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บทคัดย่อ  
 การวิจัยเชิงส ารวจครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษา
ระดับประสิทธิผลการด าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 2) ศึกษาระดับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 3) ศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์กับประสิทธิผลการด าเนินกิจกรรม ด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และ 4) ศึกษาวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และสิ่งคุกคามในการด าเนินกจิกรรม ด้านความรับผดิชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตรในเขตพื้นทีจ่ังหวัดร้อยเอด็ โดยมีกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นบุคลากรของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรในเขตพื้นทีจ่ังหวดัร้อยเอด็ จ านวน 219 คน ซึ่งไดม้า
จากการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรทาโร่ ยามาเน่  
ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูได้
คือ การแจกแจงค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอยา่ง 1 กลุม่ และ 
ค่าสมัประสิทธิส์หสมัพันธ์ของเพียรส์ัน ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1.  ประสิทธิผลการด าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรในเขตพื้นทีจ่ังหวัดร้อยเอด็อยู่ในระดบัมากกว่าร้อยละ 
70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .05 
 
  
 
 
 
 

  2.  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของธนาคารเพื่อ 
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขตพื้นท่ีจังหวัดอยู่ใน
ระดับมากกว่าร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 
.05 
 3.  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิผล 
การด าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมของธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรในเขตพื้นท่ีจังหวัดร้อยเอ็ดมีความสัมพันธ์กัน 
เชิงบวกในระดับสูง (r=0.74) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิต ิ
ทีร่ะดับ .01 
  4.  การด าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรในเขตพื้นทีจ่ังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ด้านจุดแข็ง 
คือ มีสาขาครอบคลุมทุกอ าเภอสามารถด าเนินกิจกรรมได้
ทั่วถึงทุกอ าเภอ ด้านจุดอ่อนคือ การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง 
ทุกพื้นที ่ด้านโอกาสคือ สามารถจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน 
ได้ทุกโอกาส และมีสาขาอ าเภอครอบคลุมทุกอ าเภอสามารถ
ด าเนินกิจกรรมได้ง่าย และดา้นอุปสรรคคือ การปฏิบตัิงาน 
ตามนโยบายของรัฐบาลท าให้ธนาคารมีปรมิาณงานมากเกิน
จ านวนบุคลากรและขาดบุคลากรนักปฏิบัติโดยตรง 
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ABSTRACT  
 This survey research aimed at 1) studying 
the level of the effectiveness in the management 
on corporate social responsibility; 2) studying the level 
of human resources development; 3) studying the 
relationship between human resources development  
and the effectiveness in the management on corporate 
social responsibility, and 4) studying strength, weakness, 
opportunity and threat of the management on corporate 
social responsibility of Banks for Agriculture and 
Cooperatives in Roi Et Province.  The sample used 
in the research was 219 officers of Banks for Agriculture 
and Cooperatives in Roi Et Province which calculated 
by Taro Yamane’s formula at the confident level 
at 95%. The instrument used in the research was 
a questionnaire.  The statistics employed in this 
study were frequency, percentage, mean, standard 
deviation, One Sample t-test, Pearson Product Moment 
Correlation and SWOT analysis to analyze qualitative 
data. 
 The main research findings revealed that: 
 1.  The level of effectiveness in the management 
on corporate social responsibility of Banks for Agriculture 
and Cooperatives in Roi Et Province was higher than 
70% with the statistical significance level of .05.  
 2.  The level of human resources development 
of Banks for Agriculture and Cooperatives in Roi Et 
Province was higher than 70% with the statistical 
significance level of .05.  
 3.  The relationship between human resources 
development and the effectiveness in the management 
on corporate social responsibility of Banks for Agriculture 
and Cooperatives in Roi Et Province was positive at 
a high level (r= .74) which was statistically significant at 
the .01 level. 
 4.  The strengths of the management on 
 corporate social responsibility of Banks for Agriculture 
and Cooperatives in Roi Et Province  were that the 
banks hahad branches covering and were able to 
carry out activities across all districts.  The weakness 
was that the public relation did not cover all areas.  
The opportunity were  activities were organized with the 

community at every opportunity and with the district 
branches in all districts, and were easily carried out.   
The threat was in accordance with the policies of the 
government and that the banks have excess 
workload and lack of personnel and practitioners 
in the right areas. 
  
ค าส าคัญ  : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย,์  
   ความรับผิดชอบต่อสังคมและ 
   สิ่งแวดล้อม 
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บทน า 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
(ธ.ก.ส.) เป็นหน่วยงานรัฐวสิาหกิจในการก ากับดูแลของ
กระทรวงการคลัง ซึ่งได้จดัตั้งขึ้นตามพระราชบัญญตัิ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในป ีพ.ศ.
2509 มีวัตถุประสงค์ให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงิน 
แก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์การเกษตร ส าหรับ
การประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรืออาชีพท่ีเกี่ยวเนื่องกับ
เกษตรกรรม เพื่อเพิ่มรายได้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
เกษตรกรหรือครอบครัวของเกษตรกร ซึ่งในปัจจุบันนับเข้าสู่
ทศวรรษท่ี 5 (พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน) ธนาคารยังคงมุ่งมั่นกับ
ภารกิจพัฒนาชนบทภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยเฉพาะการส่งเสริมคณุภาพชีวติของเกษตรกรรายย่อย 
อีกทั้งขยายการให้บริการสินเช่ือไปสู่บุคคล กลุ่มบุคคล 
ผู้ประกอบการ กองทุนหมู่บ้านหรอืชุมชน องค์กรที่เกี่ยวข้อง 
และสหกรณ์ทุกประเภทให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนใน 
ระบบ พร้อมท้ังสนับสนุนสินเชื่อเพื่อสร้างรายไดเ้พิ่ม เพื่อให้
เกษตรกรลูกค้ามีฐานะและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทุกช่วงเวลา
ที่ผ่านมาได้มุ่งมั่นต่อพันธกิจที่มีต่อเกษตรกรอยา่งต่อเนื่อง 
เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนเกษตรกร และเศรษฐกิจ 
ภาคเกษตรในชนบทให้เติบโตได้อย่างมั่นคงยั่งยืน  
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
(ธ.ก.ส.) ยังให้ความส าคญักับการด าเนินกิจการตามหลักการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีและหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยได้
ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานปีบัญชี 2558-2562 ธนาคาร
ได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการก ากบั
ดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) ที่มีความรับผดิชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Social Responsibility) มาเป็น
แนวทางในการขับเคลื่อนภารกิจองค์กรอย่างบูรณาการ
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ภายใต้วิสยัทัศน์และพันธกิจเพื่อพัฒนาภาคการเกษตร 
และภาคชนบทให้เป็นสังคมอุดมปัญญาเป็นแหล่งแลกเปลี่ยน
เรียนรูเ้พื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยประสานงานอย่าง
ใกล้ชิดกับเครือข่ายและผู้มสี่วนไดส้่วนเสยี อีกทั้งยังเป็น 
การปรับตัวขององค์กรกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) อีกทางหนึ่งด้วย  

นอกจากท่ีกล่าวมาแล้ว ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์
ที ่6 ยกระดับความรับผดิชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น 
พัฒนาผลิตภัณฑ์บริการที่เกื้อกูลโดยการค านึงถึงผลกระทบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมท้ังปัจจัยน าเข้ากระบวนการ
ตลอดจนผลลัพธ์ เพิ่มผลติภาพขององค์กรและเครือข่าย
มุ่งเน้นให้เป็น Green Bank (ธนาคารสเีขียว) โดยการจัดให้
มี Green Place/Green Building (สถานท่ี/อาคารสเีขียว) 
เพื่อประหยดัพลังงานรักษาสิ่งแวดล้อมมีความสะดวกและ
ปลอดภัย/เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ (Green Process) 
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สานต่อโครงการรักษ์ป่า รักษ์น้ า
รักษ์ดิน และรักษ์อากาศ เช่น โครงการธนาคารต้นไม้ ฝายชะลอน้ า 
เกษตรปลอดการเผา เป็นต้น เพื่อบูรณาการสิ่งแวดล้อม
ชุมชน สร้างเครือข่ายชุมชนน่าอยู่เสริมสร้างการมสี่วนร่วม
และดูแลสิ่งแวดล้อมให้ยัง่ยืนต่อไป ซึ่งการด าเนินการตาม
แนวทางดังกล่าวให้ประสบผลส าเร็จย่อมต้องอาศัยบคุลากร
ที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ ตลอดจนมีประสบการณ์
เป็นอย่างดี หน่วยงานจึงไดม้ีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นปจัจัยหลักที่ส าคัญ
อย่างยิ่งในการด าเนินกิจการและเป็นปัจจัยหนึ่งที่องค์กรต่าง ๆ 
ก าลังให้ความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะการที่องค์การจะประสบ
ความส าเร็จได้นั้น ล้วนต้องเกิดจากบุคลากรทั้งหลายที่เป็น
ส่วนส าคญัในการท างานทุกระบบให้มีประสิทธิภาพได้ 
องค์การตา่ง ๆ  ไม่ว่าเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนจึงให้ความส าคญั
ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพิ่มมากขึ้น โดยจ าเป็นต้องใช้
กระบวนการเริ่มตั้งแต่ การสรรหา การคัดเลือก การบรรจุ 
การพัฒนา การประเมินผลการปฏบิัติงาน และการให้ออก
จากงาน แต่มิได้หมายความว่าก าลังคนเหลา่นี้จะเป็นบุคคล
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการท างานสูงสุดตลอดไป 
จ าเป็นจะต้องมีการพัฒนาบุคลากรเหลา่นี้อย่างต่อเนื่องเพื่อ 
ให้สามารถเพิ่มพูนความรู้ ทักษะในการท างานและสามารถ
ปรับตัว ให้เปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับความเจริญทางวิทยาการ 
เครื่องใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดจนลักษณะหน้าท่ีการงานท่ี
เปลี่ยนไปในวิถีทางที่ก้าวหน้าขึ้น (สนุันทา  มิ่งเจรญิพร.  2556 : 
159) ด้วยเหตผุลนี้จึงส่งผลให้องค์กรต่าง ๆ  พยายามที่จะแสวงหา

กลยทุธ์หรอืเครื่องมือตา่ง ๆ  มาใช้ในการบรหิารทรัพยากรมนุษย์ 
เช่น การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance management) 
การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลโดยการใช้ทักษะเป็นพื้นฐาน 
(Skill based human resource management) การบริหาร
จัดการผู้มีความสามารถสูง (Talent management) เป็นต้น 
 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา
ดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงความสัมพันธ์
ระหว่างการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิผลการ
ด าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขต
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยศึกษาว่ามีการด าเนินกิจกรรมด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทีป่ระสบผลส าเร็จอยู่ใน
ระดับใด การพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ของหน่วยงานมีการ
ด าเนินงานอยู่ในระดับใด และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
กับประสิทธิผลการด าเนินกิจกรรมด้านความรับผดิชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมมีความสมัพันธ์กันหรือไม่ และใน
ทิศทางใด นอกจากน้ีจะด าเนินการวิเคราะห์หา จดุแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และสิ่งคุกคามในการด าเนินกิจกรรม 
ด้านความรบัผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย  
โดยการวิจัยครั้งนี้จะเป็นข้อมลูใหผู้้บริหารและผู้ที่มสี่วน
เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรมดา้นความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมของธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สามารถน าไปใช้เป็นแนวทาง 
ในการพิจารณาด าเนินการปรับปรงุด้านการวางยุทธศาสตร์
ด้านความรบัผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลการด าเนิน
กิจกรรมด้านความรับผดิชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมของ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขตพื้นที่
จังหวัดร้อยเอ็ด 
 2.  เพื่อศึกษาระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขต
พื้นทีจ่ังหวัดร้อยเอ็ด 
 3.  เพื่อศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิผลการด าเนินกิจกรรม      
ด้านความรบัผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขตพื้นทีจ่ังหวัด
ร้อยเอ็ด 
 4.  เพื่อศึกษาวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
และสิ่งคุกคามในการด าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อ



สังคมและสิ่งแวดล้อมของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรในเขตพื้นทีจ่ังหวัดร้อยเอ็ด 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. ประสิทธิผลการด าเนินกิจกรรมด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขตพื้นทีจ่ังหวัด
ร้อยเอ็ดอยู่ในระดับมากกว่าร้อยละ 70 
 2.  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของธนาคาร 
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขตพื้นท่ีจังหวัด 
อยู่ในระดับมากกว่าร้อยละ 70 
 3.  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิผล 
การด าเนินกิจกรรมด้านความรับผดิชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมของธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรในเขตพื้นท่ีจังหวัดร้อยเอ็ดมีความสัมพันธ์กัน 
เชิงบวก 
 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 
Research) โดยมีวิธีด าเนินการวิจยัให้บรรลุผลส าเร็จ 
ตามวัตถุประสงคด์ังกล่าว ดังนี ้
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นบุคลากรของ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขตพื้นที่
จังหวัดร้อยเอ็ด 26 แห่ง รวมทั้งสิ้นจ านวน 482 คน (ธนาคาร
เพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัดร้อยเอ็ด 
ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2558) ทั้งนี้ ด าเนินการค านวณ
ขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรทาโร่ ยามเน่ ที่ระดับความเช่ือมั่น 
95% ค่าความคลาดเคลื่อน .05 ได้จ านวน 219 คน และท า
การสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิอย่างเปน็สัดส่วน (Proportional 
Stratified Random Sampling) เพื่อหาสัดส่วนท่ีเหมาะสม
ของกลุ่มตัวอย่างตามจ านวนประชากรที่เป็นบุคลากรของ
ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรแต่ละแห่ง 
 2.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก ่แบบสอบถาม 
แบ่งออกเป็น 4 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถาม
เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-List)  
มีข้อค าถามจ านวน 8 ข้อ ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ
ความคิดเห็นของบุคลากรต่อประสิทธิผลการด าเนินกิจกรรม
ด้านความรบัผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 

ลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด 
มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด มขี้อค าถามจ านวน 27 ข้อ 
ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของบุคลากร
ต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตรในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ลักษณะเป็น
มาตราส่วนประมาณคา่ 5 ระดับ ไดแ้ก่ มากที่สดุ มาก ปานกลาง 
น้อย น้อยที่สุด มีข้อค าถามจ านวน 33 ข้อ และตอนท่ี 4 
แบบสอบถามเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และสิ่งคุกคาม
ในการด าเนินกิจกรรมด้านความรบัผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรในเขตพื้นทีจ่ังหวัดร้อยเอ็ด ลักษณะแบบสอบถาม
เป็นแบบปลายเปิด (Open-Ended) มีข้อค าถามจ านวน 4 ข้อ 
  ทั้งนี้ ได้ด าเนินการหาความเที่ยงตรง (Validity) 
โดยการน าไปใหผู้้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงตาม
เนื้อหา (Content Validity) จ านวน 3 ท่าน จากนั้นน ามา
หาค่าดัชนีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของแตล่ะข้อ 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยหา 
ค่าดัชนีความพ้องระหว่างข้อค าถามนิยามศัพท์เฉพาะ ซึ่งค่า 
IOC (Index of Item Objective Congruence) ในแบบสอบถาม
มคี่ามากกว่า 0.5 ทุกข้อ ในส่วนของความเช่ือมั่น (Reliability) 
ได้น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขจากผู้เช่ียวชาญแล้ว  
ไปทดลองใช้กับบุคลากรของธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาอ าเภอในเขตจังหวัด
ร้อยเอ็ด ท่ีไม่ไดเ้ป็นกลุม่ตัวอย่างจ านวน 30 คน จากนั้น

น ามาตรวจใหค้ะแนนเพื่อหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟ่า ( -
Coefficient) ของความเชื่อมั่นตามวิธีการของครอนบาค 
(Cronbach) ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ 
ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามตอนท่ี 2 และตอนท่ี 3 
จ านวน 68 ข้อ เท่ากับ .98 
 3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ มี 2 ส่วน คือ 
การเก็บรวบรวมข้อมลูปฐมภมูิ และการเก็บรวบรวมข้อมลู
ทุติยภูมิ  
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ผู้วิจัยด าเนินการ
โดยขอหนังสือจากคณบดีคณะนิตริัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อขออนุญาตเกบ็ข้อมูลจากบุคลากรของ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในเขต
จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้วิจัยจดัเตรียมแบบสอบถามให้เพียงพอกับ
บุคลากรของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
(ธ.ก.ส.) ด าเนินการจัดส่งหนังสือ พร้อมแบบสอบถามไปให้ 
กับกลุ่มตัวอย่างทางไปรษณีย์ โดยส่งแบบสอบถามตามที่อยู่
ของส านักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 



143 

(ธ.ก.ส.) แต่ละแห่งโดยแนบซองจดหมายตอบกลับไปพร้อมกับ
แบบสอบถาม และท าการติดตามทวงถามทางโทรศัพท์
เพื่อให้ได้แบบสอบถามกลับมาครบจ านวน และรวบรวม
แบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 219 ชุด (คิดเป็นร้อยละ 100) 
ท าการตรวจสอบความถูกต้อง และน าแบบสอบถาม 
(เฉพาะที่มีข้อค าถามแบบปลายปดิ) มาลงรหสัเพื่อน าไปสู่
การวิเคราะห์และแปลผล และน าเสนอผลในรูปของค่าสถิติ 
พร้อมท้ังค าบรรยาย ส่วนแบบสอบถามแบบปลายเปิดน ามา
จัดระเบียบข้อมลูแยกตามตัวแปรที่ศึกษาและน าไปวิเคราะห์
ในรูปแบบการพรรณนาบรรยาย (Descriptive Data Analysis) 
ต่อไป 
    ในส่วนของการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ ผู้วิจัย
ท าการเก็บข้อมูลดังกล่าวจากเอกสารตา่ง ๆ ได้แก่ หนังสือ 
รายงานการวิจยั Internet เป็นตน้ จากนั้นน าแนวคิดและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาประมวลเพื่อใช้สร้างเป็นเครื่องมือส าหรับ
การวิจัย และการอภิปรายผล 
 4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมลูในการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 
2 ส่วนคือ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพ  
 การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณ ประกอบด้วย  
1) การวิเคราะหด์้วยสถติิเชิงพรรณนา โดยใช้การแจกแจง
ค่าความถี่ และค่าร้อยละ เพื่อพรรณนาเกี่ยวกับข้อมลูทั่วไป
จากกลุ่มตัวอย่าง และใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ในการวเิคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นตวัแปรอสิระ และตัวแปรตาม 
และ 2) การวิเคราะห์ด้วยสถิตเิชิงอนุมาน ใช้เพื่อทดสอบ
สมมติฐานการวิจยัดังนี้คือ 
  สมมติฐานข้อที่ 1 “ประสิทธิผลการด าเนินกิจกรรม
ด้านความรบัผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขตพื้นทีจ่ังหวัด
ร้อยเอ็ดอยู่ในระดับมากกวา่ร้อยละ 70” โดยใช้สถิตกิารทดสอบ
ค่าทีแบบ One Simple 
  สมมติฐานข้อที่ 2 “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขต
พื้นทีจ่ังหวัดอยู่ในระดับมากกว่ารอ้ยละ 70” โดยใช้สถิต ิ
การทดสอบค่าทีแบบ One Simple  
  สมมติฐานข้อที่ 3 “การพัฒนาทรัพยากรมนุษยก์ับ
ประสิทธิผลการด าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรในเขตพื้นท่ีจังหวัดร้อยเอ็ดมีความสัมพันธ์กัน 
เชิงบวก” โดยใช้การวิเคราะหห์าความสมัพันธ์โดยใช้สมัประสิทธิ์
สหสัมพันธข์องเพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient) 

ส าหรับการพิจารณาคา่สัมประสิทธ์สหสมัพันธ์ มีเกณฑ์ดังนี้ 
(Hinkle D. E., 1998: 118)  
 r มีค่า .90 - 1.00 เท่ากับ มีความสัมพันธ์กันสูงมาก 
 r มีค่า .70 - .90 เท่ากับ มีความสัมพนัธ์กันในระดับสูง 
  r มีค่า .50 - .70 เท่ากับ มีความสัมพนัธ์กันในระดับ 
               ปานกลาง 
  r มีค่า .30 - .50 เท่ากับ มีความสัมพนัธ์กันในระดับต่ า  
 r มีค่า .00 - .30 เท่ากับ มีความสัมพนัธ์กันในระดับ 
                        ต่ ามาก 
  และการวเิคราะห์ข้อมลูเชิงคุณภาพ โดยใช้การ
วิเคราะห์ SWOT 
 
สรุปผล 
 1.  บุคลากรกลุม่ตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 59.36 มีอายุโดย
เฉลี่ย 25-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.40 มีสถานภาพสมรส  
คิดเป็นร้อยละ 58 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 76.71 มรีายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่าหรือเท่ากับ 
20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.64 โดยสังกัดสายงานพัฒนา
ธุรกิจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 37.90 ด ารงต าแหน่งพนักงาน
ระดับปฏิบัติการ 4-7 คิดเป็นร้อยละ 58.45 และส่วนใหญ ่
มรีะยะเวลาในการปฏิบตัิงาน 1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.92 
  2.  ความคิดเห็นของบุคลากรต่อประสิทธิผล 
การด าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาอ าเภอในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด  
ดังตาราง 1 
 
ตาราง 1  แสดงภาพรวมค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐานของความคดิเห็นต่อประสิทธิผลการ
ด าเนินงานกิจกรรมด้านความรับผดิชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมของกลุ่มตัวอย่างในภาพรวม 

 
  



 จากตาราง 1 พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากร 
ต่อประสิทธิผลการด าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของธนาคารเพื่อการเกษตร 
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาอ าเภอในเขตจังหวัด
ร้อยเอ็ดโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X =4.50)  
และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลีย่
สูงสุด ได้แก่ ด้านหลักการก ากบัดแูลองค์การมีค่าเฉลีย่สูงสดุ 
(X =4.58) รองลงมาได้แก่ ด้านหลักความใส่ใจต่อผู้บริโภค 
(X =4.57) ด้านหลักสิทธิมนุษยชน (X =4.54) ด้านหลักการ
พัฒนาและมสี่วนร่วมของชุมชน (X =4.49) ด้านการด าเนิน
ธุรกิจอย่างเป็นธรรม (X =4.48) ด้านหลักการดูแล
สิ่งแวดล้อม (X =4.40) และด้านหลกัการปฏิบัติงานด้าน
แรงงาน (X =4.33) ตามล าดับ  
 3.  ความคิดเห็นต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขต
จังหวัดร้อยเอ็ด ดังตาราง 2 
 

ตาราง 2 แสดงภาพรวมค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐานของความคดิเห็นต่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของกลุม่ตัวอย่างในภาพรวม 
 

 
 

  จากตาราง 2 พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรต่อ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาอ าเภอในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทีสุ่ด (X =4.24) และเมื่อ
พิจารณาแยกเป็นรายด้านพบว่า ด้านการท ากิจกรรมทาง
สังคมมีค่าเฉลี่ยสูงสดุ (X =4.48) รองลงมาได้แก่ ดา้นการ
ปฐมนิเทศ (X =4.31) ด้านการฝึกอบรม (X =4.26) ด้านการ
ให้การเรียนรู้ (X =4.23) ด้านการเพิ่มความรับผิดชอบ 
(X =4.22) ด้านการสอนงาน (X =4.20) ด้านการหมุนเวยีน
สับเปลี่ยนต าแหน่ง (X =4.17)และด้านการศึกษา (X =4.01) 
ตามล าดับ  
 

 4.  ผลการวิเคราะห์สมมติฐานการวิจัย มีดังน้ี  
   4.1 สมมติฐานการวิจัยข้อ 1 “ประสิทธิผล 
การด าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรในเขตพื้นทีจ่ังหวัดร้อยเอ็ดอยู่ในระดับมากกว่า
ร้อยละ 70” โดยใช้ One Sample t-test มรีายละเอียด
ตามตาราง 3 
 
ตาราง 3 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 

 
 

  จากตาราง 3 พบว่า ประสิทธิผลการด าเนินกิจกรรม
ด้านความรบัผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด
อยู่ในระดับมากกว่าร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิต ิ
ทีร่ะดับ .05 (ค่าของ t เท่ากับ 157.222 มีค่า Significance 
ของการทดสอบทางเดียวเท่ากับ .000 ซึ่งมีค่าน้อยกวา่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  
  4.2  สมมติฐานการวจิัยข้อ 2 “การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยข์องธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรในเขตพื้นทีจ่ังหวัดอยู่ในระดับมากกว่าร้อยละ 70” 
โดยใช้ One Sample t-test มีรายละเอยีดตามตาราง 4 
 
ตาราง 4 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 
 

 
   

  จากตาราง 4 พบว่า พบว่า การพัฒนาทรัพยากร
มนุษยข์องธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
ในเขตพื้นท่ีจังหวัดอยู่ในระดับมากกว่าร้อยละ 70 อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .05 (ค่าของ t เท่ากับ 116.367 
มีค่า Significance ของการทดสอบทางเดียวเท่ากับ .000 
ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05) ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 4.3 สมมติฐานการวิจัยข้อ 3 “การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์กับประสิทธิผลการด าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบ
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ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตรในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดมีความสัมพันธ์
กันเชิงบวก” โดยใช้การวิเคราะหห์าความสมัพันธ์โดยใช้
สัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ของเพียร์สนั (Pearson Correlation 
Coefficient)  
 
ตาราง 5  แสดงผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 3 
. 

 
 

  จากตาราง 5 พบว่า การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์
กับประสิทธิผลการด าเนินกิจกรรมด้านความรับผดิชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมของธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตรในเขตจังหวัดรอ้ยเอ็ดมีความสัมพันธ์กัน
เชิงบวกในระดับสูง (r=0.74) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 5.  ผลการวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส  
และสิ่งคุกคามในการด าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตรในเขตพื้นทีจ่ังหวัดร้อยเอ็ดสามารถแบ่ง
ออกได้เป็น 4 ด้านดังนี ้
  5.1  ด้านจุดแข็ง ได้แก่ 1) มีความใกล้ชิดกับ
ลูกค้า 2) ได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชนทุกโครงการที่
ธนาคารได้จัดท ากิจกรรมขึ้น 3) พนักงานมีความรู้ความเข้าใจ 
มีการจัดอบรมเชิงปฏิบตัิการให้พนักงาน และ 4) มีสาขา
ครอบคลมุทุกอ าเภอท าให้ด าเนินกิจกรรมได้ทั่วถึง  
  5.2  ด้านจุดอ่อน ได้แก่ 1) มีปริมาณงานมาก 
บุคลากรไม่เพียงพอ 2) ขาดการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง  
และ 3) งบประมาณน้อยไมเ่พียงพอ 
  5.3  ด้านโอกาส ได้แก่ 1) สามารถจัดกิจกรรม
ร่วมกับชุมชนได้ทุกโอกาส และ2) มีสาขาอ าเภอครอบคลุม
ทุกอ าเภอสามารถด าเนินกิจกรรมได้ง่าย 
  5.4  ด้านอุปสรรค ได้แก่ นโยบายของรัฐบาล
ท าให้ธนาคารมีปรมิาณงานมากเกนิจ านวนบุคลากร 
 
 
 
 

อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยในครั้งนี้ มีประเด็นส าคัญที่ควรน ามา
อภิปรายไว้ในท่ีนี้ 3 ประเด็นใหญ่ ๆ ดังนี ้
 1.  จากผลการวิจัยที่พบว่า ประสิทธิผลการด าเนิน
กิจกรรมด้านความรับผดิชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมของ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขตพื้นที่
จังหวัดร้อยเอ็ดอยู่ในระดบัมากกว่าร้อยละ 70 ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ ทั้งนี้เพราะธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มภีารกิจหลักท่ีส าคญั คือ
การพัฒนาชนบท ความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ในกระบวนการ
ด าเนินงานหลัก (in Process) ซึ่งเป็นไปตามหลักการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี โดยในปัจจุบันธนาคารมีการตระหนักถึง
ความส าคัญของการด าเนินงานตามหลักการก ากับดูแลกิจการ
ที่ดีเพื่อสะท้อนถึงการแสดงความรบัผิดชอบต่อผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสยี การใส่ใจในผลกระทบท่ีมตี่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ถือเป็นปัจจัยหลักในการสร้างความโปร่งใสเป็นความรับผิดชอบ
และเป็นท่ียอมรับเชื่อมั่นของผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียและสังคม
ส่วนรวม เพื่อช่วยเสริมสรา้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพโดย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  
ได้ก าหนดเป็นพันธกิจที่ส าคัญขององค์กรให้บุคลากรทุกคน
ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ตลอดจนธนาคารได้ก าหนดให้
เป็นหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงานเพื่อใช้ประเมินผลงาน
ของแตส่าขา ส่งผลให้ผูบ้รหิารและบคุลากรทุกคนของหน่วยงาน
มคีวามมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้เปน็ไปตามเปา้หมายมีทัศนคติ
ที่ดีและให้ความส าคญักับการท ากจิกรรมเพื่อส่วนรวมและ
สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท างานให้สอดคล้องกับ
นโยบายของหน่วยงานในปัจจุบันได้  
  ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของวิภาดา 
วีระสมัฤทธ์ิ (2553) ที่ท าการวิจัยเรื่องความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กร (CSR) ที่มีผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้า
ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าบริษัทแอดวานซ์ อิน โฟร์ 
เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) หรือ AIS มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมอยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ
รัตนา รตันะ (2551) ทีท่ าการวิจัยเรื่องความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมของบมจ.ธนาคารกรุงไทย: กรณศีึกษา
โครงการกรุงไทยยุววาณิช พบว่า การด าเนินการของ
ธนาคารในการช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืนอยู่
ในระดับมาก  
  2. จากผลการวิจัยที่พบว่า การพฒันาทรัพยากร
มนุษยข์องธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใน
เขตพื้นท่ีจังหวัดอยู่ในระดับมากกว่าร้อยละ 70 ซึ่งเป็นไป



ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ ทั้งนี้เพราะธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยโ์ดยเน้นในเรื่องด้านการท ากิจกรรม
ทางสังคม ด้านการปฐมนิเทศ และด้านการฝึกอบรม  
ซึ่งท าให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของธนาคารมีผลส าเร็จ
อยู่ในระดับเป็นท่ีน่าพอใจ เช่น บคุลากรในองค์กรในด้าน
การเรยีนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเห็นไดจ้าก
ธนาคารจัดตั้งส่วนงานสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
เพื่อด าเนินการด้านการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์โดยตรง  
โดยส่วนงานนี้จะด าเนินการวางแผน ก าหนดโครงการอบรม
และหลักสูตรอบรมต่าง ๆ ให้แก่บุคลกรในหน่วยงานเข้ารับ 
การอบรมตามหลักสูตรทีก่ าหนดไวอ้ย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
บุคลากรมคีวามรู้ความสามารถสามารถน ามาใช้ปฏิบัติงาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสดุ สร้างพนักงานให้เป็นมืออาชีพ 
การพัฒนาขดีความสามารถเฉพาะ ให้มีมาตรฐานและมุ่งเน้น
การสร้างความรู้ในงานและมีการบริหารจดัการความรู้ของ
องค์กร ตลอดจนส่งเสริมบรรยากาศในการพัฒนานวัตกรรม
เพื่อมุ่งเน้นความแตกต่างและความเป็นเลิศ   
  ผลการวิจยัครั้งนีส้อดคล้องกับงานวจิัยของอรอุรนิทร์ 
จูมนา และสุรศักดิ์  ชะมารมัย์ (2558) ที่ท าการวิจัยเรื่อง
การพัฒนาทุนมนุษย์กับผลสมัฤทธ์ิในการด าเนินงานของ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า การพัฒนาทุนมนุษย์ของ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุนันทา 
มิ่งเจริญพร (2556) ที่ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของธนาคารออมสิน ส านักงานใหญ่ พบว่า การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของธนาคารออมสิน ส านักงานใหญม่ี
คะแนนเฉลีย่อยู่ในระดับสูง 
 3. จากผลการวิจัยที่พบว่า การพฒันาทรัพยากร
มนุษย์กับประสิทธิผลการด าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตรในเขตจังหวัดรอ้ยเอ็ดมีความสัมพันธ์กัน
เชิงบวกในระดับสูง ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ กรณีที่
พบความสมัพันธ์ดังกล่าว อาจเนื่องจากธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตรได้ก าหนดค่านิยมของหนว่ยงาน 
โดยยดึหลัก SPARK ในการบริหารงานเพื่อช่วยสะท้อน 
ความรับผิดชอบขององค์กรที่มตี่อประชาชน สังคม และ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นตัวขับเคลื่อนในการด าเนินการตาม
พันธกิจให้บรรลุวสิัยทัศน์ การก าหนดวัฒนธรรมองค์กร
เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนเก่ง

คนดีและมีความสุขในการท างานสามารถปฏิบตัิงานได ้
อย่างมีประสิทธิภาพด้วยส านึกรับผิดชอบต่อการบริการ
ลูกค้าให้ได้รับบริการที่ถูกต้องรวดเร็วและเสมอภาค  
สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและผู้ใช้บริการ เป็นต้น  
จึงท าให้พบความสัมพันธ์กันดังกลา่ว  
 ดังนั้น ผู้วจิัยมีข้อเสนอแนะให้ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เน้นการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ให้มากขึ้นกว่าเดิม กล่าวคือ ถ้าธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ให้ความส าคัญในการพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์ในด้านการท ากิจกรรมทางสังคม  
ด้านการปฐมนเิทศ และด้านการฝกึอบรมมากขึ้นเท่าใด 
ก็จะยิ่งท าให้การด าเนินกิจกรรมดา้นความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมปีระสิทธิผลมากขึ้นเท่านั้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของผลการวิจยั
เรื่องความสมัพันธ์ระหว่างการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กบั
ประสิทธิผลการด าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด โดยสามารถแบ่งการน าเสนอ
ออกเป็น 2 ประเด็นคือ ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ และ
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยัครั้งต่อไป ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้
 1.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  1.1  หน่วยงานควรส่งเสรมิและสนับสนุนให้มี
การจดัท ารายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ผูบ้ังคับบัญชา
ทราบเป็นประจ าทุกปี โดยการประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจ
กับบุคลากรในหน่วยงานให้ทราบถึงความส าคัญและก าหนดให้
มีผู้รับผิดชอบโดยตรง 
   1.2  หน่วยงานควรส่งเสรมิและสนับสนุนให้มี
การบริการอ านวยความสะดวกแกผู่้พิการ พระสงค์ ผูสู้งอายุ 
ที่มาติดต่อใช้บริการ นอกจากน้ีหน่วยงานควรตระหนักและ
ให้สิทธิแก่ชุมชนผู้ได้รับผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจโดยให้
มสี่วนร่วมในการแสดงความคิดเหน็ในเรื่องดังกล่าวอาทิ เช่น 
การจัดโครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกร การเปิดโอกาส
ให้คนในชุมชนแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
เพื่อท่ีองค์กรจะได้น ามาปรบัใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป 
   1.3  หน่วยงานควรส่งเสริมและสนับสนุนใน 
การจัดระบบสวัสดิการและผลตอบแทนท่ีเหมาะสมตาม 
ค่างานเทียบเคียงกับตลาด โดยควรปรับระบบสวัสดิการ 
ให้เหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจในปัจจุบันที่มีค่าใช้จ่าย 
ในการครองชีพสูงขึ้นมาก และท าอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือก
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ปฏิบัติเพื่อเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากร 
ในหน่วยงาน 
   1.4  หน่วยงานควรส่งเสรมิและสนับสนุน 
การให้สินเช่ือการผลติอาหารปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
แก่เกษตรกรในพื้นที่การด าเนินงาน โดยหน่วยงานควร
ส่งเสริมใหก้ารสนับสนุนการใหส้ินเชื่อที่ไม่ส่งผลกระทบ 
ทางลบต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดภาวะโลกร้อนและฟื้นฟูพ้ืนท่ี 
สีเขียว 
   1.5  หน่วยงานควรควรส่งเสริมและสนับสนุน
การปฏิบัติงานด้านกระบวนการจดัซื้อจัดจ้างให้มีความ
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยการก าหนดให้มี
คณะกรรมการท าหน้าที่ในการจดัซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
และคณะกรรมการท าหน้าที่ตรวจสอบการท างานทุกครั้งท่ีมี
การจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
   1.6  หน่วยงานควรส่งเสรมิและสนับสนุนให้มี
ส่วนงานรับผิดชอบข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างชัดเจน  
โดยการก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่ท าหน้าท่ีรับเรื่องร้องเรยีน 
ของลูกค้า ตลอดจนการด าเนินการเร่งแก้ไขและยตุิเรื่อง
ร้องเรียน ท้ังนี้ต้องยึดหลักความโปร่งใสและเป็นธรรม 
   1.7  หน่วยงานควรส่งเสรมิและสนับสนุน 
ในการปรับปรุงกระบวนการสินเช่ือให้ครบวงจรตั้งแตต่้นน้ า
จนถึงปลายน้ า โดยสนับสนุนสินเชื่อโดยขับเคลื่อนผ่านศูนย์
ธุรกิจสินเช่ือ สินเชื่อวิสากิจชุมชน สินเช่ือเกษตรรูปแบบใหม่ 
เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรใหส้ามารถขายผลผลิตได้  
ในราคาที่ยุติธรรมและไม่ผ่านมือพ่อค้าคนกลาง ซึ่งจะก่อให้เกิด
ประโยชนส์ูงสุดแกเ่กษตรกรตลอดจนเป็นการสร้างงาน 
สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างยัง่ยืน เป็นต้น 
   1.8  หน่วยงานควรส่งเสรมิและสนับสนุน 
การก าหนดและควบคมุการปฏิบัตงิานของบุคลากรให้
เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ที่ธนาคารได้ก าหนดไว้ในด้าน

การท ากิจกรรมทางสังคม โดยการก าหนดเป้าหมายและ
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตัิงานของบุคากรซึ่งจะส่งผล
ในด้านบวกต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต่อการด าเนิน
กิจกรรมทางสังคมให้ประสพผลส าเร็จมากยิ่งข้ึน 
  1.9  หน่วยงานควรส่งเสรมิและสนับสนุน 
การสอนงานส าหรับพนกังานบรรจุใหม่ โดยการก าหนดให้ม ี
ส่วนงานรับผิดชอบและก าหนดบทบาทความรับผิดชอบให้
ชัดเจน พร้อมท้ังแต่งตั้งบุคลากรทีม่ีความรู้ความสามารถ
เป็นพี่เลี้ยงฝึกสอนให้แก่พนักงานที่บรรจุใหม่ ตลอดจนการ
ก าหนดเกณฑก์ารประเมินผล เพื่อให้หน่วยงานมีบุคลากร 
ที่มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมกับต าแหน่งงาน 
เข้ามาปฏิบัติงานในองค์กรที่สุด  
 2.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะส าหรับผูส้นใจที่มีความปรารถนา
จะท าวิจัยในเรื่องนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาในครั้ง
ต่อไป ดังนี ้
  2.1  ควรขยายพื้นที่ในการศึกษาเกี่ยวกับการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิผลการด าเนินกจิกรรม
ด้านความรบัผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในระดับฝ่าย
กิจการสาขาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ฝอบ.) 
เพื่อจะได้ทราบถึงปัญหา และอุปสรรคของหน่วยงานแต่ละแห่ง 
เพื่อน าไปใช้เป็นข้อมูลในการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน
ของหน่วยงานให้บรรลผุลส าเร็จยิง่ขึ้น 
  2.2  ควรปัจจัยอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลตอ่
ประสิทธิผลการด าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมของธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด เช่น  
กลยุทธ์ขององค์กร โครงสรา้งองค์กร ระบบงาน เป็นต้น 
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