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การวจิยันีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาถึงการใหค้วามหมายการมีส่วนร่วมและรูปแบบการ
ดาํเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในความตอ้งการของพนกังาน บริษทั เซ็นทรัล รีเทล คอร์
ปอเรชนั จาํกดั เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยใช้วีธีการวิจยัทฤษฎีฐานราก เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ย
วิธีการคน้ควา้เอกสาร สัมภาษณ์เชิงลึกและวิธีการสังเกตุแบบไม่มีส่วนร่วม ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัไดแ้ก่
พนกังานบริษทั บริษทั เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชนั จาํกดั จาํนวน 11 ราย  
       ผลการวิจยัพบวา่ ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมในทศันะของพนกังาน คือ 
การแสดงความรับผิดชอบแก่ผูที้มีส่วนได้ส่วนเสียทีได้รับผลกระทบจากองค์กร  การรักษา
ผลประโยชน์ให้เกิดแก่คนในสังคม การคืนกาํไรสู่สังคมและการสร้างภาพลกัษณ์ทีดีให้แก่องคก์ร 
พนักงานต้องการมีส่วนร่วมต่อกิจกรรมขององค์กร คือ  รับรู้ รายละเอียดของกิจกรรม  แสดง
ความเห็นต่อกิจกรรมทีองค์กรตอ้งการจดัทาํ เขา้ร่วมปฏิบติักิจกรรมและทราบผลของการดาํเนิน
กิจกรรม พนกังานมีความตอ้งการสอดคลอ้งกบัรูปแบบกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมทีองคก์ร
ดาํเนินอยู ่คือ การส่งเสริมประเด็นทางสังคม การตลาดเกียวเนืองกบัประเด็นทางสังคม การบริจาค
เพือการกุศล การอาสาสมคัรช่วยเหลือชุมชน ขอ้สรุปเชิงทฤษฎีจากผลการศึกษา คือ การตระหนกั
และการมีจิตสํานึกต่อสังคมของผูบ้ริหารองค์กรจะก่อให้เกิดวิสัยทศัน์ นโยบายและแนวทางการ
ดาํเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรนันและเมือใดก็ตามทีองค์กรเปิดโอกาสให้
พนักงานมีส่วนร่วมกับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรพร้อมทังปลูกจิตสํานึก
อาสาสมัครให้แก่พนักงานเมือนันกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรจะประสบ
ความสาํเร็จ 
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The research aims to study meaning patterns, participation and activities of 

Corporate Social Responsibility (CSR) by requirement of Central Retail Corporation Limited’s 

staff. This is a quality research. Data collection was based on Grounded Theory, in-depth 

interviews, non-participant observation and document. The key informants were 11 participants. 

The results revealed that Corporate Social Responsibility meaning patterns in staff 

opinion was defined as company responsibility to their stakeholder, social interest protection, 

benefit returning to public and building a good corporate image. Participation process in staff 

requirement was indicated as acknowledge the details, enable to share opinion, activities 

implement and acknowledge the result of Corporate Social Responsibility activities. Corporate 

Social Responsibility activities in staff requirement was conformed with Corporate Social 

Responsibility activities of company that matched up with Philip Kotler and Nancy Lee theory as 

Cause Promotion, Corporate Social Marketing, Corporate Philanthropy and Community 

Volunteering. 

The conclusion is that corporate vision, policy and strategic direction for Corporate 

Social Responsibility of the company has been created from social conscious of company 

management. Staff participation is a part of success in Corporate Social Responsibility programs. 
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กติติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์ฉบับนีจะสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีไม่ได้หากไม่ได้รับความกรุณาและความ
อนุเคราะห์จากผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. พิทกัษ ์ศิริวงศ ์ทีกรุณาให้ความรู้ ความเขา้ใจทีเป็นประโยชน์ต่อ
งานวิจยัฉบบันี พร้อมทงัให้คาํแนะนาํและคาํปรึกษาแนวทางการจดัทาํวิทยานิพนธ์ตลอดจนปรับปรุง
แกไ้ขงานวจิยันีใหมี้ความสมบูรณ์ จึงขอกราบขอบพระคุณอาจารยด์ว้ยความเคารพอยา่งสูงไว ้ณ ทีนี 

ขอขอบคุณพนกังานบริษทั เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชนัจาํกดั ทุกท่านสําหรับความร่วมมือ
ให้ขอ้มูลเพือเป็นประโยชน์ต่องานวิจยัอีกทงัเป็นประโยชน์ต่อองค์กรเพือปรับปรุงพฒันาการดาํเนิน
กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รต่อไป  

สุดท้ายนีขอขอบคุณครอบครัว เพือนๆและเพือนร่วมงานทุกท่านทีให้การสนับสนุน 
ช่วยเหลือและเป็นกาํลงัใจจนส่งผลใหเ้กิดความสาํเร็จของการศึกษาในครังนี 
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