
27ปีที่ 41 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564

จันทร์เจ้า สุภรรุ่งเจริญ
 
และ ทิพย์รัตน์ เลาหวิเชียร     

วารสารวิชาการ	 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

	  	ปีที่ 41 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564

he Relationship between Corporate Social 

Responsibility to the Brand Image and Brand 

Loyalty of Green Leaf Hotel Group

Janjao Supornrungcharoen
1,
* and Tipparat Laohavichien

2

T

1
 School of Accountancy, University of the Thai Chamber of Commerce

2 
Department of Operations Management, Business Administration Major, Kasetsart University

* Corresponding author. E-mail: janjao_sup@utcc.ac.th

Received: February 9, 2021  Revised: May 11, 2021  Accepted: June 11, 2021 

Abstract

 The objectives of this study are to investigate a level of respondents’ opinions on

corporate social responsibility, brand image, and brand loyalty, and examine the relationship 

between corporate social responsibility and brand image, the relationship between corporate

social responsibility and brand royalty, and the relationship between brand image and brand 

loyalty. By using survey data collected from customers of hotels in the Green Leaf Hotel Group 

and analyzing them through the Independent Sample t-test, one-way ANOVA (F-test), Regression 

Analysis, Pearson’s Correlation Coefficient, and Spearman rank, the findings reveal that while 

gender, status, and education level have no effect on the respondents’ opinions, age (specifically, 

between 26-33 years) and monthly income (specifically, between 25,001-35,000 Baht) do have 

effect on individual opinions on corporate social responsibility of the hotels in the Green Leaf Hotel 

Group. Lastly, this study finds that corporate social responsibility is positively associated with brand 

image and with brand loyalty as well as brand image is positively associated with brand loyalty.
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บทคัดย่อ

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของผู้รับบริการจากโรงแรมเก่ียวกับความรับ

ผิดชอบต่อสังคม ภาพลักษณ์ตราสินค้า และความภักดีในตราสินค้าของกลุ่มโรงแรมใบไม้เขียว และเพื่อศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมและภาพลักษณ์ตราสินค้า ความรับผิดชอบต่อสังคมและ

ความภักดีในตราสินค้า ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์ตราสินค้าและความภักดีในตราสินค้า จากการใช้แบบ

ส�ารวจและทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติวิเคราะห์ ซึ่งได้แก่ Independent Sample t-test, one-way ANOVA 

(F-test), Regression Analysis, Pearson’s Correlation Coefficient และ Spearman Rank Correlation 

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศ สถาพภาพ และระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับความ

รับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มโรงแรมใบไม้เขียวไม่แตกต่างกัน ในขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุระหว่าง 

26-33 ปี และรายได้ต่อเดือนในช่วงระหว่าง 25,001-35,000 บาท มีความคิดเห็นเก่ียวกับความรับผิดชอบ

ต่อสังคมของกลุ่มโรงแรมใบไม้เขียวแตกต่างกัน นอกจากนี้ ผลการวิเคราะห์ ยังพบว่า ความรับผิดชอบ

ต่อสังคมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับภาพลักษณ์ตราสินค้าและความภักดีในตราสินค้า และภาพลักษณ์

ตราสินค้ามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความภักดีในตราสินค้า

ค�ำส�ำคัญ: ความรับผิดชอบต่อสังคม ภาพลักษณ์ตราสินค้า ความภักดีในตราสินค้า กลุ่มโรงแรมใบไม้เขียว



29ปีที่ 41 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564

จันทร์เจ้า สุภรรุ่งเจริญ
 
และ ทิพย์รัตน์ เลาหวิเชียร

บทน�า

 ธุรกิจโรงแรมเป็นอุตสาหกรรมการบริการด้านที่พักแรม ซ่ึงมีความส�าคัญต่อภาคเศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศเป็นอย่างมาก ถือเป็นรากฐานของการพัฒนาอุตสาหกรรมในภาคการผลิต การบริการ และการเงิน 

โดยก่อให้เกิดการจ้างงานและการสร้างอาชีพ รวมทั้งเป็นแหล่งในการก่อให้เกิดรายได้ การท่องเที่ยวทั้งจาก

นกัท่องเทีย่วชาวไทยและชาวต่างชาต ิทัง้นีจ้ากการขยายตวัทางเศรษฐกิจของภาคอตุสาหกรรมการบริการ ท�าให้

ธุรกิจโรงแรมต้องตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในจ�านวนท่ีเพ่ิมมากข้ึนด้วย จนส่งผลกระทบเชิงลบ

ต่อความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) เช่น อากาศ เสียง การใช้พลังงาน

และมลพษิในการเกิดของเสียทางชีวภาพ เป็นต้น (Chan, 2013a) ดงันัน้ ธรุกิจโรงแรมจงึเร่ิมให้ความส�าคญัและ

ตระหนักถึงกระแสความรับผิดชอบต่อสังคม โดยด�าเนินการวางแนวทางการน�าความรับผิดชอบต่อสังคมมา

เป็นกลยทุธ์ส�าหรับองค์การในภาคการบริการเพ่ือลดผลกระทบเชิงลบของธุรกิจโรงแรมทีม่ต่ีอธรรมชาต ิวัฒนธรรม 

และสภาพแวดล้อมทางสังคม (Chan, 2013b) ซึ่งมีส่วนช่วยท�าให้องค์การสามารถอยู่รอดได้ในระยะยาวอย่าง

ย่ังยืน โดยมุ่งเน้นการตลาดที่สร้างความสมดุลระหว่างก�าไรขององค์การ และความรับผิดชอบต่อสังคมและ

ส่ิงแวดล้อมควบคู่กัน เพ่ือตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของสังคม รวมทั้งเพ่ิมขีดความสามารถ

ภายใต้การแข่งขันทางการตลาดที่สูงข้ึน (Kotler & Lee, 2015) ซ่ึงประกอบด้วยความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ

คณุภาพของส่ิงแวดล้อม และความยตุธิรรมทางสังคม (Van Marrewijk, 2003) ดงันัน้ ความรับผดิชอบต่อสงัคม

ขององค์การ จึงถูกน�ามาใช้เป็นเคร่ืองมือหนึ่งในเชิงกลยุทธ์ทางการตลาดที่ดี เนื่องจากเป็นข้อได้เปรียบของ

องค์การในการสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้า (Brand Image) และทัศนคติการรับรู้เชิงบวกให้แก่ผู้บริโภค (Porter 

& Kramer, 2006) ซ่ึงมีความเต็มใจและยินดีที่จะจ่ายซ้ือสินค้าและบริการที่เพ่ิมข้ึน รวมถึงแนะน�าผู้บริโภค

รายอื่นจนสามารถบรรลุถึงความภักดีในตราสินค้า (Brand Loyalty) ท�าให้ได้เปรียบในการแข่งขันทางการตลาด

อย่างยั่งยืน (Rudez, 2010)

 ส�าหรับธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยได้เร่ิมให้ความส�าคัญต่อกระแสของความรับผิดชอบต่อสังคม

เช่นเดยีวกัน โดยขับเคลือ่นเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมทีเ่ป็นมติรกับส่ิงแวดล้อม และการสร้างมลูค่าบริการทีม่มีลูค่า

สูงตามโครงการ “การบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเภทโรงแรม (Green Hotel)” เพื่อส่งเสริมศักยภาพ

ขององค์การให้มีการใช้ทรัพยากร และพลังงานอย่างคุ้มค่า มีการจัดการส่ิงแวดล้อมที่ดีและมีประสิทธิภาพ 

รวมถึงการยกระดบัมาตรฐานการบริการให้เป็นมติรกับส่ิงแวดล้อมมากข้ึน (กรมส่งเสริมคณุภาพส่ิงแวดล้อม [สส], 

2562) ซ่ึงส่งผลท�าให้ธรุกิจโรงแรมทีเ่ป็นมติรกับส่ิงแวดล้อมจะมภีาพลกัษณ์ตราสินค้าทีด่ทีีส่ร้างทศันคตเิชิงบวก

แก่ผู้บริโภค โดยสามารถดึงดูดลูกค้ารายใหม่และรักษาลูกค้ารายเดิมที่มีความภักดีในตราสินค้าให้คงอยู่ ซึ่งจะ

สร้างผลก�าไรได้ในระยะยาว และมีการเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง (Keller, 1993) แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีธุรกิจ

โรงแรมในประเทศไทยอกีเป็นจ�านวนมากทียั่งไม่ให้ความส�าคญัต่อความรับผดิชอบทางสังคมมากเท่าทีค่วร ซ่ึงเหน็

ได้จากจ�านวนธุรกิจโรงแรมที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกในโครงการโรงแรมใบไม้เขียวมีเพียงจ�านวน 217 แห่ง (มูลนิธิ

ใบไม้เขียว, ม.ป.ป.ข) จากจ�านวนทั้งหมด 5,538 แห่ง (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า [พค], 2561) คิดเป็นอัตรา

ร้อยละ 0.039 ดังน้ัน จึงท�าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะเพ่ิมเติมช่องว่างในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ
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ความรับผิดชอบต่อสังคมในมิติด้านสิ่งแวดล้อม ด้านผู้บริโภค และด้านสังคมและชุมชน ว่ามีผลต่อภาพลักษณ์

ตราสินค้าและความภักดีในตราสินค้าของธุรกิจโรงแรมใบไม้เขียว เพ่ือให้ข้อมูลส�าหรับเป็นแนวทางน�าไป

ก�าหนดวิสัยทัศน์ และวางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดล้อมสู่การพัฒนา

อย่างยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ภาพลักษณ์ตราสินค้า และความภักดี

ในตราสินค้าของกลุ่มโรงแรมใบไม้เขียว

 2. เพือ่ศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างความรับผดิชอบต่อสังคมทีม่ต่ีอภาพลกัษณ์ตราสินค้า และความภกัดี

ในตราสินค้าของกลุ่มโรงแรมใบไม้เขียว

 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์ตราสินค้าและความภักดีในตราสินค้าของกลุ่มโรงแรม

ใบไม้เขียว

ทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม

 แนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นมาเป็นระยะเวลานานแล้ว แต่เริ่มเป็น

รูปธรรมในศตวรรษที่ 20 โดยการแสดงความคิดเห็นของนักวิชาการเก่ียวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของ

นักธุรกิจในประเทศสหรัฐอเมริกา นับเป็นจุดเร่ิมต้นของการศึกษาและการอภิปรายเชิงวิชาการด้าน

ความรับผดิชอบต่อสังคมในวงกว้างข้ึนเป็นล�าดบัจนถึงปัจจบุนั ท�าให้บทบาทขององค์การธุรกิจเร่ิมให้ความส�าคญั

เก่ียวกับความรับผิดชอบต่อสังคมเพิ่มมากข้ึน โดยในอดีตที่มุ่งสร้างเฉพาะความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ

ที่แสดงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียเพียงกลุ่มเดียว คือ ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน ด้วยการสร้างมูลค่าเพ่ิม

ของราคาหุ้นและการท�าก�าไรสูงสุดขององค์การ (ศิลปพร ศรีจั่นเพชร, 2560) ต่อมาได้เปลี่ยนแนวความคิด

เกี่ยวกับความเชื่อที่ว่าองค์การธุรกิจเป็นสถาบันทางเศรษฐกิจ (Economic Institute) ที่ต้องปฏิบัติตนให้ถูกต้อง

ตามกฎหมาย และยังเป็นสถาบันทางสังคม (Social Institute) ที่มีส่วนส�าคัญในการดูแลส่งเสริมและพัฒนา

ทางสังคม จึงเกิดแนวคิดใหม่ในการเช่ือมโยงไปยังผู้ที่มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นที่เก่ียวกับองค์การธุรกิจเพ่ิมมากข้ึน 

ดงันัน้ จากการแสวงหาเพียงก�าไรขององค์การเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และการปฏบิตัติามกฎหมาย ยงัได้

ขยายครอบคลุมไปสู่ด้านสิ่งแวดล้อม และสังคม ดังนั้น ขอบเขตความรับผิดชอบขององค์การธุรกิจจึงได้ขยาย

มาสู่สาธารณชนภายนอกในวงกว้าง (Carroll, 2004) 

 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมกับธุรกิจโรงแรม

 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มีภารกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยได้ก�าหนดเป้าหมาย

เก่ียวกับการท่องเทีย่วให้มคีวามสอดคล้องกับแผนยทุธศาสตร์ชาตใินด้านการท่องเทีย่ว (ยทุธศกัดิ ์สภุสร, 2562) 
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ซ่ึงในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมที่ต้องเปลี่ยนรูปแบบการบริการ

ในการสร้างมูลค่าบริการที่มีมูลค่าค่อนข้างต�่าไปสู่บริการที่มีมูลค่าสูง (High Value Service) เช่น ยกระดับ

มาตรฐานของการบริการให้เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม การสร้างโรงแรมให้เข้ากับชุมชนและวัฒนธรรม เป็นต้น 

(หทัยชนก รัตนถาวรกิติ, ฐานิดา สิทธิเสือ, และคเชนทร์ วัฒนะโกศล, 2560) จึงส่งผลท�าให้ธุรกิจโรงแรมเริ่มให้

ความสนใจด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ิมมากข้ึน เพื่อให้สอดคล้องกับกระแสและความต้องการของสังคม 

นอกจากนี ้ภาครัฐยงัได้จดัสรรงบประมาณเพ่ือสนบัสนนุและรณรงค์ให้ผูบ้ริโภคมส่ีวนร่วมในการใช้พลงังานและ

ทรัพยากรรู้คุณค่า โดยพิจารณาเลือกใช้บริการโรงแรมที่ได้รับการรับรองด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม เช่น 

การได้รับเกียรติบัตรใบไม้เขียว และได้รับการรับรองด้าน ISO 14001 เป็นต้น (อรอุมา เกิดศรีเหล็ก, ม.ป.ป.) 

ซ่ึงในปัจจบุนัจงึเป็นเหตผุลหนึง่ของผูบ้ริโภคทีต่ดัสินใจเลอืกรับบริการธรุกิจโรงแรมทีม่คีวามรับผดิชอบต่อสังคม 

(ชุติมา วุ่นเจริญ, 2556) ดังนั้นธุรกิจโรงแรมจึงน�าภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม มาเป็นกลยุทธ์ทาง

การตลาดและประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน โดยเสนอภาพลักษณ์ที่มี

ความแตกต่างเหนือจากคู่แข่ง (Porter & Kramer, 2006) ซึ่งท�าให้แนวคิดที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม

น�ามาใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Martínez, Pérez, & del Bosque, 2014)

 โรงแรมใบไม้เขียว

 สมาคมโรงแรมไทย เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ท�าหน้าที่ในการสร้างมาตรฐานการจัดการด้านส่ิงแวดล้อม

เพ่ือยกระดบัการบริการของธรุกิจโรงแรมให้เป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม และเป็นทีย่อมรับในกลุม่ผูป้ระกอบการธุรกิจ

โรงแรมภายใต้ช่ือ “มลูนธิิใบไม้เขียว (Green Leaf Foundation)”  ในการจดัท�ามาตรฐานแบบประเมนิการรักษา

สิ่งแวดล้อมในการด�าเนินงานโรงแรม (สมาคมโรงแรมไทย, ม.ป.ป.)

 โครงการใบไม้เขียว (Green leaf) เป็นโครงการที่จัดตั้งข้ึนโดยมูลนิธิใบไม้เขียว เมื่อปลายปี 2540

เพ่ือด�าเนินการในการพัฒนาประสิทธิภาพของการใช้พลังงาน และคุณภาพส่ิงแวดล้อมของธุรกิจการท่องเที่ยว

และการโรงแรม มูลนิธิใบไม้เขียว (ม.ป.ป.ก) ได้อธิบายวัตถุประสงค์ของโครงการใบไม้เขียว ดังนี้

 1. เพ่ือผลักดันให้ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวมีการพัฒนามาตรฐานการด�าเนินงานและส่งเสริม

คุณภาพสิ่งแวดล้อม

 2. เพ่ือพัฒนามาตรฐานการจัดการด้านส่ิงแวดล้อมในธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว ให้สอดคล้อง

กับความต้องการของผู้ใช้บริการ และมีการพัฒนาประสิทธิภาพของเทคโนโลยี

 3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมในธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว

 4. เพื่อพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างศักยภาพของธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน

 ทั้งนี้ธุรกิจโรงแรมที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มโรงแรมใบไม้เขียว จะมุ่งเน้นเก่ียวกับการใช้พลังงาน

และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า โดยควบคู่ไปกับการบริหารคุณภาพโรงแรม ภายใต้แนวคิด

“รู้ประหยัด รักษ์สิ่งแวดล้อม” รวมทั้งให้ความส�าคัญในด้านอื่น ๆ ตามที่ อรอุมา เกิดศรีเหล็ก ( ม.ป.ป.) อธิบาย

ไว้ ดังนี้
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ความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า และความภักดีในตราสินค้าของกลุ่มโรงแรมใบไม้เขียว

 1. การควบคุมคุณภาพของเสีย และการบ�าบัดน�้าทิ้งให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ

 2. มมีาตรการในด้านการรักษาความปลอดภยั การเก็บรักษา การใช้ และการจดัการทีเ่ก่ียวกับเช้ือเพลงิ 

แก๊ส และสารพิษ

 3. มีนโยบายและมาตรการที่เป็นมิตรในด้านสิ่งแวดล้อม

 4. มีการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากการให้บริการ ตั้งแต่การคัดแยกขยะ รวมถึงน�้าทิ้งที่เป็นมลพิษ

 5. มกีารใช้พลงังานไฟฟ้าและพลงังานน�า้ให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพ รวมทัง้ให้เกิดการประหยดัของ

พลังงาน เช่น การเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน เช่น หลอดไฟ ก็อกน�้า และสุขภัณฑ์ เป็นต้น

 6. ให้ความส�าคญัในการจดัซ้ือทีต้่องเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม เช่น เลอืกใช้ส่ิงของต่าง ๆ  ทัง้ในส�านกังาน

และส่วนงานบริการลูกค้า โดยค�านึงถึงผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรอง หรือมีความใส่ใจสิ่งแวดล้อม

 7. มีมาตรการในการควบคุมคุณภาพในการถ่ายเทอากาศภายในอาคารโรงแรม

 8. เน้นการเสริมสร้างจติส�านกึให้กับเจ้าหน้าทีโ่รงแรมทกุระดบัช้ัน รวมถึงการรณรงค์ให้ลกูค้าใช้พลงังาน

อย่างมีประสิทธิภาพ

 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ตราสินค้า

 ภาพลักษณ์ตราสินค้า (Brand Image) เป็นเคร่ืองมือส�าคัญที่ท�าให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้า

หรือบริการขององค์การ โดยเกิดการเรียนรู้และใช้ประสบการณ์ตรงที่รับรู้ต่อสิ่งที่คาดหวังจากภาพลักษณ์

ตราสินค้าเชิงบวก ท�าให้เกิดการจดจ�าได้ของผู้บริโภค (Keller, 2003) ซ่ึงช้ีให้เห็นว่าสินค้าหรือบริการที่ได้รับ

การยอมรับจะสร้างความพึงพอใจของผู้บริโภค จนท�าให้เกิดพฤติกรรมการซ้ือซ�้าในสินค้าและบริการเดิม 

(Andreassen & Lindestad, 1998) แล้วน�าข้อมูลของภาพลักษณ์ตราสินค้าสื่อสารออกมาในรูปของพฤติกรรม

พูดปากต่อปาก (word of mouth) (Keller, 2003) และไม่เกิดความคิดที่จะเปลี่ยนไปยังสินค้าหรือบริการอื่น 

(Bloemer & de Ruyter, 1998) ดังนั้น ภาพลักษณ์ตราสินค้าที่ดีจึงเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับสินค้าหรือบริการ 

รวมทั้งเป็นปัจจัยส�าคัญที่เพิ่มคุณค่าขององค์การ (Keller, 2003) จากการสื่อสารไปยังผู้บริโภคถึงคุณประโยชน์

ของสินค้าหรือบริการ โดยท�าให้เกิดการรับรู้และอยู่ในใจของผู้บริโภค (Grewal, Monroe, & Krishnan, 1998) 

จนเกิดความเชื่อมโยงทางความคิดของผู้บริโภคกับภาพลักษณ์ตราสินค้า ดังที่ Park, Jaworski และ MacInnis 

(1986) อธิบายไว้ ดังนี้

 1. ภาพลักษณ์ด้านหน้าท่ี (Functional Image) คือ หน้าท่ีของสินค้าหรือบริการที่ให้ภาพในการ

ท�าหน้าที่ถ่ายทอดคุณประโยชน์ของสินค้าหรือบริการไปยังผู้บริโภค

 2. ภาพลักษณ์ด้านสัญลักษณ์ (Symbolic Image) คือ ตราสินค้าที่สามารถตอบสนองต่อความ

พึงพอใจและความต้องการภายในของผูบ้ริโภค โดยสามารถรับรู้ถึงการเพ่ิมคณุค่าให้กับตนเอง หรือการมสีถานะ

ทางสังคมที่ดี หรือการตอบสนองการรับรู้ตนเอง เป็นต้น 



33ปีที่ 41 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564

จันทร์เจ้า สุภรรุ่งเจริญ
 
และ ทิพย์รัตน์ เลาหวิเชียร

 3. ภาพลกัษณ์ด้านประสบการณ์ (Experiential Image) คอื ตราสนิค้าทีส่ามารถสร้างความพึงพอใจ

หรือความต้องการอันเป็นที่ปรารถนาของผู้บริโภค ในการแสวงหาความหลากหลาย และการกระตุ้นทาง

ความรู้สึกและรสนิยม

 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความภักดีในตราสินค้า

 ความภักดีในตราสินค้า (Brand Loyalty) เป็นบทบาทหนึ่งที่องค์การน�าไปเป็นกลยุทธ์ทางการตลาด

ที่มีการแข่งขันสูง และมีความแตกต่างของสินค้าหรือบริการน้อย (Nawaz & Usman 2011) โดยเป็นความ

ปรารถนาอันมุ่งมั่นของผู้บริโภคที่ต้องการซ้ือสินค้าหรือบริการเดิมซ�้าเมื่อได้บริโภคหมดแล้ว (Oliver, 2014) 

ซ่ึงเกิดจากทศันคตทิีด่ต่ีอสินค้าหรือบริการนัน้และมคีวามพึงพอใจอนัน�าไปสู่พฤตกิรรมการซ้ือซ�า้ (Aaker, 1991) 

ทั้งนี้ Harris และ Goode (2004) ได้แบ่งระดับความภักดีในตราสินค้าไว้ 4 ระดับ ดังนี้

 1. ความภักดีด้านความคิดและความรู้ (Cognitive Loyalty) เป็นความภักดีในตราสินค้าที่เกิดข้ึน

ภายหลังจากการเกิดกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคแล้ว

 2. ความภักดีด้านความรู้สึก (Affective Loyalty) เป็นความภักดีในตราสินค้าที่เกิดจากพฤติกรรม

ของผู้บริโภคที่มีความรู้สึกภายในและทัศนคติเชิงบวกที่ดีต่อสินค้าหรือบริการ 

 3. ความภักดีท่ีต้ังใจซื้อซ�้า (Conative Loyalty) เป็นความภักดีในตราสินค้าที่เกิดจากการเคยมี

ประสบการณ์ในปัจจุบันที่ดี จึงท�าให้เกิดการรักษาความสัมพันธ์นี้โดยการซื้อซ�้าในอนาคต

 4. ความภักดีที่มั่นคง (Action Loyalty) เป็นความภักดีที่มีความมุ่งมั่นในตราสินค้า โดยแสดงออก

ผ่านการกระท�าด้วยการซื้อสินค้าหรือบริการในตราสินค้านั้น

 ถ้าหากองค์การได้รับความภักดีจากผู้บริโภคจะน�าไปสู่ยอดขายที่เพ่ิมข้ึนและผลก�าไรที่สูงข้ึนเมื่อเทียบ

กับคู่แข่ง ดังนั้น ความภักดีในตราสินค้าจึงมุ่งเน้นในการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีของผู้บริโภคอย่างยั่งยืน ซึ่งจะ

เป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่ถูกน�ามาวัดความส�าเร็จขององค์การในระยะยาว (Knox & Walker, 2003) 
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ความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า และความภักดีในตราสินค้าของกลุ่มโรงแรมใบไม้เขียว

สมมติฐานการวิจัย

 H
1
 : ความรับผิดชอบต่อสังคมมีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์ตราสินค้าของกลุ่มโรงแรมใบไม้เขียวที่ลูกค้า

รับบริการ

 H
2
 : ความรับผิดชอบต่อสังคมมีอิทธิพลต่อความภักดีในตราสินค้าของกลุ่มโรงแรมใบไม้เขียวท่ีลูกค้า

รับบริการ

 H
3
 : ภาพลักษณ์ตราสินค้ามีความสัมพันธ์กับความภักดีในตราสินค้าด้านของกลุ่มโรงแรมใบไม้เขียว

ที่ลูกค้ารับบริการ

วิธีด�าเนินการวิจัย

 การวิจัยนี้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประชากร คือ 

ผู้บริโภคที่รับบริการโรงแรมใบไม้เขียวในเขตกรุงเทพมหานคร ก�าหนดตัวอย่างจ�านวน 396 ตัวอย่าง ใช้วิธี

สุ่มตัวอย่างแบบหลายข้ันตอน (Multi – Stage – Sampling) โดยจัดเป็นกลุ่มแยกตามเขตพ้ืนที่ (Cluster 

Random Sampling) แบบใช้ความน่าจะเป็น (Probability Sampling) จ�านวน 22 เขต แล้วสุ่มอย่างง่าย (Simple 

Random Sampling) ด้วยวิธีการจับฉลากในแต่ละเขตเพื่อคัดเลือกตัวแทนเขตละ 1 แห่ง แล้วสุ่มแบบสะดวก 

(Convenience Sampling) เพื่อเก็บข้อมูลเขตละ 18 ตัวอย่าง โดยได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์จ�านวน 353 

ตัวอย่าง ซึ่งด้วยข้อจ�ากัดด้านเวลาและได้รับแบบสอบถามในอัตราส่วนการตอบกลับที่ยอมรับได้มากกว่าร้อยละ 

50 ขึ้นไปถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี (Hoonakker & Carayon, 2009) ท�าให้ไม่ได้เก็บข้อมูลเพิ่มเติม โดยแสดงจ�านวน

กลุ่มโรงแรมใบไม้เขียว แยกตามเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครตามตารางที่ 1

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย

ภาพลักษณ์ตราสินค้า

• ด้านหน้าที่

• ด้านสัญลักษณ์

• ด้านประสบการณ์ 

ความภักดีในตราสินค้า

• ด้านความคิดและความรู้

• ด้านความรู้สึก

• ด้านการตั้งใจซื้อซ�้า

• ด้านความมั่นคง

H
3

ความรับผิดชอบต่อสังคม

• ด้านผู้บริโภค

• ด้านสิ่งแวดล้อม

• ด้านสังคมและชุมชน

➤

➤

➤

➤

H
1

H
2
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ตารางที่ 1 แสดงจ�านวนกลุ่มโรงแรมใบไม้เขียว แยกตามเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ล�าดับ เขตพื้นที่ ชื่อโรงแรมในกลุ่มโรงแรมใบไม้เขียว รายชื่อโรงแรมที่เก็บกลุ่มตัวอย่าง

1 เขตสาทร โรงแรมพันธุ์ทิพย์ สวีท สาทร โรงแรมพันธุ์ทิพย์ สวีท สาทร

2 เขตปทุมวัน โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์

โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส

โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส

3 เขตคลองตัน โรงแรมเอ็มโพเรียม สวีท โรงแรมเอ็มโพเรียม สวีท

4 เขตวัฒนา โรงแรมสกาย โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด

โรงแรมโนโวเทล โลตัส กรุงเทพ

โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด

5 เขตบางคอแหลม โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ

โรงแรมรามาดา แม่น�้า ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ

โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ

6 เขตธนบุรี โรงแรมอนันตรากรุงเทพ ริเวอร์ไซต์ รีสอร์ท

แอนด์สปา 

โรงแรมแมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา 

กรุงเทพ

โรงแรมแมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา 

กรุงเทพ

7 เขตดอนเมือง โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพ

โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต

โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพ

8 เขตห้วยขวาง โรงแรมอมารี เรสซิเดนซ์ กรุงเทพ 

โรงแรมทิวลิป ซอฟเฟอร์รัม 

โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพ 

โรงแรมบางกอก ชฎา 

โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพ

โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด 

กรุงเทพ

9 เขตราชเทวี โรงแรมออลซีซันส์ กรุงเทพ สยาม 

โรงแรมเดอะสุโกศล โรงแรมเซ็นจุรี พาร์ค 

โรงแรมบางกอก พาเลซ โรงแรมเอเชีย 

กรุงเทพ 

โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท

โรงแรมเซ็นจุรี พาร์ค

10 เขตยานนาวา โรงแรมชาเทรียม เรสซิเด้นท์ กรุงเทพ สาทร โรงแรมชาเทรียม เรสซิเด้นท์ กรุงเทพ 

สาทร

11 เขตพระนคร โรงแรมแกรนด์เดอ วิลล์ โรงแรมเวียงใต้

โรงแรมอินทรา รีเจ้นท์

โรงแรมอินทรา รีเจ้นท์
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ล�าดับ เขตพื้นที่ ชื่อโรงแรมในกลุ่มโรงแรมใบไม้เขียว รายชื่อโรงแรมที่เก็บกลุ่มตัวอย่าง

12 เขตปทุมวัน โรงแรมศิวาเทล กรุงเทพ 

โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ 

โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน 

โรงแรมสวิสโฮเต็ล ปาร์คนายเลิศ 

โรงแรมดิ เอทัส บางกอก 

โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และ

บางกอกคอนเวนชัน

โรงแรมเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอก

คอนเวนชัน

13 เขตหลักสี่ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ โรงแรมรามา การ์เด้นส์

14 เขตคลองสาน โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพ โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพ

15 เขตบางพลัด โรงแรมเอฮส์ อเวนิว โรงแรมเอฮส์ อเวนิว

16 เขตคลองเตย โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ 

โรงแรมดิ อิมพีเรียม ควีนส์ ปาร์ค

โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ 

17 เขตบางรัก โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สีลม 

โรงแรมรอยัล ออคิด เซอราตัน 

โรงแรมนารายณ์

โรงแรมพลูแมน กรุงเทพ 

โรงแรมดุสิต ธานี กรุงเทพ

โรงแรมนารายณ์

18 เขตจตุจักร โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ กรุงเทพ โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ 

กรุงเทพ

19 เขตวังทองหลาง โรงแรมเอสซี ปาร์ค โรงแรมเอสซี ปาร์ค

20 เขตดินแดง โรงแรมแกรนด์ เมอเคียว ฟอร์จูน กรุงเทพ

โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค กรุงเทพ

โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค กรุงเทพ

21 เขตสัมพันธวงศ์ โรงแรมแกรนด์ ไชน่า ปริ้นเซส คือ โรงแรมแกรนด์ ไชน่า ปริ้นเซส

22 เขตบางกะปิ โรงแรมเอ-วัน กรุงเทพ คือ โรงแรมเอ-วัน กรุงเทพ

 ผู้วิจัยได้ด�าเนินการสร้างเคร่ืองมือในการวิจัยจากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมเพ่ือก�าหนดตัวแปร

ทีต้่องการศกึษา และควบคมุคณุภาพของเคร่ืองมอืการวิจยั โดยตรวจสอบความเทีย่งตรงจากผูท้รงคณุวุฒจิ�านวน 

3 ท่าน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 0.90 และทดสอบความเชื่อมั่นที่ใช้วัดตัวแปร (Reliability of Measurement) 

โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) มีค่า Cronbach’s Alpha 

เท่ากับ 0.953

ตารางที่ 1 แสดงจ�านวนกลุ่มโรงแรมใบไม้เขียว แยกตามเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ต่อ)
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 โดยใช้เคร่ืองมือการวิจัยแบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงเป็นค�าถามปลายปิด (Close Ended 

Questionnaire) มีโครงสร้างแบบสอบถาม 4 ส่วน ประกอบด้วย

 ส่วนท่ี 1 ค�าถามเก่ียวกับความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วย ด้านผูบ้ริโภคหรือลกูค้า ด้านส่ิงแวดล้อม 

และด้านสังคมและชุมชน มีข้อค�าถามรวม 12 ข้อ ซึ่งพัฒนามาจากแนวคิดของ Martínez และคณะ (2014)

 ส่วนท่ี 2 ค�าถามเก่ียวกับภาพลักษณ์ตราสินค้า ประกอบด้วย ภาพลักษณ์ด้านหน้าที่ ภาพลักษณ์

ด้านสัญลกัษณ์ และภาพลักษณ์ด้านประสบการณ์ มข้ีอค�าถามรวม 12 ข้อ ตามแนวคดิของ Park และคณะ (1986)

 ส่วนท่ี 3 ค�าถามเก่ียวกับความภักดีในตราสินค้า ประกอบด้วย ความภักดีด้านความคิดและความรู้ 

ความภกัดด้ีานความรู้สึก ความภกัดด้ีานการซ้ือซ�า้ และความภกัดด้ีานมัน่คง มข้ีอค�าถามรวม 16 ข้อ ตามแนวคดิ

ของ Harris และ Goode (2004)

 ส่วนที่ 4 ค�าถามเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ เช่น เพศ อายุ รายได้ต่อเดือน สถานภาพ และ 

ระดับการศึกษา (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2538) 

ผลการวิจัย

 ผลการวิเคราะห์ระดบัความคดิเหน็เก่ียวกับความรับผดิชอบต่อสังคม ภาพลกัษณ์ตราสินค้าของโรงแรม

กลุ่มใบไม้เขียว และความภักดีในตราสินค้าของโรงแรมกลุ่มใบไม้เขียว พบว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ

มาก ตามตารางที่ 2 ดังนี้

ตารางที่ 2 แสดงระดับความคิดเห็นเก่ียวกับความรับผิดชอบต่อสังคม ภาพลักษณ์ตราสินค้า และความภักดีในตรา

 สินค้าของโรงแรมกลุ่มใบไม้เขียว

รายการ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็น 

ความรับผิดชอบต่อสังคม 3.96 0.64 มาก

ภาพลักษณ์ตราสินค้า 3.96 0.64 มาก

ความภักดีในตราสินค้า 3.86 0.54 มาก

 การทดสอบสมมติฐาน

 ผลการทดสอบสมมติฐาน H
1
 : ความรับผิดชอบต่อสังคมมีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์ตราสินค้าของกลุ่ม

โรงแรมใบไม้เขียวที่ลูกค้ารับบริการ และสมมติฐาน H
2
 : ความรับผิดชอบต่อสังคมมีอิทธิพลต่อความภักดี

ในตราสินค้าของกลุ่มโรงแรมใบไม้เขียวที่ลูกค้ารับบริการ พบว่า ยอมรับสมมติฐานที่ระดับนัยส�าคัญ 0.01 

(B = 0.870, P = 0.000) และ (B = 0.723, P = 0.000) ตามล�าดับ ตามตารางที่ 3
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ตารางท่ี 3 แสดงผลการทดสอบความรับผดิชอบต่อสังคมทีม่อีทิธพิลต่อภาพลกัษณ์ตราสินค้า และความภกัดใีนตราสินค้า 

ตัวแปร

ภาพลักษณ์ตราสินค้า ความภักดีในตราสินค้า

Coefficient t-statistic Coefficient t-statistic

ความรับผิดชอบต่อสังคม 0.870*** 24.964 0.723*** 21.351

*** มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

 การแสดงระดับความมีอิทธิพลของความรับผิดชอบต่อสังคมต่อภาพลักษณ์ตราสินค้าร้อยละ 63.9 

(Adjusted R
2
 = 0.639) และระดับความมีอิทธิพลของความรับผิดชอบต่อสังคมต่อความภักดีในสินค้าด้าน

ผู้บริโภค ร้อยละ 56.4 (Adjusted R
2
 = 0.564) ตามตารางที่ 4

ตารางท่ี 4 แสดงระดบัความมอีทิธพิลของความรับผดิชอบต่อสังคมต่อภาพลกัษณ์ตราสินค้า และความภกัดใีนตราสินค้า

ตัวแปร R R Square

Adjusted 

R Square

Std. Error of 

the Estimate

ความรับผิดชอบต่อสังคมต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า .800 .640 .639 .3729

ความรับผิดชอบต่อสังคมต่อความภักดีในตราสินค้า .752 .565 .564 .3625

 ผลการทดสอบสมมติฐาน H
3
 : ภาพลักษณ์ตราสินค้ามีความสัมพันธ์กับความภักดีในตราสินค้าด้านของ

กลุม่โรงแรมใบไม้เขียวทีล่กูค้ารับบริการ พบว่า ภาพลกัษณ์ตราสินค้ามคีวามสัมพันธ์เชิงบวกสูงมากกับความภกัดี

ในตราสินค้าของกลุ่มโรงแรมใบไม้เขียว อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ 0.01 ตามตารางที่ 5

ตารางท่ี 5 แสดงการวิเคราะห์ค่าสถิตสัิมประสิทธิส์หสมัพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson) และแบบสเปียร์แมน (Spearman) 

ตัวแปร ภาพลักษณ์ตราสินค้า ความภักดีในตราสินค้า

ภาพลักษณ์ตราสินค้า 1 0.826***

ความภักดีในตราสินค้า 0.840*** 1

*** มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

 ผลการศึกษา เร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า และ

ความภักดีในตราสินค้าของกลุ่มโรงแรมใบไม้เขียว เก่ียวกับตัวแปรความรับผิดชอบต่อสังคมมีอิทธิพลต่อ

ภาพลักษณ์ตราสินค้าของกลุ่มโรงแรมใบไม้เขียวที่ลูกค้ารับบริการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้าหาก

โรงแรมกลุ่มใบไม้เขียวมีความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ิมข้ึนจะท�าให้ภาพลักษณ์ตราสินค้าของโรงแรมที่อยู่ในกลุ่ม

โรงแรมใบไม้เขียวเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ He และ Lai (2014) เรื่อง อิทธิพลของความ
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รับผิดชอบต่อสังคมขององค์การต่อความภักดีในตราสินค้าผ่านการสร้างภาพลักษณ์ ตราสินค้า พบว่า ความ

รับผิดชอบต่อสังคมเป็นส่วนส�าคัญส�าหรับในการพัฒนาภาพลักษณ์ตราสินค้าของประเทศฮ่องกง ซ่ึงประกอบ

ด้วยวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก ในด้านกฎหมายและจริยธรรม เพราะกฎระเบียบเป็นข้อสมมติพ้ืนฐาน

ในชีวิตประจ�าวันของชาวฮ่องกงที่แสดงออกพฤติกรรมโดยปฏิบัติตามข้อบังคับ และสอดคล้องกับการศึกษา

ของ Pivato, Misani, และ Tencati (2008) พบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมสามารถกระตุ้นให้ผู้บริโภคเชื่อมต่อ

กับการสร้างภาพลกัษณ์ ตราสินค้าทีเ่ป็นบวกในใจของผูบ้ริโภค แต่ไม่สอดคล้องกับการศกึษาของ สานติย์ หนนูลิ 

(2562) พบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมไม่มีผลกระทบต่อการรับบริการของลูกค้า ซึ่งการตัดสินใจเลือกบริการ

ได้ให้ความส�าคัญในด้านการบริการ หรือด้านท�าเลที่ตั้งของโรงแรมเป็นหลัก 

 ผลการศึกษาเก่ียวกับตัวแปรความรับผิดชอบต่อสังคมมีอิทธิพลต่อความภักดีในตราสินค้าของกลุ่ม

โรงแรมใบไม้เขียวท่ีลูกค้ารับบริการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้าหากโรงแรมกลุ่มใบไม้เขียวมี 

ความรับผิดชอบต่อสังคมเพิ่มข้ึนจะท�าให้ลูกค้ามีความภักดีในตราสินค้าของกลุ่มโรงแรมใบไม้เขียวเพ่ิมข้ึน 

ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ Becker-Olsen, Cudmore, และ Hill (2006) พบว่า อทิธิพลของความรับผดิชอบ

ต่อสังคมเชิงบวกจะดึงดูดผู้บริโภคให้เกิดความภักดีต่อตราสินค้า เช่นเดียวกับการศึกษาของ Alexander, 

Francis, Kyire, และ Mohammed (2014)

 ผลการศึกษาเก่ียวกับตัวแปรภาพลักษณ์ตราสินค้ามีความสัมพันธ์เชิงบวกสูงกับความภักดีในตรา

สินค้าด้านของกลุ่มโรงแรมใบไม้เขียวที่ลูกค้ารับบริการ ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ Andreani, Taniaji, 

และ Puspitasari (2012) พบว่า ภาพลักษณ์ตราสินค้ามีอิทธิพลเชิงบวกต่อความภักดีในตราสินค้า ดังนั้น

ความภักดีในตราสินค้าของผู้บริโภคจึงถูกก�าหนดจากภาพลักษณ์ตราสินค้า แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีการศึกษา

จากนักวิจัยที่แสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ตราสินค้าไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อความภักดีของลูกค้า (Davies & 

Chun, 2002) ดังน้ัน ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์ตราสินค้า และความภักดีในตราสินค้าจึงยังขาด

ความชัดเจน (Hoq, Sultana, & Amin, 2010)

ข้อเสนอแนะ

 การศกึษาคร้ังน้ีได้ท�าการส�ารวจเพ่ือหาความสัมพนัธ์ระหว่างความรับผดิชอบต่อสังคมทีม่ต่ีอภาพลกัษณ์

ตราสินค้า และความภักดีในตราสินค้าของกลุ่มโรงแรมใบไม้เขียว มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

 1. จากผลการศึกษา พบว่า ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามที่อยู่ในช่วงอายุ 26-33 ปี และที่มีรายได้

ต่อเดือนระหว่าง 25,001-35,000 บาท เป็นกลุ่มที่ไม่ได้ตระหนักถึงความส�าคัญเก่ียวกับความรับผิดชอบต่อ

สังคม ซ่ึงผู้บริหารของกลุ่มโรงแรมใบไม้เขียวควรเน้นกลยุทธ์และประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึง

ความส�าคญัต่อส่ิงแวดล้อมเพือ่เสริมสร้างแนวคดิทีเ่ป็นบวกส�าหรับกลุม่ดงักล่าวเพ่ือให้มารับบริการทีก่ลุม่โรงแรม

ใบไม้เขียวในอนาคต เช่น การใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงที่ได้รับการยอมรับจากกลุ่มเป้าหมายมาร่วมจัดกิจกรรม

เพื่อสร้างกระแสและกระตุ้นให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคม



40 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า และความภักดีในตราสินค้าของกลุ่มโรงแรมใบไม้เขียว

 2. ผู้บริหารของกลุ่มโรงแรมใบไม้เขียวควรจัดโครงการที่ค�านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยน�ามา

เป็นกลยทุธ์ทางการตลาด เน่ืองจากผู้ตอบแบบสอบถามได้ตระหนกัถึงความรับผดิชอบต่อสงัคมของกลุม่โรงแรม

ใบไม้เขียว เนื่องจากโรงแรมมีทัศนคติที่มีจริยธรรมและความซื่อสัตย์ และการให้บริการมีมาตรฐานและคุณภาพ

ที่ค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม รวมถึงการมีส่วนร่วมและสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน เช่น 

โรงแรมกลุ่มใบไม้เขียว เช่น การใช้วัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในโรงแรมที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีระบบ

ในการลดปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น ระบบการใช้พลังงาน และระบบการคัดแยกขยะ รวมทั้งการมี

ส่วนร่วมและสนบัสนนุกิจกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน เป็นต้น เพ่ือเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ทีด่แีละ

ท�าให้เกิดความภักดีที่จะกลับมารับบริการอีก 

 การศึกษานี้ได้ศึกษาความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มโรงแรมใบไม้เขียวเพียง 3 ด้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับ

บริบทของกลุ่มนี้ เพ่ือทดสอบพฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริโภคที่มารับบริการต่อภาพลักษณ์ตราสินค้าและ

ความภักดีในตราสินค้าของกลุ่มโรงแรมใบไม้เขียว ซ่ึงถูกจ�ากัดเฉพาะโรงแรมที่อยู่ในกลุ่มโรงแรมใบไม้เขียว 

ในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น โดยอาจสามารถศึกษาเพิ่มเติมในอนาคต 
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