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บทคัดย่อ 

การค้นคว้าแบบอิสระนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้ของลูกค้าในอ าเภอเมืองเชียงรายต่อกิจกรรม        

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) โดยศึกษาการรับรู้ของลูกค้าในอ าเภอเมืองเชียงราย

ต่อกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  ตามกรอบแนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับ   

การรับรู้ของลูกค้าท่ีมีต่อกิจกรรมด้านตา่งๆ ตามโครงการ CSR ของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ซึ่งมุ่งเสริมสร้างทุน

ทางปัญญาใน 4  มิติ ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และด้านกีฬา โดยจะ

ท าการศึกษาการรับรู้ของลูกค้าเฉพาะกิจกรรมภายนอก  (CSR-after-Process)   ของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  

เป็นหลัก ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติในเร่ือง CSR ของสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ในส่วนการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม  

และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างลูกค้าในอ าเภอเมือง

เชยีงราย  จ านวน 400 ราย  การวเิคราะห์ขอ้มูลใช้สถติเิชงิพรรณนา ได้แก่  ความถี่ รอ้ยละ และค่าเฉลี่ย  

จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 40 – 49 ปี ส่วนใหญ่มีสถานภาพ

โสด ประกอบอาชีพข้าราชการหรือพนักงานรัฐวสิาหกิจมากที่สุด รายได้เฉลี่ยตอ่เดือนอยู่ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท 

และ 20,001 – 30,000 บาท และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี  

 ผลการศึกษาการรับรู้ของผู้ตอบแบบสอบถามต่อกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  ใน 4 มิติของ

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  ด้านการศึกษาพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามมกีารรับรู้โครงการกรุงไทยยุววาณิชมากที่สุด  

ด้านศิลปวัฒนธรรมพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามมกีารรับรู้โครงการร่วมสบืทอดประเพณีและวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา

ของประเทศไทยมากท่ีสุด ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้โครงการกรุงไทย หัวใจสีเขียว

มากที่สุด ด้านกีฬาพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้โครงการสนับสนุนสมาคมมวยสากลแห่งประเทศไทยมากที่สุด  

ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของลูกค้าท่ีมีต่อกิจกรรมด้านต่างๆ  ตามโครงการ CSR ใน  4 มิติของ

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ด้านการศึกษาพบว่า   ผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อกิจกรรม  

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด โดยโครงการท่ีมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด  

ได้แก่ โครงการกรุงไทยสานฝันสู่บัณฑิตและผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ของ

                                                           
* นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
** ดร. อาจารย์ประจ าภาควิชาการจัดการ คณะบรหิารธุรกิจ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 
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แตล่ะโครงการในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด ทุกวัตถุประสงค์ ด้านศิลปวัฒนธรรมพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยระดับ

ความคิดเห็นต่อกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด โดยโครงการท่ีมีค่าเฉลี่ย

อยู่ในระดับมากท่ีสุดได้แก่ โครงการร่วมสืบทอดประเพณีและวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาของประเทศไทยและ 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ของแต่ละโครงการในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด  

ทุกวัตถุประสงค์ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อกิจกรรมด้าน   

ความรับผิดชอบต่อสังคมในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด โดยโครงการท่ีมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุดได้แก่ 

ได้แก่ โครงการ KTB CSR KIDS CAMP และผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ของ  

แต่ละโครงการในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด ทุกวัตถุประสงค์ ด้านกีฬา พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยระดับ       

ความคิดเห็นต่อกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด โดยโครงการท่ีมีค่าเฉลี่ย

อยู่ในระดับมากท่ีสุดได้แก่ โครงการ KTB เยาวชนคนรักบอลและผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อ

วัตถุประสงค์ตา่งๆของแตล่ะโครงการในระดับเห็นดว้ยมากที่สุด ทุกวัตถุประสงค์ 

ABSTRACT 

 The objective of this independent study was to study the perception of customers in Mueang Chiang Rai 

District towards corporate social responsibility activities of Krung Thai Bank Public Company Limited based on the 

concept and theory of customer perception towards corporate social responsibility by Krung Thai Bank, which aimed 

at creating knowledge in 4 dimensions namely education, arts and culture, society and the environment, and sports.  

The study focused on CSR-after-Process by Krung Thai Bank, which was in line with CSR by corporates for the 

development of communities and society, as well as the environment.  The data for this study was collected using 

questionnaire distributed to 400 Krung Thai Bank’s customers in Mueang Chiang Rai District.  The data was 

analyzed using descriptive statistics namely frequency, percentage and mean. 

 From the study, it was found that most questionnaire respondents were female, 40-49 years old, single, 

and are government officials or state enterprise employees.  Their monthly income was 10,001-20,000 baht and 

20,001-30,000 baht.  Most held Bachelor’s degree. 

 The results of the study of customer perception towards the 4 dimensions of Krung Thai Bank’s CSR 

activities showed that in Education, the questionnaire respondents perceived about Krung Thai Young Business 

People Project the most.  In Arts and culture, the respondents perceived about the Conservation of Thailand’s 

Traditions and Important Religious Days Project the most.  In society and the environment, the respondents perceived 

about Krung Thai Green Heart Project the most.  In sports, the respondents perceived about Supports for Thailand’s 

International Boxing Association Project the most. 

 From the study of customer opinion towards CSR activities in the 4 dimension, it was found that in 

education, the respondents ranked the overall CSR activities at the “agree” level.  The project that was ranked the 
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highest was Krung Thai Weaving Dream for New Graduates Project, and the respondents agreed with all project’s 

objectives.  In arts and culture, the respondents ranked the overall CSR activities at the “agree” level. The project 

that was ranked the highest was the Conservation of Thailand’s Traditions and Important Religious Days Project, and 

the respondents agreed with all project’s objectives.  In society and the environment, the respondents ranked the 

overall CSR activities at the “agree” level.  The project that was ranked the highest was KTB CSR Kids Camp 

Project, and the respondents agreed with all project’s objectives.  In sports, the respondents ranked the overall CSR 

activities at the “agree” level.  The project that was ranked the highest was KTB Young People Loving Balls Project, 

and the respondents agreed with all project’s objectives.        

บทน า 

จากสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบันท าให้ทุกภาคธุรกิจหันมาให้ความสนใจและความส าคัญกับเร่ืองของ      

การรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) มากขึ้น เพราะเปรียบเสมือนเป็นกลไกและกลยุทธ์ท่ี

สามารถสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจได้ ภาคธุรกิจต้องมีความใส่ใจกับผู้ท่ีมีส่วนได้เสียท่ีสามารถสร้างผลกระทบโดยตรง

ต่อธุรกิจ  หรือผู้ท่ีสร้างผลกระทบทางอ้อมต่อธุรกิจนั้น รวมไปถึงพนักงาน ลูกค้าหรือคู่ค้าต่างๆ ตลอดจนชุมชนท่ีอยู่ใน

สิ่งแวดล้อมของธุรกิจนัน้ ยิ่งธุรกิจสามารถสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีและมีการมสี่วนร่วมท่ีดี ธุรกิจก็จะได้รับการยอมรับจาก

สังคมและจะสามารถด าเนินธุรกิจให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง  องค์กรต่างๆ จึงท ากิจกรรมในเร่ืองของการรับผิดชอบต่อ

สังคม ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงการปรับตัว  ปรับแนวคิดให้มุ่งไปสู่องค์กรท่ีมีส่วนต่อความรับผิดชอบต่อสังคม  

นอกเหนอืจากการแสวงหาผลก าไรอันเป็นวัตถุประสงค์หลักของกิจการโดยท่ัวไป  ซึ่งถือเป็นการด าเนนิธุรกิจภายใต้หลัก

จริยธรรมและการก ากับท่ีดีควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสังคมและสิ่งแวดล้อม   เพื่อน าไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน 

(ผศ.ดร.พพิัฒน์ นนทนาธรณ์, 2553) 

 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ในฐานะท่ีเป็นธนาคารพาณิชย์ชั้นน าท่ีมีความมั่งคงยาวนานกว่า 40 ปี  

ด าเนินธุรกิจโดยมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าและประชาชนท่ัวไป ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการท่ีหลากหลายและ 

มีเครือข่ายครอบคลุมท่ัวประเทศ   ธนาคารเป็นกลไกส าคัญในการสนับสนุนนโยบายของรัฐ เพื่อการขับเคลื่อนระบบ

เศรษฐกิจของประเทศ ธนาคารมีการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล (CG : Corporate Governance) มีความโปร่งใส  

บนพืน้ฐานของคุณธรรมและจริยธรรม ด้วยการตระหนักถึงความส าคัญของการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง

ท่ีดีและมีความรับผิดชอบต่อผู้เกี่ยวข้อง  ธนาคารยังคงด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

(CSR : Corporate Social Responsibility) และก าหนดเป็นพันธกิจส าคัญท่ีส่งเสริมการสร้างทุนทางปัญญา เพื่อสร้างสังคม

แห่งการเรียนรู้ในสังคมไทยอย่างจริงจัง มาตั้งแต่ปี 2545 โดยธนาคาร สนับสนุนและส่งเสริมให้สังคมมีการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืนและเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวติท่ีดี โดยไมท่ าลายสิ่งแวดล้อม ด้วยแนวนโยบายของผู้บริหารทุกระดับ  ความร่วมมือของ

พนักงานทุกภาคส่วน ตา่งมสี่วนร่วมในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับสังคมและมีสว่นร่วมสร้างกระบวนการคิด อันน าไปสู่

การพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งผลดีต่อสังคมในวงกว้าง โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างทุนทางปัญญา ด้วยการด าเนิน

กิจกรรมผ่านโครงการตา่งๆ  โครงการ CSR ของธนาคารมุ่งการเสริมสร้างทุนทางปัญญาใน 4 มติ ิทัง้มิตใินดา้นการศึกษา 
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ศลิปวัฒนธรรม สังคมและสิ่งแวดลอ้ม และด้านกีฬา เชน่ โครงการกรุงไทยสานฝันสูบั่ณฑิต กรุงไทยสานฝันโรงเรียนดใีกล้

บ้าน กรุงไทยยุววาณิช โครงการปลูกตน้กล้าความดี กรุงไทยตน้กล้าสีขาว โครงการ CSR Kids Camp  และโครงการ KTB 

เยาวชนคนรักกีฬา เป็นต้น  การด าเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของธนาคารเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดย 

องค์รวม  อีกท้ังยังท าให้ประชาชนรู้จักธนาคารมากยิ่งขึ้นและเป็นการสร้างภาพลักษณ์ ท่ีดีให้กับธนาคารอีกด้วย 

(ธนาคารกรุงไทย, 2555: ออนไลน์)   

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) จังหวัดเชยีงราย เป็นธนาคารท่ีมผีลประกอบการทางด้านเศรษฐกิจท่ีดขีึน้อย่าง

ตอ่เนื่อง เนื่องจากจังหวัดเชยีงรายมศีักยภาพและโอกาสท่ีดใีนต าแหนง่ยุทธศาสตร์ทางภูมศิาสตร์ท่ีเอื้อตอ่การเจรญิเตบิโต

ทางเศรษฐกิจ เนื่องจากมีความได้เปรียบจากระบบคมนาคมขนส่งเครือข่ายโลจิสติกส์ท่ีเชื่อมโยงกับประเทศ  พม่า ลาว

และจีนตอนใต้ ท้ังทางบก ทางน้ าและทางอากาศ และเป็นเมืองหน้าด่านเศรษฐกิจ  (Gateway) ของประเทศไทย    

ท าให้การค้าปริมาณชายแดนมีปริมาณการค้าเพิ่มขึ้นจากปี 2554 มูลค่า 29,771.51 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นร้อยละ 41.25  

อีกท้ังเป็นศูนย์กลาง GMS ในด้านการพาณิชย์ การศึกษา แหล่งท่ีอยู่อาศัยและธุรกิจบริการส่งผลให้มีการใช้บริการของ

ลูกค้าที่เพิ่มขึ้นมากจากลูกค้าในจังหวัดและลูกค้าจากตา่งประเทศ (ส านักงานพาณิชยจ์ังหวัดเชยีงราย, 2556: ออนไลน์)     

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ในอ าเภอเมืองจังหวัดเชียงราย ท้ัง 8 สาขา สังกัดส านักงานเขตเชียงราย  

มกีารจัดกิจกรรมดา้นความรับผิดชอบตอ่สังคมอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นสาขาหลักของส านักงานเขตเชยีงรายในการรับ

นโยบายจากส านักงานใหญ่ของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ในเร่ือง CSR มาด าเนินงานตามแผนงาน และจากข้อมูล

จากธนาคารกรุงไทย ส านักงานเขตเชยีงราย (2556) ในการจัดกิจกรรม CSR ของธนาคารกรุงไทย เช่นโครงการกรุงไทย

สานฝันโรงเรียนดใีกล้บ้าน  โครงการกรุงไทยอาสา  โครงการต้นกล้าสีขาว  โครงการ CSR Kids Camp โครงการยุววาณิช 

เป็นต้น พบว่าการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของลูกค้าในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดเชียงราย   

มีสัดส่วนท่ีเพิ่มขึ้นจากปี 2554 และ 2555 เพิ่มเป็นร้อยละ 43 และร้อยละ 57 ตามล าดับ  และจากการจัดกิจกรรม

ดังกล่าวท าให้ธนาคารเห็นว่าการศึกษาการรับรู้ของลูกค้าต่อการด าเนินกิจกรรม CSR มีความส าคัญ เนื่องจากการท า 

CSR เป็นรากฐานส าคัญท่ีจะท าให้ธนาคารเติบโตทางธุรกิจได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง รวมถึงส่งเสริมการสร้างความเชื่อมั่น

ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของธนาคาร โดยเฉพาะลูกค้าท่ีมีความส าคัญท่ีจะช่วยสะท้อนให้เห็นถึงความส าเร็จของการ

เติบโตทางธุรกิจของธนาคารโดยตรง ธนาคารเห็นถึงความส าคัญในการเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้เข้ามามีส่วนร่วมภายใต้  

การด าเนินโครงการต่างๆตามกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชน   ธนาคาร

ตระหนักและให้ความส าคัญกับเสียงตอบรับจากการร่วมกิจกรรมCSR ของลูกค้า อีกท้ังยังมีการด าเนินการส ารวจ    

ความพงึพอใจของลูกค้าในการเข้ามาใชบ้ริการทางธุรกรรมการเงิน เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์และ

บริการท่ีเหมาะสม รวมถึงการออกแบบการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการ CSR ท่ีมีประโยชน์และตรงต่อความ

ตอ้งการของลูกค้า อันจะส่งผลตอ่ความพงึพอใจของลูกค้าท่ีมีตอ่ธนาคารในระยะยาว  อีกท้ังยังเกิดผลในด้านการสื่อสาร

และความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างธนาคารกับลูกค้า และในปัจจุบันการสร้างธุรกิจให้เติบโตแบบยั่งยืนในภาวะท่ีมีการแข่งขัน

จ าเป็นต้องอาศัยกลุ่มลูกค้าท่ีภักดีต่อองค์กรอย่างเหนียวแน่น ส าหรับองค์กรท่ีสามารถยึดครองใจและความภักดีจาก

ลูกค้าได้ยาวนาน   ย่อมต้องมี “ความดี”  อยู่ในตัวท่ีจะก่อให้เกิดความยั่งยืนของธุรกิจนั้นๆ ดังนั้นธนาคารจึงน า          

ความรับผิดชอบต่อสังคมมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในองค์กร  เพื่อการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืนและส่งผลท่ีดีต่อภาพลักษณ์

ของธนาคารอีกดว้ย   
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 ดังนั้นจากข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม CSR และผลประกอบการของธนาคารท่ีเพิ่มขึ้นจากยุทธศาสตร์ทาง

ภูมิศาสตร์ท่ีเอื้อต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัด ถือเป็นส่วนส าคัญท่ีท าให้ธนาคารมีความเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจท่ีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  อีกท้ังการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีจะช่วยส่งเสริมและสร้างการรับรู้ท่ีมีคุณค่าของลูกค้าต่อ

องคก์รได้ดยีิ่งขึน้  

กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา 

การศึกษาคร้ังนี้  ศึกษาการรับรู้ของลูกค้าในอ าเภอเมืองเชยีงรายต่อกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ตามกรอบแนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการรับรู้ของลูกค้าท่ีมีต่อกิจกรรมด้านต่างๆ 

ตามโครงการ CSR ของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ซึ่งมุ่งเสริมสร้างทุนทางปัญญาใน 4  มิติ ได้แก่ ด้านการศึกษา 

ศิลปวัฒนธรรม สังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านกีฬา โดยจะท าการศึกษาการรับรู้ของลูกค้าเฉพาะกิจกรรมภายนอก  

(CSR-after-Process) ของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) เป็นหลัก ซึ่งกิจกรรมภายนอกเหล่านี้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ

ในเร่ือง CSR ของสถาบันธุรกิจเพ่ือสังคม ในสว่นการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  เนื่องจาก

ลูกค้าจะทราบเฉพาะกิจกรรมภายนอก (CSR-after-Process) มากกว่าการรับรู้กิจกรรมภายใน (CSR-in-Process)   

และกิจกรรมภายนอกจะสะท้อนให้เห็นถึงการรับรู้และมุมมองของลูกค้าในกิจกรรมด้านความรับผิดชอบท่ีธนาคาร

ตอ้งการสื่อสารให้ลูกค้ารับรู้โดยตรง อีกท้ังศึกษาความคิดเห็นของลูกค้าท่ีมีต่อกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมท้ัง  

4 มติขิองธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

 

วิธีการศึกษา 

      1. ขอบเขตการศกึษา 

ขอบเขตในการศึกษาคร้ังนี้  จะศึกษาการรับรู้ของลูกค้าในอ าเภอเมืองเชียงรายตอ่กิจกรรมด้านความรับผิดชอบ

ตอ่สังคมของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ตามกรอบแนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการรับรู้ของลูกค้าท่ีมีต่อกิจกรรมดา้น

ต่างๆตามโครงการ CSR ของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ซึ่งมุ่งเสริมสร้างทุนทางปัญญาใน 4  มิติ ได้แก่  

ด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม สังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านกีฬา โดยจะท าการศึกษาการรับรู้ของลูกค้าเฉพาะกิจกรรม

ภายนอก (CSR-after-Process) ของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) เป็นหลัก ซึ่งกิจกรรมภายนอกเหล่านี้สอดคล้องกับ

แนวปฏบัิตใินเร่ือง CSR ของสถาบันธุรกิจเพ่ือสังคม ในสว่นการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม และการดูแลรักษาสิ่งแวดลอ้ม   

 2. ขั้นตอนการศกึษา 

  1. การก าหนดหลักการและเหตุผลในการศึกษา  

  2. ก าหนดวัตถุประสงค์ในการศกึษา 

  3. ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

  4. ก าหนดกรอบแนวคิด ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  5. ออกแบบเครื่องมือท่ีใชใ้นการศึกษา คือ แบบสอบถาม 
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  6. รวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ผลและอภิปรายผลการศึกษา 

  7. น าเสนอผลการศึกษา 

3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ ได้แก่ ลูกค้าในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ท่ีมาใช้บริการของธนาคารกรุงไทย 

จ ากัด (มหาชน) ท้ัง 8 สาขา ได้แก่ สาขาเชียงราย สาขาห้าแยกพ่อขุนเม็งราย  สาขาบ๊ิกซีเชียงราย   สาขาตลาดป่าก่อ  

สาขาตลาดบ้านดู่ สาขาเด่นห้า สาขาเซนทรัลพลาซ่าเชียงราย และสาขาศูนย์ราชการเชียงราย  ซึ่งไม่ทราบจ านวนท่ี

แน่นอนเนื่องจากธนาคารไม่ได้เก็บข้อมูลตามรายชื่อลูกค้า และเนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่ชัด จึงใช้วิธี     

เลอืกกลุ่มตัวอย่างของ Seymour Sudman   โดยเปิดตารางเพ่ือเลอืกกลุ่มตัวอยา่งจากลูกค้าในอ าเภอเมอืงเชียงรายท่ีมาใช้

บริการธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ก าหนดขนาดตัวอย่างเพื่อใช้ในการศึกษาคร้ังนี้จ านวน 400 ราย   โดยแบ่งเป็น   

สาขาละ 50 ราย (กุณฑล ีรื่นรมย์, 2549: 187) โดยจะท าการเก็บขอ้มูลแบบตามสะดวกจากกลุ่มตัวอยา่ง 

4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  

  ใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลจากลูกค้าในอ าเภอเมืองเชียงราย  ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) จ านวน 400 ราย 

โดยใชก้ารตอบแบบสอบถาม 

ผลการศึกษา 

ส่วนที่ 1  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผลการศึกษาพบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมีจ านวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 53.0 และเพศชาย 

จ านวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 47.0 ส่วนใหญ่มอีายุ 40-49 ปี จ านวน132 คน คิดเป็นร้อยละ 33.0 รองลงมาคือ ช่วงอายุ 

30-39 ปี จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 27.0 และส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 47.0 

รองลงมาคือ สถานภาพแต่งงานจ านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 46.0 โดยประกอบอาชีพ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวสิาหกิจ

มากท่ีสุด จ านวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 49.0 รองลงมาคือพนักงานบริษัทเอกชนและรับจ้าง/อาชพีอสิระ จ านวน 56 คน 

คิดเป็นร้อยละ 14.0 ซึ่งมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท และ 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 108 คน  

คิดเป็นร้อยละ 27.0 รองลงมาคือ 30,001 – 30,000 บาท จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 19.0 และผู้ตอบแบบสอบถามมี

การศึกษาระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด จ านวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 56.0 รองลงมา คือ ระดับปริญญาโท จ านวน 80 

คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 และระดับอนุปริญญา/ปวส.หรือเทียบเท่า จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.0 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ของลูกค้าต่อกิจกรรมด้านต่างๆ  ตามโครงการ CSR ใน 4 มิติของ

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

ตอนที่ 2.1 การรับรู้ของลูกค้าต่อกิจกรรมด้านต่างๆ ตามโครงการ CSR ใน 4 มิติของธนาคารกรุงไทย 

จ ากัด (มหาชน) ได้แก่ ด้านการศกึษา ศิลปวัฒนธรรม สังคมและสิ่งแวดล้อม และด้านกีฬา   

 ผลการศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้ของลูกค้าตอ่กิจกรรมด้านต่างๆ ตามโครงการ CSR ใน 4 มิติของธนาคารกรุงไทย 

จ ากัด (มหาชน) ได้แก่ ด้านการศึกษา ศลิปวัฒนธรรม สังคมและสิ่งแวดลอ้มและด้านกฬีา โดย 
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 ด้านการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้โครงการกรุงไทยยุววาณิชมากท่ีสุด จ านวน 340 คน  

คิดเป็นร้อยละ 85.0 รองลงมา  คือ  โครงการต้นกล้าสีขาว จ านวน 280 คน คิดเป็นร้อยละ 70 .0   โครงการกรุงไทย   

สานฝันสู่บัณฑิต จ านวน 212 คนคิดเป็นร้อยละ 53 .0 และโครงการกรุงไทยสานฝันโรงเรียนดีใกล้บ้าน จ านวน 180 คน  

คิดเป็นร้อยละ 45.0 ตามล าดับ 

 ด้านศิลปวัฒนธรรม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้โครงการร่วมสืบทอดประเพณีและวันส าคัญทาง

พระพุทธศาสนาของประเทศไทยมากท่ีสุด จ านวน 400 คน คิดเป็นร้อยละ 100.0 รองลงมา คือ โครงการหอศิลป์กรุงไทย

จ านวน 276 คน คิดเป็นร้อยละ 69 .0 โครงการกรุงไทยสานศิลปวัฒนธรรม จ านวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 50 .0  

และโครงการสวนประติมากรรมกรุงไทย จ านวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 43.0 ตามล าดับ 

 ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้โครงการกรุงไทย หัวใจสีเขียว  มากท่ีสุด 

จ านวน 368 คน คิดเป็นร้อยละ 92.0 รองลงมาคือ โครงการกรุงไทยอาสา จ านวน 296 คน คิดเป็นร้อยละ 74.0 โครงการ

กรุงไทยสนับสนุนอาหารกลางวัน ส าหรับโรงเรียนขาดโอกาส จ านวน 268 คน คิดเป็นร้อยละ 67.0 และโครงการ KTB 

CSR KIDS CAMP จ านวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 49.0 ตามล าดับ 

 ด้านกีฬา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้โครงการสนับสนุนสมาคมมวยสากลแห่งประเทศไทยมากท่ีสุด 

จ านวน 308 คน    คิดเป็นร้อยละ 77.0    รองลงมา คือ โครงการ KTB เยาวชนคนรักบอล จ านวน 228 คน   คิดเป็น  

ร้อยละ 57.0   และโครงการสนับสนุนสมาคมฟันดาบสมัครเล่นแห่งประเทศไทย    ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จ            

พระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จ านวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 43.0 ตามล าดับ 

ตอนที่  2.2  ความคิดเห็นของลูกค้าที่มีต่อกิจกรรมด้านต่างๆตามโครงการ CSR ใน 4 มิติของ

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ได้แก่ ด้านการศกึษา ศิลปวัฒนธรรม สังคมและสิ่งแวดล้อม และด้านกีฬา   

 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของลูกค้ าท่ีมีต่อกิจกรรมด้านต่างๆ ตามโครงการ CSR ใน  4 มิติ 

ของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ได้แก่ ด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม สังคมและสิ่งแวดล้อม และด้านกีฬา   

โดยการวเิคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอยา่งต่อกิจกรรมด้านความรับผิดชอบตอ่สังคมของธนาคารกรุงไทย 

จ ากัด (มหาชน) ซึ่งได้แบ่งเป็นด้านต่างๆ ตามโครงการ CSR ใน 4 มิติของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ได้แก่  

มติดิ้านการศกึษา มิติดา้นศลิปวัฒนธรรม มิติดา้นสังคมและสิ่งแวดลอ้ม และมิตดิ้านกฬีาโดย 

ด้านการศึกษา พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อกิจกรรมด้านความรับผิดชอบ      

ตอ่สังคมในมติดิ้านการศกึษาในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นดว้ยมากที่สุด 

เมื่อพิจารณาแต่ละโครงการ พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อกิจกรรมด้าน         

ความรับผิดชอบตอ่สังคมในโครงการต่างๆ  ในภาพรวมอยูใ่นระดับเห็นดว้ยมากที่สุดทุกโครงการ โดยโครงการท่ีมีคา่เฉลี่ย

ระดับความคิดเห็นในภาพรวมต่อกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในมิติด้านการศึกษามากท่ีสุดได้แก่ โครงการ

กรุงไทยสานฝันสูบั่ณฑิต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.92 รองลงมา คือโครงการกรุงไทยยุววาณิช มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 โครงการ

กรุงไทยสานฝัน โรงเรียนดใีกล้บ้าน มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 และโครงการตน้กล้าสขีาว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 ตามล าดับ 

และเมื่อพิจารณาวัตถุประสงค์ของโครงการต่างๆ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น      

ต่อวัตถุประสงค์ตา่งๆ ของแต่ละโครงการในระดับเห็นดว้ยมากที่สุด ทุกวัตถุประสงค์ 
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ด้านศิลปวัฒนธรรม พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นตอ่กิจกรรมด้านความรับผิดชอบ

ตอ่สังคมในมติดิ้านศิลปวัฒนธรรมในภาพรวมอยูใ่นระดับเห็นดว้ยมากที่สุด 

เมื่อพิจารณาแต่ละโครงการ   พบว่า   ผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อกิจกรรมด้าน      

ความรับผิดชอบต่อสังคมในโครงการต่างๆ ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุดทุกโครงการ โดยโครงการท่ีมีค่าเฉลี่ย

ระดับความคดิเห็นในภาพรวมต่อกิจกรรมดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมในมิติดา้นศลิปวัฒนธรรมมากที่สุดได้แก่ โครงการ

ร่วมสืบทอดประเพณีและวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาของประเทศไทย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 รองลงมา คือโครงการ

สวนประติมากรรมกรุงไทย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 โครงการหอศลิป์กรุงไทย มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74 และโครงการกรุงไทย  

สานศิลปวัฒนธรรม มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 ตามล าดับ 

และเมื่อพิจารณาวัตถุประสงค์ของโครงการต่างๆ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อ

วัตถุประสงค์ตา่งๆ ของแต่ละโครงการในระดับเห็นดว้ยมากที่สุด ทุกวัตถุประสงค์ 

ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อกิจกรรมด้าน          

ความรับผิดชอบตอ่สังคมในมติดิ้านสังคมและสิ่งแวดลอ้มในภาพรวมอยูใ่นระดับเห็นดว้ยมากที่สุด 

เมื่อพิจารณาแต่ละโครงการ พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อกิจกรรมด้านความ

รับผิดชอบต่อสังคมในโครงการต่างๆในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุดทุกโครงการ โดยโครงการท่ีมีค่าเฉลี่ยระดับ

ความคิดเห็นในภาพรวมต่อกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในมิติด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมมากท่ีสุดได้แก่ 

โครงการKTB CSR KIDS CAMP มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.88 รองลงมา คือโครงการกรุงไทยสนับสนุนอาหารกลางวัน ส าหรับ

โรงเรียนขาดโอกาส มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 โครงการกรุงไทยอาสา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 และโครงการกรุงไทย  

หัวใจสีเขียว มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66  ตามล าดับ 

และเมื่อพิจารณาวัตถุประสงค์ของโครงการต่างๆ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น       

ตอ่วัตถุประสงค์ตา่งๆ ของแต่ละโครงการในระดับเห็นดว้ยมากที่สุด ทุกวัตถุประสงค์ 

ด้านกีฬา พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม     

ในมติดิ้านกฬีาในภาพรวมอยูใ่นระดับเห็นดว้ยมากที่สุด 

 เมื่อพิจารณาแต่ละโครงการ พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อกิจกรรมด้าน        

ความรับผิดชอบต่อสังคมในโครงการต่างๆ ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุดทุกโครงการ โดยโครงการท่ีมีค่าเฉลี่ย

ระดับความคิดเห็นในภาพรวมต่อกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในมิติด้านกีฬามากท่ีสุด ได้แก่ โครงการKTB 

เยาวชนคนรักบอล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.92 รองลงมา คือโครงการสนับสนุนสมาคมฟันดาบสมัครเล่นประเทศไทย ใน    

พระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.91 และโครงการสนับสนุน

สมาคมมวยสากลแห่งประเทศไทย มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 ตามล าดับ 

และเมื่อพิจารณาวัตถุประสงค์ของโครงการต่างๆ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น        

ตอ่วัตถุประสงค์ตา่งๆ ของแต่ละโครงการในระดับเห็นดว้ยมากที่สุด ทุกวัตถุประสงค์ 
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ส่วนที่   3 ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของลูกค้าที่มีต่อกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม            

ของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

ผู้ตอบแบบสอบถาม  มขี้อเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมดา้นสังคมของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) คือ 

 1. ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ควรมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านสังคมภายในพื้นท่ีสาขาเพิ่มขึ้น 

เนื่องจากสาขาเป็นสถานท่ีท่ีลูกค้ามโีอกาสเกิดการรับรู้ในกิจกรรมตา่งๆมากท่ีสุด 

 2. ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ควรมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านสังคมผ่านสื่อต่างๆ มากขึ้น ได้แก่ 

โทรทัศน์ วิทยุ อนิเตอร์เนต  เป็นต้น และเนน้ประชาสัมพันธ์ให้ตรงกับกลุม่เป้าหมาย 

 3. ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ควรมีการน าเสนอภาพกิจกรรมหรือความส าเร็จจากการท ากิจกรรม       

ด้านสังคม น าจัดแสดงท่ีสาขาเพื่อให้ลูกค้าได้รับรู้ความส าเร็จของกิจกรรมตา่งๆ มากยิ่งขึ้น 

 4. กิจกรรมดา้นสังคมในบางโครงการ ควรจะปรับให้เข้ากับวิถีชีวิตของลูกค้าในแตล่ะพื้นท่ี 

 5. ควรเนน้การมีสว่นร่วมของลูกค้าในกิจกรรมดา้นสังคมตา่งๆ ให้มากขึ้น 

การอภิปรายผลการศึกษา 

จากผลการศึกษากิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมท้ัง 4 มิติ  พบว่า  ลูกค้ามีการรับรู้ต่อกิจกรรมด้าน   

ความรับผิดชอบตอ่สังคมของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  ดังนี้ 

มิติด้านการศึกษา การรับรู้ของลูกค้าต่อกิจกรรมด้านต่างๆ ตามโครงการ CSR ในมิติด้านการศึกษาของ

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ได้ท าการศึกษาโดยการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลท่ีแสดงวา่ลูกค้ารับรู้หรือไม่รับรู้ใน

กิจกรรมด้านต่างๆ ตามโครงการ CSR พบว่า ลูกค้ามีการรับรู้ในภาพรวมของทุกโครงการจ านวนมากกว่าร้อยละ 50 

จ านวน 3 โครงการ โดยโครงการกรุงไทยยุววาณิช มีการรับรู้ร้อยละ 85.0  โครงการต้นกล้าสขีาว มกีารรับรู้ร้อยละ 70.0 

และโครงการกรุงไทยสานฝันสู่บัณฑิต มกีารรับรู้ร้อยละ 53.0  

 มิติด้านศิลปวัฒนธรรม การรับรู้ของลูกค้าต่อกิจกรรมด้านต่างๆ ตามโครงการCSR ในมิติด้านศิลปวัฒนธรรม

ของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ได้ท าการศึกษาโดยการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลท่ีแสดงว่าลูกค้ารับรู้หรือไม่

รับรู้ในกิจกรรมด้านต่างๆ ตามโครงการ CSR พบว่า ลูกค้ามีการรับรู้ในภาพรวมของทุกโครงการจ านวนมากกว่าร้อยละ 

50 จ านวน 3โครงการ โดยโครงการร่วมสืบทอดประเพณีและวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาของประเทศไทย มีการรับรู้

ร้อยละ 100.0 โครงการหอศิลป์กรุงไทย มีการรับรู้ร้อยละ 69.0 และโครงการกรุงไทย สานศิลปวัฒนธรรม มีการรับรู้  

ร้อยละ 50.0   

มติิด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม การรับรู้ของลูกค้าต่อกิจกรรมด้านตา่งๆ ตามโครงการ CSR ในมิตดิ้านสังคมและ

สิ่งแวดล้อมของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ได้ท าการศึกษาโดยการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลท่ีแสดงว่าลูกค้า

รับรู้หรือไม่รับรู้ในกิจกรรมด้านต่างๆ ตามโครงการ CSR พบว่า ลูกค้ามีการรับรู้ในภาพรวมของทุกโครงการจ านวน

มากกว่าร้อยละ 50 จ านวน 3 โครงการ โดยโครงการกรุงไทย หัวใจสีเขียว  มีการรับรู้ร้อยละ 92.0  โครงการกรุงไทย
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อาสา มีการรับรู้ร้อยละ 74.0 และโครงการกรุงไทยสนับสนุนอาหารกลางวัน ส าหรับโรงเรียนขาดโอกาส มีการรับรู้     

ร้อยละ 67.0            

มิติด้ านกีฬา พบว่า  การรับ รู้ของลูกค้ าต่อกิจกรรมด้านต่างๆ  ตามโครงการ CSR ในมิติด้ านกีฬา  

ของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ได้ท าการศึกษาโดยการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลท่ีแสดงว่าลูกค้ารับรู้หรือไม่

รับรู้ในกิจกรรมด้านต่างๆ ตามโครงการ CSR พบว่า ลูกค้ามีการรับรู้ในภาพรวมของทุกโครงการจ านวนมากกว่าร้อยละ 

50  จ านวน 2 โครงการ โดยโครงการสนับสนุนสมาคมมวยสากลแห่งประเทศไทย มีการรับรู้ร้อยละ 77.0 และโครงการ 

KTB เยาวชนคนรักบอล มีการรับรู้ร้อยละ 57.0    

ในส่วนของความคิดเห็นของลูกค้าท่ีมีต่อกิจกรรมด้านต่างๆ ตามโครงการ CSR ใน 4 มิติของธนาคารกรุงไทย 

จ ากัด (มหาชน) ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านศลิปวัฒนธรรม ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และด้านกีฬา  ผลการศึกษาพบว่า

ระดับความคิดเห็นของลูกค้าท่ีมีต่อกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่างๆ ตามโครงการ CSR ใน 4 มิติของ

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาของลัดดา ห้าหาบ  (2553) เร่ืองภาพลักษณ์ด้านการแสดง  

ความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  และการศึกษาของ

พักตร์ศุภางค์ ศรีสวัสดิ์ (2554) เร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) กับภาพลักษณ์ขององค์กร         

เครอืซิเมนต์ไทย (SCG) ในมุมมองผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มดีังนี้ 

มติิด้านการศึกษา พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อกิจกรรมด้านความรับผิดชอบตอ่สังคมในมิติด้าน

การศึกษาในภาพรวมของแต่ละโครงการอยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุดทุกโครงการ  ซึ่งไม่สอดคล้องกับการศึกษา         

ของพักตร์ศุภางค์ ศรีสวัสดิ์ (2554) เร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) กับภาพลักษณ์ขององค์กร

เครือซิเมนต์ไทย (SCG) ในมุมมองผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อ        

เครอืซิเมนต์ไทยท่ีได้ช่วยเหลอืสังคมโดยการสร้างมูลนิธิท่ีสนับสนุนด้านการศึกษาอยู่ในระดับเห็นดว้ย ซึ่งการศึกษาของลัด

ดา ห้าหาบ (2553) ไมไ่ด้มีการศึกษาไว้ 

มติดิ้านศิลปวัฒนธรรม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอ่กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในมิติ

ด้านศิลปวัฒนธรรมในภาพรวมของแต่ละโครงการอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุดทุกโครงการ ซึ่งไมส่อดคล้องกับการศกึษา

ของลัดดา ห้าหาบ (2553)เร่ืองภาพลักษณ์ดา้นการแสดงความรับผิดชอบตอ่สังคมของธนาคารพัฒนาวสิาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ท่ีผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของบริษัทในด้านการประพฤติ

ปฏิบัติภายในกรอบของกฎหมายและขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมไทยอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก  ซึ่งการศึกษาของ

พักตร์ศุภางค์ ศรีสวัสดิ์ (2554) ไมไ่ด้มีการศึกษาไว้ 

มติดิ้านสังคมและสิ่งแวดลอ้ม พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามคิดเห็นต่อกิจกรรมดา้นความรับผิดชอบตอ่สังคม

ในมิตดิ้านสังคมและสิ่งแวดล้อมในภาพรวมของแตล่ะโครงการอยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุดทุกโครงการ ซึ่งไม่สอดคล้อง

กับการศึกษาของลัดดา ห้าหาบ (2553) เร่ืองภาพลักษณ์ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารพัฒนา

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ท่ีผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของบริษัท

ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมและด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง และไม่สอดคล้อง

กับการศึกษาของพักตร์ศุภางค์ ศรีสวัสดิ์  (2554) เร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)  
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กับภาพลักษณ์ขององค์กรเครอืซิเมนต์ไทย (SCG) ในมุมมองผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับ

ความคิดเห็นต่อองคก์รเครอืซิเมนต์ไทย (SCG) ในดา้นการดูแลส่ิงแวดลอ้มอยู่ในระดับเห็นดว้ย  

มติดิ้านกฬีา พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อกิจกรรมดา้นความรับผิดชอบตอ่สังคมในมติดิ้านกฬีาใน

ภาพรวมของแต่ละโครงการอยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุดทุกโครงการ ซึ่งไม่สอดคล้องกับการศึกษาของพักตร์ศุภางค์  

ศรีสวัสดิ์ (2554) เร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) กับภาพลักษณ์ขององค์กรเครือซิเมนต์ไทย 

(SCG) ในมุมมองผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อองค์กรซิเมนต์ไทย (SCG) 

ในดา้นพัฒนาชุมชนและช่วยเหลอืสังคมอยู่ในระดับเห็นดว้ย ซึ่งการศึกษาของ ลัดดา ห้าหาบ (2553) ไมไ่ด้มีการศึกษาไว้ 

ส าหรับในส่วนของการรับรู้และในส่วนของความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีต่อกิจกรรมด้านต่างๆ  

ตามโครงการ CSR  ท่ีพบว่าบางโครงการในด้านต่างๆ ผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้และมีความคิดเห็นท่ีไมส่อดคล้องกับ

การศกึษาที่น ามาอภิปรายผลการศึกษา เนื่องจากโครงการ CSR เป็นโครงการเฉพาะของแตล่ะองค์กร ซึ่งแตล่ะองค์กรจะ

มนีโยบาย วัตถุประสงค์และแผนการด าเนนิงานท่ีเนน้ในการท ากิจกรรม CSR ในดา้นตา่งๆ ท่ีมีความแตกต่างกัน 

ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาเร่ืองการรับรู้ของลูกค้าในอ าเภอเมืองเชียงรายต่อกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ผู้ศึกษาขอน าเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อแนวทางใน   

การก าหนดทิศทางนโยบายการท ากิจกรรมดา้นความรับผิดชอบตอ่สังคมของธนาคาร ดังนี้ 

 1. จากการศึกษาเร่ือง การรับรู้ของลูกค้าในอ าเภอเมืองเชียงรายต่อกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) จะเห็นได้ว่าโครงการท่ีผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้จ านวนมากท่ีสุดคือ โครงการร่วม

สบืทอดประเพณีและวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาของประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการท่ีธนาคารให้ความส าคัญและด าเนิน

โครงการมาตลอดท้ังปี ธนาคารจึงควรด าเนนิการในโครงการนี้อยา่งต่อเนื่องต่อไป เพื่อสร้างการรับรู้และการมสี่วนร่วมใน

โครงการของลูกค้าอย่างสม่ าเสมอ อีกท้ังยังเป็นการส่งเสริมให้ลูกค้าเห็นความส าคัญของประเพณีและวันส าคัญทาง

พระพุทธศาสนาของประเทศไทย  และถือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับธนาคาร ส่วนโครงการท่ีผู้ตอบแบบสอบถาม 

มกีารรับรู้น้อยท่ีสุด คือ โครงการสวนประติมากรรมกรุงไทย ลูกค้าเกิดการรับรู้กิจกรรมและรายละเอยีดของโครงการนี้ได้

น้อย เนื่องจากเป็นโครงการท่ีมีการจัดแสดงนิทรรศการต่างจังหวัด  ดังนั้นธนาคารควรจัดท าสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์และ

เผยแพร่รายละเอียดของกิจกรรมในโครงการนี้เพื่อสร้างการรับรู้ท่ีดีขึ้น  ท้ังนี้ธนาคารอาจน าเสนอโครงการท่ีอยู่ในพื้นท่ี

ของจังหวัดเชียงราย เพื่อให้ลูกค้าเกิดการรับรู้โครงการในมิตินั้นๆ มากยิ่งขึ้น และเป็นการกระตุ้นความสนใจอยากมี 

ส่วนร่วมในโครงการของลูกค้ามากขึน้ดว้ย 

2.  จากการศึกษาเร่ือง การรับรู้ของลูกค้าในอ าเภอเมืองเชียงรายต่อกิจกรรมด้านความรับผิดชอบตอ่สังคมของ

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) จะเห็นได้ว่า โดยภาพรวมผู้ท่ีตอบแบบสอบถามมีการรับรู้ต่อกิจกรรมด้านความ

รับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) มีจ านวนมากกว่าร้อยละ50 อย่างน้อย 2 โครงการในแต่ละมิต ิ

ซึ่งถือได้วา่ลูกค้าเกิดการรับรู้ในการด าเนินงานของแตล่ะโครงการของแตล่ะมิตไิด้เป็นอย่างดี  ดังนั้นธนาคารควรส่งเสริม

และพัฒนาโครงการนั้นๆ ให้ดีมากขึ้นและด าเนินการในแต่ละโครงการอย่างต่อเนื่อง แต่มีบางโครงการท่ีการรับรู้ของ 
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ผู้ตอบแบบสอบถามมีจ านวนน้อยกว่าร้อยละ 50  เนื่องจากอาจจะมีสาเหตุมาจากปัจจัยอื่นๆ เช่น การประชาสัมพันธ์

โครงการต่างๆ ท่ีไม่ชัดเจนและไม่ท่ัวถึง ความรู้ความเข้าใจและการจดจ าได้ของผู้ตอบแบบสอบถาม  เป็นต้น   ดังนั้น

ธนาคารอาจจะต้องมีการแนะน าโครงการ หรือมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมในแต่ละโครงการเพิ่มขึ้น เพื่อให้ลูกค้าเกิด   

การรับรู้โครงการต่างๆในแตล่ะมติิมากขึ้น ท้ังนี้การประชาสัมพันธ์และการแผยแพร่ข่าวสารของโครงการ ควรด าเนนิการ

อย่างต่อเนื่องและสื่อสารให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย โดยผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ท่ีมีความหลากหลาย เช่น 

อินเตอร์เนต  หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ บอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในสาขา  การจัดพื้นท่ีกิจกรรมภายในสาขาและ

เจ้าหน้าท่ีธนาคารให้ค าแนะน า เป็นต้น จะช่วยสร้างการรับรู้ของลูกค้าต่อกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในมิติ

ต่างๆ ได้ดีมากขึ้น อีกท้ังธนาคารควรปรับรูปแบบการด าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการสร้างจุดเด่น

ของแต่ละกิจกรรม การน าเสนอรูปแบบกิจกรรมท่ีหลากหลาย ซึ่งสามารถถ่ายทอดวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจนของโครงการ     

ในแต่ละมิติได้ดี  เพื่อสร้างการรับรู้ของลูกค้าได้ง่ายขึ้น ช่วยกระตุ้นและดึงดูดให้ลูกค้าอยากมีส่วนร่วมในโครงการต่างๆ 

มากขึ้น  

3.  จากการศึกษาเร่ือง การรับรู้ของลูกค้าในอ าเภอเมืองเชยีงรายต่อกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ในส่วนของความคิดเห็นของลูกค้าท่ีมีต่อกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  ใน 4 มิต ิได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านสังคมและสิ่งแวดลอ้ม และด้าน

กีฬา  ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของลูกค้าท่ีมีต่อด้านกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่างๆ ตามโครงการ CSR  ใน     

4 มิติของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) จะเห็นได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อกิจกรรมด้าน              

ความรับผิดชอบต่อสังคมในภาพรวมของแต่ละโครงการอยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุดทุกโครงการ ดังนั้นจึงควรมี         

การพัฒนาและด าเนินการในแต่ละโครงการอย่างต่อเนื่อง   เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญและสนับสนุน

วัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการ  ส าหรับโครงการท่ีมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ใน 5 ล าดับสุดท้ายนั้น  ธนาคารควรปรับ

รูปแบบการด าเนนิงานกิจกรรมดา้นความรับผิดชอบตอ่สังคมในโครงการต่างๆ นี้ โดยอาจจะมกีารก าหนดรูปแบบกิจกรรม

ท่ีสามารถถ่ายทอดวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจนของแต่ละโครงการให้สอดคล้องกับความเป็นไปได้มากขึ้น  เพื่อสื่อให้ลูกค้าเกิด

ความเข้าใจและความเชื่อมั่นในโครงการมากขึ้น   อีกท้ังธนาคารควรพิจารณาความคิดเห็นของลูกค้าเกี่ยวกับโครงการ

ต่างๆ เพื่อธนาคารสามารถน าความคิดเห็นนั้นๆ มาปรับเพื่อน าเสนอรูปแบบกิจกรรมให้หลากหลายและตรงต่อ        

ความต้องการของลูกค้ามากขึ้น เป็นการกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดการรับรู้ ความสนใจ ความเข้าใจและอยากมีส่วนร่วมใน

โครงการตา่งๆ มากขึ้น  

4. จากการศกึษาพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคดิเห็นในระดับเห็นดว้ยมากที่สุดทุกโครงการ ซึ่งแสดงให้เห็น

วา่ ทุกกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สามารถก่อให้เกิดผลดีและประโยชน์

ต่อสังคม โดยโครงการกรุงไทยสานฝันสู่บัณฑิตและโครงการ KTB เยาวชนคนรักบอลถือได้ว่ามีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด  

ซึ่งจะเห็นได้วา่ทัง้สองโครงการเป็นโครงการท่ีได้สร้างโอกาสให้กับคน โดยมอบโอกาสและการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่

เยาวชน ดังนั้นธนาคารจึงควรมีการด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและเป็นการสร้าง

บุคลากรท่ีมีคุณภาพของประเทศสืบตอ่ไป  
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5. ธนาคารควรส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมด้านความรับผิดชอบในทุกๆ มิติอย่างต่อเนื่อง โดยอาจก าหนด

รูปแบบของโครงการตา่งๆ ให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและจัดกิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ

ความตอ้งการและสอดคล้องกับวัฒนธรรมของแตล่ะพื้นท่ี  

6. ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ควรมีการน าเสนอภาพกิจกรรมหรือความส าเร็จจากการท ากิจกรรมด้าน

สังคมในทุกๆ มติิ โดยน าจัดแสดงภายในพื้นท่ีสาขา เพื่อให้ลูกค้ารับรู้เกี่ยวกับกิจกรรมและทราบความส าเร็จของโครงการ

ตา่งๆ ของธนาคารมากขึน้ 

7. จากการด าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) โดยแบ่งประเภท

ของกิจกรรมต่างๆ ของธนาคารกรุงไทยจ ากัด (มหาชน) ใน 4 มิติ คือ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม สังคมและสิ่งแวดล้อม 

และกีฬา ตามรูปแบบการท า CSR ในเชิงยุทธศาสตร์และเชิงสร้างสรรค์  โดยพัฒนากิจกรรมท่ีเกิดความร่วมมือท้ังจาก

ส่วนขององค์กร พนักงานในองค์กร และบุคคลภายนอกองค์กร ตามนโยบายและแผนการจัดกิจกรรม CSR ของธนาคาร 

จะพบวา่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สามารถน าข้อมูลนี้มาประยุกตใ์นการปรับรูปแบบของกิจกรรมจาก CSR-after-

Process เป็น CSR-in-Process เพื่อให้บรรลุผลทางด้านการด าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมากยิ่งขึ้น 

ดังตอ่ไปนี ้

ตารางแสดงรายละเอียดการประยุกต์กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)   

ตามรูปแบบ CSR-in-Process 

กจิกรรมด้านความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม 

CSR-in-Process 

มติดิ้านการศกึษา 

โครงการกรุงไทยสานฝัน  

โรงเรียนดใีกล้บ้าน 

 

 ธนาคารสามารถคัดเลือกผู้ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการต่างๆ เข้ามา

เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรหรือร่วมงานกับธนาคารในอนาคตเนื่องจากเป็น

บุคคลที่มคีวามรู้ ความสามารถ มีทักษะ มีทัศนคติท่ีด ี 

 การปลูกฝังเยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการด าเนินธุรกิจ       

ท่ีโปร่งใส และให้เยาวชนเข้าใจในหลักการท าธุรกิจผ่านการเข้าร่วม

โครงการ จะเป็นพืน้ฐานในการสร้างบุคลากรท่ีดแีก่องค์กรตา่งๆได้ อกีทัง้

ยั งแสดงให้ เห็ นถึ งการด า เนิ นงานและการบ ริหารงาน ท่ีดี ตาม           

หลักบรรษัทภบิาลของธนาคาร 

 

โครงการกรุงไทยตน้กล้าสขีาว 

 

 

โครงการกรุงไทย  

สานฝันสู่บัณฑิต 

โครงการกรุงไทยยุววาณิช 

มติดิ้านศิลปวัฒนธรรม 

โครงการกรุงไทยสานศิลปวัฒนธรรม  พนั ก งานธนาคารสามารถมี ส่ วน ร่วม ในการท ากิ จกรรมด้ าน

ศิลปวัฒนธรรม ซึ่ งจะช่วยให้พนักงานผ่อนคลายจากการท างาน  โครงการสวนประติมากรรมกรุงไทย  

โครงการหอศิลป์กรุงไทย  
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 เกิดความคิดสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจท่ีดใีนการท างานมากขึ้น 

 การอนุรักษ์ประเพณีและวันส าคัญของประเทศไทยผ่านโครงการต่างๆ 

จะท าให้ลูกค้ามีสว่นร่วมและมปีฏสิัมพันธ์ท่ีดกีับพนักงาน รวมท้ังธนาคาร

มากขึ้น 

 การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาเพื่อให้พนักงานใช้เป็น

แหลง่รวมจิตใจ มคีุณธรรมและสร้างความสามัคคี ในองค์กรได้  

โครงการร่วมสบืทอดประเพณีและ 

วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาของ

ประเทศไทย   

 

มติดิ้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

โครงการกรุงไทยหัวใจสีเขียว   พนักงานธนาคารสามารถร่วมกิจกรรมใน ชมรมกรุงไทยอาสา          

เพื่อตอบแทนและให้ความช่วยเหลือสังคม   ถือเป็นสร้างพลังความดี 

เป็นการสร้างจิตส านึกท่ีดแีก่บุคลากรของธนาคาร 

 ธนาคารควรเป็นต้นแบบในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยอาจมีการเสนอ

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมให้พนักงานมีส่วนร่วมมากขึ้น  และมีการจัด

กิจกรรมโครงการกรุงไทย หัวใจสีเขียวเป็นประจ า  

 ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีจิตอาสาด้านความรับผิดชอบต่อ

สังคมและสิ่งแวดลอ้มมากขึ้น 

 ควรมกีารก าหนดนโยบายหรือข้อปฏิบัติของพนักงานท่ีสอดคล้องกับการ

อนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมในองค์กรมากขึ้น เช่น การรณรงค์ให้ลด

การใช้ไฟฟ้าในช่วงพักกลางวัน การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ภายในองค์กรท่ี

เป็นมติรตอ่สิ่งแวดลอ้ม เป็นต้น  

 จากโครงการ KTB CSR KIDS CAMP เยาวชนท่ีเข้าร่วมในโครงการ อาจมี

การคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของธนาคารในการช่วยประชาสัมพันธ์

ธนาคารในเร่ืองการส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนและการอนุรักษ์

สิ่งแวดลอ้ม  

ชมรมกรุงไทยอาสา 

โครงการกรุงไทยสนับสนุนอาหาร

กลางวันส าหรับโรงเรียนขาดโอกาส 

โครงการ KTB CSR KIDS CAMP 

มติดิ้านกีฬา 

การสนับสนุนสมาคมมวยสากล 

แห่งประเทศไทย  
 ธนาคารควรส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมหรือรับรู้กิจกรรมโครงการ

ต่างๆด้านกีฬา เพื่อพนักงานจะได้ช่วยประชาสัมพันธ์หรือกระตุ้นให้

ลูกค้าสนใจในกิจกรรมของโครงการด้านกฬีามากขึ้น 

 บุตรหลานของพนักงานท่ีเข้าร่วมในโครงการ KTB เยาวชนคนรักบอล   

จะชว่ยสร้างความสัมพันธ์และความผูกพันท่ีดตีอ่องค์กรได้  

โครงการ KTB เยาวชนคนรักบอล  

โครงการสนับสนุนสมาคมฟันดาบ

สมัครเล่นแห่งประเทศไทย  ใน 

พระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระบรม

โอรสาธริาชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
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