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พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและการรับรู้ของพนักงานธนาคารกรุงไทยเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อ

สังคมของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษางานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่อง

พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและการรับรู้ของพนักงานธนาคารกรุงไทยเก่ียวกับความรับผิดชอบต่อ

สังคมของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) โดยในการศึกษาครั้งนี้กลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงาน

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ จ านวน 400 คน ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วย t-

test (Independent  Statistic) , (One-Way analysis of Variance) , (Pearson’s Product 

Moment Correlation Coefficient), Levene’s test , Brown-Forsuthe , Dunnett’s T3 ,  

Fisher’s Least Significant Difference (LSD) ผลของการศึกษางานวิจัย พนักงานธนาคารกรุงไทยมี

พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและการรับรู้เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับปานกลาง 

ค าส าคัญ     พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร การรับรู้ ความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารกรุงไทย จ ากัด 

       (มหาชน)             
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Abstract  

This research study aims . Study the general information of the respondents 

about behavioral exposure and recognition of employees, Krungthai Bank about the 

social responsibility of Krungthai Bank in this study sample consisted of employees 

Krungthai Bank. ( Head office) 400 students using a questionnaire to collect data . The 

statistics used in data analysis were percentage , mean, standard deviation. Hypothesis 

testing t-test (Independent  Statistic) , (One-Way analysis of Variance) , (Pearson’s 

Product Moment Correlation Coefficient), Levene’s test , Brown-Forsuthe , Dunnett’s T3 ,  

Fisher’s Least Significant Difference (LSD)  The results of the research study , employee 

of bank exposure behavior and awareness about social responsibility in the medium. 

keyword    Behavior of Exposure , Recognition , responsibility of Krungthai Bank 

 

 บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ในปัจจุบันองค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่แสวงหาผลก าไร และองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก าไร 

ต่างพากันให้ความส าคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม มากขึ้นกว่าในอดีต ซึ่ง ความรับผิดชอบต่อสังคม

(CSR) หมายถึง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร เป็นการด าเนินธุรกิจภายใต้หลัก

จริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อมท้ังในระดับใกล้และไกล อันน าไปสู่การ

พัฒนาที่ยั่งยืน  เนื่องจากความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสิ่งที่สะท้อนภาพลักษณ์ขององค์กรนั้นๆ ให้ผู้คน

ภายนอกมองเห็นแง่ดีขององค์กรผ่านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดข้ึนกับชุมชน 

เช่น การให้การสนับสนุนกับโครงการ หรือกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับสังคม  ธนาคารกรุงไทยได้เห็นถึง
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ความส าคัญของเรื่องดังกล่าวจึงมีการด าเนินธุรกิจโดยการก ากับดูแลกิจการควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อ

สังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อเป็นการตอบแทนสังคม และ

ใส่ใจในสิ่งแวดล้อม โดยให้ความส าคัญในเรื่องการเสริมการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม สังคมสิ่งแวดล้อม และ

กีฬา  โดยได้มีการด าเนินงานในแต่ละโครงการทั่วประเทศ ธนาคารได้ก าหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจนทั้งใน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประมวลจริยธรรม จรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบและน าไป

ปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ พร้อมกับก าหนดแผนการปฏิบัติงาน ที่สอดคล้องกับนโยบายอย่างต่อเนื่องและ

ชัดเจน 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร การรับรู้ และความคิดเห็นของพนักงานธนาคารกรุงไทย

เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)    

            วิธีวกิารจัย 

 โดยการแจกแบบสอบถามใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ โดยการเลือกประชากรจ านวน 400 คนที่

บังเอิญอยู่หรือผ่านมา ณ ศูนย์อาหารชั้น 4 ของธนาคาร ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่จะท าการศึกษา เป็นประชากร

ที่ปฏิบัติงานที่ส านักงานใหญ่ของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

 

ผลการวิจัยและอภิปราย 

พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารกรุงไทยของกลุ่ม

ประชากรจ านวน400คนมีการเปิดรับข่าวสารในระดับปานกลางคือมีคะแนนเฉลี่ย2.95   

ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน มีความคิดเห็น

ในด้านต่างๆดังนี้ ด้านข่าวสารมีความน่าสนใจสะดุดตา สีสันสวยงาม ด้านการน าเสนอข่าวสาร รวดเร็ว 
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ทันต่อความต้องการของผู้รับ และด้านเนื้อหาเข้าใจง่าย สั้น กระชับ อยู่ในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ย 

2.85 

การรับรู้ของกลุ่มตัวอย่าง 400 คน เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารกรุงไทยในแต่

ละด้านมีดังนี้  การศึกษา ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และ ด้านกีฬา มีระดับการรับรู้

ปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ย 3.16 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

พฤติกรรมการเปิดรับ การรับรู้ และความคิดเห็นเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของพนักงาน

ธนาคารกรุงไทยอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ควรมีการประชาสัมพันธ์ 

จัดกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ผ่าน

สื่อรูปแบบต่าง ๆ และให้พนักงานเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรม เพ่ือให้พนักงานธนาคารกรุงไทยมี

พฤติกรรมการเปิดรับ การรับรู้ และแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรได้มากข้ึน 
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