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 การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาลักษณะขอมูลสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ อาชีพ 
ระดับการศึกษา และรายได การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับกิจกรรมเพ่ือสังคมของธนาคารไทยพาณิชย 
จํากัด (มหาชน) การรับรูเก่ียวกับกิจกรรมเพ่ือสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ที่มี
ผลตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) และ
ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ที่ มี
ความสัมพันธ กับพฤติกรรมของผูใชบริการธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ ผูใชบริการธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ใน
เขตกรุงเทพมหานคร จํานวนทั้งสิ้น 400 ราย โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบตามสะดวก 
(Convenience Sampling) เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปน
แบบสอบถาม และสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลประกอบดวย สถิติเชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ 
คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ไดแก การทดสอบคาที การวิเคราะห
ความแปรปรวนแบบทางเดียว และการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน 
 ผลการวิจัย และการทดสอบสมมติฐานสามารถสรุปได ดังนี้ 
 1. ผูใชบริการสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 18 - 30 ป อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และ
ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีรายไดตอเดือน 10,001 -20,000 บาท 
 2. ผูใชบริการมีการเปดรับขาวสารเก่ียวกับกิจกรรมเพ่ือสังคมของธนาคารไทยพาณิชย 
จํากัด (มหาชน) โดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยส่ือมีการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับกิจกรรมเพ่ือ
สังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) มากที่สุด คือ โทรทัศน และนอยที่สุด คือ วิทยุ  
 3. ผูใชบริการมีการรับรูเก่ียวกับกิจกรรมเพื่อสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) โดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยโครงการที่มีการรับรูเก่ียวกับกิจกรรมเพ่ือสังคมของ
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) มากท่ีสุด คือ โครงการจิตอาสา บริจาคโลหิตสูสภากาชาด
ไทย และนอยที่สุด คือ โครงการจัดงานมหกรรมเยาวชนพลังเยาวชนพลังสังคม"รวมสรางประเทศ
ไทย..ดวยการให” 
 4. ผูใชบริการเห็นวาภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย 
จํากัด (มหาชน) โดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยดานที่มีภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคม
ของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) มากที่สุด คือ ดานเศรษฐกิจพอเพียง และนอยที่สุด คือ 
ดานเยาวชน  



 

 5. ผูใชบริการมีความรูสึกวาธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) วาเปนสถาบันการเงินที่
นาเชื่อถือ อยูในระดับมากที่สุด โดยมีความรูสึกชื่นชอบ มีความรูสึกภูมิใจถาไดใชบริการ มีแนวโนม
ที่จะใชบริการ และแนวโนมที่จะบอกตอบุคคลที่รูจักใหมาใชบริการ อยูในระดับมาก โดยประเภท
บริการของธนาคารที่ยังไมเคยใช แตคาดวาจะใชในอนาคต คือ บริการดานสินเชื่อ รองลงมา คือ 
บริการดานประกันภัยและประกันชีวิต โดยมากกวาครึ่งมีเหตุผลที่จะเลือกใชบริการกับธนาคารไทย
พาณิชยตอไป เน่ืองจากธนาคารมีความนาเชื่อถือ และบริการประทับใจ 
  6. เพศ ระดับการศึกษา และรายไดที่แตกตางกัน มีผลตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบ
ตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 
 7. อายุ และอาชีพที่แตกตางกัน มีผลตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของ
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01 
 8. การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับกิจกรรมเพ่ือสังคม และการรับรูเก่ียวกับกิจกรรมเพ่ือสังคมมี
ความสัมพันธกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  
 9. ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมผูใชบริการธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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         The research aimed to study the effects of demographic data such as gender, age, 
career, education level, and income; information reception on social activities of Siam 
Commercial Bank Public Company Limed (SCB); perception in social activities of SCB on 
corporate social responsibility image of SCB; and to study the relationship between 
corporate social responsibility image of SCB and customers’ behavior of SCB in Bangkok 
Metropolitan Area. 

 Sample of this research was 400 SCB customers in Bangkok Metropolitan Area 
collected by convenience sampling method.  Questionnaire was the instrument for data 
collecting.  Statistics used for data analysis consisted of descriptive statistics such as 
percentage, mean, and standard deviation; and inferential statistics such as t-test, one-way 
analysis of variance, and Pearson product moment correlation coefficient.  
 Results and hypotheses testing were as follows:  
 1. Most customers were female aging between 18 and 30 years old, working as 
private company employees, holding bachelor’s degree, and having monthly income 
between 10,001 and 20,000 Baht. 
 2. Overall customers’ information reception on social activities of SCB was at the 
moderate levels.  Customers received information on social activities of SCB from television 
at the most and from radio at the least. 
 3. Customers overall perceived social activities of SCB at the moderate levels.  
The most perceived project in social activities of SCB was Blood Donation to Thai Red 
Cross Society, while the least perceived project was Thailand Youth Festival “Build Thailand 
by giving”. 
 4. Customers’ opinion on overall corporate social responsibility image of SCB was 
at the moderate levels.  Corporate social responsibility image of SCB on sustainable 
economy was at the most, whereas corporate social responsibility image of SCB on youth 
was at the least. 
 5. Customers’ behaviors and perceptions were as follows: SCB was a reliable 
financial institution at the highest levels; they were pleased with SCB; they were proud to 



 

use service of SCB; they trended to use service of SCB and to tell acquaintances to use 
service of SCB at the high levels; type of SCB services that they never used yet they 
expected to use in the future were credit and loan, and casualty and life insurance, 
respectively. More than half of customers used SCB services because of the Bank’s 
reliability and the impression in Bank’s services.   
 6. Gender, education level, and income factors had no influence on corporate 
social responsibility image of SCB at statistical significance of .05 levels. 
 7. Age and career factors influenced corporate social responsibility image of SCB 
at statistical significance of .01 levels.  
 8. Information reception on social activity and perception in social activities of SCB 
were related to corporate social responsibility image of SCB. 
 9. Corporate social responsibility image of SCB was related to customers’ behavior 
of SCB in Bangkok Metropolitan Area. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

งานวิจัยน้ีไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย 
จาก 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประกาศคุณูปการ 
 

 สารนิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยความอนุเคราะหอยางสูงจากทาน อาจารย ดร.ไพบูลย  
อาชารุงโรจน อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ ที่ไดใหคําปรึกษาแนะนํา และขอคิดเห็นในการทําวิจัยตลอดจน
ตรวจแกไขปรับปรุงขอบกพรองตางๆ เพ่ือใหสารนิพนธฉบับน้ีมีความสมบูรณ ผูวิ จัยขอกราบ
ขอบพระคุณเปนอยางสูง และขอกราบขอบพระคุณคณาจารยจากภาควิชาบริหารธุรกิจคณะสังคมศาสตร 
และคณาจารยพิเศษทุกทานที่ไดมอบความรู ใหแกผูวิจัย อันเปนพื้นฐานสําคัญที่ทําใหเกิดผลสําเร็จใน
การศึกษา และการทําสารนิพนธฉบับนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร. สุภาพรรณ สิรแิพทยพิสุทธิ์ และ อาจารย สฎิฐากร  
ชูทรัพยที่ใหความกรุณาเปนผูเชี่ยวชาญในการตรวจคุณภาพของแบบสอบถามรวมถึงใหคําแนะนําตาง  ๆ
เพ่ือปรับปรุงแกไขขอบกพรองอันเปนประโยชนอยางยิ่งกับผูวิจัย 
 ขอขอบพระคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทานที่ไดใหความรวมมือ และสละเวลาในการตอบ
แบบสอบถาม รวมทั้งขอขอบคุณเจาหนาที่ภาควิชาบริหารธุรกิจตลอดจนผูมีสวนสําเร็จตองานวิจัยน้ี  
ทุกทาน 
 

 สุดทายนี้ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ บิดา, มารดา, คุณกิตติพล เกงกลา, ครอบครัว และเพ่ือน  ๆ
ภาควิชาบริหารธุรกิจการจัดการรุนที่ 10 ทุกคน ที่ใหความชวยเหลือ และคอยใหกําลังใจที่มีคุณคาอยางยิ่ง
แกผูวิจัยดวยดีเสมอมา 
 
 
         สุชาดา กิจบรรเจิดจรัส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารบัญ 
 

บทที ่ หนา 
      1  บทนํา.................................................................................................................. 1 
          ภูมิหลัง.............................................................................................................. 1 
          ความมุงหมายในการวิจัย.................................................................................... 3 
          ความสําคัญในการวิจัย........................................................................................ 3 
          ขอบเขตในการวิจัย............................................................................................. 4 
          นิยามศัพทเฉพาะ .............................................................................................  
         กรอบแนวความคิดในการวิจัย............................................................................. 

6 
7 

          สมมติฐานในการวจัิย........................................................................................... 8 
  

      2  เอกสารและงานวจิยัที่เก่ียวของ......................................................................... 9 
          แนวความคิดในดานพฤติกรรมผูบริโภค............................................................... 9 
          แนวความคิดของความรับผิดชอบตอสังคมขององคการ (CSR)............................. 18 
          แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัการเปดรับขาวสาร............................................. 28 
          แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัการรับรู.............................................................. 31 
          แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัภาพลักษณ........................................................ 37 
          ประวัติและความเปนมาของธนาคารไทยพาณชิย จํากัด (มหาชน)........................ 44 
          งานวิจัยที่เก่ียวของ............................................................................................. 51 
  

      3  วิธีดําเนินการวิจัย............................................................................................... 54 
          การกําหนดประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง....................................................... 54 
          การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย........................................................................ 55 
          การเก็บรวบรวมขอมูล......................................................................................... 60 
          การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล................................................................... 60 
          สถิตทิี่ใชในการวิเคราะหขอมูล ........................................................................... 61 

 

       4  ผลการวิเคราะหขอมูล....................................................................................... 68 
          สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล.................................................................... 68 
          การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล....................................................................... 68 
          ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา...................................................................... 69 
          ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน....................................... 80 
          สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน.............................................................................. 119 



 

สารบัญ (ตอ) 
 

 

บทที ่ หนา 
       5  สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ.............................................................. 125 
           สรุปผลการวิจัย.................................................................................................. 130 
           อภิปรายผลการศึกษาวิจัย.................................................................................. 141 
           ขอเสนอแนะที่ไดจากงานวิจัย............................................................................. 147 
           ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครัง้ตอไป................................................................ 148 

 
บรรณานุกรม................................................................................................................ 149 
  
ภาคผนวก.................................................................................................................... 155 
      ภาคผนวก ก ……………………………………………………………………………. 156 
      ภาคผนวก ข …………………………………………………………………………….. 162 
       ภาคผนวก ค .......................................................................................................... 166 
  
ประวตัิยอผูทําสารนิพนธ............................................................................................. 169 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บัญชีตาราง 
 

ตาราง หนา 
1 แสดงคําถาม 7 คําถาม (6Ws และ 1H) เพ่ือหาคําตอบ 7 คําถาม (7Os) เก่ียวกบั   

  พฤติกรรมผูบริโภค ........................................................................................... 10 
2 แสดงสูตรการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of    

  Variance) ........................................................................................................ 64 
3 แสดงจํานวนและคารอยละของขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการธนาคารไทย 

  พาณิชย จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครของผูตอบแบบสอบถาม .......... 70 
4 แสดงคาเฉลี่ย และคาเบีย่งเบนมาตรฐานของระดับการเปดรับขาวสารเกี่ยวกบั 

  กิจกรรมเพ่ือสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ของผูตอบ 
  แบบสอบถาม ................................................................................................... 72 

5 แสดงคาเฉลี่ย และคาเบีย่งเบนมาตรฐานของระดับการรับรูเก่ียวกับกจิกรรมเพ่ือ 
  สังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ของผูตอบแบบสอบถาม ........... 73 

6 แสดงคาเฉลี่ย และคาเบีย่งเบนมาตรฐานของระดับภาพลักษณดานความ 
  รับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สรุปรายดานของ 
  ผูตอบแบบสอบถาม .......................................................................................... 74 

7 แสดงคาเฉลี่ย และคาเบีย่งเบนมาตรฐานของระดับภาพลักษณดานความ 
  รับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) จําแนกเปนรายขอ  
  ของผูตอบแบบสอบถาม .................................................................................... 75 

8 แสดงคาเฉลี่ย และคาเบีย่งเบนมาตรฐานของระดับพฤติกรรมการใชบริการธนาคาร 
  ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ของผูตอบแบบสอบถาม ....................................... 78 

9 แสดงจํานวนและคารอยละของขอมูลพฤติกรรมการใชบริการธนาคารไทยพาณิชย  
  จํากัด (มหาชน) ของผูตอบแบบสอบถาม ........................................................... 79 

10 แสดงผลการเปรียบเทยีบความแตกตางของภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอ 
  สังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) จําแนกตามเพศ ........................ 81 

11 แสดงผลการเปรียบเทยีบความแตกตางของภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอ 
  สังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)ในดานสาธารณสุข ดานเยาวชน  
  ดานสิ่งแวดลอม ดานศาสนาและศลิปวฒันธรรม จําแนกตามอายุ ........................ 83 

12 แสดงผลการเปรียบเทยีบความแตกตางของภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอ 
  สังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)ในดานเศรษฐกิจพอเพียงจําแนก 
  ตามอายุ ........................................................................................................... 84 

 



 

บัญชีตาราง (ตอ) 
 

ตาราง หนา 
13 แสดงผลการเปรียบเทยีบความแตกตางของภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอ 

  สังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดานสาธารณสุข จําแนกตาม 
  อายุ โดยเปรียบเทียบรายคูดวยวธิี Dunnett’s T3 .............................................. 85 

14 แสดงผลการเปรียบเทยีบความแตกตางของภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอ 
  สังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดานเยาวชน จําแนกตามอายุ  
  โดยเปรียบเทียบรายคูดวยวิธี Dunnett’s T3 ...................................................... 86 

15 แสดงผลการเปรียบเทยีบความแตกตางของภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอ 
  สังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดานสิ่งแวดลอม จําแนกตาม 
  อายุ โดยเปรียบเทียบรายคูดวยวธิี Dunnett’s T3 .............................................. 87 

16 แสดงผลการเปรียบเทยีบความแตกตางของภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอ 
  สังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดานศาสนา และ 
  ศิลปวัฒนธรรม จําแนกตามอายุ โดยเปรียบเทียบรายคูดวยวธิี Dunnett’s T3 ..... 88 

17 แสดงผลการเปรียบเทยีบความแตกตางของภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอ 
  สังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดานเยาวชน ดานสิ่งแวดลอม  
  ดานศาสนาและศลิปวัฒนธรรม จําแนกตามอาชีพ .............................................. 90 

18 แสดงผลการเปรียบเทยีบความแตกตางของภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอ 
  สังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดานสาธารณสุข และดาน 
  เศรษฐกิจพอเพียง จําแนกตามอาชีพ ................................................................. 91 

19 แสดงผลการเปรียบเทยีบความแตกตางของภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอ  
  สังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดานสาธารณสุข จําแนกตาม 
  อาชีพ โดยเปรียบเทยีบรายคูดวยวิธี LSD ......................................................... 92 

20 แสดงผลการเปรียบเทยีบความแตกตางของภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอ 
  สังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดานเศรษฐกิจพอเพียงจําแนก 
  ตามอาชีพ โดยเปรียบเทียบรายคูดวยวธิี LSD ................................................... 94 

21 แสดงผลการเปรียบเทยีบความแตกตางของภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอ 
  สังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดานเยาวชน จําแนกตาม 
  อาชีพ โดยเปรียบเทยีบรายคูดวยวิธี Dunnett’s T3 ............................................ 95 

22 แสดงผลการเปรียบเทยีบความแตกตางของภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอ    
  สังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดานสิ่งแวดลอม จําแนกตาม 
  อาชีพ โดยเปรียบเทยีบรายคูดวยวิธี Dunnett’s T3 ............................................ 97 



 

บัญชีตาราง (ตอ) 
 

ตาราง หนา 
23 แสดงผลการเปรียบเทยีบความแตกตางของภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอ 

  สังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดานศาสนา และ 
  ศิลปวัฒนธรรม จําแนกตามอาชีพ โดยเปรียบเทยีบรายคูดวยวิธี Dunnett’s T3 ... 98 

24 แสดงผลการเปรียบเทยีบความแตกตางของภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอ 
  สังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดานสาธารณสุข ดาน 
  เศรษฐกิจพอเพียง ดานเยาวชน ดานสิง่แวดลอม ดานศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  
  จําแนกตามระดับการศึกษา ............................................................................... 100 

25 แสดงผลการเปรียบเทยีบความแตกตางของภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอ 
  สังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดานสาธารณสุข จําแนกตาม 
  ระดับการศกึษา โดยเปรียบเทียบรายคูดวยวธิี LSD ........................................... 102 

26 แสดงผลการเปรียบเทยีบความแตกตางของภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอ 
  สังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดานสาธารณสุข ดานเยาวชน  
  ดานสิ่งแวดลอม ดานศาสนาและศลิปวฒันธรรม จําแนกตามรายได .................... 104 

27 แสดงผลการเปรียบเทยีบความแตกตางของภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอ 
  สังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดานเศรษฐกิจพอเพียง  
  จําแนกตามรายได ............................................................................................ 105 

28 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารเก่ียวกับกิจกรรมเพ่ือ 
  สังคมกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย  
  จํากัด (มหาชน) ................................................................................................ 106 

29 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการรับรูเก่ียวกับกิจกรรมเพ่ือสังคมกับ 
  ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด  
  (มหาชน) .......................................................................................................... 108 

30 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางภาพลักษณดานความรับผดิชอบตอสังคม 
  ของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) กับพฤติกรรมผูใชบริการธนาคารไทย 
  พาณิชย จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ............................................. 111 

31 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางภาพลักษณดานความรับผดิชอบตอสังคม 
  ดานเยาวชนของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) กับพฤติกรรมผูใชบริการ 
  ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ........................... 112 

 
 



 

บัญชีตาราง (ตอ) 
 

ตาราง หนา 
32 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางภาพลักษณดานความรับผดิชอบตอสังคม 

  ดานสิ่งแวดลอมของธนาคารไทยพาณชิย จํากัด (มหาชน) กับพฤติกรรม 
  ผูใชบริการธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร .......... 114 

33 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางภาพลักษณดานความรับผดิชอบตอสังคม 
  ดานศาสนา และศลิปวัฒนธรรมของธนาคารไทยพาณชิย จํากัด (มหาชน) กับ 
  พฤติกรรมผูใชบริการธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในเขต 
  กรุงเทพมหานคร .............................................................................................. 115 

34 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางภาพลักษณดานความรับผดิชอบตอสังคม 
  ดานสาธารณสุขของธนาคารไทยพาณชิย จํากัด (มหาชน) กับพฤติกรรม 
  ผูใชบริการธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร .......... 117 

35 แสดงการสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ............................................................... 119 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

บัญชีภาพประกอบ 
 

ภาพประกอบ หนา 
      1   แสดงโมเดลพฤติกรรมผูบริโภค......................................................................... 11 
      2  แสดงกระบวนการรบัรู (The Perceptual Process)............................................. 33 
      3  แสดงขั้นตอนการเรยีนรู..................................................................................... 34 

 
 
 
 



บทที่ 1 
บทนํา 

ภูมิหลัง 
 การสรางธุรกิจใหเติบโตแบบยั่งยืนในภาวะที่มีการแขงขันจําเปนตองอาศัยรากฐานมวลชน 
หรือกลุมลูกคาที่ภักดีตอตราสินคา หรือ องคกรอยางเหนียวแนน การที่จะสามารถยึดครองใจและ
ความภักดีจากลูกคาไดยาวนาน ยอมตองมี “ความดี” อยูในตัวที่จะกอใหเกิดความยั่งยืนของธุรกิจ
นั้นๆ กระบวนการบริหารจัดการองคกรธุรกิจยุคใหม จึงเพ่ิมหนาที่ความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอมขึ้น ซึ่งเปนแนวทางการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development) เปนหนึ่งใน
ยุทธศาสตรทางธุรกิจอยางจริงจัง นอกเหนือจากการมุงเนนการเจริญเติบโตของยอดขายและผลกําไร 
ธุรกิจไดนําแนวคิดและกิจกรรมที่เรียกวา CSR หรือความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ 
(Corporate Social Responsibility: CSR) เขามาใชอยางจริงจังมากขึ้น  
 จุดเร่ิมตนของกระแสความรบัผิดชอบตอสังคมขององคกร (Corporate Social Responsibility:  
CSR) เปนการตอยอดความคิดจากแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในปทศวรรษ 1980 แตแนวคิด CSR 
เปนรูปรางชัดเจนมากขึ้นเม่ือผานการผลักดันขององคการสหประชาชาติ ในป พ.ศ. 2542 (ค.ศ. 1999) 
ในการประชุม World Economic Forum นําโดยนายโคฟ อันนัน เลขาธิการองคการสหประชาชาติ
(UN) รวมกับ 5 หนวยงานของ UN ( ILO ,UNDP, UNEP, UNCHR, UNIDO) และภาคธุรกิจ โดยได
เรียกรองใหองคกรธุรกิจในทุกประเทศเปนพลเมืองที่ดีของโลก ซึ่งมีการเสนอบัญญัติ 9 ประการ ที่
เรียกวา The UN Global Compact ไวเปนแนวทางในการรับผิดชอบตอสังคม ในเรื่องพ้ืนฐาน เชน 
การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม สิทธิมนุษยชน สิทธิในแรงงาน เปนตน นอกจากนี้องคการความ
รวมมือดานเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and Development: 
OECD) ไดมีการออกแนวปฏิบัติสําหรับบรรษัทขามชาติ (Guideline for MNE’s Revision 2000) รวม 
7 เร่ืองประกอบดวย (1) การจางงานและแรงงานสัมพันธ (2) สิทธิมนุษยชน (3) สิ่งแวดลอม (4) การ
เปดเผยขอมูล (5) การแขงขัน (6) การเสียภาษีที่ถูกตอง และ (7) การถายทอดวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี แนวปฏิบัติดังกลาวไมไดเปนเพียงขอเสนอแนะใหบรรษัทขามชาติมีความรับผิดชอบตอ
สังคมเทาน้ัน แตยังรวมถึงการเสนอแนะใหบรรษัทขามชาติติดตอคาขายกับคูคาอยางมีความ
รับผิดชอบตอสังคมดวย เพราะฉะนั้น ธุรกิจที่ไมมีการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม เชน 
การสรางปญหาตอส่ิงแวดลอม มีปญหาเรื่องการใชแรงงาน บริษัทเหลาน้ีจะไมสามารถสงสินคาไปขาย
ใหบรรษัทขามชาติหรือในประเทศ OECD ได  
 สําหรับในประเทศไทยนั้น มีความเคลื่อนไหวท่ีเดนชัดหลาย ๆ เร่ืองที่สนับสนุนแนวทาง
ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร (Corporate Social Responsibility: CSR) โดยสํานักงาน
มาตรฐานอุตสาหกรรมไดแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการ เขารวมกําหนดมาตรฐานระหวางประเทศ
เร่ืองความรับผิดชอบตอสังคมวาดวยมาตรฐาน ISO 26000 ซึ่งประกอบดวย 7 หลักการของความ
รับผิดชอบตอสังคม (7 SR Principles) (1) ความรับผิดชอบ (2) ความโปรงใส (3) จริยธรรม (4) 
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ความสําคัญของผูที่มีสวนไดสวนเสีย (5) เคารพตอหลักนิติธรรม (6) ยอมรับในมาตรฐานสากล (7) 
เคารพตอสิทธิมนุษยชน และ 7 หัวขอหลัก (Core Subjects) ประกอบดวย (1) ธรรมาภิบาล (2) สิทธิ
มนุษยชน (3) การปฏิบัติดานแรงงาน (4) สิ่งแวดลอม (5) การปฏิบัติที่เปนธรรม (6) ประเด็นดาน
ผูบริโภค และ (7) การพัฒนาและการมีสวนรวม ซึ่งไดประกาศใชแลวเม่ือพฤศจิกายน 2553 
มาตรฐานดังกลาวแสดงใหเห็นวาความรับผิดชอบตอสังคมเปนส่ิงที่องคกรธุรกิจตองตระหนักถึง การ
แสดงออกถึงความรับผิดชอบตอสังคมนั้นเปนการแสดงออกถึงการเปนพลเมืองดีขององคกรธุรกิจ ซึ่ง
จะมีสวนชวยทําใหภาพลักษณขององคกรธุรกิจดีขึ้น  
 และจากกระแสเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจที่ไดรับความสนใจมากขึ้น 
ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย โดยการสนับสนุนจากโครงการองคกรสนับสนุนธุรกิจ สถาบันคี
นันแหงเอเชียจึงไดทําการศึกษาวิจัยสํารวจพฤติกรรม ทัศนคติของผูบริโภคเก่ียวกับความรับผิดชอบ
ตอสังคมขององคกรธุรกิจในประเทศไทย (Servey on Consumer’s Behavior and Attitude toward 
Corporate Social Responsibility of the Business organization in Thailand) ขึ้น โดยการสํารวจ
ชาวกรุงเทพฯ เก่ียวกับความรู ความเขาใจ พฤติกรรม และทัศนคติที่มีตอความรับผิดชอบตอสังคม
ขององคกรธุรกิจในประเทศไทย ดวยวิธีการสํารวจผานแบบสอบถาม และการสัมภาษณแบบกลุม 
(Focus Group Interview) ผลการวิจัยพบวา ชาวกรุงเทพฯ สวนใหญมีระดับความรู ความเขาใจ
เก่ียวกับความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจในประเทศไทย อยูในระดับคอนขางมาก ในดาน
การเลือกซ้ือสินคาและหรือบริการ ชาวกรุงเทพฯ สวนใหญรอยละ 50 มีความคิดที่จะเลือกซ้ือสินคา
และหรือบริการขององคกรธุรกิจที่มีความรับผิดชอบตอสังคม กลาวคือ จะซื้อผลิตภัณฑ หรือบริการ
จากองคกรธุรกิจที่ไมทําลายสิ่งแวดลอมเทาน้ัน จะอุดหนุนสินคาที่นํามาขายเพื่อหารายไดไป
ชวยเหลือผูดอยโอกาสทางสังคม จะไมสนับสนุนสินคาและหรือบริการจากองคกรธุรกิจที่ไมคํานึงถึง
ความปลอดภัยของคนงาน และจะแนะนําตอใหกับสมาชิกในครอบครัวและญาติพ่ีนองใหชวยกัน
สนับสนุนสินคาและบริการที่ไมทําลายส่ิงแวดลอม แตอยางไรก็ดี ปจจัยสําคัญในการตัดสินใจเลือกซ้ือ
สินคาและบริการสวนใหญในปจจุบัน ผูบริโภคยังคงพิจารณาจากคุณภาพ และราคาเปนหลัก หาก
สินคามีราคาและคุณภาพไมแตกตางกัน โดยท่ีสินคายี่หอหนึ่งเปนของบริษัทที่มีความรับผิดชอบตอ
สังคม และอีกยี่หอหน่ึงเปนของบริษัทที่ไมมีความรับผิดชอบตอสังคม ผูบริโภคก็จะเลือกสินคายี่หอ
ของสินคาของบริษัทที่รับผิดชอบตอสังคม 
 ดังน้ันในอนาคต "ราคา" จึงไมใชปจจัยเดียวที่จะเปนเคร่ืองมือในการตัดสินใจซื้อหรือเลือก
บริโภคสินคาหรือบริการนั้นๆ อีกตอไป หากแต "ความรับผิดชอบตอสังคม" ของบริษัทผูผลิตและ
ใหบริการจะถูกนํามาใชเปนเกณฑอีกปจจัยหน่ึงในการตัดสินใจซื้อหรือรับบริการ โดยองคกรธุรกิจที่มี
การจัดทํากิจกรรมเพ่ือสังคมและเห็นไดชัดเจน เชน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย บริษัท ปตท. 
จํากัด (มหาชน) บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) และ บริษัท บางจาก ปโตรเลียม จํากัด 
(มหาชน) 
 สําหรับธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ดวยสํานึกในการเปนสวนหนึ่งของสังคมไทย 
ธนาคารถือวาการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมเปนสวนสําคัญในดําเนินงานของธนาคาร ธนาคารจึงไดให
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ความสนับสนุนตลอดจนเขารวมกิจกรรม เพ่ือสาธารณกุศลและกิจกรรมตางๆ ที่เปนประโยชนตอ
สังคมมาอยางตอเน่ือง  
 จากการบริหารงานของธนาคารที่มิไดมุงเนนการทํากําไรสูงสุดเพียงอยางเดียว แตธนาคาร
ยังใหความสําคัญตอสังคม และส่ิงแวดลอม จึงทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยเก่ียวกับปจจัย
ตางๆ ที่มีอิทธิพลตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) ไดแก ลักษณะสวนบุคคล การเปดรับขาวสาร การรับรูเก่ียวกับกิจกรรมเพื่อสังคม และจาก
มุมมองที่วาภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมที่ดีขององคกรนาจะสงผลถึงพฤติกรรมของ
ผูใชบริการ และคาดวาขอคนพบที่ไดจากการศึกษาครั้งน้ี จะเปนขอมูลที่มีคุณคาตอการนําไปเปน
แนวทางใหกับองคการตางๆ ทั้งในสวนของภาครัฐ และเอกชนในการวางแผนจัดการเพ่ือสราง และ
สงเสริมภาพลักษณใหแกองคการ รวมถึงการปรับปรุงและพัฒนา กลยุทธความรับผิดชอบตอสังคม
ขององคการ(Corporate Social Responsibility: CSR) เพ่ือตอบสนองความตองการของทุกฝาย และ
เกิดประโยชนสูงสุดแกผูเกี่ยวของทั้งองคการ 

 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังนี้ 
 1. เพ่ือศึกษาขอมูลสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได ที่มีผลตอ
ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
 2.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารเก่ียวกับกิจกรรมเพื่อสังคมของ
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) กับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) 
 3.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูเก่ียวกับกิจกรรมเพ่ือสังคมของ ธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) กับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย 
จํากัด (มหาชน) 
 4.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคาร
ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) กับพฤติกรรมของผูใชบริการธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
 
ความสําคัญของการวิจัย 
 การศึกษาคนควาคร้ังน้ี กอใหเกิดประโยชนดังน้ี 
 1.  นําผลการวิจัยไปปรับปรุงและพัฒนา กลยุทธความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร
(Corporate Social Responsibility: CSR) เพ่ือเพ่ิมรายไดและเพิ่มสวนแบงทางการตลาด 
 2.  นําผลการวิจัยไปใชประโยชนในการวางแผนจัดการเพ่ือสรางและสงเสริมภาพลักษณ
ใหแกองคกร 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ กลุมผูบริโภคที่มีอายุ 18 ปขึ้นไป เปนผูใชบริการ 
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) และอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไมทราบจํานวน
ประชากรที่แนนอน 
  
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 กําหนดกลุมตัวอยางโดยกําหนดจากกลุมผูบริโภคท่ีมีอายุ 18 ปขึ้นไป เปนผูใชบริการ 
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) และอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร แตเน่ืองจากไมทราบ
จํานวนประชากรที่แนนอน ดังน้ันจึงกําหนดขนาดตัวอยาง โดยใชสูตรคํานวณประชากรกลุมตัวอยาง
ที่ไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน(กัลยา วานิชบัญชา. 2545: 74) โดยกําหนดระดับความเชื่อม่ัน 
95 % ไดขนาดตัวอยางจากการคํานวณ 385 ตัวอยาง แตเน่ืองจากการเก็บแบบสอบถามบางอยาง
อาจเกิดการไมสมบูรณ จึงไดเพ่ิมจํานวนตัวอยางไว 15 ตัวอยาง หรือ 5% รวมเปนขนาดกลุมตัวอยาง
ทั้งหมดเทากับ 400 ตัวอยาง สําหรับการเก็บขอมูลกลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังน้ี จะใชวิธีการสุม
ตัวอยางแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล โดยการนําแบบสอบถาม
ที่ไดจัดเตรียมไปจัดเก็บขอมูล ณ สาขาของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
 
 ตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจัย 
 ตัวแปรที่ใชในการศึกษามีดังนี้ 
 1.  ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแก 
  1.1 ลักษณะขอมูลสวนบุคคล ไดแก 
   1.1.1 เพศ 
    1.1.1.1 เพศชาย 
    1.1.1.2 เพศหญิง 
   1.1.2  อายุ 
    1.1.2.1 อายุ 18 - 30 ป 
    1.1.2.2 อายุ 31 – 40 ป 
     1.1.2.3 อายุ 41 ปขึ้นไป 
   1.1.3 อาชีพ 
    1.1.3.1 ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
    1.1.3.2 พนักงานบริษัทเอกชน 
    1.1.3.3 เจาของกิจการ 
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    1.1.3.4 รับจาง/อาชีพอิสระ 
    1.1.3.5 นักเรียน/นักศึกษา 
    1.1.3.6 อ่ืนๆ (ระบุ)………………… 
   1.1.4 ระดับการศึกษาสูงสุด 
    1.1.4.1 ต่ํากวาปริญญาตรี 
    1.1.4.2 ปริญญาตรี 
    1.1.4.3 สูงกวาปริญญาตรี 
   1.1.5 ระดับรายไดตอเดือน 
    1.1.5.1 นอยกวา 10,000 บาท 
    1.1.5.2 10,001 - 20,000 บาท 
    1.1.5.3 20,001 - 30,000 บาท 
    1.1.5.4 30,001 - 40,000 บาท 
    1.1.5.5 40,001 - 50,000 บาท 
    1.1.5.6 50,001 บาทขึ้นไป 
  1.2  การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับกิจกรรมเพ่ือสังคมขององคกร 
  1.3  การรับรูเก่ียวกับกิจกรรมเพ่ือสังคมขององคกร    
 2.  ตัวแปรตาม (Dependent Variable) แบงเปนดังนี้ 
  2.1  ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร 
   2.1.1  ดานเศรษฐกิจพอเพียง 
   2.1.2  ดานเยาวชน 
   2.1.3  ดานสิ่งแวดลอม 
   2.1.4  ดานศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
   2.1.5  ดานสาธารณสุข 
  2.2  พฤติกรรมของผูใชบริการธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
   2.2.1  ความรูสึกชื่นชอบธนาคารไทยพาณิชย 
   2.2.2  ความรูสึกวาธนาคารไทยพาณิชย เปนสถาบันการเงินที่นาเชื่อถือ 
   2.2.3  ความรูสึกภูมิใจ ถาไดใชบริการธนาคารไทยพาณิชย 
   2.2.4  แนวโนมที่จะใชบริการธนาคารไทยพาณิชย 
   2.2.5  แนวโนมที่จะบอกตอบุคคลที่รูจักใหมาใชบริการธนาคารไทยพาณิชย 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ เพ่ือใหเกิดความเขาใจในความหมายที่ตรงกัน ผูทําการวิจัยจึงขอ
กําหนดความหมาย และขอบเขตของศัพทตางๆ ไวดังนี้ 
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 1. ขอมูลสวนบุคคล หมายถึง ขอมูลทั่วไป ไดแก เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และ 
รายไดของผูใชบริการธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2.  การเปดรับขาวสารเก่ียวกับกิจกรรมเพื่อสังคม หมายถึง การเปดรับขอมูลขาวสาร
ของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับกิจกรรมเพ่ือสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) โดยพิจารณาจากความบอยคร้ังหรือความถี่ที่กลุมตัวอยางเปดรับ รับชม อานและ/หรือรับ
ฟงจากสื่อประเภทตาง ๆ ไดแก หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน อินเทอรเน็ต และสื่อเฉพาะกิจ (หมาย
เหตุ: การกําหนดรายการประเภทของสื่อน้ีมีที่มาจากขอมูลการสัมภาษณเจาหนาที่สื่อสารองคกร
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)) 
 3.  การรับรูเก่ียวกับกิจกรรมเพ่ือสังคม หมายถึง การรูจักและจดจําไดเก่ียวกับการมีอยู
ของกิจกรรมเพื่อสังคมตาง ๆ ของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ของผูใชบริการในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 4.  ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคม หมายถึง ภาพของธนาคารไทยพาณิชย 
จํากัด (มหาชน) ที่เกิดขึ้นในจิตใจของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครตามที่รูจัก เขาใจ และ/หรือ 
ไดมีประสบการณเก่ียวกับกิจกรรมประชาสัมพันธเพ่ือสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
ในที่นี้พิจารณาภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารในแงการสงเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียง สิ่งแวดลอม ทรัพยากรปาไม วัฒนธรรม ประเพณี ศีลธรรม เยาวชน และการสงเสริมชุมชน
ยั่งยืน  
 5.  กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการตางๆ ที่ธนาคาร
ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) จัดทําขึ้นเพ่ือชวยเหลือและสรางประโยชนใหแกสังคม ในที่นี้พิจารณา
วัดจากโครงการและกิจกรรมที่ทางธนาคารจัดทําขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเผยแพรในเว็บไซต 
www.scb.co.th จํานวน 10 โครงการ (สามารถดูรายละเอียดไดในบทที่ 3 ประวัติและความเปนมา
ของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)) ไดแก  
  5.1 โครงการพัฒนาเยาวชนตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง 
  5.2 โครงการมอบทุนการศึกษา 
  5.3 โครงการจัดงานมหกรรมเยาวชนพลังเยาวชนพลังสังคม“รวมสรางประเทศไทย..
ดวยการให” 
  5.4 โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน “กลาใหม…ใฝรู”  
  5.5 โครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 
  5.6 โครงการ SCB ชวนกันทําดี สรางฝายตนนํ้า 
  5.7 โครงการลดสลิป ปาไมงาม น้ําไมทวม 
  5.8 โครงการรวมกับมูลนิธิหอศิลปสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และ
มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุงในการจัดกิจกรรมตาง ๆ 
  5.9 โครงการจิตอาสา บริจาคโลหิตสูสภากาชาดไทย 
  5.10 โครงการสนับสนุนการฟนฟูชุมชนผูประสบภัยสึนามิ 
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 6.  พฤติกรรมของผูใชบริการ หมายถึง กระบวนการตัดสินใจใชบริการธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) ของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครที่ ไดแก ความชื่นชอบ ความเชื่อถือ 
ความภาคภูมิใจ การบอกตอ ประเภทบริการที่คาดวาจะใชบริการในอนาคต รวมถึงเหตุผลที่เลือกใช
บริการ  
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 กรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคม 
และภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมของผูใชบริการธนาคาร
ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวยตัวแปรที่ทําการวิจัย คือ ตัวแปร
อิสระ (Independent Variable) และตัวแปรตาม (Dependent Variable) ดังนี้ 
 

  ตวัแปรอิสระ (Independent Variable)  ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

การเปดรับขาวสารเก่ียวกับ
กิจกรรมเพ่ือสังคมของ ธนาคาร
ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

พฤติกรรมของผูใชบริการ 
 ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 

(มหาชน) 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

การรับรูเก่ียวกับกิจกรรมเพื่อ
สังคมของ  

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) 

 

ภาพลักษณดานความ
รับผิดชอบตอสังคมของ 

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) 

ลักษณะสวนบุคคล 
- Gender    เพศ 
- Age    อายุ 
- Career    อาชีพ 
- Education   ระดับการศึกษา 
- Income   รายได 
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สมมุติฐานในการวิจัย 
 1.  ขอมูลสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได ที่แตกตางกันมีผล
ตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ที่แตกตางกัน 
 2.  การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อสังคมมีความสัมพันธกับภาพลักษณดานความ
รับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  
 3.  การรับรูเก่ียวกับกิจกรรมเพ่ือสังคมมีความสัมพันธกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบ
ตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
 4.  ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมผูใชบริการธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคม และภาพลักษณ
ดานความรับผิดชอบตอสังคมที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมของผูใชบริการธนาคารไทยพาณิชย 
จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือใหการศึกษาครั้งน้ีดําเนินไปตามลําดับขั้นตอน ผูวิจัยได
ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของโดยกําหนดประเด็นในการนําเสนอดังนี้ 
 1. แนวคิดในดานพฤติกรรมผูบริโภค 
 2. แนวคิดของความรับผิดชอบตอสังคมขององคการ (CSR) 
 3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการเปดรับขาวสาร 
 4. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการรับรู 
 5. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับภาพลักษณ 
 6. ประวตัิและความเปนมาของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
 7. งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 
1. แนวความคิดในดานพฤติกรรมผูบริโภค 
 1.1  ความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค 
 อดุลย จาตุรงคกล (2545: 3) ไดสรุปพฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง สิ่งที่เก่ียวของกับการที่
ผูบริโภคทําการซื้อสินคาสําหรับการบริโภคสวนตัว หรือในครัวเรือน ซึ่งตรงกันขามกับพฤติกรรมการ
ซื้อขององคการตรงที่มันเปนบุคคลหรือกลุมที่ซื้อสินคาเพ่ือสถาบันหรือองคการเพื่อนําไปใชใน
องคการเทาน้ัน 
 อัครฤทธิ์ หอมประเสริฐ (2539: 13) ไดสรุปพฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การเลือกซ้ือ
เลือกใชและตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑหรือบริการใดๆ เพ่ือสนองความตองการและปรารถนาเพื่อใหไดรับ
ความพึงพอใจสูงสุด 
 นันทนา เจริญพิบูล (2546: 12) ไดสรุปพฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การกระทําของ
ผูบริโภคในการพิจารณาตัดสินใจซ้ือหรือบริโภคสินคาหรือบริการเพ่ือกอใหเกิดความพอใจสูงสุด
ดังน้ัน ความหมายของพฤติกรรมของผูบริโภค หมายถึง พฤติกรรมที่สนองความตองการของมนุษย
ในแงการซ้ือเพ่ือสนองบนพื้นฐานความตองการของตน ซึ่งในที่นี้ไมเก่ียวกับการซ้ือเพ่ือองคการ 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน และคนอ่ืนๆ (2550: 9) ไดสรุปพฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง พฤติกรรม
ซึ่งบุคคลทําการคนหา การซ้ือ การใช การประเมินผล และการใชจายในผลิตภัณฑและบริการ โดย
คาดวาจะตอบสนองความตองการของเขา หรืออาจหมายถึง กระบวนการตัดสินใจและลักษณะ
กิจกรรมของแตละบุคคลเม่ือทําการประเมินผล (Evaluating) การจัดหา (Acquiring) การใช (Using) 
และคาใชจาย (Disposing)  
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 1.2 การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน และคนอื่นๆ. (2550: 9) ไดสรุปการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค 
(Analyzing consumer behavior) เปนการวิจัยหรือคนหาเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อหรือใชของ
ผูบริโภคเพื่อทราบถึงลักษณะความตองการและพฤติกรรมของเขา คําตอบที่ไดจะชวยใหจัดกลยุทธ
การตลาดที่สามารถสนองความพึงพอใจผูบริโภคไดอยางเหมาะสม คําถามที่ชวยในการวิเคราะห
พฤติกรรมผูบริโภค คือ 6Ws และ 1H ซึ่งประกอบดวย Who? What? Why? Who? When? Where? 
และHow? เพ่ือคนหาคําตอบ 7Os ซึ่งประกอบไปดวย Occupants Object Organization Occasions 
Outlets and Operation  
 
ตาราง 1 แสดงคําถาม 7 คําถาม (6Ws และ 1H) เพ่ือหาคําตอบ 7 คําถาม (7Os) เก่ียวกับพฤติกรรม

ผูบริโภค 
 
คําถาม (6Ws และ 1H) คําตอบที่ตองการทราบ (7Os) 
1. ใครอยูในตลาดเปาหมาย  
    (Who is the target market?) 

ลักษณะกลุมเปาหมาย (Occupants) 
 

2. ผูบริโภคซ้ืออะไร 
    (Who dose the consumer buy?) 

ส่ิงท่ีผูบริโภคตองการซื้อ (Object) 
หรือคุณสมบัติผลิตภัณฑ (Product) 

3. ทําไมผูบริโภคจึงซื้อ 
    (Why dose the consumer buy?) 

วัตถุประสงคในการซื้อ (Objects) ผูบริโภคซ้ือเพ่ือสนองความตองการ
ทางดานรางกายและดานจิตใจซึ่งไดรับอิทธิพลจากปจจัยภายใน ปจจัย
ภายนอก และปจจัยเฉพาะบุคคล 

4. ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อ 
   (Who participates in the buying?) 

องคการ (Organizations) บทบาทของบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจ
ซื้อ ประกอบดวย 
1. ผูริเริ่ม 2. ผูมอีิทธิพล 3. ผูตัดสินใจซื้อ 4. ผูซือ้ 5. ผูใช 

5. ผูบริโภคซ้ือเมื่อใด 
   (When does the consumer buy?) 

โอกาสในการซื้อ (Occasions) 

6. ผูบริโภคซ้ือท่ีไหน 
   (Where does the consumer buy?) 

แหลง (Outlet) หรือชองทาง (Channel) ท่ีผูบริโภคไปซื้อ 

7. ผูบริโภคซ้ืออยางไร 
   (How dose the consumer buy?) 

ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ (Operation or buying process) ซึ่ง
ประกอบดวย 1. การรับรูปญหา 2. การคนหาหรือความตองการ 3. การ
ประเมินผลพฤติกรรม 4. การตัดสินใจซื้อ 5. ความรูสึกภายหลังการซื้อ 

           
 ที่มา: ศิริวรรณ เสรีรัตน และคนอื่นๆ. (2550). พฤตกิรรมผูบริโภค. หนา 10. 
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 1.3  โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน และคนอ่ืนๆ (2539: 19) ไดสรุปโมเดลพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer 
behavior model) การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคคอนขางสลับซับซอนเน่ืองจากมีตัวแปรที่เก่ียวของมี
แนวโนมเก่ียวของกันและมีอิทธิพลตอกัน โมเดลตางๆจะชวยกําหนดความคิดเก่ียวกับผูบริโภค
ทั้งหมดโดยการกําหนดตัวแปรที่เก่ียวของจากภาพประกอบ 1 

 
ภาพประกอบ 1 แสดงโมเดลพฤติกรรมผูบริโภค 

 
ที่มา: ศิริวรรณ เสรีรัตน และคนอื่นๆ. (2550). พฤตกิรรมผูบริโภค. หนา 19. 

 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน และคนอ่ืนๆ (2539: 19) ไดสรุปโมเดลพฤติกรรมผูบริโภคจาก
ภาพประกอบ 1 ดังในขางตนมีปจจัยตางๆท่ีมีอิทธิพลตอผูบริโภคประกอบดวยปจจัยที่สําคัญ 2 
ประการคือ 1. ปจจัยภายนอก (ปจจัยสิ่งแวดลอมดานสังคมวัฒนธรรม) 2. ตัวแปรภายใน (ปจจัยดาน
จิตวิทยา) ที่มีผลอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อ และกระบวนการตัดสินใจซื้อ ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้ 
  1. ปจจัยดานจิตวิทยา (Psychological factor) หรือตัวกําหนดเฉพาะของแตละบคุคล 
(Individual determinant) ประกอบดวย  
               1.1  ความตองการและการจูงใจ (Needs and motivation) การจูงใจ (Motivation) หรือ
สิ่งจูงใจ (Motives) หมายถึง พลังสิ่งกระตุน (Drive) ภายในแตละบุคคลซึ่งกระตุนใหบุคคลปฏิบัติ จาก
ความหมายน้ีพลังสิ่งกระตุนจะประกอบดวย พลังความตึงเครียด ซึ่งเกิดจากผลของความตองการที่
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ไมไดรับการตอบสนอง ความตองการของบุคคลทั้งที่รูสึกตัวและจิตใตสํานึกพยายามลดความตึง
เครียดโดยใชพฤติกรรมที่คาดวาจะสนองความตองการของเขา และทําใหผอนคลายความรูสึกตึง
เครียด จุดมุงหมายเฉพาะในการเลือกพฤติกรรมเปนผลจากความคิดและการเรียนรูของแตละบุคคล 
โมเดลของกระบวนการจูงใจ ประกอบดวย สภาพความตึงเครียด (Tension) ซึ่งเกิดจากความจําเปน 
(Need) ความตองการ (Wants) และความปรารถนา (Desires) ที่ยังไมไดรับการตอบสนอง 
(Unfulfilled) ซึ่งผลักดันใหบุคคลเกิดพฤติกรรมที่บรรลุจุดมุงหมาย คือ ความตองการที่ไดรับการ
ตอบสนองและสามารถลดความตึงเครียดได         
  1.2  บุคลิกภาพและแนวความคิดสวนตัว (Personality and self concept) หมายถึง 
ลักษณะดานจิตวิทยาภายในของบุคลซ่ึงชวยกําหนดและสะทอนถึงวิธีการซึ่งบุคคลหนึ่งตอบสนองตอ
สิ่งแวดลอมของเขา หรืออาจ หมายถึง การตอบสนองตอส่ิงกระตุนที่เปนส่ิงแวดลอม จากความหมาย
ของบุคลิกภาพ  จะเห็นไดวามุ งความสําคัญที่ลักษณะภายในของผูบ ริโภค  ประกอบดวย
คุณสมบัติเฉพาะอยาง ปจจัยและลักษณะทาทางซึ่งทําใหบุคคลหน่ึงแตกตางจากอีกบุคคลหน่ึง ซึ่ง
ลักษณะเหลานี้ มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑของแตละบุคคล แนวความคิดสวนตัว มี
ความหมายใกลเคียงกับคําวา บุคลิกภาพ ซึ่งแตละบุคคลมีแนวโนมจะซ้ือผลิตภัณฑหรือบริการจาก
ผูขายปลีกที่คุนเคยที่มีภาพลักษณหรือบุคลิกภาพที่สอดคลองกับภาพลักษณสวนตัวในสวนที่จะศึกษา
ถึงแนวคิดสวนตัวดานใดดานหนึ่งหรือหลายดานของบุคคล โดยการสํารวจภาพลักษณสวนตัวเพ่ือ
สรางความคิดสวนตัว การขยายความคิดสวนตัว (Extended self) และความเปนไปไดของการ
เปลี่ยนแปลงภาพลักษณสวนตัว (Altering the self image) 
  1.3  การรับรู (Perception) หมายถึง กระบวนการซึ่งแตละบุคคลเลือกสรร จัดระเบียบ
และตีความหมายสิ่งกระตุนออกเปนภาพที่มีความหมายและเปนภาพรวมขึ้นมา หรืออาจหมายถึง 
วิธีการที่เรามองโลกที่อยูรอบๆตัวเรา บุคคล 2 คนซ่ึงไดรับส่ิงกระตุนอยางเดียวกัน เง่ือนไขอยาง
เดียวกันแตจะมีอิทธิพลแสดงอาการรูจัก การเลือก การจัดระเบียบ และการตีความหมาย เปน
กระบวนการของแตละบุคคลซึ่งขึ้นกับความจําเปน (Needs) คานิยม (Values) และความคาดหวัง 
(Expectation) 
  1.4 การเรียนรู (Learning) หมายถึง กระบวนการซึ่งแตละบุคคลไดรับความรู 
(Knowledge) และประสบการณ (Experience) โดยการซื้อและบริโภค ซึ่งมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมที่เก่ียวของในอนาคต จากความหมายนี้จะเห็นลักษณะการเรียนรูของผูบริโภคเปน
กระบวนการ (Process) ซึ่งปรากฏและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยเปนผลจากความรูใหมที่ไดรับ
(จากการอาน การสังเกต หรือความคิด) หรือจากประสบการณที่แทจริง ทั้งความรูและประสบการณ
ใหมซึ่งจะมีผลตอพฤติกรรมอนาคต ในสถานการณที่คลายคลึงกัน จากความหมายน้ีเปนที่ชัดเจนวา
ผลลัพธจากการเรียนรูเปนผลจากความรู และ (หรือ) ประสบการณ คุณสมบัตินี้แสดงถึงความ
แตกตางของการเรียนรูจากพฤติกรรม จิตใตสํานึก 
  1.5  ทัศนคติ (Attitudes) หมายถึง ความโนมเอียงที่เรียนรูเพ่ือใหมีพฤติกรรมที่
สอดคลองกับลักษณะพึงพอใจหรือไมพึงพอใจที่มีตอสิ่งใด หรืออาจหมายถึง การแสดงความรูสึก
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ภายในที่สะทอนวาบุคคลมีความโนมเอียง พอใจหรือไมพอใจตอบางสิ่ง เชน ตราสินคา บริการ 
รานคาปลีก เน่ืองจากเปนผลของกระบวนการทางจิตวิทยา ทัศนคติไมสามารถสังเกตเห็นไดโดยตรง
แตตองแสดงวาบุคคลกลาวถึงอะไรหรือทําอะไร 
   2. ตัวแปรภายนอก (External variable) หรือตัวแปรสิ่งแวดลอมดานสังคมวัฒนธรรม 
(Socio-cultural environment) 
  2.1  กลุมอางอิง (Reference group) หมายถึง บุคคลหรือกลุมบุคคลซ่ึงใชเปนแหลง
อางอิง (หรือเปรียบเทียบ) อยางใดอยางหนึ่งหรือพฤติกรรมทั่วๆไป หรือหมายถึง บุคคลหรือกลุมซ่ึงมี
อิทธิพลที่สําคัญตอพฤติกรรมของบุคคล เปนกลุมอางอิงสําหรับการตัดสินใจซ้ือของบุคคล 
แนวความคิดพ้ืนฐานที่มีคุณคาในการทําความเขาใจถึงผลกระทบของบุคคลที่มีตอความเชื่อถือ 
ทัศนคติ และพฤติกรรมของบุคคลใดบุคคลหน่ึง ประโยชนจากแนวความคิดน้ีจากขอเท็จจริงที่วาการ
ทําความเขาใจผลกระทบของกลุมอิทธิพลที่มีตอความเชื่อถือ ทัศนคติ และพฤติกรรมของบุคคล 
รวมทั้งผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมผูบริโภคกลุมอางอิง 
  2.2  ครอบครัว (Family) หมายถึง บุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไปซึ่งผูกพันกันทางสายเลือด 
การแตงงานหรือการยอมรับใหอยูรวมกัน สมาชิกในครอบครัวจะเก่ียวของกัน เชน บิดา มารดา บุตร 
ซึ่งมีความสัมพันธดานใดดานหนึ่ง ซึ่งหนาที่ครอบครัว (Function of the family) หนาที่พื้นฐาน 4 
ประการของครอบครัวซึ่งเก่ียวของกับผูบริโภคดังนี้ 1. การสรางความเปนอยูที่ดีทางเศรษฐกิจ 
(Economic well-being) 2. การสนับสนุนดานอารมณ (Emotional support) 3. รูปแบบการดํารงชีวิต
ของครอบครัวที่เหมาะสม (Suitable family lifecycle) 4. กระบวนการทางสังคม (การขัดเกลา) ของ
สมาชิกในครอบครัว (Socialization of children and other family members)  
  2.3  ชั้นทางสังคม (Social class) หมายถึง การแบงกลุมภายในสังคม ภายในกลุม
ประเทศดวยบุคคลที่มีคานิยม (Valves) ความสนใจ (Interests) และพฤติกรรม (Behavior) อยาง
เดียวกัน กลุมบุคคลซ่ึงมีตําแหนงเทาเทียมกันในสังคม การจัดแบงสมาชิกของสังคมออกเปนระดับชั้น
ที่แตกตางกัน สมาชิกของแตละชั้นจะมีความสัมพันธกันทั้งในช้ันสังคมเดียวกันและสมาชิกของชั้น
สังคมอ่ืนๆ ที่สูงกวาหรือต่ํากวา 
  2.4  วัฒนธรรม (Culture) หมายถึง ผลรวมของการเรียนรู (Learning) ความเช่ือถือ 
(Belief) คานิยม (Values) และขนบธรรมเนียมประเพณี (Customs) ซึ่งกําหนดพฤติกรรมของ
ผูบริโภคในสังคมใดสังคมหนึ่ง หรือหมายถึง สวนรวมทั้งหมดทั้งหมดซึ่งประกอบดวย ความรู 
(Knowledge) ความเชื่อ (Belief) ศิลปะ (Art) ศีลธรรม (Moral) กฎหมาย (Law) ขนบธรรมเนียม
ประเพณี (Customs) ความสามารถ (Capacity) และอุปนิสัย (Habit) ของมนุษยซึ่งเปนสมาชิกใน
สังคม หรือหมายถึง ลักษณะที่แสดงความเจริญงอกงาม ความเปนระเบียบ ความกลมเกลียวกาวหนา
ของชาติและศีลธรรมอันดีงามของประชาชน โดยสรุปแลววัฒนธรรมมีความหมายครอบคลุมถึงทุก
อยางอันเปนแบบแผนในความคิดและการกระทําที่แสดงออกถึงวิถีชีวิตของมนุษยในสังคมของกลุมใด
กลุมหน่ึง หรือสังคมใดสังคมหนึ่ง 
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  2.5  วัฒนธรรมยอย (Subculture) หมายถึง กลุมวัฒนธรรมที่แตกตางกันซึ่งเปนสวนที่
ปรากฏชัดเจนในสังคมขนาดใหญและสลับซับซอน หรืออาจหมายถึง วัฒนธรรมที่ใชในกลุมที่มีอาชีพ 
เชื้อชาติ และสภาพแวดลอมตางกันซึ่งอาจจะมีความคลายคลึงกันหรือตางกับวัฒนธรรมของกลุมอ่ืน
ไมมากก็นอย โดยบุคคลแตละคนสามารถเลือกที่จะรวมกับกลุมที่ตนชอบ หรืออาจหมายถึง 
ความรูสึกนึกคิดและการกระทําของกลุมสมาชิกในสังคมซึ่งแตกตางไปจากสมาชิกสวนใหญของสังคม
นั้น เชน สําเนียง ภาษา คานิยม ศาสนา หรือวิถีการดํารงชีวิตอ่ืนๆ สมาชิกของกลุมวัฒนธรรมยอยแต
ละกลุมจะยึดม่ันในความเชื่อ (Beliefs) คานิยม (Value) และประเพณี (Custom) ที่แตกตางกับ
วัฒนธรรมยอยในสังคมเดียวกัน 
          3. กระบวนการตัดสินใจซื้อ (Buying decision process) 
  3.1  การรับรูปญหา (Problem recognition) หรือรับรูความตองการ 
 (Need recognition) 
  3.2  การคนหาขอมูลกอนการซ้ือ (Purchase search) 
  3.3  การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of the alternative) 
  3.4  การตัดสินใจซื้อ (Purchase decision) 
  3.5  การประเมินผลภายหลังการซื้อ (Post-purchase evaluation)  
 
 1.4  ปจจัยดานวัฒนธรรม 
   1.4.1  ความหมายวัฒนธรรม 
 ธงชัย สันติวงษ (2515: 219) ไดสรุปวัฒนธรรม หมายถึง พฤติกรรมของคนใดคนหนึ่งซ่ึง
ยึดถือ หรือเปนไปตามแบบอยางของตัวบุคคล หรือของสวนรวมในสังคมนั้นที่มีมาแตอดีต กลาวคือ 
ในอดีตเริ่มตนจากการสั่งสอนโดยพอแม ญาติผูใหญ ครูบาอาจารย ฯลฯ จะมีผลตอการบังคับใหแบบ
ลักษณะทาทาง (Personality traits) ขณะเดียวกันบุคคลตางๆเหลาน้ีในฐานะที่เปนสมาชิกของสังคม
ซึ่งก็มีเปาหมายตางๆรวมกัน และมีคานิยมที่เหมือนกันนั่นเอง จะประพฤติตนเปนไปตามแบบอยาง
ของสังคมนั้นเชนกัน สวนในอีกทางหนึ่งพฤติกรรมที่แสดงออกของบุคคลจะเปนไปในลักษณะ
เดียวกับบุคคลอ่ืนๆในสังคมเดียวกันโดยตรง กลาวคือ ในขณะที่ตัวบุคคลตองอาศัยอยูรวมกันกับ
บุคคลอ่ืนในสังคม บุคคลดังกลาวมักจะมีแนวโนมที่จะประพฤติตนใหเปนไปตามแบบของพฤติกรรม
ของสังคมนั้น และตามความเชื่อถือในสิ่งเดียวกันที่มีอยูรวมกัน สิ่งใดๆก็ตามที่สังคมนั้นยึดถือปฏิบัติ
จนเปน “ประเพณี” (Customs) จะกลายเปนส่ิงกดดัน (Press) ใหตัวบุคคลที่อยูในสังคมเดียวกันสราง
ความเชื่อถือ (Beliefs) สรางคานิยม (Values) และสิ่งจําเปนอ่ืนๆที่จะชวยใหคนปฏิบัติตน และดํารง
ชีพอยูไดในสังคมนั้น สรุปคือ คานิยม ทัศนคติ และสัญญลักษณอ่ืนๆที่มีความหมายที่มนุษยไดสราง
ขึ้นเพื่อพยายามจัดรูปแบบของพฤติกรรมมนุษย และรูปแบบของพฤติกรรมเหลาน้ีจะถายทอดจากชั่ว
อายุหนึ่งไปสูอีกชั่วอายุหนึ่ง 
 อดุลย จาตุรงคกุล (2546: 145) ไดสรุปวัฒนธรรม หมายถึง ตัวกําหนดหลักความตองการ
และพฤติกรรมของบุคคล คานิยม การรับรู ความนิยมชมชอบและพฤติกรรมซึ่งเขาไดมาจาก
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ครอบครัวของเขา ในแตละวัฒนธรรมจะประกอบไปดวยวัฒนธรรมยอยที่สามารถระบุไดเฉพาะเจาะจง
และมีการอบรมใหรูจักระเบียบของสังคม (Socialization) ในหมูมวลสมาชิก วัฒนธรรมยอยประกอบ
ไปดวยสัญชาติ ศาสนา กลุมสีผิวและเขตทางภูมิศาสตร วัฒนธรรมยอยบางทีอาจจะทําใหกลายเปน
สวนของตลาดและนักการตลาดมักออกแบบสินคาและโปรแกรมการตลาด (4P’s) พิเศษเฉพาะใหเขา
กับความตองการของตลาดดังกลาว พฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภคไดรับอิทธิพลวัฒนธรรมยอยโดย
กออิทธิพลตอความนิยมชมชอบในอาหาร การเลือกเส้ือผา การพักผอนและหาประกอบอาชีพ คานิยม
ในเมืองอาจใหคุณคาตอ “บุคคลที่มีการศึกษาสูง” 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน (2550: 259-260) ไดสรุปวัฒนธรรม หมายถึง ผลรวมของการเรียนรู 
ความเช่ือ คานิยม และขนบธรรมเนียมประเพณี ซึ่งกําหนดพฤติกรรมของผูบริโภคในสังคมใดสังคม
หน่ึง หรือหมายถึง สวนรวมทั้งหมดซึ่งประกอบดวยความรู ความเชื่อ ศิลปะ ศีลธรรม กฎหมาย 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ความสามารถ และอุปนิสัยของมนุษยซึ่งเปนสมาชิกของสังคม หรือหมายถึง 
ลักษณะที่แสดงความเจริญงอกงาม ความเปนระเบียบ ความกลมเกลียวกาวหนาของชาติ และ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน โดยสรุปแลววัฒนธรรมมีความหมายคลอบคลุมถึงทุกอยางอันเปนแบบ
แผนในความคิดและการกระทําที่แสดงออกถึงวิถีชีวิตของมนุษยในสังคมของกลุมใดหนึ่งหรือสังคมใด
สังคมหนึ่ง มนุษยไดสรางระเบียบ กฎเกณฑ วิธีการในการปฏิบัติ การจัดระเบียบ ตลอดจนระบบ
ความเช่ือ คานิยม ความรู และเทคโนโลยีตางๆในการควบคุมและใชประโยชนจากธรรมชาติ ตาม
ประกาศของกระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. 2485 ไดแบงวัฒนธรรมไว 4 ประเภทดวยกัน และถือวาเปน
การแบงประเภทในทางปฏิบัติ 
 อัมรา พงศาพิชญ (2533: 1) ไดสรุปวัฒนธรรม คือ สิ่งที่มนุษยสรางขึ้น กําหนดขึ้น มิใชสิ่งที่
มนุษยทําตามสัญชาติญาณ อาจเปนการประดิษฐวัตถุสิ่งของขึ้นใช หรืออาจเปนการกําหนด
พฤติกรรมหรือความคิด ตลอดจนวิธีการหรือระบบการทํางาน 
 เสรี วงศมณฑา (2542: 171) ไดสรุปวัฒนธรรม (Culture) หมายถึง แนวทางการดําเนินชีวิต
ที่สมาชิกของสังคมใดสังคมหนึ่งยอมรับและยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติรวมกันเพ่ือใหสังคมเจริญงอก
งาม 
                  
 1.4.2 ลักษณะของวัฒนธรรม  
 เสรี วงศมณฑา (2542: 171-175) ไดสรุปลักษณะของวฒันธรรมมีดังนี้ 
 1. วัฒนธรรมปนคนในสังคมดวยมือที่ไมอาจมองเห็นได (The Hand of Culture Is 
Invisible) การที่คนเราเติบโตขึ้นมาในสังคมนั้นยอมถูกหลอหลอมโดยวัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อ 
โลกทัศน ตลอดจนคานิยม ทําใหเกิดเอกลักษณของพฤติกรรมของคนในสังคมนั้น 
 2. วัฒนธรรมเปนสิ่งบงชี้ความตองการของมนุษยในสังคม (Culture Specified Social 
Needs) การที่คนเราเติบโตใหญในสังคมใดสังคมหนึ่งยอมตองเรียนรูความตองการของคนในสังคม
นั้น ทําใหคนในสังคมสามารถกําหนดความทะเยอทะยานวาอยากเปนอะไร อยากไดอะไร ซึ่งความ
ตองการดานตางๆ ของคนในสังคมในแตละวัฒนธรรมจะมีความแตกตางกันไป 
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 3. วัฒนธรรมเปนส่ิงที่เราเรียนรูได (Culture Is Learned) วัฒนธรรมไมใชสิ่งที่เรามีอยูกับ
ตัวเองตั้งแตเกิดแตเปนส่ิงที่เราคอยๆ เรียนรูจากการอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคม เราเรียนรูวัฒนธรรมได
ดวยวิธีการตอไปน้ี 
 4. วัฒนธรรมเปนส่ิงที่คนในสังคมปฏิบัติตาม (Culture Is Shared) วัฒนธรรมเปนส่ิงที่คน
สวนใหญในสังคมนั้นๆ ยอมรับและยึดถือเปนแนวทางของการดําเนินชีวิตรวมกัน 
 5. วัฒนธรรมเปนสิ่งที่มีพลวัตร (Culture Id Dynamic) หมายความวาวัฒนธรรมเปนส่ิงที่ไม
หยุดน่ิง มีการเปลี่ยนแปลงไดตามสถานการณของสังคม ตามความเคลื่อนไหวของบุคคล และตาม
สภาพแวดลอมของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 
 
 1.4.3 องคประกอบของวฒันธรรม (Components of Culture)  
 เสรี วงศมณฑา (2542: 171-175) ไดสรุปลักษณะของวฒันธรรมมีดังนี้ 
 1. วิสัยทัศนอันสุนทรีย (Rhetorical Vision) คือภาพไกลเบื้องหนา เปนสิ่งปรารถนาให
สังคมของเราเปน 
 2. เรื่องราวและตํานาน (Stories and Legends) ทุกสังคมจะมีเรื่องราวและตํานานที่เลาขาน
กันมาและเรื่องที่เลาและตํานานเหลาน้ันก็จะสงผลทําใหเกิดเปนวัฒนธรรม 
 3. ความสัมพันธของสมาชิกในสังคม (Relationship) ในแตละสังคมบุคคลมีความสัมพันธที่
แตกตางกันออกไป เชน ในสังคมไทยมีการนับญาติกันอยางกวางขวาง เราเรียกผูใหญดวยการใชคํา 
นับญาตินําหนา เชน พ่ี ปา นา อา เปนตน 
 4. ภาษา (Language) ภาษาจะแฝงวัฒนธรรมความเปนอยูในแตละทองถิ่นเอาไวเสมอและ
ภาษายังแสดงความเปนเอกลักษณอยางหน่ึงของวัฒนธรรมดวย 
 5. อุปกรณเคร่ืองใช (Artifacts) ในแตละวัฒนธรรมจะมีการใชอุปกรณเคร่ืองใชที่แตกตาง
กัน เชน อุปกรณที่ใชในการบริโภคอาหาร อาวุธ เคร่ืองแตงกาย เปนตน 
 6. แกนสารของสังคม (Theme) ในแตละวัฒนธรรมนั้นสามารถที่จะมีแกนสารแตกตางกัน
ออกไป เชน ประเทศไทยยึดม่ันในชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 
 7. กริยามารยาท (Manners) ในแตละวัฒนธรรมจะมีกิริยา ทาทางที่แตกตางกันออกไป 
เชน ประเทศไทยจะพูดจาออนหวาน ใหความเคารพผูใหญ 
 8. ประเพณีและพิธีกรรม (Rites) ทุกสังคมจะมีประเพณีที่สมาชิกในสังคมยึดถือปฏิบัติ
รวมกันและแตละสังคมจะมีความเชื่อและการปฏิบัติที่แตกตางกันออกไป 
 9. ธรรมเนียมปฏิบัติ (Rituals) ในแตละสังคมตั้งแตเล็กจนโตจะตองผานกระบวนการและ
ธรรมเนียมปฏิบัติมากมาย ซึ่งในแตละสังคมก็จะมีธรรมเนียมปฏิบัติที่แตกตางกัน 
 10. หลักคิด (Ideology) นอกเหนือจากสิ่งที่มองเห็นไดแลว เร่ืองของความคิดก็เปนสวน
หน่ึงของวัฒนธรรมซึ่งในแตละสังคมจะมีการแสดงออกพฤติกรรมที่แตกตางกันไปตามวัฒนธรรมของ
ตัวเอง 
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 1.5  ปจจัยดานคานิยม 
 อดุลย จาตุรงคกุล (2545: 380-381) ไดสรุปคานิยม (Value) เปนความเชื่อที่คนในสังคมมี
ความเชื่อถือ และนิยมใชรวมกัน (Shared Beliefs) หรือเปนบรรทัดฐานของกลุม (Group Norms) ที่
ถูกปลูกฝงเขาสูตัวบุคคล บางครั้งความเชื่อหรือบรรทัดฐานดังกลาวน้ีอาจถูก “ปรับแตง” ไปบาง 
คานิยมของวัฒนธรรมหรือคานิยมของสังคม (Cultural Values or Social values) มีการใชรวมกันใน
กลุมบุคคลทั่วไปหลายกลุม แตคานิยมของตัวบุคคล (Personal Values) เปนลักษณะที่แตละบุคคลใช
และไมมีการรวมใชกันทุกคนหรือทุกกลุม แมวาคานิยมนั้นจะไดรับอิทธิพลจากครอบครัว ศาสนาและ
ประเทศซ่ึงถือกําหนดมาจากที่เดียวกันก็ตาม ในขณะที่การศึกษาเรื่องบุคลิกภาพของผูบริโภคเนนที่
ทําไมบุคคลจึง แตกตางไปจากบุคคลอ่ืนในเรื่องคานิยมของผูบริโภคเนนที่เปาหมาย ซึ่งบุคคลกําลัง
แสวงหา ในทางจิตวิทยาคานิยมคือการแสดงทางความนึกคิดเก่ียวกับความตองการ ซึ่งเปนความ
ตองการที่จะไดรับการเปลี่ยนแปลงใหเปนความจริงที่ยอมรับกันในสังคม อีกนัยหน่ึงคานิยมคือ ความ
คิดเห็น (ideas) ของเรา เรื่องสิ่งที่เราปรารถนา คานิยมแบงออกเปน 2 ประเภทคือ 
 1. Terminal (or end state) Values เปนเปาหมายที่เราด้ินรนแสวงหาหรือสรางขึ้นมา เชน 
ความสุข ความฉลาด เปนตน 
 2. Instrumental (or means) Values เปนวิถีทางการปฏิบัติตนเพ่ือชวยใหเราบรรลุถึง
เปาหมายเหลาน้ัน (Terminal Values) เชน ประพฤติซื่อสัตย ยอมรับในความรับผิดชอบ 
 สาโรช บัวศรี (2525: 10-11) ไดสรุปคานิยมแบงออกเปน 2 ประเภทคือ 
 1. คานิยมพ้ืนฐาน (Basic value) ประกอบไปดวย 
  1) ศีลธรรม  
  2) คุณธรรม  
  3) ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม  
  4) กฎหมาย  
 2. คานิยมวิชาชพี (Professional value) ประกอบไปดวย 
  1) อุดมการณในวิชาชีพของตน 
  2) วินัยของวชิาชีพของตน 
  3) มารยาทของวิชาชีพของตน 
  4) พระราชบญัญัติเก่ียวกบัวิชาชีพโดยตรง 
 อํานวย ฉ่ํารักษสินธ (2531: 21) ไดสรุปคานิยมแบงออกเปน 5 ประเภทคือ 
 1. คานิยมทางวัตถุ เปนคานิยมที่เก่ียวกับความจําเปนทางดานรางกายของมนุษย 
 2. คานิยมทางสังคม เปนคานิยมที่ชวยใหเกิดความรัก ความผูกพันและความตองการของ
บุคคล 
 3. คานิยมทางความจริง เปนคานิยมสําหรับผูตองการความรูสําหรับนักวิทยาศาสตร ซึ่ง
ตองการคนควากฎแหงธรรมชาติ 
 4. คานิยมทางจริยธรรม เปนคานิยมที่ทําใหเกิดความรบัผิดชอบชัว่ดี 
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 5. คานิยมสุนทรียะ เปนคานิยมที่ทําใหเกิดความซาบซึ้งในความดีงาม 
 6. คานิยมศาสนา เปนคานิยมเก่ียวกับความปรารถนา ความสมบูรณของชีวิต รวมทั้งความ
รักและการบูชาของศาสนา 
  
 1.6  วัฒนธรรมและคานิยมในสังคม 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน และคนอ่ืนๆ (2548) ไดสรุปวัฒนธรรมและคานิยมในสังคม (Culture and 
Social Values) วัฒนธรรมจะเปนตัวกําหนดคานิยมในสังคมในหลายๆ ประเด็นดังตอไปน้ี 
 1. ครอบครัว (Family) วัฒนธรรมจะกําหนดบทบาทของคนในสังคมและความสัมพันธของ
สมาชิกในสังคม 
 2. บทบาทของคนในแตละวัย (Age Group Focus) วัฒนธรรมของแตละสังคมจะเปน
ตัวกําหนดวาเด็ก หนุม สาวตลอดจนผูอาวุโสสามารถทําอะไรไดบางจึงจะเหมาะสมกับวัยของตนเอง
ถาทําแตกตางไปถือวาไปไมเหมาะสม 
 3. ลักษณะของรูปราง (Body Figure) บางวัฒนธรรมอวนจะดูดี จะดูสวย บางวัฒนธรรม
ตองผอมจึงจะดูสวย 
 4. การใชวัสดุสิ่งของ (Materials) วัฒนธรรมจะเปนตัวกําหนดวาเราใชวัสดุสิ่งของอะไรบาง
เพ่ือดํารงชีวิต 
 5. มาตรฐานแหงสุนทรีย (Orientation towards Aesthetics) คนเราที่อยูตางวัฒนธรรมจะ
มองวาอะไรสวยหรือไมสวยแตกตางกัน 
 6. ความเปนพหุนิยม (Pluralism) หมายถึง การยอมรับความแตกตางระหวางกลุมตางๆ ที่
มีอยูในสังคมทําใหเกิดวัฒนธรรมยอยหรือวัฒนธรรมเฉพาะกลุม 
 7. ความทะเยอทะยาน (Aspiration) วัฒนธรรมจะมีผลตอความปรารถนาของคนวาตองการ
ที่จะเปนอะไรตองการอะไรเปนเปาหมายของชีวิต 
 8. รูปแบบการดําเนินชีวิตและมารยาทสังคม (Ways of Livings, Including Social 
Manners) วัฒนธรรมเปนตัวกําหนดวาในแตละวันตั้งแตเชาจนค่ําเราใชชีวิตอยางไร 
 9. มาตรฐาน (Standards) วัฒนธรรมจะเปนตัวกําหนดมาตรฐานวาอะไรดี อะไรเลว อะไร
ใชได อะไรใชไมได อะไรสะอาด อะไรสกปรก อะไรมีคุณธรรม สิ่งเหลาน้ีจะแตกตางกันไปในแตละ
สังคม 
 
2. แนวคดิของความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร (CSR) 
 2.1 ความหมาย 
 ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร Corporate Social Responsibility หรือ CSR ปจจุบัน
ยังไมมีความหมายของความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรที่เปนหน่ึงเดียว แตมีองคกร สถาบัน และ
ผูเชี่ยวชาญตางๆ ที่เก่ียวของ ไดใหคําจํากัดความไวมากมาย ดังนี้ 
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 สภาธุรกิจโลกเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน (World Business Council for Sustainable 
Development) (CSR: Meeting Changing Expectations, 1999) ความรับผิดชอบตอสังคมของ
องคกร คือความมุงม่ันหรือพันธะสัญญาที่ธุรกิจมีอยูอยางตอเน่ืองในการที่จะประพฤติปฏิบัติอยางมี
จริยธรรมและมีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจดวยการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผูใชแรงงาน
ตลอดจนครอบครัวของเขาเหลาน้ัน ตลอดจนมีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจในการพัฒนาชุมชน
ทองถิ่นและสังคมในวงกวาง 
 องคการสหประชาชาติวาดวยการคาและการพัฒนา (UNTAD) ความรับผิดชอบตอสังคม
ของธุรกิจ คือ การที่บริษัทเขาไปเกี่ยวของและมีผลกระทบเชิงบวกตอความตองการและเปาหมายของ
สังคม 
 คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission Green Paper) ความรับผิดชอบตอสังคม
ของธุรกิจ (CSR) คือ แนวคิดที่บริษัทจะบูรณาการ งานดานสังคมและสิ่งแวดลอมเขาไปในกิจการของ
ประเทศ และการปฏิสัมพันธของผูเก่ียวของ (Stakeholder) โดยสมัครใจ 
 องคการระหวางประเทศ วาดวยการมาตรฐาน (ISO) ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ
(CSR) คือ การที่องคกรตอบสนองตอประเด็น ดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยมุงที่การให
ประโยชนหลัก คน ชุมชน และสังคม นอกจากน้ัน ยังเปนเรื่องของบทบาท ขององคกรธุรกิจในสังคม
และความคาดหวังของสังคมที่มีตอองคกรธุรกิจ โดยจะตองทําดวยความสมัครใจ และผูบริหารจะตอง
มีบทบาทเก่ียวของกับกิจกรรมตาง ๆ โดยสามารถวัดผลไดใน 3 มิติ คือการวัดผลทางเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดลอม นําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน 
 ซามูเอล ซี เซอโต (Samuel C. Certo, . 2003 . P.48) ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ
เอกชน หมายถึง การบริหารจัดการที่เปนการปกปองและปรับปรุงสวัสดิการของสังคม (Welfare of 
society) โดยรวมและผลประโยชนขององคกร (Interest of organization) 
 พอล วิเด็น (2549) ความรับผิดชอบดานสังคมขององคกรธุรกิจ (CSR) หมายถึง ความ
รับผิดชอบที่องคกรธุรกิจพึงมีตอผลกระทบ จากการดําเนินงานธุรกิจที่เกิดขึ้นตอสังคม หรือการมีสวน
รวมรับผิดชอบปญหาของสังคมที่องคกรธุรกิจมีความเกี่ยวของ ซึ่งประกอบดวย 3 ดานหลัก คือ 
ความรับผิดชอบตอผูบริโภค ความรับผิดชอบตอแรงงาน และความรับผิดชอบตอสภาพแวดลอม 
 ไพบูลย วัฒนศิริธรรม (2549) ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ (CSR) อาจสรุปไดดังน้ี 
คือ (1) ไมทําส่ิงที่เปนผลเสียตอสังคมทั้งทางตรงและทางออม (2) ทําส่ิงที่เปนคุณประโยชนตอสังคม
ทั้งทางตรงและทางออม (3) พัฒนาตัวเองใหมีคุณธรรม คุณภาพ และประสิทธิภาพ อยางดีที่สุด 
 เครือขายธุรกิจรวมรับผิดชอบตอสังคมไทย (Thai Cooperate Social Responsibility) 
ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ (CSR) หมายถึง การดําเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองคกรที่
คํานึงถึงผลกระทบตอสังคมทั้งในระดับใกลและไกล ดวยการใชทรัพยากรท่ีมีอยูในองคกรหรือ
ทรัพยากรจากภายนอกองคกร ในอันที่จะทําใหอยูรวมกันในสังคมไดอยางเปนปกติสุข 
 กลาวโดยสรุปคือ ความรับผิดชอบตอสังคมธุรกิจ (CSR) หมายถึง การดําเนินธุรกิจตาม
กฎหมายและจริยธรรม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูที่เก่ียวของโดยตรงตอความสําเร็จขององคกร 
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ไดแก พนักงาน ผูถือหุน ลูกคา คูแขงขัน เจาหน้ี ตลอดจนผูที่ไดรับผลกระทบจากการประกอบธุรกิจ
ทางตรงและทางออม ไดแก ชุมชน รัฐบาล กลุมรณรงค สื่อมวลชน สาธารณชน ดังน้ันธุรกิจตองแสดง
บทบาทความเปนผูนําในสิ่งที่ถูกตอง และเปนประโยชนตอสังคมชุมชน และสิ่งแวดลอม 
  
 2.2 ประเภทของงาน CSR 
 สถาบันไทยพัฒน ไดจัดประเภทของงาน CSR ออกเปน 3 กลุม โดยพิจารณาตามบทบาท
และความเกี่ยวของกับหนวยงาน ประกอบดวย 
 1. CSR-after-process ที่มักใชคําในภาษาไทยวา "กิจกรรมเพ่ือสังคม" คือ การดําเนิน
กิจกรรม (activities) ของหนวยงาน ซึ่งโดยมากเปนองคกรธุรกิจที่แสวงหากําไร เพ่ือสรางใหเกิด
ประโยชนแกสังคมในดานตางๆ โดยกิจกรรมที่ดําเนินการนั้นมักแยกตางหากจากการดําเนินธุรกิจที่
เปนกระบวนการ (process) หลักของกิจการและเกิดขึ้นภายหลัง เชน การแกไขเยียวยาชุมชนที่ไดรับ
ผลกระทบทางมลพิษจากการประกอบการ การแจกจายส่ิงของชวยบรรเทาสาธารณภัย การเปน
อาสาสมัครชวยบําเพ็ญสาธารณประโยชน ซึ่งกิจกรรมเพ่ือสังคมเหลาน้ีมักเปนกิจกรรมที่อยูนอกเหนือ
เวลาทํางานตามปกติ 
 2. CSR-in-process ซึ่งปจจุบันมักเรียกกันวา "ธุรกิจเพื่อสังคม" คือ การดําเนินความ
รับผิดชอบตอสังคมที่อยูในกระบวนการทํางานหลักของกิจการ หรือเปนการทําธุรกิจที่หากําไรอยางมี
ความรับผิดชอบ เชน การปองกันหรือกําจัดมลพิษในกระบวนการผลิตเพ่ือไมใหสงผลกระทบตอ
ชุมชน การผลิตสินคาและบริการที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานตามขอกําหนดในฉลากผลิตภัณฑ การ
เปดเผยขอมูลผลิตภัณฑอยางถูกตองครบถวนตอผูบริโภค การชดเชยความเสียหายใหแกลูกคาที่เกิด
จากความผิดพลาดและความบกพรองของพนักงาน ซึ่งการดําเนินความรับผิดชอบเหลาน้ีถือเปน
กิจกรรมที่อยูในเวลาทํางานปกติของกิจการ 
 3. CSR-as-process ซึ่งอาจเรียกวาเปน "กิจการเพื่อสังคม" เพ่ือใหแตกตางจากสอง
จําพวกขางตนที่เปนบทบาทขององคกรธุรกิจโดยตรง กิจการในจําพวกที่สามน้ี มักเปนองคกรที่
ดําเนินงานโดยไมแสวงหากําไรใหแกตนเอง กลาวอีกนัยหน่ึงคือ เปนหนวยงานที่กอตั้งขึ้นเพ่ือยัง
ประโยชนใหแกสังคมในทุกกระบวนการของกิจการ ตัวอยางของกิจการที่อาจจัดอยูในขายน้ี ไดแก 
มูลนิธิ องคกรสาธารณประโยชน องคกรประชาชน และสวนราชการตางๆ 
 เดิรก แมทเทน (Dirk Matten) ไดรวมกับเจอรรี่ มูน (Jerry Moon) (Matten, and Moon, 
สืบคนเม่ือวันที่ 28 พฤศจิกายน 2553) จัดแบงกิจกรรมที่มีการรณรงคเก่ียวกับ CSR ในอเมริกาและ
ยุโรป ไวเปน 2 ประเภท คือ 
 1. Explicit CSR เปนกิจกรรมที่เกิดจากนโยบายของบริษัท ที่จะรับผิดชอบตอสังคมที่
ตนเองเกี่ยวของ เปนกิจกรรมที่รวมกิจกรรมอาสาสมัคร เปนกิจกรรมในโครงการตามกลยุทธของ
บริษัท ที่มุงดําเนินไปเพ่ือประโยชนตอทั้งกิจการของบริษัทและผูมีสวนไดเสีย ในฐานะที่เปนสวนหนึ่ง
ของสังคม 
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 2. Implicit CSR เปนผลผูกพันตามการตกลง หรือรับมอบหมายอยางเปนและไมเปน
ทางการ ทั้งที่เปนไปตามกฎหมายหรือกติกาของสังคม (ปทัสถาน) ที่บริษัทจะตองรับผิดชอบหรือ
ดําเนินการตาม (Matten, and Moon, สืบคนเม่ือวันที่ 28 พฤศจิกายน 2553) 
  
 2.3 ระดับชั้น CSR 
 สถาบันไทยพัฒน (สืบคนเม่ือวันที่ 28 พฤศจิกายน 2553) ไดกลาวถึงระดับกิจกรรมของ 
CSR ออกเปน 2 ระดับ ดังนี้ 
 1. ระดับพ้ืนฐาน คือ กิจกรรม CSR ที่เกิดจากความจําเปนที่จะตองปฏิบัติตามหนาที่หรือ
ตามระเบียบขอบังคับทางกฎหมาย 
 2. ระดับกาวหนา คือ กิจกรรม CSR ที่เกิดจากการอาสาหรือสมัครใจยินดีในการดําเนิน
กิจกรรม CSR นั้นดวยตนเอง มิใชเกิดจากความจําเปนที่จะตองปฏิบัติตามหนาที่หรือตามกฎหมาย 
 นอกจากนี้กิจกรรม CSR ยังสามารถแบงตามทรัพยากรท่ีใชในการดําเนินกิจกรรม หากเปน
การดําเนินกิจกรรมโดยใชทรัพยากรที่มีอยูภายในองคกรเปนหลัก จะจัดอยูในระดับ (Order) ที่เปน 
Corporate-driven CSR เชน การที่องคกรบริจาคเงินที่ไดจากกําไรในกิจการ หรือบริจาคสินคาและ
บริการของบริษัทเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยสึนามิ ถือเปนการเสียสละทรัพยากรที่เปนส่ิงของหรือเปน
การลงเงินอยางหนึ่ง หรือการที่องคกรนําพนักงานลงพื้นที่เพ่ือเปนอาสาสมัครชวยเหลือผูประสบภัย 
ถือเปนการเสียสละทรัพยากรดานเวลา หรือเปนการลงแรงอยางหนึ่ง 
 หากเปนการดําเนินกิจกรรมโดยใชทรัพยากรนอกองคกรเปนหลัก จะจัดอยูในระดับที่เปน 
Social-driven CSR เชน การเชิญชวนใหลูกคาซ้ือสินคาและบริการของบริษัทในชวงเวลาการรณรงค
โดยบริจาครายไดจากการขายสินคาและบริการสวนหนึ่งตอทุกๆ การซ้ือแตละครั้ง ใหแกหนวยงาน
หรือมูลนิธิที่ชวยเหลือผูประสบภัยสึนามิ ถือเปนการระดมเงินบริจาคจากการซ้ือของลูกคา และ
มอบหมายใหผูอ่ืนที่มิใชพนักงานในองคกร ลงแรงชวยเหลือในพ้ืนที่ 
 
 2.4 รูปแบบของ CSR 
 ฟลิป คอตเลอร (Cotlor. 2011) ไดจําแนกรูปแบบของ CSR ไวเปน 7 ชนิดกิจกรรมไดแก 
 1. การสงเสริมการรับรูประเด็นปญหาทางสังคม (Cause Promotion) เปนการจัดหาเงินทุน
วัสดุสิ่งของ หรือทรัพยากรอ่ืนขององคกร เพ่ือขยายการรับรูและความหวงใยตอประเด็นปญหาทาง
สังคมนั้น ตลอดจนสนับสนุนการระดมทุน การมีสวนรวม หรือการเฟนหาอาสาสมัครเพ่ือการดังกลาว 
องคกรธุรกิจอาจริเร่ิมและบริหารงานสงเสริมน้ันดวยตนเอง หรือรวมมือกับองคกรหนึ่งองคกรใด หรือ
กับหลายๆ องคกรก็ได 
 2. การตลาดที่เก่ียวโยงกับประเด็นทางสังคม (Cause-Related Marketing) เปนการ
อุดหนุนหรือการบริจาครายไดสวนหนึ่งจากการขายผลิตภัณฑเพื่อชวยเหลือหรือรวมแกไขประเด็น
ปญหาทางสังคมจําเพาะหนึ่งๆ ซึ่งมักมีชวงเวลาที่จํากัดแนนอน หรือดําเนินการแบบจําเพาะ
ผลิตภัณฑ หรือใหแกการกุศลที่ระบุไวเทาน้ัน กิจกรรมซีเอสอารชนิดน้ี องคกรธุรกิจมักรวมมือกับ



 22 

องคกรที่ไมมีวัตถุประสงคหากําไรเพ่ือสรางสัมพันธภาพในประโยชนรวมกัน ดวยวิธีการเพ่ิมยอดขาย
ผลิตภัณฑ เพ่ือนําเงินรายไดไปสนับสนุนกิจกรรมการกุศลน้ันๆ ในขณะเดียวกันก็เปนการเปดโอกาส
ใหแกผูบริโภคไดมีสวนรวมในการชวยเหลือการกุศลผานทางการซื้อผลิตภัณฑโดยไมตองเสีย
คาใชจายอ่ืนใดเพ่ิมเติม   
 3. การตลาดเพ่ือมุงแกไขปญหาสังคม (Corporate Social Marketing) เปนการสนับสนุน
การพัฒนาหรือการทําใหเกิดผลจากการรณรงคเพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในดานสาธารณสุข ดาน
ความปลอดภัย ดานสิ่งแวดลอม หรือดานสุขภาวะ ความแตกตางสําคัญระหวางการตลาดเพื่อมุง
แกไขปญหาสังคมกับการสงเสริมการรับรูประเด็นปญหาทางสังคม คือ การตลาดเพื่อมุงแกไขปญหา
สังคมจะเนนที่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Behavior Change) เปนหลัก ในขณะที่การสงเสริมการ
รับรูประเด็นปญหาทางสังคมจะเนนที่การสรางความตระหนัก (Awareness) ตลอดจนการสนับสนุน
ทรัพยากรดานทุนและอาสาสมัครเพ่ือใหรับรูถึงประเด็นปญหาดังกลาว 
 4. การบริจาคเพ่ือการกุศล (Corporate Philanthropy) เปนการชวยเหลือไปที่ประเด็น
ปญหาทางสังคมโดยตรง ในรูปของการบริจาคเงินหรือวัตถุสิ่งของ เปนกิจกรรมซีเอสอารที่พบเห็นใน
แทบทุกองคกรธุรกิจ และโดยมากมักจะเปนไปตามกระแสความตองการจากภายนอกหรือมีผูเสนอให
ทํา มากกวาจะเกิดจากการวางแผนหรือออกแบบกิจกรรมจากภายในองคกรเอง ทําใหไมเกิดการ
เชื่อมโยงเขากับเปาหมายหรือพันธกิจขององคกรเทาใดนัก 
 5. การอาสาชวยเหลือชุมชน (Community Volunteering) เปนการสนับสนุนหรือจูงใจให
พนักงาน คูคารวมสละเวลาและแรงงานในการทํางานใหแกชุมชนที่องคกรตั้งอยูและเพื่อตอบสนองตอ
ประเด็นปญหาทางสังคมที่องคกรใหความสนใจหรือหวงใย องคกรธุรกิจอาจเปนผูดําเนินการเองโดย
ลําพัง หรือรวมมือกับองคกรหนึ่งองคกรใด และอาจเปนผูกําหนดกิจกรรมอาสาดังกลาวน้ันเอง หรือ
ใหพนักงานเปนผูคัดเลือกกิจกรรมแลวนําเสนอตอองคกรเพ่ือพิจารณาใหการสนับสนุน โดยที่
พนักงานสามารถไดรับการชดเชยในรูปของวันหยุดหรือวันลาเพิ่มเติม 
 6. การประกอบธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม (Socially Responsible Business 
Practices) เปนการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจอยางพินิจพิเคราะหทั้งในเชิงปองกันดวยการหลีกเลี่ยง
การกอใหเกิดปญหาทางสังคม หรือในเชิงรวมกันแกไขดวยการชวยเหลือเยียวยาปญหาทางสังคม
นั้นๆ ดวยกระบวนการทางธุรกิจ เพ่ือการยกระดับสุขภาวะของชุมชนและการพิทักษสิ่งแวดลอม โดย
ที่องคกรธุรกิจสามารถที่จะดําเนินการเอง หรือเลือกที่จะรวมมือกับพันธมิตรภายนอกก็ได 
 7. การพัฒนาและสงมอบผลิตภัณฑและบริการตามกําลังซ้ือของคนในระดับฐานราก 
(Developing and Delivering Affordable Products and Services) เปนการใชกระบวนการทางธุรกิจ
ในการผลิตและจําหนายสินคาและบริการสูตลาดที่เรียกวา The Bottom of the Pyramid (BoP) ใน
ราคาที่ไมแพง เหมาะกับกําลังซื้อของผูบริโภคในระดับฐานราก ใหสามารถเขาถึงสินคาและบริการ
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต พรอมกันกับเปนโอกาสสําหรับธุรกิจในการเขาถึงตลาดปริมาณมหาศาล 
 การจําแนกกิจกรรม CSR ขางตน หากพิจารณาตามระดับ (order) ของ CSR จะพบวา
กิจกรรม 3 ชนิดแรก เก่ียวของกับพฤติกรรมทางการพูด หรือกลาวอีกนัยหน่ึงวาเปนการส่ือสาร
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การตลาดที่เขาขายการดําเนินกิจกรรมโดยใชทรัพยากรนอกองคกรเปนหลัก (Social-driven CSR) 
สวนกิจกรรม 4 ชนิดหลัง เก่ียวของกับพฤติกรรมทางการกระทํา หรือเปนการดําเนินกิจกรรมของ
องคกรโดยใชทรัพยากรที่มีอยูภายในองคกรเปนหลัก (Corporate-driven CSR) และหากพิจารณา
โดยยึดที่ตัวกระบวนการทางธุรกิจ (business process) CSR ในระดับ Corporate-driven CSR ยัง
สามารถจําแนกออกเปน CSR จําพวก (division) ที่อยูในกระบวนการทางธุรกิจ (CSR in process) 
กับ CSR จําพวกที่อยูนอกกระบวนการทางธุรกิจ หรือเกิดขึ้นภายหลังโดยแยกตางหากจาก
กระบวนการทางธุรกิจ (CSR after process)   
   
 2.5 แนวปฏิบัติในเร่ือง CSR 
 หลักการความรับผิดชอบตอสังคมของกิจการ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย(ก.ล.ต) ไดยกรางขึ้นเพ่ือเปนแนวปฏิบัติใหแกบริษัทจดทะเบียนและ
กิจการทั่วไป โดยมีอยูดวยกัน 8 หมวด (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย, 
สํานักงานปลัดกระทรวง, สํานักสงเสริมประชาสังคมเพ่ือการพัฒนา (สปพ.), 2551, น. 41-48) ดังนี้ 
 หมวดที่ 1 การกํากับดูแลกิจการที่ดี เปนการจัดใหมีระบบบริหารจัดการอยางรูหนาที่ มี
ความรับผิดชอบในการจัดการอยางเทาเทียม เปนธรรม มีประสิทธิภาพ โปรงใส สามารถตรวจสอบได 
ซึ่งจะชวยสรางความเชื่อม่ันและความมั่นใจตอผูถือหุน ผูลงทุน ผูมีสวนไดเสีย และผูเก่ียวของทุกฝาย 
ซึ่งนําไปสูความเติบโตและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืนของธุรกิจ 
 หมวดที่ 2 การประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม ยอมกอใหเกิดความเชื่อม่ันกับผูเก่ียวของ 
อันจะสงผลดีตอกิจการในระยะยาว ทั้งน้ี ธุรกิจควรถือปฏิบัติตามแนวทางเพื่อใหเกิดความเปนธรรม
ในการดําเนินธุรกิจ โดยไมเห็นแกผลประโยชนอ่ืนที่อาจไดมาจากการดําเนินงานที่ไมถูกตองตาม
ทํานองครองธรรม 
 หมวดที่ 3 การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม ทรัพยากร
บุคคลเปนปจจัยสําคัญของธุรกิจในการสรางมูลคาเพ่ิมและเพ่ิมผลผลิต ดังน้ัน ธุรกิจควรปรับปรุง
สภาพแวดลอมและเง่ือนไขในการทํางาน ใหพนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี และไดมีโอกาสแสดง
ศักยภาพ ตลอดจนไดรับโอกาสในการฝกฝนและเพิ่มพูนทักษะในการทํางาน 
 หมวดที่ 4 ความรับผิดชอบตอผูบริโภค – สินคา และ/หรือ บริการของธุรกิจไมควร
กอใหเกิดความเสี่ยงหรืออันตรายตอผูบริโภค ทั้งน้ี ธุรกิจควรปรับปรุงมาตรฐานของสินคา และ/หรือ 
บริการเพ่ือเปนประโยชนในการชวยแกไขปญหาของสังคมดวย 
 หมวดที่ 5 การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม ชุมชนและสังคมที่เขมแข็ง และมีการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนน้ัน มีความสําคัญย่ิงในฐานะเปนปจจัยเอ้ือตอการดําเนินงานของธุรกิจ ดังน้ัน ธุรกิจควรจัด
กิจกรรมทางสังคม และ/หรือ มีสวนรวมในการสงเสริมความเขมแข็งใหแกชุมชนและสังคมที่ไดรับ
ผลกระทบจากกระบวนการผลิตสินคา และ/หรือ บริการของธุรกิจโดยการแสดงตัวเปนพลเมืองที่ดีของ
ชุมชนนั้น พรอมกับคิดคนวิธีการที่จะลดและหยุดผลกระทบในทางลบตอชุมชนและสังคม ที่เกิดจาก
กระบวนการดําเนินงานของธุรกิจในที่สุด 
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 หมวดที่ 6 การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม การเพ่ิมขึ้นของจํานวนประชากรโลก บวกกับปจจัย
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ นอกจากเปนสาเหตุของการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติจํานวน
มหาศาลจนเกินกวาความจําเปน ยังกอใหเกิดมลภาวะทั้งทางน้ํา อากาศ ขยะ สารพิษ ฯลฯ ซึ่งสงผล
ใหเกิดภาวะโลกรอนตามมา โดยภาวะโลกรอนดังกลาวจะกระทบตอมนุษยและระบบนิเวศตอไป 
ดังน้ัน ธุรกิจจึงมีหนาที่ในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตมนุษยดวยการจัดการปญหาส่ิงแวดลอม โดยถือ
วาการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมเปนหนาที่รวมกันของทุกคน 
 หมวดที่ 7 การเผยแพรนวัตกรรมจากการดําเนินความรับผิดชอบตอสังคม ในการดําเนิน
ธุรกิจสามารถนําแนวคิด CSR มาประยุกตผสมผสานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหเขากับการวางแผน
กลยุทธทางธุรกิจไดอยางกลมกลืน โดยการพัฒนาความรูที่เกิดจากประสบการณการดําเนินงานดาน 
CSR และนํามาปรับใช คิดคนใหเกิดนวัตกรรมในธุรกิจที่สามารถสรางประโยชนสูงสุดทั้งตอธุรกิจและ
สังคมไปพรอมๆ กัน (Innovative Business) 
 หมวดที่ 8 การจัดทํารายงานดานสังคมและสิ่งแวดลอม ธุรกิจควรใหความสําคัญกับการ
เปดเผยขอมูลที่สะทอนใหเห็นการปฏิบัติตามแนวทาง CSR ที่กลาวมาอยางครบถวน โดยขอมูลที่
เปดเผยนี้นอกจากจะเปนประโยชนตอผูมีสวนไดเสีย (Stakeholders) ทุกฝายแลว ยังชวยในการสอบ
ทานใหธุรกิจทราบไดวา ไดดําเนินการในเรื่อง CSR ตรงเปาหมายที่วางไว 
   
 2.6 ประโยชนของ CSR  
 แนวคิดและทฤษฎีทางธุรกิจที่ไดรับการปลูกฝงและถายทอดสูองคกรโดยสวนใหญลวนมุงไป
ที่การพัฒนาใหเปนองคกรที่ “เกง” ไดแก SWOT Analysis สําหรับการกําหนดตําแหนงและการสราง
ความสําเร็จขององคกร หรือ Boston Matrix สําหรับการกําหนดความสําคัญและการสรางความสําเร็จ
ในผลิตภัณฑ หรือ Five Force และ Diamond Model สําหรับการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน 
เปนตน 
 สวนแนวคิดในเรื่องความรับผิดชอบตอสังคม จะมุงไปท่ีการสรางใหองคกรมีความ “ดี” ที่
กอใหเกิดความยั่งยืนของกิจการ ซึ่งองคกรธุรกิจที่นําแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมไปปฏิบัติจะ
เกิดผลลัพททั้งในสวนรูปธรรมที่จับตองได (Tangible) และในสวนนามธรรมที่จับตองไมได 
(Intangible) ตอผูที่อยูในองคกร ไดแก ผูถือหุนและพนักงาน และจากผูที่มีสวนเก่ียวของกับองคกร
โดยตรงและโดยออม 
 บริษัทที่ปรึกษาชั้นนําของโลก Arther D Little ไดทําการศึกษาพบวาการทํา CSR มีผลดีตอ
ธุรกิจได 8 ประการคือ 
 1.  การบริหารความนาเชื่อถือ ความนาเชื่อถือของบริษัทถูกกําหนดดวยความคาดหวังของ
ผูมีสวนไดเสียในบริษัท (Steak holder) พบวาความนาเชื่อถือมีความเชื่อมโยงกับความ สามารถใน
การประกอบการของบริษัท ซึ่งพบวาบริษัทที่สามารถจัดการความสัมพันธ และความคาดหวังของผูมี
สวนไดเสียอยางเปนองคกรรวมไดนั้นจะสงผลตอยอดขายไดมากขึ้นถึง 4 เทา 



 25 

 2.  ประโยชนในการจัดการความเส่ียง การจัดการดานสังคมสิ่งแวดลอมและธรรมาภิบาล มี
ความสําคัญมาก ๆ ในการปองกันปญหาอันเกิดจากความเสี่ยงที่ควบคุมไมได โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ความเสี่ยงที่เกิดจากการคาดการณของนักลงทุน 
 3.  ประโยชนดานการคัดเลือกและสรางแรงจูงใจในการทํางานและรักษาพนักงานดี ๆ ใหอยู
กับบริษัท ในการเลือกสมัครงานเขาทํางานและพนักงานในบริษัทใชความรับผิดชอบตอสังคมของ
บริษัท มาเปนตัวตัดสินในการเลือกที่จําหรือเปลี่ยนไปทํางานกับบริษัท 
 4.  ประโยชนดานความสัมพันธของนักลงทุนและการเขาถึงเงินทุน นักลงทุนทั่วไปตื่นตัว
และเห็นประโยชนของการลงทุนที่รับผิดชอบตอสังคม 
 5.  การเรียนรูและนวัตกรรม บริษัทที่มีความรับผิดชอบตอสังคมสามารถใชเปาหมายในการ
สงเสริมความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมไปในแนวยั่งยืนได 
 6.  ความสามารถทางการแขงขันและจุดยืนในตลาด ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร
นําไปสูการตัดสินใจซื้อสินคา มากกวาการสรางตราสินคา หรือความสําเร็จทางการเงินขององคกร
นั้นๆ 
 7.  ประสิทธิภาพของการดําเนินงาน คือการมุงเนนความรับผิดชอบตอสังคมที่จะนําไปสู
ความสําเร็จดานการเงิน ดวยการลดการใชวัตถุดิบ ลดการเกิดของเสียในกระบวนการผลิต ซึ่งนําไปสู
การลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมดวย 
 8.  การยอมรับของสังคมตอการดําเนินงาน ความคาดหวังหรือทัศนคติของผูมีสวนไดเสียตอ
การแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท มีผลอยางมากตอการยอมรับใหบริษัทดําเนินธุรกิจใน
สังคมได 
 โดยสรุป ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ เปนภาระหนาที่ซึ่งองคกรธุรกิจ
ตอบสนองตอสังคม หรือภาระที่บริษัทจะตองดําเนินงานที่กอใหเกิดประโยชนตอสวนรวม ดวยการให
ในสิ่งที่องคกรมี โดยการทํากิจกรรมเพื่อสาธารณะสังคมในรูปแบบตางๆ ดวยความสมัครใจ ซึ่งการ
กระทําหรือการดําเนินการกิจกรรมตางๆ ทั้งภายใน หรือภายนอกองคกรตองดําเนินการอยางโปรงใส 
มีจริยธรรม เปนกิจกรรมที่นอมนําใหองคกร และสมาชิกขององคกร เปนสวนหนึ่งของชุมชน/สังคม 
เกิดความใกลชิด ความรวมมือกันในกิจกรรม เกิดความสัมพันธบนฐานผลประโยชนรวมกันในฐานะ
สมาชิกของชุมชน/สังคม เดียวกัน ไมใชกิจกรรมที่เนนการใหเงิน หรือวัตถุ เปนการเขาไปรวมสราง
การพัฒนาที่ยั่งยืนใหแกชุมชน/สังคม เนนการพัฒนาจากรากฐานของชุมชน/สังคมเอง ไมใชโดยการ
นําเขาจากภายนอกเปนหลัก เพ่ือกอใหเกิดประโยชนตอสาธารณะสังคมอยางแทจริง และตอง
ดําเนินการอยางตอเน่ือง เปนการสรางใหองคกรมีความ “ดี” ที่กอใหเกิดความยั่งยืนของกิจการ อีกทั้ง
ยังเกิดผลลัพททั้งในสวนรูปธรรมที่จับตองได คือ พนักงาน เกิดความภาคภูมิใจในการทํางานรวมกับ
องคกร องคกรสามารถสรางรายไดและสวนแบงตลาดเพิ่มขึ้นจากการท่ีลูกคาพิจารณาเลือกซื้อสินคา
และบริการจากองคกรที่มีความรับผิดชอบตอสังคม ราคาหุนมีเสถียรภาพและมีสวนล้ํามูลคาหุนใน
อัตราที่สูง และในสวนนามธรรมที่จับตองไมได คือ องคกรสามารถไดรับประโยชนจากการวาง
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ตําแหนงตราผลิตภัณฑ (Brand Positioning) ใหอยูในใจของลูกคาเปนอันดับตนๆ ในประเภทสินคา
หรือบริการน้ันๆ 
  
 2.7 มาตรฐานวาดวยความรับผิดชอบตอสังคม ISO 26000 
 การดําเนินการดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ นอกจากการนําแนวคิดความ
รับผิดชอบตอสังคมและแนวคิดที่เก่ียวของดังกลาวขางตน มาเปนพ้ืนฐานในการดําเนินธุรกิจอยางมี
ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร เพ่ือใหเกิดความยั่งยืนตอองคกรธุรกิจ และสงผลดีตอคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของชุมชนและสังคมแลว ยังมีมาตรฐานวาดวยความรับผิดชอบตอสังคม หรือ ISO 26000 ซึ่ง
ในระดับการคาระหวางประเทศ ประเทศที่พัฒนาแลวหลายประเทศกําหนดใหผูผลิตเพ่ือสงออก
คํานึงถึงการใชแรงงานเด็ก สิทธิมนุษยชน การไมทําลายสภาวะแวดลอม ฯลฯ ทําใหองคการระหวาง
ประเทศวาดวยมาตรฐาน (ISO) เล็งเห็นถึงความสําคัญจึงไดดําเนินการกําหนดมาตรฐานสากลวาดวย
ความรับผิดชอบตอสังคม ISO 26000 Social Responsibility เปนการรวมกันลงมติถึงแนวทางการ
ทํางาน โดยคณะทํางานภายใตคณะกรรมการบริหารงานวิชาการของ ISO จากทั่วโลก 80 ประเทศ 
39 องคกร (ISO. 2553) โดยไดดําเนินการมาตั้งแตป 2548 และไดประกาศใชแลวเม่ือพฤศจิกายน 
2553  
 นอกจากนี้ องคการระหวางประเทศวาดวยการมาตรฐาน (ISO) ไดระบุวา (ISO. 2553) ISO 
26000 จะเปนเคร่ืองมือในการชวยเหลือองคกรใหกาวจากเจตนารมณที่ดีไปสูการปฏิบัติที่ดี เปน
แนวทางสําหรับองคกรทุกประเภททั้งองคกรภาครัฐและเอกชน ทั้งประเทศที่พัฒนาแลวและประเทศ
กําลังพัฒนา ในการดําเนินการดานความรับผิดชอบตอสังคมโดยความสมัครใจ 
 รักษาการรองอธิบดีกรมการคาตางประเทศ (2553) กลาวเพิ่มเติมวา ISO 26000 จะเปน
เพียงมาตรฐานขอแนะนําถึงหลักการและวิธีการของความรับผิดชอบตอสังคมท่ีองคกรพึงปฏิบัติ โดย
ไมมีขอกาหนดในการนํา ISO 26000 ไปใชในการรับรอง และไมใชมาตรฐานบังคับแตใหใชดวยความ
สมัครใจ 
  หลัก 7 ประการของ ISO 26000 (7 SR Principles) ประกอบดวย 
 1.  ความรับผิดชอบ (Accountability) ในการดําเนินงานใดๆ ก็ตามขององคกรตองสามารถ
ตรวจสอบไดจากภายนอก 
 2.  ความโปรงใส (Transparency) องคกรควรเปดเผยขอมูลตางๆ ใหผูมีสวนไดสวนเสีย 
รวมถึงผูที่เก่ียวของไดรับทราบอยางชัดแจง 
 3.  ความประพฤติเชิงจริยธรรม (Ethical behavior) 
 4.  การเคารพในผลประโยชนของผูที่มีสวนไดสวนเสีย (Respect for stakeholder 
interests) องคกรควรตระหนักถึงสิทธิและผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสีย โดยเปดโอกาสให
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรมขององคกร เชน นโยบาย ขอเสนอ หรือการตัดสินใจตางๆ ก็
ตามที่จะสงผลตอผูมีสวนไดสวนเสีย 
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 5.  การเคารพตอหลักนิติธรรม (Respect for the rule of law) องคกรจะตองมีการปฏิบัติที่
สอดคลองกับกฎหมาย และกฎระเบียบตางๆ ที่เก่ียวของกับชาติและระดับสากลทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ 
 6.  การเคารพตอพฤติกรรมที่เปนบรรทัดฐานระหวางประเทศ (Respect for international 
norms of behavior) รวมถึงสนธิสัญญาสากล คําสั่ง ประกาศ ขอตกลง มติ และขอชี้นําตางๆ ซึ่ง
ไดรับการรับรองจากองคกรสากลที่เก่ียวของกับองคกรน้ันๆ 
 7.  การเคารพตอสิทธิมนุษยชน (Respect for human rights) องคกรควรดําเนินนโยบาย
และดําเนินกิจกรรมที่สอดคลองกับปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน 
  
 2.8 องคประกอบของความรับผิดชอบตอสังคม 
 ความรับผิดชอบตอสังคมนั้นมีองคประกอบหลากหลาย ซึ่งใน ISO 26000 ไดกําหนด
องคประกอบหลักของความรับผิดชอบไว 7 ประการ (2553) ดังนี้ 
 1. ธรรมาภิบาล (Organizational governance) กลาวคือ องคกรควรกําหนดหนาที่ให
คณะกรรมการฝายจัดการ ผูถือหุน และผูมีสวนไดสวนเสียสามารถสอดสองดูแลผลงานและการ
ปฏิบัติงานขององคกรได เพ่ือแสดงถึงความโปรงใส พรอมรับการตรวจสอบ และสามารถชี้แจงใหผูมี
สวนไดเสียไดรับทราบถึงผลปฏิบัติงานได 
 2. สิทธิมนุษยชน (Human rights) ซึ่งเปนสิทธิขั้นพ้ืนฐานของมนุษย โดยสิทธิดังกลาวควร
ครอบคลุมถึงสิทธิความเปนพลเมือง สิทธิทางการเมือง สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และ
สิทธิตามกฎหมายระหวางประเทศดวย 
 3.  การปฏิบัติดานแรงงาน (Labour practices) องคกรตองตระหนักวาแรงงานไมใชสินคา 
ดังนั้นแรงงานจึงไมควรถูกปฏิบัติเสมือนเปนปจจัยการผลิต 
 4.  สิ่งแวดลอม (Environment) องคกรจําเปนที่จะตองคํานึงถึงหลักการปองกันปญหา
มลพิษการบริโภคอยางยั่งยืน (Sustainable consumotion) และการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
ในการดําเนินการผลิตและบริการ 
 5. การปฏิบัติที่เปนธรรม (Fair operating practices) องคกรตางๆ ควรแขงขันกันอยางเปน
ธรรมและเปดกวาง ซึ่งจะชวยสงเสริมประสิทธิภาพในการลดตนทุนสินคาและบริการ นวัตกรรมการ
พัฒนาสินคาหรือกระบวนการใหมๆ รวมถึงจะชวยขยายการเติบโตทางเศรษฐกิจและมาตรฐานการ
ครองชีพในระยะยาว 
 6. ประเด็นดานผูบริโภค (Consumer issues) องคกรจะตองเปดโอกาสใหผูบริโภคไดรับ
ทราบขอมูลในการใชสินคาและบริการอยางเหมาะสม ทั้งยังตองใหความสําคัญกับการพัฒนาสินคา
และบริการที่เปนประโยชนตอสังคม โดยคํานึงถึงความปลอดภัยในการใชงานและสุขภาพของ
ผูบริโภค นอกจากนี้เม่ือพบวาสินคาไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนด องคกรก็จะตองมีกลไกในการเรียก
คืนสินคา พรอมทั้งยังตองใหความสําคัญกับกฎหมายคุมครองผูบริโภค และถือปฏิบัติอยางเครงครัด
อีกดวย และ 
 7. การพัฒนาและการมีสวนรวมของชุมชน (Community involvement and development)  
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 2.9 ประโยชนที่จะไดรับจากการดําเนินการตามมาตรฐาน ISO 26000 
 1. สามารถเพิ่มยอดขายและสวนแบงทางการตลาดใหกับองคกร สรางจุดแข็งใหกับตรา
สินคา สงเสริมภาพลักษณและความรวมมือในการบริหารองคกร 
 2. สามารถเพ่ิมขีดความสามารถ แรงจูงใจ และสรางขวัญกําลังใจใหกับพนักงาน ทําให
สามารถรักษาพนักงานที่ดีไวใหอยูกับองคกรตลอดไปได 
 3. ลดปญหาและผลกระทบจากสิ่งแวดลอม เสริมสรางชุมชนและสังคมใหเขมแข็ง และเปน
การสรางชื่อเสียงใหกับองคกรที่มีการดําเนินการดังกลาว 
 
3. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกับการเปดรับขาวสาร 
 3.1 ความหมายและความสําคัญของการเปดรับขาวสาร 
 ออสคิน  (Atkin. 1973: 208) กลาวถึงความหมายของการเปดรับขาวสารวา บุคคลที่เปดรับ
ขาวสารมาก ยิ่งมีหูตากวางไกล มีความรู และเขาใจสภาพแวดลอม รวมถึงเปนคนที่ทันสมัย ทันตอ
เหตุการณ มากกวาบุคคลที่เปดรับขาวสารนอย 
 เบอรเกอร (พรทิพย ศิริชูทรัพย, 2542: 11; อางอิงจาก Becker. 1960) ไดกลาวถึงประเภท
และจุดมุงหมายของการเปดรับขาวสาร โดยจําแนกตามการเปดรับ ดังนี้ 
 1. การแสวงหาขอมูล (Information Seeking) กลาวคือ บุคคลจะแสวงหาขอมูลเม่ือตองการ
ใหมีความคลายคลึงกับบุคคลอ่ืน ในเรื่องใดเร่ืองหน่ึง หรือเรื่องทั่วๆ ไป 
 2. การเปดรับขอมูล (Information Receptivity) กลาวคือ บุคคลจะเปดรับขาวสารเพ่ือ
ตองการทราบขอมูลที่ตนเองสนใจ อยากรู เชน การเปดชมโทรทัศนเฉพาะเรื่องที่สนใจหรือมีผูแนะนํา 
การอานหนังสือพิมพเม่ือมีขอมูลขาวสารที่เก่ียวของกับตนเองก็จะใหความสนใจพิเศษ 
 3. การเปดรับประสบการณ (Experience Receptivity) กลาวคือ บุคคลจะเปดรับขาวสาร
เพราะตองการกระทําส่ิงใดสิ่งหนึ่ง หรือเพ่ือผอนคลายอารมณ 
 

 3.2 ลักษณะของการเปดรับขาวสาร 
 องคประกอบที่สําคัญของการสื่อสารประการหนึ่ง คือ ผลของการสื่อสาร ซึ่งเกิดหลังจากการ
สื่อสารและมักจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมของผูรับสาร ผลของการ
สื่อสารจะเปนอยางไรนั้น ขึ้นอยูกับตัวผูรับสารเปนสําคัญ ซึ่งปจจัยที่มีผลตอองคประกอบของผูรับสาร
ที่สําคัญประการหนึ่งคือ กระบวนการเลือกสรร (Selective Process) การศึกษาการเปดรับขาวสารที่
เก่ียวกับการพัฒนาทางดานตางๆ ประกอบดวย การเปดรับสาร 3 ลักษณะ คือ การเปดรับขาวสาร
จากส่ือมวลชน การเปดรับขาวสารจากสื่อบุคคล และการเปดรับขาวสารจากสื่อเฉพาะกิจ 
 1. การเปดรับขาวสารจากสื่อมวลชน จะชวยตอบสนองความตองการและทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติ หรือลักษณะนิสัย หรือพฤติกรรมบางอยางได การเลือกบริโภคส่ือมวลชนขึ้นอยู
กับความตองการหรือแรงจูงใจของผูรับสาร เพราะแตละบุคคลยอมมีวัตถุประสงค ความตั้งใจใช
ประโยชนจากส่ือมวลชนที่แตกตางกันไป Klapper (1960: 5) ไดแบงขั้นตอนการเปดรับสารไวดังนี้ 
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  1.1  การเลือกรับหรือเลือกสนใจ (Selective Exposure or Selective Attention) หมายถึง  
ผูรับสารมีแนวโนมที่จะเลือกสนใจขาวสารจากแหลงใดแหลงหน่ึง ตามความคิดเห็นความสนใจของตน 
เพ่ือสนับสนุนทัศนคติเดิมที่มีอยู และหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไมสอดคลองกับความรู ความเขาใจหรือทัศนคติที่
มีอยูแลว เพ่ือไมใหเกิดความไมสบายใจที่เรียกวา Cognitive Dissonance การลดหรือหลีกเลี่ยงภาวะ
ดังกลาวตองแสวงหาขาวสารหรือเลือกสรรเฉพาะขาวที่สอดคลองกับความคิดของตน  
  1.2 การเลือกรับรูและตีความ (Selective Perception and Interpretation) หลังจากเลือก
เปดรับขาวสารแลว ผูรับสารจะเลือกรับรู และตีความขาวสารที่ไดรับแตกตางกันไปตามประสบการณ 
ทัศนคติ ความตองการ ความหวัง แรงจูงใจ สภาวะรางกาย หรือสภาวะอารมณ และบางคร้ังผูรับสาร
อาจบิดเบือนขาวสารเพื่อใหสอดคลองกับทัศนคติและความเชื่อของตนเองดวย 
  1.3 การเลือกจดจํา (Selective Retention) เปนแนวโนมในการเลือกจดจําขาวสาร
เฉพาะสวนที่ตรงกับความสนใจ ความตองการ ทัศนคติของตนเอง และจะลืมในสวนที่ตนเองไมสนใจ
หรือเรื่องที่ขัดแยงกับความคิดเห็นของตนเองไดงาย ดังน้ันการเลือกจดจําเน้ือหาขาวสารที่ไดรับจึง
เทากับเปนการชวยเสริมใหทัศนคติหรือความเชื่อของผูรับสารม่ันคงและเปลี่ยนแปลงไดยาก 
 นอกจากน้ี เซอราม (วันเพ็ญ พินเผือก. 2544: 10; อางอิงจาก Schramm. 1973: 121-122) 
ยังไดชี้ใหเห็นถึงการเลือกรับสารดังนี้ 
 1. ประสบการณ ผูรับสารจะแสวงหาขาวสารแตกตางกันไปตามประสบการณ 
 2. การประเมินสาระประโยชนของขาวสาร เพ่ือตอบสนองจุดประสงคของตน 
 3. ภูมิหลัง ผูรับสารที่มีภูมิหลังแตกตางกันจะใหความสนใจตอเน้ือหาสารตางกัน 
 4. การศึกษาและสภาพแวดลอมมีผลตอพฤติกรรมการเลือกรับสื่อและเนื้อหาสารที่ตางกัน 
 5. ความสามารถในการรับสารเปนเรื่องเกี่ยวกับสภาพรางกายและจิตใจของผูรับสารที่มีผล
ตอพฤติกรรมการเปดรับสารที่ตางกัน 
 6. บุคลิกภาพมีผลตอการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ การโนมนาวใจ และพฤติกรรมของผูรับสาร 
 7. อารมณ สถานภาพทางอารมณอาจเปนอุปสรรคตอความเขาใจความหมายของสาร 
 แมคคอบ และเบอรเกอร  (วราภรณ พงษไพบูลย. 2541: 16; อางอิงจาก McCombs; & 
Becker. 1966) ไดใหความเห็นวาบุคคลเปดรับขาวสารจากสื่อมวลชนเพ่ือตอบสนองความตองการ 4 
ประการ คือ 
  1. เพ่ือตองการรูเหตุการณ (Surveillance) โดยการติดตามความเคลื่อนไหวและสังเกต 
การณสิ่งตางๆ รอบตัวจากสื่อมวลชน เพ่ือจะไดรูเหตุการณ ทันสมัย และรอบรู 
 2. เพ่ือชวยในการตัดสินใจ (Decision) โดยเฉพาะในเรื่องที่เก่ียวกับชีวิตประจําวัน การ
เปดรับขาวสารทําใหบุคคลสามารถกําหนดความเห็นของตนตอสภาวะ หรือ เหตุการณตางๆ รอบตัว
ได 
 3. เพ่ือการพูดคุยสนทนา (Discussion) การเปดรับขาวสารจากสื่อมวลชนทําใหบุคคลมี
ขอมูลที่จะนําไปใชในการพูดคุยกับคนอ่ืนได 
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 4. เพ่ือความตองการมีสวนรวม (Participation) เพ่ือรับรู และมีสวนรวมในเหตุการณความ
เปนไปตางๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม และรอบๆ ตัว 
 ออสคิน  (วราภรณ พงษไพบูลย. 2541: 16; อางอิงจาก  Atkin. 1973) กลาววา บุคคลจะ
เลือกรับรูขาวสารจากสื่อมวลชนนั้นขึ้นอยูกับการคาดคะเนเปรียบเทียบระหวางผลรางวัลตอบแทน 
(Reward Value) กับการลงทุนลงแรง (Expenditures) และพันธะผูกพัน (Liabilities) ที่จะตามมา ถา
ผลตอบแทนหรือประโยชนที่จะไดรับสูงกวาการลงแรง หรือการตองใชความพยายามที่จะรับรูหรือทํา
ความเขาใจแลว บุคคลยอมแสวงหาขาวสารนั้น (Information Seeking) แตถาผลประโยชนนอยกวา
บุคคลก็อาจจะเฉยเมยตอขาวน้ัน (Information Violence) และบางครั้งก็ตองยอมรับขาวสารทั้งๆ ที่ไม
เต็มใจ (Information Yielding) เพ่ือที่จะหลีกเลี่ยงในการลงทุนลงแรงในการรับขาวสารนั้นๆ 
  
 การเปดรับขาวสารจากสือ่บุคคล 
 การเปดรับขาวสารจากสื่อบุคคล หมายถึง ตัวบุคคลท่ีนําพาขาวสารจากบุคคลหน่ึงไปยัง
บุคคลหนึ่ง โดยอาศัยการติดตอระหวางบุคคล (Interpersonal Communication) ที่จะมีปฏิกิริยา
โตตอบระหวางกัน Rogers กับ Shoemaker (1971 อางถึงในเสถียร เชยประทับ, 2528) กลาววาใน
กรณีที่ตองการใหบุคคลใดๆ เกิดการยอมรับในสารที่ เสนอออกไปหรือจะทําการสื่อสารใหมี
ประสิทธิภาพท่ีสุดเพ่ือใหมีการยอมรับสารนั้น ควรท่ีจะใชการส่ือสารระหวางบุคคล โดยใชสื่อบุคคล
เปนผูเผยแพรขาวสาร สื่อบุคคลน้ีมีประโยชนมากในกรณีที่ผูสงสารหวังผลใหผูรับสารมีความเขาใจ
กระจางชัดและตัดสินใจรับสารไดอยางม่ันใจขึ้น ซึ่งการสื่อสารระหวางบุคคลแบงเปน 2 ประเภท คือ 
 1. การติดตอโดยตรง (Direct Contact) เปนการเผยแพรขาวสารเพ่ือสรางความเขาใจหรือ
ชักจูงโนวนาวกับประชาชนโดยตรงแตมีขอจํากัดคือตองใชสื่อบุคคลเปนจํานวนมาก สิ้นเปลืองเวลา 
คาใชจาย และแรงงานในการเผยแพรขาวสาร 
 2. การติดตอโดยกลุม (Group Contact of Community Public) กลุมจะมีอิทธิพลตอบุคคล
สวนรวม โดยที่กลุมตางๆ จะชวยใหการสื่อสารของบุคคลบรรลุเปาหมายได 
 
 การเปดรับขาวสารจากสือ่เฉพาะกิจ 
 เซอราม  (สินนภา ภูสวาง. 2544: 26; อางอิงจาก Schramm. 1973: 125) ไดใหความหมาย
ของสื่อเฉพาะกิจ (Specialized Media) วาเปนสื่อที่สรางขึ้นเพื่อใหติดตอกับกลุมเปาหมายเฉพาะ 
 สมควร กวียะ (2545: 12) ไดใหคําจํากัดความของสื่อเฉพาะกิจวา คือส่ิงที่สรางขึ้น หรือซื้อ 
หรือเชาโดยองคกรใดองคกรหนึ่ง เพ่ือใชในการส่ือสารหรือประชาสัมพันธขององคกรน้ันโดยเฉพาะ 
สื่อเฉพาะกิจจัดวาเปนแขนงหนึ่งของสื่อมวลชน แตไดพัฒนาเน้ือหาเพ่ือใหประโยชนเปนเร่ืองๆ ไป 
ฉะน้ันสื่อเฉพาะกิจจึงมีกลุมประชาชนที่เปนเปาหมายที่แนนอน มีการสงเนื้อหาตางๆ อันจะเปน
ประโยชนเฉพาะแกกลุมประชาชนกลุมน้ันๆ การผลิตไมยุงยาก นําเสนอเน้ือหาอยางงายๆ 
 อาดาม (สินนภา ภูสวาง. 2544: 26; อางอิงจาก Adams. 1971: 162-167) ไดกลาวถึง
ความสําคัญของสื่อเฉพาะกิจไวดังนี้ คือ สื่อเฉพาะกิจจัดวามีความสําคัญตอการเผยแพรนวกรรม และ
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ขาวสารขอมูล เพราะส่ือเฉพาะกิจเปนส่ือที่จัดทําขึ้นเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมอยางใดอยางหน่ึง เปนการ
ใหความรูและขาวสารที่เปนเรื่องราวเฉพาะอยาง โดยมีกลุมเปาหมาย (Target Audience) ที่กําหนด
ไวแนนอน ตัวอยางสื่อเฉพาะกิจ ไดแก การจัดพิมพเอกสาร จุลสารแผนพับ หรือแผนปลิวออก
เผยแพร ซึ่งอาจจะจัดสงไปยังกลุมเปาหมายโดยทางไปรษณีย (Direct Mail) นอกจากน้ีการปด
โปสเตอรตามชุมชนตางๆ การจัดนิทรรศการ การสาธิต ก็เปนการใชสื่อเฉพาะกิจที่มีประสิทธิภาพใน
การรณรงคเผยแพรประดิษฐกรรมแปลกและทันสมัยในสังคมนั้นๆ 
 ในการศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยอาศัย แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับการเปดรับขาวสารขางตนเปน
แนวทางในการกําหนดนิยาม และการวัดตัวแปรการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับกิจกรรมเพ่ือสังคมของ 
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ผานสื่อประเภทตางๆ ซึ่งเปนองคประกอบสําคัญที่บงชี้ถึง
ความสนใจของบุคคล เพราะบุคคลจะเปดรับขาวสารจากสื่อเพ่ือตอบสนองความตองการดานใดดาน
หน่ึง หรือ ทั้ง 3 ดานดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน ทั้งน้ีการวัดการเปดรับขาวสารในการศึกษาครั้งน้ี
หมายรวมถึงการเปดรับขาวสารผานส่ือมวลชน และส่ือเฉพาะกิจประเภทตางๆ ซึ่ง ธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) ใชเปนชองทางหลักในการสื่อสารกับสาธารณชนเกี่ยวกับกิจกรรมเพ่ือสังคม
ขององคการ 
 
4. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกับการรับรู 
 4.1 ความหมายของการรับรู 
 นักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของการรับรูไวดังนี้ 
 เชฟแมน และคานุค (Schiffman; & Kanuk. 2004: 158) อธิบายวา การรับรู (Perception) 
หมายถึง กระบวนการที่ปจเจกบุคคลคัดเลือก จัดระเบียบ และตีความส่ิงเรา ใหเกิดเปนภาพของสิ่ง
ตางๆ ในโลกอยางมีความหมายสอดคลองกัน 
 ออสเซล (Assael. 1998: 218) กลาววา การรับรู หมายถึง กระบวนการของบุคคลในการ
เลือก (Select) ประมวล (Organize) และตีความ (Interpret)  สิ่งเรา จนเกิดเปนภาพรวมของสิ่งน้ันๆ 
การรับรูของผูบริโภคแตละคนจึงแตกตางกัน เนื่องจากการเลือกรับรูขึ้นอยูกับความตองการคานิยม 
และความคาดหวังของบุคคลเปนสําคัญ ดังน้ัน แมในสถานการณที่มีสิ่งเราเขามาเหมือนกัน ผูบริโภค
แตละคนจะมีการรับรูที่แตกตางกัน 
 ชุมพร ยงกิตติกุล (2529: 2-3) ไดใหความหมายของการรับรูวา “การรับรู (Perception) 
หมายถึง กระบวนการที่สมองไดรับขาวสารตางๆ เก่ียวกับสิ่งแวดลอมจากอวัยวะรับสัมผัสและสมอง 
ใชวัตถุนี้เพ่ือทําความเขาใจกับสิ่งแวดลอม” รวมทั้งใหความเห็นเพ่ิมเติมวา คนเรารับรูโดยผานระบบ
สัมผัส ซึ่งไดแก ตา หู จมูก ลิ้น ผิวหนัง และกลามเน้ือ ขาวสารที่ระบบสัมผัสจากส่ิงแวดลอมจะถูกสง
ตอไปยังสมองเพื่อใหเกิดความรูสึกเปนการเห็น การไดยิน การไดกลิ่น การไดรส ความรูสึกรอน 
หนาว เจ็บ ปวด ฯลฯ ความรูสึก (Sensation) เปนการตอบสนองขั้นแรกสุดของคนเราตอการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม สมองจะตีความรูสึกตอไปอีกชั้นหนึ่งเปนการรับรู (Perception) วาส่ิงที่
เห็น ไดยิน หรือ รูสึก นั้นคืออะไร 
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 พัชรี เชยจรรยา และคณะ (2538: 105-107) ไดกลาวถึงการรับรูวา เปนกระบวนการทางจิต
ที่ตอบสนองตอส่ิงเราที่ไดรับเปนกระบวนการเลือกรับสารและจัดสารเขาไวดวยกันและตีความหมาย
ของสารที่ไดรับตามความเขาใจ ความรูสึกของตน โดยอาศัยประสบการณ ความเชื่อ ทัศนคติ และ 
สิ่งแวดลอมเปนกรอบในการรับรู 
 โยธิน ศันสยุทธ และคณะ (2533: 43) ใหความหมายของการรับรูวา “การรับรูคือการตีความ
ความหมายการรับสัมผัส ออกเปนสิ่งหน่ึงสิ่งใดที่มีความหมาย ซึ่งการตีความน้ันจะตองอาศัย
ประสบการณ หรือการเรียนรู” นอกจากนี้ยังกลาวเพ่ิมเติมอีกวาการรับรูเปนสิ่งที่เรียนรูเพียงการรับ
สัมผัสเทาน้ัน รวมทั้งการรับรูเปนสิ่งเลือกสรร (Preception is Selective) เน่ืองจากเราอยูทามกลางสิ่ง
เรามากมาย ในขณะใดขณะหนึ่งเราไมไดรับรูไปหมดทุกอยางแตเราเลือกรับรูสิ่งเราเปนบางอยาง 
 การรับรู (Perception) หมายถึง ระดับความซับซอน (Sophisticated) ของผูบริโภคในการรู
ถึงวิธีการเลือกใชยี่หอสินคาวาจะเลือกสินคายี่หอใด ประเภทใด หรือลักษณะใด เม่ือผูบริโภคมีขอมูล
เก่ียวกับสินคานั้น (Diction Making) และเลือกใชสินคาน้ันเพราะความเคยชินในการบริโภค หรือ
อุปโภคสินคาย่ีหอนั้น หรือประเภทนั้นอยูเสมอ (Habits) จึงไมมีความจําเปนสําหรับผูบริโภคที่จะตอง
แสวงหาขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสินคาน้ัน เนื่องจากมีความผูกพันภักดีตอย่ีหอของสินคาสูงอยูแลว และ
เม่ือมีการรับรูในตัวสินคาแลวก็จะเกิดความยอมรับ (Acceptance) ตัวสินคาในลักษณะดังน้ี (สุรพงษ 
โสธนะเสถียร. 2534: 38-39) 
 1. มีความมุงม่ันที่จะหาซื้อสินคาน้ันมา (High Involvement Purchase Decision) ดวยการ
ติดตามขาวสารของสินคาและกลาเส่ียงที่จะซ้ือมาแมวาสินคาน้ันจะมีราคาแพง 
 2. เกิดความคุนเคยในการซื้อมาเปนเจาของ (Low Involvement Purchase) โดยไม
จําเปนตองทุมเทเวลาเพื่อศึกษาขาวสารของสินคา เนื่องจากราคามักไมคอยแพง เพียงใช
ประสบการณเล็กนอยก็ตัดสินใจซื้อได สวนใหญเปนสินคาที่ใชในชีวิตประจําวัน หรือตองใชเสมอๆ 
 จากความหมายขางตนการรับรู เปนกระบวนการเลือก ประมวล และตีความขาวสารตางๆ 
ที่ไดรับจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 โดยตีความจากประสบการณ ความเชื่อ ทัศนคติ และสิ่งแวดลอมตาม
ความเขาใจและความรูสึกของตนเอง 
 อยางไรก็ตาม การรับรูเกิดขึ้นไดหรือไมจะตองผานกระบวนการเลือกสรรของผูรับสาร 
นพรัตน วงษกลธูต (2530: 29) ไดกลาวถึงองคประกอบในการรับรูของบุคคล ดังนี้ 
 1. องคประกอบทางดานจิตใจ นับวามีความสําคัญเปนอันดับแรก เพราะไมวาปริมาณ
ขาวสารจะมีอยูอยางมากเพียงใด ถาผูรับสารไมมีความสนใจและไมรับรูขาวสารน้ัน การสัมฤทธิ์ผล
ทางการส่ือสารก็คงไมเกิดขึ้น กลาวอีกนัยหน่ึงคือ เปนกระบวนการที่ผูรับขาวสารแตละคนเลือกรับ
ขาวสารที่ มีอยู เพ่ือนํามาพิจารณาไตรตรอง อันเปนผลจากสิ่งเราบางประการ และเพื่อแปล
ความหมายของขาวสารนั้นออกมาเปนความรูความเขาใจ หรือพฤติกรรมตางๆ 
 2. องคประกอบทางดานสังคม เปนตัวแปรที่มีอิทธิพลทางออมที่สามารถสรางประสบการณ
กลอมเกลา และปลูกฝงทัศนคติ ความคิด รวมทั้งพฤติกรรมทั่วไปของผูรับสาร 
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 4.2 กระบวนการรับรู (The Perception Process)  
 

 
 

ภาพประกอบ 2 กระบวนการรับรู (The Perceptual Process) 
 

 ที่มา: Assael. (1998). Consumer Behavior and Marketing Action.  P. 218. 
 
 จากภาพประกอบ 2 Assael กลาวถึงกระบวนการรับรู (The Perceptual Process) วา
ประกอบดวย 3 สวนดังนี้ 
 1. การเลือกสรรการรับรู (Perception Selection หรือ Selective Attention) หมายถึง การ
รับรูในระดับสูงจากสิ่งกระตุนที่เก่ียวของกับความตองการ หรือความสนใจของบุคคล ผูบริโภคมีจิตใต
สํานึกที่จะเลือกสรรจากลักษณะสิ่งแวดลอมซึ่งกระตุนใหเกิดการรับรู แตละบุคคลสนใจบางสิ่งมองขาม
บางสิ่ง และไมสนใจเลย บุคคลจะรับรูเพียงบางสวนของสิ่งกระตุนจากส่ิงที่เขาเปดรับ 
  สิ่งกระตุนขึ้นอยูกับปจจัย 2 ประการ คือ ลักษณะของสิ่งกระตุน (Nature of The 
Stimulus) และประสบการณในอดีตของบุคคล ผลกระทบตอความคาดหวัง (Expectation) (สิ่งกระตุน
ที่เตรียมไวเพ่ือชม) และ สิ่งจูงใจ (Motive) ในเวลานั้น (ความจําเปน ความปรารถนา ความสนใจ และ
อ่ืนๆ) แตละปจจัยสามารถเพ่ิมหรือลดความนาจะเปนในการรับรูได 
 2. การจัดระเบียบการรับรู (Perception Organization) หมายถึง การจัดระเบียบจิตใต
สํานึก และการรับรูจากส่ิงกระตุนออกเปนกลุม หรือรูปรางตามลักษณะภายนอก 
  บุคคลจะแยกและวิเคราะหสิ่งกระตุนจากระบบสัมผัส จากน้ันจะจัดระเบียบขอมูล
ออกเปนกลุมและเปนภาพรวมทั้งหมด ดังนั้นวิธีการจัดระเบียบการรับรูจึงเปนเรื่องธรรมดาของบุคคล 
 3. การตีความหมายการรับรู (Perception Interpretation) หมายถึงการตีความของแตละ
บุคคลจากส่ิงกระตุนโดยอาศัย (1) ความคาดหวังจากประสบการณในอดีตเพียงเล็กนอย (2) การ
อธิบายที่มีเหตุผลซึ่งสามารถตีความได (3) สิ่งกระตุน และความสนใจในชวงเวลาของการรับรู 

Selectio

Organizati

Interpretati

Exposure 
Attention 

Categorization 
Inference 
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(Schiffman; & Kanuk. 2004: 176) การรับรูเปนกระบวนการของบุคคลที่จะเลือกสรรและจัดระเบียบ
สิ่งกระตุน โดยอาศัยหลักเกณฑดานจิตวิทยา การตีความของสิ่งกระตุนมีลักษณะเปนเอกลักษณของ
แตละบุคคล เน่ืองจาก (1) ความคาดหวังจากประสบการณในอดีตเพียงเล็กนอย (2) การอธิบายที่มี
เหตุผลซึ่งสามารถตีความได (3) สิ่งกระตุน และความสนใจในชวงเวลาของการรับรู 
 กลาวโดยสรุป หลังจากที่ผูบริโภคไดรับรูสิ่งเราแลวจึงเกิดการเรียนรู และทําใหเกิดความรู 
ความเช่ือ และประสบการณตอส่ิงน้ันๆ ซึ่งจะสะทอนความโนมเอียงในจิตใจทางบวก หรือทางลบ 
หรือเรียกวาเกิดทัศนคติตอส่ิงนั้นๆ ทัศนคติจึงเปนสิ่งที่ชี้ถึงแนวโนมของพฤติกรรม ดังน้ันกอนที่จะทํา
ความเขาใจถึงพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค จึงจําเปนตองศึกษาทัศนคติของผูบริโภคกอน 
  
 4.3 ข้ันตอนการรับรู 
 การรับรูจะแสดงความรูสึกจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 ซึ่งไดแก การไดเห็น ไดกลิ่น ไดยิน ได
รสชาติ และไดรูสึก ขั้นตอนการรับรูประกอบดวย (Belch; & Belch. 1990: 105) 4 ขั้น ดัง
ภาพประกอบท่ี 3 ไดแก 

 
ภาพประกอบ 3 ขั้นตอนการเรียนรู 

  

 ที่มา: Belch; & Belch. (1990). Introduction to Advertising and Promotion Management. 
P.105. 
 

 1. การเลือกเปดรับ (Selective Exposure) เกิดขึ้นเม่ือบุคคลเปดโอกาสใหขอมูลเขามาสู
ตนเอง 
 2. การเลือกตั้งใจรับ (Selective Attention) เกิดขึ้นเม่ือบุคคลตั้งใจตอสิ่งกระตุนอยางใด
อยางหนึ่ง เพ่ือใหกลุมเปาหมายเกิดความตั้งใจรับขอมูล ผูโฆษณาจะตองพยายามดึงดูดความสนใจ 
ทําใหเกิดความตั้งใจรับขาวสาร 

การเลือกเปดรับ (Selective Exposure) 

การเลือกต้ังใจรับ (Selective Attention) 

การเลือกทําความเขาใจ  (Selective Comprehension) 

การเลือกเก็บรักษา  (Selective Retention) 
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 3. การเลือกทําความเขาใจ (Selective Comprehension) แมบุคคลจะมีความตั้งใจรับ
ขาวสาร แตไมไดหมายความวาขาวสารนั้นจะถูกตีความไปในทางที่ถูกตอง ในขั้นน้ีจึงเปนการ
ตีความหมายของขอมูลที่รับเขามา วามีความเขาใจตามที่ผูสงสารกําหนดไวหรือไม ถาเขาใจก็จะ
นําไปสูขั้นตอไป ทั้งน้ีการตีความขึ้นอยูกับทัศนคติ ความเชื่อและประสบการณ 
 4. การเลือกเก็บรักษา (Selective Retention) หมายถึง การที่บุคคลจดจําขอมูลบางสวนที่
เขาไดเห็น อาน หรือไดยิน หลังจากมีการเปดรับ และเกิดความเขาใจแลว ก็พยายามใหขอมูลอยูใน
ความทรงจําของตน ซึ่งความจําของบุคคลเม่ือมีสถานภาพเปนผูบริโภคก็ทําใหเกิดการตัดสินใจซ้ือ 
วิธีการที่ทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อ คือ Mnemonics ไดแก สัญลักษณ กลอน หรือคําสัมผัส ความ
ตอเน่ืองและภาพพจนของตราสินคา สิ่งเหลาน้ีจะชวยสรางภาพพจนในความทรงจํา 
  
 4.4 ปจจัยทีม่ีอิทธิพลตอการรับรู 
 คนเราไมสามารถใหความสนใจกับสิ่งตางๆ รอบตัวไดทั้งหมด แตจะเลือกรับรูเพียงบางสวน
เทาน้ัน เพราะแตละคนมีความสนใจและรับรูสิ่งตางๆ รอบตัวตางกัน ฉะนั้น เม่ือไดรับสารเดียวกัน 
ผูรับสารสองคนอาจใหความสนใจและรับรูสารเดียวกันตางกัน โดยท่ัวไปสิ่งตอไปน้ีมักมีอิทธิพลตอ
การรับรูของแตละบุคคล ไดแก (พัชรี เชยจรรยา; และคณะ. 2534: 71-73) 
 1. แรงผลักดันหรือแรงจูงใจ (Motives) เรามักเห็นในส่ิงที่เราตองการและไดยินในสิ่งที่เรา
ตองการไดยินเพ่ือสนองความตองการของตนเอง ตัวอยางเชน ถาเราไมชอบนาย ก. เราก็จะมีความ
ตองการที่จะขัดแยงกับนาย ก. เสมอในเร่ืองตางๆ ดังนั้นหากเราไดรับขอมูลขาวสาร ซึ่งนาย ก. แสดง
ทาทีวาเห็นดวย เราก็จะตีความขอมูลน้ันวาไมใชที่เรามีความเห็นคลอยตามดวย 
 2. ประสบการณเดิม (Past Experience) คนเราตางเติบโตขึ้นในสภาพแวดลอมตางกันถูก
เลี้ยงดูดวยวิธีตางกัน และคบหาสมาคมกับคนตางกัน เชน ถาเราพบวาการเปดรับขอมูลขาวสาร และ
การประชาสัมพันธตางๆ จากส่ืออินเตอรเน็ทเปนเรื่องที่รวดเร็ว แมนยํา และเสียเวลานอยที่สุดในการ
ติดตามขอมูล ก็จะเกิดทัศนคติที่ดีตอการเปดรับขาวสารผานสื่อประเภทน้ีมากกวาคนที่พบกับปญหา
เสมอเม่ือเขาไปใชบริการขอมูลขาวสารระบบอินเตอรเน็ต  
 3. กรอบอางอิง (Frame of Refernce) ซึ่งเกิดจากการส่ังสอนอบรมทางครอบครัวและสังคม 
ฉะนั้น คนที่มีศาสนาตางกัน จึงมีความเชื่อและทัศนคติในเรื่องตางๆ ตางกันได 
 4. สภาพแวดลอม คนที่อยูในสภาพแวดลอมตางกัน เชน บรรยกาศ สถานที่ ฯลฯ จะ
ตีความสารที่ไดรับตางกัน 
 5. สภาวะจิตใจ และอารมณ ไดแก ความโกรธ ความกลัว ฯลฯ ตัวอยางเชน เรามักจะมอง
ความผิดพลาดเล็กนอยเปนเรื่องใหญโต ขณะที่อารมณไมดีหรือหงุดหงิด แตกลับมองปญหาหรือ 
อุปสรรคที่ยากแกการแกไขวาเปนเรื่องเล็กขณะที่มีความรัก เปนตน 
 นอกจากน้ี โยธิน ศันสนยุทธ และคณะ (2533; 43) ไดกลาวถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการรับรู
โดยแบงออกเปน 2 ประเภทใหญ ดังนี้ 
 1. กลุมปจจัยอันเนื่องมาจากสิ่งเรา ซึ่งมีปจจัยตาง ไดแก 
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  1.1 คุณลักษณะของสิ่งเราที่มีโครงสราง และแบบแผนกับสิ่งเราที่ไมมีโครงรางและแบบ
แผน ซึ่งการรับรูสิ่งที่มีโครงรางและแบบแผนคอนขางจะมีความชัดเจนมากกวาส่ิงเราที่ไมมีโครงสราง
และแบบแผน (Perception in Structure Stimulus Situations V.S. Perception in Unstructure 
Stimulus Situation)  
  1.2 ความเปลี่ยนแปลงของสิ่งเรา (Change of Stimulus) สิ่งเราที่กําลังเปลี่ยนแปลง 
ยอมดึงดูดความสนใจของคนได เชน เปลีย่นความสวางของไฟ เปนตน 
  1.3 ความเคลื่อนไหวของสิ่งเรา (Movement of Stimulus) เปนคุณสมบัติอีกประการ
หนึ่งที่มักดึงดูดความสนใจของคนไดดี 
  1.4 ขนาดของสิ่งเรา (Size of Stimulus) เปนวัตถุที่มีขนาดใหญมากหรือเล็กมาก  
มักดึงดูดความสนใจของคนเราไดมากกวาวตัถุขนาดปกติธรรมดา 
  1.5 การเกิดซํ้าซากของสิ่งเรา (Repetition of Stimulus) สิ่งเราที่เกิดซํ้าซากกันบอยๆ 
ยอมเรียกรองใหเกิดความสนใจไดมาก 
  1.6 ความเขม หรือความหนักเบาของสิ่งเรา (Intensity of Stimulus) สิ่งเราที่มี 
ความเขมขนสูงกวาปกติยอมทําใหคนเราเกิดความใสใจได 
 2. กลุมปจจัยอันเนื่องมาจากบุคคล หรือผูรับรู ซึ่งมีปจจัยตางๆ ดังนี้ 
  2.1 บุคลิกภาพของคน (Personality) ซึ่งรวมถึงเพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ 
ทัศนคติ (Attitude) และ การปรับตัวสวนบุคคล (Personal Adjustment) เปนปจจัยที่มีอิทธิผลตอการ
รับรูของคนทั้งสิ้น 
  2.2 แรงขับ หรือความตองการ (Drive or Need) ซึ่งจะทําหนาที่เหมือนพลังไปเพ่ิมให
การตอบสนองเข็มแข็งขึ้น  
  2.3 ความใสใจ (Attention) ชวยทําใหคนเราสามารถเลือกสรรส่ิงเราที่อยูในความสนใจ 
และมีความพรอมที่จะตอบสนองไดดี 
  2.4 ความคาดหวงั (Expectancy) ซึ่งถาเราคาดหวังสิ่งใดไว การรับรูก็มักจะเปนไปตาม
ความคาดหวงั 
  2.5 การเห็นคุณคา (Value) การเห็นคุณคาของสิ่งเราตางๆ ที่แตกตางกัน ยอม
กอใหเกิดการรับรูที่ตางกัน 
 จากแนวคิดดังกลาวขางตน นํามาสูการกําหนดตัวแปรในการศึกษาในครั้งน้ี ซึ่งหมายถึง 
การรูจักและจดจําไดเก่ียวกับการมีอยูของกิจกรรมเพ่ือสังคมตางๆของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) ของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมี ประสบการณ ความเชื่อ ทัศนคติ และ 
สิ่งแวดลอมเปนกรอบในการรับรู 
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5. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกับภาพลักษณ 
 5.1 ความหมายของภาพลักษณ 
 ภาพลักษณ (Image) ในดานวิชาการประชาสัมพันธ หมายถึง ภาพที่เกิดขึ้นในใจ (Mental 
Picture) ของคนเรา อาจจะเปนภาพที่มีตอส่ิงมีชีวิตหรือส่ิงที่ไมมีชีวิตก็ได เชน ภาพที่มีตอบุคคล 
องคการ สถาบัน เปนตน (ภาพลักษณกับการประชาสัมพันธ. 2549) 
 สมาคมการประชาสัมพันธระหวางประเทศ (International Public Relations Association) 
(วิรัช ลภิรัตนกุล. 2549: 13) อธิบายวา เปนภาระหนาที่ของฝายบริหาร หรือฝายจัดการที่ตองอาศัย
การวางแผนที่ดีในการดําเนินงาน มีการกระทําอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ เพ่ือสรางสรรคธํารงรักษา
ไวซึ่งความเขาใจอันดี ไดรับการสนับสนุนหรือรวมมือจากกลุมประชาชนที่องคการหรือสถาบัน
เก่ียวของ ซึ่งตองใชวิธีการวัดประเมินถึงประชามติของประชาชนที่มีตอองคการเพื่อนํามาเปน
แนวทางในการกําหนดแผนงานและนโยบายขององคการใหเกิดความสอดคลองกับประชามติ หรือ
ความตองการของประชาชน พรอมทั้งการเผยแพร การกระจายขาวสารสูประชาชน เพ่ือใหเกิดความ
รวมมือและบรรลุถึงผลประโยชนรวมกันของทั้งองคการ และกลุมประชาชนที่เก่ียวของ 
 เสรี วงศมณฑา (2542: 83) ไดกลาวถึงความหมายของภาพลักษณวา เปนองคประกอบ
ระหวางขอเท็จจริง กับการประเมินสวนตัว ทําใหเกิดภาพลักษณ ซึ่งเกิดจากการรับรู (Perceptual) 
ของบุคคลไมใชขอเท็จจริง (Factual) ภาพลักษณคอนขางแนนอน (Fixed) เปนภาพที่ฝงลึกในใจ
เปลี่ยนแปลงคอนขางยาก ซึ่งเกิดจากการรับรูของคนทั่วไป 
 ดังน้ัน ภาพลักษณ หมายถึง ภาพที่เกิดขึ้นในใจ (Mental Picture) ของคนเรา ซึ่งเปน
องคประกอบระหวางขอเท็จจริง (Objective Fact) กับการประเมินสวนตัว (Personal Judgment) ที่
เกิดจากการเผยแพร การกระจายขาวสารสูประชาชนของฝายบริหารที่ไดวางแผนและสํารวจ 
  
 5.2 ประเภทของภาพลักษณ 
 วิรัช ลภิรตันกุล (2540: 28) ไดจําแนกภาพลักษณออกเปน 4 ประเภท ดังนี้ 
 1. ภาพลักษณของบริษัท(Corporate Image) คือ ภาพที่เกิดขึ้นในใจของประชาชนที่มีตอ
บริษัทหรือหนวยงานธุรกิจใดธุรกิจหน่ึง รวมถึงการบริหารหรือการจัดการ (Management) สินคา
ผลิตภัณฑ (Product) และบริการ (Service) ของบริษัท 
 2. ภาพลักษณของสถาบันหรือองคการ (Institutional Image) คือ ภาพท่ีเกิดขึ้นในใจของ
ประชาชนที่มีตอสถาบันหรือองคการ โดยเนนไปท่ีสถาบันหรือองคการเพียงอยางเดียว ไมรวมถึง
สินคาหรือบริการท่ีจําหนาย ภาพลักษณของสถาบันหรือองคการจึงมีความหมายแคบลงจาก
ภาพลักษณของบริษัท 
 3. ภาพลักษณของสินคาและบริการ (Product/Service Image) คือ ภาพที่เกิดขึ้นในใจของ
ประชาชนที่มีตอสินคาหรือบริการของบริษัทเพียงอยางเดียว ไมรวมถึงองคการหรือบริษัท 
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 4. ภาพลักษณที่มีตอสินคาตราใดตราหนึ่ง (Brand Image) คือ ภาพที่เกิดขึ้นในใจของ
ประชาชนที่มีตอสินคายี่หอหน่ึงหรือตรา (Brand) ใดตราหนึ่ง หรือเคร่ืองหมายการคา (Trademark) 
ใดเครื่องหมายการคาหน่ึง สวนมากมักจะใชในดานการโฆษณา (Advertising)  
 นอกจากนี้พรทิพย พิมลสินธุ (2541: 124) ไดแบงภาพลักษณเพ่ิมมากขึ้น ดังตอไปน้ี 
 1. ภาพลักษณซอน (Multiple Image) เปนภาพพจนที่ตั้งมาจากสมมติฐาน มาจากแหลง
ตางๆ มีความรู ความเชื่อ ฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และอ่ืนๆ ที่ตางกัน โดยเฉพาะมี
ความรูและประสบการณตอองคการตางกัน ดังนั้นจะหวังวาสมาชิกในสังคมจะมีภาพลักษณของ
องคการหนึ่งเหมือนกันจึงเปนไปไมได และในตัวบุคคลหนึ่งก็อาจมีทั้งภาพพจนในทางบวก (ตอเรื่อง
หนึ่ง) และภาพพจนในทางลบ (อีกเรื่องหน่ึง) ไดเชนกัน 
 2. ภาพลักษณปจจุบัน (Current Image) เปนภาพพจนในความเปนจริง ซึ่งอาจเปน
ภาพพจนเชิงลบหรือบวกก็ได จะเปนภาพพจนที่เกิดมาโดยธรรมชาติหรือโดยเจตนาก็ตาม 
 3. ภาพลักษณกระจกเงา (Mirror Image) เปรียบกับเวลาที่คนเราสองกระจกก็จะเห็นภาพ
ตัวเอง 
 4. ภาพลักษณที่พึงปรารถนา (Wish Image) เปนภาพพจนที่ผูบริหารและหรือพนักงานมี
ความตองการที่จะใหองคการของตนเปนเชนน้ัน 
 5. ภาพลักษณสูงสุดที่ทําได (Optimum Image) หมายถึง ภาพพจนที่เกิดขึ้นจากการ
ตระหนักในความจริง และการมีความเขาใจ การรับรู (Perception) ของผูรับขาวสาร อุปสรรคของการ
ใชสื่อมวลชนและสื่อที่เราควบคุมไดและสภาพแวดลอมที่ยากที่จะควบคุมและอ่ืนๆ ที่เปนอุปสรรคตอ
การสรางภาพพจนที่พึงปรารถนาได ดังนั้นภาพพจนชนิดน้ีจึงเปนภาพพจนที่ผูเก่ียวของรูจัก 
  
 5.3 องคประกอบของภาพลักษณและกระบวนการเกิดภาพลักษณ 
 โบวดิง  (รุงรัตน ชัยสําเร็จ. 2549: 7; อางอิงจาก Boulding. 1975: 91) ไดอธิบายวา 
“ภาพลักษณ” เปนความรู ความรูสึกของคนเราท่ีมีตอส่ิงตางๆ โดยเฉพาะความรูนั้นเปนความรูที่เรา
สรางขึ้นมาเองเฉพาะตน เปนความรูเชิงอัตวิสัย (Subjective Knowledge) ซึ่งประกอบดวย 
ขอเท็จจริง คุณคาที่เราเปนผูกําหนด โดยแตละบุคคลจะเก็บสะสมความรูเชิงอัตวิสัยเกี่ยวกับสิ่งตางๆ 
รอบตัวที่ไดประสบและมีความเชื่อวาจริง เนื่องจากคนเราไมสามารถที่จะรับรูและทําความเขาใจกับ
ทุกส่ิงไดครบถวนเสมอไป เรามักจะจําไดเฉพาะภาพบางสวนหรือลักษณะกวางๆ ของสิ่งเหลาน้ัน ซึ่ง
อาจไมชัดเจนแนนอนเพียงพอ แลวมักตีความหมาย (Interpret) หรือใหความหมายแกสิ่งน้ันๆ ดวย
ตัวเราเอง ความรูเชิงอัตวิสัยน้ีจะประกอบกันเปนภาพลักษณของส่ิงตางๆ ที่อยูในโลกตามทัศนะของ
เรา และพฤติกรรมที่เราแสดงออกก็จะขึ้นอยูกับภาพลักษณของสิ่งน้ันๆ ที่เรามีอยูในสมองดวย 
เพ่ือใหงายแกการทําความเขาใจ อาจแยกองคประกอบของภาพลักษณไดเปน 4 สวน (รุงรัตน       
ชัยสําเร็จ.  2549: 8) 
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 1. องคประกอบเชิงการรับรู (Perceptual Component) เปนสิ่งที่บุคคลไดจากการสังเกต
โดยตรง แลวนําส่ิงน้ันไปสูการรับรู สิ่งที่ถูกรับรูนี้อาจจะเปนบุคคล สถานที่ เหตุการณ ความคิด หรือ
สิ่งของตางๆ เราจะไดภาพของสิ่งแวดลอมตางๆ เหลาน้ีโดยผานการรับรูเปนเบื้องแรก 
 2.  องคประกอบเชิงความรู (Cognitive Component) ไดแก สวนที่เปนความรูเก่ียวกับ
ลักษณะประเภท ความแตกตางของสิ่งตางๆ ที่ไดจากการสังเกตและรับรู 
 3. องคประกอบเชิงความรูสึก (Affective Component) ไดแก ความรูสึกของบุคคลที่มีตอสิ่ง
ตางๆ อาจเปนความรูสึกผูกพันยอมรับหรือไมยอมรับ ชอบหรือไมชอบ 
 4. องคประกอบเชิงการกระทํา (Conative Component) เปนความมุงหมายหรือเจตนา ที่
เปนแนวทางในการปฏิบัตตอบโตสิ่งเรานั้น โดยเปนผลของปฏิสัมพันธระหวางองคประกอบเชิงความรู
และเชิงความรูสึก 
 องคประกอบเชิงการรับรู เชิงความรู เชิงความรูสึก และเชิงการกระทําน้ีจะผสมผสานกัน
เปนภาพที่บุคคลไดมีประสบการณในโลก ดังน้ัน ภาพลักษณที่ดีของธุรกิจจึงสัมพันธโดยตรงกับ
พฤติกรรมของผูบริโภค ซึ่งกวาผูบริโภคเปาหมาย (Target Consumer) แตละรายจะเปลี่ยนฐานะมา
เปนลูกคา (Customer) นั้น จะผานการรับรู (Perception) จนเกิดความรู (Knowledge) และความรูสึก 
(Affection) ที่ดีตอผลิตภัณฑและองคการธุรกิจ จนเกิดพฤติกรรมการซ้ือ (Buying) มาบริโภคในที่สุด 
(รุงรัตน ชัยสําเร็จ, 2549: ยอหนาที่ 9)  
 เสรี วงษมณฑา (2546: 25) ไดกลาวถึงองคประกอบของภาพพจนองคกร (Corporate 
Image) วาประกอบดวย 
 1. ผูบริหาร (Executive) องคกรจะดีหรือไมดีขึ้นอยูกับผูบริหาร ซึ่งตองเปนบุคคลท่ีมี
ความรูความสามารถ ถาองคกรใดมีผูบริหารท่ีมีความสามารถ มีวิสัยทัศนดี มีนโยบายการ
บริหารธุรกิจที่ดี ซื่อสัตยไมเอาเปรียบลูกคา บริษัทน้ันก็จะมีภาพพจนที่ดี 
 2. พนักงาน (Employee) คือ บริษัทที่ดีจะตองมีพนักงานที่มีความสามารถ มีมนุษยสัมพันธ
ที่ดี มีวิญญาณของการใหบริการ และมีบุคคลกิภาพดี 
 3. สินคา (Product) ตองเปนสินคาที่ดีมีคุณภาพ มีประโยชนตรงกับขอความโฆษณาที่
เผยแพรออกไป 
 4. การดําเนินธุรกิจ (Business practice) ควรมีการคืนกําไรสูสังคมเพ่ือสรางภาพพจนที่ดี
ใหกับบริษัท 
 5. กิจกรรมเพ่ือสังคม (Social activities) คือ การดูแลเอาใจใสสังคม รวมกิจกรรมการกุศล 
หรือสรางประโยชนใหกับสังคม เน่ืองจากเปนยุคที่เนนการตลาดเพื่อสังคม 
 6. เคร่ืองมือเคร่ืองใช หรืออุปกรณในสํานักงาน (Artifacts) บริษัทตองมีสิ่งที่แสดง
สัญลักษณของบริษัท ไดแก เคร่ืองมือเครื่องใช เครื่องแบบพนักงาน วัสดุสิ้นเปลือง เชน ปากกา 
ดินสอ ฯลฯ ควรมีโลโกขององคกรแสดงอยูดวย 
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 พรทิพย พิมลสินธุ (2541: 123-130) กลาวถึงกระบวนการเกิดภาพลักษณวา เกิดขึ้นจาก
การไดรับรู ไดฟง ไดเห็น หรือมีประสบการณมาในอดีต และดวยความประทับใจ จึงทําใหบุคคลน้ัน
สามารถจดจําและพัฒนาเปนภาพอยางใดอยางหนึ่งขึ้นมา ภาพลักษณเกิดขึ้นได 2 ลักษณะ คือ 
 1. เกิดขึ้นจากธรรมชาติ เปนภาพขององคกรหนึ่งจะเปนเชนไรก็ไดตามท่ีบุคคลนั้นไปพบ
เห็นมา ซึ่งอาจเปนภาพลักษณที่ดีและเลว 
 2. เกิดขึ้นจากการปรุงแตง เปนความพยายามที่จะใหองคกรมีพฤติกรรมที่ดี หรือถาเกิด
เหตุการณไมดี ก็จะมีการสรางเหตุการณหรือแกไขขอเท็จจริง เพ่ือใหมีภาพลักษณในทิศทางที่พึง
ประสงค 
 สาเหตุของกระบวนการเกิดภาพลักษณสามารถสรุปไดดังนี้ (พรทิพย พิมลสินธุ. 2541: 
123-130) 
 1. เหตุการณและสิ่งแวดลอม (Events and Environment) ที่คนในสังคมจะตองพบกับ
เหตุการณทั้งทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษาและอ่ืนๆ เกิดขึ้นมากมาย แตก็
มีเพียงบางสวนของเหตุการณเทาน้ันที่คนเราจะรับได และเหตุการณที่เกิดขึ้นทั้งหลายนี้จะมีคุณคา
ดานดีหรือเลว จะสําคัญหรือไม จะมีความหมายอะไร คงจะไมเกิดขึ้นจากตัวของเราเพียงอยางเดียว 
แตสภาพแวดลอมที่อยูกับเหตุการณและอยูโดยรอบเรากลับมีอิทธิพลในการกําหนดคุณคาเหลาน้ัน 
 2. ชองทางการสื่อสาร (Communication Channel) จะมีประสิทธิภาพทางดานการรับความ
สมบูรณของเหตุการณแตกตางกัน 
 3. องคประกอบเฉพาะบุคคล (Personal Elements) คือ ทักษะทางการสื่อสาร ทัศนคติ 
ความรู ระบบสังคมและวัฒนธรรม ตางมีอิทธิพลตอการสื่อสาร 
 4. การรับรูและความประทับใจ (Perception and Impression) เปนตัวแปลงเหตุการณให
เปนไปตามความคิดของบุคคล เม่ือผสมผสานกับคุณภาพและปริมาณของความทรงจําที่สรางขึ้นจึง
เกิดเปนภาพพจน 
  
 5.4 หลักการสรางภาพลักษณ 
 เนื่องจากภาพลักษณขององคการเกิดจากส่ิงที่ปฏิบัติประจําเปนพ้ืนฐาน แตองคการไม
สามารถปลอยใหเกิดภาพลักษณขึ้นเองได เพราะภาพลักษณที่เกิดขึ้นน้ันไมเปนไปตามลักษณะที่
แทจริงหรือไมครบถวนตามที่ตองการ องคการจึงตองมีการดําเนินงานเพ่ือสรางภาพลักษณที่ดี 
(Favorable Image) (วิรัช ลภิรัตนกุล, 2540: 83-84) ไดกลาวถึงหลักการสรางภาพลักษณไวดังนี้ 
 1. คนหาถึงจุดดีและจุดบกพรองหรือจุดออนภาพลักษณของหนวยงานที่มีอยูแลวในปจจุบัน
อันเปนการศึกษาวิเคราะหเพ่ือหาลูทางและการวางแผนการดําเนินงานในขั้นตอไป การคนหานี้อาจ
ทําไดโดยการรวบรวมทัศนคติ ทาที และความรูสึกนึกคิดของกลุมประชาชนเปาหมายรวมถึงอาจใช
การสํารวจวิจัยเขาไปประกอบดวย เพ่ือใหไดขอมูลที่ใกลเคียงกับความเปนจริง 
 2. วางแผนและกําหนดขอบเขตของภาพลักษณ ที่องคการสถาบันตองการจะสรางให
เกิดขึ้นในจิตใจของประชาชน เชน อาจถามตนเองดูวา สถาบันคือใคร ทําอะไร จุดยืนของสถาบันคือ
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อะไร อยูที่ไหน และหนวยงานหรือสถาบันตองการที่จะใหประชาชนมีภาพลักษณเปนไปไดในทางใด 
หรือตองการใหมีความรูสึกนึกคิด ทาทีตอหนวยงานสถาบันของเราอยางไรบาง เปนตน 
 3. คิดหัวขอ (Themes) เพ่ือใชในการสรางภาพลักษณแกประชาชน ซึ่งหัวขอเหลาน้ีก็คือ 
เน้ือหา ขาวสารที่เราจะใชเผยแพรประชาสัมพันธตอกลุมประชาชน อาจเปนคําขวัญ(Slogan) หรือ
ขอความสั้นๆ ที่ชวนใหจดจํางาย สิ่งสําคัญของหัวขอคือ ตองมีประสิทธิภาพในการดึงดูดความสนใจ
และมีอิทธิพลโนมนาวชักจูงใจประชาชนใหเกิดภาพลักษณตามที่ตองการ 
 4. ใชเคร่ีองมือส่ือสารตางๆ เพ่ือชวยในการดําเนินงานสรางภาพลักษณใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ เขาถึงประชาชนเปาหมายไดอยางกวางขวาง ซึ่งอาจใชสื่อมวลชนตางๆ เขาชวย
ประกอบ เชน หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน เปนตน รวมทั้งการโฆษณาเพ่ือการประชาสัมพันธสิ่งพิมพ
ตางๆ เชน จุลสาร โปสเตอร แผนปลิว แผนพับ เปนตน 
 นอกจากหลักการสรางภาพลักษณแลว องคกรควรมีการกําหนดและควบคุมเนื้อหา 
(Content) เพ่ือใหสามารถสรางภาพลักษณที่พึงปรารถนาได (พรทิพย พิมลสินธุ. 2541: 127-129) มี
หลักเกณฑดังนี้ 
 1. ความสัมพันธกับกลุมเปาหมายที่เก่ียวของ (Related with Target Public) องคกรควรจะ
สรางภาพลักษณในการเปนเพ่ือนที่ดี ไมวาจะเปนเพ่ือในฐานะผูขาย หรือเพ่ือรวมดําเนินธุรกิจ
เดียวกัน โดยอาจเนนภาพของการซื่อสัตยสุจริต การใหความรวมมือและการมีสวนในการพัฒนาความ
เจริญรุงเรืองใหแกธุรกิจประเภทเดียวกัน หรือที่เก่ียวของกัน 
 2. สินคาหรือตราสินคา (Product or Brand) การสรางภาพพจนใหแกสินคาหรือบริการควร
พิจารณาถึงตราสินคาของบริษัท เชน ภาพลักษณของสินคา อาจเปนสินคาของแมบานสมัยใหม หรือ
ในกรณีของตราสินคา/ยี่หอ อาจเปนการสรางภาพลักษณที่มีคุณภาพคงทน เปนตน 
 3. ความปลอดภัย มลภาวะ และเทคโนโลยี (Safety, Pollution and Technology) คือ 
คุณลักษณะจําเปนสําหรับองคกรทั่วไปและกลาวถึงกันมากในปจจุบัน คือ ความปลอดภัย การไมมี
มลภาวะ และควรใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในระบบการทํางาน หรือใชในกระบวนการผลิตสินคา 
 4. การมีสวนรวมสรางเศรษฐกิจสังคม (Social-Economics Contribution) การที่องคกรเปน
สวนหน่ึงของสังคม ก็ยอมมีหนาที่สรางความรุงเรืองใหแกสังคม สําหรับภาพลักษณ ที่นิยมสราง เชน 
การสรางงาน พัฒนาสภาพความเปนอยูใหดีขึ้น 
 5. พนักงาน (Employee) ภาพลักษณที่เก่ียวกับพนักงานคอนขางมีความสําคัญ เพราะ
องคกรจะไมสามารถดําเนินธุรกิจไดถาไมมีพนักงาน และภาพลักษณที่สราง ไดแก คาตอบแทนท่ี
ยุติธรรม การมีสวัสดิการที่ดี 
 6. ความรับผิดชอบตอสังคม (Social Responsibility) เปนการสรางภาพลักษณองคกรที่
เปนสมาชิกที่ดีของสังคม นั่นคือ การมีความรับผิดชอบชวยเหลือเม่ือเกิดสาธารณภัย หรือ เขารวม
โครงการรณรงคของชมรมสรางสรรคไทย “ตาวิเศษ” หรือ “รักแมน้ําเจาพระยา” เปนตน 
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 7. การจัดการ (Management) เปนระบบที่ทําใหองคกรเจริญรุงเรืองกาวหนา และ/หรือ ทํา
ใหองคกรมีผลผลิตที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ดังน้ัน หากองคกรใดมีการบริหารที่ดี มีคุณภาพ 
แนนอนวาองคกรน้ัน ยอมมีภาพพจนที่ดี 
 8. กฎหมาย ระเบียบขอบังคับ (Laws and Regulation) องคกรที่จะเปนที่ยอมรับแกสมาชิก
ของสังคมไดจะตองมีความประพฤติในกรอบของกฎหมาย หรือขนบธรรมเนียมที่ดีของสังคม 
 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับภาพลักษณ ทําใหทราบวาภาพลักษณที่ดีของธุรกิจ มี
ความสัมพันธโดยตรงกับพฤติกรรมของผูบริโภค ซึ่งกวาผูบริโภคเปาหมาย (Target Consumer) แต
ละรายจะเปลี่ยนฐานะมาเปนลูกคา (Customer) นั้น จะผานการรับรู (Perception) จนเกิดความรู 
(Knowledge) และความรูสึก (Affection) ที่ดีตอผลิตภัณฑ และองคกรธุรกิจ และเกิดพฤติกรรมการ
ซื้อ (Buying) มาบริโภคในที่สุด (รุงรัตน ชัยสําเร็จ. 2549: ยอหนาที่ 8) สิ่งตางๆ เหลาน้ีจึงเปนที่มาที่
ผูวิจัยจึงเลือกศึกษาตัวแปรภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) เพ่ือพิจารณาวา ภาพลักษณดังกลาวจะมีความสัมพันธกับพฤติกรรมของผูบริโภค/
ผูใชบริการ จริงหรือไม 
 ปจจุบันลักษณะของตราสินคาที่ประสบความสําเร็จไมไดมาจากตัวสินคาเอง แตเปนผลมา
จากโปรแกรมการสรางความเปนเอกลักษณ (Identity) ซึ่งเครื่องมือในการสรางเอกลักษณคือ ชื่อโลโก 
สัญลักษณ บรรยากาศ เหตุการณ เพ่ือกอใหเกิด “ภาพลักษณของตราสินคา” ตามที่ปรารถนา
เอกลักษณและภาพลักษณจึงมีความแตกตางกัน โดยเอกลักษณ (Identity) เกิดจากการท่ีองคกรมี
จุดประสงคที่จะสรางความไมเหมือนใครใหกับตนเองไปยังสาธารณชน แตภาพลักษณเปนภาพที่
เกิดขึ้นในจิตใจ ซึ่งบุคคลมีความรูสึกนึกคิดตอองคกร ภาพในใจดังกลาวของบุคคลอาจจะไดมาจากทั้ง
ประสบการณทางตรง (Direct Experience) และประสบการณทางออม (Indirect Experience) ซึ่งเปน
สิ่งที่สาธารณชนมองกลับมาที่องคกร (Managing Image, Identity and Reputation, 2006: 3)  
 ดังน้ันภาพลักษณองคกรจึงมีความสําคัญ สามารถทําใหสถาบัน หนวยงานมีชื่อเสียงเปนที่
ยอมรับ เชื่อถือ ศรัทธาจากบุคคลที่เก่ียวของและจะทําใหองคกรหนวยงานสถาบันนั้นๆ มีความ
เจริญกาวหนาได การสรางภาพลักษณองคกร Gregory และ Wiechmann (จิราภรณ สีขาว. 2550: 9) 
ไดกลาวถึงไวดังนี้ 
 1. รับรูความตองการของกลุมเปาหมาย หรือนํามากําหนดเปนภาพลักษณขององคกร
หนวยงาน 
 2. ตองกําหนดทิศทางใหชัดเจนถึงเปาหมายในการสรางภาพลักษณองคกร ผูบริหารจึงเปน
ผูที่มีบทบาทสําคัญที่สุดในการกําหนดแนวทาง 
 3. รูจักตนเองวาองคกรหรือหนวยงานมีภาพลักษณเปนอยางไรและภาพลักษณที่ตองการ
ใหเกิดขึ้นคืออะไร 
 4. จุดเนนตองรูวาหนวยงานกําลังทําอะไรอยูคือการเขาใจงาน บทบาทหนาที่ที่ชัดเจน 
 5. การสรางสรรค การสรางสรรคงานโดยใชความคิดริเร่ิมสรางสรรคใหตอบสนองตอ
กลุมเปาหมายใหมากที่สุด 
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 6. ความคงเสนคงวา ความสมํ่าเสมอในการสรางภาพลักษณ 
 7. การประชาสัมพันธในสิ่งที่ไดกระทําจริงหรือการปรับความเขาใจเกี่ยวกับขาวลือใหถึง
กลุมเปาหมายอยางสมํ่าเสมอ 
 
 กลยุทธในการสรางภาพลักษณ 
 1. สรางใหประชาชนยอมรับและเห็นดวย อันเปนผลที่จะทําใหสถาบันเปนที่เชื่อถือ 
 2. ปรับปรุงองคกรในเรื่องการจัดการทั้งหมด 
 3. การวางเปาหมายการตลาดลวงหนา เพ่ือสนับสนุนการขายผลติภัณฑ 
 4. การเขาไปมีอิทธิพลตอสภาพแวดลอม 
 5. การสรางสถาบันใหมีตําแหนงที่ดีขึ้น 
 6. ดึงดูดใจลูกคาที่มีคุณภาพในขณะเดียวกับที่ใหความรวมมือกับชุมชน 
 
 5.5 ประโยชนที่องคการไดรับจากการเสนอเอกลักษณและภาพลักษณ 
 การที่องคกรมีการเสนอเอกลักษณและภาพลักษณที่ดีตอบุคคลตางๆ ทั้งภายใน และ
ภายนอก จะนําประโยชนมาสูองคกร ซึ่งสามารถจําแนกประโยชนที่องคกรจะไดรับจากการเสนอ
เอกลักษณ และภาพลักษณ (วิรัช ลภิรัตนกุล. 2540: 87) โดยแบงประโยชนที่จะไดรับจากกลุมผูที่มี
สวนไดเสียในองคการ ดังนี้ 
 1. กลุมลูกจาง (Employee) การที่บริษัทมีภาพลักษณที่ดีจะกอใหสภาพแวดลอมในการ
ทํางานที่ดีลูกจางจะเกิดความพึงพอใจในงานและมีความภาคภูมิใจในองคการที่ตนเองน้ันปฏิบัติงาน
อยู การแสดงออกทางเอกลักษณขององคการที่มีตอพนักงานอาจจะสามารถแสดงออกได ทาง
นโยบายโดยสงเสริมใหพนักงานรูจักนโยบายในการทํางานของบริษัททราบความเคลื่อนไหวของ
องคการ มีแนวคิดไปในทิศทางเดียวกัน เม่ือพนักงานมีภาพลักษณที่ดีตอองคการแลวก็จะมีความ
เขาใจและเต็มใจที่จะทํางานเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ 
 2. กลุมลูกคา (Customer) กลุมลูกคาเปรียบเสมือนเสนเลือดที่หลอเลี้ยงชีวิตธุรกิจใหอยู
รอดได ดังน้ันกลุมลูกคาจึงเปนทรัพยากรที่มีคามากที่สุด ชื่อเสียง และความเชื่อม่ันศรัทธาในตัวของ
บริษัทจึงผูกพันไปกับคุณคาของสินคาและบริการอยางหลีกเลี่ยงไมได การที่องคกรมีภาพลักษณที่ดี
ตอกลุมลูกคาจะทําใหสินคาขององคกรเขาไปน่ังอยูในใจของลูกคาไปกวาคร่ึง 
 3. ผูถือหุน (Stockholders) องคกรที่มีภาพลักษณที่ดีจะสามารถระดมเงินทุนในการดําเนิน
ธุรกิจ เพราะภาพลักษณที่ดีจะแสดงออกถึงความแข็งแกรงทางธุรกิจ 
 4. ชุมชน (Community) คือกลุมคนที่อาศัยอยูในละแวกเดียวกัน รวมรัฐบาลเดียวกันมี
วัฒนธรรมรวมกัน ดังน้ันการที่เราจะเขาไปกอตั้งโรงงานขึ้นมาในเขตชุมชน อาจจะมีปฏิกิริยาตอตาน
จากชุมชน เน่ืองจากองคกรของเรานั้นจะถือเปน คนแปลกหนา หรือผูมาอยูอาศัยใหม (New Comer) 
การที่องคกรมีภาพลักษณที่ดีก็จะกอใหเกิดการยอมรับจากชุมชนงายขึ้น 
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 จากการทบทวนแนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับภาพลักษณขางตนพบวา ภาพลักษณเปนสิ่งที ่
เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไดเสมอ ฉะน้ันภาพลักษณจึงเปนส่ิงที่องคกรสามารถสรางขึ้นได การ
ประชาสัมพันธเปนเครื่องมือหน่ึงซ่ึงมีบทบาทในการเสริมสรางและเปลี่ยนแปลงภาพลักษณใหกับ
องคกรดวยการดําเนินกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคมและองคกร  
 ในการวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยใหความสําคัญกับการศึกษาภาพลักษณปจจุบัน (Current Image) 
ของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) โดยมุงเจาะจงสํารวจเฉพาะภาพลักษณดานความ
รับผิดชอบตอสังคม อันเปนภาพที่เกิดขึ้นในใจของประชาชนอันสืบเน่ืองจากการประเมินสวนตัวซึ่ง
ผสมผสานองคประกอบตางๆ ทั้งในเชิงการรับรู เชิงความรูสึก และเชิงพฤติกรรม ซึ่งมีนัยยะบงชี้
เจตนาในการโตตอบตอส่ิงเรา คือ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
 
6. ประวัติและความเปนมาของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  เปนสถาบันการเงินแหงแรกของคนไทยเริ่มตน
ดําเนินกิจการเม่ือป พ.ศ.2447 (ร.ศ.123) มีที่ทําการอยูที่ตึกแถวของพระคลังขางที่ ณ ตําบลบานหมอ 
ในชื่อ “บุคคลัภย” โดยพระเจานองยาเธอกรมหม่ืนมหิศรราชหฤทัย พระโอรสในพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลาเจาอยูหัว ไดทรงริเร่ิมดําเนินกิจการธนาคารพาณิชยเปนการทดลองในนาม “บุคคลัภย” 
(BOOK CLUB) บุคคลัภยไดดําเนินกิจการเร่ือยมาจนถึงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2449 พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯพระราชทาน พระบรมราชานุญาตใหตั้ง 
“บริษัทแบงกสยามกัมมาจล ทุนจํากัด” ขึ้นจากบุคคลัภย นับเปนธนาคารพาณิชยแหงแรกของคนไทย
โดยไดรับพระราชทานตราอารมแผนดินใหเปนตราประจําธนาคาร 
 ตอมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัวไดทรงยกเลิก ตราอารมแผนดิน
เปลี่ยนเปนตราครุฑโดยมีขอความจารึกพิเศษวา “ตั้งโดยพระบรมราชานุญาต” อยูในแถบแพรเปน
กรณีพิเศษตั้งแตนั้นมา บริษัทแบงกสยามกัมมาจล ทุนจํากัดไดดําเนินการดวยความเจริญรุดหนา มา
เปนลําดับและกิจการขยายตัวอยางรวดเร็ว 
 ในชวงกอนหนาที่จะเกิดสงครามโลกคร้ังที่ 2 ไมนานนัก (พ.ศ.2482) ไดมีการเปลี่ยนชื่อ
ประเทศจาก “สยาม” มาเปน “ไทย” สงผลใหชื่อของสถาบัน องคกรตางๆท่ีเคยใชคําวา “สยาม” ตอง
ปรับเปลี่ยนมาใชคําวา “ไทย” แทน เพ่ือความสอดคลองและความเหมาะสม บริษัทแบงกสยามกัมมา
จล ทุนจํากัด จึงเปลี่ยนชื่อใหมเปน “ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด” เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพการณ 
และยุคสมัยนับตั้งแตวันที่ 27 มกราคม 2482 โดยมีสํานักงานทรัพยสินสวน พระมหากษัตริยและ
กระทรวงการคลังเปนผูถือหุนใหญ ธนาคารไทยพาณิชย ไดดําเนินกิจการรุดหนาไปดวยดีและเปน
รากฐานใหกับระบบธนาคารไทย จนมีธนาคารพาณิชยอ่ืนๆ เกิดขึ้นอีกมากมายหลายธนาคาร จวบ
จนกระทั่งป พ.ศ.2514 ธนาคารไทยพาณิชย จึงไดขยายงานรองรับความเติบโตโดยยายสํานักงาน
ใหญจากตําบลตลาดนอยมาอยูที่ถนนเพชรบุรีตัดใหมซึ่งเปนถนนสายธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม ในขณะนั้น
ตอมาในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2518 ธนาคารไทยพาณิชยไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และเปลี่ยนชื่อใหสอดคลองกับสถานภาพ โดยใชชื่อวา “ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
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(มหาชน)” และใชชื่อเปนภาษาอังกฤษวา “SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY 
LIMITED” ซึ่งเปนชื่อที่ใชอยูในปจจุบัน 
 ธนาคารไทยพาณิชยยังคงดําเนินงานภายใตปณิธานอันแนวแนดวยคุณภาพควบคู 
คุณธรรมและดวยวิสัยทัศนอันกาวไกลในการปรับตัวเพื่อเตรียมพรอมสูยุคเศรษฐกิจ และนโยบายการ
กาวสูระดับมาตรฐานสากลธนาคารไทยพาณิชยจึงไดสราง สํานักงานใหญที่ทันสมัยสมบูรณพรอม
ดวยเทคโนโลยี บริเวณถนนรัชดาภิเษก ใกลสี่แยกรัชโยธินโดยเปดอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 29 
มกราคม 2539 
 
 พันธกิจและวิสัยทศัน 
 พันธกิจ 
 เราจะเปนธนาคารที่ใหบริการครบวงจรชัน้นําของประเทศ  
 
 วิสัยทัศน 
 เราจะเปนธนาคารที่ลูกคา ผูถือหุน พนักงานและสังคมเลือก 
 
 ปจจุบัน 
 ผู ถื อ หุ น ใหญของธนาคาร  คือ  สํ า นักงานท รัพย สินส วนพระมหากษัตริ ย  และ
กระทรวงการคลัง รอยละ 24 และ 19 ตามลําดับ และผูบริหารระดับสูงของธนาคาร ไดแก ดร.วิชิต สุ
รพงษชัย ประธานกรรมการบริหาร และคุณกรรณิกา ชลิตอาภรณ กรรมการผูจัดการใหญ 
 ตามขอมูลงบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 ธนาคารมีขนาดของสินทรัพย เงินฝาก 
และสินเชื่อใหญเปนอันดับ 4 ของระบบธนาคารพาณิชย โดยมีสินทรัพยรวม 1,363 พันลานบาท มี
เงินฝาก 1,003.4 พันลานบาทและมีสินเชื่อ 988.5 พันลานบาท ปจจุบันหุนของธนาคาร ที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยฯ ประกอบดวย หุนสามัญ (SCB, SCB-F) หุนบุริมสิทธิ (SCB-P, SCB-Q) ณ 
วันที่ 30 กันยายน 2553 ธนาคารมีมูลคาหุน ตามราคาตลาด (Market Capitalization) 351,820 ลาน
บาท 
 ธนาคารไทยพาณิชยมีบริการทางดานการเงินครบวงจรใหแกลูกคาทุกประเภท ทั้งที่เปน 
บริษัทขนาดใหญ วิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดยอม และลูกคารายยอย ไดแก การรับฝากเงิน การ
โอนเงิน การใหกูยืมประเภทตางๆ การรับซื้อลด การรับรองอาวัล ค้ําประกัน บริการดานปริวรรต
เงินตรา Bancassurance บริการดานการคาตางประเทศ บริการ Cash Management บริการดาน
ธุรกิจหลักทรัพย อาทิ บริการจําหนายหุนกู บริการนายทะเบียนหุนกู การรับประกันการจัดจําหนาย
ตราสารหนี้ นายทะเบียนหลักทรัพย บริการรับฝากทรัพยสิน การจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และ
กองทุนสวนบุคคล บัตรเครดิตและการรับฝากทรัพยสินผานทางสํานักงานใหญ และเครือขายสาขา
ของธนาคาร  
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 ในดานเครือขายของสาขาและพนักงาน ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2553 มีสาขาในประเทศ 
จํานวน 1,019 สาขา ศูนยแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 112 แหง มีสาขาตางประเทศ จํานวน 3 
แหง มีจํานวนตูเอทีเอ็ม 7,467 เคร่ือง และมีพนักงาน จํานวนทั้งสิ้น 15,424 คน 
 มีบริษัทในเครือที่ใหบริการทางการเงิน อาทิ เชน บริษัทหลักทรัพยไทยพาณิชย บริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุนรวมไทยพาณิชย บริษัทไทยพาณิชยลิซซิ่ง บริษัทไทยพาณิชยสามัคคี 
บริษัทไทยพาณิชยนิวยอรกไลฟ เปนตน 
 
 กิจกรรมเพ่ือสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
 กิจกรรมเพ่ือสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) จํานวน 10 โครงการ มี
รายละเอียดดังตอไปน้ี 
 1.  โครงการพัฒนาเยาวชนตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง 
  “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระราชทานแกพสก
นิกรชาวไทย เปนรากฐานที่สําคัญในการดําเนินชีวิตที่ใชสติและปญญานําการตัดสินใจ ดังน้ัน ผูที่
นอมนํา “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาประยุกตใชในชีวิตหรือกิจการตางๆ จะมีความรูเทา
ทันตอส่ิงที่กําลังเปลี่ยนแปลง สามารถตัดสินใจไดอยางถูกตอง ชีวิตและการงานประสบความสําเร็จ 
และสังคมเปนสุข ซึ่งหลักการดังกลาว “เติมเต็มวัตถุประสงคของมูลนิธิสยามกัมมาจลภายใตการ
สนับสนุนของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ที่มุงเนนกิจกรรมพัฒนาเยาวชน จึงไดจัดตั้ง 
“โครงการพัฒนาเยาวชนตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง” ขึ้นในป 2548  
 โดยมีวิสัยทัศนของโครงการ คือ การเสริมสรางคานิยมดานคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจน
การพัฒนาจิตอาสาสูสังคม ควบคูกับการใหความรูทางวิชาการ ซึ่งก็คือการปลูกฝงการดําเนินชีวิต
ตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงใหกับเยาวชนไทย เพ่ือขยายผลสูครอบครัว ชุมชน และ
สังคมไทย  โครงการพัฒนาเยาวชนตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงมีนโยบายในการ
ดําเนินงาน 3 แนวทาง คือ 
  1.1 สนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน 
   โครงการพัฒนาเยาวชนฯ มีนโยบายสนับสนุนการประยุกตใชหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในบุคลากรทุกระดับในโรงเรียน โดยใหความสําคัญกับการสรางกระบวนการเรียนรู
ที่สงผลโดยตรงตอนักเรียนใหมีความรูความเขาใจ และสามารถนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน 
   1.2 เผยแพรหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   โครงการพัฒนาเยาวชนฯ มีนโยบายเผยแพรหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และองคความรูของธนาคารใหกับครู เด็ก เยาวชน และสังคมผานชองทางตางๆ อาทิ การบรรยาย
พิเศษ จัดกิจกรรม ตลอดจนผลิตสื่อเผยแพร อาทิ หนังสือบันทึกรับจายเพ่ือความพอเพียง และ
สนับสนุนการจัดพิมพหนังสือเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงอีกมากมาย นอกจากนี้ โครงการพัฒนา
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เยาวชนฯ ยังใหความสําคัญกับการทํางานรวมกับภาคีพันธมิตร ไดแก โครงการวิจัยเศรษฐกิจ
พอเพียง สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย สถาบันเสริมสรางการเรียนรูเพ่ือชุมชนเปนสุข 
กระทรวงศึกษาธิการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนตน เพ่ือรวมกันเผยแพรหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในวงกวาง เชน การผลิตสื่อ อาทิ หนังสือพพ.๘๑๙ เกมเศรษฐกิจพอเพียง หนังสือ
เลมเล็ก วิดิทัศน เปนตน รวมกันสนับสนุนใหเกิดเครือขายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจน
สนับสนุนใหเกิดชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรูในเวทีกิจกรรม และเขียนเรื่องเลา
ใน blog ผานเว็บไซต www.scbfoundation.com และ okkid.net 
  1.3 สนับสนุนใหเกิดพนักงานจิตอาสา 
   โครงการพัฒนาเยาวชนฯ มีนโยบายสนับสนุนใหพนักงานธนาคารไดเขามีสวนรวม
ในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเยาวชนฯ โดยใชความรูความสามารถของพนักงานมากอใหเกิด
ประโยชนตอครู เด็ก และเยาวชน อาทิ การพัฒนาองคความรู การเปนวิทยากรอาสาบรรยายใหครู 
หรือการจัดกิจกรรมใหนักเรียน ในปจจุบันวิทยากรอาสาไดรวมใหความรูดานเศรษฐกิจใน 2 เรื่อง
หลักๆ คือ บริหารจัดการการเงินสวนบุคคลเพื่อความพอเพียง (การหารายได การใชจาย ประหยัดอด
ออม รวมถึงตลาดการเงินและวิวัฒนาการทางการเงิน ฯลฯ) และเรื่องการบริหารจัดการโครงงาน 
(ธุรกิจ) อยางพอเพียง (องคประกอบของธุรกิจ เนนที่การจดบัญชีรับ-จาย การคํานวณตนทุน การตั้ง
ราคา) 
 2.  โครงการมอบทุนการศึกษา 
  ธนาคารไดดําเนินกิจกรรมเร่ืองทุนการศึกษามาอยางตอเน่ือง เปนระยะเวลากวา 30 ป 
โดยใชเครือขายสาขาของธนาคารเปนชองทางประสานงานกับโรงเรียน และมหาวิทยาลัยในแตละ
พ้ืนที่ เพ่ือทําการคัดเลือกนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่มีความตั้งใจเรียน และตองการที่จะไดรับการ
อุปการะดานคาใชจายในการเรียน การใหทุนการศึกษาของธนาคารยังรวมไปถึงใหทุนการศึกษาผาน
องคกรสถาน สาธารณกุศล อาทิ โครงการทุนเลาเรียนหลวง สําหรับพระสงฆไทย โครงการบัณฑิตคืน
ถิ่นในมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เปนตน 
 3. โครงการจัดงานมหกรรมเยาวชนพลงัเยาวชนพลงัสังคม“รวมสรางประเทศไทย..
ดวยการให” 
  เปนโครงการเชื่อมรอยเครือขายภาคีของกลุมเยาวชนและองคกรที่ทํางานดานพัฒนา
เยาวชนและชุมชน เพ่ือเปดพ้ืนที่และโอกาสใหเยาวชนและองคกรเครือขายภาคีตางๆ ไดมีเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู ดวยการนําเสนอขอมูลความรูและผลงานจากความภาคภูมิใจและผลสําเร็จของการ
ทํางาน เพ่ือสรางการรับรูและการยอมรับของสังคมไทย ตลอดจนการแสวงหาแนวทางความรวมมือ
เพ่ือการพัฒนาเยาวชนและชุมชนอยางยั่งยืน โดยโครงการนี้ริเร่ิมมาจาก มูลนิธิสยามกัมมาจล 
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ที่ไดเร่ิมกอตั้งเม่ือวันที่ 25 พฤษภาคม 2538 และในปจจุบันได
มีนโยบายหลักคือ “การตอยอดพัฒนาเยาวชน” ภายใตวิสัยทัศน “สรางจิตอาสาในสังคมไทย ผานการ
พัฒนาเยาวชนและชุมชน” ดวยตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญของเยาวชน ซึ่งเปนวัยที่มีพลัง
สรางสรรคและเปนพลังทางสังคมที่จะเติบโตไปเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต 
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  ผลจากการสํารวจและรวบรวมขอมูลของเครือขายภาคีองคกรที่ทํางานดานการพัฒนา
เด็กและเยาวชน ประมาณอยางนอย 60 องคกร พบวา มีทั้งองคกรที่เปนผูใหการสนับสนุน อาทิเชน 
กรุงเทพมหานคร กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย (พม.) สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ(สสส.) ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม (ศูนยคุณธรรม) ฯลฯ 
และองคกรที่มีทําหนาที่เปน “พ่ีเลี้ยง” ที่คอยใหการดูแล ใหคําปรึกษา ออกแบบจัดกระบวนการเรียนรู
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน โดยมีการเปดพ้ืนที่แหลงเรียนรูหรือศูนยการเรียนรูมากมาย
ทั้งในชุมชนเมืองและชุมชนทองถิ่น และมีกลุมเยาวชนจํานวนมากที่เขามาทํางานรวมกันในลักษณะ
จิตอาสา เพ่ือทําประโยชนใหกับตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคมไทย  
  แตอยางไรก็ตาม การรับรู-เรียนรูและการทําความเขาใจของสังคมไทยที่จะสนับสนุนพลัง
เยาวชนเหลาน้ียังมีนอย และยังขาดพ้ืนที่ทางสังคมใหกับเด็กและเยาวชนไดทําส่ิงดีๆ ที่เปนประโยชน
ตอประเทศชาติ ในการนี้ มูลนิธิฯ รวมกับองคกรผูใหการสนับสนุนและองคกรภาคีเครือขายพูนพลัง
เยาวชน จึงไดริเร่ิมที่จะจัดใหมีงานมหกรรมเยาวชนจิตอาสา พลังเยาวชน พลังสังคม “รวมสราง
ประเทศไทย...ดวยการให” ขึ้น  
  วัตถุประสงค  
  1) เพ่ือพัฒนาเครือขายการทํางานรวมกันขององคกรพัฒนาเยาวชน มากกวา 102 
องคกร (ภาคพูนพลัง เยาวชน) ในระยะยาว 
  2) เพ่ือใหสังคมไทยรับรูการทาํความดีของเยาวชนในพื้นที่ตางๆ มีผลตอทัศนคติ และ
เปดพ้ืนที่ทางสังคมให เยาวชนจากการระดมสมองเพื่อใหเกิดแผนงานการขับเคลือ่นงานพัฒนา
เยาวชนอยางชัดเจน 
  3) เพ่ือรวบรวมและสังเคราะหองคความรูพัฒนาเยาวชน และสื่อสารใหสื่อมวลชนมี
บทบาทในการสนับสนุน และพัฒนาเครือขายเยาวชน 
  4) สื่อสารกับสังคมใหรับรูถึงการสรางการเรียนรูของเยาวชนดวยมุมมองใหม คือ 
“เยาวชนเปนผูสราง” ซึ่ง จะเกิดความงอกงามทางปญญาของตัวเยาวชนและสังคม 
 
 4.  โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน “กลาใหม…ใฝรู”  
  เปนโครงการที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยในทุกระดับชั้น โดยเปด
โอกาสใหเยาวชนทั่วประเทศ แสดงความรูสามารถความคิดริเริ่มสรางสรรค และการทํางานเปนทีม  
  ธนาคารไดริเร่ิม โครงการนี้เน่ืองในโอกาสครบรอบหนึ่งรอยปธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) ในป พ.ศ.2549 ซึ่งธนาคารไดรับการตอบรับเขารวมโครงการจากโรงเรียนและ
สถาบันการศึกษาตางๆ เปนอยางดี โดยในปที่ผานมามีเยาวชนผานการคัดเลือกจากการแขงขันระดับ
ภูมิภาคเขาชิงชัยรอบชิงชนะเลิศ รวม 74 ทีม จาก 74 สถาบันการศึกษา เปนจํานวนกวา 400 คนทั่ว
ประเทศ ทั้งน้ีการแขงขันประกอบดวย  
  ระดับประถมศึกษา: การแขงขันวาดภาพระบายสี มีความโดดเดนที่การกําหนดให
สมาชิกทั้ง 6 คน ภายในทีม ประกอบดวยนักเรียนชั้นประถมปที่1 ถึงประถมปที่ 6 ชั้นปละหนึ่งคน 
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รวมกันถายทอดความคิดสรางสรรคผานการวาดภาพบนผืนผาใบในเวลาจํากัด นักเรียนที่เขาแขงขัน
จึงตองมีการแบงงาน และการวางแผนการทํางานรวมกันที่ดี  
  ระดับมัธยมศึกษา: การแขงขันตอบคําถาม เปนการแขงขันแบบทีม 4 คน สมาชิก
ประกอบดวยนักเรียน ในระดับมัธยมตน 2 คน และระดับมัธยมปลาย 2 คน จึงเปนการวัดความรู
ความสามารถของเยาวชนใน สองชวงชั้น  
  ระดับอุดมศึกษา: การแขงขันโครงงาน “กลาใหม…สรางสรรคชุมชน” รางวัลถวย
พระราชทานสมเด็จพระเทพ - รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   เปนการแขงขันสรางสรรค
โครงการเพื่อชุมชน เปดโอกาสใหนักศึกษาไดเรียนรูประสบการณตรงในชุมชน สามารถนําความรูที่
เรียนมา ปรับใชใหเกิดประโยชนตอชุมชน ทีมที่เขาแขงขันจึงตองเริ่มจากการศึกษาสภาพปญหาและ
ความตองการของชุมชน เพ่ือนํามาวางแผนงาน และลงมือปฏิบัติงานจริงจนเกิดผลงานเพื่อชุมชน ซึ่ง
นอกเหนือจากบทสรุปของการแขงขันแลวธนาคารไดคัดเลือกเยาวชนที่เขารอบสุดทายของการ
แขงขันเขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายเยาวชน เพ่ือใหเยาวชนไดเพ่ิมเติมความรู และ
เชื่อมโยงการเรียนรูจากหองเรียนสูการปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวัน อีกทั้งเพ่ือเปนการสรางเครือขาย
ความสัมพันธระหวางเยาวชน ไดเกิดการเรียนรูการแลกเปลี่ยนประสบการณ ตลอดจน พัฒนาทั้ง
ปญญาและจิตใจ ใหมีจิตสํานึกในการเสียสละเพ่ือสวนรวม โดยมีมูลนิธิสยามกัมมาจลเปนผูขับเคลื่อน
โครงการตอยอดดังกลาว  
 5.  โครงการปลกูปาถาวรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 
  ธนาคารเขารวมโครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เน่ืองในวโรกาสทรงครองราชย ปที่ 50 ระยะที่ 3 (พ.ศ.2546 - พ.ศ.2550) โดยไดรับความรวมมือจาก 
มูลนิธิแมฟาหลวงฯ โดยมีเปาหมายในการปลูกปาใหไดจํานวน 14,015 ไร ในพ้ืนที่ตําบลเทอดไทย 
อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย หัวใจของโครงการนี้ คือการ "ปลูกปาเพ่ือแกปญหาความยากจน" 
ซึ่งเปนแนวทางในการอยูรวมกันของคนกับปา โครงการสามารถสรางการมีสวนรวมของชาวเขาเผา
อาขา เผาลาหู และเผาลั๊วะ จํานวน 18 หมูบาน มีประชากรรวม 7,232 คน ในการรวมกันปลูก และ
ดูแลปาตนนํ้า และปาชุมชน โดยยึดหลักปลูกปา 1 ป บํารุงรักษาปที่ 2 และ 3 ทําใหอัตราการรอดของ
ตนไมที่ปลูกสูงการปลูกปา บรรลุเปาหมายที่ตั้งไว  
  นอกจากนี้ยังพัฒนาอาชีพและจัดตั้งกองทุนชวยเหลือเกษตรกรอาทิ กองทุนแกส 
กองทุนสุกร กองทุนเปดเทศ และกองทุนขาวโพด เปนการยกระดับรายไดของครัวเรือนขึ้นสงผลให
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น ทําใหคนสามารถใชประโยชนจากปาและรักษาปาไวได  
  วัตถุประสงคของโครงการฯ 
  1)  เพ่ือเปนการสนองพระราชดําริดานการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  2)  เพ่ือเพิ่มพ้ืนที่ปาของประเทศไทย 
   3) เพ่ือปลูกจิตสํานึกใหคนไทยในชาติมีใจรักตนไมรักปาไม และหวงแหนทรัพยากรปา
ไมโดยรนณรงคใหคนในชาติทุกหมูเหลา ไดตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษ ทรัพยากรปาไม
และสิ่งแวดลอม และมีสวนรวมในการแกไขปญหาภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น 
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   4) เพ่ือพัฒนาอาชีพ และความเปนอยูของครอบครัวและชุมชน ตลอดถึงความมั่นคง
ทางอาหาร โดยใชวิธีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ดังคํากลาว “ปลูกปาแกจน ให
คนอยูกับปา” 
 6.  โครงการ SCB ชวนกันทําดี สรางฝายตนนํ้า 
  ธนาคารไดรวมกับเครือขายพันธมิตร ดําเนินการสรางฝายตนน้ําลําธาร (Check Dam) 
ตามแนวพระราชดําริ และตามสภาพพื้นที่แตละอําเภอใน จ.กาญจนบุรี จํานวน 30 ฝาย และใน
อุทยานน้ําตกเจ็ดสาวนอย อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี จํานวน 30 ฝาย ซึ่งพนักงานธนาคารไดมีโอกาสทํา
กิจกรรมที่เกิดประโยชนและไดรับการเรียนรู และลงมือปฏิบัติจริง ในการอนุรักษสิ่งแวดลอม รวมถึง
เกิดความภาคภูมิใจที่ไดมีสวนรวมอนุรักษสิ่งแวดลอม และสรางความสัมพันธกับชุมชน โดยมี
วัตถุประสงคหลักในการรักษาสภาพผืนปาและสภาพแวดลอมใหมีความอุดมสมบูรณ รักษาความ
สมดุลของระบบนิเวศน เปนมาตรการปองกัน การเกิดภัยธรรมชาติ เชน น้ําปาไหลหลาก ดินโคลน
ถลม หรือปญหาความแหงแลงตลอดจนเพื่อใหราษฎรไดรับประโยชนจากการกักเก็บนํ้า ไวใชใน
ชวงเวลาแหงแลงยาวนานขึ้นจากเดิม 
 7.  โครงการลดสลิป ปาไมงาม นํ้าไมทวม 
  เร่ิมในป 2549 ธนาคารไดจัดใหมีกิจกรรมรณรงคเพ่ือลดการใช “สลิปเอทีเอ็ม” อันเปน
การชวยลดปริมาณการใชกระดาษ และเปนการสงเสริมการอนุรักษปาไมอีกทางหน่ึง ทั้งน้ี ผูใชบริการ
เอทีเอ็มของธนาคารสามารถเลือก “รับ” หรือ “ไมรับ” สลิปเอทีเอ็มได โครงการน้ีไดมีตอเน่ืองมาจนถึง
ปจจุบันโดยไดรับความรวมมืออยางดีจากผูใชบริการ 
 8.  โครงการรวมกับมูลนิธิหอศิลปสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และ
มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุงในการจัดกิจกรรมตาง ๆ  
  ธนาคารตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม เพ่ือใหสืบทอดไปสูคน
รุนหลังโดยการสืบสานและสงเสริม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ทั้งในการใหการสนับสนุนแก
องคกรภายนอก และการจัดกิจกรรมตางๆ โดยรวมมือกับมูลนิธิหอศิลปสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ และมูลนิธิ ศาลาเฉลิมกรุง ในการจัดกิจกรรมตางๆ เพ่ือส่ือสารงานศิลป และสราง
กระบวน การเรียนรูงานศิลปะแขนงตางๆ ในสังคมไทย  
 9.  โครงการจิตอาสา บริจาคโลหิตสูสภากาชาดไทย 
  ธนาคารไดเขารวมเปนพันธมิตรกับศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย ในการจัด
กิจกรรมรณรงคใหพนักงาน ลูกคา และประชาชน เขารวมบริจาคโลหิต มาตั้งแตป 2539 โดยท่ี
ธนาคารไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาด
ไทย พระราชทานเหรียญเกียรติคุณชั้นที่ 1 ใหกับธนาคาร  
  ตลอดระยะเวลากวา 15 ปที่ผานมา ธนาคารไดจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตทุก 3 เดือน 
รวบรวมปริมาณโลหิตสงมอบใหกับศูนยบริการโลหิตฯ ไดไมนอยกวา 15 ลานซีซี (โดยเฉลี่ยตอคน 
400 ซีซี) สูงสุดเปนลําดับที่ 6 ของหนวยงานผูรับบริจาคโลหิต รวมกับศูนยบริการโลหิตฯ ในปมหา
มงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป พุทธศักราช 2549 และ 
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ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา พุทธศักราช 2550 ธนาคารรวมทําความดี 
ถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ดวยการรณรงคจัดหาโลหิตใหกับศูนยบริการโลหิตฯ ไดเปน
จํานวนถึง 3 ลานซีซี 
  ปจจุบันการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตของธนาคาร ณ สํานักงานใหญ มีผูรวมบริจาคโลหิต 
ประกอบดวย พนักงานธนาคาร พนักงานบริษัทในเครือ พนักงานบริษัทในอาคาร เอส ซี บี ปารคพลา
ซา ชมรมหนวยงานยานพหลโยธิน ลูกคา ประชาชน โดยไดยอดคร้ังละกวา 900 คน ปริมาณโลหิต 
315,000 ซีซี และเปนสถาบันการเงินที่มีผูบริจาคโลหิตสูงสุดอันดับ 1 นอกจากน้ี ธนาคารไดขยาย
การรับบริจาคโดยหนวยเคลื่อนที่ ซึ่งจัดทุกวันพุธของทุกสัปดาหตลอดป 64 คร้ัง โดยรับบริจาคตาม
สาขาของธนาคารจํานวนสาขา 13 สาขา และในเขตภูมิภาคอีก 3 จังหวัด  
 10. โครงการสนับสนุนการฟนฟูชุมชนผูประสบภัยสึนามิ 
  กองทุนไทยพาณิชยเพ่ือผูประสบภัย ไดใหความชวยเหลือพ่ีนองผูประสบพิบัติภัยสึนามิ 
ในพ้ืนที่ 6 จังหวัดชายฝงอันดามัน ผานการสนับสนุนองคกรพัฒนาเอกชน อันประกอบดวย มูลนิธิ
เด็ก มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน โดยมุงเนนการใหความ
ชวยเหลืออยางยั่งยืนแก สตรี เด็ก และเยาวชน รวมทั้งผูสูงอายุ ผูสูญเสียเสาหลักในครอบครัว 
โดยเฉพาะกลุมคนผูตกหลน จากการชวยเหลือใหสามารถลุกขึ้นตั้งหลักเร่ิมตนชีวิตใหม และพ่ึงพา
ตัวเองได  
 

7.  ผลงานวิจัยที่เก่ียวของ 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน (2538: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การตลาดเพ่ือส่ิงแวดลอมในทัศนะของ
นิสิต /นักศึกษาที่ กําลังศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  ในสถาบันอุดมศึกษาสังกัด
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา การใชเคร่ืองมือการตลาดเพ่ือส่ิงแวดลอมมีความสําคัญตอการ
นํามาใชสําหรับนักการตลาดเพราะสามารถสรางผลสําเร็จดานยอดขายและกําไร สามารถสราง
ภาพลักษณใหกับบริษัทวาเปนบริษัทที่มีความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม เพราะผูบริโภคและสังคมให
ความสนใจและเห็นความสําคัญของปญหาสิ่งแวดลอมมากข้ึน ลักษณะกลุมผูบริโภคที่คํานึงถึง
สิ่งแวดลอมเปนกลุมที่มีกิจกรรมความสนใจและความคิดที่สนับสนุนการลดมลภาวะสิ่งแวดลอม เปน
กลุมที่มีการศึกษาสูง และเปนกลุมที่ทํางานเก่ียวของกับการรณรงคลดมลภาวะส่ิงแวดลอม เหตุจูงใจ
ในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑประเภทอนุรักษสิ่งแวดลอมที่สําคัญ คือคุณสมบัติผลิตภัณฑที่สามารถ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภค การประชาสัมพันธและการโฆษณาเปนเครื่องมือสงเสริม
การตลาดที่มีความสําคัญมากในระดับใกลเคียงกัน คุณสมบัติของผลิตภัณฑที่อนุรักษสิ่งแวดลอมและ
การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑที่ทําใหเกิดผลกระทบดานยอดขายและกําไรมากที่สุด และการใช
เคร่ืองมือการสงเสริมการตลาดเพ่ือส่ิงแวดลอมจะใหความสําคัญที่การใหขาวและการประชาสัมพันธ
มากที่สุด ปญหาส่ิงแวดลอมที่มีความสําคัญตอการแกปญหาสําหรับนักการตลาดมากที่สุด คือปญหา
ทางมลภาวะทางอากาศ เชน น้ํามันไรสารตะก่ัว การรณรงคใหรักษาสภาพน้ําโดยไมทิ้งของเสียลง
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แมน้ํา การรณรงค ใหทิ้งขยะในที่ทิ้งขยะ ผลิตภัณฑที่ใชแกปญหาอาหารที่มีสารพิษเจือปนและ
ผลิตภัณฑที่แกปญหาพ้ืนที่ปาลดลง 
 เพลินทิพย โกเมศโสภา (2541) ไดศึกษาเรื่อง การจัดการดานการตลาดเพ่ือสิ่งแวดลอมของ
บริษัทสินคาอุปโภคบริโภคช้ันนําในประเทศไทย พบวา ผลที่ไดรับจากการตลาดเพื่อส่ิงแวดลอมน้ัน 
ผูบริหารการตลาดสวนใหญใหความเห็นวา การตลาดเพ่ือส่ิงแวดลอมทําใหภาพพจนของสินคาดีขึ้น 
ชวยสรางจิตสํานึกใหแกสังคมและทําใหลูกคามีความพอใจมากขึ้น ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความสามารถ
ในการบรรลุเปาหมายของธุรกิจที่ใชการตลาดเพื่อสิ่งแวดลอม ซึ่งมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางภาพจนของ
สินคาและองคกรเปนอันดับที่ 1 และเพ่ือสรางจิตสํานึกในสังคมเปนอันดับที่ 2 แตอยางไรก็ตาม 
ผูบริหารการตลาดสวนใหญใหความเห็นวาการตลาดเพ่ือส่ิงแวดลอมยังไมมีความสัมพันธกับประเภท
สินคาและไมมีความสัมพันธกับระดับของการใชการตลาดเพื่อส่ิงแวดลอมอีกดวย 
 ศูนยวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย โดยการสนับสนุนจากโครงการองคกรสนับสนุนธุรกิจ 
สถาบันคีนันแหงเอเชีย (2549) ไดศึกษาเร่ือง พฤติกรรม ทัศนคติของผูบริโภคเก่ียวกับความ
รับผิดชอบตอสังคม ขององคกรธุรกิจในประเทศไทย (Survey on Consumer"s Behavior and 
Attitude toward Corporate Social Responsibility of the Business organization in Thailand) 
วัตถุประสงคในการศึกษาพฤติกรรม และทัศนคติของผูบริโภคโดยการสํารวจจากตัวอยางชาว
กรุงเทพฯ เพ่ือใหทราบถึงความรูความเขาใจรวมถึงศึกษาพฤติกรรม และทัศนคติ ตลอดจนความ
คิดเห็นของผูบริโภคท่ีมีตอความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจในประเทศไทย โดยสามารถสรุป
ผลการวิจัย ไดดังน้ี ชาวกรุงเทพฯ สวนใหญมีระดับความรู ความเขาใจเก่ียวกับความรับผิดชอบตอ
สังคมขององคกรธุรกิจในประเทศไทย อยูในระดับคอนขางมาก ดานทัศนคติและพฤติกรรมชาว
กรุงเทพฯ ในการเลือกซ้ือสินคาและหรือบริการชาวกรุงเทพฯ สวนใหญรอยละ 50 มีความคิดที่จะ
เลือกซ้ือสินคาและหรือบริการขององคกรธุรกิจที่มีความรับผิดชอบตอสังคม กลาวคือ จะซื้อผลิตภัณฑ
และ หรือบริการจากองคกรธุรกิจ ที่ไมทําลายสิ่งแวดลอมเทาน้ัน จะอุดหนุนสินคาที่นํามาขายเพ่ือหา
รายได ไปชวยเหลือผูดอยโอกาสทางสังคม จะเลือกซ้ือสินคาหรือบริการเฉพาะยี่หอที่ผูผลิตมีความ
รับผิดชอบตอสังคมเทาน้ัน จะไมสนับสนุนสินคาและหรือบริการจากองคกรธุรกิจที่ไมคํานึงถึงความ
ปลอดภัยของคนงาน และจะแนะนําตอใหกับสมาชิกในครอบครัวและญาติพ่ีนองใหชวยกันสนับสนุน
สินคาและหรือบริการที่ไมทําลายสิ่งแวดลอม แตอยางไรก็ดี ปจจัยสําคัญในการตัดสินใจเลือกซ้ือ
สินคาและบริการสวนใหญในปจจุบัน ผูบริโภคยังคงพิจารณาจากคุณภาพ และราคาเปนหลัก หาก
สินคามีราคาและคุณภาพไมแตกตางกัน โดยท่ีสินคายี่หอหนึ่งเปนของบริษัทที่มีความรับผิดชอบตอ
สังคม และอีกยี่หอหน่ึงเปนของบริษัทที่ไมมีความรับผิดชอบตอสังคม ผูบริโภคก็จะเลือกย่ีหอของ
สินคาของบริษัทที่รับผิดชอบตอสังคม หากสินคาของบริษัทที่มีความรับผิดชอบตอสังคมมีราคาสูง
กวา แตคุณภาพไมแตกตางกัน ผูบริโภคก็จะเลือกซ้ือสินคายี่หออ่ืนๆที่มีราคาต่ํากวาถึงแมบริษัท
เหลาน้ันไมมีหรือมีความรับผิดชอบตอสังคมนอยก็ตาม สําหรับความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร
ธุรกิจในประเทศไทยที่ชาวกรุงเทพฯ เห็นวาควรจะมีการพัฒนา 5 ลําดับแรก จากการสํารวจ
พฤติกรรมและทัศนคติของผูบริโภคในครั้งน้ี มีดังน้ีคือ การรักษาสิ่งแวดลอม การสงเสริมการศึกษา 
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และการกีฬาของเด็กและเยาวชน การใหความสําคัญกับความปลอดภัยในการผลิตและการบริโภค 
การผลิตสินคาและบริการที่ไดมาตรฐานและมีคุณภาพ และการรณรงคและการสงเสริมกิจกรรมดาน
การตอตานยาเสพติด 
 สุรพันธ สวัสดิพรรค (2545) ไดศึกษาเรื่อง ทัศนคติของผูบริโภคท่ีมีตอองคกรธุรกิจที่ใช
นโยบายการตลาดเพ่ือส่ิงแวดลอม พบวาทัศนคติของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นดวยอยางยิ่ง
กับบางประเด็นของนโยบายการตลาดเพื่อสังคม และเม่ือศึกษาปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อสินคาพบวา มีความสัมพันธเชิงบวกกับทัศนคติของผูบริโภคท่ีมีตอองคกรธุรกิจผูบริโภคที่
มีอายุมาก จะมีทัศนคติตอองคกรที่ใชนโยบายการตลาดเพื่อสังคมสูง ผูบริโภคที่เปนเพศหญิงมี
ทัศนคติตอองคกรธุรกิจที่ใชนโยบายทางการตลาดเพื่อสังคมสูงกวาเพศชาย ผูบริโภคที่มีรายไดสูงจะ
มีทัศนคติตอองคกรธุรกิจที่ใชนโยบายทางการตลาดเพื่อสังคมสูงตามไปดวย และพบวาปจจัยดาน
อาชีพ การศึกษา ไมมีความสัมพันธกับทัศนคติตอองคกรธุรกิจที่ใชนโยบายทางการตลาดเพื่อสังคม 
 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดนําผลงานการวิจัยที่เก่ียวของมาใชอางอิงและเปนแนวทางในการ
กําหนดตัวแปรในกรอบแนวคิด ดานขอมูลสวนบุคคล การเปดรับขาวสาร การรับรู ภาพลักษณความ
รับผิดชอบตอสังคม และพฤติกรรมของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
 



บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ในการทําวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคม และ
ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมของผูใชบริการธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาคนควาตามขั้นตอน 
ดังนี้ 
 1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 2. การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 4. การจัดกระทําขอมูล และการวิเคราะหขอมูล 
 
การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ผูบริโภคท่ีมีอายุ 18 ปขึน้ไป เปนผูใชบริการ 
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) และอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไมทราบจํานวน
ประชากรที่แนนอน 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ ผูบริโภคท่ีมีอายุ 18 ปขึ้นไป เปนผูใชบริการ 
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) และอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร แตเน่ืองจากไมทราบ
จํานวนประชากรที่แนนอน ดังน้ันผูวิจัยจึงใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบไมทราบความนาจะเปน 
(Non-Probability Sampling) โดยใชสูตรการคํานวณประชากรกลุมตัวอยางแบบท่ีไมทราบจํานวน
ประชากร (กัลยา วาณิชยบัญชา. (2545: 74) ที่มีระดับความเชื่อม่ัน 95% ดังนี้ 
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   384.16n    นั่นคือการเลือกตัวอยางจํานวน 385 คน 
 

 ดังนั้น จากการคํานวณไดกลุมตัวอยางประมาณ 385 คน แตเน่ืองจากการเก็บ
แบบสอบถามบางอยางอาจเกิดการไมสมบูรณ จึงไดเพ่ิมจํานวนตัวอยางไว 15 ตัวอยาง หรือ 5% 
รวมเปนขนาดกลุมตัวอยางทั้งหมดเทากับ 400 ตัวอยาง และใชเกณฑในการเลือกกลุมตัวอยาง
ดังตอไปน้ี 
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 ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) เพ่ือทําการเก็บรวบรวม
ขอมูล โดยการนําแบบสอบถามที่ไดจัดเตรียมไปจัดเก็บขอมูล ณ สาขาของ ธนาคารไทยพาณิชย 
จํากัด (มหาชน) จํานวน 400 ชุด 
  
การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผูวิจัยสรางขึ้น ซึ่งแบง
ออกเปน 5 ตอนใหญๆ ดังนี้ 
 ตอนที่ 1    แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการธนาคารไทยพาณิชย 
จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร มี 5 ขอ ลักษณะแบบสอบถามเปน Checklist ที่เปนแบบ 
สอบถามปลายปด  (Close-ended response question)   มีตัวเลือกใหตอบแบบ 2 ตัวเลือก 
(Dichotomous question) และหลายตัวเลือก (Multiple choices question) มีรายละเอียด ดังนี้  
 1.  เพศ   เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal scale) 
 2.  อายุ  เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal scale)  
 3.  อาชีพ  เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal scale) 
 4.  ระดับการศึกษาสูงสุด  เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal scale) 
 5.  รายไดตอเดือน เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal scale)   
 ตอนที่ 2   แบบสอบถามเกี่ยวกับการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับกิจกรรมเพ่ือสังคมของ 
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  มี 6 ขอ ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณ
คา (Rating scale: Likert scale question) เปนระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาค (Interval  
scale) มี 5 ระดับ โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังน้ี 

 
   ระดับของการเปดรับขาวสาร       คะแนน     
  มากกวา 5 คร้ัง / 3 เดือน    5 
  4-5 คร้ัง / 3 เดือน     4 
  2-3 คร้ัง / 3 เดือน     3 
  1 คร้ัง / 3 เดือน           2 
  ไมเคยไดรับเลยในรอบ 3 เดือน   1 
 

 ผูวิจัยใชเกณฑคาเฉลี่ยในการแปลผล โดยใชสูตรการคํานวณความกวางของอันตรภาคชั้น 
มีดังนี้ (มัลลิกา บุนนาค. 2537: 29) 
 

จากสูตร  ความกวางของอันตรภาคชั้น = 
ขอมูลที่มีคาสงูสุด – ขอมูลที่มีคาต่ําสุด  

จํานวนชั้น  
 



 56

แทนคาจากสูตร  = 
5 – 1 

=  0-8 
5 

 

      
 เกณฑคะแนนเฉลี่ยของการเปดรับขาวสารเกี่ยวกบักิจกรรมเพ่ือสังคมของธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) 
 
  คะแนนเฉลีย่    ระดับของการเปดรับขาวสาร 
  4.21 - 5.00      การเปดรับขาวสารมากที่สดุ  
   3.41 - 4.20      การเปดรับขาวสารมาก  
  2.61 - 3.40      การเปดรับขาวสารปานกลาง  
   1.81 - 2.60      การเปดรับขาวสารนอย  
   1.00 - 1.80      การเปดรับขาวสารนอยที่สุด  
 
 ตอนท่ี 3   เปนคําถามเกี่ยวกับการรับรูเก่ียวกับกิจกรรมเพ่ือสังคมของธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) มี 10 ขอ ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating 
scale: Likert scale question) เปนระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาค (Interval  scale) มี 5 
ระดับ โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังน้ี 

 
  ระดับของการรับรู / การรูจัก    คะแนน 

มากที่สุด         5 
มาก           4 
ปานกลาง         3 
นอย          2 
นอยที่สุด/ไมเคย       1 

  
 ผูวิจัยใชเกณฑคาเฉลี่ยในการแปลผล โดยใชสูตรการคํานวณความกวางของอันตรภาคชั้น 
มีดังนี้ (มัลลิกา บุนนาค. 2537: 29) 
 
 

จากสูตร  ความกวางของอันตรภาคชั้น = 
ขอมูลที่มีคาสงูสุด – ขอมูลที่มีคาต่ําสุด  

จํานวนชั้น  
 

แทนคาจากสูตร  = 
5 – 1 

=  0-8 
5 
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 เกณฑคะแนนเฉลี่ยของการรับรูเก่ียวกับกจิกรรมเพ่ือสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) 
 
  คะแนนเฉลีย่   ระดับของการรับรู / การรูจัก   

   4.21 - 5.00     ลูกคารับรู / รูจักมากท่ีสุด 
   3.41 - 4.20     ลูกคารับรู /รูจักมาก 
   2.61 - 3.40     ลูกคารับรู /รูจักปานกลาง 
   1.81 - 2.60     ลูกคารับรู / รูจักนอย 
   1.00 - 1.80     ลูกคารับรู / รูจักนอยที่สุด/ไมเคย 

   
 ตอนที่ 4   คําถามเกี่ยวกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) ในทัศนคติของผูตอบแบบสอบถาม 5 ดาน มีทั้งหมด 10 ขอ ลักษณะ
แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale: Likert scale question) เปนระดับการ
วัดขอมูลประเภทอันตรภาค (Interval  scale) มี 5 ระดับ โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังน้ี 

 
  ระดับความคิดเห็น คะแนนเชิงบวก คะแนนเชิงลบ 
  เห็นดวยอยางยิ่ง    5   1 
  เห็นดวย     4   2 
  ไมแนใจ     3   3   
  ไมเห็นดวย    2   4 
  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง   1    5 

 
 ผูวิจัยใชเกณฑคาเฉลี่ยในการแปลผล โดยใชสูตรการคํานวณความกวางของอันตรภาคชั้น 
มีดังนี้ (มัลลิกา บุนนาค. 2537: 29) 
  

จากสูตร  ความกวางของอันตรภาคชั้น = 
ขอมูลที่มีคาสงูสุด – ขอมูลที่มีคาต่ําสุด  

จํานวนชั้น  
 

แทนคาจากสูตร  = 
5 – 1 

=  0-8 
5 

 

 เกณฑคะแนนเฉลี่ยของภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย 
จํากัด (มหาชน) ในทัศนคตขิองผูตอบแบบสอบถาม   
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  คะแนนเฉลีย่  ระดับของภาพลักษณ 
  4.21 - 5.00    ภาพลักษณเชงิบวกมาก หรือภาพลักษณดีอยางยิ่ง  
   3.41 - 4.20    ภาพลักษณเชงิบวก หรือภาพลักษณดี 
   2.61 - 3.40    ภาพลักษณปานกลาง  
   1.81 - 2.60    ภาพลักษณเชงิลบ หรือภาพลักษณไมดี 
  1.00 - 1.80    ภาพลักษณเชิงลบมาก หรือภาพลักษณไมดีอยางยิ่ง 
  

 ตอนที่ 5 เปนคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชบริการ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) มี 8 ขอ ลักษณะแบบสอบถามประกอบดวย 
 คําถามขอที่ 1-5 เปนแบบสอบถามแบบ  Semantic Differential Scale โดยเปนระดับการ
วัดขอมูลประเภทอันตรภาค (Interval  scale) มี 5 ระดับ ดังนี้ 

 

ระดับ การชื่นชอบ / ความนาเชื่อถือ / ความภูมิใจ / การใชบริการ / การบอกตอ   คะแนน 
ชื่นชอบมาก / นาเชื่อถือมาก / ภูมิใจมาก / ใชบริการแนนอน / บอกตอแนนอน          5 
ชื่นชอบ / นาเชื่อถือ / ภูมิใจ / คาดวาจะใชบริการ / คาดวาจะบอกตอ           4 
ไมแนใจ / ไมแนใจ / ไมแนใจ / ไมแนใจ / ไมแนใจ             3 
ไมชื่นชอบ / ไมนาเชื่อถือ / คาดวาจะไมใชบริการ / คาดวาไมบอกตอ           2 
ไมชื่นชอบอยางยิ่ง / ไมนาเชื่อถืออยางยิ่ง / ไมใชบริการแนนอน / ไมใชบริการแนนอน/ ไมบอกตอ 1 
  

 ผูวิจัยใชเกณฑคาคะแนนเฉลี่ยในการแปลผล  โดยใชสูตรการคํานวณความกวางของ      
อันตรภาคชั้น (มัลลิกา บุนนาค. 2537: 29) มีดังนี้ 
 

จากสูตร  ความกวางของอันตรภาคชั้น = 
ขอมูลที่มีคาสงูสุด – ขอมูลที่มีคาต่ําสุด  

จํานวนชั้น  
 

แทนคาจากสูตร  = 
5 – 1 

=  0-8 
5 

 

 เกณฑคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการใชบริการธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
 

คะแนนเฉลี่ย   ระดับ การชื่นชอบ/ความนาเชื่อถือ/ความภูมิใจ/การใชบริการ/การบอกตอ 
 4.21 - 5.00                 มากที่สุด 
 3.41 - 4.20                มาก 
 2.61 - 3.40               ปานกลาง 
 1.81 - 2.60                 นอย 
 1.00 - 1.80                 นอยที่สุด 
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 คําถามขอที่ 6-8 ลักษณะแบบสอบถามเปน Checklist ที่เปนแบบสอบถามปลายปด 
(Close-ended response question)   มีตัวเลือกใหตอบแบบหลายตัวเลือก (Multiple choices 
question) เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal scale) 
 
 ขั้นตอนการสรางเคร่ืองมือ 
 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งน้ีคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผูวิจัย
สรางขึ้น โดยมีขั้นตอนการสรางเคร่ืองมือ ดังตอไปน้ี 
 1. ศึกษาความรูจากเอกสารที่เก่ียวกับกิจกรรมเพ่ือสังคม  โดยศึกษาจากเว็บไซด และจาก
วารสารของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  
 2. กําหนดขอบเขตของแบบสอบถามซึ่งไดแก ลักษณะสวนบุคคล การเปดรับขาวสาร การ
รับรู ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) และ
พฤติกรรมการใชบริการธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือสราง
แบบสอบถามจําลอง โดยแบบสอบถามที่สรางขึ้นมาจะตองมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค นิยาม
ศัพท และกลุมตัวอยาง 
 3. ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่สรางขึ้น เสนอกรรมการควบคุมสารนิพนธตรวจสอบ เพ่ือ
ปรับปรุงแกไข 
 4. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลว เสนอผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงดาน
เน้ือหา (Content  validity) และขอบกพรองของขอคําถาม เพ่ือใหมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค 
นิยามศัพท และกลุมตัวอยาง ประมวลความเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้งหมดที่ไดรับการพิจารณา
แบบสอบถามเปนรายขอแลวนํามาปรับปรุงแกไข 
 5. นําแบบสอบถามที่แกไขเรียบรอยไปทดลองใช (Try out ) กับกลุมที่ไมใชกลุมตัวอยาง 
จํานวน 40 ราย แลวนํามาหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยใชวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา ( - 
Coefficient)  ของ Cronbach (กัลยา วานิชยบัญชา.  2546: 449) คาอัลฟาที่ไดจะแสดงถึงระดับ
ความคงที่ของแบบสอบถาม โดยจะมีคาระหวาง 10     คาที่ใกลเคียงกับ 1 มาก  แสดงวามี
ความเชื่อม่ันสูง  
  ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try out) กับกลุมตัวอยางจํานวน 40 ราย เพ่ือ
วัดคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามโดยใชวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์ อัลฟา( -Coefficient) 
ของครอนบัค (Cronbach) ซึ่งไดคาความเชื่อม่ันโดยแยกเปนรายดานดังนี้ 
  - ดานขอมูลการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับกิจกรรม  ไดคาความเชื่อม่ันเทากับ 
       เพ่ือสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)   .862 
  - ดานขอมูลการรับรูเก่ียวกับกิจกรรมเพ่ือสังคม   
       ของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)    .910 
  - ดานขอมูลภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคม  
       ของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)    .712 
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  - ดานขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชบริการธนาคาร  
    ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)     .896 
    แบบสอบถามทั้งฉบับ     .892  
 
 6. นําแบบสอบถามที่ผานการทดสอบนําไปเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยกับกลุมตัวอยาง
จริง 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 แหลงขอมูลในการศึกษาคนควาประกอบดวย 2 สวน คือ 
 1. ขอมูลทุติยภูมิ  เปนการคนควาหาขอมูลจากเอกสารที่สามารถอางอิงได ผลงานวิจัย
ตางๆ ที่เก่ียวของ เพ่ือประกอบการสรางแบบสอบถาม  
 2. ขอมูลปฐมภูมิ ไดจากการใชแบบสอบถามเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน
โดยขั้นตอนในการดําเนินการดังนี้ 
  2.1 ขอจดหมายจากบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 
  2.2 ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน  
   2.3  ขณะทําการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดอธิบายถึงวัตถุประสงคของการทําวิจัย 
ตลอดจนลักษณะของแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางทราบ เพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกัน และ
ดําเนินการสงแบบสอบถามใหกับผูตอบแบบสอบถามทําการกรอกขอมูลดวยตนเอง 
  2.4  เก็บรวบรวมแบบสอบถามที่ไดรับการตอบแลวทั้งหมด เพ่ือดําเนินการขั้นตอนการ
วิจัยตอไป 
 
การจัดกระทําขอมูล และการวิเคราะหขอมูล 
 การจัดกระทําขอมูล 
 เม่ือไดแบบสอบถามคืนแลว ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่รวบรวมไดมาดําเนินการดังนี้ 
 1. การตรวจสอบขอมูล (Editing) ผูวิจัยตรวจสอบความสมบูรณของการตอบแบบสอบถาม
แยกแบบสอบถามที่ไมสมบูรณออก 
 2.  การลงรหัส (Coding) นําขอมูลจากแบบสอบถามที่สมบูรณเรียบรอยแลว  มาลงรหัส
ตามที่ไดกําหนดรหัสไวลวงหนา 
 3. การประมูลผลขอมูล   นําขอมูลที่ลงรหัสแลวมาวิเคราะห ประมวลผลขอมูล โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร 
  
 การวิเคราะหขอมูล 
 1. การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) เพ่ืออธิบายลักษณะ
ของกลุมตัวอยาง ดังนี้ 
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  1.1 คารอยละ (Percentage)   เพ่ือใชอธิบายลักษณะขอมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 1 
ลักษณะสวนบุคคล ไดแก  เพศ, อายุ, อาชีพ,ระดับการศึกษา, รายได และตอนที่ 5 พฤติกรรมการใช
บริการธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) (ขอ 6-8)   
  1.2 คาคะแนนเฉล่ีย (Mean) เพ่ือใชอธิบายลักษณะขอมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 2 
การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับกิจกรรมเพ่ือสังคม, ตอนที่ 3 การรับรูเก่ียวกับกิจกรรมเพ่ือสังคม,  ตอนที่ 
4 ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมในทัศนคติของผูตอบแบบสอบถามของธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) และตอนที่ 5 พฤติกรรมการใชบริการธนาคารไทยพาณิชยจํากัด (มหาชน) 
ของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร (ขอ 1-5)  
  1.3 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือใชอธิบายลักษณะขอมูลจาก
ตอนที่ 2 การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อสังคม, ตอนที่ 3 การรับรูเก่ียวกับกิจกรรมเพื่อ
สังคม, ตอนที่ 4 ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคม ในทัศนคติของผูตอบแบบสอบถามของ 
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด(มหาชน) และตอนที่ 5 พฤติกรรมการใชบริการธนาคารไทยพาณิชย 
จํากัด (มหาชน) ของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร (ขอ 1-5) 
 2.  การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistic) เพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
ดังนี้ 
  2.1  สถิติวิเคราะหคาที (Independent t-test)  เพ่ือเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของกลุม
ตัวอยาง 2 กลุมที่เปนอิสระกัน  ใชทดสอบสมมติฐานที่ 1 ลักษณะสวนบุคคล ดานเพศ  
       2.2  สถิตวิิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว เพ่ือทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของ
กลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุม เพ่ือทดสอบใชทดสอบสมมติฐานขอที ่1 ลักษณะสวนบุคคล ดานอายุ, 
อาชีพ, ระดับการศึกษา, รายได  
  2.3 สถิติคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient) เพ่ือใชหาคาความสัมพันธของตัวแปร 2 ตัวที่เปนอิสระกัน ใชทดสอบสมมติฐานขอที่ 2 ขอ
ที่ 3 และขอ 4  

  

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดศึกษาหาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม 
โดยใชสถิติ ดังนี้ 
 1.  สถิติพื้นฐาน ไดแก 
  1.1  การหาคาความถี่ (Frequency) การแจกแจงความถี่โดยการนําขอมูลดิบซ่ึงเปน
ขอมูลที่ถูกเก็บรวบรวม ในกรณีที่มีขอมูลดิบเปนจํานวนมาก จะนําขอมูลน้ันมาแบงออกมาเปน
กลุมๆ โดยอาจจําแนกตามลักษณะตางๆหรือจัดใหขอมูลที่มีคาใกลเคียงกันหรือซํ้ากันอยูดวยกัน 
กัลยา วานิชยบัญชา (2549: 35) 
  1.2  การหาคารอยละ (Percentage) โดยใชสูตร พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ (2537: 110)  
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   คารอยละ = 

 
  1.3  การหาคาแนวโนมสูสวนกลาง (Central tendency) โดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) 
กัลยา วานิชยบัญชา (2549: 39) มีสูตรดังนี้ 
 
    คาเฉลี่ยตัวอยาง =  X   = 
  

   เม่ือ X  = คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 
  xi = คะแนนของกลุมตัวอยางแตละคน 
  n = ขนาดตัวอยาง 

  1.4  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation: SD) เพ่ือใชแปลความหมายของ
ขอมูลดานตางๆ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช (2542: 255) มีสูตรดังนี้ 
 

    ..DS = 
)

22

1-n(n
x)(xn   

 
   เม่ือ SD = คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุมตัวอยาง 

  x = คะแนนแตละตัวในกลุมตัวอยาง 
  n = จํานวนสมาชิกในกลุมตัวอยาง 
  n-1 = จํานวนตัวแปรอิสระ 
  (∑ x)2= ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง 
  ∑ x2 = ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 

 
 2.  สถิติที่ใชทดสอบความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม  
  สถิติการหาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์ α 
(α - Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) (กัลยา วานิชยบัญชา 2549: 449) มีสูตรดังนี้ 
 
    α = 
 
  เม่ือ  α  = คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับ 

  k  = จํานวนคําถาม 
    = คาเฉลี่ยแปรปรวนรวมระหวางคําถามตางๆ 
    = คาเฉลี่ยของคาแปรปรวนของคําถาม 

จํานวนที่ตองการ 
 จํานวนทั้งหมด 

x 100 

∑xi 
n 

variance 

covariance 

1+(k-1) covariance / variance 
k covariance / variance 
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 3. สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน ไดแก 
  3.1  สถิติ Independent t-test ทดสอบความแตกตาง 2 กลุม เพ่ือทดสอบคาเฉลี่ยของ
ประชากรกลุมที่ 1 และ กลุมที่ 2  (ชูศรี วงศรัตนะ. 2544: 178) ใชทดสอบสมมุติฐานขอที่ 1 ในสวน
ของขอมูลสวนบุคคลดานเพศ โดยมีสูตรในการหาคา t โดยมีสูตรดังนี้   
 
   กรณีที่ความแปรปรวนของทั้ง 2 กลุมไมเทากัน  1
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  กรณีที่ความแปรปรวนของทั้ง 2 กลุมเทากัน 1
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   เม่ือ t   แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t-distribution 
    1  แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่ 1 
    2  แทน  คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่ 2 

2
1S  แทน คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที่ 1 
2
2S  แทน คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที่ 2 

1n  แทน ขนาดของกลุมตัวอยางที่ 1 

2n  แทน ขนาดของกลุมตัวอยางที่ 2  
    df แทน ชั้นแหงความเปนอิสระ( 1n + 2n - 2)    
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  3.2  การวิเคราะหความแปรปรวนโดยใช Levene’s Test  (กัลยา วานิชยบัญชา.  
2546: 148)  มีสูตรดังนี้ 
 

    F   =    
MSE

MSTrt    

 
   เม่ือ F แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาใน F-distribution 

        MSTrt  แทน  ความผันแปรระหวางทรีเมนท (Mean Square for Treatment) 
        MSE    แทน คาความแปรปรวนภายในกลุม (Mean Square for Error) 
    k     แทน จํานวนกลุมตัวอยางในการทดสอบ 
 

    MSTrt       =    
)1( k

SSTrt  

 
3.3  ทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่มีมากกวา 2 กลุม ใช

วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance) กรณีคาความแปรปรวนของ
แตละกลุมเทากัน (กัลยา วานิชยบัญชา.  2545: 293)  มีสูตรดังนี้ 
 
ตาราง 2   แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) 
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   เม่ือ F แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาใน F-distribution 
  df  แทน ชั้นแหงความเปนอิสระ ไดแก ระหวางกลุม (k-1)  

    และภายในกลุม (n-k) 
  k แทน จํานวนกลุมของตัวอยางที่นํามาทดสอบสมมติฐาน 
  n  แทน จํานวนตัวอยางทั้งหมด  
  )(BSS   แทน ผลรวมกําลังสองระหวางกลุม(Between Sum of Squares) 
   )(WSS  แทน ผลรวมกําลังสองภายในกลุม (Within Sum of Squares) 
  )(BMS   แทน คาประมาณของความแปรปรวนระหวางกลุม  

      (Mean Square between groups) 
  )(WMS   แทน คาประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม 

         (Mean Square within groups) 
 

   กรณีพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงทําการทดสอบเปนรายคูที่
ระดับความเชื่อม่ัน 95% โดยใชวิธี Fisher’s Least Significant Difference (LSD) เพ่ือเปรียบเทียบ
คาเฉลี่ยรายคูของกลุมตัวอยางเพ่ือดูวาคูใดบางที่แตกตางกัน โดยใชสูตรดังนี้ (กัลยา  วานิชยบัญชา. 
2545 : 332-333) 

   LSD = 
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 แทน คาที่ใชพิจารณาในการแจกแจงแบบ t-test ที่ระดับความ 

       เชื่อม่ัน 95% และชั้นหางความเปนอิสระภายในกลุม 
   MSE แทน คาความแปรปรวนภายในกลุม ( wMS ) 
     

i
n     แทน จํานวนขอมูลของกลุม i 

        
j
n     แทน จํานวนขอมูลของกลุม j 

 
  3.4 การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว Brown-Forsythe (β) กรณีคาความ
แปรปรวนของแตละกลุมไมเทากัน (Hartung. 2001: 300) มีสูตรดังนี้ 

 
β =     

 

   โดยที่คา MS(W) =  2
1

1
1

k
i

i

n
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MS(B) 
MS(W) 
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   เม่ือ β  = คาสถิติที่ใชพิจารณาใน Brown-Forsythe 
    MS(B) = คาความแปรปรวนระหวางกลุม(Mean square between group)  
    MS(W) = คาความแปรปรวนภายในกลุม(Mean square within group) 
    k = จํานวนกลุมตัวอยาง 
    ni = จํานวนกลุมตัวอยางของกลุมที่ i 
    N = ขนาดของประชากร 

    S1
2 = คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที่ i 

  

   กรณีผลการทดสอบมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จะทําการทดสอบ
เปนรายคูเพ่ือดูวามีคูใดที่แตกตางกัน Dunnett T3 (Kappel. 1982: 153 - 155) สามารถเขียนได
ดังนี้ 

 

    t =  
S

MSq
d ASD

D
/2

  
 

   เม่ือ t  = คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t-distribution 
    MS(W) = คาความแปรปรวนภายในกลุม (Mean square within group) 
    i = คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่ i 
    j = คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่ j 
    ni = จํานวนตัวอยางของกลุมที่ i 
    nj = จํานวนตวัอยางของกลุมที่ j 
 

  3.5  สถิติสหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson product moment correlation 
coefficient) ใชหาความสัมพันธของตวัแปรสองตัวที่อิสระตอกัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
(2542: 13) มีสูตรดังนี้ 
 

    rxy = 
    








   

  
2222 yynxxn

y)x)((xyn  

 

   เม่ือ rxy       = สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
    ∑x = ผลรวมของคะแนน x 
    ∑y = ผลรวมของคะแนน y 
    ∑x2 = ผลรวมคะแนนชุด x แตละตัวยกกําลังสอง 
    ∑y2 = ผลรวมคะแนนชุด y แตละตัวยกกําลังสอง 
    ∑xy = ผลรวมของผลคูณระหวาง x กับ yทุกคู 
    n = จํานวนกลุมตัวอยา 
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 เกณฑการแปลความหมายคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ในการพิจารณาวาตัวแปร 2 ตัว  
นั้นมีความสัมพันธกันหรือไม ระดับใด จะพิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์ที่คํานวณไดดังตอไปน้ี  ชูศรี 
วงศรตันะ (2546: 316) 
 
 คาสัมประสิทธ์ิ  การแปลความหมาย 
 0.90 - 1.00   ความสัมพันธระดับสูงมาก 
 0.70 - 0.90   ความสัมพันธระดับสูง 
 0.30 - 0.70   ความสัมพันธระดับปานกลาง 
 0.01 - 0.30   ความสัมพันธระดับต่ํา 
 0.00    ไมมีความสัมพันธกัน 
 
 

 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การวิจัยครั้งน้ีมุงศึกษา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคม และ
ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมของผูใชบริการธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ในการวิเคราะหและการแปลผลความหมายของ
ผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณตางๆ ที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 เพ่ือใหเกิดความเขาใจในการสื่อความหมายที่ตรงกัน ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณและอักษร
ยอตางๆ ในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
 X    แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 
 S.D.  แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 n   แทน จํานวนคนในกลุมตัวอยาง 
 t   แทน คาสถิตทิี่ใชพิจารณาใน t-Distribution 
 df   แทน ชั้นของความเปนอิสระ (Degree of freedom) 
 SS   แทน ผลรวมของคะแนนเบี่ยงเบนยกกําลังสอง (Sum of Square) 
 MS  แทน คาเฉลี่ยผลบวกกําลังสองของคะแนนเฉลีย่ (Mean of Square) 
 F       แทน คาที่ใชพิจารณาใน F-Distribution 
 F-Prop.,p แทน ความนาจะเปนสําหรับบอกนัยสําคัญในสถิติ  
 r   แทน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
 H0   แทน สมมุติฐานหลกั (Null Hypothesis) 
 H1   แทน สมมุติฐานรอง (Alternative Hypothesis) 
 *   แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 **   แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 ในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล และการแปลผลการวิเคราะหขอมูลของการวิจัยครั้งน้ี 
ผูวิจัยไดวิเคราะหและนําเสนอในรูปแบบของตารางประกอบคําอธิบาย โดยเรียงลําดับหัวขอเปน 5 
ตอน  ดังนี้ 
 ตอนที่ 1   การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ อาชีพ ระดับ
การศึกษา และรายไดตอเดือนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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 ตอนที่ 2   การวิเคราะหขอมูลการเปดรับขาวสารเก่ียวกับกิจกรรมเพ่ือสังคมของธนาคาร
ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 3  การวิเคราะหขอมูลการรับรูเก่ียวกับกิจกรรมเพ่ือสังคมของธนาคารไทยพาณิชย 
จํากัด (มหาชน) ของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 4   การวิเคราะหขอมูลภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) ของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 5   การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชบริการธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) ของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 6   การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมุติฐาน  ดังตอไปน้ี 
 สมมติฐานขอที่ 1   ขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได 
ที่แตกตางกันมีผลตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) ที่แตกตางกัน 
 สมมติฐานขอที่ 2 การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อสังคมมีความสัมพันธกับ
ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
 สมมติฐานขอที่ 3 การรับรูเก่ียวกับกิจกรรมเพื่อสังคมมีความสัมพันธกับภาพลักษณดาน
ความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
 สมมติฐานขอที่ 4 ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย 
จํากัด (มหาชน) มีความสัมพันธกับพฤติกรรมผูใชบริการธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
 
ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา 
 ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ อาชีพ 
ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแจกแจง
ความถ่ี และคารอยละ ดังน้ี 
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ตาราง 3  แสดงจํานวนและคารอยละของขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครของผูตอบแบบสอบถาม 

 
ขอมูลสวนบคุคลของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน (คน) รอยละ 

1. เพศ   
ชาย 189 47.25 
หญิง 211 52.75 

รวม 400 100.00 
2. อายุ   
18 - 30 ป 192 48.00 
31 - 40 ป 165 41.25 
41 ปขึ้นไป 43 10.75 

รวม 400 100.00 
3. อาชีพ   

พนักงานบริษทัเอกชน 319 79.75 
ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 27 6.75 
นักเรียน/นักศกึษา 27 6.75 
อ่ืนๆ (อาทิ แมบาน/เจาของกิจการ/
รับจาง/อาชีพอิสระ)* 

27 
 

6.75 
 

รวม 400 100.00 
4. ระดับการศกึษา   

ต่ํากวาปริญญาตร ี 66 16.50 
ปริญญาตรี 197 49.25 
สูงกวาปริญญาตร ี 137 34.25 

รวม 400 100.00 
5. รายไดตอเดือน   

นอยกวา 10,000 บาท 79 19.75 
10,001 -20,000 บาท 95 23.75 
20,001 - 30,000 บาท 85 21.25 
30,000 - 40,000 บาท 63 15.75 
40,001 - 50,000 บาท 33 8.25 

50,001 บาทขึ้นไป 45 11.25 
รวม 400 100.00 
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 จากตาราง 3 ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครของผูตอบแบบสอบถาม ที่ใชเปนกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งน้ี 
จํานวน 400 คน จําแนกตามตัวแปรไดดังนี้ 
 เพศ   พบวาผูใชบริการธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครที่
ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 211 คน คิดเปนรอยละ 52.75 เปนเพศชาย 
จํานวน 189 คน คิดเปนรอยละ 47.25 ตามลําดับ 
 อายุ   พบวาผูใชบริการธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครที่
ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ 18 - 30 ป จํานวน 192 คน คิดเปนรอยละ 48.00 รองลงมามีอายุ 
31 - 40 ป จํานวน 165 คน คิดเปนรอยละ 41.25 และมีอายุ 41 ปขึ้นไป จํานวน 43 คน คิดเปนรอย
ละ 10.75 ตามลําดับ 
 อาชีพ   พบวาผูใชบริการธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครที่
ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 319 คน คิดเปนรอยละ 79.75 
รองลงมามีอาชีพ ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ นักเรียน/นักศึกษา และอ่ืนๆ (อาทิ แมบาน/
เจาของกิจการ/รับจาง/อาชีพอิสระ) จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 6.75 เทากัน 
* เปนการรวมกลุมตัวอยางใหม เน่ืองจากจํานวนรอยละของผูใชบริการธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครที่เก็บตัวอยางได ในขออาชีพเจาของกิจการ รับจาง/อาชีพอิสระ 
และอ่ืนๆ (อาทิ แมบาน) มีเพียงรอยละ 3.00, 3.25 และ 0.50 ตามลําดับ ผูวิจัยจึงนํามารวมกลุม
ตัวอยางใหมเปน อ่ืนๆ (อาทิ แมบาน/เจาของกิจการ/รับจาง/อาชีพอิสระ) คิดเปนรอยละ 6.75     
 ระดับการศึกษา   พบวาผูใชบริการธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานครที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 197 คน คิดเปน
รอยละ 49.25 รองลงมามีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 137 คน คิดเปนรอยละ 34.25 
และมีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 16.50 ตามลําดับ 
 รายไดตอเดือน   พบวาผูใชบริการธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานครที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดตอเดือน 10,001 -20,000 บาท จํานวน 95 
คน คิดเปนรอยละ 23.75 รองลงมามีรายไดตอเดือน 20,001 - 30,000 บาท จํานวน 85 คน คิดเปน
รอยละ 21.25 มีรายไดตอเดือนนอยกวา 10,000 บาท จํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 19.75 มีรายได
ตอเดือน 30,000 - 40,000 บาท จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 15.75 มีรายไดตอเดือน 50,001 
บาทขึ้นไป จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 11.25 และมีรายไดตอเดือน 40,001 - 50,000 บาท 
จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 8.25 ตามลําดับ 
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 ตอนที่ 2   การวิเคราะหขอมูลการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อสังคมของ
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ของผูตอบแบบสอบถาม 
 
ตาราง 4 แสดงคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการเปดรับขาวสารเก่ียวกับกิจกรรมเพ่ือ

สังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ของผูตอบแบบสอบถาม 
 

การเปดรับขาวสารเก่ียวกับกิจกรรมเพื่อ
สังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 

(มหาชน) 
X  S.D. 

ระดับการ 
เปดรับขาวสาร 

1. โทรทัศน 3.21 1.312 ปานกลาง 
2. วิทย ุ 2.35 1.223 นอย 
3. หนังสือพิมพ 3.03 1.282 ปานกลาง 
4. อินเทอรเน็ต เว็บไซต โดยทัว่ไป 3.06 1.365 ปานกลาง 
5. เว็บไซตของ ธนาคารไทยพาณิชย 

www.scb.co.th 
3.17 1.452 ปานกลาง 

6. สิ่งพิมพเฉพาะกิจของ ธนาคารไทยพาณิชย 
( โปสเตอร, แผนพับ ) 

3.10 1.346 ปานกลาง 

การเปดรับขาวสารเก่ียวกับกิจกรรมเพ่ือสังคม
ของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
โดยรวม 

2.99 0.980 ปานกลาง 

 

 จากตาราง 4  แสดงใหเห็นวา ผลการวิเคราะหขอมูลระดับการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับ
กิจกรรมเพ่ือสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ของผูใชบริการที่ตอบแบบสอบถาม ซึ่ง
เปนกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้จํานวน 400 คน พบวา ผูใชบริการมีการเปดรับขาวสาร เก่ียวกับ
กิจกรรมเพ่ือสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ผานส่ือตางๆ โดยรวม อยูในระดับปาน
กลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.99 และเม่ือพิจารณาเปนรายสื่อ พบวา มีการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับ
กิจกรรมเพ่ือสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ทุกส่ืออยูในระดับปานกลาง ไดแก 
โทรทัศน, เว็บไซตของ ธนาคารไทยพาณิชย www.scb.co.th, สิ่งพิมพเฉพาะกิจของ ธนาคารไทย
พาณิชย ( โปสเตอร, แผนพับ ), อินเทอรเน็ต เว็บไซต โดยทั่วไป และหนังสือพิมพ โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.21, 3.17, 3.10, 3.06 และ 3.03 ตามลําดับ ยกเวนการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับกิจกรรมเพ่ือ
สังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ผานสื่อวิทยุ อยูในระดับนอย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 
2.35 
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 ตอนที่ 3  การวิเคราะหขอมูลการรับรูเก่ียวกับกิจกรรมเพ่ือสังคมของธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) ของผูตอบแบบสอบถาม 
 
ตาราง 5 แสดงคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการรับรูเก่ียวกับกิจกรรมเพ่ือสังคมของ

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ของผูตอบแบบสอบถาม 
 

การรับรูเก่ียวกับกิจกรรมเพื่อสังคมของธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) X  S.D. 

ระดับของ 
การรับรู 

1. โครงการพัฒนาเยาวชนตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2.81 1.072 ปานกลาง 

2. โครงการมอบทุนการศึกษา 2.88 0.975 ปานกลาง 
3. โครงการจัดงานมหกรรมเยาวชนพลังเยาวชนพลัง

สังคม"รวมสรางประเทศไทย..ดวยการให" 
2.68 1.081 ปานกลาง 

4. โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน "กลาใหม…ใฝรู" 3.31 1.195 ปานกลาง 
5. โครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรต ิพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวฯ 
3.17 1.070 ปานกลาง 

6. โครงการ SCB ชวนกันทําดี สรางฝายตนนํ้า 3.06 1.064 ปานกลาง 
7. โครงการลดสลิป ปาไมงาม น้ําไมทวม 3.38 1.189 ปานกลาง 
8. โครงการรวมกับมูลนิธิหอศลิปสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 

พระบรมราชนิีนาถ และมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุงในการจัด
กิจกรรมตาง ๆ 

2.72 1.052 ปานกลาง 

9. โครงการจิตอาสา บริจาคโลหิตสูสภากาชาดไทย 3.58 1.191 มาก 
10. โครงการสนับสนุนการฟนฟูชุมชนผูประสบภัยสึนามิ 2.88 1.121 ปานกลาง 
การรับรูเก่ียวกับกิจกรรมเพ่ือสังคมของธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) โดยรวม 

3.05 0.810 ปานกลาง 

 

 จากตาราง 5  แสดงใหเห็นวา ผลการวิเคราะหขอมูลระดับการรับรูเก่ียวกับกิจกรรมเพ่ือ
สังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ของผูใชบริการที่ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปนกลุม
ตัวอยางในการศึกษาครั้งน้ีจํานวน 400 คน พบวา ผูใชบริการมีการรับรูเก่ียวกับกิจกรรมเพื่อสังคม
ของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) โดยรวม อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.05 
และเมื่อพิจารณาเปนรายโครงการ พบวา โครงการที่มีการรับรูเก่ียวกับกิจกรรมเพ่ือสังคมของ
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) อยูในระดับมาก ไดแก โครงการจิตอาสา บริจาคโลหิตสู
สภากาชาดไทย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.58 สวนโครงการอ่ืนๆ มีการรับรูเก่ียวกับกิจกรรมเพ่ือสังคม
ของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) อยูในระดับปานกลาง ไดแก โครงการลดสลิป ปาไมงาม 
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น้ําไมทวม, โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน "กลาใหม…ใฝรู", โครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระ
เกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ, โครงการ SCB ชวนกันทําดี สรางฝายตนนํ้า, โครงการ
สนับสนุนการฟนฟูชุมชนผูประสบภัยสึนามิ, โครงการมอบทุนการศึกษา, โครงการพัฒนาเยาวชน
ตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง, โครงการรวมกับมูลนิธิหอศิลปสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ และมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุงในการจัดกิจกรรมตาง ๆ และโครงการจัดงานมหกรรม
เยาวชนพลังเยาวชนพลังสังคม"รวมสรางประเทศไทย..ดวยการให” โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.38, 
3.31, 3.17, 3.06, 2.88, 2.88, 2.81, 2.71 และ 2.68 ตามลําดับ  
 
 ตอนที่ 4   การวิเคราะหขอมูลภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของ
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ของผูตอบแบบสอบถาม 
 
ตาราง 6 แสดงคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอ

สังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สรุปรายดาน ของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ภาพลักษณดานความรับผิดชอบ 
ตอสังคม X  S.D. 

ระดับของ 
ภาพลักษณ 

ดานเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวม 3.52 0.792 ดี 
ดานเยาวชนโดยรวม 3.19 0.508 ปานกลาง 
ดานสิ่งแวดลอมโดยรวม 3.27 0.553 ปานกลาง 
ดานศาสนา และศลิปวัฒนธรรมโดยรวม 3.24 0.555 ปานกลาง 
ดานสาธารณสุขโดยรวม 3.30 0.617 ปานกลาง 
ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมโดยรวม 3.30 0.442 ปานกลาง 

 
 จากตาราง 6  แสดงใหเห็นวา ผลการวิเคราะหขอมูลภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอ
สังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ของผูใชบริการท่ีตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปนกลุม
ตัวอยางในการศึกษาครั้งน้ีจํานวน 400 คน พบวา ผูใชบริการเห็นวาภาพลักษณดานความ
รับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) โดยรวม อยูในระดับปานกลาง โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.30 และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีภาพลักษณดานความรับผิดชอบ
ตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) อยูในระดับที่ดี ไดแก ดานเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.52 สวนดานอ่ืนๆ มีภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคาร
ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) อยูในระดับปานกลาง ไดแก ดานสาธารณสุข ดานสิ่งแวดลอม ดาน
ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม และดานเยาวชน โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.30, 3.27, 3.24 และ 3.19 
ตามลําดับ 
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ตาราง 7 แสดงคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอ

สังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) จําแนกเปนรายขอ ของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ภาพลักษณดานความรับผิดชอบ 
ตอสังคม X  S.D. 

ระดับของ
ภาพลักษณ 

ดานเศรษฐกิจพอเพียง    
1. ธนาคารไทยพาณิชย เปนองคกรที่ยึดม่ันปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
3.57 0.882 ดี 

2. ธนาคารไทยพาณิชย สนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงอยางจริงจัง 

3.47 0.825 ดี 

ดานเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวม 3.52 0.792 ดี 
ดานเยาวชน    
1. ธนาคารไทยพาณิชย เปนองคกรที่ใหความสําคัญกับ

กิจกรรมการพัฒนาเยาวชน 
3.76 0.802 ดี 

2. ธนาคารไทยพาณิชย พยายามสรางภาพดานบวก โดยนํา
กิจกรรมพัฒนาเยาวชนมาเปนประเด็น* 

2.62 0.927 ปานกลาง 

ดานเยาวชนโดยรวม 3.19 0.508 ปานกลาง 
ดานสิ่งแวดลอม    
1. ธนาคารไทยพาณิชย เปนองคกรที่มีนโยบายและกิจกรรม

ที่ชัดเจนในการสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม และฟนฟู
ทรัพยากรปาไม 

3.66 0.807 ดี 

2. ธนาคารไทยพาณิชย ใหความสําคัญตอส่ิงแวดลอมตาม
กระแสสังคมเทาน้ัน* 

2.88 0.937 ปานกลาง 

ดานสิ่งแวดลอมโดยรวม 3.27 0.553 ปานกลาง 
ดานศาสนา และศิลปวัฒนธรรม    
1. ธนาคารไทยพาณิชย เปนองคกรที่ดําเนินงานโดยคํานึง

คุณคาของศาสนาและศลิปวัฒนธรรม 
3.56 0.823 ดี 

2. ธนาคารไทยพาณิชย สนับสนุนดานศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม เพียงเพ่ือหวังสรางการยอมรับจากชุมชน* 

2.91 0.980 ปานกลาง 

ดานศาสนา และศลิปวัฒนธรรมโดยรวม 3.24 0.555 ปานกลาง 
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ตาราง 7  (ตอ) 
 

ภาพลักษณดานความรับผิดชอบ 
ตอสังคม X  S.D. 

ระดับของ
ภาพลักษณ 

ดานสาธารณสุข    
1. ธนาคารไทยพาณิชย มุงเนนใหความชวยเหลืออยาง

ยั่งยืน ดวยเชือ่วาการสรางใหชุมชนเตบิโต และเขมแขง็
นั้น ประชากรที่อยูในชุมชนตองมีคุณภาพชีวติที่ดี และ
ตองมีสาธารณสุขที่ดีดวย 

3.63 0.851 ดี 

2. ธนาคารไทยพาณิชย ใหความสําคัญตอคุณภาพชีวิตและ
สาธารณสุขของชุมชนตามกระแสสังคมเทาน้ัน* 

2.96 1.003 ปานกลาง 

ดานสาธารณสุขโดยรวม 3.30 0.617 ปานกลาง 
ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมโดยรวม 3.30 0.442 ปานกลาง 

 

*เปนคําถามเชิงลบ 
 

 จากตาราง 7  แสดงใหเห็นวา ผลการวิเคราะหขอมูลภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอ
สังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) จําแนกเปนรายขอของผูใชบริการที่ตอบ
แบบสอบถาม ซึ่งเปนกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้จํานวน 400 คน พบวา  
 ดานเศรษฐกิจพอเพียง พบวา ขอที่มีภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของ
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) อยูในระดับที่ดี ไดแก ขอธนาคารไทยพาณิชย เปนองคกรที่
ยึดม่ันปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.57 รองลงมา ไดแก ขอธนาคารไทย
พาณิชย สนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอยางจริงจัง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.47 
 ดานเยาวชน พบวา ขอที่มีภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) อยูในระดับที่ดี ไดแก ขอธนาคารไทยพาณิชย เปนองคกรที่ใหความสําคัญ
กับกิจกรรมการพัฒนาเยาวชน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.76 สวนขอที่มีภาพลักษณดานความ
รับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) อยูในระดับปานกลาง ไดแก ขอ
ธนาคารไทยพาณิชย พยายามสรางภาพดานบวก โดยนํากิจกรรมพัฒนาเยาวชนมาเปนประเด็น 
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.62 
 ดานส่ิงแวดลอม พบวา ขอที่มีภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) อยูในระดับที่ดี ไดแก ขอธนาคารไทยพาณิชย เปนองคกรที่มีนโยบายและ
กิจกรรมที่ชัดเจนในการสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม และฟนฟูทรัพยากรปาไม โดยมีคาเฉลี่ย
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เทากับ 3.66 สวนขอที่มีภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) อยูในระดับปานกลาง ไดแก ขอธนาคารไทยพาณิชย ใหความสําคัญตอส่ิงแวดลอมตาม
กระแสสังคมเทาน้ัน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.88 
 ดานศาสนา และศิลปวัฒนธรรม พบวา ขอที่มีภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคม
ของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) อยูในระดับที่ดี ไดแก ขอธนาคารไทยพาณิชย เปนองคกร
ที่ดําเนินงานโดยคํานึงคุณคาของศาสนาและศิลปวัฒนธรรม โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.56 สวนขอที่มี
ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) อยูในระดับปาน
กลาง ไดแก ขอธนาคารไทยพาณิชย สนับสนุนดานศาสนาและศิลปวัฒนธรรม เพียงเพ่ือหวังสราง
การยอมรับจากชุมชน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.91 
 ดานสาธารณสุข พบวา ขอที่มีภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) อยูในระดับที่ดี ไดแก ขอธนาคารไทยพาณิชย มุงเนนใหความชวยเหลือ
อยางยั่งยืน ดวยเชื่อวาการสรางใหชุมชนเติบโต และเขมแข็งนั้น ประชากรท่ีอยูในชุมชนตองมี
คุณภาพชีวิตที่ดี และตองมีสาธารณสุขที่ดีดวย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.63 สวนขอที่มีภาพลักษณ
ดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) อยูในระดับปานกลาง ไดแก 
ขอธนาคารไทยพาณิชย ใหความสําคัญตอคุณภาพชีวิตและสาธารณสุขของชุมชนตามกระแสสังคม
เทาน้ัน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.96 
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 ตอนที่ 5   การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใชบริการธนาคารไทยพาณิชย 
จํากัด (มหาชน) ของผูตอบแบบสอบถาม 
  
ตาราง 8 แสดงคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับพฤติกรรมการใชบริการธนาคารไทย

พาณิชย จํากัด (มหาชน) ของผูตอบแบบสอบถาม 
 

พฤติกรรมการใชบริการ 
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) X  S.D. ระดับ 

1. ความรูสึกชื่นชอบธนาคารไทยพาณิชย 
(ไมชื่นชอบอยางย่ิง                  ชื่นชอบมาก) 

3.95 0.897 มาก 

2. ความรูสึกวาธนาคารไทยพาณิชย เปนสถาบันการเงินที่
นาเชื่อถือ 
(ไมนาเชื่อถืออยางย่ิง              นาเชื่อถือมาก)  

4.22 0.800 มากที่สุด 

3. ความรูสึกภูมิใจ ถาไดใชบรกิารธนาคารไทยพาณิชย 
(ไมภูมิใจอยางย่ิง                       ภูมิใจมาก )  

3.84 0.904 มาก 

4. แนวโนมที่จะใชบริการธนาคารไทยพาณิชย 
(ไมใชบริการแนนอน           ใชบริการแนนอน)  

4.12 0.874 มาก 

5. แนวโนมที่จะบอกตอบุคคลที่รูจักใหมาใชบริการธนาคารไทย
พาณิชย 
(ไมบอกตอแนนอน              บอกตอแนนอน) 

3.93 0.941 มาก 

 
 จากตาราง 8  แสดงใหเห็นวา ผลการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการใชบริการธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) ของผูใชบริการที่ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปนกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งน้ี
จํานวน 400 คน จําแนกรายขอ พบวา ขอความรูสึกวาธนาคารไทยพาณิชยเปนสถาบันการเงินที่
นาเชื่อถือ อยูในระดับมากที่สุด สวนขอผูใชบริการมีความรูสึกชื่นชอบธนาคารไทยพาณิชย 
ความรูสึกภูมิใจถาไดใชบริการธนาคารไทยพาณิชย แนวโนมที่จะใชบริการธนาคารไทยพาณิชย และ
แนวโนมที่จะบอกตอบุคคลที่รูจักใหมาใชบริการธนาคารไทยพาณิชย อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 
3.95, 4.22, 3.84, 4.12 และ 3.93 ตามลําดับ 
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ตาราง 9  แสดงจํานวนและคารอยละของขอมูลพฤติกรรมการใชบริการธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) ของผูตอบแบบสอบถาม 

 
พฤติกรรมการใชบริการ 

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
จํานวน รอยละ 

1. ประเภทบรกิารของธนาคารที่ยังไมเคยใช แตคาดวาจะใชใน
อนาคต  

  

บริการดานเงินฝาก 140 35.00 
บริการดานสินเชื่อ 179 44.75 
บริการดานประกันภัยและประกันชีวติ 144 36.00 
บริการชําระคาสาธารณูปโภค 134 33.50 

รวม 400 100.00 
2. เหตุผลที่จะเลือกใชบริการกับธนาคารไทยพาณิชยตอไป   
ผลิตภัณฑและบริการตางๆ ตรงตามความตองการ 139 34.75 

ใหผลตอบแทนสูง 96 24.00 
บริการประทบัใจ 202 50.50 
ธนาคารมีความนาเชื่อถือ 234 58.50 
อ่ืนๆ (อาทิ สะดวก, ใกลทีท่ํางาน/บาน, มีสาขามาก) 28 7.00 

รวม 400 100.00 
3. การไดใชบริการหรือเปนลูกคาของธนาคารไทยพาณิชย
ในชวงที่ผานมา 

  

เปนประจํา/บอย 269 67.25 
บางคร้ัง 97 24.25 
นานๆ คร้ัง 28 7.00 
ไมเคย 6 1.50 

รวม 400 100.00 
 
 จากตาราง 9  แสดงใหเห็นวา ผลการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการใชบริการธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) ของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครที่ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปนกลุม
ตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้จํานวน 400 คน จําแนกตามตัวแปรไดดังนี้ 
 ประเภทบริการของธนาคารที่ยังไมเคยใช แตคาดวาจะใชในอนาคต   ผูใชบริการ
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครมากที่สุดมีประเภทบริการของ
ธนาคารที่ยังไมเคยใช แตคาดวาจะใชในอนาคต คือ บริการดานสินเชื่อ จํานวน 179 คน รองลงมา 
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คือ บริการดานประกันภัยและประกันชีวิต จํานวน 144 คน บริการดานเงินฝาก จํานวน 140 คน 
และบริการชําระคาสาธารณูปโภค จํานวน 134 คน โดยคิดเปนรอยละ 44.75, 36.00, 35.00 และ 
33.50 ตามลําดับ 
 เหตุผลที่จะเลือกใชบริการกับธนาคารไทยพาณิชยตอไป   ผูใชบริการธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครมากที่สุดมีเหตุผลที่จะเลือกใชบริการกับธนาคาร
ไทยพาณิชยตอไป เน่ืองจากธนาคารมีความนาเชื่อถือ จํานวน 234 คน รองลงมา บริการประทับใจ 
จํานวน 202 คน ผลิตภัณฑและบริการตางๆ ตรงตามความตองการ จํานวน 139 คน ใหผลตอบแทน
สูง จํานวน 96 คน และเหตุผลอ่ืนๆ (อาทิ สะดวก, ใกลที่ทํางาน/บาน, มีสาขามาก) จํานวน 28 คน 
โดยคิดเปนรอยละ 58.50, 50.50, 34.75, 24.00 และ 7.00 ตามลําดับ 
 การไดใชบริการหรือเปนลูกคาของธนาคารไทยพาณิชยในชวงที่ผานมา  ผูใชบริการ
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครมากท่ีสุดมีการไดใชบริการหรือเปน
ลูกคาของธนาคารไทยพาณิชยในชวงที่ผานมาเปนประจํา/บอย จํานวน 269 คน รองลงมา มีการได
ใชบริการหรือเปนลูกคาของธนาคารไทยพาณิชยในชวงที่ผานมาบางครั้ง จํานวน 97 คน มีการไดใช
บริการหรือเปนลูกคาของธนาคารไทยพาณิชยในชวงที่ผานมานานๆ คร้ัง จํานวน 28 คน ไมเคยมี
การไดใชบริการหรือเปนลูกคาของธนาคารไทยพาณิชยในชวงที่ผานมา จํานวน 6 คน โดยคิดเปน
รอยละ 67.25, 24.25, 7.00 และ 1.50 ตามลําดับ 
 
ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมาน 
 ตอนที่ 6   การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน  
 สมมติฐานขอที่ 1   ขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และ
รายได ที่แตกตางกันมีผลตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) ที่แตกตางกัน 
 สามารถจําแนกออกเปนสมมติฐานยอยได 5 สมมติฐานยอย ดังนี้ 
 สมมติฐานขอที่ 1.1 เพศที่แตกตางกันมีผลตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอ
สังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ที่แตกตางกัน 
สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0: เพศท่ีแตกตางกันมีผลตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) ที่ไมแตกตางกัน 
 H1: เพศท่ีแตกตางกันมีผลตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) ที่แตกตางกัน 
 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห ใชคาสถิติ Independent t-test ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเม่ือคาระดับนัยสําคัญทางสถิติ มีคานอยกวา .05 ผลการทดสอบ
สมมติฐานแสดงดังตาราง ตอไปน้ี 
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ตาราง 10  แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคม
ของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) จําแนกตามเพศ 

 
ภาพลักษณดานความ
รับผิดชอบตอสังคม
ของธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด 

(มหาชน) 

Levene’s test 
for Equality of 

variance 
เพศ X  S.D. t df p 

F Sig.       

ดานสาธารณสุข 0.089 0.766 ชาย 3.26 0.631 -0.935 398 0.351 
   หญิง 3.32 0.604    
ดานเศรษฐกิจพอเพียง 3.417 0.065 ชาย 3.48 0.871 -0.891 398 0.374 
   หญิง 3.55 0.714    
ดานเยาวชน 0.834 0.362 ชาย 3.17 0.487 -0.724 398 0.470 
   หญิง 3.21 0.527    
ดานสิ่งแวดลอม 0.345 0.557 ชาย 3.23 0.544 -1.414 398 0.158 
   หญิง 3.31 0.559    
ดานศาสนา และ 0.186 0.667 ชาย 3.21 0.553 -0.706 398 0.481 
ศิลปวัฒนธรรม   หญิง 3.25 0.557    
ภาพลักษณดานความ 0.132 0.717 ชาย 3.27 0.444 -1.277 398 0.202 
รับผิดชอบตอสังคม
โดยรวม 

  หญิง 3.33 0.440    

 
 จากตาราง 10 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอ
สังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) จําแนกตามเพศ โดยใชสถิติทดสอบ Independent 
t-test พบวา ผลการทดสอบความแปรปรวนของกลุมตัวอยาง 2 กลุม ดวย Levene’s test มีคา Sig 
มากกวา 0.05 จึงแสดงวาไมแตกตางกัน จึงใช t-test สําหรับ Equal  variances assumed พบวา มี
คา Probability (p) เทากับ 0.202 ซึ่งมากกวา .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา เพศท่ีแตกตางกันมีผลตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอ
สังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) โดยรวม ที่ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 และเม่ือพิจารณาจําแนกรายดาน พบวา 
 ผลการทดสอบความแปรปรวนของกลุมตัวอยาง 2 กลุม ดวย Levene’s test มีคา Sig 
มากกวา 0.05 จึงแสดงวาไมแตกตางกัน จึงใช t-test สําหรับ Equal  variances assumed พบวา 
ดานสาธารณสุข ดานเศรษฐกิจพอเพียง ดานเยาวชน ดานสิ่งแวดลอม และดานศาสนาและ
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ศิลปวัฒนธรรม มีคา Probability (p) เทากับ 0.351, 0.374, 0.470, 0.158 และ 0.481 ตามลําดับ ซึ่ง
มากกวา .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา เพศ
ที่แตกตางกันมีผลตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) ในรายดานสาธารณสุข, ดานเศรษฐกิจพอเพียง, ดานเยาวชน, ดานสิ่งแวดลอม และดาน
ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ที่ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 สมมติฐานขอที่ 1.2   อายุ แตกตางกันมีผลตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอ
สังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ที่แตกตางกัน 
สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0: อายุที่แตกตางกันมีผลตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) ที่ไมแตกตางกัน 
 H1: อายุที่แตกตางกันมีผลตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) ที่แตกตางกัน 
 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห ใชคาสถิติของการทดสอบคาความแปรปรวนทางเดียว 
(One Way Analysis of Variance: One Way ANOVA) เม่ือคาความแปรปรวนของขอมูลทุกกลุม
เทากัน และหากคาความแปรปรวนของทุกกลุมไมเทากันใชการทดสอบความแตกตางดวย Brown-
Forsythe ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเม่ือคาระดับนัยสําคัญทาง
สถิติมีคานอยกวา .05 และถาสมมติฐานขอใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) ที่มีคาเฉล่ียอยางนอยหนึ่งคูที่แตกตางกัน จะนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple 
Comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพ่ือ
หาวาคูเฉลี่ยคูใดบางแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05  
 โดยจะทําการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอน โดยใช Levene’s test ซึ่ง
ตั้งสมมติฐานดังนี้ 
 H0: คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน 
 H1: คาความแปรปรวนของละกลุมแตกตางกัน 
 ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชระดับความเชื่อม่ัน 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเม่ือคาระดับนัยสําคัญทางสถิติมีคานอยกวา .05   
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ตาราง 11  แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคม
ของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดานสาธารณสุข ดานเยาวชน ดานส่ิงแวดลอม 
ดานศาสนาและศิลปวัฒนธรรม จําแนกตามอายุ 

 
ภาพลักษณดานความ
รับผิดชอบตอสังคมของ 

Homogeneity of 
Variances 

Statistic df1 df2 Prob. 

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) 

Levene 
Statistic 

Sig.     

ดานสาธารณสุข 10.027** 0.000 5.582** 2 110.004 0.005 
ดานเยาวชน 28.667** 0.000 8.249** 2 76.247 0.001 
ดานสิ่งแวดลอม 12.762** 0.000 10.685** 2 100.871 0.000 
ดานศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม 

10.911** 0.000 7.955** 2 104.654 0.001 

ภาพลักษณดานความ
รับผิดชอบตอสังคมโดยรวม 

31.052** 0.000 9.571** 2 79.939 0.000 

 
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

 
 จากตาราง 11  ผลการเปรียบเทียบความแปรปรวนของภาพลักษณดานความรับผิดชอบ
ตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) จําแนกตามอายุ ดวย Levene’s test พบวา ดาน
สาธารณสุข ดานเยาวชน ดานสิ่งแวดลอม ดานศาสนาและศิลปวัฒนธรรม มีคา Sig นอยกวา 0.01 
จึงแสดงวาความแปรปรวนของทุกกลุมไมเทากัน จึงใช Brown-Forsythe ในการทดสอบสมมติฐาน 
 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของ
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) จําแนกตามอายุ พบวา มีคา Probability (p) เทากับ 0.000 
ซึ่งนอยกวา .01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 
อายุที่แตกตางกันมีผลตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) โดยรวม ที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และเม่ือพิจารณาจําแนก
รายดาน พบวา  
 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของ
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดานสาธารณสุข ดานเยาวชน ดานสิ่งแวดลอม และดาน
ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม จําแนกตามอายุ พบวา มีคา Probability (p) เทากับ 0.005, 0.001, 
0.000 และ 0.001 ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา .01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา อายุที่แตกตางกันมีผลตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของ
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ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดานสาธารณสุข ดานเยาวชน ดานสิ่งแวดลอม และดาน
ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม ที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

 
ตาราง 12 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของ

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดานเศรษฐกิจพอเพียง จําแนกตามอายุ 
 

ภาพลักษณดาน
ความรับผิดชอบ 
ตอสังคมของ

ธนาคารไทยพาณิชย 
จํากัด (มหาชน) 

Homogeneity of 
Variances 

แหลงความ
แปรปรวน 

SS df MS F F-Prop 
Levene 
Statistic 

Sig. 

ดานเศรษฐกิจ 1.706 0.183 ระหวางกลุม 3.130 2 1.565 2.516 0.082 
พอเพียง   ภายในกลุม 246.979 397 0.622   
   รวม 250.109 399    

  
 จากตาราง 12 ผลการเปรียบเทียบความแปรปรวนของภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอ
สังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) จําแนกตามอายุ ดวย Levene’s test พบวา ดาน
เศรษฐกิจพอเพียง มีคา Sig มากกวา 0.05 จึงแสดงวาความแปรปรวนของทุกกลุมเทากันจึงใช One 
Way ANOVA ในการทดสอบสมมติฐาน 
 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของ
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดานเศรษฐกิจพอเพียง จําแนกตามอายุ พบวา มีคา 
Probability (p) เทากับ 0.082 ซึ่งมากกวา .05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา อายุที่แตกตางกันมีผลตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของ
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดานเศรษฐกิจพอเพียงที่ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 85

ตาราง 13 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของ
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดานสาธารณสุข จําแนกตามอายุ โดยเปรียบเทียบราย
คูดวยวิธี Dunnett’s T3 

 

อายุ X  
18 - 30 ป 31 - 40 ป 41 ปขึ้นไป 

3.26 3.25 3.63 
18 - 30 ป  3.26 - 0.00 -0.37* 
   (1.000) (0.016) 
31 - 40 ป 3.25  - -0.37* 
    (0.019) 
41 ปขึ้นไป 3.63   - 

 

** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
 
 จากตาราง 13 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอ
สังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดานสาธารณสุข จําแนกตามอายุ โดย
เปรียบเทียบรายคูดวยวิธี Dunnett’s T3 พบวา 
 1.  ผูใชบริการอายุ 18 - 30 ป กับผูใชบริการอายุ 41 ปขึ้นไป มี Probability (p) เทากับ 
0.016 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา ผูใชบริการอายุ 18 - 30 ป มีความเห็นตอภาพลักษณดาน
ความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดานสาธารณสุข แตกตางเปน
รายคูกับผูใชบริการอายุ 41 ปขึ้นไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยผูใชบริการอายุ 18 - 
30 ป มีความเห็นตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) ในดานสาธารณสุข ดีนอยกวาผูใชบริการอายุ 41 ปขึ้นไป โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 
0.37  
 2.  ผูใชบริการอายุ 31 - 40 ป กับผูใชบริการอายุ 41 ปขึ้นไป มี Probability (p) เทากับ 
0.019 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา ผูใชบริการอายุ 31 - 40 ป มีความเห็นตอภาพลักษณดาน
ความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดานสาธารณสุข แตกตางเปน
รายคูกับผูใชบริการอายุ 41 ปขึ้นไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยผูใชบริการอายุ 31 - 
40 ป มีความเห็นตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) ในดานสาธารณสุขดีนอยกวาผูใชบริการอายุ 41 ปขึ้นไป โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 
0.37  
 สวนคูอ่ืนๆ ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตาราง 14 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของ
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดานเยาวชน จําแนกตามอายุ โดยเปรียบเทียบรายคู
ดวยวิธี Dunnett’s T3 

 

อายุ X  
18 - 30 ป 31 - 40 ป 41 ปขึ้นไป 

3.13 3.16 3.56 
18 - 30 ป  3.13 - -0.04 -0.43** 
   (0.824) (0.005) 
31 - 40 ป 3.16  - -0.39* 
    (0.011) 
41 ปขึ้นไป 3.56   - 

 
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

 
 จากตาราง 14 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอ
สังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดานเยาวชน จําแนกตามอายุ โดยเปรียบเทียบ
รายคูดวยวิธี Dunnett’s T3 พบวา 
 1.  ผูใชบริการอายุ 18 - 30 ป กับผูใชบริการอายุ 41 ปขึ้นไป มี Probability (p) เทากับ 
0.005 ซึ่งนอยกวา .01 หมายความวา ผูใชบริการอายุ 18 - 30 ป มีความเห็นตอภาพลักษณดาน
ความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดานเยาวชนแตกตางเปนราย
คูกับผูใชบริการอายุ 41 ปขึ้นไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยผูใชบริการอายุ 18 - 30 
ป มีความเห็นตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
ในดานเยาวชนดีนอยกวาผูใชบริการอายุ 41 ปขึ้นไป โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.43  
 2.  ผูใชบริการอายุ 31 - 40 ป กับผูใชบริการอายุ 41 ปขึ้นไป มี Probability (p) เทากับ 
0.011 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา ผูใชบริการอายุ 31 - 40 ป มีความเห็นตอภาพลักษณดาน
ความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดานเยาวชนแตกตางเปนราย
คูกับผูใชบริการอายุ 41 ปขึ้นไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยผูใชบริการอายุ 31 - 40 
ป มีความเห็นตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
ในดานเยาวชนดีนอยกวาผูใชบริการอายุ 41 ปขึ้นไป โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.39  
 สวนคูอ่ืนๆ ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตาราง 15 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของ
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดานสิ่งแวดลอม จําแนกตามอายุ โดยเปรียบเทียบราย
คูดวยวิธี Dunnett’s T3 

 

อายุ X  
18 - 30 ป 31 - 40 ป 41 ปขึ้นไป 

3.19 3.25 3.67 
18 - 30 ป  3.19 - -0.06 -0.48** 
   (0.617) (0.000) 
31 - 40 ป 3.25  - -0.42** 
    (0.003) 
41 ปขึ้นไป 3.67   - 

 
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

 
 จากตาราง 15 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอ
สังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดานสิ่งแวดลอม จําแนกตามอายุ โดย
เปรียบเทียบรายคูดวยวิธี Dunnett’s T3 พบวา 
 1.  ผูใชบริการอายุ 18 - 30 ป กับผูใชบริการอายุ 41 ปขึ้นไป มี Probability (p) เทากับ 
0.000 ซึ่งนอยกวา .01 หมายความวา ผูใชบริการอายุ 18 - 30 ป มีความเห็นตอภาพลักษณดาน
ความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดานส่ิงแวดลอมแตกตางเปน
รายคูกับผูใชบริการอายุ 41 ปขึ้นไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยผูใชบริการอายุ 18 - 
30 ป มีความเห็นตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) ในดานสิ่งแวดลอมดีนอยกวาผูใชบริการอายุ 41 ปขึ้นไป โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.48  
 2.  ผูใชบริการอายุ 31 - 40 ป กับผูใชบริการอายุ 41 ปขึ้นไป มี Probability (p) เทากับ 
0.003 ซึ่งนอยกวา .01 หมายความวา ผูใชบริการอายุ 31 - 40 ป มีความเห็นตอภาพลักษณดาน
ความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดานส่ิงแวดลอมแตกตางเปน
รายคูกับผูใชบริการอายุ 41 ปขึ้นไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยผูใชบริการอายุ 31 - 
40 ป มีความเห็นตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) ในดานสิ่งแวดลอมดีนอยกวาผูใชบริการอายุ 41 ปขึ้นไป โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.42  
 สวนคูอ่ืนๆ ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตาราง 16 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของ
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดานศาสนา และศิลปวัฒนธรรม จําแนกตามอายุ โดย
เปรียบเทียบรายคูดวยวิธี Dunnett’s T3 

 

อายุ X  
18 - 30 ป 31 - 40 ป 41 ปขึ้นไป 

3.19 3.19 3.59 
18 - 30 ป  3.19 - 0.00 -0.40** 
   (1.000) (0.004) 
31 - 40 ป 3.19  - -0.40** 
    (0.004) 
41 ปขึ้นไป 3.59   - 

 
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

 
 จากตาราง 16 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอ
สังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดานศาสนา และศิลปวัฒนธรรม จําแนกตามอายุ 
โดยเปรียบเทียบรายคูดวยวิธี Dunnett’s T3 พบวา 
 1.  ผูใชบริการอายุ 18 - 30 ป กับผูใชบริการอายุ 41 ปขึ้นไป มี Probability (p) เทากับ 
0.004 ซึ่งนอยกวา .01 หมายความวา ผูใชบริการอายุ 18 - 30 ป มีความเห็นตอภาพลักษณดาน
ความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดานศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรมแตกตางเปนรายคูกับผูใชบริการอายุ 41 ปขึ้นไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01  โดยผูใชบริการอายุ 18 - 30 ป มีความเห็นตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของ
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดานศาสนา และศิลปวัฒนธรรมดีนอยกวาผูใชบริการอายุ 
41 ปขึ้นไป โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.40  
 2.  ผูใชบริการอายุ 31 - 40 ป กับผูใชบริการอายุ 41 ปขึ้นไป มี Probability (p) เทากับ 
0.004 ซึ่งนอยกวา .01 หมายความวา ผูใชบริการอายุ 31 - 40 ป มีความเห็นตอภาพลักษณดาน
ความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดานศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรมแตกตางเปนรายคูกับผูใชบริการอายุ 41 ปขึ้นไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01  โดยผูใชบริการอายุ 31 - 40 ป มีความเห็นตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของ
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดานศาสนา และศิลปวัฒนธรรมดีนอยกวาผูใชบริการอายุ 
41 ปขึ้นไป โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.40  
 สวนคูอ่ืนๆ ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 สมมติฐานขอที่ 1.3 อาชีพที่แตกตางกันมีผลตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอ
สังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ที่แตกตางกัน 
 สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0: อาชีพที่แตกตางกันมีผลตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) ที่ไมแตกตางกัน 
 H1: อาชีพที่แตกตางกันมีผลตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) ที่แตกตางกัน 
 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห ใชคาสถิติของการทดสอบคาความแปรปรวนทางเดียว 
(One Way Analysis of Variance: One Way ANOVA) เม่ือคาความแปรปรวนของขอมูลทุกกลุม
เทากัน และหากคาความแปรปรวนของทุกกลุมไมเทากันใชการทดสอบความแตกตางดวย Brown-
Forsythe ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเม่ือคาระดับนัยสําคัญทาง
สถิติมีคานอยกวา .05 และถาสมมติฐานขอใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) ที่มีคาเฉล่ียอยางนอยหนึ่งคูที่แตกตางกัน จะนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple 
Comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพ่ือ
หาวาคูเฉลี่ยคูใดบางแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05  
 โดยจะทําการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอน โดยใช Levene’s test ซึ่ง
ตั้งสมมติฐานดังนี้ 
 H0: คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน 
 H1: คาความแปรปรวนของละกลุมแตกตางกัน 
 ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชระดับความเชื่อม่ัน 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเม่ือคาระดับนัยสําคัญทางสถิติมีคานอยกวา .05  
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ตาราง 17  แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคม
ของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดานเยาวชน ดานส่ิงแวดลอม ดานศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม จําแนกตามอาชีพ 

 
ภาพลักษณดานความ
รับผิดชอบตอสังคมของ 
ธนาคารไทยพาณิชย 

จํากัด (มหาชน) 

Homogeneity of 
Variances 

Statistic df1 df2 Prob. 
Levene 
Statistic 

Sig. 

ดานเยาวชน 25.975** 0.000 16.452** 3 64.652 0.000 
ดานสิ่งแวดลอม 6.559** 0.000 15.255** 3 81.537 0.000 
ดานศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม 

4.917** 0.002 12.896** 3 79.900 0.000 

ภาพลักษณดานความ
รับผิดชอบตอสังคมโดยรวม 

17.056** 0.000 17.316** 3 73.148 0.000 

 
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

 
 จากตาราง 17 ผลการเปรียบเทียบความแปรปรวนของภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอ
สังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) จําแนกตามอาชีพ ดวย Levene’s test ดานเยาวชน 
ดานสิ่งแวดลอม ดานศาสนาและศิลปวัฒนธรรม มีคา Sig นอยกวา 0.01 จึงแสดงวาความแปรปรวน
ของทุกกลุมไมเทากัน จึงใช Brown-Forsythe ในการทดสอบสมมติฐาน 
 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของ
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) จําแนกตามอาชีพ พบวา มีคา Probability (p) เทากับ 0.000 
ซึ่งนอยกวา .01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 
อาชีพที่แตกตางกันมีผลตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) โดยรวม ที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และเม่ือพิจารณาจําแนก
รายดาน พบวา 
 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของ
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดานเยาวชน ดานสิ่งแวดลอม และดานศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม จําแนกตามอาชีพ พบวา มีคา Probability (p) เทากับ 0.000 เทากันทั้ง 3 ดาน ซึ่ง
นอยกวา .01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 
อาชีพที่แตกตางกันมีผลตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
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(มหาชน) ในดานเยาวชน ดานสิ่งแวดลอม และดานศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ที่แตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
ตาราง 18  แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคม

ของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดานสาธารณสุข และดานเศรษฐกิจพอเพียง 
จําแนกตามอาชีพ 

 
ภาพลักษณดาน
ความรับผิดชอบ
ตอสังคมของ 
ธนาคาร ไทย
พาณิชย จํากัด 

(มหาชน) 

Homogeneity of 
Variances 

แหลงความ
แปรปรวน 

SS df MS F F-Prop 
Levene 
Statistic 

Sig. 

ดานสาธารณสุข 2.487 0.060 ระหวางกลุม 16.826 3 5.609 16.469** 0.000 
   ภายในกลุม 134.864 396 0.341   
   รวม 151.690 399    
ดานเศรษฐกิจ 1.351 0.257 ระหวางกลุม 7.224 3 2.408 3.926** 0.009 
พอเพียง   ภายในกลุม 242.886 396 0.613   
   รวม 250.109 399    

 
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

 
 จากตาราง 18 ผลการเปรียบเทียบความแปรปรวนของภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอ
สังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) จําแนกตามอาชีพ ดวย Levene’s test พบวา ดาน
สาธารณสุข และดานเศรษฐกิจพอเพียง มีคา Sig มากกวา 0.05 จึงแสดงวาความแปรปรวนของทุก
กลุมเทากัน จึงใช One Way ANOVA ในการทดสอบสมมติฐาน 
 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของ
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดานสาธารณสุข และดานเศรษฐกิจพอเพียง จําแนกตาม
อาชีพ พบวา มีคา Probability (p) เทากับ 0.000 และ 0.009 ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา .01 และ .05 
ตามลําดับ นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา อาชีพ
ที่แตกตางกันมีผลตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) ในดานสาธารณสุข และดานเศรษฐกิจพอเพียง ที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 และ 0.05 
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ตาราง 19 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของ
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดานสาธารณสุข จําแนกตามอาชีพ โดยเปรียบเทียบ
รายคูดวยวิธี LSD  

 

อาชีพ  ขาราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

นักเรียน/
นักศึกษา 

อ่ืนๆ 

 X . 3.98 3.22 3.19 3.57 

ขาราชการ/พนักงาน 3.98 - 0.76** 0.80** 0.41* 
รัฐวิสาหกิจ   (0.000) (0.000) (0.011) 
พนักงานบริษทัเอกชน 3.22  - 0.04 -0.35* 
    (0.749) (0.003) 
นักเรียน/นักศกึษา 3.19   - -0.39* 
     (0.015) 
อ่ืนๆ  3.57    - 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05  
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

 
 จากตาราง 19 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอ
สังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดานสาธารณสุข จําแนกตามอาชีพ โดย
เปรียบเทียบรายคูดวยวิธี LSD พบวา 
 1.  ผูใชบริการอาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ กับผูใชบริการอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน มี Probability (p) เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา .01 หมายความวา ผูใชบริการอาชีพ
ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจมีความเห็นตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคาร
ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดานสาธารณสุข แตกตางเปนรายคูกับผูใชบริการอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยผูใชบริการอาชีพขาราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ มีความเห็นตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) ในดานสาธารณสุข ดีกวาผูใชบริการอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน โดยมีผลตางคาเฉลี่ย
เทากับ 0.76  
 2.  ผูใชบริการอาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ กับผูใชบริการอาชีพนักเรียน/
นักศึกษา มี Probability (p) เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา .01 หมายความวา ผูใชบริการอาชีพ
ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจมีความเห็นตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคาร
ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดานสาธารณสุข แตกตางเปนรายคูกับผูใชบริการอาชีพนักเรียน/
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นักศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยผูใชบริการอาชีพขาราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ มีความเห็นตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) ในดานสาธารณสุข ดีกวาผูใชบริการอาชีพนักเรียน/นักศึกษา โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 
0.80  
 3. ผูใชบริการอาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ กับผูใชบริการอาชีพอ่ืนๆ มี 
Probability (p) เทากับ 0.011 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา ผูใชบริการอาชีพขาราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจมีความเห็นตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) ในดานสาธารณสุข แตกตางเปนรายคูกับผูใชบริการอาชีพอ่ืนๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05  โดยผูใชบริการอาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีความเห็นตอภาพลักษณดาน
ความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดานสาธารณสุข ดีกวา
ผูใชบริการอาชีพอ่ืนๆ โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.41  
 4. ผูใชบริการอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน กับผูใชบริการอาชีพอ่ืนๆ มี Probability (p) 
เทากับ 0.003 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา ผูใชบริการอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมีความเห็น
ตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดาน
สาธารณสุข แตกตางเปนรายคูกับผูใชบริการอาชีพอ่ืนๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดย
ผูใชบริการอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีความเห็นตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคม
ของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดานสาธารณสุข ดีนอยกวาผูใชบริการอาชีพอ่ืนๆ โดย
มีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.35  
 5. ผูใชบริการอาชีพนักเรียน/นักศึกษา กับผูใชบริการอาชีพอ่ืนๆ มี Probability (p) 
เทากับ 0.015 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา ผูใชบริการอาชีพนักเรียน/นักศึกษามีความเห็นตอ
ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดาน
สาธารณสุข แตกตางเปนรายคูกับผูใชบริการอาชีพอ่ืนๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดย
ผูใชบริการอาชีพนักเรียน/นักศึกษามีความเห็นตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของ
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดานสาธารณสุขดีนอยกวาผูใชบริการอาชีพอ่ืนๆ โดยมี
ผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.39  
 สวนคูอ่ืนๆ ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 
 
 
 
 
 
 



 94

ตาราง 20 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของ
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดานเศรษฐกิจพอเพียง จําแนกตามอาชีพ โดย
เปรียบเทียบรายคูดวยวิธี LSD  

 

อาชีพ X  

ขาราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

นักเรียน/
นักศึกษา 

อ่ืนๆ 

3.93 3.47 3.46 3.78 
ขาราชการ/พนักงาน 3.93 - 0.46** 0.46* 0.15 
รัฐวิสาหกิจ   (0.004) (0.030) (0.487) 
พนักงานบริษทัเอกชน 3.47  - 0.00 -0.31* 
    (0.979) (0.048) 
นักเรียน/นักศกึษา 3.46   - -0.31 
     (0.140) 
อ่ืนๆ  3.78    - 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05  
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

 
 จากตาราง 20 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอ
สังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดานเศรษฐกิจพอเพียง จําแนกตามอาชีพ โดย
เปรียบเทียบรายคูดวยวิธี LSD พบวา 
 1. ผูใชบริการอาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ กับผูใชบริการอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน มี Probability (p) เทากับ 0.004 ซึ่งนอยกวา .01 หมายความวา ผูใชบริการอาชีพ
ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจมีความเห็นตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคาร
ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดานเศรษฐกิจพอเพียง  แตกตางเปนรายคูกับผูใชบริการอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยผูใชบริการอาชีพขาราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีความเห็นตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดานเศรษฐกิจพอเพียงดีกวาผูใชบริการอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 
โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.46  
 2. ผูใชบริการอาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ กับผูใชบริการอาชีพนักเรียน/
นักศึกษา มี Probability (p) เทากับ 0.030 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา ผูใชบริการอาชีพ
ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจมีความเห็นตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคาร
ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดานเศรษฐกิจพอเพียง  แตกตางเปนรายคูกับผูใชบริการอาชีพ
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นักเรียน/นักศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยผูใชบริการอาชีพขาราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ มีความเห็นตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) ในดานเศรษฐกิจพอเพียงดีกวาผูใชบริการอาชีพนักเรียน/นักศึกษา โดยมีผลตางคาเฉลี่ย
เทากับ 0.46  
 3. ผูใชบริการอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน กับผูใชบริการอาชีพอ่ืนๆ มี Probability (p) 
เทากับ 0.048 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา ผูใชบริการอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมีความเห็น
ตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดาน
เศรษฐกิจพอเพียง  แตกตางเปนรายคูกับผูใชบริการอาชีพอ่ืนๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05  โดยผูใชบริการอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีความเห็นตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอ
สังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดานเศรษฐกิจพอเพียงดีนอยกวาผูใชบริการ
อาชีพอ่ืนๆ โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.31  
 สวนคูอ่ืนๆ ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตาราง 21 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของ

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดานเยาวชน จําแนกตามอาชีพ โดยเปรียบเทียบรายคู
ดวยวิธี Dunnett’s T3 

 

อาชีพ X  

ขาราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

นักเรียน/
นักศึกษา 

อ่ืนๆ 

3.89 3.11 3.09 3.57 
ขาราชการ/พนักงาน 3.89 - 0.78** 0.80** 0.31 
รัฐวิสาหกิจ   (0.000) (0.000) (0.547) 
พนักงานบริษทัเอกชน 3.11  - 0.01 -0.47* 
    (1.000) (0.037) 
นักเรียน/นักศกึษา 3.09   - -0.48* 
     (0.048) 
อ่ืนๆ  3.57    - 

 

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05  
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

 
 จากตาราง 21 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอ
สังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดานเยาวชน จําแนกตามอาชีพ โดยเปรียบเทียบ
รายคูดวยวิธี Dunnett’s T3 พบวา 



 96

 1. ผูใชบริการอาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ กับผูใชบริการอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน มี Probability (p) เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา .01 หมายความวา ผูใชบริการอาชีพ
ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจมีความเห็นตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคาร
ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดานเยาวชน แตกตางเปนรายคูกับผูใชบริการอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยผูใชบริการอาชีพขาราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ มีความเห็นตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) ในดานเยาวชน ดีกวาผูใชบริการอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 
0.78  
 2. ผูใชบริการอาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ กับผูใชบริการอาชีพนักเรียน/
นักศึกษา มี Probability (p) เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา .01 หมายความวา ผูใชบริการอาชีพ
ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจมีความเห็นตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคาร
ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดานเยาวชน แตกตางเปนรายคูกับผูใชบริการอาชีพนักเรียน/
นักศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยผูใชบริการอาชีพขาราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ มีความเห็นตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) ในดานเยาวชนดีกวาผูใชบริการอาชีพนักเรียน/นักศึกษา โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 
0.80  
 3. ผูใชบริการอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน กับผูใชบริการอาชีพอ่ืนๆ มี Probability (p) 
เทากับ 0.037 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา ผูใชบริการอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมีความเห็น
ตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดาน
เยาวชน แตกตางเปนรายคูกับผูใชบริการอาชีพอ่ืนๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดย
ผูใชบริการอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีความเห็นตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคม
ของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดานเยาวชนดีนอยกวาผูใชบริการอาชีพอ่ืนๆ โดยมี
ผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.47  
 4. ผูใชบริการอาชีพนักเรียน/นักศึกษา กับผูใชบริการอาชีพอ่ืนๆ มี Probability (p) 
เทากับ 0.048 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา ผูใชบริการอาชีพนักเรียน/นักศึกษามีความเห็นตอ
ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดานเยาวชน 
แตกตางเปนรายคูกับผูใชบริการอาชีพอ่ืนๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยผูใชบริการ
อาชีพนักเรียน/นักศึกษามีความเห็นตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดานเยาวชนดีนอยกวาผูใชบริการอาชีพอ่ืนๆ โดยมีผลตางคาเฉลี่ย
เทากับ 0.48  
 สวนคูอ่ืนๆ ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตาราง 22 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของ
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดานสิ่งแวดลอม จําแนกตามอาชีพ โดยเปรียบเทียบ
รายคูดวยวิธี Dunnett’s T3 

 

อาชีพ X  

ขาราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

นักเรียน/
นักศึกษา 

อ่ืนๆ 

3.94 3.19 3.24 3.59 
ขาราชการ/พนักงาน 3.94 - 0.76** 0.70** 0.35 
รัฐวิสาหกิจ   (0.000) (0.000) (0.262) 
พนักงานบริษทัเอกชน 3.19  - -0.05 -0.41* 
    (0.997) (0.039) 
นักเรียน/นักศกึษา 3.24   - -0.35 
     (0.262) 
อ่ืนๆ  3.59    - 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
 จากตาราง 22 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอ
สังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดานสิ่งแวดลอม จําแนกตามอาชีพ โดย
เปรียบเทียบรายคูดวยวิธี Dunnett’s T3 พบวา 
 1. ผูใชบริการอาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ กับผูใชบริการอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน มี Probability (p) เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา .01 หมายความวา ผูใชบริการอาชีพ
ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจมีความเห็นตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคาร
ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดานส่ิงแวดลอม แตกตางเปนรายคูกับผูใชบริการอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยผูใชบริการอาชีพขาราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ มีความเห็นตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) ในดานสิ่งแวดลอม ดีกวาผูใชบริการอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน โดยมีผลตางคาเฉลี่ย
เทากับ 0.76  
 2. ผูใชบริการอาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ กับผูใชบริการอาชีพนักเรียน/
นักศึกษา มี Probability (p) เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา .01 หมายความวา ผูใชบริการอาชีพ
ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจมีความเห็นตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคาร
ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดานสิ่งแวดลอม แตกตางเปนรายคูกับผูใชบริการอาชีพนักเรียน/
นักศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยผูใชบริการอาชีพขาราชการ/พนักงาน
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รัฐวิสาหกิจ มีความเห็นตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) ในดานส่ิงแวดลอม ดีกวาผูใชบริการอาชีพนักเรียน/นักศึกษา โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 
0.70  
 3. ผูใชบริการอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน กับผูใชบริการอาชีพอ่ืนๆ มี Probability (p) 
เทากับ 0.039 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา ผูใชบริการอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมีความเห็น
ตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดาน
สิ่งแวดลอม แตกตางเปนรายคูกับผูใชบริการอาชีพอ่ืนๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดย
ผูใชบริการอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีความเห็นตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคม
ของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดานส่ิงแวดลอม ดีนอยกวาผูใชบริการอาชีพอ่ืนๆ โดย
มีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.41  
 สวนคูอ่ืนๆ ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตาราง 23 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของ

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดานศาสนา และศิลปวัฒนธรรม จําแนกตามอาชีพ โดย
เปรียบเทียบรายคูดวยวิธี Dunnett’s T3 

 

อาชีพ X  

ขาราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

นักเรียน/
นักศึกษา 

อ่ืนๆ 

3.93 3.17 3.17 3.43 
ขาราชการ/พนักงาน 3.93 - 0.76** 0.76** 0.50* 
รัฐวิสาหกิจ   (0.000) (0.000) (0.059) 
พนักงานบริษทัเอกชน 3.17  - 0.00 -0.26 
    (1.000) (0.377) 
นักเรียน/นักศกึษา 3.17   - -0.26 
     (0.593) 
อ่ืนๆ  3.43    - 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05  
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

 
 จากตาราง 23 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอ
สังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดานศาสนา และศิลปวัฒนธรรม จําแนกตาม
อาชีพ โดยเปรียบเทียบรายคูดวยวิธี Dunnett’s T3 พบวา 
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 1. ผูใชบริการอาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ กับผูใชบริการอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน มี Probability (p) เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา .01 หมายความวา ผูใชบริการอาชีพ
ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจมีความเห็นตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคาร
ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดานศาสนา และศิลปวัฒนธรรม  แตกตางเปนรายคูกับผูใชบริการ
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยผูใชบริการอาชีพขาราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีความเห็นตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดานศาสนา และศิลปวัฒนธรรมดีกวาผูใชบริการอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.76  
 2. ผูใชบริการอาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ กับผูใชบริการอาชีพอ่ืนๆ มี 
Probability (p) เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา .01 หมายความวา ผูใชบริการอาชีพขาราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจมีความเห็นตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) ในดานศาสนา และศิลปวัฒนธรรม  แตกตางเปนรายคูกับผูใชบริการอาชีพอ่ืนๆ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยผูใชบริการอาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีความเห็นตอ
ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดานศาสนา 
และศิลปวัฒนธรรม  ดีกวาผูใชบริการอาชีพอ่ืนๆ โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.50  
 สวนคูอ่ืนๆ ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 สมมติฐานขอที่ 1.4   ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีผลตอภาพลักษณดานความ
รับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ที่แตกตางกัน 
 สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0: ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีผลตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของ
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ที่ไมแตกตางกัน 
 H1: ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีผลตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของ
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ที่แตกตางกัน 
 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห ใชคาสถิติของการทดสอบคาความแปรปรวนทางเดียว 
(One Way Analysis of Variance: One Way ANOVA) เม่ือคาความแปรปรวนของขอมูลทุกกลุม
เทากัน และหากคาความแปรปรวนของทุกกลุมไมเทากันใชการทดสอบความแตกตางดวย Brown-
Forsythe ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเม่ือคาระดับนัยสําคัญทาง
สถิติมีคานอยกวา .05 และถาสมมติฐานขอใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) ที่มีคาเฉล่ียอยางนอยหนึ่งคูที่แตกตางกัน จะนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple 
Comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพ่ือ
หาวาคูเฉลี่ยคูใดบางแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05  
 โดยจะทําการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอน โดยใช Levene’s test ซึ่ง
ตั้งสมมติฐานดังนี้ 
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 H0: คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน 
 H1: คาความแปรปรวนของละกลุมแตกตางกัน 
 ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชระดับความเชื่อม่ัน 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเม่ือคาระดับนัยสําคัญทางสถิติมีคานอยกวา .05  
 
ตาราง 24 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของ

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดานสาธารณสุข ดานเศรษฐกิจพอเพียง ดานเยาวชน 
ดานสิ่งแวดลอม ดานศาสนาและศิลปวัฒนธรรม จําแนกตามระดับการศึกษา 

 
ภาพลักษณดาน
ความรับผิดชอบ 
ตอสังคมของ
ธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด 

(มหาชน) 

Homogeneity of 
Variances 

แหลงความ
แปรปรวน 

SS df MS F F-Prop 
Levene 
Statistic 

Sig. 

ดานสาธารณสุข 1.175 0.310 ระหวางกลุม 2.675 2 1.337 3.563* 0.029 
   ภายในกลุม 149.015 397 0.375   
   รวม 151.690 399    
ดานเศรษฐกิจ 1.199 0.303 ระหวางกลุม 0.058 2 0.029 0.046 0.955 
พอเพียง   ภายในกลุม 250.052 397 0.630   
   รวม 250.109 399    
ดานเยาวชน 1.596 0.204 ระหวางกลุม 0.849 2 0.424 1.650 0.193 
   ภายในกลุม 102.151 397 0.257   
   รวม 102.999 399    
ดานส่ิงแวดลอม 0.460 0.632 ระหวางกลุม 0.318 2 0.159 0.520 0.595 
   ภายในกลุม 121.541 397 0.306   
   รวม 121.859 399    
ดานศาสนา และ 0.676 0.509 ระหวางกลุม 0.549 2 0.275 0.891 0.411 
ศิลปวัฒนธรรม   ภายในกลุม 122.361 397 0.308   
   รวม 122.910 399    
ภาพลักษณดาน 1.139 0.321 ระหวางกลุม 0.624 2 0.312 1.599 0.203 
ความรับผิดชอบตอ   ภายในกลุม 77.446 397 0.195   
สังคมโดยรวม   รวม 78.069 399    

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
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 จากตาราง 24  ผลการเปรียบเทียบความแปรปรวนของภาพลักษณดานความรับผิดชอบ
ตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) จําแนกตามระดับการศึกษา ดวย Levene’s test 
พบวา ทุกดาน มีคา Sig มากกวา 0.05 จึงแสดงวาความแปรปรวนของทุกกลุมเทากันจึงใช One 
Way ANOVA ในการทดสอบสมมติฐาน 
 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของ
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา มีคา Probability (p) 
เทากับ 0.203 ซึ่งมากกวา .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีผลตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของ
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) โดยรวม ที่ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 และเม่ือพิจารณาจําแนกรายดาน พบวา 
 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของ
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดานสาธารณสุข จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา มีคา 
Probability (p) เทากับ 0.029 ซึ่งนอยกวา .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีผลตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบ
ตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดานสาธารณสุขที่แตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 สวนผลการเปรียบเทียบความแตกตางของภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของ
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดานเศรษฐกิจพอเพียง ดานเยาวชน ดานสิ่งแวดลอม และ
ดานศาสนา และศิลปวัฒนธรรม จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา มีคา Probability (p) เทากับ 
0.955, 0.193, 0.595 และ 0.411 ตามลําดับ ซึ่งมากกวา .05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีผลตอภาพลักษณดาน
ความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดานเศรษฐกิจพอเพียง ดาน
เยาวชน ดานสิ่งแวดลอม และดานศาสนา และศิลปวัฒนธรรม ที่ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05  
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ตาราง 25 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของ
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดานสาธารณสุข จําแนกตามระดับการศึกษา โดย
เปรียบเทียบรายคูดวยวิธี LSD  

 
ระดับการศึกษา  ต่ํากวาปริญญาตร ี ปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตร ี

 X . 3.48 3.27 3.24 

ต่ํากวาปริญญาตร ี 3.48 - 0.21* 0.23* 
   (0.017) (0.012) 
ปริญญาตรี 3.27  - 0.02 
    (0.719) 
สูงกวาปริญญาตร ี 3.24   - 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

  
 จากตาราง 25 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอ
สังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดานสาธารณสุข จําแนกตามระดับการศึกษา โดย
เปรียบเทียบรายคูดวยวิธี LSD พบวา 
 1.  ผูใชบริการระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี กับผูใชบริการระดับการศึกษาปริญญาตรี 
มี Probability (p) เทากับ 0.017 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา ผูใชบริการระดับการศึกษาต่ํากวา
ปริญญาตรี มีความเห็นตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) ในดานสาธารณสุข แตกตางเปนรายคูกับผูใชบริการระดับการศึกษา ปริญญาตรี อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผูใชบริการระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มีความเห็นตอ
ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดาน
สาธารณสุขดีกวาผูใชบริการระดับการศึกษาปริญญาตรี โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.21  
 2.  ผูใชบริการระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี กับผูใชบริการระดับการศึกษาสูงกวา
ปริญญาตรี มี Probability (p) เทากับ 0.012 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา ผูใชบริการระดับ
การศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มีความเห็นตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคาร
ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดานสาธารณสุข แตกตางเปนรายคูกับผูใชบริการระดับการศึกษา
สูงกวาปริญญาตรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผูใชบริการระดับการศึกษาต่ํากวา
ปริญญาตรี มีความเห็นตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) ในดานสาธารณสุขดีกวาผูใชบริการระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี โดยมีผลตาง
คาเฉลี่ยเทากับ 0.23  
 สวนคูอ่ืนๆ ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 สมมติฐานขอที่ 1.5 รายได ที่แตกตางกันมีผลตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบ
ตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ที่แตกตางกัน 
 สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0: รายไดที่แตกตางกันมีผลตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) ที่ไมแตกตางกัน 
 H1: รายไดที่แตกตางกันมีผลตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) ที่แตกตางกัน 
 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห ใชคาสถิติของการทดสอบคาความแปรปรวนทางเดียว 
(One Way Analysis of Variance: One Way ANOVA) เม่ือคาความแปรปรวนของขอมูลทุกกลุม
เทากัน และหากคาความแปรปรวนของทุกกลุมไมเทากันใชการทดสอบความแตกตางดวย Brown-
Forsythe ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเม่ือคาระดับนัยสําคัญทาง
สถิติมีคานอยกวา .05 และถาสมมติฐานขอใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) ที่มีคาเฉล่ียอยางนอยหนึ่งคูที่แตกตางกัน จะนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple 
Comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพ่ือ
หาวาคูเฉลี่ยคูใดบางแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05  
 โดยจะทําการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอน โดยใช Levene’s test ซึ่ง
ตั้งสมมติฐานดังนี้ 
 H0: คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน 
 H1: คาความแปรปรวนของละกลุมแตกตางกัน 
 ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชระดับความเชื่อม่ัน 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเม่ือคาระดับนัยสําคัญทางสถิติมีคานอยกวา .05  
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ตาราง 26 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของ
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดานสาธารณสุข ดานเยาวชน ดานสิ่งแวดลอม ดาน
ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม จําแนกตามรายได 

 
ภาพลักษณดานความ
รับผิดชอบตอสังคมของ 
ธนาคารไทยพาณิชย 

จํากัด (มหาชน) 

Homogeneity of 
Variances 

Statistic df1 df2 Prob. 
Levene 
Statistic 

Sig. 

ดานสาธารณสุข 3.221** 0.007 1.548 5 317.577 0.175 
ดานเยาวชน 4.946** 0.000 1.907 5 235.549 0.094 
ดานสิ่งแวดลอม 3.020* 0.011 2.210 5 278.676 0.053 
ดานศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม 

3.631** 0.003 1.495 5 313.719 0.191 

ภาพลักษณดานความ
รับผิดชอบตอสังคม
โดยรวม 

4.114** 
 

0.001 
 

2.254 
 

5 
 

255.241 
 

0.050 
 

  
 จากตาราง 26 ผลการเปรียบเทียบความแปรปรวนของภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอ
สังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) จําแนกตามรายได ดวย Levene’s test พบวาดาน
สาธารณสุข ดานเยาวชน ดานสิ่งแวดลอม ดานศาสนาและศิลปวัฒนธรรม มีคา Sig นอยกวา 0.01 
จึงแสดงวาความแปรปรวนของทุกกลุมไมเทากัน จึงใช Brown-Forsythe ในการทดสอบสมมติฐาน 
 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของ
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) จําแนกตามรายได พบวา มีคา Probability (p) เทากับ 0.05 
นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา รายไดที่แตกตาง
กันมีผลตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
โดยรวม ที่ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาจําแนกรายดาน 
พบวา 
 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของ
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)ในดานสาธารณสุข ดานเยาวชน ดานสิ่งแวดลอม และดาน
ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม จําแนกตามรายได พบวา มีคา Probability (p) เทากับ 0.175, 0.094, 
0.053 และ 0.191 ซึ่งมากกวา .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความวา รายไดที่แตกตางกันมีผลตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของ
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ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดานสาธารณสุข ดานเยาวชน ดานสิ่งแวดลอม และดาน
ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม ที่ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  
ตาราง 27 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของ

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดานเศรษฐกิจพอเพียง จําแนกตามรายได 
 

ภาพลักษณดาน
ความรับผิดชอบ 
ตอสังคมของ
ธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด 

(มหาชน) 

Homogeneity of 
Variances 

แหลงความ
แปรปรวน 

SS df MS F F-Prop 
Levene 
Statistic 

Sig. 

ดานเศรษฐกิจ 1.615 0.155 ระหวางกลุม 3.502 5 0.700 1.119 0.350 
พอเพียง   ภายในกลุม 246.608 394 0.626   
   รวม 250.109 399    

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05  
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

 
 จากตาราง 27 ผลการทดสอบความแปรปรวนของภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอ
สังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) จําแนกตามรายได ดวย Levene’s test พบวา ดาน
เศรษฐกิจพอเพียง มีคา Sig มากกวา 0.05 จึงแสดงวาความแปรปรวนของทุกกลุมเทากันจึงใช One 
Way ANOVA ในการทดสอบสมมติฐาน 
 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของ
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)ในดานเศรษฐกิจพอเพียง จําแนกตามรายได พบวา มีคา 
Probability (p) เทากับ 0.350 ซึ่งมากกวา .05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา รายไดที่แตกตางกันมีผลตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคม
ของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดานเศรษฐกิจพอเพียงที่ไมแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
  
 
 
 
 



 106

 สมมติฐานขอที่ 2 การเปดรับขาวสารเก่ียวกับกิจกรรมเพ่ือสังคมมีความสัมพันธกับ
ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0: การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับกิจกรรมเพ่ือสังคมไมมีความสัมพันธกับภาพลักษณดาน
ความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
 H1: การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับกิจกรรมเพ่ือสังคมมีความสัมพันธกับภาพลักษณดานความ
รับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห  ใชคาสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน 
(Pearson product moment correlation coefficient) ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% จะปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) ก็ตอเม่ือคาระดับนัยสําคัญทางสถิติ มีคานอยกวา .05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดัง
ตาราง ตอไปน้ี 
 
ตาราง 28 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับกิจกรรมเพ่ือสังคมกับ

ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
 

การเปดรับขาวสารเก่ียวกับกิจกรรม
เพ่ือสังคมของ 

ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคาร
ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด(มหาชน) n r p ระดับความสัมพันธ ทิศทาง 

โทรทัศน 400 0.259** 0.000 ต่ํา + 
วิทย ุ 400 0.203** 0.000 ต่ํา + 
หนังสือพิมพ 400 0.255** 0.000 ต่ํา + 
อินเทอรเน็ต เว็บไซต โดยทัว่ไป 400 0.217** 0.000 ต่ํา + 
เว็บไซตของ ธนาคารไทยพาณิชย 
www.scb.co.th 

400 0.284** 0.000 ต่ํา + 

สิ่งพิมพเฉพาะกิจของ ธนาคารไทย
พาณิชย ( โปสเตอร, แผนพับ ) 

400 0.289** 0.000 ต่ํา + 

การเปดรับขาวสารเก่ียวกับกิจกรรมเพ่ือ
สังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) โดยรวม 

400 0.342** 0.000 ปานกลาง + 

 
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
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 จากตาราง 28 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับกิจกรรม
เพ่ือสังคมกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
โดยใชสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson product moment correlation 
coefficient) พบวา มีคา Probability (p) เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา .01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  หมายความวา การเปดรับขาวสารเก่ียวกับกิจกรรมเพ่ือ
สังคมมีความสัมพันธกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ .342 
แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กลาวคือ ถา
ผูใชบริการมีการเปดรับขาวสารเก่ียวกับกิจกรรมเพื่อสังคมกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอ
สังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) มากขึ้น ยอมสงผลใหภาพลักษณดานความ
รับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ดีขึ้นในระดับปานกลาง และเม่ือ
พิจารณาเปนรายสื่อ พบวา  
 ทุกรายสื่อมีคา Probability (p) เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  หมายความวา การเปดรับขาวสารเก่ียวกับกิจกรรมเพ่ือ
สังคมจากทุกรายสื่อ มีความสัมพันธกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) 
ของโทรทัศนเทากับ .259 วิทยุเทากับ .203  หนังสือพิมพเทากับ .255 อินเทอรเน็ต เว็บไซต 
โดยทั่วไปเทากับ .217 เว็บไซตของธนาคารไทยพาณิชย www.scb.co.th เทากับ .284 และสิ่งพิมพ
เฉพาะกิจของ ธนาคารไทยพาณิชย ( โปสเตอร, แผนพับ ) เทากับ .289  แสดงวา  ตัวแปรทั้งสองมี
ความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา กลาวคือ ถาผูใชบริการมีการเปดรับขาวสาร
เก่ียวกับกิจกรรมเพ่ือสังคมกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย 
จํากัด (มหาชน) จากทุกรายสื่อมากข้ึน ยอมสงผลใหภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของ
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ดีขึ้นในระดับต่ํา 
 
 สมมติฐานขอที่  3 การรับรู เ ก่ียวกับกิจกรรมเพื่อสังคมมีความสัมพันธ กับ
ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0: การรับรูเก่ียวกับกิจกรรมเพื่อสังคมไมมีความสัมพันธกับภาพลักษณดานความ
รับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
 H1: การรับรูเก่ียวกับกิจกรรมเพ่ือสังคมมีความสัมพันธกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบ
ตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห  ใชคาสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน 
(Pearson product   moment correlation coefficient) ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% จะปฏิเสธ
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สมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเม่ือคาระดับนัยสําคัญทางสถิติ มีคานอยกวา .05 ผลการทดสอบสมมติฐาน
แสดงดังตาราง ตอไปน้ี 
 
ตาราง 29 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการรับรูเก่ียวกับกจิกรรมเพ่ือสังคมกับภาพลักษณ

ดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
 

การรับรูเก่ียวกับกิจกรรมเพื่อสังคมของ
ธนาคารไทย 

ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของ
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

พาณิชย จํากัด (มหาชน) n r p ระดับ
ความสัมพันธ 

ทิศทาง 

โครงการพัฒนาเยาวชนตามแนวพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียง 

400 0.472** 0.000 ปานกลาง + 

โครงการมอบทุนการศึกษา 400 0.485** 0.000 ปานกลาง + 
โครงการจัดงานมหกรรมเยาวชนพลังเยาวชน
พลังสังคม"รวมสรางประเทศไทย..ดวยการให" 

400 0.356** 0.000 ปานกลาง + 

โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน "กลาใหม…
ใฝรู" 

400 0.331** 0.000 ปานกลาง + 

โครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรต ิ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 

400 0.395** 0.000 ปานกลาง + 

โครงการ SCB ชวนกันทําดี สรางฝายตนนํ้า 400 0.381** 0.000 ปานกลาง + 
โครงการลดสลิป ปาไมงาม น้ําไมทวม 400 0.340** 0.000 ปานกลาง + 
โครงการรวมกับมูลนิธิหอศลิปสมเด็จพระนาง
เจาสิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ และมูลนิธิศาลา
เฉลิมกรุงในการจัดกิจกรรมตาง ๆ 

400 0.279** 0.000 ต่ํา + 

โครงการจิตอาสา บริจาคโลหิตสูสภากาชาด
ไทย 

400 0.331** 0.000 ปานกลาง + 

โครงการสนับสนุนการฟนฟูชุมชน
ผูประสบภัยสนึามิ 

400 0.288** 0.000 ต่ํา + 

การรับรูเก่ียวกับกิจกรรมเพ่ือสังคมของธนาคาร
ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) โดยรวม 

400 0.494** 0.000 ปานกลาง + 

 
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
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 จากตาราง 29 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการรับรูเก่ียวกับกิจกรรมเพื่อสังคม
กับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) โดยใชสถิติ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson product moment correlation coefficient) 
พบวา มีคา Probability (p) เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา .01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การรับรูเก่ียวกับกิจกรรมเพื่อสังคมกับภาพลักษณดาน
ความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) มีความสัมพันธกับภาพลักษณ
ดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ .494 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ
เปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กลาวคือ ถาผูใชบริการรับรูเก่ียวกับกิจกรรมเพ่ือสังคม
กับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)มากขึ้น ยอม
สงผลใหภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ดีขึ้นใน
ระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาเปนรายโครงการ พบวา 
 โครงการพัฒนาเยาวชนตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง โครงการมอบทุน 
การศึกษา โครงการจัดงานมหกรรมเยาวชนพลังเยาวชนพลังสังคม"รวมสรางประเทศไทย..ดวยการ
ให" โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน "กลาใหม…ใฝรู" โครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ โครงการ SCB ชวนกันทําดี สรางฝายตนนํ้า โครงการลดสลิป ปาไม
งาม น้ําไมทวม โครงการจิตอาสา บริจาคโลหิตสูสภากาชาดไทย มีคา Probability (p) เทากับ 0.000 
ซึ่งนอยกวา .01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 
การรับรูเก่ียวกับกิจกรรมเพื่อสังคมกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) ในโครงการพัฒนาเยาวชนตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการมอบทุนการศึกษา โครงการจัดงานมหกรรมเยาวชนพลังเยาวชนพลังสังคม"รวมสราง
ประเทศไทย..ดวยการให" โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน "กลาใหม…ใฝรู" โครงการปลูกปาถาวร
เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ โครงการ SCB ชวนกันทําดี สรางฝายตนน้ํา 
โครงการลดสลิป ปาไมงาม น้ําไมทวม โครงการจิตอาสา บริจาคโลหิตสูสภากาชาดไทย มี
ความสัมพันธกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ .472 .485 .356 
.331 .395 .381 .340 และ .331 ตามลําดับ แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทาง
เดียวกันในระดับปานกลาง กลาวคือ ถาผูใชบริการรับรูเก่ียวกับกิจกรรมเพ่ือสังคมกับภาพลักษณ
ดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)ในโครงการขางตนมากขึ้น 
ยอมสงผลใหภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ดี
ขึ้นในระดับปานกลาง 
 สวนโครงการรวมกับมูลนิธิหอศิลปสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และมูลนิธิ
ศาลาเฉลิมกรุงในการจัดกิจกรรมตาง ๆ และโครงการสนับสนุนการฟนฟูชุมชนผูประสบภัยสึนามิ 
พบวา มีคา Probability (p) เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา .01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
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ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การรับรูเก่ียวกับกิจกรรมเพื่อสังคมกับภาพลักษณดาน
ความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในโครงการรวมกับมูลนิธิหอ
ศิลปสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุงในการจัดกิจกรรมตาง ๆ 
และโครงการสนับสนุนการฟนฟูชุมชนผูประสบภัยสึนามิ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมี
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ .279 และ .288 ตามลําดับ แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมี
ความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา กลาวคือ ถาผูใชบริการรับรูเก่ียวกับกิจกรรมเพ่ือ
สังคมกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ใน
โครงการขางตนมากขึ้น ยอมสงผลใหภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) ดีขึ้นในระดับต่ํา 
 

 สมมติฐานขอที่ 4 ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) มีความสัมพันธกับพฤติกรรมผูใชบริการธนาคารไทยพาณิชย 
จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0: ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมผูใชบริการธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 H1: ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) มี
ความสัมพันธ กับพฤติกรรมผู ใชบริการธนาคารไทยพาณิชย  จํากัด  (มหาชน )  ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห  ใชคาสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน 
(Pearson product   moment correlation coefficient) ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% จะปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเม่ือคาระดับนัยสําคัญทางสถิติ มีคานอยกวา .05 ผลการทดสอบสมมติฐาน
แสดงดังตาราง ตอไปน้ี 
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ตาราง 30 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมดาน
เศรษฐกิจพอเพียงของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) กับพฤติกรรมผูใชบริการธนาคาร
ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

พฤติกรรมผูใชบริการธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) 

ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคม 
ดานเศรษฐกิจพอเพียง 

n r p ระดับ
ความสัมพันธ 

ทิศทาง 

ความรูสึกชื่นชอบธนาคารไทยพาณิชย 400 0.317** 0.000 ปานกลาง + 
ความรูสึกวาธนาคารไทยพาณิชย เปน
สถาบันการเงินที่นาเชื่อถือ 

400 0.272** 0.000 ต่ํา + 

ความรูสึกภูมิใจ ถาไดใชบรกิารธนาคาร
ไทยพาณิชย 

400 0.337** 0.000 ปานกลาง + 

แนวโนมที่จะใชบริการธนาคารไทยพาณชิย 400 0.266** 0.000 ต่ํา + 
แนวโนมที่จะบอกตอบุคคลที่รูจักใหมาใช
บริการธนาคารไทยพาณิชย 

400 0.370** 0.000 ปานกลาง + 

 
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

 
 จากตาราง 30 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอ
สังคมดานเศรษฐกิจพอเพียงของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) กับพฤติกรรมผูใชบริการ
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
อยางงายของเพียรสัน (Pearson product moment correlation coefficient) พบวา  
 พฤติกรรมในเรื่องความรูสึกชื่นชอบธนาคารไทยพาณิชย ความรูสึกภูมิใจถาไดใชบริการ
ธนาคารไทยพาณิชย และแนวโนมที่จะบอกตอบุคคลที่รูจักใหมาใชบริการธนาคารไทยพาณิชย มีคา 
Probability (p) เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา .01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมดานเศรษฐกิจพอเพียงของ
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) มีความสัมพันธกับพฤติกรรมผูใชบริการธนาคารไทยพาณิชย 
จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครในเรื่องความรูสึกชื่นชอบธนาคารไทยพาณิชย ความรูสึก
ภูมิใจถาไดใชบริการธนาคารไทยพาณิชย และแนวโนมที่จะบอกตอบุคคลที่รูจักใหมาใชบริการ
ธนาคารไทยพาณิชย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) 
เทากับ .317 .337 และ .370 ตามลําดับ แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทาง
เดียวกันในระดับปานกลาง กลาวคือ ถาภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมดานเศรษฐกิจ
พอเพียงของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ดีขึ้นยอมสงผลใหพฤติกรรมในการใชบริการ
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ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครในเรื่องของความรูสึกดังกลาวขางตน 
ปรับตัวเพ่ิมขึ้นในระดับปานกลาง 
 พฤติกรรมในเร่ืองความรูสึกวาธนาคารไทยพาณิชยเปนสถาบันการเงินที่นาเชื่อถือ และ
แนวโนมที่จะใชบริการธนาคารไทยพาณิชย มีคา Probability (p) เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา .01 นั่น
คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ภาพลักษณดาน
ความรับผิดชอบตอสังคมดานเศรษฐกิจพอเพียงของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) มี
ความสัมพันธ กับพฤติกรรมผู ใชบริการธนาคารไทยพาณิชย  จํากัด  (มหาชน )  ในเขต
กรุงเทพมหานครในเรื่องความรูสึกวาธนาคารไทยพาณิชยเปนสถาบันการเงินที่นาเชื่อถือ และ
แนวโนมที่จะใชบริการธนาคารไทยพาณิชย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ .272 และ .266 ตามลําดับ แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ
เปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา กลาวคือ ถาภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมดาน
เศรษฐกิจพอเพียงของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ดีขึ้นยอมสงผลใหพฤติกรรมในการใช
บริการธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครในเรื่องของความรูสึกดังกลาว
ขางตน ปรับตัวเพ่ิมขึ้นในระดับต่ํา 
 
ตาราง 31 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมดาน

เยาวชนของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) กับพฤติกรรมผูใชบริการธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

พฤติกรรมผูใชบริการธนาคารไทย 
พาณิชย จํากัด (มหาชน) 

ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคม 
ดานเยาวชน 

n r p ระดับ
ความสัมพันธ 

ทิศทาง 

ความรูสึกชื่นชอบธนาคารไทยพาณิชย 400 0.134** 0.007 ต่ํา + 
ความรูสึกวาธนาคารไทยพาณิชย เปน
สถาบันการเงินที่นาเชื่อถือ 

400 0.131** 0.009 ต่ํา + 

ความรูสึกภูมิใจ ถาไดใชบรกิารธนาคารไทย
พาณิชย 

400 0.140** 0.005 ต่ํา + 

แนวโนมที่จะใชบริการธนาคารไทยพาณชิย 400 0.188** 0.000 ต่ํา + 
แนวโนมที่จะบอกตอบุคคลที่รูจักใหมาใช
บริการธนาคารไทยพาณิชย 

400 0.231** 0.000 ต่ํา + 

 

** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
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 จากตาราง 31 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอ
สังคมดานเยาวชนของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) กับพฤติกรรมผูใชบริการธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของ
เพียรสัน (Pearson product moment correlation coefficient) พบวา  
 พฤติกรรมในเร่ืองความรูสึกชื่นชอบธนาคารไทยพาณิชย ความรูสึกวาธนาคารไทย
พาณิชย เปนสถาบันการเงินที่นาเชื่อถือ ความรูสึกภูมิใจ ถาไดใชบริการธนาคารไทยพาณิชย 
แนวโนมที่จะใชบริการธนาคารไทยพาณิชย และแนวโนมที่จะบอกตอบุคคลที่รูจักใหมาใชบริการ
ธนาคารไทยพาณิชย มีคา Probability (p) เทากับ 0.007 0.009  0.005  0.000 และ 0.000  ซึ่งนอย
กวา .01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 
ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมดานเยาวชนของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) มี
ความสัมพันธ กับพฤติกรรมผู ใชบริการธนาคารไทยพาณิชย  จํากัด  (มหาชน )  ในเขต
กรุงเทพมหานครในเรื่องความรูสึกชื่นชอบธนาคารไทยพาณิชย ความรูสึกวาธนาคารไทยพาณิชย 
เปนสถาบันการเงินที่นาเชื่อถือ ความรูสึกภูมิใจ ถาไดใชบริการธนาคารไทยพาณิชย แนวโนมที่จะใช
บริการธนาคารไทยพาณิชย และแนวโนมที่จะบอกตอบุคคลที่รูจักใหมาใชบริการธนาคารไทย
พาณิชย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ .134 
.131 .140 .188 และ .231 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับ
ต่ํา กลาวคือ ถาภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมดานเยาวชนของธนาคารไทยพาณิชย 
จํากัด (มหาชน) ดีขึ้นยอมสงผลใหพฤติกรรมในการใชบริการธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
ในเขตกรุงเทพมหานครในเรื่องของความรูสึกดังกลาวขางตน ปรับตัวเพ่ิมขึ้นในระดับต่ํา 
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ตาราง 32 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมดาน
สิ่งแวดลอมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) กับพฤติกรรมผูใชบริการธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
พฤติกรรมผูใชบริการธนาคารไทย

พาณิชย จํากัด (มหาชน) 
ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคม 

ดานสิ่งแวดลอม 
 n r p ระดับ

ความสัมพันธ 
ทิศทาง 

ความรูสึกชื่นชอบธนาคารไทยพาณิชย 400 0.211** 0.000 ต่ํา + 
ความรูสึกวาธนาคารไทยพาณิชย เปน
สถาบันการเงินที่นาเชื่อถือ 

400 0.224** 0.000 ต่ํา + 

ความรูสึกภูมิใจ ถาไดใชบรกิารธนาคาร
ไทยพาณิชย 

400 0.224** 0.000 ต่ํา + 

แนวโนมที่จะใชบริการธนาคารไทยพาณชิย 400 0.277** 0.000 ต่ํา + 
แนวโนมที่จะบอกตอบุคคลที่รูจักใหมาใช
บริการธนาคารไทยพาณิชย 

400 0.276** 0.000 ต่ํา + 

 
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

 
 จากตาราง 32 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอ
สังคมดานส่ิงแวดลอมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) กับพฤติกรรมผูใชบริการธนาคาร
ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงาย
ของเพียรสัน (Pearson product moment correlation coefficient) พบวา 
  พฤติกรรมในเรื่องความรูสึกชื่นชอบธนาคารไทยพาณิชย ความรูสึกวาธนาคารไทย
พาณิชยเปนสถาบันการเงินที่นาเชื่อถือ ความรูสึกภูมิใจถาไดใชบริการธนาคารไทยพาณิชย 
แนวโนมที่จะใชบริการธนาคารไทยพาณิชย และแนวโนมที่จะบอกตอบุคคลท่ีรูจักใหมาใชบริการ
ธนาคารไทยพาณิชย มีคา Probability (p) เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา .01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคม
ดานสิ่งแวดลอมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) มีความสัมพันธกับพฤติกรรมผูใชบริการ
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครในเรื่องความรูสึกชื่นชอบธนาคารไทย
พาณิชย ความรูสึกวาธนาคารไทยพาณิชยเปนสถาบันการเงินที่นาเชื่อถือ ความรูสึกภูมิใจถาไดใช
บริการธนาคารไทยพาณิชย แนวโนมที่จะใชบริการธนาคารไทยพาณิชย และแนวโนมที่จะบอกตอ
บุคคลที่รูจักใหมาใชบริการธนาคารไทยพาณิชย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยมีคา
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สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ .211 .224 .224 .277 และ .276 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมี
ความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา กลาวคือ ถาภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอ
สังคมดานสิ่งแวดลอมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ดีขึ้นยอมสงผลใหพฤติกรรมในการ
ใชบริการธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครในเรื่องของความรูสึก
ดังกลาวขางตน ปรับตัวเพ่ิมขึ้นในระดับต่ํา  

 
ตาราง 33 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมดาน

ศาสนา และศิลปวัฒนธรรมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) กับพฤติกรรมผูใชบริการ
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

พฤติกรรมผูใชบริการธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) 

ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคม 
ดานศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 

n r p ระดับ
ความสัมพันธ 

ทิศทาง 

ความรูสึกชื่นชอบธนาคารไทยพาณิชย 400 0.107* 0.033 มีความสัมพันธต่ํา + 
ความรูสึกวาธนาคารไทยพาณิชย เปน
สถาบันการเงินที่นาเชื่อถือ 

400 0.150** 0.003 มีความสัมพันธต่ํา + 

ความรูสึกภูมิใจ ถาไดใชบรกิารธนาคาร
ไทยพาณิชย 

400 0.185** 0.000 มีความสัมพันธต่ํา + 

แนวโนมที่จะใชบริการธนาคารไทยพาณชิย 400 0.186** 0.000 มีความสัมพันธต่ํา + 
แนวโนมที่จะบอกตอบุคคลที่รูจักใหมาใช
บริการธนาคารไทยพาณิชย 

400 0.196** 0.000 มีความสัมพันธต่ํา + 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05  
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

 
 จากตาราง 33 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอ
สังคมดานศาสนา และศิลปวัฒนธรรมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) กับพฤติกรรม
ผูใชบริการธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชสถิติสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson product moment correlation coefficient) พบวา  
 พฤติกรรมในเร่ืองความรูสึกชื่นชอบธนาคารไทยพาณิชย มีคา Probability (p) เทากับ 
0.033 ซึ่งนอยกวา .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมดานศาสนา และศิลปวัฒนธรรมของ
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ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) มีความสัมพันธกับพฤติกรรมผูใชบริการธนาคารไทยพาณิชย 
จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครในเรื่องความรูสึกชื่นชอบธนาคารไทยพาณิชย อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ .107 แสดงวา ตัวแปรทั้ง
สองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา กลาวคือ ถาภาพลักษณดานความ
รับผิดชอบตอสังคมดานศาสนา และศิลปวัฒนธรรมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ดีขึ้น
ยอมสงผลใหพฤติกรรมในการใชบริการธนาคารไทยพาณิชย  จํา กัด  (มหาชน )  ในเขต
กรุงเทพมหานครในเรื่องความรูสึกชื่นชอบธนาคารไทยพาณิชย ปรับตัวเพ่ิมขึ้นในระดับต่ํา 
 สวนพฤติกรรมในเรื่องความรูสึกวาธนาคารไทยพาณิชยเปนสถาบันการเงินที่นาเชื่อถือ 
ความรูสึกภูมิใจถาไดใชบริการธนาคารไทยพาณิชย แนวโนมที่จะใชบริการธนาคารไทยพาณิชย และ
แนวโนมที่จะบอกตอบุคคลที่รูจักใหมาใชบริการธนาคารไทยพาณิชย มีคา Probability (p) เทากับ 
0.003 0.000 0.000 และ 0.000 ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา .01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมดานศาสนา 
และศิลปวัฒนธรรมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
ผูใชบริการธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครในเรื่องความรูสึกวา
ธนาคารไทยพาณิชยเปนสถาบันการเงินที่นาเชื่อถือ ความรูสึกภูมิใจถาไดใชบริการธนาคารไทย
พาณิชย แนวโนมที่จะใชบริการธนาคารไทยพาณิชย และแนวโนมที่จะบอกตอบุคคลที่รูจักใหมาใช
บริการธนาคารไทยพาณิชย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
(r) เทากับ .150 .185 .186 และ .196 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทาง
เดียวกันในระดับต่ํา กลาวคือ ถาภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมดานศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ดีขึ้นยอมสงผลใหพฤติกรรมในการใช
บริการธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครในเรื่องของความรูสึกดังกลาว
ขางตน ปรับตัวเพ่ิมขึ้นในระดับต่ํา 
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ตาราง 34 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมดาน
สาธารณสุขของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) กับพฤติกรรมผูใชบริการธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

พฤติกรรมผูใชบริการธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) 

ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคม 
ดานสาธารณสุข 

n r p ระดับ
ความสัมพันธ 

ทิศทาง 

ความรูสึกชื่นชอบธนาคารไทยพาณิชย 400 0.246** 0.000 มีความสัมพันธต่ํา + 
ความรูสึกวาธนาคารไทยพาณิชย เปน
สถาบันการเงินที่นาเชื่อถือ 

400 0.233** 0.000 มีความสัมพันธต่ํา + 

ความรูสึกภูมิใจ ถาไดใชบรกิารธนาคารไทย
พาณิชย 

400 0.240** 0.000 มีความสัมพันธต่ํา + 

แนวโนมที่จะใชบริการธนาคารไทยพาณชิย 400 0.219** 0.000 มีความสัมพันธต่ํา + 
แนวโนมที่จะบอกตอบุคคลที่รูจักใหมาใช
บริการธนาคารไทยพาณิชย 

400 0.315** 0.000 มีความสัมพันธ 
ปานกลาง 

+ 

 
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

 

 จากตาราง 34 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอ
สังคมดานสาธารณสุขของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) กับพฤติกรรมผูใชบริการธนาคาร
ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงาย
ของเพียรสัน (Pearson product moment correlation coefficient) พบวา  
 พฤติกรรมในเร่ืองความรูสึกชื่นชอบธนาคารไทยพาณิชย ความรูสึกวาธนาคารไทย
พาณิชยเปนสถาบันการเงินที่นาเชื่อถือ ความรูสึกภูมิใจถาไดใชบริการธนาคารไทยพาณิชย และ
แนวโนมที่จะใชบริการธนาคารไทยพาณิชย มีคา Probability (p) เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา .01 นั่น
คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ภาพลักษณดาน
ความรับผิดชอบตอสังคมดานสาธารณสุขของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) มีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมผูใชบริการธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครในเรื่อง
ความรูสึกชื่นชอบธนาคารไทยพาณิชย ความรูสึกวาธนาคารไทยพาณิชยเปนสถาบันการเงินที่
นาเชื่อถือ ความรูสึกภูมิใจถาไดใชบริการธนาคารไทยพาณิชย และแนวโนมที่จะใชบริการธนาคาร
ไทยพาณิชย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ .246 
.233 .240 และ .219  แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา 
กลาวคือ ถาภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมดานสาธารณสุขของธนาคารไทยพาณิชย 
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จํากัด (มหาชน) ดีขึ้นยอมสงผลใหพฤติกรรมในการใชบริการธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
ในเขตกรุงเทพมหานครในเรื่องของความรูสึกดังกลาวขางตน ปรับตัวเพ่ิมขึ้นในระดับต่ํา 
 สวนพฤติกรรมในเรื่องแนวโนมที่จะบอกตอบุคคลที่รู จักใหมาใชบริการธนาคารไทย
พาณิชย มีคา Probability (p) เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา .01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมดาน
สาธารณสุขของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) มีความสัมพันธกับพฤติกรรมผูใชบริการ
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครในเรื่องแนวโนมที่จะบอกตอบุคคลท่ี
รูจักใหมาใชบริการธนาคารไทยพาณิชย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ (r) เทากับ .315 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันใน
ระดับปานกลาง กลาวคือ ถาภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมดานสาธารณสุขของธนาคาร
ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ดีขึ้นยอมสงผลใหพฤติกรรมในการใชบริการธนาคารไทยพาณิชย 
จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครในเรื่องแนวโนมที่จะบอกตอบุคคลที่รูจักใหมาใชบริการ
ธนาคารไทยพาณิชยปรับตัวเพ่ิมขึ้นในระดับปานกลาง 
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
ตาราง 35 แสดงการสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐาน สถิติที่ใช ผลการทดสอบ 
1. ขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได ที่แตกตางกันมีผล
ตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ที่แตกตาง
กัน 
1.1 เพศ   
เพศที่แตกตางกันมีผลตอภาพลักษณดานความ
รับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) ที่แตกตางกัน 
     ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของ 
     ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ดังนี้ 
          ดานสาธารณสุข  
          ดานเศรษฐกิจพอเพียง  
          ดานเยาวชน  
          ดานสิ่งแวดลอม  
          ดานศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 

t – test 
 

 
 
 
 
 

ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 
ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 
ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 
ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 
ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

1.2 อายุ   
อายุที่แตกตางกันมีผลตอภาพลักษณดานความ
รับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) ที่แตกตางกัน 
     ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของ 
     ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ดังนี้ 
          ดานสาธารณสุข  
          ดานเศรษฐกิจพอเพียง  
          ดานเยาวชน  
          ดานสิ่งแวดลอม  
          ดานศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 

Brown-Forsythe 
One Way ANOVA  
Brown-Forsythe 
Brown-Forsythe 
Brown-Forsythe 

 
 
 
 
 

สอดคลองกับสมมติฐาน 
ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 
สอดคลองกับสมมติฐาน 
สอดคลองกับสมมติฐาน 
สอดคลองกับสมมติฐาน 
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ตาราง 35 (ตอ)  
 

สมมติฐาน สถิติที่ใช ผลการทดสอบ 
1.3 อาชีพ   
อาชีพที่แตกตางกันมีผลตอภาพลักษณดานความ
รับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) ที่แตกตางกัน 
     ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของ 
     ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ดังนี้ 
          ดานสาธารณสุข  
          ดานเศรษฐกิจพอเพียง  
          ดานเยาวชน  
          ดานสิ่งแวดลอม  
          ดานศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 

One Way ANOVA  
One Way ANOVA  
Brown-Forsythe 
Brown-Forsythe 
Brown-Forsythe 

 
 
 
 
 

สอดคลองกับสมมติฐาน 
สอดคลองกับสมมติฐาน 
สอดคลองกับสมมติฐาน 
สอดคลองกับสมมติฐาน 
สอดคลองกับสมมติฐาน 

1.4 ระดับการศึกษา   
ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีผลตอภาพลักษณ
ดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) ที่แตกตางกัน 
     ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของ 
     ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ดังนี้ 
          ดานสาธารณสุข  
          ดานเศรษฐกิจพอเพียง  
          ดานเยาวชน  
          ดานสิ่งแวดลอม  
          ดานศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 

One Way ANOVA  
 

 
 
 
 
 

สอดคลองกับสมมติฐาน 
ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 
ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 
ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 
ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 
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ตาราง 35 (ตอ) 
 

สมมติฐาน สถิติที่ใช ผลการทดสอบ 
1.5 รายได   
รายไดที่แตกตางกันมีผลตอภาพลักษณดานความ
รับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) ที่แตกตางกัน 
     ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของ 
     ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ดังนี้ 
          ดานสาธารณสุข  
          ดานเศรษฐกิจพอเพียง  
          ดานเยาวชน  
          ดานสิ่งแวดลอม  
          ดานศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 

Brown-Forsythe 
One Way ANOVA  
Brown-Forsythe 
Brown-Forsythe 
Brown-Forsythe 

 
 
 
 
 

ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 
ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 
ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 
ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 
ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

2. การเปดรับขาวสารเก่ียวกับกิจกรรมเพ่ือสังคมมีความสัมพันธกับภาพลักษณดาน      
    ความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
     การเปดรับขาวสาร ดังนี้ 
          โทรทัศน 
          วิทยุ  
          หนังสือพิมพ  
          อินเทอรเน็ต เว็บไซต โดยทั่วไป 
          เว็บไซตของ ธนาคารไทยพาณิชย 
             www.scb.co.th 
          สิ่งพิมพเฉพาะกิจของธนาคารไทยพาณิชย  
             (โปสเตอร, แผนพับ)   

 
 
 

Pearson Correlation  
 

 
สอดคลองกับสมมติฐาน 
สอดคลองกับสมมติฐาน
สอดคลองกับสมมติฐาน 
สอดคลองกับสมมติฐาน 
สอดคลองกับสมมติฐาน 
 
สอดคลองกับสมมติฐาน 
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ตาราง 35 (ตอ) 
 

สมมติฐาน สถิติที่ใช ผลการทดสอบ 
3. การรับรูเก่ียวกับกิจกรรมเพ่ือสังคมมีความสัมพันธกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอ

สังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
       การรับรูเก่ียวกับกิจกรรม ดังนี้ 
          โครงการพัฒนาเยาวชนตามแนว 
             พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง 
          โครงการมอบทุนการศึกษา  
          โครงการจัดงานมหกรรมเยาวชนฯ 
          โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน 
             "กลาใหม…ใฝรู" 
          โครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระ 
              เกียรติ ฯ 
          โครงการ SCB ชวนกันทําดี สราง 
             ฝายตนน้ํา  
          โครงการลดสลิปฯ  
          โครงการรวมกับมูลนิธิหอศิลปฯ 
          โครงการจิตอาสา บริจาคโลหิตสู 
             สภากาชาดไทย 
          โครงการสนับสนุนการฟนฟูชุมชน 
             ผูประสบภัยสึนามิ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pearson 
Correlation  

 
 

 
สอดคลองกับสมมติฐาน 
 
สอดคลองกับสมมติฐาน 
สอดคลองกับสมมติฐาน 
สอดคลองกับสมมติฐาน 
 
สอดคลองกับสมมติฐาน 
 
สอดคลองกับสมมติฐาน 
 
สอดคลองกับสมมติฐาน 
สอดคลองกับสมมติฐาน 
สอดคลองกับสมมติฐาน 
 
สอดคลองกับสมมติฐาน 

4. ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมผูใชบริการธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

     ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคม 
     ของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
     ดังนี้ 
     4.1 ดานเศรษฐกิจพอเพียง  
          -ความรูสึกชื่นชอบธนาคาร 
           ไทยพาณิชย 

 
 
 
 

Pearson 
Correlation 

 
 
 
 

สอดคลองกับสมมติฐาน 
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ตาราง 35 (ตอ) 
 

สมมติฐาน สถิติที่ใช ผลการทดสอบ 
     4.1 ดานเศรษฐกิจพอเพียง (ตอ) 
          -ความรูสึกวาธนาคารไทยพาณิชย 
           เปนสถาบันการเงินที่นาเชื่อถือ 
          -ความรูสึกภูมิใจถาไดใชบริการ 
           ธนาคารไทยพาณิชย 
          -แนวโนมที่จะใชบริการธนาคาร 
           ไทยพาณิชย 
          -แนวโนมที่จะบอกตอบุคคลที่รูจักให 
           มาใชบริการธนาคารไทยพาณิชย 
     4.2 ดานเยาวชน 
          -ความรูสึกชื่นชอบธนาคาร 
 ไทยพาณิชย 
          -ความรูสึกวาธนาคารไทยพาณิชย 
           เปนสถาบันการเงินที่นาเชื่อถือ 
          -ความรูสึกภูมิใจถาไดใชบริการ 
           ธนาคารไทยพาณิชย 
          -แนวโนมที่จะใชบริการธนาคาร 
           ไทยพาณิชย 
          -แนวโนมที่จะบอกตอบุคคลที่รูจักให 
           มาใชบริการธนาคารไทยพาณิชย 
     4.3 ดานสิ่งแวดลอม  
          -ความรูสึกชื่นชอบธนาคาร 
 ไทยพาณิชย 
          -ความรูสึกวาธนาคารไทยพาณิชย 
           เปนสถาบันการเงินที่นาเชื่อถือ 
          -ความรูสึกภูมิใจถาไดใชบริการ 
           ธนาคารไทยพาณิชย 
          -แนวโนมที่จะใชบริการธนาคาร 
           ไทยพาณิชย 
          -แนวโนมที่จะบอกตอบุคคลที่รูจักให 
           มาใชบริการธนาคารไทยพาณิชย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pearson 
Correlation  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สอดคลองกับสมมติฐาน 
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ตาราง 35 (ตอ) 
    

สมมติฐาน สถิติที่ใช ผลการทดสอบ 
     4.4 ดานศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  
          -ความรูสึกวาธนาคารไทยพาณิชย 
           เปนสถาบันการเงินที่นาเชื่อถือ 
          -ความรูสึกภูมิใจถาไดใชบริการ 
           ธนาคารไทยพาณิชย 
          -แนวโนมที่จะใชบริการธนาคาร 
           ไทยพาณิชย 
          -แนวโนมที่จะบอกตอบุคคลที่รูจักให 
           มาใชบริการธนาคารไทยพาณิชย 
     4.5 ดานสาธารณสุข 
          -ความรูสึกชื่นชอบธนาคาร 
 ไทยพาณิชย 
          -ความรูสึกวาธนาคารไทยพาณิชย 
           เปนสถาบันการเงินที่นาเชื่อถือ 
          -ความรูสึกภูมิใจถาไดใชบริการ 
           ธนาคารไทยพาณิชย 
          -แนวโนมที่จะใชบริการธนาคาร 
           ไทยพาณิชย 
          -แนวโนมที่จะบอกตอบุคคลที่รูจักให 
           มาใชบริการธนาคารไทยพาณิชย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pearson 
Correlation  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

สอดคลองกับสมมติฐาน 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะ 

 

 การวิจัยครั้งน้ีมุงศึกษา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคม และ
ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมของผูใชบริการธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแก ลักษณะสวนบุคคล การเปดรับขาวสาร การ
รับรูเก่ียวกับกิจกรรมเพ่ือสังคม และภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรที่มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมของผูใชบริการ และผลของการวิจัยคร้ังน้ี สามารถนําไปเปนแนวทาง
ใหกับองคการตางๆ ทั้งในสวนของภาครัฐ และเอกชนในการวางแผนจัดการเพ่ือสราง และสงเสริม
ภาพลักษณใหแกองคการ รวมถึงการปรับปรุงและพัฒนา กลยุทธความรับผิดชอบตอสังคมของ
องคการ(Corporate Social Responsibility: CSR) เพ่ือตอบสนองความตองการของทุกฝาย และเกิด
ประโยชนสูงสุดแกผูเกี่ยวของทั้งองคการ  
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังนี้ 
 1.  เพ่ือศึกษาขอมูลสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได ที่มีผล
ตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
 2.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารเก่ียวกับกิจกรรมเพ่ือสังคมของ
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) กับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) 
 3.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูเก่ียวกับกิจกรรมเพ่ือสังคมของธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) กับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย 
จํากัด (มหาชน) 
 4.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคาร
ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) กับพฤติกรรมของผูใชบริการธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
 

สมมุติฐานในการวิจัย 
 1.  ขอมูลสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได ที่แตกตางกันมีผล
ตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ที่แตกตาง
กัน 
 2.  การเปดรับขาวสารเก่ียวกับกิจกรรมเพื่อสังคมมีความสัมพันธกับภาพลักษณดานความ
รับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  
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 3.  การรับรูเก่ียวกับกิจกรรมเพื่อสังคมมีความสัมพันธกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบ
ตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
 4.  ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) มี
ความสัมพันธ กับพฤติกรรมผู ใชบริการธนาคารไทยพาณิชย  จํากัด  (มหาชน )  ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 
วิธีการดําเนินการศึกษาคนควา 
 การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตวัอยาง 
 1. ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัย 
  ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ี คือ กลุมผูบริโภคที่มีอายุ 18 ปขึ้นไป เปนผูใชบริการ
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) และอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไมทราบจํานวน
ประชากรที่แนนอน 
 2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
  กําหนดกลุมตัวอยางโดยกําหนดจากกลุมผูบริโภคที่มีอายุ 18 ปขึ้นไป เปนผูใชบริการ
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) และอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร แตเน่ืองจากไมทราบ
จํานวนประชากรที่แนนอน ดังนั้นจึงกําหนดขนาดตัวอยาง โดยใชสูตรคํานวณประชากรกลุมตัวอยาง
ที่ไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน (กัลยา วานิชบัญชา. 2545: 74) โดยกําหนดระดับความเชื่อม่ัน 
95 % ไดขนาดตัวอยางจากการคํานวณ 385 ตัวอยาง แตเน่ืองจากการเก็บแบบสอบถามบางอยาง
อาจเกิดการไมสมบูรณ จึงไดเพ่ิมจํานวนตัวอยางไว 15 ตัวอยาง หรือ 5% รวมเปนขนาดกลุม
ตัวอยางทั้งหมดเทากับ 400 ตัวอยาง 
 3. วิธีการสุมตัวอยาง 
  ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) เพ่ือทําการเก็บ
รวบรวมขอมูล โดยการนําแบบสอบถามที่ไดจัดเตรียมไปจัดเก็บขอมูล ณ สาขาของ ธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน)  
 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือและขั้นตอนการสรางเคร่ืองมือ หรือแบบสอบถามที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ที่
ใชในการวิจัยคร้ังนี้ไดมาจากการศึกษาจากเอกสารตางๆ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของ เพ่ือเปน
แนวทางในการสรางแบบสอบถามใหครอบคลุมสิ่งที่ตองการศึกษา ผูวิจัยไดทําการสรางเคร่ืองมือ
เปนแบบสอบถาม (Questionnaire)  โดยแบงออกเปน 5 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1    แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการธนาคารไทยพาณิชย 
จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร มี 5 ขอ ลักษณะแบบสอบถามเปน Checklist ที่เปน
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แบบสอบถามปลายปด (Close-ended response question)   มีตัวเลือกใหตอบแบบ 2 ตัวเลือก 
(Dichotomous question) และหลายตัวเลือก (Multiple choices question) มีรายละเอียด ดังนี้  
     1.  เพศ   เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal scale) 
 2.  อายุ เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal scale)  
     3.  อาชีพ   เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal scale) 
   4.  ระดับการศึกษาสูงสุด  เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal scale) 
     5.  รายไดตอเดือน  เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรยีงลําดับ (Ordinal scale)   
 ตอนที่ 2   แบบสอบถามเกี่ยวกับการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับกิจกรรมเพ่ือสังคมของ 
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  มี 6 ขอ ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณ
คา (Rating scale: Likert scale question) เปนระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาค (Interval  
scale) มี 5 ระดับ  
 ตอนท่ี 3   เปนคําถามเกี่ยวกับการรับรูเกี่ยวกับกิจกรรมเพ่ือสังคมของธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) มี 10 ขอ ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating 
scale: Likert scale question) เปนระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาค (Interval  scale) มี 5 
ระดับ  
 ตอนที่ 4   คําถามเกี่ยวกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) ในทัศนคติของผูตอบแบบสอบถาม 5 ดาน มีทั้งหมด 10 ขอ ลักษณะ
แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale: Likert scale question) เปนระดับการ
วัดขอมูลประเภทอันตรภาค (Interval  scale) มี 5 ระดับ  
 ตอนที่ 5 เปนคําถามเก่ียวกับพฤติกรรมการใชบริการธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) มี 8 ขอ ลักษณะแบบสอบถามประกอบดวย 
 คําถามขอที่ 1-5 เปนแบบสอบถามแบบ  Semantic Differential Scale โดยเปนระดับการ
วัดขอมูลประเภทอันตรภาค (Interval  scale) มี 5 ระดับ  
 คําถามขอที่ 6-8 ลักษณะแบบสอบถามเปน Checklist ที่เปนแบบสอบถามปลายปด 
(Close-ended response question)   มีตัวเลือกใหตอบแบบหลายตัวเลือก (Multiple choices 
question) เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal scale) 
 
 ข้ันตอนการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งน้ีคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผูวิจัย
สรางขึ้น โดยมีขั้นตอนการสรางเคร่ืองมือ ดังตอไปน้ี 
 1.  ศึกษาความรูจากเอกสารที่เก่ียวกับกิจกรรมเพ่ือสังคม  โดยศึกษาจากเว็บไซด และจาก
วารสารของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  
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 2.  กําหนดขอบเขตของแบบสอบถามซ่ึงไดแก ขอมูลสวนบุคคล การเปดรับขาวสาร การ
รับรู ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) และ
พฤติกรรมการใชบริการธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือสราง
แบบสอบถามจําลอง โดยแบบสอบถามที่สรางขึ้นมาจะตองมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค นิยาม
ศัพท และกลุมตัวอยาง 
 3. ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่สรางขึ้น เสนอกรรมการควบคุมสารนิพนธตรวจสอบ เพ่ือ
ปรับปรุงแกไข 
 4. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลว เสนอผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงดาน
เน้ือหา (Content validity) และขอบกพรองของขอคําถาม เพ่ือใหมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค 
นิยามศัพท และกลุมตัวอยาง ประมวลความเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้งหมดที่ไดรับการพิจารณา
แบบสอบถามเปนรายขอแลวนํามาปรับปรุงแกไข 
 5. นําแบบสอบถามที่แกไขเรียบรอยไปทดลองใช (Try out ) กับกลุมที่ไมใชกลุมตัวอยาง 
จํานวน 40 ราย แลวนํามาหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยใชวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา ( - 
Coefficient)  ของ Cronbach (กัลยา วานิชยบัญชา.  2546: 449) คาอัลฟาที่ไดจะแสดงถึงระดับ
ความคงที่ของแบบสอบถาม โดยจะมีคาระหวาง 10     คาที่ใกลเคียงกับ 1 มาก  แสดงวามี
ความเชื่อม่ันสูง   
 ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try out) กับกลุมตัวอยางจํานวน 40 ราย เพ่ือวัด
คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามโดยใชวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา ( - Coefficient) ของ 
ครอนบัค (Cronbach) ซึ่งไดคาความเชื่อม่ันโดยแยกเปนรายดานดังน้ี 
  - ดานขอมูลการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับกิจกรรม  ไดคาความเชื่อม่ันเทากับ 
       เพ่ือสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)   .862 
  - ดานขอมูลการรับรูเก่ียวกับกิจกรรมเพ่ือสังคม   
       ของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)    .910 
  - ดานขอมูลภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคม  
       ของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)    .712 
  - ดานขอมูลเกี่ยวกบัพฤติกรรมการใชบริการธนาคาร  
    ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)     .896 
    แบบสอบถามทั้งฉบับ     .892  
 
 6.  นําแบบสอบถามที่ผานการทดสอบนําไปเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยกับกลุมตัวอยาง
จริง 
 
 
 



 129

 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 แหลงขอมูลในการศึกษาคนควาประกอบดวย 2 สวน คือ 
 1. ขอมูลทุติยภูมิ เปนการคนควาหาขอมูลจากเอกสารที่สามารถอางอิงได ผลงานวิจัย
ตางๆ ที่เก่ียวของ เพ่ือประกอบการสรางแบบสอบถาม  
 2.  ขอมูลปฐมภูมิ ไดจากการใชแบบสอบถามเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน
โดยขั้นตอนในการดําเนินการดังนี้ 
  2.1  ขอจดหมายจากบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 
  2.2  ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน  
    2.3  ขณะทําการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดอธิบายถึงวัตถุประสงคของการทําวิจัย 
ตลอดจนลักษณะของแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางทราบ เพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกัน และ
ดําเนินการสงแบบสอบถามใหกับผูตอบแบบสอบถามทําการกรอกขอมูลดวยตนเอง 
  2.4  เก็บรวบรวมแบบสอบถามที่ไดรับการตอบแลวทั้งหมด เพ่ือดําเนินการขั้นตอนการ
วิจัยตอไป 
 

การจัดทําและการวิเคราะหขอมูล 
 การจัดกระทําขอมูล 
 เม่ือไดแบบสอบถามคืนแลว ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่รวบรวมไดมาดําเนินการดังนี้ 
 1. การตรวจสอบขอมูล (Editing) ผูวิจัยตรวจสอบความสมบูรณของการตอบแบบสอบถาม
แยกแบบสอบถามที่ไมสมบูรณออก 
 2. การลงรหัส (Coding) นําขอมูลจากแบบสอบถามที่สมบูรณเรียบรอยแลว  มาลงรหัส
ตามที่ไดกําหนดรหัสไวลวงหนา 
 3. การประมูลผลขอมูล   นําขอมูลที่ลงรหัสแลวมาวิเคราะห ประมวลผลขอมูล โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร 
 
 การวิเคราะหขอมูล 
 1. การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) เพ่ืออธิบายลักษณะ
ของกลุมตัวอยาง ดังนี้ 
  1.1 คารอยละ (Percentage)   เพ่ือใชอธิบายลักษณะขอมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 1 
ลักษณะขอมูลสวนบุคคล ไดแก  เพศ, อายุ, อาชีพ, ระดับการศึกษา, รายได และตอนที่ 5 
พฤติกรรมการใชบริการธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) (ขอ 6-8)   
  1.2 คาคะแนนเฉล่ีย (Mean) เพ่ือใชอธิบายลักษณะขอมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 2 
การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับกิจกรรมเพ่ือสังคม, ตอนที่ 3 การรับรูเก่ียวกับกิจกรรมเพ่ือสังคม,  ตอนที่ 
4 ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมในทัศนคติของผูตอบแบบสอบถามของธนาคารไทย
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พาณิชย จํากัด (มหาชน) และตอนที่ 5 พฤติกรรมการใชบริการธนาคารไทยพาณิชยจํากัด (มหาชน) 
ของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร (ขอ 1-5)  
  1.3 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือใชอธิบายลักษณะขอมูลจาก
ตอนที่ 2 การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อสังคม, ตอนที่ 3 การรับรูเก่ียวกับกิจกรรมเพื่อ
สังคม, ตอนที่ 4 ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคม ในทัศนคติของผูตอบแบบสอบถามของ 
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด(มหาชน) และตอนที่ 5 พฤติกรรมการใชบริการธนาคารไทยพาณิชย 
จํากัด (มหาชน) ของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร (ขอ 1-5) 
 2.  การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistic) เพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
ดังนี้ 
  2.1  สถิติวิเคราะหคาที (Independent t-test)  เพ่ือเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของกลุม
ตัวอยาง 2 กลุมที่เปนอิสระกัน  ใชทดสอบสมมติฐานที่ 1 ลักษณะสวนบุคคล ดานเพศ  
       2.2  สถิติวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว เพ่ือทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของ
กลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุม ใชทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 ลักษณะสวนบุคคล ดานอายุ, อาชีพ, 
ระดับการศึกษา, รายได   
  2.3 สถิติคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient)  เพ่ือใชหาคาความสัมพันธของตัวแปร 2 ตัวที่เปนอิสระกัน ใชทดสอบ
สมมติฐานขอที่ 2 ขอที่ 3 และขอ 4  
 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ประกอบดวย 
  1.1 คารอยละ (Percentage) ใชในการแปลความหมายของขอมูลลักษณะสวนบุคคล
ของผูตอบแบบสอบถาม 
  1.2 คาคะแนนเฉลี่ย (Mean หรือ �) ใชในการแปลความหมายของขอมูลดานตางๆ 
  1.3 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.) ใชในการกระจายของ
ขอมูล 
 2. คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม คาความเชื่อถือไดของเคร่ืองมือ (Reliability of the 
test) โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (-Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) 
 3. การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistic) 
  3.1  สถิติ Independent t-test ทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 
2 กลุม เพ่ือทดสอบคาเฉลี่ยของประชากรกลุมที่ 1 และ กลุมที่ 2 ใชสูตร t-test Independent เพ่ือใช
ทดสอบสมมติฐานที่ 1 ลักษณะสวนบุคคล ดานเพศ 
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  3.2 สถิติวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว เพ่ือทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของ
กลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุม ใชทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 ลักษณะสวนบุคคล ดานอายุ, อาชีพ, 
ระดับการศึกษา, รายได 
  3.3  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) ทดสอบความสัมพันธของตัวแปร 2 ตัวที่เปนอิสระตอกัน โดยใชสถิติ การ
วิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน เพ่ือทดสอบสมมติฐานขอที่ 2 ขอที่ 3 และขอที่ 4 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลจากการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคม และ
ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมของผูใชบริการธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร สรุปผลไดดังนี้ 
 ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครของผูตอบแบบสอบถาม 
 พบวาผูใชบริการธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครที่ตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 52.75 มากที่สุดมีอายุ 18 - 30 ป รอยละ 48.00 
รองลงมามีอายุ 31 - 40 ป รอยละ 41.25 สวนใหญมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รอยละ 79.75 
มากท่ีสุดมีระดับการศึกษาปริญญาตรี รอยละ 49.25 รองลงมามีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี 
รอยละ 34.25 มีรายไดตอเดือน 10,001 -20,000 บาท รอยละ 23.75 รองลงมามีรายไดตอเดือน 
20,001 - 30,000 บาท รอยละ 21.25  
 ตอนที่ 2   การวิเคราะหขอมูลการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อสังคมของ
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ของผูตอบแบบสอบถาม 
 ผูใชบริการมีการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับกิจกรรมเพ่ือสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) ผานส่ือตางๆ โดยรวม อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.99 โดยพบวา มีการ
เปดรับขาวสารเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ทุกสื่ออยูใน
ระดับปานกลาง ไดแก โทรทัศน, เว็บไซตของธนาคารไทยพาณิชย www.scb.co.th, สิ่งพิมพเฉพาะ
กิจของธนาคารไทยพาณิชย (โปสเตอร, แผนพับ), อินเทอรเน็ต เว็บไซต โดยทั่วไป และ
หนังสือพิมพ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.21, 3.17, 3.10, 3.06 และ 3.03 ตามลําดับ ยกเวนการเปดรับ
ขาวสารเก่ียวกับกิจกรรมเพ่ือสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ผานส่ือวิทยุ อยูใน
ระดับนอย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.35  
 ตอนที่ 3  การวิเคราะหขอมูลการรับรูเก่ียวกับกิจกรรมเพ่ือสังคมของธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) ของผูตอบแบบสอบถาม 
 ผูใชบริการมีการรับรูเก่ียวกับกิจกรรมเพื่อสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.05 โดยพบวา โครงการที่มีการรับรูเก่ียวกับ
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กิจกรรมเพ่ือสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) อยูในระดับมาก ไดแก โครงการจิต
อาสา บริจาคโลหิตสูสภากาชาดไทย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.58 สวนโครงการอ่ืนๆ มีการรับรูเก่ียวกับ
กิจกรรมเพ่ือสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) อยูในระดับปานกลาง ไดแก โครงการ
ลดสลิป ปาไมงาม น้ําไมทวม, โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน "กลาใหม…ใฝรู" ", โครงการปลูก
ปาถาวรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ, โครงการ SCB ชวนกันทําดี สรางฝายตน
น้ํา, โครงการสนับสนุนการฟนฟูชุมชนผูประสบภัยสึนามิ, โครงการมอบทุนการศึกษา, โครงการ
พัฒนาเยาวชนตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง, โครงการรวมกับมูลนิธิหอศิลปสมเด็จพระ
นางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุงในการจัดกิจกรรมตาง ๆ และโครงการจัด
งานมหกรรมเยาวชนพลังเยาวชนพลังสังคม"รวมสรางประเทศไทย..ดวยการให” โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.38, 3.31, 3.17, 3.06, 2.88, 2.88, 2.81, 2.71 และ 2.68 ตามลําดับ 
 ตอนที่ 4   การวิเคราะหขอมูลภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของ
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ของผูตอบแบบสอบถาม 
 ผูใชบริการเห็นวาภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย 
จํากัด (มหาชน) โดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.30 โดยพบวา ดานที่มี
ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) อยูในระดับที่ดี 
ไดแก ดานเศรษฐกิจพอเพียง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.52 สวนดานอ่ืนๆ มีภาพลักษณดานความ
รับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) อยูในระดับปานกลาง ไดแก ดาน
สาธารณสุข ดานสิ่งแวดลอม ดานศาสนา และศิลปวัฒนธรรม และดานเยาวชน มีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.30, 3.27, 3.24 และ 3.19 ตามลําดับ และเม่ือพิจารณาในแตละดานจําแนกเปนรายขอ พบวา 
 ดานเศรษฐกิจพอเพียง พบวา ขอที่มีภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของ
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) อยูในระดับที่ดี ไดแก ขอธนาคารไทยพาณิชย เปนองคกรที่
ยึดม่ันปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.57 รองลงมา ไดแก ขอธนาคารไทยพาณิชย 
สนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอยางจริงจัง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.47 
 ดานเยาวชน พบวา ขอที่มีภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) อยูในระดับที่ดี ไดแก ขอธนาคารไทยพาณิชย เปนองคกรที่ใหความสําคัญ
กับกิจกรรมการพัฒนาเยาวชน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.76 สวนขอที่มีภาพลักษณดานความรับผิดชอบ
ตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) อยูในระดับปานกลาง ไดแก ขอธนาคารไทย
พาณิชย พยายามสรางภาพดานบวก โดยนํากิจกรรมพัฒนาเยาวชนมาเปนประเด็น มีคาเฉลี่ย
เทากับ 2.62 
 ดานส่ิงแวดลอม พบวา ขอที่มีภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) อยูในระดับที่ดี ไดแก ขอธนาคารไทยพาณิชย เปนองคกรที่มีนโยบายและ
กิจกรรมที่ชัดเจนในการสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม และฟนฟูทรัพยากรปาไม มีคาเฉล่ียเทากับ 
3.66 สวนขอที่มีภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
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อยูในระดับปานกลาง ไดแก ขอธนาคารไทยพาณิชย ใหความสําคัญตอส่ิงแวดลอมตามกระแสสังคม
เทาน้ัน มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.88 
 ดานศาสนา และศิลปวัฒนธรรม พบวา ขอที่มีภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคม
ของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) อยูในระดับที่ดี ไดแก ขอธนาคารไทยพาณิชย เปนองคกร
ที่ดําเนินงานโดยคํานึงคุณคาของศาสนาและศิลปวัฒนธรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.56 สวนขอที่มี
ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) อยูในระดับปาน
กลาง ไดแก ขอธนาคารไทยพาณิชย สนับสนุนดานศาสนาและศิลปวัฒนธรรม เพียงเพ่ือหวังสราง
การยอมรับจากชุมชน มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.91  
 ดานสาธารณสุข พบวา ขอที่มีภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) อยูในระดับที่ดี ไดแก ขอธนาคารไทยพาณิชย มุงเนนใหความชวยเหลือ
อยางยั่งยืน ดวยเชื่อวาการสรางใหชุมชนเติบโต และเขมแข็งนั้น ประชากรท่ีอยูในชุมชนตองมี
คุณภาพชีวิตที่ดี และตองมีสาธารณสุขที่ดีดวย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.63 สวนขอที่มีภาพลักษณดาน
ความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) อยูในระดับปานกลาง ไดแก ขอ
ธนาคารไทยพาณิชย ใหความสําคัญตอคุณภาพชีวิตและสาธารณสุขของชุมชนตามกระแสสังคม
เทาน้ัน มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.96  
 ตอนที่ 5   การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใชบริการธนาคารไทยพาณิชย 
จํากัด (มหาชน) ของผูตอบแบบสอบถาม 
 ผูใชบริการมีความรูสึกชื่นชอบธนาคารไทยพาณิชย อยูในระดับมาก ความรูสึกวาธนาคาร
ไทยพาณิชยเปนสถาบันการเงินที่นาเชื่อถือ อยูในระดับมากที่สุด ความรูสึกภูมิใจถาไดใชบริการ
ธนาคารไทยพาณิชย อยูในระดับมาก แนวโนมที่จะใชบริการธนาคารไทยพาณิชย อยูในระดับมาก 
และแนวโนมที่จะบอกตอบุคคลที่รูจักใหมาใชบริการธนาคารไทยพาณิชย อยูในระดับมาก โดยมี
คาเฉลี่ย 3.95, 4.22, 3.84, 4.12 และ 3.93 ตามลําดับ 
 ผูใชบริการธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครมากที่สุดมี
ประเภทบริการของธนาคารที่ยังไมเคยใช แตคาดวาจะใชในอนาคต คือ บริการดานสินเชื่อ รอยละ 
44.75 รองลงมา คือ บริการดานประกันภัยและประกันชีวิต รอยละ 36.00 มากกวาคร่ึงมีเหตุผลที่จะ
เลือกใชบริการกับธนาคารไทยพาณิชยตอไป เน่ืองจากธนาคารมีความนาเชื่อถือ รอยละ 58.50 
รองลงมา บริการประทับใจ รอยละ 50.50  
 
 ตอนที่ 6   การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน  
 สมมติฐานขอที่ 1    
 สมมติฐานขอที่ 1.1 เพศที่แตกตางกันมีผลตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคม
ของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ที่ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
และเม่ือพิจารณาจําแนกรายดาน พบวา 
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 1.  เพศท่ีแตกตางกันมีผลตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน)ในดานสาธารณสุขที่ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 2.  เพศท่ีแตกตางกันมีผลตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน)ในดานเศรษฐกิจพอเพียงที่ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 
 3.  เพศท่ีแตกตางกันมีผลตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน)ในดานเยาวชนที่ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 4.  เพศท่ีแตกตางกันมีผลตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน)ในดานสิ่งแวดลอมที่ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 5.  เพศท่ีแตกตางกันมีผลตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน)ในดานศาสนา และศิลปวัฒนธรรมที่ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิตทิี่ระดับ 0.05 
 
 สมมติฐานขอที่ 1.2   อายุที่แตกตางกันมีผลตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคม
ของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ
เม่ือพิจารณาจําแนกรายดาน พบวา 
 1. อายุที่แตกตางกันมีผลตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดานสาธารณสุขที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
โดยผูใชบริการอายุ 18 - 30 ป และ 31 - 40 ป มีความเห็นตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอ
สังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดานสาธารณสุขดีนอยกวาผูใชบริการอายุ 41 ป
ขึ้นไป  
 2. อายุที่แตกตางกันมีผลตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดานเยาวชนที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดย
ผูใชบริการอายุ 18 - 30 ป และ 31 - 40 ป มีความเห็นตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคม
ของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดานเยาวชนดีนอยกวาผูใชบริการอายุ 41 ปขึ้นไป ทาง
สถิติที่ระดับ .05 
 3. อายุที่แตกตางกันมีผลตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดานสิ่งแวดลอมที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
โดยผูใชบริการอายุ 18 - 30 ป และ 31 - 40 ป มีความเห็นตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอ
สังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดานส่ิงแวดลอมดีนอยกวาผูใชบริการอายุ 41 ป
ขึ้นไป  
 4. อายุที่แตกตางกันมีผลตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดานศาสนา และศิลปวัฒนธรรมที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 โดยผูใชบริการอายุ 18 - 30 ป และ 31 - 40 ป มีความเห็นตอภาพลักษณดานความ
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รับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดานศาสนา และศิลปวัฒนธรรมดี
นอยกวาผูใชบริการอายุ 41 ปขึ้นไป 
 5. อายุที่แตกตางกันมีผลตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดานเศรษฐกิจพอเพียงที่ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05  
 
 สมมติฐานขอที่ 1.3 อาชีพที่แตกตางกันมีผลตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคม
ของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดย
ผูใชบริการอาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีความเห็นตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอ
สังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ดีกวาผูใชบริการอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และ
นักเรียน/นักศึกษา และผูใชบริการอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีความเห็นตอภาพลักษณดานความ
รับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ดีนอยกวาผูใชบริการอาชีพอ่ืนๆ และ
เม่ือพิจารณาจําแนกรายดาน พบวา 
 1.  อาชีพที่แตกตางกันมีผลตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดานเยาวชนที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดย
ผูใชบริการอาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีความเห็นตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอ
สังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดานเยาวชน ดีกวาผูใชบริการอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน และนักเรียน/นักศึกษา และโดยผูใชบริการอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และนักเรียน/
นักศึกษามีความเห็นตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) ในดานเยาวชนดีนอยกวาผูใชบริการอาชีพอ่ืนๆ  
 2.  อาชีพที่แตกตางกันมีผลตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดานสิ่งแวดลอมที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
โดยผูใชบริการอาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีความเห็นตอภาพลักษณดานความ
รับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดานสิ่งแวดลอม ดีกวาผูใชบริการ
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และนักเรียน/นักศึกษา และผูใชบริการอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มี
ความเห็นตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ใน
ดานสิ่งแวดลอม ดีนอยกวาผูใชบริการอาชีพอ่ืนๆ 
 3.  อาชีพที่แตกตางกันมีผลตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดานศาสนา และศิลปวัฒนธรรมที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 โดยผูใชบริการอาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีความเห็นตอภาพลักษณดาน
ความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดานศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรมดีกวาผูใชบริการอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และอาชีพอ่ืนๆ 
 4.  อาชีพที่แตกตางกันมีผลตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดานสาธารณสุขที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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โดยผูใชบริการอาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีความเห็นตอภาพลักษณดานความ
รับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดานสาธารณสุข ดีกวาผูใชบริการ
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และนักเรียน/นักศึกษา 
 5.  อาชีพที่แตกตางกันมีผลตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดานเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 โดยผูใชบริการอาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีความเห็นตอภาพลักษณดานความ
รับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดานเศรษฐกิจพอเพียงดีกวา
ผูใชบริการอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน  
  
 สมมติฐานขอที่ 1.4   ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีผลตอภาพลักษณดานความ
รับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ที่ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 และเม่ือพิจารณาจําแนกรายดาน พบวา 
 1.  ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีผลตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของ
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดานสาธารณสุขที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยผูใชบริการระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มีความเห็นตอภาพลักษณดานความ
รับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดานสาธารณสุข ดีกวาผูใชบริการ
ระดับการศึกษาปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรี  
 2.  ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีผลตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของ
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดานเศรษฐกิจพอเพียงที่ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 3.  ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีผลตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของ
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดานเยาวชนที่ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05  
 4.  ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีผลตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของ
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดานสิ่งแวดลอมที่ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05  
 5.  ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีผลตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของ
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดานศาสนา และศิลปวัฒนธรรมที่ไมแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 สมมติฐานขอที่ 1.5 รายไดที่แตกตางกันมีผลตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอ
สังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ที่ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 และเม่ือพิจารณาจําแนกรายดาน พบวา 
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 1.  รายไดที่แตกตางกันมีผลตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดานสาธารณสุขที่ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 2.  รายไดที่แตกตางกันมีผลตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดานเศรษฐกิจพอเพียงที่ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05  
 3.  ที่แตกตางกันมีผลตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดานเยาวชนที่ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 4.  รายไดที่แตกตางกันมีผลตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดานสิ่งแวดลอมที่ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 5.  รายไดที่แตกตางกันมีผลตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดานศาสนา และศิลปวัฒนธรรมที่ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05  
 
 สมมติฐานขอที่ 2  
 การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อสังคมมีความสัมพันธกับภาพลักษณดานความ
รับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
โดยมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กลาวคือ ถาผูใชบริการมีการเปดรับ
ขาวสารเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อสังคมกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) มากขึ้น ยอมสงผลใหภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของ
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ดีขึ้นในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาเปนรายสื่อ พบวา 
 การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับกิจกรรมเพ่ือสังคมจากสื่อโทรทัศน สื่อวิทยุ สื่อหนังสือพิมพ สื่อ
อินเทอรเน็ตเว็บไซตโดยทั่วไป สื่อเว็บไซตของธนาคารไทยพาณิชย www.scb.co.th สื่อส่ิงพิมพ
เฉพาะกิจของธนาคารไทยพาณิชย (โปสเตอร, แผนพับ)มีความสัมพันธกับภาพลักษณดานความ
รับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
โดยมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา กลาวคือ ถาผูใชบริการมีการเปดรับขาวสาร
เก่ียวกับกิจกรรมเพ่ือสังคมกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย 
จํากัด (มหาชน) จากรายส่ือขางตนมากขึ้น ยอมสงผลใหภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคม
ของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ดีขึ้นในระดับต่ํา 
 
 สมมติฐานขอที่ 3  
 การรับรูเก่ียวกับกิจกรรมเพ่ือสังคมกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของ
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) มีความสัมพันธกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคม
ของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ
เปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กลาวคือ ถาผูใชบริการรับรูเก่ียวกับกิจกรรมเพ่ือสังคม
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กับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) มากขึ้น ยอม
สงผลใหภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ดีขึ้นใน
ระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาเปนรายโครงการ พบวา 
 การรับรูเก่ียวกับกิจกรรมเพ่ือสังคมกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของ
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในโครงการพัฒนาเยาวชนตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจ
พอเพียง โครงการมอบทุนการศึกษา โครงการจัดงานมหกรรมเยาวชนพลังเยาวชนพลังสังคม"รวม
สรางประเทศไทย..ดวยการให" โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน "กลาใหม…ใฝรู" โครงการปลูกปา
ถาวรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ โครงการ SCB ชวนกันทําดี สรางฝายตนนํ้า 
โครงการลดสลิป ปาไมงาม น้ําไมทวม โครงการจิตอาสา บริจาคโลหิตสูสภากาชาดไทย มี
ความสัมพันธกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับปาน
กลาง กลาวคือ ถาผูใชบริการรับรูเก่ียวกับกิจกรรมเพ่ือสังคมกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอ
สังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในรายโครงการขางตนมากขึ้น ยอมสงผลให
ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ดีขึ้นในระดับ
ปานกลาง 
 การรับรูเก่ียวกับกิจกรรมเพ่ือสังคมกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของ
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในโครงการรวมกับมูลนิธิหอศิลปสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ และมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุงในการจัดกิจกรรมตาง ๆ และโครงการสนับสนุนการ
ฟนฟูชุมชนผูประสบภัยสึนามิ มีความสัมพันธกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของ
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ
เปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา กลาวคือ ถาผูใชบริการรับรูเก่ียวกับกิจกรรมเพ่ือสังคมกับ
ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในรายโครงการ
ขางตนมากขึ้น ยอมสงผลใหภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย 
จํากัด (มหาชน) ดีขึ้นในระดับต่ํา 
  
 สมมติฐานขอที่ 4 
 ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมดานเศรษฐกิจพอเพียง 
 ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมดานเศรษฐกิจพอเพียงของธนาคารไทยพาณิชย 
จํากัด (มหาชน) มีความสัมพันธกับพฤติกรรมผูใชบริการธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ใน
เขตกรุงเทพมหานครในเรื่องความรูสึกชื่นชอบธนาคารไทยพาณิชย ความรูสึกภูมิใจ ถาไดใชบริการ
ธนาคารไทยพาณิชย และแนวโนมที่จะบอกตอบุคคลท่ีรูจักใหมาใชบริการธนาคารไทยพาณิชย 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับปาน
กลาง กลาวคือ ถาภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมดานเศรษฐกิจพอเพียงของธนาคารไทย
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พาณิชย จํากัด (มหาชน) ดีขึ้นยอมสงผลใหพฤติกรรมในการใชบริการธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครในเรื่องของความรูสึกขางตน ปรับตัวเพ่ิมขึ้นในระดับปานกลาง  
 ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมดานเศรษฐกิจพอเพียงของธนาคารไทยพาณิชย 
จํากัด (มหาชน) มีความสัมพันธกับพฤติกรรมผูใชบริการธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ใน
เขตกรุงเทพมหานครในเรื่องความรูสึกวาธนาคารไทยพาณิชย เปนสถาบันการเงินที่นาเชื่อถือ และ
แนวโนมที่จะใชบริการธนาคารไทยพาณิชย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมี
ความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา กลาวคือ ถาภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอ
สังคมดานเศรษฐกิจพอเพียงของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ดีขึ้นยอมสงผลใหพฤติกรรม
ในการใชบริการธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครในเรื่องของความรูสึก
ขางตน ปรับตัวเพ่ิมขึ้นในระดับต่ํา 
  
 ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมดานเยาวชน 
 ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมดานเยาวชนของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) มีความสัมพันธกับพฤติกรรมผูใชบริการธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานครในเรื่องความรูสึกชื่นชอบธนาคารไทยพาณิชย ความรูสึกวาธนาคารไทยพาณิชย
เปนสถาบันการเงินที่นาเชื่อถือ ความรูสึกภูมิใจถาไดใชบริการธนาคารไทยพาณิชย  แนวโนมที่จะใช
บริการธนาคารไทยพาณิชย และแนวโนมที่จะบอกตอบุคคลที่รูจักใหมาใชบริการธนาคารไทย
พาณิชย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับ
ต่ํา กลาวคือ ถาภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมดานเยาวชนของธนาคารไทยพาณิชย 
จํากัด (มหาชน) ดีขึ้นยอมสงผลใหพฤติกรรมในการใชบริการธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
ในเขตกรุงเทพมหานครในเรื่องของความรูสึกขางตน ปรับตัวเพ่ิมขึ้นในระดับต่ํา   
  
 ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมดานสิ่งแวดลอม 
 ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมดานสิ่งแวดลอมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) มีความสัมพันธกับพฤติกรรมผูใชบริการธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานครในเรื่องความรูสึกชื่นชอบธนาคารไทยพาณิชย ความรูสึกวาธนาคารไทยพาณิชย
เปนสถาบันการเงินที่นาเชื่อถือ ความรูสึกภูมิใจถาไดใชบริการธนาคารไทยพาณิชย  แนวโนมที่จะใช
บริการธนาคารไทยพาณิชย และแนวโนมที่จะบอกตอบุคคลที่รูจักใหมาใชบริการธนาคารไทย
พาณิชย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับ
ต่ํา กลาวคือ ถาภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมดานสิ่งแวดลอมของธนาคารไทยพาณิชย 
จํากัด (มหาชน) ดีขึ้นยอมสงผลใหพฤติกรรมในการใชบริการธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
ในเขตกรุงเทพมหานครในเรื่องของความรูสึกขางตน ปรับตัวเพ่ิมขึ้นในระดับต่ํา 
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 ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมดานศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 
 ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมดานศาสนา และศิลปวัฒนธรรมของธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) มีความสัมพันธกับพฤติกรรมผูใชบริการธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครในเร่ืองความรูสึกชื่นชอบธนาคารไทยพาณิชย อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา กลาวคือ ถา
ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมดานศาสนา และศิลปวัฒนธรรมของธนาคารไทยพาณิชย 
จํากัด (มหาชน) ดีขึ้นยอมสงผลใหพฤติกรรมในการใชบริการธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
ในเขตกรุงเทพมหานครมในเรื่องความรูสึกชื่นชอบธนาคารไทยพาณิชย ปรับตัวเพ่ิมขึ้นในระดับต่ํา 
 สวนภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมดานศาสนา และศิลปวัฒนธรรมของธนาคาร
ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) มีความสัมพันธกับพฤติกรรมผูใชบริการธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครในเรื่องความรูสึกวาธนาคารไทยพาณิชยเปนสถาบันการเงินที่
นาเชื่อถือ ความรูสึกภูมิใจถาไดใชบริการธนาคารไทยพาณิชย  แนวโนมที่จะใชบริการธนาคารไทย
พาณิชย และแนวโนมที่จะบอกตอบุคคลที่รูจักใหมาใชบริการธนาคารไทยพาณิชย อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา กลาวคือ ถา
ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมดานศาสนา และศิลปวัฒนธรรมของธนาคารไทยพาณิชย 
จํากัด (มหาชน) ดีขึ้นยอมสงผลใหพฤติกรรมในการใชบริการธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
ในเขตกรุงเทพมหานครในเรื่องของความรูสึกขางตน ปรับตัวเพ่ิมขึ้นในระดับต่ํา 
  
 ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมดานสาธารณสุข 
 ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมดานสาธารณสุขของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) มีความสัมพันธกับพฤติกรรมผูใชบริการธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานครในเรื่องความรูสึกชื่นชอบธนาคารไทยพาณิชย ความรูสึกวาธนาคารไทยพาณิชย
เปนสถาบันการเงินที่นาเชื่อถือ ความรูสึกภูมิใจถาไดใชบริการธนาคารไทยพาณิชย  และแนวโนมที่
จะใชบริการธนาคารไทยพาณิชย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธเปนไปใน
ทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา กลาวคือ ถาภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมดานสาธารณสุข
ของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ดีขึ้นยอมสงผลใหพฤติกรรมในการใชบริการธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครในเรื่องความรูสึกชื่นชอบธนาคารไทยพาณิชย 
ปรับตัวเพ่ิมขึ้นในระดับต่ํา 
 สวนภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมดานสาธารณสุขของธนาคารไทยพาณิชย 
จํากัด (มหาชน) มีความสัมพันธกับพฤติกรรมผูใชบริการธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ใน
เขตกรุงเทพมหานครในเรื่องแนวโนมที่จะบอกตอบุคคลที่รูจักใหมาใชบริการธนาคารไทยพาณิชย 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับปาน
กลาง กลาวคือ ถาภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมดานสาธารณสุขของธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) ดีขึ้นยอมสงผลใหพฤติกรรมในการใชบริการธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
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(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครในเรื่องแนวโนมที่จะบอกตอบุคคลที่รูจักใหมาใชบริการธนาคาร
ไทยพาณิชย ปรับตัวเพ่ิมขึ้นในระดับปานกลาง 
 

อภิปรายผลการศึกษาวิจัย 
 จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคม 
และภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมของผูใชบริการธนาคาร
ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร มีประเด็นสําคัญที่สามารถนํามาอภิปราย
ผลไดดังนี้ 
 1. ผลการศึกษาดานลักษณะขอมูลสวนบุคคล พบวา ผูใชบริการท่ีเปนกลุมตัวอยาง สวน
ใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 18 - 30 ป อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และระดับการศึกษาปริญญาตรี มี
รายไดตอเดือน 10,001 - 20,000 บาท เนื่องจากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) มีการพัฒนา
ผลิตภัณฑและบริการทางการเงิน ชองทางการใหบริการ และระบบเทคโนโลยีตางๆ อยางตอเน่ือง 
เพ่ือสามารถใหบริการแกลูกคาไดอยางครอบคลุม เชน การจายเงินเดือนพนักงาน การรับชําระคา
สินคาและบริการ การทําธุรกรรมทางการเงินอ่ืนๆ บริการบัตร ATM บัตรเครดิค สินเชื่อรูปแบบ
ตางๆ เปนตน ซึ่งทําใหธนาคารมีกลุมลูกคาในภาคเอกชนคอนขางมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 
พิศูจน สมเตี้ย (2548: บทคัดยอ) ศึกษาภาพพจนและพฤติกรรมของผูใชบริการธนาคารกสิกรไทย 
จํากัด (มหาชน) สาขาในหางสรรพสินคา ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ผูใชบริการสวนใหญเปน
เพศหญิง มีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และสอดคลองกับงานวิจัย
ของ สุรีรัตน วรรณทอง (2550: บทคัดยอ) ศึกษาภาพลักษณใหม ในดานปจจัยสภาพแวดลอมของ
ธนาคาร ดานการมีสวนรวมตอสังคม และศึกษาถึงคุณภาพในการใหบริการ ที่มีผลตอพฤติกรรมใน
การตัดสินใจใชบริการของลูกคาธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ ผลการวิจัย
พบวา ลูกคาธนาคารสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 21-30 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สวน
ใหญเปนพนักงานบริษัทเอกชน 
 2. ผลจากการศึกษาการเปดรับขาวสารเก่ียวกับกิจกรรมเพ่ือสังคมโดยรวมของผูใชบริการ
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) อยูในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
สื่อที่มีการเปดรับขาวสารมากที่สุด คือ สื่อโทรทัศน เน่ืองจากเปนส่ือที่กลุมตัวอยางสามารถเขาถึงได
งาย และผลการวิจัยยังพบวา สื่อวิทยุ เปนสื่อที่กลุมตัวอยางเปดรับนอยที่สุด เนื่องมาจากเปนสื่อที่
ไมนาสนใจเม่ือเทียบกับสื่อโทรทัศนที่มีทั้งภาพ และเสียง  อีกทั้งในปจจุบันมีสื่อประเภทอื่นๆ ที่มี
บทบาทเพ่ิมขึ้น เชน สื่ออินเทอรเน็ต และเว็บไซตตางๆ ซึ่งเขาถึงไดงายขึ้นจากอดีต เน่ืองจากความ
พรอมดานอุปกรณในการเปดรับสื่อมีมากข้ึน จึงทําใหความสําคัญจากส่ือวิทยุดอยลง Klapper 
(1960: 5) ไดกลาวไววาการเปดรับขาวสารจากส่ือมวลชน จะชวยตอบสนองความตองการและทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ หรือลักษณะนิสัย หรือพฤติกรรมบางอยางได โดยมีขอคนพบเก่ียวกับ
ประเภทของสื่อที่กลุมตัวอยางมีการเปดรับขอมูลขาวสารในระดับสูง จากผลการวิจัยของสลิตตา ลาย
ลิขิต (2547) ที่ศึกษาเรื่อง กลยุทธการส่ือสารการตลาดเพื่อสรางตราสินคาของบริษัทที่แปลงสภาพ
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จากรัฐวิสาหกิจกับการรับรูและทัศนคติของผูบริโภค พบวา เคร่ืองมือสื่อสารการตลาดที่ มี
ประสิทธิภาพมากที่สุดที่ทําใหกลุมตัวอยางเกิดการรับรูในตราสินคาองคการ คือ การโฆษณาทาง
โทรทัศนของบริษัท เนื่องจากเปนสื่อที่เขาถึงกลุมเปาหมายไดงาย ประชาชนทั่วไปสามารถเปดรับ
และเขาถึงไดโดยไมใชตนทุนหรือความพยายามมากนัก 
 3. ผลจากการศึกษาการรับรูเก่ียวกับกิจกรรมเพ่ือสังคมของผูใชบริการธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) โดยรวม อยูในระดับปานกลาง ซึ่ง พัชรี เชยจรรยา และคณะ (2538: 105-
107) ไดกลาวถึงการรับรูวาเปนกระบวนการทางจิตที่ตอบสนองตอส่ิงเราที่ไดรับเปนกระบวนการ
เลือกรับสารและจัดสารเขาไวดวยกัน และตีความหมายของสารที่ไดรับตามความเขาใจ ความรูสึก
ของตน โดยอาศัยประสบการณ ความเชื่อ  ทัศนคติ และสิ่งแวดลอมเปนกรอบในการรับรู ดังน้ันการ
รับรูของแตละบุคคลจึงแตกตางกันดังที่ Assael (1998: 218) ไดกลาวไว เน่ืองจากการเลือกรับรู
ขึ้นอยูกับความตองการ คานิยม และความคาดหวังของบุคคลเปนสําคัญ ดังน้ัน แมในสถานการณที่
มีสิ่งเราเขามาเหมือนกัน ผูบริโภคแตละคนจะมีการรับรูที่แตกตางกัน  
 นอกจากน้ีพบวา ยังมีปจจัยตางๆ ที่มีอิทธิพลตอการรับรู ดังที่โยธิน ศันสนยุทธและคณะ 
(2533: 43) กลาววา คุณลักษณะของสิ่งเราที่มีโครงราง และแบบแผนกับสิ่งเราที่ไมมีโครงราง และ
แบบแผน ความเปลี่ยนแปลงของส่ิงเรา ความเคลื่อนไหวของสิ่งเรา ขนาดของสิ่งเรา การเกิดซํ้าซาก
ของส่ิงเรา ความเขม หรือความหนักเบาของสิ่งเรา มีอิทธิพลตอการรับรู ซึ่งเปรียบไดกับขาวสาร
เก่ียวกับกิจกรรมเพ่ือสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) จํานวน 10 โครงการที่ปรากฎ
ในรูปของขอความ ภาพ เสียง แลวถายทอดผานสื่อตางๆ กัน ซึ่งในแตละโครงการนั้นก็มีรายละเอียด 
วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย และลักษณะการดําเนินงานที่แตกตาง รวมถึงชองทางที่ใชในการสื่อสาร
เพ่ือเผยแพรขาวสารของแตละโครงการก็ยังไมเปนที่แพรหลาย จึงอาจเปนเหตุผลใหสิ่งเราคือ
เร่ืองราวเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อสังคมท่ีเผยแพรออกไปน้ันมีความเขมของขอมูลไมมากพอ จึงเปน
เหตุผลใหกลุมตัวอยางรับรูเก่ียวกับกิจกรรมเพื่อสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ใน
ระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาการรับรูของโครงการทั้งหมด โครงการจิตอาสา บริจาคโลหิตสู
สภากาชาดไทย เปนโครงการที่กลุมตัวอยางรับรูมากที่สุด เน่ืองจากเปนโครงการที่ธนาคารมีการจัด
กิจกรรมมากวา 15 ป และมีการรณรงคประชาสัมพันธอยางตอเน่ือง กอปรกับในชวงเวลาที่ผูวิจัยทํา
การเก็บขอมูล เปนชวงเดียวกับที่ธนาคารจัดกิจกรรมประจําป จึงอาจเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหกลุม
ตัวอยางมีการรับรูมากท่ีสุด ทั้งน้ีการรับรูมิไดขึ้นอยูกับการเปดรับขาวสารแตเพียงอยางเดียว แตยัง
ประกอบไปดวย ประสบการณในอดีต ความเช่ือ ทัศนคติ ดังน้ันธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) จึงควรมีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของกิจกรรมตางๆ ให
ประชาชนไดรับทราบเพ่ือเสริมสรางการรับรูใหเพ่ิมมากขึ้น อันจะเปนสวนสําคัญที่กอใหเกิด
ภาพลักษณที่ดีขององคกร 
 1. ผลจากการศึกษาภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย 
จํากัด (มหาชน) โดยรวมของผูใชบริการ พบวาอยูในระดับปานกลาง โดยกลุมตัวอยางเห็นวา
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) มีภาพลักษณดานเศรษฐกิจพอเพียงอยูในระดับดี เนื่องจาก
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ธนาคารไดนอมนําแนวพระราชดําริ “เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มาเปน
ปรัชญาในการดําเนินธุรกิจ และทํากิจกรรมเพ่ือสังคมมาโดยตลอด อีกทั้งประชาชนมีความรู ความ
เขาใจดานเศรษฐกิจพอเพียงเปนทุนเดิมจากการประชาสัมพันธของหนวยงานภาครัฐ ผลการวิจัยยัง
สอดคลองกับ พรทิพย พิมลสินธุ (2541: 123-130) ไดกลาวถึงสาเหตุของกระบวนการเกิด
ภาพลักษณวาเกิดจากเหตุการณและสิ่งแวดลอม (Events and Environment) ที่คนในสังคมจะตอง
พบกับเหตุการณทั้งทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา และชองทางการ
สื่อสารที่ทําใหเกิดการรับรูเหตุการณแลวสรางความประทับใจ เม่ือผสมผสานกับคุณภาพและปริมาณ
ของความทรงจําที่สรางขึ้นจึงเกิดเปนภาพพจน กลาวคือ เม่ือมีการสื่อสารมากขึ้น ประชาชนที่
รับทราบขอมูลเก่ียวกับกิจกรรมเพ่ือสังคมของธนาคารก็จะเกิดความประทับใจ และกลายเปน
ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารตอไป 
 2. ผลจากการศึกษาพฤติกรรมการใชบริการธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
โดยรวมของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ผูใชบริการมีความรูสึกวาธนาคารไทย
พาณิชยเปนสถาบันการเงินที่นาเชื่อถือ อยูในระดับมากที่สุด สวนความรูสึกชื่นชอบธนาคารไทย
พาณิชย ความรูสึกภูมิใจถาไดใชบริการธนาคารไทยพาณิชย แนวโนมที่จะใชบริการธนาคารไทย
พาณิชย และแนวโนมที่จะบอกตอบุคคลที่รูจักใหมาใชบริการธนาคารไทยพาณิชย อยูในระดับมาก 
โดยประเภทบริการของธนาคารที่ยังไมเคยใช แตคาดวาจะใชในอนาคตมากที่สุด คือ บริการดาน
สินเชื่อ ซึ่งเหตุผลที่จะเลือกใชบริการกับธนาคารไทยพาณิชยมากท่ีสุดเกิดจากการที่ธนาคารมีความ
นาเชื่อถือ และผูใชบริการธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครมากที่สุดที่
ผูวิจัยไดเก็บตัวอยางมามีการไดใชบริการหรือเปนลูกคาของธนาคารไทยพาณิชยในชวงที่ผานมา
เปนประจํา/บอย ทั้งน้ีสอดคลองกับแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2546) กลาววา ปจจัย
ภายในตัวผูบริโภคที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อและการใชสินคา ปจจัยภายในประกอบดวย (1) 
การจูงใจ (2) การรับรู (3) การเรียนรู (4) ความเชื่อถือ (5) ทัศนคติ (6) บุคลิกภาพ (7) แนวคิดของ
ตนเอง ทั้งน้ีคุณคาที่เกิดจากการรับรู (Perceived Value) เปนการที่ลูกคารับรูคุณคาในตราสินคาใด
สินคาหน่ึงโดยพรอมที่จะซื้อสินคาในราคาสูง การที่ธนาคารมีระดับคุณคาตราสินคาสูงทําใหธนาคาร
สามารถแขงขันกับคูแขงขันได เพราะช่ือตราสินคาสามารถสรางคุณภาพการรับรูที่สูงกวาคูแขงขัน 
สามารถขยายตราสินคาไดมากข้ึน เพราะชื่อตราสินคาสามารถสรางความนาเชื่อถือไดสูง ตราสินคา
จะชวยใหสามารถหลีกเลี่ยงการแขงขันดานราคาได อีกทั้งชวยใหผูใชบริการเกิดความจงรักภักดี 
เพราะความจงรักภักดีในตราสินคาเปนตัววัดในการดึงดูดลูกคามาใชบริการ และตราสินคาหรือ
สัญลักษณเปนสิ่งที่สรางประโยชนใหธนาคาร การใชบริการซํ้า และบอกตอยังบุคคลอ่ืน  
 3. ผลการทดสอบสมมติฐาน สามารถอภิปรายผลดังน้ี 
  3.1 ขอมูลสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได ที่แตกตางกัน
มีผลตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ที่
แตกตางกัน  
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   เพศ และรายไดที่แตกตางกันมีผลตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของ
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)ในดานสาธารณสุข ดานเศรษฐกิจพอเพียง ดานเยาวชน ดาน
สิ่งแวดลอม และดานศาสนา และศิลปวัฒนธรรมไมแตกตางกัน เน่ืองจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง
ไป เพศชายและเพศหญิงตางมีความเทาเทียมกันมากขึ้น ทั้งในดานการศึกษา การทํางาน รวมถึง
การแสวงหาขอมูลขาวสารตางๆ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของศูนยวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
โดยการสนับสนุนจากโครงการองคกรสนับสนุนธุรกิจ สถาบันคีนันแหงเอเชีย (2549) ที่ศึกษาเรื่อง 
พฤติกรรม ทัศนคติของผูบริโภคเก่ียวกับความรับผิดชอบตอสังคม ขององคกรธุรกิจในประเทศไทย 
พบวาชาวกรุงเทพมหานครสวนใหญมีระดับความรู ความเขาใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม
ขององคกรธุรกิจในประเทศไทยอยูในระดับคอนขางมาก เพศ และรายไดที่แตกตางกันไมมีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติที่มีตอความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ 
   อายุที่แตกตางกันมีผลตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคาร
ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดานสาธารณสุข ดานเยาวชน ดานสิ่งแวดลอม ดานศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรมแตกตางกัน ยกเวนดานเศรษฐกิจพอเพียงที่ไมแตกตางกัน สอดคลองกับแนวคิด
ของปรมะ สตะเวทิน (2538) ที่อธิบายวา อายุเปนปจจัยหน่ึงที่ทําใหคนมีความแตกตางกันในเรื่อง
ระดับความคิด  
   อาชีพที่แตกตางกันมีผลตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคาร
ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)ในดานสาธารณสุข ดานเศรษฐกิจพอเพียง ดานเยาวชน ดาน
สิ่งแวดลอม และดานศาสนา และศิลปวัฒนธรรมที่แตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ สิทธิชัย 
ศีลวัตพงศ (2546: 99) ภาพพจนของธนาคารไทยพาณิชยสาขาเขตอําเภอเมืองนครปฐมในทัศนะ
ของผูใชบริการ พบวา ผูใชบริการท่ีมีอาชีพแตกตางกัน มีทัศนะตอภาพพจนของธนาคารไทย
พาณิชยแตกตางกัน  
   ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีผลตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของ
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในดานเศรษฐกิจพอเพียง ดานเยาวชน ดานสิ่งแวดลอม และ
ดานศาสนา และศิลปวัฒนธรรมที่ไมแตกตางกัน ยกเวนดานสาธารณสุขที่แตกตางกัน ขัดแยงกับ
งานวิจัยของชนานุช วิชิตะกุล (2546: บทคัดยอ) เร่ืองความคิดเห็นของลูกคาที่มีตอการใหบริการ
ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาชะอํา จังหวัดเพชรบุรี พบวาลูกคาที่ระดับการศึกษา
ตางกันมีความคิดเห็นตอการใหบริการทุกดานแตกตางกัน 
  3.2 การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับกิจกรรมเพ่ือสังคมมีความสัมพันธกับภาพลักษณดาน
ความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  
   จากการวิเคราะหพบวา ถาผูใชบริการมีการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับกิจกรรมเพ่ือ
สังคมกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
โดยรวมมากข้ึน จะสงผลใหภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย 
จํากัด (มหาชน) ดีขึ้นในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาเปนรายสื่อพบวาทุกสื่อดีขึ้นในระดับต่ํา 
ทั้งน้ีระดับความสัมพันธดีขึ้นในระดับต่ําน้ัน เนื่องมาจากประชาชนจะเปดรับขาวสารที่นาสนใจและ
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เก่ียวของกับตนเอง ซึ่ง คลูปเปอร (Klapper. 1960: 5) ไดกลาววา การเลือกบริโภคส่ือมวลชนขึ้นอยู
กับความตองการ หรือแรงจูงใจของผูรับสาร เพราะแตละบุคคลยอมมีวัตถุประสงค ความตั้งใจใช
ประโยชนจากส่ือมวลชนที่แตกตางกันไป นอกจากน้ี (พรทิพย ศิริชูทรัพย. 2542: 11; อางอิงจาก 
Becker 1960) ไดกลาวถึงประเภทและจุดมุงหมายของการเปดรับขาวสารวาเปนการแสวงหาขอมูล
ขาวสาร (Information Seeking) เพ่ือตองการใหมีความคลายคลึงกับบุคคลอ่ืน จากน้ันจึงเปดรับ
ขอมูลขาวสาร (Information Receptivity) เพ่ือตองการทราบขอมูลที่ตนเองสนใจ อยากรู และการ
เปดรับประสบการณ (Experience Receptivity) เพ่ือตองการกระทําสิ่งใดสิ่งหน่ึง หรือเพ่ือผอนคลาย
อารมณ จากแนวคิดดังกลาวสามารถอธิบายไดวา สาเหตุที่กลุมตัวอยางมีการเปดรับขาวสารโดยรวม
เก่ียวกับกิจกรรมเพ่ือสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) โดยรวมในระดับปานกลาง 
และรายสื่ออยูในระดับต่ํา อาจเน่ืองมาจากกลุมตัวอยางมีความสนใจเก่ียวกับกิจกรรมเพ่ือสังคมของ
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในระดับต่ํา จึงทําใหไมเปดรับขอมูลขาวสารมากนักนอกจากน้ี
กิจกรรมเพื่อสังคมที่ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ดําเนินงานบางกิจกรรมก็ไมเก่ียวของกับ
ประชาชนทั่วไป เน่ืองจากจุดประสงคหลักในการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของธนาคารไทยพาณิชย 
จํากัด (มหาชน) นั้น คํานึงถึงประชาชนที่ไดรับผลกระทบอยางแทจริง  
   อยางไรก็ตามผลการวิจัยคร้ังน้ีมีความสอดคลองกับงานวิจัยของณัฐวุฒิ โสภณ
เสถียร (2546) เรื่อง การเปดรับขาวสาร ความรู และภาพลักษณของกองบัญชาการทหารสูงสุดใน
สายตาของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งพบวา การเปดรับขาวสารเก่ียวกับกองบัญชาการ
ทหารสูงสุดกับภาพลักษณกองบัญชาการทหารสูงสุดมีความสัมพันธกัน งานวิจัยของจรัสลักษณ ผล
บริบูรณเจริญ (2542) ที่ศึกษาเรื่อง ภาพลักษณของบริษัทจัดหางานเอกชนกับการใชบริการของผูหา
งานกับผูหางาน (Job Seekers) ที่พบวา การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับบริษัทจัดหางานเอกชนจาก
สื่อมวลชนมีความสัมพันธกับภาพลักษณของบริษัทจัดหางานเอกชน และงานวิจัยของวันทนา จิรท
นา (2538) ที่ศึกษาเรื่อง กลยุทธการสรางภาพลักษณของบริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย 
จํากัด พบวา การเปดรับขาวสารมีความสัมพันธกับภาพลักษณขององคกร โดยมีการใชสื่อ
ประชาสัมพันธตางๆ ในการสื่อสารเพื่อสรางความประทับใจแกกลุมเปาหมาย ในการสราง
ภาพลักษณที่ดีของบริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด 
  3.3 การรับรูเก่ียวกับกิจกรรมเพ่ือสังคมกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคม
ของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
   จากการวิเคราะหพบวา ถาผูใชบริการรับรู เ ก่ียวกับกิจกรรมเพ่ือสังคมกับ
ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) มากขึ้น จะ
สงผลใหภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
โดยรวมดีขึ้นในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาเปนรายสื่อจะมีอยู 2 โครงการที่ถาผูใชบริการรับรู
เก่ียวกับกิจกรรมเพ่ือสังคมกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย 
จํากัด (มหาชน) มากขึ้น จะสงผลใหภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน)โดยรวมดีขึ้นในระดับต่ํา คือ โครงการรวมกับมูลนิธิหอศิลปสมเด็จพระนาง



 146

เจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุงในการจัดกิจกรรมตาง ๆ และโครงการ
สนับสนุนการฟนฟูชุมชนผูประสบภัยสึนามิ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ (Assael. 1998: 218) 
เก่ียวกับการรับรูขาวสารที่เกิดจากกระบวนการของบุคคลในการเลือก (Select) ประมวล (Organize) 
และตีความ (Interpret) สิ่งเรา จนเกิดเปนภาพรวมของสิ่งน้ันๆ โดยกระบวนการรับรูของผูบริโภคมี 
2 ขั้นตอน คือ การเปดรับ (Exposure) เกิดขึ้นเม่ือประสาทสัมผัสตางๆ ไดรับการกระตุนจากสิ่งเรา 
และจะเปดรับสิ่งเราหรือไมขึ้นอยูกับความสนใจ และความเกี่ยวพันตอสิ่งเรา และความสนใจ 
(Attention) ซึ่งจะเลือกรับรูในสิ่งที่สนใจ และสนองความตองการของตน นอกจากนี้ เสรี วงศมณฑา 
(2542: 83) กลาวถึงภาพลักษณวาเปนองคประกอบระหวางขอเท็จจริง (Objective Fact) กับการ
ประเมินสวนตัว (Personal Judgment) ทําใหเกิดภาพลักษณ ซึ่งเกิดจากการรับรู (Perceptual) ของ
บุคคล ไมใชขอเท็จจริง (Factual) อีกทั้งยังสอดคลองกับแนวคิดของพรทิพย พิมลสินธุ (2541: 123-
130) ที่กลาวถึงกระบวนการเกิดภาพลักษณวา เกิดขึ้นจากการไดรับรู ไดฟง ไดเห็น หรือมี
ประสบการณมาในอดีต และดวยความประทับใจ จึงทําใหบุคคลน้ันสามารถจดจําและพัฒนาเปน
ภาพอยางใดอยางหนึ่งขึ้นมา ดังน้ันเม่ือบุคคลเกิดการเลือก ประมวล และตีความเกี่ยวกับกิจกรรม
เพ่ือสังคมแลว จึงกอใหเกิดภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน)  
  3.4 ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) มีความสัมพันธกับพฤติกรรมผูใชบริการธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
   จากการวิเคราะหพบวา ถาภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคาร
ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)ในดานเศรษฐกิจพอเพียง ดานเยาวชน ดานส่ิงแวดลอม ดานศาสนา 
และศิลปวัฒนธรรม และดานสาธารณสุข ดีขึ้น จะสงผลใหพฤติกรรมผูใชบริการธนาคารไทยพาณิชย 
จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครในเรื่องความรูสึกชื่นชอบธนาคารไทยพาณิชย ความรูสึกวา
ธนาคารไทยพาณิชยเปนสถาบันการเงินที่นาเชื่อถือ ความรูสึกภูมิใจถาไดใชบริการธนาคารไทย
พาณิชย  แนวโนมที่จะใชบริการธนาคารไทยพาณิชย และแนวโนมที่จะบอกตอบุคคลที่รูจักใหมาใช
บริการธนาคารไทยพาณิชยปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Goldsmith, Lafferty และ 
Newell (2000 อางถึงใน ฝาย เพียซาย, 2544: 36) เก่ียวกับความนาเชื่อถือขององคการที่มีผลตอ
ตราสินคาวา เปนส่ิงที่มีอิทธิพลตอการตอบสนองและทัศนคติที่ผูบริโภคมีตอตราสินคาและความ
นาเชื่อถือขององคการจะสงผลกระทบอยางมากตอทัศนคติที่ผูบริโภคมีตอตราสินคา (Attitude 
towards the Brand) และยังเปนองคประกอบสําคัญที่ทําใหผูบริโภคเกิดการตอบสนองตอโฆษณา
และตราสินคา นอกจากนี้การวิจัยสํารวจพฤติกรรม ทัศนคติของผูบริโภคเก่ียวกับความรับผิดชอบตอ
สังคมขององคการธุรกิจในประเทศไทยในป พ.ศ. 2548-2549 ของศูนยวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย โดยการสนับสนุนจากโครงการองคการสนับสนุนธุรกิจ สถาบันคีนันแหงเอเชียกับกลุม
ตัวอยางในกรุงเทพมหานคร พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความคิดที่จะซื้อสินคาหรือบริการของ
องคการธุรกิจที่มีความรับผิดชอบตอสังคม คือ จะซ้ือผลิตภัณฑหรือบริการจากองคการธุรกิจที่ไม
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ทําลายสิ่งแวดลอม จะอุดหนุนสินคาที่นํามาขายเพ่ือหารายไดไปชวยเหลือผูดอยโอกาสทางสังคม จะ
เลือกซ้ือสินคาหรือบริการเฉพาะยี่หอที่ผูผลิตมีความรับผิดชอบตอสังคมเทาน้ัน ดังน้ัน ธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน)จึงควรสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมดานความรับผิดชอบตอ
สังคมพรอมกับเผยแพรขอมูลขาวสารในการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมใหเปนที่รูจักอยางแพรหลาย 
เพราะทัศนคติและภาพลักษณที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมนั้นมีผลกระทบตอการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑและบริการของประชาชน 
 
ขอเสนอแนะที่ไดจากงานวิจัย 
 จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคม 
และภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมของผูใชบริการธนาคาร
ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ในครั้งน้ี ผูวิจัยมีขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ
ดังนี้ 
 1. การเปดรับขาวสารโดยรวมเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) ผานส่ือตางๆ อยูในระดับปานกลาง โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปดรับขาวสารจากสื่อวิทยุซึ่ง
กลุมตัวอยางเปดรับนอยที่สุด ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) จึงควรทบทวนการใชชองทาง
ในการเผยแพรขาวสารใหสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางทั่วถึงยิ่งขึ้น โดยการจัดกิจกรรม
ตางๆ รวมกับสถานีวิทยุ เชน การออกบูธรวมกับสถานีวิทยุ การเลนเกมสชิงรางวัลในรายการวิทยุ 
หรือการตอบปญหาเก่ียวกับกิจกรรมเพ่ือสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เพ่ือใหเกิด
การติดตอสื่อสารสองทาง (Two-ways communication) และประชาชนเกิดความคุนเคย เม่ือ
ประชาชนรูจัก และจดจําแลว การสรางความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของ 
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) จะกระทําไดงายขึ้น อันจะชวยนํามาซ่ึงภาพลักษณที่ดีแก
องคการ นอกจากน้ีจากการวิจัยคร้ังน้ีพบวา สื่อโทรทัศนมีคนเปดรับมากที่สุด จึงควรเนนการสื่อสาร
ไปยังสื่อโทรทัศน ซึ่งเปนสื่อมวลชนที่เขาถึงประชาชนเปนจํานวนมาก โดยปรับปรุงรูปแบบการ
นําเสนอใหนาสนใจ เชน อาจสอดแทรกสาระในรูปแบบของรายการเกมสโชวที่นํากิจกรรมเพื่อสังคม
ของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) มาเปนโจทยในการเลนเกมสชิงรางวัล ซึ่งจะทําให
นาสนใจมากกวาการนําเสนอแบบโฆษณา หรือรายการสารคดีทั่วไป จะทําใหประชาชนทั่วไปไดรับรู
ในวงกวางมากยิ่งขึ้นดวย  
 2. กลุมตัวอยางมีการรับรูโดยรวมเกี่ยวกับกิจกรรมเพ่ือสังคมของธนาคารไทยพาณิชย 
จํากัด (มหาชน) ในระดับปานกลาง เน่ืองจากความหลากหลายของโครงการที่มีเปนจํานวนมาก ทํา
ใหประชาชนเกิดความสับสน ไมสามารถจดจําขอมูลขาวสารไดอยางครบถวนถูกตอง อีกทั้งบาง
กิจกรรมก็มีองคการตางๆ ทําเปนจํานวนมาก อาจทําใหประชาชนเกิดความไมแนใจวาองคการใด
เปนผูจัดทํา ดังน้ัน ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) จึงควรเพิ่มการประชาสัมพันธกิจกรรม
ตางๆ เก่ียวกับความรับผิดชอบตอสังคมใหมากขึ้น และมุงเนนรายละเอียดเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหประชาชน
ไดรับรูถึงความแตกตาง และจดจําได อันจะชวยนํามาซ่ึงภาพลักษณที่ดีแกองคการ  
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 3.  จากผลการวิจัยพบวา ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน)โดยรวมดีขึ้น จะสงผลใหพฤติกรรมผูใชบริการธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครปรับตัวเพ่ิมขึ้น ซึ่งเปนสัญญาณที่ดีที่แสดงใหเห็นวาประชาชนมี
การคํานึงถึงการทําความดีขององคกร และใหความสําคัญกับความรับผิดชอบตอสังคมขององคการ
มากข้ึน ดังน้ัน การจะทําโครงการหรือกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมใหเกิดประสิทธิผลที่ดีที่สุด
ทั้งตอสังคม ชุมชน หรือองคการ ควรมีการดําเนินการที่เปนระบบ เร่ิมตั้งแตกระบวนการศึกษาวิจัย
กอนทําโครงการ การคัดเลือกโครงการหรือกิจกรรม การกําหนดกลุมเปาหมาย ไปจนถึงการวาง
แผนการดําเนินการ การประเมินผล รวมถึงการสื่อสารเพ่ือเผยแพรใหสาธารณชนไดรับทราบดวย  
 
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
 1. การวิจัยคร้ังน้ีเปนการศึกษาเฉพาะประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเทาน้ัน ซึ่งเปน
การวิจัยในวงจํากัด และใชอางอิงเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครเปนหลัก จึงควรมีการศึกษาใน
ลักษณะเดียวกันกับประชาชนในจังหวัดอ่ืนๆ เน่ืองจากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) มีสาขา
ทั่วประเทศ กอปรกับกิจกรรมเพื่อสังคมที่ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) จัดทําขึ้น โดยสวน
ใหญจะมีกลุมเปาหมายอยูในตางจังหวัด หรือ ถิ่นทุรกันดาร ดังน้ัน จึงควรทําวิจัยเพ่ือศึกษา
ภาพลักษณเก่ียวกับกิจกรรมเพ่ือสังคมกับกลุมประชาชนเหลาน้ันโดยตรงดวย 
 2. การวิจัยครั้งน้ี ศึกษาเฉพาะกิจกรรมเพ่ือสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) เทาน้ัน แตเพ่ือใหเห็นภาพของการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมในมิติที่หลากหลายและ
สามารถนํามาใชประโยชนไดสูงสุด จึงควรศึกษาการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมของภาคธุรกิจอ่ืนๆ 
เพ่ิมเติม เพ่ือทําความเขาใจถึงกลยุทธ วิธีการดําเนินงานเก่ียวกับกิจกรรมเพ่ือสังคม รวมทั้ง
เปรียบเทียบภาพลักษณและชื่อเสียงที่เก่ียวเนื่องกับการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมของแตละองคการ 
 3. การศึกษาคร้ังน้ีครอบคลุมเฉพาะปจจัยที่เก่ียวของกับองคประกอบเชิงความคิด ความ
เขาใจ (Cognitive Component) ของปจเจกบุคคลเปนหลัก และเนื่องจากพบวาตัวแปรตางๆ 
ดังกลาวยังเปนเพียงปจจัยสวนนอยที่มีอิทธิพลตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของ
องคการ ดังนั้น การวิจัยคร้ังตอไปควรพิจารณาศึกษาตัวแปรอ่ืนๆ ที่นาจะมีความสําคัญเก่ียวของกับ
การเกิดภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคการรวม เชน ตัวแปรที่เก่ียวของกับ
ประสบการณสวนบุคคล การรับรูเก่ียวกับองคการทั้งเชิงบวก และเชิงลบในประเด็นอ่ืนๆ ที่
นอกเหนือจากเร่ืองการทํากิจกรรมเพ่ือสังคม เปนตน 
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แบบสอบถามการวิจัย 
เร่ือง  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคม และภาพลักษณดาน
ความรับผิดชอบตอสังคมที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมของผูใชบริการธนาคารไทย

พาณิชย จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

 

 
คําชี้แจง  
 แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งในการทําสารนิพนธของนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการ 
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลของการเปนองคกรที่มีความ
รับผิดชอบตอสังคม ตอพฤติกรรมของผูใชบริการธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานคร  
 อมูลจากแบบสอบถามจะถูกเก็บเปนความลับทุกประการ การนําเสนอขอมูลจะทําในรูป
บทสรุปในภาพรวม โดยไมมีการแสดงขอมูลรายบุคคลแตอยางใด รวมถึงผลจากการวิจัยจะถูก
นําไปใชเพ่ือประโยชนทางวิชาการเทาน้ัน ดังน้ันจึงขอความรวมมือทานผูตอบแบบสอบถาม กรุณา
ตอบแบบสอบถามตามความเปนจริง เพ่ือขอมูลนั้นสามารถนําใชประโยชนทางการศึกษาไดอยาง
ถูกตอง เที่ยงธรรม 
      สุชาดา กิจบรรเจิดจรัส 
      นิสิตปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
      สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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สวนที่ 1 ขอมูลสวนบคุคลของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน  หรือกรอกขอความลงในชองวางที่ขอมูลตรงกบัความ
เปนจริงของทานมากที่สุดเพียงขอเดียว 
 

1.1 เพศ 
 ชาย     
 หญิง 

 

 1.2 อายุ 
     18 – 30 ป    
    31 - 40 ป    
    41 ปขึ้นไป   
 

 1.3  อาชีพ 
    ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ       

 พนักงานบริษทัเอกชน 
 เจาของกิจการ 

    รับจาง/อาชีพอิสระ 
    นักเรียน/นักศกึษา       
    อ่ืน ระบุ)................................................. 
 

 1.4  ระดับการศึกษาสูงสุด 
    ต่ํากวาปริญญาตร ี   
    ปริญญาตรี    
    สูงกวาปริญญาตร ี
 

 1.5  รายไดของทานตอเดือน 
    นอยกวา 10,000 บาท   
    10,001 -20,000 บาท   
    20,001 – 30,000 บาท 
    30,000 – 40,000 บาท   
    40,001 – 50,000 บาท    
    50,001 บาทขึ้นไป 
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สวนที่ 2  คําถามเก่ียวกับการเปดรับขาวสารเก่ียวกับกิจกรรมเพื่อสังคมของธนาคารไทย 
 พาณิชย จํากัด (มหาชน) ของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองคําตอบที่ตรงกบัความเปนจริงของทาน 
 

 
ประเภทของสื่อ/ชองทางที่ไดรับขาวสารเก่ียวกับกิจกรรม 

เพ่ือสังคม 
ของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

ความบอยครั้งในการ
เปดรับขาวสาร 

ไม
เค
ยไ
ดร

ับเ
ลย

ใน
รอ

บ 
3 เ

ดือ
น 

1 ค
รั้ง

/ 3
 เดื

อน
 

2-
3 ค

รั้ง
/ 3

 เดื
อน

 

4-
5 ค

รั้ง
/3 
เดื
อน

 

มา
กก

วา
 5 
คร

ั้ง/3
 เดื

อน
 

 (1) (2) (3) (4) (5) 
2.1 โทรทัศน      
2.2 วิทยุ      
2.3 หนังสือพิมพ      
2.4 อินเทอรเน็ต เว็บไซต โดยท่ัวไป      
2.5 เว็บไซตของ ธนาคารไทยพาณิชย www.scb.co.th      
2.6 ส่ิงพิมพเฉพาะกิจของ ธนาคารไทยพาณิชย ( โปสเตอร, แผนพับ )      
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สวนที่ 3 คําถามเก่ียวกับการรับรูเก่ียวกับกิจกรรมเพื่อสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) ของผูตอบแบบสอบถาม 
 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองคําตอบที่ตรงกับความเปนจริงของทาน 
 
 

 
กิจกรรมเพ่ือสังคมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

ระดับการรับรู/ระดับการรูจัก 

นอ
ยที่

สุด
/ไม

เค
ย 

นอ
ย 

ปา
นก

ลา
ง 

มา
ก 

มา
กที่

สุด
 

(1) (2) (3) (4) (5) 
3.1 โครงการพัฒนาเยาวชนตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง      
3.2 โครงการมอบทุนการศึกษา       
3.3 โครงการจัดงานมหกรรมเยาวชนพลังเยาวชนพลังสังคม“รวมสรางประเทศ
ไทย..ดวยการให” 

     

3.4 โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน “กลาใหม…ใฝรู”       
3.5 โครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ      
3.6 โครงการ SCB ชวนกันทําดี สรางฝายตนน้ํา      
3.7 โครงการลดสลิป ปาไมงาม น้ําไมทวม      
3.8 โครงการรวมกับมูลนิธิหอศิลปสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
และมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุงในการจัดกิจกรรมตาง ๆ  

     

3.9 โครงการจิตอาสา บริจาคโลหิตสูสภากาชาดไทย      
3.10 โครงการสนับสนุนการฟนฟูชุมชนผูประสบภัยสึนามิ      
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สวนที่ 4 คําถามเก่ียวกับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของธนาคารไทยพาณิชย 
จํากัด (มหาชน) ในทัศนคติของผูตอบแบบสอบถาม 
 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองคําตอบที่ตรงกับความเปนจริงของทาน 
 

 
ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคม 
ของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

ระดับความคิดเห็น 

ไม
เห
็นด

วย
อย

าง
ยิ่ง

 

ไม
เห
็นด

วย
 

ไม
แน

ใจ
 

เห็
นด

วย
 

เห็
นด

วย
อย

าง
ยิ่ง

 

 (1) (2) (3) (4) (5) 
ดานเศรษฐกิจพอเพียง ( เชน โครงการพัฒนาเยาวชนตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง เปน
ตน ) 

  

4.1 ธนาคารไทยพาณิชย เปนองคกรท่ียึดม่ันปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      
4.2 ธนาคารไทยพาณิชย สนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอยาง
จริงจัง 

     

ดานเยาวชน ( เชน โครงการมอบทุนการศึกษา, โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน “กลาใหม…ใฝรู” เปนตน )  
4.3 ธนาคารไทยพาณิชย เปนองคกรท่ีใหความสําคัญกับกิจกรรมการพัฒนาเยาวชน      
4.4 ธนาคารไทยพาณิชย พยายามสรางภาพดานบวก โดยนํากิจกรรมพัฒนา
เยาวชนมาเปนประเด็น 

     

ดานสิ่งแวดลอม ( เชน โครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ,โครงการลดสลิปฯ เปนตน )    
4.5 ธนาคารไทยพาณิชย เปนองคกรท่ีมีนโยบายและกิจกรรมท่ีชัดเจนในการสงเสริม
การอนุรักษส่ิงแวดลอม และฟนฟูทรัพยากรปาไม 

     

4.6 ธนาคารไทยพาณิชย ใหความสําคัญตอส่ิงแวดลอมตามกระแสสังคมเทาน้ัน      
ดานศาสนา และศิลปวัฒนธรรม  ( เชน โครงการรวมกับมูลนิธิหอศิลปสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
และมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุงในการจัดกิจกรรมตาง ๆ เปนตน) 
4.7 ธนาคารไทยพาณิชย เปนองคกรท่ีดําเนินงานโดยคํานึงคุณคาของศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

     

4.8 ธนาคารไทยพาณิชย สนับสนุนดานศาสนาและศิลปวัฒนธรรม เพียงเพื่อหวัง
สรางการยอมรับจากชุมชน 

     

ดานสาธารณสุข ( เชน โครงการจิตอาสา บริจาคโลหิตสูกาชาดไทย เปนตน) 

4.9 ธนาคารไทยพาณิชย มุงเนนใหความชวยเหลืออยางยั่งยืน ดวยเชื่อวาการสราง
ใหชุมชนเติบโต และเขมแข็งน้ัน ประชากรท่ีอยูในชุมชนตองมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และ
ตองมีสาธารณสุขท่ีดีดวย 

     

4.10 ธนาคารไทยพาณิชย ใหความสําคัญตอคุณภาพชีวิตและสาธารณสุขของชุมชน
ตามกระแสสังคมเทาน้ัน 
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สวนที่ 5 คําถามเก่ียวกับพฤติกรรมการใชบริการธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ของ
ผูตอบแบบสอบถาม 
 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองคําตอบที่ตรงกับความเปนจริงของทาน 
 

5.1 เม่ือนึกถึงสถาบันการเงินตางๆ ทานรูสึกชื่นชอบธนาคารไทยพาณิชย หรือไม 
 ชื่นชอบมาก          ______:______:______:______:______  ไมชื่นชอบอยางยิ่ง 
             5       4        3       2      1 
 

5.2 ทานรูสึกวาธนาคารไทยพาณิชย เปนสถาบันการเงินที่นาเชื่อถอื หรือไม 
 นาเชื่อถือมาก        ______:______:______:______:______  ไมนาเชื่อถืออยางยิ่ง 
             5       4        3       2      1 
 

5.3 ทานรูสึกภูมิใจ ถาไดใชบริการธนาคารไทยพาณชิย หรือไม 
 ภูมิใจมาก           ______:______:______:______:______  ไมภูมิใจอยางยิ่ง 
             5       4        3       2      1 
 

5.4 ทานคิดวาทานมีแนวโนมที่จะใชบรกิารธนาคารไทยพาณิชย หรือไม  
 ใชบริการแนนอน  ______:______:______:______:______  ไมใชบริการแนนอน 
             5       4        3       2      1 
 

5.5 ทานคิดวาทานมีแนวโนมที่จะบอกตอบุคคลที่รูจักใหมาใชบริการธนาคารไทยพาณิชย หรือไม 
 บอกตอแนนอน   ______:______:______:______:______  ไมบอกตอ 
             5       4        3       2      1 
 

5.6 ประเภทบริการของธนาคารที่ทานยงัไมเคยใช แตคาดวาจะใชในอนาคต (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
  บริการดานเงินฝาก          
  บริการดานสินเชื่อ 
  บริการดานประกันภัยและประกันชีวติ        
  บริการชําระคาสาธารณูปโภค 
 

5.7 เหตุผลทีท่านจะเลือกใชบริการกับธนาคารไทยพาณิชยตอไป ( ตอบไดมากกวา 1 ขอ ) 
  ผลิตภัณฑและบริการตางๆ ตรงตามความตองการ   
  ใหผลตอบแทนสูง 
  บริการประทบัใจ      
  ธนาคารมีความนาเชื่อถือ 
  อ่ืนๆ ( โปรดระบุ )....………………………… 
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5.8 ที่ผานมา ทานเคยใชบรกิารหรือเปนลูกคาของธนาคารไทยพาณชิย หรือไม 
  เปนประจํา/บอย       
  บางคร้ัง 
  นานๆ คร้ัง       
  ไมเคย 
 
 

ขอขอบคุณในความรวมมือของทานเปนอยางยิ่ง   
สุชาดา กิจบรรเจิดจรัส 
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ภาคผนวก ข 
 

รายนามผูเชีย่วชาญตรวจแบบสอบถาม 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
 

  รายช่ือ       ตําแหนงและสถานที่ทํางาน 
 
รองศาสตราจารย ดร. สุภาพรรณ สิริแพทยพิสุทธิ ์ อาจารยประจํา  
         ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร  
         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
อาจารย สิฎฐากร ชูทรัพย     อาจารยประจํา 
         ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร  
         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ภาคผนวก  ค 
 

หนังสือเชิญผูเชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถาม 
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วันเดือนปเกิด   8 เมษายน 2524 
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สถานที่ทํางานในปจจุบัน ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
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