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การรับรู ้การสื อสารการตลาดแบบครบวงจรและความรับผิดชอบต่อสังคมทีมีผลต่อภาพลักษณ์องค์กร
บริ ษทั ไทยนําทิพย์ จํากัดของกลุ่มวัยรุ่ นในเขตกรุ งเทพมหานคร
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครังนีมีความมุ่งหมายเพือศึกษาการรับรู ้การสื อสารการตลาดแบบครบวงจรและความ
รับผิดชอบต่อสังคมทีมีผลต่อภาพลักษณ์องค์กรบริ ษทั ไทยนําทิพย์ จํากัดของกลุ่มวัยรุ่ นในเขต
กรุ งเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ครังนี คือ ผูบ้ ริ โภคทีเป็ นกลุ่มวัยรุ่ นทีมีอายุ 14-22 ปี ในเขต
กรุ งเทพมหานครทีเคยบริ โภคเครื องดืมบริ ษทั ไทยนําทิพย์ จํากัด จํานวน 400 คน ผลการวิจยั พบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู ้การสื อสารการตลาดแบบครบวงจรในภาพรวมและการรับรู ้ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมบริ ษทั ไทยนําทิพย์ จํากัดในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และมีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์องค์กร
บริ ษทั ไทยนําทิพย์ จํากัดในภาพรวมอยูใ่ นระดับดี
กลุ่มตัวอย่างทีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลียต่อเดือนทีได้รับ และรายได้เฉลียของ
ครอบครัวแตกต่างกันมีภาพลักษณ์องค์กรบริ ษทั ไทยนําทิพย์ จํากัดแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
การรับรู ้การสื อสารการตลาดแบบครบวงจร ในด้านการตลาดโดยการจัดกิจกรรมพิเศษ ด้านการใช้
เครื อข่ายการสื อสารทางอิเล็คทรอนิกส์ และด้านการโฆษณา สามารถร่ วมพยากรณ์ภาพลักษณ์องค์กรบริ ษทั
ไทยนําทิพย์ จํากัดได้ร้อยละ 31.8 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ความรับผิดชอบต่อสังคม ในด้านการอาสาช่วยเหลือชุมชน ด้านการบริ จาคเพือการกุศล และด้าน
การประกอบธุ รกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม สามารถร่ วมพยากรณ์ภาพลักษณ์องค์กรบริ ษทั ไทยนําทิพย์
จํากัดได้ร้อยละ 40.7 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
คําสํ าคัญ : ความรับผิดชอบต่อสังคม , ภาพลักษณ์องค์กร , วัยรุ่ น
Abstract
The objective of this research is to study Bangkok adolescents’ perception towards integrated
marketing communication and corporate social responsibility affecting corporate image of Thainamthip
Company Limited. The sample in this research was 400 adolescents aged 14-22 years old who have
consumed beverages of Thainamthip Company Limited.
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The findings revealed that the sample perceived overall integrated marketing communication and
corporate social responsibility of Thainampthip Company Limited in a high level and expressed opinions
towards the overall corporate image of Thainamthip Company Limited in a good level.
The sample with different gender, age, education level, average monthly income, and average
family income held different opinions towards the corporate image of Thainamthip Company Limited
with statistical significance.
Perception towards integrated marketing communication in the aspects of event marketing, using
electronic communication network, and advertising could forecast the corporate image of Thainamthip
Company Limited for 31.8% with statistical significance.
Corporate social responsibility in the aspects of community assisting volunteer, donation for
charity, and business operation with social responsibility could forecast the corporate image of
Thainamthip Company Limited for 40.7% with statistical significance.
Key Word : Corporate Social Responsibility , Corporate Image , Adolescent
บทนํา
บริ ษทั ไทยนําทิพย์ จํากัด เป็ นบริ ษทั ทีถือว่าเป็ นผูแ้ ข่งขันรายใหญ่ในประเภทเครื องดืมซอฟดริ งก์
(เครื องดืมไม่ผสมแอลกอฮอล์) ในตลาดทีมีการแข่งขันกันสู งบริ ษทั ไทยนําทิพย์ จํากัดเองก็พยายามทีจะ
แข่งขันเพือแย่งชิงส่ วนแบ่งทางการตลาดกับคู่แข่งรายอืนๆ โดยอีกหนึงกลยุทธ์ทีทางบริ ษทั ไทยนําทิพย์
จํากัดเลือกคือการดําเนินกิจกรรมทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยกิจกรรมส่ วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปที
วัยรุ่ นซึ งถือเป็ นกลุ่มเป้ าหมายหลักของบริ ษทั ไทยนําทิพย์ จํากัดในการทํากิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมและต้องการทีจะสื อสารไปยังกลุ่มผูบ้ ริ โภคในกลุ่มวัยรุ่ นให้รับรู ้นนั ก็จะต้องมีวธิ ี การดําเนิ นกิจกรรม
ให้ตรงกับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในกลุ่มวัยรุ่ นนี ซึ งก็จะแตกต่างออกไปจากพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคใน
กลุ่มทีมีอายุแตกต่างไปเช่นกัน
จากทีกล่าวมาทําให้ผวู ้ จิ ยั สนใจทีจะศึกษา การรับรู ้การสื อสารการตลาดแบบครบวงจรและความ
รับผิดชอบต่อสังคมทีมีผลต่อภาพลักษณ์องค์กรบริ ษทั ไทยนําทิพย์ จํากัดของกลุ่มวัยรุ่ นในเขต
กรุ งเทพมหานคร เพือเป็ นประโยชน์แก่องค์กรทีต้องการดําเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
สามารถทีจะสื อสารเพือให้ผบู ้ ริ โภคได้รับรู ้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมไปถึงองค์กรทีต้องการดําเนิ นกิจกรรม
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมซึ งมีกลุ่มเป้ าหมายเป็ นวันรุ่ นนัน จะได้สามารถนําผลจากการศึกษามาเป็ น
ข้อมูลประกอบการสร้างแนวทางในการดําเนินกลยุทธ์ขององค์กรได้อย่างเหมาะสม

1769

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติและนานาชาติ ครังที ๗

SSRU2016

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือศึกษาภาพลักษณ์องค์กรบริ ษทั ไทยนําทิพย์ จํากัดของกลุ่มวัยรุ่ นในเขตกรุ งเทพมหานคร โดย
จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลียต่อเดือนทีได้รับ
และรายได้เฉลียของครอบครัวต่อเดือน
2. เพือศึกษาการรับรู ้การสื อสารการตลาดแบบครบวงจร ทีมีผลต่อภาพลักษณ์องค์กรบริ ษทั ไทยนํา
ทิพย์ จํากัดของกลุ่มวัยรุ่ นในเขตกรุ งเทพมหานคร
3. เพือศึกษาความรับผิดชอบต่อสังคม ทีมีผลต่อภาพลักษณ์องค์กรบริ ษทั ไทยนําทิพย์ จํากัดของ
กลุ่มวัยรุ่ นในเขตกรุ งเทพมหานคร
ขอบเขตการวิจัย
ประชากรทีใช้ในการศึกษาครังนีได้แก่ผบู ้ ริ โภคทีเป็ นกลุ่มวัยรุ่ นทีมีอายุ 14-22 ปี ในเขต
กรุ งเทพมหานครทีเคยบริ โภคเครื องดืมบริ ษทั ไทยนําทิพย์ จํากัด ซึ งไม่ทราบจํานวนประชากรทีแน่นอน
ตัวแปรทีศึกษา ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ การรับรู ้การสื อสารการตลาด
แบบครบวงจร ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั ไทยนําทิพย์ จํากัด และตัวแปรตาม ได้แก่ ภาพลักษณ์
องค์กรบริ ษทั ไทยนําทิพย์ จํากัดของกลุ่มวัยรุ่ นในเขตกรุ งเทพมหานคร
การทบทวนวรรณกรรม
ลักษณะประชากรศาสตร์ ผูว้ ิจยั ได้ใช้แนวคิดของ พรทิพย์ วรกิจโภคาทร.(2529:312-315) ทีจะศึกษา
ด้านประชากรศาสตร์ ซึงประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา และฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม โดยในส่ วน
ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมนัน ผูว้ จิ ยั แบ่งออกเป็ นสองส่ วนคือ รายได้เฉลียต่อเดือนทีได้รับและรายได้
เฉลียของครอบครัวทีได้รับ
การรับรู ้การสื อสารการตลาดแบบครบวงจร ผูว้ ิจยั ได้ใช้แนวคิดของ เสรี วงษ์มณฑา (2540:28-29)
ทีได้กาํ หนดเครื องมือการสื อสารการตลาดไว้ 22 เครื องมือ โดยผูว้ จิ ยั ได้เลือกเครื องมือการสื อสารการตลาด
มา 5 เครื องมือ ประกอบด้วยการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การตลาดโดยการจัดกิจกรรมพิเศษ การบรรจุภณั ฑ์
และการใช้เครื อข่ายการสื อสารทางอิเล็คทรนิกส์
ความรับผิดชอบต่อสังคม ผูว้ ิจยั ได้ใช้แนวคิดของ ฟิ ลิป คอตเตอร์ และแนนซี ลี(2005:23) ซึ งได้
จําแนกรู ปแบบของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรไว้ 6 รู ปแบบ ได้แก่ การส่ งเสริ มการรับรู ้ประเด็น
ทางสังคม การตลาดทีเกียวโยงกับประเด็นทางสังคม การตลาดเพือมุ่งแก้ไขปั ญหาทางสังคม การบริ จาคเพือ
การกุศล การอาสาช่วยเหลือชุมชน และการประกอบธุ รกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม แต่จะนํามาใช้ในการ
วิจยั เพียง 5 รู ปแบบเพราะในรู ปแบบการตลาดทีเกียวโยงกับประเด็นทางสังคมนัน ทางบริ ษทั ไทยนําทิพย์
จํากัด ไม่ได้ดาํ เนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในรู ปแบบนี
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ภาพลักษณ์องค์กร ผูว้ จิ ยั ได้ใช้แนวคิดของ เสรี วงษ์มณฑา. (2546:25-28) ทีจะศึกษาภาพลักษณ์ใน
รู ปแบบของภาพลักษณ์องค์กร ทีนํามาศึกษาในรู ปแบบภาพลักษณ์องค์กรนันเนืองจาก บริ ษทั ไทยนําทิพย์
จํากัดดําเนิ นกิจกรรมต่างๆภายใต้บริ ษทั หรื อองค์กร ไม่ได้มุ่งเน้นไปทีตราสิ นค้าใดเพียงอย่างเดียว โดยด้านที
นํามาวิจยั 4 ด้านได้แก่ ภาพลักษณ์ดา้ นบุคลากร ในด้านนีจะรวมทังด้านผูบ้ ริ หารและด้านพนักงงานเข้า
ด้วยกัน ภาพลักษณ์ดา้ นสิ นค้าและบริ การ ภาพลักษณ์ดา้ นวิธีการดําเนิ นธุ รกิจ ภาพลักษณ์ดา้ นกิจกรรมสังคม
แนวคิดเกียวกับวัยรุ่ น ผูว้ ิจยั ได้ใช้แนวคิดของ สเติร์นเบิร์ก โดยวิริยาภรณ์ อุดมระติ. (2549:5) ทีได้
แบ่งระยะวัยรุ่ นออกเป็ น 3 ระยะได้แก่วยั รุ่ นตอนต้น อายุ 10-13 ปี วัยรุ่ นตอนกลาง อายุ 14-18 ปี และวัยรุ่ น
ตอนปลาย อายุ 19-22 ปี โดยเลือกใช้กลุ่มวัยรุ่ นในระยะตอนกลางและตอนปลาย ซึ งผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดช่วงอายุ
ของวัยรุ่ นทีใช้ในการวิจยั ในช่วง 14-22 ปี
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรทีใ0 ช้ ในการวิจัย ได้แก่ ผูบ้ ริ โภคทีเป็ นกลุ่มวัยรุ่ นทีมีอายุ 14-22 ปี ในเขตกรุ งเทพมหานครที
เคยบริ โภคเครื องดืมบริ ษทั ไทยนําทิพย์ จํากัด เนืองจากไม่ทราบจํานวนทีแน่นอน ดังนันจึงใช้การกําหนด
ตัวอย่างโดยการใช้สูตรคํานวณตัวอย่าง แบบไม่ทราบจํานวนประชากร ของกัลยา วานิ ชย์บญั ชา (2544:74)
ทีระดับความเชื อมัน 95% ได้ขนาดตัวอย่างจากการคํานวณ 385 คน เพิมจํานวนตัวอย่างอีก 15 คน รวมเป็ น
จํานวนทังสิ น 400 คน โดยวิธีการสุ่ มตัวอย่างใช้วธิ ี การสุ่ มตัวอย่างแบบง่าย โดยวิธีการจับฉลากเพือคัดเลือก
เขตในกรุ งเทพมหานครจํานวน 10 เขต และวิธีการสุ่ มตัวอย่างโควตา โดยกําหนดโควตาของแต่ละเขต
เพือให้ได้สัดส่ วนทีเท่ากันในแต่ละเขต ซึ งจะแบ่งการเก็บกลุ่มตัวอย่างเขตละ 40 คน รวมเป็ น 400 คน
การสร้ างเครื0องมือทีใ0 ช้ ในการวิจัย ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดย
แบบสอบถามแบ่งอกเป็ น 4 ส่ วน ส่ วนที 1 แบบสอบถามเกียวกับข้อมูลส่ วนบุคคลเป็ นคําถามแบบปลายปิ ด
และคําถามปลายเปิ ด ส่ วนที 2 แบบสอบถามเกียวกับการรับรู ้การสื อสารการตลาดแบบครบวงจรเป็ น
แบบสอบถามปลายปิ ด ส่ วนที 3 แบบสอบถามเกียวกับความรับผิดชอบต่อสังคมเป็ นแบบสอบถามปลายปิ ด
ส่ วนที 4 แบบสอบถามเกียวกับภาพลักษณ์องค์กรเป็ นแบบสอบถามปลายปิ ด
การวิเคราะห์ ข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ข้อมูลด้านลักษณะ
ประชากรศาสตร์ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการแจกแจงความถีและแสดงผลเป็ นค่าร้อยละ ข้อมูลด้านการรับรู ้การ
สื อสารการตลาดแบบครบวงจร ความรับผิดชอบต่อสังคมและภาพลักษณ์องค์กร วิเคราะห์ขอ้ มูลโดย
ค่าเฉลียและค่าความเบียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมานทีใช้ทดสอบสมติฐาน ใช้
สถิติวเิ คราะห์ Independent Samples t-test สถิติวเิ คราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ANOVA และการ
วิเคราะห์ความถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression Analysis)
ผลการวิจัย
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1.ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 20 - 22ปี มีระดับการศึกษาสู งสุ ดระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า มีรายได้เฉลียต่อเดือนทีได้รับ 1,500 - 5,999 บาท และมีรายได้เฉลียของ
ครอบครัวต่อเดือน 15,000 – 36,249 บาท
2. ภาพลักษณ์องค์กรบริ ษทั ไทยนําทิพย์ จํากัดของกลุ่มวัยรุ่ นในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์องค์กรบริ ษทั ไทยนําทิพย์ จํากัด อยูใ่ นระดับดี
3. การรับรู ้การสื อสารการตลาดแบบครบวงจรของกลุ่มวัยรุ่ นในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามมีการรับรู ้การสื อสารการตลาดแบบครบวงจรในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยด้านการโฆษณา
ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการตลาดโดยการจัดกิจกรรมพิเศษ ด้านบรรจุภณ
ั ฑ์ และด้านการใช้เครื อข่าย
การสื อสารทางอิเล็คทรอนิกส์อยูใ่ นระดับมาก
4. การรับรู ้ความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มวัยรุ่ นในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามมีการรับรู ้ความรับผิดชอบต่อสังคมในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยด้านการส่ งเสริ มการรับรู ้
ประเด็นปั ญหาทางสังคม ด้านการตลาดเพือมุ่งแก้ไขปั ญหาทางสังคม และด้านการบริ จาคเพือการกุศลอยูใ่ น
ระดับมาก ด้านการอาสาช่วยเหลือชุมชน และด้านการประกอบธุ รกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง
5. วัยรุ่ นในเขตกรุ งเทพมหานครทีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลียต่อเดือนทีได้รับ และ
รายได้เฉลียของครอบครัวแตกต่างกันมีภาพลักษณ์องค์กรบริ ษทั ไทยนําทิพย์ จํากัดแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ
6. การรับรู ้การสื อสารการตลาดแบบครบวงจร การตลาดโดยการจัดกิจกรรมพิเศษ การใช้เครื อข่าย
การสื อสารทางอิเล็คทรอนิกส์ เป็ นปั จจัยทีเป็ นตัวกําหนด ภาพลักษณ์องค์กรบริ ษทั ไทยนําทิพย์ จํากัดของ
กลุ่มวัยรุ่ นในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 และการโฆษณา เป็ นปั จจัยทีเป็ น
ตัวกําหนด ภาพลักษณ์องค์กรบริ ษทั ไทยนําทิพย์ จํากัดของกลุ่มวัยรุ่ นในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 โดยตัวแปรทัง 3 ตัวนีสามารถร่ วมกันพยากรณ์ภาพลักษณ์องค์กรบริ ษทั ไทย
นําทิพย์ จํากัดของกลุ่มวัยรุ่ นในเขตกรุ งเทพมหานครได้ร้อยละ 31.8
7. ความรับผิดชอบต่อสังคม การอาสาช่วยเหลือชุมชน การบริ จาคเพือการกุศล เป็ นปั จจัยทีเป็ น
ตัวกําหนด ภาพลักษณ์องค์กรบริ ษทั ไทยนําทิพย์ จํากัดของกลุ่มวัยรุ่ นในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 และและการประกอบธุ รกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม เป็ นปั จจัยทีเป็ น
ตัวกําหนด ภาพลักษณ์องค์กรบริ ษทั ไทยนําทิพย์ จํากัดของกลุ่มวัยรุ่ นในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 โดยตัวแปรทัง 3 ตัวนีสามารถร่ วมกันพยากรณ์ภาพลักษณ์องค์กรบริ ษทั ไทย
นําทิพย์ จํากัดของกลุ่มวัยรุ่ นในเขตกรุ งเทพมหานครได้ร้อยละ 40.7
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อภิปรายผลการวิจัย
ปัจจัยทางด้ านประชากรศาสตร์
เพศแตกต่างกัน มีภาพลักษณ์องค์กรบริ ษทั ไทยนําทิพย์ จํากัดของกลุ่มวัยรุ่ นในเขต
กรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 ซึ งสอดคล้องกับสมมติฐานทีตังไว้ โดย
วัยรุ่ นเพศชายมีค่าเฉลียภาพลักษณ์องค์กรบริ ษทั ไทยนําทิพย์ จํากัดมากกว่าเพศหญิง เนื องจากเพศชายจะให้
ความสนใจในกิจกรรมทีทางบริ ษทั ไทยนําทิพย์ จํากัดจัดขึนมากกว่าเพศหญิง เพราะในหลายๆกิจกรรมทีจัด
ขึนเช่น การแข่งขันกีฬา จัดประกวดดนตรี กลุ่มทีมาเข้าร่ วมกิจกรรมส่ วนใหญ่จะเป็ นเพศชาย ซึ งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ พรทิพย์ วรกิจโภคาทร. (2529:312-315) กล่าวว่า คุณลักษณะบางประการของเพศชายและ
เพศหญิงทีต่างกันจะส่ งผลต่อการสื อสารทีแตกต่างกัน และงานวิจยั ของ ปวีณา สิ นขาว. (2556) ได้
ทําการศึกษาเรื อง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ งแวดล้อมทีส่ งผลต่อภาพลักษณ์ของบริ ษทั ไทยนําทิพย์
จํากัด จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจยั พบว่า เพศ ทีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกียวกับภาพลักษณ์ขององค์กร
ของบริ ษทั ไทยนําทิพย์ จํากัด แตกต่างกัน
อายุแตกต่างกัน มีภาพลักษณ์องค์กรบริ ษทั ไทยนําทิพย์ จํากัดของกลุ่มวัยรุ่ นในเขต
กรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 ซึ งสอดคล้องกับสมมติฐานทีตังไว้ โดย
วัยรุ่ นอายุ 20 - 22 ปี มีค่าเฉลียภาพลักษณ์องค์กรบริ ษทั ไทยนําทิพย์ จํากัดมากทีสุ ด เนืองจากวัยรุ่ นอายุ 20-22
ปี เป็ นวัยรุ่ นตอนปลายก่อนจะเข้าสู่ วยั ผูใ้ หญ่ ทําให้มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลข่าวสารทีได้รับได้ดีกว่าวัยรุ่ นในช่วง
อายุอืนๆ ทําให้สามารถรับรู ้ถึงกิจกรรมทีทางบริ ษทั ไทยนําทิพย์ จํากัดต้องการจะสื อสารถึงผูบ้ ริ โภค ซึ ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ พรทิพย์ วรกิจโภคาทร. (2529:312-315) กล่าวว่า การทีจะสอนงานกับผูท้ ีมีอายุ
ต่างกันให้เชื อฟังหรื อจะเปลียนทัศนคติ หรื อพฤติกรรมนันมีความยากง่ายแตกต่างกันไป และนอกจากนีอายุ
ยังมีความสัมพันธ์กบั ข่าวสารและการสื อสารด้วย และงานวิจยั ของ สุ ชาดา กิจบรรเจิดจรัส. (2554) ได้
ทําการศึกษาเรื อง ปั จจัยทีมีอิทธิ พลต่อภาพลักษณ์ดา้ นความรับผิดชอบต่อสังคมและภาพลักษณ์ดา้ นความ
รับผิดชอบต่อสังคมทีมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมของผูใ้ ช้บริ การธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน) ใน
เขตกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า อายุ แตกต่างกัน มีผลต่อภาพลักษณ์ดา้ นความรับผิดชอบต่อสังคม
ของธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน) แตกต่างกัน
ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีภาพลักษณ์องค์กรบริ ษทั ไทยนําทิพย์ จํากัดของกลุ่มวัยรุ่ นในเขต
กรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 ซึ งสอดคล้องกับสมมติฐานทีตังไว้ โดย
วัยรุ่ นทีมีระดับการศึกษามหาวิทยาลัยหรื อเทียบเท่ามีค่าเฉลียภาพลักษณ์องค์กรบริ ษทั ไทยนําทิพย์ จํากัด
มากทีสุ ด เนืองจากวัยรุ่ นทีมีระดับการศึกษามหาวิทยาลัยหรื อเทียบเท่าเป็ นกลุ่มมีระดับการศึกษาสู งกว่ากลุ่ม
อืนๆ โดยจะให้ความสนใจในการรับข้อมูลข่าวสารและสามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลข่าวสารทีได้รับได้ดี ซึ ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ พรทิพย์ วรกิจโภคาทร. (2529:312-315) กล่าวว่า การศึกษานีนับได้วา่ เป็ นตัวแปร
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ทีสําคัญมากซึ งมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการรับรู ้ข่าวสารของผูร้ ับสารโดยมีงานวิจยั หลายชินได้ชีให้เห็นว่า
ระดับการศึกษาของผูร้ ับสารแต่ละคนจะทําให้ผรู ้ ับสารมีพฤติกรรมการสื อสารแตกต่างกันออกไป เช่น ผูท้ ีมี
ระดับการศึกษาสู ง จะสนใจรับรู ้ข่าวสารต่างๆและไม่เชืออะไรง่ายๆซึ งส่ วนใหญ่จะเปิ ดรับสื อสิ งพิมพ์เป็ น
หลัก และงานวิจยั ของ รจนา หมืนสอน. (2553) ได้ทาํ การศึกษาเรื อง ภาพลักษณ์ดา้ นความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ งแวดล้อมของบริ ษทั ในเครื อของ ดาว ในประเทศไทย ผลการวิจยั พบว่า พนักงานทีมีระดับ
การศึกษาทีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกียวกับภาพลักษณ์ดา้ นความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ งแวดล้อมของ
บริ ษทั ในเครื อของ ดาว ในประเทศไทยแตกต่างกัน
รายได้เฉลียต่อเดือนทีได้รับแตกต่างกัน มีภาพลักษณ์องค์กรบริ ษทั ไทยนําทิพย์ จํากัดของกลุ่ม
วัยรุ่ นในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 ซึ งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ทีตังไว้ โดยวัยรุ่ นทีมีรายได้เฉลียต่อเดือนทีได้รับ 10,500 บาทขึนไปมีค่าเฉลียภาพลักษณ์องค์กรบริ ษทั ไทย
นําทิพย์ จํากัดมากทีสุ ด เนืองจากวัยรุ่ นทีมีรายได้เฉลียต่อเดือนทีได้รับ 10,500 บาทขึนไปสู งกว่ากลุ่มอืนๆ
โดยจะเป็ นกลุ่มทีมีความพร้อมในการซือสิ นค้าและจะให้ความสําคัญกับภาพลักษณ์ขององค์กรควบคู่กนั ไป
ด้วย ซึ งสอดคล้องกับแนวคิดของ พรทิพย์ วรกิจโภคาทร. (2529:312-315) กล่าวว่า ระดับรายได้ จะเป็ น
ปั จจัยทีมีอิทธิ พลต่อทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคลโดยมีรายงานหลายเรื องทีได้พิสูจน์แล้วว่า ระดับฐานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคมของมนุษย์จะมีอิทธิ พลต่อทัศนคติและพฤติกรรมของเขาเหล่านัน และงานวิจยั ของ
ปวีณา สิ นขาว. (2556) ได้ทาํ การศึกษาเรื อง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ งแวดล้อมทีส่ งผลต่อภาพลักษณ์
ของบริ ษทั ไทยนําทิพย์ จํากัด จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจยั พบว่า รายได้ ทีแตกต่างกัน มีความคิดเห็น
เกียวกับภาพลักษณ์ขององค์กรของบริ ษทั ไทยนําทิพย์ จํากัด ทีแตกต่างกัน
รายได้เฉลียของครอบครัวต่อเดือน แตกต่างกันมีภาพลักษณ์องค์กรบริ ษทั ไทยนําทิพย์ จํากัดของ
กลุ่มวัยรุ่ นในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญางสถิติทีระดับ 0.01 ซึ งสอดคล้องกับ
สมมติฐานทีตังไว้ โดยวัยรุ่ นทีมีรายได้เฉลียของครอบครัวต่อเดือน 78,750 บาทขึนไปมีค่าเฉลียภาพลักษณ์
องค์กรบริ ษทั ไทยนําทิพย์ จํากัดมากทีสุ ด เนืองจากในครอบครัวทีมีรายได้สูงๆมีความพร้อมหรื อมี
ความสามารถในการซือจะให้ความสําคัญกับภาพลักษณ์องค์กรควบคู่กนั ไปด้วย ซึ งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ พรทิพย์ วรกิจโภคาทร. (2529:312-315) กล่าวว่า ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม (Economic and Social
Status) ซึ งจะหมายถึง อาชีพ ระดับรายได้ เชือชาติ ตลอดจนภูมิหลังทางครอบครัว สิ งเหล่านีจะเป็ นปั จจัยที
มีอิทธิ พลต่อทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคลโดยมีรายงานหลายเรื องทีได้พิสูจน์แล้วว่า ระดับฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคมของมนุษย์จะมีอิทธิ พลต่อทัศนคติและพฤติกรรมของเขาเหล่านัน
การรับรู้ การสื0 อสารการตลาดแบบครบวงจร
การตลาดโดยการจัดกิจกรรมพิเศษ สามารถพยากรณ์ภาพลักษณ์องค์กรบริ ษทั ไทยนําทิพย์ จํากัด
ของกลุ่มวัยรุ่ นในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 โดยการตลาดโดยการจัด
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กิจกรรมพิเศษ ได้แก่ การจัดกิจกรรมเพือ ช่วยเหลือสังคม และการจัดกิจกรรมการแข่งขันเพือช่วยเหลือ
สังคม สามารถพยากรณ์ภาพลักษณ์องค์กรบริ ษทั ไทยนําทิพย์ จํากัดของกลุ่มวัยรุ่ นในเขตกรุ งเทพมหานคร
เนืองจากกิจกรรมทีทางบริ ษทั ไทยนําทิพย์ จํากัดสามารถเข้าถึงกลุ่มผูบ้ ริ โภคทีเป็ นวัยรุ่ นได้ดี และวัยรุ่ น
สามารถมีส่วนร่ วมในแต่ละกิจกรรมได้ดี ทําให้การตลาดโดยการจัดกิจกรรมพิเศษมีผลต่อการรับรู ้ของวัยรุ่ น
ในด้านภาพลักษณ์องค์กร ซึ งสอดคล้องกับแนวคิดของ เสรี วงษ์มณฑา. (2540:28-29) กล่าวว่า การตลาด
โดยการจัดเหตุการณ์พิเศษ เป็ นวิธีทีนิยมมากขึนในปั จจุบนั เพราะว่าเป็ นการสื อสารการตลาดทีสามารถจูงใจ
ให้ผบู ้ ริ โภคเข้ามามีส่วนร่ วมได้ และสามารถวัดผลได้ดว้ ยจํานวนของผูท้ ีเข้ามามีส่วนร่ วมในกิจกรรมและ
สนใจติดตามกิจกรรมทีเกิดขึน การตลาดโดยการจัดกิจกรรมพิเศษหรื อการตลาดเชิงกิจกรรม (Event
Marketing) ถือเป็ นเครื องมือทีเป็ นดวงดาวเด่น (Rising Star) มีประสิ ทธิ ภาพสู งและก่อให้เกิดผลกระทบทีดี
เพราะสามารถดึงผูช้ มให้เข้ามามีส่วนร่ วมในกิจกรรมได้มาก
การใช้เครื อข่ายการสื อสารทางอิเล็คทรอนิกส์ สามารถพยากรณ์ภาพลักษณ์องค์กรบริ ษทั ไทยนํา
ทิพย์ จํากัดของกลุ่มวัยรุ่ นในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 โดยการใช้เครื อข่าย
การสื อสารทางอิเล็คทรอนิกส์ และเว็บไซต์ของบริ ษทั ไทยนําทิพย์ จํากัดสามารถพยากรณ์ภาพลักษณ์
องค์กรบริ ษทั ไทยนําทิพย์ จํากัดของกลุ่มวัยรุ่ นในเขตกรุ งเทพมหานคร เนืองจากวัยรุ่ นนิยมใช้อินเตอร์ เน็ต
กันเป็ นจํานวนมาก ซึ งกิจกรรมทีทางบริ ษทั ไทยนําทิพย์ จํากัดต้องการจะสื อสารถึงกลุ่มผูบ้ ริ โภคทีเป็ น
วัยรุ่ นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้เป็ นอย่างดี ทําให้การใช้เครื อข่ายการสื อสารทางอิเล็คทรอนิกส์มีผลต่อการรับรู ้
ของวัยรุ่ นในด้านภาพลักษณ์องค์กร ซึ งสอดคล้องกับแนวคิดของ เสรี วงษ์มณฑา. (2540:28-29) กล่าวว่า
การใช้เครื องมือสื อสารอินเตอร์ เน็ต (Internet) อินเตอร์ เน็ตเป็ นระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เครื อข่ายหนึง ซึ ง
ติดต่อเชื อมโยงกันเป็ นเครื อข่ายใหญ่ และสามารถส่ งข้อมูลข่าวสารถึงกันได้อย่างกว้างขวาง ปั จจุบนั ผูใ้ ช้
อินเตอร์ เน็ตมีจาํ นวนเพิมมากขึน และการซื อขายสิ นค้าผ่านอินเตอร์ เน็ตก็ได้รับความนิ ยมมากขึน และ
งานวิจยั ของ นวพร จริ ยะนันตกุล. (2557) ได้ทาํ การศึกษาเรื อง การสื อสารการตลาดแบบครบวงจรของ
บริ ษทั ประกันชีวิต ทีมีความสัมพันธ์กบั แนวโน้มพฤติกรรมการตัดสิ นใจซือประกันชี วติ ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า การเปิ ดรับข่าวสารเกียวกับกิจกรรมเพือสังคมจากสื ออินเตอร์ เน็ต
เว็บไซต์โดยทัวไป สื อเว็บไซต์ของธนาคารไทยพาณิ ชย์ มีความสัมพันธ์กบั ภาพลักษณ์ดา้ นความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)
การโฆษณา สามารถพยากรณ์ภาพลักษณ์องค์กรบริ ษทั ไทยนําทิพย์ จํากัดของกลุ่มวัยรุ่ นในเขต
กรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 โดยการโฆษณา ได้แก่ ข้อมูลเกียวกับความ
รับผิดชอบต่อสังคมผ่านสื อวิทยุ โทรทัศน์ และข้อมูลเกียวกับความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านสื อสิ งพิมพ์
หนังสื อพิมพ์นิตยสาร แผ่นพับ สามารถพยากรณ์ภาพลักษณ์องค์กรบริ ษทั ไทยนําทิพย์ จํากัดของกลุ่มวัยรุ่ น
ในเขตกรุ งเทพมหานคร เนืองจากการโฆษณาสามารถดําเนินกิจกรรมได้หลายช่องทางไม่วา่ จะเป็ นวิทยุ
1775

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติและนานาชาติ ครังที ๗

SSRU2016

โทรทัศน์ หรื อนิ ตยสาร ซึ งแต่ละช่องทางก็เป็ นช่องทางทีกลุ่มวัยรุ่ นให้ความสนใจในสื อประเภทนันๆอยู่
แล้ว ทําให้การโฆษณาของบริ ษทั ไทยนําทิพย์ จํากัดทีต้องการสื อสารมีผลต่อาการรับรู ้ในกลุ่มวัยรุ่ นในด้าน
ภาพลักษณ์องค์กร ซึ งสอดคล้องกับแนวคิดของ เสรี วงษ์มณฑา. (2540:28-29) กล่าวว่า การโฆษณา
(Advertising) เป็ นการสื อสารข้อมูลโดยมีวตั ถุประสงค์เพือแจ้งข้อมูลข่าวสาร จูงใจ และเตือนความทรงจํา
เกียวกับสิ นค้า (Goods) และบริ การ (Service) หรื อความคิด (Ideas) ซึ งการโฆษณาเป็ นรู ปแบบของการสร้าง
การติดต่อสื อสารตราสิ นค้า (Brand Contact) ทีเป็ นทีนิยมใช้ทีสุ ด
ความรับผิดชอบต่ อสั งคม
การอาสาช่วยเหลือชุมชน สามารถพยากรณ์ภาพลักษณ์องค์กรบริ ษทั ไทยนําทิพย์ จํากัดของกลุ่ม
วัยรุ่ นในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 โดยการอาสาช่วยเหลือชุมชน ได้แก่
โครงการฟื นฟูลุ่มนําชี โครงการชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้และอยูด่ ีมีสุข และโค้ก เวิลด์ เพือเป็ นศูนย์ส่งเสริ ม
ความรู ้นอกห้องเรี ยน สามารถพยากรณ์ภาพลักษณ์องค์กรบริ ษทั ไทยนําทิพย์ จํากัดของกลุ่มวัยรุ่ นในเขต
กรุ งเทพมหานคร เนืองจากกิจกรรมการอาสาช่วยเหลือชุมชนเป็ นกิจกรรมทีวัยรุ่ นให้ความสนใจ และใน
หลายกิจกรรมมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงกิจกรรมได้เป็ นอย่างดี ทําให้การอาสาช่วยเหลือชุมชนมีผล
ต่อการรับรู ้ในกลุ่มวัยรุ่ นในด้านภาพลักษณ์องค์กร ซึ งสอดคล้องกับแนวคิดของ ฟิ ลิป คอตเลอร์ และแนนซี
ลี. (2005:23) กล่าวว่า รู ปแบบของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร การอาสาช่วยเหลือชุมชน
(Community Volunteering) เป็ นการสนับสนุนหรื อจูงใจให้พนักงาน คู่คา้ ร่ วมสละเวลาและแรงงานในการ
ทํางานให้แก่ชุมชนทีองค์กรตังอยูแ่ ละเพือ ตอบสนองต่อประเด็นปั ญหาทางสังคมทีองค์กรให้ความสนใจ
หรื อห่วงใย สอดคล้องกับ องค์การระหว่างประเทศ ว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO) กล่าวว่า ความรับผิดชอบต่อ
สังคมของธุ รกิจ (CSR) คือ การทีองค์กรตอบสนองต่อประเด็น ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ งแวดล้อม โดย
มุ่งทีการให้ประโยชน์หลัก คน ชุมชน และสังคม และงานวิจยั ของ ปวีณา สิ นขาว. (2556) ได้ทาํ การศึกษา
เรื อง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ งแวดล้อมทีส่ งผลต่อภาพลักษณ์ของบริ ษทั ไทยนําทิพย์ จํากัด จังหวัด
ปทุมธานี ผลการวิจยั พบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ งแวดล้อม ของบริ ษทั ไทยนําทิพย์ จํากัด มี
ความสัมพันธ์กบั ภาพลักษณ์องค์กรของบริ ษทั ไทยนําทิพย์ จํากัด โดย พบว่าด้านผูบ้ ริ โภค ด้านชุมชนและ
สังคม ด้านสิ งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กนั ในทิศทางเดียวกันกับภาพลักษณ์องค์กรของบริ ษทั ไทยนําทิพย์
จํากัด
การบริ จาคเพือการกุศล สามารถพยากรณ์ภาพลักษณ์องค์กรบริ ษทั ไทยนําทิพย์ จํากัดของกลุ่ม
วัยรุ่ นในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 โดยการบริ จาคเพือการกุศล ได้แก่
มูลนิธิไทยนําทิพย์โครงการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรี ยน จัดสรรงบประมาณกว่า 60 ล้านบาทสําหรับ
โครงการผนึกพลังบวกกับ โคคา - โคลา เพือบรรเทาทุกข์แก่ผปู ้ ระสบภัยและฟื นฟูประเทศไทยจากวิกฤตินาํ
ท่วม และบริ จาคเงินเพือสมทบทุนในการก่อสร้างอาคารในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และคณบดีคณะ
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แพทยศาสตร์ จุฬาฯ สามารถพยากรณ์ภาพลักษณ์องค์กรบริ ษทั ไทยนําทิพย์ จํากัดของกลุ่มวัยรุ่ นในเขต
กรุ งเทพมหานคร เนืองจากการบริ จาคเพือการกุศลทีบริ ษทั ไทยนําทิพย์ จํากัดดําเนินกิจกรรมนันได้จะ
กิจกรรมกับวัยรุ่ นโดยตรง เช่นการมอบทุนการศึกษาแก่เด็ก หรื อกิจกรรมช่วยเหลือจากวิกฤตินาท่
ํ วมก็เป็ น
เหตุการณ์ทีอยูใ่ นความสนใจจึงทําให้ การบริ จาคเพือการกุศลมีผลต่อการรับรู ้ในกลุ่มวัยรุ่ นในด้าน
ภาพลักษณ์องค์กร ซึ งสอดคล้องกับแนวคิดของ ฟิ ลิป คอตเลอร์ และแนนซี ลี. (2005:23) กล่าวว่า รู ปแบบ
ของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร การบริ จาคเพือการกุศล (Corporate Philanthropy) เป็ นการ
ช่วยเหลือไปทีประเด็นปั ญหาทางสังคมโดยตรง ในรู ปของการบริ จาคเงินหรื อวัตถุสิงของ เป็ นกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรทีพบเห็นในแทบทุกองค์กรธุ รกิจ งานวิจยั ของ ศุภิสรา ดวงแก้ว. (2557)
ได้ทาํ การศึกษาเรื อง การรับรู ้ของลูกค้าต่อกิจกรรมเพือสังคม (CSR) ทีมีผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กรดีแทค
ในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า การรับรู ้ของลูกค้าต่อกิจกรรมเพือสังคม ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็กและเยาวชน มีความสัมพันธ์กนั ภาพลักษณ์การมีส่วนร่ วมต่อสังคมขององค์กรดีแทค ด้วยเหตุผลว่า
องค์กรดีแทค ได้จดั ทําโครงการต่างๆในด้านพัฒนาคุณภาพชีวติ เด็กและเยาวชนเพือให้เยาชนและเด็กๆมี
คุณภาพชีวติ ทีดีขึน หรื อช่วยเหลือในด้านทุนทรัพย์ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาและคุณภาพชีวติ ทีดี
และงานวิจยั ของ รจนา หมืนสอน. (2553) ได้ทาํ การศึกษาเรื อง ภาพลักษณ์ดา้ นความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ งแวดล้อมของบริ ษทั ในเครื อของ ดาว ในประเทศไทย ผลการวิจยั พบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ งแวดล้อม ด้านการบริ จาค มีความสัมพันธ์ กับ ภาพลักษณ์ดา้ นความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ งแวดล้อม
ของบริ ษทั ในเครื อของ ดาว ในประเทศไทย
การประกอบธุ รกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม สามารถพยากรณ์ภาพลักษณ์องค์กรบริ ษทั ไทยนําทิพย์
จํากัดของกลุ่มวัยรุ่ นในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 โดยการประกอบธุ รกิจ
อย่างรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ ได้รับพระราชทานตราครุ ฑพ่าห์ โครงการ CSR-DIW และพันธกิจของ
องค์กรด้านสังคมรับผิดชอบต่อสิ งแวดล้อมและสร้างคุณค่าให้สังคม สามารถพยากรณ์ภาพลักษณ์องค์กร
บริ ษทั ไทยนําทิพย์ จํากัดของกลุ่มวัยรุ่ นในเขตกรุ งเทพมหานคร เนื องจากบริ ษทั ไทยนําทิพย์ จํากัดมี
แนวทางในการดําเนิ นธุ รกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมอย่างชัดเจน ซึ งในกลุ่มวัยรุ่ นเองก็รับรู ้ขอ้ มูลในจุดนี
เป็ นอย่างดี ทําให้การประกอบธุ รกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมมีผลต่อการรับรู ้ของกลุ่มวัยรุ่ นในด้าน
ภาพลักษณ์องค์กร ซึ งสอดคล้องกับแนวคิดของ ฟิ ลิป คอตเลอร์ และแนนซี ลี. (2005:23) กล่าวว่า การ
ประกอบธุ รกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม เป็ นการดําเนินกิจกรรมทางธุ รกิจอย่างพินิจพิเคราะห์ทงในเชิ
ั
ง
ป้ องกันด้วยการ หลีกเลียงการก่อให้เกิดปั ญหาทางสังคม หรื อในเชิงร่ วมกันแก้ไขด้วยการช่วยเหลือเยียวยา
ปั ญหาทางสังคมนันๆ ด้วยกระบวนการทางธุ รกิจ เพือการยกระดับสุ ขภาวะของชุมชนและการพิทกั ษ์
สิ งแวดล้อม โดยทีองค์กรธุ รกิจสามารถทีจะดําเนินการเอง หรื อเลือกทีจะร่ วมมือกับพันธมิตรภายนอกก็ได้
และงานวิจยั ของ ศุภิสรา ดวงแก้ว. (2557) ได้ทาํ การศึกษาเรื อง การรับรู ้ของลูกค้าต่อกิจกรรมเพือสังคม
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(CSR) ทีมีผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กรดีแทคในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยการรับรู ้ของ
ลูกค้าต่อกิจกรรมเพือสังคม (CSR) มีความสัมพันธ์กบั ภาพลักษณ์การมีส่วนร่ วมต่อสังคมขององค์กรดีแทค
ข้ อเสนอแนะ
1. ผูบ้ ริ หารควรจะดําเนินนโยบายหรื อกลยุทธ์ในการสร้างภาพลักษณ์องค์กร โดยมุ่งเน้นไปยังกลุ่ม
วัยรุ่ นทีเป็ นเพศชาย ทีมีอายุ 20 – 22 ปี มีระดับการศึกษามหาวิทยาลัยหรื อเทียบเท่า มีรายได้เฉลียต่อเดือนที
ได้รับ 10,500 บาทขึนไป และมีรายได้เฉลียของครอบครัวต่อเดือน 76,750 บาทขึนไป เนืองจากผลการศึกษา
พบว่าวัยรุ่ นในกลุ่มนีเป็ นกลุ่มมีค่าเฉลียภาพลักษณ์องค์กรบริ ษทั ไทยนําทิพย์ จํากัดทีดี
2. ผูบ้ ริ หารควรให้ความสําคัญกับการสื อสารการตลาดแบบครบวงจร การตลาดโดยการจัดกิจกรรม
พิเศษ เช่น การประกวด การแข่งขัน การฉลอง การเปิ ดตัวสิ นค้าใหม่ เป็ นต้น เพราะเป็ นการดึงให้วยั รุ่ นเข้า
มามีส่วนร่ วมได้ดี และเป็ นการสร้างภาพลักษณ์ทีดีให้กบั องค์กร เนืองจากผลการศึกษาพบว่า การตลาดโดย
การจัดกิจกรรมพิเศษทีเพิมขึน มีผลทําให้ภาพลักษณ์องค์กรบริ ษทั ไทยนําทิพย์ จํากัดของกลุ่มวัยรุ่ นดีขึน
3. ผูบ้ ริ หารควรใช้เครื องมือการสื อสารทางอิเล็คทรอนิกส์เพิมมากขึน เพราะปั จจุบนั มีผใู ้ ช้
อินเตอร์ เน็ตจํานวนเพิมมากขึนโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่ น ซึ งจะทําให้บริ ษทั สามารถส่ งข้อมูลข่าวสารถึงกันได้
อย่างกว้างขวางและรวดเร็ ว และเป็ นการสร้างภาพลักษณ์ทีดีให้กบั องค์กร เนืองจากผลการศึกษาพบว่า การ
ใช้เครื อข่ายการสื อสารทางอิเล็คทรอนิกส์ทีเพิมขึนมีผลทําให้ภาพลักษณ์องค์กรบริ ษทั ไทยนําทิพย์ จํากัด
ของกลุ่มวัยรุ่ นดีขึน
4. ผูบ้ ริ หารควรรักษามาตรฐานการโฆษณาขององค์กร การเลือกใช้สือต่างๆในการโฆษณา ไม่วา่ จะ
เป็ นวิทยุ โทรทัศน์ และสิ งพิมพ์ให้ดีอย่างต่อเนื องเพราะในกลุ่มวัยรุ่ นมีการรับรู ้โฆษณาอยูใ่ นระดับดีอยูแ่ ล้ว
ซึ งจากการศึกษาพบว่าการโฆษณาทีเพิมขึนมีผลทําให้ภาพลักษณ์องค์กรบริ ษทั ไทยนําทิพย์ จํากัดของกลุ่ม
วัยรุ่ นเพิมขึนไม่มากเมือเทียบกับการการตลาดโดยการจัดกิจกรรมพิเศษ และการใช้เครื อข่ายการสื อสารทาง
อิเล็คทรอนิกส์
5. ในการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั ไทยนําทิพย์ จํากัด ผูบ้ ริ หารควร
มุ่งเน้นไปทีการจัดกิจกรรมอาสาช่วยเหลือชุมชน โดยสนับสนุนหรื อจูงใจให้ผบู ้ ริ โภคมีส่วนร่ วมในการ
ทํางานให้แก่ชุมชน ซึ งจะเป็ นการสร้างภาพลักษณ์ทีดีให้กบั องค์กร เนืองจากผลการศึกษาพบว่า การอาสา
ช่วยเหลือทีเพิมขึน มีผลทําให้ภาพลักษณ์องค์กรบริ ษทั ไทยนําทิพย์ จํากัดของกลุ่มวัยรุ่ นดีขึน
6. ผูบ้ ริ หารควรจะต้องดําเนินการบริ จาคเพือการกุศล ซึงนับว่าเป็ นส่ วนหนึงในการดําเนินกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร โดยควรทีจะบริ จาคช่วยเหลือในส่ วนทีเป็ นประเด็นหรื อปั ญหาสังคมที
สําคัญในช่วงเวลานัน ซึ งสามารถจะบริ จาคได้ทงเงิ
ั น วัตถุสิงของหรื อแม้แต่การจัดกิจกรรมเพือช่วยเหลือก็
ได้ ซึ งจากการศึกษาพบว่าการบริ จาคเพือการกุศลก็เป็ นอีกหนึงส่ วนในการเพิมภาพลักษณ์ทีดีให้กบั องค์กร
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โดยการบริ จาคเพือการกุศลทีเพิมขึน มีผลทําให้ภาพลักษณ์องค์กรบริ ษทั ไทยนําทิพย์ จํากัดของกลุ่มวัยรุ่ นดี
ขึน
7. ผูบ้ ริ หารควรส่ งเสริ มกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ด้านการประกอบธุ รกิจอย่าง
รับผิดชอบต่อสังคม โดยอาจจะต้องดําเนินกลยุทธ์ให้ผบู ้ ริ โภคสามารถรับรู ้เพิมมากขึนจากเดิมว่าองค์กร
ประกอบธุ รกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม ซึ งจะเป็ นส่ วนช่วยในการเพิมภาพลักษณ์ทีดีให้กบั องค์กร เนืองจาก
ผลการศึกษาพบว่า การประกอบธุ รกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมทีเพิมขึน มีผลทําให้ภาพลักษณ์องค์กรบริ ษทั
ไทยนําทิพย์ จํากัดของกลุ่มวัยรุ่ นดีขึน
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั;งต่ อไป
1. ควรมีการศึกษาการรับรู ้การสื อสารการตลาดแบบครบวงจรและความรับผิดชอบต่อสังคมทีมีผล
ต่อภาพลักษณ์องค์กร ของกลุ่มวัยรุ่ นในเขตกรุ งเทพมหานคร เปรี ยบเทียบกับบริ ษทั คู่แข่ง เพือนํามาวิเคราะห์
ให้บริ ษทั จะได้ดาํ เนินธุ รกิจโดยได้เปรี ยบในการแข่งขันทางการค้า
2. ควรมีการศึกษาการรับรู ้การสื อสารการตลาดแบบครบวงจรและความรับผิดชอบต่อสังคมทีมีผล
ต่อภาพลักษณ์องค์กร ในกลุ่มตัวอย่างทีมีความแตกต่างออกไป ไม่วา่ จะเป็ นช่วงอายุอืนๆ หรื อพืนทีอืน
นอกเหนือจากเขตกรุ งเทพมหานคร เพือให้ทราบถึงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคทีมีลกั ษณะทางประชากรศาสตร์
ทีแตกต่างกันออกไป แล้วนํามาเป็ นข้อมูลในการดําเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้ตรงกับ
ผูบ้ ริ โภคได้ดี
3. ควรมีการศึกษาการรับรู ้การสื อสารการตลาดแบบครบวงจรและความรับผิดชอบต่อสังคมทีมีผล
ต่อภาพลักษณ์องค์กรในองค์กรอืนๆ เพือให้ทราบถึงข้อมูลเกียวกับผูบ้ ริ โภคทีเป็ นกลุ่มวัยรุ่ น และนํามาเป็ น
แนวทางดําเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรทีมุ่งเน้นไปทีกลุ่มวัยรุ่ นให้ได้ผลดีขึน
4. ควรมีการศึกษาภาพลักษณ์องค์กร มีผลต่อพฤติกรรมการซื อ ความภักดี ของกลุ่มวัยรุ่ นในเขต
กรุ งเทพมหานคร เพือให้ทราบว่าภาพลักษณ์องค์กรด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมีผลต่อพฤติกรรมการซื อ
ความภักดีของผูบ้ ริ โภคเป็ นอย่างไร รวมถึงเป็ นแนวทางในการดําเนินธุ รกิจให้ประสบความสําเร็ จสู งสุ ด
เอกสารอ้ างอิง
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