
 

72 
http://e-jodil.stou.ac.th 

ปท่ี 6  ฉบับท่ี 2  กรกฎาคม – ธันวาคม 2559 

 

ผลกระทบดานภาพลักษณตราสินคาในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจเครือ่งดืม่แอลกอฮอล 

 The Impact of Alcohol Industry Corporate Social Responsibility on the Brand Image 

   

              ณัฐวุฒิ สมบูรณทวี1 

                                              tee.instru@gmail.com  

ประสพชยั พสุนนท2 

prasopchai@ms.su.ac.th 

บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลกระทบดานภาพลักษณตราสินคาในความรับผิดชอบตอสังคมของ

ธุรกิจเครื่องดื่ม การวิจัยเปนเชิงสํารวจโดยใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางผูที่เคยดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลที่มีอายุ 23-32 ป จํานวน 400 คน ซึ่งไดมาจากการเลือกตามวิธีแบบคัดกรอง (Screen Sampling) สถิติที่

ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะหความถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษา

พบวา สามารถแบงออกอิทธิพลเปน 3 ดาน คือ อิทธิพลดานสิ่งแวดลอม ดานสังคมและดานเศรษฐกิจ มีผลตอ

ภาพลักษณดานคุณคาในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

ซึ่งอิทธิพลแตละดานนี้จะเปนสิ่งสําคัญที่จะตองพิจารณาและใหความสําคัญมากถาหากจะทําใหผูบริโภคเกิดการ

รับรูความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลในอนาคต      

คําสําคัญ   ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ CSR, ภาพลักษณตราสินคา 
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Abstract 

The purpose of this research was to investigate the impact of alcohol industry corporate social 

responsibility on the brand image. This study was a survey research that used a questionnaire as an instrument. 

The research samples consisted of 400 ex-drinkers, aged 23-32 years, obtained by screening technique. Statistics 

used for data analysis were the mean, standard deviation and multiple regression analysis. The results revealed 

that the 3 factors (Planet, People, and Profit), focusing on the environmental, social, and economic returns, and 

reflecting corporate social responsibility of alcohol industry have an impact on the brand value at the .05 level of 

statistical significance. These factors are very important and should be well considered in order to make the 

consumers perceive the corporate social responsibility of alcohol industry in the future. 

Keywords: Corporate social responsibility, Brand image 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ในอดีตองคกรธุรกิจสวนใหญมีการบริหารงานมุงเนนความสามารถในการทํากําไรเปนหลักที่สําคัญ 

เพื่อใหองคกรบรรลุเปาหมายทางกําไรสูงสุด (จุฑาทิพย ภัทราวาท, 2554) ทามกลางสถานการณการแขงขันทาง

ธุรกิจท่ีมีความรุนแรงมากขึ้น ประกอบกับการพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา กลายเปน

แรงผลักดันที่สําคัญใหธุรกิจตางๆ ตองมีการปรับตัว ซึ่งถือวาปจจัยหนึ่งของการของการดําเนินกลยุทธเพื่อนําไปสู

การรักษาของเขตทางการตลาดและกลุมลูกคาเปาหมาย หรือความพยายามในการรักษามาตรฐานการผลิตและการ

รักษาภาพลักษณของตราสนิคาใหคงอยูในสายตาของผูบริโภค จึงเปนประเด็นท่ีสําคัญของการดําเนินธุรกิจในยุคนี้   

ปจจุบันธุรกิจมีความจําเปนตองมีการปรับตัวให เทาทันตอการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของ

กลุมเปาหมายหรือผูบริโภค ซึ่งกลยุทธการตลาดที่เคยใชและประสบความสําเร็จในอดีตหรือในปจจุบันอาจไม

สามารถใชไดตรงตามความตองการของผูบริโภค โดยผูบริหารและนักการตลาดจําเปนตองคนหากลยุทธใหมๆ ที่

สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาและสรางความแตกตางที่เหนือกวาคูแขง หรือความพยายามในการรักษา

และธํารงคไวซึง่ภาพลกัษณที่ดีตอลกูคา (จิระเสกข ตรีเมธสุนทร, 2549) ที่ผานมาเริ่มมีหลายองคกรหันมาใสใจเรือ่ง

ตราสินคามากขึ้น โดยคาดหวังวาการพัฒนาองคกรในทิศทางแบบยั่งยืน ตราสินคาจึงเขามามีบทบาทสําคัญในการ

สรางความสําเร็จขององคกรไดไปพรอมๆ กับสถานการณการเปลี่ยนแปลงดังที่กลาวมาขางตนได โดยทุกองคกรจะ

ใหความสําคัญตอการรับรูในตราสินคาของผลิตภัณฑ พรอมท้ังรักษาและพัฒนาคุณคาของตราสินคา (นริศร รักษ

วรรณา, 2554)  เพื่อการรักษาและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจ โดยอาจเริ่มจากวิเคราะห

สถานการณการเปลี่ยนแปลงขององคกรในทุกๆ ดานที่กําลังเผชิญ ประกอบกับการพัฒนากลยุทธในการสราง
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แรงผลักดันที่มีผลตอความมุงหวังในตราสินคา ใหเปนที่จดจําและสรางความแตกตางในการแขงขันดานผลิตภัณฑ

ที่เปนสินคาและบริการที่ผูบริโภคตองการ โดยผูบริโภคอาจมีการรับรูในภาพลักษณของตราสินคามาจากประเด็น

ตางๆ ไดแก เห็นวาสินคาและบริการนั้นมาจากจากโรงงานตนแบบ สินคานั้นเปนยี่หอท่ีไมสามารถถูกเลียนแบบได

จากคูแขงขัน ตราสินคาเปนสิ่งที่เปนหนึ่งเดียว หรืออาจเปนสินคาที่มีความรวมสมัย และผูบริโภคอาจเห็นวาสินคา

นั้นเปนตราสินคาที่ประสบความสําเร็จ รับผิดชอบตอสังคม และจะคงอยูตลอดไป (Aaker D.A., 1991) 

จะเห็นไดวา ตราสินคาเปนสิ่งที่สงผลตอองคกรผูผลิตและตัวสินคาในระยะยาว องคกรทางธุรกิจจึงมีการ

พัฒนากลยุทธตางๆ เพื่อนํามาบริหารตราสินคาใหมีความแข็งแกรงและเปนที่ยอมรับของผูบริโภค อันจะนําไปสู

คุณคาและผลประโยชนตางๆ ท้ังตอบริษัทและตัวสินคาที่นอกเหนือไปจากทางดานตัวเงิน แตเปนคุณคาที่อยูในใจ

ของผูบริโภค จึงทํา ใหเกิดแนวคิดเกี่ยวกับ คุณคาตราสินคา (Brand Equity) ขึ้นไปคูกับการพัฒนาธุรกิจใหมีความ

รับผิดชอบตอสังคม (มัติกร บุญคง, 2557) 

ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ (Corporate Social Responsibility : CSR)  เปนการดําเนินกิจกรรม

ภายในและภายนอกองคกร ที่คํานึงถึงผลประโยชนตอสังคมท้ังในระดับใกลและไกล ไมวาจะเปนการใชทรัพยากร

ที่มีอยูในองคกรหรือการใชทรัพยากรจากภายนอก เพื่อสรางสังคมที่จะทําใหมนุษยอยูรวมกันไดอยางเปนปกติสุข

ภายใตเงื่อนไขของความถูกตองโปรงใส และการมีจริยธรรมท่ีดีมุงคํานึงถึงผูมีสวนไดเสยีทั้งในและนอกกิจการและ

รวมถึงสังคมโดยรวม ดังนั้น อาจกลาวไดวาความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรถือวาเปนพันธกิจหลักอัน

หลีกเลี่ยงไมไดไมวากิจกรรมหลักที่องคกรจัดทําขึ้นเพื่อตอบสนองตอประเด็นในการใหบริการดานสังคมหรือ

ดําเนินพันธกิจขององคกรในการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) 

องคกร จะตองกระทํา อยางตอเนื่องเพื่อใหเกิด การพัฒนาของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนควบคู 

กันไป (สถาบันไทยพัฒน, 2554) 

ยุคของสังคมที่ธุรกิจทุกรูปแบบยื้อแยงแขงขันครอบครองใจผูบริโภค เพื่อถือสวนแบงทางการตลาดมาก

ที่สุดรวมทั้งสรางชื่ออันนาจดจําแกตราสินคาของตนเอง โดยที่ผานมาแทบทุกธุรกิจลวนอาศัยกิจกรรม พัฒนา

จริยธรรมดานความรับผดิชอบตอสงัคม หรือที่เรียกงายๆ วา ซีเอสอาร ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล ท่ีมุงเนนกิจกรรม

ดังกลาวจนกลับกลายเปนวัฒนธรรมที่เจาะกลุมนักดื่มหนาใหมเปนอยางดี เพราะทุกอยางทําใหน้ําเมาทุกชนิดกลาย

ภาพลักษณเปนสิ่งที่มีประโยชนในทางสังคมอยางยิ่ง ซึ่งสวนทางกับการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนอยางสิ้นเชิง 

(จารยา บุญมาก, 2555) ที่ผานมามักพบธุรกิจที่มีความตองการสรางภาพลักษณในตราสินคาผานกิจกรรมความ

รับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ อยูตลอดเวลา ไดแก กลุมธุรกิจที่ไมสามารถมีชองทางการตลาดที่จะดําเนินการได

อยางปกติ เนื่องจากมีผลกระทบตอกฎหมายหรือศีลธรรมขั้นพื้นฐาน แตผลิตภัณฑมักจะไดรับความนิยมของ

ผูบริโภคคอนขางมาก ซึ่งสวนใหญจะเปนกลุมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล  
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ผลการวิจัยของ ศรีรัช ลอยสมุทร (2555) พบวา การดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของกลุม

ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนการทําเพื่อสรางภาพ โดยในลักษณะของโจรกลับใจ ซึ่งเปนสิ่งที่คนไทยยอมรับได 

แมจะรูวาเปนธุรกิจมอมเมาสังคม ก็ควรไดรับการใหอภัย ซึ่งผลวิจัยสะทอนวาความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ

เหลานี้ สามารถฟอกภาพธุรกิจน้ําเมาใหดูขาวสะอาดขึ้น โดยเฉพาะกลุมเยาวชนที่แยกไมออกระหวางการขายกับ

การโฆษณาลักษณะความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ จึงทําใหไมเขาใจเบื้องหลังธุรกิจ  

ดังนั้น ผูวิจัยจึงใหความสนใจที่จะศึกษาถึงผลกระทบดานภาพลักษณตราสินคาในความรับผิดชอบตอ

สังคมของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล เพื่อประโยชนตอตราสินคาที่พยายามมุงหวังใหผูบริโภครับรูถึงความ

รับผิดชอบตอสังคม และเพื่อเปนแนวทางของตราสินคาในการวางแผนการตลาดใหสอดคลองกับการรับรูของ

ผูบริโภค 

 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาทัศนคติของการรับรูความรับผิดชอบตอสังคมในดานสิ่งแวดลอม ดานสังคม และ ดาน   

เศรษฐกิจ ของผูบริโภค 

2. เพื่อศกึษาภาพลักษณตราสนิคาในดานคุณคา ของผูบรโิภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

3. เพื่อศึกษาปจจัยทางดานความรับผิดชอบตอสังคมที่สงผลตอภาพลักษณตราสินคาในดานคุณคาของ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล 

 

นิยามศัพท 

แนวคิดและทฤษฎีดานภาพลักษณของตราสินคา 

 ภาพลักษณเปนผลผลิตของกระบวนการสรางความประทับใจจากตัวแปรตางๆ ซึ่งอยูภายใตการ

ปฏิสัมพันธระหวางผูมีสวนไดสวนเสียกับองคกร กับขาวสารจากองคกรและธุรกิจท่ีเกี่ยวของรวมท้ังขาวสารตางๆ 

จากผูมีสวนไดสวนเสียกับองคกรอื่นๆ โดยผานการบอกตอ ภาพลักษณจึงเปนสิ่งที่เกิดขึ้นจากหลายๆ ปจจัยรวมกัน

ภายในจิตใจของแตละบุคคล (อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนทและจิระเสกข ตรีเมธสุนทร, 2548) 

ภาพลักษณ คือ ภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจของประชาชนที่มีตอบริษัทหรือหนวยงานธุรกิจแหงใดแหงหนึ่ง 

หมายรวมไปถึงดานการบริหารหรือการจัดการของบริษัทแหงนั้นดวย และหมายรวมไปถึงสินคาผลิตภัณฑ และ ที่

บริษัทนั้นจําหนาย ฉะนั้น คําวาภาพลักษณของบรษิัท จึงมีความหมายคอนขางกวาง โดยครอบคลุมทั้งตัวหนวยงาน

ธุรกิจ ฝายจัดการ และสินคาหรือบริการของบริษัทแหงนั้นดวย (วิรัช ลภิรัตนกุล, 2540) 
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ภาพลักษณตราสินคาสามารถสื่อความหมายภาพออกมาได 6  ดาน คือ คุณสมบัติ (Attributes) 

คุณประโยชน (Benefits) คุณคา (Values) วัฒนธรรม (Culture) บุคลิกภาพ (Personality) และ ผูใช (User) (Philip 

Kotler, 2003) 

คุณคาตราสินคา คือ “มูลคาเพิ่ม (Added Value) ซึ่งเปนสิ่งที่ตราสินคามอบใหกับผลิตภัณฑ” (Farquhar, 

1989 อางถึงใน Lia Zarantonello and Bernd H. Schmitt, 2013) 

ตราสินคาจะแข็งแกรงตองการอาศัยการลงทุนและการพัฒนาอยางตอเนื่องและใชระยะเวลา โดยมี

เปาหมายเพื่อใหเกิดคุณคาตราสนิคา(Brand equity) ขึ้น เมื่อตราสินคามีคุณคาในความคิดของผูบรโิภค สงผลใหเกิด

การประมวล การตีความ และการเก็บขอมูลเกี่ยวกับสินคา และตราสินคาไดโดยงาย  และสงผลใหผูบริโภคเกิด

ความมั่นใจในการตัดสินใจซื้อ  อีกทั้งยังเปนการลดความเสี่ยงของผูบริโภค ยิ่งไปกวานั้นการมีชื่อเสียงของตรา

สินคาที่แข็งแกรงยังเปรียบเสมือนตัวแทนสําหรบัการประกันคุณภาพใหกับผูบริโภคและยังสามารถดึงดูดลูกคาราย

ใหม ไดดีเทา กับการรักษาลูกคารายเดิมใหคงอยูธุรกิจ เจาของสินคาจึงสามารถสรางผลกําไรไดในระยะยาว และมี

การเจริญเติบโตไดอยางตอเนื่อง (Keller, 1998) 

แนวคิดและทฤษฎีความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ 

ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ คือ ความมุงมั่นขององคการธุรกิจท่ีจะพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน โดย

ดูแลบุคลากรขององคการรวมไปถึงครอบครัวของบุคลากร ตลอดจนชุมชนและสังคมโดยมุงที่จะพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของคนเหลานี้ใหดีขึ้น (The World Bank, 2002) 

บัญญัติความหมายของความรับผิดชอบตอสงัคมของธุรกจิ คือ  “บรรษัทบริบาล  ที่หมายถึง การกํากับดูแล

กิจการใหเจริญรุดหนาอยางมีประสทิธิภาพดวยเงือ่นไขความถูกตอง โปรงใส การมีจริยธรรมที่ดี โดยมุงคํานึงถึงผูมี

สวนไดสวนเสียในกิจการและสังคมโดยรวม” (สถาบันไทยพัฒนา, 2551) 

สามมิติพื้นฐานของการพัฒนาอยางยั่งยืน (The Triple-Bottom-Line)  “การพัฒนาอยางยั่งยืน คือ การ

พัฒนาที่เพียงพอกับความตองการของชนรุนปจจุบัน โดยไมสงผลกระทบตอการพัฒนาอยางพอเพียงกับความ

ตองการของชนรุนตอไปในอนาคต”  โดยอาศัยหลักแนวคิดพื้นฐานมุมมองในการพัฒนาสามดานอยางเทาเทียมกัน

อันประกอบดวย สังคม (People) สิ่งแวดลอม (Planet) และเศรษฐกิจ (Profit) 

โดยใหความสําคัญกับการมองคุณคาและประเมินความสําเร็จขององคกรอยางสมดุลทั้ง 3 ดาน ทั้งดาน

เศรษฐกิจ (การทําใหธุรกิจเติบโต) ดานสังคม (การเกื้อกูลสังคมรอบขาง) และดานสิ่งแวดลอม (การดูแลรักษา

สิ่งแวดลอม) รวมถึงการดําเนินกิจการดวยความโปรงใส มีบรรษัทบริบาล ซึ่งชวยใหธุรกิจสามารถประเมินความ
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เสี่ยงและตอบสนองตอความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียไดอยางครบถวน อันจะนําไปสูความสําเร็จของการ

พัฒนาอยางยั่งยืนของธุรกิจ (John Elkington, 1997) 

 จากงานวิจัยที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวา ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจมีผลกระทบตอภาพลักษณ

ตราสินคาดานคุณคาเปนอยางมากนั่นเอง 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 

ตัวแปรตน                      ตัวแปรตาม 

 

 

ประโยชนที่ไดรบัจากการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง “ผลกระทบดานภาพลักษณตราสินคาในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล” เปนประโยชนอยางยิ่งตอ 

1. ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลจะทราบถึงพฤติกรรมของผูบริโภคในการรับรูดานของความรับผิดชอบตอ

สังคม ซึ่งสามารถนําไปใชเพื่อวางแผนการตลาดอันจะนํามาซึ่งภาพลักษณในอนาคต 

2. ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลจะทราบถึงรูปแบบดานความรับผิดชอบตอสังคมที่มีผลตอภาพลักษณและ

สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาและกําหนดกลยุทธการสื่อสารการตลาด 

3. ภาครัฐและนักวิชาการสามารถนําผลการวิจัยในครั้งนี้มาเปนขอมูลพื้นฐานในการวางแผนดําเนินความ

รับผิดชอบตอสังคมรวมถึงเปนองคความรูในการศึกษาและในการวิจัยครั้งตอไป 

 

วิธีการวิจัย 

ขอบเขตประชากร 

 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไมทราบขนาดที่

แนชัดและมีขนาดใหญ โดยกําหนดขนาดตัวอยางตามแนวทางของ W.G. Cochran โดยกําหนดระดับคาความ

เชื่อมั่นรอยละ 95 และระดับคาความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 (กัลยา วาณิชยบัญชา,2549,หนา 74) ซึ่งสูตรในการ

คํานวณที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ  

ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ

1) Planet (ส่ิงแวดลอม)

2) People (สังคม)

3) Profit (เศรษฐกิจ)

John Elkington(1997)

ภาพลักษณตราสินคาดานคุณคา

Philip Kotler(2003)
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  สูตร n  = 
P�1-P�Z2

E2
 

เมื่อ  n แทน ขนาดตัวอยาง 

P แทน สัดสวนของประชากรที่ผูวิจยักําลงัสุม .50 

Z แทน ระดับความเชื่อมั่นท่ีผูวิจัยกาํหนดไว Z มีคาเทากับ 1.96 ท่ีระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 (ระดับ .05) 

E แทน คาความผิดพลาดสูงสุดท่ีเกิดขึน้ = .05 

แทนคา   n =  (.05)(1-0.5)(1.96)2 

     (.05)2 

= 384.16 

ใชขนาดตัวอยางอยางนอย 384 คน จึงจะสามารถประมาณคารอยละ โดยมีความผิดพลาดไมเกินรอยละ 5 

ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 เพื่อความสะดวกในการประเมินผล และการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยจึงใชขนาดกลุม

ตัวอยางทั้งหมด 400 ตัวอยาง โดยแบบสอบถามผานระบบแบบสอบถามออนไลนในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดทํา

การเก็บรวบรวมขอมูลโดยทําการเลือกตัวอยางสุมตัวอยางแบบเจาะจงโดยคัดกรองเฉพาะ (ประสพชัย พสุนนท, 

2555) กับผูที่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรอบ 3 เดือนที่ผานและมีอายุระหวาง 23-32 ป เนื่องจากการรับรูและ

กอใหเกิดทัศนคติดานการรบัผดิชอบตอสังคมขององคกรท่ีสูงที่สุดจะมีอายุระหวาง 23-32 ป (Schiffman & Kanuk, 

2004, pp. 253-255) อยางไรก็ตามผูศึกษาไดทําการนําแบบสอบถาม 30 ชุด เพื่อใชทดสอบคาความเชื่อมั่นของ

สัมประสิทธิ์แอลฟาคอนบาค (Cronbach’s Alpha) โดยมีคาความเชื่อมั่นของสัมประสิทธิ์แอลฟาคอนบาค

(Cronbach’s Alpha) เทากับ 0.951 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม จํานวนทั้งสิ้น 400 ชุด โดย

สอบถามจากผูที่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่มีอายุ 23-32 ป 

2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนการรวบรวมขอมูลจากรายงานการวิจัย เอกสารทางวิชาการ 

รวมท้ังบทความที่เกี่ยวของตลอดจนฐานขอมูลออนไลนจากอินเทอรเน็ต 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 

เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 3 สวน คือ สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป

ของผูที่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลตอบแบบสอบถามมี 8 คําถาม ประกอบดวย เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพ

สมรส อาชีพ รายไดสวนตัวตอเดือน ขาวสารที่ทานไดรับจากธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล การติดตามหรือไดรับ

ขอมูลขาวสารเกี่ยวกบัเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ตราสินคาของเครือ่งดื่มแอลกอฮอลใชสื่อตางๆในการนําเสนอขาวสาร
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ของความรับผิดชอบตอสังคม สวนที่ 2 ถามเกี่ยวกับผลกระทบท่ีสงผลตอภาพลักษณของความรับผิดชอบตอสังคม

ของธุรกิจ มี 16 ขอคําถาม ดังนี้ 

 ดานสิ่งแวดลอม  จํานวน 6 ขอ 

 ดานสังคม  จํานวน 5 ขอ 

 ดานเศรษฐกิจ  จํานวน 5 ขอ 

 

สวนที่ 3 ถามเกี่ยวกับภาพลักษณดานคุณคาของความรับผิดชอบตอสังคมของตราสินคา มี 5 ขอคําถาม  

การวิเคราะหขอมูล 

ขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามจํานวน 400 ชุด การวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดศกึษาหาความสัมพันธระหวางตัว

แปรอิสระกับตัวแปรตามโดยใชสถิติ ดังนี ้

1. การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) คืออธิบายลักษณะทั่วไปของขอมูลที่เก็บ

รวบรวมไดโดยการนําเสนอในรูปของ รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) 

โดยสวนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลทั่วไปจากผูที่เคยดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลที่มีอายุ 23-32 ป ไดแก เพศ 

ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายไดสวนตัวตอเดือน ขาวสารที่ทานไดรับจากธรุกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

การตดิตามหรือไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล ตราสินคาของเครื่องดื่มแอลกอฮอลใชสื่อตางๆ

ในการนําเสนอขาวสารของความรับผิดชอบตอสังคมมากนอยเพียงใดวิเคราะหโดยใช ความถี่ และ รอยละ ในสวน

ที่ 2 การวัดระดับผลกระทบที่สงผลตอภาพลักษณของความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ มี 3 ดาน คือ ดาน

สิ่งแวดลอม ดานสังคม และดานเศรษฐกิจ สวนที่ 3 ถามเกี่ยวกับภาพลักษณดานคณุคาของความรับผิดชอบตอสังคม

ของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล ใชแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ไลเคริรท 

(Likert’s rating scale) โดยใหผูตอบแบบสอบถามใหระดับความคิดเห็นตอภาพลักษณตราสินคาในแตละดาน ซึ่ง

แตละขอจะมีคําตอบใหเลือกตอบ 5 ระดับ คือ เห็นดวยนอยที่สุด เห็นดวยนอย เห็นดวยปานกลาง เห็นดวยมาก และ 

เห็นดวยมากที่สุดโดยแตละระดับ มีเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

ระดับความคิดเห็น   ระดับคะแนน 

เห็นดวยนอยทีสุ่ด    1 

เห็นดวยนอย     2 

เห็นดวยปานกลาง    3 

เห็นดวยมาก     4 

เห็นดวยมากทีสุ่ด     5 
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ผลคะแนนที่ไดนํามาวิเคราะหหาคาเฉลี่ย โดยคะแนนเฉลี่ยแบบ Arbitrary Weighting แบงออกเปน 5 

ระดับ ท่ีไดนํามาแปลความหมายตามเกณฑผูวิจัยใชเกณฑ ดังกลาวแปลความหมายดังนี้  

คาเฉลี่ย    ระดับการผลการตัดสินใจ 

1.00 – 1.80    นอยทีสุ่ด 

1.81 – 2.60    นอย 

2.61 – 3.40    ปานกลาง 

3.41 – 4.20    มาก 

4.21 – 5.00    มากท่ีสุด 

2. การวิเคราะหสถิติเชงิอนมุาน (Inferential statistics) เปนสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐานเพื่อสรุปผลอางไปยัง

ประชากรของการศึกษาครั้งนี้จะตั้งระดับความเชื่อมั่น 95% โดยใชสถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน วิเคราะหความ

ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Linear Regression) เพื่อศึกษาการรับรูภาพลักษณตราสินคาของผูบริโภคและการรับรู

ภาพลักษณตราสินคาจะสงผลถึงคุณคาตราสินคา ซึ่งกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ผลการวิจัย 

สวนที่ 1 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 56.0) การศึกษาจบในระดับ

ปริญญาตรี (รอยละ 46.3) สถานภาพโสด (รอยละ 74.3) อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน (รอยละ 59.5) มีรายได

มากกวา 20,000 บาท/เดือน (รอยละ 49.8) ขาวสารที่ไดรับจากธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนดานธุรกิจตางๆของ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล (รอยละ 70) การติดตามหรือไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล 1 วัน/สัปดาห 

(รอยละ 29.8) ตราสินคาของเครื่องดื่มแอลกอฮอลใชสื่อตางๆในการนําเสนอขาวสารของความรับผิดชอบตอสังคม

ของธุรกิจอยูในเกณฑปานกลาง (รอยละ 37.5) 

สวนที่ 2 ในการวัดระดับผลกระทบความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ พบวาอยูในระดับมาก (X� = 3.43, 

SD = 0.57) โดยอิทธิพลดานดานสังคมมีคามากที่สุด (X� = 3.49, SD = 0.68) รองลงมาคือ ดานสิ่งแวดลอม (X� = 

3.41, SD = 0.62) และดานเศรษฐกิจ (X� = 3.39, SD = 0.66) เปนอันดับสุดทาย รายละเอียดดังตารางที่ 1 

 

 

 



http://e-jodil.stou.ac.th 
 

ปท่ี 6  ฉบับท่ี 2  กรกฎาคม – ธันวาคม 2559 

        

81 

 

ตารางที่ 1 คาเฉลีย่ และสวนเบีย่งเบนมาตรฐานของอิทธิพลที่สงผลตอความรับผิดชอบตอสงัคมของธุรกิจ 

ขอความ Mean S.D. แปลความหมายตามเกณฑ 

อิทธิพลดานสิ่งแวดลอม 3.41 0.62 มาก 

อิทธิพลดานสังคม 3.49 0.68 มาก 

อิทธิพลดานเศรษฐกิจ 3.39 0.66 ปานกลาง 

โดยภาพรวม 3.43 0.57 มาก 

สวนที่ 3 สวนภาพลักษณดานคุณคาของความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ อยูในระดับปานกลาง (X� = 

3.24, SD = 0.66) รายละเอียดดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาพลักษณตราสินคาของเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

ขอความ Mean S.D. แปลความหมายตามเกณฑ 

รูสึกไดวาสนิคาและกระบวนการผลิตภายใตตราสินคา

เครือ่งดื่มแอลกอฮอลนีแ้สดงความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

3.22 0.98 
ปานกลาง 

รูสึกไดวาตราสนิคาเครื่องดื่มแอลกอฮอลนีเ้ปนผูนําดาน

นวัตกรรม 

3.22 0.88 
ปานกลาง 

รูสึกไดวาตราสนิคาเครื่องดื่มแอลกอฮอล มีการดําเนนิการ

อยางมีจริยธรรมและรับผิดชอบตอสังคม 

3.26 0.83 
ปานกลาง 

รูสึกไดวาตราสนิคาเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนองคการที่ดีของ

สังคม 

3.18 0.89 
ปานกลาง 

รูสึกไดวาตราสนิคาเครื่องดื่มแอลกอฮอลเนนการทํา 

คุณประโยชนแกสงัคม (เชน ในดานกฬีา ดานสิ่งแวดลอม ) 

3.32 0.94 
ปานกลาง 

โดยภาพรวม 3.24 0.66 ปานกลาง 

 

สวนที่ 4 เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางภาพลักษณตราสินคากับความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล พบวา มีความสัมพันธกันท้ังโดยรวมและรายดานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย

สามารถเขียนเปนสมการเพื่อทํานายความสัมพันธไดดังนี้ 

เมื่อ  PL  คือ ความรับผิดชอบตอสังคมของธรุกิจดานสิ่งแวดลอม 

PE  คือ ความรับผิดชอบตอสังคมของธรุกิจดานสังคม 

PR  คือ ความรับผิดชอบตอสังคมของธรุกิจดานเศรษฐกิจ 

IMV   คือ ภาพลักษณตราสนิคาดานคณุคาของเครือ่งดื่มแอลกอฮอล 
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โดยใชการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ พบวา ผลกระทบดานภาพลักษณตราสินคาในความรับผิดชอบตอ

สังคมของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลจากทั้งหมด 3 ดาน ดังแสดงในตารางที่ 3  

ตารางที่ 3 การวิเคราะหความแปรปรวนการถดถอยเชงิพหุของผลกระทบภาพลักษณตราสินคาดานคุณคาของความ

รับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล  

แหลงความแปรปรวน Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

ความถดถอยเชิงพห ุ

(Regression) 

100.417 3 33.472 
182.615 .000a 

สวนที่เหลอื (Residual) 72.585 396 .183 
  

รวม 173.002 399 
   

จากการวิเคราะหตารางที่ 3 พบวา ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลจากอยางนอย 

1 ดานจากทั้งหมด 3 ดาน ประกอบไปดวย ดานสิ่งแวดลอม ดานสังคมและดานเศรษฐกิจ สงผลกระทบดาน

ภาพลักษณตราสินคาดานคุณคาของเครื่องดื่มแอลกอฮอล ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 สวนผลการวิเคราะหการถดถอย

เชิงพหุคูณ ในตารางที่ 4  

ตารางที่ 4 คาสถิติที่ใชพยากรณภาพลักษณดานคุณคาของความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ 

ตัวแปรพยากรณ ตัวแปร B 
Std. 

Error 
Beta T Sig. 

(Constant) 
 

.318 .131  2.425 .016 

อิทธิพลดานสิ่งแวดลอม PL .107 .050 .101 2.128 .034 

อิทธิพลดานสังคม PE .240 .044 .250 5.441 .000 

อิทธิพลดานเศรษฐกิจ PR .506 .046 .503 11.075 .000 

R= 0.762, R Square= 0.580, Adjusted R Square= 0.577, Durbin-Watson = 1.953 

จากการศึกษาความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจทั้ง 3 ดาน สามารถพยากรณ ภาพลักษณตราสินคาดาน

คุณคาได  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ  76.2% (R = 0.762) และมีความสัมพันธกับภาพลักษณตราสินคา

ดานคุณคา อยูที่ 58% (R Square = 0.58) ทดสอบความเปนอิสระกันของความคลาดเคลื่อน ไดคา Durbin-Watson = 

1.953 มีคาเขาใกล 2 แสดงวาความคลาดเคลื่อนแตละคาเปนอิสระกัน และวิเคราะหความแปรปรวน แสดงผล

ทั้งหมดมีนัยสําคัญ (p-value = .000)  มีคานัยสําคัญนอยกวา 0.05 สามารถเขียนสมการคาพยากรณดัง (1) 

IMV = 0.318+0.101PL+0.250PE+0.503PR ……. (1) 
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จากการศึกษาผลกระทบดานภาพลักษณตราสินคาในความรับผิดชอบตอสงัคมของธุรกิจเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล สามารถนํามาสรุปและอภิปรายไดดังนี ้

1. อิทธิพลดานสังคม พบวาโดยรวมกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับดานสิ่งแวดลอมของความ

รับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ อยูในระดับที่มากที่สุดจากทั้งสามดาน (X� = 3.49, SD = 0.69) เมื่อพิจารรารายดาน

พบวา ดานที่เห็นดวยมากที่สุดคือ ตราสินคาของเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน (X� = 3.53, 

SD = 0.93) และสังคมใหการยอมรับการดําเนินงานของตราสินคาเครื่องดื่มแอลกอฮอล (X� = 3.52, SD = 0.89) 

สอดคลองกับแนวทางการปฏิบัติของ Carroll และ Buchholz (1999) ความรับผิดชอบ 4 ประการของพลเมือง 

(Economic, Legal, Ethical และ Philanthropic Responsibilities) ก็คือความรับผิดชอบดานมนุษยธรรม 

(Philanthropic Responsibility) เพื่อชวยใหสังคมเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน เปนการมองบริษัทในระดับเดียวกับ

บุคคลนั่นก็คือ การบริจาคโดยความสมัครใจเพื่อชวยใหสังคมดีขึ้นอยางยั่งยืน  

2. อิทธิพลดานสิ่งแวดลอม พบวาโดยรวมกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับดานสิ่งแวดลอมของ

ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ อยูในระดับรองลงมา (X� = 3.41, SD = 0.62) เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานที่

เห็นดวยมากที่สุดคือ ตราสินคาของเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีระบบการจัดการน้ําและของเสียที่ เกิดขึ้นจาก

กระบวนการผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพเพื่อไมใหเกิดอันตรายตอสิ่งแวดลอม(X� = 3.45, SD = 0.85) และตรา

สินคาของเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีการคิดคนพัฒนานวัตกรรมใหมๆ เพื่อชวยอนุรักษพลังงาน (X� = 3.44, SD = 0.84) 

ซึ่งมีคาเทากัน สอดคลองกับแนวทางการปฏิบัติของ Philip Kotler and Nancy Lee (2005) ไดอธิบายความหมายของ

การของกระบวนการความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ นั่นก็คือการพัฒนา ปรับปรุง การดําเนินธุรกิจขององคกร

เพื่อไมใหเกิดผลกระทบดานลบกับสังคมและสิ่งแวดลอมหรือให เกิดขึ้นนอยที่สุดเทาท่ีจะเปนได เชน การลดการ

ใชน้ํา การใชพลังงานสะอาด เชน พลังงานลม เพื่อลดปริมาณกาซทีก่อใหเกิดภาวะเรือนกระจก เปนตน 

3. อิทธิพลดานเศรษฐกิจ พบวาโดยรวมกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับดานเศรษฐกิจของความ

รับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ อยูในระดับรองลงมา (X� = 3.39, SD = 0.66) เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานที่เห็น

ดวยมากที่สุดคือ ความไววางใจในการดําเนินกิจการของตราสินคาเครื่องดื่มแอลกอฮอล (X� = 3.42, SD = 0.91) 

และความพึงพอใจในความสะอาดของตราสินคาเครื่องดื่มแอลกอฮอล (X� = 3.40, SD = 0.87) สอดคลองกับแนว

ทางการปฏิบัติของ Carroll (1979) ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ นั้นเกี่ยวของกับความคาดหวังทางเศรษฐกิจ 

กฎหมาย จริยธรรม และความระมัดระวังท่ีสังคมมีตอองคกร ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง  

 

อภิปรายผล 

ในการศึกษาความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจอยางสมดุลทั้ง 3 ดาน ศึกษาตามทฤษฎีของ John 

Elkington (1997) ทั้งดานเศรษฐกิจ (การทําใหธุรกิจเติบโต) ดานสังคม (การเกื้อกูลสังคมรอบขาง) และดาน
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สิ่งแวดลอม (การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม) ขณะที่ Philip Kotler (2003) ที่ไดอธิบายความหมายของตราสินคาไววา 

การสรางตราสินคาเปนเรื่องสําคัญในกลยุทธผลิตภัณฑตราสินคาที่รูจักแพรหลาย ทําใหกําหนดราคาสินคาไดสูง 

ซึ่งสามารถสื่อความหมายได 6 ดาน ไดแก ดานคุณสมบัติ (Attributes) ดานคุณประโยชน (Benefits) ดานคุณคา 

(Value) ดานวัฒนธรรม (Culture) ดานบุคลิกภาพ (Personality) และดานผูใช (User) โดยที่ผูวิจัยใหความสําคัญกับ 

ดานคุณคา (Value) เปนหลัก จึงพิจารณาถึงความสัมพันธของทั้งสองทฤษฎี พบวา ความรับผิดชอบตอสังคมของ

ธุรกิจอยางสมดุลทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานเศรษฐกิจ(PR) ดานสังคม(PE) และดานสิ่งแวดลอม(PL) มีความสัมพันธกับ

ภาพลักษณตราสินคาดานคุณคา(IMV) ดังสมการ (1) 

 

ขอเสนอแนะ 

งานวิจัยฉบับนี้ไดมีการกําหนดขอบเขตของประชากรทั้งในดานอายุ หากมีการศึกษาครั้งตอไป ผูศึกษามี

ขอเสนอแนะดังนี้ 

1. กําหนดเงื่อนไขอายุเพิ่มขึ้น หรอืเพิ่มชวงอายุที่ศกึษา เพื่อทําการเปรยีบเทียบ 

2. ขยายหรือเพิ่มเติมผลิตภัณฑตราสินคาอื่นๆ เพื่อใหทราบผลดานการรับรูตราสินคาที่มีผลตอคุณคาตรา

สินคาใหครอบคลุมยิ่งขึ้น 
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