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บทคดัย่อ 

  การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยมุ่งค้นหาข้อเทจ็จริงเกี่ยวกบัรูปแบบกิจกรรมเพ่ือแสดงความ

รับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารพาณิชย์ในเมืองไทยได้แก่  1) รูปแบบของกิจกรรม 2) 

เปรียบเทียบการจัดกิจกรรมเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารแต่ละประเภท 3) 

การมีส่วนร่วมและรับรู้ของพนักงานและผู้ใช้บริการ ผลการวิจัยพบว่า 1)รูปแบบของกิจกรรม 

ลักษณะกิจกรรมแต่ละกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมด้านการศึกษา, กิจกรรมด้านสังคม, 

กิจกรรมด้านสาธารณสุข, กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม, กิจกรรมด้านการปลูก และกิจกรรมด้าน

ศาสนาและวัฒนธรรม  2)เปรียบเทียบการจัดกิจกรรมเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ

ธนาคารแต่ละประเภท ผลการวิจัยพบว่า ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยเมื่อเปรียบเทยีบการจัด

กจิกรรมเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยแต่ละประเภททั้ง

เอกชน รัฐบาล และที่ระดุมทุนกับต่างประเทศน้ัน ทุกประเภทของธนาคารมีกิจกรรมเพ่ือแสดง

ความรับผิดชอบต่อสังคมไม่แตกต่างกัน  3) การมีส่วนร่วมและรับรู้ของพนักงานและผู้ใช้บริการ 

ผลการวิจัยพบว่า ธนาคารแต่ละธนาคารมีการสื่อสารหลากหลายช่องทางเพ่ือให้เข้าถึงพนักงาน

และผู้ใช้บริการ และมีส่วนร่วมกบักจิกรรมที่องค์กรจัดข้ึน 

 

1. บทน า 

 กระแสเร่ืองของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) ก าลังเป็นที่ได้รับความ

สนใจจากธุรกิจต่าง ๆ ในประเทศไทย แนวโน้มทิศทางของการท าธุรกิจในอนาคตเป็นไปใน

ทิศทางที่ธุรกิจให้ความสนใจกับความย่ังยืนขององค์กรมากข้ึน ซ่ึงองค์กรใดที่เข้าใจในทิศทางน้ี 

และปรับตัวได้ก่อนย่อมเป็นการวางรากฐานเพ่ือความย่ังยืนขององค์กรในอนาคต องค์กรธุรกิจ

หลายแห่ง ได้มีการพัฒนาและด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของค์กรธุรกิจอย่าง

ต่อเน่ือง และมีจ านวนกิจกรรมมากขึ้นเร่ือย ๆ จากการที่ต้องดูแลทั้งกิจกรรมเก่าที่ด าเนินอยู่แล้ว

น้ัน ยังต้องพัฒนากิจกรรมใหม่ ๆ เพ่ือตอบสนองให้ทนักับประเดน็ทางสังคมในปัจจุบัน จึงท าให้

                                                           
*
 นักศึกษาหลักสตูรนิเทศศาสตรมหาบณัฑติ คณะนเิทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 
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รูปแบบของกิจกรรมเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมมีความซับซ้อนหลากหลายมากย่ิงขึ้ น 

และองค์กรอีกหลายแห่งยังไม่แน่ใจว่ากิจกรรมเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมที่องค์กรก าลัง

ด าเนินอยู่น้ัน เข้าข่ายเป็น ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรหรือไม่ และองค์กรอีกจ านวนไม่

น้อยยังไม่มีแนวทางชัดเจนในการออกแบบ และพัฒนากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของ

องค์กรธุรกจิที่เหมาะสมสอดคล้องกบัลักษณะกจิการ  

 โชติรัตน์ ศรีสุข (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554) กล่าวว่าการให้

ความหมาย: บริษัทได้ก าหนดความรับผิดชอบต่อสังคมไว้เป็นลายลักษณ์อักษรโดยมุ่งเน้นการ

สร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้แก่สังคม และสิ่งแวดล้อมด้วยการปลูกฝังคนในองค์กรและประชาชนทั่วไปให้

อนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม (2) รูปแบบโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม: เป็นรูปแบบของ

การบริจาคเพ่ือการกุศลเป็นส่วนมากเป็น CSR-after-process คือความรับผิดชอบต่อสังคมท าอยู่

นอกกระบวนการบริษัทและเป็น Strategic-CSR การท าความรับผิดชอบต่อสังคมในเชิงรุก 

(Proactive) ที่องค์กรสามารถริเร่ิมกิจกรรมด้วยตัวเองให้แก่สังคม (3) กลยุทธ์การสื่อสาร: 

จ าแนกเป็น 2 ประเภทได้แก่การสื่อสารภายในใช้การสื่อสารจากบนสู่ล่างคือ มีการถ่ายทอดจาก

ผู้บริหารระดับสูงลงสู่ผู้บริหารระดับกลางไปถึงผู้ปฏิบัติและการสื่อสารภายนอกผ่านเคร่ืองมือ

ทางการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ได้แก่สื่อภาพยนตร์โฆษณาสื่อกลางแจ้งสื่อ

สิ่งพิมพ์การจัดกิจกรรมพิเศษการเป็นผู้อุปถัมภ์กิจกรรมและสื่อออนไลน์  (4)การับรู้รูปแบบ

โครงการความรับผิดชอบต่อสงัคม: ผู้บริโภคเหน็ว่าการท าโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของ

บริษัทมีวัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัทกจิกรรมที่ผู้บริโภครับรู้จะอยู่ในรูปแบบ

ของการบริจาคสิ่งของหรือสนิค้าจากบริษัทเพ่ือเป็นการช่วยเหลือชุมชน 

 ผู้วิจัยสนใจศึกษารูปแบบกิจกรรมเพ่ือแสดงควารับผิดชอบต่อสังคมของธนาคาร

พาณิชย์ในประเทศไทยทั้ง เพ่ือเห็นข้อแตกต่างของธนาคารแต่ละแห่ง ที่มีที่มาต่างกัน จะมี

รูปแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมแตกต่างกันหรือไม่ มีรูปแบบอย่างไรบ้าง และพนักงานและ

ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมอย่างไร โดยหวังว่าการศึกษาจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจเร่ือง

เกี่ยวกบัรูปแบบกจิกรรม เพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อสงัคมของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 

 

2. วตัถุประสงค ์

1. เพ่ือศึกษารูปแบบของกิจกรรมที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ

ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 

2. เพ่ือเปรียบเทียบรูปแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยแต่ละประเภททั้งเอกชนรัฐบาลและที่ระดุมทุนกบัต่างประเทศ 

3. เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมและรับรู้ของพนักงานและผู้ใช้บริการเกี่ยวกับกิจกรรมเพ่ือ
แสดงความรับผิดชอบต่อสงัคมของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยแต่ละแห่ง 
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3. ขอบเขตการวิจยั 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกิจกรรมเพ่ือ

แสดง ความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารพาณิชย์ และพนักงานและผู้ใช้บริการ จ านวน 600 

คน โดย แบ่งเป็น พนักงาน 300 คน และผู้ใช้บริการ 300 คน  

ขอบเขตดา้นตวัแปร 

3.1 ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) คือ ปัจจัยที่มีผลต่อลักษณะการมีส่วน

ร่วมในกจิกรรมเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 

  3.1.1 การเปรียบเทยีบรูปแบบกจิกรรมเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ

ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย คือ ความเหมือนหรือแตกต่างของรูปแบบกจิกรรมของธนาคาร

พาณิชย ์

  3.1.2 การมีส่วนร่วมและการรับรู้ในกจิกรรมเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 

3.2 ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คือการมีส่วนร่วมของพนักงานและ

ผู้ใช้บริการเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่การร่วมคิดร่วมวางแผน  

การร่วมลงมือปฏบัิติการร่วมปันผลประโยชน์และการร่วมติดตามประเมินผล 

 

4. การทบทวนวรรณกรรม 

4.1 แนวคิดเกี่ยวกบัความรบัผิดชอบต่อสงัคมขององคก์รธุรกิจ พิพัฒน์ ยอด

พฤติการ (สถาบันไทยพัฒน์มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์) ได้ให้

ความหมายความรับผิดชอบขององค์กรธุรกจิต่อสงัคม (CSR) ว่าคือการด าเนินกิจกรรมทั้งภายใน

และภายนอกองค์กรที่ค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งในระดับใกล้และไกลด้วยการใช้ทรัพยากรที่

มีอยู่ในองค์กรหรือทรัพยากรจากภานนอกองค์กรในอันที่จะท าให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็น

ปกติสุข นอกจากน้ัน ยังได้ขยายความต่อไปอีกว่าเป็นกิจกรรมที่รวมทั้งการคิด การพูด และการ

กระท าซ่ึงครอบคลุมต้ังแต่การวางแผนการตัดสินใจ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ การบริหารจัดการ

และการด าเนินขององค์กรที่ด าเนินการในพ้ืนที่ของสังคม โดยที่สังคมใกล้ ซ่ึงหมายถึง ลูกค้า คู่ค้า 

ครอบครัวพนักงาน ชุมชนที่องค์กรต้ังอยู่ซ่ึงรวมถึงสิ่งแวดล้อมหรือระบบนิเวศน์ และสังคมไกล 

ซ่ึงหมายถึงผู้เกี่ยวข้องกับองค์กรโดยอ้อม ได้แก่คู่แข่งขันทางธุรกิจ ประชาชนทั่วไป เป็นต้น ใน

นิยามข้างต้นยังได้อธิบายถึงเกี่ยวข้องกับผู้คนในมิติต่างๆ ประกอบด้วยลูกค้า คู่ค้า ชุมชนและ

สภาพแวดล้อม ประชาสงัคม และคู่แข่งขันธุรกจิ 

 นอกจากน้ัน สถาบันไทยพัฒน์โดย ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ซ่ึงเป็นนักวิชาการคน

ส าคัญได้จัดประเภทของงาน CSR ออกเป็น 3 กลุ่มด้วยกนั ประกอบด้วย 

 CSR – After – Process เป็นการด าเนินกจิกรรมที่แยกต่างหากจากการด าเนินธุรกิจที่

เป็นกระบวนการหลักของกิจการ (รวมความถึงกิจกรรมที่เกิดจากผลต่อเน่ืองของกระบวนการ
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ด าเนินการธุรกจิ) เช่น การแจกจ่ายสิ่งของบรรเทาสาธารณภัย การบ าเพญ็ประโยชน์ต่อสาธารณะ 

และการเยียวยาชุมชนที่ได้รับผลกระทบทางมลพิษจากการประกอบการ 

 CSR – In – Process เป็นการด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ในกระบวนการ

หลักของกจิกรรมหรือเป็นการท าธุรกิจที่หาก าไรอย่างมีความรับผิดชอบ เช่น การป้องกันหรือการ

จัดมลพิษในกระบวนการผลิต เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนการผลิตสินค้าและบริการที่มี

คุณภาพและได้มาตรฐานตามข้อก าหนดในฉลากผลิตภัณฑ์ การเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่อ

ผู้บริโภคอย่างถูกต้องครบถ้วน การชดเชยความเสียหายให้แก่ลูกค้าที่เกิดจากความผิดพลาดและ

ความบกพร่องของพนักงาน ซ่ึงการด าเนินความรับผิดชอบเหล่าน้ี ถือเป็นกิจกรรมที่อยู่ในเวลา

ท างานปกติของกจิการ 

4.2 แนวคิดเกีย่วกบัคุณค่าของการด าเนินกิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสงัคมของ

องคก์รธุรกิจ คอร์เลอร์ และ ลี (2005) ได้ให้ทรรศนะไว้ว่า ด้วยประเดน็ปัญหาทางธุรกิจและ

สังคมในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นภาวะการแข่งขันที่สูงข้ึนปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมหรือชุมชนต่างๆ

โดยรอบองค์กรเหล่านี้ เป็นเคร่ืองช้ีให้องค์กรควรพิจารณาว่าองค์กรไม่สามารถตัดขาดจากสังคมได้ 

ดังน้ัน นอกจากที่องค์กรจะพิจารณาและด าเนินกิจกรรมตามเป้าหมายที่องค์กรต้องการแล้ว ยัง

จ าเป็นที่จะต้องหันมาดูแลเอาใจใส่สร้างประโยชน์เพ่ือช่วยเหลือสงัคมโดยรวมอีกด้วย ซ่ึงอาจกล่าว

ได้ดังน้ี ประการแรก องค์กรสามารถสร้างช่ือเสียงที่แขง็แกร่งได้ (Build a Strong Corporate 

Reputation) โดยการที่องค์กรธุรกิจมุ่งด าเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ซ่ึงแสดงถึงการ

เป็นพลเมืองดีของสังคมและยังส่งผลถึงภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรต่อสายตาสังคมทั้งภายในและ

ภายนอกองค์กรรวมไปถึงการที่จะขยายไปตลาดใหม่ ๆ เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร เช่น 

การเปิดโอกาสให้กับตัวแทนจ าหน่ายหรือคู่ค้าเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาว ตัวอย่างเช่น 

สตาร์บัคส ์ที่ให้ความช่วยเหลือชาวไร่กาแฟโดยการรับซ้ือเมด็กาแฟ นราคาที่เป็นธรรมและช่วยให้

ความรู้ในเร่ืองของการอนุรักษ์ผืนดิน เป็นต้น ประการที่สอง สามารถสร้างความสนใจและรักษา

ความกระตือรือร้นในการท างานของพนักงาน (Attract and retain a motivated workforce) 

เน่ืองจากการที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือชุมชนกับประเดน็ปัญหาสังคมที่ต้องการความ

ช่วยเหลือ และองค์กรกใ็ห้การสนับสนุน ดังน้ัน พนักงานจะรู้สึกภูมิใจ และมีความสุขในการ

ปฏบัิติหน้าที่ของตน ทั้งยังช่วยองค์กรในการลดค่าใช้จ่ายในด้านการรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว้

กบัองค์กรอกีด้วย และยังดึงดูดบุคคลากรอื่น ๆ ให้อยากเข้ามาท างานกับองค์กรได้อีก ประการที่

สาม ช่วยในการผลักดันให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการตลาด (Support Marketing Objectives) 

โดยการสร้างความแขง็แกร่งให้กับการวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์สร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง     ซ่ึง

ช่วยให้การดึงดูดกลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ และยังช่วยเพ่ิมยอดขายโดยเฉพาะอย่างย่ิงถ้าสินค้าหรือ

บริการน้ันมีส่วนช่วยเหลือสังคมแล้วด้วย เช่น Home Deport’s ทีมุ่งประเด็นในการที่ช่วย

สนับสนุนหาวิธีที่จะรักษาแหล่งน า้ โดยน าสินค้าขององค์กรเข้ามาเช่ือมโยงกับประเดน็ปัญหาด้วย 

เป็นต้น 
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ประการที่สี่ สามารถเพ่ิมความสัมพันธ์ที่ดีให้กับชุมชน (Build Strong Community Relationship)       

ด้วยการที่องค์กรช่วยจัดหาผู้เช่ียชาญ หรืองเนสนับสนุนช่วยเหลือ เข้ามาแก้ไขปัญหาของชุมชน

หรือสังคมที่ เกิดข้ึนส่งผลให้ทั้งชุมชนหรือสังคมที่ เกิดข้ึน ส่งผลให้ทั้งชุมชนและสังคมเกิด

ความรู้สึกที่ดีและเป็นมิตรกับองค์กรที่เหน็ถึงปัญหาดังกล่าวแล้วย่ืนมือเข้ามาช่วยเหลือ ย่ิงหากมี

การกระท าอย่างต่อเน่ืองแล้วกจ็ะย่ิงส่งผลให้กับองค์กรเป็นที่ช่ืนชอบและยอมรับจากคนในสังคม

อย่างย่ังยืนต่อไป ประการที่ห้า องค์กรสามารถขยายฐานอ านาจในการลงทุน (Leverage Current 

Corporate and Investment) เน่ืองจากที่องค์กรเข้ามาสนับสนุน ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาสังคมกย่ิ็ง

เป็นการเพ่ิมโอกาสในการได้รับผลประโยชน์ต่างๆ กลับคืนมา เช่น เมื่อองค์กรได้รับการยอมรับ

และเป็นที่ช่ืนชอบของสังคม  มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน ผู้บริโภคกจ็ะเกิดความภักดีและจะไม่

เปล่ียนแปลงไปใช้ตราสินค้าอื่ นๆ พนักงานภูมิใจในองค์กรส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่ มี

ประสิทธิภาพ จึงเป็นสาเหตุหน่ึงในการดึงดูดนักลงทุน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ถือหุ้นต่างๆ เกิด

ความเช่ือมั่นในธุรกจิขององค์กร และอยากที่จะเข้าร่วมหรือเพ่ิมส่วนการลงทุนมากย่ิงข้ึน และหาก

องค์กรด าเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมอย่างต่อเน่ืองยาวนานผลที่จะย้อนกลับมายังองค์กรกจ็ะย่ังยืน

ยาวนานด้วยเช่นกนั ดังน้ัน เมื่อพิจารณาแล้วจะเหน็ว่า การประเมินว่าองค์กรมีภาพลักษณ์โดยรวม

ที่ดี หรือเป็นองค์กรที่มีช่ือเสยีงดีเป็นที่ยอมรับได้น้ัน เกิดจากการสั่งสมสิ่งต่างๆ มาระยะเวลานาน

จากบุคคลหลายฝ่ายที่มีส่วนได้ส่วนเสยี กบัองค์กรทั้งภายในและภายนอก 

 4.3  แนวคิดเกีย่วกบัการธุรกิจบริการ  ความหมายของการบริการ ชุษณะ รุ่งปัจฉิม 

(2538, หน้า 181) ได้ให้ความหมายการบริการเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ความหมายในระดับ

พฤติกรรม และความหมายในระดับสถาบัน กล่าวคือ ความหมายในระดับ พฤติกรรมเป็นการมุ่ง

พิจารณาถึงการบริการในลักษณะที่เป็นกระบวนการในการปฏิบัติโดยมุ่งสนองถึงความต้องการ

ของผู้รับบริการในแง่น้ีการบริการจึงเป็นการพบปะสงัสรรค์หรือ การมีการกระท าระหว่างกันของผู้

ให้บริการกับผู้รับบริการซ่ึงเป็นความหมายที่เน้นความส าคัญ ของการบริการในฐานะที่เป็น

กิจกรรมที่มีการเคล่ือนไหว และความหมายระดับสถาบันเป็นการมุ่งพิจารณาถึง การบริการใน

ฐานะที่เป็นเร่ืองของการประกอบธุรกิจบริการ หรืออุตสาหกรรม บริการ ซ่ึงถือว่าเป็นสถาบันที่มี

บทบาทและหน้าที่ต่อสังคมในด้านต่าง ๆ ตามลักษณะของ การจัดแบ่งเป็นหมวดหมู่ของการ

บริการออกตามประเภท หรือกลุ่มของกิจกรรมที่มีส่วนความสัมพันธ์  วีระพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ 

(2542, หน้า 6) ได้กล่าวว่าบริการ คือ พฤติกรรม กิจกรรมหรือ การกระท าที่บุคคลหน่ึงท าให้ 

หรือส่งมอบต่อคนหน่ึงโดยมีเป้าหมายและความตั้งใจในการส่งมอบบริการน้ัน  เบนเดอร์ 

(Bender, 1976, p. 1) ได้กล่าวว่า การบริการ คือกิจกรรมต่างๆ ที่องค์กรมีให้กับลูกค้าเพ่ือ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้รับความพึงพอใจในสนิค้าหรือบริการขององค์กรน้ัน ๆ กอน

รูส (Gronroos, 1990 อ้างถึงใน จิตตินันท ์เดชะคุปต์,, 2530, หน้า 6) ได้กล่าวว่า การบริการ

คือ กิจกรรมที่มีลักษณะจับต้องไม่ได้ ซ่ึงโดยทั่วไปเกิดขึ้ นจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับ

พนักงานให้บริการ หรือลูกค้าหรือบริการผลิตสินค้า หรือลูกค้าระบบของการให้บริการที่ได้จัดไว้
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เพ่ือช่วยผ่อนคลายปัญหา สรุป การบริการคือกิจกรรมหรือพฤติกรรมที่ผู้ให้บริการปฏิบัติต่อ

ผู้รับบริการเพ่ือตอบสนองความต้องการแก่ผู้รับบริการให้ได้รับความสะดวกและความพึงพอใจ

จากพฤติกรรมน้ัน ลักษณะเฉพาะของบริการ การบริการมีลักษณะส าคัญ 4ลักษณะที่แตกต่างจาก

ผลิตภัณฑ์โดยทั่วไป ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการก าหนดกลยุทธ์การตลาด ดังน้ี จินตนา บุญบงการ

(2537, หน้า 28-29) ได้กล่าวถึงลักษณะของงานบริการไว้ดังน้ีการไว้วางใจ (Trust) เพราะผู้ซ้ือ

ไม่มีโอกาสได้รู้แน่นอนว่าจะได้รับบริการอะไรจนการบริการน้ันส่งมาให้แล้ว การวางใจจึง

ครอบคลุมการติดต่อทุกข้ันตอนในขณะที่สินค้าสามารถแตะต้องตรวจสอบได้ทั้งตัวสินค้าและ

ตัวอย่างสินค้า การให้บริการอาจจะให้ได้เฉพาะค าอธิบายและได้รู้จากประสบการณ์ซ่ึงอาจไม่ตรง

กบัที่ผู้รับบริการต้องการกไ็ด้ การบริการเป็นเร่ืองที่จับต้องไม่ได้(Intangibility) ผู้ซ้ือไม่อาจสัมผัส

กับบริการก่อนที่จะตกลงใจซ้ือเหมือนกับที่ซ้ือสินค้าได้แบ่งแยกไม่ได้(Inseparability) บ่อยคร้ังที่

ไม่สามารถแยกแยะเร่ืองบริการออกจากตัวบุคคลซ่ึงเป็นผู้ให้บริการน้ันท าให้การขายบริการต้อง

เป็นการขายตรงจากผู้ให้บริการไปยังผู้ซ้ือเป็นอเนกพันธ์(Heterogeneity) ผู้ให้บริการแต่ละคนกม็ี

แบบและวิธีการให้บริการของตนเอง จึงเป็นการยากที่จะก าหนดมาตรฐานของการให้บริการเป็น

มาตรฐานเดียวกัน ความไม่คงทนและการเปล่ียนแปลง (Perish-ability and Fluctuation 

Demand) การบริการจะมีลักษณะที่ไม่คงทนและมีการเปล่ียนแปลง อยู่ตลอดเวลา และไม่

สามารถเกบ็รักษาได้  ฟิตซิมมอนส์ (Fitzimmons, 1994, pp. 26-30) ได้กล่าวถึงลักษณะการ

บริการว่าเป็น กระบวนการในการบริการขึ้ นอยุ่กับความปรารถนาของลูกค้าซ่ึง   การออกแบบ

ตกแต่งจะแตกต่าง จากกระบวนการผลิต การผลิตการบริการและการบริโภคจะเกิดขึ้นพร้อมๆกัน 

ซ่ึงไม่สามารถที่จะตรวจสอบคุณภาพการให้บริการก่อนที่จะส่งให้ลูกค้าได้การบริการเป็นสิ่งที่ไม่

สามารถเกบ็รักษาไว้ได้ผู้ให้บริการกับผู้รับบริการจะต้องพบปะกันจุดที่ผลิตการบริการกับจุดรับ

การบริการจะต้องเป็นจุดเดียวกัน เน้นการใช้ก าลังคน โดยองค์กรที่เกี่ยวกับการบริการจะต้องมี

พนักงานเป็นตัวก าหนด ประสิทธิภาพขององค์กร ไม่สามารถจับต้องได้และยากต่อการวัดผลใน

การบริการ  

 

5. วิธีด าเนนิการวิจยั 

 ข้ันตอนที่ 1 ทบทวนวรรณกรรม โดยศึกษา ค้นคว้า รวมรวมข้อมูลจากเอกสาร 

วารสาร บทความรายงานการพัฒนาเพ่ือความย่ังยืนประจ าปีของพาณิชย์ และวิทยานิพนธ์รวมทั้ง

เอกสารการวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ 

 ข้ันตอนที่ 2 การศึกษาภาคสนาม(Field Study) เป็นการศึกษาโดยการสัมภาษณ์และ

ออกแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากรตัวอย่าง 

 ข้ันตอนที่ 3 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย โดยการทดสอบความเที่ยงตรงเชิง

เน้ือหาและความเช่ือถือได้ของแบบสอบถามก่อนน าไปใช้ในการวิจัย 

 ข้ันตอนที่ 4 การเกบ็ข้อมูลจากตัวอย่าง  
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 ข้ันตอนที่ 5 การวิเคราะห์และน าเสนอผลการวิจัย อภิปรายผลรวมทั้งข้อเสนอแนะต่าง ๆ 

 5.1 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

       5.1.1  ข้อมูลปฐมภมูิ (Primary data) รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้บริการ 

พนักงานและผู้ใช้บริการของธนาคารทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารออมสิน และ

ธนาคารซีไอเอม็บี (ไทย) จ านวน 603 ตัวอย่างโดยใช้การสัมภาษณ์และแบบสอบถาม โดยน า

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และแบบสอบถามความคิดเห็น เกบ็รวบรวมและตรวจสอบความ

ครบถ้วนถูกต้อง ของแบบสอบถามก่อนน าแบบสอบถามไปวิเคราะห์ข้อมูล 

  5.1.2  ข้อมูลทุติยภมูิ รวบรวมจากเอกสาร บทความวิชาการรายงานประจ าปีของ

ธนาคาร งานวิจัย วิทยานิพนธ ์และข้อมูลเปิดในอนิเตอร์เนต็จากเวบ็ไซต์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 5.2 การวิเคราะหข์อ้มูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละค่าเฉล่ียค่าความถี่และ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเปรียบเทยีบ การมีส่วนร่วมและการรับรู้ของพนักงานและผู้ใช้บริการใน

รูปแบบกจิกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม ความสัมพันธ์ระหว่างกับการมีส่วนร่วมการรับรู้ใน

รูปแบบกจิกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม 

 

6. ผลการวิจยัพบว่า  

 จาการสัมภาษณ์ผู้บริหารของธนาคารที่และแจกแบบสอบถาม  ที่เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือ

แสดงความรับผิดชอบต่อสงัคม รวมทั้งการศึกษา ค้นคว้าจากเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบ

กิจกรรมเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารพาณชิย์ในประเทศไทยน้ัน พบว่า 

รูปแบบกจิกรรมของธนาคารแต่ละประเภทแตกต่างกนัออกไป แบ่งออก ดังน้ี 

 กิจกรรมการมอบทุนการศึกษา  เป็นการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาต่อให้แก่นักเรียน 

และจูงใจให้เกิดความมานะพยายาม ส่งผลดีต่อช่ือเสียงของโรงเรียนและเป็นการเสริมสร้างทุน

ทางปัญญาให้แก่ประเทศชาติ ผลการวิจัยพบว่า  ธนาคารทั้ง 3 แห่งมีการจัดกจิกรรมเหมือนกนั 

 กิจกรรมสรา้งหอ้งสมุด   ส่งเสริม ปลูกฝัง พัฒนา สนับสนุน  และขยายโอกาสทาง

การศึกษาของน้องในชนบทให้มีนิสัยรักการอ่าน  รู้จักค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเอง  เกิดความรู้อัน

เป็นรากฐานในการค้นคว้าวิจัยสร้างสรรค์สิ่งใหม่  ผลการวิจัยพบว่าธนาคารไทยพาณิชย์และ

ธนาคารออมสนิมีการจัดกจิกรรมน้ีขึ้น แต่ธนาคารซีไอเอม็บี (ไทย) ไม่มีการจัดกจิกรรมน้ี 

 กิจกรรมปลูกป่า  ตระหนักถึงความส าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และได้เข้า

มามีส่วนร่วมกับธนาคาร การปลูกฟ้ืนฟูป่า เพ่ือช่วยกันดูแลรักษาป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์ 

และยั่งยืนต่อไปในอนาคต 

 กิจท าบุญทอดกฐิน ผลการวิจัยพบว่า  ธนาคารทั้ง 3 แห่งมีการจัดกจิกรรมเหมือนกนั 

 กิจกรรมบริจาคเลือด  ถือเป็นการท าบุญอย่างหน่ึง เพราะช่วยให้ผู้บริจาคได้รู้จักการ

เสียสละ และเกิดจิตกุศลที่คิดจะช่วยต่อชีวิตให้ผู้อื่น ผลการวิจัยพบว่า  ธนาคารทั้ง 3 แห่งมีการ

จัดกจิกรรมเหมือนกนั 
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 กิจกรรมแจกเมล็ดพนัธุพ์ชื เพ่ือสนับสนุนไม่ให้พันธุ์พืชที่มีคุณค่าเสียหาย และมีพันธุ์

พืชปลูกไว้เป็นอาหารหรือผลิตเพ่ือการค้า และน าไปขยายพันธุ์ต่อไปได้ ผลการวิจัยพบว่าธนาคาร

ไทยพาณิชย์และธนาคารออมสินมีการจัดกิจกรรมน้ีขึ้น แต่ธนาคารซีไอเอม็บี (ไทย) ไม่มีการจัด

กจิกรรมน้ี 

 กิจกรรมถวายพระพรวนัพ่อและวนัแม่แห่งชาติ เพ่ือแสดงความความกตัญญูกตเวท ี

น้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยู่หัว และสมเดจ็พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยพร้อมเพรียงกัน ผลการวิจัยพบว่า  

ธนาคารทั้ง 3 แห่งมีการจัดกจิกรรมเหมือนกนั 

 กิจกรรมครอบครวัเดียวกนั การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มนุษยสัมพันธ์ในการ

ท างาน เกิดความสามัคคีอันเป็นหน่ึงเดียวในการท างานท าให้องค์กรเกิดประสิทธิภาพและบรรลุ

เป้าหมายเพ่ือผลผลิตสงูสดุ กนั ผลการวิจัยพบว่า  ธนาคารทั้ง 3 แห่งมีการจัดกิจกรรมเหมือนกัน 

ทั้งน้ีรูปแบบกิจกรรมเพ่ือแสดงความรับผิดชอบไม่ได้ก าหนดไว้อย่างตายตัว ทุกกิจกรรม  ทุก

ขั้นตอน ประกอบไปด้วยการร่วมคิดร่วมวางแผน การร่วมลงมือปฏบัิติ การร่วมปันผลประโยชน์ 

และการร่วมติดตามประเมินผล 

6.1  เปรียบเทียบรูปแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ

ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยแต่ละประเภททั้งเอกชนรัฐบาลและที่ระดุมทุนกบัต่างประเทศ 

 การเปรียบเทยีบรูปแบบกิจกรรมเพ่ือแสดงความรับผิดต่อสังคมของธนาคารพาณิชย์

ในประเทศไทย มีรูปแบบกิจกรรมที่เหมือนและแตกต่างกันออกไป เน่ืองมาจากการก่อตั้ ง 

วัฒนธรรมขององค์กร ที่แตกต่างกันออกไป ผลการวิจัยพบว่า ธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคาร

ออมสินมีรูปแบบกิจกรรมที่เหมือนกันเพราะเป็นธนาคารที่มีการก่อต้ังในประเทศไทย และเข้าใจ

ในวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นอย่างดี แต่แตกต่างจากธนาคาซีไอเอม็บี (ไทย) ซ่ึงเป็นธนาคาร

ที่ระดมทุนจากต่างชาติ จึงท าให้รูปแบบของกจิกรรมเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่องสังคมแตกต่าง

ออกไป เน่ืองมาจากอาจจะยังไม่เข้าใจถึงวัฒนธรรมของประเทศไทย  ซ่ึงรูปแบบของกิจกรรมเพ่ือ

แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ได้ก าหนดไว้อย่างตายตัว แต่ละองค์กรสามารถปรับเปล่ียนให้

เข้ากบัวัฒนธรรมของงองค์กรได้ 

6.2  ศึกษาการมีส่วนร่วมและรับรู้ของพนักงานและผู้ใช้บริการเกี่ยวกับกิจกรรมเพ่ือ

แสดงความรับผิดชอบต่อสงัคมของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยแต่ละแห่ง 

 การมีส่วนร่วม และการรับรู้ของพนักงานในกิจกรรมด้านความรับผิดชอบ ต่อสังคม

และสิ่งแวดล้อมพบว่าการรับรู้ของพนักงาน มีความสัมพันธ์ในระดับสูงและไปในทศิทางเดียวกัน 

เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมที่องค์กรจัดมีความสัมพันธ์ในระดับสูง,การ

ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกบักจิกรรมรับผิดชอบต่อสังคมที่องค์กรจัดข้ึนจากทาง อีเมลล์, วารสาร, 

เสียงตามสาย, ข้อความ, ไลน์ ฯลฯ มีความสัมพันธ์ในระดับสูง, การข้าร่วมการประชุมเกี่ยวกับ

การจัดกิจกรรมเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อมีความสัมพันธ์ในระดับผานกลาง, การเสนอความ
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คิดเหน็เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร มีมีความสัมพันธ์

ในระดับสงู, การจัดการจัดกจิกรรมเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรได้รับรู้ข่าวสาร

อย่างต่อเน่ือง มีความสัมพันธ์ในระดับสูง, กิจกรรมการจัดกิจกรรมเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อ

สังคมขององค์กรที่จัดข้ึนมาจากการแสดงความคิดเหน็ มีส่วนร่วม มีความสัมพันธ์ในระดับสูง, 

กิจกรรมเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรที่จัดข้ึนเข้าร่วมอย่างสมัครใจ มี

ความสมัพันธใ์นระดับสงู, การจัดการจัดกจิกรรมเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมจะมีการเชิญ

เข้าร่วม มีมีความสัมพันธ์ในระดับสูง,  องค์กรเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเพ่ือแสดงความ

รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร มีความสัมพันธ์ในระดับสูง และการจัดกิจกรรมเพ่ือแสดงความ

รับผิดชอบต่อสังคมยังไม่มีส่วนร่วมอย่างเพียงพอ มีความสัมพันธ์ในระดับสูง ผลการวิจัยพบว่า 

การมีส่วนร่วมและรับรู้ของพนักงานและผู้ใช้บริการเกี่ยวกบักจิกรรมเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อ

สงัคมของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยแต่ละแห่ง มีความสมัพันธ์ส่วนร่วมและการรับรู้ในระดับ

ที่สงูและเป็นไปในทศิทางเดียวกนั 

 

7. อภิปรายผล 

 จากผลการศึกษารูปแบบของกิจกรรมเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคาร

พาณิชย์ในประเทศไทยมีความสอดคล้องกับแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรของ 

คอตเตอร์และลี ได้ก าหนดรูปแบบของการด าเนินกจิกรรม CSR เรียกกว่า CSI: Corporate Social 

Initiatives โดยให้ความหมายไว้ว่า CSI เป็นกิจกรรมหลักที่ด าเนินโดยบริษัทเพ่ือสนับสนุน

ประเดน็ทางสังคมและท าให้พันธสัญญาในความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท โดยได้ก าหนด

รูปแบบของ CSI ไว้  6 ประเภท ได้แก่การสนันสนุนโครงการที่ท  าให้บุคคลมีการเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม (Corporate Social Marketing: CSM) การเป็น

ผู้สนับสนุนในการโปรโมทกิจกรรมเพ่ือสังคมหรือตัวองค์กร (Cause Promotion/Cause 

Marketing) การบริจาคเงินจากส่วนแบ่งการขายสินค้าหรือบริการภายในช่วงเวลาที่ก  าหนดให้กับ

องค์กรทางสังคม (Cause Related Marketing) การบริจาคเงินให้กับมูลนิธิ หรือองค์กรสาธารณ

กุศล (Corporate Philanthropy) การสนับสนุนให้พนักงานขอบริษัทเป็นอาสาสมัคร เพ่ือร่วม

กิจกรรมทางสังคมกับชุมชน (Community Volunteering) การลงทุนหรือการเปล่ียนแปลงการ

ด าเนินงานของบริษัท (Socially  Responsible Business Practices) เช่น การใช้วัสดุรีไซเคิลหรือ

ลดการใช้บรรจุภัณฑ์เพ่ือแสดงออกถึงการทางธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ซ่ึงบริษัท

สามารถน าไปปฏบัิติได้ตั้งแต่รูปแบบหน่ึงหรือแม้แต่การผสมผสานทุกรูปแบบในเวลาเดียวกันกไ็ด้

เช่นกนั 

 เปรียบเทียบรูปแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคาร

พาณิชย์ในประเทศไทยแต่ละประเภททั้งเอกชนรัฐบาลและที่ระดุมทุนกับต่างประเทศ 

สอดคล้องกบั คอร์เลอร์ และ ลี (2005) ได้ให้ทรรศนะไว้ว่า ด้วยประเดน็ปัญหาทางธุรกิจและ
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สังคมในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นภาวะการแข่งขันที่สูงข้ึนปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมหรือชุมชน

ต่างๆโดยรอบองค์กรเหล่านี้ เป็นเคร่ืองช้ีให้องค์กรควรพิจารณาว่าองค์กรไม่สามารถตัดขาดจาก

สังคมได้ ดังน้ัน นอกจากที่องค์กรจะพิจารณาและด าเนินกิจกรรมตามเป้าหมายที่องค์กร

ต้องการแล้ว ยังจ าเป็นที่จะต้องหันมาดูแลเอาใจใส่สร้างประโยชน์เพ่ือช่วยเหลือสังคมโดยรวม

อกีด้วย จากแนวคิดเกี่ยวกบัคุณค่าของการด าเนินกจิกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

ธุรกจิที่กล่าวมาน้ี ช่วยให้เกดิความชัดเจนเกี่ยวกบัในการสร้างกรอบแนวคิด ในการสร้างตัวช้ีวัด

ส าหรับการประเมินผลการด าเนินกจิกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคมของบริษัทธุรกิจ ซ่ึงสามารถ

สรุปคุณค่าของการด าเนินกจิกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสงัคมของบริษัทธุรกิจ ซ่ึงสามารถ

สรุปคุณค่าของการด าเนินกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจได้เป็น  

10 ประการดังน้ี  

1. การสร้างช่ือเสยีงองค์กรให้แขง็แกร่ง 

2. การเสริมต าแหน่งตราสนิค้าให้แขง็แกร่ง 

3. การสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง 

4. การเพ่ิมยอดขายและสดัส่วนการตลาด 

5. เพ่ิมความสมัพันธท์ี่ดีกบัชุมชน 

6. ความสามารถขยายฐานอ านาจในการลงทุน 

7. เพ่ิมความสามารถที่จะดึงดูด กระตุ้นและรักษาบุคลากร 

8. สร้างและปรับปรุงภาพลักษณ์ขององค์กร 

9. ลดต้นทุนการปฏบัิติ 

10. เพ่ิมแรงดึงดูดใจต่อนักลงทุนและนักวิเคราะห์ทางการเงิน 

 ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมและการรับรู้กิจกรรมเพ่ือแสดงรับผิดชอบ ต่อ

สังคมของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริชัย สาครรัตนกุล 

(2553) ได้ให้ความหมายความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อสังคม (CSR)  ว่าเป็นความมุ่งมั่น

หรือพันธะสญัญาที่ธุรกิจมีอยู่อย่างต่อเน่ืองในการที่จะประพฤติปฏบัิติอย่างมีจริยธรรมและมีส่วน

ร่วมในการพัฒนาเศรษฐกจิ ด้วยการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานตลอดจนครอบครัวของ

เขาเหล่าน้ันตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมในวงกว้าง  รวมทั้งเป็น

กระบวนการทางสงัคมที่มนุษย์มีไว้ในการติดต่อกันโดยการพูด การเขียน และสัญลักษณ์ต่างๆ ซ่ึง

การติดต่อสื่อสารก็เป็นปัจจัยอีกด้านหน่ึงที่มี ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วม เพราะการ

ติดต่อสื่อสารเป็นการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร ซ่ึงช่วยเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างบุคคลหรือ

กลุ่ม 
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8. ขอ้เสนอแนะ 

8.1 ขอ้เสนอแนะทีไ่ดร้บัจากการวิจยั 

8.1.1 ผู้บริหารหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถกระตุ้นให้พนักงานมีส่วนร่วมกับ

กิจกรรมต่าง ๆ ที่ธนาคาร จัดข้ึนมาได้โดยการสร้างการรับรู้ที่ดีให้แก่พนักงาน และสร้างแรงจูงใจ

ในการเข้าร่วมกจิกรรมมากย่ิงขึ้ น 

8.1.2 ผู้บริหารอาจเชิญบุคคลที่ มี ช่ือเสียงมาร่วมกิจกรรมกับธนาคาร  และ

ประชาสมัพันธก์จิกรรม ที่ทางธนาคารกรุงไทยได้จัดข้ึนเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม 

ให้คนทั่วไปได้รับรู้ตัวพนักงาน ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหน่ึง  และมี

โอกาสที่จะเข้าร่วมกจิกรรมในคร้ังต่อไป 

 8.2 ขอ้เสนอแนะเพือ่การวิจยัครั้งต่อไป 

  8.2.1 ควรมีการท าวิจัยอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเปรียบเทยีบพฤติกรรมของลูกค้าใน

การเปิดรับข้อมูลข่าวสารด้านความรับผิดชอบต่อสังคมทุกปี ซ่ึงสามารถน าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการ

ปรับปรุงแก้ไข และยังท าให้ทราบถึงความต้องการของลูกค้าหรือความคาดหวังด้านความ

รับผิดชอบต่อสงัคมขององค์กร 

  8.2.2 ควรศึกษาแบบเจาะลึกเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมเฉพาะเร่ืองใด

เร่ืองหน่ึง เพ่ือให้ได้ผลการวิจัยที่มีความเฉพาะเจาะจงมากย่ิงข้ึน และสามารถน าผลการวิจัยและ

แนวคิดไปศึกษาต่อให้เกดิประโยชน์ในงานวิจัยหรือพัฒนาธนาคารต่อไป 

  8.2.3 ควรศึกษานโยบายหรือกลยุทธ์การจัดกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อ

สังคมของคู่แข่งขันแต่ละรายว่าเน้นการด าเนินกิจการด้านใดเป็นหลัก และมีการค านึงถึง

ภาพลักษณ์ของธนาคารมากน้อยเพียงใด 

  8.2.4 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นลักษณะ

ค าถามปลายปิด ดังน้ัน งานวิจัยคร้ังต่อในจึงควรศึกษาด้วยวิธีการอื่น เช่น การสัมภาษณ์แบบ

เจาะลึก เพ่ือให้ทราบถึงความต้องการของผู้รับข้อมูลข่าวสาร ทั้งในด้านเน้ือหา ช่องทางการเปิดรับ

ข่าวสาร รวมถึงความรู้สกึทศันคติ 

และความคิดเหน็ในประเดน็ต่างๆ ได้อย่างละเอยีดและเป็นข้อมูลเชิงลึก 

  8.2.5 การวิจัยคร้ังน้ีมุ่งศึกษา การรับรู้ภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย โดยศึกษาเฉพาะความคิดเห็นของลูกค้าเพียงอย่างเดียว 

ดังน้ัน งานวิจัยคร้ังต่อไปควรศึกษาถึงความคิดเหน็ของประชาชน สังคม หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ

ด าเนินธุรกิจของธนาคารด้วยเพ่ือจะท าให้ทราบถึงความต้องการของประชาชน สังคมหรือผู้ที่

เกี่ยวข้องและในส่วนขององค์กรเองกจ็ะสามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างตรงประเดน็

ต่อไป 
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  8.2.6 ควรมีการศึกษาภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคาร

พาณิชย์ในประเทศไทย จากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ผู้ถือหุ้น ชุมชน รัฐบาล 

หน่วยงานราชการ เป็นต้น 
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