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บทคัดย่อ 
 
  การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัมุ่งคน้หาขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัรูปแบบกิจกรรมเพื่อแสดงความ
รับผดิชอบต่อสังคมของธนาคารพาณิชยใ์นเมืองไทยไดแ้ก่ 1)รูปแบบของกิจกรรม 2)เปรียบเทียบการ
จดักิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารแต่ละประเภท 3)การมีส่วนร่วมและรับรู้
ของพนกังานและผูใ้ชบ้ริการ 
 ผลการวิจยัพบว่า 1)รูปแบบของกิจกรรม ลกัษณะกิจกรรมแต่ละกิจกรรมไม่ว่าจะเป็น 
กิจกรรมดา้นการศึกษา กิจกรรมดา้นสังคม กิจกรรมดา้นสาธารณสุข กิจกรรมดา้นศิลป  วฒันธรรม 
กิจกรรมด้านการปลูก และกิจกรรมดา้นศาสนาและวฒันธรรม 2)เปรียบเทียบการจดักิจกรรมเพื่อ
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารแต่ละประเภท ผลการวิจยัพบว่า ธนาคารพาณิชย์ ใน
ประเทศไทยเม่ือเปรียบเทียบการจดักิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารพาณิชย์
ในประเทศไทยแต่ละประเภททั้งเอกชน รัฐบาล และท่ีระดุมทุนกบัต่างประเทศนั้น ทุกประเภทของ
ธนาคารมีกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมไม่แตกต่างกนั 3) การมีส่วนร่วมและรับรู้ของ
พนกังานและผูใ้ชบ้ริการ ผลการวิจยัพบวา่ ธนาคารแต่ละธนาคารมีการส่ือสารหลากหลายช่องทาง
เพื่อใหเ้ขา้ถึงพนกังานและผูใ้ชบ้ริการ และมีส่วนร่วมกบักิจกรรมท่ีองคก์รจดัข้ึน 
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ABSTRACT 
 

 This research is the research was aimed at searching for facts about the events in order 
to show the social responsibility of commercial banks in Thailand: 1) the format of the activity 
2) compares the events to show the social responsibility of the Bank, each category 3) with the 
participation and awareness of staff and service users.  
 The research found that 1) pattern of activity. Each individual activity characteristics. 
Whether it's educational, social, health, cultural activities, planting activities and activities relating 
to culture and religion 2) compares the events to show the social responsibility of the Bank in each 
category. Research has found that commercial banks in the country in Thailand compared the 
events to show social responsibility of commercial banks in the country, Thailand each category for 
both private. The Government and at the hub of foreign capital with it. All types 
of Bank activities to show social responsibility not different involvement and awareness of 
staff and service users. 3) Research has found that the Bank, each bank has a variety of 
communications channels to provide access to employees and users of services and activities 
that the Organization held. 
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ขอ้คิดเห็นให้ค  าปรึกษาช้ีแนวทาง ให้ค  าแนะน าต่างๆ ตลอดจนแก้ไขข้อผิดพลาดของเน้ือหา
วิชาการให้เกิดความสมบูรณ์มากท่ีสุด รวมทั้ งการให้โอกาส สละเวลา อบรมและค าช้ีแนะ
แนวทาง กระบวนการวจิยัทุกขั้นตอน จนส าเร็จลุล่วงดว้ยความสมบูรณ์ในท่ีสุด 
 ขอขอบพระคุณ ผูบ้ริหารธนาคารไทยพาณิชย  ์ ผูบ้ริหารธนาคารออมสิน และผูบ้ริหาร
ธนาคารซีไอเอ็มบี(ไทย) ท่ีสละเวลาให้ความอนุเคราะห์มาให้สัมภาษณ์ และพนักงานและ
ผูใ้ชบ้ริการ ธนาคารไทยพาณิชย ์ธนาคารออมสิน และธนาคารซีไอเอ็มบี(ไทย) ท่ีสละเวลาให้ความ
อนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม เพื่อน าขอ้มูลมาวิจยั จนเกิดความส าเร็จของวิทยานิพนธ์เล่มน้ีเป็น
อย่างดี  จึงขอขอบพระคุณทุกท่านไว ้ณ โอกาสน้ีดว้ย นอกจากน้ีตอ้งขอขอบพระคุณผูเ้ขียนต ารา 
บทความ หนงัสือ หรือเล่มวทิยานิพนธ์ ท่ีใชอ้า้งอิงทุกเล่ม ท่ีท าใหมี้ขอ้มูลท่ีสมบูรณ์ 
 ส่ิงหน่ึงท่ีขาดไม่ได้ในชีวิตน้ี  ต้องขอกราบขอบพระคุณ พ่อ แม่  และพี่ป๊อป ท่ี
สนบัสนุน ทั้งเงิน ก าลงัใจ และอดทนกบัการศึกษาคร้ังน้ีตลอดมา และคณาจารยค์ณะนิเทศศาสตร์
มหาวทิยาลยัทุก ๆ ท่าน  พี่ปุ้ย ท่ีผลกัดนัจนท าใหผู้ว้จิยัมีความมุมานะในการศึกษาวจิยัจนส าเร็จ 
 คุณค่าความส าเร็จของงานวิทยานิพนธ์เล่มน้ี ขา้พเจา้ขอมอบให้กบัพ่อ แม่ พี่ป๊อปและ
คณาจารยทุ์กท่าน ท่ีประสิทธ์ิประสาทวิชาการ หลกัการ เหตุและผลของการศึกษาท่ีเลือกศึกษา 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตแห่งน้ี สถาบนัแห่งน้ีได้สร้างบุคลากรท่ีมีคุณค่าแก่สังคมเป็นอย่างยิ่ง
ตลอดไป 
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บทน า 

 
1.1   ความส าคัญและความเป็นมาของปัญหา 
 ปัจจุบนัน้ีหลายองค์กรในสังคมหันมาให้ความสนใจกบัความรับผิดชอบต่อสังคมกนั
มากมีการด าเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กรโดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งในระดบั
ใกล้และไกลด้วยการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในองค์กร หรือทรัพยากรจากภายนอกองค์กรท าให้อยู่
ร่วมกนัในสังคมไดอ้ยา่งเป็น ปกติสุข การบริหารองคก์รให้กา้วหนา้ และประสบผลส าเร็จนอกจาก
จะตอ้งมีความเก่งตอ้งมีความดีคู่ขนานไปดว้ยเพราะวา่องคก์รท่ีท าก าไรไดม้ากมายมหาศาลไม่ใช่
เคร่ืองช้ีวดัวา่องคก์รจะสามารถด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งย ัง่ยืนในอนาคตส่ิงท่ีส าคญัคือความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มจะท าให้องค์กรไดรั้บการยอมรับไม่ถูกสังคมต่อตา้นและสามารถด าเนิน
ธุรกิจไดอ้ยา่งย ัง่ยืนดว้ยคุณธรรมจริยธรรมขององคก์รตระหนกัถึงการให้เพื่อเป็นการคืนก าไรไปสู่
สังคมในรูปแบบต่างๆตามความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์ร 
 โชติรัตน์ ศรีสุข (2554) กล่าวว่า (1) การให้ความหมาย:บริษทัได้ก าหนดความ
รับผิดชอบต่อสังคมไวเ้ป็นลายลักษณ์อกัษรโดยมุ่งเน้นการสร้างสรรค์ส่ิงท่ีดีให้แก่สังคม และ
ส่ิงแวดลอ้มดว้ยการปลูกฝังคนในองคก์รและประชาชนทัว่ไปให้อนุรักษแ์ละรักษาส่ิงแวดลอ้ม (2) 
รูปแบบโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม:เป็นรูปแบบของการบริจาคเพื่อการกุศลเป็นส่วนมาก
เป็น CSR-after-process คือความรับผิดชอบต่อสังคมท าอยู่นอกกระบวนการบริษทัและเป็น 
Strategic - CSR  การท าความรับผิดชอบต่อสังคมในเชิงรุก (Proactive) ท่ีองค์กรสามารถริเร่ิม
กิจกรรมดว้ยตวัเองให้แก่สังคม (3) กลยุทธ์การส่ือสาร:จ าแนกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่การส่ือสาร
ภายในใชก้ารส่ือสารจากบนสู่ล่างคือ  มีการถ่ายทอดจากผูบ้ริหารระดบัสูงลงสู่ผูบ้ริหารระดบักลาง
ไปถึงผูป้ฏิบติัและการส่ือสารภายนอกผา่นเคร่ืองมือทางการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) 
ไดแ้ก่ส่ือภาพยนตร์โฆษณาส่ือกลางแจง้ส่ือส่ิงพิมพก์ารจดักิจกรรมพิเศษการเป็นผูอุ้ปถมัภกิ์จกรรม
และส่ือออนไลน์  (4) การับรู้รูปแบบโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม:ผูบ้ริโภคเห็นว่าการท า
โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัมีวตัถุประสงค์เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้แก่บริษทั
กิจกรรมท่ีผูบ้ริโภครับรู้จะอยู่ในรูปแบบของการบริจาคส่ิงของหรือสินคา้จากบริษทัเพื่อเป็นการ
ช่วยเหลือชุมชน 

DPU



2 

 

 

 

 

 ศิริกุล เลากยักุล (2550, อา้งถึงใน โชติรัตน์ ศรีสุข, 2554,น.5) กล่าววา่ทุกวนัน้ีผูบ้ริโภค 
ฉลาดข้ึนมาก จึงคาดหวงัให้องค์กรธุรกิจมีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างโปร่งใส และความท่ีวนัน้ีตลาด
เตม็ไปดว้ยตวัเลือกและสินคา้ส่วนใหญ่จะเหมือนๆ กนัไปหมดกลายเป็นวา่ส่ิงท่ีสร้างความ แตกต่าง
กลบัอยูท่ี่บริษทัผูผ้ลิต ดงันั้นการท าความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์รธุรกิจ (CSR) จึงกลายเป็น
ความจ าเป็นของการด าเนินธุรกิจ CSR กลายเป็นหน่ึงในเคร่ืองมือของการสร้าง ตราสินคา้ไปแลว้ 
CSR เป็นส่ิงท่ีทุกองคก์รขนาดใหญ่ควรจะตอ้งท าและตอ้งท าอยา่งพอเพียง ท่ีตอ้งท าเพราะทุกคน
ควรจะตอ้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมจะมาเก็บเก่ียวแต่ผลประโยชน์ โดยไม่มีเผื่อแผ่ช่วยเหลือจะ
ไดอ้ยา่งไรอยูอ่ยา่งไร ไม่ช่วยกนัจะอยูก่นัอยา่งผาสุกไดอ้ยา่งไร 
 วศินี นพคุณ (2551 อา้วถึงใน โชติรัตน์ ศรีสุข,2554 น.6) ไดศึ้กษาเร่ืองของกลยุทธ์การ
ส่ือสารเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคม และการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านส่ิงแวดล้อมของกลุ่ม
อุตสาหกรรมพลงังานเพื่อศึกษากลยุทธ์การส่ือสารความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั ปตท.จ ากดั 
(มหาชน) และบริษทั บางจาก จ ากดั (มหาชน) พบวา่ กลยุทธ์การส่ือสารเร่ืองความรับผิดชอบต่อ
สังคมท่ีใช้ ไดแ้ก่ 1. กลยุทธ์การส่ือสารเพื่อให้ความรู้ คือให้ความรู้วตัถุประสงค์ดา้นการด าเนิน
ความรับผิดชอบต่อสังคมดา้นส่ิงแวดลอ้มของบริษทัแก่พนกังานเพื่อใชใ้ห้เกิดความเขา้ใจร่วมกนั
และพนกังานสามารถปฏิบติัตามนโยบายของบริษทัไดใ้นทิศทางเดียวกนั 2. กลยทุธ์ดา้นการส่ือสาร
เพื่อโนม้นา้วใจเป็นการพดูโนม้นา้วใจใหพ้นกังาน เกิดความสนใจ ในการเขา้ร่วมโครงการ และเกิด
การบอกกนัปากต่อปากให้เกิดเป็นเครือข่ายภายในข้ึน 3. กลยุทธ์การใช้ส่ือพบว่าส่ือท่ีใช้ในการ
ด าเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมดา้นแวดลอ้ม ไดแ้ก่ ส่ือบุคคล ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือเฉพาะกิจ
และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงส่ือบุคคลเป็นส่ือท่ีส าคญัท่ีสุด จากการวิจยัพบวา่  ควรมีการใชส่ื้ออ่ืนเป็น
ส่ือผสมมากกว่าน้ีในการส่ือสารกับชุมชนเพื่อให้เกิดความสนใจมากยิ่งข้ึนและ 4. กลยุทธ์การ
ส่ือสารเพื่อการสร้างเครือข่าย แบ่งการสร้างเครือข่ายภายใน บริษทั ไดแ้ก่ ความสนใจในเร่ืองความ
รับผิดชอบต่อสังคมดา้นส่ิงแวดลอ้ม, การส่ือสารผ่านส่ือและการส่ือสารตวัต่อตวั, ความตอ้งการ
เป็นส่วนหน่ึงในกิจกรรมองค์กร เพื่อสังคมและการสร้างเครือข่ายภายนอกได้แก่การจูงมือกับ
องคก์รอ่ืนท่ีท าโครงการความรับผิดชอบเพื่อสังคมดา้นส่ิงแวดลอ้มและการส่ือสารผา่นส่ือและการ
ส่ือสารตวัต่อตวั 
 การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีการประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม การเคารพสิทธิ และการ
ปฏิบติั ต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรมความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม การ
ดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม การเผยแพร่นวตักรรม จากการด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคม การจดัท า
รายงานต่างๆ  ดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้มเหล่าน้ีก็คือหลกัการท่ีส าคญัของความรับผิดชอบต่อสังคม 
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และหวงัเป็นอยา่งยิง่จะมีการน าหลกัส าคญัของความรับผิดชอบต่อสังคมปรับประยุกตใ์ชใ้นองคก์ร 
ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือว่าเอกชนเพื่อให้สามารถจะมีส่วนร่วมพฒันา และบูรณาการส่ิงเหล่าน้ี
ร่วมกบัชุมชนไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
 กระแสเร่ืองของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) ก าลงัเป็นท่ีไดรั้บความ
สนใจจากธุรกิจต่าง ๆ ในประเทศไทย แนวโนม้ทิศทางของการท าธุรกิจในอนาคตเป็นไปในทิศทาง
ท่ีธุรกิจให้ความสนใจกบัความย ัง่ยืนขององค์กรมากข้ึน ซ่ึงองค์กรใดท่ีเข้าใจในทิศทางน้ี และ
ปรับตวัไดก่้อนย่อมเป็นการวางรากฐานเพื่อความย ัง่ยืนขององค์กรในอนาคต องค์กรธุรกิจหลาย
แห่ง ไดมี้การพฒันาและด าเนินกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมของคก์รธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง และมี
จ านวนกิจกรรมมากข้ึนเร่ือย ๆ จากการท่ีตอ้งดูแลทั้งกิจกรรมเก่าท่ีด าเนินอยูแ่ลว้นั้น ยงัตอ้งพฒันา
กิจกรรมใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองให้ทันกับประเด็นทางสังคมในปัจจุบัน จึงท าให้รูปแบบของ
กิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมมีความซับซ้อนหลากหลายมากยิ่งข้ึน และองค์กรอีก
หลายแห่งยงัไม่แน่ใจวา่กิจกรรมเพื่อแสดงความรับผดิชอบต่อสังคมท่ีองคก์รก าลงัด าเนินอยูน่ั้น เขา้
ข่ายเป็น ความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รหรือไม่ และองคก์รอีกจ านวนไม่นอ้ยยงัไม่มีแนวทาง
ชดัเจนในการออกแบบ และพฒันากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์รธุรกิจท่ีเหมาะสม
สอดคลอ้งกบัลกัษณะกิจการ  
 ธุรกิจธนาคารก็ให้ความส าคญัในเร่ืองการท ากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่
ไปกบั การสร้างภาพลกัษณ์องคก์รเช่นเดียวกบัองคก์รอ่ืน ๆ เพราะธนาคารถือเป็นองคก์รส าคญัท่ีจะ
ช่วยสร้างความเช่ือมัน่ท่ีดี เช่น ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารออมสิน ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย 
ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย เป็นตน้  
 ธนาคารแห่งแรกในประเทศไทย คือ ธนาคารไทยพาณิชย ์ หลงัจากนั้นธนาคารของคน
ไทยเกิดข้ึน คือ ธนาคารออมสิน และ ธนาคารท่ีร่วมทุนกบัต่างประเทศ คือ ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย 
ซ่ึงทั้ง 3 ธนาคาร มีความน่าสนใจในเร่ืองของรูปแบบกิจกรรม  
 ธนาคารไทยพาณิชยน์บัเป็นสถาบนัการเงินแห่งแรกของชาวสยามนั้นเร่ิมตน้ข้ึนในนาม 
"บุคคลภัย"์ (Book Club) โดย พระเจา้นอ้งยาเธอกรมหม่ืนมหิศรราชหฤทยั ซ่ึงขณะนั้นทรง ด ารง
ต าแหน่งเสนาบดี กระทรวง พระคลงัมหาสมบติัในพระบาทสมเด็จพระจุลจอม เกลา้เจา้อยูห่วั ทรง
ตั้งพระทยัอย่างแน่วแน่ท่ีจะให้มีสถาบนั การเงินของสยาม เป็นฐานรองรับการเติบโตทางด้าน 
เศรษฐกิจการเงินของประเทศ จากการท่ีโลกตะวนัตกได ้ขยายเส้นทางการคา้ทางทะเลมาสู่ดินแดน
สยามเป็นอยา่งมาก ในยคุนั้น ในขั้นแรกจึงทรงริเร่ิมด าเนินกิจการธนาคาร พาณิชยเ์ป็นการ ทดลอง
ในนาม  "บุคคลัภย์" (Book Club) ต่อมากิจการทดลองประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี 
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พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงมีพระบรม ราชานุญาตให้ตั้ งเป็นธนาคารใน
นาม "บริษทั แบงก์สยาม กมัมาจล ทุนจ ากดั" (Siam Commercial Bank, Limited) เม่ือวนัท่ี 30 
มกราคม พ.ศ. 2449 ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย ์อยา่งเป็นทางการ นบัตั้งแต่นั้นมาและได ้กลาย
มาเป็น "ตน้แบบธนาคารไทย" โดยริเร่ิม น าระบบ และ แนวคิดของการให้บริการ รับฝากเงินออม
ทรัพย ์ และบริการบญัชี กระแสรายวนั (Current Account) ถอนเงิน โดยใช้เช็คมาให้บริการ แก่
ประชาชน พร้อมทั้งจดัตั้งสาขาข้ึน ทั้งในกรุงเทพฯ และภูมิภาคต่างๆ นอกจากน้ีธนาคารยงัมีส่วน
ร่วมในการก่อก าเนิดและวางรากฐานสหกรณ์การเกษตรของประเทศ ธนาคารออมสินหรือคลงัออม
สิน สังกดักรมพระคลงัมหาสมบติั กระทรวงพระคลงัมหาสมบติั พ.ศ.2456 ‟ 2471 เพื่อให้คลงัออม
สินไดเ้ป็นประโยชน์เก้ือกลูเผือ่แผไ่ปถึงราษฎรโดยทัว่กนั รัชกาลท่ี7 จึงไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้
ฯ ใหด้ าเนินการจดัตั้ง “คลงัออมสิน” ข้ึนในสังกดั กรมพระคลงัมหาสมบติั กระทรวงพระคลงั มหา
สมบติั และพระราชทานพระบรมราชานุญาตประกาศใช้ “พระราชบญัญติัคลงัออมสิน พ  .ศ  . 2456” 
ประกาศใช้ในวนัท่ี 1 เมษายน พ  .ศ  . 2456 ซ่ึงนบัไดว้่ากิจการคลงัออมสินในช่วงระยะน้ีเติบโตข้ึน
มาก จึงเรียกไดว้า่เป็น "ยุคแห่งความกา้วหนา้ของการคลงัออมสินแห่งประเทศไทย " รัฐบาลไดเ้ห็น
ถึงคุณประโยชน์ ของการออมทรัพย ์และความส าคญัของคลงัออมสินท่ีมีต่อการพฒันาประเทศ จึง
ได้ยกฐานะของคลังออมสินข้ึนเป็นองค์การของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล ด าเนินธุรกิจภายใต ้
“พระราชบญัญติัธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489” มีการบริหารงานโดยอิสระ ภายใตก้ารควบคุมของ
คณะกรรมการ ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้ง จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัเร่ิมด าเนินธุรกิจในรูป
ธนาคารออมสินตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา ธนาคารออมสินไดเ้ปล่ียนแปลง ปรับปรุงพฒันาระบบ
การด าเนินงาน  และการบริการในทุกด้านอย่างเป็นพลวตัร ธนาคารจึงได้ปรับตวัให้เขา้กับ
สถานการณ์ เพื่อรักษา ฐานลูกคา้มากกวา่ 26 ลา้นบญัชี โดยระดมทรัพยากรในทุกดา้น เตรียมการ
เพื่อปรับปรุง ภาพลกัษณ์ และรูปแบบการให้บริการท่ีทนัสมยัและครบวงจรยิ่งข้ึน เพื่อรองรับการ
ให้บริการท่ีสอดคลอ้งต่อความตอ้งการและครอบคลุมทุกกลุ่ม ทุกอาชีพ และทุกช่วงวยั นบัแต่บดั
นั้นเป็นตน้มา 
 ธนาคารซีไอเอ็มบี (ไทย) ดว้ยศกัยภาพของความเป็นธนาคารเครือข่ายชั้นน าในภูมิภาค
อาเซียน และรองรับต่อการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย - สาขา
เวียงจนัทน์ จึงไดเ้ปิดให้บริการเม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2557 ภายใตเ้ป้าหมายท่ีจะเป็น Gateway to 
ASEAN ส าหรับลูกคา้ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เพื่อให้ไดรั้บบริการทางการเงินและการลงทุน
อย่างครบวงจร สร้างโอกาสในการขยายธุรกิจสู่ระดับอาเซียนท่ีไร้พรมแดนสู่ลูกค้าลาว ผ่าน
ผลิตภณัฑแ์ละบริการของธนาคารโดยเฉพาะผลิตภณัฑด์า้นการคา้ต่างประเทศ สินเช่ือ และการโอน
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เงินต่างประเทศ รวมถึงเป็นประตูเช่ือมต่อประเทศเพื่อนบา้นของเรา เขา้กบัฐานท่ีแข็งแกร่งของกลุ่ม
ซีไอเอ็มบีในระดบัอาเซียนและเอเชียแปซิฟิก โดยธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย - สาขาเวียงจนัทน์ ตั้งอยู่
บนถนนลานชา้ง (Lane Xang Avenue) ศูนยก์ลางทางธุรกิจของนครหลวงเวียงจนัทน์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 ทั้งน้ี กลุ่มซีไอเอ็มบี ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ของธนาคาร มีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ กรุง
กวัลาลมัเปอร์ และเป็นบริษทัจดทะเบียนท่ีให้บริการทางการเงินท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของประเทศ
มาเลเซีย และหน่ึงในกลุ่มธนาคารครบวงจรชั้นน าของอาเซียน ให้บริการและน าเสนอผลิตภณัฑ์
การเงินท่ีครอบคลุมถึงบริการการธนาคาร  เพื่อลูกคา้รายยอ่ยและลูกคา้ธุรกิจ บริการดา้นวาณิชธน
กิจ ธนาคารอิสลาม การบริหารจัดการสินทรัพย์ การบริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคล บริการ
ประกนัภยัโดยมีเครือข่าย 9 ใน 10 ประเทศอาเซียน (มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ไทย กมัพูชา 
บรูไน เวียดนาม เมียนมาร์ และลาว) นอกเหนือจากอาเซียน กลุ่มซีไอเอ็มบี ยงัมีเครือข่ายใน จีน 
ฮ่องกง บาห์เรน อินเดีย ศรีลงักา ไตห้วนั เกาหลี สหรัฐอเมริกา  และองักฤษ 
 จากเหตุผลดงักล่าวผูว้จิยัสนใจศึกษารูปแบบกิจกรรมเพื่อแสดงควารับผิดชอบต่อสังคม
ของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยทั้ง 3 แห่ง เพื่อ เห็นขอ้แตกต่างของธนาคารแต่ละแห่ง ท่ีมีท่ีมา
ต่างกัน จะมีรูปแบบการจดักิจกรรมเพื่อสังคมแตกต่างกันหรือไม่ มีรูปแบบอย่างไรบ้าง และ
พนกังานและผูใ้ชบ้ริการมีส่วนร่วมกบักิจกรรมอยา่งไร โดยหวงัวา่การศึกษาจะเป็นประโยชน์แก่ผู ้
ท่ีสนใจเร่ืองเก่ียวกบัรูปแบบกิจกรรม เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารพาณิชยใ์น
ประเทศไทย  
 
1.2 ปัญหาน าวจัิย 
 1.  ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยมีรูปแบบการจดักิจกรรมเก่ียวกบัความรับผดิชอบต่อสังคม 
(CSR)ในรูปแบบใด 
       2.  ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยแต่ละประเภท ทั้ งเอกชน รัฐบาลและท่ีระดุมทุนกับ
ต่างประเทศมีการจดัรูปแบบกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมเหมือนหรือแตกต่างกนั
อยา่งไร 
       3.  พนกังานและผูใ้ช้บริการมีส่วนร่วมและรับรู้กิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
ของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยแต่ละแห่งอยา่งไร 
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1.3 วตัถุประสงค์ 
       1.  เพื่อศึกษารูปแบบของกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัความรับผดิชอบต่อสังคม (CSR) ของธนาคาร
พาณิชยใ์นประเทศไทย 
      2.  เพื่อเปรียบเทียบรูปแบบการจดักิจกรรมเพื่อแสดงความรับผดิชอบต่อสังคมของธนาคาร
พาณิชยใ์นประเทศไทยแต่ละประเภททั้งเอกชนรัฐบาลและท่ีระดุมทุนกบัต่างประเทศ 
       3.  เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมและรับรู้ของพนกังานและผูใ้ชบ้ริการเก่ียวกบักิจกรรมเพื่อแสดง
ความรับผดิชอบต่อสังคมของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยแต่ละแห่ง 

 
1.4. ขอบเขตของการวจัิย 
       การวจิยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษารูปแบบกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคาร
พาณิชย ์ในประเทศไทยโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักิจกรรมศึกษาจากเอกสาร
ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมเช่นรายงานประจ าปีและเวบ็ไซต์ของธนาคารโดยศึกษากิจกรรมเพื่อแสดง
ความรับผดิชอบต่อสังคมของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย นอกจากน้ียงัใชแ้บบสอบถามในการ
เก็บขอ้มูลกบัพนักงาน และผูใ้ช้บริการเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมและรับรู้กิจกรรมเพื่อแสดงความ
รับผดิชอบต่อสังคมของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย ตั้งแต่ มกราคม  – ธนัวาคม 2557 
 
1.5. กรอบแนวคิดการวจัิย 
       การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัมุ่งศึกษาถึงการให้ความหมายรูปแบบและการบริหารกิจกรรม
เก่ียวกบักิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยส่วนของผูใ้ชบ้ริการ
มุ่งศึกษาการให้ความหมายผลจากการส่ือสารท่ีท าให้เกิดการรับรู้แบบและความคิดเห็นเก่ียวกบั
ความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยในมุมมองของผูบ้ริโภคผูว้ิจยัได้
ก าหนดกรอบแนวคิดการวจิยัดงัน้ี 
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ภาพที ่1.1 กรอบแนวคิดการวจิยั 
 

1.6. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
        1.   เป็นแนวทางดา้นวางแผนด าเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการจดักิจกรรมเพื่อแสดงความรับผดิชอบ
ต่อสังคม (CSR) ของธนาคารพาณิชยใ์นเมืองไทยและธุรกิจบริการทั้งดา้นวชิาการและดา้นปฏิบติัการ 
        2.   ผลการศึกษารูปแบบของกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารพาณิชย ์
ในประเทศไทยสามารถน าไปประยกุตใ์ชเ้ป็นแนวทางในการพฒันากิจกรรมเพื่อแสดงความ
รับผดิชอบต่อสังคมของธุรกิจบริการ 
 
1.7. นิยามศัพท์เฉพาะ 
 การวางแผนการด าเนินกิจกรรม หมายถึงการก าหนดแนวทางกิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ของธนาคารพาณิชยท่ี์มีความรับผิดชอบทางธุรกิจอยา่งย ัง่ยืน (Sustainable Responsibility 
Business) หรือการแสดงความรับผดิชอบต่อสังคมของธนาคารพาณิชย ์
        รูปแบบกิจกรรม หมายถึงแบบแผนหรือแนวทางการจดัประสบการณ์หรือสถานการณ์
ใหเ้กิดการเรียนรู้และเกิดพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์
 กิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม หมายถึงกิจกรรมท่ีธนาคารพาณิชยใ์น
ประเทศไทยตระหนักถึงการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาท่ี
ย ัง่ยนืไดแ้ก่ 

ธนาคารพาณิชย์ในเมอืงไทย 
ธนาคารเอกชน 

„ ธนาคารไทยพาณิชย ์

ธนาคารรัฐบาล 

„ ธนาคารออมสิน 

ธนาคารท่ีร่วมทุนกบัต่างประเทศ 

„ธนาคารซีไอเอม็บีไทย 

รูปแบบ 
„ กิจกรรมท่ีเก่ียวกบัเด็กและเยาวชน 

„ กิจกรรมท่ีเก่ียวกบัสงัคม 

„ กิจกรรมท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 

„ กิจกรรมท่ีเก่ียวกบัสถาบนัพระมหากษตัริย ์

„ กิจกรรมท่ีเก่ียวกบัศาสนา 

„ กิจกรรมท่ีเก่ียวกบักีฬาและศิลปวฒันธรรม 

„ กิจกรรมท่ีเก่ียวกบัพนกังานในองคก์ร 

„ กิจกรรมท่ีเก่ียวกบัลูกคา้ 

การมส่ีวนร่วม 
„ พนกังาน 

„ ผูใ้ชบ้ริการ DPU
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1. กิจกรรมท่ีเก่ียวกบัเด็กและเยาวชน 
2. กิจกรรมท่ีเก่ียวกบัสังคม 
3. กิจกรรมท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 
4. กิจกรรมท่ีเก่ียวกบัสถาบนัพระมหากษตัริย ์
5. กิจกรรมท่ีเก่ียวกบัศาสนา 
6. กิจกรรมท่ีเก่ียวกบักีฬาและศิลปวฒันธรรม 
7. กิจกรรมท่ีเก่ียวกบัพนกังานในองคก์ร 
8. กิจกรรมท่ีเก่ียวกบัลูกคา้ 

        ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย หมายถึงธนาคารท่ีมีกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคม จ านวน 3 ธนาคาร 

1. ธนาคารไทยพาณิชย ์
2. ธนาคารออมสิน 
3. ธนาคารซีไอเอม็บีไทย 

        รูปแบบของกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม หมายถึงกิจกรรมต่างๆ ท่ี
ก าหนดข้ึน เพื่อแสดงความรับผดิชอบต่อสังคมของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยไดแ้ก่ 

1. มอบทุนการศึกษา 
2. สร้างหอ้งสมุดเพื่อนอ้ง 
3. ปลูกป่า 
4. ท าบุญทอดกฐิน 
5. บริจาคเลือด 
6. แจกเมล็ดพนัธ์ุพืช 
7. ถวายพระพรเน่ืองในวนัพ่อและวนัแม่แห่งชาติ 
8. ครอบครัวเดียวกนั 

        นโยบายของกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม หมายถึงการประกาศเจตนา
การด าเนินธุรกิจอยา่งมีคุณธรรมควบคู่กบัการดูแลส่ิงแวดลอ้มและสังคมยึดถือจรรยาบรรณในการ
ปฏิบติังานอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งค  านึงถึงการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มบนพื้นฐานการด าเนินกิจกรรม
เพื่อสาธารณประโยชน์ ต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มครอบคลุมการดูแลผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกลุ่มต่างๆ
ทั้งน้ีการจัดการสภาพแวดล้อมในสถานท่ีปฏิบัติงานโดยค านึงถึงความปลอดภัยอาชีวอนามัย
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ส่ิงแวดลอ้มการอ านวยความสะดวกแก่พนกังานและลูกคา้การสนบัสนุนการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม
และสร้างสรรคส์ังคม 
        การมีส่วนร่วม หมายถึงการท่ีบุคคลกระท าการในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือในประเด็นท่ี
บุคคลนั้นสนใจ ไม่วา่เขาจะไดป้ฏิบติัการเพื่อแสดงถึงความสนใจอยา่งจริงจงัหรือไม่ก็ตาม และไม่
จ  าเป็นท่ีบุคคลนั้นจะตอ้งเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมนั้นโดยตรงก็ได ้แต่การมีทศันคติ ความคิดเห็น 
ความสนใจ ห่วงใยก็เพียงพอแลว้ท่ีจะเรียกวา่เป็นการมีส่วนร่วมได ้
        การรับรู้ หมายถึงการรับรู้และเขา้ใจความคิด ความรู้สึก ความตอ้งการของผูอ่ื้น และ
สามารถแสดงพฤติกรรมเพื่อตอบสนองต่อทศันะดงักล่าวไดอ้ย่างเหมาะสม การจดักิจกรรมท่ีเปิด
โอกาสใหพ้นกังานและผูใ้ชบ้ริการมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งองคก์ร  
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บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ี และงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
 งานวจิยัเร่ือง “รูปแบบกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารพาณิชย์
ในประเทศไทย” ผูว้จิยัไดศึ้กษา แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

2.1 แนวคิดเก่ียวกบัความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รธุรกิจ 
2.2 แนวคิดเก่ียวกบัคุณค่าของการด าเนินกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รธุรกิจ 
2.3 แนวคิดเก่ียวกบัการธุรกิจบริการ 
2.4 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2.1 แนวคิดเกีย่วกบัความรับผดิชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกจิ ประกอบด้วย 
2.1.1 ความหมายของความรับผดิชอบขององคก์รธุรกิจต่อสังคม (CSR) 

 พิพฒัน์ ยอดพฤติการ (สถาบนัไทยพฒัน์มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระ
บรมราชูปถมัภ์) ไดใ้ห้ความหมายความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อสังคม (CSR) ว่าคือการ
ด าเนินกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกองค์กรท่ีค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งในระดบัใกลแ้ละ
ไกลดว้ยการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในองค์กรหรือทรัพยากรจากภานนอกองค์กรในอนัท่ีจะท าให้อยู่
ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข นอกจากนั้น ยงัได้ขยายความต่อไปอีกว่าเป็นกิจกรรมท่ี
รวมทั้งการคิด การพูด และการกระท าซ่ึงครอบคลุมตั้งแต่การวางแผนการตดัสินใจ การส่ือสาร
ประชาสัมพนัธ์ การบริหารจดัการและการด าเนินขององคก์รท่ีด าเนินการในพื้นท่ีของสังคม โดยท่ี
สังคมใกล ้ซ่ึงหมายถึง ลูกคา้ คู่คา้ ครอบครัวพนกังาน ชุมชนท่ีองค์กรตั้งอยู่ซ่ึงรวมถึงส่ิงแวดลอ้ม
หรือระบบนิเวศน์ และสังคมไกล ซ่ึงหมายถึงผูเ้ก่ียวขอ้งกบัองค์กรโดยออ้ม ได้แก่คู่แข่งขนัทาง
ธุรกิจ ประชาชนทัว่ไป เป็นต้น ในนิยามข้างต้นยงัได้อธิบายถึงเก่ียวข้องกับผูค้นในมิติต่าง ๆ 
ประกอบดว้ยลูกคา้ คู่คา้ ชุมชนและสภาพแวดลอ้ม ประชาสังคม และคู่แข่งขนัธุรกิจ 
 นอกจากนั้น สถาบนัไทยพฒัน์โดย ดร.พิพฒัน์ ยอดพฤติการ ซ่ึงเป็นนักวิชาการคน
ส าคญัไดจ้ดัประเภทของงาน CSR ออกเป็น 3 กลุ่มดว้ยกนั ประกอบดว้ย 
 CSR – After – Process เป็นการด าเนินกิจกรรมท่ีแยกต่างหากจากการด าเนินธุรกิจท่ีเป็น
กระบวนการหลักของกิจการ (รวมความถึงกิจกรรมท่ีเกิดจากผลต่อเน่ืองของกระบวนการ
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ด าเนินการธุรกิจ) เช่น การแจกจ่ายส่ิงของบรรเทาสาธารณภยั การบ าเพญ็ประโยชน์ต่อสาธารณะ 
และการเยยีวยาชุมชนท่ีไดรั้บผลกระทบทางมลพิษจากการประกอบการ 
 CSR – In – Process เป็นการด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีอยูใ่นกระบวนการหลกั
ของกิจกรรมหรือเป็นการท าธุรกิจท่ีหาก าไรอยา่งมีความรับผิดชอบ เช่น การป้องกนัหรือการจดั
มลพิษในกระบวนการผลิต เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนการผลิตสินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพ
และไดม้าตรฐานตามขอ้ก าหนดในฉลากผลิตภณัฑ์ การเปิดเผยขอ้มูลผลิตภณัฑ์ต่อผูบ้ริโภคอยา่ง
ถูกตอ้งครบถว้น การชดเชยความเสียหายให้แก่ลูกคา้ท่ีเกิดจากความผิดพลาดและความบกพร่อง
ของพนกังาน ซ่ึงการด าเนินความรับผิดชอบเหล่าน้ี ถือเป็นกิจกรรมท่ีอยูใ่นเวลาท างานปกติของ
กิจการ 
 CSR – As – Process เป็นกิจกรรมท่ีด าเนินงานโดยองคก์รท่ีไม่แสวงหาก าไรให้กบั
ตนเองเป็นหน่วยงานท่ีก่อตั้งข้ึนเพื่อมุ่งสร้างประโยชน์ต่อสังคมเป็นดา้นหลกั เช่น มูลนิธิ/สมาคม
การกุศลท่ีเป็นองคก์รสาธารณประโยชน์ องคก์รประชาชนและส่วนราชการ (พิพฒัน์ ยอดพฤติการ, 
2553) 
 เสนาะ ติเยาว ์(2551,น.36) ไดใ้ห้ความหมายความรับผิดชอบขององคก์รธุรกิจต่อสังคม 
(CSR) ว่าภารกิจของบริษทัท่ีมีอยู่ต่อสังคมหรือกล่าวให้ชัดเจนลงไปก็คือภาระท่ีบริษทัจะตอ้ง
ด าเนินงานท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหุ้นหรือเจ้าของบริษทัและต่อชุมชนภายนอกนั้นด้วย ความ
รับผิดชอบของบริษทัจึงเป็นภาระท่ีบริษทัมีต่อผูมี้ส่วนร่วม (Stakeholder) ในบริษทันัน่เองผูมี้ส่วน
ร่วมแบ่งเป็น 2 ประเภทคือผูมี้ส่วนร่วมภายในก็คือพนกังานและผูถื้อหุ้นของบริษทัผูมี้ส่วนร่วม
ภายนอกก็คือลูกคา้ สหภาพแรงงาน ลูกหน้ี เจา้หน้ี สถาบนัการเงิน บริษทัคู่คา้ พรรคการเมือง กลุ่ม
ผลประโยชน์ รัฐบาลต่างประเทศ บริษทัท่ีเป็นพนัธมิตร คู่สัญญาและชุมชน 
 ศิริชยั สาครรัตนกุล (2553) ไดใ้หค้วามหมายความรับผิดชอบขององคก์รธุรกิจต่อสังคม 
(CSR) ว่าเป็นความมุ่งมัน่หรือพนัธะสัญญาท่ีธุรกิจมีอยู่อย่างต่อเน่ืองในการท่ีจะประพฤติปฏิบติั
อย่างมีจริยธรรมและมีส่วนร่วมในการพฒันาเศรษฐกิจ ด้วยการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผูใ้ช้
แรงงานตลอดจนครอบครัวของเขาเหล่านั้นตลอดจนมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนทอ้งถ่ินและ
สังคมในวงกวา้ง 
 องคก์รเพื่อการพฒันาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) (2553) ไดใ้ห้ความ
หมายความรับผดิชอบขององคก์รธุรกิจต่อสังคม (CSR) วา่เป็นความมุ่งมัน่ หรือพนัธสัญญาท่ีธุรกิจ
ทีอยู่อย่างต่อเน่ืองในการท่ีจะประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม และมีส่วนร่วมในการพฒันา
เศรษฐกิจ ดว้ยการปรับปรุงคุณภาพชีวติของผูใ้ชแ้รงงาน ตลอดจนครอบครัวของเขา และมีส่วนร่วม
ในการพมันาเศรษฐกิจในการพฒันาชุมชนทอ้งถ่ินและสังคมในวงกวา้ง 
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 เจอร่ี มูน (Jeremy Moon) (2553) ศาสตราจารยจ์ากศูนยก์ารศึกษา CSR ระหวา่งประเทศ 
มหาวิทยาลัยนนอตต้ิงแฮมขององักฤษ ได้ร่วมกับสเตนิสลาฟ กราฟสก้ี (Stanislav Grafski) 
นกัศึกษาปริญญาโทบริหารธุรกิจไดใ้ห้นิยามค าวา่ CSR ไวใ้นการศึกษา Comparative Overview of 
Western and Russian CSR (2004) วา่ CSR “เป็นกลุ่มค าท่ีมีความหมายท่ีคาบเก่ียวกนัระหวา่ง
จริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics) การด าเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณะ (Corporate Philanthropy) 
การเป็นประชากรท่ีดี (Corporate Citizenship) การรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมและความย ัง่ยืน 
(Sustainability and environmental responsibility)” (Jeremy Moon และ Stanislav Grafski, 
“Comparative Overview of Western and CSR”, 2004) 
 นอกจากนั้นแลว้ เดิร์ก แมทเทน (Dirk Matten) ไดร่้วมกบั มูน จดัแบ่งกิจกรรมท่ีมีการ
รณรงคเ์ก่ียวกบั CSR ในอเมริกาและยโุรป ไวเ้ป็นสองประเภท คือ Explicit CSR เป็นกิจกรรมท่ีเกิด
จากนโยบายของบริษทั ท่ีจะรับผิดชอบต่อสังคมท่ีตนเองเก่ียวขอ้งเป็นกิจกรรมท่ีรวมกิจกรรม
อาสาสมคัร (Voluntary) เป็นกิจกรรมในโครงการตามกลยุทธ์ของบริษทัท่ีมุ่งด าเนินไปเพื่อ
ประโยชน์ต่อทั้งกิจการของบริษทัและ      ผูมี้ส่วนไดเ้สียในฐานะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของสังคม Implicit 
CSR เป็นผลผกูพนัตามการตกลงหรือรับมอบหมายอยา่งเป็นและไม่เป็นทางการ ทั้งท่ีเป็นไปตาม
กฎหมายหรือกติกาของสังคม (ปทสัถาน) ท่ีบริษทัฯจะตอ้งรับผิดชอบหรือด าเนินการตาม (Dirk 
Matten and Jerry Moon, “Implicit and Explicit CSR: A Conceptual Framework for Understanding 
CSR in Europe”, 2004)  
 นอกจากน้ี มูนกบัชาพเพิล (Chapple) ยงัน าเสนอประเด็น 3 กระแสหลกัในการพิจารณา 
CSR คือการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community Involvement) กระบวนการผลิตท่ีรับผลิตต่อสังคม 
(Socially Responsible Production Processes) และความรับผิดชอบท่ีมีต่อสังคม (Socially 
Responsible) ซ่ึงตอ้งขบัเคล่ือนไปพร้อม ๆกนั ในขณะเดียวกนัก็ตอ้งประเด็นศึกษา (Issue) เช่น 
ส่ิงแวดลอ้ม การศึกษา สวสัดิการแรงงาน สาธารณสุขและความปลอดภยัวา่สัมพนัธ์กบั Wave ทั้ง 3 
กระแสอยา่งไร ทั้งน้ีจะพิจารณาถึงรูปแบบ (Modes) ท่ีจะน าไปสู่การแปรเป็นงานภาคปฏิบติัของ 
CSR เช่น การบริจาคเพื่อการกุศล (Philanthropy) ความเป็นหุ้นส่วน (Partnerships) และประเด็น
สุดทา้ยคือการจดัตั้งและการก าหนดแนวปฏิบติั (Foundations and Codes) (Chapple and Moon 
2005) ฟิลิป คอตเตอร์ (Philip Kotler) กบั แนนซ่ี ลี (Nancy Lee) (2553) 
 ฟิลิป คอตเตอร์ เคยกล่าวถึงความรับผิดชอบในการด าเนินกิจกรรมทางการตลาด/ธุรกิจ
ท่ีเก่ียวขอ้งต่อสังคมดว้ยความรับผิดชอบ เม่ือ 30 ปีก่อน โดยใชค้  าวา่ Social Marketing: การตลาด
เพื่อสังคมเป็นบทความในวารสาร Journal of Marketing 2 (ประชาชาติธุรกิจ, ฉบบัวนัท่ี 10 
กรกฎาคม พ.ศ. 2549) 
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 คอตเตอร์และลี ไดก้ าหนดรูปแบบของการด าเนินกิจกรรม CSR เรียกกว่า CSI: 
Corporate Social Initiatives โดยให้ความหมายไวว้า่ CSI เป็นกิจกรรมหลกัท่ีด าเนินโดยบริษทัเพื่อ
สนบัสนุนประเด็นทางสังคมและท าให้พนัธสัญญาในความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั โดยได้
ก าหนดรูปแบบของ CSI  ไว ้  6 ประเภท ไดแ้ก่การสนนัสนุนโครงการท่ีท าให้บุคคลมีการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม (Corporate Social Marketing: CSM) การ
เป็นผูส้นับสนุนในการโปรโมทกิจกรรมเพื่อสังคมหรือตวัองค์กร (Cause Promotion/Cause 
Marketing) การบริจาคเงินจากส่วนแบ่งการขายสินคา้หรือบริการภายในช่วงเวลาท่ีก าหนดให้กบั
องคก์รทางสังคม (Cause Related Marketing) การบริจาคเงินให้กบัมูลนิธิ หรือองคก์รสาธารณกุศล 
(Corporate Philanthropy) การสนบัสนุนให้พนกังานขอบริษทัเป็นอาสาสมคัร   เพื่อร่วมกิจกรรม
ทางสังคมกบัชุมชน (Community Volunteering) การลงทุนหรือการเปล่ียนแปลงการด าเนินงานของ
บริษทั (Socially  Responsible Business Practices) เช่น การใชว้สัดุรีไซเคิลหรือลดการใชบ้รรจุ
ภณัฑเ์พื่อแสดงออกถึงการทางธุรกิจท่ีมีความรับผดิชอบต่อสังคม ซ่ึงบริษทัสามารถน าไปปฏิบติัได้
ตั้งแต่รูปแบบหน่ึงหรือแมแ้ต่การผสมผสานทุกรูปแบบในเวลาเดียวกนัก็ไดเ้ช่นกนั 
 2.1.2. ความส าคญัของการแสดงความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รธุรกิจ  
 หากพิจารณาแยกเป็นรายค าศพัท์ค  าว่า Corporate มุ่งหมายถึงกิจการท่ีด าเนินไปเพื่อ
แสวงหาผลก าไรส่วนค าวา่ Social ในท่ีน้ีมุ่งหมายถึงกลุ่มคนท่ีมีความสัมพนัธ์กนัหรือมีวิถีร่วมกนั
ทั้งโดยธรรมชาติหรือโดยเจตนารวมถึงส่ิงมีชีวิตอ่ืนและส่ิงแวดลอ้มท่ีอยู่รายรอบประกอบ และค า
วา่ Responsibility มุ่งหมายถึงการยอมรับทั้งผลท่ีไม่ดีและผลท่ีดีในกิจการท่ีไดท้  าลงไปหรือท่ีอยูใ่น
ความดูแลของกิจการนั้นๆตลอดจนการรับภาระหรือเป็นธุระด าเนินการป้องกนั และปรับปรุงแกไ้ข
ผลท่ีไม่ดี รวมถึงการสร้างสรรคแ์ละบ ารุงรักษาผลท่ีดีซ่ึงส่งกระทบไปยงัผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.1  ล าดบัชั้นของผูมี้ส่วนไดเ้สียในระดบัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัซีเอสอาร์ 
 
ทีม่า:  สถาบนัไทยพฒัน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์, 2553 
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 ค าวา่กิจกรรมในความหมายขา้งตน้ หมายรวมถึงการคิด การพดู และการกระท าซ่ึง
ครอบคลุมตั้งแต่การวางแผน การตดัสินใจ การส่ือสารประชาสัมพนัธ์ การบริหารจดัการ และการ
ด าเนินงานขององคก์รสังคมในความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ จะมุ่งไปท่ีผูมี้
ส่วนไดเ้สียองคก์รซ่ึงสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ระดบั ไดแ้ก่ สังคมใกล ้และสังคมไกล 
 สังคมใกล ้คือ ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งใกลชิ้ดกบัองคก์รโดยตรง ไดแ้ก่ ลูกคา้ คู่คา้ ครอบครัว
ของพนกังานชุมชนท่ีองคก์รตั้งอยูซ่ึ่งรวมถึงส่ิงแวดลอ้มหรือระบบนิเวศน์ 
 สังคมไกล คือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัองค์กรโดยออ้ม ได้แก่ คู่แข่งขนัทางธุรกิจ ประชาชน
ทัว่ไป เป็นตน้ 
 ในระดบัของลูกคา้ ตวัอยา่งซีเอสอาร์ของกิจการ ไดแ้ก่ การสร้างผลิตภณัฑ์ท่ีเนน้คุณค่า
มากกวา่มูลค่าความรับผิดชอบในผลิตภณัฑ์ต่อผูบ้ริโภค การให้ขอ้มูลขององคก์รและตวัผลิตภณัฑ์
อยา่งเพียงพอและอยา่งถูกตอ้งเท่ียงตรงมีการใหบ้ริการลูกคา้อยา่งตรงไปตรงมา เป็นตน้ 
 ในระดบัของคู่คา้ ตวัอยา่งซีเอสอาร์ของกิจการ ไดแ้ก่ การแบ่งปันหรือการใชท้รัพยากร
ร่วมกันหรือการรวมกลุ่มในแนวด่ิงตามสายอุปทาน ความรอบคอบระมัดระวงัในการผสาน
ประโยชน์อยา่งเป็นธรรมไม่เอารัดเอาเปรียบต่อคู่คา้ เป็นตน้ 
 ในระดับของชุมชนและสภาพแวดล้อม ตัวอย่างซีเอสอาร์ของกิจการ ได้แก่ การ
สงเคราะห์เก้ือกูลชุมชนท่ีองค์กรตั้งอยู่ การส่งเสริมแรงงานทอ้งถ่ินให้มีโอกาสในต าแหน่งงาน
ต่างๆในองค์กร การสนบัสนุนแนวทางการระแวดระวงัในการด าเนินงานท่ีอาจส่งผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มการเปิดเผยขอ้มูลการด าเนินงานท่ีอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนท่ีองค์กรตั้งอยู่ และการ
เรียนรู้วฒันธรรมทอ้งถ่ินเพื่อการอยูร่่วมกนัอยา่งปกติสุข เป็นตน้ 
 ในระดบัของประชาสังคม ตวัอย่างซีเอสอาร์ของกิจการ ไดแ้ก่ การสร้างความร่วมมือ
ระหว่างกลุ่มหรือเครือข่ายอ่ืนๆในการพฒันาสังคม การตรวจตราดูแลมิให้กิจการเข้าไปมีส่วน
เก่ียวขอ้งกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนการรับฟังขอ้มูลหรือท าประชาพิจารณ์ต่อการด าเนิน
กิจการท่ีส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวม และการท าหน้าท่ีในการเสียภาษีอากรให้รัฐอย่าง
ตรงไปตรงมา เป็นตน้ 
 ในระดบัของคู่แข่งขนัทางธุรกิจ ตวัอยา่งซีเอสอาร์ของกิจการ ไดแ้ก่ การดูแลกิจการมิให้
มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการแข่งขนัดว้ยวิธีการทุ่มตลาด การด าเนินงานในทางต่อตา้นการทุจริตรวมทั้ง
การกรรโชกและการใหสิ้นบนในทุกรูปแบบ เป็นตน้ 
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 2.1.3. รูปแบบของกิจกรรมการแสดงความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รธุรกิจ 
 ศ. ฟิลิป คอตเลอร์ แห่งมหาวิทยาลยันอธ์เวสเทิร์น และแนนซ่ี ลี อาจารยส์มทบแห่ง
มหาวิทยาลยัวอชิงตนัและมหาวิทยาลยัซีแอตเต้ิล ได้จ  าแนกรูปแบบของ CSR ไวเ้ป็น 6 ชนิด
กิจกรรม ไดแ้ก่ 
 2.1.3.1 การส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทางสังคม (Cause Promotion) เป็นการจดัหา
เงินทุน วสัดุ ส่ิงของ หรือทรัพยากรอ่ืนขององคก์ร เพื่อขยายการรับรู้และความห่วงใยต่อประเด็น
ปัญหาทางสังคมนั้น ตลอดจนสนบัสนุนการระดมทุน การมีส่วนร่วม หรือการเฟ้นหาอาสาสมคัร
เพื่อการดงักล่าวองคก์รธุรกิจอาจริเร่ิมและบริหารงานส่งเสริมนั้นดว้ยตนเอง หรือร่วมมือกบัองคก์ร
หน่ึงองคก์รใดหรือกบัหลายๆองคก์รก็ได ้
 2.1.3.2 การตลาดท่ีเก่ียวโยงกบัประเด็นทางสังคม (Cause – Related Marketing) เป็น
การอุดหนุนหรือการบริจาครายได้ส่วนหน่ึงจากการขายผลิตภณัฑ์เพื่อช่วยเหลือหรือร่วมแก้ไข
ประเด็นปัญหาทางสังคมจ าเพาะหน่ึงๆซ่ึงมกัมีช่วงเวลาท่ีจ ากดัแน่นอน หรือด าเนินการแบบจ าเพาะ
ผลิตภณัฑ์หรือให้แก่การกุศลท่ีระบุไวเ้ท่านั้น กิจกรรมซีเอสอาร์ชนิดน้ี องคก์รธุรกิจมกัร่วมมือกบั
องคก์รท่ีไม่มีวตัถุประสงคห์าก าไร      เพื่อสร้างสัมพนัธภาพในประโยชน์ร่วมกนั ดว้ยวิธีการเพิ่ม
ยอดขายผลิตภณัฑ์เพื่อน าเงินรายได้ไปสนับสนุนกิจกรรมการกุศลนั้นๆในขณะเดียวกันก็เปิด
โอกาสใหแ้ก่ผูบ้ริโภคไดมี้ส่วร่วมในการช่วยเหลือการกุศลผา่นทางการซ้ือผลิตภณัฑโ์ดยไม่ตอ้งเสีย
ค่าใชจ่้ายอ่ืนใดเพิ่มเติม 
 2.1.3.3 การตลาดเพื่อมุ่งแกไ้ขปัญหาสังคม (Corporate Social Marketing) เป็นการ
สนับสนุนการพฒันาหรือการท าให้เกิดผลจากการรณรงค์เพื่อเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในด้าน
สาธารณสุข ดา้นความปลอดภยั ดา้นส่ิงแวดลอ้ม หรือดา้นสุขภาวะ ความแตกต่างส าคญัระหวา่ง
การตลาดเพื่อมุ่งแกไ้ขปัญหาสังคมกบัการส่งเสริมมการรับรู้ประเด็นทางสังคม คือการตลาดเพื่อมุ่ง
แกไ้ขปัญหาสังคมจะเนน้ท่ีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม (Behavior Change) เป็นหลกั ในขณะท่ีการ
ส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทางสังคมจะเนน้ท่ีการสร้างความตระหนกั (Awareness) ตลอดจน
การสนบัสนุนทรัพยากรดา้นทุนและอาสาสมคัรเพื่อใหรั้บรู้ถึงประเด็นปัญหาดงักล่าว 
 2.1.3.4 การบริจาคเพื่อการกุศล (Corporate Philanthropy) เป็นการช่วยเหลือไปท่ี
ประเด็นปัญหาทางสังคมโดยตรงในรูปของการบริจาคเงินหรือวตัถุส่ิงของเป็นกิจกรรมซีเอสอาร์ท่ี
พบเห็นในแทบทุกองค์กรธุรกิจและโดยมากมกัจะเป็นไปตามกระแสความตอ้งการจากภายนอก
หรือมีผูเ้สนอใหท้ ามากกวา่จะเกิดการวางแผนหรือออกแบบกิจกรรมจากภายในองคก์รเอง ท าให้ไม่
เกิดการเช่ือมโยงเขา้กบัเป้าหมายหรือพนัธกิจขององคก์รเท่าใดนกั 
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 2.1.3.5 การอาสาช่วยเหลือชุมชน (Community Volunteering) เป็นการสนบัสนุนหรือจูง
ใจให้พนักงานคู่คา้ร่วมสละเวลาและแรงงานในการท างานให้แก่ชุมชนท่ีองค์กรตั้งอยู่และเพื่อ
ตอบสนองต่อประเด็นปัญหาทางสังคมท่ีองค์กรให้ความสนใจหรือห่วงใย องค์กรธุรกิจอาจเป็น
ผูด้  าเนินการเองโดยล าพงัหรือร่วมมือกบัองคก์รหน่ึงองคก์รใด และอาจเป็นผูก้  าหนดกิจกรรมอาสา
ดงักล่าวนั้นเองหรือให้พนกังานเป็นผูค้ดัเลือกกิจกรรมแลว้น าเสนอต่อองค์กรเพื่อพิจารณาให้การ
สนบัสนุน โดยท่ีพนกังานสามารถไดรั้บการชดเชยในรูปของวนัหยดุ หรือวนัลาเพิ่มเติม 
 การประกอบธุรกิจอยา่งรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsible Business Practices) 
เป็นการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจอย่างพินิจพิเคราะห์ทั้งในเชิงป้องกันด้วยการหลีกเล่ียงการ
ก่อใหเ้กิดปัญหาทางสังคมหรือในเชิงร่วมกนัแกไ้ขดว้ยการช่วยเหลือเยียวยาปัญหาทางสังคมนั้น ๆ 
ดว้ยกระบวนการทางธุรกิจเพื่อการยกระดบัสุขภาวะของชุมชนและการพิทกัษ์ส่ิงแวดลอ้มโดยท่ี
องคก์รธุรกิจสามารถท่ีจะด าเนินการเองหรือเลือกท่ีจะร่วมมือกบัพนัธมิตรภายนอกก็ได ้
 การจ าแนกกิจกรรมซีเอสอาร์ขา้งตน้หากพิจารณาตามตระกูลของซีเอสอาร์จะพบว่า
กิจกรรม 3 ชนิดแรกเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมทางการพูด หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงว่าเป็นการส่ือสาร
การตลาดท่ีเขา้ข่ายการด าเนินกิจกรรมโดยใชท้รัพยากรนององคก์รเป็นหลกั (Social – Driven CSR) 
ส่วนกิจกรรมโดยใชท้รัพยากรท่ีมีอยูภ่ายในองคก์รเป็นหลกั (Corporate – Driven CSR) และหาก
พิจารณาโดยยึดท่ีตวักระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) ซีเอสอาร์ในตระกูล Corporate – 
Driven CSR ยงัสามารถจ าแนกออกเป็นซีเอสอาร์จ าพวก (Division) ท่ีอยูใ่นกระบวนการทางธุรกิจ 
(CSR in Process) กิจกรรม 3 ชนิดหลงัเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมทางการกระท าหรือเป็นการด าเนิน
กิจกรรมขององค์กรกบัซีเอสอาร์จ าพวกท่ีอยู่นอกกระบวนการทางธุรกิจหรือเกิดข้ึนภายหลงัโดย
แยกต่างหากจากกระบวนการทางธุรกิจ (CSR after Process) ในการปฏิบติัตามหลกั CSR ท่ีจะน ามา
ประยกุตใ์ชค้วบคุมกบัธุรกิจ สามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 ขั้น ดงัน้ี 
 ขั้นท่ี 1 Mandatory Level ขอ้ก าหนดตามกฎหมาย (Legislation) หมายถึง การทีธุรกิจมี
หนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น กฎหมายผูบ้ริโภค กฎหมาย
แรงงาน การจ่ายภาษี เป็นตน้ 
 ขั้นท่ี 2 Elementary Level ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ (Economic Profit) หมายถึง การท่ี
ธุรกิจค านึงถึงความสามารถในการอยูร่อดและใหผ้ลตอบแทนแก่ผูถื้อหุน้ ซ่ึงในขั้นน้ีธุรกิจควรหมัน่
ตรวจตราวา่ก าไรท่ีไดน้ั้น ตอ้งมิใช่ก าไรซ่ึงเกิดจากการเบียดเบียนสังคม  
 ขั้นท่ี 3 Preemptive Level จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Business Code of Conduct) หมายถึง 
การท่ีธุรกิจสามารถสร้างผลก าไรแก่ผูถื้อหุ้นไดใ้นอตัราท่ีเหมาะสม และผูป้ระกอบธุรกิจไดใ้ส่ใจ
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เพื่อให้ประโยชน์ตอบแทนแก่สังคมมากข้ึน โดยเฉพาะสังคมใกลท่ี้อยูร่อบขา้งท่ีมีความคาดหวงัวา่ 
จะไดรั้บการดูแลหรือเอาใจใส่จากผูป้ระกอบธุรกิจ 
 ขั้นท่ี 4 Voluntary Level ความสมคัรใจ (Voluntary Action) หมายถึง การด าเนินธุรกิจ
ควบคู่กบัการปฏิบติัตามแนวทาง CSR ดว้ยความสมคัรใจ โดยไม่ไดถู้กเรียกร้องจากสังคมแต่อยา่ง
ใดซ่ึงในขั้นน้ีการประกอบธุรกิจอยู่บนพื้นฐานของการมุ่งประโยชน์ของสังคมเป็นส าคญัและการ
ด าเนินการ CSR ในส่วนน้ีสมควรไดรั้บการยกยอ่งช่ืนชมจากสังคมอยา่งแทจ้ริง  
แนวปฏิบติัในเร่ือง CSR แบ่งไดเ้ป็น 8 หวัขอ้ ดงัน้ี 

1. การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
2. การประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม 
3. การเคารพสิทธิและการปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม 
4. ความรับผดิชอบต่อผูบ้ริโภค 
5. การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 
6. การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
7. การเผยแพร่นวตักรรมจากการด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคม 

 8.    การจดัท ารายงานดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
 2.1.4. ประเภทของการแสดงความรับผดิชอบต่อสังคม 
 การแสดงความรับผดิชอบต่อสังคมแบ่งออกเป็น 4 ประเภท 
 2.1.4.1 ความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ (Economic Responsibility) ไดแ้ก่ การท่ีธุรกิจ
จะตอ้งผลิตสินคา้และบริการสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสังคมในราคาท่ีเหมาะสมและท าให้
ธุรกิจไดก้ าไรท่ีสร้างความพอใจให้กบัผูล้งทุนเป็นความรับผิดชอบขั้นพื้นฐานท่ีท าให้ทุกฝ่ายอยู่
ร่วมกนัไดอ้ยา่งปกติสุข 
 2.1.4.2 ความรับผิดชอบทางกฎหมาย (Legal Responsibility) ไดแ้ก่ การท่ีธุรกิจจะตอ้ง
ปฏิบติัตามกฎหมายของรัฐ ขอ้ก าหนดของรัฐบาล หรือองคก์รของรัฐ และตามกฎหมายระหวา่ง
ประเทศซ่ึงเท่ากบักฎและกติกาของสังคมท่ีก าหนดวา่ส่ิงใดถูกตอ้งตามสภาพของสังคม 
 2.1.4.3 ความรับผิดชอบทางจรรยาบรรณ (Ethical Responsibility) ไดแ้ก่ การท่ีธุรกิจ
จะตอ้งด าเนินการให้สอดคลอ้งกบัความหวงัของสังคมซ่ึงไม่ไดเ้ขียนในกฎหมาย เป็นภาระของ
องคก์รธุรกิจท่ีจะสอดคลอ้งกบัความคาดหวงัของสังคมซ่ึงไม่ไดเ้ขียนไวใ้นกฎหมาย เป็นภาระของ
องคก์รการธุรกิจท่ีจะตอ้งกระท าในส่ิง    ท่ีถูกตอ้ง ยติุธรรม และไม่เป็นอนัตรายต่อสังคม 
 2.1.4.4 ความรับผิดชอบตามความสมคัรใจ (Voluntary Responsibility) ไดแ้ก่ การท่ี
ธุรกิจจะตอ้งด าเนินการอย่างอ่ืนนอกเหนือไปจากขา้งตน้ เพื่อสร้างคุณค่าให้เกิดข้ึนทางสังคมและ
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ตามความประสงค์ของสังคมดว้ยการมีส่วนร่วมในสังคมและเพิ่มคุณค่าคุณภาพชีวิตให้แก่สังคม 
เช่นการท าตวัเป็นพลเมืองท่ีดี     การสนบัสนุนกิจกรรมของสังคมและการใหบ้ริจาค เป็นตน้ 
 2.1.5. การพฒันากิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมในองคก์ร 
 กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในองค์กร มิไดส้ิ้นสุดท่ีการบริจาคส่ิงของให้แก่
หน่วยงานสังคมสงเคราะห์หรือมูลนิธิไปด าเนินการ แต่เป็นจุดเร่ิมตน้ของการพฒันาไปสู่องคก์รท่ีดี 
องค์กรท่ีสามารถบริจาคเงินหรือส่ิงของเพื่อการสังคมสงเคราะห์ได้นั้น แสดงว่าเป็นองค์กรท่ี
เจริญเติบโตในธุรกิจและมีความเก่งอยูใ่นตวัแลว้ ประเด็นท่ีส าคญัคือท าอยา่งไรจึงจะใชค้วามเก่งใน
การด าเนินกิจกรรมซีเอสอาร์หรือถ่ายทอดความเก่งนั้นให้แก่ผูด้อ้ยโอกาสในสังคม ท่ีแต่เดิมไดรั้บ
เป็นเงินหรือส่ิงของกิจกรรมซีเอสอาร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้เงินหรือส่ิงของ อาจมิใช่การแกปั้ญหา
ระยะยาวให้แก่ผูด้้อยโอกาสในสังคม แต่การพฒันาทกัษะและศกัยภาพให้แก่พวกเขาเหล่านั้น
ต่างหากท่ีน่าจะเป็นค าตอบ และการพฒันาในเร่ืองดงักล่าว ก็สามารถใชค้วามเก่งท่ีมีอยูใ่นธุรกิจให้
เกิดประโยชน์ได ้
 กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมในองคก์ร ประกอบทั้ง การคิด การพูดและการกระท า
และเก่ียว ขอ้งกบัการเจริญเติบโตขององคก์รท่ีไดผ้า่นวยัเด็ก และเป็นวยัผูใ้หญ่ท่ีพร้อมจะช่วยเหลือ
และมีความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีอยูอ่าศยั วิธีการพฒันาซีเอสอาร์ในองคก์รให้ประสบผลส าเร็จ จึง
ควรผนวกช่วงแห่งการเจริญเติบโตเขา้กบัองคก์รประกอบของซีเอสอาร์ นัน่คือ คิดแบบเด็ก ท าแบบ
วยัรุ่น และผูแ้บบผูใ้หญ่ การออกแบบและพฒันากิจกรรมซีเอสอาร์ เป็นงานท่ีตอ้งอาศยัความคิด
สร้างสรรคแ์ละความจริงใจซ่ึงเป็นคุณลกัษณะท่ีมีอยูใ่นวยัเด็ก การด าเนินกิจกรรมซีเอสอาร์ จ าเป็น
ท่ีองคก์รควรเขา้มามีส่วนร่วมในการใชห้รือถ่ายถอดความเก่งดว้ยความมุ่งมัน่และพละก าลงัซ่ึงเป็น
คุณลกัษณะท่ีมีอยูใ่นวยัรุ่น 
 การติดตามและประเมินผลกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมในองคก์ร เพื่อน าไปสู่การ
ส่ือสารทั้งกบัคนในองค์กรและสังคมภายนอก เป็นบทบาทท่ีตอ้งอาศยัความรอบคอบระมดัระวงั
และเป็นบทบาทของผูใ้หญ่ในการถ่ายทอดขอ้มูลให้มีความถูกตอ้งแม่นย  า และมีผลลพัธ์เชิงบวก
กลบัมาสู่องค์กรในท่ีสุดเง่ือนไขส าคญัในการพฒันาซีเอสอาร์ในองค์กรให้ประสบผลส าเร็จและ
เป็นท่ียอมรับในสังคมไปพร้อมๆ กนัคือการเช่ือมร้อยกิจกรรมทางธุรกิจให้มีส่วนประสมของความ
รับผดิชอบทางสังคมอยา่งเป็นเน้ือเดียวกนั 
 2.1.6. กลยทุธ์ความรับผดิชอบต่อสังคมในองคก์ร 
 พอร์เตอร์ (Porter, 2006) ไดเ้สนอรูปแบบของ CSR ท่ีเรียกวา่ Strategic CSR ซ่ึง
ยกระดบัจากการเป็นเพียงบรรษทัพลเมืองท่ีมีความรับผิดชอบต่อการบรรเทาปัญหาหรือผลกระทบ
ท่ีเกิดจากกิจการสู่การท า CSR ในเชิงรุก (Proactive) ท่ีองคก์รสามารถริเร่ิมกิจกรรม CSR ดว้ยตวัเอง
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ใหแ้ก่สังคมภายนอก (Inside – Out) ท่ีเช่ือมโยงสัมพนัธ์กบัความตอ้งการหรือการริเร่ิมจากภายนอก 
(Outside - In) 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่2.2 Strategic CSR  
 
ทีม่า:  Porter and Kramer, 2006 

 
 วธีิการแสดงความรับผดิชอบต่อสังคมภายใตรู้ปแบบท่ีเป็น CSR เชิงกลยทุธ์น้ี กิจการไม่
เพียงแต่สามารถปฏิบติัไดต้ามขอ้ก าหนดหรือมาตรฐานอนัเป็นท่ียอมรับเท่านั้นแต่ยงัมีการก าหนด
จุดยืนท่ีเป็นเอกลกัษณ์ท่ีแตกต่างจากแนวทางปฏิบติัขององคก์รอ่ืนๆ มีการสร้างความแตกต่างใน
วธีิการมีอิสรภาพในการคดัเลือกประเด็นทางสังคมโดยท่ีปลอดจากพนัธนาการหรือขอ้เรียกร้องเช่น
ใน Responsive CSR  ดว้ยวิธีการท่ีแตกต่างและกิจกรรม CSR ท่ีเหมาะสม ผลลพัธ์จากการแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคมภายใตรู้ปแบบท่ีเป็น CSR ในเชิงกลยุทธ์น้ี จะท าให้เอ้ือต่อการพฒันาขีด
ความสามารถทางการแข่งขันขององค์กรในระยะยาว เป้าประสงค์ของ CSR เชิงกลยุทธ์ ท่ี
ผสมผสานการริเร่ิมทั้งจากภายในและการเช่ือมโยงจากภายนอกจะก่อให้เกิดคุณค่าร่วมกนั ระหวา่ง
ธุรกิจและสังคม CSR เชิงกลยุทธ์ ดูจะเป็นค าตอบของธุรกิจท่ีตอ้งการแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคมอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในวนัน้ีอยา่งไม่ตอ้งสงสัย 
 2.1.7. ประโยชน์ของการแสดงความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รธุรกิจ 
 องคก์รท่ีน าแนวคิดซีเอสอาร์ไปปฏิบติั จะเกิดผลลพัธ์ทั้งในส่วนรูปธรรมท่ีจบัตอ้งได้
และในส่วนนามธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได ้จากผูท่ี้อยูใ่นองคก์ร ไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้นและพนกังาน และจากผูท่ี้
มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัองคก์รโดยตรงและโดยออ้ม ดงัน้ี 

DPU



20 

 2.1.7.1 ประโยชน์ท่ีเป็นรูปธรรม 
 ในแง่ของผูถื้อหุ้นหรือเจา้ของกิจการ ราคาหุ้นเสถียรภาพและมีส่วนล ้ ามูลค่าหุ้นใน
อตัราท่ีสูงกวา่เกณฑเ์ฉล่ีย เน่ืองจากเป็นท่ีตอ้งการของนกัลงทุน ปัจจุบนัเม็ดเงินลงทุนในธุรกิจท่ีมีซี
เอสอาร์ ซ่ึงเรียกกนัเฉพาะวา่ SRI (Social Responsibility Investing) นั้น มีมูลค่าเกิน 2 ลา้นลา้น
เหรียญ และมีแนวโนม้เพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ เป็นโอกาสท่ีองคก์รสามารถเขา้ถึงแหล่งทุนไดเ้พิ่มมาก
ข้ึน ซ่ึงจะท าใหต้น้ทุนทางการเงินมีแนวโนม้ต ่ากวา่เกณฑป์กติของตลาด 
 ในแง่ของพนกังาน เกิดความภูมิใจในการท างานร่วมกบัองคก์รไดรั้บความสุขจากการ
ปฏิบติังานในหน้าท่ีนอกเหนือจากผลตอบแทนในรูปตวัเงิน  ท าให้องค์กรสามารถท่ีจะรักษา
พนกังานท่ีมีความสามารถไวแ้ละในขณะเดียวกนั ก็สามารถท่ีจะชกัชวนบุคลากรท่ีมีคุณภาพและ
เป็นท่ีตอ้งการให้เขา้มาท างานกบัองคก์รได ้องคก์รสามารถสร้างรายไดแ้ละส่วนแบ่งตลาดเพิ่มข้ึน
จากการท่ีลูกคา้พิจารณาเลือกซ้ือสินคา้และบริการจากองคก์รท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม และไม่
ท าลายส่ิงแวดลอ้ม เช่น การส่งเสริมการขายดว้ยการบริจาครายไดส่้วนหน่ึงต่อทุก ๆ การซ้ือ
ผลิตภณัฑใ์นแต่ละคร้ังใหแ้ก่หน่วยงานหรือมูลนิธิท่ีช่วยเหลือสังคมในดา้นต่าง ๆ ฯลฯ 
 2.1.7.2 ประโยชน์ท่ีเป็นนามธรรม 
 องค์กรสามารถได้รับประโยชน์จากการวางต าแหน่งตราผลิตภณัฑ์ ให้อยู่ในใจของ
ลูกคา้เป็นอนัดบัตน้ๆ ในประเภทสินคา้หรือบริการนั้นๆ โดยการด าเนินกิจกรรมซีเอสอาร์ร่วมกบั
การท าตลาดผลิตภณัฑ์ เช่น ร้านกาแฟท่ีรับซ้ือเมล็ดกาแฟในทอ้งถ่ินหรือจากไร่กาแฟท่ีใชเ้กษตร
อินทรีย ์เป็นตน้ 
ส าหรับองค์กรท่ีมีได้ใช้ตราผลิตภณัฑ์เป็นช่ือองค์กร  หรือเป็นองค์กรท่ีมีหลาย ตราผลิตภณัฑ์
สามารถด าเนินกิจกรรมซีเอสอาร์ท่ีเสริมภาพลกัษณ์ นอกเหนือจากการวางต าแหน่งตราผลิตภณัฑ ์
โดยการสร้างธรรมเนียมปฏิบติัทางธุรกิจท่ีอ านวยประโยชน์ต่อสังคม 
 
2.2 แนวคิดเกีย่วกบัคุณค่าของการด าเนินกจิกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกจิ 
 คอร์เลอร์ และ ลี (2005) ไดใ้หท้รรศนะไวว้า่ ดว้ยประเด็นปัญหาทางธุรกิจและสังคมใน
ปัจจุบนั ไม่ว่าจะเป็นภาวะการแข่งขนัท่ีสูงข้ึนปัญหาทางดา้นส่ิงแวดลอ้มหรือชุมชนต่างๆโดยรอบ
องค์กรเหล่าน้ีเป็นเคร่ืองช้ีให้องค์กรควรพิจารณาว่าองค์กรไม่สามารถตดัขาดจากสังคมได ้ดงันั้น 
นอกจากท่ีองค์กรจะพิจารณาและด าเนินกิจกรรมตามเป้าหมายท่ีองค์กรตอ้งการแลว้ ยงัจ าเป็นท่ี
จะตอ้งหนัมาดูแลเอาใจใส่สร้างประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสังคมโดยรวมอีกดว้ย ซ่ึงอาจกล่าวไดด้งัน้ี 
 ประการแรก องคก์รสามารถสร้างช่ือเสียงท่ีแข็งแกร่งได ้ (Build a Strong Corporate 
Reputation) โดยการท่ีองคก์รธุรกิจมุ่งด าเนินกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม ซ่ึงแสดงถึงการเป็น
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พลเมืองดีของสังคมและยงัส่งผลถึงภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กรต่อสายตาสังคมทั้ งภายในและ
ภายนอกองคก์รรวมไปถึงการท่ีจะขยายไปตลาดใหม่ ๆ เพื่อบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร เช่น การ
เปิดโอกาสให้กบัตวัแทนจ าหน่ายหรือคู่คา้เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ในระยะยาว ตวัอยา่งเช่น สตาร์
บคัส์ ท่ีใหค้วามช่วยเหลือชาวไร่กาแฟโดยการรับซ้ือเมด็กาแฟ นราคาท่ีเป็นธรรมและช่วยให้ความรู้
ในเร่ืองของการอนุรักษผ์นืดิน เป็นตน้ 
 ประการท่ีสอง สามารถสร้างความสนใจและรักษาความกระตือรือร้นในการท างานของ
พนกังาน (Attract and retain a motivated workforce) เน่ืองจากการท่ีไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการ
ช่วยเหลือชุมชนกบัประเด็นปัญหาสังคมท่ีตอ้งการความช่วยเหลือ และองคก์รก็ให้การสนบัสนุน 
ดงันั้น พนกังานจะรู้สึกภูมิใจ และมีความสุขในการปฏิบติัหนา้ท่ีของตน ทั้งยงัช่วยองคก์รในการลด
ค่าใชจ่้ายในดา้นการรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพไวก้บัองคก์รอีกดว้ย และยงัดึงดูดบุคคลากรอ่ืน ๆ ให้
อยากเขา้มาท างานกบัองคก์รไดอี้ก 
 ประการท่ีสาม ช่วยในการผลักดันให้บรรลุวตัถุประสงค์ของการตลาด (Support 
Marketing Objectives) โดยการสร้างความแข็งแกร่งให้กบัการวางต าแหน่งผลิตภณัฑ์สร้างความ
แตกต่างจากคู่แข่ง ซ่ึงช่วยใหก้ารดึงดูดกลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ และยงัช่วยเพิ่มยอดขายโดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่ถา้สินคา้หรือบริการนั้นมีส่วนช่วยเหลือสังคมแลว้ดว้ย เช่น Home Deport’s ทีมุ่งประเด็นในการ
ท่ีช่วยสนบัสนุนหาวธีิท่ีจะรักษาแหล่งน ้า โดยน าสินคา้ขององคก์รเขา้มาเช่ือมโยงกบัประเด็นปัญหา
ดว้ย เป็นตน้ 
 ประการท่ีส่ี สามารถเพิ่มความสัมพนัธ์ท่ีดีให้กบัชุมชน (Build Strong Community 
Relationship) ดว้ยการท่ีองคก์รช่วยจดัหาผูเ้ช่ียชาญ หรืองเนสนบัสนุนช่วยเหลือ เขา้มาแกไ้ขปัญหา
ของชุมชนหรือสังคมท่ีเกิดข้ึนส่งผลให้ทั้งชุมชนหรือสังคมท่ีเกิดข้ึน ส่งผลให้ทั้งชุมชนและสังคม
เกิดความรู้สึกท่ีดีและเป็นมิตรกบัองคก์รท่ีเห็นถึงปัญหาดงักล่าวแลว้ยืน่มือเขา้มาช่วยเหลือ ยิ่งหากมี
การกระท าอยา่งต่อเน่ืองแลว้ก็จะยิ่งส่งผลให้กบัองค์กรเป็นท่ีช่ืนชอบและยอมรับจากคนในสังคม
อยา่งย ัง่ยนืต่อไป 
 ประการท่ีห้า องค์กรสามารถขยายฐานอ านาจในการลงทุน (Leverage Current 
Corporate and Investment) เน่ืองจากท่ีองคก์รเขา้มาสนบัสนุน ช่วยเหลือแกไ้ขปัญหาสังคมก็ยิ่งเป็น
การเพิ่มโอกาสในการไดรั้บผลประโยชน์ต่างๆ กลบัคืนมา เช่น เม่ือองค์กรไดรั้บการยอมรับและ
เป็นท่ีช่ืนชอบของสังคม  มีความสัมพนัธ์ท่ีดีกับชุมชน ผูบ้ริโภคก็จะเกิดความภักดีและจะไม่
เปล่ียนแปลงไปใช้ตราสินค้า อ่ืนๆ พนักงานภูมิใจในองค์กรส่งผลให้การปฏิบัติหน้า ท่ี มี
ประสิทธิภาพ จึงเป็นสาเหตุหน่ึงในการดึงดูดนกัลงทุน ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ผูถื้อหุ้นต่างๆ เกิดความ
เช่ือมัน่ในธุรกิจขององคก์ร และอยากท่ีจะเขา้ร่วมหรือเพิ่มส่วนการลงทุนมากยิง่ข้ึน และหากองคก์ร
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ด าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอยา่งต่อเน่ืองยาวนานผลท่ีจะยอ้นกลบัมายงัองคก์รก็จะย ัง่ยืนยาวนานดว้ย
เช่นกนั ดงันั้น เม่ือพิจารณาแลว้จะเห็นวา่ การประเมินวา่องคก์รมีภาพลกัษณ์โดยรวมท่ีดี หรือเป็น
องค์กรท่ีมีช่ือเสียงดีเป็นท่ียอมรับไดน้ั้น เกิดจากการสั่งสมส่ิงต่างๆ มาระยะเวลานานจากบุคคล
หลายฝ่ายท่ีมีส่วนไดส่้วนเสีย กบัองคก์รทั้งภายในและภายนอก 
 จากแนวคิดเก่ียวกบัคุณค่าของการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์ร
ธุรกิจท่ีกล่าวมาน้ี ช่วยให้เกิดความชดัเจนเก่ียวกบัในการสร้างกรอบแนวคิด ในการสร้างตวัช้ีวดั
ส าหรับการประเมินผลการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัธุรกิจ ซ่ึงสามารถ
สรุปคุณค่าของการด าเนินกิจกรรมท่ีแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัธุรกิจ ซ่ึงสามารถ
สรุปคุณค่าของการด าเนินกิจกรรมท่ีแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจได้เป็น  10 
ประการดงัน้ี  

1) การสร้างช่ือเสียงองคก์รใหแ้ขง็แกร่ง 
2) การเสริมต าแหน่งตราสินคา้ใหแ้ขง็แกร่ง 
3) การสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง 
4) การเพิ่มยอดขายและสัดส่วนการตลาด 
5) เพิ่มความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัชุมชน 
6) ความสามารถขยายฐานอ านาจในการลงทุน 
7) เพิ่มความสามารถท่ีจะดึงดูด กระตุน้และรักษาบุคลากร 
8) สร้างและปรับปรุงภาพลกัษณ์ขององคก์ร 
9) ลดตน้ทุนการปฏิบติั 
10) เพิ่มแรงดึงดูดใจต่อนกัลงทุนและนกัวเิคราะห์ทางการเงิน 

 
2.3 แนวคิดเกีย่วกบัการธุรกจิบริการ  
 ความหมายของการบริการ ชุษณะ รุ่งปัจฉิม (2538, หนา้ 181) ไดใ้ห้ความหมายการ
บริการเป็น  2 ระดบั ได้แก่ ความหมายในระดบัพฤติกรรม และความหมายในระดบัสถาบนั 
กล่าวคือ ความหมายในระดับ พฤติกรรมเป็นการมุ่งพิจารณาถึงการบริการในลักษณะท่ีเป็น
กระบวนการในการปฏิบติัโดยมุ่งสนองถึงความตอ้งการของผูรั้บบริการในแง่น้ีการบริการจึงเป็น
การพบปะสังสรรค์หรือ การมีการกระท าระหว่างกันของผูใ้ห้บริการกับผูรั้บบริการซ่ึงเป็น
ความหมายท่ีเน้นความส าคญั  ของการบริการในฐานะท่ีเป็นกิจกรรมท่ีมีการเคล่ือนไหว และ
ความหมายระดบัสถาบนัเป็นการมุ่งพิจารณาถึง การบริการในฐานะท่ีเป็นเร่ืองของการประกอบ
ธุรกิจบริการ หรืออุตสาหกรรม บริการ ซ่ึงถือวา่เป็นสถาบนัท่ีมีบทบาทและหนา้ท่ีต่อสังคมในดา้น
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ต่าง ๆ ตามลกัษณะของ การจดัแบ่งเป็นหมวดหมู่ของการบริการออกตามประเภท หรือกลุ่มของ
กิจกรรมท่ีมีส่วนความสัมพนัธ์  วีระพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ (2542,น.6) ได้กล่าวว่าบริการ คือ 
พฤติกรรม กิจกรรมหรือ การกระท าท่ีบุคคลหน่ึงท าให้ หรือส่งมอบต่อคนหน่ึงโดยมีเป้าหมายและ
ความตั้งใจในการส่งมอบบริการนั้น เบนเดอร์ (Bender, 1976, p. 1) ไดก้ล่าววา่ การบริการ คือ
กิจกรรมต่างๆ  ท่ีองคก์รมีใหก้บัลูกคา้เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดรั้บความพึงพอใจใน
สินคา้หรือบริการขององคก์รนั้น ๆ กอนรูส (Gronroos, 1990 อา้งถึงใน จิตตินนัท ์เดชะคุปต,์ 2530, 
น.6) ไดก้ล่าวว่า การบริการคือ กิจกรรมท่ีมีลกัษณะจบัตอ้งไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปเกิดข้ึนจากการ
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งลูกคา้กบัพนกังานให้บริการ หรือลูกคา้หรือบริการผลิตสินคา้ หรือลูกคา้ระบบ
ของการใหบ้ริการท่ีไดจ้ดัไวเ้พื่อช่วยผอ่นคลายปัญหา สรุป การบริการคือกิจกรรมหรือพฤติกรรมท่ี
ผูใ้ห้บริการปฏิบติัต่อผูรั้บบริการเพื่อตอบสนองความตอ้งการแก่ผูรั้บบริการให้ไดรั้บความสะดวก
และความพึงพอใจจากพฤติกรรมนั้น ลกัษณะเฉพาะของบริการ การบริการมีลกัษณะส าคญั 4
ลกัษณะท่ีแตกต่างจากผลิตภณัฑ์โดยทัว่ไป ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการก าหนดกลยุทธ์การตลาด ดังน้ี 
จินตนา บุญบงการ(2537,   น. 28-29) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของงานบริการไวด้งัน้ีการไวว้างใจ 
(Trust) เพราะผูซ้ื้อไม่มีโอกาสไดรู้้แน่นอนว่าจะไดรั้บบริการอะไรจนการบริการนั้นส่งมาให้แลว้ 
การวางใจจึงครอบคลุมการติดต่อทุกขั้นตอนในขณะท่ีสินคา้สามารถแตะตอ้งตรวจสอบได้ทั้งตวั
สินคา้และตวัอยา่งสินคา้ การให้บริการอาจจะให้ไดเ้ฉพาะค าอธิบายและไดรู้้จากประสบการณ์ซ่ึง
อาจไม่ตรงกบัท่ีผูรั้บบริการตอ้งการก็ได ้การบริการเป็นเร่ืองท่ีจบัตอ้งไม่ได(้Intangibility) ผูซ้ื้อไม่
อาจสัมผสักบับริการก่อนท่ีจะตกลงใจซ้ือเหมือนกบัท่ีซ้ือสินคา้ไดแ้บ่งแยกไม่ได(้Inseparability) 
บ่อยคร้ังท่ีไม่สามารถแยกแยะเร่ืองบริการออกจากตวับุคคลซ่ึงเป็นผูใ้ห้บริการนั้นท าให้การขาย
บริการตอ้งเป็นการขายตรงจากผูใ้ห้บริการไปยงัผูซ้ื้อเป็นอเนกพนัธ์(Heterogeneity) ผูใ้ห้บริการแต่
ละคนก็มีแบบและวิธีการให้บริการของตนเอง  จึงเป็นการยากท่ีจะก าหนดมาตรฐานของการ
ให้บริการเป็นมาตรฐานเดียวกัน ความไม่คงทนและ การเปล่ียนแปลง (Perish-ability and 
Fluctuation Demand) การบริการจะมีลกัษณะท่ีไม่คงทนและ มีการเปล่ียนแปลง อยูต่ลอดเวลา และ
ไม่สามารถเก็บรักษาได ้ ฟิตซิมมอนส์ (Fitzimmons, 1994, pp. 26-30)  ไดก้ล่าวถึงลกัษณะการ
บริการวา่เป็นกระบวนการในการบริการข้ึนอยุก่บัความปรารถนาของลูกคา้ซ่ึง การออกแบบตกแต่ง
จะแตกต่าง จากกระบวนการผลิต การผลิตการบริการและการบริโภคจะเกิดข้ึนพร้อมๆกนั ซ่ึงไม่
สามารถท่ีจะตรวจสอบคุณภาพการให้บริการก่อนท่ีจะส่งให้ลูกค้าได้การบริการเป็นส่ิงท่ีไม่
สามารถเก็บรักษาไวไ้ดผู้ใ้หบ้ริการกบัผูรั้บบริการจะตอ้งพบปะกนัจุดท่ีผลิตการบริการกบัจุดรับการ
บริการจะตอ้งเป็นจุดเดียวกนั เนน้การใชก้ าลงัคน โดยองคก์รท่ีเก่ียวกบัการบริการจะตอ้งมีพนกังาน
เป็นตวัก าหนด ประสิทธิภาพขององคก์ร ไม่สามารถจบัตอ้งไดแ้ละยากต่อการวดัผลในการบริการ  
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  ศิริวรรณ เสรีรัตน์, สมชาย หิรัญกิตติ, สุดา สุวรรณาภิรมย,์ ชวลิต ประภวานนท์, ลทัธิ
กาล ศรีวะรมยแ์ละจิรศกัด์ิ จิยะจนัทร์ (2541,น. 336-338) การบริการมีลกัษณะท่ีส าคญั 4 ลกัษณะท่ี
แตกต่างจากผลิตภณัฑ์โดยทัว่ไป ซ่ึงจะมีอิทธิพลต่อการก าหนดกลยุทธ์การตลาด ดงัน้ีไม่สามารถ
จบัตอ้งได ้(Intangibility) การบริการไม่สามารถมองเห็นได้หรือเกิดความรู้สึกไดก่้อน ท่ีจะท าการ
ซ้ือดงันั้นเพื่อลดความเส่ียงของผูซ้ื้อ ผูซ้ื้อจะพยายามอา้งกฎเกณฑ์เก่ียวกบัคุณภาพและประโยชน์
จากการใหบ้ริการท่ีเขาจะไดรั้บเพื่อสร้างความเช่ือมัน่ในการซ้ือในแง่ต่างๆ ต่อไปน้ี สถานท่ี (Place) 
ตอ้งสร้างความเช่ือมัน่และความสะดวกให้แก่ผูท่ี้มาติดต่อบุคคล(People)พนกังานท่ีให้การบริการ
จะตอ้งแต่งตวัเหมาะสม พูดจาไพเราะ ยิม้แยม้แจ่มใส เพื่อให้ลูกคา้เกิด ความประทบัใจ เช่ือมัน่ใน
บริการ เคร่ืองมือ (Equipment) อุปกรณ์ภายในส านักงานจะต้องทนัสมยั มีประสิทธิภาพ มีการ
ให้บริการท่ีรวดเร็วเพื่อให้ลูกคา้พึงพอใจวสัดุส่ือสาร(Communication Material) ส่ือโฆษณาและ
เอกสารการโฆษณาต่างๆ จะตอ้งสอดคลอ้งกบัลกัษณะของบริการท่ีเสนอ ขาย และลกัษณะของ
ลูกคา้ สัญลกัษณ์(Symbols) ช่ือตราสินคา้ หรือเคร่ืองหมายตราสินค้าท่ีจะให้บริการเพื่อให้ลูกคา้
เรียกช่ือได้ถูกควรจะมีลกัษณะส่ือความหมายท่ีดีเก่ียวกบับริการท่ีเสนอขายและราคา (Price) การ
ก าหนดราคาการให้บริการ ควรจะมีความเหมาะสมกบัระดบั การให้บริการ ชดัเจน และง่ายต่อการ
จ าแนกระดบัการบริการท่ีแตกต่างกนั ไม่สามารถแบ่งแยกการให้บริการ (Inseparability) ผูข้ายหน่ึง
รายจะสามารถใหบ้ริการลูกคา้ในขณะนั้นไดห้น่ึงรายเน่ืองจากผูข้ายแต่ละรายมีลกัษณะเฉพาะตวัไม่
สามารถใหค้นอ่ืนใหบ้ริการแทนไดเ้พราะตอ้งผลิตและบริโภค ในเวลาเดียวกนัท าให้การขายบริการ
อยู่ในวงจ ากัดในเร่ืองเวลาซ่ึงกลยุทธ์การให้บริการเพื่อแก้ไข้ปัญหาขอ้จ ากัดด้านเวลาจะมีการ
ก าหนดมาตรฐานดา้นเวลาการให้เวลาบริการใหร้วดเร็ว เพื่อท่ีจะให้บริการไดม้ากข้ึนหรือจดัลูกคา้
ในรูปของกลุ่มเล็กแทนการให้บริการเด่ียวไม่แน่นอน (Variability) ลกัษณะการให้บริการแน่นอน
ข้ึนอยูว่า่ผูข้ายบริการเป็นใคร จะให้บริการเม่ือไร ท่ีไหน และอยา่งไร ดงันั้นผูซ้ื้อบริการจะตอ้งรู้ถึง
ความไม่แน่นอนในการบริการและสอบถามผูอ่ื้น ก่อนท่ีจะเลือกรับการบริการ ซ่ึงในแง่ของผูข้าย
สามารถท าการควบคุมคุณภาพการให้บริการได้ 2 ขั้นตอน คือ ตรวจสอบและฝึกอบรมพนกังานท่ี
ให้บริการ รวมทั้งมนุษยสัมพนัธ์ของพนกังาน ท่ีให้บริการและตอ้งสร้างความพึงพอใจให้ลูกคา้ 
โดยเนน้การใชว้ธีิการรับฟังค าแนะน า และ ขอ้เสนอแนะของลูกคา้ การส ารวจขอ้มูลของลูกคา้และ
การเปรียบเทียบ ท าให้ได้รับข้อมูลเพื่อการแก้ไขปรับปรุงบริการให้ดีข้ึนไม่สามารถเก็บไวไ้ด ้
(Perish Ability) บริการไม่สามารถเก็บไวไ้ดเ้หมือนสินคา้อ่ืนถา้ความตอ้งการมีสม ่าเสมอการให ้
บริการก็จะไม่มีปัญหาแต่ถา้ลกัษณะความตอ้งการไม่แน่นอนจะท าให้เกิดปัญหาการบริการไม่ทนั
หรือไม่มีลูกคา้ซ่ึงกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีน ามาใช้เพื่อปรับความตอ้งการซ้ือให้สม ่าเสมอ 11 การ
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จ าแนกประเภทของการให้บริการ ประเภทของการบริการอาจจะจ าแนกประเภทไดห้ลายลกัษณะ
ดว้ยกนัไดแ้ก่ 
 1. จ าแนกตามลกัษณะของผูข้าย ซ่ึงแบ่งออกเป็น กิจการท่ีท าโดยเอกชนแต่ไม่หวงัผล
ก าไร เช่น สถาบนัการศึกษาและกิจการท่ีท าโดยรัฐ ซ่ึงไดแ้ก่กิจการสาธารณูปโภคต่าง ๆ  
 2. จ าแนกตามลกัษณะของผูซ้ื้อซ่ึงแบ่งออกเป็นการใชบ้ริการเพื่อประโยชน์ส่วนตวั หรือ
ในครัวเรือน และผูใ้ชอุ้ตสาหกรรม ซ่ึงรวมถึงอุตสาหกรรมการเกษตร เหมืองแร่การผลิตสินคา้ และ
อ่ืน ๆ อาจจะมีทั้งในรูปของเอกชนท่ีมุ่งหวงัก าไรหรือรัฐบาลก็ได ้ 
 3. จ าแนกตามระเบียบขอ้บงัคบัซ่ึงจะมีการจ าแนกตามดีกรีความเขม้งวดท่ีกฎขอ้บงัคบัท่ี
มีอยู่โดยแบ่งเป็นบริการท่ีมีกฎขอ้บงัคบัมากสุด ไดแ้ก่ บริการเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ของ คน
กลุ่มใหญ่ หรือสาธารณะ เช่น สาธารณูปโภคการเงิน การขนส่ง และการคมนาคม บริการ ท่ีไม่เก่ียว
ของกบัสาธารณะชน กฎหมายไม่ค่อยเขา้ไปขอ้งเก่ียว  
 4. จ  าแนกตามมาตรฐานอุตสาหกรรม SIC (Standard Industrial Classification) ดงัน้ีคือ 
การส่ือสาร(Communications) ท่ีปรึกษาและบริการทางธุรกิจ(Consulting and Business 
Facilitating) บริการการศึกษา (Educational) บริการการเงิน (Financial) เช่น ธนาคาร ตลาดหุ้น 
บริการเพื่อสุขภาพ (Health)  เช่น โรงพยาบาลคลินิก บริการเก่ียวกับครัวเรือน(Household 
Operations) เช่น ไฟฟา น ้ าประปา บริการท่ีอยู่อาศยั(Housing) เช่น โรงแรม อพารท์เมนต์ และ 
บริการประกนัภยั(Insurance) หลกัการให้บริการและคุณภาพการให้บริการ กุลธน ธนาพงศธร
(2530, น. 303-304) กล่าวไวว้า่ หลกัการบริการไดแ้ก่  

1. หลกัความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของบุคคลเป็นส่วนใหญ่กล่าวคือ ประโยชน์ 
และบริการท่ีองค์กรจดัให้นั้นตอ้งตอบสนองความต้องการของบุคลากรส่วนใหญ่หรือทั้งหมด
มิใช่เป็นการจดัใหแ้ก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงโดยเฉพาะ  
 2. หลกัความสม ่าเสมอ กล่าวคือ การให้บริการต่าง ๆ นั้นตอ้งด าเนินไปอย่างต่อเน่ือง 
และสม ่าเสมอ มิใช่ท า ๆ หยดุ ๆ ตามความพอใจของผูบ้ริการหรือผูป้ฏิบติังาน  
 3. หลกัความปลอดภยั ค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งใชก้ารบริการทุกคนอยา่งเสมอและเท่าเทียม ไม่มี
การใชสิ้ทธิพิเศษแก่บุคคลหรือกลุ่มใดในลกัษณะแตกต่างจากกลุ่มอ่ืน ๆ อยา่งเห็นไดช้ดั  
 4. หลกัความปลอดภยั ค่าใช้จ่ายท่ีตอ้งใชใ้นการบริการจะตอ้งไม่มากจนเกินกว่าผลท่ี
ไดรั้บ  

 5. หลกัความสะดวก บริการท่ีจดัให้แก่ผูรั้บบริการจะตอ้งเป็นไปในลกัษณะท่ีปฏิบติัได้
ง่ายสะดวกสบายและไม่ส้ินเปลืองทรัพยากรมากนกั 12 กลยุทธ์การตลาดส าหรับธุรกิจบริการ การ
บริการถือเป็นการสร้างความใกลชิ้ดระหว่างลูกคา้กบัธุรกิจดงันั้น ตลาดท่ีมีฐานของการให้บริการ
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จ าเป็นตอ้งมีความรู้ทางดา้นความจ าเป็นและตอ้งการของลูกคา้ รวมทั้งจะตอ้งผกูพนั กบัลูกคา้เป็น
ส าคญั หรือใส่ใจกบัลูกคา้เป็นอนัดบัแรก ซ่ึงคุณภาพการใหบ้ริการเป็นการเพิ่ม ความพึงพอใจให้กบั
ลูกคา้และควบคุมคุณภาพ ซ่ึงเป็นหลกัท่ีส าคญัในการบริการ  

 
 
       
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่2.3  รูปแบบของการตลาด 3 แบบในธุรกิจการใหบ้ริการ 

 
ทีม่า:  http://spssthesis.blogspot.com 

 
 การตลาดภายใน (Internal Marketing) จะรวมถึงการฝึกอบรม และการจูงใจพนกังาน
ขายบริการ   ในการสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้(CRM) รวมถึงพนกังานท่ีให้การสนบัสนุนการ
ใหบ้ริการโดยให้เกิดการท างานรวมกนัเป็นทีมเพื่อสร้างความพอใจให้กบัลูกคา้ การตลาดภายนอก
(External Marketing) เป็นการใชเ้คร่ืองมือทางการตลาดเพื่อให้บริการลูกคา้ใน การจดัเตรียมการ
ใหบ้ริการ ก าหนดราคา จดัจ าหน่ายและการให้บริการแก่ลูกคา้ การตลาดท่ีสัมพนัธ์กนัระหวา่งผูซ้ื้อ
กบัผูข้าย(Interactive Marketing) เป็นการสร้าง คุณภาพบริการให้เป็นท่ีเช่ือถือ เกิดข้ึนในขณะผูข้าย
ใหบ้ริการกบัลูกคา้ โดยข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจของลูกคา้ซ่ึงลูกคา้จะพิจารณาคุณภาพการให้บริการ
โดยพิจารณาจากด้านต่าง ๆ ดงัน้ี คุณภาพ ดา้นเทคนิค(Technical Quality) คุณภาพดา้นหน้าท่ี
(Functional Quality) คุณภาพบริการท่ีลูกคา้ สามารถประเมินไดก่้อนซ้ือ(Search Quality) คุณภาพ
ด้านประสบการณ์(Experience Qualities) และคุณภาพความเช่ือถือได้ว่าเป็นจริง(Credence 
Qualities) การบริหารความแตกต่างทางการแข่งขนั (Managing Competitive Differentiation)            
ผูใ้ห้บริการจะตอ้งพยายามสร้างให้เห็นขอ้แตกต่างของบริการอยา่งเด่นชดัในความรู้สึก ของลูกคา้
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ซ่ึงสามารถท าได้โดยการเน้นในเร่ืองคุณภาพการให้บริการ(Service Quality) ซ่ึงเป็น การรักษา 
ระดบัการให้บริการท่ีเหนือกวา่คู่แข่ง โดยการเสนอคุณภาพการให้บริการตามท่ีลูกค้า คาดหวงัไว ้
ซ่ึงจะตอ้งมีการท าการวิจยั เพื่อให้ทราบถึงเกณฑ์การตดัสินใจซ้ือบริการของลูกคา้ โดยทัว่ไปลูกคา้
จะใชเ้กณฑต่์อไปน้ีในการพิจารณาคุณภาพการใหบ้ริการ  
 1. บริการท่ีน าเสนอ (Offer) พิจารณาจากความคาดหวงัของลูกคา้ประกอบการด้วย การ
ให้บริการพื้นฐานเป็นจุด (Primary Service Package) ส่ิงท่ีลูกคา้คาดจะไดจ้ากกิจการ และ ลกัษณะ
การใหบ้ริการเสริม (Secondary Service Features) เป็นบริการท่ีกิจการเพิ่มเติมนอกเหนือจากบริการ
พื้นฐาน  
 2. การส่งมอบบริการ (Delivery) ท่ีมีคุณภาพสม ่าเสมอ ไดเ้หนือกวา่คู่แข่งขนั โดยการ
ตอบสนองความคาดหวงัในคุณภาพการให้บริการของผูบ้ริโภคซ่ึงลูกคา้จะเปรียบเทียบบริการท่ีรับรู้
กบับริการท่ีคาดหวงั ถา้บริการท่ีรับรู้สูงกวา่บริการท่ีคาดหวงัจึงจะมีการใชบ้ริการซ ้ า  
 3. ภาพลกัษณ์ (Image) การสร้างภาพลกัษณ์ขององค์กร เช่น ช่ือเสียง ความมัน่คง การ
ให้บริการดว้ยความซ่ือสัตยแ์ละเป็นธรรม และทางสัญลกัษณ์ หรือตราสินคา้ กระท าไดโ้ดย อาศยั
เคร่ืองมือการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ ซ่ึงมีผูใ้ห้ความหมายของภาพลักษณ์ว่า ภาพลักษณ์ 
หมายถึง ภาพท่ีเกิดข้ึนในจิตใจซ่ึงบุคคลมีความรู้สึกนึกคิดต่อองค์กรภายในใจดงักล่าวของบุคคล 
นั้น ๆ อาจจะได้จากทั้งประสบการณ์ทางตรงและประสบการณ์ทางออ้ม เช่นไดม้าพบดว้ยตนเอง 
หรือไดย้ินได้ฟังจากค าบอกเล่าของผูอ่ื้นหรือจากค าเล่าลือต่าง ๆ ภาพลกัษณ์ท่ีดี นอกจากจะท าให้ 
ประชาชนเกิดความนิยมนบัถือ และไวว้างใจในการด าเนินกิจการคอยติดตามเวลาเลือกซ้ือสินคา้ 
และบริการแลว้ พนกังานมีความรู้สึกภูมิใจในหน่วยงานท่ีตนปฏิบติังานอยู่ด้วย ดงันั้นสรุปไดว้่า 
ภาพลกัษณ์ขององค์กร หมายถึง สภาพทัว่ไปขององคก์รในดา้นความมัน่คง ทางดา้นการเงิน  การ
ใหบ้ริการท่ีดี การเป็นท่ีรู้จกัของบุคคลทัว่ไป ความซ่ือสัตยแ์ละความรับผดิชอบต่างๆ  
 4. ลกัษณะด้านนวตักรรม (Innovative Features) เป็นการเสนอการบริการในลกัษณะ 
แนวความคิดริเร่ิมแตกต่างจากบริการของคู่แข่งขนัทัว่ไป นอกจากน้ียงัสามารถสร้างความแตกต่าง
ในดา้นภาพลกัษณ์จากสัญลกัษณ์และตราสินคา้ 

 
2.4 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 โชติรัตน์ ศรีสุข (2554) กลยุทธ์การส่ือสาร และการรับรู้รูปแบบ โครงการความ
รับผิดชอบ ต่อสังคมของบริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ศึกษาการให้ความหมายรูปแบบกลยุทธ์การส่ือสาร และการรับรู้รูปแบบโครงการความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (CSR) ของบริษทัไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) ลกัษณะการศึกษา เป็นการวิจยัเชิง
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คุณภาพ ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการวิจยัเอกสาร และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth 
Interview )จากบุคลากรในบริษทั และผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ์ในกลุ่มเบียร์ของบริษทั และใช้วิธี
วิเคราะห์ ขอ้ มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพื่อตอบวตัถุประสงคก์ารวิจยัผลการวิจยั
พบวา่ (1) การให้ความหมาย: บริษทั ไดก้ าหนดความรับผิดชอบ ต่อสังคมไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร
โดยมุ่งเน้นการสร้างสรรค์ส่ิงท่ีดีให้แก่สังคมและส่ิงแวดล้อมดว้ย การปลูกฝังคนในองค์กรและ
ประชาชนทัว่ไปให้อนุรักษแ์ละรักษาส่ิงแวดลอ้ม (2) รูปแบบโครงการ ความรับผิดชอบต่อสังคม: 
เป็นรูปแบบของการบริจาคเพื่อการกุศลเป็นส่วนมากเป็น CSR-after-process คือการรับผิดชอบต่อ
สังคมท าอยูน่อกกระบวนการบริษทัและเป็น Strategic- CSR การท าความรับผดิชอบต่อสังคมในเชิง
รุก (Proactive) ท่ีองคก์รสามารถริเร่ิมกิจกรรมดว้ยตวัเองใหแ้ก่สังคม (3) กลยุทธ์การส่ือสาร:จ าแนก
เป็น 2 ประเภทไดแ้ก่การส่ือสารภายในใช้การส่ือสารจากบนสู่ล่างคือมีการถ่ายทอดจากผูบ้ริหาร
ระดบัสูงลงสู่ผูบ้ริหารระดบักลางไปถึงผูป้ฏิบติั และการส่ือสารภายนอกผ่านเคร่ืองมือทางการ
ส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ไดแ้ก่ ส่ือ ภาพยนตร์โฆษณาป้ายโฆษณาส่ือกลางแจง้ส่ือ
ส่ิงพิมพ์การจดักิจกรรมพิเศษการเป็นผูอุ้ปถมัภ์กิจกรรมและส่ือออนไลน์ (4) การรับรู้รูปแบบ
โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม:ผูบ้ริโภคเห็นวา่ การท าโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของ
บริษทัมีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้แก่ บริษทักิจกรรมท่ีผูบ้ริโภครับรู้จะอยูใ่นรูปแบบ
ของการบริจาคส่ิงของหรือสินคา้ จากบริษทัเพื่อเป็นการช่วยเหลือชุมชน ซ่ึงโครงการท่ีผูบ้ริโภค
รู้จกัและสามารถจดจ าไดดี้คือ โครงการไทยเบฟ...รวม ใจตา้นภยัหนาว โดยผูบ้ริโภครับรู้ว่า
โครงการน้ีด าเนินการโดยการออกไปแจกจ่ายผา้ ห่มให้แก่ ผูป้ระสบภยัหนาวเป็นประจ า ทุกปี ซ่ึง
ผูบ้ริโภคพบเห็นไดจ้ากส่ือโฆษณาทางโทรทศัน์ 
 สุเมธ กาญจนพนัธ์ (2551)ไดท้  าการศึกษาวิจยั เร่ือง กลยุทธ์การบริหารจดัการดา้นความ
รับผิดชอบต่อสังคม ขององค์กรธุรกิจโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาลกัษณะ รูปแบบ และ
กระบวนการในการด าเนินงานขององค์กรธุรกิจในด้าน “ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 
ธุรกิจ” 2) ศึกษาถึงความรู้ความเขา้ ใจขององคก์รกิจท่ีมีต่อ “ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ” 3) 
ศึกษาถึงแนวโนม้ในการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์รธุรกิจใน ประเทศไทย 
โดยใชก้ารศึกษาจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและศึกษาจากเอกสาร พบวา่ ปัจจุบนัองคก์รธุรกิจใน
ประเทศไทยไดมี้กลยทุธ์ดา้ นความรับผดิชอบต่อสังคมในลกัษณะท่ีเป็นเชิงกลยุทธ์มากข้ึนโดยการ
ใชก้ารวเิคราะห์ปัจจยัทั้งภายในและภายนอกองคก์รประกอบการ วางแผนการด าเนินงานเพื่อให้การ
ด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุด นอกจากนั้นองค์กรธุรกิจยงั มี
ความรู้ความเข้าใจท่ีข้องเก่ียวกับการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมว่าเป็นวิธีการ
ขบัเคล่ือนใหอ้งคก์รมีการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื แต่อยา่งไรก็ตามบางองคก์รก็ยงัไม่ไดด้ าเนินงานในดา้น
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ท่ีครอบคลุมทั้ง 3มิติไดแ้ก่มิติดา้นเศรษฐกิจมิติดา้นสังคมและมิติดา้นส่ิงแวดลอ้มโดยจะมุ่งเนน้ใน 2 
มิติเป็นหลกัคือมิติดา้นเศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้มและองคก์รธุรกิจยงัมีความรู้ความเขา้ใจไม่ถูกตอ้ง
ในดา้นการส่ือสารประชาสัมพนัธ์การด าเนินงาน ส าหรับ แนวโนม้ในการด าเนินงานดา้นความ
รับผิดชอบต่อสังคมนั้นในอนาคตองคก์รธุรกิจจะให้ความส าคญัในการด าเนินงานมากยิ่งข้ึนมีการ
จดัตั้ง หน่วยงานท่ีรับผดิชอบการด าเนินงานดา้นน้ีโดยเฉพาะ มีการมุ่งเนน้ การเขา้มามีส่วนร่วมของ
พนกังานคู่คา้มากข้ึน และจะมีการจดัท ารายงานผลการด าเนินงานในดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององคก์ธุรกิจโดยเฉพาะ งานวิจยัท่ียกมานั้นเป็นงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรับผิดชอบต่อสังคม
และเก่ียวกบัการรับรู้โดยมีวตัถุประสงคท่ี์หลากหลายแตกต่างกนัแมว้า่ผลการวจิยัจะมีความแตกต่าง
กนัตามบริบทของงานวจิยัแต่ละช้ินอยา่งไรก็ตามงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเหล่าน้ีจะเป็นขอ้มูลพื้นฐานท่ีดี
ต่อการ วิจยั เร่ือง “กลยุทธ์การส่ือสารและการรับรู้รูปแบบโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของ
บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน)”เน่ืองจากความรับผิดชอบต่อสังคมนั้นมีการแสดงออกใน
หลาย รูปแบบ ซ่ึงข้ึนอยูก่บันโยบายขององคก์รเอง และการท ากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมใน 
ปัจจุบนัมีการท ากนักวา้งขวางมากข้ึนเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองในการแข่งขนัทางการตลาดอนัจะมีผล ต่อ
การรับรู้ถึงการมีอยูข่องความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์ร 
 รพีพรรณ วงศป์ระเสริฐ(ก.ค.-ธ.ค., 2552) บทความความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ 
Corporate Social Responsibility – CSR บทความน้ีน าเสนอเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ธุรกิจ (Corporate Social Res- possibility - CSR) ซ่ึงมีประเด็นส าคญัเร่ิมตั้งแต่ความหมายหลกัการ
ประเภทและระดบัของการท ากิจกรรมทางสังคม ตลอดจนขอ้เสนอแนะในการปฏิบติัขององค์กร
ธุรกิจ นอกจากน้ียงัน า เสนอในเร่ืองของมาตรฐานวา่ดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO 26000 
Social Responsibility) ท่ีก าลงัจะกลายเป็นมาตรฐานในการด าเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต จะเห็นได้
วา่ความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกิจเป็นแนวคิดของการบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์ระดบัองค์กรท่ีมี
ส่วนส าคญั ในการช่วยพฒันาธุรกิจให้ประสบความส าเร็จและมีความย ัง่ยืนภายใตภ้าวะการแข่งขนั
ท่ีรุนแรง และหลากหลายในปัจจุบนั 
 ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจเป็นกลยุทธ์เชิงนโยบายขององค์กรท่ีตอ้งค านึงถึง
และหลีกเล่ียงไม่ไดใ้นโลกยคุปัจจุบนัองคก์รธุรกิจท่ีจะประสบความส าเร็จไดน้ั้นตอ้งมีจริยธรรมใน
การด าเนินธุรกิจควบคู่ไปกบัการดูแล สังคมทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนส่ิงแวดลอ้มนอกจากน้ี
การน าแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมมาใช้นั้น มีดว้ยกนัหลายระดบัตั้งแต่ระดบัพื้นฐานท่ีปฏิบติั
ไดใ้นทุกธุรกิจ อาทิ การก ากบัดูแลกิจการ ท่ีดีการดูแลพนกังานและสวสัดิการต่างๆ การควบคุม
คุณภาพสินคา้หรือบริการตลอดจนกระบวนการผลิต ให้ไดม้าตรฐานตามท่ีก าหนด และรับผิดชอบ
ต่อลูกคา้จนถึงในระดบัท่ีตอ้งอาศยัความพร้อมของธุรกิจเป็นปัจจยัส าคญัเป็นท่ีทราบกนัดีวา่ความ
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รับผิดชอบต่อสังคมเป็นเร่ืองท่ีค่อนขา้งซับซ้อนและตอ้งอาศยัการ สนับสนุนจากทุกระดบัใน
องคก์รท่ีจะตอ้งก าหนดเป็น นโยบายหรือกลยุทธ์ต้งัแต่ระดบัองคก์ร ระดบัธุรกิจและใน ระดบั
ปฏิบติัการ จึงจะขบัเคล่ือนแนวคิดน้ีเพื่อเป็นส่วนท า ใหอ้งคก์รประสบความส าเร็จและมีความย ัง่ยืน
ทางธุรกิจ 
 นอกจากน้ีแลว้จะเห็นได้วา่จากการท่ีโลกก าลงัเผชิญ กบัภาวะโลกร้อน ซ่ึงส่วนหน่ึง
น่าจะมีสาเหตุมาจากกระบวนการผลิตสินค้า ดงันั้น ความรับผิดชอบต่อสังคมของ ธุรกิจจึงเป็น
แนวทางท่ีแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม เพื่อท่ีจะท าให้สังคมน่าอยู่ มีความ
ปลอดภัยมากข้ึนไม่ว่าจะเป็นกระบวนการผลิตท่ีไม่ปล่อยของเสียหรือสร้างมลภาวะให้กับ
ส่ิงแวดลอ้ม ไม่ท าผิดกฎหมาย ไม่ท าลายวฒันธรรมท่ีดีงามของชุมชน ส่งเสริมและกระตุน้ให้มี
ความรับผิดชอบทั้งต่อองค์กร ลูกคา้และสังคม ซ่ึงถา้ธุรกิจไม่ไดมี้ความจริงใจท่ีจะท าให้แนวคิด
ทางดา้นความรับผิดชอบต่อ สังคมมาเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินงานโดยจะเห็นได้จาก องคก์ร
ธุรกิจจ านวนมากใชง้บประมาณในการจดักิจกรรม ทางสังคม และโฆษณาวา่เป็นองคก์รท่ีค านึงถึง
สังคม แต่ใน การด าเนินงานกบัพยายามท่ีจะลดตน้ทุนการผลิต โดยปราศจากการค านึงถึงหรือ
รับผิดชอบผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และชุมชน ซ่ึงการกระท าดงักล่าวก็ท าให้เกิดความขดัแยง้ 
ความไม่เช่ือใจและการต่อตา้นของชุมชนต่อการพฒัน และทา้ยท่ีสุดความร่วมมือและการพึ่งพากนั
ระหวา่งสังคม ชุมชน กบัธุรกิจก็คงไม่สามารถเกิดข้ึนไดค้วามรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจอาจ
ไม่ใช่แนวทางเดียวในการด าเนินธุรกิจยุคใหม่ แต่เป็นส่วนส าคญัท่ีจะช่วยสร้างจิตส านึกแห่งความ
รับผิดชอบของมนุษย์ต่อสังคมต่อโลก โดยเร่ิมตน้ดว้ยการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่ใช่
เพียงแค่การประกอบธุรกิจใหถู้กตอ้งตาม กฎหมายเพียงอยา่งเดียว แต่ธุรกิจตอ้งตระหนกัดว้ยวา่การ 
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นการลงทุนในมนุษย  ์ส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบั
องคก์ร ซ่ึงทั้งหมดน าไปสู่การเพิ่มความสามารถในการแข่งขนั ความอยูร่อด และรายไดข้ององค์กร
นัน่เอง ในขณะเดียวกนัก็เป็น การใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสด้วยการเช่ือมโยงการแกว้ิกฤต เขา้กบั
แนวคิดเศรษฐกิจคุณธรรม คือ เป็นทุนนิยมท่ีมีจริยธรรม และมุ่งสู้เศรษฐกิจสร้างสรรค ์ (Creative 
Economy) โดยใช้เทคโนโลยีท่ีสะอาดและประหยดัไม่เป็นภาระต่อส่ิงแวดลอ้มเพื่อน าไปสู่การ
พฒันาเป็นองคก์รท่ีเขม้แขง็ และประสบผลส าเร็จในระยะยาว เป็นท่ีพึ่งของสังคมไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
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บทที ่3 
ระเบียบวธีิวจิยั 

 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเร่ือง“การบริหารกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคมของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย” มีวตัถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์เก่ียวกบัการวางแผนท่ี
เก่ียวกบัการจดักิจกรรม เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ
ไทยรูปแบบกิจกรรมท่ีเก่ียวกบั การแสดงความรับผดิชอบต่อสังคม (CSR) และเปรียบเทียบกิจกรรม
เพื่อแสดงความรับผดิชอบต่อสังคม ของธนาคารพาณิชยป์ระเภทต่าง ๆ ในประเทศไทยการวิจยัคร้ัง
น้ีเป็นการศึกษาในรูปแบบของการวจิยัเชิงคุณภาพและการวจิยั เชิงปริมาณ  
 โดยกลุ่มตัวอย่างของการศึกษาได้แก่ผู ้บริหารธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยท่ี
เช่ียวชาญ  ด้านกิจกรรม แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมหรือผูท่ี้ได้รับมอบหมายพนักงานท่ีมี
ประสบการณ์ในการ  จดักิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และผูใ้ช้บริการของธนาคาร
พาณิชยใ์นประเทศไทยท่ีมีการรับรู้รับทราบเก่ียวกบั กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมหรือมี
ประสบการณ์ในการร่วมกิจกรรมดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมมีวธีิด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 
การศึกษาและรวบรวมขอ้มูลก่อนลงภาคสนาม 
 การศึกษาและรวบรวมขอ้มูลก่อนลงภาคสนามศึกษาเป็นขั้นตอนท่ีส าคญัและมีผลอยา่ง
ยิง่ต่อการศึกษาขั้นต่อๆไปในการวิจยัเชิงคุณภาพเพราะจะท าให้ผูว้ิจยัมองเห็นประเด็นการศึกษาได้
อยา่งชดัเจนและสามารถเลือกวธีิการศึกษาท่ีเหมาะสมท่ีสุดรายละเอียดในการศึกษามีขั้นตอน ดงัน้ี 
  การศึกษาวิเคราะห์เอกสาร ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาโดยรวบรวมขอ้มูลจากการคน้ควา้
รวบรวมรายงานประจ าปี ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ตขององค์กรท่ีเก่ียวขอ้งขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษา
ผูว้ิจยัน ามาก าหนดเป็นกรอบการสังเกตเพื่อสร้างแนวค าถามในการสัมภาษณ์และเป็นแนวคิด
พื้นฐานในการวจิยั 
 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัท าการเลือกกลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในกิจกรรมดา้น                    
ความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย ท่ีผูว้ิจยัใช้วิธีการเลือกผูใ้ห้ขอ้มูล
อย่างเจาะจง คือสรรหาผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบักิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบ
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ต่อสังคมของธนาคารพาณิชยใ์นเมืองไทย เช่น เป็นผูท่ี้รับผิดชอบในกิจกรรมเพื่อแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมหรือผูท่ี้ได้รับมอบหมายหรือเป็นผูท่ี้เคยเขา้ร่วมกิจกรรมการรับผิดชอบต่อ
สังคม  เป็นตน้ โดยเลือกผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีสามารถให้ขอ้มูลไดห้ลากหลาย  เพียงพอ และเอ้ือต่อการ
วิเคราะห์ และน าไปสู่ความเขา้ใจประเด็นท่ีศึกษาซ่ึงธนาคารในประเทศไทยทั้งหมดมี 21 ธนาคาร 
แบ่งไดด้งัน้ี  
 ธนาคารของเอกชน  
 ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารเกียรตินาคิน 
ธนาคาร-ทหารไทย ธนาคารไทยพาณิชย ์ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายยอ่ย ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ 
ธนาคารธน-ชาติ และธนาคารกรุงไทย  
 ธนาคารรัฐบาล 
 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย ธนาคารออม
สิน ธนาคารอาคาร-สงเคราะห์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
 ธนาคารท่ีร่วมทุนกบัต่างประเทศ 
 ธนาคารทิสโก ้ธนาคารซีไอเอ็มบี (ไทย) ธนาคารยโูอบี ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ 
(ไทย) และธนาคารไอซีบีซี (ไทย) 
 และเลือกกลุ่มตวัอยา่ง ออกมาเป็น 3 ธนาคาร ดงัน้ี  
 ธนาคารเอกชน คือ ธนาคารไทยพาณิชยเ์ป็นธนาคารพาณิชยแ์ห่งแรกของไทย ก่อตั้งใน
ปี 2449 ตามขอ้มูลงบการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 (งบการเงินรวม) ท่ีน าส่งธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ธนาคารมีขนาดของสินทรัพยใ์หญ่เป็นอนัดบั 2 ของระบบธนาคารพาณิชย์ซ่ึงเป็น
สถาบนัการเงินท่ีมีความมัน่คงทางการเงินมากท่ีสุดแห่งหน่ึงในประเทศไทยเป็นผูถื้อหุ้น 100% ดว้ย
ประสบการณ์อนัยาวนาน และความรู้ความสามารถระดบัมืออาชีพ ประกอบกบัการเป็นบริษทัใน
เครือของธนาคารไทยพาณิชย ์ซ่ึงมีนโยบายในการให้บริการทางการเงินแบบครบวงจร (Premier 
Universal Bank) และมีมูลค่าตลาดรวม (Market Capitalization) สูงเป็นอนัดบัท่ี 1 ในกลุ่มสถาบนั
การเงิน คือ 289 พนัลา้นบาท มีสาขาทั้งในและต่างประเทศเกือบ 1,000 สาขา* บริษทัหลกัทรัพย ์
ไทยพาณิชย์ จ  ากัด จึงนับเป็นบริษทัหลักทรัพย์ชั้นน าแห่งหน่ึงของประเทศไทย ท่ีได้รับความ
ไวว้างใจจากนกัลงทุน ตลอดระยะเวลาการด าเนินงาน  สะทอ้นให้เห็นถึงศกัยภาพและความทุ่มเท
ของบริษทัฯ ในการสร้างสรรผลงานท่ีดีท่ีสุด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกคา้ และในกา้ว
ต่อไป บริษทัฯ ยงัคงเจตนารมณ์เดิมท่ีจะเป็นช่องทางในการให้บริการดา้นการลงทุนและการระดม
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ทุนท่ีนกัลงทุนและผูต้อ้งการระดมทุนเลือกสรรให้เป็นตวักลางในการเช่ือมโอกาสสู่ความส าเร็จ 
รวมทั้งเป็นส่วนหน่ึงในการผลกัดนัใหเ้กิดพฒันาการของตลาดทุนไทยท่ีเติบโตอยา่งย ัง่ยนืสืบไป 
 ธนาคารรัฐบาล คือ ธนาคารออมสินเป็นธนาคารรัฐแห่งแรกของคนไทย รัฐบาลไดเ้ห็น
ถึงคุณประโยชน์ ของการออมทรัพยแ์ละ ความส าคญัของ คลงัออมสินท่ีมีต่อการพฒันาประเทศ จึง
ได้ยกฐานะของคลังออมสินข้ึนเป็น องค์การของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล ด าเนินธุรกิจภายใต ้
“พระราชบญัญติัธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489” มีการบริหารงานโดยอิสระ ภายใตก้ารควบคุมของ
คณะกรรมการ ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้ง จาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั เร่ิมด าเนินธุรกิจในรูป
ธนาคาร ออมสินนาคารออมสินได้เปล่ียนแปลง ปรับปรุงพฒันาระบบการด าเนินงาน และการ
บริการในทุกดา้นอยา่งเป็นพลวตัร ธนาคารจึงไดป้รับตวัให้เขา้กบัสถานการณ์ เพื่อรักษา ฐานลูกคา้
มากกว่า 26 ลา้นบญัชี โดยระดมทรัพยากรในทุกดา้น เตรียมการเพื่อปรับปรุง ภาพลกัษณ์ และ
รูปแบบการใหบ้ริการท่ีทนัสมยัและครบวงจรยิง่ข้ึน 
 ธนาคารท่ีร่วมทุนกบัต่างประเทศ คือ ธนาคารซีไอเอ็มบี (ไทย)  กลุ่มซีไอเอ็มบีโดย 
CIMB Bank Berhad ไดเ้ขา้เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ท่ีสุดในไทยธนาคาร และไดด้ าเนินการจดทะเบียน
เปล่ียนช่ือจากธนาคารไทยธนาคาร จ ากดั (มหาชน) เป็น ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จ ากด ั(มหาชน) 
หรือ "CIMB Thai Bank Public Company Limited" ใน ภาษาองักฤษ เม่ือวนัท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ. 
2552 ซ่ึงช่ือใหม่ของธนาคารน้ีนบัเป็นการสะทอ้นถึงการส่งผา่น ไทย ธนาคาร เขา้สู่การเป็นส่วน
หน่ึงของกลุ่มซีไอเอม็บี กลุ่มธนาคารครบวงจรอนัดบั 5 ของอาเซียนอยา่งเป็นทางการ กลุ่มซีไอเอ็ม
บีด าเนินธุรกิจผา่น 3 แบรนด์หลกั ไดแ้ก่ CIMB Bank CIMB Investment Bank และ CIMB Islamic 
โดย CIMB Bank เป็นส่วนส าคญัในการด าเนินธุรกิจดา้นธนาคารพาณิชยข์องกลมุ่ ขณะท่ี CIMB 
Islamic ด าเนินธุรกิจดา้นการเงินและการธนาคารอิสลามในระดบัโลก ซ่ึงทั้ง CIMB Bank และ 
CIMB Islamic ให้บริการธุรกิจรายย่อย (Retail Banking) บนระบบธนาคาร 2 ระบบควบคู่กนั 
นอกจากน้ีกลุ่มซีไอเอม็บี เป็นผู ้ถือหุน้ใหญ่ 97.9% ในธนาคาร ซีไอเอ็มบีไนอากา อินโดนีเซีย และ 
93.7% ในธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย กลุ่มซีไอเอ็มบีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศมาเลเซีย ภายใตช้อ่ื CIMB Group Holdings Berhad ด้วยมูลค่าตลาดรวม (Market 
Capitalisation) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 กวา่ 58.8 พนัลา้น ริงกิต และมีพนกังานรวมกวา่ 40,000 
คน ประจ าอยูใ่น 18 ประเทศ  
 กลุ่มตวัอยา่ง 

3.1.1. ผูบ้ริหารธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยท่ีเช่ียวชาญดา้นกิจกรรมแสดงความ
รับผดิชอบต่อสังคม หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายเป็นผูใ้หข้อ้มูลหลกัทั้ง 3 ธนาคาร  
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 3.1.2. พนกังานท่ีมีประสบการณ์ในการจดัหรือเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นความรับผิดชอบต่อ
สังคมทั้ง 3 ธนาคาร ธนาคารละ 100 คน รวม 300 คน 
 3.1.3. ผูใ้ชบ้ริการของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยทั้ง 3 ธนาคาร ธนาคารละ 100 คน 
รวม 300 คน 
 เม่ือผู ้วิจ ัยก าหนดกลุ่มตัวอย่างได้แล้วจ าเป็นต้องท าความรู้จักประชากร สถานท่ี 
ปรากฏการณ์ของส่ิงท่ีศึกษาโดยศึกษาจากเอกสาร สนทนากบัผูรู้้ ติดต่อหาขอ้มูลเบ้ืองตน้ การเลือก
ผูใ้หข้อ้มูลแบบเจาะจง สนบัสนุนการวจิยัเชิงคุณภาพท่ีตอ้งศึกษาอยา่งเจาะลึกกบักลุ่มตวัอยา่งขนาด
เล็ก ซ่ึงจ าเป็นตอ้งเก่ียวกบั ความเป็นไปได้ ความสะดวก เวลา และทรัพยากร โดยผูว้ิจยัตอ้งใช้
ความรู้ และวจิารณญาณของตนเองในการตดัสินใจ เม่ือเลือกผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีเหมาะสมกบัเร่ืองท่ีศึกษา 
ท่ีเรียกว่าผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั คือผูท้รงความรู้ ประสบการณ์ ซ่ึงควรเลือกท่ีมีลกัษณะเด่นชดัทั้งในเชิง
สนับสนุนและเชิงแยง้กับข้อสรุปของผูว้ิจยัและสามารถให้ขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองการแสดงความ
รับผดิชอบต่อสังคมไดช้ดัเจนกวา่การเลือกผูใ้หข้อ้มูลหลกัควรเลือกให้กระจายและครอบคลุมความ
หลากหลายประชากรเป้าหมาย โดยมุ่งหวงัความเป็นตวัแทนท่ีดีและเพื่อความหลากหลายของผูใ้ห้
ขอ้มูลดว้ย การวจิยัคร้ังน้ีหลกัการวจิยัแบบผสมผสานระหวา่งวจิยัเอกสาร  
 1. เพื่อวเิคราะห์แนวทางการส่ือสารรูปแบบของกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการบริหารกิจกรรม  
 2. เพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารพาณิชย ์และวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
กบักลุ่มพนกังานและผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้ง ของธนาคารพาณิชย ์
 3. การปฏิบติังานในภาคสนาม 
 ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลในสถานท่ีศึกษาใชเ้วลาทั้งส้ิน 1 ปี โดยก าหนดรายละเอียดใน
กาปฏิบติังานดงัน้ี 
ก าหนดขอบเขตของขอ้มูลท่ีตอ้งการเก็บขอ้มูลท่ีผูว้ิจยัตอ้งการท าการเก็บรวบรวม ไดแ้ก่ 
 1. ขอ้มูลเก่ียวกบัธนาคารพาณิชยใ์นเมืองไทย เช่น ท่ีตั้ง สภาพแวดลอ้มการด าเนิน
กิจกรรมดา้นแสดงความรับผดิชอบต่อสังคม 
 2. ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล แบ่งเป็น       

2.1ขอ้มูลเก่ียวกบัผูบ้ริหารธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยเช่ียวชาญดา้นกิจกรรม
แสดงความรับผดิชอบต่อสังคม 

2.2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพนกังานท่ีมีประสบการณ์ในการจดักิจกรรมดา้นแสดงความ
รับผดิชอบต่อสังคม 
 2.3 ขอ้มูลเก่ียวกบัผูใ้ชบ้ริการของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย 

ก าหนดกลุ่มผูใ้หข้อ้มูล ส าหรับกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลในการวจิยัคร้ังน้ีรวมทั้งส้ิน 603 คน ดงัน้ี 
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 1. ขอ้มูลเก่ียวกบัผูบ้ริหารธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยเช่ียวชาญดา้นกิจกรรมแสดง
ความรับผดิชอบต่อสังคมหรือผูท่ี้ไดรั้บหมอบหมาย จ านวน 3 คน 

2. พนกังานท่ีมีประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นแสดงความรับผดิชอบต่อสังคม  
จ านวน 300 คน 

3. ผูใ้ชบ้ริการของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย จ านวน 300 คน 
 

 3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  ผูว้จิยัไดใ้ชว้ธีิการเก็บรวบรวม ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
  3.2.1. การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In – Depth Interview) ใชก้บักลุ่มผูใ้ชข้อ้มูลท่ีเป็น
ผูบ้ริหารธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยหรือผูท่ี้ไดรั้บหมอบหมาย 
 3.2.2. การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) กลุ่มพนักงานและกลุ่ม
ผูใ้ช้บริการท าการแจกแบบสอบถามกลุ่มพนักงานและกลุ่มผูใ้ช้บริการ จ านวน 600 ชุด คือ 
พนกังานท่ีมีประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารละ 
100 ชุด รวม 300 ชุด และผูใ้ชบ้ริการของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยท่ีจ านวนธนาคารละ 100 
ชุด รวม 300 ชุด และรวบรวมแบบสอบถามส่งคืนมาท่ีผูว้จิยั  
 3.2.3. การวิเคราะห์ขอ้มูลจากเอกสาร (Document Analysis) ใชใ้นการพิจารณาขอ้มูล
ต่าง ๆ เช่นสถิติการจดักิจกรรมสาธารณประโยชน์การจดักิจกรรมดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม
และขอ้มูลรายงานการประเมินธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย 
ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือในการวิจยั การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัมีขั้นตอนดงัน้ี  

1. ศึกษาจากต ารา เอกสาร บทความ ทฤษฎีหลกัการและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อก าหนด
ขอบเขตของการวจิยั และสร้างเคร่ืองมือวจิยัใหค้รอบคลุมวตัถุประสงคข์องการวจิยั  

2. น าขอ้มูลท่ีไดม้าสร้างแบบสอบถาม  
3. น าแบบสอบถามท่ีร่างได ้น าเสนออาจารย ์ท่ีปรึกษาพิจารณาตรวจสอบและขอค าแนะน า                 

ในการแกไ้ข และปรับปรุง 
  4. ปรับปรุงรูปแบบสอบถามอีกคร้ัง แลว้น าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อแกไ้ขปรับปรุง
เพิ่มเติมเพื่อใหไ้ดแ้บบสอบถามท่ีมีประสิทธิภาพ  

5. น าแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ไปเก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่ง  
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3.3  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีคือแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยั
ไดส้ร้างข้ึนจากการศึกษาคน้ควา้โดยอา้งอิงและดดัแปลงมาจากแนวคิดและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งการ
ส ารวจครอบคลุมตามวตัถุประสงคโ์ดยมีโครงสร้างของแบบสอบถามท่ีใชใ้นการวิจยั  แบ่งเป็น 3 
ชุด ดงัน้ี 
 1. แบบสัมภาษณ์ส าหรับผูบ้ริหารธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยเช่ียวชาญดา้นกิจกรรม
แสดงความรับผดิชอบต่อสังคมหรือผูท่ี้ไดรั้บหมอบหมาย  
   1.1 นโยบายของการท ากิจกรมกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมของธนาคารพาณิชย ์
    1.2 ท่านมีวิธีการหรือการก าหนดทิศทางเก่ียวกบักิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมในองคก์ร 
    1.3 จุดเร่ิมตน้ของการท ากิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมของธนาคารพาณิชย ์
 2. แบบสอบถามส าหรับพนกังานท่ีมีประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นแสดง
ความรับผดิชอบต่อสังคม แบ่งเป็น 2 ส่วนดงัน้ี 
  ส่วนท่ี  1  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย จ านวน 9 ขอ้ แบ่งระดบัเป็น 5 ระดบั  
  ส่วนท่ี 2 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคาร
พาณิชยใ์นประเทศไทย จ านวน 3 ขอ้ แบ่งระดบัเป็น 5 ระดบั 
 3. แบบสอบถามส าหรับผูใ้ชบ้ริการของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย แบ่งเป็น 3 ส่วน 
 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรของกลุ่มตวัอยา่งท่ีท าการศึกษา 
ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน จ านวน 6 ขอ้ 
 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคมของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย จ านวน 4 หวัขอ้ใหญ่ 12 ขอ้ยอ่ย แบ่งระดบัเป็น 2 ระดบั 
(เคย และไม่เคย) 
 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบักิจกรรมเพื่อแสดงความรับผดิชอบต่อสังคมของธนาคาร
พาณิชยใ์นประเทศไทย จ านวน 12 ขอ้ แบ่งระดบัเป็น 2 ระดบั  
 ก าหนดเคร่ืองมือ สร้างเคร่ืองมือ และเตรียมอุปกรณ์ส าหรับการวิจยั เคร่ืองมือส าหรับ
วจิยั ไดแ้ก่  
 1. ผูว้จิยั 
 2. เคร่ืองมือส าหรับการวจิยั ไดแ้ก่  
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  2.1 แนวทางการสัมภาษณ์ส าหรับผูบ้ริหารธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
เช่ียวชาญดา้นกิจกรรม แสดงความรับผดิชอบต่อสังคม หรือผูท่ี้ไดรั้บหมอบหมาย 
  2.2 แบบส ารวจพนกังานท่ีมีประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรม 
ดา้นแสดงความรับผดิชอบต่อสังคม 
  2.3 แบบส ารวจผูใ้ชบ้ริการของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย 
  อุปกรณ์ส าหรับการวจิยั ไดแ้ก่ 
   1. สมุดบนัทึกและเคร่ืองเขียน 
   2. อุปกรณ์อ่ืน ๆ เช่นเคร่ืองบนัทึกเสียง และกลอ้งถ่ายรูป 
 
3.4. การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพและปริมาณใชว้ิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการ
สัมภาษณ์และควบคู่กับการเก็บรวบรวมข้อมูล และส ารวจโดยใช้แบบสอบถามซ่ึงผูว้ิจยัใช้วิธี
วเิคราะห์ ดงัต่อไปน้ี 
 3.4.1 การวเิคราะห์ขอ้มูลแบบอุปนยั (Analysis Induction)  
ท าไดโ้ดยการตีความและสร้างขอ้สรุปจากขอ้มูลต่างๆ ท่ีรวบรวมมาไดใ้นสนามวิจยัเม่ือผูว้ิจยัได้
ขอ้มูลมาก็น ามาวิเคราะห์มองหาความหมายความคลา้ยคลึง ความแตกต่าง อาจจะเป็นรูปแบบซ่ึง
เป็นขอ้สมมติฐานชัว่คราวยอ่ยๆ หลายสมมติฐานซ่ึงวิธีการหลกัท่ีใช่ในการวิเคราะห์ ผูว้ิจยัไดศึ้กษา
วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูล เชิงคุณภาพ และจากนั้นจะเก็บรวบรวมขอ้มูล เพื่อทดสอบสมมติฐานจน
สามารถหาหลกัฐานยนืยนัไดช้ดัเจนจากขอ้สรุปยอ่ยๆ ไปสู่ขอ้สรุปใหญ่ไปเร่ือยๆ โดยจ าแนกขอ้มูล
ตามความเหมาะสมของขอ้มูล  
 3.4.2 การวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 
 เป็นวิธีวิเคราะห์ท่ีผูว้ิจยัใช้ส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากเอกสาร  เช่น จ านวน
กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมสถิติการเขา้ร่วมกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมท่ี
ผูใ้ชบ้ริการเขา้ร่วม เป็นตน้ โดยการวิเคราะห์เก่ียวกบัสภาพทัว่ไปรูปแบบการด าเนินกิจกรรมดา้น
ความรับผดิชอบต่อสังคมของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย 
 
3.5. การน าเสนอผลการวจัิย 
 การศึกษาการใหค้วามหมายและรูปแบบกิจกรรมดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมในความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย เพื่อตอบปัญหาท่ีตั้งไว ้ถึงแมว้า่ขอ้มูลท่ีไดม้า
จากการสัมภาษณ์ก็ตามแต่การน าเสนอผลการวิจยัจะพยายามเช่ือโยงให้เห็นปรากฏการณ์ความ
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คาดหวงัของผูใ้ช้บริการท่ีมีต่อกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทยท่ีเกิดข้ึนอยา่งเป็นระบบจากขอ้มูลท่ีไดรั้บอนัเป็นการสร้างภาพรวมของเหตุการณ์จาก
ปัจจยัย่อยต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนซ่ึงเป็นลกัษณะของการอุปนัย และน าเสนอในลกัษณะบรรยายโดย
แบ่งเป็นการน าเสนอ ออกเป็น 5 บท ดงัน้ี 
 บทท่ี 1 บทน าความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาการบริหารกิจกรรมเพื่อแสดง
ความรับผดิชอบต่อสังคมของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย วตัถุประสงค์ และประโยชน์ท่ีคาดวา่
จะไดรั้บ  
 บทท่ี 2 แนวคิดและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 บทท่ี 3 วธีิวจิยัและการด าเนินการวจิยั 
 บทท่ี 4 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 บทท่ี 5 สรุปผลการวจิยัและขอ้เสนอแนะ 
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บทที ่ 4 
ผลการวจิยั 

 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลการวิจยัเร่ือง ‚รูปแบบกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
ของธนาคารพาณิชย ์ในประเทศไทย‛  เป็นการวิจยัแบบผสมผสาน (Intergrated Research) ระหวา่ง
การวิจยัเอกสาร (Documentary Analysis) จากเวบ็ไซต์และเอกสารรายงานประจ าปีของธนาคาร
พาณิชยใ์นประเทศไทย 3 ธนาคาร วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Depth Interview) กบัผูบ้ริหาร
ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยเช่ียวชาญดา้นกิจกรรมแสดงความรับผดิชอบต่อสังคมหรือผูท่ี้ไดรั้บ
หมอบหมาย และวธีิการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) กบัพนกังานธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ
ไทยรับรู้กิจกรรมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และผูใ้ช้บริการธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย
รับรู้กิจกรรมแสดงความรับผดิชอบต่อสังคม  
 ผลการวิจยัจะน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์เอกสารและท่ีผู ้วิจยัรวบรวมจากเวบ็ไซต์ 
เอกสารจากธนาคาร ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ และขอ้มูลจากแบบสอบถามน ามาเรียบเรียงและ
น าเสนอผลงานวจิยั โดยผลการวจิยัท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ตอบโจทยก์ารวจิยัดงัน้ี 
 ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยมีรูปแบบการจดักิจกรรมเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อ
สังคม (CSR)ในรูปแบบใด 
 ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยแต่ละประเภท ทั้งเอกชน รัฐบาลและท่ีระดุมทุนกับ
ต่างประเทศ มีการจดัรูปแบบกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมเหมือนหรือแตกต่างกนั
อยา่งไร 
 พนักงานและผูใ้ช้บริการมีส่วนร่วมและรับรู้กิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคมของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยแต่ละแห่งอยา่งไร 
ขอ้มูลของธนาคารท่ีท าการศึกษา 
 ปัจจุบนัทัว่ประเทศมีธนาคารขนาดใหญ่อยูห่ลายธนาคาร ในหลายธนาคารเป็นธนาคาร
เอกชน ธนาคารของรัฐบาล และธนาคารท่ีร่วมทุนกบัต่างประเทศ ประกอบลกัษณะกิจกรรมท่ีแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคมรวมถึงงบประมาณในการสนบัสนุนกิจกรรมเป็นจ านวนมหาศาลผูว้ิจยัมี
ความสนใจท่ีจะศึกษาธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยโดยจ าแนกดงัน้ี ธนาคารเอกชน ธนาคาร
รัฐบาล และธนาคารท่ีร่วมทุนกบัต่างประเทศ ไดแ้ก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ  ากดั มหาชน, ธนาคาร
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ออมสิน และธนาคารซีไอเอ็มบี(ไทย) โดยผูว้ิจ ัยน าเสนอข้อมูลมีรายละเอียดดังน้ี นโยบาย , 
วสิัยทศัน์และพนัธกิจ, การแสดงความรับผดิชอบต่อสังคม 
  
4.1 ธนาคารไทยพาณชิย์ 
 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) ธนาคารพาณิชยช์ั้นน าของประเทศท่ีให้บริการ
ทางการเงินแบบครบวงจร ก่อตั้งข้ึนโดยพระบรมราชานุญาตในปี พ.ศ. 2449 โดยเป็นธนาคาร
พาณิชย์ไทยแห่งแรกของไทย ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2556 ธนาคารมีมูลค่าตลาดรวม (Market 
Capitalization) สูงเป็นอนัดบัท่ี 1 ในกลุ่มสถาบนัการเงิร 488 พนัลา้นบาท มีเครือข่ายสาขาและจุด
ให้บริการมากท่ีสุดในประเทศไทย สาขารวมทั้งส้ิน 1,173 สาขา ศูนยแ์ลกดปล่ียนเงินตราง
ต่างประเทศ 108 แห่ง เคร่ืองเอทีเอ็ม 9,142 เคร่ือง นอกจากธนาคารยงัมีเครือข่ายสาขาต่างประเทศ 
ธนาคารในเครือ ธนาคารร่วมทุน และส านกัผูแ้ทนกระจายอยูใ่นภูมิภาคส าคญัของเอเชีย ไดแ้ก่ 
ฮ่องกง สิงคโปร์ ลาว กมัพูชา เวียดนาม เมียนมาร์และสาธารณรับประชาชนจีนเพื่อให้ บริการท่ี
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ทุกกลุ่ม ทั้งลูกคา้ธุรกิจขนาดใหญ่ ลูกคา้ธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม และลูกคา้บุคคลดว้ยขนาดสินทรัพย ์2,534 พนัลา้นบาท  
 ธนาคารมีบริการทางดา้นการเงินครบวงจรใหแ้ก่ลูกคา้ทุกประเภททั้งท่ีเป็น บริษทัขนาด
ใหญ่ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และลูกคา้รายย่อย โดยบริการทางการเงินครอบคลุมการ
รับฝากเงินการใหกู้ย้มืประเภทต่างๆ  การรับซ้ือลด การรับรองอาวลั ค ้าประกนั เงินโอน บริการดา้น
ปริวรรตเงินตรา บริการประกนั บริการดา้นการคา้ต่างประเทศ บริการ Cash Management บริกร
ดา้นธุรกิจหลกัทรัพยบ์ริการรับฝากทรัพยสิ์น บตัรเครดิตและบตัรเงินสดอ่ืนๆ  โดยธนาคารมี
จุดมุ่งหมายในการเป็นธนาคารท่ีใหบ้ริการครบวงจรท่ีดีท่ีสุดของประเทศ 
 วสิัยทศัน์และพนัธกิจ 
 วสิัยทศัน์และพนัธกิจของธนาคารไทยพาณิชย ์ ก าหนดไวว้า่ เราจะเป็นธนาคารท่ีลูกคา้ 
ผูถื้อหุน้ พนกังาน และสังคมเลือก และยงัเป็นธนาคารท่ีใหบ้ริการครบวงจรท่ีดีท่ีสุดของประเทศ 
 การแสดงความรับผดิชอบต่อสังคม 
 การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารไทยพาณิชย ์มีการด าเนินงานกิจกรรม
ต่อเน่ืองในระยะเวลา 1 ปีท่ีผา่นมา โดยการด าเนินกิจกรรมนั้นสามารถจ าแนกความรับผิดชอบต่อ
สังคมเป็น 2 ส่วนดงัน้ี 
  1. ความรับผดิชอบต่อสังคม (ผูมี้ส่วนไดเ้สียภายในธนาคาร) 
 ธนาคารให้ความส าคญักบัการพฒันาบุคลากรของธนาคารทั้งการพฒันาตวับุคคลและ
การสร้างควาเป็นมืออาชีพ ในปี 2553 ธนาคารไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการ People Development ข้ึนเพื่อ
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ออกแบบและทบทวนนโยบายและกลยุทธ์ดา้นการจดัการทรัพยากรบุคคลพนกังานเปรียบไดด้งั
หวัใจของธนาคาร ดงันั้นธนาคารจึงพิจารณาให้ผลตอบแทนและสวสัดิการต่างๆ แก่พนกังานมาก
เกินกว่าตามมาตราฐานทางกฎหมายอีกทั้งยงัเป็นการสร้างประสบการ์ท่ีดีในการท างานให้กับ
พนักงาน การจัดฝึกอบรมและการพฒันาด้านต่างๆจะท าให้พนักงานสามารถรับมือกับการ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจเพื่อการตอบสนองต่อความคาดหวงัของลูกค้าซ่ึงเพิ่มมากข้ึนอยู่
ตลอดเวลาการด าเนินการต่างๆ เหล่าน้ี ท าให้ธนาคารสามารถรักษาช่ือเสียงความเป็นองค์กรท่ีมี
ความน่าเช่ือถือและเหมาะสมท่ีจะร่วมปฏิบติังานดว้ย โดยแบ่งเป็น 11 ดา้นดงัน้ี  
 1.1 ความเท่าเทียมกนัในธนาคาร 
 พนกังานเปรียบเสมือนเป็นผูแ้ทนของธนาคาร โดยตวัอย่างท่ีชดัเจนคือการยึดมัน่ของ
ธนาคารในการสร้างความเท่าเทียมกันของโอกาสซ่ึงเห็นได้จากท่ีผ่านมาธนาคารมีกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่เป็นผูห้ญิง      2 คน ณ เดือนธนัวาคม 2556 ธนาคารมีพนกังานทั้งหมดจ านวน 22,222 
คน ซ่ึงเพิ่มข้ึน 5.85 % จากปีท่ีผ่านมา โดยสองในสามของพนกังานทั้งหมดเป็นผูห้ญิง สัดส่วน
ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความจริงท่ีว่า ในกลุ่มธุรกิจการเงินนั้นประกอบด้วยผูห้ญิงในระดับ
ผูบ้ริหารระดบัสูงของธนาคารอยู่ท่ี 1 ต่อ 1.43 และในระดบัคณะกรรมการธนาคารมีกรรมการ
ผูห้ญิงจ านวน 4 จากคณะกรรมการทั้งหมก 16 คน  
 ในดา้นความหลากหลายของช่วงอายใุนช่วงสองปีท่ีผา่นมา พนกังานท่ีมีอายุตั้งแต่ 55 ปี
ข้ึนไปมีจ านวนเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองโดยเพิ่มข้ึนจาก 396 คนในปี 2555 เป็น 428 คนในปี 2556 
นอกจากนั้นธนาคารไดรั้บพนกังานท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายเขา้ปฏิบติังานเป็นจ านวน5 คน ซ่ึง
แสดงถึงการเปิดโอกาสและสนบัสนุนการสร้างอาชีพใหก้บัผูพ้ิการ 
 นอกจากน้ี ธนาคารยงัสนบัสนุนในดา้นความเสมอภาคทางเพศในการท างานโดยการ
ส่งเสริมความเท่าเทียมของรายไดร้ะหว่างพนักงานเพศหญิงและเพศชาย ณ เดือนธันวาคม 2556 
อตัราส่วนระหว่างค่าตอบแทนเฉล่ียของพนักงานเพศชายต่อเพศหญิงอยู่ท่ี 1.04 ต่อ 1 ในกลุ่ม
พนกังานบริหารระดบัสูง 1.2 ต่อ 1 ในกลุ่มพนกังานบริหารและ 1.1 ต่อ 1 ในกลุ่มพนกังานทัว่ไป 
1.2 ทุนการศึกษาส าหรับพนกังาน 
 ธนาคารให้การสนับสนุนโอกาสเ ร่ืองการเ ร่ืองศึกษาในระดับท่ีสู ง ข้ึน ทั้ งใน
มหาวิทยาลยัในประเทศและต่างประเทศ พนกังานสามารถสมคัรขอรับทุนการศึกษาเพื่อเขา้ศึกษา
ในมหาวิทยาลยัชั้นน าในประเทศไทย ตวัอย่างเช่น สถาบนัเทคโนโลยีแห่งเอเชีย สถาบนับณัฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล และสถาบนัการศึกษาชั้นน า
ในต่างประเทศ เช่น Massachusetts Institute of Technology (MIT), University of Pennsylvania, 
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และ University of California, Berkeley เป้นตน้ ในปี 2556 ธนาคารให้ทุนการศึกษากบัพนกังาน
ทั้งหมด 16.3 ลา้นบาท  
 1.3 การสัมนาพนกังานหลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง 
 ธนาคารได้จดัอบรมในหลกัสูตรส าหรับผูบ้ริหารของธนาคาร ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ
โครงการ Management and Leadership Development Program โดยมีความร่วมมือกบัสถาบนัต่างๆ 
เช่น สถาบนัวทิยาลยัการตลาดทุนสมาคมบริษทัจดทะเบียนไทยฯในการจดัอบรม  
 1.4 การสร้างเครือข่ายพนกังานจิตอาสา 
 ธนาคารให้ความส าคญักับบุคลากรทั้ งในด้านทักษะทั่วไปและความเป็นมืออาชีพ
นอกจากนั้น ธนาคารยงัส่งเสริมและยึดมัน่ ตามหลกัจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมผ่าน
การใหพ้นกังานเป็นอาสาสมคัรเพื่อช่วยสังคม ธนาคารส่งเสริมการสร้างเครือข่าย พนกังานจิตอาสา
อยา่งต่อเน่ืองเพื่อการพฒันาบุคลากรโดยการสร้างค่านิยมในการแบ่งปันและใส่ใจผูอ่ื้น ธนาคารจดั
กิจกรรมอาสามคัรหลากลหายประเภทภายใต้ 2 โครงการหลกั คือ โครงการ ‚แบ่งปัน 1 วนั ใน 1 
ปี‛ และโครงการ ‚SCB ชวนกนัท าดี‛  ซ่ึงทั้งสองโครงการน้ีเป็นการเปิดโอกาสในการท าความดี
และท าประโยชน์ต่อสาธารณะ 
 ธนาคารมีแนวคิดในการน าศกัยภาพของพนกังานมาต่อยอดเพื่อกิจกรรมทางสังคมทุก
หน่วยงานของธนาคารามารถจดัท าแผนงานกิจกรรมเพื่อสังคมรวมเขา้เป็นส่วนหน่ึงของแผนงาน
ประจ าปีไดก้ล่าวคือ การน าศกัยภาพของหน่วยงานมาใชเ้ป็นส่วนหน่ึงของโครงการ SCB ชวนกนั
ท าดี ตวัอยา่งเช่น  กลุ่มเทคโนโลยีและปฏิบติัการและกลุ่มการเงินไดน้ าศกัยภาพทางดา้น IT และ
ภาษาองักฤษมาจกัการเรียนการสอนใหก้บันกัเรียนดอ้ยโอกาสชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนวดัตาล
เจ็ดช่อ จงัหวดัอ่างทอง    ตลอดระยะเวลา 7 ปีท่ีผา่นมากลุ่มทรัพยากรบุคคลสนบัสนุนมูลนิธิเพื่อ
เดก้จดักิจกรรมเพื่อพฒันาทกัษะทางดา้นศิลปะและกีฬาให้กบัเยาวชน จากการผนวกกิจกรรมเพื่อ
สังคมเขา้ไดก้บัหน่วยงานของธนาคารเช่นน้ี สะทอ้นให้เห็นถึงนโยบายในการพมันาบุคลากรของ
ธนาคารไดเ้ป็นอยา่งดี 
 1.5 สวสัดิการและผลประโยชน์พนกังาน 
 จากการท่ีธนาคารจดัสวสัดิการท่ีเหมาะสมให้พนกังานซ่ึงมากกวา่เกณฑ์ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด  เพื่อเป็นการส่งเสริมความเป็นอยู่ท่ีดีของพนักงาน ท าให้พนกังานมีความพึงพอใจ และ
ธนาคารสามารถรักษาพนกังานใหย้งัคงปฏิบติังานกบัะนาคารไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
 พนักงานทุกคนได้รับการคุม้ครองจากการประกนัชีวิต การประกนัสุขภาพ และการ
ประกันอุบติัเหตุจากธนาคาร ธนาคารมีคลินิกท่ีอาคารส านักใหญ่ เพื่อให้บริการรักษาเบ้ือต้น
ส าหรับพนกังาน  
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 ธนาคารให้การสนบัสนุนอ่ืน ๆ ส าหรับพนักงานท่ีเกษียณอายุ เช่น ค่ารักษาพยาบาล 
รวมไปถึงไดมี้การสนบัสนุนการรวมกลุ่มของอดีตพนกังานธนาคารเพื่อสร้างความสัมพนัธ์และการ
จดักิจกรรมร่วมกนัของผูท่ี้เกษียณอายจุากธนาคารไปแลว้ นอกจากน้ี พนกังานท่ีเกษียณอายุสามารถ
สร้างประโยชน์ให้กบัธนาคารต่อไดผ้่าน ‚โครงการ PurPle Diamond Program‛ โดยการเป็น
วทิยากรหรือใหค้  าปรึกษาตามความจะเป็นในแต่ละโอกาส 
 ผลประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีธนาคารให้กับพนักงาน เช่น เงินกู้สวสัดิการ แก่พนักงานซ่ึงมี
ดอกเบ้ียต ่ากวา่อตัราท่ีก าหนดในตลาดทัว่ไป โดยในปี 2556 พนกังานกวา่ 65% ไดใ้ชสิ้ทธิในการกู้
เงินสวสัดิการดงักล่าว 
 ธนาคารให้ความส าคญัในการรักษาพนกังานท่ีก าลงัเร่ิมสร้างครอบครัว โดยพนกังาน
สามารถลาคลอดได ้90 วนั โดยท่ียงัไดรั้บเงินเดือนามปกติจากธนาคาร (และหลงัจากลาคลอดครบ 
45 วนัแลว้พนกังานจะไดรั้บเงินชดเชยการหยุดงานเพื่อคลอดบุตรจากกองทุนประกนัสังคม) ในปี 
2556 มีพนกังาน ใช้สิทธิลาคอดจ านวน 556 คนโดยมีพนกังาน 30 คนท่ีไม่ไดก้ลบัมาท างานกบั
ธนาคารหลงัจากส้ินสุดระยะเวลาในการลา 
 นอกจากน้ี ธนาคารมีการมอบมุนการศึกษาให้กบับุตรหลานพนกังานจ านวน 657 ทุน
และไดร่้วมมือกบัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่เพื่อจดัการสอนภาษาองักฤษให้กบับุตรของพนกังาน โดย
บุตรของพนกังานกวา่ 600 คนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมดงักล่าวในปีท่ีผา่นมา 
 1.6 การส่งเสริมความเป็นอยูท่ี่ดี การหยดุงานและการลาออกจากงาน 
 ความเป็นอยู่ท่ีดีของพนักงานเป็นส่ิงส าคญัในการสร้างแรงจูงใจในการท างานของ
พนกังาน ธนาคารท าการส ารวจสภาพแวดลอ้มในการท างานของพนกังาน โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อ
ปรับปรุงให้ดีข้ึน   ในด้านสวสัดิการพนักงาน สุขภาพ และความปลอดภัยของพนักงาน ทั้ ง
คณะกรรมการดา้นสวสัดิการและคณะกรรมการดา้นความปลอดภยัสุขภาพ และสภาพแวดลอ้มใน
การท างานประกอบด้วยตัวแทนจากธนาคารแะพนักงานในสัดส่วนท่ีเท่า เทียมกัน โดย
คณะกรรมการคร่ึงหน่ึงไดรั้บการคดัเลือกจากพนกังาน คณะกรรมการมีวาระ 2 ปี ในการติดตาม 
รวบรวมความคิดเห็นของพนักงานและเสนอแนะแนวทาง  เพื่อปรับปรุงสวสัดิการ สุขอนามยั 
ความปลอดภยัของพนกังาน และสภาพแวดลอ้มในการท างาน นอกจากน้ี บริหารงานอาคารยงัได้
ท าการทดสอบคุณภาพอากาศและความพอเพียงของแสงสวา่งของทั้งอาคารอยูเ่ป็นประจ า ธนาคาร
ยงัตรวจสอบความพอเพียงของห้องน ้ าและการเขา้ถึงน ้ าสะอาดเป็นประจ าเช่นเดียวกนั ในปี 2556 
ธนาคารได้ปรับเปล่ียนหลอดไฟไปใช้หลอด LED เพื่อสภาพแวดล้อมการท างานท่ีดีข้ึนและ
ประหยดัพลังงานมากข้ึน ธนาคารยงัได้ปรับปรุงบริเวณพื้นท่ีท างานและบริเวณโถงเพื่อสร้าง
บรรยากาศในการท างานท่ีดีข้ึน 
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 ธนาคารใหค้วามส าคญักบัสุขอนามยัและความปลอดภยัในการท างานของพนกังานโดย
รับรองว่าจะไม่มีพนกังานคนใดท างานอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีไม่ปอดภยั ตวัวอยา่งเช่น พนกังานท่ี
ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีธนาคารมอบหมายใหข้บัข่ีจกัรยานยนตจ์ะไดรั้บการคุม้ครองเพิ่มเติมจากประกนั
อุบติัเหตุ ในปี 2556 ไม่มีเหตุการณ์ท่ีส่งผลต่อชีวติเกิดข้ึนในธนาคาร 
 ยิ่งไปกว่านั้น ธนาคารไดจ้ดัสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกดา้นกีฬา เช่น ศูนยอ์อกก าลงั
กาย สนามฟุตบอล เพื่อใหพ้นกังานไดใ้ชบ้ริการ ซ่ึงเป็นการสนบัสนุนความตอ้งการของพนกังานท่ี
เพิ่มข้ึนในเร่ืองเก่ียวกบัการดูแลเอาใจใส่ต่อสุขภาพ ในปี 2556 การขาดงานของพนกังานอยู่ใน
ระดบัคงท่ีท่ี 2.6 วนัต่อพนกังานหน่ึงคน ในขณะเดียวกนั อตัราการลาออกของพนกังานปรับตวัดีข้ึน 
โดยลดลงจาก 14.6% มาอยูท่ี่ 13.7%ในปี 2556 การปรับปรุงสวสัดิการของธนาคารให้กบัพนกังาน
เพื่อพฒันาชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีและกระตุน้การท างานนั้น ช่วยท าให้พนกังานปฏิบติังานร่วมกบั
ธนาคารในระยะเวลาท่ีมากข้ึนโดยพนกังานท่ีท างานกบัธนาคารมากกวา่ 20 ปี เพิ่มข้ึนจาก 3,653 
คน ในปี 2555 มาอยูท่ี่ 4,143 คนในปี 2556 
 1.7 ความผกูพนัของพนกังาน 
 ธนาคารมีช่องทางการส่ือสารท่ีหลากหลายเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของพนกังาน
และเพื่อใหส้ามารถเขา้ถึงพนกังานกวา่ 22,000 คน ทัว่ประเทศได ้ธนาคารอาศยัช่องทางผา่นระบบ 
Intranet อีเมล SMS รวมถึงการประชุมกบัพนกังาน ธนาคารให้ความส าคญักบัช่องทางการส่ือสาร
ระหว่างธนาคารกบัพนกังานให้สามารถส่ือสารไดส้องทางและพฒันาระบบให้อยู่บนบรรทดัฐาน
ของความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั พนกังานสามารถให้ขอ้เสนอแนะน าค าติชมผ่านทาง HR Call 
Center, Web board และผา่นทาง  Purple People Talk  ซ่ึงเป็นช่องทางการส่งขอ้เสนอแนะเป็นเสียง
หรืออีเมลโดยไม่มีกรเปิดเผยขอ้มูลหรือระบุผูส่้ง นอกจากน้ี พนกังานยงัสามารถแจง้เบาะแสของ
การทุจริต การละเมิดสิทธิมนุษยชนและอ่ืนๆท่ีเป็นความลบัไดผ้า่นทางช่องทางของผูแ้จง้เบาะแส 
(Whistle Blower) โดยในปี 2556 เร่ืองร้องเรียนต่างๆท่ีส่งมาผา่นทาง Purple People Talk และระบบ
การแจง้เบาะแสไดรั้บการตรวจสอบแกไ้ขเป็นท่ีเรียบร้อยทั้งหมดแลว้จากผลการส ารวจล่าสุดใน
ดา้นความผูกพนัของพนกังานซ่ึงจดัท าโดยบริษทัท่ีปรึกษาด่านทรัพยากรบุคคลชั้นน าพบว่า ใน
เดือนมีนาคม 2556 ระดบัความผูกพนัในพนกังานของธนาคารทีอยู ่ 89% และในเดือนกนัยายน 
2556 อยูท่ี่ 91% ซ่ึงมีคะแนนอยูใ่นระดบัท่ี 90 จาก 100 อนัดบัของผลการส ารวจทัว่โลก 
 1.8 ผลการปฏิบติังานและผลตอบแทนพนกังาน  
 ธนาคารมีความมุ่งมัน่และให้ความส าคญัในเร่ืองของการพฒันาพนกังานอยา่งต่อเน่ือง                    
การให้ผลตอบแทนและการดูแลให้พนกังานได้รับความสะดวกสบายก่อให้ความผูกพนัระหส่าง
พนักงานกับธนาคารน ามาซ่ึงผลการด าเนินงานท่ีดีของธนาคาร ในปี 2556 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ
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พนกังานต่อคนเพิ่มข้ึนจากปี 2555 จาก 0.8 ลา้นบาท เป็น 0.86 ลา้นบาท อยา่งไรก็ตาม ในปี 2556 
ผลตอบแทนจากการลงทุน ในพนกังานปรับเพิ่มข้ึนจากปี 2555 จาก 4.54 เท่า เป็น 4.85 เท่า 

 1.9 แผนพฒันาเพื่อทดแทน 
 ดว้ยความมุ่งมัน่ในการพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถพร้อมท่ีจะปฏิบติังาน
ให้กับธนาคารได้อย่างต่อเน่ือง คณะกรรมการธนาคารมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล เป็นผูรั้บผิดชอบเร่ืองความต่อเน่ืองในการบริหารงานท่ีเหมาะสม 
และการพิจารณาแผนพฒันาเพื่อทดแทนต าแหน่งงาน  
 1.10 แผนพฒันาเพื่อทดแทนต าแหน่งงานของประชาชน กรรมการบริหารและกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่  
 คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล จะ
เป็นผูพ้ิจารณาแผนพฒันาเพื่อทดแทนต าแหน่งงานส าหรับต าแหน่งประธานกรรมการบริหารและ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่โดยการหารือในการประชุมคณะกรรมการธนาคารและการประชุมอ่ืน ๆเพื่อ
สรรหาผูน้ าท่ีมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมในการบริหารงานธนาคารใหม้ัน่คงและกา้วหนา้อยา่งต่อเน่ือง 
 1.11 แผนพฒันาเพื่อทดแทนต าแหน่งงานของผูบ้ริหารระดบัสูงและต าแหน่งงานหลกัท่ี
ส าคญั 
 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาลพิจารณาเห็นชอบวิธีการสรรหา
และแผนพฒันาเพื่อทดแทนต าแหน่งงาน ส าหรับผูบ้ริหารระดบัสูง และต าแหน่งหลกัท่ีส าคญัตาม
การน าเสนอของฝ่ายบริหาร โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมด้านก าลังคนทั้งในเชิง
คุณภาพและปริมาณ เพื่อสร้างความต่อเน่ืองในการบริหารงานท่ีเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งงาน
หลกั ท่ีมีความส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจของธนาคาร  
 2 ความรับผดิชอบต่อสังคม (ผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอกธนาคาร) 
 คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม ซ่ึงเป็นคณะกรรมการระดับกรรมการธนาคารได้
ก าหนดเป้าหมายและให้ความส าคญัในการด าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของธนาคารดว้ยความตั้งใจ
จริงของการมีส่วนร่วม ต่อสังคมในการท่ีจะช่วยวางรากฐานของชุมชนและสังคมให้มีความเขม้แข็ง 
ธนาคารเช่ือมัน่วา่แนวทางท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีจะบรรลุเป้าหมาย คือ การพฒันาเยาวชนและส่งเสริมการ
เรียนรู้ การส่งเสริมแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมผา่นเครือข่ายจิตอาสา รวมไปถึงการส่งเสริม
การพฒันาคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอ้มแนวทางทั้งหมดน้ีจะเป็นการสนบัสนุนให้ชุมชนเกิดความ
เขม้แข็ง เป็นการสร้างโอกาสท่ีจะบรรลุไปถึงวตัถุประสงค์ต่อการเป้นผูน้ าวามเปล่ียนแปลงทาง
สังคม  
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 ประเด็นหลกัท่ีมีผลต่อการผสานกนัในสังคมคือการสร้างคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ให้
เกิดข้ึนในเยาวชน ดงันั้นแนวทางการพฒันาเยาวชนท่ีธนาคารมุ่งเนน้คือเร่ืองของการปลูกจิตส านึก
สาธารณะของเยาวชนคนรุ่นใหม่ พร้อมกนันั้น ธนาคารไดส้นบัสนุนให้พนกังาน คู่คา้ของธนาคาร
ลูกคา้และสมาชิกในชุมชนด าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกนัซ่ึงจากความร่วมมือของผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสียหลายๆ ฝ่ายของธนาคาร ก่อให้มีส่ิงดีงามเกิดข้ึนเป็นอยา่งมากในสังคมอนัเป็นผลจากการรวม
พลงัและต่อยอดจุดแขง็ต่างๆร่วมกนั  
 เป้าหมายในการด าเนินกิจกรรมเพื่อสังคม 3 ดา้นหลกั 

1. การพฒันาเยาวชนและส่งเสริมการเรียนรู้ 
2. การสร้างเครือข่ายจิตอาสา 
3. การพฒันาคุณภาพชีวติและส่ิงแวดลอ้ม 

 ธนาคารมุ่งมัน่ในการสร้างส่ิงดี ๆ ให้กบัสังคมโดยมีพนกังาน ลูกคา้ และภาคีเครือข่าย                    
ในการจดักิจกรรมดา้นการศึกษา การพฒันาเยาวชน การสร้างเครือข่ายจิตอาสา และการส่งเสริม                
และการพฒันาคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อม ธนาคารจดัสรรงบประมาณส่วนหน่ึงจากก าไรสุทธิ 
เพื่อใช้ในงานกิจกรรมเพื่อสังคม ในปี 2556 งบประมาณกิจกรรมเพื่อสังคม 44% น าไปใช้ใน
โครงการพฒันาเยาวชน 32% ใช้ในกิจกรรมเครือข่ายจิตอาสา และอีก 24% ใช้ไปในโครงการ
พฒันาคุณภาพชีวติและส่ิงแวดลอ้ม 
 ธนาคารมีมูลนิธิสยามกมัมาจล ท าหนา้ท่ีขบัเคล่ือนงานพฒันาเยาวชน และส่งเสริมการ
เรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง สร้างเครือข่ายและพฒันาเยาวชนไปสู่การเป็นผูน้ าความเปล่ียนแปลงทางสังคม 
ดว้ยการสนบัสนุนงบประมารและการท างานร่วมกนัในดครงการต่างๆ มีการก าหนดรูปแบบการ
ด าเนินงานท่ีชัดเจนและจดัล าดับความส าคญัของแต่ละโครงการตามความจ าเป็นเร่งด่วน โดย
พิจารณาจากโครงการท่ีพร้อมจะเป็นต้นแบบความส าเร็จ  และขยายผลได้ อีกทั้งสามารถเป็น
แบบอยา่งใหไ้ดก้บัดครงการพฒันาเยาวชนอ่ืนๆไดใ้นอนาคต 
 เพื่อให้มูลนิธิฯ สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ธนาคารเป็นผูส้นับสนุน
งบประมาณให้ในแต่ละปี โดยมูลนิธิฯ มีเป้าหมายคือการสร้างค่านิยม ส่งเสริมเครือข่ายจิตอาสา 
และสนับสนุนเครือข่ายแกนน าเยาวชน รวมไปถึงการเสริมสร้างทกัษะและคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของเยาวชนไทยเพื่อการพฒันาประเทศในระยะยาว  และเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว    
มูลนิธิฯ ไดมี้การด าเนินงานทั้งดา้นการสนบัสนุนองคก์รภาคีเครือข่ายในปัจจุบนัไปพร้อมกบัการ
สร้างความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในปัจจุบนัไปพร้อมกบัการสร้างความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย
ใหม่อยูเ่สมอ ปัจจุบนัมูลนิธิฯ มีความร่วมมือกบัหน่วยงานต่างๆในการพฒันาองคค์วามรู้ในหลายๆ
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ดา้น ทั้งดา้นการจดัการองคค์วามรู้ การจดัการฐานขอ้มูล กระบวนการท างาน การจดัการทรัพยากร
บุคคล ระบบบริหารการจดัการโครงการและองคก์ร และการสร้างภาคีเครือข่าย เป็นตน้ 
 
ตารางที ่4.1 สถิติการเขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีองคก์รจดัข้ึน 
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ใช่ 75 75.0 75.0 75.0 

ไม่ใช่ 25 25.0 25.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
ตารางที ่4.2 สถิติการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบักิจกรรมรับผดิชอบต่อสังคมท่ีองคก์ร
จดัข้ึนจากทาง อีเมลล,์ วารสาร, เสียงตามสาย, ขอ้ความ, ไลน์ ฯลฯ 
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ใช่ 80 80.0 80.0 80.0 

ไม่ใช่ 20 20.0 20.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
ตารางที ่ 4.3 สถิติเขา้ร่วมการประชุมเก่ียวกบัการจดักิจกรรม เพื่อแสดงความรับผดิชอบ
ต่อสังคมขององคก์ร 
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ใช่ 65 65.0 65.0 65.0 

ไม่ใช่ 35 35.0 35.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
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ตารางที ่4.4 สถิติการเสนอความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดักิจกรรมเพื่อแสดง
ความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์ร 
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ใช่ 85 85.0 85.0 85.0 

ไม่ใช่ 15 15.0 15.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
ตางรางที ่4.5 สถิติท่ีมีการจดัการจดักิจกรรมเพื่อแสดงความรับผดิชอบต่อสังคมของ
องคก์รไดรั้บรู้ข่าวสารอยา่งต่อเน่ือง 
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ใช่ 84 84.0 84.0 84.0 

ไม่ใช่ 16 16.0 16.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
ตางรางที ่4.6 สถิติกิจกรรมการจดักิจกรรมเพื่อแสดงความรับผดิชอบต่อสังคมของ
องคก์รท่ีจดัข้ึนมาจากการแสดงความคิดเห็น 
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ใช่ 82 82.0 82.0 82.0 

ไม่ใช่ 18 18.0 18.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
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ตารางที ่4.7 สถิติการจดักิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์ร 
ท่ีจดัข้ึนเขา้ร่วมอยา่งสมคัรใจ 
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ใช่ 82 82.0 82.0 82.0 

ไม่ใช่ 18 18.0 18.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
ตารางที ่4.8 สถิติการจดัการจดักิจกรรมเพื่อแสดงความรับผดิชอบต่อสังคมจะมีการเชิญ
เขา้ร่วม 
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ใช่ 78 78.0 78.0 78.0 

ไม่ใช่ 22 22.0 22.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
 
ตารางที ่4.9 สถิติองคก์รเขา้ใจเก่ียวกบัการจดักิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององคก์ร 
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ใช่ 90 90.0 90.0 90.0 

ไม่ใช่ 10 10.0 10.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
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ตางรางที ่4.10 สถิติการจดักิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมยงัไม่มีส่วนร่วม
อยา่งเพียงพอ 
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ใช่ 86 86.0 86.0 86.0 

ไม่ใช่ 14 14.0 14.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
 จากการใช้โปรแกรมค านานทางสถิติพบวา่ พนกังานและผูใ้ชบ้ริการของธนาคารไทย
พาณิชย ์ การแจกแบบสอบถามจ านวนพนักงาน 100 คน และจ านวนผูใ้ช้บริการ 100 คน  เป็น
จ านวน 200 คน คิดเป็น 100% การ เขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีองคก์รจดั
ข้ึน  มีการเขา้ร่วม 75% และไม่ไดเ้ขา้ร่วม 25%,การไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบักิจกรรมรับผิดชอบ
ต่อสังคมท่ีองคก์รจดัข้ึนจากทาง อีเมลล์, วารสาร, เสียงตามสาย, ขอ้ความ, ไลน์ ฯลฯ การไดรั้บ
ข่าวสารนั้น 80%  และ ไม่ไดรั้บข่าวสาร 20%,  การขา้ร่วมการประชุมเก่ียวกบัการจดักิจกรรมเพื่อ
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรมีการเขา้ร่วม 65% และไม่ไดเ้ขา้ร่วม 35%, การเสนอ
ความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดักิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร มีส่วนร่วม 
85% และไม่ไดมี้ส่วนร่วม 15%, การจดัการจดักิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กรไดรั้บรู้ข่าวสารอย่างต่อเน่ือง มีส่วนร่วม 84% และไม่ส่วนร่วม 16%, กิจกรรมการจดั
กิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรท่ีจดัข้ึนมาจากการแสดงความคิดเห็น มี
ส่วนร่วม 82% และไม่ส่วนร่วม 18% ,กิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์รท่ีจดั
ข้ึนเขา้ร่วมอยา่งสมคัรใจ มีส่วนร่วม 82% และไม่มีส่วนร่วม 18%, การจดัการจดักิจกรรมเพื่อแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคมจะมีการเชิญเขา้ร่วม มีส่วนร่วม 78% และไม่มีส่วนร่วม 22 %,  องคก์ร
เขา้ใจเก่ียวกบัการจดักิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร เขา้ใจในกิจจกรรม 
90% และไม่เขา้ใจ 10%  และการจดักิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมยงัไม่มีส่วนร่วม
อยา่งเพียงพอ เห็นดว้ย 86%และไม่เห็นดว้ย 14% 
 
 4.2 ธนาคารออมสิน 
 ชีวิตเดินหน้าดว้ยการออม เม่ือรู้จกัออมเราจะมีตน้ทุนท่ีดีในการใช้ชีวิต พร้อมท่ีจะ
เรียนรู้ และลงมือท าส่ิงใหม่ๆการออม คือพื้นฐานส า คญัท่ีจะช่วยให้ทุกคนกา้วไปอยา่งมัน่ใจ ทั้งยงั
ต่อยอดความสุขไปสู่ลูกหลานและครอบครัวธนาคารออมสินจึงมุ่งเน้นปลูกฝังการออมสู่หวัใจคน

DPU



51 

ไทยโดยไม่ลืมท่ีจะตอบแทนประโยชน์คืนสู่สังคมชุมชนพร้อมดูแลส่ิงแวดลอ้มให้เติบโตแข็งแรง 
เพื่อให้คนไทยและประเทศไทยเดินหน้าเคียงขา้งกนั...อย่างมัน่คงและย ัง่ยืนพระบาทสมเด็จพระ
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 6 ทรงสถาปนากิจการออมสิน
ของแผน่ดินข้ึนเป็นคร้ังแรกในรัชสมยัดว้ยพระราชประสงคใ์หมี้สถานท่ีส า หรับเก็บรักษาทรัพยสิ์น
ของราษฎรท่ีออมมาจากความวิริยะอุตสาหะในการประกอบอาชีพ  เพื่อเป็นทุนติดตวัไวอ้ย่าง
ปลอดภยัเน่ืองดว้ยการรักษาทรัพยใ์นสมยันั้นเป็นส่ิงยาก อีกทั้ง มีโจรผูร้้าย โดยเฉพาะภยัท่ีเกิดจาก
การใชจ่้ายสุรุ่ยสุร่ายของเจา้ของทรัพยเ์พราะเล่นการพนนั จึงทรงพระกรุณาพระราชทานพระบรม
ราชานุเคราะห์ จดัตั้งคลงัออมสินเพื่อเก็บรักษาเงินของราษฎรท่ีน า มาฝาก ตลอดทั้งด า เนินการให้
ทรัพยเ์พิ่มพนูข้ึน อนัเป็นผลประโยชน์ท่ีพึงไดรั้บตามสิทธิคลงัออมสินเม่ือคร้ังแรกก่อตั้งนั้นมีฐานะ
เป็นแผนก สังกดั อยูใ่นกระทรวงพระคลงัมหาสมบติั ซ่ึงก็คือกระทรวงการคลงั 
 ในปัจจุบนั พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวั ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรด
กระหม่อมให้พระเจา้พี่ยาเธอ กรมพระจนัทบุรีนฤนารถ เสนาบดีกระทรวงพระคลงัมหาสมบติั
จ่ายเงินคงพระคลงัมหาสมบติัจ า นวนหน่ึงแสนบาท ให้เป็นทุนประเดิมของคลงั ออมสิน เร่ิมตรา
พระราชบญัญติั เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม พุทธศกัราช2455 ประกาศใชเ้ป็น ‘พระราชบญัญติัคลงัออมสิน 
พุทธศกัราช2456’ อยา่งสมบูรณ์เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2456 ท า การรับฝากเงินของราษฎรตั้งแต่นั้นมา 
นบัเป็นพระมหากรุณาธิคุณอยา่งใหญ่หลวง 
ท่ีทรงวางรากฐานการธนาคารเพื่อปวงชนไดรู้้จกัการออมทรัพยอ์นัเป็นประโยชน์แก่แผน่ดินอยา่ง
ย ัง่ยนืมาตราบทุกวนัน้ี 
 จากเงินทุนพระราชทานหน่ึงแสนบาท เม่ือพุทธศกัราช 2456 วนัเวลาไดผ้า่นมาครบ 101 
ปี ในวนัท่ี 1 เมษายน พุทธศกัราช 2557 ธนาคารออมสินวนัน้ีไดด้ า เนินการตามแนวพระราช
ปณิธานอยา่งมัน่คงในการส่งเสริมสวสัดิภาพทางทรัพยสิ์นให้แก่ประชาชน อ า นวยประโยชน์และ
ความสะดวกทางการเงินให้กบัประชาชนทุกเพศ ทุกวยั ปลูกฝังนิสัยประหยดัมธัยสัถ์และส่งเสริม
การออมใหก้บัประชาชนทุกสาขาอาชีพเพื่อท า ใหชุ้มชน สังคม และประชาชนสามารถพึ่งพาตนเอง
และปรับตวัตามสถานการณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสม  
 วิสัยทศัน์ท่ีชดัเจน สู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืนในแต่ละปีธนาคารออมสินมุ่งมัน่ท่ีจะเดินไป
ขา้งหนา้ดว้ยความเช่ือท่ีจะพฒันาคุณภาพชีวติใหก้บัประชาชนอยา่งแทจ้ริงรวมทั้งยึดมัน่ในหลกัการ
พฒันาอย่างย ัง่ยืนโดยให้ความส าคญักบัการออมซ่ึงเป็นรากฐานส าคญั ด าเนินงานตามวิสัยทศัน์ 
(Vision) ในการเป็นสถาบนัการเงินท่ีมัน่คงเพื่อการออม และเป็นผูน้ า ในการสนบัสนุนเศรษฐกิจ
ฐานราก และลูกคา้รายย่อย ด้วยการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล’ เพื่อจะ
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เดินหนา้อยา่งมัน่คง เคียงคู่กบัประชาชนตลอดไป พฒันาอยา่งย ัง่ยืน...อยา่งไร ‘ชุมชนและฐานราก’ 
คือ หวัใจส า คญัของปี 2556 
 ในปี 2556 ท่ีผา่นมา ธนาคารออมสินไดก้ า หนดนโยบายและแนวทางด า เนินงานตาม
กรอบยุทธศาสตร์ด า เนินงานปี 2556 - 2560 ของแผนวิสาหกิจให้สอดคลอ้งกบัแนวนโยบายผูถื้อ
หุ้นภาครัฐหรือStatement of Direction : SOD ตามก าหนดของกระทรวงการคลงั ซ่ึงเป็นนโยบายท่ี
มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากอนัเป็นหวัใจหลกัส า คญัของสังคม 
พร้อมส่งเสริมการออมของประชาชนโดยมีการบริหารจดัการองค์กรอย่างเป็นระบบระเบียบและ
เพื่อให้เกิดผลส า เร็จสูงสุดจึงมีการก า หนดพนัธกิจหลกั โดยไม่ลืมท่ีจะให้ความส า คญัต่อกลไก
ส าคญั เช่น การปฏิบติัตนของพนกังานและค่านิยมขององค์กร (VIPs) รวมทั้งเขา้สู่ระบบการ
ประเมินผล คุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal : SEPA) อยา่งเต็ม
รูปแบบ ซ่ึงกระบวนการด า เนินงานดงักล่าวจะช่วยสร้างประสิทธิภาพในการท า งานและขบัเคล่ือน
ใหอ้งคก์รเดินหนา้ โดยมีการก าหนดทิศทางต่างๆ ภายในองคก์รดงัน้ี  
 พนัธกิจ เป็นสถาบนัเพื่อการออมเป็นสถาบนัเพื่อการลงทุนและการพฒันาเป็นสถาบนั
เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ ฐานรากเป็นสถาบนัท่ีรับผดิชอบต่อสังคมค่านิยมCore Value : VIPSV Vision 
Focus มุ่งมัน่ในวสิัยทศัน์ 
 I Integrity ยดึมัน่ในคุณธรรม 
 P Professionalismเช่ียวชาญงานบริการ 
 S Social Responsibilityรับผดิชอบต่อสังคม 
 ยทุธศาสตร์ 
 1. ส่งเสริมการออมและสร้างวนิยัทางการเงิน 
 2. เสริมสร้างศกัยภาพทางเศรษฐกิจ สังคมระดบัฐานราก และส่ิงแวดลอ้มของชุมชน
ตาม    ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. การขยายกลุ่มลูกคา้รายยอ่ย 
 4. เพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุน 
 5. เพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถขององค์กรในการแข่งขนัภายใต้หลัก             
ธรรมาภิบาลสมรรถนะหลกั คือ 

5.1 บริการดว้ยหวัใจ (Service Mind)  
5.2 ใส่ใจ ใฝ่รู้ (Passion to Learn) 
5.3 มุ่งผลลพัธ์ (Result Oriented) 
5.4 ยดึมัน่ในคุณธรรม (Intregrity)  
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5.5 บูรณาการทีม (Teamwork) 
5.6 เช่ียวชาญผลิตภณัฑ(์Product Knowledge) 

 การด าเนินงานดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
 1. การด าเนินการผา่นระบบการน าองคก์ร 
 การรับมอบนโยบายด าเนินงาน ปี 2556 จากนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั-การประชุมเชิงปฏิบติัการคณะกรรมการธนาคารออมสินและ
ผูบ้ริหารระดบัสูง ณ โรงแรมฮิลตนั พทัยา จ.ชลบุรี 
 การประชุมเพื่อถ่ายทอดนโยบายและทิศทางการด าเนินงาน ปี 2557 - 2561 โดยมี
ผูบ้ริหารตั้งแต่ระดบัผูอ้  านวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าข้ึนไปเขา้ร่วมการประชุม ณ หอประชุมเพชร
รัตน ธนาคารออมสินส านกังานใหญ่ 
 ธนาคารออมสินร่วมจดัตั้งสภาสถาบนัการเงินของรัฐกบัสถาบนัการเงินของรัฐอีก 8 
แห่ง ได้แก่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการส่งออกและน า เขา้แห่งประเทศไทย ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทยธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  บรรษัทประกันสินเช่ือ
อุตสาหกรรมขนาดยอ่ม บรรษทัตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั เพื่อส่งเสริมการพฒันาสถาบนัการเงิน
ของรัฐให้เติบโตอยา่งต่อเน่ืองย ัง่ยืน มีเสถียรภาพ อีกทั้งเพื่อสนบัสนุนให้องคก์รและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
กบัธุรกิจสถาบนัการเงินของรัฐมีการสร้างมาตรฐานการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มีระบบ การบริหาร
จดัการท่ีโปร่งใส ยติุธรรม รวมทั้งมีส่วนรับผดิชอบต่อสังคม  
 2. จดัท าหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
 ระเบียบธนาคารออมสิน ฉบบัท่ี 527 วา่ดว้ยนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีโดยมีการ
ปรับปรุงเน้ือหาให้เป็นไปตามจรรยาบรรณ ธนาคารออมสินเพื่อส่งเสริมให้ธนาคารออมสินเป็น
ธนาคารท่ีมีประสิทธิภาพ ในการด า เนินธุรกิจ มีการก า กบัดูแล กิจการและการบริหารจดัการท่ีเป็น
เลิศมีคุณธรรมในการด าเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได ้
 ระเบียบธนาคารออมสิน ฉบบัท่ี 528 วา่ดว้ยนโยบายป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 
เพื่อให้นโยบายของธนาคารออมสินเหมาะสมกับสถานการณ์ ทนัสมยั และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานของธนาคารออมสิน และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
 จรรยาบรรณ  ธนาคารออมสินเพื่อใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของ
คณะกรรมการผูบ้ริหารและพนกังาน ต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่มของธนาคาร 
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 กฎบตัรคณะกรรมการชุดยอ่ยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้คณะกรรมการมีความเขา้ใจเก่ียวกบั
วตัถุประสงค์ ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและบทบาทของคณะกรรมการและก าหนดให้มีการสอบทาน
ขอ้มูลอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง 
 3. กระบวนการส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
  สร้างการรับรู้ โดยการจดัพิมพป์ระมวลจริยธรรมธนาคารออมสิน จรรยาบรรณธนาคาร
ออมสิน และจดัส่งให้กรรมการ ผูบ้ริหารพนกังาน และลูกจา้งทุกคน เพื่อใช้เป็นแนวทางการ
ปฏิบติังาน 
  สร้างความรู้ความเขา้ใจ โดยการจดัอบรมเก่ียวกบัการก า กบัดูแลกิจการท่ีดี และการ
อบรม กรรมฐานบริหารจิตเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน 
  รณรงคใ์หย้ดึถือปฏิบติั โดยการใหร้างวลัจริยธรรมและจรรยาบรรณดีเด่น ธนาคารออม
สินประจ าปี 2555 แก่ผูบ้ริหาร พนกังาน หรือลูกจา้ง ท่ีมีจิตส านึกและทศันคติท่ีดี มีความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง ต่องาน และต่อสังคม 
 สร้างการมีส่วนร่วม โดยการจดักิจกรรมวนัก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเพื่อส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม ภายใตแ้นวคิดหลกั 
Value Creation ซ่ึงหมายถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่กิจการ ทงัในระยะสั้นและระยะยาวโดยมูลค่า
นั้นต้องเป็นการเพิ่มความสามารถในทุกด้านเพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพฒันากระบวนการ
ด าเนินงานอยา่งเป็นรูปธรรม 
 4. การประชาสัมพนัธ์ 
 วารสารธรรมาภิบาล เพื่อประชาสัมพนัธ์หลกัการก า กบักิจการท่ีดี การปฏิบติัตาม
กฎเกณฑ์ จริยธรรม และจรรยาบรรณพนกังาน และการจดักิจกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดย
เผยแพร่เป็นราย 2 เดือน และจดัส่งใหทุ้กหน่วยงานอยา่งทัว่ถึง 
 โปสเตอร์ประชาสัมพนัธ์ เพื่อประชาสัมพนัธ์หลกัการก า กบักิจการท่ีดีให้ผูบ้ริหารและ
พนกังานรับรู้อยา่งทัว่ถึงทั้งองคก์ร ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
 การประชาสัมพนัธ์บนอินเทอร์เน็ต 

 ถาม - ตอบ (Q&A) เก่ียวกบัระบบการป้องกนัการฟอกเงิน (Anti Money Laundering 
System: AMLS) 

 ซกัซ้อมวิธีปฏิบติังานเก่ียวกบัการตรวจสอบรายช่ือลูกคา้กบัรายช่ือบุคคลท่ีถูกก าหนด 
(AMLO List) ของส านกังานปปง. 
 ประชาสัมพันธ์วิธีปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องในการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงินและ
กฎหมายก่อการร้าย  
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 แนวทางการตรวจสอบรายช่ือบุคคลท่ีถูกก าหนด (Amlo List)  
 วิธีปฏิบติัในการบนัทึกขอ้มูล KYC และค า นวณระดบัความเส่ียงลูกคา้ในระบบงาน
ป้องกนัการฟอกเงิน (AMLS) 
 วิธีปฏิบติัเก่ียวกบัการบนัทึกขอ้มูลเอกสารแสดงตนของลูกคา้ในระบบงาน CBS เพื่อ
การตรวจสอบรายช่ือลูกคา้กบัรายช่ือบุคคลท่ีถูกก าหนด (AMLO LIST) 
 ซกัซ้อมความเขา้ใจวิธีปฏิบติังานเก่ียวกบัการบนัทึกขอ้มูลการรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุ
อนัควรสงสัย (แบบปปง.1-03) ในระบบงานป้องกนัการฟอกเงิน (AMLS) การติดตามและ
ประเมินผลธนาคารออมสินไดท้  าการส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกบัการน า หลกัการก า กบัดูแลกิจการ
ท่ีดีไปใชใ้นการปฏิบติังานประจ าปี 2556 ซ่ึงผลการส า รวจความคิดเห็นของพนกังานในภาพรวมอยู่
ท่ีร้อยละ78.8 โดยจ าแนกเป็น 3 ดา้น ดงัน้ี 75.6 %  
 ดา้นท่ี 1 ความรู้ความเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 80.8 %  
 ดา้นท่ี 2 ทศันคติต่อแนวทางการส่งเสริมหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 82.6%  
 ดา้นท่ี 3 การน า หลกัการก า กบัดูแลกิจการท่ีดีไปใชใ้นการปฏิบติังานผลิตภณัฑ์และ
บริการทางการเงินเพื่อสังคมธนาคารออมสินมุ่งเน้นการคิดคน้ผลิตภณัฑ์ท่ีหลากหลาย รวมทั้ง
บริการท่ีครบวงจรเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกระดบั โดยเฉพาะกลุ่มฐานรากและลูกคา้รายยอ่ย 
สามารถเขา้ถึงการออมและธุรกรรมทางการเงินไดอ้ยา่งง่ายดาย พร้อมติดตามดูแลลูกคา้สินเช่ือและ
การด าเนินธุรกิจของลูกคา้อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกนัการเกิดปัญหาหน้ีด้อยคุณภาพ และส่งเสริม
กระบวนการลงทุนและบริหารสภาพคล่อง เพื่อสร้างความมัน่คงสู่ธนาคาร และคืนประโยชน์สู่
ชุมชนและสังคมในท่ีสุด  
 หลกัการของมูลนิธิออมสินเพื่อสังคม ธนาคารออมสินกบัแนวทางการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน
ในรอบปี 2552 ธนาคารออมสินยืนยนัถึงเจตนารมณ์ท่ีแน่วแน่ของธนาคารออมสินท่ียึดมัน่
ด าเนินงาน ตามพนัธกิจท่ีมีต่อลูกคา้ ชุมชน และสังคมอยา่งจริงจงั ดงัจะเห็นไดจ้ากการไดรั้บรางวลั
การจดัการองคก์รดีเด่น รางวลัการด าเนินงานเพื่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มดีเด่น และรางวลับริการ
ดีเด่นจากส านกังานคณะกรรมการ นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลงั ทั้งน้ีธนาคารได้
วางกรอบการด าเนินงานเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนไวด้งัน้ี ‚ธนาคารออมสินมีความมุ่งมัน่ในการ
ท างานทั้งในฐานะธนาคารเพื่อประชาชนทุกระดบั การเป็นสถาบนัท่ีดูแลสังคม ชุมชน เยาวชน 
พนกังานและส่ิงแวดลอ้ม และค านึงถึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่ายอย่างเสมอภาคซ่ึงถือไดว้่า เป็น
พนัธกิจหลกัท่ีส าคญัของธนาคารออมสินโดยตลอดระยะเวลาอนัยาวนานกวา่  90 ปี ธนาคารออม
สินไดมี้ การด าเนินงานท่ีค านึกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: 
CSR) ดว้ยการมีส่วนร่วมในการพฒันาสังคมและชุมชนภายใตกิ้จกรรมและโครงการส าคญัต่างๆ 
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ร่วมไปกบัการสร้าง ความสมดุลในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (Corporate Governance: CG) และการ
มุ่งเนน้เป็นสถาบนั ทางการเงินท่ีมัน่คง (Secure Financial Institution: SFI) เพื่อเป็นรากฐานท่ีส าคญั
ในการเช่ือมโยง สังคมท่ีย ัง่ยนืในอนาคตต่อไป‛ 

 
ตารางที ่4.11 สถิติการเขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผดิชอบต่อสังคมท่ีองคก์รจดัข้ึน 
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ใช่ 76 76.0 76.0 76.0 

ไม่ใช่ 24 24.0 24.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
ตางรางที ่4.12 สถิติการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบักิจกรรมรับผดิชอบต่อสังคมท่ีองคก์ร
จดัข้ึนจากทาง อีเมลล,์ วารสาร, เสียงตามสาย, ขอ้ความ, ไลน์ ฯลฯ 
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ใช่ 60 60.0 60.0 60.0 

ไม่ใช่ 40 40.0 40.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
ตารางที ่4.13 สถิติเขา้ร่วมการประชุมเก่ียวกบัการจดักิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององคก์ร 
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ใช่ 60 60.0 60.0 60.0 

ไม่ใช่ 40 40.0 40.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
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ตารางที ่4.14 สถิติการเสนอความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดักิจกรรมเพื่อแสดงความ
รับผดิชอบต่อสังคมขององคก์ร 
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ใช่ 58 58.0 58.0 58.0 

ไม่ใช่ 42 42.0 42.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
ตารางที ่4.15 สถิติการจดัการจดักิจกรรมเพื่อแสดงความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์ร
ไดรั้บรู้ข่าวสารอยา่งต่อเน่ือง 
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ใช่ 80 80.0 80.0 80.0 

ไม่ใช่ 20 20.0 20.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
ตารางที ่4.16 สถิติกิจกรรมการจดักิจกรรมเพื่อแสดงความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์ร
ท่ีจดัข้ึนมาจากการแสดงความคิดเห็น 
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ใช่ 54 54.0 54.0 54.0 

ไม่ใช่ 46 46.0 46.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
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ตารางที ่4.17 สถิติกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รท่ี
จดัข้ึนเขา้ร่วมอยา่งสมคัรใจ 
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ใช่ 90 90.0 90.0 90.0 

ไม่ใช่ 10 10.0 10.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
ตารางที ่4.18 สถิติก่อนการจดัการจดักิจกรรมเพื่อแสดงความรับผดิชอบต่อสังคมจะมีการ
เชิญเขา้ร่วม 
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ใช่ 60 60.0 60.0 60.0 

ไม่ใช่ 40 40.0 40.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
ตารางที ่4.19 สถิติองคก์รเขา้ใจเก่ียวกบัการจดักิจกรรมเพื่อแสดงความรับผดิชอบต่อสังคม
ขององคก์ร 
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ใช่ 60 60.0 60.0 60.0 

ไม่ใช่ 40 40.0 40.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
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ตารางที ่4.20 สถิติการจดักิจกรรมเพื่อแสดงความรับผดิชอบต่อสังคมยงัไม่มีส่วนร่วม
อยา่งเพียงพอ 
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ใช่ 58 58.0 58.0 58.0 

ไม่ใช่ 42 42.0 42.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
  จากการใชโ้ปรแกรมค านานทางสถิติพบวา่ พนกังานและผูใ้ช้บริการของธนาคารออม
สิน การแจกแบบสอบถามจ านวนพนกังาน 100 คน และจ านวนผูใ้ชบ้ริการ 100 คน  เป็นจ านวน 
200 คน คิดเป็น 100% การ เขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีองคก์รจดัข้ึน มี
การเขา้ร่วม 76% และไม่ไดเ้ขา้ร่วม 24%,การไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบักิจกรรมรับผิดชอบต่อ
สังคมท่ีองคก์รจดัข้ึนจากทาง อีเมลล์, วารสาร, เสียงตามสาย, ขอ้ความ, ไลน์ ฯลฯ การไดรั้บ
ข่าวสารนั้น 60%  และ ไม่ไดรั้บข่าวสาร 40%,  การขา้ร่วมการประชุมเก่ียวกบัการจดักิจกรรมเพื่อ
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์รมีการเขา้ร่วม 60% และไม่ไดเ้ขา้ร่วม 40%, การเสนอ
ความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดักิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์ร มีส่วนร่วม 
58% และไม่ไดมี้ส่วนร่วม 42%, การจดัการจดักิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กรไดรั้บรู้ข่าวสารอย่างต่อเน่ือง มีส่วนร่วม 80% และไม่ส่วนร่วม 20%, กิจกรรมการจดั
กิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรท่ีจดัข้ึนมาจากการแสดงความคิดเห็น มี
ส่วนร่วม 54% และไม่ส่วนร่วม 46% ,กิจกรรมเพื่อแสดงความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รท่ีจดั
ข้ึนเขา้ร่วมอยา่งสมคัรใจ มีส่วนร่วม 90% และไม่มีส่วนร่วม 10%, การจดัการจดักิจกรรมเพื่อ
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมจะมีการเชิญเขา้ร่วม มีส่วนร่วม 60% และไม่มีส่วนร่วม 40 %,  
องคก์รเขา้ใจเก่ียวกบัการจดักิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร เขา้ใจในกิจ
จกรรม 60% และไม่เขา้ใจ 40%  และการจดักิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมยงัไม่มี
ส่วนร่วมอยา่งเพียงพอ เห็นดว้ย 58%และไม่เห็นดว้ย 42% 

 
4.3 ธนาคารซีไอเอม็บีไทย  
 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) เดิมช่ือ ธนาคาร ไทยธนาคาร จ ากดั (มหาชน) 
ก่อตั้งข้ึนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 โดยมีกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงินเป็นผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ท่ีสุดของธนาคารมาโดยตลอด จากนั้นเม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 กลุ่มซีไอเอ็มบี 
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โดย CIMB Bank Berhad ไดเ้ขา้เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ท่ีสุดในไทยธนาคาร และไดด้ าเนินการจด
ทะเบียนเปล่ียนช่ือจากธนาคาร ไทยธนาคาร จ ากดั (มหาชน) เป็น ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั 
(มหาชน) หรือ "CIMB Thai Bank Public Company Limited" ในภาษาองักฤษ เม่ือวนัท่ี 4 
พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ซ่ึงช่ือใหม่ของธนาคารน้ีนบัเป็นการสะทอ้นถึงการส่งผา่น ไทยธนาคาร เขา้สู่
การเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มซีไอเอ็มบี กลุ่มธนาคารครบวงจรอนัดบั 5 ของอาเซียนอยา่งเป็นทางการ 
ด้วยศกัยภาพของความเป็นธนาคารเครือข่ายชั้นน าในภูมิภาคอาเซียน และรองรับต่อการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย - สาขาเวียงจนัทน์ จึงไดเ้ปิดให้บริการ
เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2557 ภายใตเ้ป้าหมายท่ีจะเป็น Gateway to ASEAN ส าหรับลูกคา้ทั้งชาว
ไทยและต่างประเทศ เพื่อให้ไดรั้บบริการทางการเงินและการลงทุนอยา่งครบวงจร สร้างโอกาสใน
การขยายธุรกิจสู่ระดบัอาเซียนท่ีไร้พรมแดนสู่ลูกคา้ลาว ผ่านผลิตภณัฑ์และบริการของธนาคาร 
โดยเฉพาะผลิตภณัฑด์า้นการคา้ต่างประเทศ สินเช่ือ และการโอนเงินต่างประเทศ รวมถึงเป็นประตู
เช่ือมต่อประเทศเพื่อนบา้นของเรา เขา้กบัฐานท่ีแข็งแกร่งของกลุ่มซีไอเอ็มบีในระดบัอาเซียนและ
เอเชียแปซิฟิก โดยธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย- สาขาเวียงจนัทน์ ตั้งอยู่บนถนนลานช้าง (Lane Xang 
Avenue) ศูนยก์ลางทางธุรกิจของนครหลวงเวยีงจนัทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 ทั้งน้ี กลุ่มซีไอเอ็มบี ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ของธนาคาร มีส านกังานใหญ่ตั้งอยู่ ณ กรุง
กวัลาลมัเปอร์ และเป็นบริษทัจดทะเบียนท่ีให้บริการทางการเงินท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของประเทศ
มาเลเซีย และหน่ึงในกลุ่มธนาคารครบวงจรชั้นน าของอาเซียน ให้บริการและน าเสนอผลิตภณัฑ์
การเงินท่ีครอบคลุมถึงบริการ การธนาคารเพื่อลูกคา้รายย่อยและลูกคา้ธุรกิจ บริการดา้นวาณิชธน
กิจ ธนาคารอิสลาม การบริหารจัดการสินทรัพย์ การบริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคล บริการ
ประกนัภยั โดยมีเครือข่าย 9 ใน 10 ประเทศอาเซียน (มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ไทย กมัพูชา 
บรูไน เวียดนาม เมียนมาร์ และลาว) นอกเหนือจากอาเซียน กลุ่มซีไอเอ็มบี ยงัมีเครือข่ายใน จีน 
ฮ่องกง บาห์เรน อินเดีย ศรีลงักา ไตห้วนั เกาหลี สหรัฐอเมริกา และองักฤษ 
 กลุ่มซีไอเอ็มบี ด าเนินธุรกิจผา่น 3 แบรนด์หลกั ไดแ้ก่ CIMB Bank, CIMB Investment 
Bank และ CIMB Islamic โดย CIMB Bank เป็นส่วนส าคญัในการด าเนินธุรกิจดา้นธนาคารพาณิชย์
ของกลุ่ม ขณะท่ี CIMB Islamic ด าเนินธุรกิจดา้นการเงินและการธนาคารอิสลามในระดบัโลก ซ่ึง
ทั้ง CIMB Bank และ CIMB Islamic ให้บริการธุรกิจรายยอ่ย (Retail Banking) บนระบบธนาคาร 2 
ระบบควบคู่กนั นอกจากน้ี กลุ่มซีไอเอ็มบี เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ 97.9% ในธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไนอากา 
อินโดนีเซีย และ 93.7% ในธนาคารซีไอเอม็บี ไทย 
 กลุ่มซีไอเอ็มบี เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศมาเลเซีย ภายใต้
ช่ือ CIMB Group Holdings Berhad ดว้ยมูลค่าตลาดรวม (Market Capitalisation) ณ วนัท่ี 31 
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ธนัวาคม 2558 กวา่ 38.7พนัลา้นริงกิต มีพนกังานรวมมากกวา่ 40,000 คน ประจ าอยูใ่น 17 ประเทศ 
และมีจ านวนเครือข่ายสาขาเพื่อลูกคา้รายยอ่ยทัว่อาเซียนประมาณ 1,000 สาขา 
 โครงการและกิจกรรมด้าน CSR ของธนาคาร CIMBธนาคารด าเนินโครงการและ
กิจกรรมดา้น CSR อยา่งต่อเน่ืองมากกวา่ 30 โครงการ ครอบคลุมทั้งดา้นการศึกษา ส่ิงแวดลอ้ม การ
อนุรักษ์พลังงาน การพฒันาชุมชนและสังคม ภายใตเแนวคิดหลักท่ีมุ่งให้ความส าคัญต่อการ
ประสานความร่วมมือระหว่างลูกคา้ พนัธมิตร ส่ือมวลชน และพนกังานเพื่อร่วมกนัตอบแทนคืน
กลบัสู่สังคมไทย 

 
ตารางที ่4.21 สถิติการเขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผดิชอบต่อสังคมท่ีองคก์รจดัข้ึน 
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ใช่ 75 75.0 75.0 75.0 

ไม่ใช่ 25 25.0 25.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
ตารางที ่4.22 สถิติการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบักิจกรรมรับผดิชอบต่อสังคมท่ีองคก์ร
จดัข้ึนจากทาง อีเมลล,์ วารสาร, เสียงตามสาย, ขอ้ความ, ไลน์ ฯลฯ 
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ใช่ 61 61.0 61.0 61.0 

ไม่ใช่ 39 39.0 39.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
ตารางที ่4.23 สถิติการเขา้ร่วมการประชุมเก่ียวกบัการจดักิจกรรมเพื่อแสดงความ
รับผดิชอบต่อสังคมขององคก์ร 
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ใช่ 61 61.0 61.0 61.0 

ไม่ใช่ 39 39.0 39.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
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ตารางที ่4.24 สถิติการเสนอความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดักิจกรรมเพื่อแสดงความ
รับผดิชอบต่อสังคมขององคก์ร 
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ใช่ 58 58.0 58.0 58.0 

ไม่ใช่ 42 42.0 42.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
ตารางที ่4.25 สถิติการจดัการจดักิจกรรมเพื่อแสดงความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์ร
ไดรั้บรู้ข่าวสารอยา่งต่อเน่ือง 
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ใช่ 75 75.0 75.0 75.0 

ไม่ใช่ 25 25.0 25.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
ตารางที ่4.26 สถิติกิจกรรมการจดักิจกรรมเพื่อแสดงความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์ร
ท่ีจดัข้ึนมาจากการแสดงความคิดเห็น 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ใช่ 53 53.0 53.0 53.0 

ไม่ใช่ 47 47.0 47.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
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ตารางที ่4.27 สถิติกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รท่ีจดัข้ึนเขา้ร่วม
อยา่งสมคัรใจ 
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ใช่ 89 89.0 89.0 89.0 

ไม่ใช่ 11 11.0 11.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
ตารางที ่4.28 สถิติก่อนการจดัการจดักิจกรรมเพื่อแสดงความรับผดิชอบต่อสังคมจะมีการ
เชิญเขา้ร่วม 
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ใช่ 61 61.0 61.0 61.0 

ไม่ใช่ 39 39.0 39.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
ตางรางที ่4.29 สถิติองคก์รเขา้ใจเก่ียวกบัการจดักิจกรรมเพื่อแสดงความรับผดิชอบต่อ
สังคมขององคก์ร 
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ใช่ 61 61.0 61.0 61.0 

ไม่ใช่ 39 39.0 39.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
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ตารางที ่4.30 การจดักิจกรรมเพื่อแสดงความรับผดิชอบต่อสังคมไม่มีส่วนร่วมอยา่ง
เพียงพอ 
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ใช่ 58 58.0 58.0 58.0 

ไม่ใช่ 42 42.0 42.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
 จากการใช้โปรแกรมค านานทางสถิติพบว่า พนักงานและผูใ้ช้บริการของธนาคารซี
ไอเอ็มบี (ไทย) การแจกแบบสอบถามจ านวนพนกังาน 100 คน และจ านวนผูใ้ช้บริการ 100 คน  
เป็นจ านวน 200 คน คิดเป็น 100% การ เขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมท่ี
องคก์รจดัข้ึน  มีการเขา้ร่วม 75% และไม่ไดเ้ขา้ร่วม 25%,การไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบักิจกรรม
รับผิดชอบต่อสังคมท่ีองคก์รจดัข้ึนจากทาง อีเมลล์, วารสาร, เสียงตามสาย, ขอ้ความ, ไลน์ ฯลฯ 
การไดรั้บข่าวสารนั้น 61%  และ ไม่ไดรั้บข่าวสาร 39%,  การขา้ร่วมการประชุมเก่ียวกบัการจดั
กิจกรรมเพื่อแสดงความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รมีการเขา้ร่วม 61% และไม่ไดเ้ขา้ร่วม 39%, 
การเสนอความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดักิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร มี
ส่วนร่วม 58% cและไม่ไดมี้ส่วนร่วม 42%, การจดัการจดักิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององคก์รไดรั้บรู้ข่าวสารอยา่งต่อเน่ือง มีส่วนร่วม 75% และไม่ส่วนร่วม 25%, กิจกรรม
การจดักิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรท่ีจดัข้ึนมาจากการแสดงความ
คิดเห็น มีส่วนร่วม 53% และไม่ส่วนร่วม 47% ,กิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กรท่ีจดัข้ึนเขา้ร่วมอย่างสมคัรใจ มีส่วนร่วม 89% และไม่มีส่วนร่วม 11%, การจดัการจดั
กิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมจะมีการเชิญเขา้ร่วม มีส่วนร่วม 61% และไม่มีส่วน
ร่วม 39 %,  องคก์รเขา้ใจเก่ียวกบัการจดักิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์ร 
เขา้ใจในกิจจกรรม 61% และไม่เขา้ใจ 39%  และการจดักิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคมยงัไม่มีส่วนร่วมอยา่งเพียงพอ เห็นดว้ย 58%และไม่เห็นดว้ย 42% 

 
 
 
 
 

DPU



65 

ตางรางที ่4.31 ตารางสรุปการเปรียบเทียบรูปแบบกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผดิชอบต่อสังคมของ
ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย 
  

รูปแบบกิจกรรมเพื่อแสดง
ความรับผดิชอบต่อสังคม 

ธนาคาร 
ไทยพาณิชย ์ ออมสิน ซีไอเอม็บี )ไทย(  

มอบทุนการศึกษา    
สร้างหอ้งสมุดเพื่อนอ้ง    

ปลูกป่า    
ท าบุญทอดกฐิน    
บริจาคเลือด    

แจกเมล็ดพนัธ์ุพืช    
ถวายพระพร 

วนัพอ่และวนัแม่แห่งชาติ 
   

ครอบครัวเดียวกนั    
 
 จากตางรางสรุปว่า กิจท่ีเหมือนกนัทั้ง 3 ธนาคาร  มีดงัน้ี  กิจกรรมมอบทุนการศึกษา 
กิจกรรมปลูกป่า กิจกรรมบริจาคเลือด กิจกรรมถวายพระพรวนัพ่อและวนัแม่แห่งชาติ และกิจกรรม
ครอบครัวเดียวกนั 
 และกิจกรรมท่ีมีความแตกต่างกนัคือ กิจกรรมสร้างห้องสุมดเพื่อน้อง ซ่ึงธนาคารไทย
พาณิชย์และธนาคารออมสินได้จดักิจกรรมน้ี แต่ธนาคารซีไอเอ็มบี (ไทย) ไม่ได้จดักิจกรรมน้ี 
กิจกรรมท าบุญทอดกฐิน ธนาคารไทยพาณิชยแ์ละธนาคารออมสินจดักิจกรรมน้ีข้ึน แต่ธนาคารซี
ไอเอม็บี (ไทย) ไม่ไดจ้ดักิจกรรม และกิจกรรมแจกเมล็ดพนัธ์ุพืช ธนาคารไทยพาณิชยแ์ละธนาคาร
ออมสินจดักิจกรรมน้ีข้ึน แต่ธนาคารซีไอเอม็บี (ไทย)ไม่ไดจ้ดักิจกรรม 
 การวิจัยคร้ังน้ีได้ท าการศึกษาเก่ียวกับรูปแบบกิจกรรมเป็นเวลานาน ทั้ งน้ีรูปแบบ
กิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของทั้ ง 3 อาจจะได้ปรับเปล่ียนไปตามยุคและ
วฒันธรรมขององคก์ร 
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บทที ่5 
สรุปผลการวจิยั อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการวจัิย 
 การวจิยัเร่ือง “รูปแบบกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารพาณิชย์
ในประเทศไทย”  มีวตัถุประสงคใ์นการวจิยัคือ 
 1. เพื่อศึกษารูปแบบของกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ
ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย 
 2. เพื่อเปรียบเทียบรูปแบบการจดักิจกรรมเพื่อแสดงความรับผดิชอบต่อสังคมของ
ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยแต่ละประเภททั้งเอกชนรัฐบาลและท่ีระดุมทุนกบัต่างประเทศ 
 3. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมและรับรู้ของพนกังานและผูใ้ชบ้ริการเก่ียวกบักิจกรรมเพื่อ
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยแต่ละแห่ง 
 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัมุ่งศึกษารูปแบบกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
ของธนาคารพาณิชยใ์นเมืองไทยไดแ้ก่  1) รูปแบบของกิจกรรม 2) เปรียบเทียบการจดักิจกรรมเพื่อ
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 3) การมีส่วนร่วมและรับรู้ของพนกังานและผูใ้ช้บริการ โดยเป็น
การวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ทางเว็บไซต์เก่ียวกับรูปแบบกิจกรรมเพื่อแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย ซ่ึงเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) และเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยการวธีิการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผูบ้ริหารธนาคารพาณิชยใ์น
ประเทศไทยเช่ียวชาญดา้นกิจกรรมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมหรือผูท่ี้ไดรั้บหมอบหมาย และ
วธีิการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) พนกังานและผูใ้ชบ้ริการธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย
รับรู้กิจกรรมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม จ านวน 600 ท่าน แบ่งเป็น พนกังาน 300 ท่าน และ
ผูใ้ชบ้ริการ 300 ท่าน  
 การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัด าเนินการเก็บขอ้มูลโดยการนดัสัมภาษณ์ผูบ้ริหารธนาคาร
พาณิชยใ์นประเทศไทยเช่ียวชาญด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย 
โดยผูว้จิยัไดจ้ดัท ากรอบส าหรับสัมภาษณ์ พร้อมทั้งรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์เอกสารไว้
แลว้ในเบ้ืองตน้ ตลอดจนบนัทึกเทปสัมภาษณ์ตามความสมคัรใจ และการแจกแบบสอบถาม ผูว้ิจยั
สามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 
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5.2 ผลการวจัิยพบว่า  
 รูปแบบของกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัความรับผดิชอบต่อสังคม (CSR) ของธนาคารพาณิชยใ์น
ประเทศไทย 
 จาการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารของธนาคารท่ีและแจกแบบสอบถาม  ท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อ
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งการศึกษา คน้ควา้จากเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัรูปแบบ
กิจกรรมเพื่อแสดงความรับผดิชอบต่อสังคมของธนาคารพาณชิยใ์นประเทศไทยนั้น พบวา่ รูปแบบ
กิจกรรมของธนาคารแต่ละประเภทแตกต่างกนัออกไป แบ่งออก ดงัน้ี 
กิจกรรมการมอบทุนการศึกษา  เป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาต่อให้แก่นกัเรียน และจูงใจให้เกิด
ความมานะพยายาม ส่งผลดีต่อช่ือเสียงของโรงเรียนและเป็นการเสริมสร้างทุนทางปัญญาให้แก่
ประเทศชาติ ผลการวจิยัพบวา่  ธนาคารทั้ง 3 แห่งมีการจดักิจกรรมเหมือนกนั 
กิจกรรมสร้างหอ้งสมุด  ส่งเสริม ปลูกฝัง พฒันา สนบัสนุน และขยายโอกาสทางการศึกษาของนอ้ง
ในชนบทให้มีนิสัยรักการอ่าน  รู้จกัคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตวัเอง  เกิดความรู้อนัเป็นรากฐานในการ
คน้ควา้วิจยัสร้างสรรคส่ิ์งใหม่  ผลการวิจยัพบว่าธนาคารไทยพาณิชยแ์ละธนาคารออมสินมีการจดั
กิจกรรมน้ีข้ึน แต่ธนาคารซีไอเอม็บี (ไทย) ไม่มีการจดักิจกรรมน้ี 
 กิจกรรมปลูกป่า  ตระหนกัถึงความส าคญัของการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้และไดเ้ขา้มา
มีส่วนร่วมกบัธนาคาร การปลูกฟ้ืนฟูป่า เพื่อช่วยกนัดูแลรักษาป่าไมใ้ห้คงความอุดมสมบูรณ์ และ
ย ัง่ยนืต่อไปในอนาคต 
 กิจกรรมท าบุญทอดกฐิน ผลการวิจยัพบว่า  ธนาคารทั้ง 3 แห่งมีการจดักิจกรรม
เหมือนกนั 
 กิจกรรมบริจาคเลือด  ถือเป็นการท าบุญอย่างหน่ึง เพราะช่วยให้ผูบ้ริจาคได้รู้จกัการ
เสียสละ และเกิดจิตกุศลท่ีคิดจะช่วยต่อชีวิตให้ผูอ่ื้น ผลการวิจยัพบวา่  ธนาคารทั้ง 3 แห่งมีการจดั
กิจกรรมเหมือนกนั 
 กิจกรรมแจกเมล็ดพนัธ์ุพืช เพื่อสนบัสนุนไม่ให้พนัธ์ุพืชท่ีมีคุณค่าเสียหาย และมีพนัธ์ุ
พืชปลูกไวเ้ป็นอาหารหรือผลิตเพื่อการคา้ และน าไปขยายพนัธ์ุต่อไปได ้ผลการวิจยัพบว่าธนาคาร
ไทยพาณิชยแ์ละธนาคารออมสินมีการจดักิจกรรมน้ีข้ึน แต่ธนาคารซีไอเอ็มบี (ไทย) ไม่มีการจดั
กิจกรรมน้ี 
 กิจกรรมถวายพระพรวนัพ่อและวนัแม่แห่งชาติ เพื่อแสดงความความกตญัญูกตเวที นอ้ม
ร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภกัดีถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วั และสมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชินีนาถโดยพร้อมเพรียงกนั ผลการวจิยัพบวา่  ธนาคารทั้ง 3 
แห่งมีการจดักิจกรรมเหมือนกนั 
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 กิจกรรมครอบครัวเดียวกัน การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั มนุษยสัมพนัธ์ในการ
ท างาน เกิดความสามคัคีอนัเป็นหน่ึงเดียวในการท างานท าให้องค์กรเกิดประสิทธิภาพและบรรลุ
เป้าหมายเพื่อผลผลิตสูงสุด กนั ผลการวิจยัพบว่า  ธนาคารทั้ง 3 แห่งมีการจดักิจกรรมเหมือนกนั 
ทั้งน้ีรูปแบบกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบไม่ได้ก าหนดไวอ้ย่างตายตวั ทุกกิจกรรม  ทุก
ขั้นตอน ประกอบไปดว้ยการร่วมคิดร่วมวางแผน การร่วมลงมือปฏิบติั การร่วมปันผลประโยชน์ 
และการร่วมติดตามประเมินผล 
 เปรียบเทียบรูปแบบการจดักิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคาร
พาณิชยใ์นประเทศไทยแต่ละประเภททั้งเอกชนรัฐบาลและท่ีระดุมทุนกบัต่างประเทศ 
 การเปรียบเทียบรูปแบบกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดต่อสังคมของธนาคารพาณิชยใ์น
ประเทศไทย มีรูปแบบกิจกรรมท่ีเหมือนและแตกต่างกนัออกไป เน่ืองมาจากการก่อตั้ง วฒันธรรม
ขององค์กร ท่ีแตกต่างกนัออกไป ผลการวิจยัพบว่า ธนาคารไทยพาณิชยแ์ละธนาคารออมสินมี
รูปแบบกิจกรรมท่ีเหมือนกันเพราะเป็นธนาคารท่ีมีการก่อตั้ งในประเทศไทย และเข้าใจใน
วฒันธรรมของประเทศไทยเป็นอย่างดี แต่แตกต่างจากธนาคาซีไอเอ็มบี (ไทย) ซ่ึงเป็นธนาคารท่ี
ระดมทุนจากต่างชาติ จึงท าให้รูปแบบของกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่องสังคมแตกต่าง
ออกไป เน่ืองมาจากอาจจะยงัไม่เขา้ใจถึงวฒันธรรมของประเทศไทย  ซ่ึงรูปแบบของกิจกรรมเพื่อ
แสดงความรับผดิชอบต่อสังคมไม่ไดก้  าหนดไวอ้ยา่งตายตวั แต่ละองคก์รสามารถปรับเปล่ียนให้เขา้
กบัวฒันธรรมของงองคก์รได ้
 ศึกษาการมีส่วนร่วมและรับรู้ของพนกังานและผูใ้ช้บริการเก่ียวกบักิจกรรมเพื่อแสดง
ความรับผดิชอบต่อสังคมของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยแต่ละแห่ง 
 การมีส่วนร่วม และการรับรู้ของพนกังานในกิจกรรมดา้นความรับผิดชอบ ต่อสังคม
และส่ิงแวดลอ้มพบวา่การรับรู้ของพนกังาน มีความสัมพนัธ์ในระดบัสูงและไปในทิศทางเดียวกนั 
เขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีองค์กรจดัมีความสัมพนัธ์ในระดบัสูงการ
ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบักิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมท่ีองคก์รจดัข้ึนจากทาง อีเมลล์ วารสาร 
เสียงตามสาย ขอ้ความ ไลน์ ฯลฯ มีความสัมพนัธ์ในระดบัสูง การขา้ร่วมการประชุมเก่ียวกบัการจดั
กิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อมีความสัมพนัธ์ในระดบัผานกลาง การเสนอความคิดเห็น
เก่ียวกับการจดักิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร มีมีความสัมพนัธ์ใน
ระดบัสูง การจดัการจดักิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์รไดรั้บรู้ข่าวสารอยา่ง
ต่อเน่ือง มีความสัมพนัธ์ในระดบัสูง กิจกรรมการจดักิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององคก์รท่ีจดัข้ึนมาจากการแสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วม มีความสัมพนัธ์ในระดบัสูง กิจกรรม
เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรท่ีจดัข้ึนเขา้ร่วมอย่างสมคัรใจ มีความสัมพนัธ์ใน
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ระดบัสูง การจดัการจดักิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมจะมีการเชิญเขา้ร่วม มีมี
ความสัมพนัธ์ในระดบัสูง  องคก์รเขา้ใจเก่ียวกบัการจดักิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์กร มีความสัมพนัธ์ในระดบัสูง และการจดักิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมยงั
ไม่มีส่วนร่วมอยา่งเพียงพอ มีความสัมพนัธ์ในระดบัสูง ผลการวิจยัพบวา่ การมีส่วนร่วมและรับรู้
ของพนักงานและผูใ้ช้บริการเก่ียวกับกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคาร
พาณิชยใ์นประเทศไทยแต่ละแห่ง มีความสัมพนัธ์ส่วนร่วมและการรับรู้ในระดบัท่ีสูงและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั 
 
5.3 อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษารูปแบบของกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคาร
พาณิชยใ์นประเทศไทยมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์รของ คอต
เตอร์และลี ไดก้ าหนดรูปแบบของการด าเนินกิจกรรม CSR เรียกกว่า CSI: Corporate Social 
Initiatives โดยใหค้วามหมายไวว้า่ CSI เป็นกิจกรรมหลกัท่ีด าเนินโดยบริษทัเพื่อสนบัสนุนประเด็น
ทางสังคมและท าใหพ้นัธสัญญาในความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั โดยไดก้ าหนดรูปแบบของ 
CSI  ไว ้  6 ประเภท ไดแ้ก่การสนนัสนุนโครงการท่ีท าให้บุคคลมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเพื่อ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม (Corporate Social Marketing: CSM) การเป็นผูส้นบัสนุนในการโป
รโมทกิจกรรมเพื่อสังคมหรือตวัองคก์ร (Cause Promotion/Cause Marketing) การบริจาคเงินจาก
ส่วนแบ่งการขายสินคา้หรือบริการภายในช่วงเวลาท่ีก าหนดให้กบัองคก์รทางสังคม (Cause Related 
Marketing) การบริจาคเงินให้กบัมูลนิธิ หรือองคก์รสาธารณกุศล (Corporate Philanthropy) การ
สนบัสนุนใหพ้นกังานขอบริษทัเป็นอาสาสมคัร เพื่อร่วมกิจกรรมทางสังคมกบัชุมชน (Community 
Volunteering) การลงทุนหรือการเปล่ียนแปลงการด าเนินงานของบริษทั  (Socially  Responsible 
Business Practices) เช่น การใชว้สัดุรีไซเคิลหรือลดการใชบ้รรจุภณัฑ์เพื่อแสดงออกถึงการทาง
ธุรกิจท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม ซ่ึงบริษทัสามารถน าไปปฏิบติัไดต้ั้งแต่รูปแบบหน่ึงหรือแมแ้ต่
การผสมผสานทุกรูปแบบในเวลาเดียวกนัก็ไดเ้ช่นกนั 
 เปรียบเทียบรูปแบบการจดักิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคาร
พาณิชยใ์นประเทศไทยแต่ละประเภททั้งเอกชนรัฐบาลและท่ีระดุมทุนกบัต่างประเทศ สอดคลอ้ง
กบั คอร์เลอร์ และ ลี (2005) ไดใ้หท้รรศนะไวว้า่ ดว้ยประเด็นปัญหาทางธุรกิจและสังคมในปัจจุบนั 
ไม่ว่าจะเป็นภาวะการแข่งขนัท่ีสูงข้ึนปัญหาทางดา้นส่ิงแวดลอ้มหรือชุมชนต่างๆโดยรอบองค์กร
เหล่าน้ีเป็นเคร่ืองช้ีใหอ้งคก์รควรพิจารณาวา่องคก์รไม่สามารถตดัขาดจากสังคมได ้ดงันั้น นอกจาก
ท่ีองคก์รจะพิจารณาและด าเนินกิจกรรมตามเป้าหมายท่ีองคก์รตอ้งการแลว้ ยงัจ าเป็นท่ีจะตอ้งหนัมา
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ดูแลเอาใจใส่สร้างประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสังคมโดยรวมอีกดว้ย จากแนวคิดเก่ียวกบัคุณค่าของการ
ด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจท่ีกล่าวมาน้ี ช่วยให้เกิดความชัดเจน
เก่ียวกบัในการสร้างกรอบแนวคิด ในการสร้างตวัช้ีวดัส าหรับการประเมินผลการด าเนินกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัธุรกิจ ซ่ึงสามารถสรุปคุณค่าของการด าเนินกิจกรรมท่ีแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัธุรกิจ ซ่ึงสามารถสรุปคุณค่าของการด าเนินกิจกรรมท่ีแสดง
ความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รธุรกิจไดเ้ป็น  10 ประการดงัน้ี  

1) การสร้างช่ือเสียงองคก์รใหแ้ขง็แกร่ง 
2) การเสริมต าแหน่งตราสินคา้ใหแ้ขง็แกร่ง 
3) การสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง 
4) การเพิ่มยอดขายและสัดส่วนการตลาด 
5) เพิ่มความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัชุมชน 
6) ความสามารถขยายฐานอ านาจในการลงทุน 
7) เพิ่มความสามารถท่ีจะดึงดูด กระตุน้และรักษาบุคลากร 
8) สร้างและปรับปรุงภาพลกัษณ์ขององคก์ร 
9) ลดตน้ทุนการปฏิบติั 
10) เพิ่มแรงดึงดูดใจต่อนกัลงทุนและนกัวเิคราะห์ทางการเงิน 

 ความสัมพนัธ์ระหวา่งการมีส่วนร่วมและการรับรู้กิจกรรมเพื่อแสดงรับผดิชอบต่อสังคม
ของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ศิริชยั สาครรัตนกุล (2553) ไดใ้ห้
ความหมายความรับผดิชอบขององคก์รธุรกิจต่อสังคม (CSR)  วา่เป็นความมุ่งมัน่หรือพนัธะสัญญา
ท่ีธุรกิจมีอยูอ่ยา่งต่อเน่ืองในการท่ีจะประพฤติปฏิบติัอย่างมีจริยธรรมและมีส่วนร่วมในการพฒันา
เศรษฐกิจ ด้วยการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผูใ้ช้แรงงานตลอดจนครอบครัวของเขาเหล่านั้น
ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนทอ้งถ่ินและสังคมในวงกวา้ง รวมทั้งเป็นกระบวนการทาง
สังคมท่ีมนุษยมี์ไวใ้นการติดต่อกนัโดยการพดู การเขียน และสัญลกัษณ์ต่างๆ ซ่ึงการติดต่อส่ือสารก็
เป็นปัจจยัอีกดา้นหน่ึงท่ีมี ความส าคญัต่อการมีส่วนร่วม เพราะการติดต่อส่ือสารเป็นการแลกเปล่ียน
ขอ้มูลข่าวสาร ซ่ึงช่วยเสริมสร้างความเขา้ใจระหวา่งบุคคลหรือกลุ่ม 
 
5.4 ข้อเสนอแนะ 
 5.4.1 ขอ้เสนอแนะท่ีไดรั้บจากการวจิยั 
 5.4.1.1 ผูบ้ริหารหรือฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งสามารถกระตุน้ให้พนกังานมีส่วนร่วมกบักิจกรรม
ต่างๆ ท่ีธนาคารจดัข้ึนมาไดโ้ดยการสร้างการรับรู้ท่ีดีให้แก่พนกังาน และสร้างแรงจูงใจในการเขา้
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ร่วมกิจกรรมมากยิง่ข้ึน 
 5.4 .1 .2ผู ้บ ริหารอาจเ ชิญบุคคลท่ีมี ช่ือ เสียงมาร่วมกิจกรรมกับธนาคาร  และ
ประชาสัมพนัธ์กิจกรรม ท่ีทางธนาคารกรุงไทยได้จัดข้ึนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม  ให้คนทัว่ไปไดรั้บรู้ตวัพนกังาน ท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมจะไดรู้้สึกภาคภูมิใจท่ีไดเ้ป็นส่วน
หน่ึง และมีโอกาสท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรมในคร้ังต่อไป 
 5.4.2. ขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยัคร้ังต่อไป 
 5.4.2.1 ควรมีการท าวิจยัอย่างต่อเน่ือง เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมของลูกคา้ในการ
เปิดรับขอ้มูลข่าวสารด้านความรับผิดชอบต่อสังคมทุกปี ซ่ึงสามารถน าขอ้มูลท่ีได้มาใช้ในการ
ปรับปรุงแก้ไข และยงัท าให้ทราบถึงความต้องการของลูกค้าหรือความคาดหวงัด้านความ
รับผดิชอบต่อสังคมขององคก์ร 

 5.4.2.2 ควรศึกษาแบบเจาะลึกเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสังคมเฉพาะเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 
เพื่อให้ไดผ้ลการวิจยัท่ีมีความเฉพาะเจาะจงมากยิ่งข้ึน และสามารถน าผลการวิจยัและแนวคิดไป
ศึกษาต่อใหเ้กิดประโยชน์ในงานวจิยัหรือพฒันาธนาคารต่อไป 
 5.4.2.3 ควรศึกษานโยบายหรือกลยุทธ์การจดักิจกรรมดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม
ของคู่แข่งขนัแต่ละรายวา่เน้นการด าเนินกิจการดา้นใดเป็นหลกั และมีการค านึงถึงภาพลกัษณ์ของ
ธนาคารมากนอ้ยเพียงใด 
 5.4.2.4 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นลกัษณะ
ค าถามปลายปิด ดงันั้น งานวจิยัคร้ังต่อในจึงควรศึกษาดว้ยวธีิการอ่ืน เช่น การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
เพื่อให้ทราบถึงความตอ้งการของผูรั้บขอ้มูลข่าวสาร ทั้งในดา้นเน้ือหา ช่องทางการเปิดรับข่าวสาร 
รวมถึงความรู้สึกทศันคติ 
และความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ไดอ้ยา่งละเอียดและเป็นขอ้มูลเชิงลึก 
 5.4.2.5 การวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษา การรับรู้ภาพลกัษณ์ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย โดยศึกษาเฉพาะความคิดเห็นของลูกคา้เพียงอย่างเดียว ดงันั้น 
งานวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาถึงความคิดเห็นของประชาชน สังคม หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการด าเนิน
ธุรกิจของธนาคารดว้ยเพื่อจะท าให้ทราบถึงความตอ้งการของประชาชน สังคมหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
และในส่วนขององคก์รเองก็จะสามารถตอบสนองความตอ้งการไดอ้ยา่งตรงประเด็นต่อไป 
 5.4.2.6 ควรมีการศึกษาภาพลกัษณ์ดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมของธนาคารพาณิชยใ์น
ประเทศไทย จากผูท่ี้เก่ียวข้องทั้ งทางตรงและทางออ้ม เช่น ผูถื้อหุ้น ชุมชน รัฐบาล หน่วยงาน
ราชการ เป็นตน้ 
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แนวค าถามส าหรับผู้บริหารธนาคารพาณชิย์ในประเทศไทยเช่ียวชาญด้านกจิกรรมแสดงความ
รับผดิชอบต่อสังคมหรือผู้ทีไ่ด้รับหมอบหมาย 
1. นโยบายของการท ากิจกรมกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารพาณิชยเ์กิดข้ึนตั้งแต่
เม่ือไร 

2. ท่านมีวธีิการหรือการก าหนดทิศทางเก่ียวกบักิจกรรมเพื่อแสดงความรับผดิชอบต่อสังคมใน
องคก์รอยา่งไร 

3. จุดเร่ิมตน้ของการท ากิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมของธนาคารพาณิชยม์าจากอะไร 
4. กระแสสังคมหรือพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการมีส่วนในการผลกัดนัใหธ้นาคารพาณิชยห์นัมานใจ
ท ากิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมหรือไม่เพราะอะไร 

5. ความรับผดิชอบต่อสังคมมีความส าคญัต่อการด าเนินกิจการของธนาคารพาณิชยข์องท่าน
หรือไม่อยา่งไร 

6. การแสดงออกถึงการมีความรับผดิชอบต่อสังคมของธนาคารพาณิชยท์่านส่วนใหญ่เป็นไปใน
ลกัษณะใด 

7. ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรในเร่ืองของการใหพ้นกังานเขา้มามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมความ
รับผดิชอบต่อสังคมขององคก์ร 

8. วธีิการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพในการส่ือสารถึงกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมทั้งพนกังาน
และผูใ้ชบ้ริการไดรั้บรู้คือวธีิใด 

9. ท่านใชว้ธีิใดในการวดัผลความส าเร็จของการท ากิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมของท่าน 
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แบบสอบถามส าหรับพนักงานธนาคารพาณชิย์ในประเทศไทยรับรู้กจิกรรมแสดงความรับผดิชอบ
ต่อสังคม 

การมีส่วนร่วมและการรับรู้กิจกรรมแสดงความรับผดิชอบต่อสังคม 
ของธนาคารพาณชิย์ในประเทศไทย 

ใช่ ไม่ใช่ 

1. ท่านเคยเขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีองคก์รจดัข้ึน
หรือไม่ 

  

2. ท่านไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบักิจกรรมรับผดิชอบต่อสังคมท่ีองคก์รจดัข้ึน
จากทางอีเมลล,์ วารสาร, เสียงตามสาย, ขอ้ความ, ไลน์ฯลฯ 

  

3. ท่านเคยเขา้ร่วมการประชุมเก่ียวกบัการจดักิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององคก์รหรือไม่ 

  

4. ท่านเคยไดเ้สนอความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดักิจกรรมเพื่อแสดงความรับผดิชอบ
ต่อสังคมขององคก์รหรือไม่ 

  

5. ทุกคร้ังท่ีมีการจดัการจดักิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องคก์รท่านไดรั้บรู้ข่าวสารอยา่งต่อเน่ืองหรือไม่ 

  

6. กิจกรรมการจดักิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์รท่ีจดั
ข้ึนมาจากการแสดงความคิดเห็นของพนกังานในองคก์รหรือไม่ 

  

7. กิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์รท่ีจดัข้ึนท่านเขา้ร่วม
อยา่งสมคัรใจหรือไม่ 

  

8. ก่อนการจดัการจดักิจกรรมเพื่อแสดงความรับผดิชอบต่อสังคมจะมีการเชิญ
พนกังานทุกระดบัเขา้ร่วมหรือไม่ 

  

9. ท่านคิดวา่พนกังานในองคก์รเขา้ใจเก่ียวกบัการจดักิจกรรมเพื่อแสดงความ
รับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รหรือไม่ 

  

10. ท่านคิดวา่จดัการจดักิจกรรมเพื่อแสดงความรับผดิชอบต่อสังคมพนกังานยงัไม่
มีส่วนร่วมอยา่งเพียงพอ 
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แบบสอบถามส าหรับผู้ใช้บริการธนาคารพาณชิย์ในประเทศไทยรับรู้กจิกรรมแสดงความรับผดิชอบ
ต่อสังคม 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไป 
กรุณาท าเคร่ืองหมาย ü/ ลงในช่องวา่ง □  หนา้ขอ้ความท่ีเป็นจริงตามความเห็นของท่านมากท่ีสุด 
1. เพศ 
1.1 □  ชาย     1.2 □  หญิง 
2. อาย ุ
2.1 □  18-23 ปี     2.2 □  24-29 ปี 
2.3 □  30-35 ปี     2.4 □  ตั้งแต่ 36 ปีข้ึนไป 
3. สถานภาพ 
3.1 □  โสด     3.2 □  สมรส 
3.3 □  หยา่     3.4 □  หมา้ย 
4. ระดบัการศึกษา 
4.1 □  มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.   3.2 □  ปวส./ปริญญาตรี 
4.3 □  สูงกวา่ปริญญาตรีข้ึนไป 
5. อาชีพ 
5.1 □  นกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษา   5.2 □  พนกังานบริษทัเอกชน 
5.3 □  พนกังานรัฐวสิาหกิจ/ขา้ราชการ  5.4 □  ประกอบธุรกิจส่วนตวั 
5.5 □  แม่บา้น/พอ่บา้น    5.6 □  อ่ืนๆ (โปรดระบุ).73 
6. ระดบัรายไดต่้อเดือน 
6.1 □  ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 5,000 บาท  6.2 □  5,001-10,000 บาท 
6.3 □  10,001-15,000 บาท   6.4 □  15,001-20,000 บาท 
6.5 □  สูงกวา่ 20,000 บาทข้ึนไป 
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ประวตัิผู้เขียน 

 
ช่ือ – นามสกุล    นางสาวศิริรัตน์  พรหมดวงตา 
ประวติัการศึกษา    พ.ศ.2548 นิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาประชาสัมพนัธ์ 
     มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
ต าแหน่งและสถานท่ีท างานปัจจุบนั ธุรกิจส่วนตวั 
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