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55602365 : สาขาวิชาการประกอบการ 
คําสําคญั : การแนะนําบอกตอ ความจงรักภักดี ความรับผิดชอบตอสังคม การสื่อสารกลยุทธทาง

การตลาด 
  ศุภศิริ ศรีตระกูล : อิทธิพลของภาพลักษณในดานความรับผิดชอบตอสังคมที่มีตอความ
พึงพอใจในการส่ือสารกลยุทธทางการตลาดของผูบริโภคชาเขียวพรอมดื่มอิชิตันในพื้นที่สยามสแควร
และสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร.  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ : ผศ.ดร.วิโรจน เจษฎาลักษณ. 
147 หนา. 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาการรับรูภาพลักษณขององคกรในดานความ
รับผิดชอบตอสังคม ความพึงพอใจของผูบริโภคในการสื่อสารกลยุทธทางการตลาดของอิชิ ตัน ความ
จงรักภักดีตอตราสินคาอิชิตัน การแนะนําและบอกตอผลิตภัณฑอิชิตัน 2) อิทธิพลของภาพลักษณองคกรใน
ดานความรับผิดชอบตอสังคมที่มีตอความพึงพอใจในการสื่อสารกลยุทธทางการตลาดของผูบริโภคอิชิตัน  3) 
ศึกษาอิทธิพลของความพึงพอใจในการสื่อสารกลยุทธทางการตลาดที่มีตอความจงรักภักดีตอตราสินคาอิชิตัน 
4) ศึกษาอิทธิพลของความพึงพอใจในการสื่อสารกลยุทธทางการตลาดท่ีมีตอการแนะนําและบอกตอ
ผลิตภัณฑอิชิตัน 5) ศึกษาอิทธิพลของความจงรักภักดีตอตราสินคาที่มีตอการแนะนําและบอกตอผลิตภัณฑอิ
ชิตัน กลุมตัวอยาง คือ ผูบริโภคที่มีประสบการณในการดื่มชาเขียวพรอมดื่มอิชิตันในพื้นที่สยามสแควรและ
สยามพารากอน กรุงเทพมหานคร จํานวน 384 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย สถิติที่ใชใน
การวิเคราะหขอมูล คือ รอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ทดสอบ
สมมติฐานการวิเคราะหความถดถอยอยางงายและแบบพหุคูณ ผลการวิจัยพบวา 1) การรับรูภาพลักษณ
องคกรในดานความรับผิดชอบตอสังคมของอิชิตันและความพึงพอใจในการส่ือสารกลยุทธการตลาดของ
ผูบริโภคอิชิตันในภาพรวมอยูในระดับมาก 2) ความจงรักภักดีตอตราสินคาอิชิตันและการแนะนําและบอก
ตอผลิตภัณฑอิชิตันในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา 1) ภาพลักษณองคกร
ในดานความรับผิดชอบตอสังคมของอิชิตันมีอิทธิพลทางบวกตอความพึงพอใจในการส่ือสารกลยุทธทาง
การตลาดของผูบริโภคอิชิตัน 2) ความพึงพอใจในการสื่อสารกลยุทธทางการตลาดของผูบริโภคอิชิตันมี
อิทธิพลทางบวกตอความจงรักภักดีในตราสินคาอิชิตัน 3) ความพึงพอใจในการสื่อสารกลยุทธทางการตลาด
ของผูบริโภคอิชิตันมีอิทธิพลทางบวกตอการแนะนําและบอกตอผลิตภัณฑอิชิตัน 4) ความจงรักภักดีในตรา
สินคาอิชิตันมีอิทธิพลทางบวกกับการแนะนําและบอกตอผลิตภัณฑอิชิตัน ซึ่งผลจากการศึกษานี้จะทําให
ผูประกอบการตระหนักถึงความสําคัญของกิจกรรมในดานความรับผิดชอบตอสังคมและการสื่อสารกลยุทธ
ทางการตลาด เพื่อที่จะสามารถรักษาหรือเพิ่มสวนแบงทางการตลาดที่ครอบครองอยูได 
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55602365 : MAJOR : ENTREPRENEURSHIP 
KEY WORD :  WORD OF MOUTH, BRAND LOYALTY, CORPORATE SOCIAL 

RESPONSIBILITY (CSR), MARKETING STRATEGY COMMUNICATION                 
 SUPPASIRI  SRITRAKUL : INFLUENCE OF CORPORATE SOCIAL 
RESPONSIBILITY IMAGE ON SATISFACTION IN MARKETING STRATEGY COMMUNICATION 
OF INSTANT ICHITAN GREEN TEA CONSUMERS IN SIAM SQUARE AND SIAM PARAGON, 
BANGKOK. THESIS ADVISOR : ASST.PROF.VIROJ JADESADALUG, Ph.D. 147 pp. 
 
 
 This research aims to study 1) the perception of CSR image, satisfaction in 
marketing strategy communication, brand loyalty and word of mouth communication 2) the 
influence of perceived CSR image on satisfaction in marketing strategy communication 3) the 
influence of satisfaction in marketing strategy communication on brand loyalty and word of 
mouth communication 4) the influence of brand loyalty on word of mouth communication. The 
research tool is a questionnaire to use with the sample consists of 384 instant Ichitan green 
tea consumers in Siam Square and Siam Paragon, Bangkok. The Statistics uses for data 
analysis are percentage, mean, standard deviation, correlation coefficient and hypothesis 
testing in simple and multiple regression analysis. The research results found that 1) The 
attitude toward the perception of CSR image and satisfaction in marketing strategy 
communication was high. 2) The attitude toward brand loyalty and word of mouth 
communication was medium. For hypothesis testing, 1) the perception of CSR image has a 
positive influence on satisfaction in marketing strategy communication. 2) Satisfaction in 
marketing strategy communication has a positive influence on brand loyalty. 3) Satisfaction in 
marketing strategy communication has a positive influence on word of mouth communication 
and 4) brand loyalty has a positive influence on word of mouth communication. These results 
will make entrepreneur aware of CSR activities and marketing strategy communication in 
order to maintain or increase market share. 
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วิทยานิพนธฉบับนี้ สําเร็จสมบูรณดวยความสนับสนุนและความกรุณาจาก ผูชวยศาสตราจารย 
ดร.วิโรจน เจษฎาลักษณ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ อาจารย ดร.สวรรยา ธรรมอภิพล ประธาน
กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ อาจารย ดร.จันทนา แสนสุข และอาจารย ดร.พิมพาภรณ พ่ึงบุญพาณิชย 
กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ ที่กรุณาเสียสละเวลาอันมีคาเพ่ือใหคําปรึกษาแนะนํา ตรวจสอบและให
ขอเสนอแนะตางๆ เพ่ือปรับปรุงวิทยานิพนธฉบับนี้ใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น ตลอดจนอาจารยทุกทานใน
โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการประกอบการ) และอาจารยพิเศษภายนอกที่ไดมอบ
ความรูอันมีคุณคาและเปนประโยชนตอการจัดทํางานวิจัยอยางดียิ่ง  ผูวิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเปน
อยางสูงไว ณ ที่นี้ 

ผูวิจัยขอขอบพระคุณ อาจารย ดร.เกริกฤทธิ์ อัมพะวัต อาจารยประพล เปรมทองสุข และ
อาจารยภาวิณี กาญจนาภา ที่ใหความกรุณาเปนผูเชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถามท่ีใชในการวิจัยตลอดจน
ความถูกตองของภาษา เนื้อหา และยังไดกรุณาใหคําแนะนําดีๆแกผูวิจัยจนวิทยานิพนธสําเร็จไดดวยดี 

นอกจากนี้ผู วิจัยขอขอบคุณผูตอบสอบถามในพื้นที่สยามสแควรและสยามพารากอน 
กรุงเทพมหานครทุกทานที่ไดใหความอนุเคราะหในการจัดเก็บขอมูลและรวบรวมแบบสอบถาม ซึ่งเปน
สวนหนึ่งที่ทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงดวยดี ขอขอบคุณเพ่ือนๆ สาขาวิชาการประกอบการ รุน 5 
ที่ใหคําแนะนําและใหความชวยเหลือที่ดีตลอดระยะเวลาที่ศึกษาและทํางานวิจัยในคร้ังนี้  ขอขอบคุณ
บัณฑิตวิทยาลัยที่ใหขอมูลและคําแนะนําในการทําวิทยานิพนธ รวมทั้งตรวจความถูกตองของรูปเลม
วิทยานิพนธ 

ทายที่สุด ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ภรรยา และญาติพ่ีนองทุกทานที่ใหการสงเสริม
สนับสนุนและเปนกําลังใจแกผูศึกษาตลอดมาจนประสบความสําเร็จในครั้งนี้ คุณคาและประโยชนจาก
การศึกษาในคร้ังนี้ขอมอบแดบุพการีและผูมีพระคุณทุกทาน 
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