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 การวจิยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาการใหค้วามหมายและท่ีมาของความหมาย

ของ “ความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์ร” ของ บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) 

และ 2) เพื่อศึกษารูปแบบและกลยุทธ์การดาํเนินงานกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อสร้าง

ภาพลกัษณ์ของบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) 

 ผลการวิจยัพบว่า 1) การให้ความหมายและท่ีมาของ “ความรับผิดชอบต่อสังคมของ

องคก์ร” ของบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความหมาย 

เกิดข้ึนจาก นโยบายขององคก์ร ความรู้สึกนึกคิด ความสนใจ การตระหนกัรู้และการมีส่วนร่วมของ

ผูท่ี้อยูใ่นชุมชนและในองคก์ร ซ่ึงสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ปัจจยั ดงัน้ี ปัจจยัท่ีมาจากทางชุมชน และ 

ปัจจยัท่ีมาจากตวัองคก์ร โดยความหมายท่ีไดจ้ากการวจิยัคร้ังน้ี คือ 1.การคืนกาํไรสู่สงัคมและช่วยเหลือ 

ตอบแทนสังคม  2.การสนองพระราชดาํรัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั  3.การมีจิตสาํนึกต่อ

สังคมและการไม่เอาเปรียบสังคม  4.การทาํเพื่อใหชุ้มชนหรือสังคมรู้จกับริษทัและมีความสัมพนัธ์ท่ีดี

ต่อกนั  5.การสร้างประโยชน์ในทางออ้มใหก้บับริษทั  6.การทาํงานตามนโนบายของบริษทั 2) รูปแบบ

และกลยทุธ์การดาํเนินงานกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ของบริษทั แอดวานซ์ 

อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) โดยมีนโยบายตอบแทนสังคม 4 แนวทางหลกั ไดแ้ก่  1. สนบัสนุน

สถาบนัครอบครัว  2. การเป็นแบบอยา่งท่ีดีในสังคม 3. การใหโ้อกาสและช่วยเหลือสังคม  4. การปลูก

จิตสาํนึกใหพ้นกังานช่วยเหลือสังคม โดยมีกลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

ในรูปแบบ Societal Marketing หรือ กลยทุธ์การตลาด คือ 1. การสร้างความตระหนกั ใหเ้กิดการ

เปล่ียนแปลงทางทศันคติและค่านิยมทางสังคมเก่ียวกบัความสาํคญัของสถาบนัครอบครัว 2. การให้

โอกาสทางสังคมแก่ผูพ้ิการโดยการการรับเขา้ทาํงานในบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั 

(มหาชน)1 3. การสร้างคุณค่าผลิตภณัฑ์และบริการ1 อนัเป็นแนวทางสาํคญัในการขบัเคล่ือนให้   

กลยทุธ์ดา้น CSR และนโยบายทางธุรกิจเป็นเร่ืองเดียวกนัมากยิง่ข้ึน  
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 The objectives of this research 1) study the social meaning & the origins of those 
meanings of Corporate Social Responsibility initiatives (CSR) 2) study the patterns & strategies 
of Corporate Social Responsibility to create the image of Advance Info Service Public Company 
Limited. 
 The results showed 1) the meaning and origins of those meanings of “Corporate 
Social Responsibility” of Advance Info Service Public Company Limited. been occurred from 
the policy of the organization, perceptions, interests, awareness and participation of those in 
the community and the organization which divided by 2 factors, the factors of the community 
& The factors of the organization. The meanings of CSR were interpreted as follows ; 1. To 
returning income or benefits to society and contributing to society 2. To conforming to His 
Majesty the King’s recommendations 3. To awareness of society and not take the advantage 
social advantage 4. To making the company well-known in the community or society and 
establishing a relationship with the company corporation and community 5. To indirectly 
providing benefits for the company 6. To work well for company policy 2) the patterns & strategies 
of Corporate Social Responsibility to create the image of Advance Info Service Public Company 
Limited. with the policy as social 4 guiding principles : 1. Support the family 2. Good role 
model 3. Social occasion 4. Raise an awareness of social workers. The strategy of doing 
business with social responsibility in the form of Societal Marketing or Marketing Strategy 1. 
Awareness to change attitudes and social value on the importance of family. 2. The social 
opportunities for disabled people to get to work in Advance Info Service Public Company 
Limited. 3. To create the value in line products and services. The main key of  approach is 
driving the CSR strategy and business policy in the same way. 
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 วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี สําเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี ดว้ยความกรุณาอยา่งสูงจากอาจารยท่ี์ปรึกษา 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. พิทกัษ ์ศิริวงศ ์ท่ีไดส้ละเวลาให้คาํแนะนาํ ขอ้คิดเห็น ถึงประเด็นต่าง ๆ ใน

การศึกษาและช้ีแนวทางในการแกปั้ญหา การคน้ควา้หาขอ้มูลเพิ่มเติม และไดก้รุณาตรวจสอบแกไ้ข 

ขอ้บกพร่องต่าง ๆ อนัเป็นประโยชน์ในการวเิคราะห์และสรุปผลการศึกษา รวมทั้งการแกไ้ขงานให้

สมบูรณ์ และขอกราบขอบพระคุณคณาจารยท์ุกท่านที่ไดป้ระสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ เพื่อเป็น

พื้นฐานในการวจิยั คร้ังน้ีเป็นอยา่งดียิง่ 

 กราบขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ คุณย่า ท่ีเป็นแรงสนบัสนุนและกาํลงัใจในการเรียน

คร้ังน้ี และเขา้ใจลูกสาวคนน้ีท่ีไม่ค่อยมีเวลาให้ตลอด 2 ปีท่ีผ่านมา ขอบคุณเพื่อน ๆ สมยัประถม 

มธัยม และปริญญาตรี และเพื่อนท่ีทาํงานทุกคน ท่ีช่วยเหลือไม่วา่จะเร่ืองเล็กหรือเร่ืองใหญ่ เพียงแค่

บอก ก็เตม็ใจช่วยเหลือกนัตลอดมา 

 ขอขอบคุณคณะเจา้หน้าท่ีมหาวิทยาลยัศิลปากร ขอบคุณผูด้าํเนินงานโครงการและ

เจา้หนา้ท่ี MBA ทุกท่านท่ีใหค้วามดูแลช่วยเหลือมาตลอดหลกัสูตรการศึกษา ขอบคุณเพื่อนๆMBA 

SU รุ่น 3 และ รุ่น 2 ท่ีใหค้วามช่วยเหลือทั้งเร่ืองเรียน ขอ้มูลต่างๆ และเอกสารในการเตรียมสอบ  

 ขอขอบคุณผูใ้หข้อ้มูลทุกท่านและท่ีมิอาจกล่าวนามไดท้ั้งหมด ณ ท่ีน้ี จนทาํใหง้านวจิยั

ฉบบัน้ีเสร็จสมบูรณ์ลงได ้

 สุดทา้ยน้ี หากงานวิจยัฉบบัน้ีจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรที่กาํลังวางแผนที่จะ

ดาํเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงองค์กรท่ีกาํลงัดาํเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ

สังคมอยูแ่ลว้ และอาจจะก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่นกัศึกษาท่ีสนใจเก่ียวกบัประเด็นน้ีในการวิจยัเร่ือง

ต่อไป นบัเป็นความปิติอย่างยิ่งท่ีไดท้าํงานวิจยัฉบบัน้ีข้ึนและหากมีขอ้ผิดพลาดประการใด ผูว้ิจยั

ขออภยัไว ้ณ ท่ีน้ี 
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