคา้ทีเ่ป็นทีจ่ด

จ าเป็นอย่างด ี

 

มาตรวดัแบบ 

Likert-Scale 

ระดบัความเหน็ดว้ย 

1.ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่  

2.ไมเ่หน็ดว้ย  

3.เฉยๆ  

4.เหน็ดว้ย  

5.เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
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ตารางที ่6 แจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ ภาพลกัษณ์องคก์ร (ต่อ) 

 

ชื่อตวัแปรและ

ประเภทตวัแปร 

ค าถามทีจ่ะใส่ลงในแบบสอบถาม

เพื่อวดัค่าของตวัแปรนี้ 
ลกัษณะของค าตอบ ตวัเลอืก 

ตวัแปรตาม 

ภาพลกัษณ์ของ

องคก์ร อชิตินั 

ดา้นตราสนิคา้ 

อชิตินัเป็นตราสนิคา้ทีผู่บ้รโิภค

เชื่อมัน่และไวว้่างใจ 

มาตรวดัแบบ 

Likert-Scale 

ระดบัความเหน็ดว้ย 

1.ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่  

2.ไมเ่หน็ดว้ย  

3.เฉยๆ  

4.เหน็ดว้ย  

5.เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

ตวัแปรตาม 

ภาพลกัษณ์ของ

องคก์ร อชิตินั 

ดา้นตราสนิคา้ 

อชิตินัเป็นตราสนิคา้ทีผู่บ้รโิภค

รูจ้กัและยอมรบัในตวัสนิคา้ 

มาตรวดัแบบ 

Likert-Scaleระดบั

ความเหน็ดว้ย 

1.ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่  

2.ไมเ่หน็ดว้ย  

3.เฉยๆ  

4.เหน็ดว้ย  

5.เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

ตวัแปรตาม 

ภาพลกัษณ์ของ

องคก์ร อชิตินั 

ดา้นองคก์ร 

อชิตินั เป็นองคก์รทีม่ผีูบ้รหิารทีม่ ี

ความรูค้วามสามารถ 

มาตรวดัแบบ 

Likert-Scale 

ระดบัความเหน็ดว้ย 

1.ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่  

2.ไมเ่หน็ดว้ย  

3.เฉยๆ  

4.เหน็ดว้ย  

5.เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
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ตารางที ่6 แจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ ภาพลกัษณ์องคก์ร (ต่อ) 

 

ชื่อตวัแปรและ

ประเภทตวัแปร 

ค าถามทีจ่ะใส่ลงในแบบสอบถาม

เพื่อวดัค่าของตวัแปรนี้ 
ลกัษณะของค าตอบ ตวัเลอืก 

ตวัแปรตาม 

ภาพลกัษณ์

องคก์ร อชิตินั 

ดา้นองคก์ร 

อชิตินั เป็นองคก์รทีม่ ัน่คงและ

ประสบความส าเรจ็ 

มาตรวดัแบบ 

Likert-Scale 

ระดบัความเหน็ดว้ย 

1.ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่  

2.ไมเ่หน็ดว้ย  

3.เฉยๆ  

4.เหน็ดว้ย  

5.เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

ตวัแปรตาม 

ภาพลกัษณ์

องคก์ร อชิตินั 

ดา้นองคก์ร 

อชิตินั เป็นองคก์รทีโ่ดดเด่นใน

กลุ่มธุรกจิเดยีวกนั 

มาตรวดัแบบ 

Likert-Scaleระดบั

ความเหน็ดว้ย 

1.ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่  

2.ไมเ่หน็ดว้ย  

3.เฉยๆ  

4.เหน็ดว้ย  

5.เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
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3.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 

 

การสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 

        เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้เป็นแบบสอบถามที่ใช้ค าถามแบบปลายปิด  ( Closed – 

Ended Questionnaire)  จ านวน 1 ชุด ประกอบดว้ยค าถาม 28 ขอ้ โดยแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ส่วน 

ดงัต่อไปนี้ 

ส่วนที ่1 สอบถามขอ้มลูเกีย่วกบัปจัจยัส่วนบุคคล ของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 4 ขอ้ 

ส่วนที่ 2 สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของอิชิตัน จ านวน 15ข้อ เป็น

แบบสอบถามแบบมาตราไลเคริต์ (Likert  Scale) 5 ระดบั คอื ไม่ส าคญั ส าคญัน้อย ส าคญัปาน

กลาง ส าคญัมาก ส าคญัอยา่งยิง่ 

ส่วนที ่3 สอบถามขอ้มลูเกีย่วกบัภาพลกัษณ์องคก์รอชิตินั ของผูแ้บบสอบถาม จ านวน 9 ขอ้เป็น

แบบสอบถามแบบมาตราไลเคิร์ต (Likert  Scale) 5 ระดบั ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ไม่เห็นด้วย 

เฉยๆ เหน็ดว้ย เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
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3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

 

        การเก็บขอ้มูลแบบสอบถาม โดยมกีารแจกแบบสอบตัง้แต่วนัที่ 20 ธนัวาคม พ.ศ.2556 

ถงึวนัที ่3 มกราคม พ.ศ.2557 โดยแบ่งการเกบ็ขอ้มลูแบบสอบถาม ตามกลุ่มตวัอย่างทีก่ าหนด

ไวต้ารางดงันี้ 

 

 ตารางที ่7 จดัเกบ็ขอ้มลูแบบสอบถาม 

 

เขตกลุ่มตวัอยา่ง จ านวนแบบสอบถาม เวลาทีจ่ดัเกบ็ 

เขตหว้ยขวาง 40 ชุด 20-24 ธ.ค. 2556 

เขตจตุจกัร 82 ชุด 20-24 ธ.ค. 2556 

เขตบางแค 96 ชุด 25-29 ธ.ค. 2556 

เขตธนบุร ี 60 ชุด 25-29 ธ.ค. 2556 

เขตบางกะปิ 74 ชุด 30 ธ.ค. 2556- 3 ม.ค.2557 

เขตบางนา 48 ชุด 30 ธ.ค. 2556- 3 ม.ค.2557 
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การวจิยัครัง้นี้ ไดท้ าการรวบรวมขอ้มลู 2 ประเภท คอื 

1.  ขอ้มลูปฐมภมู ิ(Primary Data)       

เป็นขอ้มูลปจัจยัที่แสดงความคดิเหน็ต่อความรบัผดิชอบต่อสงัคมกบัภาพลกัษณ์อชิตินั ผู้วจิยั

เป็นผู้เก็บรวบรวมขอ้มูลด้วยตนเองจากการเก็บแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด ซึ่งมกีารชี้แจง

เพื่อท าความเข้าใจเกี่ยวกบัแบบสอบถามก่อนการเก็บขอ้มูลจรงิ และเมื่อได้ขอ้มูลแล้ว น าไป

ประมวลผลดว้ยโปรแกรม SPSS และท าการวเิคราะหท์างสถติ ิ

2.  ขอ้มลูทุตยิภมู ิ(Secondary data) 

เป็นข้อมูลเกี่ยวกับหลกัการและทฤษฎี เอกสารงานวิจยั รายงาน และสถิติที่เกี่ยวข้องจาก

สารสนเทศต่างๆ 

 

3.5 การวิเคราะหข้์อมลู 

 

1.  การวเิคราะหเ์ชงิพรรณนา (Descriptive Analysis) 

        การวเิคราะหข์อ้มลูผูว้จิยัจะน าเสนอขอ้มลูทีไ่ดจ้ากแบบสอบถามมาท าการวเิคราะหข์อ้มลู

โดยใชส้ถติ ิดงันี้ 

ส่วนที ่1: ปจัจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  

        วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มประชากรตัวอย่าง โดยใช้การแจกแจงความถี่ 

(Frequency Distribution) น าเสนอข้อมูลด้วยตารางแบบร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย 

(Mean) 

ส่วนที ่2 : การใหค้วามส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามต่อความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององคก์รอิ

ชตินั 

        วเิคราะห์การให้ความส าคญัของผู้ตอบแบบสอบถามต่อความรบัผดิชอบต่อสงัคมของ

องคก์รอชิตินัของกลุ่มประชากรตวัอย่าง โดยใชม้าตราวดัแบบประเมนิค่าระดบัความส าคญัแต่
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ละปจัจยัตามแนวคดิของ (Likert Scale) ก าหนดค่ามคิวามส าคญั 5 ระดบั โดยมีการก าหนด

เกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี้ 

ระดบัการใหค้วามส าคญัปจัจยั 

ความส าคญัต่อความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององคก์ร        คะแนน 

ส าคญัอยา่งยิง่        5 

ส าคญัมาก        4 

ส าคญัปานกลาง        3 

ส าคญัน้อย        2 

ไมส่ าคญั         1 

 

ส่วนที ่3 การแสดงความคดิเหน็ของผูต้อบแบบสอบถามต่อภาพลกัษณ์องคก์รอชิตินั  

        วเิคราะหก์ารแสดงความคดิเหน็ของผูต้อบแบบสอบถามต่อภาพลกัษณ์องคก์รอชิตินัของ

กลุ่มประชากรตัวอย่าง โดยใช้มาตราวดัแบบประเมนิค่าระดบัความส าคญัแต่ละปจัจยัตาม

แนวคดิของ(Likert Scale) ก าหนดค่ามคิวามส าคญั 5 ระดบั โดยมกีารก าหนดเกณฑ์การให้

คะแนน ดงันี้ 

ระดบัการใหค้วามส าคญัปจัจยั 

ความคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์องคก์ร         คะแนน 

เหน็ดว้ยอยา่งยิง่       5 

เหน็ดว้ย        4 

เฉยๆ         3 

ไมเ่หน็ดว้ย        2 

ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่        1 

                              

2.การวเิคราะหโ์ดยใชส้ถติอินุมาน (Inferential Statistic) 

        การวเิคราะหโ์ดยใชส้ถติอินุมานเพื่อทดสอบสมมตฐิานแต่ละขอ้ ใชท้ดสอบความแตกต่าง

ระหว่างค่าเฉลี่ย โดยใช้ Linear Correlation Coefficient ที่ระดับนัยส าคัญที่ 0.05 และหาค่า
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ความสมัพนัธ์โดยใช้หลกัตามเกณฑ์ Cohen (Runyon and Other. 1996 : 238 อ้างอิงมาจาก 

Cohen. 1988) ดงันี้ 

ค่า  r ระดบัของความสมัพนัธ ์

0.50 - 1.00 มคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัสูง 

0.30 - 0.49 มคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัปานกลาง 

0.10 - 0.29 มคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัต ่า 



 

บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 

        การน าเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลู งานวจิยัเรื่องความสมัพนัธร์ะหว่างความรบัผดิชอบต่อ

สังคมกับภาพลักษณ์ของบริษัท อิชิตัน  กรุ๊ป  จ ากัดในมุมมองของผู้บริโภคในเขต

กรงุเทพมหานคร  
 

การน าเสนอผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 

        ผู้วจิยัได้รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม พร้อมทัง้ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของ

แบบสอบถามจ านวน 400 ชุด และไดจ้ดัล าดบัผลการวเิคราะหข์อ้มลูแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงันี้ 

        4.1 ส่วนที ่1 ผลการศกึษาขอ้มลูเกีย่วกบัปจัจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

        4.2 ส่วนที่ 2 ผลการศกึษาขอ้มูลเกี่ยวกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR) ของบรษิทัอชิิ

ตนั กรุป๊ จ ากดั 

        4.3 ส่วนที ่3 ผลการศกึษาขอ้มลูเกีย่วกบัภาพลกัษณ์ของบรษิทัอชิตินั กรุป๊ จ ากดั 

        4.4 ส่วนที่ 4 ผลการศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างความรบัผดิชอบต่อสงัคมกบัภาพลกัษณ์

ของบรษิทั อชิตินั กรุป๊ 

 

4.1 ส่วนท่ี 1 ผลการศึกษาข้อมลูเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

 

        สถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) ดา้นปจัจยัส่วนบุลคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

การศกึษาขอ้มูลลกัษณะประชากรศาสตร ์ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา และรายได้ โดยใช้

การวเิคราะหจ์ านวนค่าความถี ่(Frequency) และค่ารอ้ยละ (Percentage) มรีายละเอยีดดงันี้
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ตารางที ่8 แสดงกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตาม เพศ 

 

เพศ จ านวน(คน) ร้อยละ 

ชาย 144 คน 36.00 

หญงิ 256 คน 64.00 

รวม 400 คน 100.00 

 

        จากตารางที่ 8 แสดงขอ้มูลปจัจยัส่วนบุคคลเกี่ยวกบัเพศของกลุ่มตวัอย่าง พบว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามโดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิโดยมจี านวน 256 คน คดิเป็นร้อยละ 64 ของผู้ตอบ

แบบสอบถามทัง้หมดและเป็นเพศชายจ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 36 ของผู้ตอบ

แบบสอบถามทัง้หมด 

 

ตารางที ่9 แสดงกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตาม อายุ 

 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

15-24 ปี 178 คน 44.50 

25-34 ปี 172 คน 43.00 

35-44 ปี 30 คน 7.50 

45 ปีขึน้ไป 20 คน 5.00 

รวม 400 คน 100.00 

 

        จากตารางที่ 9 แสดงขอ้มูลปจัจยัส่วนบุคคลเกี่ยวกบัอายุของกลุ่มตวัอย่าง พบว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามโดยส่วนใหญ่มอีายุในช่วง 15-24 ปี โดยมจี านวน 178 คน คดิเป็นร้อยละ 44.5 

ของผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด รองลงมา มอีายใุนช่วง 25-34 ปี โดยมจี านวน 172 คน คดิเป็น
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รอ้ยละ 43 ของผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด อายชุ่วง 35-44 ปี โดยมจี านวน 30 คน คดิเป็นรอ้ย

ละ 7.5 ของผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด และอายุช่วง 45 ปีขึน้ไป โดยมจี านวน 20 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 5 ของผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด 

 

ตารางที ่10 แสดงกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตาม ระดบัการศกึษา 

 

ระดบัการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 

ต ่ากว่าปรญิญาตร ี 36 คน 9.00 

ปรญิญาตร ี 280 คน 70.00 

สงูกว่าปรญิญาตร ี 84 คน 21.00 

รวม 400 คน 100.00 

 

        จากตารางที่ 10 แสดงขอ้มูลปจัจยัส่วนบุคคลเกี่ยวกบัระดบัการศกึษาของกลุ่มตวัอย่าง 

พบว่าผูต้อบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่ มรีะดบัการศกึษา ปรญิญาตร ีโดยมจี านวน 280 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 70 ของผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด รองมา มรีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีโดย

มจี านวน 84 คน คดิเป็นรอ้ยละ 21 ของผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด และระดบัการศกึษาต ่ากว่า

ปรญิญาตร ีโดยมจี านวน 36 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9 ของผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด 
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ตารางที ่11 แสดงกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตาม รายได ้

 

รายได้ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ต ่ากว่า 10,000 บาท 78 คน 19.50 

10,001 – 20,000 บาท 166 คน 41.50 

20,001 – 30,000 บาท 88 คน 22.00 

มากกว่า 30,001 บาท 68 คน 17.00 

รวม 400 คน 100.00 

 

        จากตารางที ่11 แสดงขอ้มลูปจัจยัส่วนบุคคลเกีย่วกบัรายไดข้องกลุ่มตวัอยา่งพบว่าผูต้อบ

แบบสอบถามโดยส่วนใหญ่ มรีายได ้10,001 – 20,000 บาท โดยมจี านวน 166 คน คดิเป็นรอ้ย

ละ 41.5 ของผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด รองมา มรีายได ้20,001 – 30,000 บาท โดยมจี านวน 

88 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22 ของผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด รายได้ ต ่ากว่า 10,000 บาท โดยมี

จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 19.5 ของผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด และรายได้ มากกว่า 

30,001 บาท โดยมจี านวน 68 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17 ของผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด 

 

4.2 ส่วนท่ี 2 ผลการศึกษาข้อมูลเก่ียวกบัความรบัผิดชอบต่อสงัคม (CSR) ของบริษทัอิชิ

ตนั กรุป๊ จ ากดั 

 

        การศกึษาขอ้มูลเกี่ยวกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR) ของบรษิทัอชิตินั กรุ๊ป จ ากดั 

โดยประกอบดว้ยความรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR) 4 ดา้น ดงันี้ดา้นความรบัผดิชอบต่อผูบ้รโิภค 

ด้านการร่วมพฒันาชุมชนและสงัคม ด้านการดูแลรกัษาสิง่แวดล้อม ด้านนวตักรรมจากการ

ด าเนินความรบัผิดชอบต่อสงัคม โดยน าเสนอในรูปแบบค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ปรากฎผลดงัตาราง ตารางที ่12 และ ตารางที ่13 นี้ 
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ตารางที ่12 แสดงค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานของความรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR) 

 

ความรบัผิดชอบต่อสงัคม (CSR) S.D. Mean 

ด้านความรบัผิดชอบต่อผู้บริโภค 

สนิคา้ทีม่คีุณภาพ 0.743 4.33 

คุณประโยชน์ตรงตามทีไ่ดร้บั 0.851 4.22 

การใชว้ตัถุดบิทีม่คีุณภาพ 0.795 4.16 

เครือ่งจกัรทีม่คีวามทนัสมยั 0.832 3.80 

ด้านการร่วมพฒันาชุมชนและสงัคม 

จา้งงานคนในชุมชน 0.816 3.99 

ช่วยเหลอืน ้าท่วม 0.752 3.92 

มอบทุนนกักฬีา มอบทุนการศกึษา 0.842 3.81 

สรา้งโรงเรยีน 0.845 3.74 

ด้านการดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อม 

การป้องกนัมลภาวะ 0.820 4.26 

การลดและปรบัตวัใหเ้ขา้กบัภาวะโลกรอ้น 0.819 4.24 

สรา้งโรงงานทีเ่ป็นมติรต่อธรรมชาติ 0.822 4.23 

การปลกูปา่ 0.839 4.09 

ด้านนวตักรรมจากการด าเนินความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

เป็นแบบอยา่งในการท าความรบัผดิชอบต่อสงัคม 0.793 4.05 

สามารถสรา้งแรงกระตุ้นใหก้บัองคก์รหรอืธุรกจิต่างๆในการ
ปฏบิตัคิวามรบัผดิชอบต่อสงัคม 

0.832 4.01 

ความส าเรจ็ในการท าความรบัผดิชอบต่อสงัคมในดา้นต่างๆของ
องคก์รอชิตินั 

0.752 3.84 
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ตารางที ่12 แสดงค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานของความรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR) (ต่อ) 

 

ความรบัผิดชอบต่อสงัคม (CSR) S.D. Mean 

ความรบัผิดชอบต่อสงัคม (CSR)โดยรวม  4.0440 

 

        จากตารางที ่12 แสดงผลการศกึษาพบว่า ความรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR) ของบรษิทัอิ

ชตินั กรุ๊ป จ ากดั โดยรวมของกลุ่มตวัอย่าง ใหค้วามส าคญัต่อความรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR) 

โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.0440 โดยพจิารณารายดา้นพบว่า 

        ด้านความรบัผิดชอบต่อผู้บรโิภค กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคญัมากที่สุดต่อ สินค้าที่มี

คุณภาพโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.33 รองมาเป็นเรือ่งคุณประโยชน์ตรงตามทีไ่ดร้บั โดยมคี่าเฉลี่ย

เท่ากบั 4.22 การใช้วตัถุดบิที่มคีุณภาพ โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.16 และเครื่องจกัรที่มคีวาม

ทนัสมยั โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.80 

        ดา้นการร่วมพฒันาชุมชนและสงัคม กลุ่มตวัอย่างใหค้วามส าคญัมากทีสุ่ดต่อจา้งงานคน

ในชุมชน โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.99 รองมาเป็นเรื่องช่วยเหลอืน ้าท่วม โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 

3.92 มอบทุนนักกฬีา มอบทุนการศกึษา โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.81 และสรา้งโรงเรยีน โดยมี

ค่าเฉลีย่เท่ากบั  3.74 

        ด้านการดูแลรกัษาสิ่งแวดล้อม กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญมากที่สุดต่อการป้องกัน

มลภาวะ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.26 รองมาเป็นเรื่องการลดและปรบัตวัใหเ้ขา้กบัภาวะโลกรอ้น 

โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.24สรา้งโรงงานที่เป็นมติรต่อธรรมชาติ โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.23และ

การปลกูปา่ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.09 

        ดา้นนวตักรรมจากการด าเนินความรบัผดิชอบต่อสงัคม กลุ่มตวัอย่างใหค้วามส าคญัมาก

ทีสุ่ดต่อการเป็นแบบอยา่งในการท าความรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.05 รองมา

เป็นเรื่องสามารถสรา้งแรงกระตุ้นใหก้บัองคก์รหรอืธุรกจิต่างๆในการปฏบิตัคิวามรบัผดิชอบต่อ

สงัคม โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.01 และความส าเรจ็ในการท าความรบัผดิชอบต่อสงัคมในด้าน

ต่างๆขององคก์รอชิตินั โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.84 

 



65 
 

ตารางที ่13 แสดงค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน ความส าคญัของความรบัผดิชอบต่อสงัคม

แต่ละดา้น 

 

ความรบัผิดชอบต่อสงัคม (CSR) S.D. Mean 
ดา้นการดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม 0.7162 4.2013 

ดา้นความรบัผดิชอบต่อผูบ้รโิภค 0.6352 4.1263 

ดา้นนวตักรรมจากการด าเนินความรบัผดิชอบต่อสงัคม 0.7040 3.9667 

ดา้นการรว่มพฒันาชุมชนและสงัคม 0.6375 3.8625 

 

        จากตารางที่ 13 แสดงการศกึษาพบว่า ความรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR) ของบรษิทัอชิิ

ตนั กรุ๊ป จ ากดั กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัมากที่สุดต่อด้านการดูแลรกัษาสิง่แวดล้อม โดยมี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.2013 รองมาเป็นด้านความรบัผิดชอบต่อผู้บริโภค โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 

4.1263 ด้านนวตักรรมจากการด าเนินความรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.9667 

และดา้นการรว่มพฒันาชุมชนและสงัคม โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.8625 

 

4.3 ส่วนท่ี 3 ผลการศึกษาข้อมลูเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของบริษทัอิชิตนั กรุป๊ จ ากดั 

 

        การศกึษาขอ้มลูเกี่ยวกบัภาพลกัษณ์ของบรษิทัอชิตินั กรุ๊ป จ ากดั โดยประกอบดว้ย ดา้น

ผลิตภณัฑ์ ด้านตราสินค้า และด้านองค์กร โดยน าเสนอในรูปแบบค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ปรากฎผลดงัตาราง ตารางที ่14 และ ตารางที ่15 
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ตารางที่ 14 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาพลกัษณ์ของบรษิัทอิชติัน กรุ๊ป 

จ ากดั 

 

ภาพลกัษณ์องคก์ร S.D. Mean 
ด้านผลิตภณัฑ ์
ผลติภณัฑช์าเขยีวอชิตินัเป็นสนิคา้ทีผู่บ้รโิภคซือ้แลว้รูส้กึคุน้เคย 0.791 3.92 

ผลติภณัฑช์าเขยีวอชิตินัเป็นสนิคา้ทีผู่บ้รโิภคยอมรบัในคุณภาพ 0.791 3.78 

ผลติภณัฑช์าเขยีวอชิตินัเป็นสนิคา้ทีม่มีาตรฐานสากล 0.753 3.76 

ด้านตราสินค้า 

แบรนดอ์ชิตินัเป็นตราสนิคา้ทีเ่ป็นทีจ่ดจ า 0.775 4.03 

แบรนดอ์ชิตินัเป็นตราสนิคา้ทีผู่บ้รโิภครูจ้กัและยอมรบัในตวัสนิคา้ 0.771 3.96 
แบรนดอ์ชิตินัเป็นตราสนิคา้ทีผู่บ้รโิภคเชื่อมัน่และไวว้างใจ 0.802 3.83 
ด้านองคก์ร 

บรษิทั อชิตินั กรุป๊ จ ากดัเป็นองคก์รทีโ่ดดเด่นในกลุ่มธุรกจิ
เดยีวกนั 

0.792 4.15 

บรษิทั อชิตินั กรุป๊ จ ากดั เป็นองคก์รทีม่ ัน่คงและประสบ
ความส าเรจ็ 

0.792 4.08 

บรษิทั อชิตินั กรุป๊ จ ากดั เป็นองคก์รทีม่ผีูบ้รหิารทีม่คีวามรู้
ความสามารถ 

0.810 3.98 

ภาพลกัษณ์องคก์รรวม  3.9411 

 

        จากตารางที่ 14 แสดงผลการศึกษาพบว่าภาพลักษณ์ของบริษัทอิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด 

โดยรวมของกลุ่มตวัอย่าง มคีวามเหน็ดว้ย โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.9411 โดยพจิารณารายด้าน

พบว่า 

        ด้านผลติภณัฑ ์กลุ่มตวัอย่างมคีวามเห็นด้วยมากที่สุดต่อผลติภณัฑ์ชาเขยีวอิชติันเป็น

สนิค้าที่ผู้บรโิภคซื้อแล้วรู้สกึคุ้นเคย โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.92 รองมาเป็นเรื่องผลติภณัฑ์ชา

เขยีวอชิตินัเป็นสนิคา้ทีผู่บ้รโิภคยอมรบัในคุณภาพ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.78 และผลติภณัฑช์า

เขยีวอชิตินัเป็นสนิคา้ทีม่มีาตรฐานสากล โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.76 
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        ด้านตราสนิค้า กลุ่มตวัอย่างมคีวามเห็นด้วยมากที่สุดต่อแบรนด์อิชติันเป็นตราสนิค้าที่

เป็นที่จดจ า โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.03 รองมาเป็นเรื่องแบรนด์อชิตินัเป็นตราสนิค้าที่ผูบ้รโิภค

รู้จกัและยอมรบัในตัวสินค้า โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 และแบรนด์อิชิตันเป็นตราสินค้าที่

ผูบ้รโิภคเชื่อมัน่และไวว้างใจ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.83 

        ดา้นองคก์ร กลุ่มตวัอยา่งมคีวามเหน็ดว้ยมากทีสุ่ดต่อบรษิทั อชิตินั กรุป๊ จ ากดัเป็นองคก์ร

ที่โดดเด่นในกลุ่มธุรกจิเดยีวกนั โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.15 รองมาเป็นเรื่องบรษิทั อชิตินั กรุ๊ป 

จ ากดั เป็นองคก์รทีม่ ัน่คงและประสบความส าเรจ็ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.08 และบรษิทั อชิตินั 

กรุป๊ จ ากดั เป็นองคก์รทีม่ผีูบ้รหิารทีม่คีวามรูค้วามสามารถ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.98 

 

ตารางที ่15 แสดงค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน ความเหน็ดว้ยภาพลกัษณ์ของบรษิทั  อชิิ

ตนั กรุป๊ จ ากดัแต่ละดา้น 

 

ภาพลกัษณ์องคก์ร S.D. Mean 
ดา้นองคก์ร 0.7129 4.0683 

ดา้นตราสนิคา้ 0.6953 3.9383 

ดา้นผลติภณัฑ ์ 0.6764 3.8167 

 

        จากตารางที่ 15 แสดงผลการศึกษาพบว่า ภาพลักษณ์ของบริษัทอิชิตัน กรุ๊ป  กลุ่ม

ตวัอย่างให้ความเหน็ด้วยมากที่สุด คอื ด้านองค์กร โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.0683 รองมาเป็น

ดา้นตราสนิคา้ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.9383 และดา้นผลติภณัฑ ์โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.8167 

 

4.4 ส่วนท่ี 4 ผลการศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างความรบัผิดชอบต่อสงัคมกบัภาพลกัษณ์

ของบริษทั อิชิตนั กรุป๊ จ ากดั 

 

        การศกึษาขอ้มูลเกี่ยวกบัความสมัพนัธ์ระหว่างความรบัผดิชอบต่อสงัคมกบัภาพลกัษณ์

ของบรษิทั อชิตินั กรุ๊ป จ ากดั เป็นการแสดงผลระดบัความสมัพนัธ์ระหว่างความรบัผดิชอบต่อ

สงัคมในแต่ละดา้นโดยประกอบดว้ยดา้นความรบัผดิชอบต่อผูบ้รโิภค ดา้นการร่วมพฒันาชุมชน

และสงัคม ดา้นการดูแลรกัษาสิง่แวดลอ้ม และด้านนวตักรรมจากการด าเนินความรบัผดิชอบต่อ
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สังคม มีระดับความสัมพันธ์ต่อภาพลักษณ์ของบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด แต่ละด้านโดย

ประกอบด้วย ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านตราสินค้า และด้านองค์กร มคีวามสมัพนัธ์ในรูปแบบใด 

ปรากฎผลดงัตาราง ตารางที ่16 - 30 

 

ตารางที่ 16 ความสมัพนัธ์ระหว่างความรบัผดิชอบต่อสงัคมเรื่องการใช้วตัถุดบิที่มคีุณภาพกบั

ภาพลกัษณ์ของบรษิทั อชิตินั กรุป๊ แต่ละดา้น 

 

ความรบัผิดชอบต่อสงัคมเร่ืองการใช้วตัถดิุบท่ีมีคณุภาพ  

ภาพลกัษณ์ Sig r แปลผล 

ด้านผลิตภณัฑ ์    

ผลติภณัฑช์าเขยีวอชิตินัเป็นสนิคา้ทีม่มีาตรฐานสากล .000 .265 ระดบัต ่า 

ผลติภณัฑช์าเขยีวอชิตินัเป็นสนิคา้ทีผู่บ้รโิภคซือ้แลว้รูส้กึคุน้เคย .000 .227 ระดบัต ่า 

ผลติภณัฑช์าเขยีวอชิตินัเป็นสนิคา้ทีผู่บ้รโิภคยอมรบัในคุณภาพ .000 .215 ระดบัต ่า 

ด้านตราสินค้า    

แบรนดอ์ชิตินัเป็นตราสนิคา้ทีผู่บ้รโิภครูจ้กัและยอมรบัในตวัสนิคา้ .000 .281 ระดบัต ่า 

แบรนดอ์ชิตินัเป็นตราสนิคา้ทีเ่ป็นทีจ่ดจ า .000 .245 ระดบัต ่า 

แบรนดอ์ชิตินัเป็นตราสนิคา้ทีผู่บ้รโิภคเชื่อมัน่และไวว้างใจ .001 .167 ระดบัต ่า 

ด้านองคก์ร    

บรษิทั อชิตินั กรุป๊ จ ากดั เป็นองคก์รทีม่ผีูบ้รหิารทีม่คีวามรู้

ความสามารถ 

.000 .259 ระดบัต ่า 

บรษิทั อชิตินั กรุป๊ จ ากดั เป็นองคก์รทีม่ ัน่คงและประสบ

ความส าเรจ็ 

.000 .238 ระดบัต ่า 
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ตารางที่ 16 ความสมัพนัธ์ระหว่างความรบัผดิชอบต่อสงัคมเรื่องการใช้วตัถุดบิที่มคีุณภาพกบั

ภาพลกัษณ์ของบรษิทั อชิตินั กรุป๊ แต่ละดา้น (ต่อ) 

 

ความรบัผิดชอบต่อสงัคมเร่ืองการใช้วตัถดิุบท่ีมีคณุภาพ  

ภาพลกัษณ์ Sig r แปลผล 

ด้านองคก์ร    

บรษิทั อชิตินั กรุป๊ จ ากดัเป็นองคก์รทีโ่ดดเด่นในกลุ่มธุรกจิ

เดยีวกนั 

.001 .171 ระดบัต ่า 

 

        จากตารางที่ 16 เมื่อพิจารณาจากการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างความส าคญัความ

รับผิดชอบต่อสังคมด้านความรับชอบต่อผู้บริโภคในเรื่องการใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพมี

ความสมัพนัธก์บัภาพลกัษณ์บรษิทั อชิตินั กรุป๊ จ ากดั ในแต่ละดา้นในการทดสอบพบว่า 

ภาพลกัษณ์ดา้นผลติภณัฑ ์

        การใช้วตัถุดบิที่มคีุณภาพมคีวามสมัพนัธ์กบัภาพลกัษณ์บรษิัท อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด ที่

ความสัมพันธ์ในระดับต ่ า คือเรื่องผลิตภัณฑ์ชาเขียวอิชิตันเป็นสินค้าที่มีมาตรฐานสากล 

ผลติภณัฑช์าเขยีวอชิตินัเป็นสนิคา้ทีผู่บ้รโิภคซือ้แลว้รูส้กึคุน้เคย และ ผลติภณัฑช์าเขยีวอชิตินั

เป็นสนิคา้ทีผู่บ้รโิภคยอมรบัในคุณภาพ  

ภาพลกัษณ์ดา้นตราสนิคา้ 

        การใช้วตัถุดบิที่มคีุณภาพมคีวามสมัพนัธ์กบัภาพลกัษณ์บรษิัท อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด ที่

ความสมัพนัธ์ในระดบัต ่า คอืเรื่องแบรนด์อชิตินัเป็นตราสนิค้าที่ผู้บรโิภครูจ้กัและยอมรับในตวั

สนิค้า แบรนด์อิชตินัเป็นตราสนิค้าที่เป็นที่จดจ า และแบรนด์อิชตินัเป็นตราสนิค้าที่ผู้บรโิภค

เชื่อมัน่และไวว้างใจ  

ภาพลกัษณ์ดา้นองคก์ร 

        การใช้วตัถุดบิที่มคีุณภาพมคีวามสมัพนัธ์กบัภาพลกัษณ์บรษิัท อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด ที่

ความสมัพนัธ์ในระดบัต ่า คอืเรื่องบรษิทั อชิตินั กรุ๊ป จ ากดั เป็นองค์กรที่มผีู้บรหิารที่มคีวามรู้
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ความสามารถ บรษิทั อชิตินั กรุ๊ป จ ากดั เป็นองคก์รทีม่ ัน่คงและประสบความส าเรจ็ บรษิทั อชิิ

ตนั กรุป๊ จ ากดัเป็นองคก์รทีโ่ดดเด่นในกลุ่มธุรกจิเดยีวกนั 

 

ตารางที ่17 ความสมัพนัธร์ะหว่างความรบัผดิชอบต่อสงัคมเรือ่งเครือ่งจกัรทีม่คีวามทนัสมยักบั

ภาพลกัษณ์ของบรษิทั อชิตินั กรุป๊ แต่ละดา้น 

 

ความรบัผิดชอบต่อสงัคมเร่ืองเครื่องจกัรท่ีมีความทนัสมยั  

ภาพลกัษณ์ Sig r แปลผล 

ด้านผลิตภณัฑ ์    

ผลติภณัฑช์าเขยีวอชิตินัเป็นสนิคา้ทีม่มีาตรฐานสากล .000 .314 ระดบั  

ปานกลาง 

ผลติภณัฑช์าเขยีวอชิตินัเป็นสนิคา้ทีผู่บ้รโิภคยอมรบัในคุณภาพ .000 .267 ระดบัต ่า 

ผลติภณัฑช์าเขยีวอชิตินัเป็นสนิคา้ทีผู่บ้รโิภคซือ้แลว้รูส้กึคุน้เคย .001 .159 ระดบัต ่า 

ด้านตราสินค้า    

แบรนดอ์ชิตินัเป็นตราสนิคา้ทีผู่บ้รโิภครูจ้กัและยอมรบัในตวัสนิคา้ .000 .189 ระดบัต ่า 

แบรนดอ์ชิตินัเป็นตราสนิคา้ทีผู่บ้รโิภคเชื่อมัน่และไวว้างใจ .001 .167 ระดบัต ่า 

แบรนดอ์ชิตินัเป็นตราสนิคา้ทีเ่ป็นทีจ่ดจ า .007 .134 ระดบัต ่า 

ด้านองคก์ร    

บรษิทั อชิตินั กรุป๊ จ ากดั เป็นองคก์รทีม่ผีูบ้รหิารทีม่คีวามรู้

ความสามารถ 

.000 .216 ระดบัต ่า 
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ตารางที ่17 ความสมัพนัธร์ะหว่างความรบัผดิชอบต่อสงัคมเรือ่งเครือ่งจกัรทีม่คีวามทนัสมยักบั

ภาพลกัษณ์ของบรษิทั อชิตินั กรุป๊ แต่ละดา้น (ต่อ) 

 

ความรบัผิดชอบต่อสงัคมเร่ืองเครื่องจกัรท่ีมีความทนัสมยั  

ภาพลกัษณ์ Sig r แปลผล 

ด้านองคก์ร    

บรษิทั อชิตินั กรุป๊ จ ากดั เป็นองคก์รทีม่ ัน่คงและประสบ

ความส าเรจ็ 

.000 .196 ระดบัต ่า 

บรษิทั อชิตินั กรุป๊ จ ากดัเป็นองคก์รทีโ่ดดเด่นในกลุ่มธุรกจิ

เดยีวกนั 

.008 .132 ระดบัต ่า 

 

        จากตารางที่ 17 เมื่อพิจารณาจากการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างความส าคญัความ

รับผิดชอบต่อสังคมด้านความรับชอบต่อผู้บริโภคในเรื่อง เครื่องจักรที่มีความทันสมัยมี

ความสมัพนัธก์บัภาพลกัษณ์บรษิทั อชิตินั กรุป๊ จ ากดั ในแต่ละดา้นในการทดสอบพบว่า 

ภาพลกัษณ์ดา้นผลติภณัฑ ์

        เครื่องจกัรที่มคีวามทนัสมยัมคีวามสมัพนัธ์กบัภาพลกัษณ์บรษิทั อิชตินั กรุ๊ป จ ากดั ที่

ความสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง คอื เรื่องผลติภณัฑช์าเขยีวอชิตินัเป็นสนิคา้ทีม่มีาตรฐานสากล 

และมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่า คอืเรื่องผลติภณัฑช์าเขยีวอชิตินัเป็นสนิคา้ทีผู่บ้รโิภคยอมรบัใน

คุณภาพ และผลติภณัฑช์าเขยีวอชิตินัเป็นสนิคา้ทีผู่บ้รโิภคซือ้แลว้รูส้กึคุน้เคย 

ภาพลกัษณ์ดา้นตราสนิคา้ 

        เครื่องจกัรที่มคีวามทนัสมยัมคีวามสมัพนัธ์กบัภาพลกัษณ์บรษิทั อิชตินั กรุ๊ป จ ากดั ที่

ความสมัพนัธ์ในระดบัต ่า คอืเรื่องแบรนด์อชิตินัเป็นตราสนิค้าที่ผู้บรโิภครูจ้กัและยอมรบัในตวั

สนิค้า แบรนด์อชิตินัเป็นตราสนิค้าที่ผู้บรโิภคเชื่อมัน่และไว้วางใจ และแบรนด์อิชตินัเป็นตรา

สนิคา้ทีเ่ป็นทีจ่ดจ า 
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ภาพลกัษณ์ดา้นองคก์ร 

        เครื่องจกัรที่มคีวามทนัสมยัมคีวามสมัพนัธ์กบัภาพลกัษณ์บรษิทั อิชตินั กรุ๊ป จ ากดั ที่

ความสมัพนัธ์ในระดบัต ่า คอืเรื่องบรษิทั อชิตินั กรุ๊ป จ ากดั เป็นองค์กรที่มผีู้บรหิารที่มคีวามรู้

ความสามารถ บรษิทั อชิตินั กรุ๊ป จ ากดั เป็นองคก์รทีม่ ัน่คงและประสบความส าเรจ็ บรษิทั อชิิ

ตนั กรุป๊ จ ากดัเป็นองคก์รทีโ่ดดเด่นในกลุ่มธุรกจิเดยีวกนั 

 

ตารางที่ 18 ความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมเรื่องสินค้าที่มีคุณภาพกับ

ภาพลกัษณ์ของบรษิทั อชิตินั กรุป๊ แต่ละดา้น 

 

  ความรบัผิดชอบต่อสงัคมเร่ืองสินค้าท่ีมีคณุภาพ  

ภาพลกัษณ์ Sig r แปลผล 

ด้านผลิตภณัฑ ์    

ผลติภณัฑช์าเขยีวอชิตินัเป็นสนิคา้ทีม่มีาตรฐานสากล .000 .351 ระดบั 

ปานกลาง 

ผลติภณัฑช์าเขยีวอชิตินัเป็นสนิคา้ทีผู่บ้รโิภคยอมรบัในคุณภาพ .000 .323 ระดบั 

ปานกลาง 

ผลติภณัฑช์าเขยีวอชิตินัเป็นสนิคา้ทีผู่บ้รโิภคซือ้แลว้รูส้กึคุน้เคย .000 .224 ระดบัต ่า 

ด้านตราสินค้า    

แบรนดอ์ชิตินัเป็นตราสนิคา้ทีผู่บ้รโิภครูจ้กัและยอมรบัในตวัสนิคา้ .000 .306 ระดบั 

ปานกลาง 

แบรนดอ์ชิตินัเป็นตราสนิคา้ทีเ่ป็นทีจ่ดจ า .000 .235 ระดบัต ่า 

แบรนดอ์ชิตินัเป็นตราสนิคา้ทีผู่บ้รโิภคเชื่อมัน่และไวว้างใจ .000 .212 ระดบัต ่า 
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ตารางที่ 18 ความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมเรื่องสินค้าที่มีคุณภาพกับ

ภาพลกัษณ์ของบรษิทั อชิตินั กรุป๊ แต่ละดา้น (ต่อ) 

 

  ความรบัผิดชอบต่อสงัคมเร่ืองสินค้าท่ีมีคณุภาพ  

ภาพลกัษณ์ Sig r แปลผล 

ด้านองคก์ร    

บรษิทั อชิตินั กรุป๊ จ ากดั เป็นองคก์รทีม่ผีูบ้รหิารทีม่คีวามรู้

ความสามารถ 

.000 .305 ระดบั 

ปานกลาง 

บรษิทั อชิตินั กรุป๊ จ ากดั เป็นองคก์รทีม่ ัน่คงและประสบ

ความส าเรจ็ 

.000 .298 ระดบัต ่า 

บรษิทั อชิตินั กรุป๊ จ ากดัเป็นองคก์รทีโ่ดดเด่นในกลุ่มธุรกจิ

เดยีวกนั 

.000 .287 ระดบัต ่า 

 

        จากตารางที่ 18 เมื่อพิจารณาจากการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างความส าคญัความ

รบัผดิชอบต่อสงัคมด้านความรบัชอบต่อผู้บรโิภคในเรื่องสนิค้าที่มคีุณภาพมคีวามสมัพนัธ์กบั

ภาพลกัษณ์บรษิทั อชิตินั กรุป๊ จ ากดั ในแต่ละดา้นในการทดสอบพบว่า 

ภาพลกัษณ์ดา้นผลติภณัฑ ์

        สนิคา้ทีม่คีุณภาพมคีวามสมัพนัธก์บัภาพลกัษณ์บรษิทั อชิตินั กรุป๊ จ ากดั ทีค่วามสมัพนัธ์

ในระดบัปานกลาง คอืเรื่องผลติภณัฑช์าเขยีวอชิตินัเป็นสนิคา้ทีม่มีาตรฐานสากล ผลติภณัฑช์า

เขยีวอิชตินัเป็นสินค้าที่ผู้บรโิภคยอมรบัในคุณภาพ และมคีวามสมัพนัธ์ในระดบัต ่า คอืเรื่อง

ผลติภณัฑช์าเขยีวอชิตินัเป็นสนิคา้ทีผู่บ้รโิภคซือ้แลว้รูส้กึคุน้เคย 

ภาพลกัษณ์ดา้นตราสนิคา้ 

        สนิคา้ทีม่คีุณภาพมคีวามสมัพนัธก์บัภาพลกัษณ์บรษิทั อชิตินั กรุป๊ จ ากดั ทีค่วามสมัพนัธ์

ในระดบัต ่า คอืเรื่องแบรนดอ์ชิตินัเป็นตราสนิคา้ทีผู่บ้รโิภครูจ้กัและยอมรบัในตวัสนิคา้ แบรนดอ์ิ

ชตินัเป็นตราสนิคา้ทีผู่บ้รโิภคเชื่อมัน่และไวว้างใจ และแบรนดอ์ชิตินัเป็นตราสนิคา้ทีเ่ป็นทีจ่ดจ า 
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ภาพลกัษณ์ดา้นองคก์ร 

        สนิคา้ทีม่คีุณภาพมคีวามสมัพนัธก์บัภาพลกัษณ์บรษิทั อชิตินั กรุป๊ จ ากดั ทีค่วามสมัพนัธ์

ในระดับปานกลาง คือเรื่องบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด เป็นองค์กรที่มีผู้บริหารที่มีความรู้

ความสามารถ และมคีวามสมัพนัธ์ในระดบัต ่า คอืเรื่องบรษิทั อชิตินั กรุ๊ป จ ากดั เป็นองค์กรที่

ม ัน่คงและประสบความส าเร็จ บรษิัท อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัดเป็นองค์กรที่โดดเด่นในกลุ่มธุรกิจ

เดยีวกนั 

 

ตารางที ่19 ความสมัพนัธร์ะหว่างความรบัผดิชอบต่อสงัคมเรือ่งคุณประโยชน์ตรงตามทีไ่ดร้บั

กบัภาพลกัษณ์ของบรษิทั อชิตินั กรุป๊ แต่ละดา้น 

 

ความรบัผิดชอบต่อสงัคมเร่ืองคณุประโยชน์ตรงตามท่ีได้รบั  

ภาพลกัษณ์ Sig r แปลผล 

ด้านผลิตภณัฑ ์    

ผลติภณัฑช์าเขยีวอชิตินัเป็นสนิคา้ทีม่มีาตรฐานสากล .000 .225 ระดบัต ่า 

ผลติภณัฑช์าเขยีวอชิตินัเป็นสนิคา้ทีผู่บ้รโิภคซือ้แลว้รูส้กึคุน้เคย .000 .190 ระดบัต ่า 

ผลติภณัฑช์าเขยีวอชิตินัเป็นสนิคา้ทีผู่บ้รโิภคยอมรบัในคุณภาพ .001 .171 ระดบัต ่า 

ด้านตราสินค้า    

แบรนดอ์ชิตินัเป็นตราสนิคา้ทีผู่บ้รโิภครูจ้กัและยอมรบัในตวัสนิคา้ .000 .267 ระดบัต ่า 

แบรนดอ์ชิตินัเป็นตราสนิคา้ทีเ่ป็นทีจ่ดจ า .000 .233 ระดบัต ่า 

แบรนดอ์ชิตินัเป็นตราสนิคา้ทีผู่บ้รโิภคเชื่อมัน่และไวว้างใจ .001 .173 ระดบัต ่า 

 

 

 



75 
 

ตารางที ่19 ความสมัพนัธร์ะหว่างความรบัผดิชอบต่อสงัคมเรือ่งคุณประโยชน์ตรงตามทีไ่ดร้บั

กบัภาพลกัษณ์ของบรษิทั อชิตินั กรุป๊ แต่ละดา้น (ต่อ) 

 

ความรบัผิดชอบต่อสงัคมเร่ืองคณุประโยชน์ตรงตามท่ีได้รบั  

ภาพลกัษณ์ Sig r แปลผล 

ด้านองคก์ร    

บรษิทั อชิตินั กรุป๊ จ ากดั เป็นองคก์รทีม่ ัน่คงและประสบ

ความส าเรจ็ 

.000 .189 ระดบัต ่า 

บรษิทั อชิตินั กรุป๊ จ ากดั เป็นองคก์รทีม่ผีูบ้รหิารทีม่คีวามรู้

ความสามารถ 

.000 .179 ระดบัต ่า 

บรษิทั อชิตินั กรุป๊ จ ากดัเป็นองคก์รทีโ่ดดเด่นในกลุ่มธุรกจิ

เดยีวกนั 

.031 .108 ระดบัต ่า 

 

        จากตารางที่ 19 เมื่อพิจารณาจากการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างความส าคญัความ

รบัผิดชอบต่อสังคมด้านความรบัชอบต่อผู้บริโภคในเรื่องคุณประโยชน์ตรงตามที่ได้ร ับมี

ความสมัพนัธก์บัภาพลกัษณ์บรษิทั อชิตินั กรุป๊ จ ากดั ในแต่ละดา้นในการทดสอบพบว่า 

ภาพลกัษณ์ดา้นผลติภณัฑ ์

        คุณประโยชน์ตรงตามทีไ่ด้รบัมคีวามสมัพนัธ์กบัภาพลกัษณ์บรษิทั อชิตินั กรุ๊ป จ ากดั ที่

ความสัมพันธ์ในระดับต ่ า คือเรื่องผลิตภัณฑ์ชาเขียวอิชิตันเป็นสินค้าที่มีมาตรฐานสากล 

ผลติภณัฑช์าเขยีวอชิตินัเป็นสนิคา้ทีผู่บ้รโิภคซือ้แลว้รูส้กึคุน้เคย และ ผลติภณัฑช์าเขยีวอชิตินั

เป็นสนิคา้ทีผู่บ้รโิภคยอมรบัในคุณภาพ  

ภาพลกัษณ์ดา้นตราสนิคา้ 

        คุณประโยชน์ตรงตามทีไ่ด้รบัมคีวามสมัพนัธ์กบัภาพลกัษณ์บรษิทั อชิตินั กรุ๊ป จ ากดั ที่

ความสมัพนัธ์ในระดบัต ่า คอืเรื่องแบรนด์อชิตินัเป็นตราสนิค้าที่ผู้บรโิภครูจ้กัและยอมรบัในตวั

สนิค้า แบรนด์อิชตินัเป็นตราสนิค้าที่เป็นที่จดจ า และแบรนด์อิชตินัเป็นตราสนิค้าที่ผู้บรโิภค

เชื่อมัน่และไวว้างใจ  
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ภาพลกัษณ์ดา้นองคก์ร 

        คุณประโยชน์ตรงตามทีไ่ด้รบัมคีวามสมัพนัธ์กบัภาพลกัษณ์บรษิทั อชิตินั กรุ๊ป จ ากดั ที่

ความสมัพนัธ์ในระดบัต ่า คือเรื่องบรษิัท อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด เป็นองค์กรที่ม ัน่คงและประสบ

ความส าเรจ็  บรษิทั อชิตินั กรุ๊ป จ ากดั เป็นองค์กรที่มผีู้บรหิารที่มคีวามรูค้วามสามารถ และ

บรษิทั อชิตินั กรุป๊ จ ากดัเป็นองคก์รทีโ่ดดเด่นในกลุ่มธุรกจิเดยีวกนั 

 

ตารางที ่20 ความสมัพนัธร์ะหว่างความรบัผดิชอบต่อสงัคมเรือ่งสรา้งโรงเรยีนกบัภาพลกัษณ์

ของบรษิทั อชิตินั กรุป๊ แต่ละดา้น 

 

  ความรบัผิดชอบต่อสงัคมเร่ืองสร้างโรงเรียน  

ภาพลกัษณ์ Sig r แปลผล 

ด้านผลิตภณัฑ ์    

ผลติภณัฑช์าเขยีวอชิตินัเป็นสนิคา้ทีม่มีาตรฐานสากล .004 .144 ระดบัต ่า 

ผลติภณัฑช์าเขยีวอชิตินัเป็นสนิคา้ทีผู่บ้รโิภคยอมรบัในคุณภาพ .009 .130 ระดบัต ่า 

ผลติภณัฑช์าเขยีวอชิตินัเป็นสนิคา้ทีผู่บ้รโิภคซือ้แลว้รูส้กึคุน้เคย .104 .081 ไมส่มัพนัธ ์

ด้านตราสินค้า    

แบรนดอ์ชิตินัเป็นตราสนิคา้ทีเ่ป็นทีจ่ดจ า .026 .111 ระดบัต ่า 

แบรนดอ์ชิตินัเป็นตราสนิคา้ทีผู่บ้รโิภครูจ้กัและยอมรบัในตวั

สนิคา้ 

.184 .067 ไมส่มัพนัธ ์

แบรนดอ์ชิตินัเป็นตราสนิคา้ทีผู่บ้รโิภคเชื่อมัน่และไวว้างใจ .750 .016 ไมส่มัพนัธ ์
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ตารางที ่20 ความสมัพนัธร์ะหว่างความรบัผดิชอบต่อสงัคมเรือ่งสรา้งโรงเรยีนกบัภาพลกัษณ์

ของบรษิทั อชิตินั กรุป๊ แต่ละดา้น (ต่อ) 

 

  ความรบัผิดชอบต่อสงัคมเร่ืองสร้างโรงเรียน  

ภาพลกัษณ์ Sig r แปลผล 

ด้านองคก์ร    

บรษิทั อชิตินั กรุป๊ จ ากดั เป็นองคก์รทีม่ผีูบ้รหิารทีม่คีวามรู้

ความสามารถ 

.001 .170 ระดบัต ่า 

บรษิทั อชิตินั กรุป๊ จ ากดั เป็นองคก์รทีม่ ัน่คงและประสบ

ความส าเรจ็ 

.018 .118 ระดบัต ่า 

บรษิทั อชิตินั กรุป๊ จ ากดัเป็นองคก์รทีโ่ดดเด่นในกลุ่มธุรกจิ

เดยีวกนั 

.195 .065 ไมส่มัพนัธ ์

 

        จากตารางที่ 20 เมื่อพิจารณาจากการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างความส าคัญความ

รบัผดิชอบต่อสงัคมดา้นการร่วมพฒันาชุมชนและสงัคมในเรื่องสรา้งโรงเรยีนมคีวามสมัพนัธก์บั

ภาพลกัษณ์บรษิทั อชิตินั กรุป๊ จ ากดั ในแต่ละดา้นในการทดสอบพบว่า 

ภาพลกัษณ์ดา้นผลติภณัฑ ์

        สรา้งโรงเรยีนมคีวามสมัพนัธ์กบัภาพลกัษณ์บรษิัท อชิตินั กรุ๊ป จ ากดั ที่ความสมัพนัธ์ใน

ระดบัต ่า คอืเรือ่งผลติภณัฑช์าเขยีวอชิตินัเป็นสนิคา้ทีม่มีาตรฐานสากล ผลติภณัฑช์าเขยีวอชิตินั

เป็นสนิคา้ทีผู่บ้รโิภคยอมรบัในคุณภาพ และไมม่คีวามสมัพนัธ ์คอืเรือ่งผลติภณัฑช์าเขยีวอชิตินั

เป็นสนิคา้ทีผู่บ้รโิภคซือ้แลว้รูส้กึคุน้เคย 

ภาพลกัษณ์ดา้นตราสนิคา้ 

        สรา้งโรงเรยีนมคีวามสมัพนัธ์กบัภาพลกัษณ์บรษิัท อชิตินั กรุ๊ป จ ากดั ที่ความสมัพนัธ์ใน

ระดบัต ่า คอืเรื่องแบรนด์อชิตินัเป็นตราสนิค้าที่เป็นที่จดจ า และไม่มคีวามสมัพนัธ์ คอืเรื่องแบ

รนดอ์ชิตินัเป็นตราสนิคา้ทีผู่บ้รโิภครูจ้กัและยอมรบัในตวัสนิคา้ และแบรนดอ์ชิตินัเป็นตราสนิคา้

ทีผู่บ้รโิภคเชื่อมัน่และไวว้างใจ 
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ภาพลกัษณ์ดา้นองคก์ร 

        สรา้งโรงเรยีนมคีวามสมัพนัธ์กบัภาพลกัษณ์บรษิัท อชิตินั กรุ๊ป จ ากดั ที่ความสมัพนัธ์ใน

ระดบัต ่า คอืเรื่องบรษิัท อิชตินั กรุ๊ป จ ากดั เป็นองค์กรที่มผีู้บรหิารที่มคีวามรู้ความสามารถ 

บรษิทั อชิตินั กรุป๊ จ ากดั เป็นองคก์รทีม่ ัน่คงและประสบความส าเรจ็  และไมม่คีวามสมัพนัธ ์คอื

เรือ่งบรษิทั อชิตินั กรุป๊ จ ากดัเป็นองคก์รทีโ่ดดเด่นในกลุ่มธุรกจิเดยีวกนั 

 

ตารางที ่21 ความสมัพนัธร์ะหว่างความรบัผดิชอบต่อสงัคมเรือ่งช่วยเหลอืน ้าท่วมกบั

ภาพลกัษณ์ของบรษิทั อชิตินั กรุป๊ แต่ละดา้น 

 

ความรบัผิดชอบต่อสงัคมเร่ืองช่วยเหลือน ้าท่วม  

ภาพลกัษณ์ Sig r แปลผล 

ด้านผลิตภณัฑ ์    

ผลติภณัฑช์าเขยีวอชิตินัเป็นสนิคา้ทีม่มีาตรฐานสากล .000 .205 ระดบัต ่า 

ผลติภณัฑช์าเขยีวอชิตินัเป็นสนิคา้ทีผู่บ้รโิภคยอมรบัในคุณภาพ .001 .164 ระดบัต ่า 

ผลติภณัฑช์าเขยีวอชิตินัเป็นสนิคา้ทีผู่บ้รโิภคซือ้แลว้รูส้กึคุน้เคย .102 .082 ไมส่มัพนัธ ์

ด้านตราสินค้า    

แบรนดอ์ชิตินัเป็นตราสนิคา้ทีเ่ป็นทีจ่ดจ า .000 .254 ระดบัต ่า 

แบรนดอ์ชิตินัเป็นตราสนิคา้ทีผู่บ้รโิภครูจ้กัและยอมรบัในตวั

สนิคา้ 

.008 .132 ระดบัต ่า 

แบรนดอ์ชิตินัเป็นตราสนิคา้ทีผู่บ้รโิภคเชื่อมัน่และไวว้างใจ .011 .127 ระดบัต ่า 
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ตารางที ่21 ความสมัพนัธร์ะหว่างความรบัผดิชอบต่อสงัคมเรือ่งช่วยเหลอืน ้าท่วมกบั

ภาพลกัษณ์ของบรษิทั อชิตินั กรุป๊ แต่ละดา้น (ต่อ) 

 

ความรบัผิดชอบต่อสงัคมเร่ืองช่วยเหลือน ้าท่วม  

ภาพลกัษณ์ Sig r แปลผล 

ด้านองคก์ร    

บรษิทั อชิตินั กรุป๊ จ ากดั เป็นองคก์รทีม่ผีูบ้รหิารทีม่คีวามรู้

ความสามารถ 

.001 .161 ระดบัต ่า 

บรษิทั อชิตินั กรุป๊ จ ากดั เป็นองคก์รทีม่ ัน่คงและประสบ

ความส าเรจ็ 

.010 .129 ระดบัต ่า 

บรษิทั อชิตินั กรุป๊ จ ากดัเป็นองคก์รทีโ่ดดเด่นในกลุ่มธุรกจิ

เดยีวกนั 

.116 .079 ไมส่มัพนัธ ์

 

        จากตารางที ่21 เมือ่พจิารณาจากการหาค่าความสมัพนัธค์วามส าคญัความรบัผดิชอบต่อ

สังคมด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมในเรื่องช่วยเหลือน ้ าท่วมมีความสัมพันธ์กับ

ภาพลกัษณ์บรษิทั อชิตินั กรุป๊ จ ากดั ในแต่ละดา้นในการทดสอบพบว่า 

ภาพลกัษณ์ดา้นผลติภณัฑ ์

        ช่วยเหลอืน ้าท่วมมคีวามสมัพนัธก์บัภาพลกัษณ์บรษิทั อชิตินั กรุป๊ จ ากดั ทีค่วามสมัพนัธ์

ในระดบัต ่า คอืเรือ่งผลติภณัฑช์าเขยีวอชิตินัเป็นสนิคา้ทีม่มีาตรฐานสากล ผลติภณัฑช์าเขยีวอชิิ

ตนัเป็นสนิคา้ทีผู่บ้รโิภคยอมรบัในคุณภาพ และไมม่คีวามสมัพนัธ ์คอืเรือ่งผลติภณัฑช์าเขยีวอชิิ

ตนัเป็นสนิคา้ทีผู่บ้รโิภคซือ้แลว้รูส้กึคุน้เคย 

ภาพลกัษณ์ดา้นตราสนิคา้ 

        ช่วยเหลอืน ้าท่วมมคีวามสมัพนัธก์บัภาพลกัษณ์บรษิทั อชิตินั กรุป๊ จ ากดั ทีค่วามสมัพนัธ์

ในระดบัต ่า คอืเรื่องแบรนด์อิชตินัเป็นตราสนิค้าที่เป็นที่จดจ า แบรนด์อิชตินัเป็นตราสนิค้าที่

ผู้บรโิภครู้จกัและยอมรบัในตวัสินค้า และแบรนด์อิชติันเป็นตราสินค้าที่ผู้บรโิภคเชื่อมัน่และ

ไวว้างใจ 
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ภาพลกัษณ์ดา้นองคก์ร 

        ช่วยเหลอืน ้าท่วมมคีวามสมัพนัธก์บัภาพลกัษณ์บรษิทั อชิตินั กรุป๊ จ ากดั ทีค่วามสมัพนัธ์

ในระดบัต ่า คอืเรื่องบรษิทั อชิตินั กรุ๊ป จ ากดั เป็นองค์กรที่มผีู้บรหิารที่มคีวามรูค้วามสามารถ 

บรษิทั อชิตินั กรุป๊ จ ากดั เป็นองคก์รทีม่ ัน่คงและประสบความส าเรจ็  และไมม่คีวามสมัพนัธ ์คอื

เรือ่งบรษิทั อชิตินั กรุป๊ จ ากดัเป็นองคก์รทีโ่ดดเด่นในกลุ่มธุรกจิเดยีวกนั 

 

ตารางที ่22 ความสมัพนัธร์ะหว่างความรบัผดิชอบต่อสงัคมเรือ่งมอบทุนนกักฬีา มอบ

ทุนการศกึษากบัภาพลกัษณ์ของบรษิทั อชิตินั กรุป๊ แต่ละดา้น 

 

ความรบัผิดชอบต่อสงัคมเร่ืองมอบทุนนักกีฬา มอบทุนการศึกษา  

ภาพลกัษณ์ Sig r แปลผล 

ด้านผลิตภณัฑ ์    

ผลติภณัฑช์าเขยีวอชิตินัเป็นสนิคา้ทีม่มีาตรฐานสากล .000 .178 ระดบัต ่า 

ผลติภณัฑช์าเขยีวอชิตินัเป็นสนิคา้ทีผู่บ้รโิภคยอมรบัในคุณภาพ .009 .130 ระดบัต ่า 

ผลติภณัฑช์าเขยีวอชิตินัเป็นสนิคา้ทีผู่บ้รโิภคซือ้แลว้รูส้กึคุน้เคย .037 .105 ระดบัต ่า 

ด้านตราสินค้า    

แบรนดอ์ชิตินัเป็นตราสนิคา้ทีเ่ป็นทีจ่ดจ า .013 .124 ระดบัต ่า 

แบรนดอ์ชิตินัเป็นตราสนิคา้ทีผู่บ้รโิภคเชื่อมัน่และไวว้างใจ .033 .107 ระดบัต ่า 

แบรนดอ์ชิตินัเป็นตราสนิคา้ทีผู่บ้รโิภครูจ้กัและยอมรบัในตวั

สนิคา้ 

.114 .079 ไมส่มัพนัธ ์
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ตารางที ่22 ความสมัพนัธร์ะหว่างความรบัผดิชอบต่อสงัคมเรือ่งมอบทุนนกักฬีา มอบ

ทุนการศกึษากบัภาพลกัษณ์ของบรษิทั อชิตินั กรุป๊ แต่ละดา้น (ต่อ) 

 

ความรบัผิดชอบต่อสงัคมเร่ืองมอบทุนนักกีฬา มอบทุนการศึกษา  

ภาพลกัษณ์ Sig r แปลผล 

ด้านองคก์ร    

บรษิทั อชิตินั กรุป๊ จ ากดัเป็นองคก์รทีโ่ดดเด่นในกลุ่มธุรกจิ

เดยีวกนั 

.008 .133 ระดบัต ่า 

บรษิทั อชิตินั กรุป๊ จ ากดั เป็นองคก์รทีม่ผีูบ้รหิารทีม่คีวามรู้

ความสามารถ 

.015 .121 ระดบัต ่า 

บรษิทั อชิตินั กรุป๊ จ ากดั เป็นองคก์รทีม่ ัน่คงและประสบ

ความส าเรจ็ 

.125 .077 ไมส่มัพนัธ ์

 

        จากตารางที่ 22 เมื่อพิจารณาจากการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างความส าคญัความ

รับผิดชอบต่อสังคมด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมในเรื่อง มอบทุนนักกีฬา มอบ

ทุนการศึกษามคีวามสัมพันธ์กับภาพลกัษณ์บรษิัท อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด ในแต่ละด้านในการ

ทดสอบพบว่า 

ภาพลกัษณ์ดา้นผลติภณัฑ ์

        มอบทุนนักกีฬา มอบทุนการศึกษามคีวามสมัพนัธ์กับภาพลกัษณ์บรษิัท อิชิตัน กรุ๊ป 

จ ากดั ทีค่วามสมัพนัธใ์นระดบัต ่า คอืเรื่องผลติภณัฑช์าเขยีวอชิตินัเป็นสนิคา้ทีม่มีาตรฐานสากล 

ผลติภณัฑช์าเขยีวอชิตินัเป็นสนิค้าทีผู่้บรโิภคยอมรบัในคุณภาพ และผลติภณัฑช์าเขยีวอชิตินั

เป็นสนิคา้ทีผู่บ้รโิภคซือ้แลว้รูส้กึคุน้เคย 

ภาพลกัษณ์ดา้นตราสนิคา้ 

        มอบทุนนักกีฬา มอบทุนการศึกษามคีวามสมัพนัธ์กับภาพลกัษณ์บรษิัท อิชิตัน กรุ๊ป 

จ ากดั ทีค่วามสมัพนัธใ์นระดบัต ่า คอืเรื่องแบรนดอ์ชิตินัเป็นตราสนิค้าทีเ่ป็นที่จดจ า แบรนด์อชิิ
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ตนัเป็นตราสนิค้าที่ผู้บรโิภคเชื่อมัน่และไว้วางใจ และไม่มคีวามสมัพนัธ์ คอืเรื่องแบรนด์อชิตินั

เป็นตราสนิคา้ทีผู่บ้รโิภครูจ้กัและยอมรบัในตวัสนิคา้  

ภาพลกัษณ์ดา้นองคก์ร 

        มอบทุนนักกีฬา มอบทุนการศึกษามคีวามสมัพนัธ์กับภาพลกัษณ์บรษิัท อิชิตัน กรุ๊ป 

จ ากดั ทีค่วามสมัพนัธใ์นระดบัต ่า คอืเรื่องบรษิทั อชิตินั กรุ๊ป จ ากดัเป็นองคก์รทีโ่ดดเด่นในกลุ่ม

ธุรกจิเดยีวกนั บรษิทั อชิตินั กรุป๊ จ ากดั เป็นองคก์รทีม่ผีูบ้รหิารทีม่คีวามรูค้วามสามารถ และไม่

มคีวามสมัพนัธ ์คอืเรือ่งบรษิทั อชิตินั กรุป๊ จ ากดั เป็นองคก์รทีม่ ัน่คงและประสบความส าเรจ็ 

 

ตารางที ่23 ความสมัพนัธร์ะหว่างความรบัผดิชอบต่อสงัคมเรือ่งจา้งงานคนในชุมชนกบั

ภาพลกัษณ์ของบรษิทั อชิตินั กรุป๊ แต่ละดา้น 

 

ความรบัผิดชอบต่อสงัคมเร่ืองจ้างงานคนในชุมชน  

ภาพลกัษณ์ Sig r แปลผล 

ด้านผลิตภณัฑ ์    

ผลติภณัฑช์าเขยีวอชิตินัเป็นสนิคา้ทีผู่บ้รโิภคยอมรบัในคุณภาพ .011 .127 ระดบัต ่า 

ผลติภณัฑช์าเขยีวอชิตินัเป็นสนิคา้ทีม่มีาตรฐานสากล .094 .084 ไมส่มัพนัธ ์

ผลติภณัฑช์าเขยีวอชิตินัเป็นสนิคา้ทีผู่บ้รโิภคซือ้แลว้รูส้กึคุน้เคย .095 .084 ไมส่มัพนัธ ์

ด้านตราสินค้า    

แบรนดอ์ชิตินัเป็นตราสนิคา้ทีเ่ป็นทีจ่ดจ า .000 .207 ระดบัต ่า 

แบรนดอ์ชิตินัเป็นตราสนิคา้ทีผู่บ้รโิภครูจ้กัและยอมรบัในตวั

สนิคา้ 

.003 .150 ระดบัต ่า 

แบรนดอ์ชิตินัเป็นตราสนิคา้ทีผู่บ้รโิภคเชื่อมัน่และไวว้างใจ .039 .103 ระดบัต ่า 
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ตารางที ่23 ความสมัพนัธร์ะหว่างความรบัผดิชอบต่อสงัคมเรือ่งจา้งงานคนในชุมชนกบั

ภาพลกัษณ์ของบรษิทั อชิตินั กรุป๊ แต่ละดา้น (ต่อ) 

 

ความรบัผิดชอบต่อสงัคมเร่ืองจ้างงานคนในชุมชน  

ภาพลกัษณ์ Sig r แปลผล 

ด้านองคก์ร    

บรษิทั อชิตินั กรุป๊ จ ากดั เป็นองคก์รทีม่ผีูบ้รหิารทีม่คีวามรู้

ความสามารถ 

.003 .147 ระดบัต ่า 

บรษิทั อชิตินั กรุป๊ จ ากดัเป็นองคก์รทีโ่ดดเด่นในกลุ่มธุรกจิ

เดยีวกนั 

.009 .131 ระดบัต ่า 

บรษิทั อชิตินั กรุป๊ จ ากดั เป็นองคก์รทีม่ ัน่คงและประสบ

ความส าเรจ็ 

.033 .107 ระดบัต ่า 

 

        จากตารางที่ 23 เมื่อพิจารณาจากการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างความส าคญัความ

รับผิดชอบต่อสังคมด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมในเรื่อง จ้างงานคนในชุมชนมี

ความสมัพนัธก์บัภาพลกัษณ์บรษิทั อชิตินั กรุป๊ จ ากดั ในแต่ละดา้นในการทดสอบพบว่า 

ภาพลกัษณ์ดา้นผลติภณัฑ ์

        จ้างงานคนในชุมชนมีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป  จ ากัด ที่

ความสมัพันธ์ในระดบัต ่ า คือเรื่องผลิตภณัฑ์ชาเขียวอิชิตันเป็นสินค้าที่ผู้บริโภคยอมรับใน

คุณภาพ และไม่มคีวามสมัพนัธ ์คอืเรื่องผลติภณัฑช์าเขยีวอชิตินัเป็นสนิค้าที่มมีาตรฐานสากล 

ผลติภณัฑช์าเขยีวอชิตินัเป็นสนิคา้ทีผู่บ้รโิภคซือ้แลว้รูส้กึคุน้เคย 

ภาพลกัษณ์ดา้นตราสนิคา้ 

        จ้างงานคนในชุมชนมีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป  จ ากัด ที่

ความสมัพนัธ์ในระดบัต ่า คอืเรื่องแบรนด์อชิตินัเป็นตราสนิค้าที่เป็นที่จดจ า แบรนด์อชิตินัเป็น

ตราสนิค้าที่ผู้บรโิภครู้จกัและยอมรบัในตวัสินค้า และแบรนด์อิชตินัเป็นตราสนิค้าที่ผู้บรโิภค

เชื่อมัน่และไวว้างใจ  
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ภาพลกัษณ์ดา้นองคก์ร 

        จ้างงานคนในชุมชนมีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป  จ ากัด ที่

ความสมัพนัธ์ในระดบัต ่า คอืเรื่องบรษิทั อชิตินั กรุ๊ป จ ากดั เป็นองค์กรที่มผีู้บรหิารที่มคีวามรู้

ความสามารถ บรษิทั อชิตินั กรุป๊ จ ากดัเป็นองคก์รทีโ่ดดเด่นในกลุ่มธุรกจิเดยีวกนั และบรษิทั อิ

ชตินั กรุป๊ จ ากดั เป็นองคก์รทีม่ ัน่คงและประสบความส าเรจ็ 

 

ตารางที่ 24 ความสมัพนัธ์ระหว่างความรบัผิดชอบต่อสงัคมเรื่องสร้างโรงงานที่เป็นมติรต่อ

ธรรมชาตกิบัภาพลกัษณ์ของบรษิทั อชิตินั กรุป๊ แต่ละดา้น 

 

ความรบัผิดชอบต่อสงัคมเร่ืองสร้างโรงงานท่ีเป็นมิตรต่อธรรมชาติ  

ภาพลกัษณ์ Sig r แปลผล 

ด้านผลิตภณัฑ ์    

ผลติภณัฑช์าเขยีวอชิตินัเป็นสนิคา้ทีผู่บ้รโิภคยอมรบัในคุณภาพ .003 .147 ระดบัต ่า 

ผลติภณัฑช์าเขยีวอชิตินัเป็นสนิคา้ทีผู่บ้รโิภคซือ้แลว้รูส้กึคุน้เคย .007 .136 ระดบัต ่า 

ผลติภณัฑช์าเขยีวอชิตินัเป็นสนิคา้ทีม่มีาตรฐานสากล .015 .122 ระดบัต ่า 

ด้านตราสินค้า    

แบรนดอ์ชิตินัเป็นตราสนิคา้ทีเ่ป็นทีจ่ดจ า .000 .210 ระดบัต ่า 

แบรนดอ์ชิตินัเป็นตราสนิคา้ทีผู่บ้รโิภครูจ้กัและยอมรบัในตวัสนิคา้ .000 .182 ระดบัต ่า 

แบรนดอ์ชิตินัเป็นตราสนิคา้ทีผู่บ้รโิภคเชื่อมัน่และไวว้างใจ .055 .096 ไมส่มัพนัธ ์
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ตารางที่ 24 ความสมัพนัธ์ระหว่างความรบัผิดชอบต่อสงัคมเรื่องสร้างโรงงานที่เป็นมติรต่อ

ธรรมชาตกิบัภาพลกัษณ์ของบรษิทั อชิตินั กรุป๊ แต่ละดา้น (ต่อ) 

 

ความรบัผิดชอบต่อสงัคมเร่ืองสร้างโรงงานท่ีเป็นมิตรต่อธรรมชาติ  

ภาพลกัษณ์ Sig r แปลผล 

ด้านองคก์ร    

บรษิทั อชิตินั กรุป๊ จ ากดั เป็นองคก์รทีม่ ัน่คงและประสบ

ความส าเรจ็ 

.000 .218 ระดบัต ่า 

บรษิทั อชิตินั กรุป๊ จ ากดั เป็นองคก์รทีม่ผีูบ้รหิารทีม่คีวามรู้

ความสามารถ 

.000 .200 ระดบัต ่า 

บรษิทั อชิตินั กรุป๊ จ ากดัเป็นองคก์รทีโ่ดดเด่นในกลุ่มธุรกจิ

เดยีวกนั 

.001 .161 ระดบัต ่า 

 

        จากตารางที่ 24 เมื่อพิจารณาจากการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างความส าคญัความ

รบัผดิชอบต่อสงัคมดา้นการดูแลรกัษาสิง่แวดลอ้มในเรื่องสรา้งโรงงานทีเ่ป็นมติรต่อธรรมชาติมี

ความสมัพนัธก์บัภาพลกัษณ์บรษิทั อชิตินั กรุป๊ จ ากดั ในแต่ละดา้นในการทดสอบพบว่า 

ภาพลกัษณ์ดา้นผลติภณัฑ ์

        สร้างโรงงานที่เป็นมติรต่อธรรมชาติมคีวามสมัพนัธ์กบัภาพลกัษณ์บรษิัท อิชตินั กรุ๊ป 

จ ากดั ทีค่วามสมัพนัธใ์นระดบัต ่า คอืเรื่องผลติภณัฑช์าเขยีวอชิตินัเป็นสนิคา้ทีผู่บ้รโิภคยอมรบั

ในคุณภาพ  ผลติภณัฑช์าเขยีวอชิตินัเป็นสนิคา้ทีผู่บ้รโิภคซือ้แลว้รูส้กึคุน้เคย และผลติภณัฑช์า

เขยีวอชิตินัเป็นสนิคา้ทีม่มีาตรฐานสากล 

ภาพลกัษณ์ดา้นตราสนิคา้ 

        สร้างโรงงานที่เป็นมติรต่อธรรมชาติมคีวามสมัพนัธ์กบัภาพลกัษณ์บรษิัท อิชตินั กรุ๊ป 

จ ากดั ทีค่วามสมัพนัธใ์นระดบัต ่า คอืเรื่องแบรนดอ์ชิตินัเป็นตราสนิค้าทีเ่ป็นที่จดจ า แบรนด์อชิิ

ตนัเป็นตราสนิคา้ทีผู่บ้รโิภครูจ้กัและยอมรบัในตวัสนิคา้ และไมม่คีวามสมัพนัธ ์คอืเรือ่งแบรนดอ์ิ

ชตินัเป็นตราสนิคา้ทีผู่บ้รโิภคเชื่อมัน่และไวว้างใจ  
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ภาพลกัษณ์ดา้นองคก์ร  

        สร้างโรงงานที่เป็นมติรต่อธรรมชาติมคีวามสมัพนัธ์กบัภาพลกัษณ์บรษิัท อิชติัน กรุ๊ป 

จ ากดั ที่ความสมัพนัธ์ในระดบัต ่า คอืเรื่องบรษิัท อิชตินั กรุ๊ป จ ากดั เป็นองค์กรที่ม ัน่คงและ

ประสบความส าเรจ็  บรษิทั อชิตินั กรุ๊ป จ ากดั เป็นองคก์รทีม่ผีูบ้รหิารทีม่คีวามรูค้วามสามารถ 

และบรษิทั อชิตินั กรุป๊ จ ากดัเป็นองคก์รทีโ่ดดเด่นในกลุ่มธุรกจิเดยีวกนั 

 

ตารางที ่25 ความสมัพนัธร์ะหว่างความรบัผดิชอบต่อสงัคมเรือ่งการป้องกนัมลภาวะกบั

ภาพลกัษณ์ของบรษิทั อชิตินั กรุป๊ แต่ละดา้น 

 

ความรบัผิดชอบต่อสงัคมเร่ืองการป้องกนัมลภาวะ  

ภาพลกัษณ์ Sig r แปลผล 

ด้านผลิตภณัฑ ์    

ผลติภณัฑช์าเขยีวอชิตินัเป็นสนิคา้ทีผู่บ้รโิภคซือ้แลว้รูส้กึคุน้เคย .005 .140 ระดบัต ่า 

ผลติภณัฑช์าเขยีวอชิตินัเป็นสนิคา้ทีม่มีาตรฐานสากล .028 .110 ระดบัต ่า 

ผลติภณัฑช์าเขยีวอชิตินัเป็นสนิคา้ทีผู่บ้รโิภคยอมรบัในคุณภาพ .249 .058 ไมส่มัพนัธ ์

ด้านตราสินค้า    

แบรนดอ์ชิตินัเป็นตราสนิคา้ทีผู่บ้รโิภครูจ้กัและยอมรบัในตวั

สนิคา้ 

.000 .193 ระดบัต ่า 

แบรนดอ์ชิตินัเป็นตราสนิคา้ทีเ่ป็นทีจ่ดจ า .001 .162 ระดบัต ่า 

แบรนดอ์ชิตินัเป็นตราสนิคา้ทีผู่บ้รโิภคเชื่อมัน่และไวว้างใจ .310 .051 ไมส่มัพนัธ ์
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ตารางที ่25 ความสมัพนัธร์ะหว่างความรบัผดิชอบต่อสงัคมเรือ่งการป้องกนัมลภาวะกบั

ภาพลกัษณ์ของบรษิทั อชิตินั กรุป๊ แต่ละดา้น (ต่อ) 

 

ความรบัผิดชอบต่อสงัคมเร่ืองการป้องกนัมลภาวะ  

ภาพลกัษณ์ Sig r แปลผล 

ด้านองคก์ร    

บรษิทั อชิตินั กรุป๊ จ ากดั เป็นองคก์รทีม่ผีูบ้รหิารทีม่คีวามรู้

ความสามารถ 

.017 .119 ระดบัต ่า 

บรษิทั อชิตินั กรุป๊ จ ากดั เป็นองคก์รทีม่ ัน่คงและประสบ

ความส าเรจ็ 

.000 .176 ระดบัต ่า 

บรษิทั อชิตินั กรุป๊ จ ากดัเป็นองคก์รทีโ่ดดเด่นในกลุ่มธุรกจิ

เดยีวกนั 

.002 .154 ระดบัต ่า 

 

        จากตารางที่ 25 เมื่อพิจารณาจากการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างความส าคญัความ

รบัผดิชอบต่อสงัคมดา้นการดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้มในเรือ่งการป้องกนัมลภาวะมคีวามสมัพนัธ์กบั

ภาพลกัษณ์บรษิทั อชิตินั กรุป๊ จ ากดั ในแต่ละดา้นในการทดสอบพบว่า 

ภาพลกัษณ์ดา้นผลติภณัฑ ์

        การป้องกันมลภาวะมีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป  จ ากัด ที่

ความสมัพนัธ์ในระดบัต ่า คือเรื่องผลติภณัฑ์ชาเขยีวอิชิตนัเป็นสนิค้าที่ผู้บรโิภคซื้อแล้วรู้สกึ

คุ้นเคย ผลติภณัฑช์าเขยีวอชิตินัเป็นสนิค้าที่มมีาตรฐานสากล และไม่มคีวามสมัพนัธ์ คอืเรื่อง

ผลติภณัฑช์าเขยีวอชิตินัเป็นสนิคา้ทีผู่บ้รโิภคยอมรบัในคุณภาพ 

ภาพลกัษณ์ดา้นตราสนิคา้ 

        การป้องกันมลภาวะมีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป  จ ากัด ที่

ความสมัพนัธ์ในระดบัต ่า คอืเรื่องแบรนด์อชิตินัเป็นตราสนิค้าที่ผู้บรโิภครูจ้กัและยอมรบัในตวั
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สนิค้า แบรนด์อชิตินัเป็นตราสนิค้าที่เป็นที่จดจ า และไม่มคีวามสมัพนัธ์ คอืเรื่องแบรนด์อชิตินั

เป็นตราสนิคา้ทีผู่บ้รโิภคเชื่อมัน่และไวว้างใจ  

 

ภาพลกัษณ์ดา้นองคก์ร 

        การป้องกันมลภาวะมีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป  จ ากัด ที่

ความสมัพนัธ์ในระดบัต ่า คอืเรื่องบรษิทั อชิตินั กรุ๊ป จ ากดั เป็นองค์กรที่มผีู้บรหิารที่มคีวามรู้ 

บรษิทั อชิตินั กรุ๊ป จ ากดั เป็นองคก์รทีม่ ัน่คงและประสบความส าเรจ็  ความสามารถ และบรษิทั 

อชิตินั กรุป๊ จ ากดัเป็นองคก์รทีโ่ดดเด่นในกลุ่มธุรกจิเดยีวกนั 

 

ตารางที่ 26 ความสมัพนัธ์ระหว่างความรบัผดิชอบต่อสงัคมเรื่องการลดและปรบัตวัให้เข้ากบั

ภาวะโลกรอ้นกบัภาพลกัษณ์ของบรษิทั อชิตินั กรุป๊ แต่ละดา้น 

 

ความรบัผิดชอบต่อสงัคมเร่ืองการลดและปรบัตวัให้เข้ากบัภาวะโลกร้อน  

ภาพลกัษณ์ Sig r แปลผล 

ด้านผลิตภณัฑ ์    

ผลติภณัฑช์าเขยีวอชิตินัเป็นสนิคา้ทีผู่บ้รโิภคซือ้แลว้รูส้กึคุน้เคย .000 .176 ระดบัต ่า 

ผลติภณัฑช์าเขยีวอชิตินัเป็นสนิคา้ทีม่มีาตรฐานสากล .001 .167 ระดบัต ่า 

ผลติภณัฑช์าเขยีวอชิตินัเป็นสนิคา้ทีผู่บ้รโิภคยอมรบัในคุณภาพ .036 .105 ระดบัต ่า 

ด้านตราสินค้า    

แบรนดอ์ชิตินัเป็นตราสนิคา้ทีผู่บ้รโิภครูจ้กัและยอมรบัในตวัสนิคา้ .000 .199 ระดบัต ่า 

แบรนดอ์ชิตินัเป็นตราสนิคา้ทีเ่ป็นทีจ่ดจ า .000 .194 ระดบัต ่า 

แบรนดอ์ชิตินัเป็นตราสนิคา้ทีผู่บ้รโิภคเชื่อมัน่และไวว้างใจ .002 .153 ระดบัต ่า 
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ตารางที่ 26 ความสมัพนัธ์ระหว่างความรบัผดิชอบต่อสงัคมเรื่องการลดและปรบัตวัให้เข้ากบั

ภาวะโลกรอ้นกบัภาพลกัษณ์ของบรษิทั อชิตินั กรุป๊ แต่ละดา้น (ต่อ) 

 

ความรบัผิดชอบต่อสงัคมเร่ืองการลดและปรบัตวัให้เข้ากบัภาวะโลกร้อน  

ภาพลกัษณ์ Sig r แปลผล 

ด้านองคก์ร    

บรษิทั อชิตินั กรุป๊ จ ากดั เป็นองคก์รทีม่ ัน่คงและประสบ

ความส าเรจ็ 

.000 .209 ระดบัต ่า 

บรษิทั อชิตินั กรุป๊ จ ากดั เป็นองคก์รทีม่ผีูบ้รหิารทีม่คีวามรู้

ความสามารถ 

.001 .171 ระดบัต ่า 

บรษิทั อชิตินั กรุป๊ จ ากดัเป็นองคก์รทีโ่ดดเด่นในกลุ่มธุรกจิ

เดยีวกนั 

.036 .105 ระดบัต ่า 

 

        จากตารางที่ 26 เมื่อพิจารณาจากการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างความส าคญัความ

รบัผดิชอบต่อสงัคมดา้นการดูแลรกัษาสิง่แวดลอ้มในเรื่องการลดและปรบัตวัใหเ้ขา้กบัภาวะโลก

รอ้นมคีวามสมัพนัธก์บัภาพลกัษณ์บรษิทั อชิตินั กรุป๊ จ ากดั ในแต่ละดา้นในการทดสอบพบว่า 

ภาพลกัษณ์ดา้นผลติภณัฑ ์

        การลดและปรบัตวัให้เข้ากบัภาวะโลกรอ้นมคีวามสมัพนัธ์กบัภาพลกัษณ์บรษิัท อชิตินั 

กรุ๊ป จ ากดั ทีค่วามสมัพนัธใ์นระดบัต ่า คอืเรื่องผลติภณัฑช์าเขยีวอชิตินัเป็นสนิคา้ทีผู่บ้รโิภคซือ้

แลว้รูส้กึคุน้เคย ผลติภณัฑช์าเขยีวอชิตินัเป็นสนิคา้ทีม่มีาตรฐานสากล และผลติภณัฑช์าเขยีวอิ

ชตินัเป็นสนิคา้ทีผู่บ้รโิภคยอมรบัในคุณภาพ 

ภาพลกัษณ์ดา้นตราสนิคา้ 

        การลดและปรบัตวัให้เข้ากบัภาวะโลกรอ้นมคีวามสมัพนัธ์กบัภาพลกัษณ์บรษิัท อชิตินั 

กรุ๊ป จ ากดั ที่ความสมัพนัธ์ในระดบัต ่า คอืเรื่องแบรนด์อชิตินัเป็นตราสนิค้าที่ผูบ้รโิภครูจ้กัและ
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ยอมรบัในตวัสนิคา้ แบรนดอ์ชิตินัเป็นตราสนิคา้ทีเ่ป็นทีจ่ดจ า และแบรนดอ์ชิตินัเป็นตราสนิคา้ที่

ผูบ้รโิภคเชื่อมัน่และไวว้างใจ  

 

ภาพลกัษณ์ดา้นองคก์ร 

        การลดและปรบัตวัให้เข้ากบัภาวะโลกรอ้นมคีวามสมัพนัธ์กบัภาพลกัษณ์บรษิัท อชิตินั 

กรุป๊ จ ากดั ทีค่วามสมัพนัธใ์นระดบัต ่า คอืเรือ่งบรษิทั อชิตินั กรุป๊ จ ากดั เป็นองคก์รทีม่ผีูบ้รหิาร

ทีม่คีวามรู ้บรษิทั อชิตินั กรุ๊ป จ ากดั เป็นองคก์รทีม่ ัน่คงและประสบความส าเรจ็  ความสามารถ 

และบรษิทั อชิตินั กรุป๊ จ ากดัเป็นองคก์รทีโ่ดดเด่นในกลุ่มธุรกจิเดยีวกนั 

 

ตารางที ่27 ความสมัพนัธร์ะหว่างความรบัผดิชอบต่อสงัคมเรือ่งการปลกูป่ากบัภาพลกัษณ์ของ

บรษิทั อชิตินั กรุป๊ แต่ละดา้น 

 

ความรบัผิดชอบต่อสงัคมเร่ืองการปลูกป่า  

ภาพลกัษณ์ Sig r แปลผล 

ด้านผลิตภณัฑ ์    

ผลติภณัฑช์าเขยีวอชิตินัเป็นสนิคา้ทีม่มีาตรฐานสากล .000 .186 ระดบัต ่า 

ผลติภณัฑช์าเขยีวอชิตินัเป็นสนิคา้ทีผู่บ้รโิภคซือ้แลว้รูส้กึคุน้เคย .002 .154 ระดบัต ่า 

ผลติภณัฑช์าเขยีวอชิตินัเป็นสนิคา้ทีผู่บ้รโิภคยอมรบัในคุณภาพ .010 .129 ระดบัต ่า 

ด้านตราสินค้า    

แบรนดอ์ชิตินัเป็นตราสนิคา้ทีผู่บ้รโิภครูจ้กัและยอมรบัในตวัสนิคา้ .002 .154 ระดบัต ่า 

แบรนดอ์ชิตินัเป็นตราสนิคา้ทีเ่ป็นทีจ่ดจ า .004 .142 ระดบัต ่า 

แบรนดอ์ชิตินัเป็นตราสนิคา้ทีผู่บ้รโิภคเชื่อมัน่และไวว้างใจ .017 .120 ระดบัต ่า 
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ตารางที ่27 ความสมัพนัธร์ะหว่างความรบัผดิชอบต่อสงัคมเรือ่งการปลกูป่ากบัภาพลกัษณ์ของ

บรษิทั อชิตินั กรุป๊ แต่ละดา้น (ต่อ) 

 

ความรบัผิดชอบต่อสงัคมเร่ืองการปลูกป่า  

ภาพลกัษณ์ Sig r แปลผล 

ด้านองคก์ร    

บรษิทั อชิตินั กรุป๊ จ ากดั เป็นองคก์รทีม่ผีูบ้รหิารทีม่คีวามรู้

ความสามารถ 

.000 .177 ระดบัต ่า 

บรษิทั อชิตินั กรุป๊ จ ากดั เป็นองคก์รทีม่ ัน่คงและประสบ

ความส าเรจ็ 

.003 .147 ระดบัต ่า 

บรษิทั อชิตินั กรุป๊ จ ากดัเป็นองคก์รทีโ่ดดเด่นในกลุ่มธุรกจิ

เดยีวกนั 

.087 .086 ไม่

สมัพนัธ ์

 

        จากตารางที่ 27 เมื่อพิจารณาจากการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างความส าคญัความ

รบัผิดชอบต่อสังคมด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในเรื่องการปลูกป่ามีความสัมพันธ์กับ

ภาพลกัษณ์บรษิทั อชิตินั กรุป๊ จ ากดั ในแต่ละดา้นในการทดสอบพบว่า 

ภาพลกัษณ์ดา้นผลติภณัฑ ์

        การปลูกป่ามคีวามสมัพนัธ์กบัภาพลกัษณ์บรษิัท อชิตินั กรุ๊ป จ ากดั ที่ความสมัพนัธ์ใน

ระดบัต ่า คอืเรื่อง ผลติภณัฑช์าเขยีวอชิตินัเป็นสนิค้าที่มมีาตรฐานสากล ผลติภณัฑช์าเขยีวอิชิ

ตนัเป็นสนิค้าที่ผู้บรโิภคซื้อแล้วรูส้กึคุ้นเคย และผลติภณัฑช์าเขยีวอชิตินัเป็นสนิค้าที่ผู้บรโิภค

ยอมรบัในคุณภาพ 
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ภาพลกัษณ์ดา้นตราสนิคา้ 

        การปลูกป่ามคีวามสมัพนัธ์กบัภาพลกัษณ์บรษิัท อชิตินั กรุ๊ป จ ากดั ที่ความสมัพนัธ์ใน

ระดบัต ่า คอืเรื่องแบรนดอ์ชิตินัเป็นตราสนิค้าทีผู่้บรโิภครูจ้กัและยอมรบัในตวัสนิค้า แบรนด์อชิิ

ตนัเป็นตราสนิคา้ทีเ่ป็นทีจ่ดจ า และแบรนดอ์ชิตินัเป็นตราสนิคา้ทีผู่บ้รโิภคเชื่อมัน่และไวว้างใจ  

ภาพลกัษณ์ดา้นองคก์ร 

        การปลูกป่ามคีวามสมัพนัธ์กบัภาพลกัษณ์บรษิัท อชิตินั กรุ๊ป จ ากดั ที่ความสมัพนัธ์ใน

ระดบัต ่า คอืเรือ่งบรษิทั อชิตินั กรุป๊ จ ากดั เป็นองคก์รทีม่ผีูบ้รหิารทีม่คีวามรู ้บรษิทั อชิตินั กรุป๊ 

จ ากดั เป็นองคก์รทีม่ ัน่คงและประสบความส าเรจ็  ความสามารถ และไมม่คีวามสมัพนัธ ์คอืเรือ่ง

บรษิทั อชิตินั กรุป๊ จ ากดัเป็นองคก์รทีโ่ดดเด่นในกลุ่มธุรกจิเดยีวกนั 

 

ตารางที่ 28 ความสมัพนัธ์ระหว่างความรบัผดิชอบต่อสงัคมเรื่องความส าเรจ็ในการท าความ

รบัผิดชอบต่อสังคมในด้านต่างๆขององค์กรอิชิตันกับภาพลักษณ์ของบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป        

แต่ละดา้น 

 

ความรบัผิดชอบต่อสงัคมเร่ืองความส าเรจ็ในการท าความรบัผิดชอบต่อสงัคม

ในด้านต่างๆขององคก์รอิชิตนั 

 

ภาพลกัษณ์ Sig r แปลผล 

ด้านผลิตภณัฑ ์    

ผลติภณัฑช์าเขยีวอชิตินัเป็นสนิคา้ทีผู่บ้รโิภคยอมรบัในคุณภาพ .000 .411 ระดบั 

ปานกลาง 

ผลติภณัฑช์าเขยีวอชิตินัเป็นสนิคา้ทีม่มีาตรฐานสากล .000 .400 ระดบั 

ปานกลาง 

ผลติภณัฑช์าเขยีวอชิตินัเป็นสนิคา้ทีผู่บ้รโิภคซือ้แลว้รูส้กึคุน้เคย .000 .391 ระดบั 

ปานกลาง 
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ตารางที่ 28 ความสมัพนัธ์ระหว่างความรบัผดิชอบต่อสงัคมเรื่องความส าเรจ็ในการท าความ

รบัผิดชอบต่อสังคมในด้านต่างๆขององค์กรอิชิตันกับภาพลักษณ์ของบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป        

แต่ละดา้น (ต่อ) 

 

ความรบัผิดชอบต่อสงัคมเร่ืองความส าเรจ็ในการท าความรบัผิดชอบต่อสงัคม

ในด้านต่างๆขององคก์รอิชิตนั 

 

ภาพลกัษณ์ Sig r แปลผล 

ด้านตราสินค้า    

แบรนดอ์ชิตินัเป็นตราสนิคา้ทีผู่บ้รโิภครูจ้กัและยอมรบัในตวัสนิคา้ .000 .437 ระดบั 

ปานกลาง 

แบรนดอ์ชิตินัเป็นตราสนิคา้ทีเ่ป็นทีจ่ดจ า .000 .412 ระดบั 

ปานกลาง 

แบรนดอ์ชิตินัเป็นตราสนิคา้ทีผู่บ้รโิภคเชื่อมัน่และไวว้างใจ .000 .337 ระดบั 

ปานกลาง 

ด้านองคก์ร    

บรษิทั อชิตินั กรุป๊ จ ากดัเป็นองคก์รทีโ่ดดเด่นในกลุ่มธุรกจิเดยีวกนั .000 .406 ระดบั 

ปานกลาง 

บรษิทั อชิตินั กรุป๊ จ ากดั เป็นองคก์รทีม่ผีูบ้รหิารทีม่คีวามรู้

ความสามารถ 

.000 .397 ระดบั 

ปานกลาง 

บรษิทั อชิตินั กรุป๊ จ ากดั เป็นองคก์รทีม่ ัน่คงและประสบ

ความส าเรจ็ 

.000 .367 ระดบั 

ปานกลาง 

 

        จากตารางที่ 28 เมื่อพิจารณาจากการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างความส าคญัความ

รบัผดิชอบต่อสงัคมด้านนวตักรรมจากการด าเนินความรบัผดิชอบต่อสงัคมในเรื่องความส าเรจ็
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ในการท าความรบัผดิชอบต่อสงัคมในดา้นต่างๆขององคก์รอชิตินัมคีวามสมัพนัธก์บัภาพลกัษณ์

บรษิทั อชิตินั กรุป๊ จ ากดั ในแต่ละดา้นในการทดสอบพบว่า 

ภาพลกัษณ์ดา้นผลติภณัฑ ์

        ความส าเร็จในการท าความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่างๆขององค์กรอิชิตัน มี

ความสมัพนัธ์กบัภาพลกัษณ์บรษิัท อชิตินั กรุ๊ป จ ากดั ที่ความสมัพนัธ์ในระดบัปานกลาง คอื

เรื่องผลติภณัฑช์าเขยีวอชิตินัเป็นสนิค้าทีผู่้บรโิภคยอมรบัในคุณภาพ ผลติภณัฑช์าเขยีวอชิตินั

เป็นสนิค้าที่มมีาตรฐานสากล และผลติภณัฑ์ชาเขยีวอิชติันเป็นสินค้าที่ผู้บรโิภคซื้อแล้วรู้สึก

คุน้เคย  

ภาพลกัษณ์ดา้นตราสนิคา้ 

        ความส าเร็จในการท าความรับผิดชอบต่อสังคมในด้าน ต่างๆขององค์กรอิชิตันมี

ความสมัพนัธ์กบัภาพลกัษณ์บรษิัท อชิตินั กรุ๊ป จ ากดั ที่ความสมัพนัธ์ในระดบัปานกลาง คอื

เรื่องแบรนด์อชิตินัเป็นตราสนิค้าที่ผู้บรโิภครูจ้กัและยอมรบัในตวัสนิค้า แบรนด์อชิตินัเป็นตรา

สนิคา้ทีเ่ป็นทีจ่ดจ า และแบรนดอ์ชิตินัเป็นตราสนิคา้ทีผู่บ้รโิภคเชื่อมัน่และไวว้างใจ  

ภาพลกัษณ์ดา้นองคก์ร 

        ความส าเร็จในการท าความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่างๆขององค์กรอิชิตัน มี

ความสมัพนัธ์กบัภาพลกัษณ์บรษิัท อชิตินั กรุ๊ป จ ากดั ที่ความสมัพนัธ์ในระดบัปานกลาง คอื

เรื่องบรษิัท อิชตินั กรุ๊ป จ ากดัเป็นองค์กรที่โดดเด่นในกลุ่มธุรกิจเดยีวกนั บรษิัท อิชตินั กรุ๊ป 

จ ากดั เป็นองคก์รทีม่ผีูบ้รหิารทีม่คีวามรู ้ความสามารถและบรษิทั อชิตินั กรุป๊ จ ากดั เป็นองคก์ร

ทีม่ ัน่คงและประสบความส าเรจ็ 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 
 

ตารางที ่29 ความสมัพนัธ์ระหว่างความรบัผดิชอบต่อสงัคมเรื่องเป็นแบบอย่างในการท าความ

รบัผดิชอบต่อสงัคมกบัภาพลกัษณ์ของบรษิทั อชิตินั กรุป๊ แต่ละดา้น 

 

ความรบัผิดชอบต่อสงัคมเร่ืองเป็นแบบอย่างในการท าความรบัผิดชอบ 

ต่อสงัคม 

 

ภาพลกัษณ์ Sig r แปลผล 

ด้านผลิตภณัฑ ์    

ผลติภณัฑช์าเขยีวอชิตินัเป็นสนิคา้ทีม่มีาตรฐานสากล .000 .398 ระดบั 

ปานกลาง 

ผลติภณัฑช์าเขยีวอชิตินัเป็นสนิคา้ทีผู่บ้รโิภคยอมรบัในคุณภาพ .000 .345 ระดบั 

ปานกลาง 

ผลติภณัฑช์าเขยีวอชิตินัเป็นสนิคา้ทีผู่บ้รโิภคซือ้แลว้รูส้กึคุน้เคย .000 .342 ระดบั 

ปานกลาง 

ด้านตราสินค้า    

แบรนดอ์ชิตินัเป็นตราสนิคา้ทีเ่ป็นทีจ่ดจ า .000 .340 ระดบั 

ปานกลาง 

แบรนดอ์ชิตินัเป็นตราสนิคา้ทีผู่บ้รโิภคเชื่อมัน่และไวว้างใจ .000 .337 ระดบั 

ปานกลาง 

แบรนดอ์ชิตินัเป็นตราสนิคา้ทีผู่บ้รโิภครูจ้กัและยอมรบัในตวั

สนิคา้ 

.000 .307 ระดบั 

ปานกลาง 
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ตารางที ่29 ความสมัพนัธ์ระหว่างความรบัผดิชอบต่อสงัคมเรื่องเป็นแบบอย่างในการท าความ

รบัผดิชอบต่อสงัคมกบัภาพลกัษณ์ของบรษิทั อชิตินั กรุป๊ แต่ละดา้น (ต่อ) 

 

ความรบัผิดชอบต่อสงัคมเร่ืองเป็นแบบอย่างในการท าความรบัผิดชอบ 

ต่อสงัคม 

 

ภาพลกัษณ์ Sig r แปลผล 

ด้านองคก์ร    

บรษิทั อชิตินั กรุป๊ จ ากดั เป็นองคก์รทีม่ ัน่คงและประสบ

ความส าเรจ็ 

.000 .368 ระดบัปาน

กลาง 

บรษิทั อชิตินั กรุป๊ จ ากดั เป็นองคก์รทีม่ผีูบ้รหิารทีม่คีวามรู้

ความสามารถ 

.000 .326 ระดบัปาน

กลาง 

บรษิทั อชิตินั กรุป๊ จ ากดัเป็นองคก์รทีโ่ดดเด่นในกลุ่มธุรกจิ

เดยีวกนั 

.000 .323 ระดบัปาน

กลาง 

  

        จากตารางที่ 29 เมื่อพิจารณาจากการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างความส าคญัความ

รับผิดชอบต่อสังคมด้านนวัตกรรมจากการด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่อง เป็น

แบบอย่างในการท าความรบัผดิชอบต่อสงัคมมคีวามสมัพนัธก์บัภาพลกัษณ์บรษิทั อชิตินั กรุ๊ป 

จ ากดั ในแต่ละดา้นในการทดสอบพบว่า 

ภาพลกัษณ์ดา้นผลติภณัฑ ์

        เป็นแบบอย่างในการท าความรบัผดิชอบต่อสงัคมมคีวามสมัพนัธก์บัภาพลกัษณ์บรษิทั อิ

ชตินั กรุป๊ จ ากดั ทีค่วามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง คอืเรือ่งผลติภณัฑช์าเขยีวอชิตินัเป็นสนิคา้ที่

มีมาตรฐานสากล ผลิตภัณฑ์ชาเขียวอิชิตันเป็นสินค้าที่ผู้บริโภคยอมรับในคุณภาพ และ

ผลติภณัฑช์าเขยีวอชิตินัเป็นสนิคา้ทีผู่บ้รโิภคซือ้แลว้รูส้กึคุน้เคย  
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ภาพลกัษณ์ดา้นตราสนิคา้ 

        เป็นแบบอย่างในการท าความรบัผดิชอบต่อสงัคมมคีวามสมัพนัธก์บัภาพลกัษณ์บรษิทั อิ

ชตินั กรุ๊ป จ ากดั ทีค่วามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง คอืเรื่องแบรนดอ์ชิตินัเป็นตราสนิคา้ทีเ่ป็นที่

จดจ า แบรนด์อิชตินัเป็นตราสนิค้าที่ผู้บรโิภคเชื่อมัน่และไว้วางใจ และแบรนด์อิชตินัเป็นตรา

สนิคา้ทีผู่บ้รโิภครูจ้กัและยอมรบัในตวัสนิคา้  

ภาพลกัษณ์ดา้นองคก์ร 

        เป็นแบบอย่างในการท าความรบัผดิชอบต่อสงัคมมคีวามสมัพนัธก์บัภาพลกัษณ์บรษิทั อิ

ชิตัน กรุ๊ป จ ากัด ที่ความสมัพนัธ์ในระดบัปานกลาง คือเรื่องบรษิัท อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด เป็น

องค์กรที่ม ัน่คงและประสบความส าเรจ็ บรษิัท อิชตินั กรุ๊ป จ ากดั เป็นองค์กรที่มผีู้บรหิารที่มี

ความรู ้ความสามารถและ บรษิทั อชิตินั กรุป๊ จ ากดัเป็นองคก์รทีโ่ดดเด่นในกลุ่มธุรกจิเดยีวกนั 

 

ตารางที ่30 ความสมัพนัธร์ะหว่างความรบัผดิชอบต่อสงัคมเรือ่งสามารถสรา้งแรงกระตุน้ใหก้บั

องคก์รหรอืธุรกจิต่างๆในการปฏบิตัคิวามรบัผดิชอบต่อสงัคมกบัภาพลกัษณ์ของบรษิทั   อชิตินั 

กรุป๊ แต่ละดา้น 

 

ความรบัผิดชอบต่อสงัคมเร่ืองสามารถสร้างแรงกระตุ้นให้กบัองคก์รหรือ

ธรุกิจต่างๆในการปฏิบติัความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

 

ภาพลกัษณ์ Sig r แปลผล 

ด้านผลิตภณัฑ ์    

ผลติภณัฑช์าเขยีวอชิตินัเป็นสนิคา้ทีม่มีาตรฐานสากล .000 .412 ระดบั 

ปานกลาง 

ผลติภณัฑช์าเขยีวอชิตินัเป็นสนิคา้ทีผู่บ้รโิภคยอมรบัในคุณภาพ .000 .369 ระดบั 

ปานกลาง 

ผลติภณัฑช์าเขยีวอชิตินัเป็นสนิคา้ทีผู่บ้รโิภคซือ้แลว้รูส้กึคุน้เคย .000 .352 ระดบั 

ปานกลาง 
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ตารางที ่30 ความสมัพนัธร์ะหว่างความรบัผดิชอบต่อสงัคมเรือ่งสามารถสรา้งแรงกระตุน้ใหก้บั

องคก์รหรอืธุรกจิต่างๆในการปฏบิตัคิวามรบัผดิชอบต่อสงัคมกบัภาพลกัษณ์ของบรษิทั   อชิตินั 

กรุป๊ แต่ละดา้น (ต่อ) 

 

ความรบัผิดชอบต่อสงัคมเร่ืองสามารถสร้างแรงกระตุ้นให้กบัองคก์รหรือ

ธรุกิจต่างๆในการปฏิบติัความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

 

ภาพลกัษณ์ Sig r แปลผล 

ด้านตราสินค้า    

แบรนดอ์ชิตินัเป็นตราสนิคา้ทีผู่บ้รโิภครูจ้กัและยอมรบัในตวั

สนิคา้ 

.000 .384 ระดบั 

ปานกลาง 

แบรนดอ์ชิตินัเป็นตราสนิคา้ทีผู่บ้รโิภคเชื่อมัน่และไวว้างใจ .000 .356 ระดบั 

ปานกลาง 

แบรนดอ์ชิตินัเป็นตราสนิคา้ทีเ่ป็นทีจ่ดจ า .000 .342 ระดบั 

ปานกลาง 

ด้านองคก์ร    

บรษิทั อชิตินั กรุป๊ จ ากดั เป็นองคก์รทีม่ผีูบ้รหิารทีม่คีวามรู้

ความสามารถ 

.000 .428 ระดบั 

ปานกลาง 

บรษิทั อชิตินั กรุป๊ จ ากดั เป็นองคก์รทีม่ ัน่คงและประสบ

ความส าเรจ็ 

.000 .402 ระดบั 

ปานกลาง 

บรษิทั อชิตินั กรุป๊ จ ากดัเป็นองคก์รทีโ่ดดเด่นในกลุ่มธุรกจิ

เดยีวกนั 

.000 .401 ระดบั 

ปานกลาง 
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        จากตารางที่ 30 เมื่อพิจารณาจากการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างความส าคญัความ

รบัผดิชอบต่อสงัคมดา้นนวตักรรมจากการด าเนินความรบัผดิชอบต่อสงัคมในเรือ่งสามารถสรา้ง

แรงกระตุ้นให้กบัองคก์รหรอืธุรกจิต่างๆในการปฏบิตัคิวามรบัผดิชอบต่อสงัคมมคีวามสมัพนัธ์

กบัภาพลกัษณ์บรษิทั อชิตินั กรุป๊ จ ากดั ในแต่ละดา้นในการทดสอบพบว่า 

ภาพลกัษณ์ดา้นผลติภณัฑ ์

        สามารถสร้างแรงกระตุ้นให้กบัองค์กรหรอืธุรกิจต่างๆในการปฏบิตัิความรบัผดิชอบต่อ

สงัคมมคีวามสมัพนัธก์บัภาพลกัษณ์บรษิทั อชิตินั กรุป๊ จ ากดั ทีค่วามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง 

คอืเรื่องผลติภณัฑ์ชาเขยีวอิชตินัเป็นสนิค้าที่มมีาตรฐานสากล ผลติภณัฑ์ชาเขยีวอิชตินัเป็น

สนิค้าที่ผู้บรโิภคยอมรบัในคุณภาพ และผลติภณัฑช์าเขยีวอชิตินัเป็นสนิค้าที่ผู้บรโิภคซื้อแล้ว

รูส้กึคุน้เคย  

ภาพลกัษณ์ดา้นตราสนิคา้ 

        สามารถสร้างแรงกระตุ้นให้กบัองค์กรหรอืธุรกิจต่างๆในการปฏบิตัิความรบัผดิชอบต่อ

สงัคมมคีวามสมัพนัธก์บัภาพลกัษณ์บรษิทั อชิตินั กรุป๊ จ ากดั ทีค่วามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง 

คอืเรือ่งแบรนดอ์ชิตินัเป็นตราสนิคา้ทีผู่บ้รโิภครูจ้กัและยอมรบัในตวัสนิคา้ แบรนดอ์ชิตินัเป็นตรา

สนิคา้ทีผู่บ้รโิภคเชื่อมัน่และไวว้างใจ และ แบรนดอ์ชิตินัเป็นตราสนิคา้ทีเ่ป็นทีจ่ดจ า 

ภาพลกัษณ์ดา้นองคก์ร 

        สามารถสร้างแรงกระตุ้นให้กบัองค์กรหรอืธุรกิจต่างๆในการปฏบิตัิความรบัผดิชอบต่อ

สงัคมมคีวามสมัพนัธก์บัภาพลกัษณ์บรษิทั อชิตินั กรุป๊ จ ากดั ทีค่วามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง 

คอืเรือ่งบรษิทั อชิตินั กรุป๊ จ ากดั เป็นองคก์รทีม่ผีูบ้รหิารทีม่คีวามรู ้ความสามารถ บรษิทั อชิตินั 

กรุป๊ จ ากดั เป็นองคก์รทีม่ ัน่คงและประสบความส าเรจ็ และ บรษิทั อชิตินั กรุป๊ จ ากดัเป็นองคก์ร

ทีโ่ดดเด่นในกลุ่มธุรกจิเดยีวกนั 



 
 

บทท่ี 5 
สรปุผลการวิจยั การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรปุผลการวิจยั 

 

        การศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างความรบัผดิชอบต่อสงัคมกบัภาพลกัษณ์ของบรษิทั อชิิ

ตนั กรุป๊ จ ากดัในมุมมองของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร เพื่อน าผลทีไ่ดไ้ปพฒันาปรบัปรุง

ใหเ้หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย จากผลการวจิยัสามารถสรปุผลการวจิยัเป็น 4 ส่วนดงันี้ 

        ส่วนที ่1 ขอ้มลูเกีย่วกบัปจัจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

        ส่วนที่ 2 ความคดิเหน็เกี่ยวกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR) ของบรษิทัอชิตินั กรุ๊ป 

จ ากดั 

        ส่วนที ่3 ความคดิเหน็เกีย่วกบัภาพลกัษณ์ของบรษิทัอชิตินั กรุป๊ จ ากดั 

        ส่วนที่ 4 สรุปผลการศึกความสมัพนัธ์ระหว่างความรบัผดิชอบต่อสงัคมกบัภาพลกัษณ์

ของบรษิทั อชิตินั กรุป๊ 

 

ส่วนท่ี 1 ข้อมลูเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

 

        จากการวจิยัพบว่า จากผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญงิมากกว่าเพศชาย มอีายใุนช่วง 15- 24 ปี มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีรายได้

ต่อเดอืนส่วนใหญ่ 10,001-20,000 บาท 

 

ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัความรบัผิดชอบต่อสงัคม (CSR) ของบริษัทอิชิตนั กรุป๊ 

จ ากดั 4 ด้าน 

 

        ผลการศกึษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัต่อความรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR) ของ

บรษิทัอชิตินั กรุป๊ จ ากดั ดงันี้
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ด้านความรบัผิดชอบต่อผูบ้ริโภค 

        ผลการศกึษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างใหค้วามส าคญัมากทีสุ่ดกบัเรื่องสนิคา้ทีม่คีุณภาพรองมา

เป็นเรื่องคุณประโยชน์ตรงตามที่ได้รบั การใช้วตัถุดิบที่มคีุณภาพและเครื่องจกัรที่มีความ

ทนัสมยั 

ด้านการร่วมพฒันาชุมชนและสงัคม 

        ผลการศกึษาพบว่ากลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัมากทีสุ่ดกบัเรือ่งสรา้งโรงเรยีน รองมาเป็น

เรือ่งช่วยเหลอืน ้าท่วม มอบทุนนกักฬีา มอบทุนการศกึษาและจา้งงานคนในชุมชน 

ด้านการดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อม 

        ผลการศกึษาพบว่ากลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัมากทีสุ่ด กบัเรือ่งการป้องกนัมลภาวะ รอง

มาเป็นเรื่องการลดและปรบัตวัใหเ้ขา้กบัภาวะโลกรอ้น สรา้งโรงงานทีเ่ป็นมติรต่อธรรมชาต ิและ

การปลกูปา่  

ด้านนวตักรรมจากการด าเนินความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

        ผลการศกึษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างใหค้วามส าคญัมากทีสุ่ด กบัเรือ่งเป็นแบบอย่างในการท า

ความรบัผดิชอบต่อสงัคม รองมาเป็นเรื่องสามารถสรา้งแรงกระตุ้นใหก้บัองคก์รหรอืธุรกจิต่างๆ

ในการปฏบิตัคิวามรบัผดิชอบต่อสงัคม และความส าเรจ็ในการท าความรบัผดิชอบต่อสงัคมใน

ดา้นต่างๆขององคก์รอชิตินั 

 

ส่วนท่ี 3 ความคิดเหน็เก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของบริษทัอิชิตนั กรุป๊ จ ากดั 3 ด้าน 

 

        ผลการศกึษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างมกีารแสดงความคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์ของบรษิทัอชิตินั 

กรุป๊ จ ากดั ดงันี้ 

ด้านผลิตภณัฑ ์

        ผลการศกึษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างเหน็ด้วยมากที่สุดกบั เรื่องเป็นสนิค้าที่ผู้บรโิภคซื้อแล้ว

รู้สึกคุ้นเคย รองมาเป็นเรื่องเป็นสินค้าที่ผู้บริโภคยอมรับในคุณภาพและ เป็นสินค้าที่มี

มาตรฐานสากล 
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ด้านตราสินค้า 

        ผลการศกึษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างเหน็ดว้ยมากที่สุดกบัเรื่องแบรนดอ์ชิตินัเป็นตราสนิค้าที่

เป็นที่จดจ า รองมาเป็นตราสนิค้าที่ผู้บรโิภครู้จกัและยอมรบัในตวัสนิค้า และเป็นตราสนิค้าที่

ผูบ้รโิภคเชื่อมัน่และ 

ด้านองคก์ร 

        ผลการศกึษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างเหน็ด้วยมากที่สุดกบัเรื่องเป็นองค์กรที่โดดเด่นในกลุ่ม

ธุรกจิเดยีวกนั รองมาเป็นเรือ่งเป็นองคก์รทีม่ผีูบ้รหิารทีม่คีวามรูค้วามสามารถ และเป็นองคก์รที่

ม ัน่คงและประสบความส าเรจ็ 

 

ส่วนท่ี 4 สรปุผลการศึกความสมัพนัธ์ระหว่างความรบัผิดชอบต่อสงัคมกบัภาพลกัษณ์

ของบริษทั อิชิตนั กรุป๊ จ ากดั 

 

        ความสมัพนัธ์ระหว่างความรบัผดิชอบต่อสงัคมกบัภาพลกัษณ์ของบรษิัท อิชตินั กรุ๊ป  

จ ากดั โดยความสมัพนัธ์ความรบัผดิชอบต่อสงัคมแต่ละด้านที่มคีวามสมัพนัธ์ในทางบวกต่อ

ภาพลกัษณ์ของบรษิทั อชิตินั กรุป๊ แต่ละดา้น  

1.ด้านความรบัผิดชอบต่อผูบ้ริโภค 

        1.1 การใช้วตัถุดิบที่มคีุณภาพมีความสมัพันธ์กับภาพลักษณ์ของบรษิัท อิชิตัน กรุ๊ป 

จ ากดั โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่า กบัทุกปจัจยัของภาพลกัษณ์ 

        1.2 เครื่องจกัรทีม่คีวามทนัสมยัมคีวามสมัพนัธ์ภาพลกัษณ์ของบรษิทั อชิตินั กรุ๊ป จ ากดั 

โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง กบัผลติภณัฑช์าเขยีวอชิตินัเป็นสนิคา้ทีม่มีาตรฐานสากล 

และส่วนปจัจยัทีเ่หลอืมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่า 

        1.3 สนิคา้ทีม่คีุณภาพมคีวามสมัพนัธก์บัภาพลกัษณ์ของบรษิทั อชิตินั กรุ๊ป จ ากดั โดยมี

ความสมัพนัธ์ในระดบัปานกลาง กับผลิตภณัฑ์ชาเขยีวอิชิตันเป็นสินค้าที่มมีาตรฐานสากล 

ผลติภณัฑช์าเขยีวอชิตินัเป็นสนิคา้ทีผู่บ้รโิภคยอมรบัในคุณภาพ แบรนดอ์ชิตินัเป็นตราสนิค้าที่

ผูบ้รโิภครูจ้กัและยอมรบัในตวัสนิคา้ บรษิทั อชิตินั กรุป๊ จ ากดั เป็นองคก์รทีม่ผีูบ้รหิารทีม่คีวามรู้

ความสามารถ และส่วนปจัจยัทีเ่หลอืมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่า 

        1.4 คุณประโยชน์ตรงตามที่ได้รบัมคีวามสมัพนัธ์กบัภาพลกัษณ์ของบรษิทั อชิตินั กรุ๊ป 

จ ากดัโดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่า กบัทุกปจัจยัของภาพลกัษณ์ 
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2.ด้านการร่วมพฒันาชุมชนและสงัคม 

        2.1 สรา้งโรงเรยีนมคีวามสมัพนัธ์ในกบัภาพลกัษณ์ของบรษิทั อชิตินั กรุ๊ป จ ากดั โดยมี

ความสมัพนัธใ์นระดบัต ่า กบัไมม่คีวามสมัพนัธก์บัภาพลกัษณ์ในระดบัเท่าๆกนั 

        2.2 เรื่องช่วยเหลอืน ้าท่วมมคีวามสมัพนัธ์กบัภาพลกัษณ์ของบรษิทั อชิตินั กรุ๊ป จ ากดั 

โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่า กบัทุกปจัจยัของภาพลกัษณ์ ยกเวน้กบัผลติภณัฑช์าเขยีวอชิตินั

เป็นสนิคา้ทีผู่้บรโิภคซื้อแลว้รูส้กึคุ้นเคย บรษิทั อชิตินั กรุ๊ป จ ากดัเป็นองคก์รทีโ่ดดเด่นในกลุ่ม

ธุรกจิเดยีวกนั 

        2.3 มอบทุนนักกฬีา มอบทุนการศกึษามคีวามสมัพนัธ์กบัภาพลกัษณ์ของบรษิทั อชิตินั 

กรุ๊ป จ ากดั โดยมคีวามสมัพนัธ์ในระดบัต ่า กบัทุกปจัจยัของภาพลกัษณ์ ยกเว้นแบรนด์อชิตินั

เป็นตราสนิค้าที่ผู้บรโิภครู้จกัและยอมรบัในตวัสนิค้า บรษิัท อิชตินั กรุ๊ป จ ากดั เป็นองค์กรที่

ม ัน่คงและประสบความส าเรจ็ 

        2.4 จา้งงานคนในชุมชนมคีวามสมัพนัธก์บัภาพลกัษณ์ของบรษิทั อชิตินั กรุป๊ จ ากดั โดย

มคีวามสมัพนัธ์ในระดบัต ่า กบัทุกปจัจยัของภาพลกัษณ์ ยกเว้นผลติภณัฑช์าเขยีวอิชตินัเป็น

สนิคา้ทีม่มีาตรฐานสากล ผลติภณัฑช์าเขยีวอชิตินัเป็นสนิคา้ทีผู่บ้รโิภคซือ้แลว้รูส้กึคุน้เคย 

3.ด้านการดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อม 

        3.1 สรา้งโรงงานทีเ่ป็นมติรต่อธรรมชาติมคีวามสมัพนัธ์กบัภาพลกัษณ์ของบรษิทั อชิตินั 

กรุป๊ จ ากดั โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่า กบัทุกปจัจยัของภาพลกัษณ์ ยกเวน้กบัแบรนดอ์ชิตินั

เป็นตราสนิคา้ทีผู่บ้รโิภคเชื่อมัน่และไวว้างใจ  

        3.2 การป้องกนัมลภาวะมคีวามสมัพนัธก์บัภาพลกัษณ์ของบรษิทั อชิตินั กรุป๊ จ ากดั โดย

มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่า กบัทุกปจัจยัของภาพลกัษณ์ ยกเวน้กบัผลติภณัฑช์าเขยีวอชิตินัเป็น

สนิคา้ทีผู่บ้รโิภคยอมรบัในคุณภาพ แบรนดอ์ชิตินัเป็นตราสนิคา้ทีผู่บ้รโิภคเชื่อมัน่และไวว้างใจ  

        3.3 การลดและปรบัตวัใหเ้ขา้กบัภาวะโลกรอ้นมคีวามสมัพนัธก์บัภาพลกัษณ์ของบรษิทั อิ

ชตินั กรุป๊ จ ากดั โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่า กบัทุกปจัจยัของภาพลกัษณ์ 

        3.4 การปลูกป่ามีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์ของบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด โดยมี

ความสมัพนัธ์ในระดบัต ่า กบัทุกปจัจยัของภาพลกัษณ์ ยกเว้นบรษิัท อิชตินั กรุ๊ป จ ากดัเป็น

องคก์รทีโ่ดดเด่นในกลุ่มธุรกจิเดยีวกนั  
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4.ด้านนวตักรรมจากการด าเนินความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

        4.1 ความส าเร็จในการท าความรบัผิดชอบต่อสงัคมในด้านต่างๆขององค์กรอิชิตัน  มี

ความสมัพนัธ์กบัภาพลกัษณ์ของบรษิัท อิชตินั กรุ๊ป จ ากดั โดยมคีวามสมัพนัธ์ในระดบัปาน

กลาง กบัทุกปจัจยัของภาพลกัษณ์ 

        4.2 เป็นแบบอย่างในการท าความรบัผดิชอบต่อสงัคมมคีวามสมัพนัธก์บัภาพลกัษณ์ของ

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด จ ากัด โดยมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง กับทุกปจัจยัของ

ภาพลกัษณ์ 

        4.3 สามารถสรา้งแรงกระตุ้นให้กบัองค์กรหรอืธุรกจิต่างๆในการปฏบิตัคิวามรบัผดิชอบ

ต่อสงัคมมคีวามสมัพนัธก์บัภาพลกัษณ์ของบรษิทั อชิตินั กรุป๊ จ ากดั จ ากดั โดยมคีวามสมัพนัธ์

ในระดบัปานกลาง กบัทุกปจัจยัของภาพลกัษณ์ 

 

5.2 การอภิปรายผลการวิจยั 

 

        การศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างความรบัผดิชอบต่อสงัคมกบัภาพลกัษณ์ของบรษิทั อชิิ

ตนั กรุป๊ จ ากดัในมมุมองของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร น ามาอภปิรายผลการวจิยัไดด้งันี้ 

        ผลจากการศกึษาพบว่าสามารถทราบถงึปจัจยัด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมของอิชตินั 

กรุป๊ จ ากดั 

        ผลจากการศกึษาพบว่าสามารถทราบถงึปจัจยัดา้นภาพลกัษณ์ของอชิตินั กรุป๊ จ ากดั 

        ผลจากการศกึษาพบว่าสามารถทราบถงึความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัดา้นความรบัผดิชอบ

ต่อสงัคมกบัปจัจยัดา้นภาพลกัษณ์ของอชิตินั กรุป๊ จ ากดั 

        ผลจากการศกึษาพบว่าปจัจยัความรบัผดิชอบต่อสงัคม(CSR)สอดคลอ้งกบัแนวทางการ

ปฏบิตัขิอง CSRสถาบนัธุรกจิเพื่อสงัคม   (Corporate Social Responsibility Institute: CSRI) 

เป็นสถาบนัทจีดัตัง้โดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยสอดคลอ้งกบัแนวปฏบิตัใินเรื่อง 

CSR ทัง้4 ดา้น คอืดา้นความรบัผดิชอบต่อผูบ้รโิภค ดา้นการรว่มพฒันาชุมชนและสงัคม  

ด้านการดูแลรกัษาสิง่แวดล้อมและด้านนวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรมจากการด าเนิน

ความรบัผดิชอบต่อสงัคม และการปฏบิตัิตามหลกัCSRที่จะน ามาประยุกต์ใช้ควบคู่กับธุรกิจ

สามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 ขัน้พบว่าบรษิทั อชิตินั กรุป๊ จ ากดั มกีารปฏบิตัใินขัน้ที ่1 ขอ้ก าหนดตาม
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กฎหมาย ขัน้ที่ 3 จรรยาบรรณทางธุรกจิ ขัน้ที่ 4 ความสมคัรใจ แต่ไม่มขี ัน้ที่ 2 ประโยชน์ทาง

เศรษฐกจิ ในการวจิยัครัง้นี้ 

        ผลจากการศึกษาพบว่ าปจัจัยภาพลักษณ์องค์กรสอดคล้องกับแนวคิด  Kotler 

(Kotler,2000:296) ที่แบ่งประเภทภาพลกัษณ์ทัง้3ด้าน คอืภาพลกัษณ์ผลติภณัฑ์หรอืบรกิาร 

ภาพลกัษณ์ตรายีห่อ้และภาพลกัษณ์ของสถาบนัหรอืองคก์าร 

        ผลจากการศึกษาพบว่าความสมัพนัธ์ระหว่างความรบัผดิชอบต่อสงัคมกบัภาพลกัษณ์

สอดคล้องกบัแนวคดิการสรา้งภาพลกัษณ์องคก์ร (พรทพิย ์ พมิลสนิธุ์, 2540, หน้า 107 -108) 

การก าหนดภาพลกัษณ์ที่พงึประสงค์ขององค์กรว่าความรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR)สามารถ

สรา้งภาพลกัษณ์ขององคก์รได ้

 

        ผลจากการศกึษาพบว่าปจัจยัความรบัผดิชอบต่อสงัคม(CSR)มคีวามคลา้ยและสอดคลอ้ง

กบัผลการศกึษาของพกัตรศุ์ภางค ์ศรสีวสัดิ ์ศกึษาเรือ่งความสมัพนัธร์ะหว่างความรบัผดิชอบต่อ

สงัคม (CSR) กบัภาพลกัษณ์ขององค์กรเครอืซิเมนต์ไทย(SCG) ในมุมมองผู้บรโิภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 2554และ วภิาดา วรีะสมัฤทธิ ์2553 ได้ศกึษาเรื่องความรบัผดิชอบต่อสงัคม

ขององคก์ร (CSR) ทีม่ผีลต่อความจงรกัภกัดขีองลูกค้าของ บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ 

จ ากดั (มหาชน) 

        ผลจากการศึกษาพบว่าปจัจัยภาพลักษณ์องค์กรมีความคล้ายและสอดคล้องกับผล

การศกึษาของนิสากร โลกสุทธ ิ2551 ได้ศกึษาเรื่องกลยุทธก์ารใช้กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อ

สงัคม(CSR)เพื่อการสรา้งภาพลกัษณ์ของบรษิทั สงิห ์คอรเ์ปอเรชัน่ จ ากดั  

        ผลจากการศกึษาพบว่าความสมัพนัธร์ะหว่างความรบัผดิชอบต่อสงัคมกบัภาพลกัษณ์มี

ความแตกต่างกบัผลการศกึษาพกัตรศุ์ภางค์ ศรสีวสัดิ ์ศกึษาเรื่องความสมัพนัธ์ระหว่างความ

รบัผิดชอบต่อสังคม (CSR) กับภาพลักษณ์ขององค์กรเครือซิเมนต์ไทย(SCG) ในมุมมอง

ผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร 2554  

 

ประเดน็ท่ีพบและน่าสนใจ 

 

        ความสมัพนัธร์ะหว่างความรบัผดิชอบต่อสงัคมกบัภาพลกัษณ์ บรษิทั อชิตินั กรุ๊ป จ ากดั 

มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่า 
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5.4 ข้อเสนอแนะ 

 

        บรษิทั อชิตินั กรุ๊ป จ ากดั กค็วรต้องปฏบิตัคิวามรบัผดิชอบต่อสงัคม(CSR)อย่างต่อเนื่อง

ในทุกๆดา้นเน่ืองจากผลการศกึษาแสดงใหเ้หน็ถงึว่าผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัในทุกๆดา้น และใน

การสร้างภาพลักษณ์องค์กรการท าความรบัผิดชอบต่อสงัคม (CSR)ก็ส่งผลในด้านบวกกับ

ภาพลกัษณ์องค์กร และส่วนปจัจยัที่ยงัไม่ส่งผลต่อภาพลกัษณ์  บรษิทั อชิตินั กรุ๊ป จ ากดัก็ยงั

ควรปฏิบัติและพัฒนาต่อไปเพื่อให้ผู้บริโภครับรู้ว่าบริษัทให้ความส าคัญต่อการท าความ

รบัผดิชอบต่อสงัคมในทุกๆดา้น อาจท าใหผู้บ้รโิภคมรีบัรูต่้อภาพลกัษณ์ในทางบวกมากยิง่ขึน้ 

องค์กรหรอืธุรกจิควรมกีารพฒันาการท าความรบัผดิชอบต่อสงัคม(CSR)อย่างต่อเนื่องและให้

ครอบคลุมทุกๆดา้น เนื่องจากผลการวจิยัแสดงใหเ้หน็ถงึว่าผูบ้รโิภคไดใ้หค้วามส าคญัต่อองคก์ร

หรอืธุรกจิว่ามกีารท าความรบัผดิชอบต่อสงัคม(CSR) โดยหลกัในการปฏบิตัใินความรบัผดิชอบ

ต่อสงัคมพืน้ฐานที่แต่ละองคก์รหรอืธุรกจิควรจะปฏบิตัคิอืด้านความรบัผดิชอบต่อผู้บรโิภคและ

การดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม ก่อนเพราะองคก์รหรอืธุรกจิสามารถน าไปปฏบิตัไิดง้่าย 

 

ข้อเสนอแนะครัง้ต่อไป 

 

        การศกึษาในครัง้ต่อไปควรจะศกึษาเพิม่ในดา้นของความคดิความรบัผดิชอบต่อสงัคมต่อ

แนวทางการปฏบิตัขิอง CSR ด้านการก ากบัดูแลกจิการที่ดี ด้านการประกอบธุรกจิด้วยความ

เป็นธรรม ด้านการเคารพสทิธมินุษยชนและการปฏบิตัต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรมและด้านการ

จดัท ารายงานด้านสงัคมและสิง่แวดลอ้ม และดา้นการปฏบิตัติามหลกัCSR เพิม่ในขัน้ที ่2 ว่ามี

ความสมัพนัธต่์อการสรา้งภาพลกัษณ์องค์กรว่ามรีะดบัความสมัพนัธก์นัหรอืไม่อย่างไร เพื่อจะ

ไดส้รา้งองคค์วามรูเ้พิม่ในการสรา้งภาพลกัษณ์องคก์ร และการศกึษาในครัง้ต่อไปควรจะศกึษา

เพิม่ในกลุ่มตวัอยา่งทีอ่ยูใ่นเขตปรมิณฑลและต่างจงัหวดั 
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ภาคผนวก ก 

แบบสอบถาม 

เร่ือง ความสมัพนัธ์ระหว่างความรบัผิดชอบต่อสงัคมกบัภาพลกัษณ์ของบริษทั อิชิตนั 

กรุป๊ จ ากดัในมมุมองของผูบ้ริโภคในเขตกรงุเทพมหานคร 

 

งานวจิยัน้ีเป็นส่วนของการศกึษาตามหลกัสตูรปรญิญาโท คณะบรหิารธุรกจิ สาขาการจดัการ 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาความสมัพนัธห์ว่างรบัผดิชอบต่อสงัคมกบั

ภาพลกัษณ์ของบรษิทั อชิตินั กรุป๊ จ ากดัในมุมมองของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร 

 

ค าชีแ้จง 

1.แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ส่วน 

ส่วนที ่1 สอบถามขอ้มลูเกีย่วกบัปจัจยัส่วนบุคคล ของผูต้อบแบบสอบถาม  

ส่วนที ่2 สอบถามขอ้มลูเกีย่วกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคมของอชิตินั  

ส่วนที ่3 สอบถามขอ้มลูเกีย่วกบัภาพลกัษณ์องคก์รอชิตินั ของผูแ้บบสอบถาม 

2.โปรดอ่านค าชีแ้จงในการตอบแบบสอบถามแต่ละส่วนโดยละเอยีด และกรณุาตอบ

แบบสอบถามใหค้รบทุกขอ้
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ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ค าชีแ้จง โปรดใส่เครือ่งหมาย  ✔ ลงใน ☐ ทีต่รงกบัความเป็นจรงิมากทีสุ่ด 

1.เพศ 

☐ ชาย   ☐ หญงิ 

2.อาย ุ

☐ 15-24 ปี  ☐ 25-34 ปี 

☐ 35-44ปี  ☐ 45ปีขึน้ไป 

3.ระดบัการศกึษา 

☐ ต ่ากว่าปรญิญาตร ี

☐ ปริญญาตรี 

☐ สงูกวา่ปริญญาตรี 

4.รายได ้

☐ ต ่ากว่า 10,000 บาท 

☐ 10,001 – 20,000 บาท 

☐ 20,001 – 30,000 บาท 

☐ มากกว่า 30,001 บาท 
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ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคมของอชิตินั 

ค าชีแ้จง โปรดใส่เครือ่งหมาย  ✔ ลงในขอ้ทีท่่านคดิว่าการท าความรบัผดิชอบต่อสงัคม ท่านให้

ความส าคญัอยูใ่นระดบัใด 

 

 

ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

ระดบัความส าคญั 

1 

ไม่

ส าคญั 

2 

ส าคญั

น้อย 

3 

ส าคญั

ปาน

กลาง 

4 

ส าคญั

มาก 

5 

ส าคญั

อยา่งยิง่ 

ด้านความรบัผิดชอบต่อผู้บริโภค      

1.การใชว้ตัถุดบิทีม่คีุณภาพ      

2.เครือ่งจกัรทีม่คีวามทนัสมยั      

3.สนิคา้ทีม่คีุณภาพ      

4.คณุประโยชน์ตรงตามทีไ่ดร้บั      

ด้านการร่วมพฒันาชุมชนและสงัคม      

5.สรา้งโรงเรยีน      

6.ช่วยเหลอืน ้าท่วม      

7.มอบทุนนกักฬีา มอบทุนการศกึษา      

8.จา้งงานคนในชุมชน      
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ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

ระดบัความส าคญั 

1 

ไม่

ส าคญั 

2 

ส าคญั

น้อย 

3 

ส าคญั

ปาน

กลาง 

4 

ส าคญั

มาก 

5 

ส าคญั

อยา่งยิง่ 

ด้านการดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อม      

 9.สรา้งโรงงานทีเ่ป็นมติรต่อธรรมชาติ      

10.การป้องกนัมลภาวะ      

11.การลดและปรบัตวัใหเ้ขา้กบัภาวะโลก

รอ้น 

     

12.การปลกูปา่      

ด้านนวตักรรมจากการด าเนินความ

รบัผิดชอบต่อสงัคม 

     

13.ความส าเรจ็ในการท าความรบัผดิชอบ

ต่อสงัคมในดา้นต่างๆขององคก์รอชิตินั 

     

14.เป็นแบบอยา่งในการท าความ

รบัผดิชอบต่อสงัคม 

     

15.สามารถสรา้งแรงกระตุน้ใหก้บัองคก์ร

หรอืธุรกจิต่างๆในการปฏบิตัคิวาม

รบัผดิชอบต่อสงัคม 
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ส่วนท่ี 3 สอบถามขอ้มลูเกี่ยวกบัภาพลกัษณ์องคก์รอชิตินั 

ค าชีแ้จง โปรดใส่เครือ่งหมาย  ✔ ลงในขอ้ทีท่่านเหน็ว่าตรงกบัระดบัความเหน็ดว้ยต่อ

ภาพลกัษณ์ขององคก์รอชิตินัว่าอยูใ่นระดบัใด 

 

 

ภาพลกัษณ์ขององคก์ร อิชิตนั 

ระดบัความเหน็ดว้ย 

1 

ไมเ่หน็
ดว้ย

อยา่งยิง่ 

2 

ไมเ่หน็
ดว้ย 

3 

เฉยๆ 

4 

เหน็
ดว้ย 

5 

เหน็
ดว้ย
อยา่ง
ยิง่ 

ด้านผลิตภณัฑ ์      

1.ผลติภณัฑช์าเขยีวอชิตินัเป็นสนิคา้ทีผู่บ้รโิภค
ยอมรบัในคุณภาพ 

     

2.ผลติภณัฑช์าเขยีวอชิตินัเป็นสนิคา้ทีม่ ี
มาตรฐานสากล 

     

3.ผลติภณัฑช์าเขยีวอชิตินัเป็นสนิคา้ทีผู่บ้รโิภคซือ้
แลว้รูส้กึคุน้เคย 

     

ด้านตราสินค้า       

4.แบรนดอ์ชิตินัเป็นตราสนิคา้ทีเ่ป็นทีจ่ดจ า      

5.แบรนดอ์ชิตินัเป็นตราสนิคา้ทีผู่บ้รโิภคเชื่อมัน่และ
ไวว้างใจ 

     

6.แบรนดอ์ชิตินัเป็นตราสนิคา้ทีผู่บ้รโิภครูจ้กัและ
ยอมรบัในตวัสนิคา้ 
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ภาพลกัษณ์ขององคก์ร อิชิตนั 

ระดบัความเหน็ดว้ย 

1 

ไมเ่หน็

ดว้ย

อยา่งยิง่ 

2 

ไมเ่หน็

ดว้ย 

3 

เฉยๆ 

4 

เหน็

ดว้ย 

5 

เหน็

ดว้ย

อยา่ง

ยิง่ 

ด้านองคก์ร       

7.บรษิทั อชิตินั กรุป๊ จ ากดั เป็นองคก์รทีม่ผีูบ้รหิารที่
มคีวามรูค้วามสามารถ 

     

8.บรษิทั อชิตินั กรุป๊ จ ากดั เป็นองคก์รทีม่ ัน่คงและ
ประสบความส าเรจ็ 

     

9.บรษิทั อชิตินั กรุป๊ จ ากดัเป็นองคก์รทีโ่ดดเด่นใน

กลุ่มธุรกจิเดยีวกนั 

     



 

ประวติัผูศึ้กษา 

 
 นายวารินทร์วัส อัศวพงศ์สุกฤตา เกิด เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ .ศ . 2532 ส าเร็จ

การศึกษาปรญิญาตร ีคณะบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาภาควชิาการจดัการ จากมหาวทิยาลยั

หอการค้าไทย เมื่อปีพ.ศ. 2554 และศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการ บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย ในปีการศกึษา 

2555 


